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ك�شف حمرر ال�ش�ؤون العربية يف �صحيفة «ه�آرت�س» الإ�سرائيلية؛ ت�سفي برئيل� ،أن الرئي�س
امل�صري حممد مر�سي وافق على تركيب «�أجهزة تن�صت ومتابعة �إلكرتونية على طول احلدود
امل�صرية « -الإ�سرائيلية»� ،شرط وقف �إطالق النار بني حما�س و«�إ�سرائيل» ،الأمر الذي مل يتوقع
«الإ�سرائيليون» �أنف�سهم قبوله به .وقال برئيل �إن العديد من ر�ؤ�ساء وزراء «�إ�سرائيل» اقرتحوا
على الرئي�س امل�صري املخلوع ح�سني مبارك تركيب هذه الأجهزة� ،إال �أنه رف�ض م��راراً ،مف�ض ًال
التحاور مع الفل�سطينيني بد ًال من تركيبها ،ال�سيما �أن هذه الأجهزة قادرة على ر�صد ما يجري
يف �سيناء �أي�ضاً.
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«ربيع اإلخوان» في خطر
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استعداد تركي لتزويد المسلحين
في سورية بقذائف كيميائية
ماذا تعني موافقة مشعل
على دولة في الضفة وغزة؟
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أحداث األسبوع
( العدد  )240اجلمعة  30 -ت�رشين الثاين 2012 -
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االفتتاحية

«ادفع ليرة
تقتل فلسطينيًا» ..في غزة!
ك�أنه كُتب على �شعوبنا العربية �أن تخ�سر دائماً انت�صاراتها،
�أو �أن تدفع مقابلها اخل�سائر املجانية.
هكذا بعد االنت�صار النوعي للمقاومة الفل�سطينية على
العدو «الإ�سرائيلي» يف معركة الكرامة يف �آذار  ،1968جرى
التفريط فيها ،حينما ظنت بع�ض الف�صائل �أنها �صارت فوق
كل ال�شعوب ور�أ���س قوى التحرر ،فعادت عبد النا�صر جماناً،
فعرف امللك الأردين كيف يغط�سها يف امل�أزق ،فكان �أيلول الأ�سود
�سنة .1970
وهكذا بعد حرب ت�شرين �سنة  ،1973والن�صر النوعي الذي
حققه اجلي�شان ال�سوري وامل�صري ،فقد فرّط �أنور ال�سادات فيه
باندفاعته نحو القد�س املحتلة ع��ام  ،1977وتوقيعه اتفاقية
الكامب عام .1979
وهكذا كان يف لبنان بعد الن�صر العظيم يف �أيار عام ،2000
فكانت امل�ساومات املجانية يف خريف ذل��ك العام باالنتخابات
التي �أُ�سقط فيها �ضمري لبنان �سليم احل�ص ،و أ�ُ�ضعف فيها
الرئي�س املقاوم �إميل حلود ،حل�سابات �صغرية ،ف�أُجه�ض خطاب
الق�سم ..وانهارت الأحالم بالإ�صالح واملحا�سبة.
وهكذا بعد حرب متوز  2006والن�صر النوعي على العدو
ال���ص�ه�ي��وين ..وب�ع��د ال�سابع م��ن �أي ��ار  2008ك��ان��ت امل�ساومة،
وك��ان اتفاق الدوحة ال��ذي �أع��اد �إنتاج ف ��ؤاد ال�سنيورة ،ونتائج
االنتخابات التي جاءت ب�سعد احلريري.
وهكذا �أي�ضاً بعد االنت�صار الكبري للمقاومة يف حرب غزة
يف  ،2009 - 2008فكانت �أكذوبة «الربيع العربي» ،الذي �أ�ضاع
ليبيا ،وي�ضع ثقله الدامي الآن يف �سورية.
وه��ا ن�ح��ن �أم ��ام ل��وح��ة ��س��وري��ال�ي��ة ج��دي��دة ب�ع��د االنت�صار
العظيم ا ألخ�ير للمقاومة يف غ��زة ،فهل هناك من دالل��ة �أبلغ
من �أن ت�ستقبل غزة املنت�صرة على العدو «الإ�سرائيلي» ،ذاك
الوفد اللبناين ال��ذي يف ع��داده �سليل �أ�صحاب ال�شعار الذي
انطلق مع بداية احل��رب الأهلية اللبنانية« :ادف��ع لرية تقتل
فل�سطينياً» ،وعلى ح��واج��زه قتل �أو ذب��ح �آالف الفل�سطينيني
واللبنانيني؟ وهل هناك �أبلغ من ا�ستقبال قريب �أو ن�سيب زياد
اجلراح؛ �أحد �أبطال � 11أيلول ،التي تو�ضع �أمامها ع�شرات �آالف
عالمات اال�ستفهام؟ وهل هناك �أفظع من ا�ستقبال «الي�ساري
الدميقراطي» ،الذي كان معلمه �أو رئي�سه �أو زعيمه �أحد الذين
ا�ست�شهد بـ«وطنيتهم» ال�صهيوين جون بولتون يف الأمم املتحدة
يف حرب متوز ،وهو الآن حتول �إىل «م�ستقبلي» بامتياز؟
ماذا بعد؟
رمب ��ا ال��دالل��ة ال�ف�ظ�ي�ع��ة� ،أن � �ش��اك��ري ال���س�ع��ودي��ة وق�ط��ر
وم�صر ،بعد احلرب الأخرية على غزة ،ن�سوا �أن �سورية �أمدتهم
بال�صواريخ ..رح��م اهلل �أب��و ال�صواريخ ال�سورية الربوفي�سور
نبيل زغيب ،الذي حتدثت كلينتون عن قتلته بان�شراح.

�أحمد �شحادة

فلسطين تراكم انتصارات استعادة وجودها
ولبنان يعزز دائرة أمانه بالمقاومة

وزير البيئة «الإ�سرائيلي» جلعاد �آردان منبطحاً خوفاً من ال�صواريخ الفل�سطينية

ال يحتاج اللبنانيون �إىل ت�صريحات الطم�أنة التي
حر�ص العديد من ال�سفراء الأجانب على �إطالقها،
ومفادها �أن ال عدوان «�إ�سرائيلياً» على لبنان يف هذه
املرحلة ،رداً على ف�شل الهجوم «الإ�سرائيلي» الذريع
يف غزة ،لأن اللبنانيني ت�سلموا الر�سالة باكراً ،وهي
�أن من يف�شل يف غزة� ،س ُيهزم يف لبنان.
مل ي�ك��ن ن�صر غ��زة ال �ث��اين ،ب�ع��د ه��زمي��ة عملية
«الر�صا�ص امل�صبوب» عام  ،2009ن�صراً لها وحدها،
بل كان ن�صراً فل�سطينياً ا�سرتاتيجياً �سيكون له مكانه
ووق�ع��ه على �سجل الق�ضية الفل�سطينية منذ نكبة
ع��ام  ،1948واغت�صاب فل�سطني على ي��د الع�صابات
ال�صهيونية بدعم وتواط ؤ� من االحتالل الربيطاين.
يف ذل��ك ال��وق��ت ،ادع��ى ال�صهاينة �أن فل�سطني
وطن من دون �شعب ،قدّمها املحتل الإنكليزي �إىل
�شعب من دون �أر�ض ،هم اليهود .وحتت هذه الذريعة
جرى تهجري الفل�سطينيني من بيوتهم و�أر�ضهم،
وبد�أت م�ساعي �إقامة دولة يهودية �صرفة فوق �أر�ض
فل�سطني ،حتت �شعار «�أر�ضك يا �إ�سرائيل من الفرات
�إىل النيل» ،ومع الوقت جرى اللعب بهذا ال�شعار ما
ب�ين «�إ��س��رائ�ي��ل ال�ك�برى» و«�إ��س��رائ�ي��ل العظمى» ،يف
نْ
إ�سرائيليي»
حماولة لتكري�س ال��وج��ود وال��دور «ال
يف امل�ن�ط�ق��ة ال�ع��رب�ي��ة ،ل�ك��ن م��ع ا� �ص �ط��دام امل���ش��روع
ال���ص�ه�ي��وين ب��ال��رف ����ض ال���ش�ع�ب��ي ال �ع��رب��ي ال �ع��ارم،
وب��إ��ص��رار ال�شعب الفل�سطيني على املقاومة وعلى
العودة �إىل وطنه ،بد�أت املعادلة بالتغيرّ .
مل يكن �سه ًال تعطيل و�إيقاف اندفاعة امل�شروع
ال�صهيوين ،املدعوم من قوى ودول كربى ،لكن كلما
جنح هذا امل�شروع اال�ستعماري اال�ستيطاين خطوة،
كان العرب يطورون �أ�ساليب املواجهة؛ من االنقالبات
ال�ع���س�ك��ري��ة ال �ت��ي م�ن�ع��ت ا ألن �ظ �م��ة ال���ض�ع�ي�ف��ة ال�ت��ي
�أوجدها اال�ستعمار ،ومن تقدمي �صكوك اال�ست�سالم
�إىل العدو ،ومن �أ�ساليب املواجهة الع�سكرية النظامية

ووزير الأمن الداخلي «الإ�سرائيلي» يهرع منها �أي�ضاً

ال�ت��ي تكفل ال��دع��م ال�غ��رب��ي ل�ـ« إ���س��رائ�ي��ل» ب�إف�شالها ،العمل املقاوم بال�سالح من غزة �إىل ال�ضفة الغربية
والتي قدمت فيها اجليو�ش العربية ت�ضحيات غالية ،وبقية �أر�ض فل�سطني املحتلة.
انتقلت املواجهة العربية والفل�سطينية �إىل �أ�ساليب
لبنانياً� ،سقطت ك��ل اخل �ي��ارات ال�ضعيفة �أم��ام
املقاومة ال�شعبية ،البدائية �أو ًال ثم املنظمة.
خط وفعل املقاومة ،التي قاتلت العدو وطردته من
ً
كما انتقل ال�شعور العربي من اخلوف من «البعبع العا�صمة ب�ي�روت ،وط��اردت��ه و��ص��وال �إىل ال�شريط
ا إل��س��رائ�ي�ل��ي» وال �ه��رب م�ن��ه� ،إىل ال���ص�م��ود وحتقيق احل � ��دودي ،ووا� �ص �ل��ت ق�ت��ال��ه و إ�ف �� �ش��ال اع �ت��داءات��ه،
االن �ت �� �ص��ارات يف م��واج�ه�ت��ه .وه �ك��ذا ،ب�ع��د ك��ل الآالم خ �� �ص��و� �ص �اً خ �ل�ال ع � ��دواين ع��ام��ي  1993و1996
والت�ضحيات اجل�سام ،وبالرغم من �سيا�سة التنازل (عناقيد الغ�ضب)� ،إىل �أن ج��اء ع��ام  ،2000ال��ذي
والتفريط التي اعتمدتها الأنظمة ال�سائرة يف ركاب �شهد اندحار االحتالل عن معظم الأرا�ضي اللبنانية
ال�سيا�سة الأمريكية والغربية عموماً ،بد�أت املقاومة من دون قيد �أو �شرط؛ يف �أول ن�صر عربي من نوعه،
ك�ف�ع��ل �شعبي ع��رب��ي م�ن� ّ�ظ��م بتحقيق االن �ت �� �ص��ارات ،بعد �أن ك��ان ه��ذا العدو يفر�ض �شروطه و إ�م�لاءات��ه
خ�صو�صاً �أن حماة امل�شروع ال�صهيوين مل يكن يخطر على الدول العربية التي يحتل �أر�ضها.
على بالهم ،بعدما �أزالوا الكثري من العقبات العربية
ل�ك��ن ه��ذا ال �ع��دو ال ��ذي ي�ش ّكل يف حقيقة أ�م��ره
م��ن أ�م ��ام امل �� �ش��روع ال���ص�ه�ي��وين� ،أن ث ��ورة �إ��س�لام�ي��ة ق��اع��دة ع���س�ك��ري��ة م�ت�ق��دم��ة ل�ل�ق��وى اال��س�ت�ع�م��اري��ة
��س�ت�ط�ي��ح ب�ح�ل�ي�ف�ه��م � �ش��اه إ�ي � � ��ران ،ل �ت �ت �ح��ول ب�ع��ده��ا الغربية ،التي تولت دعمه منذ �أوجدته ،ما كان له �أن
اجلمهورية الإ�سالمية ا إلي��ران�ي��ة �إىل ال�سند الأول يتقبل الهزمية ،فج ّرب حظوظه عام  2006بالهجوم
والأ�سا�سي للمقاومة العربية �ضد الغزوة ال�صهيونية ،جمدداً على لبنان ،ف ُمني بهزمية منكرة على �أيدي
وم �ع �ه��ا حت��ول��ت �أر� � ��ض ل �ب �ن��ان �إىل م �ق�ب�رة ل�ل�ج�ن��ود املقاومني ،بالتزامن مع الهزائم التي كان الأمريكي
ال�صهاينة الذين دا�سوا ب�أقدامهم �أر�ض عا�صمته.
يذوق طعمها يف العراق و�أفغان�ستان.
ومع الوقت ،بد�أت الوقائع تتبدل على الأر�ض..
و�إذا كانت ركائز هذا الكيان قد اهتزت ب�سقوط
فل�سطينياً ،بد�أ ال�شعب الفل�سطيني ي�ؤكد مبقاومته ب�ضعة �صواريخ داخل عمق جتمع م�ستوطنيه ،فكيف
وانتفا�ضاته املتكررة حقيقة وج��وده على �أر�ضه ويف احل��ال �إذا حدثت املواجهة م��ع املقاومة يف لبنان؟
ال�شتات ،وف�شلت حماولة �إفراغ فل�سطني من �شعبها ،عندها �ستمطر ال�سماء ��ص��واري��خ ،وتنبع الأر���ض
وباتت فل�سطني التاريخية ت�ضم �أك�ثر من خم�سة مقاتلني ،ولن ينفع كل الدعم اخلارجي يف حماية
م�لاي�ين فل�سطيني ،م�ق��اب��ل ح ��واىل ��س�ت��ة ماليني هذا الكيان اللقيط.
م�ستوطن �صهيوين ..ومل يعد الفل�سطيني �أعز ًال ،بل
لذلك ،اللبنانيون مطمئنون �إىل يومهم وغدهم
باتت املقاومة هي اخليار الذي وجد الفل�سطينيون ب�ف���ض��ل وج� ��ود امل �ق��اوم��ة ،ال �ت��ي ح�ف�ظ��ت ك��رام�ت�ه��م
فيه طريقاً لتحرير �أر�ضهم وعودتهم �إليها ،وجاء وكرامة كل العرب ،ف�أجدى بهم �أن يكونوا مقاومني
االنت�صار يف غزة عام  2009ليعطي هذا النهج زخماً من �أن يكونوا «نعاجاً» (ح�سب تو�صيف �أحد �أمراء
قوياً ،يف حني جاء انت�صار عام  2012لي�ؤكد �أن طريق النفط) يخدمون «�إ�سرائيل» و�أمريكا.
ا�ستعادة فل�سطني باتت قائمة ،و�أن االنت�صار على
عدنان ال�ساحلي
هذا العدو �أكرث من ممكن ،خ�صو�صاً عندما يتمدد
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ماذا فعل في السعودية؟
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

ت �ت �ح��دث �أو� � �س� ��اط ال��زع �ي��م ال��زح �ل��ي
ب� ��ال� ��وراث� ��ة؛ إ�ي� �ل ��ي � �س �ك ��اف� ،أن زي ��ارت ��ه
ل �ل �� �س �ع��ودي��ة ح �ق �ق��ت ه ��دف�ي�ن ،أ�ح��ده �م��ا
معنوي وال�ث��اين م��ايل ،وت�ق��ول� :صحيح
�أن احل��ري��ري الأب ه��و ال ��ذي ك��ان وراء
الإف �ل��ا� � ��س امل � � ��ايل ال� �ت ��دري� �ج ��ي ل�ث��روة
الراحل جوزيف �سكاف على يدي جنله،
واحلريري االبن �أي�ضاً هو ربيب �سعودي،
لكن ال�سعوديني ت�بر�ؤوا من �أفعال الأب
واالب ��ن ،ووع ��دوا بالتعوي�ض�� ،ش��رط �أال
تكون ل�سعد �أي عالقة ،ويف كل الظروف،
مع �سكاف.

رئيس بلدية «ال يشبع»

متعهد ط��رق��ات وج�سور ينفذ م�شروعاً يف املنطقة اجلغرافية املحيطة مبنطقة بعبدا،
ا�ستغرب عندما طلب منه رئي�س بلدية ينتمي �إىل ق��وى � 14آذار ،مبلغ خم�سني �أل��ف دوالر
«املتوجب» ،عاد رئي�س البلدية ليطلب مبلغ مئة �ألف دوالر!
لت�سهيل معامالته ،لكن بعد دفع
ّ
الم��ر م�صادر مق ّربة م��ن ال��وزي��ر
وب�ع��د ف�ترة م��ن حم��اوالت العرقلة واالب �ت��زاز ،علمت ب� أ
املخت�ص ،الذي ا�ستدعى بدوره رئي�س البلدية ،جمرباً �إياه على ر ّد املبلغ ،مقابل عدم مالحقته،
والتع ّهد بعدم تكرار الأمر مرة �أخرى ..فهل «ي�شبع» رئي�س البلدية؟

دود الخل..

طبيب من عائلة بريوتية عريقة يعمل يف م�ؤ�س�سات تابعة لأحد التيارات ال�سيا�سية املعار�ضة
يف لبنان ،اختل�س املال الكثري عندما كان م�س�ؤو ًال عن جميع امل�ستو�صفات ال�صحية التي حتمل
ا�سم م�ؤ�س�س التيار ،واملنت�شرة يف ب�يروت والبقاع وا إلق�ل�ي��م وطرابل�س و�صيدا ،وال�ت��ي �أقفل
معظمها ب�سبب عدم اعتماد املال الكايف ملتابعة �سري خدماتها.

( العدد  )240اجلمعة  30 -ت�رشين الثاين 2012 -
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المبادرة الجنبالطية ..مجرد مواقف ورسائل سياسية
ال جديد في مبادرة رئيس
جبهة النضال الوطني النائب
وليد جنبالط.
هذا باخت�صار ما ميكن اخلروج
به بعد م�ؤمتره ال�صحايف الذي جاء
بعد م�شاورات وات�صاالت وحت�ضري
�إع�لام��ي وا� �س��ع ،وزي ��ارات ملوفدين
من قبله �إىل أ�ك�ثر من ط��رف ،ويف
مقدمهم رئي�سي املجل�س النيابي
ن� �ب� �ي ��ه ب� � ��ري واحل � �ك� ��وم� ��ة جن �ي��ب
ميقاتي ،ذلك لأن ما ُ�س ّمي مبادرة
لي�س �سوى تكرار ملواقفه ال�سابقة
ال �ت��ي ك ��ان ي�ط�ل�ق�ه��ا م �ن��ذ �شهرين
ون �ي��ف ،وخ�لا��ص�ت�ه��ا ح��ر��ص��ه على
البقاء يف «و�سطيته» التي ك ّر�ست
ل��ه يف ال���س�ن��ة وال �ن �� �ص��ف ا ألخ�ي��رة
ح� ��� �ض ��وره ال� �ف ��اع ��ل ع �ل ��ى امل �� �س��رح
ال�سيا�سي اللبناين ،ب�صفته «بي�ضة
قبان» بني الأكرثية والأقلية.
امل � �ب� ��ادرة اجل �ن �ب�لاط �ي��ة ��ض� ّم��ت
ب�ن��وداً �أ�سا�سية ه��ي :ال�ت��زام �إع�لان
بعبدا ،والتم�سك باحلوار الوطني
�سبي ً
ال وح�ي��داً لت�سوية اخلالفات
ال�سيا�سية ،و�ضرورة التزام القوى
ال���س�ي��ا��س�ي��ة ب��امل��رج�ع�ي��ة احل�صرية

ل� �ل ��دول ��ة ،و إ�ب � �ق� ��اء م �ل��ف ال �� �س�لاح
خا�ضعاً ملا تخرج به طاولة احلوار
ح ��ول اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال��دف��اع�ي��ة،
واالب�ت�ع��اد ع��ن ك��ل م��ا م��ن �ش�أنه �أن
يع ّمق االنق�سام ويرفع حدة النعرات
امل��ذه�ب�ي��ة وال�ط��ائ�ف�ي��ة ،ودع� ��وة كل
ال �ق��وى ال���س�ي��ا��س�ي��ة ل�لام�ت�ن��اع عن
االن� �خ ��راط يف م �ي��دان �ي��ات الأزم� ��ة
ال �� �س��وري��ة ،وال�ت�م���س��ك ب��االت�ف��اق��ات

ماذا عن قانون
االنتخابات؟
وما هو مصير
االنتخابات النيابية؟
هذا ما لم يفصح عنه
بيك المختارة

واالل� �ت ��زام ��ات ال �ت��ي ن �� �ش ��أت بفعل اجل �م �ي��ع ل�ت�ح���س����س دق� ��ة امل��رح �ل��ة
الإج� � � � �م � � � ��اع ب �ي ��ن ال� �ل� �ب� �ن ��ان� �ي�ي�ن ،واالل �ت��زام ب ��إع�لان بعبدا واحل��وار
ومبفاعيلها الأم�ن�ي��ة وال�سيا�سية ،الوطني ،ولهذا رمبا كانت ق�ساوته
خ�صو�صاً جلهة عدم جواز ا�ستعمال جت� ��اه � 14آذار ،وان� �ت� �ق ��اده حل��زب
ال�سالح يف الداخل.
اهلل ،وب��ال �ت��ايل ف � ��إن رئ �ي ����س ح��زب
�اح� � � � ��ظ �أن امل � � � �ب� � � ��ادرة ال�ت�ق��دم��ي اال� �ش�ت�راك��ي ال ��ذي ك��ان
وي� � �ل� � َ
اجلنبالطية طالت �سهامها معادلة كمن يزن كل كلمة ،بحيث بدا �أنه
«ال �� �ش �ع��ب واجل �ي ����ش وامل� �ق ��اوم ��ة» ،يحيد نف�سه عن املعارك الداخلية،
ال�ت��ي اع�ت�بر �أن فيها «ع��دم و�ضوح والتي تبقيه ك��إب��رة تتو�سط كفتي
وخ�ل��ط ب�ين اجلي�ش وامل�ق��اوم��ة ،ما امل� �ي ��زان ،ول �ه��ذا جن ��ده م �ث� ً
لا ق��دم
يوجب تغيريها يوماً ما» ،مالحظاً م��راف�ع��ة ع��ن ا��س�ت�م��رار احل�ك��وم��ة،
�أن ق�ضية ال���س�لاح ال تحُ � � ّل بع�صا لكنه يف ذات احل�ين فتح ك��وة �أم��ام
�سحرية ،داعياً من عنده هذا احلل ت �غ �ي�ير ح �ك��وم��ي� � ،ش��رط م��واف �ق��ة
«ليطلعنا ع�ل�ي��ه» ،م�ق��دم�اً يف ه��ذا جميع القوى ال�سيا�سية ،م�ؤكداً �أنه
امل�ج��ال جتربة �إي��رل�ن��دا ال�شمالية� ،إذا مل يح�صل اتفاق على التغيري
ال �ت��ي ا��س�ت�غ��رق ن ��زع ال �� �س�لاح فيها احلكومي ،ف��إن��ه �سي�سمي الرئي�س
�أكرث من ع�شرين عاماً ،ا�ستخدمت جنيب ميقاتي من جديد لرئا�سة
خاللها كل �أ�شكال احل��وار ال��دويل احلكومة ،وهو �أبدى بطريقة غري
للو�صول �إىل الت�سوية.
مبا�شرة امتعا�ضه من زيارة رئي�س
كما طالت ال�سهام اجلنبالطية جم�ل����س ال �� �ش��ورى الإي� � ��راين علي
الإعالم ،من خالل ح�ضه على لعب الري�ج��اين ل�سورية ،وك��أن��ه �أراد �أن
دور فاعل ووقف التحري�ض.
يعمم ه��ذا االمتعا�ض على زيارته
وال �ل�اف ��ت يف الأم� � ��ر احل��ر���ص للبنان.
اجل �ن �ب�لاط��ي ع �ل��ى ان �� �ض ��واء ه��ذه
ب��أي ح��ال ،امل�ب��ادرة اجلنبالطية
امل� � � �ب � � ��ادرة حت � ��ت �� �س� �ق ��ف رئ �ي �� �س��ي لقيت ترحيباً م��ن رئي�س جمل�س
اجلمهورية واحلكومة ،عرب دعوته ال �ن��واب ن�ب�ي��ه ب ��ري ،ال �سيما �أن�ه��ا
ت��دع��و �إىل احل� � ��وار ،وم ��ن رئ�ي����س
احلكومة جنيب ميقاتي� ،إال �أنها
ب� ��ر�أي امل�ت��اب�ع�ين ال مي�ك��ن و�صفها
باملبادرة ال�سيا�سية الكاملة ،بقدر
م��ا ه��ي ف�ع� ً
لا م��ؤمت��ر �صحايف عبرّ
فيه �صاحبه على طريقته اخلا�صة
ع��ن ر�أي��ه وم��واق�ف��ه م��ن التطورات
ال ��راه �ن ��ة ال �ت��ي مت ��ر ب �ه��ا ال �ب�ل�اد،
وخال�صتها �أن البيك اال�شرتاكي
ث��اب��ت ع�ل��ى م��واق�ع��ه ،وع�ل��ى تربيد
خ�ط��اب��ه ال���س�ي��ا��س��ي ،وان �ت��زاع امل��واد
امل �ل �ت �ه �ب ��ة م� �ن ��ه ب ��ان� �ت� �ظ ��ار ج�ل�اء
التطورات الدم�شقية ،التي دخلت،
ح�سب ر�أي رئي�س احلزب التقدمي
اال�شرتاكي ،يف نفق مظلم.
لكن ماذا عن قانون االنتخابات؟
وم � � ��ا ه � ��و م� ��� �ص�ي�ر االن� �ت� �خ ��اب ��ات
النيابية؟ ه��ذا م��ا مل يف�صح عنه،
حتى �أن��ه ك��ان الف�ت�اً ع��دم رده على
�س�ؤال بهذا اخل�صو�ص.

النائب وليد جنبالط مكرراً خياراته املت�أرجحة خالل م�ؤمتره ال�صحفي الأخري

التباكي المفضوح
يقوم رئي�س حكومة لبناين �أ�سبق بجولة مكوكية
يف �أم�يرك��ا و�أوروب� ��ا وبع�ض ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة ،لطرح
مو�ضوع تغيري احلكومة اللبنانية ،ولل�ضغط على
رئي�س احلكومة جنيب ميقاتي لتقدمي ا�ستقالته
و�إعادة ت�شكيل حكومة «ائتالف وطني» ،ي�شارك فيها
اجلميع.
وقد ذكر �أحد مرافقي املرجع احلكومي الأ�سبق
�أن��ه ،وكالعادة ،يكاد �أن ي��ذرف دموعه عندما يزور
بع�ض ر�ؤو� �س��اء ال ��دول� ،شاكياً ا�ستياء اللبنانيني
م��ن �أداء احل �ك��وم��ة ،وت��ده��ور االق�ت���ص��اد ،م��ا �أدى
�إىل ا�ستغراب بع�ض الذين التقى بهم ،كون لبنان
مل ي�ك��ن �أح �� �س��ن ح � ��ا ًال ،خ���ص��و��ص�اً ع�ل��ى ال�صعيد

االقت�صادي ،خ�لال ف�ترة تو ّليه احل�ك��مُ .ي��ذك��ر �أن
اجل ��والت املكوكية ه��ي م��ن �ضمن املخطط ال��ذي
و�ضعته قوى � 14آذار لل�ضغط على احلكومة ،بدءاً
م��ن ال�ه�ج��وم ال�شهري ع�ل��ى ق�صر احل�ك��وم��ة قبيل
ت�شييع اللواء احل�سن ،ولي�س انتهاء بتلك الزيارات
العاملية.

انتخابات أو فوضى؟
�أب � ��دت ��ش�خ���ص�ي��ة ��س�ي��ا��س�ي��ة ح��زب �ي��ة لبنانية
قلقها م��ن ع��دم االت �ف��اق ع�ل��ى ق��ان��ون انتخابي
تتمثل فيه جميع الأط��راف ،قائلة �أمام زوارها:
«�إين متخوف من القادم �إلينا ،وبوجوه جديدة
ومتعددة ،ومن تفجري احلالة الأمنية يف لبنان

حممد �شهاب

حتت م�سميات عدة ،لأن التاريخ اللبناين ع ّلمنا
�أن��ه �إن مل يتفق اللبنانيون على �صياغة قانون
ج��دي��د ل�لان�ت�خ��اب��ات ،ت�ك��ون الفو�ضى ه��ي ال��رد،
ال�سيما �أن ل�ب�ن��ان ت��اري�خ�ي�اً حتكمه ال��و��ص��اي��ات
الدولية».

صرف النظر عن التوكيل

و� �ض��ع حم��ام��ون �أرق ��ام� �اً م��ال�ي��ة ك �ب�يرة للقبول
ب��ال��دف��اع ع��ن �شخ�صية �سيا�سية �أوق�ف��ت يف ال�صيف
املا�ضي على خلفية ملف �أمني كبري ،ما ا�ضطر ذويه
و�أ��ص��دق��ائ��ه �إىل �صرف النظر ع��ن توكيلهم مبهمة
الدفاع عنه �أم��ام املحكمة الع�سكرية ،لعدم قدرتهم
على ت�سديد هذه املبالغ التي تفوق قدراتهم.
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يـقــــال
إغراءات مادية
ي�غ��ري �إع�لام�ي��ون تابعون لو�سائل �إع�ل�ام خليجية،
�شخ�صيات لبنانية وحتى جهات م�س�ؤولة ،ب�أن م�ستقب ًال
واع� ��داً ينتظرها �إذا �أدل ��ت مب��واق��ف مت� ّ�ج��د م���س��ؤول�ين
خليجيني ،وم��ن دون �أن ين�سى ا إلع�لام �ي��ون التذكري
باحتمال �أن يح�صلوا على زيارات ح�صيلتها جعبة مليئة.

إعالميون..
واالستخبارات األميركية
تدور �شبهات كبرية حول ارتباط عدد من الإعالميني
اللبنانيني الذين يعملون يف مكاتب ف�ضائيات «عربية»
م ��وج ��ودة يف ب �ي��روت ،وال ��دائ ��ري ��ن يف ف�ل��ك «� 14آذار»،
باال�ستخبارات ا ألم�يرك�ي��ة .وال�لاف��ت للنظر �أن ه ��ؤالء
ال يظهرون على ال�شا�شات �إال عند مفا�صل ح�سا�سة يف
أ�ح ��داث مهمة ،وينقلون ال��وق��ائ��ع بغري حقيقتها� ،إمن��ا
ب�ح���س��ب ��س�ط��ور الأج �ن ��دة امل �ط �ل��وب م�ن�ه��م ال�ت�ع��اط��ي يف
�إطارها.

الملك في حالة موت سريري
ق��ال ��ص�ح��ايف ��س�ع��ودي يكتب يف �صحيفة ت�صدر
م��ن ل �ن��دن� ،إن امل �ل��ك ال �� �س �ع��ودي ع�ب��د اهلل ب��ن عبد
العزيز دخ��ل يف ح��ال��ة م��وت �سريري عملياً ،م�شريا
�إىل معلومات تلقاها من �أو�ساط طبية يف ال�سعودية
�أكدت �أن «�أع�ضاءه الأ�سا�سية ،ال�سيما القلب والرئتني
والكليتني ،مل تعد تعمل» ،و�أن «ا ألط �ب��اء ا�ضطروا
لتحري�ض الع�ضلية القلبية بال�صعقات الكهربائية
�أكرث من م��رة» ،م�شرياً �إىل �أنه «يعي�ش بف�ضل جهاز
التنف�س اال�صطناعي فقط».

طعن بانتخابات الصيدلة

طعن علي �صفا؛ املر�شح ملركز نقيب يف انتخابات
نقابة ال�صيدلة ،بفوز مناف�سه ربيع ح�سونة التابع لـ»تيار
امل�ستقبل»� ،أم��ام الق�ضاء ،لأن��ه مل يح�صل على الن�صف
زائد واحد من جمموع �أ�صوات املقرتعني ،ما ُيعترب خمالف ًا
لقانون تنظيم مهنة ال�صيدلة يف لبنان!

أين صار التحقيق
باقتحام السراي؟

على ال��رغ��م م��ن م���رور أ�ك�ث�ر م��ن �شهر على حادثة
حماولة اقتحام ال�سراي احلكومي من قبل منا�صري قوى
� 14آذار� ،إال أ�ن��ه مل تُعرف نتائج التحقيقات الأولية مع
املحر�ض الأ�سا�سي الذي ُو�ضع يف الواجهة؛ ندمي قطي�ش،
يتم االدعاء عليه ،علم ًا �أن اجلرم وا�ضح وال يحتاج �إىل
ومل ّ
هذه املدة الطويلة لتبيان ح�صوله وماهية جرمه ،واملواد
القانونية التي يقع حتت طائلتها.

الخالفات المتفاقمة
ي�سجل املراقبون للعالقات ال�سائدة منذ فرتة
ّ
بني �أفرقاء قوى � 14آذار ،ثالثة خالفات متفاقمة
بني مكونات الفريق املذكور .الأول بني حزب الكتائب
والثالثي القوات والكتلة الوطنية ورافعتهما املالية
املتمثلة بجماعة «امل���س�ت�ق�ب��ل» ،ع�ل��ى خلفية البيان
الثالثي �ضد الكاردينال الراعي ،والثاين بني �سمري
جعجع وال��وزي��ر ال�سابق ال�ي��ا���س امل��ر ،ج��راء منيمة
خ�ل�ال زي ��ارة جعجع ل�ل���س�ع��ودي��ة ،رد عليها ال�ث��اين
عرب �صحيفته ،م�ستذكراً التاريخ الدموي ل�ل�أول،
والثالثة بني رئي�س «الي�سار الدميقراطي» املتمزق؛
اليا�س عطاهلل ،وبقية الرتكيبة ،ما دفع الأول لـ«ن�شر
الغ�سيل» يف �إحدى ال�صحف.
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أحداث األسبوع
مصداقية الحكومة وشل القطاع العام على محك

إحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى المجلس النيابي
ت��زام�ن�اً م��ع نقا�ش ت�صحيح الأج��ور �� -ض�ب��ط الإن� �ف ��اق ،ووق ��ف ال�ت�ه��رب من
وقراراتها بعر�ض احلائط ،كل ذلك ب�سبب
وغ�ل��اء امل�ع�ي���ش��ة م �ن��ذ �أك�ث��ر م ��ن ��س�ن��ة ،ت�سديد الر�سوم اجلمركية.
�ضغوط الهيئات االقت�صادية وامل�صرفية
وعلى الرغم من االتفاقات النهائية
و أ�� �ص �ح��اب امل ��دار� ��س اخل��ا� �ص��ة ،ووزي ��ري
كانت وزارة املالية تدر�س �سل�سلة الرتب
والرواتب للقطاع العام ،وذلك بناء على م ��ع احل �ك��وم��ة ورئ �ي �� �س �ه��ا ع �ل��ى �إق � ��رار
االق �ت �� �ص��اد وال �� �س �ي��اح��ة امل �م �ث �ل نْ�ْين ل�ه��ذه
ط�ل��ب جل�ن��ة امل ��ال وامل ��وازن ��ة يف املجل�س ال�سل�سلة و�إحالتها �إىل املجل�س النيابي
الهيئات يف احلكومة.
النيابي ،لتظهرها يف بداية العام  ،2012قبل عيد الفطر ،مت ت�أجيل �أول لإقرارها
م�ستهجن
�إن م��وق��ف احل�ك��وم��ة ه��ذا
َ
وب�أرقام �أعلى بكثري من الأرقام احلالية �إىل ق�ب��ل ن�ه��اي��ة �شهر �آب ك�ح��د أ�ق���ص��ى،
وم ��رف ��و� ��ض ،ال� �س �ي �م��ا ر� �ض��وخ �ه��ا �أم � ��ام
ال��واردة يف ال�سل�سلة التي �أقرها جمل�س ث��م ت�أجيل آ�خ��ر �إىل  6أ�ي�ل��ول املن�صرم،
م���ص��ال��ح ال�ه�ي�ئ��ات االق�ت���ص��ادي��ة ،ال�ت��ي ال
ي �ت �ج��اوز ع��دده��ا �� 500ش�خ����ص ،وال��ذي��ن
الوزراء يف � 6أيلول املن�صرم.
ي �ت �ح �ك �م��ون مب �ع �ظ��م ال� �ث ��روة ال��وط �ن �ي��ة
أ�م� ��ام ��ض�غ��ط ال�ه�ي�ئ��ات االق�ت���ص��ادي��ة
ون�سبة ح�ساباتهم امل�صرفية ال تتجاوز
وامل�صرفية و�أ�صحاب امل��دار���س اخلا�صة
 ٪0.8م��ن جم�م��وع احل���س��اب��ات امل�صرفية
ووزي � ��ري االق �ت �� �ص��اد وال �� �س �ي��اح��ة ،ت��ردد
الأخ ��رى ،وحت�ت��وي على �أك�ثر م��ن ن�صف
رئي�س احلكومة يف �إحالة ال�سل�سلة �إىل
ال ��ودائ ��ع�( ،أك �ث�ر م��ن  60م�ل�ي��ار دوالر)،
املجل�س النيابي ،بحجة ت�أمني الإيرادات لماذا ال يتم فرض غرامات
مقابل ن�سبة  ٪70من احل�سابات امل�صرفية
ال �� �ض ��روري ��ة ل� �ه ��ا ..م �ب��ا� �ش��رة ،ق��دم��ت
هيئة التن�سيق الئ�ح��ة م��ن الإج � ��راءات على األمالك البحرية والنهرية ..الأخ ��رى ،التي ال حتتوي على أ�ك�ثر من
وال�ضرائب التي ال تطال �أ�صحاب الدخل وضرائب على الريوع المصرفية  ٪2.6م��ن ال��ودائ��ع ( ،أ�ق ��ل م��ن  3ملريات
دوالر) ،ك�م��ا ع� ّ�ط�ل��ت ه��ذه ال�ه�ي�ئ��ات أ�ك�ثر
املحدود ،وال ت�ؤثر على النمو االقت�صادي،
وتعزز مداخيل الدولة واملوازنة العامة ،والعقارية وعلى عامل االستثمار م��ن م��رة �إدخ� ��ال ت�ع��دي�لات ع�ل��ى ال�ن�ظ��ام
ال�ضريبي ،و�أجه�ضت ك��ل امل�شاريع التي
وت ؤ� ّمن �أ�ضعاف
إجراءات:كلفة ال�سل�سلة ،ومن بني وتسوية مخالفات البناء..
ت�ساهم يف توزيع ال�ثروة التي ال تتنا�سب
هذه ال
وم�صاحلهم.
 فر�ض غرامات على الأمالك البحرية وعلى الكماليات؟�إن �ن ��ا ن �ح � ّم��ل ال �ه �ي �ئ��ات االق �ت �� �ص��ادي��ة
والنهرية.
امل� ��� �س� ��ؤول� �ي ��ة امل� �ب ��ا�� �ش ��رة ع� ��ن ال �ت ��ده ��ور
 فر�ض �ضرائب على الريوع امل�صرفية.االقت�صادي يف ال�ب�لاد ،وع��ن التهرب من
 فر�ض �ضرائب على الريوع العقارية،دف��ع ال�ضرائب ،واال�ستفادة املبا�شرة من
وع� �ل ��ى ع ��ام ��ل اال�� �س� �ت� �ث� �م ��ار ،وت �� �س��وي��ة
زيادة خدمة الدَّين العام ،ومن ال�صفقات
خمالفات البناء.
ل�ك��ن إ�ح��ال�ت�ه��ا �إىل امل�ج�ل����س ال�ن�ي��اب��ي مت
وال �� �س �م �� �س��رات ،ف�ه��م ي���س�ت�خ��دم��ون ك��اف��ة
 فر�ض �ضرائب على الكماليات. �سلة من الإجراءات الإدارية والرقابية ت� أ�ج�ي�ل��ه ح�ت��ى ت��اري�خ��ه م��ن دون م�برر،أ�� �ش �ك��ال ال �ت �ه��وي��ل وال �ت �ه��دي��د واالب� �ت ��زاز
�ضاربني م�صداقية احلكومة والتزاماتها
ملنع احلكومة م��ن مترير م�شاريع زي��ادة
لوقف الهدر والف�ساد.
ال�ضريبة على الفوائد امل�صرفية ،وعلى
خالل اعت�صام هيئة التن�سيق النقابية
الإي��رادات والأرب��اح والبيوعات العقارية،
و� �ص��و ًال �إىل م�ن��ع وق��ف ال �ه��در وال�ف���س��اد
وال� �ت� �ه ��ري ��ب ،لأن ذل � ��ك ي �خ �ف ����ض م��ن
مداخيلهم غري امل�شروعة.
مـــن هنــــا وهنـــــاك
�إن ه�ي�ئ��ة التن�سيق ال�ن�ق��اب�ي��ة ،وال�ت��ي
�� �ُ�س � �دّت أ�م ��ام� �ه ��ا ك ��اف ��ة ال �� �س �ب��ل ،ب���س�ب��ب
الرتاجعات واملماطالت املتكررة للحكومة
بصمـــات «الــقــــاعـــدة»
أســوأ مـــؤامـــرة
ورئ�ي���س�ه��ا ،ول�ل�م��واق��ف ال�سلبية العلنية
ر�أت �صحيفة «املوجز امل�صرية� ،أن �أمري قطر ينفذ �أ�سو�أ و�أقذر
أكد موقع «اي��ه سي  »24التشيكي استحالة عفوية
لوزيري االقت�صاد وال�سياحة ،ي�ؤملها �أ�شد
م�ؤامرة يف تاريخ ال�صراع العربي  -ال�صهيوين ،م�شرية �إىل �أن ما
الخارج
من
والمال
السالح
تتلقى
عندما
شعبية
حركة
أي
الأمل ا�ضطرارها اللجوء �إىل الأ�ساليب
يجري حالياً يف غزة �أظهر حقيقة «�صفقة العار بني قطر والرئي�س كي تهاجم وتقتل المواطنين ،بغض النظر عن الغطاء
ال��دمي�ق��راط�ي��ة وال��د��س�ت��وري��ة ال�ضاغطة
امل �� �ص��ري حم �م��د م��ر� �س��ي جت ��اه ال�ق���ض�ي��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة .وق��ال��ت الذي تتغطى به ،مشددًا على أن األزمة في سورية ليست
ل�ضمان ال�ت��زام احل�ك��وم��ة تنفيذ ق��راره��ا
ال�صحيفة يف مقال لرئي�س حتريرها يا�سر بركات� ،إن «زيارة �أمري عفوية منذ بدايتها ،ولم تكن حركة عفوية شعبية؛ خالفًا
ب � إ�ح��ال��ة �سل�سلة ال��رت��ب وال ��روات ��ب �إىل
قطر لغزة ،واملعروف بعالقاته مع ال�صهاينة ،مل يكن ي��راد منها لما تروجه وسائل اإلعالم المقربة من حلف الناتو .وأوضح
املجل�س النيابي.
اخلري لها و مل�صر ولل�شعبني الفل�سطيني وامل�صري ،ففي الوقت
وم � � ��ا ت �ن �ف �ي��ذ الإ�� � � �ض � � ��راب ل �ي��وم�ي�ن
ال��ذي مت �إظ�ه��اره �أن��ه الزعيم العربي املنقذ لفل�سطني ،ك��ان هذا الموقع أن بصمات تنظيم القاعدة وراء مختلف الهجمات
متتاليني� ،سوى مقدمة لتنفيذ خطوات
اخلائن لوالده ولوطنه يخطط لتفجري الو�ضع �أك�ثر ،لتتحول التي تقع في أماكن مختلفة في سورية ،الفتًا إلى وجود 14
ت���ص�ع�ي��دي��ة أ�خ� ��رى ت���ص��ل �إىل الإ� �ض��راب
غزة �إىل مقاطعة منف�صلة تثري قلق �إ�سرائيل ،فيطالبون بتهجري تنظيمًا من مجموعات تابعة لـ«القاعدة» ،كشفت عن الوجه
العام املفتوح ،و�شل العمل يف كافة الإدارات
الحقيقي لها لمن ال يزال يشك في نواياها التخريبية.
�سكانها �إىل �سيناء.
العامة ،كل ذلك نتيجة �سيا�سة احلكومة
ال �ت��ي ب��ات��ت واق �ع��ة حت��ت ت ��أث�ير الهيئات
مرسي ..واالحتجاجات
موقف روسيا من األلبان
االق�ت���ص��ادي��ة وامل���ص��رف�ي��ة وممثليهم من
لفت المتابعون إلى أنه ومنذ استالم د .محمد مرسي
بع�ض ال ��وزراء يف احل�ك��وم��ة ،ل��ذل��ك ،ف��إن
اع �ت�بر أ�ل �ك �� �س �ن��در ل��وك��ا��ش�ي�ف�ي�ت����ش؛ امل �ت �ح��دث ال��ر� �س�م��ي با�سم
م�صداقية احلكومة اليوم هي على حمك
ال لزعزعة اال�ستقرار ،رئاسة مصر قبل أشهر معدودة ،وصل عدد االحتجاجات
اخلارجية الرو�سية� ،أن كو�سوفو تُعترب عام ً
�سل�سلة ال��رت��ب وال ��روات ��ب ..وع�ل�ي�ه��ا �أن
الشعبية إلى  500مظاهرة واعتصام وإضراب وما شاكل،
لي�س فقط يف البلقان ،بل �أي�ضاً بعيداً عن حدود هذا الإقليم.
تختار ،و�أي�ضاً على هيئة التن�سيق النقابية
موقف لوكا�شيفيت�ش هذا كان يف معر�ض تعليقه على �س�ؤال حول للمطالبة بحل األزمة المعيشية المتفاقمة لدى المهنيين
�أن تقرر.
وجود �أنباء تفيد ب�أن جمموعات منظمة من �ألبان كو�سوفو ت�شارك والعمال والموظفين ،ومن مختلف الفئات االجتماعية
يف املعارك اجلارية يف �سورية� ،إىل جانب قوات املعار�ضة هناك.
الفقيرة.

حممد ال�سيد قا�سم

ع�ضو هيئة التن�سيق النقابية
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حلف بغداد جديد في طور السقوط في سورية

استعداد تركي لتزويد المسلحين بقذائف كيميائية
«على املجتمع الدويل تقدمي امل�ساعدة
الع�سكرية ال�سريعة ،ملنع ح�صول انت�صار
ك��ام��ل ل �ن �ظ��ام ال��رئ �ي ����س ال �� �س ��وري ب���ش��ار
الأ�سد ..لقد ترك املجتمع الدويل املقاتلني
ال�سوريني وحدهم ل�سنتني من دون �أي دعم
حقيقي .نحن ننتظر ،لكن الوقت ق�صري
جداً ،ويف حال عدم تقدمي الدعم ال�سريع
قد حتدث تغيريات يف كل املنطقة» ..هذا
الكالم لرئي�س ائتالف معار�ضات الدوحة؛
�أحمد معاذ اخلطيب ،يف �أنقرة يوم الإثنني
يف  26ت�شرين الأول .2012
�أو ًال ،ك�ل�ام م�ع��اذ اخل�ط�ي��ب ك ��اذب من
�أ�سا�سه ب�ش�أن ترك «املقاتلني» من دون �أي
دعم حقيقي منذ �سنتني ،ذلك لأن املليارات
ال �ت ��ي ه �ب �ط��ت م ��ن ب� �ل ��دان ال� �غ ��از وال �ك ��از
العربية ،وحت��دي��داً من قطر وال�سعودية،
ك��ان��ت كافية لإط �ع��ام م�لاي�ين اجل��وع��ى يف
ال�صومال وموريتانيا واليمن ،ويف �إفريقيا
�أي�ضاً ،ولإيجاد جماالت تنمية وا�سعة ،تو ّفر
امل�سكن وامللب�س وامل��أك��ل ب�شكل دائ��م لهذه
الكتل املليونية ،ناهيك عن توفري ماليني
ف��ر���ص ال �ع �م��ل ،ل �ك��ن ك �ي��ف مي �ك��ن تغيري
وظيفة �أنظمة الكاز العربي التي ي�ضرب
الفقر بلدانها ،حيث �إن نحو  30باملئة من
ال�شعب ال�سعودي دون خط الفقر ،وما زالت
قرى نائية يف بلد �أحد ع�شر مليون برميل
نفط يومياً من دون كهرباء ،وبالتايل من
دون إ�ن� ��ارة ،يف وق��ت ي�ع��اين ع���ش��رات �آالف
القطريني يف بلد تعداده نحو مليون ن�سمة
من الفقر واحلاجة والعوز والأمية.

ثانياً ،ما �س ّر هذا الغرب الذي يتحالف
مع مَن كان �أو ما زال ي�سميهم املتطرفني،
�سواء من الأ�صولية املتطرفة من القاعدة
و�أ� �ض��راب �ه��ا� ،أو جم �م��وع��ات ال�ت�ه��ري��ب �أو
«الإخ � � � ��وان» ،ومي � ّول �ه��م ب��امل��ال وال �� �س�لاح،
و�آخ��ره��ا الإع�ل�ان الفرن�سي ع��ن م�ساعدة
م��ال�ي��ة ب�ق�ي�م��ة م�ل�ي��ار و 200م�ل�ي��ون ي��ورو
الئتالف الدوحة ،يف الوقت الذي يرتاجع
ال�ت���ص�ن�ي��ف امل � ��ايل االئ �ت �م��اين ل �ب��اري ����س؟
وبالتايل ما هو الثمن ال��ذي يتوجب على
بائعي ال�ك��از ال�ع��رب��ي �أن ي��وف��روه لباري�س
ول�لاحت��اد الأوروب� ��ي ل�ل�خ��روج م��ن �أزم��ات��ه
امل��ال �ي��ة واالق �ت �� �ص��ادي��ة ،ح�ت��ى ب ��ات �أع ��راب

«ال�صحراء العربية» الأثرياء ،هم املمولون
الأ� �س��ا� �س �ي��ون ل �ف��رق أ�ن��دي��ة ك ��رة ال �ق��دم يف
فرن�سا و إ�ي�ط��ال�ي��ا و�إن�ك�ل�ترا ،بعد �أن كانت
مهددة بالإفال�س واالنحالل؟!
ث��ال�ث�اً ،م��ا ه��ذا ال�سر يف ��ش��رب «حليب
ال �� �س �ب��اع» م��ن ق�ب��ل ح �م �دَيْ ن��اق�ل��ة ال �غ��از،
و�سعود الفي�صل وابن عمه و�صهره بندر بن
�سلطان يف االندفاعة �ضد الدولة الوطنية
ال�سورية ،م��ن دون �أن نن�سى �أن حمد بن
ج��ا��س��م أ�ع �ل��ن ب�ك��ل «ف �خ��ر» �أن «الأع � ��راب»
ن �ع��اج أ�م � ��ام ال �ع ��دو «الإ� �س ��رائ �ي �ل ��ي» ،رغ��م
املليارات التي ينفقوها �أو يقدمونها لل�سيد
الأم�ي�رك ��ي ث�م��ن ال �� �س�ل�اح� ..أو احل�م��اي��ة،

�آثار االنفجار الذي وقع يف �أحد �أزقة منطقة جرمانا بريف دم�شق

(�أ.ف.ب).

فينطبق عليهم يف كل تر�سانتهم الع�سكرية
ق��ول ال�ب��اح��ث ال���س��وي��دي ان�غ�م��ار ��س��ودي��و:
« إ�ن �ه��ا جم��رد أ�ل �ع��اب ن��اري��ة يف ي��د ال�ع��رب»،
لأن �أظ��اف��ر ��س�ل�ط��ان ب��رون��اي رمب��ا تفعل
أ�ك�ثر منهم ،لأنهم متاماً كما و�صف حمد
بن جا�سم «نعاج» �أمام «�إ�سرائيل» ،ثم �إنهم
يف كل �سالحهم ،م��اذا ميكنهم �أن يقدموا
للق�ضايا العرب القومية ،يف وقت ير ّوجون
لباري�س هيلتون ،التي تثري ب�أفعالها املثرية
للجدل واخل �ج��ل ،لأن�ه��ا افتتحت متجراً
با�سمها يف مدينة مكة؟!
ب�أي حال ،ماذا يبقى من العرب �إذا ما
جنح املخطط اجلهنمي املنعم�سون به حتى
�آذانهم �أو �أفواههم ،لت�صري �سورية حطاماً
�أو جمرد حطام؟
هل لأحد �أن يفهم كيف �أن �أحد مقررات
معار�ضات الدوحة جعل عدد �أفراد القوات
امل�سلحة ال�سورية � 50أل��ف جندي و�ضابط
فقط؟
هنا يقول خرباء ا�سرتاتيجيون �إن يف
ما تتعر�ض له �سورية من هجوم �أمريكي
وغربي وعربي و�صهيوين و�أ�صويل ،فيه
ع��ودة �إىل ن��وع م��ن م�شروع حلف بغداد،
ال��ذي و�ضعت �أ�س�سه عام  ،1955لت�شكيل
�أح�لاف ع�سكرية م�شرتكة بني البلدان
العربية والآ�سيوية والغرب اال�ستعماري
بقيادة ال��والي��ات املتحدة� ،إذ إ�ن��ه بعد �أن
فكك اجلي�ش العراقي إ�ث��ر غ��زو العراق،
ثمة من يريد �أن ينهك �سورية ويفكك
جي�شها من �أجل �أن تبقى «�إ�سرائيل» هي

المعارضة التركية تطالب الحكومة بكشف مساوماتها مع «إسرائيل»
�أنقرة  -الثبات
يف خ�ضم �أزمة «ال�صواريخ» التي تفتعلها تركيا بطلبها ن�شر �صواريخ الـ«باتريوت»
على حدودها مع �سورية ،ال تبدو تركيا نف�سها ،وال الأطل�سي «امل�ستجيب» لدعوتها
وحماية «�أمنها القومي» ،يف نف�س املكان الذي تنطلق منه متنيات املعار�ضة ال�سورية
امل�سلحة ورعاتها الإقليميني يف دول اخلليج.
ففيما يحلم ه�ؤالء ب�أن تكون هذه ال�صواريخ املتطورة  -رغم املالحظات الكثرية
على ف�شلها  -ج��زءاً م��ن منظومة تفر�ض ح�ظ��راً ج��وي�اً على املناطق ال�سورية ،مبا
ي�سمح للم�سلحني احل�صول على غطاء جوي يفتقدونه ،وتعجز الدول الغربية عن
فر�ضه بطائراتها لقوة نظام الدفاع اجلوي ال�سوري ،مقارنة بالليبي �أو العراقي الذي
واجهته �سابقاً ،تقول املعار�ضتان الرتكية والأملانية (التي �ستزود بالدها تركيا بطواقم
ال�صواريخ) �إن الهدف لي�س حماية الأرا�ضي الرتكية.
يقول خرباء �أتراك� ،إن حماية الأرا�ضي الرتكية ال ت�ستدعي ن�شر ال�صواريخ عند
احل��دود ،بل يف م�سافة �أبعد كثرياً �إىل ال��وراء ،لأن مدى هذه ال�صواريخ الذي ي�صل
�إىل نحو  100كيلومرت ،يجعلها ق��ادرة على �أن تكون فعالة بعيداً عن احل��دود ،فما
الذي يحمل ال�سلطات على و�ضعها قرب احلدود ،حيث تكون عر�ضة للق�صف املدفعي
ال�سوري ،الذي ال جتدي معه �صواريخ الـ«باتريوت» حتى يف حماية نف�سها؟
ل�ق��د ت���ص��رف��ت ال���س�ل�ط��ات ال�ترك �ي��ة ب�ت�ن��اق����ض وا� �ض �ط��راب وا� �ض �ح�ين يف ق�ضية
ال�صواريخ ،وي�ستغرب املتابعون قيام احلكومة الرتكية احلالية ب�إ�صدار ت�صريحات
مت�ضاربة ب�ش�أن ن�شر �صواريخ «ب��ات��ري��وت» على احل��دود ال�سورية  -الرتكية ،ففي
الوقت الذي نفى رئي�س ال��وزراء رجب طيب �أردوغ��ان مو�ضوع ن�شر «باتريوت»� ،أكد
الناطق با�سم احلكومة بعد �أي��ام� ،أنباء ن�شر ال�صواريخ ،قائ ًال �إن قرار �إطالقها بيد

احلكومة الرتكية ،لكن هذا الت�أكيد مت تعديله بعد �ساعتني من �إعالنه ،ب��أن قرار
�إطالق ال�صواريخ م�شرتك بني الناتو واحلكومة ،وجاء �إعالن وزارة الدفاع ب�أن عدد
ال�صواريخ و�أماكن ن�شرها وعدد القوات املرافقة لها غري وا�ضحني ،ليزيد من ريبة
املعار�ضة الرتكية التني اتهمت احلكومة بالكذب على ال�شعب الرتكي ،فقد قال رئي�س
حزب ال�شعب اجلمهوري املعار�ض كمال كلجدار �أوغلو� ،إن هذا ي�شري �إىل �أن هناك من
يخطط للبالد من اخلارج ،و�أن احلكومة تنفذ �أجنداتها اخلارجية ..ونفى كلجدار
�أوغلو حاجة تركيا �إىل ن�شر �صواريخ كهذه ،لعدم وجود �أي تهديدات «بال�ستية» �ضد
تركيا ،راف�ضاً �إرجاع امل�س�ألة �إىل الأزمة ال�سورية ،و�إال ملاذا مل يتم ن�شر ال�صواريخ قبل
�ستة �أ�شهر ،مت�سائ ًال عن ال�سبب احلقيقي لذلك ،وداعياً �أردوغان لقول احلقيقة �أمام
ال�شعب.
وك�شف �أي�ضاً �أن هناك جمموعة �أ�سئلة يجب على احلكومة الإجابة عنها ،وبيان
�أ�سباب ن�شر ال�صواريخ ،وهل هي ت�ستهدف �ضرب �سورية� ،أو �إن�شاء منطقة حظر طريان
فوقها� ،أو �أنها جزء من منظومة الإن��ذار املبكر التي يقيمها احللف� ،أم هي نتيجة
امل�ساومة مع «�إ�سرائيل»؟ والأهم هو :ملاذا تبدي �إيران ورو�سيا قلقهما من ذلك؟
ويعيد هذا اجلدل �إىل الأذهان ق�ضية «الدرع ال�صاروخية» التي ُن�صبت يف تركيا
من أ�ج��ل «حمايتها» ،فيما كانت املعلومات ت�ؤ�شر �إىل �أن هذه ال��رادارات العمالقة
التي ُن�صبت يف مدينة مالطيا الرتكية تهدف �إىل التج�س�س على �إي��ران ،ومراقبة
�صواريخها �إذا ما أُ�طلقت باجتاه الكيان «الإ�سرائيلي» ،ف��ال��رادارات الأمريكية يف
تركيا ت�ستطيع �أن تر�صد حركة ال�صواريخ الإيرانية قبل  6دقائق من تلك املوجودة
يف «�إ�سرائيل» ،وبالتايل ف�إنها متنحها وقتاً ثميناً جداً ،وت�أتي �صواريخ الـ«باتريوت»
لتعطيها الأم��ل يف �إ�سقاط هذه ال�صواريخ قبل اقرتابها من الكيان «الإ�سرائيلي»
بوقت طويل جداً.

ال �ق��وى ال��وح �ي��دة ال�ع�ظ�م��ى يف املنطقة،
م���ش�يري��ن �إىل أ�ن ��ه ح�ي�ن�م��ا �أن �� �ش��ئ حلف
بغداد ك��ان ي�ضم ال�ع��راق وتركيا و�إي��ران
وباك�ستان وبريطانيا ،برعاية تامة من
وا�شنطن ،لأنها هي �صاحبة هذه الفكرة
وراعيتها ،وكان من �ضمن مهامه تطويق
وح���ص��ار م���ص��ر و� �س��وري��ة ،ل�ك��ن اجلي�ش
العراقي �ضرب �ضربته القوية حينما نفذ
ثورته يف  14مت��وز  ،1958و�أن�ه��ى احلكم
ال �ف��ا� �س��د ،ول�ي�ن�ه��ي ح�ل��ف ب �غ��داد ع�م�ل�ي�اً،
والذي حتول �إىل حلف جديد (ال�سنتو).
هل هناك اجتاه حللف جديد من نوع
حلف بغداد حتل فيه دول الغاز العربي
حمل العراق و�إيران ،وبقيادة تركيا؟
ل �ن�ل�اح��ظ �أن ال �ت �ع ��اون ال�ع���س�ك��ري
واالقت�صادي بني �أنقرة وتل �أبيب ازداد
بعد حادثة �سفينة «مرمرة» على ال�ساحل
الغزاوي ،فو�صل �إىل  3مليارات دوالر يف
 ،2010كما �أن تركيا ا�شرتت من الكيان
ال���ص�ه�ي��وين ط��ائ��رات جت�س�س م��ن دون
ط�ي��ار ُبعيد «م��رم��رة» ،وه��ي ت�ستعملها
الآن على احل��دود ال�سورية  -الرتكية،
و�أنقرة الآن حت�شد جي�شها واملجموعات
امل�سلحة التي جمعتها من كل مكان على
احلدود..
ث��م ه��ل نن�سى كيف ت�برع��ت حكومة
«الإخ � � � � ��وان» ال�ت�رك �ي ��ة ب �ن �� �ص��ب ال � ��درع
ال�صاروخية الأم�يرك�ي��ة على �أرا�ضيها،
وه ��ي الآن ت���ص� ّر ع�ل��ى ن���ص��ب ��ص��واري��خ
«ب��ات��ري��وت» على احل��دود ال���س��وري��ة؟ ثم
ه��ل مي�ك��ن لأح ��د �أن يقتنع ب�ك��ذب��ة عبد
اهلل غول �أنها تخ ّوف من خطر الأ�سلحة
الكيماوية ال���س��وري��ة؟ فمن ال��ذي ه�دّد
تركيا بذلك؟
�س�ؤال طرحه املراقبون ،و أ�ع��ادوا �إىل
ال��ذاك��رة م�سرحية �سقوط ال�ق��ذائ��ف يف
الأرا�ضي الرتكية ،والتي ب��د�أت تتك�شف
معلومات من �ش�أنها �أن ت�شكيل ف�ضيحة
لأردوغ� ��ان � -أوغ �ل��و ،لأن القذيفتني �أو
الثالث التي قالت �أنقرة �إنها �سقطت يف
تركيا ،تبينّ �أنها من املجموعات ال�سورية
امل�سلحة ،ف�ه��ل ه�ن��اك م�سرحية تركية
ُتع ّد لتزويد الع�صابات امل�سلحة بقذائف
ك�ي�م��اوي��ة ،ح�ت��ى ي �ت��ذرع ال �غ��رب بت�سعري
احلملة �ضد الدولة الوطنية ال�سورية؟
ث�م��ة ح�ل��ف ب �غ��داد ج��دي��د م��رك��زه ه��ذه
امل��رة �أن�ق��رة ،وحوله تتكوكب دول اخلليج،
وحتديداً قطر وال�سعودية وم�صر ،وحتل
هذه املرة فرن�سا هوالند بد ًال من �إنكلرتا،
والهدف هو بقاء حرب مفتوحة ،خ�صو�صاً
ب �ع��د �أن ب � ��د أ� احل �ل ��م ال�ت�رك ��ي ب��ال �ت �م��دد
االقت�صادي والثقايف عرب البوابة ال�سورية
يتال�شى ،فهل لأح��د �أن يفهم زل��ة ل�سان
ن ��اظ ��رة اخل��ارج �ي��ة الأم�ي�رك �ي ��ة ه �ي�لاري
كلينتون ح��ول ا�ست�شهاد أ�ب ��و ال���ص��واري��خ
ال�سورية؛ نبيل زغيب ،و�أحمد اجلعربي..
لي�ست زل��ة ل�سان أ�ب� ��داً ..إ�ن�ه��ا احلقيقة..
تابعوا التطورات امل�صرية.

�أحمد زين الدين
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لبنانيات
دعوة للعيش بكرامة
يجب أال يمرّ انتصار المقاومة الفلسطينية في
الحرب الصهيونية على غزة ،والهادفة إلى تأديب قوى
المقاومة في المنطقة كلها ،مرور الفوز «المسلوق» ،ألن
هذا النصر ليس فقط على الكيان الغاصب لفلسطين،
وإن كان يستحق الفخر إذا كان حصرًا على الكيان
المذكور ،بل ألنه نصر على كل أعداء قضية الشعب
الفلسطيني؛ من عربان ومستعربين ،والدائرين في
فلك «المتأسرلين»؛ من شرقيين وغربيين ،وعلى
رأسهم الغزاة وقراصنة العالم وإرهابيوه ،الذين
يقولون إنهم بالسياسة ..أميركيون! وبالجزم هو
انتصار على واشنطن ،حيث مركز الشر العالمي.
ه��ذا النصر ال��ذي تحاول قيادة االح��ت�لال منع
استثماره ،ليكون إشارة الوحدة الوطنية الفلسطينية،
هو انتصار لكل قوى المقاومة في المنطقة ،ولكل
قدم لفلسطين مؤازرة حقيقية من تلقائه ،وليس
من ّ
لغاية ما تزال سرّ ية.
إن ال���درس األول ال��ذي يمكن أن يكون عبرة،
عظمت آلة القتل األميركية
يتلخص في أنه مهما ُ
بيد أكثر السفاحين دموية على وجه األرض ،فإن
اإلرادة الوطنية التي تدافع عن الحق ،ق��ادرة على
مسخها وتحويلها إلى مجرد مرآة لحاملها ومشغلها،
غير القادر على زحزحة العزائم ،بالرغم من التفاوت
الشاسع؛ عدة وعديدًا.
أما ال��درس الثاني فيجب أن يعتبر منه العرب
عمومًا ،وبعض اللبنانيين خصوصًا ،وه��م أولئك
الذين يصرّ ون على التمرغ تحت األحذية األميركية،
فواشنطن لن تحمي أيًا منهم عند لحظة الحسم التي
نراها تقترب بسرعة ،فهي عندما تعرضت مصلحتها
مع ربيبتها «إسرائيل» ،طلبت منها التهدئة ،وإن
أعطتها حق الدفاع؛ تمامًا كما أجبرتها في الحرب
ضد لبنان عام  2006على أن تواصل الحرب ،علها
تتمكن من الخروج بقليل من ماء الوجه ،مع قناعة قادة
االحتالل بالفشل والهزيمة.
ال نريد أن نحرمكم وسيلة االرتزاق ،لكن ندعوكم
إلى العيش بكرامة ..إذا كان للكلمة األخيرة معنى
عندكم.

يون�س

مـواقف
• احلاج عمر غندور؛ رئي�س اللقاء الإ�سالمي الوحدوي ،لفت �إىل �أنه ما كان
للحوار بني اللبنانيني �أن يتعطل لو كان فريق � 14آذار يف ال�سراي احلكومي،
بياني
وما كان �سالح املقاومة ليعطل ح��واراً ،فهو الذي �شُ رِّع وجت�سد يف نْ
وزاريي حلكومتني من ت�أليف و�إخراج فريق � 14آذار ،امل�ص ّر على التعطيل
نْ
من دون �أن يطرح البديل الذي ي�ؤدي �إىل تالقي اللبنانيني وحت�صني البلد
من التداعيات املحيطة به ،ر�أفة بالعباد والبالد التي �شارفت على الإفال�س
يف اقت�صادها وعي�شها.
• لقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية يف لبنان �أكد �أن احلوار الهادف
واملبني على �أ�س�س التوازن والعدالة وامل�ساواة هو املدخل احلقيقي والأ�سا�سي
وال�صحيح حلل جميع اخلالفات القائمة يف لبنان.
واعترب اللقاء �أن عدم تلبية دعوة رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال �سليمان
جلل�سة احلوار الوطني يف  29/11/2012من قبل بع�ض القوى ال�سيا�سية
اللبنانية ،خ�صو�ص ًا فريق الرابع ع�شر من �آذار ،يعني �إبقاء البالد يف دوامة
الت�شنج واالحتقان ال�سيا�سي� ،إ�ضافة �إىل ا�ستمرار الركود االقت�صادي،
وت�صاعد العجز وال َّديْن وتدين م�ستوى املعي�شة.
من جهة ثانية ،لفت اللقاء �إىل �أنه ينبغي العمل على امل�صاحلة الفل�سطينية �أكرث
من �أي وقت م�ضى ،ال �سيما �أن مفاعيل انت�صار غزة بد�أت تُرتجم �أي�ض ًا خ�سارة
�سيا�سية للعدو ال�صهيوين بعد �إعالن وزير حرب العدو �إيهود باراك عزمه على

ضبط الحدود اللبنانية  -السورية
يدفع اإلرهابيين إلى االنكفاء
� �ش �ه��دت الأ� �س��اب �ي��ع ال�ث�لاث��ة
ال �ف��ائ �ت��ة ت��راج �ع �اً م �ل �ح��وظ �اً يف
عمليات �إم ��داد م�سلحي تنظيم
«ال�ق��اع��دة» وحلفائه يف �سورية،
عرب الأرا�ضي اللبنانية ،بح�سب
مرجع ع�سكري وا�سع االط�لاع.
ال ري��ب �أن ه��ذا ال�تراج��ع ناجم
عن تخ ّوف لدى بع�ض الأفرقاء
اللبنانيني من االندفاعة الزائدة
يف الأزمة ال�سورية ،بعدما �أيقنوا
�أن الدخول على خط هذه الأزمة
هو مغامرة غري حم�سومة ،قد
تكون لها انعكا�سات خطرة على
الأو��ض��اع الأمنية واالقت�صادية
واالجتماعية يف لبنان ،يف �ضوء
��ص�م��ود ال��دول��ة ال���س��وري��ة التي
ال ت � � ��زال حت �ظ ��ى ب ��دع ��م دويل
و إ�ق�ل�ي�م��ي� ،إ��ض��اف��ة �إىل اخل�شية
من حت ّول هذه الأزمة �إىل �صراع
�أمم��ي ي�شمل املنطقة ب�أ�سرها،
�إذا ط � ��ال �أم � ��ده � ��ا يف اجل � ��ارة
الأق � ��رب ل�ل�ب�ن��ان ،وذل ��ك نتيجة
ا�ستمرار الدعم املايل اخلليجي،
وال ��رع ��اي ��ة ال�ت�رك �ي ��ة ل�ت�ن�ظ�ي��م
«ال� �ق ��اع ��دة» وم �ل �ح �ق��ات��ه ف�ي�ه��ا.
ل�ق��د ان�ع�ك����س ال�ت�راج��ع امل��ذك��ور
يف ��ش�ك��ل م�ب��ا��ش��ر ع �ل��ى ال��و��ض��ع
امليداين �إيجاباً مل�صلحة القوات
امل���س�ل�ح��ة امل �ن �ت �� �ش��رة يف امل�ن��اط��ق
ال�ساخنة يف ��س��وري��ة ،خ�صو�صاً
يف ب�ع����ض م �ن��اط��ق ري ��ف دم���ش��ق
وال � �غ� ��وط� ��ة ال� ��� �ش ��رق� �ي ��ة ،ال �ت��ي
�شهدت عمليات ت�سلل م�سلحني
وت�ه��ري��ب لل�سالح ،ع�بر �سل�سلة
ج�ب��ال لبنان ال�شرقية املحاذية
مل ��دي �ن ��ة ال �ق �ل �م ��ون ال �� �س ��وري ��ة.
وك� � ��ان ق ��د � �س �ب��ق ذل � ��ك ت��راج��ع

عمليات ت�سلل امل�سلحني وتهريب
ال�سالح �إىل قرى ريف الق�صري
يف حمافطة حم�ص ،عرب منطقة
م �� �ش��اري��ع ال � �ق� ��اع ،ب �ع��دم��ا ق��رر
�أه��ايل القرى اللبنانية الثالث
والع�شرين املنت�شرة يف اجلانب
ال�سوري من احلدود ،الدفاع عن
قراهم وع��دم ال�سماح بتحويلها
�إىل ب � ��ؤر ل�ل�إره��اب �ي�ين وق��واع��د
ال�ستهداف اال�ستقرار ال�سوري.
�أما يف �ش�أن الو�ضع على احلدود
ال�شمالية ال���ش��رق�ي��ة ،وحت��دي��داً
يف م��دي�ن��ة ت�ل�ك�ل��خ ،ف�ق��د �أث �م��رت
اجل � �ه� ��ود ال� �ت ��ي ب��ذل �ت �ه��ا جل�ن��ة
امل�صاحلة الوطنية لدى ع�شائر
امل��دي �ن��ة �إىل إ�ع � ��ادة اال� �س �ت �ق��رار
�إليها.
ال �� �ش ��ك �أن ه� � ��ذا ال � �ه� ��دوء
ال�ن���س�ب��ي ال ��ذي ت���ش�ه��ده احل ��دود
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة  -ال���س��وري��ة �أ��س�ه��م يف
�إب �ق��اء اجل�ي����ش ال �� �س��وري مم�سكاً
ب��زم��ام امل �ب ��ادرة يف امل �ي ��دان ،فقد

ب � ��دا ذل � ��ك ج �ل �ي �اً ب �ع��د ت���ص��دي��ه
مل�سلحي «ال �ق��اع��دة» وم��ا ُت�سمى
«جبهة الن�صرة» يف ري��ف دم�شق،
و�إف�شال هجماتهم املتكررة على
العا�صمة ،وحما�صرتهم يف بع�ض
قرى «الريف» ،خ�صو�صاً يف داريا
الآيلة �إىل ال�سقوط ،والتي ت�شهد
أ�ك�ب�ر جتمع للم�سلحني ،وال��ذي
جت � ��اوز الأرب � �ع� ��ة �آالف م���س�ل��ح،
وف��ق ما �أك��دت م�صادر ع�سكرية.
ومل�ست امل�صادر خ�لال املواجهات
امل�سلحة يف ريف دم�شق وجنوبها،
تراجعاً كبرياً يف أ�ع��داد م�سلحي
«الإخوان» �أمام مقاتلي «القاعدة»
و«جبهة الن�صرة» و«الوهابيني».
ويف ال �� �ش �م��ال ،جن �ح��ت م���س��اع��ي
اجل�ي����ش ال���س��وري ب � إ�غ�لاق ط��رق
�إم � ��داد م�سلحي ح �ل��ب ،بفر�ضه
ط��وق�اً ح��ول امل��دي�ن��ة ،ف�غ�ّي�رّ ذل��ك
من معادلة ال�صراع على الأر�ض،
و�أخ� � ّل مب��وازي��ن ال�ق��وى مل�صلحة
اجل �ي ����ش ال � ��ذي دف� ��ع امل���س�ل�ح�ين

انح�سار عمليات تهريب ال�سالح عند احلدود اللبنانية  -ال�سورية

اعتزال العمل ال�سيا�سي� ،إ�ضافة �إىل التخبط احلا�صل داخل الكيان ال�صهيوين
العن�صري بعد العدوان ،وبعد الإجناز الع�سكري الكبري الذي حققته املقاومة.
• الوزير ال�سابق عبد الرحيم مراد؛ رئي�س حزب االحتاد ،ر�أى �أن احلملة
الع�سكرية امل�سعورة التي تقودها �آلة القتل ال�صهيونية على قطاع غزة هي
جزء من ال�سيا�سة العدوانية ال�صهيونية التي �ستبقى م�ستمرة ما دام النظام
العربي الر�سمي ال يجعل فل�سطني يف �سلم �أولوياته ،وال يعتربها ج��زء ًا ال
تتجز�أ من الأمة ،الفت ًا �إىل �أن الأمن الوطني لكل قطر عربي لن يكون �آمن ًا
�إذا مل تُعاد فل�سطني �إىل حا�ضنتها العربية ،ما يقت�ضي جعل الأمة ب�أكملها يف
مواجهة واحدة مع هذا العدو.
ودعا مراد �إىل �صحوة عربية �شاملة ،تلغي كل اخلالفات اجلزئية ،وتتوحد
على مهمة رئي�سية واح��دة هي ن�صرة ال�شعب الفل�سطيني ،وا�ستعادته
حلقوقه الوطنية امل�شروعة ،بتحرير كامل �أر�ضه املغت�صبة ،فكل مراهنة
على ت�سويات برعاية �أمريكية هو تخ ٍّل فا�ضح عن فل�سطني ،وطعن مبا�شر
يف حقوق �شعبها ،م�ؤكد ًا �أن حتويل اخلالفات العربية  -العربية �إىل تناق�ض
�أ�سا�سي� ،إمنا يخدم هذا العدوان و�أحالم الدولة ال�صهيونية.
• جبهة العمل الإ��س�لام��ي يف لبنان اعتربت �أن توفر النوايا احل�سنة
وال�صادقة ل��دى جميع الأف��رق��اء ال�سيا�سيني هو �شرط �أ�سا�سي النطالق

�إىل االن�ك�ف��اء �إىل داخ��ل املدينة.
ال� � �ي � ��وم ،ب � � ��د أ� �� �ص� �م ��ود � �س ��وري ��ة
وت�صديها للم�شروع الأم�يرك��ي
 «الإ�سرائيلي» ي�ؤتيان ثمارهمايف املنطقة ،ومل تقف هذه الثمار
ع�ن��د ح ��دود ��س��وري��ة اجل�غ��راف�ي��ة،
ف� �ق ��د ح � � ��ال ذل � � ��ك دون مت �ك��ن
«الإخ � � ��وان» م��ن ال���س�ي�ط��رة على
احل �ك��م يف امل �ن �ط �ق��ة ،و أ�ف �ق��ده��م
ح� �ل� �ق ��ة م� �ه� �م ��ة يف خم �ط �ط �ه��م
ال�سلطوي ،و�ألهم القوى الثورية،
خ�صو�صاً يف م���ص��ر ،ع�ل��ى إ�ح�ي��اء
ال� ��رب � �ي� ��ع ال � �ع� ��رب� ��ي احل �ق �ي �ق��ي،
وم�ت��اب�ع��ة ث��ورت�ه��ا ال�ت��ي ب ��د�أت يف
ال �ع��ام �� 2011ض��د ح�ك��م الرئي�س
ح�سني م�ب��ارك؛ حليف الواليات
املتحدة و«�إ�سرائيل» ،هذه الثورة
ال �ت��ي ت���س�ل��ل �إل �ي �ه��ا «الإخ � � ��وان»
ومل ي� �ك ��ون ��وا أ�ح � � ��د م �ك��ون��ات �ه��ا
احلقيقيني ،فلم حتقق �إال تغيري
��ش�خ����ص م �ب ��ارك و إ�ب � �ق ��اء نهجه
الت�سلطي والت�سووي من خالل
و� �ص��ول «الإخ � � ��وان» �إىل احل�ك��م،
ممثلني بالرئي�س حممد مر�سي.
ويف ه ��ذا ال �� �ص��دد ،ت��وق��ع م��رج��ع
ا� �س�ترات �ي �ج��ي ك �ب�ي�ر� ،أن ت�شهد
امل�ن�ط�ق��ة ت ��زاي ��داً ل �ل �ث��ورات �ضد
«حكم الإخ ��وان» يف �ضوء �صمود
�سورية وان��دالع الثورة امل�صرية،
م ��رج� �ح� �اً أ�ف� � � ��ول جن� ��م حت��ال��ف
«الإخ� ��وان» امل��دع��وم�ين م��ن قطر
وتركيا ،و«ال�سلفيني» املدعومني
م��ن امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�سعودية
يف املنطقة العربية خ�لال العام
املقبل.

ح�سان احل�سن

احلوار من جديد على قاعدة ال�شراكة وعدم التخوين �أو العمالة ،و�أن كل
دعوات ومبادرات احلوار تبقى حرب ًا على ورق ويف مهب الريح �إن مل تكن
مرتافقة مع �صدق النوايا والتوجهات ال�صحيحة وال�سليمة ملبد�أ احلوار
الداخلي ،بعيد ًا عن فر�ض ال�شروط امل�سبقة �أو الرهان على تغيريات حمتملة
يف لبنان واملنطقة.
ولفتت اجلبهة �إىل �أن معادلة الأمني العام حلزب اهلل ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل
اجلديدة حول �شعاع املعركة حال جتر�أ العدو وغامر باالعتداء على لبنان،
هو على طول م�ساحة فل�سطني املحتلة ،ومن كريات �شمونة �إىل �إيالت ،هي يف
احلقيقة «معادلة حماية لبنان» من �أي عدوان ،وهي اال�سرتاجتية الدفاعية
العملية املطلوبة بحق لردع العدوان �ضمن �إطار املنظومة الثالثية الذهبية
«اجلي�ش وال�شعب واملقاومة».
• املحامي عمر زين؛ الأمني العام الحتاد املحامني العرب ،ر�أى �أن ما يجري
من تدخل يف ا�ستقالل الق�ضاء يف الدول العربية ب�صورة عامة ،ويف م�صر
خ�صو�صاً ،ي�ؤكد �أن املبادئ الدولية التي نا�ضلت الب�شرية من �أجلها و�صاغتها
دماء ال�شعوب يف �سبيل �ضمان حقها يف احلياة واحلرية ،و�سطّ رتها يف مواثيق
دولية �صدّقت عليها هذه الدول ،تعلو على الد�ساتري والإعالنات الد�ستورية،
وعليه ،ال يجوز تهمي�ش ال�سلطة الق�ضائية ،بل يجب احرتام حجية الأحكام،
فاحرتام ا�ستقالل الق�ضاء واجب ،واخل�ضوع لأحكام القانون فري�ضة.

( العدد  )240اجلمعة  30 -ت�رشين الثاين 2012 -
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تقارير «المعلومات» وقرارات القضاء تؤكد تغلغله داخليًا

َ ْ
لحساب من إنكار وجود«القاعدة» في لبنان؟
لي�س �أدل من وجود تنظيم «القاعدة»
يف ل �ب �ن��ان � �س��وى ال � �ق� ��رارات والأح� �ك ��ام
ال �ق �� �ض��ائ �ي��ة ال �ت��ي ت �� �ص��در ب�ي�ن ال�ف�ي�ن��ة
والأخ � ��رى يف ق���ض��اي��ا م�ت���ص�ل��ة ،ل�ت��ؤك��د
ه��ذا ال��وج��ود ال��ذي ميكن و�صفه �أي�ضاً
باالنت�شار ،بعك�س ما يحاول كثريون من
�أهل ال�سيا�سة ،حتديداً من قوى � 14آذار،
نفيه يف غري منا�سبة وت�صريح ،من دون
ط��ائ��ل ،وي�صل الأم��ر أ�ح�ي��ان�اً كثرية �إىل
حد التعمية على هذا املو�ضوع احل�سا�س،
فهل ه�ن��اك ن�ي��ات مب ّيتة يت�شارك فيها
ه ��ؤالء م��ع خاليا ه��ذا التنظيم ،بطلب
خارجي؟
تذكر التقارير الأم�ن�ي��ة ال���ص��ادرة عن
«ف��رع املعلومات» تفا�صيل هامة ج��داً عن
حتركات تنظيم «القاعدة» يف خميم عني
احل� �ل ��وة ،ع �ل��ى ��س�ب�ي��ل امل �ث ��ال ال احل���ص��ر،
وت�سمي الأ�شخا�ص املن�ضوين بني �صفوفه،
وم��ع ذل��ك ي�خ��رج م��دي��ر ع��ام ق��وى الأم��ن
الداخلي؛ اللواء �أ�شرف ريفي ،لإنكار وجود
«القاعدة» يف لبنان؛ ان�سجاماً مع موقف
قوى � 14آذار ،الذي ي�سعى �إىل �إخفاء هذا
الأمر الظاهر ب�شكل علني.
ف �ف��ي الإ�� �ش� �ك ��ال ال � ��ذي � �ش �ه��ده خميم
ع�ي�ن احل �ل��وة ي ��وم اجل�م�ع��ة يف  5ت�شرين
الأول  ،2012ذك��ر تقرير �صادر عن «فرع
املعلومات» �أن الإ�شكال ح�صل بني م�س�ؤول
ت�ن�ظ�ي��م «ال �ق��اع��دة» يف امل �خ �ي��م؛ زي ��اد أ�ب��و
ال�ن�ع��اج ،و�شخ�ص آ�خ��ر م��ن ح��رك��ة «ف�ت��ح»،
و أ�� �ض��اف ال�ت�ق��ري��ر نف�سه ا��س��م ب�ل�ال ب��در،
وهو �أح��د ك��وادر «فتح الإ�سالم» يف ال�شارع
الفوقاين يف املخيم نف�سه� .ألي�ست هاتان
الواقعتان امل� أ�خ��وذت��ان م��ن م�صدر ر�سمي
هو أ�ه��م جهاز �أمني يف لبنان ،دلي ًال على
�أن « القاعدة» تتخذ من الأرا�ضي اللبنانية
م�ستقراً ولي�س ممراً فقط؟ �أال يعني ذلك
�أن هذا الوجود لي�س فر�ضية متخيلة ،بل
هو واق��ع ملمو�س على الأر� ��ض؟ و�إذا كان
غ�ير ��ص�ح�ي��ح ،وه ��و ل�ي����س ك��ذل��ك ،ف�ل�م��اذا
تتج�شم الأج �ه ��زة الأم �ن �ي��ة ع �ن��اء ر��ص��ده
وتدوينه يف تقاريرها املرفوعة لي�س �إىل
ر ؤ�� �س��ائ �ه��ا ف �ق��ط ،وب ��ل �إىل امل �� �س ��ؤول�ين يف
اجلمهورية اللبنانية؟!
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�أن��ه مل ي�سمع مبنطقة ر�أ���س ب�يروت التي
ميثلها يف املجل�س النيابي.
ل �ي ����س ج � ��دي � ��داً ق � ��ول �إن ال � �ق � ��رارات
ال�ق���ض��ائ�ي��ة ت��رت�ك��ز يف م���ص��ادره��ا ع�ل��ى ما
ت��ز ّوده��ا ب��ه ال�ق��وى الأمنية م��ن حتقيقات
�أول �ي��ة ،ث��م يعمل الق�ضاة على تطويرها
والتثبت منها ،من خالل ما يجرونه من
حتقيقات ا�ستنطاقية ،وهذا يعني �أن هذا
التوافق الق�ضائي والأمني نابع من حر�ص
�شديد على حماية ال�ساحة اللبنانية من
مثريي البلبلة ،و�إال مل��ا ا�ضطرا �إىل ذكر
ه ��ذا ال ��وج ��ود ل �ه��ذا ال�ت�ن�ظ�ي��م ال� ��دويل يف
لبنان ،وكان ب�إمكانهما عدم التطرق �إليه
من قريب �أو من بعيد.
ولو مل يكن هذا الواقع موثقاً وثابتاً
ورا� �س �خ �اً ،مل��ا �أت� ��ت ال � �ق ��رارات ال�ق���ض��ائ�ي��ة
وامل �ع �ل��وم��ات الأم �ن �ي��ة ع�ل��ى ذك ��ره �أ� �ص�ل ً�ا،
ف�ه��ل يقتنع َح� َم�لَ��ة راي ��ة الإن �ك��ار يف ق��وى
� 14آذار ،وبع�ض التقارير الأمنية �صادرة
عمن يثقون ب��ه ك�ث�يراً� ،أم �أن�ه��م م�صرون
على غيهم وجتاهلهم ،حل�ساب من يرفد
ل�ب�ن��ان ب�ه��ذا التنظيم ع�ل��ى �شاكلة خاليا
وجم �م��وع��ات ت �ن��ام ث ��م ت���ص�ح��و ل��زع��زع��ة
اال�ستقرار؟

الكاردينال بشارة بطرس الراعي هو الكاردينال
الرابع في لبنان ،لكن ما يميزه عن غيره أنه بعد فترة
قصيرة ،تبلغ أقل من سنة وثمانية أشهر ،من توليه
سدة البطريركية المارونية ،منحه البابا بنديكتوس
السادس عشر أعلى رتبة كاردينالية ،حيث أعطي رتبة
أسقف ،ذلك أن الباب يستطيع أن يرقى الكرادلة إلى
رتبة كاردينال كاهن ،شماس ،وأسقف ،واألخيرة هي
األعلى ،مما يعتبر تكريمًا لشخص بطريرك لبنان ،ولفتة
بارزة من رأس الكنيسة الكاثوليكية إلى الوطن الصغير.
وقد سبق البطريرك الراعي إلى رتبة الكاردينالية
ثالثة بطاركة ،أولهم كان البطريرك بولس بطرس
العوشي ال��ذي كان الكرسي الرسولي قد عينه عام
 1955بطريركًا ،بعد أن فشل مجمع أساقفة الكنيسة
المارونية من انتخاب خلف للبطريرك الراحل انطوان
عريضة ،إذ تدخل البابا بيوس الثاني عشر ،فأرسل
رسالة إل��ى المجمع الملتئم ،يعلمه فيه بتعيين
البطريرك المعوشي ،بناء للشرع الخاص بالكنائس
الكاثوليكية الشرقية ،بأنه إذا فشل بانتخاب بطريرك
في  15يومًا ،يترك األمر للبابا ،لكن مجمع األساقفة
الموارنة في حينه منح  15يومًا إضافيًا ،ثم طالت المدة
إلى أربعة أشهر دون الوصول إلى نتيجة ،فكان قرار
البابا في  25أيار  1955بتعيين رئيس أساقفة صور في
حينه المطران المعوشي بطريركيًا جديدًا ،مما يعني
أنه أول بطريرك ماروني لم ينتخب في القرن العشرين،
كما كان أول بطريرك لبناني البابا بولس السادس مرتبة
كاردينال في  22شباط .1965
بعد وفاة البطريرك المعوشي في أواخر شباط ،1975
انتخب البطريرك أنطونيوس بطرس خريس بطريركًا
جديدًا في  2آذار ،وفي  2شباط  1983منحه البابا يوحنا
بولس الثاني مرتبة كاردينال ،أي بعد انتخابه بسبعة
أعوام  11شهرًا.
في عام  1986استقال الكاردينال خريش ،فانتخب
البطريرك بولس بطرس صفير بدالً منه في  19نيسان،
ومنحه البابا يوحنا بولس الثاني لقب كاردينال في كانون
األول عام  1994أي بعد ثماني سنوات وثمانية أشهر.
وبعد استقالة الكاردينال صفير في أوائ��ل آذار
 ،2011انتخب في  15آذار البطريرك بشارة بطرس
الراعي بعد  13جولة اقتراع على مدى خمسة أيام.
وفي  24تشرين الثاني  ،2012أي بعد سنة وثمانية
أشهر من انتخابه بطريركًا ،منحه البابا أعلى لقب
كاردينالي.

علي املو�سوي

�أحمد الطب�ش

خالل اجتماع للقوى الوطنية والإ�سالمية الفل�سطينية يف خميم عني احللوة

وه��ا ه��و ذا الق�ضاء اجل��زائ��ي ،العديل
والع�سكري ،مي�ضي قدماً يف ت�أكيد تغلغل
«ال�ق��اع��دة» يف لبنان ،من خ�لال ال�ق��رارات
ال�ت��ي ي ��د�أب ع�ل��ى ت�سطريها يف أ�ك�ث�ر من
ج��رمي��ة متعلقة ب�ه��ذا التنظيم و�أف� ��راده
وع �ن��ا� �ص��ره ،وم�ن�ه��ا ع�ل��ى ��س�ب�ي��ل امل �ث��ال ال
احل�صر ،ق�ضية حادثة إ�ط�لاق النار التي
وقعت يف حملة ك��اراك��ا���س يف ر�أ���س ب�يروت
ليل  24 - 23أ�ي��ار  ،2012والتي ُقتل فيها
�أحد �أع�ضاء هذا التنظيم؛ ال�سوري حممد
ميان منذر �سليماين ،و�أوقف ع�ضو �آخر هو
هاين ها�شم ح�سن ال�شنطي ،ال��ذي يحمل
اجلن�سية اللبنانية ،وهو يف الأ�صل �أردين
اجلن�سية.
فقد ق��ال قا�ضي التحقيق الع�سكري
ع �م��اد زي ��ن يف ق � ��راره االت �ه��ام��ي يف ه��ذه
احل��ادث��ة التي ا�س ُتخدمت فيها الأ�سلحة
احل��رب �ي��ة وال �ق �ن��اب��ل ال �ي ��دوي ��ة ،و�أ� �ص �ي��ب
عنا�صر من اجلي�ش اللبناين وقوى الأمن
ال��داخ �ل��ي� ،إن ��س�ل�ي�م��اين وال���ش�ن�ط��ي هما
م��ن املرتبطني بتنظيم «ال �ق��اع��دة» ،فهل
تقع ر أ����س ب�يروت يف لبنان �أم يف فنزويال
ليخرج جهابذة «االعتدال» و«التنوير» يف
ق��وى � 14آذار ،زاعمني أ�ن��ه لي�س يف لبنان
�أي أ�ث��ر لتنظيم «ال�ق��اع��دة»؟ والغريب �أن
�أحد ه�ؤالء هو نائب عن بريوت ،لكن يبدو

البطريرك الراعي
برتبة كاردينال أسقف

كالم في السر
تدخالت إلفشال التشكيالت القضائية
�سعى م�س�ؤول ق�ضائي �سابق �إىل �إف�شال م�ساعي خلفه بتغيري معظم
ق�ضاة النيابات العامة وق�ضاة التحقيق يف الت�شكيالت التي كان من
املتنظر �صدورها يف نهاية �شهر ت�شرين الثاين ،لأن��ه كانت له اليد
الطوىل يف ت�شكيلهم يف �آخر مر�سوم مناقالت ق�ضائية ،ومن م�صلحته
ال�سيا�سية مع فريق «� 14آذار» الإبقاء عليهم قبل االنتخابات النيابية
املقبلة.
والغريب �أنه مل يعد من حق هذا القا�ضي املتقاعد التدخل ،ال من قريب
وال من بعيد ،يف هذه الت�شكيالت بعد تقاعده يف ال�صيف الفائت.

غش مبرمج
خالف ًا لإرادة حمقق ع��ديل� ،س ّرب قا�ض تقاعد قبل فرتة وجيزة ،قر�ص ًا
مدجم ًا ( )CDيت�ضمن ق��رار ًا اتهامي ًا �أع��ده الأول يف ق�ضية اعتداء على �أمن
الدولة الداخلي ،طاولت اجلي�ش اللبناين يف منطقة ال�شمال� ،إىل موقع �إلكرتوين
د�أب على تزويده بـ«الأخبار ال�سرية» طوال فرتة واليته.
واملفاجئ �أن املحقق العديل كان ينوي توزيع القر�ص املدمج على كل و�سائل
الإعالم ،غري �أنه نزل عند رغبة القا�ضي املتقاعد بت�أجيل الأمر ،فا�ستغل الأخري
موافقة الأول و«ر�ضاه» ،و�س ّرب القر�ص الذي ُن�شر بطريقة م�سيئة مل ُت ْع ِط اجلهد
املبذول فيه ،ال�سيما يف الر�سوم واخلرائط والت�صاميم ،احلق الكايف.

الممنوعات
مع السجناء
بخالف ال�شائع ،ف ��إن املمنوعات
التي ُيعرث عليها داخل ال�سجن املركزي
يف روم �ي��ة ،ويف ��س��واه م��ن ال�سجون،
ال ينح�صر وج��وده��ا م��ع «امل��وق��وف�ين
الإ�سالميني»� ،إمنا مع �سجناء �آخرين
موقوفني �أو حمكومني بجرائم قتل
وخمدرات و�إرهاب و�سلب..
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مقابلة
أكد أن شعبية «التيار» ثابتة وصلبة ..والتحالفات في جزين بوقتها

ميشال الحلو :لتغيير قانون «الستين» ..وإلجراء االنتخابات في موعدها
ت�رصفات فريق املعار�ضة م�شبوهة ،وتقحم لبنان يف �رصاعات �إقليمية ..نواب الرابع ع�رش من �آذار يتهربّون
من م�س�ؤولياتهم التاريخية ،واتهامهم للحكومة �سيا�سي ..احلوار وحده خ�شبة خال�ص اللبنانيينن ،لأنّ البديل
الدعوة �إىل التقاتل والتمذهب.
ع �� �ض��و ت �ك � ّت��ل ال �ت �غ �ي�ير والإ� � �ص �ل�اح؛
ال �ن��ائ��ب م �ي �� �ش��ال احل� �ل ��و ،خ ��� ّ�ص ج��ري��دة
«ال�ث�ب��ات» ب�ه��ذا احل��دي��ث ،و�إل�ي�ك��م م��ا جاء
فيه:
ي�ضع نائب ج��زي��ن؛ مي�شال احللو،
م�ق��اط�ع��ة ق ��وى ال ��راب ��ع ع���ش��ر م��ن �آذار
لطاولة احلوار واملجل�س النيابي ،يف �سياق
املواقف املتهوّرة واالرجتالية التي ميتاز
بها هذا الفريق ،يقول« :هجومهم على
احلكومة اجلائر والكيدي� ،أعطى حافزاً
للحكومة التخاذ �إجراءات �أكرث فعالية،
ف�شكّلت �أقوالهم و�أفعالهم غري املفيدة
ال لرفع م�ستوى التعا�ضد والتكاتف
عام ً
والتما�سك بني خمتلف �أع�ضاء احلكومة،
التجنّي عليها و َكيْل الإفرتاءات ال يغيرّ ا
م��ن واق ��ع احل ��ال ب���ش��يء ،إ�جن� ��ازات ه��ذه
احل �ك��وم��ة ب ��ال ��ذات وا� �ض �ح��ة ،وامل��واط��ن
ي���س�ت�ط�ي��ع م �ق��ارن��ة ن �� �ش��اط �ه��ا ب�ن���ش��اط
حكومات احلريرية ال�سيا�سية املتعاقبة؛
�أمّا نيابياً فمقاطعتهم جلل�سات جمل�س
ال �ن��واب ف�ه��ي مقاطعة حل��اج��ات النا�س
و�ش�ؤونها احلياتية».
امل �� �س � أ�ل��ة ب� ��ر�أي ن��ائ��ب ج��زي��ن بالغة
الأهمية ،لأن تعطيل م�ؤ�س�سات الدولة ال
تفرمل ن�شاط فريق �سيا�سي معينّ  ،بقدر
ما تعطّ ل م�صالح الطبقات االجتماعية
كافة ،ي�سهب احللو يف �شرح موقف الرابع
ع�شر غري امل���س��ؤول ،كونه يطال �ش�أنني
بارزين جداً ،الأول بر�أيه يتعلق مبو�ضوع
امل��وازن��ة ال�ع��ام��ة ل�ل�ع��ام  ،2012وال �ث��اين
ي �ت �ع �ل��ق مب ��و� �ض ��وع ق ��ان ��ون االن �ت �خ ��اب،
بح�س
ي�ق��ول« :ل��و متتّع ن��واب املعار�ضة ّ
امل�س�ؤولية ،ولو كانوا جديني يف عملهم
ال���س�ي��ا��س��ي ،ل �� �س��اروا يف درا� �س��ة امل��وازن��ة،
لأنه من خاللها يتمكنون من حما�سبة
احل �ك��وم��ة م��ال �ي �اً ،أ� ّم � ��ا ب �� �ش ��أن م��و��ض��وع
مقاطعتهم جمل�س النواب فهم ي�ؤكدون
بعملهم هذا ،نيتهم املبيّتة لإبقاء قانون
ال�ستني غري العادل واملرفو�ض من قبل
�شريحة ك�ب�يرة م��ن اللبنانيني ،و�سيّد
ب�ك��رك��ي ال�ك��اردي�ن��ال م��ار ب���ش��ارة بطر�س
الراعي» ،وي�ضيف احللو« :مترير الوقت
وجتاهل الإجماع اللبناين على �ضرورة
�أهمية تعديل القانون االنتخابي ،هدفه
االح �ت �ف��اظ ع �ل��ى م �ق��اع��ده��م ال�ن�ي��اب�ي��ة
ومكا�سبهم ال�سيا�سية ،بانتظار الفرج
الإقليمي �أو الدويل».
حترّك � 14آذار فئوي
وم � � � ��اذا ع � ��ن ق� � ��ول امل� �ع ��ار�� �ض ��ة �إن
مقاطعتهم للحكومة واملجل�س النيابي
هدفه وقف �آلة القتل ورف�ضهم اجللو�س
م��ع ق �ت �ل��ة؟ ي� ��ر ّد ال �ن��ائ��ب احل �ل��و « :أ�ي ��ن
اخلوف ومعظم نواب املعار�ضة ي�أتون �إىل

املجل�س النيابي؟ كيف ال يجل�سون مع
قتلة وه��م يجل�سون على مائدة الطعام
مع قتلة بعد جميء رئي�س �أرمينيا �سريج
�سركي�سان �إىل لبنان يف عني التينة؟ هذا

كيف يجلس نواب 14
آذار مع «قتلة» على
مائدة طعام على
شرف رئيس أرمينيا
في عين التينة؟!

ال�ف��ري��ق ي�صول وي�ج��ول يف ك��اف��ة �أن�ح��اء
لبنان والعامل عندما تقت�ضي م�صاحله
ذل ��ك ،ه��ذا ال�ف��ري��ق ب�ح��اج��ة دوم� �اً لرفع
�شعارات جذابة ليتلطى وراءه��ا ،وليربر
جلمهوره خطواته الالم�س�ؤولة» ،ويعلّق
ال�ن��ائ��ب ح�ل��و ع�ل��ى ات �ه��ام ت�ك� ّت��ل التغيري
والإ�صالح بتغطية القتلة قائالً�« :سبق
وحتدثوا يف م�س�ألة اغتيال الرئي�س رفيق
احلريري عن االتهام ال�سيا�سي ل�سورية،
ث� ّم بدلوا وجهتم ال�سيا�سية جت��اه حزب
اهلل ،ك�لام�ه��م وات�ه��ام��ات�ه��م ه��ي حم�ض
فئوية ،حبذا لو يرتكون الق�ضاء و�ش�أنه

للو�صول �إىل احلقيقة الذي ين�شدها ك ّل
اللبنانيني».
يعترب املحامي احللو �أنّ ت�شويه
�صورة اخل�صم من دون �أدلة ،وت�شويه
�سمعة املقاومة وامل�ق��اوم�ين يف لبنان،
ومن ورائه فريق التيار الوطني احلر
وح�ل�ف��ائ��ه ،ه��و ترجيح م���ش��روع معني
�إقليمي يعطّ ل م���ش��روع ق�ي��ام ال��دول��ة
ال ��ذي ي�ت�ح��دث��ون ب��ه ،ف�ه��ل م�ؤ�س�سات
ال� ��دول� ��ة ت� �ق ��وم مب �ق��اط �ع �ت �ه��ا؟ وه��ل
ت�خ��وي��ن الآخ� ��ر وات �ه��ام��ه ب�غ�ير دل�ي��ل
يخدم م�شروع نه�ضة ال��دول��ة؟ النيل
م��ن �شعبية ال �ت �ي��ار وال �ت �ك � ّت��ل وات �ه��ام
ال �ع �م��اد م�ي���ش��ال ع ��ون ورئ �ي ����س امل ��ردة
��س�ل�ي�م��ان ف��رجن �ي��ة ب�ت�غ�ط�ي��ة ال�ق�ت�ل��ة،
ه��دف��ه ذ ّر ال��رم��اد يف العيون وت�شويه
احلقائق برفع �شعارات طنانة ورنانة
غري م�س�ؤولة ،وال�ه��دف من ك� ّل ذلك
الت�أثري على القاعدة ال�شعبية لتكتّل
التغيري والإ�صالح ،لأنها ت�شكّل �صمام
الأم� ��ان ل��وح��دة ه��ذا ال��وط��ن ،ولأن�ه��ا
ت�شكّل قوة مناف�سة لهذه القوى».
تورّط احلريري
ي�ؤكد احللو أ� ّن فريق الرابع ع�شر من
�آذار يدرك �أ ّن م�س�ألة �إ�سقاط احلكومة ال
تتعلّق بقدراته الذاتية واملحلية ،يقول:
«حكومة الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة حافظت
ع �ل��ى وج ��وده ��ا ن�ت�ي�ج��ة ال��دع��م ال� ��دويل،
ب��ال��رغ��م م��ن ال �ت �ظ��اه��رة امل�ل�ي��ون�ي��ة �أم ��ام
ال�سراي احلكومي ،ورغم ان�سحاب مكوّن
�أ�سا�سي ميثاقي منها (الطائفة ال�شيعية)،
مع الأ�سف فريقنا ال�سيا�سي ي�سعى لن�أي

لبنان ع��ن التجاذب املت�شنّج يف املنطقة،
وهم ي�سعون بكل ما �أوتوا من قوة لو�ضع
البلد يف ع�ين العا�صفة الإقليمية ،وما
تورّط رئي�س تكتّل لبنان �أو ًال النائب �سعد
احل��ري��ري وال �ن��ائ��ب ع �ق��اب ��ص�ق��ر بدعم
«اجلي�ش ال�سوري احلر» بالعتاد الع�سكري
والتمويل ،دليل قاطع على ز ّج لبنان يف
امل�شروع الأمريكي املتعثرّ  ،لأنهم ال يزال
على ما يبدو فريق تيار امل�ستقبل وحلفا�ؤه
ي��راه�ن��ون على ت� أ�ي�ي��د ال�سعودية وبع�ض
امل���ش��روع ال�غ��رب��ي لقلب امل�ع��ادل��ة و��ض��رب
حكومة الرئي�س جنيب ميقاتي» ،ي�ضيف
ال�ن��ائ��ب اجل��زي�ن��ي «ح�ت��ى الآن الأم�يرك��ي
والأوروب � ��ي ال ي ��زاالن م��ع اال��س�ت�ق��رار يف
لبنان ،والفراغ احلكومي فيه ال ي�صبّ يف
خانة ذلك».
ره��ان املعار�ضة على �سقوط النظام
يف � �س ��وري ��ة وال��رئ �ي ����س ب �� �ش��ار الأ�� �س ��د،
ب � ��ر�أي ال �ن��ائ��ب احل �ل ��و ،ي�ع�ط��ل ال��دول��ة
ويربك م�صالح النا�س ،يقول« :لنرتك
ال�سوريني و��ش��أن�ه��م ،لبنان ال ي�ستطيع
حت � ّم��ل ال� �ن ��ار امل �� �س �ت �ع��رة إ�ق �ل �ي �م �ي �اً ،وال
حت � ّم��ل ن�ت��ائ��ج ال�ن�ف��خ يف أ�ت� ��ون ال���ص��راع
ال�سني – ال�شيعي� ،شغف ه��ذا الفريق
لل�سلطة �أعماهم عن ر�ؤية الأحداث على

سعد الحريري وعقاب
تورطا بدعم
صقر ّ
«الجيش السوري
الحر» بالعتاد
العسكري والتمويل

حقيقتها ،لبنان بكافة �أطرافه ال يُقدّم
وال ي��ؤخّ ��ر يف املو�ضوع ال�سوري ،احلرب
ال��دائ��رة ه�ن��اك ب��ات��ت �إقليمية ودول �ي��ة،
وج � � ّل م ��ا ن���س�ت�ط�ي�ع��ه ن �ح��ن ك�ل�ب�ن��ان�ي�ين
التخفيف من تداعيات الأحداث الدائرة
ه�ن��اك» ،ويتابع احللو حديثه�« :سقوط
النظام يف �سورية م�ستبعد ،رغم ا�ستمرار
امل��ؤام��رة الدولية على �سورية و�شعبها،
ال �ق��اع��دة ب �ك��اف��ة �أج �ن �ح �ت �ه��ا ب��ات��ت على
الأرا�ضي ال�سورية ،و�أ�سوار دم�شق باتت
�أ�سواراً �إقليمية لرو�سيا وال�صني و�إيران،
ومن خلفهم دول الربيك�س».

�شعبية التيار ثابتة و�صلبة
وم��ع اق�تراب اال�ستحقاق االنتخابي،
�س�ألنا احللو عن �شعبية التيار والتكتّل يف
ج��زي��ن ،وع��ن ال�ع�لاق��ة م��ع ال��رئ�ي����س نبيه
ب��ري؟ يجيب امل�ح��ام��ي اجل��زي�ن��ي« :ق�ضاء
جزين ومنطقتها هما خزان �شعبي للتيار
الوطني احلرّ ،ولتوجهات رئي�سه اجلرنال
ع��ون ،و�شعبية التكتل ال ت��زال على حالها،
وهي ج ّد متما�سكة وموحدة وهي ب�أح�سن
ح��ال ،خ�صو�صاً �أن العماد عون �أع��اد و�ضع
ق���ض��اء ج��زي��ن ع�ل��ى اخل��ارط��ة ال�سيا�سية
يف ل �ب �ن��ان ،ب �ع��د ال�ت�ه�م�ي����ش ال �ك �ب�ير ال��ذي
ط��ال�ه��ا ل���س�ن��وات ك �ث�ي�رة ،واجل��زي �ن �ي��ون يف
ذلك يالقون العماد عون يف هذا املو�ضوع،
ولي�سوا م�ستعدين للتفريط بهذه الفعالية،
�سيما �أ ّن ان�ضمام نواب جزين لتكتّل كبري
ه��و تكتّل التغيري والإ� �ص�لاح ،مكّن نوابه
من جلب اخلدمات لهذه املنطقة ،وهذا ما
ك�شفه اجل�نرال يف زيارته الأخ�يرة لق�ضاء
ج��زي��ن منذ �شهرين ،ون�ح��ن ب��ذل��ك رفعنا
ال �� �ص��وت اجل��زي �ن��ي ع��ال �ي �اً داخ ��ل املجل�س
ال�ن�ي��اب��ي وداخ � ��ل امل �ن �ت��دي��ات ال���س�ي��ا��س�ي��ة»،
وي�ت��اب��ع احل�ل��و حديثه ع��ن ق�ضاء جزين:
«م��و��ض��وع التحالفات يف الق�ضاء ال ي��زال
م��ن املبكر احل��دي��ث عنها ،رغ��م أ� ّن القرار
النهائي ببتّها يعود لتقدير العماد عون
ال�سيا�سي�� ،س��واء لناحية ت�شكيل اللوائح
�أو لناحية التعاون مع احللفاء ،وكل �شيء
يف وقته يكون �أف�ضل» ينهي احللو كالمه
االنتخابي.
وبر�أي النائب حلو أ� ّن م�س�ألة االتفاق
ع�ل��ى ق��ان��ون ان�ت�خ��اب��ي ي��واف��ق عليه جميع
اللبنانيني ،م�س�ألة بالغة الأهمية ك�ضرورة
إ�ج � ��راء االن �ت �خ��اب��ات يف م��وع��ده��ا ،ي�ق��ول:
«ف�ت�رة ال �ت��واف��ق ب�ي�ن ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ال ت��زال
م �ت��وف��رة ،ن�ح��ن يف ل�ب�ن��ان ت�ع��ودن��ا �أن يت ّم
االت �ف��اق ع�ل��ى ق��ان��ون ان�ت�خ��اب��ي ج��دي��د يف
اللحظة الأخرية ،و�شخ�صياً ل�ست مت�شائماً
حول مو�ضوع االتفاق على قانون انتخابي،
وال ح� ��ول م��و� �ض��وع �إج � � ��راء االن �ت �خ��اب��ات
يف م��وع��ده��ا ،ون ��أم��ل م��ن ف��ري��ق املعار�ضة
التحلّي بامل�س�ؤولية امللقاة على عاتقهم،
وال �ت �خ � ّل��ي ع ��ن ره��ان��ات��ه امل �� �ش �ب��وه��ة على
م�ستوى املنطقة».
وم��اذا عن مو�ضوع �إق��رار قانون عودة
اللبنانيني الالجئني �إىل «�إ�سرائيل» املقدم
م��ن العماد ع��ون ،ي��ر ّد النائب احل�ل��و�« :إن
ه ��ذا ال �ق��ان��ون ك ��ان ل��ه �أث ��ر �إي �ج��اب��ي على
املنطقة ،لأ ّن��ه بف�ضله �سمح لك ّل العائالت
ال�ت��ي ا��ض�ط��رت مل �غ��ادرة لبنان بعد حترير
اجلنوب من املقاومة ،العودة �إىل ديارهم
ووط �ن �ه ��م ،وجت� � ��اوز ت �ب �ع��ات ال� �ظ ��روف يف
حينها» ،وي�ضيف املحامي اجلزيني قائالً:
«ج ��و االرت� �ي ��اح ه ��ذا ي �ع��ود ل�ف���ض��ل وث�ي�ق��ة
التفاهم ب�ين التيار الوطني احل � ّر وح��زب
اهلل ،ولف�ضل ال�ق��ان��ون امل �ق �دّم م��ن العماد
ع��ون ،لإع��ادة أ�ه��ايل اللبنانيني الالجئني
�إىل �سورية».

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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تحقيق

بــيروت حـزينــة في حلتـهـــا «الميــالديــة»
يف مثل ه��ذا ال��وق��ت م��ن ال�ع��ام ع��ادة ما
كانت بريوت تعج بالزوار ،فمع احتدام برد
ال�شتاء ،وو�صول �شحنات الب�ضائع اجلديدة
من �ألب�سة و�أحذية ،ومع التح�ضري لعيدي
امل�ي�لاد ور�أ���س ال�سنة ،كانت ب�يروت تتحول
�إىل قطب جتاري بارز ،يجذب �إليه اجلميع
ك �ب��اراً و��ص�غ��اراً ،بينما ه��ي تتحلى بزينتها
امليالدية ،لكن �ست الدنيا اليوم لي�ست على
حالها ،فمع امل�شكالت الأمنية وال�سيا�سية
التي �أرخت بثقلها عليها ،ومع تراجع احلال
امل�ع�ي���ش��ي ل�ل�ك�ث�ير م��ن الأ� �س ��ر ،ب��ات��ت �سماء
بريوت ملبدة بالغيوم� ،أما حمالها التجارية
فلم تعد مكتظة ،ال بل حتول العديد منها
�إىل زوايا من مدينة الأ�شباح.
ال ��ش��ك �أن م��و��س��م ال���س�ي��اح��ة تعر�ض
ل�ضربات قاتلة منذ مطلع ال�صيف املن�صرم،
حتى �أن��ه و��ص��ف ب��أن��ه الأ� �س��و أ� منذ �سنوات،
لكن احلال ما زال على ما هو عليه حتى مع
م�شرفة �شهر ت�شرين الثاين على الرحيل،
ومع قرب االحتفال بر�أ�س ال�سنة اجلديدة،
و�إذا مل يطر أ� �أي تغيري ،ف�إن بريوت �ست�ستمر
يف ال�سري نحو الهاوية االقت�صادية ب�شهادة
الكثري من جتارها و�أبنائها.
وفق تقارير دولية ،ف��إن فنادق بريوت
كانت الأ�سو أ� �أداء بني مثيالتها يف �سائر املدن
العربية خ�لال ه��ذا ال �ع��ام ،ج��راء ذل��ك ،مت
اال�ستغناء عن خدمات العديد من املوظفني
وامل��وظ�ف��ات ،وك��ذل��ك احل��ال يف ال�ع��دي��د من
امل�ط��اع��م ،ال �سيما م��ع تطبيق ق��ان��ون منع
التدخني يف الأماكن العامة ،مقا ٍه ومطاعم
عدة يف بريوت تكبدت خ�سائر فادحة ب�سبب
ارت�ف��اع ب��دالت �إيجارها وت��راج��ع مدخولها،
وا�ضطرت بع�ضها �إىل ت�أجيل ت�سديد قرو�ض
م�صرفية وخف�ض رواتب موظفني يف �أح�سن
الأحوال ،بعدما تدنت معدالت ال�سيولة �إىل
م�ستويات غري م�سبوقة.
وي�شري تقرير دويل ع��ن �أداء الفنادق
يف منطقة ال�شرق الأو��س��ط و�أفريقيا� ،إىل
�أن بريوت �سجلت الرتاجع الأكرب بني دول
املنطقة كافة جلهة املعايري الثالثة املعتمدة
يف الت�صنيف ،و�أو� �ض��ح ال�ت�ق��ري��ر �أن ف�ن��ادق
ب�ي�روت �شهدت نتائج متفاوتة منذ بداية
ع��ام  ،2012حيث �سجلت الأ��ش�ه��ر اخلم�سة
الأوىل م��ن ال�ع��ام م�ع��دالت من��و مرتفعة يف
الإي��رادات اليومية عن كل غرفة متوافرة،
ل�ت�تراج��ع ب�شكل ح ��اد يف الأ� �ش �ه��ر الأرب �ع��ة
الالحقة ،وتراجعت ن�سبة �إ�شغال الفنادق
يف ب�يروت خالل �أيلول املا�ضي من  40.1يف
املئة على �أ��س��ا���س �سنوي �إىل  42.7يف املئة،
ويف حم��اول��ة ل��وق��ف اخل�سائر ،ت�ق��وم بع�ض
املطاعم والفنادق ب�إطفاء �أنوارها عندما ال
يكون هناك زبائن �أو رواد.
يف م�ن�ط�ق��ة احل �م ��را م �ث�ل�اً  ،ع ��دد من
الفنادق �أقفل �أبوابه ،وما تبقى� ،أقفل بع�ض
طوابقه ،لأن من ميلك  200غرفة يف فندقه
ي���ش�غ��ر  70م �ن �ه��ا ،وم ��ن مي �ل��ك  70غ��رف��ة
ي�شغر منها  ،30واحلال �إىل �أ�سو�أ ،ورغم ما
يرتدد عن �أن ال�ضيوف ال�سوريني ي�شغلون
ال�ع��دي��د م��ن ف�ن��ادق ال�ع��ا��ص�م��ة� ،إال �أن�ه��م ال
يعو�ضون عن خ�سائر القطاع ال�سياحي ،كما
�أنهم ال ي�شغلون الغرف الفاخرة والأجنحة

الكبرية ،والكثريون منهم يق�صدون الفندق
لأي��ام قليلة �أو لأ�سبوعني �إىل حد أ�ك�بر ،ثم
يتدبرون �أمورهم �أو ي�ست�أجرون �شقة.
وقد �سرت �أنباء يف بريوت عن �أن �أكرب
ف�ن��ادق العا�صمة كفندق «فيني�سيا» و«ف��ور
� �س �ي��زن��ز» و«م��وف �ي �ن �ب��ك» و«ك� � ��راون ب �ل�ازا»،
��ص��رف��ت ن�ح��و  300م��وظ��ف م��ن امل��وظ�ف�ين
لديها ب��دوام ج��زئ��ي ،بعدما انخف�ض عدد
النزالء �إىل حد كبري.
�إىل ذل � � ��ك ،ت �ل �ق��ت م �ط ��اع ��م ب�ي��روت
وم �ق��اه �ي �ه��ا� � ،ض��رب��ة ك �ب�ي�رة ب���س�ب��ب ق��ان��ون
منع التدخني يف الأم��اك��ن العامة املغلقة،
فاملجتمع البريوتي حت��دي��داً ،معروف منذ
القدم بالرنجيلة التي حتولت �إىل عادة لدى
معظم ال��ذي��ن ي��رت��ادون مقاهي ب�ي�روت� ،أو
تلك املطلة على ال�شاطئ لتدخني الرنجيلة،
وب��ال �ت��ايل ف� ��إن ح�ظ��ر ال�ت��دخ�ين غ�ي��ب ه��ذه
ال �� �ش��ري �ح��ة ع ��ن امل �ط��اع��م ،وك ��ذل ��ك احل ��ال
ملدخني ال�سجائر ،ومبا �أن غالبية املطاعم
ال متلك م�ساحات خارجية مفتوحة متكنها
من ا�ستقبال املدخنني ،كان القانون مبنزلة
ر�صا�صة مبا�شرة يف ر�أ�س �أ�صحاب امل�ؤ�س�سات
ه��ذه يف ب �ي�روت ،ح�ي��ث ال م���س��اح��ات كافية
وحيث الإيجارات عالية.
ب�ح���س��ب ب�ع����ض �أ� �ص �ح��اب امل �ط��اع��م يف
بريوت ،ف�إن الواقع اجلديد� ،سبب برتاجع
ع�م��ل امل �ط��اع��م �إىل �أك�ث�ر م��ن  60يف امل�ئ��ة،
و�أ��ص�ب�ح��ت ال �� �ص��االت �شبه خ��ال�ي��ة ،ك�م��ا �أن
مطاعم كثرية �أغلقت يف و�سط بريوت منها
مقهى «ك��و��س�ت��ا» ال��ذي تكبد خ�سائر ،لأن��ه
مل يعد ي�ستطيع حتمل الإي�ج��ار ،ومطاعم
�أخ��رى خف�ضت عمالتها ،واملقلق �أن ف�صل
ال�شتاء بد أ� والعمل يرتاجع يف ال�شتاء عادة
و«اهلل ي�سرت».

بع�ض املطاعم تبحث عن حلول بديلة،
فرت�سل لزبائنها ر�سائل هاتفية وبريدية
حتمل ح�سومات وع��رو��ض�اً مغرية ،كما �أن
البع�ض خف�ض �سعر ال�صحن اليومي.

تراجع عمل المطاعم
إلى أكثر من ٪ 60
والصاالت شبه خالية

الأغلى عاملي ًا
�إىل جانب و�ضعها االقت�صادي ال�سيء،
ف��وف�ق�اً ل�ل��درا��س��ة اال�ستق�صائية ال�سنوية
ح��ول �إي �ج��ارات امل�ح��ال التجارية يف العامل
التي جتريها �شركة اال�ست�شارات العقارية
ك��ا��ش�م��ان آ�ن ��د وي�ك�ف�ي�ل��د ،وال �ت��ي ت�شمل 62
م��دي �ن��ة يف ج�م�ي��ع �أن �ح ��اء ال �ع ��امل� ،صُ نفت
ب�يروت املدينة الـ 36الأك�ثر غ�لاء عاملياً يف
العام  ،2012وث��اين �أغلى مدينة بني �سبعة
مدن يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا،
والأغ�ل��ى ب�ين خم�س م��دن عربية ،علماً �أن
كل مدينة ممثلة باملنطقة الأغلى لإيجارات
املحال التجارية.

وقد كانت بريوت املدينة الـ 37الأكرث
غ�ل�اء ع��امل �ي �اً ،وث��ال��ث أ�غ �ل��ى م��دي �ن��ة بني
 13م��دي�ن��ة يف منطقة ال���ش��رق الأو� �س��ط
و�أفريقيا ،والأغلى بني ع�شر مدن عربية
يف ا�ستطالع العام  ،2011كذلك� ،صنفت
ب�يروت املدينة الـ 30الأك�ث�ر غ�لاء عاملياً،
والأغلى بني  12مدينة يف منطقة ال�شرق
الأو�سط و�أفريقيا ،والأغلى بني ع�شر مدن
عربية يف ا�ستطالع ال�ع��ام  ،2010وتقيم
ال��درا��س��ة  326منطقة رئي�سية لإي�ج��ارات
املحال التجارية يف  62بلداً يف العامل.
ع��امل �ي �اً ،ك��ان��ت ب�ي�روت أ�ق ��ل غ�ل�اء من
اللوك�سمبورغ ،و�سانتياغو يف ت�شيلي ،وكيب
ت��اون يف جنوب �أفريقيا ،و�أك�ثر غ�لاء من
�أوك�ل�ان ��د يف ن�ي��وزي�ل�ن��دا ،و��س�ت��وك�ه��ومل يف
ال�سويد ،وه��و ت�شي منه يف فيتنام ،وك��ان
أ�غ�ل��ى م��وق��ع ل�ت��أج�ير امل�ح��ال التجارية يف
ب�ي��روت ه ��و م��رك��ز الـ ABCل�ل�ت���س��وق يف
الأ�شرفية الذي بلغ الإيجار فيه  1576يورو
للمرت املربع يف العام � ،2012أو نحو 2000
دوالر �أمريكي للمرت املربع ،وهو �أدنى من
املعدل العاملي الذي بلغ  2212يورو ،و�أعلى
من املعدل الإقليمي الذي بلغ  1140يورو
للمرت املربع .و�أ��ش��ارت اجلهة التي أ�ع��دت
التقرير �إىل �أن عدم الإ�ستقرار ال�سيا�سي،
منع ارتفاع �أ�سعار الإي�ج��ارات ب�شكل كبري
يف املناطق الرئي�سية ،رغم �أن قلة امل�ساحات
ل�ي�ج��ار ذات اجل��ودة العالية
املخ�ص�صة ل� إ
والت�ضخم مار�سا �ضغوطاً ت�صاعدية على
�أ�سعار الإيجارات.
و أ�� �ض��اف��ت �أن ن���ش��اط جت��ار التجزئة
يف ق �ط��اع امل� � أ�ك ��والت وامل �� �ش��روب��ات م��ا زال
م���س�ت�م��راً ،و�أن م�ت��اج��ر امل ��ارك ��ات ال�ع��امل�ي��ة
الفاخرة ،تدخل ال�سوق اللبناين تدريجياً،

كذلك توقعت �أن تبقى �أ�سعار الإي�ج��ارات
ث��اب�ت��ة ،ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ع��دم الإ��س�ت�ق��رار
ال�سيا�سي املحلي والإقليمي ،وعلى الرغم
ل�ي�ج��ار،
م��ن ع��ر���ض م���س��اح��ات ج��دي��دة ل� إ
ولفتت �إىل احتمال ارتفاع �أ�سعار الإيجارات
ب���ش�ك��ل ب���س�ي��ط ،ب���س�ب��ب ارت� �ف ��اع م���س�ت��وى
الت�ضخم ووجود طلب قوي على م�ساحات
الإيجار.
واح� �ت ��ل ل �ب �ن��ان م��وق �ع�ين ب�ي�ن �أغ �ل��ى
ع�شرة مواقع يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�أفريقيا من حيث �أ�سعار �إيجارات املحال
التجارية ،وكان مركز الـ ABCللت�سوق يف
الأ�شرفية ثالث �أغلى موقع �إقليمياً ،وتاله
�شارع الك�سليك يف املرتبة العا�شرة بكلفة
 1182ي��ورو للمرت امل��رب��ع ( 1500دوالر
أ�م�يرك��ي) ،و��ش��ارع ف��ردان يف املرتبة الـ12
بكلفة  1103ي ��ورو للمرت امل��رب��ع (1400
دوالر �أمريكي) ،ومنطقة و�سط بريوت يف
املرتبة الـ 13بكلفة  946يورو للمرت املربع
( 1201دوالر �أمريكي) ،و�شارع احلمرا يف
املرتبة الـ 19بكلفة  670يورو للمرت املربع
( 850دوالراً �أمريكياً).
يف موازاة ذلك ،بقيت �أ�سعار الإيجارات
م�ستقرة يف كل املناطق الرئي�سية يف لبنان،
ب��ا��س�ت�ث�ن��اء م�ن�ط�ق��ة و� �س��ط ب �ي��روت ،حيث
انخف�ضت �أ�سعار الإي �ج��ارات فيها بن�سبة
 7.7يف املئة ،وذلك خالل �سنة كاملة حتى
ح��زي��ران  ،2012وب�ل��غ م�ع��دل من��و �أ��س�ع��ار
إ�ي�ج��ارات املحال التجارية يف املنطقة 1.4
��س�ن��وي�اً� ،إذ ارت�ف�ع��ت �أ��س�ع��ار الإي �ج ��ارات يف
خم�سة مواقع ،وانخف�ضت يف �أربعة مواقع
�أخرى.
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نتائج الجولة ونتائج الحرب

ماذا تعني موافقة مشعل على دولة في الضفة وغزة؟
لي�ست امل ��رة الأوىل ال �ت��ي ي�ع�ل��ن فيها
ال�سيد خالد م�شعل ،ت�أييده حلل الدولتني
ويف حدود العام � ،1967سبق لرئي�س املكتب
ال�سيا�سي حلركة حما�س� ،أن ك��رر موقفاً
ي ��ؤي��د ف �ي��ه ق �ي��ام دول� ��ة ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة على
الأرا� �ض��ي املحتلة ع��ام  ،1967وعا�صمتها
القد�س ،وق��د تبعه يف ذل��ك غالب خطاب
ح��رك��ة ح�م��ا���س ،وال ��ذي مل يعد منذ وقت
طويل ي�شتمل على تلك العبارات القوية
التي �سادت يف الت�سعينيات ،وه��ي تتحدث
ع��ن ف�ل���س�ط�ين «ك� ��أر� ��ض وق ��ف �إ� �س�لام��ي»
كل فل�سطني طبعاً� ،أو تعيد �صوغ العبارة
ال�شهرية للحركة الوطنية الفل�سطينية
يف ��ش�ب��اب�ه��ا« :ف�ل���س�ط�ين م��ن ال �ب �ح��ر �إىل
ال�ن�ه��ر ،وم��ن ال�ن��اق��ورة �إىل رف ��ح» ،ومثلما
تراجعت غالبية ف�صائل احلركة الوطنية
عن عبارتها ،وا�ستبدلتها بعبارة ملتب�سة
وزائفة ،هي «امل�شروع الوطني الفل�سطيني»،
اح�ت��اج��ت غالبية ق�ي��ادة حما�س �إىل وقت
أ�ق��ل ،كي ت�صبح متبنية ب�شكل �شبه كامل
مل��ا ي�سمى امل���ش��روع ال��وط�ن��ي ،وال��ذي يعني
ب �� �ص��راح��ة ،دول ��ة فل�سطينية يف ال�ضفة
الغربية وق�ط��اع غ��زة وعا�صمتها القد�س
(�أو يف القد�س �إن �شئنا دقة كاملة).
الإجناز ..واخلوف
م��ا مي�ي��ز خ �ط��اب م���ش�ع��ل (امل �ك��رر)
�أنه جاء يف �أعقاب املواجهة الأخرية يف
قطاع غزة ،والتي انتهت بت�سجيل �إجناز
نوعي للمقاومة الفل�سطينية ،ثمة يف
التوقيت ما يثري خم��اوف وت�سا�ؤالت،
منذ عام  ،1973واخلوف من الإجناز،
ي� �ف ��وق اخل� � ��وف م� ��ن ال� �ه ��زمي ��ة ،ب�ع��د

خالد م�شعل خالل م�ؤمتر �صحفي يف القاهرة

الإجناز يف حرب ت�شرين ،جاء الربنامج
املرحلي الذي �أ�س�س للموافقة الالحقة
على حل الدولتني ،والتنازل عن احلق
يف كل فل�سطني ،فيما بعد جرى ك�شف
النقاب عن مفهوم «ح��رب التحريك»،

(�أ.ف.ب).

ال��ذي عمل عليه الرئي�س امل�صري يف
حينه �أنور ال�سادات ،التحريك عنى �شن
حرب حمدودة ،يتم االنتقال يف نهايتها
م��ن اخل �ن��ادق �إىل ط ��اوالت التفاو�ض
مبا�شرة ،مل ي�ش�أ الفل�سطينيون البقاء

خ ��ارج امل �ع��ادل��ة ،حت��دث��وا ع��ن اخل�شية
من �أن يفوتهم قطار الت�سوية ،فقفزوا
�إليه من خالل برنامج النقاط الع�شر،
�أو ما عرف الحقاً بالربنامج املرحلي،
قيل لهم :ل��ن ت�ستطيعوا امل�شاركة يف
الت�سوية ،و�أنتم تتحدثون عن حترير
كل فل�سطني ،وافقوا على جوهر القرار
 242دون �إعالن املوافقة عليه مبا�شرة،
وامل�شاركة م�ضمونة ،بل والدولة �أي�ضاً.
ج ��رى �إن �ت ��اج ال�ب�رن��ام��ج امل��رح �ل��ي،
جوهره هو املوافقة على القرار الدويل
 ،242لكن من الناحية العملية ،كان
ع �ل��ى ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين ان �ت �ظ��ار م ��رور
نحو ع�شرين عاماً �أخ��رى ،للم�شاركة
لي�س يف امل��ؤمت��ر ال��دويل ال��ذي انعقد
ب�ع��د ح��رب ت���ش��ري��ن ،ول�ك��ن يف م� ؤ�مت��ر
مدريد  1991الذي �أعقب احلرب على
ال �ع��راق ،وبو�صفهم ج ��زءاً م��ن الوفد
الأردين ،ول �ي ����س ك��وف��د فل�سطيني،
ميثل املمثل ال�شرعي والوحيد لل�شعب
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي� ،أي م�ن�ظ�م��ة ال�ت�ح��ري��ر
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ،ه �ن��ا ك ��ان ي �ت��م ال�ب�ن��اء
جمدداً على منجز �آخر ،هو االنتفا�ضة
ال�شعبية الفل�سطينية ،مل تنتج عن
امل�ؤمتر «دول��ة» ،وفيما الوفد يفاو�ض
يف ثنائيات وا�شنطن ،ذهبت املنظمة
يف �سراديب �سرية لتعقد اتفاق �أو�سلو
عام  ،1993وعلى �أمل �أن ينتج االتفاق
«دول � ��ة» مل ت � ��أت ح�ت��ى الآن� ،أي بعد
ع�شرين �سنة أ�خ ��رى م��ن ال�ت�ف��او���ض،
واالنق�سامات واملرارات الكثرية.
م� ��ا �أع � �ق� ��ب ح � ��رب ت �� �ش��ري��ن ،ك��ان
اللحظة الت�أ�سي�سية للتنازل عن حقنا
ال�ك��ام��ل يف فل�سطني ،وال��و� �ص��ول �إىل

معـــركـــــة غــــــزة
معركة غزة لي�ست حرب ت�شرين ،وال هي االنتفا�ضة
ال�شعبية الفل�سطينية ،هي جولة �صغرية من املواجهة،
و�إن ب�إجناز متميز ،يتمثل يف ك�سر املعادلة التقليدية،
املعادلة اجل��دي��دة ه��ي� :صواريخ غ��زة تطال تل �أبيب،
يف كوالي�س كثرية �أري��د لنتائج ه��ذه اجلولة �أن تكون
ن�ت��ائ��ج ح ��رب ح��ا��س�م��ة ،ه ��ذا م�ب�رر ك�ب�ير ل�ل�خ��وف من
الت�صريحات التي �أدىل بها م�شعل ،بكلمات حم��ددة:
اخل��وف م��ن �أن ي�ن��درج ال��رج��ل يف رك��ب ال�ساعني �إىل
حت��وي��ل نتائج اجل��ول��ة� ،إىل نتائج ح��رب تبنى عليها
ر�ؤى �سيا�سية جديدة ،هناك ما يجعل مربرات اخلوف
ح��ا��ض��رة ب �ق��وة :ي�ت��م ت ��داول �أخ �ب��ار ع��ن ق�ي��ام حكومة
حما�س بن�شر �أف��راد من �شرطتها على اخلط الفا�صل
ب�ين غ��زة وب�ين الأرا� �ض��ي املحتلة ع��ام  ،1948ل�ضمان
تنفيذ ات�ف��اق التهدئة� ،شيء يذكر بالتن�سيق الأمني
البغي�ض ،و�أي �� �ض �اً ح��دي��ث ع��ن وف��د م��ن ح�ك��وم��ة غ��زة
ت��وج��ه �إىل م�صر لبحث تنفيذ ب�ن��ود ات �ف��اق التهدئة
حول املعابر ،و�إىل ذلك ،الإفراط يف كيل ال�شكر «ملحور
النعاج» وال�تردد يف �شكر �صانعي الن�صر ،و�إنكار قوى
�أ�سا�سية منهم ،حتى ليتخيل امل��رء �أن ال�صواريخ التي
�ضربت تل �أبيب هبطت من ال�سماء ،ومل ت�أت يف م�سار
معروف كلف �شهداء ومعتقلني ومعاناة كبرية� ( ،أين
�سورية وحزب اهلل؟) عنى كل هذا تنكراً ملحور املقاومة

مبكوناته امل�ع��روف��ة وامل �ح��ددة ،حتويل فتح املعرب �إىل
جزء من االتفاق ،وهو جمرد �إجراء ميكن �أن تقوم به
احلكومة امل�صرية منفردة ،لت�سهل حركة الأ�شخا�ص
والب�ضائع بني م�صر وغزة.
تفوح من كل ه��ذه الوقائع رائحة كريهة ،وجتعل
من املنطقي الربط بني ت�صريحات مكررة عن القبول
بدولة يف ح��دود  ،1967وبني اتفاق التهدئة� ،أك�ثر من
ذل��ك ،ف ��إن امل���س��ار التقليدي ال�ه��اب��ط ،ل�ك��ل ت�ن��ازل عن
احلقوق ،يفتح على بوابات كارثة �أكرب.
يف جل�سة نقا�ش تعود �إىل م��ا بعد ان�سحاب جي�ش
االح� �ت�ل�ال م��ن ق �ط��اع غ� ��زة ،ط��رح��ت ن�ق�ط��ة يف غ��اي��ة
الأهمية ،هناك من قال مت�سائالً :ال�ضفة حررت غزة،
وما يريده االحتالل الآن هو الف�صل بني غزة وال�ضفة،
ما الدور الذي يتوجب على غزة القيام به الآن لتحرير
ال�ضفة؟ قدم املت�سائل نف�سه مقاربة تقول :يجب �ضرب
االح �ت�لال على ك��ل تعد ي�ق��وم ب��ه على ال�ضفة ،مثلما
�سيجري ال��رد على ك��ل تعد يقوم ب��ه على غ��زة ،وط��رح
آ�خ��رون مقاربات ح��ول كيفية حتويل غ��زة املحررة �إىل
قاعدة لتحرير كل فل�سطني.
ج��رى تطبيق ج��زئ��ي وحم ��دود للمقاربة الأوىل،
اج�ت��اح ال�ع��دو �إح��دى ق��رى ال�ضفة ،واغ�ت��ال مقاومني،
ف�أطلقت ال�صواريخ م��ن غ��زة على م��واق��ع لالحتالل،

وقيل �إن ه��ذا الق�صف ي�أتي رداً على االجتياح والقتل
الذي قام به العدو يف ال�ضفة ،كانت ال�صواريخ بدائية
وقليلة ال�ت��أث�ير �آن ��ذاك ،لكن املعنى ال��ذي حملته كان
هائالً ،كانت تلك ال�صواريخ تقول� :إن معركة املقاومة
واح��دة وم�ستمرة ،وخ��روج االحتالل من غ��زة ال يعني
�أب��داً خ��روج غزة من دوره��ا يف ال�صراع �ضد االحتالل،
وم���ش��روع ال�ع��دو يف ف�صل غ��زة ع��ن ال�ضفة ل��ن يعرف
النجاح.
مل تتكرر تلك ال�صواريخ كثرياً ،وت�سارعت التطورات
و� �ص��و ًال �إىل االن�ق���س��ام ال ��ذي �أوج ��د ك�ي��ان�ين وهميني
منف�صلني عن بع�ضهما البع�ض ،وبدا ك�أن لكل منهما
م�ساراً خمتلفاً ع��ن الآخ��ر ،وم�شروعاً خمتلفاً �أي�ضاً،
ومن الوقائع املحزنة� ،أن الرابطة بينهما �صارت رابطة
ت�ضامنية ،يف معركة  2009 - 2008خرجت مظاهرات
خ�ج��ول��ة يف ال�ضفة رف���ض�اً ل�ل�ع��دوان ع�ل��ى غ ��زة ،ولكن
من املهم �أن ن�شري �إىل �أن��ه يف املواجهة الأخ�يرة �سقط
�شهداء يف ال�ضفة «ت�ضامناً» ال بل م�شاركة لغزة التي
هزت �صواريخها تل �أبيب( ،لعل هذا ما �سرع يف تراجع
االحتالل) ،هذا يعني �أن الف�صل مرفو�ض ،ويعني �أي�ضاً
�أن ممار�سة جدية وحقيقية للمقاومة قادرة على ك�سر
�آلية خلق الفل�سطيني اجلديد التي ابتكرها دايتون/
فيا�ض يف ال�ضفة ،وهذا جمال حديث �آخر.

مرحلة البحث عن نيل ع�ضوية غري
كاملة يف الأمم امل�ت�ح��دة ،ل�شبه دول��ة
مم��زق��ة الأو�� �ص ��ال وغ�ي�ر ق��ائ �م��ة من
ال�ن��اح�ي��ة ال�ع�م�ل�ي��ة ،وي���س�م��ى ك��ل ه��ذا
بامل�شروع الوطني الفل�سطيني.
ا�ستعرا�ض ه��ذا امل�سار يوجد م�برراً
كافياً للخوف من قيام كتلة فل�سطينية
�أخ� ��رى ب���س�ل��وك ال �ط��ري��ق امل�ف���ض��ي �إىل
اخل� ��راب ذات� ��ه ،يف ح�ي�ن �أن امل �ت��وق��ع هو
ال �ب �ن��اء ع�ل��ى الإجن � ��از ال امل �� �س��ارع��ة �إىل
اال�ستثمار البائ�س فيه ،وبر�صيد غري
كاف.
الإجناز ..والبناء
نعود �إىل الت�صريحات التي بد�أنا
ال �ك�ل�ام ع �ن �ه��ا ،وه �ن��ا ال ب��د �أن ي�ك��ون
ح��ا��ض��راً أ�ي���ض�اً امل���س��ار ال��ذي عر�ضناه
ل �ت �ج��رب��ة ح ��ل ال ��دول� �ت�ي�ن ،م �� �س��ارات
ال �ت �ن��ازل يف ال���س�ي��ا��س��ة ه ��ي م �� �س��ارات
هابطة حكماً ،والبدء من �سقف يحمل
تنازالً ،ينطوي على ا�ستعداد خلف�ض
م�ستمر له من مرحلة �إىل �أخرى.
ث�م��ة م�سعى ق ��دمي ،وت�ع�م��ل عليه
دوائ ��ر ك�ث�يرة ،ل�ل�ع��ودة بو�ضع ال�ضفة
والقطاع �إىل ما كان احلال عليه قبل
ع��ام  ،1967يعني ه��ذا �إق�ف��ال ال��دائ��رة
ع �ل��ى امل �� �ش��روع ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي بن�سخه
ال� �ع ��دي ��دة :ال �ت �ح��ري��ر ال �� �ش��ام��ل ،حل
ال ��دول ��ة ال� ��واح� ��دة ،ح ��ل ال��دول �ت�ي�ن..
ب�ك�ل�م��ات حم ��ددة �إع� ��ادة ح�ك��م ال�ضفة
معد ًال (ال�سكان ال الأر�ض) �إىل الأردن،
و إ�ع � ��ادة ال�ق�ط��اع (��س��اك�ن�اً وادع � �اً وب�لا
مقاومة) �إىل م�صر ،مبعنى الإ�شراف
الأم �ن��ي وال���س�ي��ا��س��ي ال �ك��ام��ل ،وميكن
يف ه��ذه احلالة ت�سمية القطاع دول��ة،
ال�ستيعاب التطلع الوطني الفل�سطيني
�إىل دولة م�ستقلة.
رمبا تكون هذه هي الغاية النهائية
للمقدمات التي نراها ال�ي��وم ،و�سوف
يكون هناك من يعتربها �شططاً ،لكن
يف املقدمات ما ي�شجع على الو�صول
�إىل مثل هذا اال�ستنتاج ،ثمة كرث اليوم
ممن يحتاجون �إىل هدوء يف غزة؛ غزة
املقاومة وامل�شتبكة م��ع ال�ع��دو تك�شف
وحت��رج وتربك ،وه��ذا عك�س املطلوب،
املطلوب هو �أن ينخرط الفل�سطينيون
جميعاً يف املوافقة على حل �سيا�سي ،يف
الأرا�ضي املحتلة عام  ،1967وميكنهم
�أن ي �خ��و� �ض��وا ع �� �ش��ري��ن ��س�ن��ة �أخ ��رى
م��ن امل�ف��او��ض��ات ،على ان�ت��زاع اع�تراف
ب�شبه الدولة ،الع�ضو غري الكامل يف
الأمم املتحدة ،هذا هو مكمن اخلطر
يف الت�صريحات ال�ت��ي ت���ص��در يف ه��ذا
التوقيت ،لعلها حلظة ت�أ�سي�سية ت�شبه
تلك التي �أعقبت حرب ت�شرين ،1973
ال �ف��رق الأ� �س��ا� �س��ي� ،أن ق��وى امل�ق��اوم��ة
متلك ق��درة على عرقلة ه��ذا امل�سار،
ويجب �أن تفعل.

نافذ �أبو ح�سنة
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عضوية فلسطين كدولة مراقبة ..بين المكاسب
السياسية والتطلعات الشعبية والوطنية

ي�ع�ت�بر ال �ع��دي��د م��ن خ�ب�راء
ال � �ق ��ان ��ون ال� � � ��دويل �أن ق �ب��ول
ع�ضوية فل�سطني يف اجلمعية
العامة للأمم املتحدة ،وانتقالها
م��ن و��ض��ع «ك �ي��ان م��راق��ب» �إىل
و� �ض��ع «دول� ��ة م��راق �ب��ة» ،يحقق
ال �ك �ث�ي�ر م ��ن امل �ك��ا� �س��ب م �ن �ه��ا:
تعزيز أ�ح�ك��ام القانون ال��دويل،
خ���ص��و��ص�اً ع��دم أ�ح�ق�ي��ة الكيان
ال�صهيوين ب�أي جزء من الأر�ض
ال�ت��ي احتلها ع��ام  ،1967وب ��أن
احتالله للأر�ض الفل�سطينية
يعترب أ�م��راً غري قانوين� ،أي�ضاً
اع�ت�ب��اره ت� أ�ك�ي��داً على ال�ق��رارات
الهامة التي ��ص��درت ع��ن هيئة
الأمم املتحدة يف ال�سابق ،والتي
�أك��دت حق ال�شعب الفل�سطيني
يف ال� � �ع � ��ودة وت� �ق ��ري ��ر امل �� �ص�ير
والدولة امل�ستقلة ،كذلك ح�سم
م���س� أ�ل��ة ال��دول��ة الفل�سطينية
ضال
ككيان �سيادي وق �ي��ادي ،ف� ً
ع��ن إ�ع� ��ادة الق�ضية �إىل منبع
ن�ش�أتها ،في�صبح القانون الدويل
وق��رارات ال�شرعية الدولية هي
املرجعية لأي اتفاق الحق.
ه� � ��ذه امل� �ك ��ا�� �س ��ب وغ �ي�ره� ��ا،
وعلى ال��رغ��م م��ن واقعيتها �إذا
مت��ت امل��واف �ق��ة ع�ل��ى الع�ضوية
املرتقبة خ�لال االي��ام القادمة،
�إال �أن اخلطوة ال ت�شكّل �إجماعاً
ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�اً ،ال ع �ل��ى ال�صعيد
ال�سيا�سي وال ال�شعبي ،كونها
ت���ش� ّك��ل ن��وع �اً م��ن ال �ت �ن��ازل عن
احل� �ق ��وق ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة ل�ل���ش�ع��ب
الفل�سطيني.
�أبو ماهر �شحادة ( 70عاماً)
م ��ن جت � ّم��ع � �ص�ب�را ي� �ق ��ول« :ال
أ�� �س �ت �ط �ي��ع �أن أ�ف� �ه ��م م ��ا معنى
دول��ة على ح��دود  ،67م��اذا عن
ب �ق �ي��ة ال ��وط ��ن؟ م � ��اذا � �س ��أق��ول
لأح �ف��ادي ع��ن بقية الـ 27أ�ل��ف
وت�سعة كيلومرتات ،يقولون �إن
ذل��ك م �ن��اورة �سيا�سية! الغرب
وال�صهاينة ال يفهمون املناورات،
ب� ��ل ال � �ت � �ن� ��ازالت ،ل �ق ��د أ�ث �ب �ت��ت
التجربة �أن��ه ال يجب املراهنة
على الربيطانيني والأمريكيني
وال �ف��رن �� �س �ي�ي�ن وغ �ي�ره� ��م م��ن
ال � � � � ��دول ال � ��داع� � �م � ��ة ل �ل �ك �ي��ان
ال�صهيوين ،حتى لو �أن بع�ضها
م��واف��ق على ع�ضوية فل�سطني
يف اجل� �م� �ع� �ي ��ة ال� �ع� �م ��وم� �ي ��ة»،
وي���ض�ي��ف« :ب �ع��د �أك �ث�ر م��ن 64
ع��ام�اً على النكبة ،ال يجب �أن
ن �ق �ب��ل ب��دوي �ل��ة غ�ي�ر ف��اع �ل��ة يف
الأمم املتحدة وعلى ح��دود ،67
بالن�سبة يل ال��وط��ن ه��و كامل
ال �ت�راب ال��وط�ن��ي الفل�سطيني
والعا�صمة القد�س ال�شريف بكل
أ�ق���س��ام�ه��ا دون ا�ستثناء اجل��زء
الغربي �أو ال�شرقي فيها ،كما �أن
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�إحدى جل�سات اجلمعية العامة للأمم املتحدة حول فل�سطني

هذه اخلطوة مت�أخرة ج��داً عن
ت�ط�ل�ع��ات ال���ش�ع��ب الفل�سطيني
املقاوم».
وع��ن � �ض��رورة ه��ذه اخلطوة
واحل� � � � ��دي� � � � ��ث ع � � � ��ن ال � � ��دول � � ��ة
ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي��ة يف ال� �ق ��وان�ي�ن
واملعاهدات الدولية ،فقد �أجمع
ع ��دد م ��ن امل� ��ؤرخ�ي�ن خ�ل�ال 64
ع��ام �اً� ،أن ال�شخ�صية ال��دول�ي��ة
لفل�سطني م�ستمرة منذ ع�صبة
الأمم املتحدة وعهد االن�ت��داب،
ف�ق��د اع�ت�رف ل�شعب فل�سطني

القرارات األحادية
من قبل بعض
السياسيين
الفلسطينيين
أثبتت فشلها
على كل المستويات

با�ستقالله كغريه من ال�شعوب
ال �ع��رب �ي��ة ال �ت��ي ك��ان��ت خ��ا��ض�ع��ة
للدولة العثمانية ح�سب املادة 2
م��ن ميثاق الأمم امل�ت�ح��دة لعام
 ،1919وتكر�س ذلك يف معاهدة
لوزان لعام  ،1923وجرى ت�أكيده
يف م �ي �ث��اق اجل��ام �ع��ة ال �ع��رب �ي��ة،
وب �ن ��اء ع�ل�ي��ه مت�ث�ل��ت فل�سطني
يف اجل��ام�ع��ة ال�ع��رب�ي��ة بع�ضوية

كاملة ،وبالتايل ف�إن حق ال�شعب ال �ع �� �ض��وي��ة يف الأمم امل �ت �ح��دة
ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن��ي يف اال� �س �ت �ق�ل�ال واالع � �ت ��راف ب�ف�ل���س�ط�ين دول ��ة
وال �� �س �ي��ادة ال��وط �ن �ي��ة ،ه ��و حق ع�ل��ى ح ��دود  ،67ي���ش� ّك��ل خطوة
طبيعي وت��اري�خ��ي ووط�ن��ي غري � �س �ي��ا� �س �ي��ة م �ه �م��ة ع �ل��ى ط��ري��ق
حترير فل�سطني ،ويعترب نوعاً
قابل للت�صرف �أو امل�ساومة.
ع �ب��د ال��رح �م��ن ح �� �س��ن ( 22م��ن ال�ن���ض��ال وال�ت�ح��دي للعدو
ع��ام�اً) ،ال�شاب الفل�سطيني من ال�صهيوين وال��والي��ات املتحدة
خم �ي��م ب ��رج ال�ب�راج �ن��ة ي �ق��ول :الأم �ي��رك� � �ي � ��ة ،ال � �ت ��ي ت �ع��ار���ض
«�إن خ�ط��وة ال��ذه��اب �إىل الأمم ح� ��� �ص ��ول ف �ل �� �س �ط�ين ع� �ل ��ى �أي
املتحدة يجب �أن ت�ستحوذ على و� �ض��ع يف الأمم امل �ت �ح��دة ،كما
م ��واف� �ق ��ة اجل � � ��زء الأك� �ب� ��ر م��ن �أن ه � ��ذه اخل� �ط ��وة ال ت���س�ق��ط
ال�شعب الفل�سطيني يف الوطن ح ��ق ال �� �ش �ع��ب ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي يف
وال �� �ش �ت��ات ،م��ن خ�ل�ال ا�ستفتاء مقاومة االحتالل ال�صهيوين،
ي�شارك به اجلميع ،خ�صو�صاً �أن ب ��ل ت�ع�ت�بر م �ك � ّم �ل��ة ل �ك��ل �أن� ��واع
اخل�ط��وات وال �ق��رارات الأح��ادي��ة ال �ن �� �ض��ال يف �إن� �ه ��اء االح �ت�ل�ال
م ��ن ق �ب��ل ب �ع ����ض ال���س�ي��ا��س�ي�ين وعودة الالجئني و�إقامة الدولة
الفل�سطينيني� ،أثبتت ف�شلها على امل�ستقلة وعا�صمتها القد�س»،
ك��ل امل�ستويات ،كاملفاو�ضات مع �أم��ا الطالبة الفل�سطينية هناء
الكيان ال�صهيوين التي �أظهرت ال �ت��رك ( 20ع ��ام � �اً) ف �ت �ق��ول:
م�ساراتها عبثية ال�ت��وا��ص��ل مع «يجب ا�ستخدام جميع الو�سائل
االحتالل ال�صهيوين ومن خلفه امل �� �ش��روع��ة ال�� �س�ت�رداد احل�ق��وق
الواليات املتحدة ،كذلك �ضعف ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي��ة ،م � ��ن خ�ل�ال
امل��وق��ف الفل�سطيني ،خ�صو�صاً الن�ضال ال�سيا�سي والع�سكري
بعد �إ�صرار عدد من ال�سيا�سيني وامل� � ��دين � �ض��د االح� �ت�ل�ال وك��ل
الفل�سطينيني على ا�ستئنافها يف م ��ن ي �ق��ف ب �ج��ان �ب��ه م ��ن ق��وى
ال�سابق ،وتقدمي التنازالت دون اال��س�ت�ع�م��ار ،وج�م�ي��ع ال��و��س��ائ��ل
الأخذ بعني االعتبار ر�أي ال�سواد مباحة يف ظل متادي االحتالل
الأع� �ظ ��م م��ن ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين» ،ال �� �ص �ه �ي��وين خ�ل�ال ع �ق��ود من
وي���ض�ي��ف ح���س��ن« :ال �ي��وم يجب ال��زم��ن مبمار�ساته الإجرامية
االن �ط�ل�اق م��ن ان�ت���ص��ار غ��زة يف يف غزة وال�ضفة والقد�س وبقية
�أي خ �ط��وة �سيا�سية �أو وطنية املناطق الفل�سطينية».
ل�ت�ح�ق�ي��ق احل� ��د الأق� ��� �ص ��ى م��ن
ج � � � � ��دل ووج � � � � �ه � � � ��ات ن� �ظ ��ر
املكا�سب على أ���س��ا���س م��ن القوة وافرتا�ضات وتطلعات �سيا�سية
فالعدو ال يفهم �إال لغة القوة» .و�شعبية كثرية ،حتوم يف الف�ضاء
م� ��ن ج� �ه ��ة �أخ� � � � ��رى ،ي� ��ؤي ��د ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي يف ظ ��ل ح�ق�ي�ق��ة
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي �إب��راه �ي��م ع��و���ض واحدة ثابتة �أن فل�سطني اليوم
( 30ع ��ام� �اً) خ �ط��وة �أب� ��و م��ازن �أقوى من الأم�س.
يف ال��ذه��اب �إىل الأمم املتحدة
�سامر ال�سيالوي
وي � �ق ��ول�« :إن احل �� �ص��ول ع�ل��ى

غزة العز ..واالعتزاز
التاريخ خجل ببعض قادة العصر ،فبئس الرجال،
وبئس المواقع التي يشغلون..
فعلى الرغم من التطور التقني الهائل ،السيما
في وسائل االتصال واإلعالم ..فإن مجزرة غزة التي
طاولت الرّ ضع في أحضان أمهاتهم ،واألطفال
ف��ي مدارسهم وبيوتهم ،وال��ك��رام��ة اإلنسانية
في صميمها ،لم تبلغ بعد مسامع الجاسوسية
العالمية ،المتمثلة بعصابة األمم ،وال وقعت تحت
بصر ندوة األمن في مملكة الوحوش البشرية ،وال
رف لهذه الهمجية جفن واحد من أجفان الصعاليك
ّ
المستعربة.
مات الملك ..عاش الملك ..رعاه الله ما أبهاه..
ضل..
دام ظلّ ه الظليل ولو ّ
في هذه المملكة الواسعة الثراء ،بشتى أنواع
البهرجه والزندقة والبطر والفسق والفحشاء..
ال تقف على استثناء واح��د ول��و سخرت مصباح
«ديوجين» في وضح النهار..
فالكرامة والعزة واألنفة مفقودة ،والمروءة ال
أثر لها ،والنخوة ليست من شيمها ،واإلباء لم يدس
رملها ،والصدق ال عشير له وال أنيس وال صاحب ،ال بل
بإمكانك القول ،إنه لم يهبط بعد على هذه الهوام
الهابطة..
أما نصرة المظلوم وإغاثة الملهوف ،وعضد
الحقيقة ،والدفاع عن المقدسات من أرض وعرض
«حوَ شها»
وقِ بلة ،فهذه مصطلحات لم تألفها ثقافة َ
ومراجعهم ورفوف شعر أطنابهم..
من أجل كل ما تقدم ..أرجوك غزة أالّ تنتظري
عونًا أو م���ددًا ..فلتعتمدي على نفسك وبأسك
وقوة شكيمتك ،فأنت المشهود لها في الملمات
والنوائب والنوازل ..بالصبر والمصابرة والثبات.
فال تدعي دمك المباح ،بل المهدور من مملكة
وسدى ..وال يغرنك التقويم
ّ
الوحوش ،يذهب هدرًا
الميالدي الذي نعيش زمنه  -األلف الثالث  -فنحن
أبناء العالم الثالث ّلما نزل في القرون الوسطى..
هكذا ينظر إلينا العالم ،هذا هو تقويمه الفعلي لنا،
وإن هذي ببعض عبارات المديح والثناء في بعض
األحيان على هذا أو ذاك من الرموز..
هذه النظرة الدونية ليست تهمة ،أو كذبة،
أو مجافاة للحقيقة ،فهي صحيحة وواقعية ..نحن
نعيش جاهلية شريعة الغاب ،حيث ال حراجة في
اقتراف األجرام بشتى صنوفه بحق اآلمنين األبرياء،
والتلذذ بسفك الدماء ومضغها..
هذه األعمال وهذه المشاهد ال تشكل إحراجًا
للعالم الزاعم التقدم والحرية والديمقراطية ،ما
دامت الضحية عربية فلسطينة ..وما دام الجالد
يهوديًا صهيونيًا ربيب أميركا وبريطانيا وغيرهما
من دول االستكبار واإللحاد والقرصنة..
أضف إلى ذلك ،ما كان هذا التعامي عما يجري
على أرض فلسطين من عدوان وإجرام وإره��اب ،لو
أن مملكة الوحوش البشرية انتصرت إلى القضية،
وكشرت عن أنيابها ولو مرة واحدة في وجه اللقيط
وأربابه..
غزة ..ليكن شعارك الدائم« ،العين بالعين والسن
بالسن» ،فهذا العدو الغاصب الماجن والماكر ،ما كان
ليتمادى في غيّ ه وعهره وغطرسته وتجبره ،لو أن
في مملكة الوحوش رج��االً  ..أو كان في مجلس الال
أمن ضمائر..
وحده فجرك يا غزة من يُ طلع الضوء عليك رغم
أنوف المستكبرين!
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دور الحـرب اإللـكـترونيــة
خالل الحملة العسكرية الصهيوينة األخيرة على قطاع غزة ،اتسع نطاق
الصراع ،لكن هذه المرة عبر مجال آخر :شبكات التواصل االجتماعي؛ عبر
«تويتر» و«يوتيوب» و«فيس بوك»..
حاول «اإلسرائيليون» استمالة التعاطف الدولي ،وتبرير قصفهم الذي
خلّ ف عشرات القتلى من المدنيين بين صفوف الفلسطينيين .عبر أشرطة
مصورة عديدة ،ومجموعة كبيرة من التغريدات ،سعى جنود صهاينة إلى
إظهار «إسرائيل» بصورة الدولة المدافعة عن نفسها ،وأكدوا أن «الهدف
من وراء هذه العملية هو إيصال معلومات للجميع ،وعلى نطاق واسع؛
معلومات قد ال تصل عبر وسائل اإلعالم التقليدية ،ونهدف إلى التأثير
على مستخدمي هذه الشبكات».
في المقابل ،استخدم الناشطون اإللكترونيون المدافعون عن فلسطين،
الوسائل نفسها ،لتعرية العنف «اإلسرائيلي» ،ونجحوا إلى حد كبير في
تحقيق إنجازات هامة في هذه الحرب اإللكترونية ،ليس على صعيد
فضح االنتهاكات الصهيونية فحسب ،بل أيضًا في اختراق وتعطيل آالف
المواقع «اإلسرائيلية» ،عبر حمالت منظمة.
بدخول غ��زة ،حيث مت �إن�شاء مكتب �صحايف
موقع متقدم
ح �ك��وم��ي ع �ل��ى م� � ��دار ال �� �س ��اع ��ة ،لإ� � �ص ��دار
احتلت و�سائل الإعالم االجتماعي موقعاً بطاقات �صحفية لل�صحافيني� ،إال �أن هذه
م�ت�ق��دم�اً يف امل��واج �ه��ة ال�ع���س�ك��ري��ة الأخ�ي�رة اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة �أت ��ت ب�ن�ت��ائ��ج ع�ك���س�ي��ة على
ب�ي�ن امل �ق��اوم��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة و«�إ� �س��رائ �ي��ل» الكيان الغا�صب ،و�أظهرت وح�شية «�إ�سرائيل»
يف ق �ط ��اع غ � ��زة ،ب ��ال� �ت ��وازي م ��ع ال�ع�م�ل�ي��ات و�أف �ع��ال �ه��ا ال�برب��ري��ة ب�ح��ق الفل�سطينيني.
الع�سكرية على الأر�ض .اتخذ الفل�سطينيون وم��ن ب�ين ردود ال�ف�ع��ل املعاك�سة رد جماعة
و«الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ون» ،ك��ل م��ن م��وق�ع��ه ،ح�صنه «�أنونيمو�س» للقر�صنة الإلكرتونية ،والتي
امل �ن �ي��ع ،وا��س�ت�ح���ض��ر أ�� �س �ل �ح �ت��ه امل �ك��ون��ة من اخرتقت  87موقعاً �إلكرتونياً «�إ�سرائيلياً»،
الكمبيوتر املت�صل ب��الإن�ترن��ت� ،أو «الهاتف رداً ع�ل��ى ت �ه��دي��دات ح�ك��وم��ة ال �ع��دو بقطع
ال ��ذك ��ي» ،مل��واج �ه��ة خ���ص�م��ه ،ولإحل � ��اق �أك�ب�ر خطوط االت�صاالت يف غزة.
ال�ضرر به وب�صورته .احتدمت املواجهة يف
«تويرت» �أطلق ال�شرارة الأوىل
العامل االفرتا�ضي ،لكن الأ�سلحة اقت�صرت
ع �ل��ى امل �ع �ل��وم��ات وال �� �ص ��ور وال �ف �ي��دي��وه��ات
وك��ان��ت «�إ� �س��رائ �ي��ل» ب ��د�أت ه��ذه احل��رب
والروابط الإلكرتونية.
يف الواقع� ،إن ا�ستخدام و�سائل التوا�صل الإلكرتونية على �شبكات التوا�صل ب�شكل
االج�ت�م��اع��ي وال�ه�ج�م��ات ا إلل�ك�ترون�ي��ة لي�س ا�ستفزازي للغاية ،من خالل موقع «تويرت»،
ج��دي��داً يف ال���س�ي��ا��س��ة الإع�ل�ام �ي��ة احل��رب�ي��ة ح �ي��ث �أع �ل��ن ج�ي����ش ال �ع��دو ل �ل �م��رة الأوىل
ال�صهيوينة� ،إال �أن طريقة ا�ستخدامها يف �أن ��ه ق�ت��ل �أح �م��د اجل �ع�ب�ري؛ ق��ائ��د اجل�ن��اح
احل��رب احل��ال�ي��ة خمتلفة مت��ام �اً ،خ�صو�صاً الع�سكري حل��رك��ة «ح�م��ا���س» ،ع�بر تغريدة
حني ان�شغلت «وحدة الإعالم التفاعلي» التي ل ��ه ،ون �� �ش��رت اجل �ه��ة امل �ن��وط��ة ب��االت���ص��االت
ت�أ�س�ست يف «�إ��س��رائ�ي��ل» بكل �أ��ش�ك��ال امل��واق��ع بجي�ش العدو �صورة للجعربي �إىل جانب
ع �ب��ارة« :مت ال�ق���ض��اء ع�ل�ي��ه» مل�صقة على
التوا�صلية.
وبح�سب اخل�ب�راء ،ف ��إن اال�سرتاتيجية وجهه ،بالإ�ضافة �إىل العمليات التي تن�سب
«الإ�سرائيلية» ه��ذه متثل اختالفاً عما كان �إليه امل�س�ؤولية عنها ،كما وُ�ضع على موقع
ي�ح��دث يف ال �ن��زاع��ات ال���س��اب�ق��ة يف الأرا� �ض��ي «يوتيوب» فيديو للهجوم ال��ذي �أ�سفر عن
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة .ف �ف��ي ع�م�ل�ي��ة «ال��ر� �ص��ا���ص مقتله.
والح�ق�اً ق��ال اجلي�ش «الإ�سرائيلي» على
امل �� �ص �ب��وب» يف ع ��ام  ،2008ح��ظّ ��ر اجل�ي����ش
ال�صهيوين ع�ل��ى ال�صحافيني دخ ��ول غ��زة ،ح �� �س��اب��ه ال��ر� �س �م��ي ع �ل��ى ت ��وي�ت�ر« :اجل�ي����ش
وبد ًال من ذلك �أن�ش�أ قناة «يوتيوب» لإطالع الإ�سرائيلي ب��د�أ حملة ع�سكرية وا�سعة �ضد
ال�صحافيني على امل�ستجدات ،وهي خطوة مل م��واق��ع ون �� �ش �ط��اء الإره� � ��اب يف ق �ط��اع غ��زة،
تُر�ض الكثري من ال�صحافيني ،الذين �أرادوا و�سرتكز على �أهداف تابعة حلركتي حما�س
ر�ؤية ما يحدث ب�أنف�سهم ،وت�سببت يف ت�صاعد واجل�ه��اد الإ��س�لام��ي»؛ �إي��ذان �اً ببدء العملية
االنتقاد ،لأن اجلي�ش «الإ�سرائيلي» يتدخل الع�سكرية الإ�سرائيلية �ضد قطاع غزة ،قبل
ل�م��ور من �إ�صدار �أي بيان ر�سمي �أو ت�صريح �صحفي.
يف التغطية ا إلخ�ب��اري��ة ،وي��روّج ل� أ
لكن الرد من قبل املقاومة الفل�سطينية
وجهة نظره.
لكن ه��ذه امل��رة ّمت ال�سماح لل�صحافيني ج � ��اء �� �س ��ري� �ع� �اً وح ��ا� � �س � �م � �اً ،و�أث� � � � ��ار ده �� �ش��ة

«الإ�سرائيليني» �أنف�سهم ،ولعل تقدمي وزير
حرب العدو؛ ايهود ب��اراك ،ا�ستقالته فيه ما
ي�ؤكد ذلك.
يف ال �ب��داي��ة ،ب ��د�أ احل���س��اب اخل��ا���ص على
م��وق��ع «ت ��وي�ت�ر» ال �ت��اب��ع ل �ك �ت��ائ��ب ال�ق���س��ام
باللغة الإنكليزية يف مواجهة «التغريدات»
ال�صهيونية على ح�ساب الناطق با�سم جي�ش
ال� �ع ��دو ،يف حم��اول��ة ل�ن���ش��ر امل �ع �ل��وم��ات من
اجلانب الفل�سطيني ،و�إظهار احلقائق على
الأر�ض.
وقالت كتائب الق�سام�« :أي��ادي�ن��ا املباركة
�ست�صل �إىل قادتكم وجنودكم يف كل مكان..
لقد فتحتم �أبواب جهنم على �أنف�سكم».

وك��ان ن�شطاء فل�سطينيون و�أج��ان��ب قد
�أط�ل�ق��وا حملة لف�ضح ج��رائ��م االح �ت�لال يف
غزة ،تظهر اجلرائم التي ترتكبها «�إ�سرائيل»
بحق الأطفال والن�ساء ،من خالل التقارير
والأ�شرطة امل�صورة التي يُعدّها ال�صحافيون
العرب والأج��ان��ب ،وامل�صورون ال�صحافيون
مم��ن ��س�م�ح��ت ل�ه��م «�إ� �س��رائ �ي��ل» ب��ال��دخ��ول.
واحل �م �ل��ة ح�ق�ق��ت جن��اح �اً م��ن خ�ل�ال ك�سب
م�ؤيدين جدد للق�ضية الفل�سطينية ،والذين
ك ��ان ��وا ي �ف �ت �ق��دون �إىل م �� �ص��ادر م�ع�ل��وم��ات
كافية ،بفعل انحياز و�سائل �إع�لام بلدانهم
لالحتالل ال�صهيوين.
وهناك اليوم ع�شرات الن�شطاء الفاعلني

على �شبكات التوا�صل االجتماعي يوا�صلون
ال�ل�ي��ل ب��ال�ن�ه��ار ل�ف���ض��ح ج��رائ��م االح �ت�ل�ال،
بحيث باتت احلمالت الفل�سطينية املختلفة
ت�شكل حتدياً حقيقياً للرواية «الإ�سرائيلية»
على �شبكات التوا�صل االجتماعية ،وهذا ما
�صرّحت به ال�صحافية الإ�سرائيلية ال�سون
كابالن من �صحيفة «ه�آرت�س» قبل عدة �أيام؛
ب ��أن «�إ��س��رائ�ي��ل» ت��واج��ه �صعوبات يف ترويج
ادعاءاتها حول احلرب على غزة.
ب��دوره��ا� ،أعلنت ف�صائل فل�سطينية �أنها
«مت�ك�ن��ت م��ن اخ�ت��راق خ�م���س��ة �آالف ه��ات��ف
حممول ل�ضباط �صهاينة �شاركوا يف العدوان
املتوا�صل ب�إر�سال ر�سائل حتذيرية لهم» .ويف

ردود «إســرائيليـــــة»
تعليقًا ع��ل��ى ق����درات الفلسطينيين ف��ي ال��ح��رب
اإللكترونية ،قال العماد موشيه ميركوفتش ،الذي شغل
منصب رئيس دائ��رة «ح��رب السايبر» في جيش العدو
في الماضي ،إنه في كل حرب تتعرض «إسرائيل» لحرب
إلكترونية كهذه ،لكن هذه المرة فاق األمر كل التوقعات،
وبالرغم من أنه حاول طمأنة «اإلسرائيليين» بالقول «إن
أجهزة األمن اإلسرائيلية تستطيع صد هذه الهجمة وال
داعي للقلق» ،لكنه تابع «المهم أن نظل متيقظين».
وخالل الحرب ،قالت رئيسة الطاقم؛ كرميال أفنر ،إن
«إسرائيل تخوض حربًا على ثالث جبهات في هذه األيام،
فباإلضافة إلى الحرب بالسالح التقليدي والصواريخ ،توجد
ح��رب سايبر وح��رب على الشبكات االجتماعية أيضًا».
واعترفت بأن هاكرز فلسطينيين وعربًا ومؤيدين لهم في
العالم تمكنوا من اختراق بعض المواقع وتشويهها.
وعرضت نماذج لملصقات احتلت الصفحات األولى في
المواقع الحكومية «اإلسرائيلية» ،ومنها :مجموعة تعمل

باسم «رزق الله» ،كتبت« :إذا كنتم تظنون أنكم ستقضون
على المقاومة الفلسطينية بشن حرب على غزة ،فاعلموا
أنكم أغبياء وحمقى .سياسة الحرب قد انتهجها من
سبقكم من إخوانكم ( ،)...فماذا حصدتم منها غير خراب
بيوتكم ،ودمار حياتكم؟! أنتم فقط أخرجتم جيالً أشد قوة
وأكثر شراسة وأقوى بطشًا بكم أيها الحمقى».
وت��م��ك��ن��ت م��ج��م��وع��ة أخ���رى م��ن إل��ص��اق ص��ورة
أحمد الجعبري وإبقائها ساعات عدة على المواقع
«اإلسرائيلية» ،وتم تشويه مواقع حكومية «إسرائيلية»
عدة على الـ«فيس ب��وك» ،ونجحت في سرقة مخازن
معلومات من عدة مواقع أخرى.
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في تحقيق انتصار غزة
مــركــــز الحـــرب اإللـكـــترونـيـــــة
ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية ،أن تل أبيب قررت
تحويل صحراء النقب إلى مركز للحرب اإللكترونية ،حيث ستتم إقامة
مركز خاص في مدينة بئر السبع عام  ،2013يحتوي على ألف مكان عمل.
وأضافت أن قرار إقامة المركز ،الذي تقدر تكلفته بأكثر من 50
مليون شيكل ،يأتي على خلفية نقل مركز التنصت التابع للجيش،
وهو أحد المراكز االستخبارية «اإلسرائيلية» المهمة ،إلى منطقة بئر
السبع ،وذلك في إطار عملية نقل معسكرات الجيش إلى النقب ،ما
يعني جلب نحو  10آالف مختص فى التكنولوجيا إلى المنطقة.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن الحرب اإللكترونية أصبحت مهمة
في السنوات األخيرة في عدة مواقع ،كما أن هجمات المقتحمين
«الهاكرز» والفيروسات والبرامج الخبيثة تحولت إلى ظاهرة عالمية،

�سياق مت�صل� ،أعلن م�س�ؤولون �صهاينة �أن
عدد حماوالت القر�صنة التي �أجريت ملواقع
حكومية «�إ�سرائيلية» بلغ  44مليوناً .وحول
م���ص��ادر ه��ذه امل� �ح ��اوالت� ،أك ��د وزي ��ر امل��ال�ي��ة
«الإ�سرائيلي»؛ يوفال �شتاينتز� ،أنها �أتت من
خم�ت�ل��ف �أن �ح��اء ال �ع��امل ،ل�ك��ن معظمها من
الداخل ،و�أو�ضح �شتاينتز �أن  10ماليني منها
طاولت موقع الرئي�س «الإ�سرائيلي» �شيمون
ب�يري��ز ،و 7ماليني موقع وزارة اخلارجية،
فيما تعر�ض موقع رئي�س ال��وزراء بنيامني
نتنياهو لثالثة ماليني حماولة.
وق ��د جن �ح��ت جم �م��وع��ة «�أن��ون �ي �م��و���س»،
ب��ال �ت��زام��ن م ��ع ب ��دء ال � �ع� ��دوان ،يف اخ�ت�راق

الكثري من امل��واق��ع «الإ�سرائيلية» ،ومتكّنت
من توقيف موقع م�صرف «�إ�سرائيلي» بع�ض
الوقت ،احتجاجاً على املجازر التي يقوم بها
الكيان الغا�صب .ون�شرت املجموعة قائمة
بـ 200موقع حكومي «�إ�سرائيلي» ،على ر�أ�سها
موقع جي�ش االحتالل «الإ�سرائيلي» ،ووزارة
اخلارجية ،ودعت «الن�شطاء الإنرتنتيني» �إىل
تدمريها .وكانت خطة التدمري من خالل
زي ��ارة م�لاي�ين املت�صفحني ل�ه��ذه امل��واق��ع يف
�آن واحد ،ما ي�سبب اختناقات مرورية فيها،
وبالتايل �إعاقة الو�صول �إليها ،والت�شوي�ش
على حمتواها.
م� ��ن ج ��ان� �ب� �ه ��ا ،ق ��ام ��ت جم� �م ��وع ��ة م��ن

قرا�صنة الإن�ترن��ت تطلق على نف�سها ا�سم
«زي ك��وم�ب��اين هاكينغ ك��رو» ب��اخ�تراق عدة
ح�سابات �شخ�صية ل�سيلفان ��ش��ال��وم؛ نائب
رئي�س حكومة العدو ،على مواقع التوا�صل
االجتماعي� ،إ�ضافة �إىل مدونته ال�شخ�صية
وبريده الإلكرتوين ،وهددت بت�سريب ر�سائله
ورق��م هاتفه ال�شخ�صي ،وق��ام��ت املجموعة
�أي�ضاً با�ستبدال ��ص��ورة غ�لاف ح�سابه على
«ت��وي�تر» ب��أخ��رى حت��وي الفتة كتب عليها :
«توقفوا عن قتل ال�شعب �أيها الأوغاد».
ويف ج��ول��ة امل��واج �ه��ة ا ألخ �ي ��رة ،أ�ع�ل�ن��ت
«�سرايا ال�ق��د���س»؛ ال��ذراع الع�سكري حلركة
اجلهاد الإ�سالمي ،عن متكنها من اخ�تراق

الفتة إلى أن الواليات المتحدة شهدت أخيرًا هجمات على مصارف
ومؤسسات مالية ،وشركات نفط أميركية في الخليج العربي ،وهذا ما
تمكن ناشطون فلسطينيون في
تخشاه «إسرائيل» على نفسها ،بعدما ّ
األسبوع األخير من اختراق مواقع إلكترونية عبرية عديدة.
وأوضحت «يديعوت» أن مجال الحرب اإللكترونية أصبح أحد الثروات
االستراتيجية لـ«إسرائيل» ،ليس على المستوى األمني فقط ،إنما على
المستوى االقتصادي واالجتماعي أيضًا ،وهي تستثمر الكثير من
األموال لتطوير قدراتها اإللكترونية.
جراء ذلك ،أعرب عدد كبير من الخبراء اإللكترونيين «اإلسرائيليين»
عن دهشتهم واستغرابهم من القدرات التي أثبتتها المقاومة
الفلسطينية في الحرب األخيرة على صعيد الصراع اإللكتروني.

خ �م �� �س��ة �آالف خ� �ل ��وي ل �� �ض �ب��اط ��ص�ه��اي�ن��ة
ي�شاركون يف احلرب على قطاع غزة ،و�أفادت
ب ��أن �ه��ا �أر� �س �ل ��ت ل� �ه� ��ؤالء ال �� �ض �ب��اط ر� �س��ائ��ل
حتذيرية باللغة العربية.
كما ن�شرت «�سرايا القد�س» عرب موقعها
الإل�ك�تروين معلومات هامة ج��داً ،ت�ضمنت
ب�ي��ان��ات �شخ�صية و�أ� �س �م��اء وت��واري��خ ميالد
ومهمات ملئات ال�ضباط واجلنود ال�صهاينة.
ك�م��ا �شملت امل�ع�ل��وم��ات «ع�ن��اوي��ن و�أرق ��ام
ه��وات��ف العمل واخل��ا��ص��ة ،وعناوين الربيد
الإل �ك�ت�روين ،وم�ه�ن�اً �أ��س��ا��س�ي��ة واحتياطية،
ورت�ب�اً ،و�أرق ��ام بطاقات �شخ�صية ،و�أع �م��اراً،
و�أم � ��اك � ��ن ال �� �س �ك ��ن ،وال �� �ش �ع �ب��ة وال �� �س��ري��ة

عـــدم تـــــوازن
بالرغم من أن هناك عدم توازن في حجم
المعلومات القادمة من غ��زة ،والقادمة من
«إسرائيل» ،بسبب ع��دم ق��درة النشطاء في
غزة على البقاء دائمًا على اإلنترنت ،لطبيعة
الظروف هناك؛ من انقطاع للتيار الكهربائي،
وق��رب القصف منهم ،لكن في ذات الوقت
يحقق النشطاء الفلسطينيون ،وكذلك
الصحافيون العاملون من قطاع غزة ،انتشارًا
واس��ع��ًا على «تويتر» و«ف��ي��س ب���وك» ،حيث
أصبحت «الهاشتاغ» األكثر انتشارًا حاليًا على
تويتر «غزة تحت القصف» في حساب «تويتر».
بينما حقق «ه��اش��ت��اغ» (اس���م العملية
اإلسرائيلية عمود السحاب) انتشارًا أيضًا
في بداية العملية ،إال أنه سرعان ما سيطرت
التغريدات ال��ق��ادم��ة م��ن غ��زة على حساب
«تويتر».

وامل�ج�م��وع��ة والأرق � ��ام ال���ش�خ���ص�ي��ة» ل �ه ��ؤالء
ال�ضباط واجلنود.
كذلك متكنت حركة «حما�س» من اخرتاق
ب��ث ق �ن��وات يف ت�ل�ي�ف��زي��ون ال �ع ��دو ،و�أذاع � ��ت
تهديدات لل�صهاينة ،وقامت ببث فيلم فيديو
خاطب «ج�ن��ود امل�شاة ال�صهيونيني» باللغة
العربية والعربية.
ومن الوا�ضح �أن الإمكانيات التكنولوجية
التي كانت حكراً على الدول املتقدمة واملحتل
«الإ�سرائيلي» �سابقاً مل تعد كذلك الآن .فقد
تعلم ال�شباب الفل�سطيني الو�صول �إىل قواعد
العلوم التكنولوجية ،و�أ�صبحوا ميار�سونها
يف حياتهم ،ما �أدى �إىل تطور العمل املقاوم يف

جمال التكنولوجيا ،وهذا التطور بد�أ ينعك�س
يف م�سلك املقاومة و�أدواتها وا�سرتاتيجيتها،
�إذ كانت قدرات املقاومة الإلكرتونية وا�ضحة
يف �أكرث من جمال ،خ�صو�صاً ما يتعلق بتمكّن
جمموعة من «�سرايا القد�س» من اخ�تراق
ال�شبكة اخللوية يف «�إ�سرائيل».
ومن املرجح �أن الإمكانيات التكنولوجية
ل��دى امل�ق��اوم��ة الفل�سطينية ق��د ت�ت�ط��ور يف
الأ��ش�ه��ر القليلة امل�ق�ب�ل��ة� ،ضمن ا أل��س��ال�ي��ب
النف�سية �ضد جي�ش االحتالل ،كما �أن احلرب
الإلكرتونية �ستكون حا�سمة ،خالل املرحلة
املقبلة خ�صو�صاً.
ثالثة حماور
م ��ن خ�ل��ال ال �ه �ج �م��ات ال� �ع ��دي ��دة ال �ت��ي
�شنتها احل�م�ل��ة الفل�سطينية ��ض��د امل��واق��ع
«الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة» ،ي�ت���ض��ح أ�ن �ه��ا ت��رك��زت على
ث�لاث��ة حم ��اور� ،أول�ه��م الهجوم على امل��واق��ع
ال �ت �ج��اري��ة واخل��ا� �ص��ة ،ح�ي��ث ق ��ام ق��را��ص�ن��ة
من بع�ض ال��دول العربية و�إي ��ران باخرتاق
ب���ض�ع��ة �آالف م��ن امل ��واق ��ع «الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة»
التجارية واخلا�صة بهدف و�ضع �أعالم حركة
«حما�س» ،وب��ث ر�سائل معادية لـ«�إ�سرائيل»
وم�ؤيدة لـ«حما�س» ،بالتزامن مع االعتداءات
«الإ�سرائيلية» على قطاع غزة.
�أما املحور الثاين فقد ا�ستهدف الهجوم
على املواقع احلكومية ،حيث كثفت جمموعة
«�أنونيمو�س» حماولتها لت�شوي�ش عمل املواقع
احلكومية «الإ�سرائيلية» ،كما ذكرنا �آنفاً.
واملحور الثالث ركّز على احلرب النف�سية
ع �ل��ى الإن �ت��رن � ��ت ،مب � � ��وازاة ع�م�ل�ي��ة «ع �م��ود
ال�سحاب» ،وا�ستهدف ب�شكل خا�ص ال�شبكات
االج �ت �م��اع �ي��ة ،وع �ل��ى ر أ�� �س �ه��ا «ف �ي ����س ب��وك»
و«تويرت».
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عربي
تجـويـع األردن ..إلقــامـة الـوطـن البـديـل
ا�ستفاقت أ�م�يرك��ا ف�ج��أة لن�صرة ال�شعب
الأردين لتحقيق ال��دمي�ق��راط�ي��ة والعي�ش
ال�ك��رمي ،وت�صاعدت احل��رك��ات االجتماعية
ال���ش�ع�ب�ي��ة ،ب�ع��دم��ا وق��ع ال�ن�ظ��ام يف م�صيدة
ال�ع�ج��ز امل ��ايل ،ب�ع��د تبخر ال��وع��ود العربية
ب�إر�سال امل�ساعدات املالية ،فما هي الأ�سباب
احلقيقية لهذا التخلي العربي والأمريكي
عن الأردن؟
ال � �ش��ك �أن امل �ط��ال��ب ال���ش�ع�ب�ي��ة ت��رت�ك��ز
على وق��ائ��ع قا�سية على ال�صعيد املعي�شي،
بالإ�ضافة �إىل الأو��ض��اع ال�سيا�سية وت��داول
ال�سلطة وح��ري��ة ال ��ر�أي ،ف��امل��واط��ن الأردين
ي �ع �ي ����ش يف م �ن �ظ ��وم ��ة ال � �ع � ��وز واحل� ��اج� ��ة
االقت�صادية ،والتقييد يف امل�شاركة ال�سيا�سية
لبناء النظام ،وهذا امل�شهد ال تخلو منه دولة
عربية م��ن املحيط �إىل اخلليج ،ويف بع�ض
دول اخلليج هناك ي�سر مادي نوعاً ما ،لكن
ال�ق�ي��ود ال�سيا�سية واالج�ت�م��اع�ي��ة ه��ي ف��وق
الت�صور والدين وحقوق الإن�سان ،ومع ذلك
ال تتحرك �أمريكا وال الغرب!
�إن اف �ت �ع��ال �أو ا� �س �ت �غ�لال الأح � � ��داث يف
الأردن ،ي�سعى لتحقيق �أه� ��داف مرحلية
وا�سرتاتيجية:
م��رح�ل�ي�اً وت�ك�ت�ي�ك�ي�اً ،ف � ��إن دول اخل�ل�ي��ج،
خ�صو�صاً ال���س�ع��ودي��ة وق �ط��ر ،ت�ضغط على
امللك الأردين الت�خ��اذ م��واق��ف أ�ك�ثر ق�ساوة
��ض��د ال�ن�ظ��ام يف ��س��وري��ة ،وت�سهيل عمليات
ال�ت���س�ل�ي��ح وال ��دع ��م والإي� � � ��واء للم�سلحني

خ���ص��و��ص�اً «ال �� �س �ل �ف �ي�ين» ،مل � � ��ؤازرة ال��داخ��ل
ال�سوري ،وهذا ما يرتدد الأردن �أن يقوم به
ب�شكل مف�ضوح وم�ك�ث��ف ،م��ع �أن��ه ي�ق��وم مبا
يطلب منه �إىل م�ستوى ي�ستطيع حفظ خط
الرجعة مع النظام.
وعقاباً على تردده ،فقد تراجعت ال�سعودية
وقطر عما وعدته به لت�سديد عجز املوازنة
الذي يبلغ حوايل  8مليارات دوالر ،من �أ�صل
املوازنة التي تبلغ  12مليار دوالر� ،أي بعجز
يتجاوز الـ ٪60للعامني  2012و ،2013وتبلغ
ق�ي�م��ة ال��دع��م ل�ل�م�ح��روق��ات ،ح ��وايل مليار
ون���ص��ف م�ل�ي��ار دوالر ��س�ن��وي�اً ،ويف اللحظة
ال�ق��ات�ل��ة ام�ت�ن��ع ال �ق �ط��ري��ون وال���س�ع��ودي��ون
عن امل�ساعدة ..بالإ�ضافة �إىل �أن م�صر بعد
ا��س�ت�لام «الإخ � ��وان» للحكم� ،ضاعفت ثمن
الغاز الذي تبيعه للأردن ،و�أبقت على نف�س
ال�سعر القدمي واملدعوم للكيان الإ�سرائيلي،
فتكامل احل�صار االقت�صادي لـ«الإخوان» مع
احل�صار اخلليجي.
أ�م��ا الهدف الإ�سرتاتيجي ،فهو �إ�سقاط
النظام امللكي يف الأردن ،ولتح�ضري الأجواء
ال�سيا�سية للحل يف ال�شرق الأو�سط ،عرب حل
م�شكلة الالجئني التي ترف�ض «�إ�سرائيل»
ع��ودت�ه��م �إىل �أر��ض�ه��م املحتلة ،ف ��إن نظرية
وم���ش��روع ال��وط��ن ال�ب��دي��ل «الأردن» ،ع��ادت
للحياة مع تعديل طفيف ،هو �إيجاد «ميني
وطن بديل» ،لأهايل غزة يف �سيناء ،بالتوافق
مع «الإخوان» يف م�صر.

مظاهرات يف العا�صمة الأردنية تطالب ب�إ�سقاط النظام

(�أ.ف.ب).

الـمـوقـف الـرسـمي العـربــي تفضحـه غـزة
يف ال��وق��ت ال��ذي �أك��د ال �ع��دوان على ق�ط��اع غ��زة تطور
وتنامي قدرات املقاومة ،و�أن انت�صارها  الع�سكري الوا�ضح
قد عزز من قوة حمور دول وقوى املقاومة يف املنطقة ،ف�إنه
ك�شف حقيقة �أن الواقع العربي الر�سمي مل يطر أ� عليه
�أي تغيري ،بل ميكن القول �إنه �أ�صبح �أكرث �سوءاً مما كان
عليه قبل �سقوط �أنظمة :ح�سني مبارك يف م�صر ،وزين
العابدين بن علي يف تون�س ،ومعمر القذايف يف ليبيا ،فيما
م�ؤ�س�سة اجلامعة العربية ظلت على نف�س �إيقاعها من
التقاع�س والتخاذل والتواطوء ،وجت�سد ذلك يف الآتي:
�أوالً :ا� �س �ت �م ��رار ع�ل�اق��ات ال�ت�ب�ع�ي��ة ،مل�ع�ظ��م الأن�ظ�م��ة
ال�ع��رب�ي��ة ،مب��ا فيها الأن�ظ�م��ة اجل��دي��دة يف م�صر وتون�س
وليبيا ،بالواليات املتحدة الأم�يرك�ي��ة؛ ال��راع��ي والداعم
الأول للكيان ال�صهيوين وع��دوان��ه على غ��زة ،وتبني �أن��ه
مل يح�صل �أي اختالف� ،أو تغيري يف هذه العالقات ،عما
كانت عليه يف ال�سابق من التزام يف ترجمة اال�سرتاتيجية
الأمريكية يف املنطقة� ،سيا�سياً و�أمنياً.
ث � ��ان � � �ي � � �اً� :أم � ��ا ع � �ل ��ى � �ص �ع �ي ��د ال� � ��� � �ص � ��راع ال� �ع ��رب ��ي
«الإ�سرائيلي» ،ف�إنه مل يح�صل �أي�ضاً �أي تبدل ،ال بل ما
ح�صل �أن م�صر ،ال�ت��ي ك��ان��ت �أي��ام ح�سني م�ب��ارك حت�صر
التعامل مع الكيان ال�صهيوين� ،أثناء عدوانه على غزة،
بجهاز املخابرات امل�صرية ،رفعت اليوم من م�ستوى هذا
التعامل �إىل امل�ستوى ال�سيا�سي ،ال��ذي عرب عنه برعاية
الرئا�سة امل�صرية التفاق التهدئة ،ودخول الرئي�س حممد
م��ر��س��ي ع�ل��ى خ��ط امل�ف��او��ض��ات ب�ين «�إ� �س��رائ �ي��ل» وف�صائل
املقاومة ،وب�إ�شراف وزي��رة اخلارجية الأمريكية هيالري
كلينتون ،وهو ما القى تنويه «�إ�سرائيل» ،التي حر�صت هذه
امل��رة على �أن تكون هناك رعاية �سيا�سية م�صرية التفاق
التهدئة.

وتبني �أن موقف م�صر يف ظل حكم «الإخوان» مل يتغري
يف �أي جانب من اجلوانب ،عن موقفها يف ظل حكم مبارك،
وظ�ه��ر ذل��ك بو�ضوح م��ن خ�لال اخل�ط��وات ال�ت��ي اتخذها
م��ر��س��ي �أث �ن��اء ال �ع��دوان ،وال �ت��ي ك��ان ي�ق��دم عليها م�ب��ارك
�أي�ضاً المت�صا�ص غ�ضب ال�شارع ،والتي متثلت يف االكتفاء
ب�سحب ال�سفري امل�صري م��ن ت��ل �أب�ي��ب ،و�إر� �س��ال م�س�ؤول
م�صري �إىل غزة ،وفتح معرب رفح.
ثالثاً :جامعة الدول العربية ،كعادتها ،مل ت�سارع �إىل
االجتماع� ،إال بعد �أي��ام من العدوان ،وبناء على دعوة من
وزير اخلارجية اللبناين عدنان من�صور ،ولي�س من �أمينها
العام نبيل العربي� ،أي �أنها حتركت مت�أخرة ،على عك�س
ما فعلت وال ت��زال يف الأزم��ة ال�سورية ،حيث هي جاهزة
وم�ستنفرة لي ًال ونهاراً التخاذ القرارات واملواقف العملية
لدعم اجلماعات امل�سلحة ،باملال وال�سالح ،اللذين حتجبهما
عن غزة ،وهو ما عك�سه بيان اجلامعة الذي ال يعدو كونه
ن�سخة طبق الأ�صل عن بيانها الذي �صدر خالل العدوان
على غ��زة ع��ام � ،2009 - 2008أي أ�ن��ه مل ي�ط��ر�أ �أي تبدل
لناحية ا�ستمرار التخاذل يف اتخاذ �أي مواقف� ،أو �إجراءات
عملية تدعم ال�شعب العربي الفل�سطيني ومقاومته �ضد
االحتالل ،كقطع العالقات ،و�إلغاء االتفاقيات مع الكيان
ال�صهيوين ،وتقدمي كل �أ�شكال الدعم له.
�أم ��ا رئ�ي����س وزراء ق�ط��ر ال ��ذي ظ�ه��ر خ�ل�ال الأزم ��ة
يف ��س��وري��ة يف م�ق��دم��ة م��ن ي�ت�ق��دم��ون ال���ص�ف��وف ،مطلقاً
الت�صريحات النارية �ضد نظامها املقاوم ،وحمر�ضاً على
�إ��س�ق��اط��ه ،وع�ل��ى دع��م اجل�م��اع��ات الإره��اب �ي��ة ،ف��إن��ه ��س��ارع
�إىل ب��ث م�ن��اخ الإح �ب��اط وال �ي ��أ���س ،م��ن �إم�ك��ان�ي��ة مواجهة
«�إ�سرائيل» ،عندما ح��اول �إظ�ه��ار العرب ب�صورة «النعاج»
غري القادرين على مواجهة «�إ�سرائيل».

رابعاً :ظهر امل��وق��ف ال �ع��رب��ي م�ن���س�ج�م�اً م��ع امل��وق��ف
الأم�يرك��ي الغربي يف احل��ر���ص على التهدئة خ��وف�اً هذه
املرة على «�إ�سرائيل» نف�سها ،وهو وما يف�سر حتركه �سريعاً
للتو�صل �إىل تهدئة ل�سببني:
الأول :تنامي ق ��درات امل�ق��اوم��ة و�إدارك � ��ه ع�ل��ى تغيري
املعادلة يف غزة ،لأنها لو كانت قادرة على ذلك ،لتمكنت من
ذلك عام  2008ـ  ،2009وبالتايل وجدت �أمريكا وحلفا�ؤها
يف املنطقة �أن املقاومة �أ�صبحت �أك�ثر ق��درة ،و�صواريخها
و�صلت �إىل عمق الكيان ال�صهيوين ،و�سقطت يف قلبه� ،أي
يف تل �أبيب والقد�س املحتلة� ،أكرث مناطق حيوية وح�سا�سة،
الأمر الذي ي�شكل خطراً على قوتها الردعية يجب العمل
على احلد منه وتطويقه.
الثاين :عدم ث�ق��ة أ�م�ي�رك��ا وال� ��دول ال�غ��رب�ي��ة ب�ق��درة
�أنظمة الربيع العربي اجلديدة على ال�صمود يف مواجهات
التداعيات ،التي قد تن�ش�أ عن �إقدام اجلي�ش «الإ�سرائيلي»
ع �ل��ى اج �ت �ي��اح ق �ط��اع غ� ��زة ،وب��ال �ت��ايل اخل� ��وف م��ن ف�شل
«�إ� �س��رائ �ي��ل» ،وم��ن ع��دم ق ��درة ه��ذه الأن�ظ�م��ة ع�ل��ى حتمل
�ضغط ال���ش��ارع ،خ�صو�صاً م��ع ح�صول جم��ازر �صهيونية
��ض��د ال�شعب  الفل�سطيني ،ول��ذل��ك � �س��ارع امل �� �س ��ؤول��ون
الغربيون �إىل �إكثار احلديث عن خماطر الهجوم الربي،
لأنهم ال ي��ري��دون ت��ورط «�إ��س��رائ�ي��ل» ،و إ�ح��راج �أو �إ�ضعاف
�أنظمة الربيع العربي من ناحية ،ويريدون �إيجاد املربر
لـ«�إ�سرائيل» للرتاجع عن القيام بعملية برية من ناحية
�أخ� ��رى ،الأم ��ر ال ��ذي عك�سه ت���ص��ري��ح نتنياهو ب��ال�ق��ول:
«واجهنا و�ضعاً مركياً و أ�خ��ذن��ا باحل�ساب جملة اعتبارات
ع�سكرية و�سيا�سية».

ح�سني عطوي

وي � �ق ��وم ال ��وط ��ن ال �ب ��دي ��ل ع �ل��ى وق��ائ��ع
ي�ستند إ�ل�ي�ه��ا امل�خ�ط�ط��ون ،وي�ع�م�ل��ون على
إ�ي�ج��اد الأم ��ور ال�لازم��ة �أي���ض�اً ،ففي الأردن
تبلغ ن�سبة الفل�سطينيني ح��وايل  ٪60من
جمموع ال�سكان ،وي�سيطرون على �أكرث من
 ٪50من االقت�صاد الأردين ،وتاريخياً كان
الأردن م�س�ؤو ًال عن ال�ضفة الغربية قبل عام
 ،1967ومب��ا �أن «الإخ ��وان» ميثلون موقعاً
يف ال���ش��ارع الأردين ،ف�سيكونون �إىل جانب
امل��وق��ف الفل�سطيني الع �ت �ب��ارات عقائدية
«دولة اخلالفة» ،والعتبارات �سيا�سية «تنفيذ
الإتفاقات» مع �أمريكا وفق قاعدة املقاي�ضة
«احل �ك��م ل ل� إ�خ ��وان ..والأم� ��ان لإ��س��رائ�ي��ل..
وال�ن�ف��ط لأم�ي�رك ��ا» ،وب �ه��ذا ي�صبح ال�ن�ظ��ام
الأردين يف كما�شة «الإخوان» والفل�سطينيني
(حما�س).
�إن ��ص�م��ود � �س��وري��ة يف وج ��ه امل� ��ؤام ��رة،
وف�شل املخطط الأمريكي� ،سينعك�س على
الدول املتورطة يف احلرب على �سورية ،يف
الأردن «�إ�سقاط النظام والوطن البديل»،
يف ت��رك �ي��ا «احل � � ��رب الأه� �ل� �ي ��ة امل��ذه �ب �ي��ة
والقومية� ،سنة علويني و أ�ك��راد و أ�ت��راك»،
يف م���ص��ر «الإخ � ��وان وال �ق��وى ال��وط�ن�ي��ة»،
ودول اخلليج «اال��ض�ط��راب��ات الداخلية»،
وامل�ؤ�سف والأكرث خطراً ،هو تورط بع�ض
الفل�سطينيني يف هذا املخطط ،كجزء من
حركة «الإخوان» ،خ�صو�صاً جناح «حما�س-
م�شعل» الذي تراوده فكرة ا�ستالم ال�سلطة
من بوابة «اخلالفة الإخوانية» ،والنتيجة
�ضياع حق الفل�سطينيني ،مما ي ��ؤدي �إىل
ت ��أخ�ير ا��س�ترج��اع الأر�� ��ض وامل�ق��د��س��ات يف
فل�سطني.
ل�ق��د رق����ص ال�ن�ظ��ام الأردين ع�ل��ى حبال
ال �� �س �ي��ا� �س��ة والأم � � � ��ن م �ت �ع �ل �ق �اً ب��اخل �ي��وط
الأمريكية والربيطانية ..وبعالقات �سرية
مع «�إ�سرائيل» لأن امل�صالح «الإ�سرائيلية»
والأمريكية كانت تفر�ض ذل��ك ،ولي�س حباً
�أو ��ص��داق��ة ل�ل�ن�ظ��ام ،و�إذا ف��ر��ض��ت م�صالح
«�إ�سرائيل» والغرب قاعدة جديدة للتعامل
م��ع ال�ن�ظ��ام يف الأردن ،ف�ستنقلب أ�م�يرك��ا
على الأردن وملكه ،كما انقلبت على ال�شاه
ومبارك وزين العابدين ،وكما ورطت �صدام
يف الكويت عرب ال�سفرية عال�سي ،ف�إنها تكرر
الأمر ثانية وتورط الرئي�س حممد مر�سي
ومعه «الإخ��وان» ،مبا يهدد حكم «الإخ��وان»
بال�سقوط ،وهو مل يبلغ «الفطام ال�سيا�سي»،
وب �ح��اج��ة ل�ي�ن�ف��ذ ف �ت��وى «�إر� � �ض ��اع ال�ك�ب�ير»
م��ن ال���ص��در الأم�ي�رك ��ي ب���ش��روط �سيا�سية
وعقائدية ظهرت يف هدنة غ��زة ،حيث كان
على م�سافة واح��دة بني االحتالل واملظلوم
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ،ب�ي�ن اجل �ل��اد الإ� �س��رائ �ي �ل��ي
وال�ضحية!
الظاهر �أننا �سن�شهد �سقوط الأردن وبقاء
النظام يف �سورية ،وميكن �أن ي�سقط مر�سي
«الإخ � ��وان» ،وتبقى ��س��وري��ة امل �ق��اوم��ة ..لأن
ال�ع�م�لاء مهما ك�ب�روا و أ�م���س�ك��وا بال�سلطة،
ف���س�ي�ت�خ�ل��ى ع �ن �ه��م ال �� �س �ي��د الأم�ي��رك� ��ي �أو
«الإ��س��رائ�ي�ل��ي» حلفظ امل�صالح الأم�يرك�ي��ة،
فالعمالء بال كرامة.
حفظ اهلل الأردن والق�ضية الفل�سطينية
من املت�آمرين.

د .ن�سيب حطيط
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موضوع الغالف

«ربــيع اإلخـــوان» فـــي خـطــــر
ح�سناً فعل «الإخ��وان» يف م�صر ب�أن �ألغوا
ال�ت�ظ��اه��رة ال�ت��ي ك��ان��ت م�ق��ررة ي��وم الثالثاء
امل��ا��ض��ي ،رداً ع�ل��ى ت�ظ��اه��رة امل�ع��ار��ض�ين �ضد
ق ��رارات الرئي�س امل�صري د .حممد مر�سي
الأخ�ي�رة ،فاالنق�سام ال��ذي ت�شهده ال�ساحة
امل�صرية ي�ن��ذر ب�ش ّر م�ستطري ،ق��د ال ت�سلم
منه م�صر كلها ،فيما لو التحمت املظاهرتان
و�سالت الدماء يف ال�شارع.
م��ن خ�ل�ال «�إع�ل�ان��ه ال��د� �س �ت��وري» يكون
ال��رئ �ي ����س حم �م��د م��ر� �س��ي ق ��د ق� ��ام ب�خ�ط��أ
ا�سرتاتيجي كبري� ،سيعود باخل�سارة الكبرية
عليه ،وعلى اجلماعات التي ميثلها ،لي�س يف
م�صر فح�سب ،بل يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا ككل ،وميكن �إدراج عوامل
�سوء التقدير امل�ؤدي �إىل اخلط أ� يف ما يلي:
ي �ع �ل��م ال��رئ �ي ����س م��ر� �س��ي �أن امل���ص��ري�ين
يعي�شون �إحباطاً ال مثيل له ،فهم يعتربون
�أنهم خرجوا �إىل ثورة ،ووجدوها تُ�سرق �أمام
�أعينهم ،وه�ك��ذا يكون ق��د �أخ�ط� أ� يف املراهنة
على ق��درة حتمّل امل�صريني ،وعلى �إمكانية
«ب �ل��ع» إ�ع�لان��ه ال��د��س�ت��وري ،ب�ع��دم��ا ا�ستطاع
�سابقاً �أن ميرر �إحكام ال�سيطرة على ال�سلطة
الت�شريعية والتنفيذية والإع�لام والع�سكر،
من دون اعرتا�ضات تُذكر.
مل يتح�سّ ب مر�سي للعوامل االقت�صادية
واالج�ت�م��اع�ي��ة والأم �ن �ي��ة امل�ت�ردي��ة يف م�صر
ب�شكل مل ي�سبق له مثيل ،فال�شعب امل�صري

�أن�صار «الإخوان» يف الإ�سكندرية ير�شقون املحتجني على �سيا�سة الرئي�س مر�سي

الذي تئنّ غالبيته من اجلوع ،كان قد و�ضع
�آما ًال وتوقعات بتح�سّ ن الأحوال بعد ا�ستتاب
احلكم اجلديد ،ف�إذا بالبطالة ترتفع ن�سبتها،
وال ��س�ي��اح��ة ت�ن����شّ ��ط االق �ت �� �ص��اد ،وم�ظ��اه��ر
الت�شدد واالنق�سامات ال�سيا�سية ت ��ؤدي �إىل
هروب ر�ؤو�س الأموال ،وهبوط البور�صة.

�أراد الرئي�س مر�سي �أن ي�ستغل االنت�صار
ال��ذي حتقق يف غ��زة ،فقام م�سرعاً مبحاولة
�إع�لان �سيطرته على الق�ضاء امل�صري ،قبل
�أن يجف ح�بر الهدنة املوقعة ب�ين املقاومة
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة و«�إ� �س ��رائ �ي ��ل» ،م �ت��وه �م �اً أ�ن��ه
ي�ستطيع ا�ستثمار ما ت�صور �أن��ه فائ�ض قوة

(�أ.ف.ب).

إ�ق�ل�ي�م��ي ودويل حت��ّ��ص��ل ل��دي��ه ،ح�ي�ن أ�ع�ل��ن
ال��رئ�ي����س الأم�ي�رك��ي ب ��اراك �أوب��ام��ا إ�ع�ج��اب��ه
برباغماتيته ،وامتدحه �أف�ي�غ��دور ليربمان
و��ش�ي�م��ون ب�يري��ز ع�ل��ى أ�ن ��ه رج��ل دول ��ة ،ومل
ينتبه مر�سي �إىل �أن م��دي�ح�اً م��ن املتطرف
ال�صهيوين ليربمان ورئي�سه ب�يري��ز ،يعني

ّ
اإلصرار على االستئثار بالسلطة يولد شرخًا في المجتمع المصري
ما ت�شهده م�صر اليوم من ا�ضطرابات متعاظمة على
ال�صعد ال�سيا�سية والأمنية واملعي�شية والد�ستورية ي�سري يف
اجتاه واحد هو ج ّر البالد لت�صبح يف عداد الدول الفا�شلة
التي تتزايد منذ بدء الهجمة الأمريكية  -ال�صهيونية على
العاملي العربي والإ�سالمي يف مطلع العقد ال�سابق.
بلدان نْ
وم ��ع �إ� �ص ��رار ال��رئ�ي����س حم�م��د م��ر��س��ي و«الإخ � � ��وان» على
اال�ستئثار بال�سلطة ،وحتطيم م�ؤ�س�سات الدولة الد�ستورية
والأم�ن�ي��ة ،وحتجيم ال�ق��وى ال�سيا�سية الأخ ��رى ،يتعاظم
خطر تق�سيم م�صر ومتزيقها.
ل�ق��د ع��ان��ى «الإخ � ��وان» ع �ق��وداً ط��وي�ل��ة م��ن اال�ستبعاد
وال�ع��زل��ة ع�ل��ى ي��د ال�ن�ظ��ام ال���س��اب��ق ،ح�ت��ى و��ص��ل عط�شهم
و�شوقهم لل�سلطة �إىل درجة ي�صعب احتمالها ،وحني عُر�ض
عليهم احلكم �شبه جثة هامدة ،من خالل ن�سبة �ضئيلة من
الأ�صوات التي مت التالعب بها لغر�ض االبتزاز ،انكبوا عليه
كال�ضباع اجلائعة .وبد ًال من �صيانة الدولة و�إعادة تعزيز
م�ؤ�س�ساتها الأمنية والد�ستورية ،مت��ادوا يف تفكيكها ،غري
مبالني بحفظ النظام� ،أو �سيادة القانون� ،أو تعزيز القدرات
االقت�صادية ،فهددوا ال�سلم الأهلي ،ورهنوا مقدرات البلد
للأجانب ،وعر�ضوا �أمنها القومي للخطر.
خ�ل�ال الأ� �ش �ه��ر اخل�م���س��ة م��ن رئ��ا��س��ة م��ر��س��ي ،خا�ض
«الإخ� � � ��وان» �أرب � ��ع م �ع��ارك ل�ت�ث�ب�ي��ت ��س�ل�ط�ت�ه��م وا��س�ت�ب�ع��اد
مناف�سيهم داخل م�ؤ�س�سات الدولة وخارجها.
كانت �أوىل ال�صدامات مع ال�سلطة الق�ضائية يف متوز
املا�ضي؛ بقرار �إعادة جمل�س ال�شعب الذي هيمن عليه تيار
«الإ�سالميني اجلدد».
وبعد �شهر واحد ،جاءت املعركة مع املجل�س الع�سكري،
ف�أخرجه مر�سي من ال�سلطة ،وبعدها جمدداً مع الق�ضاء؛
بعزل النائب العام عن من�صبه.

وال �ي��وم ،يخو�ض الرئي�س امل�صري معركة ا�ستباقية يزايد على �أح��د يف هذا الإط��ار ،وينبغي الرتكيز على حل
حا�سمة مع الق�ضاء ،و�ضد جميع معار�ضيه دفعة واحدة لب امل�شكلة املتمثلة هنا بعوامل الت�شرذم واالنق�سام ،بغ�ض
ب �ق��رارات��ه ال��د��س�ت��وري��ة امل�ف��اج�ئ��ة ،الأم ��ر ال ��ذي و��ض�ع��ه يف النظر عن الدوافع والتربيرات.
مواجهة مبا�شرة مع القوات امل�سلحة واملعار�ضة العلمانية
�إن الأط��راف امل�شاركة يف الهجمة امل�ستجدة �ضد الأمة
املتمثلة مب�ح�م��د ال�ب�رادع��ي وح�م��دي��ن ��ص�ب��اح��ي وع�م��رو تعتمد �سيناريوهات متنوعة :تارة بالغزو الع�سكري ،ومرة
مو�سى والكني�سة القبطية.
بتق�سيم املناطق وتعميم الفو�ضى ،وطوراً ب�إذكاء ال�صراعات
�أراد مر�سي ب�ه��ذه اخل�ط��وة ا�ستباق احل�ك��م الق�ضائي الأهلية ،وم�ؤخراً بـ«ثورات الربيع العربي» املفربكة ،لكن
املتوقَّع بعد �شهر �ضد �صيغة الد�ستور اجلديد ال��ذي يت ّم الهدف يظل واح��داً يف كل احل��االت ،وه��و تفتيت املنطقة،
التفرد ب�صياغته ،وكذلك حقق هدفه الأ�صلي الذي تراجع ت�سهي ًال لتنفيذ املخطط ال�صهيوين للتو�سع على ح�ساب
عنه يف اجلوالت ال�سابقة ،وهو اال�ستئثار بال�سلطة ،م�ستفزاً بلداننا و�شعوبنا.
بذلك معظم القوى املدنية والعلمانية ،ومل يكرتث لردات
ويف ك��ل جولة يغرق املحللون وامل��راق�ب��ون يف التنظري
الفعل الدولية واملحلية وال�صدامات الدموية.
والتحليل ،فت�أتي اال�ستنتاجات بعيدة عن م�سار الأحداث،
لكن القا�صي وال ��داين ي��ؤك��د ا�ستحالة مت��ري��ر رغبة وعن حقيقة الأه��داف املرحلية وبعيدة املدى املتوخاة من
«الإخ��وان» والتيارات ال�سلفية بالتفرد بال�سلطة من دون الهجمة ،وغالباً ما يختلط الأم��ر عليهم يف تقييمها ،كما
ج� ّر ال�ب�لاد �إىل �صراعات م��دم��رة ،ف ��إذا �أ��ص� ّر مر�سي على اختلطت املفاهيم ح��ول التوجهات الإقليمية لرتكيا يف
مترير قراراته الد�ستورية ومل يرتاجع يف الوقت املنا�سب ،بدايتها ،ويف تو�صيف «ال�صحوة الإ�سالمية» ل��دى �أعتى
ي�صبح «الإخوان» م�س�ؤولني عن �إحداث �أكرب �شرخ عمودي �أعداء الدين ،والأمثلة كثرية..
يف املجتمع امل�صري.
ق�ب��ل احل�ك��م ع�م��ا ي�ج��ري يف م�صر ينبغي �أن نعرتف
ال جمال للتعليق على كيفية ممار�سة ف�صل ال�سلطات �أو ًال ب�أن ثمة حالة من االرتباك ت�سود �أو�ساط ال�سيا�سيني
يف البلدان الغربية التي تتبنى هذا املفهوم ،لكن ما يهمنا �أن واملحللني حني اتخاذ املواقف عند املفرتقات الهامة .فقد
تطبيقه يف بلداننا ال يعنى �سوى «الف�صل» ،مبعنى الت�صارع ت�ستند النقا�شات والتحاليل �إىل وقائع حقيقية ،لكن يبقى
واالنق�سام ب�ين الأجنحة التي تت�شكل كمحاور متناف�سة عيبها يف �أن �ه��ا ال ت��راع��ي عنا�صر اخل ��داع اال�سرتاتيجي
وغري متعاونة داخل الدولة ،وم�صر لي�ست ا�ستثناء لهذه عند العدو ،وحقيقة اخرتاقه ملجمل املنظمات والتيارات
الظاهرة.
الفكرية والعقائدية وال�سيا�سية ،فتنجر جميع مكونات
فاحلكومات عندنا ال تعمل حتت مراقبة الربملانات ،وال الأم��ة ،من حيث ت��دري �أو ال ت��دري� ،إىل أ�ت��ون ال�صراعات
القوى الأمنية توحّ د �أن�شطتها ،وال جمال�س الق�ضاء بعيدة الداخلية ،وتعمى الب�صائر فال متيز العدو من ال�صديق.
عن الت�سيي�س ،بل �إن الوزارات داخل احلكومات الواحدة ال
عدنان حممد العربي
تعمل بالتن�سيق مع الوزارات الأخرى ،فال حاجة لأحد �أن

�أن عليه �أن يقلق ،ف�إما �أن��ه ق��ام بعمل م�ض ّر
ب��أم�ت��ه� ،أو �أن�ه��م ي��ري��دون ت�شويه �سمعته يف
�أنحاء العامل العربي.
ال�ل�اف��ت ل�ل�ن�ظ��ر �أن ال��رئ�ي����س امل���ص��ري
كان قد اتخذ قراراته ال�سلطوية دائماً بعد
مقابلة امل�س�ؤولني الأمريكيني ،مبا ي�شري �إىل
أ�ن��ه ق��د ا�ستح�صل على �ضوء �أخ�ضر منهم،
فقد أ�ق ��ال امل�شري ط�ن�ط��اوي وال�ف��ري��ق عنان
ب�ع��د �أن ق��اب��ل وزي ��رة اخل��ارج�ي��ة الأم�يرك�ي��ة
هيالري كلينتون ،و�ألغى الإعالن الد�ستوري
املكمل ،ال��ذي قلّ�ص فيه الع�سكر �صالحيات
ال��رئ�ي����س ،بعد مقابلة وي�ل�ي��ام ب�يرن��ز؛ نائب
وزي��رة اخلارجية الأم�يرك�ي��ة ،وق��ام ب�إعالنه
ال��د� �س �ت��وري الأخ�ي��ر ب�ع��د م�ق��اب�ل��ة ه�ي�لاري
كلينتون جمدداً.
وبهذا الإط��ار ،يبدو �أن مر�سي مل يتعظ
من جتربة �صدام ح�سني ،الذي لطاملا متتّع
بدعم �أمريكي غري م�سبوق خالل حربه التي
دامت ثماين �سنوات مع إ�ي��ران ،ويف النهاية،
قامت ال�سفرية الأمريكية �آب��ري��ل غال�سبي
بت�شجيعه ع�ل��ى ال��دخ��ول �إىل ال�ك��وي��ت ،من
خ�ل�ال ال�ت�ل�م�ي��ح ب � ��أن ه �ن��اك � �ض ��وءاً �أخ���ض��ر
�أمريكياً بذلك� ،سرعان ما تبينّ �أنه فخ دفع
ثمنه كل من الكويت والعراق و�صدام ح�سني
نف�سه.
ول �ع��ل ف��ائ ����ض ال� �ق ��وة امل�ت�ح���ص��ل ال ��ذي
ا�ست�شعره مر�سي ،من �إرهاق ال�شعب وال�ضوء
الأخ�ضر الأمريكي ،ون�شوة انت�صار �إعالمي
ع �ل��ى «�إ� �س ��رائ �ي ��ل» ،ج�ع�ل��ه ي �ق��دم ع �ل��ى تلك
امل �غ��ام��رة ،ال �ت��ي ق��د ت �ك��ون �إح� ��دى نتائجها
�أمرين:
 �أن ت��دف��ع ح ��دة االن �ق �� �س��ام ال���س�ي��ا��س��يواالحتقان الطائفي وانت�شار ال�سالح ،م�صر
�إىل ح��رب أ�ه�ل�ي��ة ل��ن ت�ك��ون ق�صرية الأج��ل،
ب�سبب تداخل العوامل الإقليمية والدولية
وامل��ذه �ب �ي��ة وال��دي �ن �ي��ة ..وح� ��رب ك �ه��ذه� ،إن
اندلعت ،لن تنتهي �إال بتق�سيم م�صر ،الذي
�سي�شكّل بدوره نوعاً من الدومينو ي�ؤدي �إىل
تق�سيم معظم دول �شمال �أفريقيا.
 خ �� �س��ارة ح �ل��م امل �� �ش ��روع «الإخ � � ��واين»الأمم ��ي ال��ذي ظهر بعد ال �ث��ورات العربية،
�إن ف�شل حكم «الإخ ��وان» يف م�صر� ،أو حتى
تعثرّ ه ،وظهوره كديكتاتورية دينية �سيكون
ل��ه ت��داع�ي��ات ت�شبه ت��داع�ي��ات مقتل ال�سفري
الأمريكي يف ليبيا ،حيث �سيعيد الأمريكيون
تقييم �سيا�ساتهم يف املنطقة ،ويعيدون النظر
يف الدعم الذي يقدمونه لهم ،ما ي�ؤدي �إىل
ترجيح كفة احل��ل ال�سيا�سي م��ع النظام يف
�سورية ،وعودة تركيا �إىل حجمها الطبيعي،
وعودة حما�س �إىل ح�ضن �إي��ران ،ومزيد من
ال���ض�غ��وط ع�ل��ى احل �ك��م اجل��دي��د يف تون�س
وغريها..
ان �ط�ل�اق �اً م ��ن ك ��ل ذل � ��ك ،وان �� �س �ج��ام �اً
م��ع �سيا�ساتهم ال�براغ�م��ات�ي��ة ،ال ي�ب��دو �أن
هناك ح�ل ًا �أم��ام الرئي�س مر�سي وجماعة
«الإخ � ��وان» �إال إ�ع� ��ادة ال�ن�ظ��ر يف ال�سيا�سة
التي ينتهجونها ،والقبول مببد أ� التعددية
يف م �� �ص��ر ،وال �ت ��وق ��ف ع ��ن ال �ت �ع��وي��ل على
ال��دع��م اخل��ارج��ي ،وذل��ك لأن ا�ستمرارهم
يف حم��اول��ة اال�ستئثار ق��د ي ��ؤدي �إىل �أح��د
نْ
الأمرين
ال�سابقي �أو كليهما معاً.
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عربي  -دولي
ازدواجية سياسة «اإلخوان» بين نظامي العسكر في مصر واليمن
�صنعاء  -الثبات
ت��واف��ق ��ش�ب��اب «ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي» يف
م�صر وت��ون����س ،كما يف اليمن وليبيا،
على اعتبار �أن الدولة املدنية هي الهدف
الأ�سا�سي لثورتهم بعد �سقوط الأنظمة
اال�� �س� �ت� �ب ��دادي ��ة؛ ب ��رم ��وزه ��ا احل��اك �م��ة
ومبنظومتها الكلية .وك��ان وم��ا ي��زال
��ش�ب��اب الإخ� ��وان امل�سلمني متم�سكني،
كغريهم من الثوار ،بهذا املطلب ،لكن
و�سط ت�أويالت مرتبكة للمفهوم ت�صدر
م��ن ق�ب��ل ب�ع����ض �شيوخهم وق�ي��ادات�ه��م
الدينية وال�سيا�سية.
يف اليمن ،ويف حوار مع جمهوره على
�صفحة «الفي�سبوك» ،ت�ن��اول القيادي
الإ� �ص�ل�اح ��ي ال���ش�ي��خ ع �ب ��داهلل �صعرت
م�ف�ه��وم ه ��ذه ال ��دول ��ة ب���ش�ك��ل �سطحي
ومبت�سر ،حيث اعترب �أن الدولة املدنية
ه��ي ال�ن�ق�ي����ض ل�ل��دول��ة ال�ع���س�ك��ري��ة ،يف
رج��ع �صدى لأف�ك��ار �شبيهة ج��اءت من
«�إخوان» القاهرة.
لكن ،وباملقارنة بني م�صر واليمن،
ف�إن «�إخوان» م�صر كانوا حري�صني على
ال��رب��ط ب�ين الع�سكرة وامل��دن�ي��ة باجتاه
التخل�ص من �سلطة املجل�س الع�سكري،

ال ��ذي ا��س�ت�ل��م �إدارة � �ش ��أن ال �ب�ل�اد إ�ث��ر
ال�سقوط امل��دوي مل�ب��ارك ،ال��ذي يُعترب
حتى الآن �آخ��ر احل�ك��ام الع�سكريني يف
ظل �شرعية «ث��ورة يوليو  ،»1952فيما
�أ�صبح الرئي�س مر�سي �أول رئي�س مدين
مل�صر يف ظ��ل «ث ��ورة  25ي�ن��اي��ر» ،وبهذا
يكون « إ�خ��وان» م�صر قد حققوا جانباً
م��ن ر�ؤي �ت �ه��م ل �ل��دول��ة امل��دن �ي��ة ،بغ�ض
النظر عن االختالف واالتفاق مع هذه
الر�ؤية.
مي�ن�ي�اً ،وب��رغ��م �أن م�ف�ه��وم ال��دول��ة
امل��دن�ي��ة �أو� �س��ع و�أ��ش�م��ل م��ن ح���ص��ره يف
كونه على ت�ضاد مع احلكم الع�سكري،
�إال �أن «�إخوان» اليمن (حزب الإ�صالح)
م�ت�ح��ال�ف��ون يف الأ� �ص��ل م��ع ج��ان��ب من
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،وال يجدون حرجاً
يف التعامل م��ع ق�ي��ادات�ه��ا ،وم��ن �شباب
و�شيوخ «الإ��ص�لاح» من يرى يف القائد
الع�سكري؛ اللواء علي حم�سن الأحمر،
منوذجاً للحاكم ال��ذي يتطلعون �إليه،
وقد ا�ستغلوا ان�ضمامه وت�أييده للثورة،
ف�ع�م�ل��وا ع�ل��ى ال�ت�روي ��ج ل �ل��رج��ل ،رغ��م
ع�سكريته ،وهذا يعني �أن «�إخوان» اليمن
ال ين�سجمون  -من حيث الواقع  -مع
موقف «�إخوان» م�صر �إزاء الع�سكر.

ي� � ؤ�ي ��د ذل� ��ك �أن «الإ�� � �ص �ل��اح» ك��ان
م��ن �ضمن ال��ذي �سعوا ب��اجت��اه متكني
الرئي�س هادي من ا�ستالم ال�سلطة بد ًال
عن �صالح ،وه��ادي كان ومايزال قائداً
ع�سكرياً بدرجة �أوىل ،وبالرغم من �أن
ه��ادي يُعترب رئي�ساً انتقالياً وم� ؤ�ق�ت�اً،
�إال �أن رئي�س «حزب الإ�صالح» بالنيابة
والع�سكري ال�سابق حممد اليدومي،
ق��د أ�مل��ح م � ؤ�خ��راً يف ح��وار �صحفي �إىل
�إمكانية التمديد للرئي�س الع�سكري
هادي خم�س �سنوات مقبلة ،وهذا يعني
�أن مفهوم الدولة املدنية  -وفقاً لر�ؤية
الإخ� ��واين �صعرت  -ق��د ال ي��رى النور
على املدى املنظور.
�إ�ضافة �إىل ما �سبق ،يخ�شى «�إخوان»
ال�ي�م��ن م��ن ف�ت��ح ن�ق��ا���ش وط �ن��ي وا��س��ع
ح��ول ال��دول��ة املدنية ال��ذي ق��د يف�ضي
�إىل جدل حول املادة الثالثة من د�ستور
اجلمهورية اليمنية ،وه��ي امل��ادة التي
ت�ن����ص ع �ل��ى �إن الإ�� �س�ل�ام ه��و امل���ص��در
ال��وح�ي��د للت�شريع يف ال�ي�م��ن ،وتعترب
ه��ذه ال�صياغة مك�سباً حققه « إ�خ��وان»
اليمن بعد م�شاركتهم يف ح��رب �صيف
 ،1994التي �أف�ضت �إىل �إق�صاء احلزب
اال�شرتاكي عن ال�سلطة .وكانت امل��ادة

القيادي «الإ�صالحي» ال�شيخ عبد اهلل �صعرت

ال�ث��ال�ث��ة يف ��ص�ي�غ�ت�ه��ا الأ� �ص �ل �ي��ة تن�ص
على �أن الإ��س�لام هو امل�صدر الرئي�سي
للت�شريع ،وه��ي ال�صيغة ال�ت��ي حرّكت
« إ�خ � � � � ��وان» ال �ي �م��ن ج �م ��اه�ي�ري �اً حت��ت
يافطة املطالبة بتعديلها �أثناء الفرتة
االن�ت�ق��ال�ي��ة ال�ت��ي عا�شتها ال�ي�م��ن بعد
�إعالن الوحدة  ،1990وحتى �إجراء �أول
انتخابات نيابية .1993

وع �ل �ي��ه ،مي �ك��ن ال �ق ��ول �إن م�ف�ه��وم
ال��دول��ة املدنية ،وبتفا�صيله املت�شعبة،
�سيكون حا�ضراً وبقوة يف �أجندة احلوار
الوطني العام املرتقب ،ما يعني �إمكانية
ا�ستعادة اجل��دل امل��دين /الديني � -إن
جاز التعبري  -ب�ش�أن مرجعية الد�ستور
والقانون.
و�إذا علمنا �أن تو�صيف الدولة املدنية
�أقرب �إىل االجتاه العلماين ،فلن يكون
مفاجئاً �إذا �سمعنا جد ًال ب�ش�أن مرجعية
الدولة يف جمتمع غالبيته العظمى من
امل�سلمني ،وقد يت�صدر م�شايخ التكفري
امل���ش�ه��د جم� ��دداً ،متم�سكني ب��ر ؤ�ي�ت�ه��م
لتحكيم ال���ش��ري�ع��ة ،ل�ك��ن م��ن دون �أن
يعرف اليمنيون ما املق�صود بال�شريعة
الإ� �س�لام �ي��ة؛ ه��ل ه��ي ال���ش��ري�ع��ة وف�ق�اً
ملذاهب ال�سنة وال�سلفية الوافدة مثالً،
للمذهبي الزيدي وال�شافعي
نْ
�أم وفقاً
الأ�� �ص� �ي� �ل�ْي نْ�ن يف ال �ي �م ��ن؟ ث ��م ه ��ل ك��ل
القوانني التي تنظّ م حياة الب�شر جتد
لها مرجعية فعلية يف ال�شريعة ،حتى
نتم�سك ب�صيغة �أن الإ� �س�ل�ام امل�صدر
الوحيد ،فيما الواقع ي�ؤكد �أن الإ�سالم
هو امل�صدر الرئي�سي للت�شريع يف �أي بلد
غالبيته من امل�سلمني؟

األبعــاد الحقيقية لنشر الـ«بــــاتريــــوت» في تــركيــــا

�صواريخ «باتريوت» طلبت تركيا من احللف الأطل�سي تزويده بها

(�أ.ف.ب).

توا�صل احلكومة الرتكية �سيا�سة ذات
أ�ب �ع ��اد خ �ط�ي�رة ،غ�ي�ر آ�ب �ه��ة ب��دم��اء ��ش�ع��وب
امل�ن�ط�ق��ة ،وال مب�صري وا��س�ت�ق��رار املنطقة،
ول �ع��ل م�ط�ل�ب�ه��ا ب�ن���ش��ر م�ن�ظ��وم��ة ��ص��واري��خ
ب��ات��ري��وت على احل ��دود م��ع ��س��وري��ة ،يك�شف
ال �ع��دي��د م��ن الأه � ��داف امل�ب��طّ �ن��ة ،وال�ق�ط��ب
امل�خ�ف�ي��ة يف ��س�ي��ا��س��ة ال� �ه ��روب �إىل الأم� ��ام
املنتهجة من حكومة رج��ب طيب �أردوغ��ان
و�شريكه �أح�م��د داود �أوغ �ل��و ،ال�ل��ذي��ن �أثبت
�أدا�ؤه �م��ا م��دى كراهيتهما ل�ل�ع��رب ،ولي�س
ل�سورية فح�سب.
�إن دع ��وة ت��رك�ي��ا ال�ـ«ب��ات��ري��وت�ي��ة» لي�ست
فقط انعكا�ساً للتوق �إىل مزيد من الدماء
ال �� �س ��وري ��ة وف� �ت ��ح ب � ��اب ج ��دي ��د ل �ل �ن��زاع��ات
الإقليمية والدولية على �ساحات املنطقة،
ب��ل يف اجل��وه��ر �أي���ض�اً للعب دور ال�شرطي
الإقليمي الذي �سيكون �أول �ضحاياه الدور
ال���س�ع��ودي امل �ت � آ�ك��ل ،وه ��ذ الأم� ��ر ب�ح��د ذات��ه
يك�شف النوايا امل�ضمرة الأكرث خبثاً للثنائي
�أردوغان � -أوغلو ،وهذا الطلب املُل ّح من حلف
�شمال الأطل�سي امل��دار �أمريكياً ،هو مبنزلة
تقدمي �أوراق اعتماد ،ولو عرب التنازل عن
�سيادة وطنية ،على �أمل �أن تكون �أنقرة ذات
رعاية �أمريكية ،خ�صو�صاً يف حتويزها على
ر�أ�س الدول الإ�سالمية املوعودة يف املنطقة،
بدل ال�سعودية ،التي تعي�ش حالياً �صراعات
خفية على الإدارة خلفاً للملك عبد اهلل،
الذي مي ّر يف حالة �صحية حرجة.
ول �ي �� �س��ت امل �� �س��ارع��ة ال�ت�رك �ي��ة ل�ل�ظ�ه��ور

مبظهر القابل ب ��أن ت�ك��ون مطية للواليات
امل �ت �ح��دة حت��ت ع �ن��وان ع���ض��وي�ت�ه��ا يف حلف
� �ش �م��ال الأط �ل �� �س��ي ،الأ� �ض �م��ن إ�خ� �ف ��اء أ�ح��د
الأه ��داف احلقيقية م��ن جهة ،بعد الف�شل
الذريع الذي حلق ب�سيا�سة حكومة �أردوغان
على امل�ستوى ال�سوري ب�شكل خا�ص ،يف �ضوء
اخل�ط��وات العدوانية التي �أ�صبح �أردوغ��ان
�أ� �س�ي�راً ل�ه��ا م��ع �شريكه �أوغ �ل��و؛ م��ن رع��اي��ة
وت�شكيل ق�ي��ادة خ��ارج�ي��ة ملعار�ضة �صوتية،
�إىل �إب��اح��ة مع�سكرات ت��دري��ب للإرهابيني
وم� ��ا ي �� �س �م��ى «اجل �ي �� ��ش احل � � ��ر» ،وت���س�ه�ي��ل
ع�م�ل�ي��ات ورع��اي��ة ن�ق��ل الإره��اب �ي�ي�ن م��ن كل
�أ�صقاع الأر�ض ،وكذلك ال�سالح من م�صادر
خمتلفة ،وفتح غ��رف عمليات على الأر���ض
الرتكية ،لإدارة القتل والتخريب يف �سورية،
ولتنفيذ الغاية اخلفية ال�شرّيرة من جهة
�أخرى.
م��ن حيث امل �ب��د�أ ،ف ��إن ال��رواي��ة الرتكية
لتربير ن�شر �صواريخ «باتريوت» حتت �شعار
«الدفاع عن النف�س» ،وخوفاً من حرب ت�شنها
�سورية ،لي�ست غري مقنعة فقط لأن �سورية
مل تُب ِد نوايا عدوانية مقابل نوايا و�أفعال
حكومة �أردوغ��ان ،بل لأن احلجة �أ�شبه مبن
ي��ري��د �إق �ن��اع ال�ع��امل ب� أ�ن��ه ق ��ادر ع�ل��ى �إدخ ��ال
اجلمل برجليه يف �إبريق مياه ال�شرب.
من الغباء الرتكي مبكان االعتقاد ب�أن
كل دول العامل غري مهيّئة لك�شف ما تُ�ضمره
والأطل�سي ،جراء العمل على ن�شر �صواريخ
«باتريوت» ،التي اعتربت �إي��ران �أنها «رهن

لأم��ن املنطقة ب�أكملها» ،وتُفاقم الو�ضع يف
املنطقة ،فيما اعتربت مو�سكو التي �شاهدت
تركيا تدفن ر�أ�سها يف الرمل بعقل نعامة،
�أن ن�شر ال�ـ«ب��ات��ري��وت» لن ي�أتي باال�ستقرار
�إىل املنطقة ،وقالتها قوية «�أنذرنا ،وحذرنا،
بانتظار ما يقرره الأطل�سي ،ون�شر ال�صواريخ
يزيد زعزعة اال�ستقرار»..
ه��ذه ال��ر��س��ال��ة ال��رو��س�ي��ة امل�ت��زام�ن��ة مع
الر�سالة الإيرانية ،هل يقر�أهما الأطل�سي
بواقعية؟ �سيما �أن هناك ر أ�ي �اً وازن �اً يقول
�أي�ضاً �إن ن�شر تلك ال�صواريخ هدفه حماية
ردارات ال ��درع ال���ص��اروخ��ي املتمو�ضعة يف
«م�لاط�ي��ا» ال�ترك�ي��ة ،م��ا يعني أ�ن �ه��ا أ�ي���ض�اً
ن��واي��ا ع��دوان�ي��ة جت��اه �إي� ��ران ورو��س�ي��ا على
حد �سواء ،وهذا ما ي�ؤكده ال�سفري الرتكي
ال���س��اب��ق يف وا��ش�ن�ط��ن؛ ف ��اروق ل��وغ �أوغ �ل��و،
ال��ذي ق��ال �إن الـ«باتريوت» هو للدفاع عن
الدول ال�صديقة ..و«�إ�سرائيل» من بني هذه
الدول.
�إن ن�شر «باتريوت» ،يف تركيا �إذا ح�صل،
م�ق��دم��ة ل�ت�غ�ي�ير ق��واع��د اال� �ش �ت �ب��اك ،وم��ن
دون �شك ف��إن رو�سيا �سوف تعتربه م�شابهاً
لرتبي�ض �صواريخ مماثلة يف بولونيا ،وهذا
��س�ي�ك��ون م�ق�ل�ق�اً ،لأن ��ه ��س�ي�ح��دث ت�غ�ي�يراً يف
التوازن اال�سرتاتيجي بني الأطل�سي ورو�سيا
يف املنطقة ،لذلك هناك اعتقاد ب��أن رو�سيا
�أر�سلت �سفنها املدرعة �إىل �شرق املتو�سط.
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العرب في آسيا الوسطى منذ قرون
�إن ال �ب��اح��ث يف �أ� �ص��ول لهجة
ع��رب �آ�سيا الو�سطى ،ووج��وده��م
منذ ال�ق��رون املا�ضية يف االحت��اد
ال�سوفياتي ال�سابق� ،سيقف على
�أم � ��ور غ��اي��ة يف الأه� �م� �ي ��ة ،تبني
ج ��ذور ت�ل��ك ال�ل�ه�ج��ات و�أ��ص��ول�ه��ا
العربية.
وال��ش��ك �أن مثل ه�ك��ذا درا��س��ة
من الأهمية مبكان ،لأنها تتناول
الفرق بني اللهجتني «البخارية»
و«القا�شقادارية» ،بالإ�ضافة �إىل
مل�ح��ة ع��ن ت��اري��خ ال �ع��رب يف تلك
البالد.
ل �ق��د ب� � ��د�أ ال � �ع ��رب ب��ال �ت��و� �س��ع
واالنت�شار بالفتوحات الإ�سالمية
ب�ي�ن ال �ق��رن�ين ال �� �س��اب��ع وال �ث��ام��ن
للهجرة ،وك��ان��وا يعي�شون ب�أعداد
ك�ب�يرة يف ب�لاد م��ا ب�ين النهرين،
ول �ك ��ن ب��ات �� �س��اع رق �ع ��ة ال �ه �ج��رة،
ك ��ان ال �ع��رب ع�ل��ى ع�لاق��ة وثيقة
ومبا�شرة ب�سكان البالد الأ�صليني،
لذلك زالت الفوارق بينهم.
ويظهر �أن ه�ن��اك الكثري من
ال�ع��رب وج��دوا يف «ك��وزغ��ان��ان» يف
«�أفغان�ستان» ،ويف مدينة «كابُل»

و� �ض��واح �ي �ه��ا م �ن��ذ زم� ��ن ق ��دمي،
وك��ان��ت الأم ��اك ��ن ال �ت��ي ي�سكنها
العرب يف �آ�سيا الو�سطى م�شغولة
ب�سكان عرب منذ منت�صف القرن
ال�ساد�س ع�شر� ،إن وجود العرب يف
«�أفغان�ستان» ويف حميط «بخارى»
ق � ��دمي ج � � ��داً ،وي� ��وج� ��د ق��ري �ت��ان
يف «�أوزب �ك �� �س �ت ��ان» ال���س��وف�ي��ات�ي��ة
«جوكاري» و«عربخانه» قريبتان
م��ن «ب� �خ ��ارى» ،و��س�ك��ان�ه�م��ا ع��رب
ل�غ�ت�ه��م ال �ع��رب �ي��ة ل��ذل��ك �سميت
لهجتهم «بخارية».
ولقد متت هجرات وا�سعة �إىل
�آ��س �ي��ا ال��و��س�ط��ى م��ن ِق �ب��ل ج��دود
عرب «بخارى» ،فوفدوا �إىل �آ�سيا
الو�سطى لتبليغ الدين الإ�سالمي
(م ��ن م �ه��اج��ري ال �ق��رن الأول)،
وهم الذين �أ�سرهم «تيمورلنك»
ووطــنهم يف هذه الديار.
يف ب � � � ��داي � � � ��ة ال� � �ف� � �ت � ��وح � ��ات
الإ� �س�ل�ام �ي ��ة ،ال �ق��رن�ي�ن ال���س��اب��ع
وال � �ث� ��ام� ��ن ،وف � ��د �� �س� �ك ��ان ق��ري��ة
«جييناو» ،وكانوا يتكلمون بلهجة
خا�صة بـ«القا�شقادارية» ،ويقال -
يف �أوائل القرون الهجرية  -كانت

ه��ا ق��د اق�ترب ال�ع��ام م��ن نهايته وانطلق مو�سم
ال�ت�ك�ه�ن��ات ال�ف�ل�ك�ي��ة ،وب � ��د�أت ال���ش��ا��ش��ات ال���ص�غ�يرة
تت�سابق على ا�ست�ضافة م�شاهري املنجمني ليُتحفوا
امل���ش��اه��دي��ن امل�ت�ع�ط���ش�ين مل�ع��رف��ة م��ا ي�ح�م�ل��ه ال�ع��ام
اجل��دي��د م��ن نكبات و�أزم ��ات وان �ف��راج��ات ..وال�ي��وم
�أ�سمح لنف�سي ،ولأول مرة� ،أن «�أتقمّ�ص» هذا الدور
و�أديل مبا يدور يف بايل من «تخريف و�شعوذه».
يبدو �أن أ�ب��رز املنجمني متفقون يف ه��ذا املو�سم
على �أن موجة «ت�سونامي» من حجم معينّ �ست�ضرب
ب�يروت يف وق��ت ق��ري��ب ،حيث �سيعلو �سطح البحر
وت �غ��رق الأط � ��راف امل�ن�خ�ف���ض��ة م��ن ال�ع��ا��ص�م��ة ،ثم
ينح�سر خملّفاً �أ�ضراراً ج�سيمة �ستغيرّ معامل املدينة
الدميغرافية والعمرانية ..من امل�ؤكد �أنه خرب غري
� �س��ار ،ل�ك��ن ال�ن��ا���س ال ي�ك�ترث��ون ل�ه��ذا اجل��ان��ب ،بل
يهمّهم ر�صد الن�سبة املئوية بني «التنب�ؤات» التي

«عتّ ال الصواريخ» شريك في صناعة انتصار غزة

ق��ري����ش م��ن ال��واف��دي��ن �إىل ه��ذه
املقاطعة «القا�شقادارية» ،لذلك
ا�ستنتج ا�سم القرية ،ومكان وجود
ال�ع��رب وحتـى �سكانها م��ن �أ�صل
قر�شي.
يوجد قريتان يف «قا�شقادارية»،
ه �م��ا «ج �ي �ي �ن ��او» و«ق��ام��اق �� �ش��ي»
��س�ك��ان�ه��ا ع ��رب ،ول�غ�ت�ه��م ع��رب�ي��ة،
ولقد �أ�صر بع�ض الباحثني على
�ضرورة درا�سة كل من اللهجتني
«البخارية» و«القا�شقادارية».
�إن امل� �ق ��ارن ��ة ب�ي�ن ال�ل�ه�ج�ت�ين
تظهر اختالف عالمات امل�ضارع،
ف�ـ«ال�ق��ا��ش�ق��اداري��ة» الي��وج��د فيها
(م) و(م ي) ،ولكن «�أل التعريف»
موجودة ،وتركيب اجلملة �أقرب
�إىل الف�صحى ،جند يف «البخارية»
(م) و(م ي) ،ولكن «�أل التعريف»
غري موجودة ،وحروفها �أتت عن
ط��ري��ق ال �ل �غ��ة ال �ف��ار� �س �ي��ة ،ول�ق��د
أ�ظ�ه��ر و��ص��ول ال�ع��رب �إىل البالد
يف فرتة القرون الأوىل للهجرة،
وه ��ذا أ�ث �ب��ت زي ��ادة الأح ��رف على
الفعل امل�ضارع ،ومثال على ذلك:
ال � �ل � �ه � �ج� ��ة «ال � � �ب � � �خ� � ��اري� � ��ة»:
«م � �ي � �ع� ��رف� ��ون» �أي :ي� �ع ��رف ��ون،
«ح� ��د � �ص �غ�ير � �ض��اب��ط م �ي��ورك��ب
وم �ي ��وغ ��دو»� ،أي :واح� ��د �صغري
أبي�ض ويغدو.
يركب على ح�صان � َ
أ�م��ا اللهجة «القا�شقادارية»:
«رزع��وين بروحي ي�شبهون»� ،أي:
�أوالدي ي�شبهونني.
يف ك �ل �م��ة أ�خ � �ي ��رة� ،إن ل�ه�ج��ة
ع��رب «ب �خ��ارى» تعد ذات �أهمية،
ومرجعاً ،ولكن «القا�شقادارية»،
مل ت �ك��ن واف �ي ��ة وك ��ان ��ت ق���ص�يرة
ج��داً ،لذلك عمد الباحثون �إىل
البحث عنها ،بالإ�ضافة �إىل �أهمية
الدرا�سة التاريخية ،لأنها ت�ساعد
على الو�صول �إىل درا�سة اللغة.

م��ا ح�صل يف غ��زة ال�ع��زة �سطّ ر للتاريخ ملحمة �أخ��رى م��ن م�لاح��م البطولة
والفداء والن�ضال ..ما ح�صل يف غزة الإباء مل يتوقعه ال�صديق قبل العدو ..غزة
هزّت عرو�ش الطغاة والزعماء ..غزة برهنت مرة �أخرى للعامل �أن ثورة املظلوم
على الظامل منت�صرة ،ولو طال الظلم ..غزة برهنت للعامل �أن هناك فريقني؛
فريق امتهن �سيا�سة الذل والعار ،وفريق امتهن �سيا�سة العزّة وال�شرف واالنت�صار.
انتهت احل��رب على غ��زة ،بعد �أن برهنت للعامل �أن هناك �شعباً يع�شق امل��وت يف
�سبيل كرامته والدفاع عن عر�ضه و�أر�ضه ..هكذا هم و�سيبقون؛ �شعب مقاوم �أبيّ
ال يعرف اخلوف وال الذل وال اال�ست�سالم.
غ��زة كلها مقاومة ،وفل�سطني قبلة امل�ق��اوم�ين؛ م��ن �أق�صى بقاع الأر� ��ض �إىل
مغربها ،كل ال�شرفاء على ثقة ب�أن اهلل �سين�صرهم ما دام املقاومون �صادقني مع
�أنف�سهم �أوالً ،ومع من يدعمهم ثانياً.
غزة نا�ضلت وقاومت وانت�صرت ،لي�س بفتاوى البع�ض ،بل ب�سواعد وم�ساعدة
البع�ض .الفرق بني البع�ض والبع�ض وا�ضح ،كالهما دعما باملال ،لكن كيف �صُ رف
املال؟
بع�ض املال يُ�صرف يف �سورية لتق�سيمها وتفتيتها ،وبع�ض املال �صُ رف يف غزة
ملقاومتها ون�ضالها ووحدتها.
ال �أحد ينكر �أن جماهدي ف�صائل املقاومة الفل�سطينية �أبطال ،لكن ينق�صهم
الدعم املعنوي واملادي ،وفل�سطني ،وغزة بالذات ،مل جتد عوناً بعد اهلل تعاىل� ،إال
الدعم الإيراين وال�سوري ،ودعم �إخوانها املقاومني يف لبنان.
اجلمهورية الإي��ران�ي��ة ق� ّدم��ت ال�سالح وال��ذخ�يرة ،وو�ضعت خربتها بت�صرف
املقاومة الفل�سطينية ..مل يقل الإيرانيون ه�ؤالء «�سُ نة» ،فل َم نحن ال�شيعة ندعمهم
ونتحمل ال�ضغوطات الدولية والعربية ب�سبب وقوفنا معهم؟
�أم��ا �سورية ،فتتعر�ض مل��ؤام��رة غربية � -صهيونية  -عربية ب�سبب مواقفها
الداعمة للمقاومة ،وما الهدف من هذه امل�ؤامرة �إال �ضرب حتالفها مع املقاومة.
�أم��ا املقاومة يف لبنان ،حت��دي��داً ح��زب اهلل ،والتي �آوت املقاومني ،ووف��رت لهم
الدعم اللوج�ستي ،وحتمّلت �ضغوطات داخلية وخارجية ،ومن منا ن�سي املجاهد
�سامي �شهاب ،ال��ذي �أطلق عليه فرعون م�صر الرئي�س امل�صري املخلوع ح�سني
مبارك لقب «عتّال ال�صواريخ».
كيف ال ن�شكر إ�ي��ران و�سورية وح��زب اهلل ..فلوالهم مل يُنجز ن�صر وال �إب��اء..
�إيران دعمت باملال وال�سالح ،و�سورية �سهّلت وحتمّلت ،واملقاومة يف لبنان عزمت
وتعاونت ووقفت �إىل جانب املقاومة يف فل�سطني بكل ما فيها من معنى .ال�صواريخ
الإيرانية والدعم ال�سوري وجهود حزب اهلل الذي اعتقل عنا�صره يف م�صر ،هم
الذين ح�سموا املعركة ،ولي�س بيانات اال�ستنكار والوفود ال�سياحية التي نزلت يف
غزة.
ال�شكر والتقدير �إىل كل املقاومني الذين �سلّحوا وموّلوا ،وتعرّ�ض جماهدوهم
لالعتقال والعذاب كي ي�صل ال�سالح وامل��ال وال�صواريخ �إىل القطاع ،ف�ض ًال عن
تدريب املقاومني الفل�سطينيني مبختلف ف�صائلهم.
ال�شكر والتقدير ل�ه��م ،وامل�ب��ارك��ة لكل ال�شرفاء املنا�ضلني يف وطننا العربي
والإ�سالمي لوقوفهم �إىل جانب املقاومة يف فل�سطني ،وال�سالم والرحمة لل�شهداء
الذين �سقطوا من �أجل دعم غزة ومدّها بال�سالح؛ من غالب عوايل ،و�أبو ح�سن
�سالمة ،وحممود املبحوح ،ونزار خليل ،وحممد املجذوب و�شقيقه� ،إىل عماد مغنية
والعميد حممد �سليمان ،و�آخرهم �أحمد اجلعربي.

حممد ال�ضناوي

�سعيد عيتاين

لا وب�ين م��ا مل يتحقق ،ف��إم��ا �أن تزيد
حتققت ف�ع� ً
�شعبية املنجم الفالين �أو تنتق�ص من م�صداقيته.
ف�إذا �صحّ ت هذه «النبوءة» ،فلن يكون ثمة جمال
ل�ك�ي��ل امل��دي��ح مل��ن ��س�ب��ق ب��إط�لاق�ه��ا ق�ب��ل غ�ي�ره من
زمالء املهنة ،وذلك ل�سبب ب�سيط� ،إذ �سيكون النا�س،
وامل �� �س ��ؤول��ون ،وال� ��دول ال �ك�ب�رى ،وه�ي�ئ��ات الإغ��اث��ة
ال ��دول �ي ��ة ،م�ن���ش�غ�ل�ين ج�م�ي�ع�اً مب �ع��اجل��ة خم�ل�ف��ات
النكبة ..و�إذا خابت التوقعات ،فلن ي�شكر �أحد اخلالق
على جناتنا من كارثة اعتقدوا �أنها كانت حمتمة.
�س�أ�سمح لنف�سي هنا �أن �أدلو بدلوي ،ف�أ�ضيف �إىل
«النبوءة» بع�ض «املح�سنات» ،لعل املهتمني بال�ش�أن
العام يتعاطون مع امل�س�ألة بجدية �أكرب� ،أو يتخذون
الإجراءات االحرتازية حت�سباً لأي «طارئ» من هذا
القبيل.
ال �شك �أن�ك��م تتذكرون ج�ي��داً ال�سفن املتخ�ص�صة

يف �سرب �أعماق البحار حني �أتت لتبحث عن الطائرة
الأثيوبية التي �سقطت يف بحر ب�يروت ،لقد �أم�ضت
ال�سفن والغوا�صات املتطورة �أ�سابيع عديدة تبحث عن
الركام على عمق  1400مرت ،بينما كان بالفعل على
بعد �أمتار من ال�شاطئ ،وعلى عمق  40قدماً فقط،
بحيث ال يعجز غطا�س مبتدئ عن اكت�شافه ب�سهولة.
ل��ن أ�ط �ي��ل ب��ال���س��رد ،ف��ال�ك��ل ي �ع��رف التفا�صيل،
و�س�أكتفي بالت�سا�ؤل :هل كانت ال�سفن املتخ�ص�صة
ذات التقنية العالية تجُ ري م�سحاً للفالق ال�صخري
ال��ذي يحاذي �شاطئ ب�يروت من املنارة حتى حارة
الناعمة ويت�سبب عادة بالهزات؟ وهل ت�سنى ملن جاب
�أعماق البحر �أن ي��زرع �صواريخ من ن��وع معني� ،أو
كميات �ضخمة من املتفجرات ،حتت �صخور بريوت،
بهدف تفجريها الحقاً و�إحداث هزة تدمر �أطرافاً
من العا�صمة حتت غطاء الكوارث الطبيعية؟

ن�شرت �صحيفة «ال�سفري» قبل ف�ترة بحثاً
للدكتور علي حممود قعفراين ح��ول الهزات
اال�صطناعية التي يجريها الكيان ال�صهيوين
يف حم �ي��ط امل �ن �ط �ق��ة ،وا� �س �ت �خ �ل ����ص �أن «ث�م��ة
احتمال كبري �أن تلج�أ �إ�سرائيل �إىل هذا النوع
م��ن ال� �ع ��دوان ،وحت�م�ي��ل ال�ط�ب�ي�ع��ة م���س��ؤول�ي��ة
عملها الإجرامي ،لأن �سجلها حافل باجلرائم
مما زرع��ت به �أر���ض اجلنوب من �ألغام �أر�ضية
وقنابل عنقودية و�صواريخ حاملة لنفاياتها
ال�ن��ووي��ة ،وح��ول��ت لبنان �إىل مكب لنفاياتها
النووية».
�أمت �ن��ى ع�ل��ى ال �ق �رّاء �أن ي �ع��ذروا ح�شريتي،
مع الت�أكيد على �أنني مل �أتع َّد حدود ما �أعلنه
املخت�صون يف حقل التنجيم الفلكي حتى الآن،
مع �إ�ضافات طفيفة من تعليقاتي اخلا�صة.
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بيروتيات
المسرح في بيروت بعد الحرب العالمية األولى []4/1
احلركة امل�سرحية يف بريوت كان لها ح�ضورها دائماً ،وكانت
تتطور مع تطور احلياة االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية،
وقد تتابع الن�شاط امل�سرحي يف بريوت بعد انتهاء احلرب العاملية
الأوىل.
ف�ق��د ج��دد م���س��رح ال�ك��ري���س�ت��ال ال ��ذي ك��ان ي�ح�ت��وي أ���ض�خ��م
امل�ق���ص��ورات �إ� �ض��اف��ة �إىل غ��رف امل�م�ث�ل�ين ،مبقايي�س جت�ع�ل��ه يف
م�صاف دور الأوب��را ،وا�ستطاع بذلك تقدمي �أق��وى امل�سرحيات،
ثم تبعه م�سرح التياترو الكبري ،ال��ذي �شهد م�سرحيات يو�سف
وهبي ،وم�سرح الأمبري مع م�سرحيات فاطمة ر�شدي �أو «�صديقة
الطلبة» ،مع ا�ستمرار م�سرح زهرة �سورية ،الذي عُرف فيما بعد
با�سم م�سرح فاروق �أو م�سرح التحرير.
أ�خ��ذت احل��رك��ة امل�سرحية يف ب�يروت أ�ث�ن��اء االن�ت��داب �أ�شكا ًال
ومظاهر متنوعة ،وذلك بالرغم من ا�ستمرار عر�ض م�سرحيات
كركوز وعيواظ «م�سرح خيال الظل» يف بع�ض املقاهي ،ويف �شهر
رم�ضان ،كقهوة القزاز يف �ساحة ال�برج ،وقهوة الب�سطة وقهوة
ع�صور «ال�سور».
ون�شري �إىل وج��ود م�سرح يف حملة ال�سور �إىل جانب �سوق
الهال ،كتب على مدخله بخط �أحمر «تياترو �سوق الهال» كان
الدخول �إليه ب�ستة قرو�ش ،وك��ان على الداخل �أن يحني ظهره
ن�ظ��راً النخفا�ض ب��اب امل���س��رح ،وك��ان��ت كرا�سيه مبعرثة عتيقة،
ن�صالتها عري�ضة و�أح�ضانها مثقوبة ،وقد بلغت م�ساحته مائة
مرت مربع مبا فيه امل�سرح والكوالي�س ،وكان يحتوي على لوح من
�أخ�شاب م�سمر بع�ضها �إىل بع�ض.

رجال حول الرسول

حبيب بن زيد..
أســــــطـورة
فــداء وحـب

يف بيعة العقبة الثانية التي بايع الر�سول �صلى اهلل
عليه و�آل��ه و�سلم فيها �سبعون رج ًال و�سيدتان من �أهل
املدينة ،كان حبيب بن زيد و�أبوه (زيد بن عا�صم) ر�ضي
اهلل عنهما من ال�سبعني املباركني ،وكانت �أمه ن�سيبة بنت
كعب �أوىل ال�سيدتني اللتني بايعتا ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم� ،أما ال�سيدة الثانية فكانت خالته.
عا�ش حبيب �إىل جوار ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم بعد هجرته �إىل املدينة ال يتخلف عن غزوة ،وال
يقعد عن واجب..
ذات ي ��وم ��ش�ه��د ج �ن��وب اجل��زي��رة ال�ع��رب�ي��ة ك��ذاب نْ�ْي�
عاتيي يدّعيان النبوة وي�سوقان النا�س �إىل ال�ضالل..
نْ
خرج �أحدهما يف �صنعاء ،وهو الأ�سود بن كعب العن�سي،
وخرج الثاين يف اليمامة ،وهو م�سيلمة الكذاب.

ذكر �أحد رواد امل�سرح �أنه دخل يوماً �إليه ف�شاهد ممث ًال بدور
العا�شق ين�شد :يا ليل يا ليل ..و�أن الطرب أ�خ��ذ ال��رواد ،فيما
ت�صاعد دخ��ان ال�سكاير وال�نراج�ي��ل ،وك��ان رواده م��ن الفقراء
الكادحني ،كبائع كعك و�ضع فر�شه �إىل جانب ،وعتال �سلة و�ضع
يف زاوية ال�صالة ،وعامل مرف أ� عال الغبار �شعره.
�أم��ا �آخ��ر ف�صل يف التمثيلية فكان ب�صورة �شيطان ب�سحنة
��س��وداء ،ي�شق الأر� ��ض ويقفز م��ن مكان �إىل آ�خ��ر ،وب�ي��ده قمقم
يقذفه �إىل عالء الدين العا�شق الولهان ،الذي مل ميكن يعرف
كيف يك�سب قلب مع�شوقته ابنة امللك ال�صغرى ،ب��در البدور،
فيقول له :يا عالء الدين ،خذ هذا القمقم ون�شق بدر البدور
منه ن�شقة ،وحدث الأن�س بعد ذلك عن ذكاء اجلان.
وتظهر بد البدور ،ف��إذا هي ام��ر�أة عجوز �شمطاء هزيلة ،ال
تبدو كامر�أة لوال حمرة اخلدين وال�شفتني ،فتبت�سم ابت�سامة
عري�ضة ،وهات يا �آهات و�صيحات من املتفرجني ،ويتقدم عالء
الدين بالقمقم وين�شق بدر البدور ن�شقة ،ف�إذا الغرام يهب هبة
واحدة يف قلبها ،وترتامى يف ح�ضنه وتو�سعه تقبيالً.
ويقف املمثلون يف �آخر الزاوية يرددون ن�شيداً يدعون فيه �إىل
احل�شمة والأدب ،ويدعون البالد �إىل اال�ستقالل واجلمهور �إىل
ح�ضور رواية الليلة التالية التي كانت بعنوان «كهف الأبا�سلة».
عرفت بريوت يف تلك احلقبة امل�سرحيات الوطنية الهادفة،
وامل�سرحيات الغنائية والدرامية.
عن «بريوتنا»

�أحمد

�صديقة الطلبة فاطمة ر�شدي

وق��د فوجئ الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم يوماً
جمع الكذاب م�سيلمة قومه ،وناداهم �إىل يوم من
مببعوث بعثه م�سيلمة يحمل منه ك�ت��اب�اً ي�ق��ول فيه� :أي��ام��ه امل�شهودة ،وج��يء مببعوث ر��س��ول اهلل �صلى اهلل
«من م�سيلمة ر�سول اهلل� ،إىل حممد ر�سول اهلل� ..سالم عليه و�آل��ه و�سلم؛ حبيب ب��ن زي��د ،يحمل �آث��ار تعذيب
عليك� ..أم بعد ،ف��إين قد �أ�شركت يف الأم��ر معك ،و�إن �شديد �أنزله به املجرمون ،م�ؤملني �أن ي�سلبوا �شجاعة
لنا ن�صف الأر���ض ،ولقري�ش ن�صفها ،ولكنّ قري�شاً قوم روحه ،فيبدو �أمام اجلميع متخاذ ًال م�ست�سلماً ،م�سارعاً
يعتدون»!..
�إىل الإميان مب�سيلمة حني يدعى �إىل هذا الإميان �أمام
ودعا ر�سول اهلل �أحد �أ�صحابه الكاتبني ،و�أملى عليه النا�س ،وبهذا يحقق الكذاب الفا�شل معجزة موهومة
ردّه على م�سيلمة« :ب�سم اهلل الرحمن ال��رح�ي��م ..من �أمام املخدوعني به.
حممد ر�سول اهلل� ،إىل م�سيلمة الكذاب ..ال�سالم على
قال م�سيلمة حلبيب� :أت�شهد �أن حممداً ر�سول اهلل؟
من اتبع الهدى..
ر ّد حبيب :نعم� ،أ�شهد �أن حممداً ر�سول اهلل.
�أما بعد ،ف�إن الأر�ض هلل يورثها من ي�شاء من عباده،
وك�ست �صفرة اخل��زي وج��ه م�سيلمة وع��اد ي�س�أل:
والعاقبة للمتقني»..
وت�شهد �أين ر�سول اهلل؟ �أج��اب حبيب ب�سخرية قاتلة:
حمل مبعوث م�سيلمة رد الر�سول عليه ال�سالم �إىل �إين ال �أ�سمع �شيئاً!
م�سيلمة ،الذي ازداد �ضال ًال و�إ�ضالالً ..وم�ضى بالكذب
وحتوّلت �صفرة اخلزي على وجه م�سيلمة �إىل �سواد
ين�شر �إفكه وبهتانه ،وازداد �أذاه للم�ؤمنني وحتري�ضه حاقد خمبول ..فقد ف�شلت خطته ،ومل يجده تعذيبه،
عليهم ،فر�أى الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم �أن يبعث وتلقى �أم��ام الذين جمعهم لي�شهدوا معجزته ..تلقى
�إليه ر�سالة ينهاه فيها عن حماقاته..
لطمة قوية �أ�شقطت هيبته الكاذبة يف الوحل..
ووقع اختياره على حبيب بن زيد ليحمله الر�سالة
هنالك هاج كالثور املذبوح ،ونادى جالده الذي �أقبل
�إىل م�سيلمة� ..سافر حبيب يع ّذ اخلطى ،مغتبطاً باملهمة ينخ�س ج�سد حبيب ب�سنّ �سيفه..
اجلليلة التي ندبه �إليها ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
ثم راح يقطع ج�سده قطعة قطعة ،وب�ضعة ب�ضعة،
و�سلم ،ممنّياً نف�سه ب�أن يهتدي �إىل احلق قلب م�سيلمة ،وع�ضواً ع�ضواً..
فيذهب حبيب بعظيم الأجر واملثوبة.
والبطل العظيم ال يزيد على همهمة يردد بها ن�شيد
بلغ امل�سافر غايتهّ ،
وف�ض م�سيلمة الكذاب الر�سالة �إ�سالمه« :ال �إله �إال اهلل حممد ر�سول اهلل»..
التي �أع�شاه نورها ،فازداد �إمعاناً يف �ضالله وغروره..
لو �أن حبيباً �أنقذ حياته يومئذ ب�شيء من امل�سايرة
وملا مل يكن م�سيلمة �أكرث من �أفّاق دعيّ  ،فقد حتلى الظاهرة مل�سيلمة ،طاوياً على الإمي��ان �صدره ،ملا نق�ض
بكل �صفات الأفّاقني الأدعياء ،ومل يكن معه من املروءة �إميانه �شيئاً ،وال �أ�صاب �إ�سالمه �سوء..
وال من العروبة والرجولة ما يردّه عن �سفك دم ر�سول
ولكن ال��رج��ل ال��ذي �شهد م��ع أ�ب�ي��ه ،و�أم��ه ،وخالته،
يحمل ر�سالة مكتوبة ،الأمر الذي كانت العرب حترتمه و�أخ�ي��ه بيعة العقبة ،وال��ذي حمل منذ تلك اللحظات
وتقدّ�سه.
احلا�سمة املباركة م�س�ؤولية بيعته و�إميانه كاملة غري
و�أراد قدر هذا الدين العظيم؛ الإ�سالم� ،أن ي�ضيف منقو�صة ،ما كان له �أن يوازن حلظة من نهار بني حياته
�إىل درو�س العظمة والبطولة التي يلقيها على الب�شرية ومبدئه..
ومن ث ّم مل يكن �أمامه لكي يربح حياته كلها
ب��أ��س��ره��ا ،در��س�اً ج��دي��داً مو�ضوعه ه��ذه امل��رة ،و�أ��س�ت��اذه
مثل ه��ذه الفر�صة ال�ف��ري��دة ال�ت��ي متثلت فيها
�أي�ضاً ،حبيب بن زيد.

ق�صة إ�مي��ان��ه ك�ل�ه��ا ..ث �ب��ات ،وع�ظ�م��ة ،وب�ط��ول��ة،
وت�ضحية ،وا�ست�شهاد يف �سبيل ال�ه��دى واحل��ق
يكاد يفوق يف حالوته ،ويف روعته كل ظفر وكل
انت�صار..
وبلغ ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم نب أ�
ا�ست�شهاد مبعوثه الكرمي ،وا�صطرب حلكم ربه،
فهو يرى بنور اهلل م�صري هذا الكذاب م�سيلمة،
ويكاد يرى م�صرعه ر�أي العني..
�أم��ا ن�سيبة بنت كعب �أم حبيب فقد �ضغطت
على �أ�سنانها ط��وي�لاً ،ث��م �أطلقت مييناً م�برراً
لتث�أرن لولدها من م�سيلمة ذاته ،ولتغو�صنّ يف
حلمه اخلبيث برحمها و�سيفها..
وكان القدر الذي يرمق �آنئذ جزعها و�صربها
وجلدها ،يبدي �إعجاباً كبرياً بها ،ويقرر يف نف�س
رب بيمينها..
الوقت �أن يقف بجوارها حتى ت ّ
ودارت من الزمان دورة ق�صرية ،ج��اءت على
�أثرها املوقعة اخلالدة ،موقعة اليمامة ..وجهّز
�سيدنا �أب��و بكر ال�صدّيق ر�ضي اهلل عنه؛ خليفة
ر��س��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�آل ��ه و��س�ل��م ،جي�ش
الإ�سالم الذاهب �إىل اليمامة ،حيث �أع ّد م�سيلمة
أ�� �ض �خ��م ج�ي����ش ،وخ��رج��ت ن�سيبة م��ع اجل�ي����ش،
و�ألقت بنف�سها يف خ�ض ّم املعركة ،يف ميناها �سيف،
ويف ي�سراها رمح ،ول�سانها ال يكفّ عن ال�صياح:
«�أين عد ّو اهلل م�سيلمة»؟
ومل��ا ُق�ت��ل م�سيلمة ،و��س�ق��ط أ�ت�ب��اع��ه كالعهن
املنفو�ش ،وارتفعت رايات الإ�سالم عزيزة ظافرة،
وقفت ن�سيبة وقد مُلىء ج�سدها القوي باجلراح
وطعنات الرمح..
وقفت ت�ستجلي وجه ولدها احلبيب؛ ال�شهيد
ل الزمان واملكان.
حبيب ،فوجدته مي أ
�أجل ،ما �صوّبت ن�سيبة ب�صرها نحو راية من
ال��راي��ات اخل�ف��اق��ة املنت�صرة ال�ضاحكة �إال ر�أت
عليها وجه ابنها حبيب خفاقاً منت�صراً �ضاحكاً.

( العدد  )240اجلمعة  30 -ت�رشين الثاين 2012 -
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ثقافة

إعادة درس ظاهرة الخوارج
�أوالً :ينبغي �أن ن�ؤكد �أن اجلهد املبذول
ل��وق��ف التكفري و�آث ��اره امل��دم��رة جهد قليل
ون� ��ادر ال ي� ��وازي ح�ج��م اخل���س��ائ��ر امل�ع�ن��وي��ة
وامل ��ادي ��ة ال �ت��ي ت�ن�ت��ج ال �ت �ك �ف�ير ،واخل �� �س��ارة
الرئي�سية هي ت�شويه �صورة الإ�سالم.
ث��ان �ي �اً :ي�ن�ب�غ��ي �إع� � ��ادة درا�� �س ��ة ظ��اه��رة
اخل��وارج و�أ�سباب هذه الظاهرة وتفرعاتها،
و��ص��و ًال �إىل جلو�سهم م��ع اخلليفة الرا�شد
عمر بن عبد العزيز ،الذي حاول �إقناعهم،
م��ا ي��ؤك��د �أن ال�ع��دل واال��س�ت�ق��ام��ة ال�ت��ي كان
ع�ل�ي�ه��ا ع�م��ر ب��ن ع�ب��د ال �ع��زي��ز ،ه��ي امل��دخ��ل
لإ�صالح اخللل يف ا ألم��ة حتى لو كان خل ًال
كبرياً بحجم ظاهرة اخلوارج.
�إع � ��ادة ال��درا� �س��ة ي�ن�ب�غ��ي �أن ي�ن�ت��ج منها
علمياً:
ال��و� �ص��ول �إىل ظ��اه��رة اخل � ��وارج �سببه
ظلم �أو انحراف عن الإ�سالم يف املجتمع ،ثم
فائ�ض يف «ا إلمي��ان» ي��وازي النق�ص ،ونق�ص
يف العلم والأدلة ال�شرعية وت�سرع وا�ستعجال
قد نهينا عنهما.
�إتقان ال�صالة وال�صيام وق��راءة القر�آن،
لا ك��اف�ي�اً ع�ل��ى الإمي � ��ان :ال��دل�ي��ل
ل�ي����س دل �ي� ً
على الإمي ��ان يكتمل بفهم �شامل للإميان
وال�صرب على �أذى الآخرين والتوا�ضع �أمام
الدليل ال�شرعي ،بل اخل�ضوع له.
ظاهرة التكفري املعا�صرة ت�شبه ظاهرة
اخل� � ��وارج ك� �ث�ي�راً ،وح �ي��ث مل ي �ك��ن ه�ن��ال��ك
�أم�يرك��ا و«�إ� �س��رائ �ي��ل» ،ف�لا ينبغي �أن نبالغ
يف حتميلهما م�س�ؤولية هذه الظاهرة� ،إمنا
م��ن دون ��ش��ك ق��ام��وا ب��رع��اي�ت�ه��ا ومتويلها

وت��وج �ي �ه �ه��ا ال �ت��وج��ه ال � ��ذي ي �ت �ن��ا� �س��ب م��ع
م�صاحلهم.
تكررت ظاهرة اخلوارج ب�أ�شكال متعددة
خ�ل�ال ال �ت��اري��خ ،وال �� �س �ب��ب ال��رئ�ي���س��ي ك��ان
و�سيبقى :الظلم ،طغيان املال والرتف و�سوء
ت��وزي��ع امل��ال ،ال��رك��ون �إىل �أ��س�ب��اب الرفاهية
وع��دم اال�ستنفار خلدمة املجتمع ومواجهة
ال �ع��دو ،ت ��ويل �أن �� �ص��اف امل�ت�ع�ل�م�ين واجل�ه�ل��ة
امل�ن��ا��ص��ب ال��دي�ن�ي��ة ال�ت��ي ت�ساهم يف تغطية
الف�ساد على �أنواعه ،وتظهر الإ�سالم وعلماء
الدين ك�أنهم «ديكور» زينة يتزين بها الف�ساد
واالن�ح��راف ،ولي�س رداً عن الظالم وهادياً
�إىل اال�ستقامة..
ث��ال �ث �اً :ال�ترك �ي��ز حت��دي��داً ع�ل��ى درا� �س��ة
ظاهرة التكفري والهجرة التي ظهرت بعد
خروج الإخوان يف م�صر من ال�سجون والظلم
الذي مور�س عليهم ب�شكل كبري ،حيث كانت
ه��ذه الظاهرة بقيادة �شكري م�صطفى �أول
ظاهرة تكفريية معا�صرة.
مناق�شة بع�ض �أدلة التكفرييني
ي�ع�ت�م��د ال�ت�ك�ف�يري��ون ع�ل��ى �أدل � ��ة ظنية
منها:
ق��ول��ه ت �ع ��اىل� ..} :إن ف��رع��ون وه��ام��ان
وجنودهما كانوا خاطئني{ (الق�ص�ص .)8
م�ن�ه��ا احل��دي��ث ال �ن �ب��وي« :ي �غ��زو جي�ش
الكعبة ح�ت��ى �إذا ك��ان��وا ب�ب�ي��داء يف الأر� ��ض،
خ�سف اهلل ب�أولهم و�آخ��ره��م ،قالت ال�سيدة
عائ�شة� :أيخ�سف بهم وفيهم ال�صاحلون ،قال

يقيم احلدود يف جمتمعات امل�سلمني ،فلذلك
�شروط �شرعية كثرية ،و�إذا قام كل منا ليقيم
احل��دود دون �إذن �شرعي وق�ضاء فاعل ،ف�إن
الأم��ر ي�صبح فو�ضى ولي�س �إ�صالحاً ..و�إذا
ك��ان الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم يقول:
ادر�ؤوا احلدود بال�شبهات ،فكيف بعدم وجود
آ�ل�ي��ة تطبق احل��دود عامة كما ورد يف كتب
الفقه بالتف�صيل الذي لي�س فيه خالف.
العمليات اال�ست�شهادية

نعم ،يخ�سف اهلل ب�أولهم و�آخرهم ثم يبعثون
على نواياهم».
واجل ��واب على ه��ذا ال��دل�ي��ل الظني من
ال �ق��ر�آن ال�ك��رمي ق��ول��ه ت�ع��اىل} :ه��م الذين
كفروا و�صدوكم عن امل�سجد احلرام والهدي
معكوفاً �أن يبلغ حمله ولوال رجال م�ؤمنون
ون���س��اء م��ؤم�ن��ات مل تعلموهم �أن تط�ؤوهم
فت�صيبكم منهم معرة بغري علم ليدخل اهلل
يف رحمته من ي�شاء لو تزيلوا لعذبنا الذين
كفروا منهم عذاباً �أليماً{ (الفتح .)25
ال��ذي ي��ؤك��د �أن اهلل �أخ��ر فتح مكة حتى
ال ي�ق�ت��ل امل���س�ل�م��ون خ �ط ��أ (�أن ت �ط ��ؤوه��م)
بع�ض امل�سلمني الذين مل يكونوا قد �أعلنوا
�إ� �س�لام �ه��م ،ف�ت�ك��ون ال�ن�ت�ي�ج��ة ع� ��اراً عليهم

«فت�صيبكم منهم م�ع��رة» ،متاماً كما ح�صل
م��ع �أب��و م�صعب ال��زرق��اوي ،ال��ذي ق��ال �إن��ه
�سيقتل عمالء �أمنيني يف فندق يف الأردن،
فقتل م�صطفى العقاد ،الذي خدم الإ�سالم
م��ن خ�ل�ال ال�ف�ي�ل�م�ين ال �ل��ذي��ن أ�خ��رج�ه�م��ا:
ال��ر��س��ال��ة وع �م��ر امل �خ �ت��ار� ،أك�ث�ر ب�ك�ث�ير من
اخلطب واملقاالت والكتب الكثرية.
يعتمد التكفرييون على تف�سري �سطحي
لبع�ض ا آلي��ات والأح��ادي��ث ،وينبغي الت�أكيد
�أن كلمة كفر يف القر�آن وال�سنة �أحياناً تعني
املع�صية الكبرية ،وال تعني الكفر االعتقادي،
كقوله �صلى اهلل عليه و�سلم�« :سباب امل�سلم
ف�سوق وقتاله كفر».
الت�أكيد على �أنه لي�س من حق �أي كان �أن

فـلـســطــــين فـــي مـوســـوعــــة «غـيـنــيـس»
• �أقدم �أ�سري يف العامل
بني ق�ضبان �سجون االحتالل ال�صهيوين يعي�ش �أقدم �أ�سري
يف ال�ع��امل ،وال��ذي بلغ عامه الثالث والثالثني يف الأ��س��ر،
فهو �أقدم �أ�سري يف العامل ،ومل ي�سبق لأي �أ�سري �أو معتقل
�سيا�سي �أن �أم�ضى مثل هذه الفرتة ،فحتى نل�سون مانديال
مي�ض �سوى  26عاماً ،وقاتل الرئي�س الأمريكي جون
مل ِ
كينيدي �أم�ضى  28عاماً!
• �أكرث عدد من امل�ساجني يف �سجن واحد
بني ج��دران اجل��دار العازل يف فل�سطني ما يقارب الثالثة
م�لاي�ين م��ن الب�شر ي�ت��وزع��ون على ع���ش��رات امل��دن ومئات
القرى التي �أحاطتها �أ�سوار عالية.
• �أ�صغر طفلة تقتل
طفلة قُتلت ب�أيدي ال�صهاينة ال يتجاوز عمرها ع�شرة �أيام،
لتكون �أ�صغر �ضحية يف العامل.
• �شعب ن�صفه يُعتقل
يف فرتة من الفرتات ،و�صل عدد املعتقلني الفل�سطينيني
�إىل � 700ألف حالة اعتقال ،و�إذا �أخذنا يف االعتبار �أن معظم
ه� ��ؤالء املعتقلني ك��ان��وا م��ن ال��رج��ال ال�ب��ال�غ�ين ،ف ��إن ه��ذه
الن�سبة تعني �أن  ٪42من ال��رج��ال يف فل�سطني قد دخلوا
ال�سجون!
• �أ�صغر �أ�سري يف العامل
ت�ضم �سجون االح�ت�لال �أ�صغر �أ��س�ير يف ال�ع��امل لطفل ال
يتجاوز عمره الـ 13عاماً.

• �أكرث عدد من الر�صا�صات يف ج�سد طفلة
 30ر�صا�صة تخرتق ج�سد فتاة �صغرية ال يتجاوز عمرها
 13عاماً ،وذلك بعد �أن �أ�صابتها ر�صا�صة قنا�ص يف ر�أ�سها
وه��ي ذاهبة �إىل مدر�ستها ،وبعد �أن قُتلت ومت��دد ج�سدها
ال�ضعيف على الأر���ض وه��ي مم�سكة بحقيبتها املدر�سية،
نظر �إليها ال�ضابط اليهودي ليفرغ ما لديه من ر�صا�صات
يف ج�سدها.
• �أكرث مقد�سات تدن�س يف العامل
مت تدن�س �أكرث من  200م�سجد يف املناطق التي احتُلت يف
ع��ام 1948م ،وحُ � ّول��ت �إىل ب��ارات وم�لا ٍه وم�ساكن ومطاعم
ومراق�ص و�صور فيها �أفالم خليعة.
• املدار�س واجلامعات املغلقة
عدد املدار�س واجلامعات التي مت �إغالقها ب�أوامر ع�سكرية،
بلغ  12مدر�سة وجامعة ،يف حني مت تعطيل الدرا�سة جراء
العدوان يف  1125مدر�سة وم�ؤ�س�سة تعليم عايل.
• الأ�شجار التي مت اقتالعها
بلغ ع��دد الأ��ش�ج��ار التي مت اقتالعها � 13572896شجرة،
وه��دم  784خمزناً زراعياً ،و 788مزرعة دواج��ن ،وحظائر
ح�ي��وان��ات مت تدمريها مبعداتها ،وق��د نفق  14829ر�أ���س
م��اع��ز و�أغ �ن��ام ،وق�ت�ل��ت  12151ب�ق��رة وح �ي��وان داج ��ن ،ومت
�إتالف  16549خلية نحل ،وهُدمت �آبار كاملة مبلحقاتها،
بلغ عددها  565بئراً ،كما هدمت منازل للمزارعني ب�أثاثها
بلغ عددها  207منزالً.

• احلواجز واملداهمات
ن�صبت ق ��وات االح �ت�ل�ال  5001ح��اج��زاً ع���س�ك��ري�اً ونقطة
تفتي�ش يف الأرا�ضي املحتلة ،و�أكرثها متنقل ،ويبلغ الثابت
منها حوايل  763حاجزاً.
• الأوىل يف نظام الف�صل العن�صري
فل�سطني املحتلة �أك�ث�ر بقعة ي�ك��ر���س فيها ن�ظ��ام الف�صل
العن�صري حيث يُ�سمح للفل�سطيني با�ستخدام ما ال يزيد
عن  50مرتاً مكعباً من املياه �سنوياً ،بينما ي�سمح لليهودي
املحتل با�ستخدام  2400مرت مكعب �سنوياً من مياه ال�ضفة
الغربية� ،أي � 42ضعف الفل�سطيني .ودخل الفرد اليهودي يف
الكيان العربي ي�صل �إىل � 30ضعف دخل الفرد الفل�سطيني،
يجب الفل�سطينيون على �شراء الب�ضائع ب�سعر
ومع ذلك رَ
�سوق الكيان املحتل .وال تقت�صر الأرقام القيا�سية على ذلك،
فق�ضية فل�سطني �أك�ثر ق�ضية �أل�ف��ت فيها الكتب ،و�أك�ثر
ق�ضية �صدر بها ق�ضية جعل على هام�شها جل�سات حوارية
وم��ؤمت��رات ومنتديات ومظاهرات وتنديدات وتهديدات،
و�أكرب ق�ضية ُزيّفت فيها احلقائق ،و�أثريت حولها ال�شكوك
وال�شائعات والأكاذيب ،و�أكرب كثافة �سكانية يف قطاع غزة،
و أ�ك�ثر مناطق العامل تعطل فيها الدرا�سة ،و�أ�صعب تنقل
لطالب املدار�س يف العامل �أجمع ،و�أك�ثر حواجز ع�سكرية
مل�ساحة من الأر�ض يف العامل ،و�أكرث جمعيات خريية تغلق.
لن�سجل يف جيني�س ومن دون مناف�س تلك العناوين لأقدم
��س�ج�ين ،و�أك�ب�ر ��س�ج��ن ،و�أك�ث�ر م���س��اج�ين ،و�أظ �ل��م �سجان،
و�أكثف ق��رارات ،و أ�ط��ول م� ؤ�مت��رات ،و�أ�سخف مواثيق ..مع
�أعدل ق�ضية!

ال � �ش��ك �أن ت � ��ردداً ك �ب�ي�راً ح���ص��ل ل��دى
ال �ع �ل �م��اء ل ��دى ال �ب �ح��ث ع��ن �أدل � ��ة ت�ب�ي��ح �أو
ت�ستوجب العمليات اال�ست�شهادية مل��ا فيها
من يقني باملوت ولي�س هنالك من احتمال
النجاة..
ول �ك��ن ن �ظ��رة ع��ام��ة �إىل كيفية �إق ��دام
ال���ص�ح��اب��ة ال �ك ��رام وال��رع �ي��ل الأول على
مواجهة الأعداء ،ت�ؤكد �أن ما كانوا يقومون
ب��ه ك��ان ا��س�ت���ش�ه��ادي�اً ،م�ث��ل ق��ول ع�م�ير بن
احلمام مث ًال يف غ��زوة ب��در للر�سول �صلى
اهلل عليه و�سلم� :ألي�س بيني وب�ين اجلنة
�إال �أن يقتلني ه�ؤالء؟ فقاتل حتى ا�ست�شهد،
ومثله كثري يف ال�سرية ويف التاريخ ،ولكن
ال��دل �ي��ل ال��رئ �ي �� �س��ي ه ��و ك�ل�ام ال���ص�ح��اب��ي
الكرمي خالد بن زيد (�أبو �أيوب الأن�صاري)
للم�سلمني وهم يحا�صرون الق�سطنطينية
عام  50هجرية على الأرجح ،حيث �شاهدوا
م�سلماً يقتحم جي�ش الروم وحيداً ،فقالوا
(وي �ح��ه ل�ق��د ق�ت��ل ن�ف���س��ه) ،فجمع النا�س
لا ي��ا �أي�ه��ا ال�ن��ا���س �إنكم
وخ�ط��ب فيهم ق��ائ� ً
تقر�ؤن هذه ا آلي��ة ت�ؤولونها غري ت�أويلها،
ق�صد ا آلي ��ة }و أ�ن �ف �ق��وا يف �سبيل اهلل وال
تلقوا ب� أ�ي��دي�ك��م �إىل ال�ت�ه�ل�ك��ة( {..البقرة
 ،)195واهلل أ�ن��زل��ت فينا مع�شر الأن�صار
عندما فتح اهلل املدينة على ر�سوله �صلى
اهلل عليه و��س�ل��م ،قلنا ن�ع��ود �إىل ال�ت�ج��ارة
وال��زراع��ة �أي نتوقف ع��ن اجل�ه��اد ،ف��أن��زل
اهلل فينا ذلك ،يعني ترك اجلهاد هو �إلقاء
النف�س بالتهلكة ،ولي�س ما فعله هذا امل�سلم
املجاهد.
وهو �إق��رار منه ر�ضى اهلل على فعل هذا
امل�سلم ،ومثلها العمليات اال�ست�شهادية ،وال
يخفى �أن ال �ف��ارق الرئي�سي ب�ين االن�ت�ح��ار
واال��س�ت���ش�ه��اد ه��و �أن املنتحر ق��د يئ�س من
ال��دن�ي��ا و أ�ه �ل �ه��ا ،و�أن امل�ست�شهد تخلى عن
الدنيا طواعية ولي�س يائ�ساً و�أن��اب �إىل اهلل
وا��ش�ت�ه��ى اجل�ن��ة ور� �ض��وان اهلل ،ف�لا جم��ال
للمقارنة.
وال يخفى �أن العمليات اال�ست�شهادية
تنزل النكاية بالعدو كما ال ميكن �أن يفعله
� �س�ل�اح آ�خ � ��ر ،ول �ك��ن ال �ط��ام��ة ال� �ك�ب�رى �أن
ي � أ�خ��ذ ه��ذه الأدل ��ة ال�ت�ك�ف�يري��ون وي�ق��وم��ون
بـ«العمليات االنتحارية» يف �أ�سواق امل�سلمني
و أ�م ��اك ��ن ع �ب��ادت �ه��م واج �ت �م��اع��ات �ه��م وع�ن��د
ا إلف�ط��ار ويف �صالة اجلمعة وم��ا �إىل ذل��ك،
مم��ا ال ميكن �أن ت�ك��ون مقبو ًال ب ��أي ميزان
عقلي �أو �شرعي.
مداخلة ال�شيخ ماهر حمود
يف م�ؤمتر «دين الإ�سالم ..وحرمة الدم
امل�ستباح»
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عالم المرأة

مفـــاتيـح السعـــادة فــي فـترة الـخـطــــوبـــــة
فرتة اخلطوبة من �أجمل الفرتات
حت��اف�ظ��ي عليه وال ت�ضيعيه م��ن ي��دي��ك،
قواعد التعامل
ال �ت��ي مت��ر ب�ه��ا ال �ف �ت��اة وال �� �ش��اب ،فهي
وللحفاظ عليه �إليك هذه الن�صائح :
فرتة احلب واال�شتياق والرومان�سية،
ال �ث �ق��ة :ي�ج��ب �أن ت�ث�ق��ي يف ال�شخ�ص
ولأن ال�ت�ع��ام��ل م��ع اخل�ط�ي��ب يف ف�ترة
وح �ت��ى ال ت �ن �ج��ر يف وراء م���ش��اع��رك
اخلطوبة تُبنى عليها �أم��ور كثرية ت�ساعد ال ��ذي اخ�ترت �ي��ه ،لأن ي���ش��ارك��ك ح�ي��ات��ك،
ف� �ق ��ط ،وت �ن �� �س��ي �أن اخل� �ط ��وب ��ة ه��ي
على �إ�سعادك يف فرتة الزواج ،هناك بع�ض ويكون لك زوج يف يوم من ا ألي��ام ،وحتمل
ف�ترة ال�ت�ع��ارف �إىل �شخ�صيتك ،و�إىل
ا ألم� � ��ور �أث� �ن ��اء ه ��ذه ال �ف�ت�رة مي�ك�ن��ك �أن احلياة العديد من املواقف التي ميكن �أن
�شخ�صية ال��رج��ل ال ��ذي تكملني معه
تتجنبي بها ال�صدمات بعد الزواج ،والذكية ت��زع��زع ثقتك يف خطيبك ،ف�لا جتعليها
ب��اق��ي ع �م��رك ،ين�صحك اخت�صا�صيو
ه��ي م��ن تعرف مفتاح التعامل م��ع ال��زوج ت ��ؤث��ر ع�ل�ي��ك ،اج�ع�ل��ي ح���س��ن ال �ظ��ن �سمة
ال �ع�لاق��ات االج�ت�م��اع�ي��ة ب �� �ض��رورة �أن
يف جميع حاالته ،وقبل �أن تقع الف�أ�س يف من �سماتك ال�شخ�صية ،والتم�سي الأعذار
تكون ه��ذه ال�ف�ترة طويلة �إىل ح��د ما
ال��ر�أ���س ،ت�ستميت يف فهم خطيبها جيداً ،با�ستمرار� ،إىل �أن يتبني لك العك�س ،كما
ب�شكل ي�سمح للعرو�سني التعرف �إىل
ف�ح��اويل �أن ت�سحبيه �إىل ع��امل��ك ،واع��ريف �أن��ك الب��د �أن تعطيه م�ساحة من احلرية
ال���ص�ف��ات احل�ق�ي�ق��ة ل�ك��ل م�ن�ه�م��ا ،و�أن
ما يحبه ويكرهه ،واتبعي معه مبد�أ تكلم ي�ت���ص��رف ك�م��ا ي �� �ش��اء ،وال جت�ع�ل�ي��ه ي�شعر
على اخلطيبة �إدراك حقيقة �شخ�صية
حتى �أراك ،و�أدخليه يف مناق�شات عديدة بغريتك املفرطة �أو عدم ثقتك به.
خطيبها ب�شكل مو�ضوعي ،ف�إنه يجب
ال تكرري اخلط�أ :تكرار اخلط�أ يفقد
وحيوية يف �شتى جماالت احلياة ،خ�صو�صاً
ع�ل�ي�ه��ا �أن ت �ق��وم ب �ت � أ�ج �ي��ل ال ��وج ��دان
حياتكما معاً ،ولأن الطبع يغلب التطبع ثقة الآخ��ر ب��ك ،فكوين دائ�م�اً عند ح�سن
وت �ق��دمي ال�ف�ك��ر وال� �ق ��درات ال�ع�ق�ل�ي��ة،
�ستك�شفني �شخ�صيته ب�سهولة ،وم��ا دم��تِ ظ��ن خطيبك ،وال جتعلي ت �ك��رار اخل�ط��أ
لت�ساعدها على احل�ك��م على الأم ��ور،
على الرب �ستحددين من دون �ضغوط �إن ي�سبب �شرخاً يف العالقة ي�صعب عالجه،
ح�ي��ث ت�ن�ظ��ر �إىل �شخ�صية خطيبها
كان هذا ال�شخ�ص ي�صلح �شريكاً حلياتك وح��اويل ت�صفية املوقف ال��ذي �سبب �سوء
ب�شكل كامل مبني على الفرا�سة التي
التفاهم ب�أق�صى �سرعة ،حتى تعود العالقة
�أم ال.
ي�صاحبها الفكر ،بعيداً عن الإغراق يف
لذا من الأف�ضل �أن يعبرّ الإن�سان عن بينكما �إىل �صفائها ،لت�ضمني ا�ستمرارها
العاطفة ،وبهذه الطريقة ال ميكن �أن
م�شاعره وما يحب وما يكره ،و�أجمل من على �أ�سا�س �سليم.
تقع الفتاة يف م�أزق بعد الزواج؛ عندما
ال تفرطي يف م�شاعرك� :أنت بالن�سبة
ذل��ك كله �أن ي�ك��ون مثل ه��ذا احل��وار قبل
ُت�ف��اج� أ� ب� ��أن حقيقة �شخ�صية زوج�ه��ا
ال��زواج بني املخطوبني ،حتى ي�ستطيع كل �إىل خطيبك جنمة عالية يف ال�سماء يود
تختلف كثرياً عما كانت تظنه خالل
ط��رف �أن يحكم ع�ل��ى ال �ط��رف الآخ ��ر �إذا التقرب �إل�ي�ه��ا ،وي�سعى بكل جهد �إىل �أن
فرتة اخلطوبة.
مع �شخ�ص مثل هذا تكون �أمراً �صعباً م�ساحة للحب ،فهو ال يحب �إال نف�سه ،كان ينا�سبه وقريب من ميوله وهواياته ..يجمعكما اهلل يف بيت الزوجية من �أجل �أن
ال��درا� �س��ات ت���ش�ير �إىل �أن اخ�ت�ي��ار و�أح �ي ��ان �اً م���س�ت�ح�ي�لاً ،وه �ن��اك أ�ي �� �ض �اً لأنه مييل للتباهي وال�شهرة والظهور .فعلى �سبيل املثال« :م��ا هي �أك�ثر الأ�شياء ينعم ب��ك وتنعمي ب��ه ،فاجعلي م�شاعرك
وم��ن ال�شخ�صيات الأخ� ��رى التي امل�ح�ب�ب��ة �أو امل �ك��روه��ة»؟ و«ك �ي��ف تت�صرف جتاهه من�ضبطة وال تفرطي فيها ،في�شعر
�شريك احل�ي��اة ،يخ�ضع ملعايري كثرية الرنج�سية وامل�ع�ج�ب��اين ،وه��و معجب
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ح�ي��ال�ه��ا»؟ ف��الإج��اب��ة ع�ل��ى ه ��ذه الأ��س�ئ�ل��ة �أن��ه امتلك كل �شيء ،فالرجل دائماً يحب
وم � �ت � �ع� ��ددة ال ي �� �س �ت �ط �ي��ع ك� �ث�ي�ر م��ن بنف�سه �أ�شد الإعجاب ،ويرى �أنه �أجمل
ال�ن��ا���س اكت�شافها ،وم��ا ي�ه��م بالن�سبة ال�ب���ش��ر و�أذك ��اه ��م و أ�ق ��واه ��م ،ويعتقد الزائفة ،التي ت�ضع من يتعامل معها جتعلك تكوّنني نقاطاً �أ�سا�سية يف �شخ�صية الأنثى الغام�ضة التي ال ميتلك فيها كل
�شيء.
�إىل الطرفني ،هو �أن يلبّي كل منهما �أن��ه متفرد بكل �صفات التفوق ،لذلك يف ح�ي��رة وت �ن��اق ����ض؛ ت �ب ��دي ح� ��رارة خطيبك ،وجتعلك �أكرث ثقة به.
اح �ت �ي��اج��ات الآخ� ��ر ب�ط��ري�ق��ة ت�ب��ادل�ي��ة ي�شعر �أنه حمور الكون والكل يدورون عاطفية �شديدة يف اخلارج ،يف حني �أنها
ال تتطلعي �إىل امل �ث��ال �ي��ة :اع�ل�م��ي �أن
متوازنة ،وهذا ال يتطلب �أبداً الت�شابه ،ح��ول��ه ،وت �ع��رف��ه ح�ي�ن ت ��راه ي���ش�ت��د يف ب ��اردة م��ن ال��داخ��ل ،ومي�ك��ن معرفتها
التطلع �إىل امل�ث��ال�ي��ة وال�ك�م��ال أ�م ��ر يجب
ن�صائح خلطوبة �سعيدة
بحيث يكفي فائ�ض كل طرف لإ�شباع االهتمام مبظهره و�صحته و�شياكته ،من اهتمامها ال�شديد مبظهرها ،فهي
�أال ت�ب��ال�غ��ي ف�ي��ه ب�سبب ت�ق��دي��رك ل��ذات��ك
حاجات الآخر� ،إال �أن هناك �شخ�صيات ويتحدث كثرياً عن نف�سه و�إجن��ازات��ه تلب�س أ�ل��وان�اً �صارخة جت��ذب ا ألن�ظ��ار،
�إ�ضافة �إىل ما �سبق ،ين�صحكِ اخلرباء وجمالك وثقافتك وم�ستواك االجتماعي،
ي���ص�ع��ب احل �ي ��اة م �ع �ه��ا ،م �ث��ل ال���ش�ك��ل وطموحاته ،وه��و م�غ��رور �إىل ح��د أ�ن��ه وح�ي�ن تتكلم ت�ت�ح��دث ب�شكل درام ��ي ،ب�ضرورة �أن تكوين حكيمة يف التعامل مع فتظنني �أن��ك كاملة ،ثم تبدئني بالتمرد
املتعايل ك�ث�يراً ،وال��رج��ل ال��ذي يجعل ال يرى �أح��داً بجواره ،لذلك ي�ستخدم وك ��أن �ه��ا ع�ل��ى م �� �س��رح ،وه ��ي �شخ�صية خطيبك ،ويجب �أن جتذبيه بذكائك ،وال على ال�ط��رف الآخ ��ر ،مطالبة إ�ي ��اه دائ�م�اً
خطيبته يف موقف املتهمة املدافعة عن الآخرين خلدمة �أهدافه ،ثم يلقي بهم ه���ش��ة غ�ي�ر ن��ا��ض�ج��ة ،ل��ذل��ك ف��احل�ي��اة ت�ك��وين ��ص��ارم��ة وح ��ادة م�ع��ه يف التعامل ،ب��االرت �ق��اء مل�لاق��اة متطلباتك يف املثالية
نف�سها ب�شكل الذع ،فاحلياة الزوجية بعد ذلك يف �سلة املهمالت ،ولي�س لديه الزوجية معها تبدو �صعبة للغاية.
بل كوين �أنثى جميلة ورقيقة وذكية حتى وال� �ك� �م ��ال ..ت � ��أك ��دي أ�ن � ��ك ��س�ت�خ���س��ري�ن��ه
ب��ان �ت �ق��ادك امل���س�ت�م��ر ل��ه وع ��دم ت�ق�ب�ل��ك له
كما ه��و ،لي�س م��ن اخل�ط� أ� ان�ت�ق��اد ا آلخ��ر،
ِ
لكن يجب عليك ت�صحيح عيوب خطيبك
أنــت وطــــــفــــــــــلــك
ب ��احل ��وار وامل �ن��اق �� �ش��ة ،ال ب��ال�ن�ق��د ال�ل�اذع
والغرور.
ك � ��وين �� �ص ��ادق ��ة :ال �� �ص ��دق م ��ن �أه ��م
ال�صفات التي يجب �أن تتحلي بها يف فرتة
اخل�ط��وب��ة حت��دي��داً ،ف�صدقك يف كالمك
ينق�سم «ال�ت���س�ن�ين» �إىل م��رح�ل�ت�ين :الأوىل  -ي �ك��ون ال�ط�ف��ل ع���ص�ب�ي�اً ب�ع����ض ال �� �ش��يء ،وك�ث�ير • عالج �آالم الطفل يف مرحلة «الت�سنني»
و�أفعالك يدعم ثقة اخلطيب بك ،ويجعله
ُت���س�م��ى ب ��زوغ الأ� �س �ن��ان ال�ل�ب�ن�ي��ة ،وال�ث��ان�ي��ة ب��زوغ البكاء.
 ت��دل�ي�ل��ك ال �ل �ث��ة ب�ل�ط��ف ب �ط��رف الإ� �ص �ب��ع ،معدائ�م�اً مطمئناً أ�ن��ه اخ�ت��ار لنف�سه الزوجة
اللعاب.
إفراز
�
زيادة
الأ�سنان الدائمة ،وتبد أ� الأ�سنان اللبنية بالظهور -
ا�ستعمال جل ملطّ ف وم�سكّن.
ال�صاحلة التي �ستحافظ عليه يف غيابه
عادة من عمر �ستة �أ�شهر ،وت�ستمر بالبزوغ حتى  -الرغبة يف امل�ضغ والع�ض ،مثل ع�ض الأ�صابع� - .إع �ط��اء ال�ط�ف��ل ع�ضا�ضة نظيفة وب� ��اردة بعد
ق�ب��ل وج� ��وده ،وب��ال �ت��ايل ع�ل�ي��ك م�صارحة
نهاية ال�سنة الثانية م��ن ال�ع�م��ر ،ويظهر ال�سن  -يواجه الطفل م�شكالت يف ال�ن��وم ،فيزيد بكاء و�ضعها يف الثالجة �أو الفريزر لفرتة من الزمن.
خطيبك بكل �شيء يحدث لك خالل فرتة
ال�سفلي الأو� �س��ط �أول ��س��ن ل��دى ال�ط�ف��ل ،وه��ذا الطفل وا�ستيقاظه يف الليل.
 و� �ض��ع ق�ط�ع��ة ق�م��ا���ش ن�ظ�ي�ف��ة يف ال �ف��ري��زر ،ثماخلطوبة ،لكن ال تروي خلطيبك �أي �شيء
ال�سن ال ي�سبب عادة للطفل �أي �إزعاج عند بزوغه - ،من اخلط�أ ربط الأمرا�ض العار�ضة التي تعر�ض �إعطا�ؤها للطفل ليم�ضغها.
يخ�ص ما�ضيك ،لأن حياتك مع خطيبك
ويتبعه ال�سن امل�ج��اور ،ث��م ال�سنّان الأو��س�ط��ان يف ل�ه��ا ال�ط�ف��ل ب�ـ«ال�ت���س�ن�ين» ،ف�ـ«ال�ت���س�ن�ين» م�ث�ل ًا ال  -ي �ح �ت��اج ب �ع ����ض الأط � �ف� ��ال ال� �س �ت �ع �م��ال � �ش��راب
ب ��د�أت م�ن��ذ ع��رف�ت�ي��ه ومت��ت اخل�ط�ب��ة ،أ�م��ا
الفك العلوي ،وتبد�أ معهما �آالم ب��زوغ ال�ضرا�س ي�سبب ارتفاع درجة احلرارة ،وال يحدث �إ�سها ًال �أو «ال �ب��ارا� �س �ي �ت��ام��ول» ل�ت�خ�ف�ي��ف الأمل ال �ن��اجت عن
قبل ه��ذا التاريخ ف�لا يعني ل��ه ،وال يحق
ال�ل�ب�ن�ي��ة ل ��دى ال �ط �ف��ل ،وي�ك�ت�م��ل ب ��زوغ الأ� �س �ن��ان قيئاً �أو �آالماً يف الأذن.
الت�سنني.
له �أن يعرف عنه �شيئاً �إال بطريقة ال ت�شوه
اللبنية ،وعددها ع�شرون ،عند بلوغ الطفل العام
�صورتك يف عينيه.
الثاين من عمره.
ال ت �ك�ث�ري ال �ع �ت��اب :ال �ع �ت��اب أ�م � ��ر ال
ويختلف «الت�سنني» الطبيعي م��ن طفل �إىل
ب��د منه ب�ين �أي خطيبني ،لكن يجب �أن
�آخ ��ر ،فبع�ض ا ألط �ف��ال ي��ول��دون ولديهم �سن �أو
يكون العتاب ب�أ�سلوب خال من التجريح،
اث �ن��ان ،و�آخ� ��رون ال ت �ب��د�أ �أ��س�ن��ان�ه��م ب��ال�ب��زوغ قبل
وب�ط��ري�ق��ة منطقية وع�ق�لان�ي��ة وم��رت�ب��ة،
انتهاء ال�سنة الأوىل من العمر.
وبطريقة حمرتمة و�صوت ه��ادئ ،وقتها
�ستنجحني يف حل امل�شكلة ،بل و�ستعززين
• �أعرا�ض مرحلة الت�سنني
من قيمتك يف عيون خطيبك.
 تورم اللثة ب�شكل ب�سيط ،مع احمرارها. ُي �ع��اين بع�ض الأط �ف��ال م��ن �أمل يف م�ك��ان ال�سنرمي اخلياط
البازغ ،بينما ال يعاين الأطفال الآخرون من �أي �أمل.

كيف تتعاملين مع الطفل في مرحلة «التسنين»؟
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مـنــوعــــات

مـاء جوز الـهـند ..مشروب الطاقة الطبيعي والنقي بيولوجيًا
ماء جوز الهند

جوز الهند (�أو النارجيل) هي �إحدى
الفواكه اال�ستوائية امل�شهورة التي تنمو
على ال�شواطئ ،وتدخل يف �صناعة العديد
من املواد الغذائية والتجميلية.
جوز الهند له فوائد جمة وعظيمة،
منها �أن��ه عالج ملر�ض الكلى ،وذل��ك لأن
امل ��اء ال ��ذي ي�شربه ال�شخ�ص م��ن ج��وز
ال�ه�ن��د ي �ق��وم ب�غ���س��ل ال�ك�ل�ي��ة وامل���س��ال��ك
البوليه ،وهو �أي�ضاً عالج ملر�ض الربو،
كما �أن الق�شر الداخلي ،وال��ذي ي�سمى
بـ«النارجيل» ي�ستفاد منه بعد تفتيته يف
و�صفات الطبيخ ،ويف �صنع احللويات،
�أو و��ض�ع��ه عليها و�أن � ��واع ال���ش��وك��والت��ه
وغريها.
ي�ضاف عادة �إىل الب�سكويت �أو الكيك،
ك �م��ا مي �ك��ن حت �� �ضي��ر ك� � ��رات م ��ن ج��وز
الهند بعد خلطه مع احلليب ،مع العلم
�أن �إ��ض��اف�ت��ه �إىل امل � أ�ك��والت ي��رف��ع ن�سبة
ال���س�ع��رات احل��راري��ة وال ��ده ��ون ،مب��ا �أن
كل ك��وب من ج��وز الهند املحلى يحتوي
على � 337سعرة حرارية ،و 20غراماً من
الدهون ،معظمها دهون م�شبعة.
زيت جوز الهند
�أح��د �أه��م منتجات ث�م��رة النارجيل،
هو الزيت الفريد الذي يتم ا�ستخراجه
وا��س�ت�خ�لا��ص��ه م�ن�ه��ا ،وال� ��ذي ي�ت��م ع��ادة
ع��ن ط��ري��ق تق�شري ال �ث �م��رة ،ث��م فتحها
ل�ل�ح���ص��ول ع �ل��ى ال �� �س��ائ��ل ال� ��ذي ي��وج��د
بداخلها ،ثم يو�ضع يف �إناء عميق ملدة 24
�ساعة ،مع تغطيته ،وبعد مرورها �أو مرور
� 36ساعة ينف�صل الزيت ب�شكل تلقائي،
ليكون بلونه ال�صايف ورائ�ح�ت��ه ال�شيقة
ومذاقه اللذيذ ،وبهذا يتم احل�صول على
زي��ت مفيد لكافة الأغ��را���ض العالجية
والطهي� ،أما خوا�صه فهي:
يحتوي ه��ذا ال��زي��ت م��ن ٪53 - ٪50

م��ن ح�م����ض ال �ل��وري��ك ،وه� ��ذا احل�م����ض
يوجد يف لنب الثدي.
ال يحتوي زي��ت ج��وز الهند على �أي��ة
�أحما�ض دهنية.
ميكن تخزين زيت جوز الهند لفرتة
ط��وي�ل��ة ،حيث �إن��ه يحتوي على خوا�ص
طبيعية من م�ضادات الأك�سدة.
�أما فوائده فهي:
زيت مرطب للجلد.
زيت ملطف لل�شعر.
م�ضاد لق�شرة الر�أ�س.
مفيد يف أ�غ��را���ض ال�ط�ه��ي ،ح�ي��ث �إن
تركيبته الكيميائية ال تتحول �إىل �سل�سلة

طــريـقـة اللعـب

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

من الأحما�ض الدهنية حتى عند التعر�ض
ل��درج��ات احل��رارة العالية ،بخالف باقي
الزيوت الأخرى (زيوت اخل�ضراوات).
م�ساعد فعال يف �إنقا�ص الوزن ب�شكل
طبيعي ،من دون اللجوء �إىل اتباع نظام
غذائي خا�ص.
مفيد ال�ضطرابات اجلهاز اله�ضمي،
مثل التهاب القولون.
م�ضاد لطفيليات الأمعاء.
من�شّ ط لعملية التمثيل الغذائي عند
مر�ضى الغدة الدرقية ،ويرفع من معدل
درجات حرارة اجل�سم.
من زيوت التدليك ال�شهرية.

�إحدى املكونات التي تدخل يف ت�صنيع
ال���ص��اب��ون الطبيعي وم�ن�ت�ج��ات العناية
باجللد وال�شعر.
غني بحم�ض اللوريك ،وهذا احلم�ض
م�ضاد للفريو�سات والبكرتيا.
م �� �س��اع��د يف ع �ل��اج م ��ر� ��ض ال �ك �ل��ى
وامل�سالك البولية.
ي�ساعد يف عالج مر�ض الربو.
تُ�ستخرج منه مواد تدخل يف عالجات
مر�ض الإيدز وال�سرطان.
جم ��دد ل�ل�ط��اق��ة يف ج���س��م الإن �� �س��ان،
الح� �ت ��وائ ��ه ع �ل��ى � �س �ل �� �س �ل��ة م ��ن ث�لاث��ي
اجلل�سريد.

 5 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ق��ر أ� ال�ق��ر�آن ق��راءة مت�أنية
 /م� ��ا ي� ��رب� ��ط ب� ��ه احل �� �ص��ان
1
لتوجيهه.
2
 6حت�س�س  /ط��ري�ق��ة جتمع
ال�شيء عرب الوقت.
3
 7انتقال وتقدم ال�شيء مثل
نقا�ش مو�ضوع ما
4
� 8شرفة يف البناء  /ياب�سة
5
 9ل� �ق� �ب� �ه ��ا ال � �ف � �ن� ��ي �� �ص ��وت
الكري�ستال
6
 10ل�ق�ب��ه ال�ف�ن��ي العندليب
الأ�شقر (لبنان)
7

8
9
10

�أفــقــي

 1لقبها الفني دلوعة االغنية العربية.
 2احدى احلموات الفاتنات يف ال�سينما العربية.
 3ح�صل على  /ثلثا �أبي
 4لقب ماجدة الرومي الفني « --- ---العربي» (كلمتان)

عـــامـــودي

� 1أو�شك على القيام بال�شيء
 /م��ن ان ��واع ال��زه��ور  /حرف
نفي.
 2ن �ه��ر يف ال �� �ص�ين  /ن�صف
رباح.
 3ج �ه��از اي �ق��اف ال �� �س �ي��ارة /
عقد (ك�صفقة ما)
 4على و�شك �أن يحدث لها
�شيء  /حماكاة

م�شروب طاقة ميد اجل�سم بالطاقة
الالزمة لتن�شيطه طبيعياً ،ومن دون �آثار
جانبية ناجتة عن ا�ستهالك مواد دوائية
�أو م�شروبات طاقة م�صنعة على الأم��د
الطويل.
��ش��راب ج��وز الهند �أو م��ا�ؤه ُي�ع� ّد من
م �� �ش��روب��ات ال �ط��اق��ة ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة النقية
ب�ي��ول��وج�ي�اً ،وذات م ��ذاق طبيعي ونكهة
مميزة ،لغناه بالأمالح املعدنية املتنوعة،
وباملواد ال�سكرية والفيتامينات.
ك�م��ا �أن م��اء ج��وز ال�ه�ن��د الطبيعي
غ�ن��ي ب��ال�ب��وت��ا��س�ي��وم ،م��ا يجعله يتمتع
بخوا�ص طبية ،عالوة على �أنه م�شروب
ط��اق��ة ،فيمكن ا��س�ت�ع�م��ال � �ش��راب ج��وز
ال �ه �ن��د يف ع�ل�اج ارت� �ف ��اع ��ض�غ��ط ال ��دم،
وي�ساعد تناوله يف عالج �أمرا�ض القلب
وال�ت�ه��اب الأع �� �ص��اب والإره � ��اق والقلق
والتعب الدماغي نتيجة العمل ل�ساعات
ط��وي �ل��ة ،ول�ت�ح���س�ين ال�ل�ي��اق��ة ال�ب��دن�ي��ة
ولتنقية الدماغ من املواد اال�ستقالبية
ال���س��ام��ة ،ال�سيما �أن ال�ب��وت��ا��س�ي��وم من
�أحد املكونات املهمة للم�ضخة اخللوية
ل�غ��ذي��ة وامل ��واد ال�سامة على
الناقلة ل� أ
م�ستوى اخللية ع�بر اجل��دار اخللوي،
�إ�ضافة �إىل �سهولة ه�ضم هذا النوع من
ال�شراب ،وملالءمته لكل أ�ف��راد الأ�سرة
ف��إن��ه يزيل وب�سرعة ع�لام��ات الإره��اق
والتعب ،بالإ�ضافة �إىل �أن تناوله مهم
مل��ن ي�ع��اين م��ن ح��االت ال�شلل الرباعي
والن�صفي غ�ير ال�ك��ام��ل ،فتناوله مهم
عند �إعادة ت�أهيل امل�صاب بعد العمليات
اجلراحية.
كما �أن��ه مهم �أي�ضاً من أ�ج��ل عمليات
احلفظ وال��درا��س��ة والتح�صيل العلمي،
ب�سبب ما يحتويه من مواد غذائية مهمة
ومركزة.

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

 5ثلثا مرء  /كانت عا�صمة لل�سومريني
عام  2100ق.م  /عك�س راج
 6له جائزة عاملية با�سمه (مبعرثة) /
مركبة ورحلة �أمريكية للقمر.
� 7ضمري غائب � /أ�صابك بالغرور  /ا�سم
�أحد احلروف (معكو�سة).
 8مت�شابهان  /هبة خفيفة من الهواء /
حرف نفي.
 9ا�سم علم مبعنى هني العي�ش  /ظهر
 10غري نا�ضج  /تنور
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طبخة السلة

أحرقت البطولة
والكرة في ملعب
الوزير
حتالف اخل�صوم

الهيئة الإدارية احلالية حمور اخلالف

يف امل����ق����اب����ل ،ت���ع���ت�ب�ر الأن������دي������ة اخل��م�����س��ة
(الريا�ضي ،بيبيلو�س ،هوب�س ،عم�شيت ،املتحد)
�أنها تعر�ضت للطعن من طباخي االنتخابات،
بعد �أن عقدت اجتماعات عدة �سبقت االنتخابات
مع رئي�س الالئحة الفائزة روبري �أبو عبد اهلل
و�أمني ال�سر غ�سان فار�س ،وذلك للو�صول �إىل
ت�شكيلة تر�ضي اجل��م��ي��ع ،وتتمثل فيها كافة
الأطراف يف الهيئة الإدارية لالحتاد.
وت����ع����ت��ب�ر الأن�������دي�������ة امل��������ؤي�������دة ل��ل�احت����اد

نف�سها ب�أنها «الأك�ث�ري���ة» ،كما �سمت نف�سها
يف بيانها الأخ�ير ،وه��ي رفعت ال�سقف عالياً
عندما طالبت اللجنة الإداري��ة ،وعلى ر�أ�سها
�أب���و ع��ب��د اهلل� ،إىل «ع���دم م��راع��اة اخل��واط��ر،
وع����دم ال��ر���ض��وخ ل��ل��ت��ه��دي��د وال���وع���ي���د ،وع���دم
امل�����س��اوم��ة �أو التغيري يف �أي ف���رد م��ن �أف���راد
اللجنة املنتخبة» ،ور�أت �أنه «�إذا تراجع االحتاد
�أمام الأقلية اليوم ،ف�إنها جاهزة غداً للتكتل
�ضده ،حيث �سي�صبح عليه الرتاجع �أي�ضاً».

ال على كرة ال�سلة
مر املو�سم املا�ضي ثقي ً
اللبنانية ،خ�صو�صاً يف امل��راح��ل الأخ�يرة
من البطولة ،و�أق��ل��ع قطار ه��ذه الأخ�يرة
الالفت يف �أزمة كرة ال�سلة احلالية� ،أن ما
ب�صعوبة هذا املو�سم بفعل تداعيات ق�ضية مل يحدث يف ال�سيا�سة يوماً ،حدث يف الريا�ضة
ال�لاع��ب جوليان ق���زوح ،وم��ا ك��ان ينق�ص وك����رة ال�����س��ل��ة حت���دي���داً ،ب��ع��د �أن ع��ق��د ر�ؤ���س��اء
ه��ذا ال��ق��ط��ار ���س��وى االن��ت��خ��اب��ات الأخ�ي�رة اللجان الريا�ضية يف �أحزاب القوات اللبنانية
للهيئة الإداري��ة لالحتاد ،لينفجر بركابه والكتائب والتيار الوطني احل ّر اجتماعاً �أيدوا
وهم �أهل للعبة ،الذين �أ�صابهم االنق�سام فيه اللجنة الإداري��ة احلالية ،داعني الطرف
ال�����س��ي��ا���س��ي يف ال���ب���ل���د ب��ال�����ص��م��ي��م ،ف�����ش��ل الآخر لتقبل نتائج االنتخابات كما هي!
ن�شاطهم ،و�أوق����ف بطولتهم ،وب���د ًال من
املناف�سة ال�شريفة يف �أر�ض امللعب ،انق�سمت
اللعبة ب�ين ف��ري��ق�ين ي��ت��ق��اذف��ان البيانات
واملواقف والت�صاريح الرنانة ،على خلفية
نتائج االنتخابات ،والطريقة التي �أديرت
بها العملية االنتخابية.
وب��ع��د �أن حت��ول االنق�سام يف الو�سط
ال�����س��ل��وي واق���ع���اً درام��ات��ي��ك��ي��اً ي��ه��دد كيان
اللعبة يف ال�صميم ،ويف ظل مترت�س طريف
النزاع و�إ�صرارهما على موقفيهما ،تتجه
الأن���ظ���ار ن��ح��و وزي���ر ال�����ش��ب��اب وال��ري��ا���ض��ة
ف��ي�����ص��ل ك����رام����ي ،ل��ي��ك��ون ح��ك��م��اً يف ه��ذا
اخل��ل��اف ،وه����و ب��ال��ت���أك��ي��د ال ي��ق��ب��ل ب����أن
تنزلق لعبة كرة ال�سلة �إىل الهاوية ،بعد
�أن �ساهمت يف منا�سبات ك��ث�يرة بتوحيد
اللبنانيني خلف علم ال��وط��ن ،وال �سيما
عندما �شارك املنتخب  3مرات يف نهائيات
رئي�س االحتاد روبري �أبو عبد اهلل
وزير ال�شباب والريا�ضة في�صل كرامي
ك����أ����س ال���ع���امل ،وه���ي امل�����س��اب��ق��ة ال�����س��ل��وي��ة
الأرفع عاملياً.
ووزي����ر ال�����ش��ب��اب وال��ري��ا���ض��ة مطالب
اليوم بال�ضرب بيد من حديد لت�صويب
م�سار اللعبة ،و�إي��ج��اد ال�صيغة املنا�سبة
لإخراجها من نفقها احلايل املظلم ،وهو
م��رج��ع ال��ه��ي��ئ��ة الإداري������ة الحت���اد ال�سلة،
حمور اخلالف بني �أندية الدرجة الأوىل
اخلم�سة املعرت�ضة على نتائج االنتخابات
واملن�سحبة من بطولة ال��دوري ،والأندية
الأخرى امل�ؤيدة للإدارة اجلديدة ،كما �أنه
راعي م�سرية الريا�ضة يف لبنان ،وامل�س�ؤول
عن معاجلة امل�شاكل التي تهدد م�سريتها
و�سبل تطورها.
وي����رى امل��راق��ب��ون �أن �إم��ك��ان��ات جن��اح
ال��وزي��ر يف مهمته م��ت��وف��رة ،ال �سيما �أن
الطرفني يكنان له املودة واالحرتام ،ومن
امل�ؤكد �أن هذه الأندية ال ترغب �إطالقاً
يف مراوحة الأمور مكانها ،وخ�صو�صاً �أنها
تتكبد �آالف الدوالرات �سنوياً.
املالعب تنتظر عودة الروح

�أم�����ا الأخ����ط����ر ،ف��ه��و ان���ع���دام ال��ث��ق��ة بني
الأط�����راف ،ف��الأن��دي��ة اخلم�سة أ�ط��ل��ق��ت على
«االحت������اد اجل���دي���د» ا���س��م «ال��ف��اق��د ال��ث��ق��ة»،
راف�ضة اجللو�س مع «من نكث بوعوده وخان
الأم��ان��ة ،خ�صو�صاً روب�ير �أب��و عبد اهلل ومن
ورائه».
وتعترب ه��ذه الأن��دي��ة �أن ات��ف��اق��اً م�سبقاً
جرى بني �أندية الدرجة الأوىل الع�شرة على
تركيبة االحت���اد ،لكن ج��رى االل��ت��ف��اف على
هذا االتفاق ،ورف�ضت هذه الأندية �أي حوار
برعاية احت��اد ير�أ�سه �أب��و عبد اهلل ،ور�أت يف
ذلك «خيانة جتاه جماهري كرة ال�سلة».
نحو املجهول؟
ب�ين أ�خ���ذ امل��ع��ار���ض�ين لالنتخابات ورد
امل���وال�ي�ن ل�ل�احت���اد ،ي��ب��دو ���س�ير الأح�����داث
يف ك��رة ال�سلة اللبنانية ب�شكل ان��ح��داري،
ما ينذر بال�سوء نتيجة مت�سّ ك كل طرف
مب��واق��ف��ه ،ف��ال��وق��ت مي��ر يف غ�ير م�صلحة
اجلميع ،البطولة متوقفة ،والبع�ض يتجه
ملواقف ت�صعيدية� ،إذ تروج الأندية املعار�ضة
لفكرة �إقامتها بطولة منفردة فيما بينها،
فيما �أكد االحتاد �أنه �سي�ستكمل مناف�سات
ال��دوري من دون الفرق املن�سحبة ،معترباً
�إي��اه��ا خ��ارج��ة ع��ن ال��ق��ان��ون ،ويف احل��ال�ين،
�ستتلقى اللعبة �ضربة موجعة ،تزيد من
مظاملها ،وتخيب �آمال جمهورها الكبري يف
لبنان.
وب���د ًال م��ن �إط�ل�اق دوري «ال�سوبرليغ»،
الذي كان ي�شكل حلماً لأندية ال�سلة يف لبنان،
ال �سيما �أنه يدخلها عامل االحرتاف من بابه
الوا�سع ،بتنا �أمام م�شهد دراماتيكي ا�ستمراره
�سيعيد اللعبة من دون �شك �إىل اخللف بد ًال
من ال�سري بها قدماً.
يف ال�ساعات الأخ�يرة ،دخل وزير ال�شباب
وال��ري��ا���ض��ة في�صل ك��رام��ي ج��دي��اً على خط
الأزم������ة ،ف���ب���د�أ ب��ا���س��ت��ق��ب��ال الأط������راف ك��اف��ة،
واال�ستماع لر�أيها ،و�سط �ضبابية يف الأجواء
ل��ن تخففها ���س��وى ح��ل��ول ا�ستثنائية ت���ؤك��د
م�����ص��ادر وزارة ال�����ش��ب��اب وال���ري���ا����ض���ة ق���درة
الوزير كرامي على �إيجادها وتوفري املخارج
املنا�سبة ،التي تر�ضي اجلميع وتعيد اللعبة
�إىل �سابق عهدها ،ال �سيما �أن الأزم��ة �أخذت
�أبعاداً �سيا�سية وطائفية ال يحتملها البلد يف
الظرف احلايل.

( العدد  )240اجلمعة  30 -ت�رشين الثاين 2012 -

23

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

فورموال وان ..فيتيل على خطى شوماخر
�أك��د ال�سائق الأمل���اين ال�شاب �سيبا�ستيان
فيتيل من الربازيل الأحد املا�ضي� ،أنه الرقم
الأ�صعب حالياً يف عامل �سباقات الفورموال
وان� ،إذ توج للعام الثالث على التوايل بط ًال
للعامل ،ويف �سن اخلام�سة والع�شرين �سجل
رقماً قيا�سياً جديداً ،كونه �أ�صبح �أ�صغر �سائق
يحقق � 3ألقاب متتالية.
ويف �سباقه الرقم  101عزز فيتيل �سجله
احلافل 36 :انطالقاً من املركز الأول ،و46
�صعوداً ملن�صة التتويج ،و 26فوزاً ،وهي �أرقام
�أحيت الأمل يف قلوب مواطنيه ،بوالدة جنم
ج��دي��د يب�شر ب��خ�لاف��ة ال�����س��ائ��ق الأ���س��ط��وري
م��اي��ك��ل ���ش��وم��اخ��ر ،ال����ذي ك���ان �أول املهنئني
لفيتيل بلقب بطولة العامل.
وج����������اء ت����ت����وي����ج ف���ي���ت���ي���ل ع����ل����ى ح��ل��ب��ة
«ان�ت�رالغ���و����ش» يف «���س��او ب���اول���و» ،ح��ي��ث ك��ان
امل��رك��ز ال�����س��اد���س ك��اف��ي��اً بالن�سبة ل��ه للفوز
بالبطولة ،يف �سباق �أح��رز املركز الأول فيه
���س��ائ��ق م���اك�ل�اري���ن م��ر���س��ي��د���س ال�بري��ط��اين
جن�سون ب��ات��ون ،يف ح�ين ع��زز فيتيل موقعه
يف ���ص��دارة ال�ترت��ي��ب ال��ع��ام ب��ف��ارق  3نقاط:
 281نقطة مقابل  278نقطة ملطارده املبا�شر
�سائق ف�ي�راري الإ���س��ب��اين ف��رن��ان��دو الون�سو
الذي حل ثانياً خلف باتون.
وت���وج فيتيل م��رة واح���دة قبل الأح���د يف
ال�ب�رازي���ل ،وذل���ك يف ع��ام  ،2010يف ح�ين مل
يذق �ألون�سو طعم الفوز يف �أرا�ضي ال�سامبا.
يذكر �أن نظام توزيع النقاط مينح بطل
ك��ل ���س��ب��اق ب����دءاً م��ن ن�سخة  2010لبطولة
العامل  25نقطة ،مقابل  18للو�صيف ،و15
للثالث ،و 12للرابع ،و 10نقاط للخام�س ،و8
لل�ساد�س ،و 6لل�سابع ،و 4للثامن.
وكانت املناف�سة حم�صورة بني فيتل بطل
املو�سمني ال�سابقني ،و�أل��ون�����س��و بطل عامي
 2005و 2006مع فريق رينو.
وج���اء ���س��ب��اق ال�ب�رازي���ل جم��ن��ون��اً ،و�شهد
ت��غ��ي�يرات ك��ث�يرة ب�����س��ب��ب الأح�������وال اجل��وي��ة

فيتيل يف مقدمة ال�سباق

�سيناريو م�شوق

الأملاين �سيبا�ستيان فيتيل

ال�سيئة ،قبل �أن ينتهي بطيئاً ب�سبب تدخل
�سيارة الأم��ان للمرة الثانية يف ال�سباق بعد
الأوىل يف ال��ل��ف��ة  ،23وك����اد ف��ي��ت��ي��ل يخ�سر
ك��ل �شيء يف ب��داي��ة ال�سباق عندما ارتطمت
���س��ي��ارت��ه ب���اجل���ن���اج اخل��ل��ف��ي ل�����س��ي��ارة ���س��ائ��ق
ول��ي��ام�����س ال�برازي��ل��ي ب��رون��و �سينا ،ب��ي��د �أن��ه
ا�ستعاد توازنه ،علماً �أنه دخل املر�آب  4مرات
لتغيري الإط�����ارات ،قبل �أن ينهيه يف املركز
ال�����س��اد���س �أم�����ام م��واط��ن��ه ���س��ائ��ق مر�سيد�س
الأ���س��ط��ورة مايكل �شوماخر بطل ال��ع��امل 7
مرات ،الذي خا�ض �سباقه الـ 307والأخري يف
م�سريته االحرتافية.

وكانت املناف�سة قد انح�صرت بعد جائزة
الواليات املتحدة (املرحلة ما قبل الأخرية)
ب�ين فيتيل (ري���د ب��ل ري��ن��و) بطل املو�سمني
ال�سابقني ،والإ�سباين �ألون�سو (فرياري).
وح��ق��ق ف��ي��ت��ي��ل ،ال����ذي مي��ت��ل��ك ال�����س��ي��ارة
الأك��ث�ر ج��ه��وزي��ة يف ال��ف�ترة احل��ال��ي��ة ،ع��ودة
ق��وي��ة� ،إذ ك��ان م��ت���أخ��راً ب��ف��ارق  44نقطة عن
�أل��ون�����س��و ب��ع��د ج��ائ��زة �أمل��ان��ي��ا يف ن��ه��اي��ة مت��وز
امل��ا���ض��ي ،ف�����ض��رب ب��ق��وة مب�����س��اع��دة املهند�س
املبدع �أدري��ان نيوي ليحرز �ألقاب � 4سباقات
على التوايل يف قارة �آ�سيا ،وذلك يف �سنغافورة
واليابان وك��وري��ا اجلنوبية والهند ،وهيمن

من �سباق الربازيل

فيتيل ع��ل��ى ال�����س��ب��اق��ات الأخ��ي�رة وجت��ارب��ه��ا،
يف ح�ين ك��ان �ألون�سو يخفف اخل�سائر قدر
الإم��ك��ان ،معتمداً على خربته وموهبته يف
مقاومة «ريد بول» بطل ال�صانعني.
وان�ضم فيتيل �إىل العمالقني الأرجنتيني
خ����وان م��ان��وي��ل ف��اجن��ي��و ،وم��واط��ن��ه مايكل
�شوماخر ،اللذين �أحرزا اللقب  3مرات على
التوايل.
وحمل فيتيل املولود يف هبنهامي يف �أملانيا
يف  3متوز � 1987ألوان بي ام دبليو �ساوبر بني
�آب  2006ومتوز  ،2007وتورو رو�سو بني �آب
 2007و ،2008وريد بل منذ .2009

كان كل �شيء ي�سري بغرابة تامة منذ بداية
مو�سم  ،2012م��ع ف�شل �أي �سائق �أو فريق يف
ف��ر���ض �أف�ضلية وا���ض��ح��ة ،ف�شهدت ك��ل جولة
من اجلوالت ال�سبع الأوىل من البطولة بط ًال
خمتلفاً ،مما جعل الرت�شيحات لإح��راز اللقب
تبدو بعلم الغيب� ،إىل �أن �سجل فيتيل و�ألون�سو
ق���ف���زات م��ه��م��ة الح���ق���اً ج��ع��ل��ت��ه��م��ا ي��خ��ت�����ص��ران
املناف�سة على اللقب.
وط��رق �ألون�سو ب��اب االنت�صارات يف �سباق
ماليزيا ،اجلولة الثانية من املو�سم ،وانتظر
اجلولة الثامنة يف جائزة �أوروب���ا يف �إ�سبانية،
لي�صعد �إىل أ�ع��ل��ى من�صة التتويج� ،أت��ب��ع ذلك
بفوز ثالث يف اجلولة العا�شرة يف �أملانيا ،ومل
يكتفِ الإ�سباين بذلك ،بل �إن��ه �سجل ح�ضوراً
الفتاً يف معظم ال�سباقات ،و�صعد �سبع مرات
�إ�ضافية �إىل من�صة التتويج ك�صاحب املركز
الثاين �أو الثالث ،مما جعله يجمع ر�صيداً مهماً
من النقاط و�ضعه يف ال�صدارة بفارق مريح عن
�أقرب مناف�سيه ،والزم �سوء احلظ �ألون�سو بعد
ذلك لفرتة ،لكنه بقي متزعماً ترتيب البطولة
من دون �أي تهديد جدي حتى من فيتيل.
�إال �أن ال�سائق الأمل���اين ال��ف��ذ ،ال��ذي و�صل
�إىل اجلولة الرابعة ع�شرة من البطولة بفوز
واح����د ف��ق��ط ك���ان يف ���س��ب��اق ال��ب��ح��ري��ن� ،ضرب
بقوة وهيمن على ال�سباقات الآ�سيوية ،حمققاً
�أربعة انت�صارات توالياً خلطت �أوراق ال�صدارة
وجعلته يف املقدمة على ح�ساب �ألون�سو� ،إذ انتزع
ال��ف��وز يف �سباقات �سنغافورة وال��ي��اب��ان وكوريا
اجلنوبية والهند على ال��ت��وايل ،قبل االنتقال
�إىل �أبو ظبي.
وك���ان الأمل�����اين ق��د خ��ط��ف ����ص���دارة بطولة
ال����ع����امل م����ن �أل���ون�������س���و ب���ع���د ف������وزه يف ك���وري���ا
اجل��ن��وب��ي��ة� ،إذ رف���ع ر���ص��ي��ده �إىل  215نقطة،
مقابل  209نقاط للإ�سباين ،ثم و�سع الفارق
�إىل  13نقطة ،راف��ع��اً ر�صيده �إىل  240نقطة
م��ق��اب��ل  227ملناف�سه ب��ع��د ف���وزه يف نيودلهي،
وعلى رغ��م ف��وز فيتيل يف الهند ،ف���إن �ألون�سو
رف�ض اال�ست�سالم وقدم �سباقاً رائعاً ارتقى فيه
من املركز اخلام�س عند االنطالق �إىل الثاين،
ولو �أنه �أنهى ال�سباق بفارق نحو  9.5ثوان عن
بطل العامل.
واخ��ت�رق ���س��ائ��ق ل��وت��و���س ري��ن��و الفنلندي
ك��ي��م��ي راي��ك��ون��ن دائ�����رة امل��ن��اف�����س��ة ب�ي�ن فيتيل
و�ألون�سو ،ب إ���ح��رازه املركز الأول يف جائزة �أبو
ظبي يف اجل��ول��ة الثامنة ع�شرة ،حيث انطلق
فيتيل م��ن امل��رك��ز الأخ�ي�ر �إث���ر عقوبة �أعلنها
االحت��اد ال��دويل لل�سيارات ،ب�سبب الكمية غري
الكافية من الوقود يف خ��زان �سيارته يف نهاية
التجارب الر�سمية ،والتي حل فيها ثالثاً.
و�أح��������رز ال�ب�ري���ط���اين ل���وي�������س ه��ام��ي��ل��ت��ون
���س��ائ��ق م��اك�لاري��ن م��ر���س��ي��د���س وب��ط��ل ال��ع��امل
 ،2008املركز الأول يف جائزة الواليات املتحدة
ال��ك�برى ،املرحلة ما قبل الأخ�ي�رة ،على حلبة
«الأمريكيتني» اجلديدة يف او�سنت ،حيث �ضمن
فريق ري��د ب��ول لقب ال�صانعني ،قبل املرحلة
اخلتامية املثرية يف الربازيل ،الأحد املا�ضي.

جالل قبطان
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َ
أبح َر من تركيا إلى بريطانيا  8شهور ألجلها ..فأبلغت الشرطة
�أبحر رجل تركي ملدة ثمانية �شهور ،قاطعاً 2.500
ميل يف البحر من تركيا �إىل بريطانيا ،ليتقدم �إىل
حمبوبته ،التي قامت ب�إبالغ ال�شرطة ،فتم اعتقاله.
وك���ان���ت ال�بري��ط��ان��ي��ة ك��ورت��ن��ي م�����وراي م��ل��ك��ت قلب
الرتكي رم�ضان نويان غلوم ( 38عاماً) ،حينما قدمت
له القهوة يف مطعم �أثناء �إجازاته يف قرب�ص ،ومنذ تلك
اللحظة فقد العا�شق عقله ،ف�صار يتتبع الفتاة ،ور�أت
كورتني �أن ما يقوم به هو اجلنون ،أ�م��ا هو فاعتقد �أن
رف�ضها جمرد نوع من الدالل عليه ،ف�صمم �أكرث و�أكرث.
ومل���ا ت��رك��ت عملها ه��رب��اً م��ن ال��رج��ل وع����ادت �إىل
بريطانيا ،ق��رر �أن ي��ط��ارده��ا ح��ول ال��ع��امل على منت
يخته.
��س��ج��ل «جم���ن���ون احل����ب» رح��ل��ت��ه يف م��دون��ت��ه على
و� ّ
الإنرتنت ،ت�ضمنت معاناته وامل�صائب التي مر بها ،حيث
ُقب�ض عليه يف �إ�سبانيا و�إيطاليا ،لعدم وجود �أوراق كافية
تثبت �شخ�صيته وملكيته ،حتى �أنه ُو�ضع �إحدى املرات يف
م�صحة عقلية ،وا�ضطر للإ�ضراب عن الطعام.

و�أطلق العا�شق على مدونته «�إ�ضراب عن الطعام
من �أجل كورتني موراي ..العامل قبيح من دونك».
وكتب رم�ضان يف اح��دى تدويناته�« :أيتها الفتاة
الغبية� ،إنك ال تفهمني ملاذا �أنا قادم� ..أنا قادم لأطلب
ي��دك ،لأت��زوج��ك ،لتكوين �أم �أوالدي� ،أن��ا �أحبك �أكرث
مما تتخيلني ،و�أنا قادم».
واعترب بع�ض املتابعني ملدونته �أنه يحتاج �إىل

عالج نف�سي ،فيما ر�أت بع�ض الن�ساء �أن ما يفعله
ه��و �أك�ث�ر الأف���ع���ال ال��روم��ان�����س��ي��ة ع��ل��ى الإط��ل�اق،
و�أ�صبحن ي�ترج�ين ك��ورت��ن��ي �أن ت�ستجيب حلبه
وتتزوجه.
�أما «�سيدة الن�ساء» باردة الدم والقلب ،فبد ًال من
�أن ت�ستجيب وتعطف على رم�ضان الولهان ،ات�صلت
بال�شرطة لتحميها من هذا «املتعقب املجنون الذي
يهددها» ،كما قالت.
وف��وق كل ذل��ك ،علق �أ�صدقاء كورتني و�أقاربها
على مدونة الرتكي ،حيث توعدوا ب�إبالغ ال�شرطة
ف���وراً يف ح��ال ح���اول ال��رج��ل االت�����ص��ال بالفتاة ،كما
�أخ��ب�روه �أن ك��ورت��ن��ي م��ت��زوج��ة و���س��ع��ي��دة يف حياتها
الزوجية.
و�أك��دت م�صادر يف الداخلية الربيطانية� ،أنه مت
اع��ت��ق��ال ال�ترك��ي (جم��ن��ون م����وراي) عند حماولته
دخول البالد من دون ت�أ�شرية �سفر �سارية املفعول،
و�أنه �سيجري ترحيله �إىل تركيا.

فقد جزءًا من بصره حزنًا على حماره

يحاول مينيون يف �إحدى القرى �إنهاء عزلة �أحد �أبناء قريتهم حتى ال ميوت حزناً على حماره ،بعد �أن فقد جزءاً من ب�صره من كرثة
البكاء ،و�أ�صبح ج�سمه �أكرث نحافة ،ويخافون �أن يق�ضي نحبه ،حيث كان احلمار م�صدر رزقه الوحيد ،ويعول به �أ�سرة مكونة من �أب و�أم و6
�إخوة� ،إذ يقوم بنقل متاع و�سكان قريته وما جاورها من قرى مقابل �أجور ،كما اعتربه �صديقه ورفيقه ،وي�سمع كالمه �أكرث من � 10سنوات.

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

اكتشفت بالصدفة أنها
حامل ..وفي الشهر الـ11
ذه��ب��ت ام����ر�أة بريطانية ل��زي��ارة الطبيب
ب�سبب �أمل يف ر�أ���س��ه��ا ،ف��ت��ب�ّيننّ �أن��ه��ا ح��ام��ل يف
ال�شهر احل���ادي ع�شر .وق��د نقل م�صدر عن
احل��ام��ل كايليغ ران��وي��ك قولها �إن��ه��ا ق�صدت
الطبيب ب�سبب �أمل ال يحتمل يف الر�أ�س ،ظناً
منها �أنها تعاين من التهاب يف كليتها ،غري �أنه
تبينّ �أنها ت�أخّ رت � 5أ�سابيع عن موعد والدتها
الطبيعية ،ودخلت يف �شهرها احلادي ع�شر من
احلمل.
و�أكّدت رانويك ،التي هي �أم لفتاة يف الثانية
تدعى غراي�س� ،أنها مل تعلم بحملها ،م�شرية
�إىل �أن طمثها مل ينقطع خالل فرتة احلمل،
التي خ�سرت خالله كمية كبرية من الوزن.
وقالت�« :شعرت منذ ب�ضعة �أ�شهر بالغثيان،
فقمت باختبار للحمل ،وكانت نتيجته �سلبية»،
الف���ت���ة �إىل «�أن���ن���ي مل �أخ���ت�ب�ر ب��ع��د ذل����ك �أي
عوار�ض �أخرى».
وما يثري الده�شة �أن الوالدة جنحت ،غري
�أن امل��ول��ودة اجل��دي��دة «ل��و���س��ي» مت ت�شخي�ص
ّ
امل�سطح» ،التي
�إ�صابتها بـ«متالزمة ال��ر أ����س
حت��دث عندما ي��ع��اد ت�شكّل جمجمة الطفل،
وال��ذي �س ّببه لها على الأغلب نق�ص ال�سائل
الأمنيوتي ،بالإ�ضافة �إىل و�ضعيتها يف رحم
والدتها.
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