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«الحريرية السياسية» تعاني من انفصام في الشخصية

االفتتاحية

نحو زمن عربي جديد
تنطوي التحوالت التي يمر بها العالم العربي على تحديات
وفرص ..هنا نتحدث عن االنتفاضات الشعبية التي تجنّ ب
ثوّ ارها اللجوء إلى العنف أو االتكاء على دعم خارجي لتقوية
شوكتهم وزيادة نفوذهم ،والمقارنة في هذا المجال معبرة
بين الجماهير التي نزلت إلى ميدان التحرير في القاهرة
وغيرها من الميادين ،وأولئك الذين صبغوا بدمائهم ميدان
الحرية في طهران قبل ثالثة وثالثين عامًا ،فالمنتفضون
هنا وهناك ،وعلى الرغم من اختالف السياقات واألزمنة،
ثاروا في وجه ثالثية القمع والفساد والتبعية .هم رفضوا
الهيمنة والتدخل الخارجي بقدر رفضهم المس بالحقوق
الفردية والكرامة الجماعية ،والتجربة المعاشة لألجيال
العربية على مدى قرن من الزمن بيّ نت على نحو ال يقبل
الجدل صحة هذا الترابط ،فاألنظمة السلطوية التي تتحول
مع مرور الوقت إلى مجمع ضخم للمصالح الخاصة ،تُ سقط
من قاموسها مبدأ المصلحة العامة ،وسرعان ما ترتمي في
أحضان الخارج بحثًا عن شرعية بديلة.
في مطلع الثورة اإلسالمية اإليرانية ،أخذ الثوار على
عاتقهم قبل أي ش��يء آخ��ر ،تحصين ثورتهم بشرعية
متعددة األبعاد ،تتطابق مع الرغبات واألهداف والطموحات
التي كانت تعتمل في صدور المنتفضين ..لقد كانت في
آن معًا شرعية ثورية تقطع مع ماضي االرتهان والتبعية،
وشرعية شعبية ال تنحصر بعمليات االقتراع ،بل تشمل
كل نواحي الحياة السياسية ومنعطفاتها ،وشرعية
أيديولوجية  -عقائدية عمقها اإلس�لام؛ إسالم الوحدة
ال التفرق ،الثورة ال الخضوع ،والعدالة والقسط ال الظلم
يقم هؤالء الثوار حسابًا لألثمان
واالفتئات والتمييز ،ولم ِ
السياسية واالقتصادية العابرة التي سيسدونها جراء
مواقفهم.
أريد للعالم العربي أن يتخذ مسارًا آخر ،أن ينتقل فورًا
من الميدان إلى صناديق االقتراع ،من دون المرور من بوابة
إعادة تأسيس الشرعية ،وتحديد هوية الدولة العربية
الجديدة ودورها وطبيعتها ،ومثل ذلك ال يتم خارج دائرة
اإلجماع الثوري الذي نجح في إسقاط نظامين مستبدين في
القاهرة وتونس ،متعاليًا عن كل أنواع االنقسام الطائفي
والعرقي والثقافي ،بل وحتى اإليديولوجي والفكري،
لكن هذا اإلجماع سرعان ما انفض قبل أن تحقق الثورات
أهدافها ،ليحل الصراع على السلطة محل التضامن بين
من يفترض أنهم جزء ال يتجزأ من كتلة تاريخية ،مهمتها
القيام بأعباء مشروع نهضوي شامل ،وليس أمامنا سوى
استعادة هذا اإلجماع التأسيسي إذا أردنا االنتقال إلى زمن
عربي جديد ،زمن ال تنفصل فيه الثورة عن الدولة وال الحرية
عن التحرر وال المقاومة عن التقدم ،وال العدالة عن الرفاهية
والوفرة والتقدم ،وال كل ذلك عن ..فلسطين.
عبد الحليم فضل الله
رئيس المركز االستشاري للدراسات والتوثيق

بين احتضان «الوهابية» التكفيرية ..وادعاء العلمانية
م���ن ���س��م��ع ت�����ص��ري��ح��ات ب��ع�����ض ن����واب «ت��ي��ار
امل�����س��ت��ق��ب��ل» ،خ�����ص��و���ص��اً ال�����ش��م��ال��ي�ين م��ن��ه��م،
و«�أم��ي��ن��ه��م ال���ع���ام» �أح���م���د احل���ري���ري ب�صوته
اجل����ه����وري م���ن ج���ه���ة ،وق��اب��ل��ه��ا ب��ت�����ص��ري��ح��ات
النائبني �سعد احلريري من باري�س ،وعاطف
جم��دالين مع رفاقه املعزّين بالرائد ال�شهيد
ب�شعالين يف امل��ري��ج��ات ،وعطفها على جممل
امل�����س��ار ال�سيا�سي ل��ل��ح��ري��ري��ة ال�سيا�سية منذ
ن�����ش���أت��ه��ا ،ي��ت���أك��د ب��و���ض��وح ال لب�س ف��ي��ه �أن ه��ذا
احلزب �أو التيار يعي�ش حالة انف�صام �شخ�صية
ع��م��ي��ق��ة ب�ي�ن ال���ق���ول وال���ف���ع���ل ،وب��ي�ن ال��ن��واي��ا
احلقيقية و«التمثيل» على النا�س.
 180درج����ة ه���ي م�����س��اف��ة ال��ت��ن��اق�����ض بني
ت�����ص��ري��ح��ات «�أط������راف امل�����س��ت��ق��ب��ل» وم��واق��ف��ه��م،
لأن ال��ب��ون وا���س��ع ب�ين م��ن يعترب الع�سكريني
ال��ذي��ن ُقتلوا على �أي���دي م���ؤ ّي��دي احل��ري��ري يف
ع��ر���س��ال��� ،ش��ه��داء ،وب�ي�ن م��ن ي��ع��ت�بر �أن جنود
اجلي�ش ال��ل��ب��ن��اين ،ال�����ش��ه��داء واجل��رح��ى ،قتلة
يجب التحقيق معهم ومعاقبتهم لأنهم حاولوا
اعتقال �أحد املطلوبني من �أبناء عر�سال؛ خالد
احلميد ،وهو معروف ب�أنه م�س�ؤول يف «تنظيم
ال���ق���اع���دة» ،وي��ن�����ش��ط يف ال��ت��ع��اون م���ع «ف��رع��ه��ا
ال�سوري» امل�سمى «جبهة الن�صرة» ،وعندما قاوم
اجلنود ا�ضطروا �إىل �إطالق النار عليه وقتله.
منذ وطئت احلريرية ال�سيا�سية ،ال�سعودية
ال�صنع وال��وه��اب��ي��ة ال����والء� ،أر����ض ل��ب��ن��ان ،وهي
متار�س مثل هذه «ال�سيا�سة»؛ ترفع �شعار بناء
ال���وط���ن ،وت�ستبيح خ��زي��ن��ت��ه ل��ت�ترك��ه م��دي��ون��اً
بع�شرات مليارات الدوالرات ،وتدعم املتطرفني

بعض الشخصيات
التي مارست دور
«الوساطة» بين
الدولة اللبنانية
والمتطرفين بات نائبًا
عن «المستقبل» أو
ال في «تنظيمه»
مسؤو ً
أو ناطقًا باسمه

التكفرييني يف خمتلف حم��ط��ات ارتكاباتهم
���ض��د ل��ب��ن��ان وج��ي�����ش��ه؛ م���ن ج��م��اع��ة ال�����ض��ن��ي��ة
يف ال�����ش��م��ال� ،إىل ج��ن��د ال�����ش��ام يف ع�ين احل��ل��وة،
�إىل «فتح اال���س�لام» يف خميم نهر ال��ب��ارد� ،إىل
حتويل اجلناح الذي ي�ضم املعتقلني من ه�ؤالء
يف �سجن روم��ي��ة �إىل «ف��ن��دق خم�س جن���وم» ،ال
ي��ج��ر�ؤ ���ض��ب��اط وح���را����س ال�����س��ج��ن ع��ل��ى �إزع����اج
�ساكنيه� ..إىل غريها من ممار�سات ال تعرتف
ب��دول��ة وال ق��ان��ون ،و���ص��و ًال �إىل تبني وتغطية

وفد «تيار امل�ستقبل» يزور املحرّ�ضني على اجلي�ش يف عر�سال ..بعد التعزية بالرائد ب�شعالين

ج��رمي��ة التعر�ض امل��ت��ك��رر للجي�ش يف عر�سال
والدفاع عن امل�سلحني ،الذين حولهم حتري�ض
«ت���ي���ار امل�����س��ت��ق��ب��ل» ال��ط��ائ��ف��ي وامل���ذه���ب���ي يف كل
وقت ومنا�سبة �إىل متطرفني ال يتورعون عن
التعاون مع التكفرييني والقتلة ،مع �أن �أم��راً
كهذا كان بعيداً كل البعد عن �أهل هذه البلدة
وتاريخهم املرتابط واملتفاعل مع الن�سيج العام
ملنطقتهم ب�أكملها.
ال ي�ستطيع «تيار امل�ستقبل» التنكر لعالقته
ال��وط��ي��دة والع�ضوية بكثري م��ن ال�شخ�صيات
التي ُع��رف عنها �أنها مار�ست دور «الو�ساطة»
بني الدولة واملتطرفني الذين غم�سوا �أيديهم
ب���دم���اء ج���ن���ود اجل��ي�����ش ال��ل��ب��ن��اين يف حم��ط��ات
عدة ،بع�ض ه�ؤالء بات نائباً عن «امل�ستقبل»� ،أو
م�س�ؤو ًال يف «تنظيمه» �أو ناطقاً با�سمه ،وكثريون
ق�صري «قريطم»
منهم لطاملا �ضربوا ب�سيف
ْ
و«الو�سط».
يف ال�����واق�����ع� ،إن مم����ار�����س����ات «احل���ري���ري���ة
الوهابية» منذ دخلت غمار العمل ال�سيا�سي،
تذكر ب�أن �أركانها هم م�ستثمرون �أو ًال و�أخرياً..
ا�ستثمروا يف �سلع كثرية يف ال�سعودية ،فجنوا
منها املاليني واملليارات ،وا�ستثمروا يف ال�سيا�سة
واملذهبية يف لبنان ،فحولوا مئات ماليينهم
�إىل ع�شرات م��ل��ي��ارات ال����دوالرات ،م��ن دون �أن
نن�سى القول امل�أثور« :ما ُجمع مال �إال من �شح
�أو حرام».
ك��م��ا ا���س��ت��ث��م��رت «احل���ري���ري���ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة»
احل�����االت «ال���وه���اب���ي���ة» ال��ت��ك��ف�يري��ة امل��ت��ط��رف��ة،
ف��ح��ول��ت��ه��ا �إىل ف����زاع����ة ،وخ���ّي��رّ ت ال��ل��ب��ن��ان��ي�ين
ب�ي�ن ت�����س��ل��ط��ه��ا ع��ل��ى ال���ب�ل�اد وال���ع���ب���اد� ،أو بني
�إطالقها العنان لفزاعتها ،التي ك�برت وباتت
غ��و ًال ،مثلما توقع لها بع�ض العقالء يف «تيار
امل�ستقبل» م�ست�شرفني وحمذرين ب�أنها �ست�أكل
«امل�ستقبل» قبل غ�ي�ره ،وه���ذا الأم���ر جعل من
«تيار امل�ستقبل» مثل «طابخ ال�سم �آكله» ،يرفع
رايات «تنظيم القاعدة» يف وقت واحد مع تبنيه
م�شروع «ال���زواج امل��دين» ال��ذي يرف�ضه حليفه
ال�سابق مفتي اجلمهورية.
�إذاً ،ه��ي ح��ال��ة ان��ف�����ص��ام �شخ�صية ال ع�لاج
ل��ه��ا �إال ب���وع���ي ال��ل��ب��ن��ان��ي�ين ح��ق��ي��ق��ة ا���س��ت��ث��م��ار
«احلريرية ال�سيا�سية» يف �أوجاعهم و�آالمهم،
ويف ن�شر الفتنة بني �أ�ضلعهم ،قبل �أن ت�ستدعي
«اال�ستثمارات احلريرية» �إدخال لبنان يف �أتون
النار الذي يلهب املنطقة.

عدنان ال�ساحلي
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حزب الله أشرف

الـنــاشـر :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

تعليقاً على ك�لام �صالح نهاد امل�شنوق ب�أن
الكاردينال ب�شارة يرعى «قدا�ساً �شيطانياً» يف
دم�شق ،ق��ال �أح���د ال��ن��واب امل�سيحيني يف قوى
� 14آذار� ،أمام جمموعة �شبابية طالبية زارته
يف م��ك��ت��ب��ه« :ك��ي��ف مي��ك��ن �أن ن��ك��ون ���ش��رك��اء يف
االنتخابات النيابية املقبلة؟ وكيف يل ّح علينا
�سعد احلريري دائماً ب�أال نتجاوب مع القانون
الأرثوذك�سي ،وهو بدوره «ال ميون» على كالم
�أتباعه املهني لطائفتنا ولرجال ديننا ،والذين
مل ي��ع��ت��ذروا حتى ال�ساعة ع��ن ك�لام امل�شنوق
االبن! لو عقدنا اتفاقاً مع حزب اهلل ،كما فعل
عون ،لكان �أ�شرف».

«المستقبل» ..وقطر

ين�شغل بع�ض م�س�ؤويل «تيار امل�ستقبل» بالتحقيق يف حالة ان�شقاق على م�ستوى
ال�صف الأول ،بعد �أن الح��ظ «اجل��ن��اح الأم��ن��ي» يف التنظيم �أن بع�ض امل�س�ؤولني
يتوا�صلون مع �أ�شخا�ص قطريني ال يعملون قي �سفارة قطر ،وقد ر�صد اجلهاز �أن
اللقاءات جتري ب�سر ّية بالغة.

مع إبقاء السالح

�أظهر ا�ستطالع للر�أي �أُجري م�ؤخراً �أن غالبية امل�سيحيني ت�ؤيد بن�سبة كبرية
بقاء �سالح املقاومة ،وبنف�س الن�سبة تقريباً �أيدت هذه الغالبية ال�شراكة بني اجلي�ش
واملقاومة ،وقد �أُر�سلت ن�سخة من هذا اال�ستطالع الذي مل ُين�شر �إىل مراجع روحية
و�سيا�سية ،التي �أبدت اهتماماً به ،خ�صو�صاً بعد ا�ستهداف امل�سيحيني يف �سورية ،وما
تقوم به اجلماعات املرتبطة بـ«القاعدة» و«الن�صرة» يف �شمال لبنان و�إحدى قرى
البقاع ،كما طلبت بع�ض ال�سفارات العربية والغربية ن�سخاً منه.

( العدد  )250اجلمعة � 15 -شباط 2013 -

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

استقالة البابا ..والقلق المسيحي اآلتي
ت���راف���ق���ت ال�����زي�����ارة ال���ت���اري���خ���ي���ة ل��ل��ب��ط��ري��رك
املاروين ب�شارة الراعي �إىل �سورية مع �إعالن البابا
بنديكتو�س ال�ساد�س ع�شر ا�ستقالته من من�صبه
ب�سبب التقدم يف العمر ،كما �أُعلن عن ذلك ر�سمياً.
ال ���ش ّ��ك �أن ا���س��ت��ق��ال��ة ال��ب��اب��ا امل��ف��اج��ئ��ة ت��ط��رح
ال��ع��دي��د م��ن ع�لام��ات اال���س��ت��ف��ه��ام ،ف��ه��ل ل��ل��دوائ��ر
ال��غ��رب��ي��ة دور يف ا���س��ت��ق��ال��ت��ه ،وه���ي ال��ت��ي ق��د تكون
امت�ضعت م��ن وق��وف البابا �إىل جانب م�سيحيي
امل�شرق ،ودعوته امل�سيحيني �إىل التجذر يف �أر�ضهم
وع��دم مغادرتها ،وع��دم القبول مب��ا ُيخطط لهم
من خمططات اقتالع وتهجري؟ وه��ل تكون هذه
ال�سيا�سة هي �أح��د الأ�سباب التي �أ ّدت �إىل الت�آمر
عليه ،و�إحراجه بالف�ضائح اجلن�سية التي ا ُّتهم بها
بع�ض الأ�ساقفة ،ثم بت�سريب وثائقه اخلا�صة التي
�س ّربها كبري خدمه ،يف �أ�شهر ف�ضيحة ُعرفت با�سم
«فاتيليك�س»؟
وهل ت�آمر عليه الغربيون وال�صهيونية العاملية
ب�سبب مقاومته ال�سيا�سات الداعية �إىل تهجري
امل�سيحيني امل�شرقيني م��ن �أر���ض��ه��م ،و�إىل تفتيت
دول���ه���م و�إغ���راق���ه���ا ب��ال��دم��اء وال���دم���ار وال��ت��ك��ف�ير
والقتل؟ وهل �ساهمت دعوة البابا �إىل وقف واردات
الأ�سلحة �إىل �سورية وو�صفها باخلطيئة الكربى،
ومعار�ضته ال�سيا�سات التي ينتهجها الأوروب��ي��ون
والأم�ي�رك���ي���ون يف منطقة ال�����ش��رق الأو����س���ط ،ويف
���س��وري��ة ب��ال��ت��ح��دي��د ،ب��دف��ع��ه دف��ع��اً �إىل اال�ستقالة
مبكراً؟
من هنا ،من حق م�سيحيي امل�شرق �أن يقلقوا،
ل��ك��ن م��ن امل��ع��ي��ب ال��ت��ه ّ��ج��م ع��ل��ى ال���زي���ارة ال��رع��وي��ة
ل��ل��ب��ط��ري��رك ال���راع���ي �إىل ���س��وري��ة ،وال���ت���ي ي��ك��ون
جوهرها ما يلي:
�أو ًال :مل ي��خ��رج ال���راع���ي يف ت��ل��ك ال���زي���ارة عن
ج��وه��ر وم�����ض��م��ون الإر����ش���اد ال��ر���س��ويل ال����ذي دع��ا
امل�سيحيني �إىل ال��ت��ج��ذر ب���أر���ض��ه��م وال��ت��ف��اع��ل مع
حميطهم ،بل �إن الزيارة برمزيتها تعطي �إ�شارات
وا����ض���ح���ة �إىل امل�����س��ي��ح��ي�ين ال�������س���وري�ي�ن للت�شبث
ب�أر�ضهم ،وعدم الهجرة كما فعل قبلهم م�سيحيو
العراق وفل�سطني ،والإ���ش��ارة �إىل تكاتف الكنائ�س
امل�شرقية ب�أكملها جنباً �إىل جنب يف مواجهة اخلطر
ال��وج��ودي ال��ذي يتهدد م�صري م�سيحيي امل�شرق،
ومن ورائهم ال�شرق ب�أكمله مب�سيحييه وم�سلميه.
ث��ان��ي��اً :ق��د ي��ك��ون ال��ب��ط��ري��رك ال��راع��ي الأك�ثر
مت��ث��ي�ل ًا لل�سيا�سة الفاتيكانية للبابا امل�ستقيل،
وال���ت���ي �أدرك�����ت ج��ل��ي��اً �أن ع��ل��ى ال��ب��اب��ا وم���ن ورائ���ه
بطاركة ال�شرق �أن يقوموا بكل م��ا م��ن �ش�أنه �أن
ي��ث�� ّب��ت امل�سيحيني يف امل�����ش��رق ومي��ن��ع تهجريهم،
لذلك كانت �سيا�سة الراعي املعلَنة با�سم «�شراكة
وحم��ب��ة» ،وم��ن هنا �أت���ت زي��ارت��ه ل�سورية يف هذه
الظروف ،ودعوته للحوار ،و�إدانته للعنف تتويجاً

َ
زيارات غير معلنة
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يـقــــال
إخفاق الفيصل
قال دبلوما�سي عربي �إن زيارة وزير اخلارجية
ال�سعودية املفاجئة ل��ل��أردن حت��ت ع��ن��وان «بحث
التداعيات اخلطرية للو�ضع املتدهور يف �سورية
ع��ل��ى اجل�������وار» ،وال���ت���زام���ن م���ع ت��ل��ق��ي امل�����س��ل��ح�ين
���ض��رب��ات م���ؤمل��ة ج����داً ،مل تنجح يف تغيري امل��وق��ف
الأردين ال�سلبي جتاه متويل ال�سعودية مل�سلحني
ي�ستخدمون الأردن مم��راً� ،إال �أن �سعود الفي�صل
ح ّمل قطر امل�س�ؤولية ،مع طرح بع�ض الإغ��راءات
التي مل ي�ص ّدقها امل�س�ؤولون الأردنيون.

هل خانتهم الـ«»CIA؟

في�صل املقداد مرحباً بالكاردينال الراعي

للمواقف التي �أعلنها البابا بنديكتو�س ال�ساد�س
ع�شر بدعوته �أط��راف النزاع يف �سورية �إىل �إلقاء
ال�سالح و�إىل حوار بنّاء يف �أقرب وقت ممكن يهدف
�إىل �إنهاء ن��زاع لن يخلف وراءه �سوى الكثري من
ال��دم��ار ،ومعار�ضاً �أي تدخل ع�سكري يف �سورية
على غرار ما �شهده العراق �أو ليبيا �أو �ساحل العاج.

زيارة الكاردينال الراعي
أعطت إشارات واضحة
إلى المسيحيين
السوريين للتشبّث
بأرضهم

ثالثاً :كان من املهم مبكان مل�سيحيي �سورية �أن
َ
حمت�ضنون من قبل كنائ�سهم ،و�أنهم
ي�شعروا ب�أنهم
َ
لي�سوا ج���زءاً م��ن جالية غ�ير م��ع�ترف بوجودها،
ولعل زي���ارة ال��راع��ي يف ه��ذا الإط���ار �أت��ت لتع ّو�ض
ال��ف��ر���ص��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة ل���زي���ارة ال��رع��ي��ة ال�����س��وري��ة
و�إخ��راج��ه��ا م��ن �شعور التهمي�ش والإق�����ص��اء حتت
عباءة البابا ال�سابق يوحنا بول�س الثاين الذي زار
�سورية عام  ،2001والتي فو ّتها البطريرك �صفري.
يف اخلال�صة� ،إن كل ما ُيرجم به الراعي وما
ُيح ّمل من �أوزار و�صلت �إىل حد حتميله م�س�ؤولية
�أع��م��ال القتل والإره���اب املرتكب بحق امل�سيحيني
ال�سوريني ،ال يعدو كونه كالماً ف��ارغ��اً ،فالقرى
امل�����س��ي��ح��ي��ة ت��ع��اين م���ن ال��ت��ه��ج�ير و�أع���م���ال القتل
والتكفري منذ �سنتني ،و�أي ادع��اء ب���أن هذا ح�صل
نتيجة ال���زي���ارة م����ردود ع��ل��ى �أ���ص��ح��اب��ه امل��ع��روف�ين
بتاريخهم الطويل يف قتل امل�سيحيني وتهجريهم،
وا�ستعمالهم وق��وداً يف �سيا�سات التق�سيم والعزل
والتعامل م��ع اخل���ارج ،وال ّ
�شك �أن بع�ض ه���ؤالء
يت�صرف متاماً كالطفل العا ّق ال��ذي ي�شتم �أهله،
لأنهم يعطونه دواء ُم ّراً يحتاج �إليه ب�شدة ل�شفائه
من مر�ض خبيث.

ليلى نقوال الرحباين

«معاريف» تعترف

ذكرت �صحيفة «معاريف» �أن احلكومة «الإ�سرائيلية» بذلت جهوداً
ج��ال م�س�ؤول رو�سي يف ب�يروت على ع��دد من القيادات ال�سيا�سية
واحلزبية ،يف زيارة غري معلنة ،لو�ضعهم يف �صورة االت�صاالت الرو�سية ،م�ضنية لإق��ن��اع احلكومة البلغارية باتهام ح��زب اهلل ،و�أن ال��والي��ات
ور�ؤية مو�سكو مل�سار الأو�ضاع يف املنطقة و�سورية ،و�آفاق احلل املرجتَى .املتحدة الأمريكية �ساهمت �أي�ضاً يف ال�ضغط على احلكومة البلغارية،
فيما قدمت «�إ�سرائيل» معلومات للمحققني البلغار ادعت �أنها تربط
لماذا؟
حزب اهلل بالعملية.
بعد �أن رف�ض رئي�س بلدية عر�سال ت�سليم العنا�صر املطلوبة
للق�ضاء فضائح «المدينة»
الع�سكري بتهمة االعتداء على دورية للجي�ش اللبناين ،وبعد الهجوم
العنيف على امل�ؤ�س�سة الع�سكرية من قبل النواب خالد ال�ضاهر وحممد
ق���ال م��رج��ع ق��ان��وين ك��ب�ير �أم����ام �أح���د ال�سيا�سيني� ،إن م��ل��ف بنك
كبارة ومعني املرعبي ،وجتيي�ش املواطنني �ضد القانون ،ت�ساءل �أحد «املدينة» ال��ذي �أُعيد حتريكه من جديد ،من �ش�أنه �أن يقود ع��دداً ال
الوزراء ال�سابقني م�ستغرباً :ملاذا ال يت ّم حتويل املذكورين �إىل الق�ضاء ب�أ�س به من امل�س�ؤولني يف �شتى املراكز �إىل ال�سجن فوراً لو كانت هناك
مل�سهم برمز الوحدة الوطنية ،وحماولة �ضرب ال�سلم الأهلي دولة مقتدرة ومها َبة ،ومن �ش�أن هذا امللف ،لو و�صل �إىل الإع�لام� ،أن
املخت�صّ ،
ً
يف لبنان؟
«يطيرّ » ر�ؤو�سا ،ويك�شف ف�ضائح �إعالمية و�سيا�سية بالغة اخلطورة.

ذك����رت �أ���س��ب��وع��ي��ة «ن���ي���وزوي���ك» الأم�ي�رك���ي���ة يف
تقرير نُ�شر على موقعها حتت عنوان «هل خانت
الـ  CIAاملتمردين ال�سوريني»� ،أن فرا�س طال�س،
الذي مي ّول املعار�ض ال�سوري مي�شال كيلو ،ورئي�س
منظمة «املنتدى الدميقراطي» ،يقف وراء ترتيب
ل��ق��اءات بني �ضباط «اجلي�ش احل��ر» و�ضباط من
وك���ال���ة امل���خ���اب���رات امل��رك��زي��ة الأم�ي�رك���ي���ة .وط��ب��ق��اً
للتقرير ف�إن اللقاء الأول الذي رتّبه طال�س كان
يف �أحد الفنادق مبدينة «غ��ازي عينتاب» الرتكية
�أوا�سط �آب� /أغ�سط�س املا�ضي ،وح�ضره  -ف� ً
ضال
عن طال�س  -كل من العقيد هيثم دروي�ش (قائد
«لواء الفتح» التابع لـ«جماعة الإخوان» ،واملنخرط
يف حتالف ع�سكري مع «جبهة الن�صرة») ،و�شخ�ص
�آخ���ر ُي��دع��ى علي ب���دران ،و�شخ�ص ث��ال��ث معروف
جيداً يف حلب ،كان �صحافياً قبل اندالع الأحداث
يف �سورية ،لكن املجلة مل ت�س ّمه بناء على طلبه.
وكان االجتماع بهدف الطلب من وكالة املخابرات
امل���رك���زي���ة ت���زوي���د امل��ت��م��ردي��ن ب��ال�����س�لاح ،ال�سيما
�صواريخ «�أر���ض  -جو» و�أجهزة ات�صاالت ومعدات
طبية.

تناحر داخلي
ذك��رت وكالة ال�صحافة الفرن�سية �أن منطقة
«�أط��م��ة» يف ري��ف �إدل���ب ،وه��ي مقر قيادة «اجلي�ش
احل�����ر» وت���دي���ره���ا امل���خ���اب���رات ال�ت�رك���ي���ة��� ،ش��ه��دت
�صدامات خ�لال الأ�سبوع املن�صرم بني «اجلي�ش»
امل���ذك���ور وم�سلحي «ج��ب��ه��ة ال��ن�����ص��رة» ،وك����ادت �أن
تتطور الأمور �إىل مواجهة م�سلحة بني الطرفني.
و�أ�ضافت الوكالة عن م�صادر متطابقة �أن مقاتلني
م��ن اجل��ب��ه��ة ت��دخ��ل��وا يف �إ���ش��ك��ال ب�ين ���س��ك��ان بلدة
ال��ق��اح ،و�أب���ع���دوا �شخ�صاً ت��ل�� ّف��ظ ب��ع��ب��ارات م�سيئة
لل ِّدين �إثر حادث �سري ،قبل �أن يحاولوا نقله �إىل
دارة ع��زة ليمثل �أم���ام «حمكمة �إ���س�لام��ي��ة» ،لكن
�شقيقه ،وهو م�س�ؤول حملي نافذ ،ا�ستقدم ع�شرات
امل�سلحني لإط��ل�اق ���س��راح �أخ���ي���ه ،بينما ا�ستقدم
مقاتلو «الن�صرة» تعزيزات من مقرهم يف «�أطمة».

القنبلة الموقوتة

ي�����ش��ا َه��د يف خم��ي��م «ع�ي�ن احل��ل��وة» ح���واىل الـ250
�شاباً ،ت�تراوح �أعمارهم بني  16و� 20سنة ،مدججني
مبختلف �أن��واع الأ�سلحة ،يقودهم �شاب ا�سمه بالل
(فل�سطيني) ،وهو من عائلة نافذة يف املخيم ،يتوزع
�أف��راده��ا بني حركة «فتح» وجبهة حترير فل�سطني.
الالفت ،ح�سب ما ذكرت م�صادر لـ«الثبات»� ،أن �أغلب
�أولئك ال�شباب يركبون دراجاتهم النارية ويغادرون
املخيم نهاراً ،ثم يرجعون �إليه لي ً
ال ،علماً �أنهم على
عالقة مع بع�ض ال�شيوخ «الوهابيني» الذين مي ّدون
العنا�صر امل��ذك��ورة ب��امل��ال ،م��ا �أدى �إىل توج�س لدى
�أه���ايل املخيم مم��ا َّ
يخطط ل��ه ،كونهم ب��ات��وا قنبلة
موقوتة تهدد املخيم واجلنوب اللبناين.
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أحداث األسبوع

ّ
كيف حطمت سورية
«ملحمة دمشق»
القطرية  -التركية؟
يف م �ط �ل��ع الأ�� �س� �ب ��وع امل ��ا�� �ض ��ي ،ك��ان��ت
ثمة ح��رك��ة نا�شطة ب�ين �أن�ق��رة وال��دوح��ة،
وك��ان��ت �أط � ��راف � �س �ع��ودي��ة ،ب �ق �ي��ادة ��س�ع��ود
الفي�صل وب �ن��در ب��ن ��س�ل�ط��ان ،ت�ت��اب��ع ه��ذه
احل��رك��ة بحما�سة ،وتن�سق معها يف بع�ض
ال�ت�ف��ا��ص�ي��ل ..يف وق��ت ت���ص��اع��دت يف لبنان
لهجة التحدي لقوى � 14آذار حتت �شعار
«ال ��دف ��اع ع��ن ع��ر� �س��ال» ،وف ��ك م��ا ��س� ّم��وه
«احل�صار عنها» ،وحماولة قلب احلقائق يف
ق�ضية ا�ست�شهاد الرائد ب�شعالين واملعاون
زهرمان.
ك��ل ذل��ك ت��راف��ق م��ع �سل�سلة «ع��واج��ل»
وبيانات ُمعدّة �سلفاً يف ا�ستديوهات بع�ض
الف�ضائيات العربية ،وحت��دي��داً اخلليجية
واللبنانية ،مرتافقة مع حديث «�إ�سرائيلي»
عن اجت��اه القيادة الع�سكرية ال�صهيونية
ل �ل �ت �ق��دم و�إق� ��ام� ��ة م�ن�ط�ق��ة ع ��ازل ��ة داخ ��ل
الأرا�ضي ال�سورية ،على خطوط وقف النار
مع الكيان ال�صهيوين.
كانت القيادة ال�سورية متنبهة متاماً
ل �ه ��ذه احل ��رك ��ة ال �ن �� �ش �ي �ط��ة ،ف �م��ن داخ ��ل
اال� �س �ت��دي��وه��ات يف امل �ح �ط��ات امل �� �ش��ارك��ة يف
امل ��ؤام��رة ال�ك��ون�ي��ة ،ج��اءت�ه��ا م�ع�ل��وم��ات عن
التح�ضريات املحمومة.
وم��ن على احل ��دود ال�ترك�ي��ة ال�سورية
توافرت للقيادة ال�سورية املعنية معلومات
دق�ي�ق��ة ع��ن احل��رك��ة ال�ترك �ي��ة امل���ش�ب��وه��ة،
واملن�سقة متاماً مع قطر وال�سعودية ،من
َّ
خ�ل�ال خم��اب��رات ب�ن��در ب��ن ��س�ل�ط��ان ،حيث
ك��ان��ت وزارة اخل��ارج�ي��ة ال�ترك�ي��ة يف �أن�ق��رة
و�أجهزة اال�ستخبارات يف حركة ال تهد�أ لي ًال
وال نهاراً.

�أما على م�ستوى املجموعات الإرهابية
امل���س�ل�ح��ة ،مم��ا ي�سمى «اجل �ي ����ش احل��ر»
و«جبهة الن�صرة» و«لواء التوحيد» ،فقد
توافرت للمخابرات ال�سورية معلومات
قيمة ج ��داً ع��ن ال�ت�ح���ض�يرات اجل��اري��ة
لهجمة وا�سعة على دم�شق� ،أُطلق عليها
«ملحمة دم�شق ال�ك�برى» ،كما توافرت

اعترافات مذهلة بخطة
لنقل المسلحين إلى
األردن والسعودية
ولبنان ..والقيادة
السورية تبلغ ك ًال من
عمّ ان والرياض

�أهايل «�ساحة العبا�سيني» يف دم�شق يجوبون ال�شوارع بعد طرد «اجلي�ش احلر» وامل�سلحني منها

التي ما زالت ت�سيطر عليها املجموعات ي�سمح للم�سلحني بالتمدد م��رة �أخ��رى
امل�سلحة.
يف املناطق التي هُزموا فيها ،كما �سيتم
ً
ووف� �ق� �ا ل�ل�م�ع�ل��وم��ات امل � ��ؤك ��دة ،فقد � �س �ح��ب وح� � ��دات ق �ت��ال �ي��ة م ��ن خ �ط��وط
ُح� � ��ددت � �س��اع��ة ال �� �ص �ف��ر ل �ل �ه �ج��وم ي��وم املواجهة مع العدو ال�صهيوين ،ما ي�سمح
الأربعاء املا�ضي بدءاً من احتالل �ساحة جل�ي����ش احل� ��رب ال���ص�ه�ي��وين ب��ال�ت�ق��دم،
العبا�سيني ،التي َ
ي�شن عليها الهجوم من حتى �أن هناك من يرى �أن املقابلة التي
حموري جوبر وزملكا.
�أجراها �أحمد معاذ اخلطيب مع �إحدى
ْ
ووفقاً لل�سيناريو الذي كان ُمعداً ال�صحف العربية ،مل تكن بريئة ،وفيها
معلومات ع��ن تدفق �أك�ثر م��ن � 25أل��ف ل �ه��ذه «امل �ل �ح �م��ة» ،ف ��إن ��ه �أم � ��ام � �ض��راوة ما هو �أدهى مما ُن�شر.
ك��ل ذل��ك ي�تراف��ق م��ع تدفق املخابرات
م �ق��ات��ل م ��ن ج �ن �� �س �ي��ات غ�ي�ر � �س��وري��ة ،ال�ه�ج��وم ال ��ذي ي�شنه �آالف امل�سلحني،
بينهم اخت�صا�صيون يف �أع�م��ال الن�سف ي �� �ض �ط��ر اجل �ي �� ��ش ال � �� � �س ��وري ل���س�ح��ب ال�ترك �ي��ة وامل���س�ل�ح�ين ع �ل��ى ح �ل��ب و�إدل� ��ب
والتفجري والقن�ص والرماية ،متركزوا وح��دات قتالية من العديد من مناطق وغريهما ،مما ي�ضع القوات ال�سورية �أمام
يف ع ��دد م��ن امل �ن��اط��ق يف ري ��ف دم���ش��ق ،ري��ف دم�شق ،للدفاع ع��ن العا�صمة ،ما واقع مرير وو�ضع ال تحُ �سد عليه.
ب��اخ �ت �� �ص��ار ،ال���س�ي�ن��اري��و اجل�ه�ن�م��ي ملا
ي���س�م��ى «م�ل�ح�م��ة دم �� �ش��ق ال� �ك�ب�رى» ،ك��ان
هدفه توجيه �ضربة ع�سكرية بالغة القوة
وال�ت��أث�ير تباغت ال�ن�ظ��ام ،وجتعل ك��ل هذا
مـــن هنــــا وهنـــــاك
احل �ل��ف مي���س��ك ب ��امل �ب ��ادرة ع �ل��ى الأر� � ��ض،
م��ن خ�لال تغيري م��وازي��ن ال�ق��وى ،وف��رط
الت�سوية التي ت��دور حم��ادث��ات تفا�صيلها
 ..في درعا
يف ك��ل م��ن مو�سكو ووا��ش�ن�ط��ن ،وب��ال�ت��ايل
�أكدت م�صادر ع�سكرية �سورية لـ«الثبات» ،مقتل �أكرث من  20ليبياً من املرتزقة يف �سورية خالل الأ�سبوع املا�ضي.
ك��ان ال �ه��دف� ،إذا م��ا جن��ح امل�خ�ط��ط ،جعل
عا�شور
وتقاطعاً مع ما ن�شرته الوكاالت الليبية التي تتابع �أخبار قتالها يف �سورية ،ف�إن من الليبيني املقتولني يف درعا:
وا�شنطن يف موقع املقرر وفر�ض ال�شروط
إله
ل
ا
عبد
بو خطوة (درنة) ،معتز م�صطفى بوعني (طرابل�س الغرب)� ،أبو �سعد الليبي الذي قاتل يف �أفغان�ستان واليمن،
ع�ل��ى م��و��س�ك��و ،وت��ال �ي �اً ع�ل��ى ط �ه��ران وك��ل
عبد
العليقي،
�أبا زيد الذي �أ�صيب يف درعا ولفظ �أنفا�سه الأخرية يف الأردن ،هارون عي�سى الها�شمي (م�صراتة) ،علي
احللف امل�ؤيد ل�سورية.
العزيز النقراط (بنغازي) ،حممد بن القا�سم (اجلبل االخ�ضر) ،و�آخرون كثريون غريهم تعذرت معرفة �أ�سمائهم.
ب � ��أي ح� ��ال ،ت� �ط ��ورات ه ��ذه «امل�ل�ح�م��ة»
مل ت ��أت كما ي�شتهي حلف �أع ��داء �سورية،
تنسيق وثيق
�إذ متكنت ال �ق��وات امل�سلحة ال���س��وري��ة من
حتطيمه ب�شكل كامل ،وتفيد املعلومات عن
لفتت بع�ض املواقع الإلكرتونية �إىل �أن امل�سلحني التابعني لـ«املجل�س الوطني ال�سوري» قدّموا من خالل ا�ستهدافهم
�سقوط �آالف القتلى بني امل�سلحني ،و�إ�صابة
فرع «مركز البحوث العلمية» قرب قرية «ب��راق» يف منطقة ال�سلمية مبحافظة حماة ،برهاناً جديداً على عالقتهم
الآالف ،واعتقال املئات.
الوثيقة والل�صيقة بـ«�إ�سرائيل» و�أجهزة اال�ستخبارات الغربية املتعددة ،وعلى كونهم جمرد مرتزقة م�أجورين لتلك
ووف �ق �اً ل�ل�م�ع�ل��وم��ات ال �ت��ي �� ُ�س � ّرب��ت من
اجلهات ،ويتلقون �أوامرهم من وراء احلدود ،وفق خمطط منهجي مدرو�س لتدمري البنية العلمية التحتية لل�صناعات
وقائع هذه املعركة ،ف�إن اعرتافات مذهلة
الدفاعية اال�سرتاتيجية يف �سورية ،ال�سيما �أن اال�ستهداف كان بعد ب�ضعة �أيام من ا�ستهداف «�إ�سرائيل» فرع املركز يف
ل�ب�ع����ض ق ��ادة امل���س�ل�ح�ين ع��ن خ�ط��ة لنقل
«جمرايا» �شمال غرب دم�شق.

احل��رك��ات امل�سلحة �إىل الأردن وال�سعودية
ول �ب �ن��ان ،و ُع �ل��م �أن ك �ث�يراً م��ن التفا�صيل
و�ضعتها القيادة ال�سورية بت�صرف ع ّمان
والريا�ض ،ما قد يفتح يف امل�ستقبل القريب
ن�ق��ا��ش�اً ح ��اداً م��ع ك��ل م��ن �أن �ق��رة وال��دوح��ة
ح��ول دوره �م��ا ال�ت�خ��ري�ب��ي ،ع�ل�م�اً �أن ��ه ب��د�أ
احل��دي��ث ي ��دور ع�ل�ن�اً ع��ن اخل�لاف��ات التي
�أخ ��ذت تع�صف داخ��ل ال�ق�ي��ادت�ين الرتكية
وال�سعودية ح��ول ال�ش�أن ال�سوري وال��دور
القطري.
ً
ووفقا مل�صادر دبلوما�سية عربية متابعة،
ف�إن هذه التطورات امليدانية دفعت ب�أحمد
معاذ اخلطيب للبدء باحلديث عن احلوار
م��ع النظام ،لكن م�صدراً �سورياً مرموقاً
ي�ؤكد �أن دم�شق لن تقبل بحوار جمرد من
�أي �شروط م�سبقة ،ووف�ق�اً للمبادرة التي
ك��ان ق��د �أط�ل�ق�ه��ا ال��رئ�ي����س ال���س��وري ب�شار
الأ�سد ،كما �أن دم�شق التي كانت رف�ضت يف
ال�سابق احلوارات امل�شروطة ،رغم ال�ضغوط
ال�ع��رب�ي��ة وال��دول �ي��ة واالب� �ت ��زاز اخلليجي
والتهديدات الع�سكرية ،لن تقبل وه��ي يف
مرحلة حتقيق انت�صارات نوعية ،وانهماك
ال � �ع ��امل ،خ �� �ص��و� �ص �اً وا� �ش �ن �ط��ن وب��اري ����س
ولندن ب�أزماتهم املالية واالقت�صادية من
ج�ه��ة ،وال�ك�ي��ان�ي��ة م��ن ج�ه��ة �أخ� ��رى ،حيث
تهدد ا�سكتدلندا باالنف�صال ،بتقدمي �أي
تنازالت.
ت��اب�ع��وا ج �ي��داً االت �� �ص��االت التمهيدية
لق ّمة ب��وت�ين – �أوب��ام��ا بعد �أي ��ام ،وتابعوا
جيداً احتفاالت اجلمهورية الإ�سالمية يف
ذكرى انت�صار ثورتها ،انتبهوا جيداً لكلمة
ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل يوم ال�سبت.

�أحمد زين الدين
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موضوع الغالف
السعودية وقطر ستتبلغان قريبًا قرار إنهاء دورهما

تفاصيل التسوية في سورية
ان�ت�ق�ل��ت الأزم � ��ة ال��دم��وي��ة يف ��س��وري��ة
�إىل مرحلة احل��ل ال�سلمي ،بعد �أن و�صلت
الأم��ور �إىل احلائط امل�سدود ،بفعل العجز
الع�سكري ع��ن احل�سم يف امل�ي��دان ،وبعدما
�أي �ق �ن��ت �أط � � ��راف امل ��واج �ه ��ة �أن ال �ف��ات��ورة
الباهظة على كل امل�ستويات باتت ال تحُ تمل،
وع�ل��ى وج��ه اخل�صو�ص احل��ال��ة الإن�سانية
الكارثية قت ًال وتهجرياً ودم��اراً ،والتي لها
تداعيات قد ال تمُ حى لأزمنة قادمة ،حيث
ا��س�ت�ب��اح امل���س�ل�ح��ون الآت � ��ون م��ن ك��ل ح��دب
و�صوب كل �شيء.
�أم ��ام ه��ذا ال��و��ض��ع امل�ت�ف�ج��ر ،خ��رج ن��ور
خافت ينبئ بحل م��ا يف ق��ادم الأي ��ام ،حيث
ميكن القول �إن بداية النهاية لهذه الأزمة
اقرتبت ،وانتقلت �إىل التوافق ثم االتفاق.
ويعتقد متابعون للملفات ال�ك�برى يف
املنطقة� ،أن ه�ن��اك ق��و��س�اً وا��ض�ح�اً وواق�ع�اً
ج��دي��داً ب��د�آ يت�شكالن ب�ع��د ح��ال التخبط
والأزم � � ��ات ال �ت��ي �أدت �إىل ه �ت��ك ال�ن���س�ي��ج
ال�سيا�سي واجليو�سيا�سي ،معترباً �أن كالم
�أوب��ام��ا �أن��ه مل يعد مب�ق��دوره حكم العامل
والقيام باجتياحات ع�سكرية ،ف�ض ًال عن
ت���ص��اع��د ال�ن�ف��وذ ال��رو� �س��ي� ،أدى ذل��ك �إىل
احلديث عن م�سار خمتلف ل�ل�أم��ور ،وبات
جل ��م ال� �ت ��ورط ال �ك �ب�ير ل �ع��دد م ��ن ال ��دول
يف امل�ل��ف ال �� �س��وري �أم� ��راً � �ض��روري �اً وم�ل� ّ�ح�اً
للغاية لإجبارها على ال�تراج��ع ،حتى ولو
اعتربت هذه ال��دول �أن تراجعها هو �إهانة
�شخ�صية ،ل�ك��ن ال م�ف� ّر م��ن ال�ق�ي��ام بهذه
اخل �ط��وة ،م ��ؤك��داً �أن ك�لام م�ع��اذ اخلطيب
ح��ول التفاو�ض م��ع ال�ن�ظ��ام ال���س��وري ُيع ّد
م�ؤ�شراً وا�ضحاً فر�ضته الوقائع ال�سيا�سية
والع�سكرية ،واملحنة ال�صعبة التي تعي�شها
املعار�ضات امل�شتته وال��دول الراعية للقتال
يف �سورية.
وي� ��� �ش�ي�ر امل � ��راق � �ب � ��ون �إىل �أن ق �ط��ر
وال �� �س �ع��ودي��ة ��س�ت�ت�ب�ل�غ��ان ب �ع��د ق �م��ة «� �س��ان
بطر�سربغ» بني �أوباما وبوتني� ،أن دورهما
ان�ت�ه��ى ،وك��ذل��ك احل��ال م��ع ت��رك�ي��ا ،لإق�ف��ال
ح��دوده��ا �أم ��ام ت��دف��ق ال���س�لاح وامل�سلحني،
و�إذا ما ح�صلت هذه اخلطوة الكبرية ،ف�إن
الأزمة يف �سورية ميكن �أن تحُ َ ّل بن�سبة ،٪90
وه ��ذه العملية ق��ادم��ة ال حم��ال��ة ،بح�سب
املراقبني.
م��ن ج�ه�ت��ه ،ي��ؤك��د م���ص��در م��راق��ب عن
كثب للو�ضع يف �سورية� ،أن فكرة الت�سوية
ج��اءت بعد قناعة ك��ل الأط��رف ب ��أن ال حل
ع �� �س �ك��ري �اً ،وب��ال �ت��ايل ال ��ذه ��اب �إىل احل��ل
ال�سيا�سي مبنطق الت�سويات ،رغم اعتقاده
�أن املعارك قد ال تنتهي �سريعاً.
وي���ش�ير امل���ص��در �إىل ح ��راك �إي� ��راين -
رو��س��ي ع��ايل امل�ستوى وامل�ح�ت��وى �أدى �إىل
ب�ل��وغ احل��ل مرحلة متقدمة ،م��ع احلاجة
�إىل �إن�ضاج �أكرث من م�سعى يف هذا االجتاه،
ل �ك��ن ،وب �ح �� �س��ب ��س�ي��ا��س��ي خم �� �ض��رم ،ف ��إن
املفاو�ضات الأمريكية  -الرو�سية مل تتوقف
حل�ظ��ة واح� ��دة ،ال ب��ل �إن �ه��ا قطعت �شوطاً
ك�ب�يراً .وبح�سب الإخ ��راج ،ف ��إن اتفاقاً ب��د�أ
يتبلور و�س ُيعلن من اجلامعة العربية عرب

مخرج األزمة في سورية
سيُعلن من الجامعة
العربية :تحديد تاريخ وقف
إطالق نار يعقبه تشكيل
حكومة وحدة وطنية..
ثم انتخابات برلمانية
فانتخابات رئاسية
عنا�صر من اجلي�ش العربي ال�سوري يف حي مي�سلون بحلب

نبيل ال�ع��رب��ي بعد �أق��ل م��ن �شهر ،ب�صيغة
مبادرة تطرح بنودها على القيادة ال�سورية،
وت�ن��ا َق����ش م��ع ع��وا��ص��م ال �ق��رار ،و�أه ��م ه��ذه
البنود �إعل��ان ت��اري��خ حم��دد لوقف �إط�لاق
ن��ار ،تعقبه يف وق��ت لي�س ببعيد تعديالت
د�ستورية وت�شكيل حكومة وح��دة وطنية،
ثم انتخابات برملانية ،فانتخابات رئا�سية يف
موعدها ،وغريها..
هذا امل�سار ح�صل على تغطية وموافقة

غربية ،وعلى ر�أ�سها فرن�سا املتح ّم�سة ،ال بل
امل�ستعجلة ،خ�صو�صاً بعد �أحداث مايل ،لكن
ما هي اخلطوات املقبلة؟
يعدّد �سيا�سي ،مقرب من دوائر خليجية،
خ �ط��وات احل��ل ق��ائ� ً
لا� :أو ًال ،جتفيف امل��ال
القطري وال�سعودي الر�سميينْ  ،با�ستثناء
بع�ض اجلمعيات «ال��وه��اب�ي��ة» ،ث��م ال�ضغط
ب��اجت��اه تركيا لإق �ف��ال احل ��دود ،وم��ن �ش�أن
ه ��ذه اخل� �ط ��وات �أن ت�ت�رك �آث � � ��اراً �سلبية

مبا�شرة على ع��دد من امل�س�ؤولني الأت��راك
واخلليجيني املتورطني بالدم ال�سوري ،وقد
تطيح مبراكزهم.
�أم ��ا يف امل �ي��دان ال�ع���س�ك��ري ،ف� ��إن ق��وات
اجلي�ش ال�سوري ت�ستعد ملرحلة مقبلة من
املعارك ،وحتقيق �إجن��ازات كبرية �ضد �آالف
امل�سلحني من «القاعدة» و«جبهة الن�صرة»،
حتى �سيقال للرئي�س ب�شار الأ�سد بعد فرتة،
�إن ق�ي�م��ة ك��ل ر��ص��ا��ص��ة ��ص��رف�ت�ه��ا يف ه��ذه

املعركة �س ُتدفع ل��ك ،و�ستكون دول غربية
م�سرورة لدفع هذه الفاتورة ،و«على قلبهم
كالع�سل» ،و�ستعود دم�شق حمطة رئي�سية
لعدد كبري م��ن م�س�ؤويل دول ال�ع��امل ،لأن
� �س��وري��ة دول ��ة ق��وي��ة ل�ه��ا وزن �ه��ا وث�ق�ل�ه��ا يف
املنطقة ،وال ميكن لأي �شكل من الأ�شكال
ك�سرها وهزميتها.

بهاء النابل�سي

المعارضات يتآكلها الصراع على المال والغنائم

الجيش السوري يسيطر على المدن ..ويتمدد في األرياف
و�صفت م�صادر دبلوما�سية رفيعة امل�ستوى يف بريوت ،الو�ضع يف �سورية
ب�أنه من ح�سن �إىل �أح�سن على امل�ستويينْ ال�سيا�سي والع�سكري ،وهناك
تو�ص ً
ال �إىل
م�سار جيد يف حركة االت�صاالت ال�سيا�سية والدبلوما�سيةّ ،
�إنهاء احلالة املتفجرة يف عدد من نواحي البالد.
و�أك��دت امل�صادر �أن وح��دات اجلي�ش ال�سوري ت�سيطر فعلياً على املدن
الكربى والرئي�سية ،ولو كان هناك بع�ض الأحياء وال�شوارع التي جتري
فيها ا�شتباكات� ،إال �أن ذلك ال يعني �شيئاً على امل�ستوى اال�سرتاتيجي.

رئي�س الوزراء الرتكي رجب طيب �أردوغان و�أمري قطر

و�أو��ض��ح الدبلوما�سي يف جمل�س خا�ص �أن اجلي�ش ال�سوري وق��وات
الدفاع التي ت�شكلت م�ؤخراً ،حققت �إجنازات مهمة يف زمن قيا�سي ،م�شرياً
�إىل حجم الت�ضخيم الإعالمي لبع�ض االنت�صارات الوهمية والظرفية،
�إذ ال يلبث اجلي�ش ال�سوري �أن ي�ستعيد خالل فرتة زمنية ق�صرية ما قد
فقده.
ورداً على �س�ؤال حول �أهمية وفعالية االت�صاالت ال�سيا�سية من �أجل
التفاو�ض املبا�شر بني املعار�ضة والنظام� ،أ��ش��ار �إىل �أن امل�ساعي �أثمرت
م�ؤخراً عن جملة �أمور �إيجابية ،و�أن طهران ومو�سكو تن�سقّان ب�شكل يومي
وعايل امل�ستوى لإقناع �أطراف النزاع ب�إيجاد ت�سوية �سلمية.
ويف هذا ال�سياق تو ّقع امل�صدر الدبلوما�سي �أن ن�شهد قريباً والدة �أول
جل�سة مي ّهد لها اجلانبان الإي��راين والرو�سي ،و�أن بع�ض ال��دول دخلت
على اخل��ط ،كما �أن هناك معلومات مهمة تفيد �أن قطر �أوقفت دعمها
املايل ،وكذلك ال�سعودية ،ل�سببني :الأول ب�إيعاز �أمريكي مبا�شر ،والثاين
اال�ستياء من �سرقة الأموال وعدم و�صولها �إىل املقاتلني ال�سوريني على
الأر���ض� ،إ�ضافة �إىل الكلفة الباهظة مل�صاريف �أع�ضاء املعار�ضة ال�سورية
ولعائلتهم يف اخل��ارج ،بني �إق��ام��ة يف فنادق فخمة ،والتنقل ال��دائ��م بني
الدول ،كما ح�صلت ا�شتباكات بني ف�صائل املعار�ضة حول تقا�سم ما و�صل
من �أموال ،وهذا �شيء م�ؤكد وموثق ،ي�ضاف �إىل ذلك عجز الأتراك عن
الدعم املايل ،واالكتفاء بت�سهيل عبور املقاتلني عرب حدودهم.
وختاماً ،توقع الدبلوما�سي املطلع على خفايا كثرية� ،أن تُثمر امل�ساعي
ع��ن تغيري درام��ات�ي�ك��ي يف ال��و��ض��ع ال���س��وري ب�شكل ع��ام ل�صالح ال�شعب
والدولة.

حممد �شهاب
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لبنانيات
عرسال  -بورغاس..
الهدف الواحد
ليس شعارًا سياسيًا ما شهدناه في أعقاب االعتداء على
الجيش اللبناني من مسلحين متعددي الجنسية على تخوم
عرسال ،وجدوا مظلة من أدعياء العبور إلى الدولة ،وبوقاحة غير
مسبوقة ،في التطاول على درع الوطن وحماته.
المسألة تتعدى ذلك إلى تهديد البنيان الوطني بكل
تكويناته ،سيما من أولئك الذين يتلقون األمر من «ولي األمر»
الذي بات على حافة القبر ،والصراع على الخالفة على لهيب
الجمر.
حدد فيه سقفًا للتعاطي مع
زعيمهم المهاجر أصدر بيانًا ّ
الجريمة ،لكن غالبية منافقي «لبنان أوالً» لم يلتفتوا إلى ما
قاله زعيمهم ،والسبب أنه زعيم افتراضي مع وقف التنفيذ
حتى إشعار آخر ،أو على األقل إلى حين إعادة تكليفه بمهمة
أمين الصندوق ..إذا أعيد تكليفه أصالً  ،سيما أن بعضهم فتح
على حسابه.
جوهر االستهداف كان واضحًا ،وهو إلى جانب الجيش
كممرّ طبيعي للوصول إلى الفوضى؛ سالح المقاومة ،هذا السالح
الذي أنزل الرعب وحبسه في قلوب الصهاينة ،وفي قلب كل
من يؤيدهم أو يمالئهم ،وال شك أن المذكورين جميعًا يزداد
رعبهم كلما تعاظمت قدرات المقاومة ،وكلما قل التناقض
الداخلي في لبنان ،ألن تراجع الخالف الداخلي هو بحد ذاته
شحنة قوة للمقاومة ،بحيث ال يستنزف جهد كوادرها ،ولو
في التفكير فقط ،في كيفية فكفكة األلغام ،واألشراك التي
ينصبها أولئك الذين يُ فترض أنهم شركاء في الوطن ،حتى لو
نأوا بأنفسهم عن الدفاع عن الوطن لـ«قلة الحيلة».
هذا األمر لم يعد يحتاج إلى أدلة للمصادقة عليه ،وإن
كانت األدلة بعددها ودقتها تفوق المتوقع ،وليس آخرها
االتهام البلغاري بأن منفذ الهجوم على حافلة تنقل سيّ احًا
«إسرائيليين» في مدينة بورغاس ومعه آخ��ران مرتبطان
بـ»الجناح العسكري» لحزب الله ،أي المقاومة ،واالتهام مجرد
استنتاج بال أي أدلة وال قرائن ،مع زعم غريب أن هؤالء كانوا في
لبنان قبل الهجوم ،وعاد اثنان منهم بعد العملية ،ألن الثالث
قضى في التفجير ،وهذه الرواية تنفيها الوقائع المادية ،ألن
أيًا منهم لم يزر لبنان ال قبل وال بعد.
هذه المسألة ترافقت مع عملية ابتزاز جوهرها :غض
النظر ،شرط اكتفاء حزب الله بالعمل الساسي ،وهذا المطلب
عبّ ر عنه بالتزامن سمير جعجع بدعوة المقاومة إلى تسليم
السالح ،والتحوّ ل إلى العمل السياسي حصرًا ،وكأن «إسرائيل»
الذئب أصبحت نعجة تريد السترة!

يون�س

«المارينز
التكفيري»
الغتيال
المقاومة
ب �ع��د �إ�� �ش� �ع ��ال ال �� �س��اح��ة ال �� �س��وري��ة،
وا�ستنزاف اجلي�ش ال���س��وري ،وحماولة
تعطيل ال��دور امل�ق��اوم ل�سورية ،وانحياز
ب�ع����ض ح��رك��ات امل �ق��اوم��ة الفل�سطينية
ل �� �ص��ال��ح م �� �ش��روع م ��ا ي �� �س �م��ى «ال��رب �ي��ع
ال � � �ع� � ��رب� � ��ي» ،وال � �ت � �ح � ��ال � ��ف م� � ��ع ق �ط��ر
و«الإ�سالميني اجل��دد» ،الذين التزموا
ب��ات �ف��اق �ي��ات ك��ام��ب دي �ف �ي��د وم �ع��اه��دات
ال�صلح مع «�إ�سرائيل» ،حتى و�صلوا �إىل
دع��وة اليهود ال��ذي��ن ه��اج��روا م��ن م�صر
للعودة �إليها والتعوي�ض عليهم ،بقيت
امل �ق��اوم��ة يف ل�ب�ن��ان يف م �ي��دان امل��واج�ه��ة
العمالنية ��ض��د «�إ� �س��رائ �ي��ل» ع�ل��ى ط��ول
ج �ب �ه��ة دول ال� �ط ��وق (ل �ب �ن��ان و� �س��وري��ة
والأردن وم �� �ص��ر) ،ل ��ذا ف � ��إن م �� �ص��ادرة
«الثورات العربية» من قبل الأمريكيني
وحلفائهم الأت��راك والعرب اخلليجيني
مل ي �ح �ق��ق �أه� ��داف� ��ه ال �ك��ام �ل��ة حل�م��اي��ة
�أم��ن «�إ��س��رائ�ي��ل» والق�ضاء على م�شروع
امل �ق��اوم��ة ،و�إن ا��س�ت�ط��اع حت�ق�ي��ق بع�ض
النجاح على م�ستوى ا�ستنزاف �سورية
وحتييد حركة «حما�س» ،وتقييد العمل
املقاوم يف فل�سطني املحتلة� ،إال �أن اجلبهة
اللبنانية والأ�سا�سية التي تقلق وتهدد
«�إ�سرائيل» ما زالت موجودة ،ومل تت�أثر
ح�ت��ى الآن مب��ا ي �ج��ري يف � �س��وري��ة ،و�إن
جعلها �أكرث حذراً و�أربكها بع�ض احللفاء
ال ��ذي ��ن ح��رك �ت �ه��م ال�ع���ص�ب�ي��ة امل��ذه�ب�ي��ة
والإغ � � ��راءات «امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة» يف ال�سلطة
املقبلة ،على �أ�شالء الدولة الفل�سطينية
املوهومة �أو «الكونفدرالية» الفل�سطينية
 الأردنية كـ«بربارة» للوطن البديل.ب�ع��د ه��زمي��ة «�إ� �س��رائ �ي��ل» يف ع ��دوان
 ،2006ق � ��ررت االن� �ت� �ق ��ام وال � �ث � ��أر م��ن

ال�صهاينة مل ين�سوا هزائمهم يف لبنان ..فهل �سي�ساعدهم البع�ض يف ذلك؟

امل �ق��اوم��ة يف ل�ب�ن��ان ،وال��داع �م�ين ل�ه��ا يف
�سورية و�إي ��ران ،وم��ا زال��ت جت ّهز نف�سها
باملناورات ودرا�سة الثغرات وا�ستخال�ص
العرب وح�شد القوى ،لكنها عاجزة حتى
الآن عن ح�سم احلرب اجلديدة ،فاجتهت
م ��ع الأم�ي�رك� �ي�ي�ن ال� �س �ت �خ��دام ط��واب�ير
ال�ت�ك�ف�يري�ين ،ب�ع��د جن ��اح ا��س�ت�خ��دام�ه��م
ب �ع �ن��وان «امل ��اري� �ن ��ز ال �ت �ك �ف�ي�ري» ب��دي� ً
لا
ع��ن امل��اري �ن��ز الأم�ي�رك ��ي يف �أف�غ��ان���س�ت��ان
والعراق و�سورية ،عرب «جبهة الن�صرة»
و�أل��وي��ة «ال�ق��اع��دة» و�أخ��وات�ه��ا ،ل��ذا ب��د�أوا
بتح�ضريال�ساحة اللبنانية ال�ستقبال
كتائب التكفرييني ،مع ح�ضانة داخلية،
ع �ل��ى �أن ي �ت��م جت �م �ي��ع ب �ع ����ض ال �ق��وى
الفل�سطينية وال���س��وري��ة واللبنانية يف
جت � ّم��ع ت�ك�ف�يري ج��دي��د تغطيه «جبهة
الن�صرة يف بالد ال�شام» ،من �أوىل مهامه:
• حم��اول��ة ��ض��رب امل �ق��اوم��ة يف لبنان،
وا�ستنزافها ،يف �سيناريو متكرر للحرب
الأهلية يف لبنان عام .1975
• ا� �س �ت ��دراج امل �خ �ي �م��ات الفل�سطينية
للقتال ،كما ح��دث يف خميم ال�يرم��وك
جنوبي �سورية.
• ت�أطري النازحني ال�سوريني مع العمال
امل�ق�ي�م�ين ،يف ك�ت��ائ��ب «اجل�ي����ش ال���س��وري
احل� � ��ر» ،ل�لان �ت �ق��ام م ��ن امل� �ق ��اوم ��ة ،بعد
اتهامها بالقتال مع النظام يف �سورية.
• املناداة ب�شعار «رفع احلرمان عن �أهل
ال�سنة واجلماعة» ،وا�سرتداد «الكرامة»
ُّ
بتمويل قطري ،لت�ضليل الب�سطاء ب�أن
ال�سنة» ،وذلك لإذكاء
الهدف حماية «�أهل ُّ
الفتنة املذهبية.
• ق �ي��ام «�إ�� �س ��رائ� �ي ��ل» ،ع�ب�ر ع�م�لائ�ه��ا،
ببع�ض االغتياالت بني �صفوف الأطراف

ّ
أبادي سلم الــدفـعة
الـثــــــانـيــــــة مــــــــن
مـساعدات النازحين
�سلّم ال�سفري الإيراين د .غ�ضنفر ركن �أبادي ،الدفعة
الثانية م��ن امل���س��اع��دات الإي��ران �ي��ة املخ�ص�صة للنازحني
ال���س��وري�ين والفل�سطينيني يف ل�ب�ن��ان ،وه��ي مب �ق��دار 20
�ألف ح�صة ،ملدير الهيئة العليا للإغاثة؛ العميد �إبراهيم
ب�شري.
و�أكد �أبادي يف كلمة �ألقاها �أن احلل يف �سورية ال بد �أن
يكون �سيا�سياً عرب ح��وار ج� ّدي بني احلكومة والأط��راف
ال�سورية الأخرى ،و�صو ًال �إىل احلل املن�شود ،و�أكد وقوف
�إيران الدائم �إىل جانب لبنان وق�ضايا املنطقة احلقة.

ال�سفري د .غ�ضنفر ركن �أبادي ي�شرف على توزيع امل�ساعدات الإيرانية من املدينة الريا�ضية يف بريوت

املت�صارعة ،وتفجري ال�سيارات املفخخة،
لإثارة الغرائز املذهبية والطائفية.
وبعد �إن�ه��اك ال�ساحة اللبنانية ،كما
ح��دث ع��ام  ،1975والتي انتهت باجتياح
ع��ام  1982وط��رد املقاومة الفل�سطينية
م��ن ل �ب �ن��ان ،وت��وق �ي��ع ات �ف��اق �ي��ة �أو� �س �ل��و،
وب��داي��ة ان�ت�ه��اء امل �ق��اوم��ة الفل�سطينية،
�ستعيد «�إ�سرائيل» التجربة من جديد،
وتقوم بغزو لبنان ،بعد �إنهاك املقاومة،
ل�ل�ت�خ�ل����ص ن �ه��ائ �ي �اً م ��ن ب�ق�ي��ة امل �ق��اوم��ة
العربية والإ�سالمية ،ويتم بعدها نقل
املارينز التكفريي �إىل �إيران ورو�سيا.
�إرها�صات احلرب «الإ�سرائيلية» على
لبنان بوا�سطة التكفرييني الذين بد�أت
جحافلهم بالو�صول واالنت�شار ،والغطاء
ال�سيا�سي من بع�ض الأغبياء والتابعني
ل �ل �م �� �ش��روع الأم �ي��رك � ��ي ،مت ت ��أم �ي �ن �ه��م،
وحادثة عر�سال مثال على ذل��ك ،بعدما
ب �ق��ي اجل �ي ����ش ي�ت�ي�م�اً وم �ت �ه �م �اً ،وح��رك��ة
«الأ��س�ير» النقالة يف با�صاته ،والتي لن
تهد�أ ،وميكن ملن يح ّركه �أو ي�ستخدمه �أن
يجعله بدي ً
ال عن «بو�سطة عني الرمانة»
لإ�شعال الفتنة.
ي�ت�ل�ه��ى امل �� �س ��ؤول��ون ب ��ال ��زاوج امل��دين
ودميقراطية االنتخابات و�سل�سلة الرتب
وال � ��روات � ��ب ،وي �غ �م �� �ض��ون �أع �ي �ن �ه��م ع��ن
اخلطر احلقيقي الذي لن ُيبقي �أخ�ضر
وال ياب�ساً.
ذل ��ك ه��و امل �� �ش��روع «الإ� �س��رائ �ي �ل��ي» -
الأمريكي اجلديد ..فهل ينجح؟
اجلواب� :سيف�شل ب�إذن اهلل كما ف�شلت
امل�شاريع ال�سابقة ،و�ستنت�صر املقاومة
و�أهلها ،وعلى العقالء يف لبنان ،خ�صو�صاً
ال�سنة وال�شيعة� ،أن ي �ب��ادروا لتح�صني
ُّ
�ساحتهم ،ف�ـ«�إ��س��رائ�ي��ل» لي�ست حري�صة
ال�سنة وال على ال�شيعة ،والدليل
على ُّ
�أن �أه ��ل فل�سطني ك�ل�ه��م م��ن امل�سلمني
ال���ُّ�س�ن��ة ،وه ��م �أول م��ن ُذب �ح��وا ُ
وط� ��ردوا
واح � ُت �ل��ت �أر� �ض �ه��م ،وم ��ا زال� ��وا ُي�ق�ت�ل��ون،
لكن التكفرييني ال��ذي��ن يحملون ل��واء
ال�سنة زوراً مل يقتلوا «�إ�سرائيلياً»
�أه��ل ُّ
ح�ت��ى الآن ،ومل ي��وج �ه��وا � �ص��اروخ �اً �أو
طلقة ر�صا�ص ،لأنهم �صنيعة املخابرات
الأم�ي�رك �ي ��ة و�أخ ��وات� �ه ��ا م ��ن امل �خ��اب��رات
العربية.
الفتنة قادمة ،واالنفجار على الأب��واب،
ف��إم��ا �أن نقع فيهما جميعاً ون��دف��ع الثمن
م��ن ال��دم��ار وال�ت�ه�ج�ير و��ض�ي��اع الق�ضية،
�أو ن�ب��ادر للوحدة والعقل واحل ��وار ،لإن�ق��اذ
لبنان وفل�سطني و�سورية ..فهل من ي�سمع
ويعقل؟

د .ن�سيب حطيط
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ُ
منهم من قاتل في سورية وقتل

َ
ّ
من هم فارو «فتح اإلسالم» من سجن رومية؟
مل ي�س َع م�ساجني وراء الفرار من ال�سجن الأكرب يف لبنان وهو ال�سجن
امل��رك��زي يف روم�ي��ة ،كما فعل املوقوفون من تنظيم «فتح الإ��س�لام» ،الذين
�سجلوا رقماً قيا�سياً يف عدد م ّرات تنظيم حماوالت هروب جماعي ،فنجحوا
ّ
حيناً و�أخفقوا �أحياناً ،ويف احلالني تركوا قلقاً كبرياً يف حميط ال�سجن ويف
داخله ،خ�صو�صاً يف ما ي�س ّمى «طابق الإرهاب» يف مبنى املحكومني (ب) ،حيث
يقبعون بانتظار حماكمتهم �أو العفو عنهم على غرار ما حدث عام ،2005
عندما ُفر�ض عفو عام عن اجلماعات الإ�سالمية التي قاتلت اجلي�ش اللبناين
يف جرد ال�ضنية عام  ،2000وحاولت تنفيذ تفجريات �إرهابية �ض ّد �سفارات يف
بريوت عام .2003
ق ّلما مي ّر �أ�سبوع �أو �شهر من دون ح�صول حماولة فرار ملن يطلق عليهم
�صفة «املوقوفني الإ�سالميني» ،فيخطفون الأ�ضواء من �أم��ام ال�سيا�سيني،
وكثرياً ما تت�ض ّمن التقارير الأمنية الر�سمية ،وب�شكل �شبه يومي� ،أخباراً عن
�شجار �أو اعتداء يقوم به ه�ؤالء املوقوفون على �سجناء �آخرين� ،صادف ّ
حظهم
�أنهم وقعوا يف زنزانة واحدة �أو مبنى واحد حتت رحمة م�ساجني ال يعرفون
الرحمة� ،سواء يف �إ�صدار الفتاوى بالقتل وال�ضرب� ،أو ممار�سة التعذيب حتى
�إزهاق الروح.
ّ
فمن هم امل�س�ؤولون يف تنظيم «فتح الإ�سالم» �أو العنا�صر الذين متكنوا
من الفرار �إما �إىل جهات جمهولة ،و�إما �إىل �سورية للقتال �إىل جانب فرع
تنظيم «القاعدة» هناك ،و«جبهة الن�صرة واجلهاد يف بالد ال�شام» ،وبع�ضهم
ُقتل� ،أو حاولوا وا�ستطاعوا تن ّف�س احلرية للحظات معدودة ،قبل �أن يعاد
�إلقاء القب�ض عليهم والز ّج بهم يف زنازينهم املجهزة على �أكمل وجه ،حتديداً
من حيث �أجهزة الهواتف اخللوية التي تربطهم بالعامل اخلارجي ،وك�أنهم
يعي�شون فيه مثل �أي مواطن �آخر؟
وليد ح�سن الب�ستاين�« :أمري» جمموعة القلمون اخلارجة من رحم «فتح
الإ�سالم» ،وامل�ساعدة لها يف فتح النريان على اجلي�ش اللبناين� ،إذ �إنها قتلت
الع�سكريني يف قلحات .من مواليد عام  ،1964ويحمل اجلن�سية الدامناركية
نْ
ولقبي هما�« :أبو بكر» ،و«�سفيان»� .أوقف ب�صورة وجاهية لدى الق�ضاء يف
� 30آب  ،2007وف ّر من ال�سجن يف  16ت�شرين الثاين  ،2010و ُقتل يف �سورية
نْ
�شبكتي لتنظيم
يف  22ني�سان  2012مع عبد الغني جوهر ،ال��ذي تر�أ�س
«فتح الإ��س�لام» يف ع ّكار ،ن ّفذتا االعتداءين على اجلي�ش اللبناين يف حملة
البح�صا�ص و�شارع امل�صارف يف طرابل�س عام .2008
ق��ام بقطع طريق ال�شمال مع جمموعته امل�ؤ ّلفة من �أب��و بكر ال�سوري،

وفد «حركة األمة» يزور
ضريح الشهيد مغنية
زار وف��د من «حركة الأم��ة» �ضريح ال�شهيد عماد مغنية
يف رو��ض��ة ال�شهيدين يف ب�ي�روت ،يرت�أ�سه ال�شيخ ح�سن عبد
ال��وه��اب ،ال��ذي �أك��د على اال�ستمرار يف م�سرية اجلهاد حتى
حترير املقد�سات ،الفتاً �إىل �أن الدماء الزكية �ستكون م�صابيح
ت�ضيء الطريق حتى حترير القد�س ال�شريف وكل الأرا�ضي
العربية والإ�سالمية.
وو�ضع الوفد �إكلي ًال من الزهر على ال�ضريح با�سم الأمني
العام حلركة الأمة ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي ،بعد قراءة
�سورة الفاحتة على �أرواح ال�شهداء.
كما قامت اللجنة الن�سائية بزيارة ال�ضريح ،حيث كانت يف
ا�ستقبالهم احلاجة �أم عماد مغنية.

وفا�ضل �إب��راه�ي��م حم ّمد املل ّقب ب�ـ«�أب��و �أح�م��د ال�ع��راق��ي» ،ون��اي��ف ال�سعودي،
وحم � ّم��د ال���س�ع��ودي ،وم���ش�ع��ل ح �م��دان م�ف��رح ال���س�ع�ي��دي ال�ظ�ف�يري املل ّقب
بـ«م�شعل ال�شمري ال�سعودي» ،والأخوين ال�سعوديني فار�س و�صنهات �سويلم
�صنهات الوريكة ،بهدف عزل ال�شمال عن باقي املناطق اللبنانية ،ورمى دورية
للجي�ش بقذيفتي «�أر بي جي» و�أ�صاب مَن فيها ،ث ّم جل�أوا ك ّلهم �إىل مغارة يف
القلمون ،وظ ّلوا فيها �إىل �أن ا�ستطاع اجلي�ش اللبناين الق�ضاء على معظم
�أفراد جمموعته ،واعتقاله.

الفحام
ح��اول الهرب معه من �سجن رومية ك� ّل من منجد حم ّمد ن��ور ّ
ودح ��ام �شريف الإب��راه �ي��م ،لكن متّ
امل�ل� ّق��ب ب �ـ«�أب��و ح�ف����ص» ،و«�أب ��و ع��دن��ان»ّ ،
توقيفهما.
عبد النا�صر �سعيد �سنجر� :أحد العنا�صر الفاعلني يف خلية عكار التي
تزعمها عبد القادر م�صطفى �سنجقدار ،واملنبثقة بدورها عن «فتح الإ�سالم»،
واملتفقة معها يف حمل الأفكار التكفريية .لبناين من مواليد الكويت عام
� ،1971أوقف لدى الق�ضاء ب�صورة وجاهية يف � 13أيلول  ،2007وهرب من
�سجن رومية املركزي يف � 13آب  ،2011ويحمل لقبني هما�« :أبو عمر» ،و«�أبو
زيد» ،كان ي�أتي بالأ�شخا�ص الأجانب �إىل �شقة ملحقة مبزرعة �سنجقدار يف
بلدة عيات يف ق�ضاء عكار ،متهيداً لتدريبهم على املتفجرات ،وتولىّ �إح�ضار
الكتب والكمبيوترات �إىل املكتبة ال�شرعية العائدة لتنظيم «فتح الإ�سالم» يف
خم ّيم نهر البارد.
عبد اهلل �سعد ال��دي��ن �شكري :م��ن مواليد الالذقية ع��ام  ،1984يل َّقب
بـ«�أبو عائ�شة» ،و«�أبو علي» ،و«�أبو بكر» ،و«عامر ح�سني» .كان �ضمن جمموعة
الهروب التي خرجت من خم ّيم نهر البارد يف � 2أيلول  ،2007لكن مت توقيفه
و�س ّلم للق�ضاء يف  4ت�شرين الأ ّول  ،2007بعك�س الكثريين م��ن رف��اق��ه يف
املجموعة نف�سها والذين قتلوا ،وهرب من �سجن رومية يف � 13آب  2011مع
�سنجر.
عبد العزيز �أحمد امل�صري :من مواليد حم�ص عام  ،1985ومل ّقب بـ«�أبو
فاطمة» وبـ«�أبو حميد»� .أوقف ق�ضائياً يف  2ت�شرين الأ ّول  ،2007وهرب من
ال�سجن يف � 13آب  2011مع �سنجر و�شكري ،وجت ّند لدخول «فتح الإ�سالم»
يف حم�ص على ي��دي �شخ�صني ي�ع��رف��ان با�سمي «ع�ل�ام» و«�أن ����س» ،و�أطلقه
حممود �إبراهيم منغاين لـ«اجلهاد»� ..أُعطي بطاقة زهرية اللون حتمل ا�سم
«فتح االنتفا�ضة» لعبور حاجز املخابرات ال�سورية ،ودخل لبنان �إىل خم ّيم
للتدريب يف مركز حلوى ،حيث خ�ضع حتت �إ�شراف �سليم علي عبد الكرمي
�صالح املل ّقب بـ«�أبو تراب» ،وفتحي ن�صر ح�سني الع�صادي املل ّقب بـ«�أبو الفداء
التون�سي» ل��دورة يف جتميع ال��دائ��رات الإلكرتونية ،وخمت�صة يف التفجري
والتوقيت والأجهزة الال�سلكية الع�سكرية واملدنية ،حتى �صار مد ّرباً بارعاً يف
هذا املجال ،وعند الق�ضاء على «فتح الإ�سالم» مل يخرج مع قافلة الهاربني،
بل اختب�أ داخل خم ّيم نهر البارد ،حيث �أوقفه مدنيون يف البحر.

عنا�صر �أمنية حتمل احلبل الذي جمعه عنا�صر «فتح الإ�سالم» ملحاولة الهرب

علي املو�سوي

هل يؤدي التنافس ُّ
السني إلى تسوية في جريمة عرسال؟
ال ��ش��ك �أن الأح � ��داث ال�ت��ي ي�شهدها ل�ب�ن��ان يف
املرحلة الراهنة ت�شبه �إىل ح ّد كبري حقبة - 1975
1976؛ جلهة ا�ستهداف اجلي�ش اللبناين والنيل من
هيبته ،والعمل على زج��ه يف ال�صراعات املذهبية،
خ�صو�صاً �إثر جرمية اغتيال ال�شهيد معروف �سعد
يف �صيدا ،وال�ت��ي �أعقبتها �ضغوط �سيا�سية دفعت
اجلي�ش �آن��ذاك �إىل االن�سحاب من املدينة ،ويومها
بد�أت مرحلة تفكك �أو�صال الدولة يف لبنان.
ويبدو �أن احلملة على اجلي�ش عادت لتتكرر مع
انبالج «ثورة الأرز» يف العام  ،2005وبدا هذا الأمر
جلياً من خالل االتهامات التي وجهها «�صقور هذه
الثورة» �إىل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية بالتواط�ؤ مع فريق
الثامن من �آذار ،حتى و�صلت �إىل حد تهديد اللواء
الركن ال�شهيد فرن�سوا احل��اج ب��إدراج��ه مع �ضباط
�آخرين على الئحة الإرهاب الأمريكية ..كان �صاحب
التهديد امل�سمى «املجل�س العاملي لثورة الأرز» ،والذي
وجه بالفعل ر�سائل �إىل الأمني العام للأمم املتحدة
ّ
بان كي مون ،و�إىل الكونغر�س الأمريكي ،طالب فيها
«ب�إ�صدار قرار �ضمن الف�صل ال�سابع فوراً ،وال�سماح
لقوات اليونيفيل بتحقيق ا�ستقرار يحتاجه لبنان
ب�شدة ،وذلك لأن هناك ق�سماً من اجلي�ش وقف مع
الإره��اب�ي�ين يف قطع ال�ط��رق ورف����ض �إع ��ادة فتحها

�أمام العامة ،ولأن اجلي�ش قد مت اخرتاقه من قبل
�ضباط م��ن ال�سوريني والإي��ران�ي�ين» ،على م��ا جاء
يف ر�سائل املجل�س عقب االح�ت�ج��اج ال�سلمي ال��ذي
دعت �إليه املعار�ضة �آن��ذاك يف  23كانون الثاين من
العام  ،2007للمطالبة بتحقيق ال�شراكة الوطنية
يف احلكم و�إ�سقاط حكومة الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة
الأوىل ،التي فقدت ميثاقيتها بعد خ��روج ال��وزراء
ال�شيعة منها.
مل تنقطع حملة التج ّني ال�ت��ي يقودها فريق
«العبور �إىل ال��دول��ة» ،على اجلي�ش ،فا�ستمرت وما
ت��زال ،و�أب��رز «جنومها» النائبان امل�ستقلبيان معني
امل��رع�ب��ي وخ��ال��د ال���ض��اه��ر ،ح�ت��ى �أن درج ��ة احلقد
و�صلت لدى الأخري �إىل حد و�صفه اجلي�ش اللبناين
بـ«جي�ش االحتالل» عقب انت�شاره يف بع�ض املناطق
احلدودية يف عكار العام الفائت.
وراهناً ،وبعد جرمية عر�سال ،يبدو �أن التناف�س
املذهبي ب�ين «امل�ستقبل» ورئي�س احلكومة جنيب
م�ي�ق��ات��ي دف�ع�ه�م��ا �إىل ال�ت���س��اب��ق ع�ل��ى ت�ع�ط�ي��ل دور
اجلي�ش والنيل من هيبته ،مراعاة ل�شارعهما؛ من
�أجل ح�سابات انتخابية �آن ّية.
ويف هذا ال�صدد ،ق�صد وفد كتلة نواب «امل�ستقبل»
وزارة ال��دف��اع ،ح�ي��ث ال�ت�ق��ى ق��ائ��د اجل�ي����ش العماد

ج��ان قهوجي لإي �ج��اد ت�سوية للجرمية امل��ذك��ورة،
وق��د �سبقت ه��ذا ال�ل�ق��اء حت��رك��ات ت�صعيدية ع��دة
لـ«امل�ستقبل» وملحقاته حتت �شعار «رف��ع احل�صار
عن عر�سال» ،كذلك تهديدات �أطلقها نواب امل�ستقبل
وال�شيخ الأ�سري بالنزول �إىل ال�شارع يف كل لبنان يف
حال ا�ستمرار الإجراءات الأمنية الرامية �إىل ت�سليم
املعتدين على اجلي�ش يف عر�سال ،يف حني حتدثت
معلومات عن تهريبهم �إىل خارج البلدة.
فج ّل ما ي�سعى �إليه هو
�أم��ا الرئي�س ميقاتيُ ،
ت�برئ��ة رئي�س بلدية ع��ر��س��ال علي احل �ج�يري ،ويف
هذا ال�سياق ك�شف م�صدر وا�سع االطالع �أن ميقاتي
ّ
تدخل لعدم �إدارج احلجريي على الئحة املطلوبني،
واالكتفاء باال�ستماع �إليه ك�شاهد يف اجلرمية الآنفة
ال��ذك��ر ،و� ْأخ ��ذ �إف��ادت��ه �ضمن مهلة �أرب ��ع �ساعات ال
�أكرث.
يف املح�صلة ،يبقى ال�س�ؤال الأه��م :هل �سي�ؤدي
التناف�س املذهبي والطموح لدى بع�ض امل�س�ؤولني
�إىل «ت�سوية» جلرمية عر�سال ،ت��أت��ي على ح�ساب
دماء ال�شهداء� ،أم تكون عر�سال البداية لعملية �إزالة
ال�سالح املتف ّلت عن كامل الرتاب اللبناين؟

ح�سان احل�سن
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مقابلة
مراد :أميركا طلبت من لبنان النأي بنفسه
عن أحداث سورية ..وإال ارتدت التداعيات عليه سلبًا
ماذا بعد االعتداء على اجلي�ش اللبناين يف عر�سال؟ هل ممنوع عليه ا�ستعادة هيبته؟ وهل جنح املجرمون
بالتلط��ي وراء طائفته��م؟ وم��ا اجلديد يف الو�ض��ع ال�سيا�سي يف �سورية؟ ه��ل اقتنع الغرب ب�أن��ه ال ميكن �إزالة
النظام؟ وما هي اخلطوط احلُمُ ر ال�سورية التي ال ميكن للرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد القبول بها؟
رئي�س «ح��زب االحت��اد» الوزير ال�سابق
عبد الرحيم مراد يك�شف يف حديثه جلريدة
ال�ساحتي
نْ
«الثبات» عن �آخر التطورات على
الإقليمية واملحلية ،و�إليكم احلوار الآتي:
يعترب عبد الرحيم مراد �أن اجلرمية
الب�شعة ال�ت��ي ح�صلت يف ع��ر��س��ال مل تكن
م��وجّ �ه��ة فقط �إىل اجلي�ش ال�ل�ب�ن��اين ،لأن
االع �ت��داء ط��ال ال���ش�ع��ب ال�ل�ب�ن��اين ب��أ��س��ره،
ف��امل ��ؤ� �س �� �س��ة ال �ع �� �س �ك��ري��ة ت �خ ����ص ج�م�ي��ع
اللبنانيني ،وه��ي ال�صمام الأخ�ير حلماية
ه� ��ذا ال ��وط ��ن م ��ن ال �ت �� �ص��دع يف ظ ��ل ه��ذه
الظروف الع�صيبة.
يو�ضح رئي�س ح��زب االحت��اد �أن �إلقاء
التهم بالعموم على �أهايل عر�سال ال ت�ص ّح
يف هذا املجال ،يقول« :فيها ظالمية للنا�س
التي ب�أغلبها مغلوب على �أمرها ،فمن نفّذ
اجلرمية هم بع�ض النا�س من عر�سال ومن
خارجها ..يف عر�سال �أنا�س �شرفاء و«�أوادم»،
كحال كل البلدات ،املطلوب التحرك لقب�ض
املطلوبني ،وعلى الق�ضاء الع�سكري قول
كلمته ،والأم��ور ب�سيطة و�سهلة �إن توفرت
ال�ن��واي��ا والإرادة ال�سليمة ،وال �أع�ت�ق��د �أن
قيادة اجلي�ش تقبل بامل�ساومة على هيبتها
يف هذا املجال» .ن�س�أله عن الفلتان الأمني
ال � ��ذي ي �ظ �ه��ر م ��ن ح�ي�ن �إىل �آخ� � ��ر ،ي ��رد:
«امل�شهد التطريف الذي يطفو يف كل فرتة،
�سواء يف طرابل�س �أو عكار �أو �صيدا �أو البقاع
الأو�سط ،يُ�ضعف من هيبة الدولة واجلي�ش،
ف��احل��زم م��ن قبل ال�ق�ي��ادة الع�سكرية �أم � ٌر
م �ط �ل��وب ،ل�ك��ن ا��س�ت�ت�ب��اب الأم� ��ن ال ي�ك��ون
بالعنف وح ��ده ،ب��ل باحلكمة �أي���ض�اً ُت��رب��ح
املعارك ،وبكلفة �أدن��ى»� .س�ألناه عما يُحكى
من ت�سوية ،وعن وجود ح�سابات لدى بع�ض
الفرقاء والقيادات الع�سكرية وال�سيا�سية،
وع�م��ا �إذا ك��ان الأم ��ن ُي�ف��ر���ض بالرتا�ضي،
ي�ج�ي�ب�ن��ا م� ��راد« :ال �ك�ل�ام ك �ث�ير ،ن�ح��ن من
قبَلنا نرف�ض الت�سويات على ح�ساب دماء
اجلي�ش و�أمن املواطن ،ون�أمل بعدم ح�صول
ذلك ،ما نعرفه وما ن�ؤكده �أنه يف داخل كل
طائفة ه�ن��اك �أن��ا�� ٌ�س �صاحلون وط��احل��ون،
وعلى جميع القوى ال�سيا�سية رفع الغطاء
ال�سيا�سي عن �أي خمل بالأمن».
تخريب متعمَّد
يت�أ�سف م��راد م��ن تلطّ ي البع�ض وراء
ال�ط��ائ�ف��ة ال����سُّ �ن�ي��ة حل�م��اي��ة بع�ض اجل��رائ��م
واالرت �ك��اب��ات ،ي�ق��ول« :ه�ن��اك ح��ال��ة تخريب
م�ت�ع� َّم��دة داخ ��ل ال�ط��ائ�ف��ة ال����سُّ �ن�ي��ة ،ال���ش��ارع
ال�سُّ ني ك��ل «ع �م��ره» ��ش��ارع وط�ن��ي وع��روب��ي،
وه��و احل��ال��ة ال ��ذي ي���ض��م ج�م�ي��ع احل ��االت،
وتق�صّ د و�ضعه يف قف�ص طائفي �أو مذهبي ال
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ي�صح يف الأ�صل ..ال�سُّ نة لي�سوا طائفة ،هم
�أم� ��ة ،وه ��ذا الأم� ��ر ل��ن ي �ط��ول م�ه�م��ا فعلوا
ومهما �شغلوا على املو�ضوع ،وهذه الظواهر
�سترتاجع �سريعاً ،لأن الدين الإ�سالمي دين
�أخالق ورحمة ،وما ن�شهده هو اال�ستثناء ال
القاعدة ،ونحن اليوم ،مع الأ�سف ،يف لبنان
ن�شهد ت�ب�ع��ات �سيا�سة ال �ن ��أي ب�أنف�سنا عن
م�شهد ال���س��وري ،لأن امل�س�ؤولية احلقيقية
ت �ك��ون مب�ع��اجل��ة ال�ق���ض��اي��ا ال ال �ت �ه��رب من
ر�ؤيتها».
ي�ؤكد عبد الرحيم م��راد وج��ود ر�سالة
�أمريكية مفادها �أن��ه على اللبنانيني الن�أي
ب��أن�ف���س�ه��م ف �ع�ل�اً ال ق� ��و ًال ع ��ن ال �ت��داع �ي��ات
ال���س��وري��ة ،و�إال ارت ��دت ت��داع�ي��ات ال�ظ��واه��ر
التخريبية عليهم �سلباً ،يقول« :مع الأ�سف،
م �� �س��ار ل �ب �ن��ان غ�ي�ر اجل � ��دي جت ��اه ت�ه��ري��ب
ال�سالح (باخرة لطف اهلل) واملال والعنا�صر
(ك�م�ين تلكلخ) م��ن ال�ب�ق��اع وال���ش�م��ال دليل

استتباب األمن
ال يكون بالعنف
وحده بل بالحكمة
أيضًا تُ ربح المعارك..
وبكلفة أدنى

ي�ؤكد �ضعف م�ؤ�س�ساتنا ال�سيا�سية والأمنية ،ال�ك�لام ع��ن رف����ض تر�شيح الرئي�س الأ��س��د
فالن�أي بلبنان عن تداعيات املنطقة يجب �أن لالنتخابات املقبلة هو ن�سف ملبادئ احلوار،
يكون �إيجابياً ال �سلبياً ،والد�ستور اللبناين ويقول« :ب�إمكاننا تفهّم النظام عدم حماورة
ال ي�سمح لأن ت�ك��ون �أرا� �ض �ي��ه م �ق��راً ومم��راً اجلماعات التكفريية ،لكنه يف نهاية الأمر
لتهريب ال�سالح وخلخلة الأو�ضاع يف �سورية ،ع�ل��ى امل�ع��ار��ض��ة �أن ت�ت��وا��ض��ع ،وع�ل��ى النظام
لأن بذلك تبعات على الوطن� ،سواء من قبل الإق��رار بالواقع ،وبغ�ض النظر عن متثيل
الدولة ال�سورية� ،أو تلك اجلماعات امل�سلحة» .البع�ض ،ح��وار النظام مع �شخ�صيات �أمثال
ويتمنى مراد على اللبنانيني ترك ال�ش�ؤون ال�سادة معاذ اخلطيب ومي�شال كيلو وح�سن
ال�سورية لأه�ل�ه��ا ،لأن��ه وف��ق ر�أي ��ه الت�سوية عبد العظيم وهيثم مناع وب��ره��ان غليون،
�ست�أتي �آج�ل�اً �أم ع��اج�لاً ،و«احل ��وار �سيكون م��ن � �ش ��أن��ه جت�ن�ي��ب � �س��وري��ة امل ��راوح ��ة ال�ت��ي
املخرج الوحيد يف �سورية ،لأنه املعرب ال�صالح ت�شهدها .»..يعقّب مراد« :ال ميكن حماورة
والأ��س�ل��م لتطوير الأو� �ض��اع والإ��ص�لاح��ات ال�ت�ك�ف�يري�ين امل���س�ت��ورَدي��ن م��ن اخل� ��ارج ،وال
ه �ن��اك ،ون �ح��ن ك�ل�ب�ن��ان�ي�ين �سنخ�سر ك�ث�يراً ال�سوريني ال��ذي��ن �أجّ ��روا عقولهم لتيارات
بخلقنا جواً عدائي بني البلدين».
م�ت�ط��رف��ة ،ف �ه ��ؤالء يف ن�ه��اي��ة الأم� ��ر �سيتم
التخلي عنهم مع ن�ضوج الت�سوية الأمريكية
احلوار
 الرو�سية ،لأن��ه يف النهاية الكلمة الف�صلمل��ن مي �وّل ومل��ن ي�سوّق �إع�لام�ي�اً ومل��ن ي�سهّل
ي�ستبعد مراد ح�صول ح�سم ع�سكري يف خمابراتياً ،وال�سعودية وقطر وتركيا الذين
�سورية� ،سواء من جهة النظام �أو من قبل ه��م وراء ت�ضخّ م ه��ذه اجل�م��اع��ات امل�سلحة،
اجل�م��اع��ات امل�سلحة ،ي�ق��ول« :ال امل�سلحني ��س�ي�ت�ج��اوب��ون م��ع �أم�ي�رك ��ا �إن � �ص��در ق��رار
بعد كل هذا الدعم اللوج�ستي والإعالمي التهدئة».
وامل ��ايل ق� ��ادرون ع�ل��ى ت�غ�ي�ير امل �ع��ادل��ة ،وال
ال �ن �ظ��ام ي�ستطيع �أن ي�ن�ه��ي ه ��ذا ال�ف�ل�ت��ان
الت�سوية
الأم�ن��ي م��ع وج��ود ه��ذه التعبئة الطائفية
وال�ع�م�ل�ي��ات االن �ت �ح��اري��ة الإره��اب �ي��ة بحق
يعترب رئي�س حزب االحتاد عبد الرحيم
ال�ن��ا���س وم��راف��ق ال��دول��ة ،ه��ذه اجل�م��اع��ات م��راد �أن احللحلة يف �سورية تبد�أ باالتفاق
التكفريية �أمثال «جبهة الن�صرة» و�أخواتها ب�ين رو�سيا و�أم�يرك��ا ،فرو�سيا بحُ كم ح�سن
ال ميكن �ضبطها م��ن �أي نظام يف العامل ،عالقاتها مع �سورية ب�إمكانها ت�سهيل بع�ض
وع�م�ل�ي��ات ال�ت�ف�ج�ير ب��إم�ك��ان�ه��ا �أن ت�ضرب الأم��ور ،و�أم�يرك��ا بحكم تبعية قطر وتركيا
يف �أي منطقة يف ال �ع��امل ،و��ش�ه��دن��ا بع�ض مل��واق�ف�ه��ا ب��إم�ك��ان�ه��ا ت�ه��دئ��ة ��ص�ق��ور �أج�ن�ح��ة
ال�ت�ف�ج�يرات امل�م��اث�ل��ة يف �أم�ي�رك��ا و�أوروب � ��ا املعار�ضة ال�سورية على تنوّعها ،ويف نهاية
والعراق وباك�ستان.»..
الأم ��ر امل���س��أل��ة ب��ات��ت تنتظر ل�ق��اء الرئي�س
وع��ن ت��و ّق��ع احل��ل ،ب ��ر�أي م��راد احل��وار الرو�سي بوتني مع نظريه الأمريكي �أوباما،
ال ي�ك��ون بفر�ض ال���ش��روط ،وي�شري �إىل �أن ملعرفة وجهة �سري الأزمة ال�سورية».

وهل من خطوط حمر ت�ضعها القيادة
ال �� �س��وري��ة يف ه ��ذا ال �� �ش ��أن؟ ي��و� �ض��ح م ��راد:
«احلوار ال يكون بو�ضع ال�شروط التعجيزية،
هناك نظام وه�ن��اك ر�أي ع��ام يف �سورية� ،إن
تو�صلوا باحلوار ال بالإكراه �أننا مع جميء
رئي�س للجمهورية جديد ،الأمر جائز ،يجب
العودة �إىل ال�شعب ال�سوري ،يف �سورية �أكرث
من ر�أي ،والدميقراطية تعني الأخذ بجميع
ه ��ذه الآراء ،وب ��الإم� �ك ��ان حت��دي��د ال �ف�ترة
الرئا�سية وغ�ير ذل��ك م��ن �أم��ور ،فليُ�ستفتَ
ال�شعب ال�سوري حول هذه الأمور ،ولتكن له
كلمة الف�صل ..واليوم يف ظل ت��وازن امل�شهد
الإقليمي وال��دويل ب�إمكان �إج��راء انتخابات
ن�ي��اب�ي��ة ورئ��ا��س�ي��ة وا��س�ت�ف�ت��اء ،يف ظ��ل رق��اب��ة
دولية �شفافة ي�أمَن لها ال�شعب ال�سوري كما
الر�أي العام الدويل».
وع� ��ن ال � �ع� ��دوان «الإ� �س ��رائ �ي �ل ��ي» ع�ل��ى
�سورية ،ي�ست�شهد مراد بقول �أحد الع�سكريني
لي�ؤكد �أن عدم الرد ال�سوري على «�إ�سرائيل»
م�ؤ�شر قوة ال �ضعف ،يقول« :لو كان النظام
ال�سوري متهاوياً كما يقال ،ل��ردّت �سورية،
ولفتحت امل�شهد ال ��دويل ع�ل��ى م�صراعيه،
وهذا الأم��ر ال ينا�سب �سورية وال حلفاءها،
وال �إ�سرائيل وال حلفاءها».
االنتخابات النيابية
وع� ��ن �إم �ك��ان �ي��ة ت ��أج �ي��ل االن �ت �خ��اب��ات
النيابية يف لبنان ،يتمنى م��راد �إج��راءه��ا يف
م��وع��ده��ا ،وي ��ؤك��د �أن ��ه ال ي�ستطيع �أح ��د �أن
يجزم �إن كانت �ستح�صل �أم ال ،ففي لبنان
امل�ع�ط�ي��ات الأم �ن �ي��ة وال���س�ي��ا��س�ي��ة مت�شابكة
باملعطيات وامل�صالح الإقليمية وال��دول�ي��ة.
البع�ض يتكهن بح�صولها والبع�ض الآخ��ر
ي ��ؤك ��د ع ��دم ح���ص��ول�ه��ا وف ��ق م�ع�ط�ي��ات كل
منهم ،ما هو م�ؤكد ووا�ضح �أن �إبقاء قانون
«ال���س�ت�ين» ي���ش�ير �إىل ت��أج�ي��ل االن�ت�خ��اب��ات،
ولو تقنياً ،وي�ضيف« :رئي�س جمل�س النواب
نبيه ب��ري ي�ؤكد �أن��ه بعد �إعطاء مهلة الـ15
يوماً للجنة امل�صغرة� ،سيطرح كافة امل�شاريع
االنتخابية �أم ��ام الهيئة ال�ع��ام��ة لالختيار
والت�صويت ،ومب��ا �أن م�شروع قانون اللقاء
الأرث��وذك���س��ي يحظى ب�أغلبية نيابية ،فمن
املتوقَّع �أن ميرّ».
يحبّذ مراد ال�سري بلبنان دائرة واحدة
وف ��ق ال�ن�ظ��ام ال�ن���س�ب��ي� ،أو الن�سبية �ضمن
الدوائر الكربى ،يقول« :بل ٌد �صغري ومتنوع
كلبنان ،الن�سبية م��ع ال��دوائ��ر ال�ك�برى هي
الأف �� �ض��ل� ،أو ال�ن���س�ب�ي��ة ��ض�م��ن امل�ح��اف�ظ��ات
اخل �م �� ��س� � .ش �خ �� �ص �ي �اً ،ال �أح � � ّب ��ذ ال �ق��ان��ون
الأرثوذك�سي ،لكن �إذا خُ يرّ ت بني عدم �إجراء
االنتخابات النيابية ،والقانون الأرثوذك�سي،
فحتماً �س�أكون �إىل جانب القانون الأخ�ير،
ل �ك��ن ب�ي�ن ال �ق��ان��ون الأرث��وذك �� �س��ي وق��ان��ون
ينا�صف بني الن�سبية والأك�ثري��ة ،ف�س�أختار
حتماً القانون املختلط».

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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ُ
دور الحـضــــانـــــة

مـوت وتـحـرش

أن تضع ابنك الرضيع صباحًا مع ابتسامة
تعلو ثغره ،في مكان يفترض بأنه آمن،
وتستلمه جثة هامدة ظهرًا من دون معرفة
األسباب ،لهو أمر ال يقبله العقل وال قلب.
بين الموت واإلصابة والضرب والتحرش
الجنسي ،فجائع كبرى حدثت ألطفال في
بعض دور الحضانة العاملة في بيروت ،رغم
أن أقساطها الشهرية تكاد تكون خيالية.
ات�صال يتلقاه الوالد من �أح��د امل�ست�شفيات
بوجود طفلته فيها بعد �ساعات على �إيداعها يف
�إحدى دور احل�ضانة ،لكن ذلك الوالد فجع عندما
ر�أى طفلته جثة ه��ام��دة زرق ��اء ال �ل��ون ،عينيها
جاحظتني ،فمها مفتوحاً ،ويديها م�شبوكتني،
�أُدخ�ل��ت جثة الطفلة �إىل الت�شريح ملعرفة �سبب
ال��وف��اة ،فت�ضاربت التقارير الطبية ح��ول �سبب
وفاتها ،هل هو االختناق باحلليب جراء الإهمال
يف مراقبتها وه��ي ت ��أك��ل �أو �إط�ع��ام�ه��ا م��ن قبل
�إحدى املربيات� ،أم �ضربة قوية على الر�أ�س ،تقدم
وال��د الطفلة ب�شكوى �ضد تلك احل�ضانة �إىل
وزارة ال�صحة العامة ،التي �أر�سلت طبيباً خمت�صاً
وج �ه��ازاً للك�شف ،فتبني �أن احل�ضانة خمالفة
ل�شروط الرتخي�ص املعطى ل�ه��ا� ،إذ ال تديرها
مديرة م�س�ؤولة �أو نائبة عن املديرة� ،أما املمر�ضة
فال حت�ضر �إىل مبنى احل�ضانة ،لأنها تعمل يف
م�ست�شفى خ��ا���ص ،وك��ذل��ك الطبيب مل يعاين
الطفلة خالل  38يوماً من وجودها يف احل�ضانة،
ما يخالف التعهد املوجود يف ملف الرخ�صة.
ل��و ح��دث��ت ه ��ذه ال �ف��اج �ع��ة يف �أي ع��ا��ص�م��ة
�أخ ��رى ،ل��ر�أي�ن��ا املجتمع كله يتحرك وينتف�ض،
لكن يف بريوت ،حيث امل�آ�سي الأمنية وال�سيا�سية
�أك �ث�ر ��ض�ج�ي�ج�اً ،ت���ض�ي��ع الأح� � ��داث الإن���س��ان�ي��ة
واالجتماعية.
ف�ق��د �سبق �أن خ��رج��ت �إىل ال�ع�ل��ن ف�ضيحة
م��دوي��ة ع��ن ت� ��ورط جن��ل ��ص��اح�ب��ة �إح � ��دى دور
احل�ضانة يف بريوت ،ابن الثالثة ع�شر ،بالتحر�ش
اجلن�سي بالأطفال ،وقد بقي الأمر طي الكتمان
ل�غ�ي��اب امل��راق�ب��ة وامل�ت��اب�ع��ة النف�سية واجل�سدية
للأطفال� ،إىل �أن �أ�صيب طفل بنزيف ح��اد ،ما
�أدى �إىل افت�ضاح �أمر الفتى ،لكن امل�ؤ�سف �أن هذه
احل�ضانة مل تقفل �أبوابها �سوى لأ�شهر قليلة
لتعود م��ن ج��دي��د وت�ستقبل امل��زي��د وامل��زي��د من
الأطفال حتت الإدارة نف�سها.
ويجدر بنا الت�سا�ؤل هنا ،ملاذا مل تعمد دائرة
«الأم والولد» يف وزارة ال�صحة العامة �إىل الك�شف
دوري� � �اً ع��ن امل �خ��ال �ف��ات ال �ع��دي��دة ل ��دور ح�ضانة
الأط�ف��ال ،التخاذ التدابري القانونية والإداري��ة
يف حق احل�ضانة املخالفة ،بد ًال من انتظار وفاة
طفلة بريئة �أو �إ�صابة طفل جراء حادث اغت�صاب
�أليم وم�ؤ�سف للقيام بالإجراءات املنا�سبة؟
و�أك �ث��ر م ��ن ذل� ��ك ،ث �م��ة �� �ص ��راع ب�ي�ن ن�ق��اب��ة
احل���ض��ان��ات املتخ�ص�صة ،ون�ق��اب��ة �أ� �ص �ح��اب دور
احل�ضانة يف لبنان ،فالنقابة ال ت�ستطيع القيام
ب� ��أي دور ح�ي��ال دور احل���ض��ان��ة غ�ير امل��رخ���ص��ة،

حيث ي�ستطيع طالب الرتخي�ص �أن يهرب �إذا
طلب منه ال �ت��زام ��ش��روط الرتخي�ص والك�شف
على دار احل�ضانة ،وق��د تبني �أن هناك الكثري
م��ن دور احل�ضانة يف ب�ي�روت ت�ستقدم مربيات
غ�ير متخ�ص�صات للعناية ب��الأط�ف��ال ،ب��د ًال من
ح��ا��ض�ن��ات جم � ��ازات ،م��ا ي���ض��اع��ف م��ن خم��اط��ر
تعر�ض الأطفال للحوادث ،فهناك  80يف املئة يف
لبنان من دور ح�ضانة الأطفال ،ال تلتزم �شروط
ال
الرتخي�ص القانوين� ،أو �أنها غري مرخ�صة �أ�ص ً
وفقاً للأ�صول القانونية.

هناك الكثير من دور
الحضانة في بيروت
تستقدم مربيات غير
متخصصات للعناية
ال من
باألطفال بد ً
حاضنات مجازات

وال ي�ع�ن��ي ذل ��ك �أن الأه� ��ل وذوي الأط �ف��ال
ي�ب�ق��ون خ� ��ارج امل �� �س��اءل��ة� ،إذ ع�ل�ي�ه��م ق�ب��ل و��ض��ع
�أطفالهم يف دور احل�ضانة� ،أن ي�ستعلموا ويدققوا
يف كفاءتها ومراعاتها معايري ال�سالمة والأمان
للعناية بالطفل.
�إن ثمن الإه�م��ال يدفعه الأط�ف��ال الأب��ري��اء
وذووه ��م ،فهل �سيموت م��زي��د م��ن الأط �ف��ال �إذا
مل تتمكن الإدارات املخت�صة من �إغ�لاق دكاكني
احل �� �ض��ان��ات؟ ث�م��ة ال�ك�ث�ير م��ن احل � ��وادث ال�ت��ي
تقع يف دور احل�ضانة ،وال يك�شف عنها النقاب
لأ�سباب �سيا�سية �أو طائفية �أو عائلية �أو غريها..
وكل ذلك ي�ستوجب �إي�لاء مو�ضوع دور ح�ضانة
الأطفال العناية الكافية ،كما ي�ستوجب �ضرورة
ت���ش�ك�ي��ل ه �ي �ئ��ات و�أج� �ه ��زة م�ت�خ���ص���ص��ة ،ل��دي�ه��ا
�صالحيات خا�صة للك�شف على دور احل�ضانة،
قبل الرتخي�ص وبعده ،وب�صورة دائمة وم�ستمرة.
يف خ���ص��و���ص الأح� � ��داث امل ��ؤ� �س �ف��ة امل�ت�ت��ال�ي��ة
التي يُك�شف بع�ضها ويتم الت�سرت على البع�ض
الآخ� � ��ر ،ا��س�ت�ن�ك��ر ن�ق�ي��ب �أ� �ص �ح��اب احل �� �ض��ان��ات
املتخ�ص�صة �شربل �أب��ي ن��ادر م��ا ج��رى ،و�أك��د �أن
«احل�ضانات غري امل�ستوفية لل�شروط املن�صو�ص
ع�ل�ي�ه��ا يف امل��ر� �س��وم  12286ال �� �ص��ادر يف ت��اري��خ
� 2004/04/15أو يف املر�سوم  4876ال�صادر يف
ت��اري��خ  2010/08/10وغ�ير املرخ�ص لها ،التي
رغم خمالفتها الفا�ضحة للقانون ،ت�شرع �أبوابها
وت�ستقبل الر�ضع وال�صغار ،م�ستخفة بامل�س�ؤولية
الكبرية امللقاة على عاتقها ،حارمة �أطفالنا من

الرعاية اجل�سدية والنف�سية والبيئية وال�صحية
املنا�سبة».
و�أع� �ل ��ن �أن «ن �ق��اب��ة �أ�� �ص �ح ��اب احل �� �ض��ان��ات
املتخ�ص�صة يف لبنان ،ت�ؤكد رف�ضها لواقع احلال،
وقبول م�س�ألة الأم��ر ال��واق��ع» ،مطالباً الأجهزة
املخت�صة بالعمل على معاجلة ملف احل�ضانات
غ�ير القانونية« ،ع�بر �إل��زام�ه��ا بالرتخي�ص� ،أو
العمل على �إقفالها ،يف ح��ال عجزت عن ت�أمني
تلك ال�شروط التي ت�ضمن حق الطفل وحمايته،
بحيث متنع حت��وي��ل احل�ضانات �إىل ب ��ؤر ت�ضج
بالإهمال والفو�ضى».
لكن للنقابة هنا ق�ضية �أخ��رى ،حيث توجد
يف لبنان نقابتان للح�ضانة ،الأوىل ه��ي نقابة
احل�ضانات املتخ�ص�صة ،وتعترب ر�سمية وتابعة
ل ��وزارة ال�صحة م�سجل حت��ت لوائها نحو 250
دور ح�ضانة ،فيما تبقى � 300أخ ��رى خارجها،
حيث يبقى الت�سجيل غري �إل��زام��ي� ،أم��ا النقابة
الأخرى ،فبقيت غري منظمة ،حماولة التن�سيق
مع وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ،وال يعرف اليوم
ما �إذا كانت م�ستمرة يف عملها �أم توقفت.
رغ��م ال �� �ص��ورة ال �� �س��وداوي��ة ال���س��اب�ق��ة ،جت��در
الإ��ش��ارة �إىل �أن بع�ض دور احل�ضانات يف بريوت
ت�ستويف ال�شروط الدولية ولي�س املحلية فقط،
وه��ي تخ�ص�ص عناية كاملة للأطفال ،وبرامج
تربوية وتعليمية �شيقة ومنا�سبة لنمو الطفل.
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عربي
تصـــالـحـوا ..لـــم يتـصـــالـحـوا

المصالحة الفلسطينية ..واللغز المكشوف
ي��ت��ف��ق امل���ح���ل���ل���ون ،وك���ذل���ك ع����دد ك��ب�ير من
امل�����س���ؤول�ين الفل�سطينيني ال���ذي���ن ���ش��ارك��وا يف
اج���ت���م���اع���ات امل�������ص���احل���ة يف ال����ق����اه����رة ،ع���ل���ى �أن
االجتماعات املذكورة مل حتقق اخرتاقاً كبرياً،
ه���ي ب����الأح����رى مل حت��ق��ق االخ���ت��راق امل��ط��ل��وب،
ول��ع��ل اخل�شية الآن ،ه��ي م��ن ع���ودة �سريعة �إىل
ال�ترا���ش��ق ال��ك�لام��ي وت��ب��ادل االت��ه��ام��ات امل��ع��ت��اد،
ويف ه��ذا ما يف�سر االبتعاد عن ا�ستخدام و�صف
«الف�شل» ،عند الكالم عن حم�صلة جولة القاهرة
الأخرية� ،إذ من �ش�أن �إطالق هذا الو�صف� ،إعطاء
�إ�شارة للناطقني الر�سميني كي يبا�شروا دورهم
املعتاد يف حتميل الآخ���ر وزر ج��رمي��ة الف�شل يف
�إمتام امل�صاحلة ،ويف حالة كهذه� ،ستكون اجلولة
الأخرية �شبيهة بكل اجلوالت التي �سبقتها متاماً،
�أي ك�أنها من�سوخة عنها ،والقيادات املتنبهة لعدم
�إي��ق��اع ال�شعب الفل�سطيني يف م�شكلة ال��ت��ك��رار
حر�صت على التنويع ،فابتكرت مقولة« :اجلولة
مل تف�شل ،ولكنها مل حتدث اخرتاقاً كبرياً».
ورغم كل هذه االحتياطات ،فقد كان هناك
م��ن ���س��ارع �إىل ال��ق��ول �إن «رئ��ي�����س ال�سلطة قد
�أف�شل املفاو�ضات ،بعد تلقيه ات�صا ًال من ال�سفارة
الأمريكية ،قام يف �إثره بالتعطيل واملغادرة ،قبل امل�صاحلة الفل�سطينية واجب �شرعي ووطني ..ومطلب �شعبي
و�ضع اللم�سات اخلتامية على اتفاق �شبه ناجز»،
ب��امل��ق��اب��ل حت���دث �آخ����ر ع��ن �أن «ح��م��ا���س ال تريد
وقائع
امل�صاحلة �أ���ص�لاً ،وه��ي ت��ع��اين انق�ساماً داخلياً
ب�ش�أنها ،ك��ان �سبباً يف التعطيل ،و�إف�����ش��ال جولة
يف م��ا �أم��ك��ن ال���وق���وف ع��ل��ي��ه م��ن ت�سريبات
ال��ق��اه��رة امل��ح��اط��ة ب��ت��وق��ع��ات ك��ب�يرة» ،وب�ي�ن ه��ذا امل�����ش��ارك�ين يف االج��ت��م��اع��ات ،ف����إن املجتمعني قد
وذاك ،جاء من يذكر مبقوالت �سابقة «لن حتدث �أجن���زوا خطوة �صغرية يف ك��ل ملف على ح��دى،
م�صاحلة �أبداً� ،أمل �أقل لكم هذا»؟
دون التو�صل �إىل ات��ف��اق �إج��م��ايل ح��ول �أي من

امللفات املعرو�ضة للنقا�ش ،ناهيك ع��ن االتفاق
الكامل على بنود امل�صاحلة كافة.
يف ال��وق��ائ��ع ت��ري��د ح��م��ا���س ات��ف��اق��اً ع��ل��ى ت�شكيل
«حكومة الوحدة» ،وت�أ�سي�س كافة النقا�شات الالحقة،
حول كل املو�ضوعات على هذا الإجن��از ،بينما ت�سيطر
على دم��اغ رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية ،كلمة واحدة
يراها مفتاحاً لكل تطور هي« :االنتخابات».
ل��ذل��ك ه��و ي��ري��د رب��ط ت�شكيل احل��ك��وم��ة امل�ؤقتة
باالنتخابات ،وي��ح��دد للحكومة مهمة تنتهي خالل
ثالثة �أ�شهر ،تكون قد �أجنزت االنتخابات يف نهايتها،

حركة «فتح» جددت
مطالبتها بأن يكون
الخارج كله (أقطار اللجوء
والشتات) دائرة واحدة..
بينما اقترحت «حماس»
أن يكون الخارج موزعًا على
ست أو ثماني دوائر

الـتــجـــــربـــــــة والـتــوقــعـــــــات
ثمة من يح�سم بالقول� :إن امل�صاحلة م�ستحيلة ،معيداً التذكري
بجملة من الوقائع القائمة على الأر�ض ،والتي �أفرزت قوى ال تريد
امل�صاحلة ،ومتلك ما يكفي من �إمكانات القدرة على تعطيلها متى
�شاءت ،ومن ه�ؤالء من يرى �أن حجم االفرتاق بني اجلانبني (طريف
االنق�سام) ال ميكن ردمه ،وهنا يح�ضر �أي�ضاً احلديث عن ت�أثريات
�إقليمية ودولية ،وبالتحديد الكيان ال�صهيوين والواليات املتحدة
الأمريكية ،وقد كان الفتاً لالنتباه ،ومع �أوىل امل�ؤ�شرات على تعرث
م�شاورات القاهرة ،احلديث عن �أن رئي�س ال�سلطة تلقى ات�صاالت
حت��ذره من موا�صلة ال�سري يف �إجن��از امل�صاحلة ،ويف رواي��ة �أخ��رى
تردد �أن الأمريكيني ات�صلوا بال�سيد عبا�س ،وه��ددوا ب�إلغاء اللقاء
املرتقب مع الرئي�س الأمريكي ب��اراك �أوباما ،يف حال تكللت جولة
القاهرة باالتفاق على بنود امل�صاحلة ،الرواية الثالثة ،وهي �أقرب
�إىل الت�صديق ،تتعلق بكالم �أمريكي عن نية �أوباما دفع املفاو�ضات
يف زيارته القادمة الربيع املقبل ،والطلب �إىل عبا�س الرتيث لر�ؤية
النتائج التي ق��د تتح�صل ع��ن ه��ذه ال��زي��ارة ،ب��دل تقييد نف�سه يف
مندرجات بناء النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني اجلديد.
رمب��ا ت��ك��ون ه��ذه ال��رواي��ات واق��ع��ي��ة ،ورمب���ا ت��ك��ون م�ستندة �إىل
جمرد التجربة ،مع جوالت امل�صاحلة واالجتماعات الفل�سطينية،
ويف احلالني نكون �أم��ام نتائج متقاربة �إن مل نقل متطابقة ،هنا
ي�شري البع�ض �إىل �أن موعد زيارة �أوباما كان معروفاً ،وكالمه عن
حتريك املفاو�ضات كان معروفاً �أي�ضاً ،مثل هذه املعطيات ال تنبت
يف ال��واق��ع ف��ج���أة ،ب��ل مت��ر برتتيبات يعرفها املنخرطون يف عامل
ال�سيا�سة ،والإ�شارة هنا هي �إىل ا�ستبعاد فر�ضية االت�صال املفاجئ
يف حلظة حا�سمة ،ما �أدى �إىل انهيار امل�صاحلة ،والأرجح �أن اجلميع
يتوجه �إىل تلك االجتماعات ولي�س لديه نية االتفاق النهائي ،بل
متابعة التمارين �إن جاز التعبري ،والفرق الوحيد يف هذه املرة ،هو

رفع وت�يرة ال�صوت بقرب التوافق ،مع �أن ارتفاع ال�صوت مل يقنع
كثريين.
بع�ض امل��راق��ب�ين ين�صح ب��ال��ع��ودة �إىل ال��وق��ائ��ع الكت�شاف مدى
اجل��دي��ة ،ت�شكيل احلكومة ب�سرعة ،وه��و ما ت�صر عليه حما�س ،ال
ال للم�شكلة ،بل منطاً جديداً من �أمناط �إدارة الأزمة ،وكلمة
ينتج ح ً
عبا�س ال�سحرية عن االنتخابات ،ال تنتج احلل �أي�ضاً ،والبع�ض من
ه�ؤالء املراقبني ي�شري �إىل ما ميكن اعتباره انزالقاً واعياً �إىل �أوهام
يعرف اجلميع طبيعتها ،كمثل البدء ب���إع��ادة ت�شكيل املنظمة من
انتخابات املجل�س الوطني يف دائرة واحدة� ،أو يف دوائر متعددة ،ويكاد
املراقب ي�صرخ بال�س�ؤال :عما يتحدث ه�ؤالء ،عن انتخابات يف خميم
الريموك ال��ذي جرى تهجري �سكانه ،ومل ت�ستطع الف�صائل حتى
الآن التوافق على ر�ؤية حمددة ب�ش�أن التعامل مع احتالله من قبل
امل�سلحني الذين يعيثون فيه خراباً ونهباً� ،أم يف الأردن ،حيث يكون
التعبري عن الهوية الفل�سطينية جواز مرور �إىل الت�شرد واحلرمان
من نعمة جن�سية جاللة امللك؟ وكيف �سيتم �إح�صاء الفل�سطينيني
يف الأردن وعلى �أي قاعدة؟
االنتخابات كلمة جميلة ،لها فعل ال�سحر ه��ذه الأي���ام ،ولكن
املطلوب من القيادات الفل�سطينية الر�شيدة� ،أن تكون عاملة بال�ضبط
ب�أحوال من تتحدث عنهم ،ولو �أن نية جدية تتوفر حقاً لإعادة بناء
ال �إن كانت النوايا
منظمة التحرير ،لأمكن �إيجاد مئات الطرق ،فع ً
ال �إن كانوا ي��ري��دون و�ضع برنامج وطني ج��دي يجيب
ج��ادة ،وفع ً
على امل�شكالت القائمة ،وتلك النا�شئة يف الواقع الفل�سطيني املعقد
وال�صعب.
ثمة ك�لام يبقى عالقاً يف احللق ،الأف�ضل هو ع��دم قوله الآن
بالذات ،لأن اجلراح عميقة مبا يكفي ،ولأن نظرة الفل�سطينيني �إىل
قواهم ،تت�شكل مبزيج من الريبة ،وعدم الثقة ،وهذا يكفي.

وع��ن��د فتح م��و���ض��وع منظمة ال��ت��ح��ري��ر ،ي��ط��رح �أي�ضاً
م�س�ألة انتخابات للمجل�س الوطني الفل�سطيني.
وهكذا تبدو م�س�ألة ت�شكيل حكومة والت�أ�سي�س على
ه��ذا� ،إ�شكالية ال تلبي مطلب حل فعلي �أو م�صاحلة
حقيقية ،ويظهر مو�ضوع االنتخابات مثل بوابة على
تعقيد �شديد ،مع الإ�صرار على �إجرائها داخ ًال وخارجاً
يف ظروف وافرة ال�صعوبة حتيط بو�ضع الفل�سطينيني
يف �أقطار اللجوء كافة ،خ�صو�صاً العربية التي يرتكز
فيها غالبية الالجئني الفل�سطينيني.
ب�سبب اخلالف حول مدة عمل احلكومة ،والتي
رف�ضت ح��م��ا���س� ،أن تقت�صر على ث�لاث��ة �أ���ش��ه��ر ،كما
رف�����ض��ت ال���رب���ط ب�ي�ن ت�شكيلها و�إج������راء االن��ت��خ��اب��ات
ع��ل��ى م���ا ط��ل��ب��ت ف��ت��ح ،ف��ق��د ج���رى ت���أج��ي��ل ال��ب��ح��ث يف
ه��ذا امللف �إىل موعد يحدد الح��ق��اً� ،أي �أن��ه �صار قيد
ت���أج��ي��ل م��ف��ت��وح ،وت��ق��ول م�����ص��ادر م��ق��رب��ة م��ن حركة
حما�س� ،إن فتح اقرتحت التزامن بني �إ�صدار مر�سوم
ت�شكيل احلكومة ،ومر�سوم الإعالن عن موعد �إجراء
االن��ت��خ��اب��ات ،بينما طالبت حما�س بالت�شكيل ف���وراً،
وحتديد موعد االنتخابات يف وقت الحق.
مو�ضوع االنتخابات ،ظل النقطة الأكرث تعقيداً،
وبرزت هنا خالفات عديدة ،وحتديداً يف ملف انتخابات
امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الفل�سطيني (الإط�����ار الت�شريعي
ملنظمة التحرير الفل�سطينية) ،ات��ف��ق اجلميع على
ن�سبة احل�سم وهي واحد ون�صف يف املئة ،واختلفوا على
الباقي ،وقد تردد كالم عن وجود توافق على اعتماد
الن�سبية ،ولكن م�صادر حما�س نفت حدوث مثل هذا
التوافق ،وقالت �إنه جرى االتفاق �سابقاً يف القاهرة،
ع��ل��ى ان��ت��خ��اب  ٪75وف���ق الن�سبية ،و ٪25وف���ق نظام
ال��دوائ��ر ،ويوجه مقربون من حما�س انتقادات حادة
للكالم من جديد حول الن�سبية ،مالحظة �أن العودة
لطرح ه��ذه امل�س�ألة كنقطة خالفية ميثل ع��ودة �إىل
الوراء ،ويك�شف عن نيات لدى البع�ض بعدم الو�صول
�إىل اتفاق.
م�صادر فتح تقول� :إن احلركة جددت مطالبتها
ب�أن يكون اخلارج كله (�أقطار اللجوء وال�شتات) دائرة
واح����دة ،ويف م��ق��اب��ل ذل���ك اق�ترح��ت ح��م��ا���س �أن يكون
اخل����ارج م���وزع���اً ع��ل��ى ���س��ت �أو ث��م��اين دوائ�����ر ،وه���و ما
رف�ضته فتح وف�صائل املنظمة.
و�أع����ي����دت �إىل واج���ه���ة ال��ن��ق��ا���ش ن��ق��ط��ة خ�لاف��ي��ة
قدمية تتعلق بطبيعة العالقة ب�ين �أع�ضاء املجل�س
الت�شريعي يف ال�ضفة وغ���زة ،وب�ين ع�ضوية املجل�س
الوطني الفل�سطيني ،حما�س تتم�سك مبوقف قدمي
لفتح ،ب����أن ي��ك��ون �أع�����ض��اء الت�شريعي �أع�����ض��اء كاملي
الع�ضوية يف املجل�س الوطني ،بينما تريد فتح ،ومعها
عدد من ف�صائل املنظمة ،الف�صل بني ع�ضوية املجل�س
الت�شريعي ،وع�ضوية املجل�س الوطني.
يف م��و���ض��وع��ي جل��ن��ة احل���ري���ات ال��ع��ام��ة ،وجل��ن��ة
امل�صاحلة املجتمعية ،حدث توافق على متابعة العمل،
بدعم من الراعي امل�صري ،والذي �سيح�ضر اجتماعات
للجنتني تعقد يف غ��زة وال�ضفة ،وميكن �أن يحافظ
عمل هاتني اللجنتني على بقاء زخم يف احلديث عن
امل�صاحلة ،والت�أ�سي�س عليه الحقاً ،لكن ن�شاطهما بحد
ذاته ال يو�صل �إىل امل�صاحلة املن�شودة� ،أو يعول عليه يف
حتقيق االخرتاق املطلوب.
ع���ر����ض ه����ذه ال���وق���ائ���ع ي��ف��ر���ض ال���ت�������س���ا�ؤل ح��ول
تو�صيف م��ا ح�صل بال�ضبط يف اجتماعات القاهرة
الأخرية ،هل هو ف�شل �أم ن�صف ف�شل؟ وهل يعني عودة
�إىل املربع الأول� ،أم �أن من اجتمعوا يف القاهرة �أبقوا
على باب موارب ميكن �أن ي�شرع يف وقت قريب؟

عبد الرحمن نا�صر

( العدد  )250اجلمعة � 15 -شباط 2013 -

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

11

تفاقم الحاجات الصحية للفلسطينيين

الالجئون من سورية ..ومعاناة تأمين تكاليف العالج
مل ي��دف��ع و���ص��ول �أك�ث�ر م��ن � 25أل���ف فل�سطيني الهيئات املعنية مبطالبهم ت�أمني العالج الكامل
من �سورية �إدارة الأون��روا �إىل زي��ادة موازنة ال�صحة باحلد الأدنى حلاالت الع�سر ال�شديد».
فادي عبداهلل؛ طبيب فل�سطيني متابع للق�ضايا
وو���ض��ع خطة ط���وارئ ملواجهة التحديات اجل��دي��دة،
مما �ضاعف معاناة الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان ال�����ص��ح��ي��ة ي���ق���ول« :م�����ش��ك�لات ع���دي���دة يف ال��واق��ع
ال�صحي لالجئني الفل�سطينيني تبد�أ باال�ست�شفاء،
والقادمني من �سورية.
تعاين �سحر (� 7أعوام) الطفلة الالجئة مع �أهلها وال تنتهي باحلاالت ال�صحية الب�سيطة ،ومنها:
ال من الليايل ال�سريرية
م��ن �سورية �إىل خميم ع�ين احل��ل��وة مر�ضاً يف ال��دم ،عدم تغطية �إال جزءاً قلي ً
ت�أقلمت العائلة معه منذ ب�ضعة �سنوات ،حيث كانت وق��ي��م��ة الإق����ام����ة وت��ك��ال��ي��ف ال��ع��م��ل��ي��ات ،وب��ع�����ض
ال�صغرية يف طريقها لل�شفاء منه مع العالج املتوا�صل امل�ست�شفيات املتعاقدة مع الأون���روا ال تتبع �أدن��ى
وامل��ت��اب��ع��ة ال�����ص��ح��ي��ة يف ���س��وري��ة ،ب��ع��د ف�ت�رة ق�صرية م��ق�� ّوم��ات امل��ع��ام��ل��ة الإن�����س��ان��ي��ة امل��ن��ا���س��ب��ة� ،إذ يلج�أ
من الو�صول �إىل لبنان ،اكت�شف اجلميع �أن الأزم��ة الطبيب املعالج �أحياناً بابتزاز املري�ض و�إرغامه
ال�صحية للطفلة �ستت�ضاعف ب�سبب �ضعف ال�ضمانات على دفع مبالغ �إ�ضافية فوق قيمة التحويل ،كذلك
ال�صحية للفل�سطينيني يف لبنان ،وارتفاع كلفة العالج نق�ص الأدوية ،حيث �صيدليات الأونروا خالية من
�أدوي��ة كثرية �أ�سا�سية ،خ�صو�صاً الأدوي��ة ال�شهرية
وتردي خدمات الأونروا ب�شكل عام.
وت��ت��وا���ص��ل حت���رك���ات ال�لاج��ئ�ين الفل�سطينيني ك�أدوية ال�ضغط وال�سكري والكلى ،وحتى العادية
امل��ط��ال��ب��ة بتح�سني ال���ظ���روف ال�����ص��ح��ي��ة ،خ�صو�صاً م��ث��ل �أدوي����ة االل��ت��ه��اب��ات وال�ب�راه���م ،وغ�يره��ا من
لأ�صحاب الأمرا�ض املزمنة عند مراكز وكالة الغوث احتياجات املر�ضى ،والأ�سباب غري معروفة لدى
 الأون��روا يف املخيمات والتجمّعات ،ملنا�شدة �ضمائر العاملني بالعيادات وال�صيدليات ،والالجئون مناملعنيني من هيئات حملية ودولية ،واملطالبة بتوفري �سورية غري معتادين على منط احلياة يف لبنان
العالج الكامل ،حممّلني الوكالة امل�س�ؤولية الكاملة مع غياب ال�ضمانات ال�صحية ،حيث �إنهم معتادون
على جت��اوزه��ا يف �سورية ،مم��ا ي����ؤدي �إىل م�شاكل
عن حياتهم.
اليوم امل�شهد يختلف� ،أع��داد املعت�صمني متزايدة نف�سية و�صحية خ��ط�يرة ،وق���د ���ش��اه��دن��ا م���ؤخ��راً
بعد الأزم���ة ال�����س��وري��ة ،وا���ض��ط��رار م��ئ��ات الآالف من حالة انتحار لرجل مل ي�ستطع التكيّف مع و�ضعه
ال�����س��وري�ين وال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي�ين مل���غ���ادرة ���س��وري��ة ،حيث اجلديد يف لبنان».
وي��ط��ال��ب املعت�صمون الأون�����روا ب��ات��خ��اذ ق��رار
ال�ضمانات ال�صحية والتعليمية واحلياتية ،واللجوء
�إىل لبنان هرباً من امل��وت ،ليجدوا حتديات من نوع �سريع ب��زي��ادة تدريجية ل��ف��ات��ورة ع�لاج �أ�صحاب
الأم����را�����ض امل�ستع�صية دون ا���س��ت��ث��ن��اء ،لت�شمل
�آخر غري معتادين عليه.
�أب��و ط��ارق �سامل الالجئ وعائلته من �سورية مر�ضى ال�سرطان ،والتال�سيميا ،و�أمرا�ض القلب،
يقول« :يف لبنان يتحوّل املر�ضى �إىل مت�سولني والت�صلب ال��ل��وي��ح��ي ،و�أم���را����ض ال��ك��ل��ى وغ�يره��ا
يف ال��ط��رق��ات وع��ل��ى �أب����واب امل�����س��اج��د وامل���ؤ���س�����س��ات مب��ع��دل  100يف امل��ئ��ة ك��ح��د �أدن�����ى ،ك��ذل��ك الأخ���ذ
اخلريية ،وال تقوم الأون���روا وال الدولة بتغطية بعني االعتبار و�ضع الالجئني الفل�سطينيني من
تكاليف ال��ع�لاج ،حيث يغدوا �أ�صحاب الأم��را���ض �سورية وما ينا�سبهم من ترتيبات وبرامج �صحية
امل�ستع�صية بحكم الأم��وات نتيجة جتاهل جميع منا�سبة ،وا�ستكمال اجلهود املبذولة من املديرة

جل البحر ..وقتلى الطريق العام
يقع جتمّع ج��ل البحر عند امل��دخ��ل ال�شمايل ملدينة ���ص��ور ،بطول كيلومرت
ون�صف ،وعر�ض يرتاوح بني � 200إىل  300مرت ،عدد �سكانه  1800ن�سمة يتوزعون
على  190م�سكناً تقريباً مبعدل � 10أ�شخا�ص للم�سكن الواحد ،وب�سبب موقعه
بني �شاطئ البحر وطريق �صور الرئي�سية ،ف�إن اخلطر يحيط ب�أهايل املخيم من
خمتلف االجتاهات ،خ�صو�صاً الطريق الرئي�سية املحاذية ب�شكل مبا�شر للبيوت،
حيث �سقط م��ا ال يقل ع��ن خم�سني ح��ادث��ة ���ص��دم على ه��ذا «الأوت��و���س�تراد» يف
ال�سنوات الثالث الأخرية بح�سب الأهايل ،وقد �أدى ذلك �إىل مقتل �أكرث من 15
�شخ�صاً ،كان �آخرهم �سيدة يف ال�ستني من عمرها منذ عدة �أ�سابيع.
وعلى الرغم من �أنه �شارع رئي�سي ،ال توجد فيه �إنارة �أو �إ�شارات تنبيه� ،أو غري
ذلك من مقوّمات ال�سالمة العامة ،هذا �إ�ضافة �إىل احلفر املنت�شرة على الطريق
والتي تدفع ال�سائقني �أحياناً �إىل تغيري م�سار طريقهم ب�شكل فجائي.
وقد �أُ�سّ �س جتمّع ج ّل البحر بداية العام  1951من الع�شائر الذين جل�أوا من
ق�ضاء عكا يف فل�سطني �إىل لبنان �سنة  ،1948ف�أقاموا يف بلدة رمي�ش ثم انتقلوا
�إىل العزّية فالقليّلة ثم الرمل (�صور)� ،إىل �أن ا�ستقروا يف ج ّل البحر ،معظمهم
م��ن ع��رب ال�سويطات ،بالإ�ضافة �إىل ع��رب ال�سواعد وال�صويالت والطوقيني
وغالبيتهم من بلدة تر�شيحا.

اجل��دي��دة ل��رف��ع ن�سبة تغطية ال��ع�لاج لأ�صحاب يف ال��ت��ع��ام��ل م���ع ب��ع�����ض احل�����االت امل��ر���ض��ي��ة ،و�ضعف
الأم����را�����ض ،وزي�����ادة امل���وازن���ة ال��ع��ام��ة ل�ل��أون���روا الإم��ك��ان��ات التقنية ،وتقلي�ص اخل��دم��ات ال�صحية،
يف ل��ب��ن��ان ل��ت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات ال�لاج��ئ�ين ن��ظ��راً بحجة العجز املتوا�صل باملوازنة املالية.
لظروفهم اخلا�صة والزيادة ال�سكانية ،وم�ضاعفة
وبح�سب الدكتور فادي ،ف�إن هناك معايري دولية
م��وازن��ة اال�ست�شفاء لتلبية احتياجات املر�ضى ،للو�صول �إىل و�ضع �صحي �أف�ضل للمجتمعات ،والتمتع
وتر�شيد الإنفاق ال�صحي مل�صلحة املر�ضى ،ووقف ب�أعلى م�ستوى من ال�صحة اجل�سدية والعقلية منها:
ال��ه��در وحم��ارب��ة الف�ساد واملنتفعني م��ن برامج و�ضع خطط �صحية ا�سرتاتيجية ،والعمل على خف�ض
الأونروا ب�شكل عام.
معدل موتى املواليد ومعدل وفيات الر�ضع وت�أمني
وت���ق���دم وك���ال���ة الأون���������روا اخل����دم����ات ال�����ص��ح��ي��ة من��و ال��ط��ف��ل من���واً ���ص��ح��ي��اً ،وحت�����س�ين جميع ج��وان��ب
لالجئني الفل�سطينيني يف �أكرث من  25مركزاً متعدد ال�صحة البيئية ،وال��وق��اي��ة م��ن الأم��را���ض الوبائية
االخت�صا�صات ،كالتوليد وط��ب الأط��ف��ال والتنظيم وامل��ت��وط��ن��ة وامل��ه��ن��ي��ة والأم���را����ض الأخ����رى وعالجها
العائلي والوقاية من الأمرا�ض املعدية ،وغري املعدية ومكافحتها ،بالإ�ضافة �إىل تهيئة ظروف من �ش�أنها
وم��ع��اجل��ة ال�����س��ك��ري و���ض��غ��ط ال����دم ..ل��ك��ن امل�شكالت ت�أمني اخلدمات الطبية والعناية الطبية للجميع يف
احلادة الأ�سا�سية لالجئني تتمثل يف �ضعف الإمكانات حالة املر�ض ،وهذا ما يفتقده جمتمعنا الفل�سطيني
يف هذه املراكز ويف اخلدمات اال�ست�شفائية.
يف ل��ب��ن��ان ،ح��ي��ث «ال وج���ود حقيقياً ل�برام��ج �صحية
وبالن�سبة �إىل جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني ،متكاملة وواقعية للموجودين حالياً ،فكيف الأمر مع
ف����إن ال��ت��ده��ور م��ت��وا���ص��ل وع��ل��ى خمتلف امل�ستويات ،الالجئني اجلدد من �سوريا»؟ يت�ساءل الطبيب.
خ�����ص��و���ص��اً االف���ت���ق���اد �إىل ال��ك��ث�ير م���ن الإم���ك���ان���ات
والتجهيزات وم��ع��اي�ير ال�سالمة ال��ع��ام��ة والإه��م��ال
�سامر ال�سيالوي
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تـــداعـيــــات االتـهـــــام البـلغـــاري لـ«حــزب الله»

مـواقـف داخـلـيــة تـتـمــاهــى مع

مل يكن مفاجئاً �أن ت�صدر بلغاريا يف الآونة
الأخ �ي�رة ات�ه��ام�اً ��ض��د «ح ��زب اهلل» يف اع�ت��داء
ب��ورغ��ا���س ،ال ��ذي �أودى ب�ح�ي��اة خم�سة �سياح
«�إ�سرائيليني» على �أرا�ضيها العام الفائت ،من
الوا�ضح �أن احلكومة «الإ�سرائيلية» برئا�سة
بنيامني نتنياهو ك��ان��ت ت�ضغط وم�ن��ذ �أ�شهر
على بلغاريا للإعالن الر�سمي بتحميل «حزب
اهلل» و�إيران م�س�ؤولية تنفيذ عملية بورغا�س.
يف الواقع ،بذلت احلكومة «الإ�سرائيلية»
ك��ل ج�ه��د لإق �ن��اع احل �ك��وم��ة ال�ب�ل�غ��اري��ة ب ��أن
يت�ضمن التقرير تهماً لـ«حزب اهلل» ،رغم �أن
لقطات من املطار الدويل يف بلغاريا� ،أظهرت
وجود عن�صر من تنظيم القاعدة� ،سبق �أن مت
اعتقاله والإفراج عنه وهو يدخل �إىل البالد،
والهدف طبعاً هو �ضم «حزب اهلل» �إىل قائمة
الإرهاب ،ويبدو �أن الواليات املتحدة �ساهمت
�أي���ض�اً يف ال�ضغط على احلكومة البلغارية
لتغيري ر�أيها ،كون ذلك ي�صب يف م�صلحتها.
فرح وارتياح
م��ا �أن �أع�ل�ن��ت ب�ل�غ��اري��ا ات�ه��ام�ه��ا ل�ـ«ح��زب
اهلل» بال�ضلوع وراء تفجري بورغا�س ال��ذي
�أودى ب �ح �ي��اة � �س �ت��ة �أ� �ش �خ��ا���ص م ��ن بينهم
خم�سة «�إ��س��رائ�ي�ل�ي�ين» على �أرا��ض�ي�ه��ا العام
املا�ضي ،حتى �أعربت «�إ�سرائيل» عن فرحتها
وارتياحها ،وب��د�أت بتوظيف النب�أ ل�صاحلها،
ويف ح�م�ل��ة ال�بروب��اغ �ن��دا ال �ت��ي ت�شنها منذ

��س�ن��وات لت�شويه ��ص��ورة «ح��زب اهلل» ودع��وة زائ��ف ،وقالت �إنها تدين ب�شدة كل الأعمال
امل�ج�ت�م��ع ال � ��دويل �إىل ت���ص�ن�ي�ف��ه يف ق��ائ�م��ة الإره��اب�ي��ة ،و�أ� �ش��ارت �إىل �أن «�إ��س��رائ�ي��ل» هي
الإره��اب ب��د ًال من املقاومة ،وق��د دع��ا رئي�س الراعي الأكرب للإرهاب يف العامل.
�أما رد «حزب اهلل» ،فجاء على ل�سان نائب
ال� ��وزراء «الإ��س��رائ�ي�ل��ي» بنيامني نتانياهو،
االحت��اد االوروب��ي �إىل «ا�ستخال�ص النتائج» الأم�ي�ن ال�ع��ام ل�ل�ح��زب؛ ال�شيخ نعيم قا�سم،
ح ��ول «ح� ��زب اهلل» ب �ع��د ات �ه��ام��ات ب�ل�غ��اري��ا ،الذي اتهم «�إ�سرائيل» بقيادة «حملة دولية من
يف تلميح م�ن��ه �إىل فرن�سا ب���ض��رورة تغيري �أجل �إرهاب الدول» من احلزب ،و�أ�ضاف� :أن
موقفها الراف�ض �ضم «حزب اهلل» �إىل قائمة «هناك هجمة تقودها �إ�سرائيل على م�ستوى
الإره��اب بناء على طلب «�إ�سرائيل» ،جمدداً العامل من �أج��ل مواجهة املقاومة يف لبنان
ات�ه��ام��ات��ه لإي ��ران ب��أن�ه��ا ت�سعى �إىل ترهيب وفل�سطني» ،م�ضيفاً �أنها «تقود حملة دولية
م��ن �أج ��ل �إره ��اب ال�ن��ا���س وال ��دول م��ن ح��زب
«الإ�سرائيليني» �أينما حلوا.
ل �ك��ن امل �ف ��ارق ��ة� ،أن ج �ه��ات ��س�ي��ا��س�ي��ة يف اهلل ،ومن �أجل ت�سليط ال�ضوء على املقاومة
ال��داخ��ل�� ،س��رع��ان م��ا تلقفت اخل�بر ب�سعادة حتى حتا�صر» ،و�أ��ش��ار ال�شيخ قا�سم �إىل �أن
غامرة ،وطوعته يف خطاباتها التي ت�ستهدف «احلملة الإ�سرائيلية باالتهامات واالدعاءات
احلزب و�سالحه ،وهي �أكدته ب�شكل مبا�شر ،وال �ت �ح��ري ����ض ع �ل��ى ح� ��زب اهلل ،ت���س�ت�ه��دف
يف حني �أن دو ًال �أوروبية كثرية ،ويف طليعتها املقاومة بالإعالن وال�سيا�سة ،بعد �أن ف�شلوا
فرن�سا ،ت�شكك باالتهامات البلغارية ،وتعترب يف �إ� �س �ق��اط امل �ق��اوم��ة ب��احل��رب وامل��واج �ه��ة»،
م���ش��دداً على �أن «امل�ق��اوم��ة م�ستمرة وقوية
�أنها �صناعة «�إ�سرائيلية».
وك��ان وزي��ر الداخلية البلغاري ت�سفيتان و� �س �ت��زداد جت�ه�ي��زاً ودع �م �اً وتهيئة وت��دري�ب�اً
ت�سفيتانوف ،زع��م �أن �شخ�صني مرتبطني وجتميعاً ملواجهة اال�ستحقاقات ،وك��ل هذه
بـ«حزب اهلل» �ضالعان يف الهجوم بقنبلة على االتهامات �ضد «حزب اهلل» ،لن تقدم �أو ت�ؤخر
حافلة يف منتجع بورغا�س البلغاري يف متوز وال تغري احلقائق والوقائع ،بل �سن�ستمر يف
موقعنا ال�شعبي والعملي املقاوم الذي يحمي
الفائت.
لبنان ويحمي م�ستقبل �أجيالنا ،ولن نخ�ضع
رد �إيراين
لهذه ال�ضغوطات ول��ن نبدل �أول��وي�ت�ن��ا ،لن
يجرونا �إىل فتنة وال �إىل �أولويات �أخرى ،بل
رداً ع �ل��ى االت� �ه ��ام ��ات ،ر�أت اخل��ارج �ي��ة �سنبقى موجهني بو�صلتنا باجتاه �إ�سرائيل
الإي��ران�ي��ة� ،أن ات�ه��ام �إي ��ران بتفجري بلغاريا وم�شروعها».

مواقف داخلية
�أما املواقف الداخلية اللبنانية ،فتفاوتت
�إىل ح��د كبري ،وه�ن��اك م��ن يف املعار�ضة من
حاول ب�صعوبة �إخفاء �سروره باالتهام.
ف �ف �ي �م��ا �أك � ��د رئ �ي ����س احل �ك ��وم ��ة جن�ي��ب
ميقاتي «ا�ستعداد لبنان للتعاون مع الدولة
البلغارية جلالء مالب�سات هذا الأمر �إحقاقاً
للحق و�صوناً للعدالة»� ،أخذت قوى � 14آذار
الق�ضية �إىل وجهة �أخرى ،وحاولت توظيفها
ع �ل��ى ح ��د ك �ب�ي�ر � �ض��د احل� � ��زب يف ال � �ب ��ازار
ال�سيا�سي املفتوح ،ورف�ضت «جعل اللبنانيني
رهائن لدى حزب اهلل وو�ضع م�صاحلهم يف
مواجهة ال �ع��امل» ،وتوقفت الأم��ان��ة العامة
لقوى � 14آذار بعد اجتماعها الدوري عند ما
قد يخلفه القرار من تبعات �سيا�سية وغري
�سيا�سية ،ال �سيما اق�ت���ص��ادي��ة ع�ل��ى لبنان،
خ�صو�صاً �إذا تبنى االحت��اد الأوروب��ي التهمة
و�أدرج احل��زب على الئحة الإره��اب ،وتوالت
املواقف املنددة بتورط «حزب اهلل» يف �أعمال
�إرهابية خ��ارج لبنان ،و�س�ألت احلكومة عن
م��وق�ف�ه��ا م��ن االع� �ت ��داء وع ��ن ت �ع��اون �ه��ا مع
ال�سلطات البلغارية لت�سليم املتهمني ،وكان
�أبرز ه�ؤالء ،النائب مروان حمادة.
وت� ��أت ��ي م��واق��ف ح �م��ادة م�ت�ج��ان���س��ة مع
مواقف الكثريين يف املعار�ضة اللبنانية ممن
مل ي �ت�رددوا يف تبني ال �ق��رار ال�ب�ل�غ��اري �إىل
ح��د م��ا ،لتوجيه ان�ت�ق��ادات ح��ادة �إىل «ح��زب

اهلل» وتوظيف القرار االتهامي اخلطري يف
ال���ص��راع ال��داخ�ل��ي ال�ل�ب�ن��اين ،ال �سيما قبيل
االن�ت�خ��اب��ات النيابية ،وامل��ؤ��س��ف �أن �أف��رق��اء
الوطن الواحد قد انق�سموا ووجهوا �سهامهم
�إىل «حزب اهلل» ،يف حني �أن العديد من الدول
الأوروب� �ي ��ة ت�شكك ب��امل��زاع��م ال�ب�ل�غ��اري��ة ويف
القرار االتهامي ،وتعترب �أن��ه �صدر ب�ضغط
من «�إ�سرائيل» لي�س �إال ،بحيث جرى حتريف
الوقائع واحلقائق ،ويف مقدمة هذه الدول
ت�أتي فرن�سا التي ترف�ض ب�شكل مطلق �ضم
«حزب اهلل» �إىل قائمة االرهاب لدى االحتاد
الأوروب ��ي ،وتعترب �أن الق�ضية غري مكتملة
العنا�صر ،و�أنه يجب عدم اخل�ضوع للأوامر
الأم�يرك �ي��ة و«الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة» حت��دي��داً ،لأن
الأم��ر م��ن �ش�أنه �أن يخلف ت��داع�ي��ات كثرية
وج ��د ًال م�ت�ج��دداً ح��ول ال�ف��رق ب�ين املقاومة
والإرهاب.
وفيما نفى وزير العدل �شكيب قرطباوي
�أن يكون قد تبلغ �أي �شيء يف مو�ضوع اتهام
ب�ل�غ��اري��ا ل �ـ«ح��زب اهلل» بتفجري ب��ورغ��ا���س يف
بلغاريا ،داع�ي�اً �إىل «ق��راءة موقف املعار�ضة
ال �ب �ل �غ��اري��ة واالم� �ت� �ث ��ال �إىل دع � ��وة وزي� ��رة
اخلارجية لالحتاد الأوروبي كاثرين �أ�شتون،
�إىل تقييم نتائج التحقيق ب�شكل جدي»� ،أعلن
وزير االقت�صاد نقوال نحا�س �أن اتهام احلزب
يف ال�ت�ف�ج�ير ��س�ي�ك��ون ل��ه ت��داع �ي��ات ،م���ش��دداً
يف املقابل على ��ض��رورة «مواكبته بعقالنية
وواقعية».
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الـمـزاعــــم «اإلســرائيـلـيـــة»
مــــــواقــــف «وطــنــــــــيـــة»
تعليقاً على اتهام بلغاريا لـ«حزب اهلل» ،ذكر النائب مروان حمادة ب�أن
«رئي�س احلكومة ال�سابق �سعد احلريري متنى �أخرياً �أن ال يكون «حزب
اهلل» �ضالعاً يف تفجري احلافلة «الإ�سرائيلية» يف بلغاريا ،ثم �س�أل نف�سه
والآخرين ،ما �إذا ثبت العك�س ،ف�إىل �أين ي�أخذ احلزب لبنان»؟ وت�ساءل
حمادة عن تداعيات تورط «حزب اهلل» يف تفجريات بلغاريا «التي تن�ضم
�إىل جمموعة ح��وادث من جرائم واغ�ت�ي��االت ،رمب��ا يثبت �أن ح��زب اهلل
متورط بها» ،يف ما ب��دا وك��أن��ه م�صادقة على ال�ق��رار البلغاري �إىل حد
كبري.
و�أ�ضاف جازماً� :أن «ا�ستعمال حزب اهلل ج��وازات ال�سفر الأ�سرتالية
والكندية من �أجل تنفيذ عمليات يف اخلارج ،ي�شكل خماطرة مب�صداقية
اقتناء مئات الألوف من اللبنانيني لهذه اجلوازات يف كندا و�أ�سرتاليا� ،إال
�إذا كان احلزب ال يهمه م�صري اللبنانيني وال املغرتبني» ،وختم حماده
م�صعداً يف حديثه« :ال يهم احلر�س الثوري واجلناح الع�سكري حلزب اهلل
م�صري اللبنانيني ،ال املقيمني كما نرى يومياً ،وال املغرتبني كما ر�أينا يف
هذا اال�ستعمال لهذه اجلوازات».
من جهته ،اعترب ع�ضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب �أنطوان زهرا
�أن «م�ؤ�شرات اتهام حزب اهلل باالعتداء يف بلغاريا قدمية ومن دول عدة
ومنذ تنفيذ االع�ت��داء»� ،سائ ًال احلكومة اللبنانية« :كيف �سيكون هذا

ورغ ��م ا�ستبعاد ��ض��م احل ��زب �إىل قائمة
الإره ��اب� ،إال �أن اخل�ب�راء ي ��ؤك��دون �أن��ه على
ال�صعيد ال��دويل ،يعر�ض �إدراج احل��زب على
الئ�ح��ة الإره� ��اب الأوروب �ي ��ة ل�ب�ن��ان ل�سل�سلة
ت ��داع� �ي ��ات ت �� �ص��دع ع�ل�اق ��ات ��ه ب��امل �ج �م��وع��ة
الأوروب �ي ��ة ،كما �أن ال �ق��رار �سيعر�ض لبنان
ل�ت��داب�ير ،ب�ح��ده��ا الأدن� ��ى� ،إخ���ض��اع احل��رك��ة
امل��ال �ي��ة وال �ت �ج��اري��ة وال �ن �ق��دي��ة م��ع االحت ��اد
لرقابة �صارمة» ،و�أ�شار ه�ؤالء �إىل �أن الواقع
االقت�صادي اللبناين ،املهتز �أ��ص�لاً ،تعر�ض
ل�ت��أث�يرات ب��ال�غ��ة نتيجة �إدراج احل ��زب على

التعاون الذي �أعلن عنه رئي�س احلكومة جنيب ميقاتي ،هل �سيكون مثل
التعاون مع املحكمة الدولية اخلا�صة بلبنان»؟ و�س�أل« :ماذا لو بادر حزب
اهلل �إىل تقدي�س متهمي بلغاريا وامتنع عن ت�سليمهما ،فماذا ت�ستطيع
احلكومة �أن تفعل؟ وعن �أي ا�ستقرار و�شرعية �ستتكلم عندما جتابه ب�أن
احلزب الذي يهيمن على مقرراتها ومقدراتها وعلى البلد �سيمتنع عن
التعاون؟ وال�س�ؤال احلقيقي :ماذا بعد هذا االتهام ،لأن تعاون احلكومة
لن يكون مثمراً ،لأنها ال ت�ستطيع �أن تفر�ض على «حزب اهلل» ال ت�سليم
املتهمني وال ت�سهيل التحقيق وال احرتام الق�ضاء»؟
كما زعمت م�صادر يف املعار�ضة اللبنانية� ،أن «لبنان قد ال ي�سلم من
�إدراج ح��زب اهلل على الئحة الإره ��اب� ،إذا ما ا�ستمر وج��ود ه��ذا احلزب
يف احلكومة» ،و�إذ ا�ستبعد ه��ؤالء اللجوء �إىل عقوبات ع�سكرية� ،أ�شاروا
�إىل �أن القبول بــان�ضمام «منظمة �إرهابية» �إىل احلكومة ،يجعل لبنان
وم�ؤ�س�ساته الر�سمية يف مواجهة مع املجتمع ال��دويل ،ما ي�ستتبع وقف
امل�ساعدات والقرو�ض والتعامل امل�صريف واملايل وحظر �سفر الرعايا �إىل
لبنان ،وما يعني تطويقاً م�ؤملاً للبالد وعز ًال دولياً لها.
ويبدو �أنهم ذهبوا يف خيالهم بعيداً ،خ�صو�صاً �أن «�إ�سرائيل» ومن
خالل �صحفها و�سيا�سييها� ،أكدت �أن االحتاد الأوروبي لن ي�ضم احلزب
�إىل قائمة الإرهاب.

الئحة الإره ��اب الأم�يرك�ي��ة� ،إذ �إن��ه �أدى �إىل
�إق �ف��ال م���ص��رف ،وت�ه��دي��د م���ص��ارف �أخ ��رى
ب� � ��إج � ��راءات ،وت ��راج ��ع وت �ي��رة ال �ت �ح��وي�لات
للم�صارف ،وت��راج��ع ال��ودائ��ع ،وه��ي العمود
الفقري القت�صاد لبنان.
وي�ضيفون« :هذه الإج��راءات لو اتخذتها
دول االحتاد الأوروبي� ،ست�صدع الثقة بالدولة
اللبنانية واملنظومة ال�سيا�سية واالقت�صادية،
يف ح�ي�ن ت�ع�ت�بر ف��رن���س��ا و�إي �ط��ال �ي��ا ال���ش��ري��ك
االق�ت���ص��ادي الأب ��رز م��ع ل�ب�ن��ان ،حيث ترتفع
احلركة االقت�صادية معهما ب�شكل كبري».

يف امل� �ق ��اب ��ل ،ه �ن ��اك ر�أي �آخ � ��ر خل�ب�راء
اقت�صاديني ،اعتربوا «�أن تداعيات �إدراج حزب
اهلل يف الئ�ح��ة الإره� ��اب الأوروب� �ي ��ة� ،ست�ؤثر
�سلباً على لبنان �سيا�سياً �أك�ثر من ت�أثريها
اقت�صادياً» ،مو�ضحني «�أن العقوبات �ستكون
ان�ت�ق��ائ�ي��ة ع�ل��ى �أ��ش�خ��ا���ص م�ك���ش��وف�ين م��ال�ي�اً
ولي�س على اقت�صاد الدولة اللبنانية».
�أم � ��ا ع �ل��ى � �ص �ع �ي��د ال �ت �ب ��ادل ال �ت �ج��اري،
خ���ص��و��ص�اً �أن ال �ت �ب��ادل ب�ي�ن ل�ب�ن��ان وال ��دول
الأوروب �ي��ة مهم ج��داً ،ال �سيما م��ع �سوي�سرا
املت�صدرة الئحة امل�ستوردين من لبنان ،قال
ه ��ؤالء�« :إن �سوي�سرا لي�ست من �ضمن دول
االحت ��اد الأوروب� � ��ي ،و�إن ال �ت �ب��ادل ال�ت�ج��اري
ب�شكل عام لن يت�أثر ،لأن التعامل بالأ�صل هو
مع الدولة اللبنانية ولي�س مع حزب اهلل».
و�أ�ضافوا �أن «كل �شخ�ص مدرج ا�سمه على
الئ�ح��ة الإره � ��اب ،ي�لاح��ق ج��زائ �ي �اً وق�ضائياً
ومالياً ،ف��إذا كان هناك فع ًال �أف��راد من حزب
اهلل لديهم �أموال بامل�صارف الأوروبية� ،سيتم
احل �ج��ز ع�ل�ي�ه��ا ب��ال�ك��ام��ل ��ض�م��ن الإج� � ��راءات
امل�ع�ترف بها دول �ي �اً ،وب��ال�ت��ايل ف ��إن الأم��ر لن
يطال كل اللبنانيني كما يجري الرتويج له،
كما �أنه من امل�ستبعد ح�صول ذلك� ،إذ لي�س من
املتوقع �أن يقدم االحتاد الأوروبي على خطوة
كهذه ،كون دول كربى فيه تعار�ض الأمر».
وت ��اب ��ع اخل� �ب��راء �أن «ح � ��زب اهلل م ��درج
م�سبقاً �ضمن الئ�ح��ة الإره ��اب يف ال��والي��ات
امل�ت�ح��دة ،وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ذل��ك ،مل ي�شكل
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�إحراجاً للدولة اللبنانية ،ومل ي�شكل �ضغطاً
اقت�صادياً �أو م��ال�ي�اً ،م��ع العلم �أن ال��والي��ات
املتحدة �صاحبة �أكرب نفوذ مايل واقت�صادي،
ك�م��ا �أن  90يف امل�ئ��ة م��ن ال�ت�ح��وي�لات املالية
وامل�صرفية تتم بالدوالر الأمريكي ،والن�سبة
املتبقية بالعملة الأوروب �ي��ة ،وه��ذه الن�سبة
لي�س من ال�ضروري �أن تكون فيها حتويالت
لـ«حزب اهلل» �أو �أفراد منه».
ومل ي���س�ت�ب�ع��د ال �ب �ع ����ض ت��وق �ي��ت ات �ه��ام
«ح � � ��زب اهلل» ب ��ال �ت �ف �ج�ي�ر ،ول� �ب� �ن ��ان ع�ل��ى
م���ش��ارف ا��س�ت�خ��راج النفط وال �غ��از ،باعتبار
�أن ال�صراعات واحل ��روب التي ج��رت �سابقاً
على ال�ع��راق و�أفغان�ستان ك��ان �سببها امل��وارد
الطبيعية.
�أما جلهة الو�ضع القانوين ،يرى م�صدر
قانوين دويل �أن اتهام الق�ضاء البلغاري «حزب
اهلل» ب��ال���ض�ل��وع يف ت�ف�ج�ير ح��اف�ل��ة �سياحية
ع�ل��ى �أرا� �ض �ي �ه��ا« ،مي�ك��ن �أن ي�ستتبع ب��ات�خ��اذ
االحت��اد الأوروب��ي موقفاً حازماً �ضد احلزب
وك��وادره ومموليه ،يبد�أ بو�ضعه على الئحة
الإرهاب ،ومير مبروحة كبرية من العقوبات
امل�صرفية واملالية واجلزائية يف حقه ،و�أو�ضح
�أن العقوبات املالية «ت�شمل جتميد �أر��ص��دة
احلزب و�أر�صدة عنا�صره وقادته يف امل�صارف
الأوروب � �ي� ��ة وامل �� �ص ��ارف الأُخ � � ��رى امل�ت�ع��ام�ل��ة
م�ع�ه��ا ح ��ول ال �ع ��امل» ،م��ذك��راً مب��ا ح���ص��ل يف
ق�ضية «البنك اللبناين الكندي» ،ف�ض ًال عن
«مقاطعته مالياً ومنع التربع له ومالحقة

اجل�ه��ات امل�ت�برع��ة ،ع�ل��ى ق��اع��دة �أن التمويل
ال ��ذي ي��أت�ي��ه ي�ستخدم يف عمليات �إره��اب�ي��ة،
نظراً �إىل حاجة الإرهاب املتنامية للتمويل»،
م�شرياً �إىل �أن «العقوبات قد ت�شمل كذلك،
ح�ظ��ر �سفر �أع���ض��اء ه��ذا احل ��زب ،خ�صو�صاً
قادته ونوابه وم�س�ؤوليه ،من دون �أن تقت�صر
على املتهمني املبا�شرين بتنفيذ العملية».
ويف الأ� �ص ��ول ال�ق��ان��ون�ي��ة� � ،ش��دد امل���ص��در
على �أن «االت�ف��اق��ات وامل�ع��اه��دات املوقعة بني
الدول الأوروبية والهيئات القانونية التابعة
لالحتاد الأوروب��ي حت��دد التعاون الق�ضائي
بني دول االحتاد ،و�أن القرارات التي يتخذها
الأخ�ي��ر ت �ك��ون ن��اف��ذة وم �ل��زم��ة ل�ك��ل ال ��دول
الأع�ضاء» ،م�شرياً �إىل �أن «الالئحة الأوروبية
للمنظمات الإرهابية تراجع دوري �اً ،للتثبت
من ا�ستمرار �صحة املعطيات املدرجة فيها،
و�أن ه �ي �ئ��ات ع ��دة م�ت�خ���ص���ص��ة يف االحت ��اد
الأوروب� ��ي ت��در���س طلب ال ��دول الأع���ض��اء يف
هذا االحتاد �إدراج فرد �أو منظمة على الئحة
الإره � � ��اب ،وه� ��ذه ال �ه �ي �ئ��ات ت �� �ص��در ق��راره��ا
ب��الإج�م��اع بعد التثبّت م��ن �صحة املعلومات
الواردة يف الطلب ،لي�صبح الإدراج نافذاً بعد
الإعالم عنه يف اجلريدة الر�سمية لالحتاد».
لكن امل�صدر كاد �أن يجزم ب�أن احلزب �أبعد
ما يكون عن قائمة الإرهاب ،لأن دو ًال كربى
تنظر �إليه على �أنه حركة مقاومة لي�س �إال.

هناء عليان
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عربي
مواجهات مع
الأمن و�سط
تون�س عقب انتهاء
ت�شييع املعار�ض
�شكري بلعيد
(�أ.ف.ب).

محاوالت يائسة إلخراج تونس من «عنق الزجاجة»
مع اغتيال املعار�ض �شكري بلعيد الأ�سبوع املا�ضي،
تبددت �أوه��ام «ف��رادة» التجربة التون�سية ،وقدرتها على
االح�ت�ف��اظ بطابعها «ال�سلمي» يف «امل��رح�ل��ة االنتقالية»
نحو اال�ستقرار املوعود ،ومع �إ�صرار «الرتويكا» احلاكمة
على اال�ستئثار بال�سلطة منذ ت�سلمها احلكم قبل عام،
تَكرّ�س انق�سام املجتمع التون�سي ،ون�ش�أت البيئة احلا�ضنة
للعنف ،من خ�لال ت�شكيل جل��ان م�سلحة «ميلي�شاوية»،
بدعوى «حماية الثورة من فلول النظام ال�سابق» ،و�شن
حمالت التحري�ض الع�شوائية ،وال�ف�ت��اوى «ال�شرعية»
�ضد جميع احلركات وال�شخ�صيات املعار�ضة ،الأمر الذي
�سي�ؤدي حتماً �إىل انت�شار «ع�صابات الرتويع» وت�شكيالت
«الأم��ن الذاتي» ،وفتح باب االقتتال الأهلي والتدخالت
الأجنبية..

لقد طغت ال�شعارات التي تدعو �إىل العنف� ،سواء يف
امل�سرية التي �شيعت بلعيد �إىل مثواه الأخ�ي�ر ،حيث مت
توجيه التهم جزافاً� ،أو يف املظاهرة التي دعت �إليها «حركة
النه�ضة» وال�سلفيون يف ال�ي��وم ال�ت��ايل دع�م�اً ل�شرعية
املجل�س الت�أ�سي�سي ،حيث جرى تهديد املعار�ضني والقوى
«امل�ضادة للثورة» بـ«ال�سحل والقتل» ،وهذا يبينّ خطورة
ال�شرخ الذي يتنامى بني املواطنني؛ على النمط احلا�صل
يف بقية دول «الربيع العربي».
دخلت تون�س يف عنق الزجاجة بعد ع��ام من تخبط
احلكومة ،وتفرد �أركانها بال�سلطة ،وعجزها عن حتقيق
�أي �إجن� � ��ازات ع �ل��ى ال���ص�ع��د ال���س�ي��ا��س�ي��ة واالق �ت �� �ص��ادي��ة
واالجتماعية ،وجت��ري اليوم حم��اوالت يائ�سة للخروج
من الأزم��ة ،منها قبول حركة النه�ضة ،بت�شكيل حكومة

تهديد المعارضين
بـ«السحل والقتل» يبيّن
خطورة الشرخ الذي يتنامى
بين المواطنين في دول
«الربيع العربي»

زيارة نجاد للقاهرة حققت أهدافها
ال ميكن النظر �إىل زيارة الرئي�س حممود �أحمدي جناد مل�صر مبعزل عن
جمريات احل��دث امل�صري وتداعياته ،كما ال ميكن النظر �إليها مبعزل عن
احل�صار املفرو�ض على �إيران منذ �سنوات.
كل من حت�دّث عن الزيارة �أطلق عليها و�صف الزيارة التاريخية ،كونها
الأوىل منذ الإطاحة بحكم ال�شاه وبناء اجلمهورية الإ�سالمية ،التي فوجئت
بقبول �أنور ال�سادات رئي�س م�صر يف ذلك الوقت با�ست�ضافة ال�شاه املخلوع ،يف
الوقت الذي رف�ضت الواليات املتحدة الأمريكية ا�ستقباله ومنحه اللجوء فوق
�أرا�ضيها ،وهو احلليف الرئي�سي لها على امتداد حكمه الطويل ،الذي عمل
خالله يف خدمة �سيا�ستها وم�صاحلها ب�إخال�ص.
لقد �شكل ذلك ال�سلوك املتهور من ال�سادات حجر عرثة يف طريق تعزيز
العالقات بني الدولتني ،ما �أدى �إىل خ�سارة كبرية للطرفني والأمة العربية
والإ�سالمية ،الأمر الذي �شجعته �أمريكا وحلفا�ؤها ،ف�أ�ضافت و�صفاً �آخر يقول
�إن الزيارة كانت فا�شلة ،و�إن جناد عاد بخُ فيّ حُ نني ،بل هناك من ر�أي �أن زيارة
الرئي�س الإيراين للأزهر ال�شريف ولقاءه �شيخ الأزهر كانت وبا ًال عليه ،حيث
�أ�سمعه ال�شيخ كالماً وتقريعاً مل يكن متوقعاً!
ال�صحف «الإ�سرائيلية» تناولت ال��زي��ارة باهتمام الف��ت كباقي ال�صحف
وو��س��ائ��ل الإع�ل�ام العربية وال��دول�ي��ة ،و�أي���ض�اً و�صفتها بالفا�شلة ،رغ��م �أنها
تاريخية ،على حد و�صف ذات ال�صحف.
غني عن القول �إن الف�شل يف املنظور ال�صهيوين يرتبط مبدى ت�أثري الزيارة
على �أمن وم�صالح الكيان الغا�صب ،ويف هذه مل يخب ظن «الإ�سرائيليني»،
فانتهت الزيارة دون �أي اتفاق م�صري � -إي��راين للمواجهة مع العدو ،حتى
دبلوما�سياً ،ب�سبب التحفز والغوغائية اللتني ات�سم بهما رد الفعل لبع�ض

القوى ال�سيا�سية امل�صرية على ال��زي��ارة ،والتحري�ض املذهبي ال��ذي رافقها،
ف�صوّرها على �أن�ه��ا «م � ّد �شيعي» ،وحم��اول��ة الح�ت�لال الأر� ��ض ،والعمل على
«ت�شييع» النا�س!
بالرغم من اجلو امل�شحون� ،إال �أن القوى ال�سيا�سية امل�صرية املتزنة وعقالء
ال�شخ�صيات الوازنة مب�صر ا�ستب�شروا خرياً بالزيارة ،وو�صفوها بالهامة جداً
لإع��ادة تطبيع العالقات بني بلدين ميثالن القطبني الرئي�سيني يف معادلة
ال�شرق الأو�سط وم�ستقبل املنطقة �سلماً وحرباً.
مل يكن من �أهداف الزيارة التي جاءت على هام�ش القمة الإ�سالمية �إعادة
العالقات امل�صرية  -الإيرانية �إىل جمراها الطبيعي ،فهذه ت�ستوجب زيارات
من نوع �آخر وخا�ص ،وت�سبقها حمادثات بني املتخ�ص�صني من الدولتني ،متهّد
لعملية كربى وذات �أبعاد �إقليمية ت�ضع قواعد جديدة حلماية املنطقة ولتعزيز
مطالبنا العربية ال�ستعادة حقوقنا يف �أر�ضنا ومياهنا ونفطنا ،ويف مواجهة
العدو امل�شرتك للطرفني «�إ�سرائيل».
رغم كل منغ�صات الزيارة ،ورغم و�ضع امل�س�ألة يف غري مو�ضعها احلقيقي
وال�صحيح باعتبارها ميكن �أن ت�شكل فر�صة للقوة وت�ع��زي��ز ق��درة العامل
الإ�سالمي والدول العربية على مواجهة التحديات ،فقد كانت الزيارة بحجم
ما هو مطلوب منها ،وحققت تقدماً وا�ضحاً على طريق ا�ستعادة العالقات
الطبيعية بني البلدين ،وال ميكن لأي متابع لل�ش�أن الإي��راين  -امل�صري �أن
يتوقع يف هذه املرحلة �أكرث مما حتقق بالفعل ،فال ميكن خالل �ساعات �أو حتى
�أيام من اللقاءات بني القيادتني ،ج�سر هوة ا�ستمرت ثالثة عقود.

�أحمد الطب�ش

وح��دة وطنية حت��ت قيادتها و�إ��ش��راف�ه��ا ،لكن املعار�ضة
ترف�ض اخلطوة وتقول �إنها جاءت مت�أخرة ،يف ظل الفورة
ال�شعبية �شبه ال�شاملة ،ال�ت��ي �أع�ق�ب��ت عملية االغتيال
ال�سيا�سي الأول من نوعه يف تاريخ تون�س احلديث.
ث��م ق��ام رئي�س احلكومة ح�م��ادي اجل�ب��ايل بانقالبه
«الأبي�ض» على �سيا�سة حركة النه�ضة الإ�سالمية ،التي
يرجح املراقبون �أن ي�ستقيل من �أمانتها العامة ،ودعا �إىل
ا�ستبعاد الإ�سالميني عن ال ��وزارات ال�سيادية ،وت�شكيل
حكومة حمادية من ذوي الكفاءات ،ومن امل�ستقلني غري
املنتمني �إىل الأحزاب ال�سيا�سية القائمة ،ويواجه اجلبايل
رف�ضاً قاطعاً من رفاقه يف حركة النه�ضة ومن ال�سلفيني
من خارج احلكومة ،الذين يعتربون اقرتاحه «اعرتافاً
بالهزمية �أمام احلركات العلمانية».
ولكن الأزمة باتت �أعمق من �أن يحلها ت�شكيل حكومة
ائتالفية �أو حكومة تكنوقراط ،ذلك �أن قبول الإ�سالميني
بت�شكيل حكومة �سيا�سية ب�شراكة ممثلني عن املعار�ضة،
يبقى يف �إطار مبد�أ املحا�ص�صة ،الذي قامت عليه حكومة
اجلبايل ،و�أثبت ف�شله حتى الآن ،ويف ظل غياب الر�ؤية
التنموية ال�سليمة ،لن تختلف احلكومة املقرتحة عن
�سابقتها �سوى بزيادة ال�شركاء الطامعني ب�إعادة توزيع ما
تبقى من موارد الدولة والرثوة الوطنية� ،أو الطاحمني
�إىل اقت�سام جماالت النفوذ ال�سيا�سي لدى املواطنني ،ويف
خمتلف املناطق.
�أم��ا احل�ك��وم��ة احل�ي��ادي��ة ،ويف ��ض��وء م��ا و�صلت �إليه
الأم��ور على الأر���ض� ،ستبقى حكومة بال �سلطات فعلية،
و��س�ت�ع�ج��ز ك���س��اب�ق�ت�ه��ا ع��ن حت�ق�ي��ق اخل �ط ��وات الكفيلة
بنقل البالد �إىل بر الأم��ان ،ورغ��م حما�س «العلمانيني»
وت�سرعهم بت�أييد هذا االقرتاح ،ف�إن حكومة التكنوقراط
لن تُخرج البالد من �أزمتها الراهنة ،بل �ستعزز فر�ص
اال�صطفافات الفئوية يف �صفوف املواالة واملعار�ضة خارج
احلكومة ،و�ستن�شغل الأح��زاب جميعاً بتدعيم مواقعها
حت�ضرياً لـ«انتخابات» قد ال حت�صل� ،أو جل��والت �صراع
قد تتخذ �شكل العنف �سبي ًال حلل النزاعات ال�سيا�سية.
لقد ب ��د�أت ال�ق��وى الأجنبية ت��د���س �أن�ف�ه��ا يف الأزم��ة
التون�سية ،كما يتجلى يف ت�صريحات وزارة اخلارجية
الفرن�سية �ضد «ال�سلفيني املت�شددين» ،وعبارات الت�أييد
اللفظية والتملق للحركات العلمانية ،فالغرب ينتقد
ممار�سات «ال�تروي�ك��ا» احلاكمة فقط م��ن ب��اب ابتزازها
يف ذروة �أزم�ت�ه��ا ،واح�ت�م��ال ح ��دوث ان���ش�ق��اق��ات ه��ام��ة يف
�صفوفها ،لكي جترّها �إىل مواقعها يف احلرب التي ت�سعى
�إىل تو�سيعها يف ب�ل��دان امل�غ��رب ال�ع��رب��ي �ضد «الإره ��اب»
انطالقاً من �شمال مايل.
�إن عجز القوى احلزبية ،وف�شل العملية ال�سيا�سية،
وفرط عقد الرتويكا بان�سحاب وزراء حزب امل�ؤمتر من
�أج��ل اجلمهورية ،كلها ع�زّزت مكانة احلركات املرتبطة
بتنظيم «القاعدة يف املغرب الإ�سالمي» ،الذي ا�ستغل �أزمة
احلكم لفر�ض وجوده على ال�ساحة� ،إن «تنظيم القاعدة»
اليوم ي�صدر البيانات التحذيرية املوجهة ملختلف �أع�ضاء
احل �ك��وم��ة ،خ���ص��و��ص�اً يف وزارت � ��ي ال��دف��اع واخل��ارج �ي��ة،
و«ي�أمرهم» بعدم التعاون مع الدول الأجنبية يف «احلرب
على الإره ��اب» ،وك��ذل��ك تطلق التهديدات �ضد حركات
املعار�ضة وتُكفّر ال�شخ�صيات «العلمانية واملدنية».
بعد م�ضي �أك�ثر م��ن عامني على «ال��رب�ي��ع العربي»
ال��ذي �أطلقته تون�س ،مل ت�شهد البلدان التي حلقت بها
�سوى االنق�سام بني املواطنني ،وت�شرذم القوى احلزبية،
وت�ن��ام��ي ال�ع�ن��ف الأه �ل ��ي ،وت�ف��اق��م الأزم � ��ات ال�سيا�سية
واملعي�شية ،فقد و ّل��ت �أنظمة الف�ساد واال�ستبداد ،ولكن
تثبيت ن�ظ��ام ال�ع��دال��ة االج�ت�م��اع�ي��ة واحل��ري��ة وال��رخ��اء
�سيظ ّل حلماً بعيد املنال ،ولن ي�صبح واقعاً ،ما دامت حال
القوى «الواعدة» على هذا ال�شكل من العجز والتخبط
وال�ضياع.

عدنان حممد العربي
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الـجـزائــر

صراع السلطة
بين جيلين

عبد العزيز بلخادم ..الأمني العام جلبهة التحرير اجلزائرية

ك��اد �سحب ال�ث�ق��ة م��ن الأم �ي�ن ال�ع��ام
جلبهة التحرير اجلزائرية عبد العزيز
ب �ل �خ��ادم ب ��أك�ث�ري��ة � � 160ص��وت �اً ،م�ق��اب��ل
� ،156أي بفارق �أربعة �أ�صوات� ،أن يُدخل
اجل��زائ��ر امل�ح��اط��ة ب �ت��وت��رات م�ت�ع��ددة يف
�أتون يتجاوز ال�صراع على ال�سلطة �إىل ما
هو �أخطر بكثري� ،سيما �أن اجتماع اللجنة
امل��رك��زي��ة للجبهة ان�ف����ض ع�ل��ى زع ��ل ،ما
دفع القيادات �إىل ت�سريع االت�صاالت كي
ال تخرج الأم��ور عن ال�سيطرة ،مب��وازاة
املحيط امل�شتعل يف م��ايل ،وال��ذي لفحت
نريانه اجلزائر ،لي�س يف «عني �أمينا�س»

فقط ،حيث احتجزت جمموعات قاعدية
ال�ه��وى ره��ائ��ن �أج��ان��ب يف عملية كبرية
�أن�ه�ت�ه��ا ال���س�ل�ط��ات بعملية �أو� �س��ع قتلت
اخلاطفني مع عدد من الرهائن.
م��ن ال��وا� �ض��ح �أن ��س�ح��ب ال �ث �ق��ة من
ب �ل �خ ��ادم ه ��دف ��ه ق �ط��ع ال �ط ��ري ��ق ال ��ذي
ي�سري فيه خلالفة الرئي�س عبد العزيز
ب��وت�ف�ل�ي�ق��ة ،ال ��ذي ت�ن�ت�ه��ي والي �ت��ه ال�ع��ام
امل�ق�ب��ل ،وه��ذا الأم ��ر جعل ب�ل�خ��ادم يتهم
�أ��ص��دق��اءه يف اللجنة امل��رك��زي��ة باخليانة
قائالً�« :إين تعر�ضتُ خلديعة يف عملية
�سحب الثقة ،ومل يهزمني «التقومييون»
ومل ي �ق ����ض ع �ل��يّ خ �� �ص��وم��ي ،ب �ق��در ما
هزمني خيانة وغدر بع�ض من كان �شريكاً
يل يف اتخاذ القرارات ،الذين عينتهم يف
املكتب ال�سيا�سي وكنت �أعدهم �أ�صحابي،
وه��م ال� ��وزراء ع�م��ار ت ��ور ،وال�ط�ي��ب ل��وح،
ور��ش�ي��د ح��زوب�ي��ة ،وع�ب��د ال�ع��زي��ز زي ��اري،
ول��وال الأربعة ه��ؤالء لكانت الأكرثية يف
جانبي».
ه��ذا التطور ال�سلبي يف م�سار جبهة
التحرير ال�ت��ي ق��ادت ك�ف��اح اجل��زائ��ري�ين
�ضد اال�ستعمار الفرن�سي ،وان�ت�ه��ت �إىل
حترير البالد واال�ستقالل ،لي�س الأول
من نوعه يف اخلالف على ال�سلطة ،منذ
�صراع الرمزين �أحمد بن بلال وه��واري
ب��وم��دي��ن ،وم ��ا ت�ل�ا م��ن � �ص��راع��ات لعب

ّ
سياسة «اإلسالميين الجدد» ..من الهوة إلى الهاوية
ت �ع �دّدت ال�ت���س�م�ي��ات حل��رك��ات الإ� �س�ل�ام ال�سيا�سي
امل�ع��ا��ص��ر ،ل�ك��ن ال�ق��ا��س��م امل���ش�ترك ال��وح�ي��د بينها �أن�ه��ا
�أم�ضت عقوداً يف هوّة اخلوف و�سراديب العمل ال�سرّي؛
�أ��س��وة بباقي الأح��زاب واحل��رك��ات ال�سيا�سية املناه�ضة
ال�ت��ي ك��ان��ت ت ��رزح حت��ت ح�ك��م ال��دك�ت��ات��وري��ات القمعية
للأنظمة امل�ن�ه��ارة� ،أو ال�ت��ي ه��ي قيد االن�ه�ي��ار ،ومنت
حت��دي��داً يف البيئات الفقرية م��ادي�اً وثقافياً ،ومت��ددت
كبيوت ال�صفيح ح��ول امل��دن ،و�سط ع�شوائيات تنعدم
فيها �أب�سط مقومات احل�ي��اة� ،أو يف الأري ��اف البعيدة
املهملة واملن�سية على الأط��راف ،وعلى هام�ش �أولويات
الأنظمة احلاكمة.
امل��ؤ��س��ف يف الأم��ر �أن الإع�ل�ام العاملي والإ��س�لام��ي
وال �ع ��رب ��ي ُي �ط �ل��ق ع �ل��ى ه� ��ذه احل ��رك ��ات ت �� �س �م �ي��ات ال
ت�ستحقها ،ومت�س بجوهر الدين احلنيف ،حيث ينعتها
البع�ض بـ«ال�سلفية» ،وه��ي �أب�ع��د م��ا ت�ك��ون ع��ن �سرية
ال�سلف ال�صالح� ،أو ي�صفها بـ«الأ�صولية» ،فيما العودة
�إىل �أ�صول الدين وتعاليم القر�آن الكرمي هي النهل من
نبع املحبة والت�سامح وقبول الآخر ،وهذه ال�صفات هي
�أي�ضاً غري متوفرة يف ذهنية احلركات املتطرّفة التي
متتطي �صهوة الدين لتزرع احلقد وترتكب اجلرائم
واملوبقات التي تعجز عنها ال�شياطني.
حت��ت ذري �ع��ة «ت�ط�ب�ي��ق ال �� �ش��ري �ع��ة» ،ان�ت�ف���ض��ت ه��ذه
احل��رك��ات املتطرّفة ،وب��ات��ت ال�شريعة �شرائعاً ،و�أدوات
��س�ي��ا��س�ي��ة ا��س�ت�ن���س��اب�ي��ة وف ��ق ال�ب�ي�ئ��ة احل��ا� �ض �ن��ة ل�ه��ذه
االن�ت�ف��ا��ض��ات ،ووف ��ق الأغ ��را� ��ض والأه � ��داف ال��دن�ي��وي��ة
والطموحات ال�شخ�صية ،وقد تكون ال�سودان من �أوىل
ال��دول ال�ت��ي دف�ع��ت الثمن ،م��ن خ�لال �إع�ل�ان الرئي�س
ال��راح��ل جعفر ال�ن�م�يري ع��ام  1983تطبيق ال�شريعة
الإ�سالمية ،ثم �أ ّك��د عليها الرئي�س الب�شري عام ،2010
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و�ضرورة تطبيقها ب�شدّة يف حال انف�صال اجلنوب ،وهكذا
كان وبات ال�سودان دولتني متخا�صمتني نتيجة تداخل
الأرا� �ض��ي املختلَف عليها ،وال�ق�ت��ال ب�ين القبائل على
�أحقيّة املراعي واتفاقيات مترير النفط اجلنوبي عرب
ال�شمال� ،إ�ضافة اىل املجازر يف �إقليميْ دارف��ور والنيل
الأزرق ..ودخل ال�سودان يف الئحة الدول امل�شرذَمة.
الو�ضع يف ال�صومال من خالل «ال�شباب املجاهدين»
لي�س �أف�ضل ،لأن اخللل لي�س يف تطبيق ال�شريعة بقدر
ما هو تقزمي للقوانني الو�ضعية واخلطط االقت�صادية،
والر�ؤى املفقودة على م�ستوى التنمية ال تعالج الف�ساد
امل�ست�شري يف كافة القطاعات ،و�سط فقر مدقع وانت�شار
الأم� ّي��ة ل��دى �شعوب تخلّفت ع��ن اللحاق حتى بركَاب
العامل الثالث.
وه � � ّل ه �ل�ال «رب �ي ��ع ال � �ع ��رب» ،وت� �ه ��اوت احل��رك��ات
«الإ�سالمية» املعا�صرة فور نهو�ضها من هوّة القمع ،وبات
من �شروط تطبيق ال�شريعة �أن تتوفّر املواءمة لثقافة
وبيئة كل �شعب م ّر «الربيع» يف �سمائه ويف �ساحاته ،لأن
صال يف الدول
الد�ساتري والقوانني الو�ضعية املوجودة �أ� ً
العربية والإ�سالمية ال تتناق�ض مع ال�شريعة ،بل هي
م�ستوحاة م��ن تعاليم ال��دي��ن و�أخ�لاق�ي��ات��ه ،وال حاجة
�إىل تطبيق ال�شريعة م��ادام��ت القوانني الو�ضعية هي
املنهجية ،وهي تفا�صيل التطبيق على م�ستوى احلياة
اليومية يف كل دولة.
��س�ق��ط تطبيق ال���ش��ري�ع��ة يف ت��ون����س �أم� ��ام الثقافة
«الأورو-متو�سطية» التي غزت ال�شارع التون�سي خالل
ال�ع�ق��ود امل��ا��ض�ي��ة ،وال�ت�ف��اع��ل االق�ت���ص��ادي واالجتماعي
والرتبوي بينها وبني القارة العجوز ،التي حتت�ضن مئات
�آالف التون�سيني يف �أ�سواق العمل ورحاب اجلامعات.
و�سقط تطبيق ال�شريعة يف ليبيا ،رغم �أن ال خالف

عليها يف دول��ة �إ�سالمية ،لكن حت�وّل ليبيا �إىل دويالت
حتكمها قبائل و�أع��راف ع�شائر ،وع��دم �إمكان توحّ دها
فعلياً يف امل��دى املنظور ،يحول دون تطبيق �أي قانون،
فالأولوية يف جمع ال�سالح حتت راية الدولة املوعودة،
وت��وح�ي��د م���ص��ال��ح ق��وى الأم ��ر ال��واق��ع للبحث الح�ق�اً
بتكوين نظام حكم ال تُعرف لغاية الآن هويته.
و�سقط تطبيق ال�شريعة يف م�صر م��د ّوي�اً ،لأ�سباب
داخلية وخارجية ،وي�ص ّح �أن نعمّم التجربة امل�صرية على
كافة ال��دول «الربيعية» التي حاولت �أو حت��اول تطبيق
ال�شريعة ،لأن حاملي لواء تطبيقها عاجزون عن مقاربة
هموم النا�س الأمنية واملعي�شية والتنموية..
�أم��ا خارجياً ،فقد �سقط تطبيق ال�شريعة لأ�سباب
عديدة ،منها:
 بات النظام الإ�سالمي ،ظلماً ،رديفاً للإرهاب منوجهة النظر الغربية.
 هروب «الر�أ�سمال اجلبان» �إىل اخلارج ،نتيجة عدمالثقة مب�ستقبل واعد لال�ستثمار.
 ان�ه�ي��ار ال�ب��ور��ص��ات امل��ال�ي��ة نتيجة ت��و ّق��ف عجلةالإنتاج ،وانعدام ال�سياحة ،وغياب خطط التنمية ،و�صو ًال
�إىل الت�ضخّ م وانعدام القدرة ال�شرائية للم�ستهلك.
 عدم توفّر الكفاءات املرنة يف �إدارة التعامالت بنيالبنوك الإ�سالمية والبنوك التجارية العاملية.
 هبوط دراماتيكي مل�ستوى الت�صنيف االئتماينمن قبل البنك الدويل القت�صادات هذه الدول ،التي �إن
مل تعد قياداتها �إىل ر�شدها يف و�ضع د�ساتري ع�صرية،
وقوانني و�ضعية ال تتناق�ض مع �أحكام ال�شريعة ،فعلى
كل هذه الدول الرحمة وال�سالم.

�أمني �أبورا�شد

محاوالت ضرب
االستقرار من المحيط
ال سيمـا حرب مـالي
لن تترك الجزائر بمأمن

اجلي�ش فيها دوراً مركزياً� ،إال �أن ال�صراع
احل� ��ايل ي�ك�ت���س��ب م �ي��زت�ين ،الأوىل �أن ��ه
يتزامن م��ع ت�ط��ورات وا�سعة لي�س فقط
يف ال �ب�ل�اد ال�ع��رب�ي��ة امل�ح�ي�ط��ة ب��اجل��زائ��ر
م��ن ليبيا �إىل ت��ون����س ،ف�ض ًال ع��ن �أزم��ة
ال�صحراء الغربية مع املغرب� ،أم��ا امليزة
الثانية فهي داخلية بحتة ،ومبعنى �أدق،
فهي �صراع �أجيال بني احلر�س القدمي،
ال��ذي يرف�ض التقاعد وت�سليم ال��راي��ة،
وبني اجليل ال�صاعد املتمثل مبا ي�سمى
«ح��رك��ة ال�ت�ق��ومي وال�ت��أ��ص�ي��ل» ،وبتعبري
وا� �ض��ح� ،إن ��ه � �ص��راع امل��ا��ض��ي وامل�ستقبل،
ول��ذل��ك ف � ��إن ال�ت�ق��ومي�ي�ين ي �ق��ول��ون �إن
بلخادم متعط�ش لل�سلطة ،و�إن��ه ي�ستند
�إىل دع��م �أم�يرك��ي ،م��ع حتمله و�أن���ص��اره
م�س�ؤولية تنظيمية ،عنوانها عدم القدرة
ع �ل��ى ا��س�ت�ق�ط��اب ال �� �ش �ب��اب �إىل ��ص�ف��وف
اجلبهة ،علماً �أن املجتع اجلزائري تتجاوز
ن���س�ب��ة ال���ش�ب��اب ف�ي��ه ال���س�ب�ع�ين يف امل�ئ��ة،
ف���ض�ل ًا ع��ن ات�ه��ام��ه بت�سخري م�ؤ�س�سات
ال��دول��ة ،وم��ا ي��راف��ق ذل��ك م��ن �أح��ادي��ث
الف�ساد ،لذلك ف�إن هذا التيار يراهن �أن
ه�ن��اك م��ان�ع�اً �أخ�لاق�ي�اً ي�ح��ول دون ع��ودة
بلخادم �إىل الأمانة العامة ك�سبيل حتمي
للو�صول �إىل الرئا�سة ،وا�ستخدموا ما
اعتقدوا �أن��ه �سي�شكل رادع �اً له «الميكنه
العودة من جانب �أخالقي ،ومن الأف�ضل
�أن ين�سحب بكرامة و�شرف» ،لكن رده كان
غاية يف املناورة� ،إذ قال «هناك من ي�صعد
ثم يهبط ثم ي�صعد ،هم اختاروا �صندوق
االقرتاع ،فلنكمل العملية الدميقراطية،
�إال �أن م�شكلة التقومييني تكمن يف عدم
اتفاقهم على مر�شح للأمانة العامة ،و�إذا
ا�ستمر التلك�ؤ ،ميكن �أن يعود بلخادم على
ح�صان �أبي�ض لتنفتح اجلزائر على �صراع
ال ه� ��وادة ف �ي��ه ،خ���ص��و��ص�اً �أن حم ��اوالت
��ض��رب اال��س�ت�ق��رار م��ن امل�ح�ي��ط ،ال �سيما
حرب مايل ،لن ترتك اجلزائر مب�أمن.
�إن ب�ل�اد امل�ل�ي��وين �شهيد ع�ل��ى فوهة
بركان ،وال�شارع اجلزائري الذي يحفظ
للجيل امل �ح��رر وامل��ؤ��س����س ك��ل االح�ت�رام
واجل �م �ي��ل ،ي ��رى �أن ال ب��د م��ن ع�صرنة
يقودها جيل �أك�ثر �شباباً وطموحاً ،قبل
�أن ي��ذه��ب ال���ص��راع بكل امل�ن�ج��زات �أدراج
الرياح� ،سيما �أن املطلوب هو االنتقال من
الت�أ�سي�س �إىل امل�ؤ�س�سة.

يون�س عودة
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دولي
جثامني قتلى تفجري
بورغا�س على �أر�ض
مطار بن غوريون

االتهـــام البلغــاري ..والتطــورات الدوليـــة
�أن تتهم «�إ�سرائيل» املقاومة بالإرهاب ،فهذا
�أمر مرفو�ض ،لأن «�إ�سرائيل» نف�سها هي �صناعة
�إره��اب�ي��ة وت�ستمر مبوا�صلته يومياً على �أر���ض
فل�سطني املحتلة.
�أم��ا �أن ت�ق��دم حكومة بلغاريا على توجيه هذا
االت �ه��ام ل�ل�م�ق��اوم��ة يف ل �ب �ن��ان ،بتحميل ح ��زب اهلل
م���س��ؤول�ي��ة ال��وق��وف وراء ت�ف�ج�ير ح��اف�ل��ة ال��رك��اب
«الإ�سرائيلية» يف بورغا�س البلغارية ال�صيف املا�ضي،
ف�إنه يحمل يف طياته ر�ضوخاً للإمالء ال�صهيوين
امل��دع��م �أم�يرك�ي�اً ،لإل�صاق التهمة بحزب املقاومة،
وا�ستطراداً العمل على ت�شويه �سمعة املقاومة لدى
ال��ر�أي العام العاملي ،جلعله يقع حتت ت�أثري حملة

ت�ع�ب��وي��ة م���ض�ل�ل��ة ت��وظ��ف يف خ��دم�ت�ه��ا
و�سائل الإعالم العاملية ،يف �أوروبا وبع�ض
ال ��دول العربية امل�ع��روف��ة بارتباطاتها
ب��دوائ��ر ال�غ��رب اال��س�ت�ع�م��اري ،و�إىل �أن
ينك�شف �أن االتهام كان مفربكاً ومزيفاً،
ت�ك��ون احل�م�ل��ة جن�ح��ت يف التغلغل �إىل
عقول الر�أي العام ،ويحتاج تبديدها �إىل
وقت لي�س بق�صري.
ه��ذا ه��و م��ا ت�سعى �إل�ي��ه حكومة العدو
ال�صهيوين من وراء دفع بلغاريا �إىل اتهام
حزب اهلل بالوقوف وراء تفجري بورغا�س،
اتهام يفتقد �إىل امل�صداقية القانونية.

أول ما يسترعي االنتباه في القرار
االتهامي البلغاري فقدانه األدلة
والمصداقية القضائية والقانونية

مـــالـــي ..وبـصـمـــــات قـطــــر
احلرب يف مايل� ،أو حرب ليبيا الثانية �إن �صح التعبري ،هي التج�سيد احلي ملا منذ �سنة  ،2001وملا �صدرت لها التعليمات من البيت الأبي�ض ،حاولت ا�ستمالة
يحدث عندما تتقاطع امل�صالح والأطماع لتهدد كل ال�شمال الأفريقي.
«طالبان» ،وفتحت مكتب للحركة ليكون قناة تفاو�ض مع الأمريكيني.
ترتاكم الت�سا�ؤالت حول الأبعاد احلقيقية للحرب يف مايل ،موازاة مع ات�ساع
هناك الكثري من املعطيات التي وردت من جانب �أكرث من م�صدر عن متويل
عملية تدويل ال�صراع ،والتي كانت �إح��دى بداياتها الهجوم واحتجاز الرهائن قطر حلركات تو�صف غربياً بالإرهابية �أو املتطرفة ،لكن املثري �أن وا�شنطن مل
باملجمع النفطي الغازي اجلزائري بعني �إمينا�س ،والذي انتهى ب�شكل دامٍ.
ت�ستنكر ذلك وال مرة واح��دة ،بعك�س ما تفعل مث ًال مع دول خليجية �أخ��رى ،وال
دولة قطر التي كانت �إحدى القواعد الع�سكرية الأ�سا�سية يف الغزو الأمريكي ميكن �أن يف�سَّ ر هذا الأمر �سوى ب�أن الإدارة الأمريكية ت�ستخدم مبا�شرة �أو ب�شكل
للعراق �سنة  ،2003والتي يرابط يف قاعدتي العديد اجلوية �إىل اجلنوب الغربي غري مبا�شر احلركات املو�صوفة بالإرهابية ،والتي من املفرت�ض �أنها يف حرب معها،
من العا�صمة الدوحة ،وال�سيلية �أكرث من  7500جندي �أمريكي ،ويف العديد يوجد وذلك لتحقيق �أهداف حمددة.
املقر امليداين للقيادة الع�سكرية املركزية للمنطقة الو�سطى من العامل املمتدة من
هناك �سوابق ملثل هذا ال�سلوك �سُ جلت على مدى عقود يف �أمريكا الالتينية،
�آ�سيا الو�سطى للقرن الأفريقي ،فقد هاجمت ر�سمياً وكذلك عرب منابر كثرية ومت الك�شف عن جزء منها ،من خالل وثائق حكومية �أمريكية وبريطانية.
التدخل الفرن�سي يف مايل ،على �أ�سا�س �أنه يتم �ضد طرف م�سلم ،على حد تعبريها.
كما �أن��ه م��ن امل��ؤك��د متويل قطر ب��امل��ال وال�سالح ح��رك��ات م�سلحة يف �سورية
ال��دوح��ة تبنّت ه��ذا امل��وق��ف ،رغ��م �أن قادتها مل يكلّوا ومنذ ح��وايل � 20شهراً وال�سودان واجلزائر وليبيا ومنطقة ال�ساحل.
يف دع��وة حلف «الناتو» �أو ال��والي��ات املتحدة منفردة للتدخل ع�سكرياً يف �سورية
وهنا يجب الإ�شارة �إىل �أن الواليات املتحدة ماطلت لت�أخري �أي تدخل ع�سكري
لإ�سقاط النظام القائم؛ �أ�سوة مبا جرى يف ليبيا ،حيث �شاركت القوات القطرية يف خارجي يف مايل ،وملا �سارعت باري�س للم�شاركة يف القتال ملنع �سقوط ما تبقى من
�إ�سقاط العقيد القذايف �إىل جانب الغربيني.
مايل يف يد تنظيم «القاعدة» ،اكتفت وا�شنطن بالقول �إنها �ستقدّم دعماً لوجي�ستياً
هنا ،ولتو�ضيح ال�صورة �أك�ثر ،ال ميكن �إن�ك��ار �أن ال��دوح��ة تقيم منذ �سنوات لباري�س؛ متاماً كما فعلت �سنة  ،1954عندما كانت جيو�ش فرن�سا على و�شك تكبد
عالقات وثيقة مع «�إ�سرائيل» ،و�صلت �إىل حد فتح تل �أبيب ملمثلية دبلوما�سية يف الهزمية يف ديان بيان فو بفيتنام ،ليت�ضح بعد ذلك �أن وا�شنطن كانت تريد توارث
قطر ،مت طم�س معاملها الحقاً بعدد من املكاتب التابعة ل�شركات ال�صهيونية بعد جزء من الإمرباطورية اال�ستعمارية الفرن�سية.
ت�صاعد االنتقادات العربية.
�إذاً ،ب�صمات قطر وا�ضحة؛ تبحث عن املجموعات الإرهابية التي تتخذ من
كما �أن الدوحة �ساندت وت�ساند حركات «ا إلخ��وان» يف املنطقة العربية ،وقد الإ�سالم مظلة لها ،ثم تدعمها ومتوّلها فرتة من الزمن ،وبعد ذلك توجّ هها �إىل
جت�ن��دت لت�صل كثري م��ن ه��ذه احل��رك��ات �إىل ال�سلطة يف ب�ل��دان�ه��ا ،وه��و �أم��ر مل البالد املطلوب تخريبها �أو ال�سيطرة عليها؛ ح�سب ما يخدم وا�شنطن �سيا�سياً
تعار�ضه �أو حتى متتع�ض منه الواليات املتحدة.
واقت�صادياً ..وهذا ما حدث مع امل�سلحني الإرهابيني الذين كانوا يدمرون �سورية،
بع�ض املحللني يف الواليات املتحدة ويف غرب �أوروبا ي�ؤكدون �أن قطر �أ�صبحت والذين �أُعطيت لهم الأوامر بالتوجّ ه �إىل مايل ،ليكونوا عائقاً �أمام فرن�سا ،كون
الذراع املرنة لوا�شنطن التي حتركها لتحقيق �أهداف خمتلفة من دون �أن تظهر �أمريكا تريد �أن ت�ستحوذ على الغاز املتوفر يف تلك املناطق.
وا�شنطن يف ال�صورة� ،أو تنفق من ميزانيتها املزيد من الأموال.
م�ؤمن احللبي
فالدوحة �ساندت مادياً ومعنوياً احل��رب الأمريكية يف �أفغان�ستان امل�ستمرة

على �أن �أول ما ي�سرتعي االنتباه يف القرار االتهامي
ال �ب �ل �غ��اري ،ف �ق��دان��ه �أدل� ��ة وق��رائ��ن ت�ع�ط�ي��ه امل���ص��داق�ي��ة
الق�ضائية والقانونية« ،فاالتهام املهم» جاء بناء ال�ستنتاج
خل�ص �إليه وزير الداخلية البلغاري ت�سيفتان ت�سفتانوف،
الأم � ��ر ال ��ذي ��ش�ك��ل م��و��ض��ع ان �ت �ق��اد وت���ش�ك�ي��ك ق�ضائي
و�سيا�سي يف �آن ،ومتثل يف الآتي:
 -1ت��أك�ي��د امل��دع��ي ال�ع��ام ال�ب�ل�غ��اري �سويرت ت���س��اروف �أن
«ا� �س �ت �خ��دام ت���س�ت�ف�ت��ان��ون مل�صطلح االف�ت�را� ��ض امل�ع�ق��ول
للإ�شارة �إىل ارت�ب��اط امل�شتبه فيهما بتفجري بورغا�س،
و�أي�ضاً ربطهما بحزب اهلل ،ال يجري ا�ستخدامه كدليل
يف امل�صطلحات القانونية».
 -2ن ��أي رئ�ي����س اجل�م�ه��وري��ة ال�ب�ل�غ��اري��ة روزن بلفنليف
بنف�سه عن ت�صريحات وزير الداخلية ،و�إعالن املعار�ضة
البلغارية عدم وج��ود �أدل��ة دامغة على ت��ورط حزب اهلل،
و�أن احلكومة تخلق بذلك تهديداً للأمن القومي وحلياة
البلغار.
 -3انق�سام الربملان البلغاري بني م�ؤيد وراف�ض لالتهام
امل�ب�ه��م ،حيث ن��ال اق�ت�راح رئي�س ح��زب الدميقراطيني
امل�ع��ار���ض دع ��وة رئ�ي����س احل�ك��وم��ة جلل�سة ا��س�ت�م��اع ح��ول
التحقيقات والنتائج ،ت�أييد  45نائباً مقابل  ،49وامتناع
 39عن الت�صويت.
 -4ت�شكيك دول ف��اع�ل��ة يف االحت ��اد الأورب � ��ي يف �صحة
التحقيقات الق�ضائية البلغارية.
الرابط بني القرار
والتطورات يف �سورية ولبنان
مثلما ج��اء زج ا��س��م امل�ق��اوم��ة يف ق�ضية اغتيال
الرئي�س احلريري على �أثر ف�شل العدوان ال�صهيوين
يف حرب متوز ،وتعر�ض اجلي�ش «الإ�سرائيلي» لهزمية
ن�ك��راء على �أي ��دي �أب �ط��ال امل�ق��اوم��ة ،ب�ه��دف التعمية
على ه��ذه الهزمية و�إج�ه��ا���ض انت�صار املقاومة عرب
العمل على �إ��ش�ع��ال الفتنة ��ض��ده��ا ،وب��ال�ت��ايل خلط
الأوراق بافتعال ح��دث ي�صبح ال�شغل ال�شاغل لدى
الر�أي العام ،ف�إن االتهام اجلديد للمقاومة بتفجري
بورغا�س ج��اء يف وق��ت ت�ؤكد الأن�ب��اء �إف�لا���س احلرب
اال�ستعمارية الإرهابية �ضد �سورية ،وانك�شاف الدور
«الإ�سرائيلي» فيها ،بعد �إق��دام ط��ائ��رات العدو على
ق�صف مركز �أبحاث تطوير قدرات الدفاع واملقاومة
يف ري��ف دم�شق ،وذل��ك للتعمية على ف�شل ال�ع��دوان
اجلديد يف �إ�سقاط النظام املقاوم يف �سورية ،وحتويل
الأن�ظ��ار باجتاه اتهام ح��زب اهلل ب��الإره��اب ،وبالتايل
تربير عدوانها الأخ�ير على دم�شق التي زعمت �أنه
ا�ستهدف قافلة ع�سكرية حتمل �صواريخ متجه �إىل
حزب اهلل.
�أم��ا اال�ستهداف الآخ��ر م��ن االت �ه��ام ،فهو تزويد
ق��وى � 14آذار مب��ادة جديدة لتوظيفها يف ح�ساباتها
الداخلية ال�ضيقة ،يف حماولة لإعادة تعومي �شعبيتها
امل�تراج�ع��ة ،بعد ال�ي��أ���س والإح �ب��اط اللذين ي�سودان
�أو�ساطها ،نتيجة ف�شل رهاناتها على �إ�سقاط نظام
ال��رئ�ي����س الأ� �س��د لتغيري م��وازي��ن ال �ق��وى يف لبنان
مل�صلحتها.
غ�ي�ر �أن� ��ه م ��ن ال��وا� �ض��ح �أن م �ث��ل ه ��ذه امل �ح��اول��ة
اجل ��دي ��دة  -ال �ق��دمي��ة � �س �ي �ك��ون م �� �ص�يره��ا ال�ف���ش��ل،
خ�صو�صاً �أن االت �ه��ام ال�ب�ل�غ��اري م�ط�ع��ون يف �صحته
بلغارياً منذ البداية� ،أما اللبنانيون ف�إنهم مل يعودوا
من ال�سذاجة حتى ي�صدقوا مثل هذه التلفيقات التي
خربوها جيداً ،وتبني زيفها و�أهدافها ال�ساعية للنيل
من وحدتهم وا�ستقرارهم مل�صلحة عدوهم ال�صهيوين
لي�س �إالّ.

ح�سني عطوي
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البراءة المستحيلة ..و«اإلبراء المستحيل»
يف وطن باتت فيه «الآدم�ي��ة» ا�ستثناء ،و ُدف��ن فيه م�شروع
قرار «من �أين لك هذا» يف مهده منذ ال�ستينات ،وو�سط �أفواج
م��ن �سيا�سيني ت�ن��اوب��وا على ال�سلطة يف خمتلف م��راك��زه��ا،
وواكبت �أجيال اللبنانيني الأداء العام للر�ؤ�ساء واحلكومات
واملجال�س النيابية وموظفي الدولة مبختلف فئاتهم� ،أظهرت
درا�سة عاملية متخ�ص�صة بال�شفافية يف الأداء املايل والإداري
على م�ستوى العامل� ،أن لبنان هو يف املرتبة اخلم�سني على
الئحة البلدان الأكرث ف�ساداً ،و�أن الرباءة والأيادي النا�صعة
تكاد �أن تكون نادرة� ،إن مل نقل م�ستحيل وجودها يف �أو�ساط
�أه��ل ال�سيا�سة ،و�أن ال �سلطة رقابية يف �أعلى الهرم ل�ضبط
�إي �ق��اع العمل وف��ق الأ� �ص��ول املحا�سبية وامل��ال�ي��ة املعتمدة يف
�أب�سط امل�ؤ�س�سات ،وال من قاعدة الهرم وجدنا �شعباً لديه
جر�أة االنتفا�ض ليقطع رقاب الفا�سدين وم�صا�صي الدماء
و�أكلة املال احلرام.
اجل�ه��د ال�ك�ب�ير ال ��ذي ب��ذل�ت��ه جل�ن��ة امل ��ال وامل��وازن��ة خ�لال
ال�سنوات الثالث املا�ضية كان مميزاً ،لي�س لأنها تتميّز عن
غريها علماً وخربة وجدارة فح�سب ،بل لأن القرار اتُّخذ من
فريق �سيا�سي �أك��ان اللبنانيون من �أن�صاره �أم من خ�صومه
ال فرق ،ك�سر ا�ستحالة ال�براءة يف الأداء العام للدولة ،و�أكّد
�ضرورة حماكاة النا�س بالوقائع والرباهني وب�أ�سلوب مب�سّ ط
ووا�ضح عن خمالفات وارتكابات و�سرقات ح�صلت يف لبنان
خالل �أق� ّل من عقدين من الزمن ،جت��اوز فيها البع�ض كل
القواعد القانونية والأخالقية يف �إدارة ال�ش�أن العام ،وكان ال
بد لهذه اللجنة من املجازفة يف دخ��ول دهاليز «مغارة علي
بابا» ،وال�سري بني الألغام ال�سيا�سية وحتى الأمنية ،لتجمع
بالأرقام التي ال ي�ستطيع �أحد نكرانها� ،أن الفرتة ما بني 1993
و� 2010شهدت «�أحقر» �أداء على م�ستوى �إدارة ال�ش�ؤون املالية،
و�أن املعنيني خالل هذه الفرتة كانوا �إما ذئاباً مرتكبني� ،أو
ثعالباً م�شاركني� ،أو نواطري غاب عن البوح �صامتني.
نعم ،ال�ب�راءة يف العمل ال�سيا�سي و�إن كانت ن��ادرة لكنها
ل�ي���س��ت م���س�ت�ح�ي�ل��ة ال ��وج ��ود ،ل �ك��ن ال ي �ج��ر�ؤ � �س��وى �أب��ري��اء
ال��ذ ّم��ة و�أ� �ص �ح��اب ال���ض�م��ائ��ر ال�ب�ي���ض��اء ال�ب�ع�ي��دة ع��ن القتل
وال�سرقة والتزوير ،من رفع الأي��دي بوجه من نهبوا وطناً
وي �ن��ادون ب��ال�ع� ّف��ة ،وال�شعب اللبناين ب��ات ي�ع��رف بالأ�سماء
ه��وي��ات م��ن �أخ �ف��وا م �ي��زان �ي��ات ،وط�ّي� رّ�روا ح���س��اب��ات ،و�أرق� ��ام
خ�ي��ال�ي��ة ب��امل �ل �ي��ارات ت �ب��خّ ��رت ،ب� ��دءاً م��ن ع�ه��د «��س�ن�ي��وره��م»،
م��روراً ب�ـ«�أزع��وره��م» وانتهاء بالوزيرة احل�سن التي �أح�سنت
اال��س�ت��زالم �أك�ث�ر م��ن الأزالم ،و��ض��رب��ت الأ��ص�ف��ار ب��الأرق��ام،
وط�ّي�رّ ت ك��ل م��ا يك�شف وي��دي��ن ت��اري��خ الف�ساد واملف�سدين.
«الإبراء امل�ستحيل» ..كتاب تربّع على رفوف املكتبات اللبنانية،
ليُخاطب كل لبناين ،وليُظهر له بالأرقام والوقائع م�ستوى
طبقة �سيا�سية ردّت ��س��اب�ق�اً ع�ل��ى االت �ه��ام��ات ل�ه��ا بالف�ساد

ال �شك �أن املجتمع الب�شري يدرك �أهمية الرتابط
الوثيق بني املنجزات العلمية والتكنولوجية ،التي
بلغت يف ع�صرنا الراهن درجات عالية من التعقيد
وال �ت �ط��ور و«ال�ق��اب�ل�ي��ة ل�ل�ت�ع�ط�ي��ل» ،وب�ي�ن ��ض��رورة
�إح�ل�ال ال�سالم العاملي على كوكب الأر� ��ض ،على
الأقل من باب احلفاظ على هذه املنجزات و�إدامة
التمتع ب�ف��وائ��ده��ا ،ول�ك��ن امل�ستغرب يف الأم ��ر� ،أن
العقالء من النخب امل�سيطرة على كل �أوجه احلياة
يف ال ��دول «ال��راق �ي��ة» ،يت�سابقون ع�ل��ى ا�ستخدام
الطاقة النووية لإن�ت��اج �أ�سلحة ال��دم��ار ال�شامل،
ويتفاخر كل فريق منهم على الآخ��ر كلما اخرتع
�سالحاً �أكرث تفوقاً وتدمرياً.
�إن بحوزة الدول الكربى املت�سابقة على الت�سلح
م��ن الأ�سلحة ال�ن��ووي��ة ،م��ا يكفي لتدمري كوكبنا
م �ئ��ات الأ� �ض �ع��اف� ،أو ع�ل��ى الأق� ��ل ت �ه��دمي م��ا مت

انبـالج نـور الـثــورة

ب �ك�لام ��س�ي��ا��س��ي وحت��ري����ض ط��ائ�ف��ي ،وت���ش�ك�ي��ك وط �ن��ي مبن
واجهها باحلقائق ،وواجهت الكتاب كالعادة ب�أبواق �إعالمية
م ��أج��ورة ،و�سيّ�ست امل�س�ألة دون �أن تكون لها ج��ر�أة مقارعة
ال��رق��م ب��ال��رق��م ،وت���س�ت�ع��د م�ن��ذ الآن وب��وق��اح��ة ،م�ه�م��ا ك��ان
قانون االنتخاب ،للمنازلة واال�ستماتة للعودة �إىل ال�سلطة
عرب �صناديق االق�تراع ،وبقانون انتخابات يالئم تطلعاتها
لأكرثية برملانية ،ومن الربملان �إىل احلكومة ،ومن احلكومة
�إىل احلُكم من جديد ،وعهد جديد من �سنوات ف�ساد �أفل�ست
وطناً.
«الإب��راء امل�ستحيل» ال يطلب من املواطن اللبناين ما هو
م�ستحيل ،بل يحمي له حا�ضره من ما�ضيه ،وم�ستقبله من
حا�ضره ،عرب �أرقام مت حت�ضريها من وقائع ولي�س من عامل
الغيب ،ع ّل اللبناين يقر�أ ويتّعظ وي�سلك درباً وا�ضحة يف ر�سم
غد لأوالده.
«الإب��راء امل�ستحيل» كتاب يت�ضمن �أرقاماً ،وال جدوى من
الر ّد عليه بكالم �سيا�سي وت�سويف �إعالمي ،وعلى من يعنيهم
الأم ��ر ل��و ك��ان��وا رج ��ال دول ��ة ،م��واج�ه��ة ال��وق��ائ��ع ب��ال��وق��ائ��ع،
وليعتربوه �إخباراً للنيابة العامة ،التي عليها التحرّك لتدين
املرتكب وت�ب ّ�رئ ال�ب�ريء ،ول�يرف��ع م��ن تثبت ب��راءت��ه دع��وى
قد ٍح وذ ّم بحق نا�شر الكتاب ونحن على ثقة� ،أن ال قدح وال ذ ّم
بحق من �أنهكوا خزينة الوطن قدحاً ون�صباً واحتياالً ،ومن
بذمّتهم وذمّة �أوالدهم و�أحفادهم عرق فقراء لبنان حتى يوم
القيامة.

أربع���ة وثالثون ربيعًا مرّ ت على ربي���ع إيران الذي أزهر وأينعت
ثم���اره 31 ..كانون الثاني  ،1979وطأت قدم���ا اإلمام الخميني أرض
نفي اس���تغرق سبعة عشر عامًا ،فاشتعلت الثورة
مطار طهران بعد ٍّ
ف���ي بالد فارس ليهوي ع���رش آل بهلوي ،ال���ذي أحكم قبضته على
البالد والعباد نحوًا من مئتي عام ..هوى العرش بغضون عشرة أيام،
كانت عشور الفجر!
أج���ل ..ربيع إيران قد يك���ون األقصر زمنًا واألوف���ر حظًا ونتائج
للعوام ..أما السبب فبس���يط جدًا ..إنها إرادة الشعب التي ال تُ قهر،
«إذا الشعب يومًا أراد الحياة  ...فال َّبد أن يستجيب القدر ،هكذا قال
أبو القاسم الشابي» ،وهكذا فهم شعب إيران القول ..فترجمه عمالً
جماهيريًا بقيادة روح الله اإلمام الخميني «قدس سرّ ه» ،وكان النصر
المبين على الشاه ،ملك الملوك ،الذي كان يمتلك أحد أقوى الجيوش
ف���ي العالم ،والمدعوم من قوى الش���ر من أمث���ال الواليات المتحدة
األميركية وبريطانيا وس���واهما ممن سرق ثروات إيران وشعبه ،من
نفط وغ���از وغيرهما من الثروات الطبيعي���ة ،مقابل حماية العرش
وبطانته وأزالمه..
س���قط الش���اه ليس���قط معه الظلم والقهر والبؤس والتس���لّ ط
والفحش���اء ..سقط حكم الشاه واس���تبداده ،ليحيا اإلنسان اإليراني
عزي���زًا كريمًا ف���ي رحاب جمهورية إس�ل�اميّ ة ديدنه���ا مخافة الله
وخدمة اإلنسان واإلنس���انية جمعاء ،بصرف النظر عن العرق واللون
هم إ ّال أولئك األشرار الذين يغتصبون أرض فلسطين
والقومية ..اللّ ّ
المقدسة ،وبالطبع من يدور في فلكهم من دول
ويدنسون عتباتها ّ
االستكبار والغطرسة.
س���قط الشاه ..لتسقط معه أس���اطير وحكايات ألف ليلة وليلة
من اإلس���راف والتبذير والبطر والمجون ..كل هذا كان على حس���اب
الشعب وكرامة الشعب وثروة الشعب ،الذي كان األجدر به أن ينعم
بخيرات أرضه..
س���قطت دولة الظل���م والضالل ..لتق���وم دولة العدال���ة والرحمة
والمس���اواة وتكافؤ الفرص ونصرة المظلوم والمغبون ،الدولة التي
نادى بها اإلسالم ،الدين لله والوطن للجميع.
فها هي الجمهورية اإلسالمية االيرانية اليوم ،القوة اإلقليمية
التي تقف بكل إمكانياتها إلى جانب الشعوب والدول المستضعفة
في نضالها ضد الجور والطغيان واالفتئات ،وما القضية الفلسطنية
إ ّال واحدة من هذه القضايا ،ال بل في طليعتها..
كم كان مستحس���نًا ومشرِّ فًا لو أن بعض الدول العربية القادرة،
تضع إمكانياتها المادي���ة والمعنوية في الموقع الصحيح ،بد ًال من
تسخيره في تأليب الرأي هنا وهناك على أشقاء وأصدقاء ودول كانت
حتى األمس القريب ،تنعم باألمن واالستقرار والحياة الكريمة..
فيك
الجمهورية اإلس�ل�امية حكومة وشعبًا ومؤسسات ..بورك ِ
عيدك الوطني..
ِ
سندا وظهيرًا للحقيقة وللعدالة ،وبورك ِلك في
طاك لما فيه خير شعبك واإلنسانية جمعاء..
سدد الله ُخ ِ
ّ
بالتقدم واالزدهار والرفاه..
ّ
وإلى أعوام مفعمة

�أمني� .أ .ر.

نبيه الأعور

الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة

�إجن��ازه من «احل�ضارة وال��رق��ي» على مر القرون
يف حلظات� ،أو الق�ضاء على �أب�سط �أ�شكال احلياة
على الأر�ض ،من نبات وحيوان وب�شر ،وهذه الدول
على يقني ب�أنها ال تربح احل��رب با�ستخدام هذا
النوع من ال�سالح ،ولو حَ كّمنا ما ي�سمى «الذكاء
اجل�م�ع��ي» وا��س�ت���ش��رن��اه لتقييم �أدوات «ال�ت��دم�ير
الذاتي» ،لنبذها وحكم ب�ضرورة التخلي عنها على
الفور.
قد يرد «عاقل» بالقول� ،إن الت�سابق على امتالك
الأ�سلحة النووية لي�س املق�صود منه اال�ستعداد
للحرب ،بل �إن غر�ضه ينح�صر يف ردع الأط��راف
عنها ،و�أن تدمري هريو�شيما وناكازاكي بالقنابل
ال��ذري��ة يف ن�ه��اي��ة احل ��رب ال�ع��امل�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة ،ك��ان
جمرد «جتربة عابرة» �أكدت �ضرورة عدم تكرارها،
وق��د ي�ضيف املعلق «امل � ّت��زن» ب ��أن الطاقة النووية

ال ت�ستخدم فقط للتدمري ،ب��ل لها ا�ستخدامات
�أخرى لأغرا�ض �سلمية تفيد احل�ضارة والتقدم.
�إذا كانت امل�س�ألة على هذه الدرجة من التب�سيط،
�ألي�س من الأج��دى �أن ال ت�صرف امل��وارد وامل�صادر
والطاقات على �صنع �أ�سلحة ال��دم��ار؟ �أم �أن ثمة
ال �شريراً» يدير الدفة وال يريد للب�شرية �أن
«عق ً
تنعم باخلري والرخاء وال�سالم؟ ال نريد من طرح
هذه الت�سا�ؤالت� ،أن ن�ضخم الأمور ،فنبالغ بحجم
الأخطار ،ون�ساهم من حيث ال ندري بن�شر الرعب
واخلوف بال �أ�سباب موجبة.
دعونا ن�صدق �أن ثمة غايات «عملية» من وراء
�إن �ت��اج ال�ط��اق��ة ال�ن��ووي��ة ،مب��ا فيها �أي���ض�اً ت�صنيع
�أ�سلحة الدمار ال�شامل من �أجل ال��ردع ،علماً ب�أن
ال� ��ر�أي ال �ع��ام غ�ير م�ط�ل��ع مب��ا ف�ي��ه ال�ك�ف��اي��ة على
تفا�صيل ه��ذه ال�غ��اي��ات ،فهل ن�ك��ذب على �أنف�سنا

ونخفي حقيقة �أن جمرد وج��ود الطاقة النووية،
م�ه�م��ا ك��ان��ت غ��اي��ات�ه��ا ،ي�شكل خ �ط��راً دائ �م �اً على
امل�ج�ت�م��ع ال �ب �� �ش��ري؟ ي�ك�ف��ي �أن ن���س�ت��ذك��ر ان�ف�ج��ار
ت�شرينوبل ،وحمطات الطاقة النووية يف اليابان
ب�سبب الت�سونامي ،والت�سريبات الإ��ش�ع��اع�ي��ة يف
�أماكن ال حت�صى ،ناهيك عن �آثار التجارب النووية
يف ت��دم�ير �أوج ��ه احل �ي��اة يف الأج� ��واء واملحيطات
والبيئات الب�شرية.
�إن ك ��ان امل�ج�ت�م��ع ال�ب���ش��ري ي�ح���س��ب �أن بعلمه
وتقدمه ق��ادر على �ضبط كل احل��وادث الطارئة،
والأع ��ا�� �ص�ي�ر والأن � � � ��واء ،وغ�ي�ره ��ا م ��ن ال �ك ��وارث
الطبيعية ،فعلى العاقلني �أن يعيدوا ح�ساباتهم،
لأن الب�شرية ،يف ه��ذا املجال بالتحديد ،ما زالت
تزحف على بطنها وال حول لها وال قوة ،و«ال يُلدغ
امل�ؤمن من جحر مرتني».
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اقتصاد

تـركيـــا..

والــهــجـــرة
إلى الشمال
يف ال ��وق ��ت ال � ��ذي ت �ظ��ل ف �ي��ه حم � ��اوالت ت��رك�ي��ا
االن �� �ض �م��ام �إىل االحت � ��اد الأوروب � � ��ي م�ع�ط�ل��ة وغ�ير
حم���س��وم��ة ،وت�ب�ق��ى �سيا�ستها اخل��ارج �ي��ة لت�صفري
امل�شكالت يف ال���ش��رق الأو� �س��ط م�ت��أزم��ة بالنظر �إىل
انخراطها �إىل جانب املعار�ضة ال�سورية و�ضد النظام
ال�سوري ،الذي ربطتها به م�صالح واتفاقيات جتارية
�ضخمة درت عليها م�ن��اف��ع ك �ث�يرة ،ي�ب��دو �أن �أن�ق��رة
تراهن على ما حتمله منطقتها ال�شمالية املطلة على
البحر الأ�سود من �آفاق واع��دة ،ولي�س �أدل على هذه
الآفاق من مدينة ترابزون ال�صناعية الواقعة �شمايل
� �ش��رق ال �ب�ل�اد ال �ت��ي ت���ض��ج ب��احل��رك��ة ،ح�ي��ث حت��ول��ت
املدينة �إىل مركز جتاري حملي بف�ضل موقعها على
مفرتق طرق ،يربطها بكل من ا�سطنبول وباقي املدن
الرتكية الواقعة �شرقاً ،وذل��ك يف حماولة لتعوي�ض
البع�ض من خ�سائرها.
�سواء ال�شاحنات الكبرية� ،أو ال�سيارات اخلا�صة
ال �ت��ي حت�م��ل ال�ب���ض��ائ��ع وامل���س��اف��ري��ن �إىل ج��ورج�ي��ا،
الواقعة على بعد نحو  125مي ًال �إىل ال�شرق ،هذا
بالإ�ضافة �إىل ال�سلع التي جتد طريقها �إىل البلدان
امل�ج��اورة الأخ ��رى ،م�ستغلة �شبكة ال�ط��رق ال�سريعة
التي تخرتق املدينة.
و�إذا ما تبلورت اخلطط اجلارية حالياً مبد �شبكة
للطرق ال�سريعة تربط  12دول��ة م��ن ال��دول املطلة
على البحر الأ�سود ،ف�إن منو ترابزون �سيت�صاعد �أكرث
خالل ال�سنوات املقبلة ،ومعها نفوذ تركيا يف املنطقة
كقوة �إقليمية يف املجالني االقت�صادي وال�سيا�سي،
ف ��احل ��دود ال���ش�م��ال�ي��ة ل�ترك �ي��ا ع �ل��ى � �س��اح��ل ال�ب�ح��ر
الأ��س��ود متنح ال�ب�لاد ،خ�لاف�اً للحدود امل�ضطربة يف
اجلنوب وحماوالتها املتعرثة لالن�ضمام �إىل االحتاد
الأوروبي ،فر�صة اقت�صادية واعدة ،ولعل هذا الإدراك
لأه�م�ي��ة احل ��دود ال�شمالية وال�ف��ر���ص االقت�صادية
املميزة التي يقدمها البحر الأ�سود ،هو ما دفع تركيا
�إىل املبادرة ب�إن�شاء عدد من �شبكات التعاون التجاري
واالقت�صادي مع دول املنطقة ،حيث كانت وراء �إقامة
منظمة التعاون االقت�صادي لدول البحر الأ�سود التي
�أ�س�ست عقب انهيار االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق.
ومع �أن تركيا كانت فقط �أحد الأع�ضاء الع�شرة
ال��ذي��ن �ساهموا يف ت�أ�سي�س املنظمة� ،إال �أن�ه��ا تبو�أت
م��رك��زاً م�ه�م�اً با�ست�ضافتها للمقر ال��دائ��م ل�ه��ا يف
ا�سطنبول ،وخ�لال ال�سنوات الأوىل النطالق عمل

املنظمة ،كان الهدف «طرح بديل عن النظام ال�شيوعي
للدول اخلارجة من االحتاد ال�سوفياتي».
ويف العام نف�سه ال��ذي �أ�س�ست فيه املنظمة ،وهو
عام � ،1992أطلقت تركيا �أي�ضاً برناجمها للم�ساعدات
اخل��ارج �ي��ة حت��ت ا� �س��م ال��وك��ال��ة ال�ترك �ي��ة للتنمية
ال��دول�ي��ة وال�ت�ع��اون ،التي رك��زت يف مراحلها الأوىل
على م�ساعدة ال ��دول امل�ستقلة ح��دي�ث�اً ع��ن املع�سكر
ال�شيوعي يف �آ�سيا الو�سطى ودول ال�ق��وق��از ،واليوم
ت�أمل دول البحر الأ�سود ب�أن ت�ساهم م�شاريع كبرية
مثل الطريق ال�سريع الرابط بينها يف تعزيز التعاون
االقت�صادي.
يذكر �أن التجارة يف املنطقة ا�ستعادت عافيتها
ب���س��رع��ة ب�ع��د االن�ك�م��ا���ش ال�ع��امل��ي ل�ل�ت�ج��ارة ال��دول�ي��ة
خالل عام  ،2009فيما ظلت التجارة مع دول االحتاد
الأوروبي بطيئة حتى اليوم ،ورمبا بد�أت دول البحر
الأ� �س��ود التفكري يف ال�ت��وا��ص��ل م��ع بع�ضها البع�ض
ون�سج ع�لاق��ات جت��اري��ة متقدمة ،ب��دل التطلع �إىل
مناطق �أخرى خارجها تعي�ش على وقع اال�ضطرابات،
ويبقى ال�شاهد الأ�سا�سي على تنامي العالقات بني
دول املنطقة ،هو الطفرة التي �شهدها جمال النقل
بينها ،حيث ارتفع ب�أكرث من  40يف املئة ما بني 2007
و ،2011فيما ظلت الن�سبة يف املجال نف�سه مت�أخرة يف
�أوروبا التي منت بنحو  36يف املئة فقط.
وم ��ع �أن م���ش��روع ال�ط��ري��ق ال���س��ري��ع م��ا زال يف
م��راح �ل��ه الأوىل� ،إال �أن ال �ط��ري��ق
بخطوطها الأرب �ع��ة ال�ت��ي �ستخرتق
 12دول � � ��ة� � ،س �ت �م �ث��ل ال � �ش��ك ق �ف��زة
نوعية يف احلركة التجارية وت�ساهم
لا ع��ن ا��س�ت�ف��ادة
يف ازده� ��اره� ��ا ،ف �� �ض� ً
ق �ط��اع ال���س�ي��اح��ة م�ن�ه��ا ،وك��ذل��ك من
املتوقع �أي�ضاً لهذا امل�شروع �أن يقوي
التحالفات احلالية ،ويف الوقت نف�سه
يخترب النزاعات القائمة.
وعلى رغم ما ت�سعى �إليه منظمة
ال �ت �ع��اون االق �ت �� �ص��ادي ل ��دول البحر
الأ�سود من تن�سيق القوانني التجارية
اخلا�صة بكل دول��ة على ح��دة� ،إال �أنه
م��ن ال�صعب ق�ي��ا���س ال�ت��أث�ير املبا�شر
ال��ذي مار�سته املنظمة منذ ت�أ�سي�سها
ع �ل��ى ال� �ت� �ج ��ارة ب�ي�ن دول امل �ن �ط �ق��ة،

وبالن�سبة لرتكيا ،ف�إن مد الطريق ال�سريع قد ي�شكل
اخل �ط��وة الأوىل يف �إط ��ار �إع� ��ادة ��ص�ي��اغ��ة �سيا�ستها
اخلارجية ،فحدود تركيا املمتدة على البحر الأ�سود،
وج�ه��وده��ا الأخ �ي�رة ل�ترم�ي��م ع�لاق��ات�ه��ا م��ع رو��س�ي��ا،
ت�شي ب�أن املنطقة �ستكت�سي �أهمية ق�صوى لل�سيا�سة
اخلارجية الرتكية ،فبعد رو�سيا تعد تركيا هي �أكرب
م�صدِّر بني دول املنطقة.
وف�ي�م��ا ت�ع�ت�م��د ال �ب �ل��دان الأخ � ��رى م�ث��ل رو��س�ي��ا
و�أذرب �ي �ج��ان و�أوك��ران �ي��ا ع�ل��ى ال�ن�ف��ط يف ��ص��ادرات�ه��ا،
تبقى ال�صادرات الأ�سا�سية الرتكية يف جمال الن�سيج
والآالت ،ف�سيكون للطريق اجلديدة املزمع �إقامتها
�أثر فوري على تقلي�ص م�سافة و�صول الب�ضائع �إىل
وجهتها ،فعلى مدى ال�سنوات املا�ضية ،تراجع النقل
البحري ،فيما ت�صاعدت �أهمية النقل الربي ،فالنقل
البحري من ال�صني �إىل �أوروبا ي�ستغرق �شهراً ون�صف
�شهر تقريباً� ،أما من خالل الطرق الربية فالرحلة
ال تتجاوز ع�شرة �أيام.
ولكن يبقى على ال��دول الع�شر الأخ��رى املطلة
على البحر الأ� �س��ود ،ا�ستكمال جزئها م��ن الطريق
ال�سريع ،بحيث ال توجد �سوى تركيا واليونان اللتني
مت�ك�ن�ت��ا م��ن �إجن � ��از اجل� ��زء اخل��ا���ص ب�ه�م��ا ،وت�ع��اين
عملية النقل الربي حالياً بني دول املنطقة من عدة
عراقيل ،ت��أت��ي يف مقدمها ال�صفوف الطويلة على
املعابر احل��دودي��ة وال��ر��س��وم العالية املفرو�ضة على

ال�شاحنات ،ف�ض ًال عن العراقيل البريوقراطية مثل
�صعوبة احل�صول على ت�أ�شريات.
ولكن فيما ع��دا ا�ستكمال الأج ��زاء املتبقية من
الطريق ال�سريع ،هناك �أي�ضاً التحديات املرتبطة
بالنزاعات بني دول املنطقة ،ويف ه��ذا ال�سياق ،تربز
العالقة بني رو�سيا وجورجيا باعتبارها من �أخطر
امل���ش��اك��ل ،وال �سيما ب�ع��د احل ��رب الأخ �ي��رة بينهما،
فتحديد امل�سار ال��ذي �ستمر منه الطريق ،تزيد من
تعقيد ال�ن��زاع��ات احل��دودي��ة ،حيث اق�ترح��ت رو�سيا
مرور الطريق من �أبخازيا التي تعرتف بها مو�سكو
ك��دول��ة م�ستقلة ،فيما تعتربها ج��ورج�ي��ا واملجتمع
ال��دويل �أر��ض�اً جورجية ،والأم��ر نف�سه ينطبق على
العالقة بني مولدوفا و�أوكرانيا.
غ�ير �أن �أح��د املن�ضوين يف املنظمة� ،أك��د وج��ود
ا��س�ت�ع��داد ل��دى دول البحر الأ� �س��ود ل�ت�ج��اوز النقاط
اخلالفية ،و�إيجاد احللول لي�س فقط ب�سبب امل��ردود
االقت�صادي للم�شاريع امل�شرتكة ،ب��ل �أي�ضاً للفائدة
ال�سيا�سية التي جتنيها الدول من تعاونها االقت�صادي.
وت�ل�ع��ب ت��رك�ي��ا دوراً ك�ب�يراً يف ت��وث�ي��ق ال�ع�لاق��ات
بني دول البحر الأ��س��ود ،باعتبارها من االقت�صادات
ال �ك�ب�رى ذات ال �ت ��أث�ي�ر ال��وا� �ض��ح يف امل �ن �ط �ق��ة ،ه��ذا
بالإ�ضافة �إىل موقعها اال�سرتاتيجي احليوي الذي
يجعلها ج���س��راً ي�صل ب�ين دول ال�ق��وق��از يف ال�شرق
و�أوروبا والبلقان يف الغرب ،ال �سيما من خالل مرور
الطريق ال�سريع عرب �أرا�ضيها ،لت�صبح بذلك همزة
و�صل �أ�سا�سية وليتعاظم دورها يف الإقليم.
و�إذا م��ا مت التغلب ع�ل��ى ال �ن��زاع��ات ب�ين ال��دول
و�أُجنزت الطريق ال�سريع ،ف�إن تركيا �ستكون م�ؤهلة
م��ن خ�ل�ال م��وق�ع�ه��ا واق�ت���ص��اده��ا ل�ل���ص�ع��ود ك�ط��رف
�أ�سا�سي ،يف �شبكة جتارية جديدة ومربحة يف املنطقة
ال��واق �ع��ة ،ف�ي�م��ا مي�ك��ن اع �ت �ب��اره مب�ن��زل��ة خا�صرتها
ال�شمالية ع�ل��ى ال�ب�ح��ر الأ� �س ��ود ،وه��و م��ا �سي�ضيف
�إىل ق��وة احل�ضور االقت�صادي ال�ترك��ي على امل�سرح
ال ��دويل ب�صفة ع��ام��ة ،ال��ذي ع��رف خ�لال ال�سنوات
املا�ضية انت�شاراً وا�سعاً يف الف�ضائني ال�شرق �أو�سطي،
والأف��ري�ق��ي ب�شكل خا�ص ،ما جعل تركيا تتحول يف
نظر كثري من املراقبني �إىل دولة بازغة وذات اقت�صاد
�صاعد وواعد� ،إىل حد بعيد.

هنا مرت�ضى
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ثقافة
لساننا العربي عند القدماء والمحدثين ()4/2

دراسة تحليلية للفكر اللغوي بين األصالة والتجديد
د .مـنـــذر إبــــراهـــيم حـســـين الـحــلــي
كلـيــة العـلـوم اإلســالميــة  -الـعــــراق

بدايات الت�أليف يف ظاهرة
اللحن
بعد كل ما تقدم من تعريف اللحن
ون�ش�أته و�أ�سبابه وخم��اط��ره� ،أب��د�أ الآن
احل��دي��ث ع��ن ب��داي��ات ال�ت��أل�ي��ف يف ه��ذا
الفن وكيف تدرج وتطور.
لقد تنبه العلماء على خطر اللحن
يف ال �ل �� �س��ان ال �ع ��رب ��ي ،ف �ح ��اول ��وا ر��ص��د
ت�ل��ك الأخ� �ط ��اء ،وع� ��دوا م��ن ي�ق��ع فيها
م��ن العامة ،ليبتعد عنها اخلا�صة من
الأدباء واملثقفني ،فو�ضعوا كتباً ور�سائل
�أطلقوا على كثري منها (حلن العامة �أو
العوام ،و�إ�صالح املنطق ،وكتب الف�صيح،
وتهذيب الل�سان) م�شريين �إىل اللحن
ووج �ه��ة ال �� �ص��واب ف �ي��ه ،ل��رف��ع و��ص�م��ة
الل�صيق على العريق.
�أم � ��ا اجل� � ��ذور ال �ت��اري �خ �ي��ة ل�ع�م�ل�ي��ة
ال�ت���ص�ح�ي��ح ال �ل �غ��وي ،ف ��إن �ه��ا مت �ت��د �إىل
�أق � ��دم حل��ن ظ �ه��ر يف ال �ع��رب �ي��ة ،اب�ت�غ��اء
تنقية الف�صحى من الطارئ الذي دخل
عليها نتيجة اختالط العرب ب��الأق��وام
الأخ ��رى ،فخلفت ه��ذه ال�ظ��اه��رة ت��راث�اً
�ضخماً يف �إ�صالح لغة اخلا�صة والعامة
متثل بكتب اللحن ،ب��دءاً من الك�سائي
يف ر�سالته (م��ا تلحن فيه ال�ع��وام) �إىل
يومنا ه��ذا ،بيد �أن كتب النحو والأدب
والنقد القدمية ،ت�شري �إىل وقوع اللحن
عند بع�ض الفحول من �شعراء اجلاهلية
كالنابغة الذبياين يف قوله:
وب ��ت ك� ��أين ��س��اورت�ن��ي �ضئيلـــة من
الرق�ش يف �أنيابها ال�سم ناقــــــع
فقال النحاة :كان ينبغي �أن يقول:
ال�سم ناقعاً �أو ال�سم الناقع وغ�ير ذلك
كثري.
لذا اجته عدد كبري من الأعاجم �إىل
حم��اك��اة ال �ع��رب يف نطقهم واالح�ت�ك��اك
بهم يف جماالت احلياة اليومية ،وهو ما
�أدى �إىل �شيوع اللحن يف كالم النا�س ،ال
�سيما �أبناء الأمراء والأثرياء ب�أثر �أل�سنة
مربياتهم الأعجميات ،ف�ض ًال عن وجود
اللحن يف �أل�سنة الأعاجم الذين تعلموا
العربية ،وق��د ح��رك �شيوع اللحن همم
�أويل الأمر يف الدولة الإ�سالمية لإ�صالح
هذا اخللل والبحث عن �سبل لعالج هذا
ال ��داء ،وق��د �أدت ه��ذه ال��دواف��ع جمتمعة
�إىل ال�سعي يف و�ضع �ضوابط ور�سوم تعني
على النطق ال�سليم وتقي الل�سان اللحن
وحت �ف��ظ ال �ل �غ��ة مم ��ا ق ��د ي �ع�تري �ه��ا من
عوامل ال�ضعف واال�ضطراب.
ي�ق��ول ال�شيخ حم�م��د ط�ن�ط��اوي بعد
�أن ا�ستعر�ض تاريخ ظهور اللحن« :لهذا
وذاك �أهابت الع�صبية العربية بالعلماء
يف ال�صدر الأول الإ��س�لام��ي� ،أن ي�صدوا

ه��ذا ال���س�ي��ل اجل ��ارف ال ��ذي ك��اد يكت�سح
اللغة العربية مب��ا ق��ذف فيها م��ن حلن
ت�سربت عدواه يف القر�آن الكرمي وال�سنة
ال�شريفة مب��ا ه ��دوا �إل�ي��ه و��س�م��وه :علم
النحو»� ،إذ جاء يف �إنباه الرواة على �أنباه
النحاة« :قال �أبو الأ�سود ال��د�ؤيل :دخلت
على �أم�ير امل�ؤمنني علي ر�ضي اهلل عنه
فر�أيته مطرقاً مفكراً ،فقلت :فيم تفكر
يا �أمري امل�ؤمنني؟ فقال� :سمعت ببلدكم
حل �ن �اً ف � ��أردت �أن �أ� �ض��ع ك �ت��اب �اً يف �أ� �ص��ول
العربية ،فقلت له� :إن فعلت �أبقيت فينا
هذه اللغة العربية».
ومبا �أن اللحن هو اخلط�أ يف الإعراب
�أو ال �ع��دول ع��ن ال �� �ص��واب ،ف�ق��د ب�ل��غ من
نفوذ النحاة و�سلطانهم �أن و�صفوا كل
خروج على قواعدهم الإعرابية باللحن،
و�أ�صبح هذا اللحن و�صمة وع��اراً ،ولهذا
ت�صدى العلماء ل�ل��دف��اع ع��ن ه��ذه اللغة
ال�شريفة ،و�إب�ع��اد كل ما ي�شينها عنها �أو
ع��ن املتكلمني ب�ه��ا م��ن ال �ع��رب اخلل�ص،
ولتنقية العربية من كل ما ال يليق بها،
فهي لغة القر�آن الكرمي ولغة �أهل اجلنة
كما يروى ،وكانت اال�ستقامة يف اللغة �أو

الكالم ت��ؤدي �إىل اال�ستقامة يف العقيدة
و�صحتها ،فهذا ابن جني يرى �أن «�أكرث
م��ن �ضل م��ن �أه��ل ال�شريعة ع��ن الق�صد
فيها ،وح��ادى الطريقة املثلى �إليها �إمنا
ا�ستهواه وا�ستخف حلمه و�ضعفه يف هذه
ال�ل�غ��ة ال�ك��رمي��ة ال�شريفة ال�ت��ي خوطب
الكافة بها ،وعر�ضت عليها اجلنة والنار
يف حوا�شيها».
التعريف بكتب اللحن
يعرف الدكتور رم�ضان عبد التواب
هذا النوع من الت�أليف ب�أنه عبارة عن
ر�سائل �صغرية �ألفت على مر الع�صور،
ويف خمتلف الأ�صقاع التي تتكلم اللغة
العربية فيما يلحن فيه ع��وام النا�س
يف ع �� �ص��وره��م ،وغ��ر� �ض �ه��م يف ت��أل�ي��ف
ه ��ذه ال �ك �ت��ب «�أن ي�ح���ص��وا الأخ �ط ��اء
ال�شائعة على �أل�سنة العوام يف زمانهم،
وي�بره�ن��وا على خطئها ب��ال��رج��وع �إىل
امل ��ادة ال�ت��ي جمعها اللغويون الأوائ ��ل
من �أف��واه العرب» ،و�إخ��راج ما ال �أ�صل
له يف كالم العرب.

وال ي�ق���ص��د �أ� �ص �ح ��اب (ك �ت��ب حلن الكالم ورفث املزاح.»..
ال �ع��وام) م��ن ال �ع��وام ال��ده�م��اء و�سقاط
ومن �أجل علوم العرب و�أ�صولها القول:
النا�س ،و�إمن��ا يق�صدون طبقة املثقفني «على مو�ضوع اللغة و�أوليتها ومن�شئها،
ال��ذي��ن تت�سرب لغة التخاطب واحلياة ثم على ر�سوم العرب يف خماطباتها ،وما
ال� �ي ��وم� �ي ��ة �إىل ل �غ �ت �ه��م ال �ف �� �ص �ح��ى ،لها من االفتتان حتقيقاً وجم��ازاً» ،فاللغة
وطريقتهم يف كتبهم هذه التنبيه على م�ظ�ه��ر م��ن م�ظ��اه��ر االب �ت �ك��ار يف جمموع
موا�ضع اللحن يف كالم اخلوا�ص ،وبيان الأمة� ،أو ذاتها العامة.
وجه ال�صواب فيها ،وح�صر هذه املوا�ضع
ويف ت��اري��خ ال�ع��رب�ي��ة م��ا يثبت قد�سية
يف كتب �صغرية وت�صحيحها على طريقة ه��ذه اللغة الأدب�ي��ة والفنية ،وم��ن ال�صور
«ق��ل وال ت�ق��ل» ،وه��ي مالحظات دقيقة التي نقلها لنا التاريخ ما حفلت به الأ�سواق
و�أ�صيلة يف ر�صد الأخطاء التي تف�شت يف الأدبية عند العرب ،وامل�ح��اورات ال�شعرية
�أل�سنة النا�س يف ع�صورهم ،وت�صحيحها والنقدية بني العلماء وال�شعراء ،واملعلقات
ع ��ن ط ��ري ��ق ال�ب�ره �ن��ة ع �ل��ى � �ص �ح��ة م��ا امل�شهورة ،وه��ي من خ�يرة ال�شعر القدمي
يدعون بذكر �شواهد من القر�آن الكرمي ال�ت��ي علقوها على �أ��س�ت��ار الكعبة �إعجاباً
والأح��ادي��ث النبوية ال�شريفة و�أق ��وال بها ،واحتفال القوم قدمياً ب�ش�ؤون الأدب
ال���ص�ح��اب��ة وال�ت��اب�ع�ين و�آراء اللغويني وفنونه وبراعتهم يف البالغة ،وامتيازهم
ال �ق��دم��اء و�أب �ي��ات م��ن ال���ش�ع��ر ال�ع��رب��ي ،بالف�صاحة ،حتى بلغوا الذروة يف كل ذلك،
ول��ذل��ك �أ��ص�ب��ح ف�ن�اً م��ن ف�ن��ون الت�أليف و�أق��ام��وا يف �أ��س��واق�ه��م امل���ش�ه��ورة مباريات
ق�صده جمع من العلماء ،وكان �أول من ال�شعر واخلطابة «وقد فخموا علم ال�شعر
ا� �س �ت��درك ذل��ك وح ��اول �إ� �ص�ل�اح ف�ساده و�أب��دوا فيه العجائب ،وكان ميدان القوم؛
�أبو الأ�سود ظامل بن عمرو ال��د�ؤيل ،ثم �إذا جتاروا يف الف�صاحة والبيان ،وتنازعوا
�أل��ف من بعده من �أه��ل العلم يف النحو فيها ق�صب الرهان».
وال �غ��ري��ب و�إ�� �ص�ل�اح امل �ن �ط��ق ع �ل��ى ق��در
ث��م ج��اء ال �ق��ر�آن ال�ك��رمي ذل��ك الكتاب
احل��اج��ة ،وبح�سب ال �� �ض��رورة حت�صيناً ال��ذي حت��داه��م يف �أب��رع كماالتهم و�أظهر
للغتهم و�إ�صالحاً للمف�سد من كالمهم ،ميزاتهم ،وعندما فكروا يف بالغة القر�آن
�إىل �أن و�ضع �أبو حامت ال�سج�ستاين كتاباً �أذع� �ن ��وا لإع � �ج ��ازه ،ف ��أن��زل��وا ق���ص��ائ��ده��م
اع�ت��زم ب��ه ت�ق��ومي م��ا غ�يره �أه��ل ع�صره ا� �س �ت �ح �ق��اراً ل�ه��ا يف ج�ن��ب ج�لال �ت��ه ،وه��ذا
م��ن ك�ل�ام ال �ع��رب ،و��س�م��اه «ك �ت��اب حلن ما حكاه �أب��و عبيد القا�سم بن �سالم�« :أن
العامة».
�أع��راب �ي �اً �سمع رج�ل�اً ي�ق��ر�أ }ف��ا��ص��دع مبا
ومل ي �ح��اول �أول �ئ��ك ال��ذي��ن �أل �ف��وا يف ت��ؤم��ر و�أع��ر���ض ع��ن اجل��اه�ل�ين{ ،ف�سجد
حلن العامة �أن يعللوا ن�شوء هذا اللحن ،الأع ��راب ��ي وق ��ال�� :س�ج��دت لف�صاحة ه��ذا
�أو بعبارة �أخ��رى ل�ه��ذا ال�ت�ط��ور ،ب��ل كانوا ال�ك�لام» ،وب�ن��زول ال�ق��ر�آن ال�ك��رمي ح�صلت
يعيبونه وي�ت�ق��ززون منه ،وميكن ع��د هذا العربية على القد�سية التاريخية الثانية،
النوع من الت�أليف معاجلة لغوية لتطور فهي «�أك�بر من جم��رد م��ادة لغوية يبحث
الأ�� �ص ��وات وال���ص�ي��غ ،ومل ��ن يتتبع �سل�سلة فيها عن مواقع الإطراد وال�شذوذ ،بل هي
ه ��ذه ال �ك �ت��ب ي���س�ت�ط�ي��ع م �ع��رف��ة ال�ت�ط��ور لغة لها من املثالية ال�شيء الكثري ،حيث
ال ��داليل ال��ذي ح�صل للغة العربية على حتمل يف ثناياها �سمات عقدية من حيث
مر الع�صور ،وهو ما فعله الدكتور رم�ضان م�صدرها ،و�أخ ��رى ح�ضارية واقعية من
عبد ال�ت��واب يف كتابــه «كتب حل��ن العامة حيث وظيفتها وغايتها».
والقد�سية الثانية للغة العربية نابعة
والتطور اللغوي».
وم��ن اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر� ،أن جملة من م��ن ع��روب��ة الن�ص ال �ق��ر�آين ،و�شهادته
الفوائد اللغوية واملنافع املعرفية ال ميكن القد�سية ؛ �إذ قال تعاىل} :بل�سان عربي
ح���ص��ره��ا يف ب �ط��ون ه ��ذه ال �ك �ت��ب ،ففيها مبني{ �} -إنا �أنزلناه قر�آناً عربياً لعلكم
عر�ض للمادة اللغوية الأ�صيلة ،وبحوث تعقلون{ } -وهـذا ل�سان عربي مبني{
�صوتية و�صرفية و�شواهد ف�صيحة متنوعة } -وه��ذا كتاب م�صدق ل�ساناً عربياً{
م��ن ال �ق��ر�آن واحل��دي��ث وال�شعر والأم�ث��ال } -ف ��إمن��ا ي���س��رن��اه بل�سانك لتب�شر به
و�أقوال العرب ،وال بد لأهل الف�صاحة من املتقني وتنذر به قوماً ل��داً{ } -ف�إمنا
ي�سرناه بل�سانك لعلهم يتذكرون{ } -ال
معرفتها ،كما قال بذلك الك�سائي.
ومم��ا ي�ؤثر يف ه��ذا املقام مقالة املبدع حترك به ل�سانك لتعجل به{.
ق��ال �أب��و عبيدة« :ن��زل ال �ق��ر�آن بل�سان
ال�ق��دمي اب��ن قتيبة« :ون�ح��ن ن�ستحب ملن
ق�ب��ل ع�ن��ا بكتبنا �أن ي� ��ؤدب نف�سه ق�ب��ل �أن عربي مبني ،فمن زعم �أن فيه غري العربية
ي�ؤدب ل�سانه ،ويهذب �أخالقه قبل �أن يهذب فقد �أعظم القول» ،وقد افرتى.
�ألفاظه ،وي�صون مروءته عن دناءة الغيبة،
و�صناعته عن �شني الكذب ،ويجانب  -قبل من م�ؤمتر «اللغة العربية ..من خماطر
اجلمود �إىل تداعيات التجديد»
جمانبته ال�ل�ح��ن وخ�ط��ل ال �ق��ول � -شنيع
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هذه احلاالت التوا�صل باحلوار الهادئ بني الطرفني ل�شرح
حقيقة م�شاعر كل منهما جتاه الآخ��ر ،فالعاطفة واجلن�س
وجهان لعملة واح��دة ،فال ميكن �أن تتم العالقة احلميمة
ب��إ��ش�ب��اع ج�ي��د للطرفني م��ن دون �أن ي�ك��ون ه�ن��اك ق��در من
الإ�شباع العاطفي لديهما.
التخطيط فا�شل

مفـاهـيـم خـاطـئـة تـؤثـر على الـعالقـة الزوجيـة
عزيزتي ،حتى ال تُ صابي
بصدمة بعد الزواج مباشرة،
يجب أن تعلمي أن العالقة
الجنسية في سنة أولى
زواج ،تختلف وتهدأ مع
الوقت من حيث عدد المرات
والشدة ،لذا ال تأخذي هذه
العالقة كمقياس لما يجب
أن تكون عليه فيما بعد،
وذلك ألن القدرة والرغبة
الجنسية عند المرأة والرجل
تختلفان في مراحل الحياة
الزوجية.

وي�ؤكد اخلرباء �أن العالقة اجلن�سية يف بداية الزواج تكون
�أكرث من �أي وقت �آخر ،لأنها تعتمد يف املقام الأول على ارتفاع
الإثارة الف�سيولوجية ،التي ت�صبح �أكرث هدوءاً بعد فرتة من
ا�ستمرار ه��ذه العالقة ،مو�ضحني �أن هناك بع�ض املفاهيم
واملعتقدات ل��دى زوج��ك حتتاج �إىل تو�ضيح وذك��ر احلقائق
العلمية ح��ول�ه��ا ،وم��ع الأ� �س��ف مثل ه��ذه املفاهيم منت�شرة
ومتغلغلة يف تفكري العديد م��ن ال��رج��ال و�أي���ض�اً الن�ساء يف
جمتمعاتنا العربية ،والتي ت�ؤثر �سلباً على العالقة احلميمة
وحتى احلياة الزوجية ،ومن هذه املفاهيم اخلاطئة:
 االع �ت �ق��اد ب � ��أن اال��س�ت�ج��اب��ة اجل�ن���س�ي��ة م��ن ق�ب��ل �أح��دالزوجني جتاه الآخر يف العالقة يجب �أن تكون ثابتة ،وبنف�س
ال��درج��ة يف ك��ل م��رة م��ن امل�م��ار��س��ة ،وه��ذا االع�ت�ق��اد خاطئ،
ويجعل الزوجني حتت �ضغط نف�سي ي�ؤثر �سلباً على نتيجة
اال�ستجابة ،وبالتايل التقليل من ال�شعور باملتعة �أثناء وبعد
انتهاء العالقة ،فهناك ع��وام��ل كثرية تلعب دوراً مهماً يف

حت��دي��د درج ��ة ون��وع�ي��ة اال��س�ت�ج��اب��ة ل ��دى ال ��زوج�ي�ن ،منها
املرحلة العمرية ،ومدة الزواج ،وديناميكية العالقة الزوجية
بينهما ،و�أي�ضاً جوانب فردية مرتبطة بالنواحي ال�صحية
والنف�سية لكل منهما.
 يف بع�ض الأحيان يحدث الإ�شباع اجلن�سي عند الزوجة،وتبحث ع��ن الإ��ش�ب��اع العاطفي ،خ�صو�صاً يف الأوق ��ات التي
ت�شعر فيها ب��ال�ق�ل��ق �أو ال�ت��وت��ر م��ن م ��ؤث��رات احل �ي��اة خ��ارج
نطاق العالقة احلميمة ،ما قد يجعلها حتتاج �إىل اللم�سات
اخلا�صة من الزوج ،مثل االحت�ضان واالحتواء ،حتى ولو مل
تتم عملية اجلماع ،لأن هذا ال�شعور قد يف�سره ال��زوج على
�أن��ه ن��وع م��ن التغيري ال�سلبي ،وي�ب��د�أ يف و��ض��ع ال�ل��وم عليها
وحتميلها م�س�ؤولية اال�ضطراب يف العالقة ،من دون �أن يفهم
حقيقة �شعورها ،ما يولد لديها ال�شعور بالذنب ،وبالتايل
ي�ؤثّر �سلباً على �أدائها العالقة احلميمة ،رغبة يف حتقيق ما
يرغب به الزوج ،وهو ما يُعرف بقلق الأداء ،ومن املهم يف مثل

ِ
أنــت وطــــــفــــــــــلــك

ِّ
أساليب تجنب اإلفراط في تدليل الطفل

ي�صبح الطفل مُدل ًال نتيجة حب والديه له واخلوف عليه من
�أن ي�صاب بالأذى اجل�سمي �أو النف�سي ،ويعاين معظم الأهايل من
هذه امل�شكلة ،فيقعون يف احلرية بني تربية الطفل تربية �سليمة� ،أو
اال�ست�سالم له وتدليله ،لذلك نقدّم لكم بع�ض اخلطوات الب�سيطة
التي ميكنك اعتمادها لعدم الإفراط يف تدليل الطفل:
و�ضع احلدود للطفل
من ال�ضروري فع ًال �أن تكونوا وا�ضحني حول الأم��ور امل�سموح
وغري امل�سموح بها ،و�إذا تركتم �أي م�ساحة للتذبذب ،فجهّزوا �أنف�سكم
للجدال مع الطفل يف وق��ت الح��ق ،وخ�ير مثال على ذل��ك :عندما
يطلب منكم الطفل تناول وجبة خفيفة غري �صحيّة ،انظروا للفرق
بني «ح�سناً ،ميكنك احل�صول على ب�سكويت» ،و«ميكنك �أن حت�صل
على قطعة ب�سكويت واحدة ،لكن ال تطلب �أك�ثر» ..هذا هو الأمر؛
اخليار الأول ال ي�ستبعد احل�صول على قطعة ب�سكويت �أخرى ،بينما
يتيح اخليار الثاين لطفلك �أن يعرف بال�ضبط �أين يقف.
ُح�سن التعامل مع �إحلاحه
ال ت�ست�سلموا �أب� ��داً لإحل ��اح ط�ف�ل�ك��م ،ف�ف��ي امل ��رة الأوىل التي
�ست�ست�سلمون فيها� ،ستُعلمانه �أن هذا الأمر ينفع وينجح ،ويف املرة
املقبلة عندما يريد �شيئاً وتقولون له «ال» ،لن تكون ه��ذه نهاية
الأمر ،لأنه �سيتو�سل �إليكما حتى ت�ستجيبوا لرغبته مرة �أخرى.

توكيله ببع�ض الأعمال املنزلية
عندما تُعرِّفني طفلك �إىل بع�ض الأعمال املنزلية الب�سيطة� ،سيبد�أ
تعلّم درو�س حتمّل امل�س�ؤولية يف وقت مبكر ،ومفتاح ذلك هو �إ�شراكه
يف ما تفعلني بد ًال من حتديد مهامه التي يجب �أن يقوم بها وحده.
م�ساعدته يف التعامل مع خيبة الأمل
من الطبيعي �أن تكرهي ر�ؤي��ة طفلك منزعجاً ،لكن خيبة الأمل
يف احل�ي��اة �أم��ر ال م�ف� ّر م�ن��ه يف بع�ض الأح �ي��ان ،ويمُ �ك�ن��ك ج�ع��ل ذل��ك
م�ألوفاً بالن�سبة �إليه ،مثل منعه من احل�صول على لعبة جديدة �أثناء
قيامك بالت�سوق ،مما �سيطوّر لديه مهارات �أ�سا�سية لتقبّل هذا الأمر،
و�ست�صبح هذه املهارات �شيئاً ال يقدَّر بثمن عندما يكرب طفلك.
ت�شجيعه على ك�سب مكاف�آته بنف�سه
�أ��س�ه��ل ط��ري�ق��ة لتدليل ط�ف�ل��ك ،ه��و �إع �ط��ا�ؤه ك��ل ��ش��يء ي��ري��ده
ب�سهولة ��ش��دي��دة ،لذلك م��ن الأف���ض��ل �أن تقومي ب�إعطائه هدية
بو�صفها مكاف�أة على �سلوكه بد ًال من «فقط لأن ،»..ف�إذا كان طفلك
يرغب كثرياً باحل�صول على لعبة جديدة ،يمُ كنك �إع��داد خمطط
لعالمات النجمة التي يحتاج �إىل ك�سبها ك��ي ت�شرتي ل��ه اللعبة
اجلديدة ،ويف كل مرة يقوم فيها ب�أمر جيد امنحيه جنمة ،ف�سي�شعر
باملعنى احلقيقي للإجناز عندما يح�صل �أخرياً على ما يريده ،ولن
يعتربه حت�صي ًال حا�صالً.

التخطيط للعالقة اجلن�سية والرتتيب ملا يقوم به الزوج
ي�صيب املر�أة بالتوتر ،ويقلل من جمال العالقة وتلقائيتها،
حيث �أكد ا�ستطالع للر�أي بني �صفوف نحو ثالثة �آالف رجل
وام ��ر�أة� ،أن املمار�سة اجلن�سية عن رغبة تُعترب من �أف�ضل
الو�سائل للتخل�ص من التوتر والع�صبية والقلق ،و�أكدت ن�سبة
 ٪80من الذين �شاركوا يف ا�ستطالع ال��ر�أي� ،أن التخطيط
ملمار�سة اجلن�س �أم��ر غري حمبب ل��دى امل��ر�أة ب�شكل خا�ص،
لأنها حتب �أن ت�أتي الأمور املتعلقة باملعا�شرة احلميمة ب�شكل
عفوي ،ومن دون تخطيط م�سبق ،وقال ه�ؤالء �إن التخطيط
للممار�سة اجلن�سية غالباً م��ا ي�ك��ون حمبطاً وغ�ير ناجح،
ويتحول الأمر �إىل جمرد واجب ،وهو ال�شيء الذي رف�ضته
ن�سبة  ٪90من الن�ساء اللواتي �أُخذ ر�أيهن يف املو�ضوع.
و�أي���ض�اً ،ي�ح�ذّر اخل�ب�راء ال ��زوج م��ن ��س��ؤال ال��زوج��ة عمّا
تريد �أثناء ممار�سة العالقة احلميمة ،فهذا الأم��ر ال يليق
مع الأجواء الرومان�سية ،فمن الأف�ضل ت�أجيل الأمر �إىل ما
بعد �إمتام العالقة� ،أو يف وقت �آخر ال يخططان فيه ملمار�سة
ال�ع�لاق��ة احلميمة ،ف��امل��ر�أة ال ت��ري��د �أن تفكر يف حاجاتها،
وبد ًال من ذلك ف�إنها تريد �أن ت�شعر �أكرث ،و�أن تدع م�شاعرها
تُكت�شف تدريجياً.
عوامل ت�ؤجج امل�شاعر
ولكي ت�صبح العالقة بني الزوجني على �أكمل �صورها،
هناك بع�ض العوامل التي يجب معرفتها ومراعاة حدوثها،
لأن احل �ي��اة ال��زوج�ي��ة جم�م��وع��ة م��ن امل���ش��اع��ر واالن�ف�ع��االت
وامل ��واق ��ف ،يتخللها �أح �ي��ان �اً م��واق��ف ��س�ع�ي��دة ك�م��ا يتخللها
مواقف حزينة ،لذا فقد جعل اهلل �سبحانه وتعاىل العالقة
بني الزوجني مبعث �سعادة و�ضرورة من �ضروريات الهدوء
ال�ن�ف���س��ي واال� �س �ت �ق��رار ،ك�م��ا �أن �ه��ا ت�ع�م��ل ع�ل��ى زي� ��ادة احل��ب
والرتابط بني الزوجني ،ومن هذه العوامل:
العطاء امل�ت�ب��ادل ب�ين ال��زوج�ين �أم��ر مهم لنجاح عملية
اجلماع ،فهي مكونة من عطاء متبادل ،ور�ضا متبادل� ،إمتاع
وا�ستمتاع ،لأن املتعة حق متبادل للطرفني ،ف�إر�ضاء امل��ر�أة
للرجل يف الفرا�ش ال يعني �أن يتم �إلغاء رغباتها وما ت�شتهيه
هي �أي�ضاً.
ولأن �شخ�صية امل ��ر�أة تتميز ب�ن��وع م��ن اخل�ج��ل واحل�ي��اء
الفطري عموماً ،يجب �أال ي�ستغل الرجل ذلك اخلجل لكي
يتغا�ضى عما تود احل�صول عليه وما ت�شتهيه ،ولكي يحولها
�إىل خ��ادم مطيع لرغباته فقط ،م��ن دون �أن حتظى باملثل
�أي�ضاً ،فهو حق حفظه لها ال�شرع والدين.
 على الزوجني �أن يهتموا بالنظافة ال�شخ�صية واملظهراجليد ،فهي من الطرق املهمة التي ت�ساهم يف جناح العالقة
احلميمة ،حيث �أكدت درا�سة حديثة �أن الن�ساء ال يت�ساحمن
ب�ش�أن نظافة الرجل ،ويعنيهن هذا الأمر كثرياً ،خ�صو�صاً �إذا
كانت املر�أة مت�أنقة ومتعطرة ،ف�إن معايري النظافة بالن�سبة
�إليها تكون عالية.
 على ال��زوج �أن يتفهم �أن م��دح زوج�ت��ه ب�صفات حتبهايجعلها يف �أ�سعد حاالتها وي�شعرها ب�أنوثتها وجمالها ،وقد
ك��ان الر�سول �صلى اهلل عليه و�آل��ه و�سلم مي��دح زوج��ات��ه ،وال
ي�ستحي من ذل��ك حني م��دح خديجة �أم امل�ؤمنني ر�ضي اهلل
عنها بقوله« :عمران وخري ن�سائها خديجة بن خويلد».
 يجب على كل زوجني مقبلني على الزواج �أن يحر�صواعلى اال�ستمتاع وحتقيق الإ�شباع والر�ضا العاطفي بعيداً عن
الأرق��ام واحل�سابات لعدد مرات اللقاء احلميم ،فلقاء واحد
كامل قد يكون �أك�ثر �إ�شباعاً وفائدة للزوجني معاً من عدة
لقاءات غري مكتملة وحمبطة.

رمي اخلياط
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ّ
الكمون ..إلبعاد شبح اضطرابات القلب واألوعية الدموية

ل�شعوب ال�ع��امل املختلفة ذك��ري��ات
وفلكلور خمتلف وغريب يف التعامل
مع ب��ذور الكمون ،البداية كانت من
مناطق �شرقي الهند و�شرقي البحر
امل�ت��و��س��ط ،ح�ي��ث ب ��د�أ ا��س�ت�خ��دام ب��ذور
ال�ك�م��ون ك��أح��د ال�ب�ه��ارات ذات املكانة
املتميزة يف عامل الطبخ و�إعداد �أطباق
الأطعمة.
ال���س�م�ع��ة اجل� �ي ��دة ل �ل �ك �م��ون ل��دى
ال�ب�ع����ض منبعها ذل ��ك ال�ع�ب��ق املميز
يف ال�ط�ع��م وال �ن �ك �ه��ة ،وت �ل��ك احل��رق��ة
الب�سيطة على الل�سان ح��ال تطييب
الأط �ع �م ��ة ب� ��ه ،ول � ��دى �آخ ��ري ��ن تلك
الت�أثريات امل ُريحة للجهاز اله�ضمي
حال تناول �أطعمة د�سمة �أو مت�سببة
بالغازات عادة.
ما يُلفت نظر الباحثني الطبيني
�إىل بذور الكمون ،ويجعلهم يتوقعون
الكثري من الفوائد ال�صحية لتناوله،
هو تلك الرتكيبة املتميزة للعديد من
العنا�صر الغذائية ،وذلك �ضمن عبوة
بذرة �صغرية جداً مقارنة بغريها.
وتذكر معلومات الأق�سام العلمية
للتغذية� ،أن كل  100غ��رام من بذور
الكمون يحمل من الطاقة نحو 370
ك ��ال ��وري (� �س �ع��رة ح ��راري ��ة) ،و�أن يف
تلك الكمية م��ن ال�ك�م��ون نحو 44.5
غرامات من �سكريات الكربوهيدرات،
ومنها كمية  2.25غ��رام�اً من ال�سكر
احل �ل��و ال �ط �ع��م ،و 10.5غ��رام��ات من
الألياف النباتية ،والبقية �أنواع �أخرى
م��ن ال �� �س �ك��ري��ات امل �ع �ق��دة غ�ي�ر ح�ل��وة
الطعم.
ويف تلك الكمية �أي�ضاً نحو 22.5
غ ��رام م��ن ال��ده��ون ،منها  1.5غ��رام
ده��ون م�شبعة ،و 3غ��رام من الدهون
ال�ع��دي��دة غ�ير امل�شبعة ،وال�ب�ق�ي��ة� ،أي
�أكرث من  14غراماً ،هي من الدهون

بكميات عالية و�صحية م��ن الدهون
الأحادية غري امل�شبعة ،ومن الألياف،
وم � ��ن ال� �ع ��دي ��د م� ��ن ال �ف �ي �ت��ام �ي �ن��ات
واملعادن.
 ل �� �ض �ب��ط ن �� �س �ب��ة ال� �ك ��ول� ��� �س�ت�رولال���ض��ار ،ول��وق��اي��ة ال���ش��راي�ين القلبية
والدماغية.
 خلف�ض �سرعة امت�صا�ص ال�سكر منالطعام ،ولإعاقة امت�صا�ص الكول�سرتول،
ول�ت���س�ه�ي��ل م ��رور ف���ض�لات ال �ط �ع��ام �إىل

خارج اجل�سم خالل عملية التربز.
 تن�شيط ع�م��ل الأع �� �ض��اء اجلن�سيةلدى الرجال.
 زيادة متانة العظم. لقوة الدم و�إنتاج الهيموغلوبني. تقليل احتماالت ح�صول ا�ضطراباتيف القلب والأوعية الدموية.
 للأع�صاب ولت�سهيل ال�ن��وم وغ�يرهم��ن ال��وظ��ائ��ف ال�ع���ص�ب�ي��ة ،وث �م��ة من
ال �ب��اح �ث�ي�ن م� ��ن ي� �ق ��ول �إن ال ��زي ��وت
ال �ع �ط��ري��ة يف ال �ك �م��ون ل �ه��ا ت ��أث�ي�رات
خمففة للقلق ومُ�سهلة للنوم.
 ت�سهيل اله�ضم؛ من نواحي حتريكالأم� �ع ��اء وزي � ��ادة �إف � ��راز ال�ب�ن�ك��ري��ا���س
واملرارة واملعدة وغريهم من الع�صارات
الها�ضمة ،وثمة م�ؤ�شرات علمية غري
ُم��ؤك��دة على ج��دواه يف تخفيف �إنتاج
الغازات يف الأمعاء الغليظة.
 هناك من الباحثني من ي�ستخل�صنتيجة م�ف��اده��ا �أن ال�ك�م��ون يحتوي
ع�ل��ى م ��واد م�ف�ي��دة ل�ع�لاج ال�ب��وا��س�ير،
ن� �ظ ��راً �إىل اح �ت��وائ��ه ع �ل��ى الأل� �ي ��اف
واملواد العطرية امل ُليّنة ،وعلى الزيوت
ال �ط � ّي��ارة ذات اخل���ص��ائ����ص امل ُ�ق��اوم��ة
للميكروبات وامل�سهلة اللتئام اجلروح.
مت ��ت على
 ب�ع����ض ال��درا� �س��ات ال �ت��ي ّح�ي��وان��ات ال�ت�ج��ارب ول�ي����س الإن���س��ان،
�أ� �ش��ارت �إىل ج��دوى مركبات الكمون
يف ت�ق�ل�ي��ل الإ�� �ص ��اب ��ات ب�ب�ع����ض �أن� ��واع
ال���س��رط��ان ،خ�صو�صاً امل�ع��دة والكبد،
وع��زا الباحثون ذلك �إىل وج��ود املواد
امل ُ�ضادة للأك�سدة يف الكمون.
 يُعلل بع�ض الباحثني جدوى �شرب�شاي الكمون املغلي يف تخفيف �أعرا�ض
التهابات ال�صدر ،ب�أن الزيوت العطرية
فيه لها ت�أثريات م�سهلة لق�شع البلغم
وتو�سيع ال�شعب الهوائية� ،إ�ضافة �إىل
ت�أثرياتها امل ُقاومة للميكروبات.
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� 6أخط�أ  /قدح وذم �شعرا � /س�أم
3
و�ضيق من بطء مرور الوقت.
 7للنداء  /عك�س منغلق
4
 8ال �� �س �ن ��ة ال � �ن� ��ار ال� ��� �ش ��دي ��دة /
5
مت�شابهات
 9ن�صف خ ��روج  /ت��وق��ف لعمل
6
�شيء جانبي �أث�ن��اء القيام برحلة
�أ�سا�سية.
7
 10بطلة ك�أ�س العامل لكرة القدم
8
 / 1998ا� �س �ت �ج��د و�أظ � �ه ��ر ل��ون��ا
جديدا.
9

الحل السابق

الأحادية غري امل�شبعة� ،أي من نوعية
ال� ��ده� ��ون الأح � ��ادي � ��ة ال �غ��ال �ب��ة ع�ل��ى
م�ك��ون��ات زي��ت ال��زي�ت��ون ،وف�ي��ه كذلك
نحو  18غراماً من الربوتينات ،ونحو
 8غرامات من املاء.
وال ع �ج��ب �أن ي �ت��وق��ع ال �ك �ث�يرون
ف��وائ��د ��ص�ح�ي��ة م��ن ت �ن��اول ال�ك�م��ون،
لأن �أح ��دن ��ا ح�ي�ن�م��ا ُي �� �ض �ي��ف ب�ضعة
غ��رام��ات منه �إىل �أح��د الأط�ب��اق التي
�سيتناولها ،ف�إنه يف واقع الأمر يُ�ضيف

طــريـقـة اللعـب

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

فيتامينات ومعادن بن�سب عالية ،لأن
كمية احل��دي��د والكال�سيوم واملنغنيز
والف�سفور والزنك والبوتا�سيم ق ّل �أن
تُوجد خمتلطة يف منتج غذائي ،كما
هو احلال يف بذور الكمون.
ب� �ع ��د م ��راج � �ع ��ة مجُ � �م� ��ل م � ��ا ه��و
متوفر م��ن درا� �س��ات وت�ق��اري��ر علمية
حول فوائد الكمون ال�صحية ،يمُ كن
تلخي�ص ذلك يف العنا�صر التالية:
 -تناول الكمون يعني تزويد اجل�سم

10

�أفــقــي

 1بطلة ك�أ�س العامل لكرة القدم  / 2006ن�صف طعام.
 2طي��ر ط��وي��ل الأرج � ��ل وامل �ن �ق��ار �� /س�ئ��م  /لتف�سري املعنى
واال�ستطراد.
 3جمموعات من الأوامر للكمبيوتر لعمل �شيء ما  /متالزمة

عـــامـــودي

 1بطلة ك�أ�س العامل لكرة القدم
1994
 2يقطع بالأ�سنان وخا�صة اللحم
 /مدينة باك�ستانية
� 3أ�شياء غري مفهومة �أو �صعبة
الفهم  /ي�صيبه اجلنون

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

 4ف�ع��ل �أم ��ر ي�ق��ال ع�ن��د ال���ص�لاة  /خ��وف
مر�ضي.
 5ارتفع وعال.
 6بحر  /فجوات بالغة ال�صغر يف اجل�سم
�أو ورق النبات.
 7عك�س احلرب  /من ينعق
 8ن���ص��ف ن �ب��ات  /م��ا ي��و� �ض��ع ع �ل��ى الأث� ��اث
حلمايته �أو لزينته فتفر�ش عليه
 9العب ليبي يف نادي ال�شباب ال�سعودي.
 10العب وفاق �سطيف اجلزائري.
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طائرة :البوشرية بين عمالقة العرب

فريق ال�صفاق�سي التون�سي البطل

�أكدت بطولة الأندية العربية للكرة
ال �ط��ائ��رة ،وال �ت��ي ا��س�ت���ض��اف�ه��ا االحت ��اد
اللبناين للعبة م�ؤخراً ،وجود لبنان على
اخل��ارط��ة العربية ،م��ن خ�لال النتيجة
ال �ت��ي ح�ق�ق�ه��ا ن � ��ادي ال �ب��و� �ش��ري��ة بطل
ل�ب�ن��ان� ،إذ �أح ��رز م��رك��ز ال��و��ص�ي��ف خلف
ال�صفاق�سي التون�سي ،للمرة الأوىل يف
تاريخ الطائرة اللبنانية.
وبالإمكان القول� ،إن البو�شرية حقق
�أك�ثر مم��ا ه��و مطلوب منه� ،إذ �إن �إدارة

ال �ن��ادي ك��ان��ت ت�ت�ح��دث ع��ن ب�ل��وغ ال��دور
ن�صف النهائي ك�ه��دف ل�ه��ا ،لكن فريق
امل��درب موليري قرب�صي ذه��ب �أبعد من
ذل ��ك ،ليحقق �إجن � ��ازاً ك �ب�يراً للطائرة
اللبنانية ،التي تعي�ش فرتة جيدة ب�سبب
وج��ود بطولة لبنانية هي الأجمل منذ
�سنوات طويلة ،حلماوة املناف�سة ووجود
عدة فرق تناف�س على املراكز املتقدمة.
وكانت �أف�ضل نتيجة حققتها الفرق
اللبنانية يف بطولة الأن��دي��ة العربية،
هي احللول يف املركز الرابع ،ومل ي�سبق

الترتيب النهائي
ال�صفاق�سي (ت��ون ����س) - 2 ،ال�ب��و��ش��ري��ة (ل �ب �ن��ان) - 3 ،كاظمة
(الكويت)� – 4 ،صحم (�سلطنة عمان) - 5 ،غاز اجلنوب (العراق)– 6 ،
الأهلي (ليبيا) – 7 ،ال�سيب (�سلطنة عمان) - 8 ،العربي (الكويت)9 ،
– ال�سويحلي (ليبيا) - 10 ،اجلمعية امللكية (املغرب) - 11 ،الب�شمركة
(العراق) – 12 ،الأنوار (لبنان) – 13 ،الأهلي (م�صر).
�أف�ضل الالعبني
�أف�ضل مر�سل :كري�ستيانو كامبو�س (البو�شرية  -لبنان)� ،أف�ضل
م�ستقبل� :أن��ور التورغي (ال�صفاق�سي  -تون�س)� ،أف�ضل معد :عبد
اهلل بوفتني (كاظمة  -الكويت)� ،أف�ضل ��ض��ارب :ن��ور الدين حفيظ
(ال�صفاق�سي  -تون�س)� ،أف�ضل �صد :حكيم ال��زواري (ال�صفاق�سي -
تون�س)� ،أف�ضل مدافع :عبد العزيز �سليم (كاظمة  -الكويت)� ،أف�ضل
م�سجّ ل� :أحمد ن�صري (البو�شرية -لبنان).

البو�شرية اللبناين الو�صيف

للفرق اللبنانية �أن حققت ميدالية يف
ت��اري��خ م���ش��ارك��ات�ه��ا يف ب�ط��ول��ة ال �ن��وادي
العربية.
وت�ع��زز م��ن �أه�م�ي��ة �إجن ��از البو�شرية
نوعية الفرق التي �شاركت يف البطولة،
�ساعية �إىل �إح��راز اللقب املرموق الذي
�أح ��رزه ن��ادي امل�شعل بجاية اجل��زائ��ري
يف الن�سخة ما قبل الأخ�يرة بفوزه على
الريان القطري ،وعلى ر�أ�س هذه الفرق،
الأه �ل��ي امل �� �ص��ري ال�غ�ن��ي ع��ن ال�ت�ع��ري��ف
وال�صفاق�سي التون�سي القوي.
وخ ��ا� ��ض ب �ط��ل ل �ب �ن��ان اال� �س �ت �ح �ق��اق
العربي ب�صفوف مكتملة تع ّج بالنجوم،
و�أ��ض�ف��ى اجلمهور اللبناين رون�ق�اً على
امل�سابقة ،ال �سيما �أنه واكب ممثلي لبنان
البو�شرية والأن ��وار بكثافة يف املباريات

م �ن��ذ ب��داي��ة ال �ب �ط��ول��ة ،ف �ك��ان ال�لاع��ب
ال�سابع يف �صفوف الفريقني.
وب ��دا �أداء ال�ب��و��ش��ري��ة ت���ص��اع��دي�اً يف
ال �ب �ط ��ول ��ة ،ف �ف��ي ال � � ��دور الأول خ���س��ر
البو�شرية �أم��ام �صحم العماين ()3 - 2
يف لقاء �ساخن يف املباراة الأوىل ،ثم فاز
على ال�سويحلي الليبي ( )1 - 3يف املباراة
الثانية ،ثم فاز البو�شرية يف ال��دور ربع
ال �ن �ه��ائ��ي ع �ل��ى غ ��از اجل� �ن ��وب ال �ع��راق��ي
ليت�أهل �إىل ال��دور ن�صف النهائي ويفوز
على الأهلي امل�صري ،بعد االن�سحاب غري
املربّر للفريق امل�صري يف ال�شوط الثالث
بعد �أداء رجويل من العبي بطل لبنان.
وم ��ن ال��وا� �ض��ح �أن م���س�ت��وى الع�ب��ي
فريق البو�شرية ارت�ف��ع م��ن م�ب��اراة �إىل
�أخ� ��رى� ،إذ ب��دا ال�ف��ري��ق ال�ل�ب�ن��اين �سيء

السجل الذهبي
 :2000ال�صفاق�سي (ت��ون����س) :2001 ،الأه�ل��ي (م���ص��ر):2002 ،
الأه�ل��ي (م���ص��ر) 2003 ،العربي (ق�ط��ر) :2004 ،مل تقم البطولة،
 :2005الأهلي (م�صر) :2006 ،الأهلي (م�صر) :2007 ،الرتجي
(تون�س) :2008 ،ال�صفاق�سي (تون�س) :2009 ،الهالل (ال�سعودية)،
 :2010الأهلي (م�صر) :2011 ،الهالل (ال�سعودية) :2012 ،م�شعل
بجاية (اجلزائر) :2013 ،ال�صفاق�سي (تون�س).
من املباراة النهائية بني البو�شرية وال�صفاق�سي

الأداء يف املباراة الأوىل التي خا�ضها �أمام
�صحم ،ثم ارتفع �أداء العبيه تدريجياً
ح�ت��ى و� �ص��ل امل���س�ت��وى �إىل امل �م �ت��از �ضد
الأهلي امل�صري يف ن�صف النهائي.
ويف املقابل ،جنح فريق ال�صفاق�سي
يف �إحراز اللقب لتنفرد الفرق التون�سية
بعدد الألقاب وهو �سبعة� ،إذ �سبق للفرق
التون�سية �أن �أحرزت اللقب املرموق �ست
مرات مت�ساوية مع الفرق امل�صرية.
ويف ن �ت��ائ��ج ال� �ف ��ري ��ق ال �ت��ون �� �س��ي يف
البطولة فوزه على غاز اجلنوب العراقي
( )1-3وعلى العربي الكويتي ()2-3
وخ�سر �أم ��ام الأن� ��وار اللبناين ()3 - 0
يف ال ��دور الأول ،ويف رب��ع ال�ن�ه��ائ��ي ف��از
ال�ت��ون���س�ي��ون ع�ل��ى �صحم ال �ع �م��اين ،ويف
الدور ما قبل النهائي فازوا على كاظمة
الكويتي ب�سهولة ،لينتقلوا �إىل ال��دور
النهائي ملواجهة البو�شرية بطل لبنان يف
مواجهة لبنانية  -تون�سية دارت رحاها
على �أر���ض بلد الأرز ،يف قمة البطولة
و�أم��ام جمهور لبناين متعط�ش لإح��راز
ك�أ�س البطولة ،لكن اخلربة رجحت كفة
الفريق التون�سي ال��ذي ح�سم املواجهة
بثالثة �أ�شواط نظيفة.
وه � � ��و ال � �ل � �ق ��ب اخل� ��ام � ��� ��س ل �ف��ري��ق
ال�صفاق�سي يف البطولة وال�سابع للفرق
ال�ت��ون���س�ي��ة ،م�ق��اب��ل ��س�ت��ة �أل �ق��اب للفرق
امل�صرية.
وا�ستحقّ ف��ري��ق ال�صفاق�سي ال�ف��وز،
لأن��ه ع��رف كيف ميت�ص حما�سة العبي
البو�شرية ،وبذلك نال فريق ال�صفاق�سي
امليدالية الذهبية والبو�شرية الف�ضية
وك��اظ �م��ة ال�ك��وي�ت��ي ال�ب�رون��زي��ة ،بعدما
��ش�ط��ب االحت � ��اد ال �ع��رب��ي ج�م�ي��ع ن�ت��ائ��ج
الأه�ل��ي امل�صري يف البطولة الن�سحابه
من امل�ب��اراة ن�صف النهائية ،وو�ضعه يف
املركز الأخري �أي يف املركز الـ.13
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كأس أفريقيا ..نيجيريا تعود من الباب الكبير
كانت ع��ودة نيجرييا التي غابت عن
ال�ن���س�خ��ة ال���س��اب�ق��ة يف ال �غ��اب��ون وغينيا
اال� �س �ت��وائ �ي��ة ،م��دوي��ة يف ن �ه��ائ �ي��ات �أمم
�أف��ري�ق�ي��ا  2013ل�ك��رة ال �ق��دم ،ب��إح��رازه��ا
ال�ل�ق��ب ع�ل��ى ح���س��اب ب��ورك�ي�ن��ا ف��ا��س��و (1
–  0يف ال�ن�ه��ائ��ي) ،وه��ي ع ��ادة قدمية
بالن�سبة �إىل ه��ذا ال�ك�ب�ير يف ع��امل ك��رة
القدم الأفريقية ،الذي و�صل �إىل جنوب
�أفريقيا مبنتخب ال ميلك من اخلربة �إال
القليل.
وبلغ منتخب «الن�سور الكا�سرة» املتوج
ب��ال�ل�ق��ب  3م� ��رات �أع � ��وام  1980و1994
و ،2013دور الأربعة للمرة الرابعة ع�شرة
يف  17م �� �ش��ارك��ة ،وه� ��ذا ي�ك�ف��ي ل�ت�ح��دي��د
موقعه على رقعة ال�شطرجن القارية ،لكن
هذا العام ،مل يجر�ؤ �أحد �أن يراهن على
هذا املنتخب الذي حط الرحال يف جنوب
�أفريقيا ،وه��و خ��الٍ من الأ�سماء الرنانة
با�ستثناء العب و�سط ت�شل�سي الإنكليزي
جوزيف اوبي ميكل والقائد امل�سن جوزيف
ي��وب��و ( 32ع ��ام� �اً) ،ل �ك��ن خ�ل�ط��ة امل ��درب
�ستيفن كي�شي الذي عني مدرباً يف ت�شرين
ال �ث��اين  ،2011ب�ين بع�ض ال�ك�ب��ار (ي��وب��و
وميكل وب ��راون اي��دي��ي وفن�سنت انيياما
وايكيت�شوكوو اوت�شي) وبع�ض املحرتفني،
�أعطت ثمارها و�أظهرت فاعلية كبرية.
وم � ��ن ب�ي�ن اجل� �ي ��ل ال �� �ص��اع��د ه �ن��اك
اميانويل اميينيكي ( 25عاماً) ،مهاجم
� �س �ب��ارت��اك م��و� �س �ك��و وه� � ��داف ال�ب�ط��ول��ة
بر�صيد � 4أهداف ،والعب و�سط ت�شل�سي
ف�ي�ك�ت��ور م��وز���س ( 22ع ��ام �اً) و��ص�ن��داي
م�ب��ا ( 24ع��ام �اً)�� ،ص��اح��ب ال �ه��دف ال��ذي
�أق �� �ص��ى ��س��اح��ل ال �ع��اج م��ن رب ��ع النهائي
( )1-2وم �ن ��ح ب �ل��اده ب �ط��اق��ة ال �ت ��أه��ل
لن�صف النهائي ،و�صمم ه�ؤالء الالعبون

املدرب �ستيفان كي�شي

ال�سري على خطى ا�سالفهم (جاي جاي
اوك��وت���ش��ا ودان �ي��ال اموكات�شي ون��وان�ك��وو
ك��ان��و وامي ��ان ��وي ��ل ام��ون �ي �ك��ي ور� �ش �ي��دي
يكينيي و� �ص �ن��داي اول�ي���س�ي��ه) ،و�إ��س�ك��ات
الأ�صوات املنتقدة بعد الدور الأول الذي
مل ي�ظ�ه��روا فيه بال�شكل ال�لائ��ق ،حيث
حلوا يف املركز الثاين خلف بوركينا فا�سو،
وب �ع��د �أن ب ��د�أ ال�لاع��ب ال� ��دويل ال�سابق
ك�ي���ش��ي م���س�يرت��ه ال �ت��دري �ب �ي��ة م��ع ت��وغ��و
ومايل من دون �أن ي�صيب النجاح ،متكن
من �إظهار ال�شخ�صية احلقيقية ملنتخب
نيجرييا ،وه��و تلذذ بك�سب املواجهة مع
ال�شك املخيم يف بالده بعد ا�ستبعاد بع�ض
�أعمدة املنتخب ،مثل بيرت اودميوينجي
واوبافيمي مارتينز مل�صلحة العبني يف
الدوري املحلي.
و�إىل التنظيم الذي زرعه كي�شي داخل
امل�ج�م��وع��ة ،ت���ض��اف ال �ق��وة ال�ب��دن�ي��ة التي
يت�سم بها منتخبه ،وه��ي ماركة م�سجلة
با�سم «الن�سور الكا�سرة»� ،أما فيما يتعلق
بالفنيات ،فيكفي �أن يقوم اوبي ميكل بدور
�صانع الألعاب ،وهو املعروف مبراوغاته
وحركاته املميزة املوروثة عن �سلفه جاي
جاي اوكوت�شا.
وجاء تتويج نيجرييا باللقب الأفريقي
الثالث على ح�ساب منتخب بوركينا فا�سو
احل�صان الأ��س��ود للبطولة ،وال��ذي حقق
مفاج�أة مدوية يف ن�صف النهائي بفوزه
ع�ل��ى غ��ان��ا امل��ر��ش�ح��ة ب���ض��رب��ات الرتجيح
 2-3لتعادلهما  1-1يف الوقتني الأ�صلي
والإ�ضايف ،و�أنهى حلمها با�ستعادة اللقب
للمرة الأوىل منذ .1982
�أم��ا املنتخب النيجريي ،بطل 1980
على �أر�ضه و 1994يف تون�س ،ففك عقدته
م��ع ال ��دور ن�صف ال�ن�ه��ائ��ي ال�ت��ي الزم�ت��ه
يف  2002و 2004و 2006و ،2010وبلغ
النهائي الأول له منذ ع��ام  2000عندما
خ�سر �أمام الكامريون ب�ضربات الرتجيح
بعد تعادلهما  ،2-2وال�سابع يف تاريخه،
ب�ف��وزه الكبري على نظريه امل��ايل  1-4يف
ن�صف النهائي ،وذلك بعد �إق�صائه �ساحل
العاج يف ربع النهائي .1-2
ومل ي�ك��ن �أح ��د م��ن اخل �ب�راء يت�صور
ب�ل��وغ نيجرييا وبوركينا فا�سو النهائي،
فعلى رغ��م غ�ي��اب م�صر �صاحبة ال��رق��م
القيا�سي بعدد م��رات �إح��راز اللقب (،)7
وال�ك��ام�يرون املتوجة �أرب��ع م��رات� ،إال �أن
منتخبات �ساحل العاج املدججة بنجومها
وغ��ان��ا حاملة اللقب �أرب��ع م��رات وجنوب
�أفريقيا امل�ضيفة ،كانت �أب��رز املر�شحني
لإحراز اللقب.
ول �ع �ب��ت اخل �ب��رة مل �� �ص �ل �ح��ة امل�ن�ت�خ��ب
ال �ن �ي �ج�ي�ري ال� � ��ذي ل �ق��ي دع � �م � �اً ك �ب�ي�راً
م ��ن الآالف م ��ن ج��ال �ي �ت��ه ال �ع��ام �ل��ة يف
جوهان�سبورغ ،ومتتعت �صفوف «الن�سور
امل �م �ت��ازة» ب�لاع�ب�ين مم�ي��زي��ن ك��احل��ار���س
فن�سنت اي �ن �ي��ام��ا ،وامل��داف �ع�ي�ن غ��ودف��ري
اوبوابونا وكينيث اومريوو ،والعبي و�سط
ت�شل�سي الإن �ك �ل �ي��زي ج ��ون اوب ��ي ميكيل
وف�ي�ك�ت��ور م��وزي ����س ،وم �ه��اج��م ��س�ب��ارت��اك

فرحة العبي نيجرييا باللقب

الإجناز مع املنتخب الذي خا�ض معه 64
م�ب��اراة دولية من � 1981إىل  ،1995وهو
�سحب م��ن ال��ذاك��رة ال��وط�ن�ي��ة م��ا حققه
ق�ب�ل��ه ال�برازي �ل��ي اوت ��و غ �ل��وري��ا ()1980
وال� �ه ��ول� �ن ��دي ك �ل �ي �م��ان ����س ف �ي �� �س�تره��وف
(.)1994

من النهائي بني نيجرييا وبوركينا فا�سو

مو�سكو الرو�سي اميانويل اميينيكي.
وعادت نيجرييا �إىل ك�أ�س �أفريقيا �إثر
غياب ق�سري عن الن�سخة ال�سابقة وبعد
خما�ض ،وخا�ضت الدورين الأول والثاين
من الت�صفيات مبوجب النظام اجلديد،
فتخطت روان��دا ( 0-0ذهاباً و� 0-2إياباً)
يف الأول ،ول�ي�ب�يري��ا ( 2-2ذه��اب �اً و1-6
�إياباً) يف الثاين ،وكانت نيجرييا مر�شحة
دائماً يف كل م�شاركاتها ال�سابقة للمناف�سة
على اللقب ،لكنها مل تنجح �سوى مرتني
عامي  1980على �أر�ضها و 1994يف تون�س،
قبل �أن ت�ضيف اللقب الثالث يف جنوب
�أفريقيا الأحد املا�ضي.
وترتكز نيجرييا �إىل تاريخها الكبري،

فهي �إ��ض��اف��ة �إىل �ألقابها ال�ث�لاث��ة ،حلت
و�صيفة  4مرات و�أحرزت املركز الثالث 7
مرات ،وهذا بحد ذاته ي�شكل ثباتاً قوياً يف
امل�ستوى ،ونال املنتخب النيجريي الفائز
ج��ائ��زة م��ال�ي��ة بقيمة  1.5م�ل�ي��ون دوالر
�أمريكي ،والأه��م �أنه نال بطاقة امل�شاركة
يف ك�أ�س القارات املقررة يف حزيران املقبل
يف ال�ب��رازي� ��ل ،ح �ي��ث � �س �ي��واج��ه ت��اه�ي�ت��ي
والأوروغواي و�إ�سبانيا.
ال عن �إجن��ازه الكبري املتمثل يف
وف�ض ً
تكرار ما �صنعه حممود اجلوهري الفائز
مع املنتخب امل�صري كالعب ومدرب ،بات
امل��داف��ع ال ��دويل ال���س��اب��ق �ستيفن كي�شي
( 50عاماً) �أول مدرب حملي يحقق هذا

البطاقة
• العا�صمة :الغو�س.
• االحتاد� :أُ�س�س عام  1945وان�ضم �إىل
الفيفا واالحتاد الأفريقي عام .1959
• الأل � ��وان :فانيلة خ���ض��راء و� �س��روال
�أبي�ض وجوارب خ�ضراء.
• �شاركت يف النهائيات للمرة ال�سابعة
ع�شرة.
• خا�ضت  85مباراة يف النهائيات ،فازت
يف  ،46وت �ع��ادل��ت يف  ،20وخ �� �س��رت ،19
�سجلت  111ه��دف �اً ،ودخ��ل م��رم��اه��ا 77
هدفاً.
• �أح ��رزت اللقب  3م��رات يف  80و94
و.2013
• الطريق �إىل النهائيات :تعادلت مع
رواندا  0-0يف ذهاب الدور الأول ،وفازت
عليها � 0 2-إي��اب�اً ،وتعادلت مع ليبرييا
 2-2يف ذهاب الدور الثاين ،وفازت عليها
� 1-6إياباً.
• املدرب� :ستيفن كي�شي.
• ت�صنيفها قارياً :العا�شرة.
• ت�صنيفها عاملياً.52 :
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كاريكاتير

لمناسبة «يوم الحب»
محام يعرض الطالق مجانًا
ٍ

يقرتن يوم الـ«فاالنتاين» عند البع�ض ب�إبداء م�شاعر الود
واحلب وتبادل الورود للتعبري عن مكنوناتهم� ،إال �أنه يتيح
للبع�ض الآخر و�سيلة غري مكلفة لإجراءات الطالق.
فمع حلول «ي��وم احل��ب» ،دع��ا املحامي الأم�يرك��ي وولرت
بنتلي ،الراغبني يف الطالق الكتابة �إليه لعر�ض حاالتهم،
الف��ت��اً �إىل �أن���ه ي��ق��دم فر�صة ل��ل��أزواج «امل��ح��ظ��وظ�ين» للفوز
بعملية طالق ا�ستثنائية ،ومن دون �أتعاب.
و�أو���ض��ح بنتلي ،وه��و �أ�ستاذ جامعي ي��د ّر���س القانون� ،أنه
ا�ستلهم الفكرة من �إحدى طالباته بعدما �أقامت حفل احتفاء
مل ال �أ�ساعد �شخ�صاً
بطالقها ،م�ضيفاً« :ف�� ّك��رتُ لوهلة ..و َ
للح�صول على ا�ستقالله بهذه املنا�سبة»؟
وقد ا�ستنكرت �سيدة عر�ض بنتلي قائلة�« :إنه �أمر م�شني..
م��ن ي��و ّف��ر ع��ر���ض��اً للطالق يف ي��وم احل���ب» ،علماً �أن تكلفة
الطالق يف الواليات املتحدة قد تتجاوز الـ� 3آالف دوالر.

�شكا ع��ري�����س مي��ن��ي م��ن ع���دم ا�ستطاعته ال��دخ��ول على
عرو�سه ،ل�شكه يف �أنها رجل.
وق��ال العري�س �إن عرو�سه يبدو �أنها ذك��ر ولي�ست �أنثى،
حيث ح��اول ال��دخ��ول عليها لكنه اكت�شف �أن��ه��ا ال متتلك ما
متتلكه الن�ساء ،و�أن هناك انحناء على �شكل قو�س ،وك�أنها ذكر.
و�أ����ض���اف �أن «الطبيبة يف منطقته يف م��دي��ري��ة ( ُب���رع)
التابعة ملحافظة احلديدة ك�شفت على عرو�سه �صباح اليوم
ال��ث��اين م��ن ع��ر���س��ه ،ون�صحته �أن يتم �إن��زال��ه��ا �إىل مدينة
�صنعاء للك�شف عليها ،وت�شخي�ص احلالة ،حيث قد تكون
رج ً
ال ،امل�ستقيم فيه انحناء للداخل ،بينما لي�س هناك ظهور
للفتحة».
وتفيد تقارير �صحافية مينية �أن حال التحويل اجلن�سي
و�صلت �إىل  25حالة ح�سب امل�صادر الطبية منذ عام  ،2007فقد

حتولت ال�شابة �سايل �إىل حممد بعد �15سنة ،و�إينا�س حتولت
�إىل �أح��م��د ،بعد � 18سنة قبل فرحتها ال��ك�برى ب�أ�سبوعني،
وفوجئ ال�شاب �أحمد ال�شعراين �أن زوجته حتولت �إىل نبيل
بعد زواجهما بعامني ،وحتولت �أ�شجان �إىل �أ�سامة بعد � 14سنة،
ورغد �إىل حممد والعنود �إىل با�سل وخلود �إىل خالد.
ويرى �أحد ا�ست�شاريي �أمرا�ض الكلى وامل�سالك البولية والأجهزة
التنا�سلية وال��ع��ق��م يف م�ست�شفى جامعة ال��ع��ل��وم والتكنولوجيا؛
الدكتور حم�سن الق�صار� ،أن هناك �أ�سباباً كثرية حلدوث اخللط
يف مثل هذه احلاالت؛ وال�سبب الرئي�سي عند الفتيات ،كما يقول،
عائد �إىل «الغدة الكظرية» التي تفرز هرمونات خا�صة ذكورية،
وعند الفتيان ت�ش ّوه والدي خلقي وا�ضطراب هرموين ،وكذلك
ا���ض��ط��راب ال��ك��روم��و���س��وم��ات ،و�أ���س��ب��اب عائلية (وراث���ي���ة) ،وت���أث�ير
املحيط ،وكثري من الأ�سباب غري املثبتة.

ّ
عجز عن الدخول على عروسه لشكه في أنها رجل

تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.
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ت ـ ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ـ ــع الأوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
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