ألمـــــــة واحـــــــدة

ُ
تجاهل االعتداءات «اإلسرائيلية» على لبنان
ت�ساءلت م��راج��ع �سيا�سية وطنية ع��ن �سر ا�ستعجال م��رج��ع كبري
حلث وزير اخلارجية اللبنانية عدنان من�صور على تقدمي احتجاج �إىل
�سورية ،بعد �أنباء عن ق�صف جتمّع للم�سلحني يف املناطق احلدودية ،من
دون �أن ي�شري ب�أي كلمة �إىل اخلرق «الإ�سرائيلي» الفا�ضح للقرار 1701؛
ب�إلقاء بالونات �ضوئية مقابل مدينة �صور ،والذي تزامن مع احلديث
عن «الق�صف ال�سوري».
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محاولة غربية إلدخال معادلة «الكيميائي» في الصراع مع سورية
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َ
ُّ
والفتنة
أهل السنة ضحايا الفتاوى و«الفتونة» ِ

االفتتاحية

االعتراف األميركي
بالحوار مع الرئيس األسد
أخيرًا تراجعت إدارة أوباما عن محاوالتها السابقة لتنحي
الرئيس األسد كشرط ألي حل سياسي في سورية ،فقبل الدعوة
الصريحة والواضحة لوزير الخارجية األميركي ج��ون كيري
المعارضة السورية إلى الحوار المباشر مع النظام في ظل الرئيس
األسد ،كانت الواليات المتحدة تريد اإلطاحة بالنظام ،ثم تراجعت
إلى القبول بفكرة الحل السياسي ،ثم تراجعت مرة ثانية إلى
التخلي عن شرط التنحي.
يدفع هذا التراجع إلى تسجيل المالحظتين اآلتيتين:
ً
أوال :أن الواليات المتحدة التي شنت مع حلفائها هجومًا قويًا
في سورية بكل أنواع األسلحة العسكرية واإلعالمية واألمنية ،لم
تتمكن من تحقيق هدف إسقاط النظام كما كانت تتوقع.
ثانيًا :أنها لم تتمكن بمفردها من تقرير مستقبل سورية ،ولو
استطاعت لفعلت ،لذا قبلت واشنطن بالدور الروسي ليس كشريك
أساسي فقط ،إنما كمرجعية للحل في سورية.
ماذا يعني هذا التراجع بالنسبة إلى األزمة السورية؟
هنا أيضًا يمكن تسجيل اآلتي:
 إن قبول واشنطن بالحوار مع النظام ال يعني التخلي عنالقنوات األخرى العسكرية واألمنية ،بل ستعمل واشنطن مع
حلفائها على تقديم الدعم العسكري إلى المجموعات المسلحة
في سورية ،كما أعلنت دول الخليج وفرنسا وبريطانيا ،وما كشف
عن تدريب أميركي لمجموعات سورية في األردن ..أي ممارسة
الضغوط الميدانية لتعزيز أوراق القوة في أي��دي الطرف أو
األط��راف التي ستتفاوض مع النظام ،وهذا يعني أن المعارك
ستستمر بضراوة على األراضي السورية في المرحلة المقبلة.
 إن النظام السوري الذي دعا المعارضة إلى الحوار منذ أشهرطويلة ،يبدو بعد سنتين من الضغوط والمواجهات أكثر تماسكًا
من المعارضة نفسها ،فهذه األخيرة منقسمة ومشتتة ،ليس
فقط بشأن الحوار نفسه ،بل بشأن الحكومة االنتقالية ،وبشأن
المجموعات المسلحة ،مثل «جبهة النصرة» و«القاعدة» وسواهما،
وكذلك بشأن المواقع والمناصب بين الكتل واالتجاهات السياسية
واأليديولوجية المختلفة.
 إن فكرة الحوار مع النظام أصبحت فكرة مركزية في البحث عنالحل في سورية ،وهذا يعني ضربة كبيرة وخسارة استراتيجية
ل��دول ذهبت بعيدًا في مشروع اإلط��اح��ة بالنظام ،وف��ي دعم
المواجهة المسلحة معه مثل قطر والسعودية وتركيا ..ومهما
حاولت هذه الدول تأخير الحوار أو تخريبه ،فإنها بال شك خسرت
الرهان الذي قامرت به في سورية ،ولن يقتصر أمر هذه الخسارة
على تلك الدول لوحدها ،بل سيشعر بصدمة تلك الخسارة أيضًا
قوى أخرى كثيرة في لبنان تحديدًا ربطت مستقبلها السياسي
وصعودها األيديولوجي بمشاركتها في الحرب اإلقليمية
والدولية على سورية..

طالل عتريسي

أستاذ علم االجتماع

www.athabat.net

منذ �أن ارت�ه��ن ال�شيخ يو�سف القر�ضاوي
للبالط ال�ق�ط��ري ،وب��ات «مفتي ال�سالطني»؛
يل نعمته ح�ل�االً ،وي �ح �رّم ما
يحلّل م��ا ي��راه و ّ
مُي�ل��ى عليه أ�ن��ه حُم� �رَّمُ ،ف�ت��ح ال�ب��اب �أم ��ام ن�شر
ثقافة غريبة ع��اب��رة ل�ل�ح��دود ،ي�ص ّح ت�سميتها
ب �ـ«ال �ف �ت��اوى امل �ب ��احَ ��ة» ،ب�ح�ي��ث ب ��ات �أي ُم�ل�ت��حٍ
«و ّه ��اب ��ي» ،ومب �ع��زل ع��ن الأزه � ��ر ال���ش��ري��ف �أو
مفتي البالد ،يبيح لنف�سه تقليد القر�ضاوي،
معترباً �إياه مرجعاً ي�سري على «هُداه» يف �إ�صدار
الفتاوى� ،سواء كان هذا ال�شيخ من �أهل العلم،
�أو جاه ًال ب�أب�سط ال�ضوابط التي حتدد «�أحقيّة
�إ�صدار الفتاوى».
جن ��ح ال �ق ��ر� �ض ��اوي يف ت �� �س��وي��ق ال���س�ي��ا��س��ة
القطرية امل�ن�ح��رف��ة ،و«ال��وه��اب�ي��ة» التكفريية،
ف�أفتى بداية للعراق ،و�صبّ الزيت على النار،
من خالل حتري�ض ال�سُّ نة على ال�شيعة لأنهم
«�صنيعة �إيران» ،ثم واكب «ثورات» العرب ،ووزّع
فتاوى التحري�ض ،ب��دءاً من الثورة التون�سية،
وب ��ات «م�ف�ت��ي ال�ن��ات��و» يف ليبيا ،وزرع الأح �ق��اد
وال �ف�ت�ن يف م���ص��ر م�ن��ذ ب��داي��ة ث ��ورة اخل��ام����س
والع�شرين من يناير ،ثم رفع وترية التحري�ض
�إىل �أعلى درجاتها ،من خالل ت�أليب ال�سُّ نة على
احلُكم يف �سورية ،مع ما ت�ضمنته فتاويه من
حتليل لهدر الد ّم وذبح الأبرياء.
مل يتوقع �أح��د �أن ت�صل ه��ذه ال�سموم �إىل
بالدنا بهذه ال�سرعة ،عرب مَن �أباحوا لأنف�سهم
كل املحرّمات ،حتت ذريعة «نُ�صرة �أهل ال�سُّ نة يف
ب�لاد ال�شام» ،م�ستمدّين �شرعيتهم من �شوارع
الفقر وال�ب��ؤ���س واجل�ه��ل يف طرابل�س ومناطق
ع �ك��ار ،وك��ان��ت ب��داي��ة ال�ت�ف� ّل��ت م��ن ال���ض��واب��ط
الدينية والوطنية ،وباتت م�س�ألة ت�سيّب ال�شارع
�أو �ضبطه رهينة من يُفرت�ض �أنهم دعاة تقارب
ون�شر ف�ضيلة ،فباتوا �أمراء حرب يوجّ هون قُطّ اع
الطرق يف وجه الدولة واجلي�ش والعلماء الكبار،
ب��دءاً من مفتي طرابل�س ال�شيخ مالك ال�شعار،
الذي ارت�ضى الرحيل عن طرابل�س م�ؤقتاً ،بعد
التهديدات املبا�شرة التي تلقاها نتيجة �سعيه
�إىل و�أد ن��ار الفتنة كلما ع�صفت بطرابل�س،
خ�صو�صاً بني باب التبانة وجبل حم�سن.
وق ��د ي �ك��ون دخ ��ول أ�ح �م��د الأ� �س�ي�ر ،ال �ق��ادم
م��ن ق�ط��ر ،على خ��ط ال�ع��زف امل��ذه�ب��ي ،ليالقي
من موقعه يف ج��وار �صيدا ما ب��د�أه عمر بكري
ف�ستق وال�شهّال يف طرابل�س« ،قيمة م�ضافة»
لتعميم ثقافة التكفري والتحري�ض وزرع الفتنة
املتنقلّة ،ما وجده «وهابيو ال�سيا�سة» فر�صة لهم
للدخول على خط توتري الأج��واء ،وهم الذين
مل يعد لديهم ما يخ�سرونه� ،سواء يف ال�شارع
ال����سُّ �ن��ي �أو ال�ل�ب�ن��اين ،م��ن ع�ك��ار �إىل طرابل�س،
مروراً ببريوت والبقاع ،ولي�س انتهاء ب�صيدا.

رئـيس التـحـريـر :عـبـداهلل جـــبـري
المدير المسؤول :عــدنــــان الســاحـلــي
يشارك في التحرير:
أحمد زين الدين  -سـعـيد عيـتــانـــي
المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

مل يعد خافياً على �أح��د �أن الرئي�س �سعد
احلريري ب��ات يلعب ورقته اخلا�سرة الأخ�يرة،
ع�ب�ر ال ��دخ ��ول ع �ل��ى خ��ط ال �ت��وت�ي�ر ،وق ��د ك��ان
ال���س� ّب��اق يف ��ش��رذم��ة ال���ش��ارع ال����سُّ �ن��ي ،وت�شريع
�أبوابه على االنق�سامات ،وحتديداً يف ا�ستهداف
مقام دار الفتوى ،بعد �أن ا�ستُويل على عقارات
ل�ل��أوق ��اف ب� أ�ب�خ����س الأث� �م ��ان ،وب� ��د أ� مب�ق��ارع��ة

ال يخفى على أحد
أن الرئيس الحريري
يلعب ورقته الخاسرة
األخيرة ..عبر الدخول
على خط التوتير

املفتي قباين �إعالمياً و�سيا�سياً ،يف �أ�شنع حملة
تواجهها دار الفتوى ،على خلفية عدم الطاعة
ل�ل�ح��ري��ري��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة ،وامل ��واق ��ف ال���ش�ج��اع��ة
التي اتخذها املفتي يف م��ا يتعلق ب�صالحياته
القانونية ب�إجراء انتخابات املجل�س الإ�سالمي
ال�شرعي الأعلى.

وم ��ن االع �ت ��داء ��س�ي��ا��س�ي�اً ع�ل��ى ��ص�لاح�ي��ات
املفتي� ،إىل االعتداء على كل من له �صلة بدار
الفتوى ،وامل�شايخ املتم�سّ كني بتاريخ �أهل ال�سُّ نة
وثقافتهم العروبية ،عرب �أعمال «الفتوَنة» التي
ميار�سها « ُف�ت�وّات» احل��ري��ري ،ب��دءاً من انتهاك
حرمة م�سجد حممد الأم�ين (�صلى اهلل عليه
و�سلم) خالل �إلقاء ال�شيخ ه�شام خليفة خطبة
اجل�م�ع��ة ،وت �ه��دي��ده ب �ع��دم ال�ت�ع� ّر���ض للرئي�س
احلريري يف كالمه ،ثم التعرّ�ض لإمام م�سجد
القد�س يف �صيدا؛ ال�شيخ ماهر حمّود ،وال�شيخ
خالد عثمان خ�لال �صالة اجلمعة يف م�سجد
��س�ل�ي��م � �س�ل�ام ،ح �ت��ى ح � ّل��ل م��ن خ�ل�ال «ث�ق��اف��ة
ال���ش��ارع» مل��ن يقال عنهم «ح�شّ ا�شون» االع�ت��داء
على امل�شايخ الأربعة يوم الأحد املا�ضي.
حتت ذريعة «نُ�صرة �أهل ال�سُّ نة يف �سورية»،
ي��دف��ع ���سُ � ّن��ة ل�ب�ن��ان م��ن ك �ب��ار ع�ل�م��ائ�ه��م وك�ب��ار
عائالتهم وكبار �سيا�سييهم ومثقّفيهم ورجال
صوال �إىل املواطن العادي� ،ضريبة
�أعمالهم ،و� ً
فتاوى التكفري ورف�ض الآخر ،و�ضريبة ال�سالح
امليلي�شياوي للرئي�س �سعد احل��ري��ري ،ال��ذي
وزّعه النائب ال�سابق �سليم دياب يف �أزقّة بريوت
يف � 7أيار  ،2008و�أحد ال�ضباط املتقاعدين من
اجلي�ش اللبناين على امليلي�شيا ال�ت��ي �أ�سّ �سها
امل�ستقبل بثالثة �آالف عن�صر يف طرابل�س.
يف املح�صّ لة ،وح��ده ال���ش��ارع ال�سُّ ني يغلي،
ووح��ده تحُ � ّرك��ه ف�ت��اوى التحري�ض �ض ّد نف�سه
و�ض ّد ال�شركاء يف الوطن ،فما على العقالء من
كل الأط��راف �سوى التدخّ ل بكل الو�سائل ملنع
حريق وطن.

�أمني �أبو را�شد

همسات
الحكومة مسؤولة

الـنــاشـر :شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م

ال�شيخي املعتدى عليهما
نْ
املفتي قباين يف م�ست�شفى املقا�صد يطمئن على �صحة

ن� ��ائ� ��ب ووزي � � � ��ر �� �س ��اب ��ق م��ن
ت �ي��ار الأك�ث�ري ��ة ال�ن�ي��اب�ي��ة ح ّمل
احل �ك��وم��ة م �� �س ��ؤول �ي��ة ال�ف�ل�ت��ان
الأم �ن��ي ،م ��ؤك��داً أ�م ��ام زواره �أن
غياب القرار ال�سيا�سي الوطني
وت�أمني غطاء اخلطاب الطائفي
 امل��ذه �ب��ي وح �ي��اد اجل�ي����ش هوالذي �أدى �إىل الكوارث يف لبنان،
متوقعاً  -ح�سب املعطيات على
�أر�ض الواقع � -أن ت�شهد معظم
امل �ن��اط��ق ت ��وت ��راً مل ي �� �س �ب��ق ل��ه
مثيل.

الفتنة
إعالم ِ

�أبدى م�س�ؤول غري مدين ا�ستغرابه ال�شديد من بع�ض املح�سوبني على اجل�سم
الإعالمي ،ومتنى يف لقاء خا�ص مع �أ�صحاب م�ؤ�س�سات وم�س�ؤولني �إعالميني،
االنتباه �إىل ما يقوم به �إعالميون يف م�ؤ�س�ساتهم من تدوير للأخبار يومياً على
طريقة تدوير القمامة ،لأنهم  -وقد �سماهم باال�سم  -ال يختارون �سوى الأخبار
املح ّر�ضة على الفتنة.

كذبة نيسان

�شعر الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة ب�إحراج كبري عندما مل ي�ستطع �أن يعطي جواباً
�شافياً مل�س�ؤول «ميون» من خارج ال�سرب ،عن موعد عودة الرئي�س �سعد احلريري
�إىل لبنان ،وح�صر الأم��ر بالرتجيح ب��أن العودة �ستكون يف �أول ني�سان ..فمرر
امل�س�ؤول الحقاً �أن «ف ��ؤاد مه�ضوم ،ب�س ما بيقدر يغيرّ عادته» ..م�شرياً �إىل ما
يرمز �إليه الأول من ني�سان يف املوروث ال�شعبي.
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دمشق في مرحلة التفاوض األصعب

ُ
هل ستبقى النار ضمن الجغرافيا السورية ..أم ستلهب المنطقة؟
مف�صليي بح�سب
نْ
ُي�ع�ت�بر ال���ش�ه��ران امل�ق�ب�لان
ق��راءة وقائع امل�شهد ال�سوري الدامي ،بعد عامني
ع �ل��ى ان � ��دالع احل� ��رب � �ض��د � �س��وري��ة و��ش�ع�ب�ه��ا بكل
ح�ضارتها ال�ضاربة يف �أعماق التاريخ واجلغرافيا.
م� � ّر ع��ام��ان ع�ل��ى امل� ��ؤام ��رة ال �ك�ب�رى � �ض � ّد ه��ذا
البلد العظيم؛ ب�إن�سانه وت��راث��ه وقيمه وثقافته
وت �ن��وع��ه ال �ف �ك��ري وال��دي �ن��ي وال �ع��رق��ي وامل��ذه �ب��ي
والطائفي ،الذي تناغم وان�سجم مع الأر�ض واملياه
وال �ه ��واء ،ف��أع�ط��ى ث �م��اره ال�ط�ي�ب��ة يف ك��ل امل�ي��ادي��ن
يف �أ�صقاع الأر���ض� ،إىل �أن ج��اء وح�ش امل��ال احل��رام
م��ن ال�صحراء ،وف� ْك��ر ال�ظ�لام م��ن الأق�ب�ي��ة ،وعقل
ال�صهيونية اخلبيث ،فاجتمع ه�ؤالء ال�شياطني من
�أجل تدمري هذا البلد اجلميل.
�إذاً ،ال�شهران املقبالن هامان ج��داً على �صعيد
ترتيب و�ضع املنطقة وخما�ضها ،رمبا يكون موجعاً،
لأن ما يجري مل يكن بح�سبان �أح��د ،حتى الذين
خ�ط�ط��وا ون �ف ��ذوا ك��ان��وا ي�ع�ت�ق��دون الأم� ��ر جم��رد
�أ�سابيع �أو �أ�شهر قليلة وت�صبح �سورية يف قب�ضتهم،

و ُي��زاح الأ�سد من ال�سلطة؛ يف تكرار ل�سيناريوهات
تون�س وليبيا وم�صر ..لكن مل يكن لهم ما �أرادوا،
لهذا يبحثون لي ًال ونهاراً عن و�سيلة للتخل�ص من
هذه العقبة ال�ك��أداء �أم��ام م�شروعهم القاتل ،ومن
الطبيعي �أن نرى ا�ستعار جذوة احلرب والتفاو�ض
بلغة النار لتح�سني ال�شروط بهدف نيل املكا�سب
يف امل�ستقبل ،وت��دف��ع ال��دول الراعية ل�ل�إره��اب كل
و�سائلها الإعالمية والع�سكرية وال�سيا�سية لتحقيق
هذا الهدف ،غري �أن الأم��ور لي�ست بال�سهولة التي
ي�ع�ت�ق��دون�ه��ا ،ف��امل�ع��ار��ض��ة امل���ش� ّت�ت��ة مت�ت�ح��ن نف�سها
يف ا�سطنبول ب�ضغط قطري  -تركي لإخ ��راج �أي
م�سمّى �إىل حيّز الف�ضاء الإع�لام��ي؛ من حكومة
منفى وغريها ،رغم علم ال�صانعني الأ�سا�سيني ب�أن
�أي حكومة من هذا القبيل لن يكون مبقدورها فعل
�شيء �سوى التنقّل بني العوا�صم والفنادق و�إ�صدار
البيانات ،وبالتايل فهي عملية حمكومة بالف�شل
م���س�ب�ق�اً ،وق ��د ظ �ه��رت �أوىل ث �م��اره��ا ب��اخل�لاف��ات
العلنية بعد االجتماع مبا�شرة.

م�سلح من «اجلي�ش احلر» متمرت�س خلف حاوية القمامة يف ريف حلب

«الجزيرة» متورطة

ت�شري ال�ت�ق��اري��ر وامل�ع�ط�ي��ات امل�ت��وف��رة �إىل �أن �أ��ش�خ��ا��ص�اً ت��اب�ع�ين لتلفزيون
«اجلزيرة» متو ّرطون يف اختطاف ال�صحافية الأوكرانية من �أ�صل فل�سطيني؛
�أنهار كوت�شنيفا ،التي �شرعت يف توكيل حم��ام لالدعاء على «اجل��زي��رة» بتهمة
التورط يف اختطافها .فما تبينّ حتى الآن هو �أن �أحد ال�ضالعني يف اختطافها؛
عمار البقاعي ( أ�ح��د م�ؤ�س�سي «ل��واء ال�ف��اروق» يف حم�ص) يعمل �ضمن الفريق
املكلف االت�صال �إعالمياً بقناة «اجلزيرة» ،وكان يف عداد فريق «خالد �أبو �صالح»
يف «بابا عمرو» مطلع العام املا�ضي ،ما يعني �أن اختطاف أ�ن�ه��ار كوت�شنيفا ّمت
بالطريقة نف�سها التي اخ ُتطف فيها فريق «الإخبارية» من قبل ب��راء البو�شي
(عمر احلموي)؛ مرا�سل «اجلزيرة» يف ريف دم�شق ،والناطق با�سم «لواء �أحفاد
الر�سول» ،ال�سيما �أن قناة «اجلزيرة» كانت تت�صل بعمار البقاعي يف حم�ص من
م�سجل مع الرهينة �أنهار كوت�شنيفا ،تعرتف
�أجل احل�صول على �شريط فيديو َّ
فيه �أنها تعمل مع املخابرات الرو�سية ،وفق ما طلبته القناة من فريق اخلاطفني!

املقبلي م��ن املنتظَ ر �أن تتبلور
نْ
يف ال�شهرين
م�آل العالقة الرو�سية  -الأمريكية ب�ش�أن الت�سوية
يف � �س��وري��ة ،ب �ع��دم��ا دف ��ع الأم�ي�رك ��ي ب��ال�ف��رن���س��ي
وال�ب�ري �ط ��اين �إىل � �س��وق امل ��زاي ��دة ال �ف ��ارغ ��ة ،يف
حماولة رمبا لقطع طريق التفاو�ض الفعلي بني
العمالقني.
�إزاء ه��ذا التعقيد ال���س�ي��ا��س��ي ،ي�ستعد طرفا
امل��واج �ه��ة امل�ي��دان�ي��ة جل��ول��ة ج��دي��دة م��ن امل �ع��ارك
الع�سكرية على جبهات ع��دة ،و�شفري الت�صعيد
امليداين قد يطال لبنان ،بعد التحذير الر�سمي
ال�سوري عرب الطرق الدبلوما�سية ،وبعد الكالم
الوا�ضح عرب طرق �أخرى ،حيث ا�ستخدمت دم�شق
�سيا�سة ال�ع�ين احل �م��راء ،ب�ع��دم��ا جت ��اوز البع�ض
اخلطوط املحرَّمة على جبهة ال�شمال اللبناين،
من دون �أن يردعهم �أحد ،ما و�ضع الدولة بكامل
�أج�ه��زت�ه��ا يف ح��ال��ة ا�ستنفار ملنع و��ص��ول ال�ن�يران
�إىل الرتاب اللبناين ،وبنا ًء على ما جرى م�ؤخراً
م��ن ق�صف ج��وي لأح��د م��واق��ع الإره��اب�ي�ين قرب
احلدود ،ال بد من طرح ال�س�ؤال الأهم :هل �ستبقى
النار �ضمن اجلغرافية ال�سورية� ،أم �سيطال لهيبها
الإطار الإقليمي هذه املرة؟
م�صادر معنيّة متابعة يف دولة �إقليمية حذّرت
من رفع م�ستويات الت�سلّح واالنغما�س يف املواجهة
امل�سلحة ،ور�أت �أن ال�ط��رح الفرن�سي الربيطاين
لت�سليح املعار�ضة هو خطّ ة �أمريكية لإلقاء هذين
البلدين يف �أت��ون النريان ال�سورية ،وهو حماولة
رمب ��ا ال� �س �ت �ع��ادة �أجم� ��اد امل���س�ت�ع�م��رات الفرن�سية
وال�بري�ط��ان�ي��ة ،واال��س�ت�ف��ادة م��ن «حل���س��ة» �أ�صبع،
�إذا م��ا ح�صلت ال���ش��رك��ات ال �ك�برى ع�ل��ى ح�ص�ص
اقت�صادية يف النفط و�إع��ادة الإعمار وغريها بعد
انتهاء احل��رب ،وه��و يف احلقيقة ا�ستخدام مهني
جداً لدولتني و�ضعتا نف�سيهما يف مزاد اال�ستهالك
العاملي.
الكل يف حالة م��ن ال�ترق��ب واحل ��ذر ،واملوقف
ال��ر��س�م��ي ال �� �س��وري م��ا زال ��ص�ل�ب�اً وق ��وي �اً ،وث�م��ة
خ�ب�راء ي ��ؤك��دون �أن اجلي�ش ال�ع��رب��ي ال���س��وري يف
و�ضعية قتالية مهمة للغاية ،م�ستفيداً من جتربة
نْ
العامي الفائتني ،و�أن القيادة ال�سيا�سية تقدّر
حجم الدعم الهائل ال��ذي تقدمه مو�سكو وبكني
وط�ه��ران وغ�يره��ا ،وم��ن املتوقع يف الأي��ام املقبلة
�أن يلم�س املتابعون �أرجحية للنظام على الأر���ض،
بد�أت مالحمها تظهر يف امليدان الع�سكري ،وبكلمة
خمت�صرة :ممنوع على �سورية �أن تنك�سر ..مهما
ا�شتدت العوا�صف.

(�أ.ف.ب).

بهاء النابل�سي

ضحايا السياسة
ا�ستاءت ق�ي��ادات يف «تيار امل�ستقبل» من ك�لام الأم�ين العام ال�سابق
حلزب اهلل ال�شيخ �صبحي الطفيلي ،ب�أن �صفة ال�شهادة ال ُتعطى �سوى
ف�سره
للذين ي�سقطون يف م��واج�ه��ات القتال م��ع ال�ع��دو ،الأم��ر ال��ذي ّ
البع�ض عدم اعرتاف ب�أن الذين اغتيلوا من الرئي�س رفيق احلريري �إىل
وليد عيدو لي�سوا من بني ال�شهداء� ،إمنا �ضحايا لعبة �سيا�سية عنيفة.

لماذا؟

ت�ساءل �أحد النواب اجلنوبيني م�ستغرباً �أمام جمموعة من طالب
اجلامعة اللبنانية  -احلدث :ملاذا ي�ص ّر رئي�س اجلمهورية على �إجراء
االنتخابات النيابية املقبلة بقانون ال�ستني ،م��ع �أن معظم النواب
وال��وزراء والأح��زاب ،با�ستثناء «التقدمي» و«تيار امل�ستقبل» ،يريدون
ت�أجيل االنتخابات لعدم اعتماد قانون ع�صري وعادل؟!
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يـقــــال
غرفة ّ
سرية للتخريب
ت�ب�ّي�نّ �أن ه�ن��اك غ��رف��ة عمليات �سرية يف امل�ق��ر الرئي�سي
لأحد الأحزاب ال�سيا�سية يف بريوت ،لإدارة النزول �إىل �شوارع
العا�صمة وح��رق الدواليب وم�ستوعبات النفايات ،والظهور
امل���س� ّل��ح ،خ���ص��و��ص�اً يف م�ن��اط��ق ق�صق�ص وك��ورن�ي����ش امل��زرع��ة
والكوال ،ي�شرف عليها �ضابط متقاعد من اجلي�ش اللبناين.

خالفات أوالد العم
عادت اخلالفات �إىل اال�شتداد بني �أوالد العم؛ النائبني
الكتائبني �سامي وندمي اجلميل ،على خلفية املواقف والنظرة
�إىل م�شروع االنتخابات النيابية م��ن جهة ،والرت�شيحات
احلزبية من جهة �أخرى ،انطالقاً من اعتبار �أن البن ب�شري
اجلميل احلق يف «ح�صة من اجلبنة».

سوريون ..وفلسطينيون
نْ
ال�شيخي ،لوحظ انت�شار م�سلح يف
بعد حادثة االعتداء على
مناطق عديدة يف بريوت ،والالفت للنظر �أن �أكرث من ن�صفهم
كانوا مل ّثمني ،لأنهم من التابع ّي نْتي ال�سورية والفل�سطينية.

ملف «المدينة»
ق��ال م�ت��اب�ع��ون مل�ل��فّ «ب�ن��ك امل��دي �ن��ة»� ،إن ��ه يف ح��ال فتح
التحقيق ع�ل��ى م���ص��راع�ي��ه ،ف��إن��ه ال ب � ّد م��ن � �س ��ؤال ق��ا��ٍ�ض
متقاعد عن �شقة �أخذها من �أح��د ال�ضالعني بهذا امللفّ ،
وهو رجل �أعمال معروف.

إصرار غريب
�أ�ص ّر �أح��د ق�ضاة النيابة العامة اال�ستئنافية يف بريوت،
ع �ل��ى اق �ت �ط��اع «��س�ل�ف��ة �أج �ن �ب��ي» مب �ل �ي��وين ل�ي�رة يف �إح ��دى
الدعاوى ،خالفاً لقانون �أ�صول املحاكمات اجلزائية ،علماً �أن
ال�شكاوى التي تقدّم �أمام النيابة العامة ال ُت�ستوفى الر�سوم
عليها ،حتى ولو كان املدعي �أجنبياً.

عشر سنوات للتحرر من بصماته
قال ق�ضاة يف جمل�س خا�ص� ،إ ّن الق�ضاء بحاجة �إىل ع�شر
�سنوات لكي يتطهّر من ب�صمات قا�ض متقاعدُ ،يعترب ال�سبب
الرئي�سي للإطاحة بالت�شكيالت الق�ضائية التي كانت َ
منتظرة.

أين التعويضات؟
على ال��رغ��م م��ن م��رور �سبع �سنوات على ��ص��دور قانون
العفو عن املتهمني بق�ض ّية االعتداء على اجلي�ش اللبناين
يف ج��رود ال�ضنية عام  ،2000وا�ستمرار املحاكمات يف ال�ش ّق
املدين املتعلق بالتعوي�ضات املالية لورثة ال�شهداء ،من جي�ش
لبناين ومدنيني� ،إال �أن املته ّمني ما يزالون مياطلون جلهة
ح�سم �أمرهم ودفع التعوي�ضات املادية ،من دون وجود م�س ّوغ
منطقي لهذه اخلطوة ،علماً �أ ّن دفع هذه التعوي�ضات �إلزامي
يف نهاية املطاف ،ودفعها قبل حتديد قيمتها من قبل املجل�س
العديل يوفر الكثري من امل�شقّات على املتهمني �أنف�سهم.

دعم «إسرائيل» تجاريًا
قالت �صحيفة «�صندي تاميز» الربيطانية� ،إن حكومة قطر تدر�س
تقدمي عر�ض و�صفته باجلريء ،ل�شراء �سل�سلة متاجر «مارك�س �أند
�سبن�سر» الربيطانية الأكرث �شهرة ،مببلغ  8مليارات جنيه ا�سرتليني
(�أكرث من  12مليار دوالر) .وبح�سب ال�صحيفة ف�إن هيئة اال�ستثمار
القطرية ،وهي �صندوق الرثوة ال�سيادية للإمارة اخلليجية� ،أجرت
ات�صاالت مع م�صارف و�شركات ب��ارزة يف جم��ال الأ�سهم اخلا�صة يف
لندن ،لتجميع «كون�سورتيوم» بغية تقدمي عر�ض ل�شراء املخازن.
وبح�سب تعبري ال�صحيفة ،ف�إن جناح قطر يف ذلك �سيجعل م�ؤ�س�سة
بريطانية كربى �أخرى تقع يف �أيدي القطريني ،بعد متجر «هارودز»
ال�شهري و�سط لندن ،والذي ا�شرتته يف العام  2010بقيمة  1.5مليار
جنيه �إ�سرتليني ،ف�ض ًال ع��ن رم��زي��ة الأم ��ر جلهة �أن «م��ارك����س �أن��د
�سبن�سر» ُتعترب �أكرب �شركة داعمة لـ«�إ�سرائيل» يف بريطانيا.
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أحداث األسبوع
م�سلح من «اجلي�ش احلر»
يطلق النار من �أحد الأزقة
املدمّرة يف ريف �إدلب
َ
(�أ.ف.ب).

هوالند وكاميرون وأردوغان وحمد
يشجعون على مزيد من الجرائم في سورية
يف العا�شر من �آذار من عام  2012حتدثت
«ذي دي �ل��ي � �س �ت��ار» ع ��ن مت��وي��ل ب��ري�ط��اين
للمعار�ضات ال�سورية بقيمة ع�شرين مليون
جنيه ا�سرتليني.
ويف نف�س تلك ال �ف�ترة ،حت��دث��ت «نيوز
ميدل �إي�ست» ع��ن �صفقة �أ�سلحة �سعودية
ثقيلة �إىل امل�سلحني ،ترافقت مع ا�ستعمال
امل�سلحني ب�شكل وا�سع النطاق �صواريخ «الو»
«�إ�سرائيلية» ال�صنع.
وكما ك�شفت الكثري من و�سائل الإعالم
ال �ع��امل �ي��ة وامل ��واق ��ع االل �ك�ت�رون �ي��ة ب��ال���ص��ور
وال��وث��ائ��ق� ،أن امل�سلحني يف �سورية يجرون
م�ن��ذ أ�ك�ث�ر م��ن ع��ام جت ��ارب ع�ل��ى ا�ستعمال
الأ�سلحة الكيميائية.
وم ��ؤخ ��راً ،ك��ان الف�ت�اً ت�ه��دي��د وا�شنطن
با�ستعمال ط��ائ��رات م��ن دون طيار لق�صف
ما و�صفته مبواقع الإرهابيني من القاعدة
يف ��س��وري��ة ،يف نف�س ال��وق��ت ،ال��ذي حتدثت
فيه �صحيفة �أوكرانية عن �أكرب ج�سر جوي
لنقل ال�سالح �إىل املجموعات امل�سلحة عرب
تركيا والأردن ،بتمويل قطري و�سعودي،
وب��ال �ت��ايل ي�ت���ض��ح مت��ام �اً �أب �ع ��اد ا��س�ت�ع�م��ال
امل�سلحني لأ�سلحة كيماوية يف ق�صف خان
الع�سل يف حلب.
وهنا ي�س�أل ديبلوما�سي فرن�سي ب�أ�سى
أ�م��ام معارفه من اللبنانيني الذين يتمنى
عليهم ع��دم ذك��ر ا��س�م��ه ،وه��م ينقلون عنه
�أن ت��اري��خ فرن�سا حت � ّول م��ع و��ص��ول خائن
ال��دي�غ��ول�ي��ة الأول ج��اك � �ش�يراك �إىل �سدة
ال��رئ��ا��س��ة� ،إىل م��ا ي�شبه �ضيف ��ش��رف على
ما �شهده العامل من أ�ح��داث ،وعلى التاريخ
�أي�ضاً.
فمع جاك �شرياك تعزز النفوذ املا�سوين
يف ال��دوائ��ر ال�ع�ل�ي��ا ،ل�ي�ت�ح��ول م��ع خليفته
يف الـ 2007نيكوال � �س��ارك��وزي� ،إىل جمرد
�ضيف على م�أوى العجزة ،لأن ابن املهاجر
املجري اليهودي الذي اعتنق الكاثوليكية،
ح ّول بالد العطر فع ًال �إىل ذيل ،جمرد ذيل

لل�سيد الأمريكي الذي يرتنح حتت �ضربات
�أزماته الر�أ�سمالية العاتية ،وبهذا قد نفهم
�سر ال�سيا�سة الفرن�سية ال�شرق �أو�سطية
ال �ت��ي حت ��اول �أن ت�ث�ير ال���ض�ج��ة يف ��ص��راع
امل�صالح ،لعل وع�سى يلحقها بع�ض ال ُفتات،
خ�صو�صاً �أن��ه بن�سج عالقات «حميمة» مع
م�شايخ و�سالطني ال�صحراء العربية ،ت�ؤهّل
خليفته ذا امل �ي��ول ال���ص�ه�ي��ون�ي��ة؛ فرن�سوا
هوالند ،لأن يبد�أ البيع للأمراء وامل�شايخ
وال���س�لاط�ين ،م��ع م��ا يقدمونه م��ن هدايا
�سخية ،م��ع ف��ارق �أن ك��ارال ب��روين (عقيلة
��س��ارك��وزي) �أ�صبحت زوج��ة �شرعية ،فيما
هوالند ما زال م�ساكناً ب�شكل غري �شرعي،
و�إن �أ�صبح يف الإليزيه.
ث ��م �إن وزي � � ��ري خ ��ارج �ي ��ة � �س ��ارك ��وزي
وه��والن��د ه�م��ا م��ن نف�س ال�ط�ي�ن��ة؛ ف�ل��وران
فابيو�س وزير �ساركوزي اعتنق الكاثوليكية
ب��د ًال م��ن ال�ي�ه��ودي��ة ،و�آالن جوبيه معجب
ب��ال�ع�ق�ي��دة ال���ص�ه�ي��ون�ي��ة ،وم �ن �ت � ٍم �إىل �أح��د
املحافل املا�سونية ،وكالهما يعترب نف�سه
مكانه يف الإليزيه ولي�س يف الكي دور�سيه،
وال��رج�ل�ان ي���س��اوره�م��ا الإح���س��ا���س ال��دائ��م
بال�سباق نحو الإليزيه.
ال��دب�ل��وم��ا��س��ي ال�ف��رن���س��ي ال ي�ن���س��ى �أن
ي �ت �ط��رق �إىل اجل� �ن ��اح الآخ� � ��ر م ��ن ال �ق��ارة
الأوروبية ،حيث يرتبع رجالن من �أ�صحاب
امل �ي��ول ال���ص�ه�ي��ون�ي��ة ع�ل��ى خ �ن��اق احل �ك��م يف
ب��ري�ط��ان�ي��ا ،وه�م��ا رئ�ي����س احل�ك��وم��ة ديفيد
كامريون ووزير خارجيته وليم هيغ ..ولهذا
جند هذا التطابق يف �سيا�سة لندن وباري�س
يف ما يخ�ص �سورية وتطورات الأزمة فيها،
ول ��ذا ف��ال �ط��رف��ان ي�خ��و��ض��ان احل ��رب على
��س��وري��ة ب�ك��ل جنونها و�أه��وال �ه��ا ،وي���ص� ّران
على ت�سليح املجموعات امل�سلحة بكل �أن��واع
الأ�سلحة ،وحتى املح ّرمة دولياً.
وي �� �س ��أل ه��ذا ال��دب�ل��وم��ا��س��ي ال ��ذي ي� ُع� ّد
الأي��ام ليتح ّول �إىل التقاعد ،وليقود حملة
�ضد حكومته ال�ت��ي ت�ضر مب�صالح فرن�سا

الوطنية قبل �أي �شيء �آخر ،من �أجل هدايا
ال���س�لاط�ين وامل �� �ش��اي��خ :ه��ل ي�ع�ل��م ه��والن��د
وج��وب �ي��ه وك ��ام�ي�رون وه �ي��غ �أن يف ��س��وري��ة
م�سلحني م��ن ك��ل ال�ن��وع�ي��ات وا ألج �ن��ا���س؛
م��ن ال�شي�شان وال�صومال وا ألف �غ��ان ،ومن
ليبيا وتون�س واجل��زائ��ر ،وحتى من فرن�سا
وب��ري�ط��ان�ي��ا وال ��دمن ��ارك وال �� �س��وي��د ،وه��م
ي�خ��و��ض��ون ك��ل �أن ��واع أ�ع �م��ال ال�ق�ت��ل وقطع
الر�ؤو�س والأيدي؟
يجزم هذا الدبلوما�سي �أن الفرن�سيني
وا إلن �ك �ل �ي��ز �أ� �ص �ح��اب امل �ي��ول ال���ص�ه�ي��ون�ي��ة،
والأع �� �ض��اء ال�ك�ب��ار يف امل�ح��اف��ل امل��ا��س��ون�ي��ة،
ي ��درون مت��ام�اً م��اذا ي�ف�ع�ل��ون ،وي�ع�ل�م��ون �أن
الأ�سلحة الف ّتاكة التي ير�سلونها �أو ي�سهّلون
�إر��س��ال�ه��ا �إىل ب�ل�اد ال �� �ش��ام ،لي�ست لأ��س�ت��اذ
ال�سوربون برهان غليون ،وال لكاتب ق�ص�ص
الأط�ف��ال ج��ورج ��ص�برا ،وال حتى للمعجبة
ب��ال�ك�ي��ان ال���ص�ه�ي��وين ب���س�م��ة ال�ق���ض�م��اين،
وغريهم من ر ّواد املقاهي و�أدع�ي��اء «الفكر
والثقافة» يف باري�س ولندن ،بل هي ملن ين ّفذ
بروتوكول حكماء بني �صهيون بحذافريه،
ب�خ�ل��ط دم امل���س�ي�ح�ي�ين وامل���س�ل�م�ين بفطري
ال�شهوة وال�سلطة واجلنون ،وتفتيت الأمم
وال�شعوب.
يخبط هذا الدبلوما�سي بقب�ضته على
طاولة �أمامه ،وهو يف �أ�ش ّد حاالت الغ�ضب،
م �� �ش�يراً �إىل إ�ج � ��رام ه ��ذا ال �غ��رب و�أت �ب��اع��ه
ا ألع� � ��راب وا ألت� � � ��راك ،ع �ن��د ��س�م��اع��ه ب�ق�ي��ام
الإره��اب�ي�ين ب� إ�ط�لاق ��ص��اروخ يحتوي م��واد
كيماوية من كفر داع��ل يف منطقة النريب
على منطقة خ��ان الع�سل يف ح�ل��ب ،والتي
�أ� �ش ��ارت امل�ع�ل��وم��ات الأول �ي ��ة �إىل أ�ن ��ه ذه��ب
�ضحيتها �أكرث من � 25شهيداً ،و�أ�صيب �أكرث
من مئة من املدنيني والأطفال� ،أغلبهم يف
حالة خطرة.
ويحدد امل�س�ؤولية هنا بالت�أكيد على �أن
�أدواتها جمرمو حرب ،لكن املجرمني الكبار
ه��م ال�ف��رن���س�ي��ون وال�بري �ط��ان �ي��ون ،ومعهم

ال �ق �ط��ري��ون وال �� �س �ع��ودي��ون ،وج��ام �ع��ة دول
الأع � ��راب ،ال�ت��ي تعترب ه��ذه اجل��رمي��ة �أول
مفاعيل ق��رار جمل�سها ،والأت� ��راك الذين
ي��وف��رون امل�ل��اذات ا آلم �ن��ة ل�ك��ل امل�سلحني،
ويجزم هنا �أن على ر أ����س امل�س�ؤولية يف هذه
اجلرمية هو ال�سيد الأمريكي ،الذي يريد
للم�سلحني �أن يحققوا �أي ن�صر «ن��وع��ي»
لي�ستخدمه يف مفاو�ضته مع الرو�س ب�ش�أن
الأزمة ال�سورية..
م��اذا �سيقول ه ��ؤالء القتلة واملجرمون
م��ن ا�ستخدام امل�سلحني ��س�لاح�اً حم�ظ��وراً

وف � ��ق ال� �ق ��ان ��ون ال� � � ��دويل؟ وم � ��ن ي�ت�ح� ّم��ل
م �� �س ��ؤول �ي ��ة �إي� ��� �ص ��ال ه � ��ذا ال� ��� �س�ل�اح �إىل
امل�ج�م��وع��ات امل�سلحة ،وبع�ضها م�ص َّنف يف
التعريف الأمريكي �أنها «�إرهابية»؟
وي���ض�ي��ف ال��دب�ل��وم��ا��س��ي ال ��ذي يو�صف
ب��امل �ث �ق��ف وال � �ه � ��ادئ :ه ��ل ي �ع �ت �ق��د ه��والن��د
ب�صريخه عن حقوق ال�سوريني� ،أنه ديكارت
ع���ص��ره؟ وه��ل ي�ظ��ن ك��ام�يرون �أن ��ه ب��رن��ارد
را�سل؟
ال ..فالأول �أقرب �إىل املرتزق بوب دينار،
وال�ث��اين ما زال ّ
يحن �إىل ح��رب ا ألف�ي��ون..
وب��ال �ت��ايل ع �ل��ى ك��ل م�ف�ك��ر و� �ص��اح��ب عقل
فرن�سي و�إن�ك�ل�ي��زي �أن ي�ت�ح��رك ،و�أن يقوم
ب ��دوره لو�ضع ح��د ل �ه ��ؤالء ال��ذي �أ�صبحوا
جم��رد مماليك عند بائعي ال�ك��از العربي،
ال��ذي��ن ي �ب��دو أ�ن �ه��م مل ي �ع ��ودوا يحتملون
كل القيم احل�ضارية التي يختزنها تاريخ
بالد ال�شام والرافدين ،ولهذا مل يتذكروا
م��ن ال�ت��اري��خ ال�ق��دمي ��س��وى ه��والك��و ،وم��ن
احلديث �سوى اجل�نرال غ��ورو ،ال��ذي وقف
على قرب �صالح الدين يف دم�شق عام 1919
ل�ي�ق��ول« :ه��ا ق��د ع��دن��ا ي��ا ��ص�لاح ال��دي��ن»..
وهم بالت�أكيد لن يعودوا.
لأن �أوروب ��ا ،كما و�صفها الك�سندر هيغ
عند غزو العراق عام  ،2003قارة عجوز ،مل
يبق لها دور عاملي ،ومل يعد لها �ش�أن ،و�إن
ال���ص�ه��اي�ن��ة امل�تره�ل�ين ه��والن��د وك��ام�يرون
و أ�ت �ب��اع �ه��م ا إلق�ل�ي�م�ي�ين ل��ن ُي �ع �ي��دوا إ�ل�ي�ه��ا
ن�ضارتها ،ف�أحمر ال�شفاه ل��ن ي�ج��دد بتاتاً
�شباب العجائز ،ولن يبعدهم عن مقابر� ..أو
مزابل التاريخ.

�أحمد زين الدين

مــن هنـــا وهنــاك

الصحافة الفرنسية تعترف
�أكد تقرير لوكالة ال�صحافة الفرن�سية� ،أنه بعد نحو � 8أ�شهر من �إطالق «معركة
حترير دم�شق» ،مل يتع َّد وجود املقاتلني املعار�ضني جيوباً يف جنوب العا�صمة و�شرقها،
ويتح�صنون يف �ضواحيها ال�شرقية واجلنوبية� ،أما العا�صمة فتحولت �إىل ثكنة ع�سكرية.
واعرتف التقرير ب�أن النظام ي�سيطر على دم�شق وو�سط �سورية وغربها ،و�إن كان قد
زعم �أن املعار�ضة ت�سيطر على ال�شمال وال�شرق� ،إال �أنه اعرتف �أن غالبية �أرجاء حمافظة
درعا حتت �سيطرة القوات النظامية ،وي�سود هدوء ن�سبي يف غالبية مناطق حمافظة
ال�سويداء� ،أما املحافظات الغربية فـ«ال تزال حتت ال�سيطرة الكاملة للنظام».

أستراليا ..و«النصرة»

قررت احلكومة الأ�سرتالية و�ضع «جبهة الن�صرة» يف �سورية على قائمة الإرهاب ،يف
ثاين �إجراء من نوعه عاملياً �ضد هذه املنظمة التكفريية .ونقلت وكالة «�أ�سو�شييتد بر�س
�أوف ا�سرتاليا» عن وزير اخلارجية الأ�سرتايل ال�سيناتور بوب كار قوله «�إن �أ�سرتاليا
قررت ت�صنيف جبهة الن�صرة كمنظمة �إرهابية من �أجل حرمانها من الدعم املايل»،
معل ًال ب �ـ«�أن املنظمة �أ�صبح لديها تاريخ حافل بالهجمات االنتحارية والتفجريات»،
وم�شرياً �إىل �أنها «قامت بعمليات �إرهابية لي�س �ضد اجلي�ش ال�سوري فقط ،بل �ضد
�أه��داف مدنية» ،و�أ�ضاف« :ال مكان للجماعات املتطرفة مثل جبهة الن�صرة� ،سواء يف
�سورية �أو �أي مكان �آخر» ،كا�شفاً �أن جلبهة الن�صرة «روابط مبا�شرة مع تنظيم القاعدة
يف العراق ،الذي ميدّها باملقاتلني والأ�سلحة واملعدات».

( العدد  )255اجلمعة � 22 -آذار 2013 -

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

موضوع الغالف
محاولة غربية إلدخال معادلة «الكيميائي» في الصراع مع سورية

ُ
ّ
فرنسا وبريطانيا تجار دم ..وقطر تشتري

تعي�ش ال�ساحة ال�سورية �سباقاً حمموماً
 االق�ت�راح��ان الفرن�سي وال�بري�ط��اينوت�ب��اي��ن م�صالح �أط ��راف ال���ص��راع امل�ت�ع��ددة
بت�سليح املعار�ضة ال�سورية ،ودع��وة االحت��اد
ال�لاع�ب��ة يف الق�ضية ال���س��وري��ة .ف��ال��والي��ات
الأوروب� � � � ��ي �إىل رف� ��ع احل �ظ ��ر ع ��ن ت��وري��د
ً
املتحدة ال�ساعية �إىل حل �سلمي ،ال ي�ضريها
الأ� �س �ل �ح��ة �إىل � �س ��وري ��ة ،ع �ل �م �ا �أن ه��ذي��ن
�إعطاء حلفائها بع�ض الوقت ملحاولة الك�سب
االقرتاحني يبدوان لزوم ما ال يلزم ،ولهما
الإ�ضايف ،بينما ال�ساعون �إىل تغيري النظام
خلفية اقت�صادية ال تخفى على �أحد.
ال�سوري بالعنف والقوة ،ال ي�ضريهم �إراقة
ب��ال�ن���س�ب��ة �إىل ت���س�ل�ي��ح امل �ع��ار� �ض��ة ،ف ��إن
املزيد من الدماء ال�سورية ،وتهدمي ما تبقى
الأوروبيني والأمريكيني ،وعلى الرغم من
من الدولة ومتزيق املجتمع ال�سوري ،مقابل
احلظر الأوروبي والأمريكي املعلَن ،يقومون
بع�ض املكا�سب الإ�ضافية ،ولعل ذلك ال�سباق
م �ن��ذ زم ��ن ب �ت��دري��ب امل �ع��ار� �ض��ة ال �� �س��وري��ة،
املحموم ه��و ال�سبب وراء بع�ض التطورات
و�إمدادها بالأ�سلحة والعتاد واملال ،وقد يكون
التي ح�صلت يف الفرتة الأخرية ،و�أبرزها ما
البيان اال�ستنكاري الأم�يرك��ي على «ق�صف
يلي:
م�ف�تر���ض» ل�ل�ط�يران ال �� �س��وري ع�ل��ى ج��رود
 ا�ستخدام ال�سالح الكيميائي لأول مرةعر�سال  -وال��ذي نفته اخلارجية ال�سورية
يف تاريخ احلرب يف �سورية ،وهو �إن د ّل على
 هو مبنزلة خطوة ا�ستباقية ملنع اجلي�ش�شيء ،فعلى ي�أ�س من عدم �إمكانية التغيري
ال���س��وري م��ن الق�ضاء على جمموعاتها يف
«هيتو» يفر�ض الفيتو على «اخلطيب»
امليداين وفر�ض واقع جديد على الأر�ض� ،إال
(�أ.ف.ب ).ال�ب�ق��اع ،خ�صو�صاً بعد م��ا أ���ش�ي��ع ع��ن وج��ود
من خ�لال ا�ستخدام و�سائل غري تقليدية،
خم�سة ع�شر �أل��ف مقاتل ت��درب��وا يف لبنان،
علماً �أن تغيري موازين القوى على الأر�ض هذا النوع من الأ�سلحة املحرمة دولياً ،ملا يف ومك ّونات �أ�سا�س ّية من القوى وال�شخ�صيات وي���س�ت�ع��دون ملهاجمة ��س��وري��ة ان�ط�لاق�اً من
ُلحة للمعار�ضة و َم��ن يدعمها ،ذل��ك من نتائج �سلبية على �صعيد القانون املعار�ضة.
الأرا�ضي اللبنانية.
هو حاجة م ّ
بعدما �سجل النظام انت�صاراً هاماً يف ال�سباق ال��دويل ،وعلى �صعيد ال��ر�أي ال�ع��ام ال��دويل
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وال�ل�اف��ت �أن ال�ت���ص��ري�ح��ات الفرن�سية
نحو فر�ض القوة ،ب�أن �أق ّر اجلميع بحقه يف �أي�ضاً.
ه ��ذا االن �ت �خ��اب ،ع�ل�م�اً �أن حم��اول��ة تقليد والربيطانية تزامنت م��ع تقارير �صحفية
امل�شاركة باملفاو�ضات ،ووجوده العباً �أ�سا�سياً
 انتخاب امل��واط��ن ا ألم�يرك��ي من �أ�صل ال�ن�م��وذج الليبي بت�أليف حكومة انتقالية ع��ن ا� �س �ت �ث �م��ارات ق �ط��ري��ة ب�ق�ي�م��ة ع���ش��راتيف �أي �سلطة مقبلة ،و�إن ك��ان اجلميع قد كردي � -سوري ،و«الإخواين» الهوى؛ «غ�سان �سورية يف املنفى ،تقوم با�ستالم ال�سفارات مليارت ال��دوالرات يف البلدين ،فقد ك�شفت
تن�صلوا من م�س�ؤولية هذا ال�صاروخ� ،إال �أن هيتو» من قبل الهيئة العامة لـ«االئتالف ال���س��وري��ة يف اخل� ��ارج ،دون ��ه ع�ق�ب��ات ك�ث�يرة� ،صحيفة «فاينن�شال ت��امي��ز» �أن قطر ب��د�أت
احلي الذي �سقط فيه ،و�سقوط الع�سكريني الوطني ال�سوري» ،لرئا�سة حكومة االئتالف وق��د ال يتم االع�ت�راف بتلك احلكومة من حم� ��ادث� ��ات م ��ع ح �ك��وم��ة امل �م �ل �ك��ة امل �ت �ح��دة
م��ن اجلي�ش ال���س��وري ،بالإ�ضافة �إىل �صور امل�ؤقتة التي من املنتظر �أن «تدير املناطق ق�ب��ل ال � ��دول ال��داع �م��ة ل�ل�م�ع��ار��ض��ة ،وذل��ك ال�ستثمار م��ا ي�صل �إىل  10م�ل�ي��ارات جنيه
الأق� �م ��ار ال���ص�ن��اع�ي��ة ال��رو� �س �ي��ة ت���ش�ير �إىل التي هي حتت �سيطرة املعار�ضة امل�سلحة» ،ل�صعوبة �ضبط حركة املعار�ضني ال�سوريني ،ا�سرتليني يف م�شاريع حيوية للبنية التحتية
م �� �ص��دره ،ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن �أن � ��ه ال ميكن وذل� � ��ك ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن ك ��ل اخل�ل�اف ��ات وم�ع��رف��ة ت��وج�ه��ات�ه��م وم��ن �سي�سيطر على يف بريطانيا ،بالإ�ضافة �إىل م�شروع بقيمة
ا�ستثناء فر�ضية �إط�لاق ال�صاروخ من قبل وامل �م��اط �ل��ة ،وال �ت �ح ��ذي ��رات ال �ت��ي �أط�ل�ق�ه��ا تلك ال�سفارات ،وهو ما لن ت�ستطيع الدول  14مليار ا�سرتليني ،لإن�شاء مفاعل نووي يف
ف�صائل «جهادية تكفريية» ،وعدم معرفة  -معار�ضون م��ن �أن ه��ذا �سي�سهم يف تق�سيم الغربية �أن تتحمله ب�سهولة؛ ب ��أن ت�صبح «هينكلي بوينت» يف �سومر�ست ،الذي تعتزم
�أو عدم موافقة  -الأطراف املعار�ضة الأخرى �سورية ،وتفتيت املعار�ضة �أكرث ف�أكرث ،بعد ال �� �س �ف��ارات ال �� �س��وري��ة م �ل �ج ��أ ل���ش�ت��ى �أن� ��واع ��ش��رك��ة «�إي.دي.اف» ال�ف��رن���س�ي��ة للمرافق
�أو بع�ض رعاتهم ال��دول�ي�ين على ا�ستعمال حت�ي�ي��د رئ�ي����س االئ �ت�ل�اف م �ع��اذ اخل�ط�ي��ب ،الإرهابيني بذريعة حماربة النظام ال�سوري� .إن�شاءه.

وتبلغ قيمة م�ساهمة قطر يف ال�شركات
الفرن�سية الكربى �أك�ثر من �ستة مليارات
ي � ��ورو ،ك �م��ا ا� �ش�ت�رت ق �ط��ر ف �ن ��ادق فخمة
ع��ري�ق��ة يف ب��اري����س� ،إ��ض��اف��ة �إىل ن��ادي ك��رة
ال �ق��دم ال�ب��اري���س��ي ا أل� �ش �ه��ر «ب��اري ����س ��س��ان
جرمان» ،كما ت�ستثمر بقوة يف �شراء حقوق
تلفزيونية ويف ��س��وق ال�ف�ن��ون ،وق��د وع��دت
قطر ،على ل�سان �سفريها يف فرن�سا� ،أنها
�سوف تخ�ص�ص مبلغ ع�شرة مليارات يورو
�أخ��رى لال�ستثمار يف جمموعات فرن�سية
كبرية.
�إذاً ،ه��ي خ��دم��ات �سيا�سية دول�ي��ة تقوم
دولة قطر ب�شرائها ب�أموال النفط من دول
عريقة و�شهرية بتاريخها الداعم حلقوق
الإن �� �س��ان واحل ��ري ��ات ال �ع��ام��ة ،وق ��د ي�ك��ون
الأم�ي�رك �ي��ون �أك�ث�ر امل�ستفيدين م��ن ه��ذا
التهويل الفرن�سي  -الربيطاين  -العربي
الذي يجعل موقعهم �أقوى يف �أي مفاو�ضات
قادمة مع الرو�س لتقا�سم النفوذ يف منطقة
ال�شرق الأو�سط.
وه � �ك ��ذا ،وع �ل ��ى ال ��رغ ��م م ��ن ك ��ل ه��ذا
التهويل ،ي�ستمر احلل ال�سلمي بالتقدم ولو
ب�ب��طء ،فاملاي�سرتو امل�سيطر على �أط��راف
امل�ع��ار��ض��ة ال���س��وري��ة �أي ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية ،تعطي هام�شاً للدول الدائرة يف
فلكها للعب يف الوقت ال�ضائع ،والقيام بكل
ما من �ش�أنه �أن يزيد قدراتها التفاو�ضية
و�أوراق القوة لديها ،ويبقى ال�شعب ال�سوري
ه��و اخلا�سر الأكب��ر م��ن �سباق ال��دول نحو
النفوذ وال �ق��وة ،وحم��اول��ة اجللو�س  -ولو
طرفاً ثانوياً � -إىل طاولة املفاو�ضات.

د .ليلى نقوال الرحباين

أتراك تظاهروا أمام الفندق القطري ..وهتفوا :ارحلوا يا عمالء أميركا و«إسرائيل»

من أفغانستان
إلى سورية
ق ��ال ��ت ��ص�ح�ي�ف��ة «دي� �ل ��ي � �س �ت��ار �أون
�� �ص� �ن ��دي» ال�ب�ري� �ط ��ان� �ي ��ة� ،إن ح �ك��وم��ة
كامريون ب�صدد �سحب «القوات اخلا�صة»
و«ال � � �ق� � ��وات ال �ب �ح ��ري ��ة اخل ��ا� � �ص ��ة» م��ن
�أف�غ��ان���س�ت��ان ،لتنفيذ ع�م�ل�ي��ات ��س��ري��ة يف
�سورية .ونقلت ال�صحيفة عن م�صدر يف
احل�ك��وم��ة الربيطانية ق��ول��ه �إن قدامى
املحاربني يف اجلهتني املذكورتني يجري
�سحبهم بهدوء من �أفغان�ستان ،من �أجل
�إع ��داده ��م ل�ل�م�ه��ام اجل��دي��دة يف ��س��وري��ة.
وطبقاً لل�صحيفة ،ف ��إن املهمة اجلديدة
�ستكون ب�إ�شراف املخابرات اخلارجية «�إم
�آي  ،»6واملخابرات اخلارجية الفرن�سية،
من �أجل ت�أمني نقل كميات من الأ�سلحة
قيمتها  20مليون جنيه كانت احلكومة
الربيطانية نقلتها �إىل الأردن وتركيا
�سابقاً ،وه��ي ب�صدد ت�أمني تهريبها �إىل
امل�سلحني الأ�صوليني داخل �سورية.

قطر ّ
سمت رئيس «الحكومة» ..والسعودية سحبت عنها «الدعم العسكري»
ا�سم املر�شح يف الثانية فجراً ،بعد �أن كانوا وعدوا بانتخابات �شفافة �أمام و�سائل الإعالم،
�أنقرة  -الثبات
وقد ان�سحب من اجلل�سة � 23شخ�ص ًا ميثلون يف غالبيتهم «التيار ال�سعودي» يف «االئتالف»،
وُلدت «حكومة التق�سيم» ال�سورية ميتة ،نتيجة اخلالف ال�سعودي  -القطري املتفاقم والذي كان يريد انتخاب �أ�سعد م�صطفى لرئا�سة هذه احلكومة.
�أتى الرد ال�سعودي على الت�سلل القطري �سريعاً ،فما ي�سمى بـ«اجلي�ش احلر» الذي كان
يف مقاربة «غنائم» الأزمة ال�سورية .ففيما جنحت قطر يف الفوز على ال�سعودية يف معركة
ف�ضل «الرتيث» يف �إعالن املوقف ،بعد
الت�أليف التي �شهدت �صراع ًا خفي ًا بني الطرفني ،ا�ستطاعت الريا�ض �أن ترد ب�سرعة ،عرب �أعلن قبل يوم واحد ا�ستعداده حلماية هذه احلكومةّ ،
�أن وجّ ه ال�سعوديون �إن��ذارات مبا�شرة �إليهم ب�ضرورة رف�ضها ،حتت
ت�أليب اجلماعات امل�سلحة املدعومة منها على هذه «احلكومة» ورئي�سها
طائلة وقف الدعم املايل ،فتهافت امل�سلحون على الترب ؤ� من «احلكومة»
الأمريكي اجلن�سية غ�سان هيتو.
التي وعدوا قبل يوم واحد بحمايتها.
فبعد ت�أجيل ملرّتني ،اجتمع «االئتالف» املعار�ض يف فندق متتلكه قطر
وبالرغم من �أن قطر ا�ستطاعت ،عرب رجلها القوي يف «االئتالف»
يف ا�سطنبول ،وا�ستطاع «الإخوان» مرة جديدة �أن يفر�ضوا منطقهم على
م�صطفى ال�صباغ� ،أن تفر�ض ما تريد من املر�شحني على رئي�سه
ا
اجلميع ،ب�إقرار مبد أ� ت�أليف حكومة يراها حتى بع�ض املعار�ضني م�شروع ً
ًا
ر
قرا
اتخذت
قطر
«ال�صوري» معاذ اخلطيب� ،إال �أن الأخري �أبى �إال �أن يث�أر لكرامته يف
لتق�سيم �سورية ،وحماولة من «الإخ��وان» لإقامة �سلطتهم ولو على جزء
من �سورية ،بعد �أن ف�شلوا يف ال�سيطرة عليها بالكامل ،ثم ا�ستطاعوا �أن باإلطاحة بالخطيب
امل�ؤمتر ال�صحايف الذي كان مقرَّر ًا لـ«رئي�س احلكومة» ،فارجتل كلمة
خ�ص�صها لتوجيه انتقادات الذعة
كانت غري ملحوظة يف الربنامجّ ،
يفر�ضوا مر�شحهم لرئا�سة هذه احلكومة هو غ�سان هيتو ،الذي غادر
في أقرب فرصة
لقطر ،التي دعاها ،من دون �أن ي�سميها� ،إىل �سحب م�سلحيها الذين
ا
دم�شق منذ
�سنوات طويلة هرب ًا من اخلدمة الع�سكرية ،وال يعرف �شيئ ً ممكنة وستضغط
تدفع عليهم ماليني الدوالرات من الأرا�ضي ال�سورية.
عن معاناة �أهلها.
عليه لالستقالة
وتقول امل�صادر �إن قرار ًا قطري ًا اتُّخذ بالإطاحة باخلطيب يف �أقرب
وعلى وقع �أ�صوات مئات الأت��راك الذين جتمّعوا خ��ارج الفندق،
فر�صة ممكنة ،و�إنها �ست�ضغط عليه لال�ستقالة ،ويف �أح�سن الأحوال
م�ن��ادي��ن امل�ع��ار��ض�ين ال���س��وري�ين ب� أ�ن�ه��م «خ��ون��ة» وع �م�لاء لأم�يرك��ا
بات يف حكم امل�ؤكد �أنه لن يُختار مرة جديدة لرئا�سة «االئتالف» بعد
و«�إ�سرائيل» ،وبعد يوم من املناق�شات غري املُجدية يف �أروقة االجتماع،
انتهاء مدته خالل ال�شهرين املقبلني.
قام «الإخوان» بحركة ت�سلل غريبة� ،إذ فاج�أوا اجلميع بالت�صويت على
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لبنانيات
احتفال  14آذار« ..زهايمر» سياسي

َّ
مضيعة
فرص
ما كاد وزير الخارجية األميركية جون كيري ينطق بالدعوة -
التمني بأن تتحاور القيادة السورية بزعامة الرئيس بشار األسد مع
المعارضة السورية ،حتى فقد الجزء الموتور من المعارضة أعصابه
بشكل غير مسبوق ،بينما الجزء المحسوب على «المتعقلنين» أصيب
بصدمة ،وكأن على رأسهم الطير ،أما الجزء الذي اعتاش بشكل كلي
على حمّ ام الدم الذي يضرب سورية منذ سنتين ،فقد انبرى شاتمًا
المناوئين لسياسة التدمير ،حتى وصل به األمر إلى نعت الشعوب
العربية التي قاست المعاناة الكبرى جراء السياسات االستعمارية
األميركية ،بأنها «تخزن األحقاد على أميركا» ،وكأن األخيرة ليست إال
الحمل الوديع مكتشف الديمقراطية الكونية ،ولم تكن حتى مجرد
ضيف ثقيل الظل ،حتى ال نقول ليست إال لصًا وقاتالً يريد سلب
خيرات األمة وقتل شعوبها بما يشبه وحشًا يقود قطيع ذئاب فاغر
األفواه ،يتقدمهم وهو ممسك بيد ضار يماثله وحشية ويزيد هو
الكيان الصهيوني.
في حقيقة األمر ،ما أراده الوزير األميركي هو منح األدوات التي
جرى تصنيعها طوال الفترة الماضية ،وتلك التي كانت في الخدمة،
والبعض الذي لم يعد صالحًا وفقد أهليته للخدمة بعد التجربة،
فرصة لالعتراف بهم من الدولة السورية كفرقاء لهم وزنهم ،وإن
كانوا قد اعتمدوا على عديد المرتزقة في الميدان للتدمير والقتل،
وعلى عدة وأم��وال قطر والسعودية وتركيا بقضها وقضيضها
لتامين حاجات الميدان ،وكذلك على ال��دول المعادية لسورية
ودورها المحوري في المنطقة ،لالستمرار في الصورة.
من الغباء أن تستمر تلك التشكيالت بالرهان على الوعود
المقدمة،
َّ
الفرنسية والبريطانية بضرورة زيادة ونوعية األسلحة
وتلك التي يأملون في الحصول عليها ،من دون االلتفات إلى الماضي
االستعماري لهاتين الدولتين اللتين يتصرف المسؤولون فيهما
بأسلوب زعماء المافيات والعصابات.
كان من العقل ،ولو في حدوده الدنيا ،أن يلتقط مَ ن يسمّ ون
أنفسهم تارة «ث��وارًا» و«ث��ورة» وطورًا «معارضات» ،الفرصة التي
أتاحها الوزير األميركي ،ألن البريطانيين والفرنسيين يتحولون
إلى مجرد ملحقات بالسياسة األميركية ،والسوابق كثيرة وحديثة،
ألنهم ،أي المعارضين ،سيذهبون «فرق عملة» لحظة الحقيقة.
يكفي النظر إلى تدرج الموقف األميركي لفهم ذلك ،و«أول
الرقص حنجلة».

يون�س

ل��و ُق �دّر لأخ���ص��ام ق��وى ال��راب��ع ع�شر
م��ن �آذار �أن ي�ن� ّ�ظ�م��وا اح�ت�ف��ا ًال ّ
يحطون
فيه من ق��در ه��ذه ال�ق��وى ،لأب��دع��وا لهم
احتفا ًال �أق��ل �ضرراً من ال��ذي �أقاموه يف
قاعة «البيال» منذ �أيام.
كان �أم��راً م�ضحكاً �أن يبد�أ االحتفال
مب�ق�ط��ع م��ن ك�ل�م��ة ق��دمي��ة ج ��داً لوليد
جنبالط يهاجم فيها النظام ال�سوري،
ترى كيف �سيكون امل�شهد لو حدث خط�أ
و�أذي� ��ع م�ق�ط��ع �آخ ��ر م��ن اخل �ط��اب ذات��ه،
طالته تقلبات زعيم املختارة؟
حتى خطابات �سعد احلريري ال�سائح
ب�ين ب��اري����س وال��ري��ا���ض ،و�سمري جعجع
امل�شدود �إىل م�شروع «اللقاء الأرثوذك�سي»،
الذي �أبعده عن حليفه «تيار امل�ستقبل»،
ب�صارة ت�شري
و�أمني اجلميل الباحث عن ّ
عليه مع من يتحالف ،كانت تلك اخلطب
وم�سجلة ،و�ألقيت لوقت
بدورها قدمية
َّ
خمتلف.
غ��اب��ت «زع ��ام ��ات» � 14آذار ك�ل�ه��ا عن
االح �ت �ف ��ال ،ل�ي����س ف �ق��ط لأن الأو�� �ض ��اع
الأمنية هي التي متنع لقاء هذه الرموز،
بل لأن لكل طرف �سببه ال�شخ�صي املانع
للقاء ،والقاطع حلبل ال��ود ال��ذي يبدو،
كما ب ّينت الأي��ام� ،أن��ه مل يكن �إال ظرفياً
وم�صلحياً ،بعيداً عن ال�شعارات الرنانة
ال�ت��ي ا�ستهلكتها الأي ��ام ،حتى �أن بع�ض
امل��راق�ب�ين مل يجد غ�ضا�ضة م��ن القول
�إنه جمرد احتفال «فوتو كوبي» يف كل ما
�شهده من ح�ضور وكلمات.
بحث منظمو االحتفال عن «ق�ضية»
وعن خطباء ،فلم يجدوهم �إال يف خطب
قدمية م�ستهلَكة مل تعد تعرب عن حقائق
املرحلة وحتدياتها وامل��واق��ف منها ،ويف
ذل��ك اع�ت�راف ب�صعوبة ل�ق��اء ال�ق�ي��ادات
واجتماعها على برنامج جديد.

كان احتفا ًال باهتاً غابت عنه رموزه،
ف��ا� �س �ت �ع �ي ����ض ع �ن �ه��م ب �ع � ّي �ن��ة ع �� �ش��وائ �ي��ة
م��ن ��ش�ب��اب و��ص�ب��اي��ا ج�م�ه��وره��م ،وغ��اب
اجلمهور ،فا�ستعي�ض عنه بلوحة ت�صور
اجل�م�ه��ور «ال���س��اب��ق» ،وب��وج��وه �سيا�سية
وفاعليات كلها م��ن ال�صفوف اخللفية،
با�ستثناء الرئي�س ف��ؤاد ال�سنيورة ،الذي
حاول تق ّم�ص دور الزعامة ال�شعبية التي
تل ّوح بيديها للجماهري ،متجاه ًال �أنه مل
يكن �شخ�صية �شعبية ذات ي��وم ،ويف ذلك
اع�تراف بعدم القدرة على «ا�ستح�ضار»
اجلمهور والقيادة املتفاعلة معه.
�أم � ��ا اخل� �ط ��ب ،ف �ك�ل�ام م �غ�ت�رب ع��ن
الواقع الذي �آلت �إليه �أمور قوى الرابع
ع�شر م��ن �آذار ،التي جعلها اال�ستحقاق
االنتخابي تتخبط ما بني قانون ال�ستني،
واخل �م �� �س�ين دائ� � ��رة وم �� �ش ��روع «ال �ل �ق��اء
الأرث ��وذك� ��� �س ��ي» ،وت �ب �ح��ث ع ��ن � �ش �ع��ارات
جرفتها الرياح العابثة يف املنطقة ،فبات
كل طرف فيها يخ ّون الطرف الآخر على
قاعدة «يا روح ما بعدك روح».
غابت رم��وز � 14آذار فح�ضر مكانهم
 14خطيباً م��ن ج�م�ه��وره��م يتحدثون
خبط ع���ش��واء؛ ك��ل يغو�ص يف هواج�سه
ال�شخ�صية ،بل تتناق�ض بع�ض �شعاراتهم
ومطالبهم م��ع ال�سيا�سات ال�ت��ي ت��ؤم��ن
ب �ه��ا ق �ي��ادات �ه��م� ،إذ ك �ي��ف ت �ط��ال��ب دع ��اة
اخل �� �ص �خ �� �ص��ة م �ث�ل ً�ا ب �ت � أ�م�ي�ن امل��در� �س��ة
الر�سمية وجم��ان�ي��ة التعليم والطبابة
وحق العمل؟
كان من حظ املحتفلني واحل�ضور �أن
هذه القوى مل تكن ت�سمى قوى � 30آذار،
و�إال لكان اخلطباء ثالثني!
مل يتنبه بع�ض املتكلمني يف دعوتهم
�إىل «رف ����ض ال�ط��ائ�ف�ي��ة وامل��ذه �ب �ي��ة» �أن
مرجعياتهم ه��ي ال�ت��ي �شجعت وم��ول��ت

ورع ��ت امل�ت�ط��رف�ين وامل��ذه �ب �ي�ين ،ال��ذي��ن
ح ّولوا البلد �إىل متاري�س جاهزة لإ�شعال
احل��رب الأه �ل �ي��ة ..ه��ل ي�صدق ع��اق��ل �أن
حتالفاً بعينه يجمع بني من يدعو �إىل
«م��دن �ي��ة ال ��دول ��ة» وب�ي�ن م��ن ي��دع��و �إىل
«�إح �ي��اء دول��ة اخل�لاف��ة» يف وق��ت واح��د؟
�أمل يقل �سمري جعجع «ليحكم الإخوان»؟
وه��ل يعقل �أن تكون «مواجهة �إ�سرائيل
بالكلمة» برناجماً �سيا�سياً؟ لعله هذيان
�سيا�سي يعبرّ عن و�صول هذه القوى �إىل
�أرذل ال�ع�م��ر ،مم��ا جعل خطابها جمرد
«زهامير �سيا�سي».
ك � ��ان اح� �ت� �ف ��ال «ال � �ب � �ي� ��ال» م �� �ش �ه��داً
فولكلورياً ،بل حفل هروب نحو املجهول،
جتنباً لالعرتاف ب�أن ما زرعته قوى 14
�آذار يف ما �سمي «ثورة الأرز» من حتري�ض
ط��ائ �ف��ي وم ��ذه �ب ��ي ،وم� ��ن � �ش �ع ��ارات مل
ي�صدقوا يف تبنيها ،ومن تبعية ل�صديقهم
«جيفري فيلتمان» و�أمثاله� ،أنتج واقعاً
مل ي �ت��وق �ع��وه ،و�إن ح ��اول ��وا ا��س�ت�غ�لال��ه
واال�ستفادة منه ،لكنه يف املح�صلة انتزع
منهم ال���ش��ارع وال���س��اح��ة وامل �ن��اب��ر ،التي
ب��ات��ت م�ع�ق��ودة مل�ت�ط��رف�ين أ�م �ث��ال أ�ح�م��د
الأ��س�ير وداع��ي الإ��س�لام ال�شهال وخالد
�ضاهر ومعني املرعبي ،على الرغم من
حم � ��اوالت �أح� �م ��د احل ��ري ��ري ال�ف��ا��ش�ل��ة
لتقليدهم.
ه��و م�شهد ينطلق م��ن ق��ول م� أ�ث��ور:
«ال��زم��ان ك� أ�ه�ل��ه ،و�أه�ل��ه كما ت��رى» ،لعل
«ح��رك��ة الي�سار ال��دمي��وق��راط��ي» �إح��دى
ال�ق��وى امل�ؤ�س�سة ل�ه��ذا التجمع ،ف�سرته
يف بيان ان�سحابها من االحتفال ،عندما
اتهمت بع�ض منظميه ب� أ�ن��ه «ال يحتمل
الر�أي املختلف» ...م�سكني لبنان!

عدنان ال�ساحلي

حركة األمة تحيي ذكرى أربعين الشهيد حسام خوش نويس
ملنا�سبة ذكرى الأربعني ال�ست�شهاد رئي�س الهيئة الإيرانية لإعادة
�إع�م��ار لبنان؛ املهند�س ح�سام خو�ش نوي�س� ،أق��ام��ت حركة الأم��ة
ولقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية ،احتفا ًال ت�أبيني ًا ح�ضرته
�شخ�صيات �سيا�سية ودينية ودبلوما�سية وع�سكرية و�إعالمية ،وح�شد
من املواطنني ،حت��دث فيه رئي�س حركة الن�ضال اللبناين العربي؛
النائب ال�سابق في�صل الداود الذي قال« :ال�شهيد ح�سام خ�سارة لبنانية
من ر�صيد �شرفاء لبنان ،كما هو خ�سارة من ر�صيد �شرفاء اجلمهورية
الإ�سالمية ،فكيف يكون ه��ذا النبيل هدف ًا لقتل غا�شم؟ هو �شهيد
اجلنوب ،و�شهيد الوطن املقاوم كله ،بال متييز بني منطقة و�أخرى،
ف�أر�سى العالقة التاريخية البناءة بني �شعبينا اللبناين والإي��راين،
ُمظهر ًا ال�صورة احلقيقية للجمهورية الإ�سالمية �أنها للبنان كل لبنان،
كما هي لفل�سطني كل فل�سطني ،كما هي ل�سورية كل �سورية ،ولو ر�شقها
اجلهالء من هنا وهناك».
ولفت الداود �إىل �أن �صمود �سورية بقيادتها ال�سيا�سية ،وعلى ر�أ�سها
الرئي�س ب�شار الأ�سد ،وجي�شها العربي ال�سوري وغالبية �شعبها الوطني
املتم�سك بقيادته املقاومة ،فر�ضت نف�سها حقيقة وطنية ودولية
تعززها عالقة ا�سرتاتيجية مع اجلمهورية ،مدعومة من منظمة «دول
الربيك�س» ،على ر�أ�سها رو�سيا وال�صني.
ثم كانت كلمة ال�سفري الإيراين غ�ضنفر ركن �أبادي ،والتي �ألقاها
امل�ست�شار ال�سيا�سي يف ال�سفارة حممد ح�سن جاويد ،فقال :ا�ستكمال

الن�صر �إمنا يكون ب�إعادة الإعمار ..وكما كان الدمار �شام ًال ،كانت
عزمية و�إرادة وحما�سة ال�شهيد ح�سام �شاملة �أي�ض ًا ..فبعد �أن خ ّلف
العدوان ال�صهيوين الدمار ،ت�ش ّرف ال�شهيد ح�سام بكل ما ميلك من
�إميان وعزمية وحمبة لهذا البلد العزيز ب�أن يكون يف خدمة ال�شعب
اللبناين ،تقدير ًا لهذا ال�شعب ومقاومته ال�شريفة ،التي �أعزّت لبنان
والأمة الإ�سالمية وكل الأحرار بانت�صاراتها ،التي �أرخت لبداية زوال
دولة بني �صهيون ،الذين مار�سوا الظلم واال�ضطهاد بحق �أبناء ال�شعب
الفل�سطيني قت ًال وتدمري ًا و�أ�سر ًا لأبنائه املقاومني ال�شرفاء ،زارعني
الفنت يف منطقتنا وبني �أبناء �أمتنا ،بهدف النيل من املقاومة يف لبنان
وفل�سطني ،التي لن تعود �إال بالوحدة واجلهاد واملقاومة.
ويف اخلتام كانت كلمة �أمني عام حركة الأمة ال�شيخ عبد النا�صر
جربي ،الذي �شدد على وحدة الأمة الإ�سالمية يف ظل التحديات التي
تواجهها من قوى اال�ستكبار وال�صهيونية ،التي تهدف �إىل تفتيتها �إىل
�شيع وفرق ودوي�لات ،ليبقى العدو ال�صهيوين قوي ًا ،وم�سيطر ًا على
خريات الأمة وقوتها.
و�أكد ال�شيخ جربي �أن �سورية تتعر�ض مل�ؤامرة كونية ت�شارك فيها
قوى ودول ا�ستكبارية وعربية و�إقليمية ،هدفها النهائي ت�شكيل حزام
�آمن حول الكيان العربي ،داعي ًا كل القوى احلية يف الأمتني العربية
والإ�سالمية للتنبه واليقظة من هذا اال�ستهداف اخلطري الذي ي�صب
يف النهاية يف خدمة عدو الأمة ،عرب متزيقها وتفتيتها وت�شتيتها.

ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي يلقي كلمته خالل االحتفال
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ّ
«تعبئة» وهابية «شمالية» ضد حلفاء المقاومة
مل تكن املعلومات التي حتدثت عن �إفراغ طرابل�س
من القوى امل�ؤيدة لنهج املقاومة ،ثم �إخراجها عن
�سلطة الدولة ،وحتويلها « إ�م��ار َة ا�سالمية» ،لتكون
«�أر�ض ن�صرة» للمجموعات الإرهابية امل�سلحة التي
تعمل على تقوي�ض اال�ستقرار ال�سوري ،جمرد كالم
يف ال�ه��واء ،ب��ل ب��د�أت تتبلور م��واق��ف علنية لبع�ض
امل�شايخ ال�سلفيني ،كان �أبرزها الكالم التحري�ضي
لل�شيخ الوهابي �سامل الرافعي خالل «در�س ديني»
له يف جامع التقوى يف طرابل�س يف الأي��ام القليلة
ال�ف��ائ�ت��ة ،اع�ت�بر فيه �أن «ن���ص��رة ال �ث��ورة يف �سورية
واج��ب ��ش��رع��ي» ،لكن الأخ �ط��ر م��ن ذل��ك ه��و دع��وة
الرافعي �إىل اال�ستعداد ملا �أطلق عليها ا�سم «معركة
احلق �ضد الباطل لإعالء راية الإ�سالم» ،والتي تبد�أ
من عا�صمة ال�شمال ،وفقاً لأجندته ،وهذا ما عبرّ
عنه بو�ضوح عندما ق��ال« :يوجد يف طرابل�س من
هم �أعداء �أخطر من حركة �أمل وحزب اهلل عليكم،
وه��م أ�ب�ن��اء جلدتنا الذين يجل�سون معنا وي�أكلون
من خرياتنا ،وهم من �أهل ال�سنة الذين يت�آمرون
علينا وع�ل��ى ال�ب�ل��د ،و ُي �ع � ّدون �أنف�سهم ملحاربتنا»،
ح�سب ما تناقلته بع�ض املواقع الإكرتونية ،قا�صداً
ب��ذل��ك الأح � ��زاب الإ��س�لام�ي��ة وال��وط�ن�ي��ة امل��وج��ودة
خ��ارج اال�صطفاف «الوهابي  -امل�ستقبلي» ،كحركة
التوحيد الإ� �س�لام��ي ،وجمعية امل���ش��اري��ع اخلريية
الإ�سالمية ،واحلزب ال�سوري القومي االجتماعي.
و��س��أل ال��راف�ع��ي« :ه��ل ُيعقل �أن �أح ��داً م��ن �أه��ل
ال�سنة يجل�س م��ع رف�ع��ت عيد و�سليمان فرجنية
والقوميني ال�سوريني ،وي ّدعي �أنه �شيخ من م�شايخ
�أه��ل ال�سنة يف البلد؟ ه ��ؤالء ه��م �أع��دا�ؤن��ا ،ه ��ؤالء
الذين ميكّنون حلركة �أم��ل وح��زب اهلل يف مناطق
�أه ��ل ال���س�ن��ة» ،م��دع�ي�اً �أن ه�ن��اك اج�ت�م��اع�اً ُع�ق��د يف
بن�شعي عند النائب �سليمان فرجنية ��ش��ارك فيه
الأمني العام «للتوحيد» ال�شيخ بالل �شعبان ورفعت

الرافعي :هل يُعقل أن أحدًا
يجلس مع رفعت عيد وسليمان
فرنجية والقوميين السوريين..
ثم يدّعي أنه من مشايخ أهل
السنة في البلد؟!
ُّ

ع�ي��د و آ�خ� � ��رون ،ب �ه��دف اال� �س �ت �ع��داد ل�ل�ه�ج��وم على
امل�ج�م��وع��ات ال��وه��اب�ي��ة» ،الأم ��ر ال��ذي ن�ف��اه �شعبان
جملة وتف�صي ً
ال.
وما �أثار ريبة املواطنني يف الفيحاء ،التهديدات
ال�ت��ي �أط�ل�ق�ه��ا ال�شيخ ال��وه��اب��ي ب�ق��ول��ه�« :إذا ب��د�أت
املعركة ،فلن نبد�أها بجبل حم�سن وال على حزب
اهلل وح��رك��ة �أم ��ل ،لكن �سنبد�أها ب��ال��ذي��ن يخونون
ال�سنة»،
اهلل ور�سوله ،ويدّعون �أنهم من م�شايخ �أهل ُ
�أي الأطراف الطرابل�سيني الذين يختلفون معه يف
الر�أي.
وت �ع �ل �ي�ق�اً ع �ل��ى ت �ه��دي��دات ال��راف �ع��ي والأج� � ��واء
امل�شحونة التي رافقتها ،ا�ستهجن مرجع علمائي
ط��راب �ل �� �س��ي ه ��ذه ال �ت �ه��دي��دات ،م ��ذ ّك ��راً ب��احل��دي��ث
ال �� �ش��ري��ف« :امل �� �س �ل��م �أخ� ��و امل �� �س �ل��م؛ ال ي�ظ�ل�م��ه ،وال
يخذله ،وال يكذبه ،وال يحقره» ،داعياً جميع القوى

الإ�سالمية والوطنية الطرابل�سية �إىل درء الفتنة
التي قد ت�أكل «الأخ�ضر والياب�س» ..على حد قول
املرجع.
وم��ن أ�ج��ل تغطية مواقف الرافعي واال�ستعداد
لأم��ر العمليات ،أ���ش��ارت م�صادر قريبة من «التيار
ال���س�ل�ف��ي» �إىل �أن ه ��ذه امل ��واق ��ف ج� ��اءت يف ��س�ي��اق
ال��دف��اع ولي�س ال�ه�ج��وم ،خ�صو�صاً بعد التهديدات
التي �أطلقها امل�س�ؤول ال�سيا�سي يف احل��زب العربي
الدميقراطي رفعت عيد يف حق �أبناء طرابل�س ،على
حد قول امل�صادر.
ولفتت �إىل �أن ك ًال من «التوحيد» «وتيار املرده»
و«القومي» من�ضوون يف حتالف �سيا�سي واح��د مع
«العربي الدميقراطي» ،معتربة �أن كالم الرافعي هو
حتذيري حم�ض ،لعدم الإجنرار وراء مغامرات عيد
على ما قالت امل�صادر.
وعن املعلومات التي حتدث عن وجود جمموعات
ملا ي�سمى «اجلي�ش ال�سوري احل��ر» يف بع�ض مناطق
ال���ش�م��ال� ،أ� �ش��ارت امل���ص��ادر �إىل �أن ه��ذه املجموعات
ه��ي م��وج��ودة حلماية �أه��ل ال�سنة �إذا �أق ��دم «ح��زب
اهلل» وح�ل�ف��ا�ؤه ع�ل��ى مهاجمة ط��راب�ل����س وع �ك��ار ،يف
حال �سقوط احلكم ال�سوري ،من �أجل حماية ظهر
«امل �ق��اوم��ة» ،ال �سيما �أن�ه��ا ق��د ت�ك��ون خ�سرت حليفاً
ا�سرتايتجياً.
من ناحية �أخرى ،حذّر مرجع قريب من دم�شق
من ا�ستخدام �أي منطقة كمن�صة ال�ستهداف اجلارة
الأقرب ،م�ؤكداً �أن دم�شق لن تتغا�ضى عن �أي انتهاك
لأم��ن �سورية من �أي جهة �أت��ى ،و�أي �اً تكن الأث�م��ان،
م�ع�ت�براً �أن ن ��أي احل�ك��وم��ة بنف�سها ع��ن ال�ت�ج��اوزات
الأمنية يف الداخل اللبناين ،هو من �أو�صل البالد
�إىل حافة االنهيار.

ح�سان احل�سن

ْ
المنفذين «جوهر» و«القفيل» في سورية
بعد مقتل ُ

ْ
لهذه األسباب أطلق الموقوفون بانفجاري طرابلس ()2/2
ق�ب��ل �أن ي�ن�ت�ه��ي ال�ق��ا��ض��ي ن�ب�ي��ل � �ص��اري ب�صفته
حم� ّق�ق�اً ع��دل�ي�اً يف ق�ض ّية اع �ت��داء �شبكة عبد الغني
جوهر التابعة لتنظيم «فتح الإ�سالم» الإرهابي ،من
حتقيقاته مع �أع�ضاء ه��ذه ال�شبكة املوقوفني ،عمد
�إىل �إخالء �سبيل �أحد ع�شر �شخ�صاً من املدعى عليهم،
ومنع املحاكمة عن ت�سعة �آخرين ،فيما ظ ّل �آخ��رون
قيد التوقيف االحتياطي بذ ّمة املجل�س العديل الذي
�أخ�ل��ى خم�سة م��وق��وف�ين ،حتدثنا ع��ن أ�ف �ع��ال اثنني
منهم يف احللقة املا�ضية ،وهنا تذكري ب�أدوار الثالثة
الباقني:
مل ينكر رزان مفيد اخلالد (مواليد العام )1991
امللقّب بـ«�أبي �أ�سرب» ،خالل التحقيق الأويل معه� ،أ ّن
عبد الغني جوهر قام بتدريبه على ا�ستعمال ال�سالح
مع جمموعة م�ؤ ّلفة من �إ�سحق ال�سب�سبي ،و�أمامة
ال�سب�سبي ،وعبد الكرمي امل�صطفى ،ور�شيد امل�صطفى،
م���ش�يراً �إىل �أ ّن ج��وه��ر ك��ان ي�ت�ر ّدد �إىل خم� ّي��م عني
احللوة بهدف ت�أمني املال وال�سالح ،حيث كان يجتمع
بـ«�أمري تنظيم القاعدة» �أ�سامة ال�شهابي.
وق��ال اخل��ال��د �إ ّن ��ه ذه��ب م � ّرة �إىل امل�خ� ّي��م امل��ذك��ور
متفجرات ونقلها معه وقام
برفقة جوهر الذي �أخذ ّ
بتخبئتها يف جبل الريحانية ف��وق قريته ببنني ،ثم

ما لبث جوهر واخلالد ،و�إ�سحاق ال�سب�سبي ،و�أمامة
ال�سب�سبي وع�ب��د ال �ك��رمي امل�صطفى� ،أن ن�ق�ل��وا ه��ذه
املتفجرات من جبل الريحانية وو�ضعوها يف حفرة
ّ
قرب مطار القليعات.
ونقل التحقيق الأويل عن رزان اخلالد �أ ّن عبد
ال�غ�ن��ي ج��وه��ر ،ط�ل��ب م��ن �أمي ��ن ال �ه �ن��داوي مراقبة
دوري��ات ق � ّوات «اليونيفيل» التي حت�ضر �إىل منطقة
احل��دود ال�شمالية ،كونه يريد القيام بعمل �ضدّها،
ول��دى قيام القا�ضي �صاري با�ستجواب اخلالد حول
هذه الواقعة ،تراجع عن �إفادته الأ ّولية.
ت�ع� ّرف أ�م��ام��ة ال�سب�سبي (م��وال�ي��د ال�ع��ام )1989
متفجرات
�إىل عبد الغني جوهر يف اجلامع ،ونقل له ّ
م��ن داخ ��ل ح �ف��رة يف حم � ّل��ة ال��ري�ح��ان�ي��ة �إىل منزله
ب��اال��ش�تراك م��ع رزان اخل��ال��د ،و�إ��س�ح��اق ال�سب�سبي،
ور�شيد م�صطفى.
اع�ترف �إ�سحاق ال�سب�سبي (مواليد ال�ع��ام 1991
وك ��ان ق��ا��ص��راً ع�ن��د ح���ص��ول ال�ت�ف�ج�ير) يف التحقيق
الأ ّويل ل��دى «ف��رع امل�ع�ل��وم��ات» يف عهد ال �ل��واء و�سام
احل�سن� ،أ ّن��ه ا�شرتك مع عبد الغني جوهر بتفجري
م��رك��ز خم��اب��رات اجل�ي����ش يف ال �ع �ب��دة ،وذل ��ك بو�ضع
عبوات نا�سفة داخل املركز ّمت تفجريها بوا�سطة �ساعة

توقيت ،كما اعرتف بقيامه مع حم ّمد جوهر �شقيق
عبد ال�غ�ن��ي ،بنقل الأ�سلحة م��ن م�ن��زل عبد الكرمي
امل�صطفى يف ببنني �إىل م�ن��زل �شقيقة ج��وه��ر بناء
لطلب هذا الأخري.
وق��ال �إ�سحاق ال�سب�سبي �إ ّن��ه كان يجتمع يف منزل
عبد الغني جوهر مع ك ّل من �أمامة ال�سب�سبي ،وعبد
ال�ك��رمي امل�صطفى ،ورزان اخل��ال��د ،وحم� ّم��د جوهر،
(الك�سار) ،حيث يقوم عبد الغني
ور�شيد امل�صطفى ّ
ب�إعطائهم درو�ساً يف الدين واجلهاد ،ودرو�ساً تتناول
كيفية ا�ستعمال ال�سالح.
و�أع� � ��اد «ف� ��رع امل �ع �ل��وم��ات» � �س �م��اع �إف� � ��ادة �إ� �س �ح��اق
ال�سب�سبي ،فقال إ� ّن��ه قبل عملية التفجري يف العبدة،
و�أث�ن��اء وج��وده يف غرفة عبد الغني جوهر وبح�ضور
حم ّمد جوهر� ،س ّلمه عبد الغني كي�ساً من النايلون
متفجرة ،قام ب�إخفائها يف
�أبي�ض اللون يحتوي على ّ
منزله ،لأ ّنه �أح�ضرها من خم ّيم عني احللوة.
وحت � �دّث إ�� �س �ح��اق ال�سب�سبي ع��ن م�ع��رف�ت��ه ب��اب��ن
بلدته عبد الغني جوهر ،وق��ال إ� ّن��ه �شاهده ذات يوم
وقد �أرخ��ى حليته و�صار متدّيناً ،ف�سـ�أله عن ال�سبب،
ف� أ�خ�بره جوهر �أ ّن��ه دخ��ل �إىل معهد الإم��ام البخاري
يف وادي اجلامو�س ،وهو معهد ديني يعطي درو�سـاً يف

الدين على الطريقة ال�سلفية ،يف �صفوف من املرحلة
االبتدائية وح� ّت��ى الثانوية ،ولك ّنه اختلف معهم يف
النهاية ،خ�صو�صاً مع مدير املعهد حول �آراء فقهية،
فرتك املعهد بعدما بقي فيه �س ّتة �أ�شهر.
و�أ�ضاف �إ�سحاق ال�سب�سبي أ� ّنه زار عبد الغني جوهر
يف منزله ،ف�شاهد عنده قر�صاً مدجماً عن عمليات
«ل�ل�م�ج��اه��دي��ن» يف ال �ع��راق� ،أيّ ع�م�ل�ي��ات تفجريية،
وقال له عبد الغني إ� ّنه «يجب م�ساعدة ه�ؤالء ،لأ ّنهم
ال�س ّنة يف العراق ،و أ� ّن الأنظمة العربية
يرفعون ر�أ�س ُ
ك��اف��رة ،و�أ ّن اجلي�ش اللبناين ال يقوى �إ ّال على أ�ه��ل
ال�س ّنة ،و�أ ّن اجلي�ش قد قتل م�س ّلحي «فتح الإ�سالم»
ُ
مع أ� ّنهم م�سلمون».
وعر�ض عبد الغني جوهر على �إ�سحاق ال�سب�سبي
القيام بعملية ع�سكرية �ض ّد مركز املخابرات يف العبدة،
فرف�ض يف بادئ الأم��ر ،ث ّم وافق بعد �أن أ�غ��راه مببلغ
مئتي �ألف لرية لبنانية ،وحمال �أربع عبوات متفجرة
و�أرب��ع �ساعات من ّبه ،وو�ضعاها يف مركز العبدة حيث
انفجرت و أ� ّدت �إىل ا�ست�شهاد عن�صر من اجلي�ش من
م�سقط ر�أ�سيهما بلدة ببنني.

علي املو�سوي
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مقابلة
رأى أن األمن المتنقل هدفه االبتزاز انتخابيًا

عباس هاشم :كالم أحمد الحريري معيب
هناك فر�صة تاريخية ب�إمكان لبنان اال�ستفادة منها ،رغم املطبات
الد�س��تورية ،ورغ��م الألغ��ام الأمني��ة املتنقل��ة ..منظوم��ة املمانعة
�س��تنت�رص رغ��م نزيف ال��دم والطاقات عل��ى اختالفه��ا ،اللتزامها بقيم
الأخالق..
ع�ض��و تك ّت��ل التغي�ير والإ�ص�لاح؛ النائ��ب عبا�س ها�ش��م ،حتدث
ب�رصاحة عن �آخر التطورات املت�سارعة يف الوطن ،وكان هذا احلوار:
ي � ��ؤك ��د ال� �ن ��ائ ��ب ع �ب ��ا� ��س ه ��ا� �ش ��م د�أب
فريق «امل�ستقبل» على تعطيل اال�ستحقاق
االن�ت�خ��اب��ي ،وال �ه��دف بح�سب ر�أي ��ه ،تغيري
م �ع��ادل��ة ال ��داخ ��ل ان �ط�ل�اق �اً م ��ن ال �ب��واب��ة
ال �� �س��وري��ة ،ي �ق��ول ن��ائ��ب ج�ب�ي��ل« :م ��ن ��ش��بّ
ع�ل��ى � �ش��يء � �ش��اب ع�ل�ي��ه ،م��ع الأ� �س ��ف «ت�ي��ار
امل�ستقبل» يعي�ش م�ت��أم�ل ًا ��س�ق��وط �سورية
لال�ستقواء على ق�سم م��ن اللبنانيني ،هم
ي�ستطيبون اال� �س �ت �ق��واء ب��اخل��ارج للتحكّم
مبفا�صل ال�سلطة يف لبنان ،ولفر�ض �إرادتهم
على �شركائهم يف ال��وط��ن ،هكذا ك��ان��وا �أي��ام
الو�صاية ال�سورية وهكذا هم اليوم ،وغ��داً،
وه ��ذه باحلقيقة � �ص��ورة ال�ن��ا���س ال��ذي��ن مل
يتعودوا �أن يكونوا �أحراراً» ،وي�ضيف ها�شم:
«ت�ي��ار امل�ستقبل ي��رب��ط خ�ي��ارات��ه ال�سيا�سية
مب�صري �أح��داث �سورية ،كالمهم وا�ضح وال
لَب�س فيه ،منذ �أيام جددوا قدميهم ،بقولهم
�إنهم ينتظرون ما يح�صل يف �سورية ليبنون
الدولة يف لبنان ،متاماً كما قالوا منذ عام
ون�صف ع��ام ،عندما حتدث النائبان مروان
ح �م��ادة وف � � ��ؤاد ال �� �س �ن �ي��ورة م��ن ع �ل��ى منرب
املجل�س النيابي يف إ�ح��دى اجلل�سات العامة
املنقولة مبا�شرة على الهواء ،ليقوال ب�صريح
ال�ع�ب��ارة �أم ��ام ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين� ،أن�ه�م��ا يرف�ضان
�إج � ��راء االن �ت �خ��اب��ات ال�ن�ي��اب�ي��ة يف ظ � ّل ه��ذه
احلكومة» ،يتوقف ها�شم للحظات لي�س�أل:
«وه��ل تغيرّ خطابهم ،لنقول �إنهم يريدون
�إجراء االنتخابات اليوم»؟
وم ��اذا ل��و ط��ال��ت الأزم ��ة ال���س��وري��ة ومل
ي�سقط النظام؟ هل من ب��وادر ت�سوية ب�ش�أن
ال�ق��ان��ون االن�ت�خ��اب��ي� ،أم أ� ّن البلد ال ينتقل

م��ن ترقيع لنظامه ال�سيا�سي �إىل آ�خ��ر �إ ّال
بعد تدخالت �إقليمية وخ�ضات �أمنية ،كما
ح�صل يف ال��دوح��ة وال�ط��ائ��ف؟ ي��ر ّد ها�شم:
«�إن ك��ان��وا يق�صدون بالت�سوية� ،أن يتنازل
�أح ��د الأط � ��راف ع��ن ح� ّق��ه ال�ط�ب�ي�ع��ي ،فهذا
الأم� ��ر م��رف��و���ض ،ب �ن��اء ال��دول��ة ت �ق��وم على
مبد أ� العدالة ،والعدالة تتطلب �إعادة احلق
لأ��ص�ح��اب��ه ،يف امل��و��ض��وع االن�ت�خ��اب��ي لنختار
ب�ين �إق ��رار ال�ع��دال��ة الطوائفية �أو العدالة
ال��وط�ن�ي��ة ،يف الأوىل ال�ع��دال��ة ت�ك��ون ب��إق��رار
م �� �ش��روع ق��ان��ون ال �ل �ق��اء الأرث��وذك �� �س��ي ،ويف
الثانية تكون من خالل لبنان دائ��رة واحدة
ع �ل��ى ق ��اع ��دة ال �ن �� �س �ب �ي��ة» ،ي���ض�ي��ف ه��ا��ش��م:
«منطق التعدي على حقوق الآخرين وفر�ض
الإرادات والإم � �ل� ��اءات وال �� �س �ط��و ع�ل�ي�ه��م،
يعرّ�ض البلد �أمنياً و�سيا�سياً مع �أيّ اختالل
�إق �ل �ي �م��ي ..م��ا ه��و خ��ارج��ي م �ت �ب �دّل ،م��ا هو
داخلي ثابت ،وهذه هي حالة اتفاق الطائف
الذي جاء نتيجة ت�سوية خارجية ،وا�ستقواء
داخلي» ،يتابع ها�شم حديثه« :لنوقف الكالم
املنمّق عن الت�سويات يف لبنان ،لأ ّن جوهرها
وغ�ش ورياء ،ولنبادر ب�إجراء تفاهمات
تكاذب ّ
وطنية �صلبة وحقيقية ،ل��ردء �أيّ عا�صفة
خارجية ق��د حت�صل ،ولنتعلّم م��ن جتاربنا
املا�ضية».
كفى ت�سويات
و أل ّن الظرف ا�ستثنائي بح�سب ها�شم،
يطالب ن��ائ��ب جبيل ع��دم تفويت الفر�صة
«التاريخية» لك�سر احللقة املفرغة يف هذا

مـواقف
جتمع العلماء امل�سلمني �أكد �أن االعتداء الآثم على امل�شايخ هو اعتداء على كل
عاملٍ؛ �إىل �أية طائفة �أو مذهب انتمى ،لأنه اعتداء على رمز من رموز الدين ،وي�ؤدي
�إىل فتنة �إن مل يبادر العقالء �إىل تالفيها �ستدخل البلد يف �آتون حرب داخلية ال تبقي
وال تذر.
ال�شيخ د.عبد النا�صر جربي؛ الأمني العام حلركة الأمة ،ا�ستنكر االعتداء الآثم
واجلبان الذي تعرّ�ض له عدد من العلماء يف منطقتي زقاق البالط وال�شياح من
قبل بع�ض املوتورين �أ�صحاب ال�سوابق ،والذين ال ميثلون دين ًا وال طائفة .وطالب
�سماحته الق�ضاء اللبناين ب�ضرورة �إنزال �أ�ش ًد العقوبات بحق املتورطني ،وبحق كل
من ي�سعى اىل �إثارة �أجواء الفتنة بني اللبنانيني.
ال�شيخ ماهر حمود ا�ستنكر االعتداء على علماء الدين يف اخلندق الغميق كما يف
ال�شياح ،و�أكد على �ضرورة حما�سبة الفاعلني ،وطالب اجلميع باالن�سجام مع �شعاراتهم
التي رفعوها �إزاء احلادثة ،خ�صو�ص ًا جلهة رفع الغطاء عن الفاعلني حتى النهاية.
اللقاء الإ�سالمي ال��وح��دوي دان االعتداء الذي تعرّ�ض له ال�شيخان يف خندق

ال�ب�ل��د امل �ت �ن��وع ،ل�ت�ط��وي��ر ال�ن�ظ��ام ال�سيا�سي
ف �ي��ه ،وت�ث�ب�ي��ت �أط ��ر ق ��واع ��ده ال��د��س�ت��وري��ة،
يقول« :نحن يف الأ�صل ال نتوقع من الذين
ي�ستفيدون من هذا اخللل �أن يغريّوا �آراءهم،
ال��ذي��ن ا�ستفادوا م��ن ات�ف��اق الطائف� ،سواء
من خط�أ تف�سريه �أو ممار�سته ،يبغون �إطالة
نتائجه ،نحن با�سرتداد احل� ّق ال ن�ستجدي
وال نطلب موافقة �أح��د ،وم��ن يعترب نف�سه
مت�ضرراً من ت�سلطّ ه على الآخرين عليه �أن
يعتاد على فكرة «عودة احلقوق لأ�صحابها»،
وي�ضيف« :الأح��رار ال ي�ستجدون حقوقهم،
وال ميكن التعويل على املت�سلطني يف هذا
امل �ج��ال ،وت�ي��ار امل�ستقبل عليه �أن يفهم �أ ّن
عمليات ال�سطو ان�ت�ه��ت يف ل�ب�ن��ان �إىل غري
رجعة».
بري
وم� ��اذا ع��ن دع ��وة ال��رئ�ي����س ن�ب�ي��ه ب��ري
لعقد جل�سة للت�صويت على ق��ان��ون اللقاء
الأرثوذك�سي� ،سيما �أ ّن الأخري التزم بو�ضوح
�أ ّن ��ه �سي�سري مب��ا ي�ت�ف��ق ع�ل�ي��ه امل�سيحيون؟
ي��ر ّد ه��ا��ش��م« :علينا �أن نعي تركيبة لبنان
يف ه ��ذا امل �ج��ال ،ال��رئ�ي����س ب ��ري م��ع �إع �ط��اء
م�ساحة التوافق حلدّها الأق�صى ..ويف ردّه

ع�ل��ى م��ا أ���ش�ي��ع م��ن ات �ف��اق �شيعي م�سيحي
ب�خ���ص��و���ص ال�ل�ق��اء الأرث��وذك �� �س��ي ،طالبهم
ب ��ري ب�ح���ص��ول ات �ف��اق ��س�ن��ي م�سيحي على
قانون انتخابي لدعمه ،وبالتايل بري يحمل
�شخ�صيتني ،الأوىل كونه رئي�ساً للمجل�س
النيابي ،والثانية كونه رئي�ساً لكتلة التنمية
والتحرير ،يف احلالة الأوىل عليه �أن يراعي
م��ن م��وق�ع��ه ال��د��س�ت��وري ك��ل م �ب��ادرة طيبة
لتقريب وجهات النظر املت�شنجة بني خمتلف
القوى ال�سيا�سية ،ويف احلالة الثانية �سي�سري
من موقعه كحركة �أمل يف دعم قانون اللقاء
الأرث��وذك �� �س��ي ،ك�م��ا ف�ع�ل��ت ك�ت�ل�ت��ه ال�ن�ي��اب�ي��ة
ب��ال�ت���ص��وي��ت ل �ق��ان��ون ال �ل �ق��اء الأرث��وذك �� �س��ي
داخ ��ل ال�ل�ج��ان امل���ش�ترك��ة» ،ي�ضيف ها�شم:
مل العجلة بالذهاب �إىل املجل�س النيابي؟
« َ
ه��ل ا��س�ت�ن�ف��دن��ا ك� � ّل ط ��رق احل� ��ل؟ ل�نراع��ي
�شعور فئة من اللبنانيني �أكرث ..ولنفرت�ض
�أ ّن��ه �أق � ّر اللقاء الأرث��وذك���س��ي ،هل �ستح�صل
االنتخابات النيابية �ساعتذ»؟
اخلمي�س
ي��رى ه��ا��ش��م �أ ّن بع�ض ال�سيا�سيني ال
يزالون يعلقون الآم��ال على قانون ال�ستني،
ب��ر أ�ي��ه �أن��ه م��ع انق�ضاء  21ال�شهر احل��ايل،

الغميق و�آخرين يف حملة ال�شياح ،ونوّه بجهود ال�سلطات الر�سمية التي �أدت �إىل توقيف
اجلناة اخلم�سة.
ال�شيخ زهري اجلعيد؛ رئي�س جبهة العمل املقاوم ،دان االعتداء الآثم الذي قام به
بع�ض امل�شبوهني املوتورين واملد�سو�سني على عدد من العلماء ،معترب ًا �أن ما ح�صل
هو نتيجة التحري�ض واخلطاب املذهبي الذي مور�س من بع�ض ال�سيا�سيني واملعمَّمني.
حزب االحتاد لفت �إىل �أن االعتداء الآثم واملتنقل بني منطقة و�أخرى ،على لفيف
من امل�شايخ يف توقيت واحد ،هو دليل على �أن العملية خمططة ومق�صودة ،من جهات
منفلتة ،تعمل ب�إمرة �أجهزة تقبع يف غرف �سوداء ،حترك تلك الأيدي املجرمة ،التي
ال تقيم وزن ًا للوطن ولوحدة �أبنائه.
جمعية امل�شاريع اخلريية الإ�سالمية �شجبت االعتداءات التي تعرّ�ض لها عدد من
امل�شايخ ،ملا تت�ضمنه من تعري�ض اال�ستقرار الداخلي لالنهيار ،وما يحمل يف طياته
من �إثارة للم�شاعر والنعرات ،وبذور فتنة يراد لها �أن تكرب وتت�سع لتحدث التهابا يف
ال�ساحة الإ�سالمية.

�سيكت�شف ه ��ؤالء القلة أ� ّن��ه ال ع��ودة لقانون
ال�ستني ،ويف حينها �سيندفع ه��ذا الفريق
ل�ط��رح خم��رج واق�ع��ي مقبول ،ي�شري ها�شم
�إىل حادثتني يف ه��ذا امل�ج��ال« :الأوىل كانت
ب� إ�ق��رار قانون اللقاء الأرثوذك�سي من قبل
اللجان الفرعية امل�شرتكة ومبادرة اجلميع
�إيجاد ت�سوية ما ،والثانية مع دعوة احلكومة
إ�ج � ��راء االن �ت �خ��اب��ات ال�ن�ي��اب�ي��ة وف ��ق ق��ان��ون
ال�ستني ووق��ف مفاو�ضات الت�سوية» ،يكمل
ه��ا��ش��م ح��دي�ث��ه جل��ري��دة «ال �ث �ب��ات» ق��ائ�لاً:
«لننتظر م�ضي  21ال�شهر احل��ال ،وليفهم
هذا الفريق ال��ذي يراهن على ع��ودة قانون
ال�ستني أ� ّن ��ه ال جم��ال إلح�ي��ائ��ه ،ويف حينها
لنطبّق إ�مّا العدالة التوافقية �أو الوطنية يف
اال�ستحقاق النيابي ،»..يذكّر ها�شم بالكالم
املعيب الذي �أطلقه �أمني عام «تيار امل�ستقبل»
أ�ح�م��د احل��ري��ري منذ أ�ي ��ام وق��ول��ه�� :ص�براً،
�صرباً ،علينا �أن ننتهي من �سورية ثم لنعود
الداخل اللبناين لبناء دولتنا».
الرياح ال�سورية
وفق النائب اجلبيلي ،الأحداث ال�سورية
ك�شفت �أقنعة ال�سيا�سيني يف لبنان ،يقول:
«ال�سيا�سيون يف بلدنا �صنفان :منهم من هم
من طبقة املراهنني املتزلفني ،ومنهم من
هم من طبقة �أ�صحاب اخل�ي��ارات الوطنية،
وم��ا ب�ين ال��ره��ان بالبلد لتحقيق امل�صالح
ال�شخ�صية واخل�ي��ار الوطني للحفاظ على
البلد فرق كبري و�شا�سع» ،وماذا عن احلديث
املتنامي عن تغلغل «اجلي�ش ال�سوري احلرّ»
يف لبنان و«جبهة الن�صرة» يف عد ٍد من املناطق
ب�ع��د االع � �ت ��داءات امل �ب��ا� �ش��رة ع�ل��ى ��ص�ه��اري��ج
امل��ازوت يف طرابل�س وع�ك��ار؟ يجيب ها�شم:
«لعبة ا ألم��ن الذي يديرها البع�ض ،هدفها
ابتزاز العملية االنتخابية ،وبر�أيي حتى الآن
ال يوجد قرار �إقليمي دويل ب�إ�شعال ال�ساحة
اللبنانية ،رغم الرغبة الداخلية لبع�ض هواة
ال�سا�سة اللبنانيني».
ي�ع�ت�بر ه��ا��ش��م أ� ّن امل�ف��او��ض��ات ال��دائ��رة
بني رو�سيا و�أم�يرك��ا انطالقاً من الأح��داث
ال��دام �ي��ة يف � �س��وري��ة ،ال ت�ع�ن��ي ب� ��رودة على
جبهات امل��واج�ه��ة�� ،س��واء يف ال�شام �أو لبنان
�أو �أيّ م�ن�ط�ق��ة ،ي �ق��ول« :يف ن �ه��اي��ة ا ألم ��ر
�سيتفاج�أ اجلميع بعودة بع�ض املوتورين عن
ت��وت��ره��م ،م��ع ا ألي ��ام �سيعودون �إىل عقلهم،
لأ ّن �أحالمهم �ست�ضيع �أدراج الرياح ،م�سار
املمانعة �سينت�صر ومنظومة القيم �ستفوز
ولي�س امل��راه�ن�ين ،على ال��رغ��م م��ن ك��ل هذه
اجلروحات والندوبات يف ج�سمنا اللبناين �أو
العربي ،ف�أعوام الف�ساد امل�ست�شرية قرون ال
تكون �إزالتها ب�أ�شهر ب�سيطة �أو �أعوام قليلة».
وم � � ��اذا ب �ع��د ظ ��اه ��رة ا أل� � �س�ي��ر ،ي �ق��ول
ها�شم« :ه�ه��ه احل��ال��ة ال ميكن �أن تعم ّم يف
لبنان ،و�إن د ّل��ت على �شيء ،فهي ت��د ّل على
امل ��أزق احلقيقي التي تعي�شه بع�ض الفئات
ال�سيا�سية».

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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تحقيق

لـفـوج إطـفــاء بـــيروت :تـحـيـة وســالم

« أ�ع �ل �ن��ت ق �ي��ادة ف��وج إ�ط �ف��اء مدينة
ب�ي�روت ،يف بيان ع��ن احل��وادث واملهمات
التي ق��ام بها ال�ف��وج خ�لال �شهر �شباط
 2013يف مدينة بريوت وهي على ال�شكل
الآتي 20 :حادث �إخماد حريق 67 ،حادث
�إنقاذ ونقل م�صابني و إ�ن�ق��اذ حمتجزين
داخ ��ل م���ص�ع��د ك �ه��رب��ائ��ي ،م�ه�م�ت��ا قطع
�أ��ش�ج��ار و�سحب م�ي��اه 4 ،مهمات ت�أمني
م�ي��اه ،و 26مهمة حفظ أ�م��ن بالتن�سيق
مع اجلي�ش اللبناين والأمن الداخلي».
ع ��ادة م��ا مي��ر اخل�ب�ر امل ��ذك ��ور آ�ن �ف �اً
م ��رور ال �ك ��رام ،خ���ص��و��ص�اً أ�ن ��ه ال يحتل
� �س��وى م���س��اح��ة � �ص �غ�يرة م ��ن ��ص�ف�ح��ات
اجلريدة �أو ن�شرات الأخبار ..احلق يقال،
�إن فوج الإطفاء يف بريوت يقوم مبهمات
�إن�سانية مت�شعبة ،ويف جماالت خمتلفة،
لكننا ال نتوجه �إليه بالتحية والثناء كما
يجب ،رمبا لأنه ال ينتظر ثناء من �أحد.
ع�ن��دم��ا ت �� �س ��أل ب�ع����ض الأط� �ف ��ال عن
ال�ع�م��ل ال ��ذي ي�ح�ب��ون االن� �خ ��راط ب��ه يف
امل�ستقبل ي�ك��ون «الإط �ف��ائ��ي» يف ��ص��دارة
الأج��وب��ة� ،إذ �إن البطولة ال�ت��ي تكتنفه،
جتعله حمبباً �إىل قلوب ال�صبية ،وع��ادة
م��ا ن �ظ��ن �أن م�ه�م��ة الإط �ف��ائ��ي تقت�صر
ع� �ل ��ى �إخ� � �م � ��اد احل � ��رائ � ��ق� ،أو م �ع��اجل��ة
احلروق املتقدمة ،لكن الواقع �أن مهامه
ك �ث�يرة وال حت���ص��ى ،ع�ل��ى ��س�ب�ي��ل امل �ث��ال،
وخ�لال العا�صفة «امل��دم��رة» التي �ضربت
ل�ب�ن��ان ،ق��ام عنا�صر ف��وج �إط �ف��اء ب�يروت
ب�سحب امل�ي��اه م��ن ع��دد كبري م��ن امل�ن��ازل
يف ال�ع��ا��ص�م��ة ب�ي��روت ،وب�ع�م�ل�ي��ات إ�ن �ق��اذ
املواطنني الذين كانوا حمتجزين داخل
�سياراتهم يف مناطق ع��دة ،ويف م�ساعدة
بع�ض العائالت على اخلروج من منازلها
التي غمرتها املياه..
رقم طوارئ فوج �إطفاء مدينة بريوت
هو  ،175وذلك لطلب �أي م�ساعدة ،بحيث
مل حت�صر الإطفائية مهامها باحلرائق
ف�ق��ط ،وجت��در الإ� �ش��ارة �إىل �أن �إطفائية

بريوت تعد من �أقدم م�صالح الإطفاء يف
لبنان� ،أن�ش�أت يف �أواخ��ر الع�شرينات من
القرن املا�ضي خالل االنتداب الفرن�سي،
و�ضمت رجاالت املدينة مبا تي�سر لهم من
معدات ب�سيطة ملكافحة احلرائق ،لكنها
منذ البداية و�سعت مهامها وعملها يف
�إطار اخلدمات العامة والإن�سانية ،وبرز
دورها الإن�ساين يف م�ساعدة النا�س خالل
احلرب العاملية الثانية ،ثم خالل احلرب
الأه �ل �ي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة يف ن �ط��اق العا�صمة
و�ضواحيها ،بذل رج��ال �إطفائية بريوت
خ�لال �سنوات احل��رب يف لبنان اجلهود
امل�ضنية يف �إطفاء مئات احلرائق و�إنقاذ
�آالف امل ��واط� �ن�ي�ن ،م �ع��ر� �ض�ين ح�ي��ات�ه��م
للخطر يف �سبيل ر�سالتهم الإن�سانية،
و�سقط من بينهم �شهداء.
احل � ��رب مل ت �خ �ل��ف ب �ع��د ان�ت�ه��ائ�ه��ا
� �س��وى  70ع �ن �� �ص��راً يف ا إلط �ف��ائ �ي��ة� ،إال
أ�ن�ه��ا متكنت م��ن النمو ت��دري�ج�ي�اً ،ففي
ال�ع��ام  ،1947أ���س�ن��دت ق�ي��ادة الإطفائية
�إىل �ضابط م��ن �صفوفها ،وه��و العقيد

عبد اهلل اجل� ��ارودي ،ال��ذي �أ��ش��رف على
تو�سيع مهامها وتدريب عديدها و�صقل
م �ه��ارات �ه��م ،ويف منت�صف اخلم�سينات
�أن���ش��ئ م��رك��ز ج��دي��د ل�ل�إط�ف��اء يف حملة
امللعب البلدي ،وجهز هذا املركز ب�أحدث
ال��و��س��ائ��ل والآل� �ي ��ات وال �ع �ت��اد ،وات �خ��ذت
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قيادة الإطفاء من هذا املركز مقراً لها،
وبقي مقرها �أي�ضاً يف البا�شورة بعد �أن
كان يف ريا�ض ال�صلح.
يف ال �ع��ام  ،1957و� �ض��ع ن �ظ��ام خ��ا���ص
للإطفائية مقتب�س عن النظام الع�سكري
متاماً ،كون رجال الإطفاء جمموعة فنية
مدربة ومنظمة تنظيماً ع�سكرياً ،وخالل
ال�ستينات �أي�ضاً� ،أن�ش�أت �أكادميية خا�صة
يف �إط�ف��ائ�ي��ة ب�ي�روت ل�ت��دري��ب عنا�صرها،
�سرعان ما ذاع �صيتها يف ال��دول املجاورة،
وقد مت تدريب العديد من �ضباط الإطفاء
العراقيني وامل�صرين والأردنيني وغريهم
يف هذه الأكادميية.
وفيما يتعلق بالتدريب على الإنقاذ
والإطفاء البحري ،فقد �ساهمت �أكادميية
�إطفائية بريوت يف تدريب �أكرث من 2000
بحار منذ ت�أ�سي�سها.
وي �� �ض��م ف ��وج الإط � �ف ��اء ح��ال �ي �اً أ�ك�ث�ر
م��ن � 300إط �ف��ائ��ي م��وزع�ي�ن ع �ل��ى ث�لاث
ثكنات :ثكنة الكرنتينا وثكنة البا�شورة
ثكنة امللعب البلدي ،وتغطي هذه الثكنات
ب�يروت الإداري��ة والتي تبلغ م�ساحتها 18
كيلومرتاً مربعاً.
وف �ي �م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب�ب��رام� ��ج ال �ت��وع �ي��ة
اخلا�صة ب��امل��واط�ن�ين ،ي�ق��وم ف��وج الإط�ف��اء
�سنوياً بتدريب نحو ع�شرة �آالف طالب،
ناهيك ع��ن مئات املوظفني يف ال�سفارات
وامل�ست�شفيات والفنادق والإدارات الر�سمية.
وي�ستعد فوج �إطفاء بريوت خلطوات
من �ش�أنها �أن متهد الطريق �أمامه لتخريج
�أبطال يرفعون الراية اللبنانية يف املحافل
العربية والقارية ،وكان فوج الإطفاء ،قبل
ال �ع��ام  ،1975ب� ��ارزاً ب�لاع�ب�ي��ه امل���ص��ارع�ين
وامل�لاك�م�ين ال��ذي��ن يهيمنون على �أل�ق��اب
ضال عن كمال الأج�سام والقوة
اللعبتني ،ف� ً
البدنية� ،أم��ا اليوم فلدى الفوج ع��دا�ؤون
و�سباحون الفتون ،وفريق كرة يد ي�شارك
يف البطولة الر�سمية ويح�سب له ح�ساب،
وفريق كرة قدم ي�ضم عنا�صر جيدة ،لكنه

ي���ش��ارك يف ب �ط��والت ال �� �ص��االت ملواجهته
عقبات حتول دون دخوله املعرتك الر�سمي
من دوري وك�أ�س.
وقد كان عنا�صر فوج الإطفاء �سابقاً
من نوعية مميزة ،لكن االهتمام بالريا�ضة
يف الفوج اليوم ت�ضاعف عما كان عليه يف
ال�سابق� ،إذ �إن جميع العنا�صر وال�ضباط
ميار�سون الريا�ضة يومياً على فرتتني،
�صباحاً وبعد الظهر ،ول��دي��ه فريق لكرة
ال � �ق ��دم ،و آ�خ� � ��ر ل �ك ��رة ال� �ي ��د ،و� �س �ب��اح��ون
وغ�ط��ا��س��ون وع � ��دا�ؤون ف���ض�ل ًا ع��ن حكام
دول�ي�ين يف امل�صارعة وامل�لاك�م��ة ،وي�شارك
ف��ري��ق ك��رة ال�ي��د ب��ال�ب�ط��ول��ة ال��ر��س�م�ي��ة يف
ال� ��دوري امل �م �ت��از ،وان�ت���س��ب أ�ي �� �ض �اً الحت��اد
التجذيف ،ويناف�س العبو الفوج مباراتون
ب�يروت ،باخت�صار ،ف��إن الريا�ضة �أ�ضحت
�أ��س��ا��س�ي��ة ب�ع��د امل�ه�م��ات الرئي�سية املوكلة
لفوج الإطفاء� ،إذ املطلوب من كل �إطفائي
�أن يكون جاهزاً ذهنياً وبدنياً لأداء عمله
على �أكمل وجه.
وال � �ي� ��وم ،ل� ��دى ف� ��وج إ�ط� �ف ��اء ب�ي�روت
قاعات �أو مالعب ريا�ضية يف املراكز كافة،
لإت��اح��ة الفر�صة �أم��ام العنا�صر ملمار�سة
الريا�ضة ليكونوا يف لياقة عالية ،فهناك
على �سبيل املثال قاعة ريا�ضية يف كل ثكنة،
وتتوافر فيها معدات التدريب احلديثة،
كما توجد قاعات ملمار�سة كرة اليد والكرة
الطائرة وك��رة القدم ،وبالن�سبة �إىل ثكنة
امللعب البلدي ،ف�إن عنا�صرها ي�ستفيدون
من ملعب بريوت البلدي املال�صق للثكنة
للتدرب عليه ،ويوجد �أي�ضاً ملعب �صغري
ل �ك��رة ال �ق��دم (م�ي�ن��ي ف��وت �ب��ول) ذو �أر� ��ض
من الع�شب اال�صطناعي على �سطح ثكنة
البا�شورة ،وت�شجع الإدارة عنا�صرها على
ممار�سة الريا�ضة لال�ستفادة من طاقتهم
الق�صوى يف عملهم ال�شاق ال��ذي يتطلب
القوة وال�شجاعة والبقاء يف لياقة بدنية
عالية.

هبة �صيداين
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عربي
سيناريوهات مصرية باألبيض واألسود
والفلسطينيون يدفعون الثمن مضاعفًا
ن�ق�ل��ت و� �س��ائ��ل �إع �ل��ام ع��رب �ي��ة ك�لام �اً �إن�ق��اذاً لفل�سطني� ،أقله حت��و ًال قد يف�ضي
ل�ق�ي��ادي فل�سطيني ب ��ارز ،م��ا زال ي�ح��اول �إىل تعامل �أف�ضل مع فل�سطني وق�ضيتها
ت�سويق الأوه��ام عن تعاطي دول «الربيع و�شعبها.
العربي» مع الق�ضية الفل�سطينية وال�شعب
جنح التحرك يف �إ�سقاط ر�أ�س النظام،
الفل�سطيني .القيادي هذا يتناول يف كالمه ب��ال��غ الفل�سطينيون يف ال�ت��وق�ع��ات ،رغ��م
ما ي�صفه باالنعكا�سات الطيبة لـ«الثورات ت��راك��م م��ؤ��ش��رات �سلبية ك�ث�يرة ،فالنظام
العربية» على فل�سطني والفل�سطينيني.
اجل ��دي ��د مل ي���س�ق��ط احل �� �ص��ار ،ومل يلغ
يف املقابل ،يروي فل�سطينيون قادمون امل �ع��اه��دة م��ع دول ��ة االح �ت�ل�ال ،ب��ل �أع�ل��ن
من م�صر وقائع مرعبة عما تعر�ضوا له مت�سكه والتزامه الكامل بها ،دون �أن يتلقى
من �سوء معاملة و�شتائم� ،سواء من القوى نقداً� ،أو �إ�شارة �إىل �إح�سا�س باال�ستياء من
الأم�ن�ي��ة الر�سمية� ،أو م��ن رج��ل ال���ش��ارع ،القيادات والقوى الفل�سطينية.
حتى ليخيَّل ملن ي�سمع �أن الفل�سطينيني
ث��م ج� ��اءت ��س�ي�ط��رة «الإخ� � � ��وان» على
ه��م امل���س��ؤول��ون عما ي�ح��دث يف م�صر من احلكم يف م�صر ..هللت ق��وى فل�سطينية
�أح � ��داث �أم �ن �ي��ة ،وف �ق��ر ،وغ �ي��اب ل�ف��ر���ص ع ��دي ��دة ل �ه ��ذا ال �ت �ح ��ول ،ورف� �ع ��ت ��س�ق��ف
العمل ،وانعدام لال�ستقرار ،وي�صل ال�سامع التوقعات جم ��دداً ،رغ��م �أن «الإخ ��وان» يف
�إىل قناعة ب�أن القيادي الفل�سطيني البارز احل�ك��م ت��اب�ع��وا ذات ال�سيا�سات ال�ق��دمي��ة،
�إما منافق� ،أو �أنه ال يدري عما يتحدث.
وفيها الكثري مما ي�ستحق النقد ،وما هو
ل�ن��دع ه��ذا ال�ق�ي��ادي و�أ� �ض��راب��ه جانباً� ،أكرث من النقد.
صال مل يعد الفل�سطينيون يعولون كثرياً
�أ� ً
ال ��وق ��وف � �ض��د � �س �ي��ا� �س��ات «الإخ � � ��وان»
على قياداتهم ،فهي بعيدة عنهم ،وال ت�شعر ب��وج�ه�ي�ه��ا امل �ح �ل��ي واخل ��ارج ��ي ج ��اء من
بهمومهم ،وال تدافع عنهم ،ولنحاول �أن ق ��وى م���ص��ري��ة ،وب ��دل «اح �ت��رام خ �ي��ارات
نقر�أ ونفهم جيداً ما الذي يحدث حقاً.
ال�شعوب» جمدداً� ،صمت الكثريون ،و�أعلن
البع�ض بطرق غري مبا�شرة ت�أييده حلكم
الطابور اخلام�س
«الإخ��وان» وخياراتهم ،ومن هذه النقطة
ج��رى ال�ت��وج��ه نحو ات�ه��ام الفل�سطينيني
ثمة واقعة عالقة يف الذاكرة ،وال ب�أ�س جميعاً ب�أنهم «طابور خام�س».
م��ن ذك��ره��ا ال �ي��وم ،مل��ا تقدمه م��ن دالالت
�آونة الأح��داث املت�صلة بغزو �صدام ح�سني
حبكة بـ«الأبي�ض والأ�سود»
للكويت ،وت�شكيل التحالف الدويل لطرد
قواته منها ،اتخذت القيادة الفل�سطينية
تو�صف غالبية �سيناريوهات ال�سينما
يف حينه موقفاً مناه�ضاً لهذا التحالف ،امل�صرية القدمية «بال�سذاجة» ،وي�سيطر
وب���ص��رف ال�ن�ظ��ر ع��ن ��ص�ح��ة ه��ذا امل��وق��ف ن �� �س��ق حم� ��دد ع �ل��ى ح �ب �ك��ة ه� ��ذه الأف �ل��ام
من عدمها ،فقد �شنت على الفل�سطينيني ال �ت��ي � ُ��ص �وِّرت ب��الأ� �س��ود والأب �ي ����ض ،حتى
ك ��اف ��ة ،ح �م �ل��ة � �ش �ع ��واء ،و� �ص �ف �ه��م رئ�ي����س لتخالها ،ما عدا ا�ستثناءات قليلة ،فيلما
حت��ري��ر �صحيفة ر�سمية م�صرية ك�برى واحداً مكرراً مب�شاهده و�أبطاله ،وكادرات
ب��أن�ه��م «��ش�ع��ب م��ن ال�ط��اب��ور اخل��ام����س» ..الت�صوير ..يف هذه الأفالم ب�ساطة �شديدة،
انت�شر الو�صف انت�شار ال�ن��ار يف اله�شيم ،وميلودراما فائقة� ،أو تهريج.
ت �ع��ر���ض ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ون ل �� �س��وء م�ع��ام�ل��ة
الو�صول املتجدد التهام الفل�سطينيني
قا�سية ،ويف املح�صلة طُ ��رد م�ئ��ات الآالف ب ��أن �ه��م ��ش�ع��ب ي���ش�ك��ل مب�ج�م�ل��ه «ط ��اب ��وراً
منهم م��ن ال�ك��وي��ت ،وه��م م��ن امل�ساهمني خ��ام���س�اً» ،م��ر بحبكة ت�شبه �سيناريوهات
يف �إع �م��اره��ا ،ويف ��ص�ن��ع ن�ه���ض�ت�ه��ا ،خ�سر الأبي�ض والأ�سود ،اتهمت �صحف م�صرية،
ال�شتات الفل�سطيني مكاناً ه��ام�اً ،ومركز حركة حما�س ب�إر�سال �سبعة �آالف مقاتل،
ح ��راك ��س�ي��ا��س��ي واج �ت �م��اع��ي واق�ت���ص��ادي حلماية الرئي�س امل�صري؛ حممد مر�سي،
مميز ،مل يكن م�ساهماً يف �ضمان فر�ص ان�ت���ش��ر اخل�ب�ر ان�ت���ش��ار ال �ن��ار يف اله�شيم،
للفل�سطينيني يف ال �ك��وي��ت وح �� �س��ب ،بل ج��رى ا��س�ت�غ�لال ال�ع�لاق��ة ب�ين تنظيمات
ك ��ان ل ��ه ان �ع �ك��ا� �س��ه ال �ط �ي��ب ع �ل��ى جممل «الإخ ��وان» يف م�صر وفل�سطني ،لت�سويق
الفل�سطينيني يف داخل بالدهم ،ويف �أمكنة رواي ��ة خ�ي��ال�ي��ة ،لكنها حت��ول��ت �إىل واق��ع
�شتاتهم الق�سري �أي�ضاً.
يف وع ��ي امل��واط��ن امل���ص��ري ب�سبب ال�ضخ
مع بدء حتركات ما يو�صف بـ«الربيع الإع�لام��ي امل��رك��ز ،ب��دا �أن ك��اف��ة الو�سائل
العربي» ،خ�صو�صاً يف م�صر� ،أ ّي��د غالبية الإعالمية املناه�ضة لـ«الإخوان» يف م�صر
الفل�سطينيني� ،شعباً وقوى وقيادات ،هذا ق ��د ع�ث�رت ع �ل��ى � �ض��ال �ت �ه��ا ،وحت ��ت وط� ��أة
التحرك ،مل يكن املوقف غريباً ،بل لعله احلملة الإعالمية تورطت �أ�سماء �إعالمية
كان منطقياً ومفهوماً ،فالتحرك يجري بارزة يف النقا�ش ،حتى �أ�ضحى الفل�سطيني
�ضد نظام ميلك «معاهدة �صلح» مع دولة هدفاً ،للم�صريني العاديني ،ولي�س للنخب
االح�ت�لال ،ويظهر التزاماً قوياً بها ،ويف التي وظفت الفل�سطيني يف �صراعها مع
الوقت نف�سه يُ�سهم يف احل�صار املفرو�ض الرئي�س امل�صري ،وح�سب.
على قطاع غزة ،و�أُعلنت حرباً على القطاع
�أغرى النجاح يف ت�سويق رواية املقاتلني
من عا�صمته ،ومن على منابره الر�سمية ،ال�سبعة �آالف ،باالنتقال �إىل خطوة تالية،
وج��رى التطلع �إىل هذا التحرك بو�صفه جم��دداً تطوعت �صحيفة م�صرية لن�شر

مر�سي  -هنية ..والتفا�ؤل املفقود

«م�ع�ل��وم��ات» ع��ن ت��ورط ق �ي��ادات ع�سكرية
م��ن ح��رك��ة ح�م��ا���س ،يف ا�ستهداف اجلنود
امل�صريني يف رفح� ،سيناريو خيايل جديد،
ولكن النا�س باتت قابلة للت�صديق ،ومن
ي�صنع هذه ال�سناريوهات الب�شعة ،يعرف
مدى الت�أثري الذي �سيرتكه احلديث عن
ا�ستهداف اجلنود امل�صريني.
دون �أوهام من �أي نوع ،جنحت �شيطنة
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين يف م �� �ص��ر ،ي � ��روي �أح ��د

ال�صحافيني الفل�سطينيني ال��ذي��ن زاروا
م�صر يف الأي ��ام القليلة امل��ا��ض�ي��ة ،نتيجة
م���ش��اه��دات��ه يف ال �ق��اه��رة ،وم ��دن م�صرية
�أخرى قائالً« :لو �أن غزة تعر�ضت لعدوان
�إ�سرائيلي اليوم ،فال ت�ستغرب �أن يطالب
امل�صريون العاديون بتدمريها ،هناك من
جنح يف ت�صويرها م�صدراً لكل ال�شرور».
عملياً ،ف�إن هذا هو الهدف البعيد لتلك
احلملة ،الفل�سطينيون لي�سوا �شعباً من

ذهـبـت مــع الـــريــــح
ع �� �ص �ف��ت االت � �ه � ��ام � ��ات امل �� �ص��ري��ة
بامل�صاحلة الفل�سطينية ع�صفاً �شديداً،
قوّ�ض ما جرى �إجن��ازه وع��ادت الأمور
�إىل املربع �صفر ،ويف حني متلك «فتح»
و«حما�س» ما يكفي ويفي�ض من �أ�سباب
للخالف بينهما ،فقد جاءت االتهامات
امل�صرية الأخ�يرة لـ«حما�س» بالتورط
يف ال�صراع الداخلي امل�صري ،لتوجّ ه
�ضربة جديدة قا�سية مل�شروع امل�صاحلة،
امل�صادر امل�صرية التي رتبت �سيناريو
التورط احلم�ساوي ،ن�سبت املعلومات
�إىل ق � �ي� ��ادي ف �ل �� �س �ط �ي �ن��ي� � ،س��ارع��ت
«حما�س» بتحديد هويته على �أنه واحد
من �ضباط �أم��ن ال�سلطة الذين فروا
من غزة يف وقت �سابق ،وقالت �إنه عمل
ع�ل��ى ف�برك��ة ه��ذه االت �ه��ام��ات ل�صالح
قوى م�صرية ،مقابل مبالغ مالية.
وك�م��ا ه��و م�ت��وق��ع ،ف�ق��د ن�ف��ت فتح
ه��ذه االت�ه��ام��ات ،وق��ال��ت �إن «حما�س»

حت� � ��اول ال �ت �غ �ط �ي��ة وال �ت �ع �م �ي��ة ع�ل��ى
احل �ق ��ائ ��ق ،وه� �ك ��ذا ف � ��إن ال � ��رد ال ��ذي
ي���س�ت�ب�ط��ن � �ص �ي �غ��ة ات �ه��ام �ي��ة ،ي�ل�ق��ي
بظالل قامتة على العالقة املتوترة
بني اجلانبني �أ�صالً ،بعد ف�شل جولة
االج �ت �م��اع��ات الأخ �ي��رة يف ال �ق��اه��رة،
واتهام «حما�س» لأمن ال�سلطة بتنفيذ
اع �ت �ق��االت ب�ح��ق م�ن��ا��ص��ري و�أع �� �ض��اء
احل��رك��ة يف ال�ضفة ال�غ��رب�ي��ة ،وات�ه��ام
فتح لـ«حما�س» باعتقال ك��وادر تابعة
لها يف قطاع غزة.
ع��ودة متوقعة �إىل املربع �صفر� ،أو
م��ا دون ��ه� ،إذ تغيب ال�ت��وق�ع��ات ب�إمكان
ع �ق��د اج �ت �م��اع��ات ق��ري �ب��ة ل �ل �ق �ي��ادات
الفل�سطينية ،يف ظ��ل الأج � ��واء التي
ت���س�ي�ط��ر ع�ل��ى م���ص��ر الآن ،وان���ش�غ��ال
ال �ق �ي��ادات امل �� �ص��ري��ة مب�ت��اب�ع��ة ال �� �ش ��أن
الداخلي ،والذي يحتل �سلم �أولوياتها
يف هذه املرحلة.

املالئكة ،هم مثل كل ال�شعوب ،فيهم هذا
وذاك ،ه��م ج��زء م��ن ال�ع��رب ،بانتماءاتهم
و�أح��زاب �ه��م ور ؤ�ي �ت �ه��م ل�ل��واق��ع وامل�ستقبل،
لكنهم �شعب ي�سهل اتهامه باجلملة ،وهذه
م�شكلة �إ�ضافية.
ب �ع ��د � �س �ق ��وط � � �ص� ��دام ج � ��رى ات �ه ��ام
الفل�سطينيني ،ب�أنهم جميعاً من م�ؤيديه،
وج��رى ط��رده��م م��ن ال �ع��راق ،ال�ي��وم متنع
ل�ي�ب�ي��ا ،وه ��ي م��ن دول «ال��رب �ي��ع» ت��ذك�يراً
ل �ل �ق �ي��ادي ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ال � �ب� ��ارز ،دخ ��ول
الفل�سطينيني �إل �ي �ه��ا( ،الفل�سطينيون
م�ت�ه�م��ون ب�ت��أي�ي��د ال� �ق ��ذايف؟) وم �ن��ذ �أي ��ام
ت�ظ��اه��ر ال �ع �� �ش��رات م�ن�ه��م ،ق ��رب احل ��دود
ال �ت��ون �� �س �ي��ة ال �ل �ي �ب �ي��ة ،اح� �ت� �ج ��اج� �اً ع�ل��ى
احتجازهم هناك لعدة �أ�شهر.
�أخ� �ط ��ات ح �م��ا���س ب� � إ�ع�ل�ان ان�ح�ي��ازه��ا
ال�ك��ام��ل مل��ر��س��ي ،مثلما �أخ �ط ��أت ال�ق�ي��ادة
الفل�سطينية بانحيازها ل�صدام ح�سني،
رغم �أنها رفعت �شعار الوقوف �ضد الغزو
الأج �ن �ب ��ي ل �ب �ل��د ع��رب��ي وت� ��دم �ي�ره ،لكن
امل�شكلة ه��ي يف ت��دف�ي��ع �شعب ك��ام��ل ثمناً
ملوقف قيادي من قيادييه� ،أو قوة من قواه.
ويف ال � ��وق � ��ت ال � � � ��ذي ال ت� �ق� �ن ��ع ف �ي��ه
ال �� �س �ي �ن��اري��وه��ات امل �ن �� �ش��ورة يف ال���ص�ح��ف
امل�صرية ،طف ًال يريد ا�ستخدام عقله ،يتم
التعامل معها بو�صفها حقائق منتهية وغري
قابلة للنقا�ش ،من نخب تدعي القدرة على
التحليل والفهم ال�سليم للوقائع.
وراء الأكمة..
ل � �ق� ��د �أدى ال� �ت ��روي � � ��ج االت � �ه� ��ام� ��ي
للفل�سطينيني وظائف قذرة دوماً ،اتهموا
ب��داي��ة ب ��أن �ه��م ب��اع��وا �أر� �ض �ه��م ،و��ص��رف��وا
وقتاً وجهداً لدح�ض الفرية ،ولكنهم مل
ي�ن�ج�ح��وا �إال ب��امل�ق��اوم��ة وال ��دم يف تقدمي
�صورتهم.
وت �ك��رر امل���ش�ه��د م��ع ك��ل ات �ه��ام ج��دي��د،
اليوم جت��ري �شيطنتهم على نطاق وا�سع
ج��داً ،ميل الكثريين لتطهري ذوات�ه��م� ،أو
لتوظيف الفل�سطينيني يف ال�صراع ،كما يف
احلالة امل�صرية ،يخلف نتائج خطرة جداً
على ال�شعب الفل�سطيني وق�ضيته ،والتي
ي�ف�تر���ض �أن �ه��ا ق�ضية ال �ع��رب وامل�سلمني
جميعاً ،لكنها اليوم �ضحية بامتياز ،هي
م�ؤمراة كبرية على الق�ضية الفل�سطينية
ك �ل �ه ��ا ،وم � ��ن ف�ب��رك� ��وا ت �ل ��ك احل �ك ��اي ��ات
ال�سخيفة ،يعرفون جيداً �إىل �أين يريدون
الو�صول.
تتحمل ال�ق�ي��ادات الفل�سطينية ج��زءاً
ك �بي�راً م��ن امل �� �س ��ؤول �ي��ة ع��ن ه ��ذا ال��واق��ع
ال �� �س��يء ،لي�ست فل�سطني ط�ع��ام�اً ي��وم�ي�اً
للنا�س ،ولي�ست الأوىل على جدول �أعمال
املن�شغلني ب�ـ«ث��ورات�ه��م» ،فل�سطني حت�ضر
باملقاومة ،باملقاومة فقط ،ولي�س عن �أي
ط��ري��ق �آخ ��ر ،مب��ا يف ذل��ك تعليق الآم ��ال
العرا�ض على ال�سيد مر�سي و�صحبه.

عبد الرحمن نا�صر
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أهالي المخيمات الفلسطينية ينتفضون على األمن المفقود:

لسنا طرفًا في أي صراع ..واألولوية للقضية الوطنية

يبدو �أن الهاج�س الأمني بد�أ ي�أخذ
م �ن �ح �اً ح � ��اداً ل ��دى �أه � ��ايل امل�خ�ي�م��ات،
ي�ت��راف� ��ق م� ��ع ت� �ع� �ق� �ي ��دات الأو�� � �ض � ��اع
ال�سيا�سية يف لبنان ،وب��روز حم��اوالت
�إق �ح��ام بع�ض الفل�سطينيني يف �أت��ون
ال �� �ص��راع��ات ال��داخ �ل �ي��ة واخل��ارج �ي��ة،
االجت��اه العام واملتفق عليه بديهياً� ،أن
ال �سبيل �إىل �إعادة مرارة جتربة تدمري
خميم نهر البارد ،وما خلفت من م�آ�سي
لدى جميع الفل�سطينيني.
وقف املظاهر امل�سلحة داخل خميم
عني احللوة ،كان املطلب الرئي�سي لدى
الأه��ايل ،حيث ظهرت حالة االحتقان
يف �سرعة حتركهم واحت�شادهم يف �أزقة
املخيم ،و�سريهم يف تظاهرات احتجاج
�ضد �إطالق النار من �أي جهة ،وح�ض
اجل �م �ي��ع احل �ف��اظ ع �ل��ى �أم� ��ن امل�خ�ي��م،
وكانت الوجوه ال�شابة الأكرث فعالية يف
تلك التحركات الهادفة �إىل ا�سرتجاع
ال �ت �ه��دئ��ة ،وال �ت��وا� �ص��ل م ��ع اجل �م �ي��ع،
وت�شكيل مناخ رادع لأي �إخالل بالأمن.
ع��ا� �ص��ف م ��و�� �س ��ى؛ �أح� � ��د م�ن�ظ�م��ي
ال� �ت� �ح ��رك ��ات ي � �ق� ��ول�« :أه � � ��ل امل �خ �ي��م،
خ�صو�صاً ال���ش�ب��اب م�ن�ه��م ،ب ��ادروا �إىل
تنظيم التحركات ،بعد ف�شل و�ساطات
خمتلف ال�ق��وى يف وق��ف اال�شتباكات،
دع �ي �ن��ا ع�ب�ر م �ك�ب�رات ال �� �ص��وت �أه ��ايل
امل�خ�ي��م وال�ف�ع��ال�ي��ات وال �ق��وى ،وك��ان��ت
ا� �س �ت �ج��اب��ة ال �ن ��ا� ��س � �س��ري �ع��ة ل �ل �ن��زول
�إىل �أزق� ��ة و� �ش ��وارع امل�خ�ي��م ،واخ�ت�راق
م �ك��ان اال� �ش �ت �ب��اك ،وع �ل��ى ال��رغ��م من
�إط�ل�اق ال�ن��ار عليها ،ا�ستمرت امل�سرية
وا�ستطاعت وقف اال�شتباكات».
وي�سعى امل�شاركون يف احل��راك �إىل

حراك �شعبي داخل خميم عني احللوة تنديداً بالفلتان الأمني

تنظيم �أنف�سهم ع�بر ع��دة اجتماعات،
ان �ب �ث��ق م �ن �ه��ا ع� ��دة جل� ��ان حت ��ت ا� �س��م
«احل �م �ل��ة ال �� �ش �ع �ب �ي��ة» ب �ه ��دف ت ��أم�ي�ن
اجل �ه ��وزي ��ة ال ��دائ �م ��ة ل �ل �ت �� �ص��دي لأي
�صراعات يكون املخيم �ساحتها.
�أم �إبراهيم قا�سم؛ �إحدى امل�شاركات
يف امل�سرية تقول« :ل�سنا على ا�ستعداد
للمخاطرة ب�أوالدنا من �أجل �صراعات

لي�س لنا فيها ع�لاق��ة ،ال���س�لاح يجب
�أن يكون موجه �إىل العدو ال�صهيوين
ف� �ق ��ط ،و�أي حم ��اول ��ة لإق� �ح ��ام ��ه يف
�صراعات داخلية تكون خلدمة العدو
ال�صهيوين وع�م�لائ��ه ،نحن ج��اه��زون
ل�ل �ن��زول �إىل ال �� �ش��ارع وال�ت���ص��دي لأي
ر�صا�صة همجية مهما كان الثمن».
�إميان حمد؛ النازحة وعائلتها من

�سوري حديثاً تقول« :لقد هربنا من
�أت��ون ال�صراعات يف �سورية ،وال نريد
�أن من ��وت يف خم �ي �م��ات ل �ب �ن��ان ب�سبب
ر�صا�صات طائ�شة».
وق��د ب��ادر ع��دد من التنظيمات �إىل
�إ� �ص��دار ب�ي��ان��ات الإدان � ��ة لال�شتباكات
وحالة التوتر التي ا�ستمرت �أكرث من
يومني ،ودعت �إىل �ضرورة الإ�سراع يف

اعتصام مفتوح للنازحين الفلسطينيين من سورية
لليوم الثامن على التوايل ،يوا�صل النازحون الفل�سطينيون من �سورية �إىل لبنان
اعت�صامهم املفتوح �أمام مقر وكالة الغوث «الأون��روا» الرئي�سي يف منطقة بئر ح�سن
ببريوت ،ويطالب املعت�صمون الأونروا بالقيام مب�س�ؤولياتها جتاه النازحني ،الذين ما
زالوا يقيمون �ضمن عمليات وكالة الغوث ،وي�ستنكر امل�شاركون يف االعت�صام املفتوح
تق�صري الأون��روا بحق النازحني وتقاع�سها عن القيام بواجبها الأ�سا�سي اخلدماتي
والإن�ساين بحجج غري منطقية تتناق�ض مع حالة النزوح الطارئة التي يعي�شونها.
كما يطالب املعت�صمون الهيئات املعنية بق�ضية الإغاثة بالتعاطي مع النازحني
الفل�سطينيني ب�شكل �إن���س��اين ،بعيداً ع��ن �أي ح�سابات �سيا�سية ،خ�صو�صاً �إدارة
الأون��روا من خالل تقدمي امل�ساعدات ال�سريعة عرب خطة طوارئ �شاملة تت�ضمن
ق�ضايا ال�سكن ،التعليم ،اال�ست�شفاء ،التموين ،وال�ضغط على اجلهات املانحة لت�أمني
املوازنات الكافية لذلك ،وعدم التذرع الدائم بنق�ص التمويل.
ويزور النازحني يومياً وفود ت�ضامنية من الهيئات احلقوقية والإن�سانية
وال�سيا�سية ،حيث اعترب املت�ضامنون �أن ق�ضية النازحني الفل�سطينيني من
�سورية ق�ضية �إن�سانية بالدرجة الأوىل ،ويجب التعاطي معها بعيداً عن كل
�أ�شكال الت�سيي�س والتمييز ،ودعت هذه الهيئات اجلهات املعنية ،خ�صو�صاً
امل�ؤ�س�سات الر�سمية اللبنانية ومنظمة التحرير الفل�سطينية ووكالة الغوث
واملفو�ضية العليا ل�ش�ؤون الالجئني� ،إىل تن�سيق جهودها ،وب�شكل م�شرتك
لناحية و�ضع اخلطط الطارئة الكفيلة بالتخفيف من املعاناة الإن�سانية
للعائالت� ،إىل حني عودتها ال�سريعة �إىل خميماتها يف �سورية.

واجلدير ذكره �أن الأون��روا ومفو�ضية �ش�ؤون الالجئني ،يتعاطون مع
النازحني الفل�سطينيني من �سورية باعتبارهم خ��ارج نطاق م�س�ؤوليتهم
القانونية يف ما يخ�ص الإغاثة واخلدمات.

تنظيم احل��ال��ة الفل�سطينية يف لبنان
م��ن خ�ل�ال ت �ع��زي��ز امل �ك��ان��ة التمثيلية
ملنظمة التحرير الفل�سطينية ،وت�شكيل
ق �ي��ادة �سيا�سية م��وح��دة ت���ش��ارك فيها
ج�م�ي��ع ال �ق��وى وال �ت �ي��ارات ال�سيا�سية
من �أج��ل حماية ال��وج��ود الفل�سطيني
ب��اع �ت �ب��اره ب�ي�ئ��ة وط �ن �ي��ة ت �ن��ا� �ض��ل من
�أج��ل ح��ق ال �ع��ودة ،وم��ن �أج��ل حقوقها
الإن���س��ان�ي��ة يف ل �ب �ن��ان ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
تفعيل دور االحتادات واللجان ال�شعبية
والأم�ن�ي��ة ،ك��ذل��ك �إي �ج��اد �آل�ي��ة ل�ضبط
ال �� �س�ل�اح وت �ن �ظ �ي �م��ه ،خ �� �ص��و� �ص �اً بعد
الإ�شكاالت الفردية املتكررة يف خميمات
�شاتيال وبرج الرباجنة ،والتي �أدت �إىل
�سقوط قتلى وجرحى بدم بارد.
ع �ل��ي ف �ي �� �ص��ل؛ م �� �س ��ؤول اجل�ب�ه��ة
ال��دمي �ق��راط �ي��ة ل �ت �ح��ري��ر ف�ل���س�ط�ين
يقول« :هناك �ضرورة ملحة لتح�صني
املخيمات ،و�إب�ع��اده��ا ع��ن �أي تداعيات
�سلبية للأزمات الداخلية والإقليمية،
لأن الالجئني يف لبنان لي�سوا طرفاً
يف ه��ذه ال���ص��راع��ات ،و�أول��وي�ت�ه��م هي
ق���ض�ي�ت�ه��م ال��وط �ن �ي��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة،
خ�صو�صاً حق العودة ،وذلك ما يدعونا
جمدداً �إىل منا�شدة الر�ؤ�ساء الثالثة
وجميع التيارات ال�سيا�سية اللبنانية
للعمل على �إلغاء الغنب التاريخي بحق
�شعبنا ،ع�بر امل �ب��ادرة م��ن �أج��ل �إق��رار
احل�ق��وق الإن�سانية ،وت�شريع قوانني
العمل يف كل املهن وال�سماح بالتملك
والإ�سراع ب�إعمار خميم نهر البارد».
و�أ��ض��اف في�صل �أن «ق�ي��ادة اجلبهة
ب �� �ص��دد ال�ت�ح���ض�ير لإط �ل��اق م �ب��ادرة
�سيا�سية �شاملة ح��ول �أو� �ض��اع �شعبنا
يف ل �ب �ن��ان وال �ع�ل�اق ��ات الفل�سطينية
 ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ت� �ه ��دف �إىل حت���ص�يناملخيمات ،و�إب�ع��اده��ا ع��ن �أي تداعيات
�سلبية للأزمات الداخلية واخلارجية،
ولتنظيم تلك العالقات ل�ضمان �أمن
وا�ستقرار ال�شعبني ال�شقيقني» ،ورحب
في�صل باحلراك ال�شعبي الفل�سطيني،
خ �� �ص��و� �ص �اً يف خم �ي��م ع�ي�ن احل� �ل ��وة،
واعتربه ي�شكل �ضمانة حقيقية يف ظل
حالة االنق�سام امل�ستمرة منذ �سنوات
ب�ل�ا ح ��ل ،ودع� ��ا �إىل ت�ن�ظ�ي��م ال��و��ض��ع
الفل�سطيني ،و�إ�شراك اجلميع يف �صد
�أي حم��اول��ة لإق �ح��ام امل�خ�ي�م��ات ،ك��ون
ذلك يعترب م�س�ؤولية جماعية ملختلف
القوى املعنية بالفل�سطينيني يف لبنان.
ويجمع الفل�سطينيون يف لبنان �أن
هناك حالة من الفو�ضى الأمنية ت�سود
املخيمات ،ناجتة عن �سيا�سة الإهمال
واحل��رم��ان والفو�ضى ،وهناك حاجة
�إىل �ضبطها عرب �إيجاد مرجعية �أمنية
و�سيا�سية موحدة تكون رادعاً لكل من
تخوله نف�سه ا�ستخدام الفل�سطينيني
كوقود لأي فتنة ممكنة.

�سامر ال�سيالوي
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مــلــــف الـعـــدد

تهـديدات «إسرائيلية» بحـرب جديـــ
تقاطعت في األسابيع القليلة الماضية المؤشرات التي
تعزّ ز احتماالت أن توجه «إسرائيل» ضربة عسكرية إلى لبنان،
مستفيدة من اشتعال الجبهة السورية ،ومتذرعة بأسباب
واهية ،كالمخاوف من انتقال «السالح الكيميائي والثقيل من
سورية إلى «حزب الله» في لبنان» ،التحركات «اإلسرائيلية»
تمثلت في انتهاكات متواصلة لألجواء اللبنانية ،فاستباحت
الطائرات الحربية والتجسسية السماء اللبنانية من جنوبها إلى
شمالها ،كما حلقت فوق العاصمة بيروت على علوٍ متوسط بشكل
دائري ،تاركة وراءها خطوطًا من الدخان األبيض ،وكذلك الحال
في الناقورة ،وكفركال ،ورياق ،وبعلبك والبقاع الغربي والشمالي،
وإلى جانب الطلعات المكثفة ،قام الطيران الحربي بتنفيذ غارات
وهمية فوق مناطق الجنوب كافة ،وصو ًال إلى البقاع.
وق�ب�ي��ل االن �ت �ه��اك��ات اجل��وي��ة ،ك��ان��ت ق��وة زي��ارة الرئي�س ا ألم�يرك��ي ب��اراك �أوب��ام��ا لـ«تل
« إ���س��رائ�ي�ل�ي��ة» ق��وام�ه��ا �أك�ث�ر م��ن  30عن�صراً ،أ�ب�ي��ب» �ستح�سم ال�ق��رار «ا إل��س��رائ�ي�ل��ي» ب�ش�أن
تواكبهم دبابة مريكافا ،تقدموا من منطقة احلرب املحتملة �ضد لبنان.
ال �غ �ج��ر امل�ح�ت�ل��ة ب��اجت��اه م �ن �ح��در م�ن�ت��زه��ات
وت�ب�رز ه ��ذه امل � ؤ�� �ش��رات اجت��اه �اً متنامياً
ال � � ��وزاين ،وت��وغ �ل��وا يف امل �ن �ط �ق��ة ،متخطني ل��دى «�إ��س��رائ�ي��ل» ل��زي��ادة امل�ب�ررات التي تتيح
ال���ش��ري��ط التقني دون خ��رق اخل��ط الأزرق ،لها تنفيذ عملية ع�سكرية �ضد «ح��زب اهلل»
وع�م��ل ع��دد م��ن ج�ن��ود ال�ع��دو على زرع �أوت��اد من جهة و�ضد ال��دول��ة اللبنانية من اجلهة
ح��دي��دي��ة مب �ح��اذاة ال���س�ي��اج التقني ع�ل��ى تلة ا ألخ� � ��رى ،ب�ح���س��ب م��ا � �ص��رح ب��ه م �� �س ��ؤول��ون
ت�شرف على املنتزهات ،مما ا�ستدعى ا�ستنفاراً �إ�سرائيليون.
من قبل اجلي�ش اللبناين ا�ستعداداً للرد على
تهديدات «�إ�سرائيلية»
�أي ا�ستفزاز ،كما ح�ضرت �إىل املكان دوري��ات
م��ن ق ��وات ال�ي��ون�ي�ف��ل ،وع�م�ل��ت ع�ل��ى م��راق�ب��ة
تواترت التهديدات «الإ�سرائيلية» للبنان
املحيط وحماولة االت�صال بـ«الإ�سرائيليني»
ملعرفة ه��دف زرع الأوت ��اد املعدنية يف امل�ك��ان ،و«ح� ��زب اهلل» ع�ل��ى ل���س��ان �أك �ث�ر م��ن م�صدر
علماً �أن زرع مثل ه��ذه الأوت��اد غري املعروفة � �ص �ه �ي��وين ،وق� ��د ه � ��ددت اجل� �ه ��ات الأم �ن �ي��ة
الأهداف ،ت�شكل ا�ستفزازاً للبنان وتثري القلق« .الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة» ل�ب�ن��ان ب��دف��ع ث�م��ن ب��اه��ظ ،يف م��ن �سورية تعترب خ��رق�اً ل�ل�ت��وازن الع�سكري،
ك��ذل��ك حت��رك��ت امل �ق �ط ��ورات ال�ع���س�ك��ري��ة حال وقعت مواجهات بني لبنان و«�إ�سرائيل» ،وت�شكل خطاً �أح�م��ر ال ميكن لـ«�إ�سرائيل» �أن
«الإ�سرائيلية» لنقل ع�شرات دبابات املريكافا م�شددة على �أن اجلي�ش «الإ�سرائيلي» م�ستعد مت��ر عليه م��رور ال�ك��رام ألن��ه �سي�شكل خطراً
واجلرافات وناقالت اجلند �إىل منطقة ت�شرف لأي �سيناريو حمتمل ،فيما أ�� �ش��ارت امل�صادر وجودياً عليها.
على ال�سفح الغربي للجوالن ال�سوري املحتل ال �ع�ب�ري��ة �إىل «�أن ح� ��زب اهلل ال � ��ذي ي�خ��دم
ف �ي �م��ا ذك � ��ر م ��وق ��ع � �ص �ح �ي �ف��ة «ي��دي �ع��وت
ومنطقة م��زارع �شبعا والقطاع ال�شرقي من امل�صلحة الإيرانية ،يحاول جر �إ�سرائيل �إىل �أح��رون��وت» �أن ق�ي��ادة اجل�ي����ش «الإ��س��رائ�ي�ل��ي»
جنوب لبنان ،م�ستخدمة الكالب البولي�سية مواجهة ك�ه��ذه ،بغية �صرف الأن�ظ��ار العاملية �ستدفع ق��ري�ب�اً ب�ل��واء «هناحل» على احل��دود
وامل �ح �ف��ات ل�ل�ك���ش��ف ع��ن ا ألل � �غ ��ام ،يف خ�ط��وة عما يجري يف �سورية».
الأك �ث��ر ��س�خ��ون��ة م��ع � �س��وري��ة و«ح � ��زب اهلل»،
رفعت من حالة القلق والتوتر ،ودفعت بقوات
ور�أت ه��ذه امل�صادر �أن احل��زب �سي�ستخدم بقيادة اللواء العقيد يهودا فوك�س الذي قال:
اليونيفيل ال��دول�ي��ة واجل�ي����ش ال�ل�ب�ن��اين �إىل ال�سكان املدنيني دروعاً ب�شرية لعنا�صره ،خالل «�إن ق��رر اجل�ي����ش الإ��س��رائ�ي�ل��ي ��ش��ن احل��رب،
حالة ا�ستنفار وت��رق��ب ،حت�سباً لأي تطورات �أي مواجهة ،لكنها �أ�ضافت «ال ميكن ملنظمة فنحن م�ستعدون ملواجهة التهديدات ،فنحن
حمتملة.
«حزب اهلل» �أن تخفي حماوالتها للت�سلح ونقل م�ستعدون نف�سياً للقتال داخل لبنان».
يف ال �� �س �ي ��اق ذات� � � ��ه ،وا�� �ص� �ل ��ت ال ��ور� �ش ��ة و��س��ائ��ل ق�ت��ال�ي��ة �إىل الأرا� �ض ��ي اللبنانية عن
«الإ�سرائيلية» امل�ؤلفة من  3ج��راف��ات العمل العيون «الإ�سرائيلية» التي تتابع خطوات هذه
على تو�سيع الطريق الع�سكرية التي مت �شقها املنظمة وراعيها الإيراين عن كثب».
لكن هذه التهديدات «الإ�سرائيلية» �أظهرت
انطالقاً من ال�سياج ال�شائك احلدودي و�صو ًال
حتى ال�ضفة ال�شرقية ملجرى نهر الوزاين ،يف يف الوقت نف�سه حجم الإرب��اك وع��دم القدرة
ظ��ل تكثيف جي�ش االح �ت�لال «ا إل��س��رائ�ي�ل��ي» ع�ل��ى ت��وق��ع ح���س��م امل�ع��رك��ة ،رغ��م ك��ل التبجح إذا أُطلق من غزة 1500
لآلياته املدرعة التي حتمي الور�شة ،وتركيز  3ال��وا��ض��ح يف �سياق ال�ت�ق��ري��ر ،وه�ن��اك خم�
�اوف صاروخ طوال فترة الحرب
نقاط مراقبة قبالة ح�صن الوزاين متركزت جلية من �أي توغل بري ،ف�ض ًال عن املخاوف
يف كل منها دبابة «م�يرك��اف��ا» ،بالإ�ضافة �إىل من القدرات احلربية اجلوية للحزب ،ال �سيما
األخيرة عليها فإن هذا
ان �ت �� �ش��ار ع�ن��ا��ص��ر م �� �ش��اة ف��ى إ�ح � ��دى ال �ت�لال بعد جن��اح مهمة ط��ائ��رة �أي��وب اال�ستطالعية
العدد سيجري إطالقه
التي متكنت من دخول الأجواء «الإ�سرائيلية»
امل�شرفة على جمرى النهر.
�سبق ذل��ك كله االت�ه��ام ال��ذي مت توجيهه والتقاط ال�صور قبل �أن يتم تفجريها ،وهو ما إلى «إسرائيل» في يوم
م��ن ق�ب��ل ب�ل�غ��اري��ا ،ب � إ�ي �ع��از « إ�� �س��رائ �ي �ل��ي»� ،إىل طرح خماوف لدى اجلانب «الإ�سرائيلي»
من واحد من المواجهة التي
«ح��زب اهلل» بتنفيذ تفجري حافلة يف مطار قدرات احلزب ومن امتالكه لطائرات حربية
بورغا�س العام الفائت ،معطوفاً على الأنباء من دون طيار ،ولي�س فقط ا�ستطالعية ،وهي
سيخوضها الصهاينة
التي حتدثت عن ن�شر اجلي�ش «الإ�سرائيلي» طائرات من �ش�أنها �أن تلعب دوراً كبرياً يف �أي
ضد «حزب اهلل»
ل �ب �ط��اري��ات �إ� �ض��اف �ي��ة م ��ن م �ن �ظ��وم��ة ال�ق�ب��ة مواجهة مقبلة.
وكانت م�صادر ع�سكرية «�إ�سرائيلية» �أخرى
احل��دي��دي��ة يف امل�ن��اط��ق امل�ح��اذي��ة ل�ل�ح��دود مع
أ�ك��دت ل�صحيفة معاريف �أن �أي حماولة من
لبنان و�سورية.
يف ال�سياق نف�سه ،أ���ش��ارت تقارير �إىل �أن جانب «حزب اهلل» لنقل �أ�سلحة «غري تقليدية»

ووفقاً لـ«يديعوت» ،فقد تدرب اجلنود على
احتالل قرية داخ��ل لبنان ،وه��م يتوقعون �أن
ي�صبح التدريب حقيقة على �أر�ض الواقع ،بعد
�أن منيوا بف�شل ذري��ع خ�لال ال�ت��وغ��ل ال�بري
يف ال�ع��ام  ،2006ومت ت�صويرهم وه��م يبكون
كالأطفال� ،أو وهم يهرولون هاربني.
وق ��ال ال�ع�ق�ي��د ف��وك ����س« :ال ت��وج��د لدينا
النية ملهاجمة جنوبي لبنان ،فال�ضربة الأكرث
فعالية �ضد «حزب اهلل» ،حيث �إن وقعت احلرب
�سنقوم بتفكيك املنظومة ال�صاروخية وندمر
ب��اق��ي م�ن���ص��ات �إط�ل��اق ال�صواريخ ال�ت��اب�ع��ة
للحزب» ،و�أ�ضاف �أن «تلك العملية �إن وقعت
�ستمنح �إ�سرائيل الهدوء ل�سنوات طويلة».
احلرب قريبة
ب��ال��رغ��م م��ن �أن «�إ��س��رائ�ي��ل» ت�ق��رع طبول
احل ��رب وال���ض��رب��ة اجل��وي��ة ع�ل��ى إ�ي � ��ران منذ
�سنوات� ،إال أ�ن�ه��ا مل تتجر أ� على القيام بهذه
اخلطوة حتى الآن ،خمافة من ق��درات �إي��ران
النووية والع�سكرية من جهة ،وم��ن الرف�ض
ا ألم�ي�رك��ي ل�ل�غ��ارة م��ن ج�ه��ة �أخ� ��رى ،والأم ��ر
�سيان بالن�سبة للبنان ،فمن ع��ادة «�إ�سرائيل»
�أن تطلق التهديدات الفارغة كلما �أرادت �أن
حت�شد الر�أي العام وت�ضمن دعمه للحكومة.
ال �ي��وم ،وم ��ع ق �ي��ام ح�ك��وم��ة «�إ��س��رائ�ي�ل�ي��ة»
جديدة برئا�سة بنيامني نتنياهو لكن بغياب
بع�ض ا ألف��راد املت�شددين دينياً ،يخ�شى بع�ض
ال�صهاينة م��ن �إم�ك��ان�ي��ة ان�ب�ث��اق خ��ط و�سطي
ي�ؤثر على �سيا�سات نتنياهو وي�ضربها يف مقتل،
لذلك ف�إن �إطالق التهديدات باحلرب و�إيهام
«الإ� �س��رائ �ي �ل �ي�ين» ب��وج��ود خ�ط��ر داه ��م ي�ه��دد

دولتهم ،هو �سالح احلكومة اجلديد ل�ضمان
�شعبية احلكومة.
ان �ط�ل�اق �اً م��ن ه �ن��ا ،مي �ك��ن ت�ل�م����س وف�ه��م
التقارير اجلديدة التي تتحدث بلغة احلرب،
علماً �أنه لي�س من امل�ستبعد �أن تقوم «�إ�سرائيل»
ب�شن حرب جديدة �ضد لبنان ،العتقادها ب�أن
الو�ضع يف �سورية �سي�ضعف ق��درات املقاومة
اللبنانية ،وب��ال�ت��ايل ق��د ت��رى يف ذل��ك فر�صة
لالنتقام جراء هزميتها يف حرب متوز .2006
يف هذا الإطار� ،أكد تقرير �أمني «�إ�سرائيلي»
�أن «اجل �ي ����ش الإ� �س��رائ �ي �ل��ي ي���س�ت�ع��د خل��و���ض
امل��واج�ه��ة الع�سكرية املقبلة م��ع «ح ��زب اهلل»
التي ي�تراءى �أنها قريبة» ،وت�ضمن التقرير
جم�م��وع��ة م��ن ال �ت �ه��دي��دات «ا إل� �س��رائ �ي �ل �ي��ة»،
�إ�ضافة �إىل الك�شف عن كثري من املخططات
والأ�ساليب احلربية التي �سيعتمدها اجلي�ش
«الإ� �س��رائ �ي �ل��ي» يف امل��واج �ه��ة امل�ق�ب�ل��ة ،ول ��و �أن
ه��ذه املخططات تخللها الكثري م��ن الثغرات
واالرتباك بو�ضوح.
ون �ق��ل ال �ت �ق��ري��ر ع ��ن م �� �ص��ادر ع���س�ك��ري��ة
«�إ�� �س ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة» ق��ول �ه��ا �إن «ق � � ��ادة اجل �ي ����ش
الإ�سرائيلي يف ال�شمال على يقني من �أن بذور
احل��رب ال�ق��ادم��ة مدفونة يف اجل��والن ال�ي��وم،
ب��ل وي �ت �ح��دث��ون ب �ت �� �ش��ا�ؤم ع��ن إ�م �ك��ان ت��ده��ور
الأو�ضاع الأمنية خالل �أ�سابيع� ،أما املتفائلون
فيتحدثون عن �أ�شهر».
ويورد التقرير خطة جرى التداول بها يف
اجلي�ش «الإ�سرائيلي» ،ت�شري �إىل �أنه ال مفر يف
نهاية املطاف من اجتياح ع�سكري «�إ�سرائيلي»
ل�ل�أرا��ض��ي ال���س��وري��ة ،و�إق��ام��ة منطقة ع��ازل��ة
داخ��ل �سورية ،على �أن ي�شغلها وي�شرف عليها
م�ت�ع��اون��ون � �س��وري��ون حم �ل �ي��ون ،وت �ك��ون ه��ذه
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ــدة على لـبــنـان
استنفار حدودي
ذك � ��رت م �� �ص��ادر �أم �ن �ي��ة يف ج�ن��وب
لبنان� ،أن احل�شود «الإ�سرائيلية» التي
مت ا�ستنفارها ع�ن��د احل ��دود ت��راوح��ت
ب�ين � 75إىل � 100آل �ي��ة م��درع��ة ،بينها
دب��اب��ات من ط��راز «مريكافا» وناقالت
جند و�سيارات «ه��ام��ر» ،بالإ�ضافة �إىل
 7حفارات وجرافات كبرية �سلكت على
 3دفعات ،طريق �سهل احلولة ،وادي
الع�سل ،قلعة ال�ن�م��رود ،لتتوزع بعدها
ع�ل��ى جبهتي م� ��زارع �شبعا واجل ��والن
املحتلتني.
وتواكب حترك احل�شود مع حتليق
م ��روح �ي ��ات «�إ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة» وط ��ائ ��رات
ا�ستطالع من دون طيار يف �أجواء املزارع
وف ��وق خ��ط ال�ت�م��ا���س ل�ه��ذه امل� ��زارع مع
املناطق املحررة املحاذية.
واع� �ت�ب�رت امل �� �ص��ادر ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة �أن
احل���ش��ود «ا إل��س��رائ�ي�ل�ي��ة» ،وه��ي الأك�بر
منذ ف�ترة طويلة ،رمب��ا تكون مقدمة
ملناورات «�إ�سرائيلية» وا�سعة يف اجلبهة
ال���ش�م��ال�ي��ة� ،أو ل��دع��م وت�ع��زي��ز امل��واق��ع
الع�سكرية على اجلبهة ال�سورية.

املنطقة �شبيهة مبنطقة احلزام الأمني ال�سابق
يف لبنان ،قبل �أو بعد التوغل يف لبنان».
ويبدو يف التقرير �أن «�إ�سرائيل» مل تن�س
هزميتها امل��ؤمل��ة يف ح��رب مت��وز� ،إذ يقول�« :إن
ح��روب لبنان حتمل ذك��ري��ات م�ؤملة و�صادمة،
وب��ال�ت��ايل ل��ن ي���س��ارع �أح��د ل�ل�ع��ودة �إىل قواعد
اللعبة ال�ت��ي ت �ق��ررت يف حينه وك��ان��ت �سارية
املفعول ،وبالت�أكيد لن ي�سارع �إىل ك�آبة اجلنازات
الع�سكرية» ،لكن ي�ؤكد يف املقابل� ،أن «الو�ضع
والتطورات �شماالً ،ت�شري �إىل �أن التهديد قائم
وم��وج��ود ويتعزز �أم��ام �أن�ظ��ار اجلميع ،الأم��ر
ال��ذي يعني �أن��ه يف ف�ترة زمنية غ�ير بعيدة،
�سي�شهد ال�شمال مواجهة ع�سكرية� ،سواء مع
«ح��زب اهلل» �أو م��ع منظمات �إره��اب�ي��ة أ�خ��رى،
تثبت نف�سها يف �سورية» ،وي�ضيف �أن «�إيران من
جهتها� ،ستكون م�شاركة يف هذه املواجهة� ،سواء

ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ،ما يدفع اجلي�ش
«الإ�سرائيلي» �إىل الرد بق�سوة وب�شكل �سريع،
وب��أ��س�ل��وب يختلف ك �ث�يراً ع��ن عملية «ع�م��ود
ال�سحاب» الأخرية يف قطاع غزة».
تركيز الر�سالة «الإ�سرائيلية» من خالل
ه ��ذا ال �ت �ق��ري��ر ،ي ��أت��ي يف ��س�ي��اق احل��دي��ث عن
اال�ستعدادات واجلهوزية لليوم الذي تقع فيه
املواجهة مع «ح��زب اهلل» حت��دي��داً� ،إذ يتحدث
ال�ت�ق��ري��ر ع��ن �أن ه �ن��اك «ج� ��د ًال ب�ي�ن ال �ق��وات
ال�بري��ة التابعة للجي�ش «الإ��س��رائ�ي�ل��ي» ،وبني
�سالح اجلو ،حول كيفية خو�ض املعركة ،ولي�س
�أ� �ص��ل خ��و��ض�ه��ا» ،ل�ل�إي�ح��اء ب ��أن ق ��رار احل��رب
متخذ واخلطط جاهزة ،لكن يوجد اختالف
فقط ،حول من ترتكز عليه املهمة».
وي���ض�ي��ف ال �ت �ق��ري��ر� ،أن «ال �ق ��وات ال�بري��ة
ترى �أن ال�شمال يحمل حتديات �شبيهة بتلك

التحديات ال�ت��ي واجهتها إ���س��رائ�ي��ل يف قطاع
غ ��زة� ،إذ ل�ل�ط��رف ال �ث��اين خم ��زون ��ص��اروخ��ي
كبري ،من �ش�أنه �أن يهدد ال�سكان كما اجلنود
على حد �سواء ،مع الإق��رار ب��أن ه��ذا التهديد
�أك�بر بكثري من تهديد غ��زة ،و«�إذا �أطلق من
غزة � 1500صاروخ طوال فرتة العملية هناك،
ف�إن هذا العدد �سيجري �إطالقه �إىل �إ�سرائيل
يف يوم واحد من املواجهة �شماالً ،تلك املواجهة
ال �ت��ي �سنخو�ضها ��ض��د «ح ��زب اهلل» ،ويف كل
ي��وم ،على �أن الر�أ�س املتفجر لهذه ال�صواريخ
�سيكون �أكرب بكثري من ال�صواريخ الغزاوية»،
يف اعرتاف وا�ضح بقدرات احلزب.
بح�سب ال�ق��وات ال�بري��ة  -يتابع التقرير
 «ل ��دى ا��س�ت�خ�ب��ارات و� �س�لاح ج��و مم �ت��ازون،ل�ك��ن ال�ع�م�ل�ي��ات م��ن اجل��و ل��ن ت��وق��ف �إط�ل�اق
ال���ص��واري��خ ،وب��ال�ت��ايل ي�ج��ب ال�ع�م��ل ع�ل��ى ن��وع
آ�خ��ر م��ن اال�سرتاتيجيات ،م��ع ج��ر�أة كاملة»،
�أما جلهة �أ�سباب اندالع املواجهة ،في�شري �إىل
�أن «ال�ش�أن اللبناين يت�شعب يف اجتاهات كثرية،
مي�ك��ن �أن تن�شب م��واج�ه��ة ع�سكرية لأ��س�ب��اب
خمتلفة :فال�شرارة املحتملة الأوىل هي �إيران
وب��رن��اجم�ه��ا ال �ن��ووي ،وال �� �ش��رارة ال�ث��ان�ي��ة هي
�سورية واحلرب الأهلية وم�ستودعات ال�سالح،
وال�شرارة املحتملة الثالثة هي �سل�سلة عمليات
�إرهابية يف العامل ت�صل �أ�صدا�ؤها �إىل هنا».
وي� ��ؤك ��د ال �ت �ق��ري��ر �أن «ق � ��وات ك �ب�ي�رة من
اجلي�ش الإ�سرائيلي تتدرب يف ظروف حقيقية
ا�ستعداداً ملواجهة ع�سكرية حمتملة ،مع علمها
امل�سبق ب�أنها �ستخو�ض ح��رب�اً يف ال�ق��رى ،مع
تفعيل أ�ك�ب�ر ل�ل�ق��وة الع�سكرية و�أك�ث�ر عنفاً،
على �أن يتحرك اجلنود �سريعاً داخ��ل القرى
اللبنانية� ،أما املهمة فلن تكون احتالل لبنان

�أو الق�ضاء على «ح��زب اهلل» ،ب��ل �ستكون �شل
القدرة ال�صاروخية امل��وج��ودة يف ح��وزة «حزب
اهلل» ،و�إ�صابة مقاتليه ،واخلروج �سريعاً وب�شكل
�آمن».
م��ن ن��اح�ي��ة � �س�لاح اجل ��و «الإ� �س��رائ �ي �ل��ي»،
ف�م���ش�ه��د امل �ع ��رك ��ة امل �ق �ب �ل��ة م ��ع «ح � ��زب اهلل»
مغاير ،ويقول التقرير« :يتحدثون يف �سالح
اجل ��و ع��ن م�ف��اه�ي��م �أخ � ��رى� ،إذ �إن ال�ت�ه��دي��د
م��ن ��س��وري��ة تقل�ص ،ل�ك��ن ب��ات��ت ه��ذه ال��دول��ة
«حبلى» بالتهديدات املختلفة ،مع الكثري من
املجموعات املختلفة التي ال ينق�صها العتاد،
فعلى عك�س ما جرى يف العراق ،مل يجر �ضرب
ال�سالح ال�سوري ،وهو �أم��ر لن يحدث� ،أي �أن
ال���س�لاح ال���ض�خ��م �سيجد ط��ري�ق��ه �إىل �أي��دي
املنظمات الإرهابية ،من هنا ،ي�شدد �سالح اجلو
يف �إ�سرائيل على وج��وب خو�ض املعركة ب�شكل
مغاير ملا تطالب به القوات الربية� ،أي التوفيق
م��ا ب�ين امل�ع�ل��وم��ات اال��س�ت�خ�ب��ارات�ي��ة اجل �ي��دة،
وق ��درات ال �ن�يران ال��دق�ي�ق��ة ،مب�ق��ادي��ر كبرية،
فهذا يعطينا قدرة على �أن نهزم الإرهاب».
وي���ش��دد اجل�ي����ش «الإ� �س��رائ �ي �ل��ي» ،بح�سب
التقرير ،على �أن «العدو الرئي�سي يف احلرب
املقبلة� ،سيكون ال�ضرر الذي �سيلحق باجلبهة
الداخلية الإ�سرائيلية ،وبالت�أكيد ل��ن يكون
�ضرراً �شبيهاً لأي �شيء عرفناه يف املا�ضي يف
ح��رب ل�ب�ن��ان ال�ث��ان�ي��ة ،وال عملية ال��ر��ص��ا���ص
امل�سكوب �أو عمود ال�سحاب يف غزة».
وي�ت��اب��ع« :حينما ت�ب��د أ� امل��واج�ه��ة� ،سندعو
ال���س�ك��ان امل��دن �ي�ين �إىل اخل� ��روج م��ن ال �ق��رى،
و�سيبد�أ ذلك بالهجوم على �أهداف يف القرى،
ويزداد بالتدريج �إذا ا�ستمر �إطالق ال�صواريخ
ع �ل��ى �إ� �س��رائ �ي��ل ،و��س�ي�ت��م ا إل� � �ض ��رار ب��ال�ب�ن�ي��ة

ال�ت�ح�ت�ي��ة �أي �� �ض �اً ف�ه�ن��اك ب�ن��ى حت�ت�ي��ة ت�ساعد
الطرف الثاين على القتال وجت��ب �إ�صابتها،
لكن ال يجب ق�صف حمطة توليد طاقة يكلف
بنا�ؤها مليارات ال��دوالرات ،بل ميكن �إ�سقاط
ثالثة �أعمدة كهرباء ووقف التيار الكهربائي»،
�إ�ضافة �إىل ذلك ،ي�ضيف التقرير�« :سن�ضرب
�ضربة قوية جداً ونقف �آنذاك دون اتفاق على
وق��ف إ�ط�ل�اق ال�ن��ار ،و�سنطلق بعد ذل��ك �شيئاً
ق�ل�ي�لاً ،ث��م ن�ك��ف ،لأن �ن��ا �سنعلن ب� ��أن ال��وج�ب��ة
التالية �ستكون �أق�سى كثرياً».
�أما ما الذي يعد له اجلي�ش «الإ�سرائيلي»
يف ح��ال ف�شلت ه��ذه املحاولة وه��ذا التكتيك،
ي�شري التقرير �إىل �أنه «يف هذه احلال لن يكون
هناك مفر من ال��دخ��ول ال�بري ،لكن القوات
الربية �ستحتاج �إىل زمن طويل لتنظيم نف�سها
وه��و الزمن ال��ذي ال منلكه ،فاملناورة الربية
حتتاج �إىل �أيام حركة ،وال ميكن الو�صول �إىل
ك��ل م�ك��ان ،وبالطبع ال نريد �إدخ ��ال جنود يف
بريوت وبنت جبيل� ،إذ �سيطلق «حزب اهلل» يف
احلرب القادمة النار من مركز لبنان و�شماله
ولن ي�صل �إىل هناك �إال �سالح اجلو».
�أما ما الذي �ستقرره امل�ؤ�س�سة ال�سيا�سية،
و�أي �أ��س�ل��وب �ستعتمد يف امل��واج�ه��ة املقبلة ،ما
بني طرح �سالح اجلو وط��رف القوات الربية،
فريى التقرير �أن «ال�سيا�سيني هم �أق��رب �إىل
ت���ص��ور � �س�لاح اجل ��و ،لأن دخ ��ول ق ��وات ب��ري��ة
كبرية �إىل �أر���ض العدو �سي�صاحبه عدد كبري
من امل�صابني ،ويدفعون عن ذلك يف �إ�سرائيل
ثمناً �سيا�سياً ،رغم �إدراك امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
ب�أنه ال ح�سم من غري القوات الربية».

هناء عليان
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عربي

قمة العرب ..لذبح سورية
القمة العربية يف الدوحة �شعارها «ذبح �سورية»،
بقيادة القائد القطري ال��ذي يعتمد فل�سفة «امل��ال
ي�شرتي كل �شيء» ..ولكل ثمنه ،ومبعنى �آخ��ر ،الغاز
ي���ش�تري ك��ل � �ش��يء ،وم ��ن ي�ق� ّي����ض «ال �غ ��از» فنهايته
االنفجار ،وامل�ؤ�سف �أن العرب ال يقر�أون ،و�إن ق��ر�أوا
فهم ال يفقهون ،ويغم�ضون �أعينهم عن الوقائع.
يعي�ش بع�ض احلكام �أ�ضغاث الأحالم ب�أنهم �صاروا
قادة للأمة ،و�أ�صبحوا دو ًال عظمى بحجم الإبهام..
ق��ال��وا �إن «ال� �ث ��ورات» يف م���ص��ر وت��ون ����س ول�ي�ب�ي��ا قد
انت�صرت ،والواقع �أن الأنظمة قد �سقطت وال�شعوب
قد ا�ستبيحت و��ص��ارت يف ال�ع��راء ،فال �أنظمة بديلة
قامت ،وال �شعوب �أخ��ذت حقوقها ،بل خ�سرت �أمنها
واقت�صادها ووحدتها الوطنية وهويتها ،وال يريد
ب�ع����ض ال��واه �م�ي�ن م��ن احل �ك��ام ال �ع��رب ب��االع�ت�راف
بالف�شل يف كل �شيء ،ما عدا تخريب الأوطان و�سفك
مزيد من ال��دم��اء ،و إ�ن�ه��م مل يغريوا �شيئاً من الآن
حتى يف ال�ب�لاد ال�ت��ي «ان�ت���ص��روا» فيها كما ي� ّدع��ون،
والدليل ما حدث يف القاهرة الأ�سبوع املا�ضي ،حيث
ا�ضطر وزراء اخلارجية العرب �إىل نقل اجتماعاتهم
م��ن م�ق��ر اجل��ام�ع��ة �إىل ف�ن��دق ق��ري��ب م��ن ال�ق��اه��رة،
لت�سهيل ه��روب�ه��م عند ح��دوث �أي ط ��ارئ ،ألن�ه��م ال
يثقون بقدرة النظام اجلديد على حماية �أمنهم من
جماهري «الثورة الثانية» ،ف�إذا كانت قطر وال�سعودية
تخافان من الثورة التي دعمتاها و�صادرتاها ،فكيف
ميكنهم االنتقال �إىل �ساحة �أخرى يف �سورية �صمدت
عامني كاملني ،ويلعبون فيها لعبة القمار ال�سيا�سي،
ف�إما �أن يربحوا ويبقوا على عرو�شهم� ،أو يخ�سروا
فيطردهم ال�سيد الأمريكي لعدم كفاءاتهم ،وعليهم
دفع الثمن.
ت�صوروا �أن قطر �صارت قائداً للأمة العربية ،و�أن

�إىل متى �ستبقى قطر تدفع الأموال لترت�أ�س دورات جامعة الدول العربية؟

القرار العربي بذبح �سورية �سي�صدر من مكان حتيط
ب��ه ال�ق��اع��دة الع�سكرية الأم�يرك�ي��ة ،ومكتب االت�صال
«الإ�سرائيلي».
ال�ع��رب يف ح�يرة م��ن أ�م��ره��م ،فقد جن��ح لبنان يف
�إ�سقاط م�شروع ت�سليم املعار�ضة ال�سورية ملقعد �سورية
يف اجل��ام�ع��ة ال�ع��رب�ي��ة ،ألن ��ه ي�خ��ال��ف ن�ظ��ام اجل��ام�ع��ة،
فهي جامعة الدول العربية ولي�ست جامعة املعار�ضات
ال�ع��رب�ي��ة ،م��ا ا�ضطر ا ألع� ��راب لل�ضغط على ائتالف
ال��دوح��ة لت�شكيل ح�ك��وم��ة �أو ه�ي�ئ��ة ت�ن�ف�ي��ذي��ة باحلد

الأدن��ى لإعطاء مقعد �سورية التمثيلي ،مع العلم �أن
اجلامعة كلها ال تقدّم وال ت��ؤخّ ��ر وال ت�ؤثر يف احلالة
ال�ع��رب�ي��ة ،و أ���ص�ي��ب ال�ق�ط��ري��ون حت��دي��داً بخيبة أ�م��ل،
وه��ا ه��م ي�سابقون ال��وق��ت قبل ب��دء احل��وار ال�سيا�سي
واملفاو�ضات بني النظام واملعار�ضة ،ويحاولون �صنع
��ش��يء م��ا ليعطوها امل�ق�ع��د ال �� �س��وري ،خ�صو�صاً �أن�ه��م
ا� �ش�تروا اجل��ام�ع��ة م��دة ع��ام ك��ام��ل ،علهم ي�ستطيعون
الظفر �أو الربح يف الأحداث ال�سورية ،وهم يرون �أنهم
اخلا�سر الأك�بر ،مع ال�سعودية ،يف حال متت الت�سوية

اليمن ..المجتمع الدولي والخليج يقودان حوار زيادة الفقر ليس إال
بعد أ�ك�ثر من عام على رحيل الرئي�س اليمني
ع�ل��ي ع�ب��داهلل ��ص��ال��ح ع��ن ال�سلطة ،وح�ل��ول نائبه
مكانه ،ال يبدو �أن ه��ذه البالد ت�سري نحو خامتة
�سعيدة� ،إذ ما زال كل �شيء يتعرث.
فاالقت�صاد نحو م��زي��د م��ن ال�ت��ده��ور يف �شتى
املجاالت الإمنائية واملالية والإنتاجية ،مع ات�ساع
خطري يف م�ساحة الفقر والتهمي�ش ،والأم��ن نحو
مزيد من االهتزازات ،والتدخالت اخلارجية تزداد
وتريتها �سيا�سياً وع�سكرياً ،ف�سيا�سياً يلعب مندوب
الو�صاية الأممية بن عمر ،وهو يف احلقيقة �أقرب
لأن يكون و�صياً �أمريكياً – خليجياً ،دوره يف تغليب
ف�ئ��ة ع�ل��ى �أخ � ��رى� ،إ� �ض��اف��ة �إىل حم��اول �ت��ه ت�شويه
�أي ح ��وار وال �ت�لاع��ب ب��ه ،ل�ي��أت��ي وف �ق �اً للم�صالح
الأمريكية ،كون هذا البلد يتحكم باملدخل اجلنوبي
ل�ل�ب�لاد ال�ع��رب�ي��ة ،وحت��دي��داً مب�ضيق ب��اب امل�ن��دب،
�إ�ضافة �إىل موقعه املميز على مقربة م��ن القرن
الأف��ري �ق��ي ال ��ذي يجعله� ،إن ع��اد ق��وي �اً ،متحكماً
مبفا�صله.
�أم ��ا ع���س�ك��ري�اً ،فيحكم م��وق��ع ال�ي�م��ن اجل��و –
ا�سرتاتيجي ،حت��اول وا�شنطن �أن حتكم قب�ضتها
عليه ع��ن ب�ع��د ،ج��راء تغلغل عنا�صر «ال�ق��اع��دة»،
امل��دع��وم��ة ��س�ع��ودي�اً وق�ط��ري�اً بتوجيه م��ن املربمج
�أمريكياً ،وهنا تلعب الطائرات من دون طيار دورها
يف م�ه��اج�م��ة خم��اب��ئ وجت�م�ع��ات «ال �ق��اع��دة» ،التي
غالباً ما ت�صيب املدنيني وتوقع ال�ضحايا الأبرياء

من �شيوخ ون�ساء و أ�ط�ف��ال ،مما يزيد يف االنق�سام
ب�ين اليمنيني ،ويجعل اجلنوبيني ي���ص��رون على
االنف�صال ،والعودة �إىل دولتني كما كان احلال عليه
قبل عام  ،1990لأن الغارات الأمريكية أ�ك�ثر مما
ترتكز على املحافظات اجلنوبية ،ب�سبب ت�سهيل
ال��ري��ا���ض للعنا�صر امل�ت�ط��رف��ة الت�سلل إ�ل�ي�ه��ا من
حدودها ،وخ�صو�صاً من ناحية ح�ضرموت ،حيث
هي املوطن الأ�صلي لأ�سرة بن الدن ،قبل �أن يهاجر
اجلد �إىل ال�سعودية ،ويكت�سب جن�سيتها وي�صري من
كبار املقاولني ورجال الأعمال.

مؤتمر المصالحة
اليمنية ..توافُ ق مع
المشيئة األميركية
واإلرادة الخليجية

ع�ل��ى ذل ��ك ،ج ��اءت جل�سة احل ��وار الوطني
الأخرية التي �أدارها مندوب الو�صاية الدولية
ب��ن ع�م��ر ب��اه�ت��ة وغ�ي�ر جم��دي��ة ،ل�ي� أ�ت��ي موقف
ال��رئ �ي ����س ال �ي �م �ن��ي ع �ب��د رب� ��ه م �ن �� �ص��ور ه ��ادي
ل�ـ«ي�ع�م�ي�ه��ا ب ��دل �أن ي�ك�ح�ل�ه��ا» ب �ق��ول��ه :م��ن ال
يعجبه احل��وار ال��ذي ندعو �إليه ..فلين�صرف!
ف�ك��ان َم��ن غ�ضب �أك�ث�ر مم��ن ر��ض��ي ،وبالتايل
ب��دت الأم ��ور وك��أن�ه��ا م�برجم��ة حل�ضور معني
وحمدد للحوار ،يخرج بنتائج �إىل العلن تتوافق
م��ع امل�شيئة ا ألم�ي�رك �ي��ة ،والإرادة اخلليجية
التي يبدو �أنها قادمة نحو مزيد من التناف�س
والت�صادم ،خ�صو�صاً بني ال�سعودية وقطر ،ملن
تكون الكلمة الأوىل ،ما يعني بر�أي املراقبني �أن
احلوار الذي �أ�شار �إليه بن عمر ومن�صور هادي
�أن��ه حقق جن��اح�اً «ب��اه��راً» ،مل ينتج �شيئاً ولو
حتى هدنة يف جم��رى ال�صراع املحتدم� ،إذ ما
تزال الف�صائل اجلنوبية م�صرّة على االنف�صال
والعودة �إىل اال�ستقالل ،يف وقت ان�سحبت عدة
قوى وجتمعات و�شخ�صيات وطنية وقومية من
ه��ذا الفولكلور ال ��دويل ،ال��ذي مل ينتج �شيئاً
عملياً ،حيث ت�ؤكد املعطيات على ات�ساع م�ساحة
اجلوع والفقر يف بالد النب ..والقات و�سيف بن
ذي يزن..

حممد �شهاب

ال�سيا�سية يف ��س��وري��ة ،و�سي�ضحّ ي ب�ه��م الأم�يرك�ي��ون
حفظاً مل�صاحلهم ،كما فعلوا مع �صدام ح�سني ومبارك
والقذايف وبن علي و�شاه �إيران.
امل�شكلة �أن امللوك وا ألم��راء ال وقت لديهم لقراءة
التاريخ ،و�إن قر�أوا فهم يعتقدون بقدرتهم على تزويره
�أو تغيريه بال�شيكات املالية �أو الف�ضائيات املزورة ،لكن
الواقع والتاريخ يكذبهم ب�أحداثه ونتائجه.
امل�ع��ادل��ة ال�ت��ي ب ��د�أ اخل�ل�ي�ج�ي��ون ي��رون�ه��ا ه��ي �أن�ه��م
�سي�سقطون �إن بقي ال�ن�ظ��ام يف ��س��وري��ة ،و�إن �صمدوا
ف�سي�سقط النظام ،فال مكان بني ا ألم��ة لالثنني معاً،
بعدما ح�شدوا كل �إمكانياتهم لإ�سقاطه بطلب �أمريكي
 « إ���س��رائ�ي�ل��ي» ،ونتيجة ال �غ��رور وال���ش�ع��ور بالعظمةوالقدرة من فوّهات �أنابيب الغاز و�آبار النفط.
وال���س��ؤال هنا :م��اذا ل��و ق��رر النظام ال�سوري ال��رد
باملثل على من ي�سفك دمه؟ وماذا لو انطف�أت الكهرباء
وان�ق�ط�ع��ت امل �ي��اه يف دول اخل�ل�ي��ج ،وط�ب�ع�اً امل�ك�ي�ف��ات يف
الق�صور امللكية والأمريية؟
ال �ق��د���س وف�ل���س�ط�ين ل�ي���س�ت��ا م��ن �أول ��وي ��ات القمة
العربية يف قطر ،فـ«�إ�سرائيل» �صديق و�شقيق وحليف،
وال ف��رق م��ن يحكم ال�ق��د���س؛ ح��اخ��ام �أو �شيخ عربي
يفتي ب�أن �إ�سقاط الأ�سد �أكرث �ضرورة من حترير �أوىل
القبلتني وثالث احلرمني ،وب��إع��دام املقاومة بالفتنة
املذهبية ،بعدما عجزت «�إ�سرائيل» و�أم�يرك��ا وح�صار
�إيران بالنيابة عن �أمريكا والغرب.
�أال ي��دري ه ��ؤالء احلكام �أن النار ب��د�أت بالو�صول
�إليهم يف امل�ظ��اه��رات و��ص��رخ��ات �أه��ايل املعتقلني ،و�أن
احل��راك ال�شعبي ي��دق �أبوابهم ،و�إن ك��ان بطيئاً ،لكنه
قد بد أ� بعدما انقلب االبن على �أبيه ،و�سينقلب ال�شعب
على �أمريه �أو ملكه ،و�أمريكا ال حتمي �أحداً لذاته ،بل
حتميه مبا يتوافق مع م�صاحلها ،وبالتايل فهي حتمي
من ي ؤ�مّن م�صاحلها بعيداً عن ا�سمه و�شخ�صه وعائلته،
ولذا ال �أمان وال �ضمان لأحد يف القامو�س الأمريكي.
��س�ت�ح���ش��د «ق �م��ة ال� �غ ��از» يف ق �ط��ر ال �� �س�ل�اح وامل ��ال
والفتاوى لذبح ال�شعب ال�سوري ،ولإراح��ة «�إ�سرائيل»،
و�ست�صمد �سورية كما �صمدت مع حلفائها ،والنتيجة
مزيد من نزيف الدماء واخل��راب و إ�ن�ه��اك الأم��ة ،مبا
فيها ال �ع��رب اخل�ل�ي�ج�ي��ون ال��ذي��ن ُي���ض��رم��ون ال �ن��ار يف
�سورية ولبنان والعراق.
الثورة يف م�صر �أغلقت الأنفاق �إىل غزة ،واملقاومة
يف غ��زة وجّ هت بنادقها حلماية النظام اجل��دي��د ،وفق
م �ط��ال��ب احل��ا� �ض��ن ال �ق �ط��ري ،م �ق��اب��ل امل�ل�اي�ي�ن من
الدوالرات املوعودة.
ن ��دا ؤ�ن ��ا مل��ا ت�ب� ّق��ى م��ن ن �خ��وة ال �ع��رب و��ش�ه��ام�ت�ه��م،
�أن يتوجهوا لل�صلح ب�ين ا إلخ ��وة املتقاتلني ،لإح�لال
ال�سالم والأمن ،وا�ستعادة وحدة الأمة امل�شتتة واملهم�شة
وامل���س�ي�ئ��ة ،ف��احل��رب ال��دول�ي��ة ع�ل��ى ��س��وري��ة ل��ن تنتهي
ب�إ�سقاط النظام و�إخ�ضاع ال�شعب العربي يف �سورية،
و�إن عاندمت �ستطول احلرب كما يف �أفغان�ستان والعراق،
لكنها ل��ن تبقى يف ��س��وري��ة ،ب��ل �ستتمدد �إىل اجل��وار،
و�أبعد من اجلوار ،لتطال النفط والغاز ومن ميلكهما،
ويف �سورية �شجر و�أنهار لتطفئ النار وتخففها ،لكن
يف بالدكم رم��ل و�صحراء و�شم�س حارقة ومياه بحر
م��احل��ة ت�ه�ي��ج اجل � ��روح ،ف�ل�ا ت���س�ت�ط�ي�ع��ون ال���ص�بر �أو
ال�صمود ..فهال رحمتم �أنف�سكم و�أنف�سنا وما تبقى من
نقاوة الإ��س�لام ال��ذي �شوهه م�شايخكم بفتاوى «نكاح
اجلهاد» وتكفري النا�س املخالفني؟
ال تُ�شعلوا «داح�س وال�غ�براء» املذهبية من جديد،
وال «اجل� �م ��ل» وال «� ِ��ص � ّف�ي�ن» ،وال خ�ل�اف��ات امل��ذاه��ب
الأربعة مع بع�ضها البع�ض ..اتركوا الفتنة نائمة وال
توقظوها ..واتقوا اهلل رب العاملني.

د .ن�سيب حطيط
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واشنطن تتراجع..
وأنظمة الخليج تدفع
ثمن فشل رهاناتها
على إسقاط األسد
«ما نريده ويريدونه ويريده العالم بأسره وقف العنف ،وأن
نتمكن من رؤية (الرئيس) األسد والمعارضة جالسين إلى الطاولة،
إلنشاء حكومة انتقالية حسب إط��ار عمل جنيف ال��ذي يتطلب
موافقة متبادلة».
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ه ��ذا ال �ك�ل�ام ل ��وزي ��ر خ��ارج �ي��ة ال ��والي ��ات الأدوات والعمالء ،وكيف �أن وا�شنطن تخلت
امل�ت�ح��دة ج��ون ك�ي�ري� ،أ� �ص��اب ح�ل�ف��اء أ�م�يرك��ا ،عنهم عندما تتطلب م�صاحلها ذلك� ،أو عندما
ال ��س�ي�م��ا �أن �ظ �م��ة اخل �ل �ي��ج ،وخ���ص��و��ص�اً قطر ي�صبحون ع�ب�ئ�اً عليها ،ول��ذل��ك ت��دف��ع ال�ي��وم
وال�سعودية بال�صدمة ،وكان وقعه عليهم كبرياً ثمن ارمت��ائ�ه��ا يف �أح���ض��ان �أم�يرك��ا ،واملراهنة
كال�صاعقة.
على وقوفها �إىل نهاية املطاف �إىل جانبها يف
فهذه الأنظمة �شعرت ف�ج��أة �أن�ه��ا خ�سرت �سعيها لإ�سقاط الرئي�س الأ�سد ،دون �أن حت�سب
ال��ره��ان ع�ل��ى �إ� �س �ق��اط ال��رئ�ي����س ا أل� �س��د ،و�أن للحظة واحدة ح�ساب تراجعها.
��س�ي��ده��ا الأم�ي�رك ��ي ن�ك��ث ب��وع��وده ل �ه��ا ،وب��ات
ول ��ذل ��ك م ��ن ال�ط�ب�ي�ع��ي �أن ت �� �ص��اب ه��ذه
عليها ،بالأمر الأمريكي� ،أن تبد�أ م�سرية جترع ا ألن �ظ �م��ة مب��ر���ض ال �� �ش �ع��ور ب�خ�ي��ان��ة �سيدها
الك�أ�س املرة ،و�أن تدفع ثمن ذلك غالياً ،لأنها ا ألم�ي�رك��ي ل�ه��ا ،وت��رك�ه��ا ت��واج��ه م�صري ف�شل
�شكلت ر�أ�س احلربة يف �شن احلرب على �سورية ،وهزمية رهانها ،ونتائج وتداعيات ذل��ك على
لأج��ل �إ�سقاط الرئي�س ب�شار الأ��س��د وف�شلت� ،أو�ضاعها الداخلية ،ف�صحفها ال�صفراء باتت
بعد �أن قامت بحرق كل ال�سفن ،وراهنت بكل تتحدث ع��ن خيانة �أم�يرك�ي��ة ،و�أن وا�شنطن
ر��ص�ي��ده��ا ل�ت���ش��وي��ه � �ص��ورة ال��دول��ة ال��وط�ن�ي��ة ب��اع��ت ح �ل �ف��اءه��ا ،وال ي�ه�م�ه��ا م � ��اذا يح�صل
ال�سورية املقاومة وت�أليب الر�أي العام �ضدها .لهم ،فهي تتعامل معهم ك ��أدوات عميلة لها،
فهذه الأنظمة مل تقر�أ العقل الأمريكي ،وظيفتهم تنفيذ �أوامرها ،واالن�ضباط يف �إطار
وال تاريخ الإدارات الأمريكية يف التعامل مع ا�سرتاتيجيتها وتكتيكاتها.

معايير «االنتصار واالنكسار» في مواجهة الهجمة
ّ
المستجدة
الصهيونية األميركية
ت��د ّل طبيعة ا ألح��داث اجلارية اليوم ،وباعرتاف جميع املراقبني واملحللني ،على
�أن الهدف املرحلي للهجمة امل�ستجدة هو �إعادة تق�سيم بلدان املنطقة ،مبا يتوافق مع
تفتيت �شعوبها� ،إىل كيانات طائفية ،ومذهبية ،وعرقية ،وقبلية ،ومناطقية ..وعليه،
يُفرت�ض توحيد املعايري التي ت�ؤكّد �أو تنفي ما �إذا كانت الهجمة امل�ستجدة قد تقدمت
�أو تعرقلت خالل ال�سنوات ا ألخ�يرة على طريق حتقيق هدفها� ،أو ما �إذا كانت الأمة
ت�سري على طريق خال�صها� ،أو �أنها ما تزال عُر�ضة ملزيد من النك�سات وخيبات الأمل.
من البديهي �أن مقيا�س االنت�صار �أو االنك�سار يتحدد مبدى جناح القوى املعنية
بتعطيل أ�ه��داف الهجمة� ،أو م��دى جن��اح ا ألع ��داء بتحقيقها على الأر� ��ض ،ولكن ما
يزال معظم القادة وال�سيا�سيني واملحللني يبنون ا�ستنتاجاتهم على املعايري واملعطيات
اخلاطئة ،وت�سود لديهم لغة اخلطابات احلما�سية ،وال�شعارات الف�ضفا�ضة ،والتحاليل
«الإعالنية �أو الدعائية».
يف ال��واق��ع ،تتعر�ض الكيانات العربية وا إل��س�لام�ي��ة ملزيد م��ن خماطر االنق�سام
والتقاتل الأهلي ،وتنقلب كافة القوى ال�سيا�سية على نف�سها ،وتت�صارع على «مكا�سب»
ذاتية و آ�ن�ي��ة ،وت� ّدع��ي لنف�سها «انت�صارات» وهمية �ضد بع�ضها البع�ض ،وتتنا�سى �أن
املكا�سب الزائفة و»ق�ضايا» اخلالفات البينية هي من �صنع أ�ع��داء الأم��ة ،كجزء من
مقومات الهجمة امل�ستجدة ،وو�سيلة ناجعة لإلهاء القوى الفاعلة عن مهمات الت�صدي
واملواجهة يف امليدان احلقيقي �ضد العدو امل�شرتك.
لقد ا�ستطاعت �أدوات الهجمة اخ�تراق �صفوف ا ألم��ة ،فهمّ�شت كربى كياناتها،
وجعلت دولها �أجهزة فا�شلة على ال�صعد الأمنية وال�سيا�سية واالقت�صادية ،ودمّرت
كل مقومات احلياة يف املجتمعات ،وق�ضت على عنا�صر �أمنها و�أمانها ،وفر�ضت على
احلكومات املرتهنة توظيف ث��روات الأم��ة ،ك�شريك «مغبون» يف احل��رب ،كما �شكّلت
«ع�صابات الرتويع» ونَ�سبتْها �إىل التنظيم االفرتا�ضي امل�سمى بـ«القاعدة» ،وزوّدتها
باملال وال�سالح والت�سهيالت اللوج�ستية ،و�أوكلت �إليها مهمات تدمري البنى التحتية،
وال�ف��رز ال�سكاين ،وت��روي��ع الآم�ن�ين وتهجريهم ،مبا يخدم �أه��داف �إع��ادة التق�سيم
والتفتيت.
وعلى �صعيد تقييم ان�سحاب القوات الأجنبية ،و«انح�سار» تدخّ لها يف احلروب
البينية ،تتوهم بع�ض القوى ال�سيا�سية بـ«انك�سار» العدوان ،علماً �أن التواجد والتدخل
قد ت�ضاعفا نوعياً مع التغيريات اجلذرية يف الو�سائل والتكتيكات الع�سكرية يف �إطار
«ا�سرتاتيجية احل��رب ب��دون ج�ن��ود» ،ال�ت��ي جتعل ان�سحاب ال�ق��وات ا ألم�يرك�ي��ة من
العراق ،واالن�سحاب املنتظر من �أفغان�ستان جمرد ان�سحابات �شكلية وتكتيكية ال �أكرث.
لقد �أبقى االحتالل يف العراق �آالف اجلنود حتت �إمرة وزارة اخلارجية� ،إ�ضافة �إىل
مئات �آالف املرتزقة العاملني يف ال�شركات الأمنية اخلا�صة ،التي �أوكل بع�ضها بحماية
ال�شركات الأمريكية التي تتمتع بكل ح�صانة وحرية يف جم��االت التجارة والزراعة
والإن�شاءات ،كما تعاقد «البنتاغون» مع بع�ضها الآخر ل�صيانة وت�شغيل �أطنان املعدات
الع�سكرية املتطورة ،التي تُركت يف البلد بذريعة «ال�صعوبات» اللوج�ستية.
ويف �إطار اال�سرتاتيجية اجلديدة نف�سها ،ا�ستحدث البنتاغون يف اليمن وال�سعودية
والأردن ،وبع�ض بلدان �شمال �أفريقيا ،العديد من القواعد اجلوية لإطالق «الطائرات
بال طيار» �أو «الدرونز» �ضد �سكان املناطق «ال�ساخنة» يف البلدان امل�ستهدفة حالياً ،وتلك
املدرجة على الئحة اال�ستهداف الحقاً ،كما �أن�ش�أت الفرق الأمريكية اخلا�صة مراكز
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لذلك ،ف�إن الدعوة الأمريكية للتفاو�ض
توجه �صفعة قوية لأنظمة اخلليج التي ذهبت
بعيداً �أكرث من الأمريكي نف�سه يف الدعوة �إىل
�إ�سقاط الرئي�س الأ�سد ،يف حني �أن الأمريكي
كان دائماً ير�سل �إ�شارات توحي برتك الباب
موارباً الحتمال الت�سوية.
و�إذا كانت وا�شنطن قائدة احل��رب ،وهي
من و�ضع �أهدافها ،قد �أمنت متا�سك احللف
املعادي ل�سورية ،ف��إن تراجعها عن موا�صلة
احل��رب ،لتحقيق ه��ذه ا أله��داف� ،سيقود �إىل
توجيه �ضربة موجعة لتما�سك هذا احللف،
وي� � ��ؤدي �إىل ان �ف��راط ع �ق��ده ،لأن ال�ف��ر��ص��ة
املتاحة لإ��س�ق��اط ال��دول��ة الوطنية ال�سورية
املقاومة قد انتهت ،وبات اال�ستمرار باحلرب
له تداعيات وانعكا�سات �سلبية على امل�صالح
ا ألم�يرك�ي��ة ،يف ح�ين �أن وا�شنطن ،ويف �ضوء
التقارير امليدانية الآت�ي��ة م��ن �سورية ،باتت
قلقة م��ن اق�ت�راب جن��اح الرئي�س الأ��س��د من
احل �� �س��م ال �ع �� �س �ك��ري ،واخل � ��روج م��ن احل��رب
منت�صراً من دون مفاو�ضات حتفظ لوا�شنطن
بع�ضاً من ماء الوجه ،ومع ذلك ف�إنها تريد
ا� �س �ت �خ��دام �أن �ظ �م��ة اخل �ل �ي��ج ح �ت��ى ال�ل�ح�ظ��ة
الأخرية التي ت�سبق البدء باملفاو�ضات ،لأجل
حت�سني �شروط التفاو�ض مع الرئي�س الأ�سد،
وذل��ك من خ�لال دفعها �إىل موا�صلة متويل

حُ كام السعودية وقطر
لم يقرأوا عقل وتاريخ
اإلدارات األميركية
في التعامل مع األدوات
والعمالء

تدريب «الثوار» ،ال�سرية منها والعلنية ،يف ال�سعودية ولبنان والأردن ،يف الوقت الذي
يجري الإعداد لغارات الدرونز �ضد «املنظمات الإرهابية» يف �سورية.
حت�صر ال��والي��ات امل�ت�ح��دة لنف�سها ح��ق ا��س�ت�ه��داف «الإره��اب �ي�ين» يف ك��ل الأق�ط��ار
امل�ستهدفة عموماً ،وب�شكل خا�ص يف �سورية ،حيث يجري «تطمني» القيادة ال�سورية،
و«�إقناع» حلفاء �سورية الدوليني والإقليميني بعدم االعرتا�ض �أو الت�صدي لطائراتها،
�إن جت��ارب ال��دول «املغبونة» مع الدرونز ،تثبت �أنها ال تقتل �سوى املدنيني ،وتت�سبّب
بتهجريهم من بلداتهم وقراهم الآمنة ،و�إن من يرى يف ادع��اء �أمريكا و«�إ�سرائيل»
خ�شيتهما من انت�شار العنف والإره��اب« ،انك�ساراً» ل�سيا�ساتهما العدوانية ،و«انت�صاراً»
للقوى الوطنية� ،إمنا يقع يف فخ خداعهما اال�سرتاتيجي.
�إن عدم وجود �أي �إجماع �سيا�سي �أو منهجي حول املعايري ال�صحيحة ،يجعل بع�ض
الفرقاء «ي�شمتون» بنك�سات خ�صومهم ،بينما يبالغ بع�ضهم الآخر يف احلديث عن «اندحار
الهجمة» و«تنامي ال�صحوة الإ�سالمية» ،و«متجيد انتفا�ضات الربيع العربي» ،ويف كال
احلالني يرى الطرف الواحد �أنه حقق «انت�صاراً» يف واقعة معينة ملجرد �أن نتائج هذه
الواقعة ال تتفق مع «طموحات» الطرف الآخر ،الذي يو�صف بـ«املهزوم» ،والعك�س �صحيح.
على جميع الفرقاء �أن ي�ؤمنوا فع ًال ب�أن املخاطر م�شرتكة ،و�أن «هزمية» �أي فريق
منهم يعنى يف املح�صلة ا ألخ�يرة انتكا�ساً للأمة ب�أ�سرها ،و�أن �أي انت�صار لفريق على
العدو احلقيقي ،مهما كان �صغرياً �أو متوا�ضعاً� ،إمنا ي�ساهم يف �إف�شال خمطط التفتيت
ال��ذي ي��راد منه ،يف نهاية امل�ط��اف� ،أن يمُ � ّه��د لتنفيذ خمططات احل��رك��ة ال�صهيونية
العاملية يف التو�سع على ح�ساب جميع بلدان املنطقة و�شعوبها من دون ا�ستثناء.

وت�سليح الإره��اب�ي�ين� ،أم�ل�اً يف تعديل ميزان
ال �ق��وى امل �ي��داين ل�ت�ق��وي��ة م��وق��ف وا��ش�ن�ط��ن
التفاو�ضي.
�إن �أك�ب�ر اخل��ا��س��ري��ن وامل�ت���ض��رري��ن من
بقاء الرئي�س ب�شار الأ�سد يف �سدة احلكم،
�إىل ج��ان��ب ال �ع��دو ال�صهيوين واحل�ك��وم��ة
الرتكية� ،سيكون �أنظمة اخلليج ،ولذلك
لي�س غريباً �شعورها بخيبة الأمل واملرارة
م��ن امل��وق��ف ا ألم�يرك��ي ال��ذي قاتل مبالها
و� �س�لاح �ه��ا و�إع�ل�ام� �ه ��ا ،وال� �ي ��وم ُي��دف�ع�ه��ا
ال�ث�م��ن جم ��دداً بالتخلي ع�ن�ه��ا ،وت�سليمه
بالتفاو�ض م��ع الرئي�س ا أل� �س��د ،و�سيكون
ح �� �ص��اد ه��زمي �ت �ه��ا ك� �ب�ي�راً ع �ن��دم��ا جت��ري
االنتخابات الرئا�سية يف �سورية عام 2014
ويفوز الرئي�س الأ�سد ،لأن حكام ال�سعودية
وق�ط��ر وال�ب�ح��ري��ن �سي�صبحون ع ��راة ،يف
ظل �صحرائهم اخلالية من الدميقراطية
والإ��ص�لاح ،فيما �شعبهم حم��روم من هذه
النعم ،التي كانوا يزعمون ،زيفاً ،املطالبة
بها لل�شعب العربي يف �سورية.

عدنان حممد العربي

ح�سني عطوي
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الفاتيكان ..والتحديات السياسية الخارجية
روما  -حمزة عبا�س جمّول

بابا روما فرن�سي�س الأول يطل من نافذته على امل�صلني

(�أ.ف.ب).

�أثارت ا�ستقالة البابا «بنديكتو�س ال�ساد�س ع�شر»
ت���س��ا�ؤالت ع��دي��دة ملعرفة الأ��س�ب��اب ال�ظ��اه��رة ،وتلك
املخفية لهذا ال�ق��رار ،يف امل�ج��ال عينه� ،أث��ار انتخاب
احلرب الأعظم اجلديد «فران�سي�س الأول» ت�سا�ؤالت
تتناول م�ستقبل الكني�سة والتحديات التي �ستواجهها
يف الأيام احلرجة املقبلة.
�أغلبية املتابعني ل���ش��ؤون الفاتيكان اع�ت�بروا �أن
اختيار البابا الالتيني على ر�أ�س الكني�سة ،له ر�سائل
داخلية تتعلق ب�ضرورة الإ�صالح وحماربة الف�ساد،
ور�سائل خارجية تتعلق بت�أكيد مبد�أ عاملية الكني�سة،
و�ضرورة التدخل يف الق�ضايا التي ت�ؤثر على ال�سلم
الدوليي.
نْ
والأمن
يُعترب العامل الديني من �أهم العوامل التي حُتدد
ال�سيا�سة اخلارجية للفاتيكان ،كونها دولة الكر�سي
الر�سويل التي متثّل جميع الكاثوليك يف العامل ،هذا
العامل رجّ ح كفة امليزان لل�صبغة الدينية والإن�سانية
على تلك ال�سيا�سية يف مواقف الفاتيكان من ق�ضايا
و�أزمات منطقة ال�شرق الأو�سط ،فالفاتيكان ميتنع -
�أو طُ لب منه �أن ميتنع  -عن ال�سيا�سة ،لهذا ال�سبب
تمُ ار�س الكني�سة الدين بعيداً عن ال�سيا�سة يف اتخاذه
امل��واق��ف م��ن احل ��روب والأزم� ��ات ،وال�ت��اري��خ �أ ّك ��د لنا
�أن الفاتيكان ال ير�سم �سيا�سته ب�شكل ظ��ريف ،لكن
الأو� �ض��اع ال��راه�ن��ة ال�ت��ي تع�صف ب��ال�ع��امل ق��د تُ�سرّع
م��ن اخل �ط��وات التنفيذية ،وب��ال�ت��ايل االن�ت�ق��ال �إىل

الخداع التركي ..والقضية الكردية

أردوغان يفتش في الدفاتر العتيقة
تعي�ش القيادة الرتكية �أ�ضغاث متنيات بالو�صول �إىل حل يجه�ض الق�ضية الكردية
امل�ؤرقة لها تاريخياً ،بالرهان على خديعة حزب العمال الكرد�ستاين بزعامة عبداهلل
�أوجالن ،الذي �سبق واختطفته املخابرات الرتكية منذ  13عام ًا يف عملية ا�ستخباراتية
مركّبة يف كينيا ،مل تكن املخابرات الأمريكية و«الإ�سرائيلية» بعيدة عن التورط فيها.
بعد كل تلك ال�سنني الطوال ،التي راهنت �سلطات �أنقرة �أن ب�إمكانها �أن تطوّع
�إرادة �أوجالن وحزبه ومن ورائهما ال�شعب الكردي يف تركيا ،وقد و�صلت �إىل اجلدار
امل�سدود ،بادرت �إىل طرح فكرة احلوار مع �أوجالن ،الذي بقي �شعبه ينظر �إليه �أنه
الأب ورمز الكفاح التحرري ،رغم وجوده وراء الق�ضبان.
قبل �أن ي�صل حزب «العدالة والتنمية» �إىل ال�سلطة ،وعد بالعمل على حل امل�س�ألة
الكردية ،وملّا ت�سلم رجب طيب �أردوغان رئا�سة احلكومة ،كرر وعوده� ،إال �أنه ويف ذروة
حكمه وقعت جمازر �ضد املدنيني الأكراد ،ف�ض ًال عن مواجهات �ضارية مل يبقَ نوع من
ال�سالح �إال وا�ستُخدم فيها ،بالإ�ضافة �إىل االعتقاالت الع�شوائية والنوعية يف �صفوف
الأكراد ،والتي مل توفر الربملانيني ،يف وقت كان حزب العمال الكرد�ستاين يلج�أ �إىل
عمليات نوعية ي�ستهدف فيها اجلنود وامل�س�ؤولني الأتراك.
مل يعد من �سبيل �أمام القيادة الرتكية املتورطة يف الدم ال�سوري حتى �أذنيها،
ـ«ل�ص حلب»،
و�سط معار�ضة داخلية متنامية �ضد �أداء �أردوغان ،الذي بات يو�صف ب ّ
�إال ا�ستخدام الوتَر الذي �أكرث ما يحاكي ال�شوفينية الرتكية املتجددة ،وذلك عرب ما
�سمته حوار ًا مع �أوجالن يف معتقله البحري ،وعرب جهاز اال�ستخبارات ،وقد تلقف
الأك��راد الفر�صة ليُظهروا النوايا احل�سنة وتوقهم لل�سالم املفقود ،وبادر �أوجالن
عرب حماميه �إىل دعوة حزبه لإطالق  8حمتجزين لديه بينهم قائمقام وجنود ،وقد
ح�صل ذلك بالفعل ،الأمر الذي �أثار ا�ستياء اليمني الرتكي� ،سيما من طريقة �إطالق
�سراح املحتجَ زين ،حيث �أ�صر حزب «العمال» على و�ضع طاولة �أ�شبه بطاولة احلوار
الر�سمي ،مع و�ضع بريقه فوق الطاولة والإ�صرار على توقيع حما�ضر ت�سلم وت�سليم،
وهذا يك�سبه انتزاع �شرعية طاملا �أنكرتها تركيا التي ا�ستنزفت ثروة هائلة يف ال�صراع
الذي قارب عامه الثالثني ،وحتلم تركيا ب�إنهائه عرب �إلقاء حزب «العمال» �سالحه،
وهو ما د�أبت على ترويجه يف الآونة الأخرية ،وهو ما مل ي�ؤكده حزب «العمال».
وقد حاولت القيادة احلاكمة يف تركيا �أن متت�ص غ�ضب الداخل من خالل �إعالن

الرئي�س عبداهلل غول �أن «انتهاء �أعمال العنف ولغة ال�سالح �سيفتحان الطريق �أمام
الكثري من الإ�صالحات الأمنية وال�سيا�سية والإمنائية» ،لتبدو امل�س�ألة �أ�شبه ب�إغراء
�أو ر�شوة ،ك�سب ًا لوقت هو م�ستقطع �أ�صالً� ،سيما �أن غول �أتبع كالمه بح�سم امل�س�ألة
املركزية التي ينادي بها الأكراد �سلباً ،وهي حرية �أوجالن بقوله�« :إن �أوجالن خارج
�أي م�ساومة �أو �صفقات �سيا�سية ،لأن �أحد ًا لن يقبل بها يف البالد».
بالطبع� ،أي حوار ال ينتج عنه �إطالق القائد الكردي ،لي�س �إال �ضمن حماوالت
اخلداع التي درجت عليها احلكومة الرتكية ،ولذلك نزل ع�شرات الآالف من الأكراد
نهاية الأ�سبوع يف ا�سطنبول مطالبني بـ«احلرية لأوجالن» ،الذي كانت �أخبار �سربت
مع �أول لقاء تركي معه� ،أن الأج��واء �إيجابية ،و�صو ًال �إىل احتمال �أن يكون رئي�س
احلكومة املقبلة بعد �أن يت�سلم �أردوغان رئا�سة البالد يف �أعقاب تعديالت د�ستورية
متوقعة ،يحكم عربها قب�ضته على البالد.
ما بدد الآمال �أكرث �إعالن بكري بوزداغ؛ �أحد بطانة �أردوغان القريبني جداً� ،أن «ال
عفو عن �أوجالن ،وهو لن يدخل العمل ال�سيا�سي» ،لكن تبقى هناك رهانات باحتمال
فتح ك��وة يف اجل��دار ال�صلد تكون مالحمها متبلورة يف عيد ال��ن��وروز ،حيث تكرث
الأحاديث عن حديث متوقع لأردوغ��ان ،يعلن فيه جديد ًا �إيجابياً ،رغم �أن ال�سوابق
خالل ال�سنوات الع�شر املا�ضية غري م�شجعة يف العالقات واخلطابات ،التي �سرعان
ما كان يتبني �أ�ضاليلها ،وقد راح الكثريون �ضحاياها.
�إن القيادة الرتكية ت��درك مت��ام الإدراك �أن لي�س الأك���راد وحدهم من يعاين
اال�ضطهاد ،فهناك العرب وال�شرك�س ،والأرمن ،والرتكمان ،و�إذا جرى حل الق�ضية
الرتكية ب�صورة ع��ادل��ة ،ف���إن الأم���ر �سي�شع على الآخ��ري��ن ،وبالتايل ي�ضيع حلم
االمرباطورية التي يحلم �أردوغان وقرينه داود �أوغلو بتحقيقها.
يف حقيقة الأمر� ،إن �أردوغ��ان يريد اخلروج من �أزمته ،فلج�أ �إىل الأك��راد ،لكنه
كالتاجر الذي يفت�ش يف دفاتره العتيقة� ،سيما �أنه يعلم �أن �أوج�لان الذي يحرتف
التقاط الفر�ص من �أجل م�صلحة �شعبه ،لن يحقق له احللم ب�إلقاء ال�سالح ،ولو وافق
�أو �أعلن هدنة ليمتحن خاللها �صدقية �أردوغان املت�صدعة.

يون�س عودة

ا�سرتاتيجية ،حيث ي�صبح االحتواء حاجة م�صريية.
�إن م�صالح و�أول��وي��ات الكني�سة يف ال�شرق الأو�سط
تُعترب حمورية يف ال�سيا�سة اخلارجية للفاتيكان ،كونها
جزءاً من ا�سرتاتيجيتها الوجودية ،لهذا الأمر فُر�ض
على الفاتيكان تغيري �آلية العمل وطريقة التعامل مع
هذه امللفات ،متا�شياً ملا ت�شهده املنطقة من �أزمات تُهدد
�أمن املنطقة والوجود امل�سيحي يف ال�شرق الأو�سط.
الكني�سة تعطي �أولوية مللف امل�سيحيني يف ال�شرق،
وت�ع�ت�بره��م �أ� �ص �ح��اب دور ور� �س��ال��ة ،ب��ل �إن م�ع��ادل��ة
امل�س
ال��دور والر�سالة ه��ذه مبنيّة على ال�ت��ايل� :إن ّ
ل�م��ن
ب��ال��وج��ود امل���س�ي�ح��ي يف ال �� �ش��رق ه��و ت�ه��دي��د ل� أ
القومي وال��وج��ود الكن�سي يف ال�ع��امل ..ه��ذه املعادلة
التي يتبناها الفاتيكان تدخل �ضمن الإطار الديني
لل�سيا�سة اخلارجية ،ب�سبب هذا البُعد اال�سرتاتيجي
للوجود امل�سيحي يف ال�شرق عار�ض الكر�سي الر�سويل
احل � ��رب ع �ل��ى ال � �ع� ��راق ،وال� �ي ��وم ي �ع��ار���ض م �� �ش��روع
تق�سيم �سورية ،لأن يف ذلك تهديداً للأمن القومي
الفاتيكاين وللكني�سة ال�شرقية.
يف ه ��ذا الإط � ��ار� ،إن ال�ت�غ�ي�ير ال��رادي �ك��ايل ال��ذي
ح�صل يف الكني�سة اللبنانية ،ك��ان ج��زءاً من اخلطة
الفاتيكانية يف ال�شرق ،والتي ميكن حتديد عنا�صرها
يف «التدخل و�ضرورة االحتواء».
لطاملا اتخذ الفاتيكان موقفاً وا�ضحاً من ال�صراع
العربي «الإ��س��رائ�ي�ل��ي» ،ه��ذا امل��وق��ف ميكن تلخي�صه
ب��رف����ض ال�ع�ن��ف وال ��دع ��وة �إىل ال �� �س�لام ،ف��ال�ك��ر��س��ي
الر�سويل ح��اول يف جميع مواقفه �أن يكون حيادياً،
ف�أوجد يف ذلك تناق�ضاً مع معادلة «الدور والر�سالة»
ل�ل�م���س�ي�ح�ي�ين يف ال �� �ش ��رق الأو�� � �س � ��ط ،ف��االح �ت�ل�ال
ال���ص�ه�ي��وين لفل�سطني يمُ ��ار���س ك��ل �أن� ��واع الإره ��اب
والتع�سف بحق الفل�سطينيني امل�سلمني وامل�سيحيني،
وا�ستمرار االحتالل وتهويد القد�س يهددان الوجود
امل�سيحي يف ال�شرق الأو�سط ،وتطبيقاً ملبد أ� احليادية
ات�خ��ذ الفاتيكان م��واق��ف مناه�ضة لكل الإج ��راءات
التع�سفية التي اتخذتها ال�سلطات «الإ�سرائيلية» �ضد
ال�شعب الفل�سطيني ،وع�ّب رّ ع��ن م�ساندة الفاتيكان
للحقوق امل�شروعة لل�شعب الفل�سطيني ،ويف اجلهة
املقابلة ،كانت زيارة البابا بنديكتو�س للكيان الغا�صب
كمجاملة ل�لاح�ت�لال وال��دع��وة �إىل امل���ص��احل��ة بني
امل�سيحيني واليهود.
ُي�ع�ت�بر م�ل��ف ح��وار الأدي� ��ان واحل ��وار م��ع الإ��س�لام
ب�شكل خ��ا���ص م��ن امللفات الهامة ال�ت��ي يتوجب على
البابا «فران�سي�س الأول» الغو�ص فيها ،خ�صو�صاً من
بعد الأزم ��ة التي �س�سببها حديث البابا بنديكتو�س
الثاين يف حما�ضرة ب�أملانيا يف  2006عندما ق��ال «�إن
الإ� �س�لام مل ي ��أت �إال مب��ا ه��و �شرير وغ�ير إ�ن���س��اين».
وتزداد �أهمية هذا امللف مع تزايد القلق يف �أوروبا من
امل ّد الإ�سالمي ،والذي يعتربه ال�سا�سة ورجال الدين
يف منطقة اليورو تهديداً للهوية امل�سيحية يف �أوروبا،
كما �أن �أولوية احل��وار نعي�شها �أي�ضاً يف بالدنا ،حيث
يُنتهك م�ب��د�أ التعاي�ش الإ��س�لام��ي امل�سيحي ،وحيث
يزداد التطرف والإرهاب با�سم الدين وبا�سم الإ�سالم.
ك��ل ه��ذه امللفات امل�ط��روح��ة ت�ستوقفنا أ�م ��ام عدة
�أ�سئلة متعلقة ب�شخ�صية ال�ب��اب��ا فرن�سي�س الأول:
فهل البابا الثائر واملنتف�ض على الأعراف والتقاليد
اخلا�صة بالكني�سة� ،سيثور �أي�ضاً على الإمربيالية
ال�ع��امل�ي��ة يف �سيا�سته اخل��ارج �ي��ة؟ وه��ل �سي�ستطيع
�أب ال�ف�ق��راء وامل�ح�ت��اج�ين �أن يقف ب��وج��ه االح�ت�لال
«الإ� �س��رائ �ي �ل��ي» ،ف��ار� �ض �اً ال �� �س�لام ،وم�ط��ال�ب�اً ب�ع��ودة
احلقوق لأهلها؟ وهل �سيكون مبد�أ ف�صل الدين عن
ال�سيا�سة عائقاً �أم��ام ال��دور الأخ�لاق��ي  -ال�سيا�سي
الذي تننظره فل�سطني من الفاتيكان؟
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رأي

تـشــافــيز ..الـنـــاصـــري

تعــالـوا إلـى مـوقـف ســواء

انطوت �صفحة هوغو ت�شافيز ،وب��د�أت معها مرحلة
ا�ستحقاق جديدة �أمام ال�شعب الفنزويلي ،فالقائد الذي
�أعلن م�رّة أ�ن��ه «نا�صري منذ كان ع�سكرياً �شاباً» ،ال بد
�أن يكون قد غر�س فكراً �صلباً يف منظومته لتتمكن من
جتذير ما �سماها «الثورة البوليفارية» ،ف�شكّل منعطفاً
تاريخياً �شهدته بالده وعموم �أمريكا الالتينية يف ظ ّل
حكمه ،انعك�س �إيجاباً على الق�ضايا العربية ،فا�ستطاع �أن
ي�شكّل امتداداً �أ�سا�سياً لقائده الأعلى «فيدل كا�سرتو» ،يف
جبهة واحدة �ض ّد الإمربيالية العاملية ،ومعه ا�ستعادت
الي�سارية مدّها ودعمها لق�ضايا امل�ست�ضعفني يف العامل.
رغم امل��ؤام��رات الأمريكية احلثيثة لإ�سقاطه ،ودعم
املعار�ضة اليمينية للفوز ،متكّن ت�شافيز من الو�صول
�إىل الرئا�سة ملرات عدّة بوا�سطة انتخابات دميقراطية
��ش�ف��اف��ة ،أ�ث �ب��ت م��ن خ�لال�ه��ا أ�ن� ��ه ق ��ادر ع�ل��ى م��واج�ه��ة
التحديات اخلارجية ،لأن��ه دميقراطي ووطني ي�ستمد
قوته من ال�شعب ،ويف طليعتهم الفقراء.
قد يكون «الكومندانتي» غ��اب يف ج�سده إ�ث��ر �صراع
ط��وي��ل م��ع امل��ر���ض ،ل�ك� ّن��ه م��ن امل � ؤ�ك��د أ�ن ��ه ��ش�ك��ل ح��ال��ة
ثورية يف نفو�س الأح��رار ،تخطت حدود وطنه و�أمريكا
الالتينية عموماً ،فاحلالة «الت�شافيزية» باتت ع�صية
الرئي�س الفنزويلي الراحل هوغو ت�شافيز
عن االنك�سار ،مهما حاولت الواليات املتحدة وحلفا�ؤها
ال �ت��ي ي�ع�ي����ش ب�ه��ا ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ون يف ق �ط��اع غ ��زة ،بعد
احتواءها.
حم�ط��ات ح��اف�ل��ة د ّون ��ت يف �سجل ��ص��اح��ب القمي�ص حما�صرة «�إ�سرائيل» له.
ع ��داء ت���ش��اف�ي��ز ل �ل��والي��ات امل �ت �ح��دة مل يقت�صر على
الأح �م��ر ،فكان �أول م��ن ت�صدّى لأك�بر ق �وّة يف العامل،
ووق ��ف يف وج��ه ال �ق��رارات ال��دول �ي��ة ،لأج ��ل ال��دف��اع عن ال�ع��راق وفل�سطني ،فانتقد ك��ل ح��رب خا�ضتها �أمريكا
الق�ضايا العربية �إىل ح� ّد منا�صرة ال�ث��ورات العربية ،عقب �أحداث احلادي ع�شر من �أيلول  ،2001معترباً �أن
خوفاً من امل�ؤامرات اخلارجية التي عا�ش مت�صدياً لها .الواليات املتحدة «حتارب الإرهاب بالإرهاب».
ويبقى امللف الإيراين ،وهو الأهم بني الئحة عالقات
الرئي�س الفنزويلي كان من �أبرز املدافعني عن الق�ضية
الفل�سطينية ،فكان �سبّاقاً �إبان العدوان «الإ�سرائيلي» على ف �ن��زوي�لا ب�ب��اق��ي ال � ��دول ،ف�ن���ش��أت ع�لاق��ة وط �ي��دة بني
غزة عام � 2009 - 2008إىل إ�ع�لان ال�سفري «الإ�سرائيلي» الدولتني لتتعمّق ب�شكل الفت على امل�ستوى ال�سيا�سي
�شخ�صاً غري مرغوب يف وجوده على الأرا�ضي الفنزويلية ،واالق�ت���ص��ادي ،ول�ع� ّل وج��ود النفط �أف�سح امل�ج��ال �أك�ثر
ودع � �م� ��ه ل �ت �ل��ك ال �ق �� �ض �ي��ة ت �خ ��طّ ��ى ارت� � � � ��داءه ال �ك��وف �ي��ة ل�ل�ت�ع��اون ،م��ا �أدى �إىل ت��وق�ي��ع ال�ع��دي��د م��ن االت�ف��اق��ات
الفل�سطينية ،وو�صفه للجي�ش «الإ�سرائيلي» بـ«اجلبان» ،االقت�صادية ،و�إق��ام��ة م�صانع ��س�ي��ارات و�شاحنات� ،إىل
وما يفعله يف غزة «�إره��اب دولة» ،مما دفع التخاذ قرارات اتفاقات متكّن طهران من العمل يف حقول النفط يف
حا�سمة مثل اعرتاف فنزويال ر�سمياً بدولة بفل�سطني ذات فنزويال التي كانت بدورها مت ّد طهران بالبنزين املكرر.
ولطاملا برزت تلك العالقة الوطيدة بني ت�شافيز ونظريه
�سيادة ،وفتحه �سفارة لفنزويال بفل�سطني ،وكذلك �سفارة
لفل�سطني يف كراكا�س ،بالإ�ضافة �إىل ت�أييده الن�ضمامها الإي��راين ،فكان عقب كل م�ؤمتر �صحفي يعلنان موقفهما
يف الت�صدي «للإمربيالية العاملية» ،ولقد لعبت �إيران دوراً
للأمم املتحدة.
ويف ال �ع��ام  2009ق ��رر ت���ش��اف�ي��ز ت��دري ����س الق�ضية ب ��ارزاً ،فكانت ال�سند اخل�ف��ي وال��داع��م يف م��واج�ه��ة احل��رب
الفل�سطينية يف امل ��دار� ��س واجل��ام �ع��ات ب ��دول �أم�يرك��ا الباردة بني فنزويال ووا�شنطن ،بينما كانت كاراكا�س حتاول
ال�لات�ي�ن�ي��ة ،ل�ل�ت�ع�رّف �إىل أ�ب �ع��اد ت�ل��ك الق�ضية ،وطلب الت�صدي للعقوبات االقت�صادية على اجلمهورية الإ�سالمية.
من وزي��ر التعليم الفنزويلي توزيع خرائط للأرا�ضي
فرح �إبراهيم
الفل�سطينية على ال�ط�لاب ،ملعرفة امل�ساحة احلقيقية

فليعذرين خرباء االقت�صاد �سلفاً ،لأين �أتناول �ش�ؤوناً
مالية تتعلق بكيفية �إدارة «ال�صندوق ال�سيادي القطري»
ال�ستثماراته يف عوا�صم الدول الكربى ،ولأين «�أتطفّل»
على جم��ال هو من اخت�صا�صهم ،ولي�ساحموين �أي�ضاً
لأين �أ�ضرب باحلائط كل القواعد «العلمية» ،وم�ؤ�شرات
ال �ب��ور� �ص��ة ،وم�ق��اي�ي����س ال��رب�ح�ي��ة ،وم ��ا �إىل ذل ��ك من
التعابري وامل�صطلحات ،معتمداً فقط على وجهة النظر
«ال�شعبوية» وال�ع�ف��وي��ة ،ال�ت��ي ت�ستند ع��ادة �إىل احل�س
العام� ،أو «املنطق» كما يراه جمهور الب�سطاء من النا�س.
تفيد �آخ��ر الأخ �ب��ار� ،أن ال�صندوق القطري ينوي
�شراء �سل�سلة املتاجر الربيطانية ال�شهرية« ،مارك�س
ان ��د ��س�ب�ن���س��ر» ،م �ق��اب��ل  12م �ل �ي��ار دوالر ،و� �س �ب��ق �أن
ا�ستحوذت قطر يف  2010على متاجر «هارودز» الأكرث
� �ش �ه��رة ،ك�م��ا مت�ل��ك رب ��ع الأ� �س �ه��م يف �سل�سلة متاجر

�سينزبريي ،وح�صة كبرية يف م�صرف باركليز ،وكذلك
م� ّول��ت قطر بن�سبة  ٪95ب�ن��اء ب��رج «� �ش��ارد» يف لندن،
لي�صبح �أعلى مبنى يف �أوروب ��ا ،وجت��ري املباحثات مع
احلكومة الربيطانية لزيادة حجم اال�ستثمار مببالغ
ت�صل �إىل  15مليار دوالر �إ�ضافية.
قد تبدو هذه ال�صفقات بنظر املخت�صني «اخرتاقاً
ت��اري �خ �ي �اً» ،لأن ف�ي�ه��ا «��س�ي�ط��رة ق�ط��ري��ة» ع�ل��ى أ�ع��رق
م�ت��اج��ر ل �ن��دن ،ول�ك��ن ه��ذه الأخ �ب��ار ت�ستفز امل��واط��ن
العربي العادي ،خ�صو�صاً يف ظل احلديث اليومي عن
الأزم��ة املالية اخلانقة يف بلدان �أوروب��ا ،التي ت�ضطر
�إىل اعتماد �أق�سى درجات التق�شف لإنقاذ اقت�صادياتها
املنهارة ،و�أول ما يتبادر �إىل ذهنه �أن يت�ساءل ،ملاذا تُبذّر
ث��روات الأم��ة ،من ع��ائ��دات النفط وال�غ��از ،على �شراء
متاجر هي على عتبة الإفال�س والزوال؟

َّ ً
{لو خرجوا فيكم ما زادوكم إال خباال وألوضعوا خاللكم يبغونكم الفتنة
سماعون لهم والله ٌ
وفيكم ّ
عليم بالظالمين} «التوبة .»47
غيرخفر
أج���ل إنها الفتن���ة التي تطل برأس���ها ..ال بل برؤوس���ها من
ٍ
عجلة من أمرها لتلهب الس���احة اللبنانية بس���عير
وازع! فه���ي على ٍ
وال ٍ
نيرانها ،كي يكتمل المش���هد في المنطقة وفقًا للخطة الموضوعة من
الصهيونية.
فالدراسة لواضعها «عوديد يينون» بعنوان« :استراتيجية إسرائيل
في الثمانينيات» ،إضاف���ة إلى خطة «برنارد لويس» الذي يقترح فيها
تقسيم هذا الشرق إلى أكثر من ثالثين دويلة ّإثنية ومذهبية ..ال يزال
العمل على تنفيذها قائمًا على قدم وساق ،وجلنا يعمل من حيث يدري
أو ال يدري على خدمة هذه المؤامرة ،ألنها تحمل في طياتها الكثير من
اآلمال التي تدغدغ رغبات ومشاعر ،وتحاكي أوهام في مخيالت نفوس
اس���تبد بها وباء الحقد والحفيظة والكراهي���ة لمجتمعاتها وأوطانها
وناس���ها ..لهؤالء نقول :من ركب ضهر البغي ن���زل به دار الندامة ..أال
فلتتقوا الله في شعبكم ووطنكم وأرضكم ودينكم..
لتندلع الح���رب َ ..فحروب الكالم
المدافع
فليس بالضرورة نص���ب
َّ
َّ
ُّ
العالم زل بزلته عال ٌم  ..لذا ينبغي
أشد وقعًا ،وأسوأ عاقبة ..فإذا ما زل ِ
علينا أن نمضغ الكلم���ات أكثر من مضغنا قطعة الخبزَّ ،
فرب مقال ال
ُ ُ
تقال عثرته!
ّأيها اللبنانيون ..الحريصون على الوطن ،الضنينون بالدين ،الغيورون
على الكرامة اإلنس���انية ّ
والحرية والقيم والفضائل ومس���تقبل األجيال،
َ
ليكش���ف عن الخير ..فتعالوا نقتلعه من صدورنا إذا ما ُوجدَ
ُو َ
ُّ
الش���ر
جد
ّ
بجدي���ة وش���فافية ومصداقي���ة ،قبل أن نب���ادر إلى حص���ده من صدور
اآلخرين ..هؤالء الذين نشكك بهم باس���تمرار ،فيما ننزه ذواتنا وننفي
وجود أي ش���ائبة فينا مهما كانت ضئيلة! ناس���ين أو متناسين أننا بشر
نخطئ ونصيب..
فالخطاب الذي يتضمن التحريض أو الوعيد أو النيل من اآلخر لم يعد
ليقتصر على بعض رجاالت السياسة ،بل تعداه ولألسف الشديد ليصبح
لغة بعض رجال الدين ..فنحن نربأ بخطابنا وخطبائنا أيًا كانوا ساس���ة أم
رج���ال دين ،أن ينحدروا إلى هذا الدرك من التخاطب ..فإذا كان من حقنا
االختالف ،فإنه في الوقت عينه وبالتأكيد ليس من حقنا االسفاف..
فالعال���م الذي ّ
يترب���ص بنا الدوائر هو في قمة الش���ماتة ،وغاية في
السعادة واالنشراح ،لهذا األسلوب الذي ننهجه في ما بيننا.
إن هذا ما كان ليحصل لو َّأن الدولة مارست واجباتها بحزم وموضوعية،
وابتعدت عن سياس���ة التس���ويات وتبويس اللحى والمحاب���اة ومراعاة
خواطر الخارجين على القانون..
في اإلطار عينه ،مالحظة أسوقها بمحبة إلى اإلعالم المرئي ،أن ّ
يتبصر
أكث���ر فأكثر في نق���ل تغطيات���ه الميدانية ..وضيوف مناب���ره ..فعين
العدس���ة ُال ترحم كما أثي���ر الصوت ..والتداعيات عل���ى الوطن ما عادت
لتحتمل أو تطاق..
وعليه نحن مدعوون جميعًا إلى كلمة س���واء في م���ا بيننا ،كذلك إلى
رصين مس���ؤول يتماه���ى وصورة اللبناني ف���ي أذهان المجتمع
موقف
ٍ
العالمي ،رحمة بالوطن والمواطن والخير العام.

�إن �أك�ث�ر م��ا ي�سعد احل�ك��وم��ة ال�بري�ط��ان�ي��ة ،التي
با�شرت �سيا�سة التق�شف� ،أن حت�صل على اال�ستثمارات
القطرية ال�ستكمال م�شاريع بنى حتتية هامة كانت
ق��د ت��وق�ف��ت ب�سبب الأزم� ��ة ،وت�شمل حم�ط��ات توليد
الطاقة بالغاز �أو طاقة الرياح ،وبناء الطرقات ،و�سكك
احل��دي��د ،وعلى ر�أ�سها بناء حمطة نووية يف منطقة
هينكلي بوينت غرب بريطانيا ،وكان قد توقف بنا�ؤها
ب�سبب ان�سحاب جمموعة «�سنرتيكا» الربيطانية من
�شراكتها مع �شركة الكهرباء الفرن�سية ،ثم جاءت قطر
لتحل مكانها.
يرى اخلبري االقت�صادي ،ورجل الأعمال القطري،
عبد اهلل اخلاطر�« ،أن اكت�شاف حقول الغاز اجلديدة
ت ��و ّف ��ر ت��دف �ق��ات ن �ق��دي��ة ك �ب�ي�رة ل �ت �ق��وي��ة ال �� �ص �ن��دوق
ال�سيادي ،وتنويع ا�ستثماراته اخلارجية ،التي ت�شكل

نبيه الأعور

دعماً كبرياً الحتياطات الأجيال القادمة» ،واملواطن
العادي ال ي�شاركه هذه الر�ؤيا ،لأن عائدات «التدفقات
امل��ال �ي��ة» امل���س�ت�ث�م��رة يف امل �� �ش��اري��ع اخل��ارج �ي��ة�� ،س��وف
تُ�ستهلك بالكامل لإخ��راج �أوروب��ا من �أزمتها قبل �أن
تتاح الفر�صة لتوريدها �إىل «�أجيالنا القادمة».
«ل��و �أن يف ال�غ��راب خ�ي�راً مل��ا ت��رك��ه ال���ص�ي��اد» ،هكذا
يقول املثل ال�شعبي ،فهل كان الأم�ير القطري �أكرث
حنكة من جمموعة �سنرتيكا املتخ�ص�صة يف امل�شاريع
النووية� ،أم �أن غياب من يحا�سبه على تبذير ثروات
الأم � ��ة ه��و ال ��داف ��ع الأول مل �ث��ل ه ��ذه اال� �س �ت �ث �م��ارات
الكربى؟ وكيف ت�ستفيد الأمة من ت�شييد «�أعلى برج»
يف �أوروبا؟ �أمل يتعلم الأمري من عبثية بناء �أعلى برج
يف العامل يف إ�م��ارة دبي� ،إب��ان �أكرب «�أزم��ة عقارية» يف
تاريخ الب�شرية؟
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المستثمرون الخليجيون يتجهون نحو تركيا
بعد التقارير الكثيرة التي تحدثت عن قيام الكثير من
الخليجيين ببيع أراضيهم وممتلكاتهم في لبنان ،بناء على
أوامر سرية تلقوها من قياداتهم بهدف تضييق الخناق
على لبنان وإدخاله في فقاعة عقارية هو بغنى عنها ،يبدو
أن أنظار الخليجيين عادت لتتجه اليوم إلى تركيا ،حيث
يعملون على شراء المزيد من العقارات ،وسط تسهيالت
تقدمها الحكومة التركية التي ترغب بفتح قنوات تواصل
وتعاون مع الخليج.

ف�ق��د أ���ص�ب�ح��ت � �س��وق ال �ع �ق��ارات ال�ترك �ي��ة حمط
اه�ت�م��ام ك�ث�ير م��ن اخلليجيني ال��ذي��ن ب��ات��وا ي�شكلون
ح�ضوراً متزايداً فيها ،ما �شجع الكثري من الأت��راك
على افتتاح مكاتب عقارية يف دبي وقطر وغريها من
املدن اخلليجية ال�ستثمار الإقبال اخلليجي.
ع�ل��ى �سبيل امل �ث��ال ،ف ��إن ��ش��رك��ة واح ��دة ق��د باعت
يف العام  2012نحو  1300وح��دة �سكنية يف ا�سطنبول
مل�ستثمرين من ال�سعودية والإم��ارات وبلدان خليجية
�أخرى.
وت ��أت��ي زي ��ادة االه�ت�م��ام ال�ت��ي رف�ع��ت امل�ب�ي�ع��ات �إىل
 350مليون دوالر ،بعد تغيري القوانني يف العام املا�ضي
وال�سماح للم�ستثمرين اخلليجيني ب�شراء العقارات يف
تركيا.
وبح�سب الإح�صاءات ،ف�إن معظم املبيعات متت يف
م�شاريع الأبراج الالمعة ،مثل «ماي وورلد يوروب»
و«م�سلك  ،»1453وهو م�شروع مت تنفيذه بالتعاون
مع وكالة �إ�سكان حكومية ،ومن الوا�ضح �أن معظم
امل�ستثمرين عائالت خليجية ت�سعى المتالك منزل
يف ا�سطنبول لال�ستمتاع باحلياة العامة وال�تراث
الإ�سالمي للمدينة التاريخية� ،أو للمناظر الطبيعية
وال�سياحية التي �أغرتهم بها امل�سل�سالت الرتكية.
وين�سحب التعاون العقاري على جم��االت �أخ��رى،
ففي الن�صف الأول من ع��ام  2012ت�ضاعفت التجارة
ب�ين تركيا والإم ��ارات �أرب�ع��ة �أ��ض�ع��اف ،لت�صل �إىل 5.2
مليار دوالر ،و أ���ص�ب�ح��ت الإم� ��ارات ث��اين �أك�ب�ر �شريك
لرتكيا بعد العراق ،وه��ذه الظاهرة تعود ب�شكل كبري
�إىل جت��ارة ال��ذه��ب ب�ين تركيا و إ�ي ��ران ،التي ت�ستخدم
الإم � ��ارات ب�شكل ت�ق�ل�ي��دي م��رك��زاً لإع� ��ادة الت�صدير،
والتي ت�سعى �إىل تفادي ت�أثري عقوبات دولية �أ�صابت
�صناعتها امل�صرفية ،وت�شري �إح�صاءات �إىل �أن مثل هذه
املبيعات تدهورت بعد العقوبات الأمريكية التي تهدف
�إىل و��ض��ع ح��د ل�ه��ذه ال�ت�ج��ارة ،وه�ب��ط أ�ي���ض�اً �إج�م��ايل
ال�صادرات �إىل الإمارات.
واع�ت�برت �شركات �أ�سهم خا�صة تعمل يف ال�شرق
الأو��س��ط ،تركيا ال�صناعية وامل�ستقرة ،البلد الأف�ضل
�أداء من حيث أ�ه��داف اال�ستحواذ والقدرة على �إجناز
ا�ستثمارات مربحة.
وتقوم احلكومة الرتكية مب�شاريع كثرية لت�شجيع
اال��س�ت�ث�م��ار اخلليجي ف�ي�ه��ا ،م��ن ه��ذه امل���ش��اري��ع مث ًال
م�شروع «قناة ا�سطنبول» ،الذي يعد �أحد �أكرث امل�شاريع
طموحاً لرئي�س الوزراء الرتكي ،ويهدف �إىل �شق ممر

مائي بطول  50كيلومرتاً بجانب م�ضيق البو�سفور،
«الرتكي ال ي�ستطيع �أن يعي�ش من دون العربي»،
لكن امل�شروع �أث��ار �شكوكاً حول تكلفته املالية واملنطق ه��ذا ما �صرح به رج��ب طيب �أردوغ ��ان ،رئي�س ال��وزراء
التجاري ال��ذي ي�سنده يف وق��ت يتعذر فيه على تركيا ال�ت�رك��ي ،يف ال �ف�ترة الأخ �ي��رة ،م �ع�براً ع��ن ط�م��وح��ات
�أحياناً احل�صول على متويل ا�ستثماري.
لإن�شاء احت��اد جمركي ملنطقة ال�شرق الأو��س��ط ميتد
وبح�سب امل�شروع ،ف ��إن مدناً ت�ضم مليون �ساكن من البحر الأ�سود �إىل املغرب ،وهو لطاملا حتدث عن
�سوف تبنى على جانبي املمر امل��ائ��ي ،لكن اال�ستثمار جهود منظمة تبذل لتعزيز عالقات بلده مع البلدان
الزم ،خ�صو�صاً من اخلليج ،لذلك يتم ت�شجيعهم اليوم اخلليجية ب�صورة خا�صة.
وي���ش�ك��ل ال �ع ��امل ال �ع��رب��ي ح���ص��ة م�ت�ن��ام�ي��ة من
على �شراء امل�ساكن يف تركيا ،وهناك م�شروع �آخر يتمثل
يف مركز مايل جديد يف ا�سطنبول بد�أت فيه الإن�شاءات اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر يف تركيا ،وبح�سب هيئة
بالفعل يف اجلانب الآ�سيوي يف املدينة ،وي�سعى القيمون اال�ستثمار الرتكية ،ف�إن امل�ستثمرين اخلليجيني �أبدوا
على امل���ش��روع �إىل جمع م�ل�ي��اري دوالر م��ن ال�سندات اهتماماً باخلطط الرامية �إىل �إن�شاء ج�سر ثالث عرب
الإ�سالمية مل�شروعهم ،الذي ي�أمل �أن يجعل من املدينة م�ضيق البو�سفور ،و�إن كثرياً من الدول العربية ذات
م��رك��زاً م��ال�ي�اً مناف�ساً للمراكز الأخ ��رى يف املنطقة ،الأرا�ضي القاحلة �أبدت اهتماماً هي الأخرى ب�أمنوذج
ويجري الآن �إعداد اللوائح بحيث �ستكون هناك بع�ض � �ش��راك��ة م��ن �أج ��ل اال��س�ت�ث�م��ار يف الأر� � ��ض ال��زراع �ي��ة
احلوافز القانونية وال�ضريبية للخليجيني حتديداً ،الرتكية.
وتعترب الروابط االقت�صادية هذه جديدة ن�سبياً،
علماً �أن املركز �سيكون على غرار املركز املايل يف دبي،
وحت��اول ا�سطنبول �أن ت��ؤدي دوراً مالياً �إقليمياً ي�ضع ل�ك��ن امل�ق��اول�ين الأت� ��راك ل�ه��م ح���ض��ور ق��وي م�ن��ذ عهد
ط��وي��ل يف منطقة ال���ش��رق الأو� �س��ط ،وت�شكل م�شاريع
تركيا يف مناف�سة مبا�شرة مع مراكز �أخرى.
ور��س��خ امل��رك��ز امل ��ايل ال�ع��امل��ي ل��دب��ي نف�سه حم��وراً البنية التحتية يف اخلليج ح�صة متنامية من �أعمالهم
مالياً ،بعدما �أزاح البحرين ،ويقع املركز املايل القطري اخل��ارج �ي��ة ،وم ��ن ال�ن��اح�ي��ة الأخ � ��رى ،ف���ض�ل��ت ال ��دول
يف و� �س��ط أ�غ �ن��ى اق�ت���ص��اد ل�ل�ف��رد يف اخل �ل �ي��ج ،وتعكف اخلليجية على الدوام �أن ت�ستثمر �أموالها النفطية يف
الريا�ض �أي�ضاً على بناء جممع ليكون مركزها املايل ،البلدان املتقدمة ،ومنذ عام � 2003شكل العامل العربي
ويبدو �أن تركيا �ستدخل يف املناف�سة وهي حتلم بالتغلب  7.5يف املئة فقط من اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر يف
على اجلميع من خ�لال �سحب اال�ستثمارات من عقر ت��رك�ي��ا ،والآن يعترب اق�ت���ص��اد ت��رك�ي��ا الأ� �س��رع من��واً يف
�أوروب� ��ا ،ح�سب ت��وق�ع��ات منظمة ال�ت�ع��اون االقت�صادي
دارهم.
والتنمية ،كما �أن حكومتها تتبع �سيا�سة خارجية تقوم
على التو�سع ،بعد �أن خ�سرت �أحالمها باالن�ضمام �إىل
االحتاد الأوروبي كما هو وا�ضح.
وي�ق��ول امل�ستثمرون الأت ��راك يف حم��اول��ة حلفظ
ماء الوجه« :ما زالت �أوروب��ا واح��داً من �أهم �شركائنا،
وما زلنا متم�سكني بها بقوة ،لكننا نعيد اكت�شاف �أجزاء
من العامل رمبا كنا قد جتاهلناها من قبل ،لنا روابط
تاريخية وثقافية مع منطقة ال�شرق الأو�سط ونقوم
الآن ب�إعادة اكت�شافها».
وي �ق��ول م���ص��رف�ي��ون أ�ت � ��راك يف ا��س�ط�ن�ب��ول�« :إن
��ص�ن��ادي��ق خليجية أ�خ ��رى ت�ع�ك��ف ح��ال�ي�اً ع�ل��ى درا��س��ة
القطاع ال�صحي يف تركيا» ،و�أبدى بنك الكويت الوطني
نف�سه اه�ت�م��ام�اً ب��اال��س�ت�ح��واذ ع�ل��ى ال�ب�ن��وك ال�ترك�ي��ة
ال�صغرية ،كما �أن بنوكاً خليجية �أخرى لها ح�ص�ص يف
بنوك تركية.
وافتتحت « أ�ك �ب��ان��ك»؛ �إح ��دى �أك�ب�ر امل� ؤ���س���س��ات يف

تركيا ،مكتباً لها يف دب��ي بهدف اال�ستفادة من تعزيز
ال�ع�لاق��ات م��ع ال�شركات ،وه��ي تنظم حمالت دعائية
لتقدمي ال�شركات الرتكية لهيئة اال�ستثمار يف �أبو ظبي،
التي تعترب �أكرب �صندوق للرثوة ال�سيادية يف املنطقة،
ويقول القيمون على «�أكبانك»� ،إن املكتب يعمل على
االتفاقيات اخلا�صة بامل�ستثمرين اخلليجيني الذين
�أبدوا اهتماماً خا�صاً بالقطاعات الغذائية ،وال�صحية،
واللوج�ستية ،والعقارية الرتكية.
�إىل ذل��ك ،متتلك �شركة �أوجيه لالت�صاالت التي
ت�سيطر عليها عائلة احلريري ،ومقرها اخلليج 55 ،يف
املئة يف �شركة االت�صاالت الرتكية ،وقالت �إنها ترغب
يف زيادة ح�صتها �إذا باعت احلكومة الرتكية مزيداً من
�أ�سهم �شركة اخلط الثابت.
وخارج نطاق الإن�شاءات ،ف�إن ب�ضع �شركات تركية
لها ح�ضور فعلي يف منطقة ال�شرق الأو��س��ط ،كما �أن
بع�ض ال�شركات الرتكية حولت اهتمامها �إىل منطقة
اخلليج ،لأن احلكومات تدفع ب�سرعة �أكرب من العمالء
التابعني للدولة يف تركيا� ،أو غريها من بلدان املنطقة،
ال �سيما يف مكة املكرمة ،و�أبو ظبي وقطر ودبي ،ويقول
بع�ض الأت ��راك« :الت�شابه يف الثقافة وال��دي��ن ي�ساعد
على �أن يعي�ش النا�س حياة �أكرث راحة ،وكثري من النا�س
يف جنوبي تركيا يتحدثون العربية».
وال تقت�صر �شراكات تركيا اجلديدة على منطقة
ال���ش��رق الأو� �س��ط :ف�ه��ي ت��رت�ب��ط ب��ات�ف��اق�ي��ات يف جم��ال
الطاقة مع الربازيل ،ورو�سيا ،وكوريا اجلنوبية ،لكن
�أردوغ ��ان ي��رى يف التعاون االقت�صادي و�سيلة لتقوية
العالقات ال�سيا�سية والثقافية مع دول كانت يف وقت
من الأوق��ات تنظر بعني الريبة �إىل تركيا ،باعتبارها
ق��وة غ�ير ع��رب�ي��ة ودول ��ة عثمانية حكمت املنطقة يف
ال�سابق.
ومنت حركة التجارة وال�سياحة ،يف وقت توقفت
فيه حم��ادث��ات ان�ضمام تركيا �إىل االحت��اد الأوروب ��ي،
وتدهورت عالقات �صداقة تربطها بـ«�إ�سرائيل» ،غري
�أن املحللني ي��رون �أن ال�ع�لاق��ات الوثيقة م��ع اخلليج
لها م�بررات اقت�صادية وثقافية� ،إنها عالقة وا�ضحة
وطبيعية ،اخلليج لديه ر�أ���س امل��ال ،وتركيا حتتاج �إىل
ر�أ�س املال ،وهما قريبان جداً من الناحية اجلغرافية،
وهناك �أوجه �شبه ثقافية ودينية بينهما ،وتركيا تعترب
ق�صة جناح اقت�صادي يف الوقت الراهن.

هنا مرت�ضى
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ثقافة
الكتابة الصوتية بالحرف العربي (3و)4/4

تمكين العربية من وصف وتحليل أصوات اللغات األخرى
أ .د .محمد خليفة األسود  /طرابلس الغرب
تنميط احلرف العربي
يف الع�صر احلديث
�إذا كان املتقدمون من علماء العربية قد عكفوا
على معاجلة احل��رف ال�ع��رب��ي وت�ط��وي��ره وتنميطه
�ضمن �إط��ار اللغة العربية ،ف��إن مهمة املخت�صني يف
البحث اللغوي يف هذا الع�صر �أ�صبحت �أكرث تعقيداً،
وت�ت�ط�ل��ب جم �ه��وداً ك �ب�ي�راً ي ��أخ��ذ يف اع �ت �ب��اره اللغة
العربية وال�ل�غ��ات الأخ ��رى؛ النت�شار اللغة العربية
يف �أ�صقاع العامل ،ومن امل�س�ؤوليات التي ترتبت على
املهتمني بن�شر اللغة العربية يف العامل وا�ستوجبت
معاجلة احلرف العربي ما يلي:
رغبة ال�شعوب الإ�سالمية يف تعلم اللغة العربية
�أدى �إىل ان�ت���ش��ار التعليم ال�ع��رب��ي ف�ي�ه��ا؛ لأن ه��ذه
ال�شعوب لها �صلة قدمية باللغة العربية ،ولأن لغاتها
�إما �أنها ما زالت تكتب بالعربية �أو كتبت يف املا�ضي بها،
واحلرف العربي يف هذه ال�شعوب معروف متداول يف
املدار�س العامة واخلا�صة وبني خمتلف فئات ال�شعب
الكبار وال�صغار منهم؛ لذلك ر�أى امل�س�ؤولون يف هذه
ال�شعوب �ضرورة كتابة اللغات املحلية باحلرف العربي
ل�ضمان جناح برنامج حمو الأمية يف بلدانهم.
ك �ت��اب��ة ال �ل �غ��ات الأخ� � ��رى ب��ال �ع��رب �ي��ة ي���س�ت��دع��ي
ا�ستحداث ح��روف بالر�سم العربي غري موجودة يف
العربية وموجودة يف تلك اللغات ،وهذا جهد ا�ضطلع
به �أح��د الباحثني وق��دم فيه مقرتحات عملية قيمة
�سنتعر�ض لها فيما بعد.
ال��درا� �س��ة ال���ص��وت�ي��ة ب��ال�ع��رب�ي��ة ل�ل�غ��ات ال�ع��امل�ي��ة
ت�ستدعي ا�ستحداث �أبجدية عاملية بالر�سم العربي؛
خ���ص��و��ص�اً �إذا ك��ان��ت ه ��ذه ال��درا� �س��ة ت�ت�ع�ل��ق ب�ل�غ��ات
قريبة للعربية وذات �صلة وطيدة بها ،لأن درا�ستها
بالأبجدية الدولية �سيبعدها عن حميط العربية.
دق ��ة ال�ترج �م��ة ت���س�ت��دع��ي ك �ت��اب��ة امل���ص�ط�ل�ح��ات
والأعالم الأجنبية بالر�سم العربي.
امل�ع��اج��م ال�ع��رب�ي��ة يف ح��اج��ة �إىل ك�ت��اب��ة �صوتية
يُ�ستجلى بها النطق ال�صحيح للكلمة.
ع �ن��د ر� �س��م ال �ك �ل �م��ة ب ��احل ��رف ال �ع��رب��ي امل�ن�م��ط
�سينف�صل رم��ز ال�صوت ال�صائت عن رم��ز ال�صامت،
وع �ن��ده ت�صبح ال�ك�ت��اب��ة ال���ص��وت�ي��ة ب��ال��ر��س��م العربي
��ص��احل��ة ل��درا� �س��ة ال�ل�غ��ات الأخ � ��رى درا� �س��ة �صوتية
دقيقة.
وق��د ب��د�أ العمل اجل��اد يف ه��ذا امل�ج��ال م��ن قبل
امل�ؤ�س�سات الثقافية والباحثني فيما ي�سمى «تب�سيط
احل ��رف ال �ع��رب��ي» ،وامل�ق���ص��ود ب��ه ا��س�ت�خ��دام احل��رف
ال�ع��رب��ي يف ك�ت��اب��ة ل�غ��ات ال���ش�ع��وب الإ� �س�لام �ي��ة ،وق��د
عُقدت ن��دوات وم��ؤمت��رات يف ه��ذا املجال ك��ان �أهمها
ال�ن��دوة التي عقدت باجلامعة الإ�سالمية بالنيجر
�سنة  1999وك ��ان ع�ن��وان�ه��ا« :ك�ت��اب��ة ل�غ��ات ال�شعوب
الإ�سالمية باحلرف القر�آين».
وم��ن الأب �ح��اث امل�ق��دم��ة يف ه��ذه ال �ن��دوة ،بحث
يو�سف اخلليفة �أبو بكر املو�سوم بعنوان:
« اجلوانب ال�صوتية وال�صائتية (املونوفولوجيا)
لعملية تكييف احلرف القر�آين من �أجل كتابة لغات
ال�شعوب الإ��س�لام�ي��ة ب�صيغة أ�ك�ث�ر دق ��ة» ،وق��د قدم
الباحث يف بحثه اثني ع�شر معياراً ر�أى �أنها �ضرورية
لإجن � ��اح ع�م�ل�ي��ة ا� �س �ت �خ��دام ه ��ذه ال ��رم ��وز يف ك�ت��اب��ة
ل�غ��ات ال�شعوب الإ��س�لام�ي��ة ،ولأه�م�ي��ة ه��ذه املعايري

وفائدتها يف معاجلة احلرف العربي لنقل الأ�صوات
العاملية ،نورد تلخي�صاً لها فيما يلي:
املعيار الأول :ال ي�ستخدم رمز له �شكل هند�سي
يختلف عن �شكل احلرف العربي؛ لأن ال�شكل املخالف
للحروف العربية ال ين�سجم معها.
املعيار ال�ث��اين :عو�ضاً ع��ن ابتكار رم��وز غريبة
ع��ن احل��رف العربي ميكن تغيري احل��روف العربية
بالإعجام كما يف (ب ،و ،ج) يف كتابات كثرية يف لغات
ال�شعوب الإ�سالمية.
املعيار الثالث :حيث �إن الكتابة العربية مملوءة
ب��ال�ن�ق��ط امل�م�ي��زة م�ث��ل (ب،ت،ث،ج) ،وم��ن ب�ين ه��ذه
احلروف ما هو منقوط ثالث نقاط �أو اثنتني ،فمن
احل�ك�م��ة ع�ن��د ا��س�ت�خ��دام رم��ز ج��دي��د� ،أال ن��زي��د فيه
النقاط على اثنتني ،لأن ك�ثرة النقاط على الرمز
ي ��ؤدي �إىل اللب�س ،وق��د اختارت منظمة الأي�سي�سكو
نقط الغني (غ) نقطتني بدل املنقوط ثالثاً يف بع�ض
لغات ال�شعوب الإ�سالمية للداللة على ال�صوت الأنفي
احل�ن�ك��ي ( )ngال ��ذي يكتب يف ال�ل�غ��ات الأخرىY،
وه �ن��اك مت�سع لتغيري احل ��روف ال�ع��رب�ي��ة بوا�سطة
الإعجام ،حيث �إن كثرياً منها غري معجم مثل( :د ،ر،
ك ،ل) �أو زيادة نقطتني يف املعجم بنقطة واحدة مثل
احلروف( :ح ،د ،ر� ،س).
املعيار الرابع :تغيري احلرف بوا�سطة الإعجام
�أ�سهل من �إ�ضافة حرف �آخر ،وظهرت �أهمية ذلك يف
لغات ا�ستخدمت احلروف بدل الإعجام ،فتطلب ذلك
م�سافة �أكرب للحرف وازدحمت الكتابة فيها و�صعب
ت�شكيلها بوا�سطة الآلة الكاتبة.
املعيار اخلام�س :ال ي�صح ا�ستخدام حرف عربي
الن�سيج للداللة على �صوت �أعجمي خمالف ل��ه يف
النمط ،مثل ا�ستخدام لغة الهو�سا التاء لتدل على
�صوت (ج) ،فقد يعتقد ال�شخ�ص نطق ه��ذا احلرف
على �أن��ه (ج) ،ف ��إذا �أراد تعلم العربية �صعب عليه
التخل�ص من العادة القدمية ،وهي نطق التاء (ح).
املعيار ال�ساد�س :يوجد يف كثري من اللغات �أ�صوات

مركبة ي�سهم يف �إنتاجها خمرجان متتاليان ،ويف هذه
احل��ال��ة ال ب��أ���س م��ن متثيل ه��ذه الأ� �ص��وات ب�صوتني
عربيني ،ومن الأمثلة على ذلك (( ))nz،(nd)،mbيف
لغات غري العربية ،وميكن الرمز �إليها بالرموز على
التوايل (نز ،ند ،مب).
املعيار ال�سابع :من املمكن تغيري احلرف العربي
بزيادة بع�ض الإ�شارات ال�صغرية عليه �أو بقلب نظام
النقط عليه ليعطينا حرفاً مغايراً له يفي بغر�ض
و��ص��ف ��ص��وت م��ن �أ� �ص��وات لغة م��ن اللغات ال�شعوب
الإ�سالمية.
امل�ع�ي��ار ال�ث��ام��ن :ن�ظ��را لأن ال���ص��وائ��ت يف اللغة
العربية �ست فقط ،وهي الفتحة و�ألف املد وال�ضمة
وواو املد والك�سرة وياء املد ،و�أن �أغلب اللغات تزيد
حركاتها على هذا العدد ،فال بد من زيادة عدد رموز
ال�صوائت لتفي بتمثيل �أ�صوات اللغات الأخرى.
املعيارالتا�سع� :أن يخ�ص�ص رمز واح��د للداللة
ع�ل��ى ال �� �ص��وت ال ��واح ��د ،وه ��ذا ال �� �ش��رط ات �ف��ق عليه
علماء الهجاء وجعلوه معياراً يف اجلودة والرداءة يف
الهجاءات اللغوية ،وين�صح باتباع هذا املعيار يف كتابة
لغات ال�شعوب الإ�سالمية باحلرف العربي.
املعيار العا�شر :يف اختيار ال��رم��وز ال�ت��ي متثل
الأ� �ص��وات غ�ير العربية ،يجب �أن تكون الأف�ضلية
ل �ل��رم��وز امل���س�ت�ع�م�ل��ة وال �� �ش��ائ �ع��ة يف ك �ت��اب��ات ل�غ��ات
امل�سلمني؛ فالرمز امل�ت��داول يكون مقبو ًال �أك�ثر من
غ�يره و�سهل اال�ستعمال ،لذلك ي�ضل ال��رم��ز (ك)
ملقابلة ( )Gبالالتيني و(ب) مقابلة ( )bب�إ�شارات
ب�سيطة تغريهما عن �صورتهما العربية ،وذيوع هذه
الرموز وا�ستخدامها من قبل ال�شعوب الإ�سالمية
ق��د ت��ؤل��ف قائمة هجائية عاملية ت�ستخدم يف لغات
�أخرى ميكن ت�سميتها بالأبجدية ال�صوتية الدولية
العربية.
امل�ع�ي��ار احل ��ادي ع���ش��ر :ال�ن�بر يف بع�ض اللغات
يكون فونيميا� ،أي �أنه يفرق بني معاين الكلمات ،غري
�أن االجت��اه ال�سائد عند علماء الهجاء عدم الإ�شارة

�إىل النرب وت��رك ذل��ك للمتكلمني ،لأن�ه��م لي�سوا يف
حاجة �إىل تعلمه� ،أم��ا التنغيم ،ف ��إذا ك��ان متعدداً يف
الكلمة فال بد من الإ��ش��ارة �إليه فيعطى رم��زاً فوق
احل��رف �أو حتته� ،أم��ا �إذا ك��ان قلي ًال اعتمد فيه على
�سليقة املتكلم.
ه��ذه امل�ع��اي�ير تعد خ�ط��وة نوعية �إىل الأم ��ام يف
معاجلة احلرف العربي يف الع�صر احلديث ،والرقي
به لي�ستعمل �أداة للتمثيل ال�صوتي عند نقل الأ�صوات
ال�ع��امل�ي��ة ودرا��س�ت�ه��ا ب��ال�ع��رب�ي��ة ،غ�ير �أن ال�ب��اح��ث مل
يحدد رموز ال�صوائت التي يجب �إ�ضافتها للعربية،
ومل ي�شر �إىل كيفية ح��ل م�شكلة رتبة ال�صائت مع
ال�صامت.
ويف ه ��ذا ال �ب �ح��ث ��س�ن�ق��دم اق�ت�راح� �اً مي �ك��ن �أن
ي�ستكمل ب��ه م��ا ب ��د�أه ي��و��س��ف اخل�ل�ي�ف��ة م��ن تطوير
ومعاجلة للحرف العربي ليكون مهي أ� لنقل الأ�صوات
العاملية ،ويتلخ�ص هذا االقرتاح يف الآتي:
�أوالً :اع�ت�م��اداً على وجهة نظر اب��ن جني يف �أن
احل��رك��ة بعد احل��رف يف اللغة العربية ميكن ف�صل
احلرف عن احلركة واعتبارها بعده مبا�شرة؛ وتبعاً
لذلك ميكن كتابة كلمة (كتب) �صوتياً على النحو
التايل (ك -ت  -ب )-وبهذه الطريقة مييز ال�صوت
املنطوق ونحدد رتبته وذل��ك مهم ج��داً يف الدرا�سة
ال�صوتية.
ث��ان �ي �اً :و� �ض��ع م�ق��اي�ي����س ل�ل���ص��وائ��ت ال��دول �ي��ة
مر�سومة ب��احل��رف ال�ع��رب��ي وه��ذا ي�ستدعي �إ�ضافة
رم��وز ذات ر�سم عربي لتمثل الأ��ص��وات امل��وج��ودة يف
اللغات الأخرى وغري موجودة يف العربية.
ي �ع �ت �م��د ال �ت �م �ث �ي��ل ال �� �ص��وت��ي ع �ل��ى ال �� �ص��وام��ت
وال�صوائت ،لذلك ال بد من و�ضع �أ�شكال لل�صوائت
الدولية التي ال يوجد لها ح��روف يف العربية وقد
قدم ذلك يف البحث.
من م�ؤمتر «اللغة العربية ..من
خماطر اجلمود �إىل تداعيات التجديد»
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عــــــــــالـــــــــم الـــمــــــــــــرأة

الغيرة شعور فطري مطلوب
ّ
لكنه مدمر أحيانًا

ال �غ�ي�رة ل ��دى ال �ن �� �س��اء �أم� ��ر ��ش��ائ��ع
وم� �ع ��روف ،وه �ن ��اك م ��ن ي�ن�ت�ق��د امل� ��ر�أة
م��ن ه��ذا ال�ب��اب ن�ق��داً ق��د يحمِّلها فوق
طاقتها وفوق فطرتها ،لأن امل��ر�أة دائماً
هي الأك�ثر غ�يرة يف �أم��ور كثرية ،منها
غريتها على حبيبها �أو زوجها �أو على
�أبيها �أو �أم�ه��ا ،وغريتها على الو�صول
�إىل هدفها ب�أن تكون دائماً هي الناجحة
واملتفوقة دائماً ،لذلك جند الكثري من
امل �ت �ف��وق�ين يف ك �ث�ير م��ن امل �ج ��االت من
املر�أة.

وه�ن��اك ن��وع �آخ��ر م��ن ال�غ�يرة ،مثل
غرية املر�أة من �أ�صحابها وزميالتها �أو
جريانها ،وتلك الغرية هي التي جعلت
جميع النا�س يقولون �إن امل ��ر�أة غيورة
جداً على �أمور �صغرية وتافهة ،و�أن املر�أة
م�صابة مبر�ض الغرية ،وك�أن الرجل ال
ي�شعر وي�صاب بالغرية ،فدائماً معروف
ع��ن ال��رج��ل يف جمتمعنا ال���ش��رق��ي �أن��ه
غيور على �أهله �أو حبيبته �أو زوجته..
وال�س�ؤال املطروح :هل املر�أة وحدها هي
من تُ�صاب بالغرية؟

عدم الأمان
الغرية كما ي�صفها علماء االجتماع
ح��ال��ة �إح���س��ا���س ب�ع��دم الأم ��ان ،وه��ي دليل
ع�ل��ى احل ��ب ،وع �ب��ارة ع��ن ن ��ار ت�شتعل يف
ال�ق�ل��ب ،وت �ت �ف��اوت ال �غ�يرة يف احل ��دة بني
ام��ر�أة و�أخ��رى ،فعند بع�ض الن�ساء تكون
الغرية معتدلة ومقبولة ومعقولة ،وعند
البع�ض الآخر تكون زائدة وغري طبيعية،
وت���س�ب��ب م���ش�ك�لات �أُ� �س��ري��ة واج�ت�م��اع�ي��ة
ومهنية كثرية.

ِ
أنــت وطــــــفــــــــــلــك

ّ
كـيـف تجـنـبـين ابــنـك مـســـاوئ التـبذيـــر
• كوين قدوة
يتمتع الطفل بذاكرة مده�شة على االحتفاظ بالتفا�صيل..
�ضعي ه��ذه العبارة يف ذهنك كلما تعلّق الأم��ر ب��امل��ال ،طفلك
�سيتعلم منك ويقلدك يف الأم��ور املالية ،ف�إن كنت مبذرة وال
تخططني بعقالنية يف �إنفاق امل��ال� ،سين� أش� على هذا املنوال،
فاحرت�سي ،فالالعقالنية يف التعامل مع املال ،مثل الفريو�س؛
ميكن �أن تنتقل �إىل طفلك.

احتياجاته الأ�سبوعية �أو ال�شهرية م��ن الأل�ع��اب واحل�ل��وى،
وتعرّيف �إىل خططه لكل الفرتة.
اطلبي منه �أن يقرتح مبلغاً من املال يكفي هذه االحتياجات،
وامنحيه ما طلب �إن كان يف حدود املعقول ،لكن اعقدي معه
اتفاقاً ب�أنه لو �أنفق م�صروفه بطريقة �سيئة قبل حلول موعد
امل�صروف ال�ق��ادم ،ف�إنك لن متنحيه �أي �أم��وال �إ�ضافية ،و�إن
حدث العك�س فتعطيه مكاف�أة.

• ا�ستخدمي فنّ املماطلة
ال�صغار ال تنتهي مطالبهم �أب��داً ،فهم يريدون �شراء كل �شيء
يف هذا العامل ،عندما يطلب منك طفلك �شراء �شيء ،ال تنفذي
طلبه على الفور ،بل اطلبي منه �أن يوفّر ولو جزءاً من ثمن ما
يريد �شراءه من م�صروفه اخلا�ص ،قويل له« :دعنا ن�ؤجل الأمر
�إىل الأ�سبوع القادم ،ونرى هل �ستنزل الأ�سعار»� ،أو «انتظر حتى
مو�سم التنزيالت» ،ففن املماطلة بذكاء يغر�س ب��ذرة يف عقل
طفلك ،وهي �أن يكون عقالنياً دائماً قبل الإقدام على ال�شراء.

• احل�صّ الة
م��ن �أك�ث�ر ال��و��س��ائ��ل ال�ت��ي ت�ع� ّل��م ال�ط�ف��ل قيمة امل ��ال ،وكيفية
احلفاظ عليه هي احل�صالة ،التي ك��ان ي�ستخدمها الأج��داد
والآب��اء ،اطلبي من طفلك �أن ي�شرتي ثالثاً منها ويخ�ص�ص
واحدة للتوفري ،و�أخرى للإنفاق ،وثالثة للأعمال اخلريية.

• امنحيه «امل�صروف»
من �أف�ضل الأ�شياء التي ميكن من خاللها تدريب الطفل على
�إنفاق امل��ال مب�س�ؤولية وعقالنية منحه م�صروفاً� ،سواء كان
�أ�سبوعياً �أو �شهرياً ،اجل�سي مع طفلك واطلبي منه �أن يحدد

• ميزانية املنزل
�إ�شراكه يف ميزانية البيت وو�ضع بنود ميزانية الأ��س��رة من
�أكرث الأ�شياء التي تفيد طفلك يف ما يتعلق بقيمة املال و�إدارته
بطريقة �سليمة� ،أ�شعريه �أنه فرد من �أفراد الأ�سرة ،وال بد �أن
ي�شارك يف و�ضع بنود امليزانية ،فهذا من �ش�أنه �أن مينحه الثقة
ويجعله ي�شعر بامل�س�ؤولية يف �أال يبدد ميزانيته ال�شخ�صية
بطريقة خاطئة.

وال �غ�ي�رة ح��ال��ة م��ن ال���ض�ع��ف حت�ت��اج
فيها امل��ر�أة �إىل االحتواء ،ولذلك ف�إن من
الأخ�ط��اء ال�شائعة التي يقوم بها الرجل
عندما يلم�س غ�يرة زوج �ت��ه� ،أن��ه يحاول
تهدئتها مبدح كاذب �أو ت�سويغ غري مقنع،
ما يزيد الغرية ا�شتعاالً� ،أو يتهمها ب�أنها
ال تثق بنف�سها �أو بقلة العقل ،وهناك من
ال��رج��ال م��ن يثري غ�يرة زوج�ت��ه م��ن باب
امل��زاح �أو اال�ستفزاز �أو حماولة ا�ست�شفاف
م��دى ح� ّب�ه��ا ل��ه ،وق��د ي�ح��دث �أح �ي��ان �اً �أن
يقارنها مبمثلة �أو مذيعة من دون �أدن��ى
معرفة مبا يرتكه ذلك من �أثر يف قلبها،
فبع�ض الن�ساء يتقبلن ذل��ك بقليل من
احل���س��ا��س�ي��ة وب��ال �� �ص �م��ت وه ��ن ك ��اره ��ات،
والبع�ض الآخر ال يتقبلن الأمر ،ويدخلن
يف ن��وب��ات م��ن ال �ث��ورة وال�غ���ض��ب وف�ق��دان
الأع�صاب ،ولذلك فعلى كل رجل �أن يعمل
ع�ل��ى ام�ت���ص��ا���ص ردود ف�ع��ل زوج �ت��ه التي
ي�شعر فيها بدرجة من الغرية ،و�أن يبتعد
عن مقارنتها بغريها� ،أو مدح امر�أة �أخرى
�أمامها بطريقة مبالغ فيها� ،أو االهتمام
ب�أي امر�أة �أخرى �أكرث من زوجته و�أمامها،
ف �ه��ي ق ��د ت���ص�م��ت ،ل�ك�ن�ه��ا غ�ي�ر را� �ض �ي��ة،
و�ستنفجر معرت�ضة يف حلظة معينة.
وف �رّق علماء االج�ت�م��اع ب�ين ال�غ�يرة،
فمنها غ�يرة حم�م��ودة وغ�ي�رة مذمومة،
وم ��ن ال �غ�ي�رة امل �ح �م��ودة �أي �� �ض �اً :ال �غ�يرة
على العر�ض ،فالرجل ال ير�ضى يف �أهله
الفح�ش ،وه��و �أم��ر يبغ�ضه اهلل عز وجل،
وه��ذه غ�يرة يحبّها اهلل ع��ز وج��ل� ،أي�ضاً
ال�غ�يرة �إذا انتُهكت حم��ارم اهلل ع��ز وج��ل،
فاملرء حينما تُنتهك حم��ارم اهلل يغ�ضب،
وغ�ضبه هذا �أمر حممود� ،سببه �إميان هذا
ال�شخ�ص.
جت�سّ �س ..وخيانة
�أم ��ا ال�غ�يرة امل��ذم��وم��ة ،ف�سببها �أم��ر
يبغ�ضه اهلل عز وجل ،ومثال ذلك :الغرية
ال��زائ��دة م��ن ال��رج��ل ع�ل��ى �أه �ل��ه م��ن دون
ريبة ،حتى ي�صل به الأم��ر لأن يتج�س�س
ع �ل �ي �ه��م وي �ت �ه �م �ه��م ب��اخل �ي��ان��ة م ��ن غ�ير
ت�صرفات توجب ه��ذا ال�شك ،وهناك نوع
�آخر من الغرية ،وهو الغرية الطبيعية (ال
مذمومة وال حممودة) ،وهذه كغرية املر�أة
على زوجها الغرية املعتدلة ،التي ال تنتج
عنها �آثار �ضارة.
فالغرية كما ي�صفها علماء النف�س:
�شعور طبيعي عند الإن�سان ،وهي كاحلب
والبغ�ض والأمل والغ�ضب ،وغ�يره��ا من
امل�شاعر الطبيعية ،ل��ذا ف��ال�غ�يرة ال تُع ّد
مر�ضاً ،ولي�ست انحرافاً نف�سياً نتّهم به
الرجل �أو املر�أة ،وما دامت الغرية مل تخرج
عن و�ضعها الطبيعي ،فهي �صفة موجودة
ع �ن��د ال ��رج ��ال وع �ن��د ال �ن �� �س��اء ،وت�خ�ت�ل��ف
ال �غ�ي�رة ب��اخ �ت�لاف م���س�ب�ب��ات�ه��ا ،ويختلف
و�صفها باملدح �أو الذم تبعاً لذلك.

الرجل �أي�ض ًا يغار
الغرية لي�ست قا�صرة على امل��ر�أة،
فالرجل �أي�ضاً يغار ،وغريته تتنوع،
فهي لي�ست على ام��ر�أت��ه ف�ق��ط ،فقد
تكون من زمالئه و�أقاربه ومناف�سيه،
بل وم��ن �أوالده �إذا زادت عناية �أمهم
بهم على ح�سابه ،و�أهم نوع من غرية
ال��رج��ل عندما يغار على زوج�ت��ه من
ال��رج��ال الآخ��ري��ن ،وال ي��رغ��ب يف �أي
ت�صرف ي�شعره ب�أنه رمبا زاحمه رجل
على امر�أته ،لي�س على امر�أته ،بل يف
خاطر و�شعور امر�أته من الداخل.
و�أ� �ش��ار علماء النف�س واالجتماع
�إىل �أن ال �غ�يرة ل�ه��ا ع�ل�اج يتمثل يف
ع��دم االن��دف��اع ب�لا رو ّي ��ة وال تعقُّل؛
وال�ت�ح��ري خ�ير م��ن االن��دف��اع و��س��وء
الظن ،واالبتعاد عن ك ّل �سبب مبا�شر
ق��د ي�شعل ال�غ�يرة امل��ذم��وم��ة يف نف�س
ال�ط��رف الآخ ��ر ،ك ��أن تت�صرَّف بع�ض
الت�صرُّفات التي تثري ال�شك والظنون.
وع�ل��ى ال ��زوج �أن يثني ع�ل��ى زوج�ت��ه،
وي��رف��ع معنوياتها ،وي�شعرها دائ �م �اً ب��أن
لديها �صفات جميلة لي�ست موجودة عند
غريها ،و�أن يبتعد عن �أ�سباب الغريه من
باب �أوىل بد ًال من ال�شكوى من غريتها.
حالة فطرية
يقول علماء الدين� ،إن الغرية حالة
فطرية وع��ادة غري مكت�سبة ،ال يُ�ستثنى
منها �أحد من بني الب�شر ،وهي موجودة
يف كل بيت ،ويف كل �أ�سرة ،ويف كل �أماكن
العمل ،فالغرية ب�ين الإخ ��وة �أم��ر طيب،
فكلما ُوج��دت بينهم زاد حبهم لبع�ضهم
ب �ع �� �ض �اً ،وال � �غ �ي�رة ب�ي�ن ال ��رج ��ال جم��رد
مناف�سة ال غ�ير� ،أم��ا الغرية بني الن�ساء
ف�م��ن ال �ن��ادر ج ��داً �أن ت�ك��ون �إي�ج��اب�ي��ة �أو
تقت�صر على املناف�سة ،وغ��ال�ب�اً م��ا تكون
لها �آث��ار �سلبية ،ور�سولنا ال�ك��رمي �صلى
اهلل عليه و�آل��ه و�سلم �أك��د لنا �أن الغرية
موجودة ،بل قال �أكرث من ذلك� ،إذ �أكد يف
احلديث ال�شريف�« :إن اهلل يغار وامل�ؤمن
يغار ،وغرية اهلل �أن ي�أتي امل�ؤمن ما حرّم
اهلل».
كما �أن الغرية يف مو�ضعها مظهر من
مظاهر الرجولة احلقيقية ،وفيها �صيانة
ل�ل�أع��را���ض ،وح�ف��ظ ل�ل��حُ � ُرم��ات ،وتعظيم
ل�شعائر اهلل وحفظ حلدوده ،وهي م�ؤ�شر
ع�ل��ى ق ��وة الإمي � ��ان ور� �س��وخ��ه يف ال�ق�ل��ب،
ولذلك ال عجب �أن ينت�شر التحلل والتربج
والتهتك والفجور يف �أنحاء العامل الغربي
وما ي�شابهه من املجتمعات ،ل�ضعف معاين
الغرية �أو فقدانها.

رمي اخلياط
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أعراض غير مسموح تجاهلها صحيًا
هناك بع�ض الأعرا�ض الوا�ضحة ،مثل �أمل �شديد
بال�صدر �أو �آالم �شديدة بالبطن ،تتطلب عناية طبية
فورية ،لكن الأعرا�ض الع�شرة التي �سيتم �سردها الآن،
ال تكون مبثل هذا الو�ضوح ،وجتعل املري�ض يت�ساءل
�إذا م��ا ك��ان ه��ذا ال�ع��ر���ض بحاجة �إىل احل���ص��ول على
الرعاية الطبية.
• فقدان الوزن من دون حماولة منك قد يبدو �شيئاً

طــريـقـة اللعـب

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

جيداً ،لكنه يف واقع الأمر قد ي�شري �إىل م�شكلة �صحية،
ف ��إذا كنت قد فقدت  ٪10من وزن��ك خ�لال الأ�شهر
ال�ستة امل��ا��ض�ي��ة ،على �سبيل امل �ث��ال ،فعليك مراجعة
ط�ب�ي�ب��ك ،لأن ذل ��ك ق��د ي �ك��ون ن��اج �م �اً ع��ن ع ��دد من
احلاالت ،مثل زيادة ن�شاط الغدة الدرقية ،واالكتئاب،
و�أم��را���ض الكبد وال���س��رط��ان� ،أو اال��ض�ط��راب��ات التي
تتداخل مع كيفية امت�صا�ص اجل�سم للمواد املغذّية

حول زمان �أو مكان� ،أو حدوث تغريات مفاجئة يف
(ا�ضطرابات �سوء االمت�صا�ص).
• ا�ستمرار ارت�ف��اع درج��ة احل ��رارة :ال ُت�ع� ّد احلمى ال�سلوك �أو ال�شخ�صية من دون وجود �سبب لذلك،
مر�ضاً ،لكنها غالباً ما تكون عالمة على الإ�صابة ب�أحد مثل �أن ي�صبح ع��دوان�ي�اً ف�ج��أة� ،أو ظهور م�شاكل
الأم��را���ض ،حينما ي�صاب اجل�سم ب�ع��دوى فريو�سية مفاجئة يف القدرة على الرتكيز �أو الذاكرة.
�أو بكتريية ،يعمل اجلهاز املناعي على مقاومة مثل • �صداع حاد مفاجئ :يُع ّد ال�صداع عرَ�ضاً �شائعاً،
ه��ذه ال�ع��دوى ،ف ��إذا ا�ستمر وج��ود احل�م��ى ،ول��و كانت وه��و ع ��ادة لي�س م��دع��اة للقلق ،وم��ع ذل��ك ميكن
ذات درجة منخف�ضة ،ملدة ثالثة �أيام �أو �أكرث ،فيجب �أن تكون الإ�صابة ب�صداع ح��اد مفاجئ �إ��ش��ارة �إىل
م�شكلة �صحية خطرية ،لذلك ينبغي طلب عناية
ا�ست�شارة الطبيب.
و�إذا كانت لديك م�شكلة يف اجلهاز املناعي� ،أو كنت طبية عاجلة �إذا واج �ه��تَ ��ص��داع�اً ح ��اداً مفاجئاً،
ممن يتعاطون الأدوية املثبطة جلهاز املناعة ،يف هذه �أو �صداعاً م�صحوباً باحلمى �أو تيبّ�س الرقبة �أو
احلالة قد تكون الإ�صابة باحلمى عر�ضاً وارداً حدوثه ،الطفح اجللدي� ،أو عدم الرتكيز �أو ت�شنجات.
ولكن ينبغي �س�ؤال الطبيب املعالج عن كيفية التعامل • �ضعف م�ف��اج��ئ ،وف �ق��دان ال��ر ؤ�ي��ة �أو ال �ك�لام� :إذا
حدثت مثل هذه الأعرا�ض وا�ستمرت ولو ملجرد ب�ضع
معها.
� �ض �ي��ق يف ال �ت �ن �ف ����س� :إذا ك �ن��ت غ�ي�ر ق � ��ادر على دق��ائ��ق ،فقد متثّل ع�لام��ات التحذير م��ن احتمالية
احل�صول على التنف�س� ،أو كنت تلهث� ،أو يوجد �صوت الإ�صابة ب�سكتة دماغية ،لذلك ينبغي احل�صول على
ك�أزيز �أثناء التنف�س ،فال بد من احل�صول على رعاية عناية طبية طارئة فورية �إذا كان لديك:
طبية طارئة ،كما �أن الذين ي�شعرون ب�ضيق التنف�س � -ضعف مفاجئ �أو خدر على جانب واحد من ج�سمك.
عند اال�ستلقاء ،م��ع ب��ذل �أو م��ن دون جم�ه��ود� ،أي�ضاً  -فقدان مفاجئ حلظي للب�صر �أو عتامة حلظية.
 ف�ق��دان ال�ك�لام� ،أو وج��ود �صعوبة مفاجئة يف فهميحتاجون �إىل تقييم طبي من دون ت�أخري.
�أ�سباب �ضيق التنف�س قد ت�شمل مر�ض االن�سداد الآخرين.
ال��رئ��وي امل��زم��ن ،وال�ت�ه��اب ال�شعب ال�ه��وائ�ي��ة امل��زم��ن - ،ال��دوخ��ة غري امل�بررة �أو املفاجئة� ،أو ح��دوث �إغماء
وال��رب��و ،واالل�ت�ه��اب ال��رئ��وي ،وجت�ل��ط ال��دم يف الرئة مفاجئ.
(االن �� �س��داد ال ��رئ ��وي) ،وك��ذل��ك ال�ق�ل��ب وغ�يره��ا من • وم �� �ض��ات � �ض��وئ �ي��ة :الإح �� �س��ا���س امل �ف��اج��ئ ل��ر ؤ�ي��ة
الأ�ضواء ال�ساطعة رمبا ي�شري �إىل انف�صال ال�شبكية،
م�شاكل يف الرئة.
• التغيريات غري امل�بررة يف ع��ادات الأمعاء :ترتاوح �إال �أن الرعاية الطبية الفورية قد متنع حدوث فقدان
ع��دد امل��رات التي يتربز فيها الإن���س��ان الطبيعي من الر�ؤية الدائم.
ث�لاث م��رات يف ال�ي��وم �إىل ث�لاث م��رات يف الأ��س�ب��وع • ،ال���ش�ع��ور ب��ال���ش�ب��ع ب�ع��د الأك ��ل ال�ق�ل�ي��ل ج ��داً� :إذا
ا�ستمرت هذه احلالة �أكرث من �أ�سبوع ينبغي ا�ست�شارة
فاعرف ما هو احلال بالن�سبة �إليك.
ا�ست�شارة الطبيب الزم��ة �إذا الحظت تغيرّات الطبيب م��ن �أجلها ،وق��د تكون م�صحوبة ب�أعرا�ض
غ�ي�ر ع��ادي��ة �أو غ�ي�ر م �ب� َّ�ررة ،م �ث��ل :وج ��ود دم يف �أخ��رى ،مثل الغثيان ،والتقي�ؤ ،واالن�ت�ف��اخ ،واحلمى،
ال�ب�راز� ،أو �إ�سهال دائ��م يف الأ��س�ب��وع� ،أو الإم�ساك وفقدان �أو اكت�ساب الوزن..
الذي ي�ستمر �أكرث من ثالثة �أ�سابيع� ،أو براز �أ�سود
الأ� �س �ب��اب امل�ح�ت� َم�ل��ة حل ��دوث م�ث��ل ه��ذه التخمة
اللون.
ت�شمل �أع��را���ض ال�ق��ول��ون الع�صبي� ،أو م�شاكل �أك�ثر
ال �ه��ذي��ان :ه��و االرت� �ب ��اك ال���ش��دي��د امل�ف��اج��ئ ،خ�ط��ورة ،مثل ان���س��داد امل�ع��دة� ،أو �سرطان امل ��ريء� ،أو
والتغيرّ ال�سريع يف احلالة النف�سية ،مثل التغيرّ م�شاكل يف املعدة.
من الهدوء ال�شديد �إىل االنفعال ال�شديد ،فال ب ّد
وجود مف�صل �ساخن �أو حممر �أو متورّم :قد يكون
م��ن احل�صول على تقييم طبي ف��وري للمري�ض م�ؤ�شراً على وجود عدوى والتهابات �شديده باملف�صل،
�إذا لوحظت �أي م��ن الأع��را���ض التالية :التبا�س الأمر الذي يتطلب الرعاية يف حاالت الطوارئ.

 5 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1من ايطاليا (معكو�سة) � /شاب قوي
 6يف الأف� �ل ��ام امل �� �ص��ري��ة �أ� �ص �ب��ح من
1
ال�ب�ه��وات ول�ع��ب ال ��دور ال��راح��ل احمد
2
زكي
 7ف ��م  /ال� ��ه ال �� �ش �م ����س ع �ن��د ق��دم��اء
3
امل�صريني � /أراد وطلب
 8من ا�سماء الأ�سد  /غ�صبه على قبول
4
�أو عمل �شيء
5
 9م��ن الأط ��راف  /م��ن ��ش��روط احلج
والعمرة
6
 10ثمرة حتتاج �إىل �سنة كاملة لتن�ضج

7
8
9
10

عـــامـــودي

 1ك��وك��ب ق��ري��ب م��ن الأر� ��ض  /ظلم
وهوان
� 2أكلة �شعبية � /شخ�ص واحد
� 3أهرب و�أتوارى عن الأنظار كالثعلب
�أفــقــي
 4خ �ف��ا���ش  /وح� ��دة ق �ي��ا���س ال�ط��اق��ة
الكهربية (مبعرثة)
� 1إلهة احلب واجلمال عند اليونان
 5ليوناردو االيطايل ر�سام املوناليزا
 2مت�شابهان � /شخ�ص ثقيل الظل يتدخل فيما ال يعنيه
� /أ�شكال �أو �إ� �ش��ارات معربة ع��ن معان
 3وعاء  /خط حقيقي �أو وهمي ي�سري عليه ال�سائرون
 4ت�خ��زن عليه اال��ش�ي��اء � /أب ��د�أ يف عمل ��ش��يء  /م�ستقيم �أو معينة
 6ت�ستخدم للتف�سري وال�ستطراد �أثناء
منحنى بالقلم

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

الكالم  /مرتبة معينة يف العدد من  1اىل 5
 /مت�شابهان
 7يعك�س ال�ضوء فيربق  /ي�ستخدم لت�أمني
املمتلكات �ضد ال�سرقة
 8ذكر املاعز  /متخلق ب�أخالق �إن�سانية عالية
ويجيد الكر والفر
 9امتحان
� 10أ�ضخم �شريان يف قلب االن�سان  /من
ا�سماء الأ�سد
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مالعب أوروبا ال تزال تنتظر «نيمار»
يغيب احل��دي��ث ع��ن جن��م ك��رة ال�ق��دم الربازيلية
ن �ي �م��ار ،وم ��ا ي�ل�ب��ث �أن ي �ع��ود جم � ��دداً ،وع �ل��ى �شكل
ت���س��ا�ؤالت مثرية ح��ول هوية ال�ن��ادي ال��ذي �سيظفر
بنجم ب�لاد ال�سامبا الأول حالياً ،لكن �أي��ن النجم
الربازيلي ال�صاعد من هذا ال�صراع ،وملاذا مل يقدم
على االحرتاف حتى الآن يف �أحد الأندية الأوروبية
الكربى التي ت�سعى للح�صول على خدماته ليحذو
ح��ذو م��ن �سبقوه م��ن ك�ب��ار ب�ل�اده� ،أم �ث��ال روم��اري��و
ورونالدو وريفالدو وروبينيو ورونالدينيو وغريهم؟
وت��زام��ن جت��دد �إث��ارة ه��ذه الق�ضية م��ع امل�ستوى
ال�ع��ادي ال��ذي قدمه نيمار يف اللقاء ال��ودي ا ألخ�ير
للمنتخب الربازيلي مع نظريه الإنكليزي على ا�ستاد
وميبلي ،حيث ف�شل يف حتقيق ال�ف��ارق مع منتخب
ب�لاده ،فيما يعد ام�ت��داداً للم�ستوى ال��ذي ظهر به
يف الألعاب الأوملبية «لندن  »2012 -وف�شله يف قيادة
منتخب «ال�سيلي�ساو» لفوز بامليدالية الذهبية ،التي
مل ي�سبق للمنتخب الربازيلي الفوز بها� ،إذ خ�سر يف
املباراة النهائية �أمام نظريه املك�سيكي .2 - 0
ومم ��ا ي��زي��د م ��ن وج ��اه ��ة ال �� �س ��ؤال ال� ��ذي ي��رى
�أ�صحابه �أن احرتاف نيمار الأوروب��ي خطوة ت�أخرت
ك�ث�يراً غياب �سانتو�س ال�برازي�ل��ي – فريق نيمار -
حتى الآن عن واجهة القارة الالتينية.
وال ��واق ��ع �أن ��ه ع�ل��ى رغ ��م وج��اه��ة ال �� �س ��ؤال ،ف ��إن
الإجابة عليه لي�ست بالعملية ال�سهلة ،فهناك �شبه
�إجماع على �أن��ه رغم �أهمية االح�تراف الأوروب��ي يف
رفع م�ستوى الالعبني القادمني من اجلانب الآخر
من املحيط الأطلنطي� ،إال �أنهم ي��ؤك��دون �أن املربر
الأول الح�تراف جن��وم أ�م�يرك��ا الالتينية يف القارة
العجوز يتمثل يف الإغ��راءات املالية ،التي تتمثل يف
ع�ق��ود ال��رع��اي��ة والإع �ل�ان ،ال�ت��ي ت�ف��وق يف كثري من
الأح�ي��ان قيمة العقود التي يربمونها م��ع الأن��دي��ة
الأوروبية.
ول �ك��ن بالن�سبة ل�ن�ي�م��ار ،ف�ه��و ع�ل��ى ع�ك����س كثري
من الالعبني الالتينيني ،ف ��إن ه��ذا الإغ��راء امل��ادي
ال ميثل دافعاً له لعبور املحيط ،ففي العام املا�ضي
�صنفت جم�ل��ة «ف��ران ����س ف��وت �ب��ول» ن�ي�م��ار يف امل��رك��ز
ا بعد
ال�سابع من حيث �أك�ثر العبي كرة القدم دخ�ل ً

مي�سي (الأول) وكري�ستيانو رون��ال��دو (ال�ث��ال��ث)،
وقدرت دخله من الراتب واملكاف�آت وما يح�صل عليه
من خارج امل�ستطيل الأخ�ضر ،بنحو  11مليون جنيه
ا�سرتليني �سنوياً.
وما يزيد على روات��ب نيمار� ،أن��ه وقع عقوداً مع
 11من الرعاة البارزين ،يف ظل تزايد �شهرته �سريعاً
م��ن �سن ال�سابعة ع�شرة وحتى ال�ي��وم ،حيث إ�ن��ه يف
�آذار  2011وقع عقداً ملدة  11عاماً مع �شركة «نايكي»
ال�شهرية للمالب�س الريا�ضية ،ويف ال�شهر عينه ،وقع
عقداً مع �شركة «بانا�سونيك» العمالقة مقابل 2.4
مليون دوالر ملدة عامني ووقع عقود رعاية مع عدة
�شركات بارزة مثل «فول�س فاغن» و«ريد بولز».
ويف �أي��ار � 2012صنفت جملة «�سبورتربو» نيمار
ع�ل��ى �أن ��ه �أك�ث�ر ال��ري��ا��ض�ي�ين ت�سويقاً ع�ل��ى م�ستوى
العامل متقدماً على مي�سي ،الذي احتل املركز الثالث،
وكري�ستيانو رونالدو الذي جاء خام�ساً ،ويف ت�شرين
ال �ث��اين امل��ا��ض��ي� ،أن�ت�ج��ت ��ش��رك��ة «ل��ودوك��ا» للدعاية
عالمة جتارية �شخ�صية با�سم نيمار وقمي�صه الذي
يحمل رقم  11يف املنتخب الربازيلي.
و�إذا كان الدافع املادي ال يجرب نيمار على الإقدام
على االحرتاف الأوروب��ي ،ف�إن بع�ض اخلرباء يرون
�أن هناك �أي�ضاً �أ�سباباً فنية جتعل نيمار يف�ضل البقاء
يف ناديه �سانتو�س ،على رغم ابتعاده هذا املو�سم عن
البطوالت ،ورمبا يبقى يف الربازيل حتى انتهاء ك�أ�س
العامل املقبلة  2014التي ت�ست�ضيفها بالده.
ويقول اخلرباء �إن امل�ستوى الذي ظهر به نيمار
يف مباراة �إنكلرتا ا ألخ�يرة ،ي�ؤكد جم��دداً �أن��ه يف كل
مرة يواجه فيها مناف�سني ي�ضيقون عليه امل�ساحات
ويلتزمون معه بالرقابة الل�صيقة ،ف�إنه يجد �صعوبة
يف التعامل معهم ،وه��و م��ا ح��دث يف «ك��وب��ا �أم�يرك��ا
 ،»2011ويف دورة لندن الأوملبية ،العام املا�ضي.
وي��رج��ع ج��زء م��ن ه��ذه امل�شكلة �إىل ج��ان��ب فني،
فالكرة الربازيلية هجومية يف الأ�سا�س ،وال يلتزم
امل��داف�ع��ون فيها ب��أ��س�ل��وب ال��دف��اع امل�ت�ق��دم ويكتفون
ب��ال��دف��اع م ��ن اخل �ل ��ف ،مم ��ا ي�ع�ن��ي وج� ��ود م���س��اح��ة
للمهاجمني والعبي خط الو�سط للعب بحرية من
دون �ضغط ،مما ي�سمح لهم باال�ستحواذ والتمرير

منتخب الربازيل

نيمار

وامل��راوغ��ة والت�سديد والتخل�ص م��ن ال��رق��اب��ة ،وهو مقدمهم املدير الفني للمنتخب الربازيلي لوي�س
ا ألم� ��ر ال� ��ذي ل��ن ي �ك��ون م �ت��وف��راً ل�ن�ي�م��ار يف ال�ك��رة فيليبي � �س �ك��والري ،ال ��ذي ي��رى �أن م �ب��اراة إ�ن�ك�ل�ترا
الأوروبية التي تعتمد على ال�ضغط البدين وت�ضييق ا ألخ �ي�رة ج ��اءت يف ت��وق�ي��ت ��س��يء بالن�سبة لنيمار،
وغريه من الالعبني الذين �أنهوا مو�سمهم م�ؤخراً
امل�ساحات على املناف�س.
ويف الوقت عينه ،يرى بع�ض اخل�براء� ،أن هناك يف القارة الالتينية على عك�س الالعبني الإنكليز،
أ�ي���ض�اً ج��ان�ب�اً نف�سياً يف الق�ضية ،فعلى ال��رغ��م من ال��ذي��ن خ��ا��ض��وا ال�ل�ق��اء وه ��م يف ق�م��ة م���س�ت��واه��م يف
متتع نيمار باملوهبة العالية التي تدفع البع�ض �أن منت�صف املو�سم ،وهو الأم��ر ال��ذي �سيكون معكو�ساً
يتوقعوا له ت�ألقاً يقارب جنومية مي�سي ،ف�إن العباً يف لقاء املنتخبني ،يف حزيران املقبل ،حيث �سيكون
من عيّنة نيمار يحتاج للثقة ،وهو ما يفتقده على الالعبون القادمون يف �أوروبا قد �أنهوا املو�سم ،بينما
ما يبدو ،ففي كل مواجهة فردية مع مدافع قوي ��س�ي�ك��ون ال�لاع �ب��ون امل�ح�ل�ي��ون ال�برازي �ل �ي��ون يف �أول
ع�ل��ى امل���س�ت��وى ال�ع��امل��ي ت��رى ن�ي�م��ار ي �ع��اين ،ويعتقد املو�سم.
وي�ضيف �سكوالري �أن ا ألم��ر عينه ينطبق على
البع�ض �أنه ال يتمتع بالثقة الكافية على التغلب على
هذه النوعية من املدافعني ،كما أ�ن��ه يف ظل وجوده الو�ضع يف ك�أ�س العامل التي ت�ست�ضيفها الربازيل،
بالربازيل يعامل كملك متوج لكرة ال�ق��دم ،يف ظل ورمبا يكون هذا هو ال�سبب يف بقاء نيمار يف الربازيل
قدرته على الت�سجيل وامل��راوغ��ة مع توفر امل�ساحة ،ح�ت��ى ن�ه��اي��ة ك ��أ���س ال �ع��امل  ،2014ل�ي�ق��ود منتخب
ال�سامبا للمجد ويعيد �إليه الك�أ�س الغائبة منذ �آخر
مقارنة مما ميكن �أن يتاح له يف الكرة الأوروبية.
ولكن ومع كل هذه ا ألم��ور ،ف��إن نيمار يجد من مرة فاز بها منتخب ال�سامبا يف كوريا واليابان عام
يدافع عن �أ�سباب البقاء يف الربازيل حتى الآن ،ويف .2002
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أبطال أوروبا :جوفنتوس وبايرن في مواجهة «اآلرمادا اإلسبانية»
ب�ع��د �أن �أ� �س �ك��ت ب��ر��ش�ل��ون��ة م�ن�ت�ق��دي��ه يف
م �ب��اراة م �ي�لان ،و� �ض��رب ري ��ال م��دري��د بقوة
�أمام مان�ش�سرت يونايتد ،وبعد اخلروج املهني
للأندية الإنكليزية ،تبدو الكفة الإ�سبانية
راجحة يف ربع نهائي دوري �أبطال �أوروبا.
وب �ق��راءة دقيقة مل��وازي��ن ال �ق��وى ،تتجه
الأن� �ظ ��ار ل�ف��ري�ق��ي ج��وف�ن�ت��و���س الإي �ط��ايل
وبايرن ميونيخ الأمل��اين ،بو�صفهما الأق��در
على مواجهة «الأرم��ادا الإ�سبانية» املتمثلة
بثالث فرق ،هي بر�شلونة والريال وملقة،
والأخري مفاج�أة هذا املو�سم.
وللمرة الأوىل منذ  17عاماً ،لن تتمثل
ال �ك��رة الإن�ك�ل�ي��زي��ة يف امل���س��اب�ق��ة الأوروب �ي��ة
امل��رم��وق��ة ،علماً �أن ت�شل�سي ح��ام��ل اللقب
امل��و��س��م امل��ا��ض��ي ومان�ش�سرت �سيتي خرجا
م��ن دور امل �ج �م��وع��ات ،يف ح�ي�ن حل��ق بهما
مان�ش�سرت ي��ون��اي�ت��د ع�ل��ى ي��د ري ��ال م��دري��د
من الدور الثاين والأر�سنال على يد بايرن
ميونيخ.
و�ستكون مواجهة باري�س �سان جرمان
الفرن�سي مع بر�شلونة الإ��س�ب��اين ،وبايرن
ميونيخ الأمل ��اين م��ع جوفنتو�س الإي�ط��ايل
الأب��رز يف ال��دور ربع النهائي ،أ�م��ا املباراتان
الأخريان فتجمعان ملقة الإ�سباين مفاج�أة
املو�سم مع برو�سيا دورمتوند بطل �أملانيا يف
املو�سمني املا�ضيني ،وريال مدريد الإ�سباين
مع غلطة �سراي الرتكي.
و�سيخو�ض �سان جرمان املباراة الأوىل
على ملعبه بارك دي بران�س يف غياب هدافه
ال�سويدي زالتان ابراهيموفيت�ش؛ املوقوف
مباراتني �إثر طرده يف مباراة الذهاب �ضد
فالن�سيا الإ��س�ب��اين يف ال��دور ال�سابق ،وقد
غاب عن لقاء الإياب �ضد الفريق الإ�سباين،
يف امل �ق��اب��ل ،ف � ��إن ب��ر��ش�ل��ون��ة �أ� �س �ك��ت جميع
النقاد الذين اعتربوا ب�أنه انتهى ،خ�صو�صاً
بعد خ�سارته يف ذه��اب ال ��دور ال�سابق �ضد
ميالن  ،2-0لكنه انتف�ض ب�شكل رائع وقلب
الطاولة على مناف�سه �إي��اب�اً بقيادة النجم
الأرج�ن�ت�ي�ن��ي ال �ف��ذ ل�ي��ون�ي��ل م�ي���س��ي؛ ال��ذي
�سجل ثنائية رائعة ليقود فريقه �إىل ن�صر
مدو برباعية نظيفة.
وب��ال�ن���س�ب��ة �إىل م� �ب ��اراة ري � ��ال م��دري��د
وغلطة �سراي ،ف�إن مهاجم الأخري العاجي
ديدييه دروغبا �سيواجه مدربه ال�سابق يف
ت�شل�سي الربتغايل جوزيه مورينيو ،والأمر
ن�ف���س��ه ي�ن�ط�ب��ق ع �ل��ى � �ص��ان��ع �أل �ع ��اب غلطة
��س��راي الهولندي ال��دويل وي�سلي �سنايدر
ال��ذي عمل ب��إ��ش��راف مورينيو عندما كان
يف �صفوف ا إلن�تر الإيطايل ،و�ساهم ب�شكل
كبري يف فوز الفريق بثالثية تاريخية عام
( 2010ال��دوري والك�أ�س املحليان ودوري
�أبطال �أوروبا).
وي�سعى ري��ال م��دري��د �إىل �إح ��راز لقبه
العا�شر والأول منذ عام  ،2002يف حني ي�أمل
م��وري�ن�ي��و يف �أن ي�صبح �أول م ��درب يحرز
ال�ل�ق��ب ال �ق��اري امل��رم��وق م��ع ث�لاث��ة �أن��دي��ة
خمتلفة ،بعد �أن حقق الإجن ��از م��ع بورتو
عام  2004ومع الإن�تر عام  ،2010علماً �أنه
يتقا�سم الرقم القيا�سي حالياً مع املدربني
ال�ن�م���س��اوي ال��راح��ل ارن���س��ت ه��اب��ل (�أح ��رز

جوفنتو�س

بايرن ميونيخ

ريال مدريد

بر�شلونة

ال�ل�ق��ب م��ع ف�ي�ن��ورد ال�ه��ول�ن��دي وه��ام�ب��ورغ
الأمل� � � ��اين) ،والأمل � � ��اين اومت � ��ار هي�ستفيلد
(�أحرزه مع دورمتوند وبايرن ميونيخ).
وتبدو الكفة مت�ساوية بني بايرن ميونيخ
وجوفنتو�س ،وكان الفريق البافاري مر�شحاً
بقوة لإحراز اللقب ،لكن �سقوطه على �أر�ضه
أ�م ��ام الأر� �س �ن��ال  2-0ر��س��م ع�لام��ة ا�ستفهام
ك �ب�ي�رة ح ��ول ق ��درت ��ه يف رف ��ع ال �ك ��أ���س ذات
الأذنني الكبريتني ،لكنه يبقى فريقاً خبرياً
يعرف من �أين ت�ؤكل الكتف� ،أما جوفنتو�س
العائد بقوة �إىل ال�ساحة الأوروبية ،فهو �أحد
فريقني مل يخ�سرا بعد يف ه��ذه امل�سابقة يف
املو�سم احلايل ،وميتاز ب�صالبة دفاعية كونه
ي�ضم معظم �أف��راد املنتخب الإي�ط��ايل،
بالإ�ضافة �إىل وج��ود احلار�س العمالق
جانلويجي بوفون.
�صراع ثالثي
ب� �ق ��راءة ت��اري �خ �ي��ة ،جن��د �أن ه�ن��اك
�صراعاً �ساخناً ب�ين الأن��دي��ة الإ�سبانية
والإيطالية والإنكليزية على البطولة،
حيث �إن �أندية ال��دول الثالثة ح�صدت
ت �ق��ري �ب �اً ث �ل �ث��ي أ�ل� �ق ��اب ال �ب �ط��ول��ة منذ
ان�ط�لاق�ه��ا ،ف��الإ� �س �ب��ان �أ� �ص �ح��اب امل�ق��ام
الرفيع بـ 13لقباً ،يليهم الطليان بـ،12
ث��م ا إلن �ك �ل �ي��ز بـ ،11ث��م ت ��أت��ي الأن��دي��ة
الأمل��ان�ي��ة والهولندية بـ 6ب�ط��والت لكل

م�ن�ه�م��ا ،و� 4أل �ق��اب ل�ل�ف��رق ال�برت�غ��ال�ي��ة ،ثم �أل�ق��اب بواقع لقبني لكل فريق ،ودخ��ل على
لقب واح��د لفرق فرن�سا ورومانيا و�صربيا خ��ط امل�ن��اف���س��ة بلقبني �أي���ض�اً ف��ري��ق بنفيكا
وا�سكوتلندا.
ال�ب�رت �غ��ايل ،وه ��و �أول ب�ط��ل ب�ع��د خما�سية
وك��ان��ت ال�ب��داي��ة م��ع ال�ن��ادي امللكي ال��ذي الريال.
ح�صد  5بطوالت متتالية� ،أول�ه��ا كانت عام
و� �ش �ه ��دت ال �� �س �ت �ي �ن��ات ح �� �ص��ول ال �ف��رق
 1956ح�ين ف��از على رمي����س الفرن�سي يف الإن �ك �ل �ي ��زي ��ة ع �ل��ى �أول ل �ق��ب ع ��ن ط��ري��ق
امل �ب��اراة النهائية ( ،)3 - 4و�سيطر بعدها مان�ش�سرت يونايتد ،وح�صد كل من ال�سلتيك
الريال على البطوالت املتبقية يف خم�سينات اال�سكوتلندي وفينورد الهولندي �أي�ضاً �أول
القرن املا�ضي.
�أل�ق��اب�ه��م ،و�أب ��ى ري��ال م��دري��د �أن مت��ر حقبة
وجائت حقبة ال�ستينات لت�شهد �صراعاً ال�ستينات دون احل�صول على لقبه ال�ساد�س.
ب��رت�غ��ال�ي�اً – �إي�ط��ال�ي�اً ،ح�ي��ث متكنت ال�ف��رق
و� �ش �ه��دت ال���س�ب�ع�ي�ن��ات � �ص��راع �اً م��ن ن��وع
الإي� �ط ��ال� �ي ��ة م �ت �م �ث �ل��ة يف ف��ري �ق��ي م��دي �ن��ة �آخ��ر بني ف��رق �إنكلرتا و�أملانيا وهولندا ،مع
ميالنو (ميالن وا إلن�تر) من حتقيق �أربعة اختفاء تام للعمالقني الإ�سباين والإيطايل،
�إذ حققت الأن��دي��ة الإنكليزية � 4أل�ق��اب
والأمل��ان �ي��ة وال �ه��ول �ن��دي��ة � 3أل �ق ��اب لكل
م�ن�ه�م��ا ،ويف ال�ث�م��ان�ي�ن��ات ع��اد ال�ع�م�لاق
الإيطايل بثالثة �ألقاب يف ظل مناف�سة
ق��وي��ة م��ن الإن �ك �ل �ي��ز ب�ن�ف����س ال �ع��دد من
برنامج ربع النهائي
الأل � �ق� ��اب م ��ع ل �ق��ب ل �ك��ل م ��ن الأن ��دي ��ة
الأمل ��ان� �ي ��ة وال �ه��ول �ن��دي��ة وال��روم��ان �ي��ة
ملقة (�إ�سبانيا)  -برو�سيا دورمتوند (�أملانيا)
والربتغالية.
(تركيا)
ريال مدريد (�إ�سبانيا)  -غلطة �سراي
وج ��اءت الت�سعينات لت�شهد ظهور
إ�سبانيا)
�
(
بر�شلونة
باري�س �سان جرمان (فرن�سا) -
�أبطال جدد ،حيث حقق الفريق املغمور
إيطاليا)
�
(
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تقام مباريات الذهاب
 ،1991وان�ضم بر�شلونة الإ�سباين �إىل
 9و 10منه.
ق��ائ�م��ة الأب �ط��ال ب ��إح ��رازه بن�سخة ،92
وع��اد الفريق امللكي للواجهة بح�صوله
ع�ل��ى ب�ط��ول�ت�ين ،ك�م��ا ح���ص�ل��ت الأن��دي��ة

الفرن�سية على لقبها الأول وال��وح�ي��د عن
ط��ري��ق مر�سيليا ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ل�ق��ب لكل
من دورمتوند الأمل��اين وميالن وجوفنتو�س
الإي �ط��ال �ي�ي�ن ،ول �ق��ب مل��ان���ش���س�تر ي��ون��اي�ت��د،
ول �ق��ب لأج ��اك �� ��س �أم� ��� �س�ت�ردام ال �ه��ول �ن��دي،
وت�ستحق ف�ترة الت�سعينات �أن يطلق عليها
بداية ال�شهرة واملجد ل��دوري �أبطال �أوروب��ا،
�إذ �شهدت تغيري �شكل وا��س��م البطولة من
الأن��دي��ة �أب �ط��ال ال ��دوري �إىل دوري أ�ب�ط��ال
�أوروب ��ا ،وطبق لأول م��رة نظام املجموعات،
الأمر الذي �أك�سب البطولة �شهرة ومناف�سة
�أو�سع على م�ستوى القارة العجوز ،بل على
م�ستوى العامل.
م��ع ا ألل�ف�ي��ة اجل��دي��دة ،ع��اد ال���ص��راع �إىل
الثالثي ال�شهري «�إ�سبانيا� ،إيطاليا� ،إنكلرتا»،
�إذ ح�صلت الأندية الإ�سبانية على � 4ألقاب،
والإيطالية والإنكليزية على  3أ�ل�ق��اب لكل
منهما ،ولقب واح��د لكل من بايرن ميونخ
ا ألمل��اين وبورتو الربتغايل ،و�شهدت الألفية
اجلديدة ت�ألق بر�شلونة بثالثة �ألقاب جعلته
يتزعم الفرق املتوجة يف الألفية اجلديدة..
وال�س�ؤال الذي يُطرح ،هل �سي�ستمر ال�صراع
تقليدياً �أم �ستظهر ق��وى جديدة للمناف�سة
على اللقب؟ وهل �ستلعب �أم��وال القطريني
دوراً يف ظهور �أبطال جدد ،ال �سيما بعد �شراء
فريق باري�س �سان جرمان الفرن�سي؟

جالل قبطان
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كاريكاتير

امرأة متزوجة من خمسة أشقاء
تعي�ش الهندية راج��و فريما ( 21عاماً) مع �أزواجها اخلم�سة
الأ�شقاء يف غرفة واحدة يفرت�شون فيها احل�صائر على الأر�ض.
تق�ضي الأم ليلة مع كل زوج على التوايل ،وهي ال تعلم بال�ضبط
�أيَّ الأ�شقاء اخلم�سة هو والد طفلها الوحيد البالغ من العمر (18
�شهراً).
ال���زواج من الأ�شقاء هو تقليد ق��دمي تتبعه قرية هندو�سية
�صغرية بالقرب من ده��رادون؛ �شمال الهند ،يق�ضي ب���أن تتزوج
املر�أة جميع �إخوة زوجها الأول ،وما يزال هذا التقليد م َّتبعاً عند
بع�ض العائالت ،خ�صو�صاً يف املناطق التي يكرث فيها عدد الذكور
عن الإناث.
و ُي��ع��ت��ق��د �أن ه����ذا ال��ت��ق��ل��ي��د ن�����ش أ��� م���ن م��ل��ح��م��ة م��اه��اب��ه��ارات��ا
ال�سن�سكريتية ال�شهرية ،التي تروي ق�صة زواج دروبادي؛ ابنة ملك
البان�شا خلم�سة �أ�شقاء ،و ُيعتقد �أي�ضاً �أن هذا التقليد و�سيلة حلفظ
الأرا�ضي الزراعية يف الأ�سرة.
ويف مقابلة �صحفية ،قالت الزوجة «راجو» �إنها �شعرت ببع�ض
الإحراج يف البداية ،لكنها اعتادت على الأمر ،وهي ال ّ
تف�ضل �أياً من
�أزواجها على الآخر.
تزوجت «راج��و» من زوجها الأول «ج��ودو» قبل �أربع �سنوات يف
عر�س تقليدي هندو�سي ،وبعدها تزوجت �أخاه «بايجو» ( 32عاماً)،

وبعده «�سان رام» ( 28عاماً) ،تاله «جوبال» ( 26عاماً) ،و�أخ�يراً
«ديني�ش» ( 19عاماً) ،والذي تزوجها مبا�شرة بعد بلوغه �سن الـ.18
ويقول الأزواج �إنهم ال ي�شعرون بالغرية من بع�ضهم ،ويعي�شون
كعائلة كبرية �سعيدة.
وذك���رت «راج����و» �أن��ه��ا توقعت ال����زواج م��ن �أ���ش��ق��اء زوج��ه��ا ،لأن
والدتها اتبعت نف�س التقليد وتزوجت من ثالثة �أ�شقاء.

مذيعة تقرأ خطبتها كـ«خبر عاجل»
ق����ر�أت م��ذي��ع��ة ع��ل��ى ق��ن��اة حملية يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ،خ�براً
عاج ًال عرب ال�شا�شة املو�ضوعة �أمامها ،غري مدركة �أنها تقر�أ يف
الواقع ن�صاً كتبه حبيبها ليطلب يدها للزواج.
وكانت جوليان بافليكا ،وهي مذيعة على قناة (فوك�س )54
يف مدينة هانت�سفيل بوالية �أالباما ،تقر�أ الن�شرة الإخبارية،
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

حني ورد خرب عاجل على ال�شا�شة �أمامها ،فتابعت القراءة
قائل ًة« :علمت قناة فوك�س  54للت ّو �أن مقدمة ن�شرة �أخبار
يف هانت�سفيل� ،سيتم طلب يدها للزواج مبا�شر ًة على الهواء
الآن» ..و���س��رع��ان م��ا ظهر حبيبها على �شا�شة التلفزيون،
وطلب منها الزواج ..فوافقت.

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

ع ــند وجـ ــود مـ�شـك ـلــة فـي التوزيع الرجاء االت�صال:

بريوت امل�صيطبة � -شارع عثمان بن عفان  -بناية العرت  -ط - 1هاتف - 01/360807 :فاك�س - 01/368256 :بريد �إلكرتوين:

هاتف01/666314 :
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