ألمـــــــة واحـــــــدة

استبدال مبادرة «الخطيب» بأخرى
ك�شف م�صدر فرن�سي �أن التيار «القطري  -الرتكي» يف «االئتالف الوطني ال�سوري» الذي يقوده
�أحمد معاذ اخلطيب ،يُع ّد لـ«مبادرة» تهدف �إىل «فرملة» مبادرة اخلطيب ،والق�ضاء عليها يف مهدها.
وقال امل�صدر �إن املبادرة التي يعكف «الإخوان» وحلفا�ؤهم على �صياغتها� ،ستُعر�ض يف االجتماع املقبل
للهيئة العامة لـ«االئتالف» ،من �أجل تبيان م�ساوئها والعمل على ا�ستبدالها ب�أخرى.
وبح�سب امل�صدر الفرن�سي ،ف��إن املبادرة اجلديدة تقوم على ت�شكيل حكومة يف املنفى ،م�ؤلفة من
املعار�ضات ،ومن �شخ�صيات يف النظام تقبل باالن�ضمام �إىل املعار�ضة ،و�ست�ؤكد املبادرة على «رف�ض �أي
تفاو�ض مع النظام ب�أي �شكل من الأ�شكال».

A T H A B A T 251
www.athabat.net
َ
ما ّ
تركيا؟
في
لبناني»
«نائب
أصدقاء
ل
قب
من
الله
حزب
على
الهجوم
تكثيف
سر
5
يـومـيــة �سيــا�سـيــة م�ستـقـلـة  -تـ�صـدر م ؤ�قتـاً �أ�سـبـوعـيـاً  -تـ�أ�سـ�سـت عام 1908
السنة الخامسة  -الجمعة  12 -ربيع اآلخر 1434هـ  22 /شباط  2013م.

ال�سعر 1000 :ل.ل 15 - .ل�.س.

FRIDAY 22 FEBRUARY - 2013

 14آذار ..فلول تائهة تبحث عن مصائرها
4

سورية تواجه
بالميدان..
والحوار مع
من اهتدى

10
من التضامن مع
األسرى ..إلى
االنتفاضة الشاملة

15
الـبـحـــريـــن..
الحليف
األمـيـركــي غــير
اآلمـــن

16
إيران نووية..
وداعًا «ديمونا»

3

2

أحداث األسبوع
( العدد  )251اجلمعة � 22 -شباط 2013 -

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

االفتتاحية

«األرثوذكسي» يحرر مسيحيي  14آذار ويشق «المستقبل»

صفحة سوداء ..وتزول
تعيش منطقتنا العربية واإلسالمية ت��ط��ورات تاريخية
واستثنائية ال تمر في حياة الشعوب إال كل  400أو  500سنة،
وتترك بصماتها ألجيال وأجيال.
التطورات واألح��داث الكبيرة أدخلت القلق في نفوس
هذه
ً
شعوبنا ،وبدال من أن تكون تحوالت مزهرة وأيامًا مشرقة تمثل
ربيعًا حقيقيًا يحمل الخير لشعوبنا ،ج��اءت خريفًا وحملت
مفاهيم بعيدة عن تراثنا وعاداتنا.
المستفيد األول والوحيد مما يحدث هي «إسرائيل»؛ العدو
األول ألمتنا وحضارتنا ولغتنا ،فهي السرطان في جسدنا الذي
يبث سمومه الطائفية والمذهبية ،ونجحت في بعض البلدان
عبر ما نشهده من صور القتل والدمار والتفجيرات ،كي تبقى
«إسرائيل» الدولة العنصرية األقوى.
السؤال األساسي والمركزي المطروح على المعارضين في
سورية ،وبكل ّ
ود :لمصلحة َمن ضرب واستنزاف الجيش العربي
عين داره وبيادر
السوري؟ فهو الذي فتح صموده عام  1982في ّ
العدس ضد الجيش «اإلسرائيلي» ،اآلفاق لمرحلة شكلت البدايات
لهزيمة العدو ،حيث توالى بعد ًذلك مسلسل االنتصارات ،من
حرب الجبل إلى شرق صيدا ،وصوال إلى تحرير الجنوب عام ،2000
وانتصار  ،2006وهذه االنتصارات جاءت نتيجة استراتيجية
حافظ األس��د وصموده ،وإدخاله معادلة الصواريخ القصيرة
المدى في تحرير الجنوبّ ،
وطورها األمين العام لـ«حزب الله»
السيد حسن نصرالله ،بإدخاله الصواريخ البعيدة المدى ،التي
انهمرت على حيفا وتل أبيب ،وجاء صمود بشار األسد ورفضه
إلمالءات كولن باول عام  ،2003ليحمي هذه االنتصارات ،والذي
فتح مخازن األسلحة للمقاومة في حرب تموز ،وقال السيد حسن
نصرالله بعد االنتصار« :إن الصواريخ التي دمرت الميركافا هي
صواريخ سورية» ،وجاء دعم األسد لـ«حماس» ّ
ليغير كل المعادالت
القائمة ،وكل هذا النصر ما كاد يتحقق لوال الدعم اإليراني.
فالحرب على سورية ورئيسها وجيشها يجب أن تتوقف،
وأن يبدأ فورًا الحوار السياسي الصادق لنقل سورية إلى مرحلة
جديدة ،فالرئيس بشار األسد أعلن صراحة أن سورية لن تعود إلى
ما قبل  15آذار  ،2011وسنحقق كل اإلصالحات ،ويجب التجاوب
من الفريق اآلخر ،ألنه من ُالمعيب أن نقرأ يوميًا أسماء شهداء في
الجيش العربي السوري قتلوا في األحداث الداخلية ،وتاريخهم
تاريخ األبطال وتحقيق المنجزات في قتال «إسرائيل».
ال معنى للحرية والعدالة والسيادة من دون الكرامة الوطنية،
َ
بالتدخل األجنبي في بالده لتحقيق االنتصار ليس
ومن يطالب
ً
ّ
ثائرًا بل خائنًا عميال ،ويعبر عن مدى االنحطاط في تفكير ومنطق
هؤالء.
بئس ثورات كهذه ،وبئس ثوار كهؤالء ،وبئس حركات تحاول
ألمتنا إال الدموع والدماء،
تعميم ثقافة طيور الظالم ،وما جلبت
ُ
نزوة عابرة وسوداء ،وقريبًا ستطوى هذه الصفحة
لكنها تبقى ُ
لتعود خير أمة أخرجت للناس.

ت�ل�ق��ى «ت �ي��ار امل���س�ت�ق�ب��ل» واح � ��دة م��ن أ�ك�ث�ر
ال���ض��رب��ات امل ��ؤمل��ة ع�ل��ى ر أ�� �س��ه وخ ��رج خ��ائ�ب�اً من
ح�ل�ب��ة ال �� �ص��راع ال�برمل��ان�ي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،ورب�ح��ت
الأكرثية �إحدى جوالت النزال حتت قبة جمل�س
النواب ،عندما �أق��رت اللجان النيابية امل�شرتكة
م�شروع قانون «اللقاء الأرثوذك�سي» لالنتخابات
بالت�صويت.
تذ ّكر هذه امل�شهدية ال�سيا�سية بهزات �أعادت
ال��ذاك��رة �إىل ال ��وراء ،لعل �أه�م�ه��ا �إ��س�ق��اط �سعد
احل��ري��ري من رئا�سة احلكومة وه��و يف ح�ضرة
�أوباما قبل عامني ،وخروجه الحقاً من العمل
ال�سيا�سي املبا�شر ،ومنها قبول جنيب ميقاتي
تر�ؤّ�س حكومة الأكرثية احلالية ،بعدما عانى
طوي ًال من قوى الرابع ع�شر من �آذار.
رم��زي��ة احل��دث احل��ايل بعد جل�سة اللجان
امل�شرتكة هو انبعاث ا�صطفافات جديدة جعلت
ح��زب��ي «ال �ق��وات» و«ال�ك�ت��ائ��ب» ي�ص ّوتان يف ذلك
ال�صندوق مع «التيار الوطني» و«�أم��ل» و«حزب
اهلل» ،وق ��د ج ��اء ه ��ذا احل� ��دث ال �ن��وع��ي بثقله
وحجمه بعد أ�ح��داث ب��ارزة ح�صلت يف �أق��ل من
�أ�سبوع� ،أهمها:
 -1خطاب �سعد احلريري يف ذك��رى � 14شباط،
وال��ذي �أع��اد فيه نف�سه �إىل موقع املعادي خلط
املقاومة؛ بعك�س والده الراحل.
 -2خطاب ال�سيد ح�سن ن�صراهلل يف ذكرى القادة
ال�شهداء يف � 16شباط ،والذي نزع فيه ال�سيد من
احلريرية ال�سيا�سية �أية �صفة مت ّكنها من لعب
دور يف موقع رئا�سة احلكومة يف امل�ستقبل ،كونها
فاقدة للأهلية الوطنية الكافية.

 -3زيارة النائب وليد جنبالط لل�سعودية ،والتي
ُتطرح حولها الكثري من الأ�سئلة ،والبحث جا ٍر
يف هذا ال�سياق حول النتائج� ..إذا كان هناك من
نتائج.
�إذاً ،ال ميكن ق��راءة م��ا ج��رى ي��وم الثالثاء
املا�ضي �إال من معنى انقالبي يف جوهر احلياة
ال�سيا�سية ،وه��ذا املعنى يجب ال�ت��وق��ف عنده،
وت �ق��دي��ر امل ��دى ال ��ذي مي�ك��ن �أن ي��و��ص��ل إ�ل �ي��ه،
وهناك من يرى الأمور على النحو الآتي:
ه� ��ي ع �م �ل �ي��ة � �ض �غ��ط مم �ن �ه��ج ع �ل ��ى «ت �ي ��ار
امل�ستقبل» لدفعه �إىل التوا�ضع والقبول بت�سوية
مل ي��ر�� َ�ض بها خ�لال جل�سات اللجنة النيابية
الفرعية ،وال خالل جل�سات علنية ،وال حتى يف
الكوالي�س ،رمبا نتيجة الق�صور يف �إحاطة وفهم
كل امل�ستجدات داخلياً وخارجياً.
وهناك من يقول �إنها خطوة مرحلية ،دورها
رفع م�ستوى ال�ضغط عليه دفعاً �إىل حل ولي�س
�إىل تفجري.
يف املقابل ،هناك وجهة نظر تقول �إنه يف ظل
اال�شتباك الإقليمي احلا�صل ،م��ن �سورية �إىل
البحرين ،ف��إن إ�ق��رار القانون الأرثوذك�سي هو
ا�ستجابة لهذا املناخ الذي ميظهر قوى متحالفة
ع�ل��ى ت�شخي�ص حل�ظ��ة �سيا�سية م�ع�ي�ن��ة ،وه��ذا
�سيتكامل مع �سل�سلة من اخلطوات الالحقة ال
رج��وع عنها ،تبد�أ بجل�سة عامة ملجل�س النواب،
م��ن ال�ط�ب�ي�ع��ي �أن ت �� �ص � ّوت ع�ل�ي��ه ن�ف����س ال�ق��وى
ال�ت��ي ��ص� ّوت��ت يف ال�ل�ج��ان امل���ش�ترك��ة ،وم��ع ح�سم
كتلتي م�ي�ق��ات��ي وج�ن�ب�لاط وب�ع����ض امل�ستقلني
يح�صل ال�ق��ان��ون امل��ذك��ور ع�ل��ى اث�ن�ين و�سبعني

رضوان الذيب
الرئي�س نبيه بري مرتئ�ساً جل�سة اللجان النيابية امل�شرتكة

�صوتاً ،ث��م ُي��رف��ع �إىل رئا�سة اجلمهورية ،التي
ت�ضعه يف ال �دُرج م��دة ثالثني يوماً ،وه��ي املهلة
الد�ستورية املعطاة للرئا�سة ،وبعدها ت��ردّه �إىل
املجل�س النيابي ،في�ص ّوت عليه لي�صبح قانوناً
ن ��اف ��ذاً ،ل�ك��ن ال �� �س ��ؤال امل �ط��روح ب �ق��وة ه �ن��ا :هل
ميكن للرئي�س نبيه ب��ري ال��ذي ّ
نظر للحكومة
البرتاء ال�شهرية الفاقدة للميثاقية وال�شرعية
�إ ّبان تر�ؤ�س ال�سنيورة لها� ،أن مي ّرر قانوناً ميكن
يتوج�س م��ن هذه
يق�سم البلد ،وه��و ال��ذي ّ
�أن ّ
اللحظة ،ولطاملا ح � ّذر منها ،وه��و ال�ساعي �إىل
ال��وف��اق ولي�س االف�ت�راق ،ان�ط�لاق�اً م��ن وطنية
ت��اري�خ�ي��ة ورغ �ب��ة ع��ارم��ة ل�ي�ك��ون ع�ن���ص��ر جمع
و ّمل �شمل ولي�س تفرقة؟ على �أن لعبة التحدي
القائمة يف البلد ،والتي ت�ش ّكل انعكا�ساً ملا يجري
يف املنطقة ،قد تدفع باخليارات ال�صعبة �إىل �أن
تخرج �إىل دائ��رة التحقق ،ومنها �أن يق ّر قانون
امل�شروع الأرثوذك�سي ،وهنا ن�ستذكر ق��ول �سعد
احل��ري��ري يف مقابلته الباري�سية م��ع مار�سيل
غامن� ،إنه �سي�شارك يف االنتخابات كائناً ما كان
ال�ق��ان��ون ،ليقدم ال�ت��زام�اً للغرب ب��أن��ه �سي�شارك
يف �أي ان�ت�خ��اب��ات ت� ؤ� ّم�ن�ه��ا الأك�ث�ري��ة الربملانية
الدميقراطية.
م�صادر وزارية �أكرثية �أعربت عن اعتقادها
ب ��أن االنتخابات وف��ق امل�شروع الأرث��وذك���س��ي لن
ت���س�ير ،ح�ت��ى ل��و ن��ال��ت الأك�ث�ري��ة ال �ع��ددي��ة ،ويف
املرحلة الأخرية للرئي�س بري قول حا�سم ،لأنه
ال يريد �أن يزيد البلد انق�ساماً.
و�أ�ضافت امل�صادر ،رغم كوننا �أقوياء ،لكن �إذا
ُخيرّ نا بني انق�سام البلد بغياب مك ّون �أ�سا�سي يف
الكيان اللبناين� ،أو ت�أجيل االنتخابات واالتفاق
على قانون جديد ،ف�ساعتئذ الت�أجيل هو �سيد
الأح�ك��ام ،بح�سب قوله .وح��ول الت�أجيل ومدته
وظروفه� ،أكد امل�صدر الوزاري �أنه لي�س �أقل من
�ستة �شهور ،تكون عندها ت�سوية الأزمة ال�سورية
تبلورت ون�ضجت.
�إذاً ،ه��ذه ه��ي ال���ص��ورة ال�ضبابية ،حيث ال
أ�ح ��د ي�ستطيع ر ؤ�ي ��ة امل���س��ار ب�شكل وا� �ض��ح� ،إال
�أن الأك �ي��د ه��و �أن والدة �أي م���ش��روع ل��ن تكون
��س�ه�ل��ة ،ب��ل رمب ��ا ع �� �س�يرة ،ل �ك��ن ي �ج��ب م�لاق��اة
الرئي�س ب��ري يف و�سط الطريق ،واخل��روج من
دوام��ة الع�صبية والطائفية �إىل رح��اب العدالة
ال�سيا�سية واالجتماعية ،واال�ستفادة من التنوع
بني العائالت اللبنانية الروحية ،لأن��ه �إذ غرق
املركب ف�سيغرق باجلميع ،واللبنانيون الذين
خا�ضوا عباب البحار يعرفون يف النهاية كيف
ي�صلون �إىل �شاطىء الأمان.

بهاء النابل�سي

همسات
www.athabat.net

األصبع األميركي
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

ت �ب��دي ج �ه��ات م���س��ؤول��ة
ا� � �س � �ت � �ي ��اءه ��ا م � ��ن ت ��دخّ ��ل
م� ��وظ � �ف �ي�ن يف ال� ��� �س� �ف ��ارة
الأم �ي��رك� � �ي � ��ة يف م �� �س��ائ��ل
قانونية تتعلق مبنع ت�سليم
م� �ط� �ل ��وب�ي�ن � � �س� ��وري�ي��ن يف
ق�ضايا جرمية �إىل بالدهم،
ك �م��ا ي �ق��وم م��وظ �ف��ون من
ال �� �س �ف��ارة امل ��ذك ��ورة بر�صد
ك�ي�ف�ي��ة ت��وزي��ع ال�ك�ث�ير من
امل���س��اع��دات على الالجئني
ال�سوريني.

حائك التقارير
الحظت جهات متابعة م�شاركة أ�ح��د النواب من كتلة «امل�ستقبل» يف ن�شاط هو الأول من
«املوجه ال�سري» لعدد
نوعه للنائب ،بعدما كان تغييبه مق�صوداً� ،سيما �أنه ُيعترب العب دور
ّ
من �أع�ضاء الكتلة ،وتوقعت اجلهات �أن يكون الهدف حياكة التقرير املطلوب بدقة ،كون اللقاء
ح�صل مع مرجعية غري مدنية.

شبكة التجسس األميركية

عاد احلديث عن �إن�شاء حمطة ات�صال مبا�شر للجي�ش الأمريكي يف لبنان ،مهمتها ر�صد
ومراقبة رجال املقاومة .اجلديد يف الأمر ما ك�شفه م�صدر خا�ص لـ«الثبات» ،عن وجود نية
مب ّيتة لدى البع�ض يف احلكومة اللبنانية لتمرير هذا الطلب ،لكن تدخّ ل بع�ض ال��وزراء يف
احلكومة ،مقدمني ن�صيحة لرئي�سها بعدم و�ضع امل�شروع بنداً على ج��دول �أع�م��ال جمل�س
ال��وزراء ،لأن��ه �سيكون كال�صاعقة على فريق املقاومة يف لبنان ،وبالتايل ال ميكن تو ّقع ردة
الفعل ،ما �أدى �إىل االتفاق على �سحبه من جدول �أعمال جل�سات جمل�س الوزراء املقبلة.
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موضوع الغالف

يـقــــال

 14آذار ..فلول تائهة تبحث عن مصائرها
تق�صد النائب وليد جنبالط �إط�ل�اق ر�سائل من حلفائه ّ
املف�ضلني ،والتي رمبا لعبت ال�صدفة
ّ
متعددة االجتاهات عرب الف�ضائية املح�سوبة على دورها ب�أن يك�سر ابن النائب امل�ستقبلي نف�سه الذي
الدولة ال�سعودية قبيل زيارته اململكة بيوم واحد،
تهجم على جنبالط ،اجلرة مع امل�سيحيني عموماً،
ّ
تهجمه على البطريرك املاروين ب�شارة
مت�سكه مبواقفه ال�سيا�سية املعلنة ،من خالل ّ
من خالل ت�أكيد ّ
ورف���ض��ه تلبية ال���ش��روط ال���س�ع��ودي��ة ال�ت��ي وقفت الراعي ،وو�صفه للقدا�س الذي �أقامه يف العا�صمة
ح��ائ� ً
لا و� ّأخ � ��رت ط ��وال ال �ف�ترة امل�ن���ص��رم��ة قيامه ال�سورية دم�شق ب�أنه «قدا�س �شيطاين».
لذلك ف�إن هذا «اال�شتباك» ال ميكن ف�صله عن
بزيارة اململكة.
ه ��ذا امل ��وق ��ف م ��ن ج �ه��ة �أوىل �أغ �� �ض��ب «ت �ي��ار خمتلف �ضربات «الفاول» التي تبودلت خالل الأيام
يوجه خطاباً جلنبالط القليلة املا�ضية بني خمتلف قوى الرابع ع�شر من
امل�ستقبل» ،وجعل �أحد نوابه ّ
ت�ض ّمن م��ا ه��و أ�ق��رب للقدح وال��ذم �أك�ثر مم��ا كان �آذار ،ففي عرف «امل�ستقبل» �أن �سمري جعجع بدوره
نقداً ،خ�صو�صاً �أن جنبالط دعا �إىل وقف احلديث «ك�سر م��زراب العني» معه ،فعلى الرغم من كرثة
عن ال�سالح ،و�إىل اعتبار املحكمة الدولية «تف�صي ًال اجلمل الإن�شائية التي يحر�ص جعجع على تردادها
�صغرياً» ،ومن جهة �أخرى د ّل بو�ضوح على تراجع يف ت�صريحاته ،ف�إن هذه اجلمل ال ت�ستطيع التغطية
يف املوقف ال�سعودي من جنبالط ،كان �أهم �أ�سبابها ع�ل��ى «ف�ع�ل�ت��ه» ب��امل��واف �ق��ة ،ه��و و«ح� ��زب ال�ك�ت��ائ��ب»،
خ�سارة الرهانات ال�سعودية وغري ال�سعودية على ع �ل��ى م �� �ش��روع ق ��ان ��ون االن �ت �خ��اب��ات ال � ��ذي ق��دم��ه
الأح� ��داث يف ��س��وري��ة ،م��ا ج�ع��ل اململكة تتجه �إىل «اللقاء الأرث��وذك���س��ي» ،و�إن كانا مرغمني ،لأنهما
«�إنقاذ ما ميكن �إنقاذه» ،والقبول بـ«احللفاء»  -مثل ال ي�ستطيعان معار�ضته أ�م��ام جمهورهما ،كما ال
جنبالط  -ب�شروطهم و�أولوياتهم ،بعدما �شكلت ي�ستطيعان كبح رغبة كل منهما يف تو�سيع كتلته
الأولويات ال�سعودية خالل ال�سنوات املا�ضية �شرطاً النيابية بعيداً عن و�صاية �سعد احل��ري��ري ،الأم��ر
للعالقة مع �أط��راف جبهة � 14آذار ،الباقني فيها الذي �سيجعل الأخري يخ�سر كل النواب الذين �سبق
واملن�سحبني منها ،الأمر الذي فاقم من امل�شكالت �أن «ك ّو�ش» عليهم من جيوب الطوائف الأخرى ،كما
�سينقل ال�صراع �إىل داخل املذاهب ذاتها ،مبا ي�ضع
القائمة بني اللبنانيني.
هذا التداعي يف العالقات بني جنبالط و«تيار حداً للتحري�ض املذهبي القائم ،ورمبا يدفع زعماء
امل�ستقبل» لي�س جديداً ،لكنه مل ي�صل �سابقاً �إىل الطوائف �إىل البحث عن �صيغ وطنية غري طائفية
هذه احلدة يف التعابري التي ُو ّجهت لزعيم املختارة لإدارة البالد ،بعد �أن �أو�صل ا�ستغاللهم للطائفية
نارها �إىل �أبواب بيوتهم.
ال يقت�صر الغ�ضب الـ� 14آذاري على م��ا �سبق
فقط� ،إذ علينا تذ ّكر اخلالف القدمي وامل�ستمر بني
«ح��زب الكتائب» وم��ا ت�سمى «الأم��ان��ة العامة لـ14
�آذار» ،ومغازلة قيادته لقوى � 8آذار يف �أك�ثر من
منا�سبة.
لكن الأه��م يف ه��ذا ال�سياق ،ال��رد ال��ذي �صدر
خالل خطابه األخير لم
ع��ن رئ�ي����س «ح ��زب امل�ستقبل» �سعد احل��ري��ري يف
يستطع الحريري إخفاء
خطابه الأخ�ي�ر ،ال��ذي مل ي�ستطع �أن ُيخفي فيه
م��ا ي�ستعر ب��ه ��ص��دره جت��اه حلفائه م��ن �إح�سا�س
ما يستعر به صدره
ب��ال �غ��در واخل �ي��ان��ة ،ف�ظ�ه��ر م�ث��ل ��ش�خ���ص�ي��ة «دون
تجاه حلفائه ..فظهر
ك �ي �� �ش��وت» ي �ح��ارب ط��واح�ي�ن ال� �ه ��واء ،م��ن خ�لال
�إث��ارة كل الق�ضايا التي حت��رج حلفاءه امل�سيحيني
مثل شخصية «دون
دفعة واح��دة ،حيث �أك��د على مطلبني يرف�ضهما
امل�سيحيون عموماً ،وحلفا�ؤه يف مقدمهم ،ملا لهما
كيشوت» يحارب
م��ن ت ��أث�ير ب��ال��غ ع�ل��ى الأو� �ض ��اع ال��دمي�غ��راف�ي��ة يف
طواحين الهواء
لبنان ،لأن امل�سلمني هم امل�ستفيدون منهما �أو ًال،
وهما :خف�ض �سن االقرتاع �إىل �سن الثامنة ع�شرة،
و�إعطاء املر�أة احلق يف �أن تعطي جن�سيتها اللبنانية
لأوالدها من زوجها غري اللبناين.

محاوالت التقريب

ك�شفت م���ص��ادر مطلعة �أن االت���ص��االت ال�ت��ي �أُج��ري��ت م��ن الفريق
الأكرثي جلمع كل من العماد مي�شال عون والوزير ال�سابق �إيلي �سكاف
والوزير نقوال فتو�ش باءت بالف�شل ،بعد �أن �سعى جاهداً فريق خا�ص
مك ّلف من �أمني عام حزب اهلل ال�سيد ح�سن ن�صراهلل �إىل تقريب وجهات
النظر وحل اخلالفات ،وحماولة التقريب بينهم خلو�ض االنتخابات
النيابية املقبلة مبركب واحد ..لكن جتري الرياح مبا ال ت�شتهي ال�سفن.

ّ
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استثمار في إيران
ب ��د�أت �شخ�صية ح�ك��وم�ي��ة ب ��ارزة �سل�سلة أ�ع�م��ال
ا�ستثمارية يف جم��االت ع��دة ،أ�ب��رزه��ا االت���ص��االت يف
اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية.

سر التغيير المفاجئ
أ�ج� ��رت ق �ي��ادة م� ؤ���س���س��ة ع���س�ك��ري��ة ب� ��ارزة ت�غ�ي�يراً
مفاجئاً يف موقع ع�سكري هام ،بعد �ضغط مور�س على
القيادة من جانب تيار �سيا�سي معار�ض ،هدد باتخاذ
قرار من التمديد ..التغيري �شمل نقل ال�ضابط ،وهو
برتبة عقيد� ،إىل مكان ع��ادي ،وو�ضع مكانه �ضابط
م��ن مذهب آ�خ��ر م�شخ�ص باال�سم ،وحم�سوب على
هذا التيار ،ما �أثار ا�ستيا ًء وا�ستغراباً لدى العديد من
رفاق ال�سالح املعنيني.

عون لم يحسمها بعد
نقل زوار العماد مي�شال عون عنه أ�ن��ه مل يح�سم
ب�شكل نهائي �أياً من الأ�سماء املطروحة عليه للمراكز
النيابية ،ونفيه رف�ض �ضم الوزير ال�سابق زياد بارود
�إىل أ�ح��د لوائحه ب�سبب حتالف الأخ�ي�ر م��ع ال�سيد
نعمة �أف��رام ،ونقل �أح��د زوار اجل�نرال قوله لبارود:
«يا زياد نريد �أن ن�سرت ّدك».

أجواء عراقية إيجابية

هل �سيتمكّن الرئي�س �سعد احلريري من اال�ستعرا�ض م�ستقبالً؟

اع�ت�بر ك �ث�يرون �أن ت��رك�ي��ز احل��ري��ري على
هذين املطلبني مبنزلة رد مبا�شر على حلفائه
يف «القوات اللبنانية» و«حزب الكتائب» ،اللذين
طاملا رف�ضا مع مرجعياتهما الدينية مثل هذه
املطالب ،لكن يبدو �أن عاملني اثنني ،خارجي
وداخ � �ل ��ي ،ب � ��دءا ي �ف �ع�لان ف�ع�ل�ه�م��ا يف تفتيت
م�ن�ظ��وم��ة ال��راب��ع ع���ش��ر م��ن �آذار ،فانك�شاف
ال�سقوط امل ��د ّوي لكل ال��دع��وات العاملة على
�إ�سقاط �سورية دول��ة و�شعباً وجي�شاً ونظاماً،
ب�ه��دف تفتيتها و�إراح� ��ة امل���ش��روع ال�صهيوين
القائم على �أر���ض فل�سطني ،وتراجع خطابها
ن �ح��و االع � �ت ��راف ب ��احل ��ل ال �� �س �ل �م��ي ل�ل��أزم ��ة
ال�سورية ،يف ظل وجود رئي�سها خارجياً ،وتق ّدم
حظوظ «م�شروع اللقاء الأرثوذك�سي» داخلياً،
يح ّوالن ق��وى � 14آذار من «جبهة» �إىل فلول،
كل منها يبحث عن م�صريه.

عدنان ال�ساحلي

علم االنتداب
وق��ع خ�ل�اف ب�ين ن��ازح�ين ق��ادم�ين م��ن ��س��وري��ة و�إح� ��دى اجل�م��اع��ات
الإ�سالمية يف البقاع الغربي ،على خلفية طلب اجلماعة املذكورة رفع
الأعالم ال�سورية التي كانت �أيام االنتداب الفرن�سي ،والتي ُتعرف بـ«�أعالم
الثورة» ،ما �أدى �إىل تدخّ ل عنا�صر من اجلي�ش اللبناين لف�ض الإ�شكال
الذي ما تزال تدعياته باقية يف مناطق وقرى البقاع الغربي والأو�سط.

الفضل ألحمد؟

حمود يهاجم «غوار»
تُ�شيع جماعة �أحمد احلريري �أن املذكور هو �شخ�صياً وراء زيارة
ك�شفت امل�صادر �أن امل�س�ؤول الع�سكري لـ«تيار امل�ستقبل» يف ال�شمال؛ النائب وليد جنبالط لل�سعودية ،وال�سبب هو ع��دم جن��اح االجتماع
العقيد املتقاعد عميد حمود وجمموعة «وهابية» م�سلحة هم الذين بني جنبالط و�سعد احلريري يف باري�س كما كان متو َّقعاً ،وملا و�صل
هاجموا الفنان ال�سوري دري��د حلام والفريق الفني املرافق له �أثناء النب أ� �إىل م�سامع ا�شرتاكية قالت« :من الغباء �أن تتعرث باحلجر نف�سه
مرتني».
ت�صوير �أحد امل�سل�سالت يف منطقة القلمون �شمال لبنان.

ال�سنية
زار لبنان وفد من ع�شائر الغرب العراقي ُّ
امل� ؤ�ث��رة ،و�أج��رى لقاءات ُو�صفت بالهامة ج��داً ،هدفت
�إىل تخفيف االح �ت �ق��ان امل��ذه �ب��ي ،و�إج � ��راء ح ��وار مع
احل �ك��وم��ة ال �ع��راق �ي��ة ،ون ��زع ف�ت�ي��ل ال �ت��وت��ر ال�ط��ائ�ف��ي.
وبح�سب املعلومات ف�إن الوفد عاد �إىل العراق ب�أجواء
�إي �ج��اب �ي��ة ،ومت و� �ض��ع م �� �س ��ؤول�ين يف ح�ك��وم��ة امل��ال�ك��ي
بتفا�صيل املباحثات.

مسؤول كردي في لبنان

أ�ج � � ��رى م� ��� �س� ��ؤول ك � ��ردي م� �ق� � ّرب م ��ن م���س�ع��ود
ال �ب��ارزاين ل �ق��اءات ع��دة يف ب�ي�روت ،مت �ح��ورت ح��ول
تو�سط م�س�ؤولني لبنانيني م�ؤثرين حللحة الأزمة
ال�سيا�سية بني ال�شمال واحلكومة املركزية يف بغداد.

تحذير تونسي
أ�ك��دت م�صادر مطلعة �أن �آالف التون�سيني املوجودين
يف �سورية ،والذين ي�شاركون يف القتال �إىل جانب تنظيم
«ال�ق��اع��دة» ،ب��د�أوا م�سرية العودة �إىل تون�س ،تلبية لنداء
زعيم «ال�سلفية اجلهادية» ،التابع لـ«القاعدة» ،املدعو «�أبو
عيا�ض» .وق��د ح � ّذرت تقارير �أمنية تون�سية �أن��ه يف حالة
و�صول ه�ؤالء �إىل تون�س ،ف�سيكون الو�ضع خطرياً للغاية،
حيث �إن امل�ؤ�س�سة الأمنية غ�ير ق��ادرة على مواجهة هذا
العدد الكبري من م�سلحي «القاعدة».

العدو يداوي «الجيش الحر»
أ�ك��د رئي�س ال�شعبة ال�سيا�سية يف «اجلي�ش الإ�سرائيلي»؛
اجل�نرال جلعاد عامو�س ،يف حديث مع الإذاع��ة «الإ�سرائيلية»
العامة ،وبطريقة غري مبا�شرة ،وجود ات�صاالت بني كيان العدو
و«املعار�ضة» ال�سورية ،حيث �أ�شار خالل جواب على �أحد الأ�سئلة
�إىل �ضرورة «الت�صرف بذكاء من خالل اعتماد نهج بعيد عن
الأ�ضواء ،لأنه من غري املفيد� ،سواء لنا �أو للمعار�ضة (ال�سورية)،
احلديث عن وجود �أو عدم وجود مثل هذه االت�صاالت» ،كا�شفاً �أن
عدد م�سلحي «اجلي�ش احلر» الذين �أنقذهم جي�ش العدو م�ؤخراً
يف ه�ضبة اجلوالن املحتلة ارتفع �إىل �سبعة .وكانت و�سائل �إعالم
العدو ذكرت �أن اجلي�ش «الإ�سرائيلي» �أنقذ ثالثة من جرحى
«اجلي�ش احلر» يف البداية ،ثم تبعهم اثنان ،فاثنان �آخرانُ ،نقلوا
جميعهم �إىل م�شفى ع�سكري يف �صفد �شمال فل�سطني املحتلة.
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أحداث األسبوع

سورية تواجه بالميدان ..والحوار مع من اهتدى
ثمة و�سائل �إع�لام متعددة عربية
ويلفت هذا الثمانيني الذي عركته
وخليجية ولبنانية ،وثمة �إعالميون التجارب يف ات�صاله بامل�س�ؤول اخلليجي
ع��رب وخليجيون يتجاهلون الوقائع ال����ب����ارز� ،إذا ك��ن��ت��م ت��ت��وق��ع��ون ح��م��اي��ة
ال�سورية ،و ُينكرون �أن هناك «�سيناريو» �أو ت���ه���وراً �أم�يرك��ي��اً �أو غ��رب��ي��اً يندفع
�أُع������ ّد ب��دق��ة ل��ك�����س��ر احل��ل��ق��ة ال�����س��وري��ة حتى النهاية يف دعمكم ودع��م الزمر
املتينة ،ب�صفتها رابطاً بني ق َيم التاريخ امل�سلحة ،وت��ك��رار جت��رب��ة �أفغان�ستان
بوقائعه وباحلا�ضر وامل�ستقبل ..وروح واالحت���اد ال�سوفياتي ،وجتربة �صدام
امل�شرق وقلبه ،وبالتايل ف�إن حتطيم �أو ح�سني والكويت وليبيا وبرنار هرني
فك هذه احللقة يفتح الطريق وا�سعاً ليفي ،ف�أنتم واهمون متاماً ،لأن ثمة
لت�شكيل خ��ري��ط��ة ج���دي���دة للمنطقة تن�سيقاً بالغ الأهمية وف��وق ت�ص ّوركم
كلها.
بني مو�سكو وطهران ،لن جتعل الأمور
ق��د ال ي��ك��ون ه���ذا ال��ك�لام ج��دي��داً ،ال��ت��ي تحُ يكونها وتخططون لها مت ّر
ل��ك��ن اجل��دي��د ف��ي��ه م��ا ذك����ره �إع�لام��ي ب�أمن و�سالم ،ما يعني �أن هذا امل�شرق
خ��ل��ي��ج��ي ع���ن ات�����ص��ال ت��ل��قّ��اه م�����س���ؤول العربي �سي�شهد يف كل احل��االت هزات
خ��ل��ي��ج��ي ك��ب�ير م���ن ع����امل وخ���ب�ي�ر يف لن ت�ستطيع عقولكم ا�ستيعابها ،لأن
���ش���ؤون املنطقة جت���اوز ال��ث��م��ان�ين من �أح�����داً م���ن ح��ل��ف��اء ���س��وري��ة ،ب�����دءاً من
ع��م��ره ،وميتلك الكثري م��ن اخل�برات ك��وب��ا وف��ن��زوي�لا وال�ب�رازي���ل ،وم����روراً
واملعارف ،والتجارب �أي�ضاً ،دعاه لإعادة بالتنني الأ�صفر ،الذي قد يبد�أ يف �أي
النظر يف التعاطي مع �سورية ،لأن هذا
البلد ���س��واء جعلتموه (يق�صد حكام
اخلليج) يف مهب الريح واخلراب� ،أو يف
جمرى الدم ،ف�إن «اللعنة» الدم�شقية
���س��ت��ط��ال��ك��م ع���اج�ل ً�ا �أم �آج���ل�� ً
ا ،ور���س��م
اخلرائط اجلديدة للمنطقة �ستكونون
�أول �ضحاياها ،لأن للكيان
تواصل
ُ
ال�صهيوين معلومات عن
دوراً �أ����س���ا����س���ي���اً يف ك����ل م����ا ي��ح�����ص��ل،
وتن�سيقكم ب��رام��ج اخل����راب وال��دم��ار قطر وتركيا مع جماعة
وال��دم واحل��روب يف �سورية هو
تن�سيق «بوكو حرام» في نيجيريا
م��ع امل�����ش��اري��ع واخل��رائ��ط ال�صهيونية
واال���س��ت��ع��م��اري��ة املُ���ع��� ّدة للمنطقة منذ ومتمردي مالي للمجيء
ع��ق��ود ،و�أن��ت��م يف �صلب ه��ذه امل�شاريع ،بهم إلى سورية
ب��ح��ي��ث ل��ن ي��ع��ود ينفعكم ال��ن��ف��ط وال
عقود ال�سالح مع الغرب ،وال املليارات
ال��ت��ي تك ّد�سونها يف م�����ص��ارف ال��رج��ل
الأبي�ض ،كما �أن الغرب قد يحا�سبكم
يومياً لأنكم دول غري را�شدة.

ُّ
توقع المجزرة

عنا�صر من اجلي�ش العربي ال�سوري يف اللواء  80بحلب بعد تطهريه من امل�سلحني

حلظة بنفث لهيبه احلار ،واحلار جداً،
وانتهاء مبو�سكو وطهران ،وما بني هذا
كله من قوى حترر و�إ�سالم متنور لن
يجعلوا دم�شق تختنق يف �أر�ض املعركة،
وال يف ه����ذا احل�����ص��ار ال���ظ���امل ،ال���ذي
ل��و ُو���ض��ع ُع�����ش��ره �أو خُ م�سه يف خدمة
الب��ح��اث العلمية يف
التنمية وم��راك��ز أ
البلدان العربية والإ�سالمية الفقرية،
مل���ا ع����اد ه���ن���اك ج���ائ���ع يف ه����ذه أ
الم����ة
املعذبة.
ه�����ذا احل��������وار �إن دل ع���ل���ى ���ش��يء
ف���إمن��ا ي���دل ع��ل��ى م���دى ال��ت��ه��ور ال��ذي
ان��دف��ع �إل��ي��ه البع�ض يف امل���ؤام��رة على
���س��وري��ة ،ال��ت��ي ت��واج��ه ع��دوان��اً �أجنبياً
وح����روب����اً ا���س��ت��ع��م��اري��ة ت��ق��وده��ا غ��رف
عمليات و�أح�ل�اف �سيا�سية وع�سكرية
واقت�صادية ملحا�صرة ومقاتلة الدولة
الوطنية ال�سورية ،التي تواجه ع�شرات

�آالف امل���رت���زق���ة ال����ذي����ن ُح�������ش���دوا يف
خمتلف املناطق يف بالد الأمويني.
ويف هذا ال�صدد ي�ؤكد الرو�س يف كل
اللقاءات �أنهم ميتلكون الأدلة والوثائق
وال�صور حول قيام دولتني خليجيتني
ع����ل����ى الأق�����������ل ،ب����دف����ق م�������ايل ره���ي���ب
للجماعات التكفريية والإره��اب��ي��ة يف
�سورية ،وتقدمي كل الإغراءات ملرتزقة
م���ن ك���ل �أن����ح����اء ال����ع����امل ،ل��ت��ج��ن��ي��ده��م
للتخريب والقتل يف �سورية ،وو�صلت
الأمور �إىل حد االت�صال بجماعة بوكو
ح��رام يف نيجرييا ،ومب��ت��م��ردي م��ايل،
ل��ل��م��ج��يء ب��ه��م �إىل ���س��وري��ة ،م��ن �أج��ل
�إنقاذ ر�أ���س حليفهم امل�ضحك فرن�سوا
�����دب ال�����ص��وت
ه����والن����د ،ال�����ذي �أخ�����ذ ي ّ
على حلفائه الغربيني والأم�يرك��ي�ين
مل�ساندته يف ورطة مايل.
ووف���ق���اً ل��ل��م��ع��ل��وم��ات امل����ؤك���دة ،ف���إن

مـــن هنــــا وهنـــــاك

ذكرت مواقع �سورية معار�ضة �أن املعلومات من حلب تتقاطع حول موعد قريب
مع جم��زرة �سريتكبها م�سلحو «جبهة الن�صرة» و«ل��واء التوحيد» التابع جلماعة
الإخ��وان امل�سلمني بحق �أبناء «خميم النريب» لالجئني الفل�سطينيني جنوب �شرق
حلب ،بعد �أن رف�ض �سكانه �إخ�لاءه ال�ستخدامه منطلقاً وقاعدة خلفية من قبل
امل�سلحني للهجوم على مطار حلب الدويل املتاخم له .وكان امل�سلحون �أر�سلوا �إىل
�أهايل املخيم ،عرب و�سطاء� ،أم��راً ب�إخالء املخيم ومغادرته ،و�إال ف�إنهم �سيتحملون
امل�س�ؤولية عن كل ما �سيتعر�ضون ل��ه ،و�سيتم التعامل معهم كـ«مرتزقة» و لي�س
ك�أ�سرى عند دخول املخيم!

استبداد وسالح وفوضى
ذكرت مواقع �إلكرتونية عربية �أن �أهايل مناطق عديدة يف ريف حلب يتذمرون
من حكم ثالثية اال�ستبداد وال�سالح والفو�ضى امل ّتبعة ممن يطلقون على �أنف�سهم
«ثواراً» ،ال�سيما �أن الو�ضع الإن�ساين مل يتح�سن ،بالرغم من �أن احلدود مع الأتراك
مفتوحة ،ويدخل ويخرج منها من ي�شاء ،و�أولهم �أركان «املعار�ضة» ال�سيا�سية ،الذين
باتت حلب وريفها بالن�سبة �إليهم وجهة �سياحية يزورونها اللتقاط بع�ض ال�صور
التذكارية ،و�إلقاء اخلطابات ،ثم يعودون من حيث �أت��وا ،من دون االطمئنان على
الأه���ايل وال�����س���ؤال عن �أو�ضاعهم� .أم��ا �إدارة ه��ذه املناطق ففيها ع�شرات املجال�س
املحلية واملدنية ،وج�سم ق�ضائي ه�ش ،مقابل ع�شرات الكتائب امل�سلحة املوزعة بني

من احرتف ال�سرقة واخلطف ،ومن �ألب�س حكمه رداء «ال�شريعة الإ�سالمية» ،و�أ�صبح
مبوجب هيئته «ال�شرعية» ي�ستدعي النا�شطني وي�صدر عليهم الأحكام بال�سجن �أو
اجللد ..وحتى الإعدام.

ُ
الجامعة العربية تخفي التحقيق

ك�شف املدعي العام الفرن�سي يف �ضاحية «نانتري» الفرن�سية؛ «فيليب كوروا» ،الذي
توىل الإ�شراف على التحقيق يف ق�ضية مقتل ال�صحايف الفرن�سي «جيل جاكييه» يف
مدينة حم�ص ال�سورية� ،أن جامعة الدول العربية �أخفت التحقيقات التي �أجراها
مراقبوها ب�ش�أن اجلرمية ،ومل يعد لها �أثر يف �أر�شيف وثائق اجلامعة .وقال «كوروا»
خالل حديث غري ر�سمي مع �أحد الأ�صدقاء من املحامني الفرن�سيني�« :إن النيابة
العامة يف نانتري طلبت من جامعة الدول العربية ،عرب وزارة اخلارجية الفرن�سية
و�سفري جامعة ال��دول العربية يف باري�س نا�صيف حتي ،موافاتها مبلف التحقيق
الذي �أجراه مراقبوها ب�ش�أن مقتل جاكييه ،لكن اجلامعة رف�ضت ذلك عملياً ،من
خالل عدم ردها على الطلب ،وقد علمنا الحقاً �أن امللف اختفى من �أر�شيف اجلامعة،
ومل يعد له �أثر»! و�أو�ضح بالقول« :كل ما ح�صلنا عليه هو التقرير الذي �أ�صدرته
اجلامعة ،وال��ذي �أ�شار يف فقرته الـ� 44إىل �أن جاكييه ُقتل بقذيفة ه��اون �أطلقتها
املعار�ضة ،لكننا ف�شلنا يف احل�صول على حيثيات وتفا�صيل التحقيق التي تت�ضمن
اجلوانب التقنية ،و�إفادات ال�شهود والو�صف اجلرمي و�إفادة الطبيب ال�شرعي ،وغري
ذلك من اجلوانب التي تلقي ال�ضوء على حيثيات التحقيق املختلفة التي �أجراها
فريق املراقبني العرب».

مندوبي الدولتني اخلليجيتني ب��د�أوا
ي��ج��ول��ون ع��ل��ى ب��ل��دان �آ���س��ي��ا الو�سطى
(كازخ�ستان و�أوزباك�ستان) ،بالإ�ضافة
ط���ب���ع���اً �إىل ب���اك�������س���ت���ان وال�����ش��ي�����ش��ان،
ال�ستجالب العنا�صر املتطرفة للقتال
يف ���س��وري��ة ،ث��م �إن ال��وق��ائ��ع امل��ي��دان��ي��ة
ت�شري �إىل مقتل املئات من هذه البلدان
يف املعارك.
بيد �أن هذا التهور واالندفاع دفعا
بالغرب والأم�يرك��ي لإع��ادة ح�ساباته،
ودرا����س���ة م��واق��ف��ه ،خ�����ص��و���ص��اً ب��ع��د �أن
�أك���دت ال��دول��ة الوطنية ال�سورية مع
اق���ت��راب الأزم�������ة م���ن ن��ه��اي��ة �سنتها
الثانية ،قدرتها على املواجهة ،وعلى
لعب �أدوار �سيا�سية وتكتيكية مذهلة،
�أك�����دت م���ن خ�لال��ه��ا ���س��ي��ط��رت��ه��ا على
�أر�����ض امل���ي���دان ،وع��ل��ى وق��ائ��ع احل��رك��ة
ال�سيا�سية والدبلوما�سية ،رغم �أنوف
��دي قطر ونبيل العربي ،وه��و ما
ح��م ْ
جعل الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما
ي��ك�����ش��ف ب�����ش��ك��ل م��ت��ع�� ّم��د رف�����ض��ه خطة
ت�سليح املعار�ضات ال�سورية التي كان
بطلها ال��ث�لاث��ي الأم�ي�رك���ي امل��ع��زول:
ه���ي�ل�اري ك��ل��ي��ن��ت��ون ،و�أون����ي����ل ب��ان��ي��ت��ا،
ودايفيد برتايو�س ،الذين كانوا قادة
احلرب امليدانيني احلقيقيني ..ورمبا
ه����ذا م���ا �أخ�����ذ ي��ك��ت�����ش��ف��ه ب��ع�����ض ممن
ي�����س��م��ون «م���ع���ار����ض���ة» ،ف���ب���د�أ البع�ض
م��ن��ه��م ي��ت��ح��دث ع���ن ح����وار وت�����س��وي��ة،
خ�صو�صاً بعد �أن اكت�شف هذا البع�ض
وال�����غ�����رب ،ال��� ُب���ن���ي���ة امل���ت���ي���ن���ة ل��ل��ن��ظ��ام
ال�����س��وري ،وع�لاق��ات��ه اجليوبولتيكية
اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة امل��ت��م��ا���س��ك��ة وال��ق��وي��ة
والقادرة..
لكن البع�ض م��ن ه��ذه املعار�ضات
املدعوم من تركيا وبائعي الغاز ،وممن
�صار املال الغبي ديدنه ،ال يرى جما ًال
ل��ل��ح��وار ،وب��ال��ت��ايل ف��ه��ذه امل��ع��ار���ض��ات
�سيكون م�صريها حتماً على �أر�صفة
التاريخ واملجهول ،حتى و�إن �سكنت يف
فنادق خم�س جنوم� ،أو �أ�شبعت غريزتها
بالرق�ص على اجلثث.

�أحمد زين الدين

( العدد  )251اجلمعة � 22 -شباط 2013 -

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

أوروبــــا ..وركــوب قــافـلـــة الـحــل الــســـوري
باري�س  -ليلى نقوال الرحباين
َم���ن ي���زور ال��ع��ا���ص��م��ة الفرن�سية ه��ذه
الي����ام ،ي���درك حجم القلق ال���ذي يعرتي
أ
الفرن�سيني وح��ك��وم��ت��ه��م ،خ�صو�صاً بعد
ال�����س��ي��ا���س��ات غ�ير املت�سقة ال��ت��ي مار�ستها
حكومتهم يف �سيا�ستها اخلارجية يف ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،ال�سيما بعد ما
ُ�سمي «الربيع العربي».
وبالفعل ،يبدو الأمريكيون يف ال�شرق
الأو������س�����ط �أك���ث��ر خ��� ّف���ة وواق���ع���ي���ة وق�����درة
على التفاعل م��ع الأح����داث والت�أقلم مع
معطيات امل��ي��دان ،م��ن الأوروب��ي�ين الذين
يبدون وك�أنهم يج ّرون عربة �ضخمة من
االحت�����اد ال����ذي ي��ع��اين ح��ال��ة م���ن ال��رك��ود
االق��ت�����ص��ادي وامل�����ش��اك��ل امل��ال��ي��ة ال��ه��ائ��ل��ة،
يوحد �سيا�ساته اخلارجية بعد
وال��ذي مل ّ
ب�سبب تباين م�صالح دوله ،ورغبة بع�ضها
يف �إع��ادة جمد من الهيمنة اال�ستعمارية،
بينما تعاين بع�ض دوله الأخ��رى للخروج
من نفق االنهيار املايل.
ولعل م�شهد جنود اجلي�ش الفرن�سي
ال����ذي ي��ت��م�����ش��ون يف ����ش���وارع ب��اري�����س وه��م
مدججون بال�سالح ،يعك�س م��دى القلق
الأم���ن���ي مم��ا �أدخ���ل���ت ف��رن�����س��ا نف�سها فيه
يف م���ايل ول��ي��ب��ي��ا و���س��وري��ة ،وح��ي��ث يبحث
الأوروب���ي���ون يف ه��ذه الأخ��ي�رة ع��ن خمرج
م�����ش�� ّرف ي�سمح ل��ه��م ب��ال�����س�ير ق��دم��اً وراء
الأم�يرك��ي�ين يف م�شروع احل��ل ال�سيا�سي،
ال���ذي ب��ات اجلميع ي�����س�� ّوق ل��ه بعد تخ ّلف
دام نحو �سنتني من القتال واحل��رب التي
خ�� ّل��ف��ت ال��ك��ث�ير م���ن ال�����ض��ح��اي��ا وال���دم���ار
وال��ت��دم�ير امل��م��ن��ه��ج للن�سيج االج��ت��م��اع��ي
ال�سوري.
ويف ت���ن���اق�������ض الف�����ت ل��ل��ن��ظ��ر ي��ع��ك�����س
االزدواج��ي��ة � -أو على الأق���ل  -ع��دم ق��درة
الم���ور
الأوروب���ي�ي�ن على التحكم مب�سار أ
يف �سورية وال حتى �ضمن املعار�ضة التي
يدعمونها ،جن��د �أن الأوروب���ي�ي�ن يفعلون
ال�شيء وعك�سه ،وذلك كما يلي:
ي��دع��و االحت����اد الأوروب������ي �إىل تقدمي
ال��دع��م للمعار�ضة ،لكن يف ال��وق��ت نف�سه
يتخ ّوف القادة الأوروبيون من �أن �سورية
م��ع��ر���ض��ة ل��ل�����س��ق��وط يف �أي�����دي اجل��م��اع��ات
املت�شددة ،وي�ؤكد الوزير الفرن�سي ل��وران
فابيو�س �أن الثورة التي بد�أت باحتجاجات
���س��ل��م��ي��ة م��ط��ال��ب��ة ب��ال��دمي��ق��راط��ي��ة ب����د�أت
تتحول �إىل �صراع بني ميلي�شيات.
مي��دد الأوروب���ي���ون ق���رار حظر توريد
الأ����س���ل���ح���ة �إىل �����س����وري����ة ،ب��ي��ن��م��ا ي��ق��وم
بع�ض �أع�����ض��اء االحت����اد بتمويل وت��دري��ب
امل��ج��م��وع��ات امل�سلحة يف ���س��وري��ة ،وم�� ّده��ا
بال�سالح ،و�إن�شاء غرف عمليات ع�سكرية
على احل���دود ال�سورية  -ال�ترك��ي��ة ،وعلى
احل��دود اللبنانية  -ال�سورية ،وذل��ك لأن
الغياب ع��ن ال�ساحة الع�سكرية ق��د يدفع
�إىل ال���غ���ي���اب ع���ن ال�����س��اح��ة ال��ت��ف��او���ض��ي��ة
ال��ب��اح��ث��ة ع��ن ح��ل �سلمي ل�ل��أزم���ة ،وال��ت��ي
باتت مفتوحة بني الرو�س والأمريكيني،
وب�ين ال���دول الإقليمية ،كطهران وم�صر
وتركيا.

وزير الداخلية الفرنسي
اعترف بوجود شبكات
«جهادية» تعمل في
فرنسا لتجنيد متطوعين
للقتال في سورية
ومالي والصومال
الرئي�س الفرن�سي فرن�سوا هوالند م�ستقب ًال وفد ًا من «املعار�ضات ال�سورية»

ي��ع��ر���ض الفرن�سيون ع��ل��ى الأج��ه��زة
الأم��ن��ي��ة ال��ر���س��م��ي��ة ال�����س��وري��ة ال��ت��ع��اون
الأم��ن��ي يف ق�ضايا الإره����اب ال��ت��ي تقلق
ال����ر�أي ال��ع��ام الفرن�سي ،وال��ت��ي ت�شعره
ب��ع��دم الأم�����ن ال��ن�����س��ب��ي ،خ�����ص��و���ص��اً بعد
ال���ت���دخ���ل ال��ف��رن�����س��ي يف م������ايل ،ب��ي��ن��م��ا
ت��ق��وم �أج��ه��زة اال���س��ت��خ��ب��ارات الفرن�سية
بالتعاون مع املعار�ضة ال�سورية ،والتي
ي�تراب��ط بع�ض ف�صائلها ب�شكل وثيق
م���ع اجل���م���اع���ات ال��ت��ي ت��ق��ات��ل يف م���ايل،
وق��د اع�ترف وزي��ر الداخلية الفرن�سي
مانويل فال�س بهذا الأمر ،م�ؤكداً وجود

�شبكات جهادية تعمل يف فرن�سا لتجنيد
م��ت��ط��وع�ين ل��ل��ق��ت��ال يف ���س��وري��ة وم���ايل
وال�صومال.
ينتقد ال��غ��رب��ي��ون رو���س��ي��ا ب�سبب ما
ي��ق��ول��ون �إن����ه �إم������داد ال��ن��ظ��ام ال�����س��وري
ب���الأ����س���ل���ح���ة وال���ع���ت���اد احل����رب����ي ،ب��ي��ن��م��ا
ي��ق��وم��ون ه��م ب�����ش��راء ال�����س�لاح ال��رو���س��ي
حتديداً و�شحنه �إىل املعار�ضة ال�سورية،
وذلك لتحقيق مكا�سب عدة �أهمها� :أو ًال:
�إحراج الرو�س وحتا�شي الظهور مبظهر
اخل���ارج ع��ن الإج��م��اع الأوروب�����ي بحظر
ت���وري���د الأ���س��ل��ح��ة �إىل ���س��وري��ة ،ث��ان��ي��اً:

الإيحاء ب���أن ما يتم احل�صول عليه من
�سالح للمعار�ضة هو مغامن ّ
مت احل�صول
عليها من اجلي�ش ال�سوري الر�سمي ،ويف
ذل��ك مك�سب �إع�لام��ي ه��ائ��ل يف احل��رب
النف�سية ال��ت��ي ت��� َ��ش��نّ ع��ل��ى ال�����س��وري�ين،
ف�إما �أن اجلي�ش ال�سوري ينهار وي�س ّلم
�أ�سلحته� ،أو �أن املعار�ضة تكبده خ�سائر
فادحة وت�سيطر على عتاده ومراكزه.
يف امل��ح�����ص��ل��ة ،م���ا ي���ج���ري يف ���س��وري��ة
اليوم من �سباق بني الأط���راف الإقليمية
والدولية للتن�صل من املجموعات امل�سلحة،
وحجز مقاعد على طاولة املفاو�ضات التي

ي��رت��ب ���ش���ؤون��ه��ا الأم�يرك��ي��ون وال��رو���س ال
ي��ب��دو م�����س��ت��غ��رب��اً ،ب��ل ي��ب��دو طبيعياً ج��داً
يف �سباق الأمم نحو ال��ق��وة وال��ع��م��ل على
حتقيق امل�صالح ،ولعل الإع�ل�ان العراقي
عن موافقته على التوقيع على �إطار اتفاق
لبناء �أنبوب للغاز مير عرب �أرا�ضي العراق
م��ن �إي�����ران �إىل ���س��وري��ة ف�����أوروب����ا ،يعك�س
م��دى الأه��م��ي��ة ال��ت��ي يوليها الأوروب���ي���ون
مل�صاحلهم يف �سورية ،وعدم �إيجاد �أنف�سهم
خ����ارج ح��اف��ل��ة احل���ل ال�����س��ل��م��ي ال��ت��ي يقفز
لركوبها الأط����راف الفاعلون م��ن الغرب
وال�شرق على حد �سواء.

سر تكثيف الهجوم على حزب الله من َ
ما ّ
قبل أصدقاء «نائب لبناني» في تركيا؟
�أنقرة  -الثبات
منذ اليوم الأول الن��دالع الأزم��ة ال�سورية ،ثمة من يلعب على ورقة التناق�ضات
اللبنانية؛ يرمي «قياديو» املعار�ضة امل�سلحة بثقلهم وراء ا�ستجالب العداء لفئات
لبنانية وا�سعة معروفة بت�أييدها خليار املقاومة ،فيكاد ال يخلو ت�صريح لهم من ا�سم
لـ«حزب اهلل» �أو لأمينه العام ال�سيد ح�سن ن�صراهلل.
يقول مرجع لبناين كبري �إن ع�لام��ات ا�ستفهام ع��دة ُتر�سم على ال�سياق ال��ذي
يعتمده ه�ؤالء يف ذكر الأ�سماء من دون �أي م�س ّوغ �أو مربر ،فيما يقول املنطق �إن على
ه�ؤالء ح�صر اهتمامهم مبا يجري يف بالدهم �إن كانوا م�ؤمنني مبا يقومون به.

ل�ؤي املقداد والنائب عقاب �صقر

غري �أن املرجع يلفت �إىل نقطتني هامتني ج��داً يف ه��ذا امل��ج��ال ،الأوىل تتعلق
ب�أ�سماء هذه ال�شخ�صيات التي �أدمنت على مهاجمة املقاومة ،وثانيها توقيت هذه
االنتقادات ،و�أهمية ا�ستثمارها يف اللعبة اللبنانية الداخلية ،فال�شخ�صيات الأكرث
اتهاماً لـ«حزب اهلل» و�إيران هي تلك التي ترتبط ب�شخ�صية لبنانية مقيمة يف تركية،
كحال «القائد الع�سكري» عمار ال���واوي ،ال��ذي ال يخلو ت�صريح م��ن ت�صريحاته
العنرتية من تهديدات واتهامات� ،أو ل�ؤي املقداد؛ الناطق با�سم ما ي�سمى «اجلي�ش
احل��ر» ،املعروف بعالقاته الوثيقة مع النائب اللبناين وما هو �أبعد منه خليجياً،
حيث ال يتوانى عن املفاخرة بعالقته املميزة مع رئي�س اال�ستخبارات ال�سعودية بندر
بن �سلطان.
ً
�أما التوقيت ،فدائما ما يكون له ا�ستثمار �سيا�سي ينطلق من التوقيت اللبناين،
نف�سر دائماً ت�صاعد التهديدات مع ت�صاعد التوتر بني طرف �سيا�سي
و�إال فكيف ّ
لبناين وت��ي��ار «امل��ق��اوم��ة» ،وه��ك��ذا يدفع لبنانيون �أب��ري��اء مقيمون يف �سورية ثمن
اخلالف داخل قوى «� 14آذار» حول قانون «اللقاء الأرثوذك�سي» من دمائهم ،بعد
حملة ع�سكرية ُ�شنّت عليهم بهدف وحيد ،هو �إظهار ت��ورط «ح��زب اهلل» يف الأزم��ة
ال�سورية.
ويحذر املرجع من «ال�سيا�سات احلمقاء» التي يرتكبها البع�ض يف حق لبنان
و�أمنه وا�ستقراره ،من خالل جره �إىل التورط يف لعبة كربى ج ّربها العامل من قبل
وتبينّ ف�شلها ،معترباً �أن حماولة البع�ض ا�ستدراج القوى التكفريية �إىل لبنان من
�أجل حماربة املقاومة ،هي �أمر ال ميكن ال�سكوت عنه طوي ًال ،وي�شدد على �أن ه�ؤالء
�سيكونون من �أكرث املت�ضررين ،قبل �أن ي�ستدرك �إىل القول �إن ثمة من ال يفكر �أبعد
من �أنفه ،بعد �أن �أعماه احلقد ال�شخ�صي عن كل ما عداه ،فبات يت�صرف على طريقة
نريون ب�إحراق بلده والتفرج عليها من على �شرفة ق�صوره يف خارج لبنان.
وي�ؤكد املرجع �أن ثمة «معلومات موثقة» وحمددة عن عمل ه�ؤالء ،م�شدداً على
�أن املعنيني ب�سالمة لبنان «ل��ن ي�سكتوا ط��وي�ل ًا» ،ول��ن ي�سمحوا ب���إم��رار مثل هذه
املخططات ،و�سيكون لهم املوقف احلا�سم يف اللحظة املنا�سبة.
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لبنانيات
سقوط الروايات الشيطانية
مع سطوع شمس كل يوم جديد ،تؤكد المؤشرات أن األزمة في
سورية في طريقها إلى االحتواء التدريجي ،مع التغيير الحاصل،
ليس في المزاج العربي أو الدولي ،إنما في القناعة العالمية
باستحالة إسقاط النظام ،معطوفًا عليها المزاج الشعبي الذي
كان ضحية التغرير ،ثم عاد واعتدل ،واكتشف بالملموس الغايات
الشيطانية التدميرية التي حملها اإلرهابيون إلى سورية ،وكذلك
مع إسفار الممولين عن غاياتهم الخطيرة في تدمير النسيج الوطني
السوري ،وإحالل ثقافة سوداء تؤدي إلى تناحر اجتماعي متواصل.
هذا التغيير الذي ستكون لقاءات موسكو نهاية الشهر الجاري
من نتاجه في الفهم الشامل لما حصل ،رغم بعض المحاوالت
البهلونية من المهرج القطري ،يعود إلى أمرين أساسيين:
األول :استنفاد ما في الجعبة من الروايات التي نسجت وأعدت
مع أدواتها منذ سنوات ،فتلك الروايات الشيطانية الممزوجة
بمصطلحات إنسانية قصدًا كي يبتلع الشعب «الطعم» ،فاحت
روائحها النتنة التي أزكمت أنوف البشرية جمعاء ،إال أولئك الذين
ربطوا مصائرهم االرتزاقية والسياسية بسقوط سورية في هاوية
ال قرار لها ،والمدججين بتزوير إعالمي غير مسبوق ،يدبّ ج فرضيات
السقوط الحتمي للرئيس بشار األسد.
وفي الواقع ،فإن حبل الكذب طال ،لكنه أصبح على عيون شعوب
العرب والعالم ..و«ما حدا بيستحي».
تمكن القيادة السورية ،بصبر وطول أناة ،من فضح
األمر الثانيّ :
األكاذيب والنفاق ،وإنزال ضربات قوية بالمسلحين ،بعضها يمكن
وصفها بالقاصمة ،ال سيما المعركة األخيرة التي حاول المسلحون
المتعددو الجنسيات السيطرة خاللها على ساحة العباسيين ،حيت
تردد أن عدد القتلى تجاوز المئات ،وهذا ما دفع بالتكفيريين إلى
هجرة معاكسة ،والهروب إلى دول الجوار ،ال سيما لبنان واألردن،
والحديث اليقيني أن  12ألف مسلح من تونس مضطرون للعودة إلى
بالدهم ،ما جعل تركيا أكبر المتوجسين مع مشيخة قطر ،ألنهما
يدركان أنهما أول من سيدفع ثمن المغامرة اإلجرامية التي ارتُ كبت
بحق الشعب السوري ،ال سيما أن كل الشائعات عن عمليات انشقاق
واسعة لم تعط أُكُ لها ،ولم تحصل سوى عمليات فرار فردية ،وأثبت
الجيش السوري أنه صلب ومحصن ،وكذلك السلك الدبلوماسي الذي
تعرّ ض إلغراءات تثير شهوة غير المحصنين وطنيًا وقوميًا.
خالصة القول ،إن درب اآلالم السوري يقترب من نهايته ،رغم أن
البعض يحاول تطويله ،فيما في لبنان صبية يلعبون بالنار ،تحركهم
أحقاد الهزائم النفسية ،ويتجللون بإفالس سياسي ينتظر اإلشهار،
مع إعالن دفن آخر الروايات الشيطانية.
مالحظة لمن فاته المشهد :سعد الحريري خطب وتمنى وحدد
األعداء في ذكرى اغتيال والده ،وفي الطليعة طبعًا سالح حزب الله،
ولم تكن «إسرائيل» بين األعداء ..واللبيب من اإلشارة....

يون�س

التقارير ت�ؤكد �أن غالبية م�صدّري املازوت الأخ�ضر �إىل �سورية مقرّبون من «� 14آذار»

الوقائع تفضح
زيف الحملة
على تصدير
المازوت من
لبنان إلى
سورية
أ�ث ��ار ت�صدير م��ادة امل ��ازوت الأخ�ضر
م��ن ل�ب�ن��ان �إىل ��س��وري��ة �ضجة �إع�لام�ي��ة
كبرية ،تخللتها «احتجاجات» يف ال�شارع
وقطع للطرق �أم��ام ال�صهاريج املحملة
بهذه امل��ادة واملع ّدة للت�صدير �إىل اجلارة
الأق��رب ،وتطورت «حركة االحتجاجات»
�إىل حد �إطالق النار على قافلة �صهاريج
��س��وري��ة ع�ن��د حم�ل��ة امل�ل��ول��ة يف طرابل�س
الأ�سبوع الفائت ،بذريعة �أن هذا امل��ازوت
خم�ص�ص للدبابات والآل�ي��ات الع�سكرية
ال�سورية «ال�ت��ي تق�صف امل��دن�ي�ين» ،على
حد زعم الغرف ال�سوداء التي ت�شارك يف
عمليات قتل ال�شعب ال�سوري وجتويعه،
وت �ق��ود ل�ل�غ��اي��ة عينها بع�ض ال�ت�ح��رك��ات
«االحتجاجية» والعمليات الأمنية على
الأرا�� �ض ��ي ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،وق ��د و��ص�ل��ت ه��ذه

العمليات �أخ�يراً �إىل حد بالغ اخلطورة،
م��ن خ�لال �إي ��واء امل�ج�م��وع��ات الإره��اب�ي��ة
و�إقامة مع�سكرات لها يف لبنان ،وهذا ما
�أكدته م�صادر م�س�ؤولة يف وزارة الدفاع
الأمريكية عندما ح��ذرت من �أن تنظيم
«جبهة الن�صرة» بد�أ بالتو�سع ،الفتة �إىل
�أن «اال� �س �ت �خ �ب��ارات الأردن �ي ��ة ك�شفت �أن
هذا التنظيم ي�ؤوي جمموعات انتحارية
ي�ت�م��رك��ز ب�ع���ض�ه��ا يف ل �ب �ن��ان ،وق ��د ت�ك��ون
خ��رج��ت ع��ن ق��واع��د اال��س�ت�خ��دام امل�ح��ددة
لها».
وب� ��ال � �ع� ��ودة �إىل م� ��� �س� ��أل ��ة ت �� �ص��دي��ر
امل ��ازوت �إىل ��س��وري��ة وح��رك��ة االع�ترا���ض
ال�ت��ي واج�ه�ت�ه��ا ،ال ��ش��ك �أن ات���س��اع رقعة
«االحتجاجات» امل��ذك��ورة �آن�ف�اً من �شمال
ل�ب�ن��ان �إىل ج�ن��وب��ه� ،إ��ض��اف��ة �إىل احلملة
الإع�لام �ي��ة ال �ت��ي واك�ب�ت�ه��ا ،ي ��ؤك ��دان �أن
ال �ق �� �ض �ي��ة �أك �ب��ر م ��ن «ح ��رك ��ة اح �ت �ج��اج»
ع � �ف� ��وي� ��ة ،ب � ��ل ه � ��ي ج � � ��زء م � ��ن احل � ��رب
االقت�صادية املنظمة على �سورية ،وترمي
�إىل ت�شديد احل�صار على ال�شعب ال�سوري،
ولي�س ل��دع��م �صموده كما ي� ّدع��ي بع�ض
«املحتجني» ،فهل دعم �صمود ال�سوريني
يتحقق بقطع م��ادة ا�ستهالكية �أ�سا�سية
عنهم؟
ويف هذا ال�صدد� ،أ�شار خبري يف املواد
ال�ن�ف�ط�ي��ة �إىل �أن امل � ��ازوت الأخ �� �ض��ر هو
�سريع اال�شتعال وي�ستخدم ع��ادة كوقود
ل�ل�ي��ات ومل��ول��دات ال�ك�ه��رب��اء احل��دي�ث��ة،
ل� آ
وال ي�ستخدم كثرياً يف امل�صانع واملخابز
والآليات الثقيلة كالدبابات ،لأنها حتتاج
�إىل امل � ��ازوت «الأح� �م ��ر» ال ��ذي ت�ن�ت��ج عن

مـواقف
ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي؛ الأمني العام حلركة الأم��ة ،وعقب تقدمي العزاء
با�ست�شهاد املهند�س الإي��راين ح�سام خو�ش نوي�س� ،أك��د �أن هذه اجلرمية تطال كل
الأعمال الإن�سانية والإعمارية واالجتماعية التي كان يقوم بها ال�شهيد نوي�س ،ف�أعماله
وا�ضحة يف كل ما قام به لإعمار ما هدمه ال�صهاينة �إثر عدوانهم الغا�شم على لبنان
عام .2006
جتمع العلماء امل�سلمني لفت �إىل �أن الأيادي الآثمة التي اغتالت القادة ال�شهداء ال�سيد
عبا�س املو�سوي وال�شيخ راغب حرب واحل��اج عماد مغنية ،هي التي اغتالت املهند�س
احلاج ح�سام خو�ش نوي�س ،م�ؤكد ًا �أن الكيان ال�صهيوين و�أتباعه ينفذون خمطط ًا جهنمي ًا
للق�ضاء على �إرادة املقاومة والعي�ش الكرمي ل�شعبنا و�أمتنا ،و�أن خياره دائم ًا يقع على
رموز لها �أثر فاعل يف نه�ضة هذه الأمة ،و�سعيها نحو العزة واملنعة واملكانة الرفيعة.
احل��اج عمر غندور؛ رئي�س اللقاء الإ�سالمي الوحدوي� ،س�أل املعرت�ضني
على �سالح املقاومة ،واملهولني واملراهنني واملرتقبني الجتياح «�إ�سرائيلي»

جديد على لبنان :ماذا أ�ع��ددمت؟ وم��اذا ملكتم للدفاع عن لبنان و�سيادته
وا�ستقالله كما تدّعون؟
املحامي عمر زين؛ الأمني العام الحتاد املحامني العرب ،ا�ستقبل يف مقر االحتاد
يف القاهرة ،رئي�س الرابطة التون�سية حلقوق الإن�سان؛ النقيب عبد ال�ستار بن مو�سى،
الذي و�ضعه يف تطورات التحقيق اجلاري يف جرمية اغتيال املحامي �شكري بلعيد،
ومت االتفاق على �أن ين�ضم احتد املحامني العرب �إىل وكالء جهة االدعاء ،باعتبار
�أن الراحل كان حمامي ًا ومنا�ض ًال يف �سبيل حرية التعبري واحرتام حقوق الإن�سان
ونه�ضة تون�س.
املحامي �أحمد مرعي؛ نائب رئي�س حزب االحتاد ،ومنري ال�صياد ،زارا رئي�س التيار
ال�شعبي واملر�شح الرئا�سي امل�صري ال�سابق حمدين �صباحي ،بح�ضور �أمني ا�سكندر
وعدد من �شباب الثورة ،وجرى خالل اللقاء البحث يف الأو�ضاع العربية عامة ،وما يدور
على ال�ساحة امل�صرية من تطورات و�أحداث ،ور�ؤية «جبهة الإنقاذ» للمرحلة املقبلة.

حرقه طاقة �أكرب بكثري من «الأخ�ضر».
ويف ال�سياق عينه ،ح��اول بع�ض من
ف��ري��ق «امل���س�ت�ق�ب��ل» ت�سجيل ه��دف�ين من
�ضربة واح��دة؛ ح�صار ال�شعب ال�سوري،
وا�ستهداف وزير الطاقة جربان با�سيل،
من خالل �إيهام الر�أي العام ب�أن �سماحه
بت�صدير املازوت الأخ�ضر �إىل �سورية �أدى
�إىل نق�ص يف املازوت الأحمر املدعوم من
احل�ك��وم��ة يف الأ� �س��واق اللبنانية ،ولهذا
الغر�ض بثت حملة �إ�شاعات حتدثت عن
�شح يف «الأحمر» ،علماً �أنه مل يتم ت�صدير
ليرت واحد من «الأحمر» �إىل خارج لبنان،
يف وق��ت يعود ا�سترياد «الأخ�ضر» وبيعه
ل���ش��رك��ات ال�ن�ف��ط ،وال ع�لاق��ة للمن�ش�آت
التابعة ل�ل��دول��ة ب�ه��ذا الأم ��ر ،وق��د تبني
الحقاً �أن غالبية م�صدري «الأخ�ضر» �إىل
�سورية هم قريبون من فريق «� 14آذار»،
بح�سب جملة من التقارير ال�صحفية ،ما
دف��ع �أ�صحاب احلملة �إىل �إج��راء تعديل
يف عنوانها فا ّدعوا �أن لبنان يزود �سورية
بالكاز املخ�ص�ص للطريان ،علماً �أن لدى
�سورية فائ�ضاً يف هذه املادة لأ�سباب عدة
منها:
ال ي�شكل ال �ك��از املخ�ص�ص للطريان
مادة ا�ستهالكية رئي�سية لل�شعب ال�سوري
كاملازوت والبنزين.
توقف ق��دوم بع�ض �شركات الطريان
اخلارجي �إىل املطارات ال�سورية ،وبالتايل
عدم تزويدها بالوقود من �سورية� ،إ�ضافة
�إىل جت�م�ي��د ب�ع����ض ال ��رح�ل�ات اجل��وي��ة
الداخلية يف �سورية ،ما �أ�سهم يف ارتفاع
خمزون «الكاز».
�إذاً لدى �سورية فائ�ض من مادة الكاز
املخ�ص�ص للطريان ،وكل االدعاءات التي
تتحدث عن ت�صدير هذه املادة من لبنان،
هي للتغطية على ف�ضح �أ�سماء م�صدري
امل��ازوت الأخ�ضر القريبني من «� 14آذار»
وال�ستكمال احل�صار على ال�شعب ال�سوري
بعناوين خمتلفة.
يف املح�صلة ي�ط��رح ال �� �س ��ؤال :عندما
خا�ض لبنان حربه �ضد الإره��اب يف نهر
ال�ب��ارد كما يحدث يف �سورية ال�ي��وم ،هل
ن ��أت بنف�سها عما ي�ج��ري خلف احل��دود،
�أو و��ض�ع��ت ب�ت���ص��رف اجل�ي����ش ال�ل�ب�ن��اين
م��ا ي�ل��زم��ه م��ن ع ��دة وع �ت��اد ال�ستئ�صال
الب�ؤر الإرهابية ،وبالتايل جتنيب البالد
م � ��ؤام � ��رة ك� �ب�ي�رة ك � ��ادت ت� �ه ��دد وح��دت��ه
الوطنية؟

ح�سان احل�سن
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كان «أمير» مجموعة قتل وسرقة في «فتح اإلسالم»

أســـرار شـــاهــد الـــزور أحــمــد مــــرعي ()2/1
�إذا كان معظم �شهود الزور يف جرمية اغتيال الرئي�س رفيق احلريري،
وه��م ��س��وري��ون ،ق��د ج ّندهم النائب م��روان ح�م��ادة ل�لاف�تراء على �سورية
وال�ض ّباط الأرب�ع��ة ،و�أر�سلهم ب�سيل من الإغ��راءات واالف�ت�راءات �إىل «فرع
املعلومات» ّ
املغطى ق�ضائياً يف عهد القا�ضي املتقاعد �سعيد م�ي�رزا ،ف��إ ّن
ال�شاهد اللبناين �أحمد �سليمان مرعي ،مت ّيز عنهم �سواء من حيث توقيت
�إح�ضاره �إىل الق�ضاء لإطالة �أمد التوقيف التع�سفي لل�ض ّباط الأربعة� ،أو
من حيث ارتباطه بتنظيم «فتح الإ�سالم» ،وهو ما ر�سم عالمات ا�ستفهام
كثرية ح��ول ت��و ّرط ع��دد م��ن ال�ض ّباط والق�ضاة يف امل��واف�ق��ة على �سماعه
واعتباره �شاهداً ،وبالتايل االنخراط يف م�ؤامرة املفرتين جنائياً واملعروفني
تر�صد و�إ�صرار.
ب�شهود الزور وم�ض ّللي التحقيق عن �سابق ّ
ومل يكن مرعي عن�صراً عادياً يف «فتح الإ�سالم» ،بل على العك�س متاماً،
ف��إ ّن��ه ك��ان �أمي�راً للمجموعة التي عرفت با�سمه ون�سبة �إىل رفيقه �أي�ضاً
�صدّام حم ّمد احلاج ديب الذي ما لبث �أن قتل ،و�ساهمت يف القتال عند بدء
الأح��داث يف خم ّيم نهر البارد وعملت على ت�أمني م��واد التفجري ،و�سرقة
ع��دد م��ن امل���ص��ارف ،وم��راق�ب��ة ثكنات للجي�ش اللبناين ب�ه��دف التخطيط
ال�ستهدافها وتفجريها ،ف�ض ًال عن مراقبة بع�ض ال�سيا�سيني ورجال الدين
الغتيالهم.

وقد �أوقف مرعي الذي تخ ّفى وراء ت�سعة �ألقاب هي« :طوين» ،و«ع ّيا�ش»،
و«الطويل» ،وعلي ديوب ،ورامي احل�سن ،وعبا�س خليل ،وجورج ،و�أبو �أ�سامة،
و�أب��و م�سلم ،يف � 29أ ّي��ار  ،2007يف فندق «ب��ارك ت��اور» يف حم ّلة الأ�شرفية يف
ب�يروت ،وبحوزته جمموعة من الأوراق امل��ز ّورة ،بينها دفرت جي�ش يحمل
ر�سمه ال�شم�سي با�سمي رامي احل�سن وع ّبا�س خليل ،وبطاقة �سحب م�صرفية
با�سم �أمين ع ّزام ،وبطاقة «ما�سرت كارد» ،وبطاقة «فيزا» با�سم نور مرعي.
واعرتف مرعي (مواليد وادي خالد عام  )1981مببايعة «الأمري» �شاكر
العب�سي عام � 2007أمام �صدّام احلاج ديب وحم ّمد �أحمد ط ّيورة املل ّقب بـ»�أبو
الليث» ،وال�سعودي �صالح علي عمر املقدع النهدي املل ّقب بـ«�أبو ريتاج» ،وخري
اهلل حم ّمد خلف املل ّقب بـ«�أبو ال�شهيد» ،ولكي يك�سب و ّد العب�سي ور�ضاه،
عر�ض مرعي عليه �أن يح�ضر له املقاتلني الأجانب �إىل احل��دود اللبنانية
ال�سورية ،ث ّم يتولىّ هو �إدخالهم تهريباً وخل�سة �إىل لبنان ،وهو ما قام به
�أكرث من م ّرة على �أكمل وجه ،مقابل مبلغ  75دوالراً �أمريكياً على الر�أ�س
الواحد.
وبحكم موقعه والثقة املعطاة ل��ه ،ف ��إ ّن مرعي ك��ان على ّاط�ل�اع وثيق
ّ
وخمططاته ،ف أ� ّكد �أ ّن ال�سعودي عبد
على كثري من خفايا «فتح الإ�سالم»
ّ
الرحمن يحيى عبد العزيز اليحيى امللقب بـ«طلحة» ،هو املم ّول الرئي�سي

لتنظيم «القاعدة» ،وامل�س�ؤول عن التبرّ عات التي ت�أتي من ال�سعودية �إىل
«املجاهدين» ،فيم ّد تنظيم «القاعدة» يف اليمن ،و�إيران ،وتون�س ،واجلزائر،
ولبنان ،باملال ،و�أ�شار مرعي �إىل �أ ّن ال�شيخ نبيل رحيم تتلمذ على يد والد
«طلحة» ،وا�ستلم مبلغ  250000ي��ورو منه ،و�أ ّن �أب��و �أي��وب امل�صري (تلميذ
نبيل رحيم) هو من قام ب�إطالق ال�صواريخ من بلدة مروحني اجلنوبية على
«�إ�سرائيل» قبل حرب متوز عام .2006
خ ّب أ� مرعي «طلحة» مع �آخرين يف �ش ّقته الكائنة يف مبنى «الروبي روز»
يف �شارع املئتني يف طرابل�س ،وه ّربه �إىل �سورية قبل قيام اجلي�ش اللبناين
مبداهمة �ش ّقته للم ّرة الأوىل يف  13ني�سان من العام .2007
غ�سان عويدات� ،أ ّن �أبو عبد الرحمن الأفغاين
وك�شف مرعي للقا�ضي ّ
املل ّقب ب �ـ«�أب��و الأف �غ��ان» و�شقيقه حم� ّم��د م��رع��ي ،ا�ستطالعا م��راك��ز الأمم
املتحدة بغية درا��س��ة نقاط �ضعفها و�ضربها ،كما قاما با�ستطالع فندق
«فيني�سيا» يف بريوت ،ومركز «اليونيفيل» يف حم ّلة بئر ح�سن ،ومركز الأمم
املتحدة يف و�سط بريوت ،ووزارة الدفاع يف الريزة ،ووزارة الداخلية يف حم ّلة
ال�صنائع يف بريوت ،ومبنى االحتاد الأوروبي..

علي املو�سوي

هــزمـهـم «األرثـوذكـسـي» ..بــاألسمــاء واألرقـــام
«ي ��وم �أ� �س��ود» و��ص�ف��ه ال��رئ�ي����س احل��ري��ري« ،وي��وم
حزين ي�ؤ�س�س لالنعزاليات» و�صفه النائب جنبالط،
وان�ضم �إليهما النائب مروان حمادة ليهدّد« :لن مي ّر
يف الهيئة العامة وال انتخابات» ..ليعتلي بعد ذلك
الرئي�س ال�سنيورة وينعي ال��وح��دة الوطنيةَ ،
ب�ش َف ِته
ال�سفلى ال�ت��ي ت �ه��اوت م��ع ال��زم��ن م��ن ك�ث�رة ال��ري��اء
واملراوغة.
لن ن��ر ّد بكالم �سيا�سي ،ما دام��ت الأرق��ام وحدها
كفيلة بتبيان حجم ال�س ّلة امل�سيحية ال�ت��ي ان ُتزعت
من �سعد احلريري ،والرهائن من النواب امل�سيحيني
ال��ذي��ن �أ��س��ره��م ال�ن��ائ��ب ول�ي��د ج�ن�ب�لاط ،م��ن خ�لال
القوانني االنتخابية ال�سابقة� ،إ�ضافة �إىل انك�شاف
�أحجام النواب امل�سيحيني الذين ان�سحبوا من عر�س
«الأورثوذك�سي» ،ال��ذي يف حال مت اعتماده وتطبيقه
فلن يعودوا نواباً ،و�إىل الأبد!
ق��راءة �سريعة يف الكتاب الوثيقة للخبري عبدو
الح���ص��اءات والن�سب املئوية عن
�سعد ،وب��الأرق��ام و إ
االنتخابات النيابية عام  2009والأ�صوات التي فاز بها
النواب امل�سيحيون ،ت�ؤكد �أنه يوم �أ�سود على احلريري،
وي ��وم ح��زي��ن ع�ل��ى ج �ن �ب�لاط ،وي ��وم ب��داي��ة ال�ن�ه��اي��ة
لنواب م�سيحيني من «�أه��ل الذ ّمة» حم�سوبون على
امل�سيحيني بينما ن�سبة ناخبيهم م��ن امل�سيحيني ال
تعترب �أك�ثر من «ف��راط��ة» يف ح�ساباتهم االنتخابية
على م�ستوى ال�ق��اع��دة الناخبة ،و�سنعتمد «ت��دوي��ر
الأرق��ام» حر�صاً على وقت القارئ ،وت�سهي ًال لتبيان
الح���ص��ائ�ي��ة ال� ��واردة يف ال�ك�ت��اب الوثيقة
امل�ع�ل��وم��ات إ
لعبدو �سعد.
الإح�صاءات
تيار امل�ستقبل :فاز نائباه امل�سيحيان يف عكار ،هادي
حبي�ش وري��ا���ض رح ��ال ،مب��ا ي�ت�راوح م��ا ب�ين 76000
و� 78000صوت ،منها � 58000ألف �صوت من ال�س ّنة� ،أي
ما ن�سبته  ٪75من �إجمايل الأ�صوات التي �أو�صلتهما
�إىل الندوة الربملانية كمم ّثلني عن امل�سيحيني!
ف��از ن ��واب امل�ستقبل امل�سيحيون �ضمن ال��دائ��رة
الثالثة يف ب�يروت ،عاطف جم��دالين ،وبا�سم ال�شاب

الرئي�س �سعد الدين احلريري

األرقام كفيلة بتبيان حجم
السلّة المسيحية التي انتُزعت
من الحريري ..و«الرهائن» من
النواب المسيحيين الذين
أسرهم النائب جنبالط
ونبيل دو فريج بـ� 76000ألف �صوت لكل منهم ،منها
�� 69000ص��وت م��ن ال���س� ّن��ة �أي م��ا ن�سبته  ٪90من
ال� �ص��وات ،ودخ�ل��وا ال�برمل��ان حم�سوبني على
�إج�م��ايل أ
امل�سيحيني!

ف ��از ن��ائ�ب��ا ط��راب�ل����س امل���س�ي�ح�ي��ان ،روب �ي�ر فا�ضل
�� 55000ص��وت ،و��س��ام��ر ��س�ع��ادة نحو � 50000صوت،
وكانت الأ��ص��وات ال�س ّنية لفا�ضل � 49000أي بن�سبة
 ٪89من �إجمايل �أ�صواته من ال�س ّنة ،و�سعادة 43000
�أي ما ن�سبته � ٪88أي�ضاً من ال�س ّنة.
يف االنتقال �إىل الكورة ،فقد خ�سر كل من النواب
امل�سيحيني فريد مكاري ،ونقوال غ�صن واملرحوم فريد
حبيب ب�أ�صوات طوائفهم ،وتف ّوق عليهم على م�ستوى
الطائفة كل من فايز غ�صن ،وج��ورج عطاهلل و�سليم
�سعادة ،لكن الرافعة «امل�ستقبلية» عدّلت النتائج.
ً
ويف عا�صمة الكثلكة زحلة ،فقد بات معروفا� ،أن
الأرب �ع��ة �آالف ��ص��وت م��ن ال���س� ّن��ة ال��ذي��ن ا��س�ت��ورده��م
امل�ستقبل من مناطق �أخرى ونقل قيود نفو�سهم ،هذه
الأ� �ص��وات ه��ي ال�ت��ي ب��ات��ت تتح ّكم بالنتائج النهائية
للمر�شحني امل�سيحيني يف زحلة وق�ضائها يف القانون
االنتخابي احلايل.
ون �ع � ّرج ع�ل��ى ال �ب �ق��اع ال �غ��رب��ي ل�ت�بري��ر م�ع��ار��ض��ة
النائب امل ��اروين روبي��ر غ��امن للقانون الأرث��وذك���س��ي

وان�سحابه من اجلل�سة ،كذلك من ّر على و�ضع النائب
الأرث��وذك �� �س��ي �أن �ط��وان �سعد امل�ح���س��وب ع�ل��ى النائب
جنبالط يف اللقاء الدميقراطي.
ن��ال ال�ن��ائ��ب غ��امن � � 35000ص��وت ،منها 21000
��ص��وت م��ن ال���س� ّن��ة� ،أي م��ا ن�سبته  ٪60م��ن �إج�م��ايل
�أ��ص��وات��ه ،ون��ال مناف�سه ه�نري �شديد � 27000صوت
منها � 7000صوت من ال�س ّنة� ،أي ما ن�سبته  ٪26من
ال�س ّنة� ،أي �إن غامن فاز على �شديد بالأ�صوات ال�س ّنية،
علماً �أن �شديد فاز عليه ب�أ�صوات املوارنة.
ن��ال ال�ن��ائ��ب �أن �ط��وان ��س�ع��د � � 33000ص��وت منها
� 21000صوت من ال�س ّنة �أي ما ن�سبته  ،٪63بينما نال
�إي�ل��ي ال�ف��رزيل � 29000صوت منها � 8000صوت من
ال�س ّنة �أي ما ن�سبته  ،٪27وفاز �سعد ب�أ�صوات ال�س ّنة.
وب ��االن� �ت� �ق ��ال �إىل ال� ��� �ش ��وف ،وح �� �ص ��ول ال� �ن ��واب
امل�سيحيني ،دوري �شمعون ،ونعمة طعمة و�إيلي عون،
على نف�س �أ�صوات النائب وليد جنبالط :نحو 62000
�صوت ،منها � 21000صوت من الدروز و� 20000صوت
من ال�س ّنة ،جند �أن ال�شوف ي�شبه بريوت الثالثة ،حيث
ينجح املر�شحون على ا�سم الزعيم رئي�س الالئحة.
ك��ذل��ك ف ��از ن��ائ �ب��ا ع��ال �ي��ه امل ��ارون� �ي ��ان يف ال�ل�ق��اء
ال��دمي��وق��راط��ي ه�ن�ري ح�ل��و وف � ��ؤاد ال�سعد بـ35000
�صوت منها � 18000صوت من ال��دروز و� 4500صوت
من املوارنة �أي بن�سبة  ٪12من �أ�صوات املوارنة.
م��ن خ�ل�ال ه��ذه الأرق � ��ام ،ف�لا ع ��ودة لغالبية من
وردوا �أع�لاه� ،إىل الندوة الربملانية ،لهزالة متثيلهم
على م�ستوى طوائفهم ،وننتهي عند النائب املن�سحب
من اجلل�سة بطر�س ح��رب ،ال��ذي ال يبحث عن رافعة
انتخابية ك���س��واه ،ب��ل �إن��ه بعد «ق��رن��ة» ق��رن��ة �شهوان
وارتقائه �إىل م�ستوى قيادات � 14آذار� ،سي�ضطر للبحث
عن قرنة �سيا�سية ين�ضم �إليها ،لأن � 14آذار مل تكن
�أك�ث�ر م��ن �س ّلة حتالفات انتخابية يتقا�سم خرياتها
��س�ع��د احل ��ري ��ري وول �ي ��د ج �ن �بل��اط ،وج� ��اء ال �ق��ان��ون
الأرثوذك�سي ليعيد احل ّق لأ�صحابه ويح ّرر امل�سيحيني،
كل امل�سيحيني ،من «�س ّلة الذ ّمية» ،وحتية �إكبار للتيار
الوطني احل ّر ،وامتنان لـ«حزب اهلل» و«حركة �أمل».

�أمني �أبورا�شد
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مقابلة
المعارك على المسيحيين مستمرة منذ ألفي عام

ّ
عباد زوين« :الربيع العربي» صناعة غربية تؤمن الراحة لـ«إسرائيل»
كالم يف ال�سيا�سة ال مواربة فيه ،كالم يف اال�سرتاتيجيا ال خُ بث فيه ،عن كل �شيء يتحدث بلغة املقاوم الذي يعتز
بتاريخه ،همه لبنان �أو ًال بالفعل ال القول� ..إنه �أمني عام حركة املقاومة اللبنانية  -التنظيم عباد زوين ،يتحدث عن �آخر
املعطيات املحلية والإقليمية والدولية من دون قفازات ،و�إليكم حديثه ال�رصيح وال�شيق مع جريدة «الثبات»:
ي � ��رى ع� �ب ��اد زوي� � ��ن �أن رف� �� ��ض «ت �ي��ار
امل�ستقبل» والنائب وليد جنبالط الإق��رار
بحقوق امل�سيحيني ،يعود �إىل النهج الفوقي
امل � َّت �ب��ع م��ن ق�ب�ل�ه��م م �ن��ذ ت���س�ع�ي�ن��ات ال �ق��رن
امل��ا��ض��ي .ب��ر�أي��ه ،املنا�صفة ب�ين امل�سيحيني
وامل�سلمني حق ولي�س منّة من �أحد ،تعنتهما
ب�غ�ير ح��ق ي��زي��د ال �� �ش��رخ ب�ي�ن ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين،
ويرفع من من�سوب التوتر بني اجلماعات،
فك�أنهما بذلك يعيدان انبعاث فكر �ساد �أيام
الأتراك ،ولهذا ال�سبب عندما يتحدثون مع
ال�غ�ير ،وحت��دي��داً م��ع امل�سيحيني ،يتكلمون
بفوقية ،وك ��أن املنا�صفة «ك��رم �أخ�ل�اق» من
قبلهم.
ي �ع��ود زوي � ��ن ل �ل �ت��اري��خ ل �� �ش��رح ف�ك��رت��ه
فيقول« :هذه الت�صرفات املعيبة تعيدنا �إىل
ع�صور غابرة نحن كلبنانيني ل�سنا معتادين
ع �ل �ي �ه��ا ،وال ت �� �ص��ح ل �ب �ل��د م �ت �ن��وع ك�ل�ب�ن��ان،
�شخ�صياً� ،أطلب من النائبني �سعد احلريري
وج �ن �ب�ل�اط ت ��ذ ّك ��ر �أن � ��ه يف �أي � ��ام االن� �ت ��داب
الفرن�سي ،عندما كان عدد �سكان اللبنانيني
ي���س�م��ح للم�سيحيني ب ��أخ��ذ ن���س�ب��ة  6ن��واب
مقابل  4للم�سلمني ،ارت�ضى امل�سيحيون فيه
�أخذ  6مقاعد نيابية مقابل  ،5لإ�ضفاء جو
الألفة بني كافة اللبنانيني».
ي �ق��ول زوي � ��ن« :ال ��وج ��ود امل���س�ي�ح��ي يف
ال �� �ش��رق مي �ن��ع ال�ت���س�ط�ي��ح ال �ف �ك��ري امل��زم��ع
�إن���ش��ا�ؤه يف املنطقة ،لأن ال�ت�ي��ارات الفكرية
املتطرفة تبغي م�صادرة عقل النا�س ،بعك�س
التوجه الإن�ساين والفكري الذي يعطي كل
ف��رد حريته ب��االخ�ت�ي��ار واالخ �ت�ل�اف» ،مييز
زوي��ن ب�ين تعنت جنبالط وم��وق��ف ال��دروز
فيقول« :عالقة ال��دروز وامل�سيحيني كانت
على الدوام جيدة 800 ،عام من �أ�صل 1000
عام كانت متينة ،مع الأ�سف ،امل�شاكل بد�أت
تظهر مع تبوء �آل جنبالط حكم الطائفة
ال��درزي��ة» ،ي�ل� ّم��ح زوي��ن يف ك�لام��ه وي�ضيف
بخ�صو�صه« :كل زعامة بيت جنبالط جاءت
وراء وق��وف�ه��م ال��دائ��م �إىل ج��ان��ب الأق ��وى،
وه��ذا الأق��وى ق��د يكون �صديقاً وق��د يكون
ع ��دواً ،ال �ضري ب��ذل��ك ب��ر�أي��ه ،امل�ه��م حتقيق
امل�ك��ا��س��ب واحل �ف ��اظ ع�ل��ى امل�ك�ت���س�ب��ات ال�ت��ي
ورثها».
�س�ؤال
يف امل��و��ض��وع الأم �ن��ي ،ي�ح�ذّر زوي��ن من
حاالت االنفالت امل�ستمرة يف عكار وطرابل�س
تارة� ،أو �صيدا وعر�سال تارة �أخ��رى ،يقول:
«االنق�سام ال�سيا�سي بني ال�سيا�سيني ي�ؤدي
�إىل انق�سام حاد بني املواطنني ،ومع الأ�سف،
ت �� �ش��رذم ال���ش�ع��ب ��س�ي�ع�ي��ق ح �ت �م �اً م��ن عمل
القوى الأمنية مع ا�ستمرار �أق��وال بغي�ضة
�أم �ث��ال ال ��ذي ي�ت�ف��وه ب�ه��ا ال���ش�ي��خ ال���ش�ه��ال،

توفري ال��راح��ة ل�ـ«�إ��س��رائ�ي��ل» يف املنطقة..
ل�ن��أخ��ذ ح��راك ��س��وري��ة على �سبيل امل�ث��ال،
لنفرت�ض �أن النظام �سيئ ،لكن هل تخريب
م�ؤ�س�سات الدولة هو اجليد؟ مل��اذا اغتيال
ع�ل�م��اء ��س��وري��ة (ع ��امل � �ص��واري��خ اجلي�ش
ال���س��وري)؟ بالفعل هم يخدمون عدوهم
وحالتهم ت�شبه القطط التي ت�ستلذ بلح�س
الدماء التي ت�سيل على املربد».
�أ�صابع يهودية

والتي تفيد ب��أن طرابل�س مهيئة �أك�ثر من
غريها �أن تكون داعمة جلبهة الن�صرة� ،أي
لتنظيم «القاعدة» الإرهابي» .يف�سر زوين:
«ك�لام رديء من ه��ذا النوع ،والتلطي وراء
ال�ط��ائ�ف��ة ،ه��دف��ه ح�م��اي��ة «ال ��زع ��ران»؛ كما
ه��ي ح��ال امل�ع�ت��دي��ن ع�ل��ى اجل�ي����ش اللبناين
يف ع��ر� �س��ال .ن ��درك �أن ��ه داخ ��ل ك��ل طائفة
هناك «�أوادم» و«زع��ران» ،ويف املنا�سبة ن�س�أل
املتمرت�سني خلف طوائفهم :ملاذا يف �إ�شكال
اجلي�ش مع تظاهرة مار خمايل  -ال�شياح،
وح��ادث��ة �إط�ل��اق اجل�ي����ش ال��ر��ص��ا���ص على
املتظاهرين ،مل يُتهم اجلي�ش اللبناين �أنه
�ضد الطائفة ال�شيعية على �سبيل املثال»؟
ي�س�أل زوين.
م ��اذا ع��ن هيبة امل��ؤ��س���س��ة الع�سكرية؟
ومل��اذا مل تتحرك قيادة اجلي�ش للدفاع عن
معنويات عنا�صرها؟ ي��رد زوي��ن« :اجلي�ش
مي�ل��ك ق� ��راراً وا� �ض �ح �اً م�ن��ذ ت��أ��س�ي���س��ه؛ عند
االع � �ت ��داء ع �ل��ى ع �ن��ا� �ص��ره ع�ل�ي��ه �أن ي ��رد»،
ن�س�أله عن االمتناع؟ يجيب« :علينا توجيه
هذا ال�س�ؤال �إىل قيادة اجلي�ش� ،شخ�صياً ال
�أملك جواباً �شافياً عن املو�ضوع ،وال �أملك
امل �ع �ط �ي��ات ال �ت��ي ب �ح��وزة اجل �ي ����ش ،وب��ر أ�ي��ي
عندما يُ�ضرب اجلي�ش عليه ال��رد بلحظتها
وب�ق��وة ،وفيما بعد يتم البحث ع��ن م�س�ألة
�إيجاد الغطاء ال�سيا�سي ال�ستكمال ال�ضربات
�أو �إيقافها» ،يكمل زوين كالمه «لعل هناك
�أم��وراً ال ميكن البوح بها اليوم ،ولكن تلك
الأم � ��ور ب��رم�ت�ه��ا جت �ع��ل الأم � ��ور ع �ل��ى ق��در
م��ن اخل �ط��ورة ،لأن البع�ض يعمل ب�صريح
العبارة للفتنة ال�سنية  -ال�شيعية لي�س يف
لبنان فح�سب ،بل يف املنطقة ب�أ�سرها ،ونحن
ن�شاهد توايل االنفجارات التي تطال املناطق
ال�شيعية �سواء يف باك�ستان �أو العراق ،وهذه
الأمور ال ميكن تف�سريها ومقاربتها �إال ب�أن
املاي�سرتو واحد».

«جهنم» عربي
فيما يتعلق ب�ح��راك املنطقة ،يعترب
أ�م�ين ع��ام حركة التنظيم عباد زوي��ن� ،أن
اخلط�أ ال�شائع يف البلدان العربية يكمن
ب��ا��س�ت�خ��دام�ه��م م �ف��ردات ب�غ�ير مو�ضعها،
ي�ت��ذك��ر زوي ��ن احل ��رب «الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة» –
العربية ع��ام  ،1976والتي كانت نتيجتها
خ���س��ارة الرئي�س امل���ص��ري ال��راح��ل جمال
عبد النا�صر لغزة ،وخ�سارة الأردن لل�ضفة
الغربية والقد�س ال�شرقية ،وخ�سارة �سورية
لأرا� �ض��ي اجل� ��والن ،ل�ي�ت�ح��دث��وا وي���ش�يروا
ع��ن «ن �ك �� �س��ة» ،ي���ض�ي��ف زوي� ��ن« :ي�ط�ل�ق��ون
علينا اليوم ت�سمية «الربيع العربي» ،ب�أي
ربيع يب�شروننا به؟ كل الثورات يف العامل
ي�سبقها ظهور مفكرين وفكر �إ�صالحي،
ه �ك��ذا ك��ان��ت ال �ث��ورة ال�ف��رن���س�ي��ة ،وال �ث��ورة
ال��رو��س�ي��ة ،وك��ل ال �ث��ورات يف ال �ع��امل ..هل
يوجد فكر وراء �أحداث الدول العربية؟ ما
يح�صل هو حتريك خارجي ولي�س حراكاً
داخلياً ،والأهداف وا�ضحة ،الهم الأ�سا�سي

هدف «إسرائيل»
اليوم اقتالع
المسيحيين من
جذورهم الشرقية

وم � � � ��اذا ع� ��ن اخل � �ط ��ر ال � � ��ذي ي �ط��ال
امل�سيحيني يف ه��ذا ال���ش��رق ،ي�ق��ول زوي��ن:
«امل�ع��رك��ة ال���ض��رو���س م�ستمرة منذ 2000
عام ،هناك يهودية تنتظر م�سيحها وهناك
ال���س�ي��د امل���س�ي��ح ال ��ذي ج ��اء ع�ل��ى الأر� ��ض
و�أت�ب��اع��ه ..نحن نعلم ج�ي��داً �أن��ه ال يوجد
حركة تع�صبية يف العامل فكرية كانت �أم
قومية �أو دينية �أو عقائدية �أو �سيا�سية
�إال ووراءه � ��ا �أ� �ص��اب��ع ي �ه��ودي��ة ،وال���ش��اه��د
على ذل��ك يف ع�صرنا احل��ايل الفيل�سوف
ال �ي �ه��ودي «ب��رن��ار ه�ن�ري ل�ي�ف��ي»؛ حم��رك
وملهم «ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي» ،ي�ضيف زوي��ن:
«ه��دف �إ�سرائيل اليوم اقتالع امل�سيحيني
من جذورهم ال�شرقية ،وما يح�صل اليوم
م��ن مت ��دد حل��رك��ات ت��وت��ال�ي�ت��اري��ة فكرية
ورف�ض للآخر �سيه�شل «امل�سيحيني» من
ال�شرق ،لتكون ��ص��ورة الإ��س�لام النمطية
�سيئة» ،وي�س�أل زوين« :ما معنى كالم �أحد
امل�شايخ يف تون�س ،وال��ذي يفيد« :الهدف
تنظيف ال�سنة م��ن «ال��و� �س��خ» ،والإ� �س�لام
م��ن ال���ش�ي�ع��ة ،وامل�ن�ط�ق��ة م��ن امل�سيحيني،
وال ذك��ر على الإط�ل�اق لليهود»؟ ه��ل من
تف�سري لهذا الكالم؟ ي�س�أل زوين ،واجلواب
عنده وا�ضح« :هم من عدة ال�شغل فقط،
وب�ع���ض�ه��م م��ع الأ� �س ��ف ع�م�ي��ل ،وال�ب�ع����ض
الآخر جاهل».
قدامى القوات ا�سم «غلط»
ل��زوي��ن ع�ت��ب ع�ل��ى ت���س�م�ي��ة «ق��دام��ى
ال �ق��وات اللبنانية» ،وم ��أخ��ذه ينطلق من
فكرة �أن الإق��رار بكلمة «قدامى» يعني �أن
�أ�صدقاءنا ورفاقنا يف الن�ضال لي�س لهم
�أي ح�ضور ووج��ود فعلي ،وبر�أيه« :لي�سوا
« »ancient combatantلأنهم
م�ستمرون يف عملهم ،وه��م رواد ومطلقو
ح��رك��ة امل �ق��اوم��ة احل�ق�ي�ق�ي��ة ال �ت��ي ت��داف��ع
عن لبنان ،نعم ،هناك خط�أ يف الت�سمية،
وبالتايل االحتاد من �أجل لبنان « »UPLهو
التعبري الأ�صح لعمل القوى التي �أ�س�ست
ال� �ق ��وات ،و�أق �� �ص��د ب�ه��م «من ��ور الأح � ��رار»
و«الكتائب» و«التنظيم» و«ح��را���س الأرز»،

ي�ضيف زوي��ن« :ال �ق��وات اللبنانية لي�ست
ملكاً حتى للرئي�س الراحل ب�شري اجلميل،
وال الأخ�ي��ر ه��و وراء ت� أ���س�ي���س�ه��ا ،ب�شري،
حقق امل�شروع ،ولكنها لي�ست له ،وجمل�س
قيادتها كان يت�ألف من �أربعة قوى ،ولكن
م��ع ح�صول االن�ت�ف��ا��ض��ات ،أ�خ ��ذت الأم��ور
ط��اب �ع �اً ��س�ل�ط��وي�اً ب�ح�ي��ث مل ت�ع��د ال �ق��وات
اللبنانية �أداة يف خ��دم��ة ق�ضية ،وال�ي��وم
املوجودون بها هم �إما «معرتون» ال يدرون
�شيئاً ،و�إما �أنا�س نفعيون يريدون الو�صول
�إىل ال�سلطة لك�سب بع�ض الأمور».
الق�ضية �أو ًال
وم� � ��اذا ع ��ن ح��رك��ة «ال �ت �ن �ظ �ي��م» ،هل
��س�ي�ك��ون زوي ��ن م��ن ع ��داد امل��ر��ش�ح�ين على
االنتخابات النيابية ،يقول« :حركتنا هدفها
خ��دم��ة ق�ضية «ل �ب �ن��ان» ،ن�ت�ع��اط��ى ال���ش��أن
ال�سيا�سي ولكن برتفع ،تر�شيحنا �إن كان
يفيد نخو�ضه ،و�إال نحن ل�سنا م�ضطرين
لذلك» ،وي�ضيف�« :شروط الرت�شيح على
االن�ت�خ��اب��ات النيابية ال �ي��وم تتطلب ع��دة
�شروط ،من بينها توفر الأموال ،و�شخ�صياً
لي�س ل��دي امل��ال للرت�شح ،يف وجهنا ترمى
م �ل �ي��ارات ال � � � ��دوالرات ،و� �ش �خ �� �ص �ي �اً ل�ست
م���ش�ت�ه�ي�اً ل�ل���س�ل�ط��ة ،ول�ك�ن��ي ��ص��اح��ب ر�أي
�سيا�سي وموقفنا وا�ضح ،نحن ندعم رفاقنا
يف «االحتاد من �أجل لبنان» والتيار الوطني
احل ��ر ع�ل��ى «ال �ع �م �ي��ان��ة» ،وب��ر�أي �ن��ا يف ه��ذه
املرحلة ه�ن��اك ق��ائ��د واح��د للم�سرية وهو
العماد عون».
� �س ��أل �ن��اه ع ��ن ال�ق���ض�ي��ة ال �ت��ي ت�خ��دم
ح��رك��ة ال�ت�ن�ظ�ي��م ،ي ��رد« :مل ي�ت�غ�ير �شيء
للأ�سف منذ العام  ،1975الأ�سلحة اختلفت
ال�ي��وم ،بالأم�س ك��ان امل��دف��ع وال�ي��وم هناك
البرتودوالر».
ي ��ؤك ��د زوي � ��ن أ�ن � ��ه م ��ن ح �� �س��ن ط��ال��ع
امل�سيحيني ،وج��ود �شخ�ص ال�ع�م��اد ع��ون،
ي� �ق ��ول« :اهلل خ ����ص خ�ل�ا� ��ص م���س�ي�ح�ي��ي
ال���ش��رق ،ب��إر��س��ال �شخ�ص ا�سمه اجل�نرال
عون� ،إنه منجم جمهول مع الأ�سف.»..
الراعي
فيما يتعلق بالتطاول على البطريرك
ال��راع��ي على خلفية زي��ارت��ه �إىل �سورية،
ي�ع�ت�بر زوي ��ن �أن زي ��ارة ��س�ي��د ب�ك��رك��ي �إىل
� �س��وري��ة ه��ي ع�م��ل ر� �س��ويل ب��ام�ت�ي��از« ،ه��و
بطريرك �أنطاكيا و�سائر امل�شرق ،الراعي
لي�س بطركاً ان�ه��زام�ي�اً ،ه�ن��اك م��وارن��ة يف
ال�شام �أم ال؟ يف �سورية  3مطارنة موارنة
وق �ب��ر م � ��ار م � � ��ارون �أم ال؟ �أمل ي��ذه��ب
الراعي لتن�صيب حفل انتخاب بطريرك
جديد على الأقباط ..الهوتياً وجغرافياً
البطريرك الأرث��وذك���س��ي أ�ق��رب إ�ل�ي��ه من
الأق �ب��اط ،مل��اذا مم�ن��وع عليه ع��دم ح�ضور
حفل تن�صيبه؟ وملاذا م�سموح عليه الذهاب
�إىل بغداد و�إىل الهند..

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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تحقيق

بيروت لكل الطوائف وليست حكرًا على أحد
بالرغم من �أن بريوت عا�صمة اجلميع،
وحتت�ضن اللبنانيني عموماً على اختالف
طوائفهم ومذاهبهم وتوجهاتهم ال�سيا�سية،
وب��ال��رغ��م م��ن ��ش�ه��رت�ه��ا ب ��أن �ه��ا ال�ع��ا��ص�م��ة
العربية الأك�ثر «كوزموبوليتانية» وتنوعاً،
�إال �أن البع�ض على ما يبدو يحاول تغيري
ه��ذه ال���ص��ورة ،ع�بر ح�صر ب�يروت يف نطاق
طائفة بل مذهب م��ا ،و�إدخالها يف زواري��ب
ال�سيا�سة ال�ضيقة ومزايداتها ،ال �سيما قبيل
االنتخابات النيابية املنتظَ رة وامل�ؤجَّ لة �إىل
حني.
يف ه ��ذا ال���س�ي��اق� ،أع �ل��ن «ل �ق��اء ب�يروت
االج �ت �م��اع��ي» ع��ن والدة ال�ل�ق��اء ال�ب�يروت��ي
اجلديد بعنوان «ب�يروت ..الطائفة ال�سنية
�إىل أ�ي��ن»؟ وهو عنوان �أث��ار حفيظة الكثري
م��ن اللبنانيني ال��ذي��ن ي ��ؤك��دون �أن ب�يروت
لي�ست ح�ك��راً على أ�ح��د ،و أ�ن�ه��ا لطاملا كانت
عنواناً عري�ضاً يف التعاي�ش الطائفي ،حيث
جتاورت بيوت ال�سُّ نة والأورثوذك�س وال�شيعة
وال� � � ��دروز وامل �� �س �ي �ح �ي�ين ع �م ��وم �اً ،وق��ام��ت
امل�ساجد �إىل جانب الكنائ�س يف الكثري من
�شوارعها.
وخ�ل��ال ال �ل �ق��اء ال� ��ذي ُع �ق��د يف ق�صر
الأون �ي �� �س �ك��و� ،أل� �ق ��ى رئ �ي ����س ل �ق��اء ب�ي�روت
االج �ت �م��اع��ي م� � ��روان م� � ��رزوق ك �ل �م��ة ق��ال
فيها« :مل نقُل يوماً �إننا كل بريوت وال كل
احلقيقة ،لكننا جزء من الكل ورقم مهم يف
املعادلة» ،مناق�ضاً يف كالمه عنوان اللقاء
الذي ح�صر نطاق بريوت ب�أهل ال�سُّ نة ،وهو
�أم��ر ترف�ضه الكثري من العائالت ال�سنية
ال�ت��ي �سكنت ب�ي�روت منذ ع�ق��ود ،وت��ؤك��د �أن
م �ع �ظ��م ج�ي�ران �ه��ا م ��ن ط ��وائ ��ف وم��ذاه��ب
متنوعة ،و�أنهم يعي�شون بتناغم �شديد.
و�أم�ع��ن م��رزوق يف خطابه الطائفي
 امل��ذه �ب��ي ،حم� ��او ًال ت�ب�ري��ره ،ف � أ�� �ض��اف:«ب�صراحة ،لقد �أ�صبحت هناك عالمات
ا�ستفهام على العنوان املطروح «ب�يروت..
وال�ط��ائ�ف��ة ال�سنية �إىل �أي ��ن»؟ ق��ال��وا �إن��ه
ع� �ن ��وان م��ذه �ب��ي وط ��ائ� �ف ��ي ،ون �� �س ��وا �أن

القا�ضي ال�شيخ �أحمد دروي�ش الكردي

البلد كلها طائفة وغ��رق��ان��ة يف م�ستنقع
ال �ط ��وائ ��ف ،ه �ن��اك م �ط �ل��وب��ون ل�ل�ق���ض��اء
وم�ع��روف��ون باال�سم والر�سم والك�سم ،ال
ي�سلموهم �إىل الدولة ،ويطالبون بدولة
قوية وعادلة ..بريوت مغت�صَ بة وم�سلوبة،
وك� ��ل ح �ق��وق �ن��ا � �ض��ائ �ع��ة ،وي �ق ��ول ��ون ع�ن��ا
�إرهابيون ،الكل ي�شاركنا يف كل �شيء ،حتى
مل يبق عندنا �شيء ،وال�سبب �أن حائطنا
�أ��ص�ب��ح م�ن�خ�ف���ض�اً ،لأن �ن��ا ن��رف����ض الظلم
اجل��ائ��ر ع �ل��ى ب �ي�روت ال �ع��زي��زة ،ف�ف� ّك��رن��ا
باللقاء البريوتي ،وهو مولود جديد من
�صلب العروبة واحلرية والكرامة ،ونحن
دورن � ��ا ل�ي����س � �ض��د أ�ح � ��د ،وال ��وج ��ع ك�ب�ير،
وكلما ��ص��ار عندنا كبري يقتلونه» ،وقد
ب��دا م��رزوق يف خطابه �أبعد ما يكون عن
ال�سالم والتناغم والتعاي�ش ال�سلمي ،بل
�إن خطابه ال��ذي ير�شح طائفية تعرّ�ض
للرف�ض من قبل كبار العائالت البريوتية
التي اعتربت �أن اخلطاب املذهبي ال ولن
ميثلها ي��وم �اً ،و�أن ب�ي�روت للجميع ومع

اجل�م�ي��ع ح�ت��ى و�إن ك��ان ال�ب�ل��د «غ��ارق �اً يف
م�ستنقع الطائفية» ،ف ��إن ب�يروت ترتفع
عن االنزالق �إليه.
ثم �ألقى القا�ضي ال�شيخ �أحمد دروي�ش

كل العتب على
الراحل الذي حاول
اختزال الطائفة
بشخصه ..بعد إقصاء
اآلخرين سياسيًا
واجتماعيًا ودينيًا

الكردي كلمة ق��ال فيها« :اللقاء البريوتي
�أمر مهم ،يدل على �أوجاع النا�س وهمومها،
وح�ين ي�سهر ال��راع��ي على م�صلحة رعيته
تنتع�ش الرعية ،ومن يحمل م�س�ؤولية الغري
يقدمها على م�صلحته اخلا�صة ..ال �أعلم
كيف ي�ن��ام امل���س��ؤول و�أه ��ل ب�ي�روت يعي�شون
الأمل ،هل ي�شعر ب�أملنا؟ لو ح�س ب�أملنا لعرف
كيف يرفعه ع�ن��ا ..لقد �أ�صبح �أه��ل ب�يروت
مهجّ رين يف عرمون وب�شامون وغريها من
املناطق ،ومدينتنا �أ�صبحنا غ��رب��اء فيها..
هذا واجب كل م�س�ؤول وكل رجل دين فيها،
عليه �أن يفكر كيف يعيد �أه��ل ب�يروت �إىل
مدينتهم ..امل�شكلة هي م�شكلة �أه��ل ال�سُّ نة
يف ه��ذا البلد ،غرينا يعترب مقاوماً ونحن
نعترب �إره��اب�ي�ين ،ونحن ال نر�ضى بذلك..
�أه��ل ب�يروت ه��م ال��ذي��ن احت�ضنوا الق�ضية
الفل�سطينية يف قلوبهم ،واحت�ضنوا هموم
العامل العربي يف نفو�سهم ،ال يوجد عندنا
م�س�ؤولون يحملون امل�س�ؤولية كما يجب،
امل�س�ؤولية تكليف ولي�ست ت�شريفاً ،جميعنا
م��وج��وع وي �ح��ق ل �ن��ا �أن ن�ظ�ه��ر الأمل و�أن
نرفع ال�صوت ،لي�س من امل�سموح �أن ن�سكت
ع��ن املخطئ ،النائب ال��ذي مل ي�ق��دم �شيئاً
ل �ب�يروت عليه �أن يخجل م��ن نف�سه ،و�أال
ي�تر��ش��ح للنيابة م��رة ث��ان�ي��ة» ،وم��ن خ�لال
جملته الأخرية بدا هدف اللقاء وا�ضحاً� ،أال
وهو الرتكيز على ح�شد الأ�صوات من �أجل
االنتخابات النيابية ،حتى ولو اقت�ضى الأمر
�إثارة الفنت والتق�سيم والتحدث بالطائفية
علناً ،علماً �أن القا�ضي الكردي مينّي النف�س
بالرت�شح ملن�صب الإف�ت��اء بعد انتهاء فرتة
ال���ش�ي��خ حم�م��د ر��ش�ي��د راغ ��ب ق �ب��اين ،لكن
ال���س��ؤال :ه��ل ميكنه اع�ت�لاء من�صب مفتي
اجلمهورية اللبنانية بهذا اخلطاب ال�ضيّق
الأفق؟
وا��س�ت�م��ر اخل �ط��اب ال�ط��ائ�ف��ي امل�ت��أج��ج
الذي يدعو فع ًال �إىل اال�ستغراب والده�شة،
ك��ون��ه ي���ص��در ع��ن �أ��ش�خ��ا���ص ي��دع��ون �أن�ه��م
ي���س�ه��رون ع�ل��ى م�صلحة ب�ي�روت وي��ري��دون

بعض من تــاريــخ بـــيروت ..للـعــبـرة
البداية م��ع �أول مفتي للجمهورية اللبنانية الأك�ب�ر؛ ال�شيخ حممد توفيق
خالد� ،صاحب الفتوى ال�شهرية باجلهاد املقد�س من �أجل القد�س ال�شريف يف �آذار
 ،1947وك�شْ فه عن ر�سالة تلقاها من فل�سطني عن �أحزاب لبنانية تهرّب اليهود �إىل
فل�سطني.
ب�يروت التي �أجنبت �شخ�صيات ك��ان لها ف�ضلها وجميلها على �أغنياء العرب
اليوم ،فالرئي�س احلاج ح�سني العويني هو من علم م�ؤ�س�س اململكة العربية ال�سعودية
�أ�صول القراءة والكتابة� ..سنوات عديدة من العمل يف تلك البالد كان قريباً فيها من
الر�أ�س ،عاد �إىل بريوت راف�ضاً حتى �أن يحمل جن�سيتها ،والرئي�س املهند�س واملحامي
�أحمد الداعوق ،الذي كان من �أوائل املهند�سني يف جمال «الهيدروليك» ،ذهب �إىل
جند واحلجاز للبحث عن املياه ،فاكت�شف لهم الذهب الأ�سود ،الذي نقل هذه اململكة
من حال �إىل حال ،و�أحمد الداعوق نف�سه هو من نقل �إىل الزعيم العربي جمال عبد
النا�صر ا�ستعداد الكتلة ال�شرقية ،وحتديداً منها ت�شيكو�سلوفاكيا ،لتزويده بال�سالح
يف وجه اخلطر واحل�صار الأمريكي والغربي على م�صر الثورة والعروبة.
ب�يروت� ،أم ال�شرائع ،وحا�ضنة الثورة الفل�سطينية املعا�صرة ،ومقدمة �أول �شهيد
عربي فيها يف �آذار  ،1968هو خليل عز الدين اجلمل.
ب�ي�روت ال�ت��ي احت�ضنت ��ش��وراع�ه��ا و�أح �ي��ا�ؤه��ا الت�صدي لكل امل���ش��اري��ع والأح�ل�اف

اال�ستعمارية التي ا�ستهدفت الأمة ،بدءاً من حلف الدفاع امل�شرتك يف الأربعينيات� ،إىل
حلف بغداد يف العام � ،1954إىل م�شروع �أيزنهاور � ،1957إىل احللف الإ�سالمي عام ،1967
ال��ذي انطلقت به ال�سعودية و إ�ي��ران ال�شاه وتركيا احللف الأطل�سي من أ�ج��ل تكري�س
هزمية حرب حزيران يف ذلك العام.
بريوت هذه تعر�ضت وتتعر�ض منذ �أكرث من عقدين �إىل تدمري م�شبوه ،ف�صارت
موزّعة بف�ضل هذه اخلطة اجلهنمية �إىل �أو�سع عملية تهجري ،ف�صارت الأ�سرة الواحدة
موزعة يف كل املطارح والأمكنة ،و�صارت العائلة الواحدة موزعة يف كل الأمكنة خارج
بريوت ،ومل يبق من �أبناء املدينة �سوى  17يف املئة فقط..
حتى عظام موتاها طالتهم الليربالية املتوح�شة ،ف�أين هي عظام املوتى يف مقربة
ال�سنطية� ،س�ؤال مل يجب عليه �أحد؟
ثمة �س�ؤال �أخري يف هذا املجال ،هل �سيكر�سون يوم  16متوز يوماً للحزن والعطلة،
ففي هذا اليوم ا�ستُ�شهد رئي�س احلكومة اال�ستقاللية الأول ريا�ض ال�صلح عام ،1951
�صاحب الف�ضل الأول يف امليثاق الوطني واال�ستقالل.
هل �سيكر�سون الأول من حزيران يوماً للحزن والغ�ضب ،وفيه اغتيل �أب��رز رجل
دولة م ّر يف تاريخ لبنان ،وهو الرجل الأهم والأبرز يف بناء الدولة احلديثة ،وعنينا به
الرئي�س ال�شهيد ر�شيد كرامي..؟ �أ�سئلة بر�سم ورثة «علّم وعمّر».

لها اخلري ،فتحدث رئي�س اللقاء البريوتي
حم �م��د ب �ع��ا� �ص�يري ق ��ائ�ل�اً�« :إن� �ن ��ا نعي�ش
اليوم �أزم��ة �شاملة يف نواحي احلياة كافة،
ال���س�ي��ا��س�ي��ة واالق �ت �� �ص��ادي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة،
ف�م��رج�ع�ي��ات�ن��ا ال���س�ي��ا��س�ي��ة يف ح ��ال ان�ق���س��ام
وت �� �ش��رذم ،وم��واق�ع�ن��ا ال��دي�ن�ي��ة يف تخبط ال
نح�سد ع�ل�ي��ه ..ه��ذه الأزم� ��ة ال �ت��ي طالتنا
كتاريخ وعن�صر �أ�سا�س يف الرتيبة اللبنانية
م��ن غ�بن فا�ضح ووا��ض��ح نتيجة ممار�سات
�إق�ل�ي�م�ي��ة وداخ �ل �ي��ة ��س�ي��ا��س�ي��ة ودي �ن �ي��ة ،مل
تكن على امل�ستوى امل�ط�ل��وب ،وع�بر تغييب
فاعليات هذه الطائفة ق�سراً ،بالقتل طوراً
م��ن رج ��ال ��س�ي��ا��س��ة أ�م �ث��ال ال���ش�ه�ي��د ر�شيد
ك��رام��ي والرئي�س رفيق احل��ري��ري ،ورج��ال
دي��ن كاملفتي ال�شهيد ح�سن خالد وال�شيخ
�صبحي ال���ص��ال��ح وال���ش�ي��خ �أح �م��د ع���س��اف،
وحتى الأمنيني منهم كو�سام عيد وو�سام
احل�سن والقافلة تطول ،ومنهم بالتهجري
الق�سري ك�صائب �سالم وتقي الدين ال�صلح،
وك�م��ا ه��و حا�صل ال�ي��وم م��ع املفتي ال�شعار
ورئي�سنا �سعد احل��ري��ري» ..وك��أمن��ا هناك
من طلب من النائب ال�شاب مغادرة لبنان
واال�سرت�سال يف عطلته الباري�سية املطولة
بحجة التهديدات بالقتل ،لكن �ألي�س النائب
احل��ري��ري ع���ض��واً يف ال�ب�رمل��ان� ،إذاً مل ��اذا ال
يطالب بعدم الرت�شح يف الدورة االنتخابية
املقبلة� ،إذ �إن �أجندته زاخرة دوماً بالرحالت
وال�سفرات؟!
و�أ� � �ض� ��اف ب �ع��ا� �ص�ي�ري� ��« :ش� �ع ��وراً م�ن��ا
بامل�س�ؤولية ،و�أمام هذا الواقع املرير ،وازدياد
الهجمة املبنية على الهيمنة واالغت�صاب،
ك� ��ان� ��ت احل � ��اف � ��ز ل� �ن� �ت� �ن ��ادى ل� �ب� �ن ��اء ح ��ال
ا�ستنها�ضية نه�ضوية �سُ نية بدءاً يف بريوت،
من دون االدع��اء بامتالك احلقيقة كاملة،
بل مع الآخ��ري��ن وبالآخرين نتكامل لبناء
هذه احلال ،بعيدين كل البعد عن الت�شرذم
والتع�صب الطائفي واملذهبي (!!) ،وا�ضعني
�أم ��ام �أعيننا خ��دم��ة ال��وط��ن وامل��دي�ن��ة ،بناء
على ذلك ،ف�إننا نعلن والدة اللقاء البريوتي
بوجهه القومي البريوتي الإ�سالمي ال�سُّ ني،
ليكون فاحتة لل ّم ال�شمل و�شجب الفرقة
ونبذ تظهري خالفاتنا واختالفاتنا».
وت ��اب ��ع« :وذل � ��ك �أي �� �ض �اً لإع � ��ادة ال�ع��زة
وال � �ك� ��رام� ��ة وال � �ع � �ن � �ف ��وان لأه� �ل� �ن ��ا وع� ��دم
ا�ستعمالهم يف ال�ب��ازار ال�سيا�سي والديني،
للدفاع واملطالبة بحقوق �أهل ال�سنة العادلة
بالو�سائل احل�ضارية ،بعيداً عن �أي تف�ضيل
طائفي �أو مذهبي ،وال��وق��وف �صفاً واح��داً
يف وج��ه احل�م�ل��ة امل���س�ع��ورة ال�ت��ي يخو�ضها
تر���س��ون ،للعمل على
�صغار النفو�س امل���س� أ
م�ن��ع ال�ت�ه�ج��م ع�ل��ى م �ق��ام رئ��ا� �س��ة ال� ��وزراء
الأح�ي��اء منهم والأم��وات ،إ�ع��ادة احلقوق يف
التوظيفات الإداري ��ة واملنا�صب الع�سكرية
والنقابية وال�سيا�سية على �أ�س�س العدالة
وامل �� �س��اواة� ،إع� ��ادة ح�ق��وق أ�ه�ل�ن��ا يف املجل�س
ال �ب �ل��دي م��ن ح�ي��ث ال �ع��دد وال���ص�لاح�ي��ات،
�إعادة الوهج الديني ملقام الإفتاء بعيداً عن
ال�شخ�صنة و�إع��ادة هيكلية املجل�س ال�شرعي
وحل االختالفات �ضمن البيت الداخلي».
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عربي
من التضامن مع األسرى ..إلى االنتفاضة الشاملة
ع��ا��ش��ت ال���ض�ف��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة �أج ��واء
ان�ت�ف��ا��ض��ة ح�ق�ي�ق�ي��ة ي ��وم اجل�م�ع��ة ال�ف��ائ��ت،
�أط �ل��ق ع�ل��ى ذل��ك ال �ي��وم ا� �س��م «ج�م�ع��ة ك�سر
ال�صمت» ،انت�صاراً للأ�سرى الفل�سطينيني
امل�ضربني ع��ن ال�ط�ع��ام ،وفيما �أع�ل��ن جي�ش
االح �ت�لال ،ع��ن ت��زاي��د ال�ت�ح��رك��ات ال�شعبية
امل�ن��اه���ض��ة ل�لاح�ت�لال يف ال���ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة،
ي�شري حمللون فل�سطينيون �إىل �أن انتفا�ضة
الأق���ص��ى ع��ام  2000ب ��د�أت ب��واك�يره��ا فعلياً
بانتفا�ضة الأ�سرى عام .1999
وق� � ��د �أ� � �ص � �ي ��ب ع � �� � �ش ��رات امل ��واط� �ن�ي�ن
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين ب �ج��روح وح � ��االت اخ �ت �ن��اق،
ب�ي�ن�ه��م ��ص�ح��اف�ي��ون ،واع �ت �ق��ل �آخ � ��رون� ،إث��ر
قمع ق��وات االح�ت�لال امل�سريات الأ�سبوعية
ال�سلمية املناه�ضة جل��دار ال�ضم والتو�سع
واال� �س �ت �ي �ط��ان ،ال �ت��ي خ��رج��ت ب �ع��د ��ص�لاة
اجلمعة ،يف ع��دة م��واق��ع بال�ضفة الغربية،
وج� ��اءت ت���ض��ام�ن�اً م��ع الأ�� �س ��رى امل���ض��رب�ين
ع��ن ال�ط�ع��ام ،وا�ستخدمت ق��وات االح�ت�لال
الر�صا�ص احل��ي ،واملعدين املغلف باملطاط،
وقنابل ال�صوت والغاز امل�سيل للدموع ،واملياه
العادمة ،يف قمعها للم�شاركني يف امل�سريات.
�أع �ن��ف امل��واج �ه��ات وق �ع��ت �أم � ��ام �سجن
عوفر ،حيث و�صلت ع�شرات احلافالت �إىل
م�ك��ان امل���س�يرة م��ن حم��اف �ظ��ات :ب�ي��ت حل��م،
ونابل�س ،واخلليل ،والقد�س ،ورام اهلل ،حيث
�أدى مئات املواطنني �صالة اجلمعة باملكان،
قبل �أن تقمعهم قوات االحتالل.
املواجهات ا�ستمرت على مدار �أكرث من
خم�س �ساعات ،حيث جنح ال�شبان مبحا�صرة
بع�ض ج�ن��ود االح�ت�لال داخ��ل بناية �سكنية
يف ��ش��ارع احل� ��اووز ،خلف التلة املطلة على
م�ع���س�ك��ر ع��وف��ر ،وب �ع��د � �س��اع��ات م��ن �إل �ق��اء
احل�ج��ارة واال��ش�ت�ب��اك امل�ب��ا��ش��ر� ،أط�ل��ق جنود

�شبان فل�سطينيون يف رام اهلل ير�شقون �آلية ع�سكرية للعدو ث�أراً للأ�سرى

االحتالل الر�صا�ص احلي ب�شكل كثيف ،ما م�ن�ع��ت ق� ��وات االح �ت�ل�ال م �� �س�يرة امل�ع���ص��رة
�أنهى حالة احل�صار ،ليعود ال�شبان جم��دداً الأ�سبوعية امل�ن��ددة ب�ج��دار ال�ضم والتو�سع
حلرق الإط��ارات املطاطية و�إلقاء احلجارة ،من الو�صول �إىل مكان �إق��ام��ة اجل��دار ،ويف
بعد �أن غنم عدد منهم دروع اجلنود الواقية ،جنني ،اعتقلت قوات االحتالل  10مواطنني،
وق��د وقعت مئتا �إ�صابة يف �صفوف ال�شبان و�أ�صابت الع�شرات بجروح وح��االت اختناق
الفل�سطينيني.
ب ��ال �غ ��از امل �� �س �ي��ل ل� �ل ��دم ��وع ،خ �ل��ال ق�م�ع�ه��ا
ويف ب �ل �ع�ي�ن� ،أ� �ص �ي ��ب ال �ع �� �ش ��رات م��ن مل�سرية ت�ضامنية م��ع الأ��س��رى ق��رب حاجز
املواطنني واملت�ضامنني الأجانب باالختناق اجللمة الع�سكري ،وتكرر امل�شهد يف قلقيلية
ال�شديد� ،إث��ر قمع االح�ت�لال مل�سرية بلعني واخلليل ونابل�س ،ويف قرى عديدة ،كما دارت
الأ��س�ب��وع�ي��ة امل �ن��اوئ��ة ل�لا��س�ت�ي�ط��ان وج ��دار مواجهات عنيفة يف العي�سوية ق�ضاء القد�س،
ال���ض��م وال�ت��و��س��ع .ويف حم��اف�ظ��ة ب�ي��ت حل��م ،حيث �أ�صيب ثمانية �شبان بجروح.

(�أ.ف.ب).

ا ألم�ي�ن ال�ع��ام حلركة امل�ب��ادرة الوطنية
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة د .م���ص�ط�ف��ى ال�ب�رغ��وث��ي،
و� �ص��ف م��ا ح ��دث يف ج�م�ع��ة ك���س��ر ال���ص�م��ت،
ب� أ�ن��ه «ي��وم مميز وب��داي��ة انتفا�ضة �شعبية،
�ستكون ال�سبيل لك�سر عناد االحتالل» ،و�أكد
الربغوثي �أن «امل�صلني تظاهروا عقب انتهاء
ال�صالة ب�شكل �سلمي� ،إال �أن جي�ش االحتالل
ا�ستخدم ال�سالح بـكميات مذهلة لقمعهم،
م��ا �أدى �إىل وق��وع « 50م�صاباً بالر�صا�ص
املعدين» ،مو�ضحاً �أن بقية الإ�صابات وقعت
اختناقاً بالغاز امل�سيل للدموع.

أزمة مصر ..وفشل المصالحة
يف الت�صريحات التي �أعقبت ف�شل جولة امل�صاحلة الفل�سطينية يف القاهرة ،يعول
امل�صرحون على دور م�صري ،لإعادة الأطراف �إىل طاولة احلوار ،وا�سئتناف اجلهود
الرامية ،لإجناز اتفاق فل�سطيني ينهي حالة االنق�سام البغي�ض.
ثمة من يتحدث هنا عن مفارقة الفتة تت�صل بالدور امل�صري ،يف القاهرة �أزمة
�سيا�سية كبرية ،وتعجز القيادة امل�صرية عن فتح ثغرة يف االن�سداد ،الذي يزداد يومياً
ويدفع قطاعات م�صرية نحو خ�ي��ارات ،من قبيل �إع�لان الع�صيان امل��دين يف «بور
�سعيد» ،واملغزى هنا� ،أن من يعجز عن حل م�شكلته الداخلية ،لن يتمكن من التدخل
حلل م�س�ألة االنق�سام الفل�سطيني �شديدة التعقيد.
يبدو هذا اال�ستنتاج يف مكانه متاماً ،مع مالحظة م�سار ف�شل اجلولة الأخرية،
وعودة الت�صريحات التي تربز تعقيد ملفات امل�صاحلة الفل�سطينية ،هذه الت�صريحات
يف الواقع مل ت�أت من فراغ ،ف�أمن ال�سلطة الفل�سطينية يف رام اهلل ،عاد لتنفيذ حمالت
اعتقال بحق كوادر يف حركتي حما�س واجلهاد ،يف املقابل تتحدث م�صادر فتح عن �أن
�أجهزة الأمن التابعة حلكومة غزة ،اعتقلت كوادر ومنا�صرين حلركة فتح يف القطاع.
ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلما�س ،خليل احلية ،اعترب �أن عدم �إنهاء ملف احلريات
يف ال�ضفة الغربية يقف عقبة ك ��أداء �أم��ام حتقيق امل�صاحلة ،و�أن��ه من دون �إنهاء هذا
امللف لن تذهب حركته �إىل االنتخابات ،ولن تكون هناك م�صاحلة حقيقية بني حركتي
فتح وحما�س ،و�أكد احلية� ،أن حركته على ا�ستعداد لتحمل اعتقاالت االحتالل لأن�صار
حما�س يف ال�ضفة الغربية «لأن املعركة مع االحتالل طبيعية وم�ستمرة ،ولكن حما�س
ال تتفهم احلمالت ال�شر�سة التي ت�شنها �أجهزة ال�سلطة �ضد �أن�صار احلركة مع بداية
كل جولة ح��وار» ،م�شدداً �أن كل جوالت احل��وار ال�سابقة ف�شلت ب�سبب ملف املعتقلني
ال�سيا�سيني بال�ضفة الغربية ،و�أو�ضح �أن امل�سح الأمني والف�صل الوظيفي ما يزال قائماً،
على الرغم من �أن رئي�س ال�سلطة حممود عبا�س �أ�صدر قراراً ب�إلغائه« ،وما يزال يرف�ض
طلب توظيف �أي �شخ�ص يُعرف �أنّه من حما�س ،كما يُرف�ض طلب �إعادة �أي مف�صول».

احلية ،زعم �أن ملف االعتقال ال�سيا�سي يف غزة انتهى« ،وال�سجون مفتوحة
لو�سائل ا إلع�لام ومنظمات حقوق الإن�سان للإطالع عليها» ،مبيناً �أن حركته
قدّمت ت�سهيالت كثرية لأبناء حركة فتح العائدين �إىل غزة من اخلارج ،والذين
خ��رج��وا م��ن غ��زة عقب �أح��داث ح��زي��ران /يونيو  ،2007لكن م�س�ؤولني يف فتح
اتهموا �أجهزة حكومة غزة باعتقال كوادر ومنا�صرين حلركة فتح يف القطاع ،دون
�أن يقدموا �إي�ضاحات �إ�ضافية ،غري �أنهم دعوا حما�س ،لوقف االعتقال من �أجل
الإبقاء على ما و�صفوه بزخم التقدم نحو م�صاحلة جادة وحقيقية.
احل�ي��ة ،ق��ال �إن��ه على ال��رغ��م م��ن ك��ل العقبات ،ف ��إن حما�س معنية ب�إجناز
امل�صاحلة ،ويجب �أن يبقى اجلو الإيجابي حا�ضراً ،فامل�صاحلة مل تنتك�س ومل
تتجمد ،وح��وارات القاهرة خطوة على طريق امل�صاحلة لكنها ما زال��ت بطيئة،
فحما�س بذلت يف كل احلوارات ال�سابقة جهداً غري عادي لإمتامها ،ون�أمل بالعمل
على تعزيز ال�شراكة الفل�سطينية يف م�ؤ�س�سات ال�سلطة بال�ضفة والقد�س والدوائر
والأمن.
كالم م�شابه ميكن �سماعه لدى متحدثني ينتمون �إىل حركة فتح ،ويزعمون
�أي�ضاً �أن حركتهم حري�صة على الو�صول بجهود امل�صاحلة �إىل غايتها النهائية،
ويحمل متحدثو فتح م�س�ؤولية الف�شل حلركة حما�س ،م�شريين �إىل �أنها ال متلك
رغبة جادة يف امل�صاحلة ،و�إن خالفات داخل �صفوف احلركة تعيق اجلهود املبذولة
لإنهاء االنق�سام الفل�سطيني.
يتفق املراقبون على �أن حتريكاً ج��اداً مللف امل�صاحلة يتطلب جهداً ا�ستثنائياً
من الراعي امل�صري ،وهو راع غارق يف همومه ،وتتحدث م�صادره عن �أن الطرفني
الفل�سطينيني لي�سا جادين مبا يكفي ،لإقفال هذا امللف.

عبد الرحمن نا�صر

يف ه � ��ذا ال� ��وق� ��ت ،أ�ع � �ل� ��ن م �ت �ح��دث
با�سم جي�ش االح�ت�لال �أن املواجهات بني
مواطنني فل�سطينيني وق��وات االحتالل،
وع� �م� �ل� �ي ��ات �إط� �ل� ��اق ن � ��ار �� �ض ��د أ�ه � � ��داف
«�إ�سرائيلية» ت�صاعدت يف ال�ضفة الغربية
م�ن��ذ ��ش��ن عملية «ع �م��ود ال���س�ح��اب» �ضد
ق�ط��اع غ��زة ،واع�ت�بر �أن أ�ح��د أ���س�ب��اب هذا
ال�ت���ص�ع�ي��د ،ال ��ذي ق��د ي � ��ؤدي �إىل ان ��دالع
انتفا�ضة ث��ال�ث��ة ،ه��و م��ا و�صفه ب�إحباط
ال�شارع الفل�سطيني.
وق ��ال ال�ن��اط��ق ب��ا��س��م م��ا ت�سمى فرقة
ال�ضفة الغربية الع�سكرية ،التابعة جلي�ش
االح�ت�لال ال�صهيوين ،النقيب «ب��اراك راز»
�إنه منذ �شهر ت�شرين ثاين /نوفمرب املا�ضي،
«ت�صاعدت �أعمال العنف يف ال�ضفة».
و�أ�ضاف �أن هناك ثالثة �أ�سباب للت�صعيد
احلا�صل بال�ضفة وفقاً لتقييمات اجلي�ش،
�أولها �أن «ال�شارع الفل�سطيني حمبط ،لأنه
يرى �أن اخلطوات الدبلوما�سية التي تقوم
بها ال�سلطة الفل�سطينية ،ال تعود ب�أي فائدة
للفل�سطينيني ،يف امل�ق��اب��ل ف� ��إن «ح�م��ا���س»،
ال�ت��ي مت��ار���س م��ا أ�� �س �م��اه ال�ع�ن��ف والإره� ��اب
حتقق �شيئاً ،ومثال على ذلك �صفقة تبادل
ا أل��س��رى م��ع « إ���س��رائ�ي��ل» وحت��ري��ر �أك�ثر من
� 1000أ� �س�ير ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ..وا أل� �س ��رى هم
ق�ضية هامة بالن�سبة للفل�سطينيني» ،وتابع
�أنه «رمبا تكون خطوة ال�سلطة الفل�سطينية
بالأمم املتحدة خطوة ناجحة ،لكنها مل تعد
بالفائدة على ال�شارع الفل�سطيني».
وقال راز� :إن ال�سبب الثاين للت�صعيد،
هو «تردي الأو�ضاع االقت�صادية وال�سيا�سية
وا ألم �ن �ي��ة ل��دى الفل�سطينيني يف ال�ضفة،
وال�سبب الثالث ه��و �أن��ه م �رّت �سبع �سنوات
م�ن��ذ ن�ه��اي��ة االن�ت�ف��ا��ض��ة ال�ث��ان�ي��ة» ،و�أ� �ض��اف
«ه �ن��اك ت�خ��وف م��ن انتفا�ضة ث��ال�ث��ة ،لكننا
ال نعترب �أن تعبري (ان�ت�ف��ا��ض��ة) ه��و تعبري
�صحيح ..ونحن ال نتماثل مع هذا التعبري،
ورغ ��م ذل��ك ه�ن��اك ت��وج�ه��ات �سلبية وق��وى
فل�سطينية تعمل ك��ل م��ا بو�سعها م��ن أ�ج��ل
تغيري حالة اال�ستقرار ا ألم�ن��ي يف ال�ضفة،
وه��ذا اال�ستقرار م��ا زال قائماً حتى اليوم،
و�أحد �أ�سباب ذلك هو �أن هذا اال�ستقرار هو
م�صلحة فل�سطينية �أي�ضاً».
واع � �ت�ب��ر �أن «م �� �س ��اع ��ي امل �� �ص��احل��ة
الفل�سطينية ه��ي إ�ح��دى التوجهات التي
تثري قلقنا ،لأن هذا من �ش�أنه �أن ي�ؤثر على
التن�سيق الأمني بيننا وبني الفل�سطينيني
وعلى كل ا�سرتاتيجيتنا يف ال�ضفة».
ت �� �ص��ري �ح��ات ال �ن ��اط ��ق ب��ا� �س��م ج�ي����ش
االحتالل ،تعك�س قلقاً حقيقياً يف �أو�ساط
امل�ؤ�س�سة الأمنية ال�صهيونية ،ورغم �إ�شارته
�إىل �أن ما و�صفه باال�ستقرار ميثل م�صلحة
فل�سطينية �أي���ض�اً ،ف ��إن امل��ؤ��ش��رات تتزايد
�إىل وج��ود �إح�سا�س عميق ،ووا�سع النطاق
يف �صفوف الفل�سطينيني ،ب��أن املخرج من
ال��راه��ن الفل�سطيني ال �� �س��يء ،ي�ك��ون من
خالل �إطالق انتفا�ضة �شعبية وا�سعة ،تقوم
مبا هو �أكرث من ردع التغول اال�ستيطاين،
وال �ه��در امل�ستمر ل�ل�ح�ق��وق الفل�سطينية،
ب ��أن تعيد ق�ضية فل�سطني ،م��ن الإه�م��ال
والتهمي�ش �إىل مكانتها الطبيعية.

نافذ �أبو ح�سنة
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عين الحلوة ..ومخاوف نهر بارد جديد

الوضع األمني يقلق الالجئين والنازحين
لعبت بع�ض ال�ت�ق��اري��ر ال�ت��ي ن�شرتها و�سائل
الإع �ل��ام ع��ن الأو�� �ض ��اع الأم �ن �ي��ة يف ع�ي�ن احل�ل��وة
دوراً ك�ب�يراً يف انت�شار ح��ال��ة م��ن القلق واخل��وف
بني الالجئني والنازحني �إليه من �سورية ،حيث
احل��دي��ث ع��ن خ�لاي��ا ت�ك�ف�يري��ة تتخذ م��ن املخيم
مركزاً للتدريب ،و�سط ت�أكيد الفعاليات ال�سيا�سية
ب ��أن ال��و��ض��ع ال�سيا�سي والأم �ن��ي واالج�ت�م��اع��ي يف
املخيم حتت ال�سيطرة ،وم��ا زاد من ح�دّه الأزم��ة،
غ �ي��اب �أي ح �ل��ول ج��دي��ة وف �ع �ل �ي��ة ع �ل��ى الأر� � ��ض
للتوترات الأمنية واحلوادث املتكررة.
�إبراهيم م�صطفى؛ �أح��د امل�س�ؤولني عن ملف
النازحني يقول« :امل�ساحة اجلغرافية �ضيقة جداً،
والكثافة ال�سكانية مرتفعة ،وال تت�سع لالجئني
وال�ن��ازح�ين ،فكيف ميكن �أن ت�ستوعب مع�سكرات
ت��دري��ب ،كما �أن مع�ضم الأ��س�م��اء ال ��واردة يف هذه
ال �ت �ق��اري��ر (م ��ع ال �ت ��أك �ي��د ع�ل��ى ان�ت�م��ائ�ه��ا ال��دي�ن��ي
وال�سيا�سي) متابعة ب�شكل يومي م��ن قبل �أه��ايل
املخيم ،فما بالك من متابعتها من قبل الأجهزة
الأمنية املتعددة واملتنوعة االجتاهات واالنتماءات،
لكن ذلك ال يعني خلو املخيم من عنا�صر وجماعات
م �ت �ط��رف��ة ،وال ي �ج��ب �أن ي �ع �ن��ي ت �ط��وي��ع امل�خ�ي��م
بجغرافيته و�سكانه ون�سيجه االجتماعي وحتويله
�إعالمياً �إىل وكر جهادي �سلفي تنطلق فيه �شرارة
حرب يف لبنان».
�إن الهاج�س الأمني ال يقلل من �أهمية الهاج�س
االج �ت �م��اع��ي ال� ��ذي ي�ع�ي���ش��ه خم �ي��م ع�ي�ن احل �ل��وة،
والذي ي�ست�ضيف ومنذ �شهور �أكرث من �ألف عائلة
فل�سطينية نازحة من خميمات �سورية ،ال �سيما
م��ن خم�ي��م ال�ي�رم ��وك ،وه �ن��ا ي�ضيف م�صطفى:
«على ال��رغ��م م��ن �أن الغالبية العظمى تعي�ش يف
م �ن��ازل �أق��ارب �ه��ا� ،إال �أن ع��دم وج ��ود �أف ��ق النتهاء
الأزم ��ة ال�سورية وع��ودة الأه ��ايل ،يطرح مع�ضلة

ت � أ�م�ي�ن �أم ��اك ��ن لإي � ��واء ال �ع��ائ�ل�ات ال �ن��ازح��ة ،لأن ال�ضروري ت�أمني م�صادر دخل ولو حمدودة ،لذلك
وتتخذ الأزمة الأمنية واالجتماعية منحاً �آخر
الإقامة امل�شرتكة لفرته طويلة ت�ؤدي �إىل �إ�شكاالت ف��إن �أول��وي��ات الإغاثة يجب �أن ترتكز على ت�أمني يف ظل غياب التن�سيق بني امل�ؤ�س�سات التي تهتم
اج�ت�م��اع�ي��ة ع��دي��دة ،ت � ؤ�ث��ر ع�ل��ى ال��و��ض��ع النف�سي امل��أوى واحل��ال ،ثم امل�ساعدات العينية ،يف حني �أن ب�ت�ق��دمي امل���س��اع��دات ،وع ��دم وج ��ود مكتب موحد
وال�ترب��وي للجميع ،ال �سيما ال�شباب وا ألط�ف��ال ،ما هو قائم حالياً هو توزيع امل��واد العينية ح�صراً للت�سجيل واملراقبة ومتابعة ال�شكاوى ،ي�ؤدي �إىل
كما �أن الأو�ضاع االقت�صادية وانعدام فر�ص العمل با�ستثناء وكالة الغوث التي قدمت م�ساعدة مالية �سل�سلة م��ن ال�تراك�م��ات يف الأخ �ط��اء ،لي�س �أقلها
(للم�ضيفني والنازحني على ال�سواء) يجعل من متوا�ضعة جداً».
ال �ت��وزي��ع غ�ير ال �ع ��ادل ،وه �ن��ا ال ب��د م��ن التنويه
باملبادرة ال�شجاعة التي �أقدم عليها النازحون من
خالل ت�شكيل هيئة خا�صة بهم ،تتوىل الإ�شراف
والتن�سيق مع الهيئات املانحة.
أ�ح�ل�ام ح�سن؛ النا�شطة االجتماعية يف جلان
الإغاثة تقول�« :أعداد النازحني تتزايد يومياً ،وعدد
المجلس الوطني ..والتمثيل السياسي للفلسطينيين
كبري من العائالت تلج أ� �إىل ا�ستئجار البيوت ب�شكل
م�شرتك ،مما ي�ضاعف من الأزمة احلياتية عليهم،
خ�صو�صاً �أن امتداد فرتة الأزمة �أدى �إىل ا�ستنزاف
كبري يف الو�ضع االقت�صادي ،حيث ا�ضطرت العائالت
�إىل �صرف كامل مدخراتها ،ي�ضاف �إىل ذل��ك� ،أن
ت�ط��ال��ب جم�م��وع��ة م��ن النا�شطني الفل�سطينيني يف خمتلف �أن�ح��اء التي مت�س الهموم اليومية لالجئني ،كو�ضع الفل�سطينيني يف �سورية
هناك الكثري من الثغرات وامل�شاكل يف عملية الإغاثة
ال�شتات ،القيادة الفل�سطينية ب�ضرورة �إجراء االنتخابات العامة للمجل�س ولبنان ،ومنها احلقوق الإن�سانية يف لبنان و�إع��ادة �إعمار خميم نهر
لي�س يف عني احللوة فقط ،بل يف خمتلف املخيمات
الوطني ،مب��ا ي�ضمن �إ��ش��راك جميع الفل�سطينيني يف ال��داخ��ل واخل��ارج ،البارد».
والتجمّعات ،ومن ال�شكاوى املتكررة املح�سوبية التي
لت�سجيل
الكرتونية
�صفحة
أ�سي�س
�
ت
على
احلملة
�ضمن
العمل
ويتم
وو�ضع حد حلالة االنق�سام.
تظلم الكثري من النازحني ،لذلك ف ��إن م�ؤ�س�سات
يف
الفل�سطينية
ّعات
م
والتج
اجلاليات
يف
الفل�سطينيني
الناخبني
أ�سماء
�
�ين
ح
�ا
�
ب
�
ل
ا
�ن
�
م
�دد
�
ع
�ين
والتن�سيق
وي �ج��ري التح�ضري
والنا�شطني
ث
�
ب
املجتمع امل��دين مطالبة باملبادرة لت�شكيل مرجعية
وجمموعات �شبابية وم�ؤ�س�سات حقوقية فل�سطينية� ،ضمن حملة عاملية اخلارج.
ل�ل�إ� �ش��راف والتن�سيق وامل��راق �ب��ة ع�ل��ى ك��ل عمليات
ال�شعب،
قطاعات
عن
ممثلني
ي�ضم
الفل�سطيني
الوطني
املجل�س
وكان
تهدف �إىل ت�سجيل اجلاليات والتجمعات الفل�سطينية ،للم�شاركة ب��أي
الإغاثة بطريقة مهنية و�إن�سانية».
الوطني
للمجل�س
�واة
�
ن
�شبه
ّل
ك
ي�ش
الت�شريعي
املجل�س
�ات
�
ب
�ل
�
خ
�دا
�
ل
ا
ويف
ان�ت�خ��اب��ات مقبلة للمجل�س ال��وط�ن��ي الفل�سطيني ،ال��ذي يعترب مبنزلة
ويطرح عدد من الهيئات ال�سيا�سية واحلقوقية
قام
�ذي
�
ل
ا
�ر
�
خ
آ
ل
ا
�زء
�
جل
ا
�ا
�
م
أ
�
عديدة،
مهمات
وميار�س
�ض،
�
�
أر
ل
ا
على
املقيم
ال�سلطة الت�شريعية ملنظمة التحرير الفل�سطينية.
�أف�ك��اراً ح��ول حت�صني الو�ضع ال�سيا�سي والأمني
منظمة
إن
�
«
يقول:
الرحمن
النا�شط الفل�سطيني ال�شاب كامل عبد
ال�شتات،
دول
عوا�صم
يف
الوطني
املجل�س
دورات
يف
أ�سا�س
ل
ا
بالدور
ً
ا
تاريخي
يف ع�ين احل �ل��وة ،و�أن ي �ت�لازم ذل��ك م��ع حت�صني
الفل�سطيني،
لل�شعب
ال�شرعي
التحرير الفل�سطينية تعترب املمثل
فتكاد
الت�شريعية
املمار�سة
على
ً
ا
�دود
�
ح
تفر�ض
الظروف
خ�صو�صية
إن
�
�
ف
اجتماعي ومعي�شي ،وذلك من خالل العمل على
من
متثلهم،
التي
القيادات
باختيار
وال بد من �إ�شراك الفل�سطينيني
أر�ضية
�
�سيادة
تتوافر
وال
جهة،
من
طغى
ال�سيا�سي
أ�سا�س
ل
ا
إن
�
إذ
�
تلغيها،
إ�ط�ل�اق م�ب��ادرة لأو��س��ع م�شاركة �شعبية لل�سكان
وال�شتات،
الوطن
يف
الفل�سطيني
الوطني
خالل انتخاب �أع�ضاء املجل�س
وغريها
بقوانني
حياتهم
تنظم
كي
لالجئني
جتمعات
على
للمنظمة
من
يف تنظيم جمتمعهم امل��دين على قاعدة انتخاب
فاملجل�س الوطني املكان الوحيد الذي ممكن �أن يجمع ممثلني عن كافة جهة �أخرى ،لذا ف�إن دور ع�ضو املجل�س الوطني الفل�سطيني املقيم يف لبنان
ه�ي�ئ��ات�ه��م املجتمعية امل �ع�ب�رة ،وب��ال �ت��ايل ي�ساهم
ق�ضايا ال�شعب الفل�سطيني وهمومه ،ب��دءاً بحق العودة ال��ذي كفلته مث ًال ينح�صر يف التعبري ال�سيا�سي من خالل مواقف حمدودة جداً،
وعدد
ال�ن��ا���س يف ف��ر���ض أ�ج�ن��دت�ه��ا ال�سيا�سية والأم�ن�ي��ة
�ضرورة
ال�شرائع واملعاهدات الدولية ،وم��روراً مبواجهة ممار�سات االحتالل �أع�ضائه �آخذ بالتناق�ص لعدة �أ�سباب �أهمها كرب ال�سن ،مما يطرح
واالج �ت �م��اع �ي��ة اخل��ا� �ص��ة ،ب �ع �ي��داً ع��ن ال�ت��وظ�ي��ف
والتهويد والقر�صنة ال�صهيونية يف الرب والبحر ،و�صو ًال �إىل الق�ضايا جتديد �شبابه عرب انتخابات عامة ي�شرتك فيها الالجئون.
والتموّيل اخلارجي.

ّ
حملة دولية لتسجيل الجاليات والتجمعات

�سامر ال�سيالوي
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ملف العدد

«الـقـانــون الـمختـلـط» فـي عـيـون
�أبو عالء �شرارة

علي عبداهلل

ع�صام عياد

مازن الد�سوقي

بالل اخلطيب

عالء الزين

و�سام حمندي

�آمنة زعرور

مرمي ر�ضا

ب�سام هميلة

جمدداً ف�شلت م�ساعي اللجنة الفرعية يف امل �ح��اف �ظ��ات اخل�م����س الأ� �س��ا� �س �ي��ة ،مع
املنبثقة ع��ن ال�ل�ج��ان امل���ش�ترك��ة ،واملكلفة تق�سيم حمافظة جبل لبنان �إىل دائرتني،
در���س �صيغة توافقية للقانون املختلط ،لكن ه��ذا ال�ط��رح تعر�ض �أي���ض�اً للرف�ض
بعد جل�سة م��ارات��ون�ي��ة ام�ت��دت أ�ك�ث�ر من من قبل بع�ض الأفرقاء ال�سيا�سيني ،ومل
ثماين �ساعات نهاية الأ�سبوع املا�ضي.
يت�صاعد ال��دخ��ان الأب�ي����ض م��ن جل�سات
ال �شك �أن املنطق ال��ذي ي�ستند �إليه ال�ل�ج�ن��ة ال �ف��رع �ي��ة ،رغ ��م �أن ك �ث�راً ك��ان��وا
رئ�ي����س جم�ل����س ال �ن��واب ن�ب�ي��ه ب ��ري ،وه��و يعولون على التوافق.
عراب م�شروع القانون املختلط الذي تقدم
ومبعزل عن �آراء ال�سيا�سيني ،حاولنا
ب��ه ال�ن��ائ��ب علي ب��زي ع��ن كتلة التحرير يف التقرير ال�ت��ايل ا�ستطالع �آراء بع�ض
والتنمية ،هو �أن املنا�صفة هي احلل لكي امل ��واط� �ن�ي�ن ال �ل �ب �ن��ان �ي�ي�ن ال� ��ذي� ��ن ب ��ات ��وا
ي �ك��ون اجل �م �ي��ع م �ت��واف �ق �اً ع �ل��ى ال�صيغة ي�ستيقظون يومياً على طروحات جديدة
امل�ط��روح��ة� ،إذ م��ن ي��ري��د ق��ان��ون ال�ستني ،للقانون االنتخابي ،ه��ل ي��درك��ون ماهية
�أي الأك�ثري �سي�أخذ الن�صف ،ومن يريد م�شاريع ال�ق��وان�ين امل�ق��دم��ة؟ تفا�صيلها؟
ق��ان��ون ال�ن���س�ب�ي��ة ��س�ي��أخ��ذ ال�ن���ص��ف ،و�أي ع ��دد امل �ق��اع��د امل �ت��وخ��اة م�ن�ه��ا ل�ك��ل ف��ري��ق
تعديل يف ن�سب التوزيع �سيعترب متييزاً وط��ائ �ف��ة؟ وه ��ل ب��ا��س�ت�ط��اع�ت�ه��م ال�ل�ح��اق
ل�صالح ف��ري��ق ع�ل��ى ح���س��اب آ�خ ��ر ،وب ��ر�أي ب��رك��ب ال�سيا�سيني وال��دخ��ول يف متاهات
امل���س��ان��دي��ن مل �� �ش��روع ال �ق��ان��ون ه ��ذا ،ف��إن��ه التق�سيمات االنتخابية� ،أم �أن�ه��م �ضاعوا
ووفق هذه القاعدة� ،ستبقى املنا�صفة بني م �ن��ذ زم ��ن وم �ل ��وا م ��ن ج�ل���س��ات ال�ل�ج��ان
امل�سيحيني وامل�سلمني حمققة� ،إذ �إن الـ 64الفرعية ،التي تبدو وك�أنها تدور يف حلقة
املنتخبني على �أ�سا�س القانون الأك�ثري مفرغة ،فيما االن�ت�خ��اب��ات ت�سري بخطى
ه��م منا�صفة ب�ين امل�سلمني وامل�سيحيني ،ثابتة نحو الت�أجيل؟
وك ��ذل ��ك ال �ن �� �ص��ف الآخ � ��ر امل �ن �ت �خ��ب وف��ق
حول القانون املختلط الذي �سقط يف
القانون الن�سبي.
دوام��ة التق�سيم� ،س�ألنا بع�ض املواطنني
وال �ط ��رح يف امل �� �ش��روع امل�خ�ت�ل��ط ي�ق��وم العاديني من ذوي االهتمامات ال�سيا�سية
ع�ل��ى ع�ل��ى أ���س��ا���س �أن  64ن��ائ�ب�اً ينتخبون املختلفة ،وهذه كانت �إجاباتهم:
على �أ�سا�س النظام الأك�ثري يف الأق�ضية
• �أبو عالء �شرارة�« :أعرف �أن القانون
املعمول بها يف القانون النافذ حالياً ،و 64املختلط ي�ق��وم على ال��دم��ج ب�ين القانون
نائباً ينتخبون على �أ�سا�س النظام الن�سبي الأك�ثري والن�سبي ،لكن هناك اقرتاحات

ك�ث�يرة تقدمها ال �ق��وات اللبنانية وكتلة
ن��واب الرئي�س نبيه بري وح��زب الكتائب،
ح ��ول ال�ت�ق���س�ي��م امل �ن��ا� �س��ب وف �ق �اً ل�صيغة
املختلط ،وب�صراحة «�ضعنا» بني الطبخات
ال�سيا�سية وتق�سيم «الكعكة» النيابية ،كل
ف��ري��ق ي��رغ��ب يف ال �ق��ان��ون ال ��ذي ينا�سبه
وال��ذي ي�ؤمن له التمثيل ال�صحيح ،حتى
و�إن ك��ان الأم��ر ع�ل��ى ح�ساب ف��ري��ق �آخ��ر،
وب�صراحة �أنا �شخ�صياً ال يهمني املو�ضوع
كثرياً ،املهم التو�صل يف النهاية �إىل قانون
ان �ت �خ��اب��ي ي��ر� �ض��ي اجل �م �ي��ع ،ل �ك��ي جت��ري

االنتخابات النيابية ،وبعدها االنتخابات
الرئا�سية حتى ال يدخل البلد يف املجهول
وال�ف��راغ ال�سيا�سي كما اعتدنا يف ح��االت
�سابقة».
• علي عبد اهلل�« :أنا �شخ�صياً مل �أعد
أ�ك�ترث كثرياً بق�ضية القانون االنتخابي،
رغم �أنه يحتل حيزاً كبرياً من الأخبار ،لكن
احلقيقة �أنها لو كانت طبخة «بح�ص» لكانت
ن�ضجت الآن لكرثة النقا�شات واالجتماعات
ال� �ت ��ي ت � ��دار ب �غ �ي��ة ال �ت��و� �ص��ل �إىل ق��ان��ون
انتخابي ،من امل�ؤ�سف �أننا يف لبنان اعتدنا

�أن تف�شل جميع جل�سات احلوار �أو النقا�ش
مهما كان هدفها ،فاخلالفات كثرية و�أبعد
من �أن حتل من قبل جمموعة من النواب
املجتمعني� ،أما بخ�صو�ص القانون املختلط،
ف�أعرف �أن رئي�س جمل�س النواب نبيه بري
ه��و م��ن ك ��ان وراءه ،و�أن� ��ه ي �ح��اول ت� أ�م�ين
احل�صة املنا�سبة للجميع من دون متييز،
لكنه ف�شل يف نهاية املطاف ،واحلقيقة �أنني
ال �أعلم الكثري عن تفا�صيله».
• ع�صام ع�ي��اد« :ب�صراحة ال فكرة
ل ��دي ع��ن ال �ق��ان��ون امل�خ�ت�ل��ط ال� ��ذي مت
ط��رح��ه أ�خ� �ي��راً ،ل�ك�ن�ن��ي �أدع� ��م ال�ق��ان��ون
الن�سبي ،لأنه ميثل اجلميع حق متثيل،
وال ينتق�ص م��ن ح�ق��وق �أح ��د ،ف� ��إذا فاز
�أحدهم بفارق �صوتني �أو �أكرث ،ال يكت�سح
مقاعد املجل�س النيابي� ،إذ �إن القانون
الن�سبي مينح كل من ف��از بعدد مقاعد
نيابية منا�سب للن�سبة التي حازها خالل
االق �ت ��راع ،وه ��و �أم� ��ر م�ن���ص��ف يف ر�أي ��ي
وبعيد كل البعد عن الطائفية وه��و ما
نريده لبلدنا».
• م��ازن د��س��وق��ي« :ال �أع�ل��م الكثري
ع��ن م���ض�م��ون��ه ،ل�ك�ن�ن��ي �أح �ب��ذ ال�ق��ان��ون
من ا�سمه ،فكل �شيء خمتلط يف لبنان،
ط��وائ�ف��ه وم��ذاه�ب��ه و�أح ��زاب ��ه ،وب��ال�ت��ايل
نحن بالفعل بحاجة �إىل قانون خمتلط،
وق��د �سمعت ع�بر ن���ش��رات الأخ �ب��ار ،أ�ن��ه
ي���س�ع��ى �إىل �إر�� �ض ��اء اجل�م�ي��ع ع�ب�ر دم��ج

( العدد  )251اجلمعة � 22 -شباط 2013 -
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اللـبــــنـانـيـــــين
نــــــــص الــمـــشـــــــــروع
�صيغة ن�ص امل�شروع املختلط الذي يجمع بني
الن�سبي والأك�ث�ري وف��ق  64مقعداً لكل منهما،
وال��ذي تقدم ب��ه با�سم رئي�س املجل�س نبيه بري
ع�ضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي:
�أوالً :توزع املقاعد على �أ�سا�س  64مقعداً وفق
االق �ت�راع الأك�ث��ري ،و 64م�ق�ع��داً وف��ق االق�ت�راع
الن�سبي.
ث��ان �ي �اً :تعتمد الـ 26دائ ��رة احل��ال�ي��ة ك��دوائ��ر
لالقرتاع الأك�ثري ،وتعتمد املحافظات اخلم�س
التاريخية مع تق�سيم حمافظة جبل لبنان �إىل
دائرتني لالقرتاع الن�سبي.
ثالثاً� :إن الرت�شيح يتم على �أ�سا�س مذهبي
ومناطقي وفق الطريقة املعتمدة دون �أي تغيري.
راب �ع �اً :معايري ت��وزي��ع امل�ق��اع��د ب�ين الأك�ث�ري
والن�سبي:
تكون ن�صف املقاعد املخ�ص�صة لكل حمافظة
م��ن ن�صيب ال��دوائ��ر اخلا�ضعة للنظام الن�سبي
مع التدوير �إىل الأدن��ى ،وذل��ك يف ح��ال ك��ان عدد
املقاعد املخ�ص�صة لهذه املحافظة مفرداً.
تكون ن�صف املقاعد املخ�ص�صة ملذهب معني

يف ال��وح��دات االنتخابية (الأق�ضية) من ن�صيب
ال��دائ��رة اخلا�ضعة للنظام الن�سبي م��ع التدوير
�إىل الأدن��ى ،وذل��ك يف ح��ال ك��ان ع��دد املقاعد دون
اخل�م���س��ة ،و�إال فيتم ت��دوي��ر امل�ق��اع��د املخ�ص�صة
للنظام الن�سبي �إىل الأعلى.
يف ح ��ال وج ��ود م�ق�ع��دي��ن خم�ص�صني ملذهب
معني يف املحافظة ،ولكن يف ق�ضائني خمتلفني
يكون �أحدهما من ح�صة الدائرة اخلا�ضعة للنظام
الن�سبي ،حيث معدل املقعد يف الوحدة االنتخابية
هو الأ�ضعف.
لأجل ردم الهوة بني املقاعد املطلوب خ�ضوعها
ل �ل �ن �ظ��ام ال�ن���س�ب��ي ع �ل��ى م �� �س �ت��وى دائ � ��رة معينة
(املحافظة) كما يف املعيار الأول ،واملقاعد امل�ستوفاة
م ��ن ال ��وح ��دات االن �ت �خ��اب �ي��ة اخل��ا� �ض �ع��ة ل�ل�ن�ظ��ام
الأك�ثري كما يف املعيارين الثاين والثالث ،ينظم
ج ��دول خ��ا���ص ال�ستكمال امل�ق��اع��د ع�ل��ى م�ستوى
املحافظات يبني يف اخلانة الأوىل املقاعد التي مت
تدويرها لكل مذهب� ،إ�ضافة �إىل املقاعد املنفردة
يف الوحدات االنتخابية (الدوائر ال�صغرى) ،ويف
اخلانة الثانية معدل املقعد الواحد العائد لناخبي

ال�صيغتني الأك�ثري��ة والن�سبية م�ع�اً يف
قانون واحد ،ال �أعلم كيف �سيجري ذلك،
ولكن ما كان �سيتم اقرتاحه لو مل تكن
هناك و�سائل لتطبيقه على الأر�ض».
• ب�ل�ال اخل �ط �ي��ب« :ب�ي�ن الن�سبي
والأك �ث��ري وامل�خ�ت�ل��ط وق��ان��ون ال�ستني
وق � ��ان � ��ون ف� � � � ��ؤاد ب� �ط ��ر� ��س وال � �ق ��ان ��ون
الأورثوذك�سي ،تعددت الت�سميات و�ضعنا
مت ��ام� �اً ح �ت��ى مل ي �ع��د ب � إ�م �ك��ان �ن��ا ف�ه��م
�أي � �ش��يء مم��ا ي �ج��ري داخ ��ل اجل�ل���س��ات
الفرعية النيابية�� ،س��وى أ�ن�ه��ا جل�سات
قائمة على اخلالفات ،لأنها جتمع نواباً
ممثلني لأح ��زاب خمتلفة يف توجهاتها
وطموحاتها ال�سيا�سية ،وكنت �أمتنى لو
ك��ان با�ستطاعة رئي�س اجلمهورية عرب
جمعة الأ�سمر
ال�صالحيات املتاحة ل��ه ال�ب��ت يف الأم��ر
وح�سمه متاماً».
• عالء الزين« :ال �أظن �أن القانون امل �� �ص��ال��ح م��ع امل �ط��ام��ع ،ال أ�ع � ��رف م��اذا
امل�خ�ت�ل��ط ��س�ي�ح��ل امل���ش�ك�ل��ة ال �ق��ائ �م��ة يف يعني ال�ق��ان��ون امل�خ�ت�ل��ط ،وب���ص��راح��ة ال
تق�سيم املقاعد النيابية ،وال �أي قانون �أريد �أن �أعرف ،و«�آخر همي» �إن �أجريت
ان�ت�خ��اب��ي ج��دي��د ،ل�ت�ح��ل امل�شكلة يجب االنتخابات �أم مل جتر يف موعدها ،نحن
ال نعي�ش يف و�ضع مقلق وم�ضطرب،
تغيري ال�ط��اق��م ال�سيا�سي ب��رم�ت��ه ،لأن��ه �أ�ص ً
أ�ث�ب��ت على م��دى ال�سنوات املا�ضية أ�ن��ه م ��ا ي�ه�م�ن��ي ه ��و إ�ق� � ��رار ��س�ل���س�ل��ة ال��رت��ب
مل يحرز �أي منو �أو تقدم ل�صالح لبنان ،وال��روات��ب وحت�سني الأو� �ض��اع املعي�شية
كل ما �شهدناه كان خالفات وانق�سامات وعدم رفع �سعر ربطة اخلبز».
• و�� � �س � ��ام ح � �م � �ن� ��دي« :ع � �ن� ��د ك��ل
و�شرارات طائفية ،مل �أعد �أتابع القوانني
االن �ت �خ��اب �ي��ة امل� �ط ��روح ��ة ،لأن� �ه ��ا ب��ات��ت ا� �س �ت �ح �ق��اق ان� �ت� �خ ��اب ��ي ن� ��� �ص ��اب ب��وج��ع
م�ع��ادالت ح�سابية �صعبة تتداخل فيها ر أ�� � ��س ج � ��راء ال� �ط ��روح ��ات االن�ت�خ��اب�ي��ة

ه��ذا املذهب يف ه��ذه الوحدة االنتخابية ،ثم يتم
ا�ستيفاء املقاعد انطالقاً من املعدل الأ�ضعف بني
ال��وح��دات االنتخابية ال�ستكمال ح�صة ال��دائ��رة
(املحافظة) من املقاعد اخلا�ضعة للنظام الن�سبي.
م�ل�اح �ظ��ة :ع �ن��د ت�ط�ب�ي��ق امل �ع��اي�ي�ر الأرب� �ع ��ة
املذكورة �سابقاً ،نح�صل على  60مقعداً على �أ�سا�س
الن�سبي و 68مقعداً على �أ�سا�س الأكرثي.
وال�ستيفاء املقاعد الباقية ل�صالح الن�سبية
ال
( 4مقاعد) ،ينظم جدول باملقاعد الأقل متثي ً
يف ال��دوائ��ر اخلا�ضعة للت�صويت الأك �ث�ري ،يتم
ا�ستيفاء املقاعد املطلوبة على قاعدة الأ�ضعف بني
الوحدات االنتخابية.
وي�ج��ري ت��وزي��ع املقاعد اخلا�ضعة للت�صويت
الن�سبي ع�ل��ى �أ� �س��ا���س امل�ح��اف�ظ��ات منا�صفة بني
امل�سلمني  32وامل���س�ي�ح�ي�ين  32ع�ل��ى امل�ح��اف�ظ��ات
كالآتي :ب�يروت  19مقعداً ،جبل لبنان اجلنوبي
 19م �ق �ع��داً ،ج�ب��ل ل�ب�ن��ان ال���ش�م��ايل  16م�ق�ع��داً،
حمافظة لبنان ال�شمايل  28م�ق�ع��داً ،حمافظة
البقاع  23مقعداً ،حمافظتا اجلنوب والنبطية 23
مقعداً.

جميل عيتاين

وامل�شاريع وال�ق��وان�ين التي تتخمنا بها
ن �� �ش��رات الأخ� �ب ��ار ل�ك��ل م���ش��روع��ه ال��ذي
يلبي م�صاحله ويعطيه مقاعد �أك�ثر،
واملواطن �ضائع بني م�صالح ال�سيا�سيني،
ال��ذي��ن ي��دع��ون �أن �ه��م ي �ح��ر� �ص��ون على
متثيله خري متثيل و�إي�صال �صوته �إىل
الندوة الربملانية ،فيما الواقع خمتلف
مت ��ام� �اً ،و�إن ق �� �ص��دت ن��ائ��ب منطقتي
بخدمة ،عليّ �أن �أنتظر أ�ي��ام�اً و�أ�سابيع
ق�ب��ل �أن ي��واف��ق ع�ل��ى مقابلتي ،ه��ذا �إذا
قابلته ،لي�ضيع مطلبي يف �أدراج مكتبه

المشروع المختلط يقوم على
على أساس أن  64نائبًا ينتخبون
على أساس النظام األكثري
في األقضية المعمول بها
في القانون النافذ حاليًا و64
نائبًا ينتخبون على أساس
النظام النسبي في المحافظات
الخمس األساسية مع تقسيم
محافظة جبل لبنان إلى دائرتين

ك�م��ا م�ط��ال��ب ال�ك�ث�يري��ن م�ث�ل��ي ،ل��ذل��ك
• ب�سام هميلة« :ب�صراحة ال فكرة
كله ال �أتابع ن�شرات الأخبار وال �أكرتث لدي عن القانون املختلط ،وال عن بقية
ل�صيغة ال�ق��ان��ون االنتخابي ،لأن�ن��ي لن ال �ق��واني��ن ال �ن �ي��اب �ي��ة ،ع �ن��د االن �ت �خ��اب��ات
�أنتخب حتى ولو دفعوا ثمن ال�صوت كما �س�أذهب لأقرتع بورقة بي�ضاء ،لأن «ما يف
يفعلون دوماً».
حدا بي�ستاهل» ،فقط �س�أذهب لأن��ه من
• �آمنة زع��رور« :كل ما �أعرفه عن حقي �أن �أقرتع ،حتى و�إن كان املر�شحون
ال �ق��ان��ون امل�خ�ت�ل��ط أ�ن ��ه ي�ق���س��م ان�ت�خ��اب ال ميثلونني ب�شيء».
ال �ن��واب الـ� 128إىل ق���س�م�ين 64 ،وف�ق�اً
• جمعة الأ�سمر« :كنت �أمتنى �أن
ل�ل�ن�ظ��ام الأك �ث ��ري ،و 64وف �ق �اً للنظام يتم التوافق على �أي قانون انتخابي ،لكي
الن�سبي ،وب��ذل��ك ال ي��زع��ل أ�ح��د �إذ يتم يح�سم اجلدل وينتهي ظهور ال�سيا�سيني
اجلمع ب�ين القانونني اللذين يحوزان الغا�ضبني على ال�شا�شات عند ن�شرات
ع �ل��ى �أك �ب��ر ن �� �س �ب��ة ت � أ�ي �ي ��د ب�ي�ن ال �ك �ت��ل الأخ� �ب ��ار ب�ع��د ج�ل���س��ات�ه��م و��ص��راع��ات�ه��م
ال�برمل��ان �ي��ة ،ل�ك��ن ال �ق��ان��ون مل ي�ن�ج��ح يف املطولة ،ال �أعلم ماهية القانون املختلط،
�إن �ه ��اء اجل ��دل وال �ن �ق��ا���ش ال ��دائ ��ر ح��ول لأن �ن��ي م�ل�ل��ت م��ن م�ت��اب�ع��ة ت���ص��ري�ح��ات
القانون االنتخابي املنا�سب ،و�إن كان هذا النواب حول القانون االنتخابي ،بر�أيي
القانون ف�شل يف احل�صول على التوافق ،هناك �أمور �أهم �أتابعها بد ًال منهم».
ال �أعلم ما هو القانون الذي �سينجح يف
• جميل ع�ي�ت��اين« :ال �أع �ل��م �شيئاً
حتقيق ذلك».
عن القانون املختلط �سوى أ�ن��ه مقرتح
• م ��رمي ر� �ض��ا« :ن �ح��ن اللبنانيني من قبل الرئي�س نبيه بري ،و�أنا �أثق به
اعتدنا عند كل دورة انتخابية للمجل�س وبحكمه ك��ون��ه دائ �م �اً ي�ح��اول �أن يقرب
النيابي �أن ن�شهد اال�ستعرا�ضات ذاتها ،بني وجهات النظر املتباعدة ،و�أن يجمع
ويف النهاية يتم اعتماد قانون ال�ستني ال�سيا�سيني ب ��د ًال م��ن �أن يفرقهم ،هو
ك�م��ا ج ��رى ��س��اب�ق�اً ،لأن ال��وق��ت ي��داه��م �أدرى بالقانون االنتخابي الأن�سب ،لأنه
ال � �ن� ��واب ،ب �ب �� �س��اط��ة ن��واب �ن��ا ت�ق�ل�ي��دي��ون �أم�ضى �سنوات طويلة يف من�صبه كرئي�س
ويحبون احللول اجلاهزة واملعلبة والتي ملجل�س ال �ن��واب ،وال �أح ��د ي�ستطيع �أن
ك��ان��ت ت�ف��ر���ض عليهم ،ل��ذل��ك ال �أعتقد يدير املجل�س كما يفعل هو».
�أنهم �سيتو�صلون �إىل قانون جديد ،ال
هناء عليان
خمتلط وال من يحزنون».
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عربي
آفاق األزمة في تونس بعد اغتيال بـلـعيـد وانــكـشاف «الـنـهـضـة»
دخلت تون�س ،بعد اغتيال امل�ع��ار���ض �شكري بلعيد،
واالنتفا�ضة �ضد حكم ح��زب النه�ضة ،مرحلة جديدة
م��ن �أزمتها امل�ت��زاي��دة نتيجة ع��دم ح�صول �أي تغيري يف
ال�سيا�سات يلبي تطلعات ال�شعب يف حتقيق التنمية
االقت�صادية والعدالة االجتماعية ،وحترير البالد من
التبعية واالرتهان للدول الغربية اال�ستعمارية.
على �أن االغتيال ،وما �أدى �إليه من تداعيات ونتائج،
طرح الأ�سئلة ب�ش�أن �آفاق اخلروج من الأزمة؟
من خالل متابعة ومتحي�ص ما يجري من �أح��داث
يت�ضح الآتي:

�أوالً� :إن حزب النه�ضة بات يف و�ضع ال يُح�سد عليه
بعد انف�ضاح �سيا�ساته التي ت�شكل ا�ستمراراً ل�سيا�سات
النظام ال�سابق ،فهو يواجه انتفا�ضة �شعبية عارمة من
ناحية ،واحتداماً للخالفات وال�صراعات داخل �صفوفه
من ناحية ثانية ،وت�صدع االئتالف احلاكم الذي ير�أ�سه
من ناحية ثالثة ،على خلفية املوقف من دع��وة حمادي
اجلبايل ،رئي�س احلكومة و�أم�ين ع��ام النه�ضة ،ت�شكيل
حكومة من التكنوقراط للخروج من الأزمة.
وقد ك�شف ذلك حجم امل�أزق الذي �أ�صبح يتخبط فيه
حزب النه�ضة نتيجة افتقاده املتزايد لعنا�صر القوة التي

مكنته من الو�صول �إىل ال�سلطة ،ويف مقدمها الت�أييد
ال�شعبي ،والتما�سك الداخلي ،فالدعم ال�شعبي تال�شى،
بعد و�صوله �إىل ال�سلطة وانك�شاف �سيا�ساته املحافظة،
�أما التما�سك الداخلي ،ف�إنه ت�صدع بعد ا�ستقالة رئي�س
احل�ك��وم��ة اجل�ب��ايل نتيجة رف����ض رئي�س احل��زب را�شد
الغنو�شي ت�شكيل حكومة تكنوقراط للخروج من الأزمة،
وك��ذل��ك ا�ستقالة النائبة ع��ن النه�ضة عطية ،و�إع�لان
ت�أييدها ملوقف اجلبايل وانتقادها ملواقف الغنو�شي ،فيما
االئتالف احلاكم مل يعد موحداً يف املوقف ،بعد �إعالن
حزب التكتل ت�أييده مبادرة اجلبايل.
ثانياً :باملقابل ف ��إن املعار�ضة الي�سارية والوطنية
والقومية ازدادت �شعبيتها وقوتها ال�سيا�سية ،بالقيا�س
ملا كانت عليه قبل االنتخابات الأخرية ،وهو ما جتلى يف
املظاهرة املليونية التي خرجت يف ت�شييع بلعيد ،الذي
وحدها اغتياله خلف مطلب �إق��ال��ة احلكومة وت�شكيل
ح�ك��وم��ة �إن �ق��اذ وط �ن��ي ،غ�ير �أن ه��ذه امل�ع��ار��ض��ة ال ت��زال
قا�صرة وغري موحدة على �أ�سا�س برنامج تغيري �شامل،
ت�خ��و���ض ال�ن���ض��ال ع�ل��ى �أ��س��ا��س��ه ل�ق�ي��ادة ال���ش��ارع لتغيري
النظام و�سيا�ساته.

توقعات بانقسام حزب
«النهضة» رسميًا إلى
جناحين :األول يؤيد الجبالي
والثاني يؤيد الغنوشي
م�سرية ن�سائية يف العا�صمة تون�س رف�ضاً لقمع ال�شعب

(�أ.ف.ب).

جرائم واشنطن في اليمن ..باسم محاربة اإلرهاب
�صنعاء  -الثبات
قد ال يكون جديداً ما �سنقوله هنا عن لعبة «القاعدة» يف اليمن وعموم
املنطقة� ،إال �أن ا�ستمرار ال�صلف ا ألم�يرك��ي وال�ضربات اجلوية املتوالية يف
�إط��ار مالحقة عنا�صر «ال�ق��اع��دة» ،وب�ضوء �أخ�ضر م��ن الرئي�س االنتقايل،
يحتم علينا مواكبة هذه التطورات امل�ؤ�سفة ،بالتنبيه �إىل خماطر ال�سكوت عن
جرائم وا�شنطن يف اليمن ،والتي تتخذ من احلرب على الإرهاب �ستاراً ملمار�سة
عدوانها على �شعب ت�أبى غالبيته االنبطاح لل�سيا�سات الأمريكية مهما كانت
مربرات ال�سا�سة املولعني بالواقعية االنهزامية.
يُقتل الع�شرات من �أبناء اليمن ،يف عدوان �أمريكي �إرهابي ،وال يُعرف �أي
جرم ارتكبوه �سوى �أنهم متهمون باالنتماء �إىل تنظيم «القاعدة» ،وهي تهمة
ال ميكن الركون �إليها يف ت�سويغ قتل مواطن ميني حتى و�إن كان قد ارتكب
جرمية ك�برى ،ذل��ك �أن الق�ضاء وح��ده من ميلك حق احلكم ب��الإع��دام وفقاً
لقاعدة الق�صا�ص ال�شرعي ،ودون ذلك ت�صبح عملية تعقّب عنا�صر القاعدة
بالطريان القاتل جرمية �إرهابية ال تقل ب�شاعة عن اجلرائم التي يعلن تنظيم
«القاعدة» تبنيها بني الفينة والأخرى.
املعاجلة الأم�ن�ي��ة وح��ده��ا لي�ست كافية للحد م��ن ه��ذا اخل�ط��ر ،ول��و كان
ب�إمكان القوة �أن ت�صد الفكر ،لتال�شت خاليا «القاعدة» �إثر احلرب الدولية
على �أفغان�ستان وال�ع��راق ،ثم ما ج��رى من مالحقات لعنا�صر «القاعدة» يف
باك�ستان واليمن وال�صومال ،وغريها.
لكن على العك�س من ذلك ،تت�صاعد قوة التنظيم وعملياته وفقاً ل�سيناريو
مت�سق ومطامع التو�سع الأمريكي يف هذا البلد �أو ذاك ،حتى مل يعد �سراً القول

�إن لال�ستخبارات الأمريكية �ضلعاً كبرياً يف �صناعة القاعدة ،وا�ستغالل احلرب
على الإرهاب لقمع احلكومات وال�شعب ،ولفر�ض �سيا�سات البيت الأبي�ض على
�أجندة كثري من دول املنطقة.
امل�ؤ�سف �أن ا�ستخبارات ال��دول ال�شريكة للواليات املتحدة يف حربها على
الإرهاب ،باتت جزءاً من عملية �صناعة وا�ستثمار «فوبيا القاعدة» ،ولن جتد
�أحداً يعوّل عليه ميكنه تربئة النظام ال�سابق يف انخراطه مع وا�شنطن يف هذه
احل��رب املفتوحة ،بل كان حتالف �صالح وانخراطه يف احل��رب على الإره��اب،
من الأ�سباب التي �ساعدته على البقاء يف ال�سلطة ،رغم احلالة املرتدية التي
عا�شتها اليمن ،مبختلف امل�ستويات ،خالل الع�شرية التي �سبقت اندالع الثورة
ال�شبابية ال�شعبية ،و كما هو وا�ضح للعيان ،ف�إن التدخل الأمريكي  -اخلليجي
وفر�ض الت�سوية ال�سيا�سية ،كان بهدف احلفاظ على الأ�شخا�ص والأجهزة
التي كانت �ضمن �أدوات احلرب على الإرهاب ،وعلى ر�أ�سها جهازا الأمن القومي
والأم��ن ال�سيا�سي ،و�إذا كان الرئي�س هادي قد ا�ضطر حتت ال�ضغط ال�شعبي
إلج��راء تغيريات يف جهاز الأم��ن القومي ،فما ي��زال ال�س�ؤال :م��اذا عن جهاز
الأمن ال�سيا�سي الذي ما يزال ع�صياً على التغيري؟
وب�ع�ي��داً ع��ن ه��ذه اجل��زئ�ي��ة ،يبقى ال���س��ؤال الأك�ب�ر :مل��اذا ت�ستمر �سيا�سات
�صالح يف التعامل مع أ�م�يرك��ا و«ال�ق��اع��دة»؟ ومل��اذا يبدو الرئي�س ه��ادي �أكرث
انقياداً لوا�شنطن من �سلفه الذي طاملا ا�شتكى �سا�سة وا�شنطن من مراوغاته
و�أكاذيبه؟
لن جند جواباً �شافياً �إال على طريقة «التطبيل» والت�ضليل يف �آن ،وكالهما
ال يخدم احلقيقة التي تتناثر �أ�شال�ؤها مع كل �ضربة جوية ت�ستهدف مواطنني
مينيني منكوبني بتهمة «القاعدة».

ثالثاً :تنامي ح�ضور اجلماعات ال�سلفية املتطرفة،
التي ا�ستغلت الأزم ��ة ،وت��راج��ع دور ال��دول��ة لرتفع من
م�ستوى ا�ستفزازها لل�شارع ،عرب تقدمي نف�سها بدي ًال
ع��ن ال��دول��ة يف حفظ الأم��ن ،وقيامها بت�سيري دوري��ات
غري م�سبوقة ،يف مناطق عدة �شارك فيها الع�شرات من
عنا�صرها امل�سلحني ب��ال�ه��راوات �إىل جانب رف��ع أ�ع�لام
تنظيم القاعدة ،الأم��ر ال��ذي �أث��ار قلق وحفيظة النا�س
الذي ت�صدوا يف بع�ض الأحياء لهذه العنا�صر ومنعوها
من الدخول �إليها.
وقد �ضاعف من هذا القلق احلديث عن عودة �آالف
عنا�صر «ال�ق��اع��دة» م��ن �سورية بعد ف�شلهم يف حتقيق
هدفهم ب�إ�سقاط الدولة الوطنية املقاومة هناك ،و�سعي
«ال �ق��اع��دة» �إىل ا��س�ت�غ�لال ال�ف��و��ض��ى احل��ال �ي��ة لفر�ض
�سيطرتها الأمنية على بع�ض املناطق يف م��وازاة �سلطة
الدولة ،على غرار ما ح�صل يف اليمن.
�آفاق الأزمة
يف ظل هذا الواقع ،تبدو تون�س ت�سري يف اجتاه �أزمة
مفتوحة على عدة احتماالت:
االحتمال الأول� :أن ت�ؤدي ا�ستقالة اجلبايل �إىل �إدخال
البالد يف مرحلة من التجاذب ال�سيا�سي ب�ش�أن ت�شكيل
احلكومة اجلديدة ،خ�صو�صاً �إذا �أ�صر حزب التكتل؛ �أحد
املكونات الثالثة للإئتالف احلاكم ،على موقفه يف ت�أييد
ت�شكيل حكومة تكنوقراط ،وه��و ما �سي�ؤدي �إىل ازدي��اد
حدة الأزم��ة املتفجرة �أ�ص ًال يف ال�شارع ،يف ظل ا�ستمرار
حزب النه�ضة على موقفه املت�صلب ،وعدم ح�صول انق�سام
داخله على خلفية ا�ستقالة اجلبايل.
االحتمال الثاين� :أن تقود ا�ستقالة اجلبايل �إىل
اح �ت��دام ال���ص��راع داخ��ل ح��زب النه�ضة ب�ين اجلناح
ال ��ذي ي � ؤ�ي��د م��وق�ف��ه ،وب�ي�ن اجل �ن��اح امل�ت���ش��دد ال��ذي
ي�ق��وده الغنو�شي وي�صر على التم�سك بال�سلطة،
ك�م��ا ه��و وا� �ض��ح م��ن م��وق�ف��ه ح�ت��ى الآن ،وم�ث��ل ه��ذا
االحتمال قد ي�ؤدي �إىل خلط للأوراق داخل احلزب
تدفع الغنو�شي �إىل �إبداء املرونة ال�سيا�سية الحتواء
ذل��ك ،واملحافظة على وح��دة حزبه ،وبالتايل �إيجاد
خمرج و�سط بني موقف الطرفني ،يتمثل باملوافقة
على ت�شكيل حكومة �سي�سا�سيني وتكنوقراط ،ت�سلم
فيها ال��وزارات ال�سيادية مل�ستقلني ل�ضمان الإ�شراف
على االنتخابات املقبلة وامت�صا�ص ح��دة املعار�ضة
وغ�ضب ال�شارع.
االح �ت �م ��ال ال � �ث� ��ال� ��ث� :أن ي �ق ��ود جن� ��اح ال�غ�ن��و��ش��ي
باملحافظة على متا�سك ح��زب��ه ،على �أ��س��ا���س التم�سك
مب��وق�ف��ه ال��راف����ض للتخلي ع��ن ال���س�ل�ط��ة� ،إىل ت��أج��ج
ال�صراع ال�سيا�سي من جهة ،وزيادة ا�شتعال االنتفا�ضة
ال�شعبية �ضده من جهة �أخرى ،وبالتايل� إدخال تون�س
يف مرحلة من عدم اال�ستقرار والفو�ضى ،تطول مدتها
ن�سبياً ،وتكون مفتوحة على احتمال من اثنني:
1ـ حدوث فرز �سيا�سي وبلورة القوى الراديكالية
ائ �ت�ل�اف �اً ي �ط��رح ب��رن��اجم �اً ل�ت�غ�ي�ير ال �ن �ظ��ام احل��اك��م
تغيرياً جذرياً ،وبناء نظام جديد متحرر من التبعية
للغرب ،وينتهج �سيا�سات اقت�صادية تنموية تردم الهوة
ال�سحيقة ب�ين ال��ري��ف وامل��دي�ن��ة ،وت��وف��ر ف��ر���ص العمل
وحتقق العدالة االجتماعية.
2ـ� أن ي ��ؤدي ع��دم ح�صول ه��ذا ال�ف��رز ال�سيا�سي،
و�سيادة الفو�ضى ،وا�ستفحال خطر تنظيم القاعدة،
�إىل توفري املناح لتدخل اجلي�ش لفر�ض الأمن و�إعادة
اال�ستقرار وت�شكيل حكومة حمايدة ت�شرف على �إجراء
االنتخابات لت�أمني ت��داول ال�سلطة من جديد ،ومثل
هذا االحتمال ،قد ال يكون بعيداً عن تفكري الغرب.

ح�سني عطوي
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الـبـحـــريـــن ..الحليف األمـيـركــي غــير اآلمـــن

خالل مواجهات بني ال�شعب واجلي�ش متعدد اجلن�سيات يف البحرين

(�أ.ف.ب).

م��ع إ�ط�ف��اء ال�شمعة الثانية م��ن عمر ث��ورة
��ش�ع��ب ال�ب�ح��ري��ن امل �ت��وق��دة اجل� ��ذوة ال�سلمية،
وال�ف�ع��ال�ي��ات ال�ي��وم�ي��ة ن �ه��اراً ول �ي�ل�اً  ،ي �ب��دو �أن
ال�صراع يتجه �إىل �أتون جديد� ،سيما �أن العامل
ب�سلطاته الر�سمية �أخ��ذ على عاتقه �أن يكون
بحق «ال�شيطان ا ألخ��ر���س» وبرعاية ال�شيطان
الأكرب.
فبالتزامن م��ع ال��ذك��رى الثانية ل�ث��ورة 14
فرباير كما يطلق عليها �شعب البحرين ،دعت
ال�سلطات �إىل جل�سات مباحثات إ�ج��رائ�ي��ة مع
ق��وى املعار�ضة ،لو�ضع �أ�س�س مفرت�ضة حلوار
م�أمول ،وه��ذا احل��وار ال��ذي تبني �أن ال�سلطات
مل تكن لتقبله حقيقة ولو �شكلياً لوال و�صولها
�إىل اجلدار ،وف�شل كل عمليات القمع والرتهيب
وال�سجن والقتل املتعمد من �شكيمة املعار�ضة،
�أو حرف الثورة عن �سلميتها.
�إال �أن ما �أف�ضت �إليه اجلل�سة الإجرائية ،من
حيث املعلن ،هو التوافق على اعتماد م�صطلح
«احلوار» ولي�س التفاو�ض ،وكذلك �أن احلكومة
طرف �أ�سا�سي يف حوار التوافق الوطني ،وهذه
ال�ن�ق�ط��ة م�ه�م��ة� ،إذ �إن ال���س�ل�ط��ة دف���ش��ت ق��وى
موالية لها �إىل احل��وار ،لتبدو وك�أن اخلالفات
بني قوى �سيا�سية وهي الراعي ال�صالح ،ولي�ست
ال�سلطات واحل�ك��م هما �أ��ص��ل العلة ،وامل�شاكل
املت�أتية عن حكم لعائلة خليفة منذ  233عاماً.
ل�ك��ن خ�لاف �اً ل�ه��ذه امل�ظ�ه��ري��ة ال�ت��ي �أرادت �ه��ا
ال�سلطات ،ف�إن اجلوهر احلقيقي الذي هدفت
�إليه ،هو مترير الذكرى ب�شكل ال يكون عا�صفاً،
وهو ما تنبهت �إليه القوى املعار�ضة و�أبقت على
الفعاليات املقررة ،والتي واكبت ب�إ�صرار جل�سة
ا إلج��راءات مب�سريات هي الأو�سع والأ�شمل� ،إذ

ُ
لماذا رمي العراق من جديد في دوامة العنف األعمى؟
يكاد ال مير �أ�سبوع يف العراق من دون �أن يح�صد
القتل اجل�م��اع��ي ال�ع���ش��رات �أو امل�ئ��ات م��ن املواطنني
ال�ع��راق�ي�ين ،و�إذا ك��ان ال�ف�ق��راء ال�ع��راق�ي��ون ه��م من
يدفعون الثمن م��ن دمهم وحياتهم ،ف ��إن التفجري
الإرهابي الإجرامي الأخ�ير يف مطلع هذا الأ�سبوع،
طال دفعة واح��دة عدة مناطق و�أحياء فقرية ،تكرث
فيها امل �ح��ال وال�ب���س�ط��ات وال�ت�ج�م�ع��ات ال�سكانية يف
العا�صمة العراقية بغداد ،ودون �أن يكون فيها بالطبع
�أي م�س�ؤول �سيا�سي �أو مركز حكومي ،لأن الهدف
بب�ساطة ،ه��و ال�ق�ت��ل ول�ي����س غ�ي�ره ،وذه �ب��ت ا ألم ��ور
بتنظيم القاعدة �إىل االبتهاج بهذه املجزرة اجلماعية
التي اعرتف فيها ،م�صوراً �أنها فتح كبري ،بحيث ت�أتي
هذه التفجريات تطبيقاً عملياً لدعوات التحري�ض
وال�ك��راه�ي��ة ،التي تغذيها ك��ل م��ن قطر وال�سعودية
وتركيا و«�إ�سرائيل» ،وهدفها بب�ساطة ا�ستجالب ردات
فعل م�شابهة يف �أماكن �أخرى من بالد الرافدين.
ثمة حقيقة باتت وا�ضحة وهي �أن هذه ال��دول،
وب�ع���ض�ه��ا غ� ��ارق يف ظ�لام�ي�ت��ه ،وب�ع���ض�ه��ا غ� ��ارق يف
عن�صريته ،تخ�ضع لإدارة واح��دة ومعلم واح��د ،هو
ال�سيد يف وا�شنطن الذي يوزع الأدوار.
ويرى املتابعون �أن �أهم م�شروع لدى هذه الدول
ال�ت��ي ��ص��ار يجمعها ن��وع م��ن احل�ل��ف غ�ير املقد�س،

وله ا�س�ستتباعاته يف تنظيمات و�أف��راد ،وجمموعات مقر تدريب وا�ستخبارات و�إ�سناد لهذه اجلماعات،
�إرهابية ،بع�ضها يبدو للوهلة الأوىل �أنها حمارب �إ�ضافة �إىل �أدواره��ا ال�سيا�سية امل�شبوهة التي تقوم
عنيد �ضد الأمريكي ،ويتلقى أ�ف��راده وحتى قياداته على �أطماعها التاريخية يف العراق و�سورية و�إىل ما
�أحياناً �ضربات قاتلة من ه��ذا الأم�يرك��ي ،وبع�ضها �أبعد منهما.
يبدو �أنه منفلت من عقاله يعمل حل�سابه وقناعاته،
وي�شري هذا الدبلوما�سي �إىل �أن رو�سيا �أبلغت عرب
هو �أن ال ي�شعر العراق و�سورية ب��أي ا�ستقرار ،و�أن قنواتها املختلفة من يعنيهم الأمر يف �أكرث من دولة
تبقى هاتان الدولتان يف �سعري الأزم��ات واحل��روب ،عربية ،ويف �أك�ثر م��ن عا�صمة ك�برى ويف مقدمها
و�أن تتحوال �إىل م�لاذات جلماعات القتل والإره��اب وا�شنطن� ،أن ما يح�صل الآن يف �سورية ويف العراق،
التي تتوزع على كل الأمكنة ،وثمة أ�م��وال �ضخمة ال ميكن �أن ي�ستمر ،ف��ال��دب الرو�سي م��ا زال ق��ادراً
قررتها قطر وال�سعودية لهذه اجلماعات ،من �أجل على �أن يخبط بقدمه على الأر�ض ،حيث ترتدد �آثار
�أن تتمدد �إىل ما حولها ،وت�شق طريقها نحو �آ�سيا قنبلة بيونغ يانغ يف �سيول وطوكيو ،وطارق الها�شمي
الو�سطى والقوقاز ،ثم الو�صول �إىل العمق الرو�سي ،لن ي�ستطيع �أن يقود من �أنقرة �سوى التنعم ببع�ض
م ��روراً بالطبع ب ��إي��ران ،وب��ذل��ك يتم الأخ ��ذ بالث�أر امل�لاي�ين ال�ق�ط��ري��ة �أو ال���س�ع��ودي��ة ،ال �ت��ي ق��د تكون
من نبوخذ ن�صر ال��ذي �سبى اليهود ،وم��ن باباوات �ضرورة يف فرتة مقبلة لدفع تعوي�ضات ملا �سلب من
الفاتيكان من �أ�صل �سوري قبل الألف امليالدي الأول ،حلب ،ومن كرد�ستان العراق ..ثم �أن جدول الأعمال
مبا يعني ذلك العودة �إىل خط �أنابيب الغاز «نوباكو» للقاء بوتني � -أوب��ام��ا املرتقب نظم ،و آ�خ��ر ات�صال
الذي ميتد �إىل ال�ساحلني الرتكي وال�سوري ،ومعهما بني الفروف وكريي �أكد �ضرورة تهدئة الأو�ضاع يف
اللبناين بالطبع.
غربي و�شرقي �آ�سياُ ،ت��رى م��اذا �سيفعل حمدا قطر
وي�ؤكد دبلوما�سي رو�سي �أن هناك وثائق و�صوراً و��س�ع��ود الفي�صل ،خ�صو�صاً �أن ثمة اج�ت�م��اع��ات ال
ح��ول التغطية املالية التي تتوفر لهذه اجلماعات يعرف بها �أحد بني جرناالت رو�س و�إيرانيني؟
املتطرفة يف داخل �سورية والعراق ،ويف �أمكنة توزعها
�أحمد الطب�ش
امل�ستحدثة ،خ�صو�صاً يف تركيا ،ال�ت��ي حت��ول��ت �إىل

السلطات في البحرين
في غاية اإلرهاق..
فيما المعارضة
استكملت خبرتها

حدثت يف �أكرث من �ستني منطقة دفعة واحدة،
رغ��م ا إلج ��راءات الأمنية والبط�ش والإره ��اب،
وب��دع��م م��ن ال �ق ��وات ال �� �س �ع��ودي��ة ال �ت��ي ع��ززت
وحداتها بقوات �أخرى� ،إ�ضافة �إىل وحدات من
دولة الإمارات.
والواقع �أن جمهور املعار�ضة كان يف غالبيته
غري م�ؤمن باحلوار ،وقد ثبتت ر�ؤيته الفطرية
بعدما �أقدمت قوات الأم��ن على قتل فتى (17
عاماً) ب�إطالق ر�صا�ص «ال�شوزن» عليه مبا�شرة،
و�أي�ضاً ا�ست�شهاد �شابة يف الثالثني من عمرها.
وم ��ا ي�ث�ب��ت �أن ال���س�ل�ط��ات ال ت��ري��د ح ��واراً
�إال لك�سب ال��وق��ت ،تبحث خالله ع��ن �أ�ساليب
جديدة مبعونة اخل�براء الربيطانيني الذين
ا��س�ت�ق��دم�ت�ه��م ،ه��و ا إلع �ل��ان ع��ن ��ض�ب��ط خلية
و��ص�ف�ت�ه��ا ب� أ�ن�ه��ا «�إره��اب �ي��ة» وت�ن�ق��ل عنا�صرها
الثمانية ب�ين �إي� ��ران ول�ب�ن��ان وال �ع��راق ،وذل��ك
بالتعاون مع �سلطنة عمان ،وهذا الإعالن لي�س
الأول م��ن ن��وع��ه ،وق��د ح�صلت �سوابق مماثلة
�سرعان ما طواها الزمن بعدما ف�شلت ال�سلطات
يف ت�سويقها ،وحتقيق املبتغى منها ،ويبدو �أن
املبتغى امل ُ�ل��ح الآن ،ه��و ن�سف م��ا ات�ف��ق عليه يف
اجلل�سة ا إلج��رائ�ي��ة ،بعد �أن رف�ض رع��اة نظام
البحرين  -ال�سعودية  -ذلك خوفاً من انعكا�س
ذلك على الداخل وا�ضطرار �آل �سعود ملحاورة
ال�شعب يف جند واحلجاز.
يف احلقيقة ،وعلى رغم توا�ضع مطالب ثورة
البحرين ،هذه الثورة املظلومة واملت�ألقة يف �آن،
ي�ق��ف ال �ع��امل م�ت�ف��رج�اً ،ال ب��ل بع�ضه متواطئ
وب �ع �� �ض��ه ا آلخ � ��ر م �ت � آ�م��ر ،م ��ا دف ��ع ت���ش�ك�ي�لات
معار�ضة �إىل طلب امل��ؤازرة املعنوية من ال�صني
ورو�سيا لقدرتيهما امل��وازي��ة يف جمل�س الأم��ن،
ال �سيما مقابل �أمريكا التي يرابط �أ�سطولها
اخل��ام ����س يف ال�ب�ح��ري��ن ،دون �إغ �ف��ال ال�ت��أث�ير
الربيطاين �أي�ضاً.
لي�س من �شك �أن ال�سلطات يف البحرين يف
غاية الإرهاق ،فيما املعار�ضة ا�ستكملت خربتها،
ومل ي �ع��د أ�م��ام �ه��ا � �س��وى اج �ت��راح ح��ل ك��ام��ل،
بعدما �أ�صبح ال�صراع الآن بني قطبني؛ �أولهما
ديكتاتوري ومُ�صر على التم�سك بالديكتاتورية،
وا آلخ��ر يريد �إنهاء جحيم الديكتاتورية ،وما
ي�ؤكد ذل��ك ،تقرير ملعهد «كارنيغي» الأمريكي
حتت عنوان «احلليف غري الآمن» ،يف خال�صته
�أن الإ�صالحات ال�سيا�سية يف البحرين �أ�صبحت
يف حد ذاتها واحدة من ال�ضرورات اال�سرتتيجية
للواليات املتحدة ،كما �ضرورة تدابري حا�سمة
ل��درء مزيد من زعزعة اال�ستقرار التي ميكن
�أن ت�ع��ر���ض امل���ص��ال��ح ا ألم�ي�رك �ي��ة وامل��واط �ن�ين
الأمريكيني للخطر.
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إيران نووية ..وداعًا «ديمونا»

الرئي�س الإيراين حممود �أحمدي جناد

(�أ.ف.ب).

�أعلن الرئي�س الإيراين حممود �أحمدي جناد،
�أن �إيران �أ�صبحت دولة نووية ،وهذا عنوان عام
يحمل كل املعاين (ال�ن��ووي الع�سكري والنووي
ال�سلمي) ،وكل ما يتعلق بال�صناعات والن�شاطات
املتعلقة بالربنامج النووي.
الت�صريح الإيراين يهدف �إىل �إبالغ الر�سائل
الآتية:
�إب�لاغ �أمريكا والعامل الغربي �أن املفاو�ضات
لوقف الربنامج النووي الإيراين غري جمدية،
لأنها �ستناق�ش �أمراً قد �أُجنز ،وبالتايل ال جدوى
من انعقادها.
�إب�ل�اغ دول الـ«� »1+5أن التفاو�ض ل��ن يكون
على الربنامج النووي الإيراين ،بل على ال�سالح
ال �ن��ووي يف املنطقة وال �ع��امل ،ان�ط�لاق�اً م��ن �أن
�إيران �صارت �شريكاً فعلياً يف املنظومة النووية،
ولذا فهي ت�شارك حلماية الأر���ض و�سكانها من
انت�شار ه��ذه الأ�سلحة ،وال بد من حتجيم هذا
ال�سالح اخلطري ،ولتعلن �أي�ضاً �أنها �ست�ستخدم
ال �� �س�لاح ال �ن ��ووي ل�ل�م�ق��اي���ض��ة؛ ل�ل�ق���ض��اء على
الأ�سلحة النووية ولي�س على الب�شر واحلجر.
�إعالن �إيران نف�سها دولة نووية ر�سالة مبا�شرة
وعاجلة للعدو «الإ�سرائيلي» ب�أن التفوق النوعي
واال�سرتاتيجي الذي ميلكه عرب ال�سالح النووي
وم�ف��اع��ل دمي��ون��ا ق��د �سقط ب��ال �ت��وازن ال��ردع��ي
مع النووي الإي��راين ،و�أن قوى املقاومة �صارت
متلك قدرة نووية ،ولذا فهي قادرة على تعطيل
هذا ال�سالح النووي «الإ�سرائيلي» بطريقتني:
ميدانية ع�بر الق�صف ال�صاروخي م��ن عدة
جهات (لبنان و�سورية وفل�سطني و�إيران ،ورمبا
العراق).

ع�ب�ر ال ��رد الإي� � ��راين اال� �س�ترات �ي �ج��ي ،ك��ون��ه
�شريكاً وراعياً ملحور املقاومة يف املنطقة.
كما �أن �إيران توجه ر�سالة �إ�ضافية �إىل الدول
امل�ست�ضعَفة وال��دول اال�ستعمارية يف �آن واح��د؛
ب ��أن ال�شعوب �صاحبة الإرادة وامل� ؤ�م�ن��ة بحقها
ميكنها �أن تتطور وتتعلم لتتكامل قوة الإميان
م��ع ق ��وة ال �ع �ل��م ،و�أن �إي � ��ران مت�ت�ل��ك م�ق��وم��ات
الدولة القوية التي و�صلت �إىل الف�ضاء ،ومتلك
امل�ن�ظ��وم��ة ال�ع�ل�م�ي��ة واالق �ت �� �ص��ادي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة
والدميقراطية التي ت�ؤهلها لتكون دولة عظمى
يف املنطقة والإق �ل �ي��م كمرحلة �أوىل ،ولتك�سر
احتكار ال��دول اخلم�س ال�ك�برى ملجل�س الأم��ن
ال��دويل بعد احل��رب العاملية الثانية ،ولتنادي
مع الهند والربازيل واليابان وغريها ب�ضرورة
�إع��ادة ت�شكيل امل�ؤ�س�سات الدولية ،ويف مقدمها

صار للمقاومة سالح
نووي وطائرة من دون
طيار ومنظومة دفاع جوي
وبحري وذراع سياسي

«الطائرات غير المأهولة» تحتل المكانة األولى
في الحرب الصهيونية  -األميركية على المنطقة
يف خطابه الأخري حول «حالة االحتاد» الأ�سبوع املا�ضي ،عر�ض الرئي�س الأمريكي
باراك �أوباما بع�ض جوانب اال�سرتاتيجية الع�سكرية اجلديدة يف ال�شرق الأو�سط ،التي
كان قد �أعلنها يف منت�صف العام املا�ضي ،وق��ال« :ال نحتاج �إىل �إر�سال ع�شرات الآالف
من ابنائنا وبناتنا �إىل اخلارج الحتالل البلدان الأخرى ،وبد ًال من ذلك� ،سن�ساعد دو ًال
مثل اليمن ،وليبيا ،وال�صومال ،كي تتوىل بنف�سها املهمات الأمنية ،ونتعاون مع احللفاء
لنقل القتال �إىل مواقع الإرهابيني ،كما فعلنا يف مايل ،وحيث تدعو ال�ضرورة� ،سن�ستمر
بالتدخل املبا�شر ،بالو�سائل الع�سكرية املتوفرة لدينا� ،ضد الإرهابيني الذين ي�شكلون
خطراً داهماً على الأمريكيني».
ت�ن��درج «ال�ط��ائ��رات ب�لا ط �ي��ار» ،ال��درون��ز ،على ر�أ� ��س الئ�ح��ة «ال��و��س��ائ��ل الع�سكرية
املتوفرة« ..للتدخل الأمريكي املبا�شر ،وقد يعتقد بع�ض املراقبني �أن �إدخال هذا النوع
من ال�سالح يف اخلدمة الع�سكرية على نطاق وا�سع يف الغرب ،هو جمرد خيار تقني وفني،
بينما ي�شكل يف الواقع عنوان اال�سرتاتيجية احلربية اجلديدة ،التي تعتمدها الواليات
املتحدة والكيان ال�صهيوين �ضد �شعوب ودول العاملني العربي والإ�سالمي ،وي�أتي يف
�سياق تطوير مبد�أ «احلرب بال جنود» ،الذي ن� أش� من رحم مفهوم الوحدات القتالية
ال�سرية التي ا�ستخدمتها ال�سي �أي �إيه �إبان احلرب الباردة ،والفيالق «الإ�سرائيلية» التي
وحّ دت قيادتها منذ عام للقتال خفية «وراء خطوط العدو».
�صحيح �أن البنتاغون بد�أ با�ستخدام الدرونز لتنفيذ املهام القتالية على احلدود
الباك�ستانية -الأفغانية يف عهد الرئي�س ال�سابق ج��ورج بو�ش ،ولكن ا�ستخدامها
ت�ضاعف ع�شرات امل��رات يف عهد �أوباما� ،إذ �أ�صبحت من �أب��رز الأ�سلحة التي تالئم
اال�سرتاتيجية اجلديدة املعتمدة ملنطقة ال�شرق الأو��س��ط و�شمال �أفريقيا ،وهذه
اال�سرتاتيجية حت��دد طبيعة العمليات الع�سكرية خ�لال امل��رح�ل��ة اجل��دي��دة من
م�سل�سل «احلرب على الإرهاب».
�إن الدرونز ،بحد ذاتها ،لي�ست معقدة تقنياً �أو �أكرث تطوراً وفعالية من الطائرات
احلربية �أو القاذفات امل�أهولة ،فهي غري قادرة على العمل يف �سيناريوهات معينة فيها

جيو�ش كال�سيكية على «�أر� ��ض ال�ع��دو» ،كما يف حالة �سورية و�إي ��ران م�ث�لاً ،لأن هذه
اجليو�ش متلك احلد الأدن��ى ال�ضروري من الو�سائل الدفاعية لتعطيل دور الدرونز
�أو �إ�سقاطها ب�سهولة ،ولهذا تفرت�ض اال�سرتاتيجية اجلديدة �أن تكون «الأه��داف» يف
مناطق «�آمنة» ال تتوفّر فيها �أي و�سائل كفيلة بردعها.
ولهذا تعمل الدرونز بح ّريّة كاملة فقط يف حالتني� ،إم��ا تبعاً التفاقات �أمنية مع
احلكومات املعنية يف البلدان امل�ستهدفة ،كما يف اليمن وباك�ستان وم��ايل� ،أو يف الدول
الفا�شلة التي ال ت�ستطيع �ضبط �أمنها الذاتي يف �أج��واء احلرب الأهلية� ،أو مع انت�شار
الفو�ضى الداخلية كما يف ال�صومال وليبيا وغريهما.
ويف �ضوء انهيار� ،أو ت�ضع�ضع ،الت�شكيالت الع�سكرية «الكال�سيكية» للأنظمة التي
�أطاحتها موجة «الربيع ال�ع��رب��ي» ،وتعاظم احتمال ن�شر الفو�ضى ،وخطر التفتيت
والتق�سيم ،يربز الدور اال�سرتاتيجي لطائرات الدرونز يف احلروب املبيتة �ضد �شعوب
ه��ذه البلدان ،فثمة اجت��اه مت�صاعد نحو العنف الداخلي يف �أقطار «الربيع العربي»
وانتعا�ش اجلماعات امل�سلحة ،املن�سوبة لتنظيم القاعدة ،وهو ال�سيناريو «املثايل» الذي
تفت�ش عنه ق��وى ال�ع��دوان ،لتربر تدخلها املبا�شر بحجة �ضرب الإره��اب دون احلاجة
لإر�سال ع�شرات الآالف من اجلنود ،و�آالف الأطنان من املعدات الع�سكرية املتطورة.
متلك طائرات الدرونز احلديثة موا�صفات وميزات جتعلها ال�سالح املف�ضل لتنفيذ
اال�سرتاتيجية اجل��دي��دة ،لأنها ق��ادرة على ر�صد الأه��داف بدقة عالية ،وتنفيذ املهام
ال�صغرية والكبرية على حد �سواء ،كاغتيال الأفراد واجلماعات ،وتدمري املن�ش�آت واملخابئ
الع�سكرية ،بينما ت��دار م��ن «غ��رف عمليات» ،م�ؤلفة م��ن �أج�ه��زة كمبيوتر وات�صاالت
متطورة ،وي�شغلها موظّ فون مدنيون من ال�شبان املدمنني على الألعاب االلكرتونية،
وبعيدة �آالف الأميال عن «ميدان املعركة» ،الذي ال ي�صح ت�سميته بهذا ،بل هو ميدان
للقتل والإجرام بدم بارد ،من دون ح�سيب �أو رقيب.

عدنان العربي

جمل�س الأمن ،لي�ضم هذه الدول التي جتاوزت
�إي��ران بع�ضها (فرن�سا وبريطانيا) على جميع
امل�ستويات ،ولذا ف�إن �إيران تفتح مرحلة جديدة
ع�ل��ى م���س�ت��وى ال���س�ي��ا��س��ة ال��دول �ي��ة ،وه ��ي ال�ت��ي
ا�ستطاعت عرب �ساحة ال�صمود ال�سوري خالل
العامني املا�ضيني من �إع��ادة فتح الأب��واب �أم��ام
رو�سيا ال�ستعادة دورها الدويل ،و�إحداث التوازن
مع �أمريكا ،وحتييد جمل�س الأمن و�إ�سقاطه من
اليد الأمريكية ،وك�أن �إيران تعطّ ل هذه امل�ؤ�س�سات
والتدخل الع�سكري واخل��ارج��ي بوا�سطة ال��دور
ال��رو� �س��ي ال ��ذي مي�ل��ك امل�ق�ع��د ال�ت�م�ث�ي�ل��ي ،لكنه
مل ي��ك ق ��ادراً على الت�صدي ،وال ميلك القرار
والإرادة والقوة ،ف�أعطته �إيران ال�ساحة والقوة،
وحتملت مع �سورية واملقاومة يف لبنان ال�ضغوط
ودف��ع الأث�م��ان ،و�أخ��ذت من رو�سيا قوة التمثيل
واحل�ضور ال��دويل مقابل ال��دور الأمريكي� ،إىل
�أن ا�ستيقظ ال��رو���س ال�ستعادة �أجم��اده��م التي
اندثرت مع انهيار االحتاد ال�سوفياتي ،وتنبهوا
ملا ينتظرهم من �أحداث عرب «املارينز التكفريي»
الذي تديره �أمريكا ،ومتوّله دول اخلليج ،والذي
�سيُنقل �إىل ال�شي�شان و�شمال القوقاز ال�ستنزاف
ال��دب ال��رو��س��ي ،لإرب��اك��ه وحت�ي�ي��ده ع��ن امل�شهد
ال� ��دويل ب � أ�ح ��داث داخ �ل �ي��ة ،يف ��س�ي�ن��اري��و م�ك��رر
ت�شهده دول ما ي�سمى «الربيع العربي الدموي»،
الذي �أ�سقط احلاكم لكنه خرّب البالد ،ومل ينتج
دُو ًال بل طوائف ومذاهب وميلي�شيات وقبائل.
ال �ن��ووي الإي � ��راين م�ع��ادل��ة ال �ق��وة اجل��دي��دة
مقابل ال�ن��ووي «الإ�سرائيلي» لإ�سقاط التفوق
ال �ن ��وع ��ي واال� �س�ت�رات �ي �ج ��ي ،لإب � �ق ��اء احل� ��روب
«الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة» يف دائ ��رة احل ��روب الكال�سيكية
والنظامية ،م��ن دون ا�ستعمال �أ�سلحة الدمار
ال �� �ش��ام��ل ،و�إذا ب�ق�ي��ت «�إ� �س��رائ �ي��ل» ��ض�م��ن ه��ذه
ال��دائ��رة فهي اخلا�سرة حُ كماً ،نتيجة اخللل يف
رقعة اجلغرافيا (فل�سطني املحتلة) وم�ساحتها
ال�صغرية و�شكلها الطويل قليل العر�ض ،ونتيجة
العجز عن ت�أمني القدرات الع�سكرية الب�شرية
«حم��دودي��ة الأع ��داد يف اجل�ي����ش» ،وال��ذي مييل
�إىل �صالح ق��وى امل�ق��اوم��ة�� ،س��واء على م�ستوى
اجلغرافيا �أو العدد �أو الإمكانيات ،وكذلك البنى
التحتية واالق�ت���ص��ادي��ة «الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة» ال�ت��ي ال
ت�ستطيع ال�صمود لفرتة زمنية طويلة ،والتي
�ستدفع باملهاجرين اليهود ال��ذي��ن يقيمون يف
«�إ�سرائيل» ويتخذونها «فندق �إقامة» �أو مكتباً
لال�ستثمار� ،إىل الهجرة املعاك�سة.
ل�ق��د ��ص��ار للمقاومة ��س�لاح ن ��ووي ،وط��ائ��رة
من دون طيار ،ومنظومة دفاع جوي وبحري..
�صار للمقاومة منرب دويل ،وذراع �سيا�سي يغطي
منطقة ال�شرق الأو�سط ،وامتدت جبهة املواجهة
�إىل م���ض�ي��ق ه ��رم ��ز� ..إىل خ�ل�ي��ج ع � ��دن ،ول��ن
ي�ستطيع �أح��د ا�ستفزاز املقاومة �أو حم�صارتها،
ول�ه��ذا مل ول��ن ت�سقط ��س��وري��ة ،فالتاريخ يعيد
نف�سه ،ف�ق��د ا��س�ت�م��رت احل ��رب الأم�يرك�ي��ة على
�إيران الثورة عرب �صدام ح�سني ت�سع �سنوات ،ومل
ت�سقط الثورة ،وعادت �أمريكا و�أعدمت �صدام..
وبقيت �إيران ،وهكذا �ستفعل مع الذين يقودون
ومي � ّول��ون الإره� ��اب وال�ت�ك�ف�يري�ين يف ��س��وري��ة..
�ستعدم بع�ض الأمراء وامللوك بانقالبات ع�سكرية
من �أبنائهم ،كما فعلت يف املا�ضي يف قطر وعمان
وال���س�ع��ودي��ة ..وتبقى ��س��وري��ة وامل �ق��اوم��ة ..فهل
�سي�ستيقظ العمالء التابعون؟

د .ن�سيب حطيط
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رأي
ُ
 14شباط ..تقييم األداء في فنون المواء
ق ��د ت �ك ��ون �� �ص ��ورة ال��رئ �ي ����س رف �ي��ق
احلريري ،خلف جنله �سعد عرب ال�شا�شة
من الريا�ض ،هي الوحيدة التي ذكّرتنا
بالذكرى ،وال حاجة بنا �إىل ال�شيخ �سعد
�أو املقرّبني منه واملنتفعني الراقدين
على «معلف قريطم» لأن ي�ع��ددوا لنا
�إجنازات الرئي�س احلريري؛ من املطار،
�إىل البنى التحتية ،و�صو ًال �إىل تعليم
�آالف اللبنانيني ،لأن تعليم ال�شباب
ال�ل�ب�ن��اين ك��ان بالن�سبة �إىل الرئي�س
ال ��راح ��ل م �� �ش��روع ا� �س �ت �ث �م��ار ل �ل �م��وارد
الب�شرية ب� أ���س�ل��وب ع�م�ل��ي ،ل�ك��ن ت�ك��رار
متنني اللبنانني ب��ه ي��ذ ّك��رن��ا بالراحل
�أبو كامل �أحمد الأ�سعد عندما ق�صده
وفد من �أبناء اجلنوب يطالبه بت�أمني
م��دار���س لتعليم �أوالده � ��م ف��أج��اب�ه��م:
«عم علّملكن ابني كامل ..ما بيكفي»؟!
�إذا ك ��ان ت�ع�ل�ي��م ك��م «ك ��ام ��ل» ،وت��رم�ي��م
م �ط��ار ،وب �ن��اء «��س��ول�ي��دي��ر» احل��ري��ري
و�� �ش ��رك ��اه ك� � ّل ��ف اخل ��زي� �ن ��ة م ��ا ي �ف��وق
اخل�م���س�ين م�ل�ي��ار دوالر م��ن ال��دي��ون،
تُ�ضاف �إليها �سرقات باملليارات ،فليتها
مل تكن تلك ال�ساعة ال�ت��ي دخ��ل فيها
«كامل» �إىل املدر�سة.
كفى تعداد �إجنازات من رحلوا ،ملّت
اجلماهري ال�شباطية عرب ثماين �سنوات
م��ن م�ق��ول��ة «ج � �دّي ك ��ان وب � ّي��ي ك ��ان»،
وكفى ال�شيخ �سعد ه��روب�اً �إىل الأم��ام،
لأن ��ه ورث م��ا مل ي��رث��ه �أح ��د ،و ُق� ّدم��ت
له الزعامة على طبق من ذهب ،و�أمر
ب��ورق��ة اق�ت�راع «زيّ م��ا ه� ّي��ي» ،ف�أكرمه
الناخبون �إكراماً للوالد ،وجرت له دورة
يل عهد
ت�أهيل على يد ال�سنيورة ككل و ّ
قا�صر ..وكان له ما �أراد ،ودخل ال�سراي
من الباب العري�ض رئي�ساً للحكومة،
لكنه �أم�ضى والي�ت��ه يف ال�ط��ائ��رة �أك�ثر
مما �أم�ضاها يف لبنان ،ومل يحقق �أي
�إجن��از طيلة ف�ترة حكمه ،واُ�سقط عن
كر�سي احلكم ومل جت ِر دم��وع احل�سرة
عليه كال�سواقي ،والآن م��ن الريا�ض
ي�ع� ُد اللبنانيني ب��امل��نّ وال���س�ل��وى عرب
ت�أمني الكهرباء وامل��دار���س واجلامعات

وال�ط�ب��اب��ة ،وتخفي�ض ��س��ن االق�ت�راع،
وا�ستعادة اجلن�سية ومنحها لأوالد املر�أة
اللبنانية املتزوجة من �أجنبي..
ه��ل ه��ذه ال��وع��ود اخ�ت�راع��ات ب ��ارود؟
مل ��اذا مل يحققها �سعد وف��ري�ق��ه عندما
كانت ك��ل البلد و�أم ��وال البلد وخ�يرات
ال �ب �ل��د ب�ي�ن �أي ��ادي �ه ��م ،ال �ت��ي مل حت�سن
الإدارة ومل حت���س��ن � �ص��ون الأم ��ان ��ة؟
«�أن � ��ا راج � ��ع وب �ي �� �ش��وف��وا � �ش��و رح �أع �م��ل
فيهن» ..ال يا �شيخ �سعد ال ترجع قبل
بلوغ �سن الر�شد يف ال�سيا�سة ،ف��أن��ت ال
ت�خ�ط��ب يف ف��ري��ق ري��ا� �ض��ي يف ال�ط��ري��ق
اجل��دي��دة ينتظرك للنزول �إىل امللعب،
و«� �ش��و رح تعمل فيهن ي��ا �شيخ �سعد»؟
و�أن��ت وق��ت العمل مل جت�ترح املعجزات،
وك�ف��اك ت��ذرع �اً ب��امل�خ��اوف الأم�ن�ي��ة ،لأن
م�شكلتك باتت مع مناطق نفوذك ،فال
البقاع �سيفتح لك �سهله ب�أه ًال و�سهالً،
وال ط��راب �ل ����س م �ف �ت��اح �ه��ا ب� �ي ��دك ،لأن
بواباتها باتت ك�ث�يرة ،وك��ل زعيم �شارع
�أو زم ��رة متطرفة ن�ب��ت يف غ�ي��اب��ك ب��ات
ميتلك ن�سخة عن مفتاحها ،و�صيدا باتت
�أ��س�يرة ��س��واك ،وب�ي�روت ل��ن يه�ضم لك
م�سيحيوها �سلبهم حقّهم عرب رف�ضك
قانوناً يعيد �إليهم �صحّ ة متثيلهم.
«�أن ��ا راج��ع وبي�شوفوا �شو رح �أعمل
ف �ي �ه��ن» ..ال �أع�ت�ق��د �أن ه ��ذا التهديد
�سيرُ عب ما �سمّيتها «دوي�ل��ة ال�سالح»،

تطالعنا �أخبار ال�ضحايا الذين تلتهمهم نريان
ال�سيارات املفخخة يف عوا�صم ال�ع��امل الإ��س�لام��ي،
يف باك�ستان ،والعراق ،وال�صومال ،واليمن ،وك�أنها
حوادث اعتيادية� ،أو ك�أن اتهام «املنظمات الإرهابية»
ي�شفي الغليل� ،أو يزيل �أ�سباب اال�ستغراب والت�سا�ؤل،
فتبقى الأم��ة غ��ارق��ة يف متاهات ال �سبيل للخروج
م�ن�ه��ا ،ومم��ا ي��زي��د يف حم�ن��ة الأم ��ة و��ض�ي��اع�ه��ا� ،أن
ُت��وجّ ��ه �أ��ص��اب��ع االت �ه��ام لأت �ب��اع امل��ذه��ب ال�سني حني
ي �ك��ون امل���س�ت�ه��دف��ون م��ن امل��ذه��ب ال���ش�ي�ع��ي ،وي�ن��زل
غ�ضب التخوين والتكفري على ه�ؤالء حني ت�سقط
ال�ضحايا من �أهل اجلماعة� ،ألي�س يف هذه الأمة من
يت�صف بالكيا�سة والفطنة مبا يكفي ليميز العدو
من ال�صديق؟
وب�ع��د ك��ل ح��ادث��ة تفجري «م��ن احل�ج��م الكبري»،
يتجمد املواطن العادي �أمام �شا�شات التلفزة ،في�سمع

بـشــراك دمـشـــق

ف �ل��ا «خ� � �ي �ب��ر» ارت � � �ع � ��دت ف ��رائ� ��� �ص ��ه،
وال «رع � ��د» �أب � ��رق �إل �ي ��ك م���س�ت�ج��دي�اً،
ومو�ضوع ال�سالح يا �شيخ �سعد بات يف
غيابك «�شغلة ك �ب�يرة»؛ �إقليمياً ،بات
يف لعبة ال �ت��وازن م��ع «رب�ي��ع» عربانك،
و«�إ��س��رائ�ي�ل�ي�اً» ،مل تنتفِ احل��اج��ة �إليه
بعد.
خ � ّي �ب��ت الآم� � ��ال اخل��ائ �ب��ة �أ�� �ص�ل�اً يا
��ش�ي��خ ��س�ع��د ،وت �ق��زمي ح�ج��م امل���ش��ارك��ة
م��ن ال�ساحات �إىل البيال ال ي�برر لك
�أن ت �ق �زّم �إرث ال��راح��ل ب� إ�ط�لال��ة غري
م �� �س ��ؤول��ة ،وب �ع��ري��ف اح �ت �ف��ال بحجم
ف��ار���س �سعيد ي�ن�ق��ل اجل �ب��ال م��ن على
املنرب ،وهو بالكاد ميون على نقل رجله
لي�ضعها فوق الأخرى ،ومبتطرّف مثل
خ��ال��د ال���ض��اه��ر ،ي�ط� ّل ع�بر ال�شا�شات
ل�ي���ش�ي��د ب��اع �ت��دال ال��رئ �ي ����س ال��راح��ل.
��ش�ي��خ ��س�ع��د ،ك��ان م��ن الأف �� �ض��ل �إق��ام��ة
ال�صلوات يف امل�ساجد والكنائ�س عن روح
الراحل ،وعظات ت�ستلهم من الذكرى
الدعوة �إىل املحبة والوحدة والت�آخي،
وبع�ضاً من ف��رح عيد احل��ب نزرعه يف
ق�ل��وب اللبنانيني غر�سة �أم ��ل ،لكانت
رمب��ا روح الراحل مرتاحة �أك�ثر ،بد ًال
م ��ن اح �ت �ف��االت وخ �ط��اب��ات غ ��دت من
�شباط �إىل �آخر �أقرب �إىل مُواء القطط.

مبشرًا ..وإليها وفي ذكراه ..وبعد
من سوريانا جاءنا مار مارون قبل قرون ِّ
مبش���رًا بزوال سحابة داكنة – بل حالكة
قرون أيضًا ..وفدها «مار بش���ارة» ّ
الظلمة – اعترت س���ماء سوريا لنحو سنتين ..صارخًا« :كل الديمقراطيات
وحقوق اإلنسان ال تساوي قطرة دمٍ واحدة أُريقت من بريءٍ عنوةً واقتدارًا»،
وكأني به يقول :إن الش���عار الذي زُ ين به لشعوبنا العربية ،إنمّ ا هو شعار
حق يُ راد به باطالً  ..ال بل «طعمًا» إلثارة حميّ ة ومشاعر الجماهير ،لكنه في
ٍّ
الحقيقة خالي الوفاض والمضمون ،فآلياته ووسائله المعتمدة والمتبّ عة
ونتائجه تدل على هشاشته وعدم صدقيته..
بطري���رك الوقفة الش���جاعة والرصين���ة ،والموقف المعبّ ر عن حس���ن
الطوية ،وصدق المش���اعر تجاه األشقاء واألخوة واإلنسانية ،قال باإلصالح
والتصحي���ح بالعقل والتعقل ،بالحكمة والروي���ة ،فهو نبذ وينبذ العنف
أيّ ���ًا كان مصدره ومقترف���ه ،ألنَّ العنف ال يولِّد س���وى العنف ودوامته ال
قرار لها وال نهاية ..كيف ال وهو ابن مدرس���ة عانت وقاست مرارة العنف،
لعل تالم���ذة مار مارون ال���ـ 350الذين قضوا ش���هداء ألمانتهم لمجمع
َّ
خلقيدونية العام  516لخير شاهد ودليل ومثال.
الكاردينال مار بش���ارة بطرس الراعي ،يقف على األس���باب الحقيقية
والموضوعية ،التي أشعلت االضطرابات والفتن والحروب األهلية في غير
قُ طر عربي ..وه���و العالم والمتيقن بأنّ دوائر متخصصة ديدنها الحرص
متفجرة ف���ي دول العالم الثالث ،وعلى وجه الخصوص في
ّ
على إبقاء بؤرٍ
عالمنا العربي..
الكاردينال الراع���ي ..يعي أبعاد وغايات ومرام���ي «الفوضى الخالّ قة»
ومبتكريه���ا ومروجيها! فهي تهدف أول ما تهدف إلى س���رقة خيراتنا
وثرواتن���ا بعد تقويض األنظمة ،والقضاء عل���ى هيكلية الدول ،واإلجهاز
على المؤسسات والبنى التحتية ،وصو ًال إلى إحداث شرخٍ وفرز ديمغرافي،
يتمث���ل باقتالع أصحاب األرض من المس���يحيين تحدي���دًا ،ورميهم في
مجاهل المعمورة ،أجل ..المخطط يقضي بتفريغ المشرق العربي – مهد
الرساالت الس���ماوية – من بعض أتباع هذه الرساالت ..الذين شكلوا على
مدى زمن طويل الركيزة األساس في بناء هذا الصرح الثقافي والحضاري،
ج���رّ اء تفاعلهم وتفاهمهم وتعاضدهم مع ش���ركائهم في هذه الوطن
العربي المترامي األطراف..
نياف���ة الكاردين���ال ..إننّ ا نثم���ن عاليًا زيارتكم دمش���ق في مثل هذا
حكيم واضح ال
ٍ
الظ���رف الدقيق والحرج ،وما صدر عنك���م من موقف جريءٍ
لَبس فيه وال غموض..
فل���و أنَّ الوس���طاء والموفدين الذي���ن تعاقبوا عل���ى معالجة األوضاع
المأس���اوية في سورية ،نظروا إلى المس���ألة بمثل ما نظرتم أنتم بمنظار
اإلنسان الش���فاف الواقعي والموضوعي ،بعيدًا من المسايرة أو االنحياز،
وصدقوا جميع األطراف المعنية القول من غير مواربة أو محاباة ،لما كانت
وصلت إليه اليوم ،ولما تكبدت سورية هذه األثمان الباهظة ،في إنسانها
واقتصادها وهيبتها وموقعها..
فالضحايا البريئة التي سقطت ،واإلمكانيات التي ُهدرت ،والدمار الذي
���خر في موقعه الطبيعي!
وس ّ
لحق بالحجر ،ما كان أجداه وأش���رفه لو بُ ذل ُ
خيرًا فعلت فأن نصل ولو متأخرين خير من أن ال نصل البتة

�أمني� .أ .ر.

نبيه الأعور

ال�ت�ف���س�يرات املتناق�ضة ،بح�سب م��ذه��ب ال�ضيف ،له وال جمال للّطف فيه» ،ويتحا�شون ،ب�شكل مثري
وهوية الو�سيلة الإعالمية ،ثم يجد نف�سه مدفوعاً للريبة� ،أي �إ��ش��ارة �إىل ت��ورط احلركة ال�صهيونية
بال �إرادة لقبول وجهة نظر اخلبري� ،أو ال�سيا�سي العاملية ،وكيانها امل�صطنع يف فل�سطني ،يف ك��ل ما
ال ��ذي «ي�ن�ت�م��ي» �إىل نف�س م��ذه�ب��ه� ،أو �إىل احل��زب يجري ويخطط �ضد �شعوب املنطقة ودولها.
املح�سوب على ه��ذا امل��ذه��ب ،وت��زداد ح��دة االنق�سام
كيف ن�ستبعد دور �أع ��داء الأم ��ة ،لي�س فقط يف
وال �ت �� �ش��رذم يف � �ص �ف��وف الأم� � ��ة ،م ��رة ب�ي�ن م ��واالة ا�ستثمار اخلالفات البينية ،التي ي�صفها املحللون
وم�ع��ار��ض��ة� ،أو ب�ين �سنة و�شيعة� ،أو ب�ين «�شمايل» امل�ضللون ب�أنها «مت�أ�صلة» يف �صفوف الأم��ة ،بل يف
و«ج�ن��وب��ي»� ،أو ب�ين خمتلف الأع ��راق� ،إىل درج��ة ال العمل الد�ؤوب على خلقها وت�سعريها بهدف تفتيت
تنفع معها دع��وات ال�ت�ق��ارب ،وال م�ساعي التوحيد املنطقة وحتقيق �أهدافهم التو�سعية املعلنة ،وامل�صرح
والت�آلف.
ع�ن�ه��ا يف ت�ق��اري��ره��م امل �ت��داول��ة ب�ين ��ص�ن��اع ال �ق��رار،
يدرك بع�ض املحللني وقادة الأح��زاب ال�سيا�سية ،وتو�صياتهم املن�شورة على امل ل��أ ،فما دام الأع ��داء
على جانبي ال�شرخ الذي يُق�سّ م الأمة� ،أن الأحداث ال يخفون نواياهم وحقيقة �أه��داف�ه��م ،ب��ل ي�شنون
تتجه بو�ضوح نحو تفتيت كيانات العاملني العربي احلروب ويجهزون احلمالت املتوا�صلة ،حتت حجج
والإ��س�لام��ي ،ولكنهم ال يبذلون �أي جهد حقيقي وراي��ات متعددة ،لتحقيقها على �أر���ض الواقع ،ملاذا
لتفادي ه��ذا امل�صري البائ�س ،وك��أن��ه «م�صاب ال رد ي�ص ّر قادتنا و�سيا�سيونا على �إنكارها؟

ويف ظ��ل ال �ت �م��زق احل ��اد وح� ��االت ال �ت �� �ش��رذم ال�ت��ي
تنخر �صفوف الأمة وكياناتها ال�سيا�سية� ،أال يالحظ
امل�س�ؤولون وال�ق��ادة �أن ثمة يف املقابل ظاهرة غريبة
ي�ت���ش��ارك ف�ي�ه��ا ال �ع��امل��ان ال �ع��رب��ي والإ� �س�ل�ام ��ي؟ �أمل
يالحظوا �أن ال�ع��دو ال�صهيوين وح�ل�ف��اءه الغربيني
من جهة ،وما ت�سمى «احلركات الإرهابية» من جهة
�أخرى ،هما العن�صران الوحيدان اللذان ين�شطان على
كل �ساحات هذا االمتداد اجلغرايف الوا�سع؟
لن �أعلق املزيد على هذه الظاهرة ،بل �أترك لقيادات
الأمة �أن تتفكر قلي ًال وت�ستنبط العربة ،لعلها تخرج
م��ن وح��ول اجل��دل العقيم ح��ول �أحقية ه��ذا احل��زب
�أو ذاك يف ا�ستالم ال�سلطة� ،أو الت�شارك يف حكم بال
�إرادة حرة� ،أو التهديد والتهويل با�ستخدام العنف يف
الت�سابق املحموم على الفوز يف انتخابات �شكلية� ،أو
تقا�سم فتات ما تبقى من خريات البالد وثرواتها.
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اقتصاد

قـبرص عـــرضــة لإلفـالس
ب�ع��د ت�ع��ر��ض�ه��ا ال�ك�ب�ير لأزم� ��ة دي ��ون ومل�غ��ام��رات
�سيئة من جانب بنوكها ،تقول قرب�ص ،التي يديرها
القبار�صة اليونانيون ،وت�ضم � 800ألف ن�سمة ،والتي
�أ�صبحت عام  2004دولة ع�ضواً يف االحتاد الأوروب��ي،
�إن أ�م��وال �ه��ا ق��د تنفد ب�ح�ل��ول ني�سان امل�ق�ب��ل ،م��ا مل
تتلق إ�ن �ق��اذاً م��ن �شركائها يف منطقة ال�ي��ورو ،الأم��ر
الذي يرى مراقبون �أنه ورقة �ضغط ميكن لالحتاد
الأوروب��ي ا�ستخدامه لل�ضغط على نيقو�سيا حلملها
على التو�صل �إىل ت�سوية النق�سام اجلزيرة امل�ستمر
منذ نحو  40عاماً.
لأول م ��رة م �ن��ذ دخ��ول �ه��ا االحت � ��اد الأوروب � � ��ي،
تعاين قرب�ص من م�شكالت مالية م�ستع�صية ،ومع
ذلك ،لي�س هناك �أي م�ؤ�شر على �أن بروك�سل تت�أهب
ال�ستخدام هذه امليزة لتحقيق �أمل الوحدة الذي �ضاع
م��ن ب�ين �أي��دي املفاو�ضني ،عندما ان�ضمت اجلزيرة
الواقعة يف البحر املتو�سط �إىل االحتاد الأوروبي.
وق��د ت �ك��ون �أق ��وى ال ��دول الأع �� �ض��اء يف االحت��اد
الأوروب� � ��ي ،م�ث��ل �أمل��ان �ي��ا وف��رن���س��ا ،را��ض�ي��ة ع��ن ر�ؤي��ة
ال�صراع يف قرب�ص يحتدم ،بد ًال من �أن يحل بالتو�صل
�إىل اتفاق حمتمل ،من �ش�أنه �أن يقرب تركيا بدرجة
�أكرب من ع�ضوية االحتاد.
وحت �ت��اج نيقو�سيا ب���ش��دة لنحو  17م�ل�ي��ار ي��ورو
من �شركائها يف منطقة اليورو� ،أي ما يعادل الناجت
االق �ت �� �ص��ادي يف ع ��ام ب �ك��ام �ل��ه ،وم ��ن � �ش ��أن ذل� ��ك� ،أن
يعطي بروك�سل و�سيلة ت�ضغط بها على القبار�صة
اليونانيني ،للتعاون مع القبار�صة الأت��راك يف �شمال
اجل��زي��رة يف احت��اد ف�ضفا�ض للمنطقتني م��ن النوع
ال ��ذي اق�ترح��ه ع��ام  2004ك��ويف �أن ��ان الأم �ي�ن ال�ع��ام
للأمم املتحدة يف ذلك الوقت ،ويف ذلك الوقت� ،صوّت
القبار�صة الأتراك ل�صالح خطة �أنان و�شجعتهم تركيا
التي تن�شر قوات يبلغ قوامها نحو � 30ألف جندي يف
�شمال قرب�ص� ،أغلبهم من املفرت�ض �أن يعودوا �إىل
ديارهم بحلول عام .2018
وغ��زت تركيا �شمال قرب�ص ع��ام  1974رداً على
انقالب ع�سكري ق�صري الأم��د يف نيقو�سيا ،مدعوماً

م��ن ال �ي��ون��ان ن�ف��ذه ق�ب��ار��ص��ة ي��ون��ان�ي��ون م�ت���ش��ددون،
ي�سعون �إىل االحت��اد مع �أثينا ،وق�سمت اجلزيرة منذ
ذل��ك احل�ين ،وك��ان القبار�صة اليونانيون مطمئنني
�إىل �أنهم �سيُقبلون يف ع�ضوية االحتاد الأوروبي ،حتى
لو رف�ضوا خطة الوحدة ،ف�صوتوا ل�صالح رف�ض خطة
�أن��ان يف ا�ستفتاء عليها قبل �أ��س�ب��وع م��ن ان�ضمامهم
لالحتاد الأوروبي.
وك��ان اخل��ا��س��ر الأك�ب�ر ه��م ال�ق�ب��ار��ص��ة الأت ��راك،
ال��ذي��ن ظ�ل��وا م�ع��زول�ين اقت�صادياً وم�ستبعدين من
االحت ��اد الأوروب � ��ي ،وا�ستمر القبار�صة اليونانيون
يف ا�ستخدام ع�ضويتهم يف عرقلة مفاو�ضات تركيا
ل�لان���ض�م��ام �إىل االحت ��اد ال ��ذي ي�ضم  27دول ��ة ،ويف
ذل��ك ال��وق��ت� ،صرفت بروك�سل بع�ض الأم ��وال التي
ك��ان��ت ت �ع �ه��دت ب �ه��ا ل�ل�ق�ب��ار��ص��ة الأت � � ��راك م ��ن �أج ��ل
التنمية االقت�صادية ،وتعهدت بال�سماح لهم بت�صدير
منتجاتهم مبا�شرة لالحتاد الأوروبي ،لكن القبار�صة
اليونانيني عطلوا التجارة املبا�شرة ،يف حني رف�ضت
ت��رك�ي��ا ال���س�م��اح مب ��رور ال�ق�ب��ار��ص��ة ال�ي��ون��ان�ي�ين عرب
موانئها ومطاراتها ،وعلى �أقل تقدير� ،أ�صبح ب�إمكان
االحتاد الأوروبي ا�ستخدام خطة �إنقاذ مايل لقرب�ص،
يف حم��اول��ة ال �� �س �م��اح ب �ت �ج��ارة م �ب��ا� �ش��رة ل�ل�ق�ب��ار��ص��ة
الأتراك ،مما قد ي�شجع الأتراك على رفع احلظر.
وتقوم الأمم املتحدة مبراجعة الو�ضع الراهن
يف امل�ح��ادث��ات ،وم��ن املتوقع �أن يعود �ألك�سندر داون��ر
املبعوث اخلا�ص ل�ل�أمم املتحدة �إىل اجل��زي��رة قريباً
للبدء يف املفاو�ضات.
لكن بع�ض الدبلوما�سيني من االحتاد الأوروبي،
ي�ق��ول��ون �إن ��ه �سيكون م��ن اخل�ط��ر �سيا�سياً ممار�سة
�ضغوط دبلوما�سية با�ستغالل امل�ع��ان��اة االقت�صادية
لقرب�ص ،وح��ذروا من �أن �أي رب��ط قد تكون له �آث��ار
عك�سية ،ويخدم املت�شددين القوميني على اجلانبني.
ويقول املت�شككون� ،إن من املنا�سب متاماً لربلني
وباري�س الإبقاء على امل�شكلة القرب�صية يف حالة ت�أزم
طويلة الأمد ،لأن ذلك مينع تركيا من التقدم باجتاه
االن�ضمام لالحتاد الأوروبي.

وحتتفظ بريطانيا ،امل�ستعمر ال�سابق ،بقواعد
��س�ي��ادي��ة يف اجل ��زي ��رة ،ت�ع��د م��واق��ع م��راق �ب��ة حيوية
بالن�سبة �إىل ال�شرق الأو��س��ط ،وكانت مفيدة عندما
ق � ��ادت ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ال �غ ��زو ع �ل��ى ال� �ع ��راق ويف
�أفغان�ستان ،لكن اهتمام الواليات املتحدة ب�سيا�سة لـ َيّ
الأذرع ،ت��راخ��ى فيما يبدو منذ �أن اكت�شفت قرب�ص
كميات كبرية من الغاز الطبيعي يف مياهها.
وه ��ذا ال�ث��راء امل�ن�ت�ظ��ر م��ن امل � ��وارد امل�ك�ت���ش�ف��ة يف
ق ��اع ال �ب �ح��ر ،ق��د ي���س��اع��د ن�ي�ق��و��س�ي��ا يف ن�ه��اي��ة الأم ��ر
على ��س��داد �أم ��وال الإن �ق��اذ ،فمن �سبل ��س��داد قرو�ض
الإنقاذ االقرتا�ض مرة �أخرى ب�ضمان �إي��رادات الغاز
امل�ستقبلية املنتظر �أن تبد�أ يف التدفق عام .2019
ويف ه��ذه امل��رح�ل��ة ،ف ��إن �أي ح��اف��ز للتو�صل �إىل
ت�سوية مع القبار�صة الأتراك قد يتبخر و�سط �أحالم
ال �غ��از ،ف ��إذا �أرادت ال ��دول الأوروب �ي��ة مم��ار��س��ة بع�ض
النفوذ ،فعليها �أن تتحرك الآن �أو ت�صمت للأبد.
ويف ح�ين ق��د ي�ك��ون ل��دى بروك�سل الآن وب�شكل
م�ؤقت ورق��ة �ضغط على القبار�صة اليونانيني ،ف�إن
ن �ف��وذه��ا ع�ل��ى ت��رك�ي��ا ي�ت�ق�ل����ص ،وان �ت �خ��ب ال�ق�ب��ار��ص��ة
الأت��راك املت�شدد دروي�ش ايروغلو رئي�ساً ع��ام ،2010
وه ��و ي�ف���ض��ل اال� �س �ت �ق�لال ل�ل�ج�م�ه��وري��ة ال�ترك �ي��ة يف
�شمال قرب�ص املعلنة من جانب واحد ،وقال الو�سيط
ال �� �س��اب��ق« :ت��رك �ي��ا مل ت �ع��د ب � ��أي ح ��ال ب�ن�ف����س درج��ة
ا�ستعدادها لتقدمي تنازالت كما كانت عام .»2004

تحتاج نيقوسيا بشدة
لنحو  17مليار يورو من
شركائها في منطقة
اليورو ،أي ما يعادل
الناتج االقتصادي في
عام بكامله

وي��رج��ع ذل��ك ج��زئ�ي�اً �إىل �أن ق�ل��ة م��ن الأت ��راك،
هي التي تعتقد �أن االحتاد الأوروب��ي �سيقبل ع�ضوية
بالدهم يف �أي وقت من الأوق��ات ،ويعار�ض الآن ثلثا
الأت� ��راك االن���ض�م��ام ل�لاحت��اد الأوروب � ��ي ،ك�م��ا يرجع
�أي���ض�اً لأن �أن�ق��رة حققت جن��اح��ات اقت�صادية كبرية
يف ال�سنوات الع�شر املا�ضية ،فلم تعد بنف�س احلاجة
لالن�ضمام لالحتاد الأوروبي.
يف الواقع� ،إن رغبة تركيا يف االن�ضمام لالحتاد
الأوروبي �ساعدتها على تنفيذ �إ�صالحات دميقراطية
واقت�صادية ،وعززت �سيادة القانون ،مما دعم االزدهار
االقت�صادي على مدى ع�شر �سنوات زاد خاللها ن�صيب
الفرد من الناجت املحلي الإجمايل �إىل ثالثة �أمثاله،
ويف حني كانت عملية ال�سعي لالن�ضمام فعالة جداً
يف جذب اال�ستثمارات ،ف�إن الع�ضوية الكاملة مل تعد
هدفاً رئي�سياً الآن ،لأن بع�ض ما يجري يف االحت��اد
الأوروب ��ي ال تر�ضى عنه ب�شكل كامل ،كقواعد �سوق
العمل اجلديدة التي جتدها خانقة.
وت�ق��دم��ت ق�بر���ص؛ �إح ��دى �أ��ص�غ��ر دول منطقة
ال�ي��ورو ،بطلب للح�صول على م�ساعدات مالية من
االحت��اد الأوروب ��ي و��ص�ن��دوق النقد ال��دويل ال�صيف
املا�ضي ،بعد �أن ت�ضررت بنوكها ب�شدة بقرار االحتاد
الأوروبي �شطب ديون اليونان امل�ستحقة للم�ستثمرين
من القطاع اخلا�ص.
وي�ط��ال��ب م���س��ؤول��ون يف االحت ��اد الأوروب � ��ي ب��أن
ت �ق �ل ����ص ق�ب�ر� ��ص ق �ط��اع �ه��ا امل �� �ص��ريف وت�خ���ص�خ����ص
ال�شركات احلكومية وجت��ري إ���ص�لاح��ات اقت�صادية
ك�شروط للم�ساعدة ،و�أث��ار امل�شرعون الأمل��ان خماوف
تتعلق مب��ا يزعم �أن��ه عمليات غ�سل أ�م ��وال ،وه��و ما
تنفيه ب�شدة احلكومة القرب�صية ،ولكن حتى الآن
مل ي��رب��ط أ�ح ��د ب�ي�ن خ�ط��ة الإن �ق ��اذ وب�ي�ن الت�سوية
ال�سيا�سية ،يف فر�صة رمبا تكون الأخرية للتو�صل �إىل
ت�سوية قرب�صية قد ال جتد من ي�ستغلها و�سط غياب
االهتمام الأوروبي.

هنا مرت�ضى
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دراسة تحليلية للفكر اللغوي بين األصالة والتجديد
د .منذر إبراهيم حسين الحلي
كلية العلوم اإلسالمية  -العراق

التوا�صل الل�ساين عن طريق الوحي
والإلهام
وهي درجة خا�صة بالأنبياء وال�صاحلني
(ع�ل�ي�ه��م ال �� �س�لام) ،وق��د وردت يف ال �ق��ر�آن
الكرمي ب�صور خمتلفة ،والوحي« :كل �شيء
دللت به من كالم �أو كتاب �أو �إ�شارة �أو ر�سالة»،
وم ��ن ذل ��ك ق��ول��ه ��س�ب�ح��ان��ه وت �ع��اىل�} :إ ّن ��ا
�أوحينا �إليك كما �أوحينا �إىل نوح والنّبيّني
من بعده و�أوحينا �إىل �إبراهيم و�إ�سماعيل
و�إ�سحاق ويعقوب والأ�سباط وعي�سى و أ�يّوب
ويون�س وه��ارون و�سليمان{ ،وقوله �أي�ضاً:
يل هذا القر�آن لأنذركم به ومن
}و�أوح��ي �إ ّ
بلغ{ ،وقوله} :قل �أوحي إ�يلّ{.
ق��ال اب��ن �شهر �آ��ش��وب�« :سُ مي وحياً لأن
امل�ل��ك ��س�تره ع��ن جميع اخل �ل��ق ،وخ ��� ّ�ص به
النبي املبعوث بنا ًء على قوله تعاىل} :وما
ك��ان لب�شر �أن يكلّمه اهلل �إال وح �ي �اً{ ،وهو
ما �أطبق عليه القدماء ب�أنه «يقال للكلمة
الإل�ه�ي��ة ال�ت��ي تلقى �إىل �أنبيائه و�أول�ي��ائ��ه:
وحي ،وبذلك يكون القر�آن كله وحي».
ويف ال �ق ��ر�آن ال �ك��رمي ج ��اء ال��وح��ي على
معان ،منها:
الإلهام :قال م�صطفى �صادق الرافعي:
«الإل � �ه ��ام ط�ب�ق��ة ف ��وق ال �ع �ق��ل ،ول �ه��ذا ك��ان
ف��وق الإرادة �أي�ضاً وه��و حم��دود يف الإن�سان
واحليوان جميعاً� ،أما هذا (�أي احليوان) فال
يت�صرف فيه بل يت�صرف به ،وب��ذا ال يكون
�أب��داً �إال كما ه��و ،وال يعطى الإرادة املطلقة
لأنها دون الإلهام ،و أ�م��ا ذلك (�أي الإن�سان)
ف�لا ي�ل�ق��اه �إال يف �أح� ��وال � �ش��اذة م��ن �أح ��وال
النف�س ،وبذا ال يكون �أب��داً غري من هو ،وال
ي�سلب الإرادة لأن الإلهام فوقها».
ويرى ابن قتيبة �أن الوحي �إلهام ،كقوله
تعاىل} :و�إذ �أوحيت �إىل احلواريّني{ ،وقوله
ت�ع��اىل} :و�أوح ��ى ر ّب��ك �إىل ال� ّن�ح��ل{ ،ومنه
�أي�ضاً قوله تعاىل} :و�أوحينا �إىل أ� ّم مو�سى
�أن �أر�ضعيه{.
الأمر :كقوله عز وجل }ب أ� ّن ربّك �أوحى
لها{� ،أي أ�مَرها.
الإ�شارة :كقوله تعاىل} :ف�أوحى �إليهم
�أن �سبّحوا ب�ك��ر ًة وع���ش� ّي�اً{� ،أي �أ��ش��ار �إليهم
و�أوم�أ.
ال� �ك� �ت ��اب ��ة :وه � ��و م� ��ا ق � ��ال ب� ��ه ب�ع����ض
املف�سرين ،ذك��ر ذل��ك اب��ن قتيبة يف معنى
قوله ت�ع��اىل} :ف��أوح��ى �إليهم �أن �سبّحوا
ب �ك��ر ًة وع �� �ش � ّي �اً{� ،أي ك�ت��ب �إل �ي �ه��م ،وي��أت��ي
الوحي مبعنى الكتاب وما يكتب.
الرمز :قال الراغب الأ�صفهاين� :أ�صل
الوحي الإ�شارة ال�سريعة ،ولت�ضمن ال�سرعة
قيل :أ�م��ر وح��ي ،وذل��ك يكون بالكالم على
�سبيل الرمز والتعري�ض ،وقد يكون ب�صوت
جمرد عن الرتكيب وب�إ�شارة بع�ض اجلوارح،
وبالكتابة ..وعلى هذه الوجوه قوله تعاىل:
}وك��ذل��ك جعلنا ل�ك� ّل ن�ب��يّ ع ��د ّواً �شياطني

الإن ����س واجل ��نّ ي��وح��ي بع�ضهم �إىل بع�ض
زخرف القول غروراً ولو �شاء ربّك ما فعلوه
فذرهم وما يفرتون{.
الكالم اخلفي وكل ما �ألقيته �إىل غريك.
التوا�صل الكتابي (التدويني)
وه��ي م��ن ال��درج��ات ال��راق�ي��ة ال�ت��ي تقل
ف �ي �ه��ا م �� �ش��اك��ل ال �� �ض �ب��ط وال ��دق ��ة مل ��راع ��اة
النظام اللغوي العربي ال���ص��ارم ،وو�سمتها
بامل�شاكل؛ لأن ع��دم مراعاة قواعد العربية
من الإعراب والتقيّد بنظامها البديع ي�ؤدي
�إىل الوقوع يف اخلط أ� واللحن ،وهو اخلروج
ع��ن امل� أ�ل��وف والن�سق النحوي املنظم ،وهي
م��ع ه ��ذه امل ��راع ��اة وامل� � ��داراة ل�ت�ل��ك احل ��دود
للأنظمة اللغوية املعهودة عند القدماء مل
ي�سلم الأج� ��داد م�ن�ه��ا ،فظهر يف ع�صورهم
ذلك املر�ض املخيف (اللحن) ،فوقفوا عنده
يراقبونه وي�صححونه للنا�س مب�ؤلفاتهم
امل�شهورة ،وقد مت ذكرها يف بداية البحث.
ف �ع��ن ط��ري��ق ال �ق �ل��م وال �ك �ت��اب��ة ،و��ص�ل��ت
�إلينا علوم العرب يف �شتى املعارف والفنون
وال �ت �خ �� �ص �� �ص��ات ،وه� ��و ت��وا� �ص��ل ح �� �ض��اري
وم�ع��ريف دائ��م ،ا�ستلهمت منه معظم الأمم
ع�ل��ى امل �ع �م��ورة ،وت��وا��ص�ل��ت م��ع �أج��داده��ا يف
�إمت � ��ام م��ا �أ��س���س��ه الأوائ� � ��ل �أو بالتعليقات
وال���ش��روح ،وك��ذل��ك الأم��ر بالن�سبة للتاريخ
وغ�ي�ره ،ف�سل�سلة الأح ��داث م�ستمرة ،وكل
منّا يعي�ش �أح��داث ع�صره ،ويدوّنها لأبنائه

و�أحفاده ،وهكذا ي�ستمر التوا�صل التاريخي
باحل�ضور ت��ارة وغياب بع�ض احللقات تارة
�أخرى لأ�سباب خفية كثرية.
وو� �س��ائ��ل االت �� �ص��ال ال �ك �ت��اب��ي م�ت�ن��وع��ة
وك� �ث�ي�رة ،ف �م �ن �ه��ا :امل ��را�� �س�ل�ات واخل �ط��اب��ة
وال�شعر وكتب ال�سرية والتاريخ وامل�صنفات
املختلفة ب��اخ�ت�لاف ال�ف�ن��ون وال�ع�ل��وم وكتب
البيع وال�شراء والعهود واملواثيق وغريها،
وب�ت�ع�ب�ير �أدق ك��ل م��ا ك�ت��ب ب��ال�ق�ل��م و�أدوات
الكتابة القدمية.
ي ��ا ل �ل ��روع ��ة ،م ��ا أ�ع� �ظ ��م ت �ل��ك ال �ق ��درة
العجيبة التي �أودع �ه��ا (�أح���س��ن اخلالقني)
ج��ل ج�لال��ه يف ذل��ك امل�خ�ل��وق امل��دل��ل ال��ذي
�سخر له كل �شيء فوق املعمورة ،وهي قدرة
اخلط والكتابة لكل العلوم والفنون الهائلة
بتلك الأنامل ال�ضعيفة.
ومن خ�صائ�ص اللغة املكتوبة ،املحافظة
على اال�ستعماالت ال�ق��دمي��ة والتخلف عن
جم��اراة اللغة املنطوقة؛ �إذ ال ب��د يف اللغة
امل�ك�ت��وب��ة م��ن �أن ت���س�ت�خ��دم يف دق ��ة ق��واع��د
النحو وم �ف��ردات اللغة ا�ستخداماً حمكماً
لتو�ضح ال�صيغ النحوية القدمية وتو�ضح
قيم املفردات ،وهي من هذه الناحية عظيمة
القيمة بالن�سبة للباحث يف علم الل�سان.
ق��ال اب��ن قتيبة« :ول�ه��ا الإع� ��راب ال��ذي
جعله اهلل و�شياً لكالمها ،وف��ارق�اً يف بع�ض
الأح��وال بني الكالمني املتكافئني واملعنيني
املختلفني».
�إن وج ��ود ظ��اه��رة الإع� � ��راب ي�ع�بر عن

ع�ق�ل�ي��ة ع��رب�ي��ة م�ب��دع��ة يف ب �ن��اء ال�ع�لاق��ات
وال�ت�ح�ك��م يف ترتيبها يف اجل�م�ل��ة العربية،
وه��ي ظ��اه��رة عبقرية يف ال�ل���س��ان ال�ع��رب��ي،
والإعراب �أ�صيل �أ�صالة هذا الل�سان.
ف �م��ن ع���ص��ر ال��و� �س �ي��ط ال�ط�ي�ن��ي ال ��ذي
ب ��د�أ ب��ه الإن �� �س��ان ،ي�سطر وي��ر��س��م وينحت
�أفكاره لإي�صالها �إىل الأجيال من بعده �إىل
«ذل��ك املنجز التقني االل �ك�تروين ،متمث ًال
باحلا�سب الآيل ،و�شبكة االت�صاالت العاملية
الإن�ت�رن ��ت ،وق��درت�ه�م��ا ع�ل��ى ال�ت��وث�ي��ق على
ن�ح��و لي�س ل��ه مثيل يف ال �ت��اري��خ ،وامل��راح��ل
احل�ضارية التي مرت بها الب�شرية ،فاملكان
اف�ت�را� �ض��ي ،وال ��زم ��ان م �ت�لا���ش ،و�إن قي�س
فلي�س ب�أقل من �سرعة الربق».
ومما ا�ستح�ضره لنا املبدع القدمي �أحمد
بن فار�س يف باب القول على اخلط العربي
«البديع»�« :إن �أول من كتب الكتاب العربي
وال�سرياين والكتب كلها �آدم (عليه ال�سالم)،
ق�ب��ل م��وت��ه بثالثمئة ��س�ن��ة ،كتبها يف طني
وطبخه ،فلما �أ�صاب الأر�ض الغرق وجد كل
قوم كتاباً فكتبوه ،ف�أ�صاب �إ�سماعيل (عليه
ال�سالم) الكتاب العربي».
واخل� � � ��ط :ت �� �ص��وي��ر ال �ل �ف ��ظ ب �ح ��روف
هجائية ،والكتابة �إمنا هي �إمارات للحروف
باملوا�ضعة.
وم��ن ح�سن احل��ظ �أن خمتلف النقو�ش
امل �ك �ت��وب��ة ب��اخل��ط امل �� �س �م��اري ع �ل��ى ال�ط�ين
املجفف املحروق و�صلت �إلينا ،و�أهمها قانون
حمورابي ،وهو من �أقدم ال�شرائع الأر�ضية،
وموطن معظم النقو�ش التي و�صلت �إلينا يف
العراق يف مدينة بابل القدمية.
ومن أ�ق��دم اللغات اجلزرية التي تنتمي
�إليها لغتنا العربية :اللغة الأك��دي��ة ،التي
دخلت يف �سباتها العميق يف بطون التالل
القدمية منذ ق��رون متعددة ،دون��ت باخلط
امل�سماري الذي ابتدعه ال�سومريون.
فاللغة �إذن لي�ست راب�ط��ة ب�ين أ�ع���ض��اء
املجتمع الواحد بعينه� ،إمنا هي عامل مهم
للرتابط بني جيل و�آخر ،وانتقال الثقافات
واحل�ضارات بني الع�صور ال يت�أتى �إال بهذه
الو�سيلة ،فاللغة �ساعدت على إ�ث��راء العقل
ال �ب �� �ش��ري مب ��ا ت �ط��ور م ��ن ع �ل��وم وم �ع��ارف
بو�صفها �أداة تو�صيل ،و أ�ق��دم الو�سائل التي
ينبغي على الباحث معرفتها وعدم ن�سيانها،
و�سيلة ال�صور املطمو�سة والأطالل املدرو�سة
التي هي من �أجلى موروثاتنا العريقة ،ولكن
بع�ض امل�ع��ا��ص��ري��ن ي�ح����سّ ��ون ب�ه��ا « إ�ح���س��ا��س�اً
غائماً ،وي�سمعون بها �سماعاً غام�ضاً ،ويرون
من �آثارها ما مل يح�سنوا االنتفاع به� ،أو مل
تطق حالتهم �آن ��ذاك �أن تبعث فيه احلياة
داف �ق��ة ك�م��ا ك��ان��ت ،وم �ع��امل ت�ل��ك احل���ض��ارة
التليدة قائمة يف بالد العرب يف هذه النقو�ش
والآث��ار التي اكت�شف بع�ضها يف اليمن حيث
ق��ام��ت دول م�ع�ين و� �س �ب � أ� وح� �م�ي�ر ،»..فمن من م�ؤمتر «اللغة العربية ..من خماطر
اجلمود �إىل تداعيات التجديد»
الأن� ��واع الكتابية ال�ق��دمي��ة ذل��ك التوا�صل

ال���ص��وري ،وه��و م��ا ج��اء ع��ن طريق الر�سوم
والنقو�ش والأ�شكال الهند�سية التي اكت�شفها
امل�ح��دث��ون يف ك�ه��وف و�آث ��ار أ�ج��داده��م؛ لأن
ال �ل �غ��ة مت � ّث��ل ذاك � ��رة الأم � ��ة ال �ت��ي حتت�ضن
ال �ت�راث وال �ق �ي��م ،ف�ه��ي �أداة ال�ت��وا��ص��ل بني
املا�ضي واحلا�ضر ،ومتثل الذاكرة احل�ضارية
ومناط الأ�صالة.
وك �ث�ي�راً م��ا ي�ث�ير ال �ق��ر�آن ال �ك��رمي فينا
ال �ن �ظ��ر وال �ت ��أم��ل وال �ت��دب��ر يف آ�ث � ��ار الأمم
البائدة يف �سرد ق�ص�صي رائع؛ لأن النظر يف
الأحداث التاريخية من الأنبياء و�أممهم ما
يدعو �إىل الإميان.
وال���ش��اع��ر ال�ع��رب��ي ال �ق��دمي وه ��و ل�سان
قبيلته الإع�لام��ي والتاريخي ملفاخر أ�ف��راد
ال �ق �ب��ائ��ل وب� �ط ��والت رج��ال �ه��ا ك ��ان ي�ب�ت��دئ
ق�صيدته بالوقوف على الأط�لال والدمن،
والبكاء على املنازل وما حل بها و�أهلها ،وهو
بذلك يعمل على ابتعاث املا�ضي ،فاملا�ضي
ي � أ�خ��ذ ��ص�ف��ة الإحل � ��اح امل���س�ت�م��ر ع �ل��ى عقل
ال�شاعر ،ال�ستنها�ض وظيفة التذكر املهمة
التي �أ�صبحت �شعرية من ال�شعائر الأدبية
الرابطة بني احلا�ضر واملا�ضي اجلميل ،وقد
حفل ال�شعر اجلاهلي بذكر الكتابة والر�سوم
ب�ب�ق��اي��ا اخل �ط��وط ع �ل��ى ال� ��رق وه ��و اجل�ل��د
الرقيق ال��ذي ي�سوى وي��رق��ق ويكتب عليه،
ق��ال تعاىل} :وال�ط��ور .وكتاب م�سطور .يف
رق من�شور{.
وق ��د ك ��ان ل�ل�ك�ل�م��ة يف امل�ج�ت�م��ع ال�ع��رب��ي
القدمي وق��ع بالغ يف النفو�س ،لعله �أم�ضى
م��ن وق��ع احل���س��ام ،و أ�ق ��وى م��ن ه��ذا ال ��ر�أي
ق��ول ال�ن�ب��ي (��ص�ل��ى اهلل عليه و آ�ل ��ه و�سلم)
للعبا�س وقد �س�أله :فيم اجلمال ؟ فقال« :يف
الل�سان».
�إن ل �ل �� �ص��ورة ح �ي��اة م�ف�ع�م��ة ب��ال��ده���ش��ة
واجلمالية وال�سحر وال �ق��وة ،ول��ذل��ك جند
يف ب�ع����ض الأم ��اك ��ن م��ن ال �ع��امل �أن ال���ص��ور
حت�ي��ا ب��اال��س�ت�م��راري��ة وال �ق��دا� �س��ة ،مم��ا �أدى
�إىل «ابتكار ال�صور التمثالية ،هذا التحويل
امل���ض��اد مل��ا ال ��ش�ك��ل ل��ه �إىل � �ش��يء ذي �شكل
م�ع�ين» ،فاجلمالية يف ال�شخ�صنة تعد قوة
ح�ي��وي��ة ،وه��ي �أول ا��س�ت�ع��را���ض خ�ي��ايل �ضد
املوت ،فكل �صورة تلعب دور متديد احلياة ؛
لأن الفن ن�شاط �شكلي ومرح نف�سي وروحي.
�إن ث � ّم ��ة ه ��ال ��ة م ��ن ال �� �س �ح��ر ت�غ�ط��ي
تقاليدنا الت�صويرية يف الالوعي النف�سي
ب��ان �ف �ج��ار ال �� �ص��ور امل �ت �ح��ررة م ��ن ال��زم��ن
ال ��ذي يخلط بينها ك�ل�ه��ا ،لي�س معر�ضاً
لل�شيخوخة ،وبذلك يكون �سحر ال�صورة
ال �� �ش �ع��ري��ة ،وب� �ه ��ذا امل �ع �ن��ى م �ع �ط��ى ع�ن��د
ال�ق��دم ،وه��و نف�س �أم��ر ال���ص��ورة املنامية،
�أي الأح�ل�ام ،فاملوتى ال ي��زال��ون ي�سكنون
ليالينا.
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عــــــــــالـــــــــم الـــمــــــــــــرأة

كيف تحافظين على صحتك
بـعــــد ســن األربـعــــين؟
تُ�سمى ف�ترة م��ا بعد �سن الأرب �ع�ين ل��دى امل��ر�أة
ب �ـ«� �س��ن ال� �ي� � أ�� ��س» ،وذل� ��ك ب���س�ب��ب ح� ��دوث ت �غ�يرات
ف�سيولوجية ت�ؤثر على امل��ر�أة من كل اجلوانب ،يف
ح��ال��ة ع��دم وج ��ود الإدراك وال��وع��ي ال�صحي لها،

و�سبب ت�سميته بذلك ،يرجع �إىل الي�أ�س من عودة
ال ��دورة ال�شهرية ف�ق��ط ،مبعنى �أن يف ه��ذا ال�سن
ي�ح��دث ان�ق�ط��اع احل�ي����ض ،وم��ا يتبعه م��ن م�شاكل
ن�ف���س�ي��ة و��ص�ح�ي��ة ق��د حت ��دث خ�ل�ال ه ��ذه ال�ف�ترة

ِ
أنــت وطــــــفــــــــــلــك

كيف تجيبين على سؤال:
من أين يأتي األطفال؟
حتتار الأمهات كيف يجنب على الأ�سئلة
امل�ح��رج��ة ال�ت��ي يطرحها �أطفالهن عليهن،
ك���س��ؤال :م��ن �أي��ن ت� أ�ت��ي الأط �ف��ال؟ ولوكنت
م�ك��ان ه��ذه الأم كيف جتيبني على ��س��ؤال:
م��ن �أي��ن ي� أ�ت��ي الأط �ف��ال؟ �س�أعطيكي بع�ض
الن�صائح من خالل جتربتي مع طفلي:
ل� �ق ��د �� �س� � أ�ل� �ن ��ي ط �ف �ل��ي م� � ��رة ب �ب�راءت ��ه
الكبرية وابت�سامته العري�ضة التي ال ميكن
مقاومتها« :م��ام��ا م��ن �أي��ن ت� أ�ت��ي الأط�ف��ال؟
وكيف �أتيتُ �إليك»؟ ابت�سمت تلك االبت�سامة
التي تُظهر ب��أين ال �أع��رف اجل��واب ،وبعدها
ا�ستوعبت امل��و��ض��وع ،و�أح���ض��رت طفلي �إىل
��ص��دري و�ضممته بقوة وقلت ل��ه« :حبيبي،
ع �ن��دم��ا رزق �ن��ي اهلل ب��ك ك �ن��ت ب �ح��اج��ة �إىل
وج��ودك يف حياتي ،وقد دعوت اهلل كثرياً �أن
يرزقني طف ًال رائ�ع�اً وذك�ي�اً مثلك ..وهكذا
�أت �ي��ت» ،لكنه ا�ستوقفني وق ��ال يل« :م��ام��ا،
لكنني �أظن �أن بابا �أعطاك �إياين وطلب منك
�أن تخبئيني يف بطنك حتى �أكرب قليالً ،ومن

ثم تُخرجيني» ،فابت�سمت له و�أخ�برت��ه ب�أن
والده قدّمه يل بعد �أن ا�ستجاب اهلل لدعائنا،
لأعتني به يف بطني حتى يكرب قليالً.
يف ت �ل��ك ال �ل �ح �ظ��ة �أح � �� ��س ه ��و ب��ال �ث �ق��ة
مب�ع�ل��وم��ات��ه ،وب��الإج��اب��ة ال�ت��ي �أخ�برت��ه بها،
ل�ك��ن تخيلوا م�ع��ي ل��و �أين ا�ستقبلت ��س��ؤال
ابني بطريقة �أخ��رى ،ك��أن �أجيبه مث ًال من
�أي��ن تعلمت ه��ذا ال���س��ؤال؟ �أو :عندما تكرب
�ستعرف� ،ستكون ل�ه��ذه الأج��وب��ة وق��ع �آخ��ر
على م�سامع طفلي ،و�س�أثري لديه الف�ضول
الكبري ،و�سي�ص ّر على معرفة اجل��واب �أكرث،
وتبد�أ عنده التخيالت الأخرى.
ت��رب�ي��ة ال�ط�ف��ل ل�ي���س��ت ب��الأم��ر ال���س�ه��ل،
والإجابة على �أ�سئلته ب�شكل ع�شوائي �أو غري
مدرو�س� ،سوف ي�سبب لك ولهم الكثري من
امل�شاكل ،ففكّري ب�ج��واب ك��ل ��س��ؤال قبل �أن
جتيبي.
والآن ،لوكنت كنت مكاين كيف جتيبني
على �س�ؤال :من �أين ي�أتي الأطفال؟

املمتدة ب�ين �سن الأرب �ع�ين وحتى �سن اخلم�سني
من العمر ،الأم��ر ال��ذي يحتاج �إىل عناية خا�صة
يف هذه الفرتة.
م��ن �أه� ��م ال �ع��وام��ل ال�ف���س�ي��ول��وج�ي��ة ل��وق��اي��ة
امل��ر�أة من الأم��را���ض امل�صاحبة النقطاع الطمث،
ه��و وج��ود ه��رم��ون «اال� �س�تروج�ين» ،ال��ذي يوفّر
احلماية من الأم��را���ض التي من �أهمها �أمرا�ض
القلب وال�شرايني.
وجدير بالذكر �أن «اال��س�تروج�ين» يقلل من
خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب وه�شا�شة العظام
و�أمرا�ض املفا�صل ،وفى الأربعني يبد�أ التناق�ص
يف ه��رم��ون «اال�� �س�ت�روج�ي�ن» ،وت��دخ��ل امل � ��ر�أة يف
مرحلة ما قبل �سن الي�أ�س ،وقد متتد �إىل فرتة
ت�تراوح بني � 6إىل � 8سنوات ،تعاين خاللها من
عدم انتظام الدورة ال�شهرية ،وا�ضطراب امل�شاعر
الأنثوية ،والتهابات جمرى البول ،وزيادة �ضربات
القلب ،والقلق والتوتر النف�سي ،وتقلّب وتغري
امل��زاج ،واالكتئاب ،وتكرار ال�صداع ،وزي��ادة الوزن،
وا�ضطرابات النوم ،و�أ�شياء �أخرى.
وعندما يتناق�ص ال�ه��رم��ون ب�شكل �أك�بر بني
�سن � 48إىل  ،50ي�ب��د�أ ال�شعور ب��أع��را���ض �أخ��رى،
كالإح�سا�س ب��احل��رارة ،واح �م��رار ال��وج��ه ،وزي��ادة
يف �إف��راز العرق ،وت��زداد حدة هذه الأعرا�ض قبل
بدء ال��دورة غري املنتظمة بنحو � 8أي��ام لدى ٪90
من الن�ساء ،وتختفي هذه الأعرا�ض �أو تقل كثرياً
مع انقطاع ف�ترة ع��دم انتظام ال��دورة والو�صول
�إىل انقطاعها مت��ام�اً ،وبعد ذل��ك يرتفع احتمال
الإ� �ص��اب��ة ب ��أم��را���ض � �ش��راي�ين ال �ق �ل��ب وه���ش��ا��ش��ة
العظام.
ن�صائح عامة
ي�ؤكد الأطباء �أن اجتياز هذه الفرتة ب�سالم وتقليل
حدة هذه الأعرا�ض ،يجب �أن يكون عن طريق االهتمام
ب��ال�ت�غ��ذي��ة ال���ص�ح�ي��ة ،وال�ترك �ي��ز ع�ل��ى تقليل ال��ده��ون،
والإكثار من تناول اخل�ضار والفاكهة الطازجة ،وتناول
الأط �ع �م��ة ال�ت��ي حت�ت��وي ع�ل��ى ال�ك��ال���س�ي��وم ،وال�ب�ع��د عن
العادات ال�سيئة ،كالتدخني وغ�يره ،وممار�سة الن�شاط
الريا�ضي ،وتعاون �أفراد الأ�سرة ،وهو ما ت�ؤكده امل�صادر
الطبية.
وم��ن �أه��م ع��وام��ل املحافظة على �صحة امل ��ر�أة بعد
الأربعني ما يلي:
�أوالً :احتياج امل��ر�أة بعد الأرب�ع�ين �إىل �سعرات حرارية
�أقل ،ولذلك ف�إنها يجب �أن حتر�ص على نوعية الطعام
ولي�س الكمية ،حيث �إنها ال بد �أن تبتعد عن امل�أكوالت
الد�سمة واملقلية عموماً ،كذلك ال بد لها من الإكثار من
اخل�ضروات.
ثانياً :ال بد من توفر عن�صر الكال�سيوم ،حيث ي�ساهم يف
�سالمة العظام والع�ضالت ،ومن �أهم م�صادره احلليب
وال �ل�بن ،وبع�ض الأج �ب��ان ،خ�صو�صاً م�ن��زوع�اً �أو قليل
الد�سم.
ثالثاً :يجب على امل��ر�أة يف ه��ذه ال�ف�ترة املحافظة على
ا�ستهالك كمية جيدة من ال�سوائل ،مثل املياه والع�صائر،
وامل�شروبات الع�شبية مثل ال�شاي الأخ�ضر.
رابعاً :التقليل من امل�شروبات التي حتتوي على كافني،
مثل القهوة وامل�شروبات الغازية ،وال�شاي الذي يحتوي
على كمية من ال�سكريات.
خام�ساً :ال بد من مزاولة الن�شاط احلركي ،مثل امل�شي
واجل��ري وال�سباحة ،وغريها من الريا�ضات الأ�سا�سية
واملهمة.
ك �م��ا ي �ج��ب ع �ل��ى امل� � ��ر�أة امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى ��س�لام�ت�ه��ا
النف�سية ،و�أن تركز على ما هو مهم يف حياتها العملية،
وكذلك ا�ستغالل الوقت بالأمور املهمة التي تُبعد عنها
ال�ضغوط النف�سية ،وتركّز فيما يهمها ويفيدها و�أ�سرتها
وجمتمعها ،فاملر�أة �أ�سا�س املجتمع ،وجناح املجتمع من
جناح املر�أة و�سالمتها.

ر�شاقة قوامك
ع�ل�ي��كِ االه�ت�م��ام �أي���ض�اً يف ف�ت�رة م��ا ب�ع��د الأرب �ع�ين
مب �ظ �ه��رك ور� �ش ��اق ��ة ج �� �س �م��ك ،ل ��ذا ن� �ق� �دّم ل ��ك بع�ض
التمرينات ال�ت��ي ميكنك ممار�ستها يف �سن الأرب �ع�ين،
لتفيدك يف احلفاظ على ر�شاقة قوامك:
• مترين لتخفيف منطقة احلو�ض والأرداف:
 اج�ل���س��ي ع�ل��ى الأر�� ��ض ث��م ب��اع��دي ب�ين ��س��اق�ي��ك ،معاال� �س �ت �ن��اد ب��راح �ت �ي��ك ع �ل��ى الأر�� � � ��ض ،ب �ح �ي��ث ت �ك��ون��ان
متباعدتني ثم تنف�سي بعمق.
 ارف�ع��ي �أث �ن��اء �إخ ��راج ه��واء ال��زف�ير ،وارف �ع��ي منطقةاحلو�ض �أثناء �إخراجك للزفري تدريجياً.
 ارفعي �صدرك �إىل �أعلى ،مع �إبقاء �أرداف��ك على نف�ساالرتفاع ال�سابق.
 كرري هذا التمرين عدة مرات.• مترين للحفاظ على ر�شاقة قوامك ومرونته:
 قفي مع �ضم �ساقيك ،ثم ا�شفطي بطنك. قومي بثني ج�سمك �إىل الأمام ببطء تدريجياً. اثني ركبتيك بعد ذل��ك حتى جتل�سي بقاعدتك علىكعبيك� ،شرط �أن تكوين م�ستندة على �أط��راف �أ�صابع
قدميك.
 اخف�ضي جبينك مع �إخراج هواء الزفري. افردي ركبتيك ومطّ ي ج�سمك قدر الإمكان. ��ض�م��ي راح�ت�ي��ك م�ع�اً �أع �ل��ى ر�أ� �س��ك ،و� �ش��دي ع�م��ودكالفقري �إىل �أعلى ،وتنف�سي بعمق.
 �أثناء �إخ��راج ه��واء الزفري �أميلي ج�سمك �إىل الأم��ام،بحيث ت���ش��دي��ن ظ�ه��رك ق��در الإم �ك��ان �إىل الأم � ��ام ،ثم
اهبطي بالتدريج حتى تالم�س راحتاك الأر�ض.
 كرري هذا التمرين عدة مرات.«اليوغا»
يعترب اخل�ب�راء «ال�ي��وغ��ا» م��ن �أف���ض��ل الريا�ضات
للمر�أة بعد �سن الأرب�ع�ين ،فهي توفر للمر�أة املرونة
والقوة والتوازن النف�سي.. من هنا اعتربها اخلرباء
الريا�ضة املثالية للمر�أة عند بلوغها الأرب�ع�ين من
العم ر، فتمارينها ت�ق�وّي اجل�سم ب� أ�ك�م�ل��ه ،وحتافظ
عليه ،وتعرقل الطريق �أمام ال�شيخوخة، لأنه يف هذه
امل��رح�ل��ة العمرية تقل �إف� ��رازات اجل�سم للهرمونات
عند امل ��ر�أة ،م��ا ي ��ؤدي �إىل ح��دوث نق�ص تدريجي يف
كثافة العظام والع�ضالت، كما يبد�أ اجل�سم يف تكوين
الدهون �أ�سرع من ذي قب ل.
ومن �أ�شهر متارين «اليوغا» ،التمارين التي يكون
فيها الر�أ�س مقارباً للأر�ض والقدمان على الأر���ض،
بحيث ي�ك��ون اجل���س��م �شكل امل�ث�ل��ث ،ث��م ُت��رف��ع �إح��دى
القدمني لتكمل مع �أحد �ضلعي املثلث خطاً م�ستقيماً
لعدة ثوان.
يحافظ هذا التمرين على �شباب اجل�سم ون�ضارة
ال�ب���ش��رة ،وي ��ؤخ��ر ظ�ه��ور التجاعيد ،لأن��ه ي�ساعد يف
و�صول الدم �إىل جميع �أع�ضاء اجل�سم، كما �أنه مترين
يقوي ع�ضالت اجل�سم كلها.
ومن �أهم متارين «اليوغا» التنف�س املنتظم الهادئ،
ويتم ذلك يف و�ضع اجللو�س با�سرتخاء والرتكيز مع
التنف�س ع�بر الأن� �ف ،ويف مرحلة متقدمة م��ن هذا
التمرين ،تتم حماولة الرتكيز على �إخراج النف�س من
ناحية واحدة فقط للأنف بالتناوب.
ومن قواعد ممار�سة «اليوغا» �أال تتم ممار�ستها
مبعدة ممتلئة ،ويجب االنتظار 3 �ساعات بعد تناول
الطعا م ،ك�م��ا ي�ج��ب ع�ل��ى م��ن ي �ع��اين م��ن ��ض�غ��ط دم
مرتفع االبتعاد عن ممار�سة متارين «اليوغا» التي
يكون بها الر�أ�س �أ�سفل، وجتنّب التمارين التي ترهق
اجل�سم.

رمي اخلياط
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القرنبيط ..لتفادي العمى وأمراض القلب
القرنبيط� ،أو ما يُعرف بـ«الزهرة» ،نبتة غنية باملواد
الكربيتية ،قال عنه �أطباء العرب �إنه يقتل الدود ،ويفجّ ر
الأورام ،ويلحم اجل ��روح ،وينفي ال���س��دود ،وال�ط�ح��ال،
والكبد ،واحل�صى ،ورماده يذهب القالع واحلفر.
ت�ن��اول��ه م��ع ال�ع���س��ل ي��زي��ل ال�ب�ح��ة ،و��س��ائ��ر الآث� ��ار،
كونه ي�سهّل اللزوجات �شرباً ،وم��ا�ؤه يعيد ال�صوت بعد
انقطاعه ،وكذلك ف�إن عُقد بال�سكر وا�ستُعمل ،والربّي
منه مينع ال�سموم.
ي �ق��ول ع�ل�م��اء ال �ت �غ��ذي��ة� ،إن ال�ق��رن�ب�ي��ط م��ن �أك�ث�ر
اخل �� �ض��روات اح �ت��واء ع�ل��ى م ��ادة ال�ف��و��س�ف��ور ،ول��ذل��ك
مق ٍّو للبُنية ،لأن الفو�سفور من �أخ�ص مركباته ،وذكر
بع�ض العلماء� ،أن��ه من اخل�ضروات التي حتلل حم�ض
البوليك ،ونُ�صح ب�أكله لهذا ال�سبب.
ك�م��ا ي�ح�ت��وي ال�ق��رن�ب�ي��ط ع�ل��ى م��رك �ب��ات ت�ق��ي من
�سرطان الأمعاء ،وهي مركبات تتكون عن طريق م�ضغ
ال�ق��رن�ب�ي��ط ،ك�م��ا �أن ��ه ي�ح�ت��وي ع�ل��ى امل �ع��ادن ال�ت��ي تعزز
ال�سائل املنوي ،وكذلك يحوي القرنبيط على:
فيتامني «�أ» املفيد للعيون والعظام والأ�سنان.
م ��ادة «ال��دي�ن��دول�ي�ل�م�ث�ين» ال�ت��ي ت�ق��ف يف وج��ه منو
خاليا �سرطان الثدي.
ن�سبة عالية من الألياف التي ت�ساعد على بناء �أمعاء
�صحية.
م��ادة «اجل�لاك�ت��وز» ال�ت��ي متنع الرتكيبات امل�سببة
ملر�ض �سرطان القولون.
مادة «اجللوكورافانني» التي تُبعد �أمرا�ض القلب.
م��ادة «�إن ��دول ث��ري ك��ارب�ي�ن��ول» ال�ت��ي ت��وق��ف �إ�صابة
خاليا غدة الربو�ستات بال�سرطان.
الكال�سيوم املهم للعظام والأ�سنان.

القرنبيط ..و«ال�سلفورافني»
ي�ساعد القرنبيط على ت�ف��ادي الإ��ص��اب��ة بالعمى
والوقاية من مر�ض ال�سرطان ،ووجدوا �أن هذه النبتة
العجيبة حتتوي على م��ادة مقاومة للت�أك�سد ،حتمي
خ�لاي��ا ال�ع�ين م��ن التلف (ك�م��ا م � ّر �آن �ف �اً) ،ه��ذه امل��ادة
الكيميائية ال�ت��ي ت�سمى «��س�ل�ف��وراف�ين» ت�ساعد على
حماية العني من التدهور نتيجة تلف خاليا ال�شبكية.
ويعترب االن�ح�لال يف البقعة ال�شبكية ه��و ال�سبب
الأك�ب�ر للعمى ،وبيّنت جت��ارب العلماء �أن الإك�ث��ار من
�أكل القرنبيط يجعل من االنحالل يف البقعة ال�شبكية
�أق��ل اح�ت�م��ا ًال للتطور .ومي�ك��ن للقرنبيط وق��ف حالة
االنحالل يف ال�شبكية ،يف حال تناول جزء منه مرتني
�أ�سبوعياً ،وي�شري بع�ض اخلرباء �إىل �أن تناول ولو جزء
ب�سيط منه يومياً يوفر احلماية ب�شكل كبري.

المقليات
تعرّ ض الرجال
للسرطان

وم��ن امل �ع��روف �أن القرنبيط ل��ه ت��أث�ير ق��وي يف
ال��وق��اي��ة م��ن �أم��را���ض ال�ق�ل��ب ،ورمب��ا ي�ك��ره ماليني
الأطفال تناول القرنبيط ،ولكن الباحثني اكت�شفوا
�أن��ه مينع االخ�ت�لاالت ويحافظ على ال�ت��وازن ،وهو
�أف�ضل نبتة للوقاية م��ن �أم��را���ض ال���س��رط��ان ،وقد
�أظ�ه��رت الفحو�صات �أن م��ادة ال�سلفورافني ترتكز
ب�ن���س�ب��ة ع��ال�ي��ة يف الأي � ��ام ال �ث�لاث��ة الأوىل ل�براع��م
القرنبيط ،وكذلك اللفت وال�سبانخ يحتويان على
مثل هذه املادة.
وختاماً ،ي�ؤكل القرنبيط م�سلوقاً �أو مقلياً �أو ن ّياً،
كما �أنه ي ؤ�كَل «خملالً».
وللتذكري ،وكما ه��و معلوم ،ف ��إن القرنبيط ثقيل
على امل�ع��دة ،خ�صو�صاً املقلي منه ،ل��ذا يُن�صح �ضعاف
امل�ع��دة بعدم تناوله ،و�أي���ض�اً يقوم بتثبيط عمل الغدة
الدرقية.

ح� ��ذرت درا�� �س ��ة طبية
ح��دي �ث��ة م��ن �أن امل�ق�ل�ي��ات
ت�ساهم يف زي ��ادة خماطر
�إ�صابة ال��رج��ال ب�سرطان
«الربو�ستاتا».
وقام الباحثون بفح�ص
�أك� �ث ��ر م� ��ن  1500رج ��ل
مت ت���ش�خ�ي����ص �إ��ص��اب�ت�ه��م
ب���س��رط��ان «ال�برو��س�ت��ات��ا»،
ونحو  1500من الأ�صحاء
ت��راوح��ت �أع �م��ار الفئتني
بني اخلام�سة والثالثني،
وال � ��راب� � �ع � ��ة وال �� �س �ب �ع�ي�ن
ع��ام �اً ،وم��راج�ع��ة ودرا��س��ة
الأمن� ��اط ال�غ��ذائ�ي��ة التي
يتبعونها ،بالإ�ضافة �إىل
معدالت تناولهم للدهون
واملقليات.
و�أ�شارت املتابعة �إىل �أن
ال��رج��ال ال��ذي��ن ُي �ك�ثرون
م� ��ن ت � �ن� ��اول ال �ب �ط��اط ����س
وال� � ��دج� � ��اج والأ� � �س � �م� ��اك
امل� �ق� �ل� �ي ��ة وال � �ك � �ع� ��ك ،مل ��رة
واح� � � � � � ��دة ع� � �ل � ��ى الأق � � � ��ل
�أ��س�ب��وع�ي�اً ،ت��رت�ف��ع بينهم
م�ع��دالت الإ��ص��اب��ة بن�سبة
ترتاوح بني  30و ،٪37و�أن
ال��رج��ال ال��ذي��ن ُي �ك�ثرون
من تناول الزيوت يكونون
�أك�ث�ر ع��دوان �ي��ة وع�صبية
مقارنة ب�أقرانهم ممن ال
يكرثون من تناولها.

فوائد القرنبيط
ي�ساعد يف تخلي�ص اجل�سم من ال�سّ موم.
ي�ساعد يف تقليل انف�صام �شبكيّة العني.
يعمل على خف�ض �ضغط الدم املرتفع.
يعمل على ا�ستقرار ن�سبة ال�سكّر يف الدم.
يقلّل من الإ�صابة بالأزمات القلبيّة.
يفيد يف تخفي�ض م�ستويات الكول�سرتول يف الدم.
يُعتقد �أنه يقاوم �أمرا�ض ال�سرطان.

طــريـقـة اللعـب

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

 4 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1م��دي�ن��ة مغربية  /حت��ول �إىل
�سائل
1
 5التوق والتمني  /مروة بالرتكية
2
 6م��ا ي���س�ي��ل م��ن ع �� �ص��ارة ال�ف��م
 /م ��دي� �ن ��ة ف��رن �� �س �ي��ة � �س��اح �ل �ي��ة
3
(مبعرثة)
 7ن� �ه ��ر �أمل � � � ��اين (م � �ب � �ع�ث��رة) /
4
للتف�سري واال�سرت�سال
5
 8ك��ارث��ي  /م��رت��و و�آخ ��ذ كفايته
من املاء
6
� 9إي�صال �أو توا�صل  /وحدة قيا�س
الطاقة
7
 10ي�غ�ط��ي ال �ط�ي�ر  /ذو م�ي��ول
8
وم�شاعر غري �صديقة

9
10

�أفــقــي

 1مقطوع غري مكتمل  /من�سوب للأب
 2ت�صليحات  /مت�شابهان
 3زيارة دينية ملكان مقد�س  /مو�سيقي عاملي �صاحب عدد من
ال�سيمفونيات

عـــامـــودي

 1يف فرن�سا حيث يحتفظ بلوحة
املوناليزا
 2م ��ن م �ع��امل دب� ��ي ال �ع �م��ران �ي��ة
الأوىل
 3اكتمل  /رئي�س اللجنة االوملبية
الدولية ال�سابق
 4اال�سم الآخر لالنرتنت � /سهام

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

�أو �أ�سهم
 5حذف  /ثلثا نوع
� 6أكمل  /مراقبة ومتابعة
 7يوجهه مفت�ش املباحث يف ق�ضية ما /
وحدة قيا�س عاملية
 8غري م�شذب وناجت عن بيئة خ�شنة
 9مكتمل  /العاملون يف جمال فني
 10نهر �صيني  /ثنية
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بطولتان في الدوري اللبناني لكرة القدم

ت��دور مناف�سات ال��دوري اللبناين لكرة
القدم على جبهتني :الأوىل تنخرط فيها
ال�ف��رق الأرب �ع��ة الكبار (ال�صفاء والنجمة
والعهد والأن���ص��ار) يف ��ص��راع على اللقب،
وال �ث��ان �ي��ة جت �م��ع ب��اق��ي ف ��رق ال �ب �ط��ول��ة يف
م�ن��اف���س��ة ت�ط�م��ح ف�ي�ه��ا ب�ع����ض ه ��ذه ال�ف��رق
لبلوغ م�صاف «�أندية النخبة» ،فيما ت�سعى
فرق �أخرى للهروب من خطر الهبوط �إىل
الدرجة الثانية.
وه��ذا ال�سياق م��ن املناف�سات مل يطبع
املو�سم احلايل فقط ،بل �إنه �ساد يف املوا�سم
الأخ�ي�رة ،كما �أن��ه ال يقت�صر على بطولة
الدوري فقط ،بل ميتد �إىل جميع امل�سابقات
الر�سمية الأربعة :الدوري والك�أ�س وبطولة
النخبة وك�أ�س ال�سوبر.
وتقا�سم هذا الرباعي �ألقاب امل�سابقات
ال��ر��س�م�ي��ة يف ل�ب�ن��ان م�ن��ذ م��و��س��م – 2003
 2004بعد هيمنة الأوملبيك – بريوت على
«الدوبليه» يف مو�سم � ،2003 - 2002إذ فاز
العهد ب��ال��دوري يف  2008 – 2007و2009
–  2010و 2011 – 2010والنجمة يف 2003
–  2004و 2005 – 2004و،2009 – 2008

النجمة

الأن�صار

ال�صفاء

العهد

والأن�صار يف مو�سمي  2006 – 2005و2007
–  2008وال�صفاء يف .2012 – 2011
و أ�ح ��رز العهد لقب ك��أ���س لبنان أ�ع��وام
 2004و 2005و 2009و 2011والأن �� �ص��ار
�أع��وام  2006و 2007و 2010و ،2012فيما
اخ�ت��رق امل�ب��رة احل �� �ص��ار ال��رب��اع��ي ب �ف��وزه
باللقب عام .2008
ويف ك�أ�س النخبة التي انطلقت قبل 16
عاماً ،فاز النجمة باللقب  7مرات والعهد 3
مرات والأن�صار مرتني وال�صفاء مرة ،ومل
يخرتق هذه الهيمنة �سوى الهومنمن.
وميلك الأن�صار لقب ك�أ�س ال�سوبر ،بعد
�أن انتزعها من العهد بطل  2010و،2011
بعد النجمة الفائز بن�سخة  ،2009علماً �أن
ف��رق الأن���ص��ار والنجمة وال�ع�ه��د احتكرت
امل�سابقة منذ انطالقها ع��ام  ،1996وه��ذا
الإح�صاء �إن دل على �شيء ،ف�إنه يبني الهوة
التي تف�صل ما بني الفرق الأرب�ع��ة وباقي
ف��رق ال ��دوري ال�ل�ب�ن��اين ،وه��و ان�ف���ص��ال له
م�سبباته ،و�أهمها الإمكانات املادية ،وتفاوت
الأداء ف�ض ًال عن غياب اال�ستقرار الإداري
والتنظيمي لدى كثري من الفرق اللبنانية.

وحالياً ،ي�سعى ال�صفاء مت�صدر الدوري
( 33نقطة) �إىل عدم التفريط ب�أي نقطة،
�سعياً لتحقيق هدفه يف االحتفاظ باللقب،
ال� ��ذي �أح� � ��رزه يف امل��و� �س��م امل��ا� �ض��ي ل�ل�م��رة
الأوىل يف ت��اري �خ��ه ،وال ي�ب��دو ه��ذا الأم��ر
بعيد املنال� ،إذ ميلك املدرب العراقي �أكرم
�سلمان الكثري م��ن الأوراق ال��راب�ح��ة ويف
خمتلف اخلطوط ال �سيما الهجوم ،بوجود
ال�ث�ن��ائ��ي حم�م��د ح �ي��در وال �ن �ي �ج�يري نغو
�أو�شينا �صامويل وامل�صري عمرو عبد اهلل
�سماكة ال��ذي خا�ض لقاءه الر�سمي الأول
�أم��ام االجتماعي ( )1 – 2ال�سبت املا�ضي،
�ضمن املرحلة  ،13وك��ذل��ك املغربي ط��ارق
العمراتي �صاحب الف�ضل يف الفوز ال�صعب
على ال�سالم �صور.
وي �ب��دو ال�ن�ج�م��ة ال �ث��اين ( 32ن�ق�ط��ة)
جاهزاً لالنق�ضا�ض على ال�صدارة يف حال
تعرث ال�صفاء يف �أي حمطة مقبلة ،على
رغم �أن��ه تخطى ال�شباب الغازية ب�صعوبة
 2 – 3يف مباراته الأخرية ال�سبت املا�ضي،
وي �ع �ت �م��د امل ��دي ��ر ال �ف �ن��ي ل�ل�ن�ج�م��ة م��و��س��ى
حجيج على ت�شكيلة واع��دة ،خ�صو�صاً بعد

عودة ح�سن املحمد من م�شواره االحرتايف
الق�صري مع بيك تريو�سا�سانا التايالندي
ب�سبب خالفه مع امل��درب اجلديد� ،إ�ضافة
�إىل التعاقد مع املهاجم الغابوين دانيال
�أون� ��دو ل�ي�ك��ون �إىل ج��ان��ب ال�ل�ي�ب��ي أ���س��ام��ة
الفزاين وباتوا ي�شكلون قوة �ضاربة يف خط
املقدمة.
ويف الو�سط يعتمد حجيج على القائد
امل� �ي ��داين ع �ب��ا���س �أح �م��د ع �ط��وي وحم�م��د
ج�ع�ف��ر وخ��ال��د ت�ك��ه ج��ي وحم �م��د �شم�ص
وخط دفاع متني بقيادة العمالق الربازيلي
فابيو دا�سيلفا والظهري الدويل علي حمام
واحلار�س الدويل نزيه �أ�سعد.
ويتطلع العهد الثالث ( 29نقطة) �إىل
موا�صلة نتائجه الإيجابية بعد التغيريات
التي �أ�صابت الفريق بالتعاقد مع امل��درب
الأمل��اين  -الرتكي باهتيار فانلي والغاين
ك��ال�ي�م��ون��دو ف��وف��ان��ا وال�ع��اج��ي كون�ستانت
جونيور يف فرتة ما بني املرحلتني� ،إ�ضافة
�إىل جن��وم ال�ف��ري��ق احل��ال�ي�ين أ�ح�م��د زري��ق
وهيثم فاعور وح�سن �شعيتو وح�سني دقيق،
ح�ي��ث �أخ � ��ذوا ال �ف��ري��ق ع�ل��ى ع��ات�ق�ه��م بعد

�إيقاف الثالثي حممود العلي وح�سن مزهر
وحممد حمود ب�سبب ق�ضية املراهنات.
وحقق العهد فوزاً ثميناً على طرابل�س
املتجدد  0 - 2يف املرحلة  ،13بف�ضل هدفني
لعلي بزي و�أحمد زريق.
و�أع �ط��ى الأن���ص��ار ال��راب��ع ( 23نقطة)
�إ��ش��ارة �إيجابية ع��ن ق��درت��ه على النهو�ض
من كبوته الإداري��ة والفنية والتي توجت
ب��اخل���س��ارة أ�م ��ام ط��راب�ل����س  ،3 – 2ب�ف��وزه
على الت�ضامن �صور يف عقر داره ،0 – 1
يف �أوىل مبارياته بعهد الإدارة اجل��دي��دة
التي يرت�أ�سها نبيل بدر بعد ا�ستقالة كرمي
دياب.
ومن املتوقع �أن حتافظ الفرق الأربعة
ع�ل��ى م��راك��زه��ا يف امل��رح �ل��ة امل�ق�ب�ل��ة ،حيث
�سيخو�ض العهد �أق��وى املواجهات يف �صور
�أم ��ام الت�ضامن اجل�م�ع��ة ال���س��اع��ة ،15,30
فيما يلعب ال�سبت الأن�صار مع الرا�سينغ،
وتختتم املرحلة الأحد بـ 4مباريات ،فيلعب
ال�صفاء مع ال�شباب الغازية والنجمة مع
طرابل�س واالجتماعي مع الإخ��اء الأهلي
عاليه وال�سالم �صور مع �شباب ال�ساحل.
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الكرة الفرنسية تنزف ..وثرواتها في أيدي الغرباء
ت�شهد فرن�سا حالياً جد ًال بعد �أن ك�شفت
درا�سة �أجراها االحتاد الدويل لكرة القدم
عن �أنها احتلت املرتبة الثانية على قائمة
الدول الأكرث ت�صديراً لالعبني للدوريات
الأوروب �ي��ة الـ 31يف ع��ام  2012بنحو 269
العباً ،خلف الربازيل التي احتلت املرتبة
الأوىل ( 515الع �ب �اً) ،وق�ب��ل �صربيا التي
احتلت املركز الثالث ( 205العبني).
وي��رى البع�ض �أن املركز املتقدم الذي
احتلته فرن�سا كثاين دولة م�صدرة لالعبني
�إىل �أوروب��ا وثالث دول��ة م�صدرة لالعبني
يف العامل بعد الربازيل والأرجنتني وفقاً
لإح� ��� �ص ��اءات ال �ف �ي �ف��ا ل �ع��ام  2012يعك�س
ت �ق��دم م���س�ت��وى الع�ب�ي�ه��ا وال�ن�ه���ض��ة ال�ت��ي
ت�شهدها الأك��ادمي�ي��ات الكروية الفرن�سية
يف جمال تفريخ املواهب الكروية ،يف حني
يرى البع�ض الآخ��ر �أن ت�صدير الالعبني
الفرن�سيني يعك�س ال�صعوبات االقت�صادية
التي يعي�شها الدوري الفرن�سي.
ويرى لوييك رافينال ،الذي �شارك يف
إ�ع��داد الدرا�سة من مقر املركز ال��دويل يف
نو�شاتيل يف �سوي�سرا� ،أن اح�ت�لال فرن�سا
املرتبة الثانية على قائمة ال��دول امل�صدرة
كرمي بنزميا
غابريال �أوبرتان
لالعبني �إىل ال��دوري��ات الأوروب �ي��ة يعك�س
ج ��ودة ال�لاع�ب�ين «��ص�ن��ع يف ف��رن���س��ا» حتى
ل�ن�ظ��ار يف فرن�سا يف �صناعة النجوم ،وهو جناح يعزز الكربى ،ويرف�ض بو�شر ت�صنيف جميع
بع�ض جنومه مثل الأرجنتيني لي�ساندرو
أ�ن�ه��م أ���ص�ب�ح��وا الأك�ث�ر ج��ذب�اً ل� أ
ال ��دوري ��ات الأوروب � �ي ��ة ب�ف���ض��ل م�ه��ارات�ه��م ت�ألق مواطنه مهاجم النادي امللكي كرمي الالعبني الفرن�سيني الذين يهاجرون
�أو ال�برازي �ل��ي ب��ا��س�ت��و���س وه�ي�م��ن �إىل �أن
وال �ت��زام �ه��م ،وي�ست�شهد راف �ي �ن��ال يف ذل��ك بنزميا الذي �أثبت �أنه من �أبرز املهاجمني ل�ل�ع��ب يف ال ��دول الأوروب� �ي ��ة ب� أ�ن�ه��م من
ليون هيمن على ال�ك��رة الفرن�سية خالل
الالعبني ال�سوبر ،م�شرياً �إىل �أن من
ال���س�ن��وات ال�ع���ش��ر الأخ �ي��رة ب �ف��وزه ب�سبع
ب�ف��ري��ق ن�ي��وك��ا��س��ل الإن �ك �ل �ي��زي ال ��ذي �ضم يف �أوروبا حالياً.
�أم��ا الناقد �سيبا�ستيان فريجع ج��ودة ب�ين  269فرن�سياً ذه �ب��وا يف ع��ام 2012
بطوالت دوري.
خالل فرتة االنتقاالت ال�شتوية  5العبني
فرن�سيني �إىل �صفوفه لريتفع بذلك عدد ال�لاع �ب�ين «��ص�ن��ع يف ف��رن���س��ا» �إىل الثقل للعب يف الدوريات الأوروب�ي��ة 93 ،منهم
وي��واج��ه مر�سيليا ال���ص�ع��وب��ات املالية
ال�ك�ت�ي�ب��ة ال�ف��رن���س�ي��ة ل��دي��ه �إىل  11الع�ب�اً ال��دمي �غ��رايف ل�ف��رن���س��ا ( 65م�ل�ي��ون ن�سمة فقط يلعبون يف ال�ب�ط��والت الأوروب �ي��ة
عينها ال�ت��ي ي��واج�ه�ه��ا ن ��ادي ل �ي��ون ،حيث
دف��ع بهم الفريق الإنكليزي أ�ك�ثر م��ن  30تقريباً) م � ؤ�ك��داً وج��ود عالقة وثيقة بني الأربعة القوية (�إ�سبانيا� ،أملانيا� ،إنكلرتا،
ا�ضطر م ��ؤخ��راً لال�ستغناء ع��ن مهاجمه
مليون يورو ،وعلى ر�أ�سهم حامت بن عرفة تعداد ال�سكان واملواهب الكروية يف الدول �إي �ط��ال �ي��ا) يف ح�ي�ن اح�ت��رف  90الع �ب �اً
وه��داف��ه ل��وي�ي��ك رمي��ي �إىل ك��وي�ن��ز ب��ارك
وغابريال �أوبرتان ويوان غوفران ومهدي التي تتمتع فيها كرة القدم ب�شعبية طاغية .ف��رن���س�ي�اً �آخ ��ر يف ال ��دوري ��ات الأوروب �ي��ة
ري �ن �ج��رز ال ��ذي ي�ح�ت��ل امل��رك��ز الأخ�ي��ر يف
ويرى املحلل الريا�ضي رون��ان بو�شر الأرب �ع��ة امل�ت��و��س�ط��ة (ب�ل�ج�ي�ك��ا ،ب�ل�غ��اري��ا،
الدوري الإجنليزي.
عبيد وماتيو ديبو�شي ومو�سى �سي�سوكو.
وجاءت النتائج الأولية لتعزيز �صفوف �أن ه�ج��رة ال�لاع�ب�ين الفرن�سيني تعود ت��رك�ي��ا�� ،س��وي���س��را)� ،أم��ا ب��اق��ي الالعبني
ومل ي� �ن ��ج ن� � � ��ادي ل� �ي ��ل م � ��ن الأزم� � � ��ة
نيوكا�سل بالالعبني الفرن�سيني مب�شرة� ،إىل �ضعف م�ستوى ال ��دوري الفرن�سي ال�ف��رن���س�ي�ين ف��ذه �ب��وا ل�ل�ع��ب يف �أوروب� ��ا
االقت�صادية التي تع�صف بالكرة الفرن�سية،
حيث متكن الفريق م��ن حتقيق نتائج يف بالقيا�س مب�ستوى الدوريات يف �إ�سبانيا ال�شرقية ،حيث تفتقر ه��ذه البطوالت
�إذ ف�ق��د ال�ف��ري��ق ال ��ذي ج�م��ع ب�ين بطولة
ال عن �ضعف العائد للم�ستوى العايل املناف�سة القوية بغر�ض
الفرتة الأخ�ي�رة� ،أهمها ف��وزه على �أ�ستون و�أملانيا و�إنكلرتا ،ف�ض ً
ال��دوري والك�أ�س عام � 2010أف�ضل العبيه
فيال وت�شل�سي ،لريفع ر�صيده �إىل  27نقطة املادي فيه مقارنة بهذه الدول الكروية حت�سني م�ستواهم املادي.
هذا املو�سم ،فذهب جريفينهو للأر�سنال
رافايل فاران
و�أدين هازار لت�شل�سي بعد �أن كان مدافعه
يف امل��رك��ز ال�ساد�س ع�شر ،وي��دع��م اجلهود
ال� � ��دويل دي �ب��و� �ش��ي ق ��د وق� ��ع ل�ن�ي��وك��ا��س��ل
التي يبذلها للبقاء يف ال��دوري الإنكليزي
وم��ن جانبها �أرج�ع��ت جملة «ليزيكو» الإنكليزي املو�سم املا�ضي.
املمتاز والهروب من �شبح الهبوط.
الفرن�سية االقت�صادية ه�ج��رة الالعبني
ويعاين �أي�ضاً مونبلييه بطل ال��دوري
ويعترب لويك رافينال �أن مدار�س الكرة
الفرن�سيني �إىل ال��دوري��ات الأوروب �ي��ة �إىل ال �ف��رن �� �س��ي امل ��و�� �س ��م امل ��ا�� �ض ��ي م ��ن ن�ف����س
للموهوبني يف الأندية الفرن�سية من �أف�ضل
ال�صعوبات املالية التي تواجهها الأندية ال�ظ��اه��رة ال�ت��ي أ�ج�برت��ه ع�ل��ى اال�ستغناء
امل��دار���س يف �أوروب ��ا ،م�شرياً �إىل �أن ظهور
ال�ف��رن���س�ي��ة ،مب��ا ف�ي�ه��ا الأن ��دي ��ة ال �ك�برى ع��ن �أف���ض��ل ه��داف�ي��ه �أوليفييه ج�يرو �إىل
امل��واه��ب ال �ك��روي��ة يف ف��رن���س��ا ب �ك�ثرة وه��و
مثل �أوملبيك ليون و�أوليمبيك مر�سيليا ،الأر�سنال ،و�أف�ضل مدافعيه يانغا مبيوا
�أمر يرجع �إىل اهتمام القائمني على هذه
م���س�ت�ث�ن�ي��ة م��ن ذل ��ك ن� ��ادي ب��اري ����س ��س��ان �إىل نيوكا�سل .و�أخرياً مل يجد البع�ض من
املدار�س بكل الفرن�سيني من دون ا�ستثناء،
ج�ي�رم ��ان ب �ع��د �أن ا� � �ش �ت�راه ال �ق �ط��ري��ون و�سيلة لوقف هجرة النجوم الفرن�سيني
�سواء كانوا من الفرن�سيني الأ�صليني من
بهدف االرتقاء مب�ستواه ملناف�سة الأندية �إىل ال��دوري��ات الأوروب �ي��ة ��س��وى املطالبة
ذوي الب�شرة البي�ضاء� ،أو الفرن�سيني العرب
الأوروب �ي��ة ال�ك�برى مثل بر�شلونة وري��ال ب�ت�ه��دي��ده��م� ،إم ��ا ي �ع ��ودون �إىل م�ن��ازل�ه��م
والأفارقة حيث وفرة املواهب الكروية.
م ��دري ��د وب ��اي ��رن م �ي��ون �ي��خ ،وا��س�ت���ش�ه��دت لالرتقاء بالدوري الفرن�سي لتعلوا قامته
وي��رى رافينال �أن الت�ألق غري العادي
املجلة يف ذل��ك بنادي ليون ال��ذي �أجربته �إىل ق��ام��ة ال��دوري��ات الأوروب �ي��ة الكربى،
لرافايل ف��اران جنم دف��اع منتخب فرن�سا
ال���ص�ع��وب��ات امل��ال �ي��ة ع�ل��ى اال��س�ت�غ�ن��اء عن و إ�م��ا احلرمان من اللعب با�سم فرن�سا يف
لل�شباب يف مباراة الكال�سيكو الأخرية بني
ح ��ار� ��س م ��رم ��اه ال � ��دويل ه��وغ��و ل��وري����س البطوالت الدولية ،فهل ميكن قبول هذا
ريال مدريد وبر�شلونة وجناحه يف �إحراز
لنادي توتنهام الإنكليزي ال�صيف املا�ضي ،احلل الغريب؟
هدف التعادل يف مرمى بر�شلونة وحماية
كما يواجه النادي �صعوبات مالية جتعله
مرمى الريال من هدفني حمققني ،وهو
جالل قبطان
غري قادر على تلبية التزاماته جتاه رواتب
ابن التا�سعة ع�شرة ربيعاً يعك�س مدى جناح
باتري�س �إيفرا
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ورث  362ألـف دوالر
من والده الذي لم يره
في حياته
ق�ضت حمكمة املواريث يف والية كوينز الند
اال�سرتالية ،بوجوب توريث �سائق �شاحنة مبلغاً
ك�ب�يراً م��ن امل��ال ي�صل �إىل م��ا ي�ع��ادل � 362أل��ف
دوالر من والده الذي مل يره �أبداً يف حياته.
وكانت �أم ال�سائق البالغ من العمر  50عاماً،
والذي مل يتم الك�شف عن هويته ،قد �أخفت عنه
حقيقة هوية وال��ده على م��دار خم�سة عقود،
غري �أن وفاته دفعتها لإع�لان الأم��ر ،طمعاً يف
�أن يدخل ابنها عامل الرثاء ،بعد ح�صوله على
مرياثه ال�شرعي يف تركة والده الرثي.
ب��دوره��ا ،ق�ضت امل�ح�ك�م��ة ب �� �ض��رورة �إج ��راء
حتليل اجل�ي�ن��ات ال��وراث �ي��ة « »DNAلل�سائق،
ال��ذي �أثبت بالفعل بن ّوته لرجل الأع�م��ال ،ما
دفع املحكمة للأمر بتوريثه.

كلب بوليسي
ّ
يقدم إفادة شاهد في قضية
ق��دم كلب بولي�سي ،يعمل ل��دى ال�شرطة الربيطانية� ،إف��ادة
�شاهد ،حملت ب�صمة خملبه ،بعد مطالبة متكررة من م�س�ؤويل
النيابة العامة امللكية �أن يقدم دلي ً
ال يف �إحدى الق�ضايا.
وج �ه��وا ر��س��ال��ة �إىل ال�شرطي
وك��ان موظفو النيابة ال�ع��ام��ة ّ
«بيت�ش» ،يطلبون فيها �سرد تفا�صيل عملية اعتقال ل�ص نفذتها
ال�شرطة الربيطانية ،ولعب دوراً فيها ،من دون �أن يعلموا �أن هذا
اال�سم يعود لكلب بولي�سي تابع لل�شرطة.
وقد ر ّد ال�شرطي املرافق للكلب البولي�سي على النيابة العامة
لإبالغها ب�أن «ال�شرطي بيت�ش» غري موجود ،وهناك كلب بولي�س
ا�سمه بيت�ش ،لكنها مل تتوقف عن مطالبته بتقدمي �إفادة �شاهد.
وعندما فقد ال�شرطي املرافق للكلب البولي�سي �صربه� ،أع ّد
�إفادة بالنيابة عن الكلب بيت�ش ،حملت ب�صمة خملبه ،وكتب فيها
«ط��اردتُ الل�ص وقمتُ ّ
بع�ضه لأن��ه رجل �سيئ ،و�أن��ا كلب جيد»..
فقامت قوى عديدة لل�شرطة بن�شر �شهادة الكلب البولي�سي بيت�ش
ن�شرتها على ح�ساباتها على مواقع التوا�صل االجتماعي «تويرت»
و«فاي�س بوك».

سرق بحث أستاذه في الجامعةّ ..
وقدمه له

ت�ف��اج��أ ال��دك�ت��ور ع�ب��د اهلل ال���س��امل (امل��در���س يف ج��ام�ع��ة امللك
ع�ب��دال�ع��زي��ز) ب�ع��د ط�ل�ب��ه م��ن ال���ش�ع�ب��ة ال �ت��ي ي �ق��وم ب�ت��دري���س�ه��ا يف
اجلامعة ،بحثاً درا�سياً ا�ستكما ًال لتخطي �إحدى املقررات يف املجال
االقت�صادي ،ب�أن �أحد الطلبة يقدم له بحثاً عبارة عن ورقة عمل
قدّمها الدكتور �سامل نف�سه يف وقت �سابق.
وقال الدكتور ال�سامل �إن البحث كان عبارة عن ورقة عمل قدمتها
يف ندوة �سابقة انعقدت يف عام  2009يف مدينة كواالملبور يف ماليزيا.
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

و�أ�ضاف ال�سامل �أن الطالب قام بتقلي�ص البحث وت�سجيله يف
اجلامعة حتت عنوان «ا�سرتاتيجية احل��د من الف�ساد الإداري»،
و�إ�شراف الدكتور نف�سه.
ولفت �إىل �أن الأمر الآخر امل�ضحك يف املو�ضوع� ،أن البحث ُقدّم
عام  ،2009قبل تفعيل «الهيئة الوطنية حلماية النزاهة ومكافحة
ال�ف���س��اد» وت�ع�ي�ين موظفيها� ،إال �أن �أن ال���س��ارق مل يكلف نف�سه
بتحديث �أي معلومات لها �صلة بعد �صدور هذه الهيئة.
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