َّ
مــــوحــــــــدة
ألمـــــة

A T H A B A T 239
www.athabat.net

ما الذي ّ
عجل في اغتيال الجعبري؟
�أكدت م�صادر فل�سطينية �أن �أمري قطر خالل زيارته لقطاع غزة ،تكفّل للم�س�ؤولني ب�إعادة �إعمار غزة،
واال�ستفادة من طبيعتها اجلغرافية وبحرها لتحويلها �إىل مدينة �شبه �سياحية� ،شرط االلتزام ب�إنهاء
جميع مظاهر الكفاح امل�سلح يف املدينة ،والبدء مبحاورة �سيا�سية جدية مع «�إ�سرائيل»� ..إال �أن القائد �أحمد
اجلعربي كان حازماً يف رف�ض اال�سرت�سال يف طرح هذه الأفكار خالل اجلل�سة ،معترباً ذلك خمططاً
�صهيونياً ،هدفه �إنهاك املقاومة للو�صول �إىل ت�صفيتها ..فكان القرار باغتيال ال�شهيد اجلعربي.
والالفت �أنه بعد �أيام من االغتيال ،ظهر م�س�ؤول �سيا�سي فل�سطيني م�سوّقاً للحل ال�سلمي� ،إال �أن
�إ�صرار املقاومة على الرد على العدو ،وبقرار م�ستقل ،فاج أ� اجلميع.

يـومـيــة �سيــا�سـيــة م�ستـقـلـة  -تـ�صـدر م ؤ�قتـاً �أ�سـبـوعـيـاً  -تـ�أ�سـ�سـت عام 1908
السنة الخامسة  -الجمعة  9 -محرم 1434هـ  23 /تشرين الثاني  2012م.
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اعترافات دولية بـ«االئتالف األميركي» ..والسالح النوعي لم يصل بعد إلى سورية []5

«فجر» غزة هو الربيع

دور إيــــــــران
فــي تـسلـيـح
الـمـقـــاومــــة
الفلسطيـنيـة
11
16

أبو عماد الرفاعي :جهوزية المقاومة
اليوم أكبر بكثير مما كانت عليه..
وزوال «إسرائيل» قريب

األردن ..على كف عفريت

[]15-10

اختار االحتالل الصهيوني اس��م «عمود
السحاب» لعدوانه على قطاع غزة ،في إشارة
إلى رموز تلمودية تعني له الكثير.
ففي القسم  21من اإلصحاح« :وكان الرب
يسير أم��ام الشعب نهارًا في عمود سحاب
ليهديهم في الطريق»..
ً
وفي  21من سفر الخروج« :وليال في عمود
نار ًليضيء ،لكي يسهل عليهم السير نهارًا
ولم يفارق عمود السحاب نهارًا وعمود
وليالً ،
النار ليال هذا الشعب طيلة مسيرته» ..أي
أن الرب كان يهدي بني إسرائيل في طريق
سفرهم ،بعمود السحاب في صحراء سيناء.
وعليه ،ف��إن «عمود السحاب» يرمز إلى
الحماية التي سيوفرها الرب لبني إسرائيل
ضد أعدائهم ،حسب زعمهم.

أحداث األسبوع
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االفتتاحية

حين يستهل السيد خطابه العاشورائي بالحديث عن غزة

حركة غربية وعربية لمعرفة ّ
توجه حزب الله ..لكن ال جواب

أين استراتيجية
الدفاع عن األمة؟
ال��ع��دوان ال�صهيوين على غ��زة لي�س الأول ،وق��د ال يكون
الأخ�ي�ر ،لكنه ي�أتي اليوم يف ظل ظ��روف خمتلفة؛ يف ظل ما
يُ�سمى «الربيع عربي» ،ومتغريات �إقليمية ،وت�شنجات مذهبية
�صنيعة اال�ستكبار العاملي ،بهدف متزيق الأمة و�إ�ضعافها.
يف م�صر التي �شهدت ث��ورة �أطاحت بنظام ح�سني مبارك،
ال��ذي حا�صر غ��زة يف ع���دوان «�إ���س��رائ��ي��ل» ع��ام ،2009 - 2008
ومل ين�صر غزة يف ظل عدوان الكيان ال�صهيوين عليها ،بل قد
يكون �ساعد العدوان ب�شكل �أو ب�آخر ..آ�ن��ذاك الثوار يف م�صر
كانوا م�ستائني من �سيا�سة النظام ال�سابق ،واليوم هم النظام
وال�سلطة م��ع��اً ..ه��ذا ه��و االخ��ت��ب��ار املف�صلي ل��ق��وى ال��ث��ورة يف
م�صر.
ويف ه��ذا ال�سياق ُت��ط��رح ع��دة �أ�سئلة :مل��اذا مل تتخذ م�صر
حتى الآن �إجراءات عمالنية بقطع العالقات الدبلوما�سية مع
«�إ�سرائيل»� ،أو تعليق اتفاقية كامب دايفيد ،و�صو ًال �إىل �إلغائها،
لدعم ال�شعب الفل�سطيني ال�شقيق يف غزة ،والوقوف �إىل جانبه
يف ظل العدوان ال�صهيوين بكافة ال�سبل والو�سائل؟
كما �أن ال��ع��دوان اليوم على غ��زة ي�أتي يف ظل ظ��رف دقيق
تعي�شه ���س��وري��ة ،ال��ت��ي وق��ف��ت �إىل ج��ان��ب امل��ق��اوم��ة وفل�سطني،
وفتحت احل���دود و�سهّلت الإم����دادات الع�سكرية واللوج�ستية
وغريها..
�سورية اجلريحة تدفع اليوم ثمن موقفها الداعم حلركات
املقاومة� ..أال يتطلّب رد اجلميل الوقوف �إىل جانبها لتخرج
من هذه املحنة و�شعبها موحد قد جتاوز �صراعاته وانق�ساماته،
لتعود �سورية �إىل دوره���ا الإقليمي ال�سابق يف دع��م الق�ضية
الفل�سطينية.
بكلمة م��وج��زة و�أخ�ي�رة ،نحن م��دع��وون �إىل ع��دة خطوات
�سريعة ،لعل �أهمها:
ن�صرة �أهلنا يف غزة وفل�سطني ،لي�س بالبيانات واخلطابات،
�إمن���ا بنبذ ال��ف�تن واخل�ل�اف���ات بيننا ،وال��ت��ي �صنعتها الإدارة
الأمريكية يف منطقتنا ،وبالوقوف ب�شكل عملي �أي داعم لكل
الإمكانيات لغزة وفل�سطني.
حم��ا���ص��رة ال��ك��ي��ان ال�صهيوين ،والأخ����ذ على ي��د �أي دول��ة
عربية تفتح ق��ن��وات ات�صال �أو ت��ع��اون �أو �أي �شكل م��ن �أ�شكال
العالقات.
و���ض��ع ا�سرتاتيجية دف���اع وط��ن��ي وق��وم��ي ل�ل�أم��ة العربية
والإ�سالمية ،خ�صو�صاً «دول الطوق» ،حتى ال ت�ستفرد بعد اليوم
«�إ�سرائيل» ب�أي بلد عربي �أو �إ�سالمي؛ حما�صر ًة �أو عدواناً.
ولنكن م�صداقاً لقول ر�سول اهلل حممد �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم« :مثل امل�ؤمنني يف توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل
اجل�سد الواحد؛ �إذا ا�شتكى منه ع�ضو تداعى له �سائر اجل�سد
بال�سهر واحلمى».

النائب ال�سابق ح�سن حب اهلل

ب��ع��د ك��ل��م��ة وزي����ر اخل���ارج���ي���ة وامل��غ�ترب�ين
عدنان من�صور �أمام جمل�س وزراء اخلارجية
العرب الطارئ يف مقر جامعة الدول العربية
يف ال��ق��اه��رة ،ت�سارعت حركة الدبلوما�سيني
الغربيني وبع�ض ال��ع��رب نحو بعبدا وو�سط
ب���ي���روت وامل�����خ�����ت�����ارة ،ح���ي���ث ت�����ؤك����د م�������ص���ادر
دب��ل��وم��ا���س��ي��ة غ��رب��ي��ة يف ب��ي��روت �أن ه�����ؤالء
عبوا عن حتفظهم على كلمة
الدبلوما�سيني رّ
الوزير اللبناين ،نا�صحني من التقوا بهم ب�أن
يعتمد لبنان يف تطورات احلرب على غزة ما
اعتمده يف ال��ت��ط��ورات ال�����س��وري��ة� ،أي �سيا�سة
الن�أي بالنف�س.
ومل ين�س ه���ؤالء �أن ي�س�ألوا �أو ي�ستف�سروا
ع����ن ح���رك���ة ح�����زب اهلل ،يف ظ����ل امل���واج���ه���ات
امل��ح��ت��دم��ة م���ن ج��ه��ة ،و«امل�������س���اع���ي» ال��ع��رب��ي��ة
(م�صر  -قطر) مع تركيا ،والغربية من جهة
ثانية ،للو�صول �إىل تهدئة حتفظ م��اء وجه
القيادة ال�صهيونية ،التي باتت تبحث مربكة
عن و�سيلة للخروج من الوحول الغزاوية.
احل��رك��ة ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة ال��غ��رب��ي��ة وبع�ض
ال��ع��رب��ي��ة مل ت��ك��ت��ف ب��ال��ن�����ص��ي��ح��ة وحم���اول���ة
اال����س���ت���ع�ل�ام ع����ن م����واق����ف ح�����زب اهلل� ،إمن����ا
���س���أل��ت �أي�����ض��اً ع��ن م��واق��ف ف�����ص��ائ��ل امل��ق��اوم��ة
الفل�سطينية التي تعتربها حليفة حلزب اهلل،
وللجمهورية الإ�سالمية يف �إيران ،ول�سورية،
واح��ت��م��االت حتركاتها �إذا م��ا ارتفعت وت�يرة
العدوانية الإ�سرائيلية �ضد غزة.
وت��ف��ي��د امل��ع��ل��وم��ات امل��ت��واف��رة �أن الأ���س��ئ��ل��ة
ت��درج��ت ح���ول �إم��ك��ان��ي��ات ال���دول���ة اللبنانية
وقدراتها على منع �أي ت�صعيد ،لو قررت هذه
الف�صائل التحرك.
على �أن �أكرث ما �أثار اال�ستهجان هو ال�س�ؤال
حول �إمكانية منع �إطالق ال�صواريخ اللقيطة،
والتي �أطلقت عليها «جمهولة امل�صدر» ،حيث
علّق خبري ا�سرتاتيجي على الت�سا�ؤل الأخري
ب�ضحكة عالية ،لأن ال�صورايخ اللقيطة التي
�أُط��ل��ق��ت ق��ب��ل �أق���ل م��ن �سنتني ،دارت حولها
العديد م��ن ع�لام��ات اال�ستفهام ،ليتبني �أن
لها �أهدافاً �أخرى ال متت �إىل فل�سطني و�إىل
مقاومتها ب�صلة ،ورمبا كان بع�ض العرب �أدرى
بها ،لأنها كانت لغايات ال عالقة للمقاومة
ولفل�سطني بها ب�أي �شكل.
مل ت�ستطع احلركة الدبلوما�سية الغربية
وبع�ض العربية �أن ت�أخذ ج��واب��اً �شافياً حول
م��وق��ف ودور ح���زب اهلل يف ����ش����أن ال��ت��ط��ورات
ال��غ��زاوي��ة ،لأن ح���زب اهلل مل ي��ع�� َت��د يف عمله

الأمني العام حلزب اهلل ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل

اجلهادي املقاوم �أن يعطي �أ�سراره لكائن من
ك���ان ،ك��م��ا �أن احل���زب �أب��ل��غ ب��ط��رق��ه اخلا�صة
كل من يعنيه الأم��ر من بعيد �أو قريب� ،أنه
غري معني بكل الت�سا�ؤالت الغربية ،ويف كل
امل���واق���ف ال��ت��ي �أط��ل��ق��ه��ا �أك����د ع��ل��ى �أن����ه معني
بتطورات غ��زة ،ودليل ذل��ك �أن ال�سيد ح�سن
ن�صراهلل كانت كلماته يف اخلطب التي يلقيها
يف �أي����ام ع��ا���ش��وراء ،يف ال�����س��اب��ق ،تقت�صر على
املنا�سبة و�أبعادها الإميانية واجلهادية ،من
دون �أن يتطرق �إىل الأو�ضاع على ال�ساحتني
امل��ح��ل��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة ،ل��ك��ن��ه ه���ذه امل����رة ي�ستهل
ك��ل��م��ات��ه ال��ع��ا���ش��ورائ��ي��ة ب��ال�ترك��ي��ز ع��ل��ى غ��زة،
و�أبعاد معركتها و�صمود مقاومتها ،والإحراج
ال��ذي يعاين منه العرب والغرب والأمريكي
ج���راء ه���ذه امل��واج��ه��ات البطولية وال�صمود
الأ���س��ط��وري للمقاومني ،ال��ذي��ن جعلوا �أك�ثر
م��ن ن�صف ال�صهاينة يف فل�سطني املحتلة،
وع���ل���ى ر�أ����س���ه���م رئ��ي�����س ح��ك��وم��ت��ه��م ب��ن��ي��ام�ين
نتنياهو ووزير حربهم ايهود باراك ،يهرعون
�إىل املالجئ عند �سماعهم �صواريخ املقاومة
ت�����دوي يف ت���ل �أب���ي���ب وال���ق���د����س امل��ح��ت��ل��ة ،ويف
خمتلف الأمكنة.
م����ا مي���ك���ن ت�����أك����ي����ده يف جم�����ال حم���اول���ة
الدبلوما�سية الغربية وبع�ض العربية معرفة
مواقف واجت��اه ح��زب اهلل يف �ش�أن التطورات
ال���غ���زاوي���ة ،م��ا ك���ان ق��د أ�ع��ل��ن��ه ال�����س��ي��د ح�سن
ن�صراهلل دائماً� ،سواء يف املنا�سبات التي تعني

ح���زب اهلل م��ب��ا���ش��رة� ،أو ال��ت��ي تعني امل��ق��اوم��ة
الفل�سطينية؛ �أن احل����زب ل��ي�����س م��ع��ن��ي��اً من
قريب �أو بعيد ب���أن يق ّدم �أي تطمينات ،وهو
(�أي احلزب) لي�س يف وارد �أن يك�شف �أي توجه
له� ،أو �أن يعلن عن قدراته و�إمكانياته ،لأن كل
�شيء يظهر يف وقته الالزم ،وعند ال�ضرورة.
يف اخل�لا���ص��ة ،مل ت�ستطع ه���ذه احل��رك��ة
الدبلوما�سية �أن تعي �شيئاً عن احلركة واملوقف
املحتمل حل��زب اهلل من التطورات الغزاوية،
وكل ما عرفته هو �أن احلزب مطمئن ل�صمود
غ����زة ،و�إن ك���ان ي��ب��دي خ�����ش��ي��ة م���ن ا ألن��ظ��م��ة
ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��وغ��ل �أك��ث�ر م���ن ال��ل��ازم يف
م�ساعي التهدئة ..ثم �أو ًال و�أخ�يراً ف�إن جهاد
غزة الآن هو اختبار حقيقي و�أ�سا�سي لأنظمة
«ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي» التي �أ�صبحت على املحك
احلقيقي ،فهي �إما ت�شكل ا�ستمراراً للأنظمة
القدمية ،و�إما عليها �أن توفر كل الإمكانيات
لل�شعب العظيم الذي ي�صنع امل�ستحيل.
احلرب على غزة هي امتحان حقيقي لكل
العرب ،خ�صو�صاً �أولئك املنغم�سني يف امل�ؤامرة
على �سورية� ،أما مواقف حزب اهلل يف دعم غزة،
فهذه ال يعرفها �إال قادة املقاومة يف غزة ،ويف
كل فل�سطني ،وكل التجارب �أك��دت �أن احلزب
يف كل �ساحة وميدان �إذا كان لفل�سطني ،ومن
�أجلها.

حممد �شهاب

همسات
www.athabat.net

محاولة ابتزاز
الـنـــاشــر :شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
رئـيس التـحـريـر :عـبـداهلل جـــبـري
المدير المسؤول :عــدنــــان الســاحـلــي
يشارك في التحرير:
أحمد زين الدين  -سـعـيد عيـتــانـــي
المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

تعمل جماعة احل��ري��ري على ت�سريب
م��ع��ل��وم��ات ب���ه���دف اب����ت����زاز ال���ن���ائ���ب ول��ي��د
ج��ن��ب�لاط ،ف��ح��واه��ا �أن امل��ق��ع��د ال����درزي يف
ب��ي�روت ل���ن ي��ك��ون ل�����ص��ال��ح ال���وزي���ر غ���ازي
ال��ع��ري�����ض��ي� ،إمن�����ا لآخ�����ر م���ن امل�����س��ت��ق��ب��ل،
ف���ر ّد �أح���د اال���ش�تراك��ي�ين ق����ائ��ل� ًا�« :إذا ك��ان
احل���ري���ري يعتقد �أن����ه ه��و ���س��ي��ك��ون امل��ق��رر
حينها ،فهنا تكمن م�شكلته ..لقد خ�سر
ط��راب��ل�����س ل�����ص��ال��ح امل��ت�����ش��ددي��ن ،والإق��ل��ي��م
ب�ّي�نّ  ،ويف ب�ي�روت �سيحتاج �إىل ك��ث�ير من
احللفاء يف القانون اجلديد ،و�إال فلن تكون
انتخابات».

تضامنًا مع من؟
لوحظ �أن جتمعاً ت�ضامنياً مع غزة ،دعت �إليه جماعة �سيا�سية ذات
طابع �إ�سالمي ،حت ّول �إىل ت�ضامن مع املجموعات امل�سلحة يف �سورية ،ما
حدا ببع�ض حمطات التلفزة التي كانت تنقل وقائع هذا االعت�صام �إىل
قطع البث املبا�شر بعد �أقل من �أربع دقائق.

سفير يحاول تصحيح أغالط الوزير
ي�سعى �سفري دول��ة عربية م��ع �أرك���ان �سفارته لت�صحيح خط�أ ف��ادح
ارتكبه وزير خارجية بالده يف زيارته لبنان ،ويردد �أن الفلول وراء توريط
الوزير بزيارة غري حممودة ل�سيا�سي لبناين كان يرتبط بعالقات وثيقة
مع نظام ح�سني مبارك.
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عن أي استقالل تتكلمون؟
مل����ن����ا�����س����ب����ة ع����ي����د اال�����س����ت����ق��ل�ال
اللبناين ،حت��اول ال��دول��ة اللبنانية
م��ن خ�لال اال�ستعرا�ض الع�سكري
ومنح ي��وم عطلة �سنوي� ،أن تُك�سب
ه��ذه املنا�سبة �أج����وا ًء احتفالية ،ال
يبدو �أن �أحداً من اللبنانيني ي�شعر
بها� ،أو ي�ص ّدق حتقّقها ،باعتبار �أن
معايري ا�ستقالل دولتهم ما انفكت
تتناق�ص يوماً بعد يوم.
ُبعيد ان�سحاب اجلي�ش ال�سوري
م��ن لبنان ،عا�ش بع�ض اللبنانيني
�أم ً
��ل��ا ب��ت��ح��ق��ي��ق ا���س��ت��ق�لال و���س��ي��ادة
تُنهي عهد الو�صاية ،وتُخرج الدولة
م��ن عجزها ،وتدخلها �إىل م�صاف
الدولة امل�ستقلة ال�سيدة التي متلك
ح���ري���ة ق����راره����ا ومت�������س���ك ب��ج��م��ي��ع
م��ف��ا���ص��ل �إدارة احل��ك��م ،وحت��ق��ق ما
يطمح إ�ل��ي��ه اللبنانيون م��ن �سيادة
وا�ستقالل ،لكن اال�ستئثار باحلكم
الذي ح�صل ،والأزم��ات التي عا�شها
ال���ل���ب���ن���ان���ي���ون� ،أج���ه�������ض���وا �أي �أم����ل
بالتفا�ؤل �أو ب�صي�ص ن��ور ميكن �أن
يلوح يف الأفق البعيد.
مبد�أياً ،ترتبط ال�سيادة مبفهوم
ا�ستقالل وحرية الإرادة ،لذلك يعد
اال�ستقالل ال�سيا�سي �شرطاً الزم��اً
لتمكني الدولة من ممار�سة مظاهر
�سيادتها على ال�صعيد ْين الداخلي
واخلارجي ،فتكون ممار�سة ال�سيادة
يف جانبني؛ داخلياً ،ويعني امتالك
ال����دول����ة ���س��ل��ط��ة ���ش��رع��ي��ة م��ط��ل��ق��ة
ع��ل��ى ج��م��ي��ع الأف������راد وامل��ج��م��وع��ات
التي يتعني عليها �إط��اع��ة ال�سلطة
ال�سيدة داخ���ل �إقليمها ،وخ��ارج��ي��اً،
�أي اال�ستقالل عن كل رقابة وتدخل
م���ن �أي�����ة دول�����ة �أخ������رى �أو منظمة
دول��ي��ة .بعبارة �أخ���رىُ ،يفرت�ض يف
ال�سلطة ال�سيا�سية التي جت�سد �إرادة
ال��دول��ة ومت��ار���س م��ظ��اه��ر ال�سيادة
وموحدة،
با�سمها �أن تكون م�ستقلة
ّ
ويف و�ضع ميكّنها من فر�ض �إرادتها
و���س��ي��ط��رت��ه��ا يف ال���داخ���ل وهيبتها
واح�ترام��ه��ا يف اخل����ارج ،و�أن تكون
ق���ادرة على التعامل بند ّية وتكاف�ؤ
مع الدول الأخرى.
ف�أين الدولة اللبنانية من هذه
املعايري؟
 -م��ن الناحية الأم��ن��ي��ة :يعي�ش

اخلا�صة بلبنان ،ال��ت��ي ت�ستهلك من
�أم��وال املك ّلف اللبناين �أم��وا ًال طائلة،
ن�صت امل��ادة الرابعة من النظام
وق��د ّ
ا أل����س���ا����س���ي �أن ل��ل��م��ح��ك��م��ة ال��دول��ي��ة
اخلا�صة �ضمن اخت�صا�صها �أ�سبقية
على املحاكم الوطنية يف لبنان ،و�أن
امل��ح��اك��م اللبنانية ت��ت��ن��ازل ع��ن كامل
اخت�صا�صها ل�����ص��ال��ح امل��ح��ك��م��ة ،وه��و
�أمر مل تفعله دول �أعجز و�أقل تق ّدماً
م��ن ال��دول��ة اللبنانية ،ك�سرياليون
وكمبوديا وغريهما.
 م����ن ال���ن���اح���ي���ة االق���ت�������ص���ادي���ة:ت��ع��ي�����ش ال���ب���ن���وك والأ������س�����واق امل��ال��ي��ة
ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة حت����ت رح����م����ة م��ن��ظ��م��ات
الر�ؤ�ساء الثالثة خالل االحتفال بعيد اال�ستقالل الثامن وال�ستني
الرقابة الدولية ،خ�صو�صاً الأمريكية
م��ن��ه��ا ،ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ال��ت��ج�����س�����س على
ال���ل���ب���ن���ان���ي���ون ت���ن���اق�������ص���اً ي���وم���ي���اً يف الأخ���رى ،فت�ستبيح ال�شمال وج��زءاً البيانات املالية ،والتحقيق يف جميع
���ش��ع��وره��م ب����الأم����ان واال����س���ت���ق���رار ،م���ن ال��ب��ق��اع ال��ل��ب��ن��اين .ويف م�شهد التحويالت املالية بذيعة «مكافحة
وتتناق�ص هيبة ال��دول��ة وق��درت��ه��ا ���ش��ب��ي��ه ب�����س��ب��ع��ي��ن��ات ال���ق���رن امل��ا���ض��ي ،الإره���������اب» .وم�����ؤخ����راً ق���ام���ت بع�ض
على مم��ار���س��ة �سلطاتها و�سيادتها م����ن خ��ل��ال ال�����س��ي��ط��رة ع���ل���ى ج���زء امل���ن���ظ���م���ات غ��ي�ر احل���ك���وم���ي���ة وغ�ي�ر
على ال���ق���رارات الأم��ن��ي��ة يف ال��ب�لاد .من اجلنوب� ،أو ما ُ�س ّمي فيما بعد ال��ت��اب��ع��ة لأي ه��ي��ئ��ة دول���ي���ة ر���س��م��ي��ة،
فها هو ال�شيخ �أحمد الأ�سري يعلن «فتح الن��د» ،ح��اول بع�ض امل�سلحني بتهديد ال��ق��ط��اع امل�����ص��ريف اللبناين،
ن ّيته وع��زم��ه على �إن�����ش��اء ميلي�شيا ال���������س����وري��ي�ن ،مب����ع����اون����ة �أط��������راف وت��وج��ي��ه �أ���س��ئ��ل��ة �إىل ح��اك��م امل�صرف
لبنانية من قوى � 14شباط ،القيام املركزي �أقل ما يقال فيها �إنها انتهاك
باقتطاع مناطق لبنانية يف ال�شمال خطري ل�سيادة لبنان ،وتدخل �سافر يف
ل�لا���س��ت��ئ��ث��ار ب��ح��ك��م��ه��ا ،واالن���ط�ل�اق �ش�ؤونه الداخلية.
منها �إىل تقوي�ض ا�ستقرار الدولة
بالنتيجة ،ت�شهد الدولة اللبنانية
ال�سورية.
منذ اال�ستقالل وحتى اليوم تدخالت
االستقالل السياسي
 من الناحية ال�سيا�سية :يعي�ش �شتى يف ���ش���ؤون��ه��ا ال��داخ��ل��ي��ة ،وي��ب��دواللبنانيون اليوم على وقع التطورات لبنان م�سرحاً للكثري من العمليات
شرط الزم لتمكين
احلا�صلة يف امل��ي��دان ال�سوري ،فكلما الأم��ن��ي��ة ،وعمليات احل���روب ال��ق��ذرة
الدولة من ممارسة
اح���ت���اج ال���غ���رب وب��ع�����ض ال���ع���رب �إىل التي تقوم بها اال�ستخبارات العاملية؛
أنظار
ل
ا
يحجب
دخان
أو
�
ما،
ت�صعيد
من خمططات اغتيال� ،إىل حماوالت
مظاهر سيادتها على
عن اخل�سائر التي تتكبدها املعار�ضة ان��ق�لاب� ،إىل بحث يف تغيري �أنظمة
الصعيديْ ن الداخلي
يف �سورية ،ق��ام حلفا�ؤهم اللبنانيون وم��ن��اط��ق ع��ازل��ة ،وح���روب بالوكالة.
بت�صعيد ���س��ي��ا���س��ي ،و أ�م���ن���ي �أح��ي��ان��اً ،يف املقابل ،يف�سح معظم ال�سيا�سيني
والخارجي
للتعمية واال�ستح�صال على مكا�سب اللبنانيني امل��ج��ال لتلك التدخالت،
���س��ي��ا���س��ي��ة داخ���ل���ي���ة ت���ع��� ّو����ض م���ا ي��ت�� ّم ف��ي��ن��ت��ظ��رون «ك���ل���م���ة ����س���ر» خ��ارج��ي��ة
خ�سارته يف �سورية.
التخاذ قرارات �سيادية لبنانية �صرف،
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وا�ستقرارها ،ولتهديد ال�سلم الأهلي امل����ت����ه����م��ي�ن
لها �إال م�صلحتها القومية اخلا�صة.
من خالل دفع البلد �إىل فتنة �سنية ال��ت��ي ي��ث��ب��ت �أن��ه��ا م��رت��ب��ط��ة باغتيال
يف النهاية� ،أال يحق للبناين �أن
 �شيعية قد ال ت�سلم منها املنطقة احل�����ري�����ري ،وق�����د ق���ام���ت احل��ك��وم��ة ي�����س���أل« :ب��ربّ��ك��م ،ع��ن �أي ا�ستقاللالعربية ب�أكملها يف حال اندالعها .ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ال���ت���ي وقّ���ع���ت ب��روت��وك��ول تتكلمون؟ ومباذا حتتفلون»؟
�أم������ا ع��ن��ا���ص��ر «اجل���ي�������ش ال�������س���وري التعاون م��ع الأمم املتحدة بالتنازل
احلر» وبع�ض املجموعات الإرهابية كلياً عن ال�سيادة للمحكمة الدولية
ليلى نقوال الرحباين

حمود وزياد علوكي وجهاد املغربي ،وتتوىل جمموعة ومقاوميها� ،أم �أن بع�ضنا  -دون �أن ي�سمي �أحداً -
رصد دقيق
عر�ض �إغراءات ،بينما تتوىل جمموعة �أخرى البحث يوافق على كل الت�صاريح والأحداث التي جرت
ت��ب�ّي�نّ �أن ال�����س��ف��راء ال��غ��رب��ي�ين ي��ر���ص��دون �أ�صغر عن مفاتيح لبع�ض الق�ضاة ،من �أجل �إمتام ال�صفقة .م�ؤخراً يف �صيدا وخارجها»؟!
التفا�صيل ب�ش�أن حزب اهلل ،فقد فوجئ مرجع �سيا�سي
محققون على نفقة الدولة
لدى �س�ؤاله من ق َبل �أح��د ال�سفراء ،عن عدم وجود بين نص البيان ..وتطبيقه
���ص��ورة ك��ب�يرة لل�سيد ح�����س��ن ن�����ص��راهلل ع��ل��ى طريق
ا���س��ت��غ��رب �أح����د امل��ت��اب��ع�ين الغ��ت��ي��ال رئ��ي�����س �شعبة
���س���أل �أح���د ال�����وزراء احل��ال��ي�ين يف احلكومة
امل��ط��ار ،ك��ان��ت معلقة يف ال�����س��اب��ق ،وم��ا �إذا ك��ان ذلك
اللبنانية ،يف درد���ش��ة مع بع�ض �أ�صدقائه :هل املعلومات ال��ل��واء و���س��ام احل�سن ،ال�سرعة الق�صوى
م�ؤ�شر ل�شيء ما يف �ساحة حزب اهلل.
ن��ح��ن واث���ق���ون م��ن �أن��ف�����س��ن��ا و���ص��ادق��ون عندما يف و�صول عدد كبري من املحققني الأجانب ،ومعهم
تبنّينا ن�ص البيان ال��وزاري للحكومة احلالية ،رج�����ال م���ن اال����س���ت���خ���ب���ارات ،م��ن��ه��م ال�������ـ«اف ب���ي اي»
ترغيب وترهيب ..وصفقات
التي تُ�ب�رز ،وب�شكل الف��ت� ،أن احلكومة حتمي وحمققون بريطانيون و�أمل��ان وفرن�سيون ،وجميعهم
جتري حماوالت حثيثة للت�أثري على عائلة ال�شيخ ���س�لاح امل��ق��اوم��ة وامل��ق��اوم�ين ،وت�س ّهل حركتهم يف �ضيافة الدولة اللبنانية يف �أفخم الفنادق ،وتقدمي
ال�شهيد عبد الرزاق الأ�سمر ،الذي اغتيل على �أيدي والدفاع عنهم؟ م�ضيفاً« :مل��اذا مل نوقف با�سم كافة الت�سهيالت لهم ،مع العلم ب�أن معظمهم مل يعط
م�سلحي � 14آذار ،واملتهم يف تلك العملية كل من عميد القانون كل من يعتدي على املقاومة و�سالحها الدولة اللبنانية �أي نتيجة تو�صلوا �إليها حتى الآن.
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يـقــال

فساد في المنسقية
ي��ح��اول تنظيم م��ع��ار���ض «�ضب�ضبة» ف�ضيحة ف�ساد
م��ايل تنت�شر يف معظم من�سقياته ،خ�صو�صاً ال�شمالية
منها ،على خلفية �شراء �أ�سلحة لإر�سالها �إىل الع�صابات
يف �سورية ،وي�سعى البع�ض لإقفال املو�ضوع ،ال �سيما �أنه
ي�ستحيل تقدمي دعوى ق�ضائية ،وهو ما يبتز به بع�ض
القيادات لدفع �أموال �إ�ضافية.

الشيخ الصاعد ..والسالح

يقوم �شقيق أ�ح��د املع ّممني الذين ي��د أ�ب��ون على ت�أجيج
ال�صراعات املذهبية يف لبنان ،ب�شراء الأ�سلحة اخلفيفة
م��ن بع�ض جت��ار العا�صمة ب�ي�روت ،علماً �أن �شقيق ال�شيخ
ميلك مكتباً با�سم جتاري وهمي يف منطقة عرمون؛ غربي
مدينة ب�يروت ،حيث يدفع ثمن الأ�سلحة ب��ال��دوالر ،مهما
بلغت �أ�سعارها ،وبع�ض التجار ا�ستغل الظرف ليطلب �سعراً
«باهظاً» ،وذلك من خالل و�سيط له يعمل يف �أحد امل�صارف
اللبنانية يف العا�صمة بريوت.

توقعات أميركية

ن�شرت �صحيفة «نيويورك تاميز» مقا ًال بقلم �سيمون
�آدام��ز؛ املدير التنفيذي ل«املركز العاملي للم�س�ؤولية عن
احلماية» ،قال فيه�« :إن الإبادة اجلماعية العاملية التالية
ال��ت��ي �سي�شهدها ال��ع��امل� ،ستكون بحق العلويني وباقي
الأق��ل��ي��ات الأخ���رى يف ���س��وري��ة» ،ون��ق��ل �آدام���ز ع��ن ال�سفري
الأمريكي الأ�سبق «بيرت غالربايت» ،الذي �شهد عمليات
التطهري ال��ع��رق��ي يف ي��وغ�����س�لاف��ي��ا ،ت��وق��ع��ه ب����أن «الإب����ادة
اجلماعية العاملية التالية التي �سي�شهدها ال��ع��امل بحق
العلويني� ،ستكون يف �سورية» ،وبح�سب الكاتب ف�إن املقاتلني
امل��ت��ط��رف�ين ال��ذي��ن ت��ت��زاي��د �أع���داده���م ،ال ي��ح��ارب��ون فقط
لتخلي�ص �سورية من نظام الأ���س��د ،بل �أي�ضاً لتطهريها
دي��ن��ي��اً ،ونتيجة لذلك يتخوف امل�سيحيون م��ن �أن يكون
م�صريهم ك�أقلية �شبيهاً مب�سيحيي العراق ،الذين أُ�جربوا
على ترك العراق بعد حرب �إرهابية ومتطرفة.

الفضل إليران
وسورية وحزب الله
ق���ال امل���وق���ع ال��ر���س��م��ي ل��ـ«���س��راي��ا ال���ق���د����س»؛ اجل��ن��اح
الع�سكري حلركة اجل��ه��اد ا إل���س�لام��ي الفل�سطينية� ،إن
الف�ضل الأ���س��ا���س��ي يف ق���درة امل��ق��اوم��ة الفل�سطينية على
الرد ال�صاروخي على «�إ�سرائيل» يعود �إىل �إيران و�سورية
وح���زب اهلل .ويف م��ق��ال ُو���ض��ع ع��ل��ى امل��وق��ع ،كتبه ح�سن
ع�صفور؛ املقرب من احلركة ،والوزير ال�سابق يف احلكومة
الفل�سطينية ،وع�ضو املجل�س الوطني الفل�سطيني« :من
الف�ضائل التاريخية لل�شهيد يا�سر عرفات� ،أنه مل يكن
يقبل مطلقاً �أن ي�ساوم على من يقدّم له «خ�يراً» مهما
كان �شكله ،خ�صو�صاً من قدّم ال�سالح واملعرفة الع�سكرية
قبل الأموال».

من ساللة تاج الدين
ق���ال���ت م�����ص��ادر ف��رن�����س��ي��ة م��ط��ل��ع��ة ع��ل��ى ال�����ش���أن
ال�سوري ،ومواكبة للمعار�ضة ال�سورية� ،إن احلكومة
الفرن�سية فر�ضت ال�شيخ معاذ اخلطيب رئي�ساً ملا
ي�سمى «ائ���ت�ل�اف ال���ث���ورة وامل��ع��ار���ض��ة» ،ك��ون��ه حفيد
���ص��دي��ق فرن�سا خ�ل�ال ف�ت�رة االح��ت�لال الفرن�سي؛
تاج الدين احل�سيني ( 1885ـ  .)1943وق��ال م�صدر
مقرب من برهان غليون؛ رئي�س «املجل�س الوطني»
الأ�سبق� ،إن معاذ اخلطيب «كان خياراً فرن�سياً ،فهي
ال��ت��ي �أ���ش��رف��ت على تهريبه م��ن ���س��وري��ة ،وه��ي التي
ع ّرفت القطريني والأتراك به» ،م�شرياً �إىل �أنه «كان
على ات�صال وثيق م��ع ال�سفري الفرن�سي يف دم�شق
�شوفالييه قبل مغادرة الأخري دم�شق».
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أحداث األسبوع

الحرب على سورية محاولة إلبعادها عن فلسطين
رغ��م امل��رح�ل��ة الدقيقة ال�ت��ي مت��ر بها
منطقتنا العربية� ،إال �أن رئي�س حكومة
م�شيخة ق�ط��ر ووزي ��ر خ��ارج�ي�ت�ه��ا ،ال��ذي
و� �ص��ف ال �ع��رب ب��ال�ن�ع��اج �أم� ��ام ال �ت �ط��ورات
اجل��اري��ة يف غ ��زة� ،أع �ل��ن ب�ك��ل ��ص�ف��اق��ة �أن
م��ا يجري يف القطاع ل��ن ي��ؤث��ر على �سري
احلرب على �سورية ودعم الزمر امل�سلحة،
ليتالقى ب��ذل��ك م�ي��دان�ي�اً م��ع نهج رئي�س
حكومة تركيا رجب طيب �أردوغ��ان ،الذي
و��ض��ع ك��ل �أوراق� ��ه يف م�ل��ف ال �ع��دوان على
�سورية ،بحيث ا�ستغل احلرب ال�صهيونية
على غزة ،واالهتمام العاملي بها ،يف حماولة
فر�ض وقائع ميدانية جديدة ،خ�صو�صاً
بعد انك�شاف لعبته القذرة و�إيحائه ب�أنه
جتاوب مع امل�ساعي واالت�صاالت الرو�سية
والإي��ران �ي��ة لتعديل موقفه م��ن �سورية،
حيث تبني �أن �أردوغ ��ان و�أوغ �ل��و هما من
ق��ام��ا ب�ت��دب�ير ال�ه�ج�م��ات الأخ �ي�رة للزمر
امل�سلحة يف �سورية ،بتمويل من قطر ،لأنه
ح�سب املعلومات ،ف��إن الرتكي والقطري
م � ّوال وج�ه��زا �آالف املقاتلني ال��ذي��ن ج��اءا
بهم من خمتلف �أنحاء الدنيا ،وزودوهما
بال�شاحنات املجهزة بالأ�سلحة والر�شا�شات
ال�ث�ق�ي�ل��ة و�أج� �ه ��زة االت �� �ص��االت امل �ت �ط��ورة
احلديثة ،ودفعا بهم عرب احلدود الرتكية
 ال�سورية خللق وقائع ميدانية جديدة،لكن تبني �أن الدولة الوطنية ال�سورية مل
تكن غافلة ،فوجهت �ضربات قا�صمة �أدت
�إىل مقتل امل�ئ��ات واعتقال العديد منهم،
لتتك�شف بعد ذلك ف�ضائح مذهلة ،حيث �إن
عدداً من امل�سلحني اكت�شف الغ�ش الرتكي

ائتالف املعار�ضات� ..صناعة �أمريكية ب� ٍ
أياد عربية

واخلليجي الفظيع� ،إذ �إن ه�ؤالء امل�سلحني
جيء بهم على �أ�سا�س القتال يف غزة ،ف�إذا
بهم يقاتلون يف حلب ،ما دعا �أنقرة للطلب
من قادة املجموعات املتطرفة االنتقال �إىل
اجلبهة الكردية عند احلدود الرتكية.
ويف �إط� ��ار احل�ق��ائ��ق ال �ت��ي تتك�شف يف
احلرب على �سورية ،ف�إن ال�صراع الدائر،
و�إن كان يف ظاهره حم�صوراً يف اجلغرافيا
ال�سورية� ،إال أ�ن��ه يف حقيقته �صراع ميتد
ع�ل��ى م���س��اح��ة امل�ن�ط�ق��ة ،وه��و � �ص��راع على
الهوية واالنتماء.
وهنا ي��ؤك��د دبلوما�سي م�صري يعمل
يف ب�يروت ،يرف�ض الت�صرفات البلهوانية
ل�سلطة «الإخ��وان» يف بلده� ،أن اجتماعات

ال ��دوح ��ة ا ألخ �ي ��رة ل�ت��وح�ي��د امل �ع��ار� �ض��ات
ال���س��وري��ة ،ك��ان��ت ت�ت��اب��ع وق��ائ�ع��ه ع��ن ق��رب
خمتلف الدوائر اال�ستخباراتية الغربية،
م �� �ش ��دداً ع �ل��ى �أن � �ض��اب��ط ا� �س �ت �خ �ب��ارات
أ�مل��ان �ي �اً م �� �س ��ؤو ًال ع��ن امل �ل��ف ال �� �س��وري يف
خم��اب��رات ب�ل�ادهُ ،ك � ّل��ف بالعمل لتوحيد
ه��ذه امل�ع��ار��ض��ات ،وه��و ال��ذي كتب البيان
اخلتامي لتحالف الدوحة ،كا�شفاً �أن هذا
ال�ضابط على ارت �ب��اط وث�ي��ق باملخابرات
الأمريكية ،من خالل حمطتها الأملانية.
وب � � � ��ر�أي ه � ��ذا ال ��دب� �ل ��وم ��ا�� �س ��ي ،ف � ��إن
احل � ��رب ال��وا� �س �ع��ة ع �ل��ى � �س��وري��ة ،وال �ت��ي
ي�شارك فيها الرتكي واخلليجي و�أع��راب
متنوعون ومتعددون من امل�شرق واملغرب،

وم �ت � أ�� �س �ل �م ��ون م �ت �ط ��رف ��ون م� ��ن �أن � � ��واع
وجن�سيات خمتلفة ،هدفها الأول والأخري
�إنقاذ الكيان ال�صهيوين وامل�صالح الغربية،
وحت ��دي ��داً الأم�ي�رك� �ي ��ة ،ب �ع��د �أن متكنت
امل �ق��اوم��ات ال�ع��رب�ي��ة ،ب ��دءاً م��ن فل�سطني
وم ��روراً بلبنان وان�ت�ه��اء ب��ال�ع��راق ،م��ن �أن
تفقد «�إ�سرائيل» دورها كدولة وظيفية يف
خدمة الر�أ�سمالية العاملية بقيادة الواليات
امل�ت�ح��دة ،خ���ص��و��ص�اً ب�ع��د �أن ف�ق��د النظام
ال�ع��رب��ي وظيفته بحمل �أع �ب��اء امل��واج�ه��ة
مع العدو ال�صهيوين ،ومل يب َق �إال الدولة
الوطنية ال�سورية التي تقوم وحدها بهذه
املهمة.
وي� ��� �ش ��رح ه � ��ذا ال ��دب �ل ��وم ��ا� �س ��ي ذل ��ك

مـــن هنــــا وهنـــــاك

• قتلى كويتيون في سورية

• الغش «الحالل»

أبلغ «الجيش الحر» أق��ارب  21عائلة كويتية بمقتل
أبنائهم خالل القتال الدائر في سورية ،وأقامت تلك العوائل
العزاء في مناطق كويتية عدة بشكل غير معلن ،ومن القتلى:
محمد عساف المطيري وخالد ذودان المطيري وجزاع مسعود
الدويش ومتعب معصب المريخي ،ومنور برغش الجبلي،
وعايد منوخ الميموني وتركي عجالن الهاملي ،ومحمد مويس
المطيري وناصر دالي المطيري ،وعبد الكريم نشمي العارضي
وعايد رشيد المريخي وخلف كفايه السنجاري ،وناصر قعود
األسلمي وحربي خلف الجشعمي ومشعل الحميدي الظفيري
وفالح حور الجاسمي ،وثوير ريكان الظفيري وهاني صايد
البرازي وتركي غزاي العنزي وممدوح غشام الجبلي وعايد
غشام الجبلي.

أك��دت مصادر موثوقة لصحيفة «ال��وط��ن» السورية ،أن
استخبارات عربية وأجنبية خدعت مقاتلين شيشانيين
استقدمتهم إلى مدينة حلب على أنها قطاع غزة ،للجهاد نصرة
للفلسطينيين ضد آلة الحرب «اإلسرائيلية» .ونقل مسلحون
محليون عن أفراد من «الجهاديين» الشيشان أنهم فوجئوا
بوصولهم إلى حلب ،في عملية تسلل عبر الحدود التركية
بدل الحدود الفلسطينية ،لجهلهم ُ بخريطة المنطقة ،واللغات
األجنبية ،حيث ّ
صرح أحدهم أنهم «أجبروا على القتال في حلب
ضد القوات الحكومية ،على أنه واجب شرعي؛ بحسب فتوى أمير
جماعتهم ،الذي يتوجب عليهم إطاعته مع أن نواياهم ،حسب
ّ
التوجه لمنازلة العدو اإلسرائيلي».
قوله ،تنصب في

• مضادات للطيران
قالت �صحيفة «نيويورك تاميز»�« :إن طرازات جديدة من الأ�سلحة امل�ضادة
للطريان ظهرت يف �أيدي املقاتلني ب�سورية» ،و�أ�ضافت �أن «�صوراً ُن�شرت م�ؤخراً
ع�ل��ى الإن�ت�رن��ت أ�ظ �ه��رت م�ق��ات�لَ نْ�ْي  ي�ح�م�لان ��ص��اروخ نْ�ْيح ح��دي�ث�ين م�ضادين
واملوجه بالأ�شعة حتت احلمراء».
للطائرات ،من النوع املحمول على الكتفّ ،
�إىل ذلك ،عر�ض �إليوت هيغنز يف مد ّونته الإلكرتونية ،التي ين�شر فيها
نْ
�صاروخي قدّر مبدئياً �أن
مقاطع الفيديو اخلا�صة بال�صراع ال�سوري� ،صور
يكونا من طرازي «�إ�س ايه.»-14
ونقلت ال�صحيفة عن حمللني �أمنيني خ�شيتهم من املخاطر املحتملة على
الطريان املدين �إذا ما فقدت الدولة ال�سورية �سيطرتها على هذه الأ�سلحة.

• حبل الرشاوى القطرية
قالت �صحيفة «ال�صنداي تاميز» الربيطانية� ،إنها ح�صلت على
وث��ائ��ق تك�شف �أن ال�ف��ري��ق ال�ق�ط��ري امل���س��ؤول ع��ن ع��ر���ض ا�ست�ضافة
مونديال  ،2022قد عر�ض على ابن م�س�ؤول يف االحتاد الدويل لكرة
القدم «الفيفا» ،مبلغ مليون دوالر لتمويل حفالت ع�شاء وور�ش عمل
بعد انتهاء مونديال  2010يف جنوب �أفريقيا.
و�أ��ض��اف��ت ال�صحيفة �أن ه��ذه ا ألم��ور مل تكن لتتكلف �سوى جزء
�ضئيل من ه��ذا املبلغ ،كا�شفة �أنها ق ّدمت ه��ذه الوثائق �إىل االحت��اد
الدويل ،الذي ا�ستدعى بدوره حمققني كباراً للتثبت من �صحة هذه
االدع ��اءات ،وم�شرية �إىل �أن حتقيقاً وا�سع النطاق يجرى حالياً يف
�أروقة االحتاد الدويل.

ب�ت� أ�ك�ي��د �أن �سبعة أ�ن�ظ�م��ة ع��رب�ي��ة حملت
أ�ع �ب��اء امل��واج�ه��ة ب�ع��د اغ�ت���ص��اب فل�سطني
ع��ام  ،1948ف�تراج�ع��ت يف ح��رب ح��زي��ران
� 1967إىل ث�ل�اث دول ف �ق��ط ،ويف ع��ام
� 1973إىل دولتني ،وبعدها لتبقى �سورية
وحدها كنظام يقاوم التو�سعية ال�صهيونية
والأط�م��اع الإمربيالية الأم�يرك�ي��ة ،وهنا
ك��ان��ت امل �ع��ادل��ة ال���س��وري��ة ال��ذه�ب�ي��ة بدعم
املقاومة بال ح�ساب ،خ�صو�صاً بعد العام
 ،1982التي تراكمت خرباتها وجتاربها
م��ع � �س��وري��ة ،ال�ت��ي ق��دم��ت ال��دع��م املطلق
للمقاومات العربية التي حققت انت�صارات
باهرة يف لبنان يف ت�سعينيات القرن املا�ضي،
توجت بالن�صر الكبري والنوعي عام 2000
و 2006يف لبنان ،وب�صمود وانت�صار غزة
يف  ،2008ويف دحر العدوان الأمريكي عن
العراق.
�سورية �إذاً ال تفكر مب�ستقبل املنطقة
من دون فل�سطني ،ولهذا كانت على الدوام
يف �صميم امل��واج�ه��ة ،وتعطيل امل ��ؤام��رات،
�إذ إ�ن� �ه ��ا مت �ك �ن��ت م ��ن ت �ع �ط �ي��ل م�ف��اع�ي��ل
ات�ف��اق�ي��ات ك��ام��ب داي�ف�ي��د وتعميمها على
م�ساحة الوطني العربي ،كما متكنت من
حت�ط�ي��م ات�ف��اق�ي��ة � 17أي� ��ار يف ل�ب�ن��ان ع��ام
 ،1984و�أف�شلت مفاعيل اتفاقيات وادي
ع��رب��ة ،ك��ذل��ك أ�ح�ب�ط��ت أ�ه � ��داف اتفاقية
�أو�سلو ،التي تبني �أن كل بند فيها يحتاج
�إىل اتفاقية ،والبديل ال�سوري كان دائماً
تعزيز منظومة امل�ق��اوم��ة ال�ع��رب�ي��ة ،التي
وف��رت لها ك��ل أ���ش�ك��ال ال��دع��م يف خمتلف
امل��راح��ل ،ما أ� ّه��ل ه��ذه املقاومات لتحقيق
انت�صارات نوعية على العدو ،وعليه حمل
وزي��ر خارجية ج��ورج بو�ش االب��ن؛ كولن
باول� ،شروطه و�إنذاراته �إىل الرئي�س ب�شار
الأ�سد عام  2003بعد �أي��ام قليلة من غزو
العراق.
ل�� �س��د« :وا��ش�ن�ط��ن
آ�ن �ئ��ذ ،ق ��ال ب ��اول ل� أ
�صارت على حدودك ،واملطلوب من �سورية
االن�سياق مع املرحلة الأمريكية اجلديدة
يف املنطقة ،وعنوانها وقف دعم حزب اهلل
وحركة حما�س» ،كما حدد حرفياً.
يف ت �ل��ك امل��رح �ل��ة� � ،ص ��ارت ك ��ل ال ��دول
ال �ك�ب�رى وال �� �ص �غ��رى ت���س��اي��ر الأم�ي�رك ��ي،
ال � ��ذي ُو�� �ص ��ف ب ��ال �ث ��ور ال �ه ��ائ ��ج اجل��اه��ز
ل�ت�ح�ط�ي��م ك��ل � �ش��يء ،ل �ك��ن الأ� �س ��د رف����ض
التهديد الأمريكي ،و�صفق الباب بقوة يف
وج��ه اليانكي ،ف�سقط ب��اول و�سقط ب�شكل
م��د ٍّو �أح��د أ�ب��رز املحافظني اجل��دد؛ دونالد
رام�سفيلد ،وزي ��ر ال��دف��اع ا ألم�ي�رك��ي ،ثم
انهزم �سيده جورج بو�ش ..انت�صرت املقاومة
يف لبنان عام  ،2006وانت�صرت املقاومة يف
غزة عام  .2009 – 2008ثم جاءت مرحلة
القوة الناعمة التي يقودها ب��اراك �أوباما،
حيث انخرط فيها كل الأعراب وما ي�سمى
«ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي» ،لكن ال��دول��ة الوطنية
ال�سورية وب�شار الأ�سد واملقاومات العربية
ما زالوا يف �صميم املواجهة.
يف اخل�لا� �ص��ة ،م��ا زال ب���ش��ار حافظ
الأ�� �س ��د رئ �ي �� �س �اً ل �ل �ج �م �ه��وري��ة ال�ع��رب�ي��ة
ال�سورية ،والقائد العام للقوات امل�سلحة
ال�سورية.

�أحمد زين الدين
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هل تسقط أنظمة الخليج بعد الفشل في سورية؟
ت�ن�ب��أ الأم�ي��ر ط�ل�ال ب��ن ع�ب��د ال�ع��زي��ز
��ش�ق�ي��ق امل �ل��ك وويل ال �ع �ه��د ،امل�ق�ي��م خ��ارج
ال�سعودية ب�سبب خالفات مع دوائر احلكم
العليا ،بعد م��وت �شقيقه الأم�ير نايف �أن
تنهار اململكة كما انهار االحتاد ال�سوفياتي
قبل �أك�ثر من ع�شرين ع��ام�اً ،ودع��ا لأجل
ت �ل�ايف ه� ��ذا امل �� �ص�ير �إىل «ج �ع��ل ال �ن �ظ��ام
ال�سيا�سي ن�ظ��ام�اً ملكياً د��س�ت��وري�اً مقيد
ال���ص�لاح�ي��ات وال��وظ��ائ��ف والأدوار ،كما
هو احل��ال مع الكثري من الأنظمة امللكية
الد�ستورية يف الغرب ،ويف مقدمها النظام
امللكي الربيطاين ،و�أن يتم ت�شكيل جمل�س
ب ��رمل ��اين م �ن �ت �خ��ب ،وح �ك��وم��ة م�ن�ت�خ�ب��ة»،
وي�ضيف �أن هيئة البيعة لفظت �أنفا�سها
حينما جت��اوزه��ا امل�ل��ك بتعيني ن��اي��ف ثم
�سلمان ولياً للعهد.
دع � � ��م امل � � �ل � ��وك والأم � � � � � � � ��راء ال � �ع� ��رب
«الدميقراطية امل�سلحة» يف ليبيا و�سورية
خ�صو�صاً ،و�ضجت قنواتهم مب�صطلحات
ال �ت �غ �ي�ير واحل ��ري ��ة ،وواك� �ب ��ت امل���س�ل�ح�ين
يف م �� �س�ي�رت �ه��م ،ون �ق �ل��ت ف � �ت ��اوى وع ��اظ
ال �� �س�لاط�ين( ،ول�ل�م�ن��ا��س�ب��ة ،ف�ك��ل ه� ��ؤالء
املعمّمني ،وعلى ر�أ�سهم ال�شيخ القر�ضاوي،
مل ن�سمع لهم كلمة �أو فتوى بدعم وت�سليح
غزة ،بل ابتلعوا �أل�سنتهم �أو �سُ دّت �أفواههم

ب �ح��واالت م�صرفية وغ�يره��ا م��ن م�ل��ذات
احلياة)!
ت���س��اب��ق امل �ل��وك وا ألم � � ��راء يف ال��وع��ظ
ب� ��� �ض ��رورة ال �ت �غ �ي�ي�ر وت � � � ��داول ال���س�ل�ط��ة
والوقوف �ضد «ديكتاتورية» الأ�سد ،ون�سوا
أ�ن �ه��م م��ا زال ��وا يف ال�سلطة م�ن��ذ ت�أ�سي�س
ممالكهم و�إم��ارات �ه��م م��ن ق�ب��ل الإن�ك�ل�ي��ز،
حتى �أن بع�ضهم ��ص��ادر الأر� ��ض وال�شعب
و��س�م�ي��ت ال �ب�ل�اد ب��ا��س��م ع��ائ�ل�ت��ه ،و�أ��ص�ب��ح
املواطنون رعايا وعبيداً.
لكن ه�ؤالء امللوك والأم��راء ،ن�سوا �أو مل
يفهموا �سيدهم الأمريكي الذي يبيعهم يف
حلظات ال���ض��رورة ل�ل�إب�ق��اء على م�صاحله،
ومل ي�ع��رف��وا �أن ال �ن��ار �ست�صل �إىل دي��اره��م
لا وال�سعودية والأردن بداية
عاجال �أم �آج� ً
الطريق.
ويف ال�سعودية ب ��د�أت ال�ن��ار تعلو فوق
ال ��رم ��اد ،ب �ع��دم��ا ه �ب��ت ال ��ري ��اح امل�ح�ي�ط��ة
وال��داخ �ل �ي��ة ف �ك��ان��ت امل �ع��ار� �ض��ة امل �ت �ع��ددة
املذاهب والأطياف ،التي جعلت ال�سعودية
حتت وط�أة �إرها�صات ب�شائر الزلزال الآتي
من اخلارج والداخل ،ويف قراءة هادئة ،ف�إن
امل�سكنات التي بد�أتها العائلة املالكة مل ت�ؤت
ثمارها ،ول��ن تنتج يف �إ�سكات املظلومني،
ول�ق��د ك�ت��ب ع�ب��د ال��رح�م��ن ال��را��ش��د ال��ذي

ي�شغل من�صب مدير عام قناة العربية يف
�صحيفة ال�شرق الأو�سط اللندنية قائالً:
«يف ت�صوري �أن بلداً مثل ال�سعودية ،على
ال��رغ��م م��ن �إم�ك��ان�ي��ات��ه ال يحتمل ارت�ك��اب
الأخ �ط��اء ،ومل يعد ب�ل��داً حت��ت التمرين،
ولي�س �صحيحاً �أن املال هو حالّل امل�شاكل،
ول�ي����س ��ص�ح�ي�ح�اً �أن ال��وق��ت �أي �� �ض �اً يحل
امل�شاكل ،والتحديات �أمام احلكم ال�سعودي
ال تقل �صعوبة عن غريها ،وهذا ما يجعلنا
نبحث عن احلكمة والتجربة وامل�س�ؤولية
والإح�سا�س بالتاريخ واحلا�ضر» ،والأزمات
الداخلية يف ال�سعودية تتلخ�ص بالتايل:
�إن معدل البطالة يف ال�سعودية جتاوز
ن�سبة  ٪36م��ن جمموع الأي��دي العاملة،
ومب��ا ي���س��اوي  ٪11م��ن جم�م��وع ال�سكان،
بالإ�شارة �إىل �أن عدد ال�سكان يف ال�سعودية
 18مليون �سعودي وع�شرة ماليني �أجنبي
من املقيمني؛ ثالثة ماليني من فل�سطني
وال �ي �م��ن ،ث�لاث��ة م�لاي�ين م��ن ب�ن�غ�لاد���ش
والهند ،مليون باك�ستاين،وثالثة ماليني
من جن�سيات خمتلفة.
�إن امل �ع ��دل ال��و� �س �ط��ي ل �ع �م��ر ال���س�ك��ان
يرتاوح بني � 24-18سنة ،بينما و�صل معدل
عمر الوزراء �إىل � 65سنة ،واملعدل الو�سطي
يف العمر للعائلة املالكة بحدود � 80سنة.

�إل �غ��اء امل� ��ر�أة ال���س�ع��ودي��ة م��ن امل�شاركة
بالإنتاج واحل�ي��اة االجتماعية ،وتعر�ضها
ل�ل�إع��دام ال�ن��اع��م ،مم��ا يعني �إل�غ��اء ن�صف
املجتمع ال�سعودي.
الت�شدد الديني ال�ظ��اه��ري ،وحماولة
ف��ر���ض ال���س�ل��وك ال��دي �ن��ي دون ن�ق��ا���ش �أو
حوار �أو موعظة ح�سنة ،بل بالإكراه ،مما
ا�ستولد نفوراً من اجلمهور وخلق ظواهر
�سلوكية منحرفة �أخ�لاق�ي�اً ودينياً ب�شكل
يتناق�ض مع املظهر اخلارجي.
عدم توزيع «ال�ثروة» النفطية لت�أمني
ح��اج��ة ال �� �س �ك��ان ،ح�ي��ث جن��د �أن امل�ن��اط��ق
البعيدة عن املدن يف ال�صحارى ال ت�صلها
ال�ك�ه��رب��اء �أو امل ��اء �أو ال �ط��رق ،ح�ت��ى �أف�ت��ى
بع�ض الوعاظ بجواز الإفطار يف رم�ضان
�إذا انقطعت الكهرباء ،ب��دل دع��وة الدولة
لإمناء هذه املناطق!
الت�صحر ال�سيا�سي الذي �أ�صاب اململكة
ع�ل��ى ال���ص�ع�ي��د الأق �ل �ي �م��ي ،ف�ل�ق��د �سحبت
ال��ورق��ة الفل�سطينية م��ن ي��ده��ا ل�صالح
م�صر ب�شكل �أ�سا�سي وتركيا ب�شكل رديف،
وخ�سرت الورقة اللبنانية بعد �إ�سقاط �سعد
احلريري ،وخ�سرت الورقة العراقية بعد
االن�سحاب الأمريكي ،ومل تربح حتى الآن
ال�ساحة اليمنية ،ومل تنت�صر يف ال�ساحة

ال�سورية ،وان�شغلت ب�أحداث البحرين التي
دخلتها م�ن��ذ �أك�ث�ر م��ن ع��ام ومل ت�ستطع
ح���س��م الأم � ��ور ،ب��ل و��ص�ل��ت ال �� �ش��رارة �إىل
املناطق ال�شرقية والريا�ض وجدة وغريها
من املناطق.
ت�ع�ي����ش ال �� �س �ع��ودي��ة ح ��ال ��ة «ال �ك��وم��ا»
ال�سيا�سية وال�شلل الدبلوما�سي ،متزامناً
م��ع «ال �ك��وم��ا وال���ش�ل��ل» ال���ص�ح��ي للعائلة
امل��ال �ك��ة ،ف�ف��ي ع��ام واح ��د ت��ويف اث �ن��ان من
�أولياء العهد (نايف و�سلطان) وويل العهد
ال�ث��ال��ث (��س�ل�م��ان) خ��ارج إ�ط ��ار ال�ت��أث�ير �أو
املتابعة ،ووزي��ر اخلارجية �سعود الفا�صل
ي �ق �ي��م يف امل �� �س �ت �� �ش �ف��ى ،وامل� �ل ��ك ع �ب��د اهلل
يف امل���س�ت���ش�ف��ى� ،أي �أن ال�ع��ائ�ل��ة امل��ال�ك��ة يف
غرفة (العناية الفائقة) وينتظر الأبناء
والأح�ف��اد ،اخلرب الأخ�ير لتبد�أ مناو�شات
ال�ن��زاع على ال�سلطة وت�ب��د أ� فو�ض احلكم
وتغيري النظام.
لقد ب��د�أ �شعار «ال�شعب يريد �إ�سقاط
النظام» يف ��ش��وارع الأردن ،وي�تردد �صداه
يف ال�سعودية ،فهل يتغري النظام يف الأردن
وال�سعودية قبل ا�ستكمال خمطط تغيري
النظام يف �سورية؟
www.alnassib.com

د .ن�سيب حطيط

اعترافات إقليمية ودولية بـ«االئتالف األميركي» ..والسالح النوعي لم يصل بعد

سياسة أوباما بعد إعادة انتخابه :لالستمرار في تدمير بُ نية الدولة السورية
�أنقرة – الثبات

�أحد امل�سلحني املرتزقة يف مدينة معرة النعمان

(�أ.ف.ب).

مع ت��وايل «االع�تراف��ات» العربية والدولية بالوليد اجلديد للتحالف
الدويل  -الإقليمي امل�سمى «االئتالف الوطني ال�سوري» ،تكون احلرب على
�سورية قد اتخذت بُعداً ج��دي��داً ،فيه اع�تراف �ضمني من ال��دول الداعمة
للجماعات امل�سلحة على الأر���ض بف�شل خيار احل��رب م��ن ال��داخ��ل ،وذل��ك
ب�سبب عجز امل�سلحني عن فر�ض �أمر واقع على الأر�ض ال�سورية ،على الرغم
من فاعليتهم الكبرية املدعومة ما ًال و�سالحاً.
«جمل�س ا�سطنبول» الذي حارب م�ستميتاً من
خذل الأتراك والقطريني
ُ
�أج��ل الإبقاء على كيانه امل�ستقل عن بقية القوى ،فا�ضطر لالنحناء �أمام
العا�صفة الدولية التي كان م�صدرها الواليات املتحدة ،على �أمل �أن ال ينهزم
فيفرط عقد االئتالف من الداخل ويعود هو �إىل الواجهة.
وت�ؤ�شر والدة االئتالف اجلديد �إىل موقع القرار احلقيقي يف احلرب
على �سورية ،وهو الواليات املتحدة ،التي قالت «كلمة ال�سر» فتخلى الأتراك
عن ربيبهم ،وتخلى القطريون عن «�إخوانهم» ،مف�سحني املجال �أمام داعية
على الطريقة ال�سعودية .وتقول املعلومات �إن القطريني والأت��راك ذهبوا
بعيداً يف ال�ضغط على اجلميع من أ�ج��ل الدخول يف «االئ�ت�لاف» ،رغ��م �أنه
كان ب�شكل وا�ضح �ضد م�صاحلهما وخططهما ،وعندما تبينّ للأمريكيني
�أن جمل�س ا�سطنبول م��ا���ض يف تعنته ،ك��ان ال�ضغط ال�ق�ط��ري وال�ترك��ي
غ��ري�ب�اً ج ��داً ،جل�ه��ة ق�ي��ام الأوىل ب � إ�ب�لاغ م��ن يعنيهم ا ألم ��ر ب ��أن الأم ��وال
القطرية لن تعرف �إليهم �سبي ًال �إن هم رف�ضوا ،و�أن ح�سابهم املايل املفتوح
يف قطر �سيُقفل ،مع ما تبقى فيه من أ�م��وال مل ي�صرفها �أع�ضاء املجل�س،
وو�صل الأمر ب�أحد امل�س�ؤولني القطريني �إىل القول� ،إن اع�ضاء املجل�س قد
ي�ضطرون �إىل دفع فواتري فنادق الدوحة ،خ�صو�صاً تلك املتعلقة بامل�شروبات
الكحولية والتدليك! �أما الأتراك فقد هددوهم بطرد «املجل�س» من تركيا
و�إقفال مكاتبه ،فيما كان �أمر «الثوار» �أكرث �سهولة� ،إذ مت �إيقاف الدعم املايل
القطري والع�سكري الرتكي قبل انعقاد م�ؤمتر قطر.

ل�ك��ن م��ا �سبق ال يعني �أن «ا إلخ � ��وان» ق��د ف�ق��دوا دوره ��م يف م��ا يجري
التخطيط ل��ه ل�سورية ،فال�صفقة التي ت�ضمنت ت�أليف ه��ذا «االئ�ت�لاف»
�أع�ط�ت�ه��م ح�صة ك�ب�يرة يف م�ق��اع��ده ،مب��ا ي�سمح ل�ه��م ب��ال�ت� أ�ث�ير ف�ي��ه ب�ق��وة،
خ�صو�صاً عندما يتحالفون مع قوى أ�خ��رى متيل �إليهم ،حتى �أن معار�ضاً
�سورياً و�صفه ب�أنه «حماولة جديدة قدمية لرتقيع �أخطاء املجل�س الوطني
ال�سوري»� ،أو توقيع «م�صاحلة» بني «املجل�س» وظله ،لإعادة تركيب �أجزائه
املتبعرثة واملتناثرة يف «ائتالف جديد» ،بد ًال من �أن يكون م�شروعاً وطنياً
�شام ًال لل ّم �شمل ك ّل املعار�ضات ال�سورية حتت �سقفه ،فاملجل�س له  38مقعداً
من �أ�صل  ،63منهم  22ر�سميون م�سجلون با�سمه ،بالإ�ضافة �إىل  5من�شقني
و 11بني �شخ�صيات وطنية و�أع�ضاء جلان حملية مقرّبة منه.
وبغ�ض النظر عن التفا�صيل ،ف�إن الوقائع تقول �إن «الإخوان» ما يزالون
العباً رئي�سياً و�أ�سا�سياً يف املعركة ،و�إعالن «االئتالف» قد يكون �إنقاذاً لهم،
بعد �أن تهاوى جمل�سهم بفعل ممار�ساتهم وعدم قدرتهم على �إنتاج �شيء على
الأر���ض ال�سورية ،وبالتايل ف�إن الدبلوما�سية الأمريكية جنحت يف تقدمي
«وجبة �أوىل» ملن ترعاهم؛ باعرتاف بع�ض الدول فيهم «ممثلني حقيقيني»
�أو «وحيدين» لل�شعب ال�سوري ،فيما يتوقع ه�ؤالء �أن تكون الوجبة الثانية
هي املزيد من ال�سالح والدعم اللوج�ستي والعمالين على الأر�ض ،لتحقيق
نتائج �أف�ضل.
و�ستحدد التطورات املقبلة على الأر���ض ال�سورية ما �إذا كانت وا�شنطن
قد اتخذت قراراً حا�سماً ما يف ما يتعلق با�سرتاتيجيتها يف �سورية ،والقائمة
على عدم التدخل الع�سكري املبا�شر ،وعلى دعم امل�سلحني مبا يكفي لل�صمود
ال االن�ت���ص��ار على ال�ن�ظ��ام ،ف��ال��والي��ات امل�ت�ح��دة كما ي�ق��ول أ�ح��د املعار�ضني
«املن�شقني» عن املعار�ضة ،تعمل �أو ًال و�أخرياً مل�صلحة م�شروعها يف املنطقة:
«�إ�سرائيل» ،والأخ�يرة تف�ضّ ل ا�ستمرار الو�ضع الراهن ،لأن فيه الكثري من
الإيجابيات لها ،منها �إ�ضعاف دور �سورية املحوري يف املنطقة ،وتدمري بنية
�سورية ،بغ�ض النظر عمن �ست�ؤول �إليه ال�سلطة هناك ..اجلواب قد حتمله
الأيام املقبلة.
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لبنانيات
سنرى فيكم «يوم»
يُدهَ�ش املواطن العربي �إىل حد االقرتاب من
اجلنون ،لي�س بفعل �سنوات املراقبة التي تمُ يت ه ّماً،
وال جراء اخلبل الطبيعي الذي يحتمل �أن ي�صيب
�أي ب�شري عندما ي�شهد على قياداته �سنوات تفوق
الـ 64وهي يف حالة تلك�ؤ حيناً ،وتهرب �أحياناً من
ا�ستحقاق طاملا تاجرت ب�شعاراته( ،املق�صود عمر
الق�ضية الفل�سطينية ولي�س متو�سط عمر اخلرف
لدى القيادات العربية).
ال��ده���ش��ة ت���ص�ب��ح ع�ن��د م�لاح�ظ��ة ال �ت �ك��اذب يف
ذروته على مقاعد جامعة خداع ال�شعوب العربية،
التي تنتحل منذ العام  1970ا�سم اجلامعة الدول
العربية ،وه��ي يف احلقيقية ميكن �أن تمُ نح �أعلى
ال�شهادات يف كيفية اجرتاح و�سائل الفرقة والتفرقة
ب�ين ال�شعوب العربية ،بحيث مل يعد حتى املبنى
ق��ادراً على اجلمع العربي مع �إي�صال نبيل العربي
�إىل الأمانة العامة ،وا�ستعداد هذا الأخري لأن يكون
دمية دميمة يف يد الدول الأجنبية ،والبكائني على
دمي�ق��راط�ي��ة ال ي�ع��رف��ون�ه��ا و��س�ي��ادة ال ي�شتهونها،
لأنهم من ن�سل عبيد.
�إن املتباكني على الدميقراطية يف �سورية مل
يرتكوا �صديقاً لـ«�إ�سرائيل» يف العامل �إال وا�ستجاروا
به ،وزوّدوه ب�أي توقيع يريده ،وعلى �أي �صفقة ،نكاية
ب�سورية ودورها ،وحلمايتها املقاومة الفل�سطينية..
ال بل �إن دولة قطر  -ال�سم يف املعجن العربي  -كانت
ال�سباقة مع �آل �سعود يف تزويد الع�صابات والقتلة
بالأ�سلحة ،ودعوة الأعداء التاريخيني وامل�ستقبليني
للأمة ،والعمل معهم ملزيد من التخريب يف �سورية،
ويف املقابل ف�إن ال�شيخ القطري حمد مل يجد كلمة
و�سط ال��دم الفل�سطيني امل�ستباح ليقولها �إال�« :آن
الأوان ل��دع��وة إ���س��رائ�ي��ل ل��وق��ف ال �ن��ار»�� ..ش�ك��راً يا
�شيخ حمد ،وال �شك �أن كل عربي �أب��يّ و�شريف بات
يعرفك كما يعرف الغربان الذين اجتمعوا يف مقر
اجلامعة ،ويدرك �أن قلوبكم كما �سيوفكم هي على
ال�شعب الفل�سطيني ،الذي مل تزودوه بطلقة ملزيد
م��ن ال���ص�م��ود ع�ل��ى ط��ري��ق ال�ن���ص��ر ..ل�ك��ن اهلل لن
يخذل ال�شعب احلي ،و�سرنى فيكم «يوم».

يون�س

باق في موقع الرئاسة الثالثة
ميقاتي ٍ

ّ
تخوف من عواقب «الحقن المستقبلي» للشارع الطرابلسي
الري��ب �أن ح��ال��ة االن�ت���ش��ار الكثيف
مل �� �س �ل �ح��ي «امل� �ع ��ار�� �ض ��ة ال� ��� �س ��وري ��ة» يف
ط��راب �ل ����س وع �ك ��ار� ،أ� �ش �ب��ه ب �ـ«ن ��ار حتت
الرماد» ،وقابلة للتمدد يف �أي وقت ،يف
��ض��وء غ�ي��اب الإج� ��راءات الأم�ن�ي��ة التي
ي �ح��دد مب��وج�ب�ه��ا ال �ب �ي��ان��ات ال �ع��ددي��ة
احل�ق�ي�ق�ي��ة ل�ـ«ل�ل�ن��ازح�ين ال���س��وري�ين»،
و أ�م �ك �ن��ة �إق��ام �ت �ه��م و�أن �� �ش �ط �ت �ه��م على
الأرا�� � �ض � ��ي ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،خ �ل��ال ف�ت�رة
وجودهم؛ كما تقت�ضي الأنظمة املرعية
الإجراء.
لقد �أ�سهم اخلطاب املذهبي حلزب
«امل�ستقبل» وحلفائه التكفرييني ،يف
ع�م�ل�ي��ات ت�غ�ل�غ��ل امل�ج�م��وع��ات امل�سلحة
ال�سورية يف لبنان ،ثم الت�سلل منه �إىل
��س��وري��ة وت�ه��ري��ب ال���س�لاح �إل�ي�ه��ا ،حتت
ال�سنة» ،ما
�شعار �ضرورة «حماية �أه��ل ُّ
ق��د ُي�ح��رج الأج�ه��زة املخت�صة ويعرقل
دورها يف �ضبط الأم��ن ،تالفياً لإمكان
وقوع حوادث �أمنية لها �صبغة مذهبية
يف ال �ظ��روف ال��راه �ن��ة ال��دق�ي�ق��ة ال�ت��ي
متر بها املنطقة ،الأم��ر الذي �أدى �إىل
ان �ف�لات ال��و��ض��ع الأم �ن��ي يف طرابل�س
وعكار ،وخروجهما على �سلطة الدولة،
ب�ف���ض��ل «اجل� �ه ��ود امل���ض�ن�ي��ة» لأدع �ي��اء
ال���س�ي��ادة ،مت�ه�ي��داً لتنفيذ خمططهم
ال��رام��ي �إىل ع��ودت�ه��م �إىل احل �ك��م ،يف
ان �ت �ظ��ار ب� ��روز �أي حت� ��والت إ�ق�ل�ي�م�ي��ة،
خ�صو�صاً يف تطورات الأزم��ة ال�سورية،
على �أن يواكبها «امل�ستقبل» بتحرك ما
على ال�ساحة ال�شمالية لل�ضغط على
رئي�س احلكومة ودفعه �إىل اال�ستقالة،
وفق ما ت�شري املعطيات امليدانية.
وم��ا ي � ؤ�ك��د ج��دي��ة ه��ذه الفر�ضية،
�إبقاء االعت�صام «امل�ستقبلي» �أمام منزل
الرئي�س جنيب ميقاتي ،حيث تخطى

مـــواقف

• ال�شيخ د.عبد النا�صر جربي؛ �أمني عام حركة الأمة ،لفت �إىل �أن التجارب
�أثبتت �أن العدو ال�صهيوين ال يفهم �إال لغة ال�سالح ،وعلى القادة العرب
�أن يدركوا �أن املفاو�ضات والت�سويات ال تنفع ،فالذي حرر الأر���ض وهزم
االحتالل يف حرب لبنان  2006وحرب غزة  2008هي �سواعد املقاومني،
والن�صر الآتي من غزة الآن �سي�ؤكد هذه املعادلة مرة جديدة.
وت�ساءل جربي عن الفتاوى اجلهادية التي �أُطلقت من �أجل خراب �سورية،
وعن املال الذي �أُغدق لزرع الفتنة والدمار فيها ،ولزرع الفتنة يف لبنان� :أين
ه�ؤالء مما يجري يف غزة ،التي يقف املقاومون فيها بوجه العدوان غري �آبهني
باملواقف العربية املتخاذلة بحقهم.
• د� .سمري �صباغ ،اعترب �أن البيان الذي �صدر عن وزراء اخلارجية العرب
م�سجّ ل ر�سمي ًا مبوقف عربي �إزاء «�إ�سرائيل» والغرب الداعم لها ،وهو كما
كانت كل بياناتهم يف ال�سابق ،م�ؤكد ًا �أن املقاومة يف غزة �ست�ستمر ولن
تتوقف ،ولن تنخدع مبحاوالت الدول العربية امل�ؤثرة بتغيري موقفها ،رغم
الزيارات التي قام و�سيقوم بها وزراء اخلارجية العرب ومبعوثون عرب
�آخ��رون وك�أنهم ي��زورون بلد ًا كمحايدين ولي�سوا طرفاً ،لي�أخذوا �صور ًا
تذكارية �أمام ال�ضحايا وال�شهداء.
• �سامل فتحي يكن ،متنى بعد زيارة مفتي اجلمهورية اللبنانية حممد ر�شيد

عدد اخليم املن�صوبة عدد امل�شاركني يف
االعت�صام املذكور ،لي�شكل منطلقاً لأي
ت�صعيد مرتقب.
ويف هذا ال�سياق� ،أتت زي��ارة النائب
نهاد امل�شنوق للمخيم املذكور لإعطاء
جرعة معنوية ملا تبقى من املعت�صمني،
من �أج��ل اال�ستمرار يف حتركهم الذي
كاد �أن يلفظ �أنفا�سه الأخرية ،خ�صو�صاً
ب�ع��د ف���ش��ل �سل�سلة أ�ع �م��ال الت�صعيد
«امل�ستقبلية» ال�ت��ي أ�ع�ق�ب��ت ا�ست�شهاد
ال�ل��واء و�سام احل�سن ،ما يقطع ال�شك
ب�أن الغاية من �إقامة «اعت�صام طرابل�س»
ما تزال قائمة ،ومل ُيل ِغ «امل�ستقبل» من
�أجندته �إمكان اللجوء �إىل الت�صعيد يف
الظرف املنا�سب ،أ�ي �اً تكن االنعكا�سات
اخل�ط��رة على اال�ستقرار ال��داخ�ل��ي ،يف
�سبيل العودة �إىل ال�سرايا الكبرية.
غري �أن رياح العدوان «الإ�سرائيلي»
ع�ل��ى غ ��زة ،وال���ض��رب��ات ال�ت��ي ت�سددها
امل �ق ��اوم ��ة � �ض��د أ�ه � � ��داف ا� �س�تراجت �ي��ة
يف ال�ع�م��ق «الإ� �س��رائ �ي �ل��ي» ،وب��ال���س�لاح

الإي ��راين ،ح�سب ما ق��ال نائب الأم�ين
ال �ع��ام حل��رك��ة اجل �ه��اد الإ� �س�ل�ام��ي يف
ف�ل���س�ط�ين؛ زي ��اد ال�ن�خ��ال��ة «�إن ��س�لاح
ف�صائل املقاومة الفل�سطينية يف غزة،
من �ضمنها حركة حما�س ،هو �إيراين؛
من الطلقة �إىل ال�صاروخ»� ،أتت مبا ال
ت�شتهي «�سفن احل��ري��ري» ،فقد �شكل
ه��ذا ال�ع��دوان عائقاً موقتاً يف وج��ه �أي
فتنة مذهبية ي�ستثمرها «احلريريون»
يف ال� �ت ��وظ� �ي ��ف ال �� �س �ي��ا� �س��ي يف ه ��ذه
ال �ظ��روف الإق�ل�ي�م�ي��ة احل��رج��ة ،الأم��ر
ال ��ذي أ�ف�ق��ده��م �أع���ص��اب�ه��م ودف ��ع كتلة
«امل�ستقبل» النيابية �إىل حماولة حتويل
الأن �ظ��ار ع��ن ال �ع��دوان «الإ��س��رائ�ي�ل��ي»
على غ��زة ،ح�سب بيانها ال�صادر عقب
اجتماعها الأ�سبوعي ،وال��ذي اعتربت
ف �ي��ه �أن «� �ض �ح��اي��ا ال �ن �ظ��ام ال �� �س��وري
يفوقون �ضحايا عدوان غزة» ،بالإ�ضافة
�إىل احلملة «ال��وه��اب�ي��ة  -امل�ستقبلية»
عرب �شبكات التوا�صل االجتماعي على
«الإنرتنيت» ،والتي ترمي �إىل ت�ضليل

النائب خالد ال�ضاهر وم�صطفى علو�ش يزودان املعت�صمني �أمام منزل الرئي�س ميقاتي بجرعات معنوية

قباين ،توحيد الكلمة واملوقف جتاه ما يح�صل يف غزة ،من اعتداء �سافر
يتجدد بني الفينة والأخ��رى� ،ضارب الأع��راف والقوانني الدولية عر�ض
احلائط ،مبارك ًا للمقاومة الفل�سطينية يف غزة ثباتها و�شجاعتها ،وداعي ًا
القادة العرب �إىل اخلروج مبوقف موحد جتاه الق�ضية الفل�سطينية.
• ال�شيخ زه�ير اجل�ع�ي��د؛ ع�ضو قيادة جبهة العمل الإ�سالمي يف لبنان
ورئي�س جبهة العمل املقاوم ،اعترب �أن �صمود املجاهدين البوا�سل وثباتهم
يف �أر�ض املعركة واملواجهة مع العدو ال�صهيوين الغا�صب يف غزة العزّة هو
نتيجة الإميان الرا�سخ والإرادة ال�صلبة والعزمية وال�شكيمة القوية دفاع ًا
عن الأر�ض والإن�سان ،وعن العزة والكرامة وال�س�ؤدد وال�شرف يف فل�سطني
املحتلة .ور�أى ال�شيخ اجلعيد �أن جمريات الأم��ور والأح��داث املت�سارعة يف
فل�سطني املحتلة واملنطقة ،ويف غزة حتديداً ،يُب�شّ ر بفجر جديد من احلرية
والتحرير واالنت�صارات امل��وع��ودة ،بعد �أن حطّ مت املقاومة الفل�سطينية
حواجز اخلوف والرتهيب النف�سي واملعنوي الذي مار�سه الأ�صدقاء العرب
قبل ال�صهاينة الأعداء ،وبعد �أن دكّت �صواريخ «جمد وفجر »5وغريها من
ال�صواريخ الق�سّ امية واجلهادية ح�صون وم�ستعمرات الأع��داء الغا�صبني،
ودبت يف قلوبهم الذعر واخلوف والذل.
• ل�ق��اء اجل�م�ع�ي��ات وال���ش�خ���ص�ي��ات الإ��س�لام�ي��ة يف ل�ب�ن��ان حيّا ال�صمود

ال � � ��ر�أي ال � �ع ��ام ،ع�ب�ر ت �� �س��وي��ق حت�ل�ي��ل
�سيا�سي �ساذج ،ي�شري �إىل «�أن العدوان
على غ��زة تقوم به «�إ�سرائيل» للتعمية
على احلرب يف �سورية ،ولإف�ساح املجال
�أم ��ام ال��رئ�ي����س ب���ش��ار الأ� �س��د للتخل�ص
من �أعدائه باالتفاق مع �إي��ران»! وهنا
ُي�ط��رح ال���س��ؤال :ه��ل اتفقت إ�ي ��ران مع
«�إ�سرائيل» على ن�شوء توزان ا�سرتاجتي
جديد يف املنطقة ،برز �أخرياً من خالل
ا�ستهداف املقاومة الفل�سطينية للمدن
«الإ�سرائيلية» بال�سالح الإيراين للمرة
الأوىل يف تاريخ �صراعها مع العدو؟
وب��ال �ع��ودة �إىل ال��و� �ض��ع ال�سيا�سي
ال��داخ �ل��ي ،ال ري��ب �أن ميقاتي ب ��اقٍ يف
موقعه يف الرئا�سة الثالثة ،خ�صو�صاً يف
�ضوء الدعم ال��دويل ال��ذي يحظى به،
ورف�ض النائب وليد جنبالط الفراغ
احل�ك��وم��ي ،وه��ذا م��ا ي�ع رّ�ّب� عنه رئي�س
احل �ك��وم��ة ب��ا� �س �ت �م��رار ،ف �م��اذا �ستكون
ع��واق��ب «احل �ق��ن امل���س�ت�ق�ب�ل��ي» لل�شارع
ال �ط��راب �ل �� �س��ي ،وك �ي��ف � �س �ت �ك��ون ن�ه��اي��ة
اعت�صام طرابل�س الرامي �إىل �إ�سقاط
احلكومة؟
وللتذكري فقط ،ف�إن اعت�صام قوى
الثامن من �آذار يف �ساحة ريا�ض ال�صلح
الهادف �إىل �إ�سقاط حكومة ال�سنيورة
الأوىل ،مل ينت ِه �إال بحوداث ال�سابع من
�أيار .2008
ويف ح��ال اجت��اه الأم ��ور يف �سورية
نحو ت�سوية تنهي الأزم��ة الراهنة� ،أو
�إىل ت�صعيد ي�شعل املنطقة ب�أثرها ،ما
هو الدور املرتقب للم�سلحني ال�سوريني
التكفرييني يف ل�ب�ن��ان؟ الإج��اب��ة لدى
«امل�ستقبل».
ح�سان احل�سن

الأ�سطوري املذهل لل�شعب الفل�سطيني املظلوم ،وللمقاومة الفل�سطينية
البطلة ،بكافة ف�صائلها ،والتي ت�سطّ ر �أروع املالحم والبطوالت يف مواجهة
الآلة الع�سكرية ال�صهيونية احلاقدة.
كما طالب اللقاء الدول العربية والإ�سالمية حكام ًا و�شعوب ًا بالعمل اجلدّي
والد�ؤوب لتحقيق توازن الردع ال�سيا�سي ،فاملقاومة ب�صمودها املده�ش يف
غزة ا�ستطاعت حتقيق توازن الردع ع�سكرياً ،واملطلوب من الأمة ن�صرة
ه��ؤالء املقاومني الأبطال ودعهم بكافة �أ�شكال الدعم ال�سيا�سي واملعنوي
واملادي والع�سكري ،وعدم تركهم وحيدين يف ميدان املعركة.
• عاد وفد جتمع العلماء امل�سلمني من �إي��ران ،بعد م�شاركته يف م�ؤمتر
احل��وار حول �سورية ،حتت عنوان «ال للعنف ..نعم للدميقراطية» ،والذي
عُ قد يف العا�صمة طهران ملدة يومني ،مب�شاركة �أطياف متعددة من املجتمع
ال�سوري؛ من الداخل واخلارج� ،سيا�سية ودينية وع�شائرية واجتماعية.
وك��ان لوفد التجمع كلمة يف جل�سة االفتتاح� ،ألقاها نائب رئي�س املجل�س
الإداري يف التجمع؛ ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي� ،أكد فيها احلر�ص على
وقف النـزف اجلاري يف �سورية ،و�ضرورة اجللو�س �إىل طاولة احلوار ،م�ؤكد ًا
ح�صول ذلك ولو بعد حني ،وكل يوم ت�أخري يعني املزيد من �إراقة الدماء،
مطالب ًا ال��دول التي تعمل على دعم ت�أجيج ال�صراع الكف عن التدخل يف
�ش�ؤون �سورية.
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الــتـيــــار األزرق أمـــام مـــآزقــــه

منافسات داخلية وخارجية تقود «المستقبل» إلى األزمات
ثمة ارت�ب��اك متعدد ال��وج��وه داخ��ل «تيار
امل�ستقبل» ،كما ي��ؤك��د م�صدر داخ��ل التيار
الأزرق ،بد�أ ينعك�س على قواعده التي بد�أت
بالت�شظي يف اجتاهات خمتلفة.
وي�ع��دد ه��ذا امل�صدر �أوج��ه االرت�ب��اك على
النحو الآتي:
 -1غياب قائده �سعد الدين احلريري ،ما
�أف�سح املجال لقيادات خمتلفة فيه �أن جتتهد
وت�ف�ت��ح ع�ل��ى ح���س��اب�ه��ا� ،أو ت�ق�ي��م حت��ال�ف��ات
جانبية ،حت�سباً للآتي يف امل�ستقبل.
ويف ه��ذا ال���ص��دد ي���ش�ير �إىل ب�ه�ل��وان�ي��ات
�أم�ي�ن��ه ال �ع��ام ،ال��ذي ي�ك�ثر م��ن احل��رك��ة بال
ب��رك��ة ،فيرتك يف ك��ل مكان يحط فيه حلل
الإ��ش�ك��االت ب�ين ق �ي��ادات املن�سقيات ،م��زي��داً
م��ن اخل�ل�اف ��ات وامل �� �ش��اك��ل ،لأن� ��ه ب �ق��رارات
فردية منه يعزل م�س�ؤو ًال ويعني بدي ًال عنه،
وب��ال�ت��ايل ي�صح ال�ق��ول فيه «ج��اء ليكحلها
ف�ع�م��اه��ا» ،ون �ظ��راً �إىل ��ض�ع��ف حيلته وقلة
جتربته ،وطموحاته ال�شعبوية ،يندفع يف
مواقف و�صياغة حتالفات �سرية �أو علنية،
ي�ك��ون لها �أ� �س��و�أ الأث ��ر على ال�ت�ي��ار الأزرق،
كتلك التحالفات «التكتيكية» على حد و�صف
�أح��د م�ست�شاريه من بقايا الي�سار ال�سابق،
مع «�أ�سري» �صيدا ،وبع�ض املتطرفني الذين
ت �ط��رح �أم � ��ام �أ� �س �م��ائ �ه��م ع �� �ش��رات ع�لام��ات
اال�ستفهام ،فكان �أن ا�ستفاد ه�ؤالء من ر�صيد
الزرق ،ومل يقدموا �شيئاً لـ«القائد» الطموح.

�أحمد احلريري يف �صورة تذكارية مع كوادر من تيار امل�ستقبل (�أر�شيف)

 -2حم��اول��ة ق �ي��ادات م��ن ال�ت�ي��ار الأزرق
ت �ق ��دمي ن�ف���س�ه��ا ع �ل��ى م �� �س �ت��وى ب ��ال ��غ م��ن
الن�ضج وامل�س�ؤولية �أم��ام الرعاة الإقليميني
وال ��دول� �ي�ي�ن ،وب��ال �ت��ايل �إب� � ��راز م � ؤ�ه�لات �ه��ا
ال �ق �ي��ادي��ة ل �ت��ويل امل �� �س ��ؤول �ي��ات ال �ك�ب�رى يف
ال��دول��ة ،وب �ه��ذا ي�لاحَ ��ظ ال�ت�ح��رك الن�شط
لرئي�س احلكومة الأ��س�ب��ق ف ��ؤاد ال�سنيورة،

والوزير الأ�سبق حممد �شطح ،وبع�ض النواب
القالئل� ،إذ فيما ي�سجَّ ل معار�ضة �شديدة
لرئي�س احل�ك��وم��ة جنيب ميقاتي ،وتنفيذ
اعت�صامني واح��د �أم��ام ال�سراي و آ�خ��ر �أم��ام
منزله يف طرابل�س ،ال يتوانى ال�سنيورة مث ًال
عن االت�صال مبيقاتي ،واالجتماع برئي�س
جمل�س النواب نبيه بري ،فيما ينفي �آخرون

معرض «معًا ضد الحرب األهلية» ..في الصنائع
حملة «مع ًا �ضد احل��رب الأه�ل�ي��ة» ،نظمت يف حديقة
ال�صنائع يف بريوت ،معر�ض ًا فوتوغرافي ًا للتذكري مب�آ�سي
احل��رب الأهلية التي ع�صفت بلبنان ،ولقا ًء جمع ح�شد ًا
غفري ًا من ال�شباب واملواطنني ،وممثلني عن هيئات املجتمع
املدين ،من �أجل مكافحة الف�ساد والطائفية واملذهبية ،ومن
�أجل نزاهة الق�ضاء والرتبية املدنية ،والإ�صالح االنتخابي.
اللقاء و�صفه كثري من امل�شاركني فيه �أنه عابر للطوائف،

ولالحتجاج على احلرب الأهلية ونظامها ،وجلروحنا النازفة
با�ستمرار يف ظل النظام الطائفي.
اجلدير بالذكر �أن جمموع ال�صور التي ت�ضمنها املعر�ض
التقطته عد�سة الزميل علي �سيف الدين ،وهي ت�ص ّور خمتلف
مراحل احلرب الأهلية التي ع�صفت يف الوطن ال�صغري ،والتي
اختارها الزميل �سيف الدين من �أر�شيفه لتكون وثائق حية
ل�شباب لبنان عن حرب كان وقودها �شباب من كل الأعمار.

جانب من املعر�ض

من �أ�صحاب الطموح �أي �صفة �إلغائية للتيار
الأزرق ،فيذهب البع�ض م � ؤ�خ��راً �إىل فتح
الباب لعالقة ما مع ميقاتي ،ب�إعالنه �أنه
ال مي��ان��ع ب�ح�ك��وم��ة ج��دي��دة ب��رئ��ا��س�ت��ه ،بعد
االتهامات الطويلة والعري�ضة التي �ساقوها
�ضدها.
 -3ث �م��ة ك �ث�ير م ��ن احل �ل �ف��اء� � ،س ��واء يف
ال �ت �ي��ارات ال���س�ل�ف�ي��ة �أو ح �ت��ى م��ن امل���ش��اي��خ
املعتدلني ،ال��ذي��ن اع�ت�بروا �أنف�سهم حلفاء
«تيار امل�ستقبل» لأ�سباب خمتلفة� ،أن التيار
الأزرق ف�شل يف قيادة الطائفة الإ�سالمية
ال�سُّ نية ،وب��ات و�ضعها يف ح��ال��ة ي��رث��ى لها،
خ�صو�صاً �أن��ه يف ظل غياب قائده منذ �سنة
و�أربعة �أ�شهر ،جعل القيادة تبدو ك�أنها مع
��ص��اح��ب ��ش�ع��ار ال���ص�ل�ي��ب امل �� �ش �ط��وب؛ ق��ات��ل
رئ �ي ����س ح �ك��وم��ة ل �ب �ن��ان ال��رئ �ي ����س ال���ش�ه�ي��د
ك��رام��ي ،ال��ذي ي�ب��دو م��ن م��واق�ف��ه املختلفة
�أن ال ه� ّم ل��ه �سوى تو�سيع اخل�لاف وزي��ادة
الفرقة بني خمتلف الأفرقاء الإ�سالميني،
�سواء على امل�ستوى ال�سُّ ني  -ال�شيعي� ،أو على
امل�ستوى ال�سني  -ال�سني� ،أو حتى لعبه على
وتر التباينات داخل «امل�ستقبل» نف�سه.
وه�ن��ا ت�ت�ح��دث م���ص��ادر �سلفية ع��ن لقاء
�سلفي م��و��س��ع ح�صل يف ال���ش�م��ال�� ،ص��در يف
ختامه ورقة تعدد امل�آخذ على التيار الأزرق
وق ��ادت ��ه امل �ع ��روف�ي�ن وال �� �س��ري�ي�ن ،وت��ذه��ب
الورقة ال�سلفية �إىل حد حتميل هذا «التيار»
امل�س�ؤولية الكاملة عن ما و�صفته بـ«الهزائم»
التي حلّت باملوقع ال�سُّ ني الأول� ،أي رئا�سة
احلكومة ،والتي جتلّت يف �أب�شع �صورها يف
ال�صور الفا�ضحة �أثناء ت�شييع اللواء و�سام
احل�سن؛ يف حماولة اقتحام ال�سراي ،الأمر
ال ��ذي مل ت�ت�ج��ر أ� ع�ل�ي��ه امل�ع��ار��ض��ة ال�سابقة
ع � ��ام  ،2007رغ � ��م م �ئ ��ات الآالف ال��ذي��ن
ك��ان��وا يحت�شدون �أم��ام�ه��ا ،والأن�ك��ى أ�ن��ه كان
م��ن ��ض�م��ن ال��ذي��ن ي �ح��اول��ون ��ش��ن ال�ه�ج��وم
عمالء لل�صهاينة كانوا يف جي�ش حلد ،كما
ذ ّك��روا بوجود �أب��و عري�ضة يف �صيدا يف �أحد
التحركات ،وم�ع��روف��ة «م� آ�ث��ر» ه��ذا العميل
ال�صهيوين بحق �صيدا و�أبناء اجلنوب.

ب��اخ�ت���ص��ار ،ب ��ر�أي ه��ذا امل���ص��در ال�سلفي
�أن ال �ت �ي��ار الأزرق ب �� �س �ل��وك��ه وحت��ال �ف��ات��ه
و«تكتيكاته» �أ�صبح يف موقع املهزوم �سيا�سياً
وع�سكرياً ونف�سياً و�أخالقياً ،خ�صو�صاً �أنه
يتعاطى مع احلركة ال�سلفية كورقة �ضغط
ل�ي����س �إال؛ ل�ت�خ��وي��ف الآخ ��ري ��ن ،وب��ال�ت��ايل
ا��س�ت�ع�م��ال�ه��م ك �ـ«ب �ع �ب��ع» ل�ت�م��ري��ر م�صاحله
و�سيا�ساته.
 -4االرت �ب��اك��ات داخ �ل �ي��ة ع�ل��ى امل���س�ت��وى
التنظيمي� ،إذ �إن بع�ض أ���ص�ح��اب الطموح
والأح�لام من الأ�ساتذة اجلامعيني وحملة
ال �� �ش �ه��ادات ال �ع �ل �ي��ا ،وامل �ح��ام�ي�ن والأط �ب ��اء
و�أ�� �ص� �ح ��اب االخ �ت �� �ص��ا� �ص��ات ،ح �ت��ى �أب �ن ��اء
ال�ع��ائ�لات ،ي�ج��دون �أن ان�ت�م��اءه��م �إىل هذا
التيار مل يحقق لهم �أي م�صلحة ،ومل يقدم
لهم �أي مواقع نوعية ،ال بل �أكرث من ذلك،
يجدون �أن من ت�سلّم له القيادة وامل�س�ؤولية
على امل�ستوى التنظيمي ،بالكاد يكون قادراً
على �إدارة بيته ،فكيف �سيكون احل��ال مع
م�ستوى كفاءات علمية ومهنية ،وهذا ما بد أ�
ي�شعرهم بالقرف ،حتى �أن كثرياً منهم يكاد
يكون معتكفاً عن �أي عمل �سيا�سي.
 -5احل�يرة واالرتباك و�صلت �إىل بع�ض
ال �ن��واب ال� ��زرق ،ال��ذي��ن ت�ت�ح��دث معلومات
ع ��ن �إم �ك��ان �ي��ة اال� �س �ت �غ �ن��اء ع ��ن خ��دم��ات�ه��م
«الت�شريعية» و«ال�شعبية» ،وبالتايل فه�ؤالء
ال ي �� �س �ت �ط �ي �ع��ون ات � �خ ��اذ م ��وق ��ف وا�� �ض ��ح،
ب��ان�ت�ظ��ار تيقّنهم م��ن م���س��أل��ة تر�شيحهم،
حتى �أن بع�ضهم �أبلغ بالوا�سطة �أن��ه �إذا مل
ي�ك��ن يف ع ��داد امل��ر��ش�ح�ين ل�ل�ن�م��رة ال��زرق��اء
يف االنتخابات املقبلة� ،سيعلن عن مواقف
كبرية على ر�ؤو�س الأ�شهاد ،قد تو�صل �سمعة
التيار الأزرق �إىل �سابع �أر�ض.
وي��ذه��ب امل �� �ص��در الأزرق ل�ل�ت� أ�ك�ي��د على
واق ��ع ت �ي��اره ب��ال��دع��وة �إىل م�ت��اب�ع��ة وق��ائ��ع
االع�ت���ص��ام نْ�ْين أ�م ��ام ال �� �س��راي احل�ك��وم��ي يف
ب�ي�روت ،و أ�م� ��ام م�ن��زل ال��رئ�ي����س ميقاتي يف
طرابل�س.
ففي االعت�صام الأول ،يتميز ب�شكل دائم
بقلة احل�ضور ،ال��ذي ي�صل �أحياناً �إىل �أقل
م��ن �أ��ص��اب��ع ال�ي��د ال��واح��دة ،وه��ذا م��ا يدفع
ببع�ض الر�ؤو�س احلامية من نواب خمتلف
كتل حلفاء امل�ستقبل ل��زي��ارت��ه و��ض��خ كمية
ك�برى م��ن التحري�ض والع�صبية ،ال يلبث
�أن يزول مفعولها بعد �إدارة ه�ؤالء ظهورهم
خليمة االعت�صام.
أ�م��ا يف االع�ت���ص��ام ال �ث��اين ،فقد مل�س ابن
ع�م��ة ق��ائ��د ال�ت�ي��ار الأزرق ال �غ��ائ��ب؛ أ�ح�م��د
احل��ري��ري ،واقعه امل��زري حينما فاج�أه قبل
أ�ي ��ام قليلة ج ��داً ،ومل����س حجم الأزم ��ة التي
تعي�شها امل�ضارب ،علماً �أن القلة القليلة التي
وجدها يف هذه امل�ضارب مل يكن واحد منهم
من مدينة طرابل�س و�ضواحيها ،وهنا كانت
عملية دب ال���ص��وت ع�ل��ى ال �ن��واب واحل�ل�ف��اء
لإنقاذ ماء الوجه ،حيث بد�أوا يتوافدون مرة
بحجة الزيارة ،و أ�خ��رى ملطارحات ونقا�شات
�سيا�سية ..لكن النتيجة ،املخيم م��ا زال يف
امل�أزق.

�أحمد �شحادة
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مقابلة
دعا جعجع لالستقالة من «القوات» ..ولمساءلته عن مصدر أمواله

إيلي أسود :سالح حزب الله يمنع التوطين ..وأطالب بري بإيقاف راتب صقر
يخ�ص قرّاء جريدة
�إيلي �أ�سود �صاحب بطاقة رقم  4يف القوات اللبنانية ،ونائب رئي�س هيئة قدامى وم�ؤ�س�سي القواتّ ،
«الثبات» بحديث من القلب �إىل القلب لتوجيهها �إىل جميع اللبنانيني على اختالف م�شاربهم وطوائفهم.
يتذكّر �أ�سود معاناة امل�سيحيني و�ضرورة
توحيد اجلهود اليوم للحفاظ على وجودهم،
ي �ق��ول« :ط ��رد ال��رئ�ي����س ��س�ل�ي�م��ان فرجنية
امل�ب�ع��وث الأم�ي�رك��ي دي��ن ب ��راون� ،إث ��ر طلب
الأخ�ير قبول الهبات املالية (� 11ألف دوالر
لك ّل عائلة) لتهجري امل�سيحيني م��ن لبنان
والإت�ي��ان بالبواخر ،فكار ر ّد �سليمان اجل ّد
حا�سم بقوله «لديّ ولدان (�صبيان) وال�شيخ
بيار اجلميل لديه �شابان ،والرئي�س كميل
�شمعون ل��دي��ه ��ش��اب��ان �أي �� �ض �اً ،وخلفهم من
خلفهم ،ي��وم ال��ذي من��وت جميعاً ب�إمكانكم
الت�صرّف وفر�ض �إرادتكم علينا».
جعجع ربح جائزة «اللوتو»
م�سرية ال�ق��وات ،ب��ر�أي �أ��س��ود ،ال ميكن
ح��ذف�ه��ا م��ن ال ��وج ��دان امل���س�ي�ح��ي« ،ال �ق��وات
لي�ست حزباً» ،قالها الرئي�س ب�شري اجلميل
ونحن نرددها من ورائه« ،هذا الوجدان إ�مّا
�أن تربحه ال�ق��وات و�إ ّم��ا تخ�سره ،م��ع ب�شري
كانت القوات حتظى به ،مع �سمري خ�سرته،
و�إ ّال فما هو �سبب جناح العماد مي�شال عون
مرتني متتاليتني يف ك�سروان وجبل لبنان
ب�أكمله»؟ وي�ضيف �أ�سود« :جعجع غري قادر
ع�ل��ى خم��اط�ب��ة ال �ك �ب��ار ،في�ستعي�ض عنهم
مبحاكاة غرائز ال�صغار ،فلهذا ال�سبب �أطلب
من اجلامعيني والطالب االطالع �إىل �سرية
ك� ّل �شخ�ص قبل التحزّب لأي �سيا�سي� ،أمر
�آخ��ر يجب التوقف عنده ،من �أي��ن جلعجع
ك � � ّل ه ��ذه الأم � � ��وال وه ��و ال ��رج ��ل ال��وح �ي��د
ال��ذي مل ميار�س �أيّ مهنة»؟ ي�ضحك �أ�سود
م�ستهزئاً« :مار�ست عمل املحاماة م��دة 40
عاماً ،وا�ستلمت  4000ملف ،ومل �أن�شئ ثروة،
ولي�س على ح ّد علمي أ� ّن ال�سيد جعجع ربح
ورقة «لوتو» ،والأ�ستاذ الكبري غ�سان تويني
نعت ق�صر م�ع��راب بالقلعة ،راف���ض�اً تكرار
الزيارة».
ب � ��ر�أي �أ�� �س ��ود ،ع �ل��ى ج�ع�ج��ع حت � ّم��ل ما
اقرتفه من جرائم ،حظي بالعفو عام ،2005
«عال» ،عليه �أن يقوم مبراجعة ذاتية� ،أطالبه
باعتزال ال�سيا�سة ،وب�أقل تقدير �إن�شاء جلنة
م�صغرّة من بع�ض الأ�شخا�ص املوثوق بهم
ال�ستنها�ض القوات وت�صفية الأمور� ،س�ألناه
ع��ن الأ� �س �م��اء ،ي�ضحك ق��ائ�لاً« :ت���ص�وّر �أ ّن
جماعته ت�ق��ول �إن��ه ال ت��وج��د �أ��س�م��اء لدينا،
ه�ن��اك �شخ�ص واح��د ا�سمه �سمري جعجع،
ه��و ب�شخ�صه م��ع زوج �ت��ه ي �ق��ودان ال �ق��وات،
ع��ن �أ ّي ��ة دمي�ق��راط�ي��ة يتحدث جعجع� ،إنها
�أوتوقراطية حزبية».
دعوى ق�ضائية
ع��ن التوا�صل و��ض��رورت��ه يقول �أ��س��ود:
«رف���ض��ت مقابلته يف م�ع��راب� ،إث��ر ال��دع��وى
املقدمّة م��ن قبلي على �سمري جعجع �أم��ام

حمكمة املطبوعات منذ �سنوات ،على خلفية
ق��دح وذ ّم م��ن ق�ب��ل م��وق�ع�ه��م الإل �ك�ت�روين،
ت �ن ��اول ��وا ��ش�خ���ص��ي ب �ط��ري �ق��ة م���س�ي�ئ��ة وال
�أخ�لاق�ي��ة ،فات�صلت بالنائب ج��ورج ع��دوان
طالباً منه ت�صحيح تلك املهزلة ،فكان جواب
الأخ �ي�ر �أ ّن ��س�م�ير ج�ع�ج��ع ال ي�ق�ب��ل ب��ال��ذي
يح�صل ،وم��ع رف�ضهم �إزال� ��ة الإ� �س��اءة عن
موقعهم واالع�ت��ذار ،قدمت دع��وى ق�ضائية
بحقّهم ،لأنه ال يجوز التطاول على كرامات
ال �ن��ا���س ،ف ��أر� �س��ل ج�ع�ج��ع وف� ��داً � �ض � ّم م��دي��ر
مكتبه �إيلي براغيت و�شخ�صني من �آل مطر
وال�ع��ازوري ،ومتنوا عليّ �سحب الدعوة بعد
الإط��راء واالح�ترام الذين حتدثوا فيه عن
�شخ�صي ،على اعتبار �أ ّن املوقع الإلكرتوين
حلزب القوات اللبنانية ،ينق�سم �إىل �شقني؛
�أحدهما يف لبنان والآخر يف �أمريكا ،واحلزب
ال ميتلك �سلطة الو�صاية على م��ن ه��م يف
�أمريكا» ،ي�ضيف �أ�سود «بعد �سحب الدعوى،
ن�ق�ل��وا يل رغ �ب��ة ج�ع�ج��ع ال �ل �ق��اء ب ��ي ،وك��ان
جوابي يف حينها ،ال �أعرتف مبعراب ال �أر�ضاً
وال ب�ن��ا ًء وال ��س�ك��ان�اً ،فليكن ال�ل�ق��اء يف �أح��د
الأدي ��رة ،وم��ع اق�ت�راب االنتخابات النيابية
عام ّ ،2009مت ت�أجيل اللقاء ،وفيما بعد مل
يح�صل اللقاء».
ي��و��ض��ح �أ� �س ��ود أ� ّن خ�لاف��ه م��ع جعجع
لي�س �شخ�صياً� ،إن��ه خ�لاف �سيا�سي �إداري
حم�ض ،يقول�« :إلبا�س اجلهاديني» كرافات
وج �ع �ل �ه��م دمي� �ق ��راط� �ي�ي�ن وف � ��ق ال �ن �م ��وذج
الرتكي الأردوغ��اين ال ي�ص ّح معنا ،و�إن �أراد
جعجع التكلم بال�شريعة نحن م�ستعدون،
م��ا ال� ��ذي ي�ح���ص��ل لأق �ب ��اط م���ص��ر ال �ي��وم؟
�أق �ب ��اط م���ص��ر ي�ل�اق��ون ال �ي��وم اال��ض�ط�ه��اد
وم�ن�ب��وذون ،وكنائ�سهم ت��د ّم��ر وه��م فري�سة
تطرف �إ�سالمي ،وجعجع يحدثنا عن «حكم
الإخوان» ،هذه الفئة ال ت�ؤمن بالدميقراطية
ع �ل��ى الإط �ل ��اق ،ك �ي��ف ن ��أت��ي مب��ن �أُغ���س�ل��ت
�أدم�غ�ت�ه��م دي�ن�ي�اً ل�ي�م��ار��س��وا ال��دمي�ق��راط�ي��ة،
ال��دمي�ق��راط�ي��ة مي��ار��س�ه��ا �أ��ش�خ��ا���ص و�أع ��ون
و�أحرار ال�ضمري ومنفتحون على الآخر ،وال
ميار�سها �أ�شخا�ص يعتربون ك ّل �آخر خمتلف
كافر».
من انتخب جعجع؟
يعدد �أ�سود النقاط ال��ذي يختلف فيها
م��ع ج�ع�ج��ع ،ف �ي �ق��ول�« :أوالً ،ه �ن��اك ق ��راءة
خاطئة من قبله حلكم ال�شريعة ،حلفا�ؤه،
ه��ؤالء ي�ؤمنون بالدميقراطية مرّة واحدة،
و� �س �ب��ق و� �ش��اه��دن��ا دمي �ق��راط �ي��ة اجل �ه��ادي��ة
العظيمة يف �أف�غ��ان���س�ت��ان وال �ع��راق وتون�س
وليبيا وم�صر ،و�سبق واختربنا ممار�ساتهم
ال ��دمي� �ق ��راط� �ي ��ة يف ل �ب �ن ��ان يف امل �خ �ي �م��ات
الفل�سطينية ويف قتل الق�ضاة الأرب�ع��ة ويف
ال�ضنية ويف ذب��ح ال�شهيد م�ي�لاد ال�ن��داف
بالطريقة الوح�شية ،ومن خالل م�آثر فتح

والثانويني ،عليهم ق��راءة التاريخ ،وعليهم
اال� �ض �ط�لاع ث � ّم اال� �ض �ط�لاع ث��م االخ �ت �ي��ار،
يف ان�ت�خ��اب��ات ع��ام  2009ك��ان ل��دي�ن��ا توجه
ل�تر���شّ ��ح م�سعود الأ��ش�ق��ر وج��وزي��ف ال��زاي��ك
و أ�ن��ا ،الأول عن ب�يروت الثاين عن ك�سروان
و أ�� �س��ود ع��ن امل�ت�ن ال���ش�م��ايل �أو اجل�ن��وب��ي..
هذه املرّة �شخ�صياً مل �أقر ّر بعد خو�ض غمار
االنتخابات« ،بو�سي» �سيرت�شح عن الأ�شرفية
وال��زاي��ك �سندعمه يف ك�سروان يف ح��ال قر ّر
اال�ستمرار يف الرت�شّ ح».
�سالح حزب اهلل

الإ�سالم يف نهر البارد ،ثانياً اتفاق الطائف
ال� ��ذي أ�ف �ق ��د امل���س�ي�ح�ي�ين ��ص�لاح�ي��ات�ه��م ال
يزال جعجع يطالب بتطبيقه ،خ�صو�صاً �أ ّن
الإر�شاد الر�سويل ال�صادر عام  1996يتحدث
عن م�س�ألة �ضرورة تطوير النظام ال�سيا�سي
يف لبنان ،ثالثاً يجب �إي�ق��اف هجومه على
بكركي وعلى البطريرك الراعي� ،سيما �أ ّن
كالمه الفوقي �أمر مرفو�ض كلياً من قبلنا،
راب �ع �اً ن�ط��ال�ب��ه ب��اال��س�ت�ق��ال��ة وت ��أل �ي��ف جلنة
مهمتها �إع ��ادة �صياغة ال�ن�ظ��رة ال�سيا�سية
والإدارية واملالية اجلديدة للقوات اللبنانية،
لأن �أموال القوات التي �أعطيت من دم وعرق
املجتمع امل�سيحي لي�سوا جلعجع ولعائلته
ليتمتعوا بها ،فيما عائالت ال�شهداء تت�ضوّر
ج ��وع� �اً ..خ��ام �� �س �اً ،ي�ج��ب �إع � ��ادة م� ؤ���س���س��ات
ال�ق��وات اللبنانية وم��ن بينها الـ«� »lbcإىل
عهدة �أ�شخا�ص موثوقني بهم ،لأ ّن جعجع
ك �م��ا م��دي��ر امل �ح �ط��ة ب �ي��ار ال �� �ض��اه��ر أ�� �س��اءا
الأمانة ،ونحن كهيئة قدامى لن نتخلى عن
�إع��ادة حقوق امل�سيحيني امل�شروعة� ..ساد�ساً
يجب �إع��ادة م��ال املجتمع امل�سيحي وو�ضعه
بت�صرف البطريرك �شخ�صياً و�أخ�صائيني
لإنفاقه على عائالت ال�شهداء ،وعلى �شباب
املجتمع امل�سيحي املهاجر واملُهجّ ر»� ،س�ألناه
عن ق��درة جعجع تنفيذ هكذا ��ش��روط ،ير ّد
�أ�سود« :ي�صطفل» �سنرتكه مع �ضمريه وربّه،
هذه هي ر�ؤيتنا ،و�إ ّال ليكمل ك ّل منا طريقه.
اخلريف العربي ..و�سورية
مقاربة �إي�ل��ي �أ��س��ود مل��ا يُ�سمّى الـ»ربيع
ال�ع��رب��ي» خمتلفة ج��داً ع� ّم��ا ه��و ي���س�وّق لها
�إعالمياً ،يقول�« :إنها خريف عربي ،هناك
جنوح للفو�ضى وللأ�سلمة املغلوطة ،ال�صراع

ال �ي��وم ب ��د�أ ي � أ�خ��ذ م�ن�ح��ى ال �ت��وازن ال ��دويل،
هناك املحور الأم�يرك��ي  -الأوروب��ي وهناك
دول ال�ـ«ب��ري�ك����س» ،وه��ذه امل�ع��ادل��ة اجل��دي��دة
��س�ت�ف��ر���ض ات �ف ��اق «ي��ال �ط��ا» ج��دي��د ل�ل�ع��امل
وامل�ن�ط�ق��ة ،وب��ال �ت��ايل ل�ي����س م���س�ت�غ��رب�اً على
الإط �ل�اق ب�ح��ث ال��رئ�ي����س الأم�ي�رك��ي ب��اراك
�أوباما عن حل واقعي مع �إيران بعد تفكيك
لغم امللف ال�ن��ووي املثري للجدل ،واع�تراف
�أولربايت بحق �إيران النووي ال�سلمي ..ويف
ح��ال ح�صول الت�سوية بني الكبار ،يعني أ� ّن
�سورية �ست�صمد م��ع رئي�سها ب�شار الأ��س��د،
وي �ع �ن��ي أ�ي �� �ض �اً ت�غ�ل�غ��ل م��ا ُي���س�م��ى احل ��راك
ال���ش�ع�ب��ي �إىل م���ش��اي��خ و إ�م � ��ارات و�سلطنات
اخلليج» ،ي�ضيف �أ�سود حول امللف ال�سوري:
«لنفرت�ض �أ ّن ال�شعب ال�سوري منق�سم �إىل
فئتني ،مل��اذا جتاهل ن�سبة الت�أييد للرئي�س
الأ�سد التي تفوق ن�سبة  ٪55وف��ق �صحيفة
الـ« »le figaroالفرن�سية� ،ألي�سوا الـ٪55
� �س ��وري�ي�ن ،وم� ��ا دخ� ��ل ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين يف ه��ذا
امل��و� �ض��وع ،ل�ن�ترك ال�شعب ال���س��وري يختار
رئي�سه ونظامه� ،شخ�صياً �أط��ال��ب الرئي�س
نبيه بري ب�إيقاف راتب النائب عقاب �صقر،
لأن��ه يعكّر �صفو ع�لاق��ات بلدين ج��اري��ن..
فهل عقاب �صقر نائباً مفرت�ضاً عن جمل�س
النواب ال�سوري»؟ ي�س�أل �أ�سود.
االنتخابات النيابية ..والرت�شّ ح
وهل �سيكون لقدامى القوات مر�شحني
يف ان�ت�خ��اب��ات ع��ام 2013؟ ي�ق��ول أ�� �س��ود« :يف
الأ�سا�س ل�سنا طامعني باملراكز ،ال نقب�ض
الأم � ��وال ل�صرفها وال ن��ري��د ،ن�ح��ن نعترب
أ�ن�ف���س�ن��ا «ح��را���س ذاك� ��رة امل �ق��اوم��ة» ،يهمنا
�أم ��ر ال���ش�ب��اب ال�ل�ب�ن��اين� ،سيما اجلامعيني

بر�أي �أ�سود �شباب حزب اهلل دفع �أثماناً
غالية ل�ل��دف��اع ع��ن ل�ب�ن��ان« ،ت�سلموا م�شعل
الأمانة من جبل لبنان �إىل جبل عامل ،هذا
ال�سالح قاتل الإ�سرائيلي وه��ذا الأم��ر بالغ
الأهمية ،اليوم �سالحهم ال يزال �ضمن هذا
الهدف ،والكالم عن � 7أيار ال ي�ص ّح من دون
ذكر  5أ�ي��ار ،نائب رئي�س املو�ساد الإ�سرائيلي
ال�سابق ق��ال �إث��ر �أح ��داث  7أ�ي��ار  ،2008إ� ّن��ه
�أف�شل عمل � 5سنوات يف ب�ي�روت الغربية..
ملاذا ال يتحدثون عن ميلي�شيا «security
 »plusودفع لكل �شاب � 850ألف ل.ل ،وتوزيع
ال�شباب الآتي من عكار وطرابل�س على �أحياء
ب�ي��روت ،ل�ف��ر���ض واق ��ع م� � ��أزوم ب�ي�ن ال�سنة
وال�شيعة ،والإتيان بقوات ردع عربية لتنفيذ
ان�ق�لاب�ه��م ،أ�ح� ��داث  7أ�ي ��ار ا��س�ئ���ص��ال لهذه
احلالة ،هذا ال�سالح يعطّ ل معادلة التوطني
وي�ش ّل انحراف �سالح املخيمات الفل�سطينية،
خ�صو�صاً أ� ّن اجلي�ش اللبناين ال ميكن نزع
��س�لاح الفل�سطينيني ب��ال�ق��وة ع�ل��ى طريقة
نهر البارد من جهة ،ويحمي لبنان ونفطه
من جهة ثانية ،ونحن يف هذا املجال نخ�ضع
ل��ر�أي قيادة اجلي�ش ،فهل قال قائد اجلي�ش
جان قهوجي ال يريد املقاومة؟».
يتمنّى أ�� �س��ود م��ن ف��ري��ق ال��راب��ع ع�شر
ع ��دم ق�ل��ب احل�ق��ائ��ق وا��س�ت���س�ه��ال ال�ت�لاع��ب
مب �� �ش��اع��ر ق �� �س��م م ��ن ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين ،ي �ق��ول:
«ك �م��ا أ� ّن للم�سيحي م��رج�ع�ي��ة روح �ي��ة هي
ال �ف��ات �ي �ك��ان ،ول �ل �� �س �ن��ة م��رج �ع �ي��ة ه ��ي م�ك��ة
امل �ك��رم��ة يف ال���س�ع��ودي��ة والأزه � ��ر يف م�صر،
لل�شيعي مرجعية دينية روح�ي��ة يف ال�ع��راق
و إ�ي� ��ران (ال�ن�ج��ف وق ��م) ،ه��ل ي�ج��ب �سحبها
منه؟ للأ�سف ي � أ�خ��ذون الأم��ر «ه�م��روج��ة»،
وبـ«همروجتهم» ي�أخذون البلد �إىل الهاوية،
حزب اهلل يتحدث ويحثّ اللبنانيني لأو�سع
م�شاركة لبنانية يف حتمل م�س�ؤولية الدفاع
عن الوطن ..ويف الوثيقة يعترب احل��زب �أن
«ل�ب�ن��ان ه��و وطننا ووط��ن الآب ��اء والأج ��داد
كما هو وطن الأبناء والأحفاد وك ّل الأجيال
الآت�ي��ة ،وه��و الوطن ال��ذي قدمنا يف �سبيله
أ�غ�ل��ى الت�ضحيات ،ه��ذا ال��وط��ن ن��ري��ده لك ّل
اللبنانيني على ح ّد �سواء ،يحت�ضنهم وي�شمخ
بهم وبعطاءاتهم ،»..ينهي �أ�سود كالمه« :هل
م�سموح للمر�أة يف ال�سعودية �أن تقود �سيارة،
يف إ�ي ��ران ت�ق��ود امل ��ر�أة ال �ط��ائ��رة ..ح��زب اهلل
لبنانيون ولديهم �صرخة ا�سمعوها».

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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اإلنـســـانيــــة ..ديــن ووطـــن الجمــيع
وف�ق�اً للم�شروع اجلينوغرايف ال��ذي
�أط �ل��ق ع ��ام  2005م��ن ق�ب��ل ال�ن��ا��ش�ي��ون��ال
جيوغرافيكوال «�أي.ب � ��ي.م» ،وه��و عبارة
عن درا�سة الأنرثوبولوجيا اجلينية ،التي
تهدف �إىل ر�سم �أمناط الهجرة التاريخية
للإن�سان ،من خالل جمع وحتليل عينات
م��ن احل�م����ض ال �ن ��ووي م��ن ال �ع��دي��د من
ال���س�ك��ان الأ� �ص �ل �ي�ين م��ن خم�ت�ل��ف ب�ل��دان
ال �ع��امل� ،أث �ب��ت ب�شكل ق��اط��ع �أن �ن��ا جميعاً
ل�سنا بعيدين عن �أفريقيا �أكرث من 2000
جيل ،و�أن الإن�سان املعا�صر ن�ش�أ يف منطقة
واحدة يف جنوب ال�صحراء الأفريقية وهي
مهد الب�شرية.
الالفت �أن �أحد �أهداف هذا امل�شروع،
وب��الإ� �ض��اف��ة �إىل م���س��اع��دة ال �ن��ا���س على
فهم �أف�ضل لتاريخهم ال�ق��دمي اخلا�ص،
وال �ت �ع��رف ع �ل��ى م �� �س��ارات ال �ه �ج��رة ال�ت��ي
ات �خ��ذه��ا �أ� �س�لاف �ن��ا ق�ب��ل �أن ي �ت �ك��اث��روا يف
خمتلف أ�ن�ح��اء ال�ع��امل ،ك��ان �أي�ضاً ي�سعى
�إىل ت��وح �ي��ده��م وت��ذك�ي�ره��م �أن � ��ه وع�ل��ى
الرغم من املظاهر املتنوعة واالختالفات
لدينا ،فنحن جميعاً جزء من نف�س �شجرة
العائلة ،ونت�شارك يف الأ�صل.
لقد و�صلنا �إىل زم��ن ��ص��ار العامل
ب�ح��اج��ة �إىل ت��ذك�يره ب��ا��س�ت�م��رار ب��أه��م
القيم الإن�سانية التي �سحقت حتت �أقدام
التع�صب والعن�صرية ،اللتني انت�شرتا
يف ك��ل م �ك��ان ،ك �م��ا ت�ن�ت���ش��ر الأم ��را� ��ض �إذا كانوا ي�شبهوننا يف االنتماء وي�ؤمنون
اخل�ب�ي�ث��ة يف ج���س��م الإن �� �س��ان ،ف�ل��م يبق ب ��أف �ك��ارن��ا واجت ��اه ��ات �ن ��ا� ،أو ن�ت�ج��اه�ل�ه��م
جمتمع مهما تقدم وارتقى �إال ويعاين ونطلق عليه �أحكاماً م�سبقة يف حال كانوا
من العن�صرية اجلن�سية� ،أو العرقية �أو يختلفون ع�ن��ا ،ح�ت��ى ل��و ك��ان��وا مي�ت��ازون
الدينية� ،أ�صبحنا يف ع��امل ال�ق��وي فيه ب�أف�ضل ال�صفات والأخالق.
ي�أكل ال�ضعيف ،والغني يتحكم بالفقري،
ن �ع �ي ����ش ال � �ي� ��وم ع �� �ص��ر ال �ت �ط��ور
ويغدر الأخ �أخاه ،وتقام احلروب ويقتل ال �ت �ك �ن��ول��وج��ي واحل � �� � �ض� ��اري ،ون��دع��ي
امل�ل�اي�ي�ن م��ن �أج ��ل ال���س�ل�ط��ة وال �ن �ف��وذ ،االنفتاح واملعرفة والثقافة ،ن��واك��ب كل
ون�سينا �أننا كلنا ن�أتي من �أ�صل واحد ،م��ا ه��و جديد م��ن اخ�تراع��ات حديثة يف
و�أنه عندما ي�ؤذي الإن�سان ويقتل غريه ،خمتلف املجاالت ،ون�سعى دائماً للت�أقلم
�إمنا ي�ؤذي �إخوانه.
م �ع �ه��ا ،ل �ك��ن ع �ق��ول �ن��ا مل ت �� �س �ت �ط��ع �أن
«يعي�ش اللبناين املغرتب مع �صديقه تت�أقلم بعد م��ع حقيقة �أن التعامل مع
يف بالد االغ�تراب ع�شرين وثالثني �سنة الآخ��ري��ن وال�ع�لاق��ة ال�ت��ي جتمعنا بهم،
م��ن غ�ير �أن ي���س��أل ك��ل منهم ع��ن انتماء يجب �أال تبنى �إال على �أ�سا�س التعامل
الآخر ،وعندما يقررون العودة �إىل لبنان ،احل�سن والأخالق واحل�س الإن�ساين قبل
ومتى �أ�صبحوا يف «الهواء اللبناين» ،ي�س�أل الديني وال�سيا�سي ،وم��ن ه��ذه الناحية
ال��رج��ل �صديقه« :دخ�ل��ك ن�سيت �أ��س��أل��ك م��ا زال ��ت ع�ق��ول�ن��ا ت �ع��اين م��ن ال��رج�ع�ي��ة
�أنت م�سلم �أو م�سيحي؟ �سني �أو �شيعي»؟! وال �ت �خ �ل��ف واجل� �ه ��ل ،ن�ع�ي����ش يف ق��وق�ع��ة
هكذا عبرّ يل رجل يف �إحدى املرات بنربة حم �ك �م��ة الإغ � �ل ��اق ،ن�ت���ش�ب��ث ب ��أف �ك��ارن��ا
�ساخرة ،وهو يعرب عن ا�ستيائه من الو�ضع و�آرائنا بقوة دون الرغبة باال�ستماع لآراء
املتزعزع امل�ستمر يف لبنان ،الذي مل ي�سلم الآخ��ري��ن ،وال نفتح ل�ه��م امل �ج��ال �إال يف
ب ��دوره م��ن ال �ع��دوى ،ف�ق��د ح�ف��ل تاريخه حال كانوا يتوافقون ويتطابقون معنا يف
باحلروب الأهلية التي �سببتها العن�صرية الأيديولوجية والعقيدة واملذهب.
والتع�صب الديني ،الذي ما زال يجري يف
مل� � ��اذا ي �غ �ل��ب ع �ل �ي �ن��ا ه � ��ذا ال�ت�ع���ص��ب
عروق الكثري �إىل الآن.
وال�ت�ف�ك�ير اجل��اه��ل ال ��ذي ال ي��ول��د �سوى
ويف ب �ل ��د ال م �ف ��ر ف �ي ��ه م� ��ن وج� ��ود العداء واحلقد والكراهية ،ملاذا ال يعامل
االخ �ت�لاف��ات� ،إذ يتميز ب�ت�ع��دده املذهبي الإن���س��ان �أخ ��اه الإن���س��ان ك��إن���س��ان قبل �أن
وال �ط��ائ �ف��ي ( 18ط��ائ �ف��ة م �ع�ترف ب �ه��ا) ،يكت�سب �أي ��ة ��ص�ف��ة �أخ� ��رى ت���ض�ي��ف �إل�ي��ه
وب�ت�ن��وع ح��رك��ات��ه ال�سيا�سية ،ال�ت��ي تطال اعتباراً �آخر؟ ملاذا ال نرتك الدين واملذهب
جميع النا�س املنتمني �إىل عقائد خمتلفة ،ج��ان �ب �اً ،ون �ت �ع��اون م �ع �اً م��ن �أج� ��ل �إي �ج��اد
ت �ت �ح��دد ع�ل�اق ��ات ال �ك �ث�ير وف ��ق الأ� �س ����س ق��وا��س��م م���ش�ترك��ة ،ت��زي��ل اخل�ل�اف��ات بني
الدينية والعرقية وحتى ال�سيا�سية ،ف�إما الأدي ��ان والأع � ��راق ،للو�صول �إىل �صيغة
�أن نفتح جما ًال للأ�شخا�ص الذين نتعرف واح ��دة تق�ضي على الت�شتت والت�شرذم
عليهم يف ح�ي��ات�ن��ا ال�ي��وم�ي��ة ل�ل�ت�ق��رب منا وح��ال��ة ف��و��ض��ى ال �ت��ي نعي�ش ف�ي�ه��ا ،مل��ا ال

نقيّم الآخرين بح�سب علمهم ومبادئهم نقطة ق��وة تقربهم من الآخ��ري��ن ،وتعزز
و�أخ��وت �ه��م ،ال ب�ح���س��ب دي�ن�ه��م �أو لغتهم عالقاتهم وقيمهم الإن�سانية.
ولونهم؟
ي �ق��ول حم�م��د � �س��رح��ان ( 23ع��ام �اً،
�صحيح �أن �ن��ا نختلف ع��ن بع�ضنا يف طالب ج��ام�ع��ي)�« :أن��ا م�سلم ،ولكنني مل
ن��وا ٍح كثرية ،لكننا يف النهاية� ،أل�سنا كلنا �أت �ع��ام��ل يف ح�ي��ات��ي م��ع �أي �شخ�ص على
�أبناء �آدم وح��واء� ،أل�سنا منلك قلباً واحداً �أ� �س��ا���س م��ذه �ب��ه ،ب��ل دائ �م �اً وف ��ق تعامله
ي �ن �ب ����ض ،ي �ح��ب وي� �ك ��ره ،ي �ح��زن وي �ف��رح ،الإن�ساين معي ،فالطوائف يف لبنان كثرية
ف�ل�م��ا جن �ع��ل ع�لاق �ت �ن��ا م �� �ش��روط��ة فقط ج ��داً ،و�إن ق��ررن��ا االن �غ�ل�اق وع ��دم تقبل
بتطابق الدين ومتاثل اللغة �أو املذهب �أو الآراء الأخرى� ،سن�ؤذي �أنف�سنا والآخرين
الأيديولوجية والعرق؟
�أي�ضاً ،فالبلد الذي نعي�ش فيه �صغري جداً،
ل �ق ��د ظ� �ه ��رت ع �ل ��ى م� ��ر ال �ع �� �ص��ور ،ون �ح��ن م�ع��ر��ض��ون ل�لال�ت�ق��اء ب ��أن��ا���س من
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل الأن�ب�ي��اء وال��ر��س��ل عليهم انتماءات خمتلفة ،و�أحيانا متناق�ضة يف
ال �� �ص�ل�اة وال� ��� �س�ل�ام�� ،ش�خ���ص�ي��ات ع��امل�ي��ة كل يوم ،كما �أن احلياة مبنية على التوا�صل
ا�شتهرت بتكري�س حياتها من �أجل خدمة والتبادل بني خمتلف املجموعات ،ولي�س
النا�س وتوحيدهم ،فكانت جتمعهم ق�ضية �ضمن املجموعة الواحدة».
ي�شاركه يف ال��ر�أي �سوريك ماركاريان
واحدة هي «الإن�سان» ،كغاندي مث ًال الذي
�سعى طوال حياته �إىل ممار�سة الالعنف 24( ،ع��ام �اً) ،ل�ب�ن��اين م�سيحي ،ال ��ذي عرب
واحل��ق يف جميع احل��االت ،ودع��ا الآخرين ب��ال �ق��ول« :ت�خ�ت�ل��ف الأدي� � ��ان ف�ي�م��ا بينها،
�أن يفعلوا ال�شيء نف�سه ،فقاد �إىل حترير ويبقى لكل منا ر�أي��ه ومعتقداته اخلا�صة،
ال �ه �ن��د م ��ن احل �ك��م ال�ب�ري �ط ��اين ب�ط��رق ال �ت��ي ي ��ؤم��ن وي�ت�م���س��ك ب �ه��ا ،وي��رج��ع ذل��ك
�سلمية دون اللجوء �إىل العنف ،مما �ألهم لقناعة ون�ظ��رة ك��ل منا ل�لام��ور بطريقته
الكثري من التحركات ال�سلمية املطالبة اخلا�صة ،وقد تختلف ت�سميتنا للإله الذي
باحلرية واحل�ق��وق املدنية ح��ول ال�ع��امل ،ن�ؤمن به ،وطريقة عبادته والتوا�صل معه
كما قاد غاندي حمالت للحد من الفقر ،بالطرق التي ن��رت��اح لها ،لكنه يف النهاية
وت��و��س�ي��ع ح�ق��وق امل � ��ر�أة ،وب �ن��اء ال���ص��داق��ة هو �إل��ه واح��د وه��و �إل��ه اجلميع ،ولي�س �إله
الدينية والعرقية لتوحيد �شعبه ،وعندما قوم �أو جمموعة معينة كما يدعي البع�ض
���سُ �ئ��ل �إذا ك��ان ه�ن��دو��س�ي�اً؟ �أج� ��اب« :ن�ع��م ،ال��ذي��ن ي�ك�ف��رون ويقتلون ك��ل م��ن ال يتفق
�أن��ا هندو�سي كما �أن�ن��ي م�سلم وم�سيحي معهم يف الدين ،يف حني �أن جميع الأدي��ان
ويهودي �أي�ضاً» ،وك�ثر غ�يره خلّد النا�س تت�شارك باملبادئ والقيم الأخالقية نف�سها،
ذك��رى �أع�م��ال�ه��م الطيبة ،ول�ك��ن للأ�سف من �صدق وع��دل وتعامل ح�سن وم�ساواة،
لكن �أن يرى الإل��ه خملوقاته ت�سفك دماء
دون تقليدها والعمل مبحاذاتها.
يبقى هناك من يعي �أهمية التعددات بع�ضها ال�ب�ع����ض حت��ت ا��س�م��ه ،ف�ه��ذه �أك�بر
واالخ� �ت�ل�اف ��ات ب�ي�ن ال �ن ��ا� ��س ،وب � ��دل من �إهانه له ،لذلك كل ما يهمني هو �شخ�صية
ات �خ��اذه��ا ن�ق�ط��ة ��ض�ع��ف ،ي�ح��ول��ون�ه��ا �إىل الإن�سان وخلقه ،وغري ذلك ال يعنيني �أبداً».

�إن امل� ��ذه� ��ب وال � �ت� ��وج� ��ه ال �ف �ك��ري
وال�ع�ق��ائ��دي يف ح�ي��اة الإن �� �س��ان ،ه��و �أم��ر
يف ب��ال��غ الأه�م�ي��ة ،وع�ل��ى الإن���س��ان دائ�م�اً
�أن ي �ب �ح��ث ع ��ن احل �ق �ي �ق��ة ح �ت��ى ي���ص��ل
�إليها ،فهناك �أف�ك��ار ق��د تتغري وتتطور
م��ع ال��زم��ن �إذا ت���ش��ارك�ن��ا ب ��آرائ �ن��ا وك�ن��ا
�أك�ثر انفتاحاً ،لذلك ن�شدد على احلوار
واالن�ف�ت��اح ب�ين خمتلف الأدي ��ان وال�ق��ادة
واخلو�ض يف نقا�شات مهما كانت ح�سا�سة
وع �م �ي �ق��ة ،وذل � ��ك ب ��أ� �س �ل ��وب م�ت�ح���ض��ر
وم �ت �ف �ه��م وب �ك ��ل م �ن �ط��ق وه � � ��دوء ،وق��د
�أعجبتني جملة قالها �أح��د املحا�ضرين
الدينيني يف حما�ضرة عن الوحدة« :ف�إن
اتفقنا ي�ك��ون ذل��ك ج�ي��داً ،و�إن مل نتفق
ف�ن��أم��ل �أن ي�ه��دي اهلل م��ن ك��ان خمطئاً
يف �أم��ره ،ب��دل �أن جنعل ه��ذه اخلالفات
مطبات تعرقل طريقنا لبناء جمتمع
يتعاي�ش مبحبة و�سالم».
َّا�س �إِنَّا خَ لَ ْقنَا ُك ْم مِ نْ َذ َك ٍر
}يَا �أَ ُّيهَا الن ُ
َو�أُ ْنثَى وَجَ َع ْلنَا ُك ْم �شُ عُوبًا َو َقبَا ِئ َل ِل َتعَا َرفُوا
�إِ َّن �أَ ْك َر َم ُك ْم عِ ْن َد اللهَّ ِ �أَ ْتقَا ُك ْم �إِ َّن اللهَّ َ َعلِي ٌم
خَ ِبريٌ{.
فلننف�ض �إذاً غبار التخلف واالنغالق
والع�صبية ،ولنتذكر �أن الب�شر �إذا اختلفوا
اخ�ت�لاف�اً مبيناً ،فهم م��ا زال ��وا واح ��داً يف
اجل ��وه ��ر ،وت�ب�ق��ى الإن �� �س��ان �ي��ة ه��ي بل�سم
اجل��روح االجتماعية ودواء علل الإن�سان
نف�سه ،بها نرفع الظلم واجلهل عن عيون
النا�سن ونقيم ال�ع��دل وامل���س��اواة والعي�ش
امل �� �ش�ترك ،و�إن اختلفنا ب��ال�ل��ون وال�ع��رق
واملذهب ما دمنا نحرتم بع�ضنا ،فالإن�سان
�إما �أخ لك يف الدين� ،أو نظري لك يف اخللق.
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«فجر» غزة هو الربيع
اليوم الخامس من العدوان على غزة

حسابات الحقل ..وحسابات البيدر
يف ال�ي��وم اخل��ام����س م��ن ال �ع��دوان على
ف � ��وراً ..ي�ع��رف ه��و وي �ع��رف االح �ت�ل�ال �أن
غ ��زة ،ب ��د�أ ت �ب��ادل �أوراق االق�ت�راح ��ات من
ال دور ل�ل���س�ف��راء يف م�ث��ل ه ��ذه احل��ال��ة..
�أج��ل التو�صل �إىل ت�ه��دئ��ة ..مل يعن هذا
�أوف ��د رئ�ي����س وزرائ� ��ه �إىل ال�ق�ط��اع ل��زي��ارة
ت��راج�ع�اً يف وتي��رة الق�صف الوح�شي على
م�شفى ال�شفاء ،وحمل هذا طف ًال جريحاً،
القطاع املحاط بالنريان براً وبحراً وجواً،
وع��ر���ض دم � ��اءه ع�ل��ى ال�ق�م�ي����ص� ،صحبة
وبالطبع ف�إنه مل يوقف �صواريخ املقاومة
رئي�س حكومة غزة �إ�سماعيل هنية� ،سارت
التي طاولت على يد �سرايا القد�س (الذراع
تون�س على خطى القاهرة ف��أوف��دت وزير
ال�ع���س�ك��ري حل��رك��ة اجل �ه��اد الإ� �س�ل�ام��ي)
خارجيتها ،ليطل على ال�سادة امل�شاهدين
�ضاحية «بات يام» الفخمة يف تل �أبيب.
م��ن غ��زة م��دي�ن�اً وح�شية االح �ت�ل�ال ،ك��ان
يف ه ��ذا ال �ي��وم �أي �� �ض �اً ،ك����شّ ��ر ال��وح����ش
ب�إمكانه القيام بذلك من �أي مكان ،ولكن
ال�صهيوين عن مزيد من �أنيابه التي تقطر
ع�ل��ى غ ��زة �أن ت�ل�م����س ال�ت�غ�ي�ير ،ث��م ك��ان��ت
دم �اً ،ف��زاد م��ن معدل ا�ستهداف املدنيني،
حفلة وزراء اخلارجية وخطاباتهم اململة،
مركّزاً على ت�صيد عدد �آخر من الأطفال،
وال�سفيهة �أي�ضاً ،والتي �أقرت �شاءت �أم �أبت
م�ستنداً �إىل جناحه يف اليوم الرابع ،بقتل
ب�ح��دود ال��دور امل��ر��س��وم ،م��ن احل��دي��ث عن
�أفراد �أ�سرة كاملة ،بات ا�سمها يف مكانه �إىل
الدواء والطعام ،و�صو ًال �إىل الإقرار بحال
جانب العائالت التي �أبيدت عن بكرة �أبيها
«اخل��راف وال�ن�ع��اج»؛ م��ن ال��وزي��ر ال�صريح
يف احل��روب ال�سابقة ،يف احل��رب ال�سابقة
يف وقاحته ،و�صو ًال �إىل احلديث عن زيارة
حت ��دي ��داً ع ��ام  ،2008ح �ي��ث ق��راب��ة ال��دم
ال��وزراء �إىل غزة ،مع �ضمان فرتة ال�سماح
واجلغرافيا بني عائلتي ال�سموين والدلو
املطلوبة كي متار�س الطائرات العربدة يف
وغالية ..وغريها الكثري.
�سماء القطاع.
ويف ه��ذا ال�ي��وم �أي���ض�اً ،ك��ان ا�ستهداف
ب �ع ����ض ه � � � ��ؤالء مل ي �ق ��ف ع �ن ��د ت�ل��ك
ا إلع�لام جم��دداً ..وك��ان ال��رد الفل�سطيني
احل ��دود ،ومل يكتف م��ن ال�ق�ت��ال ،ب�ع��د �أن
م �ت �� �ص��اع��داً �أي � �� � �ض � �اً ،ف �ت �ك��رر ق �� �ص��ف ت��ل
�أدّت اخلطوات �أع�لاه الغايات منها ،جرى
حالة من الذعر ت�صيب اجلنود وامل�ستوطنني ال�صهاينة
�أب�ي��ب ،وان�ب�رى مقاتلو الق�سام وال�سرايا
التفرغ لإفهام الفل�سطينيني حجم الكارثة
واللجان ال�شعبية ،وكتائب الأق�صى و�أب��و الهدف من كل ذلك توجيه ر�سالة طم�أنة بـ»اجتهادات» �أو خالفات يف وجهات النظر،
ع �ل��ى الأر�� � ��ض ك��ان��ت ه �ن��اك ح���س��اب��ات التي تنتظرهم �إن هم �أ�صرّوا على املقاومة
ع�ل��ي م�صطفى وامل �ق��اوم��ة ال��وط�ن�ي��ة� ،إىل �إىل ق��ائ��د ال�ق���س��ام ك��ي ي��وا��ص��ل حت��رك��ه يف ل �ك��ن ه ��ذه ال �ن �ق �ط��ة ل ��ن ت���ص�ب��ح يف غ��اي��ة �أخ � ��رى ،مل ي�ن�ج��ح ط�ي��ران االح� �ت�ل�ال يف وال �� �ص �م��ود ،ق��ال��وا ��س�ن� أ�ت��ي ل�ك��م ب�ت�ه��دئ��ة،
ا�ستهداف امل�ستوطنات ال�صهيونية واملدن � �ش��وارع غ ��زة� ،سيم�ضي وق��ت ط��وي��ل قبل الأه�م�ي��ة �إال ح�ين ت��رب��ط ب��امل�ن��اخ ال �ع��ام يف ج�ع��ل ال���ض��رب��ة ق��ا��ص�م��ة ل�ظ�ه��ر امل�ق��اوم��ة ،و�سنعيد �إعمار ما دمرته احلرب القدمية
الفل�سطينية املحتلة عام  1948ب�سيل من �أن تنك�شف ك��ل خ�ب��اي��ا ذل��ك ال �ي��وم ال��ذي بالدنا ،والكالم املتكرر عن حقيقة متو�ضع وقد �أ�شيعت بداية �أخبار تداولتها و�سائل واجلديدة ،و�سن�صنع لكم غزة �أخرى.
مل ينته قبل �أن مت��زق ��ص��واري��خ ط��ائ��رات ح�م��ا���س يف اال��س�ت�ق�ط��اب امل �ح��وري احل ��اد� ،إعالم عديدة عن ت�صفية قياديني �آخرين
ال�صواريخ.
ل�ي����س ه ��ذا ت �ه � ّك �م �اً ،ب��ل ه��و م��ا ح��دث
�إذاً ،يف اليوم اخلام�س بد�أ تبادل �أوراق االح �ت�ل�ال ج�سد ال�ق��ائ��د اجل �ع�ب�ري .لقد واملتخذ طابعاً مذهبياً ال ميكن �إخ�ف��ا�ؤه ،يف امل �ق��اوم��ة (رائ ��د ال�ع�ط��ار م �ث�ل�اً ) ،وع��ن بالفعل ،ول��و تكلّم ال�ق��ادة الفل�سطينيون
االقرتاحات من �أجل التهدئة ،فهل يعني ق��ر�أن��ا ك�ث�يراً م��ن ال�سيناريوهات املفرطة ي��درك��ه ال�صهاينة ج �ي��داً ،وي���س��اه�م��ون يف متكن وحو�ش اجل��و من تدمري منظومة علناً ،ف�سيكون هناك ما هو �أك�ثر فداحة،
ه ��ذا �أن ال �ت��اري��خ ي�ع�ي��د ن�ف���س��ه؟ ب�ك�ل�م��ات يف اخليال البولي�سي ،ورمبا يكون للكثري العمل على ت�أجيجه مع �أطراف كثرية.
ال���ص��واري��خ بعيدة امل��دى امل��وج��ودة بحوزة لكن امل�ق��اوم��ة �صمدت ،وال���ص��واري��خ ظلت
أ�خ ��رى :ه��ل �سيتكرر م��ا اعتدنا عليه من منها �أ�سا�س يف ال��واق��ع ،لكن ب��دل الذهاب
لقد اب�ت�ع��دت حما�س يف ه��ذه الأج ��واء امل �ق��اوم��ة ت��دم�ي�راً ك ��ام�ل�اً  ..ت �ك��ررت ه��ذه تت�ساقط على امل�ستوطنات وامل��دن املحتلة،
انتهاء ال�ع��دوان ب��إع�لان تهدئة يف انتظار نحو الكثري م��ن التخيالت ،ميكن و�ضع ع ��ن ح �ل �ف��ائ �ه��ا ال �ت �ق �ل �ي��دي�ين يف «حم ��ور الأخ� �ب ��ار ب���ش�ك��ل م �ت��وات��ر و� �س��ري��ع ،بع�ض وب� � ��دل ت � ��رك ال �� �ص �ه��اي �ن��ة يف ارت �ب��اك �ه��م
جولة �أخرى؟
جملة بدهيات يف �أ�سا�س �أي حتليل� ،أولها :املقاومة» ،واقرتبت من حمور �آخر تو�صف و�سائل الإعالم «�شديدة املهنية» مل تتعامل و�صراخهم مطالبني بتهدئة ،وجمندين
ب��داي��ة ،ف� ��إن ك��ل امل � ؤ�� �ش��رات ت ��ؤك��د أ�ن�ه��ا �إن ال�صهاينة ال ميكن �أن يفوّتوا فر�صة يف و�سائل إ�ع�لام��ه ب�أنها «حركة �إرهابية» مع ت�صريحات القيادي العطار نف�سه ب�أنه لأجلها �أوب��ام��ا واالحت��اد الأوروب ��ي� ،أظهر
جولة ،هي لي�ست حرباً يبنى عليها حتقيق قتل قيادي فل�سطيني بحجم اجلعربي( ..جريدة ال�شرق الأو�سط ال�سعودية مثالً) ،مل ي�ست�شهد ،وظلت تتحدث عن �أنه رحل «العرب» و�سط الإدان��ة واحلديث عن �آالم
حت � ��والت ح��ا� �س �م��ة ،ب ��ل م �ع��رك��ة �أط �ل �ق �ه��ا عندما تلوح لهم مثل هذه الفر�صة ،هنا ال ال�ت���ص�ع�ي��د ه�ن��ا ي���ص�ب��ح ه��ام �اً ل�ت�ب�ين ف��رز م��ع ق��ائ��ده ،وذل ��ك يف �إ� �ص��رار ع�ل��ى ال��دور غزة ،رغبة �شديدة يف تنفيذ طلبات ال�سيد
ال�ع��دو ،فت�صدت ل��ه امل�ق��اوم��ة ،وب��ات يبحث يعمل العقل ال�صهيوين �إال وفق ح�سابات حقيقي ،يحدد �شكل التمو�ضع وتبنى يف املطلوب منها يف ك�سر معنويات الغزيني الأم�يرك��ي ،وهنا �صعد املحتلون م��ن قوة
ع��ن تهدئة ،لكنه يريد تهدئة على ه��واه ،القتل والتخل�ص م��ن ق�ي��ادي م��زع��ج ج��داً �ضوء نتائجه �سيا�سات كثرية.
دفعة واحدة.
ال �ن�ي�ران م�ستهدفني ا ألط �ف��ال وال�ب�ي��وت
بينما ت��ري��د امل �ق��اوم��ة م��راك�م��ة �إجن��ازه��ا ،بالن�سبة �إل�ي�ه��م ،وث��اين ه��ذه احلقائق �أن
الحقاً ،تولّت �صواريخ املقاومة بالذات ال���س�ك�ن�ي��ة ،ل��زي��ادة ال���ض�غ��ط حت��ت ع�ن��وان
احلقل ..والبيدر
م��ن خ�لال احل�صول على مك�سب �سيا�سي ال�صهاينة ال ي�صدقون كل الهراء اخلطابي
تكذيب الإ��ش��اع��ات ع��ن ت��دم�يره��ا ..ق�صف �إن�ق��اذ النا�س يف القطاع م��ن امل��وت ،ورمب��ا
ل�صالح ال�شعب الفل�سطيني ،وهذا ال مينع عن «التحول الهائل يف املوقف امل�صري»،
تل �أبيب خرب ال ميكن �إنكاره ،مهما كانت عم ًال بت�صور قدمي عن ف�صل املقاومة عن
م��ن ال �ب �ق��اء يف م�ن�ط�ق��ة ح ��ذر بخ�صو�ص وع ��ن �أن م���ص��ر ال مي�ك��ن �أن ت�ت�رك غ��زة
مي�ك��ن االف�ت�را� ��ض �إذاً �أن ال�صهاينة ق��وة �آل��ة الدعاية ،والأه��م من كل ذل��ك �أن جمتمعها.
التوقعات ،حيث �إن التدحرج �إىل مطارح م�ستفردة ،لنقُل �إنهم رمبا يريدون اختبار اع �ت �ق��دوا ب��وج��ود غنيمة ك��ام�ل��ة :اغتيال تلك ال�صواريخ قلبت الطاولة ر�أ��س�اً على
يف اليوم اخلام�س ،بد�أ تداول الأوراق؛
مل ت �ك��ن م �ت��وق �ع��ة � �س �ل �ف �اً ي �ظ��ل مم �ك �ن �اً ،هذا الأمر� ،أما ثالث احلقائق ،فهو تلمّ�س اجلعربي ،تهدئة �سريعة ،بناء �سيا�سي على ع�ق��ب ،وم��ع ك��ل ر��ش�ق��ة ج��دي��دة منها ك��ان ورق��ة املقاومة تتحدث عن وق��ف العدوان
ويُ�ستح�سن عر�ض ا ألح��داث منذ بدايتها ال�صهاينة لتوجه لدى البع�ض من قيادات الأج��واء املت�شكلة بعد ذل��ك ،تبد�أ بزيارات ي�ح��دث تغيري يف �شكل امل �ع��ادل��ة ..مل يعد ورف ��ع احل �� �ص��ار واحل ��ق ب��امل �ق��اوم��ة ،ورق��ة
لفهم م�ساراتها ،وبناء التوقعات على �أ�سا�س غزة بالذهاب نحو هدنة مديدة ،وحتقيق �أخ ��رى لأم� ��راء وم �ل��وك ووزراء يحملون مم�ك�ن�اً ال�ف��وز بتهدئة �سريعة ب�ع��د ال�ف��وز االح � �ت �ل�ال ت �ت �ح��دث ع ��ن ت �ق��وي ����ض غ��زة
العر�ض والتداخالت الكثرية القائمة.
«ا��س�ت�ق��رار يف غ ��زة» ،ت��راف�ق��ه «عملية بناء امل��ال ومعهم ت�صور جديد لغزة املطلوبة :باغتيال اجلعربي ،وبد�أ البحث مرة �أخرى امل �ق��اوم��ة م �ق��اب��ل وق ��ف ال � �ع ��دوان :ه��دن��ة
م�ساكن ومراكز ترفيه» ،ب�أموال قطرية� ،ساكنة ،ووديعة ،ورمبا مركزاً المت�صا�ص وب�سرعة عن م�سارات جديدة ،تبقي �شيئاً خلم�سة ع�شر عاماً ،وحق التدخل ال�ساخن
ا�ستهداف القائد اجلعربي
خ�صو�صاً بعد زيارة حمد �إىل القطاع.
التطلع الفل�سطيني �إىل دول��ة م�ستقلة ،م��ن ح�سابات احل�ق��ل على ال�ب�ي��در ،ولي�س ملطاردة النا�شطني و�شروط مذلة �أخرى.
�إن وجود مثل هذا الن�سق من التفكري وقابلة لل�سيطرة عليها ب�سهولة.
بقوة النريان فقط ،فهذه خربها الغزيون
املقاومة متم�سكة بورقتها ،لأن ورقة
� �ص � ّع��د االح� �ت�ل�ال ع ��دوان ��ه ب��اغ�ت�ي��ال جعل ال�صهاينة يفرت�ضون �أن ال�ساعني
لعل الكل يذكر الآن �أن دولة االحتالل ج�ي��داً ،و�أظ�ه��روا مت�ي��زاً يف التعامل معها ،االح� �ت�ل�ال ت�ع�ن��ي ج �ع��ل ح �� �س��اب��ات احل�ق��ل
القائد الع�سكري لكتائب الق�سام؛ �أحمد ن �ح��و ال �ب �ن��اء واال� �س �ت �ق��رار ل�ي���س��وا ب ��وارد عر�ضت التهدئة بعد ��س��اع��ات م��ن تنفيذ بل بقوة ال�ضغوط ،ولهذه �شكل �آخ��ر بعد حا�ضرة يف البيدر ،وتعطي ال�صهاينة فوزاً
اجلعربي .عملية االغتيال اجلبانة للقائد تعري�ض غزة ملزيد من الق�صف والتدمري ،جرمية االغتيال القذرة ،والكل يذكر �أي�ضاً التغريات العربية.
يحتاجون �إل�ي��ه ب���ش��دة ،وي��ري��دون لنتائج
ال �ب ��ارز يف امل �ق��اوم��ة ج ��اءت و� �س��ط �أج ��واء وع �ل��ى ه ��ذا الأ� �س��ا���س ��س�ي�ق�ب�ل��ون بتهدئة الكالم عن «حتكيم العقل» و�ضبط النف�س
جولة� ،أن تكون نتائج حرب كبرية ،ثمة من
وحقن الدماء ،وهناك البع�ض ممن يعرف
النار ..وال�سيا�سة
ت�صعيد حم��دود� ،أع�ق��ب ا�ستهداف �سيارة �سريعة تعر�ضها دولة االحتالل.
يقف يف وج��ه ه��ذا بقوة وع�ن��اد ،لن يطول
ت�ضاف هنا نقطة رابعة ،وهي غاية يف �أي�ضاً �أن �أطرافاً عديدة عربية وغري عربية
دورية لالحتالل من قبل مقاتلي اجلبهة
ال��وق��ت ح�ت��ى يتك�شف ال�ك�ث�ير ،إ�ن ��ه ال�ي��وم
ال�شعبية�� .ص�ب��اح تنفيذ اجل��رمي��ة� ،أ��ش��اع الأه�م�ي��ة أ�ي���ض�اً ،لقد حت��دث البع�ض عن بد�أت التو�سط من �أجل التهدئة قبل موارة
ب� ��ادر ال��رئ �ي ����س امل �� �ص��ري ب���س��رع��ة �إىل اخلام�س حتى الآن.
االحتالل ،وعرب كل و�سائل �إعالمه حديثاً �صراع اجتاهات داخل حركة حما�س ،بداية ال���ش�ه�ي��د ال �ث�رى ،وك��ل ه��ذا ك��ان م��ن بني ��س�ح��ب ال �� �س �ف�ير م ��ن ت ��ل �أب� �ي ��ب ،تخل�ص
عن دخول التهدئة حيز التنفيذ ،رمبا كان هناك ما ي�سميه بع�ض ق��ادة هذه احلركة ح�سابات احلقل كما ر�سمها ال�صهاينة.
نافذ �أبو ح�سنة
بذلك من املطالبات التي �سيعلنها ال�شارع
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أكد أن العدو سعى إلى إنهاء المعركة في أقرب فرصة ممكنة
الرفاعي :جهوزية المقاومة اليوم أكبر بكثير مما كانت عليه ..وزوال «إسرائيل» قريب
مضى أسبوع على بدء
العدوان الصهيوني الغاشم
على غزة ،سقط خالله أكثر من
مئة وعشرة شهداء ،معظمهم
من األطفال والنساء ،باإلضافة
إلى مئات الجرحى ،نتيجة
القصف العشوائي على القطاع،
وحالة الضياع التي يعاني
منها العدو نتيجة عدد من
األزمات السياسية والعسكرية،
بعد المفاجآت التي أطلقتها
المقاومة من صواريخ وصلت إلى
قلب الكيان الغاصب ،فزرعت
الخوف والهلع في قلوب الساسة
والعسكريين والمستوطنين،
ناهيك عن إسقاط الطائرات
بمختلف أنواعها ،واستخدام
أساليب جديدة ،كاختراق
األجهزة اإللكترونية
«اإلسرائيلية» ،وغيرها ،ما فرض
نوعًا من توازن القوى.
ملعرفة املزيد حول كل تلك التفا�صيل،
ال�ت�ق��ت «ال �ث �ب��ات» م �� �س ��ؤول ح��رك��ة اجل�ه��اد
الإ� �س�ل�ام��ي يف ل �ب �ن��ان؛ احل� ��اج �أب� ��و ع�م��اد
الرفاعي ،وكان احلديث الآتي:
ذك��ر الإع�لام �أن من �أه��م �أ�سباب
ال����ع����دوان ع��ل��ى غ�����زة ،ان��ت��خ��اب��ات
الكني�ست ال�صهيوين املقبلة ،وجتربة
نظام «القبة احل��دي��دي��ة» ،ومعرفة
�أ���س��ل��وب تعاطي النظام اجل��دي��د يف
م�صر مع �أي ع��دوان مقبل ..ما هي
�أ���س��ب��اب ال���ع���دوان احلقيقية على
غ��زة من وجهة نظر حركة اجلهاد
الإ�سالمي؟
للعدوان ال�صهيوين ا ألخ�ير على قطاع
غزة �أهداف كثرية ،منها ما هو داخلي ،ويتعلق
باالنتخابات ،ومنها ما له عالقة بالتطورات
وال�ت�غ�يرات ال�ت��ي �شهدها وي�شهدها العامل
العربي .هناك خم��اوف وقلق حقيقي لدى
الكيان ال�صهيوين من التغيريات اجلارية يف
املنطقة العربية ،لذلك ،فهو ي�سابق الوقت
م��ن �أج��ل تغيري ق��واع��د اللعبة واال�شتباك
مع قطاع غزة وقوى املقاومة فيه .العدو ال
يريد فقط اختبار النظام اجلديد يف م�صر،
وال جتربة نظام «القبة احل��دي��دة» وحدها،
بل يريد �أي�ضاً ا�ستباق �أية متغريات يف و�ضع
�إقليمي م�ت�ح��رك ،م��ن �أج��ل حت��دي��د قواعد
جديدة للعبة.
من ناحية التوقيت ،ال �شك �أن العدو
اخ�ت��ار اللحظة التي ي��راه��ا منا�سبة ل�شن
عدوانه ،وهي مرتبطة باالنتخابات املبكرة
داخ ��ل ال �ك �ي��ان ،ال �سيما �أن ا�ستطالعات
ال��ر�أي قبل العدوان ت�شري �إىل �أن ائتالف
ن�ت�ن�ي��اه��و  -ل �ي�برم��ان ��س�ي�ح��وز ع�ل��ى ع��دد
�أق��ل من جمموع مقاعد حزبيهما حالياً،
و�أن ح��زب وزي��ر ال�ع��دوان ايهود ب��اراك قد
ال يتجاوز ن�سبة احل�سم ..لذلك ن��رى �أن
للتوقيت ع�لاق��ة ب��االن�ت�خ��اب��ات ،خ�صو�صاً

�أن ال �ع��دو مل ي�ت�ج��ر�أ ع�ل��ى و� �ض��ع �أه ��داف
كبرية لعدوانه ،كما ك��ان عليه احل��ال عام
 ،2009/2008بل اكتفى مبجموعة �أهداف
م�ت��دن�ي��ة ،وه ��و ي�ع�ل��م �أن ��ه غ�ي�ر ق ��ادر على
حتقيقها.
حديث امل�س�ؤولني ال�صهاينة عن
تهدئة واالهتمام بامل�ساعي العربية
والغربية لوقف �إط�لاق النار جاء
مبكر ًا هذه املرة ،ما هو مدى اخلوف
ل��دى ال�صهاينة م��ن اال���س��ت��م��رار يف
العدوان؟ وهل هناك خ�شية لديهم
من �إع���ادة �سيناريو ع��دوان مت��وز يف
لبنان؟
ي �ع �ي ����ش ال� �ك� �ي ��ان ال �� �ص �ه �ي��وين خ�ل�ال
املواجهة احلالية حالة ذعر غري م�سبوقة،
حيث ا�ستطاعت �صواريخ �سرايا القد�س
وف�صائل املقاومة الو�صول �إىل ت��ل �أبيب
وال �ق ��د� ��س ،وح �ق �ق��ت إ�� �ص ��اب ��ات م �ب��ا� �ش��رة،
والعدو يعلم أ�ن��ه ال ق��درة لديه على وقف
عمليات �إطالق ال�صواريخ من خالل اجلو،
ويرتعب من �أية مواجهة برية ،لذلك هو
�سعى �إىل �إن�ه��اء املعركة يف �أق��رب فر�صة،
لكي يتمكن من ا�ستثمار اغتيال ال�شهيد
�أحمد اجلعربي (رحمه اهلل تعاىل) ،ليقول
ل�شعبه إ�ن ��ه ح�ق��ق �إجن� ��ازاً ك �ب�يراً ،وال�ع��دو
يخ�شى من أ�ن��ه يف ح��ال ا�ستمرار املعركة،
فقد ت�ف��رغ عملية االغ�ت�ي��ال م��ن ت�أثريها
النف�سي على الناخبني ،لتحل حملها حالة
ال��رع��ب التي يعي�شها الكيان ،ال �سيما �أن
العدو بات يعلم� ،أمام املفاج�آت التي ك�شفت
املقاومة عن بع�ض منها� ،أن املعركة �ضد
قطاع غزة �ستكون �أكرث �ضراوة من عدوان
متوز يف لبنان.
جن��د �أن امل���ي���دان دائ���م��� ًا ي�وّح��د
الف�صائل الفل�سطينية ،مهما كان
هناك من انق�سامات ..ما هو ال��دور
امل���ع���وّل ع��ل��ى ال��ق��ي��ادة ال�سيا�سية
للف�صائل يف ه��ذه املرحلة؟ وم��ا هو
اخلطاب املطلوب اليوم؟
امل� �ط� �ل ��وب ال � �ي ��وم ه ��و احل � �ف ��اظ ع�ل��ى
الوحدة الداخلية لكافة القوى والف�صائل
الفل�سطينية ،و�إعادة االعتبار �إىل املقاومة،
ك��ون �ه��ا اخل� �ي ��ار ال��وح �ي��د امل �م �ك��ن يف ظ��ل
ف�شل كل اخليارات ا ألخ��رى ،خ�صو�صاً �أن
املقاومة ا�ستطاعت �أن تثبت يف كل مواجهة
أ�ن �ه��ا ق ��ادرة ع�ل��ى م��واج�ه��ة ال �ع��دو ،وجعله
يدفع �أثماناً باهظة ثمن اعتداءاته .لذلك،
نحو ندعو �إىل حوار وطني �شامل للخروج
من امل�أزق الراهن ،والبناء على الإجنازات
الكبرية والنوعية التي حتققها املقاومة يف
املواجهة الدائرة حالياً.
بني العدوان ال�صهيوين على غزة
يف ال��ع��ام ( 2009-2008ال��ر���ص��ا���ص
امل�سكوب) وبني عدوان ت�شرين ثاين
( 2012عامود ال�سحاب) اختالفات
على �صعيد ا�ستعدادية املقاومة،
ك��ي��ف ت��ق� ّي��م��ون ج��ه��وزي��ة امل��ق��اوم��ة
الفل�سطينية ؟

ت �� �س �ع��ى امل� �ق ��اوم ��ة ب �ع��د ك ��ل م��واج �ه��ة
م ��ع ال� �ع ��دو ال �� �ص �ه �ي��وين ل�ت�راك ��م ق��وت�ه��ا
وج�ه��وزي�ت�ه��ا ،ول��ذل��ك فهي تجُ ��ري عملية
تقييم �شاملة للتعرف �إىل نقاط ال�ضعف
والقوة لدى املقاومة ولدى العدو ،من �أجل
رفع م�ستوى جهوزيتها ،وقد بات وا�ضحاً
�أن ج�ه��وزي��ة امل�ق��اوم��ة يف امل�ع��رك��ة احلالية
�أكرب بكثري مما كانت عليه يف ال�سابق ،وهي
يف املواجهة املقبلة �ستكون �أكرب بكثري مما
هي عليه الآن ،ب�إذن اهلل تعاىل.

الموقف الرسمي المع َّبر
عنه بالبيان الختامي لوزراء
الخارجية العرب لم يكن
بالمستوى المطلوب

دخلت عنا�صر جديدة يف مقاومة
ال��ع��دو ال�صهيوين ،ومنها املقاومة
الإلكرتونية ،حيث ر�صد العدو �آالف
االخ�ت�راق���ات ل�ل�أج��ه��زة اخلليوية
لأك�ثر من � 5آالف �ضابط �صهيوين،
كما حتدث �أحد امل�س�ؤولني يف احلكومة
ال�صهيونية ع��ن �أك�ثر م��ن  40مليون
حماولة اخ�تراق �إلكرتوين لأجهزة
نظام حكومية ..ما مدى فعالية هذا
النوع اجلديد من الن�ضال �ضد العدو،
خ�صو�ص ًا �أن لـ«�سرايا القد�س» دور ًا
كبري ًا يف ذلك؟
�شعبنا الفل�سطيني �شعب م�ب��دع ،وهو
يخرتع يف كل مرة و�سائل جديدة من �أجل
م��واج�ه��ة ال�ع��دو ال�صهيوين .لي�ست هذه
ه��ي امل ��رة الأوىل ال�ت��ي ي�ل�ج��أ فيها �شعبنا
�إىل امل�ق��اوم��ة الإل �ك�ترون �ي��ة ،ل�ك��ن ال�ف��ارق

والعدو ال�صهيوين؟
�إىل ال� �ع ��رب ن� �ق ��ول :ه� ��ذه ف�ل���س�ط�ين
ق�ضيتنا جميعاً ،وهي البو�صلة التي يجب
�أن تتوحد حولها كل جهودنا ،فال ت�ضيعوا
ال�ب��و��ص�ل��ة ..فل�سطني جت�م��ع وال ت�ف��رق،
وي�ؤتى �إليها وال ت�أتي �إىل �أحد..
و�إىل الغرب نقول� :إن دعم حكوماتكم
امل �ت��وا� �ص��ل وامل���س�ت�م��ر ل�ل�ع��دو ال���ص�ه�ي��وين
ه��و ��س�ب��ب امل ��آ� �س��ي ال �ت��ي ي�ع�ي���ش�ه��ا �شعبنا
الفل�سطيني ،ب�سبب زرع�ك��م ل�ه��ذا الكيان
فوق �أر�ضنا ،وقيامه بطرد �شعبنا ب�أكمله،
وه ��و مي��ار���س ج��رائ �م��ه ب���س�ب��ب ا��س�ت�م��رار
� �س �ي��ا� �س��ات ح �ك��وم��ات �ك��م ب �ت � أ�م�ي�ن ال �غ �ط��اء
ال�سيا�سي والقانوين له..
و�إىل ال �ع��دو ال���ص�ه�ي��وين ن �ق��ول :أ�ن��ت
م��ار��س��ت ال�ق�ت��ل وا إلج � ��رام وامل �ج��ازر بحق
ه��ذه امل��رة �أن «�سرايا القد�س» ا�ستطاعت ��ش�ع�ب�ن��ا ل�ت�ق�ي��م دول �ت ��ك امل��زع��وم��ة و��س��ط
تطوير ق��درات�ه��ا الإل�ك�ترون�ي��ة ،وتعاملت منطقة ت��رف����ض وج ��ودك ،ول��ذل��ك ،لي�س
معها على �أ�سا�س �أنها �ساحة جديدة من بيننا وب�ي�ن��ك �إال امل�ق��اوم��ة امل�سلحة حتى
�ساحات املعركة ،ال تقل �ضراوة وال ت�أثرياً حت�ق�ي��ق ك��اف��ة ح�ق��وق �شعبنا يف التحرير
ع��ن احل� ��رب يف ال ��واق ��ع .ه ��ذا ال �ن��وع من والعودة.
امل��واج�ه��ة ل��ه �أه�م�ي��ة ك�ب�يرة ،ف�ه��و� ،إ�ضافة
�إىل الت�أثري النف�سي الكبري الذي يحدثه
ك��ل��م��ة �أخ����ي���رة �إىل ال�����ش��ع��ب
ل��دى ال �ع��دو ،يعطي امل �ق��اوم��ة ق ��درة على الفل�سطيني يف الوطن وال�شتات.
اخ�تراق �سجالت العدو احل�سا�سة ،ومنها
� �ش �ع �ب �ن��ا ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن��ي � �ش �ع��ب ع�ظ�ي��م
ت�شكيالت الأل��وي��ة و�أ�سماء الفرق ،ومدى ومبدع ..االنت�صارات التي حتققها املقاومة
اال��س�ت�ع��دادات واخل�ط��ط امل��وج��ودة ،وه��ذه ال�ي��وم ،يقوم بها أ�ب�ن��اء ه��ذا ال�شعب الأب��ي،
ل�ه��ا قيمة ا�ستخباراتية ع��ال�ي��ة� ..إ��ض��اف��ة الذي يرف�ض الذل واال�ست�سالم واخلنوع،
بالطبع �إىل كونها حتدث �إرباكاً �شخ�صياً وه��و يحت�ضن امل�ق��اوم��ة ب ��أه��داب العيون
يف �صفوف العدو وجرناالته ،حيث مل يعد ويقدم لها فلذات الكباد ..نحن �أبناء هذا
�شعبنا الفل�سطيني وحده خا�ضع لر�سائل ال�شعب ،وه��و ال��ذي علمنا �أال ن���س��اوم وال
التهديد ال�شخ�صية ،بل بات الأمر متباد ًال نركع وال نخ�ضع ،و�إننا على العهد باقون
الآن.
ح �ت��ى ن��دخ��ل امل���س�ج��د ا ألق �� �ص��ى ف��احت�ين
منت�صرين ب�إذن اهلل تعاىل.
كيف تقيّمون ردة الفعل العربية
أ�ث�ب��ت �شعبنا العظيم على م��دى �أك�ثر
الر�سمية وال�شعبية على ال��ع��دوان من �ستة قرون �أنه ميتلك الوعي والإميان
امل�ستمر منذ �أك�ثر م��ن �أ���س��ب��وع على وال �ق��درة والإرادة إل��س�ق��اط ك��ل امل�شاريع
القطاع؟
امل�شبوهة التي �أرادت ت�صفية ق�ضيته ،وهو
ال�شعوب العربية كانت دائماً �إىل جانب ال�صخرة التي تتك�سر عليها كل املخططات
الق�ضية الفل�سطينية ،وت��دع��م امل�ق��اوم��ة امل�شبوهة .ال خ��وف على ق�ضيتنا بف�ضل
�ضد العدو ال�صهيوين يف كل املنا�سبات ..وجود هذا ال�شعب العظيم بوعيه و�إميانه
وم��ن الناحية الر�سمية ،فر�ضت ال�شعوب و�إرادت��ه ال�صلبة التي �أذهلت العامل بقوة
العربية وجودها القوي على كلمات وزراء �صرب �شعبنا وحتمله و�إبداعه.
اخلارجية ال�ع��رب ،لذلك �شهدنا و�سمعنا
ن��دع��و ��ش�ع�ب�ن��ا �إىل م��زي��د م��ن ال��وع��ي
البع�ض يتحدث ب�سقف ع��ال غ�ير معهود والتنبه لأي��ة خمططات يتم العمل على
م ��ن ق �ب ��ل ..ه ��ذا ك �ل��ه ب���س�ب��ب ق ��وة نب�ض متريرها ،ال ت�صب يف خدمة �شعبنا وحفظ
ال�شارع العربي ،ومعرفة الأنظمة العربية ح�ق��وق��ه و� �ص��ون ث��واب �ت��ه يف ك��ام��ل �أر� �ض��ه
�أن ال�شعوب العربية باتت تراقب كل �شاردة وحتقيق ع��ودت��ه �إىل �أر��ض��ه وق��راه ومدنه
وواردة ..ل�ك��ن ،وم��ع الأ� �س��ف ،ف ��إن املوقف التي �أخرج منها ،ونحن واثقون �أن �شعبنا
ال��ر� �س �م��ي امل �ع�بر ع �ن��ه ب��ال �ب �ي��ان اخل�ت��ام��ي يتقن �إ�سقاط امل�شاريع ال�سيا�سية امل�شبوهة،
ل� � ��وزراء اخل��ارج �ي��ة ال� �ع ��رب ،ع �ل��ى �سبيل م�ث�ل�م��ا �أن ��ه ي�ح���س��ن إ�ح �ب ��اط االع� �ت ��داءات
املثال ،مل يكن بامل�ستوى املطلوب .نحن يف الع�سكرية.
ه��ذا الإط��ار نطالب ال�شعوب العربية ب�أن
�شعبنا هو ال�ضمانة الأوىل ،وهو �صمام
تفر�ض �إرادتها على كافة الأنظمة ،بحيث �أمان ق�ضيتنا وحقوقنا يف التحرير والعودة
تتحول ال�شعارات املرفوعة �إىل برامج عمل التي باتت �أقرب من �أي وقت م�ضى ،وزوال
حقيقية ،تدعم �صمود ال�شعب الفل�سطيني ال�ك�ي��ان ال���ص�ه�ي��وين ب��ات ق��اب ق��و��س�ين �أو
وم�ق��اوم�ت��ه ،وت��رف����ض ك��ل �أ��ش�ك��ال التنازل �أدن��ى ،بربكة دماء ال�شهداء ودموع الأيتام
والتطبيع والتعامل مع العدو ال�صهيوين .وال �ث �ك��اىل ،وب�ف���ض��ل ه ��ذا ال���ش�ع��ب ا ألب ��ي
العظيم.
م���ا ه���ي ر���س��ائ��ل ح��رك��ة اجل��ه��اد
الإ���س�لام��ي �إىل ال���ع���رب ،وال��غ��رب� ،أجرى املقابلة� :سامر ال�سيالوي

12

( العدد  )239اجلمعة  23 -ت�رشين الثاين 2012 -

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

«فجر» غزة هو الربيع

دور إيــران فـي تـسـليــح
رغ��م عدوانها الوح�شي على قطاع غزة،
وانتهاكاتها ال�صارخة حلياة الفل�سطينيني
و�أمنهم وا�ستقرارهم ،ت�ستمر «�إ�سرائيل» يف
حماوالتها املك�شوفة للظهور ب�صورة ال�ضحية
�أم��ام �أن�ظ��ار املجتمع ال ��دويل ،ملقية باللوم
يف ما يحدث من ت�صعيد ع�سكري وح��وداث
دموية يف القطاع على �أطراف �أخرى خارجية
�أبرزها اجلمهورية الإ�سالمية يف �إيران.
م�ن��ذ ب ��دء االع� �ت ��داءات واغ �ت �ي��ال ال�ق��ائ��د
يف حركة «ح�م��ا���س»؛ �أح�م��د اجل�ع�بري ،ب��د�أت
قيادات العدو ال�صهيوين ب�إطالق اتهاماتها
�ضد «حما�س» و�إيران ،متهمة حركة املقاومة
الإ�سالمية ب�أنها قامت بتحويل قطاع غزة
�إىل ق��اع��دة �إي��ران �ي��ة لإط �ل��اق ال �� �ص��واري��خ،
وم��وج�ه��ة االت�ه��ام��ات �إىل �إي ��ران ب��أن�ه��ا تريد
�إ� �ش �ع��ال احل� ��رب يف غ ��زة ع��ن ط��ري��ق ت��زوي��د
«حما�س» بال�صواريخ والأ�سلحة املتطورة ،مثل
«فجر  ،»5بهدف التخفيف من ال�ضغوطات
ال�ت��ي تتعر�ض لها ج��راء العقوبات الدولية
املفرو�ضة عليها ب�سبب برناجمها ال�ن��ووي،
�إىل جانب �إبعاد الأنظار الدولية عما يجري
على اجلبهة ال�سورية احلليفة ..لكن مهما
كانت املزاعم التي حت��اول «�إ�سرائيل» التذرع
بها لتربير هجومها العنيف على غزة ،ف�إنها
كلها ت�سقط أ�م��ام قطرة دم واح��دة من طفل
فل�سطيني راح �ضحية الهمجية ال�صهيونية.
�صواريخ بالليزر
مل ت� �ت��رك « إ�� � �س� ��رائ � �ي� ��ل» ف ��ر�� �ص ��ة �إال
و��س�ع��ت م��ن خ�لال�ه��ا �إىل حت�م�ي��ل امل�ق��اوم��ة
الفل�سطينية م���س��ؤول�ي��ة م��ا ي �ج��ري ال�ي��وم
يف ق �ط��اع غ � ��زة .ويف ه ��ذا ا إلط � � ��ار ،ت��وال��ت
الأك��اذي��ب «الإ�سرائيلية» م��ن �أج��ل حمالت
ال�ب�روب��اغ �ن��دا .ف�ع�ل��ى ��س�ب�ي��ل امل �ث ��ال ،ق��ال��ت
م�صادر ع�سكرية وا�ستخباراتية يف اجلي�ش

ال �� �ص �ه �ي��وين� ،إن امل �ق ��اوم ��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة
يف غ ��زة ق��ام��ت ب�ت�ه��ري��ب � �ص��واري��خ �إي��ران �ي��ة
م�ت�ط��ورة ت�ع�م��ل ب��ال�ل�ي��زر ،ومي�ك�ن�ه��ا �إ��ص��اب��ة
ا أله� ��داف م��ن ُب�ع��د  4ك�ي�ل��وم�ترات .و�أك ��دت
االعتقاد ال�سائد يف اجلي�ش ال�صهيوين ب�أن
املقاومة قد ح�صلت علي م�ساعدات ع�سكرية
�إيرانية ب�شكل مبا�شر لإمطار امل�ستوطنات
«الإ�سرائيلية» بال�صواريخ ،حيث مت تهريب
مئات ال�صواريخ امل�ضادة للدبابات �إىل قطاع
غ� ��زة ،وه ��ي الآن خم� � ّب� ��أة يف ع �م��ق �أرا� �ض��ي
ال�ق�ط��اع ،بالرغم م��ن ق�صف بع�ض خم��ازن
ال���س�لاح االع �ت �ي��ادي��ة .واحل��دي��ث ي ��دور عن
نف�س ال�صواريخ التي ا�ستخدمها «حزب اهلل»
�ضد قوات اجلي�ش «الإ�سرائيلي» ،خ�صو�صاً
�ضد �سالح املدرعات ،يف حرب متوز من العام
 ،2006حيث �أوقعت عدداً كبرياً من القتلى
بني �صفوف �سالح املدرعات «الإ�سرائيلي»،
وكان لها دور يف �إحلاق الهزمية بـ«�إ�سرائيل».
وكانت م�صادر ع�سكرية ذات رتبة عالية
داخل اجلي�ش ال�صهيوين� ،أكدت �أنها ا�ستقت
معلومات م�ؤكدة بتلقّي عنا�صر عديدة من
حركتي «حما�س» و«اجلهاد» تدريبات من قبل
احلر�س الثوري الإيراين على كيفية ا�ستخدام
ال���ص��واري��خ والأ��س�ل�ح��ة الثقيلة ،ك�م��ا ن�شرت
�صحيفة «ج�يروزال�ي��م بو�ست» الإ�سرائيلية
تقارير ع��ن ق�ي��ام �إي ��ران بتدريب عنا�صر يف
نْ
احلركتي على ا�ستخدام ال�صواريخ امل�ضادة
للدبابات ،م�ستندة يف ت�صريحاتها مب�صادر
رفيعة داخل جي�ش «الإ�سرائيلي».
و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل اكت�ساب «حما�س»
مهارات ع�سكرية يف الأ�شهر ا ألخ�يرة ،الأمر
ال � ��ذي ��س�ي�ج�ع�ل�ه��ا خم�ت�ل�ف��ة مت ��ام� �اً يف ه��ذا
املواجهة و�أق��وى بكثري عما كانت عليه قبل
ث�ل�اث � �س �ن��وات ،وه ��و م��ا ب ��ات ي�ق�ل��ق حكومة
بنيامني نتنياهو بقوة ،خ�صو�صاً �أن الأخري
هرب �شخ�صياً ليختبئ يف املالجىء!

اتهامات �ضد �إيران
على �صعيد �آخر ،اتهم م�س�ؤول «�إ�سرائيلي»
رفيع امل�ستوى� ،إي��ران بال�ضغط على حركتي
«حما�س» و«اجل�ه��اد الإ�سالمي» وغريهما من
ج�م��اع��ات امل�ق��اوم��ة الفل�سطينية ،لال�ستمرار
يف �إط�لاق ال�صواريخ على جنوب «�إ�سرائيل»،
م �� �ش�ي�راً �إىل �أن ه �ن ��اك خ �ب��راء ع���س�ك��ري�ين
�إيرانيني يف قطاع غزة و�سيناء مل�ساعدة املقاومة
الفل�سطينية ولت�أجيج الأو�ضاع ،لتك�سب طهران
املزيد من الوقت يف م�سعاها النووي.
وزع��م امل���س��ؤول ال�صهيوين �أن الإيرانيني
يدخلون �إىل املناطق يف غزة عرب ال�سودان ثم
م���ص��ر ،م���ش�يراً �إىل �أن بع�ض �أن�ظ�م��ة إ�ط�ل�اق

ال �� �ص��واري��خ يف غ ��زة ي�ت��م ت�صنيعها ب � إ�� �ش��راف
إ�ي��راين ،بينما ي�ستمر تدفق ال�سالح ،ال �سيما
ال���ص��واري��خ بعيدة امل��دى� ،إىل ال�ق�ط��اع ،بحيث
يجري تهريبها عرب طرق عدة� ،أبرزها الأنفاق
بني غزة وم�صر ،ومن �سورية ولبنان وال�سودان،
بحيث تنتقل من املوانئ الإيرانية وال�سورية
�إىل ال�سودان ،ومن ثم �إىل �سيناء م�صر ،لت�صل
عرب الأنفاق �إىل قطاع غزة.
وت��اب��ع امل �� �س ��ؤول ال���ص�ه�ي��وين« :لأول م��رة
ُت�ط�ل��ق � �ص��اف��رات ا إلن � ��ذار يف القد�س املحتلة
وت ��ل أ�ب �ي��ب ،وذل ��ك ب�سبب م��ا متتلكه كتائب
عز الدين الق�سام (اجلناح الع�سكري حلركة
ح�م��ا���س) و��س��راي��ا ال�ق��د���س (اجل�ن��اح الع�سكري
حلركة اجلهاد الإ�سالمي) من �صواريخ ،والتي

لأول م��رة متتلكانها ،وم��داه��ا ي�صل �إىل 75
كيلومرتاً ،فكل م��ا كانت متتلكه املقاومة هو
�صواريخ الغراد والكاتيو�شا ،والتى كان مداها
ي�صل �إىل  20كيلومرتاً فقط ،وذلك بعد دخول
ال�سالح من ايران وم�صر وليبيا عرب الأنفاق».
كما أ�ك��دت « إ���س��رائ�ي��ل» �أن عمليات تهريب
ال�سالح على احلدود زادت منذ تويل «حما�س»
ال�سلطة يف قطاع غزة عام  ،2007بتمويل من
إ�ي � ��ران ،ال�ت��ي ��س��اع��دت احل��رك��ة ع�ل��ى االرت �ق��اء
مبخزونها اال�سرتاتيجي من الأ�سلحة.
م ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،اع �ت�ب�رت وزارة اخل��ارج �ي��ة
«الإ�سرائيلية» �أن �أداء م�صر رديء يف ما يتعلق
مب �ح��اول��ة وق ��ف ت �ه��ري��ب ال �� �س�لاح �إىل ق�ط��اع
غ��زة ،حم��ذرة من تداعيات ذلك على املنطقة.

مـــــزاعــــم جــــديــــدة
حاولت م�صادر ا�ستخباراتية �إ�سرائيلية ر�سم طريق تهريب ت�سمى «كورنيت» ،التي ا�ستخدمها «ح��زب اهلل» بنجاح فائق يف
ال���س�لاح �إىل غ��زة ع�بر م�صر ،ف��ادع��ت �أن��ه يتم ت�سليم �شحنات ح��رب مت��وز ع��ام  2006يف جنوب لبنان �ضد دب��اب��ات «املريكافا»
ال�سالح املنقولة من م�سالك حدودية جنوب ال�سلوم ثم مر�سى ال�صهيونية فائقة التدريب.
م�ط��روح ،م��روراً مبنطقة ت�سمى ال�ضبعة؛ �إىل �أط��راف مدينة
و�أ��ض��اف��ت امل�صادر �أن �إي��ران قامت ب�صناعة ن�سخة م��ن هذا
 6�أكتوبر ،لتتوىل جمموعات �أخرى نقلها حتى قناة ال�سوي�س ،ال���ص��اروخ ،وقامت بتهريبه �إىل «احلم�ساويني» ،الذين و�صلت
ومنها يتم متريرها �إىل �سيناء عرب و�سائل متعددة ،وكذلكيتم �إليهم �أع��داد منها ،وبعدها زار خرباء �إيرانيون قطاع غزة عرب
نقلها �أحياناً بحراً من �سواحل ليبيا �إىل ال�سواحل امل�صرية عند الأنفاق لتدريبهم عليه وعلى كيفية �إطالقه.
مر�سى م�ط��روح يف م��راك��ب ال�صيد ،و�أ� �ش��ارت �إىل �أن��ه مت �ضبط
وح��اول��ت «�إ��س��رائ�ي��ل» التقليل م��ن ك�ف��اءة ال�سالح الإي ��راين،
بع�ض هذه العمليات.
فا�ستمرت يف �أكاذيبها ،و�أ� �ش��ارت �إىل �أن املقاومني يف «حما�س»
وح ��ول اجل�ه��ة ال�ن�ه��ائ�ي��ة ال�ت��ي ك��ان م��ن امل�ف�تر���ض �أن ت�صل ي��ؤك��دون لبع�ضهم البع�ض �أن ال�صاروخ ا إلي ��راين لي�س بكفاءة
�إليها الأ�سلحة الليبية امل�ضبوطة� ،أك��دت امل�صادر ال�صهيونية ال�صاروخ الرو�سي ،وي�صل ثمنه يف قطاع غزة �إىل � 100ألف دوالر
�أنها حلركة «حما�س» ،التي كانت على ما يبدو تقوم بانتقاء ما للن�سخة الرو�سية ،بينما يقل كثرياً يفن�سخته الإيرانية.
يلزمها من �أ�سلحة ال�ستخدامها يف جمابهة «�إ�سرائيل» ،خ�صو�صاً
كما زعمت «�إ�سرائيل» �أن «حما�س» �أر�سلت رجالها �إىل ليبيا
الأ�سلحةامل�ضادة للدروع وال�صواريخ بعيدة املدى عابرة املدن.
عن طريق التهريب ،ملعاينة مناذج الأ�سلحة املعرو�ضة للبيع يف
وحتدثت امل�صادر عن �سعي متوا�صل حلركة «حما�س» لزيادة ال�سوق ال�سوداء الليبية ،ومنها ال�صواريخ الفرن�سية والرو�سية
تر�سانتها م��ن ال�صواريخ امل�ضادة ل�ل��دروع رو�سية ال�صنع التي امل�ضادة للطائرات وللدروع ،والتي كان يزود بها القذايف كتائبه.
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المقـاومـة الفلسطينية
هــواجـس «إسـرائـيـلــيـة»
حفلت و�سائل الإعالم ال�صهيونية منذ �سقوط نظام ح�سني مبارك يف م�صر
بتقارير متواترة حتدثت عن حتوّل �سيناء �إىل م�سرح لعمليات نقل �سالح وا�سعة
�إىل قطاع غزة ،ا�ستغلتها ف�صائل املقاومة الفل�سطينية من �أجل تعزيز تر�سانتها
الع�سكرية .ونقلت «ه�آرت�س» عن م�صادر �أمنية �صهيونية قولها �إن �أف��راداً من
حزب اهلل وخرباء تابعني للحر�س الثوري الإيراين زاروا قطاع غزة يف الأ�شهر
الأخرية من �أجل الإ�شراف على تدريب �أع�ضاء من حركة «حما�س» وتوجيههم
يف �إنتاج ال�صواريخ ،و�إن ثمار خرباتهم تظهر اليوم ،وبح�سب امل�صادر نف�سها،
ف��إن اخل�براء الإيرانيني دخلوا القطاع عرب الأنفاق يف منطقة رفح املحاذية
ل�سيناء.
ووفقاً لل�صحيفة ف�إن الأو�ساط الأمنية املعنية يف «�إ�سرائيل» ت�شخّ �ص جهوداً
تبذلها حركة «حما�س» لإعادة ن�شر «�شبكاتها الإرهابية» يف ال�ضفة الغربية حتى
قبل الأحداث الأخرية.
�إىل ذلك ،طالب �أع�ضاء كني�ست بت�صفية قادة حركة «حما�س» يف قطاع غزة،
رداً على انطالق �صواريخ باجتاه مدن «�إ�سرائيلية» ،وقال ع�ضو الكني�ست من
الليكود؛ داين دانون« :حان الوقت للتعامل مع ر�ؤو�س الثعابني قادة «حما�س»
يف قطاع غزة».
وحتاول «�إ�سرائيل» ال�ضغط على م�صر لإغالق
الأنفاق ،وقد زعم م�س�ؤولون يف وزارة اخلارجية
«الإ�سرائيلية» �أن «�إ�سرائيل» �أر�سلت ت�سجي ًال
م �� �ص��وراً �إىل وا��ش�ن�ط��نُ ،ي�ظ�ه��ر ق ��وات الأم ��ن
امل�صرية ت�ساعد عنا�صر «حما�س» على تهريب
ال�سالح عرب احلدود.
ويف ه � � ��ذا ال � �� � �س � �ي� ��اق ،ك� �ت� �ب ��ت � �ص �ح �ي �ف��ة
«ج �ي�روزال � �ي ��م ب��و� �س��ت» الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة ح��ول
املخاوف من تهديد الأ�سلحة الإيرانية املهربة
م��ن ال �� �س��ودان ،و�إم�ك��ان�ي��ة و��ص��ول�ه��ا �إىل �أي��دي
جم�م��وع��ات امل�ق��ات�ل�ين يف ��س�ي�ن��اء ،الأم ��ر ال��ذي
يهدد �أم��ن م�صر ،خ�صو�صاً يف ظ��ل احلمالت
الأم �ن �ي��ة امل�ك�ث�ف��ة م��ن �أج ��ل ف��ر���ض ال�سيطرة
امل���ص��ري��ة ع�ل��ى ��س�ي�ن��اء .وق��ال��ت ال�صحيفة �إن��ه

ع�ل��ى م��دى الأ��ش�ه��ر امل��ا��ض�ي��ة ،ق��ام��ت جماعات
م��رت �ب �ط��ة ب�ت�ن�ظ�ي��م ال �ق ��اع ��دة ب���س�ل���س�ل��ة م��ن
ال �ه �ج �م��ات الإره ��اب �ي ��ة امل�م�ي�ت��ة � �ض��د امل���ص��ال��ح
امل�صرية و«الإ�سرائيلية» على ح��د ��س��واء على
احل��دود .وكتبت ال�صحيفة �أن��ه «ووف�ق�اً جلهاز
الأم��ن الإ�سرائيلي (ال�شني بيت) ،ف ��إن إ�ي��ران
ت��وف��ر الأ��س�ل�ح��ة ل�ل���س��ودان ،ث��م يتم نقلها بعد
ذلك عرب �سيناء �إىل «حما�س» وجماعة اجلهاد
الإ�سالمي يف غزة» ،وحذرت ال�صحيفة من �أن
النمو يف تهريب الأ�سلحة جنباً �إىل جنب مع
زي��ادة ن�شاط اجلماعة ال�سلفية اجل�ه��ادي��ة يف
�سيناء� ،أدى �إىل خماوف من �إمكانية ا�ستيالء
«الإرهابيني» يف �سيناء على الأ�سلحة املهربة،
وا��س�ت�خ��دام�ه��ا ��ض��د الأه� ��داف «الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة»

وامل���ص��ري��ة ،وذل��ك يف حم��اول��ة لبث ال��رع��ب يف
نفو�س امل�صريني ،وحثهم على وقف م�ساندتهم
لـ«حما�س» وحركات املقاومة الفل�سطينية.
ويف ح��ال��ة ال���س��ودان ،ك��ان��ت «�إ��س��رائ�ي��ل» قد
ركزت �أنظارها على ما تدّعي �أنه طريق �سرّي
لنقل ال�سالح �إىل غزة عرب ال�سودان .ويف هذا
الإط��ار ،نفذت القوات ال�صهيونية غارة جوية
ا��س�ت�ه��دف��ت م��ا زع �م��ت أ�ن� ��ه جم �م��ع للت�صنيع
الع�سكري واحلربي قرب العا�صمة ال�سودانية؛
اخلرطوم.
وقد نُقل عن م�س�ؤول �أمني �صهيوين قوله
�إن «الغارة على ال�سودان كان خمططاً لها ب�شكل
ج�ي��د ،ويف ت��وق�ي��ت ج�ي��د ،ب�ه��دف ق�ط��ع طريق
�إم ��دادات ال�سالح م��ن ال���س��ودان �إىل غ��زة عرب
م�صر و�سيناء ،وه��و �أم��ر ثبتت �صحته اليوم»،
على حد زعمه .وتنظر تل �أبيب منذ زمن طويل
�إىل اخلرطوم الذي يرتبط بعالقات وثيقة مع
�إيران واملجاهدين ،على �أنه قناة لنقل الأ�سلحة
املهربة عرب م�صر لغزة و�أنفاقها.
وبح�سب م�صادر �أمريكية ،ف�إن «ال�سودان
بالن�سبة �إىل ح��رك��ة «ح�م��ا���س» ُي�ع� ّد م�صدراً
ُي�ع�ت�م��د ع�ل�ي��ه يف احل���ص��ول ع�ل��ى �أ��س�ل�ح��ة �أو
�إم � � ��دادات ع���س�ك��ري��ة �أخ � ��رى ،وي ��أت ��ي معظم
ال�سالح م��ن رو�سيا و�إي ��ران وال���ص�ين ،حيث
ي �� �ص � ّن��ع يف ال� ��� �س ��ودان ،وب �ع��ده��ا ي �ت��م �شحن
ال���س�لاح ب�ح��راً ون�ق�ل��ه �إىل ال���س��اح��ل الغربي
ل�سيناء ،حيث ي�ت��وىل ال�ب��دو ال��ذي��ن يتلقون
�أموا ًال من �إيران ،نقل ال�سالح �إىل «حما�س»،
وه ��و �أم ��ر م��رف��و���ض م��ن ق�ب��ل الأم�يرك �ي�ين
والإ�سرائيليني»..
ووف�ق�اً للم�صادر الأم�يرك�ي��ة ،ف ��إن مئات
ال�صواريخ التي يرتواح مدى معظمها بني 20
و 40كلم ،ونحو �ألف قذيفة مورتار ،وع�شرات
ال���ص��واري��خ امل���ض��ادة ل�ل��دب��اب��ات ،و أ�ط �ن��ان من
املتفجرات ومواد �صناعة املتفجرات ،مت نقلها
عرب طريق �إيران فال�سودان ثم م�صر فغزة.

من جهته ،قال موقع «ديبكا» اال�ستخباري
«الإ�سرائيلي»� ،إن غارة اخلرطوم كانت �إحدى
اجلوالت يف ال�سجال الغام�ض بني «�إ�سرائيل»
و�إيران ،وزعم املوقع «الإ�سرائيلي» �أن امل�صنع
ال��ذي ا�ستهدفته امل�ق��ات�لات «ا إل��س��رائ�ي�ل�ي��ة»
كان ينتج �صواريخ �سطح � -سطح من طراز
«�شهاب» ،برتخي�ص من �إي��ران ،ورمب��ا كانت
�ستُنقل �إىل غزة لت�ستخدمها حركة «حما�س»
ال�ي��وم �ضد �أه ��داف «�إ��س��رائ�ي�ل�ي��ة» .كما زعم
امل��وق��ع �أن امل�صنع ك��ان يخطط ال�ستخدامه
م��ن قبل �إي ��ران كاحتياطي ا�سرتاتيجي يف
حال تعر�ضت تر�سانة �إي��ران من ال�صواريخ
ال�ب��ال�ي���س�ت�ي��ة ل �ه �ج��وم ع ��ن ط��ري��ق ق��اذف��ات
القنابل «الإ�سرائيلية».
ال�سالح الليبي
ومل ت��وف��ر «�إ��س��رائ�ي��ل» ليبيا م��ن الهجوم
الإع �ل�ام ��ي ،ف�ك�م��ا ات �ه �م��ت ال �� �س��ودان وم���ص��ر
بتهريب ال���س�لاح �إىل غ ��زة ،ك��ذل��ك فعلت مع
ليبيا؛ �إذ �أعرب م�س�ؤولون يف امل�ؤ�س�سة الأمنية
«الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة» ع��ن ق �ل��ق م �ت �ن��ا ٍم م��ن ن��وع�ي��ة
الأ�سلحة املتطورة امل�ضادة للطائرات التي باتت
حركة «حما�س» حتوزها يف قطاع غ��زة .ويعود
تنامي القلق �إىل تقارير ا�ستخبارية ح�صلت
عليها تل �أبيب تفيد ب�أن «حما�س» متكّنت خالل
الفرتة الأخرية من تهريب «�صواريخ متطورة
ن���س�ب�ي�اً» رو� �س �ي��ة ال���ص�ن��ع م �� �ص��دره��ا امل �خ��ازن
الع�سكرية التي تعر�ضت لل�سلب يف ليبيا.
وذك � ��رت ��ص�ح�ي�ف��ة «ه ��آرت �� ��س» يف ت�ق��ري��ر
ل�ه��ا� ،أن ه�ن��اك خ�شية يف الأو� �س��اط الأمنية
«الإ�سرائيلية» من تداعيات وج��ود �صواريخ
ك �ه ��ذه يف ق �ط ��اع غ � ��زة� �� ،س ��واء ع �ل��ى ح��ري��ة
امل�لاح��ة �شبه املطلقة مل�ق��ات�لات ��س�لاح اجلو
«الإ� �س��رائ �ي �ل��ي» يف ��س�م��اء ال �ق �ط��اع� ،أو على
مالحة الطائرات املدنية املتوجهة من و�إىل

مدينة �إي�ل�ات ،وه��و أ�م��ر �ستحدده هجمات
«حما�س» يف الأيام املقبلة.
و�أ� �ش��ارت ال�صحيفة �إىل أ�ن��ه مت تهريب
�صواريخ كتف من أ�ن��واع خمتلفة �إىل داخل
القطاع مببادرة �إيرانية� ،إال �أن �إ�سقاط نظام
معمر القذايف يف ليبيا �أتاح لـ«حما�س» فر�صة
تهريب الأ�سلحة بنوعية وحجم
خمتلفي.
نْ
وبح�سب ال�صحيفة ،فقد «ا�ستغلت �شبكات
التهريب ال��و��ض��ع ال��داخ�ل��ي الليبي وقامت
باقتحام خم��ازن ع�سكرية ،و�سرقت كميات
كبرية من ال�سالح ،بع�ضها متطور ن�سبياً».
وقالت «ه�آرت�س» �إن القلق من هذا املو�ضوع
ينتاب ال��والي��ات املتحدة أ�ي���ض�اً ،م�شرية �إىل
ت�صريح وزيرة اخلارجية الأمريكية هيالري
كلينتون خ�لال زيارتها لليبيا ،حيث �أعلنت
�أن الرئي�س الأمريكي ب��اراك �أوباما �سيمنح
ال�سلطة اجلديدة م�ساعدة خا�صة مباليني
الدوالرات ملكافحة تهريب ال�سالح ،ولتمكني
الليبيني من ت�شخي�ص خمازن �صواريخ من
هذا النوع ،وتدمريها.
طائرات بال طيار
ع�ل��ى �صعيد م ��وازٍ ،وب�ع��دم��ا أ�ع�ل�ن��ت إ�ي��ران
عن تطويرها طائرات بال طيار ،وظهور �أوىل
من��اذج ه��ذه الطائرات على الأر���ض من خالل
ط��ائ��رة «�أي ��وب» التي �أر�سلها «ح��زب اهلل» فوق
«�إ�سرائيل» واخ�تراق املنظومة الأمنية للعدو،
ن�شر اجلي�ش ال�صهيوين �شريط فيديو ي�شري
�إىل ت �ط��وي��ر «ح �م��ا���س» ل �ط��ائ��رات ا��س�ت�ط�لاع
ق��د ت�صل �إىل ت��ل أ�ب�ي��ب ،ت�ق��وم بالتقاط �صور
وجمع معلومات مب�ساعدة كبرية م��ن �إي��ران،
حم��ذراً من �أن ذل��ك �سيهدد مواقع لوج�ستية
«�إ�سرائيلية».
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«فجر» غزة هو الربيع
فلسطين« ..جهاز كشف كذب» المتأمركين

«ثــوار الــربيــع» وسطــاء بــين الـعـدو والمقــاومــين
ل �ط ��امل ��ا � �ش �ك �ل��ت ف �ل �� �س �ط�ين ب��و� �ص �ل��ة
للمنا�ضلني ول���ص��دق ال�ت��زام�ه��م الوطني
وال �ق��وم��ي وال��دي �ن��ي ،لكنها ال �ي��وم ،ل�شدة
أ�� �ص��ال �ت �ه��ا و� �س �م��و ق �� �ض �ي �ت �ه��ا ،ك�ب��رت م��ع
جماهديها امل�ق��اوم�ين ،وب��ات��ت �أ��ش�ب��ه ب�آلة
لك�شف كذب املدعني من �أ�صحاب الوجوه
املتلونة ،الذين ميحو النهار كالم ليلهم،
وي �ق��ول��ون ال���ش��يء ون�ق�ي���ض��ه ،ه � ��ؤالء ،كما
خ�برن��ا ط��وال ال�سنوات وال�ع�ه��ود املا�ضية،
ل �ط��امل��ا مت �ن��وا �أن مي �ح��ى ذك ��ر فل�سطني
وت�شطب ق�ضيتها م��ن ال���س�ج�لات ،ألن�ه��ا
حت��رج �ه��م م��ع �أ� �س �ي��اده��م م��ن أ�م�يرك �ي�ين
و�أطل�سيني.
فل�سطني ،ب��وج�ه�ه��ا ال �غ��زاوي امل�ضيء
�صواريخاً و�صموداً و�شموخاً وت�ضحيات،
مل جت��د يف ملحمتها امل �ت �ج��ددة ،م��ن ميد
يد امل�ساعدة �إليها ،ال من جماعات «الربيع
ال� �ع ��رب ��ي» ،وال م ��ن �أن �ظ �م ��ة «االع � �ت� ��دال
ال �ع��رب��ي» ،ج��ل م��ا و��ص�ل�ه��ا ح�ت��ى الآن من
ه��ؤالء ،مواقف �صوتية ال ت�سمن وال تغني
م��ن ج��وع ،فكيف احل��ال �إذا ك��ان املطلوب
�سالحاً يعزز قدرات املواجهة ،وهي يف هذا
املوقف ،لي�ست �أح�سن حظاً من املقاومة يف
لبنان التي تعر�ضت للطعن يف الظهر عام
 ،2006ورغم ذلك ،انت�صرت.

م��ا �أ�شبه ال�ي��وم بالبارحة ،عندما �شن
العدو ال�صهيوين عدوانه ل�سحق املقاومة
يف لبنان عام � ،2006أ�صدر حكام «االعتدال
العربي» بياناً رباعياً م�شهوراً انحازوا فيه
�إىل «�إ�سرائيل» ،ودان��وا املقاومة وو�صفوها
ب �ـ«امل �غ��ام��رة» ،ك�م��ا �أن «م �� �ص��دراً م���س��ؤوالً»
�سعودياً أ���ص��در بياناً يف ذل��ك ال��وق��ت ،قال
فيه �إن «اململكة ت��ود �أن تعلن بو�ضوح �أن��ه
ال بد من التفرقة بني املقاومة ال�شرعية
وب�ين املغامرات غري املح�سوبة» ،لي�ضيف
با�سم اململكة «الوقت قد حان لأن تتحمل
ه��ذه العنا�صر وحدها امل�س�ؤولية الكاملة
ع��ن ه��ذه الت�صرفات غ�ير امل���س��ؤول��ة ،و�أن
يقع عليها وحدها عبء �إنهاء الأزمة التي
�أوجدتها».
ه��ذا م��ا ك��ان عليه م��وق��ف اململكة
ال �� �س �ع��ودي��ة وح �ل �ف��ائ �ه��ا جت� ��اه «ح ��زب
اهلل» ،لكن موقف ه ��ؤالء لي�س �أح�سن
ح � ��ا ًال جت� ��اه ف�ل���س�ط�ين وامل� �ق ��اوم ��ة يف
غ��زة املحا�صرة ،فها ه��و «كبري ملوك
ال �ع ��رب» ع �ب��داهلل �آل � �س �ع��ود ،ال يجد
ع� �ب ��ارات ي �ت �� �ض��ام��ن ف �ي �ه��ا م ��ع �أه� ��ايل
غ��زة �إال ب��ال��دع��وة �إىل «تهدئة الأم��ور
و�إحكام العقل ،و�أال يغلب االنفعال على
احلكمة وال�ت��دب��ر» ،فيما ميعن العدو

�أهل غزة يفتقدون ال�شيخ القر�ضاوي يف حمنتهم

ال
الإ�سرائيلي ب�أ�سلحته الأمريكية قت ً
ودماراً يف غزة و�أهلها.
وللتذكري ،ف�إن العرب من املحيط �إىل
اخلليج مل ي��روا هذه «احلكمة» ال�سعودية
عندما �أر��س��ل امللك جي�شه وط�يران��ه لقتل
ف�ق��راء اليمن م��ن احلوثيني ،ومل ن��ر هذا
«التدبر» عندما �أُر�سل «درع اجلزيرة» ليقمع

انتفا�ضة احل��ري��ة ال�سلمية يف البحرين،
كما غ��اب «�إح�ك��ام العقل» عندما حتم�ست
ال���س�ع��ودي��ة �إىل حت��ري����ض ومت��وي��ل �سعاة
الفتنة يف �سورية وت�سليحهم وتدريبهم.
حتى �إمارة قطر ،التي طاملا زاودت على
امل��وق��ف ال���س�ع��ودي ،رف����ض رئ�ي����س وزارئ�ه��ا
حمد بن جا�سم فكرة تزويد غزة بال�سالح،

بـــين غـــزة ..والـبـحـــريـــــن
املنامة  -الثبات
حُ ��رم الفل�سطينيون م��ن ال���س�لاح ال �ع��رب��ي ،فيما
الأن �ظ �م��ة ال�ع��رب�ي��ة ،وع �ل��ى ر�أ� �س �ه��ا ق�ط��ر وال���س�ع��ودي��ة،
ت��دف��ع وب�سخاء امل�ل�ي��ارات م��ن ال ��دوالر ل���ش��راء ال�سالح
للمتطرفني والإره��اب �ي�ين يف ��س��وري��ة ..ح�ك��ام اخلليج
�شنوا حرباً �شعواء �ضد كل من يقوم بت�سليح املقاومني
الفل�سطينيني ،فيما هم يحر�ضون الغرب على ت�سليح
امل�ع��ار��ض��ة يف ��س��وري��ة ،وي���س��اه�م��ون يف ت�ه��ري��ب ال�سالح
بكميات كبرية �إىل املدن ال�سورية.
يف البحرين ه�ن��اك �شعب مي � ّر ب�ظ��روف ه��ي �أ�شبه
ب�ظ��روف �شعب فل�سطني ..يف البحرين يوجد ح�صار
وق�م��ع وق�ت��ل ،ويمُ �ن��ع �شعبها م��ن �إي���ص��ال حتى �صوته
�إىل اخل��ارج� ..شعب حما�صر بحراً وب��راً ..البحرينيون
يحتجون يف ال�شوارع ب�سلمية ،والنظام اخلليفي يقمعهم
بعنف ،وهم ال ميلكون ما يدافعون به عن �أنف�سهم يف
وجه همجية النظام يف البحرين.
فكما �أن �شعب فل�سطني مظلوم ،ف�إن �شعب البحرين
�أي �� �ض �اً م �ظ �ل��وم ..ال �ع��رب ت �ن ��ادوا يف الأم �� ��س ال�ق��ري��ب
لالجتماع يف ال�ق��اه��رة ،ف �ق��رروا �أال ي�سلحوا غ��زة ،بل
ي�ضغطوا على الفل�سطينيني لت�سليم �صواريخهم ،وهم
�أنف�سهم اجتمعوا يف الأ�شهر املا�ضية ،ويف نف�س املكان،
ف�ك��ان ق��راره��م ت�سليح امل�ع��ار��ض��ة يف ��س��وري��ة ،ح�ي��ث مل
يقوموا ب�إر�سال ال�سالح فقط ،بل فتحوا ح��دود تركيا
لعبور امل�سلحني والإرهابيني والقتلة.
يف الوقت الذي نرف�ض احلرب التي جتري يف غزة،
نرف�ض �أن يتعر�ض الآخ��رون لأهلنا يف البحرين ،وهم

مدنيون ال ميلكون �إال ال�صرخة والكلمة يف مواجهة
ال��ر��ص��ا���ص وال �غ��ازات ال���س��ام��ة ..البحرينيون يقفون
وحدهم يف امليادين ،ويواجهون قمع ال�سلطات وبط�ش
النظام بقب�ضاتهم فقط.
ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه هنا :هل من حق �شعب
البحرين �أن يت�سلح؟ ه��ل ه�ن��اك حم��رم��ات وخطوط
حمراء �إزاء ت�سليح املعار�ضة يف البحرين؟ وه��ل بقت
خ�ط��وط ح�م��راء بعد �أن مت جت��اوزه��ا يف ��س��وري��ة ،ومت
خرقها من قبل من هم اليوم يرف�ضون ت�سليح �شعب
مقاوم احتلت �أر�ضه يف فل�سطني؟
مل��اذا يحق لقطر و�أمي��ره��ا ،ولل�سعودية ومليكها،
ول�ترك�ي��ا ورئ�ي���س�ه��ا ،ت�سليح أ�ق� ��وام ي�ل��ف ال�غ�م��و���ض يف
�أهدافهم و�أجنداتهم يف �سورية ،خ�صو�صاً بعد �أن وثّقت
التقارير يف ال�غ��رب ويف ال�شرق �أن �أغ�ل��ب املقاتلني يف
�سورية ه��م م��ن املتطرفني وال�ق��اع��دة وال�سلفيني ،وال
يحق مث ًال لإيران وغريها ت�سليح املقاومني واملظلومني
حقاً؛ �سواء يف البحرين �أو فل�سطني؟ و�إذا عرفنا �أن
مبد�أ الت�سليح للمعار�ضات املختلفة �أ�صبح اليوم �ضائعاً
يف ظل �سرقة قد�ستيه من قبل اجلالدين ،وا�ستغالله
لتقوي�ض مبادئ احلرية وال�سالم ،ف�إن �أي طرف مظلوم
يقوم بالت�سلح للدفاع عن �شرفه وكرامته ،وم��ن �أجل
درء الظلم عن نف�سه أ�م��ر يجب �أن يلقى اال�ستح�سان
والدعم.
�إن �شعب ال�ب�ح��ري��ن ي�ت�ع��ر���ض ال �ي��وم ألب���ش��ع �أن ��واع
الظلم والقهر و�سلب احلقوق ،وقد مُنعوا م�ؤخراً حتى
من القيام مبار�سة �شعائرهم الدينية ،واعتُقل معظم
خطبائهم..

ه ��ذه امل �ظ��امل ال �ت��ي جت ��ري ع�ل��ى ��ش�ع��ب ال�ب�ح��ري��ن
املحا�صر واملحتل وطنه تفر�ض اليوم امل�س�ؤولية على
اجل ��ار ا ألق ��رب ال�ق�ي��ام ب��واج�ب��ه �إزاء �شعب البحرين،
وت�سليحه بالأ�سلحة التي يدافع بها عن نف�سه.
ن��درك �أن الأ�سلحة ا إلي��راي�ن��ة و��ص��واري��خ «فجر»
ل �ع �ب��ت دوراً ال� �ي ��وم يف إ�ع � � ��ادة ق ��واع ��د ال �ل �ع �ب��ة ب�ين
الفل�سطينيني وال�صهاينة ،ونعلم �أن تهريب ال�سالح
�إىل غ��زة أ���ص�ع��ب بكثري م��ن تهريبه �إىل البحرين،
�إال �أن املقاومني ،وبتن�سيق مع خمتلف �أط��راف قوى
املمانعة ،ا�ستطاعوا �إي�صال الآالف من ال�صواريخ �إىل
غزة ،و�إغراقها مبختلف �صنوف الأ�سلحة الدفاعية
وال�ه�ج��وم�ي��ة يف م��واج �ه��ة آ�ل ��ة احل ��رب ال�صهيونية
ال �� �ش��ر� �س��ة ..ف�ه��ل ي���ص�ع��ب ع�ل��ى ا إلخ � ��وة الإي��ران �ي�ين
�إي�صال ال�سالح �إىل البحرينيني ،بعد �أن �سقطت كل
اخلطوط احلمراء ،وقد رمت الأطراف �أوراقها علناً
على الطاولة ،واللعبة �أ�صبحت مك�شوفة بعد �أن كانت
خفية؟
�إنها م�س�ؤولية تاريخية �أن تقوم �إيران والعراق ،وكل
ال�شرفاء ،بت�سليح �شعب البحرين املظلوم ،الذي �أ�صبح
لوحده اليوم ينا�ضل يف امل�ي��دان ،ومل يجد من يعينه
��س��وى ت��و ّك�ل��ه على اهلل ،فهل م��ن مغيث؟ �أل�سنا نحن
نعي�ش هذه الأيام ذكرى �صرخات مظلوم كربالء ،الذي
ن��ادى بكل وج��وده وكيانه بهذا ال�ن��داء «ه��ل من مغيث
يغيثنا ويذود عن حرم ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم)؟
فهل من مغيث يغيث �شعب البحرين املظلوم ويذود
عن مقد�ساته وحرماته؟

وقال ل�سائليه« :مو�ضوع الأ�سلحة �إىل غزة،
ال ،نحن نتحدث عن ال�سالم وع��ن الدعم
الإن�ساين و�إع��ادة ما ُدمِّر ،مو�ضوع ال�سالح
نحن �ضده».
كذلك مل ن�سمع �صوتاً ملن �سمّاه العرب
«مفتي الناتو» ،ذلك القر�ضاوي الذي �أفتى
بقتل ال �ق��ذايف ،و أ�ح ��ل دم��اء «ث�ل��ث ال�شعب
ال�سوري» ،فهل ال ت�ستحق غزة وفل�سطني
م �ن��ه «ف � �ت� ��وى» ب �ق �ت��ال امل �ح �ت��ل ال �غ��ا� �ص��ب
للأر�ض؟
حتى الذين يدعون �أنهم «ث��وار» ،ممن
ركبوا موجة احلركة ال�شعبية وو�صلوا على
�أكتافها �إىل �سدة احلكم يف م�صر الكنانة،
ميار�سون دور «الو�سيط» بني مقاومي غزة
والعدو الإ�سرائيلي ،يف حني ال حت�صل غزة
م��ن رئي�س وزراء م�صر ووزري ��ر خارجية
تون�س ،وغريه من وزراء اخلارجية العرب،
�إال على زيارات �سياحية ،يلتقطون خاللها
ال�صور م��ع جثث ال�شهداء ا ألط �ف��ال ،وها
هو وزير خارجية تركيا ين�ضم �إىل الئحة
الو�سطاء وال�سائحني على �أنقا�ض البيوت
املدمرة يف غزة.
ث��م م ��اذا ��س�ي�ق��ول ه� ��ؤالء إلي� ��ران التي
يقاتل جماهدو غزة ب�صواريخها والأ�سلحة
التي �أر�سلتها لهم هي و�سورية وحزب اهلل؟
هل �سيتهمون «حما�س» ب�أنها جي�ش �إيراين
كما يفرتون على املقاومة يف لبنان؟ وهل
�سيقولون عن �أهل غزة �إنهم «فر�س»؟
م ��ع ت � ��وايل أ�ي� � ��ام ال �� �ص �م��ود ال �ب �ط��ويل
مل �ج��اه��دي غ ��زة ،ت�ت�ك���ش��ف ف���ض�ي�ح��ة أ�ت �ب��اع
�أم�ي�رك��ا م��ن ع��رب ال�ن�ف��ط وجت ��ار ال��دي��ن،
ه�ؤالء الذين �شنوا حملة عداء �شعواء �ضد
�سورية واجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية
وكل املقاومني ،وبادروا �إىل ا�ستعداء �إيران
لأنها �أقفلت �سفارة «�إ�سرائيل» التي كانت يف
عهد ال�شاه ،وحوّلتها �إىل �سفارة لفل�سطني،
يف ح�ي�ن ك ��ان «ع� ��رب أ�م�ي�رك ��ا» ي�ف�ت�ت�ح��ون
�سفارات «�إ�سرائيلية يف عوا�صمهم يف ال�سر
وال�ع�ل��ن ،وبينما ك��ان��ت إ�ي� ��ران ت��دع��م خط
املقاومة واملقاومني ،ك��ان ه ��ؤالء يت�آمرون
على كل من يعادي «�إ�سرائيل» من العرب،
ابتداء من جمال عبد النا�صر ،و�صو ًال �إىل
كل ف�صائل ال�ث��ورة الفل�سطينية ،ومبادرة
«الأمري فهد» يف قمة «فا�س» يف املغرب عام
 1989ك�شفت تدافع ه�ؤالء ل�شطب الق�ضية
الفل�سطينية واالع �ت��راف ب �ـ« إ�� �س��رائ �ي��ل»،
وال�ي��وم ي�سعّر ه ��ؤالء م��ن عدائهم لإي��ران
لأنها تقف موقفاً ال يجر�ؤون على جمرد
التفكري فيه.
ج��رمي��ة �إي ��ران أ�ن �ه��ا ت�ق��ول ل�ل�غ��رب� ،إن
ال �ت��وازن��ات ال�ت��ي أ�ت��اح��ت ل�ك��م �أن ت�شطبوا
فل�سطني وتقيموا « إ���س��رائ�ي��ل» مكانها قد
تبدلت ،وال ب��د �أن تعود فل�سطني وتغيب
«�إ� � �س ��رائ � �ي ��ل» ،ف �م��ن ه ��و ا ألك �ث ��ر ع��روب��ة
و�إ�سالماً؟
ه� ��ي ف �ل �� �س �ط�ي�ن ،ك ��ان ��ت و� �س �ت �ب �ق��ى
البو�صلة و�آلة ك�شف كذب ال�سائرين يف
ركاب �أمريكا والغرب اال�ستعماري.

عدنان ال�ساحلي
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في إطار البحث عن «هدنة طويلة األمد» مع حماس

قادة «الربيع العربي» شركاء «إسرائيل» في إنهاء العمل المقاوم في غزة
راهن الكثريون على تبدّل مواقف ح�صل ،و�أن على الكيان ال�صهيوين �أن
دول «ال��رب �ي��ع ال �ع��رب��ي» م ��ن ال �ك �ي��ان «يقلق ويعيد ح�ساباته» ،يبحث بع�ض
ال�صهيوين ،ومن املعاهدات واالتفاقات املحللني عن كل اختالف يف احل��روف
الأمنية واالقت�صادية وال�سيا�سية التي والنقط ،متنا�سني �أن مرد هذا التباين
تربط الكيان ببع�ض ال��دول العربية ،ال�شكلي ه��و ك�ثرة التلعثم يف اختيار
و�أهمها م�صر.
ا ألل�ف��اظ والت�صريحات ،وال��ذي ظهر
ج��اء ال�ع��دوان ال�صهيوين الأ�سبوع بو�ضوح على �شا�شات التلفزة.
املا�ضي �ضد قطاع غزة وكافة ف�صائل
ال ح��اج��ة إلث�ب��ات ع�لاق��ة «حما�س»
املقاومة الفل�سطينية فر�صة الختبار ب��دول «ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي» ،فقد حر�ص
� �ص �ح��ة ه� ��ذا ال� ��ره� ��ان ،خ �� �ص��و� �ص �اً يف إ�� �س �م��اع �ي��ل ه�ن�ي��ة ع �ل��ى زي � ��ارة ت��ون����س
� �ض��وء ا��س�ت�ح��ال��ة ت�بري��ر ال �ت �ه��رب من والقاهرة وليبيا ،م�ؤكداً �أن «الأنظمة
«امل �� �س ��ؤول �ي��ات ال�ت��اري�خ�ي��ة وال �ث��وري��ة» اجل��دي��دة تنعك�س خ�ي�راً ع�ل��ى ح��رك��ة
ال�ت��ي ن ��ادى ب�ه��ا «ا إل� �س�لام �ي��ون» قبيل ح �م��ا���س وال�ق���ض�ي��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة»..
و�صولهم �إىل �سدة احلكم.
وك ��ذل ��ك «ت� �ف ��اخ ��ر» خ ��ال ��د م �� �ش �ع��ل يف
ول� �ك ��ن ،م �ن��ذ ال �ل �ح �ظ��ات الأوىل ،م�ن��ا��س�ب��ات ع��دي��دة ب��ارت �ب��اط ح��رك�ت��ه
جاء رد ق��ادة «الربيع العربي» م�شابهاً ب��دول «الربيع العربي» .وعلى �صعيد
خل�ط��اب ال�سلف ،فلو ُقيّ�ض للرئي�س ال �ق �ط��اع ،ت�ل�ع��ب م���ص��ر دوراً ه��ام �اً يف
املخلوع ح�سني م�ب��ارك �أن ي�شهد هذا جمريات ا ألح��داث احلالية نظراً �إىل
ال� �ع ��دوان ،ل�سحب ال���س�ف�ير امل���ص��ري ،الوحدة «الع�ضوية» التي تربط حركة
و ألع� �ل ��ن ا� �س �ت �ن �ك��اره ب � أ�� �ش��د ال�ل�ه�ج��ات حما�س بـ«الإخوان امل�سلمني».
وال�ع�ب��ارات الدبلوما�سية ،ول��دع��ا �إىل
وعليه ،مل ت�أت زيارة كبار امل�س�ؤولني
ال��وق��ف ال �ف��وري إلط�ل�اق ال �ن��ار ..وما م��ن تون�س وم�صر لقطاع غ��زة �أث�ن��اء
�إىل ذلك من املواقف التي ال تقدّم وال ال�ع��دوان يف �سياق االل�ت��زام بالق�ضية،
ت�ؤخّ ر يف القرار «الإ�سرائيلي».
كما ي��روّج البع�ض ،بل كانت ا�ستمراراً
ولكي يثبتوا �أن تغيرياً جذرياً قد خل�ط��وات �سابقة على طريق ا إلع��داد

ال رئي�س احلكومة امل�صرية ه�شام قنديل
رئي�س حكومة غزة �إ�سماعيل هنية م�ستقب ً

ل�ل�ح��ل ال ��ذي ي�ضمن حل��رك��ة حما�س
اال��س�ت�ئ�ث��ار ب��ال���س�ل�ط��ة ،وع �ق��د �صفقة
خا�صة مع الكيان ال�صهيوين عنوانها
«ال �ه��دن��ة ط��وي�ل��ة الأم � ��د» ،وق ��د ج��رت
مناق�شة ه��ذا احل��ل منذ �أ�شهر عديدة
مع الأطراف املعنية.
ال ن �ت��وق��ع م ��ن ال��رئ �ي ����س امل���ص��ري

حممد مر�سي �أن يدعم ال��دور املقاوم
حل��رك��ة ح�م��ا���س ،الأم ��ر ال ��ذي ينق�ض
بنود معاهدة ال�صلح املذلة التي متنع
دول ��ة م���ص��ر م��ن ال �ق �ي��ام ب �ه��ذا العمل
يف ال �� �س��ر وال �ع �ل��ن ،ب��ل �إن دور م�صر
وبقية دول «الربيع العربي» ينح�صر
يف ت� �ع ��ومي دور ح� �م ��ا� ��س ،ل� �ك ��ن م��ن

الـتــرويــج لـ«السالم» الـمـنـهــك
باتفاقيات الزيف «اإلسرائيلي» واإلذعان العربي
ت�صيبني حالة من اال�شمئزاز حيناً ،ومن ال�ضحك
�أحياناً �أخرى ،كلما قر�أت �أو ّاطلعت على ما يكتبه البع�ض
من «امل�سـ�أّفني» ،ومن بينهم كتاب و�أ�صحاب مدونات،
ح�ي�ن ي ��ر ّوج ��ون ل�ل���س�لام م��ع ال �ك �ي��ان «الإ� �س��رائ �ي �ل��ي»،
باعتباره احلل للمع�ضلة العربية ،و�أن��ه اخلال�ص لنا،
قافزين بذلك ع��ن �إف ��رازات ونتائج مرحلة تاريخية
�ضخمة م��ا ب�ين كامب ديفيد  ،78م ��روراً ب�أو�سلو ،93
وباري�س  ،94ووادي عربي  ،94وغريها من االتفاقيات
االقت�صادية وامل��ال�ي��ة ،والأم�ن�ي��ة امللحقة ،وحتى الآن،
وهي مرحلة من االتفاقيات التزم بها الطرف العربي،
وفادت الكيان «الإ�سرائيلي» ،فيما مل يلتزم بها هو �سوى
بن�سب �ضئيلة ومتفاوتة بني دولة و�أخرى ،وهي مل تزد
الطرف العربي يف االتفاقيات �سوى ارتهان للواليات
املتحدة ول��ه ،وللبنك ال ��دويل ،وللنازية والعن�صرية
«الإ�سرائيلية» ،ومل حتقق لل�شعوب العربية �سوى املزيد
م��ن ال�ب��ؤ���س وال�ت�خ�ل��ف وال�ت�راج��ع االق�ت���ص��ادي ،علماً
�أن �أح��د الأه��داف الرئي�سية ملعاهدات ال��ذل تلك ،دفع
االقت�صاد ووقف احلروب.
�أال ي �ق��ر�أ ه � ��ؤالء ال �ت��اري��خ ك�ف��اي��ة ل�ك��ي ي�ع�ل�م��وا �أن
«�إ� �س��رائ �ي��ل» ك �ي��ان �إره ��اب ��ي م�ب�ن��ي ع�ل��ى �أي��دي��ول��وج�ي��ة
�أ�صولية ،تكفّر كل ما ال يندرج حتت تلك الأيديولوجية،
وبالتايل ف�إن ال�سالم لي�س �سوى بدعة ومتثيلية ،لأنه
بالن�سبة �إىل تلك الأيديولوجية هو غري �أخالقي ،وال
ين�سجم مع العقيدة التي بني على �أ�سا�سها هذا الكيان،
وبالتايل فالعرب هم الطرف اخلا�سر دوماً؟

ه��ل حتققت ال��دول��ة الفل�سطينية ومت تطبيق
ك��ل ب�ن��ود �أو��س�ل��و وملحقاتها االق�ت���ص��ادي��ة وامل��ال�ي��ة
والع�سكرية؟ هل حت�سن االقت�صاد الأردين و�أ�صبح
اقت�صاداً منتجاً؟ وهل يح�صل الأردن على امل�ساعدات
ال عن �ضغوطات الواليات
بال�شكل الذي يجعله م�ستق ً
املتحدة؟ هل متكّن احلكم امل�صري ال�سابق على مدى
 34ع��ام�اً م��ن اال�ستغناء ع��ن ال��ر��ض��ى الأم�يرك��ي،
ووقف ربط موقفه ال�سيا�سي بامل�ساعدات الأمريكية
ال�سنوية املخ�ص�صة مل�صر ،وقرو�ض البنك الدويل؟
�أمل ي �خ �� �ض��ع ال� �ن� �ظ ��ام امل� ��� �ص ��ري ل �ل �ك �ث�ير م��ن
ال���ض�غ��وط��ات ال �ت��ي جعلته م�ط�ي��ة ل �ـ»�إ� �س��رائ �ي��ل» يف
االقت�صاد والتجارة وال��زراع��ة ،لي�س �أقلها اتفاقية
الغاز اخلا�سرة ،وب��ذور القطن الفا�سد التي �أغ��رت
بها الطرف امل�صري ،ليتبّني �أنها مهجّ نة وفا�سدة،
وب��ال�ت��ايل ��ض��رب��ت ج ��ودة ون��وع�ي��ة ال�ق�ط��ن امل���ص��ري،
وق�ضت على موا�سمه منذ ثمانينات القرن املا�ضي؟
�أمل ي ��ؤدي ذل��ك �إىل ت��راج��ع قطاع ال�غ��زل والن�سيج،
وه ��و ق �ط��اع ا��س�ترات�ي�ج��ي يف م���ص��ر وال� ��ذي ت�ه��اوى
ب�شكل ه�ستريي�� ،ض��ارب�اً ب��ذل��ك امل�ق��درة التناف�سية
للقطن امل�صري يف الأ�سواق العاملية ،وم�سبباً نكبات
اجتماعية واقت�صادية نتيجة خ�سارة نحو  ٪60من
م��وظ�ف��ي ه ��ذا ال �ق �ط��اع ل��وظ��ائ�ف�ه��م م�ن��ذ ت�سعينات
القرن املا�ضي وحتى الآن؟ هذا عدا الآث��ار الأخرى
الأمنية وال�سيا�سية التي �ألقت بثقلها على املجتمع
امل�صري وثقافته ومنط حياته.

مل��اذا ال يطّ لع ه ��ؤالء على حقائق بناء ه��ذا الكيان
و�أهدافه� ،سواء يف الكلمات واخلطابات التي يتلونها يف
م�ؤمتراتهم العاملية لبناء الدولة ال�صهيونية التو�سعية
يف املنطقة� ،أو من خالل ما حتقق على الأر�ض من تلك
االتفاقيات؟
وبعيداً ع��ن الد�ستور اللبناين ،وال��ذي م��ن �ضمن
�أوىل م��واده �أن «�إ�سرائيل» هي ع��دو ،ويحاكم قانونياً
من ي��روج لهذا ا ألم��ر ،يتم حالياً ،وب�شدة ،تناول هذا
امل��و��ض��وع على م��دون��ات الكثري م��ن ه ��ؤالء املت�سلقني،
وعلى �صفحات «الفاي�سبوك» ،م�ستغلني غياب الت�شريع
القانوين الذي ينظم الإعالم الإلكرتوين.
ه�ؤالء الداعون لل�سالم مع «�إ�سرائيل» معظمهم �إما
عاطفيون وي�صدقون املزاعم «الإ�سرائيلية» الربّاقة،
و�إما غافلون وال يح�سنون التحليل واال�ستنتاج جيداً،
و�إما هم لي�سوا �أبرياء يف ترويج تلك املفاهيم املزوّرة عن
م�س�ألة «ال�سالم» مع هذا الكيان ،الذي ال يريد �أ�ص ًال
ال���س�لام ،ألن��ه يت�ضارب م��ع عقيدته العن�صرية ،ذات
الدين الواحد ،والتي ال تعرتف بحقوق الآخرين من
الديانات الأخرى ،وهي العقيدة التي بُني على �أ�سا�سها
هذا الكيان..
كفوا عن الرتويج لهذا ال�سالم املمزق واملزوّر ،فلن
تكون خامتتنا �أف�ضل من خامتة من �سبقنا ،ف�إذا كانوا
هم اخلا�سرون ،فال نريد �أن نكون الالحقني..

ي�سرى نعمة

دون جناحها الع�سكري .وب�ع�ي��داً عن
�ضو�ضاء امل�ع��ارك احلامية يف امل�ي��دان،
تُ�ست�أنف يف الكوالي�س امل�ساعي الدولية
والإقليمية للتو�صل �إىل تلك «الهدنة
الطويلة» التي يراد منها �أن تتم على
ح�ساب بقية ف�صائل املقاومة.
ح�ي�ن �� �ص� �رّح م��ر� �س��ي ب ��وج ��ود ح��ل
«ولكن مل تعط له ال�ضمانات الكافية
ب �ع��د» ،ك ��ان ي �ت �ح��دث ع��ن ات �ف��اق��ه مع
الرئي�س الأمريكي ب��اراك �أوباما على
ت�أجيل �إعالن «تهدئة الو�ضع» بانتظار
ال �ل �ح �ظ��ة ال �ت ��ي ت �ق ��رر ف �ي �ه��ا ح�ك��وم��ة
ب �ن �ي��ام�ين ن �ت �ن �ي��اه��و وق� ��ف ال�ع�م�ل�ي��ات
و�إعالن «حتقيق �أهداف احلرب» ،التي
يفرت�ض �أن متهد للحل املن�شود.
�إن ع �ل ��ى ر�أ�� � � ��س أ�ه � � � ��داف احل� ��رب
اجلارية �ضد غزة اليوم هي �ش ّل قدرة
ال�ف���ص��ائ��ل امل���س�ل�ح��ة ،و� �ض��رب خم��زون
ال�صواريخ ،وت�شتيت قياداتها امليدانيني
وت�صفيتهم ج�سدياً ،وهذا ما ت�شري �إليه
�آالف ال �غ��ارات اجل��وي��ة التي تطال كل
بيت ومركز وموقع يتواجد فيه قادة
املقاومة الع�سكريني مبا فيهم ،بل على
ر�أ�سهم ،قادة اجلناح الع�سكري حلما�س.
ب��و��ص�ف�ه��ا متعهد «ث � ��ورات ال��رب�ي��ع
ال�ع��رب��ي» ،م��ا زال��ت قطر «مت�ل��ي» على
م �� �ص��ر ول �ي �ب �ي��ا وت��ون ����س ال �� �س �ي��ا� �س��ات
واخل �ط��وات ال�ه��ام��ة املتعلقة مبجرى
ا ألح ��داث يف غ��زة و��س��وري��ة وغريهما،
وذلك بتوجيه مبا�شر من ُ�صناع القرار
يف ال��دوائ��ر ال�صهيونية العاملية .ويف
هذه الفرتة ،تعيد قطر وعودها لغزة
ب��ال��رخ��اء امل ��ايل �إذا ظ�ل��ت ��س��ائ��رة على
هديها ،و�ضمن الأجندة املكلفة بها.
واليوم ،تت�آمر «�إ�سرائيل» والواليات
امل �ت �ح��دة الأم�ي�رك �ي ��ة ودول «ال��رب �ي��ع
ال� �ع ��رب ��ي» ورع� ��ات� ��ه ع �ل��ى ق� �ط ��اع غ��زة
ال�صامد ،وتت�شارك جميعاً يف مهمات
�إنهاء العمل املقاوم ،والق�ضاء على دور
�إيران و�سورية وال�سودان وحزب اهلل يف
تطوير �أداء املقاومة ونوعية ت�سليحها،
خ�صو�صاً ت�شكيلة ال�صواريخ التي تكاد
تقلب كل املعادالت الع�سكرية ،وحتدث
نقلة نوعية يف عمل الف�صائل امل�سلحة.
�إن ق ��ادة «ال��رب �ي��ع ال �ع��رب��ي» يغطّ ون
ت� آ�م��ره��م ب�ع�ب��ارات ال�ت� أ�ي�ي��د واال�ستنكار
ال �ت��ي مل ت�ع��د ت�ن�ط�ل��ي ع�ل��ى اجل�م��اه�ير
ال �ع��رب �ي��ة والإ� �س�ل�ام �ي��ة ،وع �ل��ى ال �ق��وى
احلري�صة على م�ستقبل حركات املقاومة
�أال تقع يف �أوه ��ام «ال�ت�غ�ي�ير»� ،أو تنتظر
اخلري ممن يبيعون �أوطانهم ويرهنون
�إرادتها ومقدراتها للقوى الأجنبية.
�إن على ق��ادة الف�صائل املقاومة يف
غ��زة �أن يتنبهوا للم�ؤامرة من خالل
ال�صمود يف �ساحة امل�ع��رك��ة ،حتى و�إن
كُتبت لهم ال�شهادة ،فهذا خري من �أن
ي�صبحوا «نعاجاً» كما يريد لهم متعهد
«الربيع العربي».

عدنان حممد العربي
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األردن ..على كف عفريت
انتع�شت يف الأردن روح ال�ت�ح��دي ت ��دم�ي�راً و�إح � ��راق� � �اً ون �ه �ب �اً يف م��دن ف �ث�ل�اث��ة ر�ؤو�� � �س � ��اء ل �ل �م �خ��اب��رات
ال �ت��ي ك ��ان ك �ث�ي�رون ب���ش� أ�ن�ه��ا �أ� �س��رى وبلدات عدة.
الأردنية على التوايل �أدينوا بالف�ساد
اعتقاد غري واقعي ،ب�أنها مطواعة �إىل ويبدو �أن الأردنيني يجمعون على ب�ع���ش��رات م�لاي�ين ال� � ��دوالرات ،وه��م
ح��د ال�سبات العميق ،رغ��م اال�شتعال �أن م��ا � �ش��اه��دوه وي�ع�ي���ش��ون��ه حلظة �سميح البطيخي وحم�م��د الذهبي
والنريان املت�أججة يف حميط اململكة بلحظة ،لي�س �إال بداية لثورة حقيقية و�سعد خري ،ويقال �إن الف�ساد هي �أقل
احلديثة ال ��والدة ،باملعنى التاريخي �أ�س�س النظام بكليته لها عرب �أدائه يف التهم التي ميكن �أن توجه �إىل ه�ؤالء
ك��ل املناحي ال�سيا�سية واالقت�صادية ال��ذي��ن ك ��ان جم ��رد ذك ��ر �أ��س�م��ائ�ه��م
لتكوين الدول.
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واالجتماعية،
ي ��دب ال��رع��ب يف ��س��ام�ع��ي ال �� �ص��وت،
وهذه الروح املتعاظمة منذ فرتة ال
ي�ستهان بها ،و�صلت �إىل ذروة مهمة �سقف ال�شعارات ،وعلى �أبواب الق�صر لكنهم �أي�ضاً �أكبا�ش �سمان قدمهم
الأ�سبوع املا�ضي ،على �أمل �أن املرحلة امللكي بالهتافات ..فلي�سقط النظام الق�صر على مذبح �شهواته املي�سرية،
املقبلة �ستكون �أك�ث�ر ت�ب�ل��وراً ،بحيث وامل�ل��ك ك �م��ان ..وبالطبع م��ع �شتائم بحيث بيعت كل امل�ؤ�س�سات االنتاجية
�سيكون ال�برن��ام��ج ال�سيا�سي للقوى ل��رئ�ي����س ال � ��وزراء ع�ب��د اهلل ال�ن���س��ور ،ب�أبخ�س الأثمان للأقرباء واملقربني،
ال�سيا�سية التي �ضبطت جمهورها �إىل واتهامه مع حكومته بامتهان الكذب مقابل عموالت تبددت على طاوالت
الآن ،وا�ضحاً يف املواجهة التي نذرها و�سيلة ونهجاً ،والإ�شهار ومنذ ت�سلمه القمار.
حطت على الأر�ض و�ألهبت ،والتهبت احلكومة ،ب�أنه مراوغ ،ومل ي�س َع لبناء الآن قال ال�شعب الأردين« :كفى»..
بفعل رف��ع �أ��س�ع��ار النفط وم�شتقاته � �ص��رح واح ��د ك ��ان مم�ك�ن�اً ل�ب�ن��اء ثقة وه��ذه الـ«كفى» لي�ست مت�أخرة ،و�إن
توفيت منذ زمن بكل احلكومات التي بيعت م�ؤ�س�سات الدولة كميناء العقبة
امللتهبة جميعاً.
ال��س�ع��ار هي �أ�ص ً
ال جمرد �أداة تنفيذية ب�أيدي امل�ه��م ،وامل�ط��ار ،ومعامل الفو�سفات،
وال �ق��رار احل�ك��وم��ي ب��رف��ع أ
مقرون بتحدي �إرادة ال�شعب ،و�سط جهاز املخابرات ذات ال�سمعة املرهوبة وال�ك�ه��رب��اء ،وامل �ي��اه ،بحيث �أ�صبحت
اجتياح الغالء ل�سلع �أ�سا�سية ،ويف ظل وال���س�ي�ئ��ة يف �آن� ،إن ع �ل��ى امل���س�ت��وى ال��دول��ة جم��رد �سم�سار يعي�ش على
انعدام الثقة بكل الوعود احلكومية ،ال��وط �ن��ي ال � �ع ��ام� ،أو ع �ل��ى م���س�ت��وى رفع الأ�سعار بحماية �أجهزة البط�ش،
م�سريات �شعبية جتوب �شوارع الأردن
و�ضع الأردن على فوهة بركان� ،شاهد االرت� � �ب � ��اط ال �ع �� �ض��وي ب��امل �خ��اب��رات �أي مبعنى �آخر دولة مفل�سة ،ولذلك
الح��داث املتمثلة الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة� ،أو حتى على م�ستوى ان �ت �ق �ل��ت ال���س�ل�ط��ة �إىل ال �ت �� �ش��دد يف
العامل طالئعه يف أ
الم� ��ن وال�ب�ل��دي��ات ،ال�سلوك ال�شخ�صي لقادة اجلهاز ،من القمع وح�شو ال�سجون باملنتف�ضني ب �ت �ه��م واه � �ي� ��ة� ،أق �ل �ه ��ا ال �ت �ح��ري ����ض ك��ان��ت وا��ض�ح��ة ب��رف����ض رف��ع �أ��س�ع��ار
ب � إ�ح ��راق م��راك��ز أ
واالن�ف�لات الأم�ن��ي ككل ،وامل�صحوب حيث الإنغما�س يف الف�ساد من �أعلى ع �ل��ى اجل� ��وع وال �ق �م��ع ،وامل�ن��ا��ض�ل�ين على قلب النظام� ،أو التطاول على امل�ح��روق��ات ،وبقليل من التعديالت
�ضد التطبيع مع الكيان ال�صهيوين «ال � ��ذات امل �ل �ك �ي��ة» ،رغ ��م �أن امل�ط��ال��ب احلقيقية ال�سليمة ،م��ن �أج��ل بناء
ب �ع �م �ل �ي��ات ان �ت �ق��ام �ي��ة م ��ن ال �ب �ن��وك ،الر�أ�س �إىل �أخم�ص القدمني.
ث �ق��ة ت� �ه ��ر�أت م��ع ال ��زم ��ن ،وه� ��ذا ما
ت�ؤكده وقائع احلراك� ،إذ ت�شارك فيه
وللمرة الأوىل جمموعات كبرية من
ع�شائر كانت موالية تاريخياً ل�سلطة
امللك ،خ�صو�صاً بني �شريحة ال�شباب،
ما يزيد من خماوف النظام بانفالت
الأمور من بني �أ�صابعه.
م��ا �أن انتهت االنتخابات الأم�يرك�ي��ة بفوز ب��اراك يف العراق و�أفغان�ستان ،و�أدت �إىل ا�ستنزاف قدراتها ب�إيفاد م�ست�شاره ل�ل�أم��ن القومي ت��وم دونيلون �إىل
يف املقابل ،ف�إن قيادات ميدانية  يف
�أوب ��ام ��ا والي� ��ة رئ��ا� �س �ي��ة ث��ان �ي��ة ،ح �ت��ى ب� ��د�أ احل��دي��ث االقت�صادية واملالية و�إنهاكها ،وبعد �أن ف�شل هجومها مو�سكو �سلم خاللها ر�سالة �إىل بوتني ،اعتربت ح�سب
احل��راك الأردين ،لديها خ�شية من
يف �أو� �س��اط امل��راق�ب�ين وامل�ح�ل�ل�ين ع��ن �آف ��اق العالقة امل �� �ض��اد لل��إط��اح��ة ب�ن�ظ��ام ال��رئ�ي����س الأ� �س ��د امل �ق��اوم م���س��ؤول رو��س��ي مبنزلة وثيقة متعددة ال�صفحات،
اح�ت�م��ال جل��وء ال�ن�ظ��ام �إىل �أ�ساليب
الأمريكية الرو�سية املفتوحة ،على االنفتاح والتفاهم وامل��واج��ه للهيمنة الأم�يرك�ي��ة يف املنطقة ،ومل يعد ت�ؤكد يف طياتها ا�ستعداد �أوباما للتعاون مع الرئي�س
ت�شوبها الكثري من القذارة لاللتفاف
ب���ش��أن م�ل�ف��ات ��ش��ائ�ك��ة ع��دي��دة يف ال �ع��امل وامل�ن�ط�ق��ة ،مبقدورها تعديل موازين القوى مل�صلحتها وم�صلحة الرو�سي ،و�إقامة جماالت تعاون جديدة بينهما.
على احل��راك بهدف �إجها�ضه ،بعد
غ�ير �أن امل��ؤ��ش��رات على وج��ود ت��وج��ه ل��دى �أوب��ام��ا
وك��ذل��ك ع�ل��ى ا��س�ت�م��رار ال �ت �ج��اذب وال �� �ص��راع يف ظل «�إ�سرائيل» يف ظل تنامي قدرات �إي��ران ،التي حتولت
�أن �أي �ق��ن ب� ��أن ال�ث�ق��ة بالت�صريحات
ع��امل يتغري ،ومل يعد با�ستطاعة ال��والي��ات املتحدة �إىل قوة �إقليمية كربى ال ميكن القفز فوقها� ،أو �شن للتقرب من بوتني ،وفتح �صفحة جديدة يف العالقات
التنفي�سية مل تعد متر �أو جتدي.
التحكم به والت�سيد عليه ،كما كان احلال يف العقدين احل��رب �ضدها ،ويح�صل يف خ�ضم �صعود جمموعة بني �أمريكا ورو�سيا ،بعد انتهاء االنتخابات الأمريكية،
هناك ثالث ق�ضايا ميكن �أن يعمل
املا�ضيني ،عندما كانت رو�سيا يف مرحلة اختالل يف دول الربيك�س التي ت�ضم رو�سيا ،ال�صني ،الربازيل ،ج ��اءت خ�ل�ال تهنئة ب��وت�ين لأوب��ام��ا ب��ال�ف��وز يف ه��ذه
ال �ن �ظ��ام ع�ل��ى ا��س�ت�خ��دام�ه��ا لإط��ال��ة
امل�شرتك
توازنها �إثر انهيار وتفكك االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق ،الهند ،جنوب �أفريقيا التي �شقت طريقها كمحور االنتخابات ،وت�أكيد اجلانبني «على االهتمام
عمره و�إن برتنح:
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 افتعال �صدام ع�شائري ليحميمنها».
االقت�صادي
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الدرع
ق�ضية
وبال�شراكة الدولية يف �صوغ القرارات و�إيجاد احللول
عربة التي ج��رت وي�لات اقت�صادية
على �أن �إق��دام �أوب��ام��ا على مغازلة بوتني مل يعد ارتياحاً لدى رو�سيا ،عك�سه وزير خارجيتها �سريغي
للنزاعات ،والتي ت�شكل املفتاح الأ�سا�سي ال��ذي يقود
و��س�ي��ا��س�ي��ة ع �ل��ى ح��د �� �س ��واء ،ف�ب��دل
�إىل تهدئة ال�صراع الدويل الإقليمي ،و�أعادت ترتيب حديث الكوالي�س وال�صالونات فقط ،و�إمن��ا �أ�صبح الف��روف بالقول�« :إن رو�سيا م�ستعدة للم�ضي �أبعد
تثبيت احل � ��دود ،ب ��ات احل��دي��ث عن
النظام العاملي على قواعد التعددية القطبية البعيدة ع�ل��ى �صفحات ال�صحف الأم�يرك �ي��ة ،ح�ي��ث انتقدت ما ميكن يف التعاون مع الإدارة الأمريكية اجلديدة
الوطن البديل.
عن الهيمنة الأحادية ،التي �أ�صبحت بحكم امل�ستحيلة الوا�شنطن بو�ست �أوب��ام��ا لأن��ه «ي�سعى للتقرب من على �أ�سا�س التكاف�ؤ وامل�صلحة واالح�ترام املتبادلني،
كل ذل��ك ي�ضع الأردن ..على كف
بعد �أن �أ�صيبت القوة االقت�صادية الأمريكية بوهن ب��وت�ي�ن ،وج�ع�ل��ه ك���ش��ري��ك رئ�ي����س يف �إط� ��ار �سيا�سته ما دامت وا�شنطن تبدي ا�ستعدادها لذلك».
عفريت.
�شديد ،وباتت غري قادرة على توفري املوازنات ملوا�صلة اخلارجية خالل فرتة رئا�سته الثانية».
ويف هذا ال�سياق ،كان الفتاً قيام الرئي�س الأمريكي
مثل ه��ذه ال�سيا�سة ،وبعد �أن ف�شلت ح��روب �أمريكا
يون�س عودة
ح�سني عطوي

إعادة انتخاب أوباما ..هل يترجم انفراجًا في العالقة مع روسيا؟
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رأي

سـقــوط أم تـســـويــــة؟
ّ
ســؤال بــرســـم الـعـرافـــين
�أما العارفون فلي�سوا يف حال انتظار!
ال ل�شيء ،بل لأنهم يدركون �أن �سورية
باتت م�سرحاً لقوى خارجية ت�صطرع
على �أر��ض�ه��ا ،يرفع �ألويتها يف الداخل
�أ� �ش �خ��ا���ص ال ي�ف�ق�ه��ون م� ��اذا ي�ف�ع�ل��ون،
فهم مظللون حتى ال�ي��وم على الرغم
من م�ضيّ وقت لي�س بق�صري من عمر
الأزم � ��ة ال �� �س��وري��ة ،لعلها ك��ان��ت كافية
لي�ستدرك ه�ؤالء و�أولئك من املحاربني
وامل�ق��ات�ل�ين �أن م��ا ي�ق��وم��ون ب��ه م��ن قتل
وت��دم�ير� ،إمن��ا ه��و على ح�سابهم ومن
ح �� �س��اب �ه��م ،ل ��و مل ي �ك��ون��وا م��رت�ب�ط�ين
ارتباطاً وطيداً مب�شروع خارجي �أعدته
دوائ ��ر ال�صهيونية منذ زم��ن مهند�س
ال���ش��رق الأو� �س��ط اجل��دي��د  -ال�ي�ه��ودي
ه�ن�ري كي�سنجر� ،إىل خليفته ب��رن��ارد
لوي�س ال��ذي �سبق ل��ه �أن نف�ض الغبار
ع��ن امل �� �ش��روع ج� ��راء غ ��زو ال �ع ��راق وم��ا
ارت�ك��ب بحقه وملّ��ا ي��زل حتى ال�ي��وم من
جرائم �إن�سانية ال تغتفر ..حتت ذريعة
ال�ق���ض��اء ع�ل��ى � �س�لاح ال��دم��ار ال���ش��ام��ل
ح �ي �ن �اً ،وحم ��ارب ��ة الإره� � ��اب وال�ت�ط��رف

حيناً �آخ ��ر ..فيا الأط �ي��اف ال�ت��ي تزعم
ل�ن�ف���س�ه��ا ول ��دوره ��ا ال �ت �ح��رر وحم��ارب��ة
الظلم والف�ساد ،ون�شر العدالة وامل�ساواة
و�إ�صالح اخللل القائم ..يا �سادة ..هذه
ال�لائ �ح��ة م��ن امل �ط��ال��ب وال�ت�ط�ل�ع��ات ال
مي�ك��ن حتقيقها ق��وة واق� �ت ��داراً ،وعلى
ح�ساب الوطن وامل��واط��ن ال��ذي ا�ستبيح
دمه وعر�ضه وماله..
ال� �ص�ل�اح وال�ت�غ�ي�ير ق �ن��وات��ه احل ��وار
إ
وال�ن�ق��ا���ش وامل���ص��ارح��ة وال���ص��راح��ة على
طاولة تت�سع جلميع الأفرقاء ،وت�ستوعب
جميع الآراء والأفكار والطروحات بروية
وات � ��زان ور� �ص��ان��ة ،ب �ع �ي��داً ع��ن امل � ؤ�ث��رات
اخلارجية واحابيل الدوائر امل�شبوهة –
ال�شرط الوحيد امل�سبق – و�ضع م�صلحة
الوطن فوق كل اعتبار..
�إنه الطريق الأجدى والأنفع والأق�صر
يف �آن معاً..
ف ��ال �ق ��وى ال �ت ��ي ت �ق��ف وراءك � � � ��م ،ل�ه��ا
م�صاحلها اخلا�صة و�أطماعها ،فهي �إن
موّلتكم و�شجعتكم على موا�صلة العنف
والتمادي �أكرث ف�أكرث يف ارتكاب اجلرائم

بحق �أبناء �شعبكم ،ف�إمنا ترمي �إىل �إراحة
ال�ع��دو املرتب�ص ��ش��راً بوطنكم وق��درات��ه
وم�ق��درات��ه ..ف ��أي خدمة ت�سدى للكيان
الغا�صب «�إ�سرائيل» �أبلغ �أثراً مما يجري
ال�ي��وم على ال�ساحة ال���س��وري��ة ..فها هي
ط��اق��ات ال��دول��ة التي ت�شكلت على مدى
ع�ق��ود وع�ق��ود دول��ة ال�صمود والت�صدي
وامل �م��ان �ع��ة ،ت���س�ت�ن��زف ال �ي ��وم ول�ل�أ� �س��ف
ال�شديد على �أي��دي بع�ض �أبنائها الذين
�أع�م��ت ب�صائرهم جملة ��ش�ع��ارات طنانة
ورنانة ال ت�سمن وال تغني..
ال�� �ص�ل�اح ح��ق م��ن ح �ق��وق ال���ش�ع��وب
إ
املقد�سة ،لكن الو�سائل امل�ستعملة باطلة،
باطلة ،باطلة ،نتمنى �أن تعيدوا التب�صّ ر
الن �ع ��ام مب��ا �أن �ت��م ت�ف�ع�ل��ون ،ول�ت� أ�خ��ذوا
و إ
ال�ع�بر مم��ا ج��رى وي �ج��ري م��ن حولكم،
فتتوقفوا للحال عن م�سل�سل التدمري
والقتل والتمثيل بال�ضحايا..
خ�ير لكم ول�سورية �أن ت�ع��ودوا �إىل
ر�شدكم برف�ض الو�صاية والتقدميات
وامل�ساعدات ..بذلك ت��ردون الكيد �إىل
نحور خ�صوم �سورية بل �أعداء �سورية..
خطوتكم هذه �إذا �أقدمتم عليها ،ف�إمنا
تكونوا ق��د ف��ومت الفر�صة على جناح
امل���ش��روع ال��رام��ي �إىل مت��زي��ق �سورية،
�أر�ضاً و�شعباً وم�ؤ�س�سات..
ف ��أن �ت��م م �ك��رم��ون وم��رح��ب ب �ك��م يف
ال ��دول امل�ست�ضيفة �أو ال �ت��ي تت�سابق
على ا�ست�ضافتكم ،ما دمتم تخدمون
م �� �ش��اري �ع �ه��ا امل �� �ش �ب��وه��ة ال �ت ��ي ت���ص��ب
يف امل� ��� �ش ��روع اال� �س �ت �ع �م��اري اجل��دي��د
للمنطقة.
و�أنتم �ستكرّمون من �شعبكم وقومكم
ولو جتر�أمت على ف�ضح مالب�سات امل�ؤامرة
بالتوقف ع��ن ال�ت��زود مبالها و�سالحها
و�آرائها وخططها الهدّامة..
ال� �ل� �ه ��م اه� ��دن� ��ا ج �م �ي �ع �اً ال� ��� �ص ��راط
امل�ستقيم..

هنا الحارات الدمشقية بالماليا تستتر وبالعفة تلتحف،
تطرق أبوابها فيبسط لك الجود والكرم كفّ يهما ..خلف كل باب
حكاية نخوة وم��روءة ،ح��ارات تعبر سكك اآلالم ،تخرق جدول
األحزان ،وتنساب مع شالالت الصمود ،تحط رحالها على ضفاف
بحيرة تنفجر منها نوافير الكبرياء ،تسقي بآللئ كرامتها
الخوخ والليمون والرمان ،تفوح رائحة النرجس والريحان ،فتزين
الياسمين أحواض اإلباء ،وتعلو النداءات« :الله ..وسورية ..وبشار».
استفاقت الشام على زغاريد الحارات ،فقد استُ شهد الممثل
المقاوم محمد أحمد رافع على أيدي أع��داء اإلنسانية؛ عناصر
«الجيش السوري الحر» ..محمد رافع على األكتاف شهيدًا يدخل
نعشه «باب الحارة» مكفّ نًا بعلم سورية العربية ..رحل محمد رافع
ولكن «باب الحارة» لم ولن يغلَ ق ،فقافلة المقاومين تزخم باألبطال
األحرار المدافعين عن سورية ،والحامين لواءها ،والذين ينتظرون
خط بدمائه الزكية على
يمن الرحمن عليهم بالشهادة ..رافع َّ
أن ّ
كفنه وفوق التبر وتحت الثرى كلمات ليست كالكلمات فوصلت
الرسالة:
«هنا الشام ،شام العروبة ،شامة الدنيا التي أذابت العالم
بحسنها ،هنا الشام من قاسيونها تنثر ذرات الحب على العالم..
هنا الشام المآذن والكنائس فكل مئذنة تكبر وتهلل وتدعو
ألبطال الجيش العربي السوري بالنصر المبين ،هناك حيث
الجامع األموي حمائم تصغي للقداديس ،وتضيئ شموع األماني
والكنيسة تنصت للصلوات الخمس وترتل قنوت الحب لسورية
األبية ،فمع الفجر يستيقظ حماة الديار يسرحون جدائل الصبح
الذهبية يحملون عتيدهم وعدتهم ،وإلى الساح حيث اإلرهابيون
والمخربون ..فسالم وألف سالم لكم أيها األحرار ،يا من تصونون
ببذلتكم خدر المرأة وطهرها ،يا من ترسمون برموشكم بسمة
البراءة على وجه طفل خائف ،يا من تحموا بين أهدابكم الشيخ
والكهل من بطش العابثين ،يا من تخبّ ئون تحت خوذاتكم تراب
الشام عبق الحنين والمقاومة...يا ويا...
ألم بك من
يا شام سقيت من دموعي البحر والسحب على ما ّ
جرح غائر بسكين المتغربنين أعداء اإلنسانية ،فأنت الكلمات
واأللحان ،ال بل أنت أغنية الحرية ..أنت األلوان واألوراق ،ال بل أنت
لوحة الصمود ،أنت الفل والبنفسج ،أنت جداول الحب الرقراقة ،ال
بل أنت جنة بابها اإلباء ومفتاحها العزة ،أنت نجوم الجهاد في
ليل الكفاح ،ال بل أنت فلك المقاومة الفسيح..
حاكوا المكائد لضرب عرين األسد ،ولكن خسئوا ،فاألسد عالي
الجبين مكلل بغار األخيار ،هذه الشام هكذا كانت وكذا ستبقى
حامية الحمى.
رحم الله الممثل المجاهد والمقاوم الباسل محمد أحمد رافع.

نبيه الأعور

خلود حمد الرمح

رئي�سا وزراء تركيا وقطر

ح�ي�ن ت�ن�غ�م����س ي��د جم��رم��ي احل� ��رب يف ال�ك�ي��ان
ال���ص�ه�ي��وين ب��دم��اء الفل�سطينيني ،ال يح�سبون
عادة �أي ح�ساب للقوانني الدولية ،وال ل��ردات فعل
ال��زع�م��اء ال �ع��رب� ،أو غ�ضب اجل�م��اه�ير املفجوعة
من هول املجازر ،وال مل�سريات االحتجاج التي تلف
معظم ع��وا��ص��م ال��دن�ي��ا يف ال���ش��رق وال �غ��رب ،فكلها
بنظرهم ،كما تبجح اجلزار ارييل �شارون يف �إحدى
مقابالته الإذاع �ي��ة ،فلكلورات �شعبية تكرث فيها
الأنا�شيد الثورية ،والأه��ازي��ج ال�شعبية ،ولكن ،يف
املح�صلة الأخرية ،ال تقدم يف الواقع قيد �أمنلة وال
ت�ؤخر.
وظ��ل �أك�ث�ر ال��زع�م��اء ال�ع��رب ،حتى وق��ت قريب،
ي ��ردّون ع�ل��ى امل �ج��ازر بخطب رن��ان��ة ي�ت�ه��ددون بها
ال�ع��دو ،ويتوعدونه بدفع الثمن �آج�ل�اً �أم عاجالً،
ولكن بعد �سبعني �سنة من الفعل ال�صهيوين على

هـنــــا الـشــــــام..

الأر�ض وردات الفعل العربية يف الفراغ ،و�صلنا اليوم
�إىل عهد مل يعد ي�ستحي فيه امل�ست�أثرون بال�سلطة
وال�ث�روة يف ب�لادن��ا ،ب ��أن يعلنوا عجزهم ال�ت��ام عن
اتخاذ �أية خطوة لردع العدو و�إيقاف املجزرة التي
ترتكب على �شا�شات العامل �ضد �أطفال غزة ون�سائها
و�شيوخها.
«ب �� �ص��راح��ة� ،أ��ص�ب�ح�ن��ا ك��ال �ن �ع��اج» ،ع �ب��ارة ق��ال�ه��ا
رئي�س وزراء دول��ة عربية «مرموقة» ،ومل يالحظ
بعينه احلوالء �أن املقاومني يف غزة ميطرون مدن
الكيان الغا�صب بال�صواريخ ،ورمب��ا ال يعترب هذا
ال�ترا��ش��ق م��ن الأف �ع��ال املمكنة واحلقيقية ،وقبل
�أ�سبوعني فقط كان يطالب مبد املعار�ضة امل�أجورة
ب�أ�سلحة نوعية لإ�سقاط الطائرات ال�سورية ،فلماذا
مل ي�خ�ط��ر ب�ب��ال��ه ،ول��و م��ن ب��اب رف��ع ال�ع�ت��ب ،ب ��أن
يطالب زمالءه من القادة بت�سهيل مرور الذخائر

وال �� �ص��واري��خ ألن��ا���س م��ا زال ��وا ي� ؤ�م�ن��ون ب��امل�ق��اوم��ة
و�إمكانية الفعل؟
ال �أفهم معنى وج��ود ه��ذه الدولة امل�سخ وال �س ّر
«ق��وت�ه��ا و� �س �ح��ره��ا» ،و�أت �� �س��اءل م��ا ق�ي�م��ة زعمائها
وحقيقة �أوزانهم يف عداد الب�شر بعيداً من قناطري
الم ��ة؟ و�أ�ستغرب
امل��ال امل���س��روق م��ن خ�ي�رات ه��ذه أ
كيف انخدع معظم من نح�سبهم يف جبهة املمانعة
والت�صدي� ،سواء من ال��دول الر�سمية �أو املنظمات
الأهلية ،فرددوا يف منا�سبات متنوعة �أن�شودة «�شكراً
قطر»! وكان �آخرها يف غزة اجلريحة.
مل تغب ��ص��ورة �أم�ي�ر قطر ورئ�ي����س وزرائ ��ه عن
الم��ة يف ه��ذه احلقبة
�أي ح��دث م�صريي واجهته أ
ال �� �س��وداء م��ن ت��اري�خ�ه��ا ،ف��وج��دن��اه��ا تتو�سط حلل
اخل�لاف��ات ب�ين خمتلف ال�ق��وى اللبنانية ،وت�سعى
مل�صاحلة �أق�ط��اب فل�سطني ،وتتدخل حلل م�شاكل

ال�سودان ال�سيا�سية واالقت�صادية ،وتبني امل�شاريع
ال �ع �م��ران �ي��ة يف � �س��وري��ة ،وت �ت��و� �س��ط حل ��ل م���ش��اك��ل
ال �� �ص��وم��ال ،وال �ي �م��ن ،وال �� �ص �ح��راء ال �غ��رب �ي��ة ،ويف
منا�سبات عديدة ال جمال هنا لذكرها ،ويف كل مرة،
كانت الإم��ارة تخرج «ب� أ�ي��اد بي�ضاء» ،وكانها رائ��دة
الإ�صالح يف الأمة.
وحني جاء «الربيع العربي» �أزهرت «دراهم» قطر
على ك��ل �ساحاته ،ال�ت��ي ابتلت بالتخريب وال�ه��دم
واجل��رمي��ة والإن�ق���س��ام ،حت��ت م�سميات ال��دف��اع عن
«احلرية وحقوق الإن�سان و�إن�صاف املر�أة ،»..و�ضرب
حكام قطر موعداً لربيعهم اخلا�ص يف عام 2013
�أو بعده� ،آملني ب��أن ي�أتي ب�شكل «�سلمي وطوعي»،
ومن دون خلع �أحد و�إعادة تن�صيب �آخر ..هذا وعد
�أ��س�ي��اده��م ال�صهاينة« ،و َم��ا َي� ِع� ُد ُه� ُم ال����شَّ � ْي��طَ ��ا ُن �إِال
ُغرُورًا».
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بيروتيات
السينما في بيروت منذ أن كانت صامتة []3/3

ابنة تنورين تشارك في إنتاج الفن السابع
ب�يروت كانت من �أوائ��ل العوا�صم التي عرفت ال�سينما منذ �أن كانت
�صامتة ،ف�شهدت �أفخم ال�صاالت التي متيزت بهند�ستها الرائعة و�أثاثها
ال�ف�خ��م ،وجت�ه�ي��زات�ه��ا احل��دي�ث��ة يف ت�ل��ك الأزم �ن ��ة ،وال �ت��ي ك��ان��ت تتطور
با�ستمرار مع تطور �صناعة الفن ال�سابع.
لقد دخل لبنانيون كثريون هذه ال�صناعة الفنية النوعية� ،سواء
عرب �إقامة دور ال�سينما� ،أو عرب الدخول يف هذا امليدان الفني عرب
التمثيل� ،أو عرب الإنتاج ،الذين يبقى �أبرزهم �آ�سيا داغر التي �أ�س�ست
يف م�صر �شركة �إنتاج نوعية يف ع�شرينيات القرن املا�ضي ،بحيث �إن
البريوتيني �أقبلوا على �أفالم �آ�سيا (كما جاء يف كتاب بريوتنا) ب�شكل
كثيف حني عر�ضها يف ال�صاالت البريوتية ،كفيلم «غ��ادة ال�صحراء»
ال��ذي عُر�ض �سنة  1929يف التياترو الكبري ،وفيلم «وخ��ز ال�ضمري»
ال ��ذي ُع��ر���ض �سنة  1932يف ��ص��ال��ة �سينا روي� ��ال ،وم��و��ض��وع��ه در���س
�أخ�لاق��ي لل�شرق وال�غ��رب ،وفيلم «ع�ي��ون �ساحرة» ال��ذي ُع��ر���ض �سنة
 1933يف الرويال �أي�ضاً.

�آ�سيا داغر  -ابنة تنورين � -سافرت �إىل م�صر يف الثالثينات من
القرن املا�ضي وان�صرفت للتمثيل ،ثم تبعتها ابنة �شقيقتها ماري
كويني ،وقدمتا الكثري من اجلهد وامل��ال يف �سبيل تقدم ال�سينما
العربية ،وتدور ق�صة فيلم «غادة ال�صحراء» حول قيام رئي�س قبيلة
عربية باختطاف فتاة خمطوبة �إىل ابن عمها ،وهو �أي�ضاً رئي�س
قبيلة عربية ،وت��زوج�ه��ا على ك��ره منها ،طمع بها خ��ادم زوج�ه��ا،
ف�ساعدها على الفرار ،ثم ردته عن نف�سها وقتلته ،وانطلقت �شريدة
يف ال�صحراء ،حتى التقت بابن عمها ،ثم تالقت القبيلتان واقتتلتا
وانت�صر اخلطيب ورجعت �إليه خطيبته ،وقد �أراد امل�ؤلف �أن يظهر
�شهامة العرب و�أنفتهم.
يُذكر �أن ماري كويني كانت ت�شبه خالتها �شبهاً كبرياً ،وحدث �أن
كانت يوماً يف �إحدى دور ال�سينما مع عائلتها ،وكان يف لوج جماور
لها بع�ض ال�سيدات اللواتي �أطلن النظر �إليها ،ودار بينهن �أثناء
اال�سرتاحة ح��وار هام�س� ،سمعت م��اري كويني بع�ضه ،فقد راهن

بع�ضهن البع�ض على �أنها �آ�سيا ،ثم مالت �إحداهن على ماري كويني
وقالت لها :م�ش ح�ضرتك ال�ست �آ�سيا؟
ومل ت� أش� ماري �أن تفقد �إحداهن الرهان ،فابت�سمت وقالت�« :أنا �آ�سيا
ال�صغرى».
خ�ت��ام�اً ،ف ��إن دور ال�سينما يف و��س��ط ب�ي�روت ال�ت��ي ك��ان��ت مميزة
بفخامة �صاالتها� ،أتت عليها معاول احلريرية ال�سيا�سية ،بعد نهاية
احلرب ،ف�سحقت ال�صاالت البريوتية العريقة ب�شكل وح�شي ،كما
دمرت الأبنية ذات التاريخ والرتاث والعراقة ،مع �أنه كان يلزمها
ترميم فقط ،وكل ذلك بهدف �إلغاء الذاكرة اجلمعية لأهل بريوت
ونا�سها ،الذين ت�شردوا الآن يف كل الأمكنة املحيطة والقريبة..
وحتى البعيدة عن العا�صمة ،وت�ؤكد الأرق��ام والوقائع �أن ما بقي
من �أهل بريوت يف مدينتهم ال يتجاوز الـ 17باملئة.

�أحمد

بيروت تحتضن معرض «واقعي في صورة» لألطفال الالجئين
ك�ع��ادت�ه��ا يف اح�ت���ض��ان ج�م�ي��ع �ضيوفها،
احت�ضنت بريوت معر�ض «واقعي يف �صورة»،
ل �ل �� �ص��ور ال �ف��وت��وغ��راف �ي��ة ال �ت ��ي ال�ت�ق�ط�ه��ا
 250طف ًال و�شاباً من مدار�س وخميمات
الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان بعد�ساتهم،
يف م�سرح امل��دي�ن��ة يف ��ش��ارع احل �م��راء ،ال��ذي
ك ��ان وال ي� ��زال ق�ب�ل��ة ال �ك �ث�ير م��ن امل�ث�ق�ف�ين
والأدباء وامل�صورين ،توافد احل�ضور مل�شاهدة
جمموعة مم�ي��زة م��ن ال���ص��ور ال�ت��ي تتحدث
ع��ن واق ��ع ح �ي��اة ه � ��ؤالء الأط �ف ��ال وبيئتهم
التعليمية ،والتي حتمل م�شاهد حقيقية من
حياتهم يجهلها الكثريون.
ب�ت�ن�ظ�ي��م م ��ن «الأون � � � � ��روا» وجم �م��وع��ة
«مهرجان ال�صورة  -ذاكرة» ،وبرعاية كرمية
من االحتاد الأوروبي ،اجتمعت �أحالم املا�ضي
وتطلعات امل�ستقبل يف ه��ذا املعر�ض العفوي
ال ��ذي �أجن ��زه الأط �ف��ال ال�لاج�ئ��ون �أم�ل� ًا يف
حياة �أف�ضل.
وك��ان��ت الأون � ��روا ب��ال�ت�ع��اون م��ع جمعية
«ذاك ��رة» ،قامتا ب�ت��دري��ب ع��دد م��ن الأط�ف��ال
على �أل��ف ب��اء الت�صوير� ،ضمن ور���ش عمل
��ش��ارك فيها متخ�ص�صون وخ�ب�راء ،قبل �أن
متنحهم الكامريات فور االنتهاء من مرحلة
ال�ت��دري��ب ،ل�ي�ج��وب��وا � �ش��وارع امل�خ�ي�م��ات التي
يعي�شون فيها ،ومدار�سهم التي يرتادونها
ي��وم �ي �اً ،ب�ح�ث�اً ع��ن � �ص��ور مم �ي��زة ت�خ�بر عن
واقع حياتهم وم�شاهداتهم اليومية وبيئتهم
التعليمية ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ت��وث�ي��ق عمليات
�إعادة ت�أهيل البيوت يف بع�ض املخيمات.
وق��د جمع ه ��ؤالء الأط�ف��ال ق�ص�صهم يف
�صور فوتوغرافية حتت عنوان« :واقعي يف
��ص��ورة -م��اذا يعني التعليم بالن�سبة ل��ك؟»،
وجاء العنوان الثاين امتداداً ملبادرة االحتاد
الأوروب� � ��ي ال�ق��ائ�م��ة م�ن��ذ � �س �ن��وات لتح�سني
ال�ت�ع�ل�ي��م يف م ��دار� ��س امل �خ �ي �م��ات ،اف�تر��ش��ت
ال�صور جدران م�سرح املدينة و�صالة عر�ضه،
وت��دل��ت م��ن �سقفه يف ك��ادرات ��س��وداء ،و�سط
�إ� �ض��اءة مم�ي��زة ودي�ك��ور ب�سيط و�أن�ي��ق يف �آن،

ويف زاوية احت�شد فيها الزوار علقت ر�سومات
لأطفال �صغار حملت طموحاتهم و�آمالهم،
ومل يغب عنها احللم بالعودة �إىل بالدهم،
لا ع��ن ال�ترك�ي��ز ع�ل��ى �أه�م�ي��ة ال��درا��س��ة
ف���ض� ً
لتغيري واقعهم من خالل ر�سم �أنف�سهم ،وهم
ي��رت��دون ث��وب ال�ت�خ��رج �أو تخطيط ع�ب��ارات
كـ«العلم نور ،بالعلم ن�ؤمن امل�ستقبل».
� 50صورة
بلغ عدد ال�صور املعرو�ضة نحو اخلم�سني
� �ص��ورة ،وه ��ي اخ �ت�ي�رت م��ن ب�ي�ن امل �ئ��ات من
ال���ص��ور ال�ت��ي التقطها الأوالد بعد�ساتهم،
ومل ي�ف� ّوت��وا فيها م�شهداً �أو ك ��ادراً الف�ت�اً يف
خميماتهم �إال والتقطوه ،وق��د متكنوا من
وراء عد�ساتهم من رواي��ة ق�ص�صهم التي ال
يعرفها من يعي�ش خ��ارج املخيمات ،ومن �أن
ي�ل�ق��وا ال���ض��وء ع�ل��ى م���ش��روع�ين ك�ب�يري��ن مت
تنفيذهما يف خميمات ل�ب�ن��ان ،بتمويل من
االحت��اد الأوروب ��ي يتعلقان بت�أهيل املدار�س
والبيوت.

الب�ن�ي��ة املتال�صقة،
ال �� �ش��وارع ،ال�ن��ا���س ،أ
الط� �ف ��ال
الأزق� � � ��ة ،امل �ت ��اج ��ر ،ال� ��� �س� �ي ��ارات ،أ
الذين ت�سربوا من امل��دار���س و�أج�ب�روا على
العمل يف �سن م�ب�ك��رة ،الفقر ال �ب��ادي على
ال �ب �ي��وت ،امل���س�ن��ون ال��ذي��ن ن�ط�ق��ت عيونهم
الط �ف��ال ال��ذي��ن يلعبون
بتاريخ ال ين�سى ،أ
يف ال �� �ش��وارع ال�ف�ق�يرة وو� �س��ط امل �ب��اين �شبه
املهدمة ،الأمهات احلاملات مب�ستقبل �أف�ضل
الن� ��ارة وك��اب�لات�ه��ا ،االزدح� ��ام،
لأوالده � ��ن ،إ
الث��اث يف البيوت ،ال�شعارات التي
ب�ساطة أ
متجد حلم الرجوع �إىل فل�سطني ،ر�سومات
ن��اج��ي ال�ع�ل��ي وب�ع����ض ل��وح��ات ال�غ��راف�ي�ت��ي،
وحتى بقية الأطفال وال�شبان الزمالء وهم
يحملون كامرياتهم ،كلها م�شاهد ظهرت يف
املعر�ض.
ال�صورة ذاكرة
خ�ل�ال امل �ع��ر���ض ،مي�ك��ن ل �ل��زائ��ر ب�شكل
��س��ري��ع ،مالحظة �شخ�ص يتمتع بحما�سة
ع��ال �ي��ة ،ي�ت�ن�ق��ل ب�ي�ن احل �� �ض��ور ،ي���ش��رح عن

الط�ف��ال عن �إجنازاتهم
املعر�ض ،وتدريب أ
اجلميلة ،وه��و رم��زي حيدر مدير امل�شروع
ورئ�ي����س ق�سم ال�ت���ص��وي��ر يف مكتب ب�يروت
للوكالة الفرن�سية ،ال��ذي �سبق �أن �أ�شرف
على العديد من املعار�ض امل�صورة لالجئني
الفل�سطينيني ،وال ��ذي ك��ان م��ن �أ��ص�ح��اب
املبادرة بالدرجة الأوىل ،عن املعر�ض يقول:
«من خالل �صور املعر�ض ،ميكن بكل و�ضوح
مالحظة �شفافية و�صدق �صور الالجئني،
مقارنة ب�صور امل�صور املحرتف ،الذي ي�أخذ
��ص��وره ب�ن��اء على ه��دف حم ��دد» ،الف�ت�اً �إىل
�أن معظم ال�صور التي التقطها الالجئون
الفل�سطنينيون حتمل �إىل حد بعيد م�سعى
للبحث عن الذات وحتديد الهوية والإ�ضاءة
ع �ل��ى م �ع��ان��اة م� ��ا ،م �� �ش�ي�راً �إىل «�أن ه��ذا
املعر�ض هو فر�صة ل�نرى نظرة الالجئني
الفل�سطينيني ال�شباب �إىل �أهمية عي�شهم
بكرامة ،ويف بيئة �صحية و�آمنة ،واحل�صول
على تعليم جيد».
ي �ه��دف امل �� �ش��روع ،ب�ح���س��ب ح �ي��در� ،إىل
تعزيز ثقافة ال�صورة وت��دري��ب امل�شاركني
فيه على تقنيات الت�صوير الفوتوغرايف،
«نحن يف ع�صر ال�صورة واالن�ترن��ت ،ع�صر
التوا�صل االجتماعي ،حيث يتاح لكل النا�س
الخ��ري��ن ور�ؤي��ة حاالتهم،
م�شاهدة �صور آ
الت�صوير مل يعد حم���ص��وراً بفئة حم��ددة
كال�سابق ،حالياً انتفى ه��ذا امل��و��ض��وع ،لأن
ك ًال منا ي�ستطيع التقاط ال�صور بالهاتف،
ب � آ�ل��ة ال�ت���س�ج�ي��ل ،ب��ال �ك��ام�يرا ،ب�ك��ل و��س��ائ��ل
االل�ك�ترون�ي��ات احل��دي�ث��ة» ،لكن االخ�ت�لاف
ي�ظ�ه��ر يف ال �� �ص��ور ،ف�ب�ين م���ص��ور مي��ار���س
فن الت�صوير كهواية ،وب�ين م�صور تعرف
وت ��درب على تقنيات الت�صوير ،ثمة فرق
�شا�سع� ،إال �أن لبع�ض الأوالد موهبة فطرية
ميكن العمل عليها لتحويلهم �إىل م�صورين
حمرتفني ،وهذا هو امل�سعى على ما يبدو.
و�أ� � �ض � ��اف« :ك �م ��ا �أن� �ن ��ا ن��ر� �س��ل ق��ري �ب �اً
الجئني فل�سطينيني من لبنان �إىل �إ�سبانيا

ل�ل�ت��دري��ب ،وذل��ك لتعميم ثقافة ال�صورة
املفقودة يف عاملنا العربي».
جتدر الإ�شارة �إىل �أن جمعية «مهرجان
ال�صورة ذاك ��رة» التي ينتمي �إليها رم��زي
حيدر ،كان �سبق �أن نفذت �سابقاً م�شروعي
«حل �ظ ��ة» ( يف ال �ع ��ام  ،)2007و«م� ��ا بعد
اللحظة» (يف العام  ،)2009و�أم��ن امل�شروع
الأول  500ك� ��ام�ي��را ل� �ك ��ل  500ط�ف��ل
فل�سطيني ترتاوح �أعمارهم ما بني  6و12
عاماً يف  12خميماً يف لبنان ،حيث عملوا
من خ�لال الكامريا على ت�صوير واقعهم
الط �ف��ال نحو � 13أل��ف
املعي�شي ،والتقط أ
��ص��ورة ن�شر منها  141يف ك�ت��اب ��ص��در مع
نهاية امل���ش��روع ،و�أق�ي��م معر�ض �صور �ضم
�� 71ص��ورة ج��ال يف م�ن��اط��ق لبنانية ع��دة
ويف اخل� ��ارج ،وع�م��ل امل���ش��روع ال �ث��اين على
توفري دورات تدريب مكثفة يف الت�صوير
لـ 250م �� �ش��ارك �اً م ��ن ال �� �ش �ب��اب ال�ل�ب�ن��اين
والفل�سطيني املهم�ش ،بهدف بناء ج�سور
ت �ل��اقٍ يف م ��ا ب�ي�ن�ه��م وم �� �س��اع��دت �ه��م على
حت�سني ظروفهم املعي�شية ،و�أقيم معر�ض
ل �� �ص��ور امل �� �ش�ت�رك�ي�ن يف ن �ه��اي��ة امل �� �ش��روع.
�أم ��ا يف ال �ع��ام  ،2010ف� أ�ط�ل�ق��ت اجلمعية
م�شروعها الثالث «دار امل�صور» ،الذي ي�شكل
مكان التقاء لكل من ميتهنون الت�صوير
�أو يهوونه ويطورون تقنياتهم �ضمن �أط ٍر
عدّة ون�شاطات متنوعة ت�ضم دورات تدريب
وتعليم الت�صوير ،معار�ض ،ندوات ورحالت
ت�صويرية.
ثم جاء معر�ض «ر�ؤى» ،لتعود اجلمعية
ال �ي��وم وب��ال �ت �ع��اون م��ع االحت � ��اد الأوروب � ��ي
والأونروا لتفتتح معر�ض «واقعي يف �صورة»،
وق ��د ح�م��ل امل�ل���ص��ق ال�تروي �ج��ي للمعر�ض
الأخ �ي�ر � �ص��ورة ف�ت��اة ��ص�غ�يرة ح��امل��ة حتمل
بيدها علم فل�سطني ،يف �إ�شارة �إىل �أنها متثل
جميع الالجئني يف لبنان كباراً و�صغاراً.

هنا مرت�ضى
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ثقافة

وقفـات مع التفجيـرات التي تقـع في الجزائر
ي�ف��اجَ � أ� اجل��زائ��ري��ون م��ن ح�ين �إىل
الم�ن�ي��ة يف
�آخ ��ر ،م�ن��ذ ب��داي��ة الأزم� ��ة أ
مطلع الت�سعينيات من القرن امليالدي
امل��ا��ض��ي ،بتفجريات تقع هنا وهناك
يف ��ش�ت��ى �أن� �ح ��اء ال ��وط ��ن ،وال يخفى
م��ا ي�ترت��ب ع��ن ه��ذه ال�ت�ف�ج�يرات من
�أ�ضرار وم�آ�س و�أحزان تتجرعها البالد
والأ�سر والأفراد.
ل ��ذا �أردتُ �أن �أب �ّي�رنّ ر�أي ال���ش��رع
احلنيف يف هذه التفجريات؛ من باب
احلر�ص على م�صلحة البالد والعباد
عموماً ،ومن باب منا�صحة من يتجر�أ
ال� �س �ه��ام ف�ي�ه��ا؛ �إع� ��داداً
ع�ل��ى فعلها و إ
وتخطيطاً وتنفيذاً� ،أو دعماً وم�ساندة
م ��ادي ��ة �أو م �ع �ن��وي��ة ،ح �ت��ى ي��راج �ع��وا
�أنف�سهم ويعودوا �إىل ر�شدهم.
وميكن يل �أن �أب�ّي نّ ما �أردت بيانه
من خالل الوقفات الآتية:
ال ��وق� �ف� �ـ ��ة الأوىل� :أن يف ه ��ذه
الل�ه��ي
ل�م��ر إ
ال�ت�ف�ج�يرات خم��ال�ف��ة ل� أ
القا�ضي ب�س�ؤال �أه��ل العلم يف ك��ل ما
ي�ست�شكل على امل�سلم من �أمور ،فالأ�صل
يف امل�سلم �أن يعود يف النوازل وامللمات
أله � ��ل ال �ع �ل��م امل �ع �ت�َب�رَ ي��ن امل �ع��روف�ين
الذين تلقت الأمة الإ�سالمية علمهم
بالقبول ،ف�ه��ؤالء هم الذين �أم��ر اهلل
ت�ع��اىل ع�ب��اده امل� ؤ�م�ن�ين �أن ي�س�ألوهم،
و�أن يتعرفوا من خاللهم على الأحكام
ال�شرعية .قال تعاىل} :فا�س�ألوا �أهل
الذكر �إن كنتم ال تعلمون{.
وملا نرجع �إىل ه�ؤالء� ،سوف جندهم
جممعني على حت��رمي وجت��رمي هذه
التفجريات و�أمثالها من الأعمال التي
تروع الآمنني ،وتزهق الأرواح ،وتتلف
الأموال واملمتلكات.
ويل �أن �أ�سوق يف ه��ذا املقام كالماً
الم��ة
يف عمق امل��و��ض��وع ألح��د �أع�ل�ام أ
يف ه��ذا ال�ع���ص��ر ،وه��و ال���ش�ي��خ يو�سف
ال�ق��ر��ض��اوي« :و�إين ألت �� �س��اءل :كيف
ي��زع��م ه � ��ؤالء ال��ذي��ن ي���س�ف�ك��ون دم��اء
�أهليهم �أنهم �إ�سالميون ،وهم يرف�ضون
الدعوة �إىل امل�ساملة وامل�صاحلة ،يف حني
ي� أ�م��ر ال �ق��ر�آن ال�ك��رمي بقبول الدعوة
�إىل امل�ساملة م��ن احلربيني امل�شركني
ال��ذي��ن ق��ات �ل��وا امل���س�ل�م�ين ،وب��د�ؤوه��م
بالعدوان ،فيقول تعاىل} :و�إن جنحوا
لل�سلم فاجنح لها وتوكل على اهلل �إنه
هو ال�سميع العليم{ ،فكيف �إذا كانت
هذه الدعوة للم�ساملة بني �أهل القبلة
بع�ضهم بع�ض؟! وكيف ي�ستبيح ه�ؤالء
دماء الأبرياء بتفجرياتهم الهمجية،
وق��د ح��رم اهلل ت�ع��اىل قتل النف�س �إال
باحلق؟! وقرر القر�آن مع كتب ال�سماء
}�أنه من قتل نف�ساً بغري نف�س �أو ف�ساد
يف الأر�ض فك�أمنا قتل النا�س جميعا{،
وقال عليه ال�صالة وال�سالم« :لزوال
الدنيا �أه��ون على اهلل م��ن قتل رجل
م���س�ل��م» ،و�أ ّن �ـ��ب ال�ن�ب��ي عليه ال�صالة
وال���س�لام �أ��س��ام�ـ��ة ب��ن زي�ـ��د ع�ل��ى قتله
رجال م�شركاً يف املعركة وقد قال« :ال

خالل �إحدى جل�سات امل�ؤمتر

�إله �إال اهلل» قائالً« :من لك بال �إله �إال
اهلل ي��وم القيامة»؟ فقال �أ�سامة« :يا
ر�سول اهلل �إمنا قالها خمافة ال�سالح».
قال�« :أفال �شققت عن قلبه حتى تعلم
من �أجل ذلك قالها �أم ال ،من لك بال
�إل ��ه �إال اهلل ي��وم ال �ق �ي��ام��ة»؟! .ي�ق��ول
�أ�سامة« :فما زال يقولها حتى وددت
�أين مل �أ��س�ل��م �إال ي��وم �ئ��ذ» ..وه� ��ؤالء
ي�ت�ع�م��دون ق�ت��ل �أه ��ل «ال �إل ��ه �إال اهلل»
بالع�شرات وامل �ئ��ات وال ي�ب��ال��ون .فمن
�أي��ن ي�ستقي ه ��ؤالء �أفكارهم ال�سوداء
ال�ت��ي ت�ستحل ق�ت��ل ال�ن��ا���س باجلملة،
وال��ر� �س��ول ال �ك��رمي ي �ح��رم �أن ي�شري
امل���س�ل��م �إىل �أخ �ي��ه ب��ال �� �س�لاح ،جم��رد
الإ�شارة حمرمة»؟!
الوقفـة الثانية� :أن فيها م�شابهة
لفعل اليهود الذين يخربون بيوتهم
ب�أيديهم :لقد حدثنا القر�آن الكرمي
عن يهود بني الن�ضري الذين �أجالهم
النبي �صلى اهلل عليه و�آل��ه و�سلم عن
امل��دي �ن��ة ��س�ن��ة 4هـ؛ مل��ا ظ �ه��رت منهم
اخليانة ،عندما حاولوا اغتياله عليه
ال���ص�لاة وال �� �س�لام ،ل�ك��ن اهلل ع�صمه
م�ن�ه��م ،ف�ل�م��ا ح�ك��م عليهم ب��اخل��روج،
�أم� ��ره� ��م �أن ال ي � � أ�خ� ��ذوا م �ع �ه��م م��ن
ممتلكاتهم �إال ما حتمله �إبلهم ،ولذا
ف�إنهم كانوا يخربون بيوتهم ب�أنف�سهم،
وذلك بنزع �أبوابها و�شبابيكها و�أوتادها
وج��ذوع �سقفها ،وم��ن قبل ذل��ك ،كان
النبي عليه ال���ص�لاة وال���س�لام ،ومن
م�ع��ه م��ن ال���ص�ح��اب��ة ،ق��د حا�صروهم
�أي��ام �اً ،ث��م ا��ض�ط��روا �إىل �أن يقطعوا
وي� �ح ��رق ��وا ن �خ �ي �ل �ه��م وب �� �س��ات �ي �ن �ه��م،
ويهدموا ح�صونهم؛ حتى ي�ست�سلموا.

ق � ��ال ت � �ع� ��اىل} :ي � �خ ��رب ��ون ب �ي��وت �ه��م الإ� �س�لام وامل�سلمني لغري امل�سلمني؛
ب�أيديهم و�أيدي امل�ؤمنني فاعتربوا يا الأم � ��ر ال� ��ذي ي�ن�ف��ره��م م��ن دي ��ن اهلل
�أويل الأب�صار{.
تعاىل .في�صبح املفجرون بذلك ممن
ونحن جند ه�ؤالء الذين يقومون فتنهم ع��ن دي��ن اهلل احل ��ق ،فيقعون
بهذه التفجريات ونحوها من الأعمال ف �ي �م��ا ك� ��ان ي �ت �خ��وف م �ن��ه ع� �ب ��اد اهلل
التي حتدث تخريباً ودماراً باملمتلكات ال�صاحلون عندما كانوا يدعون ربهم
العامة واخل��ا��ص��ة ،جندهم ق��د فعلوا بقولهم} :ربنا ال جتعلنا فتنة للذين
م��ا فعله ي�ه��ود بني الن�ضري و�أك�ث�ر ..كفروا واغفر لنا ربنا �إنك �أنت العزيز
فكم م��ن مبان ومن�ش�آت حكومية� ،أو احلكيم{.
التي ميلكها �أفراد النا�س قد �أ�صبحت
 و�أم� � ��ا م ��ن ح �ي��ث �إت �ي��ان �ه��ا علىحطاما� ،أو حلقتها �أ� �ض��راراً ج�سيمة مق�صد النف�س؛ ف�إن هذه التفجريات
ب�سبب هذه الأعمال؟!
حت�صد �أرواح آ
الح��اد �أو الع�شرات من
النا�س مبن فيهم املفجرون �أنف�سهم،
الوقفـة الثالثة� :أن اهلل تعاىل يترب�أ �إذا كانت العملية انتحارية ،وتخلف
من فاعليها ،ذلك �أن اهلل تعاىل توعّد �أي�ضا �إعاقات عند عدد �آخر منهم؛ �إذ
م��ن جت��ر�أ على قتل امل��ؤم��ن بغري حق �إن بع�ضهم تبرت �أجزاء من �أج�سادهم،
متعمداً بوعيد تكاد ال جتد له نظرياً �أو ت��ذه��ب م�ن��اف��ع ب�ع����ض �أع���ض��ائ�ه��م،
يف الن�صو�ص ال�شرعية ،قد رتب على كمنفعة الأذن ال�ت��ي ه��ي ال�سمع ،من
فعل مع�صية �أخرى .يقول اهلل تعاىل :خ�ل��ال ال �� �ص �م��م ال � ��ذي حت ��دث ��ه ق��وة
}وم��ن يقتل م�ؤمنا متعمدا ف�ج��ز�آ�ؤه االنفجار .هذا كله ف�ضال عن اجلروح
جهنم خ��ال��دا فيها وغ�ضب اهلل عليه اخل�ف�ي�ف��ة� ،أو اخل �ط�يرة ال �ت��ي ي�شفى
ولعنه و�أع��د له عذابا عظيما{ ،فهذا م�ن�ه��ا امل �� �ص��اب ب �ع��د ال �ع �ن��اي��ة الطبية
الوعيد ت�ضمن �أربع عقوبات :اخللود املركزة.
يف ن ��ار ج �ه �ن��م ،وغ �� �ض��ب اهلل ت �ع��اىل،
 و�أم ��ا ك��ون�ه��ا ت ��أت��ي ع�ل��ى مق�صدوالطرد من رحمته ،والعذاب الأليم .العر�ض؛ ذلك لأن عورات ن�ساء ورجال
الوقفـة ال��راب�ع��ة� :أن�ه��ا ت��أت��ي على �ستنك�شف يف ��س��اح��ة التفجري وح�ين
امل �ق��ا� �ص��د ال� ��� �ض ��روري ��ة ال� �ت ��ي ج ��اءت اال�ستطباب.
ال�شريعة الإ��س�لام�ي��ة لأج��ل احلفاظ
 و�أم� � ��ا م ��ن ح �ي��ث �إت �ي��ان �ه��ا علىعليها .فمعلوم �أن الإ�سالم جاء حلفظ مق�صد العقل؛ ف�إن بع�ضا ممن ي�شهد
خم�سة �أمور :الدين والنف�س والعر�ض عملية التفجري وي�ن�ج��و بنف�سه ،قد
والعقل واملال .وهذه التفجريات ت�أتي ي �ج��ن م ��ن ه ��ول وم �ب��اغ �ت��ة ال �ك��ارث��ة،
عليها جميعا فت�ضييعها ،وبيان ذلك فيفقد عقله كلية� ،أو ي�صاب ب�صدمة
كالآتي:
نف�سية يحتاج معها �إىل رعاية نف�سية
 ف�ه��ي ت ��أت��ي ع�ل��ى مق�صد ال��دي��ن م�ط��ول��ة؛ ل�يرج��ع �إىل ق ��واه النف�سيةمث ً
ال� �ص��اب��ة باجلنون
ال عندما تعطي �صورة �سيئة عن وال�ع�ق�ل�ي��ة .ب��ل �إن إ

وامل��ر���ض النف�سي لي�ست قا�صرة على
م��ن ي���ش�ه��د ال�ت�ف�ج�ير ،و�إمن� ��ا ت�ت�ع��داه
�إىل ذوي�ه��م عندما يبلغهم نب�أ مقتل
قريبهم �أو �إ�صابته.
 وم��ن حيث �إتيانها على مق�صدامل � ��ال؛ ف � ��إن ه ��ذه ال �ت �ف �ج�يرات ت�ه��دم
البنايات وما فيها من �أمتعة ،وحترق
امل��رك �ب��ات ،وت �ت �ل��ف الأوراق ال�ن�ق��دي��ة
ال�ت��ي ت�ك��ون عند ال�ضحايا ،وتتطلب
م�صاريف كثرية تنفق على اال�ست�شفاء،
واالت�صاالت ،والتعوي�ض عن الأ�ضرار،
الع �م��ار.
وعمليات ال�ترم�ي��م و�إع� ��ادة إ
الم ��وال التي ت�صرف
ه��ذا زي��ادة ع��ن أ
م��ن ق�ب��ل امل�ف�ج��ري��ن �أن�ف���س�ه��م جللب
املواد لت�صنيع املتفجرات.
وعلى هذا ،ف�إن امل�أمول من امل�سلم
الذي ينظر �إىل الق�ضية بهذا املنظار
املقا�صدي� ،أن يوفق �إىل معرفة حكم
اهلل ت�ع��اىل فيها ،وه��و احل��رم��ة ،ومن
ثمة يتقرب �إىل رب��ه جل وع�لا برتك
�سبيلها �إع��دادا وتخطيطا وتنفيذا� ،أو
دعما وم�ساندة مادية �أو معنوية.
وي �ج��در ب��ي يف �آخ ��ر ه��ذا امل��و��ض��وع
الب��اء والأم�ه��ات
�أن �أنبه �إىل ما على آ
و�سائر املعلمني واملربني ،من م�س�ؤولية
العمل على حت�صني الن�شء؛ حتى ال
تت�سرب �إليه �أفكار التكفري ،واخلروج
ع ��ن امل �ج �ت �م��ع ،وا� �س �ت �ب��اح��ة ال ��دم ��اء
الم� � ��وال ،واالن �� �ض �م��ام �إىل �صفوف
و أ
املفجرين واملنتحرين واملعتدين؛ ذلك
�أن بع�ضا م��ن منفذي ه��ذه العمليات
ومن متبنيها من املراهقني الذين هم
يف العقد الثاين من عمرهم .فه�ؤالء
ما اقتنعوا مبا اقتنعوا به� ،إال يف غياب
دور امل��رب�ين .فلو عظموا يف نفو�سهم
�ش�أن ال��دم��اء والأم ��وال والأم��ن الذي
يقول فيه النبي �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم« :من �أ�صبح منكم �آمنا يف �سربه،
معافى يف ج�سده ،ع�ن��ده ق��وت يومه،
فك�أمنا حيزت له الدنيا بحذافريها»،
ول��و �أن �ه��م غ��ر��س��وا فيهم روح ال�سلم
وامل�صاحلة ،وتعرفوا على �أ�صحابهم
وجل�سائهم ومن ي�ؤثر فيهم ،وراقبوا
م ��ا ي � �ق ��ر�ؤون ��ه ،وم� ��ا ي �� �س �م �ع��ون��ه م��ن
�أ�شرطة و�أقرا�ص ،وما ي�شاهدونه من
م�صورات ،وما يدخلون �إليه من املواقع
ع�ل��ى �شبكة أ
الن�ت�رن �ي��ت ،حل�صنوهم
من دخول هذا الباب اخلطري عليهم
�أ� �ص��ال��ة ،وع �ل��ى �أه�ل�ي�ه��م وجمتمعهم
بالتبع  .واهلل تعاىل يقول} :ي��ا �أيها
ال��ذي��ن �آم �ن��وا ق��وا �أن�ف���س�ك��م و�أهليكم
ن��ارا وق��وده��ا النا�س واحل�ج��ارة عليها
مالئكة غالظ �شداد ال يع�صون اهلل ما
�أمرهم ويفعلون ما ي�ؤمرون{ ،والنبي
عليه ال�صالة وال�سالم يقول« :كلكم
راع ،وكلكم م�س�ؤول عن رعيته».
م��داخ �ل��ة ع �ب��د ال� �ق ��ادر م� �ه ��اوات/
جامعة الوادي  -اجلزائر
على هام�ش م�ؤمتر «دين الإ�سالم..
وحرمة الدم امل�ستباح»
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خطوات بسيطة إلظهار أناقتك بالمالبس الشتوية
ت�ت�ع��ر���ض امل�لاب ����س يف ف���ص��ل ال���ش�ت��اء
�إىل عوامل عديدة ت�ؤثر عليها ،كظروف
الطق�س من املطر والرياح ،وهذه العوامل
ت�ساعد على �إت�ل�اف املالب�س وات�ساخها
يحي حواء ويقلقها يف
ب�شكل �سريع ،ما رّ
كيفية الق�ضاء على هذه امل�شكلة ،وكيفية
العناية باملالب�س ال�شتوية لكي تبقى على
�أناقتها وجمالها يف ال�شتاء.
ول�ل�ق���ض��اء ع�ل��ى ه��ذه امل���ش�ك�ل��ة ،نقدم
ب �ع ����ض ال �ن �� �ص��ائ��ح ال �� �س��ري �ع��ة ل�ت�ن�ظ�ي��ف
املالب�س ال�شتوية ،و�إظ�ه��اره��ا يف �أح�سن
�شكل:
نن�صحك با�ستخدام الفر�شاة لإزال��ة
الأت� ��رب� ��ة امل�ت�راك �م ��ة ع �ل��ى امل �ع �ط��ف ،ثم
ت �ه��وي �ت��ه ،و�إن ك ��ان م �ن��زل��ك ال ي�ح�ت��وي
على �شرفة ،فيمكنك تهوية املالب�س يف
احلمام.
ال تغ�سلي املعطف ك �ث�يراً ،لأن امل��واد
الكيماوية يف م�ساحيق التنظيف تلحق
�� �ض ��رراً ب ��أن �� �س �ج��ة امل�ل�اب ����س ع �ل��ى امل ��دى
البعيد.
ا�ستعيني ببخار احلمّام لتنظيف وفرد
املالب�س ال�شتوية بتعليقها داخ�ل ًا �أثناء
�أخ��ذ حما ٍم داف��ئ� ،أو ف��وق حو�ض البانيو
املمتلئ ،وبهذه الطريقة تفرد «الكرم�شة»
باملالب�س من دون كويها.
�إذا ا��س�ت�م��رت ال�ب�ق��ع واالت �� �س��اخ عالقة
باملالب�س ال�شتوية بعد تهويتها وتنظيفها
بالفر�شاة ،فنن�صحك ب� إ�ل�ق��اء ن�ظ��رة على
مل�صق املالب�س ملعرفة طريقة التنظيف
امل ُثلى.
طرق تنظيف الأ�صواف
ت�ت���س��م الأ�� �ص ��واف احل��دي �ث��ة ب�سهولة
تنظيفها حالياً ،كما �أن��ه �أ�صبح بالإمكان
غ� ��� �س ��ل ب� �ع� �� ��ض الأن� � � � � � ��واع يف ال �غ �� �س��ال��ة
الأوتوماتيكية ،خ�صو�صاً تلك التي تتكوّن

تُزال البقع �أو تو�ضع عليها عالمة �إذا
م��ن ال���ص��وف والأل �ي��اف ال�صناعية ،مثل
ك��ان��ت ت��زول بالغ�سل ،حتى ميكن معرفة
الليكرا.
أ�م��ا الطريقة ال�ع��ام��ة لغ�سل ال�صوف مكانها ،مع �أن ال�صوف من الأن�سجة التي
ال تثبت فيها البقع �إذا �أزيلت وهي حديثة،
فهي تتكون من الآتي :
�إع� � � ��داد امل�ل�اب� �� ��س ل �ل �غ �� �س��لُ :ي �ن � َف ����ض نظراً �إىل ات�ساع م�ساماته.
يغ�سَّ ل يف م��اء داف��ئ بوا�سطة ال�ضغط
ال�صوف جيداً ،لأن م�سامه تتحمل كثرياً
م��ن الأت��رب��ة ،وب�ق��ا ؤ�ه��ا يف الن�سيج ي�سبب للتخل�ص م��ن بع�ض الأت��رب��ة ،حيث يقل
ا� �س �ت �ه�لاك م �ق��دار ك �ب�ير م��ن ال �� �ص��اب��ون ،ام�ت���ص��ا��ص��ه ل�ل���ص��اب��ون ،ن �ظ��راً �إىل ت�شبّع
ي�خ�ي��ط م��ا ب��ه م��ن مت ��زق ،وي �ت��م ت�صليح م�ساماته باملاء.
ال ُت�ن�ق��ع الأ� �ص��واف ب�ت��ات�اً ،لأن �إط��ال��ة
الأجزاء ال�ضعيفة قبل و�ضعه يف املاء ،لأن
ات�ساع م�ساماته وق��درت��ه على امت�صا�ص بقائها يف امل��اء ي�سبب انكما�شها ،كما �أنها
ك�م�ي��ة ك �ب�ي�رة م ��ن امل� ��اء ي �ج �ع�لاه ث�ق�ي�لاً ،ل�ي���س��ت ب �ح��اج��ة �إىل ال �ن �ق��ع ،لأن ات���س��اع
ف�ع�ن��دم��ا ي�ب�ت��ل ي �ث �ق��ل ،ف�ت�ت�م��زق الأج � ��زاء م�ساماتها ي�ساعد على تنظيفها ب�سهولة.
�أما مرحلة الغ�سيل ،فيُع ّد املاء الكايف
ال�ضعيفة التي ال تتحمل ثقل املاء.

للغ�سل حتى تتم العملية بغاية ال�سرعة،
وي�غ���س��ل ال���ص��وف ب��امل��اء ال��داف��ئ وي ��ذوّب
ال�صابون اجليد ،وذلك بوا�سطة ال�ضغط
ف�ق��ط ،وال يُ�ستعمل امل��اء ال���س��اخ��ن ،لأن��ه
ويغي من خوا�صه،
ي�سبب ا�صفرار اللون رّ
ك�م��ا �أن اح�ت�ك��اك ال���ص��اب��ون ب��ال���ص��وف �أو
دع �ك��ه ب�ي�ن ال �ي��دي��ن ي���س�ب�ب��ان ان�ك�م��ا��ش��ه
وت �ل �ب ��ده ،ال� �ش �ت �ب��اك � �ش �ع�ي�رات ال �� �ص��وف
بع�ضها ببع�ض ،كما �أنه يجب عدم الإكثار
من ماء ال�صابون امل�ستعمل ،لأن��ه عندما
ي ��ذاب ال �� �ص��اب��ون يف امل ��اء ي�ع�ط��ي ت ��أث�يرا
قوياً ،و�إذا زاد مقداره زاد ت�أثريه ال�سيئ
يف ن�سيج ال �� �ص��وف ،م��ا يظهر ل�ن��ا أ�ي���ض�اً
�أن دع��ك ال���ص��اب��ون على ال���ص��وف ع�لاوة

ِ
أنــت وطــــــفــــــــــلــك

ّ
خطوات ومفاتيح األبوة الحقيقية

الأبوة ..حلم كل �شاب ،وهي �أول خطوة لتكوين
الأ�سرة ،وتعترب من الأم��ور ذات الأهمية الكربى
والواجب مراعاتها �ضمن �أجواء من الفرح واحلب
والتعاون الأُ�سري.
�إال �أن هناك �أُ�سراً ال تتهي أ� لها هذه الظروف،
وال يتوفر فيها جوّ من ال�سعادة والتفاهم ،فتبد�أ
امل�شكلة عندما ال ي��درك ال��رج��ل دوره ك� ��أب ،وال
يجيد كيفية التعامل مع �أبنائه.
كل الآباء ،مهما كانوا على درجة من الإدراك
والوعي الثقايف ،ال ب ّد من �أن حتدث بينهم خالفات
وم���ش��اك��ل �أ� �س��ري��ة ،وق ��د تت�سبب اخل�ل�اف��ات بني
الأزواج �أي�ضاً ب�إحداث �صدمة للأبناء ،ولتجنب
ذلك عليك التعرف على خطوات ومفاتيح الأبوة
احلقيقية:
 �إن �أول و�أهم خطو ًة عليك القيام بها ،وهي لي�ست�سهل ًة على الإط�ل�اق ،تتمثل يف فهم �أن للأبناء
عاملهم اخلا�ص ،وعليك ك��أب �أن تقدّر وت�ستوعب
م ��دى االخ �ت�ل�اف��ات ب�ي�ن ج�ي�ل��ك وج �ي��ل �أب �ن��ائ��ك،
واحرتامها.
 احلب لي�س له ح��دود ،ولكن مع بع�ض القيود،فعليك االع�تراف املبكر �ضمن حدود �سلطتك يف

حب الأب�ن��اء ،مع حتديد بع�ض القيود التي حت ّد
من �أخطائهم.

 ال ت�ت�ح��دث م��ع �أب�ن��ائ��ك بطريقة متعالية ،فمنالقواعد املهمة يف التعامل مع الأبناء هي التحدث
�إل�ي�ه��م ب��ا��س�ت�خ��دام م�ف��ردات�ه��م ،لتحقيق االن�سجام
والتفاهم ،وميكنك ك�سب ثقتهم ب�إ�شراكهم يف اتخاذ
القرارات ،وال�سماح لهم معرفة ما تفعله كل يوم.
 اال�ستماع اجليد للأبناء ،وتعترب هذه اخلطوةناجحة فيما �إذا مت حتقيقها مع الأبناء ،وكون هذه
اخلطوة لي�ست �سهلةً ،لذلك ت�أكد من اال�ستماع
واال�ستجابة ل�شواغلهم.
 ال ميكن �شراء حب الأبناء باملال والهدايا ،فالحت��اول ك�سبهم بالهدايا والرحالت �أو �أيّ كان يف
بداية تكوين العالقة بني الآباء والأبناء ،ف�سوف
ينتهي بك الإفراط يف ا�ستخدام هذه احليلة معهم
�إىل ف�شل ذري ٍع يف عالقتكما.
 و�أخ �ي ��راً ،ع�ل�ي��ك �إي �ج��اد ح ��وار م���ش�ترك بينكوب �ي�ن �أب �ن ��ائ ��ك ،و�أن ت �ك��ون ح �ي��ات��ك ال��وظ�ي�ف�ي��ة
واالجتماعية مفتوحة �أمامهم من دون �أ�سرار �أو
خبايا ،وم�شاركتك �إياهم ،و�إ�شراكهم يف �أن�شطتك
امل�خ�ت�ل�ف��ة يف احل� �ي ��اة ،وب��ذل��ك ت���س�ت�ط�ي��ع �إي �ج��اد
�أر�ضية م�شرتكة لالت�صال بينك وبينهم ،لتطبيق
خطوات ومفاتيح الأبوة احلقيقة.

على ما ي�سبب من تلبده يعر�ضه �إىل �أكرب
كمية من قلوية ال�صابون امل�ستعمل� ،إذ �إن
ال�صابون ي��ذوب يف امل��اء بوا�سطة م��روره
وه��و م��رك��ز يف ن�سيج ال �� �ص��وف ،وي�ح�ت��اج
ال�صوف عند غ�سله �إىل تغيري ماء الغ�سل
مرتني �أو ث�لاث م��رات ،و�أن تكون درجة
حرارة املاء مت�ساوية يف جميع املرات ،و�أن
تغ�سل على الوجه ثم تقلب على الظهر
ب��ال��دور ال �ث��اين ،وت�ب�ق��ى ك�م��ا ه��ي نهاية
عملية الغ�سل ،وي�ستح�سن جمع عدة قطع
لغ�سلها الواحدة بعد الأخ��رى لالقت�صاد
يف ال�صابون.
�أم ��ا «ال �ف �� �ضّ » ف �ـ« ُي �ف �� �ضّ » ال���ص��وف يف
م��اء داف��ئ مرتني على الأق��ل ،حتى يخلو
من ال�صابون مت��ام�اً ،ف ��إذا لوحظ �أي �أثر
لل�صابون يف ماء «الف�ض» الأخ�ير ،فيجب
«ف�ضّ ه» مرة ثالثة ،لأن بقاء �أي جزء من
ال�صابون يتلف لونه ويخ�شنه ،ويرتك فيه
رائحة غري م�ستحبة تظهر عند جفافه،
ويجب �أن يكون ماء «الف�ضّ » بنف�س حرارة
م��اء ال�غ���س��ل ،لأن ��ه �إذا « ُف �� ضّ� » مب��اء ب��ارد
ينكم�ش ،وي�ج��ب �أن ُي�لاح��ظ �أن ال�صوف
ال يع�صر بتاتاً �أث�ن��اء عملية الغ�سل ،لأن
خيط ال�صوف ال يتحمل الع�صر ،فيمتزج
ال �ن �� �س �ي��ج ،وي �ج��ب �أن ت �ت��م ع�م�ل�ي��ة غ�سل
ال�صوف ب�سرعة حتى ال يرتك مبل ًال مدة
طويلة فينكم�ش ويتلبد.
وللتجفيف ،يتم ال�ضغط على ال�صوف
ب�ي�ن ال �ي��دي��ن ،ث��م ُي� �لَ ��فّ يف ف��وط��ة ج��اف��ة
وي���ض� َغ��ط عليه ق�ل�ي�لاً� ،أو يع�صَ ر داخ�ل��ه،
فيتم التخل�ص م��ن امل��اء ب�سرعة ،و�إذا مل
يتي�سر ذل��ك فين�شر م��ن أ�م�ت�ن أ�ج��زائ��ه،
وي�ترك ب�ضع دق��ائ��ق ،بعدها ي�ضغط على
الأج��زاء ال�سفلية التي يت�سرب منها املاء
ب�سرعة نظراً �إىل ات�ساع م�سام ال�صوف.
اختيار مالب�سك يظهر �أناقتك
و�أخ�ي�راً ،ولأن أ�ن��اق��ة امل ��ر�أة ه��ي عنوان
��ش�خ���ص�ي�ت�ه��ا ،وت � ��زداد امل � ��ر�أة ج �م��ا ًال كلما
اهتمت ب�أناقتها ،تقدم لك «الثبات» بع�ض
الن�صائح املهمة التي ت�ساعدك على اختيار
مالب�سك :
 احذري ارتداء املالب�س ال�ضيقة التيقد تُظهر مناطق �أو بروزات قبيحة ،لذلك
اح��ر��ص��ي على �أن ت�ك��ون مالب�سك �ساترة
للعورة.
 املكواة من �ضروريات �أناقتك ،ف�أناقةملب�سك لن تظهر �إال �إذا كانت خالية من
التجاعيد ،وجتنبي هذا اخلط�أ� ،أو ا�شرتي
ثياباً م�صنوعة من �أقم�شة ال تتجعد� ،أو
اجعلي املكواة يف متناول يدك دائماً.
 ال حتاويل �أن تتبعي جميع املو�ضاتيف ي��وم واح ��د ،فمن الأرج ��ح �أن مظهرك
�سيبدو غري الئق يف النهاية.
يعب عن ف�صل واحد
 التزمي ب��زيّ رّمن ف�صول ال�سنة.
 ال جت�ع�ل��ي ال �ل��ون الأب �ي ����ض ط��اغ�ي�اًعلى مظهرك ،وذلك ملا ي�ضيفه هذا اللون
�إليك من وزن يجعلك تبدين �أكرث حجماً
مم��ا �أن��ت عليه ،ل��ذا قللي م��ن ه��ذا اللون،
وال تفكري يف �أن ترتدي مالب�س بي�ضاء
وا�سعة �أو ج��وارب بي�ضاء داخ�ل�ي��ة� ،إال �إذا
كنت ترغبني ب�أن تبدي �أكرث امتالء.

رمي اخلياط
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مـنــوعــــات

الزهورات ..عالج للجسم والنفس
مع بداية ف�صل ال�شتاء ،يلج�أ غالبية
ال�ن��ا���س �إىل ت�ن��اول امل���ش��روب��ات ال�ساخنة
ال �ت��ي ت���س��اع��د اجل���س��م يف م�ق��اوم��ة �شدة
ال�ب�رد وح��دة امل��ر���ض ،ولي�س �أف�ضل من
ارت���ش��اف ك��وب �ساخن م��ن ال��زه��ورات يف
ليلة �شتاء باردة؛ �إنها الو�صفة الطبيعية
ال��وح �ي��دة ال�ت��ي ال حت�ت��اج �إىل ا�ست�شارة
طبية ،ن�ظ��راً �إىل م��ا حتتويه م��ن فوائد
�صحية مهمة على ال�صعيديْن اجل�سدي
والنف�سي.
«ع �� �ش �ب��ة ب �ت �� �ش �ف��ي» ..ع� �ب ��ارة ق��دمي��ة
جداً طاملا ردده��ا �أجدادنا و�آبا�ؤنا و�آمنوا
ب �ه��ا ،ف�ك��ان��ت ال�ط�ب�ي�ع��ة م��رج�ع�ه��م الأول
والأخري؛ ي�ستفيدون من �أع�شابها الربية
املتنوعة لتكون بدي ًال �شافياً من الأدوية
امل�صنعة.
والالفت �أ ّن م��ادة ال��زه��ورات حتولت
اليوم �إىل �سلعة جتارية تباع يف املتاجر،
ل�ت�ك��ون يف م �ت �ن��اول اجل �م �ي��ع ،خ�صو�صاً
�سكان امل��دن ،ال��ذي��ن يفتقدون وج��وده��ا،
يف حني يطيب ل�سكان الأرياف ،وحتديداً
اجلبال ،قطفها مع �إطاللة كل ربيع من
احلقول والغابات.
وه ��ذه ال �ع ��ادة م �ت��وارث��ة م��ن ال��زم��ن
امل��ا��ض��ي ،عندما ك��ان أ�ج��دادن��ا ي�صنعون
بنف�سهم م�ؤونتهم من الأع�شاب الطبية
التي تظهر يف موا�سم حمددة من ال�سنة،
فبعد جمع الأع�شاب ،يتم تنظيفها جيداً
باملاء البارد ،ث ّم جتفَّف الأوراق والأزهار
حتت �أ�شعة ال�شم�س ،و�أخرياً يت ّم حفظها
ب��ال �ط��ري �ق��ة امل �ن��ا� �س �ب��ة ،ل�ي�ح���ص�ل��وا على
«الزهورات».
لكن التعريف العلمي ل�ـ«ال��زه��ورات»
ي��دل على �أن�ه��ا جمموعة م��ن الأع���ش��اب
ال�بري��ة التي تت�شابه م��ن حيث الفوائد
ال�صحية العامة ،ولكنها تتميز ببع�ض
اخل�صو�صية يف العالج.
وم� ��ن ه� ��ذه الأع� ��� �ش ��اب ال �ي��ان �� �س��ون،

وال �ن �ع �ن��اع ال �ب ��ري ،وال � �ب ��اب ��وجن ،وورق
ال �� �ص �ع�ت�ر ،وزه� � ��رة اخل ��امت� �ي ��ة ،وزه� ��رة
ال�ب�ن�ف���س��ج ،وزه� ��رة اجل � ��وري ،وال��زوف��ى،
واخلزامي ،و�إكليل اجلبل ،والورد..
و�إذا �أردنا �أن نبحث عن فائدة كل نوع
جند �أن:
ال �ي��ان �� �س��ون :ت�ب�رز ق�ي�م�ت��ه ال�غ��ذائ�ي��ة
يف اح�ت��وائ��ه ع�ل��ى ال�بروت�ي�ن��ات وال��زي��وت
الدهنية ،والألياف وال�سكريات والن�شاء،
�إىل جانب ا�ستخال�ص ال��زي��ت العطري
منه.
�أم ��ا ف��وائ��د ب ��ذور ال�ي��ان���س��ون فتتمثل
يف التخل�ص م��ن االن�ت�ف��اخ ،وط��رد الريح
م��ن الأم �ع��اء ،و�إزال ��ة البلغم م��ن الق�صبة
ال �ه��وائ �ي��ة ،وزي � ��ادة إ�ف � ��راز ال �ع��رق وكمية

طــريـقـة اللعـب

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

ال �ب��ول ،وع�ل�اج الأرق ،وينبغى ع��دم غلي وم�ضاداً لاللتهاب ،كما ي�ساعد على تهدئة
ب � ��ذور ال �ي��ان �� �س��ون ط ��وي�ل�اً ،لأن� �ه ��ا تفقد الأع�صاب وتنظيم عملية اله�ضم.
فعالية اله�ضم ،وتخ�سر جزءاً من زيوتها
وي� ��� �س� �ت� �خ ��دم ال � �ب� ��اب� ��وجن �أي � �� � �ض � �اً يف
العطرية ،كذلك ميكن �إ�ضافة اليان�سون م�ستح�ضرات التجميل الطبية على �شكل
�إىل بع�ض امل�أكوالت ،مثل الكاري واحللوى كرمي �أو زيت عطري.
والفطائر والب�سكويت ،من �أجل �إعطائها
ال���ص�ع�تر :ن�ب��ات ع�ط��ري ي�ك�ثر ب�صفة
املذاق الطيب والرائحة احللوة.
ع��ام��ة يف دول ح��و���ض الأب�ي����ض املتو�سط.
ال�ب��اب��وجن :واح��د م��ن أ���ش�ه��ر النباتات ف��وائ��ده الطبية تتمثل يف ��ش�ف��اء الكثري
البطنية على الإط�لاق ،ومن اخل�صائ�ص م��ن الأم��را���ض ،ال�سيما املت�صلة باجلهاز
الفريدة له �أنه مفيد جداً يف حاالت الأرق التنف�سي ،مثل ال�سعال الديكي وااللتهابات
واالكتئاب واخلوف والأزمات النف�سية.
ال�شعبية وال��رب��و ،ويحتوي نبات ال�صعرت
وي �� �س �ت �ع �م��ل ب� �خ ��ار الأزه� � � � ��ار امل �غ �ل �ي��ة على مواد �شديدة تعمل على تقوية اجلهاز
ل�لا��س�ت�ن���ش��اق يف ح��ال��ة ال �ت �ه��اب امل���س��ال��ك املناعي ،بالإ�ضافة �إىل مواد م�سكّنة للأمل،
الهوائية يف الأن��ف واحل�ن�ج��رة والق�صبة وم �ط �ه��رة وم�ن���ش�ط��ة ل� �ل ��دورة ال��دم��وي��ة،
الهوائية ،ويعترب �شاي البابوجن مطهراً كذلك يحتوي ال�صعرت على مواد مقوية

 / 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1من �أ�سمى امل�شاعر
مي�س (مبعرثة)
 5عرب ّّ /
1
 6نبع وا�سم م�ؤنث  /جت�س�سو
2
(معكو�سة)
 7أ�ح � ��د الأب� ��وي� ��ن  /خ �ط��وة
3
باالنكليزي (معكو�سة)
 8ط� � ��ري� � ��ق ب� ��االن � �ك � �ل � �ي� ��زي
4
(م � �ك ��و� � �س ��ة) � /أر� � � �ش � ��د �إىل
5
الطريق9فنانة �سورية (زوجة
ماهر �صليبي)
6
 10دول ��ة ع��رب�ي��ة م�ساحتها
�صغرية  /دمر
7

8
9
10

�أفــقــي

 1رئي�س دولة عربية
� 2أحد الأبوين  /بلفور (مبعرثة)
 3العمود الذي يرفع عليه العلم  /خملوق من نور
 4مفرد عوامل (معكو�سة)  /من �أطراف اجل�سم معكو�سة

عـــامـــودي

 1مقلد املطربات (لبناين)
 2أ�ح ��د االجت ��اه ��ات الأرب �ع��ة
 /ح � �ي� ��وان ب � ��ري وق �ط �ب ��ي /
للتعريف
 3الأ� � �س ��م الأول ل�ل�م�ط��رب
........عيا�ش  /طريق
 4ف���ص��ل م��ن ف���ص��ول ال�سنة
 /الأ� �س��م الأول ملمثل �سوري
 ........عقيلي

ل �ل �ع �� �ض�لات ومت �ن��ع ت �� �ص � ّل��ب ال �� �ش��راي�ين،
ويعالج التهابات امل�سالك البولية ،وي�شفي
م ��ن م��ر���ض امل �غ ����ص ال �ك �ل��وي ،وي�خ�ف����ض
الكولي�سرتول.
ومن املعروف �أي�ضاً �أن ال�صعرت يعمل
على تنبيه املعدة وطرد الغازات ،وي�ساعد
على اله�ضم وامت�صا�ص امل��واد الغذائية
و�إزالة الفطريات من املعدة والأمعاء ،كما
�أنه يزيد ال�شهية على تناول الطعام.
اخل��امت �ي��ة :زه ��رة ب��ري��ة م��ن ف�صيلة
�أزهار اخلبازيات ،تزرع يف اجلنائن وتعمّر
��س�ن�ين ،وه��ي ال ُت�ع�ت�بر ن��وع�اً م��ن الأزه ��ار
اجلميلة فح�سب� ،إمنا من أ�ن��واع النباتات
التي تُ�ستخدم يف جماالت الطب العربي،
وه ��ي ت �ك��اد ت �ك��ون زاد ك��ل ب �ي��ت يف ف�صل
ال�شتاء ،خ�صو�صاً �أن الأج��داد �أخ�بروا عن
منافعها الطبية بالتجربة احل�سية.
النعناع الربي :ع�شبة م�سكّنة للمعدة،
ت���س��اع��د ع�ل��ى ت�ه��دئ��ة ت�ق�ل���ص��ات الأم �ع��اء،
وتنظّ م عمل اجلهاز اله�ضمي ،يُ�ستخدم
زي ��ت ال�ن�ع�ن��اع �أو � �ش��اي ال�ن�ع�ن��اع يف ع�لاج
ال � �غ ��ازات وع �� �س��ر ال �ه �� �ض��م ،ك��ذل��ك ميتد
مفعول زيت النعناع املهدئ �إىل اال�ستخدام
املو�ضعي ،لأن لديه ال�ق��درة على تخفيف
الأمل وزي��ادة التدفق الدموي يف املنطقة
امل�صابة.
ال � � ��ورودُ :ت���س�ت�خ��رج م�ن�ه��ا م� ��واد ذات
خ�صائ�ص من�شطة ت���س��اع��د ع�ل��ى تهدئة
اال�ضطرابات اله�ضمية وتخفيف حاالت
الك�آبة واحلزن.
ول �ع��ل امل���ش�ه��د الأط � ��رف يف ال�تروي��ج
ل�ه��ذه الأع���ش��اب امل�ع�ط��رة ،ه��و يف انتقالها
م��ن م ��واد م�ستهلكة ب�ين ��ص�ف��وف طبقة
الفالحني وع��ام��ة ال�شعب �إىل ا�ستهالك
«ال �ط �ب �ق��ة امل �خ �م �ل �ي��ة» ل �ه��ا حت ��ت ا��س�م�ه��ا
الفرن�سي « »yisaneوالتباهي بتقدميها،
واال��س�تر��س��ال يف ��ش��رح ف ��ؤائ��ده��ا ،وك� أ�ن�ه��ا
اكت�شاف غرائبي مل يكن متوفراً.

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

 5ال �� �ش �ي��ئ امل �ف �� �س��د مل ��ا ي �� �ص �ي �ب��ه  /أ� ّك� ��د
(معكو�سة)
 6للتمني  /طُ رُق  /القهوة املطحونة
 7اقذف بعيداً  /حقل قمح
 8ج �م��ع ال �ت �ك �� �س�ير ل� �ـ � �س �ل��ة  /ي�ق�ت�ل�ه��م
(مبعرثة)
 9ال�شعور امل�سبق
 10عك�س �صغري � /أتى
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ريَ اضـَ ة
أبو شقرا ..أوجع فريقه السابق وأشعل المنافسة على لقب بطولة السلة

الحكمة يستعيد بريقه ..والرياضي والشانفيل يبحثان عن نفسيهما

ف�ؤاد �أبو �شقرا �أ�سقط فريقه ال�سابق

قدم فريق احلكمة �أكرث العرو�ض �إقناعاً
ح�ت��ى الآن� ،ضمن م�ن��اف���س��ات ب�ط��ول��ة لبنان
لكرة ال�سلة� ..ضرب بقوة يف جميع مبارياته،
وتخطى ب�أرقام عالية مناف�سيه ،وبع�ضهم من
ال��وزن الثقيل كالريا�ضي ،و�أع�ط��ى الفريق
املتجدد بقيادة املدير الفني ف��ؤاد �أب��و �شقرا،
انطباعاً م��ؤث��راً ع��ن م�ستواه الفني ،م��ؤك��داً
زحفه بقوة نحو لقب ا�شتاقت �إليه جماهريه
الطامعة با�ستعادة ناديها بريقه وقوته على
ال�ساحة املحلية ،بعد �أعوام عدة عجاف غابت
فيها الب�سمة عن �شفاه �أبناء احلكمة.
وبعد  8موا�سم كاملة على ر�أ���س اجلهاز
ال�ف�ن��ي ل�ل��ري��ا��ض��ي ،ي�ق��ود �أب ��و ��ش�ق��را احلكمة
بثبات نحو درب الت�ألق والبطوالت ،وهو عمد
�إىل «تفكيك» الفريق ال��ذي مثل احلكمة يف
املو�سم املا�ضي �إذ مل يبقِ منه �أحداً.
وتعاقد مع كوكبة من النجوم املحليني،
وه��م حممد �إبراهيم ورودري��ك عقل و�شارل
ت��اب��ت وف�ي�ل�ي��ب ت��اب��ت و�إي� �ل ��ي ر� �س �ت��م و�إي �ل��ي
ا��س�ط�ف��ان وب��ات��ري��ك ب��و ع �ب��ود وط� ��ارق داغ��ر
وجوليان قزوح �إىل الأمريكيني �آرون هاربر
ودي�شون �سيم�س.
وق ��دم رج ��ال �أب ��و ��ش�ق��را ع��رو� �ض �اً ق��وي��ة،
ففازوا على هوب�س يف املرحلة الأوىل – 102
 ،66وعلى املتحد  71 – 87يف الثانية ،وتابع
الفريق انطالقته ،ف�أ�سقط غرميه التقليدي
الريا�ضي  66 – 74يف الأ�سبوع الثالث ،قبل
�أن يتخطى الأنرتانيك  74 – 104يف املرحلة
ال��راب �ع��ة ،وي�ت���ص��در احل�ك�م��ة ال�ترت �ي��ب بعد
امل��رح�ل��ة ال��راب �ع��ة ،ول��ه  12نقطة م��ن �أرب�ع��ة
انت�صارات متوالية( ،ل��ه  367نقطة ،وعليه
 277نقطة) وال�صايف  90نقطة.
وب��دا يف ه��ذه املباريات �أن العبي احلكمة
ا�ستوعبوا جيداً فل�سفة �أبو �شقرا ،التي متيل
�إىل ال�ن��زع��ة ال�ه�ج��وم�ي��ة ،م��ع ف�ت��ح امل�ساحات

على �أر���ض امللعب ،و�إع�ط��اء هام�ش كبري من
احلرية لالعبني يف الت�صرّف بالكرة ،وبرز
يف ��ص�ف��وف احل�ك�م��ة رودري � ��غ ع�ق��ل وحم�م��د
�إب��راه�ي��م يف �صناعة اللعب وق�ي��ادة الفريق،

من مباراة القمة بني الريا�ضي واحلكمة

كما ب��رزت م�ه��ارات و�سرعة عنا�صر االرتكاز
ك�ف�ي�ل�ي��ب و�� �ش ��ارل ت��اب��ت ودي �� �ش ��اون ��س�ي�م��ز،
ت�صويبات �إيلي �إ�سطفان و�أرون هاربر و�سيمز،
كما برز يف مباريات البطولة الأوىل �أن �أحد

فادي اخلطيب ..واملهمة الأ�صعب يف قيادة ال�شانفيل لالحتفاظ باللقب

�أقوى �أ�سلحة احلكمة يكمن يف ثنائي هجومه اخرتاقات خطرية �أمام احلكمة ،وهو ما طرح
الأم�يرك��ي ه��ارب��ر و�سيمز اللذين �سجال  59ع�لام��ات ا��س�ت�ف�ه��ام ح��ول ق ��درة ال �ن��ادي على
ا�ستعادة لقب ال��دوري ،ال��ذي فقده يف املو�سم
نقطة من �أ�صل  84للفريق �أمام املتحد.
وت�أتي ا�ستعادة فريق احلكمة للربيق الذي املا�ضي مل�صلحة ال�شانفيل.
افتقده يف ال�سنوات الأخرية فنياً وجماهريياً،
ويحتل الريا�ضي املركز الثاين بعد املرحلة
ب�ع��د ت�غ�ي�يرات �إداري � ��ة ج��ذري��ة� ،أ� �س �ف��رت عن الرابعة ،ول��ه  10نقاط من ثالثة انت�صارات
ت�سلم زياد عب�س رئا�سة جمل�س �أمناء النادي ،وخ�سارة واحدة ( 365ـ  )280وال�صايف .85
والأخ �ي��ر �أع �ل��ن ع��ن خ�ط��ة م �� �ش��روع ت�ط��وي��ر
وكان الريا�ضي افتتح البطولة بفوزه على
متكامل ت�شمل حتديث ملعب احلكمة لكرة بجة  ،61 – 89ثم تخطى بيبلو�س ،73 – 91
ال�سلة يف النادي الريا�ضي  -غزير وبرنامج قبل �أن ي�سقط �أم��ام احلكمة  ،74 – 66لكنه
مت��وي��ل جمل�س الأم �ن��اء ،وم���ش��روع البطاقة جتاوز كبوته يف الأ�سبوع الرابع بفوز عري�ض
املو�سمية للجمهور.
على �أبناء �أنيبال – زحلة .72 – 119
وم��ن �أب ��رز ن�ت��ائ��ج امل ��درب �أب ��و ��ش�ق��را ه��ذا
وك �ح��ال ال��ري��ا��ض��ي مل ي��ر�� ِ�ض ال�شانفيل
املو�سم ف��وزه على فريقه ال�سابق الريا�ضي ،جمهوره ،خ�صو�صاً يف امل�ب��اراة �أم��ام عم�شيت
يف م �ب��اراة ج�م��اه�يري��ة ح�سمها احل�ك�م��ة بعد باملرحلة الثانية ،حيث �سقط على ملعبه – 77
تفوقه على مناف�سه فنياً يف كل �شيء .و�أك��د  ،80وذلك على رغم �أن �صفوفه التي يقودها
هذا اللقاء عودة الروح �إىل مباريات «الدربي» املدير الفني غ�سان �سركي�س للمو�سم الثامن
بني الريا�ضي واحلكمة ،بعد انطفائها نوعاً ما ع�ل��ى ال� �ت ��وايل ،ت��زخ��ر ب��ال�لاع�ب�ين امل�م�ي��زي��ن
خالل الأع��وام املا�ضية ،و�أب��رز دليل على ذلك �أم�ث��ال كابنت منتخب لبنان ف��ادي اخلطيب
احل�شد الذي تابع املباراة يف ملعب غزير.
والأمريكيان راي �شون تريي ودواي��ن جونز،
يف املقابل ،بدا الريا�ضي بعيداً عن �سقف ب��الإ��ض��اف��ة للمحليني ن��دمي �سعيد وح�سني
ال �ط �م��وح��ات ال �ت��ي ع�ل�ق�ه��ا م �ن��ا� �ص��روه على اخلطيب واني�س الفغايل و�سيباك كاتنجيان
ت�شكيلته امل��دج�ج��ة بالنجوم ه��ذا امل��و��س��م� ،إذ وك ��ارل �سركي�س ون ��دمي ح ��اوي وخ�ل�ي��ل ع��ون
ي �خ��و���ض ال �ف��ري��ق امل �ن��اف �� �س��ات ب�ح�ل��ة ج��دي��دة وربيع ا�سكندر.
و�صفوف مكتظة بالنجوم املحليني والأجانب،
وت�ق��ع ع�ل��ى ال�شانفيل م���س��ؤول�ي��ة ال��دف��اع
وعلى ر�أ�سهم املدير الفني اجلديد ال�سلوفيني عن مكت�سباته املحلية بو�صفه بط ًال للبنان
�سلوبودان �سوبوتيت�ش ،والالعبون جان عبد وللك�أ�س ال�سوبر ،علماً �أنه حقق نتائج متفاوتة
النور و�أحمد �إبراهيم وعلي حممود وامل�صري حتى الآن� ،إذ ف��از على الأن�تران�ي��ك افتتاحاً
�إ��س�م��اع�ي��ل ع�ل��ي �أح �م��د «��س�م�ع��ة» والأم�ي�رك��ي  71 – 95قبل �أن ي�سقط �أمام عم�شيت ،ويف
لورين وودز �إىل كوكبة من الالعبني املميزين املرحلة الثالثة ا�ستعاد توازنه بفوزه على بجة
كجو فوغل وعلي كنعان وعمر الرتك وويليام  ،63 – 96قبل �أن ي�ضرب بقوة على ح�ساب
فار�س و�أم�ير �سعود وميغيل مارتينيز ووائل هوب�س  78 – 102يف املرحلة الرابعة.
عرقجي وبالل طبارة.
ويحتل ال�شانفيل املركز الرابع بعد املرحلة
وع �ل��ى رغ��م �أن ال��ري��ا��ض��ي �أظ �ه��ر ت �ط��وراً الرابعة ،ول��ه  10نقاط من ثالثة انت�صارات
نوعياً يف �أدائه الدفاعي ،ف�إن هذا املحور �شهد وخ�سارة واحدة ( 370ـ  )292وال�صايف .78
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األهلي يفرح بعد «أحزان بورسعيد»
ويعد العدة لمونديال األندية
ذاق ج �م �ه��ور الأه� �ل ��ي امل �� �ص��ري و�إدارت � � ��ه يف دوري �أب�ط��ال �أف��ري�ق�ي��ا ه��ذا امل��و��س��م ،كذلك
والع �ب��وه ط�ع��م ال �ف��رح ،ب�ف��وزه��م ب�ل�ق��ب دوري وا�صل الأهلي عقدته للأندية التون�سية ،حيث
�أب�ط��ال �أفريقيا ،عقب �أ�شهر ع��دة ،خيّم فيها توج بلقبني قاريني على ح�سابها ،علماً �أنه �أحرز
احلزن على «القلعة احلمراء» ،بعد «جمزرة بور � 3ألقاب يف امل�سابقة على ح�ساب �أندية عربية.
�سعيد» يف �شباط املا�ضي ،والتي راح �ضحيتها 72
�أم ��ا م��ال �ي �اً ،ف�ب�ل�غ��ت م�ك��ا��س��ب الأه �ل��ي من
من م�شجعي الأهلي.
التتويج الأف��ري�ق��ي ثالثة ماليني و� 500أل��ف
كان الأهلي �أحوج ما يكون لهذا الإجناز ،يف دوالر ،مق�سمة ما بني مليون و� 500ألف دوالر
ظ��روف ع�صيبة يعي�شها النادي معنوياً وفنياً ج��ائ��زة ال�ت�ت��وي��ج الأف��ري �ق��ي ،وم�ل�ي��وين دوالر
ومادياً ،وبعد التعادل املخيب ،ذهاباً يف القاهرة م�ك��اف��أة ال�صعود �إىل م��ون��دي��ال �أن��دي��ة العامل،
 ،1 - 1ج��اء ال�ف��وز يف تون�س ب��الإي��اب  ،1 - 2لي�صل الإجمايل للأهلي �إىل ما يقرب من 20
لي�سكب �سلة من اجلواهر الثمينة على طاولة مليون جنيه� ،ستنتع�ش بها خزانة النادي الذي
�إدارة النادي الباحثة عن حلول لأزماته.
يعاين من �أزمة مالية.
من
ً
ا
بع�ض
م�ع�ن��وي�اً ،بل�سم الع�ب��و ال�ف��ري��ق
وي�ل�ع��ب الأه �ل��ي �أوىل م�ب��اري��ات��ه ،يف ك��أ���س
ج��راح قاعدتهم اجل�م��اه�يري��ة ،عندما �أه��دوا العامل للأندية ،يف  9كانون الأول املقبل� ،ضد
اللقب �إىل «�شهداء بور�سعيد» ،يف موقف نال ال�ف��ائ��ز م��ن م��واج�ه��ة �أوك�ل�ان��د ال�ن�ي��وزي�ل�ن��دي
تقدير ال�شارع الكروي امل�صري والعربي ،ور�أى ويوكوهاما ممثل اليابان البلد امل�ضيف ،ويف
املراقبون �أن البطولة تعترب من �أغلى و�أ�صعب ح ��ال جن��ح الأه �ل ��ي يف ب �ل��وغ ن���ص��ف ال�ن�ه��ائ��ي،
ال�ب�ط��والت يف ت��اري��خ ال �ن��ادي ،ن�ظ��راً للظروف ف�سيواجه كورنثيان�س الربازيلي بطل �أمريكا
التي مير بها الفريق خ�صو�صاً ،والكرة امل�صرية اجلنوبية بعدها بثالثة �أيام.
ع �م��وم �اً ،وال �ت��ي ت �ع��اين ال���ش�ل��ل ب�سبب �إي �ق��اف
و�شارك الأهلي ثالث مرات يف ك�أ�س العامل
الن�شاط الر�سمي.
للأندية ،وكانت �أبرز نتائجه املركز الثالث يف
و�أع� ��اد الأه �ل��ي بلقبه الأف��ري �ق��ي ال���س��اب��ع ،اليابان يف  ،2006غري �أن ما يقلق �إدارة النادي،
الهيبة للكرة امل�صرية ،بعد �إخفاق املنتخب يف هو كيفية اال�ستعداد للحدث العاملي ،يف غياب
بلوغ نهائيات ك�أ�س الأمم الأفريقية ،وقد منح ارتباط �أكرث �أندية م�صر تتويجاً بالألقاب ب�أي
الأخ�ي�ر �شحنة معنوية متكنه م��ن ا�ستكمال مناف�سات حملية ،وعدم ات�ضاح الر�ؤية بالن�سبة
م�شواره يف ت�صفيات ك�أ�س العامل بثقة �أكرب.
ال�ستئناف الدوري املمتاز.
كذلك ر�أى جنم الفريق حممد �أبو تريكة
وب ��ال� �ع ��ودة �إىل امل � �ب� ��اراة �أم� � ��ام ال�ت�رج ��ي،
يف النهائي الأف��ري�ق��ي ،توقيتاً منا�سباً لو�ضع ف �ب��الإم �ك��ان ال �ق��ول �إن م ��درب الأه �ل��ي ح�سام
النقاط على احلروف ،بخ�صو�ص احلديث عن ال�ب��دري جن��ح يف درا��س��ة طريقة لعب اخل�صم
اعتزاله� ،إذ �أك��د �أن��ه «ل��ن يعتزل قبل ال�صعود وح��َّ��ض��ر �أك�ث�ر م��ن �سيناريو قبل ال�ل�ق��اء ،وهو
باملنتخب لك�أ�س العامل  2014يف الربازيل» ،ويف ك��ان ي�ت��وق��ع ح ��دوث م�ف��اج��أة م��ن ج��ان��ب نبيل
ظل توقف الن�شاط الكروي يف م�صر �إثر كارثة معلول ،املدير الفني للرتجي بالدفع بيو�سف
بور�سعيد� ،سجل �أبو تريكة �ستة �أهداف للأهلي امل�ساكني من البداية ،بعدما �أعلن يف امل�ؤمتر

ح�سام غايل يرفع ك�أ�س �أفريقيا

وه��ذه امل��رة الثانية على ال �ت��وايل التي
ي�ك��ون فيها ال ��دور ال�ن�ه��ائ��ي ع��رب�ي�اً م�ئ��ة يف
املئة ،بعدما توج الرتجي على ح�ساب الوداد
املغربي املو�سم املا�ضي ،والعا�شرة يف تاريخ
امل�سابقة بينها  5م��رات بني �أندية تون�سية
وم �� �ص��ري��ة ب �ع��د ال�ت�رج��ي وال��زم��ال��ك ع��ام
 0-0( 1994يف القاهرة و 1-3يف تون�س)
والأه �ل��ي وال�ن�ج��م ال���س��اح�ل��ي ع��ام��ي 2005
( 0-0يف �سو�سة و 0-3يف القاهرة) و2007
( 0-0يف �سو�سة و 3-1يف القاهرة) والأهلي
وال�صفاق�سي ع��ام  0-0( 2006يف القاهرة
و 0-1يف راد�س).
والتقى الفريقان  12مرة حتى الآن يف
امل�سابقة القارية ،وكان الفوز حليف الرتجي
والأهلي  3مرات مقابل  6تعادالت.
من املباراة النهائية بني الأهلي والرتجي

�أنه لن يدفع به ،وهو ما حدث بالفعل ،و�شارك
امل�ساكني ومل تكن مفاج�أة بالن�سبة لالعبني،
ف�ي�م��ا ك��ان��ت م �ف��اج ��أة ال �ب ��دري �أك �ب�ر للفريق
التون�سي من البداية بالدفع بثنائي هجومي
مع وجود �أبو تريكة على دكة البدالء ،وهو ما
�أربك ح�سابات معلول.
وك ��رر الأه �ل��ي م��ا �صنعه يف ن�ه��ائ��ي 2006
عندما ت�ع��ادل م��ع ال�صفاق�سي  0-0ذه��اب �اً يف
ال �ق��اه��رة وت�غ�ل��ب ع�ل�ي��ه  0-1يف راد� ��س �سجله
حممد �أب��و تريكة ،ال��ذي جل�س �أم��ام الرتجي
على مقاعد ال�ب��دالء ،قبل �أن يدفع به امل��درب
ح�سام ال �ب��دري منت�صف ال���ش��وط ال�ث��اين بعد
تقدم فريقه .0-2
وك ��ان ال�ترج��ي ب�ح��اج��ة ل�ل�ت�ع��ادل ال�سلبي

فرحة العبي الأهلي باللقب

لإح ��راز ال�ل�ق��ب ل�ل�م��رة ال�ث��ان�ي��ة ع�ل��ى ال �ت��وايل،
والثالثة يف تاريخه بعد عامي  1994و،2011
ف�ي�م��ا اح �ت��اج الأه �ل ��ي �إىل ال �ف��وز �أو ال�ت�ع��ادل
الإيجابي ب�أكرث من هدف لرفع رقمه القيا�سي
يف عدد الألقاب �إىل .7
يذكر �أنها امل��رة الثالثة على التوايل التي
بلغ فيها الرتجي الدور النهائي ،وال�ساد�سة يف
تاريخه (خ�سر نهائي  1999و 2000و ،)2010يف
حني �أنها امل��رة التا�سعة التي بلغ فيها االهلي
الدور النهائي للم�سابقة القارية والأوىل منذ
 ،2008بعد �أن خرج يف  2009من الدور الثالث
على يد كانو بيالرز النيجريي ويف  2010من
ن�صف النهائي على يد الرتجي التون�سي ويف
 2011من ربع النهائي.

ال�سجل
 :1964اوري �ك ����س دواال (ال �ك��ام�ي�رون)،
 :1965مل ت �ق��م :1966 ،ا� �س �ت��اد اب�ي��دج��ان
(� �س��اح��ل ال �ع ��اج) :1967 ،ت��ي ب��ي ان�غ�ل�ي�برت
(ال�ك��ون�غ��و ال��دمي��وق��راط�ي��ة) :1968 ،ت��ي بي
انغليربت (الكونغو الدميوقراطية):1969 ،
اال�سماعيلي (م�صر) :1970 ،ا�شانتي كوتوكو
(غانا) :1971 ،كانون ياوندي (الكامريون)،
 :1972هافيا كوناكري (غينيا) :1973 ،فيتا
كلوب (الكونغو الدميوقراطية ،زائري �سابقا)،
 :1974كارا برازافيل (الكونغو) :1975 ،هافيا
كوناكري (غينيا) :1976 ،مولودية اجلزائر
(اجلزائر) :1977 ،هافيا كوناكري (غينيا)،
 :1978كانون ياوندي (الكامريون):1979 ،
يونيون دواال (ال �ك��ام�يرون) :1980 ،كانون
ي��اون��دي (ال �ك ��ام�ي�رون) :1981 ،ت �ي��زي وزو
(اجل��زائ��ر) :1982 ،الأهلي (م�صر):1983 ،
ا��ش��ان�ت��ي ك��وت��وك��و (غ��ان��ا) :1984 ،ال��زم��ال��ك
(م���ص��ر) :1985 ،اجل�ي����ش امل�ل�ك��ي (امل �غ��رب)،
 :1986ال��زم��ال��ك (م���ص��ر) :1987 ،الأه�ل��ي
(م���ص��ر) :1988 ،وف��اق �سطيف (اجل��زائ��ر)،
 :1989الرجاء البي�ضاوي (املغرب):1990 ،
�شبيبة القبائل (اجلزائر) :1991 ،الأفريقي
(تون�س) :1992 ،الوداد البي�ضاوي (املغرب)،
 :1993الزمالك (م�صر) :1994 ،الرتجي
(تون�س) :1995 ،اورالندو بايريت�س (جنوب
�أفريقيا) :1996 ،الزمالك (م�صر):1997 ،
ال��رج��اء البي�ضاوي (امل�غ��رب) :1998 ،ا�سيك
اب �ي��دج��ان (��س��اح��ل ال �ع ��اج) :1999 ،ال��رج��اء
البي�ضاوي (امل �غ��رب) :2000 ،ه��ارت����س اوف
اوك (غانا) :2001 ،االهلي (م�صر):2002 ،
الزمالك (م�صر) :2003 ،انييمبا (نيجرييا)،
 :2004انييمبا (نيجرييا) :2005 ،الأهلي
(م���ص��ر) :2006 ،الأه �ل��ي (م���ص��ر):2007 ،
ال�ن�ج��م ال�ساحلي (ت��ون����س) :2008 ،الأه�ل��ي
(م � �� � �ص ��ر) :2009 ،م ��ازمي� �ب ��ي (ال �ك��ون �غ��و
الدميقراطية) :2010 ،مازميبي (الكونغو
ال��دمي�ق��راط�ي��ة) :2011 ،ال�ترج��ي الريا�ضي
(تون�س) :2012 ،الأهلي امل�صري.

جالل قبطان
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كاريكاتير

رائـحــة الـعـــرق معـيــــار الخـتيـــار الطيـــاريـــن
اع��ت��م��دت �إح����دى ���ش��رك��ات ال��ط�يران
ال�صينية رائحة العرق معياراً الختيار
ال��ط��ي��اري��ن ،ب��ل وجعلته امل��ع��ي��ار الأه���م
ب��ال��ن�����س��ب��ة �إىل امل���ت���ق���دم ل��ل��ع��م��ل ف��ي��ه��ا،
و�إن اج��ت��از ك��ل االخ��ت��ب��ارات ال�ضرورية
الأخرى.
ويتوىل امل�س�ؤولون عن تلقي طلبات
العمل يف �شركة «»hainan airlines
مقابلة املتقدم للعمل على طائراتها
ب�إخ�ضاعه الختبارات معينة ،م�شرتطة
�أن يكون طوي ً
ال مبا فيه الكفاية ،على
�أال يزيد عن  1.87مرتاً ،و�أن يكون حاد

النظر مبعدل  ،20/20بالإ�ضافة اىل
�إتقانه اللغة الإجنليزية.
ل��ك��ن اج���ت���ي���از ك���ل ه����ذه امل���ع���اي�ي�ر ال
يعني ح�صول املتقدم على العمل� ،إذ قد
ي�صطدم بحقيقة مرة تفيد ب�أن رائحة
عرقه ال ت�ؤهله للعمل قائد طائرة.
م��ن ج��ان��ب �آخ����ر ،ا�ستح�سن بع�ض
ال���راغ���ب�ي�ن ب��ال��ع��م��ل يف ال�����ش��رك��ة ه��ذا
ال�شرط ،انطالقاً من �أن قائد الطائرة
غالباً ما يحتك بالركاب ،و«بالت�أكيد ال
يوجد منهم من يرغب يف �شم رائحة
كريهة لعرق الطيار«.

ادعى سرقة سيارته ..إلجبار والده على شراء أخرى
جل�أ طالب يف م�صر �إىل حيلة لإجبار والده على �شراء �سيارة جديدة له ،حيث ادعى قيام جمهولني با�ستيقافه واال�ستيالء على �سيارته ،بعد �أن �أخفاها
باالتفاق مع �صديقه.
ولإحكام احليلة ،قام الطالب ( 21عاماً) و�صديقه املهند�س ( 33عاماً) بتقدمي بالغ لل�شرطة ،قاال فيه �إنهما �أثناء �سريهما بال�سيارة جيب �شريوكي
وترجل منها �شخ�صان يحمالن �أ�سلحة نارية ،وقاما بتهديدهما ،وا�ستوليا على ال�سيارة والذا بالفرار.
ا�صطدمت بهما �سيارة ن�صف نقلّ ،
�إال �أن احليلة ف�شلت يف النهاية ،لأن قوات الأمن مت ّكنت من �ضبط ال�سيارة ،وبعد مناق�شة نْ
املبلغي ،اعرتف الأول باالتفاق مع �صديقه على اختالق
الواقعة ،لرغبته يف تغيري ال�سيارة و�شراء �سيارة حديثة ،ورف�ض والده ،وهو ما قاده �إىل اختالق الواقعة لل�ضغط على والده ل�شراء �سيارة جديدة ..ومتت
�إحالة الواقعة �إىل النيابة.

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

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

تزوج «المدرسة»..
عقد قرانه على
المديرة ومعلمة
ومشرفة وطالبة

ت��زوج �سعودي يف العقد اخلام�س من عمره يف
منطقة جازان؛ جنوب اململكة ،من مديرة مدر�سة،
ومعلمة ،وم�شرفة ،وطالبة ،ما يعني �أن��ه ت��زوج ما
يقرب من مدر�سة مكتملة الأركان.
ونقلت �إح��دى ال�صحف ال�سعودية عن «معلمة
ُت���زام���ل ث�لاث��اً م��ن زوج����ات ال���رج���ل� ،أن��ه��ا وجميع
ال��ع��ام�لات يف امل��در���س��ة فوجئن بهذه احل��ال��ة التي
رمبا ال توجد يف �أي مكان �آخر» ،مو�ضحة «�أن ثالثاً
من الزوجات جتمعهن مدر�سة واحدة ،وهن املديرة
واملعلمة ،والطالبة التي تدر�س يف املرحلة الثانوية،
فيما تعمل امل�شرفة الرتبوية يف مدر�سة �أخرى يف
نف�س املنطقة ،وت�شرف على املدر�سة التي تعمل بها
�ض ّراتها الثالث».
و�أ�ضافت املعلمة �أن تعامل الزوجة املديرة مع
�ضرتيها املعلمة والطالبة ال يختلف عن تعاملها
مع جميع املعلمات والطالبات ،والأمر ذاته ينطبق
على امل�شرفة الرتبوية التي حت�ضر �إىل املدر�سة
ب�ي�ن ف��ت�رة و�أخ�������رى� ،إال �أن ا ألم�����ر ال ي��خ��ل��و من
التعجب والطرافة من ق َبل املعلمات والطالبات،
ال�لات��ي ي��ج��دن فيه م���ادة خ�صبة للتحدث خالل
الف�سحة الدرا�سية.
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