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 2000مقاتل من مزارع شبعا إلى سورية
أ�ك��د م�صدر ع�سكري يف دول��ة خليجية �أن «�إ�سرائيل» دخلت مبا�شرة على خط
الأزم��ة يف �سورية ،وقامت م�ؤخراً بتجهيز الطريق املمتد من اجل��والن �إىل مزارع
�شبعا.
من جهته ،قال م�س�ؤول ع�سكري يف «املعار�ضة ال�سورية»� ،إن الرتتيبات اللوج�ستية
جارية لإدخال ما يقارب الـ 2000ع�سكري �إىل �سورية عرب مزارع �شبعا خالل الأ�سابيع
القليلة املقبلة ،كا�شفاً �أن غالبيتهم من اجلن�سيّات امل�صرية واليمنية والتون�سية.
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ماذا سمع ميقاتي من الغرب؟

االفتتاحية

بين «الكيماوي» ..والشهيد البوطي
دأبت وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة ،العربية والغربية،
على تسليط الضوء على احتمال أن يكون النظام السوري قد
استعمل أسلحة كيميائية في حربه ضد المسلحين ،محذرة إياه
من عواقب استعمال هذا النوع من األسلحة ضد الشعب السوري،
مع العلم ّأن النظام نفسه أعلن عبر الخارجية السورية ،أن سورية
لم ولن تستعمل أسلحة َّ
محرمة ضد شعبها.
ُ
أطلق صاروخ يحمل مواد كيميائية على مدينة حلب ،ما أدى
إلى وقوع إصابات واختناقات بين المدنيين ،وقد كشفت األقمار
الصناعية الروسية عن مكان إطالق الصاروخ؛ في منطقة يسيطر
عليها اإلرهاب المتدفق عبر الحدود التركية .عندها ،تقدمت
الخارجية السورية عبر القنوات الدبلوماسية برسالة إلى األمم
المتحدة إلجراء تحقيق جدي ،بهدف الكشف عن هوية مطلقي
والمواد التي يحتويها ،عبر تشكيل لجنة مستقلة ..في
الصاروخ ُ
ّ
المحصلة ،ضبطت المجموعات اإلرهابية متلبسة بجرم استعمال
أسلحة َّ
محرمة دوليًا.
ّ
عطلت أميركا الطلب السوري ،واكتفت بالطلب من األمين العام
لألمم المتحدة بقراءة بيان إدانة فقطّ ،
وصرح مسؤول أميركي بارز
بأن لدى الواليات المتحدة إشارات قوية إلى عدم استخدام أسلحة
كيميائية في سورية ،فوصف مندوب سورية إلى األمم المتحدة؛
بشار الجعفري ،ما يجري في أروقة األمم المتحدة ومنظمة حقوق
اإلنسان بالمؤامرة الكبرى على سورية.
في هذه األثناء ،اغتيل عالم الدين السوري الكبير العالمة
ّ
المقرب من النظام ،بتفجير انتحاري
محمد سعيد رمضان البوطي،
وسط دمشق ،ما ّ
سبب صدمة قوية عند مختلف شرائح الشعب
السوري والعربي واإلسالمي ،ليكشف الوجه الحقيقي لإلرهاب
القادم من تركيا ،والمدعوم من دول الخليج العربي ،ال سيما قطر
والسعودية.
وك��ان الشهيد البوطي قد ق� ّ�دم فتوى شرعية مع مجموعة
العربي
من العلماء َالمسلمين ،بضرورة اعتبار االلتحاق بالجيش
َ
السوري فرض عين على المقيم داخل األراضي السورية ،وفرض
كفاية على من هم خارج األراضي السورية ،بهدف الدفاع عن
سورية َووحدة أراضيها بوجه اإلرهاب والفكر التكفيري.
وق��د ّ
تعرض البوطي النتقادات واسعة من «اإلسالميين
المتأمركين» ،لوقوفه إلى جانب الجيش العربي السوري ،ومع
رسالة التوحيد ونبذ العنف ووجوب الدفاع عن سورية واحدة
َّ
موحدة ،والكشف عن الوجه الحقيقي للمؤامرة ضد سورية ،تحت
ما يسمى زورًا وبهتانًا «الجهاد».
ُص َّمت آذان منظمة المؤتمر اإلسالمي ،وسكت اتحاد علماء
المنظمات اإلسالمية.
المسلمين ،وكافة ُ
نحن في زم��ن تستباح فيه كل الممنوعات والمحظورات
والمحرمات؛ من استعمال أسلحة كيميائية ،وقتل علماء دين،
بهدف ضرب قوى الممانعة وحركات المقاومة في منطقتنا
العربية ،ونحن العروبيين ال سبيل لنا إال المقاومة والصمود حتى
َ
النفس األخير ،كما فعل العالمة الشهيد البوطي رحمه الله.
رفعت بدوي
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أسباب وخفايا االستقالة الميقاتية
م��ن املبكر ج��داً الإح��اط��ة الكاملة ب�أ�سباب
ا�ستقالة الرئي�س جنيب ميقاتي ،و�سرب �أغوارها
ال �ع �م �ي �ق��ة ،خ �� �ص��و� �ص �اً م ��ا ج ��رى يف ال�ي��وم�ين
الأخ�يري��ن ،ال ب��ل ال�ساعات الأخ�ي�رة م��ن عمر
احلكومة امليقاتية ،ال�ت��ي ك��ان «ال�ن��ق والنقار»
ال�سمة البارزة فيها على ح�ساب «كلنا للعمل».
ل �ع��ل ال��رئ �ي ����س م�ي�ق��ات��ي ال� ��ذي و� �ض��ع خطة
م�ب�رجم��ة ل �� �ص�ي�رورة ا��س�ت�ق��ال�ت��ه م ��ن ت��وق�ي�ت�ه��ا
و�إخراجها ،تعمّد يف ال�شهرين الأخريين �إحداث
حالة من اجلفاء يف العالقة مع الأكرثية� ،شملت
«ح��زب اهلل» و«ال�ت�ي��ار الوطني احل��ر» ،والرئي�س
بري على وجه اخل�صو�ص ،رغم الود الظاهر �أمام
عد�سات الكامريات ،وذلك ب�شكل مفتعَل مل يكن
أ�ح��د ليلم�سه ب�شكل وا��ض��ح ،إ�من��ا تعمّد وتق�صّ د
ت�أ�سي�س ر�ؤيا جديدة تتكامل تراكمياً ،و�صو ًال �إىل
االخرتاق املنتظَ ر باخرتاع �شمّاعة داخلية لإخفاء
الأ� �س �ب��اب احلقيقية ب��ال�ت�ك��اف��ل وال�ت���ض��ام��ن مع
رئي�س اجلمهورية مي�شال �سليمان والنائب وليد
جنبالط ،علماً �أن مراقبة وتتبّع هذا ال�سيناريو
مبرتكزاته ال�صلبة ،ال تت�صل ب�شماعات الداخل
فح�سب ،كق�صة ال�ت�م��دي��د ل �ل��واء أ�� �ش��رف ري�ف��ي،
وت�شكيل هيئة الإ�شراف على االنتخابات النيابية،
مم��ا �سمعه ميقاتي يف الآون ��ة الأخ�ي�رة من
ب��ل ّ
الغرب وبع�ض العرب.
ي �ق��ول ��س�ي��ا��س��ي ب � ��ارز يف جم�ل����س خ��ا���ص،
�إن الأ��س�ب��اب الكامنة ت�ع��ود �إىل زي��ارة ق��ام بها
ميقاتي �إىل لندن وباري�س قبل م�دّة ،وحتدّث
�إىل وليم هيغ؛ وزير خارجية بريطانيا ،ولوران
ف��اب�ي��و���س؛ وزي��ر خ��ارج�ي��ة فرن�سا ،و�سمع من
االثنني كالماً مفاده �أنه �آن �أوان االف�تراق يف
حكومة يج�سّ د فيها «حزب اهلل» نقطة املركز.
ت �� �ض��اف �إىل ذل ��ك «و� �ش��و� �ش��ات» ال���س�ف�يرة
الأم�ي�رك �ي��ة يف ب�ي��روت امل �� �س �ت �م��رة ،وم ��ا نقله
ول �ي��د ج �ن �ب�لاط ع��ن م �� �س ��ؤول � �س �ع��ودي ب��ارز
مفاده �أن الأو�ضاع يف املنطقة �ستتغيرّ  ،وهناك
ا� �س �ت �ح �ق��اق��ات م�ق�ب�ل��ة ق ��د ي �ك��ون ل �ب �ن��ان �أح ��د
م�سارحها ..عندها �أدرك الرئي�س ميقاتي �أن
ا�ستقالة ت�أتي الآن �أف�ضل من الغد ،وهو �أهون
ال�شرور ،واتقا ًء ون�أياً بالنف�س للهرب من واقع
ق��د ي�ك��ون م ��أزوم �اً وغ�ي�ر ق ��ادر ع�ل��ى حت� ّم�ل��ه..
ور�أى خبري يف ال�سيا�سة اللبنانية �أن املخاطر
التي يكون قد ا�ست�شعرها �أو �أُب�ل��غ بها ،هي يف
احلقيقة وليدة م�شاعر �شخ�صية دفينة يتحكّم
بها الرجل ،و�أهمها مهاراته الذاتية يف ميدان
العمل ال�سيا�سي اليومي� ،أو يف عالقاته العامة.
�إذاً ،قدّم الرئي�س ميقاتي للبنانيني �صناعة
مبتكَرة هي «خلطة اال�ستقالة» ،موارياً ومازجاً

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

جنبالط عن مسؤول
سعودي بارز :األوضاع
في المنطقة ستتغيّر..
وقد يكون لبنان مسرحًا

��س�ل���س�ل��ة م ��ن ال �ع��وام��ل امل �ح �ل �ي��ة واخل��ارج �ي��ة
ال�شخ�صية وال�سيا�سية واملذهبية وامل�ستقبلية،
وحم��او ًال ا�ستثمار ب�أق�صى م��ا ميكن ك��ل هذه
العوامل يف وقت واحد ليبتعد عن الك�أ�س املُرّة
لو مل يقدم على خطوته تلك ،مطلقاً العنان
لتف�سريات وغمو�ض يعتقد هو �أنها قد ت�ساهم
يف حتويل اخل�سارة �إىل ربح.
�أمّا يف مو�ضوع اللواء ريفي ،فيعتقد �سيا�سي
أ�ك�ثري �أنها قد تكون ال�سبب الأ��س��ا���س ،ومعه
«هيئة الإ�شراف» هي العامل الأقوى ،من دون
�إغفال العامل اخلارجي ،لأن ممار�سة عامني
يف العمل احلكومي بر�أيه ،كانت �صعبة ومتعبة،
لكن رغ��م ذل��ك ما من �شك �أن احلكومة هذه
�أ ّم�ن��ت ال�سلم الأه�ل��ي باحلد الأدن��ى ،وباعتقاد
ه��ذا ال�سيا�سي ف ��إن �أو��ض��اع�اً �صعبة م �رّت بها
البالد ،وا�ستحقاقات مهمّة ،كتمويل املحكمة

ال��دول�ي��ة ومقتل ال�ل��واء و��س��ام احل�سن� ،إال �أن
احلكومة امليقاتية مل تهتز ،وبقيت متما�سكة،
فلماذا الآن؟ ه��ل ك��ان الرئي�س ميقاتي يريد
�صفقة �سيا�سية مع «حزب اهلل» والرئي�س برّي
والعماد مي�شال عون؟
من جانبه ،ي��رى أ�ح��د ال��وزراء يف احلكومة
امل�ستقيلة� ،أن ال��رج��ل ك��ان فع ًال ي��و ّد �أن يحكم
حتى �إج��راء االنتخابات النيابية ،لكن الأزم��ة
ال�سورية فاج�أته و�صعّبت عليه املهمّة ،ونتيجة
ت���ص��ارع ال�ن�ف��وذ يف امل�ن�ط�ق��ة ،ان�ع�ك����س ه��ذا على
الداخل وعلى احلكومة ،و�صار عليه �أن ي�سري
ب�ين الأل �غ��ام ،فالرئي�س ميقاتي ل��دي��ه �شركات
و�أم � ��وال ط��ائ�ل��ة يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ال يريد
�أن يخ�سرها م��ن أ�ج��ل م��وق��ف ،ف�ب��د�أ مب�سايرة
«ت�ي��ار امل�ستقبل» ،ورف����ض ط�ل�ب��ات إ�ق��ال��ة ريفي
واحل�سن ،ث ّم و�ضع م�يرزا م�ست�شاراً له ،ف� ً
ضال
عن حتمّ�سه ال��دائ��م لتمويل املحكمة الدولية،
و�إع�ط��اء دات��ا االت�صاالت لفرع املعلومات ،رغم
�أن «تيار امل�ستقبل» مل يعجبه العجب ،و�أخ�يراً
ولي�س �آخراً ،ان�سجامه التام مع الرئي�س مي�شال
��س�ل�ي�م��ان وال �ن��ائ��ب ول �ي��د ج�ن�ب�لاط يف ال ��ر�ؤى
وال�سيا�سات ،كل ه��ذه الأم��ور جمتمعة و�ضعت
الرئي�س ميقاتي يف موقف غري متوازن ،و�أدخلت
البلد يف امل�أزق الذي من املرجّ ح �أن ي�ستمر �أ�شهراً
طويلة انتظاراً لت�سوية �إقليمية واتفاق �أمريكي
رو�سي � -إيراين على ترتيب و�ضع املنطقة ،وعلى
ر�أ�سها الو�ضع ال�سوري مفتاح احللول املقبل.

بهاء النابل�سي

همسات
عدم مباالة

الـنــاشـر :شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م

الرئي�سان نبيه بري وجنيب ميقاتي

ف � ��اج � � ��أت ق� � �ي � ��ادة ح� � ��زب اهلل
م� �ن ��دوب ��ي وم� �ف ��و�� �ض ��ي االحت � ��اد
الأوروب � � ��ي وب�ع����ض دب�ل��وم��ا��س�ي��ي
ال �� �س �ف��ارة الأم�ي�رك �ي��ة يف ب�ي�روت
بر ّدة فعلها جتاه ا�ستقالة الرئي�س
جنيب ميقاتي ،خ�صو�صاً �أن بع�ض
الأجوبة وردتهم ب�أن احلزب غري
م�ب��الٍ باال�ستقالة ب�ع��د �أن �سمع
تهديد الرئي�س الأمريكي باراك
�أوب ��ام ��ا خ�ل�ال زي ��ارت ��ه الأخ �ي�رة
ل �ف �ل �� �س �ط�ين امل �ح �ت �ل��ة ،وت �ه��دي��د
ال�سفرية كونيللي.

تلبية خجولة

بعد �إعالن الرئي�س جنيب ميقاتي ا�ستقالة حكومته ،ات�صل مدير مكتبه بجميع
اجلمعيات االجتماعية والثقافية والعائلية والريا�ضية ،وببع�ض ال�شخ�صيات
والقوى التي تتقا�ضى دعماً مالياً ،طالباً منهم احل�ضور �إىل الق�صر احلكومي يف
يلب الدعوة
ب�يروت للتنديد واال�ستنكار ،ولـ«الوقوف �إىل جانب دولته» ،لكن مل ِّ
�سوى عدد قليل ،خ�صو�صاً من ال�شمال ،ما �أدى �إىل ا�ستياء مدير مكتب ميقاتي،
ف�أعطى �أوامره بعدم الت�صوير وتغطية التحرك لأنه خُ
«مزٍ».

فرعون خائف
تنتاب النائب مي�شال فرعون خم��اوف جدية من خ�سارة موقعه النيابي يف �ضوء
ا�ستطالع للر�أي ق��ام ب� إ�جن��ازه فريق متخ�ص�ص ،بعد قيام خماتري يف الأ�شرفية فك
ارتباطهم بفرعون ،بعدما �شبعوا وعوداً بال حتقّق من جهة ،و�سوء العالقة مع جماعة
احلريري.
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لبنان ..ال حكومة قبل االتفاق على قانون انتخابات
وال انتخابات قبل معرفة اتجاه المعركة في سورية
مل تتفاج�أ الأطراف ال�سيا�سية اللبنانية املختلفة
بتقدمي الرئي�س جنيب ميقاتي ا�ستقالة حكومته،
متذرعاً برف�ض الأكرثية طلبه التمديد للمدير العام
لقوى الأمن الداخلي اللواء �أ�شرف ريفي ،يف اجلل�سة
ذات �ه��ا ال �ت��ي �أع �ل��ن ف�ي�ه��ا رئ�ي����س اجل�م�ه��وري��ة جتميد
ح�ضوره جل�سات جمل�س الوزراء ،بعد ف�شله يف فر�ض
تعيني هيئة للإ�شراف على االنتخابات النيابية وفق
قانون ال�ستني.
كل التطورات التي �سبقت تلك اخلطوة بيّنت �أن
ميقاتي يتجه نحو «الن�أي» بنف�سه عن ال�صراع الذي
ي�شتد يف الداخل وعلى التخوم ،وهو �صاحب الفكرة
بالأ�سا�س ،وال يُالم الرجل �إذا عرف حدّه ووقف عنده،
وك��ان الأم��ر يحتاج �إىل خمرج �سيا�سي لهذا «الن�أي»،
ف�ك��ان م��ا ���سُ �م��ي «�أ� �ش ��رف» و«�إ�� �ش ��راف» ،خ���ص��و��ص�اً �أن
املواقف من هاتني الق�ضيتني كانت وا�ضحة وحا�سمة
ب��رف���ض�ه�م��ا م��ن ق�ب��ل الأك�ث�ري ��ة ال�ن�ي��اب�ي��ة ،م��ا جعل
الإ�صرار عليهما مرادفاً للموقف امل�سبق بتجميد عمل
احلكومة �أو «تطيريها».
�أو� �س��اط �سيا�سية ذات �صلة ت��و�ّ��ض��ح �أن �أط ��راف
الأك�ثري��ة (حلفاء الرئي�س ميقاتي يف احلكومة) مل
ينخدعوا ي��وم�اً ،ومل ي� ّدع��وا �أن حكومة ميقاتي هي
حكومة الثامن من �آذار ،بل كانت ح ًال و�سطاً ،جاءت
بعد �إ�سقاط حكومة �سعد احلريري ،ورف�ض قوى 14
�آذار امل�شاركة يف حكومة واحدة ال يرت�أ�سها احلريري،
واق�ت���ض��ت «و� �س �ط �ي��ة» ال��رئ�ي����س م�ي�ق��ات��ي �أن يحفظ
م�صالح «تيار امل�ستقبل» داخ��ل ال�سلطة؛ من متويل
للمحكمة الدولية ،وحماية كبار املوظفني املح�سوبني
على «التيار» ،وعدم فتح ملف �شهود الزور ...واقت�ضى
ح��ل «ال مي��وت ال��ذئ��ب وال يفنى ال�غ�ن��م» �أن حت�صل
الأط��راف التي ان�شقت عن � 14آذار ودخلت احلكومة،
على ثلث معطل ،عطّ لت فيه الكثري م��ن الق�ضايا،
�أبرزها التعيينات الإدارية ،كما عطّ لت املوقف الوا�ضح
م��ن الأح ��داث ال���س��وري��ة ،ك��ل ذل��ك �ضمن تفهم قوى
الثامن من �آذار حلاجة الرئي�س ميقاتي �إىل الغطاء
ال�شعبي؛ املذهبي ع�م��وم�اً ،والطرابل�سي خ�صو�صاً،
�إ�ضافة �إىل عدم �إحراجه يف ما ي�ضر مب�صاحله املالية
املنت�شرة يف �أ�صقاع العامل.
ت�ضيف الأو�ساط �أن التطورات اخلارجية حتّمت
على ميقاتي مغادرة ال�سفينة ،بعد �أن �أ�صبح املطلب
الأمريكي وا�ضحاً و�صريحاً ب�إخراج «ح��زب اهلل» من
احلكومة ،وهذا ما عبرّ عنه باراك �أوباما خالل زيارته
للكيان ال�صهيوين م�ؤخراً ،كان املطلوب �سابقاً مترير
ال��وق��ت ل�ي��أخ��ذ م���ش��روع ت��دم�ير ��س��وري��ة م ��داه ،والآن
يندفع هذا امل�شروع الأمريكي ،املنفَّذ ب�أيا ٍد �أطل�سية -
خليجية ،يف �أخطر م�ساراته مبا يهدد وح��دة �سورية
و�شعبها.
كذلك ،ك��ان للعامل الداخلي دوره� ،إذ �إن مت�سك

يـقــــال
«نفخ» شدياق

ا��س�ت���ش��اط ب�ع����ض ق ��ادة � 14آذار غ���ض�ب�اً بعدما
هاجمت الإعالمية مي �شدياق مهرجان «البيال»،
ال � ��ذي ج� ��اء ه ��زي�ل� ً
ا ه� ��ذه ال �� �س �ن��ة ،وق� ��د «جت� ��اوز
الأعراف» ،وقال �أحدهم ،وكان من �أ�شد املتحم�سني
لها �سابقاً من حيث ا�ستثمار �إ�صابتها« :معها حق..
نحن كبرّ ناها ونفخناها كثري ..والآن نح�صد نتائج
�أفعالنا».

«النصرة» ..وغاز الكلور
أ�ك��دت القناة الربيطانية الرابعة املتخ�ص�صة
بالتحقيقات امليدانية� ،أن ما ح�صل يف منطقة «خان
الع�سل» بريف حلب يوم الثالثاء املا�ضي هو جمزرة
كيميائية بغاز الكلور ،م�ؤكدة ،ح�سب ال�صور التي
التُقطت من الف�ضاء� ،أن من اقرتفها هي «جبهة
الن�صرة» املرتبطة بتنظيم «القاعدة» العراقي.

نتنياهو يتمنى ..وأردوغان َي ِعد

ال اللواء �أ�شرف ريفي يف طرابل�س
الرئي�س جنيب ميقاتي م�ستقب ً

فشل الهجمة العالمية
في إسقاط الدولة
السورية دفع القوى
الدولية واإلقليمية إلى
التشدد في تشغيل
المنصة اللبنانية

«ت �ي��ار امل���س�ت�ق�ب��ل» وال �ن��ائ��ب ول �ي��د ج�ن�ب�لاط ب�ق��ان��ون
ال�ستني ،مع تزكية ال�سفرية الأمريكية مورا كونيللي
لإجراء االنتخابات يف موعدها ووفق قانون ال�ستني،
ورف�ض «امل�ستقبل» وجنبالط �أي قانون �آخر يقوم على
الن�سبية الوطنية� ،أو الت�صويت الطائفي (م�شروع
ق��ان��ون اللقاء الأرث��وذك���س��ي) ،وك��ذل��ك ع��دم التجديد
للواء ريفي ،مبا يزيل هيمنة «امل�ستقبل» على قوى
الأمن الداخلي ،كان كفي ًال ب�أن ي�ضع الرئي�س ميقاتي
وجهاً لوجه يف معركة ك�سر عظم مع «امل�ستقبل» ،ال
يريدها ميقاتي ،وم��ن امل��ؤك��د �أن��ه يخ�شاها ،ما دفعه
�إىل موا�صلة �سيا�سة «الن�أي بالنف�س» وتقدمي ا�ستقالة
حكومته ،خ�صو�صاً �أن ما �أق��دم عليه ن��ال ا�ستح�سان

زلة لسان
«زلق ل�سان» �أحد الإعالميني الكبار يف حم�ضر �أ�صدقاء له ،عندما
حتدث �أن �سفارة دول��ة غربية �س�ألته عن تكليف �إعالميني يعملون
يف م�ؤ�س�سته للبحث عن حقيقة زيارة القطع احلربية الرو�سية ملرف أ�
بريوت ،فحاول �إ�صالح «الزلقة» بعدما الحظ الده�شة على الوجوه
احلا�ضرة.

أطول من جسر «أكتوبر»
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بعدما ك�شفت ال�صحف الربيطانية والكرواتية النقاب عن اجل�سر
اجلوي الذي ّ
تنظم حركته دول غربية وخليجية ،ف� ً
ضال عن تركيا،
لنقل ال���س�لاح �إىل ��س��وري��ة ع�بر ت��رك�ي��ا والأردن� ،ضبطت �صحيفة
«نيويورك تاميز» نظام الها�شميني احلاكم يف عمان و�شركاءهم يف
تركيا بجرم �إن�شاء �أك�بر ج�سر ج��وي لنقل ال�سالح �إىل املجموعات

«امل�ستقبل» ،الذي بادر رئي�سه �سعد احلريري ،ورئي�س
كتلته النيابية ف��ؤاد ال�سنيورة �إىل االت�صال مبيقاتي
وتهنئته على خطوته ،كما كان لـ«بروباغندا» التم�سك
بريفي وقعها احل�سن على جمهوره يف طرابل�س.
وت��رى الأو��س��اط ال�سيا�سية املتابعة �أن التطورات
ال�سورية الدموية ،وف�شل الهجمة العاملية امل�سلحة
غ��رب�ي�اً وامل�م� َّول��ة ع��رب�ي�اً يف إ���س�ق��اط ال��دول��ة ال�سورية
مب�ؤ�س�ساتها وقيادتها ونظامها ،دفع القوى الدولية
والإقليمية �إىل الت�شدد يف ت�شغيل املن�صة اللبنانية
وحتريكها ،عرب العمل امليداين الذي ي�ضع لبنان بني
خيارين ،هما الن�سخة نف�سها عن اخليار ال��ذي طاملا
نفذه «تيار امل�ستقبل»� :إما �أن يحكم �سعد احلريري،
و�إم� ��ا �أن ت��و��ض��ع ال �ق��وى امل�ت�ط��رف��ة وال�ت�ك�ف�يري��ة يف
م��واج�ه��ة اخل���ص��وم ال�سيا�سيني� ،أم��ا الآن ،فقد بات
االب �ت��زاز �أك�ث�ر خ �ط��راً؛ �إم��ا �أن ت�ق��ام �إم ��ارة تكفريية
متطرفة يف طرابل�س ،و�إما �أن يحكم «�أمري وهابي» هو
�سعد احلريري يف �سراي احلكومة يف بريوت.
ي �ق��ول ال��رئ�ي����س م�ي�ق��ات��ي �إن ا��س�ت�ق��ال�ت��ه لأ��س�ب��اب
�شخ�صية ،لكن من الوا�ضح �أن �سيا�سة «حافة الهاوية»
املعتمدة من قبل ال�سا�سة اللبنانيني ،و�ضعت البالد
�أم��ام منعطف خطري� ،إذ �إن جمموعة ق�ضايا معقدة
ب��ات حلها م��رت�ب�ط�اً ب�سلة واح ��دة ،ف�لا ح�ك��وم��ة قبل
االت �ف��اق ع�ل��ى ق��ان��ون ان�ت�خ��اب��ات ت��واف�ق��ي ،وال ق��ان��ون
انتخابات قبل معرفة اجت��اه املعركة يف �سورية ،ففي
�ضوء ال�ق��ان��ون� ،سيتقرر م��ن يحكم لبنان ،وبانتظار
ذل��ك �سيح�صد ميقاتي على املزيد من املكا�سب ،لأن
عمر حكومة ت�صريف الأعمال قد يكون طوي ًال �أكرث
مما هو متوقع.

عدنان ال�ساحلي

امل�سلحة يف �سورية عرب وكالة املخابرات املركزية « .»CIAوح�سب
�سياق التحقيق ،ك�شف بع�ض اخل�براء الع�سكريني �أن اجل�سراجلوي
هذا هو الأكرب من نوعه يف العامل منذ حرب ت�شرين الأول� /أكتوبر
1973؛ حني قامت وا�شنطن ب�إن�شاء ج�سر جوي لتزويد ال�صهاينة
بالعتاد الع�سكري طيلة �أيام احلرب ،ال�سيما بعد اليوم ال�ساد�س على
اندالعها.

تهميش «اليسار»

علّق �أحد الأركان ال�سابقني يف «الي�سار الدميقراطي» على تهمي�ش
احلركة من قبل احللفاء واملمولني� ،سيما بعد اال�ضطرار �إىل �إقفال
بع�ض املكاتب ب�سبب ال�ضيق املايل ،ورف�ض النائب �أمني وهبة تنفيذ
التزامه بهذا اخل�صو�ص بقوله� :إن م��ن يتنكّر لتاريخه ويحالف
خ�صومه للنكاية� ،أو م��ن �أج��ل امل��ال ،ينكره احلليف امل��رح�ل��ي ،لأن��ه
يتعامل معه كمجرد �أداة مدفوعة الثمن.

طلبت حكومة العدو «الإ�سرائيلية» من نظريتها
الرتكية ،التدخل لدى املعار�ضة ال�سورية امل�سلحة
اخلا�ضعة لو�صايتها م��ن �أج��ل �أن ت�ق��وم الأخ�ي�رة
بال�سيطرة على احلدود ال�سورية  -اللبنانية ،مبا يف
ذلك املعابر ال�شرعية وغري ال�شرعية .وذكر م�صدر
يف حزب «العدالة والتنمية» الرتكي احلاكم ،لأحد
املواقع الإلكرتونية� ،إن رئي�س الوزراء «الإ�سرائيلي»
بنيامني نتنياهو ،وخالل ات�صاله بنظريه الرتكي
ل�ـ«االع�ت��ذار» على جرمية �سفينة «م��رم��رة» ،نزوال
عند ن�صيحة الرئي�س الأمريكي ،متنّى على رجب
طيب �أردوغان التدخل لدى «�إخوان» �سورية وبقية
املجموعات املعار�ضة الأخ��رى من �أج��ل ال�سيطرة
على املعابر احلدودية مع لبنان ،ملنع حزب اهلل من
ا�ستخدامها ال�ستقدام �أ�سلحة وذخائر من �سورية
�أو م��ن إ�ي ��ران ع�بر الأرا� �ض��ي ال���س��وري��ة ،وق��د وعد
�أردوغان نظريه «الإ�سرائيلي» مبحاولة العمل على
هذا الأمر.

تكثيف النشاط السري
ق ��ال ��ت � �ص �ح �ي �ف��ة «وول � �س�ت�ري ��ت ج� ��ورن� ��ال»
الأمريكية� ،إن وكالة املخابرات املركزية الأمريكية
كثّفت ن�ط��اق ن�شاطها ال���س��ري يف ��س��وري��ة ل�صالح
امل�ج�م��وع��ات امل�سلحة ال�ت��اب�ع��ة مل��ا ي�سمى «اجلي�ش
احل ��ر» ،م��ن �أج��ل م�ساعدتها يف مواجهة اجلي�ش
ال �ع��رب��ي ال �� �س��وري .ويف ت�ق��ري��ر ل�ه��ا حت��ت ع�ن��وان
تو�سع دورها يف ال�صراع
«وكالة املخابرات املركزية ّ
ً
ال �� �س��وري» ،ق��ال��ت ال�صحيفة ن�ق�لا ع��ن م�س�ؤولني
أ�م�يرك�ي�ين ح��ال�ي�ين و��س��اب�ق�ين� ،إن ه��ذه امل�ساعدة
تك�شف عن تغيري يف مقاربة الإدارة الأمريكية �إزاء
املعار�ضة ال�سورية.

رسالة لـ«األسعد»
ب�ع��د حم��اول��ة اغ�ت�ي��ال ق��ائ��د م��ا ي�سمى «اجلي�ش
ال�سوري احل��ر»؛ ريا�ض الأ�سعد ،ر�أى �أحد الباحثني
يف «مركز درا�سات و�أبحاث ال�شرق الأدن��ى» يف لندن،
�أن ا�ستهداف الأ�سعد كان بقرار من �أعلى امل�ستويات
يف احلكومة الرتكية و�أجهزة ا�ستخباراتها ،من �أجل
�إ�سكاته ومنعه من ق��ول كل ما يعرف ،ال�سيما على
�صعيد الدور الرتكي  -الأمريكي يف ال�شمال ال�سوري،
إ�� �ض��اف��ة �إىل �أن ال�ت�ف�ج�ير ه��و ر��س��ال��ة ل�ل�أ��س�ع��د بعد
الت�صريح ب�أن جي�شه لن يدعم حكومة غ�سان هيتو.
ي�شار �إىل �أن الأ�سعد كان �أدىل قبل حماولة اغتياله
بحديث حمل فيه على املعار�ضة العميلة ،وزع��م �أنه
«لن يعود بدبابة �أمريكية �إىل �سورية».
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موضوع الغالف
المجموعات «الوهابية» هي الخاسر األكبر

َ
السيناريوهات المحتملة لمرحلة ما بعد استقالة ميقاتي
يعي�ش اللبنانيون ال��ي��وم ف�ترة قلق متزايد
ترافقت مع ا�ستقالة رئي�س احلكومة اللبنانية
جنيب ميقاتي ودخ��ول البالد مرحلة ت�صريف
�أع���م���ال ،ي��ب��دو �أن���ه���ا ���س��ت��ك��ون ط��وي��ل��ة ن���وع���اً م��ا،
خ�صو�صاً بعد الت�أزّم على �صعيد امللف ال�سوري،
الذي ي�شهد تطورات نوعية وهامة.
وب��غ�����ض ال��ن��ظ��ر ع���ن الأ����س���ب���اب ال��ت��ي دف��ع��ت
الرئي�س جنيب ميقاتي �إىل اال�ستقالة ،والتي
ل ّوح فيها م ّرات ع ّدة قبل ذلك ،يبدو من املفيد
الت�أكيد على �أن اال�ستقالة مل تكن لتت ّم لو مل
ي��واف��ق عليها ممثلو ال���دول الغربية ،وال�سفري
ال�����س��ع��ودي يف ل��ب��ن��ان ال����ذي زاره م��ي��ق��ات��ي قبل
اجلل�سة احلكومية ال�شهرية .وه��ك��ذا� ،سمحت
الدول الكربى مليقاتي باملغادرة و�أطلقت �سراحه،
وارتاحت الأكرثية من ابتزاز تعر�ضت له على
م��دى �سنتني ،قامت فيها بـ«بلع امل��و���س» م��رات
ومرات ،حيث �أعطى ميقاتي التيار الغربي �أكرث
يح�صل ل��ه «ت��ي��ار امل�ستقبل» يف
مم��ا ا�ستطاع �أن ّ
من يتحمّل م�س�ؤولية حتويل �شادي املولوي �إىل «بطل» يف نظر م�شجّ عيه؟
�سنني عديدة.
ه��ا ق��د ا���س��ت��ق��ال امل��ي��ق��ات��ي ودخ��ل��ت ال��ب�لاد يف
مرحلة ت�صريف الأعمال ،فما هي ال�سيناريوهات احل���ايل ف�ترة رب��ي��ع ووئ���ام
لبنانيي .ق��د يكون اخلارجية املتدخلة يف امللف ال�سوري ،والتي لها
نْ
املحت َملة للم�ستقبل؟
ه��ذا احل��ل ه��و احل��ل امل���أم��ول ل��دى كثريين من �أذرع ونفوذ يف لبنان.
ال�سيناريو الأول :انفجار ال�ساحة اللبنانية ،اللبنانيني ،لكن دون هذا احلل �صعوبات عديدة،
وه��و �سيناريو ق��د ي��ك��ون أ�ق���رب �إىل ال��واق��ع،
وه����و م���ا ي��ت��خ�� ّوف م��ن��ه ك��ث�ير م���ن ال��ل��ب��ن��ان��ي�ين� ،أه��م��ه��ا ال�����ص��راع امل��ح��ت��دم يف امل��ن��ط��ق��ة ،وت��راب��ط خ�صو�صاً �أن ال�ساحة اللبنانية مفتوحة على
خ�صو�صاً بعد احتدام املعارك يف طرابل�س ،والذي ال�ساحات اللبنانية وال�سورية والعراقية ،حيث �شتى �أنواع التدخالت اخلارجية ومرتبطة ب�شكل
ح�����ص��ل ق��ب��ل ا���س��ت��ق��ال��ة م��ي��ق��ات��ي م��ب��ا���ش��رة ،علماً ال ميكن الو�صل �إىل ح��ل يف �أي �ساحة ،يف ظل وثيق م��ع ال�ساحة ال�سورية ،وب��ال��رغ��م م��ن �أن��ه
�أن اح��ت��دام امل��ع��ارك يف طرابل�س قبيل اجلل�سة ا�شتعال ال�ساحات الأخرى.
ال ُيقلق اللبنانيني كما ال�سيناريو الأول� ،إال �أن
احلكومية ال�شهرية ق��د ي��ك��ون ه��دف��ه ال�ضغط
ال�����س��ي��ن��اري��و ال���ث���ال���ث��� :س��ت��ات��ي��ك��و ،ي�ت�راف���ق لهذا ال�سيناريو تداعيات على االقت�صاد والإدارة،
على احلكومة اللبنانية وعلى الأكرثية للقبول م���ع ب��ع�����ض ال��ت�����ش��ج��ن��ات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة واحل�����وادث وعلى �صعيد تعطيل و�ش ّل البلد وملفاته امل� َّؤجلة
بالتمديد ل��ري��ف��ي ،خ��وف��اً م��ن ان��ف�لات الو�ضع الأم��ن��ي��ة ال��ت��ي ت�ت�راف���ق م���ع ت��وت��ر االو����ض���اع يف منذ ���س��ن��وات .لكن ال�����س���ؤال ال���ذي ي��ط��رح نف�سه
الأمني يف البالد.
�سورية ،و�سخونة اجلبهات يف الداخل ال�سوري ،يف هذا ال�سيناريو :ما الذي �سيتغري؟ فحكومة
بال �شك� ،إن لهذا ال�سيناريو تداعيات كربى وحم�����اوالت ت��ب��دي��ل م���وازي���ن ال���ق���وى ،ويتخلله امليقاتي ،وحتت ذريعة الن�أي بالنف�س ،كانت قد
على ال�ساحة اللبنانية ،وعلى املنطقة ب�أكلمها ،فرتات من الهدوء التي تفر�ضها �أجندات الدول �أدخ��ل��ت ال��ب�لاد يف تعطيل ك��ام��ل ،ون����أت بنف�سها

سيعيش لبنان فترة
سمتها
سياسية قلقة ِ
التشنج السياسي واألمني
الذي لن يصل إلى حد
االنفجار ..وتأجيل كل
الملفات الحيوية

يف ظل ع��دم ت��وازن القوى امليدانية يف الداخل،
لذلك تخ�شى ال��دول الغربية و�أمريكا �أن يكون
ه���ذا االن��ف��ج��ار ح���اف���زاً حل���زب اهلل ل��ل��دف��اع عن
نف�سه وتكرار جتربة «� 7أيار» ،وبعدها ال�سيطرة
�سيخ�سرها �ساحة �إقليمية هامة،
على لبنان ،ما
ّ
ونفوذها يف لبنان ،وهو ما ال ت�ستطيع �أن تقبل
به.
ال�سيناريو ال��ث��اين :ح��وار وان��ف��راج تتبعهما
ح��ك��وم��ة وح����دة وط��ن��ي��ة ،وح��ي��ث ي��ك��ون ال��رب��ي��ع

عن الأمور احلياتية ،وعن �سيادتها االقت�صادية
وال�سيا�سية والأمنية ،و�ش ّرعت الأبواب مفتوحة
للميلي�شيات الأ�صولية ،واجلماعات امل�سلحة لكي
تعيث ف�ساداً ب�أمن املواطنني و�أرزاقهم و�أطفالهم
ولقمة عي�شهم.
يف الواقع ،لقد دخلت املنطقة منذ منت�صف
�آذار املا�ضي ومل���دة ث�لاث��ة �أ�شهر  -نتمنى �أن ال
ي��ت��م مت��دي��ده��ا  -ف�ت�رة �سيا�سية ح��رج��ة ،حيث
�سيحاول كل طرف من �أطراف ال�صراع الدويل
والإقليمي ا�ستعمال كافة و�سائل القوة والنفوذ
لديه لتح�صيل الك ّم الأكرب من �أوراق القوة قبل
اجللو�س �إىل طاولة املفاو�ضات ،وهكذا �سيعي�ش
ل��ب��ن��ان ف�ت�رة ���س��ي��ا���س��ي��ة ق��ل��ق��ة��ِ � ،س��م��ت��ه��ا الت�شنج
ال�����س��ي��ا���س��ي والأم���ن���ي ال����ذي ل���ن ي�����ص��ل �إىل حد
االنفجار ،وت�صريف الأعمال وت�أجيل كل امللفات
احليوية الأخرى.
وه�����ك�����ذا ،ق����د ي���ك���ون اخل���ا����س���ر الأك����ب���ر م��ن
ا�ستقالة احلكومة لي�س ال�شعب اللبناين الذي
�ضاق ذرع��اً ب�سيا�سات رئي�س احلكومة املذهبية
ال�ضيقة ،وال املوظفني ال��ذي��ن ُوع���دوا ب�سل�سلة
تُن�صف ج��ي��وب��ه��م ،وال الأك�ث�ري���ة ال��ت��ي ر�ضخت
البتزاز مل ي�سبق له مثيل ،وال رئي�س احلكومة
يوحد
نف�سه ال��ذي وخ�لال �سنتني ا�ستطاع �أن ّ
ال��ل��ب��ن��ان��ي�ين ���ض��د ���س��ي��ا���س��ات��ه ،وي��ج��م��ع��ه��م على
الرغبة برحيله ..بالفعل� ،إن اخلا�سر الأكرب هو
املجموعات «الوهابية الأ�صولية» التي دعمها
رئي�س احلكومة معنوياً و�سيا�سياً ،ف���أومل على
�شرف �إرهاب ّييها وب ّر�أها حني اعتدت على اجلي�ش
اللبناين ،وق�� ِل��ق عليها عندما ا�صطفّ ال�شعب
اللبناين بكافة طوائفه و أ�ح��زاب��ه �ضد �إجرامها
يف عر�سال.

د .ليلى نقوال الرحباين

تــصـفــيــة الحســابــات الـسـعــوديـــة – الـقــطــريــــة تـبــــ
�أنقرة  -الثبات

هل حماولة اغتيال ريا�ض الأ�سعد ت�صفية ح�سابات داخلية بني املعار�ضات ال�سورية؟

انفلت ال�صراع القطري  -ال�سعودي داخل املعار�ضة ال�سورية،
حتى بانت تداعياته �إىل العلن على ل�سان املعار�ضني الذين باتوا
يتحدثون �صراحة يف جل�ساتهم اخلا�صة ويف الإع�لام عن «التيار
ال�سعودي» و«التيار القطري» من دون �أي حتفظات.
وقد ظهر هذا اخلالف على �أ�شده بعد �أن قامت قطر بانقالب
على تفاهمها مع ال�سعودية حول ا�سم «رئي�س احلكومة»� ،إذ تخّ لت
املف�ضل ريا�ض حجاب ،مقابل تخلي قطر
ال�سعودية عن مر�شحها َّ
و«الإخوان» عن مر�شحهم ل�صالح م�صطفى �أ�سعد ،لكن القطريني
انقلبوا على تفاهمهم مع ال�سعودية با�ستدعاء الأع�ضاء يف الثانية
ف��ج��راً للت�صويت على ان��ت��خ��اب غ�سان هيتو؛ امل��ع��روف بعالقاته
الوثيقة جداً مع «الإخوان» والأمريكيني والأوروبيني.
وك���ان ال���رد ال�����س��ع��ودي ���س��ري��ع��اً ،ف��ق��د ان�سحب �أع�����ض��اء «ال��ت��ي��ار
ال�����س��ع��ودي» م��ن االئ��ت�لاف جم ّمدين ع�ضويتهم ،حتى �أن �سهري
الأت���ا����س���ي ن��ائ��ب رئ��ي�����س االئ���ت�ل�اف ال��ت��ي �أب�����دت ف��رح��ت��ه��ا ���ص��ب��اح��اً
بانتخاب هيتو والتقطت ال�����ص��ورة ال��ت��ذك��اري��ة م��ع��ه ،م��ا لبثت �أن
جمدت ع�ضويتها بعد الظهر «احتجاجاً على طريقة انتخابه»،
وذهب ال�سعوديون �إىل �أبعد من ذلك؛ بال�ضغط املبا�شر على قادة
اجلماعات امل�سلحة ملنعها من التعاون مع هيتو ،فكان �أن تر ّيث
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أحداث األسبوع
استبدلت عنوان «القضية الفلسطينية» بـ«السالم مع إسرائيل»

ً
قمة الدوحة ترفع علم االنتداب الفرنسي بدال من الوطني السوري
كم كان معبرّ اً ذاك امل�شهد يف قمة قطر،
ح��ي��ن��م��ا ت�����س��م��ح ل��رئ��ي�����س ائ���ت�ل�اف ال���دوح���ة
امل�ستقيل �أحمد معاذ اخلطيب ب�إلقاء كلمة
«���س��وري��ة» و�أم��ام��ه علم االح��ت�لال الفرن�سي
ل�سورية ،ما ي� ّؤ�شر للحال العربي الذي �صار
عليه ،والذي عملت قطر يف �سبيله منذ �أكرث
م��ن ���س��ن��ت�ين؛ حينما ا���ش�ترت م��ن ال�سلطة
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة رئ��ا���س��ة اجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة،
لتو�صلها �إىل مرحلة �أنهت دوره��ا كمنظمة
نْ
العربيي،
�إقليمية تهتم ب��الأم��ن وال�سلم
ول��ت��ت��ح��ول �إىل �أداة يف ت��خ��ري��ب ال��ب��ل��دان
العربية ،على نحو ما ح�صل يف ليبيا ،وعلى
نحو ما تفعل الآن يف �سورية ويف م�صر.
و�إذا كانت قطر ومعها ق�سم فاعل من
امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة مي��ث��ل��ه ب�شكل
خ���ا����ص ج���ن���اح ���س��ع��ود ال��ف��ي�����ص��ل  -ب���ن���در بن
�سلطان ،قد �ضربوا بعر�ض احلائط ميثاق
جامعة ال���دول ال��ع��رب��ي��ة ،ف���إن��ه��م ذه��ب��وا �إىل
�أبعد من ذلك ،من خالل توجيه التهديدات
العلنية وال�سرية للدول العربية ،من �أجل
ع��زل دول���ة مكوِّنة و�أ�سا�سية يف وج���ود هذه
اجلامعة ،خ�صو�صاً �أن امل�شيخات اخلليجية
مل يكن لها وج���ود �أث��ن��اء ت�أ�سي�س اجلامعة
عام  ،1946با�ستثناء ال�سعودية ،فبع�ضها كان
ُيطلق عليها امل�شيخات املت�صاحلة ،وبع�ضها
كان ا�سمه حمميات بريطانية..
وت��ف��ي��د امل���ع���ل���وم���ات ال���ت���ي ت�����س�� ّرب��ت من
م���داوالت قمة ال��دوح��ة� ،أن �ضغوطاً كبرية
ووا���س��ع��ة مل ت��خ�� ُل م��ن ال��ت��ه��دي��دات مور�ست
ع��ل��ى ال��ع��دي��د م���ن ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة��� ،س��واء
امل��ت�رددة ح��ي��ال االن��دف��اع��ة ال��ق��ط��ري��ة لعزل
���س��وري��ة م��ن اجل��ام��ع��ة� ،أو ال��راف�����ض��ة �أ�سا�ساً
لهذا الأمر.

ووفقاً لهذه املعلومات ،ف���إن اجلزائر
والعراق اعرت�ضا ب�شدة على هذا القرار،
ورف�����ض��ا �إح��ل�ال امل��ع��ار���ض��ة حم��ل ال��دول��ة
ال�سورية ،و�إحالل علم االنتداب الفرن�سي
حمل العلم الوطني ال�سوري ،فيما دعت
الأردن �إىل ال�ت�ر ّي���ث يف ه���ذه اخل��ط��وة،
ك��م��ا �أن �سلطنة ع��م��ان مل ت��ك��ن موافقة
على ه��ذا ال��ق��رار ،وك��ذل��ك بع�ض ال��دول
العربية الأخ��رى ،مثل اليمن وجيبوتي،
وموريتانيا وغريها التي تلقّت تهديدات

ـــدأ فــي الـشـمـال الــسـوري
«اجلي�ش احلر» ،ثم �أعلن عدم اعرتافه بهذه احلكومة.
ومبزيد من ال�ضغط ال�سعودي ،ا�ستقال رئي�س االئتالف معاذ اخلطيب،
بعد �أن و�صلت الأم��ور �إىل «اخلطوط احلمر» كما قال يف بيان ا�ستقالته،
ويقول عارفون ببواطن الأمور �إن ال�سبب الأول لال�ستقالة هو �شخ�صي،
بعد �أن �شعر اخلطيب باملهانة من طريقة التعامل معه داخل «االئتالف»
من قبل الأمني العام م�صطفى ال�صباغ؛ رجل قطر الأول ،الذي �أتى بهيتو
بالتعاون مع «الإخ����وان» ،وجاهر بالتقلقل من هيبة اخلطيب ،حتى �أن
مرافقي هيتو دفعوا اخلطيب جانباً لدى خروجه من القاعة حيث عقد
امل�ؤمتر ال�صحفي ،واختفى هيتو فوراً ،فيما بقي اخلطيب يف القاعة ال�سفلى
يتناول الغداء من «البوفيه»� ،أما ال�سبب الثاين فكان ال�ضغط ال�سعودي
الذي �أثمر يف نهاية املطاف تراجعاً قطرياً �سمح برت�ؤّ�س اخلطيب لوفد
املعار�ضة �إىل اجلامعة العربية.
ورغم �أن القطريني وتيارهم يتجنبون ب�شكل وا�ضح توجيه �أي انتقاد
 �أو حتى �إ�شارة � -إىل ال�سعودية ،غري �أن الوقائع على الأر�ض �أوحت بر ّدقطري متثّل مبنع «ال�سعوديني» م��ن العمل ع�بر الأرا���ض��ي الرتكية �أو
يف مناطق النفوذ القطري يف �شمال �سورية ،وت�ضع م�صادر يف املعار�ضة
حماولة اغتيال العقيد ريا�ض الأ�سعد يف خانة «ت�صفية احل�سابات» ،و�إذا
كانت املعار�ضة �أجمعت على اتهام النظام� ،إال �أن طريقة التنفيذ �أوح��ت
بوجود �أيا ٍد قطرية �« -إخوانية» يف هذه العملية التي توحي ببدء معركة
كبرية لت�صفية احل�سابات بني الطرفني.

وا�سعة ا�ضطرتها للموافقة ،ومل ي�سلم
لبنان من ه��ذه التهديدات ،رغ��م موقفه
امل��ع��روف حت��ت ع��ن��وان «ال��ن���أي بالنف�س»،
حيث كان الفتاً قبل �أي��ام من هذه القمة
ال��ت��ه��دي��د ب�سحب ودائ����ع م��ن م�����ص��ارف��ه،
وات��خ��اذ ت��داب�ير �ضد عمالته يف اخلليج،
وال��ت��ي �سرعان م��ا ا�ضطرت �إىل �سحبها
من التداول.
وتفيد م�����ص��ادر دبلوما�سية ع��رب��ي��ة� ،أن
ق��ط��ر خ��ل��ق��ت ���س��اب��ق��ة ال م��ث��ي��ل ل��ه��ا يف عمل
�أي منظمات �إقليمية �أو دول��ي��ة؛ بالتع ّنت
بخرق املواثيق والأع���راف التي حتكم عمل
ه��ذه املنظمات ،فاجلامعة حمكومة ح�سب
ميثاقها ب�أن تكون قراراتها بالإجماع.
وب��ح�����س��ب امل�������ص���ادر ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة يف
ال����دوح����ة ،ف������إن امل�������ش���روع ال��ق��ط��ري حل��ذف
�سورية م��ن اجلامعة ك��اد �أن ينهار ،بعد �أن
�أع��ل��ن �أح��م��د م��ع��اذ اخلطيب ا�ستقالته من
رئ��ا���س��ة ائ��ت�لاف ال���دوح���ة ،وب��ع��د �أن رف�ضت
�أق�سام وا�سعة من املعار�ضات ال�سورية رئا�سة
غ�سان هيتو مبا ت�سمى «احلكومة امل�ؤقتة».
وهنا �سارعت قطر �إىل توجيه تهديدات
مبا�شرة ،بك�شف �سجالت ووثائق عن الأموال
التي يتقا�ضاها ه�ؤالء لقاء خدماتهم حللف
�أع���داء ال��دول��ة الوطنية ال�سورية ،وملفات
�أخالقية ،بالإ�ضافة �إىل ر�سائل دموية ،كان
�أبرزها حماولة قتل ريا�ض الأ�سعد ،بعد �أن
�أعلن الناطق با�سم ما ي�سمى «اجلي�ش احلر»
رف�ضه لهيتو.
وح�سب امل�صدر الدبلوما�سي يف الدوحة،
ف����إن ال��ت��ح��ل��ي�لات ت��ك�ثر ع��ن اق��ت�راب موعد
احل����رب الإق��ل��ي��م��ي��ة ال��دول��ي��ة لالنق�ضا�ض
على الدولة الوطنية ال�سورية ،م�ستنداً �إىل
الت�صعيد اخلطري لقطر �ضد �سورية ،كدولة
ودور ق���وم���ي ،م���ذ ّك���راً مب���ا ك�����ش��ف��ت��ه و���س��ائ��ل
الإع�لام الأمريكية عن ال�سالح وامل�سلحني
الذين ي���و َّردون �إىل �سورية ،وي�ست�شهد مبا

�أوردت�������ه «ن���ي���وي���ورك ت���امي���ز» ع���ن م�����س��اع��دة
�أمريكا لقطر وال�سعودية وتركيا يف �إر�سال
�آالف الأط��ن��ان من الأ�سلحة والذخائر �إىل
الداخل ال�سوري ،ومبا ك�شفته �صحف عربية
حم�سوبة على ال��دول اخلليجية عن �إر�سال
�آالف املقاتلني العرب والأفارقة والآ�سيويني
وال��غ��رب��ي�ين �إىل ���س��وري��ة ،م��ع��ت�براً �أن زي���ارة
�أوب��ام��ا �إىل املنطقة ،والتي ا�ستهلها بزيارة
ف��ل�����س��ط�ين امل��ح��ت��ل��ة ،وم���ا أُ�جن�����ز م���ن �إخ����راج
للم�صاحلة الرتكية « -الإ�سرائيلية» ،التي
�أع��ط��ت ج��رع��ة دع���م حل��ل��ف �أع�����داء ���س��وري��ة،

قطر هددت
«الخطيب» بكشف
وثائق مالية وملفات
أخالقية للمعارضين
السوريين ..فتراجع
عن استقالته

ُترجم ب�أحد �أ�شكاله يف قمة الدوحة.
�أمام هذا الواقع تكرث الأ�سئلة حول دور
حلفاء دم�شق يف مواجهة الهجمة املو�سعة
واملتجددة ب�أ�شكال خمتلفة �ضد �سورية.
ي��ج��ي��ب م�����ص��در م ّ��ط��ل��ع ع��ل��ى ال��ت��ط��ورات
ب�����ش��ك��ل دق���ي���ق ،ف�ي�رى ك��م��ا �أن ح��ل��ف �أع����داء
�سورية واملقاومة ير�سم ويخطط ،ف�إن حلفاء
دم�شق ر���س��م��وا للحرب يف املنطقة معادلة
دقيقة تقوم على الآتي:

معادلة ر�سمها قائد الثورة الإ�سالمية
الإيرانية ال�سيد على خامنئي ب�أن �أي حرب
يعني م�سح تل �أبيب وحيفا من الوجود.
م��ا أ�ع��ل��ن��ه ق��ائ��د امل��ق��اوم��ة ال�سيد ح�سن
ن�صر اهلل ب�أن املقاومة متتلك كل ما حتتاجه
يف امليدان.
ما �سبق للرئي�س ب�شار الأ�سد �أن �أعلنه
بعد �أ�شهر قليلة من انطالق العدوان على
�سورية ،ب�أن احلرب على �سورية تعني تغيري
وجه املنطقة والعامل.
فما هي الرتجمة العملية لهذه املعادلة؟
ح�����س��ب ه���ذا امل�����ص��در ،ف�����إن ح��ل��ف أ�ع����داء
�سورية يف م�أزق كبري ،من دون �أن يعني ذلك
أ�ن��ه هُ��زم �أو تفكك ،لكنه �أب���داً ل��ن ي�ستطيع
�أن يهزم الدولة الوطنية ال�سورية التي من
رحمها ين� أش� ت��وازن دويل جديد �سي�سهم يف
�إر�ساء ال�سالم العاملي ،ويلغي �سيادة القطب
الواحد ويعدده على النحو الآتي:
 قمة دول الربيك�س الأخ�ي�رة التي �أعلنتاجت���اه���ه���ا ل���ت���ح��� ّول���ه���ا �إىل ح���ل���ف ���س��ي��ا���س��ي
واق��ت�����ص��ادي ،و�إع�ل�ان���ه���ا �إن�����ش��اء ب��ن��ك دويل
ب���ر�أ����س���م���ال �أ ّويل ق��ي��م��ت��ه  50م��ل��ي��ار دوالر
مل�ساعدة االقت�صادات املتعرثة ،ومنع ا�ستئثار
��ي�ْي� ب��دول العامل
ال�صندوق والبنك ال��دول نْ
املحتاجة ،وفر�ض �شروطهما عليها ،وتبادل
ال�سلع بالأ�سعار الوطنية لكل دولة ،والتح ّول
�إىل حلف ا�سرتاتيجي مينع الهيمنة العاملية
الأحادية.
 تهديد كوريا ال�شمالية بق�صف القواعدالأم�ي�رك���ي���ة يف ج����زر ه������اواي ب��ال�����ص��وراي��خ
ال��ن��ووي��ة ،ب��ع��د �أن �سبق ل��ه��ا �إج����راء م��ن��اورة
نووية ،وا�ضطرار �أمريكا وكوريا اجلنوبية
واليابان لالنهزام �أمامها.
 ت���ق���دُّم �إي�����ران ع��ل��م��ي��اً ون���ووي���اً وع�����س��ك��ري��اً،وا�ستمرارها يف جتاربها النووية العلمية.
 �صمود ال��دول��ة الوطنية ال�����س��وري��ة ،رغمتعدد و�سائل احلرب عليها.
 تزايد قوة املقاومة يف لبنان ،رغم الهجمةاملحلية والإقليمية.
 �صمود العراق يف وجه ال�ضغوط الأمريكيةواخلليجية.
ال يعني ذل���ك ،ح�سب امل�����ص��در� ،أن حلف
أ�ع��داء �سورية قد رمى �سالحه ،فهو �سيلج أ�
�إىل ك��ث�ير م��ن اخل����راب وال���دم���ار وامل����وت يف
�سورية ،كما ح�صل م�ؤخراً باغتيال ال�شهيد
ال���ع�ل�ام���ة ال�����ش��ي��خ حم��م��د ���س��ع��ي��د رم�����ض��ان
ال���ب���وط���ي ،وب�����إط��ل�اق ق���ذائ���ف ال���ه���اون على
املدنيني وامل�ؤ�س�سات الإعالمية..
يف امل��ح���ّ��ص��ل��ة ،ه���ذا احل��ل��ف ال�����ش��ي��ط��اين
ا�ستهلك تقريباً ك��ل �أوراق���ه التي تتمثل يف
ت�سليح املعار�ضات ،وا�ستجالب امل�سلحني من
ك��ل ال��دن��ي��ا ،وا�ستعمال ال�سالح الكيميائي،
و�أخرياً الإعالن عن حكومة للمعار�ضة.
ماذا بعد؟
رمب���ا اجل����واب ال��وا���ض��ح ج���اء م��ن القمة
العربية ،التي ا�ستبدلت �صبيحة انعقادها
م���ن ج�����دول �أع���م���ال���ه���ا ع����ن����وان« :ال��ق�����ض��ي��ة
الفل�سطينية» بعنوان «ال�سالم مع �إ�سرائيل»!

�أحمد زين الدين
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لبنانيات
صهيونية أوباما ..واغتيال البوطي
من الخطير ،ال بل من المعيب ،إذا كان للعيب اعتبار أخالقي
بعد ،أن تمر جولة الرئيس األميركي على بعض الدول العربية بال
ردود أو أفعال على قدر األقذار التي عجن بها باراك أوباما مفاهيمه
لـ«الحرية» ،بحيث اعتبر أن «حلم الحرية وجد أخيرًا تعبيره الكامل في
فكرة الصهيونية» ،والصهيونية لمن فاته االطالع على مكوناتها
وأفعالها ،مصنفة حركة عنصرية ،وهكذا كانت في تصنيفات األمم
المتحدة حتى أمد قريب.
ألم يحرك هذا القول الخطير للصهيوني أوباما أدعياء الثقافة
في العالم العربي واإلسالمي ،بغض النظر عن الحلف السياسي مع
الكيان الصهيوني المنشئ على أرض فلسطين السليبة؟
الدعوة للمثقفين ليس بهدف التصدي لخطاب أوباما الناضح
بالعنصرية ،بقدر ما هو واجب وض��رورة لمنع اختالط المفاهيم،
وإنتاج مفهوم جديد هجين ،كالثقافة القاتلة لألخالق والقيم
التي تروجها أميركا على أساس أنها الخلطة السحرية للحرية
والديمقراطية ،وهي ذات مضمون قوام الشر فيه أعلى من منسوب
الخير بكثير.
هل من المصادفة أن يتزامن خطاب أوباما عن حرية سورية،
وطبعًا من ضمن المفهوم الصهيوني الذي يعتنقه ،مع اغتيال
رجل العلم والفكر والوقار ،وصوت الحق والدين والحوار ،والمناهض
للصهيونية الشهيد الشيخ محمد سعيد البوطي في محرابه داخل
جامع اإليمان؟
من المؤكد أنها ليست مصادفة ،فاغتيال شخصية من هذا
عال جدًا ،بوهم أن إزاحة هذه
الوزن تستوجب قرارًا على مستوى ٍ
القامات تُ ضعف الرئيس األسد ،وتجعله مطواعًا للمخطط الجهنمي
الهادف إلى تدمير سورية.
وجه آخر من وجوه الصهيونية أو المتصهينين الذين وُ لدوا
مسلمين ،مثل أحمد معاذ الخطيب؛ الدمية القطرية األميركية ،فهو
لم يخجل بأن يتهم النظام بأنه وراء االغتيال ،أما الحجة فهي من
عجينة الكذب المعتمدة في الحركة الصهيونية ،بأن تفعل الشنائع
وتتهم خصمك أو غريمك.
أيجوز السماح ب��أن تخترق الصهيونية ثقافتنا إل��ى هذه
المنطقة الحرام؟ أين أدعياء اإلسالم من االعتداء على بيوت الله؛
قتالً وتدميرًا واغتيا ًال للعلماء؟ وأين «المتأسلمون» الذين استولوا
على الحراكات العربية وأمسكوا السلطات ،من خطاب أوباما ،إلى
اغتيال علماء المسلمين ،السيما الذين أقرنوا العلم بالعمل ،ولم
يركنوا قاعدين إلى األمل؟!
لم يعد جائزًا المسامحة مع الصمم ،ألنها في األساس مسألة
أخالقية ،والمطلوب صيانتها من الصهيونية ،وعلى قدر العزم تأتي
العزائم.

يون�س

خروج ميقاتي يفتح الباب أمام شخصيات
ُ ّ
سنية جديدة لدخول نادي رؤساء الحكومات
قد تكون ا�ستقالة الرئي�س جنيب ميقاتي من رئا�سة احلكومة لل�سلطة الثالثة ..وبالرغم م��ن ذل��ك يطالب الرئي�س ميقاتي
خطوة غري مدرو�سة ،ولن ت�أتي نتائجها كما كان ينتظر ،فقد ّظن بتمديد والية «مدير قوى الأمن».
�أن تلويحه باال�ستقالة قبل �إعالنها �سيدفع بفريق الثامن من �آذار
قد تكون عدم موافقة احلكومة لطلب التمديد للواء ريفي
التم�سك به يف هذا الظرف الإقليمي الدقيق ،وبالتايل املوافقة ذريعة غري مقنعة ال�ستقالة ميقاتي ،وقد تكون جاءت تلبية لرغبة
�إىل ّ
على مطالبه وطروحاته� ،أب��رزه��ا التمديد للمدير العام لقوى �إقليمية  -ودولية ،و�إذا كان حقاً �أن الدافع احلقيقي لال�ستقالة هو
الأم��ن الداخلي اللواء �أ�شرف ريفي ،ال��ذي ي��ؤدي دوراً �أمنياً من عدم ا�ستجابة احلكومة لطلب رئي�س احلكومة التمديد لريفي،
امل�ؤكد �أنه يتخطى احلدود اللبنانية ،و�أنه بات جزءاً من منطومة فهذا يعني �أن هناك تكام ًال يف الأدوار بينهما ،و�أنهما من�ضويان يف
�أمنية خارجية تن�شط يف لبنان واملنطقة ،وهناك �أدلة دامغة تثبت منظمومة واحدة ،و�أن مهمة الأخري مل تنته بعد.
هذا الأمر ،نذكر منها اثنني:
وب��االن �ت �ق��ال �إىل م��رح�ل��ة م��ا ب�ع��د ح�ك��وم��ة م�ي�ق��ات��ي ال�ث��ان�ي��ة،
�أو ًال :اح�ت�لال «ف��رع امل�ع�ل��وم��ات» يف ق��وى الأم ��ن ملبنى وزارة ُيطرح �س�ؤال لدى ال�سواد الأعظم من اللبنانيني :من �سيخلفه
االت���ص��االت يف منطقة العدليه ،حلماية �شبكة ات���ص��االت تعمل يف الرئا�سة الثالثة؟ خ�صو�صاً �أن حظوظ تكليفه جم��دداً باتت
خ��ارج �سلطة ال��دول��ة ورق��اب�ت�ه��ا ،ث��م رف����ض ال �ل��واء ري�ف��ي لأوام��ر �شبه معدومة ،ال �سيما بعد كالم العماد مي�شال عون الذي قال:
رئي�سه املبا�شر يف حينه وزير الداخلية زياد بارود ،ولأوامر القائد «ن�أمل �أن نلتقي ميقاتي بعد االنتخابات»� ،إ�ضافة �إىل ت�أكيد النائب
الأعلى للقوات امل�سلحة يف البالد رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال امل�ستقلبي حممد احلجار بعدم ت�سمية رئي�س احلكومة امل�ستقيل يف
�سليمان باالن�سحاب من املبنى املذكور ،وتعري�ض البالد لكارثة اال�ست�شارات النيابية امللزمة.
فيما ل��و ت�ط��ور الإ� �ش �ك��ال ب�ين ال��وزي��ر ��ش��رب��ل ن�ح��ا���س والعنا�صر
فهناك �أ�سماء كثرية مطروحة خلالفة الرئي�س ميقاتي ،قد
ً
الأمنية املوجودة يف «مبنى االت�صاالت» �آن��ذاك ،ما ي�ؤكد �أن هذه يكون وزي��ر امل��ال امل�ستقيل حممد ال�صفدي الأوف��ر حظا لأ�سباب
ال�شبكة ُت�ستخدم لأه��داف �أمنية خارجية ،قد تكون ال�ستهداف عدة� ،أبرزها:
اال�ستقرار ال�سوري.
�إع�ل�ان ال�صفدي نيته بعدم الرت�شح لالنتخابات النيابية،
ثانياً�« :إق�ف��ال اللواء ريفي الطريق �أم��ام الق�ضاء» يف ق�ضية وبالتايل يت�سنى له تر ؤ�ُّ�س حكومة من غري ّ
املر�شحني ،ت�شرف على
توقيف الوزير ال�سابق مي�شال �سماحة ،فقد ا�ستبق املدير العام االنتخابات النيابية املرتقبة.
مل ُي�ق��دم «وزي ��ر امل ��ال» على دع��م جم�م��وع��ات «وه��اب�ي��ة»
ل�ق��وى الأم ��ن ال��داخ�ل��ي ق��رار ال�سلطات الق�ضائية ،و�أع�ل��ن عرب
�إح��دى ال�صحف رف�ضه القاطع ا�ستدعاء «ال�شاهد» يف الق�ضية م�سلحة يف طرابل�س ،كالتي مي ّدهما الرئي�س ميقاتي باملال،
ميالد الكفوري لال�ستماع �إىل �إفادته ،ما ي�شكل انتهاكاً فا�ضحاً نذكر منها« :جمموعة �سعد امل�صري» يف باب التبانة ،الأمر
الذي ي�ستفز قوى الثامن من �آذار.
ال ري��ب �أن م�ن���س��وب اخل�ل�اف ب�ين ال�صفدي
وتيار «امل�ستقبل» �أقل بكثري بني الأخري وميقاتي،
ال �سيما �أن ��ه «ارت �ك��ب اخل�ط�ي�ئ��ة ال�ت��ي ال ُتغتفر»
عندما قبِل ت �وليّ رئا�سة احلكومة بعد الرئي�س
�سعد احلريري.
وهكذا يكون ميقاتي قد �أقدم على خطوة غري
مدرو�سة متاماً �أخرجته من ال�سرايا الكبرية ،وقد
ال تعيده �إليها يف املدى املنظور ،خ�صو�صاً يف حال
فوز �أي من فريقي الثامن �أو الرابع ع�شر من �آذار
يف االن�ت�خ��اب��ات املقلبة بغالبية املقاعد النيابية،
ويكون فتح الباب �أم��ام �شخ�صيات ُ�س ّنية جديدة
لدخول نادي ر�ؤ�ساء احلكومات.
م�ؤيدون للوزير حممد ال�صفدي يعلّقون �صوره يف طرابل�س

ح�سان احل�سن

مـواقف
لقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية يف لبنان توقّف عند التطورات
املحلية والإقليمية الأخرية ،فر�أى �أن ا�ستقالة رئي�س احلكومة جنيب ميقاتي
مل تكن يف حملها ،وهي ا�ستقالة م�ستعجلة تخفي وراءها الكثري الذي ال بد �أنه
�سينك�شف يف الأيام املقبلة.
من جهة ثانية ،ا�ستنكر اللقاء اجلرمية الإرهابية التي �أدت �إىل ا�ست�شهاد
العالمة ال�شيخ حممد �سعيد رم�ضان البوطي ،الفت ًا �إىل �أنها تدل على املدى
الذي بلغته امل�ؤامرة واحلرب العاملية على �سورية ،والتي من �أهدافها هو �أن
ي�صبح الإ�سالم �ضد الإ�سالم ،ولي�س طائفة �ضد �أخرى.
احتاد علماء بالد ال�شام قال :عرفنا منذ اللحظة الأوىل لت�أ�سي�س االحتاد
�أن هذا العمل �سيوجه �ضربة قا�سية للم�شروع الأمريكي  -ال�صهيوين ،الذي
يعتمد على �إثارة الفنت يف الدول املحيطة بفل�سطني املحتلة ،وكنا قد عاهدنا
اهلل على �أن جنمع �أمرنا ونواجه هذا املخطط انطالق ًا من بالد ال�شام مهما
غلت الت�ضحيات.

و�أ�ضاف االحتاد يف بيان له� :أن قتل �سماحة رئي�س احتاد علماء بالد ال�شام؛
ال�شهيد ال�شيخ د .حممد �سعيد رم�ضان البوطي تعبري وا�ضح عن الأذى الذي
�أحلقه بهم ،وبالنهج التكفريي ،فبفكره املنري ومنطقه ال�سليم وحجته البالغة
مل ي�ستطيعوا �أن يقارعوه ،ف�أرادوا �إ�سكاته بقتله ،لكن �سيتحول دمه الطاهر لعنة
عليهم تالحقهم �إىل يوم احل�ساب .و�س�أل االحتاد :لكل من �أفتى بقتل عاملنا
ال�شهيد ،هل هكذا در�ستم يف معاهدكم ال�شرعية؟ وهل هكذا يقابَل العلم؟ وهل
هكذا تقارَع احلجة؟ �أمل تعلموا �أي حرمة ارتكبتم خدمة للكيان ال�صهيوين؟
ال�شيخ ماهر حمود لفت �إىل �أن فقيد العلم والإ�سالم ال�شهيد حممد
�سعيد رم�ضان البوطي (رحمه اهلل) قدّم للإ�سالم الكثري الكثري؛ من
علم الدين والتقوى والعلم وا�ستنباط الأحكام� ،إ�ضافة �إىل احلكمة
وال��رزان��ة وال�ه��دوء� ..سائالً :لنفرت�ض �أن��ه �أخط أ� التقدير يف موقفه
ال�سيا�سي من النظام ،ومما ي�سمى «ثورة» ،و�أ�ساء ملن يريد «الإ�صالح»
وملن يريد التغيري ..هل هكذا يكون م�صريه؟!

حركة اجلهاد الإ�سالمي يف فل�سطني نعت العالمة املجاهد ال�شهيد حممد
�سعيد رم�ضان البوطي ،مُدينة عملية االغتيال الإجرامية التي تعر�ض لها
العالمة املجاهد ومعه جمموعة من امل�صلني امل�ؤمنني داخل بيت من بيوت اهلل.
جمعية امل�شاريع اخل�يري��ة الإ��س�لام�ي��ة �أك��دت �أن العمل الإره��اب��ي الذي
ا�ستهدف م�سجد الإمي��ان يف دم�شق ،و�أودى بحياة الع�شرات من الآمنني،
وعلى ر�أ�سهم ال�شيخ الدكتور حممد �سعيد رم�ضان البوطي ،ي�ؤكد من جديد
�أن الإرهابيني املجرمني ال يلتفتون �إىل ما حتدثه �أياديهم من �إرهاق للأرواح
و�إراقة للدماء ،ولو كان يف بيت من بيوت اهلل ،و�أن ما يجري على �أر�ض �سورية
هو فتنة كربى ،واملطلوب و�أدها قبل ا�ستفحالها.
حزب االحتاد قال �إن امتداد اليد املجرمة التي نفّذت الهجوم الإرهابي داخل
م�سجد ،ويف حلقة علم ،حماولة ملنع دائرة الإميان احلقيقي مبفاهيم وتعاليم
الإ�سالم احلنيف الذي جتري حماوالت حثيثة لتغيري تعاليمه ال�صحيحة ،عرب
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ُ
تشكيل الحكومات اللبنانية ..وحكم القوي على الضعيف
� �ص � ّرح ال��رئ �ي ����س م�ي�ق��ات��ي ب �ع��د ا��س�ت�ق��ال�ت��ه ق��ائ�ل ً�ا:
«ارحت��ت ور ّي �ح��ت» ..تنوعت التف�سريات واالج�ت�ه��ادات
حول اخللفيات الكامنة وراء هذه اال�ستقالة ،التي كان
ظاهرها الت�ضامن مع ابن مدينته اللواء �أ�شرف ريفي،
وباطنها ذات �أبعاد حملية و�إقليمية ودولية .
نعم« ،د ّول��وا» دول��ة الرئي�س ميقاتي ،و أ�ي��ن العجب
يف بلد كان وما زال م�سرحاً للدّول ،ي�سرح فيه ال�سفراء
واملُ َلحقون ،وت�سرح فيه الأج�ه��زة الدولية والإقليمية
على ح�سابها ،يف وطن ال حول له وال قوة.
ا�ستقال الرئي�س ميقاتي بكل ب�ساطة ..ا�ستقال من
مركز ي�ستلزم التزاماً ووقوفاً على حدود النار ..ا�ستقال
من مهام يبدو �أنها غدت �صعبة وخطرية ،كمن يرتك
بيتاً �سقفه قد ت�شقق وجدرانه ت�صدّعت وبات بحاجة �إىل
دعامة ،ويبدو أ�ن��ه مل يعد ميتلك الدعم الكايف ليكون
هذه الدعامة.
ك��ان ي��درك الرئي�س ميقاتي عندما ارت�ضى رئا�سة
احلكومة اللبنانية� ،أن املهمة �صعبة ،و�أن الأم��ر لي�س
بنزهة ،وو�ضع بياناً وزارياً وخطة عمل ونال الثقة ،لكنه
ارت�ضى �أن يرتك رئا�سة احلكومة لأ�سباب باتت حتتاج
�إىل تنجيم ،وقد تكون املهام �أ�صعب مما توقع ،ونزاهة
االل�ت��زام بالوطن يف ه��ذه الفرتة تتطلب ت�ضحية �إىل
حد البطولة� ،سيما �أنه غري مُلزم ببيان وزاري ،مل يكن
يوماً �سوى وع��ود عرقوبية ين�سخها ر�ؤ�ساء احلكومات
مداورة ،وخطط العمل حتتمل دائماً الت�أجيل والتجيري
من حكومة �إىل �أخ��رى ،وثقة املجل�س النيابي مل تعد
مو�ضع تقدير نتيجة �أداء غالبية �أع�ضاء هذا املجل�س
الذي يالم�س «�صفر �إجنازات».

الرئي�سان �سعد احلريري وف�ؤاد ال�سنيورة

حمل ميقاتي لقب دول��ة الرئي�س م � ّرت�ين ،لكن
رحيله بهذه الطريقة ي�ضع ع�لام��ات ا�ستفهام على
م�ستقبله �ضمن الئ�ح��ة �صفوف االح�ت�ي��اط لرئا�سة
ر�ض على ما يبدو
�أي حكومة مقبلة ،لأن �أداءه مل ُي ِ
الأقربني والأبعدين ،وتولىّ رئا�سة احلكومة يف دولة
تف ّرخ فيها دويالت ،وال�سكوت املريب من ق َبل حكومته
عن تفريخ هذه الدويالت و�صعوبة �إعادتها �إىل الدولة

م��ن الأم��ور التي دفعت �إىل ا�ستقالة �ستدفع البالد
جم ��دداً �إىل ط��اول��ة «ح ��وار ال �ط��ر� �ش��ان» ،وا��س�ت�ج��داء
اخل��ارج لت�سهيل تكليف رئي�س حكومة ،للدخول بعد
ذلك يف خما�ض الت�شكيل و أ�خ��ذ ر�ضى �أه��ل احل�ص�ص
املك ّر�سةّ ،
ليتمخ�ض اجلبل وي ِلد حكومة.
غريب �أمر فل�سفة املقاولة واملحا�ص�صة عند اجلميع
يف لبنان ،حتى بات تكليف رئي�س للحكومة وك�أنه تلزمي

انتهـاء صـالحيـة «الـنـــأي»
تكليف رئيس للحكومة في
لبنان بات كأنه تلزيم مشروع
خاضع للمناقصات والمزايدات
وحفظ حقوق أهل الحصص

ي�ؤكد م�صدر بارز �أن ا�ستقالة احلكومة امليقاتية لي�ست ب�سبب التمديد ل�ضابط كبري ،وال ب�سبب عدم
�إقرار هيئة الإ�شراف على االنتخابات ،الفتاً �إىل �أن مرجعاً كبرياً �أعلن قبل �أ�سابيع �أمام �أحد املقربني جداً
منه� ،أن احلكومة �سرتحل يف الن�صف الثاين من �شهر �آذار.وي�شري امل�صدر �إىل �أن م�س�ؤو ًال بارزاً يف جمل�س
يرجح �أن يكون رئي�س جلنة العالقات اخلارجية ،وهو �سيا�سي بريطاين خم�ضرم،
العموم الربيطاينَّ ،
كان قد �أبلغ امل�س�ؤولني اللبنانيني بانتهاء �صالحية ما ت�سمى �سيا�سة «الن�أي بالنف�س».
وي�ستغرب هذا امل�صدر ،يف جمال احلديث عن احلكومة ،قول رئي�س حكومة ت�صريف الأعمال جنيب
ميقاتي �إنه ال جمل لت�شكيل احلكومة �إال �إذا عرفنا عنوان املرحلة املقبلة .وهنا يت�ساءل امل�صدر البارز
عن معنى هذا الكالم ،حيث ت�شري املعطيات �إىل �أن لي�س هناك موقف وا�ضح من ال��دول الفاعلة من
التطورات اللبنانية على �شتى امل�ستويات ال�سيا�سية واالقت�صادية والأمنية ،وبالتايل فرمبا كان عنوان
املرحلة املقبلة :املجهول ،ب�سبب �سرعة التطورات الإقليمية والدولية.

مراكز تعليم تكفريية ال تخّ رج �إال �إرهاب ًا ي�شوّه �صورة الإ�سالم وقيمه احل�ضارية
والإن�سانية.
جبهة العمل الإ��س�لام��ي يف لبنان طالبت الدولة اللبنانية ب�ضرورة
و�ضع حد نهائي للأحداث امل�ؤملة يف طرابل�س ،وب�ضرورة العمل على �إجراء
م�صاحلة حقيقية �شاملة حتقن الدماء وتعيد الأو�ضاع �إىل ما كانت عليه
�سابق ًا من تعاون ووئ��ام وت�سامح وت�سابق خلدمة الوطن ،راف�ضة حتويل
طرابل�س �إىل �صندوق بريد دموي خدمة مل�شاريع �إقليمية وخارجية م�شبوهة.
حركة الأم��ة اعتربت �أن املواقف التي �أطلقها الرئي�س الأمريكي باراك
�أوباما خالل جولته يف املنطقة تعبرّ عن ال�سيا�سات الداعمة التي تعتمدها
دولته جتاه الكيان ال�صهيوين ،و�أثبتت �أن �أمريكا �شريك �أ�سا�سي يف ما
يح�صل بفل�سطني املحتلة من انتهاكات للحرمات واملقد�سات ،م�ستغربة عدم
�صدور موقف من اجلامعة العربية ومنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ودول جمل�س

التعاون م�ستكر للدعوة التي �أطلقها �أوباما بتق�سيم فل�سطني �إىل دولتني.
جبهة العمل املقاوم دانت عملية اغتيال رئي�س احتاد علماء بالد ال�شام؛
ال�شهيد العالمة الدكتور ال�شيخ حممد �سعيد رم�ضان البوطي وهو يف حمراب
العبادة والعلم ،م�ؤكدة �أن هذا العمل البعيد عن الإ�سالم والدين واحلق �أتى
نتيجة فتاوى خوارج الع�صر التكفرييني ،وعلماء الإجرام الذين ي�ستبيحون
دماء النا�س و�أعرا�ضهم و�أمالكهم با�سم الدين ،وال�ساكتني عنهم من العلماء
ومن ر�ضي بهذه الفتاوى ،خ�صو�ص ًا �أن ال�شهيد البوطي (رحمه اهلل) كان
عامل ًا رباني ًا مل يدع يف يوم من الأيام �إال �إىل رحمة الإ�سالم واملحبة والت�سامح
والتوادد.
ال�شيخ �صهيب حبلي ر�أى �أن اغتيال ال�شيخ د .حممد �سعيد رم�ضان
البوطي (رحمه اهلل) �سيُظهر حقيقة ال�ث��وار وخلفيتهم الدينية التي
ا�ستخفت بالدماء وا�ستباحت احلرمات وانتهكت امل�ساجد ،لقتل رجل مل

م�شروع خا�ضع للمناق�صات وامل��زاي��دات وحفظ حقوق
�أهل احل�ص�ص ،ف�أتوا بالرئي�س الراحل رفيق احلريري
لأنه مقتدر مادياً ومقاول عاملي ،وتهي�أ لهم �أنه �سيبني
البلد على ح�سابه اخلا�ص ،ورح��ل بعد �إجن��ازات ثمنها
ك ّلف لبنان و�سيكلفه ع�شرات املليارات.
َ
ورِثه الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة بالوكالة ،كم�ؤمتن على
والية عهد؛ بانتظار �أن «يكرب» �سعد ،ف�أكمل ال�سنيورة
�أعمال «مقاولة الباطن» ب�أ�سلوب التبطني َّ
املبطن ،وملأ
بطنه وبطون احلا�شية يف عهد حكوماته التي �سي�شهد
التاريخ ،بعد �أن �شهِدت الأرقام� ،أنها مدر�سة الف�ساد« ،و َع
عينك يا تاجر» ،وما زال يعتلي املنابر بـ«اجلر�أة» نف�سها
ويخطب بـ«الع ّفة».
«ك�بر» �سعد وحمل ال��وط��ن معه يف ط��ائ��رة جتواله
وترحاله ..عامل الوطن وتعامل به ك�إرث �شرعي ،وتهي�أ
له �أ ّن من حقه �إدارة ال�سراي عن ُبعد ،بعيداً عن �أي ر�ؤية
مو�ضوعية ،و�أن��ه ق��ادر على حتريك الأم��ور كما يح ّرك
�أزالم��ه ،و�صدّق نف�سه عندما قطف �أكرب كتلة برملانية،
وقطف رئا�سة حكومة فقط لأنه «ابن الوالد».
ج ّرب نف�سه بالوطن �سعد احلريري كمن يبني بيتاً
من الكرتون ،وكبطل فيلم كرتوين �سقط كرجل من
كرتون توهّم �أن َل َقب «ابن فالن» وحده ٍ
كاف لأن يغدو
الرج ُل كائناً ما كانت �أ�صوله قادراً على �إدارة دفة وطن.
والآن ،وق�ب��ل �أن ت�ل��وح يف الأف ��ق ب ��وادر تكليف �أح��د
ال��رج��ال الناجحني يف حقل امل���ص��ارف وامل ��ال لت�شكيل
احلكومة اجلديدة ،نتذكر �أننا يف لبنان مررنا مبرحلة
يرتجل عن �صهوة «اململكة القاب�ضة»
كنا نتمنى فيها �أن ّ
رج ��ل ي�ح�م��ل اجل�ن���س�ي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،ن�ن�ح�ن��ي اح�ت�رام �اً
ل�شخ�صه ولنجاحاته ،ومل�ؤ�س�ساته اخلريية التي نالت
الطبقة املحتاجة يف لبنان ح�صة م��ن خ�يرات��ه ،لكننا
متنيناه رئي�ساً للحكومة ملجرد �أنه �إمرباطور مال ،ولأن
احلال بلغت بنا درجة املهانة ،و�أن نغدو مت�س ّولني ،و�أن
نت�س ّول على الوطن.
نعم ،نحن �شعب مت�س ّول يف وطن مت�س ّولَ ،ح َكمته
طبقة م��ن امل�ق��اول�ين م��ن الت�سعينيات وح�ت��ى ال�ي��وم..
�أفقرته ،وج ّوعته ،و�أذلته ،فبات يف ال�سيا�سة تابعاً ،ويف
االقت�صاد تابعاً ،ويف الأمن تابعاً ،ويف الكرامة تابعاً ،ومل
يعد لديه ما يبيع لت�سديد ديونه �سوى بقايا كرامة ال
ُت�ص َرف يف م�صرف وال هي بطاقة ائتمان ،يف زمن ح َكمنا
فيه رجال غالبيتهم بال �أمانة وبال �أمان ..

�أمني �أبو را�شد

ُي َر �إال داعي ًا حلقن الدماء ،وحمذر ًا من االجنرار وراء املخططات الغربية
ال�صهيونية.
د� .سمري �صباغ اعترب �أن ا�ستقالة الرئي�س جنيب ميقاتي مل تكن
مفاجئة ،فقد ظهرت بع�ض مالحمها قبل �أيام من اال�ستقالة ،والأ�سباب
التي �أدىل بها رئي�س احلكومة امل�ستقيل واهية و�ضعيفة ،م�ؤكد ًا �أن الأ�سباب
احلقيقية هي �إقليمية ودولية ذات ت�أثري قوي على الداخل.
احلاج ع�صام غندور اعترب �أن ذنب �شهيد الإ�سالم العالمة حممد �سعيد
رم�ضان البوطي أ�ن��ه دعا �إىل حجب الدماء ،و�إىل الوفاق بني املتقاتلني يف
�سورية ،لقناعته ب�أن ما يجري يف �سورية لي�س مل�صلحتها �أو مل�صلحة امل�سلمني،
و�أن الواليات املتحدة الأمريكية متثّل فرعون الع�صر ،وت�ؤمّن م�صالح «�إ�سرائيل»
يف كل حركاتها و�سكناتها ،وال تريد ح ًال توافقي ًا داخ��ل البيت ال�سوري ،بل
فو�ضى عارمة على نحو ما نراه يف «ثورات الربيع العربي».
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مقابلة
«اللقاء األرثوذكسي» قد ّ
يمر بانعقاد أول جلسة نيابية عامة

ُّ
آالن عون :استقالة ميقاتي «تعويمة» طائفية الستقطاب السنة
بع�ض القوى ال�سيا�سية تعمل جدي ًا على �إحياء قانون «ال�ستني»..
النائب وليد جنبالط يقود حمور الو�س��طية املدعوم من قبل الرئي�س
مي�ش��ال �سليم��ان ورئي�س حكومة ت�رصي��ف الأعمال جني��ب ميقاتي..
قانون اللقاء الأرثوذك�سي طريقه �سالكة و�آمنة ت�رشيعي ًا ما مل يح�صل
�أي تواف��ق عل��ى قان��ون بدي��ل ،ولأنه امل��شروع الوحيد ال��ذي يحظى
ب�إجماع القوى امل�سيحية وت�أييد �أكرثية النواب.
جريدة «الثبات» �س�ألت ع�ضو تكتل
التغيري وا إل� �ص�لاح؛ النائب �آالن ع��ون،
ع��ن آ�خ��ر ت �ط��ورات ا ألح� ��داث اللبنانية،
وعن تداعيات ما بعد ا�ستقالة ميقاتي،
ف�ه��ل ل�ب�ن��ان متجه �إىل خ���ض��ات أ�م�ن�ي��ة،
�أم �أن ت ��وازن ال �ق��وى ف�ي��ه ي�ح��اف��ظ على
ا�ستقراره؟ و�إليكم احلوار الآتي:
ا��س�ت�ق��ال��ة رئ �ي ����س احل �ك��وم��ة جنيب
م�ي�ق��ات��ي لي�ست م � ؤ�� �ش��راً أ�ك �ي��داً ل�ت��وجّ ��ه
ل�ب�ن��ان ن�ح��و الأزم� � ��ات امل �ف �ت��وح��ة ،ب ��ر�أي
ال�ن��ائ��ب �آالن ع��ون ،ا ألم ��ور بحاجة �إىل
بع�ض ال��وق��ت الك�ت���ش��اف بو�صلة ت��وجّ ��ه
ا ألح� � ��داث ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،ي �ق��ول« :ان �ت �ظ��ام
احل� �ي ��اة ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة � �ض �م��ن ال �ق��واع��د
ال��د��س�ت��وري��ة ،وال���س�ير ب�ق��ان��ون انتخابي
ج��دي��د م��ن ��ش��أن��ه �ضبط اال��س�ت�ق��رار يف
ال�ب�ل��د ،لأن ال�ت��واف��ق ال�سيا�سي يحفظ
الأمن ويحافظ على الأمان االجتماعي
واالقت�صادي»؛ وي�ضيف ع��ون« :يف حال
م��ال��ت ا ألم ��ور جت��اه م�غ��ام��رات ج��دي��دة،
�ستتعقد ا ألم ��ور و�ستنعك�س �سلباً على
ك��اف��ة م�ستويات اال��س�ت�ق��رار يف ال��وط��ن،
ن�ح��ن ال �ي��وم ب��ان�ت�ظ��ار ا��س�ت�ك�م��ال ت�ب�ل��ور
وج� �ه ��ات ال �ن �ظ��ر ك��اف��ة مل �ع��رف��ة �أي من
االجتاهني �ست�سلكها القوى ال�سيا�سية،
�سيما و�أن البع�ض منها ي�سعى ويعمل
لتمرير قانون ال�ستني االنتخابي».
وهل اقتنع تكتل التغيري والإ�صالح
باحلجج التي �ساقها الرئي�س ميقاتي،
ل �ت�ب�ري��ر ا� �س �ت �ق��ال �ت��ه يف ه � ��ذا ال �ظ��رف
الدقيق؟ ي�شري نائب بعبدا �آالن ع��ون،
�إىل �أن ا إلخ � � ��راج ب ��دا وك� ��أن ��ه ت�ع��ومي��ة
للرئي�س ميقاتي يف ال�شارع ال�سني ،و�أحد
م�ست�شاريه الإعالميني اعترب ب�صريح
ال �ع �ب��ارة م �ن��ذ ع ��دة أ�ي� � ��ام� ،أن م��و��ض��وع
ا�ستقالته� ،أبعد بكثري من م�س�ألة متديد
مدير عام الأمن الداخلي اللواء �أ�شرف
ريفي».
التوافق واحل�سم
عون الذي يخ�شى �أن تكون خللفية
اال�ستقالة �أهداف �أخرى مبيّتة ،ك�أن تكون
ه�ن��اك حم ��اوالت إلع� ��ادة مت��ري��ر ق��ان��ون
ال���س�ت�ين� ،أو إ�� �ض �ع��اف ف��ري��ق الأك�ث�ري��ة،
ي��ر ّد على �س�ؤالنا امل��وج��ه إ�ل�ي��ه ع��ن �سبب
وم�غ��زى ع��دم دع��وة الرئي�س نبيه بري
لعقد جل�سة عامة للنواب ،لإقرار قانون
اللقاء الأرثوذك�سي واالنتهاء نهائياً من
حم��اوالت تذاكي البع�ض ب�إحياء قانون

ال�ستني ،ي��رد ب�الإ��ش��ارة �إىل �أن القانون
والد�ستور يلزماننا كنواب لإلغاء قانون
ال �� �س �ت�ين و إ�ق � � ��رار ق ��ان ��ون آ�خ � ��ر ج��دي��د،
وال �ي��وم ،ب��ر أ�ي��ه ،ال�ق��ان��ون ال ��ذي يحظى
بت�أييد �أغلبية النواب هو م�شروع قانون
الأرث��وذك���س��ي ،وه��ذا ا ألم��ر ��س��واء عجب
البع�ض �أم مل يعجبه ،هو ال��ذي يحظى
بحوز ب�أغلبية النواب ،ومن يعار�ضه عليه
ط��رح ال�ب��دي��ل ..قاطعناه �سائلني :لكن
�ألي�س قانون ال�ستني هو النافذ ،وقانون
الأرثوذك�سي غري النافذ؟ يجيبنا عون
�أن «الرئي�س ب��ري ي�سعى إلت��اح��ة فر�ص

يمتلكنا شعور بأنهم
ينتظرون تغييرًا ما
لصالحهم في سورية..
لتحصين مواقعهم
انتخابيًا وتغيير
المعادلة في الداخل

التوافق قبل التوجه �إىل احل�سم ،لأن��ه
ب��احل���س��م ��س�ي�ف�ت��ح خ�ل�اف �اً م��ع م�ك��ون نْ�ْين
أ�سا�سيي يف البلد ،هما «تيار امل�ستقبل»
نْ
�
و«احل��زب التقدمي ا إل��ش�تراك��ي» ،ولعل
امل�ساعي مل ت�صل بعد �إىل حد الي�أ�س»،
يكمل ع��ون حديثه جلريدة الثبات« :ال
مفر يف نهاية املطاف من جت��اوز قانون
ال�ستني ،وب��ري رغ��م �إعطائه كل الوقت
ال�ل�ازم إلي�ج��اد ق��ان��ون توافقي� ،سي�سري
بقانون اللقاء الأرثوذك�سي �إن مل يتبق
�أمامه �سوى هذا احلل».
وه� � ��ل �أ� � �ص � �ب ��ح م ��و� � �ض ��وع ت ��أج �ي ��ل
االن�ت�خ��اب��ات �أق�ل��ه تقنياً �أم ��راً حمتّماً؟
ي �� �ش�ي�ر ع� � ��ون �إىل �إم� �ك ��ان� �ي ��ة ت ��أج �ي��ل
االنتخابات النيابية لأ�سباب لوج�ستية
ومو�ضوعية ..املهم والأ��س��ا���س االتفاق
ع�ل��ى ق��ان��ون ين�صف ح�ق��وق امل�سيحيني
وي��زي��ل ال �غ�بن ع�ن�ه��م« ،ب ��دل �أن جت��ري
الم �ك ��ان
االن �ت �خ ��اب ��ات يف ح� ��زي� ��ران ،ب � إ
ت�أجيلها عدة �أ�شهر ،املهم �أال يتم تطيري

اال� �س �ت �ح �ق��اق ال ��د� �س �ت ��وري و�أال مي��دد
للمجل�س النيابي» ،وم��اذا لو مت «زرك»
ال�ت�ك�ت��ل ب �� �ض��رورة إ�ج � ��راء االن �ت �خ��اب��ات
النيابية وفق قانون ال�ستني؟ يلفت عون
�إىل �إم�ك��ان�ي��ة عقد جل�سة ع��ام��ة نيابية
لتمرير م�شروع اللقاء الأرث��وذك���س��ي»،
وي�ضيف قائالً« :ب�إمكاننا ا�ستخدام هذه
ال��ورق��ة ،وم��ن يريد �إحراجنا ،ن�ستطيع
إ�ح� ��راج� ��ه ب� � إ
الج� �م ��اع امل �� �س �ي �ح��ي ح��ول
القانون الأرثوذك�سي ،لأنه ال يجوز على
ا إلط�ل��اق رف ����ض ال �ق��ان��ون امل�ت�ف��ق عليه
م�سيحياً و�شيعياً لتمرير قانون يحظى
بت�أييد �أقلية نيابية».

الربيع العربي

ي�ضع ع��ون احل ��راك ال�ع��رب��ي �ضمن
ح ��دي ��ن ،الأول داخ� �ل ��ي أ�� �س��ا� �س��ه ق��رف
ال�شعوب م��ن �أنظمة ا�ستبدادية بالية،
وال� �ث ��اين خ ��ارج ��ي ي���س�ع��ى ل�لا� �س �ت �ف��ادة
م��ن ال�ت�غ�يرات احلا�صلة إلع ��ادة تثبيت
م�صاحله ،يقول ح��ول ال�ش�أن ال�سوري:
«دخ ��ل ال�ع�ن���ص��ر ال��داخ �ل��ي ا إل� �ص�لاح��ي
ال �� �ش �ع �ب��ي ع �ن��ا� �ص��ر �أخ � � ��رى خ��ارج �ي��ة،
ف��اخ�ت�ل�ط��ت ال �ق �� �ض��اي��ا امل �ح �ق��ة ب�ق���ض��اي��ا
�إقليمية ودول �ي��ة ،ف�سعت بع�ض ال��دول
�سحب من �سورية يف احلرب ما مل تعطه
بال�سيا�سة وال�سلم» ،يقول عون« :مبعزل
جنبالط يقود الو�سطية
ع��ن رغ�ب��ات ال�شعب ال���س��وري بالتغيري،
و� �س �ع �ي��ه حت���س�ين ح �ي��ات��ه ال���س�ي��ا��س�ي��ة..
ع � ��ون ال� � ��ذي ي� �ج ��زم ب� �ع ��دم ال �� �س�ير ال �ن �ظ��ام ال �� �س��وري �آخ� � � ٌذ ع �ل��ى ال�ت�غ�ي�ير،
بقانون ال�ستني ،ال يجد تف�سرياً مقنعاً وقادته �أ�صبحوا يدركون �أهمية تعديله
لعدم تقدمي فريق �أ�سا�سي يف البلد كتيار وت �ب��دي �ل��ه ،وال� �ث ��ورة ال �� �س��وري��ة خطفت
«امل�ستقبل» �أي م�شروع انتخابي ج��دي ،الجتاهات �آخرى ،بحيث �أ�صبحت �سورية
يقول« :ميتلكنا �شعور ب�أنهم ينتظرون �ساحة ��ص��راع دول�ي��ة و�إقليمية ،وبحيث
ت� �غ� �ي�ي�راً م� ��ا ل �� �ص��احل �ه��م يف �� �س ��وري ��ة� ،أ�صبحت �أه��داف هذا احل��راك يف �سورية
لتح�صني م��واق�ع�ه��م ان�ت�خ��اب�ي�اً وتغيري خمتلفة مت��ام �اً ع��ن أ�ه� ��داف و أ�ج �ن��دات
امل�ع��ادل��ة يف ال��داخ��ل» ،وم ��اذا ع��ن موقف ال�شعب ال�سوري».
رئي�س اجلمهورية مي�شال �سليمان ،امل�ؤيد
لإجراء االنتخابات النيابية ولو بقانون
لبنان �صورة م�صغرة عن ال�شرق
ال�ستني؟ ي�ق��ول ال�ن��ائ��ب ع��ون« :بالعلن
يتحدث الرئي�س �أنه �ضد قانون ال�ستني،
ي ��أ� �س��ف ع� ��ون ع �ل��ى دخ � ��ول � �س��وري��ة
وبالواقع يعمل لإبقائه ،متاماً كما يفعل مرحلة دوام ��ة العنف امل�ستمرة ،ي�شري
الرئي�س ميقاتي ،وهما مبواقفهما هذه� ،إىل �أن �سفك ال��دم��اء ألك�ثر من �سنتني
يتبعان م��وق��ف ال�ن��ائ��ب جنبالط ال��ذي �أي� �ق ��ظ ال �� �ص ��راع ��ات ال �ط��ائ �ف �ي��ة داخ ��ل
يدير ما تُ�سمى الو�سطية ،وهذا ما ظهر �سورية ،و�أن��ه جعل منها جبهة متقدمة
وا�ضحاً وجلياً ،مع عدم دفاع الرئي�سني لل�صراع الإق�ل�ي�م��ي وال� ��دويل« ،ال �ت��وازن
ع��ن ال�ق��ان��ون امل�ق��دم م��ن قبل احلكومة ،على اجلبهات امليدانية الداخلية وعلى
و� �س �ع �ي �ه �م��ا مت� ��ري� ��ر ق� ��ان� ��ون ال �� �س �ت�ين جبهتي ال �� �ص��راع الإق�ل�ي�م��ي ب�ين إ�ي ��ران
ال ��ذي ي��ر��ض��ي زع�ي��م امل�خ�ت��ارة ويطمئن وال ��دول العربية وال���ص��راع ال��دويل بني
هواج�سه».
رو�سيا و�أمريكا ،من �ش�أنه تعقيد الأمور

و إ�ط��ال��ة عمر الأزم��ة ال�سورية» ،ي�ضيف
عون« :ال ميكن توقع وجهة �سري الأزمة
ال���س��وري��ة ،ا ألم ��ور ب��إم�ك��ان�ه��ا �أن تتطور
�سلباً �أم �إيجاباً ل�صالح النظام �أم املعار�ضة
امل�سلحة».
وم��اذا عن تداعيات الأزم��ة الأمنية
ال�سورية على لبنان؟ يرد عون« :تنامي
ح��رك��ات ال �ق��اع��دة وال �ت �ي��ارات املتطرفة
الإ�سالمية يف �سورية واملنطقة من �ش�أنها
�أن ت�ضر بلبنان ،هذه النماذج التكفريية
خميفة لناحية التفكري واملمار�سة ،نحن
ن���ش��اه��د ون��راق��ب ب�ع����ض ه ��ذه ال�ف�ت��اوى
وه��ذه امل�م��ار��س��ات ال�ت��ي ال يقبل ب�ه��ا �أي
عقل إ�ن���س��اين ،بكثري م��ن ال��ري�ب��ة ،ألن��ه
يف النهاية ،ه��ذه ال�ت�ي��ارات ال�سيا�سية ال
تخوف امل�سيحي والأقليات يف هذا ال�شرق
ف �ق��ط ،إ�من � ��ا ت �خ��وف ك ��ل �آخ � ��ر خمتلف
عنهم ،وحتى ولو كان من �ضمن الطائفة
ال�سنية» ،وي�ضيف ع��ون« :ال ميكن عزل
لبنان عن �سورية ،لأن الأول �إىل حد كبري
�صورة م�صغرة عن املنطقة ،ومن خالل
امل��وزاي�ي��ك ال��ذي ف�ي��ه ،ه��و �أك�ث�ر عر�ضة
للت�أثر ب�أحوالها ،ومن خالل العالقات
ال��وط �ي��دة ال �ت��ي جت�م��ع ب�ع����ض أ�ف��رق��ائ��ه
باملحاور املت�صارعة �سورياً ،من البديهي
�أن ينعك�س ال�صراع الإقليمي عليه� ،سيما
ال�صراع على امل�ستوى املذهبي».
ي�شري ع��ون �إىل �أن �سيا�سة «ال�ن��أي
بالنف�س» عن �أح��داث �سورية وتداعيات
امل �ن �ط �ق��ة ،م��ن � �ش ��أن �ه��ا حت���ص�ين امل�ن��اع��ة
الم� �ك ��ان
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ،ي � �ق ��ول« :ك� � ��ان ب� � إ
التخفيف م��ن آ�ث ��ار وت��داع �ي��ات الأزم ��ة
ال�سورية عليه ،ولكن مع الأ�سف ،بع�ض
اللبنانيني ي��ري��د رب��ط ل�ب�ن��ان ب ��أح��داث
��س��وري��ة ،واال� �س �ت��دراج واخل �ط��ر ال ي��زال
ق ��ائ �م �اً ،ويف ح� ��ال مل ن���س�ت�ط��ع إ�ي �ق��اف
الأم� ��ور ،م��ن املحتمل �أن تنتقل دوام��ة
العنف م��ن �سورية �إىل لبنان وحت��دي��داً
م�س�ألة ال�صراع ال�سني ال�شيعي».
بعبدا
وه ��ل ��ص�ح�ي��ح �أن «ال �ت �ي��ار ال��وط�ن��ي
احلر» وحلفاءه مرتاحون جداً يف ق�ضاء
بعبدا انتخابياً ،يقول النائب �آالن عون:
«يف كال املناطق هناك معارك �سيا�سية،
نحن نح�ضر �أنف�سنا لتناف�س جدي ،نحن
نثق ب�شعبنا وب��أداء فريقنا ال�سيا�سي ،يف
ق���ض��اء ب�ع�ب��دا ح�صل ت�ق��دم ن��وع��ي بعدة
م�ستويات ،وناخبو بعبدا يلحظون ذلك
اجتماعياً و�إمنائياً ،ولكننا اليوم بانتظار
القانون االنتخابي وتق�سيم الدوائر يف
حال تو�سعت تتغري من طبيعة ال�صراع
ال�سيا�سي ،ويف ح��ال اعتماد الن�سبية �أو
الدوائر الكربى ،تدخل جملة معطيات
يف امل� ��و� � �ض� ��وع ،ون� �ح ��ن ن �ت �ح �� �ض��ر ل�ك��ل
االحتماالت».

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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بيروت تكرم قياديين وسياسيين بنصب تذكارية
تحتضن العاصمة بيروت الكثير من
التماثيل والنصب التذكارية لشخصيات
سياسية وتاريخية خلفت وراءها
بصمات ال تمحى ،وقد أعطت هذه
النصب والتماثيل أسماءها للمناطق
التي توسطت ساحاتها ،فبتنا نعرف
الكثير من المناطق بأسماء تمثالها،
كمنطقة بشارة الخوري ،ورياض الصلح.
الن�صب وال�ت�م��اث�ي��ل و��ش��واه��ده��ا لي�ست ول�ي��دة
ال�سنوات الأخرية يف لبنان ،فتمثال ال�شهداء يف �ساحة
الربج يعرب عن املرحلة العثمانية.
ويعد متثال �ساحة ال�شهداء من �أ�شهر التماثيل
يف لبنان على الإط�ل�اق ،وه��و مت�ث��ال يج�سد �شهداء
ال�ساد�س من �أيار الذين �شنقوا ب�أمر من جمال با�شا
ال�سفاح ،وقد �أمر اجلرنال الفرن�سي هرني غورو الذي
�أع�ل��ن دول��ة لبنان الكبري ع��ام  ،1920ب��إق��ام��ة متثال
�سمي الباكيتان ميثل امر�أة م�سلمة و�أخرى م�سيحية
تنتحبان فوق قرب يرمز �إىل مدافن ال�شهداء ،بيد �أن
ه��ذا التمثال نقل م��ن ه�ن��اك� ،إىل متحف �سر�سق يف
بريوت.
ويف ال �� �س��اد���س م ��ن �أي � ��ار  ،1956و� �ض��ع رئ�ي����س
اجل�م�ه��وري��ة ال��راح��ل كميل �شمعون ح�ج��ر ا أل��س��ا���س
لن�صب ال�شهداء اجل��دي��د ،وق��د كلفت بلدية ب�يروت
ال�ن�ح��ات ا إلي �ط��ايل م��اري�ن��و م��ازاك��ورات��ي ال��ذي �صنع
متثا ًال لرئي�س ال��وزراء الراحل ريا�ض ال�صلح ،ب�صنع
متثال جديد لل�شهداء ،ويف العام  1960د�شن الرئي�س
ف�ؤاد �شهاب التمثال اجلديد الذي يرمز �إىل احلرية،
لكن ا ألخ�ي�ر �أ�صيب ب��أ��ض��رار بالغة يف ح��روب لبنان
ون�ق��ل �إىل جامعة ال��روح القد�س يف الك�سليك حيث
عكف خرباء على ترميمه ،و�أعيد �إىل موقعه الأ�صلي
يف ال �ع��ام  ،2004ب�ع��دم��ا ت��رك��ت ف�ي��ه ث�ق��وب �أحدثتها
ر�صا�صات و�شظايا ت��ذك�يراً للنا�س ب ��أه��وال احل��رب،
علهم يعتربون.
ن�صب متنوعة
من يراقب الن�صب التذكارية يف لبنان ،يالحظ
�أنها لي�ست فقط ل�شخ�صيات لبنانية ،ل�سنوات �سابقة
كان متثال الرئي�س امل�صري الراحل جمال عبد النا�صر
يحتل �ساحات كثرية وق��رى وم��دن�اً لبنانية ،وم��ا زال
اليوم يف واجهة منطقة عني املري�سة يف ب�يروت ،حيث
�أ�صبح ج��زءاً �أ�سا�سياً من امل�ك��ان ،و�إن ك��ان له «�شبهاء»
كرث يف مناطق خمتلفة ،فح�ضور متثال نا�صر �إ�شارة
�إىل الوهج العروبي والقومي يف لبنان ،وكان الرئي�س
ال�سابق �أم�ين اجلميل ،وم��ع توليه احل�ك��م� ،أم��ر بنزع

«ب�لاك�ي�ت��ات» ال�ب�رون��ز ال�ت��ي مت�ث��ل مت�ث��ال ج�م��ال عبد
النا�صر ،و�أبدلها بالعلم اللبناين ،لكن حركة � 6شباط
االنقالبية يف العام � 1984أعادتها �إىل قاعدتها قرب
جامع عني  -املري�سة.
وت�ع��ر��ض��ت ب�ع����ض ال�ن���ص��ب ال �ت��ذك��اري��ة للت�شويه
وال �ت �خ��ري��ب ،وم�ن�ه��ا مت �ث��ال ري��ا���ض ال���ص�ل��ح يف و��س��ط
بريوت قبل �أن يتم ترميمه و�إعادته �إىل مكانه ،وكذلك
متثال الرئي�س ب�شارة اخلوري يف منطقة ر�أ�س النبع يف
ب�يروت ،وك��ان مت ت�شييد متاثيل لل�شخ�صيتني اللتني
ج�سدتا امليثاق الوطني ال�شفوي عام � ،1943أي ريا�ض
ال�صلح وب�شارة اخل��وري ،ب�سبب الإجماع الوطني حول
�شخ�صهما ،وعام � ،1996أعيد متثال ريا�ض ال�صلح �إىل
مكانه يف �ساحة ريا�ض ال�صلح ،و�أعيد كذلك و�ضع متثال
جديد لب�شارة اخلوري ،نحته الفنان �أنطوان برباري ،يف
مكان التمثال القدمي على جادة ب�شارة اخلوري.
ويف ��س��اح��ة «��س��ا��س�ين» يف ا أل��ش��رف�ي��ة ،يعلو ن�صب
الرئي�س ب�شري اجلميل الذي اغتيل يف املنطقة نف�سها،

والن�صب ال��ذي مت تد�شينه عام  1983يف �أعلى ه�ضبة
يف الأ�شرفية ه��و م��ن أ�ع�م��ال جمموعة م�صممني من
جامعة الألبا� :آجنا� ،شلهوب ،مانغي وغريهم..
ه��ذا وق��رب ال���س�ف��ارة الكويتية يف ب�ي�روت ،هناك
امل�سلة العمالقة التي قدمتها اجلمهورية اللبنانية
تكرمياً للرئي�س ال�سوري الراحل حافظ الأ�سد.
ي��ذك��ر أ�ن ��ه ق�ب��ل ال �ع��ام  ،2005ك��ان م���ش��روع و�ضع
�أي متثال جديد يف العا�صمة يعترب م�شروعاً �ضخماً
تقريباً م�ستحيالً ،قدّم مارون �صاحلاين؛ مدير جلنة
جربان خليل جربان الوطنية عام  2001م�شروع ت�شييد
متثال يف �ساحة الإ�سكوا ،وهو م�شروع يحتاج لت�صاريح
م��ن ق�ب��ل ك��ل م��ن ��ش��رك��ة ��س��ول�ي��دي��ر ،وب�ل��دي��ة ب�ي�روت،
وحمافظ العا�صمة ،ووزارة الداخلية ،ووزارة الثقافة،
وع��ام  ،2002مت افتتاح هذا التمثال الن�صفي جلربان
يف احلديقة املواجهة ملبنى ا إل��س�ك��وا ،وال�ت��ي �أ�صبحت
ح��دي�ق��ة ج�ب�ران خليل ج�ب�ران ،وال�ت�م�ث��ال م��ن �أع�م��ال
الفنان زافني هادي�شيان.

يف لبنان عموم ًا
ميتاز لبنان بطبيعة جميلة ،و�أهم ما مييزه تلك املناطق ال�سياحية والآثار والرموز التذكارية ،ولعل
التماثيل ال�شخ�صية للقادة واملفكرين وال�سيا�سيني ،لها موقعها الظاهر للعيان واملنت�شرة يف ال�شوارع
وال�ساحات العامة يف خمتلف املناطق� ،إذ تعترب ر�صيداً وطنياً وثروة يفاخر بها لبنان ،كونها جت�سد ال�صور
املعربة عن الأبطال واملنا�ضلني واملبدعني ،الذين تركوا ب�صمات يف �سجل التاريخ.
وتتكون الن�صب يف لبنان من �أربعة أ�ن��واع ،الأول :عبارة عن لوحات رخامية يف موقع �أو بناء تاريخي،
كقلعة را�شيا التي ترمز �إىل املكان الذي اعتقل فيه �أبطال اال�ستقالل عام  ،1943وتخليداَ لهذا املكان ،قامت
الدولة برفع لوحة رخامية عند مدخل القلعة �أرخت فيها تاريخ اعتقالهم.
والنوع الثاين :عبارة عن متثال كامل ،منها متثال ريا�ض ال�صلح يف بريوت ،والأمري فخر الدين الثاين
عند مدخل وزارة الدفاع يف ال�يرزة ،ومتثال ف ��ؤاد �أر��س�لان على طريق ال�شويفات ،ومتثال ال�شاعر خليل
مطران عند مدخل بعلبك اجلنوبي ،ومتثال بيار اجلميل يف بكفيا.
�أما النوع الثالث :فهو متاثيل ن�صفية ،من �أبرزها الأديب جربان خليل جربان يف ب�شري ،والزعيم كمال
جنبالط يف ر�أ�س املنت ،وال�شاعر �أحمد �شوقي يف الربدوين يف زحلة ..وغريها من ن�صب موزعة يف عدد من
ال�شوارع واملناطق ،يف حني ت�شكل املج�سمات والأ�شكال وامل�آثر الفنية النوع الرابع ،كاللوحات الرخامية يف
الثكن الع�سكرية التي حتمل �شهداء اجلي�ش اللبناين ،ون�صب اجلندي املجهول يف منطقة املتحف الذي �أزيح
ال�ستار عنه عام .1949

وعند املدخل ال�شرقي للق�صر احلكومي يف و�سط
ب�ي�روت� ،أزي ��ح ال�ستار ع��ن مت�ث��ال رئي�س وزراء لبنان
الأ�سبق رفيق احلريري يف العام  ،2008ويبلغ ارتفاعه
ث�لاث��ة �أم �ت��ار ورب �ع �اً ،وي��زن نحو  900كيلو غ��رام من
الربونز وهو من �أعمال النحات مازمانيان ،كذلك �أُزيح
ال�ستار عن ن�صب ال�صحايف �سمري ق�صري بعد اغتياله،
وو�ضع الن�صب قرب جريدة النهار.
وب �ع �ي��داً ع ��ن ال �� �س �ي��ا� �س��ة ،ه �ن��اك مت �ث��ال امل �غ�ترب
اللبناين قبالة مرف�أ بريوت ،الذي مت ت�صميمه بطلب
من اجلالية اللبنانية يف املك�سيك يف العام .2007
وت�ط��ال��ب خمتلف الأو� �س��اط اللبنانية منذ وف��اة
من�صور ال��رح�ب��اين يف  13م��ن يناير امل��ا��ض��ي ،ب�إقامة
ن�صب له ولأخيه الراحل عا�صي الرحباين ،يرمز �إىل
العطاءات الفنية الكبرية التي قدمها الأخوان للوطن.
لهذا الن�صب �شواهد على �أزمنتها ،تعرب عن واقع
�سيا�سي وت��اري�خ��ي ،وع��ن اه�ت�م��ام��ات وف�ئ��ات خمتلفة،
لكنها ت�صبح على عالقة باملكان من حولها ،وعلى كل
املارة الذين يطورون عالقة خا�صة مع هذه التماثيل
والن�صب حتى �إنهم يفتقدونها �إن �أزيلت.
وينت�شر يف خمتلف املناطق اللبنانية �أكرث من 500
ن�صب تذكاري يجمع بينها قا�سم م�شرتك هو تكرمي
�أ�صحابها ،لأن �أعمالهم تخطت ذوات�ه��م وعائالتهم
وحتولت حياتهم �إىل منجزات ومثال يحتذى به ،ويف
هذا ا إلط��ار� ،أك��دت �أ�ستاذة العلوم ال�سيا�سية يف جامعة
ب �ي�روت ال �ع��رب �ي��ة؛ ال��دك �ت��ورة ��س�ن��اء ح �م��ودي ،أ�ه�م�ي��ة
الن�صب التذكارية ،كونها و�سيلة تذكري تنتقل �سريتها
وق�ص�صها من جيل �إىل جيل ،لأنها ال�صورة الدائمة
�أمام العيون التي تذكر النا�س بالتاريخ.
وقالت حمودي �إن ال�شخ�صيات التي �أقيمت الن�صب
تخليداً لذكراها ،تعد قدوة يف الوطنية والعلم والتفاين
يف �سبيل اخلدمة العامة ،وتقدمي امل�صلحة العليا على
م�صاحلها ال�شخ�صية ،ور�أت �أن الن�صب ت��ؤك��د ل��زوار
لبنان و�سياحه� ،أن ه��ذا البلد يفخر ب�أبنائه العظماء
ال��ذي��ن ي���ش�ك�ل��ون ث��روت��ه احل�ق�ي�ق�ي��ة ال �ت��ي م�ك�ن�ت��ه من
ال�صمود خالل املراحل ال�صعبة التي �شهدها يف تاريخه.

هنا مرت�ضى
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عربي
جولة أوباما :استمرار العدوان على سورية..
وتصفية قضية فلسطين
جدد الرئي�س الأمريكي ب��اراك �أوباما،
يف �سل�سلة من الت�صريحات ،خالل زيارته
�إىل فل�سطني املحتلة ،والأردن ،كل ما هو
م �ع��روف ع��ن االل �ت ��زام الأم�ي�رك ��ي املطلق
ب��أم��ن «دول��ة �إ��س��رائ�ي��ل» ،واحل�ف��اظ عليها،
و�ضمان تفوقها الع�سكري ،وميكن الزعم
ب �ع��دم وج ��ود م �ف��اج ��أة يف ك��ل م��ا ق��ال��ه� ،إذ
ع��ادة م��ا ي�ك��رر ال��ر ؤ���س��اء الأم�يرك�ي��ون مثل
ه ��ذه ال�ت���ص��ري�ح��ات يف ك��ل م�ن��ا��س�ب��ة ،وه��ي
ت�صريحات م�سندة ب� أ�ف�ع��ال ،تتمثل بدعم
ك��ام��ل ،لكيان االح �ت�لال ،ب��امل��ال وال���س�لاح،
وقد جرى �إح�صاء �أكرث من مئتني وثالثة
وع �� �ش��ري��ن م �ل �ي��ار دوالر م ��ن امل �� �س��اع��دات
ال �ع �� �س �ك��ري��ة ،وغ�ي�ر ال �ع �� �س �ك��ري��ة ،ق��دم�ت�ه��ا
وا�شنطن لل�صهاينة ،منذ �إن���ش��اء كيانهم
الغا�صب على �أر�ض فل�سطني ،ولعل ما ميز
ت�صريحات ال�سيد �أوب��ام��ا ،جرعة عاطفية
فائ�ضة م��ن جهة ،وت�صاغر �أم��ام الزعماء
ال�صهاينة م��ن جهة �أخ ��رى ،ويف احلالني
ي�خ��ال مل��ن ي�ستمع للرئي�س الأم�يرك��ي� ،أن
الواليات املتحدة تعي�ش بف�ضل «�إ�سرائيل».
ورمبا ال توجد هنا مفاج�أة �أي�ضاً ،ففي
الكونغر�س الأمريكي ،كان هناك من يقول
«�إن اهلل مينح الربكة لأمريكا ب�سبب دعمها
لإ�سرائيل» ،والرئي�س الأمريكي ،هو ممثل
م�ؤ�س�سة ير�سخ لديها ه��ذا االعتقاد بقوة،
وم��ن املفيد ال�ك��ف ع��ن ال�شعور بالده�شة،
كلما فتح رئي�س �أمريكي ف��اه ،وحت��دث عن
م�شاعره ،ومواقفه جتاه دولة االحتالل.
�إذا جتاوزنا ما هو تقليدي ومتوقع يف
كالم �أوباما� ،صار من ال�ضروري االنتقال
�إىل قراءة اخلطوات التي قام بها ،واملواقف
ال �ت��ي �أط �ل �ق �ه��ا ،وان�ع�ك��ا��س�ه��ا ع �ل��ى خ��ارط��ة
ال�صراع ،والعدوان الذي تتعر�ض له بالدنا.
ت�ن��اول الرئي�س الأم�يرك��ي يف كلماته،
ع� ��دة م ��و� �ض ��وع ��ات ،ف� � ��إىل ال�ت�رك �ي��ز ع�ل��ى
االل� �ت ��زام جت ��اه دول ��ة االح �ت�ل�ال وال�ت�ع�ه��د
ب�ت�ج��دي��د م�ع��اه��دة ال��دع��م ال�ع���س�ك��ري ع��ام
 ،2017حتدث عن الت�سوية ،وهاجم �إيران
و��س��وري��ة وح��زب اهلل وح�م��ا���س ،و�أث�ن��ى على
ما و�صفه ب�إ�صالحات ملك الأردن ،و�أجنز
م�صاحلة بني �أردوغان ونتنياهو.
م��ال البع�ض �إىل ال�ق��ول ب ��أن ال جديد
ل��دى الرئي�س الأم�ي�رك��ي ،ف��امل��واق��ف التي
�أطلقها م�ع��روف��ة ،وه��و مل ي�ضف ج��دي��داً،
ح�ت��ى ك��ان ه�ن��اك م��ن اع�ت�بره��ا �أق ��رب �إىل
اجل��ول��ة ال�سياحية ،واحلقيقة �أن يف هذا
جمافاة للواقع والوقائع معاً.
ب�ن��ي ج��ان��ب م��ن ال �ق ��راءة �أع �ل��اه ،على
اف�ت�را� ��ض ي �ق ��ول� :إن وا� �ش �ن �ط��ن يف ط��ور
الأف��ول ،وهي خ�سرت الكثري من معاركها،
وتواجه �أزمة اقت�صادية جدية متاماً ،حتد
من قدرتها على الفاعلية والت�أثري.
ميلك ه��ذا االف�ترا���ض �أ�سانيد جيدة،
لكن اال�ستنتاج املنطقي ،يتمثل يف مراقبة
�سعي الواليات املتحدة لرتتيب االن�سحاب،
ال تنكفئ ق��وة �إم�براط��وري��ة �ضخمة مثل
�أم�يرك��ا ،دون �أن جت��ري ترتيبات مالئمة
ل �ه��ا ،خ���ص��و��ص�اً وه ��ي مت�ل��ك �أذرع� � �اً ق��وي��ة،

مهمات اجلوقة البائ�سة

وميكنها تقويتها يف الإقليم ،وخدماً يبدون
ا�ستعداداً فائ�ضاً لتنفيذ �سيا�ستها واحلر�ص
على �صون م�صاحلها.
امل�ألوف ..والرتتيبات اجلديدة
يف قراءة �أخرى ،كان هناك من ر�أى �أن
الرئي�س الأمريكي� ،أراد التح�ضري مع دولة
االح�ت�لال ،كي ت�شن الأخ�ي�رة ع��دوان�اً على
اجلمهورية الإ�سالمية ،لكن حمللني كرثاً
ا�ستبعدوا مثل ه��ذه ال�ق��راءة ،واع�ت�بروا �أن
�أوباما يتطلع لأهداف �أخرى ،قد ي�ستطيع
م��ن خاللها �إ��ض�ع��اف �إي ��ران ،لي�س لأن��ه ال
يريد ال�ع��دوان عليها ،ولكن ات�ق��اء لكلفته
ال�ه��ائ�ل��ة ع�ل��ى ال �ك �ي��ان ال���ص�ه�ي��وين ،وع�ل��ى
حلفاء �أمريكا.
يف ال��وق��ائ��ع ،ب��دا م��ن امل�ف�ه��وم �أن ي�شن
�أوب��ام��ا هجوماً ق��وي�اً م��ن ك�ي��ان االح�ت�لال،
على اجلمهورية الإ�سالمية ،و�أن يدعو من
دولة الإرهاب� ،إىل اعتبار حزب اهلل منظمة
�إرهابية ،و�أن يتهم حما�س ب�أنها خطر على
غ��زة والفل�سطينيني ،و�أن ي��دع��م ال�سلطة
الفل�سطينية ب ��أم��وال ووع ��ود ،ويثني على
�إ�صالحات ملك الأردن ،و�أن يهاجم �سورية،
وي �ك��رر م�ط��ال�ب�ت��ه ال��رئ �ي ����س ب �� �ش��ار الأ� �س��د
بالرحيل.
ك��ل ه��ذا ي��دخ��ل يف ب��اب امل�ت��وق��ع ،ن�سبة
للخطاب الأمريكي املعتمد ،لكنه ي�صب يف
خدمة �أه��داف حمددة ل�ل�إدارة الأمريكية،
ترى الفر�صة �سانحة لتطبيقها ،ويف طليعة
ه��ذه الأه� ��داف :موا�صلة ت��دم�ير �سورية،
وت�صفية الق�ضية الفل�سطينية ت�صفية
نهائية.
الهدفان متالزمان ،وهما اللذان جاءا
ب ��أوب��ام��ا �إىل فل�سطني امل�ح�ت�ل��ة والأردن،
حيث ي�ج��ري التعويل على الأخ�ي�ر كثرياً
يف حتقيق ال�ه��دف�ين امل �ت�لازم�ين ،ال �سيما
مع جناح �أوباما يف �إنهاء الأزمة املعلنة بني
رئي�سي الوزراء الرتكي وال�صهيوين.
�أردوغان ..و�أكرث من دور
ال يحتاج رئي�س ال��وزراء الرتكي ،ملزيد
من الت�شجيع ب�ش�أن ال�ع��دوان املفتوح على
��س��وري��ة ،ه��و م��ع ال�ق�ط��ري�ين وال�سعوديني
ن��ا� �ش��ط ج � ��داً ،ل �ك��ن الأم� � ��ور � �ص ��ارت �أك�ث�ر
و�ضوحاً وج�لاء الآن ،فبعد امل�صاحلة بني
نتنياهو و�أردوغ��ان ،ارت�سمت معامل املحور
املعادي ب�شكل كامل.
لكن احل��رب على �سورية لي�ست املهمة
ال��وح �ي��دة «حل�ف�ي��د ال�ع�ث�م��ان�ي�ين» ،و�سليل
ج�م��ال ب��ا��ش��ا ال���س�ف��اح ،ل��دي��ه م�ه�م��ة تتعلق
ب��ال�ه��دف امل �ت�لازم ،م��ع ت��دم�ير ��س��وري��ة� ،أي
ت�صفية ق�ضية فل�سطني ،ول��ذل��ك ج��رى
تظهري امل�صاحلة م��ع ال�صهاينة بو�صفها
انت�صاراً لرتكيا ،حتدث الأتراك عن حتقيق
�شروطهم بالكامل :االع�ت��ذار والتعوي�ض
ع�ل��ى ع��ائ�ل�ات ال���ض�ح��اي��ا الأت � � ��راك ،ورف��ع
احل�صار عن غزة ،مل يحتمل ال�صهاينة كل

الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س م�ستقب ًال الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما يف رام اهلل (�أ.ف.ب).

�أكاذيب �أوغلو و�أردوغ ��ان ،وقالوا �صراحة،
�إن�ه��م مل يتحدثوا �أب��داً ع��ن رف��ع احل�صار،
لكن هذا مل مينع حركة حما�س ،من توجيه
التهنئة لأردوغان باالنت�صار املجيد! وتكرار
الأك ��اذي ��ب ع��ن حت�ق�ي��ق ت��رك�ي��ا ل���ش��روط�ه��ا
كاملة ،وب�ضمن ذلك رفع احل�صار.
تظهري تركيا منت�صرة ،يبدو �ضرورياً
للمهمات الالحقة املطلوبة منها ،وبيان
حما�س املت�ضمن تهنئة لأردوغان له دالالت
كبرية.

رئي�س ال ��وزراء ال�ترك��ي� ،سيقوم بزيارة
غ��زة وال�ضفة يف ني�سان ال�ق��ادم ،وعليه هنا
ال �ق �ي��ام مب�ه�م�ت�ين م ��زدوج� �ت�ي�ن :ت���ش�ج�ي��ع
حممود عبا�س على املفاو�ضات يف الأردن،
ورمب��ا اق�تراح امل�شاركة فيها ،كو�سيط ثان،
وم �ن��ع ح �م��ا���س م ��ن االع�ت�را� ��ض ع�ل�ي�ه��ا يف
املرحلة الأوىل ،ورمبا الدفع بها للم�شاركة
يف مرحلة الحقة ،بناء على طلب �أردوغ��ان،
وارتكازاً لن�صره امل�ؤزر ،وملا �ستقوم به اجلوقة
العربية البائ�سة ،حتى ني�سان القادم.

األردن :الدور المزدوج
يف الأ�سابيع الأخرية جرى تظهري
ال� ��دور الأردين ع�ل��ى ن�ح��و �أو� �ض ��ح يف
العدوان املفتوح على �سورية ،تدريبات
ي�ت��واله��ا �أم�يرك�ي��ون ملقاتلي املعار�ضة
ال���س��وري��ة امل�سلحة ،ت�ه��ري��ب ��س�لاح مت
� �ش ��را�ؤه ب ��أم ��وال ��س�ع��ودي��ة ،اخل �ط��وات
الأردنية اجلديدة ظهرت ت�أثرياتها يف
درع��ا ،التي ع��ادت جبهة م�شتعلة بعد
�أ�شهر من الهدوء ،كما ن�شط م�سلحون
� �س��وري��ون ع�ل��ى ن�ح��و الف��ت يف مناطق
اجل � � ��والن ال� ��� �س ��وري ،وح� �ظ ��وا ب��دع��م
وتغطية من جي�ش االحتالل.
ح ��ث �أوب ��ام ��ا امل �ل��ك الأردين على
زيادة دوره التدخلي مع قوى العدوان
ع�ل��ى � �س��وري��ة ،و�أم ��ن ل��ه غ�ط��اء تركياً
ي ��ؤدي مهمتني م��زدوج�ت�ين :التعامل
مع «�إ�سالميي» الأردن ،وو�ضع اململكة
يف ��س�ي��اق حت��ال��ف م��ن ث�لاث��ة �أ��ض�لاع:

ت��رك��ي�« ،إ� �س��رائ �ي �ل��ي»� ،أردين� ،سيكون
ع �ن��وان حت��رك��ه امل �ع �ل��ن ،ال �ت �ع��ام��ل مع
ال�سالح الكيماوي ال�سوري ،ويف الواقع
ت� � أ�م�ي�ن ق ��واع ��د �إم � � ��داد ل�ل�م���س�ل�ح�ين،
ورمبا العمل معهم ب�شكل مبا�شر ،وال
يجوز �أن نن�سى �أن امللك الأردين كان
م��ن �أوائ ��ل م��ن �أث ��اروا م�س�ألة ال�سالح
الكيميائي ال�سوري.
�أم ��ا امل�ه�م��ة ال�ث��ان�ي��ة ل�ل�م�ل��ك ،فهي
رع� ��اي� ��ة امل� �ف ��او�� �ض ��ات ب�ي��ن ال �� �س �ل �ط��ة
ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي��ة وك � �ي� ��ان االح � �ت�ل��ال؛
مفاو�ضات طلب �أوباما ا�ستئنافها دون
�شروط� ،أي بب�ساطة دون �شرط وقف
اال�ستيطان ،وهذه وجهة يتبناها امللك
�سلفاً ،وهو كان رعى جوالت مفاو�ضات
يف ع� �م ��ان ،ب�ي�ن ال �� �س �ل �ط��ة ،وح �ك��وم��ة
االح �ت�لال ،مل حتقق االخ�ت�راق ال��ذي
تطلع �إليه عبد اهلل الثاين يف حينه.

ت�ت�ل�خ����ص م �ه �م��ة اجل ��وق ��ة ال�ب��ائ���س��ة،
يف ت�ق��دمي ب��دي��ل ع�ل��ى �شاكلتها للمبادرة
العربية املعتمدة منذ قمة بريوت ،حتدث
نبيل العربي قبل �أي��ام ع��ن �صوغ مبادرة
جديدة ،تتالئم وامل�ستجدات.
م �ه �م��ة امل� � �ب � ��ادرة اجل � ��دي � ��دة ،ت�غ�ط�ي��ة
مفاو�ضات ال�سلطة وال�صهاينة يف الأردن،
ودف��ع �أط��راف فل�سطينية �أخ��رى لدخول
امل�ف��او��ض��ات �إىل ج��ان��ب ال�سلطة ،تنفيذاً
«مل�شروع عربي لل�سالم».
�أ�س�س ه��ذا امل���ش��روع �ستو�ضع يف «قمة
ال� ��دوح� ��ة» ،و� �س �ت �ك��ون ال �ف��ر� �ص��ة ��س��ان�ح��ة
حلمدَيْ قطر ،خالل تر�ؤ�س الإمارة للقمة
ال�ع��رب�ي��ة ،ل�ب�ل��ورت��ه وف��ق � �ش��روط منا�سبة
للواليات املتحدة وكيان االحتالل ،بحيث
� �س �ي �ب��دو امل � � ��آل امل �ت��وق��ع ل �ل �ت �ف��او���ض دول ��ة
فل�سطينية يف ال�ق�ط��اع وع�ل��ى �أج ��زاء من
ال�ضفة ،لي�س مهماً م��وع��د تظهري هذه
الدولة ،ولكن �إظهار زخم قوي للتفاو�ض
نف�سه ،كي تكون اخلدعة مكتملة ،ويت�شكل
ان �ط �ب��اع ب� � ��أن ع �م �ل �ي��ة ال �ت �ف��او���ض ت���س�ير
يف االجت� ��اه امل �ط �ل��وب ،م��ا ي�ه��م وا��ش�ن�ط��ن
والأع ��راب هنا ،هو «العملية» بحد ذاتها،
و�سيرتافق ذلك مع حت�سينات لالحتالل،
و�ضخ �أموال لل�سلطة.
ت ��رى وا��ش�ن�ط��ن وح �ل �ف��ا ؤ�ه��ا وخ��دم�ه��ا
�أن ال��وق��ت م�ن��ا��س��ب ج ��داً ل�ل���س�ير يف ه��ذا
امل�شروع ،بالتوازي مع ا�ستمرار العدوان
على �سورية ،العدوان على �سورية ي�شغلها
متاماً ،م�صر منهكة وم�ضطربة ،العراق
م�ن�ه��ك وال���ض�غ��وط ع�ل�ي��ه م�ت��وا��ص�ل��ة من
ك ��ل ح � ��دب و� � �ص� ��وب ،اجل� ��زائ� ��ر م� �ه ��ددة،
وتون�س الغنو�شي ال مت��ان��ع يف �أن ي�سوي
الفل�سطينيون و«الإ�سرائيليون» م�شاكلهم
وف��ق ت�صريحات �سابقة لزعيم النه�ضة،
وال �ب��اق��ون �إم ��ا ��ش��رك��اء يف امل �� �ش��روع ،و�إم��ا
ممتنعون عن الت�صويت!
الدور الفل�سطيني
ع �ل��ى م� ��دى �أك �ث��ر م ��ن ع ��ام�ي�ن ج��رى
ت�ه�م�ي����ش ال�ق���ض�ي��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ب�شكل
متعمد ،وانخرط كثري من الفل�سطينيني
يف ال�ت�ه�ل�ي��ل مل��ا ��س�م��ي «ال��رب �ي��ع ال �ع��رب��ي»،
وال �ت �ع��وي��ل ع �ل �ي��ه ،ب ��دل ال�ب�ع����ض م��واق�ع��ه
و�أع ��اد متو�ضعه وا��ص�ط�ف��اف��ه ،ج��رى على
نحو مفجع ا�ستهداف الكتلة الفل�سطينية
ال �ف��اع �ل��ة يف امل �خ �ي �م��ات ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة يف
�سورية ،من قبل اجلماعات امل�سلحة ،لهذا
اال�ستهداف دالالت كبرية ج��داً� ،ستتك�شف
تباعاً.
ال ��دور الفل�سطيني امل�ط�ل��وب م�ع��روف،
هذا هو ما تريده �أمريكا ودولة االحتالل،
هذا ما جاء �أوباما لت�أ�سي�سه والت�سويق له،
فما الذي يريده الفل�سطينيون؟

عبد الرحمن نا�صر
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في يوم األرض ..حكومة صهيونية لقضم المزيد من األرض
يحيي الفل�سطينيون يف الثالثني من �آذار كل عام
ذك��رى ي��وم الأر���ض الفل�سطيني ،ال��ذي تعود �أحداثه
�إىل ال �ع ��ام  ،1976ح�ي�ن ق��ام��ت ��س�ل�ط��ات االح �ت�ل�ال
ال�صهيوين مب�صاردة �آالف ال��دومن��ات م��ن الأرا��ض��ي
الفل�سطينية ،خ�صو�صاً يف منطقة اجلليل الأو��س��ط
منها ع �رّاب��ة و�سخنني ودي��ر حنا وع��رب ال���س��واع��د..
وغريها ،حيث متت م�صادرة �أكرث من � 21ألف دومن،

فانتف�ض فل�سطينيو الداخل ب�إعالن الإ�ضراب العام،
ورد ال�صهاينة بدخول ع��دد من القرى الف�سطينية
ب��ال��دب��اب��ات ،مم��ا �أدى �إىل ا�ست�شهاد وج��رح امل�ئ��ات من
املدنيني العزّل.
وعلى الرغم من العمليات واخلطط ال�صهيونية
امل�ستمرة لتهويدها ،حافظت منطقة اجلليل على
طابعها العربي ،وكانت �أبرز تلك املحاوالت حني �أعلنت

ال�سلطات ال�صهيونية يف بداية العام  1975نيتها ق�ضم
مزيد من �أرا�ضي اجلليل حتت عنوان «م�شروع تطوير
اجلليل» ،تطبيقاً لعمليات اال�ستيطان التي بد�أت قبل
نكبة عام  1948ومل تتوقف لغاية اليوم.
وخالل عدة �سنوات ،حوّل الكيان ال�صهيوين ال�ضفة
بكاملها ،على رغم اتفاقية �أو�سلو ،ال بل ب�سببها� ،إىل
جم��ال ا�ستيطاين ،فامل�ستوطنات متو�سعة با�ستمرار،

فعاليات �إحياء «يوم الأر�ض» يف خميم الربيج

حملة الملكية للفلسطينيين
معضلة تسجيل العقارات واإلرث
بعد االنتهاء من �إجناز الدرا�سة القانونية التي خل�صت �إىل عدد من
النتائج� ،أب��رزه��ا ��ض��رورة ت�سجيل الإرث العقاري لالجئ الفل�سطيني،
و�إخ��راج��ه من االلتبا�سات والإب�ه��ام املق�صود تف�سريه �سلباً ،وال��ذي �أدى
الم�ت�ن��اع ح�ف��ظ ح��ق ال��وري��ث م��ن ال�لاج�ئ�ين ،و�أن امللكية ال�ف��ردي��ة حق
يحافظ عليه القانون اللبناين ،وال ميكن م�صادرة مال نقدي �أو عقاري،
دون �سبب قانوين حمدد بن�صو�ص� ،إال يف حالة امل�صلحة العليا للدولة،
عندما تقررها الهيئات املخت�صة ،ومل��ا ك��ان تطبيق ع��دم ت�سجيل الإرث
للفل�سطيني ،ف�إنه ي��ؤدي لإه��دار حق ف��ردي �أ�سا�سي يف امللكية الفردية،
ف� ��إن احل�م�ل��ة ب���ص��دد ال�ق�ي��ام ب�ت�ح��رك ج��دي��د ،ح�ي��ث يتح�ضر ع��دد من
الفل�سطينيني لرفع دعاوى من �أجل ت�سجيل عقاراتهم بال�شكل القانوين
امل�ن��ا��س��ب ،وذل ��ك ب��ال�ت�ع��اون م��ع ع��دد م��ن امل�ح��ام�ين اللبنانيني واحت��اد
احلقوقيني الفل�سطينيني يف لبنان.
وتطالب اجلمعيات امل�شاركة يف احلملة الدولة اللبنانية ،ب�إيجاد حلول
�سريعة للم�شاكل التي نتجت عن التعديل القانوين لعام  2001مبنع
الفل�سطينيني من التملك يف لبنان ،و�أبرزها الأم�لاك الفل�سطينية يف

خميم نهر البارد ،مبا �أبرز مع�ضالت قانونية كربى حول فرز الأرا�ضي
للإ�سكان ،العقود املربمة التي ا�ستح�صل مبوجبها فل�سطينيون على
�أمالك ا�شرتوها ومل ي�سجلوها ،فاختلطت مع املنع ال�صادر �سنة ،2001
وتطالب احلملة �أي�ضاً بوقف مفعول مرور الزمن على العقود ال�سابقة،
وت�شريع احلالة القانونية للأرا�ضي ،وت�سهيل �إج��راءات ت�سجيل العقود
املربمة قبل قانون � 2001سواء للأر�ض �أو املباين وال�سماح ب�إعادة بناء
املهدم من امل�ساكن كلها ،وتنظيم العالقة بني اللجنة ال�شعبية للمخيم
والأهايل لت�سجيل احليازات ب�شكل موثق ومنظم.
كذلك و�ضع املحامون امل�شاركون م�سودة تعديل قانون جديد ي�سمع
للفل�سطيني بالتملك يف لبنان ،و�إلغاء الغنب ال�صادر بحقه وم�ساواته
بباقي الأج��ان��ب وال �ع��رب ،وتن�ص م�سودة ال�ق��ان��ون على �إل�غ��اء مفاعيل
التعديل القانوين ال�صادر يف العام .2001
واجلدير ذكره �أن احلملة انطلقت منذ ما يقارب العام ،وت�ضم اثنتي
ع�شرة جمعية �أهلية ،وتهدف �إىل العمل على �إق��رار احلقوق الإن�سانية
لالجئني الفل�سطينيني يف لبنان ويف مقدمها حق العمل والتملّك.

ي�ستقطع لها جما ًال حيوياً من الأرا�ضي الفل�سطينية،
وكذلك يفعل بالطرق االلتفافية واحلواجز الأمنية
الكثيفة يف خمتلف القرى واملناطق ،و�أبرزها و�أكربها
اجلدار اال�ستيطاين الذي يف�صل التجمعات ال�سكنية
الفل�سطينية ،ل�ق��د ح �وّل ال�صهاينة امل��دن وال�ب�ل��دات
الفل�سطينية عملياً �إىل �سجون ،واحلياة اليومية تكاد
تكون م�ستحيلة يف ال�ضفة الغربية املقطعة الأو�صال،
وك ��ل م��ن ي�ع�ي����ش يف ال���ض�ف��ة ي��واج��ه م���ش�ق��ة ال ميكن
احتمالها لالنتقال بني كانتوناتها املغلقة.
وي��ؤك��د الفل�سطينيون يف �إح�ي��اء ه��ذا ال�ي��وم ،على
ال�ت�م���س��ك ب ��الأر� ��ض الفل�سطينية وح ��ق ال �ع��ودة �إىل
كامل الرتاب الوطني الفل�سطيني ومقاومة م�شاريع
التوطني والتهجري.
وقد تكرّ�ست منذ بداية العام عدد من التحديات
الإ�ضافية �أم��ام احلالة الفل�سطينية ،ب�شكل خا�ص يف
مو�ضوع اال�ستيطان والتهويد� ،أهمها:
احلكومة ال�صهيونية اجلديدة و�أركانها املتطرفون
التي �ستدفع بعملية تو�سيع اال�ستيطان ،حيث رف�ض
�أكرث من وزير يف احلكومة اجلديدة جمرد احلديث
ع��ن وق ��ف اال��س�ت�ي�ط��ان �أو جت �م �ي��ده ،وق ��د ق� �دّر ع��دد
م��ن امل��راق�ب�ين والباحثني ال�سيا�سيني� ،أن احلكومة
ال�صهيونية احلالية �ستكون �أ�شد احلكومات تطرفاً،
خ�صو�صاً يف مو�ضوع اال�ستيطان.
دالالت زي ��ارة ال��رئ�ي����س الأم�ي�رك��ي �إىل الكيان
ال�صهيوين وال�سلطة الفل�سطينية ،وجتنّب احلديث
ع��ن �أي ا��ش�تراط��ات ب��وق��ف اال�ستيطان ال�ستكمال
عملية ال�سالم بني الفل�سطينيني و«الإ�سرائيليني»
كما هي العادة ،مما �سيطلق عنان حكومة نتنياهو
ل�ل�ع�ب��ث ب ��الأر� ��ض ،وحت �ق �ي��ق امل��زي��د م��ن الأه � ��داف
اال�ستيطانية دون رادع ،وبذلك مت منح ال�صهاينة
ال �� �ض��وء الأخ �� �ض ��ر ل �ت �ه��دي��د الأ�� �س ��ا� ��س ال �ق��ان��وين
لفل�سطينيي الداخل ،يف �إطار امل�سعى لإن�شاء الدولة
ال�ي�ه��ودي��ة ال�صافية م��ن ال�ن��واح��ي الدميوغرافية
وال���س�ي��ا��س�ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة ،وق��د الق��ت زي ��ارة �أوب��ام��ا
ا�ستح�ساناً لدى خمتلف التيارات يف الكيان الغا�صب،
بعد اخل�ط��اب العاطفي والت�أكيد ال��دائ��م فيه على
التقاطع الدائم للم�صالح الأمريكي وال�صهيونية.
ف�شل املجتمع الدويل يف ثني الكيان ال�صهيوين
ع��ن مم��ار��س��ات��ه الهمجية خ�لال الأع� ��وام الأخ�ي�رة
والعبث باحلجر والب�شر ،وحالة ال�صمت وال�ضمور
عن �أي �ضغط �أوروب ��ي �أو �أم�يرك��ي �أو عربي لوقف
اال��س�ت�ي�ط��ان وت�ه��وي��د ال�ق��د���س واجل� ��دار والأ� �س��رى
واحل���ص��ار و�إغ�ل�اق امل�ع��اب��ر واحل���ص��ار االق�ت���ص��ادي،
وا�ستمرار حالة االنق�سام الفل�سطيني وانعكا�ساتها
ال�سلبية على خمتلف عناوين الق�ضية الفل�سطينية،
خ�صو�صاً حق العودة والالجئني.
ا�ستمرار الأزم ��ات العربية ،خ�صو�صاً يف م�صر
و��س��وري��ة� ،إن�ف��اذاً مل�شاريع �إ�سقاط ممانعة ع��دد من
ال��دول العربية والإ�سالمية ،و�إي�ج��اد مناخ ي�ضمن
�أمن الكيان ال�صهيوين يف ال�سنوات املقبلة ،وي�سهل
�إب��رام «اتفاقيات �سالم» مع العدو ال�صهيوين وفقاً
لأج� �ن ��دة ام�بري��ال �ي��ة حت��ت ع �ن��وان «� �ش��رق �أو� �س��ط
جديد».
وت�ضع ه��ذه امل�خ��اط��ر احل��ال��ة الفل�سطينية �أم��ام
جم�م��وع��ة م��ن ال �ت �ح��دي��ات ال �ط��ارئ��ة� ،أه �م �ه��ا العمل
ب�شكل ج��دي على �إن�ه��اء االنق�سام وا�ستعادة الوحدة
الوطنية ،وم��واج�ه��ة املخططات اال�ستيطانية ،عرب
�إنها�ض املقاومة ال�شعبية يف مواجهة العدو ال�صهيوين
و�أه��داف��ه التو�سعية املدعومة من الإدارة الأمريكية
وحلفائها يف �أوروبا واملنطقة العربية.

�سامر ال�سيالوي
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عندما تمول سلسلة الرتب من جيوب

مــلــــف الـعـــدد

في قراءة بسيطة وسريعة لمقررات الحكومة المستقيلة
بشأن إقرار سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام ،من المالحظ أن
الحكومة أقرت تمويل السلسلة من جيوب المواطنين ومن دون أن
يرف لها جفن ،فقرر الوزراء أن يكموا أفواه المتظاهرين ويوقفوا
تحركاتهم اليومية ،بأن يعطوهم السلسلة بيد ويأخذوها باليد
األخرى في الوقت نفسه ،بينما حيتان المال والمعتدين على
أمالك الدولة ال يجرؤ أحد على المساس بهم ال من قريب وال من
بعيد.
ب�ن��ود مت��وي��ل ال�سل�سلة ك��ان��ت مفاجئة
للجميع ،ف�م��ن ك��ان ليعتقد �أن احلكومة
�ستتجر�أ على �إق��رار بنود كهذه و« َع عينك
ي��ا ت��اج��ر» ،بينما �أو� �ض��اع ال �ب�لاد املعي�شية
واالجتماعية واملالية �إىل تراجع وتدهور
م�ستمر ،الأع �ب��اء ال�ت��ي تفر�ضها ال�سل�سلة
اجلديدة �أكرث بكثري من الفوائد الناجمة
ع �ن �ه��ا ،وال ��زي ��ادة امل�ت�م�ث�ل��ة بـ� 200أو 400
�أل ��ف ل�ي�رة و�أك �ث�ر� ،ستذهب ��س��دى مقابل
ال���ض��رائ��ب اجل��دي��دة ال�ت��ي �ستفر�ض على
أ�ك�ث�ر م��ن ق �ط��اع ،وال �ت��ي ��س�ت�ط��ال امل��واط��ن
العادي بد ًال من �أ�صحاب الأموال واحليتان.
مب�ج��رد النظر �إىل بع�ض البنود التي
أ�ق��رت لتمويل ال�سل�سلة يظهر الغ�ش الذي
تعر�ض له من يطالبون بحقوقهم ،ويتبني
بو�ضوح �أن ال�ضرائب التي كانت احلكومة
ع��اج��زة ع��ن مت��ري��ره��ا � �س��اب �ق �اً خ��وف �اً من
ردة ف�ع��ل ال�ن��ا���س ،ق��د م��ررت�ه��ا ال �ي��وم حتت
�سقف تلبية مطالب الهيئات ون��زو ًال عند
مطالبهم احلثيثة ،منها مثالً :رفع احلد
الأدن� ��ى ل���س��ن ال�ت�ق��اع��د � � 5س �ن��وات ،وزي ��ادة
ال�ضريبة على القيمة امل�ضافة  15يف املئة
على الهواتف النقالة وال�سيارات والأ�سماك
ال�ف��اخ��رة ،ورف��ع �ساعات ال��دوام الر�سمي..
وغريها من البنود التي ت�ستنزف الزيادة
ال�ت��ي ط ��ر�أت على ال�سل�سلة ب�شكل وا��ض��ح،
وامل �ف��ارق��ة �أن ه ��ذه ال ��زي ��ادات ال�ضريبية
�ست�سري لي�س فقط على موظفي القطاع
العام ،بل على جميع املواطنني اللبنانيني
الذين �سيدفعون ثمن إ�ق��رار ال�سل�سلة من
دون �أن يطالهم ن�صيب منها ،فهل يعقل
�أن تكون الدولة غافلة فع ًال عن تداعيات
ه ��ذه ال �� �ض��رائ��ب وت � أ�ث�ي�رات �ه��ا ع �ل��ى امل��دى
القريب وانعكا�ساتها على القدرة ال�شرائية
ل �ل �م��واط��ن؟ ومل� ��اذا مل ت�ت�ح��رك يف امل�ق��اب��ل
ل�ت�ف��ر���ض � �ض��رائ��ب ع �ل��ى ق �ط��اع��ات �أخ ��رى
حتتمل هذه ال�ضرائب؟
عا�صفة تعليقات
«م� ��ا � �ض��اع ح ��ق وراءه م �ط ��ال ��ب» ،ه�ك��ذا
ل�ع�لان
ان�ب�رت ه�ي�ئ��ات التن�سيق ال�ن�ق��اب�ي��ة ل� إ
عن انت�صارها ب�إقرار ال�سل�سلة ،وذلك قبل �أن
تعرف بتفا�صيل بنود متويل ال�سل�سلة التي
ج��اء وقعها كال�صدمة على كل من ق��ر أ�ه��ا �أو
�سمعها من اللبنانيني ،مبجرد �أن انتهى وزير
ا إلع�لام بالوكالة وائ��ل �أب��و فاعور من تالوة
مقررات اجلل�سة وعر�ض بنود التمويل ،حتى
ثارت عا�صفة من التعليقات ال�سلبية من قبل
املواطنني الذين وجدوا فيها �إجحافاً بحقهم،
ال �سيما من قبل املوظفني من خارج القطاع
العام ،الذين طالتهم ال�ضرائب من دون �أن
يطالهم �أي �شيء �آخر من فوئدها املزعومة.

ف �ق��د ع �م �ل��ت احل �ك��وم��ة امل���س�ت�ق�ي�ل��ة،
وب��ذري�ع��ة ��ض��رورة �إق ��رار ال�سل�سلة ب�شكل
��س��ري��ع لإن �ه��اء الإ� �ض ��راب امل�ف�ت��وح الأك�ث�ر
كلفة ،على مترير جمموعة من الإجراءات
ال�ضريبية «التع�سفية» وال�ت�روي��ج ب� أ�ن��ه
ال م�ف��ر م�ن�ه��ا ،ك��ون�ه��ا ه��ي ال �ت��ي �ستمول
اخلزينة وت��رف��ع �إي��رادات �ه��ا العامة بنحو
 2300مليار لرية ،مما يلبي �إقرار �سل�سلة
ال��رت��ب وال� ��روات� ��ب ،م�ت�ن��ا��س�ي��ة �أن ه�ن��اك
و�سائل عدة جتاهلتها كان ب�إمكانها متويل
ال�سل�سلة م��ن دون �أن ت�ك��ون م��ن جيوب
املواطنني العاديني وذوي الدخل املحدود
واملتو�سط.
يف الواقع ،ما �إن مت الإع�لان عن بنود
التمويل ،حتى طافت الت�سا�ؤالت عن �سبب
�إهمال احلكومة �إ�ضافة �أي �ضريبة على
�أرب��اح امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية و�أرب��اح
ال �ف��وائ��د والأ� �س �ه��م وال �� �س �ن��دات وجت ��ارة
ال�ع�ق��ارات ،التي ك��ان ب�إمكانها �أن ت�ضمن
امل�ل�ي��ارات �سنوياً ،وب��ال�ت��ايل ت��ؤم��ن متويل
ال�سل�سلة من دون كل ال�ضرائب التي جرى �إليها باعتبارها اخليار ال�صائب بد ًال من
�إق��راره��ا ،فلماذا مل تفعل احلكومة ذلك ،جملة الإجراءات املجحفة التي اتخذتها،
هل هو اخلوف من حيتان املال و�أ�صحاب ومنها:
ال��ر��س��ام�ي��ل ال��ذي��ن ي�ح�ق�ق��ون م��ن ورائ�ه��ا • فر�ض �ضريبة على الودائع امل�صرفية،
املاليني ،والذين ميلكون عالقات �سيا�سية ح�ي��ث ي�ج��وز رف�ع�ه��ا �إىل � 10أو  15يف املئة
وا�سعة حتول دون الإ�ضرار مب�صاحلهم .على احل�سابات التي تتخطى قيمتها املليون
هناك جمموعة كبرية من التناق�ضات دوالر ،وميكن للم�صرف منع ح�صول �أي
التي حملتها بنود متويل ال�سل�سلة ،ف�إذا ما
�أجرينا مقارنة �سريعة ،يتبني �أن احلكومة
قررت رفع ال�ضرائب لتتمكن من حت�صيل
 2300مليار لرية لتمويل ال�سل�سلة ،بينما
الكلفة الفعلية لتمويل ه��ذه ال�سل�سلة ال
تتعدى  868مليار لرية لعام  ،2013و1015
على غ��رار ال �ع��ادة ،ج��رى حتميل
م�ل�ي��ار ل�ي�رة ل�ل�ع��ام  ،2014و 1158ل�يرة
ق� �ط ��اع االت � �� � �ص ��االت ال� � ��ذي مل ي�ع��د
للعام  ،2015فما الذي �ستفعله احلكومة
يحمل ،املزيد من الأعباء ال�ضريبية
ب �ف��ارق الأم� � ��وال ه� ��ذا ،ومل � ��اذا مل ت�خ�ت��زل
ال�ت��ي مت�ث��ل �أ� �ص�ل ًا ن�سبة  60يف املئة
ب�ع����ض ب �ن��ود ال�ت�م��وي��ل ال �ت��ي ت���ش�ك��ل عبئاً
من الكلفة على امل�ستهلك� ،إذ �ستزيد
على ك��ل امل�ستهلكني اللبنانيني م��ن دون
ال�ضريبة على القيمة امل�ضافة على
ا�ستثناء؟ وملاذا مل تالحق عمليات الف�ساد
�أجهزة الهاتف اخللوي من  10يف املئة
والهدر التي تالحق قطاعات عامة كثرية
�إىل  15يف املئة ،و�ستزيد ر�سم الطابع
وت�ستنزف �إيراداتها؟
ع�ل��ى ك��ل ف��ات��ورة ات���ص��االت و إ�ن�ترن��ت
بقيمة  1500ل�يرة ،ليبلغ  2500لرية
لكل ف��ات��ورة ه��ات��ف ث��اب��ت �أو إ�ن�ترن��ت
بدائل �أخرى
و 1500ل �ي��رة ل �ك��ل ف� ��ات� ��ورة ه��ات��ف
خ�ل��وي ..وه��ذا الإج ��راء ��س�ي��ؤدي �إىل
مبعزل عن الإجراءات ال�ضريبية التي
تقلي�ص املكا�سب من خف�ض اال�سعار
اتخذتها احلكومة ،كان بالإمكان فر�ض
ال� ��ذي ح���ص��ل ع �ل��ى م ��دى ال���س�ن��وات
�ضرائب أ�خ��رى على قطاعات وجم��االت
الأربع املا�ضية ،وا�ستفاد منه املواطن
أ�خ � ��رى ال ت � ؤ�ث��ر ع �ل��ى امل��واط �ن�ي�ن ب�شكل
اللبناين ،رغم �أن املواطنني يف عدد من
مبا�شر ،بينما ال ت�شكل عبئاً كبرياً على
الدول العربية املجاورة يدفعون �أقل،
�أ�صحاب الر�ساميل وال�شركات الكربى،
و�سيعطل الكثري من مبادرات ال�شباب
يف ه��ذا ا إلط��ار يعدد خ�براء اقت�صاديون
ال�ستغالل تكنولوجيا االت�صاالت من
الئ �ح��ة م ��ن م �� �ص��ادر ال �ت �م��وي��ل ال�ب��دي�ل��ة
�أجل تو�سيع م�شاريعهم ال�صغرية.
ال�ت��ي ك��ان م��ن املمكن للحكومة اللجوء

قطاع االتصاالت

تهرب �ضريبي ،وهي ال تطال بطبيعة احلال
�أ�صحاب الدخل املحدود ،ويرتدد على نطاق
وا�سع �أن هذه اخلطوة كانت لت�ؤمن ن�سبة
كبرية من �إيرادات ال�سل�سلة ،وبالتايل كانت
لتوفر عناء البنود الأخرى.
• حم ��ارب ��ة ال �ت �ه��رب ال �� �ض��ري �ب��ي ،يف ظل
وجود �آالف من املكلفني وال�شركات املتعددة
اجل �ن �� �س �ي��ات و�أ�� �ص� �ح ��اب ال��ر� �س��ام �ي��ل ممن
يعملون على الأرا�ضي اللبنانية ويتهربون
من دفع ال�ضرائب ،وهنا تقع امل�س�ؤولية على
عاتق الدولة ،هناك يف احل�سابات الب�سيطة،
االقت�صادية منها واملالية ،وجود �أكرث من 3
مليارات دوالر ت�ضيع �سنوياً من عدم تفعيل
اجلبايات والتخلف ال�ضريبي ا�ستناداً �إىل
حجم االقت�صاد اللبناين املقدر حالياً بنحو
 42مليار دوالر ،وه��ي ن�سبة كبرية للغاية
وال ي�ستهان بها ،وعادة ما توجه االنتقادات
�إىل احلكومات املتعاقبة لتجاهلها حل هذا
املو�ضوع.
• رفع التخمني العقاري الذي ال يتخطى
الـ 40يف املئة من ال�سعر احلقيقي� ،إىل 100

يف املئة لزيادة املردود ،وهو �أمر ال ي�ؤثر على
�أ�سعار العقارات.
• فر�ض �ضريبة على الوحدات ال�سكنية
ال�شاغرة� ،أو ال�سكن الثاين� ،أ�سوة بالدول
ال �غ��رب �ي��ة ال �ت��ي ت�ف�ع��ل ذل ��ك ��ض�م��ن �سقف
املعقول بالطبع.
• فر�ض �ضريبة على امل�ضاربات العقارية
التي ت�ؤدي �إىل فقاعة عقارية ،وهي ت�ساعد
ع �ل��ى ان �ت �ظ��ام ال �ق �ط��اع ب���ش�ك��ل ع� ��ام ،وت ��در
�إيرادات على اخلزينة.
• فر�ض �ضريبة ال تتخطى الـ 2يف املئة على
القيمة امل�ضافة على الكماليات دون غريها
كالكحول مثالً.
• وقف الهدر يف القطاع العام ،وعلى �سبيل
املثال� ،إذا مت �ضبط الهدر اجلمركي يف مرف�أ
ب�ي��روت ،ق��د ت��وف��ر اخل��زي �ن��ة ب�ي�ن  500و700
مليون دوالر �سنوياً ،وه��ي ق�ضية مت فتحها
خ �ل�ال ال �ع ��ام ال �ف��ائ��ت وف �ت �ح��ت ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات
ب�ش�أن الهدر ،ومت توقيف الكثري من عمليات
ال�شحن� ،إال �أن �أحداً مل يطلع على ما �آلت �إليه
التحقيقات.
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ب المواطنين
على «هوى»
الفيسبوك
ع � � � � �ل � � � ��ى �� � �ص� � �ع� � �ي � ��د
اجتماعي� ،ضجت مواقع
ال �ت��وا� �ص��ل االج�ت�م��اع��ي
ب� ��ال � �ت � �ع � �ل � �ي � �ق� ��ات ع �ل ��ى
إ�ق� � ��رار ��س�ل���س�ل��ة ال��رت��ب
وال��روات��ب ،وم��ا ت�ضمنه
من زي��ادات �ضريبية ،ال
��س�ي�م��ا ع �ل��ى ال �ق��ري��د���س
وال���س�ل�م��ون وال �ك��اف �ي��ار،
حيث كتب البع�ض على
ال �ف �ي �� �س �ب��وك �أن إ�ق � ��رار
ال �� �س �ل �� �س �ل��ة « أ�ت � � ��ى ع�ل��ى
ح���س��اب ال���س��و��ش��ي» ،كما
ع� �ل ��ق ال � �ك � �ث �ي�رون ع�ل��ى
كالم رئي�س اجلمهورية
م �ي �� �ش��ال � �س �ل �ي �م��ان ب� ��أن
إ�ق� ��رار ال�سل�سلة أ�ج�م��ل
هدية يف عيد الأم.

ك �م��ا مي �ك��ن ت��وف�ي�ر ن �ح��و  500م�ل�ي��ون
دوالر �سنوياً من ج��راء حت�سني اجلباية يف
م�ؤ�س�سة كهرباء لبنان وحدها.
• فر�ض �ضرائب على �أ�صحاب امل��ول��دات
اخل��ا��ص��ة ،الأم ��ر ال��ذي ق��د ي��وف��ر للخزينة
�أكرث من  128مليون دوالر �سنوياً ،وهو �أمر
قد يثري غ�ضب بع�ض �أ�صحاب املولدات ،لكن

احلقيقة �أن هام�ش �أرباحهم مرتفع للغاية،
ال �سيما مع الزيادات التي يفر�ضونها على
امل��واط �ن�ين امل���ش�ترك�ين ،وب��ال �ت��ايل ميكنهم
حتمل ذلك.
• تخفي�ض كلفة خدمة الدين ،حيث تدفع
الدولة فائدة تقارب  7.5يف املئة ،على 55.4
مليار ،يف حني �أن الفوائد العاملية ال تتخطى

ال�صفر يف املئة ،ولذا ال بد من �إجراء حوار
م��ع ال��دائ�ن�ين لتخفي�ض ه��ذه ال �ف��ائ��دة ،ال
�سيما �أن تخفي�ض  1يف املئة ي�ساوي تخفي�ض
 550مليون دوالر من كلفة الدين العام.
لكن رغم كل هذه الطروحات املقبولة،
والتي توفر ا ألع�ب��اء على املواطنني� ،أدارت
احلكومة ظهرها لهذه ال�ب�ن��ود ،وجل ��أت يف

مقررات مجلس الوزراء بعد إقرار السلسلة:
• حتديد دوام العمل � 35ساعة �أ�سبوعياً ،وي�سري مفعوله عند
�إقرار ال�سل�سلة يف جمل�س النواب.
• خف�ض احلد الأق�صى للعمل الإ�ضايف والتعوي�ضات ،بحيث ت�صبح
ال�ساعات �شهرياً حداً �أق�صى � 36ساعة ،والتعوي�ضات ال تزيد على 40
يف املئة من جمموع الرواتب ال�شهرية يف ال�سنة نف�سها.
• �إقرار م�شروع قانون التناق�ص التدريجي لعدد �ساعات التدري�س
املطلوبة �أ�سبوعياً يف خمتلف مراحل و�أنواع التعليم ما قبل اجلامعي.
• تعديل العطلة الق�ضائية بحيث ت�صبح من � 1آب �إىل � 31آب.
• تعديل العطلة الق�ضائية يف جمل�س �شورى الدولة ،بحيث ت�صبح
من � 1آب �إىل � 31آب.
• رفع احلد الأدنى للح�صول على حق التقاعد � 5سنوات.
• تبقى كل التعوي�ضات التي ا�ستحقت للموظف قبل تاريخ ن�شر
هذا القانون خا�ضعة لأحكام القوانني املرعية الإجراء قبل التاريخ
املذكور.
• با�ستثناء وظائف الفئة الأوىل �أو ما مياثلها ،تتوقف الإدارات
العامة وامل�ؤ�س�سات العامة عن التوظيف ب�أي �شكل من الأ�شكال.
ثم انتقل جمل�س الوزراء �إىل مناق�شة الإيرادات واتفق على الإيرادات
الآتية:
• زيادة ال�ضريبة على القيمة امل�ضافة �إىل  ٪15على عمليات ا�سترياد
وت�سليم:
 -الأجهزة اخللوية وقطع الغيار العائدة لها.

 ال�سلمون ،والقريد�س والكافيار. عمليات ا�سترياد املركبات الربية امل�ستعملة وغري امل�ستعملةوقطع الغيار العائدة لها.
 خف�ض بقيمة  ٪20لل�ضريبة على القيمة امل�ضافة القابلةلال�سرتداد من ال�سياح ،وتبلغ تقديراتها  5مليارات.
 رفع معدل ر�سم الطابع املايل الن�سبي من � 3آالف �إىل � 4آالف. رفع ر�سم الطابع املايل على فواتري الهاتف بقيمة  1500لرية. رف��ع ر�سم الطابع امل��ايل على ال�سجل العديل من � 2000إىل 4000لرية.
 رفع ر�سم الطابع املايل على الفواتري والإي�صاالت التجاريةمن  100لرية �إىل  250لرية.
 رفع ر�سم الطابع املايل على رخ�ص البناء. فر�ض ر�سم على رخ�ص ا�ستثمار املياه اجلوفية وتعبئة املياه. فر�ض �ضريبة على �أرب��اح البيوعات العقارية مبعدل  15يفاملئة.
 فر�ض ر�سم  ٪2من �أ�صل ر�سم الفراغ العقاري عند تنظيمعقد بيع مم�سوح ،على �أن يبادر ال�شاري �إىل الت�سجيل خالل
مهلة �شهرين من تاريخ انق�ضاء مهلة ترقيم القيد االحتياطي.
 فر�ض ر�سم �أ�شغال الأمالك البحرية وفر�ض غرامة ت�ساوي�ضعفي قيمة ر�سم الأ�شغال على الأ�شغال املخالف دون �أن يعطي
ذلك �أي حق مكت�سب من �أي نوع كان للمخالفني.

املقابل �إىل اتخاذ تدابري عك�سية تنايف املنطق
وت��ول��د امل��زي��د م��ن ال���ض�غ��وط��ات املعي�شية
واالق �ت �� �ص��ادي��ة ع�ل��ى امل ��واط ��ن ،م�ن�ه��ا م�ث�ل ًا
خف�ض ال�غ��رام��ات القانونية على احتالل
ا ألم�ل�اك ال�ع��ام��ة البحرية م��ن � 5أ�ضعاف
ال �ب��دل ال ��ذي ي���س��دده امل��رخ����ص ل�ه��م ب�شغل
م�ساحات من هذه الأمالك �إىل �ضعفي هذا
البدل� ،أي �أن جمل�س الوزراء ينوي ح�سم 60
يف املئة من الغرامات امل�ستحقة على كل من
احتل ال�شاطئ وردم البحر وا�ستغله ليجني
�أرب��اح�اً طائلة ،بالإ�ضافة �إىل تق�سيط هذه
الغرامات املخف�ضة على � 3سنوات ،وهو �أمر
�أثار غ�ضب الكثريين� ،إذ �إن �صرخات كثرية
�صدرت عن �أكرث من جهة تطالب بتحرير
ا ألم �ل��اك ال �ب �ح��ري��ة م��ن ح �ي �ت��ان ا ألم � ��وال
وال�شركات املتعددة اجلن�سيات التي ت�سلب
�أرا��ض��ي وممتلكات الدولة وحقوق املواطن
بالواجهة البحرية ،وت�ستنزفها ل�صاحلها
اخلا�ص ولتحقيق �أرباح باملليارات ،من دون
�أن ت�ن��ال خزينة ال��دول��ة ن�صيبها م��ن هذه
الأرباح.
�إذن ،من الوا�ضح �أن هناك موارد متويل
ن��اق���ص��ة ب���س�ب��ب رغ �ب��ة احل �ك��وم��ة يف جتنب
ال �� �ص��دام م��ع ك �ب��ار امل�ستثمرين و أ���ص�ح��اب
ال��ر��س��ام�ي��ل ورج ��ال ا ألع� �م ��ال ،م�ث��ل فر�ض
�ضرائب على امل�صارف وال�شركات العقارية
وجتار البناء الكبار.
�إىل ج��ان��ب ذل� ��ك ،وردت يف ال�سل�سلة
جمموعة م ��وارد غ�ير ع��ادل��ة وم�شكوك يف
حت�صيلها وغ�ي�ر دائ �م��ة وه��دف �ه��ا م��راع��اة
امل�صالح الفئوية ال �أكرث ،وهناك بالإ�ضافة
�إىل ذلك ،بنود متويل جمحفة �أبرزها زيادة
� 3ساعات عمل �أ�سبوعياً و� 5سنوات خدمة

قبل التقاعد ،ورفع �ساعات العمل الأ�سبوعية
�إىل  35من  ،32و�إ�ضافة � 5سنوات على �سن
اخل��دم��ة لت�صبح  25قبل احل��ق باحل�صول
ع�ل��ى ال�ت�ع��وي����ض وال �ت��وق��ف ع��ن ال�ت��وظ�ي��ف
يف الإدارات ال �ع��ام��ة ،وه ��ذا ك�ل��ه م��ن �ش�أنه
�أن يزيد م��ن الأع�ب��اء على امل��واط�ن�ين ككل،
وحتى على املوظفني يف القطاع العام� ،إذ �إنه
ي�سلبهم الكثري من االمتيازات ،ف�إىل جانب
زي��ادة خم�س �سنوات على �سن اخلدمة قبل
التقاعد ،هناك م�س�ألة رف��ع �ساعات ال��دوام
الر�سمي �إىل ال�ساعة اخلام�سة بعد الظهر،
ناهيك عن خف�ض ال�ساعات الإ�ضافية من
� 75ساعة يف ال�شهر �إىل � 36ساعة ،وح�صر
التعوي�ضات الإ�ضافية التي ي�ستفيد منها
امل��وظ��ف بن�سبة ال ت�ت�ج��اوز  40يف امل�ئ��ة من
جممل روات �ب��ه ال�سنوية ،الأم ��ر ال��ذي من
��ش� أ�ن��ه �أن ي�ح��رم الكثري م��ن امل��وظ�ف�ين من
م ��ورد رزق ث ��ان �أو وظ�ي�ف��ة ث��ان�ي��ة �أج�ب�روا
عليها لت�أمني متطلبات �أ�سرهم وه��و أ�م��ر
ال يحظره القانون ،كاالنخراط يف التعليم،
وهناك من يعتقد �أن هذا الأمر �سيزيد من
الف�ساد الإداري وعمليات الر�شى� ،إذ �سيجد
امل��وظ��ف نف�سه جم �ب��وراً على ذل��ك لت�أمني
إ�ي ��رادات أ�ك�ثر مقابل خ�سارته ج��راء �إق��رار
ال�سل�سلة.
هذا وبا�ستثناء وظائف الفئة الأوىل �أو
ما مياثلها� ،سيتم وقف عمليات التوظيف،
يف الإدارات العامة وامل�ؤ�س�سات العامة ،مما
�سيخلق فراغاً يف بع�ض الوظائف ،وانتقا�صاً
م��ن ح�ظ��وظ ال���ش�ب��ان وامل�ت�ق��دم�ين بطلبات
للتوظيف.

�إعداد هناء عليان
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عربي

أوبــامــا يـغـزو الــعـــرب

باراك �أوباما متو�سطاً �شيمون برييز وبنيامني نتنياهو

(�أ.ف.ب).

الرئاسة المصرية تضيق ذرعًا
بالمعارضة السياسية واإلعالمية
القاهرة  -الثبات
ه��ل �ستكون م�صر أ�م���ام مرحلة ج��دي��دة من
التطورات اخلطرية ،بعد �أن �أعلن رئي�سها حممد
مر�سي �أنه على و�شك اتخاذ خطوات حا�سمة �ضد
معار�ضيه ،و�أنه «�شايف �صباعني ثالثة بيمتدوا
ج��وا م�صر تافهني ال قيمة لهم يف ال��ع��امل» ،مما
�أع��اد التذكري مبواقف �أن��ور ال�سادات حينما نفذ
انقالبه على املرحلة النا�صرية يف �أي���ار ،1971
و�أعلن يومها �أن «�أنيابه ح��ادة» لتقطيع كل من
يعار�ضه ،ويوقف يف وجه م�شروعه؟
�إذا ك���ان ح��دي��ث ال��رئ��ي�����س م��ر���س��ي ع��ن قطع
الأ�صابع حتوّل ب�سرعة �إىل �أ�ضحوكة النا�شطني
ع��ل��ى �صفحات ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي يف م�صر،
متاماً كما حتولت «�أن��ي��اب ال�����س��ادات» �إىل حديث
ال�����ش��ارع امل�����ص��ري ون��ك��ات��ه ق��ب��ل  42ع���ام���اً� ،إال �أن
هذه التهديدات بدت ر�سالة وا�ضحة يف �أهدافها
ومعناها؛ ب�أنها موجهة �إىل ق��ادة جبهة الإنقاذ
الوطني ،خ�صو�صاً �إىل حمدين �صباحي وحممد
الربادعي وعمرو مو�سى ..كما هاجم مر�سي يف
م��واق��ف �أخ���رى الإع��ل�ام امل�����ص��ري ال���ذي يعار�ض
توجهات «الإخ��وان» ،والذي كان قد �سبقه هجوم
بع�ض قادة «الإخوان» �ضد الإعالميني امل�صريني
ودع���وا �إىل حم��ا���ص��رة بيوتهم وامل���ؤ���س�����س��ات التي
يعملون فيها.
ه���ذه ال���دع���وات يف وج���ه امل��ع��ار���ض��ة والإع��ل�ام
امل�����ص��ري�ين لقيت ���ص��داه��ا ف����وراً يف ال��ه��ج��وم على
م��دي��ن��ة الإن���ت���اج الإع��ل�ام����ي ،ال����ذي ل��وح��ظ فيه
ح�����ض��ور ط���اغ جل��م��اع��ة «تنظيم اجل���ه���اد» ،ال��ذي��ن
ق��ام��وا ب�����أداء ح��رك��ات قتالية ا�سعرتا�ضية �أم���ام
�إحدى بوابات املدنية ،يف داللة ال تخفى على �أحد،
مما فيها من وعيد وتهديد.

ت���ه���دي���دات ال���رئ���ي�������س امل�������ص���ري مل��ع��ار���ض��ي��ه،
وامل��ظ��اه��رات ال�صاخبة  -و�إن مل تكن حا�شدة -
�أمام مدينة الإنتاج الإعالمي يف القاهرة ،و�صفها
كثري من قادة الر�أي وال�سيا�سة والإعالم يف م�صر،
ب�أنها �إره��اب �صريح لإ�سكات الأ���ص��وات الوطنية
والقومية التي تريد �أن تعود مب�صر �إىل دورها
الريادي عربياً و�إ�سالمياً ،بد ًال من �أن تكون تابعاً
مل�شيخة ال متلك موا�صفات دولة ،لكنها تقوم على
حميط من ال���دوالرات التي تنفقها ذات اليمني
وذات ال�شمال �إر���ض��اء لل�سيد الأم�ي�رك���ي ،ال��ذي
يوفر لها كل �أ�سباب احلماية ..واحلياة �أي�ضاً.
ال����ت����ه����دي����دات ال���رئ���ا����س���ي���ة و«الإخ������وان������ي������ة»
و«ال�سلفية» التي تتعاىل �ضد الإع�لام يف م�صر،
ر�أى ف��ي��ه��ا ���ص��ح��اف��ي��ون ون��ا���ش��ط��ون �إع�لام��ي��ون
م�����ص��ري��ون أ�ن���ه���ا ن����وع م���ن الإره�������اب وال��ب��ل��ط��ج��ة
���ض��د ك��ل كلمة و���ص��اح��ب كلمة ور�أي ال يتوافق
مع توجّ هات «الإخ���وان» وتوابعهم ،خ�صو�صاً �أن
له�ؤالء �سج ًال حاف ًال يف معاداة الإع�لام الوطني
والقومي والر�أي احلر..
وبر�أي ق�سم كبري من الإعالميني امل�صريني،
ف�����إن ���س��ل��ط��ة «الإخ�������وان» احل��اك��م��ة م���ع �أح��زاب��ه��ا
وحلفائها �أ�صبحت يف طور العدوانية املو�صوفة،
بحيث �إنها ت�أخذ القرارات القمعية كما نظامي
ال�������س���ادات وم���ب���ارك وت��ن��ف��ذه��ا ،ل��ك��ن��ه��ا ال�سلطة
الآن متلك خ�صو�صية إ����ض��اف��ي��ة ع��ن النظامني
ال�سابقني ب�أنها تنظم املظاهرات �أي�ضاً ،وحمالت
البلطحة �ضد املعار�ضة..
وب�����ش��ك��ل ع�����ام ،ف������إن م�����ص��ر الآن ت���ب���دو أ�م����ام
خما�ض �صعب ،يف ظل ت�صاعد املعار�ضة ال�شعبية،
و�إ�����ص����راره����ا ع��ل��ى م���واج���ه���ة ���س��ي��ا���س��ات حم��اك��م
التفتي�ش اجلديدة ،وال�سيا�سات االقت�صادية غري
الوا�ضحة التي زادت الفقر والتهمي�ش والبطالة.

ع��اد الفرجنة بحمالتهم �إىل ب�لاد ال�شام على ظهور
التكفرييني وما ت�سمى «املعار�ضة ال�سورية» ،التي يقودها
وميوّلها ويرعاها «ال�شاوي�ش» القطري والرتكي ل�صالح
امل�شروع الأمريكي « -الإ�سرائيلي» امل�سمى ال�شرق الأو�سط،
وعاد الفرن�سيون والغرب معاً لريكلوا قرب �صالح الدين
ثانية وي�صرخوا «هاقد عدنا يا �صالح الدين» ،و�سنقتلك
ب�أيدي «كردي» يحمل اجلن�سية الأمريكية ،ويقوده قطري
ب�� ِل��ج��ام �سيا�سي ا�سمه «ائ��ت�لاف ال���دوح���ة» ،و�أول ه��داي��اه
اغتيال العالمة البوطي ،الذي يرقد �إىل جانبك ليحمي
امل�سجد الأم���وي ،وج��اء ال��رد ال�سوري �سريعاً �ضد ريا�ض
الأ�سعد� ،سواء بالكيد بني املعار�ضني �أنف�سهم� ،أو عرب الأمن
ال�سوري وت�شتّت املعار�ضة ،ف�أ�صيبت مبر�ض االنف�صال
والتجميد واال�ستقالة والإحباط والقتال بني ف�صائلها،
�إما لتقا�سم الغنائم والنفوذ �أو لتناق�ض الأهداف ،ف�سارع
ال��رئ��ي�����س الأم�ي�رك���ي �أوب���ام���ا ال���س��ت��ن��ق��اذ امل���وق���ف ،وح�شد
عمالئه و�أدواته؛ من القمة العربية �إىل تركيا و«�إ�سرائيل»
وامل��ع��ار���ض��ات امل��ت��ع��ددة ..وب��ع��د ف�شل اجل��ام��ع��ة العربية يف
ت���أم�ين الغطاء العربي للتدخل الع�سكري حللف الناتو
كما ح�صل يف ليبيا ،وت�شتت املعار�ضة ال�سورية الع�سكرية
وال�سيا�سية ،واالنتقال من جمل�س ا�سطنبول الرتكي �إىل
ائتالف الدولة القطرية� ،إىل «جبهة الن�صرة» و«اجلي�ش
احل���ر» و«الأل���وي���ة الإ���س�لام��ي��ة» ،وا���س��ت��خ��دام ك��ل الو�سائل

حتى لو نزل أوباما ميدانيًا
وتدخلت «إسرائيل» ..فالحرب
المقبلة لن تبقى في سورية بل
ستُشعل المنطقة

غري ال�شريفة والإجرامية يف ا�ستعمال ال�سالح الكيماوي
من املعار�ضة امل�سلحة ،واغتيال العلماء ،وانتهاك حرمة
امل�ساجد وامل�صلني� ،شعر الأمريكيون و«الإ�سرائيليون» ب�أن
حربهم على �سورية مل حتقق �أهدافهم ،فالرئي�س الأ�سد
ونظامه وجي�شه ما زالوا �صامدين ،وا�ستعادوا ق�سماً من
ال�شرائح املحايدة �أو املعادية ،بعدما ر�أى ال�شعب ال�سوري
�أن ما ينتظره مع التطرف والإره��اب واجلرمية املنظمة
والع�صابات امل�سلحة والفلتان الأمني وال�سلوكي ،ال يب�شّ ر
بتغيري وال ب�إ�صالح وال بدميقراطية وال حرية ر�أي ،بل
�سيدخل يف نفق الإم��ارات الإ�سالمية ارتكازاً على فتاوى
جاهلة من م�شايخ قطر والأت���راك واال�ستعمار اجلديد،
لي�صبح �أم�ير قطر �أم�ي�راً على ب�لاد ال�شام ،بعدما عجز
امل��ل��ك في�صل ع��ن �إق��ام��ة ال��دول��ة ال��ع��رب��ي��ة ،ب��ع��دم��ا وع��ده
امل�ستعمرون الفرن�سيون والربيطانيون بذلك ،وانقلبوا
عليه وق�سّ موا العامل العربي وفق معاهدة �سايك�س بيكو،
وه��ك��ذا �سيكون م�ستقبل ال��ع��رب يف ح��ال �سقطت �سورية
وانت�صر الأمريكيون.
يت�سابق الأمريكيون مع الوقت ،وال ت�ستطيع �أمريكا
وحلفا�ؤها اال�ستمرار يف ح��رب اال���س��ت��ن��زاف ،وت��خ��اف من
متدد النار �إىل تركيا والأردن ولبنان ،وبعدها �إىل اخلليج،
وال��رو���س والإي��ران��ي�ين لن يرتاجعوا عن حماية �سورية،
وك��ل��م��ا ط��ال��ت الأزم������ة ،رب���ح ال���رو����س ���س��ي��ا���س��ي��اً وع�����س��ك��ري��اً
ال�ستعادة ال�شراكة مع �إي��ران يف قيادة العامل ،لهذا ح�ضر
ال��رئ��ي�����س الأم�ي�رك���ي ب����اراك �أوب���ام���ا م��ي��دان��ي��اً ،ومل يُر�سل
الوزراء �أو القادة الع�سكريني ،بل نزل يف القاعدة الأمريكية

امل�سماة «�إ�سرائيل» ،ومن هناك بد�أ �إدارة املرحلة الثالثة من
الغزو الأمريكي وفق الأدوار التالية:
ال�ضغط ع��ل��ى «�إ���س��رائ��ي��ل» وت��رك��ي��ا لإمت����ام امل�صاحلة
بينهما ،حل�شد ق��واه��م��ا ���ض��د ���س��وري��ة ،ودع���م امل�سلحني،
وت�سخري �أجهزة اال�ستخبارات وكل �إمكانياتهما.
ال�ضغط على تركيا والأكراد لإعالن وقف �إطالق النار
بينهما ،وب�شكل ف��وري ،ولأول مرة منذ  30عاماً ،لإراح��ة
تركيا م��ن االن�����ش��غ��ال ال��داخ��ل��ي وال��ت��ف��رغ جلبهة �سورية،
ولقمع �أي حترك علوي يف الداخل الرتكي.
ال�����ض��غ��ط ال���س��ت��ق��ال��ة احل��ك��وم��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ،وح�����ص��ار
املقاومة ،والعمل ال�ستعادة ال�ساحة اللبنانية ال�ستكمال
الإط��ب��اق على �سورية من كل اجلهات (الأردن  -تركيا -
�إ�سرائيل  -لبنان  -العراق) مع �إ�شعالها يف الداخل ،وعلى
كل اجلبهات.
فتح جبهة اجل����والن ،م��ن خ�لال ال��ت��ع��اون الأردين -
«الإ�سرائيلي» ،لت�سهيل �سيطرة امل�سلحني من ناحية الأردن
على املناطق املواجهة للعدو «الإ�سرائيلي» ،و�إطالق بع�ض
النريان غري امل�ؤذية ال�ستدراج ال��رد «الإ�سرائيلي» ،وفتح
الطريق �أمام التدخل «الإ�سرائيلي» املبا�شر من اجلوالن،
و�إعطاء زخم معنوي للم�سلحني ،بحيث ت�صبح �سورية بني
النار «الإ�سرائيلية» يف اجلوالن ،والنار الرتكية يف ال�شمال.
ال�����ض��غ��ط الأم��ي��رك�����ي ع���ل���ى ال����ع����راق ���س��ي��ا���س��ي��اً ،ب��ع��د
ال�ضربات املكثفة التي تقوم بها اال�ستخبارات اخلليجية
و«الإ�سرائيلية» حتت عنوان «القاعدة» و�أخواتها ،لل�ضغط
على احلكومة العراقية لتنحاز �إىل حمور �إ�سقاط النظام
يف �سورية ،وقطع الطريق �أمام امل�ساعدات الإيرانية.
ا���س��ت��خ��دام ال�����س�لاح ال��ك��ي��م��اوي م���ن ق��ب��ل امل�����س��ل��ح�ين
امل��دع��وم�ين م���ن ت��رك��ي��ا وق���ط���ر ،الت���ه���ام ال��ن��ظ��ام وف�برك��ة
الوقائع لت�أمني املربرات للتدخل الع�سكري اخلارجي �ضد
النظام ال�سوري ،بعيداً عن جمل�س الأم��ن ،حتت عناوين
«حقوق الإن�سان» و«حماية املدنيني» و«ال�سَّ لم العام».
ل��ق��د ن���زل ال��رئ��ي�����س الأم�ي�رك���ي �أوب���ام���ا �إىل امل��ع��رك��ة،
و���ص��ار ق��ائ��داً ميدانياً للمعار�ضة ال�سورية التي ميوّلها
اخل��ل��ي��ج��ي��ون والأت������راك ب�شكل م��ه�ين ..ي��وق��ظ��ون��ه��م من
نومهم لتعيني ك��ردي � -أمريكي رئي�ساً حلكومة �سورية
العربية ،ب�شكل ي�ستفز كل ال�سوريني الذين لن يبايعوا
«�أمريكيا» والياً على �سورية كما كان «برمير» حاكماً على
العراق ،ولن يقبل ال�شعب ال�سوري ،مهما كان موقفه من
النظام� ،أن يتحول �إىل رعية �أو عبد لأمري قطر �أو الوايل
العثماين �أردوغان.
�سورية ل��ن تهزم ول��و ن��زل �أوب��ام��ا ميدانياً ،وتدخلت
«�إ�سرائيل» ،فاحلرب املقبلة لن تبقى يف �سورية ،بل �ستُ�شعل
املنطقة ،ف�إما �أن تدخل �أمريكا �آخ��ر حروبها ،وه��ي التي
ان��ه��زم��ت يف �أفغان�ستان وال���ع���راق� ،أو ت��دخ��ل يف الت�سوية
ال�سيا�سية.
واملقاومون من لبنان �إىل �سورية وال��ع��راق وطهران،
وامل���دع���وم���ون م��ن رو���س��ي��ا وال�����ص�ين و�أح������رار ال���ع���امل ،لن
ينهزموا ،ومي��ك��ن �أن ت��ك��ون احل���رب غالية الأث��م��ان ،لكن
لهيبها وخ�سائرها لن تكون يف �ساحاتنا فقط ،بل �ستكون
«�إ���س��رائ��ي��ل» �أول اخلا�سرين ،ومعها دول اخلليج العربي
ونفطه وغ���ازه ،و�أم�يرك��ا وق��واع��ده��ا القريبة والبعيدة..
فل�سنا �ضعفاء ،ولي�سوا الأق��وي��اء ،ون�ستطيع �ضربهم كما
ي�ضربوننا ،وقتلهم كما يقتلوننا ،لكن وعد اهلل �سبحانه
ب��ال��ن�����ص��ر �آتٍ ال حم��ال��ة ،وق��ل��ي��ل م��ن ال�����ص�بر وك��ث�ير من
الإمي��ان والإع��داد كفيالن ب�أن ينقذا �أمتنا والأوط��ان من
براثن اال�ستعمار اجلديد ،و�أقزامه وعمالئه من العرب
املت�آمرين.
�سيعود �أوب��ام��ا خ��ائ��ب��اً كما رج��ع ال��ف��رجن ي��وم��اً بعد
غ���زوه���م ل��ب�لادن��ا ،ول���ن ي��ع��ود الأت������راك ب��ع��د رح��ي��ل��ه��م،
وكذلك الفرن�سيون والإنكليز ،و�ستبقى الأر�ض لل�شهداء
و�أهاليهم ..والعار للعمالء واملت�آمرين.

د .ن�سيب حطيط
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تركيا و«إسرائيل» تستعدان الفتراس العرب
منذ اللحظة التي وط أ� فيها الرئي�س الأمريكي �أر�ض
فل�سطني ،والتي ا�ستبقها مبواقف معلَنة ،جوهرها �أن
ال��والي��ات املتحدة تعرف م�صلحة «�إ�سرائيل» �أك�ثر من
امل�س�ؤولني «الإ�سرائيليني» �أنف�سهم ،مل يكن �أحد لي�ساوره
ال�شك ب�أن زي��ارة ب��اراك �أوباما �ست�شكل مظلة �أق��وى من
«القبة احل��دي��دي��ة» و�أف��ع��ل مب��ئ��ات امل���رات على امل�ستوى
ال�سيا�سي.
الإجن�����از الأخ���ب���ث للرئي�س الأم�ي�رك���ي� ،إىل جانب
ربطه احلرية باحلركة ال�صهيونية ،هو �إعادة العالقات
«الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة»  -ال�ترك��ي��ة �أق���وى مم��ا ك��ان��ت عليه قبل
حادثة �سفينة «م��رم��رة» ،والتي قتل على متنها اجلنود
ال�صهاينة ت�سعة من النا�شطني الأتراك املت�ضامنني مع
�أهايل غزة املحا�صَ رين.
يف ال��واق��ع� ،إن العالقات «الإ�سرائيلية» الرتكية مل
تت�أثر يف اجلوهر كثرياً ،بغ�ض النظر عن �سحب ال�سفري
الرتكي الذي تعمّد بنيامني نتنياهو مع وزير خارجيته
آ�ن���ذاك �أف��ي��غ��دور ليربمان �إه��ان��ت��ه بتوزيع �صورته وهو
يجل�س ذل��ي�ل ًا على كر�سي «�أوط���ى» م��ن كر�سي املوظف
يف اخل��ارج��ي��ة «الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة» ،مل��ج��رد �أن ط��ل��ب رئي�س
الوزراء الرتكي رجب طيب �أردوغان اعتذاراً على عملية
قتل مواطنيه ،وه��و احل��د الأدن���ى ال��ذي ميكن �أن يكون
مطلوباً للحفاظ على ماء الوجه أ�م��ام ال�شعب الرتكي

الذي كان يف ذروة الهياج ،ولذلك ف�إن العالقات الأمنية
بقيت يف �أف�ضل ح��االت التن�سيق ،ال بل ازدادت توثيقاً،
وكذلك العالقات الع�سكرية التي جتمعهما منفردين،
وك�شريكني �أي�ضاً يف حلف الأطل�سي ،دون �أن نغفل عن
تعزيز العالقات االقت�صادية ،بحيث ارتفع حجم التجارة
�إىل نحو ال�ضعف بعد ح��ادث��ة «�أ���س��ط��ول احل��ري��ة» ،وقد
و�صل �إىل ما يزيد على  4مليارات ون�صف مليار دوالر،
بينما مل يكن متجاوزاً ملليارين ون�صف مليار قبل قتل
الأتراك الت�سعة و�إهانة ال�سفري.
ال �شك �أن امل�س�ألة �إذاً كانت جم��رد كربياء �شخ�صي
مت�� ّك��ن امل��اي�����س�ترو الأم�ي�رك���ي م��ن إ�خ�����ض��اع��ه ل�����ض��رورات
تخ�صّ ه �أوالً ،وتعيد توزيع الأدوار واملهام والغنائم على
الأدوات املبا�شرة املتمثلة بـ«�إ�سرائيل» وتركيا ،ف�صدر �أمر
امل�صاحلة بني نتنياهو و�أردوغان اللذيْن كانت عالقتهما
م�ستمرة عرب لقاءات وزير اخلارجية الرتكي وموفدين
«�إ�سرائيليني» ،وهنا يتبادر ال�س�ؤال املركزي عن الأهداف
التي نحت الكربياء من االثنني معاً ،ورمب��ا ،بال �أدن��ى
تردد.
�إن ال��ع��رب يف ق��م��ة ال�����ض��ع��ف ،خ�����ص��و���ص��اً يف غياب
الكبار الذين كانوا ج�سور الدفاع عن الأمة ،ولو كانوا
م��ت��خ��ا���ص��م�ين ،و�إح��ل��ال م�����ش��ي��خ��ات ال��ن��ف��ط ال�صغرى
ك��م�����ص��ادر ل��ك��ل ت��ل��ك الأدوار وبعنجهية م�صطنعة ال

تعك�س القدرة وال احلجم احلقيقي (قطر منوذج).
اليقني ال�سائد يف «�إ�سرائيل» ،كما حليفتها تركيا� ،أن
اللحظة التاريخية قد اقرتبت لالنق�ضا�ض على �سورية،
مبا فيه م�صلحة م�شرتكة لهما ومن كل املحور املقاوم
للم�شروع الأمريكي ال�صهيوين يف املنطقة.
ا�ستغالل االنحالل العربي ،ال�سيما �أن م�صر بحكمها
احل���ايل ُت��ب��ارك ال���دور ال�ترك��ي يف م�����ص��ادرة ك��ل الأدوار
العربية ،مبا فيه ال��دور ال�سعودي ،ال��ذي ي�شكّل عائقاً
عقائدياً على امل�ستوى البعيد ،ومن هنا الدخول الرتكي
عرب بوابة فل�سطني ،باعتبار �أن فل�سطني غائبة حالياً
عن الأجندات العربية ،ال بل �إن جميع العرب يجهدون
كل ما يحدث �أم��ام �أعينهم لل�شعب الفل�سطيني ب�شكل
عام ،وللم�سجد الأق�صى ب�شكل خا�ص ،ال بل ي�ساهمون يف
ح�صار هذا ال�شعب ،ال �سيما نظام حممد مر�سي ،ولذلك
�ستكون �أوىل �إجن��ازات امل�صاحلة بني نتنياهو و�أردوغ��ان،
زيارة الأخري �إىل غزة ال�شهر املقبل.
اال�ستثمار الرتكي للق�ضية الفل�س�سطينية كورقة
رابحة �سيا�سياً و�شعبياً ،مل�صادرة وتطويق �أي دور عربي
ميكن �أن يتبلور بالتعاون م��ع ال���دول الداعمة حقيقة
لفل�سطني ،مثل �إيران ،مبوازاة �إ�ضعاف الدور ال�سعودي
ول����و ك����ان ���ش��ك��ل��ي��اً ،وه����و م���ا ت���ب���دّى ب��و���ص��ف ال�����ص��ح��اف��ة
الغربية لل�سعودية ب�أنها «مملكة ال�شر» ،كم�ؤ�شر جديد

حل�ضانة الإ�سالم الرتكي القطري امل�صري ،الذي ي�ؤدي
«تعظيم �سالم» �إىل �أمريكا و«�إ�سرائيل» ،وهنا امل�ستغرَب
كيف �أن حركة «حما�س» اع��ت�برت امل�صاحلة الرتكية -
«الإ�سرائيلية» انت�صاراً و�إجن���ازاً كبرييْن ،رغ��م �أنها مل
حتقق فك احل�صار ،وال حتى وقف اال�ستيطان.
كل ما تقدّم يهيئ الظروف� ،إذا جنح التنفيذ الذي
دون��ه م�صاعب ودم���اء غ��زي��رة ،لالنق�ضا�ض �أي�ضاً على
العراق بوح�شية �أكرب مما ن�شهده الآن ،بحيث �إن الهدف
امل�شرتك الرتكي « -الإ�سرائيلي» يتلخ�ص يف منع قيام
ال��ع��راق من حمنته ولكل �أ�سبابه� ،إذ �إن الرتكي يعترب
�إق��ام��ة دول��ة ك��ردي��ة ح��ل لأزم��ت��ه م��ع الأك����راد ،فيما ترى
«�إ�سرائيل» �أن قيام دول��ة كردية حليفة �ضمان لفر�ض
دولة يهودية خال�صة ،حتماً �ستلعب تركيا الأردوغانية
دوراً حمورياً لت�سويقها بفتوى حتمل طابعاً �إ�سالمياً.
م��ن املتوقع �أن يكون الأردن �أح��د ال�ضحايا الأك�ثر
�إحل��اح��اً� ،سيما بعد ف�شل زي���ارة امل��ل��ك ع��ب��داهلل لرتكيا،
والتي �أعقبها مبوقف يندد ب�سيا�سة «الإخوان».
ي��ب��دو �أن ال��ف��ك ال�ترك��ي « -الإ���س��رائ��ي��ل��ي» املفرت�س
ي�شحذ ما لديه لالنق�ضا�ض بحماية ورعاية �أمريكيتينْ ،
وبات املطلوب اال�ستعداد ملواجهة املفرت�سني.

يون�س عودة

ُ
أميركا وحلفاؤها يدخلون العراق في الفوضى ..منعًا لالستقرار
بعد مرور ع�شر �سنوات على غزو القوات
الأم�يرك��ي��ة  -ال��غ��رب��ي��ة ل��ل��ع��راق ،وب��ع��د نحو
عامني على خروجها منه م��دح��ورة خالية
ال��وف��ا���ض� ،إث��ر تكبدها خ�سائر ف��ادح��ة على
�أي�����دي امل��ق��اوم��ة ال��ع��راق��ي��ة ،ك��ل��ف��ت �أم�يرك��ا
بح�سب ت��ق��اري��ره��ا الر�سمية  1.7تريليون
دوالر ،فيما قتل م��ا يناهز اخلم�سة �آالف
جندي �أمريكي.
ه����ذه الأك���ل���اف ،ال���ت���ي ي����ؤك���د ال��دك��ت��ور
واخل��ب�ير االق��ت�����ص��ادي الأم�ي�رك���ي؛ جوزيف
�سيتغليز� ،أنها تتجاوز ذلك بكثري ،وعجلت
ب��ت��ف��ج�ير �أك��ب��ر �أزم������ة م��ال��ي��ة واق��ت�����ص��ادي��ة

ت�شهدها �أم�يرك��ا يف ت��اري��خ��ه��ا ،ك�شفت �إىل
م��دى ف�شل امل�شروع الأم�يرك��ي ،ول��ذل��ك مل
تغفر وا�شنطن للعراق و�شعبه الذي هزمها
ومنعها من حتقيق �أهدافها بتحويل العراق
�إىل ق��اع��دة ل��ل��ت���آم��ر ع��ل��ى ال����دول الراف�ضة
مل�������ش���روع ه��ي��م��ن��ت��ه��ا ،ال ���س��ي��م��ا اجل��م��ه��وري��ة
الإ���س�لام��ي��ة الإي���ران���ي���ة ،و����س���وري���ة ،وق���ررت
�إدخ�������ال ال����ع����راق يف ال��ف��و���ض��ى «اخل�ل�اق���ة»
الهدامة ملنعه من اال�ستقرار ،والتعايف خارج
�إط���ار التبعية لال�سرتاتيجية الأم�يرك��ي��ة،
والدوران يف فلكها على غرار �أنظمة اخلليج،
خ�صو�صاً �أن���ه �إذا م��ا ت���رك الأم����ر م��ن دون

�آثار انفجار وقع و�سط بغداد

تدخل �أم�يرك��ي ،ف���إن ال��ع��راق ق��ادر وب�سرعة
ع��ل��ى ا���س��ت��ع��ادة دوره ،لأن�����ه مي��ل��ك ق����درات
و�إمكانيات متكنه من حتقيق ذل��ك يف وقت
لي�س بطويل.
ولأن احل��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة ب��ع��د خ���روج
ق���وات االح��ت�لال الأم�ي�رك���ي ،مل ت��ع��د تت�أثر
ب��ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ،وه���ي ب��ات��ت �أق����رب �إىل
�إي�����ران و���س��وري��ة م��ن��ه��ا �إىل �أن��ظ��م��ة اخلليج
وت����رك����ي����ا ،ح���ل���ف���اء �أم���ي��رك������ا ،ع����م����دت ه���ذه
ال���دول وبتحري�ض�  أمريكي �إىل ا�ستغالل
ال�صراعات الداخلية لأجل ت�صعيد ال�صراع
ال��ط��ائ��ف��ي ،وامل���ذه���ب���ي يف ال����ع����راق ،وت��وف�ير

(�أ.ف.ب).

الغطاء لقيام تنظيم القاعدة بالتفجريات
الإرهابية ل�ضرب ا�ستقراره و�إث��ارة الفو�ضى
والفتنة ،على نحو ب��ات معه ال��ع��راق �ساحة
ح���رب ب��ال��وك��ال��ة ت�شنها �أم�ي�رك���ا وح��ل��ف��ا ؤ�ه��ا
عرب الإره���اب املنظم التي ترعرعت يف زمن
االح��ت�لال الأم�ي�رك���ي ،وم���ا زاد ال��ط�ين بلة،
�أن ال���ع���راق ب���ات ه���ذه الأي�����ام �أر����ض���اً خ�صبة
للتدخالت اخلارجية ،والعمليات الإرهابية،
ب��ع��د �أن زرع االح���ت�ل�ال ،ق��ب��ل رح��ي��ل��ه ،ب��ذور
االنق�سامات الطائفية واملذهبية والعرقية،
عرب قيام احلاكم الع�سكري الأمريكي برمير
ب�سن د�ستور ع��راق��ي ف��ي��درايل ،و�إن��ت��اج نظام
انتخابي ،وتركيب النظام اجلديد على �أ�س�س
امل��ح��ا���ص��ة ال��ط��ائ��ف��ي��ة وامل��ذه��ب��ي��ة ،ع��ل��ى غ��رار
النظام اللبناين ،الأم���ر ال��ذي جعله مرتعاً
للتدخالت اخلارجية.
على �أن الت�صعيد ال�سيا�سي �ضد حكومة
ن����ور امل���ال���ك���ي ،وب��ت��ح��ري�����ض ت���رك���ي ���س��ع��ودي
ق��ط��ري ،وال��ت�����ص��ع��ي��د يف وت��ي�رة ال��ت��ف��ج�يرات
الإره��اب��ي��ة م���ؤخ��راً ،ج��اء متزامناً يف توقيته
م��ع ا�شتداد احل��رب الإره��اب��ي��ة على �سورية،
وحماولة وا�شنطن وحلفائها ال�ضغط على
ح��ك��وم��ة امل��ال��ك��ي ك��ي ي�ترا���ص��ف �إىل جانبها
يف احل��رب املفتوحة لإ�سقاط نظام الرئي�س
الأ�سد ،وهو ما رف�ضه املالكي ب�شدة ،لإدراكه
اجليد ب�أن �سقوط الدولة ال�سورية ،وانفراط
عقد وح��دت��ه��ا� ،سيقود �إىل تق�سيم �سورية،
وبالتايل انتقال ال��ع��دوى �إىل ال��ع��راق الذي
يعي�ش يف فو�ضى م�ستمرة ،وه��و مم��اث��ل يف
تركيبته للرتكيبة ال�سورية.
من هنا ،ف�إن احلراك ال�سيا�سي وال�شعبي
احل��ا���ص��ل ،وك��ذل��ك ال��ت��ف��ج�يرات الإره��اب��ي��ة،
ل��ي�����س ببعيد ع��ن ال��ت��دخ��ل اخل���ارج���ي ال��ذي

ا���س��ت��غ��ل م��ط��ال��ب ال�������ش���ارع امل��ح��ق��ة لتفجري
�شرارة ال�صراع الطائفي واملذهبي والعرقي
يف وج��ه حكومة املالكي ،لرف�ضها التجاوب
مع الطلبات الأمريكية اخلليجية الرتكية
ل��ت��ح��وي��ل ال����ع����راق �إىل ق���اع���دة ل��ل��ج��م��اع��ات
الإره��اب��ي��ة امل�سلحة ،لت�صعيد احل���رب �ضد
الدولة الوطنية ال�سورية.
و�إذا ك��ان ائ��ت�لاف املالكي ق��د جن��ح حتى
الآن يف �إحباط حم��اوالت �إ�سقاط حكومته،
وا���س��ت��م��ر يف رف�����ض ال�ضغوط  الأمريكية،
لأن موقفه هذا ين�سجم مع م�صالح ال�شعب
العراقي ال��ذي ال ميكن �أن يقبل ب���أن يكون
���ش��وك��ة يف خ��ا���ص��رة ���س��وري��ة ال��ت��ي وق��ف��ت �إىل
ج���ان���ب���ه ،ووف������رت ل���ه ك���ل م���ق���وم���ات ال��دع��م
وامل�����س��ان��دة مل��ق��اوم��ة االح���ت�ل�ال الأم�ي�رك���ي،
ودف���ع���ه �إىل اخل�����روج م���ن ال���ع���راق م���ن دون
حتقيق امل��ك��ا���س��ب ال�سيا�سية ال��ت��ي ج���اء من
�أجلها.
وكلما زادت وا�شنطن م��ن �ضغوطها،
ازداد املالكي �صالبة على موقفه ،و�إذا ما
حاولت وا�شنطن جتاوز اخلطوط احلمر يف
التعامل مع احلكومة العراقية ،ف�إن املالكي
ق����ادر ع��ل��ى ات���خ���اذ ق����رار ي��ح��رم ال�����ش��رك��ات
الأمريكية من موا�صلة عملية ا�ستخراج
وت�سويق النفط العراقي ،وحتوله باجتاه
تعزيز عالقته م��ع رو���س��ي��ا وال�����ص�ين ،وهو
م��ا يعني يف ح��ال ح�صوله توجيه �ضربة
م��وج��ع��ة مل�صالح �أم�ي�رك���ا ،وحت���رر ال��ع��راق
من ت�أثريها ،الأم��ر الذي  يقلق وا�شنطن
وي��ج��ع��ل��ه��ا ت���ت��ردد يف ال����ذه����اب ب���ع���ي���داً يف
مواقفها املعادية حلكومة املالكي.

ح�سني عطوي
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أزمة الديون في قبرص ..حقل تجارب البتزاز الدول المستضعفة
يت ّم ت�ضخيم �آثار �أزمة الديون ال�سيادية يف قرب�ص
على العملة الأورب �ي��ة امل��وح��دة ،لغر�ض ا�ستخدامها
حقل جتارب لإطالق �سيا�سات وخطوات غري م�سبوقة
يف جمال تدخل ترويكا املفو�ضية الأوروب�ي��ة ،والبنك
املركزي الأوروب��ي ،و�صندوق النقد ال��دويل ،يف فر�ض
خطط ل�ـ« إ�ن�ق��اذ» االقت�صاديات امل ��أزوم��ة داخ��ل بلدان
م�ن�ط�ق��ة ال� �ي ��ورو ،وغ�ي�ره��ا م��ن ال� ��دول امل�ست�ضعفة،
واملرتبطة بها مالياً واقت�صادياً.
نظراً لوجود الودائع الرو�سية ال�ضخمة يف البنوك
القرب�صية ،واملقدرة بثالثني مليار يورو ،يرى معظم
املراقبني �أن الأزمة القرب�صية تبدو يف ظاهرها مالية
حم�ل�ي��ة ،ول�ك�ن�ه��ا يف ال��واق��ع «�أزم� ��ة دول �ي��ة ن��اجت��ة عن
�صراعات ا�سرتاتيجية �سيا�سية واقت�صادية بني رو�سيا
من جهة ،ودول االحتاد الأوروبي يف الأ�سا�س والواليات
املتحدة من اجلهة الأخرى».
مل ي�ت�ف��اج� أ� ق ��ادة ال�ك��رم�ل�ين ب�خ�ط��ة الإن �ق ��اذ التي
ت�ستهدف الودائع الرو�سية ،وهم يدركون �أن االحتاد
الأوروب ��ي ي�ضع رو�سيا ب�ين خيارين «�أح�لاه�م��ا م�رّ»؛
إ�مّا �أن تُقتطع مبالغ �ضخمة من ودائعها كو�سيلة حلل
الأزم��ة ،و�إما �أن ت�ساهم طوعاً يف منح قرب�ص قرو�ضاً
ج��دي��دة ،و�إع ��ادة ج��دول��ة القر�ض ال�سابق بقيمة 2.5
مليار دوالر ،مقابل ح�ص�ص «افرتا�ضية» ،يف احتياطات
ال �غ��از ال�ق�بر��ص�ي��ة ،امل �ت �ن��ازع عليها أ�� �ص�ل�اً م��ع اجل��زء
الرتكي من اجلزيرة.
ورغ��م ف�شل م�ساعي الرئي�س القرب�صي؛ نيكو�س
ان�ستا�سيادي�س ،يف �إقناع احلكومة الرو�سية بامل�ساهمة
يف احل��ل ،ورف����ض ال�برمل��ان القرب�صي الت�صديق على
خطة الإنقاذ ب�سبب احتجاح املواطنني على �شروطها

ال�ق��ا��س�ي��ة و«امل ��ذل ��ة» ،ت���ص��ر ال�تروي �ك��ا ع�ل��ى �أن تثبت
احلكومة القرب�صية �أنها قادرة على ت�أمني  5.8مليار
يورو قبل التباحث حول خطة جديدة.
وكان البنك املركزي الأوروبي قد حدّد يوم االثنني
امل��ا� �ض��ي ل��وق��ف م��د ال �ب �ن��وك ال�ق�بر��ص�ي��ة ب��ال���س�ي��ول��ة

الطارئة ،مما كان �سي�ؤدي �إىل �إغالقها ب�صورة دائمة،
بعد �أن �أقفلت م�ؤقتاً ملنع املودعني من �سحب �أر�صدتهم.
يف ه��ذه الأث �ن��اء�� ،ص��ادق ال�برمل��ان ال�ق�بر��ص��ي ،على
قانون يعطي احلكومة �صالحية فر�ض القيود على
�سحب الأم� ��وال م��ن الأر� �ص��دة امل���ص��رف�ي��ة ،ك�م��ا تبنى

لو أدرجت الترويكا األزمةَ
القبرصية في جعبة حل األزمة
اليونانية لكان ممكنًا الخروج منها
والتوصل إلى حلول أقلّ إيالمًا
(�أ.ف.ب).

موظفو البنوك يتظاهرون و�سط العا�صمة القرب�صية

ثمة حقيقة تفر�ض نف�سها ،وجتعلنا نتوجه �إىل البابا فرن�سي�س الأول ،لن�ؤكد
له �أن مهد امل�سيحية تئنّ من االحتالل ال�صهيوين ،و�أن بيت حلم والنا�صرة
وكني�سة القيامة ،حيث ولد ال�سيد وعا�ش ،وبلّغ ر�سالته التي عمت الدنيا ،تعي�ش
يف الأ�سر واحل�صار ،بعد �أن �شُ رّد وعُ ذّب وهجر معظم �أتباع ر�سول ال�سالم
والب�شرية امل�سيح عليه ال�سالم ،بفعل االحتالل ال�صهيوين املدعوم من كل قوى
الطاغوت وال�شر يف العامل ..وبينهم دول كربى كفرن�سا الكاثوليكية ،وبريطانيا
و�أملانيا ،ويف مقدمهم وعلى ر�أ�سهم الدولة «الأعظم» الواليات املتحدة التي
تذوقتم منها يف �أمريكا الالتينية ،كل �شرور العن�صرية واال�ستبداد ودعمها
على م ّر تاريخها كل النظم اال�ستبدادية والديكتاتورية ،التي جعلت رجال
الكني�سة يطلقون «الهوت التحرير» ،ويلتحقون ب�إرادات �شعوبهم وثوراتهم..
والتي بد�أت ت�أتي �أكلها يف �أكرث من مكان من قارتكم ..وبينها وطنكم الأ�صلي
الأرج��ن��ت�ين ،ثمة حتالف غري مقد�س ،بني كل ق��وى اال�ستكبار ،وظاهرات
التطرف والإرهاب يف العامل التي ت�أتي على القيم والتاريخ الإن�ساين مبا فيه
العمق الروحي والت�ساحمي..
ثمة �أ�شكال جديدة من التحالف للهجوم على خ�يرات ال�شعوب يف �آ�سيا
و�أفريقيا و�أمريكا الالتينية ..و�إذا كانت بدايات هذا الهجوم املتوح�ش على
وط��ن ال�سيد امل�سيح عليه ال�سالم ع��ام  ،1948ف���إن ه��ذه الهجمة متوا�صلة
يف �أ�شكال خمتلفة وت�أخذ �أب��ع��اد ًا و�أ�شكا ًال متنوعة ،يتحالف فيها الظالم
واال�ستعمار ،لإطفاء �أنوار اهلل ،ولإغراق ال�شعوب والفقراء يف كل مكان مبزيد
من الب�ؤ�س واحلرمان ،حيث يتم نهب كل مكونات عي�شهم احلر..
ورمبا عودة �إىل �صرخة كاردينال �أمريكا الالتينية عام  1920قد يكون فيها بع�ض
حق وعدالة ..وعودة �إىل قيم ال�سماء ال�سمحاء.

راه�ن��ت رو��س�ي��ا ع�ل��ى رف����ض ال�تروي�ك��ا لل��إج��راءات
القرب�صية ،حتى و�إن �أدّى ذل��ك �إىل إ�خ ��راج قرب�ص
من ع�ضوية اليورو� ،إن هكذا نتيجة ال تتعار�ض مع
م�صالح رو�سيا اال�سرتاتيجية ،وجماالت ا�ستثماراتها
امل��ال�ي��ة يف منطقة البحر الأب�ي����ض امل�ت��و��س��ط ،كما ال
يرف�ضها معظم مواطني ق�بر���ص ال�ع��ادي�ين ،الذين
يعرت�ضون على «حتكم املفو�ضية الأوروب�ي��ة ،والبنك
الأوروب ��ي امل��رك��زي ،و�صندوق النقد ال��دويل مب�صري
بلده وعي�شه الكرمي».
ت�أتي الإجراءات القرب�صية لرت�ضي �صغار املودعني
با�ستثنائهم من دف��ع �ضريبة ال��ودائ��ع ،وفر�ضها فقط
على الودائع ما فوق � 100ألف يورو ،ولكن هذا الإجراء،
ال يعر�ض الودائع الرو�سية خل�سائر كبرية فح�سب ،بل
يقلق كل امل�ستثمرين واملودعني يف البلدان التي تعاين
من �أزمة ديونها ال�سيادية ،كالدول العربية وعلى ر�أ�سها
دولتا لبنان وم�صر ،املعر�ضتان �أي�ضاً خلطر الإفال�س.
�إن التوظيفات الكبرية يف البنوك اليونانية و�ضعت
ال�ب�ن��وك القرب�صية يف ه��ذا امل � ��أزق ،علماً �أن ال��دي��ون
ال�سيادية لقرب�ص ال تتعدى  17مليار ي��ورو ،وك��ان
ممكناً اخل��روج م��ن الأزم��ة والتو�صل �إىل حلول �أق� ّل
�إي�لام�اً ،لو �أن الرتويكا �أدرج��ت الأزم��ة القرب�صية يف
جعبة حل الأزمة اليونانية.
لقد تعامت الرتويكا عن ذلك اخليار ،وركزت على
مواجهة ال��ودائ��ع الرو�سية من خ�لال �إ�صرارها على
اقتطاع ج��زء كبري ن�سبياً م��ن �أ��ص��ول تلك ال��ودائ��ع،
وه��ذه ال�سابقة التي مل حت�صل م��ن قبل يف معاجلة
الأزم��ات املالية العاملية� ،ستفتح الباب وا�سعاً البتزاز
الدول امل�ست�ضعفة ،وتهديد �شعوبها باجلوع ،ومبزيد
من التبعية والإذالل.

حممد �شهاب

عدنان حممد العربي

أطلق الدعوة قبل مئة عام كاردينال من أميركا الجنوبية

هل يجددها فرنسيس األول :دعوا الفقراء يعيشون؟
يف املجمع امل�سكوين الأخ�ير� ،أو جممع فاتيكان الثاين �سنة  ،1920بلغت نفقاته
مبا فيها �أجور �سفر و�إقامة وثمن طعام� ،أرقام ًا مذهلة ،كانت كلها من خزانة احلرب
الأعظم.
�آنئذ ،بع�ض الأ�ساقفة الآت�ين �إىل املجمع من بلدان فقرية� ،صاروا يعرقون من
�ألق التنعم والتلذذ اللذين غا�صوا فيهما يف ق�صور روما ،مما مل يعرفوه يف حياتهم
اليومية.
�آنئذ ،وقبل مئة عام �إال نيف ،كان كاردينال �أ�سمر من �أمريكا اجلنوبية ،يقول
ب�صوت باك خجول ،ك�أنه واقع يف اخلطيئة املميتة :امل�سيح ما عرف الذهب واحلرير
وال الطيبات والكاديالك..
من تلك الأيام البعيدة انخرط ق�ساو�سة ورجال دين يف حركات املقاومة الي�سارية،
�ضد الديكتاتوريات يف �أمريكا الالتينية ،ويف مواجهة الإمربيالية الأمريكية ..فكانوا
التالميذ النجباء لل�سيد امل�سيح ،فانطلق ما �سمي «الهوت التحرير».
اليوم ،ثمة رجل ي�أتي �إىل ر�أ�س الكني�سة الكاثوليكية من �أمريكا اجلنوبية ،وحتديد ًا
من الأرجنتني ،في�سري على درب ذاك الكاردينال ،الذي وجد يف ال�سيد ن�صري الفقراء
واجلياع..
البابا اجلديد كان قد بد�أ هذه امل�سرية منذ �أن �صار رئي�س ًا لأ�ساقفة الأرجنتني،
فتخلى عن الفيال الفخمة؛ مقر الأ�سقفية ،و�سكن بني الفقراء ،وا�ستعمل النقل العام
يف حتركاته ..فكان قريب ًا من النا�س.
وبعد انتخابه �إىل �سدة البابوية ،كان �أن اتخذ ا�سم القدي�س فرن�سي�س رجل ال�سالم
واملحبة ..والفقر �أي�ضاً ،فكان حمب ًا ومدافع ًا عن خلق اهلل الذين لي�س على ج�سدهم
قمي�ص.
يف �أوىل مواقفه ..خاطب البابا فرن�سي�س الأول يف لقائه الأول مع الإعالميني:
«كم �أحب �أن تكون كني�ستي للفقراء ،وكني�ستي فقرية» ،متمني ًا «عم ًال مثمر ًا من �أجل
امل�سيح والكني�سة».

ت�شكيل �صندوق الت�ضامن وق��وام��ه املمتلكات العامة
واال�ستثمارات التي تديرها الدولة ،ووافق �أي�ضاً على
حت�صيل �ضريبة ،ملرة واح��دة ،بن�سبة  ٪20على ودائع
«بنك قرب�ص» ،وهو �أكرب امل�صارف يف البلد ،و ٪4على
مثيالتها يف امل�صارف الأخرى.
ف�شلت اجلولة الأوىل من التفاو�ض بني الرئي�س
ال�ق�بر��ص��ي وب�ع����ض وزراء امل��ال�ي��ة يف منطقة ال�ي��ورو
م�ساء الأحد املا�ضي ،ولكن قرب�ص مل تي�أ�س ،وطالبت
با�ستمرار احلوار �إىل �أن وافقت الرتويكا على اخلطة
ال�ق�بر��ص�ي��ة يف ال���س��اع��ة الأخ �ي��رة ،وك��ان��ت ت�صر على
اعتماد خطة الإنقاذ الأوىل من دون تعديل ،كي تت�أهل
قرب�ص للح�صول على قر�ض بقيمة  10مليار ي��ورو،
وجتنيبها خطر الإفال�س.

( العدد  )256اجلمعة � 29 -آذار 2013 -
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رأي
بــــــروفــــــــايـــــــــل

شهيد المحراب ..عالم ومجاهد
وُلد ال�شهيد العالمة حممد �سعيد رم�ضان البوطي
عام 1929م1347/هـ يف قرية تقع على �ضفاف نهر دجلة
عند نقطة التالقي بني حدود �سورية والعراق وتركيا،
تُدعى جزيرة بوطان.
�أب ��وه ال�ع�لام��ة مُ�لا رم���ض��ان ال�ب��وط��ي (رحمهما اهلل
ت �ع��اىل) ،ال��ذي ه��اج��ر �إىل دم�شق �إث��ر الإج � ��راءات التي
ات �خ��ذه��ا ات ��ات ��ورك يف ��س�ب�ي��ل حم��ارب �ت��ه ل �ل��دي��ن .ي�ق��ول
ال�شهيد« :ك��ان �أب��ي معلمي الأوح��د ،علمني �أو ًال مبادئ
العقيدة الإ�سالمية ،ثم علمني موجزاً من �سرية �سيدنا
ر� �س��ول اهلل (��ص�ل��ى اهلل عليه و��س�ل��م) ،ث��م �أخ ��ذ يعلمني
مبادئ علوم الآل��ة من نحو و�صرف ،و�سلّكني يف طريق
حفظ �ألفية ابن مالك يف النحو ،فكان يف�سر يل كل يوم
خم�سة �أو �ستة �أبيات منها ،وكان علي �أن �أتقنها بعد ذلك
حفظاً يف بيا�ض ذلك النهار ،ف�أذكر �أنني حفظت الألفية
كلها خالل �أقل من عام».
توفيت والدته وله من العمر ثالثة ع�شر عاماً ،فتزوج
وال��ده من زوج��ة �أخ��رى تركية فا�ضلة ،فكانت �سبباً يف
اللغتي الكردية
نْ
�إمل��ام��ه باللغة الرتكية ،بالإ�ضافة �إىل
والعربية.
تقدّم للخطابة و�صعد املنرب ومل يكن قد جتاوز بعد
ال�سابع ع�شرة من عمره ،وذلك يف �أحد م�ساجد امليدان
القريبة من جامع منجك.
ت ��زوج (رح �م��ه اهلل) وه��و يف ال�ث��ام�ن��ة ع���ش��ر ،ول��ه من
الأوالد �ستة ذكور ،وبنت واحدة.
يف ع��ام  1954ذه��ب �إىل ال�ق��اه��رة ال�ستكمال درا�سته
اجلامعية يف الأزهر ،ثم عاد �إىل دم�شق بعد ح�صوله على
الإجازة يف ال�شريعة من كلية ال�شريعة بالأزهر ،ثم ح�صل
على دبلوم الرتبية من كلية اللغة العربية يف الأزه��ر،
�ِّي� م��در��س�اً للرتبية الدينية يف حم�ص ع��ام .1958
وع نِّ
�أ�صبح معيداً يف كلية ال�شريعة بجامعة دم�شق ،فموفداً
�إىل القاهرة لنيل درجة الأ�ستاذية (الدكتوراه) يف الفقه
و�أ�صوله ،وكانت �أطروحته كتاب (�ضوابط امل�صلحة يف
ال�شريعة الإ�سالمية) ،نال عليها مرتبة ال�شرف الأوىل
عي مدر�ساً يف كلية
مع التو�صية بالتبادل ،ويف عام  1965نِّ
ال�شريعة  -جامعة دم�شق ،ف�أ�ستاذاً م�ساعداً ،ف�أ�ستاذاً،
ال للكلية ،ثم يف عام  1977عُينّ
وعُني يف عام  1975وكي ً
عميداً لها ،ثم رئي�ساً لق�سم العقائد والأديان.
خ�لال ه��ذه الفرتة وحتى ع��ام  1981ك��ان بعيداً عن
املحافل العامة ،ومكتفياً باحلقل الأكادميي ،بالإ�ضافة
أ�سبوعيي يف م�سجد ال�سنجقدار ،ثم انتقل
نْ
در�سي �
�إىل نْ
ب�سبب �ضيق املكان �إىل م�سجد «تنكز» ،فم�سجد الإميان،
ودرو� ��س �أخ ��رى يف م�سجد وال ��ده ال�شيخ م�لا رم�ضان

�أُع �ل �ن��ت ب �غ��داد ر��س�م�ي�اً «ع��ا��ص�م��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة ال�ع��رب�ي��ة
لعام  ،»2013ي��وم ال�سبت املا�ضي ،و�أت�ساءل ما �إذا كان
ت��زام��ن ه ��ذا امل �ه��رج��ان ال �ث �ق��ايف م��ع ال��ذك��رى ال�ع��ا��ش��رة
ل�ل�غ��زو الأم�ي�رك ��ي امل �� �ش ��ؤوم ،ب �ي��ان �اً ب���ش�ف��اء ال �ع ��راق من
نكبات االح�ت�لال� ،أم ر�سالة «�شكر وع��رف��ان» للغزاة ب��أن
«الدميقرطية الغربية» قد �أثمرت وحان قطاف ثمارها،
و�أن بغداد قد بد�أت ع�صراً جديداً من «التنوير والإبداع»؟
بح�سب وج�ه��ات النظر املتباينة م��ن تطور الأح��داث
خالل العقد املا�ضي ،قد ي�صح االحتماالن.
ولكني ال �أ�ستطيع �أن �أغم�ض عيناي عن حقيقة �أن
اف�ت�ت��اح امل�ه��رج��ان مت خلف �سياج كثيف م��ن الإج ��راءات
الأمنية امل�شددة ،بدل �أحوا�ض الزهور والبالونات امللونة،
و�أن املحتفلني اقت�صروا على من لبى الدعوات اخلا�صة
من النخب املحليني ،وال�ضيوف العرب والأج��ان��ب ،بدل

ال�ب��وط��ي ،واجل��ام��ع الأم� ��وي ،وم��ن أ�ب ��رز ه��ذه ال��درو���س
�شرحه لـ«احلكم العطائية».
يف عام  ،2005ويف عز ا�شتداد اخلناق على الفل�سطينيني،
باع ال�شهيد البوطي منزله وتربّع به للمجاهدين يف غزة.
ويف ع��ام  ،2006وخ�ل�ال ح��رب مت��وز على ل�ب�ن��ان ،دعا
لإيواء اللبنانيني املت�ضررين من احلرب ،وحثّ على دعم
املجاهدين باملال ،والدعاء لهم بالن�صر والتمكني.
م � ؤ�ل �ف ��ات ��ه ك� �ث�ي�رة ج � � ��داً ،ن ��اه ��زت ال �� �س �ت�ي�ن ،م �ن �ه��ا:
«الالمذهبية �أخطر بدعة تهدد ال�شريعة الإ�سالمية»،
«ال�سلفية مرحلة زمنية مباركة ولي�ست مذهب �إ�سالمي»،
«امل� ��ر�أة ب�ين طغيان ال�ن�ظ��ام ال�غ��رب��يّ ول�ط��ائ��ف الت�شريع
ال��رب��اين»« ،نق�ض �أوه��ام امل��ادي��ة اجلدلية» ،والعديد من
م�ؤلفاته تُرجم �إىل لغات ع��دة ،كالإنكليزية والفرن�سية
والأملانية والرتكية والرو�سية واملالوية.
باخت�صار ،يُجمع العلماء ال�ع�ق�لاء على �أن ال�شهيد
حممد �سعيد رم�ضان البوطي عامل ع�صري جمدّد ،ورع
خمل�ص� ،سليم الطوية ،ح�سن النية واملق�صد ،غيور على
��ش��رع اهلل والأخ �ل�اق الإ��س�لام�ي��ة ،ج��ريء يف احل��ق ،ملأ
حياته وحياة النا�س بالكلمة الطيبة واملوعظة احل�سنة،
واحلكمة النافعة بالكتاب وال�سنة النبوية ،متبع لل�سلف
ال�صالح ،حمذر من البدع ،وداعية �إ�سالمي متفوق يف كل
ميدان.

�إ� �ش��راك جمهور ال�ع��راق�ي�ين ،ال��ذي��ن يتعط�شون لل�سالم
الأه �ل��ي ،وي �ت��وق��ون لتن�شق ال �ه��واء ال�ن�ق��ي يف ال���س��اح��ات
العامة.
لقد أ�ُغلقت الطرق الرئي�سية التي ت�ؤدي �إىل الأماكن
امل �ح��دودة ال�ت��ي ت�ق��ام فيها فعاليات امل�ه��رج��ان يف الق�سم
ال�غ��رب��ي للمدينة ،حيث �أق�ي�م��ت اخل�ي��م املغلقة ب� إ�ح�ك��ام،
فوق بقع �صغرية من حديقة ال��زوراء ال�شا�سعة ،و�ساحة
االحتفاالت ال�ك�برى ،ولي�س بعيداً عن ه��ذه امل��واق��ع ،مل
ت��زل آ�ث��ار التفجريات الع�شوائية ح� ّي��ة ،ومل جت��ف دم��اء
�أكرث من  300قتيل ،ومئات اجلرحى ،ومل تنظف ال�شوارع
بعد من �أ�شالء ال�ضحايا الأبرياء.
رمب��ا ه�ك��ذا ي��ري��د ال �غ��زاة �أن ير�سموا ��ص��ورة الثقافة
ال�ع��رب�ي��ة والإ� �س�ل�ام �ي��ة ،ف�ل�ا ن�ن���س��ى ت�ع�ل�ي�ق��ات املحللني
الغربيني يف تف�سريهم لعدم «ا�ستيعاب ال�شعب العراقي

اللبنانيون «ينتحبون»
فب���دل أن تدعو الدولة مواطنيها إلى االنتخاب وتجديد الحياة
البرلمانية الديمقراطية ..ها هي تجبرهم على «االنتحاب» قسرًا وقهرًا
أمام مؤسس���ات ال آذان لها تس���مع األنين ،وال عي���ون تبصر العذاب..
ّ
المعيش���ية
جراء غطرس���ة المتخمين ،القابضين على مقدرات البلد،
ٌ
رث عفنٌ
واالقتصادية والمالية ..إنه العهر السياس���ي في بلد نظامه
ٌ
فاسد  ..نخرته آفة الطائفية حتى العظم ..ونتسآل :هل من مسؤول؟
ّ باألمس البعيد ..كان هناك مسؤول واحد وحيد يلجأ إليه اللبنانيون،
كل اللبنانيين ،هو مقام رئاس���ة الجمهوري���ةّ ..
لكن في أعقاب اتفاق
الطائف ،وما ّ
نصت عليه الوثيقة – الوثاق – أصبح شاغل المقام أشبه
م���ا يكون بملكة بريطانيا ،يعتمر تاجًا ،فيما الس���يف والصولجان في
قبض���ة مجلس الوزراء ،يقول البع���ض :والبعض اآلخر يجتهد ويقول:
العصمة في يد رئيس الحكومة..
َّ
وألن نصوص الوثيقة ،بقيت كناية عن مسودة ،تعمل فيها أقالم
االجتهاد والتفس���ير والتأويل بما يرض���ي طموح وأطماع هذه أو تلك
م���ن الطوائف ،النعمة  -النقمة – كان مقدرًا على اللبناني أن يس���لك
نهج «االنتح���اب» منذ االنتخابات التش���ريعية األولى بعد «الطائف»
– الجليل ،الطاهر ،الش���ريف ،العزيز -كم���ا زوجة القيصر ..فإذا بـ84.6
م���ن الناخبين اللبنانيين« ،ينتحبون» بدل أن ينتخبوا من غير أن ِّيرف
للنظام ٌ
جفن ..وهكذا دواليك ..يومًا بعد يوم وسنة بعد سنةّ ،
يتكرس
ُ
ّ
وتهمش القاعدة
الشواذ «ويوقونن» ..وتحش���د له السدنة ..واألزالمّ ..
«المقوننة» لتصبح نكرة ّ ،ينكرها األمر الواقع ،مثلما يتنكر لها أهلوها
وينكرونها باس���تثناء قلة قليلة والحمد لله ،ال تزال تنتصر للحقيقة
ّ
على
الرغم مما تكبدت وتتكبد من أثمانّ ..
فيا ّأيها النظام الفاسد والمفسد ..ارحل عنا رأفة باإلنسان والوطن،
رأفة واحترامًا لتاريخنا المش���رق ..رحمة بأولئك المتحدرين من هذه
األرض ،الذين زرعوا بيارقهم غطارفة على حدود المجد..
ارح���ل ..قب���ل أن ّ
تتحول هيئة التنس���يق النقابي���ة إلى ّ
عامية
ّ ّ
انطلي���اس  ..2013وقبل أن يتحول حنا غريب إلى طانيوس ش���اهين
الق���رن الواحد والعش���رين ..فالمحس���نات والمس���احيق التي تحاول
إضفاءها على وجهك المس���خ لن تفيدك بشيء ..فمصيرك الرحيل..
الرحيل ..فقد دقت الساعة وحان موعد التغيير..
فخام���ة رئي���س البالد نناش���دك أن تتوج عه���دك بعمل يبقى
وقفًا على التاريخ ،وش���اهدًا على الش���فافية والصدقية واألمانة التي
عهدناها بشخصكم الكريم ..من خالل ِّ
سن قانون انتخاب يحاكي ذكاء
اإلنسان اللبناني ويتماهى مع تطلعاته وأحالمه الوطنية والعصرية،
قانون يؤكد صدقية النظام الديمقراطي البرلماني ّ
الحر ..يليق بإنسان
ّ
اليوم ولو كان على حس���اب غالة الطوائ���ف والمذاهب وتجار الهيكل
الذين امتهنوا كرامة اإلنس���ان والوطن ..وداسوا حرمة الديمقراطية
والحرية والعدالة والمساواة وكل القيم ،بسنابك فجورهم وجشعهم
وال مباالتهم..
فخامة الرئيس ..حيث يعم الجوع ال يرعى للقانون حرمة ..وحيث
ال ُيرعى للقانون حرمة يعم الجوع..

ملفاهيم ال��دمي�ق��راط�ي��ة احل��دي �ث��ة»� ،إذ ق��ال��وا �إن ب�لادن��ا
م�ت�خ�ل�ف��ة ،و«حت� �ت ��اج ل �ف�ت�رات ط��وي �ل��ة م ��ن ال ��زم ��ن كي
تعتاد �شعوبها على من��ط احل�ي��اة احل���ض��اري��ة وممار�سة
الدميقراطية» ،فنحن ،بنظرهم الأعمى� ،شعب ال يعرف
ال�سالم ،وثقافته مبنية على العنف واالقتتال البيني.
لطاملا كانت بغداد مركز الإِ�شعاع الثقايف يف ال�شرق ويف
العامل ،ومنها خرج الكثري من ال�شعراء والأدباء والكتاب
والفنانني ،وبها تغنى الع�شرات من كبار الأدباء وال�شعراء
العرب والأج��ان��ب على مد الع�صور ،وهي لي�ست بحاجة
للجامعة العربية� ،أو الأمم املتحدة ،كي تعلنها عا�صمة
الثقافة العربية ،ب��ل أ�ك�ثر م��ا حتتاج �إل�ي��ه ال�ي��وم ه��و �أن
ي�ستعيد دجلة مياهه التي جففها اجلهل والإهمال على
مراحل امتدت عقوداً طويلة.
لقد جرت الثقافة يف بغداد جمرى نهر دجلة الذي

نبيه الأعور

�سقى ج��ان��ب املدينة الغربي يف ال�ك��رخ بنف�س م�ق��دار ما
�سقى الر�صافة على �ضفته ال�شرقية ،وبعدما انح�سر املاء
يف النهر ،مل يفتقده العطا�شى فح�سب ،بل توقف العطاء
الثقايف ،وحتولت ج�سور التوا�صل بني ال�ضفتني ،جدراناً
للتفتيت امل��ذه�ب��ي ،وال �ف�تن ال�ط��ائ�ف�ي��ة ،ت��ري��د ب �غ��داد �أن
ت�ستعيد بناء هذه اجل�سور ،ال بالإ�سمنت امل�سلح ،بل بروح
التالقي ،والفرح ،والبذل والعطاء املتبادل.
يف ال�ي��وم الأ��س�ب��ق ،احتفل الر�سميون بافتتاح مبنى
«� �س��اع��ة ال�ق���ش�ل��ة» ��ض�م��ن ف �ع��ال �ي��ات امل �ه��رج��ان ال �ث �ق��ايف،
وا�ست�أنفت ال�ساعة دق �أجرا�سها بعد �أن أ�ُخر�ست منذ �سنني،
ي��ا ليت دقاتها ظلت متوقفة حتى ي� أ�ت��ي زم��ن ن�ستطيع
الت�صريح فيه مبلء الفم ،ب�أن احلياة الثقافية عادت فع ًال
�إىل ب�غ��داد ،و�أن املدينة ا�ستعادت جمدها املا�ضي ،و�أنها
ت�ستحق �أن ندعوها ب�أح�سن �أ�سمائها :مدينة ال�سالم.
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اقتصاد

بنك الطعام اللبناني..
من بيروت إلى بقية المناطق
من مقره يف ب�يروت� ،أطلق بنك الطعام اللبناين
�شعاره قبل نحو عامني «معاً �ضد اجلوع» ،يف �إطار �سعيه
املتوا�صل لو�ضع حد للفقر واجلوع يف العا�صمة ولبنان
ك��ك��ل ،فيما ت���ؤك��د الإح�����ص��ائ��ي��ات ال�سنوية �أن معدالت
الفقر ترتفع �إىل حد خميف عاماً بعد عام.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن «بنك الغذاء اللبناين» هو
عبارة عن جمعية خريية ال ت�سعى �إىل الربح� ،أُ�س�ست يف
�أواخر عام  2011من قبل جمموعة من رجال �أعمال
ي�سعون للق�ضاء على اجلوع ،وبهدف خدمة ودعم جميع
امل�ستحقني اللبنانيني من دون �أي تفرقة للمعتقدات
ال�سيا�سية �أو الدينية.
ت�ساند اجلمعية غري القادرين على العمل لتح�سني
م�ستوى معي�شتهم ،ف�ض ًال ع��ن م�ساعدة ك��ب��ار ال�سن
وذوي االحتياجات اخلا�صة ،والذين يعانون من �أمرا�ض
مزمنة ،والأرام���ل و�أطفالهم ،وهي تقوم مبهمتها من
خالل تطوير برامج غذائية فعالة بالتوازي مع برامج
التنمية وال��ت��وع��ي��ة ،للق�ضاء ع��ل��ى اجل���وع ب�شكل دائ��م
ولي�س م�ؤقت بحلول عام .2020
الالفت �أن «بنك الطعام» ،وعلى عك�س بقية بنوك
الطعام ال��ت��ي تدعمها ال��دول��ة ،ه��و بنك مت�� ّول��ه جهات
لبنانية غري �سيا�سية ير�أ�سها كمال �سنو ،وتهدف فكرة
ه��ذا البنك �إىل احل��د من الهدر الغذائي ،حيث ي�أخذ
«ف�ضالت» املطاعم ليعطيها �إىل امل�ستحقني ،كما يقوم
بعمليات التوعية للحد م��ن ه��ذا ال��ه��در ،وت��ق��ول هنا
امل�س�ؤولة عن �إدارة مكتب البنك نادين داود« :نحن ندعو
ال��ن��ا���س �أن ال ي��رم��وا بقايا ال��ط��ع��ام وي��ح��رم��وا غريهم،
ولكن الدولة ال متولنا� ،إذ �إن رواتبنا تدفع من ا�شرتاك
مل�ؤ�س�سي الإدارة بقيمة � 150ألف لرية لبنانية» ،ما يعني
�أنه �أ�شبه بعمل تطوعي.
يف ال�سياق نف�سه ،تو�ضح داود �أن البنك بد�أ بالتعامل
مع وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية للق�ضاء على اجلوع عام
� ،2050إذ �إنه قد �أر�سل كتيب يدعوها للتعاون امل�شرتك
معه ،عرب ت�أمينه الطعام للم�ستحقني الذين قدموا
طلباتهم �إىل برنامج ال��دول��ة ،قائلة« :هدفنا التعاون
مع الدولة ،كما ن�سعى �أي�ضاً لأخذ الطعام املهدور من
الفنادق ،التي ترتدد مب�ساعدتنا خوفاً من �أن تت�سبب يف
ت�سمم �أحد امل�ستحقني ،ولذلك نعتزم �إن�شاء بروتوكول
م�شرتك يرفع عنها كامل امل�س�ؤولية» ،علماً �أن اجلمعية

حتر�ص على فح�ص الأطعمة والت�أكد من �سالمتها قبل
�إر�سالها �إىل املحتاجني.
وينوي البنك توفري خدماته على مدار العام� ،إال
�أن حالة الطق�س يف ف�صل ال�صيف ال ت�ساعده كثرياً كما
تقول داود« :نحن ال نطعم الفقراء يف ال�صيف ،ولكننا
ن�سعى مل�ساعدتهم يف ه��ذا الف�صل أ�ي�����ض��اً ،ألن��ن��ا نخاف
من الت�سبب مبر�ضهم نتيجة ف�ساد امل�أكوالت من �شدة
احل���رارة ،فنقدم قلي ًال م��ن احل��ب��وب والطعام املجفف
عو�ضاً عن ذل��ك ،وغالباً ما يت�صل بنا م�ستورد فاكهة
وخ�ضار لبناين كبري نتعامل معه ،فيزودنا بـ 100طن
من التفاح مث ًال فن�أخذ منه الطعام قبل �أن يف�سد».
وب��ح�����س��ب م��ا ت��و���ض��ح ،ي��ق��دم ب��ن��ك ال��ط��ع��ام بف�ضل
ال�شركات اخلا�صة واجلمعيات اخلريية حالياً الغذاء
فقط� ،ساعياً نحو توفري �أك�ثر م��ن ذل��ك ،فقد �أعطى
الأخ�ير الوجبات ال�صحية لـ 1900عائلة خ�لال فرتة
الأعياد املا�ضية مثالً ،بالتعاون مع  20جهة خمت�صة،
بهذا ال�ش�أن من �أ�صل الـ� 3آالف جمعية يف لبنان ،كما �أن
البنك عمل على تفعيل ه��ذه اخلدمات خ�لال املوا�سم
املدر�سية وغريها عرب مبادرات فردية ،حيث ي�ؤمن يف
كل �صندوق يقدمه وجبات طعام تكفي �أ�سرة لع�شرة �أيام
م�ؤلفة من �أربعة �أ�شخا�ص ،وذلك بـ 30دوالراً �أمريكياً.
من ناحية �أخ��رى ،يطمح البنك �إىل التوا�صل مع
نظرائه من البنوك العاملية ،ال �سيما الأمريكية منها،
ال���ذي �أن�����ش���أ ع��ام  ،1967وي��ق��دم ه��ذا البنك  90مليون
وجبة يومياً ،ويتوا�صل البنك اللبناين م��ع م�صارف

الطعام خ��ارج البالد ،لكل من بنك فرن�سا ال��ذي �أن�ش�أ
ع��ام  ،1984وك��ن��دا ال��ذي �أ�س�س ع��ام  ،1985ف�ض ًال عن
االحتاد الأوروبي ،وكندا ،والأرجنتني ،الواليات املتحدة
واملك�سيك عام .2007
ي��ذك��ر أ� ّن منظمة «ا ألغ���ذي���ة وال���زراع���ة» ،التابعة
للأمم املتحدة قد قدّرت الهدر الغذائي يف العامل لعام
 ،2011بـ 1.3مليار طن ،وذلك بقيمة تتجاوز الرتيليون
دوالر �أمريكي.
وكان الفتاً �أن وزير ال�ش�ؤون االجتماعية وائل �أبو
فاعور �سبق �أن �أثنى املبادرة ،وقال« :ما يعنيني من هذه
امل��ب��ادرة ،هي �إرادة اخلري التي اجتمعت يف بنك الغذاء
اللبناين».
و�أو�ضح �أبو فاعور �أنه يف البداية كان لديه حتفظ
ب�سيط على فكرة امل�شروع التي تتلخ�ص بجمع «بقايا
الطعام �أو ف�ضالت من طعام من املطاعم» ،م�شرياً �إىل
�أن��ه �شعر وك أ���ن��ه��ا «�إه��ان��ة �إىل ال��ف��ق�ير» ،وت��اب��ع« :لكنني
جت��ادل��ت م��ع نف�سي واق��ت��ع��ن��ت �أن ا ألم����ر لي�س م�س�ألة
ف�ضالت� ،إمنا �سد حاجة لفقري �أو حمتاج بكرامة من
ف��ائ�����ض ال��ط��ع��ام» ،وق����ال« :م���ا دام ا ألم����ر ي��ت��م ب��اح�ترام
الفقري وب�شكل بعيد ع��ن ال��دون��ي��ة ف��ه��ذا ا ألم���ر يجب
ال�سري به».
و���ش��دد أ�ب���و ف��اع��ور على �أن «ع��م��ل اخل�ير ه��و لي�س
�لا م��و���س��م��ي��اً» ،وت��اب��ع« :ه���ذا العمل يجب �أن يكون
ع��م ً
م�ستمراً مرتافقاً مع احلفاظ على كرامة املحتاج» ،وقال
�أبو فاعور« :ما نقوم به اليوم يجب �أن ي�صب يف يوم من

الأيام مع ما نقوم به يف وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ،وهو
م�شروع دعم الأ�سر الأكرث فقراً ،ف�أخرياً وبعد عمل دام
أ�ك�ثر من � 10أ�شهر ،و�صلنا �إىل �إجن��از املرحلة الأوىل
من امل�شروع ،ف�أ�صبح لدينا  13929عائلة من العائالت
التي ا�ستوفت �شروط الربنامج من �أ�صل  32000عائلة
�شملهم امل�سح».
وك�شف �أن «خط الفقر الذي مت التحدث عنه كان
يف ال�سابق عندما ال يتجاوز الدخل الفردي لل�شخ�ص
دوالرين ون�صف ،ولكن بعد درا�سة الأ�سعار والت�ضخم،
اع��ت��م��د جم��ل�����س ال������وزراء م�����س��ت��وى  3دوالرات ون�صف
للفرد».
وت��اب��ع �أب���و ف��اع��ور« :ه��ن��اك م���ب���ادرات وم�����س��اع��دات
م��ن ال��ك��ث�ير م��ن اجل��م��ع��ي��ات وامل ؤ������س�����س��ات ال ن��ع��رف �إىل
من نعطيها� ،أنعطيها لهذا النائب �أو ذاك� ،أو �إىل هذه
املنطقة �أو تلك ،والوزارة مل تكن متلك قاعدة معلومات
حقيقية نتوجه من خاللها للفقراء� ،أما اليوم �أ�ضحى
لدينا ق��اع��دة ب��ي��ان��ات وطنية ت�ستند عليها ال��دول��ة �أو
امل�ؤ�س�سات عندما تريد تقدمي �أي م�ساعدة».
و���ش��ك��ر أ�ب����و ف���اع���ور امل���ؤ���س�����س��ات ال��ت��ي ق��ام��ت ب��ه��ذه
املبادرة� ،آم ًال �أن «تربط يف وقت قريب كل هذه املبادرات
مب�شروع الأ�سر الأك�ثر فقراً ،ال��ذي �إن تغنينا بف�ضيلة
ما يف هذا امل�شروع ،فهي �أنه ينظر �إىل اللبناين كلبناين
لي�س كفرد من طائفة».

تنظم
اللجنة النسائية في «حركة األمة» ّ
ندوة طبية حول «ترقق وهشاشة العظام»
ملنا�سبة «يوم الأم» ،نظّ مت اللجنة الن�سائية يف «حركة
الأمة» ندوة طبية حتت عنوان «ترقق وه�شا�شة العظام»،
بد�أت بكلمة مل�س�ؤولة اللجنة الن�سائية يف احلركة ،رحّ بت
خاللها باملر�شدة والنا�شطة يف مركز امل�ساعدات ال�شعبية
للإغاثة والتنمية؛ �سعاد ال�شعبي ،وبالأمهات احلا�ضرات،
ونوّهت بالت�ضحيات اجل�سام التي تقوم بها الأم.
ث��م ب���د�أت ال�شعبي حما�ضرتها بالتعريف بـ«مر�ض
ترقق وه�شا�شة العظام»� ،شارحة �أن ترقق العظام مر�ض
���ش��ائ��ع يفقد ف��ي��ه الن�سيج العظمي عن�صر الكال�سيوم،
ون��ت��ي��ج��ة ل���ذل���ك ت�����ص��ب��ح ال���ع���ظ���ام ه�����ش��ة و�أك���ث��ر ع��ر���ض��ة
لالنك�سار ،ومو�ضحة �أن م��ر���ض ت��رق��ق ال��ع��ظ��ام ي�صيب
�شخ�صاً من بني كل ع�شرين �شخ�صاً ،وت�صاب به الن�ساء
عادة �أكرث من الرجال ب�أربع مرات ،ويرجع ذلك عادة �إىل

انخفا�ض م�ستويات اال�سرتوجني عند الن�ساء بعد انقطاع
ال��ط��م��ث ،وال����ذي غ��ال��ب��اً م��ا يت�سبب ب��ح��ال��ة ت��رق��ق عظام
�شديدة ،وعادة ال ي�شعر العديد من النا�س ب�أنهم م�صابون
بهذه احلالة �إال بعد �أن يتعر�ضوا حلادث �سقوط ب�سيط
ي�ؤدي �إىل ك�سر يف املع�صم �أو الورك.
وبيّنت ال�شعبي �أن ك�سور ترقق العظام االخرى ت�شمل
ك�سور الهر�س �أو الك�سور االن�ضغاطية للحبل النخاعي،
وك�سور الفخذ ،التي ت�شكل ال�سبب الرئي�سي للإعاقة عند
الن�ساء املتقدمات يف ال�سن ،والتي ميكن �أن تهدّد احلياة.
وب��ع��د ان��ت��ه��اء ال���ن���دوة ،و ّزع���ت ال��ل��ج��ن��ة ال��ن�����س��ائ��ي��ة يف
«احل���رك���ة» ع��ل��ى الأم���ه���ات ه��داي��ا ت��ق��دم��ة الأم��ي�ن ال��ع��ام
للحركة ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي ،ثم دُعيت جميع
احلا�ضرات �إىل مائدة الفطور.

املر�شدة �سعاد ال�شعبي تلقي املحا�ضرة يف مركز حركة الأمة يف بريوت

هنا مرت�ضى
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ثقافة

جهود اللغويين في التراث

الدكتور عبد العزيز مطر نموذجًا ()2/1
د .ليلى خلف السبعان  /كلية اآلداب /جامعة الكويت
�أح����د ب��ح�����ض��رت��ه ���ص��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و���س��ل��م
مقدمة
ف���ق���ال�« :أر�����ش����دوا �أخ����اك����م» ،وم������روراً مبا
يف هذه الورقة �أعر�ض جلهود اللغوي فعله �أب��و الأ�سود ال��د�ؤيل (69هـ) يف عهد
الدكتور عبد العزيز مطر و�أتناول منهجه اخل��ل��ي��ف��ة ال���را����ش���د ع��ل��ي ب���ن �أب�����ي ط��ال��ب
وط��ري��ق��ت��ه ،وج���ه���وده ال��ل��غ��وي��ة يف �إح��ي��اء ر�ضي اهلل عنه (40هـ) من الأ�سباب التي
ال��ت�راث وت��وظ��ي��ف��ه يف الع�صر احل��ا���ض��ر� ،أدت �إىل نقط امل�صحف بنقط ال�ضبط،
و�س�أتخذ من كتاب« :حلن العامة يف �ضوء وهكذا يدخل ع�صر الت�أليف فت�ؤلف كتب
الت�صويب اللغوي واملعاجم اللغوية.
الدرا�سات اللغوية احلديثة» منوذجاً.
• امل��ح��ور ال��ث��اين :ال��ت��ن��وع ال��زم��اين
وق���د ت��ن��اول��ت يف ه���ذه ال��ورق��ة �أرب��ع��ة
واملكاين الختيار مكونات كتابه:
حماور:
ت��ن��وع درا���س��ت��ه لكتب ال��ل��ح��ن زم��ان��ي��اً
املحور الأول :عن تناول الدكتور عبد
ال��ع��زي��ز مطر ل��ع��ن��وان كتابه ومو�ضوعه ومكانياً؛ فدر�س اللحن مكانياً ،يف بيئات:
وت أ���ث�يره على الباحثني يف حل��ن العامة ا ألن���دل�������س و���ص��ق��ل��ي��ة وب����غ����داد ،ف��ت��ع��ددت
ا ألم����اك����ن م���ن م�����ش��رق ب��ل�اد ال���ع���رب �إىل
والت�صويب اللغوي.
وامل���ح���ور ال���ث���اين :ال��ت��ن��وع ال��زم��اين مغربها و�أو���س��اط��ه��ا ،وم��ن حيث ال��زم��ان
وامل�����ك�����اين الخ���ت���ي���ار م���ك���ون���ات ك���ت���اب���ه يف يف ال��ق��رن ال���راب���ع واخل��ام�����س وال�����س��اد���س
الت�صويب اللغوي فكان متنوعاً زمانياً الهجريني.
وق���د ك���ان ه���ذا ال��ك��ت��اب �أ���س��ا���س��اً ل��ه يف
ومكانياً.
وامل��ح��ور الثالث :كيفية عر�ض هذه درا����س���ة ال��ل��ه��ج��ات امل����وج����ودة يف اخل��ل��ي��ج،
فدر�س لهجات الكويت والبحرين وقطر،
الكتب وحتقيقها.
املحور ال��راب��ع :من��وذج لعر�ضه مادة وك��ان من ثمرة درا���س��ة اللهجة الكويتية
�أن �ألف فيها كتابني هما� :أ�سرار اللهجة
الكتاب العلمية وحتقيقه لها.
الكويتية ،وخ�صائ�ص اللهجة الكويتية
• امل���ح���ور الأول :ع���ن���وان ال��ك��ت��اب درا���س��ة لغوية �صوتية م��ي��دان��ي��ة ،فو�ضع
فيهما �أ���س�����س درا���س��ة اللهجات امل��وج��ودة
ومو�ضوعه وت�أثريه على الباحثني.
ك���ان حت��ق��ي��ق ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��ع��زي��ز بالكويت ،وكان من كتبه يف ذلك :الأ�صالة
مطر ،لهذا الكتاب الذي �ضم كتباً يف حلن العربية يف لهجات اخلليج ،ويف ال�صحة
ال��ع��ام��ة ودرا���س��ت��ه ل��ه يف ���ض��وء ال��درا���س��ات اللغوية الإع�لام��ي��ة ك��ان ك��ت��اب��ه :تثقيف
ال��ل��غ��وي��ة احل��دي��ث��ة ،م��ن��ط��ل��ق��اً ل��ك��ث�ير من الل�سان العربي (بحوث لغوية) ،وكذلك
كتب الت�صويب اللغوي ال��ت��ي أ�ل��ف��ت بعد كتاب �أحاديث �إذاعية يف الأخطاء ال�شائعة.
وه�����ذا ال���ك���ت���اب مي��ث��ل اجت����اه����اً ق��وي��اً
ذلك ،فقد ا�ستفاد من كتب يف الت�صويب
اللغوي مب��ا �أح��ي��اه ال��دك��ت��ور عبد العزيز للمحافظة على �سالمة اللغة وتقنيتها
م��ط��ر يف ه���ذا ال��ك��ت��اب ،ال���ذي ت��ن��اول فيه مم��ا ���ش��اع على �أل�سنة الناطقني بها من
حتقيق ثالثة من الكتب املخطوطة التي ك�لام دخيل �أو خمتلف ع��ن �سنن الكالم
العربي ،يف الأ���ص��وات �أو ال�صيغ �أو نظام
مل تن�شر من قبله ،وهي:
 -1حل���ن ال��ع��ام��ة ،لأب����ي ب��ك��ر حم��م��د بن اجل���م���ل �أو ح���رك���ة الإع���������راب �أو دالل����ة
احل�سن الزبيدي الإ�شبيلي (ت379 :هـ) ا ألل���ف���اظ ،ف��ت��ذك��ر ه���ذه امل ؤ���ل��ف��ات اخل��ط���أ
وهو �أول كتاب يف حلن عامة �أهل الأندل�س امل�ستعمل ،وال�صواب الذي يجب �أن يجري
ب��ه اال�ستعمال ،وق��د �شاعت ت�سمية هذا
يف القرن الرابع الهجري.
 -2تثقيف الل�سان وتلقيح اجلنان ،لأبي اللون با�سم «حلن العامة» وعنون كثرياً
حف�ص عمر ب��ن خلف ب��ن مكي ال�صقلي
(ت501 :هـ) وه��و الكتاب الوحيد ال��ذي
ي�����س��ج��ل ل���ه���ج���ات اخل����ط����اب يف ���ص��ق��ل��ي��ة
ال��ع��رب��ي��ة ،وان��ت��ه��ى منه وه��و يو�شك على
الرحيل من �صقلية بعد �أن �آذنت �شم�سها
مبغيب ،حني بد�أت قالعها تنهار وبلدانها
ت�����س��ت��ل��م واح�������دة �إث������ر �أخ�������رى يف ال���ق���رن
اخلام�س الهجري.
 -3ت���ق���ومي ال���ل�������س���ان ،لأب�����ي ال���ف���رج عبد
الرحمن ب��ن علي ب��ن اجل���وزي (597هـ )
وهو ميثل �أخطاء عامة امل�شرق التي بد�أ
ت�سجيلها بداية من القرن الثالث وظلت
تنتقل على الأل�سنة حتى انتهت �إىل عامة
بغداد يف القرن ال�ساد�س الهجري.
وج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ب��داي��ة م��ن عهد
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم عندما حلن

وحما�ضراته ،وك��ان اهتمامه منذ أ�ت��ى
إ�ل��ي��ه��ا من�صباً على اللهجة الكويتية،
ف���أل��ف فيها وك��ان��ت درا���س��ت��ه لها علمية
مبعنى الكلمة ،وكان من نتيجة �أبحاثه
يف ال��ك��وي��ت �أن أ�خ����رج ك��ت��اب�ين :الأول:
«خ�صائ�ص اللهجة الكويتية  -درا�سة
لغوية ميدانية» وذل��ك يف �سنة ،1969
ث��م أ�حل��ق��ه بكتاب آ�خ���ر ه��و «م��ن �أ���س��رار
اللهجة الكويتية» يف �سنة  ،1970بعدها
غادر �إىل م�صر ثم توجه مرة ثانية �إىل
اخلليج ،حيث دولة قطر ،وهناك �أخرج
كتاباً يف ال��دوح��ة «ت�أ�صيالت لغوية يف
ال��ل��ه��ج��ات اخل��ل��ي��ج��ي��ة» و�أل����ف يف لهجة
البحرين...وغريها.

من كتبه بهذا العنوان ،و�إن اجتهت كتب
�أخ��رى �إىل ت�سمية تالئم الغر�ض منها،
فمنها «�إ����ص�ل�اح امل��ن��ط��ق» الب���ن ال�سكيت،
و«تقومي الل�سان» البن اجلوزي.
وك���ان ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ع��زي��ز م��ط��ر -
رح��م��ه اهلل  -ق��د كتب ع��ن لهجة �ساحل

مريوط ،مب�صر ،حيث قام بدرا�سة لهجة
البدو يف �إقليم �ساحل مريوط يف درا�سته
للماج�ستري ،و�أخ��رج كتاباً بذلك يف �سنة
 1967ث��م جمع م��ادة علمية ع��ن لهجتي
امل��ن��ام��ة وامل���ح���رق يف ال��ب��ح��ري��ن .وك��ذل��ك
لهجة الكويت ولهجة قطر ،وي�ؤلف فيهما
ك��ت��ب��ه ،ف��ك��ان��ت كتبه تطبيقية عملية يف
حياته ،حيث عاجلها يف حياته ويف الواقع
الذي عا�شه.
وقد عمل الدكتور عبدالعزيز مطر
أ�����س���ت���اذاً بكلية ال��ب��ن��ات يف ج��ام��ع��ة عني
�شم�س مب�صر ،وعند جميئه �إىل الكويت
ك�أ�ستاذ بق�سم اللغة العربية حيث قام
بالتدري�س باجلامعة وك���ان م��ن ثمرة
غر�سه الأول يف جامعة الكويت الدكتورة
ليلى ال�سبعان قارئة هذه الورقة ،فقد
�أ�شرف على ر�سالتها للماج�ستري ،وكانت
�إذاعة الكويت �صاحبة ن�صيب من جهده،
وه����و م���ن �أوائ������ل الأ����س���ات���ذة ال��ل��غ��وي�ين
ال��ذي��ن عملوا بق�سم اللغة العربية يف
ك��ل��ي��ة الآداب ب��ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت ،حيث
�شهدت جامعة الكويت �أن�شطته و�أبحاثه

• املحور الثالث :كيفية عر�ض هذه
الكتب وحتقيقها
عر�ض هذه الكتب يف ق�سمني:
الق�سم الأول :حتقيق الكتب الثالثة
ال��ت��ي اخ��ت��اره��ا امل���ؤل��ف ،والق�سم ال��ث��اين:
درا�����س����ة �أق���ي���م���ت ع��ل��ى ه����ذه ال��ك��ت��ب وم��ا
ت�ضمنت م���ن م����ادة يف ���ض��وء ال��درا���س��ات
اللغوية احلديثة.
فيبد�أ الق�سم الأول بتحقيق الكتاب
الأول وهو «حلن العامة» لأبي بكر حممد
ب��ن احل�����س��ن ال��زب��ي��دي ،وي���ب���د أ� التحقيق
مبقدمة فيها ترجمة امل���ؤل��ف ،و�شيوخه،
وتالميذه ،وعنوان الكتاب ،ون�سبته �إليه،
وم�صادره ،ثم و�صف املخطوطات التي قام
عليها التحقيق ،وتوثيقها ،وهي الدرا�سة
التي ال بد منها يف مقدمة التحقيق ،وتاله
الكتاب الثاين وهو «تثقيف الل�سان» لأبي
حف�ص عمر بن خلف بن مكي ال�صقلي،
وق��د ب��د�أ مبقدمة كال�سابقة ،ث��م الكتاب
الثالث وهو «تقومي الل�سان» لأبي الفرج
عبد الرحمن بن علي بن اجل��وزي ،وبد�أ
حتقيقه مبقدمة كالكتابني ال�سابقني� ،أما
الق�سم الثاين اخلا�ص بالدرا�سة.
• املحور الرابع :منوذج لعر�ضه مادة
ال��ك��ت��اب العلمية وحتقيقه ل��ه��ا ،و�أ���ض��رب
لذلك مثا ًال بكتاب «تثقيف الل�سان وتلقيح
اجلنان» البن مكّي ال�صقلي ،وقد اعتمد
اب��ن م�� ّك��ي يف جمع الأخ��ط��اء على ثالثة
م�ستويات ،هي:
امل�����س��ت��وى الأول :م��ا ال ي��ج��وز مطلقاً يف
ل�سان العرب.
امل�ستوى ال��ث��اين :م��ا ي��ج��وز و لكن غريه
�أف�����ص��ح م���ن���ه ،وال���ن���ا����س ال ي��ع��رف��ون ه��ذا
الأف�صح.
امل�ستوى الثالث :ما ك��ان م�ستعم ًال وهو
غ�ير ف�صيح ،ول��ك�� ّن��ه ج��ائ��ز و�أن��ك��ر النّا�س
جوازه.
من م�ؤمتر «اللغة العربية ..من
خماطر اجلمود �إىل تداعيات التجديد»
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حياتك الزوجية
ِ

بين «العسل» و«البصل»

تتوقع كل عرو�س مقبلة على الزواج
حياة زوجية جميلة ..هكذا ترى القف�ص
ال��ذه�ب��ي م��ن اخل� ��ارج؛ تنتظر �سعادته
ب �ف��ارغ ال �� �ص�بر ،وال ت �ت��وق��ع ت�ق�ل�ب��ات��ه..
ت�ط�ل��ب ح �ل��وه وت�ت�ج�ن��ب م ��رارت ��ه ،ولأن
امل�شاكل الزوجية �ش ّر ال بد منه ،يجب
على ال��زوج��ة �أن تتعامل م��ع مثل هذه
ا ألم ��ور ب�سال�سة ،لت�سري احل�ي��اة ب�شكل
طبيعي ،فالزواج عموماً يوم حلو و�آخر
مرّ.
ي � � ؤ�ك� ��د خ� �ب ��راء ع� �ل ��م ال �ن �ف ����س �أن
اخلالفات «اجليدة» بني الزوجني ت�ساعد
ع�ل��ى ا� �س �ت �م��رار احل ��ب ب�ي�ن ال���ش��ري�ك�ين،

وت ��ؤك��د ق��وة احل��ب بينهما ،وم��ن املفيد
للأزواج ال�سعداء �أن يت�شاجروا ويختلفوا
�أك �ث�ر م��ن الأزواج ال �ع��ادي�ي�ن؛ ف��ال��زوج
ال�سعيد ي�خ��و���ض م���ش��اج��رة زوج �ي��ة مع
�شريكته من وقت �إىل �آخر ،لأن العالقة
ال �ق��وي��ة ب�ي�ن�ه�م��ا ت�ع�ت�م��د ع �ل��ى ق��درت �ه��ا
يف �إدارة ال �� �ص��راع ،م��ن دون ال���س�م��اح له
املتبادلي.
نْ
بتدمري احلب واالحرتام
ذكرياتك ال�سعيدة
�أي�ضاً ،يرى خ�براء علم االجتماع �أن
ح��دوث امل�شكالت ال��زوج�ي��ة �أم��ر طبيعي،

خ�صو�صاً بني الأزواج اجلدد ،لذلك قدّموا
ع��دة ن�صائح لتجنب تلك امل�شاكل� ،إليك
بع�ض منها:
ا�ستمعي �إىل الطرف الآخ��ر من دون
�أي مقاطعة ،ومن دون �أن تقومي بالدفاع
عن وجهة نظرك.
�أث�ن��اء النقا�ش ،ح��اويل الرتكيز على
م��و��ض��وع اخل�ل�اف ،م��ن دون اخل��و���ض يف
مو�ضوعات خالفات قدمية.
ال تكتفي بالكالم ،ف�إطالق ال�شعارات
حول مدى رغبة �أي من الطرفني يف جناح
ال ��زواج ال يكفي ،ب��ل ح �وّيل الأق� ��وال �إىل
واقع ملمو�س ،وحاويل البحث عن عوامل

ِ
أنــت وطــــــفــــــــــلــك

كيف تنشأ عالقة خاصة بين األب وطفله؟
ي��رغ��ب الآب ��اء اجل ��دد دائ �م �اً ب��ال�ق�ي��ام ب�ك��ل م��ا مي�ك��ن �أن
يجعلهم ي�شعرون ب�أطفالهم ،فتجدهم حري�صني أ�ك�ثر يف
�ش�ؤون حياة الطفل� ،إال �أنه خالل الأ�سابيع الأوىل من عمره،
وحني يكون الطفل يف مرحلة الر�ضاعة� ،سيجد �صعوبة يف
معرفة كيف ومن �أين تبد�أ العالقة بينهما.
ويف هذه احلالة ،يُن�صحك بال�صرب والرتوي ،فمع مرور
الوقت� ،ستن�ش�أ عالقة خا�صّ ة بني الأب وطفلك ،وهي عالقة
ال تق ّل حيوية عن عالقة الأم بطفلها ،و�إليكِ هذه الن�صائح
لتعرف كيف تن�ش�أ عالقة خا�صة بينك وطفلك؟
• �إق��ر أ� امل��زي��د ع��ن الطفل واحل�م��ل ،وميكنك �أي�ضاً تعزيز
م�ع�دّل ذك��اء طفلك ح�ين ت�خ��رج م��ع �أ��ص��دق��ائ��ك م��ن الآب��اء،
فهذه الأمور لي�ست �صعبة ،لكن عليك القيام ببع�ض اجلهد
لإجنازها.
• ال ي��وج��د ح��د���س ��س�ح��ري ي�ق��ود امل ��ر�أة يف عمليّة رع��اي��ة
وليدها ،لكنها تتعلّم هذه امل�سائل بالتدريب واملران ،وكذلك
الأب ،لذا ،ميكنك التدخل و�إطعام �صغريك على �سبيل املثال:
افعل امل�ستحيل جلعله ي�شعر بالراحة عندما يكون منزعجاً.
• ي�صعب االعتناء بالطفل �إذا كنتَ غائباً عنه ب�شكل دائم،
ام�ض امل�ساء �أو عطلة الأ�سبوع معه،
فحني تعود من عملكِ ،
فيمكنك و�ضعه بالعربة اخل��ا��ص��ة ب��ه و�أخ ��ذه يف ن��زه��ة� ،أو
اجللو�س فقط معه.
• قد ت�شعر زوجتك ب�أنها غري ناجحة ك�أم �إذا مل تكن هي

مَن يطعم الطفل ويغيرّ حفا�ضه ويلب�سه ويُ�شعره بالأمان
طوال الوقت ،لكن من الها ّم لتطوّرك كوالد ول�صحّ ة طفلك
وزوج �ت��ك� ،أن ت�ت�ولىّ الأم ��ور م��ن وق��ت �إىل �آخ ��ر ،ل��ذا ،حتى
ل��و اعرت�ضت زوج�ت��ك ،ت��دخّ ��ل وت �ولىّ بع�ض امل�ه��ام اخلا�صّ ة
بطفلك ،فلن تندم على ذلك �أبداً.
و أ�خ�يراً� ،إ ّن حيويّة الأب العالية واللعب مع الطفل هي
نقي�ض حلنان الأم ونعومتها يف رعاية طفلها ،لذا ال ترتدّد
يف اللعب م��ع �صغريك ،لكن ال حت �دّد تعاملك معه يف هذا
اجلانب فقط.

النجاح يف حياتك الزوجية، واعملي على
زيادتها والإكثار منها.
ت ��ذك ��ري الأي� � ��ام ال�سعيدة؛ ع�ن��دم��ا
ت�شتعل ن�ي�ران اخل�ل�اف ال��زوج��ي عليك
ب��ا� �س�ت�رج��اع ال ��ذك ��ري ��ات ال �� �س �ع �ي��دة �أي� ��ام
اخل�ط��وب��ة ،م��ن خ�ل�ال ال�ن�ظ��ر �إىل �أل�ب��وم
�صور الفرح �أو ذكريات رحلة �شهر الع�سل.
ق ��رري �أن حتبيه، ف ��أق��وى ال��زي�ج��ات
تتعر�ض للهزات ،لذلك ق��رري �أن��ه مهما
تكن ال�ظ��روف قا�سية ف��إن��ك �ستتم�سكني
باحلب بينكما.
ه �ن��اك أ�� �ش �ي��اء �أخ � ��رى ي �ج��ب عليك
و�ضعها يف اعتبارك ،كاحلر�ص على جذب
ال �ط��رف الآخ � � �ر، واالب �ت �ع��اد ع��ن ال �غ�يرة
املدمرة ،واالحرتام املتبادل ،وعدم توجيه
الكلمات ال�لاذع��ة مهما تبلغ اخلالفات،
وع � ��دم ال �� �س �م��اح ل�ل ��أط� ��راف اخل��ارج �ي��ة
بالتدخل.
التوا�صل اجليد
ويف ك �ت��اب «م� ��امل ت �ق��ول��ه ل ��ك �أ ّم ��ك
ومامل يعرفه �أباك» للكاتب االخت�صا�صي
يف ال�ع�لاج النف�سي «ج��ون ج ��راي» ،يقدّم
خ�ط��وات عملية للتفاهم والتوا�صل بني
الزوجني.
ي�شري الكاتب �إىل �أن الأ�سلوب املتَّبع
من قبل امل��ر�أة رمبا يكون نابعاً من احلب
وااله�ت�م��ام ،فنجدها ت�ق�دّم الن�صيحة له
يف م��ا يخ�صها وم��ا ال يخ�صها ،فتبد�أ يف
التدخل يف مالب�سه ،وعمله ون��وع عطره،
وحياته كلها.
وي�شكو كثري م��ن الأزواج م��ن نغمة
اللون ال��ذي تظهر يف كالم الزوجة ،مثل
الن�صائح التي تبد�أ ب�ـ«�أمل �أق��ل لك �إن،»..
�أو «مل تقل يل �إن��ك فعلت كذا وك��ذا» ،ويف
الغالب تظهر هذه امل�شكلة عندما تتفوق
امل � ��ر�أة ع �ل��ى ال��رج��ل يف ب�ع����ض ال���ص�ف��ات،
كالذكاء �أو العلم �أو العمل..
ولهذا ف�إن �شعور امل�س�ؤولية ينتابها يف
هذه احلالة نحو زوجها ونحو الأ�سرة ككل،

وهذا ما ينفر الزوج من زوجته ،وهذا ما
يدمر العالقة الزوجية بني الزوجني ،ويف
بع�ض احل��االت يبحث ال��رج��ل ع��ن ام��ر�أة
�أخرى ال ت�شعره ب�أنه طفل ،وتعطيه الثقة
واحل��ب والتقدير ال��ذي مل يجدهم على
الإطالق يف زوجته.
ويطرح الكاتب ج��ون ج��ري يف كتابه
بع�ض احل �ل��ول وا أل��س��ال�ي��ب للتعامل مع
هذه امل�شكلة ،والتي تكمن يف فنون احلوار
والتوا�صل وتبادل امل�شاعر ،وهي التي ت�صل
�إىل القلب ب�سهولة ،ولغة يع�شقها الرجل،
كما ميكن للرجل �أن يقول لزوجته بلطف
�إن��ه ال يجب �أن ت�ستقبله زوج�ت��ه بقائمة
من الأوام��ر ،لأن هذا الأ�سلوب يقلل من
�ش�أنه.
وي�شري اخلرباء �إىل �أن من الطبيعي
�أن ين�شغل تفكري ال��زوج ل�ف�ترات طويلة
يف ق���ض��اي��ا ال �ع �م��ل وم �� �س ��ؤول �ي��ات��ه ،ف�ه��ذا
االن� ��� �ش� �غ ��ال ال� �ف� �ك ��ري ي��دف �ع��ه ل�ل���ص�م��ت
واالن �غ�لاق يف بع�ض ا ألح �ي��ان ،ففي هذه
احل��ال��ة على ال��زوج��ة �أن تتحينّ الفر�ص
والأوقات املنا�سبة للحديث معه ومناق�شته
يف م�شاكله واهتماماته ،والبعد متاماً عن
�أ� �س �ل��وب الإر� �ش ��اد وال�ن���ص�ي�ح��ة ،ل�ك��ن على
ال��زوج��ة �أن تتعلم ا أل� �س �ل��وب الت�شويقي
اجل� �ذّاب لنقل ال ��زوج م��ن دائ ��رة التفكري
امل �غ �ل �ق��ة �إىل احل� � ��وار م �ع �ه��ا ع ��ن ط��ري��ق
�أ�ساليب متعددة منها:
• �أن تتعلّم الزوجة هواية الزوج؛ �أن
حتبها وت�شاركه فيها.
• �أن تختار املوا�ضيع ال�شيّقة التي
جتذب الزوج وتكون حمور اهتمامه.
• �أن ت �ت �ح��دث ب � أ�� �س �ل��وب ت�شويقي
يتخلله طرح �أ�سئلة مفتوحة ،مثال« :هل
تعلم ماذا حدث؟» «ماذا تقول أ�ن��ت؟» و�أن
ت��دخ��ل عن�صر امل �ف��اج ��أة يف ح��دي�ث�ه��ا ،و�أن
تدخل عن�صري الفكاهة واملرح يف احلوار.
• تعر�ض عليه م�س�ألة م�ع�ق�دّة �أو
م�شكلة ما ،وتطلب منه امل�ساعدة يف حلّها.

رمي اخلياط
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ّ
اللوز ..يفتت الحصى ويكافح االلتهابات والجلطات الدماغية

ال�ل��وز م�صدر جيد لبع�ض العنا�صر الأ�سا�سية
ل�ب�ن��اء ال�ع�ظ��ام ،م�ث��ل ال�ك��ال���س�ي��وم ،ف�ل� ّب��ه ي�ح�ت��وي على
الفو�سفور الطبيعي امل�ه��م ج��داً ل�ل�أع���ص��اب ون�شاط
الدماغ ،يف حني �أن تناول اللوز ال ي�سبب زيادة الوزن
وال�سمنة ،ال�سيما �أن ج��دران اخل�لاي��ا يف ثمار اللوز
قد تلعب دوراً يف امت�صا�ص اجل�سم للدهون املوجودة
فيها ،كما ين�شط ال�ط��اق��ة ،وي��زي��د يف ت�ع��داد النطف
املنوية ،ويكافح العقم.
تركيب اللوز
اللوز احللو غني بالزيوت احلم�ضية الدهنية
النباتية غري امل�شبعة ،والربوتني ،وال�سكر ،ويحتوي

على الفيتامينات « »Aو« »B1و« ،»B2و« »PPو«»B5
و« ،»B6و أ�م�ل�اح معدنية ،وم�ع��ادن مثل فو�سفور،
وب��وت��ا� �س �ي��وم ،وم��اغ �ن��زي��وم ،وك��ال���س�ي��وم ،وك�بري��ت،
و�صوديوم ،وحديد.
�أما لبّ اللوز فيحتوي على الفو�سفور الطبيعي،
لذلك يُعترب مهماً جداً للأع�صاب ون�شاط الدماغ،
وعالجه من �أمرا�ضه ،يف حني يحتوي اللوز املر على
مواد �سامة هو «حام�ض ال�سيانيد» ،بحيث �إن تناول
 10حبات تحُ دث م�ضاعفات خطرية ،ميوت الإن�سان
ال��ذي يتناول ال�سيانيد ب�شكل �سريع ،وت�صدر عنه
�صرخة قوية مميزة ت�سمى «�صرخة ال�سيانيد».
ت�ن��اوُل ال�ل��وز ال ي�سبب زي��ادة ال��وزن وال�ب��دان��ة،
ال�سيما �أن ج��دران اخلاليا يف ثمار اللوز قد تلعب

دوراً يف امت�صا�ص اجل�سم للدهون املوجودة فيها،
وعند �أك��ل اللوز ال ميت�ص اجل�سم جميع الدهون
فيه ،فال تدخل يف عملية اله�ضم وتطرح خارجاً،
الأم � ��ر ال� ��ذي ي�ج�ع��ل ال �ل��وز ط �ع��ام �اً ��ص�ح�ي�اً قليل
ال�سعرات.

والربو وال�سعال و�أورام ال�صدر وال��رئ��ة ،و�أمرا�ض
الطحال والكبد وال�يرق��ان ،خ�صو�صاً �إذا أُ�خ��ذ مع
الع�سل.
وال �ل��وز امل ��ر ي�ج�ل��و ال�ن�م����ش ،وال�ك�ل��ف �إذا طبخ
ج ��ذوره ،وو�ضعه على ال��وج��ه وغ�سل ال��ر أ����س مباء
ط�ب�ي��خ اجل� ��ذور ي��زي��ل احل� ��زاز م��ن ف ��روة ال��ر أ����س،
وكذلك يقي من احلكة.

ت���ش�ج��ع ال��درا� �س��ات ال�ط�ب�ي��ة ع�ل��ى �أك ��ل ال �ل��وز،
خلف�ضه م�ستويات الكول�سرتول ال�ضار ،وي�ساعد
يف تقليل خماطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب وحماية
اخلاليا من التلف ،ويرى املخت�صون �أن تناول حفنة
من اللوز �أو ما يعادل �أون�صة واحدة يومياً كجزء من
الغذاء ال�صحي ،ي�ساعد يف تقليل خطر الإ�صابات
القلبية عن طريق تقليله مل�ستويات الكول�سرتول
ال�ك�ل��ي ،وك��ول���س�ترول الب��روتي��ن ال�شحمي ال�ضار
القليل الكثافة.
ان�خ�ف��ا���ض ن�سبة  ٪1يف ال�ك��ول���س�ترول يقابله
انخفا�ض يف خطر الأم��را���ض القلبية بن�سبة ،٪2
م��ا ي�ع�ن��ي �أن ب ��إم �ك��ان الأ� �ش �خ��ا���ص ال��ذي��ن ميلكون
م�ستويات �أعلى من  200مليغرام من الكول�سرتول
لكل دي�سيلرت م��ن ال ��دم ،تقليل ه��ذا امل�ستوى �إىل
 190مليغراماً لكل دي�سيلرت بجعل اللوز جزءاً من
غذائهم اليومي ،وبالتايل تقليل خطر �إ�صابتهم
ب�أمرا�ض القلب بن�سبة .٪10

ا�ستعماالت وفوائد اللوز

الدرا�سات الطبية

الطب القدمي
حت� � � �دّث الأط � � �ب � ��اء ال � �ع� ��رب وال � �ق� ��دام� ��ى م��ن
الأوروبيني عن اللوز وفوائده الغذائية والعالجية،
و�أهم ما قالوه �إن اللوز احللو ينقي ال�صدر ويفتح
ال�سدد والربو وينقي الرئة ،و�إذا �أخذ مع مثله �سكر
ون�صفه من الزبيب الياب�س قطع ال�سعال املزمن
ومالزمة �أكل اللوز ت�سمن وحتفظ القوى وت�صلح
الكلى وتزيل حرقة البول وتقوي الأع�ضاء.
�أكل اللوز بق�شره قبل الن�ضج ي�سكن ما يف الفم
واللثة من �أوجاع ،و�إذا أ�ُكل بال�سكر زاد يف املني و�سهل
انه�ضامه� ،أما اللوز املر فيزيل ا ألخ�لاط الغليظة

طــريـقـة اللعـب

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

�أفــقــي
 1ان�صت � /صوتها مالئكي وحلنها رحباين
� 2شاعر لبناين مهجري  /فوق العني (معكو�سة)
 3كلمة ت�ستخدم لال�سهاب يف املعنى  /لقب اجتماعي اجنليزي  /زهر
يذكر يف حتية ال�صباح
 4حيوان بحري ي�صنف من �أذكى املخلوقات  /وحدة العملة اللبنانية
 5مت�شابهان  /حب

 يعالج احلروق من الدرجة الأوىل. يُ�ستعمل حليب ال �ل��وز (ل ��وز م�سحوق م��ع �سكّروماء) لأمرا�ض ال�صدر وال�سعال املزمن والربو.
 حليب اللوز يعالج تهيج اجلهاز اله�ضمي ،عربتر�سيب اللوز امل�سحوق فوق املناطق املهيجة ،ومينع
احتكاك الطعام والف�ضالت بها.
 يعالج �أمرا�ض امل�سالك البولية ،ويفتت احل�صىوالرمل ،ويكافح التهابات الكلى.
 املعادن ،خ�صو�صاً الفو�سفور ،والزيوت احلم�ضيةغ�ير امل���ش�ب�ع��ة ت �ه �دّئ ا ألع �� �ص��اب ،وت�ن���ش��ط ال��دم��اغ
ووظ��ائ �ف��ه ،ومت �ن��ع أ�م ��را� ��ض ال�ن���ش��اف واالن �� �س��داد
واجللطات (الفالج) ،والرعا�ش الباركن�سوين.
 ين�شط الطاقة اجلن�سية ،ويزيد يف تعداد النطفاملنوية (يكافح العقم).
 يعالج الأمرا�ض الع�صبية والأوجاع. مينع فقر الدم بوا�سطة فيتامينات « »Bاملركبة،واحلديد واملعادن.
 ي�ح� ّم����ص ال �ل��وز وي���ض��اف �إىل ال �ق �ه��وة ،فيخففن�سبة الكافيني ،وميكن ا�ستعماله كبديل كلي للنب
والقهوة.
 يكافح الديدان املعوية. ق�شر اللوز املغلي يكافح الر�شح والتهابات احللقوموال�سعال.
 مينع ت�شنّج الع�ضالت وي��رخ�ي�ه��ا ،وي�ستعمل يفعالج الفقرات.
 اللوز يكافح ال�صداع مو�ضعياً ،وعرب الفم. اللوز يقوي الب�صر ،ومينع ق�صور النظر والع�شىالليلي ،عرب فيتامني « »Aالذي يحتويه.

 6م��ا يئ�س وم��ا ا�ست�سلم  /اجل��ن /
طرف
� 7سهل يف لبنان  /ي�سحب
 8خميم فل�سطيني �شهري يف لبنان
 9ا�سم م�ؤنث مبعنى اخلفيفة اللينة
ال �ه��ادئ��ة  /م��دي�ن��ة �أث��ري��ة يف ال�ب�ق��اع
اللبناين مهمة
 10دول��ة عربية ا�صل ا�سمها مبعنى
لون اللنب لكرثة الثلوج يف جبالها /
قرية يف ق�ضاء املنت بجبل لبنان
عـــامـــودي
 1و� �ص��ل درج� ��ة ع��ال �ي��ة م ��ن ح�سن
الأداء �أو ال�صناعة  /ن�صف �صابر /
ثلثا جبل
 2مبعنى طريق �أو و�سيلة �أو لأجل
�شيء ما  /حالة الإ�صابة مبكروب �أو
عفونة يف اجل�سم
 3عك�س حلو  /مطرب راحل �صاحب
اغنية بنات املكال
 4ع��رو���س امل���ص��اي��ف اللبنانية – /
ق��ري��ة ل�ب�ن��ان�ي��ة وق �ع��ت ��ض�ح�ي��ة غ��در
املحتل
 5ا�سم حرف من حروف اللغة – /

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

طاف يف املكان وبحث بنظره
 6غري متزوج
 7ي�ضعون �شيئا مكان �شيء �آخر  /مت�شابهات
 8هز وخ�ض  /ثلثا �سيد  /يقر�أ لنف�سه �أو للآخرين
 9كثري وفائ�ض  /ي�شبك الأ�شياء ببع�ضها
 10قرية وق�ضاء يف البقاع اللبناين عند جبل
�صنني  /مت�شابهان  /هجم

22

( العدد  )256اجلمعة � 29 -آذار 2013 -

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

الرياضي نحو استعادة لقب بطولة لبنان لكرة السلة
يوا�صل فريق الريا�ضي زحفه نحو ك�أ�س بطولة لبنان
لكرة ال�سلة ،التي غ��ادرت خزائنه يف املو�سم املا�ضي �إىل
نادي ال�شانفيل ،للمرة الأوىل يف تاريخ النادي املتني.
ويبدو ه��دف الريا�ضي غري بعيد عن متناول �أي��دي
العبيه ،ال �سيما �أن «الأ�صفر» يت�صدر الرتتيب ،بعد �أن
اجتاز عا�صفة الإ�صابات التي �ضربت �صفوفه ،و�أبعدت
ثالثة م��ن �أب��رز العبيه ،وه��م امل�صري �إ�سماعيل �أحمد
وال�صاعد �أحمد �إبراهيم وجو فوغل.
وي � ؤ�ك ��د اخل �ب��راء وال �ع��ارف��ون ب �ب��واط��ن ك ��رة ال�سلة
اللبنانية� ،أن �أي ناد آ�خ��ر غري الريا�ضي يتعر�ض ملوجة
الإ�صابات ه��ذه ،الهتزت �صفوفه وفقد ج��زءاً كبرياً من
قوته ،غري �أن الفريق البريوتي بقي متما�سكاً وحمافظاً
على توازنه ،و�ساعده يف ذلك امتالكه لبدالء من م�ستوى
رفيع.
و�أكد فوز الريا�ضي يف �آخر  15مباراة له يف البطولة
ع��زم��ه ع �ل��ى حت�ق�ي��ق ل�ق�ب��ه الـ 21يف م �� �س�يرت��ه ،ومي�ل��ك
الريا�ضي تاريخاً عريقاً يف بطولة لبنان� ،إذ �أح��رز لقبه
الأول يف مو�سم  1950ــ  ،1951علماً �أن �ألقابه الـ 20موزعة
على مرحلتني بالت�ساوي 10 :أ�ل�ق��اب يف العهد القدمي
(قبل احلرب ما بني  1951و ،)1974و� 10ألقاب يف العهد
احلديث ،ما بني  1993و.2011
وم��ن ب�ين الالعبني ال��ذي ا��س�ت�ع��ادوا بريقهم �صانع
الأل�ع��اب علي حممود ال��ذي ق��دم عر�ضاً قوياً يف املباراة
الأخ�ي�رة أ�م ��ام بيبلو�س ال�سبت امل��ا��ض��ي حيث �سجل 31
نقطة ،و�ساهم يف فوز الريا�ضي يف املباراة بنتيجة – 92
.78
وي�ب�رز أ�ي���ض�اً يف �صفوف ال��ري��ا��ض��ي ج��ان عبد النور
�صاحب العرو�ض الثابتة ،و�أم�ير �سعود ال��ذي �أثبت �أنه
م��ن �أب��رز مكا�سب الفريق ه��ذا املو�سم ،وي��رى املتابعون
يف الأخ�ي�ر موهبة �ستغني امل�لاع��ب اللبنانية ،و�صفوف
املنتخب الوطني يف الفرتة املقبلة ،مع العلم �أن عا�صفة
الإ�صابات حرمت الريا�ضي من جهود العب �صاعد �آخر
ال يقل متيزاً هو �أحمد �إبراهيم ،الذي �سيغيب حتى نهاية
املو�سم بعد تعر�ضه جللطة يف يده.
و��ش��ارك الريا�ضي يف مبارته الأخ�ي�رة �أم��ام بيبلو�س
العبه الأم�يرك��ي ال�ق��دمي – اجل��دي��د دي��واري��ك �سبن�سر
ال ��ذي ا��س�ت�ق��دم�ت��ه �إدارة ال �ن��ادي ب�ع��د �أن ت�ع��ر���ض ق��ائ��د
الريا�ضي امل�صري �إ�سماعيل علي �أحمد «�سمعة» (2.04م
و� 36سنة) للإ�صابة� ،أمام ال�شانفيل.
ومن املتوقع �أن يغيب «�سمعة» عن املالعب �شهرين
و�أن يعود للم�شاركة �أوائ��ل �شهر �أي��ار املقبل وه��و املوعد
املحدد لنهاية «الفاينل .»8
ويعترب �سبن�سر يف �أح�ل��ى ح��االت��ه الفنية والبدنية،
وذل��ك بعد م�شاركة طيبة له يف ال��دوري ال�صيني الذي
انتهى م�ستهل هذا ال�شهر.
وك��ان �سبن�سر ��ش��ارك امل��و��س��م امل��ا��ض��ي م��ع الريا�ضي،
وك��ان معدل ت�سجيله يف امل�ب��اراة ال��واح��دة  26نقطة �إىل
 6متابعات و 5متريرات حا�سمة ون�سبة  50يف املئة من
الرميات الثالثية ،قبل �أن يتم ا�ستبداله مبواطنه �أندريه
امييت ال��ذي لعب �أرب��ع مباريات فقط �ضمن مناف�سات
الفاينل فور ،علماً �أن امييت هو هداف الدوري اللبناين
لهذا املو�سم مع نادي عم�شيت.
و�إذا ما جنح �سبن�سر يف دخول �أجواء الريا�ضي جمدداً،
ف�سيكون م��ن ال���ص�ع��ب ع�ل��ى ال �ف��رق امل�ن��اف���س��ة �أن تلحق
بالريا�ضي هزمية ثانية بعد الأخرية التي تعر�ض لها يف
 21كانون الأول املا�ضي �أمام ال�شانفيل.

جنم الريا�ضي اجلديد �سبن�سر م�ستهدفاً �سلة بيبلو�س يف مباراته الأوىل مع «الأ�صفر» ال�سبت املا�ضي

جنم الريا�ضي ال�صاعد �أمري �سعود

وي�ب��دو �أن العبي الريا�ضي ب��ات��وا م��درك�ين متاماً احلكمة حالياً املركز الثاين بـ 19انت�صاراً و 4هزائم.
�أ�سلوب ومتطلبات املدير الفني ال�سلوفيني �سلوبودان
وبدوره ،يوا�صل ال�شانفيل حامل اللقب البحث عن
��س��وب��وت�ي�ت����ش ،ال� ��ذي �أر�� �س ��ى ت ��وازن� �اً يف ال �ف��ري��ق بني ذاته بعد �سل�سلة من العرو�ض الباهتة ،وهو يدرك �أنّه
الناحيتني الدفاعية والهجومية ،بعد �أن كان النف�س ال يتحمّل �أي هزمية ،بعد �أن اهتزت �شخ�صية البطل
الهجومي طاغياً ولو على ح�ساب التوجه الدفاعي.
لديه يف الآونة الأخرية� ،إثر عدد من الهزائم املتتالية،
من جهة �أخرى ،ال يبدو احلكمة املناف�س الرئي�سي ل�ك��ن ين�شد الآن م��رح�ل��ة ج��دي��دة ب�ع��د �أن ت�ع��اق��د مع
ع�ل��ى ال�ل�ق��ب ،وامل�ت���ص��در ال���س��اب��ق ل�ل�ب�ط��ول��ة يف �أح�ل��ى العب االرتكاز الإيراين �أ�صغر كاردو�ست الذي ظهر يف
حاالته ،خ�صو�صاً بعد �أن فقد ال�صدارة ،بخ�سارته �أمام م�ستوى جيد خالل املباريات التي خا�ضها مع الفريق
بيبلو�س  75 – 62يف املرحلة ( 21الثالثة للفاينل  .)8حتى الآن.
وي��رى املراقبون �أن �أداء احلكمة ب��د�أ يرتاجع بعد
�أم��ا بيبلو�س ،فيتابع عرو�ضه املتذبذبة� ،إذ �سقط
الإنطالقة القوية يف البطولة ،والتي �أهلت الفريق على ي��د املتحد والريا�ضي ،بعد �أن ك��ان ق��د ف��از قبل
الأخ �� �ض��ر ل�ت���ص��در ال � ��دوري ،وال ي �ب��دو ب�ع����ض جن��وم �أي��ام م�ع��دودة على احلكمة ،ليفقد فر�صة ذهبية يف
الفريق يف �أحلى حاالتهم ،ال �سيما جوليان ق��زوح� ،إذ القفز �إىل املركز الرابع ،وي�أمل مدربه جو جماع�ص
قدّم �أداء عادياً يف املباريات الأخرية.
�أن يرتقي العبوه جم��دداً �إىل حجم امل�س�ؤولية التي
ويف ظل الكالم املتوا�صل عن نية م��درب احلكمة �أظهروها يف منا�سبات عدة ،كما فعلوا �أمام ال�شانفيل،
ف ��ؤاد أ�ب��و �شقرا ا�ستبدال الالعبني الأجنبيني �أرون حيث انتزعزا ف��وزاً م�ث�يراً  ،51-71تبقى امل�شكلة �أ ّن
ه��ارب��ر ودي���ش��اون �سيمز ،ف� � إ� ّن ال�ف��ري��ق �سي�ستمر مبا الفريق ميلك حلو ًال هجومية قليلة تتمحور يف اجلناح
لديه حالياً ،يف �سعيه للبقاء على م�سافة قريبة من ح��ول الأم�يرك��ي ج��اي يونغبلود ،ال �سيما أ� ّن الأخ�ير
الريا�ضي ع�شية �أ�سبوعني حا�سمني �سيتواجه بهما �أ�صبح جم�ب�راً على �شغل دور �صانع الأل �ع��اب �أي�ضاً،
احلكمة مع ال�شانفيل والريا�ضي على التوايل ،ويحتل ت��زام�ن�اً م��ع ت��راج��ع م�ستوى م��ازن منيمنة يف الآون��ة
الأخ�يرة ،وال��ذي يحتاجه الفريق حالياً �أكرث من �أي
وقت م�ضى يف غياب علي برادى.
�أم��ا عم�شيت ،فهو الآخ��ر مل يتمكن من ا�ستغالل
وج ��ود ه � �دّاف ال�ب�ط��ول��ة �أن ��دري ��ه إ�مي �ي��ت يف �صفوفه
لتحقيق ان�ت���ص��ارات ،حيث ي�ع��اين م��ن مت�ح��ور الثقل
الهجومي ح��ول الثنائي الأم�يرك��ي �إمييت وهريبرت
ه�ي��ل ،و�إل �غ��اء دور ال�لاع�ب�ين امل �ح��وري�ين �أم �ث��ال م��ات
فريجي و�صباح خوري.
م��ن ج�ه�ت��ه ،ف� ��إ ّن امل�ت�ح��د ي��ري��د تثبيت أ�ق��دام��ه يف
«املربع الذهبي» ،وتتعزّز �صفوف املتحد بعودة جنمه
با�سل بوجي ،علماً �أن الفريق الطرابل�سي مر يف فرتة
ع�صيبة الأ� �س �ب��وع امل��ا��ض��ي ب�ع��د الك�شف ع��ن إ�� �س��اءات
عن�صرية ت��وجّ ��ه ب�ه��ا امل ��درب الفرن�سي ج��ان ديني�س
�شوليه �إىل ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ،وه��و م��ا ا��س�ت��دع��ى ردّة فعل
�سريعة من قبل �إدارة النادي ال�ستيعاب الالعبني ،ال
�سيما أ� ّن م�ساعد املدرب حممد الغزّاوي قدّم ا�ستقالته
على خلفية هذا الأمر.

مدرب الريا�ضي �سلوبودان �سوبوتيت�ش يعطي تعليماته لالعبيه
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أبطال أوروبا :مواهب جديدة
في «دفعة »2013

دانتي (بايرن ميونيخ)

ع�ل��ى رغ��م م���ش��ارك��ة أ���ش�ه��ر ال�لاع�ب�ين
يف م�سابقة دوري �أب�ط��ال �أوروب��ا كليونيل
مي�سي وكري�ستيانو رون��ال��دو ،والأملانيان
توما�س مولر وماريو غوميز ،والإنكليزي
واي ��ن روين� ،إال �أن ه��ذه ال�ب�ط��ول��ة متثل
�أي�ضاً فر�صة لظهور العديد من املواهب
الواعدة ،التي يتوقع لها �أن تتقدم لتحتل
موقع ال�صدارة خالل ال�سنوات املقبلة.
ولعل أ�ب��رز الالعبني املوهوبني الذين
لفتوا �إليهم الأنظار يف البطولة احلالية،
ه ��و الع ��ب خ ��ط ال��و� �س��ط ال �ف��رن �� �س��ي ب��ول
بوغبا ،الذي يعد �أحدث موهبة ك�شف عنها
جوفنتو�س الإيطايل يف مباراياته الأخرية.
وي�ق��ول �أنطونيو كونتي امل��دي��ر الفني
جلوفنتو�س عن الالعب «�إن ب��ول ما زال
�أمامه الكثري ،كما ينبغي �أن يطور �أداءه
كي ي�صبح واحداً من �أف�ضل العبي العامل
يف مركزه».
و�أ�� �ش ��ارت جم�ل��ة «وورل � ��د � �س��وك��ر» �إىل
�أن كونتي يعرتف ب�أنه على رغ��م املوهبة
الواعدة التي يتمتع بها العبه الفرن�سي
( 19ع��ام �اً)� ،إال �أن��ه �أح�ي��ان�اً ي�ضطر لأن
ي�ستخدم م�ع��ه �سيا�سة الع�صا واجل ��زرة،
حيث �إن �سنه املبكر تدفعه �إىل ال�شعور
بالزهو واالعتداد بذاته ب�صورة زائدة عن
احلد يف بع�ض الأحيان.

بول بوغبا (جوفنتو�س)

كذلك �شهد دوري �أبطال �أوروب��ا هذا
وهذا ما دفع كونتي يف ت�شرين الثاين
وكان كانالي�س لفت الأنظار �إليه لأول
املا�ضي �إىل ا�ستبعاد بوغبا من الفريق بعد مرة �أوائل عام  2010عندما �أحرز هدفني املو�سم ب��زوغ جن��م �آخ ��ر ،ه��و الكولومبي
�أن ت�أخر مرتني عن التدريب عقب الفوز رائعني لرا�سينغ �سانتاندر الذي كان يلعب ج ��امي � �� ��س رودري� � �غ� � �ي � ��ز الع � � ��ب ب ��ورت ��و
ل��ه �آن ��ذاك ،ويتميز ه��ذا ال�لاع��ب بر�ؤيته ال�برت�غ��ايل ،وال��ذي يو�صف يف بلده الأم
ال�ساحق على بي�سكارا .1 - 6
وي �ت �� �س��اءل ال �ك �ث�يرون يف ت��وري �ن��و عن ال �ك��روي��ة ومل �� �س��ات��ه ال���س�ح��ري��ة ال��رائ �ع��ة ،ب�أنه �أمهر الع��ب �أجنبته كولومبيا منذ
ال���س�ب��ب ال ��ذي دف ��ع مان�ش�سرت يونايتد بالإ�ضافة �إىل قدرته على اللعب يف مراكز العبها ال�شهري كارلو�س فالديراما ،الذي
ظهر على ال�ساحة العاملية قبل  25عاماً.
الإنكليزي للتخلي ع��ن بوغبا جم��ان�اً يف عدة.
عملية ان�ت�ق��ال أ�ج��ري��ت ال�صيف املا�ضي،
وي� ��رى م���ش�ج�ع��و ب ��ورت ��و �أن الع�ب�ه��م
وا��س�ت�ه��ل كانالي�س م�سريته باللعب
غري �أن هذه لي�ست هي املرة الأوىل التي ك �م �ه��اج��م ي �ت��م ت�ك�ل�ي�ف��ه ب��ال �ق �ي��ام مب�ه��ام ال�شاب ال يقل �ش�أناً يف م�ستواه حتى عن
يحدث فيها ذلك ،حيث �إن هناك منوذجاً دفاعيه ،كما �أنه قادر على اللعب يف جميع الربتغايل ال�شهري كري�ستيانو رونالدو.
مم��اث� ً
ويتميز هذا اجلناح الواعد ذو الواحد
لا �سبق �أن تعر�ض ل��ه جوفنتو�س مراكز الو�سط ،ويتميز كانالي�س بالن�ضج
عندما فرط بالعب فرن�سي �شاب يدعى والهدوء والذكاء� ،إىل حد �أن لوي�س ميال وال �ع �� �ش��ري��ن رب �ي �ع �اً ،ب���س��رع�ت��ه ومل���س��ات��ه
تيريي هرني ،الذي حتول بعد ذلك �إىل مدربه ال�سابق يف منتخب حتت  19عاماً ،وت �� �س��دي��دات��ه ال��دق �ي �ق��ة ،ع �ل �م �اً �أن ه��ذه
�أ�سطورة يف الأر�سنال الإنكليزي.
�أك ��د �أن ��ه ��س�ي�ك��ون جن��م منتخب �إ�سبانيا املوا�صفات كانت هي الدافع وراء �إ�صرار
مل
�اين
�
ب
�
س
وعلى رغ��م �أن فالن�سيا الإ��
امل �� �س ��ؤول�ين يف ب��ورت��و ع�ل��ى �أن ي�ضمنوا
امل�ستقبلي.
يتمكن م��ن حتقيق �أي ف��وز خ�لال ثالث
و� �س �ن �ح��ت ه � ��ذه ال� �ف ��ر�� �ص ��ة ب��ال �ف �ع��ل عقدهم معه ب�ن�دًا يق�ضى ب ��أن يدفع �أي
مباريات خا�ضها أ�م��ام ري��ال مدريد يف  8لكانالي�س ع�ن��دم��ا ان�ت�ق��ل ل��ري��ال م��دري��د ن ��اد ي��رغ��ب يف � �ش��رائ��ه م�ب�ل�غ�اً ي���ص��ل �إىل
�أيام فقط خالل كانون الثاين ،حني خ�سر قادماً من �سانتاندر ،بعد �أن نال �إعجاب  45مليون ي��ورو ،م��ع العلم �أن ال�ن��ادي
�أمامه  5 - 0يف ال��دوري املحلي ،ثم  2 - 0خو�سيه مورينيو ،ولكن نظراً لأن �صفوف الربتغايل ا�شرتاه بخم�سة ماليني يورو
يف الك�أ�س قبل �أن يتعادل معه يف مباراة النادي امللكي تزخر بالالعبني املتميزين ،فقط يف متوز .2010
وعلى رغم ارتفاع قيمة املبلغ ،يتوقع
ثالثة � ،1 – 1إال �أن فالن�سيا ك��ان لديه �أع�ير لفالن�سيا قبل �أن يوقع معه عقداً
ال
املحللون �أن ال ي�صمد هذا الرقم طوي ً
�سبب ي��دع��وه ل�لاح�ت�ف��ال� ،أال وه��و ع��ودة دائماً يف متوز املا�ضي.
العبه املميز كانالي�س للم�شاركة ملدة 20
واحتفل كانالي�س يف � 16شباط املا�ضي أ�م��ام رغبة الأن��دي��ة الطامعة يف الإف��ادة
دقيقة يف نهاية كل م�ب��اراة من املباريات ب�ع�ي��د م �ي�ل�اده الـ ،22وب��ال �ت��ايل ال ت��زال من موهبة هذا الالعب.
م��وه �ب��ة أ�خ � ��رى �أث �ب �ت��ت ج��دارت �ه��ا يف
ال�ث�لاث بعد �إ�صابة �أبعدته ع��ن املالعب �أم��ام��ه ف�ت�رة ط��وي�ل��ة �سي�سطع خاللها
ت�سعة �أ�شهر.
دوري الأب �ط��ال ،وه��ي امل��داف��ع الربازيلي
جنمه يف �سماء الكرة الأوروبية.

دانتي العب بايرن ميونخ وال��ذي �ساهم
يف تعزيز دف��اع فريقه الأمل ��اين� ،إىل حد
�أنه بات غري قابل لالخرتاق تقريباً هذا
املو�سم.
وبعد �أ�شهر م��ن و�صوله �إىل بافاريا
قادماً من برو�سيا مون�شنغالدباخ مقابل
 4.7م�ل�اي�ي�ن ي � ��ورو ب��ره��ن دان� �ت ��ي عن
ج��دارت��ه يف دف��اع ال�ب��اي��رن ،فعلى الرغم
من �أنه لي�س هو الالعب الأ�سرع� ،إال �أنه
يت�صف بالذكاء وح�سن التوقع والتمركز
ال�سليم� ،إىل حد أ�ن��ه يتمكن من تغطية
خط الدفاع بالكامل.
وقال اومتار هيت�سفيلد؛ املدير الفني
ال�سابق ل�ل�ب��اي��رن« :دان �ت��ي ه��و ال�صخرة
التي حتافظ على متا�سك دفاع الفريق».
وخا�ض دانتي جميع مباريات البايرن
يف «البوند�سليغا» ،كما �أنه لعب معه جميع
م�ب��اري��ات��ه يف دوري الأب �ط ��ال با�ستثناء
مباراة فقط� ،إذ �أراح��ه مدربه أ�م��ام باتي
بوري�سوف البيالرو�سي ،وبعد هذا الأداء
املتميز ،بات من املتوقع �أن ي�ضمن دانتي
لنف�سه مكاناً يف املنتخب الربازيلي ،الذي
�سيخو�ض ك�أ�س العامل العام املقبل على
�أر�ضه.

جالل قبطان
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كاريكاتير

فندق مدخله في سويسرا ومخرجه في فرنسا
ع��ل��ى ال�����ش��ري��ط احل������دودي ل��ل��ج��ارت�ين
�سوي�سرا وفرن�سا ،يقع فندق يعود تاريخه
�إىل القرن التا�سع ع�شر ،وما جعله فريدا
ه���و �أن ال���زائ���ر ال����ذي ي��دخ��ل ب��واب��ت��ه من
�سوي�سرا يخرج من الأخ���رى ليجد نف�سه
يف فرن�سا.

مل يكن الفندق يف الأ�صل ،ح�سب رواية
�أ�صحابه� ،سوى منزل بني عام  ،1863على
ال�شريط احلدودي للجارتني ،وكان الهدف
من بنائه التهريب.
�أما م�سرية املطالبة بالرتخي�ص لذلك
املبنى لي�صبح فندقاً فاحتاجت موافقة من

الدولتني ،لكنها مل تكن �سهلة ،خ�صو�صاً
من اجلانب الفرن�سي ،كما يقول ُمالكه.
وق��د ق��ال �أح��د م�لاك الفندق« :طلبنا
الإذن يف ���س��وي�����س��را م���ن �أج�����ل ال�������ش����ؤون
الداخلية ،ومن ال�سلطات الفرن�سية طلبنا
ترخي�صاً للجزء اخل��ارج��ي ،وم��ا ح��دث هو
�أن �سوي�سرا وافقت لكن فرن�سا رف�ضت يف
البداية».
ك����ل ����ش���يء يف ال���ف���ن���دق م�������ش�ت�رك ب�ين
اجل���ارت�ي�ن ،م���ا مي��ن��ح ال���زائ���ر ���ش��ع��وراً ب����أن
الدولتني ان�صهرتا يف كيان واح��د ،بعيداً
عن التق�سيمات اجلغرافية احلديثة.
و�أ����ض���اف امل��ال��ك« :ح��ت��ى امل���اء م�شرتك
بني الدولتني جزء قادم من فرن�سا ،وجزء
�آخر من �سوي�سرا ،ولدينا فاتورتان ،كذلك
الأمر بالن�سبة �إىل الكهرباء ،لكن امليزة هنا
�أن��ه يف ح��ال انقطع التيار الكهربائي من
جانب يظل اجلانب الآخر متوفراً».

ّ
صمم منزله على هيئة مماثلة للكعبة المشرفة
�ألزمت �إمارة منطقة املدينة املنورة مواطناً �سعودياً بتغيري �شكل
منزله ،بعد �أن تع ّمد �أن ي�صممه ب�شكل يقرتب من الكعبة امل�شرفة،
وطاله باللون الأ�سود.
وقال الناطق الإعالمي يف ا إلم��ارة؛ حممد م�صطفى بن
�سيف� ،إن ا إلم���ارة تابعت م��ا تناقلته بع�ض و�سائل الإع�لام
ومواقع التوا�صل االجتماعي حول وجود مبنى حتت الإن�شاء
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

مت طال�ؤه باللون الأ�سود ،وهيئته تعطي انطباعاً
يف املدينة ّ
وك�أنه �شبيه بالكعبة امل�شرفة.
و أ����ش��ار �إىل �أن���ه مت التوا�صل م��ع امل�����ش��رف ال��ع��ام على البلديات
الفرعية ب�أمانة املنطقة وبلدية أُ�ح��د التي يقع املبنى يف نطاقها،
وات�ضح �أنها ا�ستدعت �صاحب املنزل و�ألزمته بتغيري املظهر العام
للمنزل من حيث اللون وال�شكل اخلارجي.

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

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