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االفتتاحية

نتائج الحرب األهلية ..حرب أهلية؟
لتعب عن م�ستقبل و�شيك
ت�أتي ذكرى احلرب الأهلية هذه ال�سنة رّ
مبا�ض غابر ..هذا على الأق��ل ما ي�شعر به
مبقدار ما هي مت�صلة ٍ
غالبية اللبنانيني الذين باتوا يتخوّفون من عودة احلرب ب�صورتها
التقليدية املحفورة يف ذاكرتهم ،بعدما باتت� ،أو قاربت �أن تكون،
واقع ًا قائم ًا يحيط بهم ب�أ�شكال مموّهة ومغايرة لنمطية احلروب
الأهلية املعهودة.
يُجمع اللبنانيون على عبثية احلرب وعقمها وم�أ�ساويتها ،كما
يجمعون على القول با�ستمرار وط�أتها ،وح�ضورها الثقيل بعنا�صرها
و�أ�سبابها ،بيد �أن ثمة اجماع ًا مفقوداً ،رغم �أنه مطلوب ،على رف�ضها
و�إي�صاد الأبواب �أمام عودتها.
ثمة يف لبنان فريقان� ،أحدهما يريد احل��رب� ،أو على الأق��ل ال
مانع لديه من عودتها� ،إذا �شُ كّلت له �ضمانة للو�صول �إىل ما يريد،
والآخر يهرب منها وي�ص ّر على و�أد والدتها املتجددة ،حتى لو �أ�سفر
ذلك عن حرمانه الو�صول �إىل ما يريد ،واملخيف بني هذا وذاك �أن
�إرادة البع�ض للحرب ،رغم رف�ض الآخر لها ،قد ت�ساوي يف حلظة
ما ،وبحكم الأمر الواقع ،ح�صولها ووقوعها ،ذلك �أن احلروب تقع
غالب ًا حتى لو كانت تفتقر �إىل الإجماع؛ يكفي �أن يكون لدى �أحد ما
ا�ستعداد للقتل ،ولدى �أحد �آخر نية الدفاع عن النف�س ،حتى ت�صبح
احلرب خطر ًا قائماً.
لي�ست م�سبّبات احلرب الأهلية هي التي قد ت�ؤدي �إىل جتدّدها
وع��ودت�ه��ا ،ب��ل نتائجها و�إف��رازات �ه��ا التي �شكلت منطلق ًا وقاعدة
ال�ستمرار لبنان ما بعد احلرب وبقائه.
امل�سببات التي �أدت �إىل اندالع احلرب عام  1975باتت اليوم يف
حكم الباهتة والزائلة ،فيما النتائج التي انتهت �إليها ما زالت حا�ضرة
بقوة يف احلياة اللبنانية العامة ،وهي ت�صلح �أن تكون مقدمات حلرب
�أخرى.
ُف�ض �إىل حموها و�إنهائها ،بل �أف�ضى �إىل
قرار �إيقاف احلرب مل ي ِ
�إعادة �إنتاجها ومرحلتها ب�صيغة ال دموية ،وحوّلها �إىل حرب باردة
قابلة لال�شتعال جمدداً..
توقفت احلرب ،د�ستوري ًا من خالل اتفاق الطائف ،و�إجرائي ًا من
طريق حل امليلي�شيات ..الطائف مل يطبَّق وبقي جمرد مادة حجاج
و�سجال يف اخل�صومات ال�سيا�سية احل��ادة ،وامليلي�شيات �إن حُ لّت
�شكالً ،فقد بقي م�ضمونها وروحها يف ال�شارع وامل�ؤ�س�سات على ح ّد
�سواء� ،إذ ًا عوامل ا�ستمرار احل��رب لي�ست غائبة وعوامل �إيقافها
لي�ست ناجزة.
ثمة يف لبنان �سيا�سيون مار�سوا القتل يوم ًا ا�ضطراراً ،وثمة قتلة
ميار�سون اليوم ال�سيا�سة م�ضطرين ،ويف هذا اخل�ض ّم ثمة �سيا�سة مل
تفلح يف تخفيف وط�أة الأزمات عن كاهل اللبنانيني ،واقتتال يتخوّفون
منه عند كل منعطف مت ّر به الأزمة اللبنانية.
حتتاج احل��رب حتى ت�شتعل �إىل ��س�لاح ،وع�صبيات ،وق�ضايا
خمتلَف حولها ،وعوا�صف �إقليمية ،وتدخّ الت خارجية ،وحمرّ�ضني،
و�أعداء يرتبّ�صون و ..فيما تكفي �إرادة اللبنانيني ال�صادقة وحدها
حتى حتول دون وقوعها� ..أيّهما متوافر لدينا �أكرث يف لبنان؟
هل توقفت احلرب الأهلية بالأم�س لأن املتقاتلني تعبوا؟
هل يتحينّ البع�ض الفر�صة لال�ستفاقة من ا�سرتاحة املحارب التي
يريد لها �أن تنتهي؟

االستفراد في تشكيل الحكومة مرفوض

قوى  8آذار لسالم :لن نقبل إال بحكومة
سياسية وطنية جامعة
يعي�ش الرئي�س املكلف مت��ام �صائب �سالم
�أي��ام�اً وردي��ة مل�ؤها ال�سعادة ال�غ��ام��رة ،وه��و مل
ي�ستفق بعد م��ن حلم راوده طيلة حياته بعد
وف��اة وال��ده ب ��أن ي�ن��ادى «دول��ة ال��رئ�ي����س» ،ومن
يزره يف دارة امل�صيطبة ،ي�شعر بذلك فور جتاوزه
عتبة الدار .هو بذلك يف مرحلة ال يُح�سد عليها
من �إثبات الذات واالن�سجام مع النف�س� ،إال �أنه
ب���ص��راح��ة ي�ب��دو غ�ير «م �ت��وازن» ح�ت��ى اللحظة
جراء ال�صدمة التي ح�ضرته فج�أة ،كما قال �أحد
معارفه البيارتة ،واملحيطون به من �أ�صدقاء
وخالن �أكدوا واعرتفوا بهذه املالحظة ،وبد�أوا
يطلبون منه الت�صرف كرجل دول��ة يعمل على
ا��س�ت�ع��ادة �أجم ��اد وال ��ده ،ال��ذي ُو��ص��ف ب��أن��ه من
رجال بريوت الأول.
�أم � ��ام ه ��ذه امل���ش�ه��دي��ة ال �� �س��وري��ال �ي��ة ،ت�ب��دو
ال�صورة ال�سيا�سية معاك�سة ،حيث يُق ِد ُم الرئي�س
امل �ك � ّل��ف مت ��ام � �س�لام ع�ل��ى امل �ح ��اورة ب���ش��يء من
الرنج�سية غري امل�برَّرة ،بعدما نال ما نال من
ح�صاد الكتل النيابية وال�سيا�سية ب�إجماع نادر
تقريباً على ت�سميته رئي�ساً للحكومة.
ل �ك��ن ال ��رج ��ل ان�ب��رى يف خ �ط��وات��ه الأوىل
للم�شي يف م�شوار الت�أليف �إىل ال�سري بكربياء،
�إذا ج��از التعبري ،ودومن��ا رد اجلميل� ،أقلها يف
البدايات ،والت�صرف وفق االعتبارات الوطنية
الكربى وحم��ددات ال��وح��دة الوطنية املطلوبة
قبل ك��ل �شيء نتيجة ظ��روف البلد ال�سيا�سية
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امل�ضطربة ،وم��ا يحيط ب��ه م��ن حت��دي��ات ،ومن
زالزل قد ت�ضعه ال قدر اهلل يف �أتون النار �إذا ما
دا�س الرئي�س املكلف «دع�سة ناق�صة».
�إزاء هدوء غري وا�ضح يف املعامل يف ال�ساحة
ال�سيا�سية ،تختبئ خلف ه��ذه اجل��داري��ة �صورة
��ض�ب��اب�ي��ة �أو ق��امت��ة ،رمب��ا �سببها ع��دم تقدمي
ال��رئ �ي ����س امل �ك �ل��ف �أي م �� �ش��روع ل�ل�ت��أل�ي��ف ق��اب��ل
ل�ل�ت��أق�ل��م م��ع الأوك���س�ج�ين ال�ل�ب�ن��اين امل���ش� َب��ع يف
كثري من الأحيان بالدخان الأ�سود ال�سامّ ،حيث
ي�صر الرئي�س �سالم على حكومة غري �سيا�سية
(تكنوقراطية) من �أربعة ع�شر وزي��راً ي�سميهم
جميعاً ،وهذا غري منطقي ،بل وغري واقعي ،فال
«التكنوقراط» مي�شي ،وال �أحد يقبل ب�أن ي�سمّي
الرئي�س املكلف كل ال��وزراء ،فهذا �إق�صاء للدور
ال�سيا�سي لأح��زاب وكتل عريقة يف لبنان ،ومن
غري املقبول جتاوز هذه الأعراف �أثناء الت�أليف،
ويقول �أح��د زواره �إن الرئي�س �سالم ال يراعي
�أح ��داً ،م��ع �شعورنا بحر�صه ووطنيته� ،إال �أن��ه
يت�صرف مدفوعاً من «تيار امل�ستقبل» ،ب�أ�سلوب
ال�ت���ش��دد وال�ت���ص�ل��ب يف ه��ذه امل��رح�ل��ة ،لتحقيق
ب�ع����ض امل �ك��ا� �س��ب ع �ل��ى ق ��اع ��دة «اط �ل ��ب ال�ك�ث�ير
لتح�صل على مرادك».
م��ن ج�ه�ت��ه ،ي�صف �أح ��د وزراء ال�ث��ام��ن من
�آذار ال��ذي��ن زاروا الرئي�س �سالم �ضمن الوفد
ال���س�ي��ا��س��ي� ،أن �ه��م مل �� �س��وا �أن الأخ �ي��ر ال ميلك
م���ش��روع�اً �سيا�سياً م�ت�ك��ام�لاً ،وب���ص��راح��ة ف ��إن

الرئي�سان نبيه بري ومتام �سالم

(�أر�شيف)

الطرح «التكنوقراطي» هدفه الوحيد �إق�صاء
«ح ��زب اهلل» م��ن احل�ك��وم��ة ب� ��أي ث�م��ن ،ب��إي�ح��اء
غربي وا�ضح ،عبرّ ت عنه م�ؤخراً بع�ض املواقف
الأمريكية املت�صهينة ،ومن هنا ف�إن املطلوب يف
هذه املرحلة �إع��ادة تقدمي مراجعة مو�ضوعية
للح�سابات ال�سيا�سية.
يف االجتماع الذي ات�سم بالهدوء وال�صراحة،
طرحت قوى � 8آذار جمموعة من احللول لقيام
ح�ك��وم��ة وح ��دة وط�ن�ي��ة �سيا�سية ،لأن ال�ظ��رف
يقت�ضي ذلك وبقوة ،ولهذا �أُبلغ باملوقف احلا�سم:
«لن نقبل ب�أي �شكل �إال بحكومة �سيا�سية وطنية
جامعة ،وال �أح��د ي�سمي وي�ؤلف ثم يقيل ،هذه
ك��ان��ت ق �ب��ل ال �ط��ائ��ف� ،أم� ��ا الآن ف���ص�لاح�ي��ات
رئي�س اجلمهورية وا�ضحة ،و�صالحيات رئي�س
احل �ك ��وم ��ة حم � � ��ددة ،و� �ص�ل�اح �ي ��ات احل �ك��وم��ة
وا�ضحة؛ ب�أن ال �أحادية وال �إق�صاء وال انقالب
م��ن ع�ل��ى م�ي�ث��اق ال��وف��اق ال��وط �ن��ي» ..وان�ت�ه��ى
اللقاء امل�ع��روف ،لكن الرئي�س املكلف مل يخطُ
خطوة واحدة يف امل�سار الإيجابي ،لذا ف�إن بع�ض
الأ�صدقاء توقفوا عن طرق باب دارة امل�صيطبة
م�ؤقتاً ،ريثما تتو�ضح ال�صورة ،وتنق�شع معامل
الطريق نحو الت�أليف الوا�سع.
م�صادر رئي�س اجلمهورية بدت حذرة بع�ض
تف�ضل
ال�شيء ،وك�أنها تقف على ال�ت��ل ،لكنها ّ
حكومة من  24وزي��راً 8 ،وزراء لكل جهة؛ �أي
ال�ث��ام��ن م��ن �آذار ،وال��راب��ع ع�شر م��ن �آذار ،ثم
ح���ص��ة ل��رئ�ي����س اجل �م �ه��وري��ة واحل �ك��وم��ة ،مع
ترتيب متثيل وازن جلنبالط ،املعني الأب��رز
ب��ال��ذي يح�صل ،وال ��ذي يت�صرف ب�ه��دوء على
قاعدة «�أنا من �أتى ب�سالم ،و�أريد ح�صتي كاملة
وال�سالم».
�أخ�ي�راً ،ت�ستمر �أق�ط��اب الثامن م��ن �آذار يف
التن�سيق ككتلة واحدة ،وهم �أبلغوا كل الأطراف
املحلية والإقليمية ،خ�صو�صاً اململكة العربية
ال���س�ع��ودي��ة� ،أن �ه��م ج� ��ادون ب�ح��ر���ص ك�ب�ير على
التوا�صل الدائم مع كل املكونات الأ�سا�سية ،بدءاً
برئي�س اجلمهورية ،للو�صول �إىل �صيغة مر�ضية
وم�ق�ب��ول��ة ،والأه� ��م م��ن ه��ذا ك�ل��ه �إن �ت��اج ق��ان��ون
ان�ت�خ��اب ذي متثيل �صحيح ووا� �س��ع وع��ري����ض،
ومنه يكون الباب للدخول �إىل امل�ساحة الأرحب،
لبناء �أر�ضية وطنية بقواعد �صلبة ،ت�أخذ البلد
�إىل اال�ستقرار الفعلي ،وحتميه لأجيال مقبلة.

بهاء النابل�سي

همسات
ِّ
فليؤلف غيري
�أب � ��دى ال��رئ�ي����س امل�ك�ل��ف
ّ
مت� ��ام � �س�ل�ام �أم � ��ام مه ّنئيه
��س��روره مبجيئه �إىل رئا�سة
احل� �ك ��وم ��ة ،ك ��ون ��ه يف ذل��ك
�إح � �ي ��اء ل � ��دار �آل � �س�ل�ام يف
ب �ي��روت ،وت �ك��رمي �اً ل��وال��ده
�صائب �سالم ،لكنه قال �أمام
بع�ض ال ��زوار� :إذا مل �أ�ؤ ِّل��ف
حكومة �أق�ت�ن��ع ب�ه��ا ،و�أخ�ت��ار
لها �أ�سماء جيدة ،فلن �أ�ؤ ِّلف
احل �ك ��وم ��ة ،ول � �ي � �� ِأت غ�ي�ري
لي�ؤ ّلفها.

العريضي خارج الوزارة أيضًا

اتخذ ال��وزي��ر وليد جنبالط ق��راراً ب ��أن يكون ال��وزي��ر غ��ازي العري�ضي �صلة الو�صل ب�ين «احل��زب التقدمي
اال�شرتاكي» و«حزب اهلل» ،و�أن يكون ع�ضواً يف املكتب ال�سيا�سي لـ«احلزب التقدمي اال�شرتاكي»� ،أما بالن�سبة �إىل
الوزارة ،فقد �أُبلغ العري�ضي �أنه لن ُي َّ
ر�شح لها.

فلسطينيون بين شاتمي المفتي

تبينّ �أن جمموعة الأ�شخا�ص التي تعر�ضت ملفتي اجلمهورية ال�شيخ حممد ر�شيد قباين بال�سباب وال�شتائم خالل
خروجه من م�سجد الإمام علي يف منطقة الطريق اجلديدة ،كانت ت�ضم فل�سطينيني عُرف منهم «حممد �أ ».و«�سمري ي.».

دعوى ضد عريمط

تقدَّم �شخ�ص من ال�شمال من �آل مراد بدعوى �ضد ال�شيخ خلدون عرميط �أمام النيابة العامة اال�ستئنافية يف
بجرم التحقري والقدح والذم ،و�إثارة النعرات الطائفيةُ .يذكر �أن عرميط عمل جاهداً قبل موعد انتخابات
بريوتُ ،
املجل�س الإ�سالمي ال�شرعي الأعلى مع عدد من املر�شحني ل�سحب تر�شيحاتهم خدمة لتيار �سيا�سي بارز.
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التوافق على االنتخابات يحلحل عقبات التشكيل

تسريبات التأليف تعيد لبنان إلى أجواء التوتير
هل ي�سعى متام �سالم لالكتفاء بلقب «دولة الرئي�س
امل�ك� َّل��ف» ت�ع��وي���ض�اً م�ع��جَّ �ل ًا ل��ه ،يغنيه ع��ن ال �ت��ورط يف
ت�شكيل حكومة ت�ضعه يف عني العا�صفة ،وجتنبه �أهوال
وم�صاعب قيادة البلد وم�س�ؤولياتها اجل�سام يف هذه
املرحلة؟ �س�ؤال تداولته بع�ض الأل�سن خالل اليومني
امل��ا��ض�ي�ين� ،إث��ر اجل��و ال�سلبي ال��ذي عا�شته الأو� �س��اط
ال�سيا�سية يف �أع�ق��اب حفلة تبوي�س ال� َّل�ح��ى ال�ت��ي تلت
التكليف.
بداية ،ت�سجل الأو�ساط ال�سيا�سية املتابعة �سل�سلة
�أخطاء �أوقعت متام �سالم يف تناق�ض فاقع بني ما هو
عليه وما يدعو �إليه ،حيث ت�شري �إىل �أن رئي�س احلكومة
املكلف مل يجد غ�ضا�ضة يف زي��ارة العا�صمة ال�سعودية
ال��ري��ا���ض لتلقي التكليف الفعلي ب�تر�ؤّ���س احلكومة،
وات�ب��ع ذل��ك بنيل ر�ضا الرئي�س الأ��س�ب��ق؛ رئي�س «تيار
امل�ستقبل» �سعد احل��ري��ري ،فهل االنتماء �إىل جماعة
«احلرية وال�سيادة واال�ستقالل» املنادية ب�شعار «لبنان
�أوالً» يعني �إ�شهار التبعية للخارج؟
ت�ضيف الأو� �س��اط ،لي�س ه��ذا اخل�ط��أ وح��ده ال��ذي
�أم�سك بتالبيب �سالم ،بل �إن «تيار امل�ستقبل» ،وحتديداً
زعيمه «البدل عن �ضائع» ف��ؤاد ال�سنيورة ،تعمّد �إيقاع
�سالم ب�سل�سلة «فاوالت» و�أفخاخ �أدت �إىل تهاوي منطقه
ال�سيا�سي ،الذي حاول �أن يبد�أ به حتركه نحو ت�شكيل
احلكومة العتيدة.
�أب ��رز ه��ذه «ال �ف ��اوالت» �إ� �ص��رار ال���س�ن�ي��ورة ع�ل��ى �أن
يكون �سالم مر�شح «بيت الو�سط» ،الذي �أعلن منه دعم
وت�أييد «امل�ستقبل» تكليف �سالم وبح�ضوره ،ف�أ�سقط
بذلك مطالبة �سالم بحكومة حيادية وغري �سيا�سية،
من قبل �أن ينطق �سالم بهذه الدعوة ،لأن �سالم هو �أو ًال
و�أخ�يراً رجل �سيا�سة ،وب��د�أ تكليفه بت�أكيد انتمائه �إىل
كتلة �سيا�سية ،فهل يريد حكومة تكنوقراط ليديرها
وفق �سيا�سته هو و�أه��واء التيار ال�سيا�سي الذي ينتمي
�إليه؟
ث��اين تلك الأف �خ��اخ ال�سنيورية ،ت�سريب ت�شكيلة
حكومية ق��ال��ت عنها �أو� �س��اط ال�ن��ائ��ب ول�ي��د جنبالط
«�إن �ه��ا م���ش��روع ح��رب ال ن�سري ف�ي�ه��ا» ،وق��د نفى �سالم
تبنّيه لتلك الت�شكيلة احلكومية امل�سرّبة ،وكذلك فعل
رئ�ي����س اجل�م�ه��وري��ة مي�شال �سليمان ،يف ح�ين وُجّ �ه��ت
الأ�صابع �إىل ال�سنيورة باعتباره «بطل» مثل هذا التوجه
الفتنوي ،خ�صو�صاً �أن مثل هذا الأمر غري م�ستبعد عن
ال�سنيورة ،فهو ال��ذي �أو��ص��ل ال�ب�لاد خ�لال وج��وده يف
ال�سراي احلكومي �إىل الإ�ضراب ال�شهري ،ثم االعت�صام
الكبري يف و�سط العا�صمة ،الذي دام نحو �سنة ون�صف
�سنة ،وحت� ّول��ت حكومته خاللها �إىل «حكومة ب�تراء»،
ثم �أدت قراراته يف اخلام�س من �أي��ار عام � 2008إىل رد
ال�سابع من �أيار املعروف.
ث��ال��ث ت�ل��ك الأف �خ ��اخ ،ت���س��ري��ب جم�م��وع��ة «الءات»
م�ستفزّة ،ت�شري �إىل �أن رئي�س احلكومة وم��ن وراءه،
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يـقــــال
المعتدي على الجيش« ..شهيد»؟!
توقف املراقبون عند ا�ستخدام تقرير �أمني �صادر
عن �أح��د الأج�ه��زة الأمنية عبارة «ال�شهيد» �أم��ام ا�سم
�شخ�ص ُقتل مع رفيقه على حاجز للجي�ش اللبناين يف
منطقة ال�شمال ،بعد �إ�شكال مع عنا�صره ،و�س�أل ه�ؤالء:
ه��ل ُيعقل �أن تعطى ه��ذه امل�ف��ردة ذات املعنى ال�ه��ام ملن
يعتدي على ع�سكريي اجلي�ش؟!

السجن أمان
ف��وج��ئ ج�ه��از خمت�ص ب ��أن ف��ات��ورة حم��ادث��ات �أح��د
ال���س�ج�ن��اء اخل �ط��ري��ن ،ل�ه��ات�ف��ه ال �ن �ق��ال ،وم ��ن داخ��ل
ال�سجن ،جتاوزت الـ 900دوالر �أمريكي ،وقدّر البع�ض
�أن �إدارة الأعمال اخلطرة من ال�سجن باتت �أكرث �أماناً،
�سيما �أنها ُتدار بحرا�سة تامة ،وبال خوف من �إمكانية
ال�ضبط ..فاالعتقال.

معترضو الصهاريج معروفون
ال�سفرية الأمريكية مورا كونيللي تلتقي الرئي�س املكلف متام �سالم

ت�ضيف الأو�� �س ��اط :ج��اء ال��رئ�ي����س امل�ك�ل��ف ليحل
يعي�شون عقلية ما قبل الطائف� ،إذ �إن الوزراء مل يعودوا
جم��رد موظفني يختارهم رئي�س اجلمهورية ،ويعني م�شكلة ،وي�ب��دو �أن «�إدارة الأذن» ل�ل�آخ��ري��ن �ستجعل
منهم رئي�ساً للحكومة ،كما ك��ان الأم��ر قبل الطائف ،من مهمته م�شكلة بحد ذاتها� ،إذ �إن البع�ض يرى �أن
وق��د عانى لبنان من ح��رب �أهلية مدمرة �أو�صلت �إىل زي��ارة الرئي�س الأم�يرك��ي ب��اراك �أوب��ام��ا �إىل املنطقة،
ت�سوية «الطائف» ،التي جعلت الوزير �شريكاً يف احلكم �أط��اح��ت بحكومة جنيب ميقاتي ،وج��والت ال�سفرية
وال �ق��رار وح�ك��م ال�ب�لاد ،وح�صرت ال�سلطة باحلكومة الأم�يرك�ي��ة م��ورا كونيللي على الفاعليات ،مب��ا فيها
الرئي�س امل�ك�ل��ف ،قبل �أن ي�شكل حكومته ،زادت من
جمتمعة ،ولي�س بيد رئي�سها� ،أو رئي�س اجلمهورية.
كما �أن الكالم عن «وزراء �أوادم» مث ًال فيه �إ�ساءة �إىل من�سوب الأجواء ال�سلبية يف البالد ،ف�سالم ال ي�ستطيع
الكتل النيابية ،فمن يحدد �صفات الوزير «الآدم��ي»؟ يف ال�ظ��روف احلالية التي مت��ر على لبنان واملنطقة
وهل الرئي�س املكلف ومن خلفه ف��ؤاد ال�سنيورة (وزير ت�شكيل «حكومة اللون الواحد» ،وال ي�ستطيع تهمي�ش
مالية العهود التي �أفل�ست اخلزينة اللبنانية) يف موقع �أي مكون �أ�سا�سي م��ن مكونات ال�ب�لاد ،وال ي�ستطيع
�ضبط ال�شارع �إذا �سقط التوافق الوطني على �ضبطه،
ي�سمح لهما حتديد من هو «الآدمي»؟
راب �ع �ه��ا� ،إن ال��رئ�ي����س ال���س�ن�ي��ورة مي��ار���س �ضغوطاً خ�صو�صاً �أن �أح ��داً م��ن ال �ق��وى املحلية والإقليمية
م�ك���ش��وف��ة ع�ل��ى ال��رئ�ي����س امل�ك�ل��ف ل�ل�إ� �س��راع يف ت�شكيل ال ي�ستطيع حت� ّم��ل �أك�ل�اف انفجار الو�ضع الداخلي
احلكومة ،وك��ذل��ك الإق ��دام على ت�شكيل حكومة «�أم��ر اللبناين ال��ذي يقف على حافة اجلحيم� ،إال �إذا كان
واقع» ،و�آخر ما يفيد متام �سالم هو الوقوع يف «دع�سة املطلوب �أم�يرك�ي�اً و�سعودياً ا�ستعمال لبنان لتعديل
ناق�صة» تتطيح بفر�صته ال�سيا�سية ال�ت��ي لي�س من كفة املعركة الدائرة يف �سورية ،والتي ما تزال للدولة
ال�سورية بجي�شها و�شعبها وقيادتها اليد العليا فيها.
ال�سهل تعوي�ضها.
الأ�سوء من ذلك� ،أن يظن كل من تختاره ال�سعودية
خام�س تلك الأفخاخ ،حماولة ا�ستعمال مفاو�ضات
الت�شكيل وم��ا ي��راف�ق�ه��ا م��ن اب �ت��زاز �سيا�سي ،لتقطيع ل�ل��و��ص��ول �إىل ال �� �س��راي احل �ك��وم��ي� ،أن ع�ل�ي��ه �إر� �ض��اء
الوقت ،من دون التو�صل �إىل �إقرار قانون جديد توافقي الرغبات الأمريكية واخلليجية ،و�إ�شهار العداء للدولة
لالنتخابات ،ع ّل الأمور تتيح فر�ض �إجراء االنتخابات ال�سورية ،لأنه بذلك يكون م�شروع حرب �أهلية ولي�س
م�شروع حكومة م�صلحة وطنية ،ويف كل الأح��وال ف�إن
النيابية وفق قانون ال�ستني.
وال�ل�اف��ت �أن «ت �ي��ار امل���س�ت�ق�ب��ل» ع�م��ل ع�ل��ى «��س��رق��ة املوقف من التوافق على قانون انتخابات جديد� ،سيكون
ال�ل�ح�ظ��ة» ال�ت��ي راف�ق��ت التكليف ،م��ن خ�ل�ال حم��اول��ة الفي�صل يف حتديد وجهة م�سرية الرئي�س املكلف؛ نحو
�إح ��راج ق��وى الثامن م��ن �آذار لإخ��راج�ه��ا ،ودفعها �إىل �إيجاد احلل� ،أو ال�صدام مع بقية املكونات الوطنية.
الت�صادم مع الرئي�س املكلف ،بدل التحاور معه لإيجاد
عدنان ال�ساحلي
خمارج لنقاط االختالف.

ّ
السفارة حذرت الرعايا
�أ ّكدت م�صادر مطلعة �أن ال�سفارة الرتكية �أبلغت رعاياها باتخاذ �أق�صى درجات
احليطة واحلذر ،وجتنب التنقل يف املناطق اللبنانية التي يكون فيها لون طائفي
حمدد ،حر�صاً على �سالمتهم.

آخر ّ
همو

وزير داخلية �سابق لديه «بزن�س» يف قطر ،مي�ضي �أياماً طويلة يف التنقل بني
ب�يروت وع��دد من دول اخلليج كم�ست�شار لعدد من ال�شركات ،وعندما ُي�س�أل يف
بريوت عن الو�ضع يقول« :هلق م�ش فا�ضي».

سفير يتلقى دورات على يد «جيف»

تفيد املعلومات الواردة من وا�شنطن� ،أن ال�سفري الأمريكي اجلديد الذي �سيحل
مكان ال�سفرية مورا كونيللي يف لبنان ،يحر�ص على اللقاء الدائم وامل�ستمر مع

معاون �أمني عام الأمم املتحدة وال�سفري الأ�سبق يف بريوت؛ جيفري فيلتمان،
للتز ّود بتعليماته ون�صائحه وكيفية العمل يف بريوت ،خ�صو�صاً مع ال�سيا�سيني
اللبنانيني الذين يعرفهم «جيف» جيداً ،وما زال على توا�صل مع معظمهم.

حياة رغيدة
مدير عام يف �إحدى ال��وزارات ال�شافطة للمال العامُ ،و�ضع على الرف حالياً،
بالرغم من وجوده يف املالك ،قال لأحد �أ�صدقائه« :م�ش فارقة معي� ،صار معي
ماليني �أعي�ش فيها كل حياتي».

زيارة مصلحة
جال الوزير ال�سابق خليل الهراوي ،موفداً من رئي�س اجلمهورية ،على عدد
من امل�س�ؤولني� ،أهمهم معاون الأم�ين العام حل��زب اهلل؛ احل��اج ح�سني اخلليل،
للو�صول �إىل قوا�سم م�شرتكة للحكومة املقبلة وقانون االنتخاب.

ع �ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن ال �ق��وى الأم �ن �ي��ة ت�ع��رف
كامل �أ��س�م��اء الأ�شخا�ص ال��ذي��ن يعرت�ضون �سري
ال���ش��اح�ن��ات ال���س��وري��ة امل�ح� ّم�ل��ة ب��امل��واد البرتولية
يف ط��راب�ل����س ،وت��ذك��ره��م بالتف�صيل يف تقاريرها
الر�سمية� ،إال �أنه مل يت ّم توقيف �أو ا�ستدعاء �أحد
منهم �إىل التحقيق.

ّ
الدولة تغض الطرف

اع� �ت ��داءات ب��اجل�م�ل��ة وب ��أ� �س��ال �ي��ب خم�ت�ل�ف��ة ت�ط��اول
ال�سوريني النازحني املوجودين يف طرابل�س وال�شمال،
ت�صل �إىل حد فر�ض «خوات» عليهم ،ومعاملتهم معاملة
قا�سية وغري �أخالقية ،و�سلبهم �أموالهم ،ومع ذلك ّ
تغ�ض
الدولة اللبنانية الطرف عن هذه املمار�سات ال�شاذة.

مخالفة قضائية
ات�ضح �أن وجود �شخ�صية ق�ضائية �سابقة يف من�صب
م�ست�شار يف مقر حكومي ،هو خمالف لقانون املوظفني.

بيروت مركز رصد لسورية
�أك � ��دت م �� �ص��ادر �أم �ن �ي��ة� ،أن ب�ي��روت ت�ع�ي����ش ح��رب
ا�ستخبارات مل ُي�شهد لها مثيل ،لر�صد كل ما يجري
يف ��س��وري��ة ،وم��ا يجري يف لبنان م��ن حت��رك��ات لبع�ض
الف�صائل الفل�سطينية و«جبهة الن�صرة» ،خ�صو�صاً يف
املخيمات الفل�سطينية وبع�ض مناطق البقاع.

َ
المعارضة تعارض

حتدثت م�صادر يف املعار�ضة ال�سورية ،عن ممار�سات
غري مقبولة تقوم بها «جبهة الن�صرة» يف عدة مناطق
ت�سيطر عليها حتت قوة العنف وال�سالح ،خ�صو�صاً يف
�إدلب.

وزير «صغير»
وزير حم�سوب على رئي�س اجلمهورية مل يعتذر عن عدم ح�ضوره
احتفا ًال كان �أك��د ثالث م��رات �أن��ه �سيح�ضره ،وك��ان �آخرها قبل
يوم واحد ،ويف املوعد املحدد �أر�سل ممثلة عنه ،الأمر الذي القى
ا�ستياء لي�س من احلا�ضرين ،بل من �أبناء بلدة الوزير ،التي تهتم
ب�ش�أن مماثل ،ما دفع �أحد وجهاء البلدة ،ويف ح�ضرة �شخ�صيات
للقول« :بهدلنا� ..صغري هالوزير».

رفض إعطاء تأشيرة دخول لألسير

�أكدت م�صادر خا�صة لـ«الثبات»� ،أن ال�سلطات الأردنية رف�ضت
�إعطاء ت�أ�شرية دخ��ول لأرا�ضيها لل�شيخ �أحمد الأ�سري ،علماً
�أن الأ��س�ير ك��ان ي�ن��وي زي ��ارة الأردن لالجتماع بالالجئني
ال�سوريني على �أرا�ضيها.
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أحداث األسبوع
ّ
أهالي المخطوفين في أعزاز يصوبون تحركهم نحو المجرم الحقيقي
ّ
وسورية تواجه تحالف الباشاوات و«اليانكيون» وفتاوى الفتنة
يبدو �أن �أع��راب الغاز بعد �أن و�صلوا �إىل االكتفاء
الذاتي من الوعي واملعرفة والذكاء اخلارق ،مل يعودوا
يعرتفون بابن خلدون وال الفارابي وال حتى ب�ساطع
احل�صري.
ه ��م م ��ع زم�ل�ائ �ه��م ال �� �س�لاج �ق��ة الأت � � ��راك ي� ��ودّون
العودة �إىل زمن الإغريق ،ت�ضامناً مع مر�شدهم رجب
طيب �أردوغ� ��ان وت��اب�ع��ه �أح�م��د داود �أغ �ل��و ،ال�ل��ذي��ن مل
ي�ستطيعها حت ّمل الفل�سفة الإغريقية ،بحكم املناف�سة
نْ
املتبادلي مع اليونان ،ولهذا قرروا
والكره ال�شديد ْين
مت�ضامنني الت�صدي ل�سقراط ( 399 - 470ق.م) ،الذي
بنى فل�سفة املعرفة ،حينما ر�أى �أخ�لاق ع�صره تنهار
�أم��ام ري��اء ودج��ل ال�سف�سطائيني ،الذين �أنكروا العقل
وف�ضائل الأخالق ،فردّوا �أ�صول املعرفة و�أمورها كلها
�إىل جمرد الإح�سا�س.
هم �إذن لديهم �إح�سا�سهم ،ورمبا اال�ست�شعار عن بعد،
فقرروا ا�ستح�ضار كل قيم الربابرة والثورات الرثة.
َمن هم ه�ؤالء «الثوار» الذين يتحدثون بالف�صحى
ع��ن احل��ري��ة وال �ع��دال��ة ،وي���س� ّل�ح�ه��م ال �ع��رب وال �غ��رب
والرتك وال�صهاينة لكي يقتلوا الطالب يف اجلامعات،
وال �ت�ل�ام��ذة يف م��دار� �س �ه��م ،وال �ع �م��ال يف م���ص��ان�ع�ه��م،
واملزارعني يف حقولهم؟ َمن هم ه��ؤالء الذين يقتلون
ال� ُع� ّ�ج��ز يف دور �إي��وائ �ه��م ،وي�ح� ّل�ل��ون دم��اء الأط �ف��ال يف
ريا�ضهم ،وال�شيوخ على مقاعدهم �أو يف �أ�س َّرتهم؟
هل لنا �أن نفهم كيف يتفاعل هذا العالمَ «املتمدّن»
يف الغرب مع «ح�ضارة» الأ�شالء وقطع الر�ؤو�س؟ وكيف
ينا�صر ما ت�سمى «ال�ث��ورة» ال�سورية ،ومقاتلي «جبهة
الن�صرة» ،وخمتلف الت�سميات� ،سواء كان «جي�شاً ُحراً»
على طريقة العميل �سعد ح��داد يف جنوب لبنان عام
� ،1978أو على طريقة خمابرات رجب طيب �أردوغ��ان
ع��ام  ،2012حينما خطفت ال��زوار اللبنانيني للعتبات
املقد�سة ،يف �أع��زاز ،ول ّزمتهم لبع�ض ُق ّطاع الطرق من
ال�سوريني الباحثني على امل��ال وال�ث�روة ب ��أي و�سيلة،
مهما كانت دنيئة؟!
لي�س الغرب والأمريكي ،كما عرفنا التاريخ �إن�سانياً،

�أهايل املخطوفني اللبنانيني يف �أعزاز �أمام ال�سفارة الرتكية يف الرابية

كل هدفه منذ �أن مت ّكن من القدرة والقوة �أن يح ّول
ال�شعوب �إىل قطعان غري واعية ،وقد عبرّ عنها غوبلز؛
م�س�ؤول الدعاية والإعالم النازي يف ثالثينيات القرن
امل��ا��ض��ي� ،أف���ض��ل تعبري ب�ق��ول��ه�« :أع�ط�ن��ي �إع�ل�ام �اً بال
�ضمري� ،أُعطك �شعباً بال وعي» ..و�أجاد يف التعبري عن
الهمجية الر�أ�سمالية الرئي�س الأمريكي هرني ترومان
يف �أواخ ��ر �أرب�ع�ي�ن�ي��ات ال �ق��رن امل��ا��ض��ي ،حينما ُق�صفت
نْ
بقنبلتي ذر ّيتني خالل
هريو�شيما ونكازاكي يف اليابان
احلرب العاملية الثانية.
ي��وم �ه��ا� ،أح ����س خم�ت�رع ال�ق�ن�ب�ل��ة ال ��ذري ��ة روب ��رت
�أوبنهامير ِب َوخز ال�ضمري ،فتح ّول �إىل داع ملنع ت�صنيع
هذا النوع من ال�سالح ،وقال لرتومان�« :أ�شعر �أ ّن يدي
ملوثتان بالدماء» ،فر ّد الأخري بكل ب�ساطة« :ال تهتم،
�ستزول الدماء عن يديك عندما تغ�سلهما».
وعلى حد القول امل��أث��ور« :لو َخل َيتْ خل�سفتْ » ،ثمة
�أ�صوات كثرية بد�أت تطلع يف الغرب للحد من هذا العار

ال��ذي يرتكبه ال�غ��رب والأم�يرك��ي يف �سورية واملنطقة،
فهناك جمموعة من املثقفني الفرن�سيني بد�أت تتحرك
ال�ستعادة ال ُبعد الأخالقي يف ال�سيا�سة الفرن�سية حيال ما

لماذا لم ِ
تأت الشكوى
اللبنانية لےجامعة الدول
العربية على ذكر المخطوفين
في أعزاز وحسان المقداد؟

ّ
تـتـذوق طــعــم اإلرهــــــاب
أمـيركـــا
مر َبكة �أمريكا بعد انفجاري بو�سطن ،فثمة احتمال يتك ّون لدى �أجهزة
املخابرات الأمريكية املتعددة ،بدخول عامل عنف جديد �إىل ب�لاد العم
ال�سام ،ي�ضاف �إىل اخلطر الدائم بانت�شار الأ�سلحة الفردية فيها ،والذي
ي�شري كل فرتة �إىل جمازر جماعية يرتكبها طالب يف مدر�سة ما� ،أو جامعة،
�أو م�سلح معقد يف هذه البلدة �أو تلك.
مع الأنباء الأوىل للتفجريين اللذين راح �ضحيتهما �أك�ثر من ثالثة
قتلى و 145جريحاً� ،سيطرت الأفكار على العقل الأمريكي ،وبع�ضها يعود
�إىل � 11أي �ل��ول  ،2001ب��االجت��اه يف التحقيق ف ��وراً ن�ح��و �شخ�ص �سعودي
�أ�صيب برجله بحجة �أن��ه ك��ان قريباً من موقع االنفجار ،و�أن الكامريات
ك�شفت �أن هذا ال�سعودي رك�ض م�سرعاً ُبعيد �إ�صابته ،واجتهت التحقيقات
�أي�ضاً نحو رجل من �أ�صول �أفريقية ،بذريعة �أن الكامريات �أي�ضاً ك�شفت �أنه
حاول الدخول �إىل منطقة حمظورة قبيل وقوع االنفجارين ،لكن تبني �أن
نْ
الرجلي ال عالقة لهما مبا جرى.
املحققون الأمريكيون ما زالوا يناق�شون املعطيات والأهداف للتفجريين
وهي ترتكز حول:
�أ�سلوب التفجريين يذ ّكران بتفجريات م�شابهة يف �أكرث من دولة غربية،
ما يعني تورط جمموعة.
اختيار الهدف ،وهو ماراثون ،لإيقاع �أكرب عدد من ال�ضحايا و�إحداث
�ضجة �إعالمية ،وبالتايل ف�إن ذلك يدل على ح�سن التخطيط ،ما يعني �أن
وراءها فكراً حمرتفاً.

ال�ع�ب��وت��ان �صغريتان وم�صنّعتان ي��دوي �اً ،ولي�س فيهما م��واد �شديدة
االنفجار مثل «� »c4أو «ت�.أن.تي» ،وهذا يعني �أن لي�س وراءها جهات �إرهابية
حمرتفة ،لأنها كانت �ست�ستخدم عبوات �أكرب و�أ�شد ت�أثرياً.
حتى الأم�س ،مل تتو�صل التحقيقات �إىل م�شتبه به كما مل تعلن �أي جهة
م�س�ؤوليتها ،واحلكومة الفيدرالية لي�س لديها �أي معلومات حول تهديدات
حمتملة يف املدى القريب ،كما مل يكن لديها علم �أي�ضاً بالتفجريين اللذين
ح�صال.
كيف �سيكون الرد الأمريكي؟
الوقائع ت�شري �إىل �أن��ه �إذا ك��ان �أمريكياً من نفذ االنفجا ْرين� ،سيكون
االجتاه نحو الت�شدد يف اقتناء الأ�سلحة الفردية والذخائر لدى الأمريكيني،
خ�صو�صاً �أمام �سل�سلة اجلرائم املتكررة يف الواليات املتحدة.
�أم��ا �إذا �أ� �ش��ارت التحقيقات �إىل �أن االن�ف�ج��اري��ن م�صدرهما خ��ارج��ي،
ف�سيكون هناك ت�شدد يف منح الت�أ�شريات ،لكن هل هناك احتمال لغزو �أو
احتالل؟
املعطيات ت�شري �إىل �أن �أمريكا غري ق��ادرة على ذلك ،لكن ثمة احتما ًال
�شبه م�ؤكد بتوجيه �ضربات بوا�سطة طائرات بال طيار..
يف اخلال�صة :هل تلقّنت وا�شنطن من دعمها امل�ستمر للإرهاب در�ساً،
ال�سيما �أنها تتذوق ال�سم الذي تعده بنف�سها؟

حممد �شهاب

يحدث يف �سورية ،وقبلها يف ليبيا ،ويف املنطقة العربية
ب�شكل عام ،وهم ق��رروا �أن يرفعوا يف وجه ذاك الرئي�س
الدمية فرن�سوا هوالند ال�صوت عالياً« :كفانا عاراً».
وع �ن��دن��ا يف ل �ب �ن��ان ،ه ��ل الح �ظ �ت��م وم ��ع الأ�� �س ��ف،
كيف ي���س��اوي البع�ض ،ومنهم ر��س�م�ي��ون ،ب�ين ال��دول��ة
الوطنية ال�سورية ،وامل�سلحني الذين يتل ّقون الأوام��ر
من الكهوف� ،أو من الق�صور� ،أو حتى من بالد الواق
الواق؟!
هل الحظ �أح��د �أن االع�ت��داءات التي وقعت على
منطقة ال�ه��رم��ل ك��ان��ت ت�ن�ف�ي��ذاً ل�ت�ه��دي��دات «جبهة
الن�صرة» ،التي �أ�ضحت فرعاً لـ«القاعدة»؟ لقد تبارى
امل�س�ؤولون عندنا عام � 2007أمام الأمريكي والغربي
يف احل��دي��ث ع��ن م�ق��ات�ل��ة الإره � ��اب يف ن�ه��ر ال �ب��ارد،
والتي ما كان لها �أن تنتهي �أو تحُ �سم لوال الإم��داد
واملعونة اللذان قدمتهما �سورية للجي�ش اللبناين،
الذي امتنع اليانكي عن مدّه حتى بالذخائر لبنادق
«.»M16
وزير دفاعنا الوطني قال يوماً ،وقبل �أكرث من
�سنة ون�صف ال�سنة� ،إن للقاعدة خاليا يف لبنان ،لكن
جوبه بالرف�ض والنفي من �أك�ثر من طرف ر�سمي
يف ال �ب�لاد� ..أرادوا ال�صمت املطبق ح��ول املو�ضوع،
لأنهم بب�ساطة يريدون م�سايرة ال�سعودية وو�ص ّيها
اجلديد بندر بن �سلطان ،وقطر وحمد ْيها ،املم ِّو نْ
لتي
والداعمتي للإرهاب الأمريكي َّ
نْ
املنظم ،الذي يريد
�أن تتكامل �ساحة بالد ال�شام يف املوت والدمار ،ولهذا
تتحرك الآن ب�سرعة الفتة خاليا الإرهاب يف �سورية
والعراق ..ولبنان �أي�ضاً..
غ��ري�ب��ة وع�ج�ي�ب��ة ��ش�ك��وى ل�ب�ن��ان جل��ام�ع��ة نبيل
العربي ،التي قررت �إ�سقاط الدولة الوطنية ال�سورية
م��ن ع�ضويتها ل�صالح حامل اجلن�سية الأمريكية
وتاجر ال�سالح غ�سان هيتو ،وحفيد عميل االنتداب
الفرن�سي وموظف �شركة «�شل» �أحمد معاذ اخلطيب.
ث��م م ��اذا ع��ن امل�خ�ط��وف�ين يف �أع� ��زاز؟ وم ��اذا عن
املخطوف ح�سان املقداد من ق َبل ما ي�سمى «اجلي�ش
احلر»؟ ملاذا مل ت�أت ال�شكوى اللبنانية جلامعة نبيل
العربي وحمد بن جا�سم على ذكرهم؟
ح�سناً م��ا فعل ذوو املخطوفني ه��ذه امل��رة ،حينما
�ص ّوبوا حتركهم نحو اخلاطف احلقيقي ،وهو الرتكي،
ال��ذي فعل كع�صابات الإج ��رام َّ
املنظمة حينما خطف
ه ��ؤالء الفقراء الذين و ّف��روا ط��وال �أك�ثر من ع��ام من
قوتهم وقوت عيالهم ليزوروا العتبات املقد�سة ،من �أجل
ح�سابات خا�صة جداً ،ومن �أجل مفاو�ضات يريدونها يف
مكان حل�سابات �أمريكية و«�إ�سرائيلية».
ثمة حقيقة �أخ�ي�راً ال بد �أن يعرفها ه ��ؤالء الذين
ظنوا �أ ّن مبقدورهم اب�ت�لاع ال�شم�س ،وه��ي �أن دم�شق
و�أهلها ،وحلب و�أهلها ،و�سورية كلها؛ بنا�سها و�أهلها
و�أح�ب��ائ�ه��ا ،ه��م ��ش��يء �آخ��ر مت��ام �اً ..ففيها ُه��زم التتار،
وت�ك��� ّ�س��رت ن�صال �إم�ب�راط��وري��ات ،منها زن��وب�ي��ا؛ امللكة
العربية العظيمة التي حتدّت يوماً �إمرباطورية روما..
وحتى ال نذهب بعيداً ،ما زال يف بال ماليني العرب �أن
جمال با�شا ال�سفاح رحل مب�شانقه ومظامله ،و�أن غورو
ال��ذي وق��ف على قرب �صالح الدين ليقول ل��ه :ها قد
عدنا يا �صالح الدين ،اندحر وانهزم منذ �أن قرر يو�سف
العظمة اال�ست�شهاد يف مواجهته فهل يتذكر ه�ؤالء �أن
�سورية حتتفل بعيد اجلالء ..عيد هزمية اال�ستعمار.
م��ا زال��ت يا�سمني دم�شق تعبق ب��أري�ج�ه��ا ،وم��ا زال
ال�شيخ الأكرب ابن عربي عند جبل قا�سيون بد ّره ولآلئه
ومواقع النجوم ..ورح��م اهلل ال�شهيد العالمة حممد
�سعيد رم�ضان البوطي.

�أحمد زين الدين
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موضوع الغالف

المعارضة السورية :ماذا بعد االستعانة بالشيطان؟
ال ّ
�شك �أن �أكرث القلقني الآن من حادثة بو�سطن
الإرهابية وتداعياتها ونتائجها ،قد تكون املعار�ضة
ال�سورية ،التي مل ت�ستفق لغاية الآن من �صدمة �إعالن
«جبهة الن�صرة» مبايعتها للظواهري ،و�أنها جزء من
تنظيم «القاعدة» يف بالد ال�شام.
ي��دف��ع ه� ��ؤالء ال �ي��وم ث�م�ن�اً �سيا�سياً ك �ب�يراً نتيجة
الت�سرع والتعمية التي مار�سها «االئ�ت�لاف ال�سوري»
على ارتباطات «جبهة الن�صرة» بـ«القاعدة» يف وقت
�سابق ،حني قام معاذ اخلطيب بانتقاد قرار وا�شنطن
يف ك��ان��ون الأول املا�ضي �إدراج «جبهة الن�صرة» على
الئ�ح��ة املنظمات الإره��اب �ي��ة ،كما انتقد نائبه ج��ورج
�صربا القرار ،م�شدداً على �أن ال�شعب ال�سوري يعترب
«جبهة الن�صرة» ج��زءاً من الثورة ،لذا قد ال تنفعهم
ال �ي��وم ك��ل ال��دع��وات ال�ت��ي ي��دع��وه��ا اخل�ط�ي��ب وهيتو
لـ«جبهة الن�صرة» لفك ارتباطها بـ«القاعدة» وتغيري
ا�سمها ،باعتبار �أن فكر «القاعدة» ال ينا�سب ال�شعب
ال�سوري.
يف الواقع ،جميع الالعبني على ال�ساحة ال�سورية
متهَمون ب�شكل �أو ب�آخر ب�أنهم �س ّهلوا �أو تغا�ضوا عن
تغلغل «القاعدة» يف املنطقة ،وميكن �أن نذكر منهم ما
يلي:
 -1ال �ن �ظ��ام ال �� �س��وري :ل �ط��امل��ا ات �ه �م��ت ال��والي��ات
الأمريكية النظام ال�سوري بال�سماح مبرور الإرهابيني
من «القاعدة» �إىل العراق وتقوي�ض قدرة الأمريكيني
من ال�سيطرة على العراق ،وقد عجز الأمريكيون يف
وقت �سابق يف العراق عن اجتثاث «القاعدة» من العراق،
فا�ستعملوا لهذه الغاية «ال�صحوات» ،والتي تتكون من
ال�سنية التي ّ
تع�ش�شت «القاعدة» يف مناطقها،
الع�شائر ُّ
فكانت الأق��در على قتال «القاعدة» من �سواها� ،سواء
من اجلي�ش العراقي �أو اجلي�ش الأمريكي.
وقد يكون احلل الأمريكي املخترب �سابقاً يف العراق
هو املثال الذي ميكن �أن ُيحتذى يف �سورية ،حيث �إن
ال�ع���ش��ائ��ر ال���س��وري��ة امل�ت���ض��ررة م��ن «ج�ب�ه��ة ال�ن���ص��رة»
ووج��وده��ا يف مناطقها ،وم��ن ا�ستباحتها للمخزون

مقاتلو املعار�ضات ال�سورية� ..صراع حتى املوت

الزراعي والنفط وبيعه للح�صول على املال ،قد تقوم
بتنظيم نف�سها وامت�شاق ال�سالح ملحاربة «القاعدة»
و�أخواتها ،للحفاظ على حياتها و�أرزاقها.
 -2امل�ع��ار��ض��ة ال �� �س��وري��ة :ال�ترك�ي��ز ع�ل��ى �إ��س�ق��اط
ن�ظ��ام الأ� �س��د ب ��أي ثمن ك��ان دف��ع امل�ع��ار��ض��ة ال�سورية
و«اجلي�ش ال�سوري احلر» �إىل ّ
غ�ض النظر عن تغلغل
«ال�ق��اع��دة» يف الن�سيج ال�سوري ،ولعل ما �س ّماه وليد
جنبالط «التحالف مع ال�شيطان» لإ�سقاط الرئي�س
ب�شار الأ�سد ،كان بالتحديد الذريعة التي ا�ستخدمها
املعار�ضون ال�سوريون للرتحيب بانت�شار «القاعدة»
يف ��س��وري��ة ،فـ«جبهة الن�صرة» ك��ان��ت الأك�ث�ر تنظيماً
ومتوي ًال ،وكانت حتتوي على �أ�شد املقاتلني ب�أ�ساً ،وهو
ما دفع املعار�ضة ال�سورية على ت�سخيف كل التحذيرات
الغربية واملحلية من �أن انت�شار «القاعدة» يف �سورية
قد يكون الأخطر على الثورة ال�سورية ،وعلى ال�شعب
ال�سوري بالتحديد.

 -3الغرب و�أمريكا :على الرغم من كل التحذيرات
التي �أطلقها الأم�يرك�ي��ون ح��ول تغلغل «ال�ق��اع��دة» يف
املعار�ضة ال�سورية� ،إال �أن الأم��ر مل يتع َّد �سوى �إدراج
الأمريكيني لـ«جبهة الن�صرة» على الئحة املنظمات

هل بات المطلوب من الجيش
السوري تخليص العالم من
«القاعدة» بإطالة أمد األزمة؟

الإره��اب �ي��ة ،م�ق��اب��ل ا��س�ت�م��رار ت��د ّف��ق ال���س�لاح وامل ��ال،
وامل�ق��ات�ل�ين اجل�ه��ادي�ين م��ن جميع �أن �ح��اء �أوروب ��ا �إىل
�سورية للقتال �ضد النظام ال�سوري.
واق �ع �ي �اً وت��اري �خ �ي �اً ،وب�ح���س��ب اع�ت��راف ه�ي�لاري
كلينتون العلني يف جل�سة ا�ستماع �أم ��ام الكونغر�س
الأمريكي ،كان الأمريكيون قد �أن�ش�أوا «القاعدة» يف
�أفغان�ستان لقتال ال�سوفيات ،و�أعلنت كلينتون �صراحة
�أن الرئي�س ريغان والكونغر�س وافقوا على فكرة �إن�شاء
«ال �ق��اع��دة» ،و�أن �ه��م ات�ف�ق��وا م��ع باك�ستان وامل�خ��اب��رات
الباك�ستانية لإن�شاء ما �س ّمتهم «املجاهدين» ،و�أنهم
اتفقوا م��ع اململكة العربية ال�سعودية على ا�سترياد
العالمة الوهابية للإ�سالم ،لهزم االحتاد ال�سوفياتي،
و�أعلنت �أن اخلطة جنحت باعتبار ان�سحاب ال�سوفيات
من املنطقة ،وخ�سارتهم مليارات ال��دوالرات ،ما �أدى
�إىل انهيار االحتاد ،لهذا مل يكن اال�ستثمار يف ت�أ�سي�س
«القاعدة» �سيئاً بر�أيها.
�أم ��ا ال �ي��وم ،وب �ع��د �أن حت��ول��ت «ال �ق��اع��دة» �إىل ما
حت��ول��ت �إل �ي ��ه ،ف��ال �� �س ��ؤال امل �ط ��روح يف � �س��وري��ة :من
ي�ستفيد مم ��ن؟ ه��ل ي�ستفيد ال �غ��رب و�أم�ي�رك ��ا من
وجود «القاعدة» للقتال يف �سورية ،بحيث تقوم بجمع
املجاهدين من كل �أنحاء العامل ،والتخل�ص من قنابل
موقوتة موجودة يف �أوروبا ،وبات املطلوب من اجلي�ش
ال�سوري تخلي�ص العامل منهم ،ولذلك بات من املجدي
�إط��ال��ة �أم��د الأزم��ة؟ �أم ي�ستفيد النظام ال�سوري من
وج��ود «القاعدة» كمكون �أ�سا�سي يف الثورة ال�سورية،
ل�شيطنتها �أمام العامل ،و�إظهار نف�سه يف جبهة واحدة
مع الغرب يف قتاله �ضد الإرهاب العاملي املتنقّل؟
يف امل�ح���ص�ل��ة ،وم�ه�م��ا ك��ان��ت احل�ي�ث�ي��ات وال�ن�ت��ائ��ج،
ال ّ
�شك �أن فكر «القاعدة» ونهجها ال ميكن �أن يبنيا
دمي�ق��راط�ي��ة ،وال ميكن �أن يبنيا دول��ة تطمح �إليها
�شعوب املنطقة ،وم��ن ي��ري��د �أن ي�ستعني بال�شيطان
�سيجد نف�سه يف جهنم ال حمالة.
د .ليلى نقوال الرحباين

«القاعدة» تبدأ بالتغلغل في تركيا ..ومصانع السالح في خدمة المسلحين

أنقرة تسعى الستغالل مؤتمر «أصدقاء سورية» للخروج من أزمتها
�أنقرة  -الثبات
�سيزور وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي تركيا للمرة الثالثة
خ�لال �أق��ل م��ن �شهرين ،للم�شاركة يف اجتماع ملجموعة «�أ�صدقاء
��س��وري��ة» ،التي تلتقي يف ا�سطنبول ال�سبت املقبل ،و�سط زي��ادة يف
امل��ؤ��ش��رات على ال�ت��ورط ال�ترك��ي يف احل��رب ال�سورية ،وحت � ّول هذا
التورط �إىل «م�ستنقع» تغرق فيه �صاحبة �أكرب حدود مع �سورية.
ت�سعى �أنقرة ال�ستغالل م�ؤمتر «�أ�صدقاء �سورية» لإيجاد خمرج
لأزم��ات�ه��ا يف امل�ل��ف ال���س��وري ،يف ح�ين ترتفع الأ� �ص��وات امل�شككة يف
الداخل يف ال�سيا�سة املعتمدة يف الأزم��ة ال�سورية ،والالفت �أن هذه
الت�شكيكات مل ت ��أت م��ن امل�ع��ار��ض��ة ال�ترك�ي��ة ،ب��ل م��ن داخ ��ل البيت
الإ�سالمي ،فزعيم الإ�سالميني الأك�بر يف تركيا؛ حممد فتح اهلل
كولن ،بد�أ بدوره ي�شكك يف هذه ال�سيا�سات ،وهذا من �ش�أنه� ،إن ظهر
�إىل العلن� ،أن يزعزع �أرك��ان احل��زب احلاكم ب�سبب الت�أثري الهائل
لكولن يف الإ�سالميني الأت��راك ،وب��د�أ مقربون من كولن احلديث
يف مقاالت ومقابالت �إذاعية عن الو�ضع ال�سروري وخطورته على
ال��داخ��ل ال�ترك��ي ،فيما حتدثت معلومات �أخ��رى ع��ن وج��ود تباين
كبري بني موقفي الرئي�س الرتكي عبداهلل غل ،ورئي�س الوزراء رجب

طيب �أردوغ ��ان ،جلهة ميل الأول �إىل احل��ل ال�سيا�سي واالن�سحاب
التدريجي من امل�س�ألة ال�سورية ،يف حني ي�ستمر الأخري يف ال�ضغط
امليداين ،رغم التقارير التي ترفعها �إليهما اال�ستخبارات الرتكية
ح��ول ات�ساع حجم املت�شددين املرتبطني ب�ـ«ال�ق��اع��دة» و�سواها من
التنظيمات التكفريية يف ال��داخ��ل ال�ترك��ي ،واكت�شاف العديد من
اخلاليا النائمة.
و ُتظهر امل�ؤ�شرات املتزايدة ب�سرعة الفتة حجم التورط وارتداداته
على ال��داخ��ل ال�ترك��ي ،ال��ذي ب��د�أ يجاهر يف النقا�ش ح��ول ج��دوى
ال��دع��م امل�ق��دم م��ن قبل احلكومة للمعار�ضة ال���س��وري��ة ،وامل�سلحني
الأج��ان��ب الذين باتوا يتوافدون �إىل البالد ،ويقيمون �شبكات لهم
فيها ترتبط بـ«القاعدة» ،وقد اعتقلت ال�سلطات الرتكية � 10أ�شخا�ص
لال�شتباه ب�إمدادهم جمموعات �إ�سالمية بال�سالح واملقاتلني با�سم
تنظيم «القاعدة» ،وذكرت وكالة دوجان الرتكية اخلا�صة للأنباء� ،أن
«الأ�شخا�ص امل�شت َبه بهمُ ،قب�ض عليهم يف حمافظة «قونيا» ،على بعد
قرابة  250كيلومرتاً جنوبي العا�صمة �أنقرة ،بعد �أن تلقت ال�شرطة
بالغاً ب�أن جماعة �إ�سالمية مت�شددة ت�سعى لإقناع �شبان بااللتحاق
باملعار�ضة ال�سورية امل�سلحة» ،وظهر يف ت�سجيل م�صور على املوقع
الإل �ك�ت�روين ل��وك��ال��ة دوج� ��ان ،رج ��ال م�ل�ت�ح��ون مكبلو الأي� ��دي يتم

اقتيادهم �إىل مقر لل�شرطة بعد القب�ض عليهم ،وقالت الوكالة �إن
«ال�شريط يظهر مداهمات متت فجراً لعدة مواقع يف قونيا» ،وقال
رجل لل�صحافيني �أثناء اقتياده «هذه الق�ضية ال عالقة لها بالقاعدة،
اعتُقلنا لأننا نقر�أ القر�آن ،لأننا م�سلمون ،لأننا ن�ساعد ال�سوريني».
ويف الإط��ار نف�سه ،حتدثت معلومات �أخ��رى عن ت��و ّرط م�صانع
ال�سالح الرتكية يف تزويد امل�سلحني ال�سوريني ب�أنواع من الأ�سلحة
وال��ذخ��ائ��ر يف �صفقات جت��ري مبوافقة �ضمنية م��ن اال�ستخبارات
الرتكية ،بالإ�ضافة �إىل معلومات م�ؤكدة عن وجود م�صانع �سرية يف
الأرا�ضي الرتكية لت�صنيع بع�ض �أنواع ال�سالح وبيعه �إىل امل�سلحني،
ومنها �صواريخ ت�صنع حملياً وقاذفات �صواريخ وعبوات نا�سفة كبرية
و�صغرية.
وت�سعى ال�سلطات ال�ترك�ي��ة �أي���ض�اً �إىل الإ� �ض��اءة ع�ل��ى اجل��ان��ب
الإن �� �س��اين ،ال ��ذي ت��واج��ه ف�ي��ه ف���ش�ل ً
ا ك �ب�يراً ب�سبب �إ� �ص��راره��ا على
احل���ص��ول ع�ل��ى امل��ال ن�ق��داً لت�صرفه ه��ي ع�ل��ى م���س��اع��دة الالجئني
ال�سوريني ،ورف�ضها �أن تتوىل املنظمات الدولية ه��ذه املهمة ،وقد
�أوقفت تركيا ب�شكل �شبه كامل ا�ستقبال الالجئني ال�سوريني على
�أرا�ضيها ،ما �أدى �إىل تكد�سهم بع�شرات الآالف يف املنطقة احلدودية
حتت رحمة امل�سلحني.

5

6

( العدد  )259اجلمعة  19 -ني�سان 2013 -

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

لبنانيات
انقالب المفاهيم..
تمجيد القتل والخيانة
في غمرة التردّ ي العاصف بالمقاييس والمفاهيم
ستعرْ أي مفاجأة
والثوابت ،ال شك أن المراقب لم يَ ِ
«الخرج» ،كما يفتعل عادة المتسلقون على طحالب
من ُ
السياسة في لبنان ،الذين يصح فيهم الوصف القائل
إنهم مجرد عابري أزقّ ة مليئة بالمياه اآلسنة ،أو في
أقل تقدير مجرد مسوخ تكونوا جراء فيروسات ضربت
مناطق في الدماغ.
باألمس قصفت العصابات المسلحة الموجودة
على األرض السورية قرى لبنانية ،فسقط شهداء
وجرحى من القرويين ،ول��م يظهر أي من أعضاء
األورك��س��ت��را التي ال تعرف ال��ع��زف إال على أوت��ار
يعشعش النشاز في أليافها ،ولو من باب الخجل الوقح،
ليدين  -أقله على عيون اللبنانيين  -الفعلة الشنيعة،
وليعلن أمام العرب في جامعة قطر ،المنتحلة صفة
الجامعة العربية ،أنهم هم المسؤولون عن الدم
اللبناني السائل على أرضه من جانب عصابات إرهابية
مموَّ لة منهم ،أي بمعنى آخر ،أنهم مموِّ لو اإلرهاب
راسه ،وأن اللبنانيين الذين يغضون الطرف هم
وح ُ
ُ
شركاء كاملو األوصاف للمجرمين.
ربما كان هذا العمل اإلرهابي ليمرّ عبر القول إن
خطأ تقديريًا أوصل صاروخًا إلى نقطة معيّ نة ،لكن
عدة استهدفت خمس قرى ،بالتوازي
تلك صواريخ ّ
مع قطع رؤوس جنود سوريين ،ووضعها على األوتاد،
وأخرى على مواقد مشتعلة ،في صورة لم تصل إلى
بشاعتها الفاشية وال النازية.
أليس من يغض الطرف عن مثل هذه الفاشية
المتجددة بوحشية أكبر ،ومن يمول ويحمي سياسيًا،
ويؤمّ ن أي غطاء مهما كان بسيطًا ،أو يتحدث عن
يمجد القتل والقتلة ،كما يمجد
أسلحة «غير قاتلة» ّ
الخيانة والتبعية ،باعتبار كل األوص��اف المذكورة
مهن منتجة ،ما دامت المفاهيم النبيلة يمكن أن
تشوَّ ه ،واالنتصار بالشائعات واألكاذيب والتمنيات
يمكن تعميمه؟
باألمس اعترفت بلجيكا أن عناصر من تابعيتها
يقاتلون مع اإلرهابيين في س��وري��ة ،ثم تبعتها
أستراليا ،وكالهما عبّ ر عن مخاوفه ،والعمل على اتخاذ
إج��راءات ،بينما العرب الذين بالدهم برسم الخراب
ال يحسنون سوى النعيق والتبشير بالخراب؛ تنفيذًا
وتمويالً  ،ما داموا قد دخلوا الزقاق اآلسن الذي انقلبت
فيه الثوابث والمقاييس.
إن نكران الوقائع ال يغيرها ،واألفضل لمن يسعى
إلى ذلك أال يصطنع األعذار.

يون�س

أيــن لبــنان مـن سيــاســة «الـنــأي بـالـنـفـس»؟

مقاتلو «اجلي�ش احلر» يوجّ هون مدفعيتهم جتاه مناطق حدودية لبنانية

هل ما يزال لبنان الر�سمي ملتزماً �سيا�سية
«الن�أي بالنف�س» حيال ما يحدث يف �سورية� ،أم
�أنه قرر االنخراط يف احلرب عليها تدريجياً؟
يبدو �أن الفر�ضية الثانية تتقدم على الأوىل،
وب���د�أ يت�ضح ذل��ك م��ن خ�لال تعاطي ال�سلطات
اللبنانية مع الأزمة الراهنة يف اجلارة الأقرب،
عرب املحطات واملواقف التالية:
�أو ًال :م�����ش��ارك��ة ل��ب��ن��ان يف ال��ق��م��ة ال��ع��رب��ي��ة
الأخ��ي��رة يف ال���دوح���ة ،رغ���م ج��ل��و���س رئ��ي�����س ما
ي�����س��م��ى «االئ���ت�ل�اف ال�����س��وري امل���ع���ار����ض» �أح��م��د
معاذ اخلطيب على مقعد �سورية ،خالفاً مليثاق
جامعة الدول العربية ،ويف خرق فا�ضح ملعاهدة
الأخ���وة وال��ت��ع��اون والتن�سيق املوقعة ب�ين لبنان
و�سورية التي ما تزال �سارية املفعول.
ث���ان���ي���اً :ع����دم ات���خ���اذ ال�����س��ل��ط��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة
الإج������راءات الأم��ن��ي��ة ال�لازم��ة ل�ضبط الو�ضع
الأم��ن��ي على احل��دود اللبنانية ال�سورية ،و�أت��اح
ذل��ك للمجموعات امل�سلحة التنقل ب ُ��ح�� ّري��ة يف
امل��ن��اط��ق امل����ذك����ورة ،وب��ال��ت��ايل ا���س��ت��خ��دام لبنان
كمن�صة ال�ستهداف اال�ستقرار ال�سوري ،وممراً
لت�صدير الإرهاب وعدته �إىل اجلارة الأقرب.
هذا الرتاخي الأمني يف املناطق احلدودية،
�أدى �إىل ا�ستباحة امل�سلحني ال�سوريني بع�ض
ال���ق���رى ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة يف ال���ه���رم���ل ،وا���س��ت��ه��داف��ه��ا
بال�صواريخ ،ع ّل ذلك ،وفقاً حل�سابات املجموعات
الإره��اب��ي��ة� ،أن يدفع «ح��زب اهلل» �إىل دك �أوك��ار
امل�سلحني يف منطقة ري��ف الق�صري ال�سورية،
يف حم��اول��ة لإق��ح��ام امل��ق��اوم��ة يف �أت����ون الأزم����ة،
لتحقيق هدفني هما:

تخفيف ال�ضغط ع��ن امل�سلحني يف الداخل
ال�����س��وري ،خ�����ص��و���ص��اً ب��ع��د الإجن������ازات امل��ي��دان��ي��ة
املهمة ال��ت��ي حققها اجلي�ش ال�����س��وري يف الأي���ام
القليلة الفائتة ،وحتويل الأنظار �إىل احلوادث
الأمنية على احلدود.
حماولة ا�ستجداء تدخل ع�سكري خارجي يف
�سورية ،حتت ذريعة «م�شاركة حزب اهلل ومن خلفه
�إيران يف القتال �إىل جانب اجلي�ش ال�سوري» ،غري
�أن حماولتهم املذكورة باءت بالف�شل.

استباحة المسلحين
السوريين لبعض القرى
اللبنانية في الهرمل هدفها
دفع حزب اهلل إلى دك أوكار
المسلحين في منطقة ريف
القصير السورية

وج�����اء ال�����رد ال��ر���س��م��ي ال��ل��ب��ن��اين ع��ل��ى ه��ذه
اال�ستباحة م�ؤ�سفاً للغاية ،فبد ًال �أن يوجه �إدانة
وا�ضحة للم�سلحني ال�سورية ،ق��رر لبنان عقب
اجتماع وزاري �أمني برئا�سة رئي�س اجلمهورية
م��ي�����ش��ال ���س��ل��ي��م��ان� ،إدان������ة ا���س��ت��ه��داف الأرا����ض���ي
اللبنانية من �أي جهة �أتت ،والتقدم ب�شكوى �إىل
اجل��ام��ع��ة العربية يف ���ش���أن ه��ذا اال���س��ت��ه��داف ،يف
حماولة ّ
مبطنة بني اجلي�ش ال�سوري واملجموعات
الإره��اب��ي��ة امل�سلحة ،بالرغم م��ن ت�أكيد م�صادر
ع�����س��ك��ري��ة ل��ب��ن��ان��ي��ة ع����دة� ،أن ال���ق���وات النظامية
ال�سوري مل تق�صف �أهدافاً داخل لبنان.
ً
ويف �سياق احل���رب على �سورية �أي�����ض��ا ،ت�أتي
حم��اول��ة الت�شوي�ش على التقدم اال�سرتاتيجي
ال����ذي �أجن�����زه ج��ي�����ش��ه��ا ،م���ن �إث������ارة ب����اب ق�ضية
النازحني ال�سوريني �إىل لبنان والأردن يف الأمم
املتحدة ،اللذين مل يعد با�ستطاعتهما ا�ستيعاب
�أع���داد ج��دي��دة م��ن ال��ن��ازح�ين ،ف��ب��د ًال �أن يتخذا
موقفاً موحداً يدعو �إىل وقف ت�صدير الإره��اب
بكل �أ�شكاله �إىل بلد �شقيق ،ي�سعيان �إىل �إث��ارة
ق�ضية ال��ن��ازح�ين يف امل��ح��اف��ل ال��دول��ي��ة ،بق�صد
حت�شيد الر�أي العام الدويل �ضد احلكم يف �سورية،
من خالل حتميله ب�شكل غري مبا�شر م�س�ؤولية
تفاقم �أزم��ة النازحني ،باعتبارها نتيجة �أعمال
ع�سكرية ينفذها اجلي�ش ال�سوري لتطهري بالده
من براثن الإره��اب ،وال �شك �أن ذلك ي���ؤدي �إىل
الت�شوي�ش على �إجن��ازات اجلي�ش الأخ�يرة ،و�إىل
حماولة تغيري وجه املجرم احلقيقي.

ح�سان احل�سن

مـواقف
الأمني العام حلركة الأمة؛ ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي ،وجّ ه
�إىل رئي�س اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية د .حممود �أحمدي جناد،
و�سفري اجلمهورية الإ�سالمية يف لبنان د .غ�ضنفر ركن �آب��ادي،
عب فيها عن خال�ص تعازيه و�صدق موا�ساته ب�ضحايا
برقية تعزية رّ
الزلزال الذي تعر�ضت له عدة قرى يف �إيران� ،سائ ًال اهلل �سبحانه
وتعاىل �أن يتغمد ال�ضحايا بوا�سع رحمته ،و�أن مينّ على امل�صابني
بال�شفاء والعافية ،و�أن يتمكن امل�س�ؤولون يف البلد ال�صديق من
جتاوز �آثار هذه الكارثة.
كمال �شاتيال؛ رئي�س امل�ؤمتر ال�شعبي اللبناين ،انتقد احلملة
على املفتي قباين والبطريرك الراعي ،م�ؤكد ًا �أن جتاوز الأ�صول

يف خماطبة مفتي اجلمهورية والبطريرك املاروين ورجال الدين
عموماً ،ال يخدم �أي م�صلحة وطنية.
ل��ق��اء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ���س�لام��ي��ة يف لبنان نبّه من
حم��اوالت بع�ض ال�سيا�سيني ج ّر دار الفتوى واملجل�س الإ�سالمي
ال�شرعي الأعلى �إىل �أتون ال�صراعات ال�سيا�سية ،ومن اال�ستغالل
ال�سيا�سي الذي يتم حتت عناوين خمتلفة ،الفت ًا �إىل �أنها ظاهرة
حتدث للمرة الأوىل يف تاريخ اجلمهورية اللبنانية ،ويف تاريخ الدار
الوطنية الكربى اجلامعة دار الفتوى.
جبهة العمل الإ�سالمي �أكدت على �ضرورة ت�أليف حكومة وفاق

وطني يف لبنان ،حتظى بت�أييد �سيا�سي و�شعبي ،وت�سعى �إىل تفعيل
العمل احلكومي الت�ضامني ملواجهة املرحلة املقبلة.
ولفتت اجلبهة �إىل وج��ود ثغرة فارقة ،متثلت يف تغييب ال�ساحة
ال�سُّ نية الوطنية عن اللقاءات الت�شاورية وال�ق��رارات املف�صلية،
وعن امل�شاركة الفعلية يف امل�شاورات القائمة حالي ًا لت�أليف احلكومة
العتيدة ،ال�سيما �أنّ ال�ساحة ال�سُّ نية الوطنية دفعت �أثمان ًا باهظة،
وما زال��ت ،من �أجل وحدة لبنان و�ضمانة �أمنه وا�ستقراره ،وهي
ع�ضّ ت على جراحها مرات ومرات ،لأنها تعترب �أن العمل الإ�سالمي
الوحدوي اجلهادي واملقاوم هو تكليف ديني �شرعي ولي�س هوى
متّبع ًا �أو عم ًال و�صولي ًا لتحقيق م�صلحة خا�صة ونفعية.

( العدد  )259اجلمعة  19 -ني�سان 2013 -
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ّ
الرئيس المكلف بدأ مسيرته بتصريحات الـ«الدعسة الناقصة»
ث��م��ة �أخ����ط����اء وق����ع ف��ي��ه��ا ال��رئ��ي�����س امل��ك�� َّل��ف
مت��ام �سالم ُبعيد الإع�ل�ان ع��ن تكليفه بت�شكيل
احلكومة اجل��دي��دة ،ت�ت�راوح ب�ين ق�صر معرفة
بالوقائع والأح���داث ،واللحظة ال�سيا�سية التي
فر�ضت هذه الوقائع� ،أي على حد تعبري رجال
القانون :خط�أ يف ال�شكل والأ�سا�س.
�أو ًال :ح��ي��ن��م��ا �أع����ل����ن ال���رئ���ي�������س امل���ك��� َّل���ف �أن
هناك �سابقتني يف ت�شكيل حكومة ت�شرف على
االنتخابات ،الأوىل كانت برئا�سة والده الرئي�س
�صائب �سالم عام  1953يف عهد الرئي�س كميل
�شمعون ،والثانية كانت برئا�سة جنيب ميقاتي يف
عام .2005
واحلقيقة �أن هناك خم�س حكومات يف تاريخ
ل��ب��ن��ان اال���س��ت��ق�لايل ،ك��ان��ت ح��ك��وم��ات م��ن غري
املر�شحني لالنتخابات النيابية:
الأوىل كانت برئا�سة احلاج ح�سني العويني عام
 ،1951و�ضمت ثالثة وزراء وهم �إىل جانب العويني:
بول�س فيا�ض و�إدوار ن���ون ،وق��د ���ص��درت مرا�سيم
ت�أليفها يف عهد ب�شارة اخلوري يف � 14شباط.
واحل��ك��وم��ة ال��ث��ان��ي��ة ك��ان��ت ُث��م��ان��ي��ة ،برئا�سة
�صائب �سالم عام  ،1953و�ضمت بالإ�ضافة �إىل
�سالم �سبعة وزراء ،و�صدرت مرا�سيم ت�أليفها يف
عهد الرئي�س كميل �شمعون يف  30ني�سان.
�أم���ا ال��ث��ال��ث��ة ف��ك��ان��ت يف ع��ه��د ال��رئ��ي�����س ف����ؤاد
�شهاب ،برئا�سة �أحمد الداعوق ،و�صدرت مرا�سيم

هل ي�ستفيد الرئي�س املكلَّف من م�سرية والده؟

ت�أليفها يف � 14أيار عام  ،1960وكانت مع الداعوق
من ثمانية �أع�ضاء.
واحلكومة الرابعة كانت �أي�ضاً يف عهد الرئي�س �شهاب،
برئا�سة احلاج ح�سني العويني ،و�صدرت مرا�سيمها يف 20
�شباط  ،1964و�ضمت مع العويني ع�شرة وزراء..
واخلام�سة ،كما ق��ال الرئي�س املك َّلف ،كانت
عام  2005برئا�سة جنيب ميقاتي.

و�إذا ك��ان الأم���ر على ه��ذا النحو ،ف�لا ب��د �أن
ن�شري �أي�ضاً �إىل �أن الرئي�س �صائب �سالم تر�أّ�س
يف بداية عهد الرئي�س �سليمان فرجنية حكومة
�أُط��ل��ق عليها ا���س��م «حكومة ال�����ش��ب��اب» ،و���ص��درت
مرا�سيم ت�شكيلها يف  13ت�شرين الأول عام ،1970
�أ�شرفت على انتخابات ع��ام  ،1972ومل يرت�شح
منها �إىل االن��ت��خ��اب��ات النيابية ���س��وى الرئي�س

َمــن يعتــبر مـــن حـــرب الـ75؟

السالح منتشر ..وحوادث الفتك بالوطن تتفاقم
�أن ي�سمع امل��رء بح�صول عملية تبادل �إطالق
ن���ار ب�ين ال��ق��وى الأم��ن��ي��ة م��ن جي�ش وق���وى �أم��ن
و�أيّ جهاز �أمني ر�سمي �آخ��ر ،وبني �أف��راد ع�صابة
يف الطرقات العامة ويف �أيّ مكان عام ،فهذا خرب
اعتادت الأذن على �سماعه ،وهو يت ّم ب�شكل طبيعي
بني امل�ؤ َ
متنني على تطبيق النظام وال�سهر عليه
وحماية الأم����ن ..لكن �أن تنقل و�سائل الإع�لام
ح َ
��دث تبادل �إط�لاق ن��ار بني جمموعة �أ�شخا�ص
ب�سبب خالف على �أمور مادية� ،أو نقا�ش �سيا�سي،
�أو اختالف يف الر�أي ووجهة النظر ،وي�سقط قتلى
وجرحى ،فهذا لي�س باخلرب العادي الذي ميكن
امل��رور عليه م��رور ال��ك��رام� ،أو ع��دم التعاطي معه
بجدّية وح��زم وال�ضرب بيد من حديد ،و�صو ًال
�إىل معرفة تفا�صيله وتوقيف الفاعلني ،و�سوقهم
�إىل قف�ص ال��ع��دال��ة ،ومنع ّ
تف�شي ه��ذه الظاهرة
املقيتة واملميتة وامل�سيئة �إىل �سمعة البلد وهيبته
وكينونته وت�سميته بالدولة.
ق ّلما مي ّر يوم من دون �سماع وق��وع ح��ادث هنا
�أو �آخ���ر ه��ن��اك ع��ل��ى خمتلف �أرا����ض���ي اجلمهورية
اللبنانية ،وا���س��ت��خ��دام ال�����س�لاح مبختلف �أن��واع��ه
واملتو�سطة ،وال��ق��درة على اال�ستح�صال
اخلفيفة
ّ
على ال�سالح الثقيل متوافرة �إذا ل��زم الأم���ر ،وال
�أح��د من ال�سلطة يف ّكر يف معاجلة ه��ذا االه�تراء
والت�س ّيب اللذين ينذر ْين بعواقب وخيمة ،خ�صو�صاً
�أ ّن ال��وط��ن ب��ر ّم��ت��ه ب���ات م�ستباحاً ع��ل��ى ال�صعيد
الأمني منذ العام  ،2005وخم َ
رتقاً ب�أ�صناف عديدة
من اال�ستخبارات ال�صديقة والعد ّوة.

ث ّمة �سيا�سيون ال ي��رون ه��ذا االن��دم��اج الك ّلي
بني �أنف�سهم وبني حالة االنت�شار الأعمى واملخيف
لل�سالح؛ ّ
يغ�ضون النظر لأن��ه ي�ساندهم وم��وال
ل��ه��م وممُ������ َّول م���ن ق��ب��ل��ه��م ،وال ي����رون �إال ���س�لاح
امل���ق���اوم���ة ،وي��ط��ل��ق��ون ���س��ه��ام ح��ق��ده��م جت��اه��ه يف
حماولة للإطباق عليه ومنعه من ممار�سة حقّه
يف الدفاع عن �أر�ضه و�شعبه.
مل ي�س�أل �أح��د م��ن ه����ؤالء ال�سيا�سيني نف�سه
�أو م��ر�آت��ه ول��و مل��رة واح���دة ع�� ّم��ا ميكن �أن يج ّره
االنت�شار الكثيف لل�سالح يف ال�شوارع والطرقات
والأز ّقة ،وبني �أيدي النا�س ،ومن خمتلف الأعمار
واجلن�سيات ،باعتبار �أن الأر�ض اللبنانية م�ضيافة
لتعدّد اجلن�سيات ،وم��اذا ي�ستطيع الواحد منهم
ي�شجع على
�أن يفعله للجم ه��ذا التدهور ال��ذي ّ
ت�س ّلح اجلميع ،فال�سالح �صار مبتناول اجلميع
ومن خمتلف الطوائف وامللل ،يف م�شهد مغاير ملا
كان عليه الو�ضع قبل اندالع احلرب اللبنانية يف
العام .1975
�أمل ي�� َر ال�سيا�سيون اللبنانيون �أن خطوط
ال��ت��م��ا���س ����ص���ارت ه����ذه امل����رة ب�ي�ن احل����ي ال��واح��د
والبناية ال��واح��دة وب�ين اجل�ي�ران؟ مل��اذا ال يكون
هناك حت ّرك جماعي لي�س لو�أد الفتنة قبل تو ّزع
خطوط �شراراتها على اجتاهات خمتلفة وح�سب،
بل للعمل على كبح هذا التف ّرد اللبناين يف مغازلة
ال�سالح ،وك�أ ّن البلد يعي�ش يف �أح�ضان مافيات قتل
و�إجرام؟!
مل�����اذا ال ُي��� ْع���ط���ى اجل��ي�����ش ال��ل��ب��ن��اين ال�����ض��وء

���س�لام ،وال��وزي��ر جميل كبي ،ال��ذي تر�شّ ح على
الئحة �سالم يف دائرة بريوت الثالثة.
�أم��ا جلهة رد الرئي�س املكلف على رئي�س تيار
امل�����ردة ال��ن��ائ��ب ���س��ل��ي��م��ان ف��رجن��ي��ة ،ح��ي��ن��م��ا �أع��ل��ن
الأخ���ي��ر م��ق��اط��ع��ة ت�����س��م��ي��ة ال��رئ��ي�����س امل��ك��ل��ف يف
الق�صر اجلمهوري ،لأن��ه �أعلن عن تر�شيحه من
بيت الو�سط يف وادي �أب��و جميل ،ف��ور عودته من
ال�سعودية بعد لقائ ْيه مع بندر بن �سلطان ثم �سعد
احلريري ،فلم يكن يف مكانه بتاتاً ،حينما ذكر �أن
الرئي�س �سليمان فرجنية �أعلن تر�شيحه لرئا�سة
اجلمهورية ع��ام  1970م��ن دارة الرئي�س �صائب
�سالم ،ذلك لأن قرار تر�شيح فرجنية �أُعلن با�سم
تكتل الو�سط ،ال��ذي كان ي�ضم الر�ؤ�ساء فرجنية
و���س�لام وك��ام��ل الأ���س��ع��د ،وك����ان ه���ذا ال���ق���رار ب��د�أ
باالختمار قبل �أكرث من �أ�سبوع ،حيث كان ال�س�ؤال
الدائم حول ال�شخ�ص القادر على مواجهة املر�شح
ال�شهابي ال��ي��ا���س �سركي�س ،ف��ت��ب نّ�ّين �أن���ه �سليمان
فرجنية ،الذي �سرعان ما جذب ت�أييد رئي�س جبهة
الن�ضال الوطني؛ الراحل كمال جنبالط وكتلته
النيابية ،التي رف�ض ق��را َره��ا يومها املرحومان
معروف �سعد وبهيج تقي ال��دي��ن ،بالإ�ضافة �إىل
ت���أي��ي��د ك��ت��ل احل��ل��ف ال��ث�لاث��ي ،ال���ذي ���ض��م �أح���زاب
الكتلة الوطنية والكتائب والوطنيني الأحرار.
وب��ال��ت��ايل ،ف����إن ال��ق��رار ال���ذي �أُع��ل��ن يف دارة
�سالم بت�أييد �سليمان فرجنية ،يختلف يف ال�شكل
ويف الأ���س��ا���س ع��ن النحو ال���ذي �أع��ل��ن��ه الرئي�س

مخضرم بيروتي يحذّر
الرئيس المكلَّف
من منتهزي الفرص

الأخ�ضر بقرار �سيا�سي وا�ضح وج��ريء القتحام
ك��ل الأم���اك���ن والأوك������ار وامل�ل�اج���ئ ال��ت��ي ُت��ك�� َّد���س
الأ���س��ل��ح��ة ف��ي��ه��ا مل�����ص��ادرت��ه��ا ون��ق��ل��ه��ا �إىل ثكناته
واال�ستفادة منها؟
مل�����اذا ال ي��و���ض��ع ح���� ّد ل���ت ّ���ج���ار ال�������س�ل�اح وه��م
منخرطون يف �صميم املجتمع ،لل�ضغط عليهم
لوقف الإجتار باملوت وجني الأموال والأرباح على
ح�ساب الإن�سان وكرامته ،بالتوازي مع اتخاذ قرار
ق�ضائي بوجوب الت�شدد يف �إن��زال �أ�شد العقوبات
بهم ،ملنعهم من تكرار �أي حماولة يف امل�ستقبل؟
ملاذا ال�سكوت على �شبكات جتّار ال�سالح ،وهم من
فئات ُع�� ْم��ري��ة متن ّوعة ،وم��ن �شرائح اجتماعية
خمتلفة؟ ملاذا هذا ال�سكوت املطبق الذي قد يو ّلد
انفجاراً ال يرحم �أحداً وال يبقي حجراً؟
ثم �إن الأج��ه��زة الأمنية تعرف ّ
جت��ار ال�سالح
وحامليه بالأ�سماء ،فلماذا ال تكون هناك مبادرة
ذات���ي���ة ب��ال��ت��خ�� ّل�����ص م���ن ه������ؤالء ع�ب�ر م��ط��اردت��ه��م
وت��وق��ي��ف��ه��م؟ وال��ت��ق��اري��ر الأم��ن��ي��ة ال��ت��ي ي�ستلم
امل�����س���ؤول��ون يومياً ن�سخاً عنها ،ع��ام��رة ب��ح��وادث
ال��ف��ت��ك ب���ال���وط���ن ،وب���ت���ب���ادل �إط���ل��اق ال���ن���ار بني
الع�صابات واجلماعات ،وباالعتداءات بالأ�سلحة،
فماذا يبقى لكي يتح ّرك املرء ،هل ننتظر الوطن
ح ّتى يحرتق نهائياً؟
يف ذك���رى ح���رب ال��ع��ام  ،1975ه��ل ه��ن��اك َم��ن
َيعتـرب؟

املكلف ،بحيث �ش ّبه �أح��د املخ�ضرمني ال��ذي مل
يفارق دارة امل�صيطبة رغم كل ما م ّر عليها� ،أن
متام �سالم بد�أ بت�صريحيه وك�أنه ي�سري يف درب
ا�ستهله بـ«دع�سة ناق�صة» ..ف��ح��ذارِ ،كما يقول،
من ا�ستعارة الت�شبيهات اخلط�أ ،وليته تذكّر �أن
من دارة امل�صيطبة ك��ان ال��ق��رار ،حينما حت ّولت
�إىل ب��رمل��ان بديل ع��ام  ،1943با�ستكمال معركة
اال�ستقالل ومواجهة اال�ستعمار الفرن�سي..
وي�شري ه��ذا املخ�ضرم البريوتي ،ال��ذي كان
ل�صيقاً باملغفور له �صائب �سالم منذ �ستينيات
ال��ق��رن امل��ا���ض��ي ،ومل ي��ه��رب م��ن �آل ���س�لام ودارة
امل�صيطبة كما فعل كثريون من ال�سا�سة والأزالم
والأن�صار ،منذ العام  1975وحتى حلظة اختيار
�سالم االب��ن� ..إىل �أن كثريين ممن ع��ادوا اليوم
�إىل دارة �آل �سالم بابت�ساماتهم ،ورمبا بذكرياتهم
�أي�����ض��اً ،ج��اه��زون للقفز �إىل �ضفة �أخ���رى �إذا ما
ج َّد جديد ،حم��ذراً الرئي�س املك َّلف من احل�شد
املتج ِّدد �إىل امل�صيطبة.

علي املو�سوي

�أحمد �شحادة
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مقابلة
أكد أن انتخابات مجلس اإلسالمي الشرعي قانونية ..و«يدنا ممدودة»

الشيخ خليفة :بالرغم من أننا علماء دين ..لكن ال حماية لنا من أي تكفيري
دعوة �ص��ادقة للتالقي يوجهها املدير العام للأوقاف الإ�سالمية؛
ال�شيخ ه�شام خليفة ،فالتطرّف واجلنوح لرف�ض الآخر يوديان باجلميع
�إىل الهاوي��ة ..دور علم��اء الدين ت�شجي��ع التوافق والتفاه��م ،و�إ ّال «ال
خيمة فوق ر�أ�س �أحد».
ج��ري��دة ال�ث�ب��ات ال�ت�ق��ت ال�شيخ خليفة
يف مكتبه يف مبنى دار ال�ف�ت��وى ،وك��ان هذا
احل� ��وار ع��ن � �ش ��ؤون ال�ط��ائ�ف��ة وان�ت�خ��اب��ات
املجل�س الإ�سالمي ال�شرعي الأخرية:
انتخابات املجل�س الإ�سالمي ال�شرعي
الأع �ل��ى ق��ان��ون�ي��ة ،ال ��ش��ائ�ب��ة ��ص�غ�يرة تعكّر
ج ��وه ��ا ،ي �ج��زم ال���ش�ي��خ ه �� �ش��ام خ�ل�ي�ف��ة ب� ��أ ّن
القيمني على دار الفتوى من �إداريني وعلماء
ه��م م��ن �أك�ث�ر ال�ن��ا���س ح��ر��ص�اً ع�ل��ى تطبيق
الأ��ص��ول والقواعد القانونية ،يقول�« :إنها
توجيهات �سماحة املفتي حممد ر�شيد قباين
�أوالً ،والدار عرب تاريخها الطويل مل ت�شهد
يوماً �أيّ خرق قانوين يف هذا املجال ،ففيما
حاجتنا لهذا اخلرق اليوم؟ من ي�شوّ�ش على
االنتخابات هدفه الت�شوي�ش على الدار وله
غاياته اخل��ا��ص��ة ،نحن ورغ��م ه��ذا التباين
م��ع ه��ذا ال�ب�ع����ض ،منفتحون ع�ل��ى اجلميع
حتى على �أخ�صامنا لنحاورهم ولنناق�شهم
بهدوء وروي��ة» ،وي�ضيف خليفة« :هم �أهلنا
و�أحبا�ؤنا قبل ك ّل �شيء ،هم �أخ�صام لنا فقط،
ويف ه ��ذه ال�ق���ض�ي��ة ب��ال�ت�ح��دي��د (ان�ت�خ��اب��ات
املجل�س الإ�سالمي ال�شرعي الأعلى) ال توجد
خمالفة للقانون ،ويف البلد قانونيون كرث
ب��الإم�ك��ان االح�ت�ك��ام ل��ر�أي�ه��م ،ون�ح��ن يف هذا
املجال مل جن ِر االنتخابات �إ ّال بعد ا�ست�شارات
ق��ان��ون�ي��ة م��ن ق�ب�ل�ن��ا ،ور�أي �ن��ا وا� �ض��ح يف ه��ذا
املجال ،واال�ستحقاق االنتخابي ح�صل �ضمن
ال�ق��واع��د والأ� �ص��ول القانونية امل�ع�م��ول بها
عندنا ،وان�ط�لاق�اً م��ن املر�سوم اال�شرتاعي
رقم  ،18ولت�سهيل الأمر لأي متابع نقول� ،إ ّن
انتخابات املجل�س الإ�سالمي ال�شرعي الأعلى
�شبيهة ب�أجواء �أيّ انتخابات نيابية �أو بلدية
�أو نقابية؛ يف حال توفر الن�صاب القانوين
وح�ضور الهيئة الناخبة ،يفوز باال�ستحقاق
ال��دمي�ق��راط��ي ال�شخ�ص ال��ذي ي�ح��وز �أعلى
ن�سبة �أ� �ص ��وات ،ويف ح��ال ان �ع��دام التناف�س
وغ �ي��اب ت �ع��دد امل��ر� �ش �ح�ين ،ي �ف��وز ب��ال�ت��زك�ي��ة
ال�شخ�ص املر�شّ ح ،وهذا ما ح�صل عندنا».
�س�ألناه عن اللغط احلا�صل يف الإعالم،
وع ��ن ر�أي جم�ل����س � �ش��ورى ال ��دول ��ة ،يقول
ال�شيخ خليفة« :ر�أي جمل�س �شوري الدولة
ي�ت�ع� ّل��ق ب �ق��رار م�ف�ت��ي رئ�ي����س اجل�م�ه��وري��ة،
و�سماحته مل ي�ستلم قراراً بل ر�أياً ت�شاورياً،
ونحن نرى يف هذا املجال �أن��ه على جمل�س
�شورى الدولة �أن يراعي خا�صيّة املرجعية
الدينية ،كما راعاها �سابقاً لدى مرجعيات
دينية �أخ��رى ،وق��ول��ه وت��أك�ي��ده وق�ت��ذاك �أ ّن
مرجعيته لي�ست خم� ّول��ة �إع�ط��اء ال�ق��رارات
لعدم االخت�صا�ص» ،ي�س�أل ال�شيخ خليفة:
«ه��ل ي�ستطيع جمل�س � �ش��ورى ال��دول��ة �أن
يكون من �أ�صحاب االخت�صا�ص اليوم ،وهو
يف ق�ضية م�شابهة �سبق و�أكّد عك�س ذلك»؟

طرابل�س والبقاع
ب � ��ر�أي ال �� �ش �ي��خ ه �� �ش��ام ،اخل �ل��اف مع
ه� ��ذه امل �ج �م��وع��ة امل � �ح� ��ددّة م ��ن �أع �� �ض��اء
جمل�س ال�شرعي م��رده �أم ��ران« :ه��م �أو ًال
ي�ستطيبون التمديد لأنف�سهم على غرار
املجل�س ال�سابق �أي ��ام احل��رب ال��دام�ي��ة يف
لبنان ،وثانياً هم يريدون فر�ض رزمة من
التعديالت على املجل�س ال�شرعي الأعلى
ال ير�ضاها �أيّ �سُ نّي على الإط�لاق ،لأنّها
ت�سيء ل��دار الإف �ت��اء وللمفتي وللمجل�س
ال�شرعي الإ�سالمي الأعلى ،وه�ؤالء القلّة
يدركون جيداً ا�ستحالة تطبيقها �إ ّال من
خالل �أ�شخا�صهم» ،وي�ضيف خليفة�« :أيّ
�سنّي ،غري املعرت�ضني ،ال يجر�ؤ على طرح
هذه التعديالت امل�سيئة لدار الفتوى ،وهم
لذلك مت�شبثون مبقاعدهم».
وي�شرح ال�شيخ خليفة كيف �أ ّن القوانني
املرعية الإج ��راء تنظّ م وت�ضبط القواعد
االنتخابية يف كل مراحلها ،يقول بخ�صو�ص
عدم اكتمال ن�صاب الهيئة الناخبة يف البقاع
وطرابل�س� ،إنه �سيُدعى لإجراء االنتخابات
مرّة جديدة وفق ما يحددّه القانون ،يقول:
«ن�ح��ن نلتزم تطبيق الأ� �ص��ول القانونية،
وف ��وز امل��ر��ش�ح�ين ل�لان�ت�خ��اب��ات يف ب�ي�روت
وج �ب��ل ل �ب �ن��ان و� �ص �ي��دا وع �ك ��ار وح��ا��ص�ب�ي��ا
وم��رج �ع �ي��ون ب��ال�ت��زك�ي��ة ك ��ان ع ��ارم� �اً ،من
خ�لال االت�صاالت التي انهالت عليهم من
قبل قانونيني و�سيا�سيني و�أ��ص�ح��اب علم
واخ�ت���ص��ا���ص ..ويف ال�ن�ه��اي��ة ،التباين وجه
دمي �ق��راط��ي م ��أل ��وف ل��دي �ن��ا ،وب�خ���ص��و���ص
البقاع وطرابل�س �سيُفتح باب الرت�شيحات
جمدداً ،و�ستحدَّد املهل القانونية ،و�ستجري
االنتخابات من جديد».

�ستح�صل انتخابات الختيار مفتٍ جديد
��ض�م��ن الأ�� �ص ��ول ال �ق��ان��ون �ي��ة ،والأ� �س �م��اء
امل�ط��روح��ة ك�ث�يرة لتب�ؤ ه��ذا امل��وق��ع ال�ه��ام،
ويف ك ّل بلد هناك معايري حمددة الختيار
امل�ف�ت��ي ،ف�ف��ي م�صر ع�ل��ى �سبيل امل �ث��ال ّمت
ال�ت�رك �ي��ز ك �ث�ي�راً ع �ل��ى امل �� �س �ت��وى ال�ع�ل�م��ي
وال��دي�ن��ي� ،أم��ا ع�ن��دن��ا يف ل�ب�ن��ان فتتداخل
عدة �أمور يف عملية اختيار املفتي� ،إذ عليه
�أن يتحلى ب���ص�ف��ات ال�ع�ل��م واحل�ك�م��ة من
جهة ،وبالنف�س الوطني اجلامع ،وبح�سن

أرادوا فرض رزمة
من التعديالت على
المجلس الشرعي
أي
األعلى ال يرضاها ّ
ُسنّ ي على اإلطالق

«امل�ستقبل»
وع��ن ال�ق��ول ال��ذي يفيد ب ��أ ّن معركة
جمل�س ال�شرعي الإ�سالمي الأعلى يحمل
يف طياته رغبة وجموح تيار �سيا�سي حمدد
للتحكّم مبجيء مفتي رئي�س اجلمهورية
العتيد� ،سيما �أ ّن االنتخابات �ستجري بعد
نحو عام ون�صف عام ،ير ّد ال�شيخ خليفة:
«ه ��ذا ال�ت�ي��ار ال�سيا�سي ق��د ي�ك��ون م��ؤل�ف�اً
من عدة قوى �سيا�سية ،ال ميكن ح�صرها
بحزب �سيا�سي معينّ  ،لأ ّن من يتزعّم هذه
احلركة هم �أع�ضاء من املجل�س ال�شرعي
القائم� ..سماحة املفتي �سبق وقال �إنّه لن
مي�دّد لنف�سه ،لأ ّن االنتخابات هي احلالة
الطبيعية� ،إ ّال يف حال ح�صلت م�ستجدات
خ �ط�يرة غ�ي�ر حم �� �س��وب��ة» ،ي�ت��اب��ع ال�شيخ
خ�ل�ي�ف��ة ح��دي�ث��ه جل��ري��دة ال �ث �ب��ات« :ن�ع��م،

ال�ت��وا��ص��ل م��ع ق��وى �إق�ل�ي�م�ي��ة ،وب�صراحة
كليّة ،النظرة �إىل مفتي لبنان تختلف عن
نظرة �أيّ مفتٍ لدولة �أخرى».
الت�شنّج ال�سُّ ني  -ال�سُّ ني
وعن م�ساعي التهدئة داخ��ل الطائفة
ال ����سُّ �ن �ي��ة ،ي �ق ��ول م ��دي ��ر دائ� � ��رة الأوق� � ��اف
الإ�سالمية؛ ال�شيخ ه�شام خليفة� ،إ ّن م�س�ألة
ال�ت�خ��وي��ن امل�ع�ت� َم��دة م��ن ال�ف��ري��ق الآخ ��ر ال
يقابلها من الدار تخوين متبادَل« ،يف �أ�ش ّد
حلظات املعركة كنّا نقول عنهم �إنهم �إخوتنا

و�أهلنا� ،أ ّم��ا هم فتحدثوا عن خلية حلزب
اهلل يف دار الإفتاء ،وكالوا اتهامات خطرية
ج ��داً ،م��ع الأ� �س��ف ال���ش��دي��د ه��ذه اخللفيّة
الرتبوية والبيئية لي�ست من �أ�صول الدين
الإ�سالمي ب�شيء ،فالدين بعرفنا �شفافية
وح�سن تربية يف البيت وال�شارع ،والتجنّي
على الآخر حرام ،والكالم والتُّهم يجب �أن
تكون م�صحوبة بالربهان والدليل ..ورغم
تعنّت هذا الفريق و�إ�ساءته �إىل دار الفتوى
واملفتي ،قال �سماحته يوم االنتخاب �إنه مي ّد
يده للجميع ،لأ ّن الآخر هم �إخوتنا و�أهلنا،
ونحن يف هذا املجال م�ستعدون للتقارب من
�أج��ل حتقيق م�صلحة النا�س �أو ًال و�أخ�يراً،
وهذا الأمر بب�ساطة يتعلّق بالفريق الآخر».
يرف�ض ال�شيخ خليفة حتميل الأزم��ة
لـ«تيار امل�ستقبل» حتديداً ،يقول« :يف تيار
امل�ستقبل �أ�شخا�ص جيدون جداً ،وبع�ضهم
ح��ري����ص ع�ل��ى دار الإف �ت��اء ح��ر��ص�ه��م على
حزبهم ووطنهم ،خالف املجل�س ال�شرعي
ت��رت �ب��ط واق� �ع� �اً ب�ب�ع����ض �أع �� �ض��اء جمل�س
ال�شرعي ومن يقف وراءهم ،هناك �شريحة
من تيار امل�ستقبل طيبة جداً ،وهي ت�شجب
ما يفعله البع�ض يف هذا املجال ،وبالتايل
م��ن ي���س��يء م��ن ه��ذا ال�ت�ي��ار بعلم �أم بغري
هم قلّة ،والدليل على ذلك �أن من تعرّ�ض
للمفتي الأ�سبوع الفائت مل يتجاوز عددهم
يف ال �ط��ري��ق اجل��دي��دة خ�م���س�ين �شخ�صاً،
ومعظمهم «زع��ران» ،فنحن نعرف بع�ضنا
ونعرف �أهلنا ،ولو كانت امل�شكلة مع «تيار
امل�ستقبل» ل�ك��ان الإ��ش�ك��ال ح�صل م��ع �أل��ف
�شخ�ص ب�أق ّل تقدير ..ه ��ؤالء ال��زع��ران ّمت
جلبهم بعد االت�صال بهم ،وبر�أينا ه��ؤالء
النا�س هم حا�ضرون دائماً الفتعال امل�شكل».
ذبذبات ت�صريحات
ال�سيا�سيني تبقى
وم � � � ��اذا ي � ��وجّ � ��ه م � ��ن ر� � �س ��ال ��ة �إىل
اللبنانيني عموماً وامل�سلمني خ�صو�صاً

يف هذا الظرف الدقيق� ،سيما �أنه �صاحب
قول «�أ�سهل الأم��ور �أن تعادي من �شئت،
و�أ�صعب الأم��ور �أن تك�سب حمبة النا�س
وث�ق�ت�ه��م ..م��ن امل�ستحيل �أن جتمع بني
تعلقك باخللق وتعلقك بالآخرة» ،يقول
ال�شيخ خليفة« :التعلّق باخلالق يفر�ض
ع�ل�ي��ك ح���س��ن ال �ت �� �ص �رّف جت ��اه اخل �ل��ق،
وال �ت �ع � ّل��ق ب� ��الآخ� ��رة ي��دف �ع��ك �أن ت�ك��ون
بانياً للدنيا ومعمراً لها ،وبالتايل من
ي���س��يء ل�ل��خَ �ل��ق ال ي�ح��بّ اخل��ال��ق ..وم��ن
�أ��س��اء يف دنياه ال يعتقد ب��الآخ��رة ،فكيف
�أ�سعى للآخرة و�أ�ؤم��ن باحل�ساب ،و�أ�سيء
للنا�س و�أف�ت�ري عليهم ،و�أه��اج��م مفتي
اجل �م �ه��وري��ة وع �ل �م��اء ط��ائ �ف �ت��ي ..نحن
نفهم التعلّق بالآخرة تعلقاً بال�شفافية،
لتكون قراراتنا هدفها اختيار الأح�سن
والأف �� �ض��ل ..وم��ن يقيّمه اهلل يف موقع
وم� ��رك� ��ز ع �ل �ي��ه ن �ف ��ع ال� �ن ��ا� ��س وت� ��أم�ي�ن
م�صاحلهم� ،أ ّم��ا من يريد الزهد بنف�سه
واالخ �ت�ل�اء ب��ذات��ه ،ف���س�ترى م��ع الأ��س��ف
امل �خ��اب��رات ع �ل��ى ب ��اب ��ص��وم�ع�ت��ه لتُنقل
ال�ت�ق��اري��ر ع � ّم��ا ي�ف�ع�ل��ه» ،يبت�سم خليفة
متابعاً حديثه« :هواء لبنان ،رغم جماله،
�أ�صبح م�ل��وث�اً ،نتيجة ال�شحن الكالمي
وال�سيا�سي ،وه��ذا ال�شحن نحن نعرف
�أ ّن��ه ال ي��زول ،بل يبقى موجوداً يف اجلو.
الت�صاريح ال�سيا�سية وال�ضغط النف�سي
ل��وث��ت الأج� ��واء ،وال��دل�ي��ل على ذل��ك �أ ّن��ه
مب �ج �رّد �أن ُت �خ��رج ال �ن��ا���س م��ن ل�ب�ن��ان،
�ستجدههم من �أرق��ى ال�شعوب ،و�سرتى
ال�ت��آل��ف ب�ين امل�سيحي وامل���س�ل��م وال�سُّ ني
وال���ش�ي�ع��ي وال � � ��درزي ..ه ��ذه ال��ذب��ذب��ات
الكثرية يف بلد �صغري كلبنان ،الظاهر
�أن� �ه ��ا �أث� � ��رت ك� �ث�ي�راً ع �ل��ى ع �ق��ول بع�ض
النا�س ،فاختلطت الأم ��ور عليهم ،لهذا
نراهم انفعاليني وع�صبيني وغرائزيني،
وه ��م ب��ذل��ك ال ي���س�ي��ؤون ف�ق��ط ل�ل�ب�ن��ان،
ب��ل لنف�سهم ،ولطائفتهم قبل �أي �شيء
�آخر ،وهذا الأمر ي�ؤدي حتماً �إىل تطرف
��س�ي��ا��س��ي ح��زب��ي ،و�إىل ت �ط��رف ط��ائ�ف��ي
ومذهبي ،و�إىل عدائية غري مقبولة جتاه
الآخر».
وي�ح�ذّر ال�شيخ خليفة م��ن التغا�ضي
ع��ن ال �ت �ط��رف ال �ف �ك��ري ال��دي �ن��ي ،ي�ق��ول:
«�أوّل من �سيطال هذا الفكر هم �أ�صحاب
غ�ض النظر
االعتدال يف طائفته ،حذاري ّ
ع��ن ذل��ك ،نحن ورغ��م كوننا علماء دي��ن،
ف�لا ح�م��اي��ة ل�ن��ا م��ن �أي ت �ك �ف�يري ..وم��ن
ي�ب��د�أ بتكفري �أه��ل طائفته� ،سينتقل غ��داً
�إىل باقي الطوائف الأخ��رى ،وه��ذا الأمر
ب��ال��غ اخل �ط��ورة ،على ال�سيا�سيني ت��دارك
هذا املو�ضوع جيداً ،لأ ّن م�شكلة املتطرف
تبد�أ مع ال�شخ�ص نف�سه ،لتنتقل فيما بعد
�إىل من حوله ،ث ّم �إىل دائ��رة �أو�سع ،وفكر
م��ن ه��ذا ال�ن��وع ي��زع��زع الأم��ن االجتماعي
وال���س�ي��ا��س��ي ،ورح �م��ة ب�ل�ب�ن��ان ،ات �ق��وا ه��ذا
التطرّف» ،ينهي خليفه كالمه.

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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تحقيق

مـكـتــبــات بـــيروت الـعـــامـــة ..قـصـص مـنـسـيـة
فيما ت�ستحوذ ال��و��س��ائ��ل التكنولوجية الرقمية
وم��واق��ع التوا�صل االجتماعية على �أوق ��ات معظمنا،
ي�تراج��ع ع��دد رواد املكتبات العامة يف ب�يروت �سنوياً،
مما يهدد بقاء هذه املكتبات التي ال يتجاوز تعدادها يف
العا�صمة الثالث.
تتوزع مكتبات بريوت العامة يف منطقة البا�شورة،
ومونو ،واجلعيتاوي ،بينما هناك عدد قليل من املكتبات
يف �ضواحي ب�يروت� ،إىل «الكتبا�ص» �أو املكتبة املتنقلة
التي تعد فكرة مبتكرة.
تدير املكتبات جمعية ال�سبيل بتكليف من بلدية
بريوت ،وبح�سب الأرقام املزودة من اجلمعية ،قدر عدد
رواد هذه املكتبات بـ 25500زائ��ر خالل  218يوم عمل
لعام  ،2010وحتتوي هذا املكتبات ما يقارب  36805كتب
تقريباً.
وع ��ادة م��ا ي��رت�ف��ع ع��دد رواد امل�ك�ت�ب��ات يف الأ��ش�ه��ر
الأوىل من العام الدرا�سي ،فيما ينخف�ض خالل �أ�شهر
ال���ص�ي��ف ،ويف م�ق��ارن��ة ��ص�غ�يرة ب�ين ع��دد رواد مكتبة
البا�شورة ب�ين عامي  2003و ،2010تدنى ال��رق��م من
� 27411إىل  12935زائ��راً ،وهو يرتاجع كل عام ب�سبب
غياب التوعية الثقافية لأهمية املكتبات العام ،وان�شغال
ال�ط�لاب وال�شبان ع��ن ال�ق��راءة بالكمبيوتر والهاتف
ال��ذك��ي وال�ف�ي���س�ب��وك وغ�ي�ره��ا م��ن و� �س��ائ��ل الت�سلية
الإلكرتونية.
كانت جتربة املكتبات العامة يف فرتة ال�ستينات
من القرن املا�ضي يف لبنان ،جتربة يف غاية النجاح يف
رفع امل�ستوى الثقايف والأدبي والعلمي للفرد ،وظهرت
نتائجها بظهور جيل مهتم وم�ل��م بالثقافة والآداب
والفنون ،جيل مدرك لقيمة الكتاب نتيجة توفر الكتب
وامل��و� �س��وع��ات وامل �ج �ل��دات ب�ين ي��دي الطلبة يف جميع
املراحل الدرا�سية لإ�شاعة الوعي والثقافة يف فكر ذلك
اجليل ،لكن اليوم تراجع االهتمام باملكتبات العامة،
ال �سيما يف العا�صمة ،فعلى من تقع امل�س�ؤولية؟ وما
انعكا�س ذلك على ثقافة املجتمع؟

مر�آة املجتمع
ت �ع �ت�بر � �س �م�يرة ال �ع �� �ش��ي؛ وه� ��ي م��وظ �ف��ة مكتبة
متقاعدة« :املكتبات م��ر�آة املجتمع وواج�ه��ة ح�ضارية
للبلد� ،إذ من خاللها يربز مدى ثقافة �شعب ذلك البلد
واهتمامه باملعرفة واملكتبات ،ونحن كجيل عا�صر جتربة
املكتبة العامة ،لنا فيها ملكة من الذكريات اجلميلة،
ف�أنا �أمتنى من امل�س�ؤولني واملخت�صني يف هذا اجلانب،
�إع��ادة االهتمام باملكتبات العامة لتنه�ض وتزدهر كما
كانت يف فرتة ال�ستينات من القرن املا�ضي ،كانت املكتبة
ال�سبب يف اه�ت�م��ام��ات�ن��ا ب��امل�ط��ال�ع��ة ،ك��ذل��ك نتمنى من
�إدارات امل��دار���س �إع��ادة فتح املكتبات املدر�سية وتوجيه

الطالب �إليها و�إىل املكتبات العامة ،كون املدر�سة تلعب
دوراً يف غر�س حب القراءة لدى �أبنائنا الطلبة».
��س��ارة اخل��ال��دي؛ طالبة جامعية ،وه��ي م��ن رواد
مكتبة البا�شورة ،تقول« :جيلنا يفتقر لظاهرة املكتبة
العامة التي غالباً ما يحدثنا عنها والدي �أيام درا�سته
و�أوق��ات العطل التي كان يخ�ص�ص ج��زءاً من وقته كل
يوم �أثناء العطل ليذهب و�أقرانه �إىل املكتبة ويق�ضوا
فيها �ساعات للقراءة وتبادل احلديث ،مبا يخ�ص كتاب
ت�شاركوا يف ق��راءت��ه ،لذلك �أواظ ��ب على زي��ارة املكتبة
العامة كلما ت�سنى يل الوقت ،حتى انني �أ�ستعري بع�ض
الكتب» ،م�ضيفة «املكتبات العامة ت�سهل �أحياناً الو�صول
�إىل ع��دد ك�ب�ير م��ن امل���ص��ادر ال�ت��ي تفتقر ل�ه��ا مكتبات

الكــتـبـــــاص
«الكتبا�ص» ،هو عبارة عن مكتبة جوالة ،عبارة عن با�ص جمهز برفوف
مكتبية ،يت�سع داخله لأ�شخا�ص عديدين يف الوقت ذاته ،ي�ضم «الكتبا�ص» نحو
�ألفي كتاب باللغات العربية والفرن�سية والإنكليزية ،تلبي احتياجات القراء ما
بني  3و� 18سنة ،وتتنوع ما بني ق�ص�ص م�صورة ،ق�ص�ص لل�صغار واملراهقني
وال�ك�ب��ار ،كتب �أدب�ي��ة و�سيا�سية وعلمية ،وكتب طبخ و�آث��ار وتعريف ب��الأدي��ان،
بالإ�ضافة �إىل ق�سم خا�ص باملجالت ال�شبابية.
منذ بداية العام الدرا�سي ،يزور «الكتبا�ص»  7مدار�س ر�سمية موزعة بني
ال�ضاحية اجلنوبية وطريق اجلديدة وجممع املدار�س يف بئر ح�سن ،كما يتعاون
مع  3جمعيات يف خميم ب��رج الرباجنة ،اختريت امل��دار���س التي توجه امل�شروع
�إليها ب�ن��ا ًء على معايري حم��ددة ه��ي «االق�ت�راب م��ن الأح �ي��اء ال�شعبية ،غياب

املكتبات العامة داخ��ل امل��دار���س وحميطها ،وع��دد ط�لاب املدر�سة املرتفع» كما
ت�شرح م�س�ؤولة امل�شروع؛ مرمي بلح�ص ،التي ال تزال تذكر ا�ستغراب الطالب،
عند زي��ارة «الكتبا�ص» الأوىل ،من فكرة ال�سماح لهم با�صطحاب الكتب معهم
�إىل منازلهم ،ما جعلها تدرك فداحة الغياب �شبه التام لثقافة املكتبة العامة
ل��دى ط�لاب املدر�سة الر�سمية ،و�أدى جن��اح امل�شروع بالقيمني �إىل البحث يف
تطويره ،كما ي�شرح من�سق املكتبات العامة يف جمعية ال�سبيل؛ علي �صباغ قائالً:
«�أ�صبح للكتبا�ص نحو  6000كتاب ،بينما يجهز اليوم كتبا�ص ث��انٍ �سيعمل يف
ال�ضواحي ال�شمالية لبريوت ،ونحن ننوي التن�سيق مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين
يف الو�سط الفل�سطيني وم��ع الالجئني العراقيني �أ�سا�ساً ،لينالوا حظهم من
زيارات املكتبتني اجلوالتني �أثناء فرتة ال�صيف».

الكلية ،والتي تعد كتباً مهمة يف عملية �إعداد البحوث،
فاعتمادنا الرئي�سي على مواقع االنرتنت التي �أغلبها
م��ا ت�ك��ون مغلوطة ه��و �أم��ر خ��اط��ئ ،وال ب��د م��ن ال�ع��ودة
لإحياء ثقافة املكتبات العامة كمراجع للبحوث».
و�أ�ضافت�« :سافرت �إىل القاهرة ووج��دت �أن عامة
ال�شعب امل���ص��ري يهتم ك �ث�يراً ب��ال �ق��راءة داخ ��ل املكتبة
العامة ،ويعدونها من الطقو�س املحببة لهم ،ومتنيت
لو كان الأمر �سيان يف لبنان» ،ال �سيما �أن بع�ض املكتبات
العامة ،مثل مكتبة الب�شورة ،حتتوي على الكثري من
الكتب واملراجع ،ف�ض ًال عن �أنها تقيم ن�شاطات ثقافية
وفنية لكل الأعمار ،وتوفر اجلرائد واملجالت للراغبني
بقرائتها �أي�ضاً».
�أم � ��ا حم �م��د ع �ب��ا���س؛ وه ��و ح��ا� �ص��ل ع �ل��ى ��ش�ه��ادة
املاج�ستري يف علم املكتبات ،في�ؤكد ب��دوره�« :أن املكتبة
العامة م�ؤ�س�سة ثقافية وتثقيفية يحفظ فيها تراث
الأمة الثقايف والإن�ساين احل�ضاري املطبوع والرقمي،
وتعمل على تن�شئة جيل مثقف وواع قادر ،وتعترب املكتبة
العامة من امل�ؤ�س�سات املهمة التي تن�شئها الدولة لتتوىل
امل�ساهمة يف الرتبية والتعليم والتثقيف بني الأو�ساط
ال�شبابية والأط�ف��ال ،و�إغناء فكر الباحثني ،فهي جهة
التنمية الثقافية مبعناها العام».
ويلفت عبا�س �إىل �أهمية املكتبة العامة و�ضرورة
ارتيادها ،فقد عدها حلقة الو�صل يف نقل تراث الأمة
الثقايف من جيل �إىل �آخر ،كذلك ت�ؤدي املكتبات العامة
دوراً رائ��داً يف الو�صول �إىل م�صادر املعلومات املوثوقة
ويف كل االخت�صا�صات ،و�أي�ضاً تتوىل ج��زءاً من مهمة
ال�ت���ص��دي للم�شكالت االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة داخ��ل
املجتمع ،والإ��س�ه��ام يف �إي �ج��اد احل�ل��ول ل�ه��ا ،وذل��ك من
خالل الندوات واملحا�ضرات التي تقام فيها ،وهي تعمل
على خلق املتعة يف �أوق ��ات ال�ف��راغ عند فئات املجتمع،
خ�صو�صاً الأط�ف��ال منهم ،وت�ضفي ال�شعور بال�سعادة،
وذل��ك بتعويدهم على ارتياد املكتبة وا�ستعمال الكتب
لإك�سابهم خربات ومعلومات قيمة مفيدة لهم ،لتنمي
لديهم مفهوم البحث واالطالع ،ويف كل مكتبات بريوت
هناك �أوق��ات خم�ص�صة لقراءة الق�ص�ص للأطفال� ،أو
حتى للرتفيه عنهم مب�سرحيات حمببة».
وحت � ��دث ع �ب��ا���س ع ��ن «جت� � ��ارب ال� � ��دول ال�ع��رب�ي��ة
والأوروب�ي��ة ،وكيف تهتم هذه ال��دول بكافة م�ؤ�س�ساتها
التعليمية والثقافية بهذا اجل��ان��ب ،باعتبار �أن ثقافة
املجتمع ت�أتي من املطالعة واملتابعة للكتاب يف جميع
املجاالت الثقافية والأدبية والعلمية ،فت�شييد املكتبات
داخل كل منطقة وتوفري الكتاب ،هي مهمة الدولة �أوالً،
و�ضرورة دعمها امل�ستمر ورفدها بكل جديد ،ومواكبة
امل�ت�غ�يرات التكنولوجية وتطويرها ب��أح��دث الو�سائل
التقنية ،و�ضرورة توفريها يف املكتبات العامة واملكتبة
اجل��ام�ع�ي��ة وامل��در� �س �ي��ة ،ك��ذل��ك ف�ق��د اه�ت�م��ت ال�ب�ل��دان
ال�ع��رب�ي��ة ،وم�ن�ه��ا اجل��زائ��ر وم���ص��ر وت��ون ����س ،بالكتاب
واملكتبات العامة ،وجتربة املكتبة املتنقلة يف البا�صات
هي خري دليل على �أن للكتاب دوراً مهماً يف حياتنا»،
ومتنى من الآباء «الأخذ مبقولة الكاتب هرني ميلر،
ب�أنه على كل �أب �أن يهدي ابنه بعيد مولده كتاباً ،وذلك
�سعياً ك�أولياء �أمور على تن�شئة �أبنائنا منذ ال�صغر على
حب الكتاب».
هناك من يرى ب�أن �سبب انح�سار و�إهمال املكتبات
العامة ،هو ع�صر املد املعلوماتي� ،إذ �أ�صبحت املعلومة
متوفرة بنقرة واح��دة على �أي موقع �إل �ك�تروين ،فهو
�سهل للنا�س احل���ص��ول ع�ل��ى امل�ع�ل��وم��ة يف ك��ل جم��االت
احلياة� ،إذ حتول القارئ الورقي �إىل ق��ارئ �إلكرتوين،
�أما ن�سبة ال�شباب املقتنني للكتاب اليوم ،فال تتعدى 2
يف املئة فقط� ،إذ �أ�صبح خري جلي�س لهم موقع التوا�صل
االجتماعي الفي�سبوك ولي�س الكتاب.
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10

( العدد  )259اجلمعة  19 -ني�سان 2013 -

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

عربي
فياض يستقيل ..ماذا عن مشروعه؟
بعد �أيام من الأخذ والرد ،والنفي والت�أكيد ،تقدم
د� .سالم فيا�ض؛ رئي�س احلكومة الفل�سطينية يف رام
اهلل با�ستقالته �إىل رئي�س ال�سلطة حم�م��ود عبا�س،
وقبل عبا�س اال�ستقالة ،مكلفاً فيا�ض باال�ستمرار يف
ت�صريف الأعمال� ،إىل حني ت�شكيل حكومة جديدة.
حتى حلظة الإعالن عن هذه الوقائع م�ساء ال�سبت،
مل يكن �أحد مت�أكداً من �أن «اللقاء احلا�سم» الذي عقد
ب�ين عبا�س وف�ي��ا���ض� ،سينتهي �إىل ا�ستقالة الأخ�ي�ر،
فعلى م��دى �سنوات �أحيط فيا�ض بهالة كبرية ،وبدا
ا�ستمرار ال�سلطة مرتبطاً ببقائه على ر�أ�س حكومتها،
فهو املعتمد دوليا لتلقي الأموال ،وهو الرجل املوثوق
(غربياً وعربياً) لتحديد طرق و�أ�شكال �صرفها ،هنا
ظهر دوره �أمنيا �أك�ثر مما هو مت�صل بالنزاهة على
نحو ما يتم الرتويج له ،بب�ساطة ،قال املانحون�« :إن
يا�سر عرفات كان يدفع الأم��وال ل�ل�إره��اب» ،وق�صدوا
بذلك متويل الرئي�س ال�شهيد لكتائب �شهداء الأق�صى،
وحم��اول��ة ج�ل��ب ال���س�لاح ل�ه��ا ق�ب��ل وخ�ل�ال انتفا�ضة
الأق���ص��ى ،ث��م ك��ان ال �ق��رار ،ب ��أن تو�ضع الأم ��وال يف يد
رجل حمدد ،يتقزز من كلمة مقاومة ،وي�ؤمن بالبناء
واالزده ��ار حتت االح�ت�لال ،وال ميكن �أن يدفع قر�شاً
خ��ارج مقت�ضيات «التن�سيق الأم�ن��ي» و�شروطه ،ولعله
م��ن ال�ل�اف��ت ل�لان �ت �ب��اه ح �ق �اً� ،أن اخل�ل��اف ب�ي�ن فتح
وف�ي��ا���ض ،ك��ان ح��ول من�صب وزي��ر امل��ال�ي��ة ،ت��وىل ه��ذا
املن�صب ،نبيل ق�سي�س (الفتحاوي) ،ومل يكن رئي�س
احل�ك��وم��ة ال��ذي ث��اب��ر على االح�ت�ف��اظ مبن�صب وزي��ر
امل ��ال� ،إ��ض��اف��ة �إىل رئ��ا��س��ة احل�ك��وم��ة را��ض�ي�اً ع��ن ذل��ك،
تعر�ض ق�سي�س لل�ضغط حتى ا��س�ت�ق��ال ،ث��ارت ثائرة
فتح ،مطالبة بعودة وزي��ره��ا ،رف�ض فيا�ض ،وعندما
خريه عبا�س (حتت �ضغط فتح) بني عودة ق�سي�س� ،أو
اخلروج من احلكومة ،اختار اخلروج ،وحتول التهديد
باال�ستقالة� ،إىل ا�ستقالة فعلية ،جرى قبولها.
رجل مهم
ك��ان م��ن امل�ت��اح توقع م�سار �آخ��ر ل�ل�أح��داث ،فمن
�ة
املعلوم �أن الإدارة الأم�يرك�ي��ة دخ�ل��ت على خ��ط �أزم�
(�أ.ف.ب).
رئي�س احلكومة الفل�سطينية امل�ستقيلة �سالم فيا�ض
اال�ستقالة ،ووفق ما قالت و�سائل �إع�لام عديدة ،ف�إن
«وزي��ر اخل��ارج�ي��ة الأم�يرك��ي ج��ون ك�يري ات�صل ليل نرى �أن من الفائدة يف هذه املرحلة ،االنتظار للتعامل ذلك �إىل حد كبري� ،إذ �إن املوافقة على اال�ستمرار يف
اجلمعة  -ال�سبت م��ع رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية؛ مع وجه جديد قد نعرفه �أو ال نعرفه».
التن�سيق الأمني ،وتلبية كافة �شروطه ،ميثل قا�سماً
حم�م��ود ع�ب��ا���س وط�ل��ب م�ن��ه ت�ط��وي��ق �أزم ��ة ا�ستقالة
ي���ص�ع��ب ع�ل��ى امل ��رء االق �ت �ن��اع ،ب � ��أن ه ��ذه امل��واق��ف م�شرتكاً كبرياً ،وهو �شرط �شارط على ما يقال ،لكل
فيا�ض من من�صبه وحل الإ�شكال».
الأمريكية والأوروبية ،ناجمة عن الرغبة بوجود رجل حترك يف ال�ضفة الفل�سطينية.
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الإع �ل��ان ع��ن ه ��ذا االت �� �ص��ال،
يتمتع بـ«النزاهة وال�شفافية» يف �إدارة �أموال ال�سلطة
ول �ك��ن ف �ي��ا���ض ه ��و � �ص��اح��ب «ف �ك ��رة ال �ب �ن��اء حتت
إن
�
«
فيه:
يقول
اخلارجية،
من�سوب مل�س�ؤول �أمريكي يف
الفل�سطينية ،وا�ستطاع ،وفق ترويج الغرب ذاته ،احلد االح�ت�لال ،و�إ��ش��ادة م�ؤ�س�سات ال��دول��ة» ،دون �أن تكون
ون�شر
من�صبه»،
يف
باق
�ه
�
ن
�
إ
فيا�ض مل ولن ي�ستقيل ،و
من الهدر والف�ساد ،ال توجد �سوابق يف عالقة الغرب هناك دولة ،جرى �شق هذا امل�سار مبوازاة التعرث الذي
هذا الت�صريح ،ع�شية لقاء عبا�س برئي�س حكومته ،كان مع العامل ،ت�شجع على ت�صديق هذه ال�شائعات ،ولعل تواجهه عملية الت�سوية ال�سيا�سية ،دون االنف�صال
يحمل ر�سالة �سيا�سية وا�ضحة ،وفيها �إن��ذار لرئي�س يف ما قاله امل�س�ؤول الأوروب��ي� ،إ�شارة بينة �إىل الق�صد عنها ك�ل�ي�اً ،وق��د عقد فيا�ض نف�سه ل �ق��اءات متكررة
ال�سلطة ،ال��ذي تلقى ات���ص� ً
اال مبا�شراً يطالبه بحل م��ن الإ�� �ص ��رار ع�ل��ى وج ��ود ف �ي��ا���ض ،وه ��و «ال�برن��ام��ج بوزير حرب االحتالل يف حينه� ،إيهود باراك.
الإ�شكال ،مبعنى رف�ض قبول ا�ستقالة فيا�ض ،والنزول الرائع لبناء م�ؤ�س�سات الدولة الفل�سطينية» ،وذلك
ق��ام��ت ف �ك��رة ف�ي��ا���ض ع�ل��ى �إم �ك��ان ال�ع�م��ل يف بناء
ع�ن��د ��ش��روط��ه ال �ت��ي ي�ضعها ل�لا��س�ت�م��رار يف ت��ر�ؤ���س على الرغم من �إ�شارات كثرية ،ومتكررة �إىل �أن املديح امل�ؤ�س�سات ،وك�أن االحتالل لي�س موجوداً� ،أو بالتكيف
حكومة ال�سلطة الفل�سطينية.
الأم�ي�رك��ي والأوروب� � ��ي ،و«الإ� �س��رائ �ي �ل��ي» �أي���ض�اً �شكل مع وجوده ،وبينما كان اال�ستيطان ي�ستمر يف الزحف،
حتركات
�اك
�
ن
�
ه
�ت
�
ن
�ا
�
ك
�ي،
و�إىل ال�ت�ح��رك الأم�ي�رك�
�ضربات �إ�ضافية لرئي�س احلكومة امل�ستقيل.
كان فيا�ض يفتتح مبنى هنا ،ويد�شن م�ؤ�س�سة هناك،
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�أوروب �ي��ة �أي���ض�اً ،وبح�سب م�
وعلى نحو ي�شبه مواجهة الواقع بالأوهام ،بالتوازي
ووكاالت �أنباء �أوروبية ،ف�إن «عدداً من وزراء اخلارجية
البناء حتت االحتالل
مع الإ��ص��رار على رف�ض ،بل ومنع �أي توجه ملقاومة
الأج��ان��ب �أج��روا ات�صاالت �سريعة مع فيا�ض وحثوه
االح �ت�ل�ال ،وال��دف��اع ال���ش��ر���س ع��ن �سيا�سة التن�سيق
ع�ل��ى االم �ت �ن��اع ع��ن امل���ض��ي ق��دم �اً يف ا��س�ت�ق��ال�ت��ه من
ثابرت �أو�ساط يف فتح وال�سلطة الفل�سطينية على الأمني ،وعن منوذج اقت�صاد ا�ستهالكي ،ومتعي�ش على
من�صبه» ،رئي�ساً ل��وزراء ال�سلطة الفل�سطينية ،و�أك��د �إن�ك��ار وج��ود برنامج �سيا�سي ل�سالم فيا�ض� ،أو حتى امل�ساعدات يف الوقت ذاته.
م���ص��در دب�ل��وم��ا��س��ي غ��رب��ي ل �ل��وك��االت ،وج ��ود ه�ك��ذا م �غ��زى �سيا�سي حم��دد ل��وج��وده ع�ل��ى ر�أ� ��س حكومة
حظي م�شروع فيا�ض بت�أييد من ال��دول املانحة،
ات�صاالت ،وقال «متنينا على فيا�ض عدم امل�ضي قدماً ال�سلطة الفل�سطينية ،وح�ت��ى كيفية جميئه لتويل التي اعتربت وجوده �شرطاً ال�ستمرار تدفق الأموال،
يف ا�ستقالته ،ال �سيما يف هذا الوقت احلرج الذي متر حقيبة املال بالتحديد.
و�أ�شادت مب�شروع ي�ستبعد املقاومة ،وال ي�شرتط وقف
به املنطقة».
يف ذل��ك ال��وق��ت ،ك��ان االن���س�ج��ام ك��ام� ً
لا ب�ين فتح اال�ستيطان والتهويد ،وال يواجه �سيا�سات القتل ،عرب
و�أ�ضاف «نعتقد �أنه يتوجب اال�ستمرار يف الربنامج وف �ي��ا���ض ،وك ��ان ي �ت�ردد ع�ل��ى ن�ح��و دائ ��م ال �ق ��ول� :إن التدخل ال�ساخن ،واالعتقاالت امل�ستمرة ،وي�شجع منط
الرائع لبناء م�ؤ�س�سات الدولة الفل�سطينية ،وفيا�ض فيا�ض ينفذ �سيا�سات حممود عبا�س ،وه��و ال يحمل االقت�صاد املعتمد يف و�صفات �صندوق النقد الدويل،
هو ال�شخ�ص ال��ذي تعاملنا معه يف هذا امل�شروع ،وال �أي م�شروع �سيا�سي خ��ا���ص ب��ه ،وك��ان ميكن ت�صديق والبنك الدويل ،وهو منط يعترب فيا�ض من امل�ساهمني

يف تطبيقاته على امل�ستوى ال�ع��امل��ي ،وبب�ساطة ،كان
امل�شروع يوفر متطلبات احتالل مريح وغري مكلف،
و�سط �ضو�ضاء احل��دي��ث ع��ن بناء م�ؤ�س�سات الدولة
وحتقيق النمو يف االقت�صاد.
يف واق��ع احل��ال ،وع��دا بع�ض الت�صريحات املت�صلة
ب��امل�ط��ال�ب��ة ب��وق��ف اال� �س �ت �ي �ط��ان � �ش��رط �اً ،ال��س�ت�ئ�ن��اف
املفاو�ضات ،مل يكن من املمكن العثور على افرتاقات
ك�ث�يرة ب�ين م�سلك ف�ي��ا���ض ع��ام��ة ،وم�سلك ال�سلطة
الفل�سطينية �إجماالً ،الأمر الذي يطرح �س�ؤا ًال جدياً
ع��ن ال���س�ب��ب احل�ق�ي�ق��ي ل�ل�خ�لاف ب�ين ف�ي��ا���ض وف�ت��ح،
وانتهى به �إىل تقدمي ا�ستقالته.
الق�صور ..والتهمي�ش
�أت ��ى ف�ي��ا���ض م��ن ال�ب�ن��ك ال ��دويل وزي� ��راً معتمداً
لإدارة �أم��وال ال�سلطة ،وتكر�س رئي�ساً حلكومتها ،بعد
االنق�سام الفل�سطيني ،وقيام حكومة منف�صلة يف غزة،
ووف��ق و��ص��ف �أح��ده��م ��ص��ار امل�شهد ط��ري�ف�اً ،حيث �إن
حلما�س حكومتها يف غزة ،ولفيا�ض حكومته يف ال�ضفة،
ووج��دت فتح نف�سها خ��ارج احل�ساب ،ما جعل حكومة
فيا�ض هدفاً دائ�م�اً النتقاداتها ،ولتتكرر مطالباتها
بح�صة وازنة يف احلكومة� ،إذا كان رئي�سا الوزراء ثابتاً.
ارت�ف�ع��ت وت�ي�رة االن �ت �ق��ادات ب��ال�ت��وازي م��ع الأزم��ة
امل��ال�ي��ة الطاحنة لل�سلطة الفل�سطينية� ،صحيح �أن
للأزمة �أ�سبابها و�أبعادها اخلارجة عن �إرادة الرجل،
ول�ك��ن ه�ن��اك �أي���ض�اً ال�ن�م��وذج االق�ت���ص��ادي ال ��ذي ق��ام
بتطبيقه ،وخلف �إفقاراً وتهمي�شاً وبطالة ،لت�صطدم
�أوه � ��ام ك �ث�ي�رة ،ب��ال��وق��ائ��ع ال���ص�ل�ب��ة وال �ع �ن �ي��دة ،وب��دا
مفهوماً واحلالة تلك �أن تتوجه حالة الغ�ضب ال�شعبي
امل�ت�ف��اق�م��ة ��ض��د رئ�ي����س احل �ك��وم��ة ،وت�ل�اق��ي ا��س�ت�ي��ا ًء
متفاقماً يف �صفوف ف�ت��ح ،ف�ج��رى تنظيم تظاهرات
�صاخبة تطالب فيا�ض بالرحيل ،على خلفية الف�شل
يف معاجلة الأزمات املعي�شية املتفاقمة ،ويف �شهر �شباط
املا�ضي اتخذت التظاهرات �شك ًال �أغ�ضب �سالم فيا�ض
كثرياً ،فتقدم با�ستقالة رف�ضها رئي�س ال�سلطة ،وخرج
الأخري بت�صريحات داعمة لرئي�س احلكومة.
وع�ل��ى م��دى الأ��ش�ه��ر امل��ا��ض�ي��ة ،ظ��ل فيا�ض هدفاً
ل�لان �ت �ق��ادات ،وظ��ل ي �ل��وح ب��اال��س�ت�ق��ال��ة ،ث��م ان�ف�ج��رت
�أزمة وزير املالية نبيل ق�سي�س ،ك�شفت هذه الأزمة �أن
فيا�ض ي�شكل م�ؤ�س�سة منف�صلة ،عن منظمة التحرير،
ورئا�سة ال�سلطة والف�صائل ،ومل�س رئي�س ال�سلطة �شيئاً
مم��ا ث��اب��رت بع�ض �أو� �س��اط فتح على التحذير منه:
امل�شروع ال�سيا�سي ل�سالم فيا�ض ،ه��ذا امل�شروع لي�س
ب��ال���ض��رورة خمتلفاً ع��ن امل���ش��روع ال�سيا�سي لل�سلطة
الفل�سطينية ،ولكنه حتماً م�شروع �سالم فيا�ض وحده،
والذي ي�ضعه يف موقع ثقل مواز لكل مكونات امل�شهد
ال�سيا�سي الفل�سطيني ،من ف�صائل ومنظمة حترير.
ه��ذه �أ�سباب كافية كي يتقدم فيا�ض با�ستقالته،
وكي يالقيها رئي�س ال�سلطة بالقَبول ،لكن هناك من
يحيل الأمر �إىل ترتيبات قادمة يف امل�شهد الفل�سطيني
ك �ل��ه :امل���ص��احل��ة وم �ف��او� �ض��ات ال�ت���س��وي��ة ال �ت��ي يعمل
الأم�يرك�ي��ون م��ن �أج��ل حتريكها ،وق��د ك��ان الف�ت�اً� ،أن
ت�صدر �أ�صوات من فتح تعترب ا�ستقالة فيا�ض ،مدخ ًال
للم�صاحلة ،كما ك��ان الف�ت�اً �أي�ضاً �أن يو�صي فيا�ض،
بتعيني حممد م�صطفى خلفاً له ،وهو زميله ال�سابق
يف البنك ال��دويل� ،أي ابن املدر�سة ذاتها ،واملقبول يف
�أو� �س��اط ال ��دول امل��ان�ح��ة وال �غ��رب ،وه��و �أي���ض�اً مر�شح
حما�س البديل لرئا�سة حكومة الوحدة �سابقاً ،وهناك
�أي�ضاً احتمال تويل رئي�س ال�سلطة رئا�سة احلكومة،
الأزم��ة مل تنته ..الأزم��ة م�ستمرة ..هي �أعمق كثرياً
من جمرد �إدارة �أموال امل�ساعدات والهبات..

نافذ �أبو ح�سنة
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فـــي يــوم األســـير الـفـلسطــيـــني

اإلرادة الـعـزالء تـقــاوم الـقـيـد الـمـدجــج
ح�ين �أع ��ادت �سلطات االح �ت�لال ال�صهيوين
بداية العام الفائت اعتقال ع��دد من املنا�ضلني
الفل�سطينيني بعد �إط�ل�اق �سراحهم يف �صفقة
تبادل �أ�سرى فل�سطينيني مع اجلندي �شاليط،
�أرادت �أن توجه عدة ر�سائل �أبرزها� ،أنه لن يثنيها
�شيئاً عن �إع��ادة اعتقال من تريد ،و�ساعة تريد
م��ن الفل�سطينيني ودون تهمة� ،ضاربة عُر�ض
احلائط بالتعهدات واالل�ت��زام��ات التي �أبرمتها
�أمام املجتمع الدويل الذي �أدار ظهره للهمجية
ال�صهيونية كالعادة.
يف مواجهة ذل��ك ،مل يقف الأ� �س��رى مكتويف
الأيدي ،بل بد�أوا جمموعة حتركات ،كان �أجنعها
الإ� �ض ��راب ع��ن ال�ط�ع��ام ال ��ذي ن�ف��ذه ع��دد منهم
بداية العام الفائت ،ويف مقدمهم الأ�سري �سامر
العي�ساوي؛ الذي �سجّ ل �أطول فرتة �إ�ضراب عن
الطعام يف التاريخ ،و�أجرب ال�سلطات ال�صهيونية
على بدء مفاو�ضات جدية معه لإطالق �سراحه،
ان �ط�ل�اق �اً م��ن م��وق��ف ث��اب��ت �أرب � ��ك امل �� �س ��ؤول�ين
ال�صهاينة ،و�أع� ��ادت ع��زمي��ة و�إرادة العي�ساوي

تذكري العامل بـ«املنا�ضل الهندي غاندي»؛ الذي
ك�سر �إراداة مملكة بريطانيا ب�صومه عن الطعام
حتى قال ال�شاعر فيه� :صام هندي فجوّع دولة.
وي��حْ �ي��ي الفل�سطينيون ذك ��رى ي��وم الأ��س�ير
الفل�سطيني يف ال�سابع ع�شر م��ن ني�سان ،وهو
اليوم الذي �أطلق فيه �سراح حممود حجازي� ،أول
�أ�سري فل�سطيني يف �أول عملية لتبادل الأ�سرى
بني الفدائيني الفل�سطينيني والكيان ال�صهيوين
عام .1974
وبح�سب اجلمعيات التي تُعنى بالأ�سرى ،فقد
و�صل عدد عمليات االعتقال �ضد الفل�سطينيني
�إىل م�ل�ي��ون م�ن��ذ ع��ام  ،1948معظمهم تعر�ض
للتعذيب ب�شكل �أو ب ��آخ��ر ،وق��د تعر�ض الآالف
منهم �إىل اعتقاالت �إدارية ،حيث تتم التوقيفات
دون �سبب ودون الئ�ح��ة ات �ه��ام ودون حماكمة،
وه��و ما يعار�ض االتفاقيات واملواثيق الدولية،
خ�صو�صاً ات�ف��اق�ي��ة جنيف ال��راب�ع��ة ال�ت��ي حت��دد
االع�ت�ق��ال الإداري ب��أن��ه ح��رم��ان �شخ�ص م��ا من
حريته بناء على �أم��ر م��ن ال�سلطة التنفيذية،

عدد من الأ�سرى يرفعون عالمة الن�صر داخل املعتقل

شريم :بنية الكيان
الصهيوني قائمة
على القتل والقهر
وإلغاء اآلخر

ولي�س الق�ضائية دون توجيه تهم �ضد املعتقل
ال م��ن قبل
�إداري� �اً ،فكيف �إذا ك��ان الأ��س�ير معتق ً
��س�ل�ط��ات غ�ير ��ش��رع�ي��ة ،ك��ذل��ك يعترب ا��س�ت�م��رار
اعتقال الأ�سرى الفل�سطينيني م�صدر دخل ودعم

وقفة ت�ضامنية مع الأ�سرى

الدور السياسي والنقابي الفلسطيني في مطلب الحقوق اإلنسانية
يعي�ش الفل�سطينيون يف لبنان اليوم حالة ترتاكم فيها املعاناة
بعد ا�ستمرار احلرمان من احلقوق الإن�سانية ،وما يتفرع عنها من
تعقيدات ،خ�صو�صاً داخل املخيمات� ،إ�ضافة �إىل توافد ع�شرات الآالف
من فل�سطينيي �سورية ب�سبب خطورة الأو�ضاع الأمنية هناك ،وارتفاع
ال�ضغط ال�سكاين يف جمتمع الالجئني الفل�سطينيني.
وال �شك �أن �إق��رار احلقوق الإن�سانية يف لبنان ،و�إن كانت م�س�ألة
�سيا�سية بامتياز ،ال ميكن �أن تتحقق �إال عرب و�سيلتني ،الأوىل حالة
من ال�ضغط الدويل والإقليمي والعربي الفعلي على الدولة اللبنانية،
وهذا غري مرتقب يف املدى املنظور ،وال تلعب القيادة الفل�سطينية �أي
دور جدّي فيه.
�أما الو�سيلة الثانية ،فهي تفعيل التحركات الفل�سطينية ودون كلل
للمطالبة بهذه احلقوق ،ويتطلب هذا �أو ًال من النخب ال�سيا�سية يف
الف�صائل الفل�سطينية كافة ،مبختلف تياراتها واجتاهاتها ،االتفاق
على هذه ال�سيا�سة ،ثم �إنتاج الآليات املنا�سبة لها� ،أي تفعيل احلقوق

وجتزيئها م��ن ع�ن��اوي��ن ع��ام��ة �إىل مهمات خا�صة بكل طبقة وفئة
اجتماعية ،وتنظيمها على ه��ذا الأ�سا�س ،والدفع بها باجتاه العمل
امليداين املبا�شر.
�إن الفئات الأكرث تعليماً هم الأكرث معاناة من وط�أة حرمانهم من
حق العمل ،ال �سيما الأطباء ،املهند�سون ،املحامون ..ويعود ذلك لي�س
فقط �إىل القوانني املجحفة ،بل �أي�ضاً لوجود نقابات مهنية مماثلة
تغلق قوانينها على الفل�سطينيني ،علماً �أن كل املهنيني الفل�سطينيني
ول� ��دوا وت��رع��رع��وا وت�ع�ل�م��وا يف ل�ب�ن��ان ويف ك�ن��ف ن�ظ��ام��ه ال�ترب��وي
واالجتماعي.
مو�ضوعياً ،النقابات املهنية اللبنانية متار�س لعبة تكامل الأدوار
م��ع ال�سلطات الر�سمية اللبنانية ،ل�لا��س�ت�م��رار ب�ح��رم��ان املهنيني
الفل�سطينيني من حق العمل ،لهذا ت�أتي الدعوة دائمة �إىل تفعيل
م��و��ض��وع احل�ق��وق امل��دن�ي��ة والإن���س��ان�ي��ة وال�ت�ع��ام��ل معها على �أ�سا�س
الأن�سب ،وفق م�صالح كل قطاع �أو فئة اجتماعية على حدة.

لالقت�صاد ال�صهيوين نتيجة املبالغ ال�ضخمة
التي ت�صرف يف املحاكم.
الأ� �س �ت��اذ ج�ل�ال � �ش��رمي؛ الأ�� �س�ي�ر ال�ل�ب�ن��اين
املحرر والباحث يف ��ش��ؤون الأ��س��رى يقول « :يف
ال�سابق كان احلرمان من الطعام �أحد ممار�سات
التعذيب عند ال�صهاينة ،يطبقونها لك�سر �إرادة
الأ�سرى ،واملفارقة هنا هي جناح الأ�سرى بتحويل
ن�ق�ط��ة ال���ض�ع��ف ه ��ذه �إىل ن�ق�ط��ة ق ��وة� ،أج�ب�رت
�سلطات االحتالل �إىل البحث عن خمارج ،ومنها
التفاو�ض م��ع الأ� �س��رى للتوقف ع��ن �إ�ضرابهم
مقابل النفي خارج البالد �أو غري ذلك».
وي�ضيف � �ش��رمي« :م�ف�ه��وم البنية ال�ف�ك��ري��ة �أو
ال��دي�ن�ي��ة ،م��ن �أه ��م امل��وا��ض�ي��ع ال�ت��ي ي�ع��اجل�ه��ا علم
االجتماع ب�شكل عام ،لذلك ومن خالل درا�سة بنية
الكيان ال�صهيوين ،يتبينّ �أنها قائمة على العنف
والقتل والقهر و�إل�غ��اء الآخ��ر ،ويف ثقافتهم هناك
مفهوم «ال�غ��وي�ي��م» �أو الأغ �ي��ار ،وه��و م�ب��د�أ يطبقه
اليهود املتع�صبون بفعل ما يريدون مع غري اليهود
مب��ا فيه القتل ،كما �أن التماهي باملعتدي ك��ان له
�أثره يف ممار�سات االحتالل ،حيث ي�سعى ال�صهاينة
�إىل الت�شبه بالقهر ال��ذي الق��وه على يد النازيني،
ال بل تفوّقوا عليهم ب�إقامة معتقالت متار�س فيها
�أب�شع املمار�سات ،ومنذ ع�شرات ال�سنوات ك�أن�صار
واخليام يف لبنان ،وع�سقالن وهدارمي وغريهم يف
فل�سطني».
وي�ت�ع��ر���ض الأ� �س��رى الفل�سطينيون يف �سجون
االحتالل ال�صهيوين �إىل �أب�شع املمار�سات ،كاملنع
م��ن ال �ن��وم ،وال �� �ض��رب ،ون ��زع امل�لاب ����س ،وال�ت�ه��دي��د
باالغت�صاب ،ناهيك ع��ن التعذيب النف�سي ومنع
زيارة الأهل والتهديد باعتقالهم ،وذلك على الرغم
م��ن الأم��را���ض املزمنة التي يعاين منها بع�ضهم،
وقد كان �آخر �ضحايا تلك املمار�سات ،الأ�سري مي�سرة
�أبو حمدية الذي ا�ست�شهد داخل �سجون االحتالل
ال�صهيوين نتيجة الإهمال الطبي ملر�ض ال�سرطان.
وي�ؤكد �شرمي؛ �صاحب درا�سة «�إرادات وقيود»،
�أن مم ��ار�� �س ��ات � �س �ل �ط��ات االح � �ت �ل�ال ال���ص�ه�ي��وين
ممنهجة يف جميع ال�سجون واملعتقالت ،حتى تلك
ك��ان��ت م��وج��ودة يف ل�ب�ن��ان م�ث��ل م�ع�ت�ق�لات اخل�ي��ام
و�أن���ص��ار ،فال�ضرب امل�برح وامل�ت�ك��رر والتعليق على
العمود والتجويع وال�سجن الإف ��رادي ،وا�ستخدام
�أ�سلوب عمالء الزنازين لل�ضغط على الأ�سرى ،هي
ممار�سات م�ستمرة ومتزايدة منذ ع�شرات ال�سنوات،
بل يتم تطويرها ب�شكل �أب�شع.
وبالن�سبة ل��دور ال�سلطة الفل�سطينية ،ف�إنه
وعلى الرغم من احل�صول على ع�ضوية الأمم
املتحدة ،وال�ق��درة على رف��ع دع��اوى �ضد الكيان
ال�صهيوين �أمام حمكمة العدل الدولية� ،إن كان
يف ما يخ�ص الأ�سرى� ،أو جدار الف�صل العن�صري
وبناء امل�ستوطنات والتهويد امل�ستمر للأرا�ضي
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة وخ �� �ص��و� �ص �اً ال �ق��د���س ،ن ��رى �أن
م�س�ؤويل ال�سلطة ما زالوا عاجزين �أمام ال�ضغط
ال���س�ي��ا��س��ي الأم�ي�رك ��ي وال���ص�ه�ي��وين وال�ت�ه��دي��د
بوقف الإمدادات االقت�صادية عن ال�سلطة.
يف ظ��ل غ �ي��اب امل�ح��ا��س�ب��ة ال��دول �ي��ة املتمثلة
بهيئات الأمم املتحدة ومنظومة حقوق الإن�سان،
وال�صمت العربي ال�سافر ،ال يبقى للأ�سرى �سوى
ال��ره��ان على �إرادة ع��زالء �صلبة لك�سر ج�بروت
املحتل العابث بالأر�ض والإن�سان.

�سامر ال�سيالوي
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مــلــــف الـعـــدد

كـوريـا الـشمـالـيـة ..وخطر انـــ
م�ن��ذ �أن ق ��ررت ال��والي��ات امل�ت�ح��دة نقل
ق���س��م م ��ن ق��وات �ه��ا م ��ن ال� �ع ��راق وال �� �ش��رق
الأو� � �س� ��ط �إىل ال �� �ش��رق الأق� ��� �ص ��ى ،ب� ��د�أت
تتبلور �سيا�ستها اجل��دي��دة لنقل ال�صراع
�إىل تلك املنطقة ،فانفجرت �أزم��ة اجل��زر
وامل �ن��اط��ق امل �ت �ن��ازع عليها يف ج�ن��وب��ي بحر
ال���ص�ين ،وت��وت��رت ال �ع�لاق��ات ب�ين ال�صني
وال �ي��اب��ان وك ��وري ��ا اجل �ن��وب �ي��ة ،ب��الإ��ض��اف��ة
�إىل التوتر ال��دائ��م ب�ين ال��والي��ات املتحدة
وكوريا ال�شمالية ب�سبب برناجمها النووي
وا�ستفزازاتها املتكررة �ضد اليابان وكوريا
اجل �ن��وب �ي��ة ،وه �م��ا م��ن �أك�ث�ر دول ال���ش��رق
الأق�صى تعاوناً مع الأمريكيني.
�إذاً ،تبني اليوم بكل و�ضوح �أن الواليات
امل �ت �ح ��دة اجت �ه ��ت ن �ح��و م �ن �ط �ق��ة ال �� �ش��رق
الأق� ��� �ص ��ى ،ب �ع��د �أن ع �ج ��زت ع ��ن حت�ق�ي��ق
�أه��داف �ه��ا اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة يف ب�ن��اء ال�شرق
الأو� � �س� ��ط اجل ��دي ��د م ��ن ج �ه ��ة ،وان �ح �ي��از
االقت�صاد العاملي ب�شكل وا�ضح �إىل ال�شرق
الأق���ص��ى م��ن جهة �أخ ��رى ،لكنها وك�م��ا يف
كل مكان وزم��ان ،ع��ادت وفجرت الأو��ض��اع
من خالل اللعب على وتر االنق�سامات بني
اجلريان الآ�سيويني.
من الوا�ضح �أن وا�شنطن كانت ال�سبب
يف ت�أزمي الو�ضع يف �شبه اجلزيرة الكورية،
ل��درج��ة ا�ستفحال الأم ��ور وو��ص��ول�ه��ا �إىل
ح��اف��ة احل� ��رب وخ �ط��ر ان � ��دالع م��واج�ه��ات
نووية �أث��ارت الهلع يف �أو�ساط ال��ر�أي العام
ال�ع��امل��ي ،وب ��د�أت و��س��ائ��ل الإع �ل�ام الغربية
حت��ذر م��ن م��واج�ه��ة ع�سكرية ب�ين ال�غ��رب
الأم�ي�رك��ي ب �ق��درات��ه ال�ع���س�ك��ري��ة ال�ه��ائ�ل��ة،
وك��وري��ا ال���ش�م��ال�ي��ة ال �ت��ي مت�ت�ل��ك �أ��س�ل�ح��ة
دم ��ار � �ش��ام��ل ،وال �ت��ي مل ت �ت��وان ي��وم �اً عن
�إط�لاق التهديدات باجتاه �سيول والغرب،
فكيف احل��ال اليوم مع وج��ود رئي�س �شاب
متهور ورث احلكم عن �أبيه ويريد �إثبات
نف�سه وقوته لل�شعب الكوري قبل املجتمع
الدويل؟

التهديد با�ستخدام ال�سالح النووي ،الذي
عملت كوريا ال�شمالية على تطويره منذ
مدة لي�ست ق�صرية ،يف �أنه و�ضع املنطقة
على حافة حرب نووية.
لقد ا�ستخدمت كوريا ال�شمالية �أكرث
م��ن م��رة االب �ت��زاز ال�ع���س�ك��ري للح�صول
ع�ل��ى م���س��اع��دات اق�ت���ص��ادي��ة وم��ال�ي��ة من
اليابان وكوريا اجلنوبية ،لكنها �أعلنت يف
الأزمة الراهنة عن خطة مربجمة ل�شن
عمليات ع�سكرية �ضد الواليات املتحدة،
تت�ضمن توجيه �ضربات نووية ،و�أطلقت
ت�صريحات نارية ت�ؤكد قدرتها على �سحق
القوات الأمريكية يف املنطقة فور اندالع
احل��رب ،رغ��م �أن خ�براء ك�ثراً �أك��دوا عدم
قدرتها على ذلك ،و�أكدت �أنها لن تكتفي
ب�ضرب قواعد غوام وهاواي ،بل �ست�ضرب
جميع القواعد الع�سكرية الأمريكية يف
كوريا اجلنوبية واليابان ،حيث يتمركز
�أكرث من خم�سني �ألف ع�سكري �أمريكي.
ولإع � � �ط � ��اء امل� ��زي� ��د م� ��ن ال �� �ص��دق �ي��ة
لتهديداتها� ،أع�ل�ن��ت ع��ن حت��ري��ك بع�ض
�صواريخها �إىل حمطات الإطالق ،ودعت
موظفي الأمم املتحدة و�سفارات رو�سيا
وبريطانيا وال��دول الأخ��رى� ،إىل ترحيل
دبلوما�سييها لأنها لن تكون ق��ادرة على
�ضمان �أمنهم بدءاً من العا�شر من ني�سان.
ورغ ��م �أن ت�ق��اري��ر ك�ث�يرة ج��زم��ت ب ��أن
كوريا لن تتجر�أ على �شن احل��رب ،و�أنها
��س�ت�ك�ت�ف��ي ب � ��إط �ل�اق ت� �ه ��دي ��دات ف ��ارغ ��ة،
م��ع ذل ��ك ،ك ��ان م��ن ال�ط�ب�ي�ع��ي �أن ت��ؤخ��ذ
التهديدات النووية الكورية على حممل
اجلد ،كما �أن �أي ا�ستفزاز ع�سكري �ضدها،
ميكن �أن يقود �إىل حرب �شاملة لن تبقى
حم �� �ص��ورة ��ض�م��ن ح ��دود ��ش�ب��ه اجل��زي��رة

ب��ات��ت يف ال �ف�ت�رة الأخ� �ي��رة ت���ش�ك��ل ع�ب�ئ�اً
و� �ص ��داع �اً ا� �س�ترات �ي �ج �ي �اً ل �ه��ا �أك�ث��ر مما
ت�شكله للواليات املتحدة ،وم��ن الوا�ضح
�أن ال�ق�ي��ادت�ين اجل��دي��دت�ين يف البلدين،
�أي ال�صني وك��وري��ا ال�شمالية ،تفتقران
�إىل وج��ود تلك «الكيمياء اخل��ا��ص��ة من
العالقات ال�شخ�صية» التي �سادت بينهما
ط��وال ف�ترت��ي حكم «ك�ي��م الأول» و«كيم

مل ت �ت��وق��ف ك ��وري ��ا ال �� �ش �م��ال �ي��ة ع�ن��د
تهديد الأم�يرك�ي�ين ،ففي �أح��دث ت�صعيد
لتهديداتها املتالحقة ،حذرت بيونغ يانغ
م��ن �أن ��ش�ب��ه اجل��زي��رة ال �ك��وري��ه ت�ت�ج��ه ملا
و�صفته بـ«حرب نووية ح��راري��ة» وطالبت
الأج ��ان ��ب امل�ق�ي�م�ين يف ك��وري��ا اجل�ن��وب�ي��ة

سلسلة أحــداث

بدء املواجهة
بد�أت املواجهة مطلع ني�سان اجلاري،
ح�ين �أع�ل�ن��ت ك��وري��ا ال�شمالية ا�ستئناف
العمل يف حمطة يونغبيون لإعادة ت�شغيل
م�ف��اع�ل�ه��ا ال �ن��ووي امل �ت��وق��ف م�ن��ذ ،2007
ف���ش�ك��ل ذل ��ك حت��دي �اً م �ب��ا� �ش��راً ل �ق��رارات
الأمم امل �ت �ح��دة ،ال�ت��ي ح�ظ��رت عليها �أي
ن�شاط ن��ووي ،وبعد يومني فقط� ،أعلنت
وزارة الدفاع الأمريكية �إر�سال بطاريات
�صواريخ متطورة جداً �إىل غوام ،لتعزيز
قدراتها الع�سكرية يف املحيط الهادئ ،مع
وج��ود م��دم��رت�ين �أم�يرك�ي�ت�ين م�ضادتني
ل �ل �� �ص��واري��خ ال �ب��ال �� �س �ت �ي��ة ،ث ��م ات �خ��ذت
وا�شنطن تدابري ع�سكرية غري م�سبوقة،
ف�أر�سلت قاذفات قنابل يف مهمة تدريبية
فوق �أرا�ضي كوريا اجلنوبية.
وعلى ال�ف��ور ،تبدل امل�شهد ال�سيا�سي
وامليداين بني الكوريتني ،واعتربت كوريا
ال�شمالية الت�صعيد الأم�ي�رك��ي فر�صة
لإط �ل��اق ت �ه��دي��دات �ه��ا ،وت �ك �م��ن خ �ط��ورة

ل�ك��ن ال �ن �ظ��ام يف ب�ي��ون��غ ي��ان��غ ل��ه ر�أي
�آخر� ،إذ يبدو �أنه مل يعد لديه الكثري كي
يخ�سره ،ب��ل على العك�س م��ن ذل��ك ،فقد
�أ�صبح على قناعة تامة ب�أن املخرج الوحيد
له هو حرق �سفنه ،واال�ستمرار يف �سيا�سة
الت�صعيد نحو حافة الهاوية ،وهي لعبة
�أتقنتها بيونغ يانغ وبرعت يف ا�ستخدامها
و�أوتيت ثمارها يف معظم الأحيان.

تهديدات باجلملة

الكورية ،بل �ستتعداها �إىل دول �أخرى.
لذلك �أعربت كل من ال�صني ورو�سيا
عن قلقهما ال�شديد �إزاء الو�ضع القابل
ل�لان �ف �ج��ار ق ��رب ح��دوده �م��ا يف ال���ش��رق
الأق�صى ،وطالبت ال�صني �أطراف ال�صراع
ب�ضبط النف�س.
وب��ال �ن �ظ��ر �إىل ال �ع�ل�اق��ات ب�ي�ن بكني
وب �ي��ون��غ ي��ان��غ ،ف�م��ا م��ن ��ش��ك ب� ��أن ك��وري��ا
ال�شمالية ظلت دائماً الدرع اال�سرتاتيجي
خل ��ا�� �ص ��رة ال �� �ص�ي�ن ال �� �ش �م��ال �ي��ة ،ل�ك�ن�ه��ا

ال� �ث ��اين» وت �ن �ظ��ر ب �ك�ين الآن �إىل «ك�ي��م
ال�ث��ال��ث» ك��زع�ي��م ��ش��اب م�ت�ه��ور ال ميتلك
اخل�ب�رة ال�ق�ي��ادة الكافية ك�ج��ده ووال ��ده،
و�أن��ه ي�سعى الختالق الأزم��ات وافتعالها
لتعزيز �شرعيته و�إثبات قدرته على �إدارة
الأزمات ،لكن ذلك وفق ر�أي بكني ،يجري
يف ب�ل��د ن ��ووي ي �ع��اين �أ� �ص�ل�اً م��ن �أزم ��ات
اقت�صادية و�سيا�سية و�أمنية ودبلوما�سية
خ��ان�ق��ة ،ح�ي��ث ق��د ت� ��ؤدي �أي خ�ط��وة غري
حم�سوبة بدقة �إىل كارثة حمققة.

متتلك كوريا ال�شمالية برنامج �أ�سلحة نووية ن�شطاً ،وقد �أجرت اختبارات تفجريات
نووية يف �أعوام  ،2006 ،2009و ،2013وهي �أي�ضاً قادرة على تخ�صيب اليورانيوم و�إنتاج
البلوتونيوم امل�ستخدم يف �صنع الأ�سلحة ،وتن�شر ال��دول��ة ال�شيوعية النافرة �صواريخ
بالي�ستية ق�صرية ومتو�سطة املدى ،وقد �أطلقت بنجاح �صاروخاً طويل املدى يف عام .2012
وان�سحبت بيونغ يانغ من جانب واحد من معاهدة عدم انت�شار الأ�سلحة النووية يف عام
 ،2003ولي�ست طرفاً يف معاهدة احلظر ال�شامل للتجارب النووية �أو ع�ضواً يف نظام مراقبة
تكنولوجيا القذائف ،كما �أنها لي�ست طرفاً يف اتفاقية الأ�سلحة الكيميائية ،ويعتقد بامتالكها
برنامج �أ�سلحة كيميائية كبري ،وهي لي�ست طرفاً يف اتفاقية الأ�سلحة البيولوجية ،ولكن
ي�شتبه يف �أنها حافظت على برنامج الأ�سلحة البيولوجية الهجومية يف حتد لتلك املعاهدة.
واهتمام كوريا ال�شمالية بربنامج الأ�سلحة النووية يعود �إىل نهاية احل��رب العاملية
الثانية ،ومنذ ذلك احلني ،متكنت من دورة الوقود النووي �سواء للبلوتونيوم واليورانيوم
املخ�صب ،ولديها برامج قادرة على �إنتاج املواد الإن�شطارية ،وقد �أعلنت �أن لديها ما يقرب من
 38.5كيلوغرام من البلوتونيوم امل�ستخدم يف �صنع الأ�سلحة امل�ستخرجة من ق�ضبان الوقود
امل�ستنفد يف �أيار  ،2008ويف عام  ،2010ك�شفت كوريا ال�شمالية برناجماً لتخ�صيب اليورانيوم
يهدف ظاهرياً لإنتاج اليورانيوم منخف�ض التخ�صيب ملفاعالت الطاقة ،على الرغم من �أنه
�سيكون من املمكن لبيونغ يانغ �إنتاج اليورانيوم عايل التخ�صيب لأغرا�ض �صنع الأ�سلحة �إذا
قررت القيام بذلك ،و�أجرت كوريا ال�شمالية جتارب الأ�سلحة النووية الثالث يف عام ،2006
 2009و ،2013وتتجه لإجراء جتربة رابعة.
وكانت املحادثات ال�سدا�سية بني كوريا ال�شمالية وكوريا اجلنوبية واليابان وال�صني
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ــدالع حــرب عـالـمـيــة
إجــــراءات
تصــاعــديــة

الـــوالء لـ«كـيــم»
تفيد بع�ض التقارير ال�ق��ادم��ة م��ن بيونغ ي��ان��غ� ،أن
ال�شعور بت�أثري العقوبات الدولية الإ�ضافية التي وافق
عليها جمل�س الأمن الدويل� ،أ�صبح �أكرث حدة ،يف الوقت
الراهن يف كوريا ال�شمالية ،وعلى وجه اخل�صو�ص من
قبل النخب التي يحتاج كيم� ،إىل وقوفها وراءه.
ي�شار �إىل �أن تلك ال�ع�ق��وب��ات ت�شمل �إج� ��راءات �ضد
بنك ال�صرف الأجنبي الرئي�سي لدى كوريا ال�شمالية،
كما ت�شمل فر�ض حظر على ت�صدير ال�سلع الفاخرة �إىل
تلك الدولة ،التي ي�ستخدمها النظام للمحافظة على
درجة ر�ضا و�سعادة النخب التي ت�شكل بنية ال�سلطة يف
دول�ت��ه ،ويف نظر بع�ض املحللني ق��د ي�ك��ون ال�ه��دف من
الطريقة التي يت�صرف بها كيم ،هو تعزيز مقدار الدعم
ال��ذي يح�صل عليه بني نخب ب�لاده توقعاً الحتمال �أن
العقوبات �ستكون �أكرث �إيالماً يف امل�ستقبل القريب ،ف�أي
�شيء ي�ؤثر بال�سلب على املنافع التي حت�صل عليها تلك
النخب ،ميكن �أن ي�ؤثر على درجة والئها لكيم.

باتخاذ ت��داب�ير للمغادرة يف ح��ال��ة ن�شوب
ح � ��رب ،ك �م��ا وج �ه��ت ت �ه��دي��دات �ه��ا ب��اجت��اه
اليابان ،ما ا�ستدعى ا�ستنفاراً يابانياً.
ويف رد ف�ع��ل ي��اب��اين �إزاء ال�ت�ه��دي��دات
ال �ك��وري��ة ال���ش�م��ال�ي��ة امل �ت �� �ص��اع��دة ،ن�شرت
ال � �ي ��اب ��ان � � �ص ��واري ��خ ب ��ات ��ري ��وت يف ق�ل��ب
العا�صمة ط��وك�ي��و ا��س�ت�ع��داداً ل�ل��دف��اع عن
�سكان العا�صمة البالغ عددهم  30مليوناً

من �أي هجوم كوري �شمايل حمتمل ،ومت
ن�شر من�صتني لإط�لاق �صواريخ باتريوت
باك ـ � 3أر���ض ـ جو يف قواعد وزارة الدفاع
يف �إي�شيجايا ،فيما ذك��رت تقارير حملية
�أن طوكيو ن�شرت ،بالإ�ضافة �إىل بطاريات
باتريوت ،مدمرات �إيجي�س املجهزة بنظام
اعرتا�ض يف بحر اليابان.
م��ن جهتها ،ج��ددت ال��والي��ات املتحدة

ورو�سيا والواليات املتحدة ،بد�أت يف عام  2003بهدف نزع الأ�سلحة النووية من �شبه اجلزيرة
الكورية ،ومع ذلك ،فقد مت تعليق هذه املحادثات منذ ني�سان  ،2009ويف رحالته �إىل ال�صني
يف عام  2010و� ،2011أ�شار كيم يونغ �إيل لرغبته يف ا�ستئناف املحادثات ال�سدا�سية ،ولكن
كوريا اجلنوبية �أ�صرت على اعتذار من كوريا ال�شمالية لعام  2010ق�صف جزيرة يونبيونغ
و�إدراج �أن�شطة تخ�صيب اليورانيوم يف املناق�شة قبل املوافقة على ا�ستئناف املفاو�ضات.
وخفت ال�شكوك الأولية حول الربنامج النووي لكوريا ال�شمالية بعد وفاة كيم يونغ
�إيل عندما وافقت بيونغ يانغ على وقف التجارب النووية وتخ�صيب اليورانيوم ،وجتارب
ال�صواريخ بعيدة املدى يف مقابل احل�صول على م�ساعدات غذائية من الواليات املتحدة يف
� 29شباط  ،2012ول�سوء احلظ ،بعد خالف مع الواليات املتحدة ب�ش�أن �إطالق �صاروخ يف
ني�سان � ،2012أعلنت كوريا ال�شمالية �إلغاء االتفاق.
وعلى الرغم من �أن كوريا الدميقراطية ان�ضمت �إىل اتفاقية حظر الأ�سلحة البيولوجية
والتوك�سينية يف عام  ،1987لكن ي�شتبه يف �أنها ا�ستمرت يف برنامج الأ�سلحة البيولوجية،
ويتفق املن�شقون من كوريا ال�شمالية ووكاالت الدفاع عن الواليات املتحدة وكوريا اجلنوبية،
عموماً على �أن البلد ب��د�أت يف اكت�ساب ق��درات ل�صنع �أ�سلحة بيولوجية يف وقت مبكر من
الثمانينات ،ومع ذلك ،بقيت املعلومات عن برنامج كوريا ال�شمالية للأ�سلحة البايولوجية
مفتوحة على االح�ت�م��االت ،ويف ع��ام  2010ق��دم��ت ورق��ة ال��دف��اع البي�ضاء ل ��وزارة ال��دف��اع
الكورية اجلنوبية ،تقديرات المتالك كوريا ال�شمالية لـ«العوامل امل�سببة للجمرة اخلبيثة،
واجلدري ،والكولريا ،وغريها» ،فهل من املعقل �أن ت�ستعمل هذه الأ�سلحة �أي�ضاً يف �أي حرب
قد تندلع قريباً؟

�أج ��رت ك��وري��ا ال�شمالية
اختباراً نووياً ثالثاً ،ورف�ضت
ر�سمياً الهدنة مع اجلنوب،
وق �ط �ع��ت اخل ��ط ال�ع���س�ك��ري
ال�ساخن ،وا�ست�أنفت العمل
يف مفاعل يونغبيون املنتج
للبلوتونيوم ،ومنعت دخول
منطقة كاي�سونغ ال�صناعية
ال� ��� �ش� �م ��ال� �ي ��ة  -اجل �ن��وب �ي��ة
امل���ش�ترك��ة ،ال�ت��ي مل يتوقف
ال �ع �م��ل ف �ي �ه��ا ح �ت��ى خ�ل�ال
�أ� �س��و�أ الأزم� ��ات يف ال�سنوات
الأخرية ،وكل هذه اخلطوات
ك��ان��ت ك��اف�ي��ة لإث ��ارة ال��رع��ب
ح� ��ول ال� �ع ��امل م ��ن اح �ت �م��ال
ن�شوب حرب نووية.
ال �ت ��أك �ي��د ع�ل��ى ال �ت��زام �ه��ا ح�م��اي��ة ال�ي��اب��ان م��رة �صدرت فيها مواقف مماثلة كانت يف
بف�ضل و�سائلها «الردعية» النووية ،لكن �أي��ار  2009كجزء من ردة الفعل على قرار
التهديد الأك�بر من قبل بيونغ يانغ كان ��س��اب��ق يف الأمم امل�ت�ح��دة ك��ان ي��دي��ن ،مثل
باجتاه جارتها كوريا اجلنوبية ،مع ذلك القرار الأخري ،اختباراً نووياً.
تبدو �سيول الأكرث هدوءاً بني الدول حيال
يف م��ا ي�خ����ص ال��وع��د الأخ �ي�ر بتحويل
هذه التهديدات رمبا لأنها اعتادت عليها� .سيول �إىل «بحر من النار» ،فقد تكرر الأمر
ت��درك ��س�ي��ول ،حكومة و��ش�ع�ب�اً ،طبيعة م��رات ع��دة ،ا�ستعمل للمرة الأوىل يف عام
امل �ن��اورات ال�شمالية ،وف�ي�م��ا تنقل و�سائل  1994وتكرر يف عام � ،2003أحياناً ،مل تكن
و�سائل الإع�لام يف كوريا ال�شمالية تكتفي
بتلك التهديدات العامة ،بل كانت تتحدث
ب�شكل حم��دد ع��ن �أه��داف�ه��ا امل��زع��وم��ة ،على
�سبيل املثال ،هددت و�سائل الإعالم الر�سمية
يف كوريا ال�شمالية ،يف متوز  ،2012بتفجري
مقر �صحيفة ك��وري��ة جنوبية ب��ارزة ،كانت
قد ن�شرت مقاالت وم��واد مل تعجب بيونغ
يانغ ،لكن مل يح�صل �شيء ملقر ال�صحيفة
وال ل�ع��ا��ص�م��ة ك��وري��ا اجل �ن��وب �ي��ة ،مل تنفذ
كوريا ال�شمالية تهديداتها يوماً ،لذا يبدو
�أن الر�أي العام الكوري اجلنوبي حمق ،حني
يف�ضل جتاهل هجوم بيونغ يانغ املركز.
مل ��اذا ت�ت���ص��رف ك��وري��ا ال���ش�م��ال�ي��ة بهذه
الإع � �ل ��ام ال� �ك ��وري ��ة اجل �ن��وب �ي��ة ،م ��ن ب��اب الطريقة �إذاً؟ ثمة �سببان على الأق��ل وراء
ال��واج��ب ،ال�ت�ه��دي��دات الوح�شية ال���ص��ادرة ��س�ل��وك ب�ي��ون��غ ي��ان��غ ال���ص��اخ��ب� ،أوالً ،يبدو
من بيونغ يانغ ،ال يهتم ال��ر�أي العام كثرياً �أن هذا اخلطاب �أ�صبح ردة فعل منوذجية
بتلك املواقف العدائية وم�ؤ�شرات اخلطر ع�ل��ى ق� ��رارات جمل�س الأم� ��ن ،ال�ت��ي تدين
الظاهرية ،من الالفت �أي�ضاً �أن البور�صة االخ� �ت� �ب ��ارات ال �ن ��ووي ��ة وال �� �ص��اروخ �ي��ة يف
يف كوريا اجلنوبية ،مل ترد بطريقة �سلبية ك��وري��ا ال���ش�م��ال�ي��ة ،ل �ك��ن ع �ل��ى ال��رغ��م من
على «الأزمة».
ال� �ن�ب�رة ال �ع ��ال �ي ��ة ،ت �ع �ك ����س ت �ل��ك امل ��واق ��ف
�إن �سبب ه��ذا ال�ه��دوء ب�سيط� :سبق �أن م�ب��ادرة دبلوما�سية وطريقة للتعبري عن
واج ��ه ال �ك��وري��ون اجل�ن��وب�ي��ون ه��ذا الو�ضع ا�ستياء ك��وري��ا ال�شمالية م��ن ال�ق��رار وع��دم
م��رات ع��دة ،بل �إنهم ي�شاهدون ه��ذا النوع ا�ستعدادها للر�ضوخ لل�ضغوط اخلارجية،
من اال�ستعرا�ضات مرة كل �سنة �أو �سنتني ،لكن ثمة �سبباً �آخر يف�سر العدائية ال�شفهية
ادع��ت كوريا ال�شمالية �أن هدنة عام  1953ال�ت��ي ت�ستعملها ،ال ب��د م��ن ت��ذك�ير �سكان
باطلة يف عدد من املنا�سبات يف املا�ضي� :آخر ك��وري��ا ال�شمالية دوم �اً ب ��أن بلدهم حماط

بالأعداء املت�آمرين ،و�إال قد يبد�أون بطرح
�أ�سئلة خطرية �سيا�سياً قد يت�ساءلون مث ًال
عن �سبب ت�أخر بلدهم عن ال�صني �أو كوريا
اجلنوبية حت��دي��داً ،بعد �أن ك��ان يف املا�ضي
�أك�ث�ر بلد متقدم م��ن الناحية ال�صناعية
يف منطقة �شرق �آ�سيا كلها� ،إن التهديدات
اخلارجية هي �أف�ضل طريقة لتجنب �شرح
امل�صاعب االقت�صادية الالمتناهية.
املن�ش�آت اليابانية
ه��ددت كوريا ال�شمالية بتوجيه �ضربات
انتقامية �ضد اليابان ،م�شرية ب�شكل خا�ص
�إىل امل �ن �� �ش ��آت ال �ن��ووي��ة ال �ي��اب��ان �ي��ة ،وزع�م��ت
ك��وري��ا ال�شمالية �أن ال�ي��اب��ان ت���س��رع وت�يرة
ا�ستعداداتها حل��رب ج��دي��دة �ضد ال�شمال،
م�شددة على �أن ك��ل الأرا� �ض��ي اليابانية لن
تتمكن م��ن جتنب �ضرباتنا االنتقامية يف
حرب حديثة تركز على �إ�صابة على املديني
املتو�سط والطويل.
وه � � ��ددت ق ��ائ �ل ��ة« :ه� �ن ��اك ال �ك �ث�ي�ر م��ن
ال �ق��واع��د ال�ع���س�ك��ري��ة ال �ن��ووي��ة الأم�يرك �ي��ة
ومن�ش�آت الطاقة النووية ،واليابان لن تتمكن
من جتنب تعر�ضها لكارثة نووية ج�سيمة ال
ت�ق��ارن مب��ا تعر�ضت ل��ه يف �أربعينات القرن
املا�ضي» ،وتابعت« :يف احل��رب املا�ضية �ضد
كوريا ال�شمالية ،مل نكن جمهزين بالقدرات
ع �ل��ى ال �ه �ج��وم االن �ت �ق��ام��ي ع �ل��ى ال �ق��واع��د
اليابانية الغازية� ،إال �أن جي�شنا ال�شعبي الآن
جم�ه��ز ب��امل�ق��درة مب��ا فيها ال�ك�ف��اي��ة ل�ضرب
اليابان والقواعد الأمريكية الغازية يف �آ�سيا
واملحيط الهادئ �أي�ضاً».
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عربي
االنقسام الطائفي في مصر
ّ
يعزز ّسلطة «اللون الواحد»..
ويمهد للحرب األهلية
لم يتفاجأ المراقبون بتجدد األحداث
الطائفية في مصر ،وهم يتوقعون مزيدًا
م��ن التصعيد ف��ي األس��اب��ي��ع واألش��ه��ر
القادمة ،رغم محاوالت التهدئة و«التقليل
م��ن تبعاتها ون��ت��ائ��ج��ه��ا» ،م��ن جانب
الرئيس محمد مرسي ،وأوساط «اإلخوان
المسلمين» ،ورغم مساعي تثبيت «أواصر
األخوة والمودة» ،التي يبذلها بعض رجال
الدين من األقباط والمسلمين ،فثمة قوى
فاعلة على األرض تعمل على تأجيج حدة
الصراع بين جميع األطراف ،وإدراج العنف
كأسلوب غالب في حل الخالفات بين أنصار
السلطة من جهة ،وبين قوى المعارضة من
جهة أخ��رى ،مما يشيع الفوضى ،ويضع
البالد على حافة الحرب األهلية.

النريان ت�صيب
مواطنينْ م�صريينْ
يف القاهرة
(�أ.ف.ب).

ال �شك �أن تزايد العنف الطائفي بالتحديد ،يتيح
للقوى الغا�شمة ا�ستخدامه لتخويف الأقباط ودفعهم
للهجرة وردات الفعل غري املح�سوبة ،مع تزعزع ثقتهم
مب��ا ي�ح�م�ل��ه ل�ه��م امل���س�ت�ق�ب��ل يف ب�ل��د ت�ن�م��و ف�ي��ه ال�ف��رق
التكفريية ،خ�صو�صاً يف ظل انت�شار ظاهرة الت�سلح على
نطاق وا�سع يف كل �أنحاء م�صر ،ويف هذا املجال ،ف�إن عامة
الأق�ب��اط ،وممثليهم الكن�سيني وال�سيا�سيني ،يُحمّلون
ال�سلطة احل��اك�م��ة و�أن���ص��اره��ا م��ن ق��وى «الإ�سالميني
اجل ��دد» م�س�ؤولية خا�صة يف �ضبط اخل�ط��اب الديني
املتطرف ،ومنع انت�شار ال�سالح.

�صحيح �أن الرئي�س مر�سي ق��د وجّ ��ه ر��س��ائ��ل على
ال �ف��ور ي��دي��ن فيها ال�ع�ن��ف ال�ط��ائ�ف��ي� ،إال «�أن خم��اوف
الأق�ب��اط ت��زداد كلما ازدادت هيمنة جماعة «الإخ��وان»
وال�سلفيني ع�ل��ى زم ��ام الأم ��ور يف ال �ب�ل�اد» ،ك�م��ا يقول
ب�ع����ض مم�ث�ل��ي امل���س�ي�ح�ي�ين ،ال��ذي��ن ردوا ع�ل��ى ر��س��ائ��ل
مر�سي ،ب�أنهم قد �سئموا من كرثة الوعود ،م�ؤكّدين «�أن
حادثة مدينة اخل�صو�ص ،وبعدها �أح��داث الكاتدرائية
املرق�سية ،و�سقوط ال�ضحايا ،وعدم التحقيق اجلدّي مع
املرتكبني ،كلها دالئل وا�ضحة على غياب الدولة و�ضياع
�سيادة القانون».

ثــورة البـحـريـن تحت مـجـهـر التـقـيـيم
ما يجري يف البحرين ملحمة ث��ورة ل�شعب يرف�ض حكم طغاة �آل خليفة،
الذين احتلوا �أر�ضه قبل  230عاماً ،ويعاملونه با�ستكبار قبلي� ،أُ�ضيفت �إليه عمالة
للغرب الطامع يف �أرا�ضي �أمتنا وخرياتها ..حك ُم ت�آمر على �شعب م�ست�ضعف،
و�أمعن يف ظلمه و�إذالله.
ال�ث��ورة يف البحرين حت��دد هدفها يف �إق��ام��ة حكم بح�سب م��ا يقرر ال�شعب
م�صريه بنف�سه من دون �سقف من قبيلة �أو حاكم ،فقد ثار �شعب البحرين يف �ست
انتفا�ضات كربى للمطالبة بحقوقه طوال املئة العام املا�ضية؛ يف  1919و1936
و 1956و 1965و 1980و ،1994ومل يح�صل من كفاحه على �شيء يُذكر ،بل ازداد
ال�شعب فقراً وحرماناً وتهمي�شاً �سيا�سياً ،فقرر يف ثورة  14فرباير احلالية� أن
يحقق �أهدافه بنف�سه ،ولن ي�ستجديها من �أحد.
لقد ثار ال�شعب البحريني بحركة ال�شباب هذه املرة ،وخمتلف �شرائح املجتمع
من اجلن�سني ،وقرروا ا�ستمرار الكفاح حتى �إ�سقاط هذا النظام اجلائر وال�سارق
ل�ثروات ال�شعب كلها ،وال��ذي ب��د ًال من �أن ي�ستجيب ملطالب ال�شعب يف احلرية
والعدالة والدميقراطية ..قام بعمليات القمع وا�ستدعاء اجليو�ش اخلليجية،
وه��و م��ا مل ي�ح��دث م��ن قبل �أن ا�ستعانت دول��ة على م��واج�ه��ة �شعبها بجيو�ش
�أخ��رى ،والتي بدل من �أن تتجه لتحرير فل�سطني ،جاءت لتقمع �شعب م�سامل،
ذنبه الأك�بر مطالبته بحقوقه� ..شعب خافته �أم�يرك��ا؛ قائدة ال�شر يف العامل،
وبريطانيا اال�ستعمارية ،فقررا دع��م النظام القبلي املتخلف و�إدارة كل �ش�ؤون
املواجهة �ضده.
�إن من يقتل ويقمع هم طغاة �آل خليفة بالوكالة عن �أم�يرك��ا وبريطانيا،
حفاظاً على م�صاحلهما اال�سرتاتيجية يف املنطقة ،ومنعاً من وجود حكم جديد
يف�سد عليهم ا�ستنزاف ال�ث�روات برخ�ص وذل وي�غ�ير م�ع��ادالت املنطقة لغري
�صاحلهم.
��س�ف��ارة �أم�ي�رك��ا يف ال�ب�ح��ري��ن ه��ي ال�ت��ي ت�ق��ود امل��وق��ف ال�سيا�سي وامل �ي��داين
والدبلوما�سي كله ،ف�ـ«روب��رت غيت�س»؛ وزي��ر اخلارجية الأمريكية ج��اء يف 12
مار�س  ،2011ون��زل اجلي�ش ال�سعودي بعد �أي��ام من الزيارة .جيفري فيلتمان؛
امل�س�ؤول الأمريكي املعروف ،قابل عدداً من املعار�ضني ،وملا مل يجد ا�ستجابة لهم،
هدد �أنكم بحاجة �إىل �أن �أراجعكم مرة �أخ��رى لعلكم ت�ستجيبون ،وقابلهم مرة
�أخ��رى ،ويف كل موقع حتا�صر �أمريكا حتركات املعار�ضني ،كما حدث يف م�ؤمتر
جنيف  ،2012حيث جاء م�س�ؤولون �أمريكيون لينقلوا ر�سالة �إىل الأوربيني
ب�أن �أمريكا لن تتخلى عن حكم �آل خليفة ،و�أال ي�ضغطوا على النظام اخلليفي
�أكرث ،لهذا ال ت�ستغربوا �إن ت�أخرت الثورة عن االنت�صار ،فالثورة يف البحرين
تواجه عدواً �شر�ساً ،هي �أمريكا وبريطانيا ،وعربان اخلليج ووكال�ؤهم من طغاة
�آل خليفة.
لقد ا�ستباحوا كل املحرمات ،وقتلوا �أكرث من  130مواطناً ،منهم  13امر�أة

و 26جنيناً و� 6أط�ف��ال ُر�ّ��ض��ع ،و�شيوخ طاعنون يف ال�سن ،و�شباب ،قُتل بع�ضهم
بالر�صا�ص احلي واالن�شطاري ،وعمداً ،كال�شهيد عبد الر�ضا بو حميد ،وال�شهيد
�أحمد فرحان ،وغريهما ،ثم يُفتك ب�أهايل ال�شهداء اعتقا ًال و�ضرباً و�إهانة ..نظام
ي�أبى �إال �أن يعتقل ويعذب بحقد �سلخاً للبدن وتدويخه حتى املوت� ،أما ما يدعيه
م��ن وج��ود ح��وار ،فهو ك��ذب وه��راء ومم��اط�لات ،م��ن �أج��ل �إط��ال��ة ال��وق��ت �ضمن
ا�سرتاتيجية و�ضعتها �أمريكا ب�أن ي�ستنزف ال�شعب وقواه الثورية ال�شابة قدراتهم
فيجهزوا على حراكه ب�شكل كامل.
�إن ق�ضية البحرين و�أمثالها من �صراع �شعب مظلوم مع طاغية متجرب،
اخت�صرها اهلل �سبحانه وت�ع��اىل بقوله�} :إِ َّن ِف � ْر َع � ْو َن عَ�لا فيِ الأَ ْر�� �ِ�ض وَجَ � َع� َل
�أَ ْهلَهَا �شِ َيعًا يَ�سْ تَ�ضْ عِفُ طَ ا ِئ َف ًة ِّم ْن ُه ْم ُي َذ ِّب ُح َ�أ ْبنَا َء ُه ْم َويَ�سْ تَحْ يِي نِ�سَ اء ُه ْم �إِ َّن� ُه كَا َن
َن َعلَ ُه ْم �أَ ِئ َّم ًة
مِ َن المْ ُفْ�سِ دِي َن َو ُنرِي ُد �أَن مَّنُنَّ َعلَى ا َّلذِي َن ا�سْ تُ�ضْ ِعفُوا فيِ الأَ ْر�� ِ�ض و جَ ْ
َن ِّك َن َل ُه ْم فيِ الأَر ِْ�ض َو ُنرِي ِف ْر َع ْو َن َوهَامَا َن وَجُ نُو َد ُهمَا مِ ْنهُم
ني و مُ َ
َن َعلَ ُه ُم ا ْلوَا ِر ِث َ
و جَ ْ
مَّا كَانُوا يَحْ َذرُونَ{.
ف�شعبنا امل�ست�ضعف املقاوم �سينت�صر ب ��إراداة اهلل التي ال غالب لها ،وقد
قال�} :إن ين�صركم اهلل فال غالب لكم{.
ما يح�سب للثورة ونقاط قوتها:
� -1سلميتها يف املراحل الأوىل.
 -2الثبات واال�ستمرار على هدف التغيري ال�شامل ،رغم كل املحاوالت ملحا�صرة
و�سحق الثورة.
 -3ت�شخي�ص العدو ب�أنه النظام اخلليفي ومن ورائه الأنظمة الرجعية والواليات
املتحدة وبريطانيا وعدم اخل�ضوع لهم.
 -4جيل ال�شباب هم الأ�سا�س يف الثورة ،وبقية التيارات ال�سيا�سية املعار�ضة هي
م�ساندة وداعمة لهم.
� -5شموليتها لكل عنا�صر املجتمع.
�أما نقاط ال�ضعف يف الثورة:
 -1وجود اختالف حقيقي بني منهجني يف املعار�ضة� ،أحدهما يرى �إ�سقاط النظام،
والآخر يرى �إ�صالحه ،من دون وجود تكامل حقيقي وتفاهم بني الطرفني.
 -2عدم القيام بفعل الإ�سقاط كما جرى يف الثورات الأخ��رى ،فبقت الثورة يف
حالة انتظار.
 -3ارتهان ق�سم من اجلماهري لقيادات ال تتما�شى مع منطق ال�ث��ورات ،وهذه
القيادات يف الوقت الذي ال متلك ر�ؤية التغيري ،ف�إنها تتحرك وفقاً لردات الفعل
وطرق الرد ال�سيا�سية التقليدية.
 -4الت�أخر يف ت�شكيل جمل�س لقيادة الثورة ،ي�ضم الف�صائل وال�شخ�صيات الفاعلة.

ال�سيد جعفر العلوي

ي�ط�غ��ى امل �ن��اخ ال�ت�ح��ري���ض��ي ع�ل��ى ال �� �ش��ارع امل���ص��ري،
وي�ساهم بتعميق االنق�سام الطائفي� ،إ�ضافة �إىل ن�شر
الإ�شاعات والأخبار الكاذبة ،وت�ضخيم الوقائع ،وت�ضليل
الفئات النا�شطة من ال�شباب امل�صري ،عرب برامج ما
ي�سمى «التوا�صل االجتماعي» ،التي �أ�صبحت ،بر�سائلها
«غري امل�س�ؤولة»� ،أخطر و�سيلة �إعالم ،وال تخ�ضع ملواثيق
ال���ش��رف امل�ه�ن��ي ،وم�ع��اي�ير ال���ص��دق�ي��ة ،ول �ه��ذا ال�سبب،
نالحظ �أن �أبرز م�ستخدمي هذه الو�سيلة ينتمون �إىل
القوى امل�شبوهة املنظمة ،مبختلف تلويناتها العقائدية،
يف ال��داخ��ل� ،إ��ض��اف��ة �إىل املنظمات ال�ت��ي ت� ّدع��ي متثيل
الأقباط يف البلدان الغربية.
ث�م��ة �إج �م��اع ل��دى ج�م�ي��ع امل�ح�ل�ل�ين وامل��راق �ب�ين �أن
«الإ�سالميني اجلدد» مل يت�سلموا احلكم يف م�صر ،ويف
غ�يره��ا م��ن ب�ل��دان «ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي» ،م��ن دون الدعم
الأم�يرك��ي ،وم��ع ذل��ك ،ت��روّج بع�ض املنظمات امل�شبوهة
لفكرة �أن وا�شنطن تبحث عن بديل« ،لأن الإ�سالميني
غري م�ؤمنني بحرية امل��ر�أة والأق�ل�ي��ات» ،وذل��ك لإغ��راء
املعار�ضة لال�ستعانة بالدول نف�سها التي لن تكرتث ملا
�سيحل ب�أقباط م�صر ،وال مب�سلميها ،كما مل تكرتث
ملا ح�صل مل�سيحيي العراق ،وما يجري اليوم من تهجري
وتقتيل وهدم للكنائ�س وامل�ساجد يف �سورية.
ال ي�ك�ف��ي �أن ن��رم��ي م���س��ؤول�ي��ة ك��ل م��ا ي�ح���ص��ل يف
م�صر على القوى الأجنبية وعمالئها يف ال��داخ��ل ،بل
�إن امل�س�ؤولية الكربى تقع على عاتق حكومة الرئي�س
مر�سي ،ومن يدعمها من القوى ال�سلفية ،لأنها عجزت
ع��ن توحيد كافة ال�ق��وى الوطنية ،ناهيك ع��ن تغييب
احللول الكفيلة ب�إخراج م�صر من م�شاكلها االقت�صادية
وال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة ،ال �ت��ي ت��زك��ي ال�ف��و��ض��ى
واال�ضطرابات.
وب��د ًال من توحيد القوى الفاعلة يف البلد ،ت�سعى
احل�ك��وم��ة �إىل ت�شتيتها ومت��زي�ق�ه��ا ب���ص��ورة منهجية،
يف �إط ��ار �إدام ��ة ا��س�ت�ف��راد ج�م��اع��ة «الإخ � ��وان» باحلكم،
عم ًال بو�صايا «وثيقة التمكني» امل�شهورة ،التي تتبعتها
اجلماعة ،منذ عهد ح�سني مبارك ،طريقاً للو�صول �إىل
ال�سلطة.
�إن وثيقة التمكني ال حتتوي على �أي برامج تنموية
�أو �إ�صالحات اجتماعية �أو اقت�صادية ،وال ر�ؤى �سيا�سية
داخلية �أو خارجية لإ�صالح ما �أف�سده النظام ال�سابق،
بل ات�صفت بال�شكل الإنقالبي الذي مُيكّنهم ،بالتحايل
وال�ت�م�ل��ق ،م��ن اخ�ت�راق امل�ن�ظ�م��ات الأه �ل �ي��ة ،وال��رواب��ط
الطالبية ،والنقابات العمالية ،وجمعيات املهن احلرة،
والنوادي اخلا�صة ذات النفوذ املايل واالجتماعي ،بهدف
ال�ضغط على �صناع قراراتها� ،أو احتالل مواقعهم.
�إن ال�شرخ العمودي ال��ذي �أح��دث��ه الرئي�س مر�سي
ل�صالح التفرد بال�سلطة ،يطال ك��ل مكونات املجتمع
امل�صري ب��أح��زاب��ه وفعالياته ،ومب�سلميه وم�سيحييه،
ومن الطبيعي �أن ال تعري جماعة «الإخوان» ،وحلفا�ؤهم
م��ن «ال�سلفيني»� ،أدن ��ى اه�ت�م��ام خ��ا���ص ل��درء االنق�سام
الطائفي ،ما دام ي�صب يف نهاية املطاف يف تعزيز �سلطة
اللون الواحد.

عدنان حممد العربي
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رسالة إلى الجماعات السلفية ()2
ا� �س �ت �ك �م��ا ًال مل ��ا ب� ��د�أن� ��اه يف ال��ر� �س��ال��ة
الأوىل م��ن ح��وارن��ا ون�صيحتنا للأخوة
يف اجلماعات ال�سلفية ،وتنفيذاً للأمر
الإل �ه��ي ب �� �ض��رورة ح�ق��ن ال��دم��اء وب�ي��ان
احل��ق م��ن ال�ب��اط��ل }و�إن ط��ائ�ف�ت��ان من
امل�ؤمنني اقتتلوا ف�أ�صلحوا بينهما ف�إن
بغت �إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي
تبغي حتى تفيء �إىل �أمر اهلل ف�إن فاءت
ف�أ�صلحوا بينهما بالعدل و�أق�سطوا �إن
اهلل يحب املق�سطني{ ،نذكركم بتاريخ
�أم�ي�رك��ا م��ع �أ� �س�لاف �ك��م ال��ذي��ن ت�ع��ام�ل��وا
معها:

�أل� ��� �س� �ت ��م � �ض �ح ��اي ��ا اال�� �س� �ت� �خ� �ب ��ارات
الأمريكية يف �أفغان�ستان؟ �أال تتذكرون ما
فعلت �أمريكا باملجاهدين يف �أفغان�ستان
الذين قاتلوا االحت��اد ال�سوفياتي؟ لقد
درب �ت �ه��م وم��ول �ت �ه��م ل �ق �ت��ال ال���س��وف�ي��ات
م�ستغلة ن��واي��ا امل�ج��اه��دي��ن وح��اج��ات�ه��م
�إىل ال��دع��م لتحرير �أف�غ��ان���س�ت��ان ،وبعد
ان�سحاب ال�سوفيات اخ�ترع الأمريكيون
«حركة طالبان» بالتعاون مع املخابرات
الباك�ستانية ،التي اغتالت قادة املجاهدين
ال��ذي��ن ح ��رروا �أف�غ��ان���س�ت��ان (�أح �م��د �شاه
م�سعود وبرهان الدين رباين ،)..و�أبعدت

ق�ل��ب ال��دي��ن حكمتيار وغ�ي�ره ،وعندما
ق�ضت على ق��ادة املجاهدين ،ج��اء الغزو
الأم�ي�رك��ي وح�ل��ف ال�ن��ات��و للق�ضاء على
«طالبان» ،بعدما �أجنزت مهمتها ومل تعد
حاجة �أو و�سيلة للأمريكيني ،وم��ا زال
الأم�يرك�ي��ون يقتلون امل��دن�ي�ين الأب��ري��اء
والع�سكريني من «طالبان» .
�أ َن���س�ي�ت��م م��ا ف�ع�ل��ت �أم�ي�رك��ا ب���ص��دام
بعدما حر�ضته ل�غ��زو �إي ��ران وال�ك��وي��ت،
ث ��م غ� ��زت ال� �ع ��راق وق �ت �ل �ت��ه ،ث ��م ج ��اءت
ب�ـ«ال�ق��اع��دة» للتخريب ،و�أ��س���س��ت جلان
«ال �� �ص �ح��وة» ل�ل�ق���ض��اء ع �ل��ى «ال �ق��اع��دة»

و�أخ��وات �ه��ا ،ب�ع��د ان�ت�ق��اء امل�ه�م��ة وان�ت�ه��اء
ال �� �ص�ل�اح �ي��ة؟ ه� �ك ��ذا � �س �ت �ف �ع��ل ب �ك��م يف
��س��وري��ة؛ �ستقاتل بكم �ضد ه��ذا النظام
«امل �ت �م �رّد» ع�ل��ى ال���س�ي��ا��س��ة الأم�يرك �ي��ة،
ويف ح��ال �سقوطه� ،ست�أتي مب��ن يقتلكم
ويطاردكم لتفروا �إىل �ساحة جديدة يف
رو�سيا و�إي ��ران ..ف�أنتم �ضحايا و�أدوات
ول�ستم حلفاء ،وتظنون �أنكم تقاتلون يف
�سبيل اهلل واحلقيقة!
لقد تظاهرمت �ضد ال�سُّ ياح الإيرانيني
يف م���ص��ر ،وه��م م��ن امل�سلمني ال�شيعة،
لأنكم تتهمونهم بالكفر وال�ضالل ،فيما

الهدف «سايكس – بيكو» جديد ..وشطب فلسطين نهائيًا

العراق ..استمرار مسلسل التفجير والدم

بغداد – حممود الرفاعي
يكاد ال مير �أ�سبوع دون �أن حت�صد �آل��ة القتل املتجولة واملتنقلة يف كل مكان من
ب�لاد الرافدين املئات من العراقيني ،يف وق��ت تع�صف فيه امل�شاكل والفنت و�أعمال
القتل يف �أك�ثر من مكان يف العامل العربي ،من اليمن �إىل املغرب العربي ،وانتهاء
مب�شرقه ،وطبعاً م��روراً بفل�سطني التي مت�سخ ق�ضيتها يف هذا النزاع الفظيع على

طفل عراقي ينظر �إىل هول ما خلّفه �أحد االنفجارات الأخرية التي وقعت يف بغداد (�أ.ف.ب).

الدولة الهالمية وال�سلطة املق�سومة بني رام اهلل وغ��زة ،وكل منهما يدعي الو�صل
بالق�ضية ،فيما ال��دول الأب��رز يف حمل الق�ضية التي اعتربت يف �أدب�ي��ات ال�سيا�سات
العربية الر�سمية الق�ضية املركزية ،فل�سطني – وعنينا بها الدولة ال�سورية ،م�شغولة
ومنهوكة ،بدم �أهلها الذي ي�سفحه حكام م�شيخات الكاز العربي ،والغرب الأمريكي
وبقايا ال�سالجقة يف تركيا ،وهكذا مل يبق للعرب من مكان للقاء حول ماكان ي�سمى يف
املا�ضي البعيد «احلد الأدنى من الت�ضامن العربي» ،وال ر�أ�س يلتفون حوله مقتنعني �أو
مرغمني ،كما كان احلال يف �أزمنة م�ضت على �أيام جمال عبد النا�صر ،حتى يخال املرء
�أن املنطقة يعاد ر�سمها بدم �أبنائها ،وفق خرائط حتدد خطوطها بجماجم الفقراء،
وهم الأكرثية ال�ساحقة يف هذه الأمة املعذبة التي يهفو نا�سها و�أهلها فع ًال �إىل احلرية
والعدالة االجتماعية والتنمية احلقيقية.
فعالً ،تبدو املنطقة �أم��ام اتفاق �سايك�س بيكو جديد ،ينطلق كما انطلق القدمي
من هذه املنطقة من بالد ال�شام ،ومدخله هو ما كان يطلق عليه اجلبهة ال�شرقية
يف مواجهة العدو «الإ�سرائيلي»� ،أي �سورية ومن العراق لأن بالد ال�شام وبالد ما بني
النهرين �أو الرافدين هي الأكرث ح�ضارة وتقدماً وحيوية ون�شاطاً على مر التاريخ،
ولذا يتعر�ض العراق على يد الأمريكي والأوروبي الغربي� ،إىل ال�سلب والنهب ،ف�سرق
نفطه و�أثاره ومتاحفه وتعر�ض لأب�شع �أنواع التدمري بوا�سطة �آالت التدمري احلربية
الأمريكية ،وهجر �شعبه يف الداخل واخلارج ،وقتل املاليني من الب�شر ،وها هو الآن
يتعر�ض للتق�سيم ب�أ�شكال خمتلفة ،فالإقليم الكردي يكاد يكون م�ستقالً ،ومل يعد
ينق�صه �سوى �أن ينزل العلم الوطني العراقي على من�ش�آته ،يف وقت يندفع الرتكي
ال��ذي مي�ضي ولغاً يف ال��دم ال�سوري� ،إىل توقيع االتفاقات مع الأك��راد ،فتو�صل �إىل
ات�ف��اق �صلح م��ع الزعيم ال�ك��ردي املعتقل ع�ب��داهلل �أوج�ل�ان ،يف حم��اول��ة ملنع فر�صة
ا�ستخدام الورقة الكردية يف الداخل الرتكي ،كما بات معلوماً االت�صاالت اجلارية بني
قيادة �إقليم كرد�ستان بقيادة الربازاين وامل�س�ؤولني الأتراك.
و�سط هذه الهموم وامل�آ�سي ،يحاول العراق �أن يلملم �أ�شالءه ،لكن دعوات املحميات
اخلليجية ،والرتكية والغربية لتق�سيم العراق ترتفع وتتزايد ومتول ،ويف مقدمها
بالطبع �أعمال الإرهاب التي حت�صد الب�شر واحلجر ،و�آخرها التفجريات التي �شهدتها
العا�صمة بغداد وخمتلف املدن العراقية وح�صدت مئات القتلى واجلرحى قبل �أيام
م��ن انتخابات جمال�س املحافظات ال�ت��ي �ستجري يف الع�شرين م��ن ني�سان املقبل،
والتي يفرت�ض �أن تعد اختباراً لال�ستقرار ال�سيا�سي بعد نحو �سنتني من االن�سحاب
الأمريكي.
و�أمام �سل�سلة التفجريات الإرهابية بعد ع�شر �سنوات من الغزو الأمريكي و�سنتني
من ان�سحابه املفرت�ض ،يبدو وك��أن هناك ع��ودة �إىل البدء ،حيث تفيد املعلومات �أن
جمموعات التكفري مبختلف ت�سمياتها ت�ستعيد مو�ضع قدم لها يف بالد الرافدين ،يف
ظل متويل خليجي هائل ،وخ�صو�صاً قطرياً ،م�ستفيدة من حمام الدم الذي متوله يف
�سورية ،بالتحالف مع ال�سلجوقي الرتكي الذي يطمح لأن يكون مع الكيان ال�صهيوين
فكي الكما�شة اللذين يلتقطان تق�سيمات �سايك�س  -بيكو اجل��دي��د ،حل�ساب ال�سيد
الأمريكي ما وراء املحيط.
�سيناريو الدم والقتل والتفجري هو واحد من �سيناريوهات متعددة جتري للعراق
وما حولها امتداداً �إىل �سورية ولبنان وفل�سطني وما بعدها ،يف ظل غياب تام للعرب
ودرتهم م�صر امل�شغولة الآن ب�أزماتها املريرة و�أطماع «�إخوانها» ..فهل �ست�أتي حلظة
اليقظة العربية؟!

ترحّ بون بال�سياح «الإ�سرائيليني» يف م�صر
ومل تهاجموا ال���س�ف��ارة «الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة»،
وال ال� ��وف� ��ود ال��ر� �س �م �ي��ة �أو م �� �س ��ؤويل
امل��و� �س��اد ،ف � ��إذا ك��ان ال�صهاينة �أ��ص�ح��اب
كتاب كما ت � ّدع��ون ،فقد احتلوا القد�س
وهجّ روا الفل�سطينيني من �أهل «ال�سُّ نة
واجلماعة»� ..أفلي�سوا ظاملني وحمتلني
حتى تتظاهروا �ضدهم �إذا كنتم م�سلمني
حقاً وتقاتلون الباطل والظلم؟ وكيف
حت��رق��ون ك�ن��ائ����س امل�سيحيني الأق �ب��اط
وه��م �إخ��وان �ك��م يف ال��وط��ن و�أه ��ل ك�ت��اب؟
وملاذا تحُ لّلون �سفك دمائهم؟
ترف�ضون تقليد �أئمة املذاهب الأربعة،
وت �ع �ت�برون��ه � �ض�ل�ا ًال و ُك� �ف ��راً وخم��ال�ف��ة
ل �ل��آي� ��ة ال� �ك ��رمي ��ة} :ال� ��ذي� ��ن ات� �خ ��ذوا
�أحبارهم ورهبانهم �أولياء من دون اهلل{،
وتعتربون �أن �أتباعهم يعبدونهم من دون
اهلل ،وبالتايل ت�صلون �إىل ح ّد تكفريهم،
م��ع �أن �ه��م م�سلمون اج �ت �ه��دوا وت�ف� ّق�ه��وا
وبيّنوا للعامة م��ن النا�س �أم��ور دينهم،
و�إذا ك��ان م��ا تتهمونهم ب��ه �صحيحاً� ،أال
ت�ق� ّل��دون �أن �ت��م م�شايخكم «ال�سلفيني»،
الذين يُ�صدرون الفتاوى املخالفة ل�شرع
اهلل؛ من «جهاد النكاح» �أو «�إر�ضاع الكبري»
�أو ال��ذب��ح ،ف�ترت�ك�ب��ون املع�صية م��رت�ين،
�أو ًال ع�ن��د تقليد م�شايخكم وع�ب��ادت�ه��م
وف��ق الآي��ة الكرمية كما ت� ّدع��ون ،وثانياً
بارتكاب ما حرم اهلل ،كالزواج املت�سل�سل
للمر�أة دون انق�ضاء العدة املحددة بثالثة
ي�ض مِ نْ
�أ�شهر} ،وَالالئِي َيئِ�سْ نَ مِ نَ المْ َحِ ِ
نِ�سَ ا ِئ ُك ْم �إِنِ ا ْر َت ْب ُت ْم َف ِع َّد ُتهُنَّ ثَال َث ُة �أَ�شْ ُه ٍر
وَالالئِي لمَ ْ يَحِ ْ�ضنَ {؟
قال بع�ض م�شايخ «الوهابية» ،ومنهم
ال�شيخ اللحيدان؛ رئي�س املجل�س الأعلى
للق�ضاء« :يف بالدنا ت�ضعف روح الإ�سالم،
وي �خ ��ف � �س �ل �ط��ان��ه ع �ل��ى ال �ن �ف��و���س ع�ن��د
املتعلمني ،ويت�سع هذا ال�ضعف بقدر ما
يت�سع التعليم وتنت�شر املدار�س» ،ويقول
�سبحانه وتعاىل�} :إمن��ا يخ�شى اهلل من
عباده العلماء{} ،اقر�أ با�سم ربك الذي
خلق{ ،ويقول ر�سول اهلل عليه ال�صالة
وال�سالم« :طلب العلم فري�ضة على كل
م�سلم» ..فهل تتّبعون اهلل ور��س��ول��ه �أو
تتّبعون اللحيدان؟
يقول عبد اهلل بن حميد�« :إن �سبب
اجل�ه��ل ب��ال��دي��ن ي�ع��ود �إىل ه��ذه الفنون
امل�ع� ّوق��ة ،كالر�سم والأ��ش�غ��ال والريا�ضة
البدنية والأل �ع��اب الأخ� ��رى» ،وورد عن
ال�سلف ال�صالح« :علّموا �أوالدكم ال�سباحة
والرماية وركوب اخليل» ،ف�أيهما ن�صدّق:
ال�سلف ال�صالح �أم بن حميد؟ ويقول بن
حميد�« :أفلح كل م�سلم ال يُدخل ابنته �أو
�أخته يف املدار�س»! ويقول اهلل �سبحانه:
}وتفكروا يا �أويل الألباب{.
�إن� �ك ��م ت �ق��ات �ل��ون يف � �س �ب �ي��ل �أم�ي�رك ��ا
و«�إ�سرائيل» و�أتباعهما من امل�ستعمرين
�أو امل���س�ت�ع��رب�ين م��ن امل �ل��وك والأم� � ��راء،
و�ستكونون من الأخ�سرين �أعما ًال الذين
باعوا �آخرتهم بدنيا غريهم ،ولذا ن�شفق
ع�ل��ى دم��ائ �ك��م ودم��ائ �ن��ا ،ون��دع��وك��م لأن
ت�ستيقظوا وتتبيّنوا الر�شد من الغيّ .
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إقليمي
فــوز مــادورو صـفـعـة للـغـرب
ووفـــاء لـتـشــافــيز الـــرمــــز
لقد ف�شلت املعار�ضة اليمينية املرتبطة ع�ضوياً االن�ت�خ��اب��ات الرئا�سية ،ث��م رف����ض النتائج حلظة
السؤال المطروح
بالواليات املتحدة الأمريكية يف االنتقام من �شافيز �إعالنها ،عرب الت�شكيك ب��الأرق��ام املعلنة ،وه��و ما
عالميًا ،وبعد أن منح
بعد وفاته ،متاماً كف�شلها يف االنتقام منه وهو على دعمته وا�شنطن فوراً ،رغم وجود �آالف املراقبني،
الشعب الفنزويلي
قيد احلياة ،ومتكّنت الغالبية ال�شعبية  -و�إن كانت ووج��ود نظام انتخابي �آيل متطور ،ي�شهد العامل
ثقته لنيكوالس مادورو،
غالبية ب�سيطة  -من توجيه �صفعة لتلك املعار�ضة� ،أجمع على �شفافيته.
كخليفة وفية للرئيس
رغ��م امل �ق��درات ال�ت��ي حت��وزه��ا وامل��وظَّ �ف��ة يف حملة
وعلى الرغم من قبول الرئي�س الفائز ب�إعادة
الثوري الراحل هوغو
تهويل �ضمن حرب نف�سية هائلة لهز ثقة الأغلبية فرز الأ�صوات ،نزو ًال عند رغبة غرميه ،كي يقطع
حول
شافيز ،يتمحور
ال�شعبية ب�إمكانات م��ادورو ال�شخ�صية ،ال�ستكمال �شكوكه املفتعَلة باليقني ال�شعبي ،و�إث�ب��ات�اً لعدم
ما
«الثورة
إذا ما كانت
ال�برن��ام��ج ال�ث��وري ل�شافيز م��ن جهة ،وللقول �إن وج��ود �شوائب يف الفرز والأرق ��ام ،ف��إن اال�ستفزاز
تزال بخير ،وهل ستبقى
غرميه املناف�س على الرئا�سة �أنريكي كابريلي�س الأمريكي عرب الت�صرف ك�أنها و�صية على ال�شعب
بخير» ،سيما أن طالئع
ه��و املنقذ لفنزويال م��ن اجل��رمي��ة ال�ت��ي ت��زاي��دت الفنزويلي بالعوة �إىل �إعادة فرز  19مليون �صوت،
فيها �ضمن خطة ممنهجة لت�شويه حكم �شافيز دف��ع املجل�س الوطني لالنتخابات حل�سم الأم��ور
االستهداف الجديد ذات
وح�صاره داخل بوتقة ا�ستنزاف بدعم من الواليات والإع �ل�ان ع��ن ف��وز ن��اج��ز للمر�شح م ��ادورو «ف��وز
البعد االنتقامي تجلّ ت
املتحدة؛ �صاحبة نظرية «الفو�ضى اخلالقة» من ال رجعة فيه ،وال�شعب قال كلمته» ،وه��ذا ما عزز
أكثر فأكثر وتبلورت
خالل تدمري البنى االجتماعية واالقت�صادية �إذا ك�شف امل�ضمَر لهز اال��س�ت�ق��رار ،م��ن خ�لال دع��وة
بصورة مضطردة منذ
مل تكن موالية ل�سيا�ستها اال�ستعمارية.
املعار�ضة �إىل ت�ظ��اه��رات ،الأم��ر ال��ذي ي�ؤ�شر �إىل
دخول شافيز معاناة
يف ال ��واق ��ع� ،إن امل �ع��ار� �ض��ة ك � � ��أداة ط � ّي �ع��ة بيد نوايا تهدف �إىل خلق ا�ضطرابات �سيا�سية يف بلد،
المرض قبل وفاته،
وازدياد المراهنة الشريرة وا� �ش �ن �ط��ن ،وال �ت��ي مل ي�ق�ب��ل م��ر��ش�ح�ه��ا ال�ه��زمي��ة يفرت�ض �أن يوا�صل معاجلة الرتكة االقت�صادية
قيا�ساً �إىل املجهود والإمكانات املبذولة ،كانت قد الهائلة �إب��ان حكم رم��وز املعار�ضة احلالية ،حيث
بعد انتقال روح القائد
قامت بربط ن��زاع مع ال�شعب امل��ؤ ّي��د مل ��ادورو ،من كانت ث��روة البالد النفطية الكبرية حتت و�صاية
البوليفاري إلى باريها.
خالل توفري انطباع م�سبق ب�إمكانية تزوير نتائج وت�صرف ال�شركات الأمريكية.
(�أ.ف.ب).
الرئي�س الفنزويلي املنتخَ ب نيكوال�س مادورو
ال �شك �أن �أم��ام م��ادورو ال��ذي ب��د�أ حياته �سائق
حافلة ركاب ،م�صاعب جمة يف قيادة حافلة ال�شعب
الفنزويلي ،و�سط طرقات مليئة باحلفر والكمائن
وامل ��ؤام��رات م��ن �صناعة �أم�يرك�ي��ة ،وال�ه��ادف��ة �إىل
ا�ستعادة ال�سيطرة على الرثوة النفطية التي تعترب
�أكرب احتياط يف العامل ،لكن الظروف حتت ّم عليه،
وهو الويف للقائد �شافيز ،و�ضع �سلم �أولويات من
معاجلة الو�ضع داخل احلزب اال�شرتاكي ،و�إع��ادة
اللحمة �إليه ،وهو ما ت�سبب برتاجع الإقبال عن
االن�ت�خ��اب��ات لنحو م�ل�ي��ون �شخ�ص ك��ان��وا �أع�ط��وا
و�إىل �أن تبلغ ال���ص�ين ه��ذه امل��رح�ل��ة من
الزائر لل�صني ،بدءاً بعا�صمتها بكني ،والتي تعداد �سكانه الكبري (مليار وثالثمئة مليون
�شافيز �أ�صواتهم ،وهذا ي�ساعد يف انطالقة واثقة
يحلو للبع�ض �أن ي�سميها التنني الأكرب ،يلحظ ن�سمة) وم��ع ذل��ك تلم�س ال�ت��وا��ض��ع والتحلي التطور ،ف�إنها تف�ضل اتباع�  سيا�سة امل��وازن��ة
�أكرث ملعاجلة امل�شكالت االقت�صادية املعقّدة ،والتي
مبا�شرة حجم ونوعية التطور واحل�ضارة التي ال�ع��ايل ب��الأخ�لاق التي متيز �سلوك وت�صرف ب�ي�ن ق��درات �ه��ا و�إم �ك��ان �ي��ات �ه��ا ،وت �ق ��دم دوره ��ا
ت�شمل ارتفاع الت�ضخم ،وتباط�ؤ النمو ،ف�ض ًال عن
ب��ات��ت ��س��ائ��دة ،فبكني ال�ت��ي ت�ت�ج��اوز م�ساحتها ،امل���س��ؤول�ين ،ال��ذي��ن ال ي�ت��وان��ون ع��ن االع�ت�راف ال�سيا�سي على امل�سرح ال��دويل ،فكلما حققت
�ضرورة احلد من معدالت اجلرمية املرتفعة.
م�ساحة لبنان (� 12أل��ف كلم) تت�سم ب�شوارعها ب��وج��ود �إ��ش�ك��االت و�أخ �ط��اء ،وه��م يقولون �أنهم الإجن� � ��ازات ال��داخ �ل �ي��ة وازدادت ت �ط��وراً على
من الالفت �أن املعار�ضة والإع�ل�ام الغربي مل
الوا�سعة ،يف حني ال وجود لطرقات �ضيقة ،وال يتعلمون من التجربة ويتطورون ا�ستناداً �إىل امل���س�ت��وى االق �ت �� �ص��ادي واالج �ت �م��اع��ي� ،أ��س�ه��م
يجدا ثغرة للنيل م��ن �سلوك م ��ادورو ،ال��ذي كان
�أبنية مال�صقة لبع�ضها البع�ض ،وهذا هو حال النظرية والتطبيق ،ويعملون على ردم الهوة ذلك يف متكني القيادة ال�صينية من لعب دور
عازفاً على الغيثار يف فرقة ا�سمها «اللغز» ،ف�أخذت
املدن الأخ��رى ،وك�أنك �أمام مدينة بنيت حديثاً القائمة بني املدن والأري��اف من زواي��ا التنمية �أك�ب�ر على ال�صعيد ال ��دويل ل�صالح تكري�س
عليه وفاءه للرمز الثوري ال�شعبي الراحل �شافيز،
وف ��ق �أف���ض��ل ال�ن�ظ��م ،وال �ط��رق امل��دن�ي��ة ح��داث��ة وم���س�ت��وى املعي�شة ،وي�ق��ول��ون ب��و��ض��وح� ،أن يف �سيا�سات دول�ي��ة م�ت��وازن��ة بعيدة ع��ن الهيمنة
لي�س لأن��ه �أه��داه الفوز فح�سب ،بل لعدم التمكّن
وتقدماً ،اجل�سور وم�ترو الأن�ف��اق جتعل امل��دن ،ال�صني ما زال هناك وجهان ،وج��ه غني مييز اال�ستعمارية ،وت�ق��وم على ق��واع��د التعددية،
م��ن تطويعه ،وو��ص��ل الأم��ر �إىل ال�ق��ول �إن هناك
رغ��م ك�ثرة �سكانها� ،أق��ل زح�م��ة ،فيما االل�ت��زام احل�ي��اة يف امل��دن ال �ك�برى ،ووج��ه فقري م��ا زال واح �ت ��رام � �س �ي��ادة وا� �س �ت �ق�ل�ال ال � ��دول وع ��دم
«ف��راغ�اً معلوماتياً حوله ،وه��و مل يَح ْد عن خط
بالنظام ،واال��ص�ط�ف��اف يف ال ��دور لل�صعود �إىل قائماً يف الأرياف ،و�أنهم بد�أوا بتنفيذ اخلطط التدخل يف �ش�ؤونها.
�شافيز» ،ل�ل�إي�ح��اء ب��أن��ه ب�لا ت��اري��خ ،رغ��م تاريخه
ومن هذا املنطلق ال تبدو ال�صني م�ستعجلة
الأت��وب �ي ����س �أم ��ر الف ��ت ،وي�ج�ع�ل��ك �أم� ��ام م�شهد املو�ضوعة لتقلي�ص ه��ذه الفجوة ،وو�ضع حد
ال �ن �� �ض��ايل ،ب�ح�ي��ث ن��ا� �ص��ر ال �ف �ك��ر ال� �ث ��وري ،وق��اد
م ��ن االن �� �ض �ب��اط ي�ع�ط�ي��ك ف �ك��رة ع ��ن ط��ري�ق��ة لهذا ال�ت�ف��اوت ،وعندما ت�س�ألهم ع��ن املخاطر ل�ل�ع��ب دور �أك�ب�ر م��ن ق��درات �ه��ا� ،أم ��ا دخ��ول�ه��ا
التظاهرات ل�ل�إف��راج ع��ن �شافيز عند �سجنه عام
حياة ال�صينيني التي تتميز بالنظافة العامة الآتية من االنفتاح على منط احلياة الغربية ،ال �ق��وي �إىل ج��ان��ب رو��س�ي��ا ع�ل��ى خ��ط الأزم ��ة
 ،1992وعند االنقالب الذي نظمته وا�شنطن عام
امل�ل�ح��وظ��ة ،وب��االن���ض�ب��اط واالن �ت �ظ��ام ،واح�ت�رام ال�ت��ي دخ�ل��ت ال �ب�لاد م��ع ال���س�ل��ع اال�ستهالكية ال�سورية ،فقد فر�ضه ح�سا�سية و�أهمية دور
 ،2002وتعترب املعار�ضة �أن تبنّيه خطابات �شافيز
الدقة يف املواعيد ،لكنك �أمام م�شهد من الرتابية والدعايات واملو�ضة وغريها ،ونفاذ هذه القيم وموقع �سورية يف ال�صراع على �إع��ادة �صياغة
وترديدها تفتقر �إىل ال�سحر والفكر امل�ستقل ،وك�أن
ال�صارمة من القاعدة �إىل القمة ،ي�صاحب كل �إىل املجتمع ال�صيني ،ف�إنك ال تلم�س لديهم �أي ال�ن�ظ��ام ال ��دويل اجل��دي��د ،وخ �ط��ورة التدخل
الإخ�لا���ص للقيادات ال�ف��ذة وااللت�صاق ب�أفكارها
ذلك �شعور عام بالر�ضا عن حياتهم ،وثقة عالية قلق ،وهم يقولون ب�صراحة� ،إن هذه الأعرا�ض الغربي يف �ش�ؤونها الداخلية على العالقات
املنتمية �إىل ال�شعب ،باتت �شائنة من وجهة نظر
بقيادتهم ،وقدرتها على قيادة البالد وتطورها نواجهها بالوعي وحت�صني املجتمع ،والعمل الدولية ،ولهذا تت�ساءل القيادة ال�صينية عن
الغرب اال�ستعماري و�أدواته املحلية �أينما كان.
على تطوره وحتقيق احلياة امل��زده��رة� ،أو ،كما مغزى دعم �أمريكا لقوى �إ�سالمية يف املنطقة،
وحتقيق م�ستوى معي�شة �أف�ضل.
ال � �ش��ك �أن م�ه�م��ة � �ش��اق��ة ت�ن�ت�ظ��ر م� � ��ادورو يف
تطور الفت يف كل مناحي احلياة ،ال�صناعية يحلو �أن يقولوا :جمتمع رغيد احلياة يف عام وعما �إذا كان هدفه الوحيد هو �إ�سقاط نظام
ال�سنوات ال�ستة املقبلة ،لكنه م�ع��روف بتف�ضيله
والزراعية ،العمران ،طرق املوا�صالت ،و�سكك  ،2020و�أن خططهم لتحقيق ذلك �سوف ت�ؤدي الرئي�س ب�شار الأ�سد� ،أم �إعادة ر�سم املعادلة يف
احل� ��وار ،الأم ��ر ال ��ذي ك��ون ع�ب�ره �سمعة نا�صعة
احلديد املتطورة ،احل�ضارة �سمة تتلم�سها يف �إىل م�ضاعفة متو�سط ال��دخ��ل عما ه��و عليه ال�شرق الأو�سط ،خ�صو�صاً على �ضوء الزيارات
يتجاهلها اخل�صوم والأعداء على حد �سواء ..زمن
كل منطقة �أو �شارع ت�سري فيه يف بكني وغريها الآن من  5000ـ  6000دوالر �إىل نحو  10,000املكثفة ،التي قام بها م�س�ؤولون �أمريكيون لكل
يعرفه يقول« :يجب عدم اال�ستهانة به» ،وكذلك
م��ن امل ��دن ،احل��دي��ث ع��ن الإجن � ��ازات وال�ت�ق��دم ـ  12,000دوالر �سنوياً ،على �أن ه��ذه اخلطط من م�صر وتون�س ،والعمل على تقدمي الدعم
االبتعاد عن التكهنات.
لي�س م�صطنعاً� ،إمنا هو �أمر حقيقي ،بلد ينمو �سوف تقود ال�صني يف عام 2049؛ عام ت�أ�سي�س حلكومة «الإخوان» يف البلدين.
ب�سرعة وبدقة عدم الت�سرع ،من بلد فقري �إىل جمهورية ال�صني ال�شعبية� ،إىل بلوغ جمتمع
يون�س عودة
ح�سني عطوي
ب�ل��د ن��ام��ي ،ي�ت�ق��دم يف خمتلف امل �ج��االت ،رغ��م متو�سط التطور.

الصين ..بين تطور إمكانياتها
وتقدم دورها على المسرح الدولي
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رأي
سعد سيعود ..والدرب غير مفروشة بالورود
�أعلنت النائب ال�سيدة بهية احلريري �أن الرئي�س �سعد احلريري
�سيعود �إىل لبنان ..ب�صرف النظر عن موعد عودته نقول� :أه ًال به
بني �أهله ونا�سه وبيئته الطبيعية ،وليته مل يُغادر لبنان �أ�صالً ،لأنه
عندما قرر ذلك كان ما زال ميتلك نحو  ٪60من ال�شارع ال�سُّ ني،
و�سيعود بن�سبة �شارفت على مالم�سة  ،٪23مقابل  ٪30موزَّعة على
اجلماعات «ال�سلفية» ،وهو و�إن عاد ،ونحن ن�شك بعودة و�شيكة ،فعليه
بداية ترميم �أر�ضية العودة التي ال نراها مُهيَّئة على الإط�لاق.
هو حكماً لن ي�سكن جمدليون ،لأن رج ًال بحجمه لن يكون �أ�سري
منطقة حم ��دودة ج�غ��راف�ي�اً ،وال �أ��س�ير اجل ��وار «الأ� �س�ي�ري» ال��ذي
ل��ن ي�ك��ون م�صدر بهجة وراح ��ة ل��ه� ،سيما �أن ال�سيدة بهية تقوم
ب��واج�ب��ات�ه��ا ك�ن��ائ��ب م�ستقبلي ع��ن ��ص�ي��دا ،وت��دي��ر الأم ��ور ب�صرب،
ب��ال�ت�ع��اون غ�ير املُن�سق وغ�ير املبا�شر م��ع ال�ن��ائ��ب ال�سابق �أ�سامة
�سعد ،لأن النائب ال�صيداوي الرئي�س ال�سنيورة من جماعة «ابعد
ع��ن ال�شر وغنيلو» ،و�شعبيته اخلا�صة ت�ق��ارب ال�صفر ،وه��و على
«حجة الوردة احلريرية يرتوي عُليقُه» �سواء يف �صيدا �أو جوارها.
الرئي�س احل��ري��ري ل��ن ي�سكن ق�صر قريطم ،ف�ق��رار انتقاله من
الق�صر �إىل بيت الو�سط مل يكن م��ن ب��اب اال�ستقاللية ع��ن بيت
�أهله ،وال تقا�سُ م �إرث بحيث بات قريطم من ح�صة �سواه ،بل رمبا
لأن لقريطم رم��زي��ة الرئي�س ال��راح��ل رف�ي��ق احل��ري��ري ،ووج��دت
العائلة ،وحت��دي��داً ال�سيدة ن��ازك� ،أن �سعد بعد االختبار لي�س هو
اخليار لإكمال م�سرية والده ال�سيا�سية ،اللبنانية منها والإقليمية
والدولية.
الرئي�س �سعد احلريري الذي �أطلق ت�سمية «بيت الو�سط» على
مكان الإقامة امل�ستقلة� ،أعطى رمبا دون �أن يق�صد ا�سماً �سيا�سياً
ال يقل �أهمية ع��ن ع�ين التينة ،لأن البيت ب��ات مق�صداً جلماعة
� 14آذار يجتمعون فيه بح�ضور وبغياب �صاحب البيت ،متاماً كما
كانوا يفعلون يف قريطم ،وك�أن بيوتهم بال �سقوف� ،أو �أنهم بحاجة
دائمة ل�سقف عال يحميهم ،خ�صو�صاً عندما يعلو �سقف خطابهم.
«بيت الو�سط»� ،شئنا �أم �أبينا ،رمزية طالق بائن مع قريطم ،ومع خط
رفيق احلريري الذي تريده ال�سيدة نازك �أن ي�ستمر� ،سواء ب�سعد �أو
ب�سواه ،ومن يدري فقد جتد نف�سها ملزَمة �أن ت�سكن قريطم �إيذاناً
بدخولها احلياة ال�سيا�سية ،واملبا�شرة برتميم قنوات التوا�صل مع
«جماهري رفيق احلريري»؛ امل�ستقبليني منهم واملوالني واملنا�صرين،
وال ��ض�ير يف �أن ي�ت��م الأم ��ر (دون �أن ي�ت�ع��ار���ض م��ع ال�ط�م��وح��ات
ال�شخ�صية للرئي�س �سعد احلريري) ،بو�ضع املداميك الأوىل لإعادة
ترميم «حريرية» رفيق احل��ري��ري ،والت�أ�سي�س من جديد ل�صرح
�سيا�سي �سُ نّي معتدل ذي قاعدة �شعبية ،رغم ال�صعوبات واملحاذير.
�� �ص ��رح � �س �ي��ا� �س��ي � �سُ � ّن ��ي م� �ع� �ت ��دل ..ه � ��ذا ه ��و ال �ت �ح ��دي الأك �ب��ر
�أم � � ��ام ورث � ��ة ال��رئ �ي ����س رف �ي ��ق احل� ��ري� ��ري ،ل �ك��ن ك �ي��ف مل��دام �ي��ك
ال �� �ص��رح �أن ت �ع �ل��و ،و� �س��ط ن� ��زاع ك���س��ر ع �ظ��م م ��ع امل �ف �ت��ي ق �ب��اين؟
ك�ي��ف مل��دام�ي��ك ال���ص��رح �أن ت�ع�ل��و ،و ٪30م��ن اجل�م��اه�ير ال�سُّ نية
باتت يف �أح�ضان «ال�سلفية» ،وم��و َّزع��ة على ع��دة ق��ادة و�أم��راء بني
ط��راب�ل����س وع �ك��ار ،م��ع ق ��دوم ��ض�ي��وف م��ن «ال�ن���ص��رة» ق��د يكونون

ك��ان يف الثامنة ع�شرة م��ن عمره ح�ين ت��رك منزل
ذوي��ه ،من دون زاد� ،أو خيمة ت�أويه ،وه��ام على وجهه،
يقطع ال �ب��وادي وال�ه���ض��اب م�شياً ع�ل��ى الأق � ��دام ،ومل
يكرتث �إىل �أي��ن امل�سري� ،أو كم تطول رحلة «الطي�ش
وال�شباب» ،فلقد ت��رع��رع امل�سافر ،منذ طفولته حتى
يح�س
ذلك احلني ،يف جو �ساده الأم��ن والأم��ان ،وكان ّ
ب�أنّه املو�صى ب��الأر���ض ،وال�شم�س ،وال�ه��واء بال منازع،
ع���ش��ق الأح � ��راج ،واحل �ج ��ارة ،وال �ت��راب ،ف ��أه��دتْ �إل�ي��ه
ال�سُّ لوة واملالذ.
كان مُي�ضي نهاره خارج البيت مع �أترابه من �صبية
احل��ي حتى منت�صف الليل ،ومل يقلق لغيابهم �أح��د،
كانوا يت�سلقون �أ�شجار ال�صنوبر والبطن وال�سنديان،
وي�ق�ت��ات��ون م��ن ث �م��اره��ا ،وي��أن���س��ون ل�صحبة ال��رع��اة،
وي�ستك�شفون منابع ال�سواقي ،ثم يتابعون م�سارها حتى

مقدمة لت�أ�سي�س ف��رع يف طرابل�س ،كما متنى ال�شيخ عمر بكري،
وم��ع �إع�ل�ان «جبهة ال�ن���ص��رة» والءه ��ا ومبايعتها لزعيم تنظيم
القاعدة �أمي��ن ال�ظ��واه��ري ،ال��ذي دع��ا لإق��ام��ة ال��دول��ة الإ�سالمية
يف �سورية� ،سيما �أن طرابل�س وعكار تعي�شان �أج��واء دولة اخلالفة
التي تتقاطع مع الظواهري ورغبات الزعامات «ال�سلفية» املحلية؟
ك�ي��ف مل��دام �ي��ك ال �� �ص��رح �أن ت�ع�ل��و و� �س��ط خ�ل�اف��ات داخ ��ل اجل�سم
«امل���س�ت�ق�ب�ل��ي» ،وت���ش�ق�ق��ات داخ ��ل ح�ل��ف � 14آذار ،م��ع م��ا �سيتبعها
م ��ن ان� �ه� �ي ��ارات م �ت��و َّق �ع��ة ع �ن��د م �ن��اق �� �ش��ة ق ��ان ��ون االن �ت �خ��اب��ات،
وال�ت�ح��ال�ف��ات ،وخ��و���ض االن�ت�خ��اب��ات ،وم��ا �سيرتتب على نتيجتها

م��ن ت��داع �ي��ات�� ،س�ي�م��ا �أن ال��رئ �ي ����س احل ��ري ��ري مل ي �ع��د ال�لاع��ب
الأوح � ��د ع �ل��ى ال �� �س��اح��ة االن �ت �خ��اب �ي��ة � �س��وى يف ب�ي��روت ال�ث��ال�ث��ة؟
حظوظ الرئي�س احل��ري��ري يف ا�ستعادة «امل�ج��د» تبدو �ضئيلة ،بل
منعدمة ،ولي�س ك��اف�ي�اً �أن ي�سكن بيت ال��و��س��ط ،ب��ل ب��ال�ع��ودة �إىل
و�سطية الوالد �سُ نياً � -سنياً ،و�سُ نياً � -شيعياً ،و�إ�سالمياً  -م�سيحياً،
ولبنانياً  -لبنانياً ،لكن الو�سطية على امل�ستوى ال�سُّ ني يبدو �أنها
ب��ات��ت مم�ن��وع��ة ،وب�خ�ط��وط ح �م��راء ،ب �ل��ون اخل �ط��وط امل��و��ض��وع��ة
ل�ل��رئ�ي����س احل��ري��ري خ�ل�ال ال ��زي ��ارات امل�ي��دان�ي��ة امل�ف��رو��ض��ة عليه
ال�ستعادة «ال�سلطان» على عكار وطرابل�س والبقاع و�صيدا و�سائر
بريوت الكربى ،ولي�س الئقاً �أن يتقوقع الرجل يف معقل ومعتقل
الدائرة الثالثة ويُعلنها �إمارة.

ميتزج املاء ب�أتربة احلنطة والبقول ،وبيارات الربتقال،
وي�صبّ يف جم��اري الأنهار� ،أو يتجمّع يف برك ال�ضِّ يَع
واملزارع.
�أرب�ع��ون عاماً انق�ضت منذ رحيله �آخ��ر م��رة ،وظنّ
امل�سافر �أنه ما زال ي�ألف الدروب وامل�سالك ،فلم يتوقع
�أن يجد ،ب�ين يومه احلا�ضر و�أم�سه الغابر ،ك��ل هذا
االختالف يف هوية ال�براري ،مل يعرث على ثمار ب ّريّة
ت�سد رمقه ،وال ماء جا ٍر يروي ظم�أه ،ك�أمنا �أُرْ�سِ ل عليها
حا�صبٌ ف�أم�ست َم��وات �اً� ،أو ك��أن��ه مل ي��زل بع ُد يف دي��ار
الغربة ،التي مل يُبارَك حولها ،حيث ال�شجر ،والع�شب،
والدوايل ،تعاين كلّها من عقم �أزيل.
ح� ّدث��ه ال�شيخ اجلليل يف عظته ع��ن ال��زم��ن ال��ذي
ت�ن�ع��دم ف�ي��ه ال��طّ � ّي �ب��ات وت�ت�ف���ش��ى اخل �ب��ائ��ث ،وتختلط
ال�سموم ببذارالرتبة فتف�سدها ،وتفرّخ الطيور وتبلى

الـريــاح التغـيـيريــة
ًعلى غير عادتها ..حملت رياح نيس���ان الخمس���ينية هذا العام
بدال من الغبار العاتية التي غالبًا ما كانت تحجب الرؤية وتتس���بب
باإلزعاج والتأفف ،حملت إلى لبنان واللبنانيين بردًا وتمامًا وسالمًا،
ّ
وتفاهمًا ،طوت صفحة ،وفتحت صفحة ..نرجوها حقيقة
وتفهم���ًا
ً
ساطعة ،ال خياال سرعان ما يتالشى تحت أشعة شمس االختبار..
فالرياح الصحراوية ّ -السعودية التي هبت فجأة وأسقطت علينا
النائب تمام س�ل�ام مرش���حًا لرئاس���ة الحكومة ،وما ناله من تأييد
عالمات استفهام كبيرة.
نيابي وسياسي قارب اإلجماع ،يرسم
ّ
ٌ
وقت ولى فيه زمن المعجزات!
«سين» واحدة أحدثت معجزة ،في ٍ
مرش���ح من صل���ب  14آذار تؤيده قوى الثامن من آذار ،باس���تثناء
صقرين من صقورها ،لكل منها أسبابه ومبرراته!
ّ
ضمان���ات دولية وإقليمي���ة يتحدث عنها الرئي���س المكلف! ال
ن���دري ّ
ماهية هذه الضمانات وماذا تش���مل ..م���ا جعل في جعبة
المهتمين والمعنيين بقية من أسئلة مطروحة:
ِّ
هل اإلجماع على التكليف سينس���حب على التأليف ،فتس���هل
الكتل النيابية مهمة الرئيس العتيد؟
هل بوس���ع الرئيس الجديد «المضمون» التوفيق ًما بين  8و14
على صيغة ومضمون البيان الوزاري ،إذا ما سلمنا جدال أنه استطاع
وتحديدًا ما
اجتياز عتبة التشكيل ،حتى ال نقول عقدة التشكيلّ ،
ّ
يتعلق بدور المقاومة وس�ل�احها؟ وهنا نسأل الرئيس المكلف عن
الضمانات التي ّ
قدمها إلى الدول الضامنة؟
هل اقتص���رت ضماناته على ما ردده على شاش���ات التلفزة ،أم
أنه احتفظ لنفسه ببقية من التعهدات يكشف عنها في حينه؟
الشهير يقول« :ال تغش
دولة الرئيس العتيد ..المثل الش���عبي ّ
تخل الغش من بالك» ،نرجو أال تش���مل الضمانات
وال تنغ���ش ،وال
الرماد السياسي الذي ُي ّ
الدولية واإلقليمية ِلدولتكم ،بعض ّ
ذر في
العيون ،من مثل شرك ُي ّ
عد ُوينصب للمقاومة يحوجها فيخرجها!
ٍ
نحن ال نش���كك بصدقيتك���م ووطنيتكم ،فأنتم م���ن أنتم من
الرج���االت الوطنية المخلص���ة ،فتاريخ بيتكم السياس���ي العريق
يشهد لكم أمام الله والمأل..
لكن م���ا يدفعنا إلى التش���كيك بصدقية الضمانات ،ال س���يما
األميركي باراك أوباما قبل أس���ابيع
اإلقليمية منها ،كالم الرئيس
ٌ
خط أحمر» ،فهل هناك من ّ
رد
في فلس���طين المحتلة «إسرائيل
تم ٍ
ما في مملكة ما ،على قرار بل أمر الربيب الصهيوني؟
دول���ة الرئيسّ ..ربما نحملك أكثر مما هو مرس���وم لك ومطلوب
منك! ّ
وألن الله ال ُي ّحمل نفس���ًا فوق طاقته���ا ..فإننا نتمنى عليك
عصري،
وعلى حكومتك العتيدة المساهمة بإنجاز
قانون انتخابات ّ
ّ
يليق بلبنان وإنس���انه ،وإجراء انتخابات ح���رة نزيهة وإن تأخرت
بعض الش���يء ع���ن موعدها ،وف���رض هيبة األم���ن والقانون ومنع
والشعب والمقاومة».
التعديات ..وعدم المساس بشعار« :الجيش
ً
فإذا ما أنجزتم هذه المهمة بنجاح ،تكونوا فعال أوفياء لمقولة:
«ال غالب وال مغلوب» ..وأثبتم أن هناك « :لبنان ال لبنانان».

�أمني �أبو را�شد

يف �أقفا�صها دون �أن ت��داع��ب ال��ري��ح ،وت��ول��د املوا�شي
وتنتهي يف زرائبها دون �أن ترى النور ،حتى الأ�سماك
�ستعجز عن العي�ش خارج الأحوا�ض املغلقة ،وعن النا�س
قال� ،سيندر �أ�صحاب النخوة وامل�شورة ،ويطغى عليهم
مناعو اخلري ،وال�سفهاء ،واملف�سدون يف الأر�ض.
ل��وال ا�ستنارته بنباهة ال�شيخ والأخ��ذ بتحذيراته،
حل�سب امل�ساف ُر «ع���ص��اب��اتِ ال�تروي��ع وق�ط��ا َع ال�ط��رق»
ث��واراً ين�شُ دون ال�صالح للأمة ،وقد راقبهم عن كثب
وه��م يحتلون امل �م��رات ال��وع��رة ،وي �ط��ردون ال��زواح��ف
من جحورها ،وي�سكنون يف كهوف ال�ضواري ،مل ي�ش�أ
�أن يقابلهم �أو يردعهم عما هم فيه غارقون ،و�أ�س ّر يف
نف�سه« :مل يحن الأوان بعد ،ولكن ،ليتهم �أبقوا على
القوار�ض والأف��اع��ي وال�ضباع ،فقد كانت �أك�ثر خرياً
للخلق ،و�أ�ضمن حافظاً لن�ضرة الوهاد واجلبال».

نبيه الأعور

وك��اد �أن يط�أ �أر� �ض �اً جُ علتْ حق ًال لأل�غ��ام مزروعة
يف الرتبة الطيبة ،ل��وال �أن �صادف ام��ر�أة على قارعة
الطريق ،حذرته �أال ي�سري من تلك الناحية ،ثم �أخذت
ت�خ�بره ق�صتها ،وق��ال��ت« :ه ��ذه �أر� ��ض م��ا زال ��ت على
خريها ،دون غريها من �أرا��ض��ي ال�ب��ور ،فرحت �أجمع
منها ال�صعرت والهليون ،حتى دُ�سْ ت على لغم ت�سبب
يف برت �ساقي ،و�أ�صاب زوج��ي ما �أ�صابني يف يوم �آخر،
وهكذا قُطع عنا م�صدر عي�شنا الكرمي».
بدّل امل�سافر وجهته مرة �أخرى ،قا�صداً احلوا�ضر،
وع�ل��ى خ��دي��ه ع�ب�رات ح ��اول �أن يحب�سها ،ويف ��ص��دره
غ�صة ،فقد �أح��زن�ت��ه ح��ال ال ��دروب امللغومة ،والرتبة
املغت�صبة ،واحل �ق��ول اجل��اف��ة ،وخ��طّ يف دف�ت�ره ب�ضع
كلمات ،مت�صبرّ اً على البالء� ،آم ًال يف منتهى �سعيه �أن
تنك�شف له امل�سالك الآمنة.
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اقتصاد
بــســـبـب تــــــراجــــــع عــــائـــــداتــهـــــــا

«تايم وارنر» تودع اإلعالم الورقي
ات �خ ��ذت جم �م��وع��ة «ت � ��امي وارن� � ��ر» الإع�ل�ام �ي��ة
الأمريكية ال�ضخمة ،قرارها النهائي ،فوقعت �أوراق
االنف�صال التام عن الإع�لام ال��ورق��ي ،لتن�ضم بذلك
�إىل ق��اف�ل��ة م��ن امل�ط�ب��وع��ات وامل��ؤ��س���س��ات ال�صحفية
العريقة التي �سارت على هذا الطريق قبلها.
ق ��ررت امل�ج�م��وع��ة االن�ف���ص��ال ع��ن ق �ط��اع الن�شر
لديها امل �ع��روف ب �ـ«ت��امي �إن ��ك» ،وتعترب الأخ�ي�رة من
�أق��دم و�أ�ضخم �شركات ن�شر املطبوعات يف ال�صحافة
الأم�يرك�ي��ة ،وت�ضم حتت جناحها  21جملة �أب��رزه��ا،
«تامي» العريقة ،و«نا�شيونال جيوغرافيك».
وت�ن��وي ال�شركة الأم جعلها �شركة م�ستقلة مع
نهاية ال�ع��ام احل ��ايل ،على �أن ت�صب اهتمامها على
قطاع املرئيات والرتفيه ،لأنه �أكرث ربحية من قطاع
الن�شر الورقي الذي يعاين من خ�سائر مطردة ،وجاء
ق��رار «ت��امي وارن��ر» عقب ف�شل مباحثات دم��ج «ت��امي
�إن��ك» مع �شركة «م�يري��دي��ث»� ،إح��دى �أب��رز ال�شركات
ال�ن��ا��ش��رة مل�ج�لات امل� ��ر�أة يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،ف ��إىل
�أي مدى �ست�ؤثر هذه اخلطوة على بقية املطبوعات
الورقية ،التي ال تزال تنا�ضل �ضد الإعالم الرقمي؟
ر�ؤية وا�ضحة
ج ��راء ت��راج��ع ال�ع��ائ��دات امل��ال�ي��ة ،تخلت �شركة
«ت ��امي وارن � ��ر» ع��ن ع ��امل الإع �ل��ام ال��ورق��ي بعدما
انف�صلت ع��ن ق�ط��اع الن�شر خا�صتها «ت��امي �إن��ك»،
و�صرح املدير التنفيذي للمجموعة؛ جيف بيكي�س،
ب�أن «االنف�صال �سيكون اخليار الأف�ضل ،لأنه �سيوفر
لنا ر�ؤية ا�سرتاتيجية وا�ضحة ،متكننا من الرتكيز
ب�شكل ك��ام��ل على ال�شبكات التلفزيونية والإن �ت��اج
ال�سينمائي وال�ت�ل�ف��زي��وين ،مم��ا �سي�ساهم يف زي��ادة
�أرب��اح�ن��ا» ،ومتتلك ت��امي وارن��ر �شركة «ات�ش بى �أو»
الف�ضائية وا�ستديو وارنر برو�س ،الذي �أنتج العديد
م��ن الأف�ل�ام الناجحة ،ومنها ل��ورد �أوف ذا رينجز
«ملك اخلوامت» وهاري بوتر ،والذي ينوي الرتكيز
ع �ل��ى ه ��ذه امل �ن �ت �ج��ات ب� ��د ًال م��ن امل �ج�ل�ات ال��ورق �ي��ة
اخلا�سرة.
ومل ي�ك��ن ت���ص��ري��ح ج�ي��ف بيكي�س م�ف��اج�ئ�اً يف
الو�سط الإعالمي الأمريكي ،فالرجل نادراً ما ينطق
كلمة جم�ل��ة ،وه��و �شغوف ب��الإع�لام امل��رئ��ي ولي�س
باملطبوع ،ولعل تراجع عائدات املجالت التي متلكها
جمموعته ،وانخفا�ض ن�سبة الإعالنات لديها بن�سبة
 26يف امل�ئ��ة منذ ال�ع��ام  ،2008دع��م م��وق��ف بيكي�س
باالنف�صال عن «ت��امي �إن��ك» ،وكانت �أرب��اح الأخ�يرة
تراجعت ب�شكل ملحوظ يف ال�سنوات الأخرية ،ب�سبب
ال���ض�غ��وط امل��ال�ي��ة ال���ش��دي��دة ال�ت��ي ي��واج�ه�ه��ا قطاع
الن�شر يف الواليات املتحدة والعامل عموماً ،ي�شار �إىل
�أن «تامي �إنك» عانت من تراجع القراء والإعالنات
يف بع�ض جم�لات ال�شركة ال �ك�برى ،وت�شمل تامي
وفورت�شن و�سبورت�س �إل�سرتيتد وم��اين ،وم��ن بني
املجالت الأخرى بال�شركة بيبول و�إن �ستايل ،وكانت
مبيعات ق�سم املجالت قد تراجعت بن�سبة  7يف املئة
ال�ع��ام املا�ضي لت�صل �إىل  3.4مليار دوالر ،يف حني
انخف�ضت الأرباح بن�سبة  25يف املئة لت�صل �إىل 420
مليون دوالر ،كما �أعلنت «ت��امي �إن��ك» عن �شطب 6

يف املئة م��ن ال��وظ��ائ��ف ،مم��ا �سي�ؤثر على نحو 500
موظف من طاقم العمل الدويل امل�ؤلف من � 8آالف
موظف.
و�أف � � ��ادت جم �م��وع��ة «ت� ��امي وارن� � ��ر» الإع�ل�ام �ي��ة
الأمريكية ب�أن املجموعة �ستحتفظ مبجالت «تامي»
و«ف��ورت���ش��ن» و«��س�ب��ورت����س �إال� �س�تراي �ت��د» ،وت�ب�ي��ع كل
املجالت الأخرى ،مبا فيها جملة «بيبول» التي تعترب
املجلة الأكرث دراً للأرباح يف العامل ،و�أ�شار �أحد م�صادر
«فورت�شن» �إىل احتمال وجود «م�شرت جدي» مل يك�شف
عن هويته ،وجاء يف �صحيفة «وول �سرتيت جورنال»
�أن هذا امل�شرتي لي�س �إال جمموعة «مرييديث» التي
متتلك عدة من�شورات تتمحور حول املر�أة والعائلة.
وكان جاء الإعالن عن ف�صل عمليات «تامي» من
خالل مذكرة داخلية �أر�سلها املدير التنفيذي ل�شركة
«تامي وارنر» ،قال فيها� ،إن اخلطوة �ست�ستكمل بنهاية
 ،2013لت�صبح بعدها «�شركة تامي �إنك» وحدة م�ستقلة
بح�ص�ص متداولة يف ال�سوق.

وط�أة التحديات
بعد قرار االنف�صال ،بات على «تامي �إنك» �أن تواجه
م�صريها ،وتعيل نف�سها بنف�سها ،يف ظل الإدارة اجلديدة
وحتت وط�أة التحديات التي تواجهها ال�صحافة املكتوبة،
و�ستن�ضم جملة «تامي» وغريها من املجالت �إىل قائمة
ال���ص�ح��ف وامل �ط �ب��وع��ات امل�ع��رو��ض��ة ل�ل�ب�ي��ع يف ال��والي��ات
املتحدة ،فقرار جمموعة «تامي وارن��ر» جاء بعد �سل�سلة
قرارات م�شابهة اتخذتها جمموعات و�شركات �إعالمية
�أخ��رى ،و�سبق ل�شركة «ت��امي وارن��ر» �أن �أج��رت عمليات
ان�ف���ص��ال �سابقة ل��وح��دات�ه��ا م��ن �أج ��ل حتقيق مكا�سب
اق�ت���ص��ادي��ة ،خ�صو�صاً ع��ام  2009ال��ذي �شهد انف�صال
 AOLثم «تامي وارنر كايبل».
كما ح�صلت ح��االت انف�صال �أخ��رى مثل جمموعة
«ت��ري�ب�ي��ون» ال�ت��ي �أع�ل�ن��ت ع��ن ع��ر���ض �صحيفتي «ل��و���س
�أجنل�س تاميز» و«�شيكاغو تريبيون» للبيع وللرتكيز على
�شبكات التلفزيون والرتفيه كما �صرحت .ومل توفر هذه
الظاهرة جمموعة «نيوز ك��ورب» العمالقة ،ل�صحابها
روبرت مردوخ ،وكانت �أعلنت يف نهاية العام املا�ضي عن
ق��راره��ا بتق�سيم املجموعة �إىل فئتني م�ستقلتني حتت
رعاية مردوخ ،الأوىل تعنى بالرتفيه و�شبكات التلفزيون
وم�ن�ه��ا «ف��وك����س ن �ي��وز» ،وال�ث��ان�ي��ة خم�ص�صة ل�ل�إع�لام
املطبوع بينها �صحيفة «وول �سرتيت ج��ورن��ال» ،فكان
االنف�صال جزئياً ولي�س كامالً� .أمام هذا الواقع امل�أزوم،
ب��ات م�صري جم�لات عريقة �ساهمت يف �صناعة تاريخ
ال�صحافة الأمريكية ،يف مهب الريح ،وها هي الأنظار
توجه اليوم نحو جملة «ت��امي» التي بات م�صريها بيد
ال�شركات الإع�لام�ي��ة العمالقة ،فهل �ستواجه م�صري
«ن�ي��وزوي��ك» نف�سه يف ظ��ل ه�ج��رة الإع�لان��ات واملبيعات
وتتجه نحو الإن�ترن��ت؟ وه��ل ما ن�شهده نتيجة لتطور
و�سائل االت�صاالت ،ما يعني �إ��س��دال ال�ستار على حقبة
كاملة من الإعالم املطبوع كما نعرفه؟ �أم �أن هذا الواقع
قد يكون نتيجة لتداعيات الأزم��ة االقت�صادية العاملية،
م��ا ي�ضعنا �أم��ام فر�ضية ع��ودة انتعا�ش ق�ط��اع الإع�ل�ام
املكتوب م��ع انتعا�ش االق�ت���ص��اد؟ ال �أح��د يعلم الإج��اب��ة
على ذلك� ،أقله يف الوقت الراهن ،لكن من الوا�ضح �أن
الإعالم املطبوع يف ورطة من ال�صعب �أن يخرج منها.
حاالت ناجحة
يف الواقع هناك حاالت ت�شجع ال�صحف املطبوعة على
التحول فقط �إىل ن�سخ �إلكرتونية ،ففي ه��ذا ال�سياق،

حققت جمموعة «نيويورك تاميز» الإعالمية �أرباحاً
يف ال �ع��ام امل��ا� �ض��ي ،ب�ع��د اخل �� �س��ارة ال �ت��ي ت�ك�ب��دت�ه��ا ع��ام
 ،2011م�سجلة نتائج �أف�ضل للمرة الأوىل من مبيعات
ال�صحف الورقية واال�شرتاكات على الإنرتنت ،منه من
الإعالنات.
وذك��ر امل��دي��ر ال�ع��ام للمجموعة؛ م��ارك توم�سون
يف ب �ي��ان ل ��ه� �« :ش �ه��دت امل�ج�م��وع��ة ارت �ف��اع �اً � �ش��دي��داً يف
اال�شرتاكات على الإن�ترن��ت ،وتزايد �إي��رادات ال�صحف
املن�شورة ،وللمرة الأوىل يف تاريخنا ،تخطت عائدات
املن�شورات �إيرادات الإعالنات».
وع ��زت امل�ج�م��وع��ة الإع�لام �ي��ة ه��ذا االرت �ف��اع �إىل
ازدي ��اد اال��ش�تراك��ات امل��دف��وع��ة الثمن على الإن�ترن��ت،
والتي و�صلت �إىل � 668أل��ف ا�شرتاك يف نهاية كانون
الأول  ،2012واع �ت�ب�ر امل��دي��ر ال �ع��ام ال���س��اب��ق لهيئة
الإذاعة الربيطانية «بي بي �سي» الذي عني على ر�أ�س
جمموعة «ن�ي��وي��ورك ت��امي��ز» يف �آب امل��ا��ض��ي� ،أن «ع��زم
ق��رائ�ن��ا هنا ويف ال�ع��امل �أج�م��ع على ال��دف��ع يف مقابل
احل�صول على �صحافة رفيعة امل���س�ت��وى ..م��ن �ش�أنه
�أن ي�شكل حجر الأ�سا�س يف ا�سرتاتيجية النمو التي
ن�ضعها حالياً ،والتي �س�أعر�ضها بالتف�صيل يف فرتة
الحقة من ال�سنة».
يف ال�سياق ذات��ه ،ع�شاق القهوة الأم�يرك�ي��ون ،بات
ب��إم�ك��ان�ه��م �أن ي �ق��ر�أوا ي��وم�ي�اً  15م �ق��ا ًال م��ن �صحيفة
«ن�ي��وي��ورك ت��امي��ز» جم��ان�اً م��ع فنجان الكابوت�شينو �أو
اال�سرب�سو لدى مقاهي �ستارباك�س بف�ضل �شراكة بني
امل�ج�م��وع�ت�ين ،وم��ن خ�ل�ال االت �� �ص��ال ب��الإن�ترن��ت عرب
ال�شبكة امل�ستخدمة يف مقاهي �ستاربك�س يف الواليات
املتحدة ميكن للزبائن الإط�لاع على ثالث مقاالت يف
خم�س ف�ئ��ات خمتلفة م��ن ال�صحيفة ع�بر الإن�ترن��ت،
و�أت� ��ى الإع �ل��ان ع��ن ه ��ذه ال �� �ش��راك��ة يف ح�ي�ن اع�ت�م��دت
ال�صحيفة �إمكانية الو�صول جماناً لكن ب�شكل حمدود
�إىل حم�ت��وي��ات�ه��ا الإل �ك�ترون �ي��ة ��س��احم��ة ف�ق��ط ب�ق��راءة
ع��دد معني من املقاالت �شهرياً �إىل غري امل�شرتكني يف
خدمتها.
وي�ب��دو �أن ق��رار ال�صحيفة و�ستارباك�س ي��أت��ي يف
حم �ل��ه ،ويف حم��اول��ة لإع � ��ادة رب ��ط ق� ��راءة ال�صحيفة
بارتياد املقهى ،لكن بد ًال من ال�صحيفة الورقية ،هناك
ال�صحيفة الإلكرتونية ،وب��د ًال من املقاهي التقليدية
هناك املقاهي احلديثة التي حلت حملها ،من الوا�ضح
�أن الع�صر يتطور ب�سرعة..

هنا مرت�ضى
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ثقافة
اللغة العربية بين مقومات األصالة ومتطلبات الحداثة ()3/2
عبد المجيد إبراهيم جرادات  /جريدة الدستور  -األردن
الرتاث العربي
ودوره يف تعزيز مكانة اللغة
يختلف احلديث عن الرتاث العربي
من بلد لآخر ،ومن الوا�ضح �أ ّن �أول مرحلة
يف ع�م�ل�ي��ة ت �ك��وي��ن ال �ت��راث ،ت�ت�م�ث��ل مبا
ا�صطلح على ت�سميته بالبنية الأ�سا�سية،
والتي تبني التق�سيمات االجتماعية ،مثل
ال�ن�خ��وة ،وم�ظ��اه��ر التكافل ال��ذي ُي�ق�وّي
ال �ع��زائ��م �أي ��ام امل �ح��ن وال �� �ش��دائ��د ،وت�ق��وم
ه��ذه ال�سمات ب��دور العنا�صر التي ترثي
ال�ب�ن�ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة ،ويف ه ��ذا ال���س�ي��اق،
مي�ك��ن ال �ق��ول� ،إن م�لام��ح ال�ت�راث تتفق
من حيث حمتوى البنية الأ�سا�سية ،بينما
يت�شعب االختالف يف البنية االجتماعية،
وه �ن��ال��ك �أ� �س �ب��اب ج �غ��راف �ي��ة وت��اري�خ�ي��ة
لت�أكيد االختالف �أو االتفاق ،وب�شكل عام،
ف��إ ّن الن�صو�ص الأدبية التي يتكون منها
ال�ت��راث ،ت �ع�ّب�رّ ع��ن م�ك�ن��ون��ات ال���ش�ع��وب،
وم�ستوى وعيها يف حركة التفاعل ،وما
ينتجه من جتارب وحمطات ح�ضارية من
�ش�أنها �إعالء مركز الأدب ،والذي قال عنه
معظم الفال�سفة� ،إن��ه يتبلور يف القدرة
على �أن نعي�ش ع�صرنا ون�ؤثر فيه.
تت�سم ال��ذاك��رة ال�شعبية ب��أن�ه��ا ذات
ط�ب�ي�ع��ة ان�ت�ق��ائ�ي��ة ،ول �ه��ذا ف � ��إن ال�ت�ع��اق��ب
ال��زم �ن��ي م ��ن خ�ل�ال ظ ��اه ��رة ال �ت��ذك��ر �أو
الن�سيان ،كثرياً ما ي�ؤدي الختيار الأحداث
التي ت�ضاف مل�خ��زون ال��ذاك��رة اجلماعية،
ويف ه� ��ذا امل � �ي� ��دان ،ي� ��رى خ �ب��راء ال �ع �ل��وم
االجتماعية ��ض��رورة الربط بني حمتوى
ال ��ذاك ��رة م ��ن ج �ه��ة ،وال� �ق ��وة الإب��داع �ي��ة
والتوثيقية للم�ؤرخني م��ن جهة �أخ��رى،
يُذكر �أ ّن «روبرت» يُعرّف الذاكرة على �أنها
امللكة التي جتمع وحتفظ املدركات املا�ضية
وم��ا يرتبط بها ،وه��ي يف ال��واق��ع «الفكر»
ال��ذي يخزن ذاك��رة املا�ضي ،وم��ن املعروف
�أن امل� �ق ��درة ال �ت��ذك��ري��ة ل�ل�إن �� �س��ان ت�ت��أث��ر
وت�صقل ب�إدراكه لأهمية املادة الأدبية التي
ينبغي �أن يتذكرها ،واملهم يف نهاية املطاف
ه��و ال �ت �ع��ام��ل م��ع ال�ع�ن��ا��ص��ر ال �ت��ي ت�ثري

الن�ص الأدبي ،على اعتبار �أ ّن املتخ�ص�صني
يف ال�ت�راث الأدب� ��ي ،يتمتعون مب�س�ؤولية
اجتماعية ،ت�ستدعي بال�ضرورة ،الإحاطة
بالوقائع التاريخية ،ودقة املتابعة ،وتوثيق
الدرو�س والعرب ب�أ�سلوب يمُ هّد لال�ستفادة
م��ن �أرق� ��ى م�ظ��اه��ر احل ��داث ��ة� ،إىل جانب
االعتزاز بالرتاث الأدبي ،والذي يُفهم من
منظور الأ�صالة التي تربط حا�ضر الأمة
ب�تراث�ه��ا وما�ضيها ال ��ذي ي��وث��ق ال��وق��ائ��ع
م��ن �أج��ل �إث��ارة حما�س الن�ش�أ على طريق
التجديد ،لتتهي�أ الفر�صة للرواد والبناة يف
�صون تراثهم الأدبي وحفظ هوية لغتهم.
ي � �ق ��ول ال� ��دك � �ت� ��ور ع� �ب ��د ال �ل �ط �ي��ف
الربغوثي يف درا�سته املن�شورة يف جملة

عامل الفكر ،العدد الأول ،ني�سان :1986
«�إ ّن م��ا ق �ي��ل ع��ن ال���ص�ل��ة ال��وث �ي �ق��ة بني
الإن���س��ان وح�ضارته يف �أن��ه ال �إن�سان بال
ح�ضارة ،وال ح�ضارة بال �إن�سان ،ي�صدق
على الرتاث ،فمادة الرتاث الأدبي قدمية
ق��دم ال�ث�ق��اف��ة� ،أي منذ �أن ت�ط��ورت لدى
الإن�سان الرغبة والدافعية للتعلّم ،واجته
ل�لا��س�ت�ف��ادة م��ن امل� �ح ��اوالت وال �ت �ج��ارب،
مب�ع�ن��ى �أدق ،ف � ��إ ّن ال �ت�راث م��وج��ود منذ
ظ �ه��ور ال �ل �غ��ة ال �ت��ي م �ك �ن��ت ال �ن��ا���س من
التفاهم فيما بينهم ،كما �ساعدتهم على
جتميع املعلومات وحفظها ،ونقلها من
ج�ي��ل �إىل ج �ي��ل ،وب �ت �ق��دي��رات امل ��ؤرخ�ي�ن
والدار�سني ،ف�إن هذه الإجنازات ،تعود �إىل

زمن ميكن تقديره مبا يرتاوح بني ثالثة
وخم�سة ماليني من ال�سنني.
دون��ت م��ادة ال�ت�راث منذ ب��د�أ ع�صر
التدوين �ضمن املواد الأخ��رى ،مثل املواد
امل�ك�ت��وب��ة ع�ل��ى الآث ��ار يف م�صر وال �ع��راق،
وه ��ي م � ��واد ا��ش�ت�م�ل��ت ع �ل��ى ال �ك �ث�ير من
الق�ص�ص والعادات واملعتقدات والتقاليد،
ومن مثل ما ا�شتملت عليه كتب الرحالني
واملغامرين واملكت�شفني والتجار ،وي�صح
ه��ذا ال �ق��ول ع�ل��ى م ��واد ال�ت�راث ال�ع��رب��ي،
ف�ه��ي ق��دمي��ة ق ��دم امل�ج�ت�م�ع��ات ال�ع��رب�ي��ة،
فقد روي��ت م�شافهة� ،إىل �أن �أف ��ردت لها
م�صنفات وخمطوطات خا�صة بها.
كلمة ت��راث باللغة الإجنليزية تعني
«ف ��ول �ك �ل ��ور» ،وه� ��و م���ص�ط�ل��ح م �ك��ون من
كلمتني (ف��ول��ك) مبعنى النا�س �أو عامة
ال�شعب ،و(لور) وهي ترمز �إىل املعرفة �أو
احلكمة ،وقد ا�ستعملت هذه الكلمة لأول
م��رة م��ن قبل ال�ك��ات��ب الإجن�ل�ي��زي «ول�ي��ام
جون تومز» يف ر�سالة بعث بها �إىل �صحيفة
(ذي �أثينيوم) يف �آب  ،1846حيث اق�ترح
ا��س�ت�ع�م��ال ه ��ذا امل���ص�ط�ل��ح ك �ع �ن��وان حلقل
ي�شمل درا�سة العادات والتقاليد واملمار�سات
واملالحم والأمثال واملعتقدات والأفكار.
ن�ستنتج مما �سبق� ،أ ّن الرتاث هو �أحد
م�صادر املعرفة ،و�إذا توقفنا عند اجلانب
املتعلق بالفنون القولية مثل املعتقدات
وال �� �س �ل��وك ،ف�ل�ا ب � � ّد م ��ن ت� �ن ��اول ال�ل�غ��ة
العربية التي هي ق��وام الفنون القولية،
ويف هذا االجتاه ،جند �أنف�سنا �أمام ثالثة
م�ستويات من اللغة العربية ،ا�صطنعتها
�أم�ت�ن��ا يف ع���ص��وره��ا و�أق �ط��اره��ا املختلفة
للتعبري ع��ن ذات �ه��ا ،ول�صياغة ثقافتها،
هذه امل�ستويات هي:
 اللغة العربية الف�صحى املعربّة. اللغة العربية املتو�سطة بني الف�صحىوالعامية.
 اللغة الدارجة اليومية «املحكية».ومب��ا �أن اللغة « الأم» الف�صحى ،مل
ت�ع��د ل�غ��ة ي��وم�ي��ة لل�شعوب ال�ع��رب�ي��ة ،ف ��إ ّن
ت��راث�ه��ا م��ن ال�ع���ص��ر اجل��اه�ل��ي �إىل وقتنا

احلا�ضر هو ت��راث عربي ،لكنه يقع خارج
دائرة الرتاث ،لي�ستقر �ضمن دوائر تراثنا
ال��ر��س�م��ي ،ع�ل��ى اع�ت�ب��ار �أ ّن ل�غ�ت��ه ه��ي لغة
ال �ق��راءة وال�ك�ت��اب��ة ،ولي�ست لغة امل�شافهة،
وح �ت��ى يف �أي� ��ام ال�ف���ص�ح��ى ال��ذه�ب�ي��ة ،ف ��إ ّن
الأدب � ��اء وامل�ف�ك��ري��ن ال �ع��رب ،يمُ �ي��زون بني
�أدب اخلا�صة ،و�أدب العامة ال��ذي ال يرقى
مل���س�ت��وى �أدب اخل��ا� �ص��ة م��ن ح�ي��ث ال�شكل
وامل�ضمون ،ولذلك ف�إنهم مل ي�دّون��وا منه
�إ ّال القليل �ضمن توثيقهم لأدب الف�صحى،
�أم � ��ا امل �� �س �ت��وي��ان ال �ث ��اين وال �ث ��ال ��ث ،فهما
الوا�سطتان اللتان تتعامل بهما ال�شعوب
العربية يف جماالتها الثقافية املختلفة،
ول��ذل��ك ف�ه�م��ا ال ��وع ��اءان ال �ل��ذان ي�ح��وي��ان
الفنون القولية يف ال�ت�راث ال�ع��رب��ي ،ففي
الأول منهما ،جن��د �أ��ش�ع��اراً ملحونة ،كما
جند الأزج��ال والق�ص�ص الدينية ،و�سرية
عنرتة بن �شداد ،والزير �سامل ،و�ألف ليلة
وليلة ،والظاهر بيرب�س ،و�سرية بني هالل
وتغريبتهم ،وجميعها �سري مالحم �شعبية،
كانت ال�شعوب العربية وم��ا زال��ت ت�ستمع
لها ،ويقتدي �أه��ل الإب��داع بالرموز الذين
�شكلوا قامات عالية ،و�إجنازات تندرج �ضمن
�صفحات ال�تراث العربي ،مثلما تعزز ثقة
�أبناء هذه الأمة ب�أنف�سهم وبهوية لغتهم.
مت� ّث��ل ال�ل�غ��ة جملة الآراء وامل��واق��ف
التي ُيعبرّ النا�س بوا�سطتها عن م�شاكلهم
واه�ت�م��ام��ات�ه��م ،وال �ت��ي ت�شمل املعتقدات
والطموحات وال��ر�ؤي��ة ،وبهذا املعنى ف�إن
الفكر هو الأيدولوجيا مبفهومها الوا�سع
الذي ي�شمل الفكر ال�سيا�سي واالجتماعي
والفل�سفي وال��دي�ن��ي ،ول�ه��ذا ف� ��إ ّن عبارة
«الفكر» تت�سع لكل املنتجات ،وبالتايل ف�إ ّن
الفكر هو �أداة لإنتاج املعرفة؛ مبعنى �أدق،
ف�إ ّن الفكر ي�شمل مبادئ ومفاهيم و�آليات
تنتظم وترت�سخ يف ال��ذه��ن ،تبعاً لتطور
احل�ي��اة ببعدها الزمني وم��ا يتخلله من
حمطات وجتارب.
من م�ؤمتر «اللغة العربية ..من
خماطر اجلمود �إىل تداعيات التجديد»

لمناسبة «يوم اللغة األم» ..المجلس العالمي للغة العربية
ينظم محاضرة بعنوان :العربية لغة علم وإعالم وتعليم

جانب من احل�ضور

ن��ظّ ��م املجل�س ال�ع��امل��ي للغة العربية ،ملنا�سبة ي��وم اللغة
الأم ،ندوة بعنوان «العربية لغة علم و�إعالم وتعليم» ،يف قاعة
جممع كلية الدعوة الإ�سالمية يف بريوت.
رئي�س اللجنة الثقافية يف املجل�س العاملي
ق��دم ال�ن��دوة ُ
للغة العربية؛ د� .أ��س�ع��د ��س�ك��اف ،ف�شدد على � �ض��رورة �إي�لاء
اللغة العربية االهتمام الذي ت�ستحقه ،باعتبارها لغة العلم
واحلياة.
من جهته ،دع��ا د .ريا�ض قا�سم �إىل الف�صل بني الن�ص
اللغوي القابل للتعديل واملطاوعة والن�ص املقد�س الذي جاء

يف كتاب اهلل تعاىل ،مبدياً عدم خوفه على اللغة العربية ،فهي
اليوم �أكرث متانة من ذي قبل.
�أما د� .سهيل مطر فتخوّف من تطوّر م�شكلة التخاطب اللغوي
بني الأجيال ،كون الإ�شكالية الأ�سا�سية تكمن يف الفجوة املت�سعة بني ما
نعي�شه من موروث لغوي ال يتطور ،والتطور الهائل يف و�سائل االت�صال
وط ��رق التعليم وغ�يره��ا ،م���ش��دداً يف خ�ت��ام كلمته ع�ل��ى ال ��دور ال�ه��ام
للإعالم؛ النافذة وطريق اجلمع بني اللغة العربية و�إيقاع الع�صر.
واختتمت ال�ن��دوة مب��داخ�لات و�أ�سئلة ح��ول هموم اللغة
العربية ،واحلاجة �إىل النهو�ض بها جمدداً على كافة ال�صعد.
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بات الحفاظ على كيان األسرة
أمرًا صعبًا أمام مواجهة صعوبات
الحياة وضغوطها ،وفي النهاية
يعبر الجميع بسالم في وجود الحب
والعشرة بين الزوجين ،لكن عندما
تدخل الخيانة من الباب يهرب كل
شيء جميل من «الشباك» ،وتندلع
الكوارث وتتصدع العالقة ،وقد
تتهدم األسرة.

معـالجتهــا تحتــاج إلى تكتـيك خــاص

كيف تواجهين زوجك بخيانته؟
اخليانة ..والرجال

لكن يبقي ال���س��ؤال :كيف تت�صرف امل��ر�أة يف حال
اكت�شاف خيانة الزوج؟
ين�صحك خ�ب�راء ع�ل��م ال�ن�ف����س واحل �ي��اة ال��زوج�ي��ة
بتجنب بع�ض الأفعال التي تزيد الأزمة وتخرب زواجك.

خ�ب�راء النف�س ي ��ؤك��دون �أن ن�سبة اخليانة
بني الرجال مرتفعة ،معللني ب�أن خيانة الرجل
مردها حاجته �إىل اجلن�س ال �إىل العاطفة ،وما
ملواجهة من دون خ�سائر
اخليانة املتكررة التي تبدر من بع�ض الرجال
�إال و�سيلة الذكور للبحث عن حلظات الن�شوة،
و�إثبات ال��ذات ،م�شريين �إىل �أن اخليانة لي�ست
اكت�شفتِ ل�ل�ت� ّو �أن زوج ��ك ي�خ��ون��ك ،وم��ا زال ��ت �آث��ار
ب��ال���ض��رورة ن��اجت��ة ع��ن ال ��زواج امل�ضطرب ،ومع الده�شة ت�سيطر عليك و�أن��ت ال تدرين بال�ضبط ماذا
ذلك ف�إن ا�ضطراب احلياة الزوجية يُع ّد حافزاً �سيكون رد فعلك ..قبل �أن تبدئي بت�صوّر ماذا �سيكون
قوياً لقيام الزوج بالتفكري يف اخليانة.
قرارك ،يركز اخلرباء على ما ال يجب �أن تفعليه يف هذه

ِ
أنــت وطــــــفــــــــــلــك

ّ
التعامل مع الولد المدخن ..نصائح لآلباء
ي �ت �ب��ادر �إىل �أذه� � ��ان ال �ك �ث�ير م ��ن الأه� ��ايل
ال�س�ؤال عن كيفية التعامل مع الولد املدخن،
حيث يعتربها الكثري منهم �أنها كارثة ويجب
الت�صرّف معها ب�صرامة ،فيما يحتار البع�ض
الآخر ويقف �صامتاً.
يُعترب تدخني الأط�ف��ال يف غالب الأح�ي��ان
انعكا�ساً للم�شاكل الأ�سرية وغياب احلوار فيها،
كما �أن��ه نوع من �أن��واع الإهمال وغياب التوجيه
والرتبية م��ن الأب��وي��ن ،فمن املتعارف عليه �أن
تباعد الأم والأب ي�ؤثر �سلباً على نف�سية الأبناء،
م��ا ي ��ؤدي �إىل ع��واق��ب وخيمة يف النهاية ،ومن
جهة �أخرى تنعك�س ت�صرفات العائلة ،خ�صو�صاً
الأبوين ،على ت�صرفات الأوالد ،ف�إذا كان �أحدهم
ي��دخّ ��ن ،ف�م��ن الطبيعي �أن ي�ف� ّك��ر �أح ��د الأب �ن��اء
بالتدخني تيّمناً بوالديه ،وال �شكّ يف �أن لرفقاء
ال�سوء دوراً مهماً وفعّا ًال يف �إبراز هذه امل�شكلة.
�إن التعامل مع الولد املدخّ ن يف بداية الأمر،
يجب �أن ي�ك��ون على درج��ة م��ن ال��وع��ي وال��رق��ي
والتفهم� ،إذ يجب �أن يجل�س الأبوان مع بع�ضهما
ملناق�شة الأ�سباب التي �أدّت به �إىل ه��ذه احلالة،
فممار�سة ال�ضغط ومعاقبة الولد ال تُعترب حالً،
لذا عليهما الوقوف على الأ�سباب التي �أدّت به

�إىل ذل��ك ،وحم��اول��ة عالجها ،ث��م اجللو�س مع
ولدهما كل على ح��دة ،ومناق�شته نقا�ش الكبار
وحماولة تفهّمه ،وتو�ضيح �ضرر التدخني عليه
وعلى �صحته.
ت�ب�ق��ى ال�ط��ري�ق��ة الأم �ث ��ل يف ال�ت�ع��ام��ل مع
الولد املدخّ ن مربوطة بوالديه ،فعليهم معاجلة
م�شاكلهم ال�ع��ائ�ل�ي��ة و��س��د ال�ن��واق����ص ف�ي�ه��ا ،ث� ّم
االنتقال �إىل ت�صحيح م�سار حياة �أبنائهم.

املرحلة ،فمعظم الن�ساء يت�صرفن برعونة وا�ستعجال،
حيث حتيط بهن م�شاعر اخل��وف املمزوجة بالغ�ضب
العارم ،بالإ�ضافة �إىل �إح�سا�سهن بجرح كرامتهن مما
يدفعهن لالنتقام لكرامتهن املهدورة.
بغ�ض النظر عما �إذا ما قررتِ ترك زوجك �أو البقاء
معه وحم��اول��ة �إ��ص�لاح الأم ��ور ،ف ��إن رد الفعل الأوىل
ملعرفتك باخليانة الزوجية من املمكن �أن تزيد الو�ضع
� �س��وءاً ،ل��ذل��ك اح��ر��ص��ي ع�ل��ى �أال ت�ق��وم��ي بالت�صرفات
الآتية:
• ال ت�ط��ردي��ه م��ن امل�ن��زل وال ت �غ��ادري م�ن��زل��ك ،على
الأق��ل يف الوقت احلا�ضر ،فبد ًال من ذل��ك ،يجب �أن
تكون ه��ذه احلركة هي ملج�أك الأخ�ير يف ح��ال عدم
التو�صل �إىل �أي حل �آخ��ر ،يف ه��ذه املرحلة ،يجب �أن
ت�ستعيدي توازنك ،و�أن تراقبي بعني اخلبري ما الذي
يحدث من حولك ،حيث من الأ�سهل �أن تفعلي ذلك
بينما ما زلتما تعي�شان يف نف�س امل�ن��زل ،فبمجرد �أن
تطرديه من املنزل �أو تغادري املنزل تفقدين عن�صر
ال��رق��اب��ة ،وال ت�ستطيعني معرفة م��ا ال��ذي ي�ق��وم به
وهو بعيد عن رقابتك ،وما دام حتت ناظريك ،ف�إنه
يغدو من املمكن �أن ت�شعري عمق عالقته بالأخرى،
فهناك الكثري مما عليك �أن تعرفيه عن الو�ضع قبل
�أن تقومي باتخاذ القرار الذكي حول ما يجب عمله.
• مراقبة م�ستمرة :وا�صلي مراقبة ن�شاطات زوجك
اليومية ،وانتبهي لت�صرفاته وكرثة ات�صاله مع املر�أة
الأخ ��رى ،وغ�ير ذل��ك م��ن تف�صيالت ف�صول خيانته
ال��زوج�ي��ة ،دون �أن تُ�شعريه ب���ش��يء ..الح�ظ��ي كذلك
�أن��ه ببقاء ال��زوج معك يف نف�س املنزل ،ف��إن احتماالت
�إ�صالح الأمور ما زالت قائمة.
• ابتعدي عن الف�ضائح� :إياك �أن تخربي اجلميع
عن خيانته لك ،فمن الطبيعي ج��داً �أن��ك �سرتغبني
ب��إخ�ب��ار �شخ�ص تثقني ب��ه ع��ن م�شكلتك ،لكن كوين
ح ��ذرة ج ��داً يف اخ�ت�ي��ار ال�شخ�ص ال ��ذي ت��ري��دي��ن �أن
تخربيه ،حتى ال تفاجَ ئي ب�أن تكون �صديقتك املقربة
التي تريدين البوح لها بخيانة زوجك هي غرميتك
التي ت�شاركه اخليانة.
�أما �إذا قمت بالبوح مب�شكلتك �إىل رجل تثقني به،
ف�إن ذلك قد يعقّد املو�ضوع ب�شكل �أكرب ،فهناك الكثري
من الرجال الذين قد ي�ستغلون هذه املواقف ،بحيث
يعتقدون �أن امل ��ر�أة التي تعاين م��ن م�شكلة ح�سا�سة

تكون �صيداً �سه ًال �إذا ما �أتقنوا اللعبة ،ف�إخبار �صديق
زوج��ك بامل�شكلة �أو عائلته ق��د ال يجلب ل��ك النتائج
التي تريدين حتقيقها.
كذلك �إخ�ب��ار عائلتك باملو�ضوع ق��د ي��أت��ي بنتائج
عك�سية �ضدك يف امل�ستقبل ،حيث �إن هناك نوعية من
النا�س تنجح يف ت��ذ ّك��ر ك��ل الأح ��داث غ�ير ال���س��ارة يف
حياتك ،وال تنفك تذكّرك بها كلما �سنحت الفر�صة،
حتى لو ّمت حل هذه الظروف التي مت التجاوز عنها
منذ �سنوات خلت.
• ال للتجاهل التام :ال تتجاهلي خيانته �أو تت�صريف
على �أ�سا�س �أنها غري موجودة ،لأن الدخول يف مرحلة
الإنكار يجعل الو�ضع �أ�سو�أ ،فالو�ضع �سيئ كفاية ،فال
تزيدي من ال�ضغوط النف�سية عليك ب�إنكار ما يجري،
ف��إدراك��ه �أن��ك مترّين بحالة جتاهل ما يح�صل يكون
مبنزلة �إعطائه ال�ضوء الأخ�ضر ،واملوافقة ال�ضمنية
على ا�ستمراره يف خيانته لك.
�أ�شعريه �أن عليه �أن يتوقف عن فعل ذلك بحقك
ف ��وراً ،وكلما كانت املواجهة �أ��س��رع ك��ان ذل��ك �أف�ضل،
وتذكري �أنه كلما �أجّ لت مو�ضوع املواجهة ،زاد تعلّقه
باملر�أة الأخرى ،بحيث تتطور عالقته بها ،ويغدو �أمر
تركها �أكرث �صعوبة.
ويذكّرك اخلرباء بقاعدة �أخرى مهمة؛ �أن عالقات
اخليانة الزوجية تزدهر وتنمو ما دام��ت يف اخلفاء،
فقد يحدث �أنه مبجرد �أن تقومي ب�إخبار زوجك �أنك
على معرفة بخيانته لك� ،أن تتوقف هذه العالقة.
• م��واج�ه��ة ب��ال��دالئ��ل :ال تواجهيه بخيانته حتى
ت �ت��وف��ر ل��دي��ك ث�ل�اث��ة ع ��وام ��ل :ال��دل �ي��ل ،واخل �ط��ة،
والهدف.
يُجمع اخل�براء يف جمال العالقات الزوجية� ،أنه
يجب مواجهة ال��زوج بخيانته� ،إال �أن��ه من املفرو�ض
كذلك �أن تتم املواجهة بح�سب خطة مو�ضوعة بدقة
وب�ت�ع� ّق��ل ..اخ�ت��اري التوقيت وامل �ك��ان ،بحيث ميكنك
بحث مو�ضوع خيانته ب�إ�سهاب ،مع �ضمان عدم حدوث
�أي مقاطعة عند بدء النقا�ش.
ال تقومي ب�س�ؤال زوجك �إذا ما كان يقوم بخيانتك،
تذكّري دائماً �أن اخلائن دائماً كذاب �أي�ضاً ،لأن ذلك
من املتطلبات الأ�سا�سية للخيانة ال��زوج�ي��ة ..قومي
مبواجهته مبا اكت�شفتِ مع عر�ض الأدل��ة التي قمت
بجمعها ،مثل الأ�سماء ،والتواريخ ،والأماكن ،وفواتري
التلفون ،وغري ذلك من الأدلة املادية الدامغة ،ثم بعد
ذلك ا�س�أليه �أ�سئلة حمددة :ملاذا قام باخليانة؟ ومتى
بد�أت عالقته الآثمة؟ وما هي حقيقة م�شاعره جتاه
املر�أة الأخرى؟ وماذا ينوي �أن يفعل بعد �أن عرف �أنك
تعرفني كل ما يتعلق بخيانته؟
ا�ستمعي ج�ي��داً مل��ا ي�ح��اول �أن يقوله ،حتى يكون
ب�إمكانك �أن تقومي بتقدير الو�ضع يف النهاية� ،إذ بنا ًء
على �إج��اب��ات��ه يكون ب�إمكانك �أن تعريف م��اذا �سيكون
قرارك يف مو�ضوع عالقتك الزوجية.
• جتاهلي املر�أة الأخرى :ال تهدري وقتك وطاقتك
على املر�أة الأخرى ،ف�أحد �أ�سو�أ الأمور التي ميكن �أن
حت�صل لك ،هو �أن ت�صبحي مهوو�سة باملر�أة الأخرى
التي يع�شقها زوج��ك ،م��ن الطبيعي ج��داً �أن تكوين
ف�ضولية جتاهها ،و�أن ت�شعري بالرغبة يف معرفة
كل ما يحيط بها ،لكن كوين مت�أكدة� ،أنها ال ت�ست�أهل
منك �إ�ضاعة جهدك ووقتك عليها.
�إن ا�ستمرار �إدراج ا�سمها �أثناء احلديث مع زوجك
�أو ك�ثرة ��س��ؤال��ك عنها ،ي ��ؤدي �إىل و�ضعها يف دائ��رة
ال�ضوء ،ما يجعلها حمور احلديث بد ًال من �أن تكون
م�شكلتكما هي مو�ضوع النقا�ش.
ال ت��ذيل نف�سك مبحاولة االت�صال بها �أو ال�سعي
ملواجهتها والطلب منها �أن تدع زوجك و�ش�أنه ..تذكّري
جمبة لأن ت�ستمع �إليك� ،أو �أن ت�أخذ الأوامر
�أنها غري َرَ
منك ،وم�ضايقتها �ستُظهرك مبوقف �سخيف وتعرّ�ضك
ملواقف مهينة ،وقد جتعل زوجك يتعاطف معها ..فقط
ان�سي وجودها وحاويل الرتكيز على �إعادة زواجك �إىل
الطريق ال�صحيح و�إ�صالح العالقة مع زوجك.

رمي اخلياط
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مـنــــــــــوعـــــــــــــــــــــــــــــــات

ُّ
اللقيمات ..رجيم وطاعة

علم اللُّقيمات �سُ نة نبوية يجهلها على الإن�سان �أن يحر�ص على �أن يتناول
ك�ث�يرون ،فقد ق��ال ر��س��ول اهلل �صلى اهلل الطعام ال��ذي مينحه الطاقة ،وال ميلأ
عليه و�آله و�سلم« :ما ملأ �آدمي وعا ًء �شراً م�ع��دت��ه ف�ي���ص��اب ب��الأم��را���ض واخل �م��ول
من بطنه ،بح�سب ابن �آدم لقيمات يُقمْن وزيادة الوزن.
�صُ لبه ،ف�إن كان ال حمالة فثُلث لطعامه
اللُّقيمات علم ال ي�شبه الرجيم ،لكنه
وثُلث ل�شرابه وثُلث ل َنفَ�سه».
ن�ظ��ام غ��ذائ��ي ك��ام��ل يحافظ على �صحة
ه � ��ذا احل ��دي ��ث ق ��ال ��ه ال �ن �ب��ي ع�ل�ي��ه الإن���س��ان ،ي�ق��ول الأوروب �ي ��ون�« :إذا �أردتَ
ال�صالة وال���س�لام عندما فتح امل�سلمون �أن تزيد وزن��ك ..فعليك بالرجيم» ،وهو
خيرب ووجدوا فيها فاكهة كثرية ،وا�ستمر بالفعل ما يحدث عند اتباع �أي «داي��ت»،
ال�صحابة على ت�ن��اول كميات كبرية من فزيادة ال��وزن متوقَّعة مبجرد االنقطاع
الفواكه ،ما �أ�صابهم بزيادة الوزن وانتفاخ عنه� ،إذ �إن م�شكلة الرجيم العادي تكمن
املعدة ،وعندما جل��أوا �إىل الر�سول عليه يف عدم ال�صمود ،ب�سبب امللل واحلرمان،
ال�صالة وال�سالم �أجابهم بهذا احلديث .وب��ال �ت��ايل ي �ع��ود اجل���س��م ك�م��ا ك��ان عليه،
ال�ن�ب��ي ��ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و�آل ��ه و�سلم ب�سبب هرمون اجلوع الذي ي�سبب �شراهة
ال ي�ن�ط��ق ع��ن ال �ه ��وى ،وم ��ن ه �ن��ا يجب يف تناول الطعام.

كميات حمددة
احل ��دي ��ث ال �� �ش��ري��ف ح� � �دّد ال�ك�م�ي��ة
بال�ضبط ،وهي ثلث املعدة للطعام ،وثلث
ل�ل���ش��راب ،وث �ل��ث ف ��ارغ ل�ل�ن� َف����س ،ل�ك��ن مل
ي�ستطع �أح��د حتديد مقدار ثلث املعدة،
ومبتابعة �أحدث الدرا�سات العلمية تبينّ
�أن امل�ت��و��س��ط ي �ق �دَّر بـ�� 1200س��م مكعب
للح�صول على وجبة مثالية م�شبعة� ،أما
الثلث يكون � 400سم ،وبالتايل يجب �أال
تزيد الوجبة عن � 400سم.
ال��وج�ب��ة ال ُي���ش�ترط خاللها تناول
�أ�صناف حمددة من الطعام ،حيث يعتمد
نظام اللُّقيمات على الكمية.
وعن كيفية تطبيق رجيم اللقيمات،

فتُق�سّ م الوجبات اليومية �إىل  6وجبات،
وج�ب��ة �أ�سا�سية متو�سطة احل�ج��م ،ومن
امل�م�ك��ن ت�سميتها ب �ـ«ال��وج �ب��ة امل ُ�ف��رح��ة»،
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل  5وج �ب��ات � �ص �غ�يرة من
اللُّقيمات لتجديد الطاقة.

 اتباعه ال ي�ؤدي �إىل زيادة الوزن جمدداً. ن�سبة جن��اح��ه ك �ب�يرة ،ح�ي��ث �إن ��ه يقومعلى الراحة النف�سية واحلرية يف تناول
الطعام يف �أي وقت ،وميكن خالله تناول
«الوجبة املفرحة» ليالً.
 ي �ع �ط��ي ف ��ر� �ص ��ة اخ� �ت� �ي ��ار الأط �ع �م ��ةوالتوقيت من دون اتباع جدول حمدد.

اال�ستمرار يف رجيم اللُّقيمات يعود
باجل�سم �إىل وزن��ه ال�ف�ط��ري والطبيعي
ت�ل�ق��ائ�ي�اً ،وب��ال �ت��ايل ي�ت�ع�وّد اجل���س��م على
التوازن بني كمية احلرق وكمية الطعام
ب�صورة طبيعية ،من دون زيادة �أو نق�صان.
ك�م��ا مي � ّك��ن «رج �ي��م ال� ُّل�ق�ي�م��ات» من
التغلب على مناطق ال�سمنة املو�ضعية
و«ال�سيلوليت» لدى الن�ساء ،ال�ستهدافه
مناطق الدهون ،كما �أنه يح ّد من بع�ض
الأم ��را� ��ض ،وي�ن��ا��س��ب م��ر��ض��ى ال�ضغط
وال�سكر ،ويح�سّ ن م��ن بع�ض الأم��را���ض
كالروماتزم.

حمفزات �إميانية

وزن فطري

طاعة ..وحب
�أثبتت ال��درا��س��ات العلمية �أن �أجن��ح
رج �ي��م ع ��امل �ي �اً ،ه ��و ال� �ن ��وع ال � ��ذي ميكن
اال�ستمرار عليه طوال العمر ليكون نظام
حياة ،للح�صول على الر�شاقة وال�صحة،
وم ��ن ال���ص�ع��ب اال� �س �ت �م��رار يف �أي رجيم
مدى احلياة� ،إال يف حالة اتباعه كطاعة
تُثمر العديد من الفوائد منها:
 �إذا ّمت ك�سر «نظام اللقيمات» مرة ،يعود�إليه املرء ب�سرعة ،ولن يكرره مرة �أخرى،
ل�شعوره بت�أنيب ال�ضمري على ترك �إحدى
الطاعات التي اعتاد عليها.
 الكميات يف «نظام اللُّقيمات» حم�دَّدة،من دون حرمان من �أي نوع من الطعام
�أو احللوى.

طــريـقـة اللعـب

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

 4 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1نفري  /من املعجنات التي ن�أكلها
 5ت �ك �ل �م��ت ح �ت��ى ب ��ان ��ت رغ� � ��وة ف�م�ه��ا
1
(معكو�سة)  /ن�صف وخيم
2
 6ح � ��رف ي� �ق�ت�رن ب��ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة
ويو�صف بها  /ال يغرق
3
 7ن�صف دواء  /اختالف ل��ون اجللد
بعد تعر�ض لل�شم�س  /لي�س اختي وال
4
�أخي ولكن ابن �أمي و�أبي
5
 8يخ�شي اهلل  /ا�سم اجل��زء العلوي
من الك�سر يف الريا�ضيات.
6
 9يقع يف املنت�صف بني الأر�ض و القمر
 10خ ��ارج ع��ن امل� ��أل ��وف وف �ي��ه ح��داث��ة
7
وجتديد  /له اربعة ارجل وال ي�ستطيع
8
امل�شي

9
10

�أفــقــي
 1كلما كرث غال وكلما نق�ص رخ�ص � /شخ�ص يرى عدوه
و�صديقه بعني واحدة.
 2لو�صف اللون ب�أنه �شديد ال�سواد � /أخ�ضر يف الأر�ض
و�أ�سود يف ال�سوق و�أحمر يف البيت
 3ن�صف مغري  /جمموعة احليوانات التي منتطيها

عـــامـــودي
 1حمال ك�سره  /قيظ
�� 2ص�غ��ار اجل� ��راد  /ه�ج��م يف احل��رب
(معكو�سة)
 3امتنع عن املغريات احرتاما للنف�س
 /ق�ضم وقرط  /يحول �إىل فتات
 4نه�ض  /خري جلي�س يف الأنام
 5ب��ال��غ ال�ن�ب��وغ وال��ذك��اء (معكو�سة)
 /ي�ك�ت��ب ب�ك��ل ل �غ��ات ال �ع��امل ول�ك�ن��ه ال

وع��ن �سر جن��اح ن�ظ��ام اللقيمات،
ي�ف���س��ر خ �ب��راء ال �ت �غ��ذي��ة �أن � ��ه ط��اع��ة
نبوية قائمة على نظام حتكّم يف مخ
الإن�سان الأمامي ،املركز الذي يتمكّن
به الإن�سان من ال�سيطرة على نف�سه
ورغباته ،وهذا النظام يتيح التدريب
ع�ل��ى ال�ت�ح� ّك��م يف ح�ج��م ال��وج�ب��ة دون
زيادة.
مي �ك��ن ال���س�ي�ط��رة ع �ل��ى ال�ت�ح� ّك��م
�أي �� �ض�اً بعمل ري��ا��ض��ة خفيفة ،وذل��ك
باحلر�ص على احلركة كل �ساعة ملدة
 3دق��ائ��ق ،لأن احل��رك��ة وال�ت�ح�ك��م يف
اجل�سم بهذه الطريقة يتحكم فيها
امل ��خ ب ��الأوام ��ر ،وب��ال �ت��ايل ت� ��زداد ق��وة
التحكم وال�سيطرة يف اجل�سم ب�شكل
عام.
وللقيام بنظام اللقيمات كطاعة،
ه �ن ��اك حم� �ف ��زات ن�ف���س�ي��ة ل �ل �ط��اع��ة،
�أهمها حب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم ،لأن ال�شعور باحلب يجعل
الطاعة �سهلة وغري �شاقة ،وقد �أكدت
الدرا�سات العلمية احلديثة �أن املحبة
ت �ف��رز ه��رم��ون��ات يف اجل �� �س��م ،منها
ه��رم��ون املحبة ،وم��ع زي��ادة العاطفة
تنعك�س على �سلوك الإن�سانَ } ،و َم��ن
ُي��طِ � ِع اللهَّ َ َو َر�� ُ�س ��و َل � ُه َف � َق � ْد َف ��ا َز َف� �وْزاً
عَظِ يماً{ �سورة الأحزاب.

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

ي�ستطيع قراءة كلمة
 6ابعد ونحى و�أزاح  /قليل باالجنليزية.
 7فل�سطيني من مدينة يافا  /ن�صف هواك
 8ال ميكن تناوله عند الفطور �أو الغداء /
�صف من النا�س يف االنتظار
 9ن���ص��ف واح� ��د �� /ش�خ���ص�ي��ة خ �ي��ال �ي��ة من
�شخ�صيات الر�سوم املتحركة (معكو�سة).
 10ي �غ �ط��ي ال �ط�ي�ر � /أف � �ك� ��اري ال���ص�غ�يرة
املتناثرة
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كرة السلة :حلم «المونديال الرابع» في خطر

اجلمهور ينتظر �إجنازاً جديداً من منتخب ال�سلة

يعلق اللبنانيون �آم��ا ًال كبرية على منتخب كرة
ال�سلة قبل ا�ستحقاقه املهم هذا ال�صيف ،واملتمثل يف
نهائيات ك�أ�س الأمم الآ�سيوية يف الفليبني ،ما بني
� 1آب املقبل و 10منه ،والتي تكت�سب �أهمية ق�صوى،
لكونها م��ؤه�ل��ة �إىل نهائيات ك��أ���س ال�ع��امل للعبة،
�صيف  2014يف �إ�سبانيا.
وي�أمل جمهور اللعبة ب��أن يكون منتخب لبنان
ب�ين كبار اللعبة للمرة ال��راب�ع��ة على ال�ت��وايل بعد
 2002يف �أنديانابولي�س و 2006يف اليابان و 2010يف
تركيا ..غري �أن غيوماً �سوداء بد�أت تلوح يف �أفق هذا
احللم ال�سلوي ،لرت�سم القلق على وجوه اجلماهري
التي باتت ترى يف هذه اللعبة متنف�ساً لها يعو�ضها
خيباتها املتكررة يف بلد يعج ب��الأزم��ات ال�سيا�سية
واالقت�صادية واملعي�شية.
نذر هذه الغيوم ارت�سمت من خالل اال�ستقالة
املفاجئة لرئي�س جلنة املنتخبات يف احت��اد ال�سلة
فادي تابت ،الذي �أ�صدر بياناً الأ�سبوع املا�ضي ،عزا
فيه قراره ملا يجري داخل االحتاد ،معترباً �أن «هناك
من يحاول �إف�شال االحتاد من الداخل».
وانتقد تابت «ا�ستغالل بع�ض �أع�ضاء االحت��اد
ل �ع��دم وج ��ود �أم� ��وال يف ��ص�ن��دوق االحت ��اد لتوجيه
االتهامات مييناً وي�ساراً».
وج ��اءت ا�ستقالة ت��اب��ت مبنزلة ن��اق��و���س خطر،
وهي طرحت ت�سا�ؤالت كثرية حول جاهزية منتخب
لبنان قبل ا�ستحقاقاته امل�صريية القادمة.
وعلمت «الثبات» �أن ال�سبب الرئي�سي ال�ستقالة
ت��اب��ت ه��و الإم�ك��ان��ات امل��ادي��ة �شبه امل�ع��دوم��ة ،والتي
ال ت�سمح يف حتقيق ه��دف املنتخب املتمثل ببلوغ
ن�ه��ائ�ي��ات ك ��أ���س ال �ع��امل ل�ل�م��رة ال��راب �ع��ة ،وال حتى
ب��ال�ت�ح���ض�ير ل�ب�ط��ول��ة �آ� �س �ي��ا؛ �أه ��م اال��س�ت�ح�ق��اق��ات
القريبة القادمة.
ويحتاج املنتخب �إىل املوارد املالية لت�أمني تطبيق
الربنامج الإع��دادي ال��ذي و�ضعه االحت��اد لتحقيق
هدفه ببلوغ نهائيات املونديال.
وو� �ض��ع االحت � ��اد ال �ل �ب �ن��اين ب��رن��اجم �اً �إع ��دادي� �اً
للمنتخب ،يت�ضمن رحلة �إع��داد طويلة ،ومع�سكر
يتخلله مباريات ودية عدة.
و�سي�شارك املنتخب يف دورة �ألعاب البحر املتو�سط

التي �ستقام يف حزيران املقبل يف مر�سني (تركيا)،
ويف ك��أ���س ج��ون��ز يف تايبيه يف مت��وز ،واحل��دث��ان يف
غاية الأهمية يف برنامج ا�ستعدادات لبنان خلو�ض
ك�أ�س �آ�سيا.
وكان تابت قد الم �أع�ضاء االحتاد ،معترباً �أنهم
مل يتعلموا «م��ن الأخ �ط��اء ال���س��اب�ق��ة ،فبعد دورة
الأل �ع��اب الآ��س�ي��وي��ة يف ق�ط��ر�� ،ص��در ت�ق��ري��ر �شهري
�أرجع فيه املعنيون �سبب النتائج الهزيلة هناك �إىل
�ضعف الإع� ��داد ،وع��دم وج��ود ف�ترة كافية لتجمع
الالعبني قبل امل�سابقة ،ولكن تكرر الأمر يف بطولة
غرب �آ�سيا ،حيث امتنعت بع�ض الأندية عن ت�سريح
الع�ب�ي�ه��ا ق�ب��ل ث�لاث��ة �أي� ��ام م��ن ال �ب �ط��ول��ة ،ف�ب�ر�أي
هذه الأخ�يرة� ،إن بطولة لبنان �أه��م من م�شاركات
املنتخب اخلارجية»!
واع�ترف تابت بوجود خالف يف وجهات النظر
بينه وبني املدير الفني غ�سان �سركي�س يف مو�ضوع

غ�سان �سركي�س

منتخب لبنان

م�شاركة العب احلكمة جوليان خ��زوع ،ال��ذي �سبق الأمريكي ل��ورن وودز ،للعب كمجن�س مع املنتخب
ل��ه ال�ل�ع��ب يف ال�ك�ي��ان ال���ص�ه�ي��وين ،وح�ت��ى الآن مل يف بطولة �آ�سيا ،ويرجح كفة وودز امل�ستوى الالفت
يبادر االحتاد با�ستدعاء العب ارتكاز احلكمة ،حيث ال ��ذي يقدمه ه��ذا امل��و��س��م م��ع ال��ري��ا��ض��ي مت�صدر
ال ع��ن خربته الوا�سعة يف املالعب
الغمو�ض يلف م�س�ألة م�شاركته مع املنتخب ،علماً البطولة ،ف�ض ً
�أن االحت��اد مطالب باحل�سم ،وات�خ��اذ ق��رار يف هذا اللبنانية.
ال�ش�أن.
وي��رى امل��راق�ب��ون �أن العمل يجب �أن ي�ب��د�أ على
وك��ان �سركي�س اخ�ت��ار الئ�ح��ة �أول �ي��ة للم�شاركة امل�ستوى الفني ب�شكل مبكر ،للإفادة من الطاقات
يف بطولة �آ��س�ي��ا ،وه��ي م��ؤل�ف��ة م��ن :روي �سماحة ،واخل��ام��ات ال�ك�ث�يرة ع�ل��ى ال���س��اح��ة امل�ح�ل�ي��ة ،ولكن
ع�ل��ي ك�ن�ع��ان ،ج��ول�ي��ان خ ��زوع ،ن��دمي ح ��اوي�� ،ش��ارل الت�أخري هو عنوان املرحلة ،وحتى ال�ساعة مل يبادر
تابت ،با�سل بوجي ،علي حيدر ،علي حممود ،كارل القيمون �إىل جمع الالعبني ،ولو ملرة يف الأ�سبوع،
��س��رك�ي����س ،حم�م��د �إب��راه �ي��م ،رودري � ��غ ع �ق��ل ،م��ازن للبدء يف عملية التوا�صل والتعارف يف احلد الأدنى.
منيمنة� ،إيلي ر�ستم� ،إيلي ا�سطفان ،جان عبد النور،
وع�ل��ى خ��ط م ��واز ،ال ت ��زال الآم ��ال معلقة على
ف��ادي اخلطيب� ،أم�ير �سعود ،ن��دمي �سعيد ،ح�سني ف��ادي اخلطيب بالدرجة الأوىل ،فوجود الأخ�ير،
اخلطيب ،غالب ر�ضا� ،سامر م�شرف ،ب�شري عموري ،ي�ب�ع��ث ال�ط�م��أن�ي�ن��ة واالرت� �ي ��اح� ،أم ��ا غ�ي��اب��ه ف�ك��ارث��ة
فيليب تابت.
وطنية ،وهو �أمر غري �صحي� ،إذ ال يعقل �أن يربط
وي�ت�ج��ه خ �ي��ار ��س��رك�ي����س ن�ح��و الع ��ب ال��ري��ا��ض��ي املنتخب م�صريه بالعب مهما عال �ش�أنه.
وكل ذلك ي�أتي يف مواجهة نه�ضة حقيقية على
�صعيد اللعبة ،تعي�شها منتخبات ال�ق��ارة امل�شاركة
يف بطولة �آ�سيا ،خ�صو�صاًَ �إي��ران وال�صني والأردن
والفليبني ،التي تتطلع مثلنا للت�أهل �إىل املونديال،
ل �ك��ن ال� �ف ��ارق ب�ي�ن�ن��ا وب �ي �ن �ه��ا ي�ك�م��ن يف اجل��اه��زي��ة
ال عن انطالقها يف ور�شة
واالهتمام الر�سمي ،ف�ض ً
الإعداد لبطولة �آ�سيا مبكراً.
وال نن�سى ب� ��أن ال��دول��ة ال �ت��ي دع �م��ت يف بع�ض
الفرتات م�سرية املنتخب هي غائبة كلياً اليوم ،وال
عجب يف ذلك يف ظل الأو�ضاع ال�سيا�سية والأمنية
احلالية ،لكنّها يجب �أن تتحمل �أي�ضاً م�س�ؤولياتها
وت��درك �أنّ ال�سبيل الوحيد للتخفيف من الت�شنج
والع�صبيات يكمن �أي�ضاً يف دع��م من يوحد �صورة
لبنان يف اخلارج.
ك��ذل��ك ع�ل��ى ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص ورج ��ال الأع �م��ال
خ�صو�صاً ،ه�ؤالء الذين انخرطوا يف ميدان �سابقاً
يف ك��رة ال�سلة� ،أن ي�ساعدوا اللعبة اليوم �أك�ثر من
�أي وقت م�ضى ،وال �سيما �أنها ق��ادرة على مل �شمل
اللبنانيني خلف راية الوطن ،ويف �أحلك الظروف،
متاماً كما ح��دث يف ع��ام  2006حني كانت القلوب
تخفق مع ف��ادي اخلطيب ورف��اق��ه ،يف عز العدوان
«الإ�سرائيلي» الغا�شم على لبنان.
فادي اخلطيب
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أبطال أوروبا :نهائي مبكر بين بايرن وبرشلونة
ك��ل االح �ت �م��االت واردة يف ن�صف ن�ه��ائ��ي دوري
�أبطال �أوروبا ،مبا فيه ت�أهل فريقني من نف�س البلد
�إىل امل�ب��اراة النهائية للمرة الأوىل منذ ع��ام 2008
(ت�شل�سي ومان�ش�سرت يونايتد).
�أرب �ع��ة ف��رق م��ن ط ��راز رف �ي��ع ،وم��واج�ه�ت��ان بني
املدر�ستني الإ�سبانية والأمل��ان�ي��ة ،يخو�ضهما ري��ال
مدريد وبورو�سيا دورمت��ون��د من جهة ،وبر�شلونة
وبايرن ميونيخ من جهة �أخرى.
وهذه املرة الأوىل يف تاريخ امل�سابقة يبلغ فريقان
من دولة واحدة وفريقان �آخران من دولة ثانية دور
الأربعة.
و�إذا كانت الرتجيحات ت�ؤكد �صعوبة مهمة ريال
م��دري��د يف مواجهة بطل �أمل��ان�ي��ا يف املو�سم املا�ضي
ب��ورو��س�ي��ا دورمت��ون��د ،ف� ��إن احل���س��رة ال�ت��ي خلفتها
ال�ق��رع��ة ك�ب�يرة ل��دى ع���ش��اق ال �ك��رة اجل�م�ي�ل��ة ،لأن
اجلميع ك��ان بانتظار نهائي مثايل بني مت�صدري
ال � ��دوري الإ� �س �ب��اين (ب��ر��ش�ل��ون��ة) و�أمل��ان �ي��ا (ب��اي��رن
ميونيخ).

بورو�سيا دورمتوند

ريال مدريد

بر�شلونة – بايرن
يف امل��واج �ه��ة ال �ب��اف��اري��ة  -ال �ك��ات��ال��ون �ي��ة ،د�أب
الفريقان على بلوغ امل �ب��اراة النهائية يف ال�سنوات
الأخ�ي�رة� ،إذ خا�ض البافاري مباراة القمة مرتني
عام  2010وخ�سر �أمام الإنرت الإيطايل  ،2 - 0وعام
� 2012أمام ت�شل�سي الإنكليزي ب�ضربات الرتجيح.
�أم ��ا ب��ر��ش�ل��ون��ة ،ف�خ��ا���ض ال�ن�ه��ائ��ي ث�ل�اث م��رات
يف ال�سنوات ال�سبع املا�ضي وف��از بها جميعها على
الأر�سنال  1 - 2عام  ،2006وعلى مان�ش�سرت يونايتد
 0 - 2عام  ،2009وعلى مان�ش�سرت جمددا عام 2011
بنتيجة .1 - 3
وي�سعى بايرن لإحراز ثالثية نادرة هذا املو�سم،
بعد �أن ح�سم الدوري املحلي وبلغ ن�صف نهائي ك�أ�س
�أملانيا ون�صف نهائي دوري الأب�ط��ال� ،أم��ا بر�شلونة
الذي يعاين من م�شاكل دفاعية ،فيتعني عليه رفع
م�ستواه �إذا �أراد تخطي الفريق ال�ب��اف��اري القوي
يف جميع اخل�ط��وط ،و�أن يكون جنمه الأرجنتيني
ليونيل مي�سي يف ك��ام��ل لياقته ال�ب��دن�ي��ة ،بعد �أن
�أظهر فريقه� ،أقله يف ال��دور املا�ضي� ،أن��ه يف حاجة
ما�سة �إىل موهبته.
و�أراح امل��دي��ر الفني لرب�شلونة تيتو فيالنوفا
جنمه الأرجنتيني يف امل �ب��اراة الأخ�ي�رة �أم ��ام ري��ال
��س��اراغ��و��س��ا ( )0 – 3الأح ��د امل��ا��ض��ي يف ال ��دوري،
ح �ي��ث غ ��اب �أي �� �ض �اً �أن��دري ����س ان�ي�ي���س�ت��ا و��س�يرج�ي��و
بو�سكيت�س وجوردي البا �إ�ضافة �إىل كارلي�س بويول
والأرجنتيني خافيري ما�سكريانو امل�صابني ،فيما
جل�س ج�يرار بيكيه ودافيد فيا وب��درو رودريغي�س
على مقاعد االحتياط.
وعلى رغم �أنه �ضمن �إحراز اللقب للمرة الثالثة
والع�شرين يف تاريخه� ،سحق بايرن ميونيخ �ضيفه
نورمربغ برباعية نظيفة ال�سبت املا�ضي يف املرحلة
التا�سعة والع�شرين من الدوري الأملاين.
وي�ؤكد املراقبون �أن مهمة مي�سي لن تكون �سهلة
يف مواجهة دف��اع ب��اي��رن ال�ق��وي بقيادة فيليب الم
ورفاقه ،فبعد  29مرحلة من ال��دوري الأمل��اين ،مل
تتلق �شباك احلار�س العمالق مانويل نوير� ،سوى
 13هدفاً ،وهي ن�سبة ممتازة.
وتطرح ت�سا�ؤالت �أخرى حول قدرة دفاع بر�شلونة
على ال�صمود يف وجه ماكينة بايرن الهجومية ،التي
�سجلت  83هدفاً يف  29مباراة يف الدوري الأملاين.
ال لأملانيا للمرة الثالثة
وك��ان البايرن ت��وج بط ً

بر�شلونة

والع�شرين يف تاريخه ،بعد �أن ح�سم ال�صراع على
اللقب قبل  6م��راح��ل م��ن نهاية ال� ��دوري ،وحقق
بذلك رقماً قيا�سياً عندما توج قبل مرحلتني من
�إجنازيه ال�سابقني عامي  1973و ،2003و�سيت�سلم
بايرن درع الدوري يف � 11أيار املقبل عندما ي�ستقبل
�أوغ���س�ب��ورغ يف املرحلة الثالثة وال�ث�لاث�ين م��ا قبل
الأخرية.

البــرنـــامـــــــج
ال ��ذه ��اب 23 :ن �ي �� �س��ان :ب ��اي ��رن م�ي��ون�ي��خ
(�أمل��ان �ي��ا)  -ب��ر��ش�ل��ون��ة (�إ� �س �ب��ان �ي��ا) 24 ،منه:
بورو�سيا دورمت��ون��د (�أمل��ان�ي��ا)  -ري��ال مدريد
(�إ�سبانيا).
الإي� � � ��اب 30 :ن �ي �� �س��ان :ري � ��ال م ��دري ��د -
دورمتوند� 1 ،أيار :بر�شلونة  -بايرن ميونيخ،
وتقام املباراة النهائية يف � 25أي��ار على ملعب
وميبلي يف لندن.

بايرن ميونيخ

يف املقابل ،يعي�ش بر�شلونة مرحلة جيدة ،بعد
ت�ق��ومي م�سريته يف دوري �أب�ط��ال �أوروب ��ا� ،إذ ت�أهل
لن�صف النهائي للمرة ال�ساد�سة على التوايل (رقم
قيا�سي) على ح�ساب باري�س �سان جرمان ب�صعوبة.
وك ��ان ب��ر��ش�ل��ون��ة ق��اب ق��و��س�ين م��ن ال�غ�ي��اب عن
ن�صف النهائي� ،إذ كان متخلفاً بهدف للأرجنتيني
خافيري با�ستوري منذ الدقيقة  ،50قبل �أن ينقذه
جنمه الأرجنتيني ليونيل مي�سي بعد  10دقائق
م��ن ن��زول��ه م�ك��ان فران�سي�سك فابريغا�س ،عندما
ت�لاع��ب ب��ال��دف��اع ال�ب��اري���س��ي وم ��رر ك��رة ع�ل��ى طبق
من ذهب �إىل دافيد فيا داخل املنطقة فهي�أها عند
حافتها �إىل بدرو رودريغيز الذي �سددها قوية �إىل
�شباك احلار�س الإيطايل �سلفاتوري �سرييغو ،وكان
الفريقان ت�ع��ادال  2 - 2ذه��اب�اً يف ب��اري����س ،وت��أه��ل
الفريق الكاتالوين بت�سجيله �أكرث خارج قواعده.
ريال مدريد  -دورمتوند
ي�سعى مدرب الريال الربتغايل جوزيه مورينيو
لك�سر النح�س الذي الزمه يف هذا الدور يف املو�سمني
املا�ضيني بخ�سارة فريقه �أم ��ام بر�شلونة وب��اي��رن
م�ي��ون�ي��خ ع�ل��ى ال� �ت ��وايل ،و�إذا جن��ح يف ذل ��ك ،ف��إن��ه
�سيخطو خطوة وا�سعة نحو حتقيق هدفه املتمثل

�أن ي�صبح �أول مدرب يحرز اللقب القاري مع ثالثة
�أن��دي��ة خمتلفة بعد �أن ت��وج م��ع ب��ورت��و ع��ام 2004
والإنرت عام .2010
ويتقا�سم مورينيو الرقم القيا�سي ب�إحراز اللقب
مع فريقني خمتلفني مع النم�ساوي ارن�ست هابل
(�أح ��رز اللقب م��ع فيينورد الهولندي وه��ام�ب��ورغ
الأملاين) ،و�أومتار هي�ستفيلد (مع دورمتوند وبايرن
ميونيخ) ،يذكر �أن دورمتوند هو الوحيد بني الفرق
التي بلغت املربع الذهبي الذي مل يخ�سر حتى الآن
يف ه��ذه امل�سابقة ،يف حني منيت الأط��راف الثالثة
الأخرى بهزميتني يف طريقها �إىل هذا الدور.
وبلغ ري��ال امل��رب��ع الذهبي بعد ه��زة معنوية يف
ا�سطنبول (خ�سر  )3 - 2جاءت بعد فوزه ذهاباً - 3
 0على غلطة �سراي الرتكي.
ويعول دورمتوند على تر�سانة هجومية رائعة
ي�ق��وده��ا ��ص��ان��ع الأل �ع��اب ال �� �ش��اب؛ م��اري��و غوت�سه،
وامل�ه��اج��م م��ارك��و روي ����س ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل العمالق
البولندي روب��رت ليفاندوف�سكي ،علماً �أن الفريق
الأمل ��اين �أح��رز اللقب على ح�ساب جوفنتو�س عام
 1997وهو بلغ هذا الدور للمرة الأوىل منذ .1998

جالل قبطان
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كاريكاتير
السنيورة يطالب بوزارة الطاقة

إمام المسجد يحث على تناول الفياغرا ..لتفادي الخيانة الزوجية
ح��ث ال�شيخ ح�سني العبيدي؛ �إم���ام ج��ام��ع ال��زي��ت��ون��ة ،التون�سيني
الذين يعانون من «�ضعف جن�سي» على تناول عقار الفياغرا ،حتى ال
تخونهم زوجاتهم ،وذلك بعد رفع ال�سلطات حظراً كان مفرو�ضاً على
بيع هذا العقار يف عهد الرئي�س املخلوع زين العابدين بن علي.
وقال العبيدي« :ال�ضعف اجلن�سي وف�شل الزوج يف معا�شرة زوجته
ب�صفة طبيعية ،قد يف�ضيان بالزوجة بعد فرتة من ال�صرب �إىل الزنا،

وم��ن هنا ي�صبح من ال��واج��ب تعاطي ه��ذا العقار الفياغرا ،لأن دفع
امل�ض ّرة �أوىل من جلب امل�صلحة ،وامل�صلحة هي رفع الكبت عن الزوجة،
لكن ال بد من تناوله الفياغرا بعد ا�ست�شارة الطبيب».
وه��ذه هي امل��رة الأوىل التي يتطرق فيها رج��ل دي��ن يف تون�س �إىل
مو�ضوع تناول عقار «الفياغرا» ،بعدما رخ�صت احلكومة التي تر�أ�سها
حركة النه�ضة الإ�سالمية ،يف بيعه يف تون�س يف �أيار  ،2012وقد ك�شف
م�س�ؤول يف ال�صيدلية املركزية التون�سية �أن مبيعات عقار الفياغرا
ت�شهد ارتفاعاً كبرياً ،وق��ال �إن ال�صيدليات تبيع �شهرياً  42800حبة
ف��ي��اغ��را ،وح����واىل � 100أل����ف ح��ب��ة م��ن ع��ق��اري��ن �شبيهني (ف��ي��ات��ي��ك)
و(زلتان) يتم ت�صنيعهما يف تون�س ،كا�شفاً �أنه �أمام الإقبال الأخري على
هذه الأن���واعّ ،
رخ�صت ال�سلطات م�ؤخراً ملخترب �أدوي��ة ثالث ،من �أجل
�إنتاج العقارات املن�شطة جن�سياً.
وكانت تون�س الدولة الوحيدة يف العامل التي حظرت بيع الفياغرا
حتى منت�صف .2012
وبح�سب نتائج درا���س��ة ن�شرتها �سنة « 2007اجلمعية التون�سية
للدرا�سات والبحوث اجلن�سية واخللل اجلن�سي» غري احلكومية ،ف�إن
 ٪40من الرجال املتزوجني يف تون�س ،ممن تعدّوا الأربعني ،يعانون من
«خلل جن�سي ميكن �أن يكون خفيفاً �أو متو�سطاً �أو تاماً».

حـمـلـة قــومـيــة لـ«إخـصـــاء» الـكــالب
�أعلنت وزارة الزراعة امل�صرية �أنها �ستبد�أ اعتباراً من �أيار/مايو املقبل
حملة قومية «لإخ�صاء» الكالب ال�ضالة ،ملنع تكاثرها وللحد من �أ�ضرارها
على املواطنني ،وقد �أو�ضح رئي�س هيئة اخلدمات البيطرية التابعة لوزارة
ال��زراع��ة� ،أن احلملة تبد�أ من حمافظتي القاهرة واجل��ي��زة ،و�أن عملية
«�إخ�صاء وتعقيم» الكالب �ستتم بد ًال من قتل الكالب ب�سم «اال�سرتكينني»
املل ِّوث للبيئة واملح َّرم دولياً ،الفتاً �إىل �أن احلملة �ستبد�أ مب�شاركة 100
طبيب بيطري ،ومتطوعني من ن�شطاء املجتمع املدين.
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

و�أ�شار رئي�س هيئة اخلدمات البيطرية �إىل �أن منظمة �صحة احليوان
العاملية (� )O.I.Eأو�صت خالل �آخر اجتماع عقدته مب�شاركة ممثلني عن
الدول الأع�ضاء ،ومن بينها م�صر ،بـ«منع ا�ستخدام ال�سم لل�سيطرة على
الكالب ال�ضالة ،وب�أن تلج�أ الدول �إىل الإخ�صاء والتطعيم».
وب��ات��ت ال��ك�لاب ال�����ض��ال��ة تنت�شر يف الأح���ي���اء وامل��ن��اط��ق الع�شوائية يف
القاهرة ،وتزحف �إىل مناطق راقية ،ب�شكل باتت ت�ش ّكل ظاهرة بفعل انت�شار
القمامة يف �شوارع القاهرة الكربى� ،إىل جانب عدد كبري من املحافظات.

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

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

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

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

هاتف01/666314 :

info@athabat.net

