ألمـــــــة واحـــــــدة

آبـــــــاء فــي الطــــريـــق الجـــديـــدة
يطـالبــون بعــودة أبنـــائهــم مــن ســوريـة
قامت بع�ض العائالت الفل�سطينية واللبنانية امل��وج��ودة يف منطقة الطريق
اجلديدة بالتوجّ ه �إىل مكتب جمعية «�إ�سالمية» �أر�سلت �أوالدهم للقتال يف �سورية
منذ �ستة �أ�شهر ،ومل ي�سمعوا ب�أي خرب عنهم �إن كانوا ما زالوا على قيد احلياة �أو
ماتوا ،وقد وقف الأهايل �أمام اجلمعية و�صرخوا لرئي�سها الذي رف�ض ا�ستقبالهم:
«نريد �أوالدنا ..ونريد �أن نعلم م�صريهم يا خاطف الأوالد ..ملاذا مل تُر�سل �أوالدك
كما �أر�سلتَ �أوالدنا»؟!
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االفتتاحية

فرحة التكليفَ ..
وه ّم التأليف
�أتى التكليف على يد قابلة �سعودية ،ف�أب�صر النور بعد
خروجه من رحم «� 14آذار» ،التي �شكلت والدته الأوىل،
�سرعان ما تلقفت الأك�ثري��ة ال�سابقة (� 8آذار) الوليد
وتبنّته .عمّت البهجة الدار بالتكليف املجمَع عليه ،لكن ما
�أن انتهت البهجة حتى ظهر الهمّ ؛ للرئي�س املكلَّف والدتان،
الأوىل تطالبه بت�أليف حكومة مهمتها الوحيدة الإ�شراف
على االنتخابات النيابية ،وال��وال��دة الثانية تطالبه ب�أن
ي�شكّل حكومة �سيا�سية تتنا�سب مع دقة املرحلة التي مير
بها لبنان ،وامللفات ال�ساخنة املنبثقة منها.
لل�سلطة التنفيذية ر�أ� �س��ان؛ ثابت ومتحرك :رئي�س
اجل�م�ه��وري��ة واحل �ك��وم��ة ،احل�ك��وم��ة ت�ت��وىل ع ��ادة تنفيذ
القوانني وت�شرف على ح�سن تنفيذها ،وه��ي م�ضطرة
لأن متار�س احلكم بكل تفا�صيله ،وتكون ع��ادة مهماتها
�أك�ثر من واح��دة ،وتعالج كل الق�ضايا وال�سيا�سات التي
ت�صادفها ،وهي بالتايل ال ميكن �أن تكون مهمتها واحدة
�أ�سا�سية ت�شرف على ق�ضية واحدة من الق�ضايا املطروحة
�أم��ام البلد ،وهي هنا �إج��راء االنتخابات النيابية ..و َقَع
رئي�س املكلف يف الكمني ،فهو �إن �سمع مطلب الوالدة الأوىل
بت�شكيل حكومة غري �سيا�سية ،ف�إنه ال يخ�سر فقط والدته
الثانية التي تطالب بت�شكيل حكومة �سيا�سية ت�ستطيع
مواجهة دقة املرحلة الراهنة خا�صة ،بل يخ�سر ثقة الزعيم
وليد جنبالط ال��ذي ي��رجّ ��ح مطلب الثانية على مطلب
الأوىل .من هنا ،ال نقول م��أزق ،بل نقول �صعوبة اخليار
الذي يخ�ضع اليوم �إىل �أنواع من البحث عن املخارج لكي
ينتهي هم الت�أليف.
و�إذا ك��ان اللبنانيون قلقني على �إ�شكالية ت�أليف
احلكومة ،ف�إن قلقهم بتزايد �أكرث على �إ�شكالية التوافق
على قانون جديد لالنتخاب ،فهم يخ�شون انق�ضاء املهلة
املعطاة ملمثلي املكونات اللبنانية (� 15أيار) من دون التوافق
على �أ�س�س جديدة لقانون انتخابي جديد ،في�صبحون �أمام
خيارين �أحالهما مرّ؛ �إما التمديد للمجل�س احل��ايل� ،أو
الفراغ الكبري الذي يطال كل امل�ؤ�س�سات الد�ستورية.
يف ال��وق��ت ال��ذي يعلن فيه الرئي�س املكلف تخفيف
�إدارة حمركاته لت�أليف احلكومة ،ينربي رئي�س ال�سلطة
الت�شريعة لت�شغيل حمركات و�ضع قانون جديد لالنتخاب،
وا�ضع ًا اجلميع �أم��ام م�س�ؤولياتهم ،حينما و�ضع تاريخ ًا
حمدد ًا (� 15أيار) من �أجل عقد الهيئة العامة ،علم ًا �أن
الربط بني املو�ضوعني ال يفيد كثري ًا �إجنازهما ،وبهذا
�أ�صبح ممثلو املكونات اللبنانية م�س�ؤولني �أم��ام ال�شعب،
ف��إم��ا �أن يتوافقوا ،و�إم��ا �أن يختلفوا ويح�صل االنهيار
الكبري� ،إننا ال نرى �أي توافق بني امل�سار ال�سيا�سي القائم
اليوم الذي ميكن �أن ي�صل �إىل قانون انتخابي جديد ،وبني
موقف الواليات املتحدة التي تدعو �إىل �إجراء االنتخابات
يف موعدها ،وبد ًال من ذلك ،كان عليها �أن تدفع حلفاءها
�إىل تليني مواقفهم.
د� .سمري �صباغ
www.athabat.net
الـنــاشـر :شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
رئـيس التـحـريـر :عـبـداهلل جـــبـري
المدير المسؤول :عــدنــــان الســاحـلــي
يشارك في التحرير:
أحمد زين الدين  -سـعـيد عيـتــانـــي
المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

توقعات بـ«التشكيل» بعد إنجاز قانون االنتخاب

ّ
سالم يتراجع عن «التكنوقراط» ..و«المستقبل» يستفز عون

ال الرئي�س املكلَّف متام �سالم
الرئي�س مي�شال �سليمان م�ستقب ً

مل ت�سجَّ ل حتى الآن �أي اتفاقات وا�ضحة بني
ا ألف��رق��اء اللبنانيني� ،إال �أن ال��زي��ارات وال�ل�ق��اءات
مل تنقطع م��ع الرئي�س امل�ك� َّل��ف ،يف حم��اول��ة لبلوغ
الهدف ،على �أن العناوين الأ�سا�سية لهذه التحركات
ت �ت �م �ح��ور ح ��ول � �ش �ك��ل ه ��ذه احل �ك��وم��ة وح�ج�م�ه��ا،
والن�سب الدقيقة لكل فريق ،وبعدها تبد�أ ت�سمية
احل�ق��ائ��ب ،و� �ص��و ًال �إىل ت�سمية ال� ��وزراء .وبح�سب
و�سيط يعمل على خطوط االت���ص��ال ،ف ��إن م�شكلة
ح�صلت غداة ت�سمية �سالم رئي�ساً للحكومة ،متثلت
يف ميله �إىل العجلة بت�أليف حكومة غري �سيا�سية
تكنوقراطية �سرّبها �إىل الإعالن من دون التن�سيق
م��ع الأط ��راف التي �أو�صلته �إىل الرئا�سة� ،سرعان
م��ا مت �إح �ب��اط الأم ��ر قبل تكري�سه واق �ع �اً .وت��ؤك��د
م���ص��ادر مطلعة �أن ط��رح ��س�لام تقف خلفه جهات
حملية وخارجية معروفة ،تريد �إبعاد «ح��زب اهلل»
ع��ن احل�ك��وم��ة ب�شكل وا� �ض��ح ،وه��ذا م��ا و��ض��ع وليد
جنبالط يف موقع «املح�شور» ،وهنا ا�ستدرك �سالم
الأمر تاركاً املعاجلات والتمريرات البينية الهادئة
داخ ��ل خ�ط��وط امل�ل�ع��ب ،ب�ع�ي��داً ع��ن الإع�ل��ام ،ت��أخ��ذ
جمراها بعلم الرئي�س نبيه بري.
وي ��رى �أح ��د امل�ق��رب�ين م��ن ال��رئ�ي����س امل�ك�ل��ف� ،أن
الأخ�ير رمبا ا�ستعجل ك�شف �أوراق��ه ،ما �ضعّف من
م �ن��اورات��ه امل�ق�ب�ل��ة ،ومل ي�ت�رك ه��وام ����ش م��رن��ة يف
حتركاته من قبيل ميله لالحتفاظ بوزارات مهمة،
وي��ؤك��د �أن �شكل احل�ك��وم��ة املقبلة ق��د ي�ك��ون الأم��ر
الوحيد �شبه املح�سوم �إىل الآن ،حيث يوجد اتفاق
مبدئي على ت�شكيل حكومة م��ن �أرب �ع��ة وع�شرين
وزي ��راً ،ت�سمّيهم الأط ��راف ال�سيا�سية ،بعدما كان
�سالم ُم���ص� ّراً يف الأي ��ام الأوىل على اختيار �أ�سماء

من �ضمن لوائح تر�سَ ل �إليه ،وهو ما اعتربته قوى حكومة من نوع �آخ��ر ،وهناك جمموعة أ�خ��رى من
الثامن من �آذار انتقا�صاً من حقها الطبيعي.
التحركات ن�شط «امل�ستقبليون» عليها خالل الأيام
اجلهات الفاعلة ر�أت �أن الوقت ما ي��زال مبكراً املا�ضية �ضد «� 8آذار»� ،أهمها حماولة �إقفال خطوط
لظهور ت�شكيلة �سيا�سية ،متوقعة حدوث ذلك بعد ال�ت��وا��ص��ل م��ع الرئي�س امل�ك�ل��ف ،لدفعها �إىل بلورة
ات�ف��اق على ق��ان��ون م��وحّ ��د لالنتخابات يف الن�صف موقف جديد م��ن الت�أليف ،وت�ضييق ب��اب امل�ن��اورة
الثاين من �أي��ار املقبل ،وذل��ك يف �إط��ار �سيا�سة ربط �أمام وليد جنبالط.
امل���س��اري��ن احل�ك��وم��ي واالن�ت�خ��اب��ي م �ع �اً ،ح�ي��ث ت�ب��د�أ
يف خال�صة غري نهائية ،ميكن ت�سجيل الآتي:
احللول التوافقية بالظهور.
جنحت امل�ساعي التي قام بها جنبالط بالتفاهم
من جهتها ،قوى «� 14آذار» طرحت م�ؤخراً فكرة م��ع الرئي�س ب��ري ،يف �إع ��ادة نظر الرئي�س املكلف
التداولية على �صعيد احلقائب ،وامل�ستهدَف فيها بعدم الت�سرع يف الت�أليف ،و�سجل ك�لام يف الغرف
حقيقة هو اجلرنال مي�شال عون ،جلهة �أخذ حقيبتي املغلقة �أن الرئي�س �سالم مييل �إىل حكومة جتمع
ال�ط��اق��ة واالت �� �ص��االت م�ن��ه ،رغ�ب��ة منها يف افتعال بني ال�سيا�سيني وغري ال�سيا�سيني ،على �أن يحظى
م�شكلة مع «التيار الوطني احلر» ،وا�ستفزازه.
ال�سيا�سيون باحلقائب ال�سيادية ،وبالتايل تراجع
�أم��ا «ت�ي��ار امل�ستقبل» فعمل على �إ��ش��اع��ة �أج��واء � �س�لام ع��ن ط ��رح ل�ط��امل��ا ت���ش�ب��ث ب��ه ب��ال�ت�ن���س�ي��ق مع
عن �إع��ادة �إحياء «التحالف الرباعي» ،على خلفية رئي�س اجلمهورية ،على �أن لهما احلق احل�صري يف
ح�صول لقاءات �سعودية � -إيرانية ،وت�سريب مواقف ت�سمية ال ��وزراء ،وم��ن هنا ت�شكّل املقاربة اجلديدة
عن �ضرورة احل��وار مع «ح��زب اهلل» ،و�أخ��رى تدعو بداية حتريك عملي مل�سار الت�أليف ،خ�صو�صاً مع
احلزب �إىل عقد �صفقة ت�شمل احلكومة والت�شكيالت ات�ضاح امل�سار اخلا�ص بقانون االنتخابات ،ويف �ضوء
الأمنية والبيان الوزاري ،كما طلبت مواقف �أخرى ات �� �ص��االت م�ك��ون��ات العملية ال�سيا�سية وحركتها
من احلزب تقدمي تنازالت على �صعيد موقفه من امل�ستمرة املتعلقة بهوية احلكومة وتوازناتها ،ثم
�سورية ،وكل ذلك بهدف ّ
ج�س نب�ض احلزب للتفاهم بيانها ال ��وزاري ..ك��ل ذل��ك �سي�شكل م��ادة تفاو�ض،
جم� ��دداً ع�ل��ى ك��ل امل �ل �ف��ات ،و�إي �ج ��اد م �ن��اخ �إع�لام��ي ورمبا ا�شتباكاً معقَّداً ،و�صو ًال �إىل �صيغة توافقية،
اف�ترا��ض��ي ال ي�ستند �إىل �أي وق��ائ��ع م��ن ��ش��أن��ه �أن و�إذا م��ا جنحت الأط ��راف يف ال�ت��واف��ق على قانون
يحرك �شكوك مي�شال عون لدفعه �إىل عقد تفاهمات جديد ،ف�سنكون �أمام متديد تقني وجربي للمجل�س
م�ع��ه؛ �أي «ف��ري��ق امل�ستقبل» ،و� �ص��و ًال �إىل �إح ��داث احل��ايل ،غري �أن عملية رب��ط امل�سارات قد ال تنجح
ارجتاجات يف ج�سم «� 8آذار» ،خ�صو�صاً حتالف «�أمل» بال�ضرورة ،وعندها �سن�شهد بداية �أزم��ة مفتوحة
و«حزب اهلل» و«التيار الوطني» ،والقول الحقاً �إن �أي على احتماالت عديدة.
حكومة �سيا�سية يراد لها �أن حتمل �ضمانات لـ«حزب
بهاء النابل�سي
اهلل» ،على احلزب �أن يدفع ثمنها ،و�إال فلنذهب �إىل

همسات
تحضيرًا لحلف
رباعي جديد؟

بعد �أن مت االت�ف��اق ب�ين ق��وى 8
و� 14آذار ع�ل��ى ت�سمية مت��ام �سالم
ل��رئ��ا��س��ة احل�ك��وم��ة ،وب�ع��د ال�ت�ع��اون
والتن�سيق يف ت�شكيل الئحة نقابة
امل�ع�ل�م�ين يف ل �ب �ن��ان ،وف ��وز االئ�ح��ة
امل��دع��وم��ة م��ن «�أم ��ل» و«ح ��زب اهلل»
و«امل�ستقبل» و«ال �ق��وات اللبنانية»،
ع � ّل��ق م �� �س ��ؤول يف �أح � ��د الأح� � ��زاب
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة � �س��ائ�ل ً�ا« :ه ��ل االت �ف��اق
ال�سعودي  -الإيراين الأخري �سينتج
عنه حلف رباعي جديد»؟!

أسماء مطروحة
توقعت م�صادر متابعة �أن يكون من بني الأ�سماء املطروحة لت�شكيل احلكومة اللبنانية
املقبلة� ،ضباط من اجلي�ش اللبناين وقوى الأمن الداخلي ،و�سفراء موجودون يف اخلارج،
ما ا�ستدعى البع�ض للقول �إن الأ�سماء املطروحة متثّل احلالة ال�شهابية .و ُعلم �أي�ضاً �أن
الرئي�س املك َّلف قد يختار هو بنف�سه من ميثل االح��زاب الكبرية يف احلكومة املقبلة ،مع
موافقة بع�ض الأطراف وحتفّظ أُ�خرى.

مالحقة وزير فاسد
من يد ّقق يف ما ُكتب عن وزير �سابق بارز كان اليد اليمنى ملرجعية طائفية �س ّمت نف�سها
و�سطية ،جلهة الف�ساد يف وزارته وارتكاباته ،وجتميعه ثروة طائلة من وراء ذلك ،ليظنّ �أنّ
الوزير املذكور �سيحال على الق�ضاء للمالحقة ،لكن مل ّا �سمع ٍ
قا�ض بذلك قال« :هيدا لبنان..
طقم �سيا�سي فا�سد ،وال �أحد يحا�سبه؛ ال ق�ضاء وال �شعب».
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سالم «المعتدل» غطاء لرفع سقف التطرف
ت�صِ ف �أو�ساط �سيا�سية متابِعة حلالة االنفتاح
ال�سعودي امل�ستجدة ،والتي طاولت مروحة �سيا�سية
لبنانية وا�سعة ،ب�أنها ،حتى الآن ،ت�شبه حالة ذلك
ال�شاعر الذي مدح �أمرياً ،ف�أمر له بعطاء مل ي�صله
منه �شيء ،وعندما �س�أله عنه قال« :يا هذا� ،أطربتنا
بكالمك ،ف�أفرحناك بكالمنا ،وبتنا مت�ساوين».
ن�ق��ول ذل��ك لن�شري �إىل �أن م �ب��ادرة «ال���ش��اع��ر
ال�سعودي» مل تنعك�س عملياً على مواقف حلفائه
من الق�ضايا املحلية املختلف عليها ،وال حتى على
م��وق��ف اململكة م��ن الأح ��داث الإق�ل�ي�م�ي��ة ،و�أول�ه��ا
احل� ��رب ال �ع��امل �ي��ة ال �ت��ي ت���س�ت�ه��دف � �س��وري��ة ،ال�ت��ي
ت�ن�خ��رط فيها ال���س�ع��ودي��ة ب �ق��وة ،ول��ذل��ك ف ��إن رد
�أطراف الثامن من �آذار كان «كالماً بكالم».
وت�شري الأو� �س��اط �إىل �أن ه��ذا ال��واق��ع يف�سّ ر
ا�ستمرار «اجلدل البيزنطي» يف الو�سط ال�سيا�سي:
ه��ل ت�شكيل احلكومة ي�ساعد على ال�ت��واف��ق حول
قانون عادل لالنتخابات يحقق �صحة التمثيل� ،أم
�أن االتفاق على قانون لالنتخابات ي�سهل ت�شكيل
احل�ك��وم��ة؟ خ�صو�صاً �أن ك��ل م��ا ي�ق��ال ح�ت��ى الآن
حول التقدم يف هذا املجال ما ي��زال �ضمن �أج��واء
ن�شر الأفخاخ ،على طريقة ت�سريب ت�شكيلتيْ الـ14
والـ� ،24أو يف �أح���س��ن الأح� ��وال «ت �ف��اءل��وا باخلري
جتدوه».
وفيما تلفت الأو�ساط �إىل ما تعتربه «�إهانة
يومية» يوجهها رم��وز � 14آذار للرئي�س املكلف
مت��ام � �س�لام ،م��ن خ�ل�ال «ت��ذك�ي�ره» ب ��أن��ه «رئي�س
حكومة ان�ت�خ��اب��ات» فقط ولي�س رئي�س حكومة

إن ما يقال عن «تبدّ ل»
و«إيجابية» في الموقف
السعودي يحتضنان
تشكيل سالم حكومة
ترضي الجميع هو كالم
غير منطقي

طبيعية حتكم وتدير البالد ،تنبِّه �إىل �أن تكليف
�سالم مل يكن حلل م�شكلة ت�شكيل حكومة تخلف
حكومة جنيب ميقاتي امل�ستقيلة ،بل كان باباً لفتح
م�شكل يف ال �ب�لاد؛ بطريقة «ت �ك��رار ال�صدمات»
يف وج��ه ق��وى الثامن م��ن �آذار� ،إن ك��ان بطريقة
ا�ستقالة ميقاتي ث��م تكليف ��س�لام ال��ذي اتخذ
�شكل امل�سرحية ،و�أعقبه ت�سريب ف��ؤاد ال�سنيورة
لت�شكيلة الـ 14التي �ضمّت �أ�سماء من لون �سيا�سي
واحد ،ثم «الالءات» التي �أعلنها �سالم ،و�إ�صراره
على ت�شكيل حكومة «ت�شبهه»؛ م��ن «الأوادم»!
و أ�خ �ي��راً م��ا ق�ي��ل ع��ن «ال�ل�ع�ب��ة ال�ف��ا��ش�ل��ة» لوليد

جنبالط مبحاولة مترير حكومة من  24وزيراً
ميون ب�شخ�صه على ن�صف �أع�ضائها.
�إال �أن ا�ستيعاب قوى � 8آذار لهذه الهجمة وما
رافقها م��ن ك�لام ا�ستفزازي �أ�سقط يف ي��د الذين
كانوا يح�ضّ رون لتكون ا�ستقالة حكومة ميقاتي
وتكليف �سالم «باب فتنة» ،مل يوقف هذه امل�ساعي،
�إذ تنبه الأو�ساط ال�سيا�سية �إىل �أن قوى � 14آذار،
ويف مقدمها �سعد احلريري ال��ذي ما ي��زال يحلم
ب��ال�ع��ودة �إىل ب�ي�روت م�ن�ت���ص��راً ع��ن ط��ري��ق مطار
دم�شف ،ي�سعى لتو�سيع ب�ؤر التوتر يف البالد ،ف�إذا
جنحت «ع� ّم�ت��ه» النائبة بهية احل��ري��ري يف خلق
«م�ل�ه��ات» ل �ـ«ح��زب اهلل» يف ��ص�ي��دا ،ح�سب م��ا نُقل
عنها ،وهو ال�شيخ ال�سلفي املمول من قطر �أحمد
الأ�سري ،ف�إن �أو�ساط رئي�س «حزب امل�ستقبل» تعمل
على البناء على العقبات التي تواجه تكليف �سالم،
وتعترب �أن رف�ض لغة التفرد واال�ستئثار والفوقية
التي حاول بدء مهمته بها� ،أمر ي�ستدعي ا�ستنفاراً
ور ّداً مناطقياً ومذهبياً ،يكون غطا ًء لإيجاد «�أحمد
�أ��س�ير» �آخ��ر يف العا�صمة ب�ي�روت ،ل��زي��ادة من�سوب
التوتر املذهبي الذي ي�ضخ �سمومه «تيار امل�ستقبل»
وح�ل�ف��ا�ؤه ،و إ�ح ��راج «ح��زب اهلل» يف ال��وق��ت نف�سه،
وزيادة دائرة ان�شغاله ،ويف الوقت نف�سه �إ�شباع غليل
احلريري ال�ساعي �إىل الث�أر من ال�سابع من �أي��ار
 ،2008ومن �إ�سقاط حكومته خالل زيارته لباراك
�أوباما ،وهو يطلب العودة �إىل ال�سرايا احلكومي
ولو على ظهر فتنة دموية عمياء ،و�إن غطى هذه
امل�شاعر م�ؤخراً ب�إطالق ت�صريحات �إيجابية بحق
«حزب اهلل» ،مل ي�صدقها كثريون.
وت ��ؤك ��د الأو�� �س ��اط �أن م��ا ي �ق��ال ع��ن «ت �ب �دّل»
و« إ�ي �ج ��اب �ي ��ة» يف امل ��وق ��ف ال �� �س �ع��ودي ي�ح�ت���ض�ن��ان
ت�شكيل الرئي�س ��س�لام حكومة تر�ضي اجلميع،
هو كالم غري منطقي� ،إذ �إن ما يقال عن «و�صاية
�سعودية على لبنان» تبد�أ برعاية ت�شكيل احلكومة
«ال�سالمية» املزمعة ،ال ميكن لها �أن تنجح �أو �أن
ت�ك��ون مقبولة م��ن أ�ك�ثري��ة اللبنانيني ،م��ا دام��ت
قائمة على قاعدة ا�ستمرار االن�خ��راط ال�سعودي
يف احلرب على �سورية ،فـ«حزب اهلل» طرف �أ�سا�سي
يف حمور املقاومة ،الذي ما تزال ال�سعودية ت�شارك
يف احل��رب املعلَنة عليه ،و��س��اذج م��ن يظن �أن هذا
احلزب وحلفاءه �سيتخلون عن م�شروعهم املقاوم
وع��ن حلفائهم الإقليميني �إك��رام �اً ألع�ي�ن حكام
ال�سعودية وغريهم ،ولي�س املطلوب من هذا املحور
�أن يبدل قناعاته الرا�سخة واملنت�صرة ،بل املطلوب
من الذين اكت�شفوا مت�أخرين �أنهم طابخو ال�سم
يف طعامهم� ،أنهم هم من يحتاج �إىل حليف جديد
ينقذهم من ورطتهم الكربى.

عدنان ال�ساحلي

الرئي�سان متام �سالم و�سعد الدين احلريري

ّ
كف يد ضابط فاسد

ما �أن ا�ستلم �ضابط معروف مركزه اجلديد يف �إحدى الإدارات داخل م� ّؤ�س�سة
�أمنية فاعلة ،حتى بادر فوراً �إىل كفّ يد �ضابط �أق ّل رتبة منه ،وذلك ب�سبب ارتكاباته
وف�ساده يف م�صلحة عائدة لهذه امل�ؤ�س�سة ،حيث كان التالعب كبرياً ب�أ�سعار قطع
غيار الآليات .وبعدما ُو�ضع هذا ال�ضابط يف املنزل �أياماً عديدة ،بادرت �شخ�صية
�سيا�سية تدّعي الو�سطية �إىل �إعادته بالقوة �إىل اخلدمة!

الفتنة تأسر عين الحلوة

عادت الأجواء املل ّبدة ت�سيطر على خميم عني احللوة بني ف�صائل فل�سطينية
و أ�ف��راد يتبعون حلركة «�إ�سالمية» متطرفة ،مدعومة من خارج املخيم ،حتديداً
من «مع َّمم» فتنوي يف مدينة �صيدا ،يتلقى الأم��وال من دول��ة قطر ،ما يجعل
الو�ضع يف املخيم عر�ضة للم�شاكل وت�صفية احل�سابات اخل��ارج�ي��ة ب�ين ال��دول
اخلليجية.

«تحت العين»

رجحت م�صادر متابعة �أن تكون حماولة �شخ�صية لعبت دوراً حتري�ضياً يف
ّ
الفرتة املا�ضية ،زيارة بلد عربي ،بهدف لقاء بع�ض امل�ش ِّغلني� ،إال �أن رف�ض البلد
منح الت�أ�شرية لتلك ال�شخ�صية حال دون الزيارة ،و ُيعتقد �أن امل�ش ّغل طلب ذلك
خوفاً من �أن تكون ال�شخ�صية «حتت العني».

استهداف عون َّ
ممول

ذكرت م�صادر وا�سعة االطالع �أن احلمالت الإعالمية التي ت�ستهدف
العمال مي�شال ع��ون يف العديد من ال�صحف و أ�ج�ه��زة الإع�لام املتنوعة،
مم� َّول��ة خليجياً ،وق��د ت��و ّل��ت �إح��دى ال�سفارات دف��ع مبالغ مالية هائلة
لو�سائل �إعالمية و ُكتّاب لهذا الغر�ض ،يف حماولة للت�أثري على ما ح�صده
العماد عون من ر�صيد �شعبي م�سيحي بعد متكّنه من الت�أكيد على �أنه
مت�سكاً بحقوق امل�سيحيني.
الأكرث ّ
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يـقــــال

ّ
من شتام ..إلى مدافع

رئي�س هيئة قانونية طفت على ال�سطح دعماً للمحكمة اخلا�صة
بلبنان ،ك��ان ي�شتم يف جمال�سه اخلا�صة َم��ن قامت املحكمة لأجله،
ب�سبب عدم انحيازه له ودعمه ال�ستالم دع��اوى حتكيمية جل�أ لبنان
�إليها ،وكانت داعمه مرجعية �سيا�سية �أخرى �سرعان ما تخ ّلى عنها
عندما خرجت من احلكم وانتهى عهدها.

«المستقبل» يوزع بطاقات لـ«الحر»

مت منذ أ�ي ��ام توقيف ��س�ي��ارة «ف ��ان» على متنها  7عنا�صر ي��رت��دون
مالب�س مدنية فوق مالب�سهم الع�سكرية ،وبحوزتهم بطاقات �صادرة عن
«تيار امل�ستقبل» ،وبعد التدقيق تبني �أن ثالثة منهم �سوريون ينتمون �إىل
«اجلي�ش احل��ر» ،و�أحدهم برتبة �ضابط ،وكانوا يف طريقهم �إىل خميم
فل�سطيني يف بريوت ،كما عُرث على �أ�سلحة خمب�أة يف «الفان» ،و�سارعت
جهة �سيا�سية �إىل ال�ضغط العايل ،فتم �إطالق اللبنانيني الأربعة ،وهم
من بلدة واحدة.

توقيف لمدة ساعتين

ترددت معلومات م�ؤكدة �أن عائالت بع�ض امل�س�ؤولني يف قوى 14
�آذار غ��ادرت لبنان �إىل دول �أوروب�ي��ة ،خ�صو�صاً فرن�سا ،حيث يحمل
معظم العائالت املذكورة اجلن�سيات الفرن�سية والأمريكية والكندية.
و ُعلم �أن زوجة �أحد النواب �أوقفت يف مطار باري�س مدة �ساعتني ،ومل
ُيف َرج عنها �إال بعد �أن ّ
تدخل �سفري دول��ة خليجية ،ب�سبب حيازتها
كمية كبرية من الأملا�س الثمني من دون �أوراق ثبوتية المتالكها.

تأكيد لما كشفته «الثبات»
بعد �أن ف�ضحت جريدة «الثبات» وكانت �أول من �أعلن عن �أ�شخا�ص
لبنانيني �س ّربوا حما�ضر جل�سات التحقيق يف املحكمة اخلا�صة بلبنان،
وك�شفوا �أ�سماء ال�شهود واملتعاونني مع التحقيق ،و�أعلنت �أن هناك
جلنة حتقيق مك ّلفة بذلك ،و�صلت �إىل لبنان جلنة خا�صة لتحقّق مع
من �س ّرب الأ�سماء وال�صور �إىل االع�لام ،بعد �أن ذك��رت «الثبات» �أن
هناك جهة تابعة لـ«تيار امل�ستقبل» هي من �س ّرب ون�شر اخلرب.

تسهيالت لظهور أكثر من «مول»
ت�شهد بريوت و�ضواحيها يف الفرتة املقبلة ظهور �أكرث من «مول»
بت�سهيالت من ر�ؤ�ساء بلديات وحمافظني ،وذلك على ح�ساب �أ�صحاب
املحال التجارية ال�صغرية املنت�شرة يف هذه املناطق ،ويت ّم البناء بوترية
مت�سارعة ب�سبب الر�أ�سمال القوي املتوافر لها ،ف�ض ًال عن الت�سهيالت
التي ترتافق مع ر�شاوى كبرية.

تجارة األعضاء البشرية
بد�أت و�سائل الإعالم العاملية والعربية تتحدث عن عمليات جتارة
الأع�ضاء الب�شرية عند احلدود الرتكية ال�سورية ،والتي يتم معظمها
عن طريق �سرقة �أع�ضاء من املر�ضى ال�سوريني .وكما نقلت م�صادر
تركية مطلعة عن �أطباء �أمريكيني وفرن�سيني ،ف�إن هناك �شبكة من
عدة دول ،ت�ضم يف �صفوفها م�س�ؤولني �أتراكاً و�أمريكيني وفرن�سيني،
تقوم ب��االجت��ار بالأع�ضاء الب�شرية ،حيث ميار�س أ�ف��راده��ا عمليات
قتل منظّ م ل�سوريني يقيمون يف خميمات على الأرا��ض��ي الرتكية،
ال�ستئ�صال الكلية والكبد منهم� ،إ�ضافة �إىل �أع�ضاء �أخرى.

مرسي في روسيا ..غير
ت��وق��ف امل��راق�ب��ون ع�ن��د دع ��وة ال��رئ�ي����س امل���ص��ري حممد
مر�سي خالل زيارته رو�سيا� ،إىل �إقامة «حتالف حقيقي» بني
القاهرة ومو�سكو ،وتذكريه مبا كانت عليه العالقات بني
البلدين خ�لال احلقبة ال�سوفياتية ،ور�أوا �أن ذل��ك يندرج
يف �سياق حماولة مر�سي التقرب من رو�سيا للح�صول على
م�ساعدات اقت�صادية ،ومنها ا�سترياد القمح الرو�سي مع
ت�سهيالت يف ال��دف��ع ،وم��ا املوقف ال��ذي �أعلنه ب ��أن اجلميع
خا�سر �إذا ا�ستمر ال�صراع يف �سورية� ،إال حماولة منه لك�سب
الدعم االقت�صادي الرو�سي .لكن العارفني ببواطن الأمور
يدركون �أن االقت�صاد مرتبط بال�سيا�سة ،ولذلك ف�إن رو�سيا
لن تقدم �شيئاً باملجان ،ال�سيما �أنها تدرك �أن مر�سي ي�سري
على �إيقاع ال�سيا�سة الأمريكية.
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موضوع الغالف
الجيش السوري يحقق انتصارات نوعية
وعودة أهالي ريف القصير إلى قراهم وشيكة
ه��ل ه�ن��اك ثمة ق��رار ا ُّت�خ��ذ الم �ت��داد الفتنة من
�سورية �إىل لبنان؟ وه��ل ف�ع�ل ًا �أزف��ت �ساعة ال�صفر
ل ��ة ال�ف�ت�ن��ة؟ الح�ظ��وا
ل��و��ض��ع ال��وط��ن ال���ص�غ�ير يف جُ ّ
ت�صاعد املواقف:
«جبهة الن�صرة» تهدد بق�صف ال�ضاحية اجلنوبية
وبعلبك والهرمل ،والنبطية و�صور..
ال نعتقد �أن هذه املجموعة لديها �صورايخ بال�ستية
لهذه املهمة� ،إذن ثمة �أمر �آخر قد يكون يُح�ضَّ ر ،ما
يعني �أن هناك مدافع ق�صرية املدى موجودة يف مكان
ما ،قريباً من ال�ضاحية� ،أو من اجلنوب �أو البقاع ،ما
يعني �أن هناك نوعاً من خاليا نائمة.
لقد ك�شفها ب�صريح العبارة �أ�سري �صيدا ،و�سامل
ال��راف�ع��ي يف طرابل�س ،وغ ��داً �ستطل ر�ؤو� ��س حامية
بالكَرم القطري ،تهدد وتتوعد ،وه��و ما توحي بها
�أي�ضاً مواقع الإنرتنت وو�سائل الإعالم املح�سوبة على
«القاعدة» ومموّليها القطريني وال�سعوديني.
ث�م��ة ك�ث�ير م��ن العن�صرية وال�ف�ئ��وي��ة واملذهبية
ت�ضج بها تلك الف�صائل املنحدرة من �أ�صول مغولية
مت االع � �ت ��داء على
وت� �ت ��اري ��ة ،ف �ه��ل الح �ظ �ت��م ك �ي��ف ّ
مواطن �سوري بال�ضرب والتعذيب والإهانة من قبَل
جمموعة من الفالتني من �أي عقال يف �ساحة التل
يف طرابل�س ،وكيف مت نزع مالب�سه عنه والكتابة على
ج�سده ،وج��ره بحبل من عنقه يف ال���ش��وارع..؟! لعل
العودة �ضرورية هنا �إىل �سرية جنكيز خان وهوالكو.
يريد من يزعم دعم «الثورة» ال�سورية �أن يُقنع
النا�س �أن��ه ينت�صر لأه��ل حم�ص ،وه��م ب��راء من
ه��ذا الكذب وال��ري��اء ..ثم �أي��ن هو موقف الدولة
اللبنانية ،بحكومتها و�أجهزتها املختلفة ،من هذا
التحديد الدقيق لت�أكيد البع�ض �أن��ه ق��رر جلب
الفتنة �إىل لبنان.

وحدة من القوات امل�سلحة ال�سورية يف ريف الق�صري

فلن ُع ْد �إىل البدايات:
ت�شري املعلومات امل��ؤك��دة �إىل �أن �أك�ثر من �ألفي
م�سلح دخ�ل��وا م��ن جبال �شمايل لبنان �إىل منطقة
ال�ق���ص�ير ،وحت��دي��داً �إىل منطقة ج��و��س�ي��ه ،بهدف
ال�سيطرة على منطقة حم�ص ،لأن�ه��ا تُعترب قلب
� �س��وري��ة ،ف�ه��ي ط��ري��ق �إم� � ��دادات ال��دول��ة ال��وط�ن�ي��ة
ال���س��وري��ة ،وبال�سيطرة عليها تفقد االت���ص��ال مع
ال�شمال ال�سوري ،وتتقطع �أو�صال الدولة ال�سورية،
م��ا ا��ض��طُّ ��ر اجل�ي����ش ال�ع��رب��ي ال �� �س��وري ل�ل�ب��دء ب�شن
ه �ج��وم م�ع��اك����س وا� �س��ع ال �ن �ط��اق ��ض��د امل���س�ل�ح�ين يف
منطقة الق�صري ،الذين حاولوا �أن ي�ضغطوا لإثارة
امل�شاكل يف لبنان ،خ�صو�صاً �إح��داث فتنة مذهبية

من خالل ق�صفهم مدينة الهرمل وبلدات الق�صر،
و�سهالت املي وحو�ش ال�سيد علي ،وغريها..
و�أي���ض�اً يف املعلومات �أن��ه وب�ع��د م��رور �سنة على
الأزم� ��ة يف ��س��وري��ة ،ق��ام م�سلّحو «ج�ب�ه��ة الن�صرة»
ب � إ�خ��راج �أه ��ايل ث�لاث ق��رى م��ن ري��ف الق�صري من
م �ن��ازل �ه��م ،ع �ن��د امل �ن��اط��ق امل �ح��اذي��ة ل �ب �ل��دة الق�صر
اللبنانية ،وح��اول امل�سلحون التو�سّ ع أ�ك�ثر باجتاه
املناطق اللبنانية� ،إال �أن قراراً �صارماً اتُّخذ بتطهري
املنطقة من امل�سلحني ،ور ّد �سكان تلك القرى �إىل
�أر��ض�ه��م ،وه��ذا م��ا ح�صل خ�لال الأ��س�ب��وع املا�ضي،
ف�سقط مئات امل�سلحني من ذوي اجلن�سيات املتعددة
بني قتيل وجريح.

مــن هنـــا وهنــاك

ما الذي يجري في مخيم الزعتري؟

عشرات القتلى السعوديين

على �صعيد ال�ت��وت��ر احل��ا��ص��ل ب�ين ال�ق��وى الأم�ن�ي��ة الأردن �ي��ة وال�ن��ازح�ين
ال�سوريني� ،أطلقت جهات ع�شائرية و�سيا�سية �أردنية دعوات للتح�شد يف مدينة
�إرب��د امل �ج��اورة ،م��ن أ�ج��ل التوجه �إىل املخيم وترحيل الالجئني ال�سوريني
بالقوة ،علماً �أن العديد من �أهايل املخيم يريدون العودة �إىل �سورية ب�أنف�سهم،
لكن النظام الأردين مينعهم من ذلك ،لأن ح�صول عودة جماعية ،ومن دون
�ضبط من قبله� ،سيفقده الورقة التي خطط للعبها منذ بداية الأزمة ال�سورية
مع الواليات املتحدة و«�إ�سرائيل» لرتحيل �أكرب عدد ممكن من ال�سوريني �إىل
الأردن لغايات �سيا�سية ،تارة بالرتهيب وطوراً بالإغراء املايل ،لأنه كان يعتقد
�أن الأزمة لن تطول ،و�أن النظام �سي�سقط قريباً ،لكن الأمور �سارت بعك�س ما
تو ّقعه النظام ،وانقلب ال�سحر على ال�ساحر ،فباتت ق�ضية الالجئني قنبلة
متفجرة بني يديه ال يعرف كيف يتخل�ص منها دون خ�سائر!

قال م�صدر ر�سمي �إن الع�شرات من ال�سعوديني ُقتلوا يف ريف الالذقية� ،إثر
ا�ستهداف جت ّمع لهم من قبل وحدات اجلي�ش العربي ال�سوري .و�أكد م�صدر
ع�سكري م�ي��داين �أن «اخل�سائر التي تتكبدها املجموعات امل�س ّلحة وتنظيم
«جبهة الن�صرة» يف ريف الالذقية كبرية وفادحة ،لكنهم يحاولون التعتيم على
�أ�سماء قتالهم وجرحاهم كي ال تفرت عزمية مقاتليهم» .و�أ�شار امل�صدر �إىل �أن
العمليات التي نفذتها وحدات من القوات امل�سلحة ال�سورية تركزت يف حماور
قرى «املريج» و«البا�شورة» و«كارورة» و«ق�ساطل» و«مزيل».
وك�شف امل�صدر عن �أ�سماء بع�ض القتلى ال�سعوديني ،ومنهم خالد الغافقي
وخالد ال�سامرئي و�أدهم املاجد ،و�سلطان احلرين وفي�صل العبد اهلل وكرمي
اخلالدي ،وامل�صر ّيان �أبو العينني �شنودة وعبد الرحمن العنزوي ،والتون�سي
امللقب �أبو خالد ،وعمر �سمو.

ذكر مرا�سل �صحيفة «لوفيغارو» الفرن�سية ل�ش�ؤون ال�شرق الأو�سط؛ جورج
مالربونو� ،أن النظام الأردين فتح جماله اجلوي للطائرات «الإ�سرائيلية» من
دون طيار للت�سلل �إىل املجال اجلوي ال�سوري .ونقلت ال�صحيفة عن م�صدر
ع�سكري غربي يف ال�شرق الأو�سط قوله لها «�إن القرار الأردين ُيعترب لفتة
قوية وا�ستثنائية» �إزاء «�إ�سرائيل» .و�أ�ضاف امل�صدر �أن «الطائرات الإ�سرائيلية
تطري ل�ي�ل ًا لتجنب اكت�شافها ،لكنها م�سلحة وميكنها ��ض��رب �أي ه��دف يف
�سورية» .وكان رئي�س وزراء العدو بنيامني نتنياهو �ص ّرح م�ؤخراً خالل زيارته
لندن ،ب�أن «�إ�سرائيل» لن تتوانى عن ا�ستهداف الرت�سانة الكيميائية ال�سورية
�إذا ما �شعرت ب�أنها �ستقع يف � ٍأيد غري م�س�ؤولة».

متكنت القوات ال�سورية من اعتقال �أك�ثر من  280من امل�سلحني خالل
عمليات ناجحة ق��ام بها اجلي�ش م��ؤخ��راً يف مناطق ريفية ح��ول دم�شق ،ويف
املنطقة اجلنوبية ،من بينهم � 41إرهابياً يحملون جن�سيات �أوروبية .وذكرت
م�صادر خا�صة يف لندن ملوقع «املنــار املقد�سية»� ،أن ما ُي�سمى بـ«مكاتب الأزمات»
يف وزارات اخلارجية يف ع��دد من ال��دول الأوروب�ي��ة ،تلقت طلبات للم�ساعدة
يف ا�سرتجاع �أع��داد من الإرهابيني يحملون جن�سيات هذه ال��دول ،كانوا قد
غادروها �إىل �سورية ،واع ُتقلوا على �أيدي اجلي�ش ال�سوري .و�أ�ضافت امل�صادر
�أن الأ�سابيع املقبلة �ست�شهد ات�صاالت جتريها هذه الدول م�ضطرة مع النظام
ال�سوري للإفراج عن �أعداد من رعاياها املعت َقلني.

تورط أردني  -صهيوني

مسلحون أوروبيون في سورية

ف � ��إذا ك��ان��ت احل �ك��وم��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ت � ّدع��ي �سيا�سة
«الن�أي بالنف�س» عن الأزم��ة ال�سورية ،فهل لأح��د �أن
يعرف كيف ت�سمح بكل هذا الزعيق العن�صري املعادي
ل�سورية؟
بب�ساطة ،كما ي�شدد خبري ا�سرتاتيجي ك��ان من
�أب��رز ال�ضباط امليدانيني يف اجلي�ش اللبناين :على
الدولة اللبنانية حماية جبال لبنان ال�شرقية ،التي
متثل ممر �إم��دادات للمجموعات امل�سلحة يف �سورية،
وال �ت��ي م��ن خ�لال�ه��ا مي�ك��ن ق���ص��ف منطقة بعلبك -
الهرمل ،ما يعني بر�أي هذا اخلبري� ،أنه من ال�ضروري
�أال تكون الدولة اللبنانية متواطئة عرب غ�ض طرفها
عن هذا اجلبال.
ب�شكل ع ��ام ،ف � إ�ن��ه يف ظ��ل االن �ت �� �ص��ارات امل�ي��دان�ي��ة
الباهرة التي يحققها اجلي�ش العربي ال�سوري ،على
جميع حم��اور القتال م��ن حم�ص وريفها� ،إىل �إدل��ب
وري �ف �ه��ا ،وح�ل��ب وري �ف �ه��ا ،وري ��ف دم���ش��ق ،ك��ان أ�ع ��داء
الدولة الوطنية ي��زدادون ت�أزّماً و�صريخاً وانق�ساماً،
وي �ح��اول ك��ل ط��رف منهم مم��ن ي��دع��ي زوراً وبهتاناً
«الدميقراطية»� ،أن يف ّر بجلده ب�أكرب قدر من الأموال
التي كد�سها على ح�ساب �سورية ودم �أهلها و�شعبها.
ه �ك ��ذا ف � � ّر ب ��ره ��ان غ �ل �ي��ون ،و� �س �ه�ي�ر ا ألت ��ا� �س ��ي،
واملعجبة ب�ـ«�إ��س��رائ�ي��ل»؛ ب�سمة الق�ضماين ،ومي�شال
ك�ي�ل��و ..و�آخ��ره��م حفيد اجل��ا��س��و���س الفرن�سي �أحمد
معاذ اخلطيب ،ال��ذي ح� َّل مكانه ب�صفة م�ؤقتة تلك
ال�شخ�صية امل �ع��زول��ة؛ ج ��ورج � �ص�ب�را ،ال ��ذي ا�ستهل
مهتمه ب ��إع�ل�ان والئ ��ه ل�ل�أم�يرك��ي و«ا إل� �س��رائ �ي �ل��ي»
والقطري والرتكي ،ولكل �سيد «�أبي�ض» بحديثه عن
تورّط «حزب اهلل» يف معركة انت�صارات اجلي�ش العربي
ال���س��وري يف منطقة ري��ف ال�ق���ص�ير ،ل�ي��زع��م �أن ه��ذه
االنت�صارات لي�ست من �صنع القوات امل�سلحة ال�سورية.
هنا ق��د ي�ك��ون ��ض��روري�اً �إن�ع��ا���ش ال��ذاك��رة ب� أ�ن��ه مع
ب��دء م��ا ت�سمى امل�ظ��اه��رات «ال�سلمية» ق�ب��ل أ�ق��ل من
عامني ،من قام ب�إحراق �أعالم «حزب اهلل» ،ورفع العلم
ال�صهيوين يف �شوارع �سورية ،كذلك من قام بخطف
ال��زوار اللبنانيني �إىل العتبات املقد�سة يف أ�ع��زاز قبل
�أقل من عام ،وملاذا �أرادت املخابرات الرتكية توظيفها
يف خدمة امل�شروع املعادي ل�سورية ،وم��اذا عن ت��ورّط
ق�ط��ر يف ه��ذه الق�ضية ،وم��ا ع�لاق��ة �سعد احل��ري��ري
وعقاب �صقر يف الأمر.
رمب��ا ال���س��ؤال هنا ��ض��روري جل��ورج ��ص�برا ،ومعه
وليد جنبالط ،الذي �أفتى بهدر دم املوحدين الدروز
ال�سوريني ،لأنهم متم�سكون بدولتهم الوطنية :مَنْ
ين حلب للروم وال�سريان الأرثوذك�س؟
خطف مطرا ْ
وما �إذا كان ب�إمكانهما ا�ستعادتهما من �أيدي امل�سلحني
ال�شي�شانيني الذين و�صلوا �إىل حلب من تركيا ،ولي�س
من طهران وال ال�ضاحية اجلنوبية؟
ثمة حقيقة وا�ضحة متاماً ،وهي �أن اجلي�ش العربي
ال�سوري يتقدم ويوا�صل زحفه لتحرير كل منطقة
يف �سورية من امل�سلحني ،ولو�صل املدن الكربى ،وهو
م��ا ي��زي��د م��ن �إرب ��اك ال��والي��ات املتحدة و أ�ت�ب��اع�ه��ا من
الأتراك ودول الكاز العربي ،حيث ت�ؤكد املعلومات �أن
اخل�لاف ب��د�أ يحتدم داخ��ل الإدارة ا ألم�يرك�ي��ة ب�ش�أن
ت�سليح املعار�ضات ال�سورية ،خ�صو�صاً بعد �أن تبني
�أن ع�صبها الأ�سا�سي هو تنظيم «القاعدة» ،الذي بد�أ
يق�ض م�ضاجع الرجل الأبي�ض يف �أمريكا و�أوروبا ،بعد
موجة التفجريات يف الواليات املتحدة وكندا ،وخطف
ين ح�ل��ب م��ن ق�ب��ل امل���س�ل�ح�ين ال���ش�ي���ش��ان�ي�ين،
م �ط ��را ْ
والتعرّ�ض ل�سفارتي وا�شنطن وباري�س يف ليبيا.

�أحمد زين الدين
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أحداث األسبوع

أوروبا ..برنامج النفط مقابل النظام؟
�إن احلرب الإعالمية التي تُ�شنّ على «حزب اهلل»
مل��ا يقال �إن��ه ا��ش�تراك ب��امل�ع��ارك يف ��س��وري��ة ،ال تبدو
مفهومة م��ن قبل م��ن ��ش��ارك��وا يف ال���ص��راع ال��دائ��ر
ا منذ بداية
�سيا�سياً و إ�ع�لام�ي�اً وع�سكرياً ومت��وي�ل ً
الثورة ولغاية الآن ،و�إن كان ي�صح �إطالق �صيحات
اال�ستنكار ،فعلى الأقل يجب �أن تكون من قبَل من
مل يتورطوا يف النزاع ،وممن حاولوا منذ البداية
االبتعاد ع��ن التدخل يف ال���ش��ؤون ال�سورية ،وت��رك
ال���ش�ع��ب ال �� �س��وري ي�ق��رر م���ص�يره بنف�سه م��ن دون
ت��دخ��ل ،لكن �أن ي�ك��ون اال�ستنكار وال�شجب ه��و يف
نف�س بيان الدعوات �إىل التدخل الع�سكري اخلارجي
وت�سليح املعار�ضة ،لهو �أمر مثري للده�شة.
�أما بالن�سبة �إىل «االئتالف ال�سوري» ،فالالفت
�أن إ�ع �ل�ان ا إلب��راه �ي �م��ي ع��ن وج ��ود م��ا ي��زي��د على
�أربعني �ألف مقاتل «جهادي» �أجنبي على الأرا�ضي
ال�سورية ،مل يقلق ه�ؤالء ،ومل يجعل رئي�سه املكلّف
ج��ورج ��ص�برا يتذمر �أو ي�ه��دد ،فهو يعترب «جبهة
الن�صرة» ج��زءاً م��ن املعار�ضة ال�سورية ،م��ع علمه
واملعار�ضني �أن ه�ؤالء مل ي�أتوا لريحلوا ب�سهولة عن
الأرا�ضي ال�سورية ،ويف حال فازت املعار�ضة ف�سيكون
عليها مقاتلتهم لطردهم من البالد.
والالفت �أن احل�سم امليداين الذي ت�شهده بع�ض
مناطق �سورية ترافق مع �إعالن �أوروبي  -يف خطوة
غري م�سبوقة على �صعيد القانون الدويل  -برفع
احلظر والعقوبات ع��ن النفط امل��وج��ود يف مناطق
املعار�ضة ال�سورية.
ويف ه ��ذه اخل �ط ��وة الأوروب � �ي� ��ة ق ��د ن �ق ��ر أ� أ�ح ��د
هدفني:
الأول :اقتناع �أوروب ��ي أ�ك�ي��د بعدم ال�ق��درة على
�إ��س�ق��اط ن�ظ��ام الأ� �س��د ،ل��ذا يعمل الأوروب �ي��ون على
تكري�س تق�سيم �سورية ،وه��ي خطوة ب��د�أت بتعيني
«رئي�س وزراء» ،والآن تُ�ستكمل برفع العقوبات عن
أ�ج��زاء من الأرا�ضي ال�سورية ،التي قد ت�شكّل فيما

هل بدّد النفط ال�سوري خماوف الأوروبيني من دعم املجموعات امل�سلّحة؟

بعد وب�شكل تدريجي دويلة للمعار�ضة تكتفي بها،
وقد تكون ا�ستقالة معاذ اخلطيب لنف�س الأ�سباب
ه��ذه ،خ�صو�صاً بعدما �أع�ل��ن م��راراً رف�ضه تق�سيم
�سورية.
الثاين :حماولة من ال��دول الأوروب�ي��ة الغارقة
بالديون للتخفيف من الأعباء املالية لدعم املعار�ضة
ال �� �س��وري��ة ،يف ظ��ل م�ط��ال�ب��ة ه � ��ؤالء ب��زي��ادة ال��دع��م
الع�سكري والتمويلي ،لذا تقوم بت�شجيع املعار�ضني
على �سرقة النفط ال�سوري لبيعه يف الأ��س��واق ،مبا
ي�شبه برنامج النفط مقابل الغذاء يف العراق.
وه �ك ��ذا ي �ب��دو �أن ال � ��دول الأوروب � �ي� ��ة امل�ت�ع�ثرة
اقت�صادياً تريد �أن تنع�ش اقت�صاداتها من بيع النفط

ال�سوري� ،أو من ال�صفقات التي من املمكن �أن تقوم
ب�ه��ا م��ع امل�ع��ار��ض��ة ال���س��وري��ة يف �إط ��ار ن�ه��ب النفط
ال���س��وري ،كما ح�صل م��ع النفط ال�ع��راق��ي يف وقت
�سابق ،ح�ين ّ
مت ك�شف اختال�سات تقدر ب��أك�ثر من
 8مليارات دوالر يف برنامج النفط مقابل الغذاء
ال��ذي و ّق�ع��ه ال�ع��راق م��ع الأمم املتحدة ع��ام ،1996
وال��ذي �سمح ل�صدام ح�سني مبوجبه ببيع النفط
مقابل �شراء مواد غذائية ولوازم مدنية ،مبا يف ذلك
الأدوية ،وذلك للتخفيف من �أثر العقوبات الدولية
التي كانت مفرو�ضة على العراق بعد غزوه الكويت
ع ��ام  ،1990وه ��ي ال��ذري �ع��ة نف�سها ال �ت��ي ي�سوقها
الأوروبيون اليوم.

الغريب �أن الأوروبيني اليوم يقومون مبا قد
يبدو ت�ك��راراً مريباً وم�ستغرباً لتجربة العراق
املخزية يف مو�ضوع النفط مقابل الغذاء ،الذي
اكتنفته ق�ضايا ف�ساد ور�شى �ضخمة جداً ،وتورط
فيها م�س�ؤولون من فرن�سا وبريطانيا والواليات
املتحدة ورو�سيا ،وموظفو الأمم املتحدة ،ومنهم
ا ألم�ين العام ال�سابق ل�ل�أمم املتحدة ك��ويف �أن��ان
وجنله.
وهكذا ،ومهما كانت الأهداف �سواء التق�سيم
�أو ال��رب��ح امل � ��ادي ،ي �ب��دو �أن الأوروب � �ي �ي�ن ب��ات��وا
يتخبطون يف �سيا�سات ه�دّام��ة ،وغ�ير حم�سوبة
ال�ن�ت��ائ��ج ،ف�ب�ه��دف «م���س��اع��دة ال�شعب ال���س��وري»
ف��ر� �ض��وا ع �ق��وب��ات غ�ي�ر م���س�ب��وق��ة ع�ل��ى ال��دول��ة
ال���س��وري��ة ،أ�� �ض �رّت بال�شعب ال���س��وري أ�ك�ث�ر مما
أ�ث��رت يف قدرة النظام ومتا�سكه ،وبالأم�س دعوا
�إىل ت�سليح املعار�ضة ومتويلها ،واليوم ي�شجعونها
ع �ل��ى � �س��رق��ة ال �ن �ف��ط واالق �ت �ت��ال ع �ل��ى غ�ن��ائ�م��ه،
و�إ�شغال �أربعني �ألف ع�سكري عن ال�صراع الدائر
لت�أمني حقول النفط.
فعلياً ،يبدو هذا القرار الأوروبي «نقمة» على
املعار�ضة ال�سورية بدل �أن يكون م�صدر «نعمة»،
ا
ف��ال�ن�ف��ط ��س�ي�ك��ون م �ن��ذ الآن ف �� �ص��اع��داً ع��ام�ل ً
مفتتاً للمعار�ضة ،و�سبباً �إ�ضافياً لالقتتال بني
ف�صائلها ،وق��د ي�صبح ال�ع�ن��وان اال�سرتاتيجي
للمعركة منذ الآن ف�صاعداً هو ال�سيطرة على
حقول النفط ،ومنع الآخرين من املعار�ضني من
الو�صول �إليه واال�ستئثار ب��ه ،وق��د ي�صبح خيار
�إ�سقاط نظام الأ�سد من «الأدبيات البائدة» ..فهل
ميكن �أن نقول �إن برنامج النفط مقابل الغذاء
العراقي يقابله النفط مقابل �إب�ق��اء النظام يف
�سورية؟
د .ليلى نقوال الرحباين

خـالفــات قـطــر – السعــوديـة تتفجــر مـجـددًا

عقبات أمام تفريط «المعارضات السورية» بالنفط
�أنقرة  -الثبات
��ش�ه��دت ��س��اح��ة امل�ع��ار��ض��ة ال���س��وري��ة يف الأ��س�ب��وع
املا�ضي ف�ص ًال جديداً يف ف�صول النزاع على قرارها
ال�سيا�سي  -والع�سكري  -من قبل الدول الداعمة لها
�إقليمياً ودولياً ،حيث �أظهر م�ؤمتر «الأ�صدقاء» الذي
انعقد يف ا�سطنبول ،ب�شكل وا�ضح ،انقياد كل طرف
من �أطرافها �إىل اجلهة املمولة التي كانت تقود قراره
يف االجتاه املطلوب.
وب�ي�ن�م��ا ك ��ان اجل �م �ي��ع ي�ن�ت�ظ��ر «ق � � ��رارات ه��ام��ة»
وم� �ف ��اج� ��آت ر ّوج ل �ه��ا اجل ��ان ��ب ال�ت�رك ��ي يف جم��ال
«الت�سليح» ،انفجر اخل�ل�اف ال�سعودي – القطري
ب�شكل مف�ضوح يف االجتماعات املغلقة ،حول مو�ضوع
«احلكومة» التي اتخذ القطريون ق��رار ت�أليفها من
قبل �شخ�صية «�إخوانية» موثوقة قبل نحو �شهر ،قبل
�أن تف�شل ال�سعودية م�سعاهم ب�ضغطها الكبري على
امل�سلحني وبع�ض املعار�ضني .وتقول م�صادر معار�ضة
يف ا��س�ط�ن�ب��ول� ،إن ال�ق�ط��ري�ين ق��دم��وا وع ��داً ج��دي��داً
بالتخلي عن هيتو مقابل التوافق مع ال�سعوديني على
�شخ�صية �أخرى «من الداخل» ،غري �أن امل�صادر نف�سها

�أ�شارت �إىل �أن ال�سعوديني �شككوا يف الوعود القطرية
انطالقا من الوعد ال�سابق الذي �أخل به القطريون
ال�شهر املا�ضي ،عندما فاج�أوا ال�سعوديني بانتخابات
حتت جنح الليل �أتت بهيتو و�أغ�ضبتهم.

«هيتو» أجرى صفقة
مع المسلحين تقضي
باستغالل النفط السوري
مقابل تقاسم المردود
المالي بينهم وبين
«حكومته»

غ�ير �أن أ�ب��رز م��ا يف ه��ذه االجتماعات ك��ان ما
ك�شف عنه من اتفاقات �سرية على ا�ستغالل النفط
ال�سوري من قبل امل�سلحني والهبات الداعمة لهم،
وال��زب��ون ج��اه��ز ،وه��و االحت ��اد الأوروب� � ��ي ،ال��ذي
ّ
ف�ضل دعم امل�سلحني باملال بد ًال من ال�سالح.
وك�شف الناطق با�سم هيتو� ،أن الأخ�ير �أج��رى
�صفقة مع امل�سلحني الذين ي�سيطرون على املناطق
النفطية ،تق�ضي با�ستغالل النفط ال�سوري مقابل
تقا�سم امل ��ردود امل��ايل الناجم عنها ب�ين امل�سلحني
و«حكومته» ،كما قالت م�صادر �سورية معار�ضة،
م���ش�يرة �إىل �أن ه ��ذه ال���ص�ف�ق��ة ح�ظ�ي��ت بتغطية
خليجية ووعود مب�ساعدات تقنية منهم ،ولوج�ستية
من قبل الأت��راك ،جلهة ت�أمني املمر ال�لازم لهذه
املنتجات ع�بر الأرا� �ض��ي ال�ترك�ي��ة ،مقابل «ر��س��وم
عبور» �ستتقا�ضاها اال�ستخبارات الرتكية حتديداً،
كونها اجلهة التي �ست�شرف على هذه الن�شاطات.
لكن م�صادر معار�ضة �أخرى اعتربت �أن الأمر
ل��ن ي �ك��ون ذا ف��ائ��دة م��ال�ي��ة ك �ب�يرة بالن�سبة �إىل
امل�سلحني ،ل�صعوبة تنفي هذه القرارات ،م�شرية
�إىل �أن القطاع النفطي ال�سوري �أ�صيب ب�أ�ضرار

كبرية نتيجة ت�ضرر املن�ش�آت التي ت�ؤمن عملية
ا�ستخراج النفط ونقله ،ما يجعل من ا�ستخراجه
عملية معقّدة ،ناهيك عن ح��ال احل��رب الدائرة
يف هذه املناطق ،وتعدد املجموعات امل�سلحة التي
ي�صعب ��ض�ب�ط�ه��ا ،م��ا مي�ن��ع ال���ش��رك��ات النفطية
ال �ك�برى م��ن امل �ج��ازف��ة� ،إ� �ض��اف��ة �إىل التعقيدات
ال�ق��ان��ون�ي��ة ال�ت��ي تخيف �أي� �اً م��ن ه��ذه ال���ش��رك��ات،
باعتبارها ت�ستغل «نفطاً م�سروقاً».
ور�أت امل�صادر �أن هذا ال يعدو كونه «ا�ستعرا�ضا
�إعالمياً» هدفه اخلروج بنتائج من امل�ؤمتر تخفف
ع��ن ال ��دول الأوروب� �ي ��ة ال���ض�غ��وط مل��د املعار�ضني
ب��ال���س�لاح ،ف��ال��دول الأوروب �ي ��ة تخ�شى م��ن مت��دد
احلركات املتطرفة كثرياً ،وهي ترى نف�سها قريبة
ج��داً من اخلطر لأن و�صول هذه اجلماعات �إىل
ت��رك�ي��ا ،يعني اق�تراب �ه��ا م��ن ب��واب��ة �أوروب � ��ا وه��ذا
م��ا ال ميكن التغا�ضي ع�ن��ه ،خ�صو�صاً �أن تركيا
ا�ستبقت امل�ؤمتر ب��الإع�لان عن توقيف جمموعة
م��ن «ال�ق��اع��دة» يف قلب الأن��ا��ض��ول� ،أي يف العمق
ال�ترك��ي ،ك��ان��ت تعمل ع�ل��ى جتنيد ��ش�ب��ان أ�ت ��راك
للقتال يف �سورية.
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أحداث األسبوع
الوفاء لإلرهاب
ميكن للمرء �أن ير�سم يف خميّلته ال�صورة
التي �ستكون عليها ال��دول العربية امل�ت��و ّرط��ة يف
أمريكيي غري
عاملي � نْ
الأزم��ة ال�سورية ،يف �ضوء نْ
م�ستج ّديْن على التوجّ ه الأمريكي ،و�أن ما جرى
تظهريهما مب� ��وازاة ح��دث نْ�ْي� �أم�يرك �ي نْ�ْي� بالغي
ال�سطوة على الأداء الأمريكي اخلارجي ،واملق�صود
باحلدثني ،هجمات بو�سطن التي ما تزال الإدارة
الأمريكية ت��راوغ يف الإع�لان عن اجلهة العاملة
وراء التفجريات ،وانفجار تك�سا�س ال��ذي �أودى
بع�شرات ال�ضحايا.
�أم ��ا ال�ع��ام��ل الأول ال ��ذي ي�ت��أث��ر مب��دل��والت��ه
امل�ستعربون القاب�ضون على الأنظمة يف ال��دول
العربية ،فهو املعطيات التي �أقر بها مدير وكالة
اال�ستخبارات التابعة ل��وزارة ال��دف��اع الأمريكية
اجلرنال مايكل فلني �أمام الكونغر�س ،وجوهرها
�أن ال��رئ�ي����س ب���ش��ار الأ� �س��د «م ��ا ي ��زال مم�سك ًا
بال�سلطة ،و�أن احلكومة ال�سورية ما تزال حتافظ
على الأف�ضلية الع�سكرية ،كما �أن الدائرة ال�ضيقة
املحيطة ب��الأ��س��د متما�سكة �إىل ح��د ك�ب�ير ،وال
يوجد يف املعار�ضة �أي جمموعة ا�ستطاعت توحيد
املجموعات املختلفة حول ا�سرتاتيجية ال�ستبدال
النظام».
والعامل ال�ث��اين ه��و موقف وزي��ر اخلارجية
الأمريكية جون ك�يري ،ب�إعالنه �ضخ م�ساعدات
للم�سلحني يف �سورية بقيمة  100مليون دوالر،
حتت عنوان �أ�سلحة «غ�ير قاتلة» ،وبعد اجتماع
املت�آمرين على �سورية يف ا�سطنبول حتت ا�سم
«�أ��ص��دق��اء �سورية» ،الذين تقل�ص عددهم منذ
االجتماع الأول يف تون�س (ال�ضائعة الهوية) �أكرث
من  90يف املئة� ،إذ �إن احل�ضور يف تون�س جتاوز
املئة ،بينما مل يح�ضر يف ا�سطنبول �أكرث من ع�شر
دول ،رغ��م ت�شديد ك�يري وات���ص��االت خمابراته
وخمابرات الرتكي �أردوغان بكل الدول ،منا�شدين
احل�ضور دون الإف�لاح يف جت��اوب يُعت ّد به ،وهذا
هو ال�سبب الفعلي وراء �إعالن ر�شوة املاليني املئة،
�إذا �أخذنا �أي�ض ًا بعني االعتبار ت�شديد كريي �أمام
الكونغر�س على «�ضرورة التو�صل �إىل تفاهم بني
قطر وال�سعودية والإمارات و�أوروبا» ،هذا التفاهم
امل�ستحيل �سببه ت�سليح الإرهاب ،وهو الذي ترعاه
ومت� ّول��ه ال�سعودية وقطر على وج��ه اخل�صو�ص،
واللتان تناف�ستا على �إر�ضاء دموية م�صا�ص الدماء
الأمريكي ،عرب املبادرة �إىل الت�سليح والعمل على
ت�شريع الإرهاب يف «اجلامعة العربية» منذ اللح�ضة
الأوىل ،وهما ،ولكل م�آربه ،يعمالن للحيلولة دون
احل��ل ال�سيا�سي ،ع�بر موا�صلة الت�سليح و�ضخ
الإرهابيني ،بعد جتنيدهم يف خمتلف دول العامل،
وع�بر اب�ت��زاز دول عربية لت�سهيل م��رور ال�سالح
والإرهابيني ،كما ح�صل مع الأردن ،الذي �أغرته
ال�سعودية بثالثة مليارات مقابل ذلك ،ومل يتمنع،
و�إن برّر بعدم قدرته على ال�صمود �أمام الإغراء.
لكن املفارقة �أن ال�سعودية �أو ًال وقطر ثاني ًا
مي��وّالن الإره ��اب ب�لا ح��دود ،لكنهما مل يلتزما
وبقية املت�آمرين مبا تقرر يف اجتماع الكويت من
م�ساعدات للنازحني ،رغم املنا�شدة.
يبدو �أن الأم��ور تقرتب من النهايات بخطى
حثيثة ،وما �أعلنه مفتي الديار التون�سية ،مبوازاة
ما يحققه اجلي�ش العربي ال�سوري من �إجن��ازات
ميدانية ،لهو در�س يف الق�صا�ص يا..
يون�س

لهذه األسباب لن تسقط سورية
ول�ك��ي يتحقق امل�ط�ل��ب امل��ذك��ور ،ي�ج��ب إ���س�ق��اط
يعترب الأمني العام جلامعة الدول العربية؛ نبيل
العربي� ،أن الأزم��ة ال�سورية «�أرجعتنا �إىل احل��رب احلكم يف �سورية ،وهذا ما جرت وجتري حماولته،
الباردة» ،م�ست�شهداً على ذلك با�ستمرار اخلالفات ،ولكنه بقي متما�سكاً لعوامل عدة:
خ�صو�صاً بني الواليات املتحدة ورو�سيا ،مما يعوّق �أوالً� :صمود اجلي�ش.
تو�صل جمل�س الأمن �إىل اتفاق على و�ضع حد لهذه ثانياً :متا�سك الأجهزة الأمنية.
ث ��ال� �ث� �اً :ب� ��دء ال��رئ �ي ����س ب �� �ش��ار الأ� � �س� ��د ب��احل��رك��ة
احلرب.
ال �شك �أن �سيطرة الواليات املتحدة على منطقة الإ�صالحية.
ال�شرق الأو�سط ،التي تعترب فيه �سورية املوقع الأهم رابعاً :ا�ستمرار الدعم الرو�سي  -ال�صيني املطلق له،
جغرافياً ،وذلك من خالل �إ�سقاط احلكم يف دم�شق خالفاً ملا جرى يف ليبيا ،فهما لن يُخدعا مرتني.
�إ�ضافة �إىل العامل الإي��راين الذي كان �سيمنع
وا�ستبداله بحكم م��والٍ لها ،على غ��رار باقي الدول
ال�ع��رب�ي��ة� ،ستمنع م��ن خ�ل�ال ذل��ك ال���ص�ين ورو��س�ي��ا رو�سيا وال�صني من التخلّي عن احلكم يف �سورية،
و�إيران من الو�صول �إىل البحر املتو�سط ،الذي ي�شكل لأنه يف حال خ�سر �سورية يعني �أنه خ�سر ورقة «حزب
عقدة املوا�صالت العاملية منذ فجر التاريخ ،خ�صو�صاً اهلل» ،كورقة ا�سرتاتيجة يف ال�صراع مع «�إ�سرائيل»،
�أن �إيران كقوة �إقليمية عظمى كانت داعمة للمقاومة وبالتايل تعرّ�ض �أمنه للخطر؛ �إن بحرب ع�سكرية،
العراقية ،التي ك� ّب��دت أ�م�يرك��ا خ�سائر ف��ادح��ة ،وما �أو من خالل �إذك��اء حركة احتجاجية حتت عنوان
تزال طهران تدعم املقاومة يف لبنان يف وجه العدو �إ� �ص�لاح��ي ك�م��ا ح���ص��ل يف ال���س��اب��ق ع�ل��ى م��ا ي� ؤ�ك��د
«الإ��س��رائ�ي�ل��ي» ،الأم��ر ال��ذي يتعار�ض م��ع ال�سيا�سة املرجع.
ل �ك��ن � �س��وري��ة � �ص �م��دت ح �ت��ى ال �� �س��اع��ة ،و أ�ف �ق��د
الأمريكية يف ال�شرق الأو��س��ط ،والتي ت�أتي حماية
الرئي�س ب�شار الأ�سد دول الغرب كل الأوراق التي
الأمن القومي «الإ�سرائيلي» يف �سلّم �أولوياتها.
م��ن ه �ن��ا ج� ��اءت ال ��دع ��وات ال �غ��رب �ي��ة وال�ع��رب�ي��ة تعتمد عليها يف ال��داخ��ل ،و أ�ث �ب��ت أ�ن ��ه م�ستعد �أن
ل�سورية �إىل تنفيذ تطبيق �إ�صالحات �سيا�سية ،لكن يتحمل خ�سائر �سيا�سية عندما يتم امل�س بالثوابت
م�ضمون هذه الدعوات هو قطع عالقة دم�شق مع التي ي�ؤمن بها ،وما كان يح�ضّ ر هو تق�سيم املنطقة
طهران ،لتتحول عندها نقطة تالقٍ �سعودي  -تركي بكاملها.
وال ري��ب �أن ال���ش��رذم��ة ال�ت��ي ت�شهدها �صفوف
 قطري لإقفال املنطقة على �إي��ران ،على ما ي�ؤكدم��رج��ع ا��س�ترات�ي�ج��ي ،غ�ير �أن دم���ش��ق رف���ض��ت ه��ذه «املعار�ضة ال�سورية» م��ا ه��و �إال دليل على انق�سام
للقوى الداعمة لها ،خ�صو�صاً بعد الإجنازات التي
الدعوات.

ُ
هل ترفع الحصانة عن المرعبي
بتهمة «الجرم المشهود»؟

طلب النائب العام التمييزي القا�ضي
ح��امت ما�ضي رف��ع احل�صانة النيابية عن
ال�ن��ائ��ب معني م��رع�ب��ي ،على خلفية �إق��دام
الأخري على �إطالق النار �إرهاباً فوق عنا�صر
�أم�ن�ي��ة ،م��ن ر��ش��ا���ش ح��رب��ي غ�ير م��رخَّ ����ص،
وحماولة اال�ستيالء على �سيارة ع�سكرية،
بهدف �إزاحة احلاجز الأمني عن مكانه.
ح�سب امل��ادة  40من الد�ستور ،ف�إنه «ال
ي �ج��وز ..ات�خ��اذ إ�ج� ��راءات ج��زائ�ي��ة نحو �أي
ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س� ،أو �إلقاء القب�ض
عليه �إذا اق�ت�رف ج��رم�اً ج��زائ�ي�اً� ،إال ب ��إذن
املجل�س ،ما خال حالة التلب�س باجلرمية»
(اجلرم امل�شهود).
�إذن ،يف و�صف طلب رفع احل�صانة عن
املرعبي ثمة �أكرث من عن�صر جرم م�شهود:
�إط�ل�اق ال�ن��ار �إره��اب �اً ،وحم��اول��ة اال�ستيالء
على �سيارة ع�سكرية ،و�إزاح ��ة حاجز �أمني
من مكانه.
م��ن ي�ث�ب��ت اجل ��رم امل���ش�ه��ود بب�ساطة
ه��و الق�ضاء ولي�س غ�يره ،وعلى املجل�س
النيابي �أن ي�أخذ ذلك بعني االعتبار ،حيث
ي ��ؤك��د ال �ع�لام��ة ال��د� �س �ت��وري وال �ق��ان��وين
النائب الراحل �أن��ور اخلطيب� ،أن مهمة
جمل�س ال �ن��واب عندما ُي�ط��رح �إل�ي��ه رفع
احل�صانة ،هي مهمة �سيا�سية بحتة ،فلي�س
ل��ه �أن يبحث �إذا ك��ان��ت التهمة املوجهة
�إىل النائب �صحيحة �أو ال ،لأن ه��ذا من
اخت�صا�ص الق�ضاء ،ب��ل ينح�صر البحث
يف ما �إذا كان طلب رفع احل�صانة مقدَّماً
ب��داف��ع االن �ت �ق��ام� ،أو مل�صلحة ح ��زب من

الأحزاب ،حلرمانه مقعداً من مقاعده.
ويخل�ص �أن ��ور اخل�ط�ي��ب �إىل �أن بحث
ال �ل �ج��ان ،وم ��ن ب�ع��ده��ا امل�ج�ل����س ،ي�ج��ب �أن
ينح�صر يف الت�أكيد على �أن املالحقة املطلوب
الإذن بها غريبة متاماً عن ال�سيا�سة ،وعن
العمل النيابي ،و�أنها لي�ست و�سيلة حلرمان
النائب من ممار�سة وكالته.
فهل هناك �سابقة يف ه��ذا امل�ج��ال مرت
بتاريخ املجل�س النيابي؟
«يف  13كانون الأول  1952وجّ ه النائب
ال �ع��ام اال� �س �ت �ئ �ن��ايف؛ ج� ��وزف م�ل�ح�م��ة� ،إىل
النائب رفعت قزعون تهمة التحري�ض على
القتل ،و�أحال الطلب �إىل وزير العدل ،الذي
�أح��ال��ه على رئي�س احلكومة خالد �شهاب،
الذي رفعه بدوره �إىل رئي�س جمل�س النواب
�أحمد الأ�سعد.
يومها رف����ض بع�ض ال�ن��واب طلب رفع
احل���ص��ان��ة يف جل�سة ُع �ق��دت يف  18ك��ان��ون
الأول ،لكن النائب قزعون �أ�ص ّر على طلب
رف ��ع احل���ص��ان��ة ،ل�ي�ت�م� ّك��ن م��ن ال��دف��اع عن
نف�سه و�إظ �ه��ار ب��راءت��ه ،وب��ال�ت��ايل ح�ت��ى ال
تكون احل�صانة مانعاً دون ج�لاء غوام�ص
التحقيق ،ولأنه ال يريد �أن يقف بعيداً عن
التحقيق.
املرعبي �أظهر ع��دم حما�سة حل�صانته،
ل�ك��ن لي�س م��ن ب��اب ب��راءت��ه ،إ�من ��ا م��ن ب��اب
ال �ت �ح��دي جل�م�ي��ع ال���س�ل�ط��ات والأج� �ه ��زة..
فلننتظر الأيام املقبلة.

�أحمد �شحادة

يحققها اجلي�ش ال���س��وري يف ح��رب��ه على الإره��اب
على امتداد الأرا�ضي ال�سورية ،خ�صو�صاً يف ريفيْ
دم�شق والق�صري ،فكان «ال�صيد الثمني» يف قرى
ري��ف ال�ق���ص�ير ،ح�ي��ث ع�ثر ع�ل��ى �أن �ف��اق ت�صل �إىل
احل� ��دود ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،ت���س�ت�خ��دم ل�ت���س�ل��ل امل�سلحني
وتهريب ال�سالح �إىل الداخل ال�سوري� ،إ�ضافة �إىل
خم��ازن كبرية للأ�سلحة والذخائر ،قد تكون �أهم
و�أك�بر املخازن التي دهمتها القوات امل�سلحة حتى
الآن ،وت�شكل �أي�ضاً �شرياناً رئي�سياً للإرهابيني على
امتداد انت�شارهم يف �سورية على ما رجحت م�صادر
ع�سكرية.
وانعك�ست �إجن��ازات اجلي�ش يف خمتلف املناطق،
خ���ص��و��ص�اً يف ري�ف��ي دم���ش��ق وال�ق���ص�ير ،رع �ب �اً على
امل�سلحني ،و�أدت �إىل انهيار حاالتهم املعنوية و�ضرب
الثقة فيما بينهم ،و�إىل القيام باغتياالت متبادلة
بني �أفراد املجموعات امل�سلحة يف مدن عدة.
وه �ك��ذا ي�ح�ق��ق اجل�ي����ش ال �� �س��وري �إجن� � ��ازاً تلو
الآخر ،ويعزز ثقة �شعبه به �أكرث ف�أكرث ،فلقد باتت
املجموعات امل�سلحة على و�شك ال�سقوط الكامل،
وب��ال �ت��ايل ��س�ق��وط امل��راه �ن��ة ع�ل��ى ه��زمي��ة ��س��وري��ة،
فاجلي�ش ما�ض يف �سحق الإرهابيني حتى النهاية،
وال حوار مع القتلة ،على ما �أكدت م�صادر معنيّة.
ويختم امل��رج��ع ب��ال�ق��ول« :ط��امل��ا مل ي�ستطيعوا
�إزال��ة احلكم يف �سورية ،ف�سيتعاطون مع الواقع ال
حمال».

ح�سان احل�سن

اللجنة النسائية
ّ
في «حركة األمة» ..تنظم ندوة
طبية حول «سرطان الثدي»

املر�شدة �سعاد ال�شعبي ت�شرح للحا�ضرات خماطر �سرطان الثدي

نظّ مت اللجنة الن�سائية يف «حركة الأمة» ندوة طبية
حول «�سرطان الثدي» ،بد�أت بكلمة ترحيبية من قبَل
م�س�ؤولة اللجنة ،رحّ بت خاللها باملر�شدة والنا�شطة يف
ل�غ��اث��ة والتنمية؛ �سعاد
مركز امل�ساعدات ال�شعبية ل� إ
ال�شعبي ،وباحل�ضور ،الفتة �إىل �أهمية �إقامة مثل هذه
اللقاءات الطبية التي ته ّم كل امر�أة.
ث��م ب��د�أت املر�شدة ال�شعبي حما�ضرتها بالتعريف
ب�ـ«��س��رط��ان الثدي»� ،شارحة أ�ن��ه ع�ب��ارة ع��ن جمموعة
من اخلاليا ال�شاذة التي تنمو معاً ،وجتتاح الأن�سجة
ال�سليمة وتحُ لق ال�ضرر بها ،فتتحول جمموعة اخلاليا
النامية �إىل كتلة يطلق عليها ا�سم الورم ال�سرطاين.
وبعد انتهاء الندوة دُعيت جميع احل��ا��ض��رات �إىل
مائدة الفطور على �شرف املر�شدة �سعاد ال�شعبي.

( العدد  )260اجلمعة  26 -ني�سان 2013 -

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

لبنانيات
رؤساء الحكومات يناهضون قاعدة التداول في تكوين المؤسسة الدينية
�صبيحة ي��وم الأح ��د ال��واق��ع ف�ي��ه ،2013/4/14
أُ�ج ��ري ��ت االن �ت �خ��اب��ات لأع �� �ض��اء امل �ج �ل ����س ال���ش��رع��ي
الإ�سالمي الأعلى ،وجنح املر�شحون بالتزكية يف كل
من حمافظة ب�يروت وجبل لبنان و�صيدا وحا�صبيا
وعكار ،ومل تكتمل يف البقاع وطرابل�س ،لعدم توافر
الن�صاب القانوين جلل�سة االنتخاب ،وقد �سارع رئي�س
حكومة ت�صريف الأع�م��ال جنيب ميقاتي �إىل دع��وة
ر�ؤ� �س��اء احل�ك��وم��ات ال�سابقني لالجتماع يف ال�سرايا
ال�ك�ب�يرة يف  ،2013/4/17ف ��أ� �ص��دروا بيانا منددين
بالعملية االنتخابية ،وا�صفني نتائجها بالباطلة،
متو�سلني ق��رار جمل�س �شورى ال��دول��ة بوقف تنفيذ
إ�ج��رائ�ه��ا ،و�أبلغهم الرئي�س ميقاتي ب� أ�ن��ه ق��د �أعطى
تعليماته لإدارة اجلريدة الر�سمية بعدم ن�شر �أي قرار
ي�صدر عن مفتي اجلمهورية ،مع الإ��ش��ارة �إىل عدم
ح�ضور الرئي�س �سليم احل�ص التخاذه موقفاً م�ؤيداً،
�إذ ح�ضر �إىل جانب املفتي يف دار الإفتاء عندما �أعلن
نتائج االنتخابات.
حيال ما تقدم ،يقت�ضي ت�سجيل املالحظات الآتية:
لي�س لر�ؤ�ساء احلكومات العامل منهم وال�سابقون
�أي �سلطة �أو و�صاية على مفتي اجلمهورية وم�ؤ�س�سات
الإف� �ت ��اء والأوق � � ��اف الإ� �س�ل�ام �ي��ة� ،إمن� ��ا ه��م �أع �� �ض��اء
طبيعيون يف املجل�س ال���ش��رع��ي؛ ي� ��ؤدون دوره ��م من
داخله �أثناء انعقاد جل�ساته الدورية ،ولي�س خارجها،

وي�سجل عليهم �أن�ه��م غ��ال�ب�اً ال يح�ضرون جل�ساته،
َّ
وي�ت��ذك��رون م�ؤ�س�ستنا ال��دي�ن�ي��ة ،خ�صو�صاً الرئي�س
العامل ،عندما تقت�ضي م�صاحلهم ال�سيا�سية ذلك،
ولكن من دون �أي فعل� ،إذ يتذ ّكر اجلميع اجتماعهم يف

 2010/2/4ملعاجلة ما �أثري حول �شبهة الهدر والف�ساد
ب�أموال وقف علماء امل�سلمني ،واملوقف املت�شدد الذي
�أعلنه املكتب الإعالمي لرئي�س احلكومة �سعد الدين
احل��ري��ري عقب االج�ت�م��اع ،ب�أنهم �سيتابعون �أح��وال

هل متكّن الرئي�س ال�سنيورة من �إقناع نظرائه لالنق�ضا�ض على دار الفتوى وم�ؤ�س�ساتها؟

المحكمة الخاصة بلبنان تنتظر نعيها رسميًا
انتهت امل�ح��اك�م��ات يف املحكمة اخل��ا��ص��ة بلبنان
يف جرمية � 14شباط  ،2005قبل �أن ت�ب��د أ� ب�صورة
علنية يف مق ّرها يف اله��اي ،ح ّتى ول��و يف ظ� ّل غياب
من اتهمهم املدعي العام ال�سابق القا�ضي الكندي؛
دان�ي��ال بيلمار ُزوراً ،ب��ال��وق��وف وراء ه��ذا االغتيال
تك�شفت ف�صولها تدريجياً
لغايات حم�ض �سيا�سية ّ
ُ
منذ �صدور القرار االتهامي والهالة التي �أ�سبغت
عليه يف �سبيل ت�شويه �صورة املقاومة يف لبنان ،مم ّثلة
برافعتها الرئي�سية حزب اهلل ،واالنت�صارات الغالية
ب���ش�ه��دائ�ه��ا وج��رح��اه��ا وجم��اه��دي �ه��ا ال�سيا�سيني
واملقاتلني ،على العد ّو «الإ�سرائيلي».
إ� ّن الهالة املذكورة ت�أتي يف طليعة الأ�سباب التي
د ّم ��رت ال�غ��اي��ة امل��رجت��اة م��ن ق�ي��ام امل�ح�ك�م��ة ملعرفة
اجلناة احلقيقيني ،و�أخفت على اللبنانيني الدراية
الكاملة به ّويات قتلة رئي�س احلكومة الأ�سبق رفيق
احل��ري��ري ،خ�صو�صاً أ� ّن م��ن ارت�ك��ب ه��ذه اجلناية
خ ّيط ب�إرادته وم�سبقاًّ ،
خمطط ت�ضليل التحقيقات
لكي يظ ّل نائياً بنف�سه ع��ن املالحقة واالنك�شاف،
ف�ض ًال عن توظيفها �سيا�سياً على ال�ساحة اللبنانية،
مب��ا ي �ع��ود ع�ل�ي��ه مب�ك�ت���س�ب��ات غ�ي�ر ق��اب�ل��ة للتح ّقق
ب�سهولة ،يف ما لو �سلك طرقاً �أخرى ال�صطيادها.
وزادت اال�ستقاالت الفردية املت�سارعة لعدد ال
ب��أ���س ب��ه م��ن م� ّ
�وظ�ف��ي املحكمة يف خمتلف امل��راك��ز
واملنا�صب واملهام ،وهم من جن�سيات عربية و�أجنبية،
مما جعلها تهت ّز
يف توجيه �ضربة محُ ْ َكمة لبنيانهاّ ،
وت�تر ّن��ح روي ��داً روي ��داً ،بانتظار ح�صول ال�سقوط
مم��ا هو
الكبري ال��ذي يبقى توقيته �سيا�سياً �أك�ثر ّ
ق���ض��ائ��ي� � ،س��واء ع��ن ط��ري��ق وق ��ف ال� ��دول امل�م� ّول��ة
مل�ساهماتها املالية ال�سنوية� ،أو تيقنها من �إخفاقها يف
الو�صول �إىل النتيجة املر�سومة لها ،وبالتايل انتهاء
مفعولها و�صالحية ا�ستثمارها �سيا�سياً.
وجاءت الت�سريبات املتع ّمدة واال�ستباقية للكثري
م��ن �أع�م��ال املحكمة مبختلف وح��دات�ه��ا ،خ�صو�صاً

م�ك�ت��ب االدع � ��اء ال �ع ��ام ،ب �� �ش ��أن م���س��ار ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات �صفوفها ،انت�شرت على الأر���ض اللبنانية لتدارك
وم�ضمون ال �ق��رار االت�ه��ام��ي الأ ّول ،وم��ا تلته من ه��ذا الن�شر امل�خ��ال��ف ملفهوم ال�ع��دال��ة ،لع ّلها ُت ْبقي
حماوالت تنقيح وزيادات ا�ستخدمت يف �إطار �سيا�سي لديها �أم� ً
لا باحلياة ف�ترة زمنية ج��دي��دة ،باعتبار
ولغاية �سيا�سية �أكرث من خدمة القانون والعدالة ،أ� ّنها تد ّر �أموا ًال طائلة على العاملني فيها من ق�ضاة،
لتظهر وجود �شرخ كبري يف ركائز عمل هذه املحكمة .وقانونيني ،وحمامني ،و�أمنينيّ ،
وموظفني ،لي�س
وقد �أخفقت املحكمة يف كتم �أنفا�س الت�سريبات ،بال�سهل عليهم� ،إيجاد فر�ص عمل مماثلة برواتب
وكبح جماح ال�شائعات احلقيقية ،و�إخفاء ظهورها مرتفعة ي�سيل لها اللعاب.
�إعالمياً ،لأ ّن �أ�صحاب الت�سريبات يعتربون �أنف�سهم
ك �م��ا �أ ّن حت � � ّرك امل �ح �ك �م��ة ج �م��اع �ي �اً ،ب��و��ص��ول
ً
�أق��وى م��ن املحكمة كمكان للقانون ،وه��م يديرون م�س�ؤولني منها �إىل لبنان ِتباعا ،بالتزامن مع قرع
امل�ح�ك�م��ة بح�سب �أه��وائ �ه��م وم���ص��احل�ه��م ،وال�ق�ي��ام طبول التهويل بتعري�ض �أ�صحاب الأ�سماء الواردة يف
بت�سريب معلومة هنا ،وخرب هناك ،ال ميكن ف�صله الئحة ال�شهود للخطر ،ي�ؤ ّكد انحيازها.
فلو �أ ّنها ت�صدّت منذ انتقال الق�ض ّية �إليها ر�سمياً
ع��ن ن� ّي��ة مب ّيتة بتحقيق رغ�ب��ة �سيا�سية مع ّينة يف
توقيت �سيا�سي ما ،و�إظهار املحكمة نف�سها ّ
معطلة من جلنة التحقيق الدولية والق�ضاء اللبناين عام
ومنقادة ،وهذا �أمر خطر على م�سار العدالة� ،إذ متى  ،2009لك ّل املتعاملني يف تلويث �سمعتها عرب انتهاك
كانت خا�ضعة لرغبات وم�شيئات �سيا�سية ،ف�إ ّنها ح��رم��ة التحقيق بت�سريب م��ا ق�ي��ل �إ ّن ��ه معلومات
تفقد م�صداقيتها ،وه��ذا ما ح�صل مع الأ�سف مع واتهامات وتبينّ �أ ّنه جماف للحقيقة ،ملا خ�سرت من
«حمكمة احلريري».
ر�صيدها املعنوي ،وعمل املحاكم هو معنوي قبل �أن
�إ ّن ن �� �ش��ر جم �م��وع��ة «�إع �ل�ام � �ي� ��ون م ��ن �أج ��ل يكون �أيّ �شيء �آخر ،فلماذا مل تن�شط املحكمة وبك ّل
احلقيقة» على موقعها االل�ك�تروين الئحة �شهود ما لديها من ق ّوة وو�سائل ،لوقف الت�سريبات امل�ض ّرة
االدع��اء� ،أ�سقط ورق��ة ت��وت �إ�ضافية عن ج�سد هذه
ب�صحتها؟
ّ
املحكمة ،ول��و مل تكن ه��ذه ال�لائ�ح��ة �صحيحة ،ملا
ول��و �أ ّن املحكمة تك ّفلت مبحا�سبة ك � ّل �شهود
ب��ادرت املحكمة �إىل ممار�سة �ضغوط ف ّعالة �أف�ضت ال � ��زور وامل �ف�ت�ري��ن ج �ن��ائ �ي �اً ال��ذي��ن ��ص�ن�ع�ت�ه��م �أي��د
�إىل حجب ه��ذا املوقع االل�ك�تروين ب�صورة �سريعة لبنانية منغم�سة ح ّتى نخاعها العظمي يف العمل
وقيا�سية.
اال�ستخباراتي مل�صلحة قتلة احلريري احلقيقيني،
لقد تغا�ضت املحكمة عن م�س�ألة ج ّد مه ّمة ،وهي مل��ا ف�ق��دت الكثري م��ن �شرعيتها ،ومل��اذا مل تتح ّرك
أ� ّن ن�شر ما قيل �إ ّن��ه قائمة �شهود ،يبقى أ�ق� ّل خطراً املحكمة بثقلها ،ملالحقة املعتدين على التحقيق
و�ضراوة من مفتعلي الت�سريب املتح ّكمني مبفا�صل من ه��ؤالء ال�شهود و�ص ّناعهم املعروفني بالأ�سماء
عمل املحكمة وامل�ص ّرين على ا�ستغاللها �إعالمياً ،احلقيقية ولي�ست الوهمية �أو احلركية؟
لذلك ف�إ ّنه كان على املحكمة ،منذ البدء� ،أن تنف�ض
فهل ن�شر �س ّلة من �أ�سماء ال�شهود ،هو متهيد
ال�ف���س��اد ع��ن ك��اه�ل�ه��ا ،و�أن ت� ّ
�وظ��ف أ���ش�خ��ا��ص�اً غري لإعالن �إفال�س املحكمة قانونياً و�إذاع��ة بيان نعيها
م�شبوهني ،ال �س ّيما ال�ض ّباط املرتبطني ب�أجهزة ر�سميا؟ً
ا�ستخبارات خمتلفة.
علي املو�سوي
وب��د ًال من �أن تعالج املحكمة اخللل الكامن يف

الإفتاء والأوقاف متابعة حثيثة وم�س�ؤولة جتاه ك�شف
احلقيقة ،والإ�صالح والتطوير ،و�أبقوا اجتماعاتهم
مفتوحة ،وال �أحد يعلم حتى تاريخه نتائج متابعتهم
وم�آل التحقيق يف ال�شبهة.
ال ��ش��ك �أن ق ��رار جمل�س ال���ش��ورى ب��وق��ف تنفيذ
ال��دع��وة لالنتخابات ق�ضائي بامتياز ،ي�ص َّنف ق��راراً
�إعدادياً ولي�س نهائياً ،وللمجل�س �أن يعود عنه خالل
�سري املحاكمة �أن ظهرت �أدل��ة ووقائع جديدة ،ومن
جهة �أخرى ،قرر جمل�س ال�شورى وقف التنفيذ ب�سبب
تب ّني رئي�س حكومة ت�صريف الأعمال جنيب ميقاتي
الدعوى بكاملها ،ومن �ضمنها وقف التنفيذ ،والتي
تقدم بها بع�ض �أع�ضاء املجل�س ال�شرعي ال�سابقني،
وب��ذل��ك ي�ك��ون رئي�س احل�ك��وم��ة ق��د ��س��نّ ق��اع��دة غري
م�سبوقة يف تاريخ النزاعات �أمام جمل�س ال�شورى ،وهي
�أن تتخذ ال��دول��ة اللبنانية موقفاً م��ؤي��داً خل�صمها،
بدليل �أن رئي�س احلكومة ف�ؤاد ال�سنيورة عام ،2005
عندما رف�ع��ت ال��دع��وى �أم��ام جمل�س ال���ش��ورى طعناً
بانتخابات املجل�س ال�شرعي ،ي��وم��ذاك ،اتخذ موقفاً
�ضد الدعوى بر ّمتها ،ما دفع املجل�س �إىل رف�ض طلب
وقف تنفيذ الدعوة لالنتخابات التي دعا �إليها مفتي
اجلمهورية مبوجب القرار رقم .2005/95
�إن املتباكني على ع��دم تق ّيد مفتي اجلمهورية
اللبنانية ب�ق��رار جمل�س ال���ش��ورى ،ن�سوا �أو تنا�سوا
�أن ال��دول��ة اللبنانية غ��ال�ب�اً ال تنفذ ق��رارات�ه�ـ��ا لي�س

ليس لرؤساء الحكومات
أي سلطة على مفتي
الجمهورية أو مؤسسات
األوقاف اإلسالمية

الإعدادية فح�سب ،بل النهائية� ،إال تلك التي ُيعتقد
بتوافر امل�صلحة العامة فيها ،ون�سوق على �سبيل املثال
ولي�س احل�صر امتناع احلكومة اللبنانية عن تنفيذ
قرارات جمل�س ال�شورى التي ق�ضت ب�إعادة املديرين
العا ّمني �إىل مواقعهم الإدارية� ،إبطا ًال للمرا�سيم التي
�أ�صدرتها حكومة الرئي�س �سليم احل�ص يف مطلع العام
 ،1999وو�ضعتهم بت�صرف رئي�سها ،وم��ن بني هذه
القرارات رقم  ،2002-2001/67تاريخ .2001/10/23
�إن موقف مفتي اجلمهورية اللبنانية من قرار
جمل�س ال�شورى ي�ستند �إىل حترير املجل�س ال�شرعي
من ربقة �سيا�سة التمديد لواليته مراراً املحددة ب�أربع
�سنوات� ،إذ إ�ن��ه منذ العام  1979ولغاية 2013/4/13
مل جت��ر االن�ت�خ��اب��ات �إال م��رت�ين ،الأوىل ع��ام ،1975
والثانية ع��ام  ،2005على الرغم من زوال الظروف
اال�ستثنائية ال�ت��ي ك��ان يتو�سلها امل�ج�ل����س ال�شرعي
يف ق � ��رارات ال�ت�م��دي��د ،وت��ال �ي �اً ي �ك��ون م��وق��ف ر�ؤ� �س��اء
احلكومات املذكور موقفاً مناه�ضاً لقاعدة التداول يف
تكوين م�ؤ�س�ستنا الدينية عن طريق االنتخاب وفاقاً
لن�صو�ص مواد املر�سوم اال�شرتاعي  ،1995/18ولي�س
احرتاماً لقرار جمل�س ال�شورى.

املحامي د .عدنان �أحمد بدر
باحث يف الدرا�سات الإ�سالمية
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مقابلة
إبراهيم العلم لجعجع :ابدأ بـ«القوات» من حيث انقطعت
« أ�ب ��و ال���ش�ن��ب» ت �ب��د�أ ال��ذك��ري��ات ..وال�ي��وم
هذا اجلو هو الذي يدفعني للرت�شّ ح على
االنتخابات ..وكرث من �أ�صدقائي م�ستع ّد
لفتح منازلهم كمكاتب انتخابية لدعمي.

ب�س��كنتا بل��دة ال�ش��عراء والأدب��اء والأطب��اء والفك��ر واملقاومني
الأ�ش��داء ..ه��ذا م��ا ت�ستخل�صه م��ن «الب�سكنت��اوي» �إبراهي��م العلم،
املت�ش ّب��ث ب�أر�ض��ه� ،إنه��ا �أر���ض الآب��اء والأج��داد والأحف��اد �أي�ض �اً..
امل�س�ؤولية فر�ضت علينا التحرّك ،وما �أ�شبه اليوم بالأم�س ..امل�سيحي
مل يحمل يوم ًا ال�سالح �إ ّال للزود عن بيته و�أهله ،والتطرّف وامل�سيحية
ال تلتقي��ان ..م��ا يجم��ع القواتي�ين فيم��ا بينه��م ،كث�ير ،وم��ا يجمع
امل�سيحيني واللبنانيني كبري� ،أكرب ممّ ا يفرّقهم ،وكفى..
ج��ري��دة الثبات التقت العلم املعروف
ب� �ـ«�أب ��و ال���ش�ن��ب» امل�ن�ت���س��ب ج ��داً ع�ل��ى خط
تقريب امل�سافات بني «ال �ق��وات» ..فن�ضال
ال�سلم ا�ستمرار لن�ضال املحاربني الغيارى،
و�إليكم احلوار:
ج��و ال �ت �ف��ا�ؤل ب ��ا ٍد ع�ل��ى وج��ه إ�ب��راه�ي��م
ال�ع�ل��م ،ب��ر أ�ي��ه م��ن يحمل ل ��واء ال ��زود عن
ال��وط��ن وامل�سيحيني ،ل��ن ي�ع��رف التخاذل
أ�ي � ��ام ال �� �س �ل��م ،لأ ّن ف �ي��ه ت �ك�ثر امل � ��ؤام ��رات
وي �خ �ت �ب��ئ ال� �ع ��دو ب �ث �ي��اب احل� �م ��ل ،ي �ق��ول:
خ�ب�رت ال�ق�ت��ال م��ذ ك�ن��ت ��ش��اب�اً ل�ل��دف��اع عن
«�ضيعتي» ومنطقتي ،أ�ع��رف ج�ي��داً العدو
من ال�صديق� ،أحافظ على املرونة من �أجل
وحدة امل�سيحيني� ،شبعنا جتزئة ،املطلوب �أن
نكون رزمة واحدة يف وجه �أي خطر خارجي
قد يهبّ على لبنان».
ملع بقوة ا�سم �إبراهيم العلم يف منت�صف
�سبعينات القرن املا�ضي داخل �أروقة املجل�س
احل��رب��ي �أو ًال وال �ق��وات ث��ان�ي�اً ،أ�ي ��ام املحن
تظهر الرجال على حقيقتها ،فهو لي�س ابن
�شيخ وال �إرث �سيا�سي ،كما يقول ..انخراط
إ�ب��راه�ي��م يف ال��دف��اع ع��ن قريته ومنطقته،
جاء يف ع ّز �شبابه ،ول�شدّة تفانيه و�إخال�صه،
كلّف املجاز يف التاريخ من جامعة الك�سليك
من قبل الرئي�س ب�شري اجلميل �أمر م�س�ألة
الدفاع عن املناطق ال�شرقية فكانت مهمته
درء هذا اخلطر من ناحية اجلرد».
يف ج�ي��ب امل�ن��ا��ض��ل �أب��و ال�شنب الكثري
من الذكريات ،رفاق كرث �سقطوا على درب
الن�ضال ..هم دوم�اً يف قلب وعقل �إبراهيم
العلم ،يعلّق �أبو ال�شنب« :قاتلت ب�شرف ومل
�أغمّ�س يداي بالدم رغم «�شقلبة» احلرب يف
لبنان و«�شقلبة» االنتفا�ضات داخل املناطق
امل�سيحية ،يف مناطقي حافظت على التنوّع
ال���س�ي��ا��س��ي ورف �� �ض��ت ت�ه�ج�ير �أي م��واط��ن
لبناين انطالقاً من ر�أيه ال�سيا�سي (�شيوعي
 قومي) ،فكيف باحلري القواتيون الذينح�سبوا على بع�ض ال�شخ�صيات �أو القيادات

ال �ق��وات �ي��ة» ،وي���ض�ي��ف« :ال�ت�خ��وي��ن �صعب،
وبالن�سبة يل مل �أه�ضم ذل��ك ي��وم�اً ..دوم�اً
كنت �أفتّ�ش عن امل�شرتك والذي يجمع».
� �ش��اءت ال �ظ ��روف �أن ي �ك��ون إ�ب��راه �ي��م
العلم يف كندا مع ان��دالع االقتتال املجنون
الذي ح�صل بني القوات اللبنانية واجلي�ش
اللبناين يف �شباط  ،1989وال�سبب وقتذاك
عائلي ،يقول« :توجهت �إىل كندا مع اقرتاب
موعد والدة ابني ،يف حينها الأم��ور ه��د�أت
بني القوات واجلي�ش ،بعد املعركة الأوىل،
مع الأ�سف رمبا لو كنت يف لبنان ،ال�ستطعت
تهدئة الأم��ور يف مناطق ن�ف��وذي ..وملنعت
�أقلّه من ا�ستفحال القتال ،لأين كنت دائماً
�أنحاز �ض ّد �أيّ اقتتال م�سيحي دائماً».
العودة

القوات ..والعيب

ضد دعم
العلم :أنا ّ
«اإلخوان» ..ومهادنة
«القوات» للتطرّ ف
السلفي تشجيع له

ظ � ّل ال�ع�ل��م يف ك�ن��دا ب�ع�ي��داً ع��ن وطنه
حلني تبدلت �أحوال الوطن ،حتفيز العودة
ج��اء بعد اغتيال الرئي�س رفيق احلريري
ب �ع��دة �أ� �ش �ه��ر ،ي �ق��ول« :وج� ��دت ال�ق��وات�ي�ين
مرتوكني من دون احت�ضان ،توا�صلت مع
ك��اف��ة ك ��ادرات ال �ق��وات اللبنانية ،لتن�سيق تقريب ال ��ر�ؤى وتقلي�ص امل���س��اف��ات ،لكني
اجل �ه ��ود و ّ
مل ال �� �ش �م��ل» ،ي���ض�ي��ف «ع �ق��دت ف�شلت ،وبر�أيي أ� ّن القوات كان عليها البدء
اجتماعني مع «احلكيم» وج ّل اهتمامي كان بتعداد عنا�صرها انطالقاً من �أرقام 1991
�إعادة ال�شباب �إىل م�ؤ�س�سة القوات ،خ�صو�صاً ال من ال�صفر املنوي البدء به بعد خروجه
القدامى الذين نا�ضلوا �أيام احلرب».
من ال�سجن».
�ه
�
ت
�ا
�
ق
�لا
ا��س�ت�ف��اد « أ�ب� ��و ال���ش�ن��ب» م��ن ع
ي�س�أل �أبو ال�شنب« :كفى �إعطاء ال�شاب
ال�سابقة
اجل�ي�دّة م��ع كافة ق�ي��ادات ال�ق��وات
اللبناين  100دوالر �أو حتى 1000دوالر،
«ال
�ر،
�
ظ
�
ن
واحل��ال �ي��ة ل �ت �ق��ري��ب وج �ه ��ات ال �
هذه الوجبة لن ت�شبعه ولن ت�س ّد حاجياته،
م�شكل لدي مع �أحد ،لقائي ا�ستمر ل�ساعة يجب فتح كوّة يف جدار هذه املراوحة ،ونعم
ون�صف �ساعة ،كانت نتيجته �أ ّن جعجع يريد �أبغي تعليم النا�س �صيد ال�سمك ال �إعطاءه
االنطالق باحلزب من دون الأخذ باالعتبار �سمكة وفق ما يقول املثل ال�صيني ..عندما
ن�ضال امل�ؤ�س�سني واملنا�ضلني ،ك ��أ ّن القوات �أرى رفاقي من كافة االجتاهات ال�سيا�سية
بد�أت منذ العام  ،»2005وعن اللقاء الثاين كيف آ�ل��ت إ�ل�ي�ه��م الأم ��ور ،لي�س مب�ق��دوري
يقول العلم« :ج��اء بعد تكوين فكرة عامة �أن �أك��ون من املتفرجني ،وال يظنن �أحد �أ ّن
مع ال�شباب التي ّمت ا�ستبعادها من القوات ..النا�س ،خ�صو�صاً يف املناطق امل�سيحية� ،أنهم
وحتديداً مع ال�ضباط القواتيني ،فحاولت يف جيب احد».

ل �ي ����س م ��ن ال �� �س �ه��ل لأب � ��و ال �� �ش �ن��ب،
ال��ذي ول��د ي��وم � 14آذار � ،1952أن يفهم
ع��دم ت�لاق��ي امل�سيحيني ..ن���س� أ�ل��ه :وه��ل
ي���س�ت�ط�ي��ع ف �ع��ل م��ا ع �ج��ز ع �ن��ه ال��راع��ي؟
ي��ر ّد وب�ح��زم« :م��ن ق��ال �إ ّن ال��راع��ي ف�شل
يف خف�ض الت�شنجات ل��دى امل�سيحيني،
بني م��ن ا�ست�سهل خ��و���ض غ�م��ار احل��رب،
م��ن ال���س�ه��ل ع�ل�ي��ه خ��و���ض غ �م��ار ال�سلم،
املوت م ّر بجانبنا ع�شرات املرات ،املنا�ضل
وامل�ق��اوم يبقى منا�ض ًال يف �أي��ام ال�سلم..
احل��رب هي اال�ستثناء ،وحمل «ال�ب��ارودة»
ا�ستثناء ،درب احلرب هي درب املوت ،ومن
خا�ضها يعرف جيداً �أنّه من واجبه حملها
أ�ي ��ام ال���س�ل��م ،منطقتي ال�ت��ي غ�ب��ت عنها
 23عاماً ال ت��زال على حالها ..اخلدمات
االج�ت�م��اع�ي��ة م �ع��دوم��ة وال �ن��ا���س تنتظر
عتبات ال�سيا�سيني لتعالج �أب�سط حقوقها،
م�سكنات وال حلول ج��ذري��ة ونطلب من
امل�سيحي التم�سّ ك ب�أر�ضه ،ونطالبه بعدم
بيع �أر��ض��ه ،ف�أين م�ستلزمات ال�صمود»؟
ي �� �س ��أل إ�ب ��راه �ي ��م ال �ع �ل��م ،وي �ت��اب��ع« :ه��ل
ع�ل��يّ ان�ت�ظ��ار ح�ل��ول النعمة م��ن ال�سماء
لأ� �س��اع��د أ�ه ��ل م�ن�ط�ق�ت��ي ،أ�ن ��ا ل���س��ت اب��ن
ال�ي��وم ،وتاريخي املجيد ي�شهد يل داخ��ل
القوات ..ر�صيدي معروف ..وحتى اجليل
اجل ��دي ��د م ��ن ال �ق��وات �ي�ي�ن وال�ك�ت��ائ�ب�ي�ين
وال�ت�ي��ار يف منطقتي يعرفوين م��ن وراء
ق�ص�ص أ�ه �ل �ه��م» ،ي�ضحك أ�ب ��و ال�شنب،
وي �ت��اب��ع ح��دي�ث��ه ل�ل�ث�ب��ات« :ال ي�ع��رف��وين
با�سم إ�ب��راه�ي��م العلم ،ول�ك��ن جم �رّد ذكر

وع ��ن ر ؤ�ي �ت ��ه حل� � ّل �أزم � ��ة ال� �ق ��وات� ،أو
ت���ص��ال��ح امل� ؤ���س���س��ة م��ع م��ؤ��س���س�ي�ه��ا ،يعترب
�إبراهيم العلم�« ،أنا ل�ست مع قوات بـ«�سمنة»
وقوات بـ«زيت» ،كل �شاب حمل ال�سالح �ضمن
القوات علينا احت�ضانه ،ال ميكننا تكذيب
التاريخ ،وه��ؤالء الأ�شخا�ص من حقهّم �أن
يكونوا داخل م�ؤ�س�ساتها ،القوات هي حركة
مقاومة ولي�ست بيد �شخ�ص ،اال�ستمارات
� م��ن املن�ضوين اجل��دد ال م��ن الذين
مُتل� أ
�أ��س���س��وه��ا ،وب��ذل��وا ال�غ��ايل وال��رخ�ي����ص من
�أجلها ،عيبٌ �أن نطلب من امل�ؤ�س�سني ملء
ا��س�ت�م��ارة ح��زب�ي��ة ،م ��أخ��ذي وا� �ض��ح يف ه��ذا
امل�ج��ال ،ه ��ؤالء يجب تكرميهم و�إعطا�ؤهم
بطاقة انت�ساب ،و أ�ك�ثر بل زر فخري يعلّق
على �صدورههم ،لأ ّن كافة الأح��زاب تكرّم
منا�ضليها و�أع�ضاءها امل�ؤ�س�سني».
ويف ال�سيا�سة هل تلتقي قوات �إبراهيم
ال�ع�ل��م م��ع ق ��وات ال �ي��وم؟ ي �ق��ول�« :أن ��ا �ض ّد
ال�ت�ط�رّف ال�سيا�سي ،و�أن ��ا ��ض� ّد الطائفية،
وحر�صي على م�سيحيتي لي�س من منطلق
ط��ائ�ف��ي ،امل�سيحي م�ع� ّد يف أ���س��ا���س تكوينه
�أ ّال ي�ك��ون متع�صباً ،امل�سيحية والتع�صّ ب
والتطرّف ال يتلقيان ،ال ميكني فهم القوات
اللبنانية اليوم كيف مت ّد يدها �إىل ال�سلفية
و«الإخ ��وان» ..ال ميكن و�ضع يدنا بيد من
ي�ست�سهل التكفري ،من يكفّر امل�سلم يتعر�ض
يل غداً كم�سيحي ..ما هي �ضمانتنا يف هذا
امل�ج��ال؟ �شخ�صياً «ق��وات��ي» هي مع العي�ش
امل���ش�ترك وال�ت���س��ام��ح ،ه�ك��ذا علمنا ال�سيد
امل�سيح ،ملاذا التمرت�س والهجوم على طائفة
ب�أكملها؟ مل��اذا نعادي ال�شيعة بهذا القدر؟
ال�ق��وات ال�ي��وم مبواقفها ال�سيا�سية لي�ست
ك �ق��وات الأم ����س ال �ت��ي �أع��رف �ه��ا ..ب��الأم����س
ك��ان ه� ّم ال�ق��وات اللبنانية وق��ف �أيّ تدخل
فل�سطيني �أو �سوري يف �ش�ؤوننا ،واليوم مع
خ ��روج ��س��وري��ة م��ن ب�ل��دن��ا� ،أن ��ا ��ض� ّد إ�ق�ح��ام
أ�ن�ف���س�ن��ا يف ال���ص��راع ال �� �س��وري ،و� �ض � ّد دع��م
«الإخ � � � ��وان» ،وم �ه��ادن��ة ال �ق ��وات ال �ت �ط �رّف
ال�سلفي ت�شجيع له».

�أجرى احلوار :بول با�سيل

مـواقف
حزب االحتاد ا�ستنكر امل�شهد الذي بثّته و�سائل الإعالم ملواطن
�سوري تعرّ�ض لتعذيب وح�شي ،وال�سري به عاري ًا يف �أزقة عا�صمة
ال�شمال ،الفت ًا �إىل �أن و�صول حالة العداء ل�سورية العروبة واملقاومة
�إىل ه��ذا ال��درك من املمار�سة الال�إن�سانية والال�أخالقية ،ي�س ّر
«�إ�سرائيل» ومن يدور يف فلكها.
جت�م��ع ال�ع�ل�م��اء امل���س�ل�م�ين ا�ستنكر خطف امل�ط��ران�ين بول�س
اليازجي ويوحنا �إبراهيم ،م�ؤكد ًا �أن اجلماعات التكفريية يف �سورية
تثبت يوم ًا بعد �آخر �أنها ما �سعت يوم ًا حلرية �أو دميقراطية ،بل

ت�سعى لتكوين دولة تلغي الآخرين وتكفرهم ،وتعتمد القتل واخلطف
�أ�سلوب ًا لفر�ض ذلك.
االحت��اد ال�ب�يروت��ي ا�ستنكر ما تعرّ�ض له املطرانان بول�س اليا�س
اليازجي وحنا �إبراهيم من عملية خطف يف مدينة حلب ،معترب ًا �أن هذا
الفعل �إن دلّ على �شيء ف�إنه يدلّ على �أن ما يح�صل يف �سورية لي�س ب�سبب
احلرية والدميقراطية ،بل هي اعتداءات و�أعمال �إرهابية وتخريبية.
حركة الأم��ة ا�ستغربت ال�صمت املريب من قبل الدولة جتاه
االع �ت��داءات على الآم �ن�ين يف منطقة ال�ه��رم��ل ،واع�ت�برت��ه عم ًال

عدواني ًا ي�ستهدف الأبرياء يف منازلهم وقراهم ،مطالبة الدولة
بتحمّل م�س�ؤولياتها.
تو�صل جلنة التوا�صل
جبهة العمل الإ�سالمي لفتت �إىل �أهمية ّ
النيابية �إىل قانون انتخابي جديد يُر�ضي الأط��راف كافة ،بعدما
ثبت للجميع عقم وخطورة قانون ال�ستني الذي كان �سبب ًا يف الكثري
من امل�آ�سي وامل�صائب التي وقعت يف البالد ،وكذلك بعدما مل�س
اجلميع �أي�ض ًا عدم متكّن م�شروع القانون الأرثوذك�سي االنتخابي
من الإحاطة بالواقع اللبناين من كافة جهاته و�أطيافه.
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تحقيق

بـــيروت عــلـى الــدراجـــة الـهــوائـيــــــة
�شوارع خمتنقة ،وتلوث يف الهواء ،و�سيارات تفوق
عدد املارة على الطريق� ،صور كثرية حتكي ق�صة العديد
من املدن يف العامل ومنها بريوت ،تكاد العا�صمة تلفظ
�أنفا�سها حتت وقع ال�سيارات وال�شاحنات ،بينما �سكانها
ال ي�ن�ف�ك��ون ي �ت��ذم��رون م��ن احل ��ال ال�ت��ي و��ص�ل��ت �إل�ي�ه��ا
مدينتهم ،حيث ي�ستغرق العبور يف �شارع رئي�سي �أكرث
من �ساعة يف بع�ض الأحيان.
ت �� �ص��ورات ك �ث�يرة و��ض�ع��ت ل�ل�ح��ل ،ب�ين ا��س�ت�ح��داث
م��واق��ف خ��ا��ص��ة ل�ل���س�ي��ارات حت��ت الأر� � ��ض ،وت�ع��ري����ض
ال�شوارع ،وو�ضع �إ�شارات لتنظيم ال�سري ،خطط طويلة
وق�صرية الأم��د ،لكنها حتتاج �إىل تكاليف عالية وفرق
للتنفيذ فما هو البديل؟
احلل هو باعتماد الدراجة الهوائية ،هكذا بب�ساطة
ق��ررت ف�ئ��ات م��ن املجتمع اللبناين ال�تروي��ج ل�ضرورة
لا لل�سيارات ،وبالفعل
اعتماد ال��دراج��ة الهوائية ب��دي� ً
فقد جربت بريوت هذا احلل ووج��ده الكثريون ممتعاً
ومفيداً يف �آن ،يف الرابع ع�شر من ني�سان ،جل�أت بريوت
�إىل تكري�س يومها للدراجات الهوائية عرب �سباق فريد
ومميز ا�ستقطب املئات.
ي�سعى بع�ض النا�شطني ،ومنهم منظمة «فا�ست
ف ��ورورد» جلعل ال��دراج��ة الهوائية و�سيلة نقل تزيح
عن كاهل املتنقل يف العا�صمة اللبنانية عبء االنتظار
ل���س��اع��ات يف � �ش ��وارع م�ك�ت�ظ��ة ،مم��ا ي �ح��رق الأع �� �ص��اب
والوقود يف وقت واح��د� ،إ�ضافة �إىل الأ�ضرار ال�صحية
والنف�سية التي ت�صيب ال�سكان ،خ�صو�صاً �أن بريوت
تعاين من التلوث البيئي ،هذا ما دفع «فا�ست فورورد»
للقيام بحملة «د ّرج��ا» وتعني اعتمدها ،بهدف ت�شجيع
املواطنني على ا�ستعمال ال��دراج��ة�� ،ش��ارك يف احلملة
�أ�شخا�ص كرث على دراجاتهم على الكورني�ش البحري
ل �ب�ي�روت ،ب �ه��دف ل�ف��ت الأن �ظ��ار �إىل خ �ط��ورة ال��و��ض��ع
املتفاقم و�ضرورة �إيجاد حل له ،وهو حل ب�سيط تعتمده
مدينة �أم�سرتدام وغريها من امل��دن الأوروب�ي��ة ،يقوم
على ت�شجيع ا�ستعمال ال��دراج��ات ال�ه��وائ�ي��ة وت� أ�م�ين
�سالمة رك��اب�ه��ا ،وذل��ك بتجهيز ال�ط��رق��ات و�إع��داده��ا،
والأه��م نظام �سري يطبق ب�شكل �سليم ،هذا ما تفتقده
ب�ي�روت ،حيث ال���س�ي��ارات ال حت�ترم ال امل ��ارة وال نظام
ال�سري.
وال�سبب م��ن وراء حملة «د ّرج ��ا» ي�ع��ود �إىل عدم
وجود �أي مبادرة ر�سمية �أو �شعبية حلل م�شكلة ال�سري
املتفاقمة يف لبنان ،والأ�ضرار النف�سية وال�صحية التي
ت�صيب النا�س ب�سبب هدر وقت طويل كل يوم يف زحمة
ال���س�ير ،ك�م��ا �أن ب�ي�روت ت�ع��اين م��ن ن�سبة ع��ال�ي��ة من
التلوث ،وي�ستطيع ال�ق��ادم �إليها �أن ي�شاهد م��ن بعيد
ال�سحابة ال�سوداء الكثيفة التي تخيم فوق بريوت.

عوائق كثرية
وعن الطبيعة اجلغرافية للبنان والتي قد تكون
عائقاً أ�م��ام ا�ستعمال ال��دراج��ة الهوائية ،من املعروف
�أن ل�ي����س ال�ب�ل��د امل �ث��ايل ل �ل��دراج��ة ،ول �ك��ن م��ن ال�سهل
ا�ستعمالها يف العديد من املدن ،ويف بريوت ،التي تعترب
�أ�صعب جغرافياً ،قامت جمموعة متار�س هواية ركوب
الدراجة بو�ضع خريطة �سهلة ال�ستعمال الدراجة يف
�شوارعها.
�إن ا�ستعمال ال��دراج��ة �أم��ر �سهل �إذا كانت هناك
�إرادة فعلية ل��ذل��ك ،يبقى �أن نتخطى بع�ض العوائق
مثل ع��دم اعتياد اللبناين على ا�ستعمال ال��دراج��ة يف
احل�ي��اة اليومية ،وك��ذل��ك غياب �أي خطة ر�سمية من
قبل ال��دول��ة لإي �ج��اد خ��ط خ��ا���ص ب��ال��دراج��ات ي�ساعد
وي�شجع امل��واط��ن على ا�ستعمال ال��دراج��ة ،وه��و حلم

يدغدغ نفو�س كثريين ممن ي�ؤمنون ب�إمكانية احت�ضان
العا�صمة للمئات من الدراجات الهوائية اخلفيفة على
البيئة ،بد ًال من ال�سيارات املثخنة بالدخان.
�سباق �شيّق
اخ�ت�برت ب�يروت ي��وم ال��دراج��ات الهوائية بنجاح،
ف�ف��ي ال��راب��ع ع�شر م��ن ني�سان ج��رت ��س�ب��اق��ات ع��دي��دة
ب��ال��دراج��ات ال�ه��وائ�ي��ة منها م��ا ات�خ��ذ ط��اب��ع التناف�س،
ومنها ما اندرج يف �إطار الهواية وت�شجيع املبادرة ،وقد
��ش��ارك��ت يف ال���س�ب��اق �شخ�صيات م�ع��روف��ة م��ن خمتلف
امليادين ومواطنون مهتمون باملبادرة ،التي تزامنت مع
ذكرى احلرب الأهلية وتوق اللبنانيني �إىل ال�سالم.
وب�ح���س��ب رئ�ي���س��ة ح ��زب اخل���ض��ر وج�م�ع�ي��ة غ��ري��ن
مايند؛ ن��دى زع ��رور ،ف ��إن «ه��ذه امل �ب��ادرة ت�ن��درج �ضمن

اعتماد الدراجة الهوائية حل
تعتمده الدول األوروبية وهو
وسيلة لمكافحة التلوث
عن العوائق التي تقف يف وجه حتقيق مثل
هذه التجربة يف لبنان ،يقول اخلرباء« :ال ميكن
حتقيق مثل هذه امل�شاريع بني يوم و�آخر ،كما �أن
نظام ال�سري يف لبنان ال ي�شجع �أبداً على ا�ستبدال
ال���س�ي��ارة ب��ال��دراج��ة ،ك�م��ا ي�ت��وج��ب �أو ًال ت� أ�م�ين
طرقات خا�صة بالدراجات ،هناك عائق �آخر �أمام
حتقيق مثل ه��ذا الأم��ر وه��و �أن اللبنانيني غري
معتادين على مفهوم الدراجة بد ًال من ال�سيارة،
لهذا يجب �أو ًال �إقناعهم بذلك ،لكن حان الأوان
ل��ذل��ك ،خ�صو�صاً �أن زحمة ال�سري يف ب�يروت يف
تزايد م�ستمر والهواء فيها ملوث».

خطة و�سائل النقل البديلة التي و�ضعناها ،ون�ستعد
ل�ط��رح�ه��ا ع�ل��ى امل�ع�ن�ي�ين ،ل�ط��امل��ا ك ��ان م��و� �ض��وع ال�ن�ق��ل
جوهرياً بالن�سبة �إلينا كونه امل�سبب الأول لتلوث الهواء
يف كل مدن العامل ،ولبنان واحد من البلدان التي ت�سجل
ن�سبة تلوث مرتفعة ،ولكن كان �شرطنا الأ�سا�سي لتثبيت
ث�ق��اف��ة ا��س�ت�خ��دام ال ��دراج ��ات ال�ه��وائ�ي��ة ،ت � أ�م�ين ط��ري��قٍ
وممرات �آمنة ومنا�سبة ملثل هذا النوع من و�سائل النقل،
علمنا منذ � 3سنوات �أن بلدية بريوت تعمل على درا�سة
مع بلديات « إ�ي��ل دو فران�س» لتنظيم �شوارعها ،وعلمنا
�أي�ضاً �أن هناك طرقاً ت�ستوعب الدراجات الهوائية من
دون �أن ت�ؤثر على �سعة الطريق �أو املحال التجارية».
وعن تفا�صيل يوم ال�سباق� ،أ�شارت �إىل �أن «امل�شروع
املقتب�س من فكرة يتم تطبيقها عاملياً ويخ�ص�ص لها يوم
لل�ضغط يف اجتاه تبني الدراجات الهوائية و�سيلة رائجة
للنقل ،يحمل كل عام راية ق�ضية ما ،لذا قررنا يف لبنان
�أن نتبنى عنوان «ال�سالم» لتزامن احل��دث مع ذكرى
احل��رب الأهلية� ،أردن��ا من ه��ذه الق�ضية �أن ن�ستقطب
اللبنانيني لنتحدث جميعاً اللغة نف�سها ،لذا ال يقت�صر
هذا اليوم على الطابع الريا�ضي ال��ذي يرتقي ب�سباقٍ
ي���ش��رف عليه االحت ��اد ال�ل�ب�ن��اين ل �ل��دراج��ات ،ب��ل تت�سع
رقعته �إىل التوعية» ،و�أكدت زعرور �أن «اجلمعية وع�شاق
ال ��دراج ��ات ال�ه��وائ�ي��ة ح���ص�ل��وا ع�ل��ى وع��د م��ن البلدية
واملحافظ ب�أن يبقى امل�سار مفتوحاً �أمام الدراجات طوال
�أيام الآحاد متهيداً لرت�سيخ هذه الثقافة».
ولفتت �إىل �أن��ه ج��رى �أك�ثر م��ن �سباق� ،أول�ه��ا بلغ
طوله  17كيلومرتاً وثانيها للـ vipوطوله كيلومرت
واح��د وثالثها خ�ص�ص للن�ساء وامل��راه�ق�ين وال�صغار
مب�سافة  4كيلومرتات� ،أما ال�سباق االحرتايف فالم�س 9
كيلومرتات ،و�شارك فيه دراجون خم�ضرمون تناف�سوا
رك��ون�اً �إىل معيار ال��وق��ت ،كما احت�ضن اليوم حمطات
ترفيهية للحا�ضرين من خالل وجوه عامة معروفة من
خمتلف املجاالت ،و�شددت على �أن «الر�سالة التي تقوم
عليها هذه املبادرة والتي تتجلى يف رفع م�ستوى الوعي،
�إمن��ا ت�ستهدف يف ال��درج��ة الأوىل ط�لاب اجلامعات يف
العا�صمة ،علّهم يتمكنون فع ًال من ا�ستخدام الدراجات
ك��و��س�ي�ل��ة ت�ن�ق��ل ب�ي�ن ج��ام�ع��ات�ه��م وم���س��اك��ن ال �ط�ل�اب»،
و�شددت زع��رور على �أن «اجلمعية و�شركاءها حر�صوا
على ت�أمني ع��دد من ال��دراج��ات للمواطنني امل�شاركني
الذين ال ميتلكون دراجات خا�صة».
ول�ف�ت��ت زع� ��رور �إىل �أن «امل �� �ش��روع ي �خ��دم البيئة
ويتوخى ن�شر ثقافة الت�سامح والطموح والفكر الأخ�ضر
ودعم املبادرات ال�صديقة للبيئة ،والتي حتد من تلوث
الهواء وتداعيات الأن�شطة االقت�صادية».
رمزية ال�سباق
ومت تنظيم اجلولة على الدراجات الهوائية �ضمن
�إطار «بيكاثون  -لبنان (،)bikeathon _ lebanon
بالتعاون مع جهود جمعيتي «الفكر الأخ�ضر» و«بلدتي»
واالحتاد اللبناين للدراجات و«»beirut by bike
و�أي�ضاً بالتعاون مع وزارات ال�سياحة والبيئة وال�شباب
وال��ري��ا� �ض��ة وب��ال �� �ش��راك��ة م��ع ه �ي �ئ��ات امل�ج�ت�م��ع امل��دين
وال�ب�ل��دي��ات واجل��ام�ع��ات وامل��دار���س والأج �ه��زة الأمنية
واحل ��رك ��ات ال�ك���ش�ف�ي��ة ،وب � ��د�أت اجل��ول��ة م��ن ال��واج�ه��ة
ال�ب�ح��ري��ة ل �ب�ي�روت ،يف م���س��ار ب�ل��غ  17ك�ل��م ،ومب��واك�ب��ة
فنانني كوميديني و�شخ�صيات معروفة.
وح �م��ل امل �� �ش��روع ل �ه��ذه ال���س�ن��ة � �ش �ع��ار «bike 4
 ،»peaceن�ظ��راً لرمزية ال��زم��ان امل�ت��واف��ق م��ع ذك��رى
احل��رب الأهلية ،ولرمزية الأمكنة التي �سيمر بها يف
بريوت ومتا�شياً مع �أمنية اللبنانيني بالأمن وال�سالم.

هبة �صيداين
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عربي
رشـــوة مـكـشـــوفــــة

هل تُ�شعل ق�ضية الأ�سرى انتفا�ضة فل�سطينية ثالثة؟

(�أ.ف.ب).

منذ العدوان ال�صهيوين الأخري على قطاع غزة ،ال�سالح ،جيدة لأمن �إ�سرائيل» ،ال تقف الأمور هنا،
تتزايد امل���ؤ���ش��رات على اق�تراب االنتفا�ضة الثالثة� ،أجهزة أ�م��ن االحتالل ت�سعى هي الأخ��رى لتطويق
ثمة م��ن يتحدث ع��ن «ب��روف��ات» متتالية ،فبعد �أن االن��ت��ف��ا���ض��ة ،وت��ق�ترح لأج����ل ذل���ك ر���ش��وة مك�شوفة
�أ�سهم االتفاق على التهدئة يف وقف تدحرج �صخرة وعلنية ،قدمتها على �شكل خطة �إىل رئي�س حكومة
االنتفا�ضة الثالثة يف ال�ضفة الغربية ،عاد ال�شبان االح��ت�لال بنيامني نتنياهو ،طالبة إ�ل��ي��ه تنفيذها
�إىل ال�����ش��وارع ،يف �أع��ق��اب ا�ست�شهاد الأ���س�ير عرفات خالل �شهر.
ج������رادات ،ث���م ب��ع��د ا���س��ت�����ش��ه��اد ال��ق��ي��ادي ال��ف��ت��ح��اوي
ت�����ش��م��ل اخل��ط��ة ع�����دداً م���ن ال��ب��ن��ود ،م���ن بينها:
«م��ي�����س��رة �أب����و ح��م��دي��ة» ،وت�����ش��ك��ل حم�����اوالت �إق��ام��ة �إطالق �سراح ما بني � 30إىل  40من قدامى الأ�سرى
خميمات على الأرا���ض��ي امل��ه��ددة ب��امل�����ص��ادرة ل�صالح ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي�ين يف ���س��ج��ون االح����ت��ل�ال ،وه����م من
اال�ستيطان ،م�ؤ�شراً هاماً �أي�ضاً.
املعتقلني منذ ما قبل اتفاق �أو�سلو ،وغالبيتهم من
تتخذ ال�سلطة الفل�سطينية موقفاً �سلبياً وا�ضحاً املر�ضى وكبار ال�سن ،وكذلك القيام بتجميد م�ؤقت
م���ن االن��ت��ف��ا���ض��ة ،رئ��ي�����س ال�����س��ل��ط��ة الفل�سطينية؛ وغ�ير معلن لال�ستيطان ،و�شق طريق جديد حول
حممود عبا�س ،ورئي�س احلكومة امل�ستقيل؛ �سالم منطقة رام اهلل ،ومنح تراخي�ص ب��ن��اء ،وع��دم هدم
ف��ي��ا���ض ،ك���ررا �أك�ث�ر م��ن م��رة معار�ضتهما الن��دالع ال��ب��ن��اء غ�ير امل��رخ�����ص يف  12ق��ري��ة ت��ق��ع يف املناطق
انتفا�ضة ثالثة.
امل�سماة مناطق (ج) جنوب اخلليل والعيزرية ،كما
ه�����ذا امل����وق����ف ع���ل���ى أ�ه���م���ي���ت���ه ل��ي�����س ح���ا����س���م���اً يف تقرتح اخلطة �إق��ام��ة مناطق �صناعية فل�سطينية،
منع االن��ت��ف��ا���ض��ة ،حتى و�إن عرقلها ،الأه���م ه��و ما يف �أريحا وطولكرم ،لت�شغيل العمال الفل�سطينيني،
يرت�سم على الأر����ض ،ت��زداد القناعة ل��دى قطاعات ون���ق���ل ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ي��ه��ا ل��ل�����س��ل��ط��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة،
وا�سعة م��ن ال�شعب الفل�سطيني ،ب���أن املواجهة مع وك��ذل��ك ال�سماح ب���إدخ��ال ذخ�يرة للأجهزة الأمنية
االحتالل حتمية ،كل الأ�سباب التي �أدت �إىل اندالع الفل�سطينية ،و�إق��ام��ة بنى حتتية و�أدوات لتفريق
االنتفا�ضتني ال�سابقتني متوفرة الآن ،ب��ل ولعلها املتظاهرين ،ب�شرط �أال مت�س ه��ذه الأدوات ب�أمن
�أكرث �ضغطاً على ال�شارع الفل�سطيني الذي مل يجد «�إ�سرائيل».
�أم��ام��ه مل��رت�ين ���س��وى االن��ت��ف��ا���ض يف وج��ه االح��ت�لال
اخلطة تت�ضمن تو�صيات بجداول زمنية �أي�ضاً،
والقهر ،الذي ميار�سه على ال�شعب الفل�سطيني.
وتلحظ التدرج يف التنفيذ ،وهي على �سبيل املثال،
تبدي وا�شنطن وحكومة االح��ت�لال قلقاً جدياً ت��ق�ترح �إط�ل�اق ���س��راح الأ���س��رى ي��وم اخل��ام�����س ع�شر
من اندالع االنتفا�ضة ،ترمي التحركات الأمريكية من �أي��ار /مايو ال��ق��ادم؛ ذك��رى ي��وم النكبة لإحباط
املت�سارعة �إىل تطويق االنتفا�ضة وخنقها يف املهد ،حتركات حمتملة يف هذا اليوم ،وبذا تت�ضح مالمح
الأمريكيون يتحدثون عن معاودة املفاو�ضات ،هم ال��ر���ش��وة ب�شكل ك��ام��ل ،وم���ع ذل���ك ،ت�شكك امل�����ص��ادر
ي���رون يف ال��واق��ع ال��ق��ائ��م ف��ر���ص��ة منا�سبة لإط�ل�اق ال�صهيونية يف �إمكان قبول رئي�س حكومة االحتالل،
امل���ف���او����ض���ات جم������دداً ،ال�����س��ل��ط��ة م�����س��ت��ع��دة ،الأردن بتنفيذ بنود اخلطة كاملة ،رغم اقتناعه ب�أهميتها.
ي�����س��ت��م��ي��ت ،وت���رك���ي���ا ج���اه���زة لأداء دور ال��و���س��ي��ط
حم��اوالت �إح��ب��اط االنتفا�ضة م�ستمرة ،أ�ط��راف
وال�ضاغط على الفل�سطينيني طبعاً ،والكل يعرف عديدة تعمل يف هذا االجت��اه ،وهناك �أي�ضاً ال�شعب
�أن من �ش�أن اندالع انتفا�ضة فل�سطينية قلب الكثري الفل�سطيني ،الذي يدرك حاجاته جيداً ،وهو غالباً
من املعادالت ،و�إحباط خمططات كثرية ،ت�ستهدف ما احتفظ لنف�سه بتوقيت ينا�سبه هو �أوالً ،قبل �أي
حمور املقاومة.
�أحد �آخر ،التاريخ �شاهد على هذا.
ال�صهاينة �أي�����ض��اً ي��ت��ح��رك��ون ،نتنياهو ي��ق��ر�أ يف
نافذ �أبو ح�سنة
خطابات �شمعون برييز «دول��ة فل�سطينية منزوعة

لـيــبرمـــان يعـود لتـبــني «الـتـرانسفير» عـلـنـــــًا
خ�ل�ال الأي�����ام ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��ا���ض��ي��ة��� ،ص�� ّع��د امل�����س���ؤول��ون
ال�����ص��ه��اي��ن��ة م����ن ه��ج��وم��ه��م ع���ل���ى ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي�ين يف
الأرا�ضي املحتلة عام  ،1948ومثل هذه الأي��ام من �شهر
ني�سان�/أبريل ،ت�شغل م�ساحة وا�سعة يف ذاك��رة ال�شعب
الفل�سطيني ،خالل �صراعه الطويل وامل�ستمر مع الغزاة
ال�صهاينة ،ففي الع�شرين من ني�سان عام  ،1920فجر
الفل�سطينيون هبة مو�سم النبي مو�سى ،املعروفة با�سم
هبة ني�سان ،ويف اخلام�س والع�شرين م��ن ني�سان عام
� ،1936أطلق ال�شعب الفل�سطيني الثورة الفل�سطينية
الكربى ،والتي ا�ستمرت لثالث �سنوات ،واجه فيها الثوار
الفل�سطينيون وال���ع���رب ،ق���وات االح��ت�لال ال�بري��ط��اين
التي دفعت بتعزيزات ع�سكرية �ضخمة �إىل فل�سطني،
والع�صابات ال�صهيونية ،التي تلقت ال�سالح والتدريبات
على يد الربيطانيني ،ويف هذه الثورة �سجل املجاهدون
���ص��ف��ح��ات م�����ش��رق��ة ،وك�����ادت ال���ث���ورة حت��ق��ق ال��ك��ث�ير من
�أهدافها ،لوال الت�آمر الكبري عليها ،وارتباك قواعدها
بعد نفي قياداتها ،و�أ�سباب �أخ��رى ،ويف ني�سان� /أبريل
م��ن ع��ام ثمانية و�أرب��ع�ين ،كانت �أح���داث ك�برى كثرية،
ومنها �سقوط الق�سطل ،وا�ست�شهاد القائد عبد القادر

احل�����س��ي��ن��ي ،وجم�����زرة دي���ر ي��ا���س�ين ،وت�����س��ل��ل ال��ع�����ص��اب��ات
ال�صهيونية �إىل طريق القد�س.
ك��ان��ت ل��ه��ذه الأح�����داث ان��ع��ك��ا���س��ات ك�ب�رى ع��ل��ى م�سار
ال�صراع يف فل�سطني ،دون �أن ينجح ال�صهاينة وحتى اليوم
يف ك�سر �إرادة ال�شعب الفل�سطيني ،ولعل يف هذا ما يف�سر
االع��ت��داءات امل�ستمرة ،على فل�سطينيي الأرا���ض��ي املحتلة
عام ثمانية و�أربعني ،والتهديد باملزيد منها.
يتطلع ال�صهاينة �إىل تهجري �أبناء الأر�ض ،واملتجذرين
فيها ،وق��د ظل ح��زب �صهيوين واح��د على الأق���ل ،يف كل
تركيبة �صهيونية حاكمة ،يعلن جهاراً نهاراً تبنيه م�شروع
اقتالع الفل�سطينيني من �أر�ضهم ،ويف الرتكيبة القائمة،
يتوىل هذا الدور احلزب امل�سمى «�إ�سرائيل بيتنا» ،والذي
يتزعمه الإرهابي «�أفيغدور ليربمان».
ير�أ�س الإرهابي ليربمان ،ما ت�سمى جلنة اخلارجية
والأمن بالكني�ست ،وهو هاجم فل�سطينيي الداخل الذين
رف�ضوا االحتفال مبا ي�سمى «عيد اال�ستقالل» قائالً� :إن
«هذا دليل �آخر يحتم علينا �أن يكونوا جزءاً من �أي اتفاق
مع الفل�سطينيني يف امل�ستقبل».
ت�صريحات «ليربمان» ج��اءت بعدما نظم فل�سطينيو

الأرا�ضي املحتلة عام  ،48م�سرية حق العودة ال�سنوية قرب
مدينة �أم الفحم يف منطقة وادي ع���ارة ،وت��اب��ع الإره��اب��ي
ال�صهيوين« :يجب �إيجاد مكان له�ؤالء النا�س كمواطنني يف
�أرا�ضي ال�سلطة الفل�سطينية ،ولريفعوا علمهم الفل�سطيني
هناك ،ويجب �أن يتلقوا الت�أمني الوطني و�أج��ور البطالة
من ال�سلطة الفل�سطينية» ،وق��ال «ليربمان» �إن «�سيطرة
�أطراف غري �صهيونية على �أرا�ضي النقب واجلليل ،تثبت
�أن اال�ستيطان اليهودي يف ه��ذه املناطق �ضرورة وجودية
وحا�سمة ال�ستمرار وجود �إ�سرائيل».
يكرر «ليربمان» هنا ما قاله �صهاينة كرث من قبله،
وه��م الذين افرت�ضوا �أن �أم��ام الفل�سطيني يف الأرا���ض��ي
املحتلة ع��ام ثمانية و�أرب��ع�ين ،أ�ح��د حلني :إ�م��ا االن��دم��اج
والت�أ�سرل كمهم�شني ،و�إما االقتالع من الأر�ض ،وهو ما
يقاومه ال�شعب الفل�سطيني ،منذ خم�سة و�ستني عاماً.
ومن املقرر �أن تطرح حكومة االحتالل على الكني�ست،
اق�تراح قانون حتت عنوان «قانون ت�سوية توطني البدو
يف النقب ـ قانون برافر بيغن» ،ومبوجبه �سيتم اقتالع
ع�شرات الآالف من املواطنني الفل�سطينيني من �أرا�ضيهم
وهدم العديد من القرى.

وي�������ش���ك���ل ال����ق����ان����ون امل�����ق��ت��رح� ،أداة ب���ي���د احل���ك���وم���ة
ال�صهيونية ،القتالع املواطنني الفل�سطينيني ،من قراهم
وتركيزهم يف جممعات �سكنية ،بهدف ا�ستغالل �أرا�ضيهم،
ولو�ضع �أكرب عدد من الفل�سطينيني ،يف �أقل ما يكون من
الأرا�ضي ،يذكر �أن القانون املقرتح يعرتف ببع�ض القرى
غري املعرتف بها ،ولكن مل يقرر �أي قرى �سيتم االعرتاف
بها.
من جهته ،قال مركز «م�ساواة»� ،إن «منطلق اللجان
املختلفة ال��ت��ي ح����ددت امل�����س��ار ال����ذي ي�شكل �أ���س��ا���س ه��ذا
القانون ،هو �أن �سكان القرى غري املعرتف بها موجودون
ع��ل��ى الأر������ض م��ن دون وج���ه ح���ق ،وم���ن دون �أن يكونوا
�أ�صحابها ،وعليه في�ستوجب طردهم منها».
وق���د وج���ه �أع�����ض��اء «ائ���ت�ل�اف اجل��م��ع��ي��ات ل��ل��م�����س��اواة
والعدالة للبدو» ،ر�سالة �إىل رئي�س حكومة االحتالل؛
بنيامني نتانياهو ،وم��ا ت�سمى وزي���رة ال��ع��دل؛ «ت�سيبي
ليفني» وامل�ست�شار الق�ضائي للحكومة؛ يهودا فاين�شتاين،
ولأع�ضاء «اللجنة الوزارية ل�ش�ؤون الت�شريع» تطالب فيها
بعدم م�صادقة احلكومة على «م��ذك��رة القانون لتنظيم
الإ�سكان البدوي يف النقب».
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األبعاد الوطنية واإلنسانية لتطوير حركة الالجئين
ي���ع���ت�ب�ر ات����ف����اق �أو�����س����ل����و امل����ح����رّك
الرئي�سي النطالق حركة الالجئني يف
الوطن وال�شتات ،كون امل�س�ؤولني عن
هذا االتفاق تخلوا بطريقة �أو ب�أخرى
عن حق عودة الالجئني الفل�سطينيني
�إىل وطنهم املحتل.
وق������د ����ش���ه���دت احل����رك����ة ت���راج���ع���اً
خ�لال ال�سنوات الأخ�ي�رة ،مم��ا يطرح
�����ض����رورة امل�������ش���ارك���ة اجل���م���اه�ي�ري���ة يف
ر�سم ال�سيا�سة اال�سرتاتيجية حلركة
ال�لاج��ئ�ين ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي�ين ل��ت��زخ��ي��م
دوره����ا ،وت��ط��وي��ر حركتها الن�ضالية
وتوا�صلها يف �سبيل حق العودة الذي
ي��ع��ت�بر ال��ع��ام��ل اجل���وه���ري امل���ؤ���س�����س
حل��رك��ة ال�لاج��ئ�ين وه��دف��ه��ا وبالتايل
مربر وجودها.
وت�����ط�����رح ال����ت����ح����دي����ات امل����ت����زاي����دة
وامل�����خ�����اط�����ر ال����ت����ي ت����ه����دد ال��ق�����ض��ي��ة
الفل�سطينية �أهمية االنتقال بن�ضاالت
حركة الالجئني �سواء ببعدها الوطني
امل��ت��م��ث��ل ب���ح���ق ال�����ع�����ودة� ،أو ب��ب��ع��ده��ا
االج��ت��م��اع��ي – االق��ت�����ص��ادي املتمثل
ب�إقرار احلقوق والإن�سانية وتطوير
�أداء الأون��روا وتو�سيع دائرة خدماتها
خ�����ص��و���ص��اً يف ل���ب���ن���ان ،م���ن ن�����ض��االت
ن��خ��ب��وي��ة �إىل ن�������ض���االت ج��م��اه�يري��ة
وا�سعة ومتوا�صلة.
ونظراً لغياب احلقوق الإن�سانية،
�إ�ضافة �إىل حق العودة تت�صدر حركة
الالجئني يف لبنان واج��ه��ة احل�ضور
ال���ع���ام يف ال�������ش���ت���ات ،خ�����ص��و���ص��اً �أن��ه��ا
ت�ضم يف �صفوفها قطاعاً وا�سعاً من
الالجئني الفل�سطينيني ،لذلك ،هي
ح��رك��ة ج��م��اه�يري��ة م��ن ح��ي��ث ال��ه��دف
ال������ذي ه����و ت�����أم��ي�ن امل�����ص��ل��ح��ة ال��ع��ل��ي��ا
جل��م��ه��وره��ا ال�����س��ي��ا���س��ي ال��وط��ن��ي �أي
ح��ق ال��ع��ودة� ،أو امل�صالح االجتماعية

من فعاليات حركة الالجئني يف ذكرى النكبة

االقت�صادية واخلدماتية والأمنية� ،أما ح��ي��ث �إن امل�������ش���روع ال�����س��ائ��د ال يعرب
من حيث الأداء والدور ،فهي ما زالت ع��ن م�����ص��ال��ح ال�لاج��ئ�ين ب��ج��دي��ة ،وال
حركة نخبوية تقت�صر يف �أدائها على يلحظ دوراً مميزا حلركة الالجئني
بع�ض الهيئات وامل�ؤ�س�سات� ،إن حل هذا يف ال��ن�����ض��ال ال��وط��ن��ي ،ل��ك��ن ال�صحيح
التناق�ض هو املهمة الأ�سا�سية لتحقيق �أي�ضاً �أن �إحجام حركة الالجئني عن
�إجن���ازات نوعية يف امللفات املطروحة امل��ب��ادرة باتخاذ دوره��ا امل�شارك ب�صنع
�أم��ام حركة الالجئني الفل�سطينيني ال��ق��رار ال�سيا�سي من خ�لال ال�ضغط
يف لبنان.
اجل���م���اه�ي�ري ،ي��ل��ع��ب دوراً يف إ�م����داد
����ص���ح���ي���ح� ،أن �أ�����س����ب����اب����اً ح��ق��ي��ق��ي��ة احل��ي��اة للم�شروع ال�سيا�سي ال�سائد
رئي�سية لها عالقة بامل�شروع ال�سيا�سي و�إط���ال���ة �أم����د االن��ق�����س��ام ع��ل��ى ح�ساب
ال�������س���ائ���د امل���ع���ت���ن���ق م����ن ق���ب���ل ال���ق���وى امل�شروع الوطني اجلامع واملوّحد.
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة وال�������س���ل���ط���وي���ة ���ص��اح��ب��ة
�إن الأ���س��ب��اب احلقيقية واملعاجلة
ال�����ق�����رار ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ت���ل���ع���ب دوراً اجل���دي���ة ل��ت��ط��وي��ر ح���رك���ة ال�لاج��ئ�ين
معيقاً أ�م��ام تطوير حركة الالجئني ومغادرة موقع االنتظار ملا �ست�سفر عنه
بحكم التناق�ض الن�سبي للم�صالح ،مفاو�ضات امل�صاحلة ،يتطلب املبادرة

ل��و���ض��ع اجل��م��ي��ع م���ن ف�����ص��ائ��ل وق���وى
ونخب جمتمعية خمتلفة �أمام حتدي
بناء نظام جمتمعي لالجئني يف لبنان
ي�����س��ت��ج��ي��ب ل��واق��ع��ه��م واح��ت��ي��اج��ات��ه��م
وم�صاحلهم وتطلعاتهم� ،إن القتال
م��ن أ�ج���ل إ�ق����رار احل��ق��وق الإن�����س��ان��ي��ة،
يجب �أن تخرج من دائرة كونها ورقة
ا�ستخدامية يف ي��د ال��ق��ي��ادة الر�سمية
الفل�سطينية� ،إىل كونها حاجة ملحة
مل��ج��ت��م��ع ال�لاج��ئ�ين يف ل��ب��ن��ان ،وه���ذا
يتطلب من كافة الهيئات املجتمعية
القائمة على �أ�سا�س امل�شاركة ال�سيا�سية
ال��ف�����ص��ائ��ل��ي ،واالن����ط��ل�اق م���ن واق���ع
ت�شكيلها املو�ضوعي ،ومن واقع حتديد
مهماتها ومراقبة �أعمالها احل�صرية

للف�صائل ،واالرتقاء بحركة الالجئني
م�����ن ح����رك����ة ن���خ���ب���وي���ة �إىل ح���رك���ة
جماهريية.
�إن االرت����ق����اء ب��ح��رك��ة ال�لاج��ئ�ين
ن��ح��و ح��رك��ة ج��م��اه�يري��ة دميقراطية
م����ن ح���ي���ث ال�������دور والأداء ي��ت��ط��ل��ب
اع��ت��م��اد م��ف��ه��وم ال�����ش��راك��ة ال�شعبية
ال ال���ف�������ص���ائ���ي���ل���ي���ة� ،أ�����س����ا�����س����اً ل��ب��ن��اء
ه���ي���ئ���ات امل��ج��ت��م��ع امل���ح���ل���ي ل�لاج��ئ�ين
الفل�سطينيني ،وه��ذا ال ميكن �أن يتم
�إال من خالل اعتماد حركة الالجئني
ال ال���ق���ي���ادة ال��ف�����ص��ائ��ل��ي��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة
امل��رج��ع��ي��ة ال��رق��اب��ي��ة ل��ك��اف��ة ال��ه��ي��ئ��ات
املجتمعية� ،سواء من حيث ت�شكيلها،
�أو م��ن حيث حت��دي��د مهماتها (وف��ق
�أول���وي���ات احل���اج���ة) وم��راق��ب��ة دوره���ا
و�شفافية عملها.
�إن ط��رح ف��ك��رة انتخابات الهيئات
�لا ع��ن ف��ك��رة التعيني
املجتمعية ب��دي ً
الف�صائلي �سيحوِّل هذه الهيئات من
هيئات ا�ستخدامية �إىل هيئات قيادية
جم��ت��م��ع��ي��ة ي��ت��ط��ل��ب��ه��ا واق�����ع امل��ج��ت��م��ع
وحاجاته املو�ضوعية.
�إن طرح فكرة االنتخابات من فكرة
ن��خ��ب��ة �إىل ف��ك��رة ���ش��ع��ب��ي��ة ،واالن��ت��ق��ال
بعدها �إىل حيز التطبيق امليداين ،هي
اخلطوات امللمو�سة ال�ستنها�ض حركة
ال�لاج��ئ�ين ،لأن��ه��ا وح��ده��ا ت�ستجيب
للحق الإن�����س��اين ال��ف��ردي يف امل�شاركة
املجتمعية ،انطالقاً م��ن تطوير دور
ال��ف��رد يف ال�����ش���أن ال��ع��ام� ،أي املجتمع،
وت�����س��ت��ج��ي��ب ل�������ض���رورات جم��ت��م��ع��ي��ة،
وتوقف بحدود معينة نزيف وخ�سارة
طاقات ال�شباب الفل�سطيني بالهجرة
امل�ستمرة.

�سامر ال�سيالوي

الدولة الفلسطينية ..والصراع القانوني مع العدو الصهيوني
وذكرت امل�ؤ�س�سات الفاعلة يف االئتالف ،وهي منظمات حقوقية� ،أن �إج��راءات التخطيط التي
�ستجري مبوجب اقرتاح القانون �ست�ؤدي �إىل اقتالع وتهجري ق�سري لع�شرات القرى وع�شرات �آالف
«ال�سكان البدو» و�سلب �أمالكهم وحقوقهم التاريخية يف الأر�ض« ،ما �سيدفع ب�آالف العائالت �إىل
م�ستقبل مل�ؤه الفقر والبطالة وهدم احلياة االجتماعية والن�سيج االجتماعي».
و�أ�ضافت املنظمات �أن املحاوالت امل�ستمرة من جانب ممثلي ال�سكان يف هذه القرى لل�شروع يف
حوار مع احلكومة حول هذه املخططات قوبلت بالرف�ض ،وذكرت �أن القانون وال�سيا�سة املنبثقة
عنه ،مبنية على افرتا�ض خاطئ يرى «بال�سكان العرب البدو» «غزاة» ،ويتجاهل حقيقة �أن غالبية
القرى قائمة يف مكانها احلايل قبل قيام «دولة �إ�سرائيل» ،بينما قرى �أخرى �أقيمت بعد �أن نقلت
�سلطات احلكم الع�سكري ال�سكان �إليها من قراهم الأ�صلية.
و���ش��ددت املنظمات على �أن احل��ل ال��ع��ادل والقابل للتطبيق على �أر����ض ال��واق��ع يعني قبل كل
�شيء االعرتاف ب�أن العرب البدو يف القرى غري املعرتف بها هم مواطنون مت�ساوُو احلقوق ،و�أنه
يجب االعرتاف بالقرى غري املعرتف بها وتخطيطها مبوجب معايري تخطيط مت�ساوية ،كذلك
االعرتاف بحق امللكية الكاملة للمجتمع البدوي على �أرا�ضيه.
الفل�سطينيون يف ال��ق��رى البدوية يتم�سكون ب�أر�ضهم وق��راه��م ،رغ��م عمليات ال��ه��دم املتكرر
لها ،على غ��رار ما حدث يف قرية «العراقيب» التي جرى هدمها ع�شرات امل��رات ،وك��ان املواطنون
الفل�سطينيون ي�صرون على �إع���ادة بنائها يف ك��ل م��رة ،مثل ه��ذا ال�سلوك ه��و م��ا يزعج ليربمان
وال�صهاينة امل�صرين على اقتالع الفل�سطينيني من �أر�ضهم.

عبد الرحمن نا�صر

ب��ع��د ح�����ص��ول فل�سطني ع��ل��ى االع��ت��راف ب��ه��ا ك��دول��ة غري
ع�ضو يف الأمم املتحدة (ع�ضوية م��راق��ب) ،م��ا زال��ت القوى
الفل�سطينية امل�سيطرة على ال�سلطات تراوح مكانها يف املعركة
القانونية عند نقطة اجلمود ال�سلبي.
�إن طروحات كثرية من املخت�صني وخرباء القانون الدويل،
قد و�ضعت وتو�سعت يف ن�شر املعلومات وامل��ق��االت والدرا�سات
حول الآف��اق الوا�سعة التي تفتحها ال�شرعية الدولية للقيادة
الفل�سطينية ،لفتح جبهة ال�صراع القانوين لتكري�س حقوق
ال�شعب الفل�سطيني املهدورة ،وهذا ما حمل قيادة رام اهلل ،بعد
النجاح الأممي �أن تكلف جلنة قانونيني و�سيا�سيني خمت�صني
ل��و���ض��ع خ��ط��ة الأول����وي����ات والأوق������ات ل��ط��ل��ب ع�����ض��وي��ة هيئات
ووك���االت منبثقة عن الأمم املتحدة ،خ�صو�صاً الأك�ثر فائدة
ب�شكل مبا�شر لن�ضال م��ن من��ط املحكمة اجلنائية الدولية،
وحمكمة ال��ع��دل ال��دول��ي��ة قبل االل��ت��ح��اق مبنظمة ال��ط�يران
العاملية مثالً ،رغم ذلك غابت املعطيات عن �أعمالها ،ومل يعد
يطرح هذا املو�ضوع يف الأو�ساط القيادية ،وغلب على العديد
من اال�ستخال�صات �أن التداخالت ال�سيا�سية يف االت�صاالت
الأمريكية هي ال�سبب ،واحتماالت �أن حت��رك زي��ارة الرئي�س
الأمريكي ب��اراك �أوباما لتحريك أ�م��ور التفاو�ض هو ال�سبب،

كما كان وراء ت�أخري تقدمي الطلب الفل�سطيني يف اجلمعية
العامة ،وعاقب الفل�سطينيني لأنهم جنحوا يف حتديهم..
قبل زي��ارة �أوب��ام��ا الأخ�يرة �إىل الأرا���ض��ي املحتلة و�أرا�ضي
ال�سلطة الفل�سطينية ،ويف ب��داي��ة ���ش��ب��اط (ف�ب�راي���ر) ،2013
ناق�ش جمل�س الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان تقريراً ن�شره يف
جنيف ليُناق�ش يف � 18آذار ،بح�ضور  47دول��ة ع�ضواً دائماً يف
ه��ذا املجل�س ال��دويل ،ق��دم انتقادات جوهرية ح��ول خمالفات
اال�ستعمار اال�ستيطاين «الإ�سرائيلي» للقد�س و�أرا�ضي ال�ضفة
الفل�سطينية ،ودعا لإخراج امل�ستوطنني جميعاً وب�شكل فوري.
طبعاً رحبت القيادة الفل�سطينية بالتقرير ونتائجه ..ولكن
هذا يعيدنا �إىل ال�س�ؤال الأ�سا�س :ملاذا ال تبادر هذه القيادة �إىل
توقيع املعاهدات الدولية ،واالنت�ساب �إىل الهيئات املنبثقة عن
الأمم املتحدة ،وفقاً لل�شروط والأ�صول القانونية ،كي تكون
ع�ضواً م�شاركاً يف تقدمي الطلبات واالقرتاحات وال�شكاوى وفقاً
للقانون الدويل ،ومطاردة امل�س�ؤولني ال�سيا�سيني والع�سكريني
يف الكيان ال�صهيوين وحما�سبتهم على جرائمهم؟
�إن ت�أخري كل خطوة ممكنة ل�صالح الق�ضية الفل�سطينية
بت�شعباتها ،ي�ضيّع فر�صة على طريق دحر العدوان ال�صهيوين
امل�ستمر مبمار�ساته وجتاوزاته الهمجية دون رادع.
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مــلــــف الـعـــدد

ضــلوع المخــابرات التركيــة في اخ
منذ األشهر األولى
الختطافهم ،اقترن اسم
تركيا بقضية الزوار
اللبنانيين الذين تم
اختطافهم في سورية،
واليوم بعد مرور  11شهرًا
على غيابهم ،يجزم أهالي
المخطوفين أن لتركيا الدور
األبرز واألكثر تأثيرًا في
عرقلة عملية اإلفراج عن
ويحملون المخابرات
ّ
ذويهم،
التركية المسؤولية المباشرة
عما جرى ،كونهم يملكون
أكثر من دليل على تورّ طها
في احتجاز اللبنانيين،
وتأمين الغطاء لخاطفيهم
في الدرجة األولى.
م �ق��اب��ل رواي � � ��ة الأه � � � ��ايل ،ي�ت�ح� ّف��ظ
امل�س�ؤولون اللبنانيون ع��ن الإ� �ش��ارة �إىل
ت��ورط تركيا يف الق�ضية� ،إال �أن الالفت
�أن االت�صاالت والتحركات التي با�شرها
امل���س��ؤول��ون اللبنانيون يف �إط��ار اجلهود
�ف ��راج ع��ن ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ،مل
امل �ب��ذول��ة ل ل� إ
تن�شط �إال على خط ب�يروت � -أنقرة ،ما
ي�ط��رح م��زي��داً م��ن ع�لام��ات اال�ستفهام
ح��ول عالقة تركيا بعملية االختطاف،
�أو ب��الأح��رى م��ا يكاد يجزم ب ��أن خيوط
اللعبة تتجمع بيد تركيا ولي�س �أي طرف
�آخ��ر ،ال �سيما �أن اخلاطفني املزعومني
«ي �� �س��رح��ون ومي ��رح ��ون» ع �ل��ى احل ��دود
م��ع ت��رك�ي��ا وداخ� ��ل الأرا�� �ض ��ي ال�ترك�ي��ة،
ويح�صلون على ال��دع��م امل��ادي واملعنوي
من �أنقرة.
ق ��رائ ��ن ع� ��دة ا� �س �ت �ن��د إ�ل �ي �ه��ا أ�ه� ��ايل
امل �خ �ط��وف�ين الع �ت �ب��ار ت��رك �ي��ا امل �� �س ��ؤول
ال��رئ�ي���س��ي ع��ن ع�م�ل�ي��ة اخل �ط��ف ،ول�ع��ل
الإ�� �ش ��ارة الأوىل تكمن يف ت� �وليّ أ�ن�ق��رة
عملية الإفراج عن اثنني من املخطوفني
«ك �ب��ادرة ح�سن ن�ي��ة» ،وم��ا أ�ظ�ه��رت��ه من
�سطوة و«مونة» على اخلاطفني ،ال �سيما
�أب ��و إ�ب��راه �ي��م ال ��ذي ي �ت��وارى ال �ي��وم عن
الأنظار يف الداخل الرتكي ،بح�سب �أكرث
من م�صدر.
ومن اخليوط التي تدل على تورط
املخابرات الرتكية ،ما �أدىل به املخطوف
ال��ذي مت الإف ��راج عنه عو�ض إ�ب��راه�ي��م،
م��ن أ�ن� ��ه ��ش�ه��د ع �ل��ى ت � ��ورّط امل �خ��اب��رات
ال�ترك�ي��ة يف امل�ل��ف ،ال �سيما أ�ن�ه��ا منعت
�سعيد ب�ي�ت�م��وين (م �� �ص �وّر ق�ن��اة ال � �ـ«�أل.
بي�.سي») من ت�صويره واحلديث معه،
وك��ان��ت تفر�ض �أوام��ره��ا على اجلميع،
مبا يف ذل��ك اخلاطفون ،وي�شري �إىل �أن
«املع�سكر اخلا�ص باخلاطفني كان بعيداً
عن احل��دود الرتكية  10أ�م�ت��ار ،كما �أن
ه �ن��اك خ �ط �اً ع���س�ك��ري�اً ب�ي�ن اخل��اط�ف�ين
والأت � � ��راك ي �خ��ول ال �ط��رف�ين ال��دخ��ول
واخل ��روج م��ن دون �أي �أوراق ر�سمية»،
و� �ش��دد ع�ل��ى �أن «ال�ل�ع�ب��ة ب��ات��ت يف أ�ي��دي

الأتراك يف الدرجة الأوىل» ،الفتاً �إىل �أن
«ال�شباب يف آ�خ��ر مرة و�صلتنا معلومات
عنهم ك��ان��وا أ���ص�ب�ح��وا يف ق��ري��ة �سالمة
الواقعة على احلدود الرتكية».
وع��ن ال�شيخ منري ال��ذي طفا ا�سمه
يف الق�ضية ،ي�شري عو�ض إ�ب��راه�ي��م �إىل
�أن «ال���ش�ي��خ م�ن�ير ه��و أ�ح ��د امل�ف��او��ض�ين
الرئي�سيني ،و�أي مفاو�ضات ح�صلت حتى
ي��وم كنت أ�� �س�يراً ك��ان��ت ت�ستدعي توجه
ال�شيخ منري �إىل تركيا ل�ق�ي��ادت�ه��ا» ،ما
يعني �أن تركيا ه��ي �صاحبة ال �ق��رار يف
امللف.
ك��ذل��ك ي �ت��وق��ف أ�ه � ��ايل امل�خ�ط��وف�ين
ع �ن ��د ق �� �ص��ة ه � ��رب امل� �خ� �ط ��وف ع �ب��ا���س
��ش�ع�ي��ب م��ن م �ك��ان اخ �ت �ط��اف��ه ،ومت� ّك�ن��ه
م��ن دخ ��ول الأرا�� �ض ��ي ال�ترك �ي��ة �إىل �أن
و�صل �إىل مدينة عنتاب ،وي�شريون يف
ه��ذا الإط��ار �إىل « أ�ن�ن��ا كنا نتوا�صل معه
حلظة بلحظة ،عرب جهاز خلوي متكن
م��ن ت�ه��ري�ب��ه م �ع��ه ،ك�ن��ا ن���س�م��ع أ�� �ص��وات
ال��ر� �ص��ا���ص ح��ول��ه ،ق ��ال احل� ��اج ع�ب��ا���س
إ�ن�ه��ا تطلق م��ن قبل اخل��اط�ف�ين الذين
مل يتمكنوا حينها من حتديد مكانه»،
عندما و�صل احلاج عبا�س �إىل الأرا�ضي
الرتكية �سارع �شقيقه لالت�صال بوزير
اخلارجية عدنان من�صور ،الذي �أجرى
ات�صا ًال بالقن�صل اللبناين يف تركيا هاين
�شميطلي ط��ال�ب�اً االه�ت�م��ام ب��امل��و��ض��وع..
�شميطلي ات�صل ب�شعيب ،وع��اد بعدها
لين�سّ ق مع املخابرات الرتكية للم�ساعدة
على توفري خمرج آ�م��ن له ،فكان �أن مت
إ�ل �ق��اء ال�ق�ب����ض ع�ل�ي��ه جم� ��دداً م��ن قبَل
اخل��اط�ف�ين ،وي�ج��زم الأه ��ايل �أن «مكان
احل��اج عبا�س مل يتم حتديده بدقة �إال
بعد ما ح�صل جهاز املخابرات الرتكية

فيديو ت�صور �سيارات تابعة للخاطفني،
تتجول يف �أنحاء تركيا ،م��اذا يعني هذا
الأم� ��ر؟ و�أب ��و �إب��راه �ي��م؛ زع�ي��م ع�صابة
اخلطف ،متّت معاجلته يف م�ست�شفيات

على رقمه من خالل القن�صل اللبناين»،
بح�سب �شقيق �شعيب.
وي�شدد الأهايل على «وجود معلومات
م�ؤكدة لدينا ،لن نك�شف عن م�صادرها
يف ال ��وق ��ت ال ��راه ��ن� ،إال �إذا ا��س�ت�م��رت
الدولة الرتكية يف التمل�ص من حتمل
امل�س�ؤولية».
لكن ثمة «�أدلة» ،وفق دانيال �شعيب؛
�شقيق املخطوف عبا�س �شعيب ،ي�ستطيع
الأه� ��ايل ال�ك���ش��ف ع�ن�ه��ا ،وط��رح�ه��ا على
ال ��ر�أي ال �ع��ام ال�ترك��ي« :ل��دي�ن��ا �أ��ش��رط��ة

تركية ،وماذا يعني �أن تعرتف اجلمارك
ال�ترك�ي��ة ب�خ�ت��م ع��ا��ص�ف��ة ال���ش�م��ال على
جوازات ال�سفر»؟
ان �ط�ل�اق �اً م ��ن ذل� ��ك ،ي�ع�ت�بر �أه ��ايل
امل �خ �ط��وف�ين �أن «ت��رك �ي��ا ه ��ي امل �� �س ��ؤول
الأ� �س��ا���س ،ون�ق�ط��ة ع�ل��ى ال���س�ط��ر ،نحن
اج �ت��زن��ا م��رح�ل��ة ال�ن�ق��ا���ش يف � �ش ��أن من
يتحمل امل �� �س ��ؤول �ي��ة ،ن�ح��ن الآن نبحث
يف ��س�ب��ل ال �� �ض �غ��ط» ،وي �ق��ول ��ش�ع�ي��ب �إن
«املطلب الأ�سا�س ال��ذي ن��ري��ده ،يف حال
ال ع��دم توجهنا �إىل املطار،
يريدون فع ً

هو �أن يت�صل رئي�س اجلمهورية مي�شال
��س�ل�ي�م��ان ب��ال���س�ف�ير ال�ت�رك��ي يف ل�ب�ن��ان،
وي ��وجّ ��ه �إل �ي��ه ر� �س��ال��ة � �ش��دي��دة اللهجة
ب�ضرورة حل امللف».

وي �ه��دد الأه � ��ايل ال �ي��وم بالت�صعيد
ب� �ع ��دم ��ا �� �ض ��اق ��وا ذرع � � � �اً م� ��ن ت �ق��اع ����س
تو�صلهم �إىل نتيجة،
امل�س�ؤولني وع��دم ّ
وب�ع��دم��ا �سحبت أ�ك�ث�ر م��ن ج�ه��ة يدها

الــجــــالـيــــة الـتـركـيــــة
بعد قرار الأهايل بالتظاهر �ضد امل�صالح الرتكية ،والدعوة �إىل مقاطعة الب�ضائع الرتكية،
يبدو �أن تركيا مل تقف مكتوفة الأيدي ،حيث �صدر بيان جلاليتها يف لبنان جاء فيه« :يف الأيام
القليلة املا�ضية لوحظ تهجم غري م�سبوق من قبل عدد من �أهايل املخطوفني اللبنانيني الت�سعة
يف منطقة �أعزاز يف �شمال �سورية ،على امل�صالح والتمثيليات الرتكية يف لبنان».
و�أ�شار البيان �إىل �أن «�أك�ثر ما �أث��ر يف نفو�س �أف��راد اجلالية الرتكية يف لبنان ،التهجم
والتهديد والوعيد الذي وجهه عدد من �أهايل املخطوفني �إىل كل تركي موجود على الأرا�ضي
اللبنانية» ،م�ؤكد ًا «عمق و�صالبة الأخوة واملحبة بني ال�شعبني ال�شقيقني اللبناين والرتكي».
وا�ستنكرت اجلالية الرتكية «كل �أعمال اخلطف التي طالت عدد ًا من املواطنني اللبنانيني
يف �سورية» ،م�ؤكدة «ت�أييدها لكل امل�ساعي لإطالق �سراح املخطوفني».
و�إذ رف�ضت «حتميل تركيا م�س�ؤولية اخلطف» ،وحمّلت «الدولة اللبنانية م�س�ؤولية التعر�ض
لأي مواطن تركي على الأرا�ضي اللبنانية»� ،أعلنت اجلالية الرتكية �أنها «لن تبقى �صامتة �أمام
التعر�ض لكرامتها وتهديد حياة �أفرادها» ،م�شرية �إىل �أنها «حتتفظ بحقها بالرد وتنظيم
املنا�سبي».
نْ
اعت�صامات م�ساندة للم�ؤ�س�سات وامل�صالح الرتكية يف لبنان يف املكان والزمان
و�أك��دت اجلالية �أن «الدولة الرتكية كررت يف منا�سبات عدة� ،أن املخطوفني اللبنانيني
خطفوا يف الأرا�ضي ال�سورية ،وهم موجودون عليها حالياً ،وال �سلطة للحكومة الرتكية يف
الداخل ال�سوري» ،م�شددة على «�أن ال عالقة ال من قريب وال من بعيد للدولة الرتكية بعملية
اخلطف» ،ورف�ضت «حتميل تركيا م�س�ؤولية اخلطف» ،م�ؤكدة يف الوقت نف�سه �أن «اتهام �أهايل
املخطوفني الباطل لرتكيا بخطف �أبنائهم �أو حماية املجموعة اخلاطفة ،ال يربر تهديد حياة
وكرامة امل�صالح و�أفراد اجلالية الرتكية».
و�شكرت اجلالية «كل لبناين رف�ض التهجم والتعر�ض للم�صالح الرتكية يف لبنان» ،يف اجلهة
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ّ
خــتــطــاف الــزوار اللبــنانيــين
انفراجات
قــريـبـــة

قـرصـنـــة
إلكترونية

�أعلن م�س�ؤول الإعالم
يف «لواء عا�صفة ال�شمال»
يف �أع � � � � � ��زاز� ،أن «م �ل��ف
امل� �خ� �ط ��وف�ي�ن ال �ت �� �س �ع��ة
� �س �ي �� �ش �ه��د ان � �ف� ��راج� ��ات
إ�ي �ج��اب �ي��ة م �ه �م��ة خ�ل�ال
الأي� ��ام ال�ع���ش��رة املقبلة»،
م �� �ش�يراً �إىل أ�ن ��ه «�سيتم
ت �ق��دمي الئ �ح��ة ب � أ�� �س �م��اء
ع � �� � �ش� ��رات ال � �� � �س� ��وري� ��ات
امل � �ع � �ت � �ق�ل��ات م� � ��ن ق �ب��ل
النظام ال�سوري ملبادلتهن
ع�بر ج�ه��ات و��س�ي�ط��ة مع
املخطوفني اللبنانيني»،
ورد ال� �ت� � أ�خ�ي�ر يف ذل ��ك
�إىل «ظ� ��روف ال �ق �ت��ال يف
منطقة أ�ع��زاز التي كانت
�صعبة».

يف الآون ��ة الأخ�ي�رة ،وبعد
ت�صعيد الأهايل لتحركاتهم،
متّت قر�صنة عدد من املواقع
ال�ترك �ي��ة ،ح�ي��ث ُك �ت��ب عليها
�� �ش� �ع ��ارات ت �ط��ال��ب ب� ��إط�ل�اق
�سراح املخطوفني اللبنانيني
يف �أع � � � ��زاز ،ومم� ��ا ج� ��اء ع�ل��ى
امل � ��واق � ��ع امل �ق ��ر� �ص �ن ��ة�« :إىل
احلكومة العثمانية يف تركيا،
ي �ج ��ب حت ��ري ��ر امل �خ �ت �ط �ف�ين
ال� �ل� �ب� �ن ��ان� �ي�ي�ن ع � �ل� ��ى أ�ي � � ��دي
امل�خ��اب��رات الرتكية يف �أع��زاز
ال���س��وري��ة ف� ��وراً� ،أو �ست�صبح
جميع املواقع الرتكية هدفاً
م�شروعاً للقر�صنة» ،علماً �أن
أ�ه��ايل املخطوفني مل يتبنوا
عمليات القر�صنة ،بل تبناها
نا�شط �إلكرتوين لبناين.

�ف � ��راج ع��ن
م� ��ن م� �ل ��ف ال ��و�� �س ��اط ��ة ل �ل � إ
املخطوفني ،ويف طليعتهم النائب �سعد
احلريري ،ال��ذي ف�شل يف �أك�ثر من مرة
ل�ه��ايل ب� إ�ط�لاق �سراح
بتحقيق وع��ده ل� أ

ذوي �ه��م ح�ت��ى ب�ع��دم��ا ح�ط��ت ط��ائ��رت��ه يف
ال عن
م�ط��ار تركيا لتعود خ��ائ�ب��ة ،ف�ض ً
النائب عقاب �صقر ال��ذي �أنهى تدخله
يف ال�ق���ض�ي��ة ب �ع��د ت ��و ّرط ��ه ب�ـ«ف���ض�ي�ح��ة

الت�سجيالت ال�صوتية» ،وم��ا ت��ردّد عن
مزاعم ا�ستيالئه على أ�م��وال كان يجب
�أن يو�صلها للخاطفني لإط�ل�اق �سراح
اللبنانيني.
امل�صالح الرتكية

املقابلة ،رف�ض ال�شيخ عبا�س زغيب؛ املكلف من املجل�س الإ�سالمي ال�شيعي الأعلى مبتابعة
هذه الق�ضية ،البيان الذي قيل �إنه �صادر عن اجلالية الرتكية يف هذا ال�سياق ،و�شدد
ال�شيخ زغيب على �أن املطلوب من اجلالية الرتكية ،بدل تهديد الأهايل ،ال�ضغط على
حكومتها من �أجل حل هذه الق�ضية ،وي�ؤكد �أن من غري املمكن لوم الأهايل على �أي حترك
يقومون به ،بعد �أن �أعطوا الكثري من الفر�ص من �أجل احلل على مدى ما يقارب العام.
ويعترب ال�شيخ زغيب �أن البيان ال�صادر هو لعبة ا�ستخباراتية ال �أكرث ،ويرى �أن على
اجلالية الرتكية واجب احرتام البلد املوجودة فيه ،وي�ؤكد �أنها ال ت�ستطيع �أن حتدد لأبناء
هذا البلد التحركات التي ي�ستطيعون القيام بها ،وي�ستغرب كيف �أن الدولة اللبنانية مل
ت�سارع �إىل ا�ستدعاء ال�سفري الرتكي بعد كل ما يجري ،ويحذر من وقوع �صدامات يف حال
قرر من �أ�صدر هذا البيان ا�ستغالل اجلالية الرتكية ،وي�شدد على �أن الأهايل ال يريدون
ب�أي �شكل من الأ�شكال ال�ضرر باال�ستقرار اللبناين ،لكن رغم هذه التهديدات لي�س هناك
من م�ؤ�شر على �أن حتركات الأهايل �ستتوقف يف الأيام القليلة املقبلة قبل عودة ذويهم،
خ�صو�ص ًا مع اقرتاب دخول هذه الق�ضية عامها الثاين ،فهم يعتربون �أنهم �أعطوا الكثري
من الفر�ص من �أجل حل هذه الق�ضية عرب الأطر الر�سمية من دون طائل.
من جهته ،اعترب وزير الداخلية يف حكومة ت�صريف الأعمال؛ مروان �شربل� ،أن «ما
يقوم به �أهايل املخطوفني من تظاهرات ،هو تعبري دميقراطي لإي�صال �صوتهم ،علم ًا
�أن �صوتهم مل يخب مرة ،وقمنا بجهود جبارة ،و�أ�صبنا بخيبات �أمل ،وهذا ما �أزعجني
�شخ�صياً» ،الفت ًا �إىل �أن «الأهايل مل يقطعوا الطرقات لأنهم يعرفون �أن هذه الأ�ساليب
تنعك�س �سلب ًا عليهم ،وهم يتظاهرون كما يف البلدان املتح�ضرة للتعبري عن ما يخاجلهم
من م�شاعر جتاه �أن�سبائهم».

�إذاً ،ب�ع��د ان �ت �ظ��ار دام �أ� �ش �ه��راً ،ق��ررت
العائالت الت�سعة عدم ال�سكوت عن غياب
�أفرادها لفرتة �أطول ،وجل�أت �إىل ت�صعيد
حت��رك��ات�ه��ا وخ �ط��اب �ه��ا ..ال��وج �ه��ة الأوىل
كانت ب��اجت��اه امل�صالح الرتكية يف لبنان،
حيث اعت�صم الأه��ايل �أخ�يراً أ�م��ام مكاتب
اخلطوط اجلوية الرتكية و�سط بريوت،
و�أعلنوا عن مقاطعة الب�ضائع الرتكية،
و�إن ك��ان��ت اخل �ط ��وة رم ��زي ��ة ول ��ن ت ��ؤث��ر
على االقت�صاد ال�ترك��ي .الأه ��ايل الذين
لا
أ���ض�ن��اه��م ت�ع��ب االن�ت�ظ��ار مل ي ��روا ب��دي� ً
عن اال�ستهتار احلا�صل يف ق�ضيتهم �سوى
الت�صعيد ب��اجت��اه ت��رك�ي��ا ك�م���ص��ال��ح ،من
خالل اعت�صامات �سلمية �أقيمت و�ستقام
أ�م��ام �ه��ا ،وم ��ن خ�ل�ال رف ��ع دع� ��وى ل��دى
م�ف��و��ض�ي��ة ح �ق��وق الإن �� �س��ان يف �أوروب � ��ا يف
ظ��ل وج��ود وث��ائ��ق تدين ال��دول��ة الرتكية
بالتورط يف ق�ضية املخطوفني اللبنانيني،
ال عن التهديد ب�إقفال املطار نف�سه،
ف�ض ً
ولي�س طريق املطار كما جرت العادة.
و أ�ك� ��د دان �ي ��ال ��ش�ع�ي��ب يف ك�ل�م��ة با�سم
الأه��ايل� ،أن املخطوفني «موجودون لدى
املخابرات الرتكية» ،م�شدداً على ا�ستمرار
الأه� � � ��ايل يف حت��رك��ات �ه��م ال� �ت ��ي ��س�ت�ك��ون

«ت�صاعدية» ،وق��ال« :لدينا مطلب واحد
لعدم ال�ن��زول �إىل طريق امل�ط��ار ،وه��و �أن
يت�صل رئي�س اجلمهورية مي�شال �سليمان
بال�سفري الرتكي؛ �إينان �أوزيلديز ،ويوجه
له ر�سالة �شديدة اللهجة ب�ضرورة حل هذا
امللف» ،م�ضيفاً «نحن �سن�أخذ مطلبنا ولو
ب��ال�ق��وة ،والت�صعيد م�ستمر �إىل �أب�ع��د ما
ميكن �أن تتخيلوا».
ون �ف��ى �أن ت �ك��ون �أي ج �ه��ة ح��زب �ي��ة �أو
�سيا�سية داعمة لتحركات الأه��ايل ،داعياً
�إىل ال �ت��دق �ي��ق يف ه ��وي ��ات امل �� �ش��ارك�ي�ن يف
التحركات ،لأنهم من �أق��ارب املخطوفني
ح�صراً.
و�أ� �ش��ار �أح��د الأه ��ايل �إىل �أن امل�خ��اب��رات
الرتكية هي من تتابع مو�ضوع املخطوفني،
وق��د �سلم الإره��اب �ي��ون ال���س��وري��ون ال�شباب
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين �إىل امل �خ��اب��رات ال�ترك �ي��ة منذ
اختطافهم ،ومن �أعطى املعلومات للجماعات
الإرهابية عن الزوار اللبنانيني هم الأتراك،
حيث �إن احلملة مرت برتكيا قبل و�صولها
�إىل حلب ،وكانت الأوامر الرتكية قد و�صلت
�إىل اخلاطفني ب ��أن يوقفوا ال�شباب ،وذلك
م��ن �أج ��ل �أن ال ت �ق��وم امل �خ��اب��رات ال�ترك�ي��ة
بنف�سها بهذا العمل ،حتى ال تتعر�ض حلملة
عاملية �ضدها ،لكن امل�صالح الرتكية وا�ضحة،
و�أول �ه��ا رغبتها يف �إث� ��ارة الفتنة يف لبنان،
وت�أجيج الو�ضع يف �سورية.
وت���س��اءل الأه� ��ايل ع��ن �سبب امتناع
رئي�س اجلمهورية مي�شال �سليمان عن
ا� �س �ت��دع��اء ال���س�ف�ير ال�ت�رك��ي يف ل�ب�ن��ان،
وت��وج �ي��ه ر� �س��ال��ة � �ش��دي��دة ال �ل �ه �ج��ة له

ب� ��� �ض ��رورة ال �� �ض �غ��ط ع �ل��ى اخل��اط �ف�ين
لإطالق �سراح اللبنانيني.
وفيما كان �أه��ايل املخطوفني ينهون
أ�ح��د اعت�صاماتهم �أخ�ي�راً ،تعرّ�ض عدد
م��ن امل��واق��ع ال�ترك�ي��ة لعملية قر�صنة،
ح �ي��ث ك �ت �ب��ت ع �ل �ي �ه��ا �� �ش� �ع ��ارات ت�ط��ال��ب
ب�إطالق �سراح املخطوفني اللبنانيني.
يف ال � ��واق � ��ع ،م �ه �م��ا ح� ��اول� ��ت ت��رك �ي��ا
ال�ت�م� ّل����ص م��ن امل���س��ؤول�ي��ة ،وال �ت��ذرع ب ��أن
اخلاطفني �سوريون ولي�سوا �أتراكاً ،ف�إنها
م�ت��ورط��ة ب� أ�ك�ثر م��ن ط��ري�ق��ة .يف ال�ب��دء،
حتت�ضن تركيا املعار�ضة ال�سورية ،التي
خطف �أح��د ف�صائلها ال��زوار اللبنانيني،
وه��ي تتقاع�س ع��ن ال���ض�غ��ط �أو حترير
املخطوفني ،كما �أنها ا�ستقبلت �أبو �إبراهيم
لتلقي ال�ع�لاج وال�سكن يف ت��رك�ي��ا ،وق��ال
�أح��د املخطوفني �إنهم كانوا حمتجزين
ع�ل��ى ب�ع��د �أم �ت��ار م��ن احل� ��دود ال�ترك�ي��ة،
واجل �م �ي��ع ي�ع�ل��م �أن امل �خ��اب��رات ال�ترك�ي��ة
تقود املعارك مع الثوار �ضد النظام� ،أي
�أن عنا�صرها توغلوا يف الأرا�ضي ال�سورية
وجتاوزوا �أعزاز ..مع ذلك ،يراوغ الأتراك
ويعلنون ع��دم معرفتهم باملخطوفني �أو
خاطفيهم وي�ستهزئ ال�سفري الرتكي يف
لبنان بعقول اجلميع ح�ين ي�صرح ب��أن
اخلاطفني لي�سوا من املعار�ضة ال�سورية،
فهل اخلاطفون هم من الأت��راك� ،أو من
بع�ض الدول العربية التي ترعى ومتول
وت�سلح «اجلي�ش ال�سوري احلر»؟

�إعداد عبد اهلل نا�صر
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عربي
ت�صادم ال�شارع امل�صري
خ�سارة للعرب وق�ضاياهم
الرئي�سية (�أ.ف.ب).

هل تنجح محاوالت
«أخونة» مؤسسات
الدولة المصرية؟
تشهد مصر ه��ذه األي��ام سلسلة
من المعارك بين «اإلخ���وان» الحاكم
من جهة ،والمعارضة بكل منوعاتها
السياسية ،والدستورية م��ن جهة
أخ��رى ،وتتمحور هذه المعارك حول
استقاللية القضاء المصري وأحكامه،
وطبيعة قانون االنتخابات التشريعية،
وموعد إجرائها.

ويبدو وا�ضحاً من خالل هذه املعارك� ،أن «الإخوان»
ي�سعى �إىل حماولة ح�سم ال�صراع على ال�سلطة مل�صلحة
تثبيت حكمه ،مبا ي ��ؤدي �إىل حتقيق هدفه يف «�أخ��ون��ة»
م�ؤ�س�سات الدولة امل�صرية ،و�ضمان موا�صلة ال�سيا�سات
التي كان ينتهجها النظام ال�سابق ،والتي تر�ضي الواليات
املتحدة الأم�يرك�ي��ة ،وجتعلها تعمل على توفري الدعم
للرئي�س حم�م��د م��ر��س��ي ،ع�بر ا��س�ت�خ��دام ن�ف��وذه��ا ل��دى
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية امل�صرية ،وبع�ض الأحزاب الليربالية

املعار�ضة التي ت�ؤيد ال�سيا�سة الأمريكية ،وي�ؤ�شر ذلك
�إىل وج��ود ت��واط��ؤ ب�ين جميع ه��ذه الأط ��راف لإجها�ض
�أي حماولة ت�ستهدف �إح��داث تغيري ج��ذري يف �سيا�سات
م�صر االقت�صادية واالجتماعية ،واخلارجية ،وبالتايل
احتواء الراديكالية ال�سائدة يف ال�شارع ،والنابعة من عنف
الأزمة.
لكن باملقابل ،ف ��إن ال��والي��ات املتحدة تعيق حماولة
«الإخ��وان» ال�سيطرة على كل مفا�صل ال�سلطة ،ال �سيما

اللعبة األميركية في تعارض وتوافق المصالح الخليجية
�أبو ظبي  -الثبات
ثمة �أ�سئلة عديدة حول تراجع دور دولة الإمارات العربية املتحدة،
�سواء على م�ستوى اخلليج �أو على م�ستوى املنطقة ،بحيث تُرك الدور
كله مل�شيخة قطر ،التي كان يُفرت�ض �أثناء مباحثات قيام دولة الإمارات
العربية املتحدة يف �أواخر �ستينيات القرن املا�ضي� ،أن تكون كل من قطر
والبحرين يف عداد هذه الدولة ،لكن الأوامر الربيطانية والأمريكية
للم�شيختي باالن�سحاب من ال��دول��ة امل��وع��ودة ،رغ��م العداوة
نْ
�صدرت
امل�ستحكمة بني قطر والبحرين ،التي و�صلت يف �إحدى املراحل �إىل حد
احل��رب بينهما من جهة ،والعداوة امل�ستحكَمة بني قطر وال�سعودية؛
على قاعدة من هو �أك�ثر «و ّه��اب�ي��ة» من جهة �أخ��رى ،وهكذا اندفعت
ال�سعودية لتوثيق عالقتها مع البحرين �سيا�سياً واقت�صادياً وع�سكرياً،
فكان �أن �أن�ش�أت «ج�سر املحبة» الذي ي�صلها مبا�شرة بالبحرين ،لتكون
قواتها جاهزة للدفاع عن امل�شيخة التي يبلغ تعدادها �أقل من � 700ألف
ن�سمة (م��ع املجنّ�سني من كل ح�دَب و��ص�وْب) ،وه��ذا ما ن��رى ترجمته
اليوم يف اندفاع ق��وات «درع اجلزيرة» ،التي هي يف حقيقتها �سعودية،
للدفاع عن امل�شيخة يف وجه مطالبة �شعبها بالعدالة والدميقراطية.
ويف قيام م��ا ي�سمى «الربيع ال�ع��رب��ي» ،ك��ان هناك ن��وع م��ن اندفاعة
قطرية غ�ير م�سبوقة يف تبنّي ح��رك��ات ال�شعوب ال�ع��رب�ي��ة ،حتى بدت
م�شيخة قطر وك�أنها الداعية الأوىل للدميقراطية يف العامل العربي،
ويف املقابل ك��ان هناك ت��راج��ع �إم��ارات��ي و��س�ع��ودي ،وعليه الحظنا كيف
ا�ست�ضافت ال�سعودية الرئي�س التون�سي املخلوع زين العابدين بن علي ،يف
وقت و�صل �إىل احلكم يف تون�س «الإخوان» و�ضيف اجلزرة الدام املن�صف
املرزوقي ،بينما الإمارات مل جتد لها موطئ قدم يف البالد اخل�ضراء.
ونف�س التطورات ميكن تطبيقها يف �أ�شكال خمتلفة على كل من
م�صر وليبيا ،ناهيك عما يجري يف املغرب من تعزيز التحالف بني
ال�سلطة امللكية و«الإخوان» ،الذين تربعوا على كر�سي رئا�سة احلكومة.
هنا قد يكون ال�س�ؤال �ضرورياً :هل من اختالف يف مقاربات قطر
من جهة ،وال�سعودية من جهة ثانية ،والإمارات من جهة ثالثة ،ملو�ضوع
ما يُ�سمى «الربيع العربي» ،وبالتايل ملو�ضوع «الإخوان»؟
�إذا ك��ان التعداد الر�سمي ل�سكان م�شيخة قطر هو بحدود مليون
و� 200أل��ف ن�سمة تبعاً لآخ��ر �إح���ص��اء �أُج ��ري� ،إال �أن ع��دد املواطنني
القطريني فيها ال يتجاوز الـ� 400ألف ن�سمة ،وهو عدد �ضئيل قيا�ساً مع
عدد �سكان ال�سعودية� ،أو مع عدد �سكان دولة الإمارات العربية املتحدة،
وهذا يعني بب�ساطة �أن قطر يف نهجها تتحرك بغياب عن�صر ال�شعب،

ول�ه��ذا ت�ت�ج��اوز ح��دوده��ا وح�ت��ى دوره ��ا ووظيفتها يف �سلوكها ،بينما
ال�سعودية ال ت�ستطيع �أن تتحمل ذلك بتاتاً ،خ�صو�صاً يف جمال تبنّيها
لتيار �سيا�سي �إ�سالمي ما� ،سواء كان «�إخوانياً» �أو �أ�صولياً� ،أما الإمارات،
فبحُ كم �أنها دولة مركّبة من عدة م�شيخات ،بالإ�ضافة �إىل تركيبتها
ال�سكانية ،ف�لا ميكنها �أن تقوم بنف�س ال��دور الوظيفي لقطر ،رغم
ازدياد اعتمادها� ،أمام التطورات احلا�صلة يف املنطقة ،على الأمريكيني،
خ�صو�صاً على ال�شركات الأمنية الأمريكية ،ويف مقدمها �شركة الإجرام
املنظَّ م «بالك ووتر».
�إذن ،ثمة اختالفات يف مقاربات كل من قطر وال�سعودية والإمارات
مل��و��ض��وع «الإخ � ��وان» ،وه��و اخ �ت�لاف الأدوار ع�ل��ى �صياغة ال�ت��وجّ �ه��ات
ال�سيا�سية الأمريكية يف املنطقة.
فقطر تلعب دوراً وظيفياً يف بلورة التوجهات الأمريكية اجلديدة؛
القائمة على �إ�شراك تيارات الإ�سالم ال�سيا�سي والع�سكري يف احلكم
وفقاً ل�سيناريوهات «الربيع العربي» ،ويف �سورية وفق املخطط الدموي
القائم ،وبالتايل ميكن ر�صد «امل�آثر» القطرية بو�ضوح يف ال�ضخ املايل
ال�ه��ائ��ل ،ويف التوظيف الإع�لام��ي اخل�ط�ير على ال�ق��اع��دة الغوبلزية
«�أعطني �إعالماً بال �ضمري وخذ �شعباً بال وعي» ،وهو ما نرى ب�صماته
يف تطورات ليبيا وم�صر وتون�س و�سورية.
بعيدتي عن التوجهات واملخططات
نْ
�أما ال�سعودية والإمارات ،فلي�ستا
ال�سيا�سية الأم�يرك�ي��ة ب�ت��ات�اً ،لأن ال�ك��ل ي�صب يف النهاية يف امل�شروع
اال�سرتاتيجي الأم�يرك��ي ال��ذي يقوم على ع��دم و�ضع البي�ض يف �سلة
واحدة ،وهكذا جند وا�شنطن ت�شجع الإ�سالم ال�سيا�سي «الإخواين»� ،أي
املدعوم من قطر ،يف نف�س الوقت الذي ت�شجع الأ�صوليني املتطرفني
املدعومني �سعودياً ،من أ�ج��ل التناف�س ال��دائ��م ،مع ا�ستمرار التوازن
بينهما وفق امليزان الأمريكي ،ويف الوقت نف�سه الذي جتد دو ًال على
وزن الإمارات �أنها لي�ست يف موقع قطر ،وال يف موقع ال�سعودية ،لكنها
دائماً حتت العنوان الأمريكي ،ولهذا تراها تندفع �أكرث ف�أكرث لطلب
الغطاء والرعاية واحلماية الأمريكية التي تتج�سد ب�أ�شكال خمتلفة
منها بح�ضور القوي لـ«بالك ووتر».
أ�م� ��ام ك��ل ذل ��ك ،ي�ب�ق��ى امل���س�ت�ف�ي��د ال��وح �ي��د ه��و ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
الأم�يرك�ي��ة ،التي ترتجم خ��وف دول الكاز من امل�ستقبل ،والتناق�ض
بامل�صالح ،بطلب املزيد من الدعم واحلماية الأمريكية الذي يُرتجم
يف أ�ح��د وجوهه ب�صفقات ال�سالح و�أرقامها اخليالية ،والتي يديرها
وي�شرف عليها الأمريكي نف�سه ..الحظوا �صفقات ال�سالح يف الفرتة
الأخرية.

امل�ؤ�س�سات الع�سكرية والق�ضائية والإع�لام�ي��ة ،وتعمل
ع�ل��ى ت�شجيع �إب �ق��اء ه��ذه امل��ؤ��س���س��ات ب�ع�ي��دة ع��ن هيمنة
«الإخوان» ،ليبقى هناك نوع من التوازن داخل ال�سلطة،
بني «الإخ��وان» من جهة ،وق��وى النظام ال�سابق التي ال
ت��زال مت�سك بال�سلطة يف امل�ؤ�س�سات امل��ذك��ورة م��ن جهة
�أخ��رى ،لأن ذلك ميكن وا�شنطن من التحكم ب�سيا�سات
م�صر ،و�ضبط �إيقاع مواقف الرئي�س مر�سي مبا ين�سجم
مع هذه ال�سيا�سات.
ويظهر ال���ص��راع على ال�سلطة م��ن خ�لال الوقائع
الآتية:
�أوالً :ال� ��� �ص ��راع امل �ح �ت��دم ب�ي�ن ال���س�ل�ط��ة ال�ق���ض��ائ�ي��ة،
والرئا�سة امل�صرية ،والذي جتلى �أخرياً يف �إ�صدار الق�ضاء
عدة �أحكام ق�ضائية �ضد قرارات اتخذها الرئي�س مر�سي،
ومنها حكم ب�إبطال قرار عزل النائب العام ال�سابق؛ عبد
املجيد حم�م��ود ،وتعيني امل�ست�شار احل��ايل؛ طلعت عبد
اهلل بد ًال منه ،ثم �إقدام «الإخوان» على التظاهر �أمام دار
الق�ضاء العايل ،احتجاجاً على �أحكامه الأخرية ،وح�صول
ا�شتباكات بني «الإخوان» ،ومعار�ضني لهم.
على �أن مثل ه��ذه اال�شتباكات ،وهجوم املتظاهرين
�ضد وزير العدل لكونه رف�ض التظاهر وخلط ال�سيا�سة
بعمل الق�ضاء� ،أدى �إىل ظهور «الإخ ��وان» يف و�ضع من
يرف�ض فيه اح�ت�رام ال�ق��وان�ين ،وي�سعى �إىل االن�ق�لاب
عليها ،ويت�صرف كحزب معار�ض ،رغ��م أ�ن��ه ه��و احل��زب
احلاكم.
ولهذا يتحرك «الإخوان» لل�سيطرة على الق�ضاء على
خط �آخر ،وهو حماولة �إحداث تغيري يف قانون ال�سلطة
الق�ضائية ي�ستهدف خف�ض �سن تقاعد الق�ضاء من 70
�إىل � 60سنة ،بحيث يتيح ذل��ك �إدخ��ال حمامني موالني
ل�ـ«الإخ��وان»� ،إىل ال�سلك الق�ضائي ،بد ًال من نحو 3500
مر�شح للإحالة �إىل  التقاعد يف حال مت مترير مثل هذا
التعديل يف جمل�س ال�شورى الذي ي�سيطرون عليه.
ثانياً :ال�صراع ع�ل��ى ق��ان��ون االن�ت�خ��اب��ات ،وحت��دي��د
م��وع��ده��ا ،ح�ي��ث ي�سعى «الإخ� � ��وان» �إىل مت��ري��ر ق��ان��ون
لالنتخابات ،ميكنهم من الفوز ب�أغلبية نيابية لإحكام
�سيطرتهم ع�ل��ى ال�سلطتني الت�شريعية والتنفيذية،
وب��ال�ت��ايل تغيري ال�ق��وان�ين ،مب��ا ين�سجم م��ع خمططهم
القا�ضي بالإم�ساك بكل تفا�صيل ال�سلطة.
ثالثاً� :أما املو�ضوع الآخ��ر ،فهو انك�شاف م�سرحية
حم��اك�م��ة ال��رئ�ي����س امل �خ �ل��وع؛ ح���س�ن��ي م �ب��ارك ،ب ��إع�لان
حمكمة جنايات ال�ق��اه��رة �إخ�ل�اء �سبيله يف ق�ضية قتل
املتظاهرين �أثناء �أحداث «ثورة  25يناير» ب�ضمان حمل
�إقامته ،لكن مل يطلق �سراحه لأن��ه حمبو�س على ذمة
ق�ضايا �أخرى.
ويك�شف ذل��ك �أن ن�ظ��ام م�ب��ارك ال ي��زال ه��و احلاكم
يف م�صر ،و�أن��ه يتقا�سم ال�سلطة مع «الإخ ��وان» برعاية
�أم�يرك �ي��ة ،يف ��س�ي��اق خ�ط��ة م��ر��س��وم��ة مل�ن��ع ت�غ�ي�ير نظام
احلكم و�سيا�ساته و�إب�ق��اء م�صر دائ��رة يف فلك ال�سيا�سة
الأمريكية.

ح�سني عطوي
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رســالـــة إلــى الجمـــاعـــات الـسـلـفـيـة ()3
متابعة حل��وارن��ا و�أ�سئلتنا ل�ل�أخ��وة يف
اجلماعات ال�سلفية ،خ�صو�صاً حول ق�ضية
الأم ��ة امل��رك��زي��ة املتمثلة بق�ضية فل�سطني
وحترير القد�س ،ومفتاح �أ�سئلتنا لكم هو
الآي� ��ة ال �ك��رمي��ة} :ول �ت �ج��دن �أ� �ش��د ال�ن��ا���س
عداوة للذين �آمنوا اليهود والذين �أ�شركوا،
ولتجدن �أقربهم مودة للذين �آمنوا الذين
قالوا �إنا ن�صارى{ ،حيث حدد الأمر الإلهي
العدو وال�صديق بعناوينه العامة ،وقال اهلل
�سبحانه�} :سبحان الذي �أ�سرى بعبده لي ًال
من امل�سجد احلرام �إىل امل�سجد الأق�صى،{..
فالقد�س نهاية الإ�سراء وبداية املعراج �إىل
اهلل �سبحانه ،و�أنتم �أيها الأخ��وة ال�سلفيون
و»الإ� �س�ل�ام �ي��ون اجل� ��دد» مل ت�ت�ج�ه��وا منذ
انطالقتكم يف الثمانينات نحو فل�سطني؛
قبلة لكل جماهد وم�ق��اوم وم�سلم ،فكيف

تركتم الأ�صل والتكليف ال�شرعي واجتهدمت
حلرق ال�ساحات الإ�سالمية؟ وتركتم قتال
ال�ي�ه��ود ال�صهاينة املحتلني وب ��د�أمت بقتل
�إخوانكم يف الإ�سالم؟ ونحن ن�س�ألكم:
ل�ق��د �أف �ت��ى ال���ش�ي��خ الأل �ب ��اين ب���ض��رورة
�أن يخرج �أه��ل ال�ضفة الغربية من �أر�ضهم
ودي ��اره ��م ،ح �ي��ث �أج � ��اب ع �ل��ى � �س ��ؤال أ�ح��د
الفل�سطينيني فقال« :يجب �أن يخرجوا..
يا �أخي يجب �أن يخرجوا من الأر���ض التي
مل ي�ت�م�ك�ن��وا م��ن ط ��رد ال �ك��اف��ر م�ن�ه��ا �إىل
�أر���ض يتمكنون فيها من القيام ب�شعائرهم
الإ� �س�ل�ام �ي��ة» ،ب�ي�ن�م��ا ي �ق��ول اهلل �سبحانه
وت�ع��اىل} :قاتلوهم يعذبهم اهلل ب�أيديكم
ويخرجهم وين�صركم عليهم{ ،فهل نرتك
ب�ل�ادن��ا �أم � ��ام ال �غ��زو �أم ن �ق��اوم دف ��اع �اً عن
الإ� �س�ل�ام وع��ن ال�ن��ا���س ،ه��ل ن�شجع �إخ�ل�اء

فل�سطني من �شعبها ب��دل ع��ودة الالجئني
ت�سهي ًال مل�شروع يهودية الدولة ال�صهيونية؟
لقد �أفتى ال�شيخ عبد العزيز اب��ن باز،
بعدم جواز العمليات االنتحارية �ضد اليهود
يف فل�سطني ،وقال هذا غلط ال يجوز (كتاب
الفتاوى ال�شرعية للح�صني).
وق��د ق��ال ال�شيخ الأل �ب��اين�« :أن يقدم
امل�سلم على عملية انتحارية مبح�ض ر�أيه
�أو اجتهاده فهذا ال يجوز» ،و�إذا كان تفجري
ال�سيارات �صادراً عن جماعة �أو قيادة هيئة،
ف ��إن ه��ذه اجلماعة �أو ه��ذه القيادة لي�ست
قيادة �شرعية �إ�سالمية.
قال ال�شيخ ابن عثيمني� ،إن التفجريات
االن�ت�ح��اري��ة ،ه��ي �إره ��اب وت���ش��وي��ه ل�سمعة
الإ�سالم وقتل للنف�س ،و�إنه موجب لدخول
النار (�شرح �أ�صول التف�سري).

وقد قال ال�شيخ عبد العزيز �آل ال�شيخ:
(�إن ال�ع�م�ل�ي��ات االن�ت�ح��اري��ة ال أ�ع �ل��م لها
وجهاً �شرعياً وال �أنها من اجلهاد يف �سبيل
اهلل و�أخ���ش��ى �أن تكون م��ن قتل النف�س)،
وكذلك ال�شيخ �صالح اللحيدان وغريهم
وه ��م م��ن ��ش�ي��وخ ال��وه��اب �ي��ة وال���س�ل�ف�ي��ة..
ون�س�ألكم �إذا كانت العمليات االنتحارية
ح ��رام� �اً � �ض��د ال���ص�ه��اي�ن��ة والأم�ي�رك �ي�ي�ن
املحتلني ،فهل �صارت حال ًال �ضد امل�سلمني
م��ن امل��ذاه��ب الأخ� ��رى و��ض��د امل�سيحيني
ومن �أعطاكم الفتوى �أم تقادون بوا�سطة
�أجهزة املخابرات املتحالفة مع «�إ�سرائيل»
و�أم �ي�رك� ��ا وت �� �س �ت �غ��ل ط�ي�ب�ت�ك��م وب���س��اط��ة
معلوماتكم لتعطي الأم��ان لـ«�إ�سرائيل»
و�أم �ي��رك � ��ا وت� ��دم� ��ر م �� �س��اج��د و�أ� � �س � ��واق
امل�سلمني؟

دم العراقيين مهدور باالنفجارات ..واالنقسامات الخطيرة

جريح جراء الهجوم الذي ا�ستهدف جتمعاً يف «احلويجة»

دم يف العراق ،دم ال يتوقف عن النزيف يف بالد الرافدين ،تلك هي اخلال�صة التي
ميكن اخلروج بها لكل من يتابع �أو يعرف العراق �أو يعي�ش فيه.
ك�أن هذا البلد العربي العريق ،كتب له �أن يبقى معلقاً بني الدم والدم ،وال
�شيء غري ذلك.
لأن تلك هي م�شيئة ال�سيد الأمريكي و�أتباعه يف املنطقة من بائعي كاز وترك ،دون
�أن نغفل بتاتاً العدو ال�صهيوين.
يف ال�ع��راق ،من ال مي��وت بتفجري من �صنع �إرهابيني ت�سللوا من تركيا واخلليج
والأردن ،مكتوب عليه رمبا �أن ميوت بهذا االنق�سام الداخلي اخلطري املدمر الذي يراد
له �أن يع ّم املنطقة العربية ،كلها ،بدءاً من مدخلها ال�شمايل اليمن ،انتهاء بجنوبها �أو
�شرقها العراق.
فهل يطبق الأع ��راب نظرية ب��رن��ار لوي�س :دع��وا ال��ذئ��اب ت�ط��ارد ال��ذئ��اب
حتى الأبد ،والذي يرتجمه «القادة العرب» بدقة متناهية ،لأنه ح�سب �سفري
�أمريكي �سابق متنور هو جورج بول ،ف�إن امللوك والر�ؤ�ساء العرب حينما يزورون
�سيد البيت الأبي�ض يف�سدون �ضد بع�ضهم البع�ض ،ويو�شو�شون يف �أذن ال�سيد
ال منهم هو الأحر�ص ليكون وكيله.
�أن ك ً

(�أ.ف.ب).

�إذن هم �أي «الزعماء» العرب ،يريدون ل�شعوبنا �أن يح�صل بها ما ح�صل للهنود
احلمر على يد الأوروبي الأبي�ض حينما غزا القارة اجلديدة.
يف العراق ..دم ودم ،ومن ال ميوت بفعل تفجري جمرم ،يق�ضي عليه بفعل االنق�سام
اخلطري ،الذي ي�ضيع فيه احلق بالباطل.
�آخر م�آثر الواقع العراقي املحزن ،ما جرى يف بلدة احلويجة الذي راح �ضحيته
�أكرث من  27قتي ًال وع�شرات اجلرحى ..حينما اقتحمها اجلي�ش ،ب�سبب اعت�صام كان
يجري يف �ساحتها ..و�إذا كانت وزارة الدفاع قد اتهمت مند�سني بني املعت�صمني ب�إطالق
النار ،ف�إن احلقيقة ،ت�شري �إىل �أن الأزمة العراقية تدخل منعرجاً جديداً خطرياً يف
هذه الظروف الدقيقة التي متر بها املنطقة عموماً ،و�سورية على وجه اخل�صو�ص.
والأمور باتت وا�ضحة متاماً� ،أن �أعراب ال�صحراء ومعهم الأتراك وعلى ر�أ�سهم
�سيدهم الأمريكي ،يريدون تكامل الفو�ضى اخلالقة التي ب�شرتنا بها �إدارة جورج
بو�ش االبن ،ونظر لها من قبل ك�سينجر ،ومن بعده رام�سفيلد وديك ت�شيني و�صنيعته
كونداليزا راي�س..

حممد �شهاب

لقد �صرح ال�شيخ عبد اهلل التميمي؛
�إم � � � ��ام م �� �س �ج��د ال �� �س �ل �ف �ي�ي�ن يف ح�م����ص
للتلفزيون «الإ�سرائيلي»� ،أن كل �شخ�ص
�سني �سوري ينظر �إىل «�إ�سرائيل» على �أنها
لي�ست العدو احلقيقي ،ومل تك قط كذلك،
وطالب «�إ�سرائيل» بدعم مطالب وحقوق
ال�سنة يف �سورية ولبنان لنيل حتررهم،
والعجيب من كالم هذا ال�شيخ �أنه يتجاوز
الأم ��ر الإل �ه��ي ،وال ي�ع��رف �أن «�إ��س��رائ�ي��ل»
حتتل فل�سطني وتقتل الفل�سطينيني وهم
من �أهل ال�سنة واجلماعة ومل حتررهم بل
طردتهم.
�أال ي �ع �ل��م ه ��و وامل� ��دع� ��و أ�ب� � ��و ح�ف����ص
الإدلبي� ،أن «�إ�سرائيل» تعتقل � 11500أ�سري
فل�سطيني منهم مئات الن�ساء والأطفال،
فلماذا ال يدعوها �إىل حتريرهم ،ويقول
�أن ال م��ان��ع ل�ـ«ج�ب�ه��ة ال�ن���ص��رة» بال�سالم
مع «�إ�سرائيل» ،فكما نريد نحن حقوقنا
يريدون ال�صهاينة حقوقهم ،وهل احتالل
فل�سطني وه��دم امل�سجد الأق�صى وكني�سة
القيامة وت�شريد الفل�سطينيني ه��و حق
«�إ�سرائيلي»؟
ل �ق��د ذه ��ب ال �� �ش �ي��خ ال �ق��ر� �ض��اوي �إىل
�أف�غ��ان���س�ت��ان للتو�سط ل��دى ط��ال�ب��ان ملنع
هدم متثال (ب��وذا) ،فلماذا مل يطلب من
�أم�ي�ره ال�ق�ط��ري ال�ت��و��س��ط م��ع �أ��ص��دق��ائ��ه
«الإ� �س��رائ �ي �ل �ي�ي�ن» ل��وق��ف ح �ف��ر الأن �ف ��اق
حت ��ت امل �� �س �ج��د الأق �� �ص ��ى وه � ��دم امل �ن ��ازل
الفل�سطينية ،هل هو الإ�سالم الأ�صيل �أم
الإ��س�لام الأم�يرك��ي امللقح ب� أ�م��وال النفط
وتن�شره ف�ضائيات «اجلزيرة» و«العربية»
وقنوات الفتنة املذهبية.
ل�ق��د �أغ�ل�ق��ت ق�ط��ر ال���س�ف��ارة ال�سورية
وف�ت�ح��ت م�ك�ت��ب االت �� �ص��ال «الإ��س��رائ�ي�ل��ي»
يف ال��دوح��ة ،بينما أ�غ�ل�ق��ت إ�ي ��ران �سفارة
«�إ�سرائيل» وفتحت �أول �سفارة لفل�سطني
يف ال� �ع ��امل ح �ت��ى ق �ب��ل ال � � ��دول ال �ع��رب �ي��ة
ع ��ام  ،1979ف�ك�ي��ف ت���ص�ب��ح إ�ي � ��ران ع ��دواً
و«�إ�سرائيل» �صديقاً وحليفاً ،وب�أي م�ستند
�شرعي �أو �إن�ساين �أو �أخالقي؟
ل�ق��د ق�ت�ل�ت��م ال���ش�ي��خ ال��ذه �ب��ي؛ وزي��ر
الأوق��اف امل�صري ال�سابق ،وقتلتم ال�شيخ
البوطي يف �سورية ،وال�سيد حممد باقر
احلكيم يف العراق ..وغريهم من العلماء
واملقاومني والأبرياء ..فهل قتلتم جندياً
�أو م�س�ؤو ًال «�إ�سرائيلياً» �أو حاخاماً يحلل
�سفك دم كل فل�سطيني �أو عربي؟
ل � �ق� ��د دم� � � � ��رمت ق� � �ب � ��ور ال� ��� �ص ��احل�ي�ن
والأولياء وامل�ساجد والكنائ�س واجلامعات
وامل�ست�شفيات وامل�صانع ،فهل دمرمت قاعدة
�أو دبابة «�إ�سرائيلية» ،ف��أي فكر �إ�سالمي
ت�ستندون �إليه؟
ا�ستيقظوا من �سباتكم �أيها الأخوة ،وال
جتعلوا �أنف�سكم �أدوات �اً ووق��وداً للم�شروع
الأم�يرك��ي ال��ذي يريد �أن يدمر الإ�سالم
م ��ن داخ � �ل ��ه ،وي �� �ش��وه ت �ع��ال �ي��م الإ�� �س�ل�ام
ال�سمحاء ،ويجعله دي��ن الإره ��اب والقتل
والذبح ..ننا�شدكم اهلل �أن عودوا �إىل دينكم
و�إىل ع��روب�ت�ك��م �إىل إ�ن���س��ان�ي�ت�ك��م ،لنحرر
الأق�صى معاً ،ونن�شر الإ�سالم الأ�صيل كما
�أراد اهلل �سبحانه ور�سوله الكرمي.
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إقليمي
تفجيرات بوسطن« ..عمل من الداخل» يبرر
توسيع العدوان ضد العرب والمسلمين

طوافة ع�سكرية �أمريكية خالل البحث عن املتهم الثاين بتفجريات بو�سطن (�أ.ف.ب).

في سياق المساعي
الجارية لتأجيج مشاعر
الكراهية للدين
اإلسالمي ،والتحريض
ضد المسلمين ،أطلقت
تفجيرات بوسطن،
في منتصف نيسان
الجاري ،موجة جديدة
من الذعر ،فأنعشت
ذاكرة المواطن األميركي
المرتبطة بأحداث أيلول/
سبتمبر ،2001التي كاد
مفعولها يتالشى كمادة
تحريضية ،وذريعة
لالعتداء على بلدان
وشعوب العالمين العربي
واإلسالمي ،وهذا ما يعزز
الشكوك بأن التفجيرات
«عمل من الداخل» دبّ رته
أجهزة االستخبارات
األميركية و«اإلسرائيلية».

ق �ب��ل �أن «ت �ك �� �ش��ف» ال �� �س �ل �ط��ات امل �ع �ن �ي��ة ه��وي��ة
امل �ت��ورط�ين ،رك ��زت و��س��ائ��ل الإع �ل�ام الرئي�سية يف
ع��وا��ص��م ال�غ��رب ع�ل��ى ات�ه��ام امل�سلمني بالتفجري،
و�أثارت الرعب يف كل �أنحاء البالد ،وبالتحديد يف
البلدات املحيطة مبدينة بو�سطن ،خ�صو�صاً �أثناء
م �ط��اردة «امل�ط�ل��وب�ين» ال�ل��ذي��ن انك�شفت هويتهما
ب�سرعة م�شكوك بظروفها ،ففر�ضت على املواطنني
ح��ال��ة ط ��وارئ راف�ق�ه��ا ت�ضخيم للخطر ،و إ�غ�ل�اق
الأبواب واملنافذ ،وعدم التجوال.
�إن ط�ب�ي�ع��ة احل� ��دث ،وح �ج��م ال�ت�ف�ج�ير ،وع��دد
الإ�صابات ،واملنا�سبة التي جرى فيها ،كلها جتيز
احتمال �أن يكون العمل خمتلقاً لتجديد ت��ورط
الإدارة الأمريكية يف العمليات احلربية يف ال�شرق
الأو� � �س ��ط ،خ���ص��و��ص�اً يف � �س��وري��ة وب �ل ��دان ��ش�م��ال
أ�ف��ري �ق �ي��ا ،ح�ي��ث ق ��رر ال�ب�ن�ت��اغ��ون ت�ع��زي��ز وج ��وده
الع�سكري ،والتح�ضري لت�شغيل الطائرات املوجهة
عن بعد ،الدرونز ،يف �إطار ما ت�سمى «احلرب على
الإرهاب».
لقد تزامن انفجار م�صنع الأ�سمدة الكيماوية
بوالية تك�سا�س ،الذي دمر �أحياء بكاملها و�أ�سقط
ع���ش��رات القتلى وم�ئ��ات اجل��رح��ى ،م��ع تفجريات
بو�سطن ،ولكن ال�سلطات وو�سائل الإعالم مل تعر
احلدثني االهتمام ذات��ه ،علماً �أن انفجار امل�صنع

انتـخــابــات بــاكستان تضعهــا في دائــرة النـــار
ع�شية االنتخابات الت�شريعية املقررة يف باك�ستان،
تلك البالد التي تعترب من ال��دول الإ�سالمية الأكرب
(180مليون ن�سمة) تتعاظم املخاوف من موجة �أمنية
 مل تتوقف �أ� �ص�لاً -ال تطيح مب��واع�ي��د االنتخاباتح���ص��راً ،ب��ل وان�ت�ق��ال ال�ب�لاد �إىل مرحلة ج��دي��دة من
الفنت بني �أبناء اجللدة الواحدة والدين التوحيدي.
ه�ن��اك ال�ع��دي��د م��ن ال�ت�ع�ق�ي��دات امل�ح�ي�ط��ة بامل�شهد
الباك�ستاين� ،إن ك��ان على امل�ستوى الداخلي� ،أو على
م���س�ت��وى امل�ح�ي��ط اجل �غ��رايف واالرت �ب��اط��ات ال��دول�ي��ة،
خ���ص��و��ص�اً يف � �ض��وء ان �ع ��دام ال ��ر�ؤي ��ا اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة
اخلا�صة للقيادات الباك�ستانية على خمتلف توجهاتها،
انطالقاً من جتارب تاريخية حكمت البالد منذ اغتيال
الرئي�س ذو الفقار علي بوتو �إعداما على يد االنقالبي
اجلرنال �ضياء احلق؛ الذي قدم خدمات للأمريكيني،
وفتح �أبواب باك�ستان �أمام املدار�س التكفريية ،ال �سيما
الوهابية ،كما مهد الطريق �أمام التدخالت الأمريكية
املمولة من ال�سعودية يف �أواخر ال�سبعينيات بزعم قتال
ال�سوفيات يف افغان�ستان.
منذ ذل��ك ال��وق��ت بقيت باك�ستان �أ��س�يرة ال�سيا�سة
الأم�ي�رك �ي��ة ال �ت��ي ك��ان��ت ت�ن�ظ��م االن �ق�ل�اب��ات وت�ب��دي��ل
ال���س�ل�ط��ات ع�ن��دم��ا ت��دع��و احل ��اج ��ة ،م��ا ج�ع��ل ال�ب�لاد
رهينة تبادل رتيب لل�سلطة بني �أحزاب وقوى ال فرق
بينها �سوى الأ�سماء والعناوين ،مما جعلها بامتياز
ت�ستحق ا�سم «بلد االحتجاجات» مع الت�سرت ب�شعارات
ال��دمي�ق��راط�ي��ة ل�ك��ل م��ن ي�صل �إىل ال�سلطة ،وال��ذي
�سرعان ما يزاح �إما قت ًال �أو انقالباً.
ال �ي��وم ب��اك���س�ت��ان ال �ت��ي تعي�ش يف امل�ن�ط�ق��ة الأك�ث�ر
اك�ت�ظ��اظ�اً ب��ال���س�لاح ال �ن ��ووي ،م��ن ح�ي��ث ق��رب�ه��ا من

اجل ��ار ال �ه �ن��دي ال� �ن ��ووي ،وال � ��ذي ي �ج��اوره��ا ال �ع��داء
ضال عن الأزمة املتوا�صلة ب�سبب النزاع
التاريخي ،ف� ً
على �إقليم ك�شمري املهم ،وكذلك من ال�صني ورو�سيا
و�أي�ضاً �إي��ران ،كما �أنها لي�ست بعيدة كثرياً عن كوريا
و�أ�سرتاليا ،وهذا الأمر يجعلها حجر زاوية من حيث
االه�ت�م��ام ال�ع��امل��ي ،لي�س فقط مل��ا تتمتع ب��ه م��ن ق��درة
ع�سكرية ،و�إمنا �أي�ضاً من حيث اجلغرافيا ،ال �سيما مع
اق�تراب موعد االن�سحاب الأم�يرك��ي من �أفغان�ستان
املجاورة وكيفية االرتقاء بالعالقة مع حركة طالبان
ب�ف��رع�ي�ه��ا الأف �غ��اين وال�ب��اك���س�ت��اين ،وال �ل��ذ ْي��ن لعبت
املخابرات الباك�ستانية ال��دور امل�ح��وري يف ت�شكيلهما
وتنظيمهما مب�ساعدة �أمريكية ومتويل �سعودي لي�س
خافياً على �أحد.
�إن التعقيدات التي تتميز بها ال�ساحة الباك�ستانية
ال تقت�صر على ذلك ،ما ي�ضعها حمط اهتمام اجلوار
الإق�ل�ي�م��ي ب��ال �ت��وازي م��ع ال �ت �ح��والت وخ�ل��ط الأوراق
املنتظرة مع اخلروج الأمريكي من �أفغان�ستان ،بالنظر
�إىل التوازن الأمني يف الإقليم من باب النفوذ والطموح
�إليه ،مع الأخذ بعني االعتبار �أن الواليات املتحدة التي
ربطت باك�ستان وحده دون دول العامل باتفاقية موقعة
جت�ي��ز ل�ط��ائ��رات�ه��ا ،وم��ن �ضمنها ت�ل��ك ال�ت��ي م��ن دون
طيار� ،أن تق�صف �أه��داف�اً داخ��ل الأرا��ض��ي الوطنية ،ال
تريد االن�سحاب قبل �أن تطوع باك�ستان كلية حلفظ ما
تعتربه م�صاحلها احليوية وغري احليوية ،لأنها تدرك
ج�ي��داً �أن �إي ��ران وال���ص�ين على ح��د ��س��واء ل��ن يدخرا
جهدا مللء الفراغ ال��ذي �سيحدث� ،سيما �أن الدولتني
املذكورتني ال ترتبطان بعالقة ود مع وا�شنطن.
ال �شك �أن ال��والي��ات املتحدة �ستحاول قطع طريق

النهو�ض على باك�ستان كي التخرج من قب�ضتها ،وقد
ترجمت ذل��ك برف�ض م�شروع «�أن��اب�ي��ب ال���س�لام» بني
�إيران وباك�ستان ،والذي ال �شك �أنه ي�سهم ن�سبة جيدة
يف من��و االقت�صاد الباك�ستاين وف��ق �إق ��رار امل�س�ؤولني
يف �إ�سالم أ�ب��اد� ،إذ �إن رئي�س غرفة التجارة وال�صناعة
الباك�ستاين� ،أعلن �أن �إكمال امل�شروع لنقل الغاز ي�ؤدي
�إىل �إزال��ة امل�شاكل يف جم��ال نق�ص الطاقة ،وحت�سني
الطاقة والإنتاج يف القطاعات ال�صناعية والإنتاجية.
�إن باك�ستان التي تعترب ن�سبة العلماء فيها �أكرث من
اليابان ،وهذا ما ت�ؤكده العديد من الدرا�سات الدولية،
تعي�ش تردياً اقت�صادياً ينذر ب�أزمة اقت�صادية خميفة
مع ارتفاع ن�سبة الت�ضخم امل��ايل وانخفا�ض الطاقة،
ما �أدى �إىل تراجع النمو مبقدار  ،4.2بالإ�ضافة �إىل
توتر العالقة مع البنك الدويل ب�سبب االبتزاز ،ما �أدى
�إىل تعليق �صندوق النقد �صرف  11مليار دوالر العام
الفائت.
لكن هذه امل�شكلة قيا�ساً �إىل امل�شكالت الأمنية ،تبقى
يف �إط ��ار ال�سيطرة الن�سبية ،ول��ذل��ك ،ف ��إن الهاج�س
الأمني هو امل�سيطر على مواعيد االنتخابات مبوازاة
الإ�صالحات ال�ضرورية على اللجنة االنتخابية ،التي
يرى كثريون �أنها خمالفة للقوانني ،وكذلك �ضرورة
حياد الق�ضاء ومنع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية من التدخل
يف االن�ت�خ��اب��ات ،وه��ذا يعترب م��ن امل�ستحيالت� ،إذ �إن
للم�ؤ�س�سة مر�شحني.
ك��ل ه ��ذه امل�ع�ط�ي��ات ت � ؤ�� �ش��ر �إىل اح �ت �م��ال إ�ج�ه��ا���ض
االنتخابات ،وو�ضع باك�ستان يف دائرة النار.

يون�س عودة

ُي��ذ ّك��ر ب�شكل مبا�شر بتفجري امل��رك��ز احلكومي يف
م��دي�ن��ة �أوك�لاه��وم��ا ع��ام  ،1995م��ن ح�ي��ث نوعية
املواد املتفجرة ،وحجم الدمار وعدد ال�ضحايا ،التي
ال ي�ضاهيها �سوى تفجري برجي املركز التجاري يف
نيويورك.
بعد كل حادثة عنف ،يتعر�ض امل�سلمون ملخاطر
ردات الفعل امل�سيئة �إىل �أن يظهر الفاعل احلقيقي،
وهذا ما ح�صل يف �أوكالهوما ،حيث اتُهم امل�سلمون،
ثم تبني �أن من نفذ التفجري كان مواطناً �أمريكياً
له م�آخذ خا�صة على �سيا�سات الإدارة الأمريكية،
وك ��ان ع�ل��ى ع�لاق��ة ب��اجل�م��اع��ات ال�ع�ن���ص��ري��ة التي
ت� ؤ�م��ن ب�ـ«ت�ف��وق اجلن�س الأب�ي����ض» ،وال�ت��ي تتكاثر
ميلي�شياتها يف معظم ال��والي��ات الأم�يرك�ي��ة ،وقد
تلج�أ �إىل العنف �ضد ال�سلطات الر�سمية يف �أي
حلظة.
أ�ع ��دم ،تيموثي ماكفيه؛ ال��ذي �أدي ��ن بجرمية
تفجري �أوكالهوما ،يف  11حزيران/يونيو ،2001
وكان الفتاً يف حينها �أن املتهم رف�ض عر�ضاً مغرياً
من حماميه ،ب�إعادة املحاكمة وتربئته من التهمة،
�شريطة �إدالئه ب�شهادة جديدة �أمام املحكمة ،تفيد
�أن منظمة فل�سطينية ق��د زودت ��ه ب��امل��ال لتنفيذ
ال�ت�ف�ج�ير حل���س��اب�ه��ا ،وج� ��اءت امل �ح��اول��ة يف �سياق
ال�ت�م�ه�ي��د لأح � ��داث أ�ي �ل ��ول ،وال�ت�روي ��ج ل�ف�ك��رة �أن
الإرهاب «عالمة مميّزة» للعرب وامل�سلمني.
�إن املجتمع الأم�يرك��ي م��وب��وء ب � أ�ح��داث العنف
وال�ق�ت��ل ال�ت��ي تتكرر ب�شكل �شبه دوري ،ف�لا يكاد
املواطن الأمريكي ين�سى «جمزرة دموية» على يد
«�شخ�ص م�ه��وو���س �أو خمتل عقلياً» حتى يواجه
جمزرة �أخرى ،ويف معظم تلك احلوادث ،ال ي�ستبعد
الإع�ل�ام ،منذ حلظة ن�شر اخل�بر ،احتمال ت��ورط
«اجل �ه��ادي�ي�ن» ،وه ��ذا ي��دل ع�ل��ى �أن ث�م��ة مم��ار��س��ة
منهجية لتغذية ظاهرة «فوبيا الإ�سالم» ،والتذكري
ب�أن امل�سلمني هم م�صدر اخلطر الأول يف العامل.
�إن �سهولة التعرف على ال�شقيقني ال�شي�شانيني؛
جوهر وتامرالن ت�سارنايف ،املتهمني بتفجريات
ب��و� �س �ط��ن ،وط��ري �ق��ة م �ع��اجل��ة احل � ��دث ب��رم �ت��ه،
أ�ث ��ارت ��ا � �ش �ك��وك امل�ح�ل�ل�ين امل���س�ت�ق�ل�ين ،خ���ص��و��ص�اً
أ�ق��ارب املتهمني ،الذين يعرفون خلفيات ال�شابني
االج�ت�م��اع�ي��ة ،وط�ب��اع�ه�م��ا و��س�ل��وك�ه�م��ا ،وي��درك��ون
ع��دم وج��ود «دواف ��ع» خا�صة ل�صنع امل�ت�ف�ج��رات �أو
التخطيط ال�ستخدامها ،و��ص��رح بع�ض الأق ��ارب
علناً ،أ�م��ام ال�صحافة املرئية وامل�ق��روءة ،ب��أن جهاز
«الأف ب��ي �أي» ه��و ال��ذي غ��رر ال�شابني وجندهما
با�سم حركات «جهادية» ملفقة.
�إ�ضافة �إىل هذه املقاربة ،التي تن�سب ع��ادة �إىل
نظرية امل�ؤامرة ،ثمة من يحيل دوافع التفجريات
�إىل ردات ال �ف �ع��ل � �ض��د ال �ع �ن��ف ال � ��ذي مت��ار� �س��ه
القوات الأمريكية �ضد مواطني البلدان العربية
والإ��س�لام�ي��ة ،غ�ير �أن ه��ذا التحليل ي�صب �أي�ضاً
يف تثبيت التهمة �ضد الإ��س�لام وامل�سلمني ،ويبعد
ال�شبهات عن �أجهزة املخابرات.
�إن انت�شار الرعب يف كل �أنحاء الواليات املتحدة
دليل على جناح عملية التفجري ،ولهذا ال ميكننا
ا�ستبعاد �أن تكون املخابرات وراء احلدث ،لأن لديها
وحدها الدوافع الفتعال مثل هذه الأحداث لتربير
ال� �ع ��دوان ،وت � أ�ج �ي��ج م���ش��اع��ر ال�ك��راه�ي��ة ل�ل�إ��س�لام
وامل�سلمني.

عدنان حممد العربي

( العدد  )260اجلمعة  26 -ني�سان 2013 -

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

17

رأي
ُ ّ
ّ
ّ
ُ
سنة لبنان ..رهائن سفينة يقودها بحارة بال ربان
مالئو الدنيا و�شاغلو النا�س هم �أهل ال�سُّ نة ،وهذا حقهم،
ف�ه��م الأم ��ة ال�ع��رب�ي��ة والإ� �س�لام �ي��ة ،وه��م زع �م��ا�ؤه��ا ،وه��م
الغالبية ال�ساحقة من �شعبها ،وه��م تاريخها ب�إيجابياته
وخ�ي�ب��ات��ه ،وه��م ال �ي��وم «رب�ي�ع�ه��ا» ،وه��م �أك�ث�ر م��ن �سواهم
وقود هذا «الربيع» يف إ�ط�لاق �شعلة ثورته ،وهم املموِّلون
وال�ث��ائ��رون واملعار�ضون ،وه��م من يدفع �أث�م��ان مو�سم مل
ولن يعطي ثماراً.
ه��ذا «الربيع» العربي ال�سُّ ني ك��ان من املتوقَّع �أن يرتد
��س�ل�ب�اً ع�ل��ى غي��ر ال����سُّ �ن��ة يف ل �ب �ن��ان ،وه ��ذا م��ا راه ��ن عليه
�ضعاف النفو�س من �سُ نّة «� 14آذار» ،و�أتباعهم من احللفاء
واللواحق ،وربطوا عودة الرئي�س �سعد احلريري �إىل لبنان
بانت�صاره يف �سورية ،لكن انت�صرت «جبهة
الن�صرة» على اجلميع يف �سورية �إال على
ب�شار الأ�سد ،وانت�صر �أتباعها على ال�سُّ نة
يف لبنان ولي�س على من هم متَّهمون ب�أنهم
حلفاء ب�شار يف لبنان ..وال�لاف��ت �أن �سُ نة
الأمر الواقع يف لبنان فقدوا ال�سيطرة على
ك��ل ��ش��يء؛ ف�شارعهم متفلّت ،وزعاماتهم
ال���س�ي��ا��س�ي��ة م �� �ش��رذم��ة ،وع�ي�ن�ه��م ع�ل��ى دار
الفتوى لتطويعها �سيا�سياً ،بعد �أن حاولوا
�إ��س�ق��اط هيبتها ،واع �ت��دوا على م�شايخها
داخل امل�ساجد وخارجها.
على �صعيد امل ُفتني ن�س�أل� :ألي�س الأوىل
مبفتي �إح ��دى امل�ن��اط��ق �أن ي��داف��ع ع��ن دار
الإف � �ت� ��اء ،وع ��ن �أخ ل ��ه ُه ��جِّ ��ر م ��ن م��دي�ن��ة
طرابل�س ،بدل �أن يكون رهينة من ا�شرتوه
ليكون بوقاً �سيا�سياً رخي�صاً؟
نعم ،الأوىل بهذا املفتي �أن يرعى م�صالح �أبناء منطقته
من �أهل ال�سُّ نة ،ال �أن يهاجم املقامات العليا الرفيعة لدى
الطوائف الأخ��رى ،وال �أن ميلي على كاردينال م�سيحيّي
امل�شرق ماذا يجب �أن يتخذ من مواقف حلماية م�سيحيني
يُقتلون يف �سورية وم�صر ،ويهجَّ رون وتحُ ��رق ممتلكاتهم
وتُنتهك �أعرا�ضهم.
يف ال�سيا�سة ،ويف مناق�شة ق��ان��ون االن�ت�خ��اب ،ك��ل ن��واب
ال�سُّ نة ينا�ضلون للحفاظ على �سلة �سعد احل��ري��ري من
النواب غري ال�سُّ نة يف �أي قانون عتيد ،ف�أين م�صلحة ال�سُّ نة
يف ه�ؤالء املرتهنني مل�صالح �سعد احلريري؟ و�أين م�صالح
الـ ٪78من ال�سُّ نة الباقني الذين ال ي�ؤيدون احلريري؟
كان رئي�س الوزراء ال�سُّ ني هو زعيم ال�سنة يف لبنان عرب
التاريخ املعا�صر؛ يجتمع حوله �أهل ال�سُّ نة مادام يف من�صبه،
ويُجمعون دون �أي��ة �إ�شكاالت على من يخلفه ،ويُجمعون
عليه جم��دداً �إذا ع��اد �إىل ال�سراي ،وك��ان لديهم ان�ضباط
�سيا�سي ،لأن ال�سُّ نية اللبنانية جتمعهم ،والقومية العربية

مل مي�ض على التقاء امل�سافر بال�شيخ اجلليل �سوى
�أيام معدودات ،ولكنها اخت�صرت �سنوات من القطيعة
مع �ش�ؤون الأم��ة ،ويف كل يوم ،كانت تتجلّى له العلل
والآفات ،وت�شت ّد عنده م�شاعر احلذر ،بقدر ما ترت�سخ
لديه م�صداقية ال�شيخ ،وترابط عظته مبا يجري يف
بالده من كوارث ونكبات� ،أ�ص ّر على موا�صلة البحث
واال�ستق�صاء ،راف�ضاً العودة �إىل مهجره ،كي ال يظل
غ��ارق �اً يف ظ�ل�م��ات اجل �ه��ل ،ي�ع��ان��د ت�ك��ال�ي��ف ال �ن��دم يف
متاهات املنفى وال�سفر.
ج � ّد امل�سافر بال�سري ،وم � ّر على خ��رائ��ب و أ�ط�ل�ال
م �ه �ج��ورة ،ومل��ا و��ص��ل �إىل �أط� ��راف ب�ل��دة «م ��أه��ول��ة»،
�أب �ط ��أ خ�ط��اه ،ويف ر�أ� �س��ه ت��دور التكهنات امل�ستغربة،
مت�سائ ًال �إن ك��ان �سيُقابل بالت�سهيل وال�ترح��اب� ،أم
بالتوجّ �س والريبة ،فقد اهتزت ثقته مبا كان يحمله

جتمعهم ،وع��دال��ة الق�ضية الفل�سطينية جتمعهم ،وحق
مقاومة العدو «الإ�سرائيلي» يجمعهم ،فما هي م�صلحة
ال�سُّ نة يف نحر تاريخهم ال��دي�ن��ي ب ��أن ت�ك��ون دار الفتوى
جمرّد �سفينة يتقاتل بحارة طارئون على من يكون ُربّانها،
ويف نحر تاريخهم القومي وال�سيا�سي يف �سفينة بيد بحّ ارة
مرتزِقة ل ُربّان هجر ال�سفينة وتركَها يف مهب الريح؟!
ما هي م�صلحة ال�سُّ نة يف هجوم �أحمد فتفت على حزب
اهلل ،لأن احل ��زب م��ع �أي ق��ان��ون يتفق عليه امل�سيحيون،
ملعاجلة م�شكلة الغُنب الذي حلق بامل�سيحيني نتيجة �أطماع
احل��ري��ري وج�ن�ب�لاط بحقوق الآخ��ري��ن�� ،س��وى �أن �أحمد
فتفت هو بحّ ار ينا�ضل من �أجل ُربّان غائب ،ويدافع فقط

عن م�صالح ُر ّب��ان ي�شتغل لديه ،ولي�س عن م�صالح ركاب
ال�سفينة وم�صريهم امل�ج�ه��ول� ..سفينة ب��ات��ت حتمل كل
الرايات والأعالم �إال الراية ال�سُّ نية الأ�صيلة.
ما هي م�صلحة ال�سُّ نة ب�أن يحرقوا تاريخهم ،و�أن ي�ستبدلوا
ال�ع�ل�م��اء ال�ك�ب��ار مب�شايخ ال�ت�ك�ف�ير ،و أ�ه ��ل ال�ث�ق��ل ال�سيا�سي
ال�شعبي والعائالت ال�سيا�سية الكبرية بالفتافيت والكتاكيت؟
م � ؤ�مت��ر ع ��ام ع�ل��ى م���س�ت��وى ك��ل أ�ه ��ل ال����سُّ �ن��ة يف ل�ب�ن��ان،
برئا�سة علماء ك�ب��ار ورج��ال �سيا�سة ك�ب��ار ،وح��ده الكفيل
ب�ضبط الأمور ،بدءاً من ال�شارع ،وانتهاء بالأمور اخلالفية
الكربى ،لكن �أ ّن��ى لهذا امل�ؤمتر �أن يُعقد الآن ولغة �أبناء
ال�شوارع تطغى على حكمة العلماء ،وغالبية �أهل ال�سيا�سة
من ال�سُّ نة باتوا من الطبقات غري الوازنة �سُ نياً ولبنانياً،
مادام لي�س بني ال�سُّ نة على ال�ساحة الآن ،وحتى �إ�شعار �آخر،
«معت�صم» عظيم لي�صرخ له ال�سنة :وا معت�صماه..

من م�سلمات و�أحكام فطرية ،حني اعتاد �أن يدق �أول
ب��اب ي�صادفه كلما �أح����س ب��اجل��وع �أو التعب ،وي� أ�م��ن
لأيّ �شخ�ص يقابله �إذا احتاج ملتمرّ�س ي�صحّ ح وجهة
ترحاله.
مل يتفاج أ� امل�سافر حني مل يلحظ يف �ساحة القرية
زوايا ميرح فيها ال�صبية والأطفال� ،أو �أ�شجاراً مورقة
ي�سرتيح يف ظاللها العجائز� ،أو �أثراً لـ«بركة ال�ضيعة»
ترتوي منها قطعان الغنم واملاعز ،ولكن مل يتفهم ملاذا
يبدو املكان �شبه خالٍ من �أهله ،رغم مظاهر العمران،
وانت�شار املنازل فيه من خمتلف املراتب واملوا�صفات!
دخل امل�سافر �إىل حمل بقالة �صغري ،و�ألقى التحية
على �صاحبه ،ثم ارْجتى منه �شراء «حاجة ما» ،مل تكن
بالأ�صل تنق�صه ،بل �أراد منها حجة لتبادل احلديث،
نه�ض الرجل بتكا�سل ملحوظ من مقعده املريح ،ور ّد

�أمني �أبو را�شد

سالم المتفائل

ُ ّ
ً
أطفأنا « الموتورات»! هل أطف���أ الرئيس المكلف فعال موتوراته؟
أم أن الرياح الحريصة على المصلحة الوطنية – العليا – أعطبت هذه
المحركات فأطفأتها!
رياح التغيير ..فالتكليف ..هي عينها رياح التأليف  -مجازًا -على
نظ���ن! أجل فالرياح الت���ي حملت إلى لبنان ّ
ُّ
بردًا وتمامًا وس�ل�امًا!
ما
ّ
ّ
ّ
هي إياها التي ال تزال تهب علي���ه قادمة من الصحراء ..وقد حذرنا
من ّذرها الرماد في العي���ون! فإذا برمالها – وليس رمادها ّ– تخترق
المحركات الهادرة فتطفؤها ..ويسقط في يد الرئيس المكلف ،الذي
بات يرقب عجيبة جديدة من «الس���ين» األحادية ،إذ إن سميتها ،أو
بذاتها.
ُ
ّ
ّ
صنوتها منشغلة بل منهمكة ّ
دول���ة الرئيس العتيد« ..م���ا حك جلدك مثل ظف���رك ،فتول أنت
جميع أمرك» ،فالسعودية وغيرها من الدول التي أسهمت في نفض
الغبار السياس���ي عن دارة الرئيس صائب سالمّ ..
وقدمت الضمانات
ُ
َ
المطلوب ،أم
لنجل���ه ،ال تعمل لوجه الله! فهال أطلعوك عل���ى ّالثمن ٌ
مغال
بعد؟ «فموتوراتك» لن َ تعاود ال���دوران! ألن المحرك ..مبالغ بل ٍ
طلبه! فهل بوسعك تحمل مثل هذا العبء؟
في ُ
دول���ة الرئي���س المكلف ..ل���و أرادوا لك النجاح ،لذلل���وا العقبات!
فالش���روط التي نسمعها تصريحًا أو تلميحًا من األطراف التي ُ
تدور
فلك المملكة ،ال ُ
تبشر ببلوغكم عتبة التشكيل بالسرعة المرجوة!
في ِ
لماذا ارتبطت عملية التش���كيل بوالدة قان���ون االنتخاب حتى لو
كانت قيصرية؟
ُ
يضم���ر تطيير االس���تحقاق
م���ن ه���و الط���رف الحقيقي ال���ذي
الديمقراطي ،ليلحق لبنان بقافلة الربيع العربي؟
الضامنة – إذا كان
اتفاق في ما بين الجهات –
لم���اذا ال يصار إلى
ٍ
ّ
ال ّ
ب���د لنا من وجودها في حياتنا السياس���ية  -على س���لة الحلول -
ّ
الحكومية ،فالتقدم من المجلس لنيل الثقة
تبدأ بإنجاز التش���كيلة
األهلية القانونية؟ بعد ذلك يصارُ
ّ
قب���ل أن يصبح هذا األخير فاقدًا
سن قانون ُ
وبالتنسيق مع السلطة التنفيذية إلى ّ
يمدد بموجبه إلى
ٍ
المجلس الحالي ثالثة أشهر كحد أقصى إلجراء االنتخابات النيابية،
وفق القانون الجديد المزمع ابتكاره!
يدفعنا إلى هذا االقتراح جملة أسباب منها:
أخذ الوقت الكافي لدارس���ة وتمحيص وتقدي���م قانون انتخاب
عصري يليق بلبنان وإنسانه ..بعيدًا عن كابوس الوقت الذي كثيرًا ما
ُ
ّ
ُ
تنعكس على األداء ،وتسهم في تشوه
نفسية
باضطرابات
يتسبب
ٍ
النتاج!
تمرير موس���م االصطياف ،وسط ٍّ
جو يس���وده الهدوء واالسترخاء
السياسي واألمني واإلعالمي ،فالناس معظم الناس ،ما عادت قادرة
تحمل ضرب مصدر الرزق هذا للسنة الثالثة على التوالي! فتداعيات
الحرمان والجوع والعوز ،أكبر من قدرة ّالدولة على تحملها.
بقي لنا أن نلفت عناية الرئيس المكلف ومن سبقه أو من سيخلفه
في َ المقبل من األيام ،إلى أمر جليل ال مس���اومة عليه« ..إذا كان أهل
ّ
مكة أدرى بش���عابها» فنحن اللبنانيي���ن  -اللبنانيين  -أدرى بأرضنا
وعزتنا وكرامتنا وشأننا ومقاومتنا ومستقبلنا.

على التحية دون �أن ينظر �إىل وجه امل�سافر ،واختفى
خلف الواجهة ،ثم �أت��ى بالغر�ض املطلوب ،وترقّب �أن
ي�سدد الزبون ثمنه ،كاد اللقاء ينتهي عند هذا احلد،
لوال �أن متلّى البقّال بالنظر �إىل وجه الزبون ،بعد �أن
تل ّك�أ هذا بع ّد نقوده ،ف�أدرك �أنه «غريب» عن البلدة.
«�أه ًال و�سهالً» ،قالها البقّال بغري �صيغتها املعتادة،
«هل تنزل �ضيفاً عند �أحدٍ من �أبناء �ضيعتنا»؟ حتم�س
امل�سافر حل�شرية ال�ب� ّق��ال ،و�أج��اب��ه ب��أن��ه ع��اب��ر �سبيل،
و أ�� �ض��اف« :ول�ك��ن� ،أو ّد اال�ستف�سار ع��ن �أح��وال بلدتكم
ون��ا� �س �ه��ا »..خ � ّي��م ب�ين ال��رج�ل�ين ��ص�م��ت م�ق�ل��ق ،ح �دّق
خالله البقّال يف وجه «الغريب» ،كمن ينتظر تعلي ًال
مل��راده ،ابت�سم امل�سافر وقال�« :أرج��و �أن ال ت�سيء الظن
مبقا�صدي ..ولكني وجدت القرية �شبه مهجورة� ،أين
�أهلها»؟

نبيه الأعور

�أن �ه��ى ال �ب � ّق��ال ح�ب����س أ�ن �ف��ا� �س��ه ب��زف��رة م���س�م��وع��ة،
وان�ف��رج��ت أ���س��اري��ر وج�ه��ه ،كا�شفة ع��ن خجل وا��ض��ح،
وق��ال« :ال ت�ؤاخذين يا �أخي على حتفظي ،و�شكوكي..
يكاد الواحد منا �أن يفقد �صوابه لق�سوة ما يح ّل بنا من
نوائب الدهر و�أهواله ..ال �شك �أنك جائع ،دعنا نغلق
الدكان ،ون�صعد �إىل املنزل ..لقد انت�صف النهار ،وحان
موعد الدواء ووجبة الطعام ..هيّا نتناول ما توفّر من
حوا�ضر البيت ،هيّا».
ا�ستعاد امل�سافر ب�ضع نفحات من ثقته التي ب��د�أت
تهتز على وق��ع م��ا �شهده و�سمعه يف الأي ��ام الأخ�ي�رة،
م�ستعيداً ن�صيحة ال�شيخ اجلليل ،ب��أن ال يفقد الأمل
ما دام يف الدنيا مثقال ذرة من اخلري ،وبذرة حمفوظة
من مكارم الأخالق ،ف�أجّ ل ت�سا�ؤالته عن البلدة ل�ساعة
�أخرى.
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اقتصاد

القرصنة تكبد االقتصاد
العالمي خسائر كبيرة
على الرغم من تراجع حوادث
القرصنة قبالة سواحل القرن األفريقي
في األشهر األخيرة ،كشف تقرير جديد
للبنك الدولي عن التكاليف البشرية
واالقتصادية ألعمال القرصنة عن
خسائر بالغة لحقت باالقتصاد العالمي،
ولفت التقرير إلى أن «الصومال ال يمكنه
شراء طريقه للخالص من القرصنة
بسهولة».
وي���ش�ير ال�ت�ق��ري��ر اجل��دي��د �إىل �أن ��ه ل��ن يت�سنى وانخف�ض جم�م��وع م��ا مت �صيده م��ن �أ��س�م��اك التونة
التو�صل حلل م�ستدام لإنهاء القر�صنة� ،إال عن طريق يف غربي املحيط الهندي بن�سبة  26.8يف املئة ،حيث
�إعادة �إن�شاء دولة �صومالية قادرة على البقاء وتقدمي انتقلت �سفن ال�صيد �إىل �أماكن �أكرث �أماناً.
اخلدمات الأ�سا�سية يف جميع �أنحاء البلد ،للحد من
كما عانى ال�صومال نف�سه �إىل حد كبري من �أثر
الفقر وخلق فر�ص العمال ،وهذا احلل يتطلب �أي�ضاً القر�صنة ،فقد بلغت زيادة تكاليف التجارة على البالد
االع�ت�راف بالتعقيد والتقلب يف ال�سيا�سات املحلية م��ا يقدر بنحو  6ماليني دوالر �سنوياً ،وه��ذا الرقم
فيما يتعلق بكيفية تقدمي خدمات �أف�ضل يف قطاعات ال ي��أخ��ذ يف االع�ت�ب��ار �أن ال�صومال ال ميكنه تطوير
ال�صحة والتعليم وال�ت�غ��ذي��ة وغ�يره��ا م��ن اخل��دم��ات وتو�سيع جتارته البحرية وم�صائد الأ�سماك ما دام
لل�صوماليني ،ال�سيما مل��ن يعي�شون يف املناطق التي القرا�صنة ي�ستطيعون العمل يف مياهه.
تزدهر فيها �أعمال القر�صنة.
وف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال�ت�ك�ل�ف��ة ال �ب �� �ش��ري��ة ل�ل�ق��ر��ص�ن��ة
القر�صنة
�ل
�
ح
إن
�
�
�
ف
�ر،
�
ي
�ر
ك�م��ا ي��و��ض��ح ه ��ذا ال�ت�ق�
ال�صومالية ،فقد مت القب�ض على نحو  3741من �أفراد
ال�صومالية هو حل �سيا�سي �أو ًال وقبل كل �شيء �آخر ،الأط �ق��م م��ن  125جن�سية خمتلفة ل�ف�ترات احتجاز
بعيداً ع��ن ق��وة ال�ن�يران وامل ��وارد املالية ،ف ��إن املجتمع بلغت  1178يوماً ،وتويف ما ي�صل �إىل  97بحاراً �أثناء
الدويل ميكنه ،بل ويتعني عليه ،م�ساعدة ال�صومال يف الهجمات ويف االحتجاز ب�سبب �سوء املعاملة �أو �أثناء
جمال توفري القواعد الالزمة لتوزيع وتقا�سم املوارد ،عمليات الإنقاذ.
وكيفية قيادة الع�شائر والعالقات بني الع�شائر بع�ضها
وعلى اجلانب ال�صومايل ،كانت ح�صيلة اخل�سائر
البع�ض ،ويف النهاية كيفية حتديد اال�ستقرار ال�سيا�سي �أي�ضاً كبرية� ،إذ يُعتقد �أن مئات القرا�صنة لقوا حتفهم
الوطني للتو�صل �إىل حلول مل�شكلة القر�صنة.
يف عر�ض البحر .
تكاليف القر�صنة كبرية

الفدية هي الهدف

يف واحد من �أكرث التقييمات تف�صي ًال للتكاليف
وت�ع��د �أع�م��ال القر�صنة ال�صومالية ف��ري��دة من
ال��دول�ي��ة والإق�ل�ي�م�ي��ة للقر�صنة ال���ص��وم��ال�ي��ة ،يقول نوعها ،حيث �إن القر�صنة ال�صومالية �إىل حد كبري
البنك ال��دويل� ،إنه نظراً حلجمها ونطاقها اجلغرايف ه��ي �أع �م��ال خ�ط��ف م��ن �أج ��ل احل �� �ص��ول ع�ل��ى ف��دي��ة،
والعنف املرتبط بها ،والذي ت�سبب يف خلق قدر كبري ف�إنها تعتمد اع�ت�م��اداً ك�ب�يراً على ال��دع��م ال�ب�ري من
من القلق يف جميع �أنحاء العامل ،ف�إن القر�صنة تكلف ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ال �ت��ي ت��وف��ر ال �غ��ذاء وامل ��اء وال��وق��ود
االق�ت���ص��اد ال�ع��امل��ي تقريباً  18مليار دوالر �سنوياً يف والقات لرجال امليلي�شيا الذين يتولون حرا�سة ال�سفن
�صورة تكاليف متزايدة للتجارة ،وه��و مبلغ يتجاوز املختطفة طوال عملية التفاو�ض على الفدية    .
كثرياً متو�سط الفدية ال�سنوية الذي يقدر بنحو 53
ولذلك ،ف�إن القرا�صنة ال�صوماليني يحتاجون
مليون دوالر منذ عام .2005
�إىل ت� أ�م�ين �إم�ك��ان�ي��ة ال��و��ص��ول بانتظام �إىل ال�ساحل
فلم تفر�ض القر�صنة �ضريبة خفية على التجارة واحلماية من وح��دات �إنفاذ القانون املحلي وال��دويل
العاملية عموماً فح�سب ،بل �إنها �أثرت ب�شدة �أي�ضاً على واملجموعات الإجرامية املناف�سة� ،إن قدرة القرا�صنة
الأن���ش�ط��ة االق�ت���ص��ادي��ة للبلدان امل �ج��اورة� ،إذ �شهدت على ر�سو ال�سفن ،التي يختطفونها ،بحرية على امتداد
بلدان �شرق �أفريقيا منذ عام  2006انخفا�ضاً ملحوظاً ال�ساحل ال�صومايل� ،إمنا تدل على قدرتهم على ك�سب
يف ع��دد ال�سياح ال��واف��دي��ن �إليها و�إن �ت��اج ال�صيد ،ويف امل�ساندة من امل�س�ؤولني احلكوميني ورج��ال الأعمال
قطاع ال�سياحة املزدهر ،ارتفع الإنفاق يف �شرق �أفريقيا و�شيوخ الع�شائر وامليلي�شيات واملجتمعات املحلية ،ففي
منذ زيادة �أن�شطة القر�صنة بن�سبة  25يف املئة ارتفاعا هذه املواقع لر�سو ال�سفن املخطوفة ،متكن القرا�صنة
�أكرث بطئاً عما هو عليه احلال يف البلدان الأفريقية من ا�ستخدام مزيج من دفع الأموال وممار�سة الإكراه
الواقعة جنوب ال�صحراء ،وباملثل ،انخف�ضت �صادرات ل���ض�م��ان ال��و� �ص��ول دون ع��ائ��ق �إىل ال���س��اح��ل ل�ف�ترات
منتجات الأ�سماك من البلدان املت�ضررة من القر�صنة طويلة ،وت�شري التقديرات �إىل �أن القادة واملحر�ضني
باملقارنة مع مناطق �أخ��رى بن�سبة  23.8يف املئة منذ يف �أن�شطة القر�صنة ال�صومالية قد تقا�سموا ما بني
عام  ،2006ويرجع ذلك جزئياً �إىل انخفا�ض الإنتاج 70 ،و 86يف املئة من عائدات هذه الأن�شطة مع �أ�صحاب

امل�صلحة ه ��ؤالء ،ألن��ه من دون دعمهم ما �أمكن ر�سو
املراكب املخطوفة.
وال �شك �أن فهم كيفية متكني القرا�صنة يف املدن
واملجتمعات املحلية على ط��ول ال�ساحل ال�صومايل،
ي�ع�ط��ي احل �ك��وم��ة اجل ��دي ��دة يف م�ق��دي���ش��و وامل�ج�ت�م��ع
ال��دويل ف�ك��رة �أف�ضل بكثري ع��ن �سيا�سات وحتالفات
التنمية التي �ستكون مطلوبة لوقف �أعمال القر�صنة
يف هذه النقاط ال�ساخنة ،و�إعادة �إر�ساء دولة �صومالية
جديدة مزدهرة يف �شرق �أفريقيا.

على منت ال�سفن التجارية ،يف�سر �سبب تراجع �أن�شطة
القر�صنة يف عامي  2011و ،2012ف�إن هذه التدابري ال
تكون فعالة �إال �إذا بقيت مطبقة.
وب�سبب ارتفاع تكلفة هذه الإجراءات امل�ضادة ،فقد
ت�صبح غري م�ستدامة على املدى الطويل ..ونظراً لأن
القر�صنة قبالة القرن الأفريقي تعتمد اعتماداً كبرياً
على العمليات الربية ملوا�صلة �أن�شطتها ،ف�إن �أي حل
طويل الأجل ال بد �أن ي�شمل لذلك �إبرام عقد �سيا�سي
مع من مي�سكون بزمام ال�سلطة حملياً وهو ما ميثل
حتو ًال يف االهتمام ،وبعبارة �أخرى ،من مرتكبي �أعمال
القر�صنة �إىل من يجعلها ممكنة.

ويجمع اخلرباء على �أن �أ�سلوب مكافحة القر�صنة
احل��ايل بحاجة �إىل التغيري والإ��ص�لاح ،ألن��ه ال ي�ؤتي
ثماره ،بحيث �إن ن�سبة التكلفة العاملية للقر�صنة �إىل
مدفوعات الفدية ال�سنوية التي يتم دفعها للقرا�صنة
تعد �سبباً ق��وي�اً ،لأن يقدم املجتمع ال��دويل امل�ساندة
لل�صومال ،وتعترب ال�سيا�سات املطبقة حالياً على الرب
�أو يف البحر لكبح القر�صنة ال�صومالية� ،إما غري فعالة
�أو على الأرج ��ح غ�ير م�ستدامة ،وت�ه��دف التدخالت
التي يتم تطبيقها على ال�بر مثل م�ب��ادرات التنمية
االقت�صادية املحلية �أو �إنفاذ القانون �إىل ثني ال�شباب
ال�صوماليني عن �أن ي�صبحوا قرا�صنة ،وذلك بزيادة
جاذبية الوظائف البديلة �أو بالتوعد بال�سجن ملدد
ط��وي�ل��ة ،يف ح��ال القب�ض على م��ن ي���ش��ارك يف �أع�م��ال
القر�صنة� ،إال �أن القرا�صنة ،وك�م��ا حت��ذر التقارير،
�سيقدمون �أجوراً �أعلى للفقراء والعاطلني من العمل
م��ن ال�صوماليني امل��راه�ق�ين وال���ش�ب��اب ،مب��ا يجعلهم
يخاطرون ب�إلقاء القب�ض عليهم �أو التعر�ض للموت يف
عر�ض البحر ،ويف حني �أن وج��ود الدوريات البحرية
امل�سلحة ت�سليحاً ثقي ًال وتوفري �إجراءات �أمنية �أف�ضل

جمموعة �ضاربة

�سيا�سات غري فعالة

وذك ��رت ت�ق��اري��ر �أن بريطانيا وف��رن���س��ا تنتهيان
م��ن ت�شكيل جمموعة �ضاربة م��ن ال�سفن البحرية،
مهمتها ت��دم�ير البنية التحتية ال�بري��ة للقرا�صنة
ال���ص��وم��ال�ي�ين ،وت���ض��م امل�ج�م��وع��ة ح��ام�ل��ة ال�ط��ائ��رات
النووية الفرن�سية «�شارل ديغول» وحاملة املروحيات
الربيطانية «�إال�سرتي�س» و�سفينة الإنزال «بولفارك»
وال�سفن امل�ساعدة ،ومنح االحت��اد الأوروب��ي جمموعة
ال�سفن تفوي�ضاً بتوجيه �ضربات �إىل الأهداف الربية
ال��واق �ع��ة ع�ل��ى ��س��اح��ل ال �ق��رن الأف��ري �ق��ي ،وق��د دفعت
عمليات القر�صنة البحرية �أمام ال�سواحل ال�صومالية
جلنة ال�سالمة البحرية التابعة للمنظمة البحرية
الدولية ،التخاذ تو�صيات غري م�سبوقة يف تاريخ النقل
البحري حلماية ال�سفن من االختطاف ومبا يوحي �أن
�صرب املجتمع الدويل قد نفد ،فقد ناق�شت املنظمة يف
اجتماعها أ
الخ�ير يف لندن ع��دداً من الق�ضايا� ،أهمها
مطالبة الدول واحلكومات ،بال�سماح لل�سفن الأجنبية
الق�ل�ي�م�ي��ة وع�ل�ي�ه��ا طاقم
امل ��رور م��ن خ�ل�ال م�ي��اه�ه��ا إ
م�سلح ،ملواجهة املخاطر املتوقعة ،خ�صو�صاً القر�صنة.
كما �سيتم و�ضع �إر��ش��ادات عملية ودولية لتداول
أ
ال��س�ل�ح��ة ال�ن��اري��ة على م�تن ال�سفن ،مب��ا يف ذل��ك يف
موانئ الدول التي مل ت�ضع �سيا�سات وطنية يف التعامل
م��ع الأ�سلحة على م�تن ال�سفن امل��ارة ب�ه��ا ،و�ست�سمح
املنظمة البحرية الدولية ل�شركات القطاع اخلا�ص
بالأمن البحري ،التعاقد من القطاع اخلا�ص مع �أفراد
الأم��ن امل�سلحني على منت ال�سفن العابرة للمنطقة
عالية املخاطر قبالة ال�ساحل ال�شرقي لأفريقيا.

هنا مرت�ضى
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ثقافة
اللغة العربية بين مقومات األصالة ومتطلبات الحداثة ()3/3
عبد المجيد إبراهيم جرادات  /جريدة الدستور  -األردن
الفعل الثقايف والتفكري
اال�سرتاتيجي يف مهمة الأمن اللغوي
ي�ق��ول��ون �إن ال�ث�ق��اف��ة ال�ت��ي تنعم
بالقوة الفكرية ،تكون قادرة على طرح
ال�ق���ض��اي��ا امل �ل �ح��ة ،مبنهجية ت�ستند
ع�ل��ى دق ��ة ال�ت���ش�خ�ي����ص وم��و��ض��وع�ي��ة
ال�ت�ح�ل�ي��ل ،ويف م �ع��ادل��ة ال��رب��ط بني
متطلبات احل��داث��ة ،وعنا�صر القوة
التي يُ�شكل االقت�صاد �أح��د �أعمدتها،
يتجلى احلديث عن منظومة القيم
التي ت�سهم يف التحري�ض الذاتي على
�أه�م�ي��ة امل��واك�ب��ة مب��ا تعنيه م��ن �إرادة
وق ��درة ع�ل��ى ال���س�ير يف رك��ب التطور
ال � ��ذي ي �ت �ط �ل��ب يف ال � �ع� ��ادة ،ت�ن���س�ي��ق
اجل�ه��ود ،وح�شد الطاقات ،وك��ل ذلك
من �أجل م�ضاعفة الإجنازات.
ب�ين دور ال�ل�غ��ة يف ت��وف�ير ال��وع��ي
املتب�صر يف دروب التجدد ،ومنهجية
ال �ت �ف �ك�ي�ر ال� � ��ذي ي �� �س �ت �ن��د ع �ل��ى دق��ة
اال� �س �ت �� �ش��راف ،ت �ب��د�أ م��رح�ل��ة البحث
عن املعرفة املن�شودة ،وكان الفال�سفة
واملفكرون ،ب��دءاً من �سقراط ،م��روراً
ب� � أ�ف�ل�اط ��ون ،وو�� �ص ��و ًال �إىل دي �ك��ارت
وهيجل وكانط ،يجتهدون يف بناء هرم
للنظم ال�ف�ك��ري��ة ال �ك�ب�رى ،و�صياغة
الأ�سئلة عن الكون والوجود وامل�صري،
وبالن�سبة ملفكري ال�ق��رن الع�شرين،
ومنهم ب��رت��ران��د ر��س��ل و��س��ارت��ر ،فقد
اجتهوا �إىل حتليل النظم التي بناها
ال�ق��دم��اء ،وفح�صوا املنهجيات التي
�أر�� �س ��وه ��ا ،ول �ه��ذا ف �ق��د مت �ي��ز ال �ق��رن
ال �ع �� �ش��رون ب ��أن ��ه ع���ص��ر ال�ت�ح�ل�ي��ل يف
حقول الفكر والفل�سفة ،واحلقبة التي
�سادت فيها منهجيات الو�صف والنظر
يف منظومة الأفكار املتداخلة ،ومبا �أن
اللغة ،حتدد الفرو�ض الدقيقة ،وتقدم
الرباهني والنتائج ،فقد تبو�أت مرتبة
مهمة وح�سا�سة يف ح�صيلة الأف�ك��ار
احلديثة� ،إذ �أ�صبحت جزءاً من �أ�س�س
الفكر ،و�أمنوذجاً للقيا�س والتطبيق،
ومثا ًال للبحث يف م�ستويات الظاهرة
الفكرية.
ت ��و�� �ص ��ف ال� �ت� �ج ��رب ��ة ال �ف �ك��ري��ة
العربية ،على �أنها متجددة وتنا�ضل
من �أج��ل احلياة ،ووفقاً مل�صطلح ابن
خلدون ،فقد كانت واقعة التقدم هي
ال�سمة الظاهرة على ه��ذه التجربة،
وق��د جت�سد ذل��ك يف ال�تراك��م الفني
للأفكار والعلوم ،ويف التنوع الرثي يف
املذاهب وامل�ؤ�س�سات والنظم املبدعة،
�إىل ج��ان��ب االن �ف �ت��اح امل���س�ت�م��ر على
ك��ل امل �ظ��اه��ر احل �� �ض��اري��ة الإن���س��ان�ي��ة
ال �ق��دمي��ة م�ن�ه��ا واحل��دي �ث��ة ع�ل��ى حد
�سواء ،واملهم يف عملية البحث هو �أن
«احل�ق�ي�ق��ة» ك��ان��ت ع�ل��ى ال� ��دوام غاية
ت�ستدعي � �ض��رورة امل�ث��اب��رة دون كلل،

النتائج ملبية للطموحات التي تهتم
باال�ستغالل الأمثل جلهود الطاقات
واملهارات ،والإفادة من عن�صر الزمن،
لأن الإجن� � ��ازات امل�ت�م�ي�ـ��زة ،ت��دخ��ل يف
�سجل ال�شعوب التي تكتب جناحاتها
بفعل الرواد من �أبنائها.
التو�صيات

وق ��د ��ش�ه��د ال �ف �ك��ر ال �ع��رب��ي ع �ل��ى مر احل���ض��اري��ة ل�ل�أم��ة ،وم��ن امل�ع�ل��وم �أن
الع�صور ،ج�ه��وداً متوا�صلة ،تبلورت احل���ض��ارة مت�ث��ل يف ج��وه��ره��ا جممل
من خالل امل�شاركة والإ�سهام يف �إغناء النجاحات يف حقول الفـكر واملعرفة،
ال�ت�ج��ارب الفكرية و�إث��رائ �ه��ا بالنقد وال���ص�ن��اع��ات وف��ن ال�ع�م��ارة والنحت،
ال��ذي يهدف للتقومي بعد �أن ي�ستند ه��ذا م��ن ن��اح�ي��ة ،وم��ن ناحية �أخ��رى
على �صحة التقييم.
ف �ه��و ي�ع�ب�ـ��ر ع��ن اجل ��وان ��ب امل���ش��رق��ة،
عند احلديث عن الإنتاج املعريف ،ويلعب دوراً م�ؤثراً يف تنظيم ال�سلوك
نتوقف �أمام العديد من الإ�شكاليات ،االجتماعي باالجتاه الذي يلتقي مع
م�ن�ه��ا ع�ل��ى �سبيل امل �ث��ال ،م��ا يرتبط النه�ضة االقت�صادية واال�سرتاتيجيات
ب � ��امل � ��وروث ال �� �ش �ع �ب��ي وال �� �س �ي��ا� �س��ات الثقافية.
املعمول بها ،وهنالك واقع التحوالت
ن �ق��ول ب�ع��د ذل ��ك� ،إن ال �ت �ط��ورات
االقت�صادية ،وما �أفرزته من تباينات ،التكنولوجية املت�سارعة ،تتطلب ح�شد
نح�سب �أن�ه��ا ب� ّ
أم�س احل��اج��ة لدرا�سة اجل�ه��ود م��ن قبل �أب�ن��اء العروبة نحو
ت��رت �ك��ز ع �ل��ى ب �ع ��دي ��ن� ،أول� �ه� �م ��ا� ،أن االرتقاء مبكانة لغتهم ،وهنا يتجلى
ح���ض��ارة ال���ش�ع��وب ،ت�ع��رف م��ن خـالل احلديث عن الفعل الثقايف ،ذلك لأن
م��ا ت�ن�ج��زه جم�م��ل ال �ط��اق��ات امل��ؤه�ل��ة ال��وع��ي ال�ث�ق��ايف ،ي�ك��ون م�ستمداً من
الخ�ل�اق
وامل �ب ��دع ��ة م ��ن �أب �ن��ائ �ه��ا� ،أم � ��ا ال�ب�ع��د منظومة القيم وال �ع��ادات و أ
ال� �ث ��اين ،ف �ه��و ي�ت�ل�خ����ص مب�خ��رج�ـ��ات وامل�ف��اه�ي��م ال���س��ائ��دة ،وه ��ذا ي ��ؤك��د �أن
العلوم والتكنولوجيا املتطورة ،والتي ال �ب �ن �ي��ان ال �ف �ك��ري وال� �ث� �ق ��ايف ،ي �ق��ود
ت�سعى م��ن خ�لال�ه��ا ال ��دول العظمى �إىل ممار�سة العلم وحتفيز العلماء
وال�صناعية للمحافظة على �أ��س��رار والفقهاء ليوظفوا خرباتهم وخمزون
مفاتيح امل�ع��رف��ة ،ح�ت��ى تبقى ال��دول معرفتهم يف خدمة النظام االقت�صادي
«حمدودة املوارد» م�ستهلكة ملنتجاتها ،وال��ذي ينعك�س �إيجابياً على الواقع
وم�ستوردة لبع�ض ج��وان��ب ثقافتها ،االج � �ت � �م � ��اع � ��ي ،وم � � ��ن خ� �ل ��ال ه� ��ذا
ومن هنا يكون ال�سعي احلثيث ل�صون اال�ستنتاج ،ف�إن مهمة املثقف واملفكر،
مكانة اللغة العربية.
ت�ت�ج��ه ت�ل�ق��ائ�ي�اً ل�ل�ج�م��ع ب�ي�ن ال��ر ؤ�ي��ة
ي� � � أ�خ � ��ذ امل� �ن� �ت ��ج ال � �ث � �ق� ��ايف ب� �ع ��داً العلمية م��ن ج�ه��ة ،واجل�ه��د الفكري
تنموياً كونه يرتبط ب��إب��راز ال�صورة والثقايف من جهة �أخرى ،بحيث تكون

ب�ن��ا ًء على م��ا ت�ق��دم ،ف ��إن النظرة
اال�ست�شرافية تطرح �س�ؤالني :الأول:
كيف �سيتم توظيف اللغة على الوجه
الأك�م��ل يف مرحلة ث��ورة االت�صـاالت
والتقنيات التي �أزال��ت احلواجز �أمام
الثقافات وال�سيا�سات؟ �أم��ا ال�س�ؤال
ال � �ث� ��اين ف �ي �ت �ع �ل��ق مب �ه �م��ة امل �ع �ن �ي�ين
باملحافظة على �سالمة اللغة العربية
وتنميتها لتواكب امل�ستجدات ،و�إىل
هنا ميكن توثيق احلقائق الآتية:
�أوالً� :أن وح ��دة الأم� ��ة العربية
تقــوي مركز لغتها بني لغات العامل،
وهذا يتطلب العمل املتوا�صل ،ون�شر
ال ��وع ��ي ال �ل �غ��وي ب��و� �س��ائ��ل الإع �ل��ام
امل �خ �ت �ـ �ل �ف��ة ،وت �� �ش �ج �ي��ع امل �ب��دع�ي�ن يف
امل� �ج ��االت ال �ت��ي ت �ب�رز م �ن��زل��ة ال�ل�غ��ة
العربية.
ث ��ان �ي �اً :ال�ت�رك �ي��ز ع �ل��ى ��س�لام��ة
اللغة يف امل��راح��ل الت�أ�سي�سية لطلبة
املدار�س ،و�إعادة النظر باملناهج وطرق
ال�ت��دري����س ،وه��ل ي�ستخدم املعلمون
و�سائـل متطورة لت�شويق الطلبة �أثناء
تعـلم لغتهم.
ث ��ال� �ث� �اً :ت ��وح �ي ��د امل �� �ص �ط �ل �ح��ات
العلمية ،والألفاظ احل�ضارية ،وتبني
خطط طموحة ومتوا�صلة ،وتفعيل
دور املجامع العربية واحت��اده��ا� ،إىل
جانب اال�ستمرار يف عقد امل� ؤ�مت��رات
ال�ع�ل�م�ي��ة ،وال �ت��ي ي �ت��م ت �ب��ادل الآراء
وال� �ت� �ج ��ارب ف �ي �ه��ا ،ب �ط��ري �ق��ة حت�ق��ق
ازدهار اللغة العربية ،وت�سهم ب�إغناء
ال�ف�ك��ر ال�ع��رب��ي ع�ل��ى ط��ري��ق التوحد
ال �ـ �ـ��ذي ي �ح��ول دون امل �� �ض��ي ب��اب �ت��زاز
م� �ق ��درات ال ��وط ��ن ال �ع��رب��ي وح �ق��وق
�أبنائه.
ت� �ب ��دو م �ه �م �ـ��ة �أ� � �س� ��ات� ��ذة ال �ل �غ��ة
ال �ع��رب �ي��ة�� ،ش��ائ�ـ�ك��ة ب�ح�ك��م ت��راك �م��ات
املعاناة التي تواجهها معظم ال��دول
نتيجة الأح��داث املعا�صرة ،وال�صراع
الثقايف ال�سائد ،وم��ا �أف��رزت��ه العوملة
والنظام العاملي اجلديد من تباينات،
�أدت لوجود العديد من االختالالت
يف الواقع الرتبوي والتعليمي ،حيث
ت�شح الإم �ك��ان��ات ال�ت��ي نفرت�ض �أنها
متنح املعلم القوة لأن يثابر من �أجل
�إعالء مكانة لغته القومية ،وهنا تربز
احل��اج��ة للقول ب ��أن ال�شعوب حتتاج
�إىل م��ا ي �ج��دد ذاك��رت �ه��ا اجل�م��اع�ي��ة،

وي� ��� �ص ��ون م �ن �ج��زات �ه��ا احل �� �ض��اري��ة
وه��وي �ت �ه��ا ال �ث �ق��اف �ي��ة ،وي �ج �� �س��د روح
التما�سك ب�ين �أب�ن��ائ�ه��ا ،ول�ه��ذا نعول
على حيوية امل�ب��ادرات التي يقوم بها
جممع اللغة العربية /لبنان وكليات
الآداب والعلوم الإن�سانية يف معظم
اجلامعات العربية ،بعقد امل� ؤ�مت��رات
ال �ع �ل �م �ي��ة ال� �ت ��ي ت �� �ش �خ ����ص احل � ��ال،
وت �ف �ت��ح جم� ��ا ًال ل �ت �ب��ادل الآراء ال�ت��ي
ت�سمو مبكانة اللغة العربية ،وتربط
ح��ا��ض��ره��ا ال ��واع ��د ،ب ��أب��رز اجل��وان��ب
امل�شرقة من موروثها اللغوي.
ن�شري يف ه��ذا ال�سياق �إىل جملة
معوقات والتي نخ�شى �أن ت�ؤثر �سلباً
على مكانة اللغة العربية يف املحافل
الدولية وبني الناطقني بها ومن �أهم
هذه املعوقات:
�أوالً :تنت�شر امل��دار���س الأجنبية
يف معظم الدول العربية بكرثة ،وهي
تتبنى مناهج ،تختلف �أحياناً عما هو
مطبق يف امل��دار���س احلكومية ،حيث
تزود الطلبة مبهارات وثقافات رمبا
تن�أى بهم عن «لغتهم الأم» ،ومـن بـني
ال�سيا�سات املطبقة� ،أن هذه املدار�س
ت�ستقبل �أبناء النخب الذين يدفعون
�أق �� �س��اط �اً خ�ي��ال�ي�ـ��ة ،وك �ث�ي�راً م��ا تقوم
�إدارات ه��ذه امل��دار���س ب�ت��أم�ين قبول
خريجيها يف جامعات لي�ست عربية.
ث��ان �ي �اً :تعتمد معظم ال�ع��ائ�لات
ال �ع��رب �ي��ة «م� �ي� ��� �س ��ورة احل � � ��ال» ع�ل��ى
خ��ادم��ات �أجنبيات للعمل يف البيوت
ومتابعة �ش�ؤون �أبناء هذه العائالت،
وبحكم عمل الأمهات ،ف�إن ن�ش�أة ن�سبة
كبرية من الأطفال العرب باتت �أقرب
�إىل ال �ت � أ�ث��ر ب�ث�ق��اف��ة ول �غ��ة اخل��ادم��ة،
وه��ي ظ��اه��رة ن� أ�م��ل �أن ت�ك��ون مو�ضع
الإهتمام واملتابعة من قبل كل الأمناء
على ح�صانة وهوية اللغة العربية.
يف م� ؤ�مت��ر وزراء الثقافة العرب
ال��ذي ا�ست�ضافته العا�صمة الأردنية
عمان عام � ،2002أث�يرت العديد من
الق�ضايا اجل��وه��ري��ة ،وي��وم�ه��ا جرى
التذكري باحتمالية تفاقم الأزم��ات
االقت�صادية نتيجة املتغريات املناخية،
و�شح املياه وتدين م�ستوى الإنتاجية
يف ال��دول النامية ،ويف ذل��ك احلـني،
مت حتديد عـناوين من �ش�أنها �إث��راء
امل�سرية التنموية ب�شقيها االجتماعي
واالق� �ت� ��� �ص ��ادي� ،أه �م �ه��ا ال�ت�خ�ط�ي��ط
وال �ث �ق��اف��ة ال �ت �ع��اون �ي��ة ،وت�ف�ع�ي��ل دور
الإدارة اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة يف امل�ج��االت
ال�ت��ي ت�ستوعب امل �ه��ارات وال �ك �ف��اءات
الب�شرية� ،إىل جانب االهتمام باللغة
العربية بحكم غزارة جوانب املعرفة
فيها ،وموقعها ك�أداة تفكري.
من م�ؤمتر «اللغة العربية ..من
خماطر اجلمود �إىل تداعيات التجديد»
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بالصبر والتضحية
تواجهين زواجك الفاشل
تتسبب الحياة الزوجية الفاشلة
في تدمير صحة الزوجة وضياع
رونقها بعد فترة من االكتئاب
التي تمر بها بعد إهمال الزوج
والمباالته بمشاعرها.

�أكدت العديد من الدرا�سات� ،أن ال�ضغوط النف�سية
على الزوجة نتيجة عدم ا�ستقرار ال��زواج ،تت�سبب يف
�إ��ص��اب�ت�ه��ا ببع�ض الأع ��را� ��ض ال���ص�ح�ي��ة؛ م��ن ف�ق��دان
ال�شهية ،و�آالم يف املعدة ،والقولون الع�صبي ،وغريها،
و�إذا مل ت�ستقر احلياة وي�ستوعب الزوج حاجتها للحب
والدفء ،فلن يبق �أمامها �سوى اال�ستمرار وحماولة
الإ�صالح� ،أو طلب الطالق.
ُت��رى �إذا تعرّ�ضتِ لهذا امل��وق��ف ،م��اذا تختارين؟
االخ�ت�ب��ار ال�ت��ايل ميكنك م��ن معرفة موقفك حالة
الإح�سا�س بف�شل زواجك:
اختربي نف�سك
 -1هل ت�ؤمنني باال�ستمرار يف زواج فا�شل من �أجل
الأبناء� ،أم ترف�ضني رف�ضاً قاطعاً؟
�أ� -أ�ستمر مع حماولة الإ�صالح.
ب� -أختار الطالق.
ج -ت�شغلني حالة الأبناء.

د� -أتنازل و�أ�ضحّ ي و�أت�أقلم.
 -2و�صلت العالقة بينكما �إىل طريق م���س��دود؛ هو
ي�صر على موقفه ،و�أنت ت�شعرين بالظلم:
�أ -نحاول معاً من جديد.
ب� -أتركه فوراً.
ج -نوفّق الآراء لال�ستمرار.
د -الت�ضحية بنف�سي لهدف �أ�سمى.
 -3ت���ش�ك�ين م��ن ��ص�ع��وب��ة احل �ي��اة م��ع ط �ب��اع زوج��ك
ال�سلبية و�سلوكياته القا�سية معك:
�أ� -أ�ست�شري الأهل.
ب� -أهدّده بالطالق.
ج� -أحاول تغيريه.
د -هو قدري ون�صيبي.
 -4الت�ضحية و�إنكار الذات وتقدير م�صلحة الأبناء..
ن���ص��ائ��ح م�ث��ال�ي��ة ت��دف��ع ال��زوج��ة ثمنها م��ن حياتها
ونف�سيتها:
�أ -دائماً هي املر�أة.
ب -وملاذا؟

ِ
أنــت وطــــــفــــــــــلــك

«التأتأة» عند األطفال ..وكيفية التعامل معها
«الت�أت�أة» عند الأطفال هي نوع من الرتدد
واال�ضطراب وانقطاع يف �سال�سة الكالم ،حيث
ي��ردد الطفل امل���ص��اب ��ص��وت�اً ل�غ��وي�اً �أو مقطعاً
ت��ردي��داً ال �إرادي� �اً ،مع ع��دم ال�ق��درة على جتاوز
ذلك �إىل املقطع التايل.
يف ال ��واق ��ع ،ك �ث�ير م��ن الأط� �ف ��ال ب�ي�ن �سن
الثانية واخل��ام���س��ة م��ن العمر مي��رون بحالة
م��ن «ال�ت��أت��أة» ،ويف غالب الأح ��وال ت��زول حالة
«ال�ت��أت��أة» عند الأط�ف��ال ما بعد �سن اخلام�سة،
نتيجة تطور منو الطفل ،وتطور قدراته على
التحكم بالع�ضالت والأع�صاب امل�ستخدَمة يف
�إ�صدار نُطق الكلمات.
وق��د ي�ط��ول الأم ��ر ل��دى بع�ض الأط �ف��ال،
وعلى ال��رغ��م م��ن ع��دم وج��ود و�سيلة عالجية
ت�شفي بالكامل من هذه احلاالت� ،إال �أن التعامل
العالجي يُفيد كثرياً يف التخفيف منها.
ومب��ا �أن ال��وال��د ْي��ن يلعبان دوراً ك�ب�يراً يف
ازدياد حالة «الت�أت�أة» عند الأطفال� ،أو التخل�ص
منها ،فعليهما مراعاة الأمور الآتية:
 جتنب الرتكيز على �أن يكون كالم الطفل�سليماً يف ك��ل الأح� ��وال ،وت��رك��ه على �سجيّته،
فمن املرح �أن يتحدث الطفل بطريقة خمتلفة

�أحياناً.
 �إي�ج��اد وق��ت للكالم م��ع الأط �ف��ال ،لتعلمطريقة النطق ال�صحيح من الوالديْن.
 جتنّب طلب الكالم ب�صوت ع��الٍ يف حالزيادة «الت�أت�أة» عند الأطفال.
الطفل يتعلم من �أهله الكثري من الأ�شياء،
فلنكن خري قدوة لأبنائنا ،ولنعلّمهم بالطرق
ال�صحيحة.

ج -احلياة �شراكة ومنا�صفة.
د� -سُ نّة احلياة.
 -5العي�ش يف قهر ومذلة خوفاً من ت�شرّد الأبناء ،ومن
نظرة املجتمع للمطلقة ..مقوالت �شائعة:
�أ� -أمور �أ�ضعها يف احل�سبان.
ب� -أ�سلوب تفكري متخلّف.
ج -طرح احللول واجب.
د� -آراء �أ�صدّقها و�أعي�شها.
� -6إجناب املزيد من الأبناء يعيد الزوج �إىل �صوابه:
�أ� -إىل ح ّد ما.
ب -حُ جة �ضعيفة.
ج -مظلة الأبوين فكرة �سليمة.
د� -أ�ضحّ ي بكرامتي من �أجلهم.
 -7غالباً ما يحمّل املجتمع الزوجة م�س�ؤولية ف�شل
زيجتها:
�أ� -إىل ح ّد كبري.
ب -ال تعليق.
ج -لي�س دائماً.
د -حقيقة م�ؤملة.
 -8اال�ستمرار يف زواج فا�شل ي�صيب امل ��ر�أة مبتاعب
نف�س ج�سمية:
�أ -احلر�ص واالنتباه واجبان.
ب� -إىل ح ّد ما.
ج -الف�شل يحمله اثنان.
د -و�أكرث من ذلك.
 -9الت�أقلم م��ع ال��واق��ع امل ��ؤمل ،التنفي�س ع��ن احل��زن
والغيظ ب�صورة �إيجابية ..حلول مقرتحة:
�أ� -أرحّ ب بالتنفي�س الإيجابي.
ب -ال �أوافق عليها.
ج -م�صلحة الأبناء هديف.
د -الت�أقلم لراحة الأبناء.
النتيجة
 �إذا ك��ان��ت معظم �إج��اب��ات��ك «�أ» :ف ��أن��تِ اخ�ترتالأ��ص�ع��ب� ،أب ��واب ك�ث�يرة مغلقة وم��ن ورائ �ه��ا ت�سكن
التعا�سة ،و�إىل جانبها �إح���ص��اءات ت��ؤك��د زي��ادة ن�سب
ال�ط�لاق ،فاختيارك اال�ستمرار ق��رار م�صريي لكنه
الأ� �ص �ع��ب ،لأن ��ه ي�ت�ع��ار���ض م��ع �إن���س��ان�ي�ت��ك و�أن��وث�ت��ك
كزوجة وامر�أة� ..أنت اخرتت البقاء و�سط بيتك وبني
�أف ��راد �أ��س��رت��ك ،ورمب ��ا �إىل ج��ان��ب زوج ��كُ ،ي��داخ�ل��ك
�أمل يف التغيري والبدء من جديد ،ولهذا ت�سلكني كل
ال�سبل من ا�ست�شارة للأهل ،حتميل النف�س ما �آل �إليه
زواجك ،وفكرة كبرية ت�سيطر عليك وهي :الت�ضحية
والتنازل من �أجل عيون �أبنائك الذين ي�ستظلون بحب
وح�ن��ان الأم ،وح��زم وتوجيه الأب م�ع�اً ..م��ا تفعلينه
هدفاً �سامياً ،ولكن!

• ن�صيحة :طاقات احلب والأنوثة �ستالحقك،
ل��ذا عليك ف�ت��ح جم ��االت �أن���ش�ط��ة ج��دي��دة ال�ستثمار
وا�ستنفاد طاقتك ،وال مانع من البحث عن هوايات
جديدة ت�أخذ من وقتك.
 �إذا ك��ان��ت معظم �إج��اب��ات��ك «ب» :أ�ن ��تِ اخ�ترتاخل�لا���ص م�ث��ل ك �ث�يرات داف �ع��ن ع��ن حقهن يف حياة
�سعيدة �آمنة ،ومن وجهة نظرك �أن بقرارك «الطالق»
تنقذين �آدميّتك ،وت�ضعني حداً لآالمك مادام الزوج
مُ�ص ّراً على موا�صلة العناد ،لكل بهذا تكونني نف�ضت
عن كاهلك فكرة �ضياع الأب�ن��اء ،ومل تهتمي ب�صورة
املطلقة يف عيون النا�س بتعليقك �أنه «تفكري متخلّف».
�أخذت قرارك و�أنت تعلمني حجم القلق واال�ضطراب
والأمرا�ض النف�سية واجل�سمية التي ت�صيب الزوجة
ب�سبب اال�ستمرار يف زواج فا�شل ،راف�ضة فكرة الزوجة
التي تقوم بدور امل�ضحّ ية.
• ن�صيحة :ه��ل ر��س�م��ت ط��ري�ق��ك ب�ع��د ال ��زواج؟
�أين �ستقيمني؟ هل تنوين الزواج من جديد؟ الأبناء
مع من �سيعي�شون ،زوج الأم ،أ�َم زوجة الأب؟ اختاري
وح � ��ددي ط��ري �ق��ك م��ع ال�ي�ق�ظ��ة وو� �ض��ع احل���س��اب��ات
القريبة والبعيدة.
 �إذا كانت معظم �إجاباتك «ج» :اخرتت املواجهةوال�ت�خ�ط�ي��ط� ..أن ��ت ت�ع�ترف�ين م�ن��ذ ال �ب��داي��ة بف�شل
ال ��زواج ،وتقبلني اال��س�ت�م��رار ف�ي��ه ..يف ب��ال��ك �شروط
طرحتها وعر�ضتها على ال��زوج ،لرغبتك الأكيدة يف
موا�صلة رحلة احلياة معه ،ت�ؤمنني ب�أن املحافظة على
الزواج ورعاية الأبناء م�س�ؤولية الزوجني معاً ،حتلمني
بالتغيري وت��راج��ع ال�سلبيات ،وت��ر��س�م�ين اخل�ط��وط
ل��و��ض��ع ال�ع�لاج��ات لأزم ��ة ال���ش�ق��اق وال�ف���ش��ل بينكما،
�إ�ضافة �إىل �أن قناعاتك ال تحُ مّل الزوجة م�س�ؤولية
الف�شل وحدها ..كل هذا جميل وراقٍ ويحمل �أفكاراً
�إن�سانية جميلة ،ولكن.
• ن�صيحة :هل �أن��ت واثقة من جم��اراة زوجك
م�ع��ك ف�ي�م��ا ت�ف�ك��ري��ن وت�خ�ط�ط�ين؟ ه��ل م��واج�ه�ت��ك
ال�صريحة حلجم م�شكلة الف�شل وعواقبها ال�سلبية
�أمام زوجك �ستحدث �أثراً وحت ُّد من بع�ض �سلبياته؟
قرار عر�ض الق�ضية ومواجهتها يدل على نية طيبة،
�أما النتائج فتوقف على قناعات الزوج.
 �إذا كانت معظم �إجاباتك «د» :أ�ن��تِ اخ�ترت دورال���ض�ح�ي��ة ،وب��ذل��ك جت�ن�ين ع�ل��ى ن�ف���س��ك وك��رام�ت��ك
و�آدميتك ،والعاقبة� ..أمرا�ض و�إحباطات متنعك من
موا�صلة فكرة الت�ضحية و�إنكار الذات نف�سها؛ �أعلنتها
�أك�ث�ر م��ن م��رة «�أ��س�ت�م� ّر و�أ��ض��حّ ��ي و أ�ت � أ�ق �ل��م» ،مقتنعة
ب ��أن �سُ نة احل�ي��اة تُعطى لنا�س و ُت� أ�خ��ذ م��ن ن��ا���س ،مع
خوف من لقب «مطلّقة» وجملة «�ضياع الأبناء بعد
ال �ط�لاق» ،على ال��رغ��م م��ن أ�ن�ه��ا م�ق��والت ت�ت�ردد بال
�أ�سا�س.
• ن�صيحة� :أردت اال��س�ت�م��رار فليكن ..لكن ال
تلعبي دور امل� ��ر�أة امل���ض��حّ �ي��ة وامل�غ�ل��وب��ة ع�ل��ى نف�سها،
والتي تنازلت عن كرامتها و�آدميتها من �أجل م�صلحة
الأبناء ،احل�صاد يف النهاية زوج يتمادى يف �سلبياته،
و�أبناء �ضعاف ال�شخ�صية يلتم�سون احلجج لتغطية
�إخفاقاتهم.

رمي اخلياط
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األكي دنيا ..عالج للسرطان والقولون
�أكي دنيا ..فاكهة تختلف عن الفواكه الأخرى؛ يف
اللون وال�شكل واملذاق ،وهي جتمع بني الفواكه املزيلة
لل�سموم ،والفواكه املخففة للدم ،ومتتاز بالفايتمني
.B17
مي �ت��از �أك � ��ي دن �ي��ا ب��ال �ل��ون الأ� �ص �ف ��ر امل ��ائ ��ل �إىل
ال�برت�ق��ايل ،وك��ل ال�ف��واك��ه واخل�ضر وال�ن�ب��ات��ات التي

طــريـقـة اللعـب

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

حت �م��ل ال �ل��ون الأ� �ص �ف��ر مت �ت��از ب��امل��رك �ب��ات ال�ط�ب�ي��ة،
و�سبحان اهلل ،فاللون الأ�صفر الذي يعجب يف النظر،
هو الذي يقوّيه ،لأنه لون «الكروتني».
ك�ل�م��ة ب���س�ي�ط��ة ع ��ن ال �ل ��ون ال�ب�رت �ق��ايل وال �ل��ون
الأ��ص�ف��ر ،وه��و ال�ل��ون ال��ذي يقرتن يف �أذه ��ان النا�س
بال�سعادة والغبطة ،وكذلك بالغنى و�سعة العي�ش ،وهو

�إح�سا�س نف�ساين ي�أخذ �أهمية كربى يف عالج كثري من
الأمرا�ض امل�ستع�صية ،وخا�صية اللون الربتقايل� ،أنه
ي�ساعد على مرور كمية كبرية من الدم يف اخلاليا،
وين�شّ ط الأع���ص��اب ،ويُ�ستعمل ال�ل��ون ال�برت�ق��ايل يف
عالج الكلية واحل�صى باملرارة ،و�آالم الظهر والزائدة،
وقد تبني كذلك �أن هذا اللون ين�شط اخلاليا املنتجة
للحليب يف الثدي ،وي��د ّر احلليب عند امل��ر�أة املر�ضع،
وقد ين�شّ ط اخل�صوبة عند الرجال والن�ساء على حد
�سواء.
ال � �ش��ك �أن ل ��ون الأك � ��ي دن �ي��ا و� �ش �ك �ل��ه وج �م��ال��ه
يجذب النا�س ،ونالحظ �أن النظر �إىل هذه الفاكهة
اجل�م�ي�ل��ة ي��وح��ي بالغبطة وال �� �س��رور ،وك��ل ال�ف��واك��ه
واخل���ض��ر ال�ت��ي لها ل��ون �أ��ص�ف��ر مت�ت��از بن�سبة عالية
من «الفالفونويدات» و«البوليفينوالت» ،وهي مواد
م�ضادة للأك�سدة.
ي�ح�ت��وي أ�ك ��ي دن �ي��ا ع�ل��ى ال�ف��اي�ت�م�ين «� ،»B17أو
م��ا ي���س�م��ى «م��رك��ب الأم �ي �ك ��دال�ي�ن» ،وه ��و فايتمني
م�ضاد لل�سرطان ،وميكن �أن يح ّد من انت�شار بع�ض
احل��االت املت�أخرة ،وال يُعرف الفايتمني « »B17كما
ت�ع��رف الفايتمينات الأخ ��رى ،لأن��ه ت�ع� ّر���ض لتعتيم
�إعالمي ،نظراً �إىل ن�شر بع�ض النتائج حول �إمكانية
ع�لاج �أو كبح ال�سرطان با�ستعمال ه��ذا الفايتمني،
وقد ا�ستعملها كثري من الأطباء يف الواليات املتحدة
والدول الغربية لعالج ال�سرطان ،وبيّنوا �أهميتها عرب
النتائج ال�سريرية ،ومن خ�صائ�صها �أن تكبح التورمات
ال�سرطانية حتت �شروط �صحية معينة وم�ضبوطة،
وحتت املراقبة الطبية ،وككل الفواكه الطرية ،ف�إن
أ�ك��ي دن�ي��ا ال يحتوي على �سعرات ح��راري��ة مرتفعة،
لأن��ه م��ن ف��واك��ه الف�صل احل��ار ،ال��ذي ال يحتاج فيه
اجل�سم �إىل �سعرات حرارية �أك�ثر ما يحتاج �إىل املاء
والفايتمينات والأمالح املعدنية.
ومن املزايا التي يتفوق بها �أكي دنيا �أنه يحتوي
ع�ل��ى ده ��ون قليلة ،وب �ج��ودة غ��ذائ�ي��ة ع��ال�ي��ة ،وتبقى
قوة الرتكيب الكيماوي لأكي دنيا يف الن�سبة العالية
م��ن ال�سكريات  12غ��رام ،ون�سبة هامة م��ن الأل�ي��اف
اخل���ش�ب�ي��ة ،ح�ي��ث ت���ص��ل �إىل  1.7غ ��رام يف امل �ئ��ة من
الفاكهة.

كما �أن الأك��ي دنيا فاكهة القولون بامتياز ،لأنه
يجمع بني «الفالفونويدات» �أو امل�ضادات للأك�سدة
التي متت�ص اجلذور احلرة يف القولون ،وبني الألياف
اخل�شبية ال�ت��ي ت�سهّل م��رور ال�ف���ض�لات ب��ال�ق��ول��ون،
وتُعترب ه��ذه اخل�صائ�ص من الأ�س�س القوية لإزال��ة
ال���س�م��وم م��ن اجل���س��م ،ورمب ��ا يت�سبب الأك ��ي دن�ي��ا يف
�إ�سهال بارد بعد ا�ستهالك كمية كبرية ،وهو ما يبينّ
�أهميته على اجلهاز اله�ضمي ال�سفلي ،و�إنهاء حاالت
الإم�ساك احلاد ،ويحتوي على قليل من الربوتينات
(0.4غرام) ،وهو الرتكيز الذي يروق الريا�ضيني ،لأن
اجل�سم ي�سرتجع ما �ضاع منه ب�سرعة ،ملا يتناول ه�ؤالء
املاء وال�سكريات والبوت�سيوم قليل من الربوتني.
لكل نبات تركيبته اخلا�صة به ،ولذلك نعتمد يف
طريقتنا على التنويع الطبيعي وتناول كل املنتوجات
ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة يف وق �ت �ه��ا ،لأن ه �ن��اك ت ��وازن� �اً وت��دق�ي�ق�اً
يف ال �ع�ل�اج ب��الأغ��ذي��ة ،و�إرج � ��اع اجل���س��م �إىل حالته
الطبيعية ،ومنع ت�سرّب بع�ض الأمرا�ض الناجتة عن
عدم ا�ستهالك املواد التي حتتوي على عنا�صر غذائية
مهمة.
وب��ال�ن�ظ��ر �إىل ه��ذه ال�ترك�ي�ب��ة ال�ت��ي تختلف عن
امل��واد النباتية من خ�ضر وف��واك��ه ،نالحظ �أن الأك��ي
دنيا يحتوي على البوت�سيوم بن�سبة مرتفعة ،لكنه
يبقى يف امل�ستوى النباتي ،ويحتوي على الفو�سفور
أ�ك�ثر من الكل�سيوم ،وعلى كمية من املغنيزيوم �أقل
من الكل�سيوم ،وهذه الرتكيبة جتعل الأكي دنيا من
الفواكه التي تعيد للج�سم كل املكونات التي ميكن �أن
يفقدها يف �أي ن�شاط فكري �أو ع�ضلي ،لأن البوت�سيوم
وال �� �س �ك��ري��ات وال�ب�روي�ت�ن م��ع �أم�ل��اح �أخ � ��رى ،تعيد
ترميم اجل�سم يف �أقرب وقت ،والكل�سيوم والفو�سفور
والفايتمن « »Aمع هذه الأمالح تزيل العياء.
وي�ح�ت��وي الأك ��ي دن�ي��ا ع�ل��ى حم�ضيات ع�ضوية،
منها «التارتريك» و«ال�سايرتيك» و«امل��ال�ي��ك» ،وهي
حم�ضيات ع�ضوية هامة للح�صى يف امل��رارة والكلية،
وت�ن���ش��ط خ�لاي��ا ال �ك �ب��د ،وي �ك��ون ع���ص�ير الأك� ��ي دن�ي��ا
بالن�سبة �إىل الذين ي�شتكون من احل�صى يف امل��رارة
نافعاً ،لكن �ضمن نظام غذائي معينّ  ،ولي�س بطريقة
ع�شوائية ،لأنه لي�س بال�سهولة التي يظن النا�س.

 5 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ن�صف ن ��ورة  /م�ك��ان وخم ��زن البيع
 /ح�ي��وان يعي�ش يف ال�غ��اب��ات ويف ال�ق��ارة
1
القطبية ال�شمالية
2
 6جمموعة من النا�س منتدبة لعمل ما
 /يرتددن على مكان حمدد
3
 7م��ا ي�خ��رج��ه ال�ط��ائ��ر م��ن ط �ع��ام بعد
4
ه�ضمه  /مت�شابهان � /أ�شار بعمل �شيء ما
 8ل�سقي النبات  /جزء من وحدة العملة
5
الأمريكية
 9اال�سم االول ملنا�ضل وبطل اال�ستقالل
6
يف جنوب افريقيا –  /خمرتع التلفزيون
7
 10ن���ص��ف م �ف��رز  /خم�ت�رع ال �ك��ام�يرا
(معكو�سة)
8
9
عـــامـــودي
10
 1خمرتع الدراجة النارية املوتور�سايكل
 2خمرتع الآلة الكاتبة
�أفــقــي
 3خمرتع خط انتاج ال�سيارات  /يو�صف
 1يتوقف  /خمرتع املخرطة
به العِرق الب�شري مبعنى �أن له امتداد
 2ع�صفور جاء يف اغنية لفريوز  /الأر�ض املمتدة حتت  4ه ��دم  /اال� �س��م الأول مل�م�ث��ل أ�ف�ل�ام
القدمني
جيم�س بوند �سابق
 3طريق مبني بني مكانني مرتفعني � /سجن �أمريكي  5خمرتع ق�ضيب منع خطر ال�صواعق
�شهري ا�صبح مزارا لل�سياح ومعناه الق�صر
 /ن�صف ناقد
�سكون
ن�صف
 4مي�سح على ج�سمه الدهن وغريه /
 6اال��س��م الأول مل�خ�ترع مكرب ال�صوت

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

(اال�سم الثاين ويرمر)
 7لقب ار�ستقراطي اوروبي  /زرع خرج من
االر�ض
 8ا��س��م ب�ن��دق�ي��ة �صيد م �ع��روف يف اخلليج
العربي  /خمرتع امل�صعد الكهربائي
 9ن�صف طاقم  /رق��م (معكو�سة) � /سقيا
االر�ض والزرع
 10خمرتع ال�سيارة االملاين  /ن�صف داكن
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بايرن ميونيخ يؤدب برشلونة ..ويحزم حقائبه إلى لندن

�صراع هوائي يف مباراة بر�شلونة وبايرن ميونيخ

مدوياً ومفاجئاً ودراماتيكياً جاء �سقوط بر�شلونة
�أمام بايرن ميونيخ يف ذهاب ن�صف نهائي دوري �أبطال
�أوروبا� ،صحيح �أن املباراة بني الفريقني كانت مفتوحة
ع�ل��ى �شتى االح �ت �م��االت ،و�أن ال�ع�ي��ون ك��ان��ت ترتقب
بحذر حتركات العبي بر�شلونة يف رحلتهم املحفوفة
باخلطر �إىل قلعة ميونيخ «�أليانز �أرينا» ،لكن �سقوط
الكاتالونيني ب�أربعة �أهداف من دون رد ،حتول عا�صفة
تهدد حا�ضر فريق بر�شلونة ،ورمبا �سرت�سم م�ستقبله
وطريق مدربه تيتو فيالنوفا.
نتيجة و�ضعت بر�شلونة يف خانة الفريق العاجز
ع��ن ال ��رد ،ومهما ح��اول �أب �ن��اء كاتالونيا �إي��اب �اً ،ف��إن
ت�خ�ط��ي ب��اي��رن � �ص��ار ي�ح�ت��اج �إىل �أع �ج��وب��ة ،ال يبدو
�إطالقا �أن لدى مي�سي ورفاقه القدرة على �إجنازها،
خ�صو�صاً �أنهم ظهروا مبظهر هزيل للغاية يف مباراة
الثالثاء.
خ���س��ر ب��ر��ش�ل��ون��ة م��وق�ع�ت��ه ال �ن��اري��ة م��ع م�ضيفه
البافاري ال�ساعي �إىل �أن يكون �أول فريق �أملاين يتوج
بثالثية ال��دوري والك�أ�س املحليني وبلقب �أوروب��ي يف
املو�سم ذاته من �أجل �أن مينح مدربه يوب هاينكي�س
�أف �� �ض��ل ه��دي��ة وداع ق�ب��ل �أن ي�ت�رك م�ن���ص�ب��ه مل��درب
بر�شلونة ال�سابق جو�سيب غوارديوال.
وترك الفريق الذي �أذهل العامل بعرو�ضه عالمات
ا�ستفهام حم�ي�رة ،ح��ول تال�شي ق��درات��ه الهجومية
بقيادة مي�سي ،وتفكك دف��اع��ه وغ�ي��اب و�سطه ب�شكل
غريب عجيب عن ال�سمع.
كما ر�سمت عا�صفة ميونيخ ج ��داراً معنوياً بني
الفريقني ،ففيما يفكر فريق فيالنوفا بالث�أر لكرامته
املهدورة ب�أيدي الأملان ،يفكر اجلمهور الأحمر بهوية
الفريق الذي �سيواجهه يف نهائي وميبلي يف � 25أيار
املقبل ،بني الفائز من مواجهة ريال مدريد الإ�سباين
وبورو�سيا دورمتوند الأملاين.
وتكررت يف ميونيخ معاناة بر�شلونة خارج قواعده،
حيث خ�سر يف الدور الأول �أمام �سلتيك اال�سكوتلندي
( )2-1ويف ذهاب الدور الثاين �أمام ميالن الإيطايل

الهدف الرابع لتوما�س مولر

( 2-0قبل �أن يفوز �إياباً  ،)0-4كما بلغ دور الأربعة من
دون �أن يفوز على باري�س �سان جرمان الفرن�سي (2-2
ذهاباً يف باري�س و� 1-1إياباً يف بر�شلونة).
ويبدو �أن بر�شلونة �سيلقى م�صري خ�صمه الإ�سباين
الآخر ريال مدريد ،الذي خرج املو�سم املا�ضي من الدور
ذات��ه على يد ال�ن��ادي البافاري وب�ضربات الرتجيح بعد
فوز كل منهما على �أر�ضه .1-2
�أم��ا بالن�سبة لأ�صحاب الأر���ض ال��ذي��ن ح�سموا لقب
ال��دوري املحلي وبلغوا �أي�ضاً نهائي الك�أ�س ،فهم �أك��دوا
�أنهم يف قمة عطائهم� ،إذ بلغوا دور الأربعة بعد �أن �أطاحوا
بجوفنتو�س الإيطايل بالفوز عليه ذهاباً و�إياباً بنتيجة
واحدة  0-2ومل يخ�سروا على �أر�ضهم �سوى مرة واحدة
�أم��ام الأر��س�ن��ال الإنكليزي ( )2-0يف �إي��اب ال��دور الثاين

ب�سبب تراخي العبيهم نتيجة ح�سمهم لقاء الذهاب يف بر�شلونة بعد �إ�صابة وه�شا�شة هجوم الفريق الكاتالوين،
لندن .1-3
فلقنه در� �س �اً ل��ن ين�ساه ل�ف�ترة طويلة وو��ض��ع ق��دم�اً يف
وث�أر بايرن من النادي الكاتالوين الذي �أطاح به من امل�ب��اراة النهائية للعام ال�ث��اين على ال�ت��وايل والثالثة يف
ال��دور رب��ع النهائي للم�سابقة مو�سم  2009-2008حني ال�سنوات الأربع الأخرية.
اكت�سحه ذهاباً  0-4يف «كامب نو» قبل التعادل �إياباً .1-1
ويف غياب الكرواتي ماريو ماندزوكيت�ش للإيقاف،
ويقدم النادي البافاري �أداء هجومياً رائعاً يف الآونة اعتمد م��درب بايرن ي��وب هاينكي�س على ماريو غوميز
الأخرية ،حيث �سجل  20هدفاً يف مبارياته الأربع الأخرية لوحده يف مركز ر�أ�س احلربة ،مدعوماً بالهولندي اريني
يف الدوري� ،إ�ضافة �إىل اكت�ساحه فرايبورغ  1-6يف ن�صف روبن والفرن�سي فرانك ريبريي وتوما�س مولر.
نهائي الك�أ�س ،وه��ي النتيجة نف�سها التي انتهت عليها
وكانت الثقة هي العامل امل�شرتك بني املدير الفني
مباراته الأخرية ال�سبت املا�ضي �أمام هانوفر يف الدوري .لبايرن يوب هاينك�س والعبيه يف هذه املباراة التاريخية،
وق��دم الفريق ال�ب��اف��اري م�ب��اراة مميزة م��ن الناحية وه��و �أم ��ر طبيعي ب�ع��د �سل�سلة م��ن ال�ن�ت��ائ��ج ا إلي�ج��اب�ي��ة
التكتيكية ،وت�ألق يف الكرات الثابتة والعالية ،م�ستفيداً التي حققها الفريق الذي �سجل  18انت�صاراً خالل �آخر
من �ضعف لياقة الأرجنتيني ليونيل مي�سي العائد �إىل  19مباراة له يف كل امل�سابقات وت�أهل للمربع الذهبي
ب��ال�ب�ط��ول��ة الأوروب � �ي ��ة ب��ال �ف��وز  0 - 4ع�ل��ى ج��وف�ن�ت��و���س
الإي�ط��ايل العريق يف جمموع مباراتي ال��ذه��اب وا إلي��اب
بدور الثمانية.
كذلك مل يتلق ب��اي��رن ميونيخ �سوى هزمية واح��دة
خالل �آخر  21مباراة على ملعبه �أمام الفرق الإ�سبانية،
علماً �أنه حقق ثالثة انت�صارات مقابل تعادلني وهزمية
واح��دة يف �ست مباريات �سابقة أ�م��ام بر�شلونة يف �سجل
م�شاركاته الأوروبية.
ودخل بايرن ،حامل اللقب �أعوام  1974و 1975و1976
و ،2001امل �ب��اراة وه��و مل يخ�سر � �س��وى م��رة واح ��دة يف
مواجهاته الع�شرين ال�سابقة مع الأندية الإ�سبانية (�أمام
ديبورتيفو ال كورونيا  3-2يف مو�سم  ،)2003-2002كما
تفوق على النادي الكاتالوين يف مواجهتهما الأوروب�ي��ة
الوحيدة ال�سابقة يف دور الأربعة ،وكانت يف ك�أ�س االحتاد
الأوروبي مو�سم  1996-1995بعد تعادلهما  2-2ذهاباً يف
ميونيخ ثم فوزه �إياباً يف بر�شلونة  1-2يف طريقه للفوز
باللقب.
وال�ت�ق��ى ال�ف��ري�ق��ان �أي���ض�اً يف دوري ا ألب �ط��ال مو�سم
 1999-1998لكن يف دور املجموعات ح�ين ف��از بايرن
بقيادة اومت��ار هيت�سفيلد على رج��ال امل��درب الهولندي
لوي�س فان غال ذهاباً و�إياباً  0-1و.1-2

خيبة مي�سي و�إينيي�ستا بعد املباراة التاريخية
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هل يخلف غاريث بايل رونالدو في ريال مدريد؟
دف � �ع� ��ت امل� �ن ��اف� ��� �س ��ات ال� ��� �ش ��ر�� �س ��ة يف
ال ��دوري ��ات الأوروب � �ي� ��ة امل�ح�ل�ي��ة ودوري
�أبطال �أوروب��ا هذا املو�سم �أندية «القارة
ال�ع�ج��وز» للتخطيط لتعزيز �صفوفها
بالعبني كبار ،ما ينبئ مبو�سم �ساخن يف
االنتقاالت ال�صيفية املقبلة.
وم��ن ال �ن��ادر ج��دا �أن ت�ث��ار ا ألق��اوي��ل
ح ��ول إ�م �ك��ان �ي��ة ان �ت �ق��ال أ�ف �� �ض��ل خم�سة
الع �ب�ي�ن يف ال �ع ��امل م ��ن ا ألن ��دي ��ة ال�ت��ي
ي�ل�ع�ب��ون ب�ه��ا �إىل أ�ن ��دي ��ة أ�خ� ��رى خ�لال
م��و� �س��م االن �ت �ق��االت امل �ق �ب��ل ،مم��ا ي��رف��ع
إ�ج�م��ايل �سعر االنتقاالت ال�صيفية �إىل
م�ستوى غري م�سبوق.
الالعب الأول هو غاريث بايل جناح
توتنهام الأي�سر ،والذي �أثار �أدا�ؤه املذهل
م��ع «ال �� �س �ب�يرز» ه ��ذا امل��و� �س��م و أ�ه ��داف ��ه
ال��رائ �ع��ة ،ك�ب�ري��ات ا ألن ��دي ��ة ل�ل�ب�ح��ث يف
إ�م�ك��ان�ي��ة ال�ت�ع��اق��د م�ع��ه ،ح�ت��ى �أن بع�ض
ال�صحف ا إلن�ك�ل�ي��زي��ة ب ��د�أت يف مقارنة
�أدائ � ��ه ب� � ��أداء ال�ن�ج�م�ين ل�ي��ون�ي��ل مي�سي
وكري�ستيانو رونالدو.
وع �ل��ى رغ ��م �أن م �ق��ارن��ة �أداء ب��اي��ل
مبي�سي ورونالدو يعترب مبالغة� ،إال �أنه
من املتوقع �أن ي�صل جناح توتنهام �إىل
م�ستوى متقارب معهما �إذا ا�ستمر �أدا�ؤه
املرتفع مع فريقه.
ويعترب ب��اي��ل ( 23ع��ام�اً) �أح��د أ�ك�ثر
الالعبني املطلوبني يف �أوروب��ا� ،إذ �أبدت
ف��رق ري ��ال م��دري��د وب��ر��ش�ل��ون��ة وب��اي��رن
ميونخ رغبتها يف �ضمه.
و أ�ع ��رب ن��ادي توتنهام ع��ن ا�ستعداده
للتخلي عن جنمه الأول مقابل  50مليون
جنيه �إ�سرتليني� ،إذ يرتبط بايل بعقد
مع الفريق اللندين ملدة �أربع �سنوات ،مما
يجعل النادي يف موقف تفاو�ضي قوي مع
الأندية الكربى يف �أوروبا.
وذك��رت ال�صحف الإ�سبانية �أن ريال
م��دري��د ي���ض�غ��ط ب �ق��وة ل�ل�ح���ص��ول على
توقيع النجم الويلزي لتعوي�ض مغادرة
ال �ن �ج��م الأول يف ال �ف��ري��ق كري�ستيانو
رون� ��ال� ��دو ،ال �ت��ي ت���ش�ير ال �ت �ك �ه �ن��ات �إىل
اح �ت �م��ال ع ��ودت ��ه �إىل ف��ري �ق��ه ال �ق��دمي
مان�ش�سرت يونايتد ،على رغ��م من نفي
ال �� �س�ير أ�ل �ي �ك ����س ف�يرغ �ي �� �س��ون ذل ��ك �أو
ال��رح�ي��ل ب�صحبة امل��دي��ر الفني جوزيه
م��وري �ن �ي��و �إىل ب��اري ����س � �س ��ان ج��رم��ان
الفرن�سي� ،إذا جنح مالكه القطري نا�صر
اخلليفي يف إ�غ��راء امل��درب الربتغايل يف
خالفة الإيطايل كارلو �أن�شيلوتي.
وذك ��رت �صحيفة «ذي داي �ل��ي �ستار»
ال�بري �ط��ان �ي��ة �أن م��ان���ش���س�تر ي��ون��اي�ت��د
ي�ستعد لتقدمي عر�ض تاريخي يحطم
فيه الرقم القيا�سي امل�سجل ع��ام 2008
ال�ستعادة النجم الربتغايل �إىل �أح�ضان
«�أول��د ت��راف��ورد» ،م� ؤ�ك��دة �أن ال�شياطني
احل�م��ر على ا��س�ت�ع��داد ل��دف��ع  55مليون
جنيه �إ�سرتليني.
وم � � � ��ع إ�م� � �ك � ��ان� � �ي � ��ة خ �ل��اف � ��ة ب ��اي ��ل
لكري�ستيانو رونالدو ،واحتماالت رحيل
ا ألخ �ي�ر �إىل ب��اري ����س � �س��ان ج�يرم��ان �أو
مان�ش�سرت يونايتد ،تثار الأقاويل حالياً

ح��ول م�ستقبل النجم الربازيلي البارز
نيمار ،الذي من املتوقع �أن حت�سم �أموره
قبل �شهر �آب القادم ،على رغم املحاوالت
امل �� �س �ت �م �ي �ت��ة ال� �ت ��ي ي� �ق ��وم ب �ه��ا �أودي �ل �ي��و
رودري�غ�ي��ز؛ نائب رئي�س ن��ادي �سانتو�س
ال�ب�رازي �ل��ي ،ال� ��ذي أ�ك� ��د يف ت���ص��ري�ح��ات

�سابقة �أن الالعب ب��اق يف ال�ن��ادي ،و أ�ن��ه
«يباع كل يوم» مع وجود تقارير مت�ضاربة
حول وجهته النهائية.
وي� � ��أم � ��ل م� ��� �س� ��ؤول ��و �� �س ��ان� �ت ��و� ��س يف
االح �ت �ف��اظ ب��ال�لاع��ب وجت��دي��د ع�ق��ده،
ال��ذي ينتهي بعد ك�أ�س العامل القادمة،

كري�ستيانو رونالدو

غاريث بايل

وحتاول �أندية ت�شل�سي ومان�ش�سرت �سيتي
ومان�ش�سرت يونايتد التعاقد مع نيمار
( 21عاماً) ،الذي يرتاوح �سعره ما بني
� 50إىل  60مليون ي ��ورو� ،إال �أن أ�ك�ثر
الأندية قرباً من الالعب يف حالة رحيله
من الربازيل هو بر�شلونة ،الذي يعترب

الوجهة املتوقعة لنيمار يف �أوروبا.
وي�شهد ال�صيف املقبل �أي�ضاً انتقال
جنمني آ�خ��ري��ن م��ن أ�م�يرك��ا الالتينية
يعتربان من بني �أف�ضل الالعبني على
م�ستوى ال �ع��امل ح��ال�ي�اً وه �م��ا :مهاجم
�أتلتيكو مدريد الكولومبي الفذ راداميل
فالكاو ومهاجم ن��اب��ويل الأوروغ��وي��اين
امل �ت � أ�ل��ق اي��دي�ن���س��ون ك��اف��اين� ،إذ يعترب
ع� ��ام  2013ع ��ام� �اً ح��ا� �س �م �اً يف امل �� �س�يرة
االحرتافية لكليهما.
وبالن�سبة لفالكاو ف ��إن انتقاله من
ف��ري �ق��ه احل� ��ايل �إىل ري� ��ال م��دري��د هو
الأقرب حالياً� ،إال �أنه من غري امل�ستبعد
االن �� �ض �م��ام �إىل ف��ري��ق ت�شل�سي لو�ضع
نهاية مل�سرية الإ�سباين فرناندو توري�س
ال�سيئة مع الفريق.
وي �ب��دو �أن ت���ش�ل���س��ي ��س�ي��دف��ع امل�ب�ل��غ
نف�سه ال��ذي دفعه للتعاقد م��ع توري�س
من ليفربول ع��ام  2011يف �صفقة تعد
الأغ �ل��ى يف ��س��وق االن �ت �ق��االت الداخلية
لإنكلرتا بلغت قيمتها  50مليون جنيه
�إ�سرتليني.
وي� أ�ت��ي الأوروغ��وي��اين كافاين �ضمن
القائمة امل�ستهدفة من رئي�س ت�شيل�سي
رومان ابراموفيت�ش وتقدر �إدارة نابويل
قيمة هدافها احل��ايل بنحو  60مليون
جنيه �إ�سرتليني.
وم��ن ن��اح�ي��ة �أخ� ��رى ،يتناف�س ن��ادي��ا
ب ��اي ��رن م �ي��ون��خ الأمل � � ��اين وم��ان���ش���س�تر
�سيتي الإنكليزي على �ضم جنم هجوم
ليفربول لوي�س ��س��واري��ز بعر�ض ت�صل
قيمته �إىل  40مليون ي��ورو ،وه��و مبلغ
�ضخم ��س�ي��ؤدي ب��الإ��ض��اف��ة �إىل الأرق ��ام
ال���س��اب�ق��ة �إىل رف ��ع ال�ق�ي�م��ة ا إلج�م��ال�ي��ة
املحتملة النتقاالت ال�صيف القادم �إىل
م�ستوى قيا�سي.
ويبدو �أن �سواريز يع�شق وجوده حتت
املجهر للأ�سباب اخلاطئة التي تطغى يف
معظم الأحيان على ت�ألقه كالعب ،وهذا
م��ا ح�صل ا ألح ��د امل��ا��ض��ي خ�لال م�ب��اراة
ف��ري��ق ل�ي�ف��رب��ول م��ع �ضيفه ت�شل�سي يف
ال ��دوري الإن�ك�ل�ي��زي عندما مل يتحدث
أ�ح ��د ع��ن ه��دف ال �ت �ع��ادل ( )2-2ال��ذي
�سجله يف ال��وق��ت ب��دل ال�ضائع ،ب��ل عن
ع�ضه مدافع الفريق اللندين ال�صربي
براني�سالف ايفانوفيت�ش.
و�صحيح �أن �سواريز اعتذر بعد املباراة
مبا�شرة عن احلركة «ال�صبيانية» التي
ق��ام بها دون �أن يتنبه �إليه احلكم ،لكن
ذل ��ك ق��د ال ي �ك��ون ك��اف �ي �اً ل�ك��ي ي��وا��ص��ل
م� ��� �ش ��واره م ��ع «احل � �م� ��ر» ،لأن م��درب��ه
الإيرلندي ال�شمايل برندن رودجرز �أملح
�إىل �إمكانية بيع الالعب الأوروغوياين
ال� ��ذي غ ��رم م��ن ق �ب��ل ن��ادي��ه و��س�ي�ت�برع
بالغرامة لعائلة �ضحايا ال�ستة والت�سعني
الذين ق�ضوا نتيجة التدافع يف م�أ�ساة
م�ل�ع��ب «ه�ي�ل���س�ب��ورو» ع ��ام  1989خ�لال
م�ب��اراة ليفربول وتوتنغهام فور�ست يف
ن�صف نهائي ك�أ�س �إنكلرتا.

جالل قبطان
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كاريكاتير

طالب بتعويض عن أضرار صحية تعرض لها في بطن أمه
ن���ظ���رت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ط��ب��ي��ة ال�����ش��رع��ي��ة يف امل��ن��ط��ق��ة ال�����ش��رق��ي��ة
بال�سعودية يف ق�ضية وقعت ف�صولها قبل قرابة  37عاماً ،ت�ضرّر
منها مواطن عندما كان جنيناً يف بطن �أمه� ،إال �أن عدم ا�ستكمال
بع�ض �أوراق الدعوى التي تقدم بها املواطن املت�ضرر حال دون
ا�ستكمال النظر فيها� ،إىل حني وجود املعلومات املطلوبة.
وق��د �أو���ض��ح الناطق الإع�لام��ي يف املديرية العامة لل�ش�ؤون
ال�صحية يف املنطقة ال�شرقية� ،أن وال��دة امل��واط��ن عندما كانت
على و�شك الوالدة مت نقلها من �أحد امل�ست�شفيات التابعة لإحدى
ال�شركات� ،إىل م�ست�شفى ل��ل��والدة يف �إح���دى ال���دول اخلليجية
املجاورة ،حيث �أجنبت طفلها يف �سيارة الإ�سعاف ،ومت نقل الطفل

مليونير يفرش
منزله باألموال

خ���ل���ق ال����ف����راغ م����ن ال���رو����س���ي
«ي���وري ب��اب��ي��ان» ً
رج�ل�ا �أق���رب �إىل
اجل��ن��ون ،بعدما ق��رر نرث �أمواله
ال���ت���ي ���ش��ك��ل��ه��ا ع���ل���ى ه��ي��ئ��ة ن��ق��ود
معدنية يف املنزل ،لتغطي �أر�ضية
البيت بالكامل.
امل���ل���ي���ون�ي�ر ال������ذي ي��ع��ي�����ش يف
مدينة «نوفو�سيبري�سك»؛ ثالث
�أك�ب�ر امل���دن ال��رو���س��ي��ة ،مل ي�ترك
بقعة يف �أر�ضية املنزل �إال وافرت�ش
ف��ي��ه��ا ال��ن��ق��ود امل��ع��دن��ي��ة ،لي�سري
عليها يف ك��ل م��ك��ان كما ل��و كانت
�سجاداً مي�شي عليه يف كل مكان.

�إىل �أقرب م�ست�شفى ،و�أُدخل للعالج الذي ا�ستغرق  50يوماً ،فيما
كان ت�شخي�ص �إ�صابته يف ذلك الوقت التهاب ال�سحايا.
وذكر الناطق الإعالمي �أنه بعد م�ضيّ  37عاماً تقدّم املولود املت�ضرر
ب�شكوى �إىل الهيئة الطبية ال�شرعية ،يدّعي �أن عدم جتهيز �سيارة الإ�سعاف
ببع�ض ال��ل��وازم ترتّب عليه ح��دوث �إع��اق��ات ،مطالباً بتعوي�ضه مادياً من
�إدارة امل�ست�شفى والطاقم الطبي �آنذاك ،يف حني ر�أت الهيئة بعد النظر يف
الق�ضية �ضرورة �إح�ضار بع�ض املعلومات ال�ستكمال �سري الق�ضية واحلكم
فيها .و�أكد الناطق الإعالمي �أن الهيئة الطبية ال�شرعية بانتظار الأوراق،
و�ستنظر يف الق�ضية بالرغم من مرور  37عاماً على �أحداثها� ،إال �أنها ال
تنتهي بتقادم الزمان ،ما دام طرفا الق�ضية والأوراق املطلوبة متوفّرين.

أعاد زوجته إلى السجن بعد هروبها
�أعاد �أحد ال�سعوديني زوجته امل�سجونة منذ � 10أيام على ذمة ق�ضية
�أخالقية وق�ضية �سرقة� ،إىل ال�سجن ،بعدما مت ّكنت من الهرب مبغافلة
ال�سجانات الالئي رافقنها �إىل امل�ست�شفى حلاجتها �إىل تل ّقي العالج.
�إثر ذلك ات�صلت �إدارة ال�سجن بزوج ال�سجينة ،الذي �أق ّر بوجودها
معه ،و�أعادها �إىل ال�سجن بعد � 10ساعات من هروبها .وبا�شرت �إدارة
ال�سجن التحقيق مع ال�سجينة الهاربة وزوجها ملعرفة كيفية هربها،
كونها كانت مق ّيدة حينما ه��رب��ت ،وال ميكنها الإف�ل�ات �إال مب�ساعدة
�شخ�ص �آخر.

تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

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

 2600موظف
يتقاضون رواتب
أعلى من راتب
رئيس الوزراء
ك�����ش��ف��ت �أرق�����ام ج���دي���دة �أن
 2600م���وظ���ف ي��ع��م��ل��ون يف
ال��ق��ط��اع ال�����ص��ح��ي احل��ك��وم��ي
يف ب���ري���ط���ان���ي���ا ،ي���ت���ق���ا����ض���ون
روات��ب �سنوية �أعلى من راتب
رئ��ي�����س وزراء ب�لاده��م ديفيد
ك���ام�ي�رون ،ال��ب��ال��غ � 142أل���ف
جنيه ا�سرتليني� ،أي ما يعادل
نحو � 216ألف دوالر.
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

