ألمـــــــة واحـــــــدة

خــالفـات صـامـتـة بين «القوات» و«مستقلي»  14آذار
خالفات �صامتة بد�أت تدور بني بع�ض ما يطلق عليهم م�سيحيون م�ستقلون
يف قوى � 14آذار ،وحزب «القوات اللبنانية» ،ب�سبب نية الأخري تر�شيح عنا�صر منه
يف عدد من الدوائر التي يتمتع فيها حليفه «تيار امل�ستقبل» بالت�أثري االنتخابي
الأ�سا�سي ..وعلم �أن مر�شحاً قواتياً �سيعلن يف دائ��رة البقاع الغربي ،يف وجه
النائب روبري غامن ،ويرتدد �أن «امل�ستقلني» ينتظرون كلمة رئي�س «تيار امل�ستقبل»
للبت يف الأمر.
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االفتتاحية

لبنان ورقة في المفاوضات
األميركية  -الروسية
دخل لبنان بعد استقالة الحكومة مرحلة حساسة وخطرة ،من
الواضح أنها تتزامن مع حفنة من الضغوط الكبرى التي ينتهجها
حلف الدول الذي يقود الحرب على سورية والمنطقة.
حيث إن وقع المفاوضات األميركية  -الروسية التي تتناول عدة
ملفات شائكة في العالم منها كوريا الشمالية والملف النووي اإليراني
والدرع الصاروخي وملف الطاقة عامة واألوروبي خاصة ،والكثير من
التعقيدات األخرى تنحسم معظمها من خالل الحرب الدائرة رحاها
في سورية.
وألن لبنان إحدى الحلقات الهامة في أوراق الضغط التي يركز
عليها الغرب لعدة اعتبارات ،أهمها تصدره محور المقاومة والممانعة
وتأثر «إسرائيل» بشكل مباشر بمتانة وصالبة المقاومة اللبنانية،
التي حولت «إسرائيل» بعد هزيمتها في تموز  2006من رأس حربة
للمصالح األميركية إلى عبء وضعف يحتاج للحماية ،لذك قرر الغرب
والمنظومة الصهيونية انتهاج سياسة الحرب الناعمة واألزمات،
مرتكزًا على صناعة فتنة شيعية ُ -سنية يضرب من خالله مكونات
المجتمعات في كل المنطقة ،ويدخله في صدامات وتناحر يحرف من
خالله بوصلة الصراع عن «إسرائيل» ويشتت القوى ويفتت المنطقة.
ورغم أنه لم يستطع أن يسقط النظام السوري ،إال أنه استطاع أن
يدخل الجيش العربي السوري« ،األخطر على إسرائيل» ،كما قال رئيس
االستخبارات اإلسرائيلي السابق عاموس يادلين ،في حرب مشاغلة
داخلية ،وتشتت قواه دون أن تطلق «إسرائيل» رصاصة واحدة.
من هذا المنطلق ،فإن صناع هذه الفتنة والحرب الناعمة يركزون
جهودهم لنقلها إلى الداخل اللبناني ،ويعملون على خلق األدوات
منذ اليوم األول النتهاء حرب  2006ويدأبون على ملء الثغرات التي
ظهرت في مناورة السابع من أي��ار  ،2008مستفيدين من العقل
التكفيري العقيدي بدل المرتزقة والشركات األمنية ،وأيضًا وفرة
العديد من الهاربين السوريين والتشكيالت النوعية تسليحيًا
وتتنظيميًا ،الهدف من كل هذا ،بناء جبهة قوية تستطيع الدخول
بصدام مع المقاومة ،بعد تحييد الجيش اللبناني مذهبيًا وتقوم
بعملية أشغال لها على أوسع مساحة ممكنة والى أقصى مدى ممكن،
فتكون قد مهدت لـ«إسرائيل» في لحظة الذروة أن تشن حربًا ثأرية
على المقاومة ،وربما على سورية في نفس اللحظة أيضًا.
هنا تبرز أسئلة مشروعة وهي :هل الفراغ السياسي الذي أمنته
استقالة الحكومة التي لم تستطع إجراء انتخابات مزورة على قانون
الستين هو البيئة المناسبة إلطالق هذا المشروع؟
هل أن بعض النأي بالنفس الجزئي للحكومة المستقيلة قد
انتهت صالحيته؟
هل أن مرحلة الفراغ طويلة بظل عدم انتصار أي محور في سورية
وعدم حصول تسوية؟
الكثير من األسئلة التي ال ج��واب واض��ح لها في هذه اللحظة
السياسية مع استمرار الرهانات المتبادلة ،المهم أن ال يكون
االستقرار هو أحد أثمان المفاوضات الدولية األميركية  -الروسية!

النائب ال�سابق ح�سن يعقوب
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المشهد السياسي اللبناني ..اتصاالت مفتوحة
لتوليفة الحد األدنى من التوافق
كل الدروب إلى الحل مقفلة
وعشرات األسئلة تضج في مراكز
القرار اللبناني دون أجوبة ،واألمور
في غاية التعقيد ،ذلك هو المشهد
السياسي العام حتى كتابة هذه
السطور.
وم� ��ن ال� �ي ��وم ح �ت��ى � �س��اع��ة �إع� �ل��ان ا��س��م
الرئي�س املكلف من الق�صر اجلمهوري م�ساء
ال�سبت ال �ق��ادم ،يعي�ش البلد �أ��س�ير امل��واق��ف
امل�ت���ض��ارب��ة وال�ت�ح�ل�ي�لات واال��س�ت�ن�ت��اج��ات يف
كافة االجتاهات ،وجترى االت�صاالت على كل
اخلطوط من �أجل قيام توليفة ت�ضمن حداً
�أدنى من التوافق يف ظل �أزمة �سيا�سية حادة
غري م�سبوقة.
ولعل �أبرز الأ�سئلة الآن يف �سوق التداول،
ما هو �شكل قانون االنتخاب الذي ميكن �أن
يب�صر النور؟ ما هي �شكل احلكومة القادمة،
�أه��ي �سيا�سية �أم حيادية؟ وهناك من يقول
�أعطني قانون انتخاب كي �أقول ما هي �شكل
احلكومة ،وهنا يتمو�ضع كل طرف متمرت�ساً
خلف م�صاحله اخلا�صة و�أحجامه ال�سيا�سية
واالن �ت �خ��اب �ي��ة ،وب��ال�ط�ب��ع م�ي��ول��ه الطائفية
واملذهبية ،وحتى املناطقية والقبلية ،يف ظل
عقلية «اللوياجريغا» احلاكمة يف غري مكان.
ويعترب �أحد �أقطاب ال�سيا�سة �أن مركزية
ال �� �ص��راع ال�ف�ع�ل��ي ،ه��و إ�ن �ت��اج ق��ان��ون ي�ضمن
املنا�صفة احلقيقية ،وي�ؤمن عدالة التمثيل
امل�سيحي بعدما ت�شتت هذا التمثيل ،واحتكر،
�أو ا�ستثمر من قبل تيارات و�أحزاب �سيا�سية،
وع �ل��ى ر�أ� �س �ه��ا «ت �ي ��ار امل���س�ت�ق�ب��ل» و«احل� ��زب
اال�شرتاكي».
وي �ن �ت �ظ��ر ك� �ث�ي�رون م ��ا � �س �ي �ق��ول��ه ول �ي��د
ج�ن�ب�لاط يف م���س��أل��ة ا��س��م رئ�ي����س احلكومة
لتعرف الأمور يف �أي اجتاه ت�سري ،وهناك من
ي�ؤكد �أن ق�ضية ا�سم رئي�س احلكومة لي�ست
بيد وليد جنبالط لوحده ،بل هي بيد وليد
جنبالط ومي�شال عون معاً ،لأن الأخ�ير �إذا
مل ي��ر�� َ�ض مب��ا ي�سميه الأول ،فلي�س هناك
رئي�س للحكومة.
م�صادر جنبالط �أكدت �أن املباحثات مع
�سعد احلريري يف ال�سعودية مل تكن حا�سمة،
را�ض على ت�سمية جنيب
لأن احلريري غري ٍ
ميقاتي ول��و أ���ض��اء له الع�شرة كما يقولون،
ويف ذات الوقت ،ف�إن «تيار امل�ستقبل» ال يريد
و�ضع ا�سم رئي�س يف التداول ،لأنه غري قادر

هل تولد حكومة احلد الأدنى من التوافق؟

على جناح ت�سويقه ،وهو يعرف �أنه �سيجابه مكا�سب هامة يف بريوت والكورة وزحلة.
بالرف�ض القاطع ومعه ف�ؤاد ال�سنيورة ،و�أخذ
وه �ن��ا ي �ق��ف ح �ل �ي��ف «ال �ت �ي ��ار ال��وط �ن��ي
القرار بو�ضع ا�سم خالد قباين ومتام �سالم احل��ر»� ،أي «حزب اهلل» ،مبوقف حرج فهو ال
للحرق فح�سب.
يريد ال�ستني ومتحم�س للأرثوذك�سي من
وبهذا املعنى فهو يف �أزم��ة حقيقية ،فمن �أج��ل متثيل م�سيحي �أف�ضل ويف ذات الوقت
جهة ال ي�ستطيع إ�جن��اح �أي ا�سم ،وم��ن جهة متفاهم مع الرئي�س نبيه ب��ري على امللفات
�أخرى غري قادر على التو�صل مع �أي حليف الكربى من قانون انتخاب ي�ؤمن املنا�صفة
لإنتاج قانون انتخاب جديد ي�ؤمن الأكرثية� ،إىل ت�أليف حكومة �سيا�سية تواجه ال�صعاب
وبالتايل ف��إن تفكري هذه اجلماعة ينح�صر الإقليمية ،وه��ذا م��ا ن��راه يف �أدب�ي��ات احل��زب
فقط يف كيفية الإط��اح��ة بكل �شيء ،متهيداً و�أدائه الذي يركز على توحيد املواقف ،نظراً
لعودتهم �إىل ال�سلطة ب ��أي ثمن ،وخطتهم للتحديات داخلياً وخارجياً.
ت�ت�م�ث��ل يف أ�خ� ��ذ الأك �ث�ري� ��ة ،وم �ع �ه��ا رئ��ا��س��ة
�أما الرئي�س نبيه بري ،ف�إنه غري م�ستعد
احلكومة ،و�إعادة �أ�شرف ريفي وباقي مفا�صل �إىل �أن يدع�س دع�سة ناق�صة ويدر�س ح�ساباته
االقت�صاد والق�ضاء والأمن ،ومعنى ذلك �أننا ب��دق��ة ،فهو يعرف مث ًال �أن الأرث��وذك���س��ي ال
ذاه�ب��ون �إىل واق��ع م ��أزوم لهذه الأزم��ة ،وفق مي�شي و�أن القوات اللبنانية لن ت�صوت عليه
أ�ح��د املتابعني ،ه��ذه الأزم��ة التي قد تو�صل والكتائب مرتددة.
�إىل �صدام على الأر�ض ال �أحد يرغب به على
�إذاً ال�صورة متداخلة ومعقدة وكل طرف
الإطالق.
من الأطراف له ح�ساباته اخلا�صة ويتعاطى
من جانبه ،يرى م�ؤيدو التيار الربتقايل ،ب �ح��ذر م ��ع الآخ� � ��ر ،و أ�م� � ��ام ل��وح��ة ال�ك�ل�م��ات
�أن مو�ضوع التمديد للمجل�س النيابي غري املتقاطعة ال�صعبة هذه قد ال يجد �أحد احلل
واردة يف قامو�سهم ،وم�ؤدى ذلك هو التحديد يف امل�ستقبل املنظور حتى لو �سمي الرئي�س
ل��رئ�ي����س اجل�م�ه��وري��ة احل ��ايل ،وه ��ذا جت��اوز امل�ك�ل��ف ،واخل ��وف ي�ت� أ�ت��ى م��ن ال�ف��راغ لأن��ه يف
للخط الأح�م��ر ،ومب��ا ي�شبه احل��رم الكن�سي ،مرحلة الفراغ جتد ق��وى أ�خ��رى �ضالتها يف
لأنهم يعتربون �أن الأزم��ة الأخ�يرة هي من تعبئة هذه امل�ساحة بحوادث ن�أمل �أن ينبذها
�صنع يد رئي�س اجلمهورية الذي يريد �ضرب كل اللبنانيني ،حتى لو طال �أمد احلل ،لأن
«التيار الوطني احل��ر» وحلفائه ،وت�برز هنا لبنان يبقى أ�ه��م من �أي م�صلحة �أو مك�سب
وجهات نظر م� ؤ�ث��رة داخ��ل التيار تدعو �إىل فئوي و�شخ�صي.
القبول بقانون ال�ستني ل�ضرب هذه اخلطة،
بهاء النابل�سي
و�أن و�ضعية مي�شال ع��ون ال�شعبية �أ�صبحت
�أك�ثر ق��وة ،وهناك �ضمان جيد ج��داً حل�صد

همسات
خالف أسيري

الـنــاشـر :شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
رئـيس التـحـريـر :عـبـداهلل جـــبـري
المدير المسؤول :عــدنــــان الســاحـلــي
يشارك في التحرير:
أحمد زين الدين  -سـعـيد عيـتــانـــي
المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

ال تزال املحاوالت م�ستمرة لإ�صالح اخلالف
ب�ين ال�ف�ن��ان امل�ع�ت��زل ف�ضل �شمندور (��ش��اك��ر)،
وم��ر� �ش��ده ال��روح��ي �أح �م��د الأ� �س�ي�ر ،ف�ي�م��ا ت��رد
م�صادر احلريرية يف �صيدا الأم��ر �إىل �إ�صرار
�شمندور على الرت�شح لالنتخابات النيابية،
بينما يرى الأ�سري أ�ن��ه الأح��ق بالرت�شح ،وهذا
هو �سبب انفعال جماعة «امل�ستقبل» من الأ�سري
ومهاجمة �أفعاله من حني �إىل �آخر ،وهو ما دفع
أ�ح��د «الأ��س�يري�ين» لإي�صال معلومات مفادها،
�أن الأ��س�ير �سيقوم بف�ضح العالقة التي كانت
تربطه بقيادة «امل�ستقبل» ودف�ع��ه �إىل ارت�ك��اب
م�شاكل يف �صيدا.

حج ..بعد حين
قال أ�ح��د املطلعني� ،إن رئي�س اجلمهورية �سيقدم على زيارة
الفاتيكان لتهنئة احل�بر الأع �ظ��م ،كتعوي�ض ع��ن اخل�ط��أ بعدم
ح�ضوره احتفال التن�صيب ،وعلق �أحدهم على اخلرب بالقول :ال
�أعرف �إذا كان احلج مقبو ًال بعد انتهاء املنا�سك وعودة احلجيج.

ترف حريري شمالي
توقف م�س�ؤولو «تيار امل�ستقبل» يف ال�شمال ملياً عند الهجوم
ال��ذي �شنه ال�شيخ ��س��امل ال��راف�ع��ي على �سعد احل��ري��ري ،ال��ذي
ال�سنة
�أعلن فيه �أن احلريري �سعد «هرب �إىل فرن�سا وترك �أهل ُّ
يواجهون امل�ؤامرات والهجمات ،لينعم بحياة الرتف وال�سهرات
الليلية.
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االحتقان الداخلي يغلي على نار التصعيد في سورية

لبنان يواجه ربيعًا وصيفًا حارين سياسيًا وأمنيًا
ينزلق لبنان شيئًا فشيئًا نحو تلقي كل
تداعيات الحرب العالمية التي تشن على
سورية ،لتدمير مقوماتها كدولة ،وتفتيتها
ككيان جيو  -سياسي ،من ضمن الحملة التي
نشاهد فصولها يوميًا ،والتي ترمي إلى
تحويل سورية والمنطقة العربية برمتها إلى
ركام ،بما يحفظ وينمي المصالح األميركية -
األطلسية التي تسميها األجندة األميركية:
«نفطنا وإسرائيلنا».
وتبدو ال�ساحة اللبنانية �أكرث ا�ستعداداً من �أي وقت
م�ضى ،لالن�ضمام �إىل حفلة القتل اجلارية يف معظم
ال�ب�ل��دان ال�ع��رب�ي��ة ،خ�صو�صاً يف البلد الأق ��رب �إلينا؛
�سورية ،لأ�سباب عدة �أبرزها:
تنفيذ الأوام � ��ر الأم�يرك �ي��ة ال�ق��ا��ض�ي��ة با�ستقالة
احل�ك��وم��ة ال�ت��ي ي��ر�أ��س�ه��ا جن�ي��ب م�ي�ق��ات��ي ،يف حم��اول��ة
مل�ل�اق��اة خ �ط��اب ال��رئ�ي����س الأم�ي�رك ��ي ب � ��اراك �أوب ��ام ��ا،
يف دع��وت��ه لإب �ع��اد «ح��زب اهلل» ع��ن ال�سلطة يف لبنان،
و�صعوبة التوافق على حكومة وحدة وطنية.
مالقات النائب وليد جنبالط للرغبات الأمريكية
ورغبات قوى � 14آذار ،التي تريد �إبعاد الوزراء العونيني
عن �أبرز وزارة ترتبط مب�ستقبل الأحداث يف لبنان ،هي
وزارة الطاقة التي �أ�صبحت حمط الأنظار والأطماع،
بعد اكت�شاف كميات كبرية من النفط وال�غ��از مقابل
ال�شواطئ اللبنانية ،مب��ا ي��ؤم��ل ب��إن�ق��اذه م��ن ال��دي��ون
التي يرزح حتتها ،وي�سقط الأهداف التي ر�سمت خلطة
�إفقار لبنان و�سرقة خزينته ،املعروقة التفا�صيل من
قبل اللبنانيني.

لا
ت�صعيد ال �ع��دوان ع�ل��ى ��س��وري��ة ت�سليحاً ومت��وي� ً
اق �ت��راب م��رح �ل��ة ر� �س��و ال �ت �ع��اق��د ع �ل��ى ��ش��رك��ات
نفطية ع��امل�ي��ة ل�ب��دء التنقيب يف ال�ب�ح��ر ع��ن ه��ذه وحتري�ضاً.
حت��ذي��ر وزارة اخل��ارج�ي��ة الأم�يرك�ي��ة رع��اي��اه��ا من
الرثوة التي تنتظر لبنان ،وقد ا�ستهدفت الأطماع
اخلارجية الأمريكية  -الأطل�سية حتديداً �سورية« ،احتمال ارتفاع من�سوب العنف» يف لبنان.
حت � � ��ول ال � �ت � �ح� ��ال� ��ف ب �ي��ن ال� ��� �س� �ل� �ف� �ي�ي�ن و«ت � �ي � ��ار
لأن الرثوة النفطية والغازية التي تكمن يف الأر�ض
وامل �ي��اه ال���س��وري��ة ،ت��وع��د بتحويلها �إىل ب�ل��د غني امل �� �س �ت �ق �ب ��ل»� إىل ت �ن ��ازع ،ق ��د ي ��دف ��ع �أح � ��د ال �ط��رف�ين
وق� ��وي ،ل��ذل��ك جت ��ري حم��اول��ة تفتيتها ب��احل��رب ل � �ل � �ه ��روب� إىل الإم � � � ��ام ،ب��اف �ت �ع��ال ن� ��زاع� ��ات داخ �ل �ي��ة،
التي ت�ستهدفها حالياً ،واالمر نف�سه يتهدد لبنان ،لو�ضع الآخر حتت عباءته.
يف هذا ال�سياق ،مل ين�سَ اللبنانيون ا�ستنكار رئي�س
يف التوقيت املر�سوم من قبل التحالف الأمريكي
 الأطل�سي  -ال�صهيوين ،وب��ات ا�ستهداف �سورية اجلمهورية مي�شال �سليمان ،خالل وجوده يف نيجرييا،ولبنان ملنعهما من ال�سيطرة على ثرواتهما هدفاً ال�ستهداف الطريان ال�سوري موقعاً يعود مل�سلحني من
بحد ذاته ،ي�ضاف �إىل هدف خطة ا�ستهداف حمور املعار�ضة ال�سورية على احل��دود اللبنانية يف جرد بلدة
ع��ر��س��ال البقاعية ،ي�سمى «خ��رب��ة داود» ،وك��ذل��ك فعل
املقاومة واملمانعة.
�إ�صرار الأمريكيني وحلفائهم الغربيني و�أتباعهم رئي�س احلكومة امل�ستقيل جنيب ميقاتي ،لكن الالفت،
من ع��رب النفط ،على ا�ستعمال كل الو�سائل لإراح��ة �أن ال��رئ�ي���س�ين ��س�ك�ت��ا ع�ل��ى اخ �ت �ط��اف م��واط��ن لبناين
العدو «الإ�سرائيلي» من تهديد القوى املقاومة ،ويف من قبل امل�سلحني �أنف�سهم ،يف املوقع ذات��ه ،ف ��إذا كانت
مقدمها «ح��زب اهلل» ،والعمل داخ�ل�ي�اً وخ��ارج�ي�اً على املنطقة امل�ستهدفة لبنانية ووجب ا�ستنكار ق�صفها من
ح�صاره وحم��اول��ة �إلهائه مبعارك جانبية لإ�ضعافه ،قبل الطريان ال�سوري ،فكيف يتم التطني�ش على قيام
وحتى �ضربه ،خدمة للم�شروع الإ�سرائيلي.
معار�ضني �سوريني بالتحرك فيها وخطف لبناين؟ �أما
�إ��ص��رار بع�ض ال�ق��وى الداخلية اللبنانية ب�إيحاء �إذا كان خطف اللبناين جرى من داخل الأر�ض ال�سورية،
من �سفارات �أجنبية وعربية ،على �إج��راء االنتخابات فكيف يجيز الرئي�سان لنف�سيهما ا�ستنكار ق�صفها؟
كما �أن حركة املعار�ضة ال�سورية امل�سلحة املدعومة
النيابية وف��ق «ق��ان��ون ال���س�ت�ين» ،مب��ا ي�ضمن ح�صول
القوى احلليفة للأمريكيني على �أكرثية نيابية ،يتم م ��ن ال �ق ��وى امل �ع��ادي��ة ل �ل �ع��رب وال ��راع �ي ��ة ل�ل�ع��دوان�ي��ة
بوا�سطتها ال�سيطرة الكاملة على ال�ق��رار اللبناين« ،الإ�سرائيلية» ،داخل الأرا�ضي اللبنانية ،باتت على كل
بحيث ي�صبح ط��رف�اً �أ��س��ا��س�ي�اً يف احل��رب على �سورية �شفة ول�سان ،الآالف منهم م��وج��ودون ويتحركون يف
وحت��وي��ل احل � ��دود ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ب��ال �ك��ام��ل� ،إىل م�ن��اط��ق عكار وطرابل�س وعر�سال ،وحتى على احلدود مع العدو
مفتوحة �أمام التدخالت اخلارجية الع�سكرية يف ال�ش�أن «الإ�سرائيلي» قرب بلدة �شبعا باجتاه اجلوالن املحتل،
ال���س��وري م��ن جهة ،ويتيح لأع ��داء امل�ق��اوم��ة ا�ستكمال فيما ال�صمت الر�سمي اللبناين �سيد املوقف ،يف ترجمة
خاطئة ومنحازة لفكرة «الن�أي بالنف�س» ،فيما اجلي�ش
ح�صارها بهدف �إ�سقاطها ،من جهة �أخرى.
اللبناين مكبل الأي��دي بفعل التدخالت ال�سيا�سية يف
عمله.
يف ه��ذا ال��وق��ت ،ت�ب��دو ال �ق��وى ال�ت��ي ط��امل��ا حر�ضت
طائفياً ومذهبياً ،وهي ذاتها املعادية للمقاومة و�سورية،
يف �أق��وى حاالتها :جي�شت قواها الذاتية وب��د�أت حرب
م ��زاي ��دات م��ع ب�ع����ض ال �ق��وى امل�ت�ط��رف��ة واجل �م��اع��ات
التكفريية ،وربطت نف�سها بحركة م�سلحي املعار�ضة
ال�سورية املدعومني واملمولني م��ن قطر وال�سعودية
وتركيا ،ب�إ�شراف وتوجيه �أمريكي و�أطل�سي ،هذا الأمر
يغري بالت�أكيد القوى التي �سبق �أن �أن�ش�أت ميلي�شيات
مل��واج�ه��ة امل �ق��اوم��ة ،ب� ��أن ت�ع�م��د �إىل ت�ف�ج�ير الأو� �ض��اع
الأمنية� ،إذ بات معروفاً �أن هذه القوى م�ستعدة لإحراق
البلد ،ب�ه��دف حتقيق غاياتها م��ن ال�ع��ودة للإم�ساك
بال�سلطة ،فهل �سيكون الربيع احلايل وال�صيف املقبل
ح��اري��ن �سيا�سياً و�أم �ن �ي �اً� ،أم حت��دث �أع�ج��وب��ة وينجو
اللبنانيون من براثن املجرمني؟

عدنان ال�ساحلي

احلدود اللبنانية  -ال�سورية ..البع�ض يربط م�ستقبله مب�صري م�سلحي �سورية

تفاعل وسطي
ي�صر �شريك للرئي�س جنيب ميقاتي� ،أن الأخ�ي�ر ب � ّز ال�ن��ائ��ب وليد
ل قبل 48
جنبالط يف حل�س كالمه ،م�ستنداً �إىل �أن ميقاتي �أعلن على امل أ
�ساعة فقط من تقدمي ا�ستقالة حكومته من روما� ،أنه لن ي�ستقيل ،ورد
ال�شريك الأمر اىل التفاعل «الو�سطي» مع جنبالط ،و�آخرين!

ماذا جرى مع اإلبراهيمي؟
�سافرت �شخ�صية لبنانية فاعلة يف الو�سط ال�سيا�سي �إىل عا�صمة �أوروبية
مهمة ،والتقت هناك املبعوث الأممي الأخ�ضر الإبراهيمي ،بنا ًء على مباحثات
م�سبقة ،وفق جدول �أعمال حمدد باملو�ضوع ال�سوري .ونقل امل�س�ؤول اللبناين
�إىل الإبراهيمي كالماً وا�ضحاً وحمدداً ،ي�شبه الر�سالة ال�شفهية ،وعاد بانطباع
�أن امل�س�ؤول الدويل ب�صدد �إجراء مراجعة تقييمية لأدائه يف املرحلة ال�سابقة

ومقاربته للو�ضع ،يف �ضوء خطورة التطورات اجلارية ،خ�صو�صاً بعد احتالل
مقعد �سورية يف اجلامعة العربية ،وهي اخلطوة التي انتقدها الإبراهيمي
ب�شكل وا�ضح .وبح�سب ال�شخ�صية اللبنانية ،ف��إن مباحثاته مع الإبراهيمي
كانت جيدة ،وهو نقل كل ما دار فيها �إىل القيادة ال�سورية.

رحلة رومانيا

قال �أحد �أ�صدقاء وزير الداخلية� ،إن الأخري مل يظفر ب�صيد �أي دب
خالل �إجازته يف رومانيا ،التي ا�ستم ّرت �أربعة �أيام تقريباً ،و�إن كل الطلقات
التي �أطلقها كانت ف�شي�ش.

التمديد مطروح

بعد جولة خارجية قادته �إىل بع�ض العوا�صم املعنية بامللف اللبناين،
ا�ستنتج م�س�ؤول لبناين� ،أن التمديد لرئا�سة اجلمهورية وجمل�س النواب
ملدة عام �سيكون مطروحاً بقوة ك�أحد خمارج الأزمة ال�سيا�سية املعقدة.
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يـقــــال
زيارة خاصة جدًا
مل يجتمع رئ�ي����س احل �ك��وم��ة امل�ستقيل؛
جنيب ميقاتي ،خ�لال زي��ارت��ه اخلا�صة �إىل
لندن ،ب��أي م�س�ؤول بريطاين رفيع ،وا�ستغل
وق �ت��ه مب�ت��اب�ع��ة أ�م� ��ور ��ش��رك��ات��ه و�أع �م��ال��ه يف
بريطانيا والواليات املتحدة.

سحبت بسرعة من التداول
��ش�خ���ص�ي��ة �أم �ن �ي��ة �أح �ي �ل��ت �إىل ال�ت�ق��اع��د
م�ؤخراً ،طرح ا�سمها كمر�شح حمتمل لت�شكيل
احل�ك��وم��ة ،لكن �سرعان م��ا مت �سحبهما من
ال� �ت ��داول ،خ�شية م��ن ح��رق�ه��ا يف امل �ح��اوالت
اجل��اري��ة لإع ��ادت ��ه �إىل م �ك��ان��ه� ..أو اح�ت�م��ال
تر�شحه �إىل االنتخابات.

رسالة غير مباشرة
اعتربت م�صادر �سيا�سية� ،إع�لان النائب
وليد جنبالط رف�ضه �إ�سناد وزارت��ي الطاقة
واالت� ��� �ص ��االت ل�ت�ك�ت��ل ال �ت �غ �ي�ير والإ� � �ص �ل�اح،
مب �ن��زل��ة ر� �س��ال��ة غ�ي�ر م �ب��ا� �ش��رة م ��ن رئ�ي����س
احلكومة جنيب ميقاتي �إىل العماد مي�شال
عون.

غياب اسم العريضي
ل��وح��ظ �أن �إع�ل��ان �أم�ي�ن ال���س��ر ال �ع��ام يف
«احل � � ��زب ال �ت �ق��دم��ي اال� � �ش�ت��راك� ��ي»؛ ظ��اف��ر
ن��ا� �ص��ر لأ� �س �م��اء امل��ر� �ش �ح�ين اجل�ن�ب�لاط�ي�ين
لالنتخابات النيابية ،مل يت�ضمن ا�سم الوزير
غ��ازي العري�ضي ،النائب عن ب�يروت ،وعزت
�أو�ساط متابعة� ،أن �سبب ذلك هو عدم وجود
اتفاق نهائي مع رئي�س «تيار امل�ستقبل» �سعد
احل��ري��ري� ..أو لأن جنبالط غري را���ض عن
�أداء وزي��ر الأ��ش�غ��ال ،ال��ذي ك��ان منفتحاً على
جميع امل�ن��اط��ق وال �ق��وى ال�سيا�سية يف عمله
الوزاري.

تهميش المجلس الدستوري
ت� �ب�ّي�نّ �أن م ��ن ي �ق��ف وراء ال�ت�ه�ي�م����ش
ب��امل�ج�ل����س ال��د� �س �ت��وري ع�ل��ى خلفية ان�ت�ه��اء
والية خم�سة من �أع�ضائه بالقرعة التي مل
جت �رِ ،ه��م ق�ضاة حم�سوبون على ق��وى 14
�آذار ،اثنان منهم انتهت واليتهما يف الق�ضاء
ال� �ع ��ديل ،وال �ث��ال��ث م��ا ي� ��زال م �ث��اب��راً على
خمالفة القانون با�ستالم وظيفة مل تع ّد
له ،و ُيفرت�ض �إعادته �إىل وظيفته الرئي�سية
كقا�ض يف الق�ضاء الإداري.

صراخ غير مبرر
انتقد م�س�ؤول رفيع غري مدين ،ال�صراخ الذي عال
من دار الفتوى بعد حادثة االعتداء على ال�شيخني يف
اخلندق الغميق ،علماً �أن اجلي�ش اعتقل الفاعلني بعد
ن�صف �ساعة فقط ،وق��ال ما هكذا يت�صرف العقالء،
خ�صو�صاً �أن البلد يعي�ش ح��ال��ة ا�ستغالل مذهبي
مف�ضوح من جهات �سيا�سية معروفة ،وكان الأجدى
بهم ا�ستيعاب الأمر بعد �سيل من التطمينات من كل
اجلهات على �أعلى امل�ستويات ،لكن رغ��م ذل��ك� ،أ�ص ّر
بع�ض م�شايخ دار الفتوى ،على ح�ضور قيادة اجلي�ش
�إىل دار الفتوى باللبا�س الع�سكري ،وتقدمي اعتذار
للدار ،فر ّد �أحد امل�س�ؤولني الع�سكريني الكبار« ،لي�ش
نحنا كنا طرف؟ �شو �إلنا عالقة باملو�ضوع»؟
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أحداث األسبوع
معركة انتصار سورية بدأت ..والمفاجآت تنتظر أعداءها
اع�ترف املر�صد ال�سوري املعار�ض� ،أن 2074
قتي ً
ال من املجموعات امل�سلحة �سقطوا يف �شهر
�آذار املا�ضي على يد القوات امل�سلحة ال�سورية،
ومن �ضمن االعرتافات� ،أن ربع القتلى هم من
جن�سيات غ�ير ��س��وري��ة� ،أي �أن ه�ن��اك نحو 520
قتي ً
ال م��ن جن�سيات متعددة ،كما اع�ترف هذا
املر�صد �أن هناك قتلى غري معرويف اجلن�سية ،ويف
ذلك �إ�شارة وا�ضحة� ،إىل ارتفاع أ�ع��داد املرتزقة
يف �صفوف امل�سلحني ،ال��ذي��ن ق��د ال ي��وج��د من
يطالب بهم �أو يعرتف بهم ،وهو منط �أمريكي
يف حروب وا�شنطن على الدول وال�شعوب ،حيث
ال تعرتف الإدارات الأمريكية املتعاقبة ،ب�أعداد
قتلى اجلي�ش ا ألم�يرك��ي احلقيقيني ،وتكتفي
بذكر من له عائلة �أو �أه��ل يف الواليات املتحدة
يطالبون به ،حيث ت�شري معلومات �إىل �أن عدد
القتلى الأمريكيني يف العراق جت��اوز الع�شرين
�ألفاً ،يف وقت مل ت�شر �أرقام البنتاغون �سوى �إىل
خم�سة �آالف قتيل.
وعلى هذا النحو ،كان احلال يف فيتنام ،حيث
االع�تراف الأمريكي ب�أعداد القتلى مل يتجاوز
الع�شرة �آالف قتيل ،بينما الوقائع كانت ت�شري
�إىل �أن عدد القتلى يرتاوح بني � 50ألفاً ومئة �ألف
قتيل عند هزميتهم يف العام .1974
وي�ت���ض��ح م��ن ال��وق��ائ��ع امل�ي��دان�ي��ة يف احل��رب
ع�ل��ى ��س��وري��ة ،ك�م��ا ي��و��ض��ح خ�ب�ير ا�سرتاتيجي،
�أن خم�ت�ل��ف أ�ن � ��واع ا أل� �س �ل �ح��ة ،وخم�ت�ل��ف أ�ن ��واع
الع�صابات امل�سلحة ق��د مت ا�ستعمالها يف بالد
ا ألم��وي�ين ،مب��ا فيها الأ�سلحة امل�ح��رم��ة دول�ي�اً،
ب�ح�ي��ث ت��وق��ف امل��راق �ب��ون ك�م��ا أ��� �ش ��ارات وك ��االت
الأنباء العاملية ،عند عبارة وردت يف بيان مدعي
عام والية فرجينيا؛ نيل ماك ومكتب التحقيقات
االحت � ��ادي ح ��ول اع �ت �ق��ال اجل �ن��دي ا ألم�ي�رك��ي
ال�سابق �أري��ك ه��ارون لدى عودته �إىل الواليات
املتحدة من �سورية ،حيث كان يقاتل يف �صفوف
املجموعات امل�سلحة ،وحتديداً يف �صفوف «جبهة
الن�صرة» ،فيقول املدعي العام ماك�« :إن هارون
يواجه ال�سجن مدى احلياة �إذا �أدين با�ستخدام
�أ�سلحة دم��ار �شامل م��ع منظمة �إره��اب�ي��ة تابعة
لتنظيم القاعدة».
املدعي العام �أحجم عن تقدمي �أي تفا�صيل
ب �� �ش ��أن ه� ��ذه ال �ف �ق��رة م ��ن االت � �ه� ��ام ،مم ��ا ط��رح
ت�سا�ؤالت كثرية حول عالقة املرتزق الأمريكي،
ب�إطالق �صاروخ كيميائي يف حمافظة حلب و�أدى
�إىل �سفك دم �أبرياء ،بالإ�ضافة �إىل �أ�سئلة عديدة
حول من جنده ،ومن دفع له ا ألم��وال الطائلة،
ومن �أر�سله �إىل �سورية؟
ب � ��أي ح� ��ال ،ف � ��إن ك��ل ال �ت �ط��ورات وال��وق��ائ��ع
امليدانية ،ورغ��م �شرا�سة الهجمة على �سورية،
ف�إنها مل تفلح يف ك�سر اجلي�ش العربي ال�سوري،
ال ��ذي ا��س�ت�ط��اع ب���س��رع��ة م��ذه�ل��ة �أن ي�ستوعب
ال��درو���س وال �ع�بر وي�ستخل�ص ال�ن�ت��ائ��ج ،ج��راء
ت�أقلمه م��ع ه��ذه احل ��روب ،فكان دوم �اً ي�ستعيد
زمام املبادرة يف امليدان ،ويبا�شر يف حرب تطهري
�سورية من املرتزقة وفلول املجموعات امل�سلحة،
التي �أف�ضت ح�سب اخلبري اال�سرتاتيجي �إىل
وق��ائ��ع ميدانية ج��دي��دة ،أ�خ ��ذت تفر�ض ثقلها
ع�ل��ى امل���س�ل�ح�ين وداع �م �ي �ه��م ا ألع � ��راب وال�ت�رك
وال�غ��رب�ي�ين ،ف � أ�خ��ذ ت��دف��ق امل�سلحني وامل��رت��زق��ة
من كل اجلن�سيات بالرتاجع ،بعد �أن ك��ان هذا
التدفق الب�شري يعترب عن�صراً �أ�سا�سياً يف ترجيح
احلرب على �سورية.
و أ�م ��ام ه��ذا ال��واق��ع ،ومم��ا حمل م��ن همجية

اجلندي الأمريكي هارون يف العراق بعد غزوه

ما هو دور أميركا في
إطالق الصاروخ الكيميائي
على خان العسل؟

يف أ�ع �م��ال قتل امل��واط�ن�ين ال���س��وري�ين ،وتدمري
املن�ش�آت وامل�ؤ�س�سات والبنى التحتية ال�سورية،
ب��د�أت مكونات �سورية تن�سحب من القتال� ،إما
لأن بع�ضها مل ي�ستطع حتمل امل�شاهد الفظيعة،

 ..ومرتزق يف �سورية

�أو لالعتماد على الأج��ان��ب ،وال�ت�ف��رغ ألع�م��ال
ال�سلب والنهب والإثراء غري امل�شروع.
كما يالحظ �أي�ضاً يف الأ�سابيع الأخ�يرة من
احل��رب على �سورية ،تراجع يف تدفق امل�سلحني
من تون�س ،ومن املغرب العربي ب�شكل عام ،لعدة
�أ�سباب �أبرزها:
 ال �� �ض �ج��ة ال� �ك�ب�رى ال �ت��ي �أث� ��اره� ��ا أ�ه� ��ايله�ؤالء املقاتلني ،وخ�صو�صاً الذين قتلوا منهم،
و�أحرقت جثثهم ،لإخفاء جن�سياتهم.
 التغرير به�ؤالء ال�شباب من �أجل اجلهاد يف�سبيل القد�س ،فتبني �أنهم يقتلون ال�سوريني،
وحينما ح��اول بع�ضهم العودة �إىل ب�لاده ،تلقى
التهديدات ال�شديدة ،وبع�ضهم �أعدم بالفعل.
وب�شكل ع��ام ،ف ��إن ق�سماً ك�ب�يراً م��ن مقاتلي
املغرب العربي ،عاد فع ً
ال �إىل بالده ،وبد أ� يروي
ف�صو ًال رهيبة من احل��رب على �سورية ،كما �أن
ق�سماً من ه�ؤالء ان�سحب للقتال يف مايل.

الحكومة السورية اليوم أقوى من أي وقت مضى
لفت م�ست�شار قائد الثورة الإ�سالمية يف �إيران لل�ش�ؤون الدولية؛ علي �أكرب واليتي،
�إىل �أن «�سورية حكومة و�شعباً ،تعترب قلعة م�ستحكمة �أمام ال�صهاينة ،و�أن الأعمال التي
ن�شهدها يف �سورية ،هدفها �إ�ضعاف حلقة املقاومة �أمام ال�صهاينة يف املنطقة».
ور�أى واليتي� ،أن «الدول الغربية �أ�صبحت حالياً يف حالة ي�أ�س من التدخل الع�سكري يف
�سورية ،لأنها خالل العامني املا�ضيني ،ومنذ بدء الأزمة ،مل حتقق �أي ن�صر يف هذا البلد».
و�أ�شار واليتي �إىل �أن «احلكومة ال�سورية تطالب ب�إجراء حوار ،و�إذا كان للمعار�ضني �أي
موقف وطلب ،يجب �أن يطرحوه على طاولة احلوار» ،م�ؤكداً �أن «ال�شعب ال�سوري وحده
يقرر م�صريه».
ودان واليتي «قيام بع�ض ال��دول العربية خ�لال القمة العربية الأخ�يرة يف الدوحة
مبنح املعار�ضة امل�سلحة مقعد �سورية يف اجلامعة العربية ،ومطالبتها مبنح مقاعد �سورية
ال ا�ستعرا�ضياً
يف املنظمات الدولية لهذه املعار�ضة» ،معترباً �أن «ماحدث يف قطر كان عم ً
مبعنى �آخر ،فقد مت بفعل عدد من الدول الرجعية يف املنطقة عمل ا�ستعرا�ضي ،بحيث
منحت هذه الدول مقعد �سورية يف اجلامعة العربية �إىل املعار�ضة ،والذي يعترب عم ً
ال
يتناق�ض مع القوانني الدولية».
ولفت واليتي �إىل �أن «هذا الإجراء لن يرتك �أي �أثر يف م�صري �سورية حكومة و�شعباً
لأن ال�شعب واحلكومة يف �سورية �أثبتا رف�ضهما لأي تدخل �أجنبي ،و�أنهما ي�صمدان �أمام
ممار�سات بع�ض الدول الرجعية يف املنطقة وال�صهاينة والدول الغربية» ،معترباً �أن «هذا
ال�صمود يرت�سخ يوماً بعد يوم» ،م�ؤكداً �أن «احلكومة ال�سورية �أ�صبحت اليوم �أقوى من
�أي وقت م�ضى».

يف ه ��ذا ال ��وق ��ت ،ب � ��د�أت ع��وا� �ص��م ال �غ��رب ت�ضج
باالحتجاجات ال�شعبية ،خ�صو�صاً يف لندن وباري�س،
حول دور حكومات بلدانهم يف هذه احلرب القذرة،
ودورها يف جتنيد املرتزقة و�إر�سالهم �إىل �سورية ،مما
دفع هذه العوا�صم ل�سرت ف�ضائحها �أم��ام �شعوبها،
بالرتاجع عن جتنيد ومتويل املتطوعني و�إر�سالهم.
�أمام هذه الوقائع ،ي�شري اخلبري الع�سكري �إىل
جلوء قطر وال�سعودية والواليات املتحدة للتعوي�ض
ع��ن النق�ص ال�ب���ش��ري م��ن خ�ل�ال الأردن ول�ب�ن��ان،
فكان �أن حترك اجلي�شان الأردين واللبناين لإقفال
ب��واب��ات تهريب امل�سلحني ،بالإ�ضافة �إىل حركات
�إلتفافية �سريعة بد أ� اجلي�ش العربي ال�سوري ،ومعه
ق��وات املقاومة ال�شعبية ال�سورية وحر�س احل��دود
بتنفيذها� ،أ�سفرت عن مقتل مئات امل�سلحني الذين
مل ي�أت املر�صد ال�سوري على ذكرهم بالت�أكيد.
ويف و�سط التطورات الأخرية( ،لبنان والأردن)،
ك��ان��ت ب��داي��ة اف�ت�ع��ال ه�م��روج��ة ال�ت�ه��دي��د بالفنت
املذهبية يف لبنان ،املتنقلة ب�ين �صيدا وطرابل�س
وعر�سال والبقاع ،ثم ت�أتي بعدها ا�ستقالة جنيب
ميقاتي التي جاءت حتت عنوان :التمديد ل�ضابط..
يف نف�س ال��وق��ت ال��ذي ك��ان فيه ب ��اراك �أوب��ام��ا من
قلب القد�س املحتلة يتحدث ،موجهاً خم�س مرات
االتهام لـ«حزب اهلل» بالإرهاب ،ويف وقت ك�شف فيه
علناً ع��ن تلقي اجل��رح��ى م��ن امل�سلحني يف �سورية
العالج يف م�ست�شفيات الكيان ال�صهيوين.
ويف الأردن ،التي انتقل �إليها �أوب��ام��ا من الكيان
ال�صهيوين ،كان �شد �أع�صاب مللكها الذي تلقى �إنذارات
خليجية ،ج ��راء ات���س��اع وت���ص��اع��د امل��واق��ف ال�شعبية
الأردن �ي��ة امل �ن��ددة بالغطر�سة ال�سعودية والقطرية
يف متويلها ت��دم�ير ��س��وري��ة ،ل�ك��ن يف حقيقة ا ألم ��ر،
ف��إن جولة �أوباما والر�سائل الأمريكية التي تلقتها
عوا�صم الأنظمة العربية التابعة للغرب الأمريكي،
ه��ي �أن ال�ق�ي��ادة الإقليمية املفو�ضة م��ن قبل ال�سيد
الأم�ي�رك ��ي ،ه��ي حم��ور �أن �ق��رة « -ت��ل أ�ب �ي��ب» ،وعلى
جميع الأت�ب��اع االن�ضواء حتت قيادته ،وه��و ما يعني
وف ��ق ه ��ذا اخل �ب�ي�ر ،ع ��ودة �أم�يرك �ي��ة �إىل م�شاريعها
القدمية ،ب�إعادة تفعيل احللف الأمريكي  -الرتكي
 «الإ�سرائيلي» �أو ما ي�شبه حلف بغداد ،يف حماولةلتطويق �إيران واملقاومة يف لبنان ،و�إغراق العراق يف
حروب قبلية ومذهبية وع�شائرية ،لأنه يف ظل �صمود
�سورية ،وتقدمها نحو االنت�صار الكبري ،ثمة عمق
ب�شري وا�سرتاتيجي يرت�سم ،النطالق حلف عمالق
�سيغري وج��ه امل �ع��ادل��ة مي�ت��د م��ن إ�ي� ��ران �إىل �سورية
مروراً بالعراق ،حيث �إن م�ساحة �إيران وحدها ت�ساوي
م�ساحة بريطانيا وفرن�سا و�إ�سبانيا و�أملانيا جمتمعة،
فكيف �إذا تكاملت هذه امل�ساحة يف حلف ا�سرتاتيجي
م��ع ال �ع ��راق و� �س��وري��ة� ،أو م��ا ي�ط�ل��ق ع�ل�ي��ه اجل�ب�ه��ة
ال���ش��رق�ي��ة يف م��واج�ه��ة ال �ع��دو «الإ� �س��رائ �ي �ل��ي» ،حيث
الطاقة الب�شرية تبلغ نحو  130مليون ن�سمة ،وتتميز
بعمق ح�ضاري ميتد �أك�ث�ر م��ن �سبعة �آالف �سنة يف
التاريخ وتتميز �شعوبها باحليوية اخلالقة والإب��داع
والعلم ،فكيف �إذا �أ�ضيفت لها ال�ث�روات املختزنة يف
�أر�ضها ،و�إذا ما تكاملت مع رو�سيا وحلف الربيك�س
يف حلف ا�سرتاتيجي ف�إنه بالت�أكيد �ستعيد التوازن
العاملي اخلايل من احلروب اال�ستعمارية والهمجية.
رمب��ا ��ض��روري هنا �أخ��ذ ق��ول الرئي�س ب�شار
ا أل� �س��د ب��دق��ة ألن ��ه ي�ع�بر حقيقة ع��ن ال��واق��ع:
«م�ع��رك�ت�ن��ا ط��وي�ل��ة ،وم�ع��رك��ة االن�ت���ص��ار ب ��د�أت،
�ع��داء ك��اف ليجعلهم يفكرون
وم��ا ن�خ�ب��ؤه لل� أ
بالهزمية».

�أحمد زين الدين
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هل الدول العربية ملزمة باالعتراف بحكومة االئتالف السوري؟
ك ��ان ��ت ال� � �ق � ��رارات ال �ت ��ي ات� �خ ��ذت يف
ق�م��ة ج��ام�ع��ة ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة امل�ن�ع�ق��دة
يف ال ��دوح ��ة ،ق � ��رارات غ�ي�ر م���س�ب��وق��ة يف
ت��اري��خ ج��ام�ع��ة ال� ��دول ال �ع��رب �ي��ة ،وال�ت��ي
ُتعترب مب�ضامينها مبنزلة إ�ع�لان حرب
على الدولة ال�سورية ،ول��و �أن مفاعيلها
الفعلية قد ال تكون بالقوة التي يتمناها
البع�ض.
وال� ��� �س� ��ؤال ال � ��ذي ي �� �س � أ�ل��ه ك �ث�ي�رون،
ه��ل ب��ات��ت ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة امل��وق�ع��ة على
قرارات قمة الدوحة ،ملزمة باالعرتاف
باالئتالف ،وت�سليم ال�سفارات ال�سورية
فيها �إىل حكومته؟
ويف الإج��اب��ة ،ي�ب��دو م��ن امل�ه��م ب��داي��ة
لفت النظر �إىل �أن جامعة الدول العربية،
لي�ست منظمة فوق الدول ،بل هي منظمة
م�ؤلفة من جمموعة من الدول العربية
امل�ستقلة املو ّقعة على امليثاق ،وبهذا املجال
يكون امليثاق هو مبنزلة معاهدة بني دول،
وهو من يحكم العالقات بينها.
وان� �ط�ل�اق� �اً م ��ن امل �ي �ث ��اق ،ومب��وج��ب
امل��ادة  ،7ف�إن ما يقرره املجل�س بالإجماع
يكون ملزماً جلميع ال��دول امل�شرتكة يف
اجلامعة ،باملقابل �إن م��ا ي�ق��رره املجل�س
بالأكرثية يكون ملزماً ملن يقبله فقط،
ويف احلالتني تنفذ قرارات املجل�س يف كل
دولة وفقاً لنظمها الأ�سا�سية ولقوانينها
وم�صاحلها.
وع�ل�ي��ه� ،إن ال �ق��رار امل�ت�ع�ل��ق بالو�ضع
ال � �� � �س� ��وري ،مل ي � � ��د ُع �� �ص ��راح ��ة ال � ��دول
العربية �إىل ت�سليم ال�سفارات ال�سورية
�إىل االئ �ت�لاف ،وذل��ك خ��وف�اً م��ن خ�سارة
ا ألك�ثري��ة املوافقة عليه� ،إذ يرتتب على
ه��ذا ال�ق��رار بت�سليم ال���س�ف��ارات مفاعيل

وال�ق��ان��ون ال ��دويل على ح��د � �س��واء� ،إذ ال
ي��وج��د يف ميثاق اجلامعة م��ا ي�شري �إىل
احلق بالتدخل يف �ش�ؤون الدول العربية،
ال ع�سكرياً وال ب�أي و�سيلة تدخلية �أخرى،
�إن «احل��ق بالت�سليح» ال��ذي يتحدث عنه
ن�ص القرار ،هو انتهاك لقواعد القانون

ال يوجد في ميثاق
الجامعة ما يشير إلى
الحق بالتدخل في
شؤون الدول العربية
ال عسكريًا وال بأي
وسيلة أخرى
هيتو ومعاذ اخلطيب� ..أحالم بال يقظة

خطرية على �صعيد العالقات الدولية،
تخ�شاها الدول العربية.
ثانياً :مل ِ
يكتف امل�ؤمترون يف الدوحة
مبخالفة ميثاق اجلامعة يف بنود ع��دة،
بل خالفوا ب�شكل �صريح القانون الدويل
ال �ع��ام ال ��ذي م��ا زال ل�غ��اي��ة الآن ي� ؤ�ك��د
ع�ل��ى � �س �ي��ادة ال��دول��ة وع ��دم ال �ت��دخ��ل يف
�ش�ؤونها الداخلية ،ففي خمالفة �صريحة
لن�صو�ص امليثاق ،تدخل العرب يف �ش�ؤون
ال��دول��ة ال �� �س��وري��ة يف خم��ال�ف��ة وا��ض�ح��ة
للمادة  ،8التي تن�ص على �أن كل دولة من

الدول امل�شرتكة يف اجلامعة حترتم نظام
احلكم القائم يف دول اجلامعة الأخ��رى،
وت�ع�ت�بره ح �ق �اً م��ن ح �ق��وق ت�ل��ك ال ��دول،
وت�ت�ع�ه��د ب� ��أن ال ت �ق��وم ب�ع�م��ل ي��رم��ي �إىل
تغيري ذلك النظام فيها.
ثالثاً :مل حت�ترم اجلامعة �أح��د �أهم
القواعد الآمرة يف القانون الدويل وهي
ح��ق ال���ش�ع��وب يف ت�ق��ري��ر م���ص�يره��ا ،بل
انتهكت ح��ق ال�شعب ال���س��وري يف اختيار
حكامه وممثليه واندفعت للحديث عن
االئتالف ب�صفته ممث ًال �شرعياً ووحيداً

(�أ.ف.ب)

لل�شعب ال�سوري ،خمتزلة جميع �أطراف
املعار�ضة الأخرى ،ومن�صبة نف�سها و�صية
على �إرادة ال�شعب التي يجب �أن تتجلى يف
االنتخابات وحدها.
راب� �ع� �اً :وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن احل��دي��ث
عن �أول��وي��ة احل��ل ال�سيا�سي ودع��م مهمة
الإبراهيمي ،ف�إن قرار اجلامعة حتدث يف
البند نف�سه عن «حق» كل دولة يف ت�سليح
املعار�ضني ال�سوريني و«اجلي�ش احلر».
ن�ص القرار عن «حق»
�إن ما حتدث به ّ
بالت�سليح ،ه��و مناق�ض مليثاق اجلامعة

ترحيل  600الجئ ..وأنقرة تريد «ثمن» مساعدتهم نقدًا

تركيا تفرض حالة الطوارئ في المخيمات السورية
�أنقرة  -الثبات

�أكرث من  600الجئ �سوري مت ترحيلهم ق�سراً من
املخيمات الرتكية الأ�سبوع املا�ضي وح��ده ،وفق ما ي�ؤكد
أ�ح��د النا�شطني ال�سوريني املعار�ضني يف تركيا ،حينما
دهمت ال�شرطة الع�سكرية الرتكية خميماً يف والية �أورفا
واقتادت منه �شباناً ورج��ا ًال و�ضعوا يف �شاحنات ع�سكرية
مغلقة و�أر�سلوا �إىل احلدود ،حيث �أخطروا ب�ضرورة عدم
العودة وحتذيرهم من �أنهم �سيواجهون ال�سجن يف تركيا،
�إن وط�أت �أقدامهم الأرا�ضي الرتكية مرة ثانية.
عملية الرتحيل ه��ذه ت�أتي على خلفية احتجاجات
ا ُتهم ه�ؤالء بالقيام بها ،بعد تكاثر احلوادث يف املخيمات
ال�سورية نتيجة غياب عوامل ا ألم��ان ،ونتيجة الت�شدد
املبالغ فيه من قبل ال�سلطات الرتكية التي تدير املخيمات،
والتي ي�شبهها ال�سوريون بـ«خميمات االعتقال».
�آالف ال�سوريني يقبعون داخ��ل ه��ذه املخيمات التي
�أقيم معظمها يف العراء بعيداً عن �أي جتمعات �سكانية،
فيرتك ه ��ؤالء عر�ضة لعوامل الطبيعة م��ن ح��ر خانق
يف ال�صيف وب��رد ق��ار���س يف ال�شتاء ،وبينهما العوا�صف

املو�سمية التي تقتلع خيامهم كلما ا�ستطاعت �إىل ذلك
�سبي ًال ،الأهايل ممنوعون من مغادرة املخيمات �إال ب�إذن
خا�ص ،وهذا الإذن ال ُيعطى لكل �أفراد العائلة� ،إذ يتوجب
بقاء بع�ض أ�ف��راده��ا يف املخيم ل�ضمان ع��دم ال�ف��رار ،كما
مينع على ه�ؤالء اقتناء �آالت الت�صوير والهواتف النقالة
التي باتت من ال�سلع املرغوبة ج��داً للتهريب �إىل داخل
املخيمات.
وك��ان الج�ئ��ون �سوريون تظاهروا يف خميم �سليمان
�شاه احتجاجاً على �إه�م��ال �إدارة املخيم ال��ذي �أدى �إىل
مقتل فتاة يف العا�شرة من عمرها �صعقاً بالكهرباء ،فما
ك��ان من الأم��ن الرتكي �إال �أن ا�ستخدم �ضدهم القنابل
امل�سيلة للدموع وهاجمهم بالهراوات ،ما �أدى �إىل وقوع
ع�شرات الإ�صابات ،والأده��ى� ،أن امل�صابني كانوا �أول من
مت ترحيلهم مبا�شرة من املخيم ،قبل �أن ُي�ستدعى �آخرون
للهدف نف�سه ،وت�ق��ول �إح ��دى ال�لاج�ئ��ات ال���س��وري��ات يف
املخيم يف ات�صال هاتفي مع وكالة �أنباء عاملية� ،إن الأمن
الرتكي �أبعد معظم �أفراد عائلتها من دون �أن ي�سمح لهم
حتى بالوداع ،وت�ضيف« :لقد ا�ستدعوهم ثم اختفوا ..بكل
ب�ساطة قالوا لنا �إنهم ذهبوا �إىل �سورية».

وقد انتقدت مفو�ضة الأمم املتحدة ال�سامية ل�ش�ؤون
الالجئني ق��رار تركيا ترحيل الالجئني يف بيان ر�سمي
� �ص��در يف م�ق��ر الأمم امل �ت �ح��دة يف ن �ي��وي��ورك ،مت��ت فيه
دعوة �أنقرة للتحقيق يف مالب�سات احل��وادث التي وقعت
يف خميم لالجئني ال�سوريني يف تركيا ،والتي �أدت �إىل
ترحيلهم ،وكان الرد الرتكي على املراجعات الدولية �أن
ه��ؤالء «ق��رروا املغادرة من تلقاء �أنف�سهم ،و�أن ال�سلطات
الرتكية ال ت�ستطيع �أن متنعهم من ذلك!
وق��د أ�ف��اد الج�ئ��ون �سوريون �أن التقدميات الرتكية
لالجئني تراجعت �إىل حد كبري ،مقابل ت�شدد �أمني �أكرب
منذ �أن مت تعيني «والٍ لل�سوريني» مقره يف والية غازي
عنتاب يدير �ش�ؤون الالجئني هناك.
وت���ش�ك��و �أن �ق��رة م��ن ق�ل��ة امل �� �س��اع��دات ال��دول �ي��ة ،لكن
امل�ن�ظ�م��ات ال��دول�ي��ة ت�شكو يف امل�ق��اب��ل م��ن ق�ل��ة ت�ع��اون�ه��ا،
فال�سلطات الرتكية ترف�ض تدخل املنظمات الدولية يف
توزيع امل�ساعدات ،وت�شرتط �أن يتم ت�سليمها الأموال نقداً
لتقوم هي ب�صرفها وفقاً ملا تراه منا�سباً ،وهو ما ال ميكن
لهذه املنظات القيام ب��ه ب�سبب «ال�شفافية» التي حتكم
عملها وم�ساعداتها.

ال��دويل ال��ذي ما زال قائماً على احرتام
��س�ي��ادة ال� ��دول ،ف��ال�ت��دخ��ل ال�ع���س�ك��ري يف
� �ش ��ؤون ال� ��دول الأخ� ��رى � �س��واء مبا�شرة
�أو ب��ال��وا��س�ط��ة ع�ب�ر ت�سليح جم�م��وع��ات
لتقوي�ض احلكم ،هو انتهاك ملبد أ� �أ�سا�سي
وه � ��ام يف ال �ع�ل�اق ��ات ال ��دول �ي ��ة م��رت�ب��ط
بال�سيادة ،وهو مبد أ� عدم التدخل.
�أم ��ا �إذا ك ��ان امل� � ؤ�مت ��رون يف ال��دوح��ة
ي�شريون �إىل م�ب��د�أ جديد م�ستحدث يف
ال�ع�لاق��ات ال��دول �ي��ة ،وه��و «ح��ق التدخل
الع�سكري حل�م��اي��ة امل��دن �ي�ين» ،ف ��إن ه��ذا
احل��ق يجب �أن يف ّو�ض ح�صراً م��ن قبل
جمل�س الأمن الدويل ،ويف جرائم دولية
�أرب � ��ع ه ��ي :ا إلب� � � ��ادة ،وج ��رائ ��م احل ��رب،
وال �ت �ط �ه�ي�ر ال� �ع ��رق ��ي ،واجل� ��رائ� ��م ��ض��د
الإن�سانية ،وذل��ك �إذا ثبت �أن احلكومات
ذات ال�سيادة ع��اج��زة ع��ن منعها �أو غري
راغ�ب��ة يف منعها ،علماً �أن حتديد وق��وع
مثل هذه اجلرائم لديه معايري حمددة
وال ميكن �إطالقه اعتباطاً.
يف املح�صلة ،وكما �أن جمل�س ا ألم��ن
ل��ن مي ��رر ق � ��راراً ب ��االع�ت�راف ب�ح�ك��وم��ة
االئ�ت�لاف ،ول��ن ي�سلم مقعد �سورية �إىل
امل �ع��ار� �ض��ة ،ك��ذل��ك ال � �ش��يء ي �ل��زم ال��دول
العربية باالعرتاف بحكومة االئتالف،
فاالعرتاف هو م�س�ألة �سيا�سية حتكمها
ح ��ري ��ة اخ �ت �ي ��اري ��ة و� �س �ل �ط��ة ت �ق��دي��ري��ة
وا�سعة تعبرّ عن �إرادة دول��ة يف أ� ّن و�ضعاً
ق��ان��ون�ي�اً �أو واق�ع�ي�اً ق��د أ���ص�ب��ح ق��ائ�م�اً ،يف
املقابل ،نعتقد �أنه حتى لو ّمت االعرتاف
باالئتالف من قبل بع�ض الدول العربية،
ف�إن ت�سليم �سفارات �سورية �إىل املعار�ضة
ي��رت��ب مفاعيل �سيا�سية وق��ان��ون�ي��ة ،قد
ال تكون ال��دول العربية م�ستعدة لها يف
الوقت احلا�ضر.

د .ليلى نقوال الرحباين
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موضوع الغالف

لبنان ضحية األوامر األميركية

أحالم لصبية
قتلة الحرية
مع تسابق األح��داث وغ��زارة المعلومات،
ال يبقى أمام المهتمين سوى فرز الغث من
السمين ،والعمل على تقديم الطبق الحامل
للفائدة ألوسع جمهور يمكن أن يصل إليه،
خصوصًا تحت ظ�لال ال��ث��ورة التقنية التي
تحمل ف��ي طياتها الكثير م��ن «ال��ض�لال»
الثقافي واإلن��س��ان��ي ،فضالً ع��ن التضليل
السياسي الخطير.
إال أن بعض األحداث ،ال سيما في منطقتنا
ال تحتاج إلى أي مجهود كي يشار إلى خطورتها
بالبنان أو حتى دون استخدام األصابع ،كي
تفضح ك��ذب أصحابها ،وه��م طبعًا أدعياء
(الحرية ،السيادة ،االستقالل) وإلى ما هنالك
من مصطلحات غب الطلب التضليلي من أسياد
اللعبة الخطيرة التي يمارسونها على أرضنا،
وعبر استخدام شرائح ترتكب الفحشاء والكفر
الوطني وترفع شعارات الدفاع عن الشعب
والوطن ،على الرغم من أن أحدًا من الشعب
لم يكلفهم التحدث باسمه ،وهم بذاتهم
يرفضون اللجوء إلى استفتاء شعبي ،أو حتى
النتخابات تظهر حقيقة أحجامهم.
« -1األب��ط��ال» الذين استفاقوا على الحرية
والسيادة والقرار المستقل في لبنان ،وانقلبوا
على س��وري��ة ال��ت��ي ك��ان��ت ول��ي��ة نعمتهم
في السلطة ،ول��م يتركوا منجدًا لغويًا إال
واستنجدوا به لشتم «الوصاية السورية»،
الحقًا طبعًا ،ألن تلك «الوصاية» كانت تتدخل
في الشأن الداخلي.
 -2أولئك «األبطال الصناديد» رافضو التدخل
في الشأن الوطني ،لم يحتمل أحدهم أكثر
من غمزة ليسيروا قطيعًا سياديًا وحرًا واحدًا
ومستقالً إلى الرياض الصحراوية ،ليتبلغوا
المهمة المنوطة بهم من أحد صبية «ولي
األمر» بما يخص الحكومة اللبنانية واالنتخابات
النيابية.
 -3لم تنزل المفاجأة على أي مخلوق عندما
أعلنت فكتوريا ن��والن��د؛ المتحدثة باسم
الخارجية األميركية ،أن أحمد معاذ الخطيب
سيستمر على رأس االئتالف األميركي الصنع
في قطر إلى حين انتهاء الوالية المقررة له
في ي��وم التعيين ،ش��وف السيادة بقى يا
إنسان ،وما تنسى الحرية واالستقالل.
« -4الجيش ال��س��وري الحر» يتلقى أسلحة
وذخ��ائ��ر من الجيش «اإلسرائيلي» ويعالج
مسلحيه في «إسرائيل» ويستعد لحراسة
«إسرائيل» في شريط أمني ،على غرار ما كان
قائمًا جنوب لبنان قبل دح��ر االحتالل عام
.2000
 -5معلومات منشورة ولم تُ نف ،أن اتصاالت
بين «إسرائيل» و«إخونجية» سورية و«المجلس
الوطني» بدأت الربيع الماضي.
 -6ك��ل م��ا ورد م��ق��رون التسمية بـ«الحر»
و«ال��ح��ري��ة» ،أوَ ل���م يقل المستر أوب��ام��ا أن
«حلم الحرية وجد تعبيره الكامل في فكرة
الصهيونية».
وكلهم يتحدثون عن السيادة واالستقالل
أيضًا.

يون�س

جيفري فلتمان ومورا كونيللي

�أوائ � ��ل ��ش�ه��ر �آذار ،دع ��ت ال���س�ف�يرة الأم�يرك �ي��ة  -حكومة لإج��راء انتخابات ت ��ؤدي �إىل ف��وز �14آذار �سقوط النظام ،وانتظرت العودة عرب مطار دم�شق،
كونيللي �إىل �ضرورة �إج��راء االنتخابات يف موعدها ال�ستعادة ال�سلطة والأمن ا�ستعداداً للمرحلة املقبلة وع��ان��دت وق��اط�ع��ت ط��وال �سنني ،ومل ي�ح��دث �شيء
وف��ق قانون ال�ستني ،وتق�صدت ب�شكل خبيث توزيع حل�صار �سورية ب�شكل �أكرث �إيالماً.
مما راهنت عليه ،و�إذا بقيت على رهانها� ،ستنتظر
بيانها م��ن مقر الرئا�سة الثانية ،يف ال��وق��ت ال��ذي  -ح�ك��وم��ة للتهدئة ال�سيا�سية «ب��ان��ادول �سيا�سي» طوي ًال وتدخل يف دائرة التقاعد ال�سيا�سي �أو املنفى
ك��ان��ت ال��رئ��ا� �س �ت��ان الأوىل وال �ث��ال �ث��ة ت��وق �ع��ان على لتقطيع الأ��ش�ه��ر ال�ق��ادم��ة ،ب��ان�ت�ظ��ار ج�ل�اء امل��وق��ف االختياري طوي ًال ،ف�إن مل ي�ستطع النظام ال�سوري
مر�سوم دع��وة الهيئات الناخبة يف ح��زي��ران ،ب�شكل الإق�ل�ي�م��ي واجت ��اه ال��ري��اح ال���س��وري��ة ،ب�ح�ي��ث تكون احل�سم ل�صاحله ،فلن ت�ستطيع أ�م�يرك��ا وحلفا�ؤها
يوحي �أن املاي�سرتو الأمريكي قرر ودعا و�أذاع نيابة احلكومة اجلديدة ال طعم وال موقف وال قرار.
�إ�سقاطه �أي�ضاً ،وميكن �أن تكون �أمام م�شهد التجربة
عن اللبنانيني وم�ؤ�س�ساتهم الت�شريعية والتنفيذية - ،حكومة متثل ن�سخة مكررة عن احلكومة ال�سابقة ،الأفغانية والعراقية الطويلة ،التي انتهت مع كل
�صيغة ق��ان��ون االن�ت�خ��اب وم��وع��ده��ا ،وب�ق��ي إ�ع�ل�ان وب��رئ��ا��س��ة ال��رئ�ي����س م�ي�ق��ات��ي ،ال ��ذي ي �ع��ود م��رت��اح�اً ال�ق��وة الأم�يرك�ي��ة �إىل ف�شل امل���ش��روع الأم�يرك��ي �إال
نتائجها التي �ستحددها الأم��وال اخلليجية ،وذلك م��ن أ�ث�ق��ال��ه داخ��ل «الطائفة ال�سنية» ،وم��ن �ضغط �شيء واحد هو تدمري �أفغان�ستان والعراق ،وما زالت
لإجن��از االنتخابات النيابية قبل نهاية العام  2013امل�ستقبل خ�صو�صاً ،مما يتيح له حرية حركة �أكرث ،طواحني امل��وت تدمر �سورية ،وه��ذا ما �ستنجح فيه
لت�أمني انتخاب رئي�س اجلمهورية املقبل وفق امل�صالح مقابل الت�ضحية بعدم الرت�شح لالنتخابات النيابية �أمريكا وحلفا�ؤها ،ولكن الع�صا الرتكية واخلليجية
الأمريكية ،وذلك للتفرغ ملعركة رئا�سة اجلمهورية املقبلة.
التي حترك بهما �أمريكا النار يف �سورية �ستحرتق
يف �سورية حتى العام  2014لقناعة الأمريكيني ،ب�أن
لكن بع�ض امل�ؤ�شرات ت��دل على خيار آ�خ��ر يربح ك�ل�م��ا ط��ال��ت الأزم � ��ة ،و��س�ت�ك��ون ال� ��دول اخلليجية
�إ�سقاط الرئي�س الأ�سد �صار �شبه م�ستحيل وجتاوز اجلميع فيه ويعفون �أنف�سهم من م�س�ؤولية اتخاذ الداعمة واملمولة للم�سلحني �أول اخلا�سرين ،لأنها
تو�صيف ال�صعب ،وال ميكن لأمريكا و�أتباعها العرب القرار وفق ال�سيناريو التايل:
ال متلك مقومات ال�ق��وة ال��رادع��ة ،ولأن أ�م�يرك��ا ال
خ��و���ض معركتي ال��رئ��ا��س��ة يف ��س��وري��ة ول�ب�ن��ان يف �آن  -إ�ط��ال��ة امل �� �ش��اورات ل�ت� أ�ل�ي��ف احل�ك��وم��ة ح�ت��ى ل��و مت حتمي حلفاءها ،بل حتمي م�صاحلها و�ستبدلهم كما
واحد.
تكليف رئي�س لت�شكيلها لك�سب الوقت.
تبدل الثياب املمزقة �أو املت�سخة.
يطالب البع�ض بال�سيادة وال يحركون �ساكناً  -مت��دي��د والي ��ة املجل�س ال�ن�ي��اب��ي لأك�ث�ر م��ن �سنة،
�إن م�شكلة ال�سيا�سيني يف لبنان� ،أنهم مياومون
عندما تغت�صب �سيا�سياً و�أم�ن�ي�اً م��ن الأم�يرك�ي�ين ،وذلك لإقرار قانون انتخابي جديد «قانون خمتلط» ،بال�سيا�سة ،ويت�صرفون على �أن لبنان م�ستقل و�سيد
حتى ك��اد ال�سفري جيفري فيلتمان يو�صف بقائد ويعهد �إىل املجل�س احلايل انتخاب رئي�س اجلمهورية وحر ،و�أنه جزيرة معزولة عن العامل واملحيط ،وهذا
ث��ورة الأرز ،مب��ا ي�شبه دور «ب��رن��ار ه�نري ليفي» يف اجلديد �أو تعديل واليته بالتمديد �أي�ضاً.
تقدير خاطئ في�شغلون �أنف�سهم بالت�صريحات يف
ال�ث��ورة الليبية وغ�يره��ا م��ن ال �ث��ورات العربية ،وال  -التمديد للقادة الأمنيني والتخل�ص من املر�شحني ال��داخ��ل ،بينما احلقيقة امل��رة والقاتلة� ،أن القرار
ي�ت�ح��رك ال �� �س �ي��ادي��ون يف � 14آذار ع�ن��دم��ا تغت�صب منهم لالنتخابات النيابية �أو لرئا�سة اجلمهورية« .خارجي» بامتياز ،ونحن ال�ضحايا منذ العام .1975
باخلروقات «الإ�سرائيلية» ،لكن �آذانهم ت�سمع �صفري  -انتظار اال�صطفافات الإقليمية والدولية اجلديدة
لقد انتهى ع�صر الأح��ادي��ة الأم�يرك�ي��ة ،و�صار
�أي طلقة �سورية ت��رد على امل�سلحني املت�سللني من بعد قمة ال��دوح��ة التي �ستقلب بع�ض التحالفات ،ال��رو���س وال���ص�ي�ن�ي��ون وح �ل �ف��ا ؤ�ه��م ��ش��رك��اء يف ر�سم
لبنان ،وي�ضغط البع�ض ويحرق ال�صهاريج ال�سورية
امل�شهد ال�سيا�سي ،ومثلما ت�ستطيع �أم�يرك��ا �إ�شعال
ال��س�ت�ع��ادة ج�ث��ث القتلى ال��ذي��ن ه��اج�م��وا الأرا� �ض��ي
احلرب يف �سورية وغريها ،ت�ستطيع كوريا ال�شمالية
ال�سورية ،ويدينوا اجلي�ش ال�سوري لأن��ه داف��ع عن
وحلفا�ؤها �إ�شعال التوتر واحلرب يف �شرق �آ�سيا ،وال
�أر�ضه و�شعبه!
بد �أن يفهم البع�ض �أن �أمريكا ح�شدت حلفاءها �ضد
�أعلنت كونيللي بعد ا�ستقالة احلكومة� ،ضرورة
�سورية وتقودهم من بعيد ،وتفاو�ض با�سمهم ،لكنها
ت��أل�ي��ف ح�ك��وم��ة ي�شكلها ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون ،ل�ك��ن امل�شكلة لماذا ال يتفوه «السياديون» وق�ع��ت باخل�صومة امل�ب��ا��ش��رة م��ع ك��وري��ا ال�شمالية،
وب�ق��ي ال��رو���س وال�صينيون ي��راق�ب��ون ع��ن ب�ع��د ،وال
�أننا ال نعرف من هم اللبنانيون؟ هل هم ال�سفراء في  14آذار بكلمة ضد
الغربيون ،وعلى ر�أ�سهم كونيللي ،وهل حلفاء �سورية
بد من ق��راءة م�شهد عاملي جديد ،ي�ؤكد �أن �أمريكا
واملقاومة هم لبنانيون �أم �أن تعريف اللبناين يقت�صر الخروقات «اإلسرائيلية»؟
باتت مهددة ،وهذا �أول ال�سقوط املعنوي والرتاجع
على حلفاء �أمريكا و«�إ�سرائيل» يف لبنان.
امليداين.
ينتظر اللبنانيون �أن تتفق �أحزابهم وطوائفهم
امل�شكلة �أن البع�ض يف لبنان يعتقد �أنه �إذا امتلك
وزعما�ؤهم على �شكل وتوقيت احلكومة ،لكن الوقائع
ب�ضعة ن ��واب �أو بع�ض امل���س�ل�ح�ين ،ف ��إن��ه ق ��ادر على
توحي بعك�س ذلك ،فالإذن بت�أليف احلكومة و�شكلها
تغيري العامل والواقع يكذب ذلك ،فكلنا �ضعفاء �إذا
وم��وع��ده��ا ل�ي����س ب�ي��د ال �ق��وى ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،ف�ل�ه��ا حق
مل نح�صن بلدنا من اخلارج امل�ستعمر ،وندفع ثمن
امل�شاركة والتنفيذ ،لكن ال�ق��رار ه��و خ��ارج احل��دود خ�صو�صاً ع�ل��ى ال���س��اح��ة الفل�سطينية ..وال���س��ؤال قتلنا باملماطلة مبلفي النفط وال�غ��از ال��ذي حتاول
ويرتبط بامل�شهد ال�سيا�سي للمنطقة وب��الأح��داث امل �ط��روح ،ه��ل ت�ع��ود «ف �ت��ح» ومنظمة ال�ت�ح��ري��ر �إىل �أمريكا و«�إ�سرائيل» ال�سيطرة عليه بال�ضغط مل�صادرة
ال �� �س��وري��ة ب���ش�ك��ل خ��ا���ص ،وق ��د ��س�ق�ط��ت احل�ك��وم��ة التعاون مع �سورية واملقاومة ،مقابل هجرة «حما�س» �سالح املقاومة ،لي�سهل على الل�صو�ص �سرقة ثرواتنا
اللبنانية عندما ت�شكلت حكومة املعار�ضة ال�سورية �إىل املحور القطري  -الرتكي.
وكرامتنا ..لكنهم �سيف�شلون ،والهزمية لهم ،و�إن
واحلكومة اجلديدة لن تب�صر النور �إال �إذا حددت
�إن معظم ال �ق��وى ال�سيا�سية يف ل�ب�ن��ان تنتظر كانت �أثمان ت�ضحياتنا كبرية.
�أهداف ت�أليفها وفق املحاور الآتية:
على
آذار
�
14
قوى
راهنت
وقد
�سورية،
أحداث
�
نتائج
د .ن�سيب حطيط
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لبنانيات

هل بدأت إعادة النظر بالتحالفات الشمالية؟
ي�ب��دو �أن الأو� �ض��اع ب�ع��د ا�ستقالة احل�ك��وم��ة لي�س
كما كانت قبلها ،خ�صو�صاً جلهتي انخفا�ض وتريتي
اخل�ط��اب امل��ذه�ب��ي التحري�ضي ن�سبياً ،واال�شتباكات
بني جبل حم�سن وباب التبانة ،تبع ذلك بداية ظهور
اخلالف «امل�ستقبلي  -الوهابي» �إىل العلن ،وقد و�صل
�إىل أ�ح��د ات�ه��ام بع�ض «ال��وه��اب�ي�ين» ت�ي��ار «امل�ستقبل»
بالوقوف وراء حماولة اغتيال ال�شيخ �سامل الرافعي
يف طرابل�س يف الأي ��ام القليلة ال�ف��ائ�ت��ة ،ال��ذي رف�ض
ٍ
وم�ستجد اتهام �أبناء جبل حم�سن
بدوره بكالم هادئ
ب��االع �ت��داء ع�ل�ي��ه ،م � ؤ�ك��داً ع��دم اجن� ��راره �إىل الفتنة
وحر�صه على ال�سلم الأهلي.
ك��ذل��ك نفى ال��راف�ع��ي �أن ي�ك��ون �أر� �س��ل �أ�سلحة �أو
مقاتلني �إىل �سورية ،الفتاً �إىل �أن موقفه يقت�صر «على
الن�صرة الإغاثية والإن�سانية فقط».
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،كان غياب �إمام م�سجد بالل بن
رباح ال�شيخ �أحمد الأ�سري عن ال�شا�شة ،بعد الرتا�شق
الإعالمي الذي دار بينه وبني «امل�ستقبل» ،الذي اعترب
عرب �أمينه العام �أحمد احلريري �أن الأ�سري هو االبن
املدلل للرئي�س جنيب ميقاتي ،ما دف��ع باال�سري �إىل
حت��ذي��ر �أه��ل ال�سنة م��ن خ�ط��ورة م���ش��روع «امل�ستقبل»
ال�سالح الذي
عليهم على حد قوله� ،سائ ًال « َمن �ش ّرع ّ
قتلنا ومن هيمن على امل�ؤ�س�سة الدينية و�ش ّل دورها وما
هي ر�سالة �إعالم «امل�ستقبل» ومدار�سه»؟
ال �شك �أن هذه امل�ستجدات املذكورة �آنفاً ت�ؤ�شر �إىل
�أحد �أمرين:
�أو ًال :رف ��ع «ال �غ �ط��اء ال���س�ي��ا��س��ي امل���س�ت�ق�ب�ل��ي» عن
«ال��وه��اب�ي�ين» وبع�ض «ع�م��ائ��م ال�ف�ت�ن��ة» ،ال �سيما بعد
ا�ستقالة ميقاتي وال��دع��وة ال�ت��ي وجهتها ال�سعودية

هل بد�أت �صياغة التحالفات اجلديدة يف طرابل�س؟

«للم�ستقبل» �إىل ��ض��رورة اجللو�س �إىل ط��اول��ة ح��وار
م��ع «ح ��زب اهلل» ،الأم ��ر ال ��ذي ي���ش�ير �إىل �أن ارت �ف��اع
حدة احلوادث الأمنية ذات الطابع املذهبي واخلطاب
التحري�ضي ،كان مرتبطاً بوجود احلكومة امل�ستقيلة،
التي تزامن ت�أليفها مع بدء الأزمة ال�سورية.
ثانياً :اقتناع الإدارة اخلارجية لأدوات القتل يف
�سورية ،بف�شل خمطط �إ�سقاط احلكم فيها ،بعد مرور

وفــد مــن حــركــة األمـــة
الـتـقــى الـسـفـير أبـــــادي

ال�سفري �أبادي خالل لقائه ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي

عر�ض وفد من الهيئة القيادية يف حركة الأم��ة ،برئا�سة الأمني العام؛
�سماحة ال�شيخ الدكتور عبد النا�صر جربي ،مع �سفري اجلمهورية الإ�سالمية
الإيرانية يف لبنان؛ الدكتور غ�ضنفر ركن �أبادي ،التطورات على ال�ساحتني
الإقليمية والإ�سالمية ،حيث كان ت�أكيداً على ثبات اجلمهورية الإ�سالمية
على دورها يف دعمها لقوى املقاومة واملمانعة يف مواجهة الغطر�سة لقوى
اال�ستكبار وال�صهيونية.
ومت التطرق خ�لال اللقاء �إىل ��ض��رورة متتني ال��وح��دة الإ�سالمية ،يف
ه��ذه الظروف التي يعمل فيها أ�ع��داء الأم��ة على �إ�شعال الفنت الطائفية
واملذهبية ،مما ي�ستوجب �أكرب درجة من اال�ستنفار واليقظة لإحباط هذا
امل�شروع ال�شيطاين.

أ�ك�ث�ر م��ن ع��ام�ين ع�ل��ى �إع �ل�ان احل ��رب ال�ع��امل�ي��ة التي
مل تنل من عزمية ال�سوريني� ،شعباً وجي�شاً وقيادة،
و�أن ج � ّل م��ا حققته ،ه��و ت�خ��ري��ب ��س��وري��ة اقت�صادياً
واجتماعياً ،وثنيها ع��ن دوره��ا احلقيقي يف حماربة
العدو «الإ�سرائيلي» من خالل دعمها حركات املقاومة
يف العامل العربي.
وم��ا ي � ؤ�ك��د «ف���ش��ل امل �خ �ط��ط» ،ه��و ال�ت���ص��دع ال��ذي

ت���ش�ه��ده � �ص �ف��وف «امل �ع��ار� �ض��ة ال �� �س��وري��ة» ك �ك��ل � �س��واء
اخل��ارج�ي��ة منها �أو ال��داخ�ل�ي��ة ،إ���ض��اف��ة �إىل التباينات
الكبرية بينهما ،واحل�م�لات الإعالمية املتبادلة بني
أ�ح �م��د م�ع��اذ اخل�ط�ي��ب؛ رئ�ي����س م��ا ي�سمى «االئ �ت�لاف
الوطني ال�سوري» و«جبهة الن�صرة» التي اعتربها ب�أنها
غريبة عن �سورية ،فردت «اجلبهة» بدورها على كالم
اخلطيب ،معتربة �أن ه��ذا الواقع ينطبق عليه وعلى
�أتباعه املقيمني يف تركيا معظم ال��وق��ت ،ويتحدثون
فقط ويعقدون امل�ؤمترات على ما قالت «اجلبهة».
قد يكون هذا الت�صدع املذكور ،بالإ�ضافة �إىل هجوم
«الن�صرة» على «االئ �ت�لاف» ،دف��ع ب ��الإدارة الأمريكية
وب�ع����ض أ�ت�ب��اع�ه��ا �إىل �إع ��ادة ال�ن�ظ��ر يف ط��ري�ق��ة ت��وزي��ع
الأم ��وال على ف�صائل «املعار�ضة ال���س��وري��ة» ،ال �سيما
«الأط ��راف الأ�صولية» فيها ،الذين ي�شكلون تهديداً
لأم��ن دول املنطقة ،بح�سب دول االحت ��اد الأوروب ��ي،
ويف طليعتهم فرن�سا التي رف�ضت تزويد «املعار�ضة»
امل��ذك��ورة ب���س�لاح ن��وع��ي ،رغ��م ت�شريع ج��ام�ع��ة ال��دول
العربية عمليات الت�سليح ،وي � أ�ت��ي ذل��ك ك��رد �ضمني
فرن�سي ب�أن كل ما ي�صدر عن اجلامعة من ق��رارت ،ال
قيمة لها.
وق��د ت�ك��ون إ�ع� ��ادة ال�ن�ظ��ر ه ��ذه ،ق��د �شملت بع�ض
املجموعات الوهابية املوجودة يف لبنان ،واملنخرطة يف
الأزمة ال�سورية ،وبالتايل وقف الدعم املايل عنها ،ما
دفعها �إىل «قلب البندقية» يف اجتاه «امل�ستقبل» ،خوفاً
من تكرار جتربة «نهر ب��ارد» جديد ،يف ح��ال ا�ستنفاد
دور هذه املجموعات.

ح�سان احل�سن

البعض يدفع بلبنان إلى عين العاصفة
ه��ل وق ��ع ل�ب�ن��ان ف �ع�ل ً�ا ،يف ك�م�ين ال �� �ص��راع احل ��اد ال��ذي
ت�شهده املنطقة ،والذي حتاول الواليات املتحدة ر�سمه وفق
م�صاحلها ،بعد �أن تبني عجزها عن ر�سم خريطة التطورات
يف �سورية والعراق واملنطقة؟
�س�ؤال ،مل يجب عليه ب�شكل دقيق زوار املراجع الر�سمية
اللبنانية ،و�إن ك��ان زوار رئي�س حكومة ت�صريف الأع�م��ال
جن�ي��ب ميقاتي ن�ق�ل��وا ع�ن��ه قلقه م��ن امل�ستقبل وت�ط��ورات��ه،
م�شريين �إىل �أنه يتحدث عن �أ�سباب كثرية داخلية وخارجية
دفعته �إىل اال��س�ت�ق��ال��ة ،دون �أن ي�ح��دد ب��دق��ة ه��ذه الأ��س�ب��اب
التي ي�شريون �إىل �أن خال�صتها هي� :أنه ال يريد �أن يتحمل
م�س�ؤولية التطورات على ر�أ�س احلكومة.
لكن ال�سفرية الأمريكية �أف�صحت عن مكنونات وا�شنطن،
حينما حددت جلماعتها من اللبنانيني اخلطوط العري�ضة
للمرحلة املقبلة وهي تتمحور حول:
 - 1انتخابات يف موعدها وفق قانون ال�ستني.
 - 2حكومة تعرب عن تطلعات اللبنانيني ،لكن ماذا تعني
بتطلعات اللبنانيني ،هذا ما مل تفد عنه ال يف بياناتها املكتوبة
بعد زي��ارات�ه��ا للم�س�ؤولية ،وال يف تعليماتها التي ت�صدرها
حينما تلتقي مع جماعتها.
ما هو �شكل احلكومة املقبلة؟ ال �أحد ميكنه اجلزم مبوعد
والدة هذه احلكومة ،لأن االنق�سام حولها يدور يف اجتاهني:
الأول :طرف يريد حكومة ثم انتخابات ،ت�سهم نتائجها
يف زيادة ال�ضغط على �سورية.
ال �ث��اين :ط��رف ي��رف����ض ذل ��ك ،وي��ري��د ح�ك��وم��ة �سيا�سية
وانتخابات تعك�س حقيقة تنوع املجتمع اللبناين ،وم�ستعد
ملواجهة خمططات الطرف الأول �إذا دعت احلاجة.
ثمة حقيقة ،ال بد �أن يعرتف بها اجلميع وهي �أن احلرب
على �سورية لي�ست �أم��ام نهايتها القريبة ،و�إن ك��ان ميزان

احل�سم مييل ب�شكل وا�ضح �إىل �صالح اجلي�ش العربي ال�سوري،
وم��ن هنا حم��اول��ة البع�ض احلثيثة لإغ ��راق لبنان يف هذه
الأزمة مما يعني �أنه لن يبقى بعيداً عنها ..و�إن كانت املقاومة
وحلفا�ؤها يعملون لتجنيب الوطن ال�صغري تداعيات الأزمة
احلادة ،ومن هنا قد نفهم �سر احلركة الن�شيطة حل�سني �أمري
عبد اللهيان؛ نائب وزير اخلارجية الإيرانية من �أجل منع
تفاقم الأو�ضاع� ،سواء عرب خماطبته من القاهرة وبعد لقائه
نبيل عمرو ،والأخ�ضر الإبراهيمي و�أث�ن��اء م�ؤمتر �صحفي
م�شرتك مع نظريه امل�صري ،الدول العربية وخ�صو�صاً قطر
وجامعتها العربية ،ب�أن القرارات ال�صادرة بحق �سورية خط أ�
ا�سرتاتيجي فادح..
وتفيد امل���ص��ادر� ،أن ثمة م�ساعي تبذلها ط�ه��ران لإع��ادة
حتريك حم��ور �إي ��ران  -م�صر  -ال�سعودية ،لي�س م��ن أ�ج��ل
��س��وري��ة ف�ق��ط� ،إمن��ا م��ن �أج��ل ل�ب�ن��ان ،ومل�ن��ع تفاقم الأو� �ض��اع
واالنق�سامات يف املنطقة �أي�ضاً..
ً
وه�ن��ا ،ت��رى م���ص��ادر متابعة �أن ال ح�ل ًا حا�سما يف لبنان
دون �سورية وال�سعودية و�إي��ران ،لكن امل�ؤ�سف �أن البع�ض من
اللبنانيني والعرب ،ال يزال يراهن على �سقوط �سورية ،ويعترب
�أنها �ستتم خالل �أ�سابيع ،وهو �أمر تراهن عليه منذ �سنتني..
وبر�أي امل�صادر ،ف�إن خلف التناق�ضات اللبنانية حمورين:
الأول :يريد حكومة حرب �ضد �سورية.
وال�ث��اين :يريد حكومة متنع ال�ضغط على �سورية من
لبنان.
ولأن البع�ض من اللبنانيني ،وخ�صو�صاً جماعة � 14آذار
وامتداداتها مل ت�ستوعب تاريخ لبنان جيداً ،ف�إنها ت�ستمر
يف الرهان اخلاطئ ..وهو ما يعني �أن لبنان يندفع �إىل عني
العا�صفة.

حممد �شهاب
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قاسم هاشم :الحكومات االئتالفية تتطلب تنازالت من الجميع
اجلمي��ع يق ّر بالو�ض��ع الدقيق الذي مي ّر به لبن��ان ،واجلميع متفق
على �رضورة ت�شكيل حكومة �إنقاذية ووطنية ووحدوية ..وعلى �رضورة
�إج��راء االنتخابات النيابية ..واجلميع مع ،ومع ،ومع ..ولكن الق�ض��ايا
كلها معلقة بانتظار الو�ص��فة ال�س��حرية �أو الهم���س الذي اعتاد عليه
ق�سم من اللبنانيني.
وم ��ع ان �ت �ظ��ار ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ال �ف��رج موقعه الوطني ودوره ال�سيا�سي� ،شكّل
الأمني واحلكومي واالنتخابي ،كيف �صمام أ�م��ان بعدة حمطات م�صريية
يقيّم ع�ضو كتلة «التنمية والتحرير»؛ و�صعبة ،واليوم الرئي�س بري �سيقوم
النائب قا�سم ها�شم ،جملة الق�ضايا ب ��دوره يف ه��ذا امل �ج��ال ،ان �ط�لاق �اً من
التي مي ّر بها لبنان واملنطقة ،جريدة م��وق �ع��ه ال �ب�رمل ��اين وال ��وط� �ن ��ي ،ول��ن
«الثبات» التقته يف مكتبه ،ومعه كان يرتك فر�صة �سانحة �إال �سيحاول من
هذا احلوار:
خاللها التخفيف من حدّة االحتقان
ي�ع�ت�بر ال �ن��ائ��ب ق��ا��س��م ه��ا��ش��م �أنّ ال�سيا�سي يف البلد ،وتقريب وجهات
لبنان يعي�ش حالة انق�سام حاد ،نتيجة النظر بني الفرقاء اللبنانيني ،وهذا
عدة عوامل داخلية وخارجية� ،أبرزها ا ألم��ر وا�ضح من خ�لال طرحه فكرة
انعكا�س الأزمة ال�سورية عليه ،م�شرياً ال �ق ��ان ��ون االن �ت �خ��اب��ي امل �خ �ت �ل��ط ،مع
�إىل �أنّ ال��و� �ض��ع ال�ل�ب�ن��اين ال�ضاغط و�صول ا ألم��ور �إىل احلائط امل�سدود،
عليه ي�ضعه معلقاً بق�ضايا �إقليمية وه ��ذه ال�ف�ك��رة اخل�لاق��ة ه��ي حماولة
ودولية ،يقول« :بني تداخل العالقات للتوفيق ب�ين ال��ر ؤ�ي�ت�ين ال�سيا�سيتني
وامل���ص��ال��ح ب�ين ع��دة أ�ط� ��راف لبنانية املتعار�ضتني يف لبنان ،واجلميع يتذكّر
وم���ص��ال��ح ق��وى خ��ارج�ي��ة ،ه�ن��اك دف��ع مبادرته الوطنية يوم ت�شكيل حكومة
للبنان باجتاهات حم��ددة لال�ستثمار ال��رئ �ي ����س جن �ي��ب م�ي�ق��ات��ي و�إع �ط��ائ��ه
ع�ل�ي�ه��ا يف ن� ��زاع امل�ن�ط�ق��ة ب���ش�ك��ل ع��ام ،مقعداً وزاري�اً �شيعياً للطائفة ال�سنية
لف�ض �إ�شكال ت�أليف احلكومة
لأنّ ه��ذه ال��دول تنظر �إىل لبنان من الكرمية ّ
م �ن �ظ��ار امل�ن�ط�ق��ة ك �ك �لّ ،وم ��ن م�ن�ظ��ار وق� �ت ��ذاك» ،وي���ض�ي��ف ه��ا� �ش��م« :ال �ي��وم
دول ��ة « إ�� �س��رائ �ي��ل» ،وم���ص��ال��ح ال�ك�ي��ان الرئي�س ب��ري ل��ن يتوانى ع��ن القيام
ال���ص�ه�ي��وين يف امل �ن �ط �ق��ة» ،وه ��ل ه��ذه ب��واج �ب��ه ال��وط �ن��ي ،وامل �� �ش ��اورات ال�ت��ي
التدخالت الأجنبية تعفي اللبنانيني ي�ج��ري�ه��ا ح��ال�ي�اً ��س��اه�م��ت بالتخفيف
من واجباتهم؟ ير ّد ها�شم« :امل�س�ؤولية من االحتقان وطرحت �أفكاراً جديدة،
ال�سيا�سية والوطنية تقع على عاتق ون ��أم��ل �أن ن�صل �إىل ح � ّل ير�ضي كل
امل�ن�ظ��وم��ة ال�سيا�سية ك�ك� ّل يف لبنان ،الأفرقاء ال�سيا�سيني ،وبر�أيي الأم��ور
الرتكيبة ال�سيا�سية برمتها يف بلدنا لن ت�سوّى إ� ّال بجملة تفاهمات تطال
م �ع �ت��ادة ع �ل��ى ا إل�� � �ش � ��ارات اخل��ارج �ي��ة �شكل احلكومة وقانون االنتخابات».
والإيحاءات الإقليمية ،املطلوب اليوم
ال�ت�ف�ت�ي����ش ع ��ن م���ص�ل�ح��ة ال ��وط ��ن يف
هل تراجع بري؟
ه��ذا ال�ظ��رف الع�صيب ال�ت��ي من � ّر به،
وم � ��اذا ل ��و ا� �س �ت �م � ّر ت���ض�ي�ي��ع ال��وق��ت،
لأنّ ت �ط��ورات �أزم ��ة املنطقة �ضاغظة
عليه ،خ�صو�صاً من البوابة ال�سورية ،ه��ل ال��رئ�ي����س ب��ري م�ستع ّد الت �خ��اذ ق��رار
وبالتايل علينا كنواب وقادة �سيا�سيني ح��ا��س��م جت��اه ا إلل �ت ��زام ال ��ذي قطعه �أم��ام
التفتي�ش عن م�ساحة التالقي للتفاهم امل�سيحيني؟ وم��اذا عن املقولة التي تفيد
ب � � أ� ّن ال��رئ�ي����س ب��ري ك��ان ي �ع �وّل ع�ل��ى ع��دم
بني الأفرقاء اللبنانيني».
توافق القوى امل�سيحية على قانون واحد؟
ير ّد ها�شم« :يف اتفاق الدوحة الرئي�س بري
�شلل الدولة
وافق عليه بعد موافقة امل�سيحيني ،واليوم
وم��اذا بعد ال�شلل ا ألم�ن��ي نتيجة على الرغم من �أ ّن ا ألم��ور �أك�ثر تعقيداً،
�ضعف هيبة م�ؤ�س�ساته ،وترهّ ل ال�سلطة امل�سار الت�شريعي عند ب��ري �سي�أخذ مداه
ا إلج ��رائ � �ي ��ة ع �ل��ى ات� �خ ��اذ ال � �ق� ��رارات وم�ساره الطبيعي ،ولكن هناك ثوابت ال
التنفيذية مع ا�ستقالة احلكومة ،هل ب ّد من التم�سّ ك بها ..وهو يف هذه اللحظة
اخل��ط الإ��س�ت�ب�ي��اين متجه نحو ف��راغ ال�سيا�سية الدقيقة ،ي�سعى لإيجاد قانون
امل� ؤ���س���س��ات ك�ل�ه��ا م��ع اخل �ط��ر امل�ح��دق ان�ت�خ��اب��ي ت��واف �ق��ي ،ان �ط�لاق �اً م��ن مقولة
بال�سلطة الربملانية وعدم التوافق على �أف�ضل القوانني تكون باتفاق اللبنانيني،
قانون انتخابي؟ وم��اذا عن م�س�ؤولية مبعزل عن حجمه و�شكله ،و�أ�سو�أ القوانني
ال��رئ�ي����س ن�ب�ي��ه ب ��ري يف ه ��ذا امل �ج��ال؟ تكون بعدم توافقهم».
ولكن �أال ي�ستغل الفريق الآخر ،طيبة
ي��ر ّد نائب دائ��رة مرجعيون ـ حا�صبيا
قا�سم ها�شم« :الرئي�س بري من خالل الرئي�س ب��ري وم�ساعيه ال�ت��واف�ق�ي��ة ،من

�أج��ل ق�ضم حقوق امل�سيحيني؟ ي��ر ّد ها�شم
جازماً« :ك ّل القوى ال�سيا�سية اليوم تفت�ش
عن خمرج ما ،هناك ات�صاالت بني مكونات
املعار�ضة مع ما يُ�سمى الفريق الو�سطي،
وه �ن��اك م �� �ش��اورات ب�ين ف��ري��ق الأك�ث�ري��ة،
وج��وج �ل��ة الأف� �ك ��ار م���س�ت�م�رّة ب�ي�ن ف��ري��ق
الأك�ث�ري ��ة ،ون ��أم��ل ال��و� �ص��ول �إىل �صيغة
واحدة ،لأنّه يف هذا البلد علمتنا التجارب
�أن�ن��ا حمكمون دائ�م�اً بالتوافق مهما كان
ال�ت�ب��اي��ن وم�ه�م��ا ك ��ان االخ� �ت�ل�اف ،وذل��ك
م�ن��ذ ال �ع��ام  1943وح�ت��ى ال �ي��وم» ،ي�ضيف
ه��ا��ش��م« :ه��ذا ال��وط��ن حتى ه��ذه اللحظة
مل يجد ح ًال جذرياً مل�شاكله و�أزماته ،مع
الأ��س��ف ،ب�إمكاننا القول �أ ّن��ه بلد الأزم��ات

األمور لن تسوى إال
بجملة تفاهمات تطال
شكل الحكومة وقانون
االنتخابات

ب��إم�ك��ان��ه االن�ع�ق��اد لإق ��رار ق��ان��ون جمل�س
انتخابي حلني التا�سع ع�شر من حزيران،
�أي حتى قبل انتهاء والية املجل�س بيوم..
وي �ع � ّل��ق ه��ا� �ش��م« :ق ��د ن�ح�ت��اج مل�ه�ل��ة تقنية
للتمديد للمجل�س ،مع العلم �أننا ما زلنا
�أم��ام م�سافة زمنية مقبولة للتوافق على
ق��ان��ون ان�ت�خ��اب��ي و�إج � ��راء اال��س�ت�ح�ق��اق يف
موعده ،ون�أمل �أن ت�صدق القوى ال�سيا�سية
والنوايا باجتاه التفاهم».
ت�شكيل احلكومة
بخ�صو�ص ت�شكيل احلكومة اجلديدة،
ي�ضع ها�شم «الفيتوات» املطلقة من قبل
بع�ض الأفرقاء ال�سيا�سيني �ضمن �إطار �ش ّد
احلبال بني تلك القوى ،يقول« :حكومة
ائتالفية ب�ين فريقي امل ��واالة واملعار�ضة
وو�سطيني ،حتتّم ه��ذا النوع من اخلطب
ال�سيا�سية ،يف النهاية لك ّل طرف �سيا�سي
يف لبنان �شروطه اخلا�صة ور�ؤيته العامة،
وال �ت �ف��اه �م��ات يف احل �ك��وم��ات االئ�ت�لاف�ي��ة
تتطلب ت�سويات حمددة وتنازالت من قبل
اجل�م�ي��ع ،ون�ح��ن نعلم �أ ّن ��ه �ضمن فريقي
امل�ع��ار��ض��ة وامل� ��واالة ه�ن��اك مت��اي��زات� ،إن�ه��ا
امليزة اللبنانية وميزة طابعه الدميقراطي
ونظامه الربملاين».
اال�شتباك الأمني

وال�ت���س��وي��ات ،وب��امل�ن��ا��س�ب��ة ات �ف��اق الطائف
ال��ذي ج��اء عقب الأح��داث اللبنانية التي
ب��د�أت يف �سبعينات القرن املا�ضي ،مل يكن
إ� ّال ح ًال م�ؤقتاً لأنّه كان ح ًال لت�سوية ،رغم
�أنّه حمل يف طياته مالمح حللول جذرية».
ويعترب �أمني فرع حزب البعث العربي
اال�شرتاكي يف البقاع الغربي والأو�سط يف
لبنان؛ قا�سم ها�شم� ،أ ّن املجل�س النيابي

يحذر ها�شم من انتقال التداعيات
الأمنية ال�سورية �إىل لبنان� ،سيما و�أ ّن
بع�ض مناطقه ت�شهد انعكا�ساً خطرياً،
ي �� �ش�ير �إىل �أ ّن ال �ت ��و ّت ��ر ال ��داخ �ل ��ي يف
لبنان م��رده انعكا�س الأزم ��ة ال�سورية
عليه« ،تداخل وت�شابك العالقات بني
ال��دول �تي��ن ت��رب��ك ال �� �س��اح��ة ال��وط�ن�ي��ة،
ول �ه��ذا ال�سبب علينا بالفعل التحلّي
باحلكمة وال��روي��ة لتح�صني �ساحتنا
الداخلية ،و�إ ّال وقعنا يف مطبات �أمنية

�سلبية ،وم��ا ح�صل يف عر�سال وبع�ض
املناطق ال�شمالية مبنزلة جر�س �إنذار
مل��ا ق��د ت� � ��ؤول ع�ل�ي��ه الأح � � ��داث يف ه��ذا
البلد».
وه � ��ل الأزم� � � ��ة ال �� �س ��وري ��ة م�ع�ل�ق��ة
بانتظار ال�ف��رج الأم�يرك��ي �أو ا ألج�ن��دة
الغربية؟ ي�شري ها�شم �إىل �أ ّن ا�ستهداف
�سورية يف جوهره هو ا�ستهداف ملحور
امل �م��ان �ع��ة وامل� �ق ��اوم ��ة ،دور � �س��وري��ة يف
ال�صراع العربي «الإ�سرائيلي» ورف�ض
ا إلم� �ل ��اءات الأم�ي�رك �ي��ة ه��ي وراء ك � ّل
ه ��ذه ا ألح � � ��داث ال��دام �ي��ة يف � �س��وري��ة،
ي �ق��ول « :أ�ح� ��د ال ي �� �ص �دّق �أ ّن ��ش�ع��ارات
الدميقراطية ه��ي �سبب تلك امل�شاكل
يف ب�لاد ال�شام ،واليوم الأح��داث هناك
ت �خ��طّ ��ت ال �ب �ع��د امل �ح �ل��ي ل �ت ��أخ��ذ ب �ع��داً
�إقليمياً ودول �ي �اً ،م��ع الأ� �س��ف يف بع�ض
جوانبه �شخ�صي» ،وي�ضيف ها�شم «هذه
احلرب لن تتوقف بني حلظة و�أخرى،
الك ّل �أ�صبح مقتنعاً �أنّه ال ح ّل يف �سورية
�إ ّال من خالل التوافق ال�سيا�سي ،وهذا
ا ألم��ر يتطلب موقفاً حا�سماً من قبل
دول �إقليمية فاعلة� ،إ�ضافة �إىل �ضغط
معّني من قبل �أمريكا ورو�سيا».
ورغ��م إ�ق ��رار ها�شم ب� ��أ ّن ا�ستمرار
ج��والت العنف يف ��س��وري��ة ت�ضعف من
منعة حمور املقاومة يف املنطقة ،ي�شري
�إىل �أ ّن الرهان على �إ�سقاطها كما كان
ي � أ�م��ل وي �خ �ط��طّ ل��ذل��ك ب�ع����ض ال �ق��ادة
ال
الأمنيني وال�سيا�سيني قد ف�شل ف�ش ً
ذريعاً» ،يقول« :كانوا يتوقعون �سقوط
النظام بعد م�ضي عدة �أ�شهر ،اليوم مع
م��رور �سنتني على الأح� ��داث الدامية
ه �ن��اك ،اجل�م�ي��ع ي ��درك ث �ب��ات ال��دول��ة
ال�سورية وم�ؤ�س�ساتها رغم الإمكانيات
ال�ضخمة �إعالمياً ومالياً وخمابراتياً،
ورغ��م اال�ستعانة بتنظيمات القاعدة»،
وي �� �ض �ي��ف ه��ا� �ش��م« :مت��ا� �س��ك اجل�ي����ش
ال �� �س ��وري وامل ��ؤ� �س �� �س��ة ال��دب �ل��وم��ا� �س �ي��ة
والتفاف ال�شعب ال�سوري للحفاظ على
دولته� ،أحبط املخطط الغربي برمته،
أل ّن احلرب ال�سورية من املنظار الغربي
ال ميكن فهمه �إال من خالل جزء ب�سيط
مل��ا ي �ع � ّد ل�ل�م�ن�ط�ق��ة ،وب��ال �ت��ايل ��ص�م��ود
�سورية كدولة ونظام رغم الت�ضحيات
واخل�سائر ،يف�شل املخطط الأمريكي
ال�صهيوين �أو يح ّد من تداعياته».
ه��ا��ش��م ي���ض��ع احل� ��راك ال �ع��رب��ي يف
امل�ن�ط�ق��ة ��ض�م��ن ��س�ي��اق تق�سيم ج��دي��د
للمنطقة ،يقول« :نحن �أم��ام م�ؤامرة
جديدة على غرار اتفاقية �سايك�س بيكو،
حراك الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما
جتاه �إ�سرائيل وترطيبه للعالقات بني
تل �أبيب و أ�ن�ق��رة ،تك�شف خطوط هذه
امل��ؤام��رة ،والتداعيات ال�سورية يف هذا
املجال �ستتخطى �أحداثها لبنان ،لأنّها
قد حترق بدربها �أي�ضاً اخلليج وتركيا».

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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تحقيق
لبنان مصنع اإلعالم العربي

القنوات الفضائية «تغزو» بيروت
مع النه�ضة العمرانية التي �شهدتها
ب�أبنيتها احلديثة واجلميلة الطراز،
وبالنظر �إىل موقعها اال�سرتاتيجي
ال��ق��ري��ب م��ن امل��ط��ار والعا�صمة
وال�ضواحي ،حتولت منطقة اجلناح -
بئر ح�سن يف ب�يروت خالل الأع��وام
اخلم�سة ع�رش املا�ضية� ،إىل منطقة
ت�ستقطب القنوات والف�ضائيات
والإذاع���ات على اختالف جن�سياتها
وتوجهاتها ،حتى �أن هناك من بات
ي�صفها باملنطقة الإعالمية ،كون
امل�ؤ�س�سات الإعالمية فيها تغلب على
طابع بقية امل�ؤ�س�سات املوجودة رمبا
ب�سبب �شهرتها.

يف املنطقة ث��ورة بناء ال يبدو �أنها �ستتوقف
قريباً ،وعمارات رائعة وحديثة جتذب امل�ؤ�س�سات
الإعالمية التي تتخذ منها مقاراً لها ،ال �سيما �أن
املنطقة تتمتع بالهدوء واال�ستقرار.
اليوم ،هناك يف هذه املنطقة أ�ك�ثر من ع�شر
ق �ن��وات تلفزيونية ،بع�ضها يعمل م�ن�ه��ا� :آ��س�ي��ا،
االجت ��اه ،ال �ع��امل ،امل�ي��ادي��ن� ،أن ب��ي �أن ،الب�شائر،
االحت ��اد ،فل�سطني ال �ي��وم ،ال�ق��د���س� ،إ��ض��اف��ة �إىل
م�ك�ت��ب الإذاع � ��ة وال�ت�ل�ف��زي��ون الإي��ران �ي�ي�ن ،فيما
ي�ستعد البع�ض الآخر للعمل عرب البث التجريبي
�أو التح�ضري له.
«االخ �ت �ي ��ار وق ��ع ع �ل��ى ب�ي��روت دون حت��دي��د
املنطقة ال�ت��ي �ست�ستقبل مبنى ال�ق�ن��اة» ،ه��ذا ما
ي�ؤكده مدير قناة «�آ�سيا»؛ انتفا�ض كمال قنرب،
وي�شري �إىل �أن الهدف من ذلك هو «جعل القناة
ذات بعد عربي ولي�س ع��راق�ي�اً وح���س��ب» ،ويذكر
ل�ع�لام ،ففيه
ب ��أن «ل�ب�ن��ان ه��و امل�صنع ال�ع��رب��ي ل� إ
ال �ك �ف��اءات العلمية واخل�ب��رات ال�ف�ن�ي��ة ،وي�سهل
دخول الكوادر الإعالمية العربية �إليه» ،كما �أنه
من ال�سهل الدخول واخلروج من و�إىل لبنان من
دون �صعوبات وعراقيل.
يعزو قنرب اختيار منطقة اجلناح  -بئر ح�سن
�إىل «توافر الأبنية ورقي املنطقة ،فمدير القناة
القريبة م��ن ال�سيا�سي ال�ع��راق��ي �أح�م��د ال�شلبي
ي�ن�ف��ي «�أي ��س�ب��ب ��س�ي��ا��س��ي يف اخ�ت�ي��ار امل�ن�ط�ق��ة»،
بينما ي��روي م��دي��ر ال�ع�لاق��ات ال�ع��ام��ة يف مكتب
الإذاع ��ة والتلفزيون الإي ��راين ج�لال ج��اب��ر� ،أن
مكتبه �إ�ضافة �إىل قناة العامل التابعة ل��ه« ،من
�أوائ ��ل امل�ؤ�س�سات الإع�لام�ي��ة يف اجل�ن��اح ،مل يكن
لدينا توجه الختيار هذه املنطقة ،ال�صدفة هي
ما جعلنا �أم��ام ه��ذا االختيار ،لو كانت الأ�سباب
�سيا�سية لكان اختيارنا وق��ع على مناطق �ضمن
ال���ض��اح�ي��ة اجل�ن��وب�ي��ة� ،أي ��ض�م��ن بيئتنا ولي�س
خارجها ،الأ�سباب اقت�صادية وجغرافية ،فاجلناح
تقع بني مناطق فقرية و أ�خ��رى غنية ،وبالتايل
�إن �أ�سعار العقارات واملباين يف اجلناح و�سطية»،
وي�ل�اح��ظ ج��اب��ر �أن ل �ق��رب امل�ن�ط�ق��ة م��ن م�ط��ار
بريوت دوراً يف ذلك.
من جهته ،اختار ا إلع�لام��ي غ�سان بن جدو
منطقة بئر ح�سن لتكون مقراً لقناته التلفزيونية

اجلديدة «امليادين» ،وقد عزا البع�ض االختيار �إىل
ك��ون مواقف الف�ضائية وتوجهاتها تت�شابه �إىل
حد كبري مع عدد من القنوات املوجودة قبلها يف
املنطقة.
كذلك ،اختارت قناة «االحتاد» امل�صرية �إطالق
ب�ث�ه��ا ال�ت�ج��ري�ب��ي ال ��ذي اق�ت���ص��ر ح�ت��ى الآن على
الوثائقيات التاريخية وال�سيا�سية من منطقة بئر
ح�سن اجلناح ،وهكذا فعلت قناة القد�س التي تبث
من بريوت على مدى � 24ساعة.
هذا وال يبدي ال�سكان �أي ا�ستياء من وجود
ال �ف �� �ض��ائ �ي��ات و�إر� �س��االت �ه��ا وع��وام �ي��د ب�ث�ه��ا بني
�أب�ن�ي�ت�ه��م ،ب��ل ي�ع�ت�برون أ�ن �ه��ا م� ؤ���س���س��ات «خفيفة
ن�ظ�ي�ف��ة» و�أف �� �ض��ل م ��ن ال �ك �ث�ير م ��ن امل � ؤ�� �س �� �س��ات
الأخرى.
�ع �ل�ام؛ عبد
رئ �ي ����س امل �ج �ل ����س ال��وط �ن��ي ل �ل� إ
الهادي حمفوظ ،الذي يتحدث بح�سرة عن واقع

قناة الثبات الف�ضائية

الإعالم اللبناين العاجز عن مناف�سة الف�ضائيات
ال�ع��رب�ي��ة ،ال ي��رى �أي �إ� �ش��ارة �إىل ت��وجّ ��ه اجلناح
لتغدو مدينة �إعالمية على غ��رار مدينة دب��ي،
التي ت�ست�ضيف نحو  10يف املئة من الف�ضائيات
ال�ع��رب�ي��ة ،لتليها م�صر وال���س�ع��ودي��ة ،وي�ق��ول �إن
«امل��دن الإعالمية تن�ش�أ بقرار ر�سمي وبجاذبية
�إعالمية واقت�صادية ،وهذا غري مبلور يف لبنان،
رغم �أنه يحتمل ذلك» ،وير�صد حمفوظ الأ�سباب
االق �ت �� �ص��ادي��ة واجل �غ��راف �ي��ة ال �ت��ي ت�ط�غ��ى على
ال�سيا�سة« ،فطموح و�سائل الإع�لام هو الوجود
يف ب�يروت الإداري ��ة ،لكن �صعوبة �إيجاد عقارات
��ش��اغ��رة ��ض�م��ن ه��ذه ال�ب�ق�ع��ة اجل�غ��راف�ي��ة جتعل
القنوات م�ضطرة �إىل اختيار املوجود» ،ويالحظ
�أن��ه «رغ��م ك��ون امل�ؤ�س�سات ا إلع�لام�ي��ة يف اجلناح
يف بيئة �أيديولوجية واح��دة� ،إال �أنه خمطئ من
ي�ضعها يف خط �سيا�سي واحد».
وي � ؤ�ك��د حم�ف��وظ «�أن ه��ذه امل�ح�ط��ات تعترب
وف�ق�اً للقانون �شركات �أجنبية ولي�ست لبنانية،
وق ��د دخ �ل��ت �إىل ل�ب�ن��ان ع�ل��ى أ�� �س��ا���س �أن لديها
م�ك��ات��ب متثيلية ف�ق��ط ،وال ي�ح��ق ل�ه��ا ال�ب��ث من
لبنان» ،وعن اجلهة التي منحتها رخ�ص العمل �أو
البث؟ يو�ضح« :مل حت�صل تلك املحطات العربية
الف�ضائية على تراخي�ص باملعنى الفعلي لقانون
الإع�ل��ام ،ب��ل خ�لاف �اً ل�ه��ذا ال�ق��ان��ون �سمحت لها
وزارة االت�صاالت بالبث».
ي� �ق� �دّر حم �ف��وظ �أن أ�ك �ث��ر م ��ن  15حمطة
عربية ف�ضائية تعمل يف لبنان وتبث ف�ضائيات
ومل حت�صل على ترخي�ص من املجل�س الوطني
للإعالم ،ويقول �إنه ال ميلك الرقم الدقيق لهذه
ال ع��دم ال��دخ��ول يف �أ�سمائها،
امل� ؤ���س���س��ات ،مف�ض ً
لعدم معرفته بها� ،أو رمبا لعدم �إحراجه جتاهها.
وي���ش�ير حم �ف��وظ �إىل �أن ه �ن��اك ق �ن��اة غري
لبنانية كانت �أوىل ال�ق�ن��وات التي ح�صلت على
رخ�صة البث خالفاً للقانون ،حتت ذريعة بع�ض
امل �� �س ��ؤول�ين ب� ��أن ه ��ذا ا ألم� ��ر ي���س��اه��م يف ت�شغيل
�أ�شخا�ص يف لبنان« ،وكانت هذه اخلطوة الأوىل
يف تكري�س ه��ذا النمط م��ن العمل للم�ؤ�س�سات
م��ن خ�لال تراخي�ص م�ه� ّرب��ة م��ن �أم ��ام املجل�س
الوطني ،باعتبار �أن لديها مكتباً متثيلياً ،ف��إذا
ب�ه��ا ت�ب��ث م��ن ل�ب�ن��ان» ،ويف ر�أي ��ه ،ق��د ت�ك��ون ه��ذه

ال�ق�ن��اة ه��ي ا ألف �� �ض��ل ب�ين امل��ؤ��س���س��ات« ،لأن �ه��ا ال
تخالف القانون� ،إذ مت البناء على هذه املخالفة
من قبل وزارة االت�صاالت ،فان�سحبت على بقية
امل�ؤ�س�سات».
وي�ت��اب��ع« :م��ن غ�ير اجل��ائ��ز �أال تخ�ضع هذه
الف�ضائيات لقوانني الإعالم يف لبنان ،فالقنوات
العربية التي لدى البع�ض منها مكاتب متثيلية
يف لبنان والبع�ض الآخ��ر يبث من لبنان خالفاً
للقانون ،ومع الأ�سف تعطى حق البث حتت ذريعة
�أنها تريد مكاتب متثيلية لها يف لبنان ،لكنها تبث
من دون �أي رقابة عليها وعلى �أدائها الإعالمي»،
ه��ذه املخالفات حت��دث م��ن دون إ�م�ك��ان مالحقة
املخالفني ،لأن ذلك لي�س من �صالحيات املجل�س.
ت�أثري �سلبي
لكن يبدو �أن الأو�ضاع اللبنانية بد�أت ت�ؤثر �سلبياً
ع�ل��ى و��س��ائ��ل الإع�ل��ام ال�ع��رب�ي��ة ،ال �سيما ت�ل��ك التي
تنطلق من بريوت� ،أو التي لديها مكاتب يف العا�صمة
اللبنانية ،و�آخ��ر املت�ضررين تلفزيون «ال�سومرية»،
حيث �إنه �سيقفل مكاتبه نهائياً يف بريوت بعد �شهرين
من الآن .كذلك ف�إن الأو�ضاع امل�ضطربة التي ت�شهدها
ب�ي��روت�� ،ش�ج�ع��ت امل�ح�ط��ة ع�ل��ى ت ��رك ل �ب �ن��ان ،ب�سبب
ا��ض�ط��راب��ات وخم ��اوف م��ن تفجر الأو� �ض��اع ،وكذلك
احل��ال يف ال�ع��راق ،وبالتايل يكون احل��ل بالعودة �إىل
الوطن لتخفيف �أعباء التكاليف ،لكن عدد موظفي
القناة ال ي�ستهان به ،وي�ضم مكتب القناة يف بريوت ما
يفوق الـ 300موظف ،علماً �أن الق�سم الأكرب منهم هم
من العراقيني املقيمني يف ب�يروت ،الذين مل يجدوا
�أمامهم خياراً �سوى العودة �إىل ديارهم ،والتحاقهم
بقناة «ال�سومرية» الأم.
كما �أن ال�ضائقة املالية و�صلت وب�ق��وة �إىل عدة
ف�ضائيات مل تعد قادرة على دفع م�ستحقات موظفيها
منذ فرتة ،فهل �سيدفع الإعالميون اليوم �أي�ضاً جزءاً
من ثمن الأو��ض��اع ال�سيا�سية واالقت�صادية املرتدية
يف البالد؟ وهل �ستغلق بع�ض املحطات التي افتتحت
م �ق��اراً ل�ه��ا يف ل�ب�ن��ان ه��ي الأخ � ��رى ب�سبب ن�ق����ص يف
التمويل �أو تغيري يف بع�ض املواقف وال�سيا�سات؟
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عربي
المصالحة البعيدة ..والخشية من اقتراح القمة المصغرة
ت�ضاربت املعلومات ح��ول �أ�سباب زي��ارة
وف��دي��ن ك�ب�يري��ن م��ن ح��رك��ة ح�م��ا���س �إىل
ال �ق��اه��رة ،وف��د ب��رئ��ا��س��ة �إ��س�م��اع�ي��ل هنية؛
رئي�س احلكومة يف غزة ،و�آخر برئا�سة خالد
م�شعل؛ رئي�س املكتب ال�سيا�سي للحركة،
ف�ق��د ق��ال��ت ب�ع����ض امل �� �ص��ادر� ،إن ال��وف��دي��ن
و� �ص�ل�ا �إىل ال �ع��ا� �ص �م��ة امل �� �ص��ري��ة ،ب�ه��دف
البحث يف امل�صاحلة الفل�سطينية ،بعد قرار
قمة ال��دوح��ة ،واق�ت�راح �أم�ي�ر ق�ط��ر ،بعقد
قمة عربية م�صغرة ،خم�ص�صة لإجناز هذه
امل���ص��احل��ة ،يف ح�ين ذك��رت م���ص��ادر �أخ��رى،
�أن وف��دي حما�س ج��اءا �إىل م�صر ،لأ�سباب
�أخ� ��رى ت�ت�ع�ل��ق ب��ال�ب�ح��ث م��ع امل���ص��ري�ين يف
مو�ضوعات تخ�ص انتهاكات اتفاق التهدئة
الأخ �ي��ر ،واحل ��رك ��ة ع �ل��ى امل �ع�ب�ر ،و�إغ �ل�اق
الأن �ف��اق ،وك��ذل��ك احل�م�ل��ة ع�ل��ى ح�م��ا���س يف
م�صر ،والتي تو�سعت لتطال الفل�سطينيني
كافة ،فقد تعر�ض فل�سطينيون مل�ضايقات

مـشـعــل
مـن جــديــد
كنا ق��د �أ��ش��رن��ا �سابقاً على
��ص�ف�ح��ات «ال� �ث� �ب ��ات»� ،إىل �أن
ال�سيد خالد م�شعل ،لي�س جاداً
يف عزوفه عن الرت�شح لدورة
ج� ��دي� ��دة ،يف رئ ��ا�� �س ��ة امل �ك �ت��ب
ال �� �س �ي��ا� �س��ي حل ��رك ��ة ح �م��ا���س،
وق��د ت� أ�ك��د م��ا ذهبنا �إل�ي��ه ،مع
الإع �ل�ان ع��ن ان�ت�خ��اب م�شعل
لوالية خام�سة ،رئي�ساً للمكتب
ال�سيا�سي للحركة.
م�شعل كان �أعلن مراراً عن
عدم رغبته يف جتديد رئا�سته
حل� �م ��ا� ��س ،ل �ك �ن��ه يف ال ��وق ��ت
نف�سه� ،أوج��د م�ساراً ال ميكن
�أن ي �ف �� �ض��ي �إىل و�� �ص ��ول �أي
مر�شح �آخر� ،إىل رئا�سة املكتب
ال �� �س �ي��ا� �س��ي ل �ل �ح��رك��ة� ،إذ مل
يكن �أي م��ن املر�شحني ق��ادراً
ع�ل��ى ن�ي��ل الأ� �ص ��وات ال�لازم��ة
ل�ل�ف��وز ب��امل�ن���ص��ب ،يف امل�ق��اب��ل،
ا� �ش�ترط م���ش�ع��ل ،ل�ل�ع��ودة عن
قراره ،عدم وجود مر�شح �آخر
قبالته ،وه��ذا م��ا مت بالفعل،
حيث تراجع مر�شحان بارزان،
ه �م ��ا ال ��دك� �ت ��ور م ��و� �س ��ى �أب� ��و
م� ��رزوق؛ ن��ائ��ب رئ�ي����س املكتب
ال�سيا�سي ،و�إ�سماعيل هنية؛
رئي�س احل�ك��وم��ة يف غ��زة ،عن
تر�شحهما ،ب�سبب ع��دم الثقة
بالفوز ،نتيجة الرتتيبات التي
ق ��ام ب�ه��ا م���ش�ع��ل ،ف�ق��د �ضمن
�إىل جانبه كتلتني كبريتني،
واخ�ترق كتلة ثالثة ،ما جعل
ت��ر��ش��ح �أي م��ن ق ��ادة ح�م��ا���س،
م � �غ� ��ام� ��رة ت �� �ض �م��ن خ� ��� �س ��ارة
حمققة.

ك �ث�ي�رة ،خ���ص��و��ص�اً الفل�سطينيني ال��ذي��ن
و�صلوا �إىل م�صر من خميمات �سورية.
م�صادر �صحفية حتدثت عن وجود وفد
من حركة فتح يف م�صر ،للبحث مع حما�س
يف الرتتيبات التي تتعلق بالقمة امل�صغرة،
الأمر الذي نفته متاماً م�صادر مقربة من
حركة فتح ،ثم �صدر كالم من�سوب لرئي�س
ال���س�ل�ط��ة الفل�سطينية؛ حم �م��ود ع�ب��ا���س،
ي�شدد فيه على رف�ضه ح�ضور قمة عربية
ت�شارك فيها حركة حما�س.
ويو�ضح مقربون م��ن رئي�س ال�سلطة،
�أنه م�ستعد للم�شاركة يف القمة امل�شار �إليها
«ممث ًال لفل�سطني ،ثم يتوىل هو الإ�شراف
ع�ل��ى اج�ت�م��اع��ات للف�صائل الفل�سطينية
لتنفيذ امل�ق��ررات التي ت�صدر ع��ن القمة»،
وي�ضيف ه�ؤالء�« :أن موقف الرئي�س وا�ضح
مت��ام�اً يف ه��ذا ال���ش��أن ،فمنظمة التحرير
الفل�سطينية هي املمثل ال�شرعي والوحيد

لل�شعب الفل�سطيني ،وع�ب��ا���س ه��و رئي�س
املنظمة ،ورئي�س دولة فل�سطني ،وال ميكن
�أن يقبل بتجزئة ال�شرعية الفل�سطينية� ،أو
توزيعها على الف�صائل».
وت���س�ت��ذك��ر امل���ص��ادر نف�سها� ،أن رئي�س
ال�سلطة رف����ض امل���ش��ارك��ة يف قمة ال��دوح��ة
ال �ت��ي ع �ق��دت �أث � �ن ��اء ال � �ع� ��دوان ع �ل��ى غ��زة
( ،)2009ب�سبب وج��ود وف��د م��ن حما�س،
و�أن��ه ه��دد بعدم ح�ضور القمة الإ�سالمية
يف طهران العام املا�ضي� ،إذا وجهت الدعوة
�إىل �إ�سماعيل هنية للح�ضور.
�سابقة الدوحة
�أو�� �س ��اط ح��رك��ة ف�ت��ح ت�ظ�ه��ر ري �ب��ة من
ال �ط ��رح ال �ق �ط��ري مب�ج�م�ل��ه ،وت� ��رى ه��ذه
الأو�ساط �أن حتقيق امل�صاحلة يعترب هدفاً
وطنياً كبرياً للحركة التي ترحب ب�أي جهد

ع��رب��ي ��ص��ادق يف ه��ذا االجت ��اه ،لكنها تثري
يف املقابل ت�سا�ؤالت ح��ول الهدف القطري
من اقرتاح القمة امل�صغرة ،وتبدي خ�شيتها
م ��ن حم ��اول ��ة ح �م��د ،لإي� �ج ��اد ��ش��رع�ي�ت�ين
فل�سطينيتني ،وتكري�س ذل��ك عربياً ،حتى
�إذا ما ف�شل االجتماع تعزز االنق�سام �أكرث.
ويف ال�سياق ،ي�شري ه�ؤالء �إىل ما قامت
به قطر ،بخ�صو�ص منح مقعد اجلمهورية
ال �ع��رب �ي��ة ال �� �س��وري��ة يف ال �ق �م��ة واجل��ام �ع��ة
ال �ع��رب �ي��ة� ،إىل ائ �ت�ل�اف م �ع��اذ اخل�ط�ي��ب،
ب��و� �ص �ف��ه � �س��اب �ق��ة ت��ري��د ق �ط��ر ت�ك��ري���س�ه��ا،
ومم��ار��س��ة ذات ال���س�ل��وك ب���ش��أن فل�سطني،
وم���س��أل��ة متثيلها يف اجل��ام�ع��ة و«م�ؤ�س�سة
القمة» ،لكن �أي �اً من ه ��ؤالء ال يجيب على
ال���س��ؤال ،ح��ول م��دى امل�ساهمة يف تكري�س
ال�سابقة ،ففي الدوحة �صمت اجلميع على
اخلطيئة الكربى ،وها هو الأمري القطري
ي�ستمرئ اللعبة.

الـقــدس خـــارج الـبـحــــث

يقول �أح��د قياديي فتح« :لي�ست هناك
م�شكلة �إذا جنحت القمة اجل ��اري الكالم
ع�ن�ه��ا يف حت�ق�ي��ق امل���ص��احل��ة الفل�سطينية،
ولكن امل�شكلة كبرية ج��داً يف ح��ال الف�شل،
ال�ف���ش��ل ��س�ي�ع��زز االن �ق �� �س��ام ع�ل��ى ن�ح��و غري
م�سبوق ،و�سيك�سيه �شك ًال �آخ��ر ت�ب��دو معه
العودة �إىل امل�صاحلة �شبه م�ستحيلة ،فحني
يجل�س ط��رف��ان على ق��دم امل���س��اواة يف قمة
تنتهي �إىل ال�ف���ش��ل�� ،س�ي�ك��ون ال �� �س ��ؤال بعد
ذل��ك :م��ن ه��و ممثل فل�سطني ال�شرعي»؟
ويبدي القيادي نف�سه خ�شية �شديدة من �أن
يكون هذا هو الهدف من كل االقرتاح املغلف
باحلر�ص على فل�سطني ،وعلى امل�صاحلة،
م�شرياً �إىل �أن الأمر �أ�سهل من ذلك بكثري،
ف�م��ا عليهم � �س��وى «ال���ض�غ��ط ع�ل��ى حما�س
قليالً ،ك��ي ت��واف��ق على برنامج فل�سطيني
ناجز للم�صاحلة ،وينتهي كل �شيء».
�أم ��ا �أو� �س��اط ح�م��ا���س ،ف�ت�رى �أن �سوق
ه��ذه ال�ت�خ��وف��ات ،مي�ث��ل دل �ي�ل ًا ع�ل��ى تهرب
فتح وال�سلطة الفل�سطينية من امل�صاحلة،
ورغبتها يف الإب�ق��اء على االنق�سام ،تنفيذاً
لرغبات �أم�يرك�ي��ة و«�إ��س��رائ�ي�ل�ي��ة» ،وب�سبب
امل��راه�ن��ة على امل�ف��او��ض��ات ال�ت��ي �ستعاودها
ال�سلطة قريباً يف العا�صمة الأردنية عمان.
وي��ذك��ر ه � ��ؤالء ب � ��أن اجل��ول��ة الأخ �ي�رة
يف ال�ق��اه��رة ،ك��ان��ت ت�سري ب�شكل ج�ي��د �إىل
�أن ت��دخ��ل الأم�ي�رك �ي��ون ،و�أخ �ب��روا رئي�س
ال�سلطة ب�أنهم يح�ضرون جلولة جديدة
م��ن امل �ف��او� �ض��ات ،وع �ل �ي��ه االن �� �س �ح��اب من
امل�صاحلة ،وهذا ما كان.
امل�صاحلة البعيدة

امللك عبداهلل الثاين وحممود عبا�س �أثناء توقيعهما اتفاقية حماية القد�س واملقد�سات الإ�سالمية

يف ات�ف��اق �أو��س�ل��و اع�ت�برت القد�س �ضمن م��ا �سميت ق�ضايا
الو�ضع النهائي ،وحاول املفاو�ضون الفل�سطينيون دوماً ،الرتويج
�إىل �أن النقا�ش حول و�ضع مدينة القد�س� ،سيتم يف �آونة احلديث
عن ق�ضايا الو�ضع النهائي ،ولكن حكومات االحتالل� ،أ�صرت
دوماً على �أن القد�س خارج البحث ،ولن يناق�ش و�ضعها ال الآن
وال يف امل�ستقبل ،باعتبارها العا�صمة الأب��دي��ة وامل��وح��دة لدولة
االحتالل ،وف�شلت م�ساعي املفاو�ضني يف و�ضع ق�ضية القد�س
على ب�ساط البحث ،يف حني �أطلق االحتالل منذ عام  1993خطة
وا�سعة لتهويد املدينة ،وتقوي�ض الوجود الفل�سطيني فيها.
عند توقيع معاهدة وادي عربة بني االح�ت�لال ،واحلكومة
الأردن�ي��ة� ،أخ��ذت عمان حق الإ��ش��راف على الأوق��اف واملقد�سات
الإ��س�لام�ي��ة يف امل��دي�ن��ة ،وق��د �أث ��ار ه��ذا الأم ��ر غ�ضب ال�سلطة
الفل�سطينية ،دون �أن يغري �شيئاً على �أر���ض ال��واق��ع ،وبالطبع
دون �أن ي�ؤدي الإ�شراف الأردين �إىل وقف حمالت تهويد القد�س
امل�ستمرة.
تردد على نطاق وا�سع� ،أن ف�شل مفاو�ضات كامب ديفيد
الثانية ،التي رعاها الرئي�س الأمريكي الأ�سبق بيل كلينتون،
بني ال�سلطة الفل�سطينية ،وحكومة االحتالل ،يعود �إىل

عدم االتفاق على و�ضع القد�س ،وق�ضية الالجئني.
وم� ؤ�خ��راً و ّق��ع رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س،
وامل�ل��ك الأردين عبد اهلل ال�ث��اين ،ات�ف��اق�اً ح��ول حماية القد�س
واملقد�سات الإ�سالمية فيها ،ويف �ضوء املعطيات �سالفة الذكر،
ف ��إن ت��وق�ي��ع االت �ف��اق يحمل معنى واح� ��داً :تكري�س الإ� �ش��راف
الأردين وفق ن�صو�ص وادي عربة.
ولكن ما هي احلاجة �إىل هذا الأمر ،وقد كفت ال�سلطة منذ
وقت طويل عن انتقاد الدور الأردين يف املدينة؟ رئي�س ال�سلطة
ي�ق��ول �إن االت �ف��اق ال يتعلق با�ستئناف امل�ف��او��ض��ات امل��وق�ع��ة مع
حكومة االحتالل ،الواقع هو عك�س ذلك متاماً ،فال�سلطة تريد
التحرر من ق�ضية القد�س ،وو�ضعها يف يد الأردن ،حتى ال تكون
عقبة يف وجه املفاو�ضات.
املفاو�ضات �ست�ست�أنف قريباً يف الأردن ،حكومة االحتالل
ترف�ض �أي بحث يف و��ض��ع ال�ق��د���س ،وه��ي باملقابل ال مت��ان��ع يف
�إ��ش��راف �أردين على املقد�سات الإ�سالمية يف املدينة ،وحتى ال
ت�سبب م�س�ألة القد�س حرجاً لل�سلطة التي �ستدخل املفاو�ضات
متنازلة عن �شرط جتميد اال�ستيطان ،يتوىل الأردن �أمر القد�س
بالآلية املعروفة التي ال توقف تهويداً وال ا�ستيطاناً.

ال�ق��وى الفل�سطينية الأخ� ��رى ،وال�ت��ي
ط ��امل ��ا � �ش �ك �ك��ت ج �م �ي �ع �ه��ا يف رغ� �ب ��ة ط��ريف
االنق�سام ب�إجناز امل�صاحلة ،ما زالت تعترب
�أن امل�صاحلة متثل هدفاً بعيد امل�ن��ال ،و�أن
��س�ل��وك ال�ط��رف�ين ي�ك��ر���س االن�ق���س��ام �أك�ثر
ف�أكرث ،لكن الالفت لالنتباه ،هو اخل�شية
امل�شرتكة من «الدع�سة الناق�صة»� ،إذ يتفق
اجلميع تقريباً على اخل�شية م��ن النتائج
امل�ترت�ب��ة ع�ل��ى ال�ف���ش��ل ،ب��اع�ت�ب��اره��ا ت��أب�ي��داً
لالنق�سام ،ويقول العديد من ه ��ؤالء� :إن
امل�سار القائم بالرعاية امل�صرية ،ميكن �أن
يحقق النتائج املطلوبة ،ل��و ت��وف��رت النية
ال���ص��ادق��ة ،لإن�ه��اء ه��ذا الف�صل املقيت من
ح�ي��اة ال�شعب الفل�سطيني ،ول�ك��ن امل�شكلة
هي يف رهانات الطرفني ،فال�سلطة تراهن
على امل�ف��او��ض��ات م��ن ج��دي��د ،رغ��م النتائج
ال�ك��ارث�ي��ة ال�ت��ي ت��رت�ب��ت ع�ل��ى م���س��ار طويل
و� �ش��ائ��ك� ،أحل� ��ق �أف � ��دح ال �� �ض��رر ب��احل�ق��وق
ال��وط�ن�ي��ة الفل�سطينية ،وح�م��ا���س ت��راه��ن
على املتغريات العربية ،وت�ستقوي بها ،رغم
�أن القوى احلاكمة اجلديدة ،وحتديداً يف
م�صر تواجه �أزم��ات عميقة ،والأخطر من
ذلك� ،أن امل��ردود العام لتلك املتغريات ،كان
�شديد ال�سلبية على الو�ضع الفل�سطيني
�إجماالً ،ولو �أخ��ذت ال�سلوكيات جتاه قطاع
غ� ��زة ،ك �م �ث��ال ،ل�ت��وج�ب��ت �إع � ��ادة ال �ن �ظ��ر يف
املوقف ككل.

عبد الرحمن نا�صر
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تضارب بأرقام الالجئين الفلسطينيين من سورية

 59في المئة من العائالت تعيش في منزل مؤلف من غرفة واحدة
مل يرتك الالجئون الفل�سطينيون من �سورية
باباً �إال وطرقوه بحثاً عن حل ملعاناتهم امل�ستمرة
منذ �أك�ثر م��ن �سنة ،فاعت�صموا ورف�ع��وا مذكرات
االحتجاج على �سيا�سة الأون��روا ال�سلبية جتاههم
دون ،ال��و� �ص��ول �إىل �أدن � ��ى احل �ق��وق الإن �� �س��ان �ي��ة،
خ�صو�صاً الإيواء والغذاء واال�ست�شفاء.
وال يزال االعت�صام املفتوح الذي ينفذه عدد من
الالجئني �أم��ام الباب الرئي�سي ملقر وكالة الغوث
م�ستمراً منذ ثالثة �أ�سابيع ،وقد هدد املعت�صمون
م� ؤ�خ��راً ب��الإ��ض��راب ع��ن الطعام حتى تنفيذ كافة
املطالب.
وت�ضاربت �أرقام �أعداد الالجئني الفل�سطينيني
يف لبنان بني ع��دة جهات �أب��رزه��ا اللجان ال�شعبية
والأون��روا ،ودرا�سة �أعدتها م�ؤ�س�سة «�أنريا» �أ�شارت
�إىل �أن هناك  8400عائلة فل�سطينية� ،أي ما يقارب
خم�سة وثالثني �ألف الجئ/ة.
وبح�سب التقرير ال��ذي �أجنزته جلنة املتابعة
امل��رك��زي��ة للجان ال�شعبية الفل�سطينية ،فقد بلغ
عدد العائالت الفل�سطينية النازحة من خميمات
�سورية �إىل لبنان وخميماته الفل�سطينية وجوارها
 10460عائلة تقريباً ،مبعدل � 4أف ��راد للعائلة
ال��واح��دة� ،أي ما يقارب الـ� 42أل��ف الج��ئ ،موزعني
ك��ال�ت��ايل :منطقة ب�ي�روت 1998 :ع��ائ�ل��ة ،منطقة
� �ص �ي��دا 3250 :ع��ائ �ل��ة ،م�ن�ط�ق��ة ال �� �ش �م��ال1725 :
عائلة ،منطقة �صور 1500 :عائلة ،منطقة البقاع:
 1987عائلة.
وح � �دّد ال�ت�ق��ري��ر ح��اج��ات ال �ع��ائ�لات ال�ن��ازح��ة
ب��الأول��وي��ة �إىل امل� ��أوى ،حيث جل ��أت ال�ع��ائ�لات �إىل
بيوت الأق ��ارب ،وتكدّ�ست العديد منها يف منازل
� �ص �غ�يرة ،ح�ي��ث و� �ص��ل ع ��دد امل�ق�ي�م�ين يف ال�غ��رف��ة
الواحدة �إىل  20فرداً يف بع�ض الأماكن ،بينما ذكرت
تقارير الأون��روا �أن عدد الالجئني الفل�سطينيني
من �سورية يرتاوح بني � 10إىل � 20ألف الجئ/ة� ،أي
ال يتجاوز اخلم�سة �آالف عائلة كحد �أق�صى.
�إذاً الرقم يرتواح بني � 10آالف كحد �أدنى و42
�ألفاً كحد �أق�صى ،مما يطرح العديد من الت�سا�ؤالت
ب�سبب الفجوة الرقمية.

فل�سطينيون �أمام الأونروا

رن ��ا ع ��ام ��ر؛ ال�ن��ا��ش�ط��ة يف ق���ض��اي��ا ال�لاج�ئ�ين
الفل�سطينيني م��ن ��س��وري��ة ت�ق��ول�« :إن االلتبا�س
ب��الأرق��ام ناجت عن عدة �أ�سباب �أهمها :عدم وجود
�آل� �ي ��ة م ��وح ��دة ل�ل�ت���س�ج�ي��ل ب�ي�ن ال �ه �ي �ئ��ات امل�ع�ن�ي��ة
وح ��االت ال�ت�ك��رار ووج ��ود فل�سطينيني م�سجلني
غري مهتمني بالت�سجيل ل�سبب �أو لآخر ،بالإ�ضافة
�إىل الفل�سطينيني ال��ذي��ن ك��ان��وا م��وج��ودي��ن يف
لبنان �أ�صالً ،ب�سبب العمل �أو الزيارة ،كذلك حالة
احلراك امل�ستمرة بني لبنان و�سورية».
م�س�ؤول جلنة �ش�ؤون النازحني الفل�سطينيني؛
�أب��و عماد �شاتيال يقول�« :إ ّن �أزم��ة النازح تبد�أ مع
بداية حترّكه من منزله �إىل املجهول ،فيتوجّ ب على

الأون� ��روا �أن ت�ستحدث مكتب ا�ستقبال ح��دودي،
تُ�سجل فيه العائالت النازحة ،ويجري توجيهها،
و�أن ال ترتكها هائمة مذعورة ريثما ت�ستقر ،كما
ب��ات م��ن ال���ض��روري التن�سيق ال��دائ��م ب�ين اللجان
ال�شعبية والأون ��روا يف املخيم عرب دوام م�شرتك،
وم�س�ؤولية حم�دّدة ت�ستقبل النازحني وتر�شدهم
وت�ساهم يف ت�سهيل حاجاتهم».
وي�ضيف �شاتيال« :نطالب الأون��روا والقيادات
ال�سيا�سية الفل�سطينية� ،أن يعملوا على توفري
احلماية القانونية للنازحني الفل�سطينيني ،من
خ�ل�ال اع�ت��راف ال�ه�ي�ئ��ات ال��دول �ي��ة والإق�ل�ي�م�ي��ة،
وت�أمني الرعاية واحلماية لهم� ،أ�سوة بالنازحني

تحركات للتأكيد على فلسطينية األرض والهوية
مبنا�سبة ي��وم الأر�� ��ض� ،شهد الأ��س�ب��وع
الفائت العديد من الن�شاطات والتحركات
الفل�سطينية يف الداخل وال�شتات ،ت�ضمنت
م�ع��ار���ض ��ص��ور وم���س�يرات� ،أك ��دت جميعها
على مت�سك الفل�سطيني ب��أر��ض��ه وهويته
وحقوقه.
ك�م��ا ب ��رزت ال �ع��دي��د م��ن امل��واق��ف التي
�أب� � ��رزت �أه �م �ي��ة �إب� �ق ��اء ال �ه��وي��ة وال ��ذاك ��رة
الفل�سطينية م�ت�ج��ذرة يف ع�ق��ول الأج�ي��ال
الفل�سطينية ،ومواجهة كل حماوالت العدو
ال���ص�ه�ي��وين يف ت��زوي��ر احل�ق��ائ��ق وال�ت��اري��خ
وتغيري معامل الأر���ض الفل�سطينية بهدف
تهويدها وم�صادرتها ،وتوا�صل ال�سيا�سة
اال��س�ت�ي�ط��ان�ي��ة ال �ت��ي ب��ات��ت ت �ه��دد ب���ض�ي��اع
الأر�ض الفل�سطينية ،يف ظل حالة االنق�سام

التي يعي�شها الو�ضع الداخلي الذي �شجع
ال �ع��دو ع�ل��ى ال�ت�م��ادي يف ع��دوان��ه ،لفر�ض
ر�ؤي �ت��ه ل�ل�ح��ل ال�ق��ائ��م ع�ل��ى ف��ر���ض ال��واق��ع
اال� �س �ت �ي �ط��اين ،وت �ه��وي��د ال �ق��د���س ال�ع��رب�ي��ة
وف��ر���ض مفهوم «ي�ه��ودي��ة دول��ة �إ�سرائيل»،
واالع �ت �ق��االت وا��س�ت�م��رار ح���ص��ار غ ��زة ،مبا
ي�ضع الفل�سطينيني الذين بقوا متم�سكني
ب�أر�ضهم يف املثلث واجلليل والنقب �أم��ام
رياح الرتان�سفري.
وك��ان��ت امل�ن��ا��س�ب��ة دع� ��وة �إىل امل��واج �ه��ة
والإ�سراع ب�إنهاء االنق�سام وتعزيز الوحدة
الوطنية و�ضمان حترك فل�سطيني موّحد،
�سواء على امل�ستوى امليداين بتفعيل املقاومة
ال�شعبية بكل �أ�شكالها ،و�صو ًال �إىل انتفا�ضة
�شعبية �شاملة..

ال�سوريني ،و�إي�ج��اد حلول مل�شكلة بع�ض النازحني
الفل�سطينيني ممن ال ميلكون �أوراقاً ثبوتية ب�سبب
فقدانها �أو ع��دم ا�ستطاعتهم ا�صطحابها معهم
ل�سبب �آخر».
وي ��ؤك��د امل �� �س ��ؤول الفل�سطيني� ،أن امل�س�ؤولية
امل �ب��ا� �ش��رة ت�ق��ع ع�ل��ى الأون � � ��روا ب��اع�ت�ب��اره��ا اجل�ه��ة
ال ��دول� �ي ��ة ال��ر� �س �م �ي��ة امل �� �س ��ؤول ��ة ع ��ن ال�لاج �ئ�ين
الفل�سطينيني ،وهي املمنوحة التفوي�ض ال��دويل،
يف �إغاثتهم وامل�س�ؤولة ع��ن �أو�ضاعهم يف ال�سكن،
والتعلّم ،وال�صحة ،وال�ش�ؤون االجتماعية وت�أمني
احلماية والرعاية ،وقد �أُن�ش�أت يف  8كانون الأول
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لهذه احلاجات.
الأونروا من جهتها� ،أ�صدرت عدداً من التقارير،
�أ�شارت فيها �إىل الإجن��ازات املحققة ،منها :توفري
مبلغ  966.278دوالراً �أمريكياً ( 11.7يف املئة من
الأم � ��وال امل �ط �ل��وب��ة) ،ت �ق��دمي م ��واد غ�ي�ر غ��ذائ�ي��ة
كم�ستلزمات ال���ش�ت��اء �إىل � 1.083أ� �س��رة معر�ضة
للخطر ،و��ص��ول � 452أ��س��رة �إىل ع�ي��ادات الأون��روا
ال�صحية ( ٪20من الالجئني الفل�سطينيني من
�سورية حتى الآن) ،تلقي  111الجئاً عالجات لإنقاذ
حياتهم يف امل�ست�شفيات ،تزويد الالجئني بالقدرة
ع�ل��ى ال��و� �ص��ول �إىل رع��اي��ة ��ص�ح��ة الأ� �س �ن��ان ،من
خالل عيادات الأ�سنان املتنقلة التابعة للأونروا،
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ال �ت �ح��اق  1247ط �ف�ل ً
ا مب��دار���س
الأون ��روا ،وح�ضور � 905أطفال برناجماً انتقالياً
خا�صاً� ،أعد لهم للت�أكد من �أن يتمكنوا من التكيف
وموا�صلة تعليمهم.
و�أبرزت تلك التقارير التحديات التي تواجهها
�إدارة الأون� ��روا وم�ن�ه��ا :ال�ت��زاي��د ال���س��ري��ع يف ع��دد
الالجئني الفل�سطينيني الآت�ي�ن م��ن �سورية �إىل
ل �ب �ن��ان ،وارت� �ف ��اع ح ��دة ال��و� �ض��ع ال���س�ي��ا��س��ي املعقد
وال�ه����ش يف ل�ب�ن��ان ،بفعل ال�ق�ي��ود امل�ف��رو��ض��ة على
الفل�سطينيني م��ن ناحية التوظيف واخل��دم��ات،
و�أ��ش��ارت الأون ��روا �إىل تو�صل جهود املنا�صرة �إىل
تطمينات �أن الالجئني الفل�سطينيني من �سورية
الذين يحملون ت�أ�شريات ترانزيت منتهية املفعول،
ل��ن ي�ت�ع��ر��ض��وا ل�لاع�ت�ق��ال ،و�أن ال��راغ �ب�ين منهم
بالعودة �إىل �سورية لن يفر�ض عليهم دفع غرامة.
ويف ال��درا��س��ة ال�ت��ي �أجن��زت�ه��ا م�ؤ�س�سة «�أن�ي�را»،
�أ�شارت الأرقام �إىل �أن  59يف املئة من العائالت تعي�ش
يف منزل م�ؤلف من غرفة واح��دة ،و 22يف املئة من
العائالت الكبرية التي تت�ألف من �أكرث من ثمانية
�أ��ش�خ��ا���ص يف م�ن��ازل مم��اث�ل��ة� ،أي يف غ��رف��ة واح��دة،
ويت�شارك  77يف املئة من العائالت غرفة احلمام مع
عائالت �أخرى ،وعلى الرغم من ذلك ،ترتاوح قيمة
�إيجار املنازل يف املخيمات بني  150و 300دوالر.
ووفق «�أنريا» 54 ،يف املئة من العائالت حمرومة
من املياء ب�سبب �سوء ال�شبكات العامة ،ما له �آثار
�شديدة على ال�صحّ ة والنظافة.
وي�ؤكد املعت�صمون �أنهم م�ستمرون يف حتركهم
حتى تلبية احلاجات الأ�سا�سية و�أب��رزه��ا :الإي��واء
للعائالت النازحة ،ت�أمني ال�سلة الغذائية ال�شهرية،
اال�ست�شفاء وال�ع�لاج  ،٪100درا��س��ة �أف�ضل ال�سبل
ال�ستيعاب الطالب و�إفادتهم من العام الدرا�سي
احل ��ايل ،وو� �ض��ع خ�ط��ة ال�ستيعاب اح�ت�م��االت ع��ام
درا�سي قادم ،بالإ�ضافة �إىل ال�سعي لت�أمني احلماية
القانونية واالهتمام بذوي االحتياجات اخلا�صة.

�سامر ال�سيالوي
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مــلــــف الـعـــدد

تــجــارة الـخـطــف ..عـمــل مــن
ويستمر مسلسل الخطف في لبنان مسجالً معدالت غير مسبوقة تعيد إلى األذهان ما كان
يحدث خالل الحرب األهلية ،لكن هذه المرة الخطف ليس على الهوية ،بل تستند بالدرجة
األولى إلى الحسابات المصرفية واألوضاع المالية للمخطوفين.
خ �ل�ال ال� �ع ��ام  2012ف �ق��ط متكنت ه��ذه الع�صابات يف بع�ض الأح �ي��ان ،ما
ع���ص��اب��ات اخل �ط��ف ،ال�ت��ي ت�ت� أ�ل��ف وف�ق�اً ي�ؤدي �إىل انفراط عقدها و�إعادة ت�أليف
للتقارير الأمنية من نحو  40خاطفاً ،ع�صابات بت�شكيالت خمتلفة ،وه��ذا ما
من �أن تقوم بـ 27عملية خطف ،حيث يعقد عمليات التعقب.
ج�ن��ت  5م�لاي�ين دوالر ج ��راء عمليات
ف�ع�ل��ى ��س�ب�ي��ل امل� �ث ��ال ،ك��ان��ت �إح ��دى
خطف رج��ال الأع�م��ال وكبار التجار �أو ال �ع �� �ص��اب��ات ت �� �ض��م ن �ح��و � �س �ت��ة �أف � ��راد
�أبناء الأثرياء.
موزعني على �أرب��ع جمموعات ن�شطت
ع �م �ل �ي��ات اخل� �ط ��ف ه� ��ذه أ�� �ص �ب �ح��ت ب�ين ب�يروت وامل�ت�ن ،وح�صل �أن اختلف
مبنزلة طبق يومي على مائدة الأخبار رئي�سها م��ع العنا�صر فكانت النتيجة
اللبنانية ،وهي جتد مالذاً �آمناً يف كافة �أن ت�شكلت ثالث ع�صابات بنتيجة ف�ض
املناطق اللبنانية ،من البقاع وال�شمال التعاون بني املجرمني.
واجل�ن��وب ،و��ص��و ًال �إىل عمق العا�صمة
ذه�ب��ت امل���ص��ادر �إىل أ�ب�ع��د م��ن ذل��ك،
بريوت.
ف�شرحت �أن عمل هذه الع�صابات تطور
تخطيط احرتايف
ك��ان م�سل�سل اخلطف مقابل فدية ك�ث�يراً خ�لال ال�ف�ترة القليلة املا�ضية،
م��ال �ي��ة� ،أط� ��ل ب��ر أ�� �س��ه يف ال �ع��ام  2011و�أو�ضحت �أن ع�صابات اخلطف �صارت
ع �ل��ى ال �� �ض �ف��ة الأخ � � � ��رى ،ت�خ�ط��ط
لي�ستمر وبقوة حتى يومنا الراهن ،وقد تعتمد م�ب��د�أي��ن للحد م��ن اخل�لاف��ات
ك�شفت م�صادر �أمنية� ،أن أ�ب�ط��ال هذه امل ��ال� �ي ��ة ،ك�ل�اه �م��ا م �ب �ن��ي ع �ل��ى ت �ل��زمي الع�صابات وتراقب وال تهاجم �إال بعد
الع�صابات  ،37وهم معروفون بالأ�سماء ،التنفيذ لع�صابات �صغرية ال يتجاوز درا�سة دقيقة للهدف وحتركاته ،ومن
امل� �ع ��روف ع ��ن ه� ��ذه ال �ع �� �ص��اب��ات� ،أن �ه��ا
مع معرفة تامة حلركة تنقالتهم بني عدد عنا�صرها الثالثة.
تر�صد احلالة املالية ل�ضحيتها جيداً،
منازلهم و�أماكن �أخرى.
قبل الإق� ��دام على خطفه ،وال تتعقب
وقد ك�شفت امل�صادر عينها� ،أن ه�ؤالء
�سوى �أ�صحاب املال من رجال الأعمال
ي ��دي ��رون غ ��رف ع�م�ل�ي��ات�ه��م م��ن �أوك ��ار
الطفل عوا�ضة
امل �ي �� �س��وري��ن وك �ب ��ار ال �ت �ج��ار ،وال ت ��أب��ه
خا�صة لهم يف بلداتهم ،ويتعاونون مع
ل�ل�ظ��روف املحيطة مب�ك��ان ا�صطيادها
�شبان من �أ�صحاب ال�سوابق لقاء بدل
الوقاحة
بها
و�صلت
�د
�
ق
و
لفري�ستها،
م��ادي ،وهم من اللبنانيني وال�سوريني
التفا�صيل ،ف ��إن اخلاطفني كانوا على � �س �ي��ارت��ه ف� ��وق ج �� �س��ر ال � �ك ��وال ،ط�ل�ب��وا
النهار
و�ضح
يف
طفل
اختطاف
حد
إىل
�
أن
والفل�سطينيني ،م��ع الإ�� �ش ��ارة �إىل �
ات�صال م��ع وال��د الطفل ،وطلبوا منه منه التوقف ف�ج��أة وو��ض��ع الأم ��وال يف
هو
البي�ضاء؛
الرملة
يف
منزله
أمام
�
من
�ى
الأج � �ه ��زة الأم �ن �ي��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،وع�ل�
�أن يكون يف �سيارته مبفرده ،و�سار قبل حمفظة وق��ذف�ه��ا م��ن ن��اف��ذة ال���س�ي��ارة
عك�س م��ا ي���ش��اع ،ق��ام��ت بالفعل ب�إلقاء
حممد نيبال عوا�ضة ( 13عاماً) ،قبل الإف � ��راج ع��ن جن�ل��ه ن�ح��و  45دق�ي�ق��ة يف �إىل الأ��س�ف��ل م��ن ف��وق اجل���س��ر ب��اجت��اه
القب�ض على بع�ض ع�صابات اخلطف
�أن تطلق الع�صابة �سراحه مقابل فدية ��س�ي��ارت��ه يف ب�ي�روت ب�ين ط��ري��ق امل�ط��ار الطريق ال�ع��ام ،حتى ال تتمكن القوى
�إث ��ر معرفتها ب�ه��وي��ة ع�ن��ا��ص��ره��ا ،لكن
كبرية ،وعلم �أن عملية إ�ط�لاق الطفل وج �� �س��ر ال� �ك ��وال وال ��رم� �ل ��ة ال �ب �ي �� �ض��اء ،الأمنية من اللحاق بهم� ،أو من �أن يلتف
ب �ع��د ع��ام�ي�ن ت �ق��ري �ب �اً ع �ل��ى ن���ش��اط�ه��ا،
جرت بعد ح�صول اخلاطفني على فدية وح��ذروه من االت�صال بالقوى الأمنية ال��وال��د ب�سيارته ،وق��د ك��ان هناك �شاب
ي�ب�ق��ى ال�ع��دي��د م��ن أ�ب �ط��ال ال�ع���ص��اب��ات
مقدارها � 132أل��ف دوالر �أمريكي ،ويف و�إال ��س�ي�ق�ت�ل��ون اب� �ن ��ه ،وع �ن��د و� �ص��ول على دراجة نارية بانتظار املال.
جمهولني ،وي�سرحون ومي��رح��ون من
�أق���ص��ى ال���ش�م��ال �إىل أ�ق���ص��ى اجل�ن��وب،
م � ��روراً ب��ال�ع��ا��ص�م��ة ب �ي�روت ،وي�ل��زم��ون
ذوي املخطوف بدفع فدية مالية ،بعد
ت��ره �ي �ب��ه ،يف م �ق��اب��ل �إط �ل��اق ال��ره�ي�ن��ة
ع�ل��ى ط��ري�ق��ة الأف �ل�ام الأم�يرك �ي��ة كما
حدث �أخرياً ،وبات اخلاطفون يتفننون
يف  2012/3/12أ�ُختطف عبد املعني �أحمد العوام ،واحتُز يف منطقة ال�شويفات،
الع�سكرية بعد اختطاف �إبراهيم زين الأتات يف منطقة �صوفر يف ،2012/6/21
يف ع�م�ل�ي��ات اخل �ط��ف دون اخل ��وف من
و�أُوقف اخلاطفون وهم� :أحمد حممد جلوان ،وح�سن م�صطفى �ضاهر املقداد ،ول�ؤي
�أما بقية أ�ف��راد ال�شبكة املكونة من وائل �سليم عبد اخلالق وحممود حممد
عواقب �أفعالهم.
داود عبد اهلل ،وداود �سليمان عبداهلل ،وحممد جميل تو�سكا ،و�أحيلوا �إىل ال�شرطة
الأتات ورفعت حممود �إبراهيم ،وجمد حممد ديب ،وحممد حممود �إبراهيم،
م��ن ج�ه�ت�ه��ا ،ت �ق��ول م �� �ص��ادر �أم�ن�ي��ة
الع�سكرية� ،أما اختطاف و�سام عو�ض الطحان يف بعلبك ،فح�صل يف 2012/4/16
فقد تركوا ب�سند �إقامة.
مطلعة� ،إن ه��ذه ال�ع���ص��اب��ات ال ت�ترك
على يد حممد �شامل جعفر ،الذي �أحيل �إىل النيابة العامة الع�سكرية.
�إىل ذلك ،فقد عرث على جثة الأب �إيلي املقد�سي يف  2012/8/25يف منطقة
جما ًال لعائالت املخطوفني �إال لتنفيذ
وكانت للن�ساء ح�صة يف اخلطف ،فابتزت بتول دروي�ش حبيب املن�صوري
الناعمة ـ جبل لبنان ،وقب�ض على حممد م�صطفى القطيط ،و أ�ن��ور ح�سن
ط �ل��ب دف ��ع ال �ف��دي��ة ،م �� �ش��ددة ع �ل��ى �أن
ال�سعوديني عبد اهلل وتوفيق ال�شقاقيق ،بعد احتجازهما يف �شقة يف منطقة
الربيع ،وم�صطفى ح�سن �صائل ،وعبد اهلل خلف امل�صطفى ،وفرا�س �سيف
القوى الأمنية تكثف عمليات املراقبة
دوحة احل�ص يف  2012/4/16و�أحيلت �إىل ال�شرطة الع�سكرية.
الدين املريح ،وحممد ويحيى ح�سن الربيع ،و�أحيلوا جميعاً �إىل ال�شرطة
والتعقب للحد من هذه الظاهرة التي
وقد �أخلي �سبيل خالد عدنان عز الدين الذي خطف خالد عدنان عز الدين
الع�سكرية ،ويف خطف ف ��ؤاد ج��ورج داود يف زحلة يف � ،2012/9/13أحيل كل
ال تتما�شى مع املجتمع اللبناين ،وت�شوه
يف منطقة النبي عثمان يف � ،2012/5/12أما �أحمد عبد الفتاح املجذوب ،فقد
من :ح�سن حممد علوه عبا�س ،وعبا�س حممد علوه ،وعلي نون� ،إىل ال�شرطة
�صورته كما تعطي االنطباع ب�أن لبنان
�أحيل �إىل ال�شرطة الع�سكرية بعد اختطافه �أحمد ال�سيد �أحمد �صخر من
الع�سكرية ،و أ�ُخلي �سبيل ح�سن حممد م�صطفى وكرمي حممد البزال وح�سني
يتحول تدريجاً �إىل بلد بال أ�م��ن ،لذا
�أمام منزله يف بلدة بعلول  -البقاع الغربي يف  ،2012/5/17والذين �ساعدوه
عماد حمية وهادي ح�سني البزال� ،أما حممد �شامل جعفر ف�أحيل على النيابة
يجب عدم �إلقاء اللوم عليها.
كان لهم ن�صيبهم ،فو�سام يا�سني يا�سني أ�ُعيد �إىل �سجن رومية ،ويو�سف عبد
العامة الع�سكرية ،فيما �سلم حممد علي وهبي لفرع الأمن الع�سكري.
وذك� � ��رت امل� ��� �ص ��ادر� ،أن ال �ع �� �ص��اب��ات
احلميد عز الدين �أحيل �إىل ال�شرطة الع�سكرية ،وعلي �أحمد �صخر �أخلي
�أما خطف يو�سف عبد اهلل ب�شارة يف منطقة ب�صاليم يف  ،2012/9/17فقد
جنحت يف عمليات كثرية ،ما مكنها من
�سبيله ،و�أحمد علي ال�سيد �أحمد �صخر ترك ب�سند �إقامة.
�أحيل خاطفوه :فادي �شكري عبد النور ،وم�صطفى حممود دهيني ،وحممد
جمع مبالغ كبرية ،و�شجع هذا الواقع
أ�م��ا ح�سام ��ش�ح��ادة ال�ب���ش��راوي ،ال��ذي خطف يف منطقة ر أ�� ��س بعلبك يف
حممود فح�ص ،ورانية حممد �شحوري ،ور�شا ديب ال�سعلوك� ،إىل ال�شرطة
أ�ف � ��راداً آ�خ��ري��ن ع�ل��ى ت�شكيل ع�صابات
 ،2012/6/3فقب�ض على خاطفيه وهم :حممد �شريف علي جعفر ،وحممد
الع�سكرية ،وترك حممد �سعيد �أبو علول ب�سند �إقامة.
ج��دي��دة ،و أ�ف � ��ادت �أن ل��دي�ه��ا معلومات
علي جعفر ،وح�سني يا�سني جعفر ،و�أحيلوا �إىل ال�شرطة الع�سكرية.
وبالن�سبة �إىل خطف علي �أحمد من�صور يف بلدة غزة ـ البقاع الغربي يف
عن �أن خالفات مالية تن� أش� بني أ�ف��راد
فيما �شبكة مار�سيل حممد قي�س وجهاد حبيب جعفر� ،أحيلت �إىل ال�شرطة
 2012/9/18على يد حمزة حممد طلي�س وفريد م�صعب الكعبي و�أحمد
يقوم املبد أ� الأول على امل�شاركة بن�سبة
من الفدية النهائية ،والثاين يعتمد دفع
مبلغ مقطوع يتم االت�ف��اق عليه ،بغ�ض
النظر عن حجم الفدية التي �ستتلقاها
الع�صابة يف النهاية.
ول �ف �ت��ت امل �� �ص��ادر الأم �ن �ي��ة� ،إىل �أن
عملية خطف رج��ل الأع�م��ال اللبناين؛
ف ��ادي م�ت�ري م��ن امل�ن���ص��وري��ة ،مت��ت يف
ه ��ذا الإط� � ��ار ،وق ��د ح���ص�ل��ت ال�ع���ص��اب��ة
امل�ن�ف��ذة ع�ل��ى � 15أل ��ف دوالر م��ن قيمة
الفدية التي دفعتها العائلة للع�صابة
الأم ،البالغة � 80ألف دوالر.

جـهــود الـقـــوى األمـنـــية
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ال عـمـل لـه
فـــي الـــقـــــــانــــــون
ي�ع�رّف القانون اللبناين اخلطف على أ�ن��ه فعل املق�صود منه حمل املخطوف،
باخلداع �أو العنف ،على االنتقال �أو نقله ،من مكان �إىل �آخر من دون �إرادته ومنعه من
اخلروج ،بق�صد ارتكاب الفجور �أو حجزه رغماً عنه ،وبذلك يكون القانون اللبناين
�أعطى �أهمية ق�صوى ملو�ضوع اخلطف ،فتناوله يف قانون العقوبات ال�صادر عام 1943
وعدل باملر�سوم الرقم  112ال�صادر يف � 16أيلول  ،1983ون�ص على مواد قانونية كثرية
منها املواد  569 ،515 ،514و  ،570وحدد القانون اللبناين عنا�صر عدة من �أجل وقوع
عملية اخلطف ،كح�صول الفعل امل�ؤدي �إىل انتقال املخطوف �أو نقله من املكان املوجود
فيه �إىل مكان �آخر ومنعه من اخلروج من املكان الذي احتُجِ ز فيه.
وتنطبق امل��واد القانونية  514و 515على عمليات اخلطف التي حت�صل باخلداع
�أو العنف ،فالقانون يعترب �أن فعل اخلطف لي�س فقط بارتكاب اخلاطف �أعمال عنف
على املخطوف ،بل قد يح�صل اخلطف باخلداع ،واخلطف باخلداع يت�ضمن �صدور
قول �أو فعل من جانب اخلاطف عن طريق الكذب �أو اخلداع �أو �إيهام املخطوف بوجود
�أمر وهمي ،ما يوقع املخطوف �ضحية اخلاطف ومناوراته اخلداعية.
ويحدد القانون عقوبة فعل اخلطف من �ستة �أ�شهر و�صو ًال �إىل ال�سجن مدى
احل �ي��اة يف بع�ض احل� ��االت ،ك��ا��س�ت�م��رار م��دة االح �ت �ج��از لأك�ث�ر م��ن ��ش�ه��ر ،وتعذيب
املخطوف ج�سدياً �أو معنوياً ،وت�شدد العقوبة بح�سب املادة �« 257إذا نتج عن اخلطف
وفاة املخطوف ب�سبب الرعب فت�صبح العقوبة الإعدام» ،وتخفف العقوبة وفقاً للمادة
� 570إىل فرتة ترتاوح بني � 6أ�شهر و� 3سنوات� ،إذا �أطلق اخلاطف املخطوف خالل
� 3أيام ،وتخفف �أي�ضاً �إىل الن�صف �إذا �أطلقه خالل � 24ساعة من دون �أن يكون قد
تعر�ض املخطوف للتعذيب.

عودة ذياب �إىل عائلته

أكثر من  65حادثة
خطف بدافع
الفدية في لبنان
في غضون سنتين

نزيه ن�صار

وم� � ��ن ب�ي��ن امل� �خ� �ط ��وف�ي�ن يف ال� �ع ��ام
الفائت ،تاجر ال�سيارات ف�ؤاد داود الذي
مت ا�ستدراجه �إىل مدينة بعلبك ،بحيث
تلقى ات�صا ًال من �شخ�ص زع��م �أن لديه
�سيارة م�ستعملة للبيع ،ويف املوعد املحدد
ترجل �أرب�ع��ة رج��ال م�سلحني وملثمني
واق �ت��ادوه م�ع�ه��م ،وط��ال�ب��وا أ�ه �ل��ه بـ250
أ�ل� ��ف دوالر ك �ف��دي��ة ،ب �ع��دم��ا أ�ك � ��دوا �أن

لديهم معلومات ت�ق��ول إ�ن��ه ميلك هذا
املبلغ ،وبالفعل فقد دفعت الفدية ومت
«حتريره».
كما �أن املخطوف ف��ؤاد ب�شارة ،الذي
تعر�ض للخطف �أثناء عودته �إىل منزله،
ا�صطدم اخلاطفون ب�سيارته عمداً ،وملا
ترجل من �سيارته ملعاينة الأ�ضرار التي
حلقت ب�ه��ا ،اختطفوه وط��ال�ب��وا عائلته

�شوقي �أبو جخ ،وعبد املنعم عطية فرحات فقد �أحيلوا �إىل النيابة
العامة الع�سكرية ،فيما �أخلي �سبيل ح�سن �إبراهيم طراف وهو رائد
يف اجلي�ش اللبناين.
أ�م��ا عبد احل��ي فايز العموري ف�أحيل �إىل ال�شرطة الع�سكرية
بعد خطف حممد با�سل قا�سم املي�س يف منطقة مك�سة البقاع يف
.2012/9/22

ب��دف��ع ف��دي��ة ق�ي�م�ت�ه��ا � 400أل� ��ف دوالر
�أمريكي.
ك��ذل��ك امل�خ�ط��وف �إب��راه �ي��م الأت ��ات؛
جن��ل خبري الأع���ش��اب زي��ن الأت ��ات ،فقد
ا��س�ت��درج�ت��ه ف�ت��اة �إىل م�ك��ان اخ�ت�ط��اف��ه،
مدعية �أنها معجبة به وتريد التعرف
عليه ،وقد طلب اخلاطفون فدية بقيمة
 4ماليني دوالر ،لكن الأتات الأب �أكد �أن

و�أح �ي ��ل حم�م��د ع�ب��د اهلل امل �� �ص��ري و�أح �م��د
العلي �إىل النيابة العامة الع�سكرية بعد �إحباط
حماولتهما خطف املواطن عماد حمودي �صالح
يف منطقة اجلمّالية ـ بعلبك يف ،2012/11/16
فيما ق�ت��ل ك��ل م��ن ع�ب��ا���س ع�ل��ي ح��اج وم�ع��روف
ع�ب��ا���س امل���ص��ري ،وت ��رك ح �م��ودي ��ص��ال��ح ب�سند
�إقامة.
وب � �ع� ��د خ� �ط ��ف ال � �� � �س� ��وري ي ��و�� �س ��ف خ��ال��د
ال�ترك�م��اين يف مدينة زح�ل��ة يف 2012/10/24
�أحيل �إىل ال�شرطة الع�سكرية كل من علي مرهج
جعفر وهيثم خ�ضر احلاج وعبا�س غازي جعفر،
�أما �أحمد حممود العواد فقد �أحيل �إىل ال�شرطة
الع�سكرية بعد خطف الدكتورة منى كنج من
منطقة امل�شرف يف  ،2012/11/27وكذلك �أحيل
علي �إبراهيم العلي �إىل ال�شرطة الع�سكرية بعد
خطف ال�سوري حممد عادل احلب�ش يف منطقة
تعنايل يف  ،2012/12/3و�أح �ي��ل �أي���ض�اً طالل
ف ��اروق جعفر خلطفه امل��واط��ن ن��زي��ه ن�صار يف
 2013/2/1يف بلدة الفرزل.

يف احل ��رب الأه �ل �ي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ك��ان
ال�ف��دي��ة ال�ت��ي دف�ع�ه��ا مل ت�صل �إىل ه��ذا
اخلطف واخل�ط��ف امل�ضاد م��ن �أ�سلحة
املبلغ اخليايل.
ولعل العملية الوحيدة التي انتهت ح��روب اجلماعات اللبنانية املتقاتلة،
ب�خ��امت��ة ��س�ع�ي��دة م��ن دون �أن ي�ت��م دف��ع بعدها منت�صف الثمانينات �أطل مو�سم
ف��دي��ة ،متثلت ب��الإف��راج ع��ن املخطوف خ�ط��ف الأج ��ان ��ب ال �غ��رب �ي�ين ،لأ��س�ب��اب
ن��زي��ه ن �� �ص��ار ،ب�ع��د �أن ق ��ررت ال�ع���ص��اب��ة �سيا�سية ،ل�ك��ن م�ن��ذ ن�ح��و ع��ام�ين ،ويف
اخلاطفة له �إخالء �سبيله مت�أثرة بكالم �شكل متزامن م��ع الأزم ��ات ال�سيا�سية
الأم�ين العام لـ«حزب اهلل» ال�سيد ح�سن واالق�ت���ص��ادي��ة والع�سكرية والأم�ن�ي��ة،
ن�صراهلل حول وج��وب احلد من ظاهرة تفاقمت ظ��اه��رة اخل�ط��ف ال�ت��ي �أوردن��ا
اخلطف ،علماً �أنهم كانوا طالبوا مببلغ القليل منها فقط �آنفاً� ،إذ ي�ؤكد م�س�ؤول
�أم �ن��ي ،وج ��ود ح ��االت ع ��دة ت�ب�ق��ى طي
مليوين دوالر لإطالق �سراحه �سابقاً.
ال�ك�ت�م��ان ب�ع�ي��داً ع��ن و��س��ائ��ل الإع �ل�ام،
ويف�ضل �ضحاياها عدم �إبالغ ال�سلطات
 ..وللمغرتبني دور
ب�ه��ا ،وال�ت�ف��او���ض ��س��راً م��ع اخلاطفني،
كما �أن عمليات اخل�ط��ف طاولت وم ��ا ي���ش�ج��ع ع �ل��ى ذل ��ك ع �ج��ز ال �ق��وى
بع�ض املغرتبني الذين كانوا يزورون الأمنية يف معظم احل��االت عن حترير
لبنان ،ومنهم رجل الأعمال؛ جنيب املخطوفني �إال عقب دفع الفدية ،غري
ي��و� �س��ف م ��ن ب �ل��دة � �ش�بري �ح��ا ق���ض��اء �أن املعلومات الر�سمية املن�شورة ،ت�شري
� �ص��ور ،ال��ذي أ�ف ��رج عنه مقابل � 140إىل �أك�ثر من  65حادثة خطف بدافع
�أل� ��ف دوالر ،ل �ك��ن ال� �ق ��وى الأم �ن �ي��ة الفدية يف لبنان يف غ�ضون �سنتني ،وهو
جن�ح��ت يف ت��وق�ي��ف خ��اط�ف�ي��ه ،وب�ين رقم �أويل متحفظ ،علماً �أن ال�سيناريو
املغرتبني الذين خطفوا ،علي �أحمد املعتمد يف كل تلك احل��االت هو نف�سه،
من�صور من �أمام منزله يف بلدة غزة ،ي�ت���ص��ل اخل��اط �ف��ون ب � أ�ه ��ل ال���ض�ح�ي��ة،
وه��و يبلغ م��ن العمر  73ع��ام�اً ،وقد وي �ط �ل �ب��ون ف��دي��ة م��ال �ي��ة ت �ك��ون ب��داي��ة
ط�ل��ب اخل��اط �ف��ون ف��دي��ة ب�ق�ي�م��ة  15مبئات �آالف ال��دوالرات ،قبل �أن ينتهي
مليون دوالر ،مقابل الإفراج عنه ،ثم التفاو�ض �إىل �أرق ��ام متدنية ،ت�تراوح
عادوا وخف�ضوها �إىل � 600ألف دوالر ،بني ب�ضعة �آالف من الدوالرات ،و�صو ًال
كما تعر�ض للخطف املغرتب �أحمد �إىل ح��د �أق���ص��ى ب�ل��غ � 600أل ��ف دوالر،
ع �ل��ي � �س �ي��د � �ص �خ��ر ،ال � ��ذي اخ�ت�ط��ف ول �ع��ل الأك �ث��ر غ ��راب ��ة� ،أن م���س��ؤول�ين
م��ن منطقة ب�ع�ل��ول ،وب�ع��د �أن �أطلق معروفني يتدخلون �أحياناً للتفاو�ض
�سراحه ،عاد �إىل بالد الغربة مقرراً مع اخلاطفني.
عدم املجيء ثانية �إىل قريته ب�سبب
�إعداد هناء عليان
احلادثة التي تعر�ض لها.
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عربي
تسمم غذائي طال  500من  24ألف طالب أزهري

هل بدأت معركة استهداف األزهر وشيخه؟
القاهرة  -الثبات
حادثة الت�سمم الغذائي التي �أ�صابت
نحو  500ط��ال��ب يف جامعة الأزه ��ر من
�أ�صل � 24ألف طالب ،يعي�شون ويتابعون
حت�صيلهم يف املدينة اجلامعية للأزهر
ال�شريف ،ك��ان ميكن لها �أن مت��ر ب�شكل
ع��ادي ،ل��و ال�ضجة املفتعلة التي �أث�يرت
ح��ول الأم� ��ر ،وات �خ��ذت م�ن�ح��ى �سيا�سياً
خطرياً ي�ستهدف الأزهر ال�شريف ودوره.
و�أمام هذه احلادثة العر�ضية ،طرح
املتابعون للتطورات يف م�صر جملة من
الت�سا�ؤالت �أبرزها اثنان:
 هل كانت حاالت الت�سمم الغذائينتيجة تعمد �أم �إهمال؟
 هل �أن امل�صابني تناولوا وجباتهميف املدينة اجلامعية �أم خارجها؟
وه� ��ذان ال �� �س ��ؤاالن ق ��ادا �أي �� �ض �اً �إىل
ت�سا�ؤالت �سيا�سية من �أبرزها:
هل تكون هذه احلادثة �سبباً تتخذه
ال���س�ل�ط��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة امل���ص��ري��ة لإق��ال��ة
رئي�س اجلامعة و�شيخ الأزهر �أو دفعهما
لال�ستقالة متهيداً لتعيني رئي�س و�شيخ
جديدين ،من غري خريجي الأزه��ر� ،أو
عالقتهما يف الأزهر غري وثيقة.
امل� �ت ��اب� �ع ��ون ب ��دق ��ة ل� �ل� �ت� �ط ��ورات يف
القاهرة ،يقدمون �أدلة عن اال�ستهداف
«الإخ � � � ��واين» ل�ل��أزه ��ر ال �� �ش��ري��ف منذ
و� � �ص� ��ول حم �م ��د م ��ر� �س ��ي �إىل م��رك��ز
ال ��رئ ��ا� �س ��ة ،ف �ي �� �ش�ي�رون م �ث�ل�اً �إىل �أن
ال��رئ �ي ����س امل �� �ص��ري يف � �ش �ه��ر ت���ش��ري��ن
ال �ث��اين/ن��وف �م�ب�ر م ��ن ع ��ام  ،2012مل
يتخذ موقفاً ،ومل يحرك �ساكناً ،حينما
ح�صلت حادثة �سري مروعة يف �أ�سيوط
 �صعيد م�صر ،ق�ضى خاللها �أكرث منخم�سني فتى �أزه��ري�اً� ..إذ إ�ن��ه مل يكلف
نف�سه زي��ارة اجل��رح��ى يف امل�ست�شفيات،
وكل ما فعله �أمام تلك امل�أ�ساة� ،أنه عزى

مرسي لم يهتم
لمقـتل  50طف ًال
أزهريًا في أسيوط
وتحرك بسرعة
هذه المرة لعيادة
المتسممين

بوا�سطة التلفزيون �أه��ايل ال�ضحايا،
وك�ف��ى اهلل امل� ؤ�م�ن�ين �شر ال�ق�ت��ال ،فيما
حت��رك ب�سرعة فائقة ه��ذه امل��رة لعيادة
امل�صابني يف امل�ست�شفيات.
وي���ش��دد امل �ت��اب �ع��ون� ،أن ال �ه��دف منذ
و�� �ص ��ول م��ر� �س��ي �إىل ال ��رئ ��ا�� �س ��ة ،ك��ان
ين�صب على الأزهر ،لتعيني �شيخ جديد
ل��ه ،ي�ت��واف��ق م��ع ال�ت��وج�ه��ات ال�سيا�سية
ل� �ـ«الإخ ��وان» ،وب��ال�ت��ايل ف ��إن التحركات
التي نفذها بع�ض طالب الأزهر ال�شريف
يف وقت مت�أخر بعد وقوع حاالت الت�سمم،
وال�ت��ي دخ��ل على خطها احت��اد الطالب
امل�صريني الذي ي�سيطر عليه «الإخوان»،
ك��ان��ت وا� �ض �ح��ة ب�ه�ت��اف��ات�ه��ا و��ش�ع��ارات�ه��ا
امل��وج �ه��ة ��ض��د رئ�ي����س اجل��ام �ع��ة �أ��س��ام��ة
م�ستع�ص
ٍ
ال �ع �ب��د ،ال ��ذي ي��و��ص��ف ب ��أن��ه
على «الإخ� ��وان» ،لأن��ه م��دع��وم م��ن �شيخ

مظاهرات مفتعلة �أمام الأزهر ال�شريف

الأزه � ��ر؛ ال���ش�ي��خ �أح �م��د ال�ط�ي��ب ،ال��ذي
ك��ان ه��و �أي�ضاً حم��ط �سهام التظاهرات
الليلية التي اقتحمت �ساحات الأزه��ر،
رغم وجود �أعداد كثيفة من قوات الأمن
املركزي حلماية اجلامعة.
ول ��وح ��ظ �أن ه ��ذه ال �ت �ظ��اه��رات مل
ت �ق �ت �� �ص��ر ع �ل ��ى ال � �ق ��اه ��رة ح �ي ��ث م�ق��ر
اجل� ��ام � �ع� ��ة ،ب� ��ل ت ��زام� �ن ��ت �أي � �� � �ض � �اً م��ع
مظاهرات مماثلة أ�م��ام ف��روع اجلامعة
يف ع��دة حمافظات أ�خ ��رى ،ت��رف��ع نف�س
الهتافات وال�شعارات التي تطالب ب�إقالة
رئي�س اجلامعة و�شيخ الأزهر.

والالفت يف الأمر� ،أن النائب العام
امل �� �ص��ري؛ ط�ل�ع��ت ع� �ب ��داهلل ،ال �� �ص��ادر
بحقه حكماً ق�ضائياً ببطالن تعيينه
نائباً عاماً ،جارى املتظاهرين ،وطالب
مثلهم ب�إقالة رئي�س اجلامعة.
ب ��اخ � �ت � �� � �ص ��ار ،ب � � � � ��ر�أي امل� �ت ��اب� �ع�ي�ن
للتطورات امل�صرية ،ف�إن �إ�شعال نريان
االحتجاجات والغ�ضب املفتعلة هذه
امل ��رة لي�س ل�ه��ا �إال ه��دف واح ��د :هو
�شيخ الأزه ��ر أ�ح�م��د ال�ط�ي��ب ،ورئي�س
اجلامعة د.العبد ..فحمى اهلل الأزهر
ال�شريف.

ّ
بين ِقمة
«البريكس»
ُّ
وقمة
األعراب
قمة الربك�س ت�صحح عمل الأمم املتحدة

مساع مصرية
ٍ
مع حماس
يف وقت تبدي فيه حركة حما�س،
اندفاع ًا حل�ضور قمة عربية م�صغرة
دعا �إليها �أمري قطر؛ ال�شيخ حمد بن
خليفة يف الدوحة ،يحاول م�س�ؤولون
م�صريون التقوا يف القاهرة قيادات من
احلركة ثنيهم عن احل�ضور ،لأن القمم
تُخ�ص�ص للحكومات ور�ؤ�ساء الأنظمة،
ولي�س حلركات املقاومة ،ولنزع الذرائع
من رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية و�إجباره
على ح�ضور هذه القمة ،التي تراهن
عليها م�صر وبع�ض العوا�صم العربية
والإقليمية ،لإجراء امل�صاحلة النهائية
بني �سلطتي رام اهلل وغزة.

ُ
الق ّم ِة والق ّمة ،لسنا
ما بين ِ
نرى قواميس لغة الضاد
ضرورية ،وال االستعانة
بجهابذة اللغة العربية،
ّ
لنميز بين كسر القاف
ّ
وضمها ،بل نترك تاريخ ِق َمم
العرب يتحدث عن إنجازات
األعراب ،وتضامن األعراب،
والمقررات
وخذالن األعراب،
ُ
الورقية التي جعلت ق َم َامة
الخذالن
تاريخهم ،تاريخًا ّمن ُ
ّ
وقمتهم قمة.
ِ

تاري ٌخ من قِمم العار� ،أكماتٌ من الكالم والقرارات يف ن�صرة
الق�ضية الفل�سطينية منذ النكبة وحتى النك�سة ،و��ص��و ًال �إىل
م�سل�سل النك�سات والنكبات ،منذ ت�شريد الفل�سطينيني وتوزيعهم
على بلدان ال�شتات� ،إىل تهجريهم داخل فل�سطني� ،إىل �إحراق
الأق�صى وا�ستمرار التعديات عليه من حفريات واقتطاعات� ،إىل
�إباحة امل�ستوطنات ،وك ّم �أفواه ال�شعوب العربية املُطالبة بن�صرة
فل�سطني وال�شعب الفل�سطيني ،و�صو ًال �إىل املواقف املخزية �أمام
م�سل�سل امل�ج��ازر ،ويتقاطرون �أ�صحاب ج�لال� ٍة و�سم ٍّو و�سياد ٍة
وفخامة لعقد قِمم العارعلى ُقمّة من نفايات زعماء ،لإر�ضاء
الفل�سطينيني بب�ضعة م�لاي�ين م��ن ال ��دوالرات للحفاظ على
الهوية الإ�سالمية للقد�س!
على �أي ح��ال ،ماتت اجلامعة العربية �سريرياً من زم��ان،
ي��وم �شرّع الأع��راب �أرا�ضيهم وبواديهم و�أج��واءه��م و�سواحلهم
للغازي الأمريكي يف العراق ،يف بداية م�سل�سل الق�ضاء على كل
من يجر�ؤ على قول ال�ـ«ال» للغطر�سة «الإ�سرائيلية» وا�ستكبار
�أمريكا.

قتلوا ��ص��دام ح�سني ُه �مّ ،د ّم ��روا ال �ع��راق و��ش� ّل�ع��وا خريطة
وحدته ُه �مّ ،و ُه � ّم من ارتهنت �أعناقهم للمذلّة� ،أم��ام املواقف
ال�ت��ي ت�ستدعي حفنة م��ن ك��رام��ة ،ويف امل��واق��ع ال�ت��ي ت�ستوجب
�شهامة ،ا�ستكملوها من خالل دعم ربيع الأع��راب ومل يح�صد
منه «الربيعيون» العرب حتى الآن� ،سوى عودة ليبيا �إىل القِبليّة،
وم�صر �إىل ع�ص ِر الفراعنة ،وتبقى �سورية الأم��وي��ون بعهدة
وذمّة العرب امل�ستعربني.
يف رح��اب قطر� ،إح��دى �أعتى ديكتاتوريات ال�شرق ،ويف بلد
انقلب فيه «الولد على �أبيه» ،بعملية غد ٍر كان فيها الوالد خارج
البالد ،ويف دولة تعداد �سكانها � 300ألف ن�سمة ،باتت مع �سائر
�أ�صحاب اجل�لال��ة وال�سم ّو م��ن املرتبّعني على ع��رو���ش البرتو
دوالر ،ويف بلدان تُ�سحَ ق فيها حقوق الإن�سان حتت حكم خيزرانة
يل الأمر ،باتوا جميعاً دعاة احلرية والدميوقراطية يف بلدان
و ّ
الآخرين ،وبدل �أن يحت�ضنوا �سورية يف م�سا ٍع حميدة تغفر لهم
م�ؤمراتهم يف العراق وم�صر وليبيا ،يطالبون جمدداً من ُقمّة
العمالة لأمريكا و«�إ�سرائيل» ،بع�سكرة الأزم��ة ال�سورية ودعم
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لـيـبــيـا ..تــدمــير ذاتــي إكـرامـــًا لـألطـلــسـي
لم تنفع كل المحاوالت
منذ اإلطاحة بنظام العقيد
معمر القذافي وقتله
بأسلوب يتجاوز الوحشية
المتعارف عليها ،وإخفاء
جثمانه على أيدي القوى
األطلسية ،من إرساء
شكل ما ولو بالحد األدنى
لنظام يمكن أن يؤمل منه
االستقرار ،ولو بعد حين.
ف �ل �ي �ب �ي��ا ال � �ي� ��وم وب� �ع ��د أ�ك �ث ��ر م��ن
�سنتني على رع��اي��ة احللف الأطل�سي
وت��وج �ي �ه��ه وم �� �ش��ارك �ت��ه امل �ح��وري��ة يف
�إزال � ��ة ال �ق ��ذايف وت��دم�ي�ر ال�ك�ث�ير من
ضال عن ال�ضحايا
املن�ش�أت والبنى ،ف� ً
ال��ذي��ن �سقطوا ب���ص��واري��خ ال�ط��ائ��رات
وال �ب��وارج ،مل ت�ستقر حتى الآن على

ا�سم ما ،فهي مل تعد جماهريية ،وال
أ���ص�ب�ح��ت ج �م �ه��وري��ة ،وط �ب �ع �اً لي�ست
�إمارة� ،إال �أن الدولة املجهرية امل�سماة
«ق �ط��ر» منحتها ت�سمية مم��اث�ل��ة لها
فباتت «دولة ليبيا» وفق اللوحة التي
و�ضعت �أمام مقعد متثيل ليبيا يف قمة
الدوحة نهاية ال�شهر املا�ضي.
ودون غ�ض النظر عن م�س�ألة هوية
الدولة و�شكل النظام املرجتى ،والذي
صال وف�صالً،
ال يبدو �أنه يف املتناول �أ� ً
ف ��إن ال���ص��راع يف ليبيا ي ��زداد �شرا�سة
بني املكونات مناطقياً وع�شائرياً ويف
الأ� �س��ا���س ��س�ي��ا��س�ي�اً ب�ين ال �ق��وى التي
��ش��ارك��ت يف ال �ع��دوان على ليبيا حتت
�شعار احلرية املوعودة والدميقراطية
امل�سلوبة.
وال��واق��ع �أن القيمني على الو�ضع
الليبي يديرون ال�صراع وفق منهجية
ج��دي��دة ت�شبه �إىل ح��د بعيد «��ص��راع
الديكة» ،وهو ال�صراع الذي يقتتل فيه
الديكة م��ن أ�ج��ل مالكيهم الواقفني

املعار�ضة بكل �أنواع الأ�سلحة ،ال�ستكمال نحر ال�شعب ال�سوري ،و�إيقاد نار املجازر
على �أيدي املتطرّفني وعلى ر�أ�سهم «جبهة الن�صرة» التي جتمع �أوبا�ش التكفري من
دول اخلليج وليبيا وال�شي�شان ،و�صو ًال حتى �إىل قدوم  100بريطاين« ،ثقفتهم»
الوهّابية وربّتهم على لعق الدم خارج حدود «بالد احلجاز».
ا�ستقدموا امل�ستقيل معاذ اخلطيب ،ومعه غ�سان هيتو امل�ستورَد من �أمريكا،
وه��م ي��درك��ون� ،أن للخطيب م� آ�خ��ذ على الأدوار املريبة ل�ل�أع��راب داخ��ل ب�لاده،
وا�ست�أذنهم يف خطبته ك أ� ٍخ �صغري لهم ،وطالبهم ب�إقامة العدل يف بلدانهم ،و�إطالق
�سراح الأبرياء من �سجناء الر�أي من خلف ق�ضبان ظلمهم وظالميتهم ،وقالها يف
وجههم كما ال�صفعة :لي�س من حق �أي دولة ،التدخّ ل يف ترتيب ال�ش�ؤون ال�سورية،
و�أن قرار م�ستقبل �سورية هو فقط بيد ال�سوريني دون �سواهم ،ورمبا كان دخول
ال�سفرية الأمريكية يف قطر على اخلط بعد ال ِقمّة واجتماعها باخلطيب ،حماولة
تطوي ٍع للرجل املنتف�ض على الأخطاء ال�سيا�سية والع�سكرية التي ترتكبها املعار�ضة
و«اجلي�ش ال�سوري احلرّ» ،مما دفعه �إىل اال�ستقالة التي ما زال م�صراً عليها رغم
�أن واليته تنتهي بعد �شهر ون�صف ،علماً �أن معظم معار�ضات الداخل قد رف�ضته
ورف�ضت ائتالفه ،ورف�ضت غ�سان هيتو �سلفاً وقبل ت�شكيل «حكومة املهزلة».
ننتقل من دوحة الأقزام  ،ومن دولة قوامها � 300ألف ن�سمة ،ت�شرتي يف الزمن
الرديء �إرادات زعماء دول مفل�سة ،لن�صل �إىل عظمة دول «الربيك�س» ،التي بالكاد
بات عمر حتالفها خم�س �سنوات ،وتت�شكل من خم�س دول فقط ال غري :رو�سيا،
ال�صني ،الهند ،الربازيل ،وان�ضمت �إليها جنوب �أفريقيا م�ؤخراً ،لنب�شّ ر �أحادية
اال�ستكبار الأمريكي يف هذا العامل� ،أن التنّني ال�صيني ،والدبّ الرو�سي ،واملهراجا
الهندي ،وعلى رق�صة ال�سامبا الربازيلية ،وقرع طبول جنوب �أفريقيا يف ِقمّتهم
الأخرية قد �أو�صلوا الر�سالة للكبار يف هذا العامل ويف مقدّمتهم �أمريكا والغرب،
وال�صغار يف هذا العامل ويف مقدّمهم «دويلة قطر».
دول «الربيك�س» اخلم�س ،تعداد �سكانها ي�شارف على مالم�سة ن�صف �سكان
الكرة الأر�ضية ،)٪43( ،واقت�صادها ي�شكّل وحده ربع االقت�صاد العاملي ،و�ضخّ ت
يف ال�سوق العاملية ( )٪50من نقد التداول على م�ستوى العامل بعد الأزمة املالية
العاملية ،وتعترب اليوم الدول الأكرث منواً يف العامل على الإطالق ،يف مواجهة دول
مفل�سة ك�أمريكا و�أوروبا ،و�أن ال�صني تُعترب الدائن الأكرب لأمريكا.
ط��ال�ب��ت ه��ذه ال ��دول ال�ع�م�لاق��ة يف ِق� ّم��ة «ال�بري�ك����س» الأمم امل�ت�ح��دة ب��ال�ت��زام
مواثيقها واح�ت�رام نف�سها وم�ن��ع ت��دخّ ��ل ال ��دول ب���ش��ؤون دول �أخ ��رى ،وطالبت
بالتوقف عن ع�سكرة الأزمة ال�سورية ،واعتربت ا�ستبدال علم «املعار�ضات ال�سورية»
بعلم اجلمهورية العربية ال�سورية �سابقة خطرية ،ومع ذلك ،ما زالت «دويلة قطر»
م�صرّة على ر�ؤية ظلّها يف ال�شم�س وت�صديق نف�سها �أنها باتت عمالقة ،ون�سي وزير
خارجية قطر ما قاله له ال�سفري الرو�سي يف الأمم املتحدة� :إذا تعدّيت حدودك يف
الكالم ،فلن يبقى على اخلريطة �شيء ا�سمه قطر.

�أمني �أبورا�شد

تخريب وتدمير ليبيا
بات السمة التي
تطبع حياة الليبيين
بغالبيتهم العظمى

متفرجني ح��ول احللبة ،ليح�صد كل
منهم �أرباح الرهان.
وامل���ش�ك�ل��ة �أن ال��دي �ك��ة امل�ت���ص��ارع��ة
ع�ل��ى ف �ت��ات م��زب�ل��ة الأط �ل �� �س��ي ،ت��درك
متام الإدراك �أنهم جمرد دمى ،لديها

طموح جامح لل�سلطة ،على اعتبار �أن ا�سرت�ضاء ك��ل ط��رف منفرداً للحلف
ال�سلطة ت��ؤم��ن املطلوب� ،أي احل�صة الأط� �ل� ��� �س ��ي ،ف �ي �م��ا م �ك ��ون ��ات احل �ل��ف
من الرثوة النفطية.
امل ��ذك ��ور ،ت��ري��د ا� �س �ت �م��رار ال �ن��زاع��ات
والأخ � �ط ��ر� ،أن امل�م���س�ك�ين ب� � ��إدارة الداخلية على حالها ،ال ب��ل اج�تراح
ال �� �ص��راع ي�ن�ب���ش��ون ت��اري��خ اخل�لاف��ات �أ�شكال جديدة للتنابذ ،ما دامت حقول
ال �ع �� �ش��ائ��ري��ة واجل� �ه ��وي ��ة ،وي�ل�ب���س��ون ال�ن�ف��ط وت��دف�ق��ات�ه��ا م��ؤم�ن��ة ب � أ�ك�لاف
بع�ضها رداء �أيديولوجياً ،ال �سيما يف زه� �ي ��دة ،م ��ع غ �ي��اب ��س�ل�ط��ة م��رك��زي��ة
املناطق التي يف�شلون يف بذر ال�شقاق مت�سك زمام الأمور.
ال �ق �ب �ل��ي �أو اجل� �ه ��وي ف �ي �ه��ا ،ب�ح�ي��ث
من هنا يفهم ملاذا تتكاثر الأحزاب
ي�صبح ال�صراع بني الإ�سالميني من يف ليبيا كالفطر على م�ساحة اجل�سد
ج�ه��ة والعلمانيني م��ن ج�ه��ة �أخ ��رى ،املثخن ،بامليلي�شيات امل�سلحة ،التي ال
ال ��رواف ��د ال �ت��ي ت���س�ت�ن��زف ال �ط��اق��ات تزال ب�ؤرها ت�سيطر على مئات املواقع
الب�شرية للبالد ،من الطرفني ا�ستناداً والإدارات الر�سمية ،وميكنها �ساعة
�إىل ق��اع��دة ق��وام �ه��ا� ،أن ال �ت � أ�ث�يرات ت���ش��اء �أن ت���ض��ع ي��ده��ا ع�ل��ى �أي مقر،
الأيديولوجية واجلهوية تبقى فتائل ك�م��ا ف�ع�ل��ت م�ن��ذ أ���س��اب�ي��ع خ �ل��ت ،حني
حا�ضرة عند احلاجة ،لإ�شباع الرغبة �سيطرت على مقر املجل�س الت�أ�سي�سي
يف ال�سلطة والنفوذ.
(الربملان) ،وتهاجم �أي وزارة وحتتلها،
ل��ذل��ك ،ف ��إن ال�صراع ب�ين املكونات كما ح�صل مع وزارة العدل ،لأنها � -أي
ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة امل �� �س �ت �ج��دة يف «ل �ي �ب �ي��ا ال ��وزارة  -طالبت جمموعة م�سلحة
الأطل�سية» يبدو يف جوهره الداخلي ت���س�ي�ط��ر ع �ل��ى � �س �ج��ن يف ط��راب �ل ����س،
�صراعاً على احلكم والنفوذ ،لكن عرب بت�سليم ال�سجن �إىل ال�سلطات ،ويبدو
�أن اال�ضطراب الأمني الذي يتجاهله
ال��ذي��ن عملوا على تخريب وتدمري
ليبيا ،ب��ات ال�سمة ال�ت��ي تطبع حياة
الليبيني بغالبيتهم العظمى ،بينما
احلكومة التي جاءت ب ��إرادة �أطل�سية،
وحت � ��دي � ��داً أ�م �ي�رك � �ي� ��ة ،ب � � ��د�أت ت �ن��وء
حت��ت أ�ث�ق��ال الو�ضع الأم �ن��ي ،لدرجة
�أن رئ�ي���س�ه��ا ع�ل��ي زي� ��دان مل يتوقف
ع��ن ال�ن�ع�ي��ق ب � ��أن ح�ك��وم�ت��ه ت�ع�م��ل يف
ظ��روف «�شديدة ال�صعوبة» ،وق��ال �إن
«ت�ه��دي��دات بالقتل» تلقاها وزراء يف
حكومته ،وذلك قبل �ساعات من خطف
مدير مكتبه و�أحد �أقرب م�ست�شاريه،
يف حقيقة الواقع �أن ال زيدان وال من
�أت��ى به من ال��والي��ات املتحدة لري�أ�س
ح�ك��وم��ة ل�ي�ب�ي��ا ،ق ��ادر الآن ع�ل��ى كبح
ج �م��اح ال��راغ �ب�ين يف ال �ف��وز وال�ن�ف��ط،
بعد �إذ ظهر الوهن يف ندائه لل�شعب
الليبي ،كي يلتف حول حكومته وحول
الربملان الذي يواجه �صعوبات جمة يف
عمله �أي�ضاً.
احل�ق�ي�ق��ة امل ��رة �أي �� �ض �اً �أن غالبية
ال �ل �ي �ب �ي�ين؛ ال �ب ��ال ��غ ت� �ع ��داده ��م ��س�ت��ة
ماليني ،ال عالقة لهم يف ال�صراعات
التي ت�ستنزف البالد وتقتل �أحالمهم
يف االن �ت �ق��ال �إىل ن �ظ��ام أ�ف �� �ض��ل من
ال�سابق ،لأن هناك حقيقة ال يجادل
أ�ح��د فيها ،جوهرها �أن ه�ن��اك ق��راراً
مبنع ق�ي��ام دول��ة وحتقيق اال�ستقرار
والأم � � ��ن ،ك��ي ي�ت���س�ن��ى االن �ت �ق��ال �إىل
التنمية واالزدهار� ،إال �أن ل�سان ال�شعب
الليبي ي�ق��ول بعد التجربة القا�سية
وامل�ستمرة�« :إذا كان الليبيون يريدون
اال�ستقرار ،ف�إن املطلوب عزل كل من
يحمل جن�سية �أجنبية ع��ن ال�سلطة،
لأن مثل ه��ؤالء� ،أق�سموا ميني الوالء
للدولة التي يحملون جن�سيتها ،و�إال
ف � ��إن ب ��ذور ال �� �ص��راع ال��داخ �ل��ي ال�ت��ي
ن�ث�ره��ا الأط �ل �� �س��ي يف ل �ي �ب �ي��ا ،كفيلة
بالتدمري الذاتي.

القمة العربية ..ت�سخري اجلامعة لنحر حقوق الإن�سان العربي
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دولي

الكنيسة الكاثوليكية في أميركا الالتينية
تتعرض لـ«غزو تبشيري صهيوني» غير مسبوق
ي ��أت��ي ال�ب��اب��ا ف��ران���س�ي����س الأول ،ال �ق��ادم م��ن �أم�يرك��ا
الالتينية يف وق��ت ت�شهد فيه ال �ق��ارة ،منذ ف�ت�رة� ،أك�بر
تراجع للكني�سة الكاثوليكية �أمام مناف�سيها من كنائ�س
ال�صهاينة امل�سيحيني ،ويف وقت يعاين فيه مركز البابوية
يف روم��ا م��ن تبعات االب �ت�لاء ب��ال�ث��ال��وث ال��دن�ي��وي ،امل��ال
وال���س�ل�ط��ة واجل�ن����س ،الأم ��ر ال ��ذي ع�ج��ز ع��ن مواجهته
البابا ال�سابق ،بنيديكتو�س ال�ساد�س ع�شر ،ودف�ع��ه �إىل
اال�ستقالة ،وال يُ�ستبعد هنا دور احل��رك��ة ال�صهيونية
ال�ع��امل�ي��ة يف ت��راج��ع الكني�سة ،ويف ال�ع�م��ل ال� ��د�ؤوب على
ا�ستغالل القيّمني على �ش�ؤونها ،و�إف�سادهم طوال العقود
ال�سابقة.
�إن الإف���س��اد ال يح�صل م��رة واح ��دة ،ب��ل ي�تراك��م عرب
ال���س�ن��وات الطويلة م��ن التخطيط ،ول��ذل��ك ت�ضيع كل
ال��دالئ��ل ال �ت��ي ت���ش�ير �إىل ال�ف��اع��ل احل�ق�ي�ق��ي يف خ�ضم
الرتكيز على التفا�صيل ال�صغرية ،واحليثيات املبا�شرة
لكل حالة من ق�ضايا الف�ساد ،وعليه ،ال ميكننا التو�سع
يف هذا املو�ضوع� ،أو حماولة �إثبات الدور ال�صهيوين الذي
يقتدي بتعاليم التلمود ،دون التعر�ض لتهمة الوقوع يف
متاهات «نظرية امل�ؤامرة».
�إن التلوث بـ«الثالوث الدنيوي» ال ي�صيب امل�ؤ�س�سات

الدينية فح�سب ،بل يطال �أي�ضاً الغالبية العظمى من
امل��ؤ��س���س��ات احل�ك��وم�ي��ة ،وال�ه�ي�ئ��ات وامل�ن�ظ�م��ات ال��دول�ي��ة،
الر�سمية واخلا�صة ،يف ع�صرنا احل��دي��ث ،بحيث ي�سهل
على املرتب�ص بها ��ش� ّراً ا�ستغالل ه��ذا التلوث يف �سبيل
جت��ري��ده��ا م��ن م���ص��داق�ي�ت�ه��ا� ،أو ت�ل�ط�ي��خ ��س�م�ع��ة بع�ض
ال�شخ�صيات امل��رت�ب�ط��ة ب�ه��ا ،مت�ه�ي��داً ل�ت�ق��زمي �أدواره� ��ا،
�أوهدمها كلياً خدمة مل�آرب حمددة.
الكني�سة الكاثوليكية هي واحدة من امل�ؤ�س�سات العاملية
امل�ستهدفة ،ويجري الرتكيز على بلدان �أمريكا اجلنوبية،
التي ت�ضم  ٪40من �أتباع الكني�سة ،والبالغ عددهم 1.2
مليار ن�سمة يف العامل ،وتتعر�ض هذه اجلماعات لـ«غزو
تب�شريي» مكثّف ،منذ بداية ت�سعينيات القرن املا�ضي،
بحيث �أن�شئت الكنائ�س الإجنيلية الربوت�ستانتية ،يف
بع�ض ال�سنوات الأخرية ،مبعدل كني�سة يف اليوم الواحد.
مت�ث��ل اجل�م��اع��ة البنتيكو�ستالية �إح ��دى ت�شكيالت
الكني�سة الإجنيلية الربوت�ستانتية ،وا�سمها م�شتق من
�أح ��د الأع �ي��اد ال�ي�ه��ودي��ة ال �ق��دمي��ة ،وت�ع�ت�بر م��ن �أن���ش��ط
البعثات التب�شريية يف بلدان �أمريكا الالتينية ،ويتميّز
�أع �� �ض��اء �إر��س��ال�ي��ات�ه��ا بديناميكيتهم يف «ال �ت �ق��رب» �إىل
جماهري الفقراء وامل�ع��وزي��ن ،قيا�ساً بالبالدة التي بات

يت�صف بها رج��ال الكني�سة الكاثوليكية ،وابتعادهم عن
ق�ضايا رعاياهم املعي�شية ال�ضاغتة.
ويف هذا املجال ،تت�سابق الإر�ساليات الربوت�ستانتية
نحو ا��س�ت�ه��داف ال�ف�ق��راء وا�ستمالتهم ،احل�م�لات التي
ت�ستهدف عزل الكني�سة الكاثوليكية ،واتهامها بالتخاذل،
و�أحياناً ،بالتعاون مع «الديكتاتوريات الع�سكرية» �ضد
م�صالح الفئات ال�شعبية الفقرية؛ حتى �أن تهمة العمالة
للع�سكر بد�أت تطال البابا اجلديد متهيداً لل�ضغط عليه،
و�إجباره على اتخاذ خطوات يف اجت��اه معاك�س للتعاليم
الكاثوليكية.
لقد ا�ستغلت الإر��س��ال�ي��ات التب�شريية ت��ردّي الو�ضع
االقت�صادي يف بلدان �أمريكا الالتينية ،وتفاقم حاالت
الفقر ،واجل��وع ،والوباء ،و�إدم��ان ال�شباب على املخدرات،
جل��ذب امل��واط�ن�ين ،ومنحهم بع�ض امل���س��اع��دات العينية
وامل��ال �ي��ة ،و�إ� �ش��راك �ه��م يف ن���ش��اط��ات اج�ت�م��اع�ي��ة خمتلفة،
وبرامج يومية يف حرم الكنائ�س اجلديدة.
وم��ع انت�شار الأف�ك��ار التي يتنكر بع�ضها للدين بحد
ذات ��ه ،وم��ع ت��زاي��د ه�ج��رة البع�ض الآخ ��ر ع��ن الكني�سة
الكاثوليكية ل�صالح الكنائ�س الربوت�ستاتية ،تراجعت
�أع��داد الكاثوليك بن�سبة ت�تراوح بني  ٪25و ٪30خالل

العقد الأخري يف معظم بلدان �أمريكا اجلنوبية.
ي��رغ��ب ال�ق�ي�م��ون ع�ل��ى ن���ش��اط الإر� �س��ال �ي��ات ،ال�ق��ادم��ة
مبعظمها م��ن ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة وك �ن��دا� ،أن «يتفهم»
فرن�سي�س الأول ف�ح��وى ه��ذه امل�ستجدات احلا�صلة يف
مواطن الكاثوليك ،و�أن ترتكز جهوده يف �إ�صالح كني�سته،
ال ع�ل��ى م��واج�ه��ة «ال �غ��زو ال�ت�ب���ش�يري» ،ب��ل ع�ل��ى ال��دع��وة
�إىل «احل� ��وار»� ،أو �إىل «ت��وح�ي��د» الكني�سة ،ول�ك��ن �ضمن
التوجهات النيوليربالية ،التي يرف�ضها الفاتيكان حتى
هذه ال�ساعة.
وح�سب مقالة ن�شرها موقع «كري�ست�شان بو�ست» على
الإنرتنيت يوم � 20آذار املا�ضي ،يتوقع العديد من قيادات
الكنائ�س يف بلدان �أمريكا الالتينية من البابا اجلديد «�أن
يبني ج�سور التوا�صل بني الكاثوليك والربوت�ستانت..
و�أن يربط الكني�سة الكاثوليكية مبراجع كن�سية �أخرى،
و�صو ًال �إىل �إلغاء مركزية ال�سلطة الدينية التي ميار�سها
الفاتيكان» ،ف�إذا حتققت هذه التوقعات� ،ستذهب م�ساعي
فرن�سي�س الأول يف غري اجتاهها ال�صحيح ،و�سوف يحقق
«الليرباليون» غاياتهم املن�شودة.

عدنان حممد العربي

خفض الموازنة األميركية وانعكاساته السلبية على العسكر والمجتمع
ط ��رح �إق � ��دام �إدارة ال��رئ�ي����س الأم�يرك��ي
باراك �أوباما على خف�ض جديد يف امليزانية
العامة مقداره خم�سة وثمانون مليار دوالر،
الأ�سئلة ب�ش�أن انعكا�سات ذلك على الواقعني
الع�سكري واالجتماعي ،وال�سيا�سة اخلارجية
الأم�يرك�ي��ة ،خ�صو�صاً �أن ه��ذا ال �ق��رار �أدى
�إىل خف�ض يف ال�ن�ف�ق��ات املخ�ص�صة ل ��وزارة
ال��دف��اع الأم�يرك �ي��ة ،وتقلي�ص ال�ت�ق��دمي��ات
االجتماعية.
وم ��ن امل� �ع ��روف �أن ه ��ذا ال�ت�خ�ف�ي����ض يف
املوازنة ي�أتي بعد �أن �أقدمت الإدارة م�سبقاً
ع�ل��ى خ�ف����ض الإن �ف��اق ال�ع���س�ك��ري ،يف �سياق
تقلي�ص ع��دي��د اجلي�ش الأم�ي�رك��ي ،و�إع ��ادة
ال�ن�ظ��ر يف اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة الأم�يرك �ي��ة نحو
ال�ت�رك �ي��ز ع �ل��ى م�ن�ط�ق��ة امل �ح �ي��ط ال �ه ��ادي،
ويتوقع  الأ�ستاذ يف اجل��ام�ع��ة الأم�يرك�ي��ة
غ ��وردون ادام ��ز ،ح�سب م��راك��ز الأب �ح��اث يف
وا�شنطن� ،أن ت�سجل م��وازن��ة ال��دف��اع املزيد
م��ن ال�تراج��ع مب��ا ي�ت�راوح ب�ين 300 - 500
م�ل�ي��ار دوالر م��ن االق �ت �ط��اع��ات ع�ل��ى م��دى
ع�شرة �أعوام �إىل جانب الـ 487ملياراً التي مت
اقتطاعها �سابقاً.
وه� ��ذا ي�ع�ن��ي �أن امل ��وازن ��ة ال �ك �ب�يرة ال�ت��ي
خ�ص�صت للبنتاغون ،وال�ت��ي ت�ضاعفت �إث��ر
�أح��داث � 11أيلول � 2001ست�سجل انخفا�ضاً
ه ��ام� �اً ،وي � � ��ؤدي �إىل ال �ع��دي��د م ��ن ال�ن�ت��ائ��ج
ال�سلبية �أبرزها:
 -1زي� ��ادة ال���ض�غ��وط امل��ال �ي��ة ع�ل��ى اجلي�ش
الأم�ي�رك��ي يف �أف�غ��ان���س�ت��ان ح���س��ب ت�صريح
مل���س��ؤول��ة امل�ي��زان�ي��ة الع�سكرية الأم�يرك�ي��ة؛
امل �ي �ج��ر ج �ن��رال ك ��اري ��ن داي� ��� �س ��ون ،وه ��ذه

ال �� �ض �غ��وط «مي �ك��ن �أن جت �ع��ل اجل �ي ����ش ال ي�سرياً مما ينفقه اجلي�ش عادة على تدريب
ميلك ��س��وى م�ل�ي��اري دوالر لإن�ف��اق�ه��ا على اجلنود و�صيانة القواعد و�إ��ص�لاح املعدات
العمليات ،وال�صيانة والتدريب هذا العام ،وت�ن�ف�ي��ذ ع�م�ل�ي��ات يف اخل� ��ارج خ�ل�ال �سبعة
بعد متويل احل��رب يف �أفغان�ستان ،وغريها �أ�شهر (املقبلة م��ن ال�سنة احل��ال�ي��ة) ،و�أن��ه
من االحتياجات الأمنية ،وه��و ميثل ج��زءاً خلق و�ضعاً «ع�سرياً وغري م�سبوق» ،و�سيكون

الع�سكر الأمريكي ..تخفي�ض املوازنة �سي�ؤثر على �صورته

(�أ.ف.ب).

م��دم��راً بالن�سبة للجي�ش ح���س��ب م���ص��ادر
البنتاغون.
 -2خ�ف����ض ع ��دد ال�ط�ل�ب�ي��ات ع�ل��ى ال�ط��ائ��رة
احلربية امل�ستقبلية �أف  ،35وتقلي�ص عديد
اجلي�ش مئة �ألف مبا يعني مزيد من �إعادة
هيكلية ��س�لاح ال�ب�ر ،وخ�ف����ض ع��دد ال�سفن
احلربية ،وتدريب الع�سكريني.
 -3ي �ت��وق��ع �أن حت���ص��ل اق �ت �ط��اع��ات م � ؤ�مل��ة،
ت�شمل ال��روات��ب وال���ض�م��ان��ات االجتماعية
للع�سكريني ،فيما�  سيجرب نحو � 800أل��ف
م��وظ��ف م��دين يف وزارة ال��دف��اع ع�ل��ى �أخ��ذ
�إجازات ليوم� ،أو ليومني يف الأ�سبوع ملدة 22
�أ�سبوعاً ابتداء من �شهر �آذار  ،2013و�سيتم
�إع �ط��اء �آالف م��ن ه � ��ؤالء امل��وظ�ف�ين �إج ��ازة
مفتوحة من دون راتب.
�أما على امل�ستوى االجتماعي ،ف�إنه بقدر
ما �أ�ضعف �أن خف�ض امل��وازن��ة بن�سبة معينة
�إم �ك��ان �ي��ات اجل�ي����ش الأم�ي�رك ��ي ودف �ع��ه �إىل
اعتماد �إجراءات تق�شفية تتما�شى مع تراجع
حجم م��وازن�ت��ه ،ف� إ�ن��ه �أدى �أي���ض�اً �إىل مزيد
من الآث��ار ال�سلبية على الوقع االجتماعي،
خ�صو�صاً ال�ع��اط�ل�ين م��ن ال�ع�م��ل وال�ف�ق��راء
الذين يزداد عددهم.
فالإجراءات التق�شفية �ست�ؤدي �إىل مزيد
من �إ�ضعاف القدرة ال�شرائية لهذه الفئة من
الأمريكيني ،وتقلي�ص ال�ضمانات والربامج
االجتماعية ،ما يعني �أن الأزمة االجتماعية
�ستزداد.
و�إذا م��ا �أخ��ذن��ا ب��االع�ت�ب��ار ع�م��ق الأزم ��ة
البنيوية التي تواجه االقت�صاد الأمريكي،
وعدم �إمكانية عودته �إىل احلجم الذي كان

عليه قبل الأزم ��ة ،ب�سبب ا��ش�ت��داد املناف�سة
الدولية على الأ��س��واق العاملية ،ف��إن �أمريكا
مل يعد مبقدورها اال�ستمرار يف املحافظة
على العي�ش يف م�ستوى �أع�ل��ى م��ن قدراتها
االقت�صادية واملالية املرتاجعة ،وب��ات عليها
مواجهة احلقيقية التي تهرب منها ،وهي
الت�سليم بانتهاء ع�صر البحبوحة ،و�إال ف�إن
الأزم ��ة �ستتفاقم و�سيكون كلفة معاجلتها
يف امل�ستقبل �أك�بر بكثري ،وه��و الأم��ر ال��ذي
��س�ي���ض��اع��ف م��ن ال �ت ��أث�ي�رات ال���س�ل�ب�ي��ة على
ق��درات وقوة �أمريكا الع�سكرية ،وا�ستطراداً
�سيا�ساتها اخلارجية ودوره ��ا العاملي ال��ذي
يرتاجع.
وباملقابل ،ف ��إن تراجع ال�ق��درة ال�شرائية
ل�ل��أم�ي�رك� �ي�ي�ن ،ن �ت �ي �ج��ة خ �ط ��ة ال �ت �ق �� �ش��ف
امل��و� �ض��وع �ي��ة ع �ل��ى م ��دى ال �� �س �ن��وات ال�ت���س��ع
امل �ق �ب �ل��ة ،وال �ت ��ي ت�ق���ض��ي خ �ف ����ض ال�ن�ف�ق��ات
مبقدار   1.2تريليون دوالر لتفادي «الهاوية
املالية»� ،سيكون له �آثار �سلبية على االقت�صاد،
خ�صو�صاً �أن احل�ك��وم��ة الأم�يرك�ي��ة �ستكون
م�ضطرة ،على م��دى الأع ��وام التي �ستنفذ
ف�ي�ه��ا خ�ط��ة ع���ص��ر ال�ن�ف�ق��ات� ،إىل موا�صلة
�سيا�سة اال�ستدانة لتغطية العجز ،و�سداد
الفوائد املرتتبة على دي��ون �أمريكا البالغة
حتى الآن  16.5تريليون دوالر ،واملر�شحة
�إىل م��زي��د م��ن االرت �ف ��اع ،ويف ه��ذا ال�سياق
حذر �صندوق النقد الدويل من �أن التق�شف
ق��د يحد م��ن النمو االق�ت���ص��ادي الأم�يرك��ي
بن�سبة   0.5نقطة مئوية بنهاية ه��ذا العام
على الأقل.

ح�سني عطوي
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رأي
مؤامرة على واقع األمة وتاريخها ومستقبلها

ت�شهد املنطقة العربية يف مرحلة ما بعد العراق ،ن�شاطاً
ا�ستعمارياً حمموماً ،تقوم به بالدرجة الأوىل الواليات
امل�ت�ح��دة الأم�يرك �ي��ة حت��ت ت�سميات م�ت�ع��ددة وخمتلفة،
بالتن�سيق ال�ق��ائ��م م��ع �إن �ك �ل�ترا وف��رن���س��ا وع�م�لائ�ه��م يف
املنطقة حتت �ستار ما ي�سمونه موا�صلة حماربة «الإرهاب»
وا�ستئ�صاله والق�ضاء عليه ،ه��ذا ويلعب النظام العربي
الر�سمي �أدواراً رئي�سية وفاعلة يتجلى ب�ضرب املقاومة
البا�سلة واالنتفا�ضة امل�شروعة �ضد قوى ال�شر والعدوان
املتمثل بالكيان ال�صهيوين لفر�ض اال�ست�سالم الكامل،
وث �ن��ي �إرادة الأم� ��ة ال�ع��رب�ي��ة وت��رك�ي�ع�ه��ا مل�صلحة ال�ع��دو
ال�صهيوين ،وتتوزع هذه الأدوار وفقاً ملا ر�سمته الواليات
املتحدة للق�ضاء على �إجن��ازات حققتها املقاومة العربية
واالن�ت�ف��ا��ض��ة ال�ب��ا��س�ل��ة وت�ك��ري����س ا��س�ت���س�لام الأم � ��ة ،وال
عجب �إذن �أن يفاجئنا بع�ض امل�س�ؤولني العرب امل�ؤثرين
يف ال�صراع ،با�ستنباط �أع��داء وم�شاريع وهمية ل�صرف
الأنظار عن العدو احلقيقي و�إ�شغال الر�أي العام العربي
ون��زف طاقاته ومتييع ق�ضاياه الوطنية والقومية على
نطاق وا�سع ،وب�أ�ساليب جديدة و�شعارات يظن وا�ضعوها
�أنها �ستحجب حقيقة الت�آمر على ق�ضايا الأم��ة العربية
وتطويق �أهداف ن�ضالها الوطني والقومي.
�إن الرتاجع اال�سرتاتيجي للأنظمة العربية الر�سمية،
قد �أظهر ب�شكل ملحوظ �ضعف وح��دة الن�ضال العربي
ال��ذي �ساهم ب�شكل �أو ب��آخ��ر يف انق�سام الأم ��ة العربية،

�سار امل�سافر يف وا ٍد مقفر قا�صداً م�سكن �صديق له على
م�سافة نهار كامل ،خلف التالل البعيدة ،فالتقى رج ًال
يدير وجهه �صوب التلة املقابلة ،ويطلق املواعظ ب�أعلى
�صوته ،ويدعو «النا�س» �إىل اليقظة واحل��ذر قبل فوات
الأوان! تلفّت حوله م�ستغرباً ،فلم ير �أثراً لأحد ي�ستمع
ملواعظ اخلطيب ،وقال يف نف�سه ،م�سكني هذا الرجل ،ال
�شك �أنه فقد زينة العقل.
مل ي���ش��أ امل���س��اف��ر �أن ي�ق��اط��ع «اخل �ط �ي��ب» ،وح ��اول �أن
مي�ضي يف طريقه دون �أن ي�شعره بوجوده ،فلم ت�ساعده
رجاله على امل�شي ،وتعرثت خطواته من وقع �صوت واثق
النربة ،ثم �أدار وجهة باجتاه م�صدر ال�صوت فبان وجه
�شيخ جليل ،وقد علته حلية بي�ضاء �أ�ضافت �إليه م�سحة
من الورع والوقار.

«إســرائيــل» خــط أحــمـر

والرتاخي يف معاركها الدفاعية عن حقوقها امل�شروعة،
ومواجهة املخططات اال�ستعمارية وال�صهيونية الهادفة
�إىل تفتيت القومية العربية وت�صفيتها ،وانطالقاً من
مبد�أ «�أننا ن�سامل من ي�ساملنا ونعادي من يعادينا» �أوجب
التعاون دون �شروط مع دول م�ؤمنة باملبادئ الإن�سانية
واحل��ق وال�سالم القائم على العدل ،و�إن �شمول م�شروع
ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط اجل��دي��د ال� ��ذي ه��و ج��وه��ر ال�ه�ج�م��ة
الأم�يرك�ي��ة  -ال�صهيونية على دول ��ه ،يجعل م��ن �إي��ران
ح�ل�ي�ف�اً ه��ام �اً ل�ل�أم��ة ال�ع��رب�ي��ة وم�ق��اوم�ت�ه��ا يف م��واج�ه��ة
م�شرتكة مع امل�شروع الأمريكي  -ال�صهيوين ،ما يوجب
�شد �أوا� �ص��ر ال�ع�لاق��ة بينهما ،خ�صو�صاً يف ه��ذه الفرتة
التي يتعر�ض فيها العمود الأ�سا�سي للممانعة واملقاومة
العربية؛ �سورية �إىل �أق�سى امل��ؤام��رات التي ال ت�ستهدف
�سورية ووحدتها وح�سب ،بل جممل واقع الأمة وتاريخها
وم�ستقبلها.
ويالحظ يف هذه الفرتة ،ت�صاعد الهجوم اال�ستعماري
وال��رج �ع��ي وال �ظ�لام��ي ع�ل��ى الأم � ��ة ،م��ن خ�ل�ال تو�سيع
م���س��اح��ات ال �ث��ورة وال�ت�ف�ج�ير ،ف�ف��ي وق��ت ت��واج��ه �سورية
امل ��ؤام��رة امل�ت�ع��ددة الأه ��داف وال��ر�ؤو���س ،تتو�سع عمليات
ال�ت�ف�ج�ير الإره ��اب ��ي يف ال �ع��راق ،ف�ي�م��ا ت �ع��اين ليبيا من
االنق�سامات اخلطرية.

فليس���مع من به صم ،وم���ن ّزل ْت به قدم ،ومن َ
ندم أو س���يندم،
حيث ال ينفع الندم« ..إس���رائيل خط أحمر» ..قالها «س���يد» البيت
األبي���ض الربيب الرقيق للصهيونية؛ ب���اراك أوباما بالفم المآلن،
في قلب األرض المقدس���ة ،وعلى مرمى حجر م���ن ثاني القبلتين
وكنيس���ة المهد ..م���ا يدفعنا إلى س���ؤال «اإلس���رائيليين» غير
اليهود ،الذين ومن غيرش���ك أثلج صدورهم هذا القرار التاريخي
المتجرئ والمتجن���ي على القضية ..بحيث بات لهم س���ندًا قويًا
يش���د إزرهمّ ،
ّ
يعتدون به ،ويعتمدون عليه يوم
بين ظهرانيهم،
الحشر!
سبحان الله ..كيف قيض لـ«إس���رائيل» هذا الكم من األصدقاء
األوفي���اء ،والحلفاء األقوي���اء ..فمن أميركا إل���ى أوروبا إلى أفريقيا
وآس���يا ،حشد من المؤيدين ..السفهاء منهم واألغبياء ،فبفضلهم
تحققت رؤيا اليهود التلموديين «حدودك يا إس���رائيل من النيل
إلى الفرات» فحدود «إسرائيل» غير الجغرافية الجيوسياسية ،باتت
أكبر بكثير من األحالم والرؤيا! بعدما أغرقت المؤامرة الصهيونية
تحت الش���عار الش���هير «الربيع العربي» معظم ّالعالم العربي في
أتون الحروب األهلية ،أو ما يعرف بالفوضى الخالقة ،هذه الحروب
المستعرة في عالمنا ،لها أكثر من ُبعد وغاية وهدف..
فهي دينية ،وعرقية ،وإثنية ،ومذهبية ،وسياسية ،واقتصادية
في آن معًا ،ولكنها غير إنس���انية بالمطلق ..وال ّ
تصب في مصلحة
اإلنسان العربي  -العربي ،أيًا كان دينه ومذهبه البتة ،كما ال تصب
في مصلحة اإلنس���ان غير العرب���ي ،الحريص على القضية العربية
 فلس���طين  -والضني���ن بمقدس���اتها ،والخائف م���ن تهوديهاّ
جراء تعامي العرب أنفس���هم وانجرارهم خل���ف ّغيهم وحنقهم
وحفيظتهم..
ف���إالم يا عرب س���تبقى أبصارك���م مصابة ّ
بالرم��� ّد ،وبصيرتكم
أيد خفية مشبوهة
موس���ومة ِ
بالقصر ،إالم ستبقون دمى تحرككم ٍ
عدوة..
مقيدة بمصالحكم ّ
إالم ستبقى ضمائركم ّ
الضيقة والرخيصة..
إالم ه���ذا التقاعس والقعود عن قتال الكيان المس���خ وإقتالعه
من جذوره ،أأنتم ّ
مصدقون أن الواليات المتحدة وغيرها من الدول
الملتزمة بأمن «إسرائيل» وبقائها وديمومتها ،ستقدم يومًا على
تنفيذ الحل المهيض «إقامة الدولتين»؟!
أجيال وأجيال ستنتظر على رصيف التاريخ ،وهذا الوعد المزعوم
لن يتحق���ق ..ونقول لكم جازمينَّ :
«إن إس���رائيل لن تبقى إلى أبد
اآلبدين ودهر الداهرين ،تغتصب أرض فلسطين ،كما تتوهمون،
أو باألحرى كما تشتهون».
«إس���رائيل» إلى زوال مؤكد ش���اء من ش���اء وأبى من أبى ..فهي
بعكس نام���وس الطبيعة ،وناموس اإلنس���ان ،الس���ليم الجس���م
والعقلّ ،
الحر الضمير والفكر والقرارّ ،
السيد نفسه.
ّ
هذا اإلنسان الذي نعول عليه ونعقد عليه اآلمال ،موجود حقيقة
راسخة ،ال نتوهمه وال نتخيله ..والزمن آت ال ريب في ذلك..

ح�سيب فا�ضل

نبيه الأعور

ت�سمّر امل�سافر يف مكانه ،وراح ين�صت بكل حوا�سه
لكالم مل ي�سمع ل��ه ن�ظ�يراً يف حياته ،ك� أ�ن��ه ف��رد واح��د
و�سط جمهرة كبرية تلتف حول ال�شيخ ،وتتلقف فحوى
خطبته بالقبول والثناء ،وانق�ضت ال�ساعات كالثواين،
ا�ستعاد بعدها امل�سافر قواه وحوا�سه ،ولكن على وجهه
ارت�سمت �إمارات الي�أ�س والإحباط ،ويف ذهنه دارت �أ�سئلة
كثرية مل يعرف لها جواباً.
ل�ق��د �أم���ض��ى امل���س��اف��ر ج � ّل ح�ي��ات��ه من�شغ ًال ب�ش�ؤونه
الب�سيطة ،ومنهمكاً ب�شجونه اخلا�صة ،واليوم تك�شفت
ل��ه �أم ��ور ،ع��ن حالة �أم�ت��ه امل�ق�ه��ورة ،مل تكن تظهر من
قبل على حقيقتها ،ومل يكن يدرك �أنها تخ�صه ،وتر�سم
م�سار حياته الآتية ،وم�صري �أبنائه من بعده.
عرف �أن الأمة مت ّر يف ع�صر التجهيل والإف�ساد يف

كل جماالت احلياة ،وهذا بحد ذاته مدعاة لل�صحوة
وال�ن�ه��و���ض ب�ع��د �أن ط��ال �أم ��د الغفلة وال���ض�ي��اع ،مل
ي�ستثن ال�شيخ �أحداً من خماطر ما و�صل �إليه �أبناء
الأمة من تدهور وانحطاط ،كلهم يف نظره �ضحايا،
�إم��ا غ��اف��ل� ،أو م�ضلل� ،أو م�غ��رور ،احل��اك��م واملحكوم،
الفقري واملي�سور ،املتمرد والقا�ضي ،اخلبيث والطيب،
املثقف واجلاهل.
ن��ا��ش��د اجل�م�ي��ع �أن ين�صتوا ل���ص��وت ال �ف ��ؤاد ،خم��زن
الأحكام والعرب ،و�أن يتفكروا �أين انتهى بهم زمانهم ،و�أن
يعيدوا النظر مبا �أو�صلهم �إىل ه��ذا املفرتق اخلطري،
كان امل�سافر ال يطيق الوعظ ،ولكن ال�شيخ اجلليل �أوقد
فيه ومي�ضاً من الفكر ،وزوده بكالم يقتدى ،فقرر �أن ال
يغر�س ر�أ�سه يف الرمال� ،أو ينكر فظاعة امل�شهد� :إذا دام

عهد التلمود ،ف�إن الآتي من الأزمان ال �شك �أق�صى من
املا�ضي و�أمرّ.
ا�ستعاد امل�سافر فطرته ،و�أراد �أن ي�ستدل على �سبل
اخلال�ص ،فالتفت نحو «املنرب» لعله ي�ستزيد من العلم،
ولكن ال�شيخ اختفى يف غم�ضة عني ،يف �أر���ض مك�شوفة
على م��د ال�ن�ظ��ر ،ف��راح ي�ح�دّث نف�سه :ه��ذه �إ� �ش��ارة لها
مغزى ،فقد �صادفت ال�شيخ متفرداً ي�صرخ يف واد �سحيق،
والآن �أ�صبحت �أنا الوحيد ،و�صرت ل�صوته �صدى.
ع��اد امل���س��اف��ر م��ن ح�ي��ث �أ� �س��رف يف خ�ط��ى ال�ضاللة
والتيهُ ،م��ردّداً ب�أعلى �صوته �آخر عربة �أطلقها ال�شيخ:
بالتفكّر والثبات ،وجرعة من الأمل ،يُقتحم امل�ستحيل،
وتُ�صنع املعجزات ،و�إال ال مف ّر من الهالك ،ال مفرّ ،ال
مفرّ ،ال مفرّ.

18

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

( العدد  )257اجلمعة  5 -ني�سان 2013 -

اقتصاد

رجـل مـسـلـم هــو األغـنـى عــالـمـيـــًا
ق� �دّم م��وق��ع متخ�ص�ص ب�ث�روات امل�شاهري،
قائمة لأغنى � 25شخ�صاً م��روا على تاريخ هذا
ال �ع��امل ،وت���ص��در ال�ق��ائ�م��ة امل�ل��ك مان�سا مو�سى
امل� ��ول� ��ود يف  1280م ��ن ال� �ق ��رن ال� ��راب� ��ع ع���ش��ر
امل �ي�ل�ادي ،واع �ت�بر م��ن أ�غ �ن��ى أ�غ�ن�ي��اء ال �ع��امل يف
التاريخ ،وقدرت قيمة ثروته ب�أنها ثالث مرات
�ضعف ثروة بيل غيت�س الذي علينا ن�سيانه من
الآن ،لأن املان�سا هو الرقم واحد يف العامل.
ل�ق��د ع��ا���ش ال��رج��ل الأغ �ن ��ى يف ال �ت��اري��خ يف
مايل قبل � 700سنة م�ضت ،ومتيز بكونه م�سلماً
متديناً وحمباً لن�شر الدعوة الإ�سالمية ،كما �أنه
يعد �أعظم و�أ�شهر زعماء القرون الو�سطى ،وقد
كان عاملاً ورع�اً �إىل جانب حنكته ال�سيا�سية ،ويف
ع�ه��ده ازده ��رت جامعة �سانكوري كمركز للعلم
يف �أف��ري�ق�ي��ا ،و��س��ع دول�ت��ه لت�ضم مناجم الذهب
يف غينيا ب��اجل�ن��وب ،ويف ع�ه��ده ��ص��ارت عا�صمته
متبكتو حمط القوافل التجارية عرب ال�صحراء
بال�شمال ،هذا ون�شر مو�سى الإ�سالم يف كافة �أنحاء
امرباطوريته ،و�سافر �إىل مكة لق�ضاء فري�ضة
احل��ج يف بعثة ت�ضم �آالف النا�س ومئات اجلمال
املحملة بالذهب والهدايا ،ووزع يف طريقه �إليها
�آالف� �اً م��ؤل�ف��ة م��ن �سبائك ال��ذه��ب ،خ�صو�صاً يف
ال�ق��اه��رة ،مم��ا ت�سبب يف ه�ب��وط أ���س�ع��ار ال��ذه��ب،
وعند عودته �أح�ضر معه عدداً من العلماء ،بينهم
مهند�س م�ع�م��اري أ���س�ه��م يف ب�ن��اء م�سجدي جاو
ومتبكتو القائمني �إىل يومنا ه��ذا ،وبعد وفاته
توىل ابنه مان�سا ماجان حكم الإمرباطورية.
�إذن ،فلن�ضع ثروات بيل غيت�س وكارلو�س �سليم
وغريهم من �أغنى �أغنياء العامل جانباً� ،إذ تبني �أن
الرجل الأغنى يف كل الأجيال هو املان�سا (�أو امللك)
كانكان مو�سى امللك العا�شر ململكة مايل القدمية،
والتي ت�سمى يف بع�ض امل�صادر «امرباطورية ملي»
والذي امتد حكمه لثالثني عاماً ،بد�أها عام 1307
وه��ي ذات ال�سنة التي اعتلى فيها �إدوارد الثاين
عر�ش بريطانيا كامللك احل��ادي ع�شر ،وانتهت يف
عام  .1337وقد �شهدت فرتة حكم املان�سا مو�سى
�أق�صى درجات االزدهار والنمو لتك االمرباطورية
الأفريقية ،والتي �أر�سى دعائمها «�سيندياتا» جد
املان�سا مو�سى ،وذل��ك بعد غ��زوه و�سيطرته على
االمرباطورية الغانية عام .1240
اهتمام عاملي
ق��ام املان�سا مو�سى بتو�سيع رق�ع��ة مملكة م��ايل،
وب�إحكام ال�سيطرة على النظام احلكومي واملايل
والتجاري فيها ،وجن��ح يف فتح م��دن مهمة مثل
مدينة «قاو» و«متبكتو» ،وم�ضى يف برنامج كبري
للبناء والتعمري� ،شيد املان�سا ق�صوراً فخمة يف
«تامبكتو» و«قاو» ،وبنى م�ساجد كبرية يف مناطق
وا�سعة من غرب �أفريقيا ،وبينما مل تكن هنالك
�أي جامعة يف �أوروبا يف تلك ال�سنوات ،فقد �أ�س�س
امل��ان���س��ا م��و��س��ى «��س��ان�ك��ور م ��ادرا� ��ش» �أي جامعة
�سانكور ،و�أت��ى لها بجمهرة م��ن العلماء ،و�أق��ام
ال�صالة ال�ضخمة امل�شهورة يف «نياين» قرب ديوانه
امللكي ،والذي و�صفه �أحد امل�ؤرخني الغربيني ب�أنه
«ن�صب جدير بالإعجاب ويخطف الأنفا�س».
حظي املان�سا مو�سى باهتمام عاملي ،وب�صيت
وا� �س��ع ،ع�ن��دم��ا ق��ام ب � ��أداء فري�ضة احلج عامي
 1324و ،1325وت �ل��ك ك��ان��ت � �س �ن��وات ع��ام��رة
ب��الإجن��ازات واالزده ��ار ،غ��دت فيها مملكة مايل

الكربى بغر�ض «اح�ت��واء» ذل��ك امل��د الإ�سالمي،
ولكن باءت تلك املحاوالت بف�شل ذريع.
ك��ذل��ك ،جن��ح املان�سا مو�سى يف �إي �ف��اد كثري
م��ن ط�لاب العلم للمغرب ،وب�ل��غ م��ن اهتمامه
بالتعليم �أن��ه عندما جن��ح يف �أ��س��ر ول��دي امللك
«قاو» كرهينتني �أن �أتى بهما لعا�صمته «نياين»
و�أحلقهما مبدر�سة يف بالطه امللكي.
وتتلخ�ص أ�ه��م إ�جن� ��ازات املان�سا مو�سى يف
�أنها تتمثل يف حكمه الطويل الذي متيز ب�شيوع
الأمن وال�سالم يف ربوع مايل ،ويف تنمية وترقية
ال�ت�ج��ارة واالق�ت���ص��اد وال�ت�ع�ل�ي��م ،وف ��وق ك��ل ه��ذا
وذاك يف جعل ا�سم «مايل» معروفاً يف كافة �أرجاء
امل �ع �م��ورة ،وق��د ع��رف��ت مملكة «م��ان���س��ا مو�سى»
باملكتبات ال�ضخمة واملدار�س اجلامعية وامل�ساجد
العريقة التي اتخذت �أ�سلوب بنائها من ال�شرق
¨ فاق بـيل غيتس وكــارلــوس سـلـيـم
الإ�سالمي ممزوجاً باحل�ضارة املحلية الأفريقية،
ف �ج��اءت من ��وذج� �اً رائ� �ع� �اً ل �ل �ع �م��ارة الإ� �س�لام �ي��ة
¨ ثـروته تقدر بــ  400مـليــار دوالر
ال �ف��ري��دة ،أ�م� ��ا اق �ت �� �ص��اد ال �ب�ل�اد ف��اع�ت�م��د على
الزراعة وعلى التجارة مبقاي�ضة امللح والب�ضائع
¨ منــاجــم الذهب في مـالـي بتصرفـه
م ��ن ال �� �ش �م��ال الأف ��ري� �ق ��ي ب��ال��ذه��ب وال �ف �� �ض��ة
وال �ع ��اج ،ان�ت���ش��ر � �س �ف��را�ؤه يف م���ص��ر و�أف��ري�ق�ي��ا.
مركزاً ح�ضارياً وجتارياً مهماً ،كانت رحلة ذلك رح�ل��ة حجه ت�ل��ك ،وا�ضطر لال�ستدانة مبعدل ت��ويف املان�سا مو�سى ع��ام  ،1337وخلفه ول��ده يف
امللك حلج بيت اهلل حدثاً فريداً تناقلته الأل�سن ،فائدة مرتفع جداً ليتمكن من العودة �إىل بالده ،حكم مملكة م��ايل ،بعد م��رور عامني على وفاة
فبح�سب رواي��ة امل ��ؤرخ الإ�سالمي العمري ،ف�إن علماً ب�أن املان�سا مو�سى مل يرتك �أمرياً �أو حاكماً املان�سا ،ظهر ا�سم «مايل» على اخلرائط الأوربية
املان�سا مو�سى بد�أ رحلة حجه من مايل يف قافلة ع�ل��ى ط ��ول الأم ��اك ��ن ال �ت��ي م��ر عليها يف رحلة للمرة الأوىل ،وق��د ق��ام ر��س��ام خ��رائ��ط �إ�سباين
مكونة من مئة بعري ،تنوء بحملها من الذهب حجه الطويلة من دون �أن ينفحه بهدية ذهبية ب��و��ض��ع � �ص��ورة ل�ل�م��ان���س��ا م��و��س��ى ع�ل��ى خريطة
اخل��ال ����ص ،وك��ان��ت ت��راف �ق��ه ح��ا��ش�ي��ة ك �ب�يرة من �ضخمة ،وبلغ من �ضخامة ما فرقه املان�سا من ر�سمها ،وعلى ر�أ�سه تاج ذهبي ،وهو جال�س على
اخلدم واحل�شم تقوم على خدمته ،وت�سهر على ذهب على النا�س �أن انخف�ضت قيمة الذهب يف عر�شه امللكي يحدق يف كتلة ذهبية يف ميناه ،وهو
يحمل يف ي�سراه �صوجلاناً ذهبياً.
راح�ت��ه ،وتلبي طلباته ،وتقدمت قافلة املان�سا م�صر انخفا�ضاً كبرياً.
قافلة من الرقيق بلغ تعدادها خم�سمئة عبد،
ثراء باذخ
التعليم والإ�سالم
يحمل كل منهم ع�صاة من الذهب اخلال�ص يبلغ
وزنها �أربعة �أرطال ،ورافقه من تابعيه ما ال يقل
م��ن ي�ق��ف ع�ل��ى ق���ص��ة ح �ي��اة امل��ان���س��ا مو�سى
رجع املن�سا مو�سى لبالده من احلج ممتلئاً
ع��ن �ستني أ�ل��ف رج��ل ي�ق��وم على خدمتهم اثنا
بروح �إ�سالمية جديدة متحم�سة ،وبرغبة فائقة وثرائه الباذخ وكرمه املفرط يف دولة اليوم ،تعد
ع�شر �ألفاً من اخلدم.
�أينما ح��ل ك��ان املن�سا مو�سى يعطي هدايا يف «تنقية» الإ�سالم وبعثه وتقويته ،كان ذلك مما من �أفقر دول العامل ي�صاب بالفخر واخليبة يف
م��ن ال��ذه��ب ل�ل�ف�ق��راء وامل�ح�ت��اج�ين ع�ل��ى �سبيل �أزعج الأمري الربتغايل هرني ،فقام ب�إيفاد عدد �آن ..منبع الفخر يف ك��ون ه��ذا امللك الأفريقي
ال�صدقة �أو الزكاة؛ �إحدى �أركان الإ�سالم� ،أنفق من امل�ستك�شفني �إىل �ساحل غرب �أفريقيا لإيجاد امل�سلم من �أغنى �أغنياء العامل على مر الع�صور،
ذل��ك املان�سا املح�سن ك��ل م��ا حمله م��ن ذه��ب يف مم��ر �أو مم��رات ع�بر �أفريقيا جنوب ال�صحراء �إذ بلغت ثروته  400مليار دوالر �أمريكي ،وفقاً
لقائمة «�أغ�ن��ى � 25شخ�صاً ع�بر ال�ت��اري��خ» ،لكن
�شعور اخليبة ي�ت��أت��ى م��ن ال��و��ض��ع امل ��زري ال��ذي
مت��ر ب��ه م��ايل ال�ي��وم م��ن فقر وج��وع وا�ضطراب
�سيا�سي.
بعد وف��اة «مان�سا م��و��س��ى» ع��ام  ..1331مل
يح�سن ورثته �إدارة ثروته و�أنفقوا ج��زءاً كبريا
منها يف احل ��روب الأه�ل�ي��ة واجل�ي��و���ش ال�غ��ازي��ة،
وفقاً ملا ذكرته الروايات التاريخية ،والآن مايل
هي من �أفقر ال�شعوب الأفريقية ،ولكنها حتتوي
على كنز ثمني يحاول العلماء العثور عليه ،وهي
الكتب التي ج��اء بها مان�سا واحتفظ ببع�ضها
�أه��ل القرية �إىل الآن يف �أغلفة من اجللد �أو يف
الكهوف ويف �صناديق حتت الأر�ض.
واجل��دي��ر ذك��ره� ،أن امللك ك��ان ط��وال رحلته
مي �ن��ح ك��ل ب�ل�اد مي��ر ب �ه��ا ��س�ب��ائ�ك�اً م��ن ال��ذه��ب
وا�ستمر يف منح عطاياه وهداياه حتى و�صل �إىل
مكة املكرمة و�أدى فري�ضة احلج فيها ثم رجع
ب��اجل �م��ال ،ولكنها مل ت�ك��ن ف��ارغ��ة ،ب��ل حمملة
ا بالذهب
ب��ال�ك�ت��ب� ،أي أ�ن ��ه ك��ان ي��رح��ل حم�م�ل ً
ويرجع �إىل دياره بكنوز الكتب.

هنا مرت�ضى
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ثقافة
جـهـــود اللغـوييــن فــي الـتــراث

الدكتور عبد العزيز مطر نموذجًا ()2/2
د .ليلى خلف السبعان  /كلية اآلداب /جامعة الكويت
عر�ض مادة الكتاب

واخلا�صة على اخلط�أ.
ّ
ّ
ال�صواب
وال �ت��ي ر ّد ف�ي�ه��ا ب�ع����ض الأل �ف��اظ
ال�ع��ام�ي��ة �إىل أ���ص�ل�ه��ا الف�صيح ،وق��د
بلغت ن�سبة ه��ذا امل��و��ض��وع  ٪66من
جم �م��وع أ�ب� � ��واب ال �ك �ت��اب مب ��ا ي �ع��ادل
ثالثة وثالثني باباً.

وقد تعر�ض يف الكتاب لت�صريف
وا�شتقاق ،و�أغ�لاط �أهل االخت�صا�ص
م��ن ق � �رّاء ال� �ق ��ر�آن ،و أ�ه� ��ل احل��دي��ث،
والطّ ب وغريهم ،كما �أن�صف العامة
م��ن ال� ّن��ا���س أ�ح �ي��ان �اً ،وخ��طّ � أ� اخلا�صة
�أحياناً �أخرى ،بالإ�ضافة �إىل ال�شواهد
ال���ش�ع��ري��ة ،والأم� �ث ��ال ال�ع��رب�ي��ة التي
د ّع �م��ت م��ا ّدت��ه ال�ع�ل�م� ّي��ة وزاد أ�ب��واب �اً
م�ستطرفة ونتفاً م�ستملحة ،و�أ�صو ًال
يقا�س عليها ليكون ال�ك�ت��اب تثقيفاً
لل�سان وتلقيحاً للجنان ،وبلغت �أبواب
الكتاب خم�سني باباً ،هي:
 -1باب الت�صحيف.
 -2باب التبديل.
 -3ب � ��اب م ��ا غ� �ّي���رّ وه مل ��ن الأ�� �س� �م ��اء
بالزّيادة.
 -4ب� ��اب م ��ا غ �ّي���رّ وه م ��ن الأ� �س �م ��اء
بالنّق�ص.
 -5باب ما جاء �ساكناً فحرّكوه.
 -6باب ما جاء متحرّكاً ف�أ�سكنوه.
 -7ب � ��اب م� ��ا غ � �ّي���رّ وا ح ��رك ��ات ��ه م��ن
الأ�سماء.
 -8ب � ��اب م� ��ا غ � �ّي���رّ وا ح ��رك ��ات ��ه م��ن
الأفعال.
 -9ب � ��اب م ��ا غ� �ّي���رّ وه م ��ن الأف � �ع ��ال
بالزيادة.
 -10ب� ��اب م ��ا غ �ّي��رّ وه م ��ن الأف� �ع ��ال
بالنّق�ص.
 -11باب ما غيرّ وه بالهمز �أو تركه.
 -12باب ما غيرّ وه بالت�شديد.
 -13باب ما غيرّ وه بالتّخفيف.
 -14ب� ��اب م ��ا غ �ّي���رّ وه م ��ن أ�� �س �م��اء
الفاعلني واملفعولني.
 -15ب��اب م��ا غ�ّي�رّ وا ب�ن��اءه م��ن أ�ن��واع
خمتلفة.
 -16باب ما أ�نّثوه من املذكّر.
 -17باب ما ذكّروه من امل�ؤنث.
 -18ب��اب م��ا يجوز ت��ذك�يره وت�أنيثه
وهم ال يعرفون فيه غري �أحدهما.
 -19باب غلطهم يف الت�صغري.
 -20باب غلطهم يف الن�سب.
 -21باب غلطهم يف اجلموع.
 -22ب ��اب م��ا ج ��اء ج�م�ع�اً ف�ت��وه� ّم��وه
مفرداً.
مم��ا ال يجوز
 -23ب��اب م��ا أ�ف � ��ردوه ّ
مم ��ا ال ي�ج��وز
إ�ف� � ��راده ،وم ��ا ج�م�ع��وه ّ
جمعه.
 - 24باب يف �أنواع �شتّى .
 -25باب ما و�ضعوه غري مو�ضعه.
 -26ب��اب ما ج��اء ل�شيئني �أو لأ�شياء
فق�صروه على واحد.
 -27باب ما جاء لواحد ف�أدخلوا معه
غريه.

املتخ�ص�صني� :أورده��ا
ّ
ج� -أخطاء
ابن مكّي يف �ستة �أبواب بن�سبة قدرها
 ٪12من جمموع �أبواب الكتاب� ،ضمت
ما يلي:
• الباب  :35غلط قرّاء القر�آن.
• الباب  :36غلط �أهل احلديث.
• الباب  :37غلط �أهل الفقه.
• الباب  :38غلط �أهل الوثائق.
• الباب  :39غلط �أهل الطّ ب.
• الباب  :40غلط �أهل ال�سّ ماع.

 -28باب ما جاء فيه لغتان فرتكوهما
وا�ستعملوا ثالثة ال جتوز.
 -29ب ��اب م��ا ج ��اء ف�ي��ه ث�ل�اث لغات
فرتكوهن وا�ستعملوا رابعة ال جتوز.
 -30باب ما غلطوا يف لفظه ومعناه.
 -31ب ��اب م��ا ت�ن�ك��ره اخل��ا� ّ��ص��ة على
العامّة ولي�س مبنكر.
 -32ب ��اب م ��ا خ��ال �ف��ت ال �ع��ا ّم��ة فيه
اخلا�صة وجميعهم على غلط.
ّ
 -33باب ما جاء فيه لغتان ا�ستعمل
العامة �أف�صحها.
ال�صواب
 -34باب ما فيه العامة على ّ
واخلا�صة على اخلط�أ.
ّ
 -35باب غلط قرّاء القر�آن.
 -36باب غلط �أهل احلديث.
 -37باب غلط �أهل الفقه.
 -38باب غلط �أهل الوثائق.
 -39باب غلط �أهل الطبّ .
 -40باب غلط �أهل ال�سّ ماع.
 -41باب ما يجري من �ألفاظ النّا�س
وال يعرفون ت�أويله.

 -42باب ما ت أ�وّلوه على غري ت�أويله.
 -43باب من الهجاء.
 -44ب��اب ح ��روف ت�ت�ق��ارب �ألفاظها
وتختلف معانيها.
 -45ب��اب ح ��روف ت�ت�ق��ارب �ألفاظها
وتت�ضا ّد معانيها.
 -46ب ��اب ح� ��روف ت�ت�ف��ق يف امل �ب��اين
وتتقارب يف املعاين.
 -47باب عالمات ترفع الإ�شكال من
حروف متقاربة الأ�شكال.
 -48باب يف �ض ّد الذي قبله.
 -49ب ��اب م��ا ي �ك��ون ف�ضيلة ل�شيء
ورذيلة لغريه.
 -50ب ��اب م��ا ظ��اه��ر ل�ف�ظ��ه خمالف
ملعناه.
وكان تق�سيم الدكتور عبد العزيز
مطر ملو�ضوعات الكتاب �إىل ما يلي:

احل��روف التي وق��ع فيها التّ�صحيف
ت��رت�ي�ب�اً ه�ج��ائ�ي�اً م�ث��ل ال �ت��اء وال �ث��اء،
احلاء واخلاء ،الدّال والذّال وغريها،
واملالحظ أ�نّه مل يتّبع �أيّ ترتيب بني
الكلمات املن�ضوية حتت هذه الف�صول،
وبلغت ن�سبته  ٪02من جمموع �أبواب
الكتاب الذي يعادل باباً واحداً.

واخلا�صة :لقد
ّ
ب  -حلن العامّة
�أفا�ض ابن مكّي يف احلديث عن حلن
ال�ع��ا ّم��ة واخل��ا� ّ��ص��ة م��ن أ�ه ��ل �صقلية،
حيث إ�نّه جمع بينهما يف �أغلب الأبواب،
والتي بلغ عددها ت�سعة وع�شرين باباً،
ما عدا يف الأربعة التالية:
• الباب  :31ما تنكره اخلا�صة على
العامة ولي�س مبنكر.
• الباب  :32ما خالفت العامة فيه
اخلا�صة وجميعهم على غلط.
ّ
أ�  -ال� ّت���ص�ح�ي��ف :ب� ��د�أه بحديث • ال �ب��اب  :33م��ا ج��اء ف�ي��ه لغتان
النبيّ �صلّى اهلل عليه و�سلّم ا�ستئنا�ساً ا�ستعمل العامّة �أف�صحهما.
وت�ب�رك� �اً،ور ّت ��ب م � ��وادّه ع �ل��ى أ�� �س��ا���س • ال�ب��اب  :34م��ا فيه العامّ ة على

د -ثقافة لغوية عامّة :وقد بلغت
ن�سبتها  ٪12م��ن جم �م��وع الأب� ��واب
«تت�صل مبا ق�صد �إليه امل ؤ�لّف من جعل
كتابه تثقيفاً لل�سان تلقيحاً للجنان»،
وت�شتمل على الأبواب التالية:
• الباب  :41ما يجري من �ألفاظ
النّا�س وال يعرفون ت�أويله.
• الباب  :42ما ت��أ ّول��وه على غري
ت�أويله.
• ال � �ب� ��اب  :44ح� � ��روف ت �ت �ق��ارب
�ألفاظها وتختلف معانيها.
• ال � �ب� ��اب  :45ح� � ��روف ت �ت �ق��ارب
�ألفاظها وتت�ضا ّد معانيها.
• الباب  :46حروف تتفق يف املباين
وتتقارب يف املعاين.
• الباب  :47عالمات ترفع الإ�شكال
من حروف متقاربة الأ�شكال.
ه � �ـ -ق ��واع ��د ال �ك �ت��اب��ة ال �ع��رب �ي��ة:
خ�ص�ص لها اب��ن مكّي ال�ب��اب الثالث
ّ
والأربعني (من الهجاء) وهو موجه
للخا�صة من النّا�س ودار�سي العربيّة،
ّ
وميثّل ن�سبة قدرها  ٪2من جمموع
�أبواب الكتاب.
و -ثقافة عامّ ة غري لغوية :وقد
ان�ضوت حتت الأبواب التالية:
• الباب  :24يف �أنواع �شتى.
• الباب  :50ما ظاه ُر لفظه خمالفٌ
ملعناه.
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ال� �ب ��اب  :49ما
يكون ف�ضيلة لل�شيء ورذيلة لغريه،
وهو من الأب��واب امل�ستطرفة والنّتف
امل�ستملحة التي �أ�شار �إليها ابن مكّي
يف مقدّمة كتابه.
من م�ؤمتر «اللغة العربية ..من
خم� ��اط� ��ر اجل � �م � ��ود �إىل ت ��داع� �ي ��ات
التجديد»
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عــــــــــالـــــــــم الـــمــــــــــــرأة

أوالدك بحاجة إليك أكثر من أي شيء آخر

األمومة ..سعادة ووقاية من األمراض
األمومة غريزة رائعة تحتل
المركز األول من أولويات حواء،
وه��ي م��ا يجعل األم ينبوعًا
للحنان وااله��ت��م��ام ،ألنها
ببساطة تمتلك أسمى معاني
الوجود التي تجعلها تتحمل
آالم الحمل وال���والدة وتعب
التربية والسهر على راحة
أبنائها بحب ،من دون كلل أو
ملل.

الأم��وم��ة أ�ح��د احلكَم الإلهية التي
ف�ل�ا � �ش��ك �أن ع��اط �ف��ة الأم ��وم ��ة التي لديها �أطفال تكون الأقل �شعوراً
و�أو��ض�ح��ت ال��درا��س��ة �أن الأم��وم��ة
منحها للمر�أة ،و�أثبت العلم �أن للأمومة يف م�ظ�ه��ره��ا وج��وه��ره��ا ه��ي عاطفة مب�شاكل يف ال�صحة العقلية.
تزيد من ذك��اء الن�ساء ،و�أن الإجن��اب
فوائد عديدة ،وي�صف اخلرباء الأمومة حب تتخطى حواجز العقل واملنطق،
و أ��� �ش ��ارت درا� �س ��ة �أخ� ��رى �إىل �أن ي�ؤدي �إىل انخفا�ض م�ستويات بروتني
ب�أنها �شعور مركب يتج�سد يف خ�برات فالأم لديها مقدرة فائقة على احل�س الأم��وم��ة ق��د ت��زي��د م��ن ذك��اء الن�ساء« ،امبلويد» يف املخ، وهو بروتني مرتبط
ومم��ار��س��ات عقلية تت�ضمن �أحا�سي�س املرهف ،وقد منحها اهلل تبارك وتعاىل وت �� �س��اع��د يف ال��وق��اي��ة م��ن الإ� �ص��اب��ة بظهور «الزهامير» لدى الب�شر.
دافئة تكون موجهة نحو �أبنائها.
ق� � ��درات ع �ل��ى ال �ع �ط ��اء ،ح �ي��ث ت��وج��د بخرف ال�شيخوخة ،وذلك من خالل
و�أف� � ��اد ب��اح �ث��ون خم �ت �� �ص��ون ب� ��أن
كما ي�شري اخل�براء �إىل �أن �أعظم رابطة روحية قوية تربطها ب�أوالدها. �إمداد املخ بهرمونات واقية.
الرجال العازبني و�أولئك املحرومني
و أ�ن�ق��ى من��وذج للعالقات االجتماعية
و�أك � � ��دت �أح� � ��دث ال ��درا� � �س ��ات �أن م��ن الإجن� ��اب �أك�ث�ر ع��ر��ض��ة ل�ل��وح��دة
تزيد الذكاء
هي العالقة بني الأم و�أبنائها ،فهي
الأمومة واحلمل والإجناب ت�ؤدي �إىل والإ� �ص��اب��ة ب��امل��ر���ض بن�سبة أ�ك�ب�ر من
تعطي بال حدود ،تعطيهم من كيانها
تغيريات �إيجابية يف ه��رم��ون��ات املخ، ن�ظ��رائ�ه��م م��ن الإن� � ��اث ،ووج � ��دوا �أن
وك �ي�ن��ون �ت�ه��ا ح �ب �اً وح� �ن ��ان� �اً ،وت�ت�ج�ل��ى
ت�ل�ع��ب الأم ��وم ��ة دوراً ك �ب�ي�راً يف ك�م��ا ت � ��ؤدي ب��دوره��ا �إىل ح�م��اي��ة الأم الرجال كبار ال�سن من العازبني غري
هذه العالقة يف الت�ضحية واالنتماء حماية امل��ر�أة من الأم��را���ض ،و�أثبتت من العديد من �أم��را���ض ال�شيخوخة املتزوجني ،وممن حرموا من الأوالد،
الوجداين والعاطفي الرفيع.
درا� �س ��ة ح��دي �ث��ة� ،أن امل � ��ر�أة امل�ت��زوج��ة املدمرة، و�أهمه ا «الزهامير».
يعانون من الك�آبة والوحدة مبعدالت
�أع� �ل ��ى م ��ن ال �� �س �ي��دات امل �� �س �ن��ات غري
املتزوجات.
ِ
أنــت وطــــــفــــــــــلــك
وي ��رى ه � ��ؤالء يف درا� �س ��ة ُن���ش��رت
م�ؤخراً �أن احلالة االجتماعية للرجل
الأعزب� ،أكرث ت�أثرياً على حياته عند
خمس كلمات احذري أن تقوليها لطفلك
تقدمه يف ال�سن مما لو كان حمروماً
ت�ق��وم تربية الطفل ال�سليمة على �أ��س����س معيّنة ت�ضمن وتعدم ثقتهم ب�أنف�سهم.
من الأطفال.
للوالدين �صحّ ة م�سار �أخالق �أطفالهم ،ومن هذا املنطلق ،ف�إن  -5تكرار «ال» :تولّد تلك ال �ـ«ال» املتكرّرة عند الطفل �ضعفاً
البداية تقع على كاهل الوالدين وطرق حوارهم مع �أبنائهم ،وخوفاً من ال�شيء ،وعدم املحاولة من �أجل التفوّق والنجاح،
�أكرث �شجاعة
حيث ين�صح العديد م��ن االخت�صا�صيني النف�سيني الآب��اء �أن ل��ذا يُن�صح با�ستبدال ه��ذه الكلمة بعبارات �أ�شبه بالن�صائح،
يكونوا حري�صني على خماطبة �أبنائهم ،ملا لها من �أثر �إيجابي يطغى عليّها احلب واحلنان ،مثل «�أعتقد �أن هذه الطريقة
كما ك�شفت درا�سة حديثة �أجرتها
على نف�سياتهم ،فمث ًال تلك الكلمات احلنونة ال�صادرة من الأم لي�ست الأن�سب»� ،أو «ميكنك جتربة هذه» �أو «فكّر �أكرث».
ج��ام �ع��ة ري �� �ش �م��ون��د الأم�ي�رك� �ي ��ة� ،أن
جتنُّب الوالدين ملثل هذه الكلمات ي�ضمن لهما تن�شئة
حتفّز الطفل وت�شعره باحلب ،كما �أن لتلك الكلمات املُوجّ هة
الأمومة جتعل الإناث �أهد�أ �أع�صاباً يف
برقة من الأب �إىل طفله ت�أثرياً �إيجابياً وم�شجعاً على �إطالق �سليمة لنف�سيّات و�سلوكيات �أطفالهما ،لذا عليهما �أن يكونا
مواجهة ال�ضغوط و�أكرث �شجاعة.
ق��دوة ل�ه��م ،وم���ص��دراً ل��دع��م و�صقل �شخ�صياتهم ،ومنبعاً
العنان للعقل.
و�أو� �ض �ح��ت ال��درا� �س��ة �أن احل�م��ل
هنالك
إن
�
�
ف
ؤذي،
�
�
�
مل
وا
ال�سلبي
�لام
ك
�
ل
ا
إىل
�
بالن�سبة
�أم��ا
ُلفة.
ل
أ
وا
ّة
ب
املح
للم�شاعر
وخربة التعامل مع الن�سل تنتج خماً
العديد من الكلمات التي على الآباء االبتعاد عنها� ،إذ ي�ؤكد
�أك�ث�ر ق ��درة ع�ل��ى ال �ت �ك � ّي��ف ،وه ��ذا ما
علم النف�س على خم�س كلمات يجب االمتناع عن ا�ستخدامها
يجعله �أقل ت�أثراً باخلوف وال�ضغوط
عند احلديث مع �صغارهم ،وهي:
ب�صفة عامة.
� -1أنت غبي :ت�ؤثر هذه الكلمة على نف�سية وتربية الطفل
وقد �أجرى الباحثون اختباراً على
ب�شكل كبري ،فهي تنق�ص من �ش�أنه �أمام �أقرانه ،وقد تتطور
الفئران� ،إال �أنهم يقولون �إن النتائج
احلالة �إىل عُقدة نف�سية.
قد تنطبق على احليوانات الأخ��رى،
عند
الكلمات
�ذه
�
ه
مثل
تبني
�ن:
�
ع
 -2كلمات ال���س��بّ �أو ال�ل�
و�إناث اجلن�س الإن�ساين �أي�ضاً.
لالحرتام.
قابلة
وغري
الطفل �شخ�صيّة مهزوزة
و�أك��د الباحثون �أن إ�ن��اث الفئران
 -3متنّي امل��وت للطفل :تُ�شعر ه��ذه العبارات امل�ؤملة الطفل
ال�لات��ي ل��دي�ه��ن ول�ي��د �أو أ�ك�ث�ر يبدو
باحل�سرة وكرهه لذاته ،وقد تدفع به �إىل التفكري باالنتحار.
ع �ل �ي �ه��ن ال� �ق� �ل ��ق ب �ن �� �س �ب��ة أ�ق � � ��ل ع�ن��د
� -4أنت ك�سول �أو �شخ�ص غري نافع :تُع ّد مثل هذه العبارات
�ث ��ارة ،م �ق��ارن��ة ب � إ�ن��اث
ت�ع��ر��ض�ه��ن ل�ل� إ
�أخطر ما قد يوجهه الآباء لأطفالهم ،فهي حتبط عزميتهم
ال �ف �ئ��ران ال�لات��ي مل ي �ل��دن ،وع�ن��دم��ا

در�سوا �أخماخهن اكت�شفوا ن�شاطاً �أقل
يف مراكز اخلوف عند الأمهات.
وقد �أظهرت درا�سة �أن هرمونات
احل �م��ل ت �غ��ذي خ�لاي��ا امل ��خ امل���س��ؤول��ة
عن التعلم والتذكر ،وحققت �أمهات
ال�ف�ئ��ران نتائج �أف�ضل م��ن �أخواتهن
العذارى ،يف اختبار املتاهة املخ�ص�ص
للفئران ،واكت�شفت الدرا�سة اجلديدة
�أن أ�م�ه��ات ال�ف�ئ��ران ل�سن فقط �أك�ثر
مهارة� ،إمنا �أهد�أ و�أ�شجع.
�سالمة العظام
ومن ناحية �أخ��رى� ،أثبتت درا�سة
طبية جديدة �أن �إجناب الأطفال يفيد
�صحة امل� ��ر�أة ،وي�ح��اف��ظ على �سالمة
عظامها وقوتها.
وق��د وج��د الباحثون يف درا�ستهم
ال �ت��ي أ�ج��ري��ت ع�ل��ى �أك�ث�ر م��ن ع�شرة
�آالف �سيدة� ،أن خطر الإ�صابة بك�سور
الأف� �خ ��اذ م���س�ت�ق�ب�لاً ،ك ��ان �أق� ��ل عند
لا واح��داً
الن�ساء ال�لات��ي �أجن�ب�ن ط�ف� ً
ع �ل��ى الأق � ��ل ،م �ق��ارن��ة م��ع ال���س�ي��دات
بال إ�جن��اب ،وكلما ك��ان ع��دد الأطفال
امل�ن�ج�ب�ين �أك�ث�ر ،ك��ان الأث ��ر ال��وق��ائ��ي
لذلك �أقوى و�أكرب.
و�أو�ضح العلماء يف مركز «قي�صر
ب�يرم��ان�ي�ن��ت» ل�ل�ب�ح��وث ال���ص�ح�ي��ة يف
�أوري �ج��ون� ،أن على ال�سيدات الالتي
يفكرن يف عدم الإجن��اب �إع��ادة تنظيم
حياتهن والتفكري يف ا�ستغالل �سنوات
احل �م��ل والإجن� � ��اب ،الت �خ��اذ خ�ط��وات
�إيجابية ت�ضمن لهن عظاماً قوية يف
حياتهن الالحقة.
والح � � ��ظ اخل � �ب� ��راء �أن ف�ح����ص
ال�ك�ث��اف��ة امل�ع��دن�ي��ة للعظام امل�ستخدم
كمقيا�س لقوتها مل ي�ساعد يف تقدير
خطر الك�سور عند ال�سيدات الالتي
مل ينجنب.

رمي اخلياط
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ّ
«الجنارك» ..معقم للجسم وطارد لألمراض

مع قدوم ف�صل الربيع من كل عام ،خ�صو�صاً بع�ض ر ّب��ات البيوت املاهرات عملن على تخليله
بعد منت�صف �شهر ني�سان وحتى منت�صف �شهر ب�شكل متقن ،بحيث ان�ضم اجلنارك املخلل �إىل
حزيران ،ينتظر النا�س ،خ�صو�صاً الفتيات ،بكثري العديد من ثمار الفاكهة التي يخلّلنها ،وبات
ال يف �أوان زجاجية مغلقة يف �أي وقت
م��ن اللهفة انت�شار ثمار «اجل �ن��ارك» اخل�ضراء يباع خمل ً
اللون على عربات الباعة اجلوالني ،ليت�سابقوا من العام ،ومعلوم �أن جناح تخليله يعتمد على
على ت�ن��اول�ه��ا ،ب��ل يتباهى بع�ضهم يف أ�ح��ادي�ث��ه ق���س��اوت��ه وح�م��و��ض�ت��ه ،ول�ي����س ح�ج�م��ه� ،إذ ميكن
ب � أ�ن��ه مت � ّك��ن م��ن � �ش��راء ث �م��ار اجل �ن��ارك بحجم تخليل اجل�ن��ارك ذي احلجم الو�سط والكبري،
ال مع تخليله.
ك�ب�ير ،ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ��س�ع��ره��ا امل��رت �ف��ع ،وكما لكن �سيتغري مذاقه قلي ً
يت�سابق ع�شاق اجل�ن��ارك ل�شرائها ،ف ��إن الباعة
يرى الباحثون والأطباء �أن للجنارك العديد
ه��م ب��دوره��م ي�ت���س��اب�ق��ون الق�ت�ن��ائ�ه��ا ،لعر�ضها من الفوائد ال�صحية والغذائية ،فهو غني باملاء
�أمام دكاكينهم مبختلف �أحجامها ،ويعر�ضونها والألياف الغذائية وم�ضادات الأك�سدة وفيتامني
ب�شكل متميز للفت نظر امل�ت��ذوق�ين للجنارك،
م��ع حر�صهم على وج��ود ال��وع��اء املمتلئ مبلح
الطعام الناعم على �أحد جوانب عربتهم ،حيث
ير�شونه على اجلنارك لزيادة لذة مذاقه ،ويبيعه
البائعون الثابتون يف دكاكينهم مبختلف الأوزان،
وح�سب طلب الزبون ،ف�إن الباعة يبيعونه على
عرباتهم ع��ادة ب� ��أوزان قليلة (ال تتعدى مئتي
غرام) للزبون ،وال�سبب هنا �أن �أغلب زبائن باعة
ال�ع��رب��ات ه��م م��ن ال�ع��اب��ري��ن وامل�ت���س��وق�ين ،حيث
يتناولونه مع امللح وهم يتم�شون يف الطرقات.
اجل �ن ��ارك ال ��ذي ُي�ع�ت�بر �أح ��د أ�� �ص ��ول ث�م��ار
اخل ��وخ ،و ُي�ق�ط��ف ع��ادة بلونه الأخ���ض��ر قبل �أن
يتحول �إىل خوخ بطعمه احلام�ض ،يقبل الكثري
من النا�س على تناوله ،وح�سب الباعة واملهتمني،
ف ��إن الن�ساء والفتيات ال���ش��اب��ات ،ب�شكل خا�ص،
هن الأك�ثر �إقبا ًال على �شراء وتناول اجلانرك،
ب�سبب حمو�ضته التي متنحهن �شعوراً باحليوية
والن�شاط ،ولذلك يتناولنه يف �أي وقت من النهار
وامل�ساء ،فيما يف�ضل الرجال تناوله مرة واحدة
فقط مع طبق الثمار امل�سائي.
وعلى ال��رغ��م م��ن �أن اجل�ن��ارك ال يُ�ستخدم
�سوى كفاكهة مو�سمية ولأ�سابيع قليلة ،حيث
يتحول م��ذاق��ه احلام�ضي بعد ذل��ك �إىل م��ذاق
حلو م��ع تغيرّ يف لونه م��ن الأخ�ضر �إىل اللون
الأ�صفر ،ف�إنه ع��ادة ي�ؤكل مع امللح ال��ذي يكمل
مذاقه اللذيذ ،فيما ال ميكن تناوله بامللح بعد �أن
مييل طعمه للحالوة ،وعلى الرغم من ذلك ف�إن

طــريـقـة اللعـب

تو�ضع الأرق��ام من � 1إىل  9عامودياً و�أفقياً
على �أن ال يتكرر الرقم يف �أي اجتاه عامودي
كان �أو �أفقي
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« ،»Cوامل � �ع� ��ادن ،ك��ال �ب��وت��ا� �س �ي��وم وامل��اغ �ن �� �س �ي��وم ال�ه���ض�م��ي م��ن امل���ش�ك�لات ال���س��رط��ان�ي��ة ،ب�سبب
والفو�سفور ،ولذلك ف�إن اجلنارك يُعترب «�سناكاً» حم �ت��واه��ا م��ن الأل� �ي ��اف ال �غ��ذائ �ي��ة وم �� �ض��ادات
�صحياً ل��ذي��ذاً ي��ؤك��ل ب�ين ال��وج�ب��ات ،ب�سبب قلة الأك �� �س��دة ،وم ��ن ف��وائ��ده��ا أ�ي �� �ض �اً �أن �ه��ا حت�سّ ن
حم�ت��واه م��ن ال��وح��دات احل��راري��ة وال�سكريات ،امل��زاج وت�شعر بال�سعادة واحليوية ،ب�سبب وجود
لكن مع االنتباه �إىل عدم الإكثار من ر�ش امللح املغن�سيوم ،وت�ضبط ال�ضغط ال�شرياين ملحتواها
عليه ،للمحافظة على قيمته الغذائية ،وجتنباً من البوتا�سيوم ،كما �أنها م��درّة للبول ومفيدة
لت�أثريات امللح ال�سلبية على ال�صحة.
للوقاية من �أمرا�ض الكلى.
�أم��ا فوائد ثمار اجلنارك ،فهي �أنها حت�سّ ن
وين�صح الباحثون بعدم الإف��راط يف تناول
ال�شهية ،وتن�شط عملية اله�ضم ،وتعزز املناعة ،اجل �ن��ارك ،لأن ��ه ق��د ي�سبب االن��زع��اج اله�ضمي
كما أ�نّها تلينّ الأمعاء وتنظّ فها من الف�ضالت ،والإ��س�ه��ال ،ب�سبب حمتواه الكبري من الألياف
وب��ال �ت��ايل ت �ك��اف��ح الإم� ��� �س ��اك ،وحت �م��ي اجل �ه��از الغذائية.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

�أفــقــي
 1ممثل �سوري
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 3مت�شابهان  /نزيف االنف4ا�سم ذكر  /ن�صف ارجع

 5ل� �ت� �ف� ��� �س�ي�ر امل� � �ع� � �ن � ��ى و
اال� �س�ت�ر� �س ��ال  /ك �ل �م��ة الي
مبعرثة
 6كلمة لالطراء معكو�سة
 7ل�ل�ت�ع��ري��ف � � /ض��د ي��ا���س
معكو�سة
 8مل�س �شيء بيده  /واح��د
باالنكليزي  /عك�س امين
 9ل �ل �ن��داء  /اك�ب�ر دول� ��ة يف
العامل م�ساحة
 10ا�سم جهاز ر�صد الزالزل
عـــامـــودي
� � 1س �ن��ة  /م��دي �ن��ة اث��ري��ة
�سورية
 2كلمة جوهر معكو�سة /
حمى �شيئ ما
 3م��ن اال��س�م��اء اخلم�سة /
نعم باالجنبي
 4اغ�ن�ي��ة ل��را��ش��د امل��اج��د /
لل�س�ؤال باالجنبي
 5م � ��ن اخ� �ت� ��رع امل �� �ص �ب��اح
الكهربائي6للتمني  /ن�صف
روعة

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

 7اق �� �ص��ر ن �ه��ر يف ال� �ع ��امل  /ك �ل �م��ة اخ ��رى
للموبايل معكو�سة
 8امل  /القمار
 9عمر  /ا�سم زوجة فرعون
 10ولد بالغ  /حيوان �صغري معكو�سة
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هل نفد وقود بوكير وأصبح
التجديد ضرورة لمنتخب لبنان؟
عاد اللبنانيون �إىل �أر�ض الواقع ،وان�صرفوا جمدداً
�إىل همومهم اليومية ،بعد �أن تعلقوا ب�آمال كرة القدم
ل��وق��ت ل�ي����س ب�ق���ص�ير ،وحت ��دي ��داً م�ن��ذ ب ��دء املنتخب
اللبناين خو�ض مناف�سات ال��دور احلا�سم لت�صفيات
ك�أ�س العامل ،حيث ر�أت �شريحة كبرية من اجلماهري
ب�أن امل�ستحيل �صار ممكناً ،خ�صو�صاً بعد االنت�صارات
املدوية على ا إلم��ارات والكويت وعلى التنني الكوري
اجلنوبي يف بريوت.
وب�إمكان �أي �إن�سان عادي �أن يلم�س خيبة الأمل يف
ال�شارع املحلي ،حيث احلديث عن املنتخب م�صحوب
ب�ن�برة �إح �ب��اط ،رمب��ا ال تنف�صل ع��ن خ�ي�ب��ات �أخ��رى
للبنانيني ،يف هذه الأيام ،معي�شياً و�أمنياً واجتماعياً.
ال �ب �ع ����ض ح � ّم��ل امل� � ��درب ث �ي��و ب��وك�ي�ر م �� �س ��ؤول �ي��ة
اخل�سارة ،والبع�ض الآخر حت�سر على الهدف ال�سهل
ال��ذي ه��ز ��ش�ب��اك احل��ار���س ع�ب��ا���س ح���س��ن ،يف ح�ين ال
تزال عالمات الده�شة واال�ستغراب على الوجوه بعد
قرار ر�ضا عنرت اعتزال اللعب دولياً ،يف توقيت �صعب
بالن�سبة مل�سرية املنتخب.
ويحتل احلديث عن الإدارة الفنية للمنتخب حيزاً
وا�سعاً م��ن اجل��دل ال��دائ��ر حالياً ،فبع�ض ا أل��ص��وات
ارتفعت مطالبة بتغيري بوكري ،معتربة �أن الأخ�ير
مل يعد لديه ما يقدمه ،وبر�أيهم �أنه حقق �أق�صى ما
لديه ب�إي�صاله لبنان �إىل الدور احلا�سم من ت�صفيات
ك�أ�س العامل للمرة الأوىل يف تاريخه ،يف املقابل ،يرى
البع�ض الآخر �أن التغيري لن يجدي نفعاً ،و�أن بوكري
ال يزال رجل املرحلة ،وهو الأق��در على قيادة �سفينة
املنتخب نحو انت�صارات جديدة.
وبقراءة مو�ضوعية ومت�أنية ،تربز جملة عوامل
ومعطيات ال ميكن ف�صلها عن م�سار املنتخب وو�ضع
�إدارته الفنية:
�أوالً :لبوكري ف�ضل يف ا إلجن��از التاريخي ال��ذي
�أو�صل لبنان �إىل ال��دور احلا�سم من ت�صفيات ك�أ�س
العامل للمرة الأوىل يف تاريخ الكرة اللبنانية ،وينبغي
�أن ال نن�سى ب�أن الأعوام التي �سبقت بوكري كان فيها
املنتخب اللبناين ج�سر عبور ملنتخبات �آ�سيا ،ال بل
�أنه تلقى قبل �أ�شهر قليلة من تعيني املدرب الأملاين،
هزائم ثقيلة على يد الكويت ( )6 – 0والإمارات (2
–  )6وبنغالدي�ش (.)2 – 0
ث��ان�ي�اً :ي�ج��ب التفكري م�ل�ي�اً يف ال�ب��دائ��ل يف ح��ال
حدوث �أي فراغ يف اجلهاز الفني ملنتخب لبنان ،وهنا
يربز �س�ؤال“ :هل ب�إمكان االحتاد اللبناين ب�إمكاناته
املادية احلالية ،ا�ستقدام مدرب �أف�ضل من بوكري؟
ث��ال�ث�اً :ه��ل و�ضع القيمون على ال�ك��رة اللبنانية
ه��دف�اً للو�صول �إل�ي��ه ،وه��و أ�م��ر �أ�سا�سي يف عمل �أي
مدرب جديد� ،إذ ينبغي �أن يعمل وقف ر�ؤية وا�ضحة
و� �ص��و ًال �إىل حتقيق ال�ه��دف املن�شود الحت��اد اللعبة
املحلي.
و�إذا كان امل�أمول يف تغيري بوكري الذهاب �أبعد مما
حققه منتخب لبنان ،فهنا ي�برز ��س��ؤال آ�خ��ر“ :هل
ميكن ملنتخب لبنان الت�أهل �إىل نهائيات ك�أ�س العامل،
وم �ت��ى؟ وه ��ل ا إلم �ك��ان��ات احل��ال �ي��ة ت� ؤ�ه�ل�ن��ا مل�ق��ارع��ة
جهابذة القارة الآ�سيوية؛ �أ�صحاب امل�ؤهالت املادية
والفنية والتنظيمية الهائلة ككوريا اجلنوبية و�إيران
وقطر و�أ�سرتاليا واليابان؟

ثيو بوكري

ر�ضا عنرت

رابعاً :ينبغي ب��أن ال نن�سى ب��أن زل��زال التالعب
يف املباريات ،كانت له انعكا�سات �سلبية فنياً ومعنوياً
ع �ل��ى � �ص �ف��وف امل�ن�ت�خ��ب امل �� �ش��ارك يف ا��س�ت�ح�ق��اق�ين
م���ص�يري�ين ،ه�م��ا ت�صفيات ك ��أ���س �آ��س�ي��ا – ،2015
وت�صفيات ك�أ�س العامل ،لأن القرارات طالت رزمة
م��ن الع�ب��ي امل�ن�ت�خ��ب الأ��س��ا��س�ي�ين (ع�ل��ي ال�سعدي
ورام��ز ديوب وحممود العلي وحممد جعفر ونزيه
�أ�سعد و أ�ح �م��د زري��ق وح�سن م��زه��ر و أ�ك ��رم مغربي
وعبا�س كنعان).
خ��ام���س�اً :ب�ع��د ف�ضيخة ال�ت�لاع��ب�� ،ص��ار امل��دي��ر
ال�ف�ن��ي ث�ي��و ب��وك�ير يف و��ض��ع ال يح�سد ع�ل�ي��ه ،ففي
حني كان يحاول ا�ستدراك الرتاجع املخيف يف �أداء
فريقه ،خ�صو�صاً بعد ال�سقوط بخما�سية نظيفة

�أمام �إيران يف طهران يف ت�صفيات ك�أ�س �آ�سيا ،فوجئ
بتورط م�ساعده املرتجم فادي فني�ش بالق�ضية.
��س��اد��س�اً :ال ميكن ب ��أي ح��ال م��ن الأح� ��وال جتاهل
ت�أثري قرار ر�ضا عنرت باالعتزال دولياً على املنتخب،
ف �ه��و ال ��ر أ�� ��س امل �ف �ك��ر وال �ق��ائ��د ،و� �ص��اح��ب ال�ب���ص�م��ات
الوا�ضحة على �إجن��از املنتخب املتمثل بالو�صول �إىل
الدور احلا�سم من ت�صفيات ك�أ�س العامل.
وق��رار من ه��ذا النوع ،يق�ضي بر�سم ا�سرتاتيجية
جديدة ملنتخب لبنان ،والبحث عن البديل املنا�سب مللء
الفراغ ،وهي مهمة لي�ست �سهلة على الإطالق.
ويف كل الأح ��وال ،تبقى الفرتة الزمنية الفا�صلة
عن اال�ستحقاقات املقبلة ملنتخب لبنان كافية لدر�س
كل االحتماالت واخليارات املتاحة ،فاملنتخب �سريتاح

منتخب لبنان قبيل مباراته الأخرية مع �أوزبك�ستان

حتى مطلع حزيران القادم حني يخو�ض مواجهتني:
الأوىل م��ع ك��وري��ا اجلنوبية يف ب�ي�روت ،وال�ث��ان�ي��ة مع
إ�ي ��ران يف ط�ه��ران �ضمن ت�صفيات ك� أ����س ال �ع��امل ،و�إذا
ك��ان احت��اد ال�ك��رة يفكر ج��دي�اً يف التغيري ،فالأف�ضل
�أن يختار البديل م��ن ب��وك�ير ،قبل هاتني امل�ب��ارات�ين،
ليتاح �أم��ام امل��درب اجلديد اكت�شاف الفريق و إ�ع��داده
للخريف املقبل ،حيث تنتظر املنتخب مباراة يف غاية
الأهمية أ�م��ام الكويت يف ت�صفيات ك�أ�س �آ�سيا ،التي ال
تزال حظوظ لبنان قائمة فيها ببلوغ النهائيات بعك�س
املونديال حيث فقد لبنان �أي �أمل له بالت�أهل.
ويف ع�ج�ق��ة احل��دي��ث ع��ن ب��وك�ي�ر ،ي�ن�ب�غ��ي �أن ال
نغفل عن اجلوانب الإيجابية التي �أظهرها املنتخب،
خ�صو�صاً يف لقاء تايالند يف ت�صفيات ك��أ���س �آ�سيا،
ح�ي��ث ف ��از بنتيجة ك �ب�يرة  ،2 – 5ع�ل�م�اً أ�ن �ن��ا قبل
أ�ع��وام قليلة كنا نعاين ا ألم � ّري��ن أ�م��ام ه��ذا الفريق
يف ال�ت���ص�ف�ي��ات ال �ق��اري��ة ،ح�ي��ث ك��ان ي�شكل ق�ط��وع�اً
�صعباً� ،أما اليوم فالأكيد �أن الأمور اختلفت ،وهو ما
ي�سجل لبوكري ،ولالعب اللبناين نف�سه ،خ�صو�صاً
�أن �أفراد املنتخب �أظهروا ت�صميماً كبرياً على حمو
ال �� �ص��ورة ال �� �س��وداوي��ة ال �ت��ي خلفتها امل��راه �ن��ات عن
ال�ك��رة اللبنانية ،والعنا�صر اجل��دي��دة �أب ��دت روح �اً
عالية ،و�أثبتت جدارتها يف ارت��داء قمي�ص املنتخب
الوطني ،والأ�سماء هنا كثرية� ،أمثال ح�سن �شعيتو،
وعلي حمام ،وحممد �شم�ص ،وغريهم من الالعبني
الواعدين يف �سماء الكرة اللبنانية.
كذلك ينبغي �أن ال نن�سى ب�أن الكرة اللبنانية تعي�ش
طفرة على م�ستوى االح�تراف اخلارجي� ،إذ �إنها املرة
الأوىل منذ �سنوات ،التي تتمتع فيها ب��اح�تراف نحو
ع���ش��رة الع�ب�ين يف دول آ���س�ي��وي��ة خمتلفة ك��الإم��ارات
(ح���س��ن م�ع�ت��وق وي��و��س��ف حم�م��د) وم��ال�ي��زي��ا (حممد
غ � ��دار) وال �ه �ن��د (ب �ل�ال جن ��اري ��ن) والأردن (حم�م��د
ق�صا�ص).
وال يقت�صر هذا االنت�شار على قارة �آ�سيا ،بل ميتد
�إىل �أوروب ��ا ،حيث ب��د�أ يت�ألق مهاجم النجمة ال�سابق
حممد قدوح يف الدوري الليتواين ،وحيث يلعب مهاجم
املنتخب عدنان حيدر (الرنوج) واحلار�س عبا�س ح�سن
(ال�سويد).
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سان جرمان يمنع برشلونة من الحسم..
وجوفنتوس يفشل في رد اعتبار إيطاليا

جنم بر�شلونة مي�سي متخطياً قلب دفاع �سان جرمان تياغو

أ�خ�ف��ق جوفنتو�س يف رد االع�ت�ب��ار للكرة الإيطالية
بخ�سارته �أمام بايرن ميونيخ الأملاين  2 - 0يف ذهاب الدور
ربع النهائي من دوري �أبطال �أوروبا ،فيما انتهت املواجهة
ب�ين �أب�ن��اء باري�س «��س��ان ج��رم��ان» والأرجنتيني ليونيل
مي�سي ورف��اق��ه يف بر�شلونة بالتعادل  ،2 - 2على ملعب
«بارك دي بران�س».
بايرن ـــ جوفنتو�س
�أخ �ف��ق ج��وف�ن�ت��و���س يف ال �ع��ودة م��ن م�ي��ون�ي��خ بنتيجة
�إيجابية متهد الطريق أ�م��ام��ه لكي ي��رد االعتبار للكرة
الإيطالية ،التي خ�سرت املو�سم املا�ضي مقعدها الرابع يف
امل�سابقة الأم مل�صلحة نظريتها الأملانية.
وك��ان��ت امل��واج�ه��ة ب�ين جوفنتو�س وب��اي��رن ق�م��ة بكل
م��ا للكلمة م��ن معنى ،لأن الفريقني يتوجهان حل�سم
لقب بطولتي بالدهما ،خ�صو�صاً النادي البافاري الذي
�سيتوج بط ًال للمرة الثالثة والع�شرين يف تاريخه قبل �ست
مراحل من نهاية املو�سم ،يف حال فوزه يف نهاية الأ�سبوع
اجل� ��اري ع�ل��ى م���ض�ي�ف��ه اي �ن�تراخ��ت ف��ران �ك �ف��ورت ،فيما
يت�صدر فريق «ال�سيدة العجوز» بفارق  9نقاط عن �أقرب
مالحقيه بعد  30مرحلة من انطالق املو�سم.
كما �شكلت امل �ب��اراة مواجهة ب�ين هجوم ب��اي��رن ال��ذي
ميلك  78هدفاً يف ال��دوري حتى الآن مقابل  18يف دوري
الأبطال ،والدفاع الذي مييز جوفنتو�س لأن �شباك فريق
املدرب �أنطوين كونتي مل تتلق �سوى  19هدفاً يف  30مباراة
يف ال��دوري و 4يف امل�سابقة الأوروب �ي��ة الأم ،ولكن الغلبة
كانت للفريق الأملاين الذي لقن �ضيفه در�ساً يف الواقعية،
و�أثبت �أن «ال�سيدة العجوز» ال ت��زال بحاجة �إىل الكثري،
لتثبت �أقدامها �أوروبياً على غرار الثمانينات والت�سعينات.
و�شهدت املباراة افتتاح بايرن ميونيخ ،بطل امل�سابقة
 4مرات ( 1974و 75و 76و )2001وو�صيف بطل املو�سم
امل��ا��ض��ي ،الت�سجيل يف زم��ن ق��د ي�ك��ون الأق���ص��ر يف تاريخ
امل�سابقة ،عندما �أط�ل��ق النم�ساوي داف�ي��د االب��ا قذيفة
� �ص��اروخ �ي��ة م ��ن  35م�ت��راً خ��دع��ت احل ��ار� ��س ال�ع�م�لاق
جانلويجي بوفون وا�ستقرت يف �شباكه بعد  23ثانية فقط
من �صافرة البداية.
وتواجه الفريقان يف �ست مواجهات �سابقة وجميعها
يف دور املجموعات ،ففاز جوفنتو�س يف املباراتني الأوليني

ع��ام  2004بنتيجة واح��دة  ،0 - 1ثم خ�سر يف ذه��اب عام
 2 - 1 2005وفاز �إياباً  1 - 2قبل �أن توقعهما القرعة يف
املجموعة عينها خالل مو�سم  2010 - 2009فعاد الفريق
ا إلي�ط��ايل بالتعادل ال�سلبي من ميونيخ قبل �أن ي�سقط
�إياباً على �أر�ضه بنتيجة كبرية  4 - 1مما ت�سبب بخروجه
من الباب ال�صغري.
ويخو�ض بايرن ربع النهائي للمرة الرابعة يف املوا�سم
اخلم�سة الأخرية ،وهو مل يخ�سر �سوى مرتني على �أر�ضه
من املباريات الـ 19ا ألخ�ي�رة ،والأوىل كانت �أم��ام الإن�تر
الإي�ط��ايل ( )3 - 2يف ال��دور ال�ث��اين م��ن مو�سم - 2010
 2011والثاين ه��ذا املو�سم يف ال��دور الثاين �أي�ضاً أ�م��ام
الأر�سنال الإنكليزي ( )2 - 0بعد �أن فاز ذهاباً يف لندن
 ،1 - 3وذلك من دون ح�سبان نهائي املو�سم املا�ضي الذي
ا�ست�ضافه على �أر��ض��ه وخ�سره ب�ضربات الرتجيح �أم��ام
الفريق الإنكليزي الآخر ت�شل�سي.

جنم بايرن ريبريي مراوغاً يف مباراة فريقه �أمام جوفنتو�س

�أما جوفنتو�س في�شارك يف ربع النهائي للمرة الثامنة
والأوىل منذ مو�سم  2006 - 2005ح�ين خ��رج على يد
الأر�سنال الإنكليزي ( 0 - 0ذهاباً و� 2 - 0إياباً) ،علماً �أن
«بيانكونريي» مل ي�صل �إىل دور الأربعة منذ مو�سم 2002
  2003حني تغلب يف ربع النهائي على بر�شلونة (1 - 1على �أر�ضه و 1 - 2خارجها) والثامنة يف تاريخه.
�سان جرمان ـــ بر�شلونة

جنح باري�س �سان جرمان يف ا�ستغالل عاملي الأر�ض
واجل �م �ه��ور ،وع��و���ض ت ��أخ��ره �أم ��ام بر�شلونة �إىل ت�ع��ادل
ثمني � ،2 – 2سيجعل مباراة الإياب الأربعاء املقبل يف
بر�شلونة مفتوحة على كل الإحتماالت.
و�� �ش ��اءت الأق� � ��دار �أن ي�ل�ت�ق��ي ال �ف��ري �ق��ان ال�ب��اري���س��ي
وال �ك��ات��ال��وين يف رب ��ع ال�ن�ه��ائ��ي ع�ل��ى غ ��رار مواجهتهما
الأخرية �ضمن امل�سابقة عينها عام  1995ويف
ال��دور عينه عندما كان الت�أهل حليف فريق
عا�صمة الأن� ��وار ع�ل��ى ح���س��اب رج ��ال امل��درب
ال�ه��ول�ن��دي ي��وه��ان ك��روي��ف امل�ت��وج�ين بلقب
 ،1994وذل��ك بف�ضل ف��وز ثمني �إي��اب�اً على
ملعبه  1 - 2بهدف فين�سان غريان يف الدقائق
الأخرية بعدما انتزع تعاد ًال ثميناً ذهاباً 1 - 1
بف�ضل هدف للدويل الليبريي ال�سابق جورج
وي��اه ،قبل �أن يخرج من ن�صف النهائي على
يد ميالن الإيطايل ( 1 - 0و  .)2 - 0والتقى
الفريقان عام  1997يف نهائي ك�أ�س الك�ؤو�س
وكان الفوز من ن�صيب بر�شلونة بهدف وحيد
�سجله الظاهرة الربازيلي رونالدو من �ضربة
جزاء وكان عمره �آنذاك  20عاماً.
وي� �ح ��ن ن � ��ادي ال �ع��ا� �ص �م��ة �إىل � �س �ن��وات
ال�ت���س�ع�ي�ن�ي��ات ال �ت��ي ��ش�ه��دت جم ��ده ال �ك��روي
على ال�صعيد الأوروب��ي ببلوغه دور الأربعة
للم�سابقات ال�ق��اري��ة  5م��رات ت��وال�ي�اً ب��د�أه��ا
ببلوغ ن�صف نهائي ك��أ���س االحت��اد الأوروب ��ي
وك�أ�س الك�ؤو�س الأوروبية عامي  1993و1994
على التوايل على ح�ساب ري��ال مدريد ،قبل
�أن ينجح يف تخطي دور الأربعة للمرة الأوىل
عندما ت��وج بلقب ك��أ���س ال�ك��ؤو���س ع��ام 1996
�صراع هوائي على الكرة يف مباراة جوفنتو�س وبايرن

على ح�ساب رابيد فيينا النم�سوي (.)0 - 1
وج��اء �سيناريو م�ب��اراة ال�ث�لاث��اء على غ��رار ال�صيف
املا�ضي حني التقى الفريقان على ملعب بارك دي بران�س
يف مباراة ودية �إعدادية للمو�سم اجلديد وتقدم بر�شلونة
بهدفني نظيفني للربازيلي رافينيا ( )7ومي�سي (53
من �ضربة ج��زاء) ،لكن �سان جرمان رد بهدفني للدويل
ال�سويدي زالتان �إبراهيموفيت�ش ( 60من �ضربة جزاء)
وزومانا كامارا (.)81
وع��اد �سان ج��رم��ان �إىل الواجهة ه��ذا املو�سم بف�ضل
�إدارته اجلديدة برئا�سة القطري نا�صر اخلليفي ،وبعدما
ك��ان��ت م��درج��ات ملعب ب��ارك دي بران�س �شبه ف��ارغ��ة يف
الأع ��وام الأخ �ي�رة ،ب��ات��ت تغ�ص باجلماهري ه��ذا املو�سم
بف�ضل النتائج الرائعة التي يحققها النادي يف امل�سابقتني
املحلية والقارية �إثر التعاقد مع جنوم من الطراز الرفيع
يف مقدمهم �إبراهيموفيت�ش وقائد املنتخب الربازيلي
تياغو �سيلفا ومواطنه لوكا�س ،و�آخرهم النجم الإنكليزي
دايفيد بيكهام.
ويتمتع �سان جرمان مبعنويات عالية ،ال �سيما �أنه
يبتعد  7نقاط ب�صدارة ال��دوري املحلي الذي يلهث وراء
لقبه الأول فيه منذ مو�سم  1994 - 1993وال�ث��ال��ث يف
تاريخه بعد  1985و.1986
يف املقابل ،يطمح بر�شلونة �إىل موا�صلة م�شواره يف
امل�سابقة والظفر باللقب للمرة الرابعة يف املوا�سم الثماين
الأخرية.
وكان بر�شلونة �أ�سكت جميع منتقديه الذين اعتربوا
�أنه انتهى ،خ�صو�صاً بعد خ�سارته يف ذهاب ثمن النهائي
�أمام ميالن  ،2 - 0وفقدانه لقب بطل الك�أ�س املحلية على
يد غرميه التقليدي ريال مدريد وخ�سارته �أمام الأخري
يف الدوري املحلي.
وانتف�ض بر�شلونة ب�شكل رائ��ع وقلب الطاولة على
مناف�سه الإيطايل �إياباً بقيادة مي�سي الذي �سجل ثنائية
رائعة ليقود فريقه �إىل ن�صر مدو برباعية نظيفة ،ولكن
مباراة الثالثاء �شهدت حدثاً م�ؤ�سفاً لرب�شلونة� ،إذ تعر�ض
مي�سي ل�شد ع�ضلي قد يبعده عن مباراة الإياب ،وهو ما
ي�صعب املهمة على هجوم الفريق �أمام الدفاع الباري�سي
القوي.
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كاريكاتير

أكبر طبق مثلجات في العالم يحاول دخول «غينيس»
عر�ضت �شركة «�شوبان» الإيرانية يف
طهران ،وعاء �ضخماً يحتوي على خم�سة
أ�ط��ن��ان م��ن املثلجات بنكهة ال�شوكوال،

على أ�م��ل الدخول يف مو�سوعة غيني�س
للأرقام القيا�سية.
�سجلته
وال���رق���م ال��ق��ي��ا���س��ي احل����ايل ّ

يف �أيلول من عام � 2005شركة «با�سكن
روب��ن��ز» الأم�يرك��ي��ة� ،إذ ح�����ض��رت �أرب��ع��ة
أ�ط���ن���ان و 20ك��ل��ي��وغ��رام��اً م��ن املثلجات
بنكهة الفانيليا.
وي�صل ارتفاع الوعاء �إىل  1.6مرت،
وي���زي���د ق���ط���ره ع��ل��ى م�ت�ري���ن ،وج���رى
تقدميه �أم��ام ح�شد �ضم نحو � 10آالف
�شخ�ص.
وقال خا�شيار بحري؛ مدير ال�شركة
الإيرانية� ،إن «�إنتاج الأطنان اخلم�سة من
املثلجات انتهى الأح��د املا�ضي ،وتط ّلب
الأمر ثماين �ساعات مللء الوعاء».
وب���ح�������س���ب ب�����ح�����ري ،ف����������إن مم��ث��ل��ي
م��و���س��وع��ة غ��ي��ن��ي�����س ك���ان���وا ح��ا���ض��ري��ن،
لكنهم مل يدلوا ب�أي ت�صريح لل�صحافة
«لأ�سباب �أمنية».

طفل مصري يكتشف صورة جده عاريًا في كتاب مدرسي
تقدم طبيب م�صري ببالغ �ضد وزيري ال�صحة والرتبية
والتعليم ،ومدير م�ست�شفى ق�صر العيني يف القاهرة ،بعد �أن
فوجئ بن�شر �صورته �أثناء �إجراء عملية جراحية له مب�ست�شفى
ق�صر العيني ،يف كتاب العلوم لل�صف اخلام�س االبتدائي.
ويف التفا�صيل ،فقد تقدم الطبيب ح�سن �سعد ح�سن،
ب��ب�لاغ ي��ت��ه��م ف��ي��ه امل�����س���ؤول�ين ال��ث�لاث��ة ب��ان��ت��ه��اك ح��ق��وق��ه
وخ�صو�صيته ،وق���ال ح�سن �إن���ه ف��وج��ئ بحفيده ح�سني؛
الطالب بال�صف اخلام�س االبتدائيُ ،يح�ضر له كتاب العلوم
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

امل��ق��رر عليه ،وي��ق��ول ل��ه «���ص��ورت��ك و�أن���ت جم���روح ببطنك
موجوده بكتاب العلوم».
يف البداية ،اعتقد اجل��د �أن حفيده مي��زح معه� ،إال أ�ن��ه،
ت���أك��د بعد �أن �شاهد ال��ك��ت��اب� ،أن��ه��ا ف��ع ً
�لا ���ص��ورت��ه ،م��ا دفعه
�إىل مطالبة امل�س�ؤولني بالتعوي�ض عما حلق به من تلك
ا أل���ض��رار ،خ�صو�صاً بعد �أن �شاهدها حفيده ،مو�ضحاً �أنه
لي�س من �أدبيات مهنة الطب انتهاك حقوق املر�ضى ،وقد مت
�إخطار النيابة التي تولت التحقيق.
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