إللـغــاء مفـاعيل نـقـل الـنـفـوس

ألمـــــــة واحـــــــدة

ال �أولياً يق�ضي ب�إبطال مفعول
طرح بع�ض املهتمني بال�ش�أن االنتخابي ح ً
نقل النفو�س منذ العام  ،2000خ�صو�صاً بعد الـ 2005وحتى اليوم ،حيث
أ� ّث��ر هذا الأم��ر على النتائج يف بع�ض دوائ��ر ب�يروت ،وزحلة ،وبع�ض دوائر
ال�شمال ،فتبينّ �أن نقل النفو�س �أمّ ن الفوز لقوى «� 14آذار» ،وكان هذا النقل
�أ�شبه بعمليات التزوير ..واعتُرب �أن تنفيذ هذا الأمر يجعل قوى «� 14آذار»،
خ�صو�صاً «تيار امل�ستقبل»� ،أكرث ليونة يف توفري املخارج للقانون العتيد.
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السيد نصر اللهّ :
مصرون على إجراء االنتخابات في موعدها وفق قانون جديد

بعد �ساعات على الإ���ش��اع��ات التي ا�ستهدفت احلالة ال�صحية
للأمني العام حلزب اهلل ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل ،ونائبه ال�شيخ نعيم
قا�سم ،ط�� ّل ال�سيد ن�صر اهلل على حم ّبيه لينفي ما ّمت ترويجه،
معترباً ذلك منوذجاً من احلرب الإعالمية التي َ
ت�ش ّن على احلزب.
وح����ول م��و���ض��وع ق��ان��ون االن��ت��خ��اب��ات ،ل��ف��ت ���س��م��اح��ت��ه �إىل �أن
االق�ت�راح ال��ذي يتحدث عن لبنان دائ��رة واح��دة مع الن�سبية هو
ق��ان��ون ع���ادل ،ويحمي البلد ومي��ن��ع ال��ت��ط��رف ،كما يحقق انفتاح
الطوائف واملناطق على بع�ضها.
وع��ن ت���أج��ي��ل االن��ت��خ��اب��ات� ،أع��ل��ن ال�سيد« :ن��ح��ن يف ح��زب اهلل

م�ص ّرون على �إجراء االنتخابات يف موعدها ،وفق قانون جديد».
وتطرق �إىل م�شكلة �سل�سلة الرتب والرواتب ،فدعا �إىل جل�سة
ا�ستثنائية �سريعة ملجل�س الوزراء حل�سم مو�ضوع ال�سل�سلة ،و�إر�ساله
�إىل جمل�س النواب.
وبالن�سبة �إىل م��ا يقال ح��ول م�شروع ب�ين ح��زب اهلل والنظام
ال�سنية يف ريف الق�صري،
ال�سوري لل�سيطرة على عدد من القرى ُّ
أ�ك��د �سماحته �أن ذل��ك ع��ا ٍر عن ال�صحة ،بل �إن املعار�ضة ال�سورية
امل�سلحة �سيطرت يف الأ�شهر املا�ضية على قرى ي�سكنها لبنانيون
�شيعة ،وقامت بتهجريهم ،مثلما ح�صل يف قرية �أم الدمامل.

و�س�أل ال�سيد ن�صر اهلل :م��اذا فعلت الدولة لـ 30أ�ل��ف لبناين
يف تلك املنطقة؟ ه���ؤالء امل�سلحون متون عليهم ال�سعودية وقطر
والواليات املتحدة ،فما هي اجلهود التي ُبذلت يف هذا الإطار؟
ودع��ا �سماحته �إىل الكف عن اتهام ح��زب اهلل يف مقتل اللواء
و����س���ام احل�����س��ن ،وح���ادث���ة ت��ل��ك��ل��خ ،وت��ع��ط��ي��ل حم��اك��م��ة امل��وق��وف�ين
«الإ�سالميني» ،وحادثة عر�سال� ،سائ ًال :هل املطلوب ج ّرنا �إىل
االقتتال الداخلي؟
وختم قائ ًال :نحن م�شغولون يف اال�ستعداد ملواجهة ال�صهاينة،
فال ي�أخذنا �أحد �إىل مكان �آخر� ،أو يقوم بح�سابات خاطئة معنا.

بـــــين «الـقـصــيـر» وجـــارتـهـــــــا «الـقصــــــر»
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االفتتاحية

العالقات األميركية  -اإليرانية..
وتدـاعيــاتهــا اإلقـليمـيـة
تفاوتت نسب التوتر في العالقات األميركية  -اإليرانية منذ بداية
الثورة في إي��ران وحتى يومنا ،ووصلت إلى أقصاها في مناسبات
وأحداث عدة ،كاحتالل السفارة األميركية في طهران ،وعندما أرسل
األميركيون الطائرات المروحية إلنقاذ الرهائن وتحطمها في صحراء
«طبس» ،وعندما شن العراق حربه الظالمة ،إضافة إلى مراحل ّ
تدرج
«الحماوة» وتنخفض
العقوبات االقتصادية ،وهكذا دواليك كانت تشتد
ُ
تبعًا للظروف والمماحكات في حرب باردة نسبيًا ،حتى فتح الملف
النووي اإليراني بالشكل الصاخب ،وما رافقه من تبادل التهديدات،
وتصاعد اللهجات الدبلوماسية والعسكرية إلى أقصاها ،حتى قاربت
الوقوف على حافة الهاوية وقرع طبول الحرب على شفيرها ،وما برز في
المناورات العسكرية في الخليج ،وعلى أبواب مضيق هرمز بالتبادل
ّ
ْ
الواضحين.
والندية
من الواضح في هذه العالقات أن معالم خياطة رقع التفاهمات
في خضم النزاعات واضحة وجلية ،بحيث تضع أسقفًا للصراع ال يتم
تجاوزها مهما ازدادت العقوبات السياسية واالقتصادية.
إن اعتبار إيران مصدر قلق كبير على المستويات األمنية والسياسية
واالقتصادية ،أوجب على أميركا و«إسرائيل» محاولة «تقليم أظافرها»
قبل توجيه أي ضربة ضدها ،وتجلت أولى بوادر هذا المنهج الحربي
في حرب عام  2006على المقاومة في لبنان ،لسحقها ،وبدا جليًا أن
ْ
والسوريين
الحسابات استهدفت مدى التخطيط والدعم اإليرانيينُ
لهذه المقاومة ،وعليه كان ال بد من أخذ العبرة بأنه كي تضرب إيران
وتكون «إسرائيل» بعيدة عن األذى قدر اإلمكان ،يجب إنهاء النظام
السوري ،واستبداله بآخر يسير تحت مظلة «عرب االعتدال» ،إضافة إلى
حافز تركي  -قطري ،كون النظام في سورية يشكل عقبة أساسية في
استكمال خط الغاز «نابكو» ،الذي سيربط «إسرائيل» بتركيا ،ومنها
بأوروبا ،وبالتالي يتم التواصل مع دول مجلس التعاون الخليجي أيضًا،
وبشكل مباشر ،ويعاد رسم الخارطة الجيوسياسية حتى لو اقتضى
األمر «سايكس  -بيكو» جديدة.
وعلى هذا األمر كان الدفع الصهيوني ألميركا لتوجيهه ضربة
مباشرة إليران ،لكن واشنطن وجدت نفسها في بداية عام  2011في
أزمة اقتصادية حادة ،فلجأت إلى الهروب نحو األمام في صراعها من
إيران ،وخففت من لهجتها تجاه طهران في األشهر األخيرة من ،2011
ّ
مفضلة إقحام العرب في هذه الحرب ،من خالل تأزيم الملف السوري،
ومحاولة إزال��ة النظام في سورية ،وبذلك تكون الضربة متعددة
األه��داف ،وقد أوكلت بهذه المهمة قطر ،ومن خلفها السعودية،
وتاليًا تركيا ،التي احتاجها «عرب أميركا» لتكون رأس حربه في حسم
المعركة ،وإعادة ظاللها لتمتد إلى سورية ولبنان وغزة واألردن ومصر،
تدريجيًا إلى
وصوال إلى شمال أفريقيا ،من خالل تسليم األنظمة فيها
ُ
الحركات «الوهابية» و«اإلخوانية» ،التي بايعت الزعامة التركية كرهًا
أو خوفًا من اإلشعاع اإليراني ،الذي قارب فلسطين ونواحي مصر ،مع ما
يستلزم من الشراكة العربية « -اإلسرائيلية»  -التركية إلدارة موارد
النفط والغاز في البحر المتوسط وشواطئه العربية.

سـقـوط «الــدولــة اللبـنانيــة»
منذ انتهاء احلرب الأهلية ولغاية اليوم،
مل يكن �أي لبناين يتخايل �أن ي�صل احلال يف
الدولة اللبنانية �إىل ما و�صل �إليه اليوم ،من
قلق وهواج�س �أمنية و�سيا�سية واجتماعية
واقت�صادية وبيئية وغذائية..
و�إن يكن احلال ال�سيا�سي واالقت�صادي
واالجتماعي معروفاً ومتو َّقعاً يف ظل دولة
ط��وائ�ف�ه��ا أ�ق ��وى م��ن ال��دول��ة ،وم�سريتها
االقت�صادية واالجتماعية منذ الت�سعينات
جعلتها جنة للمتم ّولني و�أ�صحاب ر�ؤو���س
الأم� ��وال ،منذ حلظة ق��رر الرئي�س رفيق
احل ��ري ��ري ��س�ي��ا��س��ة «اجل �ن ��ة ال���ض��ري�ب�ي��ة»
وت �� �ص��وي��ر ل �ب �ن��ان وك ��أن ��ه «م �ل �ه��ى اخل�ل�ي��ج»
وم�ت�ن�ف���س��ه ،ل �ك��ن م ��ا مل ي �ك��ن ي�ح���س��ب له
ح�ساب ه��و ه��ذا الت�سيب الأم�ن��ي والفلتان
الذي تعي�شه البالد ،والذي و�صل �إىل درجة
غ�ير م�سبوقة ،يكاد ي�ج��اري الو�ضع ال��ذي
كان �سائداً حني ا�ستبدت امليلي�شيات ب�أمن
الوطن وامل��واط��ن ،وعاثت يف ج�سد الدولة
ن�ه���ش�اً ويف ح �ي��اة ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين وم���ص��ائ��ره��م
ا�ستبداداً.
ه��ل بتنا يف ع�صر �سقوط ال��دول��ة ومن
بعدها الكيان؟
نعم� ،سقطت الدولة عندما ت�سابق رئي�س
احلكومة ووزي ��ره على خطب و ّد الإره��اب��ي
�شادي املولوي ،والذي ُ�ضبط م�ؤخراً بحيازة
وتهريب �أ�سلحة ،وخ��رج بط ًال م��رة أ�خ��رى،
لكن من دون �أن ي�ستخدم وزيراً «�شوفرياً» له
ولزوجته هذه املرة.
و��س�ق�ط��ت ال ��دول ��ة ب��ال���ض��رب��ة ال�ق��ا��ض�ي��ة
عندما انت�صرت «ج�م�ه��وري��ة ع��ر��س��ال» على
هيبة اجلي�ش اللبناين ،وظهر رئي�س بلديتها
�أق��وى ن�ف��وذاً وهيبة م��ن رئي�س اجلمهورية

حكمت شحرور

اللبنانية ،وحني �ساومت تلك «الدولة» على
هيبة وكرامة �ضباطها ،فاعتقلتهم تع�سفياً
ملجرد �أن نائباً �أ�صولياً يريد �أن يزيح اجلي�ش
من عكار مل�ساعدة امل�سلحني ال�سوريني على
�إق��ام��ة م�ن�ط�ق��ة ي�ن�ط�ل�ق��ون م�ن�ه��ا لتقوي�ض
ا�ستقرار الدولة ال�سورية.
و��س�ق�ط��ت ال��دول��ة يف ط��راب�ل����س و��ص�ي��دا
وب �ي�روت؛ ال�ع��وا��ص��م ال�ت��ي ي��دف��ع �أه�ل�ه��ا من
حياتهم واقت�صادهم و�أمنهم ورزقهم وحياة
�أطفالهم �ضريبة خ�شية رئي�س احلكومة من
«�أن ت�شعر جمموعة ب�أنها م�ستهدفة».
ذلك اال�ستهداف الوهمي يف �صيدا التي
يفتعل «�أ��س�يره��ا» ك��ل ي��وم ع��را��ض��ات �سالح،
وا��س�ت�ف��زازات مذهبية وط��ائ�ف�ي��ة ،و«ي �ك��زدر»
وم�سلحيه مت�سلحني بغ�ض نظر احلكومة
وقواها الأمنية.
مم��ن يف طرابل�س التي
و
ا�ستهداف
و�أي
ّ
يطلق امل�سلحون النار يف و�ضح النار على وزير
وم��وك�ب��ه ب�ه��دف ق�ت�ل��ه ،وي �ق��وم «ك��وم��ان��د���س»
بالهجوم على م�ست�شفى لتحرير م ّتهم؟
�سقطت وت�سقط الدولة كل ي��وم ،يف ظل
ازده��ار جت��ارة اخلطف والفدية ،التي ت��ر ّوع
ك��ل امل��واط�ن�ين يف جميع امل�ن��اط��ق اللبنانية،
م ��ع اع �ت �م��اد احل �ك��وم��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ��س�ي��ا��س��ة
الأمن بالتغا�ضي ودفن الر�ؤو�س يف الرمال،
وم�سايرة �أم��راء ال�شوارع ّ
وقطاع الطرق� ،أو
بالوقوف على خاطر اخلاطفني الوا�ضحة
�أ�سما�ؤهم وعناوينهم و�أرقام هواتفهم.
�سقطت الدولة بال�ضربات املتتالية حتت
�شعار رئي�س احلكومة «اخل�شية من ال�شعور
باال�ستهداف».
نعم ،هناك ا�ستهداف ..لكن اال�ستهداف
احلقيقي لي�س كما ي�ص ّوره ويخ�شاه رئي�س

الأ�سري و�شربل ..ابت�سامات متبادلة

احل �ك��وم��ة ،ه��و ا� �س �ت �ه��داف ل�ل�ب�ن��ان ال��دول��ة
والكيان ،هو ا�ستهداف من ه ��ؤالء لكل �أهل
ب�ي�روت وط��راب�ل����س و��ص�ي��دا وع�ك��ار وال�ب�ق��اع،
ه��و ا��س�ت�ه��داف م��ن بع�ض جم�م��وع��ات ممن
يتل ّب�سون امل��ذه�ب�ي��ة لتغطية خ��روج�ه��م عن
القانون والنظام والدولة.
ُي�ستهدف الطرابل�سيون يومياً باخلروق
الأم�ن�ي��ة ،ومب�سل�سل رم��ي القنابل اليدوية
الليلية يف �شوارع املدينة ،حتى تلك البعيدة
عن خطوط التما�س ،ي�ستهدفون حني يقوم
امل���س��ؤول��ون ب���ش��راء الأ�سلحة مب�ئ��ات الآالف
من ال��دوالرات لتوزيعها على الفقراء ،بدل
م�ساعدتهم يف الطبابة وامل�أكل وامللب�س..
ُي ���س�ت�ه��دف ال �ط��راب �ل �� �س �ي��ون ح�ي�ن ي�ك��ون
ل�ل�م��دي�ن��ة رئ�ي����س وزراء وك��وك�ب��ة م��ن وزراء
جمتمعني يف حكومة واح��دة ،ولي�س لديهم
بنى حتتية �أو طرقات �صاحلة لل�سري ،بل �إن
معظم �أحياء املدينة تبدو وك�أنها �أحياء من
«تورا بورا».
وت���س�ت�ه��دف ��ص�ي��دا و�أه�ل�ه��ا ح�ين تنت�شر
م�شاهد العرا�ضات امل�سلحة على ال�شا�شات،
ما يحرم املنطقة من االزده��ار االقت�صادي،
ومن لقمة العي�ش ،وحني تعيدهم جمموعة
خ��ارج��ة على ال�ق��ان��ون �إىل زم��ن ي�شبه زمن
االح�ت�لال «الإ��س��رائ�ي�ل��ي»؛ بقطع الطرقات
وح��واج��زه ،واالن�ت���ش��ار امل�س ّلح واخل ��روج من
املربع الأمني الذي �أقامته «الدولة» مرا�ضاة
للأ�سري ،وانت�شار العنا�صر امل�سلحة املق ّنعة
وغ�ي�ر امل�ق� ّن�ع��ة يف ال �ط��رق��ات وف ��وق �أ��س�ط��ح
البنايات.
كل ما ُيحكى وم��ا يقال يذ ّكرنا مب�شهد
امليلي�شيات امل�ت�ف�ل��ت زم��ن احل ��رب ،فيعي�ش
ُ�س ّنة لبنان اليوم ما عا�شه امل�سيحيون خالل
احل��رب ،ح�ين قامت امليلي�شيات التي ا ّدع��ت
ال�ت�ك�ل��م ب��ا��س��م امل���س�ي�ح�ي�ين آ�ن � ��ذاك ،ب�تروي��ع
امل���س�ي�ح�ي�ين وق�ت�ل�ه��م وت �ه �ج�يره��م ب��ذري�ع��ة
حمايتهم و«�أم��ن املجتمع امل�سيحي» ،وحبذا
ل��و ي�ت�ع��ظ امل �� �س ��ؤول��ون م��ن ال �ت �ج��رب��ة ،فلم
ت�سبب ه��ذه العرا�ضات للم�سيحيني �سابقاً
�إال ال��وي�لات وال�ت��دم�ير واخل ��روج ب��إح�ب��اط
وت�ه�م�ي����ش م��ن ال �ن �ظ��ام ،وح �ب��ذا ل��و مي��ار���س
رئي�س احلكومة �سلطته حلماية اللبنانيني
و�أه��ل طرابل�س و�صيدا وب�يروت وعكار كما
يفعل يف مو�ضوع «ال��دات��ا» ،ومتويل املحكمة
ال��دول�ي��ة ،وح�م��اي��ة املرتكبني م��ن املوظفني
املح�سوبني على «تيار امل�ستقبل».

د .ليلى نقوال الرحباين

همسات
www.athabat.net

هند لن تعود
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

ف��اج ��أت ه�ن��د رف �ي��ق احل��ري��ري
بع�ض الأو��س��اط اللبنانية ب�إعالن
�سفرها �إىل �أمريكا ،بعد �أن باعت
ث��روت �ه��ا ب ��أك �م �ل �ه��ا؛ م ��ن ح�ص�ص
و� �ش��رك��ات و أ�ب �ن �ي��ة ت �ق � ّدر ق�سمتها
مبلياري دوالر ،وم��ن �أب��رز الذين
ا� �ش�تروا تلك ال�ث�روة بنك البحر
املتو�سط وبهاء الدين احلريري،
ب �ع��د �أن اق �ت��رح ع �ل �ي �ه��ا �إخ��وت �ه��ا
ا�ستثمار �أموالها معهم ،فرف�ضت
وقالت�« :أنا ذاهبة �إىل �أمريكا ولن
�أعود بعد اليوم �إىل لبنان».

«سكان» متعددو الجنسية
تقوم جمعية ذات طابع �إ�سالمي يف بريوت با�ستئجار مكاتب و�شقق لها يف بريوت،
خ�صو�صاً يف منطقة طريق اجلديدة واملناطق املحيطة مبخيم �شاتيال و�صربا ،ويقيم
يف ال�شقق �أ�شخا�ص غري لبنانيني؛ �سوريون وفل�سطينيون ومينيون ،ويرتددون �إىل
م�ساجد الدنا وال�سمان وعمر بن عبد العزير ،ما �أدى �إىل ا�ستياء وتخ ّوف بع�ض
اللبنانيني القاطنني قرب ال�شقق املذكورة ،وقد �أُبلغت الأجهزة الأمنية بذلك.

ضريبة األحالم
اكت�شف رج��ل �أعمال من ك�سروان �أن جمموعة من ال�سيا�سيني حققوا �أرباحاً
مالية من ثروته الآخذة يف التناق�ص ،بعدما كبرّ وا له احللم من مر�شح لالنتخابات
النيابية �إىل مر�شح قوي جداً ملن�صب رئا�سة اجلمهورية ،ومع ذلك ي�ص ّر على ال�سري
يف الطريق ،على الرغم من ن�صائح قدمها له كبار يف العائلة الإنتاجية.
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موضوع الغالف

يـقــــال

بين «القصير» وجارتها «القصر»

تحذيرات من هروب المتطرفين إلى لبنان
ج��اء تفجر الأزم��ة الدموية يف �سورية منذ نحو
�سنتني مفاج�أة ل�سورية الدولة �أو ًال ،وبالتايل حللفاء
�سورية يف لبنان ،ورمب��ا لبع�ض �أخ�صامها مم��ن مل
ي �ت��ورط يف امل ��ؤام��رة ال �ك�برى ال�ت��ي ت�ستهدفها ،ومل
يكن يف ح�ساب �آالف اللبنانيني الذين يقطنون داخل
الأرا�ضي ال�سورية منذ مئات ال�سنني �أنهم �سيكونون
من بني �ضحايا هذه الأزمة.
ومل��ن ي�ت�ج��اه��ل ع��ن ق���ص��د �أو غ�ير ق���ص��د حقائق
ال �ت��اري��خ واجل �غ��راف �ي��ا ،ف� ��إن ال�ق���ض�ي��ة ه�ن��ا ال تتعلق
بع�شرات الأل��وف من اللبنانيني ،الذين ي�سكنون يف
�سورية ،بعد �أن قرر وا�ضعو م�ؤامرة «�سايك�س  -بيكو»
ال�سيئة الذكر اقتطاع �أرا�ضيهم وقراهم ومزارعهم
وجعلها ق�سمني :ق�سم لبناين ،وق�سم �آخر �سوري ،ال
يف�صل بينهما �أي حاجز طبيعي ،ف��إن �سكان منطقة
الهرمل خ�صو�صاً والبقاع ال�شمايل عموماً اعتادوا
م�ن��ذ م �ئ��ات ال���س�ن�ين ال�ت��ردد �إىل م��دي�ن��ة ح�م����ص يف
ك��ل معامالتهم ال�ت�ج��اري��ة ،ويف ��ش��راء م�ستلزماتهم
على اختالفها ،وذل��ك قبل �أن ت�صبح ب�يروت مدينة
وع��ا��ص�م��ة ،وب�ق��ي ه��ذا االرت �ب��اط بحم�ص وم��ا ي��زال،
ول�ل�م��زي��د ،ف� ��إن ب �ل��دة «ال�ق���ص�ير» ال���س��وري��ة تقابلها
�شقيقتها اللبنانية «ال�ق���ص��ر» ،ع�ل��ى غ ��رار «ال �ك��وت»
و«الكويت» يف جنوب العراق.
ب��داي��ة ،بعد ن�شوب الأزم ��ة ال�سورية ،وم��ع م��رور
�أي��ام �ه��ا وف���ص��ول�ه��ا ،و إ�ث ��ر ظ �ه��ور امل���س�ل�ح�ين يف ري��ف
ح�م����ص ،ف��وج��ئ �أب �ن��اء م�ن�ط�ق��ة ال �ه��رم��ل ال�ق��اط�ن��ون
على جانبي احل��دود ،با�ستهدافهم باخلطف والقتل
على الهوية على �أي��دي ه ��ؤالء امل�سلحني ،ال��ذي��ن مل
يبذلوا �أي جهد للتفريق يف ممار�ساتهم بني متطرف
وتكفريي� ،أو غري ذل��ك ،وب��د�أت الهواج�س واملخاوف

هل يقبل الرئيس الحريري
بقتل وتهجير سكان
القرى اللبنانية الواقعة
داخل األراضي السورية..
واالستيالء على أمالكهم؟

ليس من حصته

استغالل المواقف
اع� �ت�ب�ر وزي� � ��ر � �س��اب��ق حم �� �س��وب ع�ل��ى
الأك�ثري��ة النيابية اللبنانية� ،أن م�شروع
ال �ق��ان��ون الأرث��وذك �� �س��ي ه��و ق� ��رار � �ص��ادر
م��ن الإدارة الأم�يرك �ي��ة ،ل ُي�ستت َبع بعده
حكم الفيدرالية ،وه��ذا ما يطلبه معظم
أ�ح� � ��زاب ق ��وى «� 14آذار» ،الف �ت �اً �إىل �أن
مواقف ال�شخ�صيات احلزبية والفعاليات
االج �ت �م��اع �ي��ة امل �ح �� �س��وب��ة ع �ل��ى ال�ط��ائ�ف��ة
ال���ُّ�س�ن�ي��ة ،وال �ت��ي أ�ع�ل�ن��ت رف�ضها للقانون
املذكور ،تراجعت عن قراراتها كون املواقف
امل�ع�لَ�ن��ة ا��س�ت�ف��اد م�ن�ه��ا «ت �ي��ار امل���س�ت�ق�ب��ل»،
ل�ي�ق��ول��وا �إن ال�ط��ائ�ف��ة مبختلف أ�ح��زاب�ه��ا
ومعار�ضيها ومواليها �ضد هذا القانون.

الخالفات على ّ
أشدها

عائالت لبنانية تتجه نحو الهرمل هرباً من ا�ستهداف «اجلي�ش احلر»

تت�أكد ح��ول نية تلك الع�صابات الإج��رام�ي��ة تهجري
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين م��ن أ�م�لاك �ه��م يف � �س��وري��ة ،و� �ص��و ًال �إىل
التوج�س من ا�ستهدافهم مدينة الهرمل ذاتها.
وم� ��ع ت���س�ل���س��ل و�� �ص ��ول اجل �ث��ث وت ��راك ��م أ�� �س �م��اء
امل�خ�ط��وف�ين ،ب��د�أ اال��س�ت�ع��داد ل��دى «لبنانيي �سورية»
للدفاع عن النف�س والأر�ض.
وعلى الرغم من خطورة هذا الواقع امل�ستجد
على العالقات بني جميع ال�سكان الذين لطاملا كانوا
�شركاء يف العي�ش والن�سب والعمل ،ف�إن تعامل البع�ض
م��ن اللبنانيني م��ع ه��ذه ال�ظ��اه��رة ،خ�صو�صاً جماعة
«� 14آذار» ،ويف مقدمهم «تيار امل�ستقبل» ورئي�سه �سعد
احلريري ،مل يكن �أف�ضل ح ً
اال من تعاملهم مع ق�ضية
خمتطفي «اع � ��زاز»� ،أي حم��اول��ة اب �ت��زاز «ح ��زب اهلل»
وتوريطه وت�شويه مواقفه (باعتباره الطرف الأ�سا�سي
يف ال�ب�ق��اع ال���ش�م��ايل) ،م��ع ا�ستمرارهم يف التحري�ض
الطائفي وامل��ذه�ب��ي يف خمتلف االجت��اه��ات ،مم��ا دفع
كثريين �إىل الت�سا�ؤل عن درجة وعمق تورط ه�ؤالء يف
الأح��داث ال�سورية التي يحاولون حتويلها ،مع قوى
دولية و�إقليمية� ،إىل فتنة ،و�إىل طرح جملة ت�سا�ؤالت
حول هدفهم يف تلك املنطقة.
م ��ن ه ��ذه الأ� �س �ئ �ل��ة :ه ��ل ي��ري��د ��س�ع��د احل��ري��ري
والأ�� � �ص � ��وات ال �ت ��ي ت �ن��اغ �م��ت م �ع ��ه� ،أو ي �ق �ب��ل ،ب�ق�ت��ل
وت�ه�ج�ير ��س�ك��ان «ال �ق��رى ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة» ال��واق �ع��ة داخ��ل
الأرا��ض��ي ال�سورية ،واال�ستيالء على �أمالكهم (وهو
�أم��ر ح��دث ج��زئ�ي�اً)؟ وه��ل املطلوب اال�ستعا�ضة بهذه
املنطقة لتكون «بنغازي» �سورية ،بديلة عن تلك التي
�سعى أ���ص�ح��اب ال��ر�ؤو���س احلامية يف «ت�ي��ار امل�ستقبل»
وحلفا�ؤهم املتطرفون والتكفرييون لإقامتها يف «تل

ر ّد قطب م�سيحي بارز على بع�ض زواره الذين �س�ألوه عن وزير الداخلية ،وما �إذا كان
حم�سوباً عليه ،ب�أنه لي�س من ح�صته ،و�إن �أداءه وحمتواه «فا�ضي».

ُص ْنـع «التيار»
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كلخ» ومناطق عكار احل��دودي��ة ،يف ظ��ل غياب الدولة
اللبنانية وعجزها املطلق؟ وهل املطلوب �إحراج «حزب
اهلل» وابتزازه ،من خالل جعل الهرمل وجوارها حتت
مرمى �أ�سلحة امل�سلحني املوجودين يف بع�ض قرى ريف
حم�ص املقابل؟ وهل من الإن�صاف اعتبار دفاع ال�سكان
عن �أرواح�ه��م وبيوتهم «تدخ ًال م�سلحاً حل��زب اهلل يف
الأحداث ال�سورية»؟
انطالقاً من هذا الواقع ،جاءت حتذيرات �أو�ساط
عديدة من خطورة ما حتمله الأي��ام املقبلة ،خ�صو�صاً
ال �ف�ترة ال �ت��ي �ستلي ال�ل�ق��اء امل��رت�ق��ب ب�ين الرئي�سني
الرو�سي والأمريكي بوتني و�أوباما ،يف �أواخر �آذار املقبل،
والتي ُيتوقع �أن ُتظهر احلل ال�سيا�سي املرتقب للأزمة
ال�سورية ،والذي �سيعقبه هروب ع�شرات �آالف امل�سلحني
املتطرفني من �سورية ،لي�س �إىل تركيا ،لأن تركيبتها
ال�سكانية و�أو�ضاعها ال�سيا�سية ال تتحمالن تغلغلهم يف
�أرا�ضيها ،وال �إىل الأردن الذي «ن�أى بنف�سه» من خالل
مطاردتهم ومنعهم من ا�ستعمال �أرا�ضيه ب�شكل علني،
وال �إىل العراق الذي يقاتلهم ويطاردهم ،بل �إىل لبنان،
فهو احللقة الأ�ضعف يف املنطقة ،والوحيد ال��ذي من
املمكن �أن ي�شكل لهم مالذاً �آمناً ..فهل يغ ّلب اللبنانيون
م�صاحلهم الوطنية وي�صدُقون ه��ذه امل��رة يف «ال�ن��أي
بالنف�س» ،ومينعون �أ�صحاب م�شروع تدمري �سورية
واملنطقة من نقل ال�صراع الدموي �إىل لبنان ،الذين
يعتقدون �أنهم �سيع ّو�ضون عما عجزوا عن حتقيقه من
�إ�سقاط احلكم يف �سورية ،والنزول منت�شني بالن�صر يف
مطار دم�شق ،بخو�ض معركتهم انطالقاً من الق�صري؟

عدنان ال�ساحلي

غضب ظاهر

مرجعية رئا�سية �شوهدت يف حالة من الغ�ضب الظاهر عند مناق�شة بع�ض بنود م�شروع
اللقاء الأرثوذك�سيّ ،
فتدخل �أكرث من �شخ�ص للتهدئة من روعه.

تخوفات نائب شمالي

نائب �شمايل يدّعي �أنه «م�ستقل» ،بالرغم من �أنه معروف من �صقور «� 14آذار» ،قال
�إن �أي قانون انتخاب غري الأك�ثري �سيكون كفي ًال ب�إنهاء حياته ال�سيا�سية والذهاب
�إىل ق�صره يف اجلرود.

ي�ؤكد �أحد املتابعني لل�ش�أن البريوتي �أن امل�ؤمتر الأخري الذي مت الإعالن
عنه با�سم «جتمع اللقاء البريوتي» هو من ُ�صنع «تيار امل�ستقبل» ،وي�ؤكد امل�صدر
�أن حا�ضري امل�ؤمتر ينق�سمون �إىل ثالث فئات :منهم من يريد �أن يرت�شح عن
بريوت يف االنتخابات النيابية املقبلة ،وهو بحاجة �إىل منرب لإطالق تر�شيحه،
ومنهم من يريد �أن ير�سل ر�سالة �إىل �سعد احل��ري��ري ب�أنه ما زال موجوداً مطالبة بإقالة المدير
ويعمل يف ال�ش�أن العام ،ويريد جتديد «البيعة» بعد �أن انكف�أ عن «تيار امل�ستقبل» طالبت جهات كن�سية عليا ب�إقالة مدير �إحدى اجلامعات العريقة التابعة لها ،ب�سبب
لفرتة ،و�أكرث احلا�ضرين وامل�شاركني يف امل�ؤمتر هم من «تيار امل�ستقبل» نف�سه� ،سفره ال��دائ��م واهتمامه مب�شاريعه وعمله اخل��ا���ص ،على ح�ساب العمل الأك��ادمي��ي
والإداري والرتبوي الذي ي�سري نحو الهاوية.
�أر�سلتهم تن�سيقية بريوت كي يعلنوا بعد فرتة ان�سحابهم من التج ّمع.

م��ا زال ��ت اخل�لاف��ات ع�ل��ى �أ� �ش��ده��ا بني
الأفرقاء يف قوى � 14آذار ،وقد �أكد م�صدر
�آذاري لـ«الثبات» �أن االجتماع الأخري الذي
ُعقد يف مبنى �أحد �أحزاب القوى املذكورة
يف م�ن�ط�ق��ة الأ�� �ش ��رف� �ي ��ة ،ت �ع��ال��ت خ�لال��ه
الأ� �ص��وات ب�سبب اخل�لاف��ات ب�ين املكونات
املختلفة ح��ول ق��ان��ون االن �ت �خ��اب��ات ،وق��د
حتدث بع�ضهم ،وب�صوت مرتفع ،عما �سماه
«اخليانة الكربى يف التحالفات املقبلة».

ّ
«تل أبيب» تسهل التسليح

ق� ��ال م �� �ص��در ع �� �س �ك��ري « إ�� �س��رائ �ي �ل��ي»
ل�صحيفة «م��اك�لات���ش��ي» الأم�ي�رك �ي��ة� ،إن
« إ�� �س��رائ �ي��ل ل�ي���س��ت يف وارد م �ن��ع �إر� �س��ال
�شحنات ��س�لاح �إىل امل�ع��ار��ض��ة ال���س��وري��ة»،
لكنها «ت�شدد على وج��وب تعزيز الرقابة
ع �ل��ى ه ��ذه الأ� �س �ل �ح��ة» .ون �ق �ل��ت م��را��س�ل��ة
ال���ص�ح�ي�ف��ة يف ال �� �ش��رق الأو� � �س� ��ط؛ ��ش�يرا
ف��ران�ك��ل ،ع��ن امل�صدر ق��ول��ه �إن «�إ�سرائيل
ال تنوي التدخل يف هذه املرحلة للح�ؤول
دون و�صول هذه الأ�سلحة �إىل املعار�ضني
ال�سوريني ،ما دام ال�سالح ُي�ستخدم �ضد
اجلي�ش ال���س��وري النظامي ،لكنها ت�شدد
على الت�أكد م�سبقاً من هوية اجلهة التي
ي�ج��ري ت�سليحها ،وم��ا �إذا ك��ان «اجلي�ش
احل��ر» �أم امليلي�شيات املرتبطة بالقاعدة»،
وك�شف امل�صدر �أن « إ���س��رائ�ي��ل ت��راق��ب عن
كثب أ�ن ��واع الأ�سلحة ال�ت��ي ب��د�أ ب�إر�سالها
(م ��ن ق�ب��ل ال� ��دول ال �غ��رب �ي��ة) ،وه ��ي على
ات�صال وت�شاور مع امل�س�ؤولني الأمريكيني
ب�ش�أن الأ�سلحة التي تعترب متطورة جداً».

ال «تضحية»
بعد اليوم

��س�ح��ب ن��ائ��ب ق��وات��ي ك�ل�ام �اً ل��ه أ�م ��ام
�إع�ل��ام� ��ي خم �� �ض��رم ان �ت �ق ��د ف �ي ��ه ��س�ع��د
احل��ري��ري لرف�ضه امل�شروع الأرثوذك�سي
ل�ل�ان �ت �خ��اب��ات ،ق� ��ائ �ل� ً
ا« :ل �ي ����س أ�ف �� �ض��ل
ال �� �س �ي��ا� �س �ي�ين �أول � �ئ� ��ك ال ��ذي ��ن ي �ه��رب��ون
وي�ت�ح��دث��ون ع��ن ُب�ع��د ،ول�سنا م�ستعدين
بعد اليوم للت�ضحية من �أج��ل أ�ح��د ،لقد
جاء دور الآخرين لي�شاركونا الت�ضحيات،
ولأجل ذلك مل يذهب جعجع �إىل البيال
بذكرى اغتيال احلريري ،ف�أوالده جميعاً
مل يح�ضروا».
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أحداث األسبوع

في ذكرى الوحدة :سورية تصنع التاريخ دائمًا ..وتنتصر
لي�ست امل��رة الأوىل التي تُ�ستهدف
ف �ي �ه��ا � �س��وري��ة ،ف �ع �ل��ى م � � ّر ال �ع �� �ص��ور،
وال �ت��اري��خ احل��دي��ث ُيعلمنا ويعطينا
ال�ك�ث�ير م��ن ال��وق��ائ��ع واحل �ق��ائ��ق عن
ا��س�ت�ه��داف ت�ل��ك ال �ب�ل�اد ،ال �ت��ي ك�ثرت
فيها ولها الأل�ق��اب والت�سميات ،فهي
«بي�ضة ال��زم��ان» ،و«روح ب�لاد ال�شام»،
و«مهد الديانات وانبعاثاتها» ،و«قاهرة
ال �غ��زاة» ،و«ق�ل��ب ال�ع��روب��ة الناب�ض»..
�إىل �آخر ما هناك من �أو�صاف و�ألقاب.
«روح بالد ال�شام» هي التي حفظت
روح ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة ح �ي �ن �م��ا ب� ��د�أت
حم� � ��اوالت «ال� �ت�ت�ري ��ك» ،وه� ��ي ال �ت��ي
م�ن�ع��ت ت�ط��وي��ر ات�ف��اق�ي��ة «��س��اي�ك����س -
بيكو» �إىل مزيد من ال�شرذمة ،فكانت
�سل�سلة الثورات العربية فيها ،ومنها
ثورة �صالح العلي ،و�إبراهيم هنانون،
و�سلطان با�شا الأطر�ش.
وم �ن �ه��ا ي��و� �س��ف ال �ع �ظ �م��ة؛ وزي ��ر
احل ��رب� �ي ��ة ال� � ��ذي ت� ��� �ص� � ّدى ب ��إمي��ان��ه
وع ��زمي� �ت ��ه وت� ��اري � �خ� ��ه ل�لا� �س �ت �ع �م��ار
ي�سجل �أن ال�غ��زاة
ال�ف��رن���س��ي ،ل�ك��ي ال ّ
ال�ع�ن���ص��ري�ين ال�غ��رب�ي�ين الفرن�سيني
دخلوا �إىل دم�شق من دون مقاومة..
وغريها الكثري من الأمثلة والوقائع
والأحداث.
وم ��ن � �س��وري��ة ان�ط�ل�ق��ت ال�ت�ج��رب��ة
الدميقراطية ال��رائ��دة يف ه��ذا العامل
العربي املعذب بعد انتزاع اال�ستقالل
ع��ام  ،1943ل�ك��ن اال��س�ت�ع�م��ار ب�شكليه
ال �ق��دمي واحل ��دي ��ث مل ي���س�م��ح ل�ه��ذه
ال �ت �ج��رب��ة ب ��ال�ت�راك ��م ،ف �ب ��د�أ ال���س�ب��اق
لإجها�ضها ،خ�صو�صاً بعد اغت�صاب
فل�سطني ع ��ام  ،1948ف �ك��ان ان�ق�لاب
ح�سني الزعيم ع��ام  1949بتخطيط
أمريكيي ،وكان انقالب �أديب
وتدبري �
نْ

وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي الفروف مرحب ًا بوزير اخلارجية ال�سوري وليد املعلم (�أ.ف.ب).

ال�شي�شكلي عليه بتدبري بريطاين..
ل�ك��ن ال���ش�ع��ب ال �� �س��وري امل���ش� َب��ع ب��روح
اال�ستقالل الوطني واالنتماء القومي
والتحرر قطع الطريق يف خم�سينيات
ال �ق��رن امل��ا� �ض��ي ع �ل��ى ك��ل احل �ك��وم��ات
املنحرفة ،وفر�ض الأحالف الع�سكرية

واال�ستعمارية والوالء للرجل الأبي�ض
يف الغرب ،وتكاملت مع م�صر.
ف�ق��د ك ��ان �أم� ��ام دم���ش��ق وال �ق��اه��رة
�آنئذ �أمران ال ثالث لهما :االنكفاء �إىل
الداخل والتفاهم مع الغرب والتبعية
والت�سليم بـ«�إ�سرائيل» ك�أمر واق��ع� ،أو

مـــن هنــــا وهنـــــاك

صفقة بريطانية ..وتمويل قطري
ك�شف م���ص��در ب��ري�ط��اين وا� �س��ع االط �ل�اع� ،أن الأ�سلحة
النوعية الثقيلة ال�ت��ي و�صلت �إىل املجموعات امل�سلحة يف
�سورية خالل ال�شهرين املا�ضيني م�صدرها �أوكرانيا ،و�سددت
ثمنها قطر نحو  400مليون دوالر ،وقال امل�صدر املقرب من
الدبلوما�سي املف ّو�ض بامللف ال�سوري يف اخلارجية الربيطانية
«ج��ون لينك�س»� ،إن ال�شحنة التي ت�ضمنت �أول دفعة �سالح
ثقيل �أُخ��رج��ت م��ن م�ستودعات اجلي�ش الأوك ��راين ودفعت
قطر قيمتها ،وك�شف امل�صدر �أن وزارة الدفاع الفرن�سية هي
التي تو ّلت �أمر التفاو�ض مع �أوكرانيا ب�ش�أنها ،بينما تولت
قطر ت�سديد ثمنها ،كا�شفاً �أنه «كان هناك �إ�صرار من الدول
الغربية على �أن تكون الأ�سلحة من م�صدر �شرقي ل�سببني:
�أولهما �أن معظم امل�سلحني ،خ�صو�صاً الع�سكريني ال�سابقني
يف اجلي�ش ال���س��وري ،ال ي�ج�ي��دون ا��س�ت�خ��دام ��س��وى ال�سالح
ال�شرقي� ،أم��ا ال�سبب ال�ث��اين ،وه��و الأه��م أ�م�ن�ي�اً و�سيا�سياً،
فيعود �إىل حر�ص الدول الغربية على عدم ظهور �سالح بني
�أيدي امل�سلحني م�صدره دول احللف الأطل�سي وحلفا�ؤها».
وطبقاً للم�صدر ،ف�إن ال�شحنة التي ت�ضمنت �أ�سلحة
م�ضادة للدبابات ،وبنادق �آلية لقذف القنابل ،كانت يف

الأ�صل من خملفات م�ستودعات �أ�سلحة «حلف وار�سو»
و«االحت� ��اد ال���س��وف�ي��ات��ي» ،وال �ت��ي ورث�ت�ه��ا �أوك��ران �ي��ا من
الرت�سانة ال�سوفياتية عند اقت�سام خم��زون «احللف»
و«االحتاد» عام .1991

أموال للسالح وليس للنازحين
بعد ق��رار «القمة الدولية يف الكويت جلمع م�ساعدات
للنازحني ال�سوريني» ،والتي �أعلنت عن جمع مليار ون�صف
مليار دوالر (منها  600مليون من الإم��ارات وال�سعودية)،
تبينّ بعد ع��دة �أ�سابيع �أن��ه مل ي�صل من ه��ذه الأم��وال �أي
قر�ش �إىل النازحني ،ولن ي�صل منها �شيء ،ح�سب ما �أكد
م��رج��ع دبلوما�سي ل�ـ«ال�ث�ب��ات» ،علماً أ�ن�ن��ا أ���ش��رن��ا يف �أع��داد
�سابقة �إىل �أنها �س ُت�صرف على �شراء ال�سالح للم�سلحني ،و�أن
ال�سعودية والإمارات قررتا توزيع الأموال مبعرفتهما ،ومن
دون �إ�شراف الأمم املتحدة .وبعد  22يوماً� ،صدر بيان من
الأمم املتحدة ي�ؤكد ما ذكرناه �سابقاً ،و�إن مل تعلن  -طبعاً -
�أن الأموال ُ�صرفت من �أجل امل�سلحني و�شراء ال�سالح ،لكنه
�أورد �أنه «مل ت�ستلم وكاالت الأمم املتحدة املعنية بالأمر �أي
فل�س من املبلغ املخ�ص�ص مليار ون�صف مليار دوالر»!

االن��دف��اع �إىل الأم��ام يف طريق تعميق واالج� �ت� �ي ��اح «الإ�� �س ��رائ� �ي� �ل ��ي» ل�ل��وط��ن
اال� �س �ت �ق�لال ال �ق��وم��ي ،ف �ك��ان اخل �ي��ار ال �� �ص �غ�ير ع� ��ام  ،1982ال � ��ذي ا��س�ت�ب��ق
ال �ث��اين احل��ا� �س��م ،فتحققت ال��وح��دة ،بتمرد ق��ادة «الإخ ��وان» يف �سورية منذ
وكان حتقيقها �سبباً تاريخياً ومبا�شراً ال �ع��ام  1979م�ت�راف �ق �اً م��ع ان��دف��اع��ة
يف ان��دالع وتوا�صل حركات ا�ستقالل ال�سادات �إىل القد�س املحتلة عام ،1977
الأقطار العربية ،فكانت ثورة  14متوز وتوقيعه اتفاقية ك��ام��ب دايفيد معه
 1958يف ال�ع��راق ،وك��ان انت�صار ثورة ع ��ام  ،1979ح �ي��ث ا��س�ت�م��ر ن �ح��و �ست
اجل��زائ��ر  ،1962وك ��ان ��س�ق��وط حكم �سنوات ،مرتافقاً مع �ضغوط �أمريكية
كميل �شمعون وم���ش��روع أ�ي��زن�ه��اور يف وغربية على دم�شق ،و�صل �إىل حد �شن
الطريان احلربي الأمريكي غارة على
لبنان ..1958
و�إذا ك ��ان االن �ف �� �ص��ال ع ��ام � 1961سورية ،حيث أُ��سقطت له طائرتان.
يف أ�ح � � ��د وج � ��وه � ��ه ه � ��و ا�� �س� �ت� �ه ��داف� �اً
ك � ��ان � ��ت اخل� � �ط � ��ة الإم�ب��ري� ��ال � �ي� ��ة
ل�سورية ،جلعلها تتقوقع يف همومها ال���ص�ه�ي��ون�ي��ة دائ �م �اً وم ��ع ك��ل انت�صار
وم���ش��اك�ل�ه��ا ال��داخ �ل �ي��ة� ،إال �أن ال ��رد حت �ق �ق ��ه ق� � ��وى ال � �ت � �ح ��رر ال� �ع ��رب� �ي ��ة،
ال�سوري كان �سريعاً وحا�سماً يف ثورة ا��س�ت�ه��داف دم���ش��ق ب �ع��ده ،لأن �ه��ا �سبب
الثامن من �آذار  ،1963التي ا�ستطاع االنت�صار ،فالكل يذكر �إ�سقاط � 17أيار
ال��رئ�ي����س ح��اف��ظ الأ� �س��د م�ن��ذ حركته يف لبنان عام  ،1983وما زال طرياً يف
الت�صحيحية يف ت�شرين عام � ،1970أن البال انت�صار املقاومة يف �أي��ار ،2000
يعيد ل�سورية ا�ستقاللها وا�ستقرارها ويف ح��رب مت��وز  ،2006وانت�صار غزة
و أ�ل�ق�ه��ا ،ويحولها �إىل دول��ة �إقليمية يف نهاية عام  2008وبداية عام ،2009
عظمى ،رغ��م ال��واق��ع املرير ال��ذي بد�أ حيث كان القرار الذي كان يعمل عليه
يتجه �إليه العامل العربي منذ غياب م�ن��ذ م�ط�ل��ع ال �ع��ام  ،2000ويت�صاعد
الرئي�س جمال عبد النا�صر يف �أيلول بعد انت�صار املقاومة يف �أي��ار من نف�س
ذاك العام :ال بد من ا�ستهداف القلب
.1970
ب�ي��د �أن م��رح�ل��ة ال��رئ�ي����س ح��اف��ظ ال ��ذي ي�ضخ ال��دم��اء �إىل ك��ل �شرايني
الأ� �س��د مل تكن �سهلة� ،إذ ��س��رع��ان ما االنت�صار.
ت � �ع� ��ددت اخل� �ط ��ط وال �ب��رام � ��ج يف
بد�أت تتك�شف الأقنعة العربية ،و�أبعاد
الهجمة اال��س�ت�ع�م��اري��ة ع�ل��ى ��س��وري��ة ،خم�ت�ل��ف م��راك��ز ال�ب�ح��ث وال��درا� �س��ات
خ�صو�صاً ب�ع��د ح��رب ت�شرين  ،1973يف ال �ب �ن �ت��اغ��ون الأم �ي��رك � ��ي ودوائ� � ��ر
حيث �صارت كل �سيوف الردة الداخلية الـ«�سي �أي �إي��ه» ،وانخرط فيها �أعراب
والعربية تتقاطع فوق دم�شق ،حينما وخليجيون و أ�ت��راك ،وا�ستُح�ضرت كل
ب��دد ال���ش��ري��ك يف ح��رب ت�شرين أ�ن��ور الأدوات القدمية و�أعيد حتديثها ،حتى
ال�سادات بنتائجها ،بان�سحابه املخزي تذكروا تاج الدين احل�سني اجلا�سو�س
م��ن احل��رب ،وب�ق��اء �سورية وح�ي��دة يف ال�ف��رن���س��ي ال ��ذي ن�صبه الفرن�سيون
امل �ي��دان ،ح�ي��ث مل ي�ح��دث يف ال�ت��اري��خ رئ�ي���س�اً ل���س��وري��ة يف الع�شرينيات من
�آن�ئ��ذ �أن واج�ه��ت دم�شق �ضغوطاً من القرن املا�ضي ،لكنه ُده�س حتت �أقدام
الدم�شقيني ،و�أ�صبح يف مزابل التاريخ،
فكان بديله هذه املرة حفيده.
ا�ستُح�ضر «الإخ � ��وان» و ُن��ّ��ص�ب��وا يف
تركيا وتون�س وم�صر وليبيا ُحكاماً،
وحت� ّول��ت اجلامعة العربية التي لوال
�سورية ملا كانت �سنة � ،1946إىل بوق يف
وزارة اخلارجية القطرية ..واملعار�ضات
ليس المطلوب بناء
ال�سورية املتنوعة �أعلنت نيتها ال�صلح
سورية ..إنما تكديس
مع «�إ�سرائيل» ،يف وقت ا�ستُح�ضر كل
ب��راب��رة الأدغ ��ال لإح ��راق �سورية ،فما
األشالء وتحويل بالد
يحدث من قبل هذا احللف ال�شيطاين
األمويين إلى أرض يباس
اجل�ه�ن�م��ي ل�ي����س ه��دف��ه ب �ن��اء ��س��وري��ة،
�إمن��ا تكدي�س الأ� �ش�لاء ،وحت��وي��ل بالد
الأمويني �إىل �أر�ض يبا�س ،فكل ه�ؤالء
ال�براب��رة م��اذا تعني لهم دم�شق التي
ه��ي القلب وال ��روح؟ وم��اذا تعني لهم
حلب الفيحاء الناب�ضة؟ وم��اذا تعني
�أجل �إ�شراكها يف م�ؤمتر جنيف متهيداً ل�ه��م ك��ل م��دي�ن��ة وق��ري��ة � �س��وري��ة..؟ ال
لـ«�سالم» مع الكيان ال�صهيوين ،كان �شيء بتاتاً ..هل انتبه �أحد �إىل �صيحات
ق��د ب ��د�أه �أن ��ور ال �� �س��ادات و�سبقه إ�ل�ي��ه «التكبري» عند ذبح الإن�سان ،مع �أن اهلل
يف حم��ادث��ات �سرية ملك الأردن منذ ع��ز وج��ل ي �ق��ول ..} :م��ن ق�ت��ل نفْ�ساً
� �س �ن��وات ب �ع �ي��دة ،ن��اه �ي��ك ع ��ن ق �ن��وات بغري نفْ�س �أو ف�ساد يف الأر���ض فك�أَمنا
ات�صال خفية تبني �أنها كانت موجودة قتل النا�س جميعاً ومن �أحياها فك�أمنا
بني ال�سعودية والدولة العربية ب�شكل �أحيا النا�س جميعاً{.
مبا�شر قبل �سنني عديدة.
�أحمد زين الدين
وب�ع��ده��ا ك��ان��ت ح��رب لبنان ،1975
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موسكو ِقبلة المفاوضين للحل السوري

األسـد :سـأحسـم وأحـكـــم
ت���ش�ه��د ال���س��اح��ة ال �� �س��وري��ة ت �� �ص��اع��داً وت���ص�ع�ي��داً يف
احل��راك الع�سكري وال�سيا�سي وك� أ�ن��ه �سباق م��ع الوقت
حل�صد املكا�سب ،و�سط حماوالت م�ستمرة للنفاذ من �أحد
حم��اور العا�صمة دم�شق ،لي�س آ�خ��ره��ا ا�ستخدام �سالح
ال�سيارات امللغومة ب�أطنان من املتفجرات ،وال�ضرب يف
عمق العا�صمة لإحداث �أكرب حالة من البلبلة والفو�ضى
ت�سبق �أي عملية دخول وتدفق ملقاتلي «جبهة الن�صرة»،
التي تحُ كم قب�ضتها يف ميدان القتال على ح�ساب باقي
�أجنحة امل�سلحني املتخا�صمني على كل �شيء.
وق �ب��ل ال �ت��وغ��ل يف آ�ف � ��اق احل ��ل ال���س�ي��ا��س��ي ل�ل�ح��رب
امل�ف��رو��ض��ة ع�ل��ى � �س��وري��ة ،ال ب��د م��ن ا��س�ت�ط�لاع ل�ل��واق��ع
ال�ع���س�ك��ري ع�ل��ى ج�ب�ه��ات ال �ق �ت��ال ،خ���ص��و��ص�اً يف دم�شق
والأري��اف املرتبطة بها ،حيث ت�شكلت غرفة عمليات يف
اجلي�ش ال�سوري مهمتها �إدارة وتن�سيق اجلهود احلربية
ب�شكل وا� �ض��ح ،كنقل ال �ق��وات وت�ع��زي��ز امل��واق��ع وال�ق�ي��ادة
وال�سيطرة.
امل�صادر املواكبة ت�ؤكد �أن و�ضعية ال�ق��وات ال�سورية
يف اجلبهات مم�ت��ازة ،وميكن ال�ق��ول �إن �آالف امل�سلحني
حما�صرون ،حيث ُت�سمع ا�ستغاثاتهم وطلب العون على
�أجهزة ،و ُر�صدت ع�شرات املكاملات تطلب املدد والذخرية،
ح�ت��ى �أن ب�ع����ض جم�م��وع��ات امل�سلحني وق�ع��ت يف �شرك
القوات ال�سورية وكمائنها الذكية عرب الال�سلكي ،وتلقت
�أف��واج من امل�سلحني �ضربات موجعة وقا�سية يف ب�ساتني
الغوطة ،و ُقتل العديد من قادة ما ي�سمى «�ألوية ال�شام»،
حيث تذخر الئحة القتلى كل يوم ب�أ�سماء من خمتلف
اجلن�سيات.
امل���ص��ادر الع�سكرية ح�سمت ب ��أن اخل��ارط��ة �ستتبدل
معاملها يف غ�ضون الأيام املقبلة ،و�أن و�ضعية مدينة حلب
خ�صو�صاً ��س��ائ��رة ن�ح��و ال�ت�غ�ي�ير ،ب�ع��د و��ص��ول ت�ع��زي��زات
نوعية �إىل مطار حلب الدويل.
على �صعيد احلركة ال�سيا�سية ،يبدو �أن ماكينة احلل
ال�سيا�سي تعمل يف �أكرث من اجتاه ،لكن البو�صلة تبقى
مو�سكو ،التي زارها وزير اخلارجية ال�سورية وليد املعلم،
وقبلها وفد رفيع من اجلامعة العربية.
ت�صريحات املعلم حول التفاو�ض مع من يريد احلل،
مبن فيهم الذين يحملون ال�سالح� ،ش ّكلت نقلة نوعية
يف اخلطاب ال�سوري ،مع رمزية �أن هذه املواقف أُ�ذيعت
من مو�سكو ،وك�أن دم�شق تريد الت�أكيد على تعزيز املوقع
الرو�سي التفاو�ضي جت��اه وا�شنطن ،وبالتايل الت�أكيد
ع�ل��ى م��رج�ع�ي��ة ال�ع��ا��ص�م��ة ال��رو��س�ي��ة ك�ح��ال��ة ا�ستقطاب
لكل العنا�صر املعنية باحلدث ال�سوري ،لذلك �أ�صبحت
مو�سكو هي ال ِقبلة وحمور الأنظار.
وميكن قراءة تلك الداللة على مكانة مو�سكو كنوع
من التفوي�ض الأمريكي للرو�س ب�إدارة الأزمة �إذا مل يكن
ممكن ح ّلها يف الفرتة املقبلة ،على �أن اخلالف الرو�سي
 الأم�يرك��ي يف املقاربات ح��ول امل�شكلة ال�سورية ما زالعند عقدة بقاء الأ�سد على ر�أ�س الدولة ،ومن املهم جداً
وما لفت �أنظار املراقبني هو رد فعل �أمني عام اجلامعة
العربية الإيجابي جتاه ت�صريحات وليد املعلم ،ليندرج
ذلك رمبا يف عودة احلا�ضنة العربية للأزمة ال�سورية،
بعد املواقف اخلاطئة لنبيل العربي ،حيث �إن احلا�ضنة
هذه ت�ش ّكل الإطار الذي يحتوي على �أي حل م�ستقبلي،
بتفاهم رو�سي �إيراين من جهة ،ورو�سي �أمريكي من جهة
�أخرى.
وه �ن��ا ال ب��د م��ن الإ�� �ش ��ارة �إىل ال �ت �ح��رك الأم�ي�رك��ي
البطيء عرب جون كريي وزير اخلارجية اجلديد ،الذي
�ضغط على معاذ اخلطيب لل�سفر �إىل روم��ا وامل�شاركة
يف م�ؤمتر «�أ�صدقاء �سورية» ،وال��ذي يع ّول عليه ب�إقناع
الأخ�ير بالذهاب �إىل مو�سكو لتلم�س خطوط االت�صال
مع النظام ال�سوري ،الذي يبدو �أنه غري متعجل من �أمره

«الإخ� ��واين» م��ع جمموعة قطر وت��رك�ي��ا ب��زع��ام��ة ح�سام
ال�صباغ ،وه�ؤالء ي�شكلون «بلوك» �ضد الت�سوية واحلوار،
ويريدون اال�ستمرار باحلرب ،وهم �أعلنوا رف�ضهم حلركة
اخلطيب وموقفه من احلوار مع النظام.
أ�م��ام ه��ذا ال��واق��ع ،ما زال �أف��ق الت�سوية غري وا�ضح
امل �ع��امل ،م��ع ا� �س �ت �م��رار ل�ع�ب��ة ع����ض الأ� �ص��اب��ع وحت�سني
ال�شروط ،حيث تتمظهر ق��وة التفاو�ض وال�ضغط على
الأر���ض ب�ين ط��ريف ال�ن��زاع على الأق��ل حتى لقاء �أوب��ام��ا
وبوتني يف الع�شرين من �آذار املقبل.
يف ه��ذا ال�سياق ،ر�أت �شخ�صية دبلوما�سية عربية
�أن الأزم��ة ال�سورية ت�شهد خروقاً للبحث عن خمارج
حل �سيا�سي يرتكز على احلوار مع النظام ،الذي يبدو
م�ستقراً وغ�ير م�ستعجل على ح��رق امل��راح��ل ،و�سط
اب �ت��زازات �أط ��راف امل�ع��ار��ض��ة ،ومل���س��ت ب��داي��ة مراجعة
وتغي يف مواقف الأطراف� ،سواء على �ضفة املعار�ضة
رُّ
ال�سورية� ،أو على �ضفة املواقف الدولية الداعمة لهذه
املعار�ضة ،مع مالحظة ت�شتت االنتباه الغربي وتوزعه
على �أولويات جديدة.
وم��ن املفيد يف اخل�ت��ام م��ا نقلته �شخ�صية لبنانية
التقت الرئي�س الأ��س��د قبل م��دة قولها �إن با�ستطاعته
وزيرا اخلارجية الأمريكي جون كريي والرو�سي �سريغي الفروف
(�أ.ف.ب ).احل�سم �سريعاً يف امليدان ،لكنه ّ
يف�ضل احل�سم ال�سيا�سي
قبل الع�سكري ،وعندها يكون احل�سم على الأر���ض �أ�شد
بالتفاو�ض مع جمموعات معار�ضة منق�سمة ومت�شظية ،ب�إقالة �أحمد معاذ اخلطيب من رئا�سة «االئتالف» ،علماً وقعاً ،ويف هذه احلالة يقول الأ�سد� :س�أح�سم و�أحكم.
برت عنه حما�ضر اجتماعاته الأخ�يرة يف �أن الهيئة التنفيذية املكونة من �سبعني ع�ضواً انق�سمت
الأم��ر ال��ذي ع� ّ
ّ
بهاء النابل�سي
القاهرة ،يف ظل خالفات متفجرة و�صلت �إىل حد التهديد ع�ل��ى ن�ف���س�ه��ا ،ف�ه�ن��اك واح ��د و�أرب� �ع ��ون ي���ش�ك�ل��ون ال�ت�ي��ار

«الجهـــاديــــون» يستشعــرون الـخـطــــــــر
دول الوصاية تسعى إلى توحيد غير الجهاديين ..و«حكومة» تحتكر المال والسالح
�أنقرة  -الثبات
ت�سعى ق��وى الو�صاية العربية  -الدولية لإح�ك��ام قب�ضتها على امل�سلحني
املنت�شرين على الأرا�ضي ال�سورية ،ال�ستعمالهم يف لعبة املفاو�ضات ال�سيا�سية ،بعد
ف�شل «احلل الع�سكري» الذي كانت ت�أمل به لإطاحة النظام ال�سوري ،الذي �أبدى -
كما يقول دبلوما�سي عربي يف بريوت  -ثبات ًا كبري ًا مقابل ف�شل القوى التي اعتمدت
عليها القوى املناوئة للنظام لإ�سقاطه.
وي�أمل ه�ؤالء يف ت�شكيل قوة ع�سكرية � -سيا�سية موحّ دة ،ميكن �أن ت�شكّل ورقة
�ضغط تُ�ستعمل يف �أي مفاو�ضات مقبلة لتقوية �أوراقها التفاو�ضية ،ولهذا يتم
جتميع «املعار�ضات ال�سورية» مرة جديدة يف ا�سطنبول ،من �أجل البحث يف ت�شكيل
«حكومة» تتوىل الإ�شراف على املناطق التي ي�سيطر عليها امل�سلحون ،وتعيني «وزير
دفاع» يتوىل قيادة الف�صائل امل�سلحة.
وتق�ضي ال�سيا�سة الأمريكية اجلديدة ،التي باتت ال�سعودية جزء ًا منها ،ب�إيجاد
قوة ع�سكرية و�سيا�سية معار�ضة م�ضمونة وقابلة لل�سيطرة ،على ح�ساب القوى
التكفريية التي ال ميكن ال�سيطرة عليها مع تعدد م�شاربها ،و�آخرها و�صول «�أمري
القوقاز» مع مقاتليه �إىل الأرا�ضي ال�سورية ،و�ستكون مهمة هذه القوة اجلديدة
�إيجاد نوع من التوازن مع هذه اجلماعات من وزن ال�صدام املبا�شر معها �إال عند
ال�ضرورة.
وبد�أت طالئع هذا االهتمام مع �إفراج الواليات املتحدة عرب تركيا والأردن عن
جمموعة من الأ�سلحة النوعية التي ُو ّزع��ت على امل�سلحني يف مناطق ريف دم�شق
وحلب و�إدلب ،وتهدف هذه اخلطوات �إىل �إحداث نوع من التوازن بني اجلي�ش ال�سوري
وامل�سلحني غري الإ�سالميني ،ي�ساهم يف جعلهم «العباً» على ال�ساحة من �أجل املرحلة
املقبلة ،وت�ؤكد املعلومات �أن هذا الدعم  -و�إن كان حمدود ًا حتى ال�ساعة � -إال �أنه
�سيتم تعزيزه بتفعيل غرف العمليات املنت�شرة يف الدول املجاورة ،لإفادة امل�سلحني
من املعطيات اال�ستخبارية التي جتمعها الأقمار ال�صناعية ،وحتريك وحداتهم
عرب �أجهزة ات�صال متطورة مت تدريبهم عليها ،وتقول املعلومات �أي�ض ًا �إن عدد ًا من
امل�سلحني نقلوا �إىل دول جماورة ل�سورية من �أجل تدريبهم على الأ�سلحة اجلديدة،

وهي يف معظمها �أ�سلحة م�ضادة للدروع من النوع املتطور ،للم�ساعدة يف جمابهة
الدبابات احلديثة التي ميتلكها اجلي�ش ال�سوري.
ويهدف اجتماع يوم ال�سبت املقرر �أن يبحث يف عملية الدمج والتوحيد املفرت�ضة،
�إىل �إن�شاء كيان موحد �سيا�سي ًا وع�سكرياً ،لكن مرة جديدة �سيكون الو�صاة على موعد
مع «التباينات» داخل �صفوف املعار�ضني ،حيث بدا �أن «جمل�س ا�سطنبول» �سيغتنم
الفر�صة ملحاولة االنق�ضا�ض على احلكومة املرتقبة ،وتهمي�ش قيادة االئتالف احلالية
و«تطيري» رئي�سه �أحمد معاذ اخلطيب �إن �أمكن ،ويف جميع الأحوال ال�سيطرة على
«احلكومة» بنيل  40يف املئة من مقاعدها على الأقل مبا�شرة ،و�أكرث من ذلك بطريقة
غري مبا�شرة ،والتفاف ًا على القرار املتخذ من قبل االئتالف بعدم جواز �أن يكون بني
�أع�ضاء هذه «احلكومة» �أ�شخا�ص من املجل�س �أو االئتالف بد�أ املر�شحون للدخول
�إليها اال�ستقالة من املجل�س حت�ضري ًا الجتماع ال�سبت.
لكن معار�ضني �سوريني ي�شككون ب�إمكانية جناح هذه املخططات لأكرث من �سبب،
�أولها �أن اخلالفات على احل�ص�ص بني الأفرقاء ال تعطي �أم ًال ب�إمكانية تخليها عن
م�صاحلها ،والدليل على ذلك ال�صعوبات التي واجهت اجتماع الدوحة التي �أدت يف
نهاية املطاف �إىل «ائتالف»  -م�سخ� ،أما ثاين هذه الأ�سباب فهو اجلماعات امل�سلحة
«اجلهادية» التي متتلك الكثري من الت�أثري على الأر���ض ،وم�سلحوها �أك�ثر خربة
ودراية يف القتال من اجلماعات امل�سلحة الأخرى ،خ�صو�ص ًا �أن هذه اجلماعات باتت
�أكرث ح�سا�سية حيال ما يجري ،و�أقل ت�ساه ًال مع حماوالت «كتائب الإخوان» �إعالن
امل�س�ؤولية عن كل عمل ع�سكري يقوم به «اجلهاديون» ،وتورد املعلومات دلي ًال �إىل
ذلك ما ح�صل يف حلب مع قائد «لواء التوحيد» التابع لـ«الإخوان» املدعو عبد القادر
�صالح ،الذي اعتاد الو�صول �إىل �أي منطقة حتدث فيها عملية ويخليها «اجلهاديون»
لإعالن امل�س�ؤولية عن العملية برفقة فريق ت�صوير خا�ص يتابعه دائماً ،لكن يبدو
�أن «اجلهاديني» قد ملّوا� ،أو �أنهم باتوا ي�ست�شعرون اخلطر الناجم عن التحركات
الغربية ،فانتظروا و�صوله و�ألقوا القب�ض عليه ،بالإ�ضافة �إىل النجدة التي �أر�سلها
فريقه لإنقاذه ،و�ضربوه «فلقة» جعلته غري قادر على ال�سري ،قبل �أن يطلقوا �سراحه
جلعله «عربة» ،كما قال �أحد امل�سلحني من جماعة «غرباء ال�شام» ،التي مل تخلِ �سبيله
�إال لقاء فدية ،هي عبارة عن نحو ن�صف خمزن �سالح وذخرية.
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لبنانيات

لـبــنـان ..مـتـى االنـفـجـــار؟

بضاعة فاسدة
ال يوجد في السوق اللبنانية بضاعة
يدلّل عليها هذه األي��ام أكثر من مشاريع
لالنتخابات النيابية ،وغالبيتها ،حتى ال
نقول كلها ،بمواصفات طائفية من الدرجة
األولى وبامتياز ،ولذلك يحتدم الجدل ،وليس
النقاش أو الحوار ،من أجل التوصل إلى مشروع
لالنتخابات ،يكون بمضامين وطنية حقيقية،
يشعر من خاللها المواطن بمواطنية تبقى
حلمًا إلى إشعار غير معلوم ،ال تاريخًا ،وال
فيزياء ،وال جغرافيًا ،ويمكن فقط تصوّ ره
ميتافيزيقيًا.
وألن الجميع نزل في سوق المزاد على
قاعدة من يحضر السوق يبيع ويشتري،
وطبعًا ألننا كلبنانيين أقحاح يجب أن نكون
مخلصين ألجدادنا الفنيقيين؛ روّ اد التجارة
األولين ،ال بد أن نبيع البضاعة الفاسدة على
أنها أفخر المنتجات العصرية ..أوَ ليست هذه
براعة في التجارة؟
صحيح أن المشروع األرثوذكسي يجعل
من كل طائفة تنتخب نوابها ،أي أن��ه ذو
مضمون طائفي ،لكنه ال يحمل بُ عدًا إلغائيًا
للطوائف األخرى ،كما الصحيح أن المشروع
المذكور الذي أقرّ ته اللجان النيابية ،بغض
النظر عن رفض نواب كتلة الحريري وجنبالط
مخالف التفاق الطائف الذي يسميه البعض
بوثيقة الوفاق الوطني ساعة الحاجة لهذه
التسمية ،وغب الطلب ،والصحيح أيضًا أن
مروّ جي المشروع المذكور آنفًا نجحوا في
تسويقه بين أصحاب االحتياجات ،وكذلك
فإن البعض لم يشأ أن يكسر خاطر الحليف،
ووفى الوعد والعهد ،كالرجال الرجال.
لكن لننظر بواقعية وموضوعية إلى
المشاريع األخرى المطروحة ،أخذًا باالعتبار
التجربة المريرة مع أصحابها حين كانت
السلطة في قبضتهم ،والناس تحت رحمتهم..
ها هم يريدون تكرارها مجددًا عبر مشروع
ماضوي عمره عشرات السنين ،مراهنين على
أن الجيل الحالي ال يعرفه ،وليجربه ما دام
يجعلنا «زعماء» ،مع حفظ األلقاب.
أال يتناقض م��ش��روع ال���ـ 60م��ع وثيقة
ال��وف��اق ال��وط��ن��ي؟ أوَ ل���م يكن أح��د ال��ب��ذور
الحقيقية للحرب األهلية المقيتة؟ ومن أين
أتى أدعياء «المستقبل» بكل تلك الجرأة
ليطرحوا مشروعًا ماضاويًا على أنه مشروع
وطني للمستقبل؟ أوَ ليس هذا المشروع يُ عيد
إنتاج طبقة سياسية تعلن الحرب األهلية؟
الحرب التي يبنون مداميك لها كل يوم
بإصرارهم على المشروع الذي يتيح لهم أكل
حصص غيرهم في دولة التحاصص.
ه��ذا على المستوى ال��ع��ام ،أم��ا على
المستوى الخاص :ألم تكن تجربة «المستقبل»
ف��ي ال��دوائ��ر إلغائية لكل المكونات في
ال��ط��ائ��ف��ة ال� ُّ�س��ن��ي��ة ال��ت��ي ال تتماشى مع
مشروعها السياسي؟ ال سيما الرموز النبيلة،
وعلى رأسها الرئيس سليم الحص عافاه الله
وأطال عمره.
إن م��ا يطرحونه استهتار يوجب من
الناس االع��ت��ذار ،وال يستحق األع���ذار ،ألنه
بضاعة فاسدة ،وكفى..

يون�س

��س��ؤال يطرحه النا�س وو�سائل الإع�ل�ام :هل
�ستنفجر الأو�ضاع يف لبنان؟ متى؟ و�أين؟
ال ��دب� �ل ��وم ��ا�� �س� �ي ��ون ال� �غ ��رب� �ي ��ون ي� ��� �س� ��أل ��ون،
وال�سيا�سيون ي �ح � ّذرون ،وامل���س��ؤول��ون الأم�ن�ي��ون
ي �ط��ال �ب��ون ب� �ـ«دات ��ا االت �� �ص ��االت» وي � �ح � � ّذرون من
الكالم التحري�ضي ،وبع�ض التقارير ت�ؤكد ت�سلل
جمموعات تكفريية �إىل لبنان واملخيمات ،و ُيحكى
ع��ن ازده ��ار جت��ارة الأ�سلحة و�أ��س�ع��اره��ا املرتفعة،
واملربعات الأمنية تتكاثر ،وح��وادث اخلطف من
�أجل الفدية تنمو ،وم�شايخ «الوهابية» يتكاثرون
ويحتلون ال�ساحات و�شا�شات الإع�لام ك�أمر واقع،
معتمدين على بع�ض امل�سلحني ال��ذي��ن ي�شكلون
�أف�ضل ا�ستثمار مادي و�سلطوي له�ؤالء ،فيهددون
وي �ت ��وع ��دون ،وي �� �ص��درون ال �ف �ت��اوى ال�ت�ك�ف�يري��ة،
والأج �ه��زة الأم�ن�ي��ة يف ح��ال �إح �ب��اط ،ف�لا غطاء
�سيا�سياً لها ل�ل��رد على املعتدين عليها ،وعليها
�أن ت�ت�ج��رع م��راق�ب��ة امل�سلحني�� ،ش��رط �أال تطلق
النار عليهم ،و�أن حتمي االحتفاالت واملظاهرات
والنواب وال�سيا�سيني الذين ي�شتمونها ويحر�ضون
عليها ،والق�ضاء خائف من تهديدات املوقوفني
«الإ� �س�ل�ام �ي�ي�ن» ،ف��ال��دول��ة م���س�ج��ون��ة يف �سجن
روم �ي��ة ،وال ت�ستطيع دخ ��ول زن��ازي��ن ال�سجناء،
وينت�شر ال�سالح يف ال�شوارع واجلبهات يف عر�سال
وطرابل�س واحل ��دود اللبنانية ال���س��وري��ة ،وتعلَن
حوادث القتل وال�سلب ،والدولة تن�أى بنف�سها لأن
الأمن بالرتا�ضي يف لبنان!
حت� � ّر� ��ض «� 14آذار» � �ض��د � �س�ل�اح امل �ق��اوم��ة،
وتتهمه بالإرهاب يف الداخل ،بينما تغطي ومت ّول
اجل�م��اع��ات امل���س�ل�ح��ة ،ف�م��ن ي��رف��ع ��ش�ع��ار «ال�ع�ب��ور
�إىل ال��دول��ة» ي�ع�بر ال��دول��ة وي�ق�ت��ل الع�سكريني
يف ع��ر��س��ال وي�ت�ح��دى الق�ضاء واجل�ي����ش ،وين�سى
النا�س �شهداء اجلي�ش وت�سليم املطلوبني ،ويقتحم
امل�سلحون م�ست�شفى «دار ال���ش�ف��اء» يف طرابل�س
وي�ح��ررون م��وق��وف�اً ليقولوا �إن امل�ب��ادرة ب�أيدينا،
ويعلن ما ي�سمى «اجلي�ش ال�سوري احل��ر» ق�صف
الأرا�ضي اللبنانية ،ويهدد بق�صف مواقع املقاومة
«غري املعروفة» ،وتت�سلل جبهة الن�صرة والقاعدة
و«ال�سلفيون» �إىل لبنان ،ووزي��ر الدفاع اللبناين
ي�ؤكد و«� 14آذار» تنفي ،وزير الداخلية ي�ؤكد وجود
املع�سكرات و«� 14آذار» تنفي ،ويعتقل الأم��ن العام
مطلوباً ف ُيطلق ويتم االدع��اء على الأم��ن العام..
االنفجار قادم �إىل لبنان بفعل الأحداث يف �سورية،
والكل يخبئ ر�أ�سه يف الرمال ،ويحاول ّ
غ�ض النظر
عما يجري.
نعم ،االنفجار  -الفتنة على الأب��واب ،ولي�ست
تنب�ؤات �أو �أوهاماً وفق الآتي:
ُت�ستخدم بع�ض ال�شخ�صيات كـ«بربارة» للقوى
التي �ستتعامل يف لبنان ،وب�شعارات تتغري كل يوم،
فيوماً لنزع �سالح املقاومة ،ويوماً ال�ستعادة كرامة
الطائفة ،و�آخر لإطالق املوقوفني «الإ�سالميني»،
الذين ت�أخرت عن حماكمتهم حكومات «� 14آذار»،
بينما حكومة الرئي�س ميقاتي بد�أت مبحاكمتهم،
ومع ذلك يحاكمها «ال�سلفيون» و«� 14آذار».
مي �ك��ن �أن ُت �ط �ل��ق ال� ��� �ش ��رارة م ��ن � �ص �ي��دا؛ يف
�سيناريو مكرر للعام  ،1975بعد اغتيال ال�شهيد
م �ع��روف ��س�ع��د ،ل�ق�ط��ع ال �ط��ري��ق ع�ل��ى امل �ق��اوم��ة،
ولإق�ح��ام خميم عني احللوة يف االنفجار ،متاماً
كما ح�صل يف خميم الريموك يف دم�شق ،لتتو�سع
ويتم ال�سيطرة على املثلث املمتد من �صيدا �إىل
ج��زي��ن �إىل �إق�ل�ي��م اخل� ��روب ،و� �ص � ً
وال �إىل �ساحل
البحر ومرف�أ اجلية..
إ���ش�ع��ال اجلبهة م��ن ع��ر��س��ال �إىل ع�ك��ار �شيئاً
ف�شيئاً ،لت�صبح �أم ��راً واق�ع�اً ال ي�ستطيع �أح��د �أن

عنا�صر من اجلي�ش اللبناين عند موقع حدودي ملنع توغل امل�سلحني من �سورية

يطفئه ،لتتحد ال�ساحتان ال�سورية واللبنانية،
وي�سهل انتقال التكفرييني �إىل لبنان للمعركة
املقبلة ،بعد الت�سوية ال�سيا�سية يف �سورية ،و�إ�شعال
الفتنة ال�سنية  -ال�شيعية ،للق�ضاء على املقاومة
و�إنهاكها.
ت�ت��زاي��د ح ��وادث إ�ط�ل�اق ال�ن��ار يف خميم عني
احل�ل��وة ،وي��ر ّوج البع�ض لتقل�ص �سيطرة القوى
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة الأ� �س��ا� �س �ي��ة ع �ل��ى امل �خ �ي��م ل���ص��ال��ح
«ال�سلفيني» والنازحني ال�سوريني والفل�سطينيني،
كمقدمة للتن�صل من م�س�ؤولية ما �ستقوم به هذه
اجل�م��اع��ات م��ن �أع �م��ال عنف �ضد اجل ��وار ،وعلى
طريق اجلنوب.
تتفلت طرابل�س من �سيطرة الدولة والقوى
ال���س�ي��ا��س�ي��ة ل���ص��ال��ح «ال���س�ل�ف�ي�ين» وامل �ج �م��وع��ات
ال�ت�ك�ف�يري��ة الآت �ي��ة م��ن اخل� ��ارج ،وتتح�ضر ه��ذه
اجلماعات لدمج طرابل�س مع عكار وريف حم�ص،
لتوحيد اجلبهة و�إن�شاء منطقة عازلة يف لبنان،
بعد تع ّذر �إن�شائها على احل��دود الرتكية ،على �أن
تكون على الأرا�ضي اللبنانية ،حلمايتها من الرد
ال�سوري ،وتوفر مرف�أ طرابل�س ومطار القليعات
لت�أمني الإمداد و�سهولة التحرك.

يكثر الحديث
عن عمليات
اغتيال متوقَّ عة..
والدولة واألحزاب
والمسؤولون غائبون

� �س �ي �ت��م ا�� �س� �ت� �غ�ل�ال ق �� �ض �ي��ة امل ��وق ��وف�ي�ن
«الإ�سالميني» لتعبئة اجلمهور العام و إ�ع�لان
«اجلهاد» والع�صيان ،خ�صو�صاً يف طرابل�س.
ت �ت �ك��اث��ر ح � ��وادث اخل �ط��ف واحل ��دي ��ث عن
عمليات اغتيال متو َّقعة ،وال��دول��ة والأح��زاب
وامل �� �س ��ؤول��ون غ��ائ�ب��ون� .إن ع�لام��ات االن�ف�ج��ار
�صارت وا�ضحة ،وبرميل البارود ال ينق�صه �إال
حادث مد َّبر �أو عر�ضي لت�شتعل ال�ساحة بعنوان
الفتنة املذهبية ،وكل امل�ؤ�شرات تدل على �أننا

�شارفنا على الفتنة املدبرة ،واجلميع يتناف�س
يف «جن�س مالئكة» قانون االنتخابات.
ال �� �س ��ؤال امل� �ط ��روح :ه��ل ��س�ي�ع�م��د البع�ض
الفتعال االن�ف�ج��ار الأم�ن��ي ب��دي�ل ً
ا ع��ن احل��وار
يف قانون االنتخاب� ،أو ملنع �إج��راء االنتخابات
وت�أجيلها ،بانتظار ما �سيحدث يف �سورية ليبنى
على ال�شيء مقت�ضاه؟
ه ��ل ان� �خ ��رط ال �ب �ع ����ض يف ل �ب �ن ��ان� ،أو مت
ا�ستغالله للبدء بافتعال امل�شاكل وزيادة وترية
التحري�ض؛ متاماً كما ح�صل قبل غ��زو العام
 ،1982عندما ا�شتدت امل�ع��ارك بني الأح��زاب
والف�صائل الفل�سطينية ،وان�ت�ه��ت باالجتياح
واحتالل ب�يروت وط��رد املقاومة الفل�سطينية
�إىل تون�س؟
�إن م �ق��دم��ات االن �ف �ج��ار �� �ص ��ارت ج��اه��زة،
والأدوات ال�ب���ش��ري��ة وال���س�ي��ا��س�ي��ة وامل��ذه�ب�ي��ة
يف أ�ع �ل��ى ج�ه��وزي�ت�ه��ا ،ب��ان�ت�ظ��ار �أم ��ر العمليات
اخل��ارج �ي��ة؛ � �س��واء الإق �ل �ي �م��ي �أو ال � ��دويل �أو
«الإ�سرائيلي».
م��ا نقوله لي�س ت�ه��وي�ل ً
ا ،ب��ل ه��و احلقيقة
امل�خ�ي�ف��ة ،ف�ل� ُي�ب��ادر اجل�م�ي��ع �إىل �إط �ف��اء ال�ن��ار
قبل ا�شتعالها ،وليتذكر اجلميع �أن يف لبنان
روا�� �س ��ب احل � ��رب الأه� �ل� �ي ��ة ،و�أك �ث��ر م ��ن 400
�أل ��ف فل�سطيني و�أك�ث�ر م��ن � 400أل ��ف ��س��وري
ب�ين ن ��ازح وع��ام��ل ،وج�م�ي��ع أ�ج �ه��زة امل�خ��اب��رات
اخلارجية ،ويف مقدمها املو�ساد «الإ�سرائيلي»
وع �م�لا�ؤه ،وال�شتائم والتحري�ض وت��داع�ي��ات
ما ي�سمى «الربيع العربي» وطموحات بع�ض
احلركات واجلماعات ال يحدها �سقف �أو خط
�أحمر ،واحل��رب الأمريكية البديلة عن الغزو
جنحت يف �سورية وال �ع��راق وليبيا ،وب ��د�أت يف
تون�س وم���ص��ر ،و�ستبد أ� يف ل�ب�ن��ان ،لأن الربح
«الإ� �س��رائ �ي �ل��ي» مل ي�ك�ت�م��ل ب �ع��د ،ول ��ن يكتمل
�إال ب��ال�ق���ض��اء ع�ل��ى امل �ق��اوم��ة يف ل �ب �ن��ان ،ال�ت��ي
ت�شكل ر�أ���س احلربة وم�صدر القلق والتهديد
الأ�سا�سي للعدو «الإ�سرائيلي» ،فالدميقراطية
وال�ت�ع��ددي��ة ال�سيا�سية ج�سر ع�ب��ور أ�م�يرك��ي،
وا�ستغالل ملطالب ال�شعوب املحقة وامل�شروعة..
لكن ،هل ناق�ش �أحد ماذا حقق امل�صريون بعد
�سنتني من الثورة ،وكذلك التون�سيون بعد زين
العابدين ،والليبيون بعد القذايف؟
�أن�ق��ذوا لبنان و�أن �ق��ذوا �أنف�سكم قبل ف��وات
الأوان ،ف��االن�ف�ج��ار �سيدمر اجل�م�ي��ع ،وال�ن��ار
�ستحرق ك��ل الأ��ص��اب��ع ،وال ت�ترك��وا املراهقني
يفجرون الأو�ضاع ب�أعمال بهلوانية
ال�سيا�سيني ّ
و�صبيانية م�شبوهة ..فهل من ي�سمع؟
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كان «أمير» مجموعة قتل وسرقة في «فتح اإلسالم»

أســـرار شـــاهــد الـــزور أحــمــد مــــرعي ()2/2
مل يكن �أحد من ال�ضباط الأربعة املعتقلني ظلماً وحماولة القتل عمداً ،وال�سرقة ،والتزوير اجلنائي
وع ��دوان �اً ب�ج��رمي��ة �� 14ش�ب��اط  ،2005ي�ع��رف �أح�م��د وا�ستعمال املز ّور ،والتدخل يف تعكري ال�صفاء ،والنيل
م��رع��ي ،ال م��ن قريب وال م��ن بعيد� ،أو �سبق لهم �أن م��ن ال��وح��دة ال��وط �ن �ي��ة ،وال �ت �خ��ري��ب يف امل�م�ت�ل�ك��ات
�سمعوا به �أو �شاهدوه ،بل ك��ان �صنيعة ا�ستخباراتية العامة واخلا�صة ،ونقل �سالح حربي دون ترخي�ص
ُد ّب��رت يف ليل حالك على يد رئي�س «ف��رع املعلومات» وحيازته.
وق ��د اع�ت�رف م��رع��ي يف ال�ت�ح�ق�ي��ق اال�ستنطاقي
و�سام احل�سن ومدعي عام التمييز �آنذاك �سعيد مريزا،
ال ل�شيء حمدد وهما يعرفان �أنه �شاهد كذاب وملفق� ،أن �شاكر العب�سي ونبيل رح�ي��م و�أب ��و عبد الرحمن
زجهم يف الزنزانة ،وقد �سقط القناع الأفغاين امللقب بـ«�أبو الأفغان» و�ضعوا بح�ضوره خطة
بل لإطالة فرتة ّ
عندما واجه اللواء ال�سيد هذه املكيدة بالإ�صرار على محُ كمة لال�ستيالء على طرابل�س و�إعالنها «�إم��ارة»،
عدم مقابلة مرعي عند املحقق العديل القا�ضي �صقر ول�ت�ن�ف�ي��ذ ه ��ذه امل� � ��آرب ك ��ان ي�ق�ت���ض��ي � �ض��رب مناطق
�صقر ،على ال��رغ��م م��ن ا�ستدعائه م ��راراً �إىل املكتب ح�سا�سة يف بريوت وحميطها ،مثل املطار ،والأماكن
املخ�ص�ص للتحقيق باغتيال الرئي�س رفيق احلريري الأخ��رى التي ا�س ُتطلعت ،وذلك باللجوء �إىل ثالثني
«ا�ست�شهادياً» ،منهم ال�سعودي عبد اهلل علي عبد اهلل
يف الطبقة الرابعة من ق�صر عدل بريوت.
وق��د ا�ستنجدت جوقة ت��زوي��ر التحقيق باغتيال الوهابي امللقب بـ«�أبو خباب» ،و«�أبو حف�ص اجلزراوي».
�أح�ضر �أحمد مرعي ،بالتعاون والتكافل مع حممد
احلريري بـ«الأمري» �أحمد مرعي ال�ستكمال م�سل�سل
الت�ضليل ،ال��ذي ك��ان ا�ستهله زه�ير حممد ال�صديق اخلالد املعروف با�سم حممد �إ�سماعيل 39 ،كي�ساً من
وح���س��ام ط��اه��ر ح���س��ام ،وم���ش��ى ب��ه م�ي���ش��ال �إب��راه�ي��م بودرة الأملنيوم من �سورية لت�صنيع املتفجرات ،بعدما
ج��رج��ورة و�أك ��رم �شكيب م��راد لت�ضييق اخل�ن��اق على ن�ق�لاه��ا ت�ه��ري�ب�اً ع�بر احل� ��دود ،ع�ل��ى ظ �ه��ور ال�ب�غ��ال،
�سورية وال�ضباط الأربعة ولو �إعالمياً ،ولذلك كان �إىل حملة البقيعة يف عكار ،ومن ثم بوا�سطة �سيارة
ه�ؤالء �شهوداً على ت�شويه احلقيقة وال�سمعة و�ضرب و«ف ��ان» ،وو�ضعاها يف ب��ادئ الأم ��ر يف ال�ط��اب��ق الأول
من مبنى «الروبي روز» يف �شارع املئتني ،حيث يقطن
هيبة �سورية وال�ضباط الأربعة ومكانتهم املعنوية.
مل يكن أ�ح��د م��ن ه ��ؤالء ال�شهود يعرف الآخ��ر ،م��رع��ي ،ق�ب��ل �أن ي�ج��ري ت��وزي�ع�ه��ا وتق�سيمها خ�شية
و�إذا كان ال�صديق كبريهم يف الدجل ،ف�إن مرعي هو انك�شاف �أمرها ،فو�ضع مرعي ق�سماً منها يف مزرعة
«�أمريهم» من حيث عالقته الوثيقة بتنظيم «فتح عبد القادر �سنجقدار ،وق�سماً يف منزل �صهره نا�صر
الإ�سالم» وم�ؤامرتها على الدولة اللبنانية ،و ُت ّوجت �شرف دروي�ش.
�أعماله بنظر الق�ضاء باعتباره متدخ ًال يف االعتداء
وا�ستلم م��رع��ي م��ن املن�سق يف تنظيم «ال�ق��اع��دة»
على �أمن الدولة الداخلي ،والقيام ب�أعمال �إرهابية ال�سعودي عبد الرحمن يحيى عبد العزيز اليحيى
ومتويلها ،وت�أليف جمعية �أ�شرار ،والتدخل يف القتل امللقب بـ«طلحة» ،مبلغاً مالياً كبرياً مقداره � 28ألف

ي ��ورو ،ب�ه��دف ا�ستئجار م���س�ت��ودع يخ�ص�ص لتخبئة
امل �ت �ف �ج��رات وال �� �س �ي��ارات امل �ن��وي تفخيخها لتفجري
الو�ضع الأمني يف لبنان.
كما �أن «�أب��و الأف �غ��ان» طلب م��ن م��رع��ي ا�سترياد
قنا�ص ماهر م��ن ال�ع��راق �إىل ب�ي�روت ،ليقوم بقن�ص
خيم اعت�صام ق��وى � 8آذار يف و�سط املدينة احتجاجاً

على �سيا�سة حكومة الرئي�س ف ��ؤاد ال�سنيورة ،وذلك
بهدف خلق فتنة مذهبية.
مل يكن مرعي متلقياً وم�ستمعاً فقط ،بل كان مبتكراً
للأفكار التخريبية ،لت�أمني املزيد من التمويل لتنظيم
«فتح الإ��س�لام» ،على غ��رار عر�ضه فكرة �سرقة م�صرف
«االعتماد» يف �شارع عزمي يف طرابل�س ،والتي �شارك يف
تنفيذها مع جمد الدين عبد احلي عبود امللقب بـ«�أبو
ي��زن» ،وخ�ير اهلل حممد خلف امللقب ب �ـ«�أب��و ال�شهيد»،
و�أح�م��د توفيق الهيتي امللقب ب �ـ« أ�ب��و ال��زب�ير» ،و��ص��دام
احلاج ديبّ ،
وتدخل فيها عثمان ديب ،وحممد اخلالد،
و�أحمد �سفرجالين ،وعمر ن�صر املحمود احلجي امللقب
بـ«�أبوعمر» ،وحممد قا�سم حمد امللقب بـ«�أبو مالك».
وا��ش�ترك مرعي يف ك��ل عمليات ال�سطو والنهب
املمنهج ال�ت��ي �أق ��دم عليها «ف�ت��ح الإ� �س�ل�ام» ،وط��اول��ت
حمال «الوي�سرتن يونيون» وبنك «البحر املتو�سط»
يف بلدة �أميون ،وغريهما ،وال�سطو على البنك املذكور
كانت ال�شرارة الندالع اال�شتباكات يف �شارع املئتني يف
طرابل�س قبل امتدادها �إىل خميم نهر البارد.
توا�صل مرعي مع «ع�صبة الأن�صار» وف��رع «فتح
الإ� �س�ل�ام» يف خم�ي��م ع�ين احل �ل��وة يف م��دي�ن��ة ��ص�ي��دا،
ب�ع��دم��ا ذه��ب �إىل ه�ن��اك ل�ل�م��رة الأوىل ب��رف�ق��ة رج��ب
ح�سني ،ال��ذي كان ي�ؤ ّمن الو�صل بني «فتح الإ�سالم»
و«ع���ص�ب��ة الأن �� �ص��ار» ،وال�ت�ق��ى ع�ب��د ال��رح�م��ن حممد
عو�ض امللقب بـ«�أبو حممد �شحرور»ُ ،مقراً ب�أنه علم
من �شاكر العب�سي �أن «�أبو حممد �شحرور» املذكور هو
من ن ّفذ عملية التفجري يف عاليه.

علي املو�سوي

�شارع املئتني يف طرابل�س

استغالل المسلحين «الحدوديين» لزعزعة األمن في لبنان
يف ��ض��وء ا��س�ت�م��رار الأزم ��ة ال���س��وري��ة� ،إىل ال�سرايا الكبرية� ،إ�ضافة �إىل تورط
وعدم التو�صل �إىل تفاهم �إقليمي ودويل فريق «امل�ستقبل» وبع�ض «الوهابيني» يف
لإنهائها ،انعك�س ه��ذا الأم��ر ب�شكل كبري �سفك الدم ال�سوري ،وبدا ت�أثري النريان
ومبا�شر على الو�ضعني ال�سيا�سي والأمني ال�سورية على الأو� �ض��اع الداخلية جلياً،
يف ل �ب �ن��ان ،ال ��ذي ي���ش�ه��د ان�ق���س��ام�اً ح ��اداً من خالل الوقائع الآتية:
يف امل��واق��ف ح �ي��ال م��ا ي �ح��دث يف اجل ��ارة
�أو ًال :ع�ل��ى ال���ص�ع�ي��د ال���س�ي��ا��س��ي ،مل
الأق��رب ،خ�صو�صاً �أن فريق الأقلية كان ي�ت��م ال�ت��و��ص��ل �إىل ات �ف��اق ب�ين الأف��رق��اء
وال ي� ��زال ي ��راه ��ن ع �ل��ى � �س �ق��وط احل�ك��م ال���س�ي��ا��س�ي�ين الأ� �س��ا� �س �ي�ي�ن ع �ل��ى ق��ان��ون
يف دم�شق منذ ان ��دالع الأزم ��ة ،ك��ي يعود ان �ت �خ��اب ح�ت��ى ال �� �س��اع��ة ،خ���ص��و��ص�اً بعد

م�سلحون من «اجلي�ش احلر» عند احلدود ال�سورية اللبنانية

ت�أكيد موافق كل من رئي�س اجلمهورية
م�ي���ش��ال �سليمان و«امل���س�ت�ق�ب��ل» وال�ن��ائ��ب
وليد جنبالط ،الراف�ضة مل�شروع قانون
«ال�ل�ق��اء الأرث��وذك���س��ي» جملة وتف�صي ًال،
وبالتايل بات ت�أجيل االنتخابات النيابية
�إىل �أجل غري م�س ّمى �أمراً واقعاً ،وبذلك
ق ��د ي �ك��ون دخ ��ل ب ��داي ��ة م��رح �ل��ة «ف� ��راغ»
يف امل ��ؤ� �س �� �س��ات ال��د� �س �ت��وري��ة وال�ع���س�ك��ري��ة
والأم �ن �ي��ة وال�ق���ض��ائ�ي��ة �إذا مل ي�ت��م م��لء
املراكز التي �ست�شغر ،ال �سيما �أن غالبية
ق��ادة الأج�ه��زة �س ُيحالون �إىل التقاعد يف
الأ�شهر املقبلة ،ويف مقدمهم قائد اجلي�ش
العماد جان قهوجي ،واملدير العام لقوى
الأمن الداخلي اللواء �أ�شرف ريفي.
�أم � � ��ام ه � ��ذا ال � ��واق � ��عُ ،ي� �ط ��رح �� �س� ��ؤال
بهديهي :هل �س ُي�صار �إىل عملية متديد
��ش��ام�ل��ة ت �ب��د�أ ب��ر�أ���س ال �ه��رم� ،أي رئ��ا��س��ة
اجلمهورية وباقي امل�ؤ�س�سات الد�ستورية،
و� ً
صوال �إىل قادة الأجهزة ،يف وقت ي�شدد
امل�ج�ت�م��ع ال � ��دويل ع �ل��ى � �ض ��رورة حتقيق
الدميقراطية وتداول ال�سلطة يف املنطقة،
�أو �ست�أخذ احلكومة الراهنة �صالحيات
املجل�س النيابي ث��م رئا�سة اجلمهورية،
�أم �سيكون «الفراغ» �سيد املوقف ،وبالتايل
تكون البالد قد دخلت يف «نفق مظلم» �إذا

مل ين�ضج تفاهم �إقليمي  -دويل ينهي
الأزم ��ة ال���س��وري��ة ،وينعك�س إ�ي�ج��اب�اً على
الو�ضع اللبناين؟
ثانياً :على ال�صعيد الأمني ،ال�شك �أن
مرحلة الالا�ستقرار ال�سيا�سي والأمني
ال �ت��ي مت��ر ب�ه��ا امل�ن�ط�ق��ة ت��رك��ت ت��داع�ي��ات
ك �ب�يرة ع�ل��ى ال��و� �ض��ع الأم �ن ��ي ال�ل�ب�ن��اين،
خ���ص��و��ص�اً أ�ن ��ه نتجت عنها ا�صطفافات
م��ذه�ب�ي��ة ،أ�� �س �ه��م يف ت�ك��ري���س�ه��ا اخل�ط��اب
ال�سيا�سي التحري�ضي لفريق «امل�ستقبل»
وملحقاته ،وبع�ض و�سائل الإع�لام التي
اتهمت «ح��زب اهلل» بامل�شاركة يف القتال
يف � �س ��وري ��ة ،ع �ل �م �اً �أن ب �ع ����ض ال �ق �ن��وات
التلفزيونية بثت تقاير موثقة� ،أ��ش��ارت
ب��و��ض��وح �إىل �أن �أب �ن��اء ال �ق��رى اللبنانية
يف ري ��ف ال �ق �� �ص�ير يف حم��اف �ظ��ة حم�ص
ال�سورية تداعوا للدفاع عن �أنف�سهم من
املجموعات الإرهابية امل�سلحة التي تتهدد
�أمنهم ،وال دخل لـ«حزب اهلل» يف الأمر.
ه �ن��ا ،ا��س�ت�غ��ل ب�ع����ض ال�ت�ك�ف�يري�ين ما
يحدث يف ريف الق�صري ،ف�أججوا الأحقاد
ع �ل��ى امل� �ق ��اوم ��ة و� �س�ل�اح �ه��ا ،م ��ن خ�ل�ال
ات�ه��ام�ه��ا ب��أن�ه��ا ت�ق��ات��ل « أ�ه ��ل ال���ُّ�س�ن��ة» �إىل
جانب ال��دول��ة ال�سورية ،ووج ��دوا بذلك
ذريعة لتغطية �سالحهم يف ال�شمال وفقاً

ملعادلة «ريف الق�صري� -شمال لبنان» على
ق��اع��دة «املعاملة ب��امل�ث��ل»� ،أي ال��دف��اع عن
ال�سنة يف ري��ف حم�ص ،كما يدافع
�أه��ل ُّ
«ح��زب اهلل» عن القرى ال�شيعية يف ريف
الق�صري ،على حد قول م�س�ؤول �إ�سالمي
يف طرابل�س.
ل�ك��ن رغ ��م ك��ل ال�ت���ص�ع�ي��د الإع�ل�ام��ي
واحلديث عن قرب انفجار الو�ضع الأمني
يف طرابل�س وبع�ض القرى احلدودية� ،أكد
مرجع لبناين زار دم�شق يف الأيام القليلة
الفائتة� ،أن الو�ضع الأمني على احل��دود
حت�سن م�ستمر،
اللبنانية  -ال�سورية �إىل ّ
و�أن ع�م�ل�ي��ات ت�سلل امل�سلحني وت�ه��ري��ب
ال���س�لاح �إىل ��س��وري��ة �إىل ت��راج��ع ،الف�ت�اً
�إىل �أن اجلزء الأك�بر من دور املجموعات
امل�سلحة املوجودة يف �شمال لبنان انتهى يف
�سورية بعد �سقوط منطقة «بابا عمرو» يف
حم�ص وعودتها �إىل كنف الدولة ،معترباً
�أنه يتم ا�ستغالل �أن�شطة امل�سلحني اليوم
يف الو�ضع الداخلي اللبناين.
وختم املرجع بالقول�« :سورية �ست�أخذ
ك��ل الإج� � ��راءات الكفيلة ب�ح�م��اي��ة �أمنها
وا�ستقرارها ،فحذار من املغامرات».
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مقابلة
الفرزلي :ندعم «مشروع سنسكريتي» ..شرط تأمين المناصفة الفعلية
وال�س��نة كذلك ،لكن هناك م�ش��كلة على
امل�س��يحيون متم�س��كون باتفاق الطائفُّ ،
اجلميع امل�س��اهمة يف حله��ا ،وم�رشوع اللقاء الأرثوذك�س��ي ي�س��عى ملعاجلتها ..ليطرح
«تي��ار امل�ستقب��ل» البديل ،ونحن م�ستعدون لل�سري ب�أي قان��ون يحقق املنا�صفة الفعلية
ب�ين امل�سيحي�ين وامل�سلم�ين التي يتح��دث عنه��ا الد�ست��ور اللبناين املع��دل يف مدينة
«الطائف» ال�سعودية.
النائب ال�سابق لرئي�س جمل�س النواب
�إيلي الفرزيل يذكّر اللبنانيني يف حديثه
�إىل جريدة «الثبات» �أن امل�سيحيني ارت�ضوا
التخلي عن �صالحيات رئي�س اجلمهورية
�شرط حتقيق املنا�صفة احلقيقية ،و�إليكم
احلوار:
ال ي� �ك�ت�رث إ�ي � �ل ��ي ال � �ف� ��رزيل ك �ث�ي�راً
بالكالم التهويلي املرفوع يف وجه م�شروع
اللقاء الأرثوذك�سي ،امل�شكلة بر�أيه وا�ضحة
وال لَب�س فيها ،وامل���س��أل��ة تتعلق مب�س�ألة
حتقيق املنا�صفة الفعلية بني امل�سيحيني
وامل �� �س �ل �م�ين ،وك ��ل ك �ل�ام ع ��ن م �ث��ال �ث��ة �أو
غ�يره��ا�� ،س��واء ج��اءت م��ن ق��وى �سلفية �أو
�إ�سالمية متطرفة هو خرق وا�ضح وفا�ضح
التفاق الطائف ،يقول« :ط��رح «املثالثة»
لي�س طرحنا ،نحن نتحدث عن املنا�صفة
بني امل�سيحيني وامل�سلمني ،فكيف يتم الرد
علينا باملثالثة؟ هل التب�س لهذه القوى
طرح م�شروع اللقاء الأرثوذك�سي لنو�ضحه
لها جيداً؟ ما نطالب به هو حق د�ستوري
ين�ص عليه اتفاق الطائف ،فاملادة  24من
ال��د��س�ت��ور اللبناين تن�ص على املنا�صفة
يف جم�ل����س ال �ن ��واب ،ون �ح��ن كم�سيحيني
لي�س لنا عالقة ب�إ�شكالية امل ��أزق ال�سُّ ني
 ال�شيعي ال��ذي يطال كل املنطقة ،نحنن�ت�ح��دث ع��ن د��س�ت��ور ي���ش�ير ب��و��ض��وح �إىل
وجود  64نائباً م�سيحياً و 64نائباً م�سلماً،
وب��ال�ت��ايل عندما يتحدثون ع��ن املثالثة،
ف �ه��م إ�م � ��ا ي �ق �� �ص��دون �أن� �ه ��م ال ي��ري��دون
ال�ت���س�ل�ي��م ب��امل�ن��ا��ص�ف��ة� ،أو �أن �ه��م ي��ري��دون
الذهاب بلغة العدد ،ووفق ها املنطق ،علينا
ف ��رز ك��ل ط��ائ�ف��ة ع�ل��ى ح ��دة ،ل�ك��ي ت�صبح
فكرة املثالثة مقبولة وواق�ع�ي��ة» ،ي�ضيف
الفرزيل« :عليهم �أن يعلنوا بو�ضوح �أنهم
ي�ت�خ�ل��ون ع��ن ات �ف��اق ال �ط��ائ��ف ،ن�ح��ن من
جهتنا متم�سكون به ،وهذا االتفاق وا�ضح
ج��داً ،وللتذكري ،يف اتفاق الطائف جرى
التخلي عن �صالحيات رئي�س اجلمهورية
(امل�سيحي) مقابل �أن يكون جمل�س النواب
منا�صفة بني امل�سيحيني وامل�سلمني بغ�ض
النظر عن العدد».
ال�شافعي
ن�س�أله عما �إذا كان اللقاء الأرثوذك�سي
قاب ًال للعي�ش يف ظل تهويل كهذا وتهديد
يطال امل�سيحيني ،يرد الفرزيل« :م�شروع
اللقاء الأرثوذك�سي يعالج م�شكلة املنا�صفة،
ليحلوا �إ�شكالية املنا�صفة ونحن ن�ؤيدهم،
�م��ام ال���ش��اف�ع��ي م �ف��اده �أن
ه�ن��اك ق��ول لل� إ
«ر�أيي �صائب يحتمل اخلط�أ ،ور�أي غريي
خط أ� يحتمل ال�صواب» ..فليُعطونا قو ًال
�صائباً لن�سري عليه ،وليعطوننا قانوناً

ي�ح�ظ��ى ب �ت ��أي �ي��د ك��اف��ة ال �ق��وى امل�سيحية
وال�شيعية وبع�ض ال�ق��وى ال�سنية؟ يقول
الفرزيل« :املفرو�ض �أن يُقر ،لكن ال مانع
لرئي�س جمل�س النواب نبيه بري؛ امل�س�ؤول
ع��ن �إدارة احل ��وار ال��وط�ن��ي� ،أن ي�ق��وم بكل
واج�ب��ات��ه جت��اه �صناعة ال��وف��اق ال��وط�ن��ي،

كمسيحيين ال
عالقة لنا بإشكالية
السني
المأزق ُّ
 الشيعي الذييطال كل المنطقة..
فالدستور يشير
بوضوح إلى وجود
 64نائبًا مسيحيًا
و 64مسلمًا

يحقق املنا�صفة الفعلية ولي�س ال�شكلية ..ه��ذا ال�ت�ي��ار الكبري والعري�ض ج��داً عليه
ال�ك�لام التهويلي وال�ك�لام ع��ن املثالثة �أو إ�ث �ب��ات �أن��ه وري��ث العي�ش امل���ش�ترك ال��ذي
غريها لن ينفع ،لأنه ال ين�سجم مع ميثاق نادى بها ال�شهيد رفيق احلريري ،امل�شكلة
العي�ش امل�شرتك ال��ذي يقوم عليه �أ�سا�ساً وا� �ض �ح��ة وع�ل�ي�ه��م ح�ل�ه��ا ب � إ�ي �ج��اد ق��ان��ون
يعطي امل�سيحيني املنا�صفة الفعلية ولي�س
لبنان».
وم � ��اذا ع��ن ت�ل�ط��ي «ت �ي��ار امل���س�ت�ق�ب��ل» ال�شكلية».
وراء ه � ��ذه ا ألق � � � ��وال ل �ت �ح �ق �ي��ق م� ��آرب ��ه،
«�سن�سكريتي»
ول�لا��س�ت�م��رار به�ضم ح�ق��وق امل�سيحيني،
�ألي�س الوكيل يتحدث ع��ن ا أل��ص�ي��ل لأن��ه
وع� � ��ن ق� ��ول� ��ه �إن م � �� � �ش ��روع ال �ل �ق ��اء
��س�ي�ق��ول الأول م��ا ال ي�ستطيعه؟ يجيب
الفرزيل« :عدم و�ضوع تيار امل�ستقبل حول الأرث ��وذك �� �س ��ي ل�ي����س �أب ��دي � �اً يف م ��ؤمت��ره
م�س�ألة املنا�صفة تثري ال�شك� ،شخ�صياً ال ال���ص�ح�ف��ي م �ن��ذ �أي � ��ام ع ��دي ��دة ،م��ا دام��ت
ميكنني حما�سبتهم على نواياهم ،ولكن القوانني الو�ضعية من طبيعتها التبديل
والتعديل والتغيري ،وما دام امل�شروع املقدم
م��ن ق�ب�ل�ه��م ي�ح�ق��ق امل�ن��ا��ص�ف��ة ال�ف�ع�ل�ي��ة..
ي��و� �ض��ح ال �ن��ائ��ب ال �� �س��اب��ق �إي �ل��ي ال �ف��رزيل
�شارحاً« :نحن ملتزمون باتفاق الطائف
ال��ذي يتحدث ع��ن مرحلة انتقالية ،من
واق� ��ع ق �ي��د ط��ائ �ف��ي �إىل واق� ��ع ق �ي��د غري
الفرزلي :ال أجواء
طائفي ،وه��ذه امل�س�ألة وا�ضحة ج��داً ،وما
دام��ت ه��ذه امل��رح�ل��ة مل حت�صل بالفعل..
إلجراء االنتخابات في
ون �ح��ن ن�ت�م�ن��اه��ا ق���ص�يرة ج� ��داً ،ي�ج��ب �أن
ظل هذه المعطيات
ي��ؤت��ى بالنواب ال��ذي��ن ميثلون طوائفهم،
للبحث يف كيفية انتقال البلد م��ن واق��ع
الحالية ..ونأمل أن
احلالة الطائفية لواقع احلالة الوطنية..
يكون التأجيل تقنيًا
وبالتايل هو انتقايل يف هذا املعنى ولي�س
�أبدياً �أزلياً �أو �سرمدياً».
وم��ا ال��ذي مينع م��ن تطبيق م�شروع
ال�ق��ان��ون ال�ل�ق��اء الأرث��وذك �� �س��ي� ،سيما �أن��ه

ونحن نتمنى �أن يح�صل هذا التوافق ،لأنه
من خالله نحمي البلد والوطن وال�شعب
وامل�ؤ�س�سات ،وه��ذا الأم��ر �أي���ض�اً ل��ن يريح
اللبنانيني يف ح��ال ا�ستمر ال�ت�ع��دي على
ح�ق��وق امل���س�ي�ح�ي�ين ،وع�ل��ى روح �ي��ة ات�ف��اق
الطائف ،ووف��ق هذه الروحية نحن ن�ؤيد
�أي م�شروع ق��ان��ون ��س��واء ك��ان �أرثوذك�سياً
�أو �سن�سكريتياً ،ال م�شكلة يف ذلك» ،ويقول
الفرزيل �أي�ضاً�« :إىل حني توفر املعطيات،
ومعرفة ما �إذا كان الرئي�س بري جنح يف
م�سعاه �أم ف�شل ،علينا واجب ت�أمني الوفاق
ال��وط �ن��ي ح ��ول م �� �ش��روع ق��ان��ون ان�ت�خ��اب��ي
جيد ،و�إال ،عندها �سنطالبه بتحويل ما
�صُ دق يف اللجان امل�شرتكة للهيئة العامة».
ال�سُّ نة مع ت�صحيح التمثيل
امل�سيحي
لكن �أال يقال �إن لبنان بلد الت�سويات،
ووطن ال غالب وال مغلوب؟ يرد الفرزيل
يف ح��دي �ث��ه جل ��ري ��دة «ال � �ث � �ب ��ات»« :حُ �ك��م
ل�ب�ن��ان ع�ل��ى م ��دى ع�ق��دي��ن ب��ال�غ�ل�ب��ة على
امل�سيحيني ،ليقر جلميع بذلك ،وبالتايل
ال ميكن ربط ا�ستعادة امل�سيحيني حقوقهم
الد�ستورية مبا يُحكى عن اعتداء للطائفة
ال�سُّ نية ال�ك��رمي��ة ،لأن ��ه �أو ًال ال�سنة قبل
غريهم مع العي�ش امل�شرتك وم��ع �إعطاء
امل�سيحيني حقوقهم ،ال بل �أكرث من ذلك،
م���ش��روع ال�ل�ق��اء الأرث��وذك �� �س��ي ي � ��ؤدي �إىل

احرتام الطوائف لبع�ضها بع�ض» ،وي�س�أل
ال�ف��رزيل« :ه��ل �أ�صبح التعدي على ن��واب
امل�سيحيني هو القاعدة وهو العمل اجليد؟
يعقب ال�ف��رزيل يف ك�لام��ه« :ال �أعتقد �أن
من ميثل �أغلبية الطائفة ال�سنية من «تيار
امل�ستقبل» وح�ل�ف��ائ�ه��م ،ه��م أ�ق ��ل اهتماماً
بت�صحيح اخلط�أ ال��ذي يطال امل�سيحيني،
لأن الإ� �ص��رار بو�ضع اليد والهيمنة على
املقاعد امل�سيحية �أمر بالغ اخلطورة ،لأنه
ين�سف �أ�س�س العي�ش امل�شرتك».
وم��اذا عن تزايد الكالم ح��ول ت�أجيل
اال��س�ت�ح�ق��اق االن �ت �خ��اب��ي؟ ي ��رد ال �ف��رزيل
املخ�ضرم يف ال�سيا�سة« :ال �أجواء لإجرائها
يف ظ��ل ه��ذه امل�ع�ط�ي��ات ،ون � أ�م��ل �أن يكون
ال �ت ��أج �ي��ل ت �ق �ن �ي �اً ،ويف ظ��ل ه ��ذا ال�ف�ل�ت��ان
الأمني كل الطروحات واردة �أن تطبق يف
لبنان ،فال�سالح يف ك��ل املناطق اللبنانية
با�ستثناء املنطاق ذات الأغلبية امل�سيحية،
وما فعله ويفعله ال�شيخ �أحمد الأ�سري مع
قا�ضي التحقيق الع�سكري دليل قاطع على
�أن و�ضع البلد غري م�ستقر».
باالنتقال �إىل املف ال�سوري ،هل اقتنع
ال�غ��رب و�أم�يرك��ا �أنهما غ�ير ق��ادر ْي��ن على
تغيري النظام يف �سورية؟ يقول الفرزيل:
«مالمح الت�سوية بد�أت ،هناك توافق على
عدم التدخل الع�سكري يف �سورية ،وهناك
اتفاق على �ضرورة �أن ال�شعب ال�سوري هو
م��ن يقرر م�صريه� ،إ��ض��اف��ة �إىل موا�ضيع
ال�سري بحكومة انتقالية و�إجراء انتخابات
ت�شريعية ثم رئا�سية ..وهذه الأمور كفيلة
مب �ع��رف��ة م� ��اذا ي��ري��د ال���ش�ع��ب ال �� �س��وري،
وبالتايل بقاء النظام والرئي�س ال�سوري
ب���ش��ار الأ� �س��د ي �ق��رره ال���ش�ع��ب ال �� �س��وري ال
مت�ن�ي��ات البع�ض يف ل�ب�ن��ان وع��واط�ف�ه��م..
وهذه هي �أ�س�س املبادئ الدميقراطية التي
يتحدث عنها الغرب».
وه � ��ل م� ��ن ف �ت��رة حم� � ��ددة ل�ت�ظ�ه�ير
هذه البوادر� ،سيما �أن التمويل اخلليجي
م �� �س �ت �م��ر ل �ل �ج �م��اع��ات امل �� �س �ل �ح��ة ،ي���ش�ير
ال �ف��رزيل �إىل �أن امل���س� أ�ل��ة ق��د ت� أ�خ��ذ وق�ت�اً،
«ه� �ن ��اك � �ص �ف �ق��ة � �ش��ام �ل��ة ت� �ط ��ال �أزم � ��ات
عديدة ،من بينها امللف الأمني يف العراق،
وم�س�ألة امللف ال�ن��ووي ا إلي ��راين ،وق�ضية
ل�ب�ن��ان واخل �ل �ي��ج و« إ�� �س��رائ �ي��ل» والق�ضية
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ،و� �س��وري��ة ال �ي��وم ه��ي خط
متا�س لهذه الت�سويات كلها ،ويف ظل النار
ال�سورية تُطبخ احللول �أو �أزمات املنطقة».
وعما �إذا كان لبنان �سيدفع ثمن هذه
الت�سوية يف ظل تدفق امل�سلحني �إليه من
�سورية ،ومع �ضعف هيبة �أجهزته الأمنية،
ي �ق��ول« :ال �أرى يف ا ألف� ��ق ح �ل��و ًال قريبة
يف ل�ب�ن��ان ،و�أرى ل�ب�ن��ان ك�ي��ان��ات مذهبية،
ول�ك��ل منها �إدارت �ه��ا و إ�ع�لام�ه��ا و�سالحها
و�إدارتها وقوانينها وم�ؤ�س�ساتها وعالقاته
اخلارجية ،ولهذا ال�سبب نقول فلنتوجه
جميعاً للقاء الأرثوذك�سي علنا نختم هذه
ال�صفحة الطائفية ،لأنه ال يُعقل �أن تكون
الأر� ��ض امل�سيحية نقطة جت��اذب لل�صراع
ال�سني ال�شيعي يف املنطقة».

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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تحقيق

الدولة تجرد المواطن من حقه في االستشفاء
ال يكف املواطن اللبناين عن ال�شعور
ب��ال �ت �ق �� �ص�ير احل �ك��وم��ي ال �ف��ا� �ض��ح ح �ي��ال
ق�ضاياه املعي�شية والإن�سانية ،ف�إىل جانب
غالء املعي�شة ،و�إ�ضراب الهيئات النقابية،
وع ��دم �إق� ��رار �سل�سلة ال��رت��ب وال��روات��ب،
وال �ت��واف��ق ع�ل��ى ق��ان��ون ان�ت�خ��اب��ي طائفي
حم����ض ،ه��ا ه��و ي��واج��ه ال�ي��وم خطر امل��وت
على �أب��واب امل�ست�شفيات يف حال مل يتمكن
من ت�أمني مبالغ مالية م�سبقة ،لأن وزارة
ال�صحة ق��ررت ،وبب�ساطة ،وق��ف ا�ستقبال
امل��ر� �ض��ى ع �ل��ى ح �� �س��اب �ه��ا ،ق �ب��ل �أن ت�ع��ود
وت�تراج��ع عن ق��راره��ا ال��ذي �أ�سفر وقبيل
دخ��ول��ه ح�ي��ز التنفيذ ،ع��ن وف ��اة ط�ف��ل يف
الثانية من عمره.
وكان وزير ال�صحة علي ح�سن خليل،
�أعلن يف تعميم وقف ا�ستقبال املر�ضى على
ح�ساب وزارة ال�صحة اعتباراً من � 20شباط
وح �ت��ى �إ� �ش �ع��ار �آخ� ��ر ،وذل ��ك ل �ع��دم ��ص��دور
مر�سوم تخ�صي�ص اع�ت�م��ادات اال�ست�شفاء
للم�ست�شفيات اخلا�صة واحلكومية حتى
تاريخه ،وبعدما مل ت�ؤد املحاوالت احلثيثة
لإ�صداره ت�سهي ًال ال�ست�شفاء املواطنني �أي
نتيجة.
�أراد م��ن ه��ذا التعميم ال���ض�غ��ط على
احل �ك��وم��ة إل� � �ص� ��دار م��ر� �س��وم ت�خ���ص�ي����ص
االعتمادات ،لكن تبني �أن التعميم ي�ضغط
�أو ًال على امل��واط��ن الفقري غري ال�ق��ادر على
حت�م��ل نفقاته اال�ست�شفائية وال�ع�لاج�ي��ة.
طبعاً ،ما كان من معظم امل�ست�شفيات �إال �أن
تلقفت التعميم ب�ح��رارة ،وه��ي التي ت�شعر
باالمتعا�ض من املر�ضى على ح�ساب وزارة
ال�صحة �أو ال�ضمان االجتماعي ،كونها ال
حت�صل على م�ستحقاتها من الدولة ،ورغم
�أن التعميم ال�سابق مت �إلغا�ؤه مبوجب تعميم
�آخ��ر� ،إال �أن بع�ض امل�ست�شفيات مل متتثل،
وك��ان��ت النتيجة �أن ق�ضى ال�ط�ف��ل م��ؤم��ن
خالد املحمد ،وعمره �سنتني ،إ�ث��ر �إ�صابته
ب �ع��ار���ض م��ر� �ض��ي ،ف�ي�م��ا مل ي �ت��م �إ��س�ع��اف��ه
بالطريقة املوجبة ،نتيجة ع��دم ا�ستقباله
م��ن قبل بع�ض امل�ست�شفيات ،بحجة �أن ال
�أمكنة لديها على ح�ساب وزارة ال�صحة .
وق��د طالبت �إدارة ه��ذه امل�ست�شفيات

الطفل م�ؤمن خالد املحمد

وال��د الطفل ب��دف��ع مبالغ مالية م�سبقة
قبل �إدخ��ال��ه امل�ست�شفى ،على ال��رغ��م من
خطورة و�ضعه وحالته الطارئة� ،إذ تبني
الح �ق �اً �أن ��ه م���ص��اب ب��ال���س�ح��اي��ا ،وح�ي�ن مت
ت�أمني املبلغ املطلوب ،كان الطفل قد تويف
عند �أبواب �إحدى هذه امل�ست�شفيات.
رد وزاري
يف امل �ق��اب��ل ،ل �ف��ت امل �ك �ت��ب الإع�ل�ام ��ي
لوزير ال�صحة �أن��ه «ف��ور تبلغ الوزير خرب
وفاة الطفل ،با�شر ات�صاالت عاجلة ملعرفة
حقيقة م��ا ج� ��رى ..خ���ص��و��ص�اً �أن تعميم
الوزير بوقف ا�ستقبال املر�ضى على نفقة
وزارة ال�صحة ،ك��ان م�ق��رراً �أن يدخل حيز
التنفيذ ي��وم الأرب �ع��اء � 20شباط ،قبل �أن
ي�ت��م ال�ت�راج��ع ع�ن��ه والإع �ل��ان ع��ن �إل�غ��ائ��ه
يف � 19شباط ،و أ�ي���ض�اً خ�صو�صاً بعد ق��رار
وزير ال�صحة ال�صادر �أوائل ال�شهر احلايل
وال�ق��ا��ض��ي بالطلب م��ن امل�ست�شفيات عدم
ا�ستيفاء �أي مبلغ م�سبق من املري�ض عند
دخوله امل�ست�شفى ،وفقاً للعقد املوقع بني
ال � ��وزارة وامل�ست�شفيات حت��ت ط��ائ�ل��ة ف�سخ
ال �ع �ق��د ،وه� ��و امل ��وق ��ف ال � ��ذي ك � ��رره وزي ��ر
ال�صحة ،و�شدد عليه ،خ�صو�صاً يف احلاالت
الطارئة ،باعتباره �أمراً مرفو�ضاً وخمالفاً
لبنود العقد».

مـواقف
النائب ال�سابق ح�سن يعقوب �أكد �أن لبنان اجلديد بد�أت تظهر مالمح م�ستقبله بعد
�سقوط خيار جره �إىل التطرّف والتع�صب واملذهبية ،من خالل �سقوط قانون ال�ستني،
الذي خطط البع�ض له لأنه ي�ؤمّن غلبة فريق طاملا ربط م�صريه ب�سقوط النظام ال�سوري،
حيث يتمنى �أن ينال الأكرثية النيابية ،لي�شكّل حكومة �أحادية وينتخب رئي�س ًا من حلفه،
ويركب الأمن والق�ضاء كما يريد حتى ي�ستخدم الدولة لتنفيذ ما عجزت عنه «�إ�سرائيل»،
لكن ولأن �سورية �صمدت ،ف�إن هذا امل�شروع لن يتحقق ،و�سيبقى لبنان تعددي ًا دميقراطي ًا
مقاوماً .وجدد يعقوب حتذيره من تداعيات لفلفة جرمية عر�سال ،م�ؤكد ًا �أن �إبقاءها
معق ًال للمطلوبني والهاربني من وجه العدالة والتكفرييني ي�ؤذي عر�سال واملنطقة ولبنان،
وي�ستدرج الأزمة �إىل الداخل اللبناين ،مطالب ًا بدعم اجلي�ش اللبناين فع ًال ال قوالً ،كونه
عماد الوطن ،و�ضرب هيبته هو �إ�ضعاف للدولة وتهدمي لكيانها.
ال�شيخ د .عبد النا�صر ج�بري؛ �أم�ين ع��ام حركة الأم��ة ،دان اقتحام امل�ستوطنني
ال�صهاينة امل�سجد الأق�صى ،ودعواتهم املتكررة النتهاك وتدني�س حرمته ،متقدّم ًا

وزير ال�صحة علي ح�سن خليل

ورغ� ��م �أن ال�ت�ع�م�ي��م ال� ��ذي أ�ع �ل��ن وال ��روات ��ب ،م��ا ج��رى ع�م�ل�ي�اً� ،أن وزارة بوا�سطة قرارات خمالفة للقانون ت�صدر
فيه خليل وقف ا�ستقبال املر�ضى على ال�صحة كانت بحاجة �إىل ه��ذا املر�سوم ع��ن جمل�س ال � ��وزراء ،وت�ت�ي��ح ل�ل ��إدارات
ح���س��اب وزارة ال�صحة مل ي�ك��ن ��س��اري حتى تتمكن من �إنفاق مبلغ  420مليار ال �ع��ام��ة ا إلن �ف ��اق ع�ل��ى أ�� �س��ا���س م���ش��اري��ع
املفعول �إال بعد ي��وم من وف��اة الطفل ،لرية ميثل قيمة العقود التي �ستوقعها املوازنات ،وقد ا�ستمر هذا الأمر ل�سنوات،
ورغم تراجعه عنه يف اليوم الذي تويف الوزارة مع امل�ست�شفيات اخلا�صة والعامة� ،إىل �أن انفجرت ق�صة احل�سابات املالية،
فيه ،ف��إن وف��اة الطفل �أدت �إىل موجة وهو �أمر يح�صل ب�صورة �سنوية ،ما يعني ودف �ع��ت وزارة امل ��ال �إىل �إع� ��داد م�شروع
ك �ب�يرة م��ن اال� �س �ت �ن �ك��ارات يف ��ص�ف��وف �أن انتهاء العقود وع��دم �صدور املر�سوم قانون تغطية نفقات عام  2012املعروف
املواطنني.
ي��وج�ب��ان خ�ي��اري��ن ع�ل��ى وزارة ال�صحة ،بـ«قانون الـ 8900مليار لرية» ،الذي يتيح
�أراد وزير ال�صحة من التعميم الأول ف ��إم��ا �أن ي��وق��ع وزي ��ر ال���ص�ح��ة �إح ��االت ل �ل ��إدارات ال�ع��ام��ة تغطية إ�ن �ف��اق 2012
�أن يلفت النظر �إل�ي��ه إل� �ص��دار مر�سوم اال�ست�شفاء التي ترد �إىل ال��وزارة يومياً وف��ق ال�ق��اع��دة االث �ن��ي ع���ش��ري��ة� ،أي من
االع �ت �م��ادات امل��ال�ي��ة ،يف وق��ت ك��ان��ت فيه على م�س�ؤوليته ،و�إم��ا �أن يعلن التوقف االع�ت�م��ادات املالية املر�صودة يف موازنة
الطبقة ال�سيا�سية م�شغولة بق�ضيتي ع ��ن ال �ت �غ �ط �ي��ة ال �� �ص �ح �ي��ة ،وق� ��د ق��ام��ت  ،2005م�ضافاً �إليها ح�صة وزارة ال�صحة
ق ��ان ��ون االن �ت �خ��اب��ات و��س�ل���س�ل��ة ال��رت��ب ال��وزارة بالأمرين ب�صورة متتالية ،ففي من اعتمادات الـ 8900مليار.
البدء تراكمت طلبات اال�ست�شفاء ،ما دفع
ال��وزي��ر �إىل توقيعها ا�ستثنائياً مبعدل
�سوء توزيع
 1300حالة يومياً ،وا�ستمر هذا الو�ضع
ل � �ك� ��ن ا ألم � � � � � ��ر ال ي� �ت� �ع� �ل ��ق ف �ق��ط
ل�ف�ترة ��ش�ه��ري��ن� ،إىل �أن أ�ع �ل��ن التوقف
ع��ن ا�ستقبال املر�ضى قبل �أن يعود عن ب ��االع � �ت � �م ��ادات ،ف��ال �ط �ف��ل ق ��د ت � ��ويف يف
ال�شمال ،حيث عدد الأ�سرة املخ�ص�صة يف
هدف تعميم وزارة القرار.
�إال �أن �إنفاق  420مليار لرية ،يتطلب امل�ست�شفيات على ح�ساب وزارة ال�صحة �أقل
الصحة هو الضغط
ت ��واف ��ر اع� �ت� �م ��ادات ت �ل �ح��ظ يف امل ��وازن ��ة من عددها يف مناطق لبنانية �أخرى ،كما
إلصدار مرسوم العامة ،ويف ظل غياب قانون موازنة منذ �أن عدد الأ�سرة يف امل�ست�شفيات احلكومية
تخصيص االعتمادات عام � 2005إىل اليوم ،اعتمدت احلكومات �أقل ،لأن عدد امل�ست�شفيات احلكومية �أقل
املتعاقبة ،يف البدء على الإنفاق بوا�سطة هو الآخر مقارنة مع مناطق �أخرى ،وهو
ال �ق��اع��دة االث �ن��ي ع���ش��ري��ة ،ل�ك��ن يف ظل ما ي�ضيف �إىل حرمان ال�شمال والإهمال
ا�ستمرار غياب املوازنة ،اعتمدت احلكومة الذي يتعر�ض له .يف هذا ال�سياق ،تلقى
على الإنفاق بوا�سطة �سلفات اخلزينة �أو ك��ل م��ن ب�ي�روت واجل �ن��وب ن���س�ب��ة  26يف
املئة من العدد الإجمايل للأ�سرة املوزعة
للم�ست�شفيات العامة منذ العام  ،1990يف
حني ت��راوح��ت ح�صتا حاجاتهما ما بني
 10و 11يف املئة على التوايل ،ومل يتلق
ال�شمال �سوى  13يف املئة فيما تبلغ ح�صة
باملباركة لعائلة ال�شهيد عرفات جردات ولإخوانه ورفاقه ،ولأبناء ال�شعب الفل�سطيني .من
حاجاته  20يف املئة ،وهو ما يدل بو�ضوح
جهة �أخرى ،ا�ستنكر جربي التفجريات الإرهابية التي ت�ستهدف �سورية ،م�ؤكد ًا �أن ذلك
على �سوء توزيع امل�ست�شفيات احلكومية
ي�صب يف م�صلحة العدو ال�صهيو � -أمريكي ،الذي ي�سعى �إىل املزيد من تفتيت و�شرذمة
ع�بر ال �ب�لاد ،خ�صو�صاً �أن احل�ك��وم��ة ما
�أمتنا ،ليبقى القوة الوحيدة التي تفر�ض �إرادتها و�شروطها على دول املنطقة و�شعوبها.
زال��ت تتعاقد م��ع امل�ست�شفيات اخلا�صة،
ويف الوقت ال��ذي مت ت�أمني تربير تقني
جبهة العمل الإ�سالمي ر�أت �أن الرد على جرمية قتل ال�شهيد عرفات جرادات
لبناء امل�ست�شفيات احلكومية يف املناطق
ينبغي �أن يكون يف امليدان ،وعن طريق تفعيل الوحدة الوطنية ،وتفعيل وتعزيز اجلبهة
املحرومة مثل عكار وال�ضنية والهرمل
الداخلية والنهج اجلهادي املقاوم.
ورا� �ش �ي��ا وح��ا��ص�ب�ي��ا ،ف � ��إن ت�ل��ك ال �ت��ي مت
بنا�ؤها يف زحلة و�صيدا ومعظم مناطق
أم�س احلاجة للم�س�ؤولني
راج��ي احلكيم؛ رئي�س تيار وحدة لبنان ،ر�أى �أن البلد ب� ّ
جبل لبنان ،ال متلك �أي تربير منطقي،
الطاحمني �إىل حال �أف�ضل ،يت�ساوى فيه املواطن على �أ�سا�س انتمائه �إىل هذا الوطن ،ال
ومل ت �خ��دم � �س��وى امل �� �ص��ال��ح ال���س�ي��ا��س�ي��ة
على �أ�سا�س الطائفة �أو املذهب �أو املح�سوبيات ،معترب ًا �أن التوا�صل واحلوار هما ال�سبيل
والطائفية.
الوحيد مل�ستقبل وطن واعد ،وعلى عاتقهما تتطور املجتمعات نحو الأف�ضل.
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عربي
األســرى يـدحرجـون صـخـرة االنتفـــاضـــة
يف ��س�ج��ون االح �ت�ل�ال ق���ض��ى �شهيد
فل�سطيني �آخر ..لي�ست املرة الأوىل التي
تفي�ض فيها روح طاهرة خلف الق�ضبان
وع� �ل ��ى أ�ي � � ��دي اجل�ل��ادي� ��ن ال �� �ص �ه��اي �ن��ة،
الأ�سرى الفل�سطينيون يقدمون ت�ضحية
م���ض��اع�ف��ة دوم � �اًُ ،ي�ع�ت�ق�ل��ون ،يتعر�ضون
ل �ل �ت �ع��ذي��ب ،ي� �ق ��اوم ��ون وي �� �س �ت �� �ش �ه��دون،
ي�ق��دم��ون دوم� �اً أ�م �ث��ول��ة ،وي���ش�ك�ل��ون ق��وة
الدفع واال�ستنها�ض ملوا�صلة املقاومة.
ت�ق��وم فل�سفة ال�سجان على تعطيل
فاعلية الطليعة الفل�سطينية ،عرب حجز
حريتها ،وتدمري روح�ه��ا ،لكن ال�سجون
حتولت �إىل م�ستنبتات للكوادر الوطنية
امل �م �ي��زة ،وال �ت��ي ��س�ج�ل��ت ح �� �ض��وراً ك�ب�يراً
يف �سجل ال�ك�ف��اح ال��وط�ن��ي الفل�سطيني،
وم��ا زال��ت ك��ذل��ك ،فمنذ نحو ع��ام ،توىل
الأ� � �س ��رى يف � �س �ج��ون االح � �ت �ل�ال� ،إب �ق��اء
جذوة املقاومة م�شتعلة ،وحققوا مبعارك
الأم� �ع ��اء اخل ��اوي ��ة امل �ت��وا� �ص �ل��ة ،ح���ض��وراً
للق�ضية الفل�سطينية ،وح��اف �ظ��وا على
�إدامة اال�شتباك ،فقد خا�ض ال�شيخ خ�ضر
عدنان معركة انت�صرت فيها �إرادت��ه على
�سطوة اجلالد ،و�أ�ساليبه الوح�شية ،تلته
الأ��س�يرة هناء �شلبي ،ث��م ثائر حالحلة،
اف �ت �ت��ح ه� � � ��ؤالء ال �ك �ب ��ار � �س �ج�ل�اً خ ��ال ��داً
��س��ارع ال�ك�ث�يرون م��ن الأب �ط��ال �إىل و�ضع
�أ�سمائهم ب��أح��رف من ن��ور يف �صفحاته:
ط��ارق ق �ع��دان ،جعفر ع��ز ال��دي��ن� ،سامر
العي�ساوي ،والذي جتاوز مئتني وع�شرين
يوماً من الإ�ضراب املتوا�صل عن الطعام،
ومل ت���س�ت�ط��ع �آل � ��ة ال �ق �ه��ر ال���ص�ه�ي��ون�ي��ة
�إحباط �إرادت��ه ،لقد ذوى ج�سده النحيل،
لكن بريق الت�صميم ،ينبع من عينيه دون
انقطاع.

ال�شهيد عرفات جرادات

بيناً يف ال�شارع الفل�سطيني ،ال��ذي يتحرك
حماولة الغتيال الإرادة
لإ�سناد الأ�سرى يف معركتهم ،ويواجه جي�ش
لقد ا�ستطاع ه�ؤالء الأبطال ،وب�أمعائهم االح�ت�لال ،يف ما يعترب مقدمات انتفا�ضة
اخلاوية ،تثبيت ال��دور التاريخي للأ�سرى �شعبية وا�سعة ،ينظر ال�صهاينة الندالعها
الفل�سطينيني يف معركة الكفاح الوطني ،بكثري من القلق والتوتر.
لذلك ج��اءت عملية االغتيال اجلبانة
و�أكرث من ذلك ،ا�ستطاعوا و�ضع االحتالل
ل���س�ير البطل ع��رف��ات ج ��رادات ،حماولة
ل� أ
ال�صهيوين يف م�أزق.
�إ�صرار امل�ضربني على خو�ض معركتهم ،لك�سر �إرادة ا أل� �س��رى ،ت��وه��م ال�صهاينة �أن
ي�ح��رج اجل�ل�ادي��ن ال���ص�ه��اي�ن��ة ،وي�ف���ش��ل كل قتل ج ��رادات� ،سيخيف ا أل��س��رى ،ويدفعهم
حم��اوالت �ه��م ل�ك���س��ر �إرادة م���ص�م�م��ة على �إىل ال�ت�راج ��ع ع��ن اال� �س �ت �م��رار يف م�ع��رك��ة
االنت�صار ،ه��ذا الإ��ص��رار �أي�ضاً ي�ترك �أث��راً الإرادة وال �ت �ح ��دي ،وال �ت ��ي ت �خ �ط��و ،وف��ق

(�أ.ف.ب).

امل�صادر ال�صهيونية ذاتها باجتاه انتفا�ضة
وا�سعة ،فال�صحف ال�صهيونية تتحدث عن
�أن �أو�ساط �أجهزة الأمن� ،أبدت تخوفها من
�أن يراكم إ���ض��راب ا أل��س��رى وم��ا يرافقه من
ال�ت�ف��اف �شعبي ،انتفا�ضة ج��دي��دة ،وت�ق��ول
تلك ال�صحف� :إن امل�س�ؤولني يف «�إ�سرائيل»
مقتنعون ب�أن املنطقة على �أب��واب «انتفا�ضة
ج� ��دي� ��دة» ن �ت �ي �ج��ة ا ألح� � � � ��داث امل�ت�راك� �م ��ة،
واملواجهات العنيفة التي ت�شهدها الأرا�ضي
الفل�سطينية ،واعتربت �صحيفة «ه�آرت�س» �أن
الفل�سطينيني و«الإ�سرائيليني» يف نقطة هي

إرهــــاصــــات االنـتـفـــــاضــــة الـثـــــالــثــــــة
حماولة االحتالل لإخفاء جرميته باءت بالف�شل منذ اللحظة الأوىل ،كما باءت
بالف�شل �أي�ضاً حم��اوالت امت�صا�ص الغ�ضب الفل�سطيني املت�صاعد ،ع�بر ت�سريبات
تعمدها املحتلون ،ومن ذلك ما �أ�شارت �إليه �صحيفة يديعوت احرونوت� ،إىل �أن «حكومة
االحتالل ت�ستعد للإعالن عن �سل�سلة بوادر ح�سن نية �إزاء اجلانب الفل�سطيني ع�شية
زي��ارة ب��اراك �أوباما ،مبا يف ذلك تقدمي ت�سهيالت وحتويل أ�م��وال والإف��راج عن بع�ض
الأ�سرى» ،فمثل هذه الت�سريبات تتزايد ،كلما مل�س االحتالل وجود م�ؤ�شرات على غ�ضب
مت�صاعد ينذر بتفجر االنتفا�ضة.
فقد �أعلنت الفعاليات الوطنية والقوى ال�سيا�سية وجمال�س الطلبة يف حمافظة
اخلليل ،الإ��ض��راب ال�شامل ،وتعليق ال��دوام ي��وم الأح��د ،با�ستثناء امل��دار���س وفعاليات
الت�ضامن مع الأ��س��رى ،ومل يقت�صر الأم��ر على حمافظة اخلليل التي ينتمي �إليها
ال�شهيد ،فقد �شهدت مدينة رام اهلل بال�ضفة الغربية م�سرية �شعبية �ضمن فعاليات
احتجاجية بعد الإعالن عن ا�ست�شهاد جرادات.
ويوم الأحد �سادت �أجواء انتفا�ضة حقيقية يف غالبية مناطق ال�ضفة ،حيث ا�شتبك
مئات املواطنني الفل�سطينيني مع جنود االحتالل ،يف رام اهلل ،خ�صو�صاً قرب �سجن
عوفر الواقع �إىل الغرب من املدينة ،و�أ�صيب الع�شرات بالر�صا�ص املعدين ،وبحاالت
اختناق ج��راء �إط�لاق ال�غ��ازات امل�سيلة للدموع ،ودارت مواجهات مماثلة ق��رب حاجز
عطارة الع�سكري ،قذف خاللها ال�شبان جنود االحتالل ،بالزجاجات الفارغة واحلارقة،
وانتقلت املواجهات �إىل حاجز قلنديا الع�سكري ،يف حني �شهدت �أنحاء اخلليل مواجهات
عنيفة ،حيث بد�أت املواجهات منذ �ساعات ال�صباح يف منطقة بيت عينون على مقربة
من منزل ال�شهيد جرادات ،وكذلك يف حي باب الزاوية و�سط مدينة اخلليل ومنطقة
مدر�سة طارق بن زياد يف البلدة القدمية من اخلليل ،وعلى ال�شارع اال�ستيطاين رقم
 60بالقرب من بلدة حلحول وخميم العروب �شمال مدينة اخلليل ،و�شهدت مناطق
متفرقة من نابل�س وجنني ،مظاهرات غا�ضبة ومواجهات عنيفة ،بالقرب من احلواجز
الع�سكرية ال�صهيونية.
ويف �سجن جمدو الذي ا�ست�شهد فيه البطل جرادات ،قام الأ�سرى الفل�سطينيون،

بقرع �أبواب الغرف والزنازين ،و�ألقوا باملواد املوجودة داخل الغرف �إىل املمرات باجتاه
ال�سجانني.
وذك��رت �صحيفة «يديعوت �أح��رون��وت» يف موقعها االلكرتوين� ،أن � 3000أ�سري يف
�سجن جمدو� ،أبلغوا م�صلحة ال�سجون ،يوم ال�سبت رف�ضهم ا�ستقبال وجبات الطعام
يوم الأحد ،والبدء ب�إ�ضراب عن الطعام ،وحذرت ال�صحيفة من ت�صعيد كبري وتدهور
للأو�ضاع ،ب�سبب حتركات الأ�سرى وفعاليات �إ�سنادهم يف ال�شارع.
�سلطات االح�ت�لال ،كانت �أعلنت ي��وم الأح��د ،حالة الت�أهب يف ال�ضفة الغربية،
حت�سباً مل��واج�ه��ات ،احتجاجاً على اغتيال الأ��س�ير ج ��رادات ،وذك��رت �إذاع��ة االح�ت�لال،
�أن رئي�س الأرك��ان بيني غانت�س �أ�صدر تعليماته �إىل جي�ش االحتالل با�ستكمال كافة
اال�ستعدادات ال�ضرورية حت�سباً الن��دالع مواجهات ،وحت�سباً لتدهور الأو��ض��اع �أمنياً
يف ال�ضفة الغربية ،و�أ�ضافت الإذاع��ة �أن «اجتماعاً �سيعقد هذا الأ�سبوع ،لدرا�سة كافة
ال�سيناريوهات املحتملة يف املناطق (الأرا��ض��ي الفل�سطينية املحتلة) واخلطط التي
�أعدت للتعامل معها ،حيث �سي�شارك كبار �ضباط اجلي�ش فيه».
مراقبون فل�سطينيون ر�أوا يف الأح��ادي��ث التي ي��ديل بها ،م�س�ؤولون يف امل�ستوى
الأمني يف كيان االحتالل ،م�ؤ�شراً على قلق جدي ،تعانيه «امل�ؤ�س�سة الأمنية» االحتاللية،
م�شريين �إىل �أنها تنقل حت��ذي��رات الآن ،ويف مثل ه��ذه احلالة تكون قد انتقلت �إىل
مرحلة الت�أهب من الناحية الفعلية.
«الأ� �س��رى دح��رج��وا �صخرة االنتفا�ضة» تعبري ي�ت��داول��ه البع�ض ،وك��ان ق��د ذكر
للمرة الأوىل عام  ،1987العام الذي �شهد االنتفا�ضة ال�شعبية الفل�سطينية الكربى� ،أو
ما بات يعرف الآن باالنتفا�ضة الأوىل ،ومن يتم�سكون با�ستخدام هذا التعبري ،يرون
�أن الظرف قد ن�ضج متاماً الن��دالع االنتفا�ضة ،منذ عدة �أ�شهر ،وكان ينتظر �صاعقاً
مفجراً ،وف��ره الأ��س��رى الفل�سطينيون ،وم��ن حيث اعتقاد ال�صهاينة �أنهم يحبطون
الأ�سرى من خالل اغتيال �أحدهم ،وهو البطل ج��رادات ،فقد قدموا للفل�سطينيني
�سبباً كافياً النتفا�ضة �ستبد�أ لت�ستمر ،دم ال�شهيد جرادات ،ي�شبه دماء ال�شبان الأربعة
الذين اغتالهم ال�صهاينة ،فتفجرت االنتفا�ضة.

ا ألق��رب للمواجهة منذ �سنوات ،و أ�ن�ه��ا املرة
الأوىل منذ عام  2007التي ترغب فيها �أي�ضاً
ال�سلطة الفل�سطينية ب��إ��ش�ع��ال الأو� �ض��اع.
وكتب املحلل الع�سكري لل�صحيفة عامو�س
ه ��ارئ �ي ��ل� ،إن ه �ن��اك ق� �ي ��ادات يف ال���س�ل�ط��ة
يعملون خلف الكوالي�س لتنظيم املظاهرات
وامل��واج �ه��ات ال�ت��ي ت�شهدها ال���ض�ف��ة ،وذل��ك
ل �� �ص��رف ا ألن � �ظ ��ار ع ��ن ف �� �ش��ل ال ��وح ��دة مع
حما�س ،و�إيجاد ق�ضية م�شرتكة يلتف حولها
ال�شارع الفل�سطيني ،وذل��ك يف �ضوء الأزم��ة
االقت�صادية التي ت�شهدها مناطق ال�سلطة.
ك��ل ه ��ذه ال��وق��ائ��ع ،ت � ؤ�ك��د �أن اغ�ت�ي��ال
الأ� �س�ي�ر ال�ب�ط��ل ج � ��رادات ،عملية من�سقة،
ب��أه��داف حم��ددة� ،أهمها ك�سر الزخم الذي
ت ��ول ��ده م �ع��رك��ة الأ� � �س� ��رى امل �� �ض��رب�ي�ن ع��ن
الطعام.
الأ�سري عرفات �شاهني �شعوان جرادات
( 30ع��ام �اً) م��ن ب �ل��دة ��س�ع�ير يف حمافظة
اخل� �ل� �ي ��ل ،اع �ت �ق �ل �ت��ه ق� � ��وات االح � �ت�ل��ال يف
الثامن ع�شر من �شباط ،من منزله ،بتهمة
االن �ت �م��اء ل�ك�ت��ائ��ب ��ش�ه��داء الأق �� �ص��ى ،حيث
خ�ضع للتحقيق يف مركز توقيف اجللمة،
وبعد ذلك مت نقله �إىل �سجن جمدو ،حيث
ا�ست�شهد حتت التعذيب.
م �� �ص��ادر امل�ح�ت�ل�ين ادع ��ت �أن ال�شهيد
ج�ب��اري��ن ،ق�ضى �إث��ر �إ�صابته بنوبة قلبية،
و�أنها وجهت طواقم �إ�سعاف لإنقاذه ولكنها
ف�شلت ،من جانبه حمل وزير �ش�ؤون الأ�سرى
يف احلكومة الفل�سطينية ب��رام اهلل ،عي�سى
قراقع� ،سلطات االحتالل امل�س�ؤولية الكاملة
عن قتل ال�شهيد ج��رادات خ�لال التحقيق،
ح�ي��ث �أو� �ض��ح ق��راق��ع �أن ال���ش�ه�ي��د ج ��رادات
خ�ضع للتحقيق يف مركز اجللمة االحتاليل
ط ��وال ث�لاث��ة أ�ي � ��ام ،ق�ب��ل �أن ي�ت��م حت��وي�ل��ه
�إىل ق�سم التحقيق يف �سجن جم��دو ،وق��ال
قراقع« :جرادات مت قتله خالل التحقيق».
وق��ال وكيل وزارة الأ�سرى واملحررين
زي��اد أ�ب��و ع�ين� :إن ا أل��س�ير ج ��رادات اعتقل
قبل �أيام معدودة ،و أ�ُخ�ضع لتحقيق قا�س يف
زنازين اجللمة ،وكان ب�صحة جيدة ،وطالب
بت�شكيل جل�ن��ة حت�ق�ي��ق ،وت���ش��ري��ح جثمان
ال�شهيد بح�ضور طبيب فل�سطيني.
وق��ال ع�ضو اللجنة امل��رك��زي��ة حلركة
فتح عبا�س زكي� :إن هناك نية مبيته لعملية
ت�صفية ال�شهيد عرفات حلظة اعتقاله من
بيته ،و�إن��ه تعر�ض لعملية حتقيق مبا�شرة
وقا�سية يف �سجن اجللمة امل�ع��روف بق�ساوة
ال�ت�ح�ق�ي��ق ف �ي��ه ،وا� �س �ت �خ��دام ال �ع �ن��ف بحق
الأ�سرى.
و�أك � ��دت ع��ائ�ل��ة ال���ش�ه�ي��د ج � ��رادات� ،أن
ال�شهيد كان يتمتع ب�صحة جيدة جداً ،ومل
يكن يعاين من �أي �أمرا�ض ،بح�سب ما �أعلن
عمه ر�سمي جرادات الذي كان ال�شهيد يعمل
لديه يف حمطة للوقود.
حم��ام��ي ج� ��رادات؛ كميل ��ص�ب��اغ ،أ�ك��د
�أن ال�شهيد ا�شتكى ملحاميه م��ن التعذيب
ال�شديد الذي تعر�ض له ،وقد �أ�شار التقرير
ال�صادر عن جهاز ال�شني بيت ال�صهيوين،
�إىل �أن ج � ��رادات مل ي�ك��ن ي �ع��اين �أع��را� �ض �اً
�صحية ،وك��رر االدع ��اء ع��ن الإ��ص��اب��ة بنوبة
قلبية ،وف�شل املحاوالت الإ�سعافية.

عبد الرحمن نا�صر
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المجتمع الدولي والمسؤولية القانونية
عن معاناة األسرى الفلسطينيين
�سواء اتخذ ن�ضال ال�شعب الفل�سطيني �ضد
االح�ت�لال ال�صهيوين �صيغة الكفاح امل�سلح �أو
االنتفا�ضة ،ف ��إن ك��ل منا�ضل يف �سبيل حقوقه
يف ح��ري��ة وط�ن��ه وح��ق ت�ق��ري��ر امل���ص�ير ،ت�صونه
وحتميه قواعد دولية �أر�ستها التجارب الإن�سانية
ع�بر احل ��روب و� �ص��راع��ات ال ح�صر ل�ه��ا ،بلغت
مب�ؤداها �إىل اعتباره كاجلندي املحارب ،عندما
ي�ق��ع يف الأ� �س��ر ،ف�ق��د ح�ظ��رت ع�ل��ى ال �ق��وة التي
تعتقل وت�أ�سر �أن تغتال املنا�ضل الأ�سري ،و�أوجبت
اح�ترام��ه ومعاملته وف�ق�اً ملرتبته الع�سكرية،
وعدم تعذيبه و�شددت على منع حماكمته.
وعرب عقود �ستة خلت� ،أكدت املعطيات �أن «�إ�سرائيل»
كيان عبثي خ��ارج عن كل القيم ال�سماوية والب�شرية،
ال يحرتم وال ينفذ م��ن ال �ق��رارات الدولية �شيئاً ،بل

األسير المحرر أبو
خليل :معركة األسرى
الفلسطينيين وامتناعهم
عن الطعام لن ُيجديا نفعًا
إال بتفعيل وتوسيع
التحركات والنشاطات
المساندة لتضحياتهم

يتعمد الإ� �س��اءة نتيجة يقينه بغفلة و�صمت املجتمع
ال ��دويل ،ح�ي��ث ال م��دخ��ل ملحا�سبته ومعاقبته �سوى
جمل�س الأمن ،هناك تقف الواليات املتحدة الأمريكية
عرب خمتلف �إداراتها ،لت�ستخدم حق النق�ض (الفيتو)
حماية للكيان الغا�صب مهما كانت اجلرائم.
وخ�ل�ال وج ��وده يف ل�ب�ن��ان�� ،ش��رح الأ� �س�ير املقد�سي
امل �ح��رر أ�مي ��ن �أب ��و خ�ل�ي��ل ت�ف��ا��ص�ي��ل م �ع��ان��اة الأ� �س��رى
املعتقلني يف �سجون االحتالل ال�صهيوين ،الذي ق�ضى
فيها �سنوات طويلة م��ن ع�م��ره ،حيث ق��ال« :ال�سجن
االن �ف��رادي يف غرفة ال تتجاوز امل�تري��ن ل�شهور ،نقل
الأ��س��رى �إىل �سجون بعيدة� ،إع��ادة االعتقال عند باب
ال�سجن مبا�شرة بعد �إطالق ال�سراح ،منع زيارات الأهل
بعد انتظارهم لأيام وقطعهم مئات الكيلومرتات ،كل

اإلعالم الصهيوني :االنتفاضة
الثالثة تدق األبواب
جتمع معظم و�سائل الإع�لام العربية �أن
ظروف اندالع انتفا�ضة فل�سطينية ثالثة واردة
ج��داً ،وق��د يكون «م��وت» املعتقل الفل�سطيني
عرفات جرادات اثناء اعتقاله� ،إحدى �شرارات
تلك االنتفا�ضة ،حيث �إنه اعتقل ب�سبب تهمة
ر� �ش��ق م���س�ت��وط�ن�ين ب��احل �ج��ارة �أث �ن��اء عملية
«عمود ال�سحاب».
وي �ت �� �س��اءل ن��اح��وم ب��رن �ب��اع م��ن �صحيفة
يديعوت ،عن رف�ض �سلطات االحتالل �إطالق
� �س��راح ��س��ام��ر ال�ع�ي���س��اوي ال ��ذي �أن �ه��ى ف�ترة
اع�ت�ق��ال��ه ومي �ك��ن الإف � ��راج ع �ن��ه� ،أل�ي����س ذل��ك
�أف�ضل لأمن «دولة �إ�سرائيل»؟ ويعترب الكاتب
�أن جت��رب��ة امل��ا��ض��ي ت��ؤك��د �أن االن�ت�ف��ا��ض��ات ال
تولد بقرار منظّ م ،بل تولد من احلياة ،والنار
ال�صغرية ممكن �أن ت�صبح ك�ب�يرة �إذا �سكب

فوقها النفط ،وه��م يوهمون �أنف�سهم ب�أنهم
ي�ستطيعون ال�سيطرة عليها!
بينما ي�شري كاتب �صهيوين �آخ��ر �إىل �أنه
�إذا اندلعت انتفا�ضة ثالثة ،فلن يكون ذلك
مل�صلحتنا ،حيث �إن م�ؤ�شرات ذل��ك موجودة،
وتتم مناق�شتها بني قادة «�إ�سرائيل» ،خ�صو�صاً
�أن ه �ن��اك ظ ��روف� �اً م��و��ض��وع�ي��ة الن��دالع �ه��ا،
ومنها :الو�ضع االقت�صادي ال�صعب لل�سلطة
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ،وت��داع �ي��ات ��ص�ف�ق��ة ��ش��ال�ي��ط،
وتفاعل مو�ضوع الأ�سرى واملعتقلني ،وتدهور
العالقات بني «حكومة �إ�سرائيل» وال�سلطة
الفل�سطينية ،والبناء املتوا�صل للم�ستوطنات
واملواجهات بني الفل�سطينيني وامل�ستوطنني،
بالإ�ضافة �إىل نتائج عملية «عمود ال�سحاب»
(احلرب الأخرية على غزة).

ه��ذه تعترب خمالفات قانونية على املجتمع ال��دويل
حما�سبة الكيان ال�صهيوين عليها».
ومل يكتف العدو يف خمالفة االتفاقيات ،ال �سيما
معاهدات جنيف التي حتمي الأ�سرى واجلرحى خالل
ال�صراعات ،بل اندفع �إىل حتريف املمار�سات القانونية،
ف��أ��ص��ر على حماكمة املقاتلني واملنا�ضلني ب�ين «من
تلوثت �أيديهم بدماء اليهود» ،وفئة �أخرى غري ذلك،
م�ستخل�صاً تربيراً لتع�سفه بقراره عدم إ�ط�لاق �سراح
�أب �ط��ال العمليات الع�سكرية ال��ذي��ن �أوق �ع��وا خ�سائر
بجنود وم�ستوطني االحتالل.
و�إذا كان االتفاق عادة بني خ�صوم و�أعداء الأم�س،
ي ��ؤدي �إىل �إط�لاق �سراح املعتقلني لديهم عند توقيع
اتفاقات �أو معاهدات تنهي احلرب ،ف�إننا مل ن�شهد ذلك
م��ع ات�ف��اق �أو��س�ل��و ،مم��ا جعل الأ� �س��رى الفل�سطينيني
رهائن عند العدو ال�صهيوين ،و أ�ك�ثر من ذل��ك ،فقد
ع ��زز م�ط��ام�ع��ه ب�ت��و��س�ي��ع دائ� ��رة االع �ت �ق��االت لل�شباب
والأطفال والن�ساء لغاية اليوم �ضارباً عر�ض احلائط
بكل ال�شرائع واملعاهدات واالتفاقيات ،والأ��س��و أ� �سوء
املعاملة و�سيا�سة العزل االنفرادي واملمار�سات الهمجية
التي تقوم بها �إدارة املعتقالت ال�صهيونية دون رادع،
ومبعايري مزيفة يطرحها وميار�سها جمرمو احلرب
ال�صهاينة ،وتتعامل معها الأنظمة الغربية والعربية
ك�أمر واقع.
يف امل�ق��اب��ل� ،أ� �ض��اء ال�شعب الفل�سطيني وال�ع��رب��ي
ال�ط��ري��ق يف حم�ط��ات ت�ث�ب��ت ع�م��ق واح�ت��رام وت�ق��دي��ر
اجل�م��اه�ير ت�ضحيات ه� ��ؤالء ا ألب �ط ��ال ،وب��ره�ن��ت �أن
ال�ن���س�ي��ان ال ي �ط��وي م��ن ال ��ذاك ��رة ع�ظ�م��ة ب�سالتهم،
وال�ت� أ�ي�ي��د احلقيقي للخطوط ال�سيا�سية الن�ضالية
ال�ت��ي ك��اف�ح��وا م��ن �أج�ل�ه��ا وحت��ت راي��ات�ه��ا ،كما أ�ب��رزت
الأعداد الكبرية له�ؤالء الأبطال �ضمن �صفوف القوى
ال��وط�ن�ي��ة وال��دمي�ق��راط�ي��ة ،ك�م��ا �أن ال�ن���ض��ال حلقوق
الإن�سان يف التحرر من االحتالل وممار�ساته ت�شكل
منارة ت�ضيء ال��درب من جيل لآخ��ر ،وك��م هي ثمينة
يف رح�ل��ة االن�ت�ق��ال م��ن التخلف والتفتت �إىل رح��اب
الوحدة والن�ضال الوطني املوحد ،بعيداً عن مظاهر
الفئوية كما هو احلال اليوم بني الفئتني املتنازعتني
على ال�سلطة ،مبا يهدد احلقوق الوطنية والإن�سانية.
وق� ��د جت � ّل��ت ه� ��ذه احل �ق �ي �ق��ة م � ��ؤخ� ��راً يف ال �ه � ّب��ة
اجلماهريية لل�شعب الفل�سطيني يف ال�ضفة الغربية

بعد ا�ست�شهاد الأ�سري عرفات جرادات نتيجة التعذيب
يف ��س�ج��ون االح �ت�لال ال���ص�ه�ي��وين ،ك��ذل��ك م��ن خ�لال
التحركات اجلماهريية يف عدد من العوا�صم العربية،
ومنها لبنان ،وم�ساندة للأ�سرى امل�ضربني عن الطعام،
خ�صو�صاً �أولئك الذين يكادون يفقدون حياتهم على
مذبح احلرية ،ومنهم ال�شهيد احلي �سامر العي�ساوي،
وق��د جت� ّل��ى ذل��ك أ�ي���ض�اً يف ت�ضامن ا أل� �س�ير اللبناين
يف ال�سجون الفرن�سية ج��ورج ع�ب��داهلل و إ���ض��راب��ه عن
الطعام.
وه �ن��ا ي� ��ؤك ��د أ�ب � ��و خ �ل �ي��ل�« ،أن م �ع��رك��ة الأ�� �س ��رى
الفل�سطينيني وامتناعهم عن الطعام لن جتدي نفعاً
�إال بتفعيل وتو�سيع التحركات والن�شاطات امل�ساندة لهم
ولت�ضحياتهم ،وف�ضح ممار�سات الكيان ال�صهيوين،
ومطالبة املجتمع الدويل ب�إجبار االحتالل على وقف
جرائمه و�إط�لاق �سراح الأ�سرى واملعتقلني ،خ�صو�صاً
الن�ساء وا ألط �ف��ال وامل��ر��ض��ى وامل�سجونني �إداري � �اً دون
حماكمة».
�إن �ضعف املجتمع ال��دويل وامل�ؤ�س�سات احلقوقية
وا إلن �� �س��ان �ي��ة ال �ع��امل �ي��ة ،وع� ��دم حت��رك �ه��ا ب���ش�ك��ل ج��دي
لإن� �ق ��اذ ح �ي��اة الأ� � �س� ��رى ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين يف ��س�ج��ون
االحتالل ،يفر�ض حتديات كبرية على ال�شعب العربي
والفل�سطيني ،ويحتّم م�ضاعفة اجلهود بالتحركات
ال�شعبية وال�ضغط على امل�ؤ�س�سات الدولية يف خمتلف
ال�ع��وا��ص��م العربية وال�غ��رب�ي��ة ،وك��ذل��ك على امل�ستوى
ال�سيا�سي العربي وم�س�ؤولية جامعة ال��دول العربية
وال�سلطة الفل�سطينية واحلكومات العربية ،يف اتخاذ
م��وق��ف م��وح��د يعيد البو�صلة �إىل الق�ضية املركزية
وتفرعاتها ،ومنها ق�ضية الأ�سرى واملعتقلني يف �سجون
االحتالل ،والتحدي الأكرب �سيكون على عاتق ال�شعب
الفل�سطيني يف ال�ضفة الغربية ،عرب ت�صعيد التحركات
ال�شعبية املمهدة النتفا�ضة فل�سطينية ثالثة.

�سامر ال�سيالوي
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لـبــنـانـيـون مـنـسيـون فـي الـقـرى
ت �ع��ال��ت � �ص��رخ��ة امل �ع��ار� �ض��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
و«اجلي�ش ال�سوري احلر» يف الآونة الأخرية،
حيال ما �سموه «تدخل حزب اهلل يف الأحداث
ال�سورية ،وقتاله �إىل جانب نظام الرئي�س
ال�سوري ب�شار الأ�سد» ،عرب �أن�صاره اللبنانيني
يف ال �ق��رى امل �ت��داخ �ل��ة احل� ��دود ب�ي�ن ��س��وري��ة
ولبنان ،و�سرعان ما حتولت االتهامات �إىل
ك��رة من الثلج ،حيث تبارى ه ��ؤالء يف �إلقاء
ال�ل��وم على احل��زب وات�ه��ام��ه ب� أ�ن��ه يريد نقل
ال�صراع ال�سوري �إىل لبنان لتحقيق �أجندات
خارجية.
يف ال��واق��ع ،و�إذا �سلمنا ج��د ًال بفر�ضية
االت �ه��ام��ات ال �ت��ي ت���ش�ير �إىل ان�ت�م��اء �أول �ئ��ك
اللبنانيني ال��ذي يعي�شون يف ق��رى �سورية
حدودية �إىل «حزب اهلل»� ،أال يحق له�ؤالء �أن
يدافعوا عن �أنف�سهم يف وجه غارات «اجلي�ش
ال �� �س��وري احل � ��ر»؟ وه ��ل م ��ن امل �ف�ت�ر���ض �أن
يقفوا مكتويف الأي��دي �إزاء االع�ت��داءات التي
يواجهونها يومياً؟
العامل بجغرافية املنطقة وهويتها ،يدرك
متاماً �أن اللبنانيني ي�شكلون الن�سيج الأكرب
يف عدد من القرى احلدودية املتداخلة ،هم
لبنانيو الهوية �أو ًال و�أخرياً ،و�إن كانت قراهم
�أو ن�صف ق��راه��م ق��د ب��ات��ت �ضمن الأرا� �ض��ي
ال�سورية ب�سبب تر�سيم احلدود ،وبالتايل ال
ميكن جتاهل �أن �أبناء تلك القرى املنتمني
�إىل ال �ع��ائ�ل�ات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ل��دي �ه��م ب��ال�ت��ايل
ارت�ب��اط��ات م��ع ال�ق��وى والأح ��زاب اللبنانية،
و�أنهم ي�ؤيدون «حزب اهلل» �أو �أحزاباً لبنانية
�أخ��رى ،وعليه ومبعزل عن ال�صفة احلزبية
التي �أدرجهم البع�ض يف خانتها� ،إال �أن لهم
ك��ل احل��ق يف ال��دف��اع ع��ن �أنف�سهم ،ول�ـ«ح��زب
اهلل» ك��ل احل ��ق يف م���س��اع��دت�ه��م يف ح�م��اي��ة
�أرا�ضيهم وبيوتهم و�أنف�سهم.
�صحيح �أن بع�ض هذه القرى يقع �ضمن
النطاق اجل�غ��رايف ال�سوري ،مبا معناه عدم
قدرة الدولة اللبنانية على الدخول �إىل تلك
الأرا�ضي والدفاع عن �أبنائها ،فهل املطلوب
�أن ُي�ت��رك ه� � ��ؤالء امل ��واط �ن ��ون ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون
مل�صريهم عرب اتباع �سيا�سية الن�أي بالنف�س
احلكومية؟ وهل يعقل �أن يتم توظيف ذلك
�سيا�سياً ومذهبياً عرب ال�تروي��ج ملقوالت �أن
احل��زب يتدخل حلماية ال�ع��ائ�لات ال�شيعية
اللبنانية يف تلك القرى؟
الدفاع عن النف�س
بب�ساطة ي��داف��ع �أب�ن��اء ال�ق��رى احل��دودي��ة
امل �ت��داخ �ل��ة ع ��ن أ�ن �ف �� �س �ه��م � �ض��د امل�ج�م��وع��ات
امل�سلحة ،والأمر ال يتخطى دائرة الدفاع عن
النف�س وحفظ الوجود ،ورغم ال�شائعات عن
�أن احل��زب نفذ انت�شاراً يف  8ق��رى حدودية،
ت�شري املعلومات �إىل �أن ه�ؤالء اللبنانيني ،و�إن
كانوا ي�ؤيدون احل��زب� ،إال �أنهم �شكلوا فرقاً
من �أب�ن��اء تلك القرى للدفاع عن بلداتهم
ون�سائهم و�أوالده��م ومبعزل عن انتماءاتهم
احلزبية.

تــــــأكـيـد وزاري
�أك��د وزي��ر اخل��ارج�ي��ة اللبناين ع��دن��ان من�صور� ،أن
ال���س�ك��ان اللبنانيني يف ال �ق��رى احل��دودي��ة م��ع �سورية
يدافعون ع��ن �أنف�سهم �ضد هجمات مل�سلحي املعار�ضة
ال�سورية ،وقال من�صور �إن «�أخباراً غري دقيقة ترتدد يف
و�سائل الإعالم ،ومن وقت لآخر ن�سمع �أن هناك عنا�صر
من لبنان �شاركت يف الأح��داث يف �سورية» ،الفتاً �إىل �أن
«كل ما هناك� ،أن هناك قرى لبنانية ،و�سكانها لبنانيون
موجودون داخ��ل الأرا�ضي ال�سورية ،الرت�سيم للحدود
ال��ذي ح�صل ع��ام  1920ق�سم بطريقة �أن ه�ن��اك قرى
لبنانية يحملون اجلن�سية اللبنانية ،وه��م م��وج��ودون
على �أرا���ض �سورية ،وه��ذه القرى وعددها تقريباً نحو
ع�شرين قرية ،منها الق�صري والق�صر وغ�ير ذل��ك من
القرى اللبنانية ،هذه القرى �سكانها لبنانيون ويحملون
اجلن�سية اللبنانية ،وما ح�صل هو دفاع عن النف�س من
اللبنانيني املوجودين هناك ،ح�صلت هجمات عليهم من
عنا�صر م�سلحة وح�صلت ا�شتباكات» ،و�شدد على �أن «هذا
ال يعني �أن هناك تدخ ًال يف ال�ش�أن ال�سوري �أو م�شاركة يف
العمليات الع�سكرية».

وامل��ؤ��س��ف م��رة ج��دي��دة� ،أن اتهامات
«اجل�ي����ش ال���س��وري احل��ر» ل �ـ«ح��زب اهلل»
القت من يتلقفها داخلياً ،حتى �أن بع�ض
اللبنانيني �شعروا بالغبطة من تهديدات
«اجل�ي����ش ال���س��وري احلر» لـ«حزب اهلل»
ب �ق �� �ص��ف آ�ل � �ي� ��ات وم� ��راك� ��ز ل �ل �ح ��زب يف
الق�صري وحو�ش ال�سيد علي وغريها من
املناطق احل��دودي��ة ،وفيما روج عنا�صر
«اجلي�ش ال�سوري احلر» معلومات كاذبة
عن ق�صف بع�ض هذه املراكز ،نفى �أهايل
ت�ل��ك ال �ق��رى ن�ف�ي�اً ق��اط �ع �اً ��ص�ح��ة ه��ذه
املعلومات.
وك��ان م�صدر يف � 8آذار أ�ك��د �أن��ه «يف

ما يتعلق مبو�ضوع ا�ستخدام الأرا��ض��ي
اللبنانية ،ف�ه��ذا �أم��ر ع��ا ٍر ع��ن ال�صحة،
والعك�س هو ال�صحيح ،حيث �إن معظم
ق��ذائ��ف «اجل �ي ����ش احل� ��ر» وامل �ج �م��وع��ات
امل�سلحة الإره��اب �ي��ة ،و��ص�ل��ت �إىل �أهلنا
الآم�ن�ين يف الق�صري وحميط الهرمل،
يف حم��اول��ة لتو�سيع رق�ع��ة اال�شتباكات
وتوريط اللبنانيني وال�ساحة اللبنانية
ب��امل �ع��رك��ة ،ون �ح��ن م�ت�م���س�ك��ون ب�سيا�سة
الن�أي بالنف�س وعدم التورط يف �أحداث
� �س��وري��ة� ،إال جل�ه��ة ال��دف��اع ع��ن النف�س
لأهلنا �إىل �أي طائفة انتموا ،ولكن يف
واقع الأمر� ،إن هذه القرى التي تهاجم

قتل ثالثة لبنانيين وجرح  14آخرون
في معارك على الحدود مع سورية
بحسب ما ذكر مصدر في «حزب
اهلل» مشيرًا إلى أنهم كانوا «في
مواجهة للدفاع عن النفس وهم كانوا
مقيمين في األراضي السورية»

ه��ي م��ن ال�ط��ائ�ف��ة ال���ش�ي�ع�ي��ة ،وال�ق���ص��ة
لي�ست طائفية �أو مذهبية ،فنحن ن�ؤيد
دف� ��اع ك��ل ل�ب�ن��اين ع��ن ن�ف���س��ه ،وع�ن��دم��ا
تعر�ضت ق��ري��ة م�سيحية الع �ت��داء من
امل �ج �م��وع��ات امل���س�ل�ح��ة ،ك �ن��ا �إىل ج��ان��ب
ه�ؤالء الأهايل يف الدفاع عن �أنف�سهم».
وردت امل�صادرعلى االت�ه��ام��ات« :ن�ؤكد
جم ��دداً �أن ال��ذي��ن ي�خ��و��ض��ون امل��واج�ه��ات
هم �شيعة لبنانيون م��وج��ودون يف القرى
ال �� �س��وري��ة ،وه ��م ي��داف �ع��ون ع��ن �أن�ف���س�ه��م،
و«ح��زب اهلل» ال يتدخل ر�سمياً ،ولكنه ال
ي�ستطيع منع ه ��ؤالء من �أن يدافعوا عن
�أنف�سهم ،فعندما ي�ستخدم الإرهابيون كل

�أن��واع العنف وال�شرا�سة وال��دم��وي��ة ،فمن
الطبيعي �أن يدافع الأه��ايل عن �أنف�سهم،
وي�سقط �شهداء يف املواجهات للدفاع عن
الأر�ض والعر�ض ،وال ن�ستطيع لوم �أحد يف
هذا امل�ضمار».
قرى متداخلة
ي ��ذك ��ر �أن ه �ن ��اك أ�ك �ث��ر م ��ن  23ق��ري��ة
ح��دودي��ة ��س��وري��ة و 12م��زرع��ة ي�سكنها نحو
� 30ألف لبناين ،ينتمي بع�ضهم �إىل �أحزاب
لبنانية منذ ع�شرات ال�سنني ،ومنهم ينتمون
�إىل «حزب اهلل» ،ويبلغ عدد القرى ال�سورية
امل �م �ت��دة م ��ن ن�ق�ط��ة ال �ع��ري �� �ض��ة احل ��دودي ��ة
الواقعة غرباً �إىل نقطة الدبو�سية �شرقاً 21
بلدة وق��ري��ة ،علماً �أن هناك ق��رى حدودية
مق�سمة �إىل ق���س�م�ين ،أ�ح��ده �م��ا ب��الأرا� �ض��ي
اللبنانية ،والآخر بالأرا�ضي ال�سورية �شمال
لبنان.
�إن التداخل اجلغرايف ال�سوري اللبناين،
�أدى �إىل ت��داخ��ل ع��ائ �ل��ي يف ك��ل امل�ن��اط��ق
احل� ��دودي� ��ة ،ف �ح��و���ض ن �ه��ر العا�صي كما
ذك��رن��ا ،ي�ضم  23ق��ري��ة وم��زرع��ة ت�ترام��ى
ج�م�ي�ع�ه��ا م ��ن � �ش��رق��ي م��دي �ن��ة ال�ق���ص�ير،
و�صو ًال حتى غربها على احلدود اللبنانية
 ال�سورية �ضمن حمافظة حم�ص ،ويقطنهذه القرى مزيجاً لبنانياً � -سورياً ي�شكل
يف تنوعه الطائفي جتمعاً الفتاً ي�ضم �سنة،
و�شيعة ،وعلويني ،وم�سيحيني ،ومر�شيدية
وه��ي طائفة ت��رت��د ج��ذوره��ا �إىل املذهبية
«ال�غ�ي�ب�ي��ة» يف امل��ذه��ب ال �ع �ل��وي ،فالق�سم

( العدد  )252اجلمعة � 1 -آذار 2013 -

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

13

المتداخلة الحدود مع سورية
قــــرى حــــــدوديـــــة

الغربي ي�ضم :وادي حنا ،وحاويك ،وجرما�ش،
وال���ص��دور ،وب �ل��وزة ،وال�سماقيات و�ضواحيها،
وم ��زرع ��ة ال ��وف ��اء ،وال �ف��ا� �ض �ل �ي��ة و� �ض��واح �ي �ه��ا،
و�أب � ��رز ع��ائ�ل�ات ه ��ذه ال �ق��رى ال �ن �م��ر ،وم��دل��ج،
وزع� �ي�ت�ر ،واجل� �م ��ل ،ون � ��ون ،وج �ع �ف��ر ،و��ص�ق��ر،
وع �ب �ي��د وغ�ي�ره��ا م��ن ال �ع��ائ�ل�ات ،أ�م� ��ا الق�سم
ال�شرقي في�ضم :ال�سكمانية ،وزيتا ،وال�سوادية،
ومطربا ،واملعي�صرة ،وامل�صرية ،واجلنطلية،
وال �� �ص �ف �� �ص��اف��ة ،واحل � �م ��ام ،وال �ن �ه��ري��ة ،وع�ين
ال��دم��ام��ل ،وب �ح��وري ،واجل��رو��س�ي��ة ،وال�ن��زاري��ة،
والق�صري ،والديابية ،وكوكران ،وربلة وغريها،
و�أب � ��رز ع��ائ�ل�ات ه ��ذه ال �ق��رى م��دل��ج ،وغ ��راب،
وادري����س ،وال�ب��دوي ،وري��دان ،وح�م��ادة ،و�صقر،
و��ص�ف��وان ،وقد متيزت ه��ذه ال�ب�ل��دات وال�ق��رى
باال�ستقرار والهدوء على مدى عقود ،حيث كان
�أهلها يت�شاركون الأفراح والأتراح مع جريانهم
يف ال�ب�ل��دات وال �ق��رى ،ع�ل��ى خمتلف طوائفهم
ومذاهبهم.
وم��ن ه��ذه ال�ب�ل��دات احل��دودي��ة ،ب�ل��دة ربلة
ال�سورية يف حمافظة حم�ص ،ال�ت��ي تبعد عن
مركز الأم��ن العام ال�سوري �أمتاراً قليلة ،فيما
 99يف املئة من �سكانها لبنانيون� ،أبرز العائالت
عو�ض ،والأحمر ،وعازار� ،أما بلدة ع�سال الورد،
ال �ت��ي مت�ت��د ع�ل��ى م���س��اف��ة  60ك�ل��م ع�ل��ى ط��ول
احل��دود اللبنانية ،فتنق�سم �إىل ج��زئ�ين ،جزء
ل�ب�ن��اين و�آخ ��ر � �س��وري ،وه��ي تبعد ع��ن مدينة
بعلبك اللبنانية ما يقارب  14كلم ،ويبلغ عدد
�سكان قرية ع�سال ال��ورد ال�سورية أ�ل��ف و500
ن�سمة يحمل  800منهم اجلن�سية اللبنانية.
وي�ب�ل��غ ع ��دد ��س�ك��ان ب �ل��دة ط�ف�ي��ل اللبنانية
التي متتد أ�ج��زاء منها �إىل الأرا��ض��ي ال�سورية

�ألفني و 500ن�سمة ،ن�صفهم يحملون اجلن�سية
ال���س��وري��ة ،وم��ن ال�ب�ل��دات املتداخلة ب�ين لبنان
و�سورية �أي�ضاً ،بلدة كفري يابو�س التي تتداخل
بقرية جمدل عنجر اللبنانية.
وه �ن��اك ق��ري��ة م �ط��رب��ا ،ال �ت��ي ت�ب�ع��د ق��راب��ة
 10كلم من الهرمل ،وهي �أر�ض متنازع على
ملكيتها ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ،فن�صف �أرا��ض�ي�ه��ا تقع
يف اجلهة اللبنانية ،والن�صف الآخ��ر يف اجلهة
ال�سورية ،وتوجد قرية زيتا التي ت�ضمن قناة
مياه وهي �ساقية ماء تف�صل «عرفاً» لبنان عن
�سورية التي جنوبها لبناين و�شمالها �سوري
وخ �ط �ه��ا م��ن ال �� �ش��رق �إىل ال� �غ ��رب ،ويتم�سك
«لبنانيو �سورية» بوجودهم يف تلك البلدات ،لأن
�أرا�ضي الن�صف ال�سوري �سهول ومزارع وب�ساتني
م�ن���س�ق��ة ه�ن��د��س�ي�اً � �ش �م��ال ال �ط��ري��ق ومي�ي�ن�ه��ا،
فاملنطقة احل��دودي��ة تبعد  20ك�ي�ل��وم�تراً عن
م��دي�ن��ة ح�م����ص ،وال ت��وج��د ف�ي�ه��ا م���س��اح��ة مل
ت�ستثمر زراعياً بينما الن�صف اللبناين قاحالً.
ل�ك��ن مل ت�ع��د ه ��ذه ال �ق��رى جم ��رد منطقة
ج�غ��راف�ي��ة وع ��رة ملتب�سة ال �ه��وي��ة ،ب��ل دخ�ل��ت
خالل الأ�شهر الأخرية يف �سياق تطور احلوادث
املتعلقة بالو�ضع يف �سورية ،و�شهدت عمليات
ه�ج��وم ع��دة م��ن ال�ع�ن��ا��ص��ر ال���س��وري��ة امل�سلحة
�ضد الأهايل ،الأمر الذي �أدى �إىل حاالت نزوح
القليل من �أهلها ،فيما الأكرثية �آثرت �أن تبقى
لتحافظ على �أرزاقها و�أمالكها ،و�إذ بها اليوم
ت�ت�ع��ر���ض ل�ل�ه�ج��وم واالت �ه ��ام ��ات ،لأن �ه��ا ق��ررت
ال��دف��اع ع��ن نف�سها يف وج��ه االع �ت ��داءات التي
تتعر�ض لها.

هناء عليان

هناك جمموعة من القرى احلدودية التي تعاين
من وط�أة االعتداءات اليوم وهي:
اجلنطلية :ويبلغ عدد �سكانها بني  300و 400ن�سمة،
وه��ي تقع مت��ام�اً على احل��دود اللبنانية – ال�سورية،
وتتبع �إدارياً �إىل بلدية الربهانية.
ال�صف�صافة :ويبلغ ع��دد �سكانها نحو  500ن�سمة،
وهي خمتلطة �سنة و�شيعة من اللبنانيني ،وهي تبعد
عن احلدود اللبنانية �ضمن الأرا�ضي ال�سورية نحو 2
كلم وهذه القرية تتبع �إدارياً لبلدية ربلة.
احلمام :تبعد عن احلدود اللبنانية  3كلم ،و�سكانها
من اللبنانيني عموماً ،و�سكن معهم يف الفرتة الأخرية
ع��دة عوائل من ال�سوريني ال�ب��دو ،ويبلغ ع��دد �سكانها
نحو  200ن�سمة ،وهي تتبع �إدارياً لبلدية الربهانية.
مطربا� :سكانها عموماً من اللبنانيني ،ويبلغ عدد
�سكانها ن�ح��و  200ن�سمة ،وه��ي ت�ق��ع ع�ل��ى ب�ع��د 1500
مرت عن احل��دود اللبنانية ،وه��ي مبنية على املنطقة
العقارية مطربا التابعة للق�صري والتي تتبع �إدارياً �إىل
بلدية الربهانية.
زيتا :وهي �أكرب القرى املوجودة بالقرب من احلدود
اللبنانية وعلى بعد  3كلم عن احلدود اللبنانية ،ويبلغ
ع��دد �سكانها ن�ح��و  3500ن�سمة منهم ن�ح��و  500من
ال�سوريني ،أ�ب��رز العائالت ادري����س ،و�سلمان ،وقطايا،
والبدوي ،وريدان ،ومندو ،والزين ،وعدد املنازل .500
ال��دي��اب�ي��ة :ويبلغ ع��دد �سكانها نحو  1100ن�سمة،
معظمهم �سوريون ،لكن بينهم عائالت لبنانية� ،أبرز
العائالت �صقر ،وع�ساف وحمادة ،وتبعد عن احلدود
اللبنانية  -ال���س��وري��ة  15ك�ل��م ،وت�ت�ب��ع �إداري � �اً لبلدية
الدمينة ال�شرقية.
كوكران :وهي قرية قريبة من الديابية و�سكانها
لبنانيون وعدد �سكانها نحو  500ن�سمة ،و�أبرز العائالت
�صفوان ،وهي تبعد عن احلدود اللبنانية  -ال�سورية 17
كلم ،وهي تابعة �إدارياً �إىل بلدية الدمينة ال�شرقية.
الفا�ضلية :يبلغ ع��دد �سكانها نحو أ�ل��ف ن�سمة من
ال�سوريني واللبنانيني وعدد املنازل  ،150وتتبع �إدارياً
�إىل بلدية العقربية وتبعد عن احلدود اللبنانية نحو
 3كلم.
وادي حنا :وهي قرية �سكانها من اللبنانني ويبلغ
عدد �سكانها نحو  500ن�سمة ،وع��دد املنازل  ،65و أ�ب��رز
ال�ع��ائ�لات النمر ،وم��دل��ج ،وزع�ي�تر ،وه��ي مبنية على
املنطقة العقارية وادي حنا التابعة للق�صري ،وتبعد عن
احل��دود ال�سورية اللبنانية نحو  2كلم ،وه��ذه القرية
تابعة �إدارياً لبلدية العقربية.
جرما�ش :أ�ب��رز العائالت جعفر ،عدد ال�سكان 500
وعدد املنازل .70
ال���ص��دور :أ�ب��رز ال�ع��ائ�لات ن��ون ،ع��دد ال�سكان 250
معظمهم من اللبنانيني وعدد املنازل .30
ب�ل��وزة :وه��ي قرية خمتلطة �سنة و�شيعة �سوريون
ولبنانيون ويبلغ عدد �سكانها نحو  400ن�سمة ،و�أب��رز
ال�ع��ائ�لات زع�ي�تر ورح� ��ال ،وه��ي مبنية ع�ل��ى املنطقة
العقارية اكوم معيان التابعة للق�صري والتابعة �إداري�اً
لبلدية العقربية ،وهي تبعد عن احلدود اللبنانية نحو
 4كلم.

ح��اوي��ك :وه��ي قرية يبلغ ع��دد �سكانها نحو 2500
ن�سمة ،معظمهم من اللبنانيني ،وهي تبعد عن احلدود
اللبنانية  -ال�سورية  5كلم ،وهي مبنية على املنطقة
العقارية حاويك ،و�أرا�ضيها بالكامل داخل �سورية� ،أبرز
العائالت اللبنانية اجلمل ،وزعيرت ،ومدلج ونون� ،أما
عدد املنازل فهو .300
امل�صرية :و�سكانها م��ن ع��رب �أب��و جبل و�سوريني،
ويبلغ عدد �سكانها نحو  400ن�سمة وتقع بني احلدود
اللبنانية وقرية ال�صف�صافة واجلنطلية.
ال�سوادية :وه��ي قرية �سكانها �سوريون م��ن عرب
ال�شقيف مبعظمهم وفيها لبنانيون ،أ�ب��رز العائالت
ادري����س ،وعبيد ،وم�سرة ،والأ��ش�ق��ر ،وع��اب��دي وري��دان،
ع��دد ال�سكان  500ن�سمة وامل�ن��ازل  ،65وه��ي مال�صقة
متاماً لقرية زيتا من جهة ال�شمال ومن اجلنوب لقرية
مطربا ومن الغرب لقرية الفا�ضلية.
ال�ب�ج��اج�ي��ة :وه��ي ق��ري��ة �سكانها ��س��وري��ون ويبلغ
ع��دده��م ن �ح��و  300ن���س�م��ة ،وه ��ي حم �� �ص��ورة م��ا بني
الفا�ضلية من الغرب زيتا من اجلنوب وال�شرق.
ال���س�ك�م��ان�ي��ة� :أب� ��رز ال �ع��ائ�لات م��دل��ج وغ� ��راب ع��دد
ال �� �س �ك��ان  550وع� ��دد امل� �ن ��ازل  ،80وه ��ي ب��ال �ق��رب من
قرية زيتا م��ن جهة ال�شمال وحت��د م��ن �شرقها قرية
الربهانية.
ال�سماقيات :وهي قرية �سكانها من ال�سوريني ،وهي
حماذية لقرية حاويك من جهة ال�شمال ،ويبلغ عدد
�سكان ه��ذه القرية نحو أ�ل��ف ن�سمة ،و�أب ��رز العائالت
�صقر ،ونون وعبيد وعدد املنازل .150
�أك� ��وم :وه��ي ق��ري��ة �سكانها كلهم م��ن ال���س��وري�ين،
ويبلغ عدد �سكان هذه القرية نحو  1000ن�سمة ،وهي
حم �� �ص��ورة ب�ي�ن احل� ��دود اللبنانية م��ن ج�ه��ة ال�غ��رب
واجلنوب ومن ال�شرق حاويك.
النهرية :وهي بجوار ال�صف�صافة من ال�شرق ،ويبلغ
ع��دد �سكانها نحو  600ن�سمة وه��م من ع��رب �أب��و جبل
والطويلع.
�أب��و ح��وري :وه��ي ق��ري��ة مال�صقة لقرية احل�م��ام،
يبلغ عدد �سكانها نحو  450ن�سمة ،و�سكانها من عرب
الفواعرة والفالحني.
م��زرع��ة ال ��وف ��اء� :أب� ��رز ال �ع��ائ�لات م��دل��ج ،وال�ن�م��ر
وزعيرت ،عدد ال�سكان  500وعدد املنازل .65
�سقرجة :وه� ��ي م�لا� �ص �ق��ة مت ��ام� �اً ل �ق��ري��ة زي�ت��ا
واملعي�صرة ويبلغ عدد �سكانها نحو  1500ن�سمة ،وهم
من عرب املقالدة وهي �سوريةبالكامل.
الربهانية :ويبلغ عدد �سكانها نحو  1000ن�سمة،
و�سكانها من عرب املقالدة وهي �سورية بالكامل.
الأذن� �ي ��ة :وي�ب�ل��غ ع ��دد ��س�ك��ان�ه��ا ن�ح��و  200ن�سمة،
و�سكانها م��ن ال�ف�لاح�ين وه��ي ��س��وري��ة بالكامل وتقع
بالقرب من ال�صف�صافةواحلمام.
املوح :ويبلغ عدد �سكانها نحو  350ن�سمة و�سكانها
�سنة وم�سيحيون �سوريون ،وهي بالقرب من �أبو حوري.
ال�ن��زاري��ة :ع��دد ال�سكان  1000ن�سمة وع��دد املنازل
.200
اخلالدية :وهي قرية �سورية يبلغ عدد �سكانها نحو
 400ن�سمة وتقع بالقرب من احلمام.
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عربي
مؤشرات تصاعد األزمة المصرية
وأهداف توقيت دعوة مرسي لالنتخابات
يبدو امل�شهد امل�صري ي�سري نحو مزيد من التعقيد ،م�ب��ارك ،وع��ن ع��دم تبلور ق��وى تغيري ت�ط��رح برناجماً الأم��ام معتمداً �أ�ساليب امل�ن��اورة والت�سويف لاللتفاف  -2ا��ش�ت��داد امل�ع��ار��ض��ة ال�سيا�سية ��ض��د ح�ك��م مر�سي،
و�سط الأزم��ة املتفجرة على ال�صعيدين ال�سيا�سي ويف �شام ًال وطنياً واقت�صادياً اجتماعياً لقيادة ال�شارع لتغيري على املطالب وخلط الأوراق ،مبا ميكّن «الإخ��وان» من و�إع�لان «جبهة الإنقاذ» �سل�سلة من املطالب ك�شروط
والناجتي عن �إيغال حكم الرئي�س حممد مر�سي النظام احلاكم ،وما يزيد الطني بلة� ،أن مر�سي ،وبد ًال اال�ستمرار يف القب�ض على ال�سلطة.
نْ
ال�شارع،
ت�سبق �إجراء االنتخابات الربملانية وهي:
يف �سيا�ساته التي �شكلت امتداداً ل�سيا�سات �سلفه ح�سني من التجاوب مع مطالب ال�شارع واملعار�ضة ،يهرب �إىل
م�ؤ�شرات ت�صاعد الأزمة وبدء نفاد �صرب اجلي�ش - :تعديل الد�ستور بحيث ي�صبح د�ستوراً توافقياً.
 -1اتخاذ االنتفا�ضة ال�شعبية امل�ستمرة �ضد �سيا�سات  -ت�شكيل حكومة �إنقاذ وطني.
حكم مر�سي� ،شك ًال جديداً من الت�صعيد ،متثل يف البدء � -إقالة النائب العام.
بحركة ع�صيان مدين يف بور �سعيد ،و�سط دعوات من � -إخ�ضاع جماعة «الإخوان امل�سلمني» للقانون.
قبل حركة ثورة الغ�صب الثانية لتعميم هذا الع�صيان �� -3ص��دور م��ؤ��ش��رات ع��ن ق�ي��ادة امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
على حمافظة القاهرة الكربى (ال�ق��اه��رة ،واجليزة ،تتحدث عن بدء نفاد �صربها حيال حكم «الإخ��وان»،
والقليوبية) ،احتجاجاً على ال�ظ��روف التي مت��ر بها من خالل انتقادها ل�سيا�ساتهم ب�شكل غري مبا�شر.
البالد ،من �أزمات اقت�صادية واجتماعية وفو�ضى ،ورداً
ويف هذا ال�سياق ذكرت �صحيفة «وا�شنطن بو�ست»
على «جتاهل م�ؤ�س�سة الرئا�سة للو�ضع احلايل من �أجل الأمريكية ،نق ًال عن م�صادر مطلعة� ،أن التوتر القائم
م�صالح �شخ�صية ،وم�صالح حزبية وطائفية».
الآن يزيد من احتمالية تدخل جديد للجي�ش ،بعدما
وقف مع القوى الثورية املناه�ضة لنظام مبارك خالل
الثمانية ع�شر يوماً الأوىل للثورة.
يف هذه الظروف والتطورات جاءت دعوة الرئي�س
مر�سي لإج��راء االنتخابات الربملانية يف نهاية ني�سان
املقبل ،والتي حظيت بت�أييد الأح��زاب الإ�سالمية بكل
دعوة الرئيس مرسي إلجراء
�أطيافها ،حت��ت زع��م أ�ن�ه��ا الو�سيلة الوحيدة للخروج
االنتخابات نجحت في خلط
م��ن �أزم ��ات م�صر ال�سيا�سية واالق�ت���ص��ادي��ة ،ومتثيل
جميع الأ� �ص��وات الوطنية والإ�سالمية والليربالية،
األوراق وإحداث شرخ في
ل�ت�ط��رح ال �� �س ��ؤال ع��ن أ�ه��داف �ه��ا احل�ق�ي�ق�ي��ة ،وت��ر��س��م
صفوف المعارضة المصرية
�إ�شارات ا�ستفهام كبرية حول مدى تن�سيقها مع الإدارة
الأمريكية ،فالدعوة تبدو �أنها ت�ستهدف حتقيق الآتي:
 -1امت�صا�ص غ�ضب ال�شارع واح �ت��وا�ؤه بالعودة �إىل
املراهنة على االنتخابات ونتائجها ملعاجلة الأزمة.
 -2االلتفاف على مطالب املعار�ضة بتعديل الد�ستور،
(�أ.ف.ب).
مظاهرة �شعبية م�ؤيدة لـمر�سي و�سط القاهرة
وت�شكيل حكومة �إنقاذ وطني ،و�إقالة النائب العام.
� -3إج� ��راء االن�ت�خ��اب��ات يف ظ��ل ه��ذه ال �ظ��روف ميكّن
«الإخ � � � ��وان» وح �ل �ف��اءه��م وال �ل �ي�ب�رال �ي�ي�ن امل��رت�ب�ط�ين
ب�أمريكا ،من ت�شكيل احلكومة املقبلة ،و�إق�صاء القوى
الوطنية والراديكالية.
 -4جتنب ان��دف��اع الأم ��ور نحو جت��ذر االنتفا�ضة� ،أو
ان��دف��اع الو�ضع نحو الفو�ضى ال�شاملة ،لأن�ه��ا تعني
االتفاق حولها بعيداً عن �ضغوطات ال�شارع املنق�سم ب�صورة تتطلب رافعة عمالقة
املنامة  -الثبات
خ�ط��ر ع ��ودة اجل�ي����ش ل�ل�إم���س��اك ب��زم��ام الأم� ��ور على
مهمة
جولة
تف�شيل
حماوالت
ألغام
�
على
العبور
من
احلوار
�راف
�
ط
أ
�
تتمكن
لكي
ح�ساب حكم مر�سي.
بد�أت �أوىل اجلل�سات التح�ضريية حلوار وطني جديد يف البحرين ،بعد عام من حوار يراقبه العامل ،ويتابع �أداء �أطرافه بكل �شغف وحر�ص كبرييْن من قبل
ه��ذه الأه � ��داف امل ��راد حتقيقها وت��وق�ي��ت ال��دع��وة
ون�صف العام من انتهاء ح��وار التوافق الوطني ال��ذي انطلق مطلع �شهر يوليو �أغلبهم على �أن حتقق اجلولة اجلديدة �أهدافاً ونتائج ميكن البناء عليها لت�شييد
لإج��راء االنتخابات ،لي�سوا بعيدين عن التن�سيق مع
 ،2011ومل تتمكن خمرجاته من تربيد ال�ساحة املحلية على امل�ستويني الأمني حلم الدولة املدنية الدميقراطية التي يحلم بها البحرينيون.
وا��ش�ن�ط��ن ،ال �ت��ي ت��راق��ب ال��و��ض��ع ع��ن ق ��رب ،ويهمها
جهود
من
ذلك
يتطلبه
ال �أحد يختلف على حتقيق الدولة املدنية احلديثة ،مبا
وال�سيا�سي ،ف�ض ًال عن امل�ستوى االجتماعي ،ال��ذي يواجه �شرخاً طائفياً كبرياً
احتواء ال�شارع ،ومنع تبلور حركة تغيري حقيقة تقود
بانت
�ذي
�
ل
ا
ال�صد،
حائط
�دار
�
ج
يف
كربى
ثغرة
�داث
�
ح
إ
�
جناحها
أن
ش�
�
من
جبارة
كتداعيات للأزمة ال�سيا�سية الد�ستورية التي تع�صف بالبالد منذ الرابع ع�شر
عملية الإطاحة بنظام احلكم و�سيا�ساته ،و�ضمان بقاء
ما
جتاذبات
عن
البحرين
يبعد
ً
ا
جاد
ً
ا
حوار
املكونات
بع�ض
رف�ض
يف
مالحمه
بع�ض
من �شباط .2011
م�صر تدور يف فلك اال�سرتاتيجية الأمريكية.
والغاز.
بالنفط
العامل،
م�ستوى
على
أغنى،
ل
ا
اخلليجي
إقليم
ل
ا
يف
يجري
دعمه
الكربى
العوا�صم
إعالن
اجلديدة
احلوار
جديد جولة
له
�
حول
يتمحور
ويظهر ذلك بو�ضوح من خالل م�سارعة املتحدثة
يف
�رون
�
ي
الذين
املتك�سبني
بع�ض
من
بكثري
�م
�
ه
أ
�
واملنطقة
البالد
فم�ستقبل
على �أر�ضية �أن يكون حواراً جاداً ذا مغزى يف�ضي �إىل نتائج ترتجم على الواقع
ب��ا��س��م اخل��ارج �ي��ة الأم�يرك �ي��ة ف�ي�ك�ت��وري��ا ن��والن��د �إىل
أنها
ش�
�
من
التي
«احل�صاد»
�ات
�
ق
أو
�
أح�سن
�
من
عليه
هو
ما
على
الو�ضع
ا�ستمرار
ال�سيا�سي البحريني ،وي�شمل يف حلوله كل مكونات املجتمع البحريني.
�إع�لان ت�أييد وا�شنطن �إج��راء االنتخابات الربملانية
عامة
أموال
�
إما
�
أمر
ل
ا
حقيقة
يف
أنها
�
مع
عليها،
اال�ستيالء
يتم
التي
«الغنائم»
زيادة
الفر�صة
هي
العوا�صم الكربى هذه كررت يف ت�صريحات م�س�ؤوليها �أن هذه
ب�ـ�ـ«��ش�ف��اف�ي��ة وح��ري��ة وع��دال��ة ،ووف �ق �اً لأرف ��ع امل�ع��اي�ير
خا�صة
أموال
�
أو
�
باملواطنني.
من
ً
ا
نوع
القول
الأخ�يرة للخروج من عنق زجاجة الأزم��ة ال�سيا�سية ،ويُع ّد هذا
الدولية» ،لكن من املعروف �أن من ميلك ال�سلطة واملال
�دول
�
ج
مناق�شة
يف
بعد
�
أ
�د
�
ب
�
ي
مل
�وار
�
ح
�ات
�
ج
�ر
�
خم
�ن
�
م
متخوف
�و
�
ه
�ن
�
م
ثمة
عنوان
حتت
يت�صرف
التحذير جلميع �أط��راف العمل ال�سيا�سي ،مبن فيهم من
والإعالم ،ميلك قدرة الت�أثري على الر�أي العام وك�سب
فبعد
يعرت�ض،
ماذا
على
اليدري
لكنه
ً،
ا
معرت�ض
ً
ا
عالي
ال�صوت
يرفع
وتراه
أعماله،
�
املك�شوفة.
مواقفه
«الدولة الغنائمية» التي �ستدر عليه املن وال�سلوى مقابل
االنتخابات ،خ�صو�صاً يف ظ��ل واق��ع الفقر والبطالة
وقت
يف
النقا�ش
إجرائية،
ل
ا
اجلوانب
يف
يحبو
يزال
ما
احلوار،
من
عديدة
جل�سات
احلوار
مبفهوم
املتعلق
النقا�ش
حتى اليوم ،خا�ض املتحاورون ثالث جوالت من
يجعل املواطن غري حر يف اختياراته.
قد
فر�صة
يف
أطراف
ل
ا
خمتلف
أداء
�
والعامل
إقليم
ل
ا
يف
الكربى
العوا�صم
تراقب
نهائية
اتفاقات
باعتبارها
خمرجاته
ووجود احلكم كطرف رئي�سي فيه ،وطبيعة
�إن دعوة مر�سي جنحت يف خلط الأوراق ،و�إحداث
ال
َّ�ض.
و
تع
ملزمة جلميع الأطراف ،و�أجندة احلوار ،وحركة الأطراف الفاعلة فيه ،والتمثيل
�شرخ يف �صفوف املعار�ضة ،التي �أعلن بع�ض �أحزابها نية
يف
«الع�صا
ي�ضع
أ
�
بد
الذي
بع�ضهم
جند
أننا
�
إال
�
الطرح،
هذا
مع
االتفاق
ومع
املتكافئ وتزمني مدته ،و�آلية تنفيذ قراراته و�ضماناتها املطلوبة.
امل�شاركة يف االنتخابات (احلزب امل�صري الدميقراطي)،
من
واخلوف
الهلع
حالة
عن
تعرب
كارثية
إعالمية
�
بحمالت
ً
ا
م�صحوب
الدواليب»،
احلكومة
طبيعة
مبعنى آ�خ��ر ،مل يلج املتحاورون يف ل��بّ املو�ضوع املتمثل يف
فيما ا�ستبق التيار ال�شعبي برئا�سة حمدين �صباحي
من
البحرين
ُخرج
ت
احلوار
أطراف
تقاطعات
إىل
أمور
ل
ا
ا�ستتباب
�
بني
�
والتو�صل
�ة،
�
ي
�
ب
�ا
�
خ
�
ت
�
ن
اال
�ر
�
ئ
�دوا
و��ص�لاح�ي��ات ال�سلطة الت�شريعية وت��رك�ي�ب�ت�ه��ا ،وت��وزي��ع ال�
قرار مر�سي ب�إعالن مقاطعته االنتخابات ،بينما عبرّ ت
الزجاجة.
عنق
واال�ستقرار االجتماعي وال�سلم الأهلي ،و�إ�صالح ال�سلطة
عن
ناهيك
الق�ضائية،
�أط��راف �أخ��رى عن مواقف منتقدة لتعجّ ل مر�سي يف
�
بحاجة
�ة
�شجاعة
إىل
�
م
أز
ل
ا
زجاجة
عنق
من
�روج
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�ر،
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يف
ومعاجلة
العام،
واملال
واملايل
املو�ضوعات املعي�شية املف�صلية ،مثل الف�ساد الإداري
قراره «املريب» ،يف ظل مناخ �سيا�سي حمتقن ال ميكن
املحلية
ال�ساحة
حتكم
التي
واملو�ضوعية
الذاتية
املعطيات
تفهم
على
وقدرة
أة
�
وجر
ال�سلم
�
و
إ�شاعة
والبطالة،
�ور
�
الأزم��ات امل�ستفحلة ،مثل الإ�سكان وم�ستوى الأج
�أن جتري فيه انتخابات نزيهة.
والإقليمية ،ويتطلب الأم��ر تهيئة الأج��واء اجل��ادة حل��وار له تبعاته لي�س على
الأهلي عرب حماربة الطائفية والتمييز بكافة �أ�شكاله.
ال�شك �أنها موا�ضيع كربى حتتاج �إىل وعي متقدم من أ�ط��راف احل��وار ليتم امل�ستوى البحريني فح�سب ،بل على املنطقة برمتها ،رغم �صغر اجلزيرة.
ح�سني عطوي

البحرين بين حوار شجاع ..وحصاد الغنـائم
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 55عامًا على أول تجربة وحدوية في التاريخ المعاصر
هل كلما ابتعدنا يف الزمن عن �أول جتربة
وك��ان��ت ال ��وح ��دة يف ال ��واق ��ع ت�ت��وي�ج�اً و�إال ال ميكن ب�ن��ا�ؤه بالقوى التجزيئية
وحدوية يف التاريخ العربي املعا�صر ،ابتعدنا الن �ت �� �ص��ار خ ��ط اال� �س �ت �ق�ل�ال ال��وط �ن��ي ،الب�سيطة لأقطار �صغرية متباعدة.
ول��ذل��ك ،ف��إن قيام وح��دة �سورية وم�صر
ح�ق�اً ع��ن ال��وح��دة ك�ه��دف ب��ذات��ه ،خ�صو�صاً ومقاومة ع��ودة اال�ستعمار� ،أي �أنها كان
أ�ن�ن��ا بعد  55ع��ام�اً ع��ن إ�ع�ل�ان ه��ذه ال��وح��دة ال�ت�ج��اء اال��س�ت�ق�لال ال��وط�ن��ي �إىل م��ا هو طرحت لأول مرة م�س�ألة التنمية والتغيري
(� � 28ش �ب��اط  )1958ب�ي�ن م���ص��ر و� �س��وري��ة� ،أو� �س��ع م �ن��ه؛ م��ا ه��و ق ��ادر ع�ل��ى حمايته االج�ت�م��اع��ي ،يف ح�ين ك��ان ال���ش�غ��ل ال�شاغل
جند �أنف�سنا كعرب أ�م��ام مزيد من االنف�ساخ وتكوين مناعته ،وهو اال�ستقالل القومي� � ،س��اب �ق �اً ل �ل �ق��وى ال� �ث ��وري ��ة ،ه ��و ا� �س �ت �ك �م��ال
وال يتج�سد اال�ستقالل القومي �إال �ضمن اال�ستقالل الوطني والق�ضاء على م�ؤامرات
والتق�سيم وال�شرذمة؟
م�ه�م��ا ق�ي��ل ع��ن ه ��ذه ال ��وح ��دة ،ف � إ�ن��ه ال �صيغ الوحدة املتكاملة ،فالثورة العربية الأح �ل�اف وال �ت �ع��اون م��ع خ�لاي��اه��ا م��ن قبل
ميكن �إال النظر �إليها كحدث عظيم يف تاريخ اع �ت�برت ،وت�ل��ك حقيقة �أق��ره��ا ال�ت��اري��خ بع�ض ال�سلطات احلاكمة؛ ع�سكرية �أو مدنية.
فقد كانت هجمات اال�ستعمار القدمي
الأمة ،ال�سيما �أنها جاءت يف �سياق الأحداث دائماً� ،أن اال�ستقالل الوطني جلزء من
وال �ت �ط��ورات ال �ت��ي ح���ص�ل��ت يف خم�سينيات �أم��ة ال ميكن حمايته �إال �إذا ت�ط��ور �إىل واحل ��دي ��ث ع �ل��ى الأق� �ط ��ار امل �ت �ح��ررة �إب ��ان
ال �ق��رن امل��ا� �ض��ي ،ال ��ذي مت�ي��ز ب�ه�ج��وم وا��س��ع ا��س�ت�ق�لال ق��وم��ي ،ي��وحّ ��د ب�ي�ن الأج � ��زاء اخلم�سينات – ومل يكن هناك �إال �سورية
لال�ستعمار ب�شكليه القدمي واحلديث ،فكان املتحررة من الأمة الواحدة ،ويتعاون على وم���ص��ر – وحت� ��اول إ�ج �ه��ا���ض اال��س�ت�ق�لال
اغت�صاب فل�سطني ع��ام  ،1948وك��ان حلف �شمول هذا التحرر لبقية الأجزاء ،فيتبع ال��وط�ن��ي ال ��ذي ف ��ازت ب��ه ��س��وري��ة �أوالً ،ثم
ب�غ��داد ع��ام  ،1954وك ��ان ح�ل��ف ال�سنتو ع��ام التحرر احل���ض��اري وال�ت�ح��رر ال�سيا�سي ،تبعتها م�صر بعد ث��ورة  23يوليو ،1952
فكانت م�شاريع الأح�ل�اف الغربية وف��راغ
 ،1958وم���ش��روع �أي��زن �ه��اور  ،1958وقبلها
�أيزنهاور حلقات متتابعة يُلقي بها الغرب
كلها حلف الدفاع امل�شرتك وم�شروع النقطة
حول هذين القطرين ،ويحيطهما ب�أنظمة
ال��راب��ع ..وك��ان العدوان الثالثي على م�صر
رجعية �إقطاعية م�ضادة ،ليكبت داخلهما
ع ��ام  ،1956ال ��ذي � �ش��ارك��ت ف�ي��ه ب��ري�ط��ان�ي��ا
منو اال�ستقالل الوطني من �صورة التحرر
وفرن�سا والدولة العربية.
ويف � �س��وري��ة ك��ان��ت �سل�سلة االن �ق�لاب��ات
ال���س�ي��ا��س��ي اخل ��ارج ��ي� ،إىل ب �ن��اء امل�ج�ت�م��ع
الأم�ي�رك �ي��ة والإن �ك �ل �ي��زي��ة ،ب��داي��ة بح�سني تجربة الوحدة درس
املتطور العادل.
وب�ي�ن�م��ا ك��ان��ت � �س��وري��ة من�شغلة بك�شف
الزعيم عام
��.1949اءت ال� � ��وح� � ��دة و�إع � �ل� ��ان هام علينا استيعابه
م�ؤامرات الغرب لإبعاد �أي �سلطة وطنية عن
وب � ��ذل � ��ك ج � � �
اجلمهورية العربية املتحدة ،ذلك �أن ن�ضال كلما واجهنا احتمال
احلكم ،وحماية نظام حكم املزرعة املتخلف،
ك��ان��ت ث��ورة عبد النا�صر يف ال�ق��اه��رة تُنهي
اخلم�سينيات ك��ان وال ي ��زال مت�شبعاً ب��روح
تحقق أي مشروع
امللكية وذيولها ،وت�شرع يف �إج�لاء الإنكليز،
اال��س�ت�ق�لال ال��وط�ن��ي ،ال �ه��ادف �إىل التحرر
وحدوي
وتك�سر ح�صار الأ�سلحة ،وتندفع �أخ�يراً �إىل
من نري اال�ستعمار القدمي ،وقطع الطريق
ت�أميم «ال�ق�ن��ال» ك��ذروة لن�ضال اال�ستقالل
على عودته عن طريق احلكومات املنحرفة
ال��وط �ن��ي ،وا� �س �ت �م��ال � �ش��روط��ه ال���س�ي��ا��س�ي��ة
امل �ت �ع��اون��ة ،وف ��ر� ��ض الأح �ل ��اف ال�ع���س�ك��ري��ة
واالقت�صادية.
والوالء للغرب.
الرئي�سان جمال عبد النا�صر و�شكري القوتلي �إبان اعالن اجلمهورية العربية املتحدة
وه�ك��ذا ف ��إن جتربة ال��وح��دة كما مل تكن
ح��ادث�اً ط��ارئ�اً �أو فوقياً� ،إمن��ا ج��اءت تتويجاً
�إيجابياً جلدلية اال�ستقالل الوطني ،والتي
فجرت الثورة العربية احلديثة منذ مطلع
اخلم�سينات ،كذلك ف�إن حتققها كان م�صدر
من��و ملرحلة ن�ضالية ج��دي��دة ،تكاملت فيها
ظ��روف اال�ستقالل الوطني لأق�ط��ار عربية
جتتاح ال�ب�لاد التون�سية ت���س��ا�ؤالت ع��دي��دة ،ال تقت�صر «لأن�ن��ي ال أ�ج��د فر�صة للنجاح» ،بينما املطلوب حكومة �إىل �سورية ،حيث التورط الفرن�سي �إىل ما فوق الأذنني،
�أ�سا�سية ،و�أ�صبحت هذه نف�سها حلقة �أ�سا�سية
على الف�شل يف معاجلة �أي ملف اجتماعي �أو اقت�صادي ،قادرة على �إدارة الأزمة ومعاجلتها بنجاح.
ً
ا
وجتاهل التقارير الدقيقة ب�أن تون�س متثل خزاناً مهم
يف تاريخ الثورة العربية احلديثة ،ودفعت �إىل
م�ستوى
على
أما
باعتبارهما ال�سبب املبا�شر ال�شتعال م��ا �سمي «ث��ورة هذا من جهة �أ�سا�سية ومركزية وعامة� ،
الن�صرة،
جبهة
لواء
حتت
العاملني
إرهابيني
ل
ا
لت�صدير
منو خطوط تاريخية جديدة ،ما زلنا نعي�ش
ّ�ض،
ي
العر
علي
اجلديدة
ال �ي��ا� �س �م�ي�ن» ،ب ��ل ح ��ول ط��ري �ق��ة احل �ك��م ال �ت��ي ت ��زداد الرئي�س املكلف بت�شكيل احلكومة
و��س�ف��ره��م حت��ت �أع�ي�ن وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ،وبت�سهيل من
يف �سياقها حتى اليوم.
االن �ت �ق��ادات ل�ه��ا ،وال�ت�ظ��اه��رات امل �ن��ددة بتعاظم ب�ش�أن وال��ذي ك��ان وزي��ر الداخلية يف حكومة اجل�ب��ايل ،فدونه ال�سلطات للو�صول �إىل تركيا.
لكن هل انتهى عهد الوحدة العربية حقاً
�أ��س��ال�ي�ب�ه��ا ،ول�ت���ص��ل �إىل الأم �ك �ن��ة احل� ��رام ،ح�ي��ث ب��ات انتقادات كثرية ومتعددة الأوجه ،لأنه مل ينجح يف املهام ال �شك �أن امل ��زاج ال�شعبي التون�سي يطغى عليه القلق
بعد حرب  1967ووفاة رائد الثورة الوحدوية
التهديد كبرياً لال�ستقرار.
املوكلة �إليه يف وزارت��ه التي خربها ك�سجني �سيا�سي مع ال�ك�ب�ير ب�ع��د جت��رب��ة ال�سنتني الفائتتني ع�ل��ى امل�ستوى
جمال عبد النا�صر؟
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ال�سيا�سي لي�س �سوى حلظة التفجري الأوىل
ميكنها تنفيذ الربامج املطلوبة من املجتمع بعيداً عن على التحكم يف و�ضع عام كثرياً ما تبدى �أنه ه�ش و�أكرث عقد �سيا�سي اجتماعي ،يبعد التناحر املرتب�ص بالأفق
جلميع م�شكالت الواقع االنف�صايل ،معنى
الت�صارع ال�سيا�سي غ�ير ال�سبوق يف املجتمع التون�سي من املتوقع على امل�ستوى الأمني ،وهو الو�ضع الأكرث �أرقاً التون�سي.
ذلك �أن التوحيد ال�سيا�سي هو مرحلة �أوىل،
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منذ اال�ستقالل ،انطالقاً من قاعدة ذهبية ب��أن �أ�سلوب لل�شعب التون�سي عموماً ،وللنخبة ال�سيا�سية والفكرية �إن
لكنها املرحلة ال�ضرورية احلا�سمة ،والتي
االئ �ت�ل�اف احل ��زب ��ي�� ،س�ي�م��ا م��ن م �� �ش��ارب خم�ت�ل�ف��ة ،هو خ�صو�صاً� ،سيما �أن عمليات الت�سلح و�صلت �إىل ح��واري
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م��ن دون �ه��ا يبقى احل��دي��ث ع��ن �أي توحيد
الأ�صعب من بني �أ�ساليب احلكم.
حيث
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حكومة
الأزم��ة امل�ستفحلة ،م��ن خ�لال
واجلزائر �أي�ضاً ،هذا بالإ�ضافة �إىل القلق ال��دويل الذي االح�ت�رام وقبول ال��ر�أي املخالف عرب �شرعية توافقية،
التحدي الوحدوي ..ومهما مرت ال�سنوات
بزيادة م�شاركة حزبني �آخرين على الت�شكيلة ،على �أمل عرب عنه ب�صورة ب�شعة وزير الداخلية الفرن�سية بحديثه حتمي م�ستقبل البالد ،تبد�أ يف حتديد موعد لالنتخابات
�ستبقى جتربة اجلمهورية العربية املتحدة
ا�ستيعاب املعار�ضة ،رغم القناعة ب��أن ما كان �صعباً قبل ع��ن «فا�شية �إ��س�لام�ي��ة» ،م�ستغ ًال بع�ض الأح ��داث التي الت�شريعية امل�ؤجلة تكراراً.
مثا ًال وهدفاً.
�أ�شهر� ،سيكون �أ�صعب الآن ،وهذا ما جعل اجلبايل يعلن تقع يف تون�س ،ال �سيما اغتيال املعار�ض الي�ساري �شكري
ق�سم الدرا�سات والتوثيق
يون�س عودة
ب�لا ت��ردد رف����ض قبوله تكليف ت�شكيل حكومة جديدة بلعيد ،فيما مل ي�أت على ذكر ت�صدير امل�سلحني من تون�س

َ
تونس والمخاطر ..وما هو منتظر
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دولي

«الطائرات غير المأهولة» تحتل المكانة األولى
في الحرب الصهيونية  -األميركية على المنطقة ()2/2
يثري ا�ستخدام الطائرات غري امل�أهولة يف العمليات
الع�سكرية القتالية ،موجة من االنتقادات داخل الواليات
املتحدة وخارجها ،على امل�ستوى الر�سمي وال�شعبي ،كما
يدعو احلقوقيون الدوليون �إىل حظرها ،و�إدراجها حتت
خانة ج��رائ��م احل��رب ،لأن بنك ا أله ��داف يكاد ينح�صر
بالتجمعات ال�سكانية املعزولة من ال�سالح� ،أو من �أفراد
وجماعات يت�سلحون ب�أ�سلحة ف��ردي��ة ،مما يفر�ض عدم

ا��س�ت�خ��دام ال�ق��وة امل�ف��رط��ة ،ي���ض��اف �إىل ه��ذه امل�م��ار��س��ات
اجلرمية� ،أن ال��دول «املعنية» بالدفاع عن مواطنيها� ،أو
حما�سبتهم تبعاً للقانون �إذا اقت�ضت احلاجة ،قد تخلت
عن م�س�ؤولياتها ،بح�سب االتفاقات الأمنية مع القوى
املعتدية ،حتت راية «احلرب على الإرهاب».
يف مقالة ن�شرت يف مطلع �شهر �شباط ،ا�ستعر�ضت
املواقف املعرت�ضة على ا�ستخدام الدرونز �ضد املدنيني

العزّل ،كتب ديفيد رود؛ مرا�سل وكالة رويرتز� ،إن الإدارة
ا ألم�يرك�ي��ة تدير برنامج العمليات ال�سرية للطائرات
غري امل�أهولة ب�شكل مناف للقانون ،ومع كل غارة ،تربهن
وا�شنطن �أنها خارجة على القانون ..ولي�س م�ستغرباً �أن
يزداد غ�ضب وا�ستنكار الباك�ستانيني واليمنيني وغريهم،
كلما متادت الواليات املتحدة بقتل النا�س والأبرياء ،بال
غطاء قانوين �أو �أحكام ق�ضائية».

تكتيك «الحرب بال
جنود» المعتمد حاليًا
في الشرق األوسط
استدعى توظيف
الطائرات غير المأهولة
بالمهام القتالية
طائرة من دون طيار حممّلة بال�صواريخ

الدبلوماسية اإليرانية مدرسة للسياسة الدولية
ما يثري الإعجاب يف الدبلوما�سية الإيرانية� ،أنها دبلوما�سية اقتحام توازي
يف ن�شاطها على ال�صعيد الدويل اقتحام الإيرانيني لعامل التكنولوجيا املتطورة،
وت�سجيل �إجنازات رائعة يف هذا امل�ضمار.
مل ت�أتِ دبلوما�سية االقتحام هذه من فراغ� ،أو كمجرد اجتهاد� ،إمنا تطلبتها
ظروف �إيران بعد انت�صار ثورتها ،فوا�شنطن حاولت حما�صرة إ�ي��ران ،بل و�سعت
�إىل تقوي�ض ثورتها بالقوة ،وه��ذا احل�صار املديد هو ال��ذي فر�ض على ال�شعب
الإيراين �أن يبتدع ويبتكر يف خمتلف ميادين التطور ل�ضمان قدرته على ال�صمود،
وللحفاظ على حريته و�سيادته وا�ستقالله ،وللدفاع عن نف�سه.
وم��ن أ�ج��ل مقاربة ه��ذه الدبلوما�سية ،ي�ستطيع امل��رء القول �إن دبلوما�سية
االقتحام الإيرانية تقوم على مبد�أين متوازيني:
 �إحكام العالقة مع ال�صديق ،ورفعها �إىل م�ستوى التحالف اال�سرتاتيجيوم��ا يفر�ضه م��ن ال�ت��زام��ات ،وينجم ع��ن ذل��ك ت�شكيل جبهة �صلبة لي�ست ق��ادرة
على ال�صمود فقط ،لكنها قادرة �أي�ضاً على االت�ساع باكت�ساب �شركاء جدد يف عامل
يتعرّ�ض للتحوالت اجلزئية منها واجلذرية ب�شكل مت�سارع.
 ال�سعي �إىل �إي�ج��اد مواطئ �أق��دام يف العالقة مع الأط��راف غري احلليفة،�سواء باحلفاظ على مواقع الأقدام القائمة� ،أو ب�إيجاد مواقع �أقدام جديدة ،وعدم
ال�سماح ملا هو �سلبي بالطغيان على ما هو �إيجابي ،مهما كان حجم التباين بني
ال�سلبي والإيجابي.
�إن دبلوما�سية �إيران على هذا النحو تنطلق من امل�سائل التالية:
 -1لإي � ��ران �أه��داف �ه��ا اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة امل �ح��ددة وامل�ع�ل�ن��ة وامل �ع �ل��وم��ة ،وع�ل��ى
دبلوما�سيتها �أن ت�خ��دم ه��ذه اال�سرتاتيجية ،والتكتيك املعتمد يف ه��ذا املجال
ي�سعى �إىل مراكمة ا إلجن��ازات الكبرية �أو ال�صغرية على طريق حتقيق الأه��داف
اال�سرتاتيجية ،وال �شك �أن �أول �أه��داف إ�ي��ران اال�سرتاتيجية يتمثل يف ن�صرة
ال�شعب الفل�سطيني املظلوم �إىل �أن ي�سرتد حقوقه ،ومنا�صرة الأ�شقاء يف مواجهة
قوى اال�ستعمار واال�ستكبار ال�ساعية �إىل فر�ض الهيمنة على العامل الإ�سالمي.
 -2إ�ي��ران ت�سعى �إىل اخ�ت�راق احل�صار املفرو�ض عليها ،و�إىل تقلي�ص �آث��ار

العقوبات ،وكل �إجناز حتققه يف هذا ال�سياق ،ومهما كان حجمه ،هو اخرتاق جلبهة
القوى املعادية.
 -3الأنظمة وال�سيا�سات والعالقات عر�ضة للتغيري ،وفق نظرية االحتماالت،
وما دام الأمر كذلك ،ف�إن العالقة القائمة  -مهما كان حجمها ومردودها  -هي
خري من العالقة املقطوعة التي قد ي�صعب �إعادة و�صلها ،و�أن حت�صل على بع�ض
ما ت�شاء خري من �أال حت�صل على �شيء ،و�أن ت�سعى �إىل تطوير عالقة فعلية قائمة
خ ٌري من �أن ت�سعى �إىل بناء عالقة جديدة حتل حمل عالقة كانت قائمة وانقطعت.
 -4مهما كانت الفروق بني ظواهر ال�سيا�سات وبواطنها ،ف�إن التعامل املدرو�س
مع الظاهر والباطن �أف�ضل من القطع الكلي للعالقة ،ومن امل�ؤكد �أن ال�سعي �إىل
توافق كلي على كل �شيء بني الدول هو حلم قد يتعذر بلوغه ،لكن وجود العالقة
ميثل الأ�سا�س الذي ميكن من خالله تطوير التفاهم والتكامل والتعاون مل�صلحة
طريف العالقة ،و�أن يكون الطرف ا آلخ��ر �صديقاً �إىل حد ما ،خري من �أن يكون
عدواً �إىل حد ما.
 -5ثمة اهتمام �إيراين خا�ص بالدبلوما�سية املوجهة �إىل القطاعات ال�شعبية،
خ�صو�صاً ع�ل��ى ال�صعيد ال�ث�ق��ايف ،وال�ع�م��ل ع�ل��ى تنمية ال�ع�لاق��ة ب�ين امل�ؤ�س�سات
الإيرانية وامل�ؤ�س�سات املوازية يف العامل العربي والإ�سالمي من �ش�أنه �أن ي�ؤ�سّ �س
لعالقات �أكرث قوّة ،و�أ�ش ّد �صالبة ،ومن هنا ف�إن دبلوما�سية االقتحام الإيرانية ال
ترتدد يف التوجه �إىل الأحزاب واملنظمات والهيئات وامل�ؤ�س�سات ال�شعبية يف الدول
الأخرى ،بهدف تكري�س عنا�صر التفاهم.
باخت�صار �شديد ،مَن يعرف ما يريد ،ي�ستطيع �أن يتبنّى دبلوما�سية اقتحام
هجومية واعية ،مع مالحظة �أن العالقة بني الهجوم والدفاع هي عالقة جدلية،
حيث يكون الدفاع جزءاً من ترتيبات الهجوم ،ثم �إن حتييد طرف ما هو خري من
تركه ينتقل �إىل طرف الأعداء ،فالأطراف املحايدة هي يف املنظور اال�سرتاتيجي
أ�ق��رب �إىل احلليفة منها �إىل املعادية حتى �أن ج� ّر ط��رف يقف �إىل جانب القوى
املعادية �إىل هام�ش احلياد يُعترب انت�صاراً للدبلوما�سية ،ي��وازي ك�سب حرب وما
تنطوي عليه من تكاليف باهظة.

حممود مرع�شلي

ال �شك �أن هذه االعرتا�ضات «القانونية والأخالقية»
ل��ن ت ��ردع ال �ق��وى الغا�شمة ال�ت��ي ال ت �ت��ورع ع��ن اخ�ت�لاق
الذرائع الواهية لتربير حروبها العدوانية ،وما احلرب
على الإره ��اب �سوى الغطاء ال��ذرائ�ع��ي ال��ذي تت�سلح به
«�إ�سرائيل» وال��والي��ات املتحدة يف احلملة املتجددة �ضد
جميع بلدان املنطقة و�شعوبها ،ومعظم عمليات «الدرونز»
ترتكز يف اغتيال �شخ�صيات ووجهاء ملجرد االدعاء ب�أنهم
�أع�ضاء يف تنظيم «القاعدة» ،ويف تدمري الأحياء ال�سكنية
بحجة وجود عنا�صر من هذا التنظيم.
ق ��د ي �ق �ل��ل ال �ب �ع ����ض م ��ن الأه �م �ي ��ة اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة
ال�ستخدام ال��درون��ز يف العمليات القتالية ،بعد �أن ظل
دوره��ا لفرتات طويلة مقت�صراً على اال�ستطالع وجمع
املعلومات ،غري �أن عقيدة «احل��رب بال جنود» املعتمدة
حالياً يف ال�شرق الأو� �س��ط ،ه��ي التي ا�ستدعت توظيف
الطائرات غري امل�أهولة باملهام القتالية ،وه��ذه العقيدة
ال ت�خ�ت�ل��ف ب � أ�ه��داف �ه��ا ع��ن اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ا ألم�يرك �ي��ة
وال�صهيونية التقليدية ،فهي تبقى قائمة على الغزو
والعدوان واالحتالل.
ل �ق��د �أدرك ال� �ق ��ادة ال�ع���س�ك��ري��ون ��ض�خ��ام��ة امل�ه�م��ات
وا أله��داف املرجوة من احلرب طويلة الأمد� ،ضد بلدان
و�شعوب العاملني العربي والإ�سالمي ،واعرتفوا بعجزهم
عن �إدارت�ه��ا بالو�سائل التقليدية ،فكان �ضرورياً تغيري
اال�سرتاتيجية ،وتخفي�ض الكلفة املالية ،والتقليل من
اخل�سائر يف الأرواح واملعدات �إىل �أدنى حد ممكن ،لأن يف
انتظارهم مهمات �أكرث �صعوبة وتعقيداً� ،أقلها ال�سيطرة
على الكتل ال�سكانية املر�شحة للعي�ش حت��ت االحتالل
ا ألج �ن �ب��ي ،و� �ض��رورة إ�ح �ب��اط ك��ل �أ��ش�ك��ال امل�م��ان�ع��ة و�شل
حركات املقاومة.
�إن ج�م�ي��ع ا ألب �ح��اث التقنية امل��وج�ه��ة ل��دع��م العمل
ال�ع���س�ك��ري ،وال �ت��ي مت��ول�ه��ا وت��رع��اه��ا وزارت� ��ا ال��دف��اع يف
« إ���س��رائ�ي��ل» و أ�م�يرك��ا ،ت�سعى لإي�ج��اد تطبيقات ت�ضمن
�سالمة ق��وات االح�ت�لال أ�ث�ن��اء وج��وده��ا يف حميط معاد
يكتظ ب��ال���س�ك��ان ،بحيث تنتفي احل��اج��ة �إىل امل��واج�ه��ة
املبا�شرة حتت �أي ظروف ،فت�ضاعف ا�ستخدام الروبوتات
امل��وج �ه��ة ع��ن ب �ع��د ،وم�ن�ه��ا ال ��درون ��ز ،ك�م��ا زوّد اجل�ن��ود
والعمالء ب��أدق الو�سائط لتح�سني الر�ؤية واال�ستطالع
واالت �� �ص��ال ،ك��ي ي�ظ�ل��وا ع�ل��ى م�ع��رف��ة م�سبقة ،وت��وا��ص��ل
م�ب��ا��ش��ر ،ب�ك��ل ت�ف��ا��ص�ي��ل اخل���ص��م وحت��رك��ات��ه ،وتقلي�ص
«املجازفة» �إىل ال�صفر.
�إن � �ص �ن��اع ال � �ق� ��رار يف ح �ك ��وم ��ات ال � � ��دول ال �ع��رب �ي��ة
والإ�سالمية ،ويف معظم القوى ال�سيا�سية ،غافلون كلياً
عما يُع ّد للمنطقة من خمططات و�سيناريوهات خطرية،
وبد ًال من �أن يطالبوا بحظر ا�ستخدام الدرونز ،ورف�ض
ال��ذرائ��ع الواهية لقتل الأب��ري��اء ،نراهم يعينون القوى
املعادية يف حروبهم الإجرامية ،ويقدمون لهم القواعد
ال�سرية والعلنية ل�شن الغارات �ضد �شعوبهم حتت غطاء
«احلرب على الإرهاب».
ه ��ل ي � ��درك احل� �ك ��ام امل �ت �ع ��اون ��ون م ��ع ال � �ع ��دو� ،أن �ه��م
�سيخ�سرون يف ال�ن�ه��اي��ة ك��را��س��ي احل �ك��م ،بينما تتحقق
الأه ��داف التو�سعية للحركة ال�صهيونية العاملية على
ح�ساب كياناتهم الفا�شلة؟ �إن دوائر احلركة ال�صهيونية
ه ��ي ال �ت��ي ت �ق��ود امل��رح �ل��ة ب �ك��ل ت�ف��ا��ص�ي�ل�ه��ا ،مب ��ا فيها
التحري�ض على احل��روب الداخلية والبينية ،والرتويج
للحروب العدوانية الأجنبية ،وحتديد عقيدتها ،وتطوير
ا�سرتاتيجيتها ،بل وت�صنيع �أدوات�ه��ا التقنية والب�شرية
على ال�سواء.

عدنان حممد العربي
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رأي
القانون المأزق

وطنه طائرة ..ولو طار الوطن
الرئي�س �سعد احل��ري��ري ي��رى الوطن
من فوق؛ يغرّد ويحرّك فريقه الأزرق عن
بُعد ،وي��درك �أن ال ع��ودة له �إىل لبنان يف
املدى املنظور «وال�سما زرقا».
خ���س��ر م�لاع�ب��ه وج�م��اه�ير م��د ّرج��ات��ه،
وفقد ال�سيطرة على الكُرة ،و َدفَع بفريقه
ل � ّل �ع��ب يف � �س��اح��ات الآخ � ��ري � ��ن ،مل �ح��اول��ة
ا�سرتداد ما لي�س له ،يف حماولة للتعوي�ض
عن خ�سائره املدوّية ،وكائناً ما كان قانون
االنتخاب ،فال �إمكانية لعودته �إىل �ساحاته
التقليدية التي باتت «مقاطعات» م�ستقلة،
وحم � � ��اوالت «ال �ق��وط �ب��ة» ع �ل��ى ال �ق��ان��ون
الأرث��وذك���س��ي ل��ن تُنتج ق��ان��ون�اً �آخ��ر يُعيد
الأمور �إىل الوراء.
ي��رى من طائرته دخّ ��ان حرائق وطن،
لكنه كعادته لي�س و��س��ط ال�ن��ار ،ومل يعد
لديه ما يخ�سر أ�ك�ثر مما خ�سر ..مناطق
ع � ّك��ار ب��ات��ت خ ��ارج ال���س�ي�ط��رة ،وب ��ات ملعني
املرعبي وخالد ال�ضاهر الكلمة الف�صل،
و� �س��ط ق ��اع ��دة ��ش�ع�ب�ي��ة مل ي�ح���س��ن �سعد
احل��ري��ري احل �ف��اظ عليها وخ��رج��ت عن
ط��وع��ه ،وب��ات��ت ف �ت��اوى ال�ت�ط�رّف وح��ده��ا
حاكمة ال�ساحة ،وا�ستُكملَت ب�ـ«الإع�لان -
ال�ف�ت��وى» ال���ص��ادر ع��ن «ح��زب التحرير»،
ال ��ذي ح� �رّم مب��وج�ب�ه��ا ع�ل��ى «ال�ن���ص��ارى»
الإت �ي��ان ب�ـ�ن��واب�ه��م الـ ،64وم��ن ع�ك��ار �إىل
طرابل�س ،التي خلعت عنها رداء الزعامات
ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة ،وط� �غ ��ت ن ��زع ��ة ال �ت �ط �رّف
و«االنف�صال» على �شارعها بقيادة ال�شهّال
وب� �ك ��ري وال ��راف� �ع ��ي ،وب ��ات ��ت اخل �ط��اب��ات
املت�شدّدة وحدها القابلة للت�سويق ،يف بيئة
�أعلنت القطيعة مع جبل حم�سن واالنفتاح
على جغرافية « إ�م ��ارة اخل�لاف��ة» ،م��روراً
بعكار وو�صو ًال �إىل «الق�صري» ال�سورية.
و�ضع ال�ساحة ال�صيداوية لي�س �أف�ضل
ح��ري��ري �اً ،واخل �ط��اب امل �ت �ط �رّف وال�غ��ري��ب
عن القيم اللبنانية والأدب�ي��ات ال�سيا�سية
ال��ذي يعتمده أ�ح�م��د الأ� �س�ير ،ال��ذي و�إن
ب ��دا م��وجّ �ه �اً ل �ـ«ح��زب �إي � ��ران» وال��رئ�ي����س
ب� �رّي وال �ع �م��اد م�ي���ش��ال ع ��ون ،ف�ه��و أ�ي���ض�اً
ي��دخ��ل ��ض�م��ن �إط� ��ار امل ��زاي ��دات امل��ذه�ب�ي��ة
على �سعد احلريري ،ال��ذي خ�سر ال�ساحة

وات�ه��ام��ات ب��ال�ع��ودة �إىل االن�ع��زال�ي��ات على
ل���س��ان أ�ك�ب�ر ان �ع��زايل م��ذه�ب��ي «ك��ان�ت��وين
ال �ت��وجّ ��ه» ك��ول�ي��د ج�ن�ب�لاط ،ال ��ذي يف كل
قانون انتخابي ي�صنّف نف�سه حالة خا�صة،
وي�ل�وّح بخ�صو�صية اجلبل ال��درزي ،وك��أن
الطائفة ال��درزي��ة الكرمية لي�ست لديها
زعامات تقليدية �أخرى ،وال قواها ال�شابة
املثقّفة ق��ادرة على ممار�سة ال�سيا�سة ،من
منطلق لبناين عروبي هو �أ�ص ًال تاريخها
النا�صع يف اجلبل اللبناين.
و�أي�ضاً ما هو �أخطر يف تغريدات �سعد
احل��ري��ري وت���ص��ري�ح��ات ول�ي��د جنبالط،
�أن الأول يحلّل لنف�سه ولفريقه دعم �أهل
ال�سُّ نة من «كو�سوفو» �إىل �سورية ،والثاين
ين�صّ ب نف�سه زعيماً على دروز ال�سويداء
واجلوالن والداخل «الإ�سرائيلي» ،ويندّدان
مبي�شال عون والقادة امل�سيحيني الآخرين
ملجرّد �أنهم يطالبون بحقوق امل�سيحيني
امل�سلوبة يف وط��ن ه��م ��ش��رك��اء �أ�سا�سيون
فيه ،حقوق �سرقتها «احلريرية» لتعطي
لتيّارها ُب�ع��داً وطنياً ج��ام�ع�اً ،واختطفها
جنبالط للإبقاء على م�سيحييّ اجلبل،
خ�صو�صاً العائدين منهم� ،أهل ذمّة لديه
ناخبني ونواباً..

المشهد «الفولكو -درامي» على الساحة السياسية اليوم ،يدعو إلى «لعب
العب» ،ثم توجيه الس���ؤال بإلحاح إل���ى المعنيين ،وفي طليعتهم
الفأر في ّ
الحكوم���ة والمجل���س النيابي؛ الملعب ال���ذي تدور الكرة في���ه ،فيما حارس
ثم يرمي بها إلى المجهول المتمثل باللجنة
المرم���ى يلتقطها رفعًا للعتبّ ،
الفرعي���ة  -التي ال حول لها وال طول ،هل من نيّ ���ة أو رغبة أو إرادة فعلية في
إجراء االنتخابات النيابية في موعدها؟
إذا كان الج���واب باإليج���اب ،فلماذا هذا التباطؤ ،ب���ل التواطؤ على هدر
الوقت ،وصو ًال إلى الوقوع في محظور المهل الدستورية؟
الحية ووطنيتكم التي
النواي���ا الصادقة كان يجب أن تملي على ضمائركم ّ
ال غبار عليهما ،الش���روع ب���درس قانون انتخابي جديد للب�ل�اد والعباد ،غداة
تسلمكم سلطاتكم التشريعية والتنفيذية منها كمجلس نيابي وكحكومة..
ال أن تتغاضوا عن األمر طوال ثالث سنوات ونصف ،لتسلموا أنفسكم «لحبل»
الوقت الذي بدأ بالتضييق على خناقكم ،فإذا بكم تسارعون بل تسرعون إلى
«شرائه» بأثمان ال تليق بشعب حرّ سيّ د مستقّ ل ،وال بوطن هو مدرسة تحتذي
ف���ي الديمقراطية وحقوق اإلنس���ان ،س���يما أنه مضى على ص���دور المبادئ
اإلصالحية التي تش���كل المنطلقات واألسس ألي قانون زهاء ثالثة وعشرين
عامًا..
فأين أنتم م���ن لبنان الجمهوري���ة الديمقراطية البرلماني���ة ،التي تقوم
عل���ى احترام الحري���ات العامة وفي طليعته���ا حرية ال���رأي والمعتقد؟ أين
أنتم من مقولة الش���عب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر
المؤسس���ات الدستورية؟ ما ردّ كم على الفقرة الخامسة من مقدمة الدستور:
«النظام قائم على مبدأ فصل الس���لطات وتوازنها وتعاونها»؟ لماذا تتعامون
وال تأخذون بنص الفقرة الرابعة في «اإلصالحات السياسية» ،والتي تؤكد أنّ
الدائرة االنتخابية هي المحافظة؟
األس���ئلة عينها نوجهه���ا إلى طاولة الح���وار الوطني ..م���اذا أنجزت بعد
سنواتك الست :على الصعيد السياسي والعسكري واالقتصادي واالجتماعي
والتربوي؟ والسؤال األهم ،ماذا فعلت على صعيد المواطنة ،بتقديم الهوية
اللبنانية ،واالنتماء إلى الوطن لبنان ،على ما عداه من والءات؟
تقدمًا ملموس���ًا على واحد من هذه المسارات ،لما توقفنا اليوم
فلو أنَّ ثمة ّ
العقد المقيمة والمتجذرة في نفوسنا،
أمام عقدة القانون االنتخابي ،غير أنَّ ِ
حالت ف���ي الماضي وتحول اليوم وس���تحول في المس���تقبل ،دون النهوض
بالوطن وإنسانه عبر سن تش���ريعات وقوانين الئقة بإنسان العصر ،ألنّ هذه
العق���د والهواجس أظهرت تفوقها على منطق العقل ،وإرادة الحياة الواحدة
ِ
إن هي موجودة فعالً ..
ل���ذا على اللبنانيي���ن الذين يتحلقون حول الموائد م���ن طاولة الحوار إللى
الن���دوة النيابية إلى مجل���س الوزراء إلى س���ائر موائد المناس���بات العامرة
والزاخرة بالطيبات والوطنيات ..التحلي بالجرأة األدبية والمكاش���فة بصراحة
وموضوعية حول األسباب والمس���ببات الحقيقية التي تقف خلف عدم وضع
اإلصالحات الدس���تورية موضع التنفيذ ،س���يما أنه ما من ق���وى خارجية في
تمسك بالبلد أو تصادر القرار الوطني ،هذا إذا ما صدق حدسنا!
ُ
الوقت الراهن
وكي ال نتهم بالتنظير دون العمل ،فإليكم اقتراح قانون انتخابي هو مزيج
الحل والرّ بط والصدقية والوطنية.
بين األكثرية والنسبية لعلّ ه يفيد أهل ِّ

�أمني �أبو را�شد

نبيه الأعور

الوفاء بات م�ستحي ًال على البطون اخلاوية والوعود اخلائبة والزعيم الغائب

ال�صيداوية ،لأن الوفاء للرئي�س الراحل
لا ع�ل��ى
رف �ي ��ق احل ��ري ��ري ب� ��ات م�� �س �ت�ح �ي� ً
ال �ب �ط��ون اخل ��اوي ��ة وال� ��وع� ��ود اخل��ائ �ب��ة،
والتنمية الغائبة و«الزعيم» الغائب.
نواجه الرئي�س �سعد احلريري بحقائق
ووق ��ائ ��ع ال ي��رغ��ب ب ��إدراك �ه ��ا ،وم�ن�ه��ا �أن
ان�ت�خ��اب��ات اخل�لاي��ا ال�ط�لاب�ي��ة والنقابية
تعك�س ن�سبياً حجم القاعدة ال�شعبية لأي
ح��زب �سيا�سي �أو زعيم �شعبي ،فكيف �إذا
ك��ان الرئي�س احلريري خائفاً من �إج��راء
ان �ت �خ��اب��ات لأع �� �ض��اء امل�ج�ل����س الإ� �س�لام��ي
ال�شرعي الأعلى ،ال��ذي ميتلك فيه حالياً
�أك�ثري��ة مريحة ،وي�ب��دو �أن أ�ي��ة انتخابات
مقبلة �ستفتح م�ع��رك��ة ال ��س��اب��ق ل�ه��ا مع
امل�ف�ت��ي ق�ب��اين ،و�أن �إخ ��راج نهايتها لي�س
بيد احل��ري��ري بقدر ما هو بعهدة ر�ؤ�ساء
احلكومات ال�سابقني وتفاهماتهم مع دار
الفتوى؟!
لكن لعل ما هو �أخطر يف التغريدات عن
بُعد للرئي�س احل��ري��ري ،هي يف مواجهته
للقانون الأرثوذك�سي ،حيث ك�شّ ر فريقه
الأزرق عن �أنيابه وت�ب�رّ �أ من احللفاء ،يف
ردّة فعل غري م�س�ؤولة ،وتلقى العماد عون
�أقذع التهم الطائفية لأنه يطالب مبا هو
ح ّق للم�سيحيني يف �سلّة الآخرين ،وباتت
وح��دة البلد مهدّدة على ل�سان ال�سنيورة،

ال �أحد يخالفني القول ب�أن الهيئات واملنظمات نحيل الأم ��ر ك��ي ي�صلح بينها؟ ال أ�ق���ص��د هنا �أن
ال��دول�ي��ة والإق�ل�ي�م�ي��ة ،م�ث��ال هيئة الأمم املتحدة �أط��رح �س�ؤا ًال فقهياً ،ف�أنا �أدرك �أن القر�آن الكرمي
وجمل�س الأمن التابع لها ،وجامعة الدول العربية� ،أو��ص��ى امل��ؤم�ن�ين ،يف آ�ي��ات ع��دي��دة ،كيف يتدبرون
ومنظمة الدول الإ�سالمية ،قد �أثبتت عجزها عن �أمور �إ�صالح ذات البني ،كما ال �أملك �أي �أوه��ام �أن
القيام مبهامها «املعلنة» منذ ن�ش�أتها ،و�أنها كلما «امل�ت��ورط�ين املحتملني»�� ،س��واء م��ن ال�سيا�سيني �أو
ت��دخ�ل��ت يف � �ش ��ؤون م��ن ي�ت��وج��ب عليها رع��اي�ت�ه��م ،املفكرين ،يف �أي �صراع مذهبي �أو طائفي ،ما كانوا
وتوجيهم نحو ال�سالم وال�صالح ،ومقاتلة «الفئة ليدعوا اىل التقاتل� ،أو الإن �خ��راط فيه ،ل��و �أنهم
الباغية» ،كلما ا�ستعرت بينهم نار الفنت واحلروب ،كانوا يف الأ�صل ملتزمني مبا تفر�ضه �أحكام الدين
فال تنطفئ حتى ت�أتي على كل �شيء ،بينما ينحاز احلنيف.
اجلمع �ضد «الفئة املظلومة» ،وتنقلب املعايري ر�أ�ساً
وعليه ،ف�إن فر�ضية احتمال التقاتل املذهبي بني
على عقب.
امل�سلمني ،تفرت�ض �أي�ضاً ب�أن املتورطني والداعني
�إن الأع � � ��داء ،ال��ذي��ن ي ��دب ��رون امل �ك��ائ��د ل�ل�أم��ة للفتنة هم جمرد �أدوات م�أجورة ومرهونة لأعداء
لتمزيفها وتفتيتها وت��أج�ي��ج �صراعاتها البينية ،الأم ��ة ،ومب��ا �أن العقيدة ا إل��س�لام�ي��ة ال ت��وف��ر �أي
ق��د ينجحون �أخ�ي�راً يف الإي�ق��اع ب�ين �أب��رز مكونات م�سوغات للتقاتل بني �أتباعها ،بل حترّمه ،وحتذر
الأم� ��ة ،ف�ي�ب��د�أ ال�ت�ق��ات��ل ع�ل��ى ن�ط��اق وا� �س��ع ،فلمن م��ن ال�ف�تن ،وت��دع��و �إىل ال��وح��دة يف ك��ل ن�صو�صها

و أ�ح �ك��ام �ه��ا ،فعلى امل� ؤ�م�ن�ين ب�ح��ق ،وه��م الغالبية
العظمى من �أبناء الأمة بكل مذاهبها� ،أن ي�شككوا
ب��أي خطاب يدعو �إىل التقاتل وال�ف�تن ،حتى و�إن
لب�س يف ظاهره لبو�س ال��دي��ن ،وتلفظ مبفرداته
املنتقاة بطرق اخلداع والغوغائية.
ويف �ضوء عجز الهيئات واملنظمات ،يبقى من
واج��ب ه��ذه الغالبية العظمى من أ�ب�ن��اء ا ألم��ة �أن
والف�صل يف ا ألم��ور امل�صريية،
ْ
حل� َك��م
يكونوا ه��م ا َ
وق��د يت�ساءل البع�ض ،كيف لهم �أن يحكموا بني
املتخا�صمني واملتقاتلني ،وكيف يعينون املظلوم،
ويقاتلون الفئة التي «بَغتْ » ،وهم م�سلوبو الإرادة،
وقرارهم مُ�صادر من هذا احلزب �أو ذاك� ،أو من هذا
احلاكم امل�ستبد والعمالء امل�أجورين �أو غريهم؟
يف �إجابتي على هذا الت�سا�ؤل� ،أطرح �س�ؤا ًال ب�سيطاً،
هل �أجمعت الأم��ة يف يوم على مبايعة هذا احلزب

�أو ذاك احل��اك��م� ،أم �أن كليهما فر�ضا �سيطرتهما،
و�صادرا القرار يف حلظة غفلة؟ ال �شك �أن الأمة مل
تبايع يوماً حاكماً ظاملاً �أو حزباً م�ضلالً ،و�إن طال
عهدهما عقوداً من الزمن امل�سروق ،كما مل تر�ضخ
لإرادة الأع� ��داء ،و�إن ط��ال �أم��د معاناتها م��ن نري
االح�ت�لال ،و�صربها على احل��رم��ان ،ومهما بلغت
الت�ضحيات على طريق احلرية واخلال�ص.
قد يقلل الكثريون من وزن وت�أثري البيعة التي
متنحها الأم ��ة ل�ق�ي��ادات�ه��ا �أو حتجبها ع�ن�ه��م ،وال
يدركون �أن «حق البيعة»� ،أو ما ي�سمى اليوم « ت�أمني
البيئة احلا�ضنة» ،ميلكه �أبناء الأمة دون غريهم،
ويظل ال�سالح الأم�ضى ،حتى و�إن بقي هذا ال�سالح
حبي�س الأفئدة فرتات طويلة ،ف�سي�أتي زمن جتهر
ب��ه احل �ن��اج��ر والأل �� �س �ن��ة ب���ص��وت ه� ��ادر ،وت�ت�ك��ات��ف
ال�سواعد والأيدي لفر�ضه على �أولياء الأمور.
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حلوم اخليل

ت���ش�ع�ب��ت ق���ض�ي��ة ال �ع �ث��ور ع �ل��ى حل��م خ �ي��ل يف
وج�ب��ات الزان �ي��ا ج��اه��زة يف �أوروب� ��ا ،و�أث ��ارت ج��د ًال
وامتعا�ضاً كبرياً ،كونها مت�س بال�سالمة الغذائية
وكان �سبق �أن �أثريت ف�ضيحة مماثلة يف بريطانيا،
للأوروبيني ،تكرر الأمر يف �أكرث من بلد �أوروبي ،حيث يعترب تناول حلوم اخليل من املحرمات ،و�أدى
وب��د ًال من تناول وجبات جاهزة على اعتبار �أنها الأمر �إىل �سحب الوجبات من ال�سوق يف فرن�سا ،والتي
حتتوي على حلم بقري ،تبني �أنها حتتوي على يفرت�ض �أن�ه��ا بلد املن�ش�أ لهذه اللحوم ،ويف ال�سويد
حل��وم اخليل ،يف ه��ذا ا إلط��ار� ،سجلت ف�ضيحة يف �أي�ضاً ،وكذلك الأمر يف رومانيا ،حيث توجد �شركات
بريطانيا ،ثم يف فرن�سا ،وج��رى توجيه اتهامات م�صنعة للأغذية التي حتتوي على حلوم اخليل.
�إىل م�سلخ يف رومانيا على �أنه م�صدر اللحوم مع
و�أع�ل�ن��ت ��ش��رك��ة «��س�ب��ان�غ�يرو» ال��س�ت�يراد اللحوم
تهديدات بفر�ض عقوبات.
يف ج�ن��وب غ��رب فرن�سا �أي���ض�اً ،التقدم ب�شكوى �أم��ام
امل �ف��ارق��ة �أن اجل �م �ي��ع ح � ��اول ال�ت�ن���ص��ل من الق�ضاء �ضد مزودها الروماين ،وقالت ال�شركة التي
امل �� �س ��ؤول �ي��ة وال �ت �ه ��رب م ��ن حت �م��ل ت �ب �ع��ات ه��ذه قذفت ك��رة ال�ن��ار خ��ارج ملعبها« :ا�شرتينا حل��م بقر
الق�ضية ،التي تعترب من الق�ضايا النادرة �أوروبياً� ،أوروبي املن�ش�أ و�أعدنا بيعه� ،إذا كان الأمر يتعلق بلحم
نظراً لت�شدد االحت��اد الأوروب��ي يف ق�ضايا �سالمة خيل فعالً ،ف�سنحا�سب املزود الروماين» ،لكن مديرها
الغذاء وال�شروط الغذائية.
مل يك�شف عن ا�سم املزود الروماين ،م�ؤكداً �أنه لي�س يف
�ساد الغ�ضب واالمتعا�ض ال���ش��ارع الأوروب ��ي حوزته ،وهو �أمر يكاد يكون م�ستحيالً� ،إذ كيف يعقل
ب�ع��د ف�ضيحة حل ��وم اخل �ي��ول ال �ت��ي ت�سللت �إىل �أن ي�شرتي اللحوم من مزود ال يعرف حتى ا�سمه.
وجباتهم م��ن حيث ال ي ��درون ،لتذكر بف�ضيحة
وا��س�ت�م��ر ت��را��ش��ق االت �ه��ام��ات� ،إذ �أع�ل�ن��ت �شركة
حلوم احلمري التي انك�شفت العام املا�ضي يف بع�ض «ك��وم�ي�ج��ل» الفرن�سية املتخ�ص�صة يف �صنع وجبات
ال��دول العربية كاجلزائر وم�صر ،حيث تبني �أن جملدة� ،أن اللحم مو�ضوع ال�شكوى ،ي�أتي من رومانيا
بع�ض اجل��زاري��ن ي�ل�ج��ؤون �إل�ي�ه��ا ك��ون�ه��ا �أرخ����ص ع�بر �سبانغريو ال�ت��اب�ع��ة ملجموعة ب��وج��ول ..م��ع �أن
تكلفة من حلم البقر.
وجبات الالزانيا املعنية التي وجدت يف فرن�سا معدة
�ة،
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ا
�ول
�
ي
�
خل
ا
�وم
�
حل
أ�م ��ا يف ف�ضيحة
يف اللوك�سمبورغ لدى فرع كوميجل حتديداً.
فقد تورطت �أكرث من �شركة كربى ،ولي�س فقط
وف�سر وزي��ر ال���ش��ؤون اال�ستهالكية الفرن�سي،
جمموعة جزارين حمليني ،بعد بريطانيا ،انتقل بونوا هامون ،احتواء منتجات جمموعة بوجول على
ا ألم��ر �إىل فرن�سا ،حيث عرث على وجبات الزانيا حلم اخليل ،ب�أنها «ح�صلت على اللحوم املجمدة من
جاهزة حتتوي على حلوم اخليل ب��د ًال من حلوم تاجر قرب�صي� ،أعطى ال�صفقة �إىل تاجر يف هولندا،
البقر ،واملفارقة �أن ال�شركة امل�س�ؤولة تهربت كلياً ومت تزويد هذا الأخري باللحوم من م�سلخ وجزار يف
من حتمل امل�س�ؤولية يف هذه الق�ضية� ،إذ �إن الأمر رومانيا».
�سيكلفها دف��ع الكثري م��ن التعوي�ضات الباهظة
ويف الإطار نف�سه� ،أعلنت �شركة فندو�س ومقرها
�ة
للمت�ضررين ،وق��د أ�ع�ل�ن��ت امل�ج�م��وع��ة ال�غ��ذائ�ي� يف لندن نق ًال عن ر�سالة ملزودها الفرن�سي كوميجل،
ال�سويدية «فندو�س» عرب فرعها يف فرن�سا� ،أنها �أن ق�ضية حلم الأح�صنة هذه قد تعود «�إىل �شهر �آب
�ستتقدم ب�شكوى �ضد جم�ه��ول على �إث��ر العثور  »2012وهو ما �أثار غ�ضباً متزايداً لدى امل�ستهلكني.
على حلم اخليل يف منتجاتها التي يفرت�ض �أنها
حتتوي على حلم البقر فقط ،وق��ال املدير العام
دفاع روماين
ل�شركة ف�ن��دو���س  -فرن�سا يف ب�ي��ان أ�� �ص��دره عرب
الف�ضيحة« :ل�ق��د وق�ع�ن��ا �ضحية خ��دع��ة ،هناك
م��ن جهتها ،ب ��د�أت روم��ان�ي��ا ال��دف��اع ع��ن نف�سها،
�ضحيتان يف ه��ذه الق�ضية :فندو�س
وامل�ستهلك،
وق��ال رئي�س جمعية روماليمنتا ال�ت��ي ت�ضم ر�ؤ��س��اء
ال�شركة
أن
�
ً
ا
معترب
�سنتقدم ب�شكوى �ضد جمهول»،
�شركات امل��واد الغذائية يف روم��ان�ي��ا�« :أن��ا مت�أكد من
هي �ضحية هي الأخرى.
�أن امل�ستورد الفرن�سي ك��ان يعرف �أن الوجبة لي�ست

م�صنوعة من حلم البقر ،لأن حلم احل�صان له طعم
ول��ون ون�سيج خ��ا���ص» ،وبالتايل فهو اتهم ال�شركات
الفرن�سية والربيطانية وال�سويدية ،ب�أنهم ا�شرتوا
من رومانيا حلوم خيل ،لكنهم يتن�صلون من الأمر
هرباً من املالمة.
ور�أى �أن هناك يف رومانيا ثالثة م�سالخ لذبح
الأح �� �ص �ن��ة وت �� �ص��دي��ر ال �ل �ح��م �إىل دول يف االحت ��اد
الأوروب��ي ،خ�صو�صاً فرن�سا و�إيطاليا ،ويعود اللجوء
�إىل حلم الأح�صنة على الأرجح لأ�سباب مالية ،فلحم
اخليل «�أرخ�ص بكثري من حلم البقر» ،كما �أو�ضح.
و�أع�ل�ن��ت وزارة ال��زراع��ة ال��روم��ان�ي��ة م��ن جهتها،
�أن�ه��ا جت��ري حتقيقاً يف الق�ضية ،ويف فرن�سا� ،أعلنت
�إدارة مكافحة االحتيال التابعة لوزارة االقت�صاد� ،أنها
فتحت هي الأخ��رى حتقيقاً لتحديد م�صدر الغ�ش،
وق��ال وزي��ر ال��زراع��ة �ستيفان لو ف��ول�« :إن �أي عملية
غ�ش ،ت�شكل خط�أ ي�ضر بالثقة املمنوحة ملجمل الفرع،
وينبغي معاقبتها بقوة».
ه ��ذا وت �ع �ت��زم ب��ري�ط��ان�ي��ا �أي �� �ض �اً درا� �س��ة امل���س��أل��ة
احل�سا�سة املتعلقة ب�إمكانية تتبع املنتجات ،والتي هي
يف قلب الف�ضيحة.
وكانت اندلعت الق�ضية يف منت�صف كانون الثاين
الفائت ،عندما عرثت ال�سلطات الإيرلندية على حلم
الأح�صنة يف حلم مفروم منتج يف بريطانيا و�إيرلندا،
ومت ت�سويقه يف هاتني الدولتني ،وحتولت ف�ضيحة
حلم اخليل املكت�شفة يف بع�ض املنتجات� ،إىل �سل�سلة
ف�ضائج اجتاحت �أوروب��ا� ،إذ �سرعان ما وج��دت حلوم
اخليل يف �شطائر �شركة �إ�سبانية خم�ص�صة للربغر
حلم خيل عو�ضاً عن البقر ،وكانت متاحة للبيع يف
متاجر «تي�سكو» و«اي�سلند» يف بريطانيا ،ومتاجر
�أخرى يف �إيرلندا كذلك ،وتفاقمت الف�ضيحة عندما
وج��د حل��م اخل �ي��ل يف م�ن�ت�ج��ات الزان �ي��ا ف�ي�ن��دو���س يف

بريطانيا وفرن�سا الحقاً ،وك�شفت نتائج االختبارات
لعينات منها� ،أن حلومها هي من اخليل عو�ضاً عن
البقر ب�أكرث من  60يف املئة من تركيبها.
م�ؤامرة غذائية
و�أ�شار وزي��ر البيئة الربيطاين �أوي��ن باتري�سون
�إىل �أن ق�ضية حلوم اخليل «م�ؤامرة الحتيال جنائي،
�إذ مت ا�ستبدال منتج ب��آخ��ر» ،يف حني ح��اول املتحدث
ال��ر��س�م��ي ب��ا��س��م رئ�ي����س ال� ��وزراء ال�بري �ط��اين ،ديفيد
ك��ام�ي�رون ،ت�ه��دئ��ة خم ��اوف امل�ستهلكني ق��ائ�ل�اً « :ال
توجد خطورة على ال�صحة العامة ب�سبب تناول حلوم
اخليل ،و�إن وزي��ر ال�صحة �أ�شار �إىل �أن��ه ال توجد �أي
تهديدات لل�صحة العامة منها».
وبالفعل تاريخياً اعتمدت الكثري من ال�شعوب
املتنقلة يف �آ�سيا على حلم اخليل يف حياتها اليومية،
ويتميز بلونه الأح�م��ر ال��داك��ن �أو املائل �إىل ال�سواد،
وتنعك�س م��ن �سطحه ملعة زرق��اء �إذا ع��ر���ض للهواء،
وي �� �س��ود ل��ون��ه �إذا ع��ر���ض ��س�ط�ح��ه م ��دة م��ن ال��زم��ن
ل�ل�أر���ض ،ول��ه رائ�ح��ة غ�ير مقبولة ،ويتميز بنعومة
خيوطه ودقتها.
ويف�ضل ا�ستخدام حل��م اخل�ي��ول الفتية ،والتي
ي �ق��ارب ع�م��ره��ا ال �ع��ام�ين ،وي�ت��م ط�ه��ي حل�م�ه��ا ،وم��ن
مميزاته احتوا�ؤه على كمية كبرية من الغليكوجني،
ما يجعله �أ�شبه مبخزن للطاقة ،و�إن كان حلم اخليل
لي�س خطراً من الناحية ال�صحية على الإن�سان� ،إال
�أن الكثري من ال�شعوب ترف�ض فكرة تناوله لي�س يف
�أوروبا وحدها ،بل يف عدد من الدول العربية وال�شرق
�أو��س�ط�ي��ة �أي���ض�اً ،ويحمي ال�ق��ان��ون ح�ق��وق امل�ستهلك
مبعرفة حمتويات ما ي�شرتيه من �أي منتج ،لذا باتت
ال�شركات املنتجة متهمة ب�إخفاء املحتويات من عن
املل�صقات املرفقة مبنتجاتها ،ومن املرجح �أن يتقدم
الكثري من املواطنني الأوروبيني الذين وقعوا �ضحية
تناول حلوم اخليول من دون �أن يدركوا ذلك ،بدعاوى
ق�ضائية للمطالبة بتعوي�ضات ،حتى و�إن مل يلحق
بهم ال�ضرر اجل�سدي ،بل ميكن �أن يقا�ضوا ال�شركات
املعنية ب�سبب ال�ضرر النف�سي الالحق بهم ،وب�سبب
�إخفاء معلومات غذائية عنهم وت�ضليلهم.

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

قب�سات من موروث التوا�صل
الل�ساين عند املبدعني القدماء
ال مي�ك��ن مل��ن ي ��روم درا� �س��ة الفن
ال�ل�ف�ظ��ي �أن ي�ت�ن��اول��ه خ ��ارج منظور
ت��وا��ص�ل��ي ،ف�ك��ل ��س�ل��وك ل�ف�ظ��ي ال بد
ل��ه م��ن م � ��آل ،وك��ل ر��س��ال��ة ال ب��د لها
من وظيفة ،وق��د ت ��ؤدي �إىل وظائف
خمتلفة ه��رم �ي �اً ،و�إن ال�ت�ع��رف على
مواقع خمتلف هذه الوظائف هو من
عمل الل�ساين.
�إن ال �ل �ج��وء �إىل ال�ف�ك��ر ال�ل�غ��وي
ال� �ق ��دمي ع �ن��د ال� �ع ��رب أ�م� � ��ر ح�ت�م��ي
لت�أ�صيل الأ� �ش �ي��اء ،و�إرج� ��اع احل�ق��وق
�إىل �أهلها ،وامل�ع��ارف املبهمة ت�ستنري
مب��ا��ض�ي�ه��ا ال �ع �ت �ي��ق ،ف �ل �ط��امل��ا �شغلت
اللغة الليايل احلالكة يف ذلك الزمن
امل ��وغ ��ل ال �ت��ي ع��ا���ش ف�ي�ه��ا م�ب��دع��ون
أ�ح � ّب��وا ال�ع��رب�ي��ة ب� إ�خ�لا���ص وح��اول��وا
معاجلة ال�ظ��واه��ر اللغوية معاجلة
متعددة الأبعاد� ،آخذين بعني االعتبار
ال�ت�راب ��ط ال �ق��ائ��م ب�ي�ن اخل���ص��ائ����ص
ال �� �ص��وري��ة ل �ل �ع �ب��ارات وخ���ص��ائ���ص�ه��ا
ال�ت��داول�ي��ة� ،أي بلغة امل�ح��دث�ين :فكر
قائم على مبد�أ الوظيفة.
فاللغة العربية من «�أو�ضح �صور
الن�شاط احل�ضاري للمجتمع ؛ �إذ هي
حم�صلة تامة لكل �ضروب الفكر يف
موروث املجتمعات ،وقد اعتنى �أهلها
بها منذ �أن عرفها الوجود ،بداية من
�أول نق�ش حفرته �أنامل ذلك الرائد
امل �ج �ه��ول يف ح �� �ض��ارة ب��اب��ل و�آ�� �ش ��ور،
وزاده � ��ا اهلل ��س�ب�ح��ان��ه � �ش��رف �اً ومنعة
ف�ألب�سها رداء اخللد والعزة».
وك ��ان حم �ق �اً م��ن ق ��ال« :ول ��و �أن

م � ؤ�ل��فَ ح��د امل�ن�ط��ق ب�ل��غ زم��ان�ن��ا ه��ذا
حتى ي�سمع دق��ائ��ق ال�ك�لام يف الدين
وال �ف �ق��ه وال �ف��رائ ����ض وال �ن �ح��و ،ل�ع� َّد
نف�سه من البكْمِ �أو ي�سمع كالم ر�سول
اهلل و� �ص �ح��اب �ت��ه ألي� �ق ��نَ �أن ل�ل�ع��رب
احلكم َة و َف��ْ��ص� َل اخل �ط��اب» ،ويكفينا
ع��زاً وف�خ��راً ن��زول ال�ق��ر�آن ال�ك��رمي }
بل�سان عربي مبني{ ،قال ابن قتيبة:
«و إ�من��ا يعرف ف�ضل القر�آن من كرث

ن�ظ��ره ،وات���س��ع علمه ،وف�ه��م مذاهب
ال�ع��رب وافتتانها يف الأ��س��ال�ي��ب ،وما
خ�ص اهلل به لغتها دون جميع اللغات،
ف�إنه لي�س يف جميع الأمم �أمة �أوتيت
من العار�ضة والبيان وات�ساع املجال
ما �أوتيته العرب» ،ولهذا يرى معظم
العلماء القدماء �أن الأمة التي ت�سمى
«العرب» لي�س ببعيد �أن يكون �سميت
ع��رب�اً م��ن ه��ذا القيا�س ،لأن ل�سانها

الــمــقــــتــــرحـــــــــــات والــتـــــوصــيـــــــــــــات
 -1اللغة العربية هي القالب الل�ساين الذي ا�ستوعب  -3ال مي �ك��ن ل�لات �� �ص��االت احل��دي �ث��ة وت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
كالم اهلل �سبحانه وتعاىل ،وهي ل�سان النبي حممد املعلومات �أن ت�صهر روع��ة اللغة وقد�سيتها ،بل هي
�صلى اهلل عليه و�آل��ه و�سلم ،وال�ع��رب الف�صحاء ،لذا و�سائل ثبات ودميومة �إذا �أح�سن العرب ا�ستغاللها
أ�خ��ذ تعلمها ودرا�ستها والتوا�صل بها �سلوكاً عبادياً وتوظيفها ،و�إن�ت��اج الربامج التعليمية والثقافية يف
م ��أج��وراً ،و�أدل ��ة ه��ذا ال�سلوك كثرية منها :انعكا�س التلفاز واملذياع تهتم باللغة العربية ون�شرها ب�أ�سلوب
امل�ظ�ه��ر ال �ع �ق��دي ل�ل�ع��رب�ي��ة ع�ل��ى ت�ع��ام��ل ال �ن �ح��اة مع �شيٌق ونافع ،بل بناء حمطة �أو قناة ف�ضائية تبثّ روح
الن�صو�ص اللغوية �سواء يف طريقة نقلها وروايتها ،حب العربية مب�ساحة امل�سل�سالت والأفالم الأخرى.
وه��ي «ط��رق التحمل والأخ��ذ و��ش��روط ال ��راوي»� ،أما  -4العناية بفن الرتجمة لأن��ه مفتاح ال�ب��واب��ة بني
يف �شكل معاجلتها وهو اال�ستنباط العقلي ،لذا يجب احل�ضارات والتبادل املعريف للعلوم واالبتكارات.
العمل على تن�شيط �أهمية املجامع اللغوية والعلمية  -5إ�ق��ام��ة ال � ��دورات ال�ل�غ��وي��ة امل���س�ت�م��رة ال �ت��ي تعنى
يف البالد العربية والإ�سالمية.
بت�صحيح ال�ك�ت��ب ال��ر��س�م�ي��ة م��ن ال�ن��اح�ي��ة ال�ل�غ��وي��ة
 -2الإ�شراف املبا�شر من الكوادر املتقدمة يف اجلامعات للموظفني يف دوائ ��ر ال��دول��ة وامل��ذي�ع�ين يف القنوات
ال�ع��رب�ي��ة ع�ل��ى و��ض��ع امل�ن��اه��ج التعليمية وال�ترب��وي��ة الف�ضائية.
املعا�صرة بالتن�سيق مع وزارات الرتبية والتعليم يف  -6تفعيل الب��رام��ج ال�ت�ل�ف��ازي��ة اخل��ا��ص��ة ب��الأط�ف��ال
الدول العربية.
وتعويدهم على النطق ال�صحيح.

�أعرب الأل�سنة ،وبيانها �أجود البيان.
وه ��ذا ك�ت��اب �سيبويه يحمل لنا
�أ��س��ال�ي��ب اخل �ط��اب ال�ن�ح��وي العربي
اخلال�ص ،فلو دق��ق الناظر نظره يف
الآراء ال�ع��دي��دة ومنها ر�أي �سيبويه
يف اجلملة وم�ف�ه��وم ال �ك�لام ،لوجده
ي �ت �� �ش��اب��ه م ��ع ال ��درا� � �س ��ات احل��دي �ث��ة
ال �ت��ي ع�ن��ت بتحليل اخل �ط��اب ونحو
الن�صو�ص ،فهو بحق كتاب يف التحليل
اللغوي لعلوم العربية.
وكتب البالغة القدمية واحلديثة
اهتمت بالوظيفة البيانية يف حتديد
الأفكار بدقة واال�ستدالل والرتتيب،
و�أه �م �ي��ة ق� ��درة امل�ت�ك�ل��م ع�ل��ى م��راع��اة
أ�ح � ��وال امل�خ��اط�ب�ين وا إلي� �ج ��از وع��دم
الإطناب والعناية بالأ�سلوب ،وبذلك
كان البيان �أحد �أهم الو�سائل يف عملية
الإي�صال وتطور الداللة عن طريقها.
التوا�صل ال�شفوي
وه� ��ي درج � ��ة ح �� �س��ا� �س��ة وخ �ط��رة
وم �ه �م��ة يف ت ��اري ��خ ت �ط��ور ال �ع��رب �ي��ة،
وق��د ا�صطلح عليه ال�ق��دم��اء بالنقل
وال�سماع ،وهو الأخذ املبا�شر للغة من
ناطقيها؛ �إذ ع �وّل اللغويون العرب
ع�ل��ى امل �ن �ط��وق م��ن ال�ل�غ��ة ف��ا��س�ت�ن��دوا
�إىل امل���ش��اف�ه��ة وال�ت�ل�ق��ي ،وه��ي ر�صد
الظاهرة اللغوية عن كثب� ،أحاطوا

ال�ل�غ��ة ال�ق��دمي��ة «امل �ث��ال �ي��ة» ب��احل��دود
ال ��زم ��ان� �ي ��ة وامل� �ك ��ان� �ي ��ة ل �ف �� �ص��ل ل�غ��ة
االحتجاج من لغة املولدين.
وع � �ل� ��ى ال � ��رغ � ��م م � ��ن امل � ��دون � ��ات
ال �� �ض �خ �م��ة ال� �ت ��ي و� �ص �ل��ت إ�ل� �ي� �ن ��ا يف
جمريات اخلطاب النحوي ،ومعاين
امل� �ف ��ردات ال�ه��ائ�ل��ة ودواوي� � ��ن ال�شعر
الأ��ص�ي�ل��ة ،وت ��راث اللهجات العربية
ال�ق��دمي��ة� ،إال «�أن ال��ذي انتهى �إلينا
م��ن ك�ل�ام ال �ع��رب ه��و الأق � ��ل» ،فمما
يروى عن �أبي عمرو بن العالء قوله:
«ما انتهى �إليكم مما قالته العرب إ� ّال
�أقلّه ،ولو جاءكم واف��راً جلاءكم علم
و�شعر كثري» ،ولهذا قال ابن فار�س:
«و�أحر بهذا القول �أن يكون �صحيحاً،
ألن��ا ن��رى علماء اللغة يختلفون فيِ
كثري مما قالته العرب ،فال يكاد واحد
منهم ُي �خ�ّب�رّ ع��ن حقيقة َم��ا خولف
ف �ي��ه ،ب ��ل ي���س�ل��ك ط��ري��ق االح �ت �م��ال
وا إلم�ك��ان» ،وهنا تربز م�س�ألة مهمة،
وهي �أن ت�أكيد الكوفيني على ال�سماع
يف التقعيد النحوي هي من ال�شواهد
اخلال�صة على االجت��اه التوا�صلي يف
ال��در���س اللغوي عند ال�ع��رب ،ب�شرط
�أن يتم ال�سماع والأخ ��ذ املبا�شر من
الناطقني املثاليني «الف�صحاء» ،و�أن
ي�ك��ون ال�ن��اق��ل «ال� ��راوي» ميتلك �أذن �اً
واعية ودقيقة لتمييز الأ�صوات.
وث � ّم��ة م � آ�خ��ذ �سجلها امل�ح��دث��ون
ع�ل��ى ال �ق��دم��اء يف ح���ص��ر ال�ف���ص��اح��ة
لبع�ض ال�ل�ه�ج��ات ال�ع��رب�ي��ة القدمية
و�إهمال بقية اللهجات التي كان يتكلم
بها كثري م��ن ال�ع��رب ال�ق��دم��اء ،ومن
ت�ل��ك امل � آ�خ��ذ اخل �ل��ط ب�ي�ن م�ستويات
الأداء اللغوي واللهجي دون تفريق
بني اللهجات القبلية وما ينتمي �إىل
اللغة الف�صحى «املثالية».
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ك��ل م��ا ي�شوب
التوا�صل ال�شفوي ،لكنه يبقى �أ�سهل
أ�ن � � ��واع ال �ت��وا� �ص��ل و أ�� �س ��رع �ه��ا ف�ه�م�اً
و إ�ب�ل�اغ� �اً ،ي �ق��ول ال � ��رازي« :احل�ك�م��ة
يف و� �ض��ع ا ألل� �ف ��اظ ل �ل �م �ع��اين :وه��ي
�أن ا إلن �� �س��ان خ�ل��ق ب�ح�ي��ث ال ي�ستقل
بتح�صيل جميع مهماته ،فاحتاج �إىل
�أن يعرف غريه ما يف �ضمريه ليمكنه
ال�ت��و��س��ل ب��ه �إىل اال��س�ت�ع��ان��ة بالغري،
وال ب � ّد ل��ذل��ك التعريف م��ن طريق،
والطرق كثرية مثل الكتابة والإ�شارة
وال�ت���ص�ف�ي��ق ب��ال�ي��د واحل��رك��ة ب�سائر
الأع�ضاء� ،إال �أن �أ�سهلها و�أح�سنها ،هو
تعريف ما يف القلوب وال�ضمائر بهذه
الألفاظ.
من م�ؤمتر «اللغة العربية ..من خماطر
اجلمود �إىل تداعيات التجديد»
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ُ ّ
مهارات تمكنك
من االنسجام مع اآلخرين
االنطباع الأول يدوم ،لذا احر�صي ،عند احلديث
مع الآخ��ري��ن �أول م��رة يجب �أن تلتفتي �إىل كلماتك
االفتتاحية ب ��أول احل��دي��ث ،وال تهملي �آخ��ر املحادثة
التي تعلق يف ذاكرة م�ستمعيك ،ليدوم االنطباع الأول
والأخري لدى الآخرين.
يقول ا�ست�شاريو العالقات الإن�سانية« :حتى و�إن
�أ�صاب ال�ضعف ج�سم حديثك ،فاعلمي �أن االفتتاحيات
واخلامتات املمتازة �ست�ساعدك على التغلب على �أي
وه��ن ب�ي�ن�ه�م��ا» ،حم��ذري��ن م��ن �أن تفتتحي حديثك
مث ًال بكلمة «�أه�لاً» ،فتلك افتتاحية قاتلة خالية من
الإثارة ،ثم ف�إن املحادثة لن تتحرك قيد �أمنلة ،بل �إن
املفتاح الأ�سا�سي لالفتتاحية الناجحة هو جذب انتباه
الآخر على الفور ،و�إذا �أردت ملحادثتك النجاح ،و�أردت
�أن تنتفعي بها فعليك ا�ستخدام ال�ط��رق ال�سحرية
لبدء الأحاديث مع الغرباء.
�إن �أف���ض��ل و��س�ي�ل��ة ل �ب��دء حم��ادث��ة م��ع �شخ�ص
غريب عنك متاماً ،و�إ�شعاره بالراحة ال�شديدة يف
حديثه معك ،هي �أن ت�سوقي له جماملة� ،أو تر�ضي
غروره� ،أو ت�شعريه كما لو �أنه �أهم �شخ�ص يف العامل،
فعاملي كل �إن�سان على �أنه �أهم �شخ�ص يف الوجود،
ول��ن ت�شعري بال�سعادة نتيجة ذل��ك ،لكن �سيكون
ل��دي��ك ع��دد أ�ك�ب�ر م��ن الأ��ص��دق��اء يبادلونك نف�س
ال�شعور.
افتتاحيات ..وخامتات ناجحة
�إذا قمت بهذا ،ف�سرعان ما ين�سجم معك الطرف
الآخ� ��ر ب�شكل ال ت�ت��وق�ع�ي�ن��ه ،و�إل �ي��ك ب�ع����ض الأم�ث�ل��ة
واملهارات لتوظيف هذا الأ�سلوب:
• لطاملا كنت مولعة ب�أجهزة الكمبيوتر ،ولكنني ال
�أدري طريقة عملها ،و�إنني �أعرف �أنك خبرية يف هذا
امل�ج��ال ،هال �أطلعتني باملزيد ح��ول ه��ذا املو�ضوع؟..

ميكنك ا�ستخدام هذه االفتتاحية يف �أي جمال عملي.
• لطاملا متنيتُ �أن �أعلم املزيد عن �سوق الأوراق
املالية وجمريات الأمور فيه ،هال �أطلعتني على املزيد
ح��ول مهنتك ك�سم�سار �أ�سهم ،وطبيعة العمل الذي
تقوم به ..ميكنك ا�ستخدام هذه االفتتاحية لأي نوع
من الوظائف واملهن.
• مل أ� َر يف ح�ي��ات��ي �أج �م��ل م��ن ه ��ذا احل � ��ذاء ،هال
�أخربتني بنوع اجللد امل�صنوع منه؟
• ا�سمك يذهلني حقاً ،هال �أطلعتني على �شيء حول
�أ�صله ومعناه.
• مل ي�سبق يل �أن قابلتُ معلمة مل �أ�ستمتع باحلديث
�إليها ،لأنني دائماً ما �أتعلم �شيئاً جديداً ،هال �أطلعتني
على املزيد من تخ�ص�صك.
• �إنك تتمتعني بلون ب�شرة رائع حقاً ،ليتني �أبدو
مثلك ،ولكنني دائ�م�اً م��ا �أحت��ول �إىل ال�ل��ون الأح�م��ر
القاين كما حاولت ..ما �سرُّك؟
الثناء واجب
على الرغم من متكّنك من ا�ستخدام افتتاحيات
ك�لام�ي��ة أ�خ� ��رى� ،إال �أن �ن��ي اك�ت���ش�ف��تُ �أ ّن ط��رح ��س��ؤال
�إيحائي لدفع الآخر للكالم عن نف�سه وعن اهتماماته
ال�شخ�صية �أكرث ال�سبل ثقة ،حلث الآخر على الكالم
معك بطالقة.
ر ّك � ��زي ب�ب���س��اط��ة اه �ت �م��ام��ك ع �ل��ى م��ا ي�ه�ت��م به
الطرف الآخر �أكرث من �أي �شيء ،ال على ما تهتمني
ب��ه أ�ن ��ت ،و�إذا ك�ن��ت جتهلني خلفية الآخ ��ر مت��ام�اً،
ميكنك �أن ت�سوقي لها جماملة مثنية على �سرتتها،
�أو حذائها� ،أو ت�سريحة �شعرها ،وميكنك كذلك �أن
تثني على جموهراتها �أو ملب�سها �أو جمالها.
ال يهم كيفية القيام بهذه اخلطوة �أو ما �ستقولينه
مادمت �سترُ �ضني غرور الآخر� ،إذا �أ�شعرتيه ب�أهميته،

فت�أكدي من النجاح يف مهمتك ،وهذه �أف�ضل و�سيلة يف
ي �ق��ول ف�ي�ل�ي�ي��ت يف ك �ت��اب��ه« :ه � ��ذا مل مي �ث��ل �أي
العامل لبدء حمادثة مع �شخ�ص غريب عنك متاماً ،م�شكلة �إذا �أمنت نف�سك باختيار مو�ضوع منا�سب من
وت�أكدي �أن الآخ��ر �سيذكرك ب�صفتك �شخ�صاً مثرياً اهتمامات الن�ساء املف�ضلة التي تتمثل يف (العائلة
لالهتمام ومتحدثاً رائعاً.
وال�ب�ي��ت والأح �ف��اد  -ال�صحة ال�سليمة  -ال�ع�م��ل �أو
الوظيفة  -ال�ترق��ي والتقدم  -التقدم ال�شخ�صي -
كيف نتحدث مع اجلن�س الآخر؟
املالب�س والت�سوق  -اال�ستجمام  -ال�سفر).
�أما �أقل املو�ضوعات �إثارة بالن�سبة �إىل الن�ساء فهي
يعتقد الرجال �أن احلديث مع امل��ر�أة �أم��ر �صعب( ،ال�سيا�سة  -الدين  -كرة القدم  -املالكمة).
حيث ينتابهم القلق من احلديث يف �أمر غري منا�سب
�أم��ا املو�ضوعات التي ت�ستهوي الرجال أ�ك�ثر من
ي�ساء فهمه ،وال��رج��ال امل�ت��زوج��ون ع��ادة م��ا ينتابهم غريها ،فتماثل ب�صورة مده�شة تلك التي ت�ستهوي
�شعور باال�ضطراب عندما يتحدثون مع امر�أة عزباء ،الن�ساء ،بالإ�ضافة �إىل الريا�ضة وال�سيا�سة ،كما �أنهم
خ�صو�صاً يف ح�ضور زوجاتهم.
يهتمون باملالب�س واملو�ضة �أو الت�سوق.

ِ
أنــت وطــــــفــــــــــلــك

كيف تتعاملين مع غضب األطفال
غالباً ما مير الأطفال بنوبات من الغ�ضب التي ت�ستمر ب�شكل
يومي خالل مرحلة امل�شي البطيء ،وما بعدها من مراحل النمو،
وقد تكون نادرة احلدوث عند بع�ض الأطفال الآخرين ،ولتتعريف
�إىل كيفية التعامل مع غ�ضب الأطفال �إليك التفا�صيل التالية:
• جتنُّب حدوث نوبات الغ�ضب والع�صبية
مهما كانت قابلية طفلك كبرية للتعر�ض للنوبات الع�صبية� ،إال �أن
ب�إمكانك جتنبها ومنعها ،من خالل تنظيم حياته� ،إذ يجدر بك دائماً
جتنب حدوث تلك النوبات ،من دون تخطي حدود التعامل الهادئ مع
�صغريك ،لأن الأمر لن يكون يف �صالح �أي منكما ،و�إذا كنت م�ضطرة
�إىل �إجبار طفلك على فعل �شيء ال يرغب فيه �أو منعه من �أمر حمبب
لديه ،حاويل �أن تفعلي ذلك ب�أق�صى لباقة ممكنة ،وح�سن ت�صرف.
• ماذا تفعلني يف حالة حدوث نوبة من الغ�ضب لطفلك؟
تذكري �أن ث��ورة طفلك العارمة ترعبه رعباً جماً ،واحر�صي
على �أال ي��ؤذي نف�سه �أو ي��ؤذي �أي �شخ�ص �أو �شيء آ�خ��ر ،ولو خرج
طفلك من �إح��دى تلك النوبات الع�صبية ليكت�شف �أن��ه قد �ضرب
ر�أ�سه بعنف� ،أو قام بخرب�شة وجهك �أو ك�سر مزهرية ورد ،ف�سريى
هذا التخريب برهاناً على قوته الهائلة ،ودلي ًال على عدم قدرتك
على ال�سيطرة عليه و�إبقائه �آمناً عندما يكون خارجاً عن �شعوره.
ميكنك املحافظة على �سالمة طفلك يف هذه الأثناء �إذا قمت
بالإم�ساك به برفق على الأر�ض ،وعندما يهد أ� يجد نف�سه بالقرب

منك ،وي��رى �أن �شيئاً مل يتغري مع ه��ذه العا�صفة ،و�شيئاً ف�شيئاً فال تغريي ر�أيك وت�سمحي له باخلروج يف ذلك احلني ،و�إذا كنت
�سي�سرتخي ويلج�أ �إىل ح�ضنك ويرمتي بني ذراعيك ،و�سرعان ما قد عزمت على اخل��روج للتم�شية معه قبل ح��دوث نوبة الغ�ضب
تتحول �صرخاته �إىل نحيب ،وهنا يكون قد حتول الوح�ش الغا�ضب والع�صبية ،فالتزمي بقرارك بعد �أن يهد�أ مرة �أخرى.
ال ت��دع��ي ن��وب��ات غ�ضب طفلك ت�سبب ل��ك الإح ��راج وت�ضطرك
�إىل طفل مثري لل�شفقة ،فهو قد �أتعب نف�سه من ال�صراخ و�أخافها
�إىل معاملة مميزة �أم��ام الأغ ��راب ،حيث يخ�شى العديد من الآب��اء
بالأفعال ال�سخيفة� ،أما الآن فقد حان وقت الراحة.
وقد ال يطيق بع�ض الأطفال �أن يتم م�سكهم �أثناء نوبة الغ�ضب والأمهات من حدوث نوبات الغ�ضب لأطفالهم يف الأماكن العامة،
والع�صبية ،فيقودهم احل�صار اجل�سدي �إىل م�ستويات �أعلى من لكن يجب �أال جتعلي طفلك ي�شعر مبخاوفك ،ف ��إذا كنت متتنعني
الغ�ضب ،مما يزيد الأمر �سوءاً ،ف�إذا كانت ردة فعل طفلك مماثلة عن �أخذ طفلك �إىل املحل يف اجلوار حتى ال يثور ثورة عارمة طالباً
مل��ا �سبق و�صفه ،ال ت�صري على ال�سيطرة اجل�سدية عليه ،فقط احللوى� ،أو تعاملينه بلطف م�صطنع عند وجود زوار ،حتى ال تت�سبب
قومي ب�إزالة �أي �شيء قد يك�سره ،وحاويل حمايته من �إحلاق الأذى املعاملة العادية يف �إث��ارة بركان الغ�ضب ،ف�إنه �سرعان ما �سيالحظ
اجل�سدي بنف�سه ،وال حتاويل جمادلة �أو معار�ضة طفلك ،واعلمي م��ا ي�ح��دث ،وعندما ينتبه طفلك �إىل �أن لنوبات غ�ضبه اخلارجة
�أنه �إىل حني مرور نوبة الغ�ضب والع�صبية ب�سالم ،ف�إن طفلك غري عن ال�سيطرة ت�أثرياً على �سلوكك جتاهه� ،سيتعلم ا�ستغاللها ،مما
يدفعه �إىل متثيل نوبات غ�ضب ن�صف م�صطنعة والتي تُعد طابعاً
قادر على ا�ستخدام عقله.
مميزاً للأطفال املدللني يف �سنّ الرابعة ،والذين مل يعتادوا التعامل
بطريقة �سليمة.
• ال تغ�ضبي عندما يغ�ضب
ال تردي على �صراخ طفلك ب�صراخ� ،إن ا�ستطعت ،فالغ�ضب معدٍ
للغاية ،وقد جتدين نف�سك أ�ك�ثر غ�ضباً مع كل �صرخة ي�صدرها • التعامل بعفوية
افرت�ضي �أن طفلك لن يُ�صاب بنوبات من الغ�ضب والع�صبية،
طفلك ،لذلك ح��اويل �أال ت�شرتكي معه يف ذل��ك ،و�إن فعلت رمبا
�ستطول فرتة الثورة العارمة ،وبعدما ق��ارب طفلك على الهدوء �أي ت�صريف وك�أنك مل ت�سمعي قط بهذه الأ�شياء ،ثم تعاملي معها
عند حدوثها على �أنها فا�صل مزعج �أثناء �أحداث اليوم العادية..
�سيح�س بنربة الغ�ضب يف �صوتك فيبد�أ من جديد.
ّ
• حافظي على ثبات ر�أيك
�سيتحول طفلك �إىل �إن���س��ان ع��اق��ل وق ��ادر على ال�ت��وا��ص��ل ،فقط
�إذا غ�ضب طفلك ب�سبب عدم �سماحك له باخلروج �إىل احلديقة ،امنحيه الوقت الالزم حتى يحقق ذلك.
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الثوم يخفض البروتين الدهني في الدم ..ويساعد على الهضم
ُي �ع��رف ال �ث��وم ب ��أن��ه «ع �� �س��ل الإن �� �س��ان
الفقري» ،لأنه ا�ستُخدم لعالج العديد من
الأمرا�ض والآالم واملتاعب ،واعتاد النا�س
رب �ط��ه ح ��ول ال��رق �ب��ة م �ل �ف��وف �اً يف قطعة
قما�ش للوقاية من الربد.
ل �ق��د ق � � �دّر ال �ي��ون��ان �ي��ون وال� ��روم� ��ان
ال� �ث ��وم ح ��ق ت �ق��دي��ر ب �� �س �ب��ب خ���ص��ائ���ص��ه
العالجية ،وقد �أعلن الفيل�سوف اليوناين
«ه�ي�ب��وق��راط» ذات م��رة �أن ال �ث��وم «م�ل�ّي�نّ
�سريع و�أي�ضاً مد ّر للبول» ،كما �أنه العالج
الروحاين من قدمي الأزل يف الهند ،وما
زال يُ�ستخدم حتى الآن ،ويقال �إنه واقٍ من
التهاب املفا�صل ،واال�ضطرابات الع�صبية،
وق� ��د ا� �س � ُت �خ��دم �أي �� �ض �اً يف ت �� �س �ك�ين �آالم
االلتهاب ال�شُّ عَبي ،وذات الرئة ،وداء الربو،
والإنفلونزا «نزالت الربد» و�أمرا�ض الرئة
الأخ� ��رى ،ول�ط��رد ال �غ��ازات والطفيليات،
وا� �س � ُت �خ��دم �أي �� �ض �اً ك �ع�لاج ل�لا��س�ت�ن���ش��اق،
وه��و ف�ع��ال ل�ع�لاج ال���س�ع��ال ال��دي�ك��ي ل��دى
الأط �ف��ال ،وك��ان��ت رائ�ح�ت��ه احل ��ادة جت��ذب
البدائيني ،حتى اعتقدوا �أنها قوة العالج
ال�ساحرة ،واعتقد بع�ض القدماء �أن الثوم
فيه �سر ال�شباب الأبدي ،حتى �أنهم �أعطوه
لعمال بناء الأهرامات لكي يحافظوا على
�صحتهم ون�شاطهم.
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن ال�ث��وم يُ�ستخدم
كعالج منذ �آالف ال�سنني ،لكن ما نزال يف
املرحلة الأوىل لفهم تركيبه الكيميائي
و�أ�سباب وكيفية ا�ستخدامه كعالج ،و�أكدت
الأبحاث العقاقريية والتجارب التحليلية
االدع� � � ��اءات ال �ط �ب �ي��ة ال �ت��ي ُت �ع ��زى �إل �ي��ه،
وي�ح�ت��وي ال �ث��وم ال �ط��ازج ع�ل��ى احل��ام����ض
الأم�ي�ن��ي وي�سمى «�أل�ي�ن» ،وعندما تقطع
ر�أ�س الثوم يتفاعل «�ألني» مع �إنزمي ي�سمى
«�أليناز» الذي يحول «�ألني» �إىل «�ألي�سني».
ال� �ث ��وم ع��ام��ل ق� ��وي � �ض��د ال�ب�ك�ت�يري��ا
ب��رائ �ح �ت��ه امل �م �ي��زة ال �ن �ف��اذة ،وه ��و ب ��دوره
ينق�سم �إىل عدة مكونات عالجية م�ضادة

ل �ل �ف �ط��ري��ات ول�ل�ت�ج�ل��ط ال ��دم ��وي ،متنع
ح��دوث اجللطة وتكتّل ال��دم ،لأنها جتعل
رقائق الدم �أقل لزوجة ،كما ي�ساعد الثوم
على تقليل �ضغط ال��دم �أي���ض�اً ،ورج��وع�اً
�إىل ه��ذه اخل��وا���ص ،تتجلى ف��ائ��دة الثوم،
ف� ُي���س�ت�خ��دم يف ع�ل�اج �أم ��را� ��ض ال���ش��ري��ان
التاجي ،وا�ضطراب �ضربات القلب.
ك�م��ا أ�ظ �ه��رت ال �ت �ج��ارب ال�ت��ي �أج��ري��ت
على الأرانب� ،أن زيت الثوم يقلل من (�إل.

طــريـقـة اللعـب

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

دي�.إل) يف ال��دم ،وه��و ال�بروت�ين الدهني
امل�ن�خ�ف����ض ال �ك �ث��اف��ة� ،أو ال�ك��ول�ي���س�ترول
ال �� �ض��ار ب��ال���ص�ح��ة ال ��ذي ي�ل�ت���ص��ق ب�ج��دار
ال �� �ش��ري��ان ال �ت��اج��ي ،وي��زي��د م��ن �أخ �ط��ار
الإ� �ص��اب��ة ب ��أم��را���ض ال �ق �ل��ب ،ويف ال��وق��ت
نف�سه ويف املقابل يزيد من «�إت�ش .دي� .إل»
وه��و ال�بروت�ين الدهني املرتفع الكثافة،
�أي الكولي�سرتول املفيد ال��ذي ال يلت�صق
بجدار ال�شريان التاجي.

وقد �أعطي بع�ض املر�ضى ب�أمرا�ض
ال �ق �ل��ب يف درا�� �س ��ات حت�ل�ي�ل�ي��ة ع���ش��رة
ف�صو�ص من الثوم يف اليوم ملدة �شهر،
و�أظ�ه��رت ه��ذه ال��درا��س��ات زي��ادة امل��واد
ال�ضارة للتكتل يف الدم.
و�أظهرت �أي�ضاً جتارب معملية �أن
ع�صري ال �ث��وم ي��وق��ف من��و البكترييا
ال�ضارة واالختمار والفطريات ،عالوة
على �أنه يعتقد �أن الثوم له ت�أثري فعال

� 5 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1شركة نفط اماراتية (معكو�سة)
 /خ�صم
1
 6يف وقت مت�أخر من هذا امل�ساء /
2
ع�ضو يف الوجه
� � 7ش ��يء ت��رم �ي��ه يف ال �ب �ح��ر ك�ل�م��ا
3
اح �ت �ج��ت �إل �ي ��ه (ك �ل �م �ت��ان)  /ن�صف
�ساهر
4
 8إ�ج��اب��ة  /مهم �أو �سار على غري
5
هدى  /ن�صف مبني
 9ي��و��ص�ل��ك م��ن ب�ي�ت��ك �إىل عملك
6
وبالعك�س دون �أن يتحرك  /غلى املاء
 10ن�صف فرقة � - /أ�شرتيه مبايل
7
و ال �أدخله داري

8
9
10

عـــامـــودي

 1ميزان  /توهج ونور يف ال�صباح
 2في�ض امل��اء  /اللبا�س التقليدي
الغربي3ظالم (م �ع �ك��و� �س��ة) � /أب��و
�أفــقــي
االمراء
 1ميني  /اجلزء الذي ي�ؤكل من نبات ق�صب ال�سكر (معكو�سة)  4كلمة من  6ح��روف ولكنها جتمع
كل احلروف  /ن�صف را�شد
 2بيت لي�س فيه نوافذ �أو �أبواب (كلمتان)
 5للتمني  /ال�صوت ال��ذي ي�صدره
� 3ألغاها اال�سالم وحرمها قبل  14قرنا
احل�صان
 4حرفان من �شاة � /سقاية الزرع

يف ال �ت �ئ��ام اجل � ��روح ،وق ��د مت بالفعل
ا� �س �ت �خ��دام ك�م�ي��ات ه��ائ�ل��ة م�ن��ه �أث �ن��اء
احلربني العامليتني الأوىل والثانية.
ويُ�ستخدم ال�ث��وم بنجاح يف عالج
اال��ض�ط��راب��ات امل�ع��وي��ة ،مثل الإ�سهال
املزمن والدو�سنتاريا الأميبية ،ووُجد
أ�ن� ��ه ي�ح���س��ن م��ن خ��وا���ص ال�ب�ك�ت�يري��ا
امل � ��وج � ��ودة ب��ال �ط �ب �ي �ع��ة يف الأم � �ع� ��اء،
وال �ت��ي ت���س��اع��د ع�ل��ى ه���ض��م ال�ط�ع��ام،
ف��ال�ث��وم م���ص��در غ��ذائ��ي ج�ي��د� ،إذ �إن��ه
غني بالكربوهيدرات ،ويحتوي على
بع�ض الربوتينات ،والألياف ،والقليل
ج ��داً م��ن ال ��ده ��ون ،وي �ح �ت��وي �أي���ض�اً
ع�ل��ى ال �ق��در ال �ك��ايف م��ن الفيتامينات
ال�صحية ،والأمالح املعدنية ،خ�صو�صاً
فيتامني « »Cواحلديد والبوتا�سيوم.
و ُي� �ع� � ّد ال� �ث ��وم �أي �� �ض �اً م ��ن �أف �� �ض��ل
م�صادر «اللجرمانيوم» ،وه��و عن�صر
ف �ل��زي ن � ��ادر ،وم �ع ��دين ي���س��اع��د على
تقوية جهاز املناعة يف اجل�سم ،وكذلك
ال�سلينيوم ،وهو �شكل عن�صري �آخر له
خوا�ص مقاومة للأك�سدة ،وهي نف�س
خوا�ص فيتامني «.»E
وع � �ل� ��ى ال� ��رغ� ��م م� ��ن �أن � � ��ه م�ف�ي��د
ل�ل�أ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن ينعمون ب�صحة
جيدة ،غري �أنه غري حمبّذ للأ�شخا�ص
ال��ذي��ن يعانون م��ن م�شكالت معدية
وه�ضمية ،لأن ال�ث��وم ع�سري اله�ضم
ويهيج املعدة وجهاز البول يف اجل�سم.
ويمُ � � �ن � ��ع ال� � �ث � ��وم ع � ��ن احل� ��وام� ��ل
والأم � �ه ��ات ال �ل��وات��ي ل��دي �ه��ن �أط �ف��ال
ر� َّ��ض��ع ،ذل��ك لأن رائ�ح��ة ال�ث��وم تنتقل
�إىل حليب الأم وتختلط ب��ه ،فيكره
الطفل تناول حليب �أم��ه ب�سبب هذه
الرائحة.
و�أخ�ي��راً ،للتخل�ص م��ن رائ�ح��ة الثوم
يُن�صح بتناول حبات فول �أو بُنّ �أو كمّون �أو
بع�ض البقدون�س� ،أو تفاحة.

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

 6ق�شطة  /توزيع ماء ال�شرب على احلجاج
(معكو�سة).
 7علية القوم � /سائل فيه �سر احلياة
 8نقطة ارتباط وانف�صال الأم عن وليدها
 /الة مو�سيقية جلدية  /يف ال�سلم املو�سيقي
� 9شيء ال ي�سري �إال �إذا �ضربته على ر�أ�سه
عدة مرات
� 10إذا �سخنته كثريا جتمد  - /لها عني
واحدة ولكنها ال ترى
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الكرة اللبنانية تحصد نتائج «زلزال التالعب»
ت��رك��ت نتائج جلنة التحقيق يف ال�ت�لاع��ب مبباريات وت�ع�ه��د احل�ك��وم��ة يف الك�شف ع��ن امل� ؤ���س���س��ات ال�ت��ي تعمل
كرة القدم ،عالمات ا�ستفهام عدة حول واق��ع كرة القدم باملراهنات وقيامها ب��ال��دور الرقابي للحد م��ن تدخلها
اللبنانية وم�ستقبلها ،ال �سيما �أنها �شملت �أ�سماء ب��ارزة يف ال��ري��ا� �ض��ة ،وا� �س �ت �ح��داث دائ � ��رة يف االحت � ��اد للك�شف
يف �أمل��ع الأن��دي��ة ،ما �سي�ؤثر حتماً على امل��راح��ل املقبلة يف ع��ن ال �ت�لاع��ب وامل ��راه� �ن ��ات ،وت �ع �ي�ين م � ��دراء حم�ترف�ين
ال��دوري اللبناين ،ف� ً
ضال على م�سرية املنتخب الوطني للمنتخبات.
والأندية املعنية بهذا امللف.
و��ص�ن�ف��ت ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�ق��وب��ات ع�ل��ى  4م���س�ت��وي��ات:A :
و�أ�سقطت نتائج التحقيق الأقنعة عن وجوه الالعبني احل��رم��ان م��ن �أداء �أي ن�شاط ك��روي م��دى احل�ي��اة ودف��ع
والإداريني الذين تركوا ب�صمات غري نظيفة على �سجالت غرامة مالية قدرها � 15ألف دوالر �أمريكي :B ،احلرمان
ال�ك��رة اللبنانية ،بتالعبهم بالنتائج ،وح�صولهم على من اللعب  3موا�سم ودف��ع غرامة مالية قدرها � 7آالف
ر�شاوى مالية لتخ�سري املنتخب الوطني ،ومنها خ�سارة دوالر �أم�ي�رك ��ي :C ،احل��رم��ان م��و��س�م�ين ودف ��ع � 5آالف
لبنان مباراتيه �أمام قطر يف ت�صفيات �آ�سيا امل�ؤهلة لك�أ�س دوالر :D ،احلرمان مو�سماً واحداً ودفع �ألف دوالر ،وقرر
العامل  2014يف الربازيل ،رغم نفي فادي زريقات رئي�س االحت ��اد دم��ج العقوبتني  Cو Dبعقوبة واح ��دة تق�ضي
جلنة التحقيق ب�أن يكون لهاتني املباراتني (�أمام قطر) �أي ب��ال��وق��ف م��و��س�م�اً واح ��داً ودف ��ع �أل �ف��ي دوالر ،وال�لاع�ب��ان
ال �ل��ذان ط��ال�ت�ه�م��ا ال�ع�ق��وب��ة  Aه�م��ا ط ��ارق ال�ع�ل��ي ورام ��ز
عالقة بالتالعب.
والالفت يف امل�ؤمتر ال�صحفي لزريقات� ،أنه مل يذكر دي��وب ،والالعبان اللذان طالتهما العقوبة  Bهما هادي
املباريات التي تورط الالعبون فيها مع حتديد تواريخها ،ال�سحمراين وحممد جعفر ،أ�م��ا الالعبون الـ 20الذين
علماً �أنه تقدم بتو�صيات عدة �إىل االحتاد� ،أرفقها مع امللف طالتهم العقوبة  Cفهم علي ب��زي وعلي فاعور و�أحمد
الكامل للتحقيقات ،و�أولها تطبيق منظومة االح�تراف ،زريق وح�سن مزهر وعبا�س كنعان وحممد حمود وحممد
وتنظيم دورات تثقيفية لالعبني بعدما تبني �أن ع��دداً �أبو عتيق وح�سني دقيق و�سامر زين الدين وح�سن علوية
ك�ب�يراً منهم لي�س بامل�ستوى العلمي وال�ث�ق��ايف املطلوب ،و�أحمد باقر يون�س وعلي ال�سعدي وعمر عوي�ضة وعي�سى

من امل�ؤمتر ال�صحفي لزريقات

رم�ضان وط��ارق العلي و أ�ك��رم مغربي ونزيه �أ�سعد وب�شار
املقداد وح�سني �شريفة و�أحمد يون�س ،كما ارت��أت اللجنة
الأخ� ��ذ ب��ال�ع�ق��وب��ة  Aب��ال�ن���س�ب��ة ل�ل�م�ترج��م ف ��ادي فني�ش

واالك�ت�ف��اء با�ستبعاد م��دي��ر ف��ري��ق العهد علي زن�ي��ط عن
العمل الإداري يف ناديه ،لطلبه من العبيه عدم الفوز يف
املباراة �أمام اجلي�ش ال�سوري.

التضامن صور يلعب دور «الحصان األسود» مجددًا
مل ي ��أل��ف ف��ري��ق ال�ت���ض��ام��ن ��ص��ور الأدوار
ويحتل الت�ضامن حالياً املركز الثامن بـ17
امل�ب��اري��ات يف ك��ل م��ن �سورية والأردن ،وخ�لال
الثانوية� ،أ�صر دائ�م�اً �أن يج�سد �إرادة أ�ج��داده نقطة ،لكنه م�ؤهل للتقدم �أك�ثر� ،إذا ما ثابر
عام  1966ا�ست�ضاف فريق الأهلي امل�صري على
�أبناء مدينة �صور ،وهذا ما يجعله �صلباً �أمام على عرو�ضه القوية ،علماً �أنه مل يكن ي�ستحق
ملعبه يف �صور (ملعب �صور البلدي حالياً).
قبل الأح� ��داث اللبنانية ع��ام  1975كان
�أقوى الفرق املحلية ،حيث ينجح غالباً يف جمع اخل�سارة �أمام الأن�صار يف املرحلة املا�ضية ،حني
ف��ري��ق ال�ت���ض��ام��ن م �� �ش��ارك �اً م �ث��اب��راً يف ك��اف��ة
نقاط توازي الت�ضحيات التي يبذلها العبوه .قدم عر�ضاً قوياً على �أر�ض ملعبه يف �صور ،قبل
الأن�شطة الر�سمية ،ولعل ما مييز الت�ضامن
ويف م �ب��ارات��ه الأخ�ي��رة �ضمن امل��رح�ل��ة � 14أن يخ�سر ب�ه��دف ملهاجم «الأخ���ض��ر» حممود
�صور خالل الأح��داث وقبلها� ،أنه مل يقت�صر
من ال��دوري ،انتزع الت�ضامن �صور فوزاً غالياً كجك.
ن���ش��اط��ه ع�ل��ى اجل��ان��ب ال��ري��ا��ض��ي وح ��ده ،بل
من العهد الثالث  ،0 – 2مربهناً �أنه قادر �أن
وينق�ص الت�شكيلة احلالية عن�صر اخلربة،
كان منخرطاً يف الهموم االجتماعية العامة
يح�سّ ن نتائجه يف إ�ي��اب ال ��دوري ،و�أن يتقدم وم� ��ا ي �ع � ّو���ض ه ��و ت ��واف ��ر ع� ��دد م ��ن ال �� �ش �ب��ان
يف املدينة ومنطقتها� ،إذ �أ�س�س ع��دة حلقات
بعرو�ضه ،الكت�ساب العبيه املزيد من اخلربة ،اجليدين ،وميكن اعتبار نادي الت�ضامن �صور
درا�سية ملحو الأمية ،كما �أ�سهم يف �إن�شاء ودعم
وذلك على رغم الإمكانات املتوا�ضعة املتوافرة الأغنى بخزان االحتياط لديه ،وهذا ما يوفر
املدرب حممد زهري
عدد من الأن�شطة ال�صحية والعمرانية ،التي
ل�سفري اجلنوب هذا املو�سم.
له االطمئنان �إىل م�ستقبل الفريق وا�ستمراره
للمحافظة على موقعه بني فرق الأ�ضواء ،علماً ( )23والأخ�ير يتقدم ب�شكل ملحوظ و�سريع ،تعود بالنفع العام على أ�ب�ن��اء املنطقة ،ولكن
ب�أنه يلعب كمجموعة متعاونة ومتفاهمة ،غري ووجود املواهب ال�شابة �أمر طبيعي يف الفريق �أبرز ما ميزه وال يزال ،تلك الأن�شطة الثقافية
معتمد على جنم واحد ،على رغم احلاجة �إىل ال��ذي ميلك خ��زان�اً للنا�شئني ،علماً �أن فريق التي انطلقت منذ بداية اخلم�سينات وال تزال
املهاجم ال�صريح الذي يجيد ت�سجيل الأهداف .النا�شئني يف ال�ن��ادي احتل مركز الو�صيف يف م�ستمرة حتى اليوم ،فلقد ا�ست�ضاف يف رحابه
وعلى منربه عدداً كبرياً من �أبرز ال�شخ�صيات
ويعترب الت�ضامن �صور مزعجاً خل�صومه ،بطولة فئته.
النتائج الكاملة للتضامن صور
وفريق الت�ضامن �ضارب اجل��ذور يف تاريخ ال�سيا�سية والفكرية والأدب �ي��ة وال�صحافية،
على ال��رغ��م م��ن اع�ت�م��اد م��درب��ه حممد زهري
ع�ل��ى ال�لاع�ب�ين ال���ش�ب��ان م��ن م��در��س��ة ال�ن��ادي ،ك��رة ال�ق��دم اللبنانية ،ففي ع��ام  1939تداعت من اللبنانيني وال�ع��رب والأج��ان��ب ،كما نظم
الت�ضامن �صور  -ال�سالم �صور .1-3
وخ�صو�صاً عرب الثالثي العاجي �سريج ديدييه جمموعة من طالب املدار�س يف �صور �إىل �إن�شاء ع ��دداً م��ن امل � ؤ�مت��رات ال�سيا�سية وال�ترب��وي��ة
النجمة  -الت�ضامن �صور .0 - 1
زادي وكونان ريت�شموند والدجي كونيه� ،إ�ضافة ف��ري��ق ل�ك��رة ال �ق��دم ،وم��ا لبث ه��ذا ال�ف��ري��ق �أن واالجتماعية ،و��ش��ارك وال ي��زال ي�شارك مع
الت�ضامن �صور  -طرابل�س .1 - 2
الإخاء الأهلي عاليه  -الت�ضامن �صور � .0 - 0إىل احل ��ار� ��س حم �م��د م �ع �ت��وق وح �� �س�ين �سيد تطور وتقدم الن�شطاء فيه �إىل طلب ترخي�ص ع ��دد م��ن اجل�م�ع�ي��ات الأه �ل �ي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة يف
ر�سمي فح�صل عليه عام  1946و�أ�صبح ع�ضواً جم�م��وع��ة متنوعة م��ن الأن���ش�ط��ة ،فجمعية
وحممد الفاعور.
الت�ضامن �صور � -شباب ال�ساحل .0 - 1
الت�ضامن الثقافية االج�ت�م��اع�ي��ة ،ه��ي ت��و�أم
ويخو�ض الت�ضامن �صور مباراته املقبلة يف االحتاد اللبناين لكرة القدم.
ال�صفاء  -الت�ضامن �صور .1 - 2
وانح�صر ن�شاط ال�ن��ادي يف ب��داي��ة تكوينه جمعية ال�ت���ض��ام��ن ال��ري��ا��ض�ي��ة ،ول�ك�ن�ه��ا بنت
يف ال��دوري �أم��ام النجمة يوم اجلمعة �أول �آذار
الأن�صار  -الت�ضامن �صور .0 – 4
القادم� ،ضمن املرحلة  ،15على ملعبه يف �صور بعدد من الأن�شطة الريا�ضية (ك��رة الطاولة ،اجلمعية الأم ووجهها الثقايف واالجتماعي
الت�ضامن �صور  -ال�شباب الغازية .1 - 3
حيث يتطلع �إىل حتقيق نتيجة �إيجابية ت�ؤكد كمال الأج�سام ،املالكمة ،امل�صارعة الرومانية ،والرتبوي.
الت�ضامن �صور  -الرا�سينغ .1 - 3
وخالل الأحداث الأليمة توقفت اللعبة يف
تطور م�ستواه ،وع��دم االك�ت�ف��اء باالبتعاد عن رفع الأثقال) ،ولكن �أبرزها و�أهمها كرة القدم،
العهد  -الت�ضامن �صور .1 - 7
وب�ع��د ن�ك�ب��ة فل�سطني  1948وق �ي��ام خميمات لبنان ،ثم عاد االحتاد بلجنته العليا اجلديدة
االجتماعي طرابل�س  -الت�ضامن �صور  .1 - 1خطر الهبوط.
ويرى املراقبون �أن للت�ضامن �صور القدرة فل�سطينية عديدة يف منطقة �صور ،ان�ضم عدد ف� أ�ط�ل�ق�ه��ا ع��ام  ،1985وك ��ان ف��ري��ق الت�ضامن
�شباب ال�ساحل  -الت�ضامن �صور .2 - 3
على اقتحام م�سد�س النخبة ،ال �سيما �أن لديه من الالعبني فل�سطينيي اجلن�سية �إىل الفريق� ،صور خ�لال ه��ذه ال�ف�ترة يف ال��درج��ة الثانية،
الت�ضامن �صور  -الأن�صار .1 - 0
عنا�صر �شابة ذات م�ستوى فني الف��ت ،منهم ول�ق��د اغ�ت�ن��ى ف��ري�ق�ن��ا مب��واه�ب�ه��م وك�ف��اءات�ه��م وم��ا ي�ج��در ذك��ره وال�ت�ن��وي��ه ب��ه� ،أن الت�ضامن
الت�ضامن �صور  -العهد .0 - 2
ك��رمي ت��اج ال��دي��ن (� 17سنة) و�سعيد عوا�ضة الريا�ضية ،وخالل اخلم�سينات �شارك الفريق مل ينقطع ع��ن م��زاول��ة اللعبة ،و�إن ك��ان ذلك
( )19وع�ب��ا���س حم�ي��ديل ( )20وي��و��س��ف عنرب ب��الإ��ض��اف��ة �إىل الأل �ع��اب امل�ح�ل�ي��ة يف ع��دد من يف إ�ط ��ار جنوبي ��ص��رف ،رغ��م ظ��روف احل��رب

وعدوان «�إ�سرائيل» واجتياحها املتكرر براً وجواً
وبحراً.
و�أوىل ال �ن��ادي اه�ت�م��ام�اً م��رك��زاً ب��امل��واه��ب
الكروية النا�شئة يف اجلنوب اللبناين ومدينة
��ص��ور رغ��م ��ض��آل��ة إ�م�ك��ان��ات��ه امل��ادي��ة ،وا�ستطاع
�أن يكون و�صيف بطل ك�أ�س لبنان ع��ام ،1989
كما ا�ستطاع �أن يحرز بطولة لبنان للدرجة
الثانية ،ويرتقي مل�صاف ال��درج��ة الأوىل عام
 ،1991وما زال النادي يلعب منذ ذلك احلني يف
دوري الأ�ضواء وهو مل يهبط �أي مرة للدرجة
ال �ث��ان �ي��ة ،وه ��ذا الأم� ��ر ي�ع�ت�بر ن�ق�ط��ة اف�ت�خ��ار
للفريق العريق.
كان املو�سم  2001 - 2000نقطة مف�صلية
وتاريخية يف حياة النادي� ،إذ حقق فيها الفريق
ب�ط��ول��ة ال� ��دوري ال�ل�ب�ن��اين ل�ك��رة ال �ق��دم ،لكن
م��ا �سمي بف�ضيحة ال�ت�لاع��ب حينها ،حرمت
الت�ضامن من التتويج للمرة الأوىل يف تاريخه،
كما حرمت �سفري اجل�ن��وب ك�سر احتكار فرق
العا�صمة للقب و إ�ه��دائ��ه �إىل اجل�ن��وب املحرر
حينها.
الت�شكيلة الكاملة
ك��ون��ان ريت�شموند دج ��ي ،وك��ون�ي��ه الدج��ي
تييزان ،وزادي �سريج ديدييه (�ساحل العاج)،
وهيثم خدوج (فل�سطني) ،واللبنانيون :ف�ضل
م���س�ل�م��اين ،وع �ل��ي ب �ي �ط��ار ،وه �� �ش��ام �شحيمي،
وب�لال حاجو ،وحممود الب�ساط ،وعلي فقيه،
وحم�م��د م ��دين ،و إ�ب��راه �ي��م الأح �م��د ،وح�سني
�سيد ،وحممد معتوق ،وحممد ج��واد ،ويحيى
ال �ك �ن��ا���س ،ور� �ض��ا ح��رق��و���ص ،و� �س��ام��ر ح ��اوي،
وحممد �سعد ،وه�شام �شغري ،وحممد الفاعور،
وح�سني �أخ�ضر ،وح�سان �شور ،وح�سني بيطار،
ويو�سف عنرب ،وعلي اجلمل ،وعلي احلوراين.
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هل يكسب برشلونة معركته مع ميالن؟
ال ح��دي��ث يطغى على م �ب��اراة بر�شلونة
وم �ي�لان ال �ق��ادم��ة يف �إي ��اب ال� ��دوري ال�ث��اين
لدوري �أبطال �أوروبا ،وخ�صو�صاً بعد ال�صفعة
القوية التي وجهها الفريق الإيطايل ملناف�سه
ع�ن��دم��ا �أ��س�ق�ط��ه ب�ه��دف�ين نظيفني يف «��س��ان
�سريو» ذهاباً.
�أ��س�ئ�ل��ة ك�ث�يرة خلفتها م �ب��اراة ال��ذه��اب:
«هل ي�ستعيد الربثا اعتباره؟ هل بد�أ النادي
ال�ك��ات��ال��وين ي�ع��اين م��ن ال �ف��راغ ال��ذي خلفه
رحيل م��درب��ه ال�سابق غ��واردي��وال؟ ه��ل فقد
الفريق دوره الأوروبي واكتفى بهيمنته على
البطوالت املحلية فقط؟ هل ميلك بر�شلونة
ال �ق��درات التكتيكية ال�ت��ي ت��ؤه�ل��ه التعامل
م��ع امل �ب��اراة املقبلة �أم ��ام م ��درب ق��دي��ر مثل
ما�سيمليانو اليغري»؟
وعلى رغم �أن �شيئاً مل يح�سم بعد ،وبينما
الكرة ال تزال يف �أر�ض امللعب ،ف�إن اجلمهور
وامل�ت��اب�ع�ين ال ي��زال��ون يف ده���ش��ة م��ن كيفية
عجز بر�شلونة ،ال��ذي ي�ق��وده امل��درب امل�ؤقت
ج��وردي رورا يف غياب تيتو فيالنوفا لتلقي
العالج بعد ا�ستئ�صال ورم متجدد يف الغدة
اللعابية ،عن فر�ض �أ�سلوب لعبه على الفريق
الإي�ط��ايل ال��ذي جنح بواقعيته يف ا�ستغالل
فر�صتني نادرتني لكي يح�سم الف�صل الأول
من مواجهته مع «بالوغرانا».
ويف م�شهد ن��ادر يف م�ب��اري��ات بر�شلونة،
�أخفق الأرجنتيني ليونيل مي�سي يف التخل�ص
م��ن ال��رق��اب��ة ال�ت��ي ح��رم�ت��ه م��ن ت�شكيل �أي
خطر على احلار�س كري�ستيان ابياتي ،بيد �أن
�أف�ضل العب يف العامل خالل الأعوام الأربعة
الأخرية طم�أن جمهوره على جاهزيته عندما
��س�ج��ل ه��دف ال �ف��وز ل�ف��ري�ق��ه ع�ل��ى �أ�شبيلية
( )1 – 2يف ال��دوري ،ال�سبت املا�ضي ،معززاً

فريق ميالن

فريق بر�شلونة

� �ص��دارت��ه ل�ترت�ي��ب ال �ه��داف�ين ( 38ه��دف �اً) ،ال���س�ت��ة الأخ �ي ��رة ،ب �ع��د �أن جن��ح م �ي�ل�ان يف
وم�سج ًال هدفه الـ 49يف  36مباراة خا�ضها تطبيق واق�ع�ي��ة ال �ك��رة الإي �ط��ال �ي��ة ب�أف�ضل
يف جميع امل�سابقات هذا املو�سم ،والـ 302منذ طريقة ممكنة وبالأقدام الغانية ،لأن هديف
�أن ارتدى القمي�ص مع الفريق الأول يف �أيار اللقاء �سجلهما كيفن برين�س بواتنغ ()58
� 2005ضد البا�سيتي (.)0-2
و� �س��ويل م��ون �ت��اري ( ،)81ك�م��ا جن��ح ميالن
ويبدو �أن م�شوار بر�شلونة �سينتهي عند يف �إحل� ��اق اخل �� �س��ارة ال�ث��ال�ث��ة ب�بر��ش�ل��ون��ة يف
ه��ذا ال��دور ،لأن��ه بحاجة �إىل الفوز بفارق  3م �ب��اري��ات��ه الـ 25الأخ �ي��رة يف دوري �أب �ط��ال
�أهداف خالل لقاء الذهاب املقرر يف � 12آذار �أوروب��ا (الهزميتان الأخ��ري��ان �أم��ام ت�شل�سي
على ملعبه «كامب ن��و» �إذا ما �أراد موا�صلة الإنكليزي املو�سم املا�ضي يف ن�صف النهائي
م�سعاه ال�ستعادة اللقب بعد �أن ت�ن��ازل عنه و�سلتيك اال�سكتلندي ه��ذا املو�سم يف ال��دور
املو�سم املا�ضي مل�صلحة ت�شل�سي الإنكليزي الأول).
واالن�ضمام �إىل مواطن الأخ�ير ليفربول يف
و�أح��دث��ت ه��ذه النتيجة بلبلة ك�ب�يرة يف
املركز الثالث من حيث الفرق الأك�ثر ف��وزاً م�ك��ات��ب امل��راه �ن��ات الأوروب � �ي� ��ة ،ح�ي��ث ك��ان��ت
باللقب ( 5مرات).
الأغلبية ال�ساحقة تعتقد �أن الطريق ممهدة
و�أ� �ص �ب��ح ب��ر��ش�ل��ون��ة م �ه��دداً ب��ال�غ�ي��اب عن �أم��ام بر�شلونة ،ال��ذي خا�ض املو�سم املا�ضي
ال��دور ربع النهائي للمرة الأوىل يف املوا�سم دور الأرب�ع��ة للمرة اخلام�سة على ال�ت��وايل،

العب ميالن كيفن بران�س بواتينغ ( )10حماو ًال عرقلة جنم بر�شلونة �إينيي�ستا

وعادل الإجناز القيا�سي امل�سجل با�سم غرميه
ريال مدريد بني  1956و 1960قبل �أن يخرج
على يد ت�شل�سي ،لبلوغ ال��دور رب��ع النهائي،
ول �ك��ن ب��ر� �ش �ل��ون��ة ب ��دا ب �ع �ي��داً ع ��ن م���س�ت��واه
ع�ل��ى رغ ��م �أن� ��ه ي�ت�ف��وق ع�ل��ى «رو� �س��ون�ي�ري»
يف الأدوار الإق�صائية املكونة م��ن مباراتي
ذهاب و�إياب� ،إذ �سبق له �أن ت�أهل على ح�ساب
الفريق الإي �ط��ايل ،بطل امل�سابقة  7م��رات،
يف املواجهات الأرب��ع ال�سابقة بينهما مو�سم
 1-5( 1960-1959و 0-2يف ال��دور الأول)
و 0-0 0-1( 2006-2005يف ن�صف النهائي)
�إ�ضافة �إىل رب��ع نهائي املو�سم املا�ضي الذي
ت��واج��ه ف�ي��ه ال�ف��ري�ق��ان �أرب ��ع م ��رات ،ب�ع��د �أن
�أوقعتهما القرعة يف املجموعة ذاتها (تعادال
 2-2ذه ��اب� �اً يف ب��ر� �ش �ل��ون��ة وف � ��از ال �ف��ري��ق
الإ�سباين �إياباً يف ميالنو .)2-3

مي�سي يتطلع �إىل موقعة الإياب بعد �إخفاقه ذهاباً

وك��ان��ت امل �ب ��اراة الأخ �ي��رة ه��ي ال���س��اد��س��ة
ع�شرة بني الفريقني على ال�صعيد القاري،
وقد مني بر�شلونة بهزميته اخلام�سة مقابل
 6ان�ت���ص��ارات و 5ت �ع��ادالت ،وتبقى مواجهة
 1994الأب ��رز ح�ين ت��وج الفريق الإي�ط��ايل
باللقب بعد ف��وزه وخالفاً جلميع التوقعات
برباعية نظيفة يف العا�صمة اليونانية �أثينا،
علماً �أنه تفوق على مناف�سه �أي�ضاً يف الك�أ�س
ال�سوبر الأوروبية عام  1989بالفوز عليه - 1
 0يف ميالنو قبل �أن يتعادال �إياباً يف بر�شلونة
.1 - 1
وي � ��رى امل ��راق� �ب ��ون �أن ع �ل��ى ب��ر��ش�ل��ون��ة
ا�ستعادة بريقه الهجومي �إي��اب�اً �إذا ما �أراد
ب �ل��وغ ال� ��دور امل�ق�ب��ل ،وه ��و أ�م ��ر ب�ي��د ثالثي
ال��رع��ب �إينيي�ستا – ك��زايف ومي�سي ،علماً
�أن بع�ض م �ب��اري��ات ب��ر��ش�ل��ون��ة ه��ذا املو�سم
�أظهرت تراجعاً ن�سبياً يف قدرة هذا الثالوث
على تنويع اللعب وفتح الثغرات يف �صفوف
الفريق املناف�س على غ��رار املوا�سم املا�ضية
حني كان بر�شلونة يتو�صل ب�شكل �سريع �إىل
امل�ع��ادل��ة املنا�سبة ل��دك احل�صون املدافعية
للمناف�سني ،بخالف امل�ب��اراة الأخ�ي�رة �أم��ام
م �ي�ل�ان ،ويف ال��وق��ت ع �ي �ن��ه ،ي �ت��وج��ب على
م��داف�ع��ي ب��ر��ش�ل��ون��ة ال �ت��زام أ�ق���ص��ى درج��ات
احل��ذر أ�م ��ام ه�ج��وم قنا�ص ي�ق��وده �ستيفان
��ش�ع��راوي الن�شيط وال �غ��اين كيفن برين�س
ب��وات �ن��غ امل �ت � أ�ل��ق يف ل �ق��اء «ال �� �س��ان � �س�يرو»،
و�سيكون امل��درب امل� ؤ�ق��ت ج��وردي رورا� ،أم��ام
م�ع���ض�ل��ة �إ�� �ش ��راك امل �ه��اج��م داف �ي��د ف�ي��ا من
عدمها بعد تقدمي ال�شاب كري�ستيان تيللو
�أداء مميزاً يف مباريات الفريق الأخرية.
وم ��ن امل��رج��ح �أن ت � أ�ت��ي امل� �ب ��اراة امل�ق�ب�ل��ة
ك�سابقتها ،تكتيكية ،وهي �ستظهر الإمكانات
احلقيقية للجهاز الفني اجلديد لرب�شلونة
�أم��ام اليغري ال��ذي برهن ع��ن ك�ف��اءة كبرية
وق � � � ��درة ع� �ل ��ى جل� ��م حت� ��رك� ��ات «ج� �ن ��راالت
بر�شلونة» ذهاباً حيث خا�ض ميالن� ،صاحب
�أقل عدد من النقاط ( )8يف الدور الأول من
بني الفرق املوجودة يف ثمن النهائي ،اللقاء
بغياب ال�برازي�ل��ي روبينيو ودانييلي بونريا
والهولندي نايجل دي يونغ للإ�صابة.

جالل قبطان
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كاريكاتير

بــدانـتـهـــا منـعتـهـــا من  850وظـيفـة
ق���ال���ت و����س���ائ���ل �إع���ل��ام ب��ري��ط��ان��ي��ة �إن
ام��ر�أة يف اخلام�سة والع�شرين من العمر،
قدمت  850طلباً للح�صول على وظيفة،
فت ّم رف�ضها يف كل م��رة ،لأن �أرب��اب العمل
يعتقدون �أنها بدينة جداً.
و�أك����د م�����ص��در �أن «���س��ام ب��رات��ي��ل» التي
ت��زن  134كيلوغراماً مل متار�س �أي عمل
ح��ت��ى الآن ،وتخ�شى م��ن �أن��ه��ا ل��ن تتمكن
نتيجة ذل��ك من احل�صول على وظيفه يف
امل�ستقبل.
وك�����ش��ف �أن «���س��ام» ال ت��ري��د �أن تق�ضي
ح���ي���ات���ه���ا يف االع�����ت�����م�����اد ع����ل����ى امل����ع����ون����ات
احلكومية ،وقدّمت مئات الطلبات ،و�أجرت
�أكرث من  50مقابلة عمل ،لكن من دون �أي
جدوى ،وتعتقد �أنها وقعت �ضحية التمييز
�ضد الأ�شخا�ص الذين ُيعانون من زي��ادة
مفرطة يف الوزن.
و�أ�شار امل�صدر �إىل �أن �سام ،البالغ مقا�س
ثيابها  ،26م�ص ّرة على الدفاع عن نف�سها

والآخرين الذين ُيعانون من زيادة الوزن،
ون�����س��ب �إىل امل����ر�أة ال�بري��ط��ان��ي��ة ق��ول��ه��ا �إن
«�أرب���اب العمل ال ي��ري��دون توظيف النا�س
ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن ال��ب��دان��ة ،و�سيجدون
�أي ع��ذر ل��ع��دم �إع��ط��ائ��ه��م �أي ع��م��ل ،وه��ذه
ممار�سة خاطئة وغري عادلة».
و�أ�ضافت �سام �أنها تعاين «من م�شاكل

هرمونية جعلتها تعاين من زي��ادة ال��وزن،
ول��ي�����س خ���ط����أه���ا �أن���ه���ا ت��ع��ي�����ش الآن على
امل�ساعدات احلكومية وال تعمل».
وكانت �شركة بريطانية تعمل يف جمال
ت��رك��ي��ب امل���ع���دات املكتبية ف�صلت موظفاً
يعاين من زي��ادة مفرطة يف ال���وزن ،خوفاً
من وقوعه فوق �أحد زمالئه.

«خاط» فم زوجته ثم أبلغ الشرطة
يف واق��ع��ة ف��ري��دة م��ن ن��وع��ه��ا� ،أق����دم ���ش��اب جم���ري على
خياطة فم زوجته.
وقالت �شرطة العا�صمة املجرية ،بوداب�ست� ،إن املجني
عليها ( 45ع��ام��اً) ت��ع��اين م��ن �إ���ص��اب��ات مت�� ّث��ل خ��ط��ورة على
حياتها.
و�ألقت ال�شرطة القب�ض على ال��زوج ( 27عاماً) بتهمة
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

ال�����ش��روع يف ق��ت��ل زوج��ت��ه ،فيما م��ا ي���زال ال��غ��م��و���ض يحيط
بدوافع هذه اجلرمية التي وقعت يف منزل الزوجية ،وقد
قال بع�ض اجل�يران �إن املجني عليها كانت م�شهورة بكرثة
كالمها.
ي�����ش��ار �إىل �أن ال����زوج ه��و م��ن أ�ب��ل��غ ال�����ش��رط��ة وا إل���س��ع��اف
بالواقعة.

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

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