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جماعة �سيا�سية ذات طابع �إ�سالمي ،تلقّت قيادتها تعنيفاً قا�سياً من �أمينها العام،
ب�سبب ان��دف��اع بع�ض �أع�ضائها للم�شاركة يف خيم � 14آذار �أم���ام ال�سراي الكبري ومنزل
الرئي�س ميقاتي يف طرابل�س ،لأن القرار كان وا�ضحاً باالكتفاء بامل�شاركة يف منا�سبات «تيار
امل�ستقبل» ،من دون االعت�صام املوجَّ ه �ضد رئي�س احلكومة ،الذي «له �أف�ضال كثرية على
اجلماعة» ،ح�سب تعبري الأمني العام.
وقد علقت م�صادر متابعة مل�شاركات اجلماعة املذكورة يف �أن�شطة قوى � 14آذار ،ب�أن هذه
التناق�ضات امل�صطنعة هي من باب توزيع الأدوار لي�س �إال.

يـومـيــة �سيــا�سـيــة م�ستـقـلـة  -تـ�صـدر م ؤ�قتـاً �أ�سـبـوعـيـاً  -تـ�أ�سـ�سـت عام 1908
السنة الخامسة  -الجمعة  2 -محرم 1434هـ  16 /تشرين الثاني  2012م.
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هل تمكّ ن المقاول القطري من توحيد المعارضات السورية في الدوحة؟ []4
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االفتتاحية

«األسير» واجهة أمنية للحريرية السياسية

لبنان بحاجة إلى حوار
سلطوي أم وطني؟
يف ع��ام  ،1992تكفّلت ت��واف��ق��ات �إقليمية ودول��ي��ة ب�صياغة طبقة حاكمة ّمت
ت�سليمها مقاليد ال�سلطة يف لبنان ،وهي عبارة عن كونفدرالية طوائفية ومذهبية،
يدّعي كل طرف فيها �أنه املمثل ال�شرعي الوحيد لإحدى طوائف لبنان.
وعلى امتداد ع�شرين عاماً من احتكار هذه الطبقة لل�سلطة ،عا�ش لبنان يف
�أجواء احتقان �سيا�سي دائم جراء التناف�س القائم بني �أطراف هذه الطبقة على
اقت�سام امل��غ��امن ،وح�ين يختلفون يتحوّل االحتقان ال�سيا�سي �إىل �أزم��ة يتعر�ض
فيها ال�سلم الأهلي ّ
اله�ش واال�ستقرار �إىل خماطر كبرية ،نتيجة اعتماد �أطراف
هذه الطبقة على خطاب يثري الع�صبيات الطائفية واملذهبية وي�ستقوي بها� ،إما
لتح�سني موقفه يف امل�ساومات عند اقت�سام املغامن� ،أو لتح�سني موقعه عند الأزمات.
ع�شرون عاماً من انفراد هذه الطبقة بال�سلطة قوّ�ضت الدولة حتى حولتها
�إىل �أداة ت�سلّط على املواطنني ،وا�ست�شرى الف�ساد يف م�ؤ�س�ساتها و�إداراتها ،و�أُ�ضعفت
ال��وح��دة الوطنية اللبنانية على ي��د املتاجرين بالطائفية واملذهبية ،و�أُه���درت
ال�سيادة واال�ستقالل نتيجة اال�ستقواء باخلارج ،وفُتحت الأبواب �أمام تدخّ ل اخلارج
بال�ش�أن اللبناين.
�أما على ال�صعيد االقت�صادي واالجتماعي ،ف�إن حم�صلة انفراد هذه الطبقة
باحلكم تكاد تكون كارثية؛ دَين عام موّل تكدي�س ثروات فلكية لقلة على ح�ساب
عرق النا�س ،وبطالة متف�شية ،وخدمات �أ�سا�سية  -كالتعليم وال�صحة  -مرتاجعة،
حتى ال نقول منعدمة ،وانق�سام طبقي ح��اد ب�ين قلة ال ت�شبع ،و�أغلبية تت�آكل
مواردها ،حتى باتت عاجزة عن ت�أمني احتياجاتها الأ�سا�سية.
يف مواجهة ه��ذه ال�صورة ال�����س��وداء ،يطالعنا بع�ضهم باحلديث ع��ن �ضرورة
�إج��راء حوار وطني لإخ��راج الوطن من �أزمته ،والغريب �أن �أط��راف هذه الطبقة
تريد ح��واراً بني �أقطابها من دون �أن تقدّم �إجابة على �س�ؤال ب�سيط وهو �أن كل
هذه الطبقة ممثلة مبجل�س النواب ومبعظم احلكومات� ،إن مل نقل كل احلكومات
التي �شُ كلت منذ عام  1992وحتى اليوم ،فلماذا مل ت�ستطع هذه الطبقة �إدارة حوار
وطني يف هذه امل�ؤ�س�سات ،يخرج البالد من �أزمتها؟
ال نبالغ �إذا قلنا �إن �شعار احلوار ال�سلطوي ،ولي�س احلوار الوطني ،هو �شعار
تخديري لإدام���ة احل��ال و�إط��ال��ة عمر الأزم���ة ،وبتقديرنا ،ف���إن املخرج احلقيقي
للأزمة يبد�أ ب�إنهاء احتكار هذه الطبقة لل�سلطة ،و�إنتاج �سلطة متثل كل فئات
ال�شعب اللبناين وتياراته ال�سيا�سية ،وذلك باعتماد �أحد ال�سبيلني:
� -1إم��ا �إط�ل�اق ح��وار وطني حقيقي؛ ت�شارك فيه ك��ل ق��وى وت��ي��ارات ال�شعب
اللبناين ،ويف القلب منها التيار العروبي احلري�ص على وح��دة لبنان وعروبته
وا�ستقالله و�سلمه الأهلي ،وتكون مهمته و�ضع خطة وطنية لتطبيق كل ثوابت
اتفاق الطائف وبنوده.
 -2و�إم��ا �إ�صدار قانون انتخابي يعتمد الن�سبية والدائرة املو�سعة؛ �إما لبنان
كله دائ���رة واح���دة �أو اعتماد املحافظات اخلم�س التاريخية كحد �أدن���ى ،على �أن
يراعي هذا القانون و�ضع قيود م�شددة حتول دون ا�ستغالل نفوذ �أجهزة ال�سلطة،
وفلتان املال ال�سيا�سي ،واحتكار الإعالم االنتخابي عرب امل�ؤ�س�سات الإعالمية التي
تقا�سمتها �أطراف الطبقة ال�سيا�سية احلاكمة ،بحيث ينبثق جمل�س نيابي جديد
يج�سد التمثيل احلقيقي للبنانيني ،ويكون �ساحة احلوار الوطني املن�شود ،وبذلك
تُفتح ثغرة يف احلائط امل�سدود ال��ذي �أو�صلتنا �إليه الطبقة احلاكمة التي ُعيّنت
بتوافقات �إقليمية ودولية.

املهند�س �سمري الطرابل�سي
ع�ضو قيادة امل�ؤمتر ال�شعبي اللبناين

قبل �أربع وع�شرين �ساعة من وقوع حادثة
�صيدا ،كانت فاعليات املدينة يف �أجواء �إ�صرار
ال�شيخ �أحمد الأ���س�ير على افتعال فتنة ب�أي
�سجل قبلها بيوم اعرتا�ضه على
ثمن ،فهو ّ
ن�شر الف��ت��ات و�أع�ل�ام و���ص��ور يف بع�ض �أنحاء
املدينة ،ا�ستباقاً ملنا�سبتني« :ي��وم ال�شهيد»،
الذي كان «حزب اهلل» ي�ستعد لإحيائه ،وذكرى
عا�شوراء ،وهو �أمر مل ي�سبق �أن القى اعرتا�ض
�أي طرف �سيا�سي� ،إذ �إن اجلميع يرفع الفتاته
و�شعاراته وراياته يف منا�سباته ،وهو �أمر من
�صلب حرية الر�أي واملعتقد.
ن�شطت االت�صاالت بني ال�ساعني لتجنب
ال��ف��ت��ن��ة ،وجت������اوب امل���ع���ن���ي���ون ،ح��ي��ث حت��� ّرك
ق��ي��ادي��ون و�أزي���ل���ت الف��ت��ات و�أع��ل�ام و���ش��ع��ارات
خ��ل��ال ال���ل���ي���ل ،ل�����س��ح��ب احل����ج����ة ،ل���ك���ن ك���ان
وا�ضحاً �أن «قرار الفتنة» كان متخذاً ومل يكن
ممكناً الرتاجع عنه� ،إذ �إن املطلوب ،كما بات
وا�ضحاً للجميع ،تغيري وجه املدينة ،وت�شويه
تاريخها الوطني والقومي امل��ق��اوم ،وعزلها
لي�س فقط عن حميطها ،بل عن جزء �أ�سا�سي
من مكوناتها ال�شعبية وال�سكانية ،و�صو ًال �إىل
افتعال �صدام داخلي فيها.
مع ان�صرام �ساعات �صباح الأحد الفائت،
ب��د�أ م�سل�سل افتعال الإ�شكاالت؛ افتعل «ابن
ال�شيخ» (القا�صر) م�شكلة على حاجز لقوى
الأم��ن الداخلي ،ج��رى ح ّله بتدخل ع�شرات
امل�سلحني الذين �أجربوا عنا�صر احلاجز على
ترك «ابن ال�شيخ».
ب���ع���د ذل������ك ،ج�����رت حم�������اوالت ل��ل��ت��ح��ر���ش
بحارة �صيدا ،وه��ي حي داخ��ل املدينة ،ي�أخذ
ا���س��م��ه م��ن��ه��ا ،و�إن ك���ان م�ستق ًال عنها بلدياً
وان��ت��خ��اب��ي��اً ،لأ���س��ب��اب �سيا�سية ،ع�بر حماولة
�إزال�������ة ����ص���ور والف����ت����ات م���رف���وع���ة ع��ل��ى �أح���د
مداخله (م�ستديرة القياعة) ،لكن �سرعان
ما تراجع ال�شيخ ومرافقوه عن خطتهم ،لأن
اال�شتباك هنا ي�ترك الأ���س�ير و�أتباعه (وهم
ب�ضع ع�شرات) مك�شوفني مل�صريهم ..وهكذا
كانت «الثالثة ثابتة».
وعلى ما يبدو كانت احلادثتان الأوليتان
ت��ه��دف��ان ل��ل��ت��وت�ير ،وم��ق��دم��ة ل��ل��ث��ال��ث��ة ،التي
يبدو �أن عبقرية الفتنة تفتقت عنها ،بعد �أن
�أ���ش��رف النهار على الأف���ول م��ن دون حتقيق
�أي «�إجن��از» .وللم�صادفة ،مرت �سيارة �أرملة
ال��ن��ائ��ب ال���راح���ل م�صطفى م���ع���روف �سعد؛
الأم���ي��ن ال���ع���ام ال�����س��اب��ق ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م ال�����ش��ع��ب��ي
النا�صري ،قرب مكان جتمع م�سلحي الأ�سري،
فـ«�أكرمها» ه�ؤالء ب�سيل من ال�شتائم ،وب�ضرب
�سائقها.

�آية ع�سكرية �صهيونية غنمتها املقاومة ووُ�ضعت يف �إحدى �ساحات �صيدا

بعدها انتقل ال�شيخ الأ�سري مع م�سلحيه
�إىل منطقة ح�سا�سة ،ه��ي منطقة التعمري
ع�ين احل���ل���وة ،ال��ت��ي يقطنها خ��ل��ي��ط لبناين
وفل�سطيني ،م��ن خمتلف امل��ذاه��ب .يبدو �أن
ال�شيخ اعتقد �أن��ه ق��ادر لأن ُيطلق منها فتنة
�سنية � -شيعية ،ي���ورط فيها �أب��ن��اء ال�شعب
الفل�سطيني القاطنني يف خميم عني احللوة.
وهكذا با�شر وم�ساعدوه بنزع الفتات و�أعالم
حل���زب اهلل ،و���ص��ور لل�سيد ح�سن ن�����ص��راهلل،
من �أمام منازل تعود ملنا�صرين للحزب ،فكان
اال�شتباك و�سقوط القتلى واجلرحى.
م��ن ���س��م��ع ت�����ص��ري��ح��ات �أم��ي�ن ع���ام «ح��زب
امل�ستقبل» �أحمد احلريري ،للف�ضائيات ُبعيد
احل����ادث����ة ،وال���ت���ي ح��� ّر����ض ف��ي��ه��ا ���ض��د «ح���زب
اهلل» ،وك��رر مواقف وع��ب��ارات الأ���س�ير ،يت�أكد
مب���ا ال ي���دع �أي جم���ال ل��ل�����ش��ك� ،أن حت��رك��ات
الأ����س�ي�ر ل��ي�����س��ت �إال واج���ه���ة �أم��ن��ي��ة �سيا�سية
لـ«احلريرية ال�سيا�سية»� ،إذ �إن الأ�سري با�شر
حتركه مبا�شرة بعد �أن �أخرج �سعد احلريري
م��ن رئ��ا���س��ة احل��ك��وم��ة ،ق��ب��ل ل��ق��ائ��ه الرئي�س
الأم�يرك��ي ب���اراك �أوب��ام��ا بلحظات ،وق��د رفع
الأ�سري كل �شعارات �آل احلريري التي تخت�صر
امل���وق���ف ب��خ��ي��اري��ن� :إم����ا ال���ع���ودة �إىل رئ��ا���س��ة
احلكومة و�إلغاء الآخرين ،و�إم��ا �إ�شعال فتنة
بني امل�سلمني يف لبنان ،ويف هذا ال�سياق جاءت
�سل�سلة ال�شتائم والتحديات التي جرت على
ل�سان الأ���س�ير ،وه��ي لغة غريبة وم�ستهجنة
م��ن قبل كثريين ،علماً �أن الأ���س�ير ،كما هو
م���ع���روف ،مل ُي�����زل اع��ت�����ص��ام��ه ال�����ش��ه�ير من
مدخل �صيدا ال�شمايل �إال بعد �أن طلب منه
ذلك نواب املدينة وم�س�ؤولو «امل�ستقبل».
ومما ي�ؤكد �سعي الأ�سري �إىل �إ�شعال فتنة

�سنية � -شيعية� ،أن���ه �سبق �أن ح ّ��ط و�أت��ب��اع��ه
رحالهم يف ن�شاطات يف طرابل�س وال�شمال،
ل��ك��ن ت��ب�ين ل��ل��ج��ه��ات ال���ت���ي حت���رك���ه �أن ه��ذه
الن�شاطات �ست�شعل فتنة �سنية � -سنية ،فجرى
الإيعاز له بتجنب التحرك �شما ًال ،فا�ستعا�ض
عنه بالبقاع ،فق�صد تعلبايا ،وه��ي بلدة تقع
على الطريق بني زحلة وبعلبك ،داعياً للفتنة،
ومدعياً منا�صرته لل�شعب ال�سوري ،لكنه لو
ك���ان ���ص��ادق��اً يف ذل���ك ل��ذه��ب ه��و وم�سلحوه
للقتال ه��ن��اك ،وكفى اللبنانيني �شر الفتنة
و�أهلها.
ال�لاف��ت �أن الأ���س�ير ،ال��ذي تقول �أو���س��اط
���ص��ي��داوي��ة �إن �أح����د �أه���داف���ه �إزال�����ة «امل�لال��ة
الإ�سرائيلية» التي �أ�سرها «ح��زب اهلل» خالل
حت���ري���ره اجل���ن���وب ع���ام  2000و�أه����داه����ا �إىل
�أه�����ايل ���ص��ي��دا ،و ُو���ض��ع��ت يف �إح�����دى ���س��اح��ات
ي�سجل ل��ه يف حياته موقف �ضد
املدينة ،مل َّ
ال��ع��دو «الإ���س��رائ��ي��ل��ي» ،ومل ُي��ع��رف ع��ن��ه �أن��ه
ق��ات��ل االح��ت�لال ال���ذي دخ���ل �إىل ���ص��ي��دا ع��ام
 ،1982مع العلم �أن فتياناً من �أبناء املدينة
ك����ان����وا ب��ع��م��ر الأ�����س��ي�ر ح���ي���ن���ذاك (الأ�����س��ي�ر
م��وال��ي��د  )1968ا���س��ت�����ش��ه��دوا وه���م ي��ق��ات��ل��ون
ال��ع��دو ال�صهيوين ،وحتى خ��روج املحتل عام
ت�سجل للأ�سري �أي وقفة مقاومة،
 2000مل َّ
لكنه ف��ج���أة خ��رج يف زم��ن ان��ه��زم فيه ك��ل من
االحتالل «الإ�سرائيلي» يف لبنان ،والأمريكي
يف ال��ع��راق ،هاج�سه الفتنة ،وي�شتم املقاومة
وامل��ق��اوم�ين ،ويطالب بنزع ال�سالح الوحيد
املتوفر للدفاع عن لبنان يف وجه عدو لبنان
والعرب وامل�سلمني.

عدنان ال�ساحلي
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القمر الغربي..
واغتيال الحسن
تن�صح ج��ه��ات دول��ي��ة ل��دى ب�لاده��ا ق��درات
تقنية ع��ال��ي��ة ،ب�����ض��رورة معرفة �أ���س��ب��اب و�ضع
دول����ة غ��رب��ي��ة ق���م���راً ���ص��ن��اع��ي��اً ف����وق ل��ب��ن��ان يف
الن�صف الثاين من �شهر �أيلول الفائت ،و�إخالء
القمر �إي��اه بعد �أي��ام قليلة من اغتيال اللواء
و�سام احل�سن .وت�ساءلت اجلهات عن �أ�سباب
عدم �إعطاء فريق التحقيق الأمريكي ما
تو�صل �إليه خالل وج��وده يف لبنان يف ما
ّ
يتعلق بعملية االغتيال ،واالكتفاء مبديح
ما �أجنزته الأجهزة اللبنانية.

النوايا السيئة
ق�����ال م�������س����ؤول
ت����������اري����������خ����������ي يف
احل���زب التقدمي
اال�شرتاكي تعليقاً
ع�������ل�������ى ت����ف���������س��ي�ر
ال�����ن�����ائ�����ب �أح����م����د
فتفت لكالم وليد
ج���ن���ب�ل�اط ب�����ش���أن
طائف جديد على
خلفية �سالح حزب اهلل� ،إن ال�شباب (جماعة تيار امل�ستقبل)
�أذك���ي���اء �إىل درج���ة �أن �أف�ضلهم ال ي��ق��وى ع��ل��ى ف��ه��م ال��ك�لام
الوا�ضح ،رمبا ب�سبب الربجمة امل�سبقة للنوايا ال�سيئة.

( العدد  )238اجلمعة  16 -ت�رشين الثاين 2012 -
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موضوع الغالف

الفتنة السنية  -الشيعية ..محاذيرها ونتائجها

ك��ان حم��ق��اً ال�سيد ح�سن ن�����ص��راهلل يف
التحذير يف خطابه الأخ�ي�ر م��ن اجن��رار
البع�ض� ،سواء بق�صد �أو بغري ق�صد� ،إىل
ال�سري يف م�����ش��روع فتنة �سنية � -شيعية،
يرمي الغرب وبع�ض العرب �إىل �إ�شعالها،
وه��ي �إن ح�صلت و ّمت��ت كما ُيخطط لها،
ف�����س��ت���ؤدي �إىل ت���دم�ي�ر ل��ب��ن��ان وامل��ن��ط��ق��ة
على ر�ؤو����س �أبنائها جميعهم ،ول��ن تن�أى
من تداعياتها دول��ة عربية �أو م�سلمة يف
العامل.
ب��ال��ف��ع��ل� ،أ����ص���اب ال�����س��ي��د ن�����ص��راهلل يف
تنبيه الر�أي العام الإ�سالمي �إىل خماطر
الوقوع يف فخ الفتنة تلك ،فمن خالل ما
نالحظه من قراءة التقارير الغربية ،ومن
امل�ؤمترات الدولية التي ن�شارك بها ،ميكن
لنا ا�ستخال�ص �أهداف خطرية جداً يرمي
�إليها خمططو تفجري الفتنة ال�سنية -
ال�شيعية ،والتي ي�سري بها بع�ض امل�سلمني
املدفوعني بدافع املذهبية البغي�ضة ،التي
ال متت �إىل الدين ب�صلة ،من دون �إدراك
تداعياتها عليهم وعلى الأمة ككل.
ولعل �أبرز ما ميكن �إدراجه من �أهداف
ذلك املخطط ،ميكن اخت�صارها مبا يلي:
�أو ًال� :إدخ�����ال امل�����س��ل��م�ين يف �أت�����ون ن��ار
م��ذه��ب��ي��ة ب�ي�ن ب��ع�����ض��ه��م ال��ب��ع�����ض ،وذل���ك
لإل����ه����ائ����ه����م ع�����ن الأخ������ط������ار احل��ق��ي��ق��ي��ة

امل��ح��دق��ة ب��ه��م ،و�أه��م��ه��ا ال�����ص��راع ال��ع��رب��ي
 «الإ���س��رائ��ي��ل��ي» ،وامل�����ش��روع الغربي ال��ذييرمي �إىل ال�سيطرة على املنطقة اقت�صادياً
وثقافياً وع�سكرياً.
ث����ان����ي����اً :جت���ف���ي���ف ن���ب���ع ال���روح���ان���ي���ة
الإ�سالمية ،وهنا يتحدث بع�ض اخلرباء
الغربيني عن �ضرورة �إدخ��ال الإ�سالم �إىل
نف�س «الأت�����ون» امل��ذه��ب��ي  -ال��دي��ن��ي ال��ذي
دخ��ل��ت ف��ي��ه �أوروب�����ا امل�سيحية يف ال��ق��رون
الو�سطى ،وال��ت��ي مل تخرج منها �إال وقد
خ�سرت روحانيتها ،فتخلى املجتمع عن
ت��د ّي��ن��ه ،ول��ف��ظ الكني�سة وال���دي���ن ،وب��ات
م��ن ال�����س��ه��ل اخ�تراق��ه��ا بكثري م��ن ال��ب��دع
ال���ي���ه���ودي���ة ال���ت���ي دخ���ل���ت �إىل امل�����س��ي��ح��ي��ة
و���ش�� ّوه��ت��ه��ا م���ن ال����داخ����ل ،ودف���ع���ت بع�ض
امل�سيحيني �إىل الإمي����ان بالعهد القدمي
والأ���س��اط�ير ال��ت��ورات��ي��ة ال��ت��ي ج���اء امل�سيح
لت�صحيح النظرة �إليها وت�صويبها.
وبنف�س ال�سيناريو ،ال بد من اخرتاق
ال���دي���ن الإ����س�ل�ام���ي ب��ال��ب��دع ال��ب��ع��ي��دة عن
جوهر الإ�سالم  -وهو ما ن�شهده اليوم من
انت�شار الفتاوى الغريبة واملريبة يف �آن -
والتي جتعله بحاجة �إىل ث��ورة �إ�صالحية
ُتخرجه من البدع تلك ،والتي لن تتم �إال
ب�إ�ضعافه وجتويفه.
ولكي يعيد التاريخ الأوروب����ي نف�سه

م��ع امل�����س��ل��م�ين ه���ذه امل����رة ،ي��ج��ب �أن يت ّم
حكم ب�لاد امل�سلمني م��ن قبل م�ؤ�س�سات
دي��ن��ي��ة م��ت��ع�����ص��ب��ة ،ت���ق���وم مب���ا ق���ام���ت به
ال��ك��ن��ي�����س��ة ع���ل���ى ي����د «ب�����اب�����وات» ال���ق���رون
الو�سطى ،فتق�ضي تلك احلركات الدينية
املتع�صبة ،ال��ت��ي �ستحكم ب�لاد الإ���س�لام،
على كل مظاهر الفكر والتقدم واالنفتاح
والتعاي�ش ،و ُت��غ��رق امل�سلمني بالتع�صب
واجلهل ،وت�سلط عليهم فتاوى التكفري
(كما ت�سلطت الكني�سة على الأوروب��ي�ين
ب�� ُت��ه��م ال��ه��رط��ق��ة) ..وال��ن��ت��ي��ج��ة ،وك��م��ا يف
�أوروب���ا ،حرب دينية بني ال�س ّنة وال�شيعة
مت��ت��د م��ئ��ة ع���ام �أو �أك��ث��ر ،ي��خ��رج بعدها
امل�����س��ل��م��ون �أ���ض��ع��ف �إمي���ان���ي���اً و���س��ي��ا���س��ي��اً،
وب��ع��ده��ا ي��خ��رج��ون �إىل ع�����ص��ر الأن�����وار،
في�سيطر الفكر امل���ادي على ال��روح��اين،
وعندها ميكن لهم �أن يخرجوا �إىل العامل
بفكر يدعو �إىل ف�صل الدين على الدولة،
وي���دخ���ل���ون يف ع�����ص��ر ن��ه�����ض��ة ح��ق��ي��ق��ي��ة
م�شابهة للنه�ضة الأوروبية.
ث��ال��ث��اً :تفتيت املنطقة �إىل دوي�لات
ت��ق��� َّ��س��م ع��ل��ى �أ���س��ا���س ع��رق��ي �أو ط��ائ��ف��ي،
م��ا يجعل م��ن وج��ود «�إ���س��رائ��ي��ل» كدولة
ي��ه��ودي��ة �أم������راً ط��ب��ي��ع��ي��اً يف حم��ي��ط من
ال�����دوي��ل��ات امل���ت���ن���اح���رة ط���ائ���ف���ي���اً ،وق���د
ت���ك���ون «�إ����س���رائ���ي���ل» ح��ي��ن��ه��ا ق��ب��ل��ة تلك

�أن�صار الأ�سري يتوجهون بالنع�ش �إىل م�سجد ال�شهداء يف �صيدا

ّ
ّ
النزوح مستمر..
تخوف من توتر أمني
ب��ع��د �أن مت ا���س��ت��ه��داف ق��ائ��د ال��ك��ف��اح امل�سلح والمساعدات متواصلة

�سابقاً؛ العميد حممود عي�سى ،امللقب بـ«اللينو»،
وبعد قتل �شخ�صني من مرافقيه ،و�أحد املقربني
�إليه ،ك�شفت �إح��دى الفاعليات الفل�سطينية يف
خميم عني احللوة ملندوب «الثبات» يف اجلنوب،
�أن امل��خ��ي��م ،وع��ن��د غ��ي��اب «ال��ل��ي��ن��و» خ���ارج لبنان،
ع��ا���ش ح��ال��ة ق��ل��ق��ة م���ن اح��ت��م��ال ع����ودة ال��ت��وت��ر
الأمني وتفجري الأو�ضاع فيه ،ال�سيما �أنه �شهد
نزوح عدد كبري من قاطنيه الذين توجهوا �إىل
خميمات الر�شيدية والب�ص ،و�إىل �أق��ارب��ه��م يف
خميمات بريوت ،متخوفني من الو�ضع الأمني
الذي قد ي�شهده املخيم.

توا�صل الهيئات االجتماعية يف ح��زب اهلل ،يف
كل من بريوت واجلنوب والبقاع ،توزيع احل�ص�ص
ال��غ��ذائ��ي��ة والتموينية والأغ��ط��ي��ة ال�شتوية على
ال��ع��ائ�لات ال�����س��وري��ة والفل�سطينية ال��ق��ادم��ة من
توجه �إىل لبنان
�سورية �إىل لبنان ،ال�سيما بعد �أن ّ
م�ؤخراً �أكرث من  250عائلة فل�سطينية قادمة من
خميم ال�يرم��وك وخم��ي��م فل�سطني ،ه��ارب�ين من
القذائف التي يطلقها م�سلحو املعار�ضة ال�سورية
على بيوتهم وممتلكاتهم ،ف��ق��دم��وا �إىل مدينة
بعلبك ،و�إىل ال�ضاحية اجلنوبية يف بريوت.

(�أ.ف.ب).

ال����دوي��ل�ات ال��ت��ي مي��ك��ن ل��ه��ا �أن ت�سعى
للتحالف معها  -باعتبارها دول��ة قوية
ع�سكرياً وتكنولوجياً ومدعومة غربياً
 للق�ضاء على �أعدائها من الدويالتالأخ������������رى ،وال���ن���ت���ي���ج���ة ت����ك����ون �إن����ه����اء
ال��ق�����ض��ي��ة الفل�سطينية ،و�إ���س��ق��اط حق
ال��ع��ودة نهائياً ،وت��وط�ين الفل�سطينيني
ال�لاج��ئ�ين يف �أم��اك��ن وج��وده��م يف تلك
الدويالت الطائفية ،التي لن ترف�ضهم،
باعتبارهم ج��زءاً من انتمائها املذهبي،
وهم «�أخ��وة» يف الدين قد يعززون و�ضع
الدويلة الطائفية تلك.
رابعاً :الق�ضاء على الوجود امل�سيحي
يف ال�شرق ،ويبقى للم�سيحيني وجود يف
بع�ض املناطق القليلة جداً التي ت�ستطيع
�أن تقيم دويلتها القابلة للحياة ،ومنها
دول��ة الأق��ب��اط يف �سيناء ،ودول���ة جنوب
ال�سودان..
�أم��������ا يف ل����ب����ن����ان ،ف���ي���ت���وه���م ب��ع�����ض
امل�سيحيني �أن���ه �سيكون لهم كونتونهم
اخل����ا�����ص ،ي�����س��ت���أث��رون ب��ح��ك��م��ه يف ظل
حت��ق��ق ه���ذا ال�����س��ي��ن��اري��و ،ول����ذا ي��دف��ع��ون
تلك الفتنة املذهبية دف��ع��اً �إىل الأم���ام،
وي�ستميتون يف �إذكاء نارها ،وهو ما لفت
�إليه ال�سيد ن�صراهلل �أي�ضاً.
ل��ك��ن ،م��ا ي��ب��دو وا���ض��ح��اً م��ن خ�لال
ق����راءة ك��ل امل��ع��ط��ي��ات� ،أن ال��ق�����ض��اء على
الوجود امل�سيحي يف لبنان يبدو �ضرورة
ل��ن��ج��اح امل��خ��ط��ط ،ب��اع��ت��ب��ار �أن امل��ن��اط��ق
امل�����س��ي��ح��ي��ة ت�����ش�� ّك��ل ع�����از ًال ب�ي�ن امل��ن��اط��ق
ال�����س��ن�� ّي��ة وال�����ش��ي��ع��ي��ة ،وال ب��د م��ن �إزال����ة
ال��دوي��ل��ة  -احل��اج��ز �إم���ا بالتهجري� ،أو
بتدفيعهم ثمن وج��وده��م بني جبهتني
متقاتلتني ،وجعلها غري قابلة للحياة
بخنقها.
يف امل��ح�����ص��ل��ة� ،إن امل��رح��ل��ة ال�صعبة
ال�سنة وال�شيعة
التي من ّر بها حتتم على ُّ
وامل�سيحيني العقالء يف لبنان والعامل
ال���ع���رب���ي� ،أن ي���ع���وا �إىل �أن وج���وده���م
وم�صريهم وم�ستقبلهم مرهون مبدى
وع���ي���ه���م مب����ا ي����ح����اك ل��ل��م��ن��ط��ق��ة ،و�إن
امل�صلحة اخل��ا���ص��ة ال��ت��ي يحلم البع�ض
بتحقيقها من فتنة �سنية � -شيعية ،لن
ُتبقي �شيئاً م��ن ال��وط��ن كله حلكمه �أو
اال�ستئثار به.

ليلى نقوال الرحباين

اتفاقات الخصوم المرحلية
يقوم رئي�س �أحد الأحزاب اللبنانية املن�ضوية
�ضمن قوى الرابع ع�شر من �آذار ب�إر�سال مندوب
ل���ه ل��ل��ت��ن�����س��ي��ق م���ع �أح�����د �أح������زاب ق����وى ال��ث��ام��ن
م��ن �آذار ،حيث يتم التعاون لبلورة ات��ف��اق بني
الفريقني يف ما يتعلق بقانون انتخابات جديد،
ع��ل��ى اع��ت��ب��ار �أن����ه يف ح���ال مل ي��ت��واف��ق ال�سا�سة
اللبنانيون على ق��ان��ون ج��دي��د� ،سيكون قانون
ال�ستني ه��و املعتمد .وب��ع��د �أن علمت ق��وى 14
�آذار باالجتماعات اجلارية بني الفريقني ،طالب
�أح���د �أع�����ض��اء الأم��ان��ة ال��ع��ام��ة لـ� 14آذار بطرح
املو�ضوع على طاولة اجتماعهم املقبل ،للنظر يف
تلك «اخلطيئة الكبرية».
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يـقــال

بدء أماني الفوز

عقد �أم�ي�ن ع��ام ح��زب لبناين «ع��ائ��ل��ي» اجتماعاً
مو�سعاً جلميع م�س�ؤويل التن�سيقيات يف معظم املناطق
اللبنانية ،وذلك يف �إحدى مدار�س امل�ؤ�س�سات التابعة
ل��ل��ع��ائ��ل��ة ،وط���رح خ�لال��ه ث�ل�اث ن��ق��اط� ،أول���ه���ا وع��ده
ب���إع��ط��اء امل���ال امل�ترت��ب على ق��ي��ادة احل���زب منذ عدة
�شهور ،مع الوعد ب�إ�ضافة «ع�لاوات» ،وثانيها تبليغه
احلا�ضرين الإع����داد مل ؤ���مت��ر ع��ام عند مطلع ال�سنة
املقبلة ،وانتخاب ق��ي��ادة ج��دي��دة ،عار�ضاً املوا�صفات
املطلوبة ّ
للرت�شح للمنا�صب القيادية ،وثالثها الو�ضع
ال�سيا�سي ،واملراهنة على �سقوط النظام يف �سورية،
والتغيري ال��ذي �ست�شهده املنطقة ،خ�صو�صاً لبنان،
بعد الفوز الذي م ّنى به النف�س لفريقه.

قائد «الميليشيا»
مازال على نهجه
ت�ساءل �أح��د ال�ضباط ال�سابقني املتخ�ص�صني يف
ال�ش� نْأني الع�سكري والأم��ن��ي ،خ�لال �إح��دى جل�ساته
التي يعقدها يف منزله ،عن ظاهرة التو�سع الأمني
املخيف ح��ول منزل رئي�س �أح��د الأح���زاب اللبنانية،
والكائن يف امل�تن ال�شمايل ،وع��ن ه��ول الأم���وال التي
ُتدفع من �أج��ل التف ّرغ الع�سكري ،وال��ذي يبلغ نحو
 1200دوالر يف ال�شهر لل�شخ�ص ال��واح��د ،مبدياً
ت��خ��وف��ه م��ن ح���االت االن�����ش��ق��اق ال��ت��ي مت��ت م��ن��ذ �ستة
�أ�شهر من قبل كبار �ضباطه ال�سابقني يف فرق النخبة
لديه ،وال��ذي��ن يقومون ب��دوره��م ب���الإدالء بت�صاريح
يتهمون فيها رئي�سهم ال�سابق ب�سرقة �أموالهم ،وقتل
رفاقهم ،وت�شريد الع�شرات منهم خارج لبنان.

من المخازن
إلى المقاتلين ..وعبر األردن
ك�شفت �صحيفة «وول �سرتيت جورنال» الأمريكية
ع��ن ال����دور ال��ق��ذر ال���ذي ي��ق��وم ب��ه ال��ن��ظ��ام الأردين،
م�شرية يف حتقيق لها �إىل ال���دور الإج���رام���ي ال��ذي
يقوم به يف ت�سليح املقاتلني على الأرا�ضي ال�سورية،
ونقل ال�سالح من املخازن ال�سعودية �إليهم .وقالت
ال�صحيفة �إن اجلي�ش الأردين ي��ق��وم بنقل �شحنات
الأ�سلحة ،مبا يف ذلك البنادق الهجومية والذخائر
وال�صواريخ امل�ضادة للدبابات رو�سية ال�صنع (م�شرتاة
م���ن ال�����س��وق ال�������س���وداء) ،يف ���ش��اح��ن��ات ع�����س��ك��ري��ة �إىل
احلدود ال�سورية ،ومن ثم يتم ت�سليمها للمقاتلني يف
�سورية .وذكرت ال�صحيفة �أن «ع�شرات ال�شحنات من
هذا النوع جرى نقلها بهذه الطريقة ،حتت �إ�شراف
وم�ساعدة موظفي احل���دود الأردن��ي��ة» ،مو�ضحة �أن
ال�سعودية وقطر تدفعان ثمن هذه الأ�سلحة املتعددة
واملتنوعة ،وثمن ال�سماح مبرورها.

هل تستعد المعارضة؟
ق����ال م�������س����ؤول امل���ل���ف ال�������س���وري يف اخل��ارج��ي��ة
الربيطانية؛ ج��ون ويليك�س� ،إن «على املعار�ضة
ال�����س��وري��ة �أن ت��ك��ون م�����س��ت��ع��دة ل��ل��ه��زمي��ة» .ون��ق��ل
حمرر ال�ش�ؤون الأمنية والدبلوما�سية يف �صحيفة
«ل��وف��ي��غ��ارو» ال��ف��رن�����س��ي��ة؛ ج����ورج م��ال�برون��و ،عن
ويليك�س قوله يف حديث خا�ص لل�صحيفة «�إن على
املعار�ضة ال�سورية اال�ستعداد لكافة االحتماالت».
وعزا ويليك�س موقفه «املت�شائم» هذا ،وهو امل�ستعرب
ال��ذي ي��درك احل�سا�سيات املحلية ال�سورية جيداً،
�إىل «ت�شتت املعار�ضة ،وعدم وجود برنامج وا�ضح
لديها ،ف� ً
ضال عن �أن الثورة باتت الآن جتذب عدداً
قلي ًال من النا�س» ،على حد تعبريه.
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أحداث األسبوع
عجز عن توديع كلينتون بـ«هدايا دمشقية»
ِ

هل تمكّ ن المقاول القطري من توحيد المعارضات السورية في الدوحة؟
ب�ع��د م���ض��ي ع���ش��ري��ن � �ش �ه��راً ب��ال�ت�م��ام
والكمال على امل��ؤام��رة الوا�سعة واملتعددة
الر�ؤو�س والأهداف والف�صول على �سورية،
ي �ب��دو امل � ��أزق م�ه�ي�م�ن�اً ع�ل��ى ك��ل التحالف
الرجعي  -العربي واال�ستعماري العاملي
بقيادة �أمريكا ،خ�صو�صاً �أنه ي�ستعمل الآن
ك��ل �أوراق ��ه للنيل م��ن ��س��وري��ة و�صمودها
وخيارها املقاوم واملمانع.
ب�ع��د ه ��ذه امل ��دة ،ي �ب��دو �أن ك��ل احللف
امل �ع��ادي ل�سورية حم���ش��وراً ب�شر �أع�م��ال��ه،
ولهذا يعيد ب�شكل �أو ب�آخر ا�ستح�ضار كل
التجربة املا�ضية منذ العام  ،2000لرميها
يف امل�ع��رك��ة دف�ع��ة واح ��دة ،وال�ت��ي جتلت يف
�أ�شكال خمتلفة �أبرزها:
 جتديد دور م�شيخة قطر كمقاولل� � �ـ«ال� � �ث � ��ورات ال� �ع ��رب� �ي ��ة» ل � ��دى �أم�ي�رك ��ا
والعوا�صم الغربية والإقليمية ،ب�صفتها
ن��اق �ل��ة غ� ��از ك �ب��رى ،ق� � ��ادرة ع �ل��ى � �ص��رف
مليارات الدوالرات بال رقيب وال ح�سيب،
ول�ه��ذا ك��ان��ت مقاولتها الأخ�ي�رة بتوحيد
املعار�ضات ال�سورية ،وهو مطلب �أمريكي
وا�� �ض ��ح ع �ّب رّ��ت ع �ن��ه ن ��اظ ��رة اخل��ارج �ي��ة
الأمريكية حتى  20كانون الثاين املقبل؛
هيالري كلينتون ،من خالل نزع القيادة
م��ن جم�ل����س ا��س�ط�ن�ب��ول ودجم ��ه يف �إط��ار
�أو�سع.
ويف هذا املجال ،كان وا�ضحاً �أن توقيت
ه ��ذا امل� � ؤ�مت ��ر م ��درو� ��س ،ل �ت ��أت��ي ن�ت��ائ�ج��ه
م��ع ظ�ه��ور ن�ت��ائ��ج االن�ت�خ��اب��ات الرئا�سية
الأمريكية ،لأنه لو فاز ميت رومني لكان
م�ضمون البيان اخلتامي خمتلفاً و�أك�ثر
عدوانية.
ل� �ك ��ن ،م ��ا ه ��و وا� � �ض� ��ح ،ف � � ��إن احل �ل��ف
ال���ش�ي�ط��اين ك�م��ا أ�� �ش��رن��ا ،ي���ض��ع الآن كل
الأوراق دف�ع��ة واح ��دة ،فالبيان اخلتامي
مل� ��ؤمت ��ر امل� �ع ��ار�� �ض ��ات يف ال� ��دوح� ��ة �أع �ل��ن
العزم على تفكيك الأج�ه��زة الأمنية بعد
�سقوط النظام ال���س��وري ،وه��ذا م��ا يذكّر
بالتجربة الأمريكية بعد احتالل العراق
يف ن�ي���س��ان  ،2003ح�ي�ن�م��ا ات �خ��ذ احل��اك��م
الع�سكري الأم�يرك��ي الأول ب��ول برامير
ق��راره بتفكيك الأجهزة الأمنية واجلي�ش
العراقي ،وت�سريح كل عنا�صرهما ،فكانت
النتيجة الفظيعة ال�ت��ي م��ا ت��زال �شاهدة
الآن يف التطورات العراقية.
وا��س�ت�ح���ض��ر ه ��ذا احل �ل��ف ال �ع ��دواين
التجربة الليبية عام  ،2011حينما جنحت
املعار�ضات الليبية ب�إخراج بنغازي والغرب
الليبي من �سيطرة الدولة بعد ع�شرة �أيام
م��ن ان� ��دالع احل ��رب ع�ل��ى ل�ي�ب�ي��ا ،وي��وم�ه��ا
جنحت املعار�ضات الليبية يف ت�شكيل �إطار
�سلّمت له كل املجموعات امل�سلحة بالطاعة،
خ�صو�صاً بعد جن��اح امل�ق��اول ال�ق�ط��ري يف
��ش��راء ال��ذمم وال�ضمائر والإع�ل�ام ،فكان
ق � ��رار جم �ل ����س الأم � ��ن ال � ��دويل بت�شكيل
منطقة احلظر اجلوي ،التي �شكلت غطاء
للتدخل الأطل�سي الوا�سع واملدمر� ،إ�ضافة
�إىل حتييد ال��دول�ت�ين امل�ج��اورت�ين لليبيا،
وهما تون�س وم�صر ،اللتان كانت يف �أ�شكال
خمتلفة داعمة ملعار�ضات بنغازي.

ائتالف املعار�ضات ال�سورية يف اجتماع داخل مقر جامعة الدول العربية

لو فاز ميت رومني لكان
مضمون البيان الختامي
لمؤتمر الدوحة مختلفًا..
وأكثر عدوانية

يف ال��واق��ع ،ثمة و��ض��وح ل��دى القوى
الأط �ل �� �س �ي��ة �أن ق ��وة ال ��دول ��ة ال��وط�ن�ي��ة
ال�سورية خمتلفة عما كان الو�ضع عليه
يف ليبيا ،وقد اعرتف كثري من م�س�ؤويل
احل �ل��ف الأط�ل���س��ي ب��ذل��ك ،و�أن ب��إم�ك��ان
دم�شق �أن توقع خ�سائر فادحة يف احللف
اجلهنمي� ،إ�ضافة �إىل خطورة �أن يتدرج
ال �ن��زاع يف امل�ن�ط�ق��ة �إىل ح ��رب �إقليمية
�شاملة ،تطال العمق الرتكي ،واخلليج،
ورمب ��ا بع�ض �أوروب � ��ا �أي �� �ض �اً ،وه��و م��ا ال
ميكن �أن يتحمله ال�غ��رب ،خ�صو�صاً �أن
تركيا تبدو ال�ي��وم منهوكة يف م�شاكلها
الداخلية؛ �أمنياً و�سيا�سياً واقت�صادياً،
يف ظ��ل ات �� �س��اع امل�ع��ار��ض��ة ل�ن�ه��ج حكومة
�أردوغ � � � ��ان ،وت��و� �س��ع ال �ت �م��رد وامل �ق��اوم��ة
امل���س�ل�ح��ة ال �ت��ي ي �ق��وده��ا ح ��زب ال�ع�م��ال
ال�ك��رد��س�ت��اين� ،إ��ض��اف��ة �إىل �أن ت��رك�ي��ا يف
ظ��ل نهج �أردوغ ��ان � -أوغ�ل��و تبدو للمرة
الأوىل مهدَّدة بانق�سام مذهبي خطري،
بفعل ال�ت��دخ��ل يف الأزم� ��ة ال���س��وري��ة ،يف
وق ��ت ي �ب��دو �أن ح�ك��وم��ة �أردوغ� � ��ان ت�ق��ود
ت��رك �ي��ا ن �ح��و اخ �ت �ن��اق اق �ت �� �ص��ادي ،بفعل

توتر عالقاتها مع دول اجل��وار ،كرو�سيا
و�إي��ران وال�ع��راق ..ما يعني �أن ال�سيا�سة
الأمريكية جتاه تركيا وم�أزقها �ستكون
�أمام خيارين كالهما مر:
الأول :ا��ض�ط��راب��ات وا��س�ع��ة تقو�ض
ت ��رك �ي ��ا ،وه� ��و م ��ا ال ت ��ري ��ده وا� �ش �ن �ط��ن
حلليفتها الأطل�سية.
ال �ث��اين :تغيري �سيا�سة ت��رك�ي��ا جت��اه
�سورية ،لتتوافق مع التوجه الرو�سي -
الإي��راين ،وبالتايل االن�سحاب من حلف
العدوان على �سورية ،وهنا ال�س�ؤال :هل
يتحمل �أردوغ � ��ان � -أوغ �ل��و ذل ��ك� ،أم �أن
البديل بد�أ البحث فيه؟ يف كل احلاالت،
ف �ق��د الح �ظ �ن��ا يف م� ��ؤمت ��ر ال ��دوح ��ة �أن
ال�صوت الرتكي كان خافتاً ال بل معدوماً.
ل �ك��ن �أي� ��ن ال �� �س �ع��ودي��ة م ��ن ك ��ل ه��ذه
التطورات ،وهي التي كانت يف ال�صفوف
اخل�ل�ف�ي��ة يف م ��ؤمت��ر امل� �ق ��اول ال�ق�ط��ري
للمعار�ضات ال�سورية؟
ل�ق��د �شكلت ال���س�ع��ودي��ة ع�ل��ى ال ��دوام
العمود الفقري خلطط الهيمنة الغربية،
والأمريكية حتديداً ،لكنها بعد ال�ضربات
نتيجة الف�شل يف ال�ع��راق ،ثم يف �سورية،
واه �ت��زاز دوره ��ا ومكانتها يف ال�ي�م��ن ،يف
وق��ت ب ��د�أت تظهر �أع��را���ض ال�شيخوخة
على اململكة الوهابية ،ب��د�أت االرت��دادت
الداخلية ،حيث تزداد من جهة التحركات
ال�شعبية املطالبة بالإ�صالحات والعدالة
االج �ت �م��اع �ي��ة ،وم ��ن ج �ه��ة �أخ� � ��رى ،ب ��د�أ
ه��ذا النزاع يرتد خالفات داخ��ل الأ�سرة
احل��اك �م��ة ال �ت��ي ت �ت �ن��ازع �أج�ن�ح�ت�ه��ا على
املغامن و�صراع الأجيال فيها ،وكل يريد
دوره يف غنيمة ال�سلطة.
يف غ�ضون ذل��ك ،يبدو الغرب مرتبكاً
وم�شو�شاً �أم��ام التطورات و�صمود الدولة
الوطنية ال�سورية ،التي توقع املزيد من
اخل�سائر يف �صفوف املجموعات الإرهابية
امل�سلحة ،خ�صو�صاً بعد التورط املبا�شر يف

دعم اجلماعات التكفريية والإرهابية من
القاعدة و�أ�ضرابها ،واملتعددة اجلن�سيات،
والتي ح�شدها بندر بن �سلطان بالتعاون
م ��ع امل� �خ ��اب ��رات الأم�ي�رك� �ي ��ة وال �غ��رب �ي��ة
والرتكية يف �سورية ،يف حماولة الجرتار
جت��رب��ة ال�ث�م��ان�ي�ن��ات م��ن ال �ق��رن امل��ا��ض��ي
يف �أف �غ��ان �� �س �ت��ان ،ل �ك��ن ي �ب��دو �أن ال���س�ح��ر
ب��د�أ ينقلب على ال���س��اح��ر ،حيث ت�ب� نّّين يف
الأ�سبوعني الأخريين �أن الكثري من هذه
العنا�صر قد عادت �إىل مواطنها الأ�صلية،
بعد �أن �أوقعت بها القوات امل�سلحة ال�سورية
خ�سائر ك�برى ،وب��ال�ت��ايل� ،ستكون الكثري
م��ن ال �ع��وا� �ص��م ال�ع��رب�ي��ة وال �غ��رب �ي��ة �أم ��ام
�أع �م��ال دم��وي��ة خ�ط�يرة مل ت�ك��ن واردة يف
احل�سبان.
رمبا هنا كان �أمام الأمريكي والغربي
وامل �ق ��اول ال �ق �ط��ري وامل�ت�ع�ه��د ال���س�ع��ودي،
املتمثل ببندر بن �سلطان ،ا�ستعمال �آخر
الأوراق ،وهي الورقة «الإ�سرائيلية» ،من
خ�ل�ال حت��ري��ك امل�ج�م��وع��ات الإره��اب �ي��ة يف
حمافظة درعا ويف القنيطرة ،لإيجاد املربر
لتدخل «�إ�سرائيلي» ي�صرف نظر الدولة
الوطنية ال�سورية عما يجري يف ال�شمال

لماذا كان الصوت
التركي في مؤتمر
الدوحة خافتًا ..بل
معدومًا؟

بالقرب من احل��دود الرتكية ،ويف الغرب
بالقرب من احل��دود ال�شمالية اللبنانية،
في�سجلون ن�صراً ما ،وهو ما عرفته الدولة
الوطنية ال�سورية ج�ي��داً ،فكالت �ضربات
موجعة للمجموعات الإرهابية امل�سلحة،
بحيث ُق�ت��ل يف ي��وم واح ��د يف مطلع ه��ذا
الأ��س�ب��وع �أك�ثر م��ن  200م�سلح يف حم�ص
وحدها ،بينهم ق��ادة ميدانيون من لبنان
وال�سعودية وباك�ستان وال�شي�شان..
بيد �أن ال�س�ؤال يبقى :هل متكّن املقاول
القطري من توحيد املعار�ضات ال�سورية
يف الدوحة؟
من الوا�ضح �أنه يف كل التطورات التي
م� �رّت ع�ل��ى الأزم� ��ة ال���س��وري��ة ،ك��ان هناك
عجز ع��ن ف��ر���ض اع�ت�راف وا��س��ع مبجل�س
ا�سطنبول ال��ذي ا�ستهلك دوره ،خ�صو�صاً
بعد �صرخة كلينتون بذلك ،فكان م�ؤمتر
ال��دوح��ة ال ��ذي ع���ص�ف��ت ف�ي��ه اخل�ل�اف��ات،
ومل ي�ستطع �أن يلجمها ��س��وى الأم ��وال
ال �ق �ط��ري��ة ال �ت��ي وُزع � ��ت ب �ـ«ال �ه �ب��ل» على
امل�ؤمترين ،حتى متكنوا بعد طول لقاءات
وم �� �ش��ادات وخ�ل�اف ��ات م��ن ال �ت��و� �ص��ل �إىل
الإع�لان عن ائتالف بدل وح��دة �سيا�سية
وع���س�ك��ري��ةُ ،ز ِّع ��م عليها م�ع��اذ اخل�ط�ي��ب،
ال��ذي وع��ده حمد ب��ن جا�سم على م�سمع
ومر�أى من اجلميع ب�أنه �سي�صطحبه معه
�إىل �إخ��وان��ه ال�ع��رب يف ال�ق��اه��رة ،ليعرّفه
عليهم ،ولي�ضعهم ب�أجواء ما جرى.
الإع�ل�ان ع��ن االئ �ت�لاف ب��دل ال��وح��دة
كان بب�ساطة لعدم وداع هيالري كلينتون
وه ��ي ت�ق���ض��ي �أي��ام �ه��ا الأخ �ي��رة يف وزارة
اخلارجية ،باالعرتاف بف�شل خطتها ،التي
تهدف من وراء دعوتها التي قادها فورد -
�سيف ،ال�سيطرة على املجموعات املتطرفة
وجتريدها من ال�سالح ،وبب�ساطة �أي�ضاً،
ال املعار�ضات قادرة وال هي تريد الوحدة،
لأن �أر�صدة بع�ض «املتنفذين» الكبار تزداد
ت�ضخماً م��ع م ��رور الأي � ��ام ،وال كلينتون
�ستبقى يف مركزها..
ثمة حقيقة �أرادها ه�ؤالء ،وهي احلرب
النف�سية على ال�شعب ال���س��وري ،ل�صرف
االن �ت �ب��اه ع��ن االن �ت �� �ص��ارات امل��ذه �ل��ة ال�ت��ي
يحققها اجلي�ش العربي ال�سوري ،والتي
جت�سدت ب�ضرب و�إف�شال م�شروع ال�سيطرة
على دم�شق ،وتوجهه للح�سم النهائي يف
�إدلب وحم�ص وحلب..
تابعوا جيداً بع�ض احلركات اجلانبية
على هام�ش ال�ت�ط��ورات ال���س��وري��ة ،فماذا
ي��ري��د �أح �م��د الأ� �س�ي�ر م��ن ��ص�ي��دا؟ وم��اذا
ي ��ري ��دون م ��ن ال �ت �ه��دي��دات ال �ت��ي ت��وج��ه
حللفاء املقاومة يف ال�شمال وطرابل�س؟ ال
تن�سوا املخطوفني اللبنانيني على احلدود
ال�سورية  -ال�ترك�ي��ة ،ف� أ�ي��ن �أ�صبح عقاب
�صقر..؟
ثمة من ال يريد �أن ينتبه اللبنانيون
للتطورات ال�سورية وان�ت���ص��ارات ال��دول��ة
الوطنية ،وثمة من يريد �أن يو�سّ ع الفتنة
�إىل �أو�سع نطاق.

�أحمد زين الدين
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انهيار الهيكل على «مجلس اسطنبول»

«ائتالف الدوحة» ال يضيف تهديدًا جديدًا لسورية
حت��ت رع��اي��ة قطر واململكة ال�سعودية،
وبعد �أ�سبوع كامل من النقا�شات واملبادرات
امل�ت�ن��اق���ض��ة يف ال���ش�ك��ل حت��ت ع �ن��وان �إع ��ادة
هيكلة «املجل�س الوطني ال�سوري» ،وتوحيد
م� ��ا ي �� �س �م��ى ق � ��وى امل� �ع ��ار�� �ض ��ة اخل ��ارج �ي ��ة
ال �� �س��وري��ة ،مت�خ����ض اج �ت �م��اع ال��دوح��ة عن
ت�شكيل «االئ �ت�لاف ال��وط�ن��ي ل�ق��وى ال�ث��ورة
وامل�ع��ار��ض��ة» على �أن�ق��ا���ض الهيكل ال�سابق،
من دون �أي تبديل حقيقي ل��دور املعار�ضة
امل��أج��ور وارتهانها لإرادة ال�ق��وى الأجنبية
املعادية.
وب � ��د ًال م��ن ت��وح�ي��د �أج �ن �ح��ة امل�ع��ار��ض��ة
اخل ��ارج� �ي ��ة وال ��داخ �ل �ي ��ة ب �ك��ل ت�ل��وي�ن��ات�ه��ا
ال�سيا�سية والعقائدية والع�سكرية ،كرّ�س
االئتالف اجلديد حدة التباعد واالنف�صال
ع��ن اجل �م��اع��ات امل���س�ل�ح��ة ال �ت��ي ت�ع�م��ل منذ
ب��داي��ة الأزم � ��ة ب��ا��س�ت�ق�لال�ي��ة ع��ن ممثليها
املفرت�ضني يف اخلارج ،وعن بع�ضها بع�ضاً يف
الداخل� ،إذ يتوالد �أمراء احلرب املتناف�سون
ع�ل��ى امل�ك��ا��س��ب ال�شخ�صية يف ك��ل ب� ��ؤرة من
ب�ؤر النزاع الع�سكري املتناثرة على م�ساحة
الوطن ال�سوري.
قد يرى بع�ض املراقبني يف هذا التطور
للأحداث انتكا�سة ل�سيا�سة الواليات املتحدة
بتخليها ع��ن «امل�ج�ل����س ال��وط �ن��ي» ،بحجة
«ع �ج ��زه ع ��ن � �ض �ب��ط اجل �م��اع��ات امل���س�ل�ح��ة
امل�ت�ط��رف��ة ،وع ��دم متثيله ل�ل�ق��وى الفاعلة
على الأر�ض» ،لكن يتنا�سى ه�ؤالء �أن �أجهزة
املخابرات الغربية والإقليمية ،وعلى ر�أ�سها
املو�ساد «الإ�سرائيلي» ،التي �أن�ش�أت املجل�س
ه��ي ال �ت��ي خ�ل�ق��ت ن�ق�ي���ض��ه ،و��س�ه�ل��ت جلب

جورج �صربا و عبد البا�سط �سيدا يف العا�صمة القطرية

املرتزقة و»اجلهاديني» من البلدان املحيطة
والبعيدة على ال�سواء ،من خالل التقدميات
ال�سخية باملال والعتاد والدعم اللوجي�ستي.
يف ال��واق��ع� ،إن ال�ق��وى امل�ع��ادي��ة للنظام
وال��رئ �ي ����س ب �� �ش��ار الأ�� �س ��د ت���س�ت�ه��دف فقط
ت��دم�ي�ر ال �ك �ي��ان ال �� �س��وري وت�ق���س�ي�م��ه ،وال
تكرتث لوحدة املعار�ضات العديدة ،ما دامت
م�سلوبة الإرادة ،وم�ت�ن��اح��رة فيما بينها،
وملتزمة بتنفيذ �أدواره� ��ا امل ��أج��ورة �ضمن
الأج �ن��دة الأجنبية بكل دق��ة ،و��س��واء كانت
متحدة �أو منف�صلة ،ف�إن املعار�ضات ال�سورية
ل ��ن ت���ش�ك��ل م �� �ص��در خ �ط��ر ع �ل��ى داع�م�ي�ه��ا
ومم��ول�ي�ه��ا ،ح�ت��ى و�إن ت���س�ن��ى ل�ه��ا ا��س�ت�لام

ال�سلطة ال�سيا�سية ،بال�شكل دون امل�ضمون،
ك �م��ا ح���ص��ل يف ل�ي�ب�ي��ا وال �ي �م��ن وغ�يره �م��ا،
ح�ي��ث تتباهى ال �ق��وى ال���ص��اع��دة ب ��أدواره��ا
امل�شبوهة حتت م�سميات «بناء دولة القانون
والدميقراطية وحقوق الإن�سان».
ب�ع��د ل �ق��اء ال ��دوح ��ة ،ب�ق�ي��ت امل�ع��ار��ض��ات
املختلفة كما كانت منذ البداية؛ منق�سمة
�إىل ث �ل��اث ف � �ئ ��ات م� �ت� �ب ��اع ��دة ،ب �ح �ي��ث ال
جم��ال ل�ت��وح�ي��ده��ا �أو ت�لاق�ي�ه��ا ع�ل��ى جميع
ال�صعد الع�سكرية وال�سيا�سية والتنظيمية
والدبلوما�سية ،وه��ي على ال�شكل ال�ت��ايل:
�أو ًال املعار�ضة اخلارجية ،وثانياً اجلماعات
امل�سلحة ،وث��ال�ث�اً امل�ع��ار��ض��ة ال��داخ�ل�ي��ة التي

(�أ.ف.ب).

ت�ؤمن بالتغيري والإ�صالح من خالل احلوار
و�صناديق االقرتاع.
�أم ��ا امل�ع��ار��ض��ة اخل��ارج �ي��ة� ،أو م��ا ب��ات��ت
ت��و��ص��ف م��ن ال �ع��دو وال �� �ص��دي��ق مب�ع��ار��ض��ة
الفنادق الفخمة ،فينح�صر دوره��ا يف ابتزاز
النظام والت�شوي�ش عليه �إعالمياً ،وت�شكيل
واج�ه��ة �سيا�سية ل�ل��دع��وة �إىل ن��زع �شرعيته
يف �أو� �س��اط ال�ه�ي�ئ��ات وامل�ن�ظ�م��ات الإقليمية
وال��دول�ي��ة ،ويف ه��ذا امل�ج��ال ا�ستنفد جمل�س
ا�سطنبول دوره ،و�صار ل��زام�اً رف��ع م�ستوى
ال���ض�غ��ط ال��دب �ل��وم��ا� �س��ي وال �� �س �ي��ا� �س��ي على
احل�ك��وم��ة ال���س��وري��ة ،ف�ج��اء ت�شكيل ائتالف
الدوحة.

«الجيش الحر» يطمئن الغرب :لسنا في وارد الدخول في صراع مع «إسرائيل»

«اإلخـوان» ينـتـظـرون فـشـل «ائـتــالف الـدوحــة»

وكان الالفت �أن «املجل�س الوطني» الذي �أتى الدوحة مدعوماً بالوعود الرتكية ،قد
�أنقرة – الثبات
�أح�س يف حلظة ما �أنه مرتوك لوحده يف مواجهة ال�ضغوط الأمريكية  -ال�سعودية ،مقابل
ال تظهر «االعرتافات» ال�سريعة عربياً ودولياً بـ«ائتالف الدوحة» حقيقة هذا االئتالف تخ ٍّل تركي  -قطري عنه ل�صالح «ال�صفقة» ،فبعد �أن مار�س املجل�س �سيا�سة �إق�صاء خ�صومه
الهجني ال��ذي ول��د بعد �ضغوط دولية هائلة مور�ست على «الإخ ��وان» وبقية املعار�ضني عرب تطيري �صاحب مبادرة «�سيف  -ف��ورد»؛ ريا�ض �سيف وج��ورج �صربا ،وجد �أن الأم��ور
ال�سوريني ،لكنه مل يب�صر النور �إال بعد �صفقة �أمريكية � -سعودية  -تركية  -قطرية� ،ستفلت من يديه ،فعمد �إىل خطة طوارئ ت�شمل جتميل املجل�س الوطني ،ب�إدخال �صربا
�سمحت ملجل�س ا�سطنبول باحل�صول على ح�صة هامة من القرار يف هذا املجل�س ،وتطيري «ال�ساقط انتخابياً» �إىل املجل�س ممث ًال ل�ـ«احل��راك» ال��ذي يُعترب �أك�ثر الف�صائل امل�سلحة
«احلكومة االنتقالية» ل�صالح �شكل جديد من �أ�شكال املعار�ضة يراد له �أن يكون ر�أ�س حربة تطرفاً ،و�أقربها �إىل الفكر «القاعدي».
�إ�سقاط �سورية يف املحور الأمريكي.
وهكذا جرى «انتخاب» �صربا ع�ضواً يف الأمانة العامة ،التي ف�شل �أن يدخلها من باب
التدخل الأمريكي بدا �صريحاً ووقحاً ،ف�سمّى املعار�ضون  -ولي�س امل�ؤيدين للنظام « -االنتخابات» ،فدخلها من �شباك ال�صفقة ،يف حماولة من «الإخ ��وان» لتجميل «الواقع
مبادرة توحيد املعار�ضة املقرتحة با�سم ال�سفري الأمريكي يف دم�شق روبرت فورد ،الذي كان ال�سوري» ،ال��ذي �أخ��اف الغرب بعد تغلغل «اجلهاديني» يف �صفوفه ،حيث ذك��رت �صحيفة
حا�ضراً مع وفد كبري من وزارة اخلارجية.
«نيويورك تاميز» الأمريكية� ،أن املقاتلني «الثوار» يف �سورية يخ�سرون دعماً مهماً من عامة
يبدون
ؤالء
�
ه
لكن
الدولية،
ال�ضغوط
أمام
�
انهزموا
قد يقول كثريون �إن «الإخوان» قد
ال�سوريني الذين يزداد لديهم ال�شعور باال�شمئزاز من �أفعال بع�ض «الثوار» ،والتي ت�شمل
�سعداء مبا ح�صلوا عليه من خالل «ال�صفقة» التي يرون �أنها �أتت ل�صاحلهم ،وما عليهم مهمات �سيئة التخطيط ،ودماراً بال معنى ،و�سلوكاً �إجرامياً ،وقتل �سجناء بدم بارد.
�سوى انت�صار ف�شل ه��ذا االئ�ت�لاف ،وعودتهم �إىل ال�ساحة عرب «املجل�س الوطني» ،الذي
يف املقابل ،لفتت �أو�ساط غربية �إىل «ارتياح» غربي لت�صريحات ما ي�سمى «اجلي�ش احلر»
يرف�ض �أن يذوب يف �أي �صيغة �أخرى ،فالكعكة كبرية ،وال ميكن التهاون ب�أي ح�صة.
حول الو�ضع يف اجلوالن املحتل .فعلى الرغم من البيان الطريف الذي «يهدد �إ�سرائيل»
لقد ا�ستنفرت ال��دول امل�شاركة يف امل��ؤام��رة على �سورية كل جهودها ،وكانت العا�صمة ويطلب منها عدم التدخل يف املعارك الدائرة هناك حتت طائلة «الت�صرف معها» ،كان الفتاً
القطرية مرتعاً لأكرب جتمّع من نوعه لـ«التناق�ضات ال�سورية» ،والهدف على ما يبدو كان الت�صريح ال��ذي �أدىل به رئي�س «املجال�س الع�سكرية» م�صطفى ال�شيخ ،حول �أن «اجلي�ش
وا�ضحاً جلهة ت�شكيل هيئة موحدة متتلك القرار ،وحتظى بالدعم الالحمدود ملواجهة احلر لي�س ب�صدد الدخول يف مواجهة مع �إ�سرائيل» ،متمنياً على املجتمع الدويل �أن «يتخذ
الإخفاقات التي حت�صل على الأر�ض ال�سورية ،التي يدفع ثمنها �أو ًال ال�شعب ال�سوري موتاً الإجراءات الالزمة كي ال ينتقل ال�صراع يف �سورية �إىل �صراع �إقليمي» ،علماً �أن ال�شيخ نف�سه
وتقتي ًال ودماراً ،لكنها يف الوقت نف�سه تتهدد �أ�صحاب امل�شروع بانفالت الأمور من �أيديهم ،كان نبّه من �أن عدم حترك العامل �سريعاً لدعم املعار�ضة ال�سورية «يعني حتوّل عنا�صرها
وعدم وجود مطواعني جديرين باالهتمام يف امل�ستقبل.
�إىل جمموعة من الإرهابيني».

ورغ ��م ب�ق��اء الت�شكيل اجل��دي��د يف إ�ط��ار
امل�ع��ار��ض��ة اخل��ارج�ي��ة املنف�صلة ع��ن امل�ي��دان
الع�سكري ،فقد �أ�ضيف �إىل ال��دور ال�سابق
مهمة ال�سعي �إىل ك�سب االع�ت�راف ال��دويل
ب�شرعية «متثيله لل�شعب ال�سوري» ،وهذا �أمر
م�ستحيل يف ال��وق��ت احل��ايل ،م��ا دام املوقف
الرو�سي على حاله ،لكن ميكن لالئتالف �أن
يحتل املقعد ال�سوري يف اجلامعة العربية،
ويت�سلم ب�صورة غري قانونية �إدارة ال�سفارات
ال�سورية لدى بع�ض الدول.
�سي�سعى االئ�ت�لاف �إىل ت�شكيل حكومة
«م �ن �ف��ى» ،م��ع اع�ت��راف ��ض�م�ن��ي با�ستحالة
ت�شكيل حكومة «انتقالية» تكون ذات فعالية
على الأر���ض ال�سورية ،وذلك نظراً �إىل عدم
اعرتاف معظم اجلماعات امل�سلحة بتمثيلها
يف االئ �ت�ل�اف ،ول �ع��دم ا� �س �ت �ق��رار م��ا ت�سمى
«املناطق امل�ح��ررة» ،ب�سبب ا�ستمرار عمليات
«الك ّر والفرّ» بني امل�سلحني والقوى الأمنية
ال�سورية.
وع�ل��ى �صعيد امل�ع��ار��ض��ة امل�سلحة ،فمن
امل �ت��وق��ع �أن ت�ت�ل�ق��ى دع �م �اً ع���س�ك��ري�اً ن��وع�ي�اً
ي�ؤهلها للدفاع عن املواقع احلالية وحماولة
تو�سيعها ،متهيداً لإعالنها مناطق حمررة
ق��اب�ل��ة ال��س�ت�ي�ع��اب ��س�ل�ط��ة حم�ل�ي��ة �سيا�سية
وع�سكرية وق���ض��ائ�ي��ة ،وم��ا ��ش��اك��ل ،رغ��م �أن
هذه الأه��داف هي يف �صلب ما �أعلنته قيادة
«االئ�ت�لاف» اجلديد يف الدوحة ،ف��إن �أم��راء
احلرب يف الداخل ،والذين ي�سيطرون على
املواقع وي�ستغلونها مل�آربهم ال�شخ�صية ،لن
ي���س�م�ح��وا ب ��إزاح �ت �ه��م ع��ن م��واق��ع ن�ف��وذه��م،
حتى و�إن حتقق هدف االئتالف االفرتا�ضي
يف ت�سلّم ال�سلطة ال�سيا�سية لإدارة املناطق
املحررة.
ويف � �ض��وء ا��س�ت�ن�ف��اد اجل ��زء الأك �ب�ر من
العمليات الع�سكرية ،وعدم ا�ستعداد القوى
الأجنبية للتدخل الع�سكري املبا�شر ،تقرتب
الأزمة ال�سورية من نهاية مرحلتها الأوىل،
ال�ت��ي تت�سم بتثبيت الأم ��ر ال��واق��ع ال��راه��ن
ال ��ذي يفر�ضه ت ��وازن ال �ق��وى الفعلي على
الأر���ض ،وبتق�سيم املناطق وتعدد ال�سلطات
الع�سكرية وال�سيا�سية فيها.
و�ضمن ه��ذه ال���ش��روط امل�ستجدة ،جتد
امل�ع��ار��ض��ة ال��داخ�ل�ي��ة «ال���س�ل�م�ي��ة» نف�سها يف
موقع مالئم لتنال ح�صة كبرية من املكا�سب
ال�سيا�سية ال�ت��ي �ست�سفر عنها امل��زي��د من
التنازالت املتوقعة من جانب النظام احلايل،
وقبوله مب�شاركتها الكاملة يف حكم املناطق
التي �ستبقى حتت �سيطرة الدولة.
ول� �ه ��ذا ال �� �س �ب��ب ،ال ت �� �ش �ك��و امل �ع��ار� �ض��ة
الداخلية من ا�ستبعادها عن لقاء الدوحة،
كما ال يح�س النظام احل��ايل ب�أية تهديدات
�إ�ضافية ل��وج��وده وب�ق��ائ��ه ،و�سيكون ل��ه دور
كبري� ،إىل جانب القوى احلليفة الأخ��رى،
على �صعيد معركة التم�سك ب�شرعيته داخلياً
ودول �ي �اً ،ويف م�ه�م��ات ا��س�ت�ع��ادة وح ��دة البلد
وب�سط �سيادة الدولة على كامل ترابه ،وهذا
ه��و ال�ت�ح��دي الفعلي ال��ذي ي��واج��ه ال�شعب
ال�سوري وقواه الوطنية املخل�صة.

عدنان حممد العربي
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لبنانيات
هل تكرر «الحركات اإلسالمية» في لبنان
أخطاءها في ثمانينات القرن الماضي؟

حين الينفع الندم
ب ��ات م��ن امل���ض�ح��ك وامل�ب�ك��ي يف �آن �أن ي�سمع
امل� ��رء ب�ع����ض ال �ع��اب��ري��ن يف ال���س�ي��ا��س��ة ي�ت�ح��دث��ون
وك�أنهم �صُ ناع قرار على امل�ستوى الوطني ،وهم يف
الواقع ما تركوا رذيلة �إال وارتكبوها بحق الوطن
وتكويناته املجتمعية ،وه��م يف ه��ذا املجال ح�صراً
ميكن �أن يقال ،وبال تردد� ،إنهم �صُ ناع قرار تخريب
ال �ب�لاد وم��ؤ��س���س��ات�ه��ا ،ول�ي����س �أدل ع�ل��ى ذل��ك من
الطفولية العاقة يف رف�ض احل��وار ..وطبعاً هذه
مناورة تافهة ،لأنهم لي�سوا �أ�صحاب قرار على هذا
امل�ستوى ،وح�ين ت�صدر التعليمات ف�سوف يقفون
كالنعاج يحاولون التربير وهم يرفعون �أ�صواتهم
حماولني تقليد زئري الليوث.
كذلك ف��إن حم��اوالت تعطيل العمل النيابي
وال�ت���ش��ري�ع��ي م��ن خ�ل�ال م�ق��اط�ع��ة ع�م��ل ال�ل�ج��ان
النيابية لهو خري دليل على اال�ستخدام ال�شرير
لقيم «الدميقراطية النبيلة» ،وعلى قاعدة القاعدة
القائلة �إن الغاية تربر الو�سيلة ،بغ�ض النظر عن
نُبل الو�سيلة �أو حقارتها ..فكيف �إذا كانت الغاية
والو�سيلة تنطبق عليهما ال�صفة الأخرية؟
م��ا دام��ت الو�سيلة معلَنة ،ف�لا حتتاج الغاية
امل�ب�ت�غ��اة �إىل حُ ��را���س وم�ن�ف��ذي امل���ش��روع الأج�ن�ب��ي
ب�شقّيه من امل�ستعربني وال�شركات املتعددة اجلن�سية
راف�ع��ة الأع�ل�ام الأم�يرك�ي��ة ،وال �إىل �أي تفكري يف
�أنها منع حل�صول االنتخابات النيابية عرب قانون
جديد يناق�شه جمل�س ال�ن��واب ،وبالتايل تطيري
موعد اال�ستحقاق الوطني ،ب�سبب ا�ستحالة �إجراء
االنتخابات وف��ق ق��ان��ون �أك��ل ال��ده��ر عليه و�شرب
حتى الهريان الكامل.
ال ��ش��ك �أن لبناننا ي��دخ��ل يف م��رح�ل��ة مليئة
ب��الأ� �ش��واك ،و�أن ح��رب الأك��اذي��ب ال�ت��ي ينتهجها
العاملون على «م�أ�س�سة» الدجل ،ترتفع وتائرها
ب�أ�شكال و�أ�ساليب غري م�سبوقني ،الأمر الذي ينذر
بواقع م�ؤمل لن ينفع بعده الندم ،ولو �أعلن الذين
ي�ضللون النا�س لالبتعاد بالبالد عن الطم�أنينة
واال�ستقرار ب�أنهم م�ستعدون للجث ّو على قوائمهم
اعتذاراً.

يون�س عودة

بعد ال�ضربة التي تلقتها جماعة
�أحمد الأ�سري يف مدينة �صيدا م�ؤخراً،
إ�ث � ��ر االع � �ت ��داء ع �ل��ى أ�م �ل��اك خ��ا��ص��ة
تعود ملواطنني م�ؤيدين لـ«حزب اهلل»
يف امل��دي�ن��ة ،وال��ذي��ن ت���ص��دوا ب��دوره��م
ل�ل�م�ع�ت��دي��ن ب �ح��زم ،ق��ا��ص��دي��ن ب��ذل��ك
توجيه ر�سالة �إىل من يعنيهم الأم��ر
ب � � ��أن «ال �ل �ع ��ب م ��ع احل � ��زب مم� �ن ��وع»،
وبالتايل ف��إن على الأج�ه��زة املخت�صة
و�� �ض ��ع ح� ��د ل� �ت� �م ��ادي الأ� � �س �ي��ر ع�ل��ى
املقامات الدينية ول��دوره الفتنوي يف
لبنان ..وبعد ت�صدي اجلي�ش اللبناين
مل�سلحي ح��زب «امل�ستقبل» وحلفائهم
التكفرييني يف ب�ي�روت غ ��داة اغتيال
ال �ل��واء و� �س��ام احل���س��ن ،وت ��أك �ي��د قائد
اجلي�ش على �إزالة �أي مظاهر م�سلحة
يف العا�صمة ،كونها ت�شكل «موزييكاً»
طائفياً وم��ذه�ب�ي�اً وح��زب�ي�اً ،وبالتايل
ف� ��إن �أي حت ��رك م �ي��داين ذات �صبغة
مذهبية فيها ميكن �أن ي�ؤدي �إىل فتنة
وان�ف�لات ك��ام��ل ل�ل�أو��ض��اع الأم�ن�ي��ة يف
ال �ب�لاد ،الأم ��ر ال ��ذي ترف�ضه ال��دول
ال �ك�برى راه �ن �اً ،وب ��دا ذل��ك ج�ل�ي�اً بعد
زيارة �سفراء الدول الدائمة الع�ضوية
يف جم �ل ����س الأم � � � ��ن ق �� �ص��ر ب �ع �ب��دا،
وت�أكيدهم لرئي�س اجلمهورية مت�سك
بالدهم با�ستقرار لبنان ،وتزامنت هذه
ال��زي��ارة م��ع امل��واج�ه��ة ال�ت��ي دارت بني
اجل�ي����ش وم�سلحني ��س��وري�ين تابعني
«للم�ستقبل» يف منطقة ق�ص�ص �إث��ر
ا��س�ت���ش�ه��اد احل �� �س��ن ،ويف ال �ي��وم ال��ذي
تال حماولة الأقلية اقتحام ال�سرايا
ال �ك �ب�ي�رة ،ف���ش�ك�ل��ت ه ��ذه ال ��زي ��ارة رداً
ف��وري �اً ع�ل��ى جت� ��اوزات «احل��ري��ري�ين»،
ودع�م�اً للحكومة امليقاتية ..وبعدما
مل�س «امل�ستقبل» وحلفا�ؤه �ضيق هام�ش

مـــواقف

• ال�شيخ زهري اجلعيد؛ رئي�س «جبهة العمل املقاوم» يف لبنان� ،أقام م�أدبة ع�شاء
تكرميية على �شرف وفد العلماء والأئمة امل�شاركني يف م�ؤمتر «دين الإ�سالم
وحرمة الدم امل�ستباح» ،بح�ضور �أع�ضاء من قيادة اجلبهة ،واملن�سق العام جلبهة
العمل الإ�سالمي؛ ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي ،وعلماء دين من  12دولة عربية
و�إ�سالمية ،وخماتري وفاعليات من برجا .و�ألقى اجلعيد كلمة ر�أى خاللها
�أن اللبنانيني يدركون �أهمية الوحدة بني امل�سلمني ،ب�سبب تنوعهم الطائفي
واملذهبي ،الفت ًا �إىل �أنه لو مل تتهي�أ الظروف لوحدة �إ�سالمية ووطنية ،واحت�ضان
من الأمة للمقاومة ،ملا انت�صرت املقاومة يف لبنان ،حمذر ًا من �أنه �أمام م�شروع
االنت�صار الذي حققته ثنائية الوحدة واملحبة والت�سامح واملقاومة ،يراد بثنائية
�أخرى �أن نقع يف الكراهية واحلقد والتكفري.
• القوى والأح��زاب النا�صرية ا�ستغربت التعاطي الر�سمي غري احل��ازم مع
الظواهر املر�ضية التي تعبث ب�أمن البالد ،وتقطع الطرقات ،وتبث عوامل
الفرقة واالنق�سام بني اللبنانيني ،و�أك��دت مت�سكها با�ستقرار �صيدا ،وبحرية
ممار�سة ال�شعائر الدينية وال�سيا�سية لكل �أبناء املدينة والوطن ،حممّلة �أ�صحاب
التحري�ض املذهبي م�س�ؤولية الدماء الزكية التي �سالت يف �صيدا.
• جتمع العلماء امل�سلمني اعترب �أن املطلوب اليوم هو وقفة تاريخية لعلماء
�صيدا وللقوى الوطنية والإ�سالمية يف وجه م�شروع الفتنة ،وحما�صرته،

حتركهم يف العا�صمة و�صيدا للأ�سباب
الآن � �ف ��ة ال ��ذك ��ر ،ي �ب ��دو أ�ن� �ه ��م رك� ��زوا
معظم �أن�شطتهم يف مدينة طرابل�س
ذات ال �غ��ال �ب �ي��ة ال �� �س �ن �ي��ة ،م���س�ت�غ�ل�ين
ت��رك�ي�ب�ت�ه��ا امل��ذه�ب�ي��ة ال �ت��ي ق��د ت ��ؤّم��ن
وفقاً للح�سابات «امل�ستقبلية» حا�ضنة
�شعبية مل�سلحي الأق �ل �ي��ة وحلفائهم
من «اجلي�ش ال�سوري احل��ر» ،يف �ضوء
االحتدام املذهبي يف لبنان واملنطقة.
ويف ه ��ذا ال �� �س �ي��اق ،أ�ت� ��ت حم��اول��ة
اغتيال الأم�ين العام حلركة التوحيد
الإ��س�لام��ي ال�شيخ ب�لال �شعبان ،عرب
ا� �س �ت �ه��داف م �ن��زل��ه ال �ك��ائ��ن يف حملة
أ�ب��ي �سمراء يف طرابل�س ،ب�سالح كامت
ل�ل���ص��وت م��ن م �ك��ان ق��ري��ب يف الأي ��ام
القليلة الفائتة ،وكانت نتيجة طبيعية
للحقن الذي مار�سه نواب «امل�ستقبل»
لل�شارع ،وادع��ائ�ه��م وج��ود جمموعات
م�سلحة تابعة لـ«حزب اهلل» و�سورية يف
عا�صمة ال�شمال ،وحت��ت ه��ذا ال�ستار،
ت�سعى الأق�ل�ي��ة �إىل �إ��س�ك��ات �أي �صوت

يخالفها يف ال��ر�أي يف طرابل�س ،و�سط
��ش�ب��ه غ �ي��اب ال�ت�ن���س�ي��ق ب�ي�ن ال �ت �ي��ارات
ال �ط��راب �ل �� �س �ي��ة امل� � ��ؤي � ��دة ل �ل �م �ق��اوم��ة
واملمانعة ،ما �أفقدها دوره��ا وهيبتها،
وجعلها عر�ضة لال�ستهداف «باملفرق»،
ح�سب ما ق��ال م�صدر حزبي �إ�سالمي
من�ضوي حتت لواء الأكرثية.
وي �ع �ت�بر امل �� �ص��در �أن االع� �ت ��داءات
امل�سلحة «امل�ستقبلية» يف طرابل�س لها
بعدين :الأول مادي ،من �أجل ا�ستمرار
ل�ج�ن�ح��ة
ال ��دع ��م امل � ��ايل اخل �ل �ي �ج��ي ل� أ
الع�سكرية التابعة للأقلية ،الفتة �إىل
�أن ه��ذه االع �ت��داءات تعطي ن��وع�اً من
ال���ص��دق�ي��ة للم�سلحني أ�م� ��ام الإدارة
اخلارجية لـ� 14آذار ،ب�أنهم ج��ادون يف
حماربة �أن�صار املقاومة و�سورية.
أ�م��ا ال�سبب ال �ث��اين ،فهو �سيا�سي
 �أم �ن��ي ،ي��رم��ي �إىل �إف� ��راغ طرابل�سم��ن أ�ف ��رق ��اء ال �ث��ام��ن م��ن �آذار ،و�أي
��ص��وت يختلف يف ال� ��ر�أي م��ع �سيا�سة
«امل�ستقبل» ،وحتويلها �إىل ب��ؤرة �أمنية

اجتماع علمائي يف مدينة طرابل�س

ورف�ض جر �صيدا �إىل املوقع املعادي للمقاومة ،ولتاريخها وموقفها الوطني.
وعبرّ التجمع عن ا�ستيائه من «املوقف غري امل�س�ؤول لوزير الداخلية ،الذي
حاول تربير االعتداء على حاجز القوى الأمنية ،حماو ًال اخت�صاره مبخالفة
�سري ب�سيطة ،متنا�سي ًا �أن �شخ�ص ًا مع جماعة م�سلحة قاموا مبهاجمة
احلاجز واالعتداء عليه و�أخذ املخالف عنوة» ،مت�سائ ًال عن «هيبة الدولة
وكرامة قواها الأمنية».
• جبهة العمل الإ�سالمي يف لبنان �أ�سفت للأحداث الأليمة التي وقعت يف
مدينة �صيدا و�أدت �إىل �سقوط �ضحايا و�إراقة دماء يف غري حملها .وت�ساءلت
اجلبهة :ملاذا هذا املوت املجاين املحرم؟ ومل�صلحة من �إثارة النعرات الطائفية
واملذهبية ،واالقتتال الداخلي ،وزرع الفتنة؟
• لقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية يف لبنان حمّل م�س�ؤولية ما
حدث من ا�شتباك دموي م�ؤ�سف يف منطقة حي التعمري � -صيدا للجهة
ال�سيا�سية والدينية املحر�ضة (حزب امل�ستقبل � -أحمد الأ�سري) ،التي
ت�سعى �إىل الفتنة وتعميق ال�شرخ ،وحتويل اخلالف ال�سيا�سي القائم يف
البالد �إىل خالف مذهبي .ولفت اللقاء �إىل �أن ماحدث يف �صيدا و�أدى �إىل
�سقوط ال�ضحايا واجلرحى ومطالبة حزب امل�ستقبل و�أدواته يف ال�شمال
ب�إخراج حركة التوحيد الإ�سالمي من طرابل�س� ،أمر ينبغي على الدولة

خ ��ارج ��ة ع �ل��ى ال �ق ��ان ��ون ،يف حم��اول��ة
للمقاي�ضة على ��س�لاح امل�ق��اوم��ة ،ويف
�سبيل ال�ضغط على رئي�س احلكومة
ووزرائها الطرابل�سيني ،ولت�أمني مالذ
�آم ��ن مل�سلحي «امل �ع��ار� �ض��ة ال���س��وري��ة»،
بعيداً عن �أعني فريق الثامن من �آذار.
ويحذر امل�صدر من تنامي ظاهرة
التيارات التكفريية يف عا�صمة ال�شمال،
يف � �ض��وء ا��س�ت�م��رار أ�ع �م��ال ال�ق�ت��ال يف
�سورية ،التي ميكن �أن تن�سحب على
ال�ساحة اللبنانية ،خ�صو�صاً ال�شمالية
م�ن�ه��ا ،ل�ق��رب�ه��ا اجل �غ��رايف وارت�ب��اط�ه��ا
االجتماعي والديني ب�سورية ،عندها
ي �ج��د ال �ت �ك �ف�يري��ون ف��ر� �ص��ة ��س��ان�ح��ة
لإق ��ام ��ة « إ�م ��ارت� �ه ��م» ال �ت��ي ق ��د ت�ك��ون
ط��راب�ل����س ج ��زءاً م�ن�ه��ا ،ع�ل��ى غ ��رار ما
حدث يف نهر البارد يف العام .2007
و�أمل امل�صدر �أال يكرر «امل�ستقبل»
وح �ل �ف��ا�ؤه اخل �ط ��أ ال ��ذي وق �ع��ت فيه
احل��رك��ة الإ� �س�لام �ي��ة يف ث�م��ان�ي�ن��ات
ال � �ق� ��رن امل� ��ا� � �ض� ��ي؛ ع� �ن ��دم ��ا ن �ف��ذت
«الأج �ن ��دة ال�ع��رف��ات�ي��ة» م��ن دون �أن
تعلم ،وانغم�ست يف �صراعات مذهبية
وح ��زب �ي ��ة مل جت �ل��ب �إال ال ��وي�ل�ات
لطرابل�س ،وان�ت�ه��ت �أخ�ي�راً بدخول
اجل�ي����ش ال �� �س��وري �إىل ط��راب�ل����س يف
ال �ع��ام  ،1985يف ال��وق��ت ال ��ذي ك��ان
ي�سعى الزعيم الفل�سطيني الراحل
يا�سر عرفات لرتتيب اتفاق «�أو�سلو»
مع «�إ�سرائيل».
وخ�ت��م امل�صدر بالقول ال�شهري:
«�إن ال���ش�ع��وب ال�ت��ي تفتقد ال��ذاك��رة
تك ّرر �أخطاءها ب�شكل متدرج» ،فحذا ِر
من تكرار الأخطاء.

ح�سان احل�سن

اللبنانية وجميع القوى ال�سيا�سية ال�شريفة الوقوف عنده مل ّياً ،لأن املطلوب
على ما يبدو ت�صفية و�إلغاء كل من يخالف حزب امل�ستقبل.
• كمال �شاتيال؛ رئي�س امل�ؤمتر ال�شعبي اللبناين� ،شدد على �أن كل من يعبِّىء
مذهبي ًا �إمنا يخدم العدو ال�صهيوين ،م�ؤكد ًا �أن املخاطر على لبنان ال تواجه
بفراغ حكومي ومظاهر م�سلّحة وتعطيل جمل�س ال�ن��واب ،وال بغياب احللول
مل�شاكل النا�س ،ودعاي ًا �إىل احرتام ال�شعائر الدينية واملذهبية ،انطالق ًا من
االلتزام بحرية االعتقاد ،و�إىل عدم الإ�ساءة ب�أي �شكل لأي مذهب ،لأن الإ�سالم
يجمع الكل حتت لوائه.
• �سامل فتحي يكن؛ رئي�س حزب ال�شباب والتغيري ،ا�ستقبل وف��د ًا من جلنة
الأ�سري يحيى �سكاف ،وقد مت الت�أكيد على �ضرورة توحيد اجلهود والعمل من
قبل جميع الأط��راف للإفراج عن الأ�سري �سكاف ،يف غياب �أي م�سعى جدي
للإفراج عنه وتبني ق�ضيته.
• د� .سمري �صباغ ر�أى �أن �أ�صابع ال�شر حتاول دائم ًا افتعال فتنة من خالل تفجري
ال�ساحات اللبنانية ،وت�سّ رع �إ�شعال لبنان ،يف وقت يبدو املجتمع الدويل �صاحب
م�صلحة يف ا�ستقراره ،و�أن الدولة مطالبة اليوم �أكرث من �أي يوم م�ضى باتخاذ
تدابري جذرية لو�ضع ح ّد لل�شيخ �أ�سري التع�صب واملال والرغبة يف الظهور.
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من اعتدى على القوى األمنية في عرسال؟
ولماذا تأخر بيان قوى األمن؟
ان �ت �ظ��رت امل��دي��ري��ة ال �ع��ام��ة لقوى
الأم � ��ن ال��داخ �ل��ي ل �ل �ي��وم ال �ت ��ايل من
اع �ت��داء �أن���ص��ار رئي�س بلدية عر�سال
علي احلجريي ،التابع لتيار امل�ستقبل،
مب � � � � ��ؤازرة م� ��ن ع �ن��ا� �ص��ر م� ��ا ي���س�م��ى
«اجلي�ش ال�سوري احل��ر» الفارين من
وجه اجلي�ش النظامي ،على عنا�صرها
يف ج ��رود ع��ر��س��ال ،ل�ك��ي ت���ص��در بياناً
�أق ��ل م��ا ي�ق��ال ف�ي��ه �إن ��ه خ�ج��ول ي�صف
واقع احلال ب�سطور تغرق يف التعمية
وال �ت �غ �ط �ي��ة� ،أك �ث��ر مم ��ا ت �ف �ع��ل ه��ذه
امل��دي��ري��ة ،وحت��دي��داً �شعبة العالقات
العامة فيها ،ع��ادة ،يف ح��وادث مماثلة
تقع على �أرا�� ٍ�ض لبنانية ،حيث ت�سارع
�إىل �إ�صدار البيان بعد حلظات قليلة
من ح�صول احلادث ،وت�سمية الأ�شياء
ب�أ�سمائها من دون خجل ،كما تقت�ضي
الأ�� �ص ��ول ،ل�ك��ن ع�ن��دم��ا يتعلق الأم ��ر
بـ«تيار امل�ستقبل» ،ف��إن اللغة تختلف،
وم���س�ت��وى ال�ت�ه��وي��ل ي�ن�خ�ف����ض ،حتى
ولو كان املعتدَى عليهم هم �أبناء هذه
امل�ؤ�س�سة الأمنية.
�أو ًال :ماذا جاء يف بالغ قوى الأمن؟
«ح ��وايل ال�ساعة  4.00م��ن تاريخ
 ،2012/11/01و أ�ث � �ن � ��اء حم��اول��ة
أ�� �ش �خ��ا���ص جم �ه��ويل ال �ه��وي��ة �إدخ� ��ال
ج��ري��ح م���ص��اب م��ن ج ��راء الأح� ��داث
يف ��س��وري��ة ،ع�بر ط��ري��ق وادي حميد
يف ج� ��رود ب �ل��دة ع��ر� �س��ال ،ع �ل��ى منت
� �س �ي��ارة «ب �ي��ك اب» جم �ه��ول��ة ال �ن��وع
وامل��وا��ص�ف��ات ،وبو�صولهم �إىل نقطة

ح �م �ي��د ح �ي��ث ي ��وج ��د ح ��اج ��ز ل �ق��وى
الأم��ن الداخلي (املو�ضوعة عنا�صره
بت�صرف ف��وج احل��دود الربية الثاين
يف اجل �ي ����ش ال �ل �ب �ن��اين) امل �ت �م��رك��ز يف
امل�ح�ل��ة ،ومب �ح��اول��ة ع�ن��ا��ص��ر احل��اج��ز
الإ� �س �ت �ي �� �ض��اح مل �ع��رف��ة ا� �س��م اجل��ري��ح،
�أدى �إىل تال�سن مع عنا�صر احلاجز،
و ُت��رك��وا يرحلون م��ع اجل��ري��ح ب�سبب
و�ضعه.
وب� �ع ��د ف �ت��رة وج � �ي ��زة م ��ن وق ��وع
احلادثة� ،أقدم حوايل �سبعني �شخ�صاً
ع �ل��ى م �ه��اج �م��ة ال �ن �ق �ط��ة امل� ��ذك� ��ورة،
واع� �ت ��دوا ب��ال �� �ض��رب ع �ل��ى ال�ع�ن��ا��ص��ر،
ف�أ�صيب اثنا ع�شر عن�صراً بر�ضو�ض
وك�سور وج��روح خمتلفة ،كما �أقدموا
على �إط�لاق النار من �أ�سلحة حربية
على امل��رك��ز ،وعلى �آل�ي��ة ع�سكرية ،مت
ن�ق��ل ال�ع�ن��ا��ص��ر امل���ص��اب��ة �إىل �إح ��دى
امل�ست�شفيات القريبة للمعاجلة.
ف� � ��ور وق� � � ��وع االع � � �ت� � ��داء ب �ت ��اري ��خ
 ،2012/11/01ت� �ق ��وم ال �ق �ط �ع��ات
امل �ع �ن �ي��ة يف ق � ��وى الأم � � ��ن ال��داخ �ل��ي
بالإ�ستق�صاءات والتحريات الالزمة
بالتن�سيق مع خمفر عر�سال يف وحدة
ال ��درك الإق�ل�ي�م��ي ال�ق��ائ��م بالتحقيق
ل �ت �ب �ي��ان ه ��وي ��ة امل �ع �ت��دي��ن وحت��دي��د
مكانهم وتوقيفهم .التحقيقات جارية
ب�إ�شراف الق�ضاء املخت�ص».
ث��ان �ي �اً :م ��اذا ُي �خ�بر ه ��ذا ال �ب�لاغ؟
وماذا تعني �سطوره؟
لقد �صدر بيان قوى الأمن يف اليوم

رئي�س بلدية عر�سال علي احلجريي

ال �ث��اين حل���ص��ول االع �ت ��داء ،بينما يف
حاالت �شبيهة �أو �أقل وقعاً و أ�ث��راً على
الو�ضع الأم�ن��ي يف البلد ،كانت قوى
الأم��ن ت�صدر بيانها يف ال�ي��وم نف�سه،
وبعد حلظات من حدوثه ،وبتفا�صيل
و�شروحات مملة ،فلماذا ت�أخر �إ�صدار
البيان؟ وم��ن يتحمل م�س�ؤولية هذا
ال�ت� أ�خ�ير؟ وه��ل ه��و متعمد �أم ب�سبب
�سوء تقدير؟
كيف ي�ق��ول ال�ب�لاغ �إن الأ�شخا�ص
ال��ذي��ن ح ��اول ��وا �إدخ � ��ال اجل��ري��ح هم
جم�ه��ول��و ال �ه��وي��ة ،و�إن امل�ع�ت��دي��ن هم
جم �ه ��ول ��ون أ�ي� ��� �ض� �اً ،ف �ي �م��ا الأه� � ��ايل
عرفوهم ،ف�ض ً
ال عن أ�ن��ه عند �إي�صال

اجل��ري��ح �إىل امل���س�ت���ش�ف��ى ،مل ي��رم��وه
خارجها ،وه��م �أ�سا�ساً مل يقطعوا كل
هذه امل�سافة ليلقوه خ��ارج امل�ست�شفى،
بل ملعاجلته يف داخلها ،ومن الطبيعي
أ�ن ��ه مب �ق��دور ق��وى الأم ��ن ا�ست�صراح
اجل ��ري ��ح مل �ع��رف��ة م ��ن ن �ق �ل��ه ،وط �ب �ع �اً
معرفة كامل هويته ،ومب��ا �أن البالغ
ت � � أ�خ ��ر �إىل ال � �ي ��وم ال � �ت� ��ايل ،ف �ل �م��اذا
��ص��در ب�ه��ذه ال�صيغة ال�ن��اق���ص��ة التي
جت�ه��ل الأ��ش�خ��ا���ص امل�ع��روف�ين بكامل
موا�صفاتهم على �أقل تقدير؟
أ�م��ا ق��ول البالغ �إن خمفر عر�سال
يقوم بالتحقيق ،فهو يذ ّكر مبا كانت
تفعله ميلي�شيا العميل �أنطوان حلد يف

جزين و�سواها من القرى اجلنوبية؛
باالعتداء على عنا�صر املخافر هناك
�إىل درج � ��ة امل � � ��وت ،مب� �ج ��رد ق�ي��ام�ه��ا
بواجبها جتاه تنفيذ �أم��ر ق�ضائي� ،أو
�أم�ن��ي ��ص��ادر ع��ن ال�سلطات العليا يف
الدولة والق�ضاء وامل�ؤ�س�سات الأمنية
املعنية ،وهو ما ت�شهد عليه القرارات
والأح� � �ك � ��ام ال � �� � �ص ��ادرة ع ��ن امل�ح�ك�م��ة
الع�سكرية الدائمة ،وق�ضاة التحقيق
املوجودين فيها.
غري �أن الفارق بني عر�سال والقرى
اجل �ن��وب �ي��ة ال��واق �ع��ة حت��ت االح �ت�لال
«الإ�سرائيلي» �آنذاك� ،أن عر�سال خارج
�أي اح�ت�لال ،بينما تلك ال�ق��رى كانت
جم�برة على التعامل مع ق��وى الأم��ر
ال ��واق ��ع واخل� ��ارج �ي�ن ع �ل��ى ال���س�ل�ط��ة
والقانون.
ولئال يبقى مرتكبو ه��ذا احل��ادث
مب � �ن � ��أى ع� ��ن امل �ح��ا� �س �ب��ة وامل�ل�اح �ق��ة
ال�ق���ض��ائ�ي��ة ،وه ��م د�أب � ��وا م � ��راراً على
ال�ن�ي��ل م��ن ه�ي�ب��ة ال��دول��ة وك��رام�ت�ه��ا،
حيث قاموا باعتداءات باجلملة ،ف�إنه
يتوجب على القوى الأمنية والق�ضاء
م�لاح�ق��ة رئ�ي����س ب�ل��دي��ة ع��ر��س��ال علي
احلجريي ،الذي ير�أ�س هذه الع�صابة
امل�سلحة ،حتى ول��و ك��ان مدعوماً من
«تيار امل�ستقبل» ،فلي�س من �أح��د فوق
القانون� ،إذا كانت الغاية املن�شودة بناء
دولة عادلة وقادرة.

علي املو�سوي

أحمد الحريري يرفض استخراج نفط لبنان ..كالم مشبوه في الوقت الصعب
توقف كثريون �أم��ام قول �أمني عام تيار
«امل���س�ت�ق�ب��ل»؛ �أح �م��د احل��ري��ري ،وه��و يعلق
على أ�ح��داث �صيدا الأخ�يرة ب�أن «ا�ستخراج
ال�ن�ف��ط ل��ن ي �ك��ون مم�ك�ن�اً ،م��ا دام اجل�ن��وب
خ ��ارج �سيطرة ال��دول��ة ،و�أن ��ه ال ن�ف��ط قبل
جمع ال���س�لاح» ،فاعتربوه ك�لام�اً م�شبوهاً
وخطرياً يف مثل هذه الظروف التي متر بها
املنطقة عموماً ،ولبنان خ�صو�صاً.
وب� ��ر�أي م��راق�ب�ين م�ت��اب�ع�ين ب��دق��ة ،ف ��إن
كالم «القائد» امل�ستقبلي ال�شاب يحتمل عدة
تف�سريات �أبرزها� :أن��ه أُ�م��ي متاماً يف تاريخ
اجلنوب ،ويف التطورات التي �شهدها لبنان
منذ العام 1948؛ بعد اغت�صاب فل�سطني،
حيث كانت الع�صابات ال�صهيونية متار�س
�أعمالها العدوانية بكل راحة بال واطمئنان،
فارتكبت �أف�ظ��ع امل�ج��ازر ،لعل �أب��رزه��ا تبقى
جمزرة حوال عام  ،1949التي ذهب �ضحيتها
أ�ك�ث�ر م��ن مئة �شخ�ص ،م��ن دون �أن نذكر
ونعدد الأعمال العدوانية والوح�شية التي
ار ُت �ك �ب��ت ��ض��د ل�ب�ن��ان ،خ���ص��و��ص�اً ب�ع��د ال�ع��ام
 ،1970وبهذا ف�إن ه�ؤالء املراقبني يجدون
ل��ه ال�ع��ذر �إذا ك��ان َح�سن ال�ن�ي��ة ،وه��و لي�س
كذلك.

ل �ك��ن يف ك ��ل احل� � � ��االت ،ف� �ه ��ذا ال �ك�ل�ام
اخلطري هو ك�لام م�شبوه� ،سواء �أك��ان منه
�أم من حلفائه ،وي�شكل دعوة �سافرة للفتنة
وا�ستئناف احل��رب الأه�ل�ي��ة ،خ�صو�صاً بعد
املعلومات الوا�سعة التي انت�شرت عن تن�سيق
�أحمد احلريري مع «�أ�سري» �صيدا ،والذي
و�صل يف الآونة الأخرية �إىل حدود خطرية،
�صدر على �أثرها ت�صريح امل�س�ؤول احلريري،
الذي دعا بعظمة ل�سانه �إىل التفريط بقوة
لبنان ،و�إىل ا�ستجرار الفتنة �إىل اجلنوب،
ال��ذي هو  -كما ت�ؤكد م�صادر �أمنية رفيعة
 م��ن �أك�ث�ر امل�ن��اط��ق اللبنانية �أم �ن �اً ،وكمات�ؤكد م�صادر دولية ت�ستقي تقاريرها من
خ�لال عمل اليونيفيل ،وال�ت��ي كلها ت�ؤكد
على اال�ستقرار العميق الذي يعي�شه جنوب
لبنان �أمنياً واجتماعياً ،وهو ما ال يتوافر يف
العديد من املناطق اللبنانية ،خ�صو�صاً يف
املناطق التي يتمتع فيها امل�ستقبل وحلفا�ؤه
بنفوذ �سيا�سي و�أمني.
واع �ت�بر امل��راق �ب��ون �أن ك�ل�ام احل��ري��ري
ال�شاب ي�شكل تفريطاً برثوة لبنان الوطنية
والقومية الكربى ،التي ال ميكن حت�صينها
وت��وف�ير ح�م��اي�ت�ه��ا ،وب��ال �ت��ايل ا�ستخراجها

م��ن دون ق ��وة ف��اع�ل��ة ورادع � ��ة ،لأن ال�ع��دو
«الإ� �س ��رائ �ي �ل ��ي» ال ت �ن �ف��ع م �ع��ه �أي �أل �ع��اب
�صبيانية بهلوانية ،وال ق��رارات دولية ،و�إال
�أي��ن القرار 194؟ ثم هل نُفذ القرار ،425
ال��ذي ��ص��در ع��ام  ،1978ل��وال ق��وة املقاومة
و�سالحها الذي حقق الن�صر يف �أيار ،2000
وف��ر���ض ع�ل��ى ال �ع��دو االن �� �س �ح��اب م��ن دون
ق�ي��د �أو � �ش��رط ،ب�ع��د �أن ك��ان يعمل لإن���ش��اء
م���س�ت��وط�ن��ات يف م�ن��اط��ق ح��دودي��ة لبنانية
بالقرب من مزارع �شبعا ،بوا�سطة املهند�س
الأمريكي روبن�سون ،الذي �صرعته املقاومة
وحطمت �أحالمه و�أحالم العدو؟
باخت�صار ،ثمة حقيقة ال يدركها �أحمد
احلريري ،ب�سبب حداثة جتربته ال�سيا�سية،
وقلة خربته ح�سب ما يرى املراقبون ،وهي
�أن ل�ب�ن��ان �سيتمكن م��ن ا� �س �ت �خ��راج نفطه
وغ� ��ازه ،ول ��ن ي �ك��ون ه �ن��اك ب�ت��ات�اً ب�ع��د الآن
تفريط بحق لبناين مق ّد�س ،على نحو ما
فعلت حكومة ف� ��ؤاد ال�سنيورة ال�ت��ي ق��ادت
�إىل خ�سارة لبنان  850كيلومرتاً مربعاً من
املنطقة االقت�صادية اخلال�صة.

�أحمد �شحادة
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مقابلة
فعاليات صيدا :فلتفرض السلطات األمنية سيادتها على المدينة
�أحداث �صيدا املتفلتة �أمني ًا بخطاب فتنوي م�سعور ،خطفت �أنفا�س اللبنانيني على مدى الأيام القليلة املا�ضية،
والتخوف من االنزالق كان على قاب قو�سني ،لوال تدارك املرجعيات ال�صيداوية وقيادتي حزب اهلل و�أمل.
ح��ول تلك الأح ��داث وتداعياتها،
ج ��ري ��دة «ال� �ث� �ب ��ات» ا� �س �ت �ط �ل �ع��ت ر�أي
ف �ع��ال �ي��ات � �ص �ي��دا ،وك� ��ان احل � ��وار مع
ف�ضيلة ال�شيخ ماهر ح�م��ود ،ورئي�س
التنظيم ال�شعبي ال�ن��ا��ص��ري أ���س��ام��ة
�سعد.
ي���ض��ع �إم � ��ام م���س�ج��د ال �ق��د���س يف
�صيدا ال�شيخ ماهر حمود الأح��داث
الأم �ن �ي��ة يف امل��دي�ن��ة ��ض�م��ن ت��داع�ي��ات
الأحداث ال�سورية على لبنان ،في�شري
�إىل �أن االنعكا�سات الإقليمية والدولية
لل�صراع على �سورية يتم ا�ستح�ضاره
ب �ق��وة م ��ن ق �ب��ل ب �ع ����ض ال���س�ي��ا��س�ي�ين
اللبنانيني ،يقول« :الو�ضع يف املدينة
معقد نتيجة الأحداث يف �سورية ،حتى
الدولة ببع�ض قياداتها احلكومية ما
ت��زال تنتظر انق�شاع ر�ؤي ��ة الأح ��داث
ه�ن��اك ،لتبني على ال�شيء مقت�ضاه.
ت�أجيج امل�شاعر املذهبية يتم حتريكها
كل فرتة يف لبنان ،وباتت النفو�س ،عن
حق �أو غري حق ،منحازة �إىل طوائفها
ب�شكل غ��رائ��زي» ،ي��رد ال�شيخ حمود
على مقولة �إن اال�ستخفاف بظاهرة
ال�شيخ �أحمد الأ�سري من قبل الدولة
والقيادات ال�سيا�سية هي وراء تنامي
حركته ،بالإ�شارة �إىل �أن مواجهة تلك • الشيخ ماهر حمود:
امل�شاعر ،رغم كونها مغلوطة،
حتتاج هناك مستفيدون من إثارة «األسير» الخطاب المذهبي ..ولهذا
�إىل حكمة ��ش��دي��دة ،لأن �ه��ا ق��د ت��أخ��ذ
الأم��ور �إىل الأ�سو�أ ..جميعنا ر�أى ب�أم السبب كان تعاطي الحكومة فاترًا مع هذه الظاهرة الخطيرة
ال�ع�ين ك�ي��ف ح� �وّل اخل �ط��اب املذهبي
�شخ�صاً متهماً وه��و «��ش��ادي املولوي»
�إىل بطل �شعبي ،لأن��ه يف ح��ال ح�سن • النائب السابق أسامة سعد:
ظننا ،ف ��إن ال��دول��ة ببع�ض �أجهزتها
الأمنية تخ�شى ت�أجيج هكذا م�شاعر ما يهدد به األسير موجود فعليًا..
يف ح ��ال مت ق�م�ع�ه��ا ،و�إذا � �س��اء
ظننا ،وقد شهدنا «مآثره» في األيام الماضية
بع�ض اجلهات ال�سيا�سية املتعاطفة مع
هذه احلركة تبغي ا�ستخدامها �ضمن
م�شروعها ال���س�ي��ا��س��ي» ،ي�ت��اب��ع حمود
ح��دي�ث��ه ق��ائ�ل�اً « :ه �ن��اك م�ستفيدون ببع�ض ال�شيء وتراخياً �أمنياً ببع�ضه خ �ط�ي�رة ،ومي �ك��ن �أن ت���ص�ب��ح �أخ�ط��ر �سورية تتداخل فيها املعطيات املحلية
م��ن �إث ��ارة الأ��س�ير اخل�ط��اب املذهبي ،الآخ � � ��ر ،وه � ��ذا الأم� � ��ر ح� ��ول ظ��اه��رة م��ع الأي� ��ام يف ح��ال مل ي�ت��م ت��دارك�ه��ا ب��ال �ت��دخ�لات الإق �ل �ي �م �ي��ة وامل���ص��ال��ح
ول�ه��ذا ال�سبب ك��ان تعاطي احلكومة الأ�� �س�ي�ر م ��ن ظ ��اه ��رة حم� � ��دودة �إىل بحزم من قبل احلكومة وال�سلطات ال ��دول� �ي ��ة ،ومي � ��زج ف �ي �ه��ا ال���ص�ح�ي��ح
وبع�ض القيادات ال�سيا�سية فاتراً مع ظ��اه��رة فعلية تفر�ض نف�سها جزئياً الأم�ن�ي��ة ،ه�ن��اك الكثري م��ن الأوه ��ام ب��اخل �ط ��أ ،وال �ب��اط��ل ب��احل��ق ،بحيث
ظ��اه��رة الأ�� �س�ي�ر ،حل���ص��ر ال�ف�ت�ن��ة يف ع�ل��ى امل��دي �ن��ة ،وت �ب��ث أ�ف� �ك ��اراً م�شوهة �أوالً ،وه �ن��اك ت�ف�ل��ت م��ذه�ب��ي مقيت ي �ج �ع �ل �ن��ا ح �ق �ي �ق��ة م��رب �ك�ي�ن ب�ب�ع����ض
مكانها وع��دم �إع�ط��ائ�ه��ا الأك�سيجني للحقائق ،وبالتايل يتم التعاطي مع غ�ير من�ضبط ال ح ��دود ل��ه ،وبعيد الأح �ي��ان ..النفو�س لي�ست م�ستعدة
ه��ذه الأوه� ��ام ك� أ�ن�ه��ا ح�ق��ائ��ق مطلقة ،ك��ل ال�ب�ع��د ع��ن ك��ل ت���ص��رف عقالين ل���س�م��اع غ�ير ك�لام�ه��ا ،وه��ي ُت���ص��دق
لت�سعريها».
وم� � ��ع أ�خ� � � ��ذ امل� ��و� � �ض� ��وع اجت� ��اه � �اً وللأ�سف ظاهرة الأ�سري حت�صل على � �ش��رع��ي دي �ن��ي ،وه� ��ذا الأم � ��ر يجعل الأباطيل لرت�ضي النزعات املذهبية
�أمنياً معيناً ،يعترب ال�شيخ حمود �أن ن�سبة معينة من التعاطف ال�شعبي ..الت�صرفات املجنونة واقعية وممكنة والع�صبيات ،في�صبح ق��ول احلقائق
ال�سلطات الأمنية واجلي�ش اللبناين وك� �ث�ي�رون م �ن �ه��م ي �ق��ول��ون ل �ن��ا ،إ�ن ��ه حتى لو كانت تلك الأعمال مرذولة �أح�ي��ان�اً �أث ��ره ال���س��يء ل��دى امل�ستمع،
أ�ع �ل �ن��ا م��وق�ف�ه�م��ا ال��وا� �ض��ح ب �� �ض��رورة خم�ط��ئ مت��ام �اً يف ت���ص��رف��ات��ه ،ولكنه وم�ستنكرة من قبل فريق وا�سع من كت�أثري الطعام ال�صحي على املري�ض،
�ضبط ال�شارع ،ي�ضيف ال�شيخ حمود :ي�ستعيد بع�ضاً م��ن ك��رام��ة طائفتنا ،املواطنني ،يف النهاية �شئنا �أم �أبينا ،وذل ��ك لأن م�ع��دت��ه لي�ست م�ستعدة
«�صحيح �أنه يف خطاب الأ�سري �شتائم ،رغ� ��م �أن ت �ل��ك الأق� ��اوي� ��ل مبعظمها التعقيدات ال�سورية تُلقي بظاللها لتقبل ط�ع��ام ��س�ل�ي��م ،فيما الإن���س��ان
على ل�ب�ن��ان ،بغ�ض النظر ع��ن ر�أي�ن��ا ال�ط�ب�ي�ع��ي �سي�ستجيب ت�ل�ق��ائ�ي�اً مع
وهناك جماعات م�سلحة ،وهذه الأمور مغلوط».
ال�ت�ف���ص�ي�ل��ي ب��امل��و� �ض��وع ،ب�ح�ي��ث �أن�ن��ا ه ��ذا ال� �غ ��ذاء» ،ي���ش��رح ح �م��ود فكرته
ك�ل�ه��ا ي�ط��ال�ه��ا ال �ق��ان��ون ،ل�ك��ن احل��ذر
وب���ص��راح��ة �سيقولون عنا �إن �ن��ا �ضد م�ستفي�ضاً« :ق��ول احلقائق الدامغة
ال �ت��ي ت�ب��دي��ه ال���س�ل�ط��ات الأم �ن �ي��ة هو
ظاهرة «الأ�سري» خطرية
ال�ن�ظ��ام وامل�ع��ار��ض��ة يف �آن ،واجلميع التي ال لَب�س فيها كما ح�صل منذ عدة
حقيقي ويف حمله ،والهدف الرئي�س
يف�سر ح�م��ود من��و ح��رك��ة ال�شيخ ب��إم�ك��ان��ه جتنيد ك�لام�ن��ا يف االجت��اه �أي��ام ،واالعتداء على النا�س كما فعل
منه تهدئة النفو�س وامل�شاعر ،ولهذا
ال���س�ب��ب ن��رى يف ال��وق��ت عينه حكمة أ�ح� �م ��د الأ�� �س�ي�ر ق ��ائ�ل�اً« :ال �ظ��اه��رة ال�سيا�سي ال ��ذي ي��رغ��ب ..تعقيدات ال�شيخ الأ�سري ،رغم و�ضوحه و�ضوح

ال�شم�س ،يُبقي الكثري م��ن العقول
مغلقة ب�سبب التع�صب الفئوي».
عجز
�� �س� � أ�ل� �ن ��اه ع� ��ن ب� ��داي� ��ة احل � ��ل م��ع
تهديد ال�شيخ الأ��س�ير بت�شكيل جناح
ع �� �س �ك��ري ،ف �م��اذا ل��و اف �ت �ع��ل امل���ش��اك��ل
م��ع امل �ق��اوم��ة؟ ي�ج�ي��ب ح �م��ود« :حتى
الآن ح��رك��ة الأ� �س�ير �أع�ج��ز م��ن ذل��ك،
ل�ك��ل ح ��ادث ح��دي��ث ،ال ي�ج��ب ا�ستباق
الأم� � � ��ور ..ب ��داي ��ة ،ي �ج��ب ال�ت�ح���ض�ير
ملوقف جامع من قبل جميع القيادات
ال���س�ي��ا��س�ي��ة يف امل��دي �ن��ة م��ع احل�ك��وم��ة
حل �� �ص��ر ت �ل��ك اال�� �س� �ت� �ف ��زازات وه ��ذه
ال�ت���ص��رف��ات امل�ف�ت�ن��ة ،ع�ل��ى ال��دول��ة �أن
حتزم أ�م��ره��ا» .ي�ضيف ال�شيخ حمود:
«ع�ل��ى م��ن ي�شارك ال��ر�ؤي��ة ال�سيا�سية
ل���س�ير م��ن دون �أن ي ��ؤي��د �أ��س�ل��وب��ه،
ل� أ
�أن ي���ض�غ��ط حل���ص��ر ت �ل��ك ال �ظ��اه��رة،
وب ��ال� �ع� �م ��وم ح � ��زب اهلل ال� � ��ذي راك� ��م
جت��ارب�اً قا�سية ،ي�ستطيع جت��اوز تلك
الأح ��داث بحكمته ال�سيا�سية ،ونحن
ك�صيداويني ،بالإ�ضافة �إىل حزب اهلل،
م��ررن��ا ب ��أي��ام ع�صيبة ،وع��رف�ن��ا ح��رب
امل�خ�ي�م��ات ،و��ش�ه��دن��ا ح��روب �اً مبا�شرة
من قبل «�إ�سرائيل» (يف الأعوام 1993
و 1996و ،)2006وا��س�ت�ط�ع�ن��ا جت��اوز
ت�ل��ك امل �ط �ب��ات ..امل�ط�ل��وب ال �ي��وم ع��دم
الإجن� ��رار �إىل اال��س�ت�ف��زاز ،و�أن نكون
حكماء ق��در امل�ستطاع ،وعندما ينفع
نقول احلقائق».
وه��ل م��ن و�سيلة ل�ضبط الأ��س�ير
من اخلارج� ،سيما �أن كثريين يربطون
حراكه بدعم خليجي؟ ي��رد« :ال�شيخ
الأ� �س�ير لي�س م��ن ال�ن��وع ال��ذي ُي��ؤم��ر
فيطيع ..حركته فردية �إىل �أبعد حد،
أ�ف �ك��اره خ��ا��ص��ة وال مي�ك��ن ال �ق��ول �إن��ه
ي�ت�ح��رك ب ��أوام��ر خ��ارج �ي��ة ،ق��د يكون
هناك توجيه من اخل��ارج بطريقة ال
يعلمها وال ي��ري��ده��ا ..وحتى الت�أثري
اخل��ارج��ي ،لي�س ممكناً الآن ،م��ا دام
هناك دول تتبنى املعار�ضة ال�سورية،
�إ�ضافة �إىل �أمريكا و�أوروبا».
�سعد
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،ي �ع �ل ��ق �أم � �ي ��ن ع ��ام
التنظيم ال�شعبي ال�ن��ا��ص��ري �أ��س��ام��ة
� �س �ع��د ع �ل ��ى الأح� � � � ��داث الأخ � �ي� ��رة يف
�صيدا وتهديد الأ�سري بت�شكيل جناح
ع���س�ك��ري ،ب��ال�ق��ول« :ف�ع�ل�ي�اً ،م��ا يهدد
به ال�شيخ الأ�سري موجود فعلياً ،وقد
��ش�ه��دن��ا م� � آ�ث ��ره يف الأي � ��ام امل��ا� �ض �ي��ة»،
وماذا لو قرر الأخري جتاوز اخلطوط
احل �م��ر؟ يجيب ��س�ع��د« :يف ح��ال ق��رر
الأ� �س�ير �سلب �إرادة �أه�ل�ن��ا يف املدينة،
وف��ر���ض �آرائ ��ه ومنهجه على النا�س،
يتوجب على ال�سلطات الأمنية حماية
احلريات العامة وحرية االعتقاد».

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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ماسح األحذية في بيروت ..كان لها عز
كل مهنة مهما كان توا�ضعها لها
فل�سفتها و�أ�سرارها ،وقد ينظر البع�ض
�إىل م�ه�ن��ة م��ا� �س��ح الأح ��ذي ��ة كمهنة
ه��ام���ش�ي��ة وم �ت��وا� �ض �ع��ة ل �ل �غ��اي��ة رغ��م
�أهميتها ،فهي تعد إ�ح��دى اخلدمات
التي يحتاجها �أي مواطن يف �أي بلد،
ويف بريوت مهنة ما�سح الأحذية ،لها
أ���س��راره��ا ،ولها دهاليزها وخفاياها،
ف �ق��د جت ��د م��ا� �س �ح��ي الأح� ��ذي� ��ة على
نوا�صي ال�شوارع الكبرية وال�صغرية،
يف انتظار زبون يطلب طالء حذائه.
يف امل ��ا� � �ض ��ي ،ك � ��ان ه� �ن ��اك ب�ع����ض
ما�سحي الأح��ذي��ة مم��ن ذاع �صيتهم،
و�أ�صبحوا مق�صداً للر�ؤ�ساء والأطباء
وك �ب��ار الأ� �س��ات��ذة وامل��وظ �ف�ين ،ومنهم
ال أ�ب��و حممد بدير ال��ذي يفرت�ش
مث ً
زاوي � ��ة خ��ا� �ص��ة ب ��ه م �ن��ذ ع �ق��ود ق�ب��ال��ة
البوابة الرئي�سية للجامعة الأمريكية
يف بل�س� ،أبو حممد ناهز الثمانني من
عمره� ،سنوات �أم�ضى معظمها يف هذه
املهنة ،التي الت�صقت بيومياته ،فرف�ض
�أن ي�ه�ج��ره��ا ،و�إن بطلب م��ن أ�ب�ن��ائ��ه،
الذين كربوا وتعلموا وتوظفوا و�أرادوا
�أن ي� ��ردوا ل��ه ق���س�ط�اً مم��ا ق��دم��ه لهم
برتكه �صندوق البويا ..لكنه رف�ض.
يقول �أبو حممد ب�صوت خفي�ض:
«�إن املهنة مل تعد بالعز ال��ذي كانت
ع�ل�ي��ه يف امل��ا� �ض��ي ،ح�ي�ن ك ��ان معظم
ال �ن��ا���س يف ب �ي�روت ي�ن�ت�ع�ل��ون أ�ح��ذي��ة
اجل �ل��د ب� ��د ًال م��ن الأح ��ذي ��ة ال��زائ �ف��ة
والأح ��ذي ��ة ال��ري��ا��ض�ي��ة ال �ت��ي تنت�شر
ال� �ي ��وم» ،وه ��و ي ��ؤك��د �أن زب��ائ �ن��ه ك��ان
جلهم من «ر ؤ���س��اء ودك��ات��رة اجلامعة
الأم�ي�رك� �ي ��ة و أ��� �س ��ات ��ذت� �ه ��ا ،ح �ت��ى �أن
الرئي�س �إميل اده كان ير�سل �أحذيته
خ�صي�صاً يل ،لأنه يثق بجودة عملي»،
ح�ت��ى �أن ال �ع��دي��د م��ن ال �� �س �ي��دات كن
يتعاملن معه ع�بر �إر��س��ال �أحذيتهن
�إليه لتلميعها.
ال �ي��وم ،ي �ق��ول ال�ك�ه��ل الثمانيني
وه� ��و ي��دخ��ن � �س �ي �ج��ارت��ه �أن الأم � ��ور
ت�غ�يرت ،وب��ات��ت ه��ذه املهنة مهنة من
ال مهنة له ،فكل من يحتاج �إىل عمل
وال ميتلك �أي مهارة �أو ال يوفق ب�أي
وظ �ي �ف��ة ،ي���ص�ب��ح «ب��وي �ج��ي» ،ف �ـ«ع��دة
ال���ش�غ��ل» ر أ���س�م��ال�ه��ا ال ي�ت�ع��دى حفنة
م��ن امل ��ال ،لأن الأدوات ب�سيطة ج��داً
وهي عبارة عن �صندوق خ�شبي ،خرق
بالية ،وطالء من كل الألوان ،ومناداة
على امل��ارة وال��زب��ائ��ن« :ب��وي��ا ..ب��وي��ا..
ب��وي��ا� ،»..إن مل تكن م�ع��روف�اً ،وي�شري
�إىل �أن الكثري من الأط�ف��ال الفقراء
ب��ات��وا مي��ار��س��ون ه��ذه املهنة م��ن دون
�أي دراي ��ة ب� أ���ص��ول�ه��ا ،ل�ك��ن حما�سهم
ون�شاطهم يدفعهم �إىل التنقل من
� �ش��ارع �إىل آ�خ ��ر ح��ام�ل�ين �صندوقهم
بحثاً عن الزبائن ،بينما يف املا�ضي كان
ما�سح الأحذية املعروف يكتفي مبكان
حمدد يق�صده �إليه اجلميع.
يف ب�يروت ،هناك اليوم الع�شرات
من ما�سحي الأحذية ،بحيث جتدهم

يف جميع الأماكن املكتظة ،يلتقطون
زبائنهم وي�صرخون بحما�سة� ،أطفال
ك�ثر ي�ستيقظون ��ص�ب��اح�اً ل�ي�ت��وزع��وا
ع �ن��د م� �ف ��ارق ال� �ط ��رق ويف الأح� �ي ��اء
ال�شعبية والأر�ستقراطية يف ب�يروت،
ي �خ �ت��ار ك ��ل واح � ��د م �ن �ه��م � �ص�ن��دوق��ه
بعناية ،مل��اع�اً م��زدان�اً ب��الأل��وان ،ومعه
�أنغام الفر�شاة التي جتذب املوظفني
والطالب والتجار ،وه��م يف طريقهم

�إىل ال ��واج ��ب ال �ي��وم��ي ،ف��الأن��اق��ة ال
تكتمل �إال باحلذاء اللماع� ،ألفا لرية
�أو �أك�ث��ر ح���س��ب ك ��رم ال ��زب ��ون ،و�إذا
ك��ان ال�شغل ك�ث�يراً ،وت��دب الأن��اق��ة يف
احل��ذاء ،ال��ذي لوّنه غبار الطريق يف
الأحياء والزواريب والأ�سواق املتغلغلة
داخل العا�صمة كال�شرايني.
م��ن ج�ه�ت��ه ،ال يتنقل أ�ب ��و ع�صام
يف �أم��اك��ن ك �ث�ي�رة� ،أي أ�ن ��ه ال ينتقي

ال
�أم��اك��ن عمله ب�شكل ع�شوائي ،فمث ً
هناك زواي��ا يف ��ش��ارع احل�م��راء تعترب
«م�صيدة» للزبائن ،وه��ي �أف�ضل من
غ�يره��ا يف �أم��اك��ن �أخ� ��رى ،ي�ق��ول أ�ب��و
ع���ص��ام« :امل�ه�ن��ة متعبة و��ش��اق��ة ج��داً،
ففي �أيام ال�صيف علينا حتمل ال�شم�س
احلارقة ،ويف ال�شتاء يجب �أن نتحمل
العوا�صف والرياح والأمطار الغزيرة،
ن�سعى ط ��وال ال �ي��وم الل�ت�ق��اط رزق�ن��ا
وت��أم�ين ق��وت عيالنا ،ال جم��ال لهدر
ال��وق��ت �أث �ن��اء ال�ع�م��ل ،و�إال ف� ��الأوالد
ل ��ن ي �ح �� �ص �ل��وا ع �ل��ى ال� �ط� �ع ��ام ،ن�ح��ن
نعمل يوماً بيوم» ،و�أ��ض��اف« :املناطق
املختارة لها دوره��ا يف امل��ردود امل��ادي،
م�ث��ل � �ش��ارع احل �م��راء وف � ��ردان ،وهما
منطقتان تعجان باملطاعم واملقاهي
ودور الت�سلية ،عدا �أن نوعية الزبائن
غالباً ما تكون من الطبقة املي�سورة
والغنية».
ال�ساحات والأزقة يف بريوت تخلو
يف ب �ع ����ض الأح � �ي ��ان م ��ن ال���ص�ن��ادي��ق
ال��زاه�ي��ة ،ب�سبب ال��دوري��ات الأم�ن�ي��ة،
لذلك يتناثر �أ�صحاب املهنة يف مناطق
م��زدح �م��ة حت�م�ي�ه��م م ��ن «ال �ك �ب �� �س��ة»،
فهناك ��س��اح��ات مقفلة يف وجوههم،
ح�ي��ث ت �ط��ارده��م ال ��دوري ��ات الأم�ن�ي��ة
بتهمة ت���ش��وي��ه منظر امل��دي �ن��ة ،منها
ال منطقة الداون تاون.
مث ً
�أب��و غ��ازي ما�سح �أحذية يبلغ من
ال�ع�م��ر  60ع��ام �اً ،ق ��ال�« :إن �ه��ا مهنة
� �ش��ري �ف��ة لأن رزق � ��ك حت���ص�ل��ه ب�ع��رق
جبينك ،فال�شغل لي�س ع�ي�ب�اً ،و�إمن��ا
ال�ع�ي��ب �أن مت��د ي ��دك �إىل ال �غ�ير� ،أو
ت�سرق ب�سبب احلاجة والعوز» ،و�أ�ضاف

«لكن اليوم مل يعد املردود كال�سابق يف
�ضوء نق�ص الزبائن ،ويف �ضوء تدفق
الأوالد غري اللبنانيني للعمل يف هذه
امل�ه�ن��ة وب��ال �ع �� �ش��رات» ..أ�م ��ا أ�ب ��و زه�ير
فلج أ� ملهنة م�سح الأحذية بعد �أن طرد
من عمله ال�سابق من دون تعوي�ض،
قال« :م��اذا �أفعل ،نعي�ش حياتنا يوماً
ب �ي��وم ،وخ�ب��زن��ا ك �ف��اف ي��وم�ن��ا ،نعي�ش
ح�ي��اة تق�شف واق�ت���ص��اد ح�سب الغلة
التي يرزقنا �إياها اهلل».
ع ��ن م �ع��ان��ات��ه م ��ع ه� ��ذه امل �ه �ن��ة،
يقول« :ل��دي �أربعة �أوالد يف املدر�سة،
و�أربعة ي�شتغلون لت�أمني م�صاريفهم
ال��ذات �ي��ة ،وم�ع�ظ��م الأح �ي��ان ي � أ�خ��ذون
مني ،فاملعي�شة غالية واحلياة مكلفة»،
وي�ضيف «�صحيح �أن دخل العمل قليل
ج��داً ،لكنني �أعترب هذه املهنة جيدة،
خ���ص��و��ص�اً �أن ال رب ع �م��ل ي��زع�ج��ك
ب�أوامره فتكون �سيد نف�سك».
ق � ��دمي� � �اً ،ك� �ن ��ت ت �ل �ت �ق��ي مب��ا� �س��ح
الأح��ذي��ة عند م��داخ��ل ال�سينما التي
كانت منت�شرة يف �ساحة الربج �سابقاً،
و�أمام املطاعم واملقاهي ودور الت�سلية،
ك��ان ما�سحو الأح��ذي��ة يف ب�يروت قلة
ومعروفني للجميع ،لذلك ال حاجة
لهم للتنقل كثرياً� ،أم��ا اليوم فاملهنة
تتطلب الرك�ض وراء الزبون و�إغرائه
لتلميع حذائه ،ال �سيما بعدما انت�شرت
ع��دة تنظيف الأح��ذي��ة يف كل البيوت،
الآن ف ��إن ال�صدفة ق��د تلعب دوراً يف
العثور على ال��زب��ائ��ن �أث�ن��اء التجوال
بالن�سبة ملا�سحي الأح��ذي��ة ال�صغار،
لأن ال م�ك��ان ث��اب�ت�اً ل�ه��م ،فالتنقل يف
ال�شوارع والأحياء ،هو الذي ي�ساعدهم
على ا�صطياد الزبائن والباقي على
اهلل ،كما يقولون.
�أحدهم يدعى ع��ادل ،وهو �سوري
من مدينة حلب �أتى �إىل لبنان للعمل
وبقي هنا مع تفاقم الأزمة يف بالده،
ال يتجاوز عمره الـ 15عاماً ،يقول �إنه
ك��ان ي�ع�م��ل يف ال���س��اب��ق يف ف ��رن ،لكن
ع�ن��دم��ا أ�غ �ل��ق ال �ف��رن �أب��واب��ه ،ا�ضطر
الختيار مهنة �أخرى ،فوقع على مهنة
البويجي لأن ر�أ�سمالها �صغري ،وهو
يعرتف ب�أنه يجلب كل ما يحتاج �إليه
من �أدوات وبويا من �سوق �صربا ،حيث
كل �شيء متوافر وب�أ�سعار رخي�صة.
ي �� �ض �ي��ف« :ع��ائ �ل �ت��ي م � ؤ�ل �ف��ة من
ثمانية �أفراد ،فهي كبرية ومتطلباتها
عديدة ،ومع �أنني �أكربهم فال �أعرف
ك�ي��ف �أ ؤ�م � ��ن متطلباتهم احل�ي��ات�ي��ة،
ولأنني غري متعلم ولي�س لدي حرفة،
اخ�ت�رت �أن أ�ع�م��ل يف م�سح الأح��ذي��ة،
لأنها ال تتطلب علماً وال خربة».
وعن �إقبال الزبائن عليه يقول:
«الإق�ب��ال قليل ج��داً ،فالزبون �أ�صبح
يلمع ح ��ذاءه م��رة يف ال�شهر ،و أ�ن ��ا ال
�أطلب مبلغاً حمدداً ،وكل زبون وذوقه
وكرمه وحالته النف�سية».

هبة �صيداين

10

w w w . a t h a b a t . n e t

( العدد  )238اجلمعة  16 -ت�رشين الثاين 2012 -

عــربــي
خطة «دينيس روس» ..اختراق الوعي بمسمى إجراءات بناء الثقة
دين�س رو���س ..ا�سم �شهري يتذكره م �ع��روف��ة ج� �ي ��داً ،ف��ال�ب�ع����ض ي��وا��ص��ل
حت� �وّل ث �ق��ايف ،وع��ن تغيري يف ال��وع��ي
ك ��ل م ��ن ت ��اب ��ع م ��راح ��ل امل �ف��او� �ض��ات ال��ره��ان على موقف �أم�يرك��ي من نوع
التاريخي لل�شعب الفل�سطيني.
ب�ين منظمة ال�ت�ح��ري��ر الفل�سطينية �آخ��ر ،وهو أ�م��ر لن يحدث ،ولي�س من
ولننظر �إىل اخلطوات املطلوبة من
وحكومات االحتالل ،ثم بني ال�سلطة حاجة إلع��ادة التذكري بالعالقة التي
الفل�سطينيني بح�سب ما �أوردها رو�س:
الفل�سطينية وتلك احلكومات ،وكانت ت��رب��ط وا� �ش �ن �ط��ن ب �ك �ي��ان االح �ت�ل�ال،
«و� �ض��ع إ�� �س��رائ �ي��ل ع�ل��ى اخل��ارط��ة؛
آ�خ � ��ر � �ص �ف��ة ر� �س �م �ي��ة ل �ل��دب �ل��وم��ا� �س��ي والتي جتعل من افرتا�ض �أن متار�س
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ون ل��دي �ه��م ال �ك �ث�ير من
ا ألم �ي��رك � ��ي ال� �ي� �ه ��ودي ه ��ي امل �ب �ع��وث الواليات املتحدة �ضغطاً على املحتلني
اخل ��رائ ��ط ال �ت��ي ت �ب�ين امل���س�ت��وط�ن��ات
اخل��ا���ص ل�ل��رئ�ي����س الأم�ي�رك ��ي ب ��اراك ل���ص��ال��ح ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين� � ،ض��رب �اً من
ا إل� �س��رائ �ي �ل �ي��ة وال ت�ظ�ه��ر �إ� �س��رائ �ي��ل،
�أوباما لعملية ال�سالم.
الوهم اخلال�ص ،ويندرج حتت الو�صف
ووق ��ف ال�ت�ح��ري����ض ��ض��د �إ� �س��رائ �ي��ل»..
ع �م��ل رو� � ��س م ��ع أ�ك �ث��ر م ��ن �إدارة نف�سه ت�صور �أن وا�شنطن �ستفعل ما ال
م�ع�ن��ى دول �ت�ي�ن ل�شعبني ه��و الإق� ��رار
�أم�ي�رك �ي ��ة ح� ��ول م��و� �ض��وع ال�ت���س��وي��ة يريده ال�صهاينة ،حتى لو كان ما تفعله
ب��ارت �ب��اط ال�ط��رف�ين ال�ت��اري�خ��ي بهذه
وامل �ف��او� �ض��ات ،وف���ض� ً
لا ع��ن االن�ح�ي��از م�صلحة �أمريكية خال�صة .فامل�صالح
الأر� ��ض ،وال�ع�م��ل على �أق�ل�م��ة ال�شعب
ال �ت �ق �ل �ي��دي ال � ��ذي ت �ب��دي��ه وا� �ش �ن �ط��ن الأمريكية يف بالدنا متر بالذات من
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ل�ت�ق�ب��ل ال �� �س�ل�ام؛ ه��ذا
و�إدارات� �ه ��ا املتعاقبة لكيان االح�ت�لال خالل الت�صورات ال�صهيونية.
ال�سالم الذي كان ي�سميه يا�سر عرفات
ال �� �ص �ه �ي��وين ،ف � ��إن ا أل�� �ص ��ل ال �ي �ه��ودي
«� �س�لام ال���ش�ج�ع��ان» ،مبعنى ا�ستعداد
ل ��رو� ��س ،وم �ي��ول��ه ال���ص�ه�ي��ون�ي��ة ،بيّنا «رو�س» ..ووهم الوالية الثانية
الطرفني لتقدمي التنازالت املوجعة.
ال � �ع � �م � ��ل ع � �ل � ��ى ب � � �ن� � ��اء خم� �ي� �م ��ات
ان�ح�ي��ازاً �أك�ب�ر مل يُخفه ال��رج��ل وهو
الالجئني ،و�إنقاذ الفل�سطينيني الذين
يتحدث �أك�ثر م��ن م��رة ع��ن يهوديته،
دني�س رو���س ،وهو كما تقدم خبري
رئي�س حكومة العدو بنيامني نتنياهو م�صافحاً ديني�س رو�س
ي�ق�ي�م��ون فيها م��ن الأو�� �ض ��اع البائ�سة
وعن حبه لـ«�إ�سرائيل».
ح�ق�ي�ق��ي مب �ل��ف امل �ف��او� �ض��ات ،وع ��ارف
ال�ت��ي يعي�شونها ،واال��س�ت�م��رار يف بناء
التعرث الكبري يف املفاو�ضات ،وعجز ج� � ��دي ب �ط �ب �ي �ع��ة وح �ق �ي �ق ��ة امل ��وق ��ف
�إدارة �أوباما عن �إحداث تعديل طفيف الأمريكي ،يخالف توقعات الواهمني الإدارة املقبل يف هذه العملية يجب �أن وتلحظ النقاط اخلا�صة باالحتالل م ��ؤ� �س �� �س��ات ال ��دول ��ة لإث� �ب ��ات �أه�ل�ي�ت�ه��م
يف �سيا�سة نتنياهو ،ميكنها من �إقناع بتغيري يف م��وق��ف الإدارة الأم�يرك�ي��ة ين�ضبط �إىل املعطيات اجل��دي��دة»� ،أي ج �م �ل��ة �إج� � � � ��راءات ت �ت �ع �ل��ق ب�ت�ع��وي����ض ل �ل �ح �� �ص��ول ع �ل �ي �ه��ا ،و�إت � ��اح � ��ة امل �ج��ال
ال���س�ل�ط��ة مب �ع��اودة امل �ف��او� �ض��ات ،غيّبا اجل��دي��دة ،وي �ق��ول« :ل��ن ن��رى ت �غ�ّي�رّ اً ف�ق��دان احلما�سة للعملية ال�سيا�سية امل �� �س �ت��وط �ن�ي�ن امل �� �س �ت �ع��دي��ن لإخ �ل��اء لر�ؤية «الإ�سرائيليني» على �أنهم ب�شر
رو���س ع��ن واج�ه��ة ا ألح ��داث ،حتى أ�ن��ه كبرياً يف �سلوك �إدارة �أوباما يف واليتها املنتظر منها �أن تُف�ضي �إىل ما يعرف امل���س�ت��وط�ن��ات ،وب �ن��اء م���س�ك��ن ج��دي��دة خ �� �ص��و� �ص �اً �أن خ �ب�رة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين
�أ�ضحى ب�صفة مبعوث �سابق للعملية ال �ث��ان �ي��ة جت� ��اه ع �م �ل �ي��ة ال �� �س�ل�ام ب�ين بـ«حل الدولتني» ،وك��ان الدبلوما�سي لهم داخ��ل «�إ�سرائيل» ،وح�صر البناء تقت�صر كثرياً من الأحيان على مواجهة
ال �ت ��ي مل ت �ع��د ق��ائ �م��ة م ��ن ال �ن��اح �ي��ة الفل�سطينيني و إ���س��رائ�ي��ل مب��ا يك�سر الأم�ي��رك� ��ي ك� ��رر �أك �ث��ر م ��ن م� ��رة �أن والتو�سع يف م��ا ي�سميه «امل�ستوطنات اجل �ن��ود ا إل� �س��رائ �ي �ل �ي�ين ،وال ي�ع��رف��ون
اجلمود ويجلب الطرفني �إىل االتفاق «الفل�سطينيني مل ي �ع��ودوا مهتمني ال� ��� �ش ��رع� �ي ��ة» ،وال � �ت� ��ي ه� ��ي ج � ��زء م��ن م��ن الإ�سرائيليني �إال اجل�ن��ود ،والبدء
الفعلية.
«�إ� �س��رائ �ي��ل» ،ح���س��ب و��ص�ف��ه .وينتقل بالتبادل يف �إر�سال ال�شبيبة لإ�سرائيل،
ب�ع��د ان�ت�خ��اب ال��رئ�ي����س ا ألم�يرك��ي على امل�سائل العالقة بينهما واخلروج بحل الدولتني».
م ��ا ي�غ�ف�ل��ه رو�� ��س ح�ق�ي�ق��ة ه �ن��ا �أن رو���س بعد ذل��ك للحديث ع��ن «العمل رمبا ابتدا ًء من ال�صف الثالث �أو الرابع.
ب ��اراك �أوب��ام��ا ل��والي��ة رئا�سية ثانية ،م��ن احللقة املفرغة والتو�صل للحل
ب��داي��ة ،م��ن و�ضع «�إ��س��رائ�ي��ل» على
ع��ادت ا أل��س�ئ�ل��ة وال�ت��وق�ع��ات ذات�ه��ا �إىل املرجو».
� �س �ل��وك االح� �ت�ل�ال دم� ��ر ب��ال �ف �ع��ل كل على دعم االقت�صاد الفل�سطيني الذين
وي�ضيف الدبلوما�سي الأم�يرك��ي �إمكانية واقعية لتطبيق احلل املعروف هم يف �أ�شد احلاجة له وال�سماح لهم اخل��ارط��ة ،وال�ت��ي تعني �إق ��رار ال�شعب
�صدارة ا ألح��داث ،وكلها تتعلق بالدور
ال��ذي ميكن �أن ي��ؤدي��ه الرئي�س املعاد م �ت �ح��دث �اً يف م� � ؤ�مت ��ر ن �ظ �م��ه م�ع�ه��د با�سم «ح��ل ال��دول�ت�ين» ،فاال�ستيطان بف�ضاء اقت�صادي متنامي ،وتخفيف ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ب��ال �ت �ن��ازل ع��ن ح�ق��وق��ه
ان �ت �خ��اب��ه و�إدارت � � � ��ه ب �� �ش ��أن ال�ت���س��وي��ة وا� �ش �ن �ط��ن ل���س�ي��ا��س��ة ال �� �ش��رق الأدن� ��ى �أل �غ��ى �إم �ك��ان ق�ي��ام دول ��ة فل�سطينية ،القيود على الفل�سطينيني يف منطقتي التاريخية ،و��ص��و ًال �إىل تبادل �إر�سال
واملفاو�ضات بني ال�سلطة الفل�سطينية ب �ع �ن ��وان« :ب �ع��د االن� �ت� �خ ��اب ��ات� ..آث� ��ار وه��ذه ال��رق�ع��ة مقطّ عة الأو� �ص��ال بال (ب) و(ج) ،و إ�ع� �ط ��اء الفل�سطينيني ال �� �ش �ب �ي �ب��ة ،ال �ت��ي ت��ري��د خ �ل��ق ث�ق��اف��ة
لا ع ��ن ذل��ك �سلطات �أمنية يف املنطقة (ب) ،و�أن��ه ج��دي��دة ،ع�ن��وان�ه��ا الت�سليم النهائي
وحكومة االح�ت�لال .وكما يف كل مرة ان� �ع� �ك ��ا�� �س ��ات ال �� �س �ي��ا� �س��ة اخل ��ارج� �ي ��ة م � ��وارد ح�ق�ي�ق�ي��ة ،وف �� �ض� ً
ت � ��رددت �إىل ح� ��دود إ�م� �ك ��ان ال��و��ص��ف الأم�ي�رك �ي��ة ع�ل��ى ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط» ،ت�ع��اين النهب واحل���ص��ار والت�ضييق .يجب على «�إ�سرائيل» عدم التوغل يف بالتنازل ع��ن احل�ق��وق ،يقرتح دني�س
ب��ال�ت�ف��اه��ة ،أ�ح��ادي��ث ع��ن �أن ال��ر ؤ���س��اء وخ�ص�ص لبحث الأولويات التي يجب وبالرغم من الظلم ال��ذي يعنيه حل املنطقة (�أ) ال�ت��ي تقع حت��ت �سيطرة رو���س و�صفة متكاملة ،لي�س لت�أبيد
ا ألم��ري �ك �ي�ي�ن ي �ك��ون��ون أ�ك �ث��ر حت� ��رراً ع�ل��ى �إدارة �أوب��ام��ا تبنيها يف ال�شرق ال��دول �ت�ي�ن م��ن ه ��در ف�ع�ل��ي ل�ل�ح�ق��وق ال�سلطة الكاملة حتت �أي ظرف ،وبد ًال االح� � �ت �ل��ال ف � �ق ��ط ،ب� ��ل خل� �ل ��ق ج�ي��ل
يف ال��والي��ة الثانية ،ليُبنى على ذلك الأو� � �س� ��ط خ �ل�ال والي� �ت ��ه ال��رئ��ا� �س �ي��ة ال��وط�ن�ي��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ،ف�ق��د قبلت م��ن ذل ��ك ال�ت��و� �ص��ل �إىل ب��رت��وك��والت فل�سطيني را�ض به متاماً ،وال يفكر يف
اال�ستنتاج ب ��أن ال�سيد �أوب��ام��ا �سيقوم ال �ث��ان �ي��ة ،ي���ض�ي��ف رو�� ��س�« :إن تركيز الر�سمية الفل�سطينية ب��ه ،وفاو�ضت ت �ن �� �س �ي��ق �أم� �ن ��ي م ��ع ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين مقاومته �أو رف�ضه.
ومقابل احل��دي��ث ع��ن م�ستوطنات
ب�ضغوط جدية على حكومة نتنياهو ،اهتمام الإدارة يف والية �أوباما الثانية على �أ�سا�سه منذ نحو ع�شرين عاماً للتعامل مع �أي ظرف �أمني».
تت�صف النقاط ال�سبع التي يتحدث �شرعية ،ت�أتي املطالبة ب�إن�شاء خميمات
يتحقق معها مث ً
ال جتميد اال�ستيطان ي �ج��ب �أن ي�ع�ط��ى �إىل امل �ل��ف ال �ن��ووي م��ن دون ج� ��دوى ،وخ�ل�ال ال�ت�ف��او���ض
لفرتة حمددة ،ويكون هذا �سبباً لإقناع ا إلي� ��راين بكل انعكا�ساته وتداعياته نف�سه ق��دم��ت �أي���ض�اً ت �ن��ازالت ك�ث�يرة ،ع�ن�ه��ا دن �ي ����س رو� � ��س ،وي� ��رى �أن على لالجئني أ���ص�ح��اب الأر� ��ض املقتلعني
لكن االحتالل مل يقبل ب�أقل من �إلغاء حكومة االحتالل القيام بها ،بالطابع منها من العبث وال�سخف معاً ،البحث
ال�سلطة الفل�سطينية باجللو�س �إىل اخلطرية على العامل».
الإج � ��رائ � ��ي ،وه� ��ي ع �م �ل �ي �اً (يف ح��ال ع��ن م��وق��ف أ�م�ي�رك��ي م ��ؤي��د للحقوق
طاولة املفاو�ضات جمدداً.
م��ن ال���س�ه��ل ه�ن��ا ت�ل� ّم����س احل�ضور كامل لل�شعب الفل�سطيني وحقوقه.
تنفيذها) متثل تراجعاً عن اخلطوات الوطنية الفل�سطينية� ،أو حتى موقف
ذات العبارات التي ن�سمعها اليوم ال���ص�ه�ي��وين يف ع�ق��ل رو� ��س ،وطريقة
التي جرى القيام بها ،خمالفة التفاق م �ت��وازن ،بح�سب م��ا يطيب للبع�ض
ترددت عند �إعادة انتخاب بيل كلينتون ت� �ف� �ك�ي�ره ،وه � ��و ي� � ��درك �أن ح �ك��وم��ة
رو�س ..واملقرتحات اجلديدة
�أو�سلو بني املنظمة وحكومة االحتالل .احلديث عنه.
ال ��ذي ك ��ان رو� ��س م��ن ��ض�م��ن طاقمه االح� �ت�ل�ال مت ��ار� ��س � �ض �غ �ط �اً � �ش��دي��داً
نحن هنا ،وكما هي العادة يف املواقف
الأ�سا�سي ،وملن ال يتذكر ،فلم يحدث على �أوب��ام��ا بخ�صو�ص امللف النووي
ال��دب �ل��وم��ا� �س��ي ا ألم�ي�رك ��ي �أو� �ض��ح وي �ت �ب �ن��ى ال��دب �ل��وم��ا� �س��ي ا ألم �ي�رك ��ي
�شيء �آن ��ذاك ،ويف ال�سنة ال��راب�ع��ة من ا إلي� ��راين ،وه��و ي�ع��رف ج�ي��داً �أن هذه تالياً �أن على الرئي�س �أوباما �أن يوجه ب �� �ش �ك��ل ك ��ام ��ل ال� ��ر ؤ�ي� ��ة ال���ص�ه�ي��ون�ي��ة الأم�ي�رك �ي��ة ،أ�م� ��ام و��ص�ف��ة �صهيونية
واليته الثانية حاول كلينتون ا�ستدراك ال�ضغوط �ستت�صاعد يف املرحلة املقبلة ،ر� �س��ال��ة �إىل «�إ� �س��رائ �ي��ل» م �ف��اده��ا �أن حول اال�ستيطان بحديثه عما ي�صفه ب��ال�ك��ام��ل ،تعك�س مت��ام �اً م��ا ي ��دور يف
ال��وق��ت ،لكن اجتماعات كامب ديفيد ول ��ذل ��ك ي� �ق�ت�رح م ��ا مي �ك��ن اع �ت �ب��اره «الو�ضع ال��راه��ن �صعب اال�ستدامة» ،ب��امل���س�ت��وط�ن��ات ال���ش��رع�ي��ة ،وال يطلق بال ال�صهاينة ،وتريد ت�سويقها حتت
الثانية التي انعقدت بح�ضور كلينتون ت��وج �ي �ه �اً ��ص�ه�ي��ون�ي�اً ب��ال�ترك �ي��ز على و�أن��ه يتوجب ات�خ��اذ خ�ط��وات لتدارك �صفة الأرا� �ض��ي املحتلة على ال�ضفة ��ش�ع��ارات ب�ن��اء ال�ث�ق��ة ،وه��ذه امل��رة عرب
��ش�خ���ص�ي�اً ان �ت �ه��ت �إىل ال �ف �� �ش��ل ،ومل امل�ل��ف ال �ن��ووي ،ولي�س على م��ا ي�سمى احتمال انهيار ال�سلطة الفل�سطينية ،الفل�سطينية ،بل يكر�س �إىل حد بعيد التهيئة الخرتاق الوعي الفل�سطيني..
ر�ؤي��ة نتنياهو بو�صف ال�ضفة «�أر��ض�اً ه��ي حم��اول��ة ل��ن ت�ن�ج��ح ..رمب��ا يراها
ي�ستطع الرئي�س ا ألم�يرك��ي ممار�سة بـ«عملية ال�سالم» ،وه��و بالطبع يجد وهو �أمر يبدي حر�صاً �شديداً عليه.
ب �ع ����ض ال �� �س �ل �ط��ة م �ن��ا� �س �ب��ة ،ورمب� ��ا
�أي ن��وع من ال�ضغط على ال�صهاينة ،م�سوغاً لهذا التوجيه يف تعرث العملية
ث��م ع��ر���ض م��ا و��ص�ف��ه ب�خ�ط��ة من متنازعاً عليها».
ي �خ �ت �ل��ف احل � � ��ال ك � �ث�ي��راً ع �ن��دم��ا يتداولها البع�ض كتحول ،لكن ال�شعب
ف��و� �ض��ع ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين حت��ت �ضغط ن�ف���س�ه��ا ،ف �ق��د ق ��ال رو�� ��س يف امل � ؤ�مت��ر �أرب � ��ع ع �� �ش��رة ن �ق �ط��ة�� ،س�ب��ع ي �ق��وم بها
حم�صن متاماً �ضد هذا
ّ
�شديد ،و�سُ جّ ل �آن��ذاك ليا�سر عرفات ذاته« :لقد فقد كل من الإ�سرائيليني «الإ�سرائيليون» و�سبع �أخ��رى ينفذها ي ��أت��ي ال��دب �ل��وم��ا� �س��ي ا ألم�ي�رك ��ي �إىل الفل�سطيني
(رحمه اهلل) ال�صمود يف مواجهة تلك وال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين ح �م��ا� �س �ه��م ،ورمب ��ا الفل�سطينيون ،م�شرياً �إىل �أن اقرتاحه احل��دي��ث ع��ن اخل�ط��وات املطلوبة من النوع من حماوالت االخرتاق.
ال�ضغوط.
�آمالهم ،يف حتقيق �صفقة تنتهي بحل يرف�ض اخلطوات االنفرادية ،ويهدف الفل�سطينيني ..ه��و ه�ن��ا ال يتحدث
نافذ �أبو ح�سنة
�ع
�
ئ
�ا
�
ق
�و
�
ل
ا
�ذه
�
�
ه
أن
�
�ن
�
م
�م
�
غ
ب ��ال ��ر
�راط
�
خ
�
ن
ا
إن
�
�
�
ف
�ايل
�
ت
�
ل
�ا
�
ب
و
�ن،
ي
�
ت
�
ل
�دو
�
ل
ا
الطرفني،
ين
�
ب
الثقة
�اء
�
ن
�
ب
�ادة
�
ع
إ
�
إىل
�
عن م�سائل ذات طابع �إجرائي ،بل عن

( العدد  )238اجلمعة  16 -ت�رشين الثاين 2012 -

w w w . a t h a b a t . n e t

11

الفلسطينـــيون النــــازحـــون مـــن ســـوريـــة

تقصير وفوضى في المتابعات اإلغاثية والصحية ..والتعليمية
اخ� �ت� �ل ��ف وت � � �ف� � ��اوت ال� �ت� �ع ��ام ��ل م��ع انعكا�س الأو��ض��اع يف �سورية بت�أثرياتها
الالجئني الفل�سطينيني يف دول اللجوء ع�ل��ى ال��و� �ض��ع ال �ل �ب �ن��اين ،ف � إ�ن��ه ال إ�ل ��زام
خ�لال  64ع��ام�اً ،با�ستثناء �سورية التي قانونياً� ،أجربه على االعرتاف القانوين
حافظت على م�ستوى الئق بالتعامل مع ل �ه ��ؤالء الفل�سطينيني ب�ح��ال��ة اللجوء
الفل�سطينيني� ،شعبياً ور�سمياً� ،ساواهم �إل �ي��ه ،وي�ن�ت��ج ع��ن ذل��ك ،ع��دم ح�صولهم
ن�سبياً باملواطنني ال�سوريني على قاعدة ع �ل��ى �أي ح��ق �أ� �س��ا� �س��ي� ،أم� ��ا الأون� � ��روا،
حق العودة.
كعادتها يف رب��ط خدماتها ب��الإم�ك��ان��ات
ومل ت�ستثنِ ح��ال��ة ال�ل�ج��وء الق�سري املادية ،ف�إنها عمدت لإطالق نداء للدعم
التي تعر�ض لها قطاع وا�سع من ال�شعب م��ا زال ينتظر رداً غ�ير ملمو�س ب�شكل
ال �� �س��وري ال�لاج �ئ�ين ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين يف م �ن��ا� �س��ب ،وه� ��ذا م��ا ع ��زز ح��ال��ة امل ��أ� �س��اة
� �س ��وري ��ة ،ح �ي��ث ف �ق��د ال �ك �ث�ي�رون م�ن�ه��م له�ؤالء الهاربني من خطر املوت.
بيوتهم ناهيك عن ال�شهداء واجلرحى،
النا�شط الفل�سطيني حممد خليل؛
وبح�سب �آخر رقم معلن من الأونروا عن املتابع مللف النازحني الفل�سطينيني من
ع��دد الفل�سطينيني الالجئني النازحني �سورية ي�ق��ول« :الأون ��روا ت�ن��أى بنف�سها
من �سورية ،فقد جت��اوز عددهم الـ 9666عن امللف حتى الآن ،با�ستثناء فتح �أبواب
( ،)2012-11-10وهم يعتربون الجئني م��دار��س�ه��ا ال��س�ت�ق�ب��ال ال �ط�لاب دون �أي
وفقاً لتعريفني قانونيني؛ الأول :تعريف �إج� ��راءات م��وائ�م��ة م��ع امل�ن�ه��اج ال���س��وري،
املفو�ضية ال�سامية ب ��أن ال�لاج��ئ ه��و �أي ك��ذل��ك فتحت �أب� ��واب ع�ي��ادات�ه��ا ملعاجلة
�شخ�ص ،ب�سبب خ��وف ل��ه م��ا ي�ب�رره ،من امل��ر� �ض��ى دون ا��س�ت���ش�ف��ائ�ه��م ،واحل �ج��ة
ال�ت�ع��ر���ض لال�ضطهاد ب�سبب ع��رق��ه� ،أو ال �ت��ي ت �ق��دم �ه��ا� ،أن ال م ��وازن ��ة تلحظ
جن�سيته� ،أو انتمائه �إىل فئة اجتماعية ه��ذه ال�ظ��روف الق�سرية حتى اللحظة،
م�ع�ي�ن��ة �أو �آرائ � ��ه ال���س�ي��ا��س�ي��ة ،خ ��ارج بلد وملعاجلة هذا املو�ضوع ،ال بد من انتظار
جن�سيته ،وال ي�ستطيع �أو ال يريد ب�سبب ال��وق��ت� ،إم��ا الق�ت�ط��اع ج��زء م��ن م��وازن��ة
ذل��ك اخل��وف� ،أن ي�ستظل بحماية البلد ،الأون ��روا ال�ط��ارئ��ة يف �سورية وحتويلها
أ�م ��ا ال �ث ��اين :ف�ه��و ت�ع��ري��ف وك��ال��ة غ��وث لل��أون��روا يف ل�ب�ن��ان� ،أو اع�ت�م��اد م��وازن��ة
وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني ،الذي �إ� �ض��اف �ي��ة ط��ارئ��ة م��ن ق �ب��ل ال��رئ��ا� �س��ة»،
ن�ص على �أن الالجئ هو من فقد م�سكنه وي�ضيف« :اللجان ال�شعبية وامل�ؤ�س�سات
ومورد رزقه ب�سبب حرب  1948وخرج من واجلمعيات الأهلية ،بد�أت حتركاً باجتاه
فل�سطني ،وعملياً ،التعريفان ينطبقان الأون� � � ��روا� ،إال �أن� ��ه م��ن امل �ف �ي��د ال �ق��ول،
على الالجئني من فل�سطينيي �سورية.
�إن امل ��وازن ��ات ال��دول �ي��ة امل��ر� �ص��ودة مللف
ل� �ك ��ن ل� �ب� �ن ��ان مل ي� ��وق� ��ع ات �ف��اق �ي��ة امل�ه�ج��ري��ن م��ن ��س��وري��ة ،ت�ف��وق بع�شرات
الالجئني ال�صادر يف  ،1951وهم وفقاً الأ�ضعاف موازنة الأونروا».
لذلك ،يخ�ضعون فقط لرعاية الأونروا،
وقد بادرت م�ؤ�س�سات وجمعيات �أهلية
�إذ رغ ��م االع �ت��راف ال�ل�ب�ن��اين ب�خ�ط��ورة وه �ي �ئ��ات وط �ن �ي��ة و��س�ي��ا��س�ي��ة ،ك��ال�ل�ج��ان

جمموعة من الأطفال النازحني يلعبون يف منطقة �صور

ال�شعبية واالحتادات� ،إ�ضافة �إىل مكاتب
الأون��روا ،بح�صر �أ�سماء النازحني ،لكن
ال �ع��دي��د م��ن امل ��ؤ� �س �� �س��ات ،ق��ام��ت ب�ه��ذه

العملية دون �أن تقدم �أي نوع من �أن��واع
امل�ساهمة �أو امل���س��اع��دات ،وال ي�ب��دو �أنها
� �س �ت �ق��وم ب��ذل��ك يف امل �� �س �ت �ق �ب��ل ،بح�سب

السائقون الزراعيون الفلسطينيون
أزمة إنسانية تتفاقم ..وحلول مؤجلة
معاناة الفل�سطينيني امل�ستمرة ،والتي مت�س جميع نواحي احلياة ،تظهر
الآن م��ع ال�سائقني ال��زراع�ي�ين الفل�سطينيني يف منطقة اجل�ن��وب ،ودف��ع
امليكانيك املرتتب على �سيارات النقل ،ومن
املعلوم �أن ال�سائقني الفل�سطينيني ال يحق
لهم رخ�صة عمومية ت�سمح لهم بالعمل على
�سيارة عمومية ،نقل ع��ام �أو �سيارة �صغرية،
و�إن ام�ت�لاك من��رة �سيارة عمومي ،ال جتعل
املالك الفل�سطيني ي�ستفيد من �أي ن��وع من
ال���ض�م��ان��ات ال�صحية �أو االج�ت�م��اع�ي��ة ،على
الرغم من �أن��ه يدفع ر�سوماً �سنوية ،لكن ال
تخوله اال�ستفادة م��ن �أي تقدميات �صحية
واجتماعية� ،إ�سوة بال�سائقني اللبنانيني.
�إن االت �� �ص��االت ال �ت��ي ج ��رت ع�ب�ر احت��اد
نقابات عمال فل�سطني مع نظرائهم اللبنانيني ،رئي�س نقابة الزراعيني
ورئي�س احتاد الوفاء للمقاومة ورئي�س االحتاد العمايل العام يف اجلنوب،

واملكلف من معايل وزير الزراعة ح�سني احلاج ح�سن ،ملتابعة ملف ال�سائقني
الزراعيني الفل�سطينيني ودفع امليكانيك املرتتب على �سيارات النقل ،تعترب
خطوة هامة بحاجة �إىل متابعة ،لأن ال�سائق
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ي �ع��اين م �ن��ذ زم ��ن ط��وي��ل من
الوعود واالت�صاالت ،التي ي�أمل �أن تثمر عن
خطوات عملية ،تخفف من املعاناة ،وتو�صل
�إىل حل تخرج املئات من عائالت ال�سائقني
الفل�سطينيني م��ن �أزم ��ة اقت�صادية تتفاقم
مع ا�ستمرار عدم م�ساواة ال�سائق الفل�سطيني
ب�أخيه اللبناين ،من حيث احلقوق والواجبات.
وم� � ��ن امل� �ع� �ل ��وم �أن م �ع �ظ��م ال �� �س��ائ �ق�ي�ن
الفل�سطينيني ،ي�شكلون �سنداً كبرياً للقطاع
ال��زراع��ي يف منطقة اجلنوب ،نتيجة اخلربة
الطويلة يف هذا املجال جنباً �إىل جنب مع ال�سائقني اللبنانيني يف منوذج
مثايل القت�سام لقمة العي�ش.

خ�ل�ي��ل ،ال ��ذي ي�ع�ط��ي م �ث��ا ًال ع��ن �سيدة
نازحة من خميم ال�يرم��وك� ،أك��دت �أنها
�سجلت عائلتها لدى �أكرث من  12هيئة
وم�ؤ�س�سة ،وك��ل م��ا ح�صلت عليه خالل
�شهر م��ن وج��وده��ا يف لبنان ،ع�ب��ارة عن
كرتونة حتتوي على مواد غذائية.
ي� � �ق � ��ول �أب � � � � ��و حم� � �م � ��ود ع� � �ب � ��داهلل،
الفل�سطيني النازح و�أ�سرته من �سورية
�إىل بيت �أخته يف �صيدا« :مل �أب��ادر �إىل
ال�ت���س�ج�ي��ل يف �أي م��ؤ��س���س��ة ،ب���س�ب��ب ما
ن�سمع به من نازحني �آخرين عن �صعوبة
احل�صول على �أي من امل�ساعدات ،و أ�ن��ه
م��ن دون وج ��ود ع�لاق��ة م��ا م��ع �أي من
ال�ق��ائ�م�ين ع�ل��ى امل � ؤ�� �س �� �س��ات امل��ان �ح��ة ،ال
ميكن احل�صول على �أي م�ساعدة».
ومعظم النازحني ي� ؤ�ك��دون �ضرورة
�إي� �ج ��اد م�ك�ت��ب واح � ��د يف ك ��ل خم �ي��م �أو
جت�م��ع فل�سطيني ي���ض��م م�ن��دوب�ين عن
كل امل�ؤ�س�سات والهيئات املانحة واملعنية،
ترتبط من خالله كل عمليات ت�سجيل
النازحني وتوزيع امل�ساعدات عليهم.
وبح�سب الأون� ��روا ،ال ت��زال العديد
من العائالت الفل�سطينية الالجئة من
�سورية ،تعرب احلدود اللبنانية ال�سورية
ب��االجت��اه�ين ،و�أن احل��رك��ة الكثيفة بني
امل �ن��اط��ق داخ� ��ل وخ � ��ارج ال� �ب�ل�اد ،جتعل
عملية جمع البيانات �صعبة للغاية ،وقد
و�صل عدد العائالت الالجئة وفقاً لآخر
�إح �� �ص��اء ،ح ��وايل  2248ع��ائ�ل��ة م��وزع�ين
كالتايل 29 :يف املئة من الن�ساء ،و42
يف امل�ئ��ة م��ن الأط �ف��ال ،و 29يف امل�ئ��ة من
الرجال (الأونروا .)2012/11/10
وب��ال�ن���س�ب��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ،ف�ق��د مت و��ض��ع
ال�ط�لاب الفل�سطينيني ال�لاج�ئ�ين من
��س��وري��ة ،م��ن ال���ص��ف الأول �إىل ال�صف
التا�سع يف �صفوف خا�صة يف  17مدر�سة
ت��اب �ع��ة ل�ل ��أون� ��روا يف خم �ت �ل��ف امل �ن��اط��ق
اللبنانية ،وقد قرر الطالب من ال�صف
العا�شر �إىل ال�صف الثاين ع�شر االلتحاق
بال�صفوف العادية يف املدار�س اللبنانية،
ل�ل�م���ش��ارك��ة يف ام �ت �ح��ان��ات ال �ب �ك��ال��وري��ا
ال��ر��س�م�ي��ة� ،أم ��ا ب��ال�ن���س�ب��ة ل �ل �ع�لاج ،ف ��إن
الأون � ��روا ت��وا��ص��ل ت�ق��دمي اال��س�ت���ش��ارات
الطبية والأدوي � ��ة م��ن خ�ل�ال م��راك��زه��ا
ال���ص�ح�ي��ة ،وه�ن��ا ي ��ؤك��د خليل �أن هناك
ث �غ��رات ك �ب�يرة ع�ل��ى امل���س�ت��وى ال�صحي
والتعليمي للنازحني من �سورية ،تنذر
مبخاطر كبرية على م�ستقبل العائالت
ال�ن��ازح��ة ،وال�ت��ي مبعظمها ت�سكن لدى
�أق � � ��ارب ل �ه��ا يف ل �ب �ن��ان ،مم ��ا ي��زي��د من
�صعوبات الت�سجيل والإح�صاء.
ال تختلف كثرياً معاناة الالجئني من
�سورية بني الفل�سطينيني وال�سوريني،
وي� ��ؤك ��د م�ع�ظ�م�ه��م �أن �ه ��م ال ي�ن�ت�ظ��رون
معونة من �أحد ،فقط يتمنون العودة �إىل
بيوتهم وم�ساكنهم وع ��ودة اال�ستقرار،
وبالتايل العي�ش ب�سكينة وطم�أنينة.

�سامر ال�سيالوي
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ملف العدد

مؤتمر «ديـن اإلسـالم ..وحـرمـة الدم المستباح»:
حق اإلنسـان في الحياة مقـدس ال يحل انتهاك حرمته

احلاج ع�صام غندور رئي�س وقف مركز التنمية الإ�سالمية متحدث ًا خالل االفتتاح

نظّ م «وق��ف مركز التنمية الإ�سالمية
يف ل �ب �ن��ان» م� ��ؤمت ��راً دول� �ي� �اً حت��ت ع �ن��وان:
«دي ��ن الإ�� �س�ل�ام ..وح��رم��ة ال ��دم امل�ستباح»
يف ق��اع��ة جم� ّم��ع كلية ال��دع��وة الإ�سالمية
(ب�ي�روت) ،بح�ضور عميد الكلية؛ ال�شيخ
د.عبد النا�صر جربي ،والأب �سليم خملوف
لا ال �ب �ط��ري��رك امل � ��اروين ال �ك��اردي �ن��ال
مم �ث� ً
ب�شارة بطر�س الراعي ،وممثل نائب رئي�س
املجل�س الإ�سالمي ال�شيعي الأعلى ،والعميد
ال امل��دي��ر ال�ع��ام للأمن
ج��وزي��ف عبيد ممث ً
ال �ع��ام ال �ل��واء ع�ب��ا���س �إب��راه �ي��م ،وامل�ح��ام��ي
لا العماد مي�شال ع��ون،
رم��زي د��س��وم مم�ث� ً
و�سفري اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية
ال��دك �ت��ور غ���ض�ن�ف��ر رك ��ن آ�ب � � ��ادي ،و��س�ف�ير
ج �م �ه��وري��ة ال� �ع ��راق د .ع �م��ر ال�ب�رن��زج��ي،
وممثلني عن �سفراء كل من م�صر واجلزائر
وف�ل���س�ط�ين و� �س��وري��ة ،وع ��دد م��ن ال� ��وزراء
والنواب احلاليني وال�سابقني ،وممثلني عن
احلركات والف�صائل الفل�سطينية والأحزاب
اللبنانية.
بداية افتُتح امل�ؤمتر بتالوة عطرة من
ال�ق��ر�آن ال�ك��رمي ،وبعدها الن�شيد الوطني
ال�ل�ب�ن��اين ،ث��م كلمة رئي�س م��رك��ز التنمية

الإ��س�لام�ي��ة؛ احل��اج ع�صام غ�ن��دور ،فكلمة
رئ�ي����س جمل�س الأم �ن��اء يف جت�م��ع العلماء
امل�سلمني؛ القا�ضي ال�شيخ أ�ح�م��د ال��زي��ن،
ث��م كلمة ج��ام�ع��ة الأزه ��ر �أل�ق��اه��ا ال��دك�ت��ور
فتحي عبد الرحمن ح�ج��ازي ،وب�ع��د ذلك
كلمة ال�سيد علي �أك�بر زاده؛ ممثل ال�شيخ
د .حممد علي ت�سخريي؛ م�ست�شار ال�سيد
علي اخل��ام�ن�ئ��ي ،واخل �ت��ام م��ع كلمة �سفري
ج �م �ه��وري��ة ال � �ع� ��راق يف ل �ب �ن ��ان؛ د .ع�م��ر
الربزجني.
احل��اج ع�صام غ�ن��دور �أك��د �أن «احل��روب
الدموية والثقافية التي �شُ نّت وتُ�شنّ علينا
منذ ظهور الإ�سالم مل تنته بعد ،ولن تنتهي
ما دام الفرق موجوداً بني النور والظالم،
فعلينا �أن ن ��درك م��ا ي ��راد ب�ن��ا ،و�أن نكون
حذرين ،و�أن نع ّد عدتنا للدفاع عن �أنف�سنا
مم��ا ي ��راد ب�ن��ا م��ن م�سخ وت���ض�ل�ي��ل» ،ولفت
�إىل �أن «اخلطر ال ي�أتينا من اخلارج فقط،
ب��ل ه�ن��اك �أع� ��داء ل�ن��ا يف ال��داخ��ل ومل���ش��روع
الأم��ة ،وهم �أ�شد خطراً علينا من �أعدائنا
يف اخل��ارج ،لأن ه ��ؤالء نعرفهم ب�سيماهم،
ون�ع��رف أ�ن�ه��م �أع��دا�ؤن��ا� ،أم��ا �أول �ئ��ك ف�إنهم
ي�أتوننا متلب�سني بجلودنا ،مُظهرين حبهم

ّ
تـجـمـع العـلـمـــاء المـســلمـين يـكـــــرم الــوفــــد الـمــشــــارك فـــي الـمـؤتـمــــر
�أق��ام جتمع العلماء امل�سلمني حف ًال تكرميياً للعلماء
امل�شاركني يف م��ؤمت��ر «الإ� �س�لام وح��رم��ة ال��دم امل�ستباح»،
حت��دث خ�لال��ه ك��ل م��ن رئي�س الهيئة الإداري � ��ة؛ ال�شيخ
ح�سان عبد اهلل ،ووكيل وزارة الأوق��اف امل�صرية ال�سابق؛
ال�شيخ د .من�صور عبيد.
ال�شيخ عبد اهلل ق��ال :يطيب لنا يف جتمع العلماء
امل�سلمني �أن نلتقي مع ثلة من العلماء �أتوا من مناطق
خمتلفة من بلدان العامل الإ�سالمي ليناق�شوا واحدة
م��ن �أك�ب�ر و�أه ��م امل�شكالت ال�ت��ي ي�ع��اين منها امل�سلمون
اليوم� .أيها الإخ��وة ،نقولها باخت�صار ،هنالك م�ستعمر
غربي يريد �أن ي�ستمر بهيمنته على العامل الإ�سالمي
و�أن يب�سط هذه الهيمنة ب�أية و�سيلة ممكنة ،وقد اختار
ع��دة و�سائل وهلل احل�م��د ف�شلت ال��واح��دة تلو الأخ��رى
حتى و�صل �إىل الغزو املبا�شر ،فاحتل بلداناً عزيزة على
قلوبنا يف �أفغان�ستان ،ويف ال�ع��راق ،ولكن �إرادة ال�شعب
امل�سلم رف�ضت و�أبت �أن تن�ساق وطردت املحتل �أو جعلت
عي�شه يف بلدانها عي�شاً �صعباً يُقتل من جنوده يومياً ما
ال ميكن �أن يطيق ،فكان اخليار الأخري ما تنب�أ به عجوز
ال�سيا�سة الأم�يرك�ي��ة (ه�ن�ري كي�سنجر)؛ ح��رب املائة
عام بني ال�سنة وال�شيعة .هذه احلرب ابتد�أت ،وال نريد
�أن نتخفى �أو �أن ن�ضع ر�أ�سنا يف ال�تراب ونقول ال �شيء
يح�صل يف العامل الإ�سالمي .النا�س الذين يتعاملون
م��ع ه��ذه احل��رب �أن ��واع ،منهم ال��ذي دخ��ل فيها م��درك�اً
�أب�ع��اده��ا ،بائعاً نف�سه لل�شيطان لأم�يرك��ا و«�إ��س��رائ�ي��ل»،
وي�سعى يف بلداننا للفتنة وللقتل والتفجري ..ومنهم
من هو يف �أ�صل اعتقاده متدين م�ؤمن ،لكنه طا�ش به
اللبٌ و�ضاع ومل يعد مييز بني احلق والباطل ،فان�ساق
وراء غرائزه ،وتبع الع�صبية التي نهى عنها ر�سول اهلل،
فتحوّل املذهب من طريقة يف التفكري �إىل اهلل �إىل قبيلة

يتعبد لها ويعي�ش يف �أجوائها ،فهو يقاتل ال دفاعاً عن
ال�سنة كمذهب ،وال دف��اع�اً ع��ن ال�شيعة كمذهب� ،إمن��ا
يقاتل دفاعاً عن ال�شيعة وال�سنة كقبيلة ،ويرى �أن �شرار
قومه خرياً من خيار قوم �آخرين.
لقد حولت امل��ذاه��ب الع�صبية �أو التع�صب للمذهب
�أو الع�صبية حولت عناوين م�شرقة يف �أمتنا �إىل عنوان
يحاول �أن يترب أ� منه الكثري .فهنا يف لبنان ترى البع�ض
ي �ح��اول �أن ي �ت�بر�أ ال �ي��وم م��ن امل �ق��اوم��ة ،وه��ل ه�ن��اك أ�ع��ز
و�أ�شرف و�أخل�ص من هذه الظاهرة التاريخية التي قدمت
خرية ال�شباب وط��ردت العدو ال�صهيوين ،ولأول مرة يف

تاريخ الكيان ال�صهيوين ،من عا�صمة من عوا�صم العامل
العربي ،و�أخرجته مذموماً مدحوراً؟
�إن الكيان ال�صهيوين ي�شعر براحة كبرية ج��داً ،لأن
امل�سلمني يتقاتلون فيما بينهم ،وال ي��رى �أح��داً ي�ستنكر
عليه ،فهو الآن يبني م�ستوطنات داخل القد�س ال�شرقية،
ونحن ذاهبون معه يف م�شروعه� ..أتعلمون ما هو م�شروع
ال�صهيوين ،م�شروعه اليوم هو يهودية الدولة ،وما الذي
ي�برر يهودية ال��دول��ة؟ �أن يكون يف العامل العربي دولة
�سنية ،ودول��ة �شيعية ،ودول��ة درزي��ة ،ودول��ة علوية ،ودولة
�إبا�ضية ،فيكون وجود دولة يهودية مربراً وعقالنياً ،لأن

ال�شيخ ح�سان عبد اهلل رئي�س الهيئة الإدارية يف جتمع العلماء امل�سلمني متحدث ًا يف حفل التكرمي

التق�سيم على �أ�سا�س املذاهب والطوائف والديانات� .أنتم
تتحملون اليوم امل�س�ؤولية العظيمة يف �أن متنعوا النا�س
من الإجنرار �أكرث ف�أكرث يف الفتنة ،و�أن تعيدوا ت�صويب
البو�صلة نحو العدو احلقيقي العدو الأ�صيل لأمتنا ،و�إال
�سيلعننا التاريخ ف�ض ًال عن لعنة اهلل عز وجل بالأ�سا�س.
من جهته ،ال�شيخ عبيد قال :جلتُ على بالد كثرية،
م��ن �ضمنها ق �ط��ر ،وه ��ي م�ستولية ع�ل��ى قطعتني من
الإم��ارات ،وهناك نزاع فيما بينهما على هذه القطعتني،
و�سلطنة عمان لها قطعة يف الإمارات ،وهناك نزاع عليها،
وم�صر وال�سودان قامت بينهما �صراعات ..من الذي مزق
العامل الإ�سالمي؟ ال �شك �أنه نحن ،ويجب �أال نلوم �أهل
الباطل على حتركهم ،لكن نلوم �أهل احلق على تخاذلهم،
نحن نبكي ونقول �أم�يرك��ا ..نبكي ونقول رو�سيا ..نبكي
ون�ق��ول ب��ري�ط��ان�ي��ا ..ح�سناً ،م��اذا فعل علماء الإ� �س�لام؟
�أين الوعي؟ و�أي��ن الفكر؟ و أ�ي��ن كلمة احلب؟ و أ�ي��ن قول
اهلل تعاىل }و�أن ه��ذه �أمتكم أ�م��ة واح��دة{؟ لن يفهمها
ال�سيا�سيون ،ول��ن يعرفها �أرب ��اب الأح ��زاب ،لأن جماعة
ال�سيا�سيني ينظرون فقط �إىل الكر�سي.
ك��ان دور تق�سيم ال���س��ودان ،وبعدها اليمن ،وبعدها
م���ص��ر ل�ي���س��ت ب�ب�ع�ي��دة ع��ن ال�ت�خ�ط�ي��ط ،لأن ��ه تخطيط
جهنمي� ،إذاً ما هي النتيجة؟ �أن�ستغني عن �أمريكا؟ ال،
�أن�ستغني ع��ن ان�ك�ل�ترا؟ ال ،مل ��اذا ،لأن أ�م�يرك��ا ه��ي التي
تعطينا ال��دق �ي��ق وال �ق �م��ح ،و إ�ن �ك �ل�ت�را تعطينا امل�لاب����س
القدمية وتر�سلها �إلينا.
لعلكم تذكرون كلمة بو�ش يوم هجم على العراق وقال
«�س�أجعلها حرباً �صليبية» ،وطبعاً نحن وقفنا نتفرج ،لأننا
�شعوب مغلوب على �أمرها ،فتعالوا نعقد النية ونتعاهد
على احل��ب هلل ،ويف اهلل ،وم��ن أ�ج��ل اهلل ،ولن�صرة دينه،
ومند ج�سور املودة بيننا ،حتى نت�آلف ونت�ضامن ونتعاون.

( العدد  )238اجلمعة  16 -ت�رشين الثاين 2012 -
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ل�ن��ا ،يتكلمون بلغتنا وي�ت�ح��دث��ون مب�صاحلنا،
و�أل�سنتهم معنا وقلوبهم م��ع أ�ع��دائ �ن��ا ..فهل
ي�ستيقظ امل�سلمون وال�ع��رب قبل �أن ي�أتي يوم
يفقدون فيه كل �أمل».
�أما القا�ضي ال�شيخ �أحمد الزين فقال :لقد
خطب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�صحبه
و�سلم يف حجة ال��وداع فقال « :أ�ي�ه��ا النا�س� ،إن
دماءكم و�أموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم
ه��ذا يف �شهركم يف بلدكم ه��ذا� ..أال هل بلغت،
ال�ل�ه��م ف��ا��ش�ه��د ،ك��ل م�سلم ع�ل��ى امل�سلم ح��رام؛
دمه وماله وعر�ضه» ..ال كرامة وال �سعادة وال
اط�م�ئ�ن��ان وال ا��س�ت�ق��رار لإن���س��ان م��ا مل تت�أمن
ل��ه ال���س�لام��ة حل�ي��ات��ه ،وح��ق الإن �� �س��ان يف ه��ذه
احلياة هو حق مقد�س ال يحل انتهاك حرمته
وا�ستباحة دمه.
و أ�� �ض��اف :م��اذا ن�ق��ول مل��ن يطلق الر�صا�ص
من بندقيته وهو يهتف اهلل �أكرب ويقتل م�سلماً
ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي متحدث ًا خالل �إحدى اجلل�سات
ي�شهد �أن ال �إله �إال اهلل و�أن حممداً ر�سول اهلل،
وي��ؤدي ال�صلوات اخلم�س ،ويدفع ما عليه من
زكاة �أمواله ،وي�صوم رم�ضان ويحج البيت ،ومع ي�أتي �إع�لان اجلهاد يف املجتمعات انتقاماً من �شك �أن التقريب بني الآراء واملذاهب هو �سبيل
هذه كله ن�سمح لأنف�سنا با�ستباحة دمه و�إطالق املجتمع ،فتتفرق الكلمة ،وتُ�ستباح دماء احلاكم ف�ك��ري لتحقيق التوحيد يف امل��واق��ف العملية
احل�ك��م عليه ب��ال�ك�ف��ر ،لأن ��ه ينتمي �إذا �أح�سنا ورج ��ال ال���ش��رط��ة ،على اع�ت�ب��ار �أن�ه��م املنفذون للم�سلمني على �شتى مذاهبهم».
الظن �إىل غري ملته؟!
ولفت ال�سيد زاده �إىل �أن �أهم ما يقف �أمام
لأحكامه ،ودماء العلماء لأنهم موالون للحكام،
أ�م��ا الأ��س�ت��اذ يف جامعة الأزه� ��ر؛ د .فتحي ولعامة امل�سلمني لأنهم كالرت�س يف و�سط رجال حتقيق التقريب الفكري ،وبالتايل التوحيد
عبد الرحمن �أحمد حجازي ،فدعا لأن يهدي ال�شرطة ،وامل�ست�أمَنني ،على اعتبار �أنهم �أهل العملي للأمة ،هو التكفري؛ الطامة الكربى
اهلل ��س�ب�ح��ان��ه م��ن غ ��اىل و أ�ف � ��رط يف التكفري كفر ،وال اعتبار لأم��ان احلكومة الكافرة لهم ،ال�ت��ي ابتليت بها الأم��ة خ�لال ف�ت�رات طويلة،
�إىل ال���ص��واب ،ف ��إن �صنيعه ك�صنيع اخل ��وارج؛ متوهّمني �أن قيامهم باجلهاد هو من باب تغيري ب��د�أت باالجتاهات التي حملها اخل��وارج نتيجة
مل ير�ضوا بعدالة وال علم ال�صحابة ،ف�ضلّوا املنكر باليد ،وتبطيق لل�شريعة ،من دون اعتبار �سوء فهمهم للإ�سالم ،وانتهت اليوم �إىل �أمثلة
و أ���ض� ّل��وا ،ويف ه��ذا الع�صر جن��د �شباباً خالفوا لل�ضوابط ال�شرعية والأع� ��راف االجتماعية� ،أعمق انحرافاً و�أ�شد ات�ساعاً.
وق� ��ال ��س�م��اح�ت��ه�« :إن ال�ت�ك�ف�ير ي���س��د ب��اب
العلماء ،وطعنوا فيهم ،بل كفّروهم ..ف�ضلّوا وك ��ل ه ��ذه الأخ� �ط ��ار ول �ي ��دة احل �ك��م ب��ال�ك�ف��ر،
و�أ�ضلّوا.
فينبغي لهذه الطائفة التي تكفّر كل بر وفاجر العقالنية يف ال�ت�ع��ام��ل واملنطقية يف احل ��وار،
و أ���ض��اف :ه��ذا ،ومل��ا دُعيت �إىل م�ؤمتر «دين ال�ع��ودة �إىل روح ال�شرع و أ���ص��ول��ه ،واالعت�صام واحلرية يف االجتهاد ،وبالتايل ال يبقى جمال
الإ� �س�ل�ام وح ��رم ال ��دم امل���س�ت�ب��اح» ،وك��ان��ت أ�ح��د بالكتاب وال�سنة ،والعمل على عدم بث الفرقة ملعاين الأخوة والوحدة ،ويُدفع نحو نفي الآخر
حم� � ��اوره «ب ��دع ��ة ال �ت �ك �ف�ي�ر ..وخ �ط��ره��ا على والفتنة ،والتعاون على الرب والتقوى ،و�إحالل وح��ذف��ه واالع� �ت ��داء ع�ل��ى ح�ق��وق��ه الإن���س��ان�ي��ة،
امل�ج�ت�م��ع» ،اخ�ت�رت احل��دي��ث ع��ن ه��ذا امل �ح��ور ،الأمن والأمان يف املجتمع امل�سلم ،وعدم ترويع وبالتايل حلرمانه من حق احلياة ،لأنه ي�ؤدي
لأنه ر�أ�س ا�ستباحة الدماء ،فما ا�ستباح املغايل الآم�ن�ين ،وع��دم الإف�ساد يف الأر���ض ،فكل ذلك �إىل حمالت التطهري العرقي واملذهبي ب�شكل
ال عن
دم غ�يره �إال لأن��ه ك� ّف��ره يف ب��داي��ة الأم ��ر ،وقد من مقا�صد ال�شرع ،ويف حتقيقها �إقامة للدين .همجي ال تقبله الفطرة الإن�سانية ،ف�ض ً
د�أب �أهل التكفري على دائرة تبد�أ بالتكفري ،ثم
من جانبه ،ال�سيد علي �أكرب زاده� ،أ�شار �إىل ال�شرائع ال�سماوية ،ويف طليعتها الإ�سالم».
كلمة اخلتام يف افتتاح امل�ؤمتر كانت لل�سفري
ا�ستباحة الدم ،ثم التفجري والتدمري ،من دون �أن «م���س� أ�ل��ة توحيد الأم ��ة ر ّك��ز عليها ال�ق��ر�آن
التفريق بني م�سلم وغريه.
ال�ك��رمي وال�سنة ال�شريفة ،حتى �أن�ن��ا جن��د �أن العراقي يف لبنان؛ د .عمر ال�برزجن��ي ،ف�شدد
ّ
ول�ف��ت ح �ج��ازي �إىل �أن التفكري
املتع�صب ال �ق ��ر�آن ال �ك��رمي ي�ع�ت�بر ال�ت�ف��رق��ة م��ن ال�ك�ف��ر ،ع �ل��ى �أه �م �ي��ة و�� �ض ��رورة ال ��وح ��دة الإ� �س�لام �ي��ة
امل�ت�ع��ام��ي مل ت���س�ل��م م�ن��ه ط��ائ�ف��ة م��ن ط��وائ��ف ف�ي�ق��ول ت �ع��اىل }وال ت�ك��ون��وا ك��ال��ذي��ن ت�ف��رق��وا القائمة على �أ��س��ا���س احل��ق وال �ع��دال��ة ،و�صون
امل�ج�ت�م��ع ،ف �ك � ّف��روا احل��اك��م ،ث��م ال�ع�ل�م��اء على واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات و�أولئك ح��رم��ة امل�سلمني ،وحت ��رمي �إه� ��راق دم امل�سلم،
اعتبار �أنهم موالون له ،ثم كفّروا العامة لأنهم لهم ع��ذاب عظيم ،ي��وم تبيّ�ض وج��وه وت�سود وال �ع��ودة �إىل ال �ق��ر�آن ال�ك��رمي وال�سنة النبوية
مل يكفّروا احلاكم ،فهم مثله يف احلكم ،وعليه وجوه ف�أما الذين ا�سودت وجوههم �أكفرمت بعد ال�شريفة بتحرمي �إه ��راق دم الإن �� �س��ان ،ومنع
و�صفوا املجتمع باجلاهلية ،وما �أن يتم التكفري �إميانكم فذوقوا العذاب مبا كنتم تكفرون{ .ال تكفري امل�سلم.

 -1ي�ؤكد امل�ؤمترون على الأ�صول الأ�سا�سية التي يتبناها
الإ�سالم وي�ضع لها من القواعد والت�شريعات ما يحفظ بها
حرمة النف�س الإن�سانية ودمها ،و�أنه لي�س لأحد مهما كانت
مكانته و�سلطانه �أن يغ�صب الإن�سان حق وجوده يف احلياة
�إال بحق.
 -2ال يُعترب القتال جهاداً �إال �إذا كان �ضد الكفار املحاربني.
 -3العمليات التفجريية ال تكون ا�ست�شهادية �إال �إذا كانت
�ضد الكفار املحاربني الغا�صبني لديار امل�سلمني.
 -4التكفري يدمّر وحدة الأمة وي�ستنزف مواردها ويفرّق
�شملها ،وي�شغلها عما يحاك حولها من م�ؤامرات تعوقها
عن النهو�ض والتقدم ،ويرتتب عليه ت�شويه �صورة الإ�سالم
وامل�سلمني ،ثم يعرقل م�سرية الدعوة الإ�سالمية.
 -5التكفري حكم �شرعي لذا ال يحكم به �إال الرا�سخون يف
العلم� ،ضمن مرجعيات الق�ضاء ال�شرعي ،وال يجوز بغري
ذلك.
 -6يتعني على العلماء الربانيني �أن يت�صدوا بكل حزم وعزم
لبدعة التكفري و�سفك الدماء ،وما يقرتف من جرائم يف
حق الإن�سانية �سواء من الراعي �أو الرعية.
 -7ال بد من توعية الأمة من �شر حبائل اال�ستعمار اجلديد،
وامل �ح��اول�ي�ن ف��ر���ض ��س�ي�ط��رت�ه��م ع�ل��ى ال �ع��امل الإ� �س�لام��ي
وتفتيته ومتزيقه على خلفيات طائفية ومذهبية وعرقية.
 -8ينبغي للم�سلمني �أال يقفوا مكتويف الأي��دي متخاذلني
�أم��ام ما يخطط لتق�سيم الأم��ة الإ�سالمية ومتزيقها �إىل
دويالت.
 9ي�ن�ب�غ��ي �أن ت�ت�ك��ات��ف الأم� ��ة ل�ت���ش��د م��ن �أزر علمائهاومفكريها وتدعمهم بالإمكانات الالزمة للقيام بواجبهم
يف الدعوة �إىل اهلل تعاىل وتب�صري الأمة مما يحاك �ضدها.
 -10ال�صلح بني �أبناء الأمة مبفهومه ال�شرعي ال يعني
ال�ضعف �أو اال�ست�سالم ،بل هو التزام �شرعي على قاعدة
}ف�أ�صلحوا بني �أخويكم واتقوا اهلل{.
 -11ينبغي للدول الإ�سالمية و�شعوبها �أن تبتعد يف حل
خالفاتها عن طريق العنف و�إ�سالة الدماء ،كما �أنه يحرم
اال�ستعانة ب��ال��دول اال�ستعمارية التي ال حتر�ص �إال على
م�صاحلها والإ��ض��رار مب�صاحلنا ،و�أال تعدم �أط��راف�اً منها
للقيام بتلك املهام خري قيام.
 -12منا�شدة الأط��راف املتنازعة �أينما كانت ب�ضرورة حل
م�شاكلها عن طريق احلوار ،وحتكيم ال�شرع والعقل ،وجتاوز
اخلالفات بكل �أنواعها ،لأجل م�ستقبل الأمة وحا�ضرها.
 -13ي�ن�ب�غ��ي الإق� � ��رار ب �ح��ق ال �� �ش �ع��وب والأمم يف ت�ق��ري��ر
م�صريها املن�ضبط بال�شريعة الإ�سالمية ،ونيل حقوقها
كاملة ،والتي �أقرتها ال�شرائع ال�سماوية من �أجل التحرر
واخلال�ص من الب�ؤ�س والفقر واجلهل.
 -14يدعو امل� ؤ�مت��رون احلكام لفتح قنوات احل��وار الدائم
م��ع ال�شعوب ،و�إعطائهم ح��ق املواطنة الكاملة امل�ستظلة
باحلرية امل�س�ؤولة والعدالة ،من �أجل �إغالق منافذ العنف
والت�شدد املتلب�س بلبو�س الدين.
 -15ينبغي على كل م�سلم �أال يغرت بكل ما يقر أ� �أو ي�سمع،
حتى ال يقع فري�سة �أعداء الإ�سالم وامل�سلمني.
 -16ي�ن�ب�غ��ي �أن ت�ت�ظ��اف��ر ج �ه��ود ال ��دع ��اة �إىل اهلل ت�ع��اىل
وامل���ص�ل�ح�ين وامل�ف�ك��ري��ن الج �ت �ث��اث ج ��ذور ال�ف�ت�ن��ة ،وذل��ك
ب��امل �ح��اورات وامل �ن��اظ��رات ال�ف�ك��ري��ة وال���ض��واب��ط ال�شرعية
والعقلية.
 -17ي�ت��وج��ه امل� ��ؤمت ��رون �إىل ال���ش�ع��وب وال � ��دول العربية
والإ�سالمية لتتكاتف وتتعاون م��ن �أج��ل ن�صرة ال�شعوب
املقهورة ،وال �سيما ال�شعب الفل�سطيني ،من �أجل ا�سرتداد
القد�س ال�شريف.
 -18ت�شكيل راب �ط��ة م��ن �أه ��ل ال�ع�ل��م واخل�ب�رة وال�ت�ق��وى،
للعمل على توحيد ال�صف يف العامل الإ�سالمي ،وت�شكيل
هيئة متخ�ص�صة حم��وره��ا ال�صلح وال�ت�ح��رك يف ال��دول
امل�ضطربة ،م��ن �أج��ل تقريب وج�ه��ات النظر ب�ين احلكام
وال�شعوب ،وقيامها بت�سليم ن�سخة من وقائع هذا امل�ؤمتر
وتو�صياته ،بناء لقوله تعاىل} :وقل اعملوا ف�سريى اهلل
عملكم ور�سوله وامل�ؤمنون{ �صدق اهلل العظيم.
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عربي

ُ
من يجهض أمل استعادة مصر دورها العربي؟
هل �أُجه�ض �أمل ال�شعب العربي امل�صري،
ومعه جماهري الأم��ة العربية ،يف ا�ستعادة
م�صر دوره ��ا ال�ع��رب��ي ال�ت�ح��رري يف ال��دف��اع
عن �أمنها القومي ،ومن خالله �صون �أمن
الأم��ة العربية ،ون�صرة ق�ضاياها ،ال �سيما
ق�ضية فل�سطني؟
ه��ذا ال�س�ؤال امل�ط��روح ه��ذه الأي��ام ،على
�ضوء ما يح�صل يف �أر�ض الكنانة من �أحداث
وتطورات ،تن�ضح بكل ما هو غري �سار �سوى
لقادة العدو ال�صهيوين وربيبته الواليات
املتحدة الأم�يرك�ي��ة ،والأن�ظ�م��ة ال��دائ��رة يف
فلك �سيا�ساتها ،ويظهر ذلك من خالل:
�أوالً :ب� � ��د ًال م ��ن �أن ي� � � ��ؤدي � �س �ق��وط
ن �ظ��ام ح���س�ن��ي م �ب��ارك؛ ال���ص��دي��ق احلميم
ل �ـ«�إ� �س��رائ �ي��ل» و�أم�ي�رك ��ا� ،إىل �إق��ام��ة ن�ظ��ام
جديد يحرر م�صر من قيود اتفاقيات كامب
دي�ف�ي��د ،وي�ضع ح��داً الرتهانها لل�سيا�سات
الأمريكية وال�صهيونية ،تبدو م�صر ت�سري
بخطى �سريعة نحو �إع��ادة تثبيت وتكري�س
ا�ستمرارية نهج نظام م�ب��ارك ،بثوب ديني
�إخ� � ��واين ،ع�ب�رت ع �ن��ه م��واق��ف و��س�ي��ا��س��ات
ال��رئ�ي����س حم�م��د م��ر��س��ي ل�ن��اح�ي��ة جت��دي��د
التزامه باتفاقيات كامب ديفيد ،والتن�سيق
الأم � �ن� ��ي م ��ع ك� �ي ��ان ال � �ع ��دو ال �� �ص �ه �ي��وين،
واال� �س �ت �م��رار يف ��س�ي��ا��س��ة احل �� �ص��ار لقطاع
غ ��زة ،وامل��وق��ف امل �ع��ادي م��ن ال�ن�ظ��ام امل�ق��اوم
يف � �س��وري��ة ،وال� ��ذي ين�سجم م��ع املخطط
الأمريكي ال�صهيوين و�أعوانه يف املنطقة.
وق ��د ج ��اء خ �ط��اب م��ر��س��ي امل��وج��ه �إىل
رئي�س كيان العدو �شيمون برييز ،مبنا�سبة
تعيني �سفري م�صري ج��دي��د يف ت��ل �أب�ي��ب،
وما احتواه من تعابري وم�ضامني ،لي�شكل

ال وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي الفروف
الرئي�س امل�صري حممد مر�سي م�ستقب ً

ذروة ت�أكيد ا�ستمرار نهج مبارك ،وليو�ضح
حقيقة �أن �سيا�سة «التمكني» من ال�سلطة،
التي تذرع بها حزب «الإخوان» ،لتربير عدم
اتخاذ مواقف وا�ضحة وحا�سمة من العالقة
مع العدو ال�صهيوين و أ�م�يرك��ا ،مل تكن يف
حقيقتها �إال مناورة لاللتفاف على مطالب
ال�شعب العربي امل�صري ،والتمهيد لإع��ادة
�إنتاج هذه ال�سيا�سات ،وموا�صلة العمل بها،

فتعيني ال�سفري ،وت�أكيد اعرتاف «الإخوان»
ب��وج��ود «�إ� �س��رائ �ي��ل» وو� �ص��ف ب�يري��ز؛ قاتل
�أطفال فل�سطني ولبنان« ،بال�صديق العظيم
وال � ��ويف» ،ل�ه��و ت�ع�ب�ير وا� �ض��ح ع��ن م�ستوى
الدرك الذي بلغته �سيا�سة حكم «الإخ��وان»
يف م�صر ،والتي تفوقت على �سيا�سة مبارك.
ثانياً :زي��ارة وزير خارجية م�صر كامل
عمرو لبنان ،والتي ا�ستهلها ،ب�شكل خمالف

(�أ.ف.ب).

ل �ل�ب�رت ��وك ��ول ،م ��ن م� �ع ��راب ب �ل �ق��اء رئ�ي����س
ال �ق��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ��س�م�ير ج�ع�ج��ع� ،شكلت
ر�سالة وا�ضحة� ،أك��دت ثبات عالقات م�صر
م��ع ف��ري��ق � 14آذار ب��أك�ثر رم��وزه ارتباطاً
بامل�شروع الأم�يرك��ي يف لبنان ،وه��و م�ؤ�شر
قوي على ا�ستمرار حكم «الإخوان» مبوا�صلة
نهج م�ب��ارك على ال�ساحة اللبنانية ،على
نحو ين�سجم متاماً مع الأجندة الأمريكية

البحرين ..آل خليفة ودرع الجزيرة والمرتزقة يصعدون أعمال العنف
املنامة  -الثبات
مع اقرتاب العام الثاين لالنتفا�ضة البحرينية ال�سلمية
من نهايته ،ال تبدو يف الأف��ق القريب �إمكانية لو�ضع حد
لهذه الأزم��ة ،خ�صو�صاً �أن ال�شعب البحريني يف �أكرثيته
ال�ساحقة متم�سك بحقوقه بالعدالة االجتماعية وامل�ساواة
بني جميع املواطنني ،يف وقت تتزايد وترية القمع و�أعمال
التعذيب والقتل التي متار�سها قوات امل�شيخة البحرينية،
وق��وات درع اجل��زي��رة ،التي تقودها ال�سعودية �ضد ال�شعب
البحريني.
ويف وق ��ت ي�غ�م����ض ف�ي��ه ال �ع��امل «احل� ��ر» ع�ي�ن�ي��ه وي�صم
�أذنيه عن الفظائع التي ترتكب �ضد البحرينيني ،تفر�ض
ال�سلطات البحرينية واخلليجية قيوداً م�شددة على حرية
ال��ر�أي والتعبري ،فيما وزارة العدل التي يُفرت�ض �أن يكون
لديها احلد الأدنى من العدالة ،ت�شرف على �أعمال التنكيل
بحق البحرينيني ،فتبدو وك�أنها وزارة «الأم��ن ال�سيا�سي»،
فت�ستغل الإج� ��راءات الق�ضائية ك� ��أدوات �سيا�سية لتكميم
الأفواه وترهيب ال�شعب البحريني ،الذي يريد �أن ميار�س
حقه بالعمل والتعبري من على املنابر الدينية وال�ن��دوات
ال�سيا�سية� ،أو عرب �شبكات التوا�صل الإجتماعي وال�شبكة
العنكبوتية.
على �أن الأنكى من كل ذلك� ،أن وزير العدل البحريني،
وه��و �أح��د �أف ��راد الأ� �س��رة احل��اك�م��ة ،وجّ ��ه يف �شهر ت�شرين

الأول املا�ضي ،و�أمام �صحافيني حمليني و�أجانب ،تهديدات
م�ب��ا��ش��رة �إىل ��ش�ع�ب��ه ،و�إىل ك��ل ال �ق��وى امل �ع��ار� �ض��ة ،و أ�ع �ل��ن
الويل والثبور بحق ال�شخ�صيات املعار�ضة� ،سواء كانت من
الرموز الدينية �أو املدنية ،لأنهم ميار�سون نقداً لل�سلطات
القمعية و�أدائ �ه��ا ،وي�ساندون احل��رك��ة ال�شعبية املتعاظمة
املطالبة باحلرية والدميقراطية ،وكل ذلك ترافق وما زال
مع حمالت ترهيب وتهديد وت�شهري يف ال�صحف وو�سائل
الإعالم البحرينية املوالية حلكام امل�شيخة ،والتي ا�ستهدفت
�أي���ض�اً رم ��وزاً دي�ن�ي��ة و�شخ�صيات وط�ن�ي��ة م�ع��روف��ة ،وه��ذه
احلملة لقيت �صداها �أي�ضاً يف الإع�لام اخلليجي املم�سوك
بقوة من قبل �سلطات امل�شيخات احلاكمة.
وعلى هذه القاعدة ،حتوّل الق�ضاء والنيابة العامة يف
البحرين �إىل �أدوات ا�ضطهاد رهيبة لن�شطاء حقوق الإن�سان
وامل�ع��ار��ض�ين ال�سيا�سيني ،وت��ال�ي�اً للأغلبية ال�ساحقة من
ال�شعب البحريني ،والتي و�صلت �إىل حد �إ�سقاط اجلن�سية
البحرينية ع��ن امل��واط�ن�ين البحرينيني ،ج ��راء ن�شاطهم
ال�سيا�سي �أو الدميقراطي ،يف وقت متنح فيه اجلن�سية �إىل
كل من هب ودب من الباك�ستانيني والهنود وال�سعوديني
والبنغال وغريهم ،من دون �أن تتوافر فيهم �شروط احلد
الأدن� ��ى ال�ت��ي ت�سمح بتجني�سهم ،وال �ت��ي ه��ي يف احلقيقة
«بحرنة» ع�شرات �آالف املرتزقة ،للم�ساهمة يف قتل ال�شعب
البحريني ومنعه من املطالبة بحقوقه الأ�سا�سية.
�أمام ات�ساع �أعمال القمع الفظيعة التي متارَ�س من نظام

�آل خليفة ،مدعوماً بقوات درع اجلزيرة ال�سعودية ،وجدت
منظمة العفو ال��دول�ي��ة �أن�ه��ا مل تعد ق��ادرة على ال�صمت،
فدعت ال�سلطات البحرينية �أكرث من مرة �إىل رفع احلظر
ال�شامل يف احتجاجات ال�شعب البحريني ،م�ؤكدة �أن القوى
الأم�ن�ي��ة تنتهك �أب���س��ط ح�ق��وق الإن���س��ان يف ح��ري��ة التعبري
والتجمع ال�سلمي.
ب� ��أي ح ��ال ،ي�ب��دو �أن ال���س�ل�ط��ات ال�ب�ح��ري�ن�ي��ة م��دع��وم��ة
م��ن ال �� �س �ع��ودي��ة وق � ��وات درع اجل ��زي ��رة ال �ت��ي ب � ��د�أت ت�ق��وم
ب ��أدواره��ا ،وك��أن�ه��ا �سلطات اح�ت�لال فعلية ،حيث انت�شرت
القوات امل�سلحة والأمنية البحرينية واملرتزقة املجن�سون
وق��وات درع اجل��زي��رة يف خمتلف ��ش��وارع م�شيخة البحرين
منذ نحو �سنتني ،لتمار�س �شتى أ�ن��واع القتل واال�ضطهاد
واالعتقال والتعذيب ،و�إذ اعرتفت املتحدثة الر�سمية با�سم
احلكومة البحريينة وزيرة الدول ل�ش�ؤون الإع�لام �سمرية
رج��ب ،ب��أن هذا االنت�شار الأمني هو لت�أمني «حماية بع�ض
املمتلكات العامة واخلا�صة»� ،إال �أنها ر�أت �أن ه��ذه القوات
تقوم بواجباتها التي و�ضعتها «بالوطنية» ،وهو ب�أي حال،
م��ا ب��دى وا��ض�ح�اً يف انت�شار مقاطع الفيديو ،ال�ت��ي تظهر
ك��ل ه��ذه ال�ق��وى الأم�ن�ي��ة وه��ي مت��ار���س أ�ف�ظ��ع أ�ن ��واع القمع
بحق املواطنني البحرينيني الذين كانوا يتوجهون ل�صالة
اجلمعة ..ولعل �أ�شدها فظاعة ،تلك التي �أظهرت القوى
الأمنية وه��ي تقوم ب�ضرب و�سحل ورك��ل أ�ك�ثر م��ن ع�شرة
رجال والب�صق على وجوههم.

التي ا�ستهدفت ،دون جدوى� ،إحداث تغيري
يف لبنان ي�ؤدي �إىل نزع �سالح املقاومة ،الذي
يقلق الكيان ال�صهيوين ،والعمل على �إقامة
نظام موالٍ بالكامل لوا�شنطن.
ث ��ال �ث �اً :ان �ت �ع��ا���ش ال� �ت� �ي ��ارات ال���س�ل�ف�ي��ة
امل�ت���ش��ددة يف ظ��ل ح�ك��م «الإخ � � ��وان» ،وال�ت��ي
تقوم مبمار�سات تثري النعرات الطائفية،
وت�ط��رح ق�ضايا ث��ان��وي��ة� ،أو وه�م�ي��ة ،ت�سهم
يف ت���ش�ت�ي��ت امل���ص��ري�ين ومت��زي��ق وح��دت�ه��م،
وبعرثت قواهم ،عرب �إ�شغالهم يف �صراعات
فيما بينهم تبعدهم عن الت�صدي لل�سيا�سات
اجلائرة اجتماعياً ،وغري الوطنية املدمرة
مل�صر ودوره��ا العربي و�أمنها القومي ،وقد
جت�سدت هذه املمار�سات م�ؤخراً عرب �إق��دام
التيارات ال�سلفية املت�شددة بال�سيطرة على
�أر���ض للم�سيحيني ،ودع��وة الرئي�س مر�سي
ل�ع��دم ح���ض��ور ح�ف��ل تن�صيب ب��اب��ا الأق�ب��اط
اجل� ��دي� ��د ..وت �ن �ظ �ي��م ت �ظ��اه��رة يف م �ي��دان
التحرير حت��ت ع�ن��وان تطبيق ال�شريعة يف
الد�ستور ،وم��ن الوا�ضح �أن ه��ذه املمار�سات
وال ��دع ��وات ت���س�ت�ه��دف �إث � ��ارة ال� �ع ��داوة بني
امل�سلمني وامل�سيحيني من ناحية ،وافتعال
معركة وهمية ب���ش��أن تطبيق ال�شريعة يف
الد�ستور من ناحية �أخ��رى ،ذل��ك �أن تاريخ
م���ص��ر مل ي �ع��رف � �س��وى ال��وح��دة ال��وط�ن�ي��ة
واالن� �ف� �ت ��اح ال �ب �ع �ي��د ع ��ن ال �ت �ع �� �ص��ب ،ف�ي�م��ا
ال��د� �س �ت��ور امل �� �ص��ري ي�ن����ص أ�� �ص�ل�اً ع �ل��ى �أن
ال�شريعة الإ��س�لام�ي��ة ه��ي امل�صدر الرئي�س
للت�شريع ،وي�أتي ذلك يف وقت املطلوب فيه
الرتكيز على اجل��ان��ب الإن���س��اين احلقيقي
من الدين الذي يغيبه ال�سلفيون املت�شددون
مت� ��ام � �اً� ،أال وه� ��و ال �ن �� �ض��ال م ��ع ال �ف �ق��راء
ون�صرتهم ،والعمل لتغيري �سيا�سات النظام
امل�س�ؤول عن فقرهم وحرمانهم ،واملت�سبب
بالف�ساد ،وكذلك الوقوف يف مواجهة العدو
ال���ص�ه�ي��وين ال ��ذي يحتل �أر� ��ض فل�سطني،
و ُي �ه �وّد امل�ق��د��س��ات الإ� �س�لام �ي��ة .ه�ن��ا يكمن
الوجه احلقيقي للإ�سالم اجلهادي الثوري
الذي يك�شف ويف�ضح زيف احلركات ال�سلفية
املت�شددة والتفكريية التي تلب�س زي الدين.
ول � � �ه� � ��ذا ،ف� � � � ��إن اخل� � �ط � ��اب امل� �ت� �ط ��رف
والإق �� �ص��ائ��ي امل�ن�ت�ه��ج م��ن ق�ب��ل ال�سلفيني،
�أ�صبح م�صدر قلق يف ال�شارع امل�صري ،لأنه
ّ
ي�ضيق عليهم حياتهم ،ويخدم نهج التفتيت
و��ش��رذم��ة امل�ج�ت�م��ع ،الأم ��ر ال ��ذي ي�صب يف
�صالح املخطط ال�صهيوين ال�ساعي دائماً
�إىل �إبقاء م�صر م�شلولة الدور والإرادة.
انطالقاً مما تقدم ،ف�إن هذه التطورات
والأح � � � ��داث ،ال �ت��ي ت ��ؤ� �ش��ر �إىل ا� �س �ت �م��رار
االنق�سام والتفتت ،جتعل ال�شعب امل�صري
يت��رح��م ع �ل��ى ن �ظ��ام م �ب ��ارك ،ال� ��ذي متنى
ت �غ �ي�يره ل���ص��ال��ح امل �ج��ئ ب �ن �ظ��ام ي �ع�بر عن
تطلعاته وم�صاحله ،ف��إذا به يح�صد واقعاً
�أ�سواً.
وي �ب ��دو �أن ال���س�ي��ا��س��ة الأم�ي�رك �ي ��ة قد
جن�ح��ت ،أ�ق�ل��ه حتى الآن ،يف �إج�ه��ا���ض حلم
امل�صريني وال�ع��رب با�ستعادة م�صر دوره��ا
العربي التحرري ،وي�ساعدها يف ذلك التزام
«الإخ��وان» با�سرتاتيجية الواليات املتحدة،
وت�شدد ال�سلفيني املمولني خليجياً.

ح�سني عطوي
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بندر بن سلطان ..مهندس «الفكر العربي» الجديد
ك �� �ش �ف��ت « إ�ن �ت �ل �ج �ن ����س �أون�ل��اي� ��ن»
ال�ف��رن���س�ي��ة ،املتخ�ص�صة يف ال �� �ش ��ؤون
اال� � �س �ت�رات � �ي � �ج � �ي� ��ة ،ال � �ت� ��ي ت �� �س �ت �ق��ي
معلوماتها من م�صادر ا�ستخباراتية
غربية� ،أن الأمري بندر بن �سلطان بن
عبدالعزيز �آل ��س�ع��ود ،ال��ذي خلف يف
 19متوز الأمري مقرن بن عبد العزيز
ع �ل��ى ر�أ� � ��س ج �ه��از امل �خ��اب��رات ال�ع��ام��ة
ال�سعودية ،يرت�أ�س اجتماعاً يف �أنقرة
مع رئي�س املخابرات الرتكية؛ هاكان
فيدان ،بهدف التن�سيق بني اجلهازين
لدعم «اجلي�ش ال�سوري احلر».
و أ���ش��ارت املعلومات �إىل �أن م�صادر
وا� �س �ع��ة االط� �ل��اع ق��ال��ت �إن � ُ��ض �ب��اط
خمابرات �سعوديني و�أتراكاً يُرابطون
بالفعل يف ق��اع��دة «�أ� �ض �ن��ة» ال�ترك�ي��ة،
ق��ري�ب��ة م��ن احل� ��دود ال �� �س��وري��ة ،حيث
يجري تدريب ق��وات تابعة لـ«اجلي�ش
ال�سوري احلر» والإ�شراف عليها.
فامللك عبد اهلل بن عبد العزيز عينّ
بندر بن �سلطان رئي�ساً جلهاز املخابرات
يف �إط��ار ر�ؤي��ة ت�ستهدف تو�سيع نطاق
ن�شاط املخابرات ال�سعودية يف املنطقة،
الهدفي اللذين �سيعمل بندر على
نْ
و�أن
حتقيقهما ،هما الإ�سراع ب�سقوط نظام
ب�شار الأ�سد يف �سورية ،وموازنة االجتاه
التو�سعي الإيراين يف ال�شرق الأو�سط،

ف ��إن دور بندر ه��و محُ ��اول��ة التفاو�ض
للتو�صل �إىل «حل و�سط» مع مو�سكو؛
آ�خ��ر عا�صمة ت�ؤيد دم�شق ،بالإ�ضافة
�إىل طهران ،لعله بهذا التفاو�ض يثني
ال�سلطات يف مو�سكو عن دعم الرئي�س
ال�سوري ونظامه.
ف��الأم�ير بندر ال��ذي ك��ان مهند�س
ال �ت �ق��ارب ب�ي�ن ال��ري��ا���ض وم��و� �س �ك��و يف
 ،2007مُقرب من نيكوالي باترو�شيف؛

مُدير جهاز الأمن االحتادي الرو�سي،
ال ��ذي �أ��ص�ب��ح يف � 2008أم �ي �ن �اً ملجل�س
الأمن الرو�سي اﻟﺘﺎبع للكرملني ،وهو
من�صب جعله مُكلفاً بتن�سيق �سيا�سة
احلكومة يف ال�ش�أن ال���س��وري ،وتربط
الأم� �ي ��ر ب� �ن ��در ع�ل�اق ��ة ُم �ت �م �ي��زة م��ع
ال��رئ�ي����س ال��رو��س��ي ف�لادمي�ير ب��وت�ين،
الذي التقى به خالل زيارة ر�سمية �إىل
مو�سكو يف �أيلول .2008

الأمري بندر بن �سلطان

ي�ج��ري التن�سيق ل�ل�ح�م�لات التي
يقوم بها جهاز امل�خ��اب��رات ال�سعودية
م��ع ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،ف��الأم�ير بندر
على �صلة �شخ�صية بقيادات املخابرات
الأم �ي�رك � �ي� ��ة ،لأن� � ��ه ك � ��ان �� �س� �ف�ي�راً يف
وا��ش�ن�ط��ن مل ��دة  22ع ��ام �اً ،ح�ت��ى �سنة
.2005
وب �ح �� �س��ب «�إن �ت �ل �ج �ن ����س �أون �ل�اي ��ن»،
ف��إن مُهمة بندر هي «ب��ث الن�شاط من
ج��دي��د يف ج�ه��از امل�خ��اب��رات ،م��ن خالل
تعيني عاملني جُ ��دد ،مبا يف ذل��ك غري
ال�سعوديني ،وحت�سني امل�ستوى املهني
ب�ي�ن ال �ع��ام �ل�ين امل��وج��ودي��ن ب��ال�ف�ع��ل»،
و�أك��دت الن�شرة اال�ستخباراتية �أن بندر
كان قد «�ساعد ،قبل تعيينه يف من�صبه،
على تنظيم رحلة العميد ال�سوري مناف
طال�س و�أ�سرته لل�سعودية بعد ف��راره
من �سورية عرب باري�س ،مب�ساعدة جهاز
الأمن اخلارجي الفرن�سي».
و�أ�ضافت «�إنتلجن�س �أون�لاي��ن» �أن
«ميادين احلرب الأخرى بالن�سبة �إىل
بندر هي البحرين والعراق والقطيف،
الواقعة يف املنطقة ال�شرقية ال�سعودية،
و�أي م �ك��ان �آخ� ��ر يف امل�ن�ط�ق��ة حت��اول
فيه إ�ي��ران متديد نفوذها بتحري�ض
ال�شيعة على االحتجاج».
وك ��ان ��ت � �ش �ب �ك��ة «ف ��ول� �ت�ي�ر» ،ال �ت��ي

ُي �� �ش��رف ع�ل�ي�ه��ا ال �� �ص �ح��ايف ال�ف��رن���س��ي
امل ُ �ق��رب م��ن ��س��وري��ة و�إي � ��ران؛ تيريي
م �ي �� �س��ان ،ق��د ن�ق�ل��ت ن �ه��اي��ة مت ��وز عن
م���ص��ادر مل ت�سمها� ،أن الأم�ي�ر بندر
تعر�ض لهجوم بقنبلة تويف على �إثره
مت�أثراً بجروحه ،وقالت� :إن ال�سبب يف
اغتيال بندر هو م�س�ؤوليته عن تفجري
دم �� �ش��ق ال �� �ش �ه�ير يف  17مت ��وز ال ��ذي
ذه��ب �ضحيته ع��دد من �أرك��ان النظام
ال�سوري من احللقة ال�ضيقة للرئي�س
ب�شار الأ�سد.
ُي��ذك��ر �أن الأم�ي�ر ب �ن��در؛ مهند�س
العالقات ال�سعودية  -الأمريكية ،كان
و�سيطاً يف �أزم��ات متعددة ،منها �أزمة
«لوكربي» بني ليبيا والغرب ،واحلرب
الأه�ل�ي��ة اللبنانية ،كما ورد ا�سمه يف
�صفقة �أ�سلحة مع بريطانيا.
ط�ب�ع�اً ي �ب��دو �أن ��ه م��ن ال��وا� �ض��ح �أن
بندر بد�أ يف تنفيذ املطلوب منه ،وبد�أ
يف ر�سم خطته التي ب�سببها مت تعيينه
رئي�ساً لال�ستخبارات ،فالرجل لديه
الكثري وال�ك�ث�ير ،وق��د يت�ضح املق�صد
م��ن تعيينه ق��ري�ب�اً ،ورمب��ا غيابه كان
ب�سبب رحلة مكوكية �سرية �سيك�شف
عنها فيما بعد.

عبد اهلل نا�صر

لهذه األسباب تتدخل السعودية في «ثورات الربيع العربي»
تعترب ال�ث��ورة  -ح�سب �أ�شهر املنظرين لها
ال جماعياً وا�سع النطاق هدفه
�أكادميياً  -عم ً
تقوي�ض النخب ال�سيا�سية احلاكمة ،و�إح��داث
ه ��زة ت �ن��ال م��ن ��س�ي�ط��رة ال �ن �خ��ب االق�ت���ص��ادي��ة
واالج �ت �م��اع �ي��ة وال��دي �ن �ي��ة امل��رت �ب �ط��ة ب��احل�ك��م
امل�ستبد.
فالثورات �إمنا تنطلق يف العادة من جمموعة
مفاهيم ومعطيات ،كالرغبة ال�شعبية العارمة
يف ك�سر احتكار ال�سلطة ال�سيا�سية واالقت�صادية،
وال�ت�م�ه�ي��د مل �ج��يء أ�ن �ظ �م��ة أ�خ� ��رى ت �ك��ون �أك�ث�ر
انفتاحاً و�شفافي ًة من الأنظمة القدمية.
وال� �ي ��وم ن �ح��ن ن �ق��ف أ�م � ��ام ��س�ل���س�ل��ة ج��دي��دة
م��ن «ث � ��ورات» �سمّتها و��س��ائ��ل الإع�ل��ام العاملي
(اخل��ا� �ض �ع��ة ل�ه�ي�م�ن��ة ال �ت��وج �ه��ات الأم�يرك �ي��ة)
بـ«ثورات الربيع العربي».
وم�ه�م��ا ك��ان��ت الت�سمية الإع�لام �ي��ة املتبعة
وخلفياتها ،ف��إن هذه ال�سل�سلة من الثورات قد
متيزت مبعطيات ج��دي��دة مل تعرفها ال�ث��ورات
م��ن ق�ب��ل ،ل�ع��ل أ�ه�م�ه��ا غ�ي��اب ال�ن�خ��ب القيادية
وال�شخ�صيات الكاريزمية ،حيث مل تعرف هذه
لا ث��وري �اً م �� �ش �ه��وراً� ،أو �شخ�صي ًة
ال �ث��ورات ب �ط� ً
ق�ي��ادي� ًة جامعة� ،أو حتى ح��زب�اً واح ��داً يقودها،
بل إ�من��ا انطلقت من حالة جماعية تبلورت يف
امليادين وال�ساحات.
وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن م���ش��ارك��ة ق��وى �سيا�سية
واق �ت �� �ص��ادي��ة ق��دمي��ة يف ح��راك �ه��ا خ�ل�ال ف�ترة
طويلة� ،إال �أن هذه القوى ظلت غري قادرة على
ج�م��ع ف���ص��ائ��ل امل�ج�ت�م��ع ،ح�ت��ى ج ��اءت اللحظة

احلا�سمة ،وبلغ احلراك الثوري �أوجه ،فانخرط
حت ��ت ��س�ق�ف�ه��ا ط �ي��ف م ��ن ال �ع �م��ال وال �ط�ل�اب
وال�ن��ا��ش�ط�ين وع �م��وم ال�ن��ا���س ال��ذي��ن ال عالقة
لهم بال�سيا�سة من قريب وال بعيد� ،إمن��ا يغلب
عليهم اله ّم املعي�شي ،والتوق �إىل العي�ش بحريّة،
والتح�سّ ر على كرامة �أ�ضاعوها ل�سنوات طوال.
ومع الأ�سف ال�شديد ،فقد مهّد هذا الو�ضع
للقوى ال�سيا�سية التقليدية �أن ت�ستثمر اللحظة
الثورية الآن�ي��ة ،لتخرج هي بح�صة الأ��س��د من
هذا احل��راك ال�شعبي اجلمعي ،منظرة للثورة،
ومنادي ًة مببادئها ،ومروّجة ل�شعاراتها ،وك�أنها
هي التي قادت هذه الثورات� ،أو ك�أنها هي التي
ت �� �ص��درت ح� ��راك ال �ن��ا���س ،وت���س�ب�ب��ت يف غ�ل�ي��ان
ال�شوارع والأحياء.
وهكذا �شرعت هذه القوى التقليدية (التي
كان على مروحة الثورات �أن تطالها هي �أي�ضاً)
م�ب��ا��ش��ر ًة يف االل�ت�ف��اف ح��ول ال �ث��ورات العربية،
وادع��اء احت�ضانها ،بل وقيادتها؛ لغر�ض قطف
ث�م��اره��ا ل�صاحلها ،مت�ه�ي��داً لتحقيق منافعها
اخلا�صة ،وم�آربها ال�سيا�سية ال�ضيقة.
وامل�ل�اح��ظ يف ال �ث��ورات ال�ع��رب�ي��ة �أي �� �ض �اً �أن�ه��ا
ات�سمت بكثري م��ن ال�ت��دخ��ل اخل��ارج��ي؛ العاملي
�أو الإقليمي ،ما جعلها ترتنح أ�ح�ي��ان�اً ،وتت�أجل
�أحياناً �أخرى ،بل �أجه�ض بع�ضها وف�شل� ،إما بفعل
التدخل الع�سكري املبا�شر� ،أو باملناورة وحماوالت
االلتفاف وت�ضييع الوقت ،حتت �شعار مبادرات
عاملية �أو �إقليمية .فقد بلغ هذا التدخل اخلارجي
يف � �ش ��ؤون «ال �ث��ورات» ح��داً �ضاعت ـ �أو ك��ادت �أن

ت�ضيع  -معه الهوية احلقيقية لتلك «الثورات»،
ليبدو احل ��راك ال �ث��وري يف كثري م��ن ال�ساحات
وك�أنه وليد مل�صالح اخلارج حم�ضاً ،ولي�س وليداً
لإرادة داخلية� ،أو رغبة وطنية جامعة.
ول �ع��ل ال���س�ب��ب ال��رئ�ي���س��ي يف ه ��ذا ال�ت��دخ��ل
اخلارجي يف كثري من �ش�ؤون ال�ث��ورات العربية
هو �أن عيون اخل��ارج ،وبالتحديد عيون املحور
الأم�ي�رك��ي ،ق��ام��ت بر�صد �أن ه��ذه ال �ث��ورات لو
حافظت على انطالقتها الوطنية ،وبقيت تعبرّ
عن الرغبة احلقيقية لل�شعب و�أفراد املواطنني،
ف�ه��ي م��ن دون ��ش��ك ��س�ت���ش� ّك��ل خ �ط��راً حقيقياً
ع�ل��ى دول اجل � ��وار ،خ���ص��و��ص�اً دول «االع �ت��دال
اخلليجي» ،التي مل يحن الأوان بعد لال�ستغناء
عنها �أم�يرك �ي �اً ،ب�سبب امتالكها خم��زون �اً من
النفط والطاقة مل ين�ضب بعد.
ومن هنا ،فقد مت الدفع بتلك الدول ،وعلى
ر�أ�سها ال�سعودية وقطر والإمارات ،لأن تت�صدى
لقتل «الثورات» وو�أدها وهي يف مهدها ،وهذا ما
ح�صل ويح�صل يف بلد كتون�س وم�صر ،ور�أيناه
ب�شكل �سافر ج��داً يف ليبيا واليمن والبحرين،
ون ��راه الآن �أي �� �ض �اً ،وب� � ��أرد�أ � �ص��وره و�أ��ش�ك��ال��ه يف
�سورية.
وال يفوتنا هنا �أي�ضاً وجود عامل �آخر يدفع
مبثل اململكة ال�سعودية �إىل حماربة «الثورات»
ال داخلياً ذاتياً ،بعيداً
العربية ،وهو ميثل عام ً
ع��ن �ضغوطات اخل ��ارج و�إي �ح��اءات��ه ،وه��و عامل
ذات��ي ع�ب��ارة ع��ن التوج�س م��ن �أن يطالها املد
ال� �ث ��وري ،ال��س�ي�م��ا �أن �ه��ا ق��ري �ب��ة ج �غ��راف �ي �اً من

أ�م ��اك ��ن ان � ��دالع ال� �ث ��ورات ،وق ��د ي �ك��ون ل �ه��ا �إم��ا
ح��دود م�شرتكة مع «ال�ث��ورة» ،او امتداد ب�شري
مت�صل ،كما يف احل��دود ال�سورية  -الرتكية� ،أو
ال�سورية  -الأردنية� ،أو ال�سعودية  -البحرينية،
�أو ال�سعودية  -اليمنية.
فاخلوف على الأو�ضاع الداخلية ،هو ما دفع
ال ـ �إىل �أن تت�صدى مل�ساعدة ثورة
بال�سعودية ـ مث ً
ملتهبة هنا (كما حدث يف ليبيا)� ،أو قمع ثورة
ملتهبة ه�ن��اك بالتدخل املبا�شر (ك�م��ا يحدث
يف ال �ب �ح��ري��ن) ،لأن �ه��ا ب��ذل��ك ت �ك��ون �أق� ��در على
احتواء حالة ما بعد الثورة ،والتمهيد لعالقة
أ�ك�ث��ر ال �ت �� �ص��اق �اً ب �ج��ارت �ه��ا ل�ت���ض�ب��ط ت��داع �ي��ات
التغيري ،وحتكم �سيطرتها على الدولة املجاورة
م�ستقبالً.
ي�ضاف �إىل ذلك �أي�ضاً ،اخلوف من �إف��رازات
ال �ث��ورات ،واحتمال الإط��اح��ة بالطاقم احلاكم
القدمي ،وت�أتي بطاقم جديد قد ينا�صب العداء
لل�سعودية ومثيالتها ،ويرف�ض التبعية لدولة
اجلوار.
وم�ه�م��ا ي�ك��ن م��ن أ�م ��ر ه��ذه االح �ت �م��االت �أو
املربرات التي طرحناها ،ف�إنها بكل ت�أكيد تبقى
أ�ف���ض��ل و أ�ح���س��ن ح ��ا ًال بكثري م��ن ال�ك��ذب��ة التي
حتاول ال�سعودية ت�سويقها والرتويج لها ،وهي
كذبة �أن ال�سعودية �إمنا تدعم الثورات العربية
ان�ط�لاق�اً م��ن حر�صها وخ��وف�ه��ا على ال�شعوب
العربية وم�صاحلها وحقوقها وحرياتها.

حممود مرع�شلي
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أفغانستان  -أميركا ..االستعمار بـ«االتفاقية األمنية»
�أُ��س���س��ت ال��والي��ات امل�ت�ح��دة الأم�يرك�ي��ة
على جثث الهنود احلمر ،وتدمري قراهم،
وال�ت�ه�ج�ير اجل�م��اع��ي وح ��رق املحا�صيل،
وقتل حوايل  18مليون �شخ�ص منهم.
وم� ��ع والدة ال �ك �ي��ان الأم�ي��رك� ��ي ،ب ��د�أ
ظهور مالحمه الوح�شية واال�ستعمارية
باالعتداء على دول اجلوار يف الأمريكتني،
ففي عام  1833مت غزو نيكارجوا ،و�أعقبها
عام  1835غزو البريو لفر�ض �آراء �سيا�سية
ب��ال�ق��وة على تلك ال �ب�لاد ،ويف ع��ام 1846
مت االع � �ت ��داء ال �ع �� �س �ك��ري ع �ل��ى امل�ك���س�ي��ك
واح �ت�ل�ال �أج� ��زاء م��ن �أرا� �ض �ي �ه��ا ،وت�ع��رف
اليوم بواليات تك�سا�س وكاليفورنيا ونيو
مك�سيكو الأمريكية ،ويف عام� 1855شنت
عمليتني ع�سكريتني؛ الأوىل ا�ستهدفت
غزو الأوروجواي ،والثانية لل�سيطرة على
ق�ن��اة بنما ،و�أواخ ��ر ال�ق��رن الـ ،19مت غزو
كولومبيا عدة م��رات ،وبعدها هايتي عام
 ،1888ث��م ت�شيلي  ،1891وم��رة �أخ��رى
�إع � � ��ادة اج �ت �ي��اح ن �ي �ك��ارج��وا ع� ��ام ،1894
ث��م غ��زو ك��وب��ا ع�ل��ى م ��دار ث�ل�اث ��س�ن��وات،
انتهت با�ستيالء �أم�يرك��ا ع��ام  1901على
�أرا�ضي جزيرة جوانتانامو (املعتقل الذي
احتجزت فيه �أمريكا عنا�صر القاعدة).
يف  15ت�شرين الثاين ،ب��د�أت املفاو�ضات
الأم�يرك�ي��ة  -الأف�غ��ان�ي��ة لتوقيع اتفاقية
�أم�ن�ي��ة ت���ش��رع وت�ن�ظ��م ال��وج��ود الع�سكري

الأمريكي بعد االن�سحاب الر�سمي املتوقع
ن�ه��اي��ة عام ،2014واالت �ف��اق �ي��ات الأم�ن�ي��ة
الأمريكية مع دول العامل ت�أتي يف �سياق
ا�سرتاتيجية �أمريكية تو�صف باالحتالل
الناعم ،وبر�ضى احلكومات املغلوبة على
�أم ��ره ��ا ،ك�م��ا ح ��دث ب�ع��د احل ��رب العاملية
الثانية يف ك��وري��ا وال�ي��اب��ان و�أمل��ان�ي��ا ،حيث
م��ا زال��ت ال�ق��واع��د الع�سكرية الأم�يرك�ي��ة
ح�ت��ى ال �ي ��وم ،ت�ت�م�ت��ع ب��احل���ص��ان��ة وح��ري��ة
احل��رك��ة خ��ارج �إط ��ار امل��راق�ب��ة �أو ال�سيادة
ال��وط�ن�ي��ة ل�ه��ذه ال ��دول ،وق��د جت ��اوز ع��دد
االتفاقيات الأمريكية يف العامل �أكرث من
 100اتفاقية ،وقد لعبت هذه االتفاقيات
دوراً يف ت�شكيل �أنظمة احلكم ال�سيا�سية،
ور�سمت �أخطبوطاً �أمريكياً على م�ستوى
العامل؛ الع�سكري والأمني ،حيث ت�ضم �إىل
جانب املطارات ال�سجون ومراكز التحقيق
والتج�س�س والتن�صت ،لتحقيق ما ي�سمى
الأم� ��ن ال�ق��وم��ي الأم�ي�رك ��ي ،ال ��ذي ميتد
خارج احلدود الأمريكية.
�أول ات �ف��اق �ي��ة �أم�ي�رك� �ي ��ة يف اخل �ل �ي��ج
واجل � ��زي � ��رة ال �ع��رب �ي��ة وق �ع �ه��ا ال��رئ �ي ����س
الأم�يرك��ي ه��اري ت��روم��ان م��ع ال�سعودية
عام ،1945لإن�شاء قاعدة ع�سكرية جوية يف
الظهران ،ويف العام  1975مت توقيع قاعدة
«اجل �ف�ير» يف ال�ب�ح��ري��ن ،ويف ال�ع��ام 1976
وقعت اتفاقية با�سم «�إج ��راءات �أمريكية

��س��ري��ة» م��ع ال�ك��وي��ت ،ويف ال�ع��ام  1980مت
توقيع االتفاقية الأم�يرك�ي��ة م��ع �سلطنة
ع �م��ان ،وي �� �ض��اف �إىل ذل ��ك� ،أك�ب�ر ق��اع��دة
ع���س�ك��ري��ة لأم�ي�رك��ا يف ق �ط��ر ،ليبلغ ع��دد
القواعد الأمريكية حول العامل �أكرث من
 750قاعدة ع�سكرية.
�إن االتفاقية الأم�ن�ي��ة ب�ين �أفغان�ستان
و أ�م �ي�رك ��ا ت��رم��ي �إىل حت�ق�ي��ق الأه � ��داف
التالية:

 -1ت�شريع االحتالل «الآم��ن» لأمريكا يف
�أفغان�ستان ولعقود طويلة ،دون خ�سائر
مبا�شرة كما يحدث منذ الغزو الأمريكي
لأفغان�ستان ،و�إب�ق��اء اخل�سائر حم�صورة
ب�ي�ن الأف �غ��ان �ي�ين أ�ن�ف���س�ه��م (م ��ن اجلي�ش
الأفغاين وحركة طالبان).
 -2ا�ستكمال احل���ص��ار الأم�يرك��ي لإي��ران
ع�بر ق��واع��ده��ا الع�سكرية يف �أفغان�ستان
والعراق واخلليج.

الرئي�سان الرو�سي فالدميري بوتني والأفغاين حامد كرزاي

َ
ّ
روسـيـــا  -الـصــين ..ولـعبـة لي األذرع مـع أميركـا
لي�س لدى الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما يف واليته
الثانية كثري من الوقت كي ير�سو على اجتاه وا�ضح يف
ال�سيا�سة اخلارجية ،وهي امل�س�ألة التي من الطبيعي �أن
تكون م�ؤرقة� ،سيما �أن للواليات املتحدة جيو�شاً تنت�شر
يف ال�ع��دي��د م��ن دول ال �ع��امل ،بحجة حماية امل�صالح
الأمريكية ،وامللفات التي فر�ضتها الواليات املتحدة
على نف�سها متعددة ،ومن �أبرزها كيفية التعامل مع
دولتني عمالقتني يف الت�صنيف العاملي ،هما ال�صني
ورو�سيا ،ف�ض ًال عن امللفات احلارقة كامللف الإي��راين
وال�سوري ،وبقية امللفات يف الدول التي �شهدت حراكات
تر�س بعد على خيارات ،و�إن تغريت فيها �أنظمة،
ومل ُ
وحلت مكانها حركات ممالئة لل�سيا�سة الأمريكية،
وهذه الأخ�يرة لي�ست مبن�أى عن التعامل مع امللفني
الدوليني الأبرز� ،أي ال�صني ورو�سيا.
لقد �أعلنت الإدارة الأمريكية جهاراً العام الفائت،
ع��زم �ه��ا حت��وي��ل اه �ت �م��ام��ات �ه��ا اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة من
ال�شرق الأو�سط �إىل �آ�سيا ،وذلك ل�سببني جوهريني،
الأول اكت�شافات هائلة يف م�صادر الطاقة ،غاز ،نفط
و�سواهما ،والثاين العمل على مواجهة واحتواء النمو
امل�ضطرد  لل�صني ال�ت��ي ت�شهد ح��ال�ي�اً عملية تغيري
وا��س�ع��ة ال�ن�ط��اق يف احل��زب ال�شيوعي ،وب��ال�ت��ايل على
م�ستوى الدولة ككل.
مل تخف وا�شنطن د�أبها بالوعود� ،إن كانت عرب �إدارة
�أوباما� ،أو على ل�سان املر�شح اجلمهوري اخلا�سر ميت
رومني ،على تو�سيع قدرات البحرية الأمريكية بهدف
كبح ج�م��اح ال�صني واح�ت��وائ�ه��ا ،على اعتبار �أن دول��ة
املليار وثالثمئة مليون ب�شري حتظى  ب�أولوية ق�صوى

يف ال�سيا�سة الأمريكية ،نظراً لعامل ثالث ي�ضاف �إىل
العاملني ال�سابقني ،وهو وجود حلفاء ا�سرتاتيجيني
لوا�شنطن يف املنطقة ،هم يف و�ضع خ�صومة ق�صوى
م��ع ال�صني ،وبع�ضهم يف حالة ع��داء ترتجم �أحيانا
�إىل مناو�شات ذات طابع ع�سكري ،مثل ت��اي��وان التي
ت�ع�ت�بره��ا ال���ص�ين ج ��زءاً م��ن ت��راب�ه��ا ال��وط�ن��ي ،ودون
�إغفال الإ�شارة �إىل �أن للواليات املتحدة قوات ع�سكرية
يف اليابان وكوريا اجلنوبية ،وهاتان الدولتان لي�ستا
على وئام مع ال�صني.
ت�سود توقعات يف بع�ض مراكز القرار العاملي ،ب�أن
املواجهة ال�صينية الأمريكية �آتية ال حمالة ،ولذلك
دع��ا الرئي�س ال�صيني ه��و جينتاو يف افتتاح امل�ؤمتر
الثامن للحزب ،وقبل �أن ي�سلم مقاليد الرئا�سة �إىل
خليفته ،دع��ا �إىل جعل ال�صني «ق��وة بحرية» ،الأم��ر
الذي هز القيادة اليابانية التي دعت بكني �إىل �إبقاء
الأن�شطة البحرية ال�صينية� ،ضمن الإط��ار ال�سلمي،
وا�ستناداً �إىل القانون الدويل.
وع �ل �ي��ه ،ف ��امل ��ارد ال���ص�ي�ن��ي اخل � ��ارج م ��ن ال�ق�م�ق��م،
وامل�ت�م���س��ك ب���س�ي��ا��س��ة الإ�� �ص�ل�اح واالن �ف �ت��اح ورف ����ض
احل��روب ،لن يقبل ب��أن تمُ �س �شوكته وال �سيادته وال
م�صالح �شعبه.
ب��ال�ط�ب��ع ال ت�ق�ت���ص��ر ال �ه��واج ����س الأم�ي�رك �ي��ة على
التحديات امل�ؤرقة من ال�صني ،فاخل�شية الأكرب تبقى
دوم �اً م��ن اخل�صم التاريخي وه��و رو��س�ي��ا� ،سيما مع
�سعي مو�سكو �إىل ك�سر وحدانية القطبية امل�ستفردة
عاملياً ،وق��د جنحت يف الكثري من اخل�ط��وات� ،أبرزها
بلورة حلف «بريك�س» ال��ذي ي�شكل من حيث التعداد

ال�ب���ش��ري وال �ق ��درات االق�ت���ص��ادي��ة ،أ�ك�ث�ر م��ن ن�صف
امل �خ��زون ال�ع��امل��ي ،م���ض��اف�اً إ�ل�ي�ه��ا ال�ت�ح��ال��ف ال��رو��س��ي
ال�صيني يف جمل�س االمن ،والذي �أف�ضل ما جتلى يف
الفيتو امل�شرتك على املخطط الأمريكي ب�ش�أن �سورية.
من الوا�ضح �أن وا�شنطن ال ميكن �أن تتخلى من
تلقاء نف�سها ع��ن تطلعاتها اال�ستعمارية ،و�ست�سعى
حلماية ذل��ك ع�بر ال�ق��وة الع�سكرية ،م��ع يقني را�سخ
لديها �أن مو�سكو هي التي تت�صدر �أي حلف مينعها
م��ن حت�ق�ي��ق ال �غ��اي��ات ال���ش��ري��رة ،ول��ذل��ك ت�ع�م��ل على
حما�صرة مو�سكو عرب الدرع ال�صاروخي ،وملنع رو�سيا
من ا�ستعادة ت�أثرياته الدولية ،وهو ال��دور ال��ذي لن
تفرّط به قيادة الرئي�س فالدميري بوتني ،خ�صو�صاً
مع تنامي القدرة االقت�صادية الرو�سية.
من احلقائق غري القابلة للجدل� ،أن بوتني يثري
قلق وا�شنطن� ،سيما أ�ن��ه ال ي�ترك �سانحة �إال وي�ؤكد
على رفع م�ستوى وجهوزية اجلي�ش الرو�سي وحتديثه
ت�سليحاً وت��دري �ب �اً ،وال�ع�م��ل على �إي���ص��ال ال�ع��امل �إىل
قناعة ب�ضرورة �أفول جنم القطبية الأمريكية.
م��ن امل � ؤ�� �ش��رات ال �ت��ي تعك�س ال��ر ؤ�ي��ة ال��رو��س�ي��ة يف
ال�ت�ح��دي ،م��ا �أعلنته مو�سكو ب��الأم����س ،ب� أ�ن�ه��ا �سرتد
ب��أق��وى و�سيلة على �أي �سفن �أمريكية م��زودة بنظام
الدفاع امل�ضاد لل�صواريخ «ايجي�س»� ،إذا حاولت الإبحار
قبالة �شواطئها ،وطبعاً دون �أن تقفل باب احلوار على
الق�ضايا العاملية� ،إنها لعبة لـ َيّ الأذرع ،قطباها رو�سيا
وال�صني ،مقابل �أمريكا.
يون�س عودة

� -3إدارة العمليات الع�سكرية والأم�ن�ي��ة
وامل�خ��اب��رات�ي��ة ��ض��د �إي� ��ران ب�شكل خ��ا���ص،
ل�ت� أ�ج�ي��ج الفتنة ال��داخ�ل�ي��ة ،خ���ص��و��ص�اً يف
امل�ن��اط��ق ال�ت��ي ت�سكنها �أك�ثري��ة �إ�سالمية
«�سنية» ،وم��ع وج��ود ح��وايل مليون الجئ
�أفغاين يف �إيران منذ �أكرث من عقدين من
الزمن.
� -4إدارة العمليات التج�س�سية �ضد رو�سيا
وال�صني ،يف �إط��ار ��ص��راع احل��رب «الأك�ثر
من باردة» يف امل�ستقبل.
� � -5ض �م��ان ع � ��دم ق� �ي ��ام ن� �ظ ��ام م � �ع ��ا ٍد يف
�أفغان�ستان ،ومنع �إمكانية �إعادة ال�سيطرة
الرو�سية �أو الت�أثري الإيراين �أو ال�صيني يف
�أفغان�ستان ،نتيجة موقعها اجليو�سيا�سي
واال� �س�ترات �ي �ج��ي يف ق�ل��ب م��ا ت�سمى دول
«ال �ب�ري � �ك � ��� ��س»؛ ال �ت �ج �م��ع االق �ت �� �ص ��ادي
والع�سكري العاملي اجلديد.
وتن�ص االتفاقية الأمنية على ما يلي:
الإب �ق��اء ع�ل��ى  15000ج�ن��دي �أم�يرك��ي
يف ال�ق��واع��د الع�سكرية ،ب��د ًال ع��ن ح��وايل
 70000جندي م��وج��ودي��ن يف �أفغان�ستان
منذ بدء الغزو الأمريكي.
ت�أمني احل�صانة للجنود الأمريكيني،
وعدم حماكمتهم يف املحاكم الأفغانية.
الإ� �ش ��راف ع�ل��ى ت��دري��ب وت�سليح ق��وى
الأم� ��ن الأف �غ��ان �ي��ة مم��ا ي�ب�ق��ي ال���س�ي�ط��رة
الأم�ي�رك �ي��ة ع�ل��ى أ�ج �ه��زة الأم� ��ن وك ��ل ما
يتعلق ب�ه��ا ،ل�ك��ن ب � ��أذرع �أف�غ��ان�ي��ة ح�ت��ى ال
ي�ضطر الأمريكيون للنزول ميدانياً.
تعهد الأمريكيني ،بناء لطلب �أفغاين،
مب�ساعدة الأفغان �ضد �أي تدخل ع�سكري
خ��ارج��ي�� ،س��واء ك��ان �صحيحاً �أو مفربكاً،
مم��ا ي�ه��دد ج�ي�ران �أفغان�ستان ،خ�صو�صاً
�إيران.
�إن االتفاقية الأم�يرك�ي��ة  -الأفغانية،
ت �� �ش �م��ل اخل � �ط ��وة امل �ت �ق��دم��ة يف احل ��رب
على إ�ي ��ران ،وجتعلها ب�ين فكي التم�ساح
الأمريكي �ضمن دائرة نارية من القواعد
الع�سكرية املحيطة بها ،والأه��م من ذلك،
�أنها �ستكون �ساحة للم�ؤامرات الأمريكية
لإح��داث الفتنة واال�ضطرابات الداخلية،
وت�سهيل االع �ت��داء «الإ��س��رائ�ي�ل��ي» عليها،
خ���ص��و��ص�اً �أن ط��ائ��رة اال� �س �ت �ط�لاع ال�ت��ي
أ���س�ق�ط�ه��ا الإي ��ران �ي ��ون ،ق��د ان�ط�ل�ق��ت من
�أفغان�ستان ،ويح�ضر الأمريكيون لأن تكون
إ�ي ��ران �ساحة عمليات للفو�ضى «وال�ث��ورة
الداخلية» ،بعد �سقوط النظام يف �سورية
وف��ق خمططهم ،وكما ب ��د�أوا بالتح�ضري
لإ�سقاط النظام ال�سوري منذ ع��ام 2007
قبل ما ي�سمى «الربيع العربي» وفق خطة
تدمري �سورية ،ف�إنهم يخططون مل�شروع
ت��دم�ي�ر إ�ي � ��ران ال�ع�ق�ب��ة ال��رئ�ي���س�ي��ة أ�م ��ام
امل�شروع الأمريكي العاملي.
االح�ت�لال الأم�يرك��ي حت��ول م��ن الغزو
املبا�شر �إىل احتالل ناعم ي�سمى «االتفاقية
الأمنية» ،والتي ال ميكن �أن تكون متوازنة
وعادلة ،فهي بني طرفني� ،أحدهما قوي،
والآخ � ��ر � �ض �ع �ي��ف ..ف�ك�ي��ف مي �ك��ن ت���ص��ور
اتفاقية حتفظ حقوق الأفغان؟
د .ن�سيب حطيط
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رأي
بــــــروفــــــــايـــــــــل

جـورج صـبرا كـاتـب قـصـص األطفـال:

نــريـد ســالحـًا ..نــريـد ســالحــًا

قد يكون جورج �صربا ،هو الوحيد املقتنع
ب�أن و�صوله �إىل رئا�سة «جمل�س ا�سطنبول»
هو نتاج «عملية دميقراطية» ليخرج قائ ًال
�إن انتخابه «�صفعة لكل م��ن ي�ق��ول �إن يف
�سورية طائفية».
ف���ص�برا ن�ف���س��ه ،مل ي�ت�ردد يف جمال�سه
اخل ��ا�� �ص ��ة ،وال� �ع ��ام ��ة ،يف م �ه��اج �م��ة خ �ي��ار
«الإخ� ��وان» ع��دم ت�سليمه رئا�سة جمل�سهم
ال��ذي ي�سيطرون عليه ب�إحكام ويتحكمون
ب�صغري ق ��رارات ��ه وك �ب�يره��ا ،ف��وق�ف��وا �ضد
توليه الرئا�سة خلفاً لربهان غليون الذي
�أت�ع�ب�ت�ه��م «ن��رج���س�ي�ت��ه» ،فف�ضلوا «ال �ه��ادئ
امل�سامل املطواع» عبد البا�سط �سيدا ،الكردي
ال�سويدي الذي ال يعرتف به �أكراد �سورية.
�أح ����س � �ص�ب�را ب��ال���ص��دم��ة م ��رة ج��دي��دة
عندما �أق���ص��ي ع��ن ع�ضوية املجل�س ،لكن
ال�صفقة �أتت به مرة جديدة من العدم �إىل
رئا�سة املجل�س ،م��ا ي�سمح لهذا ال�شيوعي
الي�ساري العتيق بال�سفر مرة جديدة على
«الدرجة الأوىل» والإقامة يف فنادق النجوم
اخل�م����س ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ��س�ي��ارات املرافقة
التي �سريكبها ،بد ًال من التاك�سيات العتيقة
التي اعتادها يف �صغره و�شبابه و�أيام ن�ضاله.
حت��ول ��ص�برا ال���ش�ي��وع��ي امل���س�ي�ح��ي� ،إىل
واج �ه��ة ج��دي��دة ل�ـ«جم�ل����س ق �ن��ده��ار» كما
ي�سميه بع�ض املعار�ضني ال�سوريني ،الذين
مل يتوانوا ع��ن الت�شهري ب�صربا باعتباره
«ك��رزاي �سورية» وال�ق��ول �إن��ه ل��ن ي�ستطيع
بعد اليوم «الذهاب �إىل احلمام �إال ب�إذن من
الإخوان».
ن�شر �صربا العديد من املقاالت الرتبوية
والثقافية ،وهو يكتب يف �أدب الأطفال ،وله
عدة جمموعات ق�ص�صية ،لكن املفارقة �أن
الكاتب يف �أدب الأطفال قال يف �أول ت�صريح
له بعد «انتخابه» رئي�ساً للمجل�س ثالثيته
التي باتت م�شهورة « :نريد �سالحاً نريد
�سالحاً نريد �سالحاً»!

ول � ��د ج� � ��ورج �� �ص�ب�را يف م ��دي �ن ��ة ق�ط�ن��ا
مبحافظة ريف دم�شق  11متوز  ،1947در�س
االبتدائية والإعدادية يف مدار�سها ،وتخرج
من دار املعلمني العامة بدم�شق عام ،1967
ح�ي��ث م��ار���س ال�ت�ع�ل�ي��م يف م��دار���س دم�شق
وريفها خالل متابعته درا�سته يف جامعتها
لا
ال�ت��ي ت�خ��رج منها يف ال �ع��ام  ،1971ح��ام� ً
�إج��ازة يف الآداب  -ق�سم اجلغرافيا ،انتقل
ب�ع��ده��ا «ال���ش�ي��وع��ي ال �� �س��وري امل �م��ان��ع» �إىل
ال��والي��ات املتحدة والتحق بجامعة انديانا
الأم�يرك �ي��ة ليتخرج منها يف ال �ع��ام 1978
خبرياً بتقنيات �أنظمة التعليم والتلفزيون
الرتبوي ليبد�أ رحلة «املعار�ضة» للنظام من
بعدها.
انت�سب �إىل احل��زب ال�شيوعي ال�سوري
(امل �ك �ت��ب ال���س�ي��ا��س��ي) ع ��ام  ،1970وك ��ان يف
عداد الذين تولوا م�س�ؤولية العمل احلزبي
وقيادته� ،إثر حملة االعتقاالت الكبرية التي
ت�ع��ر���ض ل�ه��ا ع��ام  ،1980ان�ت�خ��ب ع���ض��واً يف

خَ �ب�رتُ يف حياتي الطويلة جت��ارب ع��دي��دة،
وم��رت ب��ي ح��وادث �أق��ل م��ا يقال فيها ،بح�سب
امل�ع��اي�ير ال���س��ائ��دة ،أ�ن�ه��ا حمفوفة مبخاطر ال
ينجو منها �إال ذو حظ كبري ،و�أ�ستذكر بع�ضها
كما لو �أنها طرفة تثري ال�ضحك وتبعث على
االب �ت �� �س��ام ،ب�ي�ن�م��ا يف ح�ي�ن�ه��ا ،ك��ان��ت تخيفني
وحت�ي�ي�ن��ي يف ق�ل��ق ال ن�ه��اي��ة ل���ش��دت��ه ،وبع�ضها
الآخ ��ر م��ا زال م�ن��زرع�اً يف �ضمريي ليذكّرين
كيف يُقتل الأب��ري��اء ب�لا �سبب وك�ي��ف ي�سجن
النا�س ظلماً وقهراً.
اكت�شفت اليوم �أن جناتي من تلك العواقب
الوخيمة مل تكن �صدفة ،وال هروباً من القدر،
فقد عرّ�ضتني بع�ض تلك التجارب للموت مرات
ع��دي��دة ،منها م��ن ج ��راء ال�ق���ص��ف الع�شوائي
والقتل على الهوية ،ومنها ب�سبب انفجار �سفارة

اللجنة املركزية للحزب عام  ،1985واعتقل
عام  ،1987حكم عليه بال�سجن ملدة � 8سنوات
من قبل حمكمة �أمن الدولة العليا� ،أم�ضاها
يف �سجن �صيدنايا الع�سكري ،و�أطلق �سراحه
عام  1995بعد انق�ضاء فرتة احلكم.
ويف عام  2000انتدبه احلزب ممث ًال له يف
التجمع الوطني الدميقراطي ،و�صار ع�ضواً
يف القيادة املركزية للتجمع ،وانتخب ع�ضواً
يف اللجنة املركزية بنتيجة �أعمال امل�ؤمتر
ال �� �س��اد���س ل�ل�ح��زب ع ��ام  ،2005وان�ت�خ�ب�ت��ه
اللجنة املركزية ع�ضواً يف �أمانتها املركزية،
و� �ش��ارك يف الأع �م��ال الت�أ�سي�سية لإع�ل�ان
دم�شق للتغيري الوطني الدميقراطي عام
 ،2005وكان ع�ضواً يف �أمانته امل�ؤقت.
مع بداية التمرد ال��ذي �أطلق عليه ا�سم
«ال�ث��ورة ال�سورية» ،وق��ف ج��ورج �صربا �إىل
جانب املتمردين ال�سّ ورين بقوّة ،ويف وقت
الحق ،غادر �سورية �إىل فرن�سا وان�ضم �إىل
الأمانة العامة للمجل�س الوطني.

عربية كنت �أعمل يف مبنى مال�صق لها ،و�أخرى
بفعل �سيارة ملغومة كنت �أحت�سي قهوة ال�صباح
يف مقهى دمرته العبوة بكامله.
و أ�ق ��ل تلك ال�ت�ج��ارب خ �ط��ورة ،ك��ان��ت كفيلة
بزجي يف ال�سجن لآج��ال غري معروفة ،ولوال
ان�ت�ه��اء عواقبها بفعل م��رور ال��زم��ن ،م��ا كنت
� �ص � ّرح��ت ب �ه��ا ه �ن��ا ،ن �ع��م ،جن� ��وت م ��ن ع�ق��وب��ة
ال�سجن ،ولكني مل �أك��ن �أ�ستحقها ،لأن�ن��ي مل
�أرتكب يف تلك املنا�سبات جرماً فيه �أذي��ة لأحد
م��ن ال�ع��امل�ين ،ومل �أخ�ت�رق ق��ان��ون�اً فيه حماية
لل�صالح العام.
من �إحدى التجارب� ،أنني كنت مبتلياً بوثيقة
�سفر ال ت�سمح يل مب�م��ار��س��ة ح�ق��ي يف ال�سفر
�أو التنقل يف البلدان الأجنبية ،وح�ين ت�سنّت
يل �أول فر�صة ،ا�ستح�صلت على وثيقة �أخرى

نقطة على السطر!
لقد بلغ ال�سيل الزبى ..و�آن للعقل �أن ي�سود ويحكم،
و�آن للغرائز �أن ت �ت��وارى وت�تراج��ع وتختفي ،ال بل
بعبارة �أو�ضح� ،آن للغرائز الب�شرية اجلوفاء� ،أن تقتلع
م��ن ال�ن�ف��و���س ،لت�صفو ت�ل��ك ال�ن�ف��و���س وت�صفو معها
�أجواء الوطن ،فتح ّل املحبّة ويرت�سّ خ الإخاء ،وي�سود
التفاهم ،وينت�شر العدل ،ويطفو القانون على ما عداه
م��ن اجتهاد وت ��أوي��ل ،وال�ت�ف��اف ،وحت��اي��ل ..ف�لا يعود
مطاطاً وفق �أهواء هذا �أو ذاك ..وال يبقى من �سقف
ي�شهد �صيفاً و�شتاء يف �آن معاً� ،أياً كانت الذريعة ،و�أياً
كان احلاكم ،ومهما كان لون وجن�س املالئكة..
�أخي يف املواطنية :فكر ملياً قبل �أن تت�سرع لتلبية
�صوت من هنا �أو هناك!
فكر �أنك �إن�سان لك حريّتك ور�أيك وقرارك ..فلي�س
يف كل مرة تُنده فيها �إىل امل�شاركة يف عمل ما� ،أو فعلة
ما ،تكون من �أجل م�صلحتك وم�صلحة الوطن ،وال
حتى يف م�صلحة �أخيك يف املواطنية! �إمن��ا غالباً ما
يطرح ال�صوت عليك و�أمثالك من �أجل طارح ال�صوت
عينه ،ولغاية يف نف�سه ،ومل�أرب �شخ�صي بحت..
ل��ذل��ك ..خذ الوقت الكايف للتحليل والتمحي�ص،
قبل التلبية �أو عدمها ..فمن حقك �أال تلبي �إذا مل
تقتنع ب���ص��واب�ي��ة ال �ط��رح وج� � ��دواه ..ال ب��ل م��ن حق
الوطن عليك املجاهرة بــ«ال» عالية تطلقها يف وجه
ال��ذي يحاول اال�صطياد يف مياه الوطن العكرة! ال
تخافه ،بل عوده على �سماع كلمة «ال» عندما ال يكون
حمقاً يف طرحه وق��ول��ه ودع��وت��ه ..فتكون بذلك قد
انت�صرت له على نف�سه الأمّارة بال�سوء ،وتنجّ يه �إذا ما
ثاب �إىل ر�شده وعقله من �سوء العاقبة ..ورمبا تتمكن
من �أن ت�صيرّ ه مواطناً �صاحلاً يعمل ويت�صرف بوحي
من عقله.
�أخي ..كي تبقى راية الأرز تظللنا ،وكي يبقى الوطن
موحداً يحت�صننا ،جتنّب الهرولة خلف اخل�صو�صيات
مهما بلغ �ش�أنها ،و�أقلع عن تلبية ال�صوت الن�شاز مهما
بلغ حجم مطلقه.
هناك �أدمغة و�أيدٍ تعمل يف اخلفاء طوراً ،ويف العلن
طوراً �آخر على تغيري معامل الوطن اجلغرافية ورايته
امليثاقية ال على تغيري النظام وح�سب!
فاحذر الوقوع يف �شراكها املن�صوبة يف غري موقع
واجت��اه ،والتي ترمي �إىل تطويعك �أداة طيعة ،تنفّذ
م�شيئتها� � ،س��واء أ�ك ��ان ه��ذا ب��ال�ترغ�ي��ب وم��ا �أك�ثره��ا
و�سائلة� ،أم بالرتهيب وما �أكرثها �أدواته �أي�ضاً!
�أخي ..كن ال�صوت العاقل الهادر يف الربيّة ،لت�أن�س
�إىل �صوت احلق الرحمن الرحيم.
نبيه الأعور

ال هوية أ�ح��د مواطني �إيرلندا
م ��زوّرة ،منتح ً
ال�شمالية ،ف�أ�سرفت يف ال�سفر ،ومررت مبطارات
ب��اري����س ول �ن��دن وب��رل�ين وط��وك�ي��و م�ستخدماً
اجلواز املزوّر.
وحني ك�شف البولي�س اخلا�ص يف مطار لندن
هويتي احلقيقية بعد ثماين �سنوات ،علق �أحد
املحققني على ك�ثرة الأخ�ت��ام احل��دودي��ة ،وقال
لزميله« :يتنقل �صاحبنا بالطائرة ب�ق��در ما
�أتنقل ب�سيارتي �إىل مركز عملي».
و�أث �ن��اء احل ��رب الأه�ل�ي��ة يف ل�ب�ن��ان ،تعر�ضت
ل�ل�ق�ت��ل ع �ل��ى ال �ه��وي��ة �أو اخل �ط��ف ع �ل��ى أ�ح ��د
احلواجز الطائفية ،والحظت عالمات اخلوف
والهلع ترت�سم على وجوه �أبرياء مثلي �أوقفنا
معاً على نف�س احلاجز ،وت�ساءلت ،كيف يخاف
ال�ب�ريء وامل�ظ�ل��وم ،بينما ي��زداد امل�ج��رم تبجّ حاً

وج� � ��ر�أة ك�ل�م��ا ��س�م��ع امل �خ �ط��وف ي �ت��و���سّ ��ل �إل �ي��ه
ويرجوه �أن يعفو عنه ويخلي �سبيله؟ وقلت يف
نف�سي� ،إنه ملن الأوىل �أن يخاف الظامل واملجرم،
ال �أن تخاف ال�ضحية.
وت� �ك ��ررت ال �ت �ج��ارب امل���ش��اب�ه��ة يف م�ن��ا��س�ب��ات
عديدة ،ومفاد القول� ،إنني تعر�ضت للقتل على
الهوية ،م��ع �أن�ن��ي مل �أك��ره أ�ب ��داً �إن�ساناً ب�سبب
ه��وي�ت��ه� ،أو م�ع�ت�ق��ده� ،أو ع��رق��ه ول ��ون ب�شرته،
وكنت ��س��أُز ّج بال�سجن ملجرد �أنني جت��ر�أت على
القوانني التع�سفية ،و�أدركت �أن ما �أنقذين من
القتل وال�سجن وال�شدائد ،هو �أنني جنحت يف
اجتياز حاجز اخلوف ،الذي ي�أتي وقعه �أحياناً
�أ��ش��د م��ن ال�ق�ت��ل ،وك��ذل��ك مل ت��ردع�ن��ي قوانني
الدول اجلائرة عن �إ�صراري على ممار�سة حقي
الطبيعي يف احلياة الكرمية.
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بيروتيات
السينما في بيروت منذ أن كانت صامتة []3/2

روائع السينما العالمية تتسابق على دور عرض العاصمة
ق��د ت�ك��ون ب�ي�روت إ�ح ��دى ع��وا��ص��م ال���ش��رق القليلة،
ورمبا الوحيدة ،التي عرفت ال�سينما قبل �أن تتعرف �إليها
عوا�صم عديدة يف العامل.
وع �ل �ي��ه ن�ه���ض��ت دور ال���س�ي�ن�م��ا امل �ت �ع��ددة يف ب�ي�روت
التي قدمت يف خمتلف املراحل روائ��ع ال�سينما العاملية
والعربية ،و�صارت هدفاً ملنتجي ال�سينما العاملية لدخول
الأ�سواق العربية.
يف الأرب�ع�ي�ن�ي��ات ،ع��رف��ت دور ال�سينما �أف�ل�ام العنف
وال��رع��ب واخل��راف��ات ،مثل دك�ت��ور جيكل وم�سرت هايد،
وفرنك�شتني لبوري�س كارلوف ،وكينغ كونغ ،و�سكارفاي�س
من بطولة هوارد هوك�س� ،إ�ضافة �إىل �أفالم طرزان وبطله
ج��وين وي�سملر؛ بطل ال�سباحة الأومل�ب��ي ،وترا�س بولبا،
اجلبار القوقازي متثيل هاري بور ،كما عر�ضت الروائع
كالب�ؤ�ساء لفيكتور هيغو ،وذهب مع الريح لكالرك غيبل،
والرزاملر ل�سلفانا مانغانو ،وكازابالنكا ل�شارل بواييه.
وفيلم «كنغ كونغ» من متثيل فاي راي ،عر�ضته �صالة
الروك�سي �سنة  1933وحتدثت عنه بريوت ب�أكملها ،ملا فيه
من غرابة وروعة ،و�شهد ازدحاماً كبرياً ،وتتلخ�ص ق�صة

الفيلم ب�أن �إحدى البعثات ال�سينمائية �أبحرت �إىل �إحدى
اجل��زر النائية لإخ��راج �شريط ،بعد �أن اتفق قائدها مع
فتاة �شقراء (ف��اي راي) لتقوم ب��ال��دور ،وعندما و�صلت
البعثة �إىل اجل��زي��رة ،وج��دت �سكانها مهتمني ب�إقامة
عيد ر�أ���س �سنتهم ،وتقدمي �أجمل فتاة لديهم �إىل الإله
كونغ ،فيلحظهم رئي�س القبيلة ،ويطلب منهم التخلي
عن الفتاة ال�شقراء ليقدمها قرباناً �إىل الكونغ ،ثم عمد
بعد ذلك �إىل �سرقتها ،وهنا تبد أ� احلوادث بذهاب �أفراد
البعثة للبحث عنها ،وجت��ري بينهم وب�ين كونغ معارك
هائلة تنتهي بفوزهم وتخلي�ص الفتاة والعودة بكونغ �إىل
نيويورك ،لعر�ضه على اجلمهور وو�ضعه يف �أحد امل�سارح.
وعندما ترفع ال�ستارة ،يكون كونغ مكب ًال بالفوالذ،
ي��رى احل���س�ن��اء ال�ت��ي اختطفها وه ��ام ب�ح�ب�ه��ا ،فيحطم
ق�ي��وده ويخطف ال�ف�ت��اة م��ن ج��دي��د ،وي�ج��ري يف ��ش��وارع
نيويورك واجلماهري ترتاك�ض �أمامه من �شدة الهلع،
ثم يجنح �إىل ناطحة �سحاب ،فيت�سلقها مع مع�شوقته
احل�سناء ،وينتهي الأمر ب�أن تهاجمه الطائرات ،ومتكّن
من التغلب عليه ،فيقع من العلو ال�شاهق ويتحطم.

وث�م��ة حم�ط��ات ال ُت�ن���س��ى م��ن ذاك ��رة امل��دي �ن��ة ،منها
ع��رو���ض أ�ف�ل�ام «�أن �� �ش��ودة ال �ف ��ؤاد» ،و«ذه ��ب م��ع ال��ري��ح»،
و«ل�ي�ل��ى وال � ��وردة ال�ب�ي���ض��اء» ،و«ك �ف��ري ع��ن خطيئتك»
لعزيزة �أمري.
عُر�ض فيلم «�أن�شودة الف�ؤاد» ،وهو من متثيل بطلني
م��ن �أ��ص��ل لبناين هما ج��ورج �أبي�ض ون ��ادرة (وه��ي من
عائلة �شتيوي البريوتية) يف ني�سان �سنة  1932يف �صالة
التياترو الكبري التي �أن�ش�أها ج��ورج تابت ،وك��ان الفيلم
�صامتاً تذاع �أغانيه بوا�سطة ميكروفون ،وقد لقي �إقبا ًال
عظيماً ملّ��ا وج��د فيه البريوتيون م��ن اجل�م��ال واحلنان
امل� ؤ�ث��ر والغناء من ن��ادرة ب�صوتها العذب ال�شجي ،وقد
أ� َّم ال�صالة خم�سة ع�شر أ�ل��ف ن�سمة يف الأ��س�ب��وع الأول
لعر�ضه ،ما دفع �إدارة ال�صالة �إىل متديد عر�ضه ،وذاعت
منه �أغنية نادرة التي تقول فيها:
�آم�سعدي� ،أنت يف مرادي
�أيها البلبل احلنون
نن�شد �أن�شودة الف�ؤاد
ال حزن فيه وال �شجون

وقد �سُ مّيت ن��ادرة �أم�يرة الطرب ،ومثلت بعده فيلم
«�أن�شودة ال��رادي��و» مع امللحن حممد الق�صبجي ،وفيلم
«�شبح املا�ضي» مع بدرالما .ويُذكر �أن �أغاين هذا الفيلم
الأخ�ي�ر ك��ان��ت م��ن نظم الأدي ��ب عبا�س حم�م��ود العقاد،
ولنادرة �أغنيات �أخ��رى ا�شتهرت مثل طقطوقة :را�ضي
ب�صدك وجمالك ،وموال :مال قلبي م�شغول بحبك و�أنت
م�ش داري.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن فيلم «�أن�شودة الف�ؤاد» هو ق�صة
درامية من ت�أليف ن .الزار ،تدور حوادثها يف وادي النيل،
ق��ام بت�أليف احل��وار والق�صائد �شاعر القطرين خليل
مطران ،وحلّن الأغاين زكريا �أحمد و�أخرج الفيلم ماريو
فويل.
ن�شري �إىل �أن عر�ض فيلم «ليلى» ا�ستمر خم�سة ع�شر
�أ��س�ب��وع�اً ،ث��م �أوق ��ف ال�ع��ر���ض بعد ت��دخ��ل ��س�ف��ارة اململكة
الإي��ران �ي��ة لأن�ه��ا اع�ت�برت وق��ائ�ع��ه �إ� �س��اءة ل�ل�ف��ر���س ،وق��د
غنت فيه بهيجة هامن حافظ ب�صوت �أ�سمهان ،ومل تكن
هذه الأخرية قد ا�شتهرت بعد� ،أغنية «ليت للرباق عيناً
فرتى».
�أم��ا فيلم «ال ��وردة البي�ضاء» فكان �أول فيلم غنائي
ملحمد عبد الوهاب و�سمرية خلو�صي ،ومن �إخراج حممد
ك ��رميُ ،ع��ر���ض �سنة  1933يف ال�ت�ي��ات��رو ال�ك�ب�ير ،و�أع�ي��د
عر�ضه يف �سينما روي��ال ،وق��د زحفت ب�يروت مل�شاهدته،
و�أخ��ذت الن�ساء �أجمل زينتهن و�أناقتهن ،وباعت �شركة
بي�ضافون كومباين على �أث��ره� ،أل��وف اال�سطوانات التي
ر�سم يف و�سطها �صورة وردة ،وكانت تباع يف حمل داود
دباغيان يف �شارع اللنبي.
و ُذك��ر يومها �أن ت�سجيل ال�صوت مل يكن متقَناً كما
يجب� ،إذ �إن حركات ال�شفاه كانت ت�سبق ال�صوت مبا يزيد
عن الثانية �أو أ�ك�ثر ،و�أرج��ع ال�سبب �إىل كون �ضابط �آلة
الت�سجيل يف اال�ستديو كان فرن�سياً واملمثلون يختلفون
عنه ب�ألفاظهم ،فال يفهم �شيئاً مما ينطقون.
عن «بريوتنا»

�أحمد

رجال حول الرسول

عبد الرحمن
بــــن عــوف
لو رفع حجرًا
لوجد تحته
ذهــبـــــــــًا
َ

�أ�سلم ال�صحابي اجلليل عبد الرحمن بن عوف يف ال�ساعات الأوىل للدعوة ،وقبل �أن يدخل وخرج �إىل ال�سوق ،فا�شرتى ..وباع ..وربح! ومما جعل جتارته ناجحة مباركة ،حترّيه احلالل،
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم دار الأرقم ويتخذها مقراً اللتقائه ب�أ�صحابه ر�ضي اهلل ون�أيه ال�شديد عن احلرام ،بل عن ال�شبهات ،كذلك مما زادها جناحاً وبركة� ،أنها مل تكن لعبد
عنهم �أجمعني ،فهو �أحد الثمانية الذن �سبقوا �إىل الإ�سالم.
الرحمن وح��ده ،بل ك��ان هلل فيها ن�صيب �أوف��ى ،ي�صل به �أه�ل��ه ،و إ�خ��وان��ه ،ويجهّز به جيو�ش
عر�ض عليه �أبو بكر الإ�سالم هو وعثمان بن عفان والزبري بن العوام وطلحة بن عبيد اهلل الإ�سالم ،و�إذا كانت اجل��ارة وال�ثروات �إمنا تحُ �صى ب�أعداد ر�صيدها و�أرباحها ،ف�إن ثروة عبد
و�سعد بن �أبي وقا�ص ،فما غ ّم عليهم الأمر وال �أبط أ� بهم ال�شك ،بل �سارعوا مع ال�صدّيق �إىل الرحمن بن عوف �إمنا تُعرف مقاديرها و�أعدادها مبا كان ينفق منها يف �سبيل اهلل رب العاملني.
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،يبايعونه ويحملون ل��واءه ،ومنذ �أ�سلم �إىل �أن لقي ربه
عندما ك��ان عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه يجود بروحه الطاهرة ،ويختار �ستة رجال
يف اخلام�سة وال�سبعني من عمره ،وهو منوذج باهر للم�ؤمن العظيم ،ما جعل النبي �صلى اهلل من �أ�صحاب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آل��ه و�سلم ،ليختاروا من بينهم اخلليفة اجلديد،
عليه و�آله و�سلم ي�ضعه مع الع�شرة الذين ب�شّ رهم باجلنة ،وجعل عمر ر�ضي اهلل عنه ي�ضعه كانت الأ�صابع تومئ نحو ابن عوف ،وقد فاحته بع�ض ال�صحابة يف �أنه �أحق ال�ستة باخلالفة،
يل من
مع �أ�صحاب ال�شورى ال�ستة الذين جعل اخلالفة فيهم من بعده قائالً« :لقد تويف ر�سول اهلل فقال« :واهلل ،لأن ت�ؤخذ مدية ،فتو�ضع يف حلقي ،ثم ينفذ بها �إىل اجلانب الآخر �أحب �إ ّ
وهو عنهم را�ض» ،وفور �إ�سالم عبد الرحمن بن عوف ،حمل حظه املنا�سب من ا�ضطهاد قري�ش ذلك»!!..
وحتدّياتها.
وهكذا مل يكد ال�ستة املختارون يعقدون اجتماعهم ليختاروا �أحدهم خليفة بعد الفاروق
حني �أمر النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �أ�صحابه بالهجرة �إىل احلب�شة ،هاجر ابن عوف عمر حتى �أنب�أ �إخوانه اخلم�سة الآخرين �أن��ه متنازل عن احلق ال��ذي �أ�ضفاه عمر عليه حني
ثم عاد �إىل مكة ،ثم هاجر �إىل احلب�شة يف الهجرة الثانية ،ثم هاجر �إىل املدينة املنورة ،و�شهد جعله أ�ح��د ال�ستة الذين يختار اخلليفة منهم ،و أ� ّن عليهم �أن يجروا عملية االختيار بينهم
بدراً ،و أ�ُحداً ،وامل�شاهد كلها..
وحدهم �أي بني اخلم�سة الآخرين.
ً
ا
حجر
رفعت
لو
أيتني
�
ر
«لقد
فقال:
وده�شه
عجبه
أثار
�
د
ٍّ
ح
إىل
�
التجارة
كان حمظوظاً يف
و�سرعان ما �أحله هذا الزهد يف املن�صب مكان احلكم بني اخلم�سة الأجالء ،فر�ضوا �أن يختار
لوجدتُ حتته ف�ضة وذهباً»! فتجارته التي منت منواً هائ ًال �أخذت تفد على املدينة املنورة من هو اخلليفة من بينهم ،وقال االمام علي ر�ضي اهلل عنه« :لقد �سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
م�صر ،ومن ال�شام ،حمملة بكل ما حتتاج �إليه جزيرة العرب من ك�ساء وطعام..
و�سلم ي�صفك ب�أنك �أمني يف �أهل ال�سماء ،و�أمني يف �أهل الأر�ض» ،واختار ابن عوف عثمان بن
غداة هاجر امل�سلمون �إىل املدينة املنورة ،جرى نهج الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم يومئذ عفان للخالفة ،ف�أم�ضى الباقون اختياره.
على �أن ي�ؤاخي بني كل اثنني من �أ�صحابه؛ فالأن�صاري من �أهل املدينة يقا�سم �أخاه املهاجر
هذه حقيقة رجل ثري يف الإ�سالم ..وها هو ذا يف العام الثاين والثالثني للهجرة ،يجود
كل ما ميلك ،حتى فرا�شه ،ف�إذا كان تزوّج باثنني طلّق �إحداهما ليتزوجها �أخوه ،ويومئذ �آخى ب�أنفا�سه ،وتريد �أم امل�ؤمنني عائ�شة �أن تخ�صّ ه ب�شرف مل ّ
تخت�ص به �سواه ،فتعر�ض عليه وهو
الر�سول الكرمي بني عبد الرحمن بن عوف ،و�سعد بن الربيع ،فقال �سعد لعبد الرحمن� :أخي ،على فرا�ش املوت �أن يدفن يف حجرتها �إىل جوار الر�سول و�أبي بكر وعمر ،لكنه م�سلم �أح�سن
�أنا �أكرث �أهل املدينة ماالً ،فانظر �شطر مايل فخذه ،وحتتي امر�أتان ،فانظر �أيتهما �أعجب لك الإ�سالم ت�أديبه ،في�ستحي �أن يرفع نف�سه �إىل هذا اجلوار ..لكن �سكينة اهلل �سرعان ما تغ�شته،
حتى �أطلقها ،وتتزوجها ،فقال له ابن عوف :بارك اهلل لك يف �أهلك ومالك ..دلوين على ال�سوق ،فك�ست وجهه غاللة رقيقة من الغبطة امل�شرقة املتهللة املطمئنة.
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الملح الوردي ..كريستال طبيعي في الهماليا
حتول امللح الوردي يف الهماليا لي�صبح
امل �ل��ح الأك �ث��ر رواج � � �اً يف �أو�� �س ��اط ال�ط�ه��اة
وخ�ب�راء التغذية وال�صحة ،وح�ت��ى حمبي
ال��دي�ك��ورات البيئية يف ال�سنوات الأخ�ي�رة،
وق��د �أو� �ص��ى ال�ط�ه��اة امل���ش��اه�ير م��ن أ�م�ث��ال
جيمي �أوليفر بامللح الوردي اللون ،بالنظر
�إىل نكهته اخلفيفة وامل�م�ي��زة يف الأط�ب��اق،
بينما عمد العديد من م�صممي الديكور
ح��ول العامل �إىل ال�تروي��ج مل�صابيح خا�صة
م���ص�ن��وع��ة م��ن أ�ل � ��واح ه ��ذا امل �ل��ح اجل�م�ي��ل
الهيئة ،الذي يبدو كالكري�ستال امللون لكل
من يرغب ب�إ�ضفاء عنا�صر جديدة حيوية
وطبيعية �إىل منزله.
�إىل ذل��ك ،قامت العديد من املنتجعات
املتخ�ص�صة بالعالج بامللح ال��وردي �أي�ضاً،
وهي تقدم جمموعة وا�سعة من العالجات
امل�ه��دئ��ة واحل �م��ام��ات ال�ع�لاج�ي��ة ،ا��س�ت�ن��اداً
�إىل هذا املنتج الطبيعي ال�سحري على ما
ي�ب��دو ،علماً �أن معظم الإم� ��دادات العاملية
م��ن ه ��ذا امل �ل��ح ال � ��وردي ال ��ذي حت ��ول على
منتج ذات �شعبية كبرية ،ت�أتي من مناجم
امللح يف خيورا ،التي تقع عند �سفوح جبال
الهماليا ،بعيداً بنحو  260كيلومرتاً عن
اله��ور يف باك�ستان ،وي�ت��م ا�ستخراج مئات
الآالف من الأطنان من هذا امللح ال�صخري
م��ن امل �ن��اج��م يف خ �ي��ورا ك��ل ع ��ام ،وي�ج��ري
ت�صديره مبعظمه �إىل ال �غ��رب ،حيث يتم
بيعه باعتباره من �أغلى التوابل� ،أو حتويله
�إىل م�صابيح غالية الثمن تتو�سط �صاالت
العر�ض يف �أك�ثر املحال الفاخرة يف الدول
الأوروبية.
ع�ن��دم��ا تنظر �إىل أ�ل ��واح امل�ل��ح ال ��وردي
و��ص�خ��وره ال�صغرية ،يخيل إ�ل�ي��ك للوهلة
الأوىل ب�أنك تنظر �إىل قطع من الكري�ستال
الزهرية اللون التي تخطف الأنظار� ،سواء
�أكانت القطع �صغرية �أم كبرية ،و�إن جتولت
داخ��ل مناجم امل�ل��ح اخل�لاب��ة يف الهماليا،
ف�إنك ت�شعر ب�أن هذه ال�صخور اجلميلة �إمنا
تنتمي �إىل مكان �آخر خارج كوكب الأر�ض،
�إذ ما من �صخر ي�ضاهيها جمالية وروعة.
عمال املناجم
كل ي��وم ،ي�سلك عمال املناجم طريقهم
الطويل �إىل �سفوح الهماليا ،حيث يغرقون
يف مناجم كبرية من امللح ال��وردي ،اعتادت

وقد بات العديد من ال��زوار ي�أتون من
دول خمتلفة ل��زي��ارة م�ن��اج��م الأم�ل��اح يف
الهماليا ،التي ال تقل رون�ق�اً وج�م��ا ًال عن
مناجم الأمالح ال�سياحية يف النم�سا و�أملانيا
ب�شهادة اجلميع.
ال�سيّاح ..و�ألواح امللح
ال �ك �ث�ير م ��ن ال �� �س �ي��اح ب ��ات ��وا ي���ش�ترون
�ألواحاً من امللح الوردي ال�ستخدامه ،لي�س
يف ال�ط�ع��ام ف�ح���س��ب ،ب��ل �أي �� �ض �اً يف الطهي
عليه ،لأن��ه يتحمل النار �إىل حد كبري� ،أو
حتى ل�صنع امل�صابيح وبع�ض قطع الديكور
وامل�ن�ح��وت��ات اجل�م�ي�ل��ة ،خ���ص��و��ص�اً �أن ه��ذه
ال�ق�ط��ع م��ن الأم�ل��اح ال��وردي��ة ق ��ادرة على
امت�صا�ص الرطوبة ،وتنقية الهواء و�إ�ضفاء
الهدوء على الغرفة ،ناهيك عن �أن لونها
جميل للغاية حينما ت�ضاء ،وهي بال �شك
تعطي قيمة �إ�ضافية للديكور لأي غرفة يف
املنزل �أو ال�شركة.
وق ��د ب ��ات ال �ع��دي��د م��ن خ�ب�راء الفينغ
� �ش��وي ي �ل �ج ��أون �إىل ه ��ذه ال �� �ص �خ��ور من
الأم� �ل ��اح ال� ��وردي� ��ة ال� �ل ��ون ،لأن� �ه ��ا ت��وح��ي
ب��ال�ه��دوء واال� �س�ت�رخ��اء ،وتن�شر بح�سبهم
ذب��ذب��ات إ�ي�ج��اب�ي��ة يف امل �ك��ان امل��وج��ودة فيه،
كونها ت�ستند يف تكوينها �إىل العديد من
العوامل الطبيعية.
منتجع جديد
�أن تكون بحريات هادرة قبل �آالف ال�سنني ،ال�شائعة عن الإعياء والتعب ال��ذي ي�صيب
ه ��ذه الأم �ل��اح اجل�م�ي�ل��ة ال���ش�ك��ل وال�ط�ع��م ع�م��ال امل�ن��اج��م ج��راء عملهم حت��ت الأر���ض
التي �أ�صبحت ذات �شعبية كبرية يف العامل ول�ساعات طويلة� ،إال �أن احل��ال خمتلف يف
ال �ي��وم ،ت�شكلت يف امل��ا��ض��ي ب�ع��دم��ا تبخرت هذه املناجم الوردية اللون ،وعند تق�صي
مياه املحيط بفعل حرارة ال�شم�س القوية ،الأ��س�ب��اب ،ف ��إن احلقيقة مثرية لالهتمام،
لتتحول املنطقة �إىل مناجم وكهوف خالبة فقد تبني للعلماء �أن لهذه الأمالح القدرة
حت��وي ب�ين جنباتها م�ع��دن�اً ق�ي�م�اً للغاية ع�ل��ى حت���س�ين امل ��زاج وم���س��اع��دة امل ��رء على
يباع ب�أ�سعار عالية للغاية يف اخل��ارج ،حيث اال�سرتخاء واملحافظة على هدوء �أع�صابه،
الإق�ب��ال عليه كبري ب�صفته منتجاً جديداً لذلك ف�إن العديد من املنتجعات ال�صحية
وم �ث�ي�راً ل�لان�ت�ب��اه وااله �ت �م��ام ،خ���ص��و��ص�اً العاملية تعتمد على الأم�لاح �إىل حد كبري،
ب�سبب م��زاي��اه ال�صحية ،لي�س فقط على واحل ��ال ال يختلف ه�ن��ا م��ع ع�م��ال املناجم
ال�صحة اجل�سدية بل �أي�ضاً النف�سية.
يف الهماليا ال��ذي مي�ضون �ساعات عملهم
وال� �ل ��اف � � ��ت يف الأم � � � � � ��ر� ،أن ج �م �ي��ع الطويلة من دون تذمر �أو تعب ،مع الإ�شارة
ع �م��ال امل �ن��اج��م ي �ب��دون يف غ��اي��ة ال���س�ع��ادة �إىل �أن ه��ذه الأم �ل�اح ت�ساعد ع�ل��ى تنقية
واال��س�ترخ��اء ،فعلى ال��رغ��م م��ن املعلومات الهواء.

يف باك�ستان القريبة ي� ؤ�م��ن الكثريون
ب�أهمية امللح ال��وردي يف العالج وا�سرتخاء
الأع�صاب ،حتى �أن أ�ح��د كبار امل�ستثمرين،
وي��دع��ى ��س�ب�خ��ات ق��دي��ر ب ��ات ،ق ��رر �إن���ش��اء
منتجع ��ص�ح��ي ك��ام��ل ،م�ب�ن��ي م��ن �صخور
امل �ل��ح ال � ��وردي ،وي�ع�ت�م��د يف ع�لاج��ات��ه على
هذه ال�صخور اجلميلة التي �أ�ضيء بع�ضها
ب�ل�م�ب��ات ��ص�غ�يرة خ��ا��ص��ة منحت احل�ج��ارة
جما ًال �إ�ضافياً.
يف الواقع ،ف�إن كل �شيء يف هذا املنتجع
ال�صحي ال��ذي يخطف الأن�ف��ا���س ،م�صنوع
م��ن ق �ط��ع امل �ل��ح ال � ��وردي امل �ع��اجل��ة ب��دق��ة،
وامل �ن �ح��وت��ة ب �ط��رق رائ� �ع ��ة ،ح �ت��ى ج ��دران
احلمامات البخارية ،والأر�ضيات م�صنوعة
من امللح الوردي املر�صو�ص بحرفية عالية،
ويقول قدير ب��ات ،إ�ن��ه ا�ستخدم  1400طن

م��ن امل�ع��دن اجلميل ل�صنع منتجعه ال��ذي
يجذب �إليه الزوار اليوم من خمتلف �أنحاء
ال�ع��امل ،ب�سبب ف��رادت��ه وغرابته والفوائد
ال�صحية املتوخاة منه.
وجت ��در الإ� �ش��ارة �إىل �أن باك�ستان هي
الدولة الأوىل جلهة ت�صدير امللح ال��وردي
الذي يتم ا�ستخراجه من الهماليا ،كونها
ت���س�ت�ق�ط��ب ال �ك �ث�ير م��ن أ�� �ص �ح��اب امل�ن��اج��م
الذين يعر�ضون ما ا�ستخرجوه هناك ،ليتم
ت�صديره �إىل اخلارج بكميات كبرية �شهرياً.
ويقول امل�ستثمر قدير بات�« :إننا ن�صدر
ه ��ذا امل �ل��ح ب�ك�م�ي��ات ك �ب�يرة �إىل ك��ل �أن �ح��اء
العامل ،لذلك قلت لنف�سي ملاذا ال ن�ستخدمه
حملياً يف فكرة مبتكرة» ،وقد القى املنتجع
جن��اح�اً الف�ت�اً يف باك�ستان التي تفتقر �إىل
مثل هذه املنتجعات ال�صحية الفاخرة ،وقد
تلقفته ب�سرعة و�سائل الإعالم الغربية التي
و�صفته ب�أنه الوجهة ال�سياحية التالية يف
أ�ك�ثر ال��دول الآ�سيوية تطرفاً ،وق��د متكن
من خالل احلملة الرتويجية التي رافقت
�إن�شاءه من جذب الكثري من ال�سياح الذين
�أتوا خ�صي�صاً �إىل باك�ستان لتفقده وزيارته
واختبار عالجاته القائمة على الأمالح.
ويف منطقة اله��ور العديد م��ن املعابد
و أ�م��اك��ن ال�صالة التي ت��زدان ب�أحجار امللح
ال ��وردي امل���ض��اءة ال�ت��ي تعطي امل�ك��ان رون�ق�اً
وجمالية وخ�صو�صية.
ه��ذا وتنت�شر يف باك�ستان ال�ع��دي��د من
امل �ح��ال ال �ت��ي ت�ب�ي��ع م�ن�ح��وت��ات وم���ص��اب�ي��ح
م�ضاءة م�صنوعة من امللح ال��وردي ،والتي
ي �ت ��راوح � �س �ع��ره��ا ب�ي�ن م�ن�ط�ق��ة و�أخ� � ��رى،
وحم� ��ل و آ�خ � � ��ر ،وي �ع �ت �م��د ال �ك �ث�ي�رون على
عائدات مبيعات احلرف امل�صنوعة من هذه
الأمالح ،وباتوا يحرتفون النحت ويعلمون
�أب �ن��اءه��م ه ��ذه امل �ه �ن��ة ،ك��ون�ه��ا ت ��در عليهم
الأرب��اح ،وم��ع ارتفاع الطلب على املنتجات
امل�صنوعة م��ن امل�ل��ح ال ��وردي ح��ول ال�ع��امل،
ويف العوا�صم الأوروبية ،وبني امل�شاهري من
الطهاة واملمثلني وم�صممي الديكور ،ارتفع
�سعر ه��ذه القطع �إىل ح��د ك�ب�ير ،علماً �أن
م�ستوردي ه��ذه الأم�ل�اح يربحون الكثري،
ف�ه��م ع ��ادة م��ا ي���ش�ترون�ه��ا ب��أ��س�ع��ار �أرخ����ص
ب �ك �ث�ير ،ل�ي�ب�ي�ع��ون�ه��ا ب���س�ع��ر �أع� �ل ��ى ،ب�سبب
ارت �ف��اع الطلب عليها وعر�ضها يف أ�م��اك��ن
فاخرة وراقية من العوا�صم الأوروبية ودور
ال�ع��ر���ض وال �� �ص��االت اخل��ا��ص��ة باملنحوتات
املودرن.
وي �ت �� �س��اب��ق ك� �ب ��ار ال� �ط� �ه ��اة يف ال �ع��امل
للرتويج للملح ال ��وردي ،لي�س فقط لأن��ه
ج��دي��د ن��وع�اً م��ا و�شكله ج��ذاب للغاية ،بل
لأنه يحتوي على معادن ومكونات غذائية
و�صحية عالية ،حتى �أن العديد منهم باتوا
ي�شرتون �ألواحاً كطوب القرميد ويعتمدون
على و�ضعها على النار وا�ستخدامها للطهو،
ك ��أن يتم طهو ال�سمك والبي�ض وال��دج��اج
واللحوم على ال�صخر امللحي ،الذي ميت�ص
ال�ن��ار وي�ت�ح��ول �إىل قطعة م�شتعلة متاماً
كنار املوقد تتيح الطهي بحرارة منا�سبة،
ومتنح الطعام املطهو نكهة خا�صة ومميزة.
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عالم المرأة

هل يساعد عمل المرأة في استقرار الحياة الزوجية؟
قد يعار�ض الزوج �أحياناً عمل الزوجة،
حر�صاً منه على عدم تعر�ضها لل�ضغوط
اليومية والتوتر يف جم��ال العمل ،الأم��ر
الذي ينعك�س على الأ�سرة وال��زوج وتربية
الأبناء ،وعلى الرغم من �أن توترات العمل
�أم ��ر ط�ب�ي�ع��ي� ،إال �أن �ه��ا ق��د ت �ك��ون جت��رب��ة
مفيدة للزوجة تنفعها �أكرث ما ت�ضرها.
ويف ه��ذا ال���س�ي��اق� ،أو� �ض��ح ال�ع�ل�م��اء �أن
التعا�سة الزوجية غالباً ما تدفع الزوجات
�إىل العمل وغ�ي��اب اال��س�ت�ق��رار العاطفي،
ف��ال���س�ع��ادة ال��زوج�ي��ة تلعب دوراً ه��ام �اً يف
توجّ ه الرجال �أو الن�ساء �إىل العمل.
فقد ق��ام علماء االج�ت�م��اع با�ستخدام
ب�ع����ض امل �ع �ل��وم��ات ،وذل ��ك ل��درا� �س��ة ت� أ�ث�ير
الوظيفة والعمل على ال�سعادة الزوجية،
وق�ي��ا���س درج ��ات اال��س�ت�ق��رار ال�ع��اط�ف��ي يف
وقتني خمتلفني ،حيث وج��دوا �أن معدل
انخراط الزوجات يف العمل كان �أعلى عند
من �سجّ لوا �شعوراً بعدم ال�سعادة.
وي � ��رى اخل �ب ��راء �أن ن��وع �ي��ة احل �ي��اة
الزوجية ت�ساعد يف التنب�ؤ عن مدى توجه
الزوجات �أو الأزواج للعمل لفرتة طويلة،
حيث تبني �أن الن�ساء �أو الرجال الذين ال
ي�شعرون بال�سعادة يف زواج�ه��م يندفعون
�إىل العمل �ساعات طويلة.
وت�شري الدرا�سات �إىل �أن العمل يقلل
احتماالت املناو�شات وامل�شكالت الزوجية،
الأم��ر ال��ذي يزيد ا�ستقرار عالقة ال��زواج
بني الطرفني.
العمل �صحة

عادات �سليمة

�أما �إذا كنت ام��ر�أة عاملة ،وت�شعرين
وي ��ؤك��د اخل�ب��راء �أن ج�م��ع امل � ��ر�أة بني بال�ضغوط ،فعليك تغيري ك��ل ع��ادات��ك
عملها وكونها زوج��ة �أو لها �شريك حياة ال �ق��دمي��ة اخل��اط �ئ��ة ،وات �خ ��ذي مكانها
و أ�ط �ف��ال ق��د ي�ساعد على متتعها ب�صحة �أخرى �سليمة ،حفاظاً على �صحتك.
جيدة.
«ال�ث�ب��ات» ت�ق��دم لك �أه��م التو�صيات
تتبعت
درا�سة
من
بيانات
حتليل
وبعد
التي ميكن �أن ت�ساعدك يف التخفيف من
�صحة م��واط �ن��ات ب��ري�ط��ان�ي��ات ول ��دن ع��ام �أعبائك:
 ،1946اكت�شف العلماء �أن الن�ساء الالئي
 ال تتوقعي �أن يقوم زوجك و�أبنا�ؤكلعنب �أدواراً م�ت�ع��ددة يف احل�ي��اة انخف�ض بامل�شاركة تلقائياً يف املهام املنزلية التي
لديهم خطر املعاناة من م�شاكل �صحية �أو يقع عب�ؤها عليك ،واعلمي �أنه كلما زاد
البدانة يف منت�صف العمر ،مقارنة بربات �صياحك وعبو�سك، وغ�ضبك يف مواجهة
املنازل �أو الأمهات الالئي يعي�شن من دون هذا املوقف ،تعالت �شكواك واحتجاجك
�شريك حياة� ،أو الن�ساء من دون �أطفال ،ل �ت �ع��دد م�سئولياتك، ف� � ��إن ال�ن�ت�ي�ج��ة
وقالت �إحدى الباحثات� ،إن الن�ساء الالئي امل �ت��وق �ع��ة ه ��ي مت �� �س��ك �أف � � ��راد �أ� �س��رت��ك
ل�ع�بن �أدوراً م�ت�ع��ددة ع�ل��ى امل ��دى البعيد ،مبوقفهم و�إح�ج��ام�ه��م ع��ن امل�شاركة يف
مت�ت�ع��وا ب�صحة ج�ي��دة ح�ت��ى ��س��ن ال��راب�ع��ة �أع �م��ال املنزل ،وب�ن��اء على ذل��ك� ،إذا مل
واخلم�سني.
تنجحي يف �إقناعهم مب�ساعدتك ب�صورة
الالئي
الن�ساء
أن
�
الباحثون
واكت�شف
تلقائية ،فعليك القيام ب�ه��ذه الأع�م��ال
كن رب��ات منزل يف معظم �أوق��ات حياتهن ،بنف�سك، و�ست�شعرين ب��ال��راح��ة عندما
ك��ن �أك�ث�ر ع��ر��ض��ة ل�ل�م�ع��ان��اة م��ن م�شاكل جت��دي��ن �أن ه��ذه ال��واج�ب��ات ق��د متكّنت
�صحية ،وج��اء يف املرتبة الثانية الأمهات م��ن ال�ق�ي��ام بها مبفردك ،و�إذا مل يكن
الالئي يع�شن بال �شريك حياة ،والن�ساء ه �ن��اك ال��وق��ت ال �ك��ايف ل�ت�ن�ظ�ي��م امل �ن��زل،
الالئي مل ينجنب.
ف�لا تنزعجي ،و�سيتفهم �أف��راد الأ��س��رة
وك ��ان ��ت رب � ��ات امل � �ن ��ازل �أك �ث��ر ع��ر��ض��ة ظروفك ،ثم اعملي بعد ذلك بذكاء كي
ل��زي��ادة ال ��وزن ،وه��ذه الفئة اكتُ�شف فيها تك�سبي م�ساعدتهم لك.
�أعلى معدل للبدانة بن�سبة  ،% 38بينما
 تكلمي م��ع �أط�ف��ال��ك ع��ن الفائدةالن�ساء
ك��ان امل�ع��دل يف �أدن��ى درج��ات��ه ل��دى
ال �ت��ي ت �ع��ود ع�ل��ى الأ� �س��رة م��ن امل���ش��ارك��ة
�ن
�
م
و
�ات،
ال �ع��ام�ل�ات وال ��زوج ��ات والأم � �ه� �
يف ت��وف�ي�ر دخ� ��ل �إ� � �ض� ��ايف، م ��ن دون �أن
بني
أة
�
�ر
�
�
مل
امل �ع��روف م�ن��ذ ف�ت�رة �أن ج�م��ع ا
ت�شعريهم ب� أ�ن��ك �شهيدة، وق��دم��ي لهم
ؤدي
إىل
�
�
ي
العمل والأمومة ورفيق احلياة،
�أمثلة �إيجابية ،وكيف �أن حتملك يوفر
ً
ا
معروف
يكن
متتعها ب�صحة �أف�ضل ،لكن مل
لهم اال�ستقرار النف�سي والثقة بالنف�س.
م��ا �إذا ك ��ان اجل �م��ع ب�ي�ن ال�ع�م��ل و�إجن ��اب
 احر�صي على �أن ت�ترك��ي م�ساحةالأطفال �سببه متتع الن�ساء ب�صحة جيدة ،م��ن ال��وق��ت لزوجك ،وال جتعلي دورك
�أم �أن اجلمع بني العمل والأطفال هو �سبب ك��ام��ر�أة ع��ام�ل��ة و�أم ي�ط�غ��ي ع�ل��ى دورك
التمتع ب�صحة جيدة.
كزوجة ،وال ت�ضجري يف وجهه، بحجة

أ�ن� � ��ك م��ره �ق��ة يف ال� �ع� �م� �ل، و� �ض �ع��ي يف
ح�سبانك �أن الرجل ما هو �إال طفل عنيد
تك�سبينه بال�سيا�سة فقط.
 يف خ�ضم م�سئولياتك، ال تن�سي �أنتوفري وقتاً حلياتك اخلا�صة، حتى لو
كان ذلك ملدة 15 دقيقة يومياً ،فخالل
ه��ذه ال �ف�ترة الب�سيطة ميكنك القيام
ب � ��أي ع�م��ل خ��ا���ص ب� �ك، ك � ��أن ت�ق��رئ��ي �أو
تقومي ببع�ض التمرينات الريا�ضية،
�أو حتى ح��ل بع�ض الألغاز ،ذل��ك لك�سر

ح��دة ال��دائ��رة الروتينية التي تعي�شني
يف �إطاره ا، ف ��إن ذل��ك يقلل م��ن فر�ص
�شعورك باالمتعا�ض من ع��دم م�شاركة
أ�ف� ��راد �أ� �س��رت��ك ل �ك ،ف�لا تبخلي بعدة
دقائق يومية من �أج��ل �إح��داث التوازن
النف�سي يف حياتك.
 اخ�ت��اري بع�ض ال�ن�م��اذج الن�سائيةال �ت��ي تعرفينها ،م ��ن ال�ل�ائ ��ي حققن
ق ��دراً م��ن ال�ن�ج��اح يف حياتهن العائلية
والعملية، وتقربي �إليهن ملعرفة بع�ض

اخلطط التي يلج�أن �إليها ،والتي ميكن
�أن ت�ساعدك يف هذا املجال.
 ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن ح �ث��ك ل��زوج��كو�أطفالك على م�ساعدتك� ،إال �أنه يجب
عليك ترتيب �أمورك والظروف املحيطة
ب ��ك ل�ت�ح���ص�ل��ي ع �ل��ى ق �� �س��ط أ�ك �ب��ر م��ن
ال��راح��ة ،حيث ميكنك �أن تخططي كل
ك، ث��م ق�سّ مي عملك على
��ص�ب��اح ليوم 
ع��دد م��ن امل�ستويات والأول��وي��ات ،فبد ًال
من �أن ت�س�أيل نف�سك عندما ت�ستيقظني
يف ال�صباح :ما الذي �س�أعود به اليوم �إىل
املنزل؟ وما الذي ينق�صنا �شرا�ؤه؟ يجب
�أن تكوين قد حددت من قبل احتياجاتك
لهذا اليوم ،حتى تتمكني من ال�سيطرة
ع �ل��ى احل �ي��اة اليومية ،م��ع ال��و� �ض��ع يف
االعتبار �إمكانية مواجهة بع�ض الأحداث
واالحتياجات الطارئة ،فمنذ م�ساء اليوم
ال�سابق اب��دئ��ي بتحديد امل�ه��ام العاجلة
امللقاة عليك يف العمل �أو يف املنز ل ،ثم
حاويل �إعادة ترتيب �أوراقك ملا ميكن �أن
تقومي ب��ه خ�لال ال��وق��ت املتبقي� ،سواء
يف العمل �أو يف املنزل ..هذا هو امل�ستوى
ال �ث��اين م��ن االهتماما ت ،أ�م ��ا امل�ستوى
ال �ث ��ال ��ث ،ف �ه��و حت��دي��د الأع � �م� ��ال ال�ت��ي
تريدين القيام بها، والتي ت�شعرين �أنها
تقع حت��ت بند الأم ��ور غ�ير امل�ستعجلة،
مبعنى �أنك لن تقعي يف م�شكلة من عدم
�إجناز هذه املهام يف ذلك اليوم.
 املوازنة: اعلمي جيداً �أن��ه مهمابلغت م��ن م�ه��ارة ،فلن ميكنك القيام
ب ��دورك على أ�ك�م��ل وج��ه يف اجلبهات
الثالث: ك��زوج��ة و�أم وام ��ر�أة عاملة،
ف� ��إن ذل��ك م��ن الأم� ��ور امل�ستحيلة �أن
ت�ق��وم��ي ب�ك��ل م�ه�م��ة ب�ت�ق��دي��ر ام�ت�ي��از،
فقد ت�ت�ف��اوت ال��درج��ات ال�ت��ي ميكنك
احل�صول عليها يف املهام الثالث.

رمي اخلياط

ِ
أنــت وطــــــفــــــــــلــك

نصائح قبل إعطاء الطفل الدواء
هناك بع�ض الن�صائح ال�ضرورية التي يجب �أن تراعيها الأم قبل �إعطاء الطفل الدواء:
 قراءة تاريخ انتهاء ال�صالحية املدوّن على علبة الدواء. قراءة الن�شرة الداخلية املرفقة مع الدواء جيداً قبل �إعطاء الدواء للطفل ،فقد تكون للدواء �أعرا�ض جانبيةمتثّل خطراً على الطفل.
 غ�سل اليدين جيداً قبل �إعطاء الدواء. االلتزام باجلرعة املحددة للطفل من الدواء ،فاجلرعة الزائدة قد ت�ؤدي �إىل م�شاكل �صحية ،وكذلك اجلرعةاملنخف�ضة قد ال ت�ؤدي املفعول املطلوب.
 �إعطاء الدواء للطفل مبلعقة مدرجة ،للت�أكد من �أن الطفل يتناول الكمية املحددة له. عدم �إيقاف الدواء �إال مب�شورة الطبيب،حتى لو حت�سنت �صحة الطفل.
 م��داع�ب��ة ال�ط�ف��ل ول�ف��ت ان�ت�ب��اه��ه أ�ث�ن��اء�إع�ط��ائ��ه ال� ��دواء ،و�إف �ه��ام��ه ب ��أن��ه مري�ض
والبد من �أن ي�أخذ ال��دواء حتى يُنعم اهلل
تعاىل عليه بال�شفاء.
 جتنُّب مداعبة الطفل بالقول �إن دواءالذي يتناوله مثل احللوى.
 ال�سماح للطفل بتناول الدواء بنف�سه �إذاكان يف عمر ي�ستوعب ذلك ،لكن يجب �أن
يكون حتت �إ�شراف الأم.
 ع ��دم ت ��رك ال� � ��دواء يف م �ت �ن��اول أ�ي ��ديالأطفال ،حتى ال ي�صابوا ب�أذى.
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مـنــوعــــات

الخرما مطهر للمعدة ..ولزيادة النشاط
اخلرما �شجرة مثمرة تعود يف �أ�صلها
�إىل بالد ال�صني واليابان ،ومنها انتقلت
�إىل بقية �أنحاء العامل ،و ُت��زرع حالياً يف
الب�ساتني �أو يف احلدائق املنزلية ك�شجرة
تزيينية ،وتعطي الثمار يف ف�صل اخلريف
وحتى �أوا�سط ف�صل ال�شتاء.
حت �ت��اج �أ� �ش �ج��ار اخل��رم��ا �إىل �صيف
م�ع�ت��دل احل� � ��رارة ،و�إىل رط��وب��ة ج��وي��ة
ع��ال�ي��ة ن���س�ب�ي�اً ،ل��ذا تنت�شر الأ� �ش �ج��ار يف
املناطق ال�ساحلية ،ويف الأرا�ضي الطينية
الغنية باملواد الع�ضوية.
وت �ق��ول درا� �س��ة ع�ل�م�ي��ة� ،إن اخل��رم��ا
تُع ّد م�صدراً غنياً للبيتاكاروتني امل�ضاد
للأك�سدة ،كما حتتوي على ن�سبة كبرية
من البوتا�سيوم ( 170ميليغرام) ،ون�سبة
قليلة م��ن الكال�سيوم ( 20ميلغرام)،
وت �ع �ط��ي ال �ث �م��رة ال ��واح ��دة ح� ��وايل 65
�سعرة حرارية للإن�سان عند تناولها.
وح� ��� �س ��ب ال � ��درا�� � �س � ��ة ،ف � � � ��إن ه ��ذه
ال�سعرات كافية ملنح ال�ق��وة والن�شاط
يف ف�صل ال�شتاء البارد ،وقبل ممار�سة
ال��ري��ا��ض��ة ال�ن���ش��اط ال �ب��دين ،ول��ذل��ك
ين�صح �أ� �ص �ح��اب الأج �� �س��ام ال�ضعيفة
والذين يعانون من اخلمول يف ال�شتاء
ب�ت�ن��اول�ه��ا ،ن���س�ب��ة �إىل وج ��ود ال�ع��دي��د
م��ن امل ��واد املهمة فيها ،لأن�ه��ا حتافظ
على �صحة قلب الإن�سان ،وت�ساعد يف
تن�شيط ال ��دورة ال��دم��وي��ة ،وه��ي متنح
من يتناولها �شعوراً بالراحة النف�سية
والن�شاط البدين والذهني.
كما يُن�صح مر�ضى اجلهاز اله�ضمي
بتناول اخلرما ،لأنها تُعترب من �أف�ضل
مطهرات املعدة والأمعاء ،كما �أنها تقوّي
جدار املعدة وحتميها من االلتهابات.
ك �م��ا ت �� �س��اع��د اخل ��رم ��ا يف ت�خ�ف�ي��ف
ال �� �ش �ع��ور ب ��الإج� �ه ��اد وال �ك �� �س��ل وال �� �ش��د
الع�ضلي ،وتنميل الأ��ص��اب��ع وال���ص��داع،
و�سقوط ال�شعر.

الكالسيوم يقي
من االضطرابات
الهرمونية

ث �م��ار اخل��رم��ا ح �ل��وي��ات جم�ف�ف��ة على
�شكل قمر ال��دي��ن ،بعد �إ��ض��اف��ة ال�سكر
وطبخها وا�ستخال�ص الع�صري منها،
ث��م جتفيفه ب�شكل فني متقن ،لينتج
ثمار خرما جمففة ،تقدَّم على �أطباق
ال�ضيافة م��ع ال�ق��رع وامل�شم�ش والتني
املجفف وغريها.

أ�ك � � � ��دت درا�� � �س � ��ة ط �ب �ي��ة �أن
ال�سيدات الالتي يحر�صن على
وج � ��ود ع�ن���ص��ر ال �ك��ال �� �س �ي��وم يف
نظامهن ال�غ��ذائ��ي ال�ي��وم��ي� ،أو
يتناولن مكمالت غذائية غنية
ب��ال�ك��ال���س�ي��وم ،ه��م �أق ��ل عر�ضة
لال�ضطرابات الهرمونية التي
ق��د تت�سبب يف خلل يف وظائف
الغدة الدرقية.
وك�شفت الأبحاث �أن الن�ساء
ال�لات��ي ال يتناولن الكال�سيوم
م ��ع ال ��وج� �ب ��ات ال� �غ ��ذائ� �ي ��ة ،ق��د
ي �ك��ن أ�ك �ث��ر ع��ر� �ض��ة ل �ل �م �ع��ان��اة
م��ن اال��ض�ط��راب��ات الهرمونية،
والتي تعمل على ت�آكل العظام،
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل خم��اط��ر املعاناة
م ��ن ن ��وب ��ات اك� �ت� �ئ ��اب وال �ت �ع��ب
وح�صوات الكلى.
وكانت الأب�ح��اث قد �أجريت
على �أك�ث�ر م��ن  58أ�ل ��ف �سيدة،
مت م�ت��اب�ع��ة ع��ادات �ه��ن ال�غ��ذائ�ي��ة
ومعدالت تناولهن للكال�سيوم،
ليتم تتبعهن �أكرث من  22عاماً.
و�أو� � �ض � �ح� ��ت امل� �ت ��اب� �ع ��ة ب�ع��د
ت �� �ش �خ �ي ����ص ن �ح ��و � � 277س �ي��دة
ت � �ع� ��ان�ي��ن م� � ��ن ا� � �ض � �ط� ��راب� ��ات
هرمونية وم�شكالت يف الغدة
فوق الدرقية ،كما ظهر معاناة
ه ��ؤالء ال�سيدات م��ن اله�شا�شة
ووه� � � � ��ن يف ال � �ع � �ظ � ��ام ب �� �س �ب��ب
ت��راج��ع م�ستوى الكال�سيوم يف
�أج�سامهن.

املحتويات
اخلرما غنية ج��داً برتكيبها ،ففيها
كثري م��ن �أن ��واع ال�سكر (ح ��وايل ،)٪15
وف �ي �ه��ا ب ��روت�ي�ن ( ،)٪0.5-1.5وده ��ن
( ،)٪0.85وه ��ي غ�ن�ي��ة ب��ال�ف�ي�ت��ام�ي�ن��ات،
وب��ال�ع�ن��ا��ص��ر امل �ع��دن �ي��ة ،وت�ت�م�ي��ز بغناها
باليود ،وبوجود الر�صا�ص فيها� ،إ�ضافة
�إىل غناها باجللوكوز والفركتوز ،وب�أنواع
املواد الدباغية.
الفوائد واال�ستعماالت

ومن مميزات ثمار اخلرما� ،أنها
ال تتحمل التخزين لفرتات طويلة،
يف�ضل تناولها مبا�شرة بعد
لذلك َّ
إ�ح���ض��اره��ا �إىل امل �ن��زل ،كما يالحظ
أ�ن� �ه ��ا يف ن �ه��اي��ة م��و��س�م�ه��ا يف ف�صل
ال�شتاء تتحول �إىل ثمار طرية جداً،

طــريـقـة اللعـب

تو�ضع الأرق��ام من � 1إىل  9عامودياً و�أفقياً
على �أن ال يتكرر الرقم يف �أي اجتاه عامودي
كان �أو �أفقي

رغم �سماكة ق�شرتها اخلارجية.
وك�م��ا ت��ؤك��ل ط��ازج��ة ،ف ��إن الكثريين
لا
يتناولونها كع�صري ي�ك��ون ل��ون��ه م��ائ� ً
�إىل اال� �ص �ف��رار وم��ا مي �ي��زه ع��ن ع�صري
الربتقال هو اللزوجة العالية.
وي �� �ص �ن��ع ب�ع����ض ال��دم���ش�ق�ي�ين من

 تتميز اخلرما بطعم لذيذ ولون جذابوي�ستعملها ال�ط��ب ال�شعبي على نطاق
وا�سع يف بع�ض البلدان.
 ل �ق��د �أث �ب �ت ��ت ف �ع��ال �ي �ت �ه��ا يف حم��ارب��ةالبكترييا يف ح��االت امل �ك �وّرة العنقودية
الربتقالية �أو ال�صفراء ،و�إ�صابة الأمعاء،
ويف حالة الع�صبة �أو البا�سيل(  (baci l
.)li
 تُ�ستعمل اخل��رم��ا ك �ع�لاج ع�ن��د تلبّكالأمعاء ،وملعاجلة �أمرا�ض املعدة والأمعاء
م �ث��ل الإل �ت �ه ��اب ��ات وال ��دي ��زن �ت ��اري ��ا ،ويف
ح��االت التهاب املثانة امل�صحوب بالتبول
ال�لا�إرادي� ،أمرا�ض الغدة الدرقية ،فقر
الدم ،فرط �ضغط الدم ،ت�صلّب �شرايني
القلب وااللتهابات ال�صدرية.
 تُعترب اخلرما �ضارة ملر�ضى ال�سكري،ب�سبب غناها باجللوكوز.

� 4 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1إن مل تقطعه قطعك (معكو�سة)
� /آلة مو�سيقية جلدية
1
 5ثلثا ب��رك  /ثلثا ولد6اعرتف /
2
عا�صمة افغان�ستان7ثخانة � /أعلى
ما يف الإن�سان
3
 8ق�شرة الأر�ض �أو �سطحها  /حنق
 9اذا تعدى اثنني �شاع  /كلما ذبحته
4
تبكي عليه  /باللهجة امل�صرية تقال
5
للولد ال�صغري.
 10زعيم الثورة ال�صينية  /تاجر
6
من التجار �إذا اقتلعنا عينه طار

7
8
9
10

�أفــقــي

 1اكرب جزيرة يف العامل قبل اكت�شاف ا�سرتاليا
 2نبات من ف�صيلة القَرنيّات الفرا�شيّة كالبازالء  /ياب�سة
 3لبا�س ال حتب لب�سه وعندما تلب�سه ال تراه  /ثلثا �صاد  /طعم
حمبوب

عـــامـــودي

 1ع��وا��ص��ف ال��دم��اغ ون�ت��اج��ه � /إذا
أ�ك�ل�ت��ه كله تعي�ش و�إذا �أك�ل��ت ن�صفه
متوت
 2م��دي�ن��ة م�غ��رب�ي��ة (م�ع�ك��و��س��ة) /
غرفة �صغرية مظلمة فيها انعكا�س
احلياة
 3ا��س�تراق ال�سمع  /ت��ر أ����س وتبعه
تابعوه
 4ن�صف روم ��ا  /ن�صعد ب��ه لظهر
احل�صان

الحل السابق
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 5ي�سري بال رجلني ويع�شق الأذن�ي�ن  /ن�صف
نا�صع
 6الف ليلة وليلة  /الكلمة الوحيدة يف املعجم
التي تقر أ� غلط دائما
 7للنداء  /الكوكب الوحيد ال��ذي ت��راه ليال
ونهارا
 8تعي�ش يف الأع�شا�ش واذا فاعت هرب النا�س
 9وطن  /ثلثا �سو�س
 10ه��ي �ستة يف فل�سطني وخم�سة يف �سوريا
و�أربعة يف تون�س وثالثة يف م�صر.
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ماراتون بيروت يوحد اللبنانيين تحت راية الرياضة
تغلّب م��ارات��ون ب�يروت ه��ذا ال�ع��ام على
ك ��ل ال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي واج �ه �ت��ه ،و أ�ه �م �ه��ا
الو�ضع الأمني وال�سيا�سي املت�شنج يف لبنان،
والأح� � ��وال امل�ن��اخ�ي��ة امل��اط��رة وال�ع��ا��ص�ف��ة،
والتي �سيطرت على مدينة ب�يروت يف يوم
ال�سباق.
وككل عام ،ك�شف املاراتون عن م�ضامني
جديدة ملناف�ساته ،وعلى رغ��م �أن عناوينه
و�شعاراته تغريت ،ف��إن هدفه بقي واح��داً،
وه��و جمع اللبنانيني من خمتلف الفئات
والأط� �ي ��اف وامل �� �ش��ارب واالجت ��اه ��ات ،وه��م
يرتدون قمي�صاً موحداً ،ليت�سابقوا مبحبة
و�ألفة ،ال يعهدونها �إال يف يوم املاراتون ،حيث
ي�ط��وف��ون � �ش��وارع العا�صمة وال���ض��واح��ي،
وه��م ي�شدون على أ�ي��دي بع�ضهم البع�ض،
متنا�سني م�شاكلهم الأم �ن �ي��ة واحل�ي��ات�ي��ة
ل�ساعات ت�ب��د�أ �صباحاً وتنتهي م��ع تتويج
ال�ف��ائ��زي��ن ع���ص��راً ،ل�ي�بره�ن��وا �أن �شريحة
�أهل الريا�ضة يف البلد ،هي الأكرب والأقدر
على توحيد الوطن ،بعيداً عن �أي �شعارات
طائفية �أو �سيا�سية.
وك � ��ان ج��دي��د امل � ��ارات � ��ون ،ال � ��ذي حمل
ه ��ذا ال �ع ��ام � �ش �ع��ار «اك �� �س��ر ال �� �ش��ر ورك���ض��ا
ك�ل�ا»� ،سباق امل�شاهري مل�سافة كلم واح��د،
وتناف�س فيه ال�سيا�سيون واالقت�صاديون
والديبلوما�سيون والفنانون الكبار ورجال
الإع�ل�ام ،واجل��دي��د أ�ي���ض�اً ه��ذا ال�ع��ام ،كان
اعتماد �أ�ساليب حديثة الحت�ساب النتائج
�أ�شد دقة من ال�سابق وبتقنيات عالية ،وبلغ
عدد املتطوعني يف يوم املاراتون نحو 4500
�شخ�ص م��ن ط�لاب اجل��ام�ع��ات واملراقبني
واحلكام وامل�سعفني.
وجاء جناح ماراتون  2012بعد اجلائزة
ال �ت��ي ق��دم �ه��ا رئ �ي ����س ال �ل �ج �ن��ة الأومل �ب �ي��ة
ال��دول �ي��ة ج ��اك روغ �إىل رئ�ي���س��ة جمعية
بريوت ماراتون مي اخلليل ،نتيجة اجلهد
ال��ذي تبذله يف امل��ارات��ون وال��ذي يجمع يف
ال�شارع الرئي�س والتلميذ.
و��ش��ارك يف م��ارات��ون ب�يروت يف ن�سخته
ال�ع��ا��ش��رة  33430ع� ��دا ًء وع � ��داءة ،اج��ان��ب
ولبنانيني ،من  96دول��ة ،وارت��دى ال�سباق
حلتني :ريا�ضية ،و�إن�سانية عرب تربع بع�ض
امل�شاركني لأه��ايل الأ�شرفية املنكوبني من
ج��راء الإن�ف�ج��ار الأخ�ي�ر ،لتخفيف بع�ض
وجعهم ،ون��اه��ز م��ا أ�م�ك��ن جمعه � 250أل��ف
دوالر ،مم��ا ع�ك����س ت�ك��ري����س ��ش�ع��ور املحبة
والأخوة بني �أبناء الوطن الواحد.
وجن��ح املتناف�سون يف حت��دي الطبيعة
والأم �ط ��ار ال �غ��زي��رة ال�ت��ي ب ��د�أت ال�ه�ط��ول
منذ �ساعات ال�صباح ،و�أ ّث��رت �سلباً يف عدم
حتقيق ال�ك�ث�يري��ن �آم��ال�ه��م بت�سجيل رق��م
ق �ي��ا� �س��ي ج��دي��د ل �ل �م��ارات��ون ،وك �ك��ل ع ��ام،
� �ش��ارك يف ال���س�ب��اق ع ��دد م��ن ال�سيا�سيني
ورج��ال االقت�صاد والريا�ضيني البارزين
ا ع��ن أ�ع ��داد ك�ب�يرة من
وال�ف�ن��ان�ين ،ف���ض�ل ً
ال��رج��ال وال���س�ي��دات والأط �ف��ال ،ليقطعوا
امل �� �س��اف��ة حت ��ت زخ � ��ات امل �ط ��ر وال��و� �ص��ول
�إىل خ��ط ال�ن�ه��اي��ة ،وال��واق��ع �أن ال�ن�ج��اح يف
التنظيم ،على رغم الظروف ال�صعبة ،مل
يقل �أهمية عن النتائج الفنية ،وقد �أبدى

املراقبون ،الأجانب واملحليون ،ده�شتهم ملا
قدمه لبنان ع�بر ه��ذا احل��دث ال��ذي �صار
مكر�ساً يف الروزنامة الدولية ،وهو يحقق
يف كل مرة خطوة جديدة �إىل الأمام.
وح �� �ض��ر �إىل ال �ع��ا� �ص �م��ة ��ش�خ���ص�ي��ات
وفاعليات ،بينهم وزي��ر ال�شباب والريا�ضة
في�صل عمر ك��رام��ي ،ووزي��ر الإع�ل�ام وليد
الداعوق ،والنائب �سيمون �أبي رميا رئي�س
جلنة ال�شباب والريا�ضة النيابية ،وممثل
العماد ج��ان قهوجي قائد اجلي�ش العميد
�أ�سد الها�شم قائد املركز العايل للريا�ضة
الع�سكرية ،ورئي�س جمل�س الإدارة املدير
ال �ع��ام لبنك ل�ب�ن��ان وامل�ه�ج��ر �سعد �أزه ��ري،
ورئي�سة جمعية بريوت ماراتون مي اخلليل
و�أع�ضاء جمل�س الأمناء.
وان�ط�ل��ق ال���س�ب��اق ال ��ذي بلغت م�سافته
 42.192كلم من �أمام البيال ،ال�ساعة 6.50
�صباحاً ،واختتم لدى نقطة الو�صول و�سط
العا�صمة ،و�أعطى �إ�شارة انطالق ماراتون
فئة االح�ت�ي��اج��ات اخل��ا��ص��ة ،ع�ضو جمل�س
الأم�ن��اء يف جمعية ب�يروت م��ارات��ون عثمان
عرقجي ،ثم تبعه املاراتون الأ�صيل و�أعطى
�إ�شارة االنطالق رئي�س جمل�س الإدارة املدير
العام لبنك لبنان واملهجر �سعد �أزهري ،ومن
بعده �سباق  5كلم و�أعطى �إ�شارة االنطالق
الوزير ال�سابق �سليم وردة ،ثم �سباق الأمهات
مل���س��اف��ة  1ك�ل��م و�أع �ط ��ى �إ�� �ش ��ارة االن �ط�لاق
وزي� ��ر الإع �ل ��ام ول �ي��د ال� ��داع� ��وق ،وب�ع��ده��ا
��س�ب��اق ال���ش�خ���ص�ي��ات ال��ر��س�م�ي��ة وامل���ش��اه�ير
الذي �شارك فيه وجوه ديبلوما�سية عربية
و�أجنبية ،وقائد اليونيفيل يف جنوب لبنان
اجل�ن�رال ب��اول��و ��س�ي�يرا ،وف�ن��ان��ات وفنانون
وفاعليات يف قطاعات خمتلفة ،وقد �أعطت
�إ�� �ش ��ارة ان �ط�لاق��ه ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة الأوىل وف��اء
مي�شال �سليمان ،التي رك�ضت يف هذا ال�سباق،
ث��م يف ��س�ب��اق  10ك�ل��م �إىل ج��ان��ب ال���س�ي��دة
م �ن��ى ال� �ه ��راوي� .أم� ��ا � �س �ب��اق امل� ��رح  10كلم
وال��ذي جت��اوز ع��دد امل�شاركني فيه � 20ألفاً،
فقد �أع�ط��ى إ���ش��ارة انطالقه وزي��ر ال�شباب
والريا�ضة في�صل ك��رام��ي ،كما �شارك عدد
من العدائني اللبنانيني يف �سباق املاراتون
الأ��ص�ي��ل �ضمن «تيليتون» نظمته جمعية
ب�ي�روت م ��ارات ��ون لإغ��اث��ة امل�ت���ض��رري��ن من
حادثة التفجري الأخرية يف الأ�شرفية ،وقد
�ضم الفريق في�صل اخلليل ،مهى ال�شاعر،
ماري العم ،دوري حتّي ،ميكي �شبلي ،روالند
�سعادة� ،إدوار معلوف.
النتائج الكاملة
اح�ت�ف�ظ��ت �إث �ي��وب �ي��ا ب�ل�ق��ب ال���س�ب��اق عند
ال��رج��ال ،ع�بر ال�ع��داء كيدير ف�ي�ك��ادو ،ال��ذي
مل يتمكن م��ن ك�سر ال��رق��م ال�سابق ملواطنه
ج��وف��ار ت��اري�ك��و ،ال ��ذي ك��ان ��س��جّ ��ل 2.11.13
��س��اع�ت�ين ال �ع��ام امل��ا� �ض��ي ،ول ��دى ال���س�ي��دات،
ا�ستطاعت مواطنته �سييدا كيدير �أن حتتل
امل��رك��ز الأول م�ث��ل ال �ع��ام امل��ا��ض��ي ،لكنها مل
تتمكن �أي�ضاً من ك�سر رقمها ال�سابق العام
املا�ضي وهو � 2.31.37ساعتان.
على �صعيد اللبنانيني ،حل عداء اجلي�ش

اللبناين ح�سني عوا�ضة �أوالً ،ومل يتمكن من
ك�سر رقمه ال�سابق والبالغ � 2.25.06ساعتني،
ولدى ال�سيدات� ،أخفقت �أي�ضاً العداءة ماري
بيا نعمة يف تعزيز رقمها م�سجلة 3.16.38
�ساعات وال�سابق � 3.00.02ساعات ،ويف �سباق
فئة االحتياجات اخلا�صة ،احتفظ اللبناين
�إدوار م �ع �ل��وف ب��امل��رك��ز الأول ب��زم��ن بلغ
�1:24:43س .وهنا النتائج الكاملة:
• ماراتون ذوي الأعاقة :الرجال 1 :ــ ادوار

معلوف (ل�ب�ن��ان �1:24:43س) 2 ،ـ�ـ ديدييه
ك��ورون (فرن�سا �1:24:44س) 3 ،ـ�ـ �ستيفان
ما�سارد (فرن�سا �1:33:39س).
• ماراتون املحرتفني الأجانب :الرجال 1 :ــ
كيدير ف�ي�ك��ادو (اث�ي��وب�ي��ا �2:12:57س) 2 ،ــ
�ستيفان �شيبكوبول (كينيا �2:13:14س)،
 3ـ�ـ ويليام كيب�سانغ (كينيا �2:14:53س)،
ال �� �س �ي��دات 1 :ـ� �ـ � �س �ي �ي��دا ك �ي��دي��ر (�إث �ي��وب �ي��ا
�2:35:08س) 2 ،ــ مونيكا جيبكوي�ش (كينيا

�2:36:20س) 3 ،ـ�ـ م��اري اك��ور (ال��والي��ات
املتحدة الأمريكية �2:37:32س).
• ماراتون اللبنانيني :الرجال 1 :ــ ح�سني
ع��وا��ض��ة (اجل�ي����ش ال�ل�ب�ن��اين �2:28:29س)،
 2ــ عمر عي�سى (اجلي�ش �2:32:16س)3 ،
ـ �ـ م�صطفى داود (اجل �ي ����ش �2:42:36س)،
ال�سيدات 1 :ــ ماريا بيا نعمة (انرت ليبانون
�3:16:38س) 2 ،ــ ماري العم (انرت ليبانون
�3:21:21س) 3 ،ــ غنى الأ�سري (قوى الأمن
الداخلي �3:22:26س).
• �سباق ال�شخ�صيات الر�سمية وامل�شاهري:
رج��ال 1 :ــ �سفري فرن�سا باتريك ب��اويل 2 ،ــ
فيليب ب�سرت�س 3 ،ــ �سفري �إ�سبانيا ال�سابق
خ ��وان ك��ارل��و���س غ��اف��و� � .س �ي��دات 1 :ـ �ـ �سهام
تويني 2 ،ــ روال حمادة 3 ،ــ نايلة عرب.
• ��س�ب��اق الـ5كلم :ال�ف�ئ��ة ال�ع�م��ري��ة 8 - 7
�سنوات :الذكور - 1 :لوك طوملن�سن (لبنان،
 25,20,00دقيقة) – 2 ،روبري مطر (لبنان،
مدر�سة الأنطونية بعبدا27,02,00 ،د)- 3 ،
علي ح�سني (لبنان ،فيني�سيا27,29,00 ،د).
الإن� � � � ��اث - 1 :ده� �ي ��ة � �س��وي �ع��د (ال � �ع� ��راق،
25,02,00د)� - 2 ،إ�سراء عز الدين (لبنان،
مدر�سة العاملية اجلنوبية32,35,00 ،د)،
� � – 3س��ارة �أخ��ر���س (ل �ب �ن��ان39,20,00 ،د).
� 10 – 9سنوات :الذكور - 1 :رواد �صفي
الدين (لبنان ،مدر�سة العاملية اجلنوبية،
21,20,00د) - 2 ،وجيه جورج طيار (لبنان،
اجلمهور21,55,00 ،د)� - 3 ،أنطوين فغايل
(لبنان21,58,00 ،د) .الإن��اث - 1 :اليزابيت
يزبك (لبنان ،اجلمهور26,22,00 ،د)- 2 ،
ف��رح طيار (لبنان ،اجلمهور26,31,00 ،د)،
 - 3ميال الزين (لبنان28,40,00 ،د)11 .
– �� 21س�ن��ة :ال��ذك��ور - 1 :م��اري��و ع�يراين
(لبنان ،اجلمهور19,49,00 ،د) - 2 ،طارق
بو�سكني (لبنان ،اجلمهور20,44,00 ،د)3 ،
 عبد اهلل حنا (لبنان ،لي�ست20,55,00 ،د).الإن� � � ��اث - 1 :أ�م �ي �ن��ة م ��ري ��اين (ال � �ع ��راق،
22,47,00د) - 2 ،يا�سمينا فخري (لبنان،
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اجل�م�ه��ور22,53,00 ،د) - 3 ،م��اري
ع��واراج��ي (لبنان ،مدر�سة راهبات
روزاري – منتزه23,06,00 ،د)13 .
– � 14سنة :الذكور� - 1 :أحمد �شور
(لبنان ،مدر�سة العاملية اجلنوب،
18,45,00د)�� - 2 ،س�م�ي��ح ع��و���ض
(لبنان ،مدر�سة النه�ضة الر�سمية
لل�شباب18,50،00 ،د) - 3 ،خ�ضر
اخل�ضر (ل�ب�ن��ان ،مدر�سة قدمو�س
 �� �ص ��ور19,31,00 ،د) .الإن� � ��اث: - 1ك��ري �� �س �ت��ال دوي� �ه ��ي (ل �ب �ن��ان،
ال�شانفيل21,37,00 ،د) - 2 ،الزهرة
م��ري��اين (ال � �ع ��راق22,17,00 ،د)،
 - 3ك� ��وري� ��ن ف ��ري� �ح ��ة (ل� �ب� �ن ��ان،
اجل�م�ه��ور22,36,00 ،د)17 – 15 .
� �س �ن��ة :ال� ��ذك� ��ور - 1 :ك � ��رار كميل
(ال �ع��راق ،ن��ادي اجلي�ش الريا�ضي،
16,39,00د) - 2 ،دروي ����ش حديد
(لبنان ،نادي االيليت16,54,00 ،د)،
� - 3أحمد قمر اخلفجي (العراق،
17,01,00د) .الإناث - 1 :ليا ا�سكندر
(لبنان ،اجلمهور19,20,00 ،د)- 2 ،
زينب ال��دره ،ال�ع��راق20,09,00 ،د)،
 - 3لني دوغان (لبنان ،اجلمهور،
20,48,00د).
• � �س �ب��اق الـ10كلم :ال ��رج ��ال1 :
 ف�ت�ح��ي ع� ��ودة ��س�ل�ي�م��ان ال ��داي ��ات(الأردن32,36,00 ،د) - 2 ،مالك
ن���ص��ر (ل �ب �ن��ان34,49,00 ،د)- 3 ،
م��رت���ض��ى ��س�ل�ط��ان (ال� �ع ��راق ،احت��اد
م�ي���س��ان34,55,00 ،د) .ال���س�ي��دات:
 - 1ف��ال�يري م��ول (ل �ب �ن��ان ،ن��ادي
الإي �ل �ي��ت39,48,00 ،د)�� - 2 ،س��ارة
ع ��وايل (ل �ب �ن��ان ،ن ��ادي فيني�سيا –
�صور44,01,00 ،د) - 3 ،منال طيار
(لبنان ،اجلمهور45,24,00 ،د).
• �سباق الـ42كلم :ذوات الإعاقة:
ال � �� � �س � �ي� ��دات� � - 1 :س �ي �ف �ي �ت�لان��ا
مو�شكوفيت�ش (رو��س�ي��ا3,50,04 ،
� � �س� ��اع� ��ات) - 2 ،ري �ن �ي �ت��ا ك ��ال ��وزا
(ب� ��ول � �ن� ��دا�3,55,30 ،س)- 3 ،
م �ن ��ى ال �ل �ه �ي��ب (ل� �ب� �ن ��ان ،ت �ك ��ات،
�4,06,27س) * .الكرا�سي اليدوية:
الرجال� - 1 :أحمد الغول (لبنان،
ب �ل��دي��ة ب� �ي ��روت�2,09,47 ،س)،
 - 2ك ��ري� �� ��س خ � � ��وري (ل� �ب� �ن ��ان،
�2,14,22س) - 3 ،يو�سف امل��وىل
(لبنان ،ن��ادي ل��واه�2,52,12 ،س).
بو�شرمي :الرجال - 1 :م�صطفى
حميدة (ل�ب�ن��ان ،جامعة اجل�ن��ان،
�3,36,12س) .الكرا�سي املتحركة:
ال ��رج ��ال - 1 :ح���س��ن م�صطفى
(ل � �ب � �ن� ��ان ،م ��ون� �ت ��ان ��ا ط��راب �ل ����س،
�3,51,32س) - 2 ،يحيى جبارة
(لبنان ،ت�ك��ات�4,06,32 ،س)- 3 ،
ج �م��ال ��س��و��س��ي (ل �ب �ن��ان ،مونتانا
طرابل�س�4,07,01 ،س).
• ال�ك��را��س��ي امل�ت�ح��رك��ة :ال��رج��ال:
حم� �م ��د را�� � �ش � ��د ح � �ج� ��اج (م� ��� �ص ��ر،
�4,04,12س).
• ��س�ب��اق الأم� �ه ��ات (1كلم)- 1 :
كري�ستيان كنعان (لبنان ،كاريتا�س،
 7,48دق ��ائ ��ق) - 2 ،م �ه��دي خليل
(لبنان ،بليدينا7,57 ،د) - 3 ،مارتن
حكيم (لبنان8,02 ،د).
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فلوميننسي يستعيد لقب الدوري البرازيلي
� �س��اور ال�ق�ل��ق �أن �� �ص��ار ف��ري��ق فلومينن�سي
الربازيلي ،بعد �أن ترك املدرب القدير موري�سي
راماليو الفريق ،وهم دفعوا الثمن بالفعل يف
خ�ت��ام امل��و��س��م امل��ا��ض��ي ،ح�ين فقد ال�ن��ادي لقب
الدوري الربازيلي ،مل�صلحة كورينيثيان�س ،غري
�أن ت�سلم املدير الفني ابيل براغا �إدارة الفريق،
�شكلت نقطة حت��ول يف م���س�يرة فلوميننزي،
الذي جنح هذا املو�سم يف ا�ستعادة اللقب ،بفارق
مريح �أم��ام �أق��رب مناف�سيه غرمييو و�أتلتيكو
مينريو و�ساو باولو.
وجاء فوز فلومينن�سي بلقب الدوري للمرة
ال��راب�ع��ة يف ت��اري�خ��ه بعد ف��وزه على باملريا�س
 2-3قبل ث�لاث مراحل على ختام ال��دوري،
وتقدم فلومينن�سي بفارق  10نقاط عن �أقرب
م �ط��اردي��ه غ��رمي�ي��و و 11ن�ق�ط��ة ع��ن �أتلتيكو
مينريو.
وت � أ�ل��ق يف ��ص�ف��وف ال �ف��ري��ق ه ��ذا امل��و��س��م،
احلار�س دييغو كافاليريي ( 30ع��ام�اً) ،الذي
لعب يف ال�سابق مع ليفربول الإنكليزي ،وذلك
على رغ��م �أن مانو مينيزي�س م��درب منتخب
ال�سامبا ال ي�ضعه يف ح�ساباته لك�أ�س العامل
.2014
وب��رز الع��ب ال��و��س��ط ت�ي��اغ��و نيفيز ،ال��ذي
ا��س�ت��دع��اه امل��دي��ر الفني للمنتخب ال�برازي�ل��ي
�إىل �صفوف فريقه يف املباريات الودية الأخرية
لل�سيلي�ساو ،وه ��ي لي�ست امل ��رة الأوىل التي
يلتحق فيها نيفيز باملنتخب� ،إذ �سبق له الدفاع
عن أ�ل��وان ب�لاده يف  5مباريات ،ويعترب نيفيز
م��ن �أب��رز امل��واه��ب يف ال�برازي��ل ،لكن م�شكلته
ه��ي يف ك�ث�رة تنقله ب�ين ال �ف��رق� ،إذ ج��اء �إىل

قائد فلومينن�سي ..وهدافه فريد

فلوميننزي وغ��ادره �أك�ثر م��ن م��رة ،فلعب له
يف مو�سم  2007 – 2006و�سجل  12هدفاً ،ثم
ذه��ب �إىل هامبورغ الأمل��اين ،وع��اد جم��دداً �إىل
فريقه الأم عام  ،2009قبل �أن يعود ويغادر �إىل
ال�سعودية ليلعب للهالل ،ومنه عاد �إىل مدينة
ال��ري��و ،ول�ك��ن ه��ذه امل ��رة ل�ع��ب م��ع فالمينغو
ال�غ��رمي التقليدي لفلوميننزي ،ال��ذي �ضمه
من جديد �إىل �صفوفه هذا املو�سم.
ويف ال�ه�ج��وم ا��س�ت�ع��اد ق��ائ��د ال�ف��ري��ق فريد
بريقه ،ولعب دوراً حمورياً يف تتويج الفريق
باللقب ،وال �سيما بعد �أن انتزع �صدارة ترتيب
الهدافني ( 19ه��دف�اً) �أم��ام ه��داف �ساو باولو
ل��وي����س ف��اب�ي��ان��و ( )16وم�ه��اج�م��ي ب��امل�يرا���س
ب��ارك��و���س وب��ورت��وغ �ي��زا ب��رون��و م�ي�ن�يرو (14
هدفاً).
وكان املهاجم فريد بطل املباراة احلا�سمة
�أم � ��ام ب��امل�ي�را���س ،ب�ت���س�ج�ي�ل��ه ال �ه��دف�ين الأول
والثالث لفريقه ،وهو تلقى تهنئة خا�صة من
مدربه براغا ،يف احتفاالت الفوز ،حيث �أظهر
ب��راغ��ا م�شاعر تقدير وود ل�لاع��ب املخ�ضرم،
ال� ��ذي ك ��ان يف ع� ��داد امل�ن�ت�خ��ب ال�ب�رازي �ل��ي يف
مونديال  2006يف �أملانيا ،حني �سجل هدفاً يف
مرمى �أ�سرتاليا (.)0 – 2
وجتاهل مينيزي�س فريد �أي�ضاً يف اختياراته
ه��ذا ال�ع��ام ليطلق ال�لاع��ب بعدها ت�صريحات
�أث ��ارت ج��د ًال ق��ال فيها ،إ�ن��ه م�شغول مب�صري
فلومينن�سي �أكرث من ك�أ�س العامل  2014التي
�ست�ست�ضيفها ال�ب�رازي��ل ،ومل ت�ضج جماهري
فلومينن�سي بال�شكوى من عدم ا�ستدعاء �أبرز
العبيها �إىل املنتخب عندما خا�ض العديد من

املدرب القدير ابيل براغا

امل�ب��اري��ات ال��ودي��ة يف � ،2012إذ ت�ع��ار���ض بع�ض
ه ��ذه امل �ب��اري��ات م��ع ل �ق��اءات ال � ��دوري ،م��ا دام
فريقها قوياً ،لكن بعد �أن �أ�صبح اللقب ملك
ميينها بد�أت الأمور تتغري.
وفريد واح��د من �ستة العبني يف الفريق
ال � ��ذي ف� ��از �أي �� �ض �اً ب��ال �ل �ق��ب يف  ،2010ل�ك��ن
ارتباطه بالنادي يعود �إىل  ،2009حني �أم�ضى
فلومينن�سي  27ج��ول��ة م��ن ذل��ك ال�ع��ام يعاين
يف منطقة الهبوط قبل �أن يلعب  11م�ب��اراة
توالياً من دون �أن يتجرع �أي هزمية ،من بينها
�سبعة انت�صارات ليفلت من الهبوط يف املراحل
الأخرية.
وان �ه��ال��ت ال���ص�ح��ف ال�ب�رازي �ل �ي��ة ب��امل��دي��ح
على ب��راغ��ا ،ال��ذي أ���ش��رف على ف��رق برازيلية

فرحة العبي فلومنين�سي بلقب الدوري الربازيلي

م ��رم ��وق ��ة ك �ف�ل�ام �ي �ن �غ��و وف ��ا� �س �ك ��و داغ ��ام ��ا
وبوتافوغو وانرتنا�سيونال بورتو اليغري ،كما
قاد مر�سيليا الفرن�سي يف عام  ،2000علماً �أنه
جاء �إىل فلوميننزي يف العام املا�ضي ،قادماً من
نادي اجلزيرة الإماراتي.
وك��ان فلومينن�سي ال��ذي احتفل هذا العام
مب�ئ��وي�ت��ه ،ل�ق��ب ال� ��دوري ال�برازي �ل��ي  4م��رات
�أع��وام  1970و 1984و 2010و� ،2012أُ�س�س يف
 21مت��وز  1902يف ري��و دي ج��ان�يرو ،ولعب يف
�صفوفه بداية �أبناء النخبة الذين يدر�سون يف
�أوروب��ا ،وك��ان �أول مباراة ر�سمية للفريق �أمام
فريق «الريو» عام  1906وانتهت  0-8ل�صالح
فلومنن�سي.
ويف ع � ��ام � 1911أدى خ �ل��اف وق � ��ع ب�ين
ال�لاع�ب�ين �إىل ت�شكيل ن��ادي فالمنغو ،ال��ذي
ال ي��زال حتى اليوم املناف�س الرئي�سي للنادي،
وتعترب مباريات الفريقني ،مبنزلة «الدربي»
ملدينة الريو دي جانريو ،وينتظرها الآالف يف
كل مو�سم.
وي��زاول النادي اليوم �أكرث من  16ريا�ضة
خم �ت �ل �ف��ة ،وه ��و م ��ن ال �ف ��رق الأك �ث��ر �شعبية
يف ال�ب�رازي��ل ،وي��دي��ن ل��ه املنتخب ال�برازي�ل��ي
بتقدميه العبني مميزين ،ككارلو�س الربتو
ت��وري ����س و�أدمي �ي��ر ودي� ��دي وب��ران �ك��و و�إدي �ن �ي��و
وري �ك��اردو غ��وم�ي��ز وري�ن��ات��و غ��او��ش��و ،أ�م ��ا رم��ز
النادي تاريخياً ،فهو الالعب الرائع ريفيلينو
�صاحب ال�ت���س��دي��دات الي�سارية ال�صاروخية،
وجنم بالده يف موندياالت  70و 74و ،78ولعب
ريفيلينو لفلومينن�سي ما بني عامي  74و78
ح�ين ك��ان��ت ��ص�ف��وف ال�ف��ري��ق ت�ع��ج بالالعبني
املميزين �أمثال كارلو�س الربتو وادينيو وباولو
�سيزار ليما ومارينيو �شاغا�س ودير�سو وجيل،
وق��د ط��وى «امل��دف�ع�ج��ي» �صفحته م��ع الفريق
بانتقاله �إىل الهالل ال�سعودي عام .1978
وعرف فلومينن�سي حقبة �أخرى مزدهرة
يف ال �ث �م��ان �ي �ن��ات ب ��وج ��ود ال �ظ �ه�ير الأي �� �س��ر
برانكو وقلب الدفاع ريكاردو غوميز و�صانع
الألعاب ا�سي�س ال�شقيق الأك�بر رونالدينيو،
وم��ع ال �ب��اراغ��وي��اين ال���ش�ه�ير «روم�يري �ت��و»،
ق��ادت هذه املجموعة فلومينن�سي غلى لقب
«الكاريوكا»  3م��رات متوالية أ�ع��وام  83و84
و ،85و�إىل لقب الدوري عام .84
وبعد حقبة الثمنانيات ،غاب فلومينن�سي
عن ال�صفوف الأمامية ،حتى �أنه انتظر 10
�أع ��وام ،وحت��دي��داً ع��ام  1995ليعرف طريق
الألقاب حني �أحرز لقب «الكاريوكا» ،بقيادة
جويل �سانتانا ،على ح�ساب غرميه القوي
فالمينغو ،الذي كانت �صفوفه ت�ضم الثنائي
روماريو – �سافيو ،ومنح جنم فلومينن�سي
�آن ��ذاك ري�ن��ات��و غ��او��ش��و ال�ف��وز لفريقه على
فالمينغو .2 – 3
و�أدخ� ��ل رح�ي��ل ��س��ان�ت��ان��ا �إىل فالمينغو،
فلومينني�سي النادي يف �أزمة جديدة �أودت به
�إىل الدرجة الثانية عام  ،1996ثم �إىل الثالثة
بعد عامني! قبل �أن يعود �إىل الأ��ض��واء عام
 ،2000ويف � 2002أحرز لقب دوري الريو ،قبل
�أن يزحف جمدداً �إىل الواجهة ب�إحرازه لقب
الدوري عامي  2010و.2012
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كاريكاتير

ِّ
تفــرق بـــين أطفــالـهــا الـتـوائـــم بـــرســم أرقــام عـلى شـعـرهـــم
جل�����أت ���س��ي��دة ���ص��ي��ن��ي��ة� ،أم لأرب���ع���ة ت���وائ���م ،م���ن أ�ج���ل
التفريق بني �أطفالها الأرب��ع��ة� ،إىل حلق و�سط �شعرهم
ع��ل��ى �شكل �أرق����ام م��ن واح���د �إىل �أرب���ع���ة؛ ح�سب ترتيب
والدتهم للتعرف عليهم.
ورغم ق�صات ال�شعر اجلديدة ،فقد ا�ستمر معلموهم
يف م��در���س��ت��ه��م االب��ت��دائ��ي��ة مب��دي��ن��ة «���ش��ي��ن��ج�ين» جنوبي
ال�صني يف مواجهة م�شكالت يف التفريق بينهم ،ومن ثم
اتبعوا ا�سرتاتيجية خا�صة بهم.

وقال الناطق با�سم املدر�سة :مبا �أن التوائم الأربعة
مت�شابهون للغاية؛ �شك ًال و�سلوكاً و�صوتاً ،فال ميكننا
ال��ت��م��ي��ي��ز ب��ي��ن��ه��م ،ول���ذل���ك و���ض��ع��ن��اه��م يف �أرب���ع���ة ف�صول
خمتلفة.
وال�صبية الأربعة �أ�سما�ؤهم :جيانغ بونلونغ ،وجيانغ
يون�شياو ،وجيانغ يونهان ،وجيانغ يونلني ،مت�شابهون
ل��درج��ة �أن ح��ت��ى وال��دت��ه��م «ت���ان ت�����ش��اوي��ون» ت��ع��اين من
التمييز بينهم.

ّ
إمام مسجد يغني ألم كلثوم
أثناء خطبة الجمعة

�أ�صابت الده�شة امل�صلني يف م�سجد بطولكرم يف ال�ضفة الغربية املحتلة،
وهم ي�سمعون الإمام يغني �إحدى �أغاين �أم كلثوم �أثناء خطبة �صالة اجلمعة،
داعماً �آراءه خالل خطبته ب�أغنية لأم كلثوم قائ ًال« :وكما قالت كوكب ال�شرق:
�أعطني حريتي� ،أطلق يديّ ».
وك���ان اخل��ط��ي��ب ي��ت��ح��دث يف خطبته ع��ن خ��ط��وة ال�سلطة الفل�سطينية
للتوجه للأمم املتحدة للح�صول على اعرتاف دويل بدولة فل�سطني ،وعندما
بد أ� يف االعتذار ،اعتقد امل�صلون �أن الإمام �سيعتذر لهم عن �أداء الأغنية �أثناء
اخلطبة ،لكنهم فوجئوا به يقدم اع��ت��ذاره لأم كلثوم ق��ائ ً
�لا« :ع���ذراً كوكب
ال�شرق ،ولكن احلرية ت�ؤخذ �أخذاً و ُت�سلب وال ُتعطى».

تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

«إسرائيل» تطلب استيراد
 100ألف حمار من مصر

ذكرت م�صادر طبية بيطرية م�صرية �أن «�إ�سرائيل» �أر�سلت طلباً ر�سمياً
مل�صر ال�سترياد � 100ألف حمار؛ ال�ستخدام جلودها يف بع�ض الأبحاث العلمية
املتعلقة مبر�ض ال�سرطان .وق��ال��ت امل�صادر �إن احلكومة امل�صرية رف�ضت
العر�ض «الإ�سرائيلي ،كا�شفة �أنه �سبق �أن طلبت �شركة يابانية مليون حمار
م�صري لإنتاج دواء من جلد احلمري.
وقد �أجريت بحوث مكثفة على �أنواع خمتلفة من احلمري امل�صرية ،منها
الهندي والتايالندي والأم�يرك��ي والفيتنامي والأف��غ��اين ،فتبني �أن جلد
احلمار امل�صري غني مبعظم املواد التي تبحث عنها ال�شركات ،وذلك بف�ضل
�سماكة جلده.

الـمــديــر ال ـف ـنـي :مـ ــالك م ـح ـ ـ ـ ـفــوظ

ت ـ ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ـ ــع الأوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

إعالن الحداد الرسمي
على خروف

�أ�صاب موت الكب�ش النيوزيلندي ال�شهري
«���ش��ري��ك» م��واط��ن��ي ال��ب�لاد ب��احل��زن ،بعد �أن
�أ�صبح رم��زاً وطنياً ،وحظي مبقابلة رئي�سة
الوزراء هيلني كالرك.
وك������ان «�����ش����ري����ك» ق����د أ�����ص���ب���ح ال��ك��ب�����ش
م�شهوراً ،بل رمزاً وطنياً لدى البع�ض ،بعد
�أن مت ّكن من جت ُنّب اجلزازين ،واالحتفاظ
ب�����ص��وف��ه مل�����دة ����س���ت ����س���ن���وات ،ب��االخ��ت��ف��اء
بالكهوف يف �سوث �أيالند ،ف�أ�صبح مو�ضوعاً
لعديد من كتب الأطفال ،كما كان �ضيفاً يف
حفالت خريية.
وقال مالك الكب�ش �إنه فارق احلياة بعد
مر�ض ناجم عن ال�شيخوخة ،بعد �أن عا�ش
 16عاماً ،و�أ�ضاف �أن كب�شه كان لطيفاً مع
الأطفال وامل�سنني يف دور العجزة.
وق���د ب��ي��ع ���ص��وف «���ش��ري��ك» ،ال���ذي يكفي
لغزل قما�ش ع�شرين ب��دل��ة ،يف م��زاد علني،
وق���ال ج��وزي��ه �سبيالن؛ م��ن جمعية «ع�لاج
الأط��ف��ال» اخل�يري��ة� :إن جمعيته ا�ستطاعت
جمع � 150ألف دوالر من التربعات مب�ساعدة
«�شريك».
وقالت و�سائل الإعالم املحلية �إن «�شريك»
�سيحظى بقدا�س جنائزي يف «كني�سة الراعي
ال�صالح» يف تكابو ،و�إن مالك الكب�ش �سيقيم
له متثا ًال برونزياً.
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