ألمـــــــة واحـــــــدة

حمد لإليرانيين :اتركوا لنا فلسطين ..نترك لكم سورية
ك�شفت م�صادر دبلوما�سية خليجية �أن �أه���داف ال��زي��ارة املفاجئة التي طلبها
وزير اخلارجية القطري من �إيران ،تتمحور يف عدة �أمور� ،أهمها :اال�ستف�سار عن
العملية الأخرية التي وقعت يف مقدي�شو و�أدت �إىل �إ�صابة مدير املخابرات القطرية،
والتمني من طهران العمل على �إدخال الدوحة يف اللجنة الرباعية املخت�صة بحل
الأزمة ال�سورية ،وهو ما ترف�ضه الريا�ض ب�شدة ،والأخطر من ذلك عر�ض قطري
للإيرانيني خال�صته :اتركوا لنا فل�سطني ،نرتك لكم �سورية.
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االستقواء على سورية يتفاعل
من «خاصرتها الرخوة» لبنان

االفتتاحية

أيار بين محطات مظلمة
وأخرى مضيئة
نعي�ش يف رحاب �شهر �أيار/مايو ،فكما يف هذا ال�شهر عرب
تاريخنا احلديث حمطات مظلمة ..هناك �أي�ض ًا حمطات
م�شرقة ،وكما فيه تكري�س مل�سل�سل الهزائم وال�سقوط املريع،
فيه �أي�ض ًا االنت�صارات العظيمة التي مل ي�شهد التاريخ مثلها
منذ �سقوط غرناطة يف الأن��دل����س يف ال�ث��اين م��ن كانون
الثاين عام  ..1492وال��ذي بلغ ذروت��ه يف الثاين من �شهر
ت�شرين الثاين عام  1917ب�إطالق الربيطاين جيم�س بلفور
وعده امل�ش�ؤوم ،بعد و�صول رمزي اال�ستعمار القدمي فرن�سا
وبريطانيا بني عام  1915و�أيار � ،1916إىل اتفاقية �سايك�س
ق�سمت منطقتنا وفق �أهوائهما وم�صاحلهما،
بيكو التي ّ
وكانت �إحدى جتلياتها تُرجمت باغت�صاب فل�سطني يف 14
�أيار  1914و�إعالن الدولة العربية يف اليوم التايل.
ن�سوق بعجالة هذه املحطات املظلمة يف التاريخ العربي،
ووهاجة يف
لن�شري �إىل �أن هناك �أي�ض ًا حمطات م�ضيئة ّ
هذا التاريخ ،ما يزال �صداها و�أحداثها ووقائعها يف البال،
والتي جت�سدت يف � 24أيار  2000بالن�صر العظيم للمقاومة
واندحار العدو ال�صهيوين عن معظم �أرا�ضينا اللبنانية
املحتلة ،ومعه بالطبع اندحر عمال�ؤه و�أتباعه من جماعة
الإدارة املدنية «الإ�سرائيلية» وفلول جي�ش حلد ،الذي ورثه
عن العميل امليت �سعد ح��داد ،ال��ذي ك��ان قد �أطلق على
زبانيته ا�سم «اجلي�ش احلر».
املقاومة البا�سلة التي كانت وما زالت تتلقى كل �أ�شكال
الدعم والإ�سناد من قلب العروبة الناب�ض وقيادتها ،مل
ت ُهن ،ومل ولن تلقي ال�سالح الذي �أعاد للعرب كرامتهم ،لأن
�أرا�ضي لبنانية ما تزال حمتلة من قبل العدو من جهة ،ولأنها
ا�ستطاعت من جهة �أخرى �أن تقيم توازن ًا ا�سرتاتيجي ًا مع
العدو ،تعر�ضت وتتعر�ض ل�شتى �أنواع امل�ؤامرات من الداخل
ومن الأعراب بائعي الكاز ،و�أقاموا حتالفات �سرية وعلنية
مع وا�شنطن وتل �أبيب ،جتلت يف �شكلها العدواين املبا�شر
يف حرب متوز  ،2006التي كر�ست فيه املقاومة االنت�صار
العظيم.
هذه االنت�صارات كانت �سورية وقيادتها قد لعبت دور ًا
حا�سم ًا يف وقائعها ونتائجها ،ولهذا قرر احللف ال�شيطاين
نف�سه تدفيعها الثمن ،فكانت امل�ؤامرة التي بد�أت ف�صولها
منذ � 15آذار  ،2011والتي بلغت قمة عدوانيتها يف ال�سابع
من �أيار بالغارة «الإ�سرائيلية» التي ه ّلل لها الرتك والأعراب
والأمريكي ،وتلك املعار�ضات املم َّولة من كل فج عميق معاد
للعروبة واملقاومة ،خ�صو�ص ًا �أنه مهد للعدوانية اجلديدة
بوعد بلفور عربي جديد..
�سورية ا�ستوعبت العدوان ،وح�سمت ب�أمر ال��رد الذي
�سيوجع ..وهي من يحدد متى وكيف ..واملهمة بد�أت فع ًال.
�أحمد �شحادة
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تعوّد اللبنانيون� ،شعباً ودول��ة ،طوال احلقب
والعقود التي تلت �إن�شاء الكيان ،ثم اال�ستقالل،
على التحذير من مغبة الوقوع يف خط أ� �إغ�ضاب
ح �ك��وم��ات ال���ش�ق�ي�ق��ة واجل � ��ارة ا ألق � ��رب ��س��وري��ة،
لأن غ�ضبها يف ح��ده الأدن��ى ك��ان يُرتجم بو�ضع
«اخل�شبة» يف عر�ض الطريق عند نقاط احلدود
بني البلدين ،ما يعني خنق لبنان اقت�صادياً.
دام هذا الأمر قبل ح�صول ما �سميت «الو�صاية
ال���س��وري��ة» ع�ل��ى ل�ب�ن��ان وخ�لال �ه��ا ،خ���ص��و��ص�اً �أن
ال�ع�لاق��ات ب�ين ��س��وري��ة ول�ب�ن��ان حمكومة بواقع
اجلغرافيا وال�ت��اري��خ؛ اجلغرافيا حيث ال منفذ
ب��ري �اً ل�ل�ب�ن��ان �إال ع�ب�ر � �س��وري��ة ،م��ا دام ال�ك�ي��ان
ال �ع��دواين «الإ� �س��رائ �ي �ل��ي» م���س�ت�م��راً يف اح�ت�لال
فل�سطني ،والتاريخ الذي يحفظ حقيقة �أن لبنان
و�سورية كانا طوال التاريخ جزءاً من كيان واحد
و�شعب واحد جرى تق�سيمه على يد امل�ستعمرين
مبوجب اتفاقية «�سايك�س  -بيكو» ،و�أن لبنان يف
ك��ل احل��االت ه��و ال�شقيق الأ�صغر ل�سورية ،مما
يحكمه باعتماد �سبل احلوار والتفاهم معه.
�إال �أن �شن حرب كونية على �سورية منذ �أكرث
من عامني ،من قبل حتالف �أمريكي � -أطل�سي
 «�إ�سرائيلي» ،تُ�شارك فيه تركيا ودويالت «عربالنفط» ،ومعهم «ال�سلفيون» التكفرييون ،لإلغاء
ما ي�سمى «ال�صراع العربي  -الإ�سرائيلي» عرب
تدمري �سورية ،لأنها آ�خ��ر دول��ة عربية تتم�سك
ب�ع��روب��ة فل�سطني وت��دع��م امل �ق��اوم�ين العاملني
لتحريرها ،دفع بع�ض اللبنانيني ،وحتديداً قوى
� 14آذار ،داخل ال�سلطة وخارجها� ،إىل ا�ستغالل
واق� ��ع ل �ب �ن��ان اجل� �غ ��رايف ،ب��اع �ت �ب��اره «اخل��ا� �ص��رة
الرخوة» ل�سورية ،فبد�أوا ب�سل�سلة �أعمال عدائية
�ضد �سورية ،ميكن تلخي�صها بالآتي:
 -1التحري�ض �ضد �سورية دولة ونظاماً و�شعباً،
ب�أ�شكال عن�صرية ال لَب�س فيها.
 -2حماولة ا�ستدراج اللبنانيني للقَبول بو�ضع
ق��وات دولية على حدودهم مع �سورية ،وحتويل
بع�ض املناطق احلدودية من نقاط توا�صل بني
البلدين وال�شعبني� ،إىل ب�ؤر توتر وعداء.
 -3ال�ت��دخ��ل ب�شتى ال�سبل وال��و��س��ائ��ل يف احل��رب
اجلارية �ضد �سورية ،لي�س �أقلها �إر�سال الأم��وال
وال�سالح وامل�سلحني �إىل �سورية ،لدعم امل�سلحني
والإرهابيني الذين يدمرونها ،خدمة للم�شروع
ال���ص�ه�ي��وين امل��دع��وم دول �ي �اً وم��ن ب�ع����ض احل�ك��ام
العرب.
 -4ف�ت��ح أ�ب � ��واب ل�ب�ن��ان �أم� ��ام ��ش�ح�ن��ات الأ��س�ل�ح��ة
التي تر�سلها ال��دول املت�آمرة على �سورية ،والتي
� �ص��ودرت ب�ع����ض ب��واخ��ره��ا و��ش�ح�ن��ات�ه��ا م��ن قبل
اجلي�ش اللبناين.
 -5حت��وي��ل بع�ض امل�ن��اط��ق اللبنانية �إىل مقر

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

ومم��ر مل�سلحي م��ا ت�سمى «املعار�ضة ال�سورية»،
مب��ن ف�ي�ه��م ع�ن��ا��ص��ر «ج�ب�ه��ة ال �ن �� �ص��رة» ،ال��ذي��ن
ي�ن�ت�م��ون �إىل «ت�ن�ظ�ي��م ال �ق��اع��دة» ال ��ذي �أن �� �ش ��أه
الأمريكيون ليقاتلوا به الرو�س خالل احتاللهم
لأفغان�ستان ،على ال��رغ��م م��ن �أن ه��ذا التنظيم
�صدرت عن بع�ض فروعه تهديدات با�ستهداف
لبنانيني يرف�ضون م�شروعه امل�شبوه.
 -6ال�ضغط ال�ستقالة حكومة الرئي�س جنيب
ميقاتي ،حتت وعد غربي ب��أن التطورات الآتية
�ستتيح لهم ت�شكيل حكومة يُ�ستبعد عنها متثيل
«حزب اهلل» و«التيار العوين».

داس الجيش السوري ذيل
األفعى في أرياف دمشق
وحمص وحلب فاضطر
رأسها «اإلسرائيلي» إلى
الكشف عن دوره ..وسط
«شماتة» بعض اللبنانيين

 -7تكليف النائب مت��ام �سالم ت�شكيل حكومة
ب�سقف و�شروط غري د�ستورية ال ميكن قبولها
من قبل القوى احلليفة وال�صديقة ل�سورية،

خ�صو�صاً �أن تكليف �سالم تقرر من قبل اململكة
ال�سعودية ،و ُزكّي من قبل �سعد احلريري ووليد
جنبالط ،و أ�ُعلن تبنّيه من قبل ف�ؤاد ال�سنيورة
يف «بيت الو�سط».
 -8ت � أ�خ�ي�ر ت���ش�ك�ي��ل احل �ك��وم��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،يف
ان�ت�ظ��ار ت�غ�ي�ير م��وازي��ن ال �ق��وة داخ ��ل ��س��وري��ة،
وحتقيق الوعود التي تكررها �أمامهم ال�سفرية
الأمريكية حيناً ،وال�سفري الفرن�سي حيناً �آخر،
وال �ت��ي ت�ترك��ز ع�ل��ى ان �ت �ظ��ار «� �س �ق��وط دم���ش��ق»
ب�أيدي �شُ ذاذ الآفاق الذين جمعهم الأمريكيون
وحلفا�ؤهم و�أمراء النفط من كل �أ�صقاع الأر�ض
ل�ل�ق�ت��ال ��ض��د � �س��وري��ة ،وال��ذي��ن ��ش�ت��ت اجلي�ش
ال�ع��رب��ي ال���س��وري البطل اجتماعهم ،و�أ�سقط
�أوهامهم.
 -9ال�سكوت ع��ن ا�ستعمال الأج ��واء اللبنانية
للغدر ب�سورية� ،إذ �إن ال �غ��ارات «الإ�سرائيلية»
الأخ�يرة على دم�شق ُنفّذت من داخ��ل الأج��واء
اللبنانية ،من دون �أن يثري ذلك حمية الذين
�سبق �أن ا�ستنكروا رد اجلي�ش العربي ال�سوري
على املجموعات امل�سلحة ال�ت��ي ت�ستهدفه من
داخل الأرا�ضي اللبنانية.
دا���س اجلي�ش العربي ال�سوري ذي��ل الأفعى
يف �أري � ��اف دم �� �ش��ق وح �م ����ص وح �ل��ب ،ف��ا��ض�ط��ر
ر أ�� �س �ه��ا «ا إل� �س��رائ �ي �ل��ي» �إىل ال�ك���ش��ف ع��ن دوره
وم��وق �ع��ه ،و أ�غ � ��ار ع�ل��ى دم �� �ش��ق ،و� �س��ط ت��واط � ؤ�
و�شماتة بع�ض اللبنانيني ،لكن دم�شق �صامدة،
و�أهداف الغارات مل تتحقق ،فماذا �سيفعل �أتباع
ال�سفارة الأمريكية يف بريوت؟ مل يعد �أمامهم
غري التوبة� ،أو �إ�شهار ان�ضمامهم �إىل «جبهة
الن�صرة»  -فرع «تنظيم القاعدة» يف بالد ال�شام.

عدنان ال�ساحلي

همسات
حسم خياراته

الـنــاشـر :شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م

ت�شييع قتلى طرابل�سيني لقوا حتفهم يف �سورية

ي� � �ج � ��زم ن � � � � ��واب م� � ��ن «ت � �ي� ��ار
امل�ستقبل» �أن رئي�س اجلمهورية
ح �� �س��م خ �ي ��ارات ��ه ل �ل �م��رة الأوىل
جلهة توقيع مر�سوم �أي حكومة،
�سيما �إن ك��ان��ت م�ع��ادي��ة ل�ق��وى 8
�آذار .وي �ح��اول ن�شطاء حمليون
وخ��ارج �ي��ون ال �ع �م��ل ع �ل��ى �إق �ن��اع
ال � �ن� ��ائ� ��ب ول � �ي� ��د ج� �ن� �ب�ل�اط ك��ي
«يكمل النقل بالزعرور» ،ويكون
«ال �ف��وز امل�ن�ج��ز» ،على ح��د تعبري
ع�ضو مكتب �سيا�سي يف املنظمة
امل�ستقبلية.

مستشار ..أو عميل للسفارة؟
�سلّم م�ست�شار لرئي�س حكومة �سابق ،ملفاً ل�س ّيده يت�ضمن معلومات جمعها فريقه الل�صيق
ل�صالح �إحدى ال�سفارات من دون علمه ،الأمر الذي �أغ�ضب الرئي�س مك َّبل اليد ْين عن اتخاذ
�أي �إجراء بحق «اخلونة».

ّ
قطاع الطرقّ ..
وزي المشايخ

يتخفّى ّ
قطاع ط��رق ال�شاحنات وال�صهاريج ال�سورية امل ُ�ع� ّدة لنقل املحروقات يف منطقة
بزي رجال دين ،لئال يتعر�ض لهم عنا�صر اجلي�ش اللبناين ،الذين
البقاعني الأو�سط والغربيّ ،
يقيمون حواجز �أمنية لت�سهيل مرور تلك ال�شاحنات ،ويوقفونهم .وقد الحقت ثالث �سيارات
مدن ّية بداخلها رجال دين وبع�ض ال�ش ّبان ،عدداً من ال�صهاريج على طريق البقاع الغربي -
اجلنوب ،غري �أنّ تدخّ ل قوة من اجلي�ش اللبناين يف الوقت املنا�سب حال دون التع ّر�ض لهذه
ال�صهاريج.
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المنطقة بين تسوية دولية..
أو حرب شاملة

يـقــــال
بال موضوعية

ث �ب��ت ب��ال��دل �ي��ل ال �ق��اط��ع �أن ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة
�إقفال م�سارب ال�سالح ،وحت�صني خطوط الدفاع
و«�إ�سرائيل» تديران احل��رب على �سورية ،حيث �أكدت ب�شكل محُ كَم حول العا�صمة.
يف املقابل ،يتنامى احلديث عن فتح جبهة الأردن،
ال �غ ��ارة ال �ع��دوان �ي��ة الأخ �ي��رة ع �ل��ى م�ن�ط�ق��ة ج�م��راي��ا
ب���ض��واح��ي دم���ش��ق ال�تراب��ط ال��وث�ي��ق ب�ين «�إ��س��رائ�ي��ل» ع�بر م�ساعدة �أم�يرك�ي��ة مبا�شرة ،لتهريب وت��دري��ب
واملجموعات الإرهابية امل�سلحة ،التي هللت للعدوان عنا�صر مرتزقة م��ن �شتى �أن�ح��اء الأر� ��ض ،وال�ه��دف
بعد �ساعات من وقوعه ،فيما يجري احلديث يف ال�سر حت�شيد أ�ك�ب�ر ق��وة ممكنة مل��ا ت�سمى «م�ع��رك��ة دم�شق
والعلن ع��ن ت�شكل منظومة عمل واح��دة �أمريكية  -ال�ك�برى» ،وزي��ادة كمية ونوعية ال�سالح ،ف�ض ًال عن
«�إ��س��رائ�ي�ل�ي��ة» � -أوروب �ي��ة ل�شن ��ض��رب��ات على اجلي�ش ال�سماح للطائرات «الإ�سرائيلية» با�ستخدام املجال
اجل ��وي الأردين م��ن �أج ��ل ��ش��ن أ�ع �م��ال ع�سكرية يف
ال�سوري واملراكز اال�سرتاتيجية احليوية.
�إزاء ذل ��ك ال � �ع ��دوان ،ت �ب��دو الأم � ��ور ذاه �ب��ة نحو العمق ال�سوري ،لعزل «حزب اهلل» عن �سورية ،ح�سب
اح�ت�م��االت �شتى ب��د�أت تت�ضح �شيئاً ف�شيئاً� ،أخطرها ما حت��دث أ�ك�ثر من م�س�ؤول «�إ�سرائيلي» �إىل و�سائل
احل��رب ال�شاملة ،لكن ال�س�ؤال ال��ذي يُطرح بقوة :ما �إعالم ا�ستنفرت �أجهزتها وطواقمها امليدانية خدمة
ال��ذي �ستحققه «�إ��س��رائ�ي��ل» ج��راء ت�ه��وره��ا وجنونها لهذه املعركة ،ي�ضاف �إىل ذلك ا�ستدعاء ر�ؤ�ساء دول
املتمادي؟ يف املقابل ،تبدو دول املقاومة واملمانعة يف �إىل وا�شنطن لتقدمي دعمهم للحرب على �سورية،
�أع�ل��ى جهوزيتها� ،إال �أن خ�ي��ارات ال��دخ��ول يف املنزلق م�ستفيدين م��ن ع ��دم �إح� ��راز �أي ت �ق��دم �أو اخ�ت�راق
وامل�ستنقع «الإ�سرائيلي» مل يحن �أوانه بعد ،لأنها هي يف امل���س��اع��ي لإي �ج��اد ت�سوية �سيا�سية ب�ين وا�شنطن
ومو�سكو.
من يحدد �شكل الرد.
كما الحظ املتابعون تخ�صي�ص الكيان «الإ�سرائيلي»
�أمام هذه التطورات ،بد أ� اجلي�ش ال�سوري م�ؤخراً
بتغيري منهجية العمل وا�سرتاتيجيته الع�سكرية ،جل�سة ملجل�س الوزراء الأمني امل�صغّر ،ملناق�شة اخليارات
ما �أقلق ال��دول املعادية ،ال�سيما بعدما حقق جناحات جت��اه �سورية ،واعتماد لهجة �أمريكية ح��ادة� ،إ�ضافة
�إىل ت�سعري ال��و��ض��ع يف ال �ع��راق �إىل ح ��دود مالم�سة
مهمة متثلت يف الأمور الآتية:
فتح طرق الإمداد وفك احل�صار عن املدن الكربى ،الفتنة املذهبية ب�شكل غري م�سبوق ،حت�ضرياً مل�سرح
و�إح �ك��ام ال�سيطرة على امل�ع��اب��ر الأ�سا�سية يف ال�ب�لاد ،العمليات يف �سورية ،والعمل على عزل منطقة درعا عن
وو�ضع املجموعات امل�سلحة بني فكي الكما�شة بدل ن�شر العا�صمة دم�شق ،وميكن قراءة كل هذه التطورات على
�أنها حماولة لر�سم خطوط حمراء حتول دون اندفاعة
قطعات اجلي�ش يف عر�ض البالد وطولها.
تقطيع �أو� �ص��ال امل�ج�م��وع��ات الإره��اب �ي��ة ،وتوجيه النظام الع�سكرية ،ومبا ي�ؤدي �إىل قلب موازين القوى
على نحو حا�سم مل�صلحته وم�صلحة حلفائه ،فوا�شنطن
�ضربات مو�ضعية لها.

جنديان �صهيونيان خالل املناورات الأخرية ا�ستعداداً حلرب حمتملَة يف املنطقة

فضيحة مالية

ت��دور حت��ت الطاولة �أح��ادي��ث دقيقة ع��ن ف�ضيحة مالية يف إ�ح��دى
النقابات احل ��رة ،بعدما تبني ت��زوي��ر تواقيع العديد م��ن الأ�شخا�ص
وا ألع �� �ض��اء ،وق� ْب����ض �شيكات ب� أ���س�م��ائ�ه��م ،و ُي �ج��ري بع�ض «امل�ب�ل��وف�ين»
ات�صاالت تن�سيقية لتقدمي دعوى موحدة� ،ستزلزل النقابة التي كانت
بعيدة عن �أي �شبهة ل�سنتني خلتا.

ّ
«الوهابية» في المجدل

و��ص��ف ت�ق��ري��ر أ�م �ن��ي ر��س�م��ي � �ص��ادر ع��ن إ�ح ��دى امل� ؤ���س���س��ات ا ألم�ن�ي��ة
القريبة من ق��وى � 14آذار ،جت ّمعات الإ�سالميني «ال�سلفيني» يف بلدة
جم��دل عنجر البقاعية ب�أنها ت�شكّل حركة «وهابية» ،و�إنْ ا�ستخدمت
ت�سميات خمتلفة لتح ّركاتها ،ومنها اعرتا�ض ال�شاحنات املتَّجهة �إىل
�سورية واملح ّملة مبادة املازوت.
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فرض أي تسوية تُرضي
الدول المتآمرة على
سورية يستلزم ضرب
محور المقاومة

و« إ�� �س��رائ �ي��ل» ت��راق �ب��ان خ���س��ارة امل�ج�م��وع��ات امل�سلحة
ب�شكل مت�سارع ،ومعركة حترير مدينة الق�صري باتت
حم�سومة ،ولهذا ال ت�ستطيع الوقوف مكتوفة الأيدي.
ال�سيا�سة ا ألم�يرك�ي��ة جت��اه �سورية تت�سم عموماً
باحلذر دون االن��زالق �إىل مهاوي احلرب كما ت�شتهي
«�إ�سرائيل» ،وترغب يف التمهل وع��دم جم��اراة التهوّر
«الإ�سرائيلي» ،فالكيان العربي يجهد يف �أن يح�صل
على كل الدعم املطلوب من الواليات املتحدة واملع�سكر
الغربي و«دول االعتدال» وتركيا كر�أ�س حربة يف هذه
احلرب.
مراقبون ا�سرتاتيجيون ر�أوا �أن �أف�ضل �سيناريو
رغم كل التهويل ،هو فر�ض منطقة حظر جوي ،حيث
يف�ضّ ل الأم�يرك��ي ت��زوي��د املقاتلني ب ��أن��واع الأ�سلحة،
و�إط��ال��ة �أم��د الأزم ��ة ،و� �ش��راء ال��وق��ت إلي �ج��اد البديل
املنا�سب ،وه��ذا التوجه تدعمه ل�ن��دن ،حيث ت��رى �أن
«�إ�سرائيل» تريد اختبار و�إحراج �إدارة �أوباما فيما خ�ص
تعاظم قوة �إيران النووية.
�إزاء كل ما تقدّم :ما الذي ميكن �أن تقوم به دول
املقاومة �أمام الو�ضع املعقد وامل�أزوم؟
بعدما عجز الفريق ال�ضخم املت�آمر على �سورية
ع��ن حت�ق�ي��ق م ��راده ح�ت��ى ال �ي��وم ،رغ��م وج ��ود تن�سيق
ا��س�ت�خ�ب��اري و��س�ي��ا��س��ي ك�ب�ير ج� ��داً ،وف���ش��ل التحالف
ال�غ��رب��ي  -اخل�ل�ي�ج��ي يف �إ� �س �ق��اط ال�ن�ظ��ام والإط��اح��ة
بالرئي�س الأ�سد ،هرب هذا التحالف �إىل مو�ضوع �آخر،
وهو �إعادة �إطالق امل�سار الفل�سطيني « -الإ�سرائيلي»،
وطرح مبادلة الأرا�ضي.
�إن فر�ض �أي ت�سوية تُر�ضي ال��دول املت�آمرة على
�سورية ،لها معرب �إلزامي ،وهو �ضرب حمور املقاومة،
الذي عليه اليوم �أكرث من �أي وقت م�ضى �أن يحافظ
على ما �أجنز يف امليدان ،ومنع الأعداء من حتقيق �أي
اخ�تراق��ات ،واح �ت��واء الأم ��ور يف ال�ع��راق ك��ي ال ينزلق
نحو فتنة مذهبية ،حيث متتلك دول حمور املقاومة
م��ن ط�ه��ران �إىل ال�ع��راق ف�سورية وامل�ق��اوم��ة يف لبنان
وفل�سطني الأوراق ا ألك�ثر �أهمية ،والتي ميكنها قلب
معادلة ال�صراع مل�صلحة الأمة.

(�أ.ف.ب).

�سامر �أيوب

ّ
نائب متكلف
ال ي�ترك ن��ائ��ب م�ستقبلي ��ش�م��ايل ،م�ع��روف بتط ّرفه ،حت � ّرك �اً �ض ّد
�سورية جلماعات �إ�سالمية خارج ال�شمال �إال وي�ص ّر على ح�ضوره؛ كنوع
من الدعم املعنوي ،مت�سلحاً بح�صانته النيابية التي متنع التع ّر�ض له.

هل يتكرر خداع المصريين؟
توقف امل��راق�ب��ون عند الت�صريحات التي �أطلقها م ��ؤخ��راً الرئي�س
امل�صري د .حممد مر�سي ،لناحية �إ�شاداته ب�إجناز الرئي�س الراحل جمال
عبد النا�صر ،ور�أوا من املرجح �أن يندرج ذلك يف �سياق تكتيك مدرو�س
م��ن قبل ق�ي��ادة «الإخ� ��وان» ،هدفه «تلميع» ��ص��ورة مر�سي �شعبياً ،عرب
مغازلة عامة امل�صريني الذين �أن�صفهم عبد النا�صر ،كما فعل يف ال�سابق
�أنور ال�سادات ،الذي عمد �إىل ت�صفية منجزات املرحلة النا�صرية.

تبينّ �أن القا�ضي ال��ذي �أوك�ل��ت �إليه مهمة املقرر
يف الطعن املق ّدم �إىل املجل�س الد�ستوري ب�ش�أن املهل
ال��د��س�ت��وري��ة ل�لان�ت�خ��اب��ات ال�ن�ي��اب�ي��ة ،ت��رب�ط��ه عالقة
�صداقة قوية مبق ّدمي الطعن ،ويلتقي بهم با�ستمرار،
وك��ان مر�شحهم يف ا أل��س��ا���س عندما انتخبه املجل�س
النيابي خالفاً للقانون ،حتى �أن��ه ق� ّدم ا�ستقالته من
من�صب ق�ضائي رفيع قبل انتهاء واليته بنحو �شهرين،
وهذا يعني انعدام احليادية لدى هذا القا�ضي .ومع
�أن قانون املجل�س الد�ستوري وا�ضح بعدم جواز انتخاب
�أو تعيني الع�ضو مرتني� ،إال �أن ق��وى � 14آذار دعمت
و�صوله باالنتخاب� ،ضاربة عر�ض احلائط بالقانون.

مهزلة
�س�أل بع�ض الق�ضاة :من يوقف مهزلة ا�ستمرار
تغ ّيب حمامي زوجة �ضابط متقاعد متَّهم بالتعامل
مع العد ّو «الإ�سرائيلي» ،عن جل�سة حماكمتها للعام
الرابع على التوايل ،بهدف تعطيل املحاكمة و�إ�صدار
احلكم؟

فقدان الحصانة
يخ�شى ن��واب م��ن إ�ج ��راء االن�ت�خ��اب��ات النيابية يف
موعدها ،لئال يفقدوا ح�صانتهم التي تخفّوا خلفها
لإط�ل��اق م��واق��ف ع��دائ �ي��ة جت ��اه اجل�ي����ش ال�ل�ب�ن��اين،
وح��ال��ت دون مالحقتهم ،وبالتايل ف ��إن متديد عمر
املجل�س النيابي احل��ايل يعطيهم امل��زي��د م��ن الدعم
ال�سيا�سي لال�ستمرار يف مواقفهم التي تو�صف ب�أنها
�أكرب من حجمهم.

ابتزاز التجار
ي �ت �ف��اع��ل ال��و� �ض��ع االق �ت �� �ص��ادي � �س �ل �ب �اً يف م��دي�ن��ة
ط��راب�ل����س ،ب�ع��د ان�ك�ف��اء �أه ��ايل امل�ن��اط��ق امل �ج��اورة عن
التب�ضع من املدينة ،التي طاملا كانت مق�صداً تاريخياً
ّ
للتم ّون ،ويعود ال�سبب لي�س ح�صراً �إىل الو�ضع الأمني،
�إمنا �أي�ضاً �إىل املخاوف من االبتزاز املبا�شر للما ّرين،
وق��د ق��ال ت��اج��ر ط��راب�ل���س��ي عتيق مل �� �س ��ؤول �سيا�سي:
«كفى تغطية للم�سلحني ،و�إال �ستكون انتفا�ضة �ضد
اجلميع».

«السوري الحر»
وهاغيل وليفني معًا
يف معر�ض التن�سيق الكامل بني �سيا�ستي الواليات
املتحدة والكيان ال�صهيوين جت��اه الأح��داث اجلارية
يف �سورية ،يعقد «معهد وا�شنطن ل�سيا�سات ال�شرق
الأو�سط» ( ،)WINEPوهو �أحد متفرعات جمموعة
اللوبي ال�صهيوين «�إيباك» ،ندوته ال�سنوية «�سوريف»
يف وا�شنطن ي��وم اخلمي�س � 9أي ��ار  .2013وم��ن �أب��رز
امل�ت�ح��دث�ين يف اجل�ل���س��ة املخ�ص�صة ملناق�شة الو�ضع
يف ��س��وري��ة :وزي��ر ال��دف��اع الأم�يرك��ي ت�شاك هاغيل،
واثنان من ق��ادة ما ي�سمى «املعار�ضة امل�سلحة» ،هما
العقيد عبد احلميد زكريا؛ املتحدث با�سم «اجلي�ش
احلر» ،والعقيد عبد اجلبار عقيدي؛ رئي�س «جمل�س
الثورة الع�سكري» يف حلب� ،إ�ضافة �إىل وزي��رة العدل
الإ�سرائيلية ت�سيبي ليفني ،بح�ضور العديد من كبار
امل�س�ؤولني املدنيني والع�سكريني يف الواليات املتحدة.

تشبيحات ّ
مقدم «منشق»

ا�ستغرب �أمنيون وجود ال�ضابط ال�سوري املن�شق؛
امل �ق � ّدم أ�ح�م��د رب��اح العي�سى ،املن�ض ّم �إىل الع�صابات
امل�سلّحة يف ب�ل��دات وادي خ��ال��د ،حيث ي�ق��وم ب�أعمال
«ت���ش�ب�ي��ح» ع�ل��ى امل��واط �ن�ين ،و�آخ ��ره ��ا اع� �ت ��دا�ؤه  -مع
مرافقه املدعو علي  -على املواطن ذوالفقار ���س .يف
حملة ال �ع��وادة يف وادي خ��ال��د ،و�إط�لاق�ه�م��ا ال�ن��ار يف
الهواء ترهيباً.

4

( العدد  )262اجلمعة � 10 -أيار 2013 -

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

أحداث األسبوع

سورية تفرض قواعد جديدة لـ«اللعبة»

فل�سطينيون يتظاهرون يف خان يون�س ا�ستنكار ًا لالعتداء ال�صهيوين على �سورية

(�أ.ف.ب).

إ�ن � ��ه أ�ح � ��د أ��� �ش� �ك ��ال امل �خ �ط��ط اجل��دي��د
لت�سريع احلرب على �سورية ،التي كانت قد
�أ�شارت �إليها «الثبات» يف الأ�سبوع املا�ضي..
تلك هي النتيجة التي خل�ص �إليها املتابعون
ل �ل �م ��ؤام ��رة ع �ل��ى � �س ��وري ��ة ،ب �ع��د ال� �ع ��دوان
ال���ص�ه�ي��وين اجل��دي��د ع�ل��ى دم���ش��ق ،وال ��ذي
جاء �سريعاً ،مبا يذكر بالعدوان ال�صهيوين
ع�ل��ى ل�ب�ن��ان وح��رب مت��وز ع��ام  ،2006حيث
�أكدت املعلومات املوثوقة يف حينه �أن احلرب
ال���ص�ه�ي��ون�ي��ة ع �ل��ى ل �ب �ن��ان وم �ق��اوم �ت��ه ك��ان
خمططاً لها يف �شهر �أيلول من ذاك العام،
وحت ��دي ��داً يف ��ش�ه��ر رم �� �ض��ان ،ح �ي��ث ك��ان��ت
حت�ضَّ ر ال�ساحة حملياً لترتافق مع العدوان،
ورمب ��ا ��س�ي��أت��ي ي ��وم ي�ت��م ف�ي��ه ال�ك���ش��ف عن
تفا�صيل التح�ضريات التي كان يتم �إعدادها
اجلنديي
نْ
لهذا الأم��ر اخلطري ،فجاء �أ�سر
ال�صهيونيي من قبل املقاومة لي�سرّع من
نْ
العملية ال�صهيونية  -الأمريكية.
ه ��ذه امل ��رة ك ��ان ال�ت�ح���ض�ير ي�ت��م ب�شكل
مت�سارع للهجوم على عا�صمة الأم��وي�ين،
وجاءت زيارة �أوباما �إىل املنطقة قبل �أ�سابيع
يف ه ��ذا الإط � ��ار ،ح�ي��ث ك ��ان وع ��ده ال�ق��اط��ع
بالتح�ضري ل�ساعة ال�صفر ،وك��ان بالتايل
ر ْف ��ع وت�ي�رة ت�سليح امل �ع��ار� �ض��ات ال���س��وري��ة،
و�إدخال جمموعات من �أجهزة اال�ستخبارات
الأم�يرك �ي��ة والأط�ل���س�ي��ة ،ال�ت��ي عملت على
�إن�شاء غرف عمليات ع�سكرية وا�ستخباراتية
يف ا�سطنبول و�أن �ق��رة وع � ّم��ان ،م��ع تطوير
م��ا ك��ان م��وج��وداً ،ل�ك��ن العمليات النوعية
واحلا�سمة التي نفّذها اجلي�ش ال�سوري يف
الق�صري وريفها ،وحم�ص وريفها ،ويف �أرياف

مــن هنـــا وهنــاك
من حرب تشرين
ب�ع��د ال �ع��دوان «الإ� �س��رائ �ي �ل��ي» ع�ل��ى ج �م��راي��ا ،أ�ع��اد
البع�ض �إىل الأذه��ان موقف الرئي�س ال��راح��ل حافظ
الأ�سد حينما �شن الطريان احلربي «الإ�سرائيلي» غارة
على �سورية يف �أوائ��ل العام  1973و�أ�سقط  11طائرة
��س��وري��ة ،م��ن دون �أي رد فعل ��س��وري �إ� �ض��ايف ،لتك�شف
احلقائق فيما بعد �أن ملك الأردن الراحل ح�سني كان
قد �أبلغ غولدا مائري عن توقعه ب ��أن �سورية وم�صر
تحُ ّ�ضران لأمر ما �ضد «�إ�سرائيل» ،فكانت هذه الغارة
مبنزلة اختبار ملعرفة م��دى جهوزية دم�شق ،والتي
ُك�شفت على حقيقتها إ�ب��ان ح��رب ت�شرين ،حيث تبني
�أن لدى �سورية �صواريخ «�سام  ،»6التي ح ّرمت �أجواء
�سورية على العدو «الإ�سرائيلي» يف حينه.

تنسيق تركي « -إسرائيلي» قبل العدوان

أ�ع�ل��ن م�س�ؤولون �أمنيون و�سيا�سيون �صهاينة �أن
�إنهاء الأزمة بني �أنقرة وتل �أبيب ،وامل�صاحلة بينهما،
�سمح لـ«�إ�سرائيل» ب�شن عدوانها اجلديد ،من دون �أن
ي�ستبعدوا ح�صول تن�سيق م�سبق بني �أردوغان � -أوغلو
ونتنياهو.
ونقلت �صحيفة «يديعوت �أحرونوت» عن امل�س�ؤولني
ال�سيا�سيني والأم �ن�ي�ين «الإ��س��رائ�ي�ل�ي�ين» ق��ول�ه��م� ،إن
تقدمي رئي�س ال��وزراء «الإ�سرائيلي» بنيامني نتنياهو
االع�ت��ذار لرتكيا على مقتل  9ن�شطاء �أت��راك �شاركوا

يف �أ�سطول احلرية« ،قد �أثبت نف�سه و�سمح لإ�سرائيل
بالعمل بحرية �أكرب يف ال�شمال ،من دون التخوف من
حدوث مواجهة مع تركيا».

ُ
حينما قصف هدف نوعي للعدو

�أعاد �سيا�سي لبناين �إىل الأذهان ت�صريحاً للرئي�س
ب�شار الأ�سد يف �أوائل العام اجلاري ل�صحيفة بريطانية،
حينما �س�ألته عن الرد ال�سوري عن العدوان الأول على
جمرايا ،ف�أعلن «�ضربنا هدفاً نوعياً يف اجلليل املحتل»،
و�صفه ب�أنه قد �أوجع الكيان ال�صهيوين ،وحتى الآن مل
ت��رد تل �أبيب ومل تنف ،ما ي�ؤكد �أن دم�شق وقيادتها
تعرف كيف ترد ومتى تواجه.

لعمانّ :
طهران ّ
جادون في الدفاع عن سورية

لفتت انتباه عوا�صم العامل ،الزيارة ال�سريعة التي
قام بها وزي��ر اخلارجية الإيرانية علي أ�ك�بر �صاحلي
�إىل الأردن ،حيث �سلّم ملكها ع�ب��داهلل ال�ث��اين ر�سالة
�إيرانية �أف��ادت املعلومات �أنها تت�ألف من ثالثة بنود،
هي:
 حت��ذي��ر امل �ل��ك الأردين م��ن وق� ��وع ع �م��ان يف ال�ف��خالأمريكي وج ّره لالنخراط يف الأزمة ال�سورية.
 ت�أكيد طهران �أنها جا ّدة يف الدفاع عن �سورية ومنع�سقوطها.
 �أن إ�ي��ران م�ستعدة لتقدمي م�ساعدات ت�ؤ ّمن �صمودع ّمان �أمام ال�ضغوطات الأمريكية.

دم�شق وحلب و�إدلب ودرعا ،قلبت املقايي�س،
خ���ص��و��ص�اً �أن ال �ق ��وات امل���س�ل�ح��ة ال���س��وري��ة
وجهاز اال�ستخبارات جنح يف جمع معلومات
مذهلة بخطورتها من املناطق التي طهّرها
بعد قتله مئات الإرهابيني ،واعتقال مئات
�آخرين ،وفرار من فرّ.
وق��د و�صفت م�صادر مطلعة املعلومات
التي باتت يف ح��وزة القيادة ال�سورية بـ«كنز
ثمني» م��ن الأ� �س��رار ،يك�شف دور ك��ل طرف
م��ن أ�ط ��راف ال�ت��آ ُم��ر على ال��دول��ة الوطنية
ال�سورية ،وعلى املقاومة.
وح �� �س��ب ه ��ذه امل �� �ص��ادر ،ف � ��إن اك�ت���ش��اف
ه��ذه املعلومات �سيك�شف امل�ستور عن بع�ض
ال�ق�ي��ادات العربية املدّعية �أن�ه��ا مقاومة �أو
يف ��ص��فّ امل�ق��اوم��ة ،وم��دى ارت �ب��اط العديد

قيادة «الناتو» أبلغت
أوباما عن عجزها..
فكلّفت تل أبيب ببدء
معركة دمشق

من احلكام والقيادات باملخطط ال�صهيوين
 الأم�يرك��ي ،بالإ�ضافة �إىل حجم اجلرائمال �ت��ي ارت �ك �ب��وه��ا ب �ح��ق ال ��دول ��ة ال �� �س��وري��ة
و�شعبها ،وما �أقدموا عليه من �أعمال جرائم
وت�خ��ري��ب وق�ت��ل وف�ظ��ائ��ع ب���س�لاح أ�م�يرك��ي
و«�إ�سرائيلي» ،بالإ�ضافة �إىل �أعمال النهب
و� �س��رق��ة ال �ث ��روات ال��وط �ن �ي��ة ،وامل�م�ت�ل�ك��ات
اخل��ا��ص��ة وال�ع��ام��ة ،وك��ذل��ك حجم الأم ��وال
الهائلة التي �أنفقتها الريا�ض والدوحة يف
دعم الع�صابات امل�سلحة وتدريب امل�سلحني
يف مع�سكرات تركية و«�إ�سرائيلية» و�أردنية،
مب�شاركة �أجانب ومرتزقة من كل فج عميق
يف تدريب وتوجيه امل�سلحني.
يف ظل هذه التطورات امليدانية ،كانت
وحت�ضر
ّ
وا��ش�ن�ط��ن ق��د كتبت ال�سيناريو
امل�سرح وتُع ّد الأدوار ،مبن فيهم املهرّجون
ال �ث��ان��وي��ون ،ف��ا��س�ت�خ��دم��ت ج��ام�ع��ة نبيل
العربي ،وما تُ�سمى «اللجنة العربية» ،التي
قدمت ما ي�شبه وعد بلفور جديد لت�صفية
ال�ق���ض�ي��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة وف ��ق ال �� �ش��روط
«الإ�سرائيلية» ،وجعلها بعُهدة ال�سعودية
وقطر وتركيا وم�صر ،الذين �سيخرجون
على ال�شعوب العربية والإ�سالمية ليقولوا
�إنهم حققوا للفل�سطينيني «الن�صر املبني».
لكن التقدّم النوعي الذي حققه اجلي�ش
العربي ال�سوري يف احل�سم ب�ضربه معاقل
امل�سلحني يف خمتلف امل�ن��اط��ق ،وم��ا تك�شّ ف
م��ن ان �ه �ي��ارات يف ��ص�ف��وف�ه��م ،ج�ع��ل ال�ك�ي��ان
ال�صهيوين يقرر الدخول املبا�شر على خط

التطورات ال�سورية ،وي�سرع يف ما ي�سمونه
«م �ع��رك��ة دم �� �ش��ق» ،ح �ي��ث ت�ف�ي��د امل�ع�ل��وم��ات
�أن ك��ل ��ش��يء ك��ان ُم � َع��داً ��س�ل�ف�اً ،م��ن أ�ج�ه��زة
ت�صوير دقيقة وحديثة جداً ،بالإ�ضافة �إىل
البيانات املح�ضَّ رة �سابقاً ،حتى �أن �إح��دى
الف�ضائيات العربية كانت جمهزة «دوبلري»
للرئي�س الأ� �س��د ..وب��اخ�ت���ص��ار ه�ن��ا ،دخلت
«�إ� �س��رائ �ي��ل» م�ب��ا��ش��رة ع�ل��ى خ��ط اال��ش�ت�ب��اك
بغطاء ن��اري فعال ،حتى �أن بع�ض املحللني
اال��س�ترات�ي�ج�ي�ين ي �ج��زم��ون �أن ا��س�ت�ه��داف
م��رك��ز الأب �ح ��اث ال�ع�ل�م�ي��ة يف ج �م��راي��ا ك��ان
ب �� �ص��وراي��خ �أط�ل�ق�ت�ه��ا ال �ط��ائ��رات احل��رب�ي��ة
«الإ�سرائيلية» من الأج��واء اللبنانية ،حيث
كانت حتركاتها املكثفة وغاراتها الوهمية
يف ت�ل��ك الأث �ن��اء ت � ؤ����شّ ��ر �إىل ع�م��ل ع��دواين
حمتمل ،وبالتايل ف��إن ه��ذا ال�ع��دوان  -كما
جت ��زم امل �ع �ل��وم��ات  -ك ��ان ي���ص��ب يف خطط
الهجوم لإ�سقاط دم�شق.
يف اخل�لا��ص��ة ،ف ��إن ال �ع��دوان الأم�يرك��ي
 ال�صهيوين  -ال��رج�ع��ي ال�ع��رب��ي اجل��دي��دف�شل ف�ش ًال ذريعاً يف حتقيق �أه��داف��ه ،حيث
مل تجُ َ � � � ّر � �س��وري��ة وح �ل �ف��ا�ؤه��ا �إىل م�ع��رك��ة
حدد زمانها ومكانها العدو «الإ�سرائيلي»؛
ب��ال�غ�ط��اء وال��ر��ض��ا الأم�ي�رك��ي ،ومت� ّي��ز ال��رد
ال�سوري برباطة ج�أ�ش وحرب �أع�صاب هزت
�أو��ص��ال الأم�يرك��ي و«الإ�سرائيلي» ،ومتثّل،
كما ت�ؤكد امل�صادر املطلعة ،بن�صب بطاريات
��ص��واري��خ م��وجّ �ه��ة ن�ح��و فل�سطني املحتلة،
و�إع �ل�ان دم���ش��ق �أن�ه��ا ��س�ت��زوّد امل�ق��اوم��ة بكل
أ�ن��واع الأ�سلحة ،مبا فيها اجلديد والنوعي
ال ��ذي مل ت �ق �دَّم م�ث�ل��ه ��س��اب�ق�اً ،ف�ي�م��ا نقلت
م�صادر موثوقة �أنه مت ت�شكيل كتائب �شعبية
للمقاومة �ضد «�إ�سرائيل» يف اجلوالن ،و�سُ مح
للف�صائل الفل�سطينية بالقيام بعمليات �ضد
الكيان ال�صهيوين.
باخت�صار ،ف ��إن دم�شق �أ�سقطت الهدف
اجل��دي��د ل�ل�ع��دوان ،وال��ذي ك��ان ي��أم��ل بالرد
على الغارات «الإ�سرائيلية» ب�صورايخ �سورية
للتوّ ،وبالتايل ح�صول ا�شتباكات «�إ�سرائيلية»
 �سورية وا�سعة ،يتدخّ ل جمل�س الأمن على�إثرها ويفر�ض وقفاً لإطالق النار ،يف �إطار
مفاو�ضات �سورية �« -إ�سرائيلية» ترتكز على
وقف نهائي للنار ومفاو�ضات على اجلوالن،
من دون �أي �أثر لفل�سطني التي قدّم �أعرابها
وعد بلفور جديد لأوباما ونتنياهو.
ث�م��ة خ�لا��ص��ة ه�ن��ا ي�خ��رج ب�ه��ا املحللون
اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ون ،وه ��ي �أن ق��واع��د لعبة
ج��دي��دة ف��ر��ض�ه��ا ب���ش��ار الأ� �س��د؛ ال ��ذي ك��ان
معباً خروجه مع عقيلته ال�سيدة �أ�سماء يف
رّ
ال�ساد�س من �أيار نحو مدر�سة �أبناء ال�شهداء
يف ر� �س ��ال ��ة ،ال ت �خ �ف��ى ع �ل��ى ل �ب �ي��ب ..فهل
الحظ �أحد �أنه مع و�صول ناظر اخلارجية
الأمريكية جون كريي �إىل مو�سكو� ،سقطت
ق ��ذائ ��ف ال � �ه ��اون ع �ل��ى م ��واق ��ع االح �ت�ل�ال
«الإ� �س��رائ �ي �ل��ي» يف اجل � ��والن ،و�أن اجلي�ش
ال�سوري �أحكم اخلناق على امل�سلحني يف �أكرث
من مكان يف �سورية؟
تابعوا م�سل�سل االرتباك «الإ�سرائيلي»،
ولو من خالل �إعالمه� ،ستجدون بع�ضاً من
اجلواب على �أ�سئلة البع�ض اخلائفة.

�أحمد زين الدين
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موضوع الغالف
دمشق تستوعب االعتداء ّ «اإلسرائيلي» المباغت

حراك إيراني ــ روسي يمهد للتسوية في سورية
َ
قد يكون المشهد المتفائل المعلن من روسيا ،بين وزيري الخارجية كيري والفروف ،هو أحد نتائج
الغارة «اإلسرائيلية» على مواقع قرب دمشق نهاية األسبوع الفائت .هكذا ،وفي لحظة حساسة جدًا
في تاريخ المنطقة ،يقوم األميركيون بتبريد األجواء اإلقليمية ،بعدما دفعوا حليفهم «اإلسرائيلي»
إلى القيام بمغامرة اللحظة األخيرة ،والتي بدت وكأنها بطلب أميركي وليست مجرد ضوء أخضر كما
قيل في وسائل اإلعالم.

هل ت�صويت
الأكرثية يف
الربملان الأردين
على طرد ال�سفري
«الإ�سرائيلي» من
عمان ،و�سحب
ال�سفري الأردين
من تل �أبيب,
�أوىل ثمار زيارة
�صاحلي للأردن؟

اجلانبان الرو�سي والأمريكي يتباحثان يف تداعيات الأزمة ال�سورية

(�أ.ف.ب).

وب �ن��ا ًء على ال�ت�ط��ورات ال�ت��ي �أع�ق�ب��ت املغامرة
«الإ�سرائيلية» ،ميكن القول �إن �أهدافها قد تبدو
على ال�شكل الآتي:
�أوالً :حماولة الربع ال�ساعة الأخ�يرة لفر�ض
واقع مغاير ل�صالح الأمريكيني قبل ذهاب كريي
�إىل مو�سكو ،فقد ظهر جلياً يف الأ�شهر الأخرية،
وم ��ن خ �ل�ال ت �� �ص��ري �ح��ات ك �ي�ري امل �خ �ت �ل �ف��ة� ،أن
الأمريكيني كانوا قد اقتنعوا ب�ضرورة الت�سليم
ب�ح��ل �سلمي يف ��س��وري��ة ،ي���ش��رك اجل�م�ي��ع  -مبن
فيهم النظام ال�سوري  -بعملية تقا�سم ال�سلطة،
واخل � ��روج ب�ح�ك��وم��ة ي�ت�م�ث��ل ف�ي�ه��ا اجل �م �ي��ع ،لكن
�أدواتهم الأت��راك والقطريني وال�سعوديني كانوا
قد طلبوا مهلة للإطاحة بالأ�سد ع�سكرياً ،وقالوا
�إنهم قادرون عليها قبل حزيران ،لكن يبدو �أنهم
ف�شلوا فيها.
ث��ان�ي�اً :حم��اول��ة يائ�سة لتغيري م��وازي��ن
ال �ق��وى امل�ي��دان�ي��ة ال��داخ�ل�ي��ة ال�ت��ي مي�ك��ن �أن
ي�ستند �إليها الأمريكيون يف مفاو�ضاتهم مع
ال��رو���س ،فبالرغم من التطمينات اللفظية
التي �أطلقها «الإ�سرائيليون» ب�أن ق�صفهم ال
يهدف �إىل تغيري م��وازي��ن القوى الداخلية
الع�سكرية ،وال �إىل �إ�سقاط نظام ب�شار الأ�سد،
لكن ال��وق��ائ��ع امليدانية تثبت �أن «�إ�سرائيل»
تدخّ لت وبقوة ملحاولة وقف التقدم امليداين
ال ��ذي ح�ق�ق��ه اجل�ي����ش ال �� �س��وري ،وق��د يكون
 ب�شكل كبري  -وبح�سب م��ا نقلته و�سائل�إع �ل�ام ال �ع��دو «ت�ن���س�ي�ق�اً ب�ين الإ��س��رائ�ي�ل�ي�ين
وال �ت �ك �ف�يري�ين يف � �س ��وري ��ة» ،ل �ك��ن ت �ب�ّي�ننّ �أن
اجلي�ش ال���س��وري م��ا زال متما�سكاً �إىل حد

ُ
«إسرائيل» تسقط آخر أوراق التوت عن المعارضة السورية

تنسيق جوي وتدريب ومستشفيات ميدانية في األراضي المحتلة
�أنقرة  -الثبات
ال�غ��ارات��ان «الإ�سرائيليتان» الأخ�يرت��ان على الأرا��ض��ي ال�سورية مبنزلة ورقة
التوت الأخ�يرة التي �سقطت عن عالقة «املعار�ضة ال�سورية» مع «�إ�سرائيل» ،التي
يبدو �أنها ت�سري يف تقدم م�ضطرد برعاية ا�ستخبارات �إقليمية عربية وتركية ،كما
ي�ؤكد م�صدر �سوري معار�ض يف ا�سطنبول.
ويك�شف املعار�ض عن وج��ود مبا�شر لال�ستخبارات «الإ�سرائيلية» يف املناطق
احلدودية ،ويف ا�سطنبول ،حيث تتجمع «قيادات» هذه املعار�ضة ،وحتديداً حركة
«الإخوان» التي ت�سعى لطم�أنة الغرب و«�إ�سرائيل» حول نواياها امل�ستقبلية يف حال
ا�ستطاعت احل�صول على ال�سلطة .وت�شري املعلومات �إىل وجود «�إ�سرائيلي» مبا�شر يف
املناطق التي تخ�ضع ل�سيطرة امل�سلحني ،بهدف «جمع املعلومات وتدريب املقاتلني».
ورغ��م �أن ه��ذا ال��وج��ود ما ي��زال «خ�ج��والً» ،مبعنى ع��دم الإع�ل�ان عنه من قبل
اجل��ان�ب�ين جت� ّن�ب�اً حل�سا�سية ال�سكان ال�سوريني ح�ي��ال��ه� ،إال �أن عملية «التطبيع
النف�سي» التي تخو�ضها املعار�ضة ما تزال م�ستمرة يف حركة مت�صاعدة.
و�إذا كان الكالم عن «فرحة ال�سوريني» بالغارات عرب الف�ضائيات نافراً ،فهو
لي�س الأول ،حيث ت�ؤكد الوقائع �أن املعار�ضني بد�أوا التودّد لـ«�إ�سرائيل» منذ اللحظة
الأوىل ،و�صو ًال �إىل التعاون ال�سافر معها م�ؤخراً .ففي «م�ؤمتر ا�سطنبول» ال�شهري
قام معار�ضون من «املجل�س الوطني» ب�شطب كلمة «حترير الأر�ض ال�سورية» بكلمة
ا��س�ترج��اع ،بكل م��ا يف هذين التعبريين م��ن م�ع��ان ،ث��م تالحق ظهور املعار�ضني
ال�سوريني على ال�شا�شات مع «�إ�سرائيليني» ،كما فعلت املعار�ضة ب�سمة ق�ضماين،
والحقاً ظهور رئي�س االئتالف ال�سوري معاذ اخلطيب على ال�شا�شات «الإ�سرائيلية»
مرتني قال يف �آخرهما «�إن املعار�ضة �ست�سيطر على الأ�سلحة الكيماوية وتنقلها

�إىل �أي ٍد �أمينة بعد �سقوط الأ�سد» ،م�ؤكداً �أن «النظام اجلديد يف �سورية لن يعادي
ال�صهاينة ،و�أن املعار�ضة �ستعمل جاهدة لتفادي وقوع الأ�سلحة الكيماوي يف �أيدي
حزب اهلل».
ثم �أقدمت املعار�ضة على تغيري املناهج املدر�سية يف املناطق التي ت�سيطر عليها،
فحُ ذفت كل التعابري «امل�سيئة» لـ«�إ�سرائيل» وتركيا والغرب ،فتحوّل لواء ا�سكندرون
�إىل «هاطاي» ،وحرب ت�شرين التحريرية �إىل حرب ت�شرين فقط ،ونُزعت �صورة
الرئي�س الراحل حافظ الأ�سد عندما كان يرفع العلم ال�سوري يف القنيطرة كوزير
للدفاع� ،إىل �صورة جلنود �أمريكيني يف احلرب العاملية الثانية يرفعون علم بالدهم.
والالفت �أن �صحيفة «لو�س �أجلي�س تاميز» التي �أوردت اخلرب ك�شفت �أن اللجنة التي
تقوم بطباعة هذه الكتب وتوزيعها مقرها يف ال�سعودية! و�أملحت ال�صحيفة �إىل �أنها
تتبع جلماعة «الإخوان».
من جهة �أخرى ،يتجلى التدخل «الإ�سرائيلي» املبا�شر يف املنطقة اجلنوبية ،حيث
تعمل اال�ستخبارات الأردنية وال�سعودية ب�شكل مبا�شر ،وبلغ التن�سيق حد ت�سهيل
مرور ال�سالح وامل�سلحني عرب «�إ�سرائيل» �إىل ه�ضبة اجلوالن ،و�إقامة م�ست�شفيات
ميدانية له�ؤالء يف الأرا�ضي «الإ�سرائيلية» كما ك�شفت �صحيفة «معاريف» العربية
التي قالت على موقعها الإلكرتوين�« :إن هذا امل�ست�شفى �أقيم يف مع�سكر للجي�ش
الإ�سرائيلي �شمال ه�ضبة اجلوالن ،بعد و�صول العديد من اجلرحى �إىل ال�شريط
احلدودي ،بهدف تقدمي العالج الطبي امليداين له�ؤالء اجلرحى ،والذين ينتمون
�إىل املعار�ضة ال�سورية» ،و�أ�شار املوقع �إىل «و�صول العديد من اجلرحى ال�سوريني،
وخ�ل�ال ال�شهر الأخ�ي�ر مت ع�ل�اج  11م���ص��اب�اً يف ه��ذه امل�ست�شفى ،ومت��ت إ�ع ��ادة 8
منهم �إىل الأرا�ضي ال�سورية بعد تقدمي العالج لهم ،يف حني بقي يف امل�ست�شفيات
الإ�سرائيلية  3م�صابني».

بعيد ،وا�ستطاع �أن ي�ص ّد الهجمات املعار�ضة
وي�ستوعب ال�ضربة «الإ�سرائيلية» املباغتة.
ثالثاً� :إر�سال ر�سالة «ردعية» مقابلة للر�سائل
التي �أعلنها ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل يف �إطاللته
الأخ�ي��رة ،وال �ت��ي ح��دد فيها خ�ط��وط�اً ح �م��راء يف
ال �� �ص��راع ال��دائ��ر يف � �س��وري��ة ،وم�ن�ه��ا ع ��دم قبول
حمور املقاومة ب�سقوط النظام ال�سوري و�إ�سقاط
دم�شق ،مهما ك��ان الثمن ..وه�ك��ذا اخ�ت��ار املحور
ال�غ��رب��ي �إر� �س��ال ر��س��ائ��ل مقابلة بوا�سطة ال��ذراع
«الإ�سرائيلية» ،للإ�شارة �إىل �أن احللف الغربي لن
ي�سمح للنظام ال�سوري وحلفائه ب�إ�سقاط املعار�ضة
م�ي��دان�ي�اً يف ��س��وري��ة ،خ�صو�صاً ب�ع��دم��ا ت�ب�ّيأنّ أ�ن��ه
م��ع ك��ل التمويل وال��دع��م ال�سيا�سي واللوج�ستي
وال�ت��دري�ب��ي ،مل ت�ستطع املعار�ضة امل�سلحة ك�سر
�شوكة النظام� ،أو التغلب على اجلي�ش ال�سوري
كما كان ي�أمل ه��ؤالء ويعلنون ويعطون مواعيد
حمددة ل�سقوط النظام.
رابعاً� :إدراك العقل الغربي �أن الر ّد على الغارة
«الإ�سرائيلية» من قبَل ال�سوريني قد يُدخل املنطقة
يف حرب �إقليمية ال يُعرف كيف ميكن �أن تنتهي،
وق��د مت�ت� ّد لت�شعل الإق�ل�ي��م ،ث��م ق��د يجد العامل
نف�سه �أمام حرب عاملية قد ال ي�ستطيع �أحد حتمّل
تكلفتها ،ل��ذا �سيعمد حلفاء الأ�سد �إىل مطالبته
ب�ضبط النف�س ،وهنا يكون املحور الغربي قد حقق
�أهدافه الع�سكرية بدعم املقاتلني ،بالإ�ضافة �إىل
�أه ��داف �أخ ��رى ،منها إ���ض�ع��اف معنويات اجلي�ش
وال�شعب ال�سوريني ،مقابل رفع معنويات املقاتلني
ب�أن الدعم الغربي قادم ال حمالة ،وممار�سة حرب
نف�سية على النظام ال�سوري ب�أنه �ساقط ال حمالة،
ولو اقت�ضى الأمر تدخّ ل «�إ�سرائيل» بالنيابة عن
املحور الغربي لهذه الغاية.
لعل ال�ضربة «الإ�سرائيلية» ،مع كل خماطرها،
ه��ي الأك�ث�ر ق ��درة ع�ل��ى ت�سويقها يف املجتمعات
أ�سا�سيي اليوم:
رهابي � نْ
الغربية التي تعاين من نْ
ره��اب التدخل الع�سكري امل ُكلف م��ادي�اً وب�شرياً،
وره ��اب ال�ت�ط��رف الأ� �ص��ويل «الإ� �س�ل�ام��ي» ال��ذي
ب��ات يهددها يف عقر داره ��ا ،ل��ذا ّمت اختيار اليد
«الإ�سرائيلية» ل�ضرب �سورية بدل اليد الرتكية،
وذل ��ك خ�شية ت��رك�ي��ا م��ن ان�ت�ق��ام إ�ي� ��راين مكلف
ج��داً ،بالإ�ضافة �إىل وج��ود قواعد لـ«الناتو» على
الأرا� �ض��ي ال�ترك�ي��ة مي�ك��ن ا��س�ت�ه��داف�ه��ا ،ع��دا عن
ا�ست�سهال النظام ال�سوري الرد باملثل على الأتراك،
وهو ما ح�صل م��راراً خالل الأزم��ة يف �سورية ،ما
ي�ستوجب على «الناتو» التدخل مبوجب اتفاقية
الدفاع امل�شرتك املعقودة بني تركيا واحللف.
هكذا �إذاً يبدو �أن ف�شل املعار�ضة امل�سلحة يف
تبديل الواقع امليداين على الأر���ض ،بالرغم من
الدعم «الإ�سرائيلي» بالق�صف اجلوي ،بالإ�ضافة
�إىل ال��ردود املعلَنة وغ�ير املعلَنة حللفاء دم�شق،
وال�ت��ي �أ���شّ ��رت �إىل ا��س�ت�ع��داد ت��ا ّم حل��رب �إقليمية
� �ش��ام �ل��ة ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ال��ر� �س��ائ��ل الإي��ران �ي��ة
الوا�ضحة واملبا�شرة ع�بر الأردن وتركيا ،والتي
كان لها الوقع املنا�سب لدفع الأمور نحو القبول
مب���س�يرة احل��ل ال���س�ل�م��ي ال �ت��ي جت � ّل��ت يف خطاب
كريي يف مو�سكو ،ف�إما احلل يف �سورية و�إما يغرق
العامل يف حرب قد يعرف كيف تبد�أ ،لكن ال يُعلم
كيف تنتهي.
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أحــداث األسـبـوع
العدوان على سورية..
والجواب اآلتي
ال ي�شكل العدوان «الإ�سرائيلي» على �سورية مفاج�أة ب�أي مقايي�س ،فهو عدوان
متوقَّع كل يوم وكل �ساعة وكل دقيقة ،لكنه يف التوقيت الذي حدث خالله ي�ؤ�شر
�إىل النوايا الت�صعيدية يف دفع املنطقة �إىل حرب ال ه��وادة فيها ،ولو توهمت
«�إ�سرائيل» �أن �سورية مكبَّلة داخلياً ،و�أنها �ستبتلع ال�ضربة ،لي�س من باب االحتواء
اال�سرتاتيجي واختيار توقيت املعركة� ،إمن��ا لعدم القدرة؛ يف �شقيّها الذاتي
واملو�ضوعي.
مل يكن العدوان على �سورية ليح�صل لوال ال�ضوء الأخ�ضر الأمريكي ،وهو ما
ي�ؤكده املوقف ال�صلف وامل�شبَع بالقذارة الأمريكية يف �إدارة باراك �أوباما ،الذي
�أباح للكيان ال�صهيوين �أن يرتكب العدوان الذي يريد ،و�ساعة ي�شاء.
مل تكن حكومة نتنياهو بحاجة �إىل �شهادة يف تركيبتها الدموية والتواقة
�إىل الت�أزمي الدائم يف املنطقة ،وهو ديدن احلكومات ،منذ �إن�شاء هذه الدولة
العن�صرية على �أر���ض فل�سطني ،حتى ترتكب العدوان ال�سافر وال�سافل� ،إمنا
كان للعدوان �أهداف يفقه �أغوارها كل من يعرف احلقائق ال�صهيونية ،وكذلك
العمالء واملت�صهينون من عرب وم�ستعربني ،و�أي�ض ًا الذين يقولون عن �أنف�سهم
�إنهم لي�سوا عرباً ،بل جمرد خليجيني.
وم��ن الأه���داف املبا�شرة للعدوان ،ر�سالة �إىل حلفاء «�إ�سرائيل» الذين
يعيثون يف �سورية قت ًال ودماراً؛ �أن «�إ�سرائيل» تقدم لكم �شك ًال جديد ًا من الدعم
عربامل�شاركة املبا�شرة يف احل��رب على �سورية ،ويف خلفية العقل ال�صهيوين
�أن ال�ضربات التي وجّ هها اجلي�ش العربي ال�سوري �إىل الع�صابات واملرتزقة
الإرهابيني� ،ست�ؤدي �إىل انهيارات ت�ضيع الأم��وال واجلهود امل�ستثمرة لتدمري
�سورية و�إخراجها من املعادلة الإقليمية  -الدولية ،وتعود على ركام املخطط
التدمريي العب ًا �أقوى.
مل يكن العدوان ليح�صل لوال ف�شل كل جهود الأطل�سي العدوانية ،بقيادة
الواليات املتحدة الأمريكية� ،ضد �سورية ،ومعها ملحقات ما ت�سمى «دوالً» يف
منطقة اخلليج ،والأ�سو�أ �أنها حم�سوبة على العرب ،وكذلك تركيا الأردوغانية
احلاملة بدخول االحتاد الأوروبي على بحر الدم ال�سوري.
مل يكن العدوان ليح�صل لوال �أن �ضمن جون كريي ت�أييد «املت�أ�سرلني» ،الذين
ن�صبوا �أنف�سهم �أو�صياء على فل�سطني ،وقدّموا الطاعة �أذالء وهم يعلنون الرغبة
الأمريكية  -ال�صهيونية ب�أن �أر�ض فل�سطني للمبادَلة والهبة ،و�أن متنع �شعبها،
ف�إن طائرات «�إ�سرائيل» باملر�صاد ،وامل�شيخات املجهرية �ستغرقه يف اجلوع.
مع ذلك ،ف�إن «�إ�سرائيل» ت�شعر بت�سلل الرعب �إىل مفا�صلها ،ولن يطول الليل
مهما دارت الأيام ،و�إن غد ًا لناظره قريب ،والفرج �أقرب بعون العلي القدير.
يون�س

الجيش السوري
ّ
يرد على الغارة
«اإلسرائيلية» ميدانيًا
ق��د ي�ك��ون امل���س�ت�ه�دَف الأول ب��ال �غ��ارات «الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة»
الأخ �ي��رة ع�ل��ى ري ��ف دم���ش��ق ه��و «ح ��زب اهلل» ،وب ��دى ذل��ك
وا�ضحاً من خالل الر�سالة ال�صاروخية التي وجهتها «تل
موجهة ملخازن
�أبيب» �إىل دم�شق ،ومفادها �أن ال�ضربة كانت َّ
�أ�سلحة تابعة للمقاومة يف لبنان ،لكن مما ال �شك فيه �أن
ذريعة وج��ود �سالح للمقاومة يف ال��داخ��ل ال�سوري ال تربر
العدوان «الإ�سرائيلي» على �سورية ،فلي�س خافياً على �أحد
�أن�ه��ا ال��داع��م الأول للمقاومة منذ انطالقها ،ول��وال هذا
الدعم ملا ا�ستطاعت املقاومة حتقيق االنت�صارات على العدو
ال�صهيوين ،ودح��ره ع��ن لبنان ،ث��م حت��ري��ر الأ� �س��رى ،لكن
ال�ه��دف احلقيقي ل�ل�ع��دوان ه��و ال��رد على التقدم امل�ي��داين
اال��س�ترات�ي�ج��ي ال ��ذي حققه اجل�ي����ش ال���س��وري يف منطقة
الق�صي ،مب�ساندة من «ح��زب اهلل» ،ال��ذي يدافع عن
ريف
رّ
ال�ق��رى اللبنانية امل��وج��ودة ه�ن��اك ،وك��ذل��ك ي�سعى �إىل درء
خطر املجموعات التكفريية امل�سلحة عن البقاع ال�شمايل،
بعد تغلغل بع�ض عنا�صر هذه املجموعات يف قرى بقاعية،
كجرود عر�سال و�سواها.
ال ري��ب �أن تطهري ري��ف الق�صري م��ن ال�ب��ؤر الإره��اب�ي��ة
امل�سلحة وعزله عن لبنان� ،ش ّكل �ضربة قوي ًة للمجموعات
الإره� ��اب � �ي� ��ة ،مل ��ا ل ��ه م ��ن �أه �م �ي��ة ك �ب�ي�رة ع �ل��ى امل �� �س �ت��وي�ْي نْ
اال��س�ترات�ي�ج��ي وال�ل��وج���س�ت��ي ،ف�م��ن خ�ل�ال ال���س�ي�ط��رة على
ري��ف الق�صري مي�ك��ن ق�ط��ع ال�ط��ري��ق ال ��دويل ب�ين ودم�شق
وحم�ص ،وبالتايل الإ�سهام يف عزلها عن حميطها ،ال �سيما
�أنها نقطة الو�صل بني ال�ساحل والداخل� ،أما من الناحية
اللوج�ستية ،فكان ريف الق�صري يعترب من �أه��م ال�شرايني
احليوية للم�سلحني ،لأن��ه حم��ا ٍذ للبنان ال��ذي ا�س ُتخدمت
بع�ض مناطقه احلدودية امل�شرتكة مع �سورية معرباً لت�سلل
امل�سلحني وتهريب ال�سالح �إليها ،قبل �أن يتمكن اجلي�ش
ال�سوري من عزلها عن لبنان ،وهذا �أكدته الأنفاق وخمازن
ال�سالح التي �ضبطها اجلي�ش ال�سوري يف «الريف».
ه��ذا الإجن ��از اال�سرتاتيجي الكبري للجي�ش ال�سوري،
بالتعاون مع املقاومة يف لبنان ،دفع اجلناح املغامر يف الإدارة
الأم�يرك�ي��ة� ،أي «�إ��س��رائ�ي��ل»� ،إىل ال�ق�ي��ام ب�ضربة ع�سكرية

لدم�شق ،ع ّلها ت��رف��ع م��ن معنويات حلفائها التكفرييني
الذي و�صلوا �إىل درجة الي�أ�س ،بح�سب ما �أكد بع�ض قادتهم،
وب�أنها مل تتخل عنهم ،و�ست�ساندهم.
ويف ه��ذا ال���ص��دد يعترب م��رج��ع ع�سكري وا�سرتاتيجي
�أن «�إ�سرائيل» حاولت من خالل �ضربتها الأخ�يرة ل�سورية
ا�ستدراج «حزب اهلل» �إىل الرد ،وبالتايل توريطه يف حرب مع
«الكيان الإ�سرائيلي» ،لعزله لبنانياً ،بعد ف�شلها يف ت�أليب
الر�أي العام اللبناين �ضد املقاومة لوجود بع�ض مقاتليها يف
ريف الق�صري ،على اعتبار �أنهم يدافعون عن قرى لبنانية،
لكن املقاومة تدرك قواعد اللعبة جيداً ،ولن تنجر �إىل حيث
يريد العدو.
ال ري��ب ال�ع��دو «الإ��س��رائ�ي�ل��ي» حقق ج ��زءاً م��ن �أه��داف��ه
بغاراته على ريف دم�شق ،فقد مت ّكن من تدمري �أحد خمازن
ال��ذخ�يرة ،و�إث ��ارة حالة من الذعر ل��دى املواطنني لبع�ض
ال��وق��ت ،غ�ير �أن��ه ف�شل يف ت��أم�ين غ�ط��اء ج��وي للم�سلحني
للتقدم نحو العا�صمة.
ويف ه ��ذا ال���س�ي��اق ي���ش�ير م���ص��در م�ط�ل��ع ع�ل��ى حيثيات
ال��واق��ع امل �ي��داين� ،إىل �أن اجلي�ش ال���س��وري متكن م��ن �صد
هجوم للم�سلحني على حمو َر ْي جوبر ودوما ُبعيد ال�ضربة
«الإ�سرائيلية» ،و�أوق��ع خ�سائر كبرية يف �صفوف امل�سلحني،
معترباً �أنهم فقدوا زمام املبادرة ،وما ي�ؤكد ذلك تراجع حدة
اال�شتباكات يف ريف دم�شق يف الآونة الأخرية.
�سيا�سياً ،ي�ؤكد م�صدر يف املعار�ضة ال�سورية �أن الغارة
«الإ�سرائيلية» �أدت �إىل حالة �إرب��اك لدى بع�ض املعار�ضني،
و�إىل عملية «خلط �أوراق» م��ن ج��دي��د ،م ��ؤك��داً �أن ال�شعب
ال�سوري �سيت�صدى بكل �إمكانته لأي ع��دوان خارجي على
ب�لاده ،ناهيك ببع�ض العمالء وامل��وت��وري��ن ،مبدياً تخوفه
من �أن ت�صبح العمالة للعدو وجهة نظر ،الأمر الذي حتاول
ت�سويقه بع�ض و��س��ائ��ل الإع�ل�ام اخلليجية على ح��د قول
امل�صدر.
وال ي�ستبعد �أن تفتح جبهة اجل��والن كرد على العدوان
«الإ�سرائيلي» على �سورية ،بعد �سقوط اتفاق الهدنة املعقود
يف العام  ،1974مرجحاً �أن متتد اجلبهة عندها �إىل مزارع
�شبعا ،الت�صالها اجل�غ��رايف ب��اجل��والن املحتل ،وهكذا تكون
«�إ�سرائيل» قد دخلت بحرب تعرف كيف و�أي��ن ومتى بد�أت،
وال تعرف كيف ومتى و أ�ي��ن تنتهي ،يف �ضوء حملة ال�شجب
ال��وا��س��ع يف ال���ش��ارع�ْي نْ ال�ع��رب��ي والإ� �س�لام��ي ل�ل�ع��دوان على
�سورية ،ال �سيما بعد �إع�لان �إي��ران ا�ستعداها للرد على �أي
ه�ج��وم ع�ل��ى ��س��وري��ة ،وت��أك�ي��ده��ا التم�سك ب��وح��دت�ه��ا �أر��ض�اً
و�شعباً.

ح�سان احل�سن

مـواقف
احت��اد علماء بالد ال�شام� أ�شار �إىل �أن قيام العدو ال�صهيوين بالإغارة
على بع�ض نواحي دم�شق ي�ؤكد على وحدة امل�سار وامل�صري بينه واجلماعات
الإرهابية التكفريية ،وي�ؤكد �أي�ض ًا �أنه الهدف من احلرب الكونية على �سورية
هو الق�ضاء على الدور العظيم الذي يقوم به هذا البلد يف رف�ض اال�ست�سالم
للعدو ال�صهيوين ،وا�ستمراره يف دعم املقاومة ،و�صموده �إىل اليوم الذي
ي�أتي فيه ربيع حقيقي ي�ضع ن�صب عينيه حترير فل�سطني.
الأم�ين العام حلركة الأم��ة؛ ال�شيخ د.عبد النا�صر ج�بري ،اعترب �أن
العدوان ال�صهيوين على �سورية دليل وا�ضح على االرتباط بني امل�ؤامرة
وامل�شروع ال�صهيو�-أمريكي املتمثل بتدمري املنطقة وتق�سيمها و�إ�ضعافها،
و�أن العدوان ال�صهيوين املتكرر على �سورية لي�س جمرد ع��دوان على بلد
عربي داع��م للمقاومة ،بل ع��دوان على الأم��ة ،وما يجري يف �سورية الآن
جتاوز م�س�ألة �إ�سقاط النظام ،داعي ًا ال�شعب ال�سوري �إىل توحيد ال�صف
للت�صدي للعدوان ال�صهيوين.
جمعية امل�شاريع اخل�يري��ة الإ�سالمية الفتت �إىل �أن��ه يف ظل احلريق
الهائل احلا�صل يف املنطقة ،وت�شابك املخططات داخلي ًا وخارجي ًا يف �سورية
ال�شقيقة� ،أتت االعتداءات «الإ�سرائيلية» لتهدد املنطقة برمتها باالنفجار
الذي قد يطال املنطقة القريبة والبعيدة عن موقع احلدث.
جبهة العمل الإ��س�لام��ي يف لبنان ن��ددت بالعدوان ال�صهيوين

الذي ا�ستهدف داخل العمق ال�سوري ،م�ؤكدة �أن �أمريكا و«�إ�سرائيل»
ت�سعيان بكل جهدهما �إىل تدمري �أو تقوي�ض �أو �إ�ضعاف العامل العربي
والإ���س�لام��ي ،ال �سيّما حم��ور امل��ق��اوم��ة ،م��ن �أج��ل ت�صفية الق�ضية
الفل�سطينية و�إنهائها ،على ح�ساب ال�شعب الفل�سطيني وم��ا �سُ مي
بـ«الربيع العربي» ،الذي حتوّل �إىل خريف ودمار ودماء بحجة احلرية
والدميقراطية اخلادعة.
اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني دان��ت االع��ت��داء ال�صهيوين على
مركز البحوث العلمية ال�سوري يف منطقة جمرايا ،مطالبة اجلامعة العربية
باتخاذ موقف وا�ضح.
امل�ؤمتر ال�شعبي اللبناين دان جتدد العدوان «الإ�سرائيلي» على �سورية،
م�شري ًا �إىل �أن ال�صهاينة دخلوا مبا�شرة الأزمة لتدمري القوة اال�سرتاتيجية
ال�سورية ،وا�صف ًا موقف املعار�ضة اخلارجية التربيري للعدوان بامل�شني،
وبالدليل اجلديد على ارتباطها بامل�شروع الأطل�سي.
احت ��اد امل�ح��ام�ين ال�ع��رب ر�أى �أن اع��ت��داء ال��ع��دو ال�صهيوين بال�ضرب
ال�صاروخي على مركز البحوث العلمية يف جمرايا لي�س �إال حلقة من حلقات
االعتداءات الدائمة التي رافقها ا�ستمرار غ�ض الطرف وال�سكوت املطبق
عنها من جانب النظام الر�سمي العربي املتواطئ مع الأع��داء ،وما هذه
الغارة ال�صهيونية �إال ر�سالة �إىل كل العرب.

اللقاء الإ�سالمي الوحدوي قال �إن الغارة «الإ�سرائيلية» على دم�شق
�أثبتت �أن ما يحدث يف �سورية منذ �سنتني ونيف غايته إ�ع��ادة ت�شكيل
املنطقة من جديد ،وفق خريطة جديدة تقوم على التجزئة ،و�إنهاك
املتقاتلي ،يف الوقت الذي تن�شغل عوا�صم القرار يف �إن�ضاج
نْ
الفريقي
نْ
الت�سوية العربية الفل�سطينية ،التي تتوالها م�شيخات النفط العربي يف
اخلليج ،وحتت�ضنها الواليات املتحدة بكل احلب والت�أييد.
لقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية اعترب �أن ال�صمت العربي
الر�سمي �إزاء العدوان ال�صهيوين اجلديد على �سورية معيب وخمزٍ ،
ما يفر�ض على القوى احليّة يف �أمتنا العربية والإ�سالمية �أو�سع حترك
للت�ضامن مع �سورية ،وك�شف املخطط الإجرامي الأمريكي  -الرجعي
العربي  -ال�صهيوين الذي يهدف �إىل ت�صفية الق�ضية الفل�سطينية نهائياً.
ال�شيخ �صهيب حبلي توجّ ه �إىل �أحمد الأ�سري �سائالً� :أين احلكمة اليوم
يف ما تفعله؟ �أال تكفيك �أيها ال�شيخ الدماء التي �سقطت ب�سبب تهوّرك؟
�أمل تتعظ وتعترب؟ �أي �شرع ه��ذا ال��ذي �أتيت به لأذى النا�س وال�ضرر
بتجارتهم واقت�صادهم؟ و�أي دين هذا الذي ي�شرّع الفتنة والتحري�ض
ويوقع البغ�ضاء بني امل�سلمني؟ وما هي هذه الأخالق التي ت�سمح ملطرب
«تائب» �أن يت�صل من رقم خا�ص فيبد أ� بال�شتام وال�سباب و�ألفاظ يخجل
الع�صاة ذكرها؟
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لبـــــنـانـيــــــات
أزمة التشكيل تراوح مكانها ..واالنتخابات في مرحلة ضبابية
ما تزال ق�ضية ت�شكيل احلكومة «ال�سالمية» تراوح
مكانها ،فيما مل حتمل ال�ت�ط��ورات �أي ج��دي��د ب�ش�أن
قانون االنتخابات اجلديد.
ي�سجل فيها
و�إذا كانت م�س�ألة ت�شكيل احلكومة مل َّ
�أي تطور نوعي ،خ�صو�صاً جلهة حجم التمثيل فيها،

حيث ي�ص ّر الرئي�س املكلف على حكومة م��ن ثالث
«ثمانات»� ،أي  8لـ«� 8آذار» و«التيار الوطني احلر» ،و8
لـ«� 14آذار» و 8ملا ُت�سمى «الكتلة الو�سطية»� ،أي لرئي�س
اجلمهورية والنائب وليد جنبالط والرئي�س املك َّلف،
ما ُّ
ا�ضطر رئي�س جمل�س النواب نبيه بري لأن يخرج

�وج��ه ان �ت �ق��ادات �إىل ال��ذي��ن ي�ص ّنفون
ع��ن �صمته وي� ّ
�أنف�سهم يف خانة «الو�سطيني» ،م�ستغرباً كيف يكون
البع�ض جزءاً من «� 14آذار» ثم يقدم نف�سه «و�سطياً»،
ويطلب منحه ح�صة يف احلكومة على هذا الأ�سا�س!
وكيف �أن البع�ض الآخر وهو ي�شغل موقعاً متقدماً يف

كيف يكون البعض
جزءًا من « 14آذار»
ثم يقدم نفسه
«وسطيًا» ..ويطلب
منحه حصة في
الحكومة على هذا
األساس؟!

ال الرئي�س املكلَّف متام �سالم
الرئي�س نبيه بري م�ستقب ً

خفايا ضجيج المحكمة الدولية حول نشر شهود االدعاء ()2/1
يف ظ � � ّل ع ��دم ت��وق �ي��ف امل �ت �ه � ّم�ين الأرب � �ع ��ة يف
ولذلك ،ف�إ ّن مكتب املدعي العام نورمان فاريل
جرمية � 14شباط  ،2005ف� إ� ّن املحكمة اخلا�صة الذي هو ا�ستمرار لعمل مواطنه و�سلفه الكندي
بلبنان ومن خلفها مكتب االدع��اء العام ،يعوالن دانيال بيلمار ،يبالغ يف �إعطاء ال�شهود االهتمام
ب�شكل �أ��س��ا��س��ي ،ع�ل��ى ال���ش�ه��ود لتعوي�ض خ�سارة الالزم ،لع ّلهم يع ّو�ضون عليه ما فاته لإدراجه يف
امل�ح��اك�م��ة ال��وج��اه�ي��ة ال�ت��ي تعطي دف �ع �اً معنوياً قراره االتهامي الأ�ضعف يف تاريخ املحاكم الدولية
للمحكمة� ،أك�ث�ر م��ن املحاكمة الغيابية ال�ت��ي ال ب�سبب تف�شّ ي الرتهّل املعلوماتي يف ط ّياته.
وب�ن��اء على ذل��ك ،ك��ان��ت ر ّدة فعل املحكمة
ُي ْ�سمع فيها �إالّ �صوت املدعي العام وظنونه ،ح ّتى
ولو أ� ّن مكتب الدفاع عينّ ثمانية حمامني من �أملع جتاه ن�شر قائمة ب�أ�سماء عدد ال ب�أ�س به من
رجال القانون الدوليني للمدافعة واملرافعة عن ال�شهود ،قو ّية وعنيفة و�شديدة اللهجة ،و�إنْ
املتهمني املُخْ َت�صرين ،بح�سب ت�صنيفات املحكمة ت��ذ ّرع��ت ب��ال�ق��ان��ون ال��ذي ّ
يحظر ن�شر �أ�سماء
ال�شهود قبل مثولهم �أمام املحكمة ،مع �إمكانية
بـ«ق�ض ّية ع ّيا�ش ورفاقه».
وم��ر ّد االتكال على ال�شهود ،يعود �إىل فقدان �أن يكون بع�ضهم �شهوداً �س ّريني� ،أي ال ميكن
املدعي العام الأد ّلة والإثباتات امل�ؤ ّكدة على �ضلوع إ�ظ�ه��اره��م على املل��أ وو��س��ائ��ل الإع�ل�ام خالل
�أربعة من مقاومي «حزب اهلل» يف اغتيال الرئي�س جم��ري��ات امل �ح �ك �م��ة ،ب��ل ف �ق��ط �أم � ��ام �أع �� �ض��اء
رف�ي��ق احل��ري��ري ،خ�صو�صاً ب�ع��دم��ا ��ص��در ق��راره امل�ح�ك�م��ة ومم � ّث �ل��ي االدع � ��اء وال ��دف ��اع وحجب
االت�ه��ام��ي و�� ُ�س��و�� ُ�س ال �ف��راغ م��ن املعطيات اجل��ادة وجوههم عن اجلمهور املتابع يف قاعة املحكمة
وال�ه��ام��ة وامللمو�سة ،ينخر ��س�ط��وره و�صفحاته ،وعرب التلفزيونات.
وط �ب �ع �اً ل��ن ت�ت�ب��ع امل�ح�ك�م��ة �أ� �س �ل��وب ال�ق��ا��ض��ي
ف�ض ًال عن �أ ّن ارت�ك��ازه على االت�صاالت الهاتفية
بينّ بد ّقة متناهية� ،سهولة اخرتاقها من العد ّو الأمل��اين ديتليف ميلي�س يف �إلبا�س �أيّ واح��د من
«الإ�سرائيلي» ،وبالتايل ،ف�إ ّن القرار االتهامي خال ال���ش�ه��ود وج ��ه خم� �دّة ع�ل��ى ر�أ� �س ��ه ،ك�م��ا ف�ع��ل مع
من م�ضمونه الهادف با�ستثناء االتهام ال�سيا�سي ال�شاهد ال�سوري ه�سام طاهر ه�سام عند مواجهته
ال��ذي ظهر ب�شكل وا�ضح عند حديثه ع ّما �سماه باللواء الركن جميل ال�س ّيد يف واحدة من ف�ضائح
اجل �ن��اح الع�سكري حل��زب اهلل واالت �ه��ام��ات التي التحقيق يف عهد جلنة التحقيق الدولية ،وهي
ترميها الواليات املتحدة الأمريكية وبع�ض الدول طريقة ال�ضعفاء بحججهم يف مقابلة الأق��وي��اء
باملنظمة مب��واق�ف�ه��م ،ف���ض� ً
الغربية والعربية على احلزب وت�س ّميه ّ
لا ع��ن �أ ّن �ه��ا ت��ذ ّك��ر بالطريقة
الإرهابية ،وهو ما ي�ؤ ّكد انخراط املدعي العام يف املعتمدة عاد ًة يف عمليات اخلطف ،فهل كان ه�سام
اللعبة ال�سيا�سية املك�شوفة من خالل ا�ستناده �إىل املذكور خمطوفاً لدى جلنة التحقيق مب�ساعدة
م�ق��والت م�ستقاة م��ن أ�ج�ه��زة ا�ستخبارات تعادي «فرع املعلومات» يف قوى الأمن الداخلي �إ ّبان فرتة
تركيب ال�شهود؟
املقاومة وحركتها التح ّررية.

وم��ن ي��د ّق��ق يف �أ��س�م��اء الئ�ح��ة ال���ش�ه��ود ،يجد
�أ ّن وظ��ائ �ف �ه��م م �ت �ن � ّوع��ة ب�ي�ن � �ض��اب��ط ورت �ي��ب يف
اجلي�ش اللبناين �أو قوى الأمن الداخلي ،وجابي
ك�ه��رب��اء ،وط�ب�ي��ب ،وم�ه�ن��د���س ،وم�ع��ال��ج فيزيائي،
و� �ص �ح��ايف ،وم �� �ص � ّور ،وم � ّ
�وظ ��ف ب �ن��ك ،وخم� ّل����ص
ج�م��رك��ي ،وخم� ّل����ص ب�ضائع ،وم�ع� ّق��ب معامالت،
وخم ��رج �سينمائي ،و��ص��اح��ب م�ع��ر���ض ��س� ّي��ارات،
ومكتب �سفريات ،وعمل ح � ّر ،و�شركة م�ق��اوالت،
و��ص��اح��ب حم � ّل ،وم� ّ
�وظ��ف يف ��ش��رك��ة االت���ص��االت
«�ألفا» و«�أوجريو» ،ووزارة االت�صاالت ،وهيئة �إدارة
ال���س�ير ،و«ل�ي�ب��ان ب��و��س��ت» ،وم�صلحة م�ي��اه جبل
لبنان ،و�شركة ت� أ�م�ين ،وال��دف��اع امل��دين ،وامل��رف��أ،
ّ
وحمطة حمروقات ،ومعمل
وكالريي مفرو�شات،
بال�ستيك ،ومعمل �أملنيوم ،ومعمل حجارة ،وتاجر،
وعامل دهان ،و�صاحب حم ّل هاتف خلوي ،ومدير
مطعم ،وميكانيكي ،وتاجر �س ّيارات ،وقطع غيار
�س ّيارات ،ودار ن�شر ،ومتع ّهد بناء ،و�سائق �شاحنة،
و�صيانة مك ّيفات ،ومرافق �شخ�صي ،وخبري �سري
حم ّلف ،و�سائق ع��ادي ،وم�ن��دوب مبيعات ،وحم ّل
كومبيوتر ،ورج��ل �أع �م��ال ،و�شركة أ�م��ن خا�صة،
وم� ��زارع ،و��ص��اح��ب ��ش��رك��ة م �ي��اه ،وخ � ّي��اط ،ونقل
� �س � ّي��ارات ،و أ�� �س �ت��اذ م�ع�ل��وم��ات�ي��ة ،و��ش��رط��ي بلدية،
ووكيل بحري ،ومتخ�صّ �ص ب�أنظمة احلرائق ،ومل
ين�س مكتب االدع ��اء ،الإت �ي��ان مب� ّ
�وظ��ف متقاعد
لرفع معنويات ق��رار اتهامي تقاعد وو�ضع على
ّ
رف الن�سيان قبل �أن يتلى يف ق��اع��ة املحكمة يف
�ضاحية اليت�سندام يف الهاي الهولندية.

علي املو�سوي

الدولة ،يتخذ مواقف هامة �ضد قوى �سيا�سية تنتمي
�إىل فريق معني ،ثم يقدم نف�سه و�سطياً ويطلب �أن
يتمثل يف احلكومة على هذا الأ�سا�س؟!
�أك �ث��ر م ��ا ا� �س �ت �غ��رب��ه رئ �ي ����س امل �ج �ل ����س �أن ه � ��ؤالء
«الو�سطيني» يريدون ح�صة يف حكومة من  24وزيراً؛
�أكرث من احل�صة التي نالوها يف حكومة من  30وزيراً،
مت�سائ ًال كيف ذلك؟ ووفق �أي ح�ساب؟
و�إذا مل ُيف�صح الرئي�س ب��ري علناً ع� ّم��ن يق�صد
بتو�صيفه ه��ذا ،ف ��إن اللبيب يعرف م��ن ه��و املق�صود
بذلك ،وهما رئي�س اجلمهورية والرئي�س املك َّلف ،ما
يعني �أن أ�م��ام هذه الطروحات عقبات حتول انطالق
احلكومة العتيدة ،التي جتعل الرئي�س املك َّلف �أم��ام
ال�ط��ري��ق امل���س��دود ،خ�صو�صاً �أن الأخ�ي�ر ك� ّب��ل نف�سه
بعقدة لعبة الأح �ج��ام والتمثيل ،ال�ت��ي ُي�ف�تر���ض �أن
يخرج منها ب�سرعة ،بعد م�ضي أ�ك�ثر من �شهر على
تكليفه ب�إجماع ق ّل نظريه.
�أما ب�ش�أن قانون االنتخاب ،فرتى م�صادر متابعة
�أن االتفاق عليه ي�س ّهل عملية ت�شكيل احلكومة ،لكن
يبدو �أن الأمور ال تتجه �إىل احل�سم يف هذا الأمر ،رغم
االت�صاالت املتنوعة واملتعددة التي جت��ري ،خ�صو�صاً
جل�ه��ة ح��رك��ة امل �ط��ران م�ط��ر م��وف��داً م��ن ب�ك��رك��ي �إىل
ال�ق�ي��ادات ال�سيا�سية ،م��ن أ�ج��ل ال��و��ص��ول �إىل قانون
توافقي يجمع بني الن�سبي والأكرثي ،و�إن كان هناك
من يتحدث عن م�شروع يجري �صياغته وفق مبادرة
الرئي�س بري التي كان قد طرحها يف ال�سابق ،وتقوم
على �أ�سا�س انتخاب  64نائباً وفق الأكرثي ،و 64نائباً
وفق الن�سبي.
امل�شروع اجلديد الذي �أ�شارت م�صادر مطلعة �إىل
�أن رئ�ي����س اجل�م�ه��وري��ة لي�س ب�ع�ي��داً ع�ن��ه ،ي�ق��وم على
�أ�سا�س انتخاب  68نائباً وفق ال�ستني ،و 60نائباً وفق
الن�سبية على �أ�سا�س  11دائرة انتخابية.
امل�شكلة هنا ،كما ت�شري م�صادر متابعة ،هي الدوائر
االنتخابية التي تتكون من نائبني ،وحتديداً� :صيدا،
والبرتون وب�شري ،حيث �إن هذا امل�شروع وكل م�شاريع
امل�ستقبل وح�ل�ف��ائ��ه ال ت��ري��د مل��دي�ن��ة ��ص�ي��دا �أي �شكل
م��ن الن�سبية ،ح�ف��اظ�اً على م�ق�ع��ديْ ف ��ؤاد ال�سنيورة
وبهية احلريري ،يف الوقت الذي تدخل دائرة ب�ش ّري
ك�م�ح��اول��ة تر�ضية ل �ـ«ال �ق��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة» ،ك��ي يخرج
�سمري جعجع ع��ن الإج �م��اع امل�سيحي جلهة م�شروع
القانون الأرثوذك�سي ،خ�صو�صاً �أن هذا امل�شروع �شهد
يف الأزمة الأخرية حراكاً م�سيحياً الفتاً ،جت ّلى �أو ًال يف
االت�صال بني العماد مي�شال عون وجعجع ،الذي ك�سر
القطيعة بني الرجلني ،ثم يف اللقاء ال��ذي ح�صل يف
معراب بح�ضور الوزير ج�بران با�سيل ونائب رئي�س
املجل�س النيابي ال�سابق إ�ي�ل��ي ال�ف��رزيل ،وال��ذي أ�ع��اد
م�شروع قانون اللقاء الأرثوذك�سي �إىل التداول ،والذي
�أخذ جرعة دعم ب�إعالن الرئي�س نبيه بري �أنه �إذا ُخ رِّي
بني قانون ال�ستني والأرثوذك�سي ،ف�سيف ضّ� ل الأخري،
لأن��ه يقوم على �أ�سا�س لبنان دائ��رة انتخابية واح��دة،
على �أ�سا�س الن�سبي.
ب ��أي ح��ال ،ك��ل الأن �ظ��ار تتجه �إىل جل�سة جمل�س
النواب يف � 15أي��ار ،وما �إذا كانت �ستنتج جديداً ،لأنه
يف � 19أيار على املر�شحني �أن يتقدموا بطلباتهم على
�أ�سا�س ال�ستني ،كما يقول وزير الداخلية ،الذي يرى
�أنه على جمل�س النواب �أن ميدد لنف�سه �شهرين ل ُتنجز
وزارته الرتتيبات الالزمة لالنتخابات ،معلناً �أنه �أعد
�صيغة م�ع� َّدل��ة ل�ق��ان��ون ال�ستني ،تت�ضمن تق�سيمات
جديدة من �ش�أنها حت�سني التمثيل امل�سيحي.
فهل مي��رر املجل�س النيابي ه��ذه ال�صيغة؟ وم��اذا
ب�ش�أن الهيئة امل�شرفة على االنتخابات؟

عبد اهلل نا�صر
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تحقيق

«إذاعة النور» بعد  25عامًا
ُ
نموذج يحتذى به إلعالم
مـلـتـزم صــادق ورصـين
هي م�ؤ�س�سة �إعالمية يف موقع الريادة
يف الإع �ل�ام امل���س�م��وع ..ه��ي ��ص��وت امل�ق��اوم��ة
يف ل �ب �ن��ان ،ت�ت�ب�ن��ى خ �ي��اره��ا وت���س�ع��ى ل�ب�ن��اء
جمتمع �أ�صيل برتاثه وحر وعزيز بحا�ضره
وم �� �س �ت �ق �ب �ل��ه ،جم �� �س��دة يف ذل � ��ك ال ��وح ��دة
الوطنية والوحدة الإ�سالمية.
�إنها «�إذاع��ه ال�ن��ور»� ..إذاع��ة تتوجه �إىل
�أبناء الوطن والعامل العربي على خمتلف
تنوعهم وانت�شارهم ،لتكوين ر�أي عام فاعل
وم�ؤثر حملياً وعربياً و�إ�سالمياً يف مواجهة
امل�شروع اال�ستكباري وال�صهيوين يف املنطقة،
وت�ؤدي دوراً ريادياً يف ن�شر ر�سالتها الإعالمية
املبنية على القيم ال�سامية واحرتام الإن�سان
والتوعية واملعرفة واجلدية والر�صانة..
«كانت البدايات يف ظ��روف ا�ستثنائية،
ارتبطت مبرحلة كانت املقاومة م�ستهدفة
ب�شكل مبا�شر ،وتعر�ضت ل�ضغوط وح�صار،
ف �ف��ر���ض ال� ��واق� ��ع �أن ت �ب �ح��ث ع ��ن و��س�ي�ل��ة
لإي�صال �صوتها ور�سالتها» ،ي�ستهل احلاج
يو�سف ال��زي��ن؛ م��دي��ر الإذاع ��ة ،ك�لام��ه عن
�أوىل م��راح��ل الت�أ�سي�س ،م�ضيفاً« :يف تلك
امل��رح�ل��ة ك��ان��ت ه�ن��اك م �ب��ادرة ب�شكل عفوي
م��ن بع�ض الإخ ��وة ،ومنهم احل��اج عبد اهلل
ق���ص�ير؛ م �� �س ��ؤول وح ��دة الإع�ل��ام امل��رك��زي
يف «ح��زب اهلل» ،ال��ذي �ساهم ب � إ�ط�لاق هذه
الفكرة وو�ضعها يف حيّز التنفيذ والتطبيق
ال�ع�م�ل��ي ،وحت � ّول ��ت ه ��ذه ال �ف �ك��رة ال�ع�ف��وي��ة
ب�شكل �سريع �إىل م�شروع هدفه �إيجاد و�سيلة
�إعالمية م�سموعة ،خ�صو�صاً بعمل املقاومة
ومبجتمعها وم�شروعها ،و�أطلق على «�إذاعة
ال �ن��ور» ه��ذا اال� �س��م ب�ع��د جت ��اوز االن�ط�لاق��ة
الأوىل وع �م��ل ع�ل��ى ت�ط��وي��ر ع�م�ل�ه��ا ب�شكل
ت��دري �ج��ي ،ب� ��دءاً م��ن ع�م�ل�ي��ة ت��و��س�ي��ع ال�ب��ث
لي�شمل كامل الأرا�ضي اللبنانية».
الزين ي�ضع اجلهود التي بُذلت من �أجل
تطوير الإذاعة وبراجمها يف حيز االهتمام،
م�ؤكداً �أن هذا اجلهد يرتبط بتعزيز فريق
العمل ،واختيار �أ�شخا�ص م�ؤهَّلني من �أجل
تطويرها ،فالتجربة �آن��ذاك «اقت�ضت على
ع��دم وج��ود �أ�شخا�ص ذوي خ�برة �إعالمية،
ب��ل لديهم ان��دف��اع و��ش�ع��ور ب���ض��رورة �إجن��اح
ه��ذا امل���ش��روع ،وه��ذا م��ا عو�ض ع��ن اخل�برة،
وبالتاكيد مت اكت�سابها ومت و�ضعها يف �إطار
توا�صل العمل وتطويره».
يتابع ال��زي��ن حديثه وه��و يقلّب ب�ضع
�أوراق متحدثاً عن ر�سالة الإذاعة و�أهدافها:
«الر�سالة التي حتملها الإذاعة �أو ًال بالطبع
هي ر�سالة املقاومة يف لبنان ،والتي تت�ضمن
م�شروع املواجهة ومقاومة املحتل ،وم�شروع
بناء جمتمع مقاوم ،وخلفية ه��ذه الر�سالة
هي �أنها تنتمي �إىل الإ�سالم وحتمل الفكر
الإ� �س�لام��ي ،وب �ن��اء جمتمع ف�ي��ه م��ن القيم
والف�ضيلة».
«الق�ضية الفل�سطينية ه��ي �أي�ضاً من
�أوىل اهتمامات الإذاع ��ة ،فتعمل على نقل

معاناة ال�شعب الفل�سطيني ،وت�سليط ال�ضوء
عليها يف �إط��ار وح��دة البندقية – �إذا �صح
التعبري  -ووحدة امل�شروع» ،ح�سب الزين.
وي�ضيف �أن «�إي�ج��اد التوعية ال�شاملة
يف خمتلف امليادين ،االجتماعية والثقافية
وال�ترب��وي��ة والتنموية وغ�يره��ا ..ه��و �أ�صل
التنوع يف برامج الإذاعة ،وهي ت�سلط ال�ضوء
ع �ل��ى ال �ت��اري��خ ال �ع��رب��ي والإ�� �س�ل�ام ��ي ،ه��ذا
امل ��وروث الغني ال��ذي ن�ستفيد منه ،وال��ذي
يغني جتربتنا وي�ساهم يف تركيز الأ�صالة يف
املجتمع».
وي �ت��اب��ع« :ال�ت�ن�م�ي��ة ه��ي م��ن الأه ��داف
ال�ث��اب�ت��ة يف الإذاع� � ��ة ،ل��ذل��ك ه �ن��اك اه�ت�م��ام
خا�ص بكل ما له عالقة بالتنمية �إن كانت
اجتماعية �أو �صحية �أو تربوية �أو غريها..
مبعنى �آخ ��ر ،الإذاع� ��ة معنية بحمل �صوت
ال �ن��ا���س وم �ع��ان��ات �ه��م ون�ق�ل�ه��ا �إىل اجل �ه��ات
امل���س��ؤول��ة ومواكبتها ،وتعمل الإذاع ��ة على
تقدمي منوذج مميز من اخلدمة الإخبارية
والرباجمية يف �أطر تفاعلية مع اجلمهور،
تلتزم بال�صدق وال�شفافية واجلودة وال�سرعة
يف نقل الأعمال ،ومن خالل مواكبتها لكل
التطور التقني يف جمال االت�صال والإعالم،
وت�سعى �إىل اال��س�ت�ف��ادة م��ن ه��ذه التقنيات
من أ�ج��ل املزيد من االنت�شار والتو�سع على
امل�ستوى اللبناين وعلى امل�ستوى العربي».
وع ��ن م �� �س�يرة الإذاع � � ��ة ي �ق��ول احل ��اج
يو�سف« :امل�سرية طويلة ،بد�أتها الإذاع��ة -
كما ذك��رت  -ب�خ�ط��وات م�ت��درج��ة ،وو�ضعت
لنف�سها ر�ؤى على مدى �سنوات ،وكل مرحلة
كانت تت�سم بطابع معني ،فاعتمدت الربامج
املدرو�سة ،وعملت على تنمية كوادرها وتلبية
احتياجات جمهورها وم�ستمعيها» ،م�شرياً
�إىل �أن الإذاعة �ستنتقل �إىل املبنى اجلديد يف
اخلام�س والع�شرين من ال�شهر اجل��اري ،يف
عيد املقاومة والتحرير».

الزميلة مالك
املغربي يف مكتب
مدير �إذاعة النور
احلاج يو�سف الزين

�إذاعة النور بعد  25عاماً �إذاعة حا�ضرة
يف امل���ش�ه��د الإع�ل�ام ��ي ال�ل�ب�ن��اين ،وه ��ي من
الإذاعات الرائدة يف جمال الإعالم امل�سموع،
لها ح�ضورها وجمهورها وت� أ�ث�يره��ا ،وهي
ج��زء م��ن امل�شهد الإع�لام��ي ال�ع��رب��ي ،ومن
�ضمن احت��اد �إذاع ��ات ال��دول العربية ،وهي
�شريك فاعل فيه لها �شراكات خمتلفة مع

الزين :الرسالة التي
تحملها اإلذاعة هي
رسالة المقاومة في
لبنان وانتماؤها إلى
اإلسالم وحملها الفكر
اإلسالمي ..وبناء مجتمع
القيم والفضيلة

الكثري من الإذاعات العربية يف �إطار الإنتاج
امل�شرتك وتبادل الربامج وتبادل اخل�برات
التدريبية.
وي �� �ض �ي��ف� �« :ش��ارك��ت ب���ش�ك��ل �أو ب ��آخ��ر
مبهرجانات �إع�لام�ي��ة التي تنظمها بع�ض
الأط��ر العربية يف القاهرة وتون�س والعراق
و إ�ي � ��ران ..ب��الإ��ض��اف��ة �إىل بع�ض امل�سابقات
برعاية املنظمات الدولية ،وحققت العديد
م��ن اجل��وائ��ز خ�ل�ال اخل�م���س��ة ع���ش��ر ع��ام�اً

�شعلة «النور» مل تنطفئ رغم العدوان ال�صهيوين الغا�شم

املن�صرمة ..بعد  25عاماً الإذاع��ة هي جزء قرى التما�س وت�سليط ال�ضوء على �إجنازات
م��ن امل�شهد الإع�ل�ام��ي لأن �ه��ا ان�ضمت ع��ام املقاومة وبني معاناة اجلنوبيني ،التي كانت
 2000الحتاد �إذاع��ات الدول العربية ،و�إىل كثرية يف تلك الفرتة ب�سبب �شمولها ملختلف
احتاد �إذاعات الدول الإ�سالمية عام  .»2005املوا�ضيع احلياتية ،نتيجة الإهمال الر�سمي
بعد  25عاماً ميتد بث الإذاعة �إىل خارج الذي كان م�سيطراً على قرانا ،بالإ�ضافة �إىل
الأرا�ضي اللبنانية ،لي�شمل ق�سماً كبرياً من حتملهم تداعيات االح�ت�لال «الإ�سرائيلي»
الأرا��ض��ي ال�سورية وفل�سطني ،و�أج��زاء من ومتكنتُ بعون اهلل مع الكثري من الزمالء
الأردن وال���س��اح��ل امل���ص��ري ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل املرا�سلني والعاملني يف الإذاع��ة على جعلها
بثها املبا�شر عرب موقع الإن�ترن��ت اخلا�ص ��ص��وت�اً ل�ه��م وم �ن�ب�راً ي�ن�ط�ل�ق��ون م��ن خ�لال
ب ��الإذاع ��ة ،وت���س�ت�ع��د مل��رح�ل��ة ق��ادم��ة يف ظل �أثريه �إىل الر�أي العام وامل�س�ؤولني».
تطور تكنولوجيا املعلومات واالت�صال وتعدد
ي�ضيف« :ع ��دوان مت��وز ك��ان بالن�سبة
الو�سائل.
�إيل حمطة تاريخية يف م�سريتي الإعالمية
ويختم الزين بر�سالة تهنئة قائالً« :ال التي بد�أت قبل  21عاماً ،حيث كنا يف موقع
ب��د �أن ن�ستح�ضر ج�ه��ود ك��ل العاملني على نبقى فيه �أو ال نبقى ..يف مكان كان ال�صوت
ام�ت��داد خم�سة وع�شرون عاماً منذ مرحلة والكلمة ي��وازي فيه الر�صا�صة وال�صاروخ،
ال�ت� أ���س�ي����س �إىل م��رح�ل��ة ال�ت�ط��وي��ر ،و��ص��و ًال لأنه بكل ب�ساطة كان الإع�لام جزءاً �أ�سا�سياً
�إىل امل��رح�ل��ة ال�ت��ي بلغتها الإذاع� ��ة»� ،شاكراً يف املعركة ،فكنتُ �أتنقل بني القرى والبلدات
ه ��ذه اجل �ه��ود ال �ت��ي ت�ع��اق�ب��ت ع �ل��ى ت�ط��وي��ر احلدودية متخطياً حواجز اخلطر واخلوف
عمل الإذاع��ة ،وكل من �ساهم يف جناح هذه مل�ج��رد �أن أ�ن�ق��ل م��وق�ف�اً �أو ��ص��ورة م��ن هذه
ال�ت�ج��رب��ة ،ف�ه��ي من ��وذج لل��إع�ل�ام امل���س�م��وع القرية �أو تلك لتكون �سنداً للمقاومني يف
والتي ال ت�ضع نف�سها يف إ�ط��ار التناف�س مع امل��واج �ه��ة ..وب��ذل��ت ق���ص��ارى ج�ه��دي ك��ي ال
الآخر بقدر ما ت�ضع نف�سها يف �إطار التميز� ،أق�صر يف نقل كل ما حتتاجه املواجهة ،مبا
و�أن تكون منوذجاً يحتذى به لإعالم ملتزم يف ذلك ر�سائل �شعب املقاومة».
�صادق ور�صني ي�ستطيع حتقيق النجاح عرب
وي �خ �ت��م« :احل �م��د هلل ان�ت�ه��ت احل ��رب،
هذه الو�سائل».
وب �ق��ي � �ص��وت الإذاع� � ��ة � �ص��داح �اً ،ي�ه�ل��ل مع
من جهتهم ،ينقل العاملون يف الإذاعة املنت�صرين فرحاً �أهازيج الن�صر والعودة �إىل
جتربتهم ال�شخ�صية ،وك�أن الإذاعة �أ�صبحت ال��دي��ار ..كانت ه��ذه ر�سالة �إذاع�ت�ن��ا� ..إذاع��ة
البيت الثاين لهم ،فال يكلون وال ميلون يف النور ..و أ�ن��ا فخور �أين عامل وحامل لهذه
�سبيل �إبقاء «النور» ب�أبهى حلة.
الر�سالة».
علي �شعيب؛ �أحد املرا�سلني يف الإذاعة،
ن�ل�ا ال ��زي ��ن؛ ُم �ع �دّة وم �ق��دم��ة ب��رام��ج
ب�ق��ي إ�ب ��ان ع ��دوان مت��وز ع�ل��ى م��دى ثالثة وم�س�ؤولة الربامج االجتماعية يف الإذاع��ة،
وثالثني يوماً على خطوط التما�س ،ينقل حتكي جتربتها ق��ائ�ل��ة« :ب ��د�أت جتربتي يف
�أخبار املقاومة وانت�صاراتها ،وهزائم العدو �إذاع��ة النور من العام  ،2001وحبي للعمل
وذله ،يقول« :بد�أت عملي كمرا�سل ميداين امل�ق��اوم وخ��ط امل�ق��اوم��ة ه��و ال��ذي دفعني �أن
ومناطقي لإذاعة النور يف العام  ،1997وتنوع أ�ك��ون على مقربة م��ن النا�س ع�بر الأث�ي�ر،
عملي بني تغطية االعتداءات ال�صهيونية يف وعملت يف �أغلب الربامج ،منها االجتماعية،
وال�شبابية ،والثقافية ،والدينية ،وغريها.»..
يف عيد الإذاعة ت�ستح�ضر الزين مرحلة
ح ��رب مت ��وز  2006ال �ت��ي ت�ع�ت��ز ب�ه��ا ك �ث�يراً،
«ه��ذه امل��رح�ل��ة اختلفت عما قبلها وبعدها
على م��دار  33يوماً يف العمل الإذاع��ي ،على
رغم كل التحديات واملخاطر التي واجهتنا،
�إال �أنني عملت على م��دار  33يوماً �صباحاً
وم�ساءً ،فكنا ال�صدى لنقل العزة والكرامة
والن�صر» ،تقول الزين.
وت��وج �ه��ت ب��ال�ت�ه�ن�ئ��ة «ل �ك��ل م ��ن عمل
ب ��الإذاع ��ة م��ن ب��داي��ة ت��أ��س�ي���س�ه��ا ح�ت��ى ه��ذا
الوقت ،لأن الت�أ�سي�س هو الركيزة الأ�سا�سية،
ف ��إذاع��ة ال�ن��ور م��ن الإذاع� ��ات املتقدمة على
كافة امل�ستويات ،على م�ستوى نوعية الربامج
ور�سالية الإذاعة و�أهدافها املو�ضوعة لها من
خدمة امل�ستمعني وتقدمي امل�ضمون الراقي
والهادف».

�إعداد مالك املغربي
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مقابلة
ّ
أكد توافق القوى اإلسالمية على عدم السماح بوجود «جبهة النصرة» في مخيم عين الحلوة

ّ
أبو عماد رامز :نعم ..نحن مستعدون لفتح جبهة الجوالن

نرف�ض ا�ستبدال
الأرا�ضي بني الفل�سطينيني
و«الإ�رسائيليني» ،لأنه يُلغي
«حق العودة» وي�رشّع
التوطني ..همّ «الإ�رسائيلي»
ت�رشيع يهودية الدولة يف
هذا الظرف الدقيق ،ونحن
نعي م�س�ؤولياتنا ..لن ننج ّر
نن�سق مع
�إىل الفتنة ،ولذلك ّ
كافة الف�صائل الفل�سطينية
حلماية املخيمات يف لبنان،
لأن �أحداث نهر البارد علّمتنا
وكوَ تنا.
َ
ع�ضو املكتب ال�سيا�سي وم�س�ؤول �إقليم
لبنان يف اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني
 القيادة العامة؛ �أبو عماد رامز ،يتحدثجل��ري��دة «ال �ث �ب��ات» ع��ن آ�خ� ��ر ال �ت �ط��ورات
املحلية والإقليمية والفل�سطينية ،و�إليكم
احلوار الآتي:
ي �� �ض��ع ع �� �ض��و امل �ك �ت��ب ال �� �س �ي��ا� �س��ي يف
اجلبهة ال�شعبية  -القيادة العامة �أبو عماد
رام��ز ،ك�لام ا�ستبدال بع�ض الأرا��ض��ي بني
الفل�سطينيني و«الإ� �س��رائ �ي �ل �ي�ين» �ضمن
�سياق ت�صفية ق�ضية عودة الفل�سطينيني،
ي �ق��ول« :ال �ف �ك��رة ل�ي���س��ت ج��دي��دة ،ف�سبق
و�أث�ي�ر امل��و��ض��وع يف املفاو�ضات ب�ين رئي�س
ال���س�ل�ط��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة حم �م��ود ع�ب��ا���س
ورئ�ي����س ال � ��وزراء «الإ� �س��رائ �ي �ل��ي» ال�سابق
اي �ه��ود �أومل� ��رت ،ويف حينه ج��رى احل��دي��ث
ع� ��ن ا�� �س� �ت� �ب ��دال الأرا� � � �ض � ��ي مب� ��ا ن���س�ب�ت��ه
لتعث
ت�ق��ري�ب�اً  ،٪5وه��ذا امل��و��ض��وع ت�ع�ّث�رّ رُّ
امل�ف��او��ض��ات ،وت��وجُّ ��ه �إ��س��رائ�ي��ل ب�ق��وة جتاه
تهويد الأرا� �ض��ي واال�ستيطان» ،وي�ضيف
�أبو عماد رامز« :اليوم ،عودة طرح الق�ضية
من قبَل اللجنة الوزارية العربية برئا�سة
رئي�س ال ��وزراء القطري حمد ب��ن جا�سم
�آل ث��اين على وزي��ر اخلارجية الأمريكية
ج ��ون ك�ي�ري ون��ائ��ب ال��رئ�ي����س الأم�يرك��ي
جو بايدن ،ت�أتي بعد اجتماعات قطرية -
«�إ�سرائيلية» � -أمريكية ،والهدف من ذلك
كله �إج��راء تعديالت جذرية على املبادرة
العربية لل�سالم ال�صادرة من قمة بريوت
عام  ،2002واخلطري يف ذلك وجود غطاء
عربي لتعديل املبادرة التي نرف�ضها نحن
كفل�سطينيني ،وهي م�س�ألة حدود .»1967
أ�ب��و ع�م��اد رام��ز ي�ضع �سياق احل��راك
القطري �ضمن امل�شهد العام التي مت ّر به
الدول العربية« ،مع�سكر املقاومة م�شغول
بتداعيات ما يح�صل يف �سورية ،وبالتايل
هناك ا�ستباق للأحداث التي قد ت�ؤول �إليه
الأم ��ور يف املنطقة و��س��وري��ة ،لأن��ه  -وفق
ت�صورهم  -حتى الآن مل ي�ستطيعوا ك�سر
الإرادة ال���س��وري��ة ،وي��ري��دون ك�سب بع�ض
الأمور بال�سيا�سة».

يهودية الدولة
وم ��اذا ع��ن نفي ال�سلطة الفل�سطينية
ال�سري يف عملية تبادل الأرا�ضي؟ يقول �أبو
عماد رام��ز�« :أح��د �أع�ضاء اللجنة ال��وزاري��ة
ال�ع��رب�ي��ة (وزي ��ر خ��ارج�ي��ة ال���س�ل�ط��ة ري��ا���ض
املالكي) مل يعرت�ض على املو�ضوع مع �إثارة
الق�ضية م��ن ق� َب��ل ق�ط��ر ،وحم �م��ود عبا�س
�ضمن ال�سياق نف�سه ربط املو�ضوع مب�س�ألة
م �ف��او� �ض��ات احل� ��ل ال �ن �ه��ائ��ي� ،أم � ��ا ��ص��ائ��ب
عريقات (كبري املفاو�ضني الفل�سطينيني)
ف��اع �ت�بر امل��وق��ف ال �ع��رب��ي داع �م �اً ل�ل�م��وق��ف
الفل�سطيني املتفق عليه بني عبا�س و�أوملرت».
وم � ��اذا ع��ن م��واق��ف ال �ق��وى الفل�سطينية
الأخ� � � ��رى؟ ي� �ق ��ول« :اجل �ب �ه��ة ال���ش�ع�ب�ي��ة -
القيادة العامة ،وحركتا «حما�س» و«اجلهاد
الإ��س�لام��ي» وك��اف��ة الف�صائل الفل�سطينية
ترف�ض باملطلق فكرة ت�ب��ادل الأرا� �ض��ي بني
الفل�سطينيني و«الإ�سرائيليني» ،لأنه ميثّل
تناز ًال من قبَلنا ،ونحن نعتربه وعد بلفور
ج��دي��د ،لأن��ه ي�ضرب الق�ضية الفل�سطينية
بالعمق ،ومع الأ�سف ،ما يدمي قلوبنا �أنها
مقدَّمة من اللجنة العربية الوزارية» .يتابع
م���س��ؤول �إق�ل�ي��م لبنان يف اجلبهة ال�شعبية
ك�لام��ه« :رغ��م ترحيب الأم�يرك��ي بالفكرة،

رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي بنيامني نتانياهو
ي�صرّح بوقاحة �أن امل�شكلة مع الفل�سطيني
ال تتعلق مب���س��أل��ة الأرا� �ض ��ي ،لأن املطلوب
م��ن ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي �أن ي �ق��ر ب �ي �ه��ودي��ة دول��ة
«�إ� �س��رائ �ي��ل» ،ول �ه��ذا ال���س�ب��ب ع�ن��دم��ا أُ�ق � �رّت
امل�ب��ادرة العربية يف ب�يروت ،اعتربها رئي�س
الوزراء ال�سابق ارييل �شارون �أنها ال ت�ساوي
ثمن احلرب التي كُتبت ب��ه» .يعلق �أب��و عماد
رامز على ذلك« :ط�رْح املبادرة من الأ�سا�س
هو نتيجة طرح ال�صحايف الأمريكي «توما�س
ف��ري��دم��ان»؛ امل �ع��روف بت�سويقه ل�سيا�سات
الإدارة الأمريكية� ،إذاً ،املو�ضوع هدفه �شطب
م��و��ض��وع ع ��ودة الفل�سطينيني �إىل وطنهم
نهائياً ،وهذا ما نرف�ضه بالأ�سا�س ،لأن احلل
العادل الذي يتحدث عنه القطري انطالقاً
م ��ن امل � �ب ��ادرة ال �ع��رب �ي��ة ق ��د ت �ك��ون نتيجته
تعوي�ضات وتوطيناً وتخلياً عن حق العودة».
املخيمات الفل�سطينية يف �سورية
باالنتقال �إىل الق�ضية ال�سورية ،ن�س�أل
�أبو عماد رامز عما �إذا كانت وقعت املخيمات
الفل�سطينية ب�ي��د امل�سلحني؟ ي ��رد« :نحن
كف�صائل فل�سطينية ونخب و�شعب ،نعرف
�أن الفل�سطيني ب�سورية يعي�ش ح�ي��اة حرة

وكرمية ،وهو يت�ساوى مع ال�سوري باحلقوق
وال��واج�ب��ات ،با�ستثناء مو�ضوعي اجلن�سية
والت�صويت االنتخابي ،لذلك منذ بدايات
الأزم � ��ة ال���س��وري��ة ح ��اول ال�ب�ع����ض زجّ �ن��ا يف
ال�صراع ال�سوري ،و�إثر حترك الفل�سطينيني
يف  2011يف لبنان �إىل م ��ارون ال��را���س ،ويف
�سورية جت��اه اجل��والن لت�أكيد ح��ق ال�ع��ودة،
مت ا� �س �ت �ه��داف م��راك��ز اجل�ب�ه��ة ال���ش�ع�ب�ي��ة -
القيادة العامة يف خميم الريموك ،من قبل
متظاهرين م�سلحني لهم عالقة بـ«املعار�ضة
ال�سورية» ،ويف حينها جنا �أمني عام اجلبهة
ال�شعبية �أحمد جربيل باعجوبة ( 7حزيران
 .»)2011يو�ضح �أب��و عماد رام��ز الق�ضية،
«ال�سيدة الأتا�سي مع بداية الأحداث ال�سورية
طلبت �أي�ضاً �شطب عمل الفل�سطينيني من
ح��وايل  40مهنة ووظيفة ،وم��ن بعدها بد أ�
ا�ستهدافنا كفل�سطينيني ،ل�ضرب م�س�ألة حق
ال �ع��ودة ،م��ن خ�لال توطيننا �أو تهجرينا».
�س�ألناه عما �إذا كانت ال�ساحة الفل�سطينية
حم�صَّ نة ،ي��رد« :معظم املخيمات ،با�ستثناء
«الريموك» ،هي يف الأرياف ،لهذا ال�سبب ال
ميكننا ال�ق��ول �إن الو�ضع م�ضبوط ،خميم
درع� ��ا ع �ل��ى ��س�ب�ي��ل امل �ث��ال � ُ��ض��رب ب��ال�ك��ام��ل،
وخم �ي��م ال�ي�رم��وك دخ �ل��ه امل���س�ل�ح��ون ،وه��م
يعيثون فيه ف�ساداً ،وم��ع الأ��س��ف ،الف�صائل
الفل�سطينية يف �سورية مل تتدخل مبا فيه
الكفاية حلماية املخيمات بال�شكل املطلوب،
�سيما �أن الأح ��داث الأم�ن�ي��ة ك��ان��ت �ضخمة،

الكالم حول استبدال
بعض األراضي بين
الفلسطينيين
و«اإلسرائيليين»
هدفه تصفية قضية
العودة

اجتماع لـ«المعتدلين»
�أكد م�صدر أ�م�يري قطري �أن اخلطوات جارية لعقد جل�سة �سرية بني
م�س�ؤولني «معتدلني» يف «حما�س» و�آخرين «�إ�سرائيليني» ،م�شرية �إىل �أن ذلك
يحتاج �إىل بع�ض الوقت ،ريثما يتم حت�ضري القاعدة ال�شعبية «احلم�ساوية»
نف�سياً لقبول هذه اخلطوة.

وماذا عن الو�ضع يف لبنان؟ هل دخلت
«جبهة الن�صرة» �إىل بع�ض املخيمات؟ يو�ضح
أ�ب ��و ع�م��اد رام ��ز« :ال ي��وج��د جبهة ن�صرة
يف خميمات ل�ب�ن��ان� ،صحيح �أن��ه يف خميم
«عني احللوة» قوى �إ�سالمية تتعاطف مع
فكر «القاعدة» ،لكنها لي�ست تابعة جلبهة
ال �ن �� �ص��رة ،ون �ح��ن ك�ف���ص��ائ��ل فل�سطينية
متوافقون مع القوى الإ�سالمية املتواجدة
يف خميم عني احللوة (ع�صبة الأن�صار -
�أن�صار اهلل  -احلركة املجاهدة) على عدم
ال�سماح بوجود جبهة الن�صرة» .قاطعناه
م�ستفهمني عن جند ال�شام؟ يجيب« :هم
جم��رد أ�ف ��راد ال ي�ستطيعون �أخ ��ذ املخيم
�إىل م��وق��ع آ�خ� ��ر ،ون �ح��ن ال �ي��وم متنبهون
لأي �أم��ر يح�صل ،ون�ح��ن نن�سّ ق م��ع كافة
الف�صائل الفل�سطينية ملنع ت�ك��رار جتربة
نهر ال �ب��ارد يف �أي خميم فل�سطيني ،لأن
�أهلنا الفل�سطينيني هم �أكرث املت�ضررين».
ال�صراع ال�سني  -ال�شيعي
وم��اذا عن من�سوب العمل على �إذك��اء
ال �� �ص��راع ال���س�ن��ي  -ال���ش�ي�ع��ي م �ن��ذ ال �ع��ام
2005؟ ه��ل �أ��ص��اب��ت �شظايا الفتنة بع�ض
الف�صائل الفل�سطينية؟ وم��اذا عن حركة
«ح�م��ا���س» امل�ق� َّرب��ة م��ن تنظيم «الإخ� ��وان»
العاملي؟ يقول �أبو عماد رامز« :نحن ندرك
بالفعل �أن الإخ ��وة يف ح��رك��ة ح�م��ا���س هم
ج��زء م��ن املنظمة ال��دول�ي��ة ل �ـ«الإخ ��وان»،
وهذا الأمر لي�س �سراً ،وبالتايل ما يجمعنا
م��ع ح��رك��ة ح �م��ا���س ح �ت��ى الآن ه��و خ�ي��ار
امل �ق��اوم��ة وال�ق���ض�ي��ة الفل�سطينية ،رغ��م
التباين فيما بيننا ح��ول مقاربة امل�شهد
ال �� �س��وري» .يتابع أ�ب��و ع�م��اد رام��ز حديثه
جل��ري��دة «ال �ث �ب ��ات»« :ح��رك��ة ح �م��ا���س مل
تتخ َّل ع��ن الق�ضية الفل�سطينية ،ونحن
علينا �أن نعمل جاهدين لئال تذهب حركة
حما�س بعيداً بخياراتها ال�سيا�سية كي ال
تتعار�ض �سيا�ساتها مع �سيا�سات خيارات
دول املمانعة وخيارات املقاومة ،والعالقة
بني حركة حما�س وك��ل من إ�ي��ران وحزب
اهلل ما تزال قائمة على �أ�سا�س املقاومة».
الغارة «الإ�سرائيلية»

ّ
عباس سيوقع ..ومشعل سيحكم
توقعت م�صادر يف رام اهلل �أن يقوم رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود
عبا�س بالتوقيع على اتفاقية تبادل الأرا�ضي مع «الإ�سرائيليني» .لكن الالفت
�أن امل�صادر عينها �أن توقعت انتهاء دور عبا�س عند هذه املرحلة ،ليتوىل دفة
احلكم بعد ذلك رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خالد م�شعل ،ومبباركة
ودعم قطريينْ .

خميمات لبنان

خ�صو�صاً مع مغادرة قيادة حما�س الأرا�ضي
ال �� �س��وري��ة» ..ل�ك��ن �أال ت�ق��ع امل���س��ؤول�ي��ة على
عاتق القيادات الف�سطينية؟ يجيبنا« :نعم،
كل التنظيمات تتحمل امل�س�ؤولية ،مبا فيها
حركة فتح ،كان علينا ت�شكيل جلان �شعبية
للحفاظ على �أم��ن املخيمات ،ويف املح�صلة
م��ع اغ�ت�ي��ال خلية الأزم ��ة يف ��س��وري��ة ح�صل
انفالت �أمني يف �سورية ،وطال ذلك املخيمات
الفل�سطينية» .ي�ضيف �أبو عماد رامز م�ؤكداً:
«غري �أن البيئة ال�شعبية الفل�سطينية ترف�ض
باملطلق االجنرار يف �أحداث �سورية».

وب �خ �� �ص��و���ص م��و� �ض��وع ت���ص��ري�ح��ات
م �� �س ��ؤول�ين اجل�ب�ه��ة ال���ش�ع�ب�ي��ة  -ال�ق�ي��ادة
العامة� ،إن الفل�سطينيني م�ستعدون لفتح
جبهة اجل��والن ،و�إن اخليار بات على قاب
قو�سني من التنفيذ ،يقول �أبو عماد رامز:
«ه��ذا املو�ضوع قيد ال��در���س ،وق��د نبد�أ به،
ون�ح��ن كجبهة ل��دي�ن��ا مع�سكرات ت��دري��ب
و�سالح ،ومن ي�شرف على هذه التدريبات،
ل �ل��ذي��ن ال ي �ع��رف��ون� � ،ض �ب��اط � �س��وري��ون،
واحتمال فتح اجلبهة وارد يف �أية حلظة».

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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عربي
َ
تعديل المبادرة ..أرواح مهزومة وإرادات مستلبة
مي�ك��ن ال�ع�ث��ور ع�ل��ى ال�ن����ص التمهيدي
لتعديل ما ت�سمى «مبادرة ال�سالم العربية»
يف ال�ت���ص��ري�ح��ات ال �ت��ي أ�ط�ل�ق�ه��ا ح�م��د بن
جا�سم يف مقر جامعة ال ��دول العربية يف
القاهرة� ،أثناء العدوان ال�صهيوين الأخري
ع �ل��ى ق �ط��اع غ� ��زة ،ي��وم �ه��ا حت ��دث ال��وزي��ر
ال�ق�ط��ري «ال �ث��ورج��ي» وا��ص�ف�اً نف�سه ومن
معه بـ«النعاج» ،وذلك يف معر�ض حديثه عن
�آليات التعامل العربي مع العدوان ..هو قال
�صراحة« :نحن نعاج ،وال ن�ستطيع مواجهة
إ�� �س��رائ �ي��ل» ،وم�ع�ن��ى ذل ��ك �أن « إ�� �س��رائ �ي��ل»
ت�ستطيع موا�صلة العدوان ،بينما تن�صرف
«النعاج» ملتابعة الرعي يف �سهول املذلة.
«اال�ستنعاج» هو �أ�صل امل�ب��ادرة امل�سماة
ب �ـ«م �ب��ادرة ال���س�لام ال �ع��رب �ي��ة» ،للتذكري:
ف �ق��د �أط �ل �ق��ت امل� �ب ��ادرة امل ��ذك ��ورة يف قمة
بريوت العربية ،يف ذروة انتفا�ضة الأق�صى
الفل�سطينية ال�ت��ي ان�ط�ل�ق��ت ع��ام ،2000
وا�ستطاعت تخطي حالة «ال��ره��اب» التي
�أ�صابت كثرياً من �أطراف النظام الر�سمي
العربي بعد هجمات � 11سبتمرب  2001يف
نيويورك� ،آن��ذاك �سعت ال��والي��ات املتحدة
واملحتلون ال�صهاينة لت�صوير االنتفا�ضة
الفل�سطينية على �أنها جزء من «الإره��اب
العاملي» الذي �ضرب الواليات املتحدة ،لكن
ه��ذا امل�سعى مل يُفلح يف حتقيق أ�ه��داف��ه،
ف �ت��دخّ ��ل ال �ن �ظ��ام «ال ��وه ��اب ��ي» ال���س�ع��ودي
امل���ص��اب ب��ال��ذع��ر ،ط��ارح �اً م �ب��ادرة �صاغها
ب��الأ��ص��ل �صحايف أ�م�يرك��ي ،ليحوّلها �إىل
م�شروع �سالم عربي.
مل ي���س�ت�ط��ع «ال� �ن� �ع ��اج» ي��وم �ه��ا �أخ ��ذ
املتغريات القائمة على �أر�ض الواقع بنظر

بان كي مون متو�سطاً �شيمون برييز وحمد بن جا�سم

االعتبار ،ومن ذلك جناح املقاومة اللبنانية
يف دح��ر االح�ت�لال م��ن ج�ن��وب لبنان دون
قيد �أو �شرط ،وجناح املقاومة الفل�سطينية
يف نقل اال�شتباك مع االحتالل �إىل داخل
فل�سطني املحتلة ،بل ت�صرفوا مبا ير�ضي
ال�سيد الأم�يرك��ي ،ف�ج��اءت امل �ب��ادرة �أ�شبه
ب�إعالن ا�ست�سالم كامل :تطبيع مع العدو
ال�صهيوين ،و�إلغاء حلق العودة.
جن�ح��ت اجل �ه��ود ال���س��وري��ة اللبنانية
حينها يف �إدخ��ال تعديالت على «املبادرة»،
فحذفت من الن�ص �إلغاء حق الفل�سطينيني
بالعودة �إىل وطنهم فل�سطني ،لكنّ املبادرة
ظ �ل��ت ت �ع �ب�يراً ع��ن �إح �� �س��ا���س ب��ال�ه��زمي��ة،

ولي�ست تعبرياً عن الواقع ال��ذي ر�سخته
املقاومة يف لبنان وفل�سطني.
ول �ل �ت��ذك�ي�ر �أي� ��� �ض� �اً� :أع �ل �ن��ت ح�ك��وم��ة
االح�ت�لال ال�صهيوين رف�ضها للمبادرة،
و�أط �ل �ق ��ت اج �ت �ي��اح �اً ل�ل���ض�ف��ة ال �غ��رب �ي��ة،
واق�ت�رف��ت جم ��زرة يف خم�ي��م ج �ن�ين ،بعد
ال�صمود الأ�سطوري للمقاتلني ال�شجعان
يف املخيم ،ودمرت البنى التحتية يف ال�ضفة
الغربية ،وقتلت الرئي�س الفل�سطيني يا�سر
ع��رف��ات ،من دون �أن يتخلى «النعاج» عن
املبادرة ،بل �صارت املبادرة لأزمة متكررة يف
بيانات القمم واملجال�س الوزارية ،وك�أنها
ن�ص مقدّ�س ال ميكن التخلي عنه.

تـعــديــل الـمـبــــــادرة
عبارة «تعديل امل�ب��ادرة» لي�ست ج��دي��دة ،وفهم دوم �اً �أن
م��ن يطالبون بالتعديل ،إ�من��ا ي��رم��ون �إىل �أخ��ذ املتغريات
باالعتبار ،وو�ضع �شروط عربية جديدة لال�ستمرار بطرح
امل�ب��ادرة �سيئة ال�صيت ،لكن حم��ور النعاج ،وق��د ا�ستفحل
دوره ،يف ظ��ل الأو�� �ض ��اع ال��راه �ن��ة ،ويف طليعتها احل��رب
ال�ع��دوان�ي��ة ال�شر�سة ع�ل��ى ��س��وري��ة دوراً وم�ك��ان��ة ،ر�أى �أن
التعديل يعني تقدمي تنازل جديد لل�صهاينة والأمريكيني،
و��ش��ن م��ا ميكن و�صفه ب��احل��رب اال�ستباقية على ال�شعب
الفل�سطيني ،وه�ن��ا ميكن مالحظة جملة م��ن ال��وق��ائ��ع:
فقد حققت املقاومة �إجنازاً جديداً يف قطاع غزة ،و�سقطت
�صواريخها للمرة الأوىل يف تل �أبيب ،والأه��م من هذا هو
ت��زا ُي��د امل��ؤ��ش��رات على تفجر انتفا�ضة فل�سطينية جديدة
ت�ت�ك��ام��ل ع��وام��ل ان��دالع �ه��ا؛ م��ن امل�ع��رك��ة ال �ت��ي يخو�ضها
الأ�سرى يف ال�سجون� ،إىل حالة الت�ضامن الوا�سعة معهم،
مروراً بحال من الغ�ضب ال�شديد على ممار�سات االحتالل
اليومية ،وتعديات امل�ستوطنني ،ومعركة التهويد ال�شر�سة
ملدينة القد�س.
يف الأ� �س��اب �ي��ع الأخ �ي��رة ،ك ��ان ال �ت �خ��وف م��ن ان ��دالع
ان�ت�ف��ا��ض��ة فل�سطينية ح��ا� �ض��راً يف ن�ق��ا���ش امل���س�ت��وي��ات
ال�سيا�سية والأم�ن�ي��ة ل��دول��ة االح �ت�لال ،ه��ذا م��ا تقوله
�صحفهم وو��س��ائ��ل إ�ع�لام�ه��م املختلفة ،وال�ت��ي حتدثت
ع�لان�ي��ة ع��ن اق�ت�راح ��ات ق � ّدم �ه��ا م �� �س ��ؤول��ون �صهاينة

بعر�ض ر�شى على الفل�سطينيني حتبط توجههم نحو
تفجري انتفا�ضة ثالثة ،وهو ما كان عر�ضه �أي�ضاً وزير
اخل��ارج �ي��ة الأم�ي�رك ��ي «ج ��ون ك �ي�ري» ،ال ��ذي ي ��رى �أن
الفر�صة �سانحة ك��ي يقوم و�إدارت ��ه بت�صفية الق�ضية
الفل�سطينية حت��ت �شعار منح الفل�سطينيني «دول��ة»،
وه��و ك��ان ط��ال��ب ح�ك��وم��ة نتنياهو ب�ت�ق��دمي ت�سهيالت
للفل�سطينيني ،جتلبهم �إىل طاولة التفاو�ض من جديد،
ويدور حديث عن عر�ض متكامل ال يخرج يف الواقع عن
نطاق «الر�شوة» بتح�سينات �شكلية على واقع االحتالل
البغي�ض.
ط��ال �ب��ت ح �ك��وم��ة ن �ت �ن �ي��اه��و ب � � ��أن ت ��ات ��ي ال���س�ل�ط��ة
الفل�سطينية �إىل التفاو�ض م��ن دون ��ش��روط ،مبعنى
التخلي عن �شرط جتميد اال�ستيطان ،قبل املفاو�ضات،
وج ��رت تلبية ال�ط�ل��ب ع�ل��ى م��ا ي �ب��دو ،ث��م ك��ان��ت هناك
� �ش��روط أ�خ ��رى تت�صل ب��و��ض��ع ال �ق��د���س ،فعقد رئي�س
ال�سلطة حممود عبا�س وملك الأردن عبد اهلل الثاين
ات� �ف ��اق� �اً ،ي �ك��ر���س الإ� � �ش� ��راف الأردين ع �ل��ى الأوق� � ��اف
الإ�سالمية يف القد�س ،وبذلك �أ�ضحت املدينة املقد�سة
خارج بنود التفاو�ض الفل�سطيني -ال�صهيوين ،ثم جاء
الدور القطري املغطى من جامعة نبيل العربي ،بتعديل
املبادرة ،والبند الأ�سا�سي يف هذا التعديل هو :القبول
مببد�أ تبادل الأرا�ضي يف �سياق عملية الت�سوية.

ال ��دول� �ي ��ة ال� ��� �ص ��ادرة ب �� �ش ��أن ال�ق���ض�ي��ة
مبادرة بال بدائل
الفل�سطينية ،ي�صبح من حق االحتالل،
ومب ��ا �أن �ه��ا ح��ا��ص��ل روح م�ه��زوم��ة ،االح�ت�ف��اظ ب��الأج��زاء التي يريدها من
وال ت � ��ؤم � ��ن مب � �ق ��اوم ��ة االح � �ت �ل��ال ،الأرا�ضي املحتلة عام .1967
وق��د ط��رح مو�ضوع ت�ب��ادل الأرا��ض��ي
ويزعجها ج��داً منطق امل�ق��اوم��ة ،فقد
ك��ان��ت امل �ب��ادرة ب�لا قيمة ت��ذك��ر ،تت�أتى م � ��راراً وت� �ك ��راراً يف ج� ��والت ال�ت�ف��او���ض
ق�ي�م��ة م� �ب ��ادرة م ��ا م ��ن وج � ��ود ب��دائ��ل الفل�سطيني م��ع ح�ك��وم��ات االح �ت�لال،
ع�ن�ه��ا ،م��ن ق�ب�ي��ل االف�ت�را� ��ض :ل��و �أن والتي ترف�ض التفاو�ض على القد�س،
امل �ب��ادرة �صيغت بطريقة ت �ق��ول :ه��ذا وامل �� �س �ت��وط �ن��ات ،وح ��ق ال� �ع ��ودة ،وت��ري��د
ه��و ت �� �ص��ورن��ا ،ويف ح ��ال مل ت�ستجب �أن ت��ر��س��م ع�ل��ى ه��واه��ا ح ��دود ال��دول��ة
حكومة االحتالل ف�إننا �سنقوم بت�سليح الفل�سطينية امل��وع��ودة ع�ل��ى الأرا� �ض��ي
ال�شعب الفل�سطيني للدفاع عن نف�سه ،املحتلة عام .67
ت�ب��ادل الأرا� �ض��ي ال يتيح لالحتالل
الكت�سبت قيمة وا�ضحة ،لكن �أنّى لروح
مهزومة و�إرادة م�ستلبة تابعة �أن تفكر �إخ � � � ��راج م ��دي �ن ��ة ال� �ق ��د� ��س م� ��ن دائ � ��رة
التفاو�ض وح�سب ،بل يرمي االحتالل
على هذا النحو؟!
ع �ل ��ى ال �ع �ك ����س م� ��ن ذل� � ��ك؛ واج� ��ه من خالله �إىل التخل�ص من مئات �آالف
«ال �ن �ع��اج» امل �ط��ال �ب��ات ب���س�ح��ب امل �ب��ادرة الفل�سطينيني يف الأرا��ض��ي املحتلة عام
ال �ع��رب �ي��ة ،ب��ال�ت��أك�ي��د ال ��دائ ��م ع�ل��ى �أن  ،48حمققاً هدفاً كبرياً بتعديل امليزان
املبادرة ما زالت على الطاولة ،فوا�صل الدميغرايف ،وحتقيق «يهودية الدولة»،
كيان العدو جرائمه يف القتل والتهويد وكذلك جعل الدولة الفل�سطينية كياناً
والتعدي الدائم ،وكانت املجابهة مقت�صرة م�سخاً مقطع الأو�صال ،وميكن التحكم
على التهديد باللجوء �إىل الأمم املتحدة ،به ب�شكل كلي.
وق��د �سعت �أو� �س��اط يف ال�سلطة �إىل
وك��أن ما ينق�ص الفل�سطينيني هو قرار
جديد من املنظمة الدولية ،ي�ضاف �إىل ال�ت�ق�ل�ي��ل م��ن ق�ي�م��ة ال �ت �ن��ازل ال �ك��ارث��ي
ركام القرارات ال�سابقة ،والتي بقيت دون واخل � �ط �ي�ر ب ��احل ��دي ��ث ع ��ن ت �ع��دي�ل�ات
تنفيذ ،لكن حتى التهديد باللجوء �إىل طفيفة ،ولي�ست ذات قيمة ،املق�صود هنا،
الأمم امل�ت�ح��دة بقي ت�ه��دي��داً ف�ق��ط ،و�إذا خ�ي��ار ي�ت�ح��دث ع��ن ��ش��ري��ط يف �صحراء
ح�صل وحت��دث �أحدهم هناك ،فبمنطق النقب ،مقابل الأرا�ضي التي تقوم عليها
اال�� �س� �ت� �ج ��داء و«ال� �ت ��و�� �س ��ل» ب � � ��أن ي�ق�ب��ل امل�ستوطنات.
ل�ي���س��ت امل �� �س � أ�ل��ة يف ق �ي �م��ة الأر� � ��ض
ال�صهاينة عر�ض اال�ست�سالم( ،باملنا�سبة،
تو�سُّ ل ال�صهاينة لقبول اال�ست�سالم هو ونوعيتها ،من الكارثي حتويل الأوطان
واحلقوق �إىل م�ساحات عقارية ،بع�ضها
من بني م�آثر حمد بن جا�سم �أي�ضاً).
ق�صارى القول :كانت املبادرة تعبرياً متميز وبع�ضها الآخ��ر �أق��ل �أهمية ،ثم
وا� �ض �ح �اً ع��ن ال�ع�ج��ز ،وت�ع�ك����س �إح���س��ا��س�اً �إن �إق ��رار امل �ب��د�أ يتيح كما ج��رت ال�ع��ادة
بالهزمية ،وع��دم ال �ق��درة على مواجهة ل�لاح �ت�لال �أن ي�ف��ر���ض � �ش��روط��ه ،و�إذا
االحتالل ،مل تغري الوقائع �شيئاً يف هذا ك��ان زع�ي��م املفاو�ضني ال�ع��رب ه��و حمد
الن�سق املهزوم ،ال اندحار االحتالل من ب��ن ج��ا��س��م ،فلن ي�ك��ون ال�ت�ن��ازل ع��ن كل
غ��زة ع��ام  ،2005وال ه��زمي��ة ال�صهاينة م �ق��د���س وع ��ن ك ��ل ح ��ق� � ،س��وى إ�ج � ��راء
يف لبنان ع��ام  ،2006وال ف�شل ال�ع��دوان روتيني خل��دم��ة ال���س�لام ،يف ع��رف هذا
ال���ص�ه�ي��وين ع �ل��ى غ ��زة ع��ام��ي  - 2008املتو�سل امل�ستخذي.
الرد ال�صهيوين على التنازل اجلديد
 ،2009ففي مواجهة هذه الوقائع انتقل
املهزومون من تعميم روح الهزمية� ،إىل ج��اء ��س��ري�ع�اً ،ليفني رح �ب��ت ،ونتنياهو
احلرب على املقاومة ج�سداً وفكرة ،لي�س �أطلق م�ستوطنيه يف حملة م�سعورة �ضد
بالكالم واملواقف فقط ،لكن عرب �سلوك الفل�سطينيني يف قرى نابل�س ،ال�صهاينة
عملي ،و�ضعهم يف حلف وا�ضح وعلني مع مل يحفظوا م��اء وج��ه امل�ست�سلمني (�إن
الواليات املتحدة ،واالحتالل ال�صهيوين ،ك ��ان يف وج��وه �ه��م م ��اء أ��� �ص�ل�اً ) بتلبية
وال�شواهد على هذا الأمر ال تحُ �صى وال الطلبات ببع�ض الت�سهيالت يف احلياة
اليومية للفل�سطينيني.
تُعدّ.
ب �ع��د �إق � � ��رار امل � �ب� ��ادرة الأوىل� ،شن
�شارون عدوانه الذي حمل ا�سم «ال�سور
ت�شريع اال�ستيطان
الواقي» على ال�ضفة الفل�سطينية ،وبعد
�إذا ك��ان��ت امل �ب��ادرة الأوىل ق��د �أق��رت ت�ع��دي��ل امل �ب ��ادرة�� ،ش��ن نتنياهو ع��دوان �اً
ال�ت�ن��ازل ع��ن فل�سطني املحتلة ع��ام  ،48على �سورية ،ال�صلة بني التنازل للعدو
واعرتفت بكيان االغت�صاب ال�صهيوين وتغطية اع�ت��داءات��ه والت�شجيع عليها،
ع�ل��ى �أر� ��ض فل�سطني ال�ت��اري�خ�ي��ة ،ف ��إن جلية ووا�ضحة.
لن ينجح حمد و�صحبه يف ما ف�شل
ال �ت �ع��دي��ل ال �ق �ط��ري ،ي �ح��ول الأرا�� �ض ��ي
امل �ح �ت �ل��ة ع� ��ام  ،67وال� �ت ��ي ال ت �ت �ج��اوز فيه ك��ل امل�ت��آم��ري��ن ع��ل فل�سطني ،وكل
م�ساحتها  ،٪22من م�ساحة فل�سطني �أ�صحاب م�شاريع اال�ست�سالم على مدى
ال�ت��اري�خ�ي��ة� ،إىل �أر� ��ض م�ت�ن��ازع عليها� ،أكرث من مئة عام ،والأيام �شواهد..
وبدل ان�سحاب االحتالل منها دون قيد
نافذ �أبو ح�سنة
�أو � �ش��رط� ،أق �ل��ه وف��ق منطق ال �ق��رارات
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الفلسطينيون في لبنان ينددون بمواقف الوفد العربي في واشنطن:

فليتنازل األمراء والملوك عن أمالكهم لـ«إسرائيل»

وزيرا اخلارجيتني الأمريكية والقطرية جون كريي وحمد بن جا�سم

حفِل الأ�سبوع الفائت مبوجة
م��ن االح�ت�ج��اج��ات ع�ل��ى م��واق��ف
وفد وزراء جامعة الدول العربية
�إىل وا�شنطن ،والت�صريحات التي
�أدىل بها وزير اخلارجية القطري
يف م� ؤ�مت��ر �صحفي م�شرتك مع
ن�ظ�يره الأم�ي�رك��ي ج��ون ك�يري،
وبع�ض ال� ��وزراء ال �ع��رب ،ومنهم
وزي� ��ر اخل��ارج �ي��ة الفل�سطيني،
ف � ��أ� � �ص� ��درت م �ع �ظ��م ال �ف �� �ص��ائ��ل
وامل�ؤ�س�سات الفل�سطينية بيانات
وم��ذك��رات اال�ستنكار وال�شجب،
ك �م��ا �أق �ي �م ��ت ع� ��دد م ��ن ن� ��دوات
ال�ت��وع�ي��ة ع�ل��ى خم��اط��ر امل��واق��ف
العربية جتاه الق�ضايا الوطنية
الفل�سطينية ،خ�صو�صاً القد�س
وح��ق ال�ع��ودة وا�سرتجاع الأر���ض
الفل�سطينية.
وق� � � � ��د دان � � � � � ��ت ال � �ف � �� � �ص ��ائ ��ل
الفل�سطيني ت�ل��ك الت�صريحات
والإع � �ل� ��ان � � � ��ات ،واع � � �ت� �ب��رت �أن
الأر�� ��ض الفل�سطينية ه��ي ملك

ل �ل �� �ش �ع��ب ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن��ي ،ومل
ي�ف� ّو���ض �أح ��داً بالتحدث با�سمه
�أو ال�ت�ن��ازل عنها حت��ت �أي �سبب
م� ��ن الأ�� � �س� � �ب � ��اب ،و�أن م ��واق ��ف
وف��د ج��ام�ع��ة ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة يف
وا�شنطن ،تعترب ت��زوي��راً لإرادة
ال�شعب الفل�سطيني وم�ؤ�س�ساته
الوطنية ،وت��زوي��راً للتاريخ ،وال
يحق ال ل��وزي��ر �أو أ�م�ي�ر �أو ملك
�أو رئي�س ،وال لأي فل�سطيني �أو
ع��رب��ي� ،أن ي �ت �ن��ازل ع��ن الأر� ��ض
الفل�سطينية واحلقوق والثوابت
الوطنية الفل�سطينية.
احل � � ��اج اب � ��و ت �ي �� �س�ي�ر ك �ن �ع��ان
( 78ع��ام �اً) ال�لاج��ئ يف خميم
ال� �ب� �� ��ص ي � �ق� ��ول�« :إن ال �� �ش �ع��ب
الفل�سطيني ال��ذي ق��دم ماليني
ال���ش�ه��داء واجل��رح��ى والأ� �س��رى
ع�ل��ى م ��دى  65ع��ام �اً ،ل��ن يقبل
�أن ت�أتي جمموعة من املنظرين
ال� �ع ��رب ل �ي �ف��ر� �ض��وا خم �ط �ط��ات
با�سم ال�شعب الفل�سطيني خدم ًة

مواقف ونشاطات فلسطينية في يوم العمال
مبنا�سبة يوم العمال العاملي� ،أقامت الهيئات العمالية
الفل�سطينية يف لبنان العديد من الفعاليات� ،شدد خاللها
امل�شاركون على �ضرورة تفعيل القرارات اخلا�صة بالعمال
الفل�سطينيني ،خ�صو�صاً �أن تعديل قانون العمل وقانون
ال�ضمان يف ال�ع��ام  ،2010مل يلغ احل��ال��ة التمييزية ،ومل
ي�ستجب ملطالب وحقوق الالجئني والعمال الفل�سطينيني،
وعليه العديد من املالحظات ،ومنها على �سبيل املثال� :أن
تعديل قانون العمل الذي ي�ستثني الإجراء الفل�سطينيني
من �شروط املعاملة باملثل ،ور�سم �إج��ازة العمل �أبقت حق
العمل لهم ب�شرط احل�صول على �إجازة العمل ،و�أن تعديل
قانون ال�ضمان االجتماعي الذي ي�ستثني الفل�سطيني من
�شرط املعاملة باملثل ،والإف ��ادة م��ن تقدميات تعوي�ضات
ن�ه��اي��ة اخل��دم��ة وط � ��وارئ ال�ع�م��ل� ،أب �ق��ت ع�ل��ى حرمانهم
م��ن الإف� ��ادة م��ن ت�ق��دمي��ات ��ص�ن��دوق��ي امل��ر���ض والأم��وم��ة
والتعوي�ضات العائلية.

كما كان ت�أكيد على �أن التم�سك بحق العودة وفقاً للقرار
 ،194وعلى رف�ض كافة م�شاريع التهجري والتوطني.
ومتنى امل�شاركون يف االعت�صام الذي نظمته جلان
ال��وح��دة العمالية الفل�سطينية يف لبنان �أم ��ام وزارة
العمل ،على رئي�س احلكومة املكلف؛ مت��ام ��س�لام� ،أن
يت�ضمن ال�ب�ي��ان ال � ��وزاري ف�ق��رة ع��ن ت��وف�ير احل�ق��وق
االجتماعية والإن�سانية لل�شعب الفل�سطيني يف لبنان،
م�ط��ال�ب�ين وزارة ال�ع�م��ل مب�ن��ح الفل�سطينيني حقهم
بالعمل بحرية ،وا�ستثنائهم من �إجازة العمل واال�ستفادة
من تقدميات ال�ضمان ال�صحي واالجتماعي.
وتتلخ�ص مطالب العمال الفل�سطينيني بالتايل:
�أن متنح �إج ��ازة العمل مل��رة واح��دة مفتوحة ،دون
اال�ضطرار حلجزها بزمن معني �سواء �سنة �أو �أكرث.
ا�ستثناء الأجري الفل�سطيني من ا�شرتاط الكفيل،
�إذ �إن الالجئ الفل�سطيني مقيم يف لبنان حتى عودته

�إىل دي ��اره ،وه��و كاللبناين امل��واط��ن كفيل نف�سه ،وال
يحتاج �إىل و�صاية من �أحد ،خ�صو�صا �إذا �أراد االنتقال
من م�ؤ�س�سة �إىل �أخرى توفر له �شروطاً �أف�ضل.
معاملة الالجئ الفل�سطيني ال��ذي يعمل حل�سابه
اخل��ا���ص ،ك��ال�ل�ب�ن��اين ب�ت�ق��دمي��ات امل �ع��ام�لات والأوراق
الثبوتية التي يتطلبها قانون العمل ،دون �أي زيادة �أو
ت�صريح �إ�ضايف.
عدم ا�شرتاط تقدمي عقد عمل ،وذلك لتمنع وتردد
الكثري من �أرباب العمل بتوقيع ذلك ،والأخذ باالجتاه
ل�صياغة قانونية ملزمة لرب العمل �سواء كان لبنانياً
�أو غري ذل��ك ،للقيام باملطلوب منه لإجن��از عقد عمل
يحمي الأجري امل�ستخدم لديه.
�أن يتم قبول واعتماد الأوراق ال�صادرة عن جمعية
الهالل الأحمر الفل�سطيني �أو وزارة ال�صحة اللبنانية
معفاة من الر�سوم.
�أن ي�ستكمل هذا الإجراء ب�إعفاء امل�ؤ�س�سات العاملة
يف الو�سط الفل�سطيني ،والتي توفر فر�ص عمل لعدد
كبري من �أبناء ال�شعب الفل�سطيني ،واالكتفاء ب�إلزامها
بعقد �ضمان للأجري مع ال�شركة اخلا�صة املتخ�ص�صة
يف ه��ذا املجال ،وبالتايل ف��إن خدمات اال�ست�شفاء تقع
عليها.
يف م���س��أل��ة تعوي�ض ن�ه��اي��ة اخل��دم��ة� ،أن ي�ت��م ال�سماح
ل�ج�ير الفل�سطيني ب� أ�خ��ذ تعوي�ضه وف�ق�اً للمدة التي
ل� أ
ق�ضاها يف العمل ،و��س��دد ال��ر��س��وم القانونية ،وذل��ك بعد
انتهاء عمله ،وذل��ك بعدم ربطها با�شرتاط ع�شرين �سنة
�إلزامية من اال�شرتاك.
�أن يتم الت�أكيد على باقي بنود عمل الأجري الفل�سطيني،
و�صرف تعوي�ضاته يف حالة الوفاة �أو التعوي�ض من جراء
حادث ونفقات اال�ست�شفاء ويف العقوبات �أي�ضاً مع ا�ستثناء
ب�ن��د ال�ترح �ي��ل ،لأن ��ه ل�ي����س واف � ��داً م��ن اخل� ��ارج ك��الأج�ير
الأجنبي الآخر.

للعدو ال�صهيوين ،لأن فل�سطني
لي�ست م���ش��اع�اً ،و�أر� �ض �ه��ا لي�ست
ملكاً لأح��د ،بل هي ملك ال�شعب
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ،وق ��د �أك� ��د �شعبنا
خالل عقود من الن�ضال� ،أن��ه ال
ي��وج��د ه�ن��اك ب��دي��ل ع��ن الأر� ��ض
الفل�سطينية مهما كان الثمن».
أ�م ��ا ال�ن��ا��ش�ط��ة الفل�سطينية
يف ق���ض��اي��ا ال���ش�ب��اب؛ ه ��دى عبد
ال �ه ��ادي ف �ت �ق��ول« :يف م �ث��ل ه��ذه
الأي��ام منذ ث�لاث �سنوات انطلق
ع�شرات الآالف من الفل�سطينيني
يف لبنان باجتاه احلدود يف م�سرية
ال �ع��ودة ،وق��دم��وا �ستة ��ش�ه��داء ال
يتجاوز عمر �أك�بره��م الع�شرين
ع��ام�اً ،يف ر�سالة �إىل ال�ع��امل كله،
م �ف��اده��ا �أن �أي ف�ل���س�ط�ي�ن��ي لن
يتوانى عن تقدمي �أغلى ما ميلك
يف �سبيل الأر� ��ض الفل�سطينية،
حتى ي�أتي اليوم بع�ض امل�س�ؤولني
ال � � �ع � ��رب وي� � �ق � ��دم � ��ون الأر� � � � ��ض
الفل�سطينية على طبق من ذهب
�إىل ال�صهاينة القتلة ،فليتنازل
الأم � ��راء وامل �ل��وك ع��ن أ�م�لاك�ه��م
وحقول النفط والغاز لإ�سرائيل».
وي �ج �م��ع امل� �ن ��ددون ب �ت �ن��ازالت
امل� ��� �س� ��ؤول�ي�ن ال � �ع � ��رب ،ع �ل ��ى �أن
احل� � �ق � ��وق ال ��وط� �ن� �ي ��ة ل �ل �� �ش �ع��ب
الفل�سطيني غ�ير ق��اب�ل��ة للتازل
�أو امل �� �س ��اوم ��ة ،وب ��ال� �ت ��ايل ،ف� ��إن
تلك امل��واق��ف ه��ي لي�ست انقالباً
ف�ق��ط ع�ل��ى ال���ش��رع�ي��ة ال��دول �ي��ة،
بل تخلياً عن م�س�ؤوليات الدول
ال �ع��رب �ي��ة وواج� �ب ��ات� �ه ��ا ل�ن��اح�ي��ة
م �ت��اب �ع��ة إ�ج � � � � ��راءات االع� �ت��راف
بدولة فل�سطني ع�ضواً يف الأمم
امل �ت �ح��دة ،وا� �س �ت �غ��رب امل�ح�ت�ج��ون
م�شاركة وزي��ر خارجية ال�سلطة
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ب �ه��ذا االج �ت �م��اع
الذي يعترب خروجاً عن الإجماع
الوطني الفل�سطيني.
ك�م��ا ك ��ان ه �ن��اك �إج �م��اع على
دع� � ��وة ال� �ق� �ي ��ادة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة
على م�ستوى منظمة التحرير
وال �� �س �ل �ط��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة� ،إىل
م ��وق ��ف وا� � �ض� ��ح ي � ��ؤك� ��د رف ����ض
امل���س��اوم��ة على الأر� ��ض حت��ت �أي
ظرف ،والت�أكيد على حق العودة،
ورف �� ��ض ال �� �ض �غ��وط الأم�يرك �ي��ة
والأوروب � �ي� ��ة ،وم�ت��اب�ع��ة خ�ط��وات
و إ�ج � � � � � ��راءات ت� ��دوي� ��ل ال �ق �� �ض �ي��ة
الفل�سطينية ،مبا يف ذلك التوجه
نحو حمكمة اجلنايات الدولية
وحم�ك�م��ة اله ��اي ..وغ�يره��ا من
الإج � ��راءات ال�ق��ان��ون�ي��ة ،وتفعيل
خمتلف الإجراءات الدبلوما�سية
وال �� �س �ي ��ا� �س �ي ��ة ،ك ��ذل ��ك ت�ف�ع�ي��ل
املقاومة ال�شعبية الفل�سطينية.

�سامر ال�سيالوي
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مــلــــف الـعـــدد

ّ
تـــذمــــر لــبـــــنـانــي جــراء تــدهــــــور األحــــوال

ّ
الـعـمـــال الـــســوريـــون فـي كــ
تراهم يف كل مكان ..يعملون يف املحال،
وامل �ط��اع��م ،وامل �خ��ازن ،وامل �ت��اج��ر ،واحل �ق��ول،
ت��راه��م على نا�صية ال���ش��ارع بانتظار عمل،
و�أمام م�شاريع البناء عند ا�سرتاحة الظهرية،
يف منت�صف الطريق عند تعبيد الطرقات،
ويف القرى ،واملدن واجلرود ..هم بب�ساطة يف
كل مكان ،العمال ال�سوريون يف لبنان فاقوا
الآالف بر�أي جميع اللبنانيني ،لكن ال توجد
تقديرات �أو �إح�صائيات حكومية دقيقة بهذا
اخل�صو�ص.
بالنظر �إىل الأرق ��ام الر�سمية امل�ستقاة
من دائرة العمال ال�سوريني يف وزارة العمل،
ف��إن الرقم ال يتجاوز الـ 650عام ًال �سورياً
ر�سمياً م�سجَّ ًال يف لبنان ،فيما الواقع �أن هذا
ال��رق��م ق��د يكون يف مدينة لبنانية �أو رمبا
قرية واح��دة ،بينما العدد احلقيقي للعمال
ال�سوريني ،ال �سيما بعد نزوحهم ب��الآالف
�إىل لبنان ،ي�ف��وق ال�ع��دد الر�سمي بع�شرات
الأ�ضعاف.
�إزاء ه��ذه احل�ق�ي�ق��ة ،ويف ظ��ل الأو� �ض��اع
االق�ت���ص��ادي��ة واخل��ان �ق��ة ال �ت��ي ي �ع��اين منها
املا�ضيي،
نْ
اللبنانيون ،ال �سيما خالل العامني
ب��د�أت تظهر مالمح التململ والتذمر من و�أع� �م ��ال ال�ت�ب�ل�ي��ط وال �ت��وري��ق ،وال �ت��دري ����س،
ه��ذا الكم الهائل م��ن العمال ال�سوريني يف واخل � �ي ��اط ��ة ،ال �ت �م ��ري �� ��ض ،ج �م �ي��ع أ�ع� �م ��ال
ال�صيدليات والأدوية� ،أعمال التجميل� ،أعمال
بلد ال ي�ستطيع ا�ستقبال كل هذه العمالة.
ب �ع �ي��داً ع ��ن ال �ع �ن �� �ص��ري��ة ،واالت �ه ��ام ��ات احل ��دادة والتنجيد ،الأع �م��ال الإل�ك�ترون�ي��ة،
بالال�إن�سانية وعدم ال�شعور بالآخر ،ال ي�سع مراقب �أ�شغال ،بائع يف حمل� ،أمني م�ستودع،
ال�ل�ب�ن��اين �إال ال�ت�م�ل�م��ل م��ن ت��دف��ق ال�ع�م��ال عامل يف التمديدات الكهربائية..
ال�سوريني ،كونهم باتوا ي��أخ��ذون من دربه
الكثري ،و�إن عن غري ق�صد.
ب���س�ب��ب الأو� � �ض ��اع الأم �ن �ي��ة يف ب�ل�اده��م،
ا�ضطر ال�سوريون �إىل امل�ج��يء �إىل لبنان يف
ال��درج��ة الأوىل ،ثم ا�ضطر الكثريون منهم
�إىل القبول ب�أي عمل ي�صادفونه كي يتمكنوا
م��ن ت ��أم�ي�ن ق��وت�ه��م وق ��وت ع��ائ�لات �ه��م ،و�إن
باحلد الأدن��ى ،وب ��أي �أج��ر يُعر�ض عليهم ،يف
امل�ق��اب��ل انعك�س ه��ذا الأم ��ر على اللبنانيني،
ف��احل�ق�ي�ق��ة امل ُ� � �رّة �أن ال�ك�ث�يري��ن مل ي �ع��ودوا
ق��ادري��ن على �إي �ج��اد ع�م��ل ،لأن�ه��م يواجهون
مناف�سة حادة من قبل ال�سوريني يف ما يتعلق
ب��الأج��ور ،وج��اء ق��رار وزي��ر العمل يف حكومة
ت�صريف الأع �م��ال؛ �سليم جري�صاتي ،ال��ذي
يقت�ضي مبوجبه ال�سماح للعمال ال�سوريني
ف�ق��ط م��زاول��ة م�ه��ن ك��ان��ت حم �� �ص��ورة فقط
باللبنانيني ل ��دوا ٍع �إن�سانية ،لي�صبّ الزيت
على النار ،وليزيد من م�شكالت اللبنانيني يف
�سوق العمل ،فاملهن املح�صورة باللبنانيني مل
تعد كذلك اليوم وهي :املدير ،ونائب املدير،
و�أم�ي��ن � �ص �ن��دوق ،وامل �ح��ا� �س��ب ،وال���س�ك��رت�ير،
و�أم �ي��ن حم �ف ��وظ ��ات ،وامل � �ن� ��دوب ال �ت �ج��اري،
ومندوب الت�سويق ،و�سائق �أجرة و�سائق خا�ص
ل ��دى ع��ائ�ل��ة ،و�أع �م ��ال ال ��ده ��ان ،وامل�ي�ك��ان�ي��ك
وال�صيانة ،وتركيب زجاج ،وطاهي م�أكوالت،
واحلالقة ،واحلاجب (الناطور �أو احلار�س)،

مهن متعددة

ب � �ت� ��اري� ��خ � �� 2ش� �ب ��اط  2013ع� � �دّل
جري�صاتي القانون مل�صلحة امل��واط��ن
ال�سوري ،و�أ�صبح ب�إمكانهم مزاولة املهن
اخلا�صة بكافة �أعمال البناء والكهرباء
والنجارة وال�صيانة� ،إ�ضافة �إىل املندوب
ال �ت �ج��اري ،وم �ن��دوب ال�ت���س��وي��ق ،و�أم�ي�ن

م �� �س �ت��ودع ،وال �ت �م��دي��دات ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة،
وح��اج��ب وح��ار���س ،وخ �ي��اط��ة ،وم��راق��ب
�أ�شغال ،وحدادة ..لكن بالنظر �إىل الئحة
املهن ،يت�ضح �أن العمال ال�سوريني كانوا
مي��ار��س��ون �أغ�ل�ب�ه��ا ،وم��ن دون ق��رار من
الوزير.

يف امل��ا��ض��ي ،ك��ان ال�ك�ث�يرون يدافعون
ع��ن العمالة ال���س��وري��ة الكثيفة بالقول
�إنهم يعملون يف مهن ميتنع اللبنانيون
عنها ،ال �سيما عمال البناء والتنظيفات
والزراعة وغريها ،لكن اليوم مل يعد ملهن
النازحني ال�سوريني إ�ط��ار معني ،وباتوا
يزاحمون اللبنانيني للعمل كموظفني يف
ال�سوبر ماركت �أو كنادل يف مطاعم ومقا ٍه
راقية� ،أو يف حمال �ألب�سة واك�س�سوارات
وم �� �ص��ان��ع وغ�ي�ره ��ا ..واحل �ق��ائ��ق تفيد
بطرد عدد كبري من الفنيني اللبنانيني
م��ن ��ش��رك��ات وم� ؤ���س���س��ات ك �ب�يرة ،ليحل
م �ك��ان �ه��م � �س��وري��ون مي �ت �ل �ك��ون � �ش �ه��ادات
جامعية ،إ�من��ا ب�سعر �أق ��ل ،ك��ون العمال
ال�سوريني ،ال �سيما النازحني من ظروف
قاهرة ،على ا�ستعداد للقبول ب��أي �أج��ر،
و�إن ل�ساعات دوام طويلة ،لكي يتقوا �شر
الفقر والعوز.
توظف الكثري من ال�شبان اجلامعيني
ال�سوريني داخ��ل أ�ك�بر امل�ؤ�س�سات ،منها
عدد من حمال الألب�سة املعروفة يف �شارع
احلمرا والدورة وبرج حمود ومار اليا�س،
طرابل�س �صيدا وال�شوف وامل�تن ،كذلك
يف �أهم املطاعم ،وبع�ضهم ذهب �إىل �أكرث
م��ن ذل��ك� ،إذ �إن ع ��دداً م��ن ال�صيدليات
يف ب�يروت وال�ضاحية اجلنوبية وظفت

فــــــــي الـــشـــمـــــ
يف طرابل�س وبع�ض املدن ال�شمالية ،يالحَ ظ تف�ضيل الالجئ ال�سوري على
املواطن اللبناين� ،إذ �إن البع�ض وجد يف ال�سوري يداً عاملة رخي�صة ،فا�ستغنى
عن اللبناين مقابل ا�ستقدام عاملني �أو �أكرث من ال�سوريني ،حتى باتت ال�شريحة
الأك�بر من املحال الطرابل�سية تعج بالعمال ال�سوريني ،فيما مل يعد للبناين
مكان ،وبات عاط ً
ال من العمل يف كثري من الأحيان ،حتى �أن بع�ض ال�شبان ممن
اعتادوا العمل لت�أمني �أق�ساط جامعاتهم ،باتوا يجدون �صعوبة يف ذلك ،والأمر
ال يقت�صر على املهن والوظائف ال�صغرية.
وال يقف الأمر عند حدود املحال التجارية ،بل طالت حتى �سيارات الأجرة
التي عمد بع�ض �أ�صحابها �إىل ا�ستقدام عامل �سوري ليعمل عليها ،فيما يرتاح
هو يف املنزل لقاء أ�ج��رة يومية ،حتى باتت م�صادفة �سائق لبناين �أ�شبه بوقوع
معجزة.
يف امل��ا��ض��ي ك��ان��ت تنت�شر يف بع�ض امل�ن��اط��ق ال�شمالية الب�سطات وال�ع��رب��ات
املتنقلة التي ت�شوّه �صورة املدينة ،فكانت كلما علت �صرخة املواطنني ،قامت
عنا�صر من قوى الأمن بجولة و�أزالتها �أو حددت مكان انت�شار املرخ�ص منها،
�أما اليوم فتنت�شر هذه الظاهرة على نحو خميف ،فيما يقود العدد الأكرب منها
عمال �سوريون يناف�سون ب�أعدادهم وب�أ�سعار ب�ضاعتهم البخ�سة البائع اللبناين
وب�ضاعته ،التي باتت يف كثري من الأحيان تك�سد وال ت�ستويف ثمنها ،وعن هذا
الأمر ،يتحدث �صاحب ب�سطة خ�ضار قائالً« :ما عاد ب�إمكاننا االحتمال ،وباتت
ال يف حني
جميع العربات لل�سوريني الذين يناف�سوننا بالأ�سعار املتدنية ،فمث ً
�أبيع �أنا كيلو الليمون بـ 750لرية لبنانية ،ي�أتي ال�سوري وي�ضع عربته �إىل جانبي
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ــل مـكــان
حـــــــرب تـمــــــوز
يقول بع�ض املواطنني« :يف حرب متوز وقفت �سورية �إىل جانب ال�شعب اللبناين،
وال�شعب ال���س��وري فتح �أب ��واب منازله ي�ستقبل اللبنانيني ال�ه��ارب�ين م��ن الق�صف
الوح�شي للكيان ال�صهيوين على لبنان ،واليوم يف ظل ما تعي�شه �سورية من خ�ضات
�أمنية وحرب �ضرو�س غري وا�ضحة الأفق واملدى ،كان ال بد للبنان املعروف بكرمه،
�أن يعطف على أ�ب�ن��اء �شقيقته �سورية ،التي يجمعه و إ�ي��اه��ا تاريخياً وح��دة احلال
وامل���ص�ير ..ا�ستمرت ح��رب مت��وز نحو  33ي��وم�اً ،لكن ا�ست�ضافة ال�شعب ال�سوري
للبنانيني بقيت ديناً عالقاً يف �أعناقنا ،نحن ن�ست�ضيفهم منذ عامني ،ومن قبل كنا
نفتح لهم قلوبنا وبيوتنا ،لكن منذ اندالع احلرب يف �سورية ولبنان بكل ما يعانيه
من �أو�ضاع اقت�صادية مريرة و�أمنية تت�أرجح على �أكف العفاريت ،ي�ستقبل الالجئني
ال�سوريني على �أر�ضه ،ويقدّم لهم ما ي�سعه من امل�ساعدة ،وقد �شارفت احل��رب يف
ال�شام على الدخول يف عامها الثالث� ،أما الإح�صاءات فتقول� ،إنه قريباً ي�صل عدد
الالجئني ال�سوريني يف لبنان �إىل نحو املليون والثمامنئة �ألف الجئ ،وهذا العدد
قابل لالرتفاع �أكرث مع الأخذ بعني االعتبار الوالدات التي ت�أتي مع الوقت والوفود
التي ت�ستمر يف التدفق �إىل لبنان يوماً بعد يوم ،كذلك عدد العمال الذي يت�ضاعف،
و�إزاء كل ذلك ،ومع كل املحبة للإخوة ال�سوريني� ،إال �أن �أو�ضاع عائالت لبنانية كثرية
باتت تتدهور ..على �أمل �أن جتد احلكومة ح ًال ملا يجري».

ل��دي�ه��ا م���س��اع� َد ��ص�ي��ديل ،ك�م��ا �أن بع�ض
امل ��دار� ��س ا��س�ت�ع��ان��ت ب�ه��م ك�م��در��س�ين �أو
كم�ساعدين يف ح�ضانات الأطفال.
�إال �أن ال �ع ��دد الأك �ب��ر م ��ن امل��وظ�ف�ين
ال�سوريني يعملون �ضمن ن�ط��اق املطاعم
وال �ف �ن��ادق وال���س��وب��رم��ارك��ت ب��رت�ب��ة مدير

ق�سم ،ومدير �صالة� ،أو يف ق�سم املحا�سبة،
وذلك بعد اال�ستغناء عن موظفني لبنانيني
من دون �أي تعوي�ض.
ع��ادة ،يقرتح �صاحب املحل على املوظف
ال�ل�ب�ن��اين �أن يخف�ض �أج ��ره �إىل ح��د كبري،
وعندما يرف�ض ي�ه��دده ب�إمكانية ا�ستقدام

ــــــــــــــــــــــال
ويبيع  2كيلو ب�ألف لرية ،يف املا�ضي كنت �أبيع نحو � 20صندوقاً من الفاكهة
يومياً� ،أما اليوم ف�إن بعت ع�شرة يكون ذلك نهار ال�سعد لدي ،ال َّديْن بات
يغرقني ،وهذه لي�ست حالتي وح�سب ،بل هي حالة كل بائع لبناين ،وعلى
ال��دول��ة �أن جت��ري دوري ��ات وت�ضع ح��داً لفو�ضى العربات غ�ير املرخ�صة
واملنت�شرة يف كل الأرجاء ،والتي تناف�سنا يف لقمة عي�شنا وعي�ش �أبنائنا».

ع��ام��ل ��س��وري ليعمل مكانه وب ��دوام أ�ط��ول،
عندها عليه االختيار ب�ين البقاء يف العمل
وحتمل احل�صول على رات��ب متدن للغاية،
ال يوفر له ما يحتاجه وعائلته �أو اال�ستقالة
وت��رك العمل ل�يرى ال�ع��ام��ل ال���س��وري يحل
حمله يف غ�ضون دقائق ،كون الأخري بحاجة
ما�سّ ة �إىل العمل.
ويف أ�ح� �ي ��ان ك �ث�ي�رة ي �ت��م ط� ��رد ع��ام��ل
لبناين ليحل حمله ثالثة عمال �سوريني،
وبالأجر الذي كان يتقا�ضاه ،لكن مق�سوماً
على ث�لاث��ة ،وامل� ؤ���س��ف ه��و ت��راج��ع روات��ب
ال �ع �م��ال ال �� �س��وري�ين ن�ت�ي�ج��ة م�ن��اف���س�ت�ه��م
لبع�ضهم البع�ض ،وحاجتهم امل��ا��س��ة �إىل
ال�ع�م��ل ،وي �ع � ّم اال��س�ت�ي��اء ع ��دداً ك �ب�يراً من
العمال ممن اعتادوا القدوم للعمل يف لبنان
منذ ��س�ن��وات� ،أ�صبحوا ي�شكلون مناف�سة
يف م��ا بينهم أ�ي �� �ض �اً ،ف� ��ازدادت جتمعاتهم
على ال�ط��رق��ات ،وال��و��ض��ع مل يعد جمزياً
بالن�سبة �إليهم وهناك تزاحم كبري ..على
�سبيل املثال ،يقول �أحد �أ�صحاب الب�سطات
يف �صربا« :كانت يوميتنا  20دوالراً يف �أقل
نح�صل الع�شرة �آالف
تقدير ،لكن اليوم ال ّ
ل�ي�رة ،ب�سبب املناف�سة وك�ثر الب�سطات»،
و أ���ض��اف �أن الأ��س��واق ال�شعبية قد �أغرقت
باملحال التي مل تعد تعرف بها �إال اللكنة
ال�سورية ،التي تنبئك عن هوية �صاحبها،
ومن �أي مدينة �أتى.
وبالرغم من �أن القانون مينع العمال
ال���س��وري�ين م��ن ق�ي��ادة ��س�ي��ارات الأج� ��رة� ،أو
خا�صني� ،إال �أن هذا
حتى العمل ك�سائقني ّ
الأم��ر ال يطبَّق �أب��داً ،بل �إن �شوارع بريوت
كفيلة ب�إظهار هذه احلقيقة ،اليوم ،وهناك

مئات ال�سائقني ال�سوريني ممن ي�ست�أجرون
�سيارات عمومية يعملون عليها يف جميع
مناطق لبنان ،بالرغم من �أنهم ال ميتلكون
�أي دفرت قيادة لبناين ،وبع�ضهم ال يعرف
امل�ن��اط��ق وامل �ح��ال ،وبع�ضهم الآخ ��ر يواجه
م�شكالت ب�سبب قوانني ال�سري وا إل��ش��ارات
املرورية.
�إىل ذل��ك ،اجت��ه بع�ض ال�سوريني ممن
جلبوا معهم مدخراتهم �إىل افتتاح حمال
خا�صة بهم ،مطاعم �صغرية و�شعبية لبيع
ال�ف��ول �أو ال���ش��اورم��ا �أو ح�ت��ى ال�ك��روا��س��ان،
ت�أتي يف الطليعة لتحل معها حمال الألب�سة
والعطورات ال�صغرية وما �شاكل ،وطبعاً كل
ذل��ك ي�شكل مناف�سة على املحال اللبنانية
املماثلة بالنظر �إىل رك��ود الأو� �ض��اع وقلة
ال�ب�ي��ع يف امل �ق��ام الأول ،ف�ك�ي��ف م��ع وج��ود
مناف�سة وب�أ�سعار �أقل �أحياناً؟
بال عمل
ي���ش�ير حم�م��د � �س�لام��ة؛ ال ��ذي ي�ع�م��ل يف
جمال «التبليط»� ،إىل �أنه مل يعمل منذ �أكرث
م��ن ��ش�ه��ري��ن ،لأن «العمال ال�سوريني لهم
الأولوية يف العمل ،فهم يطلبون ربع القيمة
ال�ت��ي ن�ت�ق��ا��ض��اه��ا ،وال �ت��ي ال ت�ك�ف��ي لت�سديد
ف ��وات�ي�ر ال �ك �ه��رب��اء وامل� �ي ��اه و�أج � � ��رة امل �ن��زل
ومتطلبات الأ�سرة» ،م�ضيفاً �أنه ال ي�ستطيع
املوافقة على العمل براتب منخف�ض للغاية،
لأن ذلك �سي�ضعه حتت الديون.
وي�شاركه يف الر�أي �أحمد عطا اهلل؛ الذي
يعمل يف جمال طالء اجلدران ،والذي يقول
�ساخراً من الأو�ضاع�« :أنا معلم طالء ويوجد

مثلي الع�شرات يف �شتى امل�ج��االت ،مل نعمل
منذ �شهور ،بينما العمال الوافدون يعملون،
ه��ذا ال��و��ض��ع م ��ؤمل ج ��داً ،ن�ح��ن ال نكرههم
ونعلم �أنهم يعانون من الكثري ،لكن عائالتنا
ال �ي��وم ت �ع��اين ومل ت�ع��د ن �ق��وى ع�ل��ى ت��أم�ين
ح��اج�ي��ات �أط�ف��ال�ن��ا ،ف���س��وق ال�ع�م��ل اللبناين
�صغري وال يحتمل كمية العاملني الكبرية
املوجودة فيه ،وهناك حكماً من �سيبقى بال
عمل والق�صة عم تطلع برا�سنا».
ال�ع�م��ال��ة ال���س��وري��ة مل يقت�صر ت��أث�يره��ا
على العمالة املحلية ،بل تعدتها �إىل العمالة
ال ��واف ��دة �أي �� �ض �اً ،ك��ون �ه��ا م�ل�ت��زم��ة بتطبيق
القانون واحل�صول على رخ�ص عمل ،بينما
ال�سوري ي�ستطيع الذهاب �إىل خارج احلدود
ل�ساعة واحدة ليجدد �إقامته.
ي �ق��ول ع��ام��ل م �� �ص��ري ي�ع�م��ل يف �إح ��دى
امل��ؤ��س���س��ات� ،إن ال�ت�ه��دي��د م��ن ق�ب��ل اجل�ه��ات
الأمنية بالت�سفري ،يحت ّم علينا كعمالة وافدة
التقدّم باحل�صول على ت�صريح عمل ،مبيّناً
�أن ت�صريح ال�ع�م��ل يكلفه مبلغاً م��ن امل��ال،
ويف املقابل ال يعاقب القانون املخالفني من
العمالة ال�سورية.
مع ذلك� ،أكد عاملون �أنهم باتوا يوافقون
على �أي رات��ب� ،إذ �إن امل�ه��م �أن ينخرطوا يف
�سوق العمل �أياً كان ،ب�سبب العمالة ال�سورية
التي تزاحمهم على لقمة عي�شهم ،وه ��ؤالء
يعتربون �أن ذلك يبقى �أف�ضل من البقاء بال
عمل �أو م��ن �أن يجل�س امل��رء يف بيته ،بينما
الأمور تزداد �صعوبة عليه وعلى �أ�سرته يوماً
بعد �آخر.

�إعداد :هناء عليان
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عربي
األردن بين
«االكورديون»
األميركي..
والعوامل األخرى
و�سط ارتفاع من�سوب القلق يف الأردن من �أن يتخذ
احلراك ال�شعبي امل�صمم على التغيري والإطاحة بالف�ساد
والفا�سدين ،بُعداً �أمنياً وع�سكرياً ،اجتمع ممثلو �أكرث من
 28هيئة من خمتلف املناطق الأردنية ،ت�شارك بفعالية
يف احل��راك للت�شاور يف و�ضع ر�ؤي��ة م�ستقبلية و�سيا�سية
للحراك ،بُعيد احلادثة التي �أودت بحياة �أربعة نا�شطني
من ع�شرية «احلويطات» يف جامعة معان ،والتي ما تزال
يف ذروة التفاعل ،رغم املظاهر االحتوائية اخلادعة.
الأه ��م� ،أن الهيئات املجتمعة «ات�ف�ق��ت على و�سائل
و�أدوات ج��دي��دة �ستتبع �ضمن ال�ف�ع��ال�ي��ات ال�سلمية»،
وب�صورة ت�صاعدية ت�صعيدية ،من امل�ؤكد �أنها �ست�شكل
م �ف��اج ��أة ل�ل���س�ل�ط��ات ال �ت��ي ج �ن��دت ال�ك�ث�ير م��ن ال�ع�ي��ون

مظاهرة و�سط
العا�صمة الأردنية
ا�ستنكاراً لت�سهيل
عمّان مرور امل�سلحني
�إىل �سورية (�أ.ف.ب).

والأل�سن لك�شف ما يعد لها ا�ستعداداً للمواجهة املحتملة،
رغم ت�شديد احلراك على ال�سلمية� ،سيما �أن ال�سلطات
تتهم بع�ض اجلهات بالعمل على ع�سكرة التحرك ،ما
�أدى �إىل التجام جماعة «الإخ��وان» والدخول مبا ي�شبه
ال�صفقة مع ال�سلطة التي عملت على ا�ستقطاب قيادات
«�إخوانية» بو�ساطة �أمريكية يف �أعقاب م�سرية منظمة
لـ«الإخوان» يف �إربد �أ�شبه با�ستعرا�ض ع�سكري رداً على
قمع م�سرية �شعبية طالبت مبعاقبة الفا�سدين ،ووقف
ا�ستخدام الأمن لو�سائل العنف.
يف الواقع ،ملفات كثرية جتعل من الأزمة يف الأردن
ت�أخذ مناحي ت�صعيدية تتجاوز حتى ال�صدام الأمني
باملفهوم التقليدي ،ب�سبب امل��وق��ع اجل�غ��رايف احل�سا�س

للأردن وطبيعة النظام فيه وعالقة النظام مع اجلوار،
ويبدو �أن الفهم الرتيب لل�صراع يجعل ال�سلطات يف �أتون
ارتباك دائم ،والوقوع يف �أخطاء رمبا يف جوهرها خطايا
ال تُغتفر.
على امل�ستوى الداخلي ،ف��إن �إدارة ال�سلطات للأذن
الطر�شاء للمطالبني مبحاربة الف�ساد والو�صول �إىل
وطن عنوانه على الأق��ل دميقراطي ،يدفع العديد من
القوى ناحية التطرف ،وهي تراقب كيفية �إدارة الظهر
للتحرك ال�شعبي ،وبالتوازي مع االلتفاف على املطالب
ال�شعبية امل�ح�ق��ة ،ال ب��ل �إن ال�سلطات ت�ستهدف ق��وى
التغيري الوطني ،وت�شكل غطاء حديدياً لقوى الف�ساد
واال�ستبداد ،خ�صو�صاً �أن تلك القوى هي امل�سيطرة على

بين ناصرية عبد الناصر التحررية ..وناصرية مرسي اللفظية
ت�صاعد م ��ؤخ��راً احل��دي��ث يف م�صر ع��ن جت��رب��ة ال��رئ�ي����س ال��راح��ل جمال
عبد النا�صر ،وك��ان الف�ت�اً ،ال بل ن��اف��راً� ،أن ي�ست�شهد الرئي�س حممد مر�سي
بالرئي�س عبد النا�صر ،ويتغزل ب�إجنازاته ،وقد طرح ذلك ال�س�ؤال عما �إذا كان
مر�سي ي�سري فع ًال باجتاه �إحياء نهج عبد النا�صر وطنياً وقومياً واقت�صادياً
واجتماعياً� ،أم �أنه يحاول ا�ستغالل عودة �شعبيته يف �أو�ساط ال�شعب امل�صري على
خلفية تفاقم الأزمة االقت�صادية واالجتماعية التي ت�شهدها م�صر هذه الأيام؟
على �أن الإج��اب��ة على ذل��ك ت�ستدعي املقارنة ب�ين نا�صرية عبد النا�صر
التحررية ،وحقيقة م�شروع مر�سي:
�أوالً :نا�صرية عبد النا�صر
�إذا ك��ان احل��دي��ث ع��ن ال�ن��ا��ص��ري��ة ك�م���ش��روع وط�ن��ي وق��وم��ي ،واق�ت���ص��ادي
اجتماعي يحتاج �إىل درا�سة مطولة ،ف�إنه بالإمكان اال�ستدالل عليه من خالل
ا�ستعرا�ض اخلطوط العري�ضة لهذا امل�شروع ،ومكنت عبد النا�صر من حتقيق
الإجنازات الكبرية:
 -1حتقيق اال�ستقالل الوطني عرب حترير م�صر من القواعد الع�سكرية الأجنبية،
وت�أميم قناة ال�سوي�س ،وبالتايل حترير القرار الوطني من التبعية للغرب.
� -2سن ق��ان��ون الإ��ص�لاح ال��زراع��ي ،ال��ذي و�ضع نهاية لنظام ال�ق�ط��اع ،ووزع
الأرا�ضي على الفالحني ،وحقق لهم احلياة الكرمية.
� -3أ��س����س ال�صناعة الوطنية اال�سرتاتيجية ،وح��رر ال�ع�م��ال م��ن ا�ستغالل
الر�أ�سمالية وطبق نظام احلوافز ال��ذي مكنهم من حت�سني م�ستوى دخلهم
وحياتهم.
 -4بنى ال�سد العايل الذي حقق التنمية الزراعية يف الريف ،ووفر الكهرباء
ب�أ�سعار منخف�ضة.
 -5طبق ن�ظ��ام ال�ع��دال��ة االج�ت�م��اع�ي��ة ،م��ن خ�لال الق�ضاء على ديكتاتورية
ر�أ�سمال ،والإقطاع ،والعمل على �إذابة الفوارق الطبقية وو�ضع حد لالحتكار،
وتوفري التعليم والطبابة املجانيني ،وال�سكن والنقل العام.
 -6تعزيز دور م�صر القومي يف العامل الثالث عرب تبني �سيا�سة تقوم على
الن�ضال من �أجل حترير فل�سطني من االحتالل ال�صهيوين ،ودعم املقاومة،
ورف��ع �شعار حتقيق ال��وح��دة ال�ع��رب�ي��ة ،ودع��م ح��رك��ات ال�ت�ح��رر ال��وط�ن��ي �ضد
اال�ستعمار املبا�شر وغري املبا�شر.
ثانياً :نا�صرية مر�سي

يف املقابل ،ف ��إن نا�صرية مر�سي تبدو على النقي�ض مت��ام�اً ،ففي مقابل
م�شروع عبد النا�صر اال�شرتاكي التحرري ،يتبنى مر�سي وحزبه «الإخواين»
م�شروعاً ر�أ�سمالياً يكر�س تبعية م�صر للغرب ،ويتمثل ذلك يف الآتي:
 -1موا�صلة اعتماد ال�سيا�سات االقت�صادية االجتماعية النيوليربالية التي
هم�شت قطاعات الإنتاج الوطني ،من �صناعة وزراع��ة ،ل�صالح تعزيز �سيطرة
الر�أ�سمالية الريعية املتوح�شة ،ودع��م اخل�صخ�صة ،وهو ما جت�سد يف رف�ض
حكومة مر�سي تنفيذ �أح�ك��ام الق�ضاء ب�ش�أن �إع ��ادة امل�صانع ،ال�ت��ي مت بيعها
لل�شركات اخلا�صة� ،إىل القطاع العام مرة �أخرى.
 -2اال��س�ت�م��رار يف �سيا�سة االرت �ه��ان والتبعية للنظام ال��ر�أ��س�م��ايل الغربي
وم�ؤ�س�ساته املالية عرب موا�صلة االقرتا�ض من �صندوق النقد الدويل الذي
ي�شكل �سالح الغرب لإخ�ضاع الدول و�سلبها ا�ستقاللها.
 -3عدم العمل على ا�ستعادة اال�ستقالل الوطني املنقو�ص من خالل جتديد
مر�سي التزامه ب��اح�ترام اتفاقيات كامب ديفيد ،واالتفاقيات املعقودة مع
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،وال�ت��ي �سلبت م�صر ا�ستقاللها ال�سيا�سي واالق�ت���ص��ادي
والأمني ،وجعلتها دولة تابعة.
 -4اال�ستمرار يف �سيا�سة التخلي عن ق�ضية فل�سطني ،عرب موا�صلة �سيا�سة
التن�سيق الأمني مع الكيان ال�صهيوين مبوجب «كامب ديفيد».
 -5االنخراط يف اال�سرتاتيجية الأمريكية الهادفة �إىل حماولة الق�ضاء على خط
املقاومة والعروبة عرب الوقوف �إىل جانب احلرب الإرهابية الغربية �ضد �سورية.
انطالقاً مما تقدم ،يت�ضح �أن ال�سيا�سات التي يطبقها حكم مر�سي حالياً،
�إمنا هي على النقي�ض متاماً من نهج عبد النا�صر ،و�إذا كان مر�سي ال ي�سعى
�إىل ا�ستغالل الر�صيد ال�شعبي الكبري لـ«عبد النا�صر» بهدف امت�صا�ص النقمة
ال�شعبية �ضد حاكم «الإخوان» ،ويريد ا�ستكمال م�سرية عبد النا�صر ،ف�إن عليه
�أو ًال تغيري �سيا�سات نظام مبارك بدءاً ب�إلغاء اتفاقيات كامب ديفيد واالنحياز
�إىل الطبقات العمالية ال�شعبية الفقرية والعمل على �شطب القوانني التي ق�ضت
على الإجنازات النا�صرية ،وبالتايل تطبيق ال�سيا�سات التحررية التي انتهجها
عبد النا�صر وطنياً وقومياً ،واقت�صادياً واجتماعياً ،والتي وحدها حتقق الكرامة
لل�شعب امل�صري ،وتعيد مل�صر دورها العربي ،ومكانتها كدولة �إقليمية كربى.

ح�سني عطوي

ال�ن�ظ��ام وت���ش��ارك��ه ال�ت�غ��ول على ق��وت ال�شعب وث��روات��ه،
ولذلك جل�أت �إىل و�سائل العنف الأمني بعدما �شعرت �أن
مكا�سبها احلرام مهددة ،وذلك يف حماولة يائ�سة حلرف
احلراك عن م�ساره ال�سلمي.
�أي �� �ض �اً ع �ل��ى امل �� �س �ت��وى ال��داخ �ل��ي ،ب� ��د�أ امل �� �س ��ؤول��ون
ال�سيا�سيون وال��ر��س�م�ي��ون ي�شعرون ب�خ��وف وق�ل��ق غري
م�ستوريْن م��ن دخ��ول الأردن دائ ��رة اال� �ض �ط��راب ،بعد
�سقوط القتلى الأرب �ع��ة يف جامعة احل�سني يف معان،
�إ�ضافة �إىل ع�شرات اجلرحى ،وهي الق�ضية التي ما تزال
رهن التحقيق ،و�سط وعود ي�شك �أ�صحاب الدم بالو�صول
�إىل املرتكبني ومعاقبتهم ،خ�صو�صاً �إذا �أخ��ذن��ا بعني
االع�ت�ب��ار �أن ان�ف�لات��ات �أمنية متعددة ح�صلت ومتثلت
مب �ع��ارك ك��ر وف��ر ب�ين امل��واط �ن�ين وال �ق��وى الأم �ن �ي��ة يف
املنطقة القريبة من احلدود مع ال�سعودية ،الأمر الذي
يرفع من�سوب القلق �إىل �أعلى مقيا�س� ،سيما مع دخول
عامل علني ،وهو املطالبة عرب بيان بوجود �شخ�صيات
�سعودية يف الو�ساطة بني ع�شائر بينها خالف اعتيادي.
الأخطر ،والذي يهدد الكيان الأردين ،وهذه املرة من
جنوب البالد يف املنطقة ال�صحراوية ،هو رفع نا�شطني
م��ن قبيلة احل��وي �ط��ات ي��اف�ط��ات وب�ع�ي��د م �غ��ادرة وزي��ر
الداخلية مل�ضارب القبيلة كتب عليها «حماف�ضة البادية
ال�شمالية» ،ما يُفهم منه �أن هناك نوايا مل تعد م�سترتة
باال�ستقالل عن حماف�ضة معان ولو �إدارياً ،الأمر الذي
ي��زي��د م��ن ع��وام��ل ال�ت��وت��ر ع�ل��ى امل�شهد الأردين ال��ذي
حتاول ال�سلطات �إخفاءه خلف غربال.
�أم ��ا ع�ل��ى امل���س�ت��وى الإق�ل�ي�م��ي ،ف� ��إن امل�ل��ف ال���س��وري
امل�شتعل ي�صيب ب�شظاياه الكبرية وال�صغرية كل اجلوانب
الأردنية امل�شروخة ،والتي تعمل بع�ض الأطراف ،ال �سيما
يف املنطقة ال�ت��ي ينتمي �إل�ي�ه��ا �أب��و م�صعب ال��زرق��اوي،
بت�سعري �سعودي� ،إىل زي��ادة ال�شروخ بعناوين مذهبية،
خ �� �ص��و� �ص �اً ب �ع��د امل ��وق ��ف ال�ن�ب�ي��ل ل�ل�ع���ش��ائ��ر ال��راف���ض��ة
ال�ستخدام الأرا��ض��ي الأردن�ي��ة كمنطلق لالعتداء على
�سورية ،وك��ذل��ك رف�ض الع�شائر وج��ود ق��وات �أمريكية
حت��ت �أي م�سمى ،واعتبار اجل�ن��ود الأم�يرك�ي�ين �أه��داف�اً
للقتل.
ه��ذا الأم ��ر ج�ع��ل «الإخ � ��وان» ي�ن�خ��رط��ون يف رف�ض
الوجود الأمريكي ،حتى لو كان الهدف �إ�سقاط النظام
يف �سورية ،وذلك �ضمن ال�سياق املعهود يف اعتالء املوجة
ال�شعبية لتغيري م�سارها ،وكذلك ت�سريب ال�سلطات ما
مفاده �أن الأردن لن ي�سمح بعبور طائرات «�إ�سرائيلية»
يف �أج��وائ��ه لق�صف �أه� ��داف ��س��وري��ة� ،أو ح�ين ي�ف��ر من
الدفاعات ال�سورية.
ال �شك �أن ال�شعب الأردين ينتظر الآن �إعالن الر�ؤية
بتفا�صيلها ،حتى يت�ضح م�سار احل��راك املطوَّق بعوامل
خم�سة ع�ل��ى احل� ��دود :االب �ت��زاز ال���س�ع��ودي ،وال�ضغط
«الإ�سرائيلي» ،والعالقة مع العراق ،والو�ضع ال�سوري
وال �ت��داع �ي��ات ،واالك � ��وردي � ��ون الأم�ي�رك ��ي ب�ي�ن ال�ن�ظ��ام
و«الإخوان».

يون�س عودة

( العدد  )262اجلمعة � 10 -أيار 2013 -

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

15

«اإلسالميون الجدد» :السياسة مصدر التشريع
قال ال�شيخ القر�ضاوي�« :شكراً لأمريكا ون�صرياً ،وحتالفوا معهما ال�ستالم احلكم ،وال�شخ�صية ،بينما احلديث ال�شريف عام وال والأط �ف��ال وت��دم�ير امل�ست�شفيات وامل��دار���س الإ� �ص�لاح وال��دمي�ق��راط�ي��ة� ..إن�ه��ا الفتنة..
على تقدميها ال�سالح للمقاتلني ،لكن ملاذا ويطالبونهما بق�صف امل�سلمني يف �سورية ،يرتبط بالزمان واملكان وامل�صلحة ويقول :واجل�سور ،و�إرعاب الآمنني..
وال�سيا�سة الأمريكية م�صدر الت�شريع.
ي�ق��ول اهلل �سبحانه وت �ع��اىل} :وال��ذي��ن
ال تفعل مثلما فعلت يف ليبيا؟ على �أمريكا وي �ك�ّب�رّ ون لتلبية «�إ� �س��رائ �ي��ل» مطالبهم�« ،أف���ض��ل اجل�ه��اد كلمة ح��ق يف وج��ه �سلطان
الإ�سالم يحكم ب�أن حرمة امليت كحرمة
�أن ت��داف��ع ع��ن ال���س��وري�ين ،و�أن تقف وقفة ل�ت�� �ص�ب��ح ال �� �س �ي��ا� �س��ة الأم�ي�رك� �ي ��ة م���ص��در جائر»« ،ومن ر�أى منكم منكراً فليغريه .»..احل��ي ،و�إن ك�سر عظم امل�ي��ت كك�سره حياً ،هم لفروجهم حافظون �إال على �أزواجهم �أو
يقول اهلل �سبحانه} :وم��ن قتل نف�ساً ويقول القر�آن الكرمي} :فبعث اهلل غراباً ما ملكت �إميانهم{ (��س��ورة امل�ؤمنون الآي��ة
رجولة ..وقفة هلل ..للخري وللحق».
الت�شريع!
ك��ان ��ش�ع��ار «الإ� �س�لام �ي�ين اجل ��دد» منذ
لقد �أفتى م�شايخ «الإ�سالميني اجلدد» بغري نف�س �أو ف�ساد يف الأر���ض فك�أمنا قتل يبحث يف الأر���ض لرييه كيف ي��واري �سو�أة  ،)5ووفق �شروط �شرعية ،بينما جاء «جهاد
عقود« :الإ�سالم هو احل��ل»« ،وما احلكم �إال بحرمة املظاهرات واالعت�صامات ،واعتربوا ال�ن��ا���س ج�م�ع�ي�اً{ ،وي�ق��ول ر��س��ول اهلل عليه �أخ �ي��ه{ (� �س��ورة امل��ائ��دة الآي� ��ة  ،)31بينما النكاح» و�أفتى بحالل ال��زواج ل�ساعة �أو يوم
هلل» ،وك��ان��وا يطالبون بتعديل الد�ساتري �أن �ه��ا ل�ي���س��ت م��ن �أع �م��ال امل���س�ل�م�ين ،وفيها ال���ص�لاة وال �� �س�لام« :ال ت�ق�ت�ل��وا ��ش�ي�خ�اً وال نب�ش «الإ�سالميون اجل��دد» قرب ال�صحابي ب�شكل ت�سل�سلي للرتفيه ع��ن امل�ق��ات�ل�ين يف
ل�ت�ت���ض�م��ن «الإ� � �س �ل�ام م �� �ص��در ال�ت���ش��ري��ع» ،مع�صية ل��ويل الأم ��ر ،بينما �أف�ت��ى بع�ضهم امر�أة وال طفالً ،وال جتهزوا على جريح ،وال اجل �ل �ي��ل ح �ج��ر ب��ن ع ��دي ر� �ض��ي اهلل ع�ن��ه� ،سبيل اهلل! ال�سيا�سة م�صدر الت�شريع ولي�س
لكنهم انحرفوا عن املبادئ والأ�صول طمعاً ب �ج��وازه��ا يف ب�ع����ض ال �ب �ل��دان وح��رم�ت�ه��ا يف تقلعوا �شجرة ،وال تُرعبوا �آمنا» ،بينما يقوم و�أط��اع��وا ال�سيا�سة وع�صوا اهلل ور�سوله ..الإ�سالم!
ل�ق��د غ�ضب ر� �س��ول اهلل عليه ال�صالة
بال�سلطة ،وحتولوا �إىل �شعار «الإ��س�لام هو ب �ل��دان �أخ � ��رى؛ وف ��ق امل �� �ص��ال��ح ال���س�ي��ا��س�ي��ة «الإ��س�لام�ي��ون اجل��دد» ال�ي��وم بقتل الن�ساء فهل ي�شكل قرب حجر بن عدي عائقاً �أمام
وال �� �س�لام م��ن �أ� �س��ام��ة ب��ن زي��د لقتله �أح��د
املطية» وج�سر العبور �إىل ال�سلطة واملغامن،
الكفار بعدما نطق بال�شهادتني يف �إح��دى
وبدل �أن تكون ال�سيا�سة يف خدمة الإ�سالم،
املعارك ،وق��ال له� :أقتلته يا �أ�سامة بعد �أن
حت��ول الإ��س�لام �إىل خدمة ال�سيا�سة ،حتت
نطقها ،ف�ق��ال �أ��س��ام��ة« :مل يقلها اقتناعاً
ع�ن��وان الرباغماتية والواقعية ال�سيا�سية،
لكن خوفاً» ،فقال ر�سول اهلل عليه ال�صالة
وبحجة فقه ال���ض��رورة والأول��وي��ات ،وعرب
وال�سالم�« :أ�شققت عن قلبه»؟ والتكفرييون
ال �ف �ت��اوى ال �� �س��اذج��ة وامل���ش�ب��وه��ة واخل�ط��ب
يقتلون امل�سلمني الذين ي�صلون وي�صومون،
امل ��وزع ��ة م��ن امل� �خ ��اب ��رات ..غ ��اب الإ� �س�ل�ام،
و�آخرهم ال�شهيد ال�شيخ البوطي ..ال�سيا�سة
وظهرت «ال�سيا�سة م�صدر الت�شريع» ،وحتى
م�صدر ت�شريعهم ولي�س الإ�سالم.
ال يكون االتهام افرتاء ،نورد بع�ض احلقائق
لقد �أفتى امل�شايخ ،وعلى ر�أ�سهم ابن باز
عند تزاحم الأمر الإلهي والأمر الأمريكي،
والألباين وابن عثيمني ،بحرمة العمليات
اتبع «الإ�سالميون اجل��دد» �أمريكا ،و�أداروا
اال�ست�شهادية �ضد االحتالل «الإ�سرائيلي»،
ظهورهم ل�ل�ق��ر�آن ال�ك��رمي وال�سنة النبوية
وقالوا �إن القائم بها فرداً �أو جماعة خالد
ال�شريفة ،ومنها:
قال اهلل تعاىل} :وال تركنوا �إىل الذين
يف ال� �ن ��ار ..ب�ي�ن�م��ا �أف �ت��ى ب�ع����ض ال�سلفية
ظلموا فتم�سكم النار ومالكم من دون اهلل
التكفرييني بجوازها يف بالد امل�سلمني حتى
م��ن �أول �ي��اء ث��م ال تن�صرون{ (��س��ورة ه��ود،
يف امل�ساجد ..واهلل �سبحانه يقول} :لتجدن
الآي��ة  ،)113ويف ع�صرنا احلا�ضر ال يوجد
�أ� �ش��د ال�ن��ا���س ع ��داوة ل�ل��ذي��ن �آم �ن��وا اليهود
ظ��امل �أك�بر م��ن �أم�يرك��ا و«�إ��س��رائ�ي��ل» ،ومع
والذين �أ�شركوا {..وح��دد العداوة ويقول
ذلك اتبع «الإ�سالميون اجلدد» �أمريكا ولياً
اهلل ��س�ب�ح��ان��ه�} :إمن� ��ا امل ��ؤم �ن��ون �أخ� ��وة{،
املر�شد العام للإخوان امل�سلمني يف م�صر وال�سفرية الأمريكية �آن باتر�سون
وامل �� �س �ل��م ع �ل��ى امل �� �س �ل��م ح� ��رام دم ��ه وم��ال��ه
وعر�ضه ،ويع�صون اهلل ور�سوله ويطيعون
�أم�ي�رك��ا و«�إ� �س��رائ �ي��ل» ..ال�سيا�سة م�صدر
الت�شريع.
ل �ق��د وق� ��ع «الإ�� �س�ل�ام� �ي ��ون اجل� � ��دد» يف
ف��خ ال�شبهة وال���ش�ه��وة لل�سلطة ،فاختلط
عليهم الإ� �س�ل�ام وت���ص��ري�ح��ات امل���س��ؤول�ين
الأم�يرك�ي�ين والغربيني ،و�أج ��ازوا التو�سّ ل
«الربيع» اليمني ،املدعوم �سعودياً وقطرياً ،مل يثمر �سوى مزيد من االنق�سامات حدتها با�ستعادة الأرا�ضي اليمنية التي يعتربونها حمتلة من قبل �آل �سعود،
ب�أمريكا ،وحرموا التو�سل بر�سول اهلل عليه
ال��ذي ب��ات ي�ه��دد وح��دة ال�ب�لاد ف�ع�لاً ،م��ع ت��ده��ور اقت�صادي م��ري��ع ،ينعك�س فقراً وه��ذا ما قد ي�ترك ت�أثرياته �أي�ضاً على دول اخلليج نف�سها ،حيث لكل منها
ال�صالة وال�سالم ،وحرموا تدمري ال�سفارات
وبطالة ،بحيث تفيد الإح�صائيات الر�سمية عن وجود �أكرث من �ستة ماليني عاطل م�شاكل حدودية مع ال�سعودية ،مما قد يفتح ال�شهية للمطالبة بحقوق هذه
الأمريكية و«الإ�سرائيلية» ،و�أجازوا تدمري
من العمل ،وماليني اجلوعى.
الدول لدى مملكة �آل �سعود ..وخ�صو�صاً �أن النوايا الأمريكية والغربية جتاه
امل�ساجد واملقامات والقبور.
يف
مفل�سة
ريا�ضية
أندية
�
عن
ؤها
ا�
أمر
�
و
�شيوخها
يفت�ش
وفيما دول الكاز العربي،
دول
إىل
�
العربية
تق�سيم
وهي
ً،
ا
متام
وا�ضحة
العربية
إثنية
�
الدول
كل
املنطقة
اخل� �ط ��ف ج ��ائ ��ز لإط� �ل� ��اق امل �ع �ت �ق �ل�ين
للنهو�ض
الدوالرات
من
املليارات
يدفعون
بحيث
ومتويلها،
عوا�صم الغرب ،ل�شرائها
ً
ا
خ�ضوع
أكرث
ل
ا
الدول
تكون
رمبا
اهتماماتها
أ�س
�
ر
ويف
ومذهبية،
وع�شائرية
ع �ن ��د ال� �ن� �ظ ��ام ال � �� � �س� ��وري ،ب �ي �ن �م��ا خ�ط��ف
اململكة
أن
�
بلة،
الطني
ليزيد
وجوعه،
أزماته
�
يف
الغارق
اليمن
بها ،يتفرجون على
�سعود.
آل
�
دولة
على
ً
ا
حتم
الدور
أتي
�
�سي
وهنا
لها،
«الإ��س��رائ�ي�ل�ي�ين» لإط �ل�اق � �س��راح الأ� �س��رى
�ر
�
ت
�و
�
ت
�
ل
وا
�لات،
ع
�ا
�
ف
�
ت
�
ل
ا
�ن
�
م
�د
�
ي
�ز
�
مب
�ذر
�
ن
�
ي
�ي
�
ن
�
م
�
ي
�
ل
ا
�ع
�
ق
�وا
�
ل
�ا
�
ف
�ال،
�
ح
أي
�
�
�
ب
لقاء
املا�ضي،
منذ
اليمن،
وا�سعة
أجزاء
�
حتتل
ال�سعودية التي
القرن
ثالثينيات
من
الفل�سطينيني ح��رام ،وان�ت�ه��اك التفاقيات
االنخراط
حدة
ويزيدها
نف�سها،
اخلليج
دول
فيها
ت�سهم
التي
واالنق�سامات،
برتحيلها
حدتها
�ادة
�
ي
وز
�ة
�
م
أز
ل
ا
يف
ت�سهم
اليمنية،
ع�شرات
تفاقم
العمالة
ت�سهيل
ك��ام��ب دي�ف�ي��د ووادي ع��رب��ة! خ ��رق الأم ��ر
الأم �ي�رك ��ي ف �ي �ه��ا ،م ��ن خ�لال
�آالف اليمنيني �شهرياً ،وه��م ي�شكلون معي ًال �أ�سا�سياً ووح�ي��داً ملئات �آالف الأ�سر
الإل�ه��ي بعدم ج��واز االقتتال بني امل�سلمني
غ� � � ��ارات ج� ��وي� ��ة ،وخ �� �ص��و� �ص �اً
اليمنية.
جائز ،وخرق معاهدات ال�سالم مع املحتلني
اليمنية،
أزمة
ل
ا
حلل
اخلليجية
املبادرة
أن
�
الواقع،
هذا
كل
من
أنكى
ل
ا
أن
�
على
بذريعة
�ار،
�
ي
�
ط
دون
�رات
�
ئ
�ا
�
ط
�
ل
ا
ال�صهاينة حرام.
ال�سيا�سية
التوجهات
مع
يتوافق
مبا
�سيا�سي،
حل
عن
احلديث
على
فقط
ترتكز
�ي
�
ت
�
ل
وا
�دة،
�
ع
�ا
�
ق
�
�
ل
ا
�داف
�
ه
�
ت
�
س
�
�
ا
لـ«الإ�سالميني اجل��دد» كتابهم اخلا�ص
أزمة
ل
ا
حل
يف
للم�ساهمة
وفعلية
عملية
مبادرة
أي
�
دون
والقطرية،
ال�سعودية
�ل
�
ت
�
ق
�
ت
و
�ب
�
ي
�
ص
�
�
�
ت
�ا
�
�
م
ً
ا
�
�
ب
�
�
ل
�ا
�
�
غ
يف الت�شريع ،ي�ق��وم على م�ب��د�أ الإ� �س�لام يف
االقت�صادية واالجتماعية املتفاقمة التي تنعك�س جوعاً وفقراً وت�شرداً وبطالة،
الأب� ��ري� ��اء ،مم��ا ي�خ�ل��ق غ�ضباً
خ��دم��ة ال���س�ي��ا��س��ة ،وامل���ص��ال��ح ع�ل��ى ح�ساب
الكربى
يف الوقت الذي يفرت�ض فيه ،بدول الكاز العربي �أن تتحمل م�س�ؤولياتها
يجعل
ب�شكل
ً،
ا
�د
�
ي
�زا
�
ت
�
م
ً
ا
ميني
امل�ب��ادئ ،الهدف ي�برر الو�سيلة مهما كانت
أندية
ُنقذ
ت
الخليج
دول
بتخ�صي�ص
يف تقدمي الدعم لهذا البالد� ،سواء بامل�ساعدات املادية املبا�شرة،
يجري
�ا
�
م
�رون
�
ك
�ذ
�
ت
�
ي
�ع
�
ي
�
م
�
جل
ا
�شائنة ،و�أن تكون راية «الإ�سالميني اجلدد»
يف �أفغان�ستان ،ب��أن الهدف هو
مليارات الدوالرات لدعم ميزانية الدولة ،والقيام مب�شاريع ا�ستثمارية كربى الغرب بالمليارات..
وكلمتهم ه��ي العليا ولي�ست كلمة اهلل هي
على امل�ستويات الزراعية وال�صناعية وال�سياحية واخلدمية ،وخ�صو�صاً �أن هذه
خ�ل��ق ت�ع��اط��ف م��ع الأ��ص��ول �ي��ة
العليا ،و�إن ك��ان��ت ��ش�ع��اراً فاملمار�سة تقول
اليمنية
العمالة
وتطرد
احلدود
البالد مر�شحة بقوة لثورة جياع وا�سعة ،لن تقت�صر مفاعيلها على
من
�د
�
ي
�ز
�
م
�ل
�
ج
�
أ
�ن
�
م
املتطرفة
ع�ك����س ذل ��ك ..ج��اء يف احل��دي��ث ال���ش��ري��ف:
لن
وحينها
اليمنية ،بل �سيمتد لهيبها ب�سرعة �إىل دول اجل��وار
�ة،
�
ي
�
ب
�
ه
�ذ
�
مل
وا
�ة
�
ي
�
ل
�
ب
�
ق
�
ل
ا
�روب
�
�
حل
ا
«ب� � ��د�أ الإ� � �س�ل��ام غ��ري �ب �اً و� �س �ي �ع��ود غ��ري �ب �اً
اخلليجية ،حدودها مع من أراضيها
على
تبنيه
الذي
ينفع اململكة ال�سعودية ،جدار الف�صل العن�صري
�ق
ب
�
تفتيت
�
ف
و
�لاد
ل
ا
�ايل
�
ت
�
ل
�ا
�
ب
و
فطوبى للغرباء» ..فحمى اهلل الإ�سالم من
كلم
مئة
بعد
إىل
�
ونقلها
احلدود
اليمن ،ولن ينفعها تدمري �آالف القرى على
أمريكية.
ل
ا
امل�شاريع
«الإ�سالميني اجلدد» وال�صهاينة.
داخل الأرا�ضي ال�سعودية ،وخ�صو�صاً �أن �أه��ايل هذه القرى ما زال��وا يعتزون
حممد �شهاب
ب�أ�صولهم اليمنية ،كما �أن املطالبة ال�شعبية الوا�سعة داخ��ل اليمن �سرتتفع
د .ن�سيب حطيط

اليمن ..ربيع «العرب» لم يثمر سوى جوع وتفرقة

16

( العدد  )262اجلمعة � 10 -أيار 2013 -

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

إقليمي
َّ
الواليات المتحدة ..وحكومات شركات السالح واإلرهاب المنظم
في ظل تفشي موجة اإلجرام
في الواليات المتحدة األميركية،
بحيث يكاد ال يمر أسبوع من دون
أن تحمل وسائل االعالم تفاصيل
عن عمليات قتل فردية أو جماعية،
سواء في المدارس أو الجامعات
أو المصانع ،أو حتى في الطرقات
والساحات العامة.

و�إذا ك��ان البع�ض ي��رى �أن �سبب ذل��ك ه��و ظاهرة
تف�شي ال�سالح بني النا�س ،لأن ال�سلطات الر�سمية
الأمريكية ت�سمح باقتناء وبيع ال�سالح الفردي من
دون �أي ترخي�ص ،ف�إن لذلك �أ�سباباً عديدة �أبرزها:
 تف�شي ظواهر االنحالل اخللقي واالجتماعي. ازدي � ��اد ال�ب�ط��ال��ة ع��ن ال �ع �م��ل ،وت�ف���ش��ي ظ��اه��رةامل �� �ش��ردي��ن يف ال �� �ش��وارع وال �ط ��رق ��ات ،وال �ت��ي ت�شري
الإح�صائيات �إىل �أن عددهم يفوق اخلم�سني مليون
�إن�سان.

مع وفرة �أموال النفط العربي �ستبقى �صناعة الأ�سلحة الأمريكية ن�شطة ومزدهرة

ي���ض��اف �إىل ك��ل ذل��ك �أن املهيمن ع�ل��ى ال�سيا�سة
العامة يف ال��والي��ات املتحدة الأمريكية هي �شركات
جتارة ال�سالح املتحالفة مع �شركات النفط.
و�إذا كانت ال�شركات العابرة للقارات تنتج الأ�سلحة
الفتاكة والثقيلة التي تفر�ض على البيت الأبي�ض
والبنتاغون عقد �صفقات ال�سالح م��ع دول العامل،
خ�صو�صاً الدول غري املنتجة لل�سالح ،وحتديداً دول
العامل الثالث ،ويف طليعتها دول اخلليج العربي ،ف�إن
ال�شركات املنتجة للأ�سلحة اخلفيفة والفردية ،والتي
ه��ي ج��زء م��ن ال���ش��رك��ات ال�ع�م�لاق��ة ،ت�ف��ر���ض حركة
جتارية دائمة لهذه ال�سلع ،وهو ما ال ميكن �أن يت�أمّن
يف دول العامل ،ولهذا متنع على ال�سلطات الأمريكية،
مبا فيها جمل�سا النواب وال�شيوخ ،و�ضع �أي ت�شريع
يقيّد حرية جتارة الأ�سلحة الفردية.
يف ال �� �س �ن��وات الأخ �ي ��رة ب � ��د�أت ت�ن�م��و يف امل�ج�ت�م��ع
الأمريكي ال�شركات الأمنية ،التي �أخذت تتكون منذ
حرب فيتنام ،حينما �أخذ ال�شباب الأمريكي يرف�ض
االل�ت�ح��اق باخلدمة الع�سكرية احتجاجاً على هذه
احل ��رب ال �ت��ي ان�ت�ه��ت ع ��ام  1974ب�ه��زمي��ة ال��والي��ات
املتحدة.
ه��ذه ال�شركات �أخ��ذت ت�شهد عزها يف عهد جورج
ب��و���ش االب � ��ن ،ال � ��ذي ورّط اجل �ي ����ش الأم �ي�رك ��ي يف
ح��رب نْ�ْي� افتعلتهما ��ش��رك��ات ال���س�لاح الأم�يرك �ي��ة يف
�أفغان�ستان وال �ع��راق ،يف ال��وق��ت ال��ذي ك��ان اجلي�ش
الأمريكي متورطاً يف حروب يف �أكرث من مكان كدول
يوغو�سالفيا ال�سابقة ،وال�صومال التي �سرعان ما ف ّر
منها يف عهد بيل كلينتون.

اإلجراءات األمنية االستثنائية في الواليات المتحدة
تجعل منها «دولة بوليسية» متخلفة
منذ �أح ��داث � 11أيلول�/سبتمرب  ،2001ت�شهد املجتمعات يف ال�ب�ل��دان الغربية
حل� ّري��ات
عموماً ،ويف �أم�يرك��ا ال�شمالية خ�صو�صاً ،ارت ��دادات ج��ذري��ة على �صعيد ا ُ
العامة ،واحلقوق املدنية ،وتقوي�ض دول��ة القانون والعدالة الق�ضائية ،التي طاملا
تغنّى بقد�سيتها وح�صانتها «ح�م��اة» احل�ضارة ،والتقدم ،والدميقراطية ،ذل��ك �أن
القوانني والإجراءات الأمنية «الوقائية» ،التي تمُ رّر بحجة «مراقبة» �أبناء اجلاليات
الإ�سالمية والعربية ،و«�إحباط» ما يُلفّق با�سمهم من ن�شاطات �إرهابية� ،إمنا ت�صيب،
باملح�صلة الأخرية ،حياة جميع املواطنني دون ا�ستثناء.
ت�شري النقا�شات والتقديرات لدى �أو�ساط املثقفني ،والهيئات والقوى املتنورة يف
تلك البلدان� ،إىل عالمات ن�شوء «الدولة البولي�سية» يف الواليات املتحدة الأمريكية،
وب��درج��ة �أق��ل يف ال��دول الغربية الأخ ��رى ،وي��رى البع�ض ب��داي��ة ه��ذا التوجه نحو
الدولة القمعية يف ا�ستحداث وزارة جديدة (the department of homeland
 )securityتخت�ص ب�ش�ؤون الأمن الداخلي ،لأوّل مرّة يف تاريخ �أمريكا ،و�إعطائها
ميزانية كبرية و�سلطات وا�سعة من خالل الربط والتن�سيق بني ع�شرات الأجهزة
الأمنية ،على اختالف توجهاتها ومهامها على �صعيدي الفيدرالية والواليات.
لقد �أ��ص��درت وزارة الأم��ن الداخلي يف وا�شنطن ،منذ �إن�شائها يف مطلع العقد
املا�ضي ،معظم القوانني والإج ��راءات التي تتيح ملختلف الأج�ه��زة الأمنية التابعة
لها تنفيذ االعتقال التع�سفي ،لأي مواطن �أمريكي� ،أو مقيم� ،أو زائر ،بال ت�صريح
ق�ضائي ،ومتديد فرتة التحفظ على املتهمني لفرتات غري حمددة قبل توجيه التهم
�إليهم� ،إ�ضافة �إىل التكتم على وقائع التحقيقات وجمرياتها.
ويف بع�ض احلاالت اخلا�صة ،تلج�أ وزارة الأمن الداخلي �إىل ترحيل ملفات نخبة
من املتهمني �إىل وكالة الإ�ستخبارات املركزية ،ال�سي �أي �إيه� ،أو �إىل الأف بي �أي ،كي
يتم نقلهم �إىل �سجون ومعتقالت �سرية يف البلدان الأجنبية «املتعاونة يف احلرب على
الإرهاب» ،حيث تمُ ار�س بحقهم �أحدث طرق التعذيب اجل�سدي والنف�سي.
ال �شكّ �أن معظم تلك القوانني الأمنية ،والإج ��راءات الق�ضائية اال�ستثنائية،
ت�ستهدف اجلاليات الإ�سالمية والعربية ،التي ال تكاد ن�سبتها تتعدى  ٪1من جمموع
ال�سكان ،وت�ساعد يف �إ�شاعة ال�صورة النمطية لأبنائها ومتييزهم على �أ�س�س دينية
و�إثنية ،ولكن �إقرارها حتت غطاء «احلرب طويلة الأمد على الإره��اب» ،وم�ؤ�شرات

ه��ذا ال��واق��ع و���سّ ��ع م��ن �أزم ��ة التجنيد يف اجلي�ش
الأم�يرك��ي ،فكانت اال��س�ت�ف��ادة م��ن ال�شركات الأمنية
وخرباتها التي حتول البع�ض منها �إىل �شركات مرتزقة
عابرة للقارات ،كحال «ب�لاك ووت��ر» التي تتكون من
جمموعة خمتارة من بقايا ع�ساكر اجلي�ش الأمريكي
و�ضباطه الأك�ثر دموية ،والذين �شاركوا وق��ادوا �أقذر
ح ��روب �أم�ي�رك ��ا احل��دي �ث��ة و�أب���ش�ع�ه��ا ق �ت�ل ًا وت��دمي�راً
و�إره��اب �اً يف �أفغان�ستان وال���ص��وم��ال والبلقان ولبنان
وال �ع��راق ..وانتهت خدماتهم و�أح�ي�ل��وا �إىل التقاعد،
ف�أتى ملياردير �أمريكي ا�سمه «ايريك بران�س» ،وكان
مم� � ِّو ًال رئ�ي���س�ي�اً حل�م�لات ال��رئ�ي����س الأم�ي�رك��ي ب��و���ش،
ومل�ل��م ك��ل ه��ذه احل �ث��االت يف جي�ش م��ن امل��رت��زق��ة ،بلغ
تعدادهم �أكرث من  2300جندي ،مع فيالق احتياطية
يقدَّر عددها بـ� 21أل��ف عن�صر من املتقاعدين الذين
ميكن ا�ستدعا�ؤهم ف��وراً .ي�ؤجر هذا اجلي�ش خدماته
(تهريب �أ�سلحة ،واغ�ت�ي��االت ،وان�ق�لاب��ات ،وخم��درات،
وتبيي�ض �أموال )..ملن يدفع �أكرث .ا�ست�أجرته احلكومة
الأم�يرك�ي��ة حلماية الدبلوما�سيني و�أف ��راد ال�شركات
التي تدعّي �إعادة بناء العراق و�سما�سرة النفط برواتب
خيالية تدفعها  -مرغمة  -احلكومات التي تفر�ض
وا�شنطن �إرادتها عليها ،كما ب��د�أت هذه ال�شركة تقدم
خ��دم��ات�ه��ا الل�صو�صية والإج��رام �ي��ة لكثري م��ن دول
العامل ،خ�صو�صاً يف اخلليج العربي ،وقد ولّدت احلرب
على «الإرهاب» واحتالل العراق �صعوداً �سريعاً كالربق
لعدد من ال�شركات ،ويف مقدمتها «بالك ووت��ر» ،التي
طلعت م��ن م�ستنقع يف ك��ارول�ي�ن��ا ال�شمالية لت�صبح
نوعاً من احلر�س الإم�براط��وري ل�ـ«ح��روب» الواليات

إرهاب واشنطن لم يعد يقتصر
على شعوب العالم فقط ..فمن
المتوقَّ ع أن يمتد نشاطها إلى
داخل الواليات المتحدة نفسها

انتقالها من جيل �إىل �آخر ،حتى �ضمن �سيناريو احتمال «ترحيل اجلالية امل�ستهدفة
برمتها» ،جتعل منها قوانني دائمة ُتغيرّ طبيعة املجتمع ،وتُخ�ضع مواطنيه لـ«حالة
طوارئ» �إىل �أجل غري م�سمّى.
�أثناء مطاردة امل�شتبه بتنفيذ تفجريات بو�سطن ،ر�شّ حت جهات معينة ا�ستخدام
«طائرات التحكم عن بعد» ،بل اعتمادها يف حل «امل�شكالت الأمنية» ،مبا فيها مالحقة
املهرّبني ،واملت�سلّلني عرب احل��دود ،واملهوو�سني بالقتل الع�شوائي ،وبهذا يتعر�ض
امل��واط��ن الأم�يرك��ي للم�صري نف�سه ال��ذي ي��واج�ه��ه «الآم �ن��ون» يف ال�ب�ل��دان املتهمة
بـ«ت�صدير الإرهاب» ،حيث يقتل النا�س بدم بارد بال م�سوّغات �أخالقية �أو قانونية.
يف ظ��ل النهج ال��ذي متار�سه ال��دول��ة البولي�سية على �صعيد ت�ضخيم املخاطر،
والتحري�ض �ضد �أقلية بعينها ،وت�ضليل الر�أي العام حول دوافع احلرب احلقيقية،
قد يتحوّل �أبناء اجلاليات العربية والإ�سالمية ،يف �أي حلظة� ،إىل «رهائن» بعيداً
عن �أوطانهم الأ�صلية� ،أو «كب�ش حمرقة» المت�صا�ص نقمة املواطنني على �أو�ضاعهم
امل�ت�ر ّدي��ة ع�ل��ى �صعيد ن�شر �أج ��واء ال�ت�خ��وي��ف الأم �ن��ي ،وف��ر���ض �سيا�سات التق�شف
االقت�صادي ،يف ظروف دولية ت�سودها خماطر احلرب ال�شاملة.
ولكن فئات وا�سعة من املواطنني العاديني بد�أوا يرف�ضون مقاي�ضة احلقوق املدنية
بالأمن ،لإدراكهم �أنهم وحدهم يتحملون تبعات ما يجري من تفجريات مفربكة ،ال
غاية منها �سوى التحري�ض وخلق الذرائع حلروب ،ترعاها وتقودها نخبة قليلة من
ال�سيا�سيني والع�سكريني ،املرتهنني لإرادة احلركة ال�صهيونية العاملية.
لقد و�صل احلد ببع�ض املثقفني �إىل تعليل تدهور الواليات املتحدة ،وغريها من
الدول الغربية ،بكونها حتولت �إىل «م�ستعمرات �إ�سرائيلية» ،نظراً لتحكم الدوائر
ال�صهيونية بقراراتها ال�سيادية ،و�صياغة منط حياتها ،على ه��دي التلمود الذي
يعترب «الآخرين» خملوقات �أدنى م�ستوى� ،إىل درجة �إباحة ا�ستعبادهم ،وك�سر �إرادتهم
يف احلياة الكرمية ،ويف احلرية ،والرفاه ،وهذا الواقع �إمنا يفر�ض على �شعوب العامل
�أن توحّ د ق�ضاياها ،وتعمل على جبهة واح��دة للدفاع عن كرامة الإن���س��ان ،ون�شر
ال�سالم يف �أرجاء املعمورة.

املتحدة ،ومتلك هذه املنظمة اليوم ،وبف�ضل ما نهبته
من ال�ع��راق� ،أ�سطو ًال خا�صاً من ع�شرين ط��ائ��رة ،مبا
فيها طائرات هيلكوبرت هجومية ،وفرقة من مناطيد
الر�صد ال�صغرية ،وتبلغ م�ساحة مقرها �سبعة �آالف
ف��دان (يف مويول يف كارولينا ال�شمالية) ،وه��و �أو�سع
من�ش�أة ع�سكرية خا�صة يف ال�ع��امل ،وق��د ح�صلت على
ع�ق��ود ح�ك��وم�ي��ة ب � أ�ك�ثر م��ن خم�سمئة م�ل�ي��ون دوالر،
واليت�ضمن ه��ذا ال��رق��م �صندوق عملياتها «الأ� �س��ود»
ال���س��ري حل�ساب وك��ال��ة اال��س�ت�خ�ب��ارات الأم�يرك�ي��ة� ،أو
حكومات �أجنبية.
ب��اخ�ت���ص��ار� ،إن الإره � ��اب الأم�ي�رك��ي امل �ن��ظّ ��م�� ،س��واء
عرب الدولة �أو ال�شركات الأمنية اخلا�صة ،ظاهرة مل
يعد يقت�صر �إرهابها على ال�شعوب يف العامل ،ويتوقع
املتابعون �أن ميتد ن�شاطها و�إره��اب�ه��ا حتى �إىل داخ��ل
الواليات املتحدة نف�سها.

عدنان حممد العربي

حممود مرع�شلي
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رأي
هنيئـــًا لــولـيد «بـــيــك»
يح ّق للنائب وليد جنبالط �أن ي�ستفيد
من جرعة املعنويات التي ارت�شفها من نائب
وزير اخلارجية الرو�سي ،الذي �أم�ضى يوماً
كام ًال يف املختارة وق��ال بعد القيلولة� :إن
رو��س�ي��ا حري�صة على ال�ع�لاق��ة التاريخية
م��ع دارة امل �خ �ت��ارة وم ��ع ع��ائ�ل��ة ج�ن�ب�لاط،
ح�ت��ى ول��و �أن ال�ت��اري��خ ق��د ت�غ�ير ،ومل يبق
من �شيوعية يف رو�سيا �إال بقدر ما بقي من
ا�شرتاكية يف زوايا املختارة ،وع�صراملبادىء
ال�شيوعية ولىّ من رو�سيا مع رحيل االحتاد
ال�سوفياتي ،وزمن القيم اال�شرتاكية �أي�ضاً
ولىّ مع رحيل املعلم كمال جنبالط.
ن�ست�أذن وليد بك بكلمة للتاريخ ونقول:
ت��اري��خ لبنان �سي�سجّ ل ظ��اه��رة مل يعهدها
تاريخ اجلبل وال تاريخ املختارة ،عن قطّ اف
ف��ر���ص مل ت�ع��رف �أغ ��رب م�ن��ه ك��ل م��دار���س
امل �ب��ادىء ال��دي�ن�ي��ة والإن���س��ان�ي��ة والوطنية
وال�سيا�سية واحلزبية..
درزي وليد جنبالط �ساعة يحتاج �إىل �ش ّد الع�صب ..ا�شرتاكي
هو ،لي�س على نف�سه وال على �أمالكه ..وطنيّ هو يف كل ا�ستدارة
يراها منا�سبة له �شخ�صياً ..مذ ورث قيادة احلركة الوطنية قاد
الآخرين عرب «حربائية» حتالفات وارتهانات ورهانات ،تربرها
رادارات ��ه الالقطة لكل عمالة واف��دة ،بحيث يحت�ضن بغمرة
واحدة الأمريكي والفرن�سي والرتكي والقطري والرو�سي مع
كل تناق�ضاتهم ،ودائماً هو «بي�ضة القبان»..
ح��رب اجل�ب��ل اعتربها �أم����س وطنية ،وخ�صو�صية «جبله»
وطنية ،وعملية ذبح امل�سيحيني وتهجريهم وطنية ،وم�ص دم
املهجر امل�سيحي واملقيم ال��درزي على م��دى رب��ع ق��رن وطنية،
وو� �ص��ف ��ش��رك��اء ال��وط��ن ب��اجل�ن����س ال�ع��اط��ل وط�ن�ي��ة ،ونعتهم
بالذئاب قمة يف ال�شعور الوطني والأخالق الوطنية!
نربر لوليد جنبالط خوفه من «الذئاب» امل�سيحيني ،طاملا
اجلبل جبله ،وكل ال�شوف وعاليه امتداد حلديقة ق�صره.
زرع كلمة «خ�صو�صية اجلبل» يف �أذه��ان املقيمني الراغبني
بالأمان ،ومل ي�ستطع �سواه من القيادات الدرزية ا�ستغاللها،
وزرع�ه��ا يف �أذه��ان العائدين لـ«يقعدوا عاقلني» ،وال مكان يف
عرينه لنواب م�سيحيني من فئة «الذئاب» ،وممنوع ملن مي�شي
على �أر�ض ال�شوف وعاليه �أن يكون �أكرث من حمل ،وممنوع ملن
يحلّق يف �سماء اجلبل �أن يكون �أكرب من ع�صفور دوري.
هنيئاً لوليد جنبالط قطف الفر�ص ،ويف كل املوا�سم ،هنيئاً
له �أن يبقى «بي�ضة قبّان» يف وطن يديره من لي�س لديه قبّان
وال باقي ل��وازم القبان ،وهنيئاً له هذه الكاريزما التي ترعب
الدولة؛ من بعبدا �إىل عني التينة وو�صو ًال �إىل كل من ي�صل
�إىل ال�سراي ..هو ال��ذي م�زّق العلم اللبناين ،وخا�ض معركة

�أراد امل�سافر ،وه��و ي��ودّع ال�ضيعة� ،أن يتقفّى خطوات
من رحلوا منها ،كي ي�ستك�شف كيف ا�ستقروا يف املدينة
ال��وا� �س �ع��ة ،و�أي � ��ن ،ويف ذاك��رت��ه � �ص��ورة احل ��ي ،يف �إح ��دى
ال���ض��واح��ي ،ح�ي��ث �أم���ض��ى مقتبل ال�ع�م��ر ،قبيل انتهاء
رحلته الأوىل يف عامل ال�شتات ،مل يختلف احلي �آن��ذاك
عن الريف مب�ساكنه املتباعدة ،وخ�ضرة حقوله ،و�أحراجه
الأليفة ،وال بالنهر يجري كال�سيل من �أع��ايل اجلبال،
لي�صب يف البحر ،على مرمى حجر من �شرفة املنزل.
«ال �شكّ �أن ال�صورة قد انقلبت �إىل �ضدها منذ زمن
بعيد» ،حدّث امل�سافر نف�سه« ،ولكن �أرجو �أن ال ي�صدمني
ما لي�س باحل�سبان» ،و�صل �إىل ه�ضبة تطل من الأعلى
على م�شارف املدينة ،وك��ان��ت ال��ر�ؤي��ة �إىل الأ��س�ف��ل ،رغم
زرق ��ة ال���س�م��اء ال���ص��اف�ي��ة ،حم�ج��وب��ة ب�سحائب ال � َغ�ْبةرْ ة،
وال��دخ��ان ال��رم��ادي ،وك��ان يف جعبة امل�سافر قناع يغطي

«االفتراء» ..كتاب تحت الطبع
وقراءة تحت الشمس

«العلمني» مع «حركة �أمل» ،ومل تف�سد املعركة يف الود ق�ضية!
هنيئاً ل��ه �سلطته على الرئي�س ب��ري ،ال��ذي بعد �أخ��ذ ورد،
وتعديالت �أجراها وليد بك على طرح القانون املختلط� ،أعلن
بعد ا�ستقباله مبعوث البيك (وائل �أبو فاعور) �سحب طرحه
م��ن ال �ت��داول ،لأن ول�ي��د جنبالط مل ي��واف��ق عليه ،وطم�أننا
�أب��و ف��اع��ور ب ��أن اخل�لاف على ق��ان��ون االنتخاب ل��ن ي� ؤ�ث��ر على
احلميمية ب�ين ب��ري وج�ن�ب�لاط ..ج�ن�ب�لاط ال��ذي ي�ن��ام على
�صاحب وي�ستفيق على �آخ��ر ،ثابت فقط على الرئي�س ب��ري،
الذي يعترب هذه العالقة من الثوابت� ،سواء كان جنبالط مع
� 8أو � 14أو م�ستلقياً على فرا�ش الو�سطية ،رمبا لأن العالقة
قدمية بني الرجلني..
هنيئاً لوليد جنبالط وطن على قيا�سه ،يعاقب الآخرين
وي�ضع فيتو على �أوادم «الذئاب» يف الوزارات التي انت�شلوها من
م�ستنقع النتانة ،وجعلوها نظيفة و�سيادية ،وذنبهم الوحيد
�أنهم يطالبون بقانون يبقيهم يف وطنهم �أ�سياداً خارج عبودية
جنبالط �أو �سواه.
هنيئاً لوليد جنبالط دولة ا�ستفاق فيها «التفتي�ش املركزي»
من م��وت �سريري منذ الت�سعينات ،ليفت�ش عن �أ�سباب عطل
يف مولدات باخرة ،لأن الباخرة ا�ستقدمها «ذئ��ب من اجلن�س
العاطل».
هنيئاً لوليد جنبالط دول��ة على �شاكلته ،يف وط��ن ي�شرف
ع�ل��ى ت�شكيل حكومته وق��ان��ون ان�ت�خ��اب��ات��ه ،ال�ق��ات��ل وال���س��ارق
وامل��زور ،وهنيئاً له حربه امل�ستمرة على «الذئاب �أبناء اجلن�س
العاطل» ،بدعم وا�ضح ممن لي�س قادراً �سوى على خالته ،وعلى
«�أبناء اجلن�س العاطل».

�أمني �أبو را�شد

به مداخل الأنفا�س ،ولكنه �أحجم عن ارتدائه خمافة �أن
ي�سخر منه الف�ضوليون� ،أو يح�سبون �أن به مر�ضاً ُمعْدياً،
فين�صرفوا عنه.
َو ِل َج امل�سافر املدينة من باب �أزقتها ال�ضيقة ،ومل يكن
له يف ذلك خيارات عديدة ،وكان ي�سري على قدميه ،ومل
ي�سلك ال�شوارع املعبّدة ،وكانت «الع�شوائيات» تلتفّ حول
امل�ك��ان ،ك��اخل��امت يف الإ��ص�ب��ع ،وح�ين م � ّر يف و��س��ط احل��يّ ،
وج��د فيه ��س��وق�اً تكتظ على جنباته امل �ح��ا ّل ال�صغرية،
وتبيع احلاجيّات من كل �صنف ولون ،والحظ املتب�ضّ عني
يتزاحمون على ال���ش��راء ،كمن ي�سعى الغتنام الفر�صة
الأخرية..
ورغ ��م �ضيق ال��زق��اق ،ك��ان��ت «ع��رب��ات اجل� �رّ» ت�صطف
على اجلانبني ،وتعلوها �أنواع الفاكهة واخل�ضار ،و�أيادي
الزبائن تعبث فيها النتقاء «احلبات» ال�سوية ،و�ضجيج

«االفت���راء» في كتاب اإلبراء ..كتاب قيد الطبع حاليًا ،في رد من «تيار
المستقبل» على كتاب «اإلبراء المستحيل» ،الذي نشره «التيار الوطني
الحر» ،وباألرقام ،حول االرتكابات والس���رقات وهدر المال العام ،وسائر
المخالفات المالية التي ضبطتها لجنة المال والموازنة ُالنيابية ،برئاسة
وهمة النائب إبراهيم كنعان ،وتم توثيقها في كتاب أنزل إلى األسواق
بسعر رمزي ،ليكون بمتناول المواطن اللبناني ،بعد أن استنفد «التيار
الوس���ائل ،عبر االس���تجوابات واألسئلة
الوطني الحر» دون جدوى كافة
ً
الموجهة للحكومات «الحريرية» ،وصوال إلى طلب شركة تدقيق دولية
محايدة لمراجعة حسابات وموازنات وميزانيات ،وأوامر صرف السلفات
غير المس���ددة وفق فواتير ومس���تندات تثبت وجهة صرفها ،إضافة
إلى فقدان أوامر صرف من التسلسل الرقمي ،وضياع أكثر من  14مليار
دوالر من خزينة الدولة ،خالل األعوام من  1993وحتى العام  ،2003في
الس���نيورة والحريري ووزراء المال فيها ،بدءًا من السنيور،
ظل حكومات
ً
مرورًا باألزعور ،ووصوال إلى الوزيرة الحس���ن ،التي أحسنت تنفيذ أوامر
معلميها ،وصفرت األرقام ..وعلى الدنيا السالم!
كت���اب «االفتراء» في كتاب اإلبراء معظ���م اللبنانيين لن يكونوا من
قرائه ،ألنه مجرد رد من متهمين ضالعين بأقذر عملية سطو على المال
العام عرفها لبنان ،وألنه س���يتضمن أرقامًا َّ
مزورة تخفي حقائق األمور
التي كشف عنها «اإلبراء المستحيل» بالوثائق واألرقام ،هذا من جهة،
ومن جهة أخرى ،ألنه من الس���هل على أي لص عادي أن يعمد إلى محو
بصماته بعد إنجاز أي عملية سطو.
ف���ي أي حال ،ال حاجة لكت���اب وكتاب مضاد ما دام العماد ميش���ال
عون ،الذي تحدى المرتكبين عدة مرات إلحضار ش���ركة تدقيق دولية
محايدة ،دعا ويدعو كل يوم جماعة «االفتراء» إلى مالقاته في المحاكم
المختصة ،فإذا كان ميش���ال عون مخطئًا ،فلتحكم عليه العدالة بجرم
القدح والذم ،وإذا كان على حق وهو حكمًا على حق ،فلن نطالب القضاء
العاج���ز بمحاكمتهم حاليًا ،بل ليحاكمهم الش���عب عب���ر الصناديق
االنتخابية.
لفتن���ي في كتاب «اإلبراء المس���تحيل» أنه تن���اول فقط اإلرتكابات
المالي���ة ،كونها من اختصاص لجنة الم���ال والموازنة ،لكن المخالفات
اإلداري���ة التي تؤدي إلى جرائم مالية ل���م يتطرق إليها الكتاب ،وربما
نكون بحاجة إلى كتاب في هذا الشأن.
«االفتراء» في كتاب اإلبراء جل���دوه بلون زرقتكم ،ووزعوه مجانًا على
إشارات المرور ،تمامًا كاألوراق الدعائية التي يتسلمها المواطن محرجًا
ويرميها ،ألن ال قيمة لكتابكم وال ألرقامكم ،بما أنكم بكبسة زر مسحتم
عن أجهزة وزارة المالية عش���ر س���نوات من السرقة المنظمة لمليارات
ً
استغباء للشعب اللبناني ،والخطابة بالعفة..
الدوالرات ،وكفاكم
س���نكتفي بهذا القدر ،عس���ى ه���ذه المقالة تك���ون مقدمة تليق
بكتابكم المرتقب ،وحاولنا قدر اإلمكان أن نهذبها ،ليس احترامًا لكم
وال لتاريخكم ،بل احترامًا منا لقارئ كريم ومواطن شريف وواع ،ونترك
له الحكم عبر مقارنة «اإلبراء» مع «االفتراء» ،ونرضى بحكمه..

حراجهم املت�شنّج حول الأ�سعار يكاد يفتق الآذان ،وتنعدم
فيه ك��ل �إ� �ش��ارات ال �ت��ودد وامل���س��احم��ة ،و��س�ي��ارات الأج ��رة،
و«الفانات» ،بهياكلها املتداعية ،ت�شق طريقها ،بفظاظة
وقلة اك�تراث ،الخ�تراق اجلمع ،فتكاد عجالتها تدو�س
عباءات الن�سوة املتدلية �إىل الأر�ض� ،أو ت�صطدم بالأطفال
املم�سكني بها ،من خلفهن ،بتن ّب ٍه وحذر.
مل يعد يبحث ع��ن �أ��س�ب��اب «ه �ج��رة» ال�ن��ا���س �إىل هذا
«املنفى» املال�صق لرحابة الوطن ،فقد اكتفى امل�سافر مبا
حدّثه فيه م�ضيفه البقّال ..ولكن اجتاحته رغبة جارفة
ب�أن يقف بني �سكان احليّ «خطيباً واعظاً» ،وكاد ي�ؤنّبهم
ب�أعلى �صوته كيف �صاغوا منط عي�شهم املهني ،كارهاً فيه
�سحنة الأم��زج��ة املم�سوخة ،وب�صمة الفقر «الطوعي»،
و«خرب�شات» اللون الفاقع على ج��دران الأك��واخ ،وزحمة
الأزقة املوبوءة.

�أمني يو�سف

و��ص��ف ال�شيخ اجل�ل�ي��ل ه��ذا امل�شهد امل��ري��ع ،مبيّناً
كيف تلتب�س الأم��ور على كثري من النا�س ،فال يجوز
حتميلهم وح��ده��م ع��بء م��ا و��ص�ل��وا �إل �ي��ه م��ن ب� ؤ����س
و��ض�ي��اع ،وق��ال يف عظته« :يعجز البع�ض ع��ن متييز
االن �ح �ط��اط م ��ن االزده� � � ��ار ،وي � ؤ�م �ن ��ون ب � ��أن م�ق��ول��ة
«احلركة جتلب الربكة» ت�صّ ح يف كل احلاالت ،فرتاهم
يرتاك�ضون يف م�ساحات يحيط بها ال�سراب والعدم من
كل اجلهات ،وما �ضجيجهم �إ ّال �شهقة الطري املذبوح».
جل��م امل���س��اف��ر ج �م��وح رغ �ب��ات��ه ومل ي�ن�ط��ق بكلمة،
م�ستعيناً بو�صايا ال�شيخ ،و��ص�وّب وجهته نحو و�سط
املدينة ال�شا�سع ،كي ي�ستطلع ما ح ّل ب�أ�سواقها الأ�صيلة،
وي �ت �ع �رّف �إىل ب��دائ�ل�ه��ا م��ن «م�ب��اه��ر احل ��داث ��ة» ،وق��د
خَ برِ ها من قبل يف غربته ،فلم ي َر فيها �سوى مواكب
الوداع الأخري.
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اقتصاد

الحرب الرقمية تطال
المدنيين واقتصادهم
أدى االرتباط الوثيق والمتزايد اليوم بين البشر
والتكنولوجيا ،إلى نشوء ساحة جديدة للصراع والقتال ،لم
تكن موجودة في الماضي ،أال وهي ساحة الحرب اإللكترونية،
جراء ذلك ،يتساءل الخبراء :بما أن أنواعًا أخرى جديدة من
األسلحة قادت إلى قواعد جديدة للحرب ،فلماذا ال يكون
هناك أيضًا قواعد جديدة لحرب الفضاء اإللكتروني؟ ولماذا
ال يتم ابتكار قاعدات أو أنواع جديدة من الدروع لحماية
االقتصاد وقطاع االتصاالت من هكذا هجمات؟
اليوم� ،أ�صبح من ال��وارد جداً �أن ت��ؤدي �أي هجمات الكثري من املرافق احلياتية كمحطات الكهرباء واملياه
�سيبيربية من قبل دولة على دولة �أخ��رى� ،إىل الت�أثري والنقل واالت�صاالت وامل�صارف ،كما الأعمال وامل�ؤ�س�سات
على املدنيني واقت�صادهم و�أعمالهم مبا�شرة ،فقد �ساهم ال�ف��ردي��ة وال�ت�ج��اري��ة ب��ال�ع��امل ال��رق�م��ي ،ج�ع��ل م��ن ه��ذا
التطور العلمي والتكنولوجي الذي �شهده العامل �أخرياً ال�ع��امل االف�ترا��ض��ي مكاناً ميكن �أن تخا�ض فيه �أي�ضاً
يف �إح��داث طفرة غري م�سبوقة ،جعلت املجتمعات حول ال�صراعات ،و�أن يخ�سر فيه املدنيون مادياً ومعنوياً ،ففي
العامل �أك�ثر ارتباطاً من �أي وقت م�ضى بالتكنولوجيا امل�ستقبل القريب ،قد تكون هجمة من�سقة على �شبكة
وو�سائلها ..و�إذا ك��ان ه��ذا االرت�ب��اط ق��د �أدى �إىل ب��روز الإنرتنت �سبباً يف تدمري وا�سع النطاق ،يطال جمتمعاً
�أ��ش�ك��ال ج��دي��دة م��ن التوا�صل وال�ت�ق��ارب ب�ين �أ�شخا�ص مرتبطاً ب�شكل وثيق ب�شبكات املعلوماتية ،مما قد ي�ؤدي
متباعدين جغرافياً� ،إال �أنه �أدى �أي�ضاً �إىل جعل احلياة �إىل تدمري للمن�ش�آت كالذي ت�سببه الأ�سلحة التقليدية.
اليومية للكثريين و�أعمالهم مرتبطة ب�شكل وثيق بهذه
تداعيات احلرب
التكنولوجيا ،بل وخا�ضعة لقوانينها ،يت�أثرون بها وب�أي
�صراع يدور فيها ،من �أجل ذلك ،تن�شط الدعوات اليوم
الن�ترن��ت
حتى الآن ،ك��ان��ت الهجمات على �شبكة إ
�إىل �ضرورة و�ضع قانون �إن�ساين دويل ي�ضبط احلرب
الإلكرتونية حلماية املدنيني من تداعياتها ،متاماً كما ال �ت��ي ت�ب�رز ت�غ�ط�ي�ت�ه��ا يف و� �س��ائ��ل الإع �ل ��ام ،ت�ت�م�ث��ل يف
يوجد هناك قانون للحروب التقليدية ،وعلى وجوب اعتداءات على مواقع �إلكرتونية معينة ،بهدف تدمريها
ابتكار درع جديد حلماية االقت�صاد والقطاعات التجارية �أو �شلها لفرتة معينة ،وتتنوع �أ�سباب هذه الهجمات بني
ال�سيا�سي واالق�ت���ص��ادي ،و�أح�ي��ان�اً الديني وغ�يره��ا� ،إال
والإنتاجية املرتبطة بالإنرتنت من هجمات م�شابهة.
�إذن� ،أ�صبح الف�ضاء الإل �ك�تروين �ساحة توا�صل� ،أن نوعاً جديداً من احل��روب ب��د�أ الباحثون واملراقبون
لكنه �أي���ض�اً حت��ول ��س��اح��ة ��ص��راع ب�ين ال ��دول وارت�ب��اط ك�م��ا ال �ق��ان��ون �ي��ون وامل�ت�خ���ص���ص��ون يف جم ��ال اجل��رمي��ة

يفرق ب�شكل وا�ضح بني �أهداف مدنية و�أهداف ع�سكرية،
وهي نقطة �أ�سا�سية يقوم عليها قانون احلرب واملعاهدات
الدولية ،بالإ�ضافة �إىل مبد�أ التنا�سب بني الفعل ورد
الفعل ،فاال�ستخدام الوا�سع لربامج ت�شغيل مت�شابهة
من قبل الع�سكريني واملدنيني ،قد يجعل �أي هجوم على
هدف ع�سكري ينقل ب�شكل �أو ب�آخر �إىل �شبكات مدنية
في�ؤذيها ،كما �أن قانون احلرب التقليدية ال ي�سمح مث ًال
ب ��أن ت�ستخدم قذيفة مدفعية لقتل �إن�سان وه��و ما قد
يبدو غام�ضاً عند حم��اول��ة تقييم الهجمات احلربية
ع�ل��ى ال���ش�ب�ك��ة و�آل �ي ��ات ال ��رد ع�ل�ي�ه��ا ،ال �ق��واع��د ال�ع��امل�ي��ة
ال�ي��وم تقيد ا�ستخدام الأ�سلحة ال�ن��ووي��ة والكيميائية
والبيولوجية ،وت�ساعد �أي�ضاً يف حماية املدنيني و�أ�سرى
احلرب ،وقواعد احلرب احلالية مبوجب اتفاقات جنيف
الح �م��ر ،ق��د تغطي بع�ض
الإلكرتونية يتنبهون له ،وهو املتمثل مبا يعرف باحلرب واللجنة ال��دول�ي��ة لل�صليب أ
الل�ك�ترون�ي��ة ،لكن لي�س كلها ،والأمم
الرقمية �أو الإل�ك�ترون�ي��ة ،وه��ذا التعبري يغطي ج��زءاً ج��وان��ب احل��رب إ
�صغرياً من كل �أن��واع الهجمات التي ممكن �أن ت�شهدها املتحدة والهيئات الدولية بحاجة �إىل جعل مثل هذه
ال�شبكة العنكبوتية ،ويرتبط ب�شكل كبري باجلهة التي القواعد وا�ضحة.
تقوم به ،كما بالأهداف التي ت�ضعها ن�صب �أعينها� ،أي �أن
املدنيني لن يكونوا مبن�أى عن هذه احلرب.
�إعالن حرب
وهناك الكثري من الطرق التي ميكن من خاللها
تنفيذ الهجمات الرقمية ،منها الهجمات املبا�شرة من
�إىل ذل��ك ،ف ��إن ال�سمة الأ��س��ا��س�ي��ة ال�ت��ي متيز �أي
خ�لال التدمري الفيزيائي لأج�ه��زة اخل�صم� ،أو نقاط ه�ج��وم على �شبكة إ
الن�ترن��ت ،ع��ادة ،ه��ي ع��دم الك�شف
االت�صاالت الهامة �ضمن �شبكاته ،وهنالك �أي�ضاً �سرقة عن هوية من يقوم به� ،أو م�صدر الدولة التي انطلق
امل �ع �ل��وم��ات م��ن �أج �ه��زة اخل �� �ص��م ،مم��ا مي�ك��ن اجل�ه��ات منها� ،إال يف ح��االت قليلة ،ف��ال�ق��ان��ون ال ��دويل ي�سمح
ال�صديقة من اتخاذ ق��رارات �أف�ضل يف املعركة� ،إ�ضافة ل��دول��ة م��ا ب��ال��رد على �أي هجوم تقوم ب��ه دول��ة �أخ��رى
�إىل تخريب قواعد بيانات اخل�صم والتالعب بها جلعل عليها ،وبالتايل ،ف��إن �أي اعتداء عرب �شبكة الإنرتنت
اخل���ص��م يخطئ يف ات�خ��اذ ال �ق ��رارات ،وب��ال�ط�ب��ع هناك ميكن اعتباره غري قانوين ،ما مل يكن رداً دفاعياً على
ا�ستخدام الفريو�سات و�أ�ساليب رقمية ،مثل هجمات اعتداء �سابق ،ولكن يف حال ح�صول هجوم عرب ال�شبكة
احلرمان من اخلدمات لإخ�ضاع مواقع اخل�صم ،مما قد يكون من ال�صعب �أحياناً �إثبات م�س�ؤولية جهة ما
ي ��ؤدي �إىل التقليل م��ن م�ق��درة اخل�صم على االت�صال عنه ،كذلك قد يكون من ال�صعب معرفة ما �إذا كان
و�إب �ط ��اء ق��درت��ه ع�ل��ى ات �خ��اذ ال �ق ��رار ،وت �ت �ن��وع �أ��ش�ك��ال هجوم ما قد مت من قبل طرف ر�سمي �أو من قبل فرد
الهجمات التي ت�شهدها �شبكه االنرتنت وال�شبكات �أو ال عالقة له باحلكومة ،ويف كل احل��االت ،ف��إن تقدير
املواقع املرتبطة بها وميكن �أن تتدرج من جمرد هجوم خطورة �أي هجوم على ال�شبكة املعلوماتية ،يكون فيه
على موقع �إلكرتوين واحد لتخريبه لأ�سباب فردية ،ما الكثري من ال�شخ�صانية ،فهجوم على �شبكة يف دولة ما،
يبقي ال�ضرر حم�صوراً يف الزمان واملكان و�صو ًال �إىل قد تعتربه هذه الدولة �إعالناً للحرب من قبل دولة
الهجوم على �شبكات حيوية ل��دول��ة م��ا بهدف �إح��داث �أخرى ،ي�ستدعي رداً ع�سكرياً ،يف حني قد تكتفي دولة
ت��دم�ير ط��وي��ل الأج ��ل ،م��ا ينقل معركة م��ا دائ��رة على �أخرى باعتباره جزءاً من �أزمة �سيا�سية وحتل تداعياته
�أر�ض الواقع �إىل الف�ضاء الإلكرتوين.
بالطرق الديبلوما�سية.
ك��ل ه��ذه املعطيات جتعل �إمكانية �ضبط الو�ضع
حروب نظيفة
القانوين للحروب الرقمية �أم ��راً يحتاج للكثري من
الط� ��راف املعنية� ،أي ال ��دول ،قبل
النقا�ش م��ن قبل أ
كثرياً ما يتم تو�صيف احلروب الرقمية على �أنها الو�صول �إىل و�ضع اتفاقيات حتكم ال�صراع يف الف�ضاء
حروب نظيفة ،لأنها ال ت��ؤدي �إىل �إراق��ة الدماء ب�شكل الإلكرتوين.
مبا�شر ،غري �أن هذا التو�صيف قد ال يكون دقيقاً �إذا
ق��د ال ن�ك��ون يف م��واج�ه��ة خ�ط��ر اق�ت���ص��ادي داه��م
م��ا ن�ظ��رن��ا بتمعن �إىل اح �ت �م��االت الأذى ال�ت��ي ميكن كخطر ال�سالح النووي �أو الكيميائي ي�ستدعي حتركاً
حلرب رقمية �أن ت�سببها لدولة ما و�شعبها ،وعلى املدى دولياً �سريعاً لو�ضع اتفاقيات حتكم ا�ستخدامه ،وقد
الطويل ال �سيما اقت�صادياً.
يبدو ال�ك�لام ع��ن ال�سالح الرقمي �ضرباً م��ن اخليال
وي �ن ��اق �� ��ش ال �ك �ث�ي�ر م� ��ن اخل � �ب� ��راء ال �ق��ان��ون �ي�ي�ن وبعيداً عن واق��ع و�أول��وي��ة الكثريين ،ال �سيما يف دول
والدبلوما�سيني وال �ق��ادة الع�سكريني يف جميع �أن�ح��اء العامل الثالث ،التي مل ت�صل بعد �إىل حالة من االرتباط
العامل اليوم ،كيفية تو�سيع قانون احلرب �إىل الف�ضاء الوثيق ب�شبكات املعلومات كحال ال��دول املتقدمة� ،إال
الإل�ك�تروين ،وم��ا �إذا ك��ان من املمكن تطبيق املعاهدات �أن الت�سارع املطرد يف التطورات على م�ستوى تقنيات
واالت�ف��اق�ي��ات القائمة على ه��ذه ال�ساحة اجل��دي��دة من االت�صال� ،سي�ضع قريباً ال�سالح الرقمي على خارطة
�ساحات احلروب ،ولعل النقطة الأهم التي ي�شدد عليها �أول��وي��ات ال��دول ،جلهة البحث عن �سبل ل�سن قوانني
اخل�ب�راء ال �ي��وم ،يف م��ا يتعلق ب�ه��ذا ال�ن��وع م��ن احل��روب حتكمه ،وحتدد �أخالقيات ا�ستخدامه حلماية املدنيني
و�آليات �ضبطها ،هي �أن القانون الدويل غري وا�ضح يف ما بالدرجة الأوىل.
يخ�ص كيفية ا�ستخدام الدول لل�سالح الرقمي خالل �أي
نزاع ،كما ي�صعب على من يطلق حرباً من هذا النوع �أن
هنا مرت�ضى
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ثقافة
لغتنا العربية بين الماضي العريق ..والواقع المأمول ()2/1
د .صابر عبدالدايم يونس  /عميد كلية اللغة العربية بالزقازيق  -جامعة األزهر

تُع ّد لغتنا العربية من �أق��دم اللغات يف العامل..
وه��ي اللغة الوحيدة التي ا�ستمرت منذ �أن ا�ستقرت
ب�ك��ل م�ق��وم��ات�ه��ا يف اجل��زي��رة ال�ع��رب�ي��ة ،وق��د حفظها
اهلل ��س�ب�ح��ان��ه ب �ن��زول ال� �ق ��ر�آن ال �ك ��رمي ،ح�ي��ث �أُن� ��زل
بل�سان ع��رب��ي م�ب�ين ،وك��ل م��ا �أن�ت�ج��ه ال�ع�ق��ل العربي
والإ� �س�ل�ام��ي يف ع���ص��ور ازده� ��ار احل �� �ض��ارة ال�ع��رب�ي��ة،
ك��ان بالل�سان العربي الناطق واملعرب عن فكر الأم��ة
وتراثها وعلومها التجريبية والفل�سفية ،والت�شريعية
والأدبية ..و�أ�صبحت لغة عاملية يفتخر بها كل من �أراد
�أن يتعرف على ح�ضارة العرب وامل�سلمني ،ولكنها يف
ظل هذا املا�ضي العريق ..يُخ�شى عليها من امل�ستقبل
الغريق ،واحلا�ضر القلق الذي يهدد وجودها ..يف ظل
التطورات والتقنيات احلديثة التي تتجدد دائماً ..وال
بد للغة العربية من مواكبة التطور العاملي حتى ال
ت�صبح �أثراً بعد عني.
• وعن �أهمية اللغة العربية يف �ضوء البعد الديني
والبعد احل���ض��اري ل�ل�أم��ة الإ��س�لام�ي��ة ،ت��رد ن�صو�ص
كثرية ،حيث روي عن �أب��ي هريرة ر�ضي اهلل عنه �أنه
ق��ال« :م��ن تكلم العربية فهو ع��رب��ي ،وم��ن �أدرك له
اثنان يف الإ�سالم فهو عربي».
وروي �أن ر�سول اهلل عليه ال�صالة وال�سالم �صعد
املنرب ،فحمد اهلل ،و�أثنى عليه ،ثم قال�« :أما بعد..
�أيها النا�س ..ف�إن الرب رب واحد ،والأب �أب واحد،
والدين دين واح��د ،و�إن العربية لي�ست لأحدكم ب�أب
وال �أم� ،إمنا هي ل�سان ،فمن تكلم العربية فهو عربي».
• ويف ك �ت��اب «امل ��زه ��ر يف ع �ل��وم ال �ل �غ��ة و�أن ��واع �ه ��ا»
لل�سيوطي ،يرد قول عبد اهلل بن عبا�س ،الذي ي�شري
�إىل قِدم اللغة العربية ،وهو قول يعوزه الدليل ،حيث
يقول« :كان كالم �آدم عليه ال�سالم بالعربية فلما �أكل
من ال�شجرة �أُن�سي العربية وتكلم بال�سريانية ،فلما
تاب اهلل عليه ردت عليه العربية».
• وي�ق��ول الزخم�شري يف ك�ت��اب «املف�صل يف �صنعة
الإعراب» :ولعل الذين يغ�ضون من العربية ،وي�ضعون
من مقدارها ،ويريدون �أن يخف�ضوا ما رفع اهلل من

منارها ،ال يبعدون عن ال�شعوبية منابذة للحق الأبلج،
وزيغاً عن �سواء املنهج.
وق��ال عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه« :تعلموا
العربية ،ف�إنها من دينكم».
ويف �سياق بحث ق�ضية «لغتنا العربية بني املا�ضي
العريق واحلا�ضر الغريق� ،س�ألقي ال�ضوء على املحاور
الآتية:
�أوالً :الثقافة العربية �أ�سبق من ثقافة اليونان
والعربيني:
ي�ق��ول ال�ع�ق��اد :ه��ذه حقيقة م��ن ح�ق��ائ��ق ال�ت��اري��خ
ال �ث��اب��ت ال ��ذي ال ي�ح�ت��اج �إىل ع �ن��اء ط��وي��ل يف �إث �ب��ات��ه،
ولكنها على ذلك حقيقة غريبة تقع عند الكثريين من
الأوروبيني وال�شرقيني ،بل عند بع�ض العرب املحدثني،
م��وق��ع امل�ف��اج��أة ال�ت��ي ال ت��زول بغري امل��راج�ع��ة والبحث
امل�ستفي�ض ،ومن الرباهني على �صدق هذه احلقيقة:
�أ -الأبجدية اليونانية عربية بحروفها ومبعاين
تلك احل��روف و�أ�شكالها ،وه��ي من�سوبة �إىل قدمو�س
الفينيقي ..وهو يف كتاب م�ؤرخهم الأكرب «هريودوت»
�أول من علمهم ال�صناعات ،و�أ�سماء احلروف و�أ�شكالها
ومعانيها �شاهدة بانتقالها من امل�صادر العربية� :سواء
كانت فينيقية �أو �آرامية �أو عربية من اجلنوب.
ب�� -س�ف��ر ال �ت �ك��وي��ن و� �س �ف��ر اخل � ��روج ��ص��ري�ح��ان
يف تعليم ال���ص��احل�ين م��ن ال �ع��رب ل�ك��ل م��ن �إب��راه�ي��م
ومو�سى عليهما ال���س�لام ،ف�إبراهيم تعلم م��ن ملكي
�صادق ،ومو�سى تعلم من يرثون �إمام مدين ،و�شاعت
يف ال�سفرين ر��س��ال��ة «الآب � ��اء» ق�ب��ل �أن ي�ع��رف��وا با�سم
أ
الن�ب�ي��اء ..لأن ال�ع�براي�ين ع��رف��وا كلمة «ال�ن�ب��ي» بعد
و�صولهم �إىل �أر�ض كنعان وات�صالهم ب�أئمة العرب بني
جنوب فل�سطني ،و�شمال احلجاز.
ت� -إن الآرامية كما يقول العقاد  -هي عربية -
تلك الأي��ام يف مواطنها زمن انت�شار اللغة الآرامية،
و�أ�صبحت اللغة الآرامية هي اللغة الدولية يف ذلك
الخ�م�ي��دي��ة
ال �ع �ه��د ،و�أ� �ص �ب �ح��ت ع�ل��ى ع�ه��د ال��دول��ة أ
الفار�سية� ،إحدى اللغات الر�سمية يف االمرباطورية،

ول���س��ان�اً ع��ام �اً يتكلم ب��ال�ت�ج��ار م��ن م�صر �إىل �آ�سيا
ال�صغرى يف الهند ،و�إن الآرام �ي��ة ،قريبة ج��داً من
اللغة العربية بعد تطورها نحو ثالثة �آالف �سنة،
فالثقافة الآرامية عربية يف لغتها ون�ش�أتها ون�سبتها
�إىل عن�صرها ،وكل ما ا�ستفاده العامل من جانبها فهو
من ف�ضل هذه الأمة العربية على الثقافة العاملية.
ث��ان�ي�اً :ال�ل���س��ان ال�ع��رب��ي ،واك�ت�م��ال ج�ه��از النطق
يف الإن�سان� :إذا قي�س الل�سان العربي مبقايي�س علم
الأل�سنة ،فلي�س يف اللغات لغة �أوفى منه ب�شروط اللغة
يف �ألفاظها وقواعدها ،ويحق لنا �أن نعترب �أنها �أوفى
اللغات جميعاً مبقيا�س ب�سيط وا�ضح ال خالف عليه،
وهو مقيا�س جهاز النطق يف الإن�سان.
ف�إن اللغة العربية ت�ستخدم هذا اجلهاز الإن�ساين
ع�ل��ى �أمت ��ه و�أح �� �س �ن��ه ،وال ت�ه�م��ل وظ�ي�ف��ة واح� ��دة من
وظائفه كما يحدث ذلك يف �أكرث الأبجديات اللغوية،
فال التبا�س يف حرف من حروفها بني خمرجني ،وال يف
خمرج من خمارجها بني حرفني ،وقد ت�صححت فيها
احلركات ال�صوتية الثالثة بني الفتح وال�ضم والك�سر.
فم�ضت فيها ف�صاحة النطق على �إبطال الإمالة بني
هذه احلركات و�إخراجها كلها م�ستقيمة مميزة كما ي�شاء
معنى الإف�صاح ،وهو يف جوهرة �إزالة اللب�س يف الأ�صوات
واحلركات ،ومل يحدث لأبجدية �أخرى غري الأبجدية
العربية �أن�ه��ا جربت زم�ن�اً ط��وي�ل ًا يف كتابة اللغات من
كل �أ�سرة ل�سانية ،فلم تقت�صر يف هذه التجربة عن �ش�أن
الخ��رى� ،إذ كتبت بها العربية والفار�سية
الأب�ج��دي��ات أ
والرتكية والأردية ،والإ�سبانية ،وهي تنتمي �إىل الأ�صول
ال�سامية والطورانية ،والهندية واجلرمانية ،وقد وجد
فيها الكاتبون ما ينوب عن احلروف امللتب�سة ،ومل يوجد
يف الأب�ج��دي��ات املختلفة م��ا ي�ن��وب ع��ن ح��روف العربية
ال�صريحة يف خمارجها ،مبا ا�ستوفته من جهاز النطق
الإن�ساين يف كل �آلة من �آالته.
من م�ؤمتر «اللغة العربية ..من
خماطر اجلمود �إىل تداعيات التجديد»

ُ
مـؤتـمر الـسـيدة الــزهــراء :ليكن لبــنان نموذجــًا للتالقــي في زمــن الفـرقــة
اف�ت�ت�ح��ت م��دي��رة م�ك�ت��ب � �ش ��ؤون امل ��ر�أة
املركزي يف حركة �أمل؛ �شهناز مالح ،م�ؤمتر
ال�سيدة الزهراء الثاين «الكمال الإن�ساين»،
الم�ي�ر ق�ب�لان؛ نائب
ب��رع��اي��ة ال�شيخ ع�ب��د أ
رئي�س املجل�س الإ�سالمي ال�شيعي الأعلى،
وب�ح���ض��ور ال�سفري الإي � ��راين يف ل�ب�ن��ان؛ د.
غ�ضنفر ركن �آبادي.
م�ل�اح ال�ت��ي مت� ّن��ت ال�ع�م��ل م��ن �أج ��ل �أن
ي �ك��ون ل�ب�ن��ان ع �ن��وان �اً ل�ل�ت�ف��اع��ل احل���ض��اري
الخ ��ر ،ومن��وذج �اً للتالقي يف زمن
لقبول آ
الفرقة والت�شظي ،دع��ت �إىل ت�شكيل �صورة
ال��وط��ن على ق��واع��د وطنية را��س�خ��ة ،يكون
للمر�أة فيها الدور الأ�سا�سي والفاعل.
ب��دوره ،طالب قبالن بالتحلي ب�أخالق
ال ��زه ��راء «ع�ل�ي�ه��ا ال �� �س�لام» ،وب��ال���س�ير على
م�سلكيتها وم�سريتها وخ�ط��اه��ا ،واالق�ت��داء
بال�صاحلات.
افتتحت احللقة الأوىل للندوة الدكتورة
�سنا احل ��اج ،وك��ان��ت الكلمة الأوىل لرئي�س
مطرانية جبيل وتوابعها امل�ط��ران مي�شال

ع��ون حتت عنوان «التحرر واالن�ق�ي��اد» ،ر�أى
فيها �أن دخ ��ول ال��دي��ان��ات ال�ت��وح�ي��دي��ة �إىل
امليدان الب�شري وج��ذوره التي ال تنتهي من
دون العامل الذي نعي�ش فيه ،و�أن امل�س�ؤولية
الأ� �س��ا� �س �ي��ة م �ل �ق��اة ع �ل��ى ع ��ات ��ق ال��دي��ان��ات
التوحيدية».
امل�ح��ا��ض��رة ال�ث��ان�ي��ة ك��ان��ت حت��ت ع�ن��وان

«االع � �ت� ��دال واال� �س �ت �ق��ام��ة» ق��دم �ه��ا ق��ا��ض��ي
حم�ك�م��ة ب�ع�ب��دا ال���ش��رع�ي��ة؛ ��س�م��اح��ة ال�شيخ
جعفر ك��وث��راين� ،أ�شار فيها �إىل �أن الزهراء
«عليها ال�سالم» مل تتخل عن م�س�ؤولياتها
من �أجل احلق و�ضد الباطل ،و�أظهرت بذلك
�شخ�صية �إن�سانية ق��وي��ة بوعيها ال�سيا�سي
ومعرفتها الدقيقة بالإ�سالم وغاياته.

ب ��دوره ��س� ّل��ط �أم�ي�ن ع��ام ح��رك��ة الأم ��ة؛
ال���ش�ي��خ د .ع �ب��د ال �ن��ا� �ص��ر ج�ب��ري ،ال���ض��وء
على مفهوم «الفطرة وتلويثها» ،م�ؤكداً �أن
الم�يرك�ي��ة عملت
احل��رك��ات ال�صهيونية  -أ
على الدخول �إىل عقول الب�شر بكافة الطرق
وال ��و� �س ��ائ ��ل ،وزرع ح ��ب ال �ق �ت��ال م ��ن �أج ��ل
ا�ستباحة الدم يف دول كثرية.
احل �ل �ق ��ة ال �ث ��ان �ي ��ة ق��دم �ت �ه��ا ال �� �س �ي��دة
ل�ي�ل��ى م��رت���ض��ى ،ح��ا� �ض��رت ف�ي�ه��ا د� .إمي ��ان
نعمة امل��و� �س��وي ،حت��ت ع �ن��وان�« :أث ��ر القيم
الإ�سالمية يف املجتمع» ،م�شرية �إىل �أن والدة
ال�سيدة الزهراء «عليها ال�سالم» بعد البعثة
النبوية �شكلت عام ًال حيوياً هاماً يف �إظهار
اجل��ان��ب االج�ت�م��اع��ي ،وت ��أك �ي��د م �ف��ردات��ه يف
احلياة االجتماعية.
واختُتمت الندوة مبحا�ضرة للمحامية
مهى فتحة ،ال�ت��ي ر�أت �أن ال��زه��راء «عليها
ال�سالم» من��وذج ن�سائي يقتدى ب��ه ،وام��ر�أة
الإ�سالم التي �أدّبت �أوالدها لريتقيا يف املكانة
ويكونا �سيديْ �شباب �أهل اجلنة».

يعتزون بلغتهم
ونخجل من لغتنا!
تتميز اللغة العربية ب�أنها حتوي ما
يقارب الـ 40مليون كلمة مفردة ومُ�شتقّة،
الجن �ل �ي��زي��ة ما
ب�ي�ن�م��ا ه �ن��اك يف ال �ل �غ��ة إ
ي�ق��ارب الـ� 40أل��ف م �ف��ردة ،م��ا ي��د ّل على
�سعة اللغة العربية وقابليتها للتعبري
ع��ن الأف �ك��ار بكل ب�ساطة وي���س��ر ،بعك�س
الإجن�ل�ي��زي��ة ال�ت��ي ي�ظ��ن امل�ت�غ� ّرب��ون �أن�ه��ا
�أ�سهل من العربية ،و�أق��در على التعبري،
وع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن ذل � ��ك ،جن ��د ال �غ��رب
يعتزون بلغتهم ،يف املقابل يخجل بع�ض
العرب وامل�سلمني من لغتهم؛ لغة القر�آن
الكرمي.
ق �ب ��ل ع � ��دة �� �س� �ن ��وات ،ك �ت ��ب دك �ت ��ور
بريطاين مقا ًال ن��اري�اً هاجم فيه رئي�س
الوزراء الأ�سبق؛ توين بلري ،لأنه �أخط أ� يف
نطق كلمة �أمام جمل�س «اللوردات» ،وع ّد
ذل��ك نعياً للغة إ
الجن�ل�ي��زي��ة ال�ت��ي يجب
على امل�س�ؤولني احلفاظ عليها.
و�أك�ث�ر م��ن ذل��ك ،فقد تعرّ�ض بلري
ل�ه�ج�م��ة م ��ن م��د ّر� �س��ه اخل ��ا� ��ص ب�سبب
عدم كتابة كلمة «( »tomorrowغداً)
ب���ش�ك��ل ��ص�ح�ي��ح� ،إذ � �ش � ّك��ل ذل ��ك اخل �ط ��أ
م��ادة �صحافية ا�ستغلته معظم ال�صحف
الربيطانية للنيل من كفاءة بلري.
ك ��م م �� �س ��ؤول يف ب �ل��دان �ن��ا ال�ع��رب�ي��ة
يح�سن نطق كلمة بطريقة �صحيحة؟
وك��م �صحيفة يف ب�ل��دان�ن��ا اه�ت�م��ت ب��أم��ر
ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة؟ اجل ��واب م��ؤ��س��ف ج � ّداً،
وي �ح �ت��اج �إىل م��راج �ع��ة ك��ال �ت��ي جت��ري�ه��ا
ال��دول املتقدمة ،التي تعي �أن لغتها هي
مفتاح تقدّمها ورقيّها.
م��ن ج �ه��ة �أخ � ��رى ،ويف ح �ف��ل ع��امل��ي
�أقيم لتكرمي �أحد املطربني الفرن�سيني،
ال� �س �ب��ق؛
ح �� �ض��ره ال��رئ �ي ����س ال�ف��رن���س��ي أ
جاك �شرياك ،ا�ستخدم املطرب يف كلمته
الرتحيبية اللغة الإجنليزية كونها لغة
عاملية ،وفور بدئه ب�إلقاء كلمته ،ان�سحب
جاك �شرياك من احلفل ،فتبعه امل ُ�ضيف
ل�س�ؤاله ع��ن �سبب ان�سحابه؟ فقال له:
«ل �ق��د ح���ض��رت احل �ف��ل ل�ت�ك��رمي م�ط��رب
فرن�سي ولي�س �إجنليزي».
ل� �ق ��د اح � �ت ��ج ج� � ��اك � � �ش �ي��راك ع�ل��ى
ا�ستخدام �أحد الفرن�سيني لغة غري لغته،
مع �أنها لي�ست لغة دين وعقيدة ،ولي�ست
لغة معجزة آلخ��ر امل�ع�ج��زات ،وم��ع ذلك
ت��ران��ا نخجل م��ن احل��دي��ث بلغتنا التي
اختارها خالق اخلالئق لتكون لغة وحي
حتدّى بها الإن�س واجلن.
ما �أود لفت النظر �إليه� ،أنه ال �شيء
مينع من تعلم اللغات الأجنبية� ،شرط �أن
يفتخر املتعلم بلغته الأم ويعتز بها ،كما
يتفاخر الفرن�سيون والربيطانيون اليوم
بلغتهم ،على الرغم من �أن لغتنا تتميز
عن لغتهم بعدة مفردات وتعابري ،وتكاد
لغتهم �أن ت�ك��ون غ�ير م��ؤ ّه�ل��ة ملقارنتها
بالعربية.
اع � �ت� ��زوا ب �ل �غ �ت �ك��م �أي � �ه ��ا ع� � ��رب ،وال
ت �ت �� �ش��دق��ون �إال ب� �ه ��ا ،وع� �ن ��ده ��ا ف�ق��ط
��س�ي�ح�ترم�ك��م ال � �ع ��امل ،ل �ك��ن ع �ن��دم��ا ال
حت�ت�رم ��ون ل�غ�ت�ك��م وال ت �ع �ت��زون ب �ه��ا..
�سيحتقركم الآخرون.
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تجاوزت سن الثالثين ..كيف
ِ
تختارين الزوج المناسب؟
عد عمر الثالثين من أجمل المراحل
يُ ّ
التي تمرّ بها المرأة ،فهي وصلت
إلى قمة مرحلة الشباب والنضوج
الكامل ،وحواء في هذا العمر تكون
في أقصي جاذبيتها ،وعليها أن
تحافظ على هذا الجمال من خالل
االنتباه إلى بعض األمور ،خصوصًا إذا
كانت غير متزوجة بعد ،لتجد فارس
أحالمها المناسب.
�أ� �ش��ار ا��س�ت�ط�لاع ل �ل��ر�أي �إىل �أن ال�ن���س��اء ال�لات��ي
جت��اوزن الثالثني ع��ام�اً م��ن �أع�م��اره��ن يتجهن �أك�ثر
نحو الواقعية يف عالقاتهن ،م�شددين على االلتزام
باختيار ال��زوج املنا�سب ،و أ�ظ�ه��ر اال�ستطالع �أن نحو
 ٪44من الن�ساء الالتي ترتاوح �أعمارهن بني  30و40
قلن �إنهن تخلّني عن الت�صورات املثالية عن ال�شراكة
التي كنّ يتم�سكن بها وهن �أ�صغر عمراً.
�شمل اال�ستطالع �ألف امر�أة ،وتبينّ منه �أن الن�ساء
يف ه��ذه املرحلة العمرية يخططن مل�ستقبلهن على
امل��دى البعيد ،و�أب ��دت ن�سبة � % 2أن�ه��ن ق��د يرتكن
�أزواجهن �إذا مل يكونوا راغبني يف �إجناب الأطفال.
وم��ع ارتفاع عمر ال��زواج ،ت�شعر كثري من البنات

ِ
أنـت
وطفلك

بالقلق بعد بلوغ عمر الثالثني ،لكن ال داعي للقلق،
ف�م��ع ت�ط��ور احل �ي��اة وارت �ف��اع م�ت��و��س��ط الأع �م��ار عند
اجلن�سني ،ف�إن رجل ال�ستني عاماً يف هذه الأيام يبدو
كما ك��ان يف الأرب �ع�ين قبل خم�سني ع��ام �اً ،وامل ��ر�أة يف
الأربعني قبل خم�سني عاماً تبدو وك�أنها يف الثالثني
يف الوقت احلا�ضر.
عي�شي عمرك
يف هذا ال�سياق ،ك�شفت درا�سة عن عمر امل��ر�أة� ،أن
الأنثى �أ�صبحت تقتنع �أكرث ف�أكرث ب�أن لكل مرحلة
من العمر جمالها وخ�صو�صياتها ،وهي تدرك الآن

مدمرات الموهبة لدى الطفل

�أثبتت درا�سة حديثة قام بها اخت�صا�صيون
حول مدمرات املواهب لدى الطفل� ،أ ّن هناك
ع�شرة ت�صرفات يقوم بها الآباء جتاه �أطفالهم
ح�س املوهبة لديهم ،وت�ؤثر على �صحتهم
تقتل ّ
ونف�سيّتهم ،وهي على النحو الآتي:
ال�ضرب على الوجه ،حيث يقتل 400 - 300
خلية ع�صبية يف الدماغ� ،أما امل�سح على الر�أ�س
فيحفّز على خلق خاليا دماغية جديدة.
الأل�ع��اب الإل�ك�ترون�ي��ة ،فهي تقتل الذكاء
االجتماعي وال��ذك��اء اللغوي ،وت�سبب نزيف
الدماغ ،ل�شدة الرتكيز ،كما ت�ستهلك خاليا
الدماغ قبل �أوانها ،وعندما يكرب يفتقد بع�ض
املهارات.
ال�سخرية من الأم �أمام ابنها يجعل الطفل
ي��رك��ن ل�ل�ان �ط��واء واخل � ��وف ،وال �ت��وق��ف عن
التفكري ال�سليم ،لأن الطفل ي�ستمد املوهبة
من �أمه.
ال�سخرية من �أفكار الطفل ،والتعليق غري
ال�ترب��وي على م��ا يقدمه م��ن �إن �ت��اج ،وبذلك
ت�صبح الدافعية لديه متدنّية.
قفل باب احلوار مع الطفل منذ ال�صغر؛

بحكم ال �ع��ادات والتقاليد اخل��اط�ئ��ة ،وبذلك
يت ّم قتل ال��ذك��اء اللغوي واالجتماعي لديه،
�أو ت�ه�م�ي����ش ا ألط� �ف ��ال و�أم ��ره ��م ب��ال���س�ك��وت،
وتعنيفهم يف املنا�سبات مثالً.
الإق �ل��ال م��ن � �ش��رب امل� ��اء ،ب ��ال ��ذات أ�ث �ن��اء
التعليم ،حيث من املعروف �أن الدماغ يتكون
م��ن  ٪85م��ن امل ��اء ،ل��ذا يجب ��ش��رب امل��اء كل
 45دقيقة ،و�إذا مل ي�شرب الطفل ما ًء يُ�صدر
اجل���س��م ح��رك��ات ال�إرادي � ��ة (ك�ح��ة  -عط�س -
يحرك الكر�سي  -يفتعل حركات مزعجة).
ع��دم ت�ن��اول وج�ب��ة ا إلف �ط��ار م��ن ��ش��أن��ه �أن
يخفّ�ض معدّل �سكّر الدم لدى الطفل ،وعدم
و�صول الغذاء الكايف �إىل خاليا املخ ي�ؤدي �إىل
انحاللها.
التعليم بالتلقني ،وع ��دم م��راع��اة ميول
وقدرات الطالب.
عدم متكني الأطفال من عي�ش طفولتهم
الطبيعية ،و�إغراقهم يف الأن�شطة التعليمية.
�إل ��زام ال�ط�ف��ل بت�صغري خ�ط��ه يف املرحلة
االبتدائية ،على الرغم من �أن اخلط الكبري
يرمز للثقة بالنف�س والأمان.

�أن ما كانت تفعله عندما كانت يف الع�شرين من العمر
يجب �أال تفعله عندما ت�صبح يف الثالثني.
وك�شفت �أي�ضاً �أن املقارنة بني الرجل واملر�أة حول
ما يجب �أو ال يجب �أن تقوم بها �أو يقوم بها ،هو �سن
ال�ث�لاث�ين عند امل ��ر�أة و��س��ن اخلم�سني عند ال��رج��ل،
ومتت الإ��ش��ارة �إىل الأ�شياء التي يجب �أال تقوم بها
امل � ��ر�أة ع�ن��د ب�ل��وغ�ه��ا ال�ث�لاث�ين م��ن ال�ع�م��ر ،وع�ل�ي��كِ
جتنبها ،وهي:
ع��دم اخل��روج �إىل الأم��اك��ن اخلا�صة باملراهقني
ممن هم دون الثامن ع�شر من العمر ،فظهور املر�أة
الثالثينية فيها غري منا�سب.
ال داع��ي إلن���ش��اء ��ص��داق��ات م��ع م��ن ه��م أ�ق��ل من
الع�شرين ع��ام �اً ،لأن ف��ارق العمر يت�سبب يف ف�شل
ال�صداقة �أحياناً ،على الرغم من عدم التعميم.
جتنبي انتظار فار�س الأح�ل�ام وو�ضع ت�صورات
كاملراهقني ..يجب �أن تكون امل��ر�أة يف الثالثني �أكرث
واق�ع�ي��ة يف اخ �ت �ي��اره��ا ،وم ��ن ا ألف �� �ض��ل جت � ّن��ب ر�سم
خياالت كثرية حول فار�س �أحالم يخطفها على ظهر
ح�صان �أبي�ض.
اح��ر��ص��ي ع�ل��ى ع�م��ل ف�ح��و��ص��ات طبية روتينية،
وزيارة طبيب الأمرا�ض الن�سائية ب�شكل منتظم.
�إذا كنت �شخ�صية م�ستقلة ول��دي��ك دخ��ل ثابت،
ال داع��ي لطلب امل�صروف من �أهلك ،حيث يجب �أن
متلك املر�أة الثالثينية ا�ستقاللية من حيث العمل،
واالع�ت�م��اد على نف�سها م��ن ناحية امل���ص��روف ،لكن
يجب �أال تدفعك اال�ستقاللية �إىل االبتعاد عن �أهلك
والعي�ش مبفردك ،وذلك من �أجل ال�شعور باحلماية
والأمان.
ال داع ��ي للعي�ش يف ذك��ري��ات �أي ��ام ال��درا� �س��ة ،لأن
ا�ستمرارك يف ذل��ك ال�شعور يدخلك يف ع��امل خيايل
يعيق ن�ضوجك ،وي��ؤك��د خ�براء علم النف�س �أن على
املر�أة االقتناع ب�أن املرحلة الدرا�سية قد انتهت ،وعليها
االنتقال �إىل مرحلة �أكرث ن�ضوجاً.
حاويل عدم ارتداء املالب�س غري منا�سبة ،وعليك
�أن تختاري قطع تنا�سب عمرك ،فمن غري املنا�سب
�أن تلج�أ امل��ر�أة الثالثينية �إىل ارت��داء مالب�س خا�صة
باملراهقني ،وهنا ميكن �أن تختار امل ��ر�أة الثالثينية
مالب�س �أكرث ح�شمة و�أناقة.
اح��ر� �ص��ي ع�ل��ى ع ��دم ال �ن��وم دون �إزال � ��ة امل��اك �ي��اج،
لأن اجللد يت�أثر باملاكياج ،وبحكم العمر ف ��إن امل��واد

ال�ك�ي�م��اوي��ة ت��ؤث��ر ع�ل��ى ب���ش��رة ال��وج��ه أ�ك�ث�ر مم��ن هن
�أ�صغر �سناً.
ابتعدي عن تعميم احلكم على الرجال ،من حيث
�إن جميعهم غري جديرين بالثقة ،لأن ذلك �سيجعل
عثورك على �شريك منا�سب �أكرث تعقيداً.
زوج منا�سب
�أما �إذا رغبت يف البحث عن الزوج املنا�سب ،فعليك
االنتباه جيداً �أثناء االختيار ،واخت�صا�صيو العالقات
الزوجية و�ضعوا برناجماً خا�صاً للعثور على �شريك
عمر بعد الثالثني ،يف حماولة للق�ضاء على م�شكلة
العزوبية لدى الن�ساء ،م�ؤكدين أ�ن��ه من الأف�ضل �أن
ترمي بتجربتك الفا�شلة وراء ظهرك ،وتتحركي نحو
الأمام ..ونلخ�ص لك الن�صائح يف ال�سطور الآتية:
• اخ�ت��اري �صديقة تعتمدين عليها ،ولديها الوقت
للتفرغ لك ولربناجمك ،وا�ستعدي لتقبّل كل �آرائها
من دون امتعا�ض.
• �أظ �ه��ري �أف���ض��ل م��ا ل��دي��ك ،واه�ت�م��ي مبالب�سك
وماكياجك واك�س�سواراتك وابت�سامتك بطريقة ناعمة
وغري مبتذلة.
• و�سّ عي �شبكة عالقاتك ،لأنها ت�سهّل عليك عملية
البحث ،واقبلي الواقع ،وتطلّعي �إىل كل من حولك
م��ن ال��زم�لاء ،وادر� �س��ي ال�شخ�صيات ج�ي��داً ،لأن من
امل�ؤكد �أن �صفات فار�س �أحالمك تختلف كثرياً عن كل
من حولك.
• حاويل �أن تكون لك �شخ�صية فريدة عن الأخريات،
فيعجب بك من حولك ويتناقلون املعلومات عنك.
• ك��وين �صاحبة حا�سّ ة �شديدة لتكت�شفي ال�صادق
م��ن ال �ك��اذب ،وت �ب��اديل ا ألف �ك��ار وامل �ح��ادث��ات الثقافية
لتكت�شفي عمق مَن تتحدثني �إليه.
• �أعيدي «�شحن» نف�سك ،ومن الطبيعي �أن تتعبي،
لأن البحث عن زوج بعد الثالثني يحتاج �إىل الكثري
من اجلهد والوقت.
• قيّمي من يعجبك مبنظار احلكمة واحلنكة ،و�إن
�أعجبك �أك�ثر م��ن �شخ�ص ف�لا تت�سرّعي ،ب��ل اتركي
خياراتك مفتوحة ،وخ��ذي وقتاً للتعمّق يف �صفاتهم
و�سلوكهم وتعاملهم ،وابتعدي عن البخيل والغيور.

رمي اخلياط

( العدد  )262اجلمعة � 10 -أيار 2013 -

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

21

مـنــــــــــوعـــــــــــــــــــــــــــــــات

البوملي ينشط الجسم ..ويعزز اللياقة البدنية
يُع ّد البوملي من �أ�شهى الفواكه
ال�شتوية و�أكربها على الإطالق ،وهو
ي�ن�ت�م��ي �إىل احل �م �� �ض �ي��ات ،وم��وط�ن��ه
الأ� �ص �ل��ي ال �ه �ن��د وال �� �ص�ين وال �ي��اب��ان
وفيجي ودول بحر الكاريبي والواليات
امل�ت�ح��دة ا ألم�يرك �ي��ة ،و ُي��دع��ى �أحيانا
با�سم «الغريب فروت» ال�صيني.
ثمرة البوملي قادرة على التكيّف
م��ع الأج� ��واء امل�ن��اخ�ي��ة اجل��اف��ة ،وه��ي
ذات ثالثة �أل��وان :الأ�صفر ،والأحمر
ال�شاحب ،وال ��وردي ،والأك�ث�ر �شيوعاً
هو اللون الأ�صفر.
للبوملي ق���ش��رة �سميكة للغاية،
لكنها ناعمة وخفيفة ورائحته جميلة
�أثناء تق�شريه ،وزيتية بع�ض ال�شيء،
م��ن ال ��داخ ��ل ل��ه ل��ب �أب �ي ����ض يغطي
الثمرة التي ت�ؤكَل ،وطعمها مزيج بني
امل��رارة واللذعة احلام�ضة واحل�لاوة
اخلفيفة التي تثري ال�شهية.
يف ال �ب ��وم �ل ��ي جم �م ��وع ��ة ك �ب�يرة
م��ن ال�ق�ي��م ال �غ��ذائ �ي��ة� ،إذ �إن� ��ه ي��و ّف��ر
منجماً من الفيتامينات التي ت�ساعد
على التخل�ص م��ن أ�ن ��واع ك�ب�يرة من
ال �� �س��رط��ان��ات وال �� �س �ك��ري و أ�م ��را� ��ض
القلب التاجية ،كما �أن��ه مي ّد اجل�سم
باملناعة ،ول��ه العديد م��ن ا ألغ��را���ض
واال�ستخدامات العالجية.
وم��ن الفيتامينات التي يحتويها
« »Cوفيتاميني « »B1و« »B2والبيتا
كاروتني والكال�سيوم واحلديد ،وفيه
م��ن ال��ده��ون م��ا ي���س��اوي  0.3غ��رام،
وال �ك�ب�روه �ي��درات  10.4غ� ��رام ،وم��ن
ال���س�ع��رات احل ��راري ��ة م��ا ي �� �س��اوي 44
�سعرة حرارية.
على الرغم من �أن ع�صري البوملي
ي���ص� َّن��ف ��ض�م��ن ق��ائ �م��ة احل�م���ض�ي��ات
فعلياً� ،إال �أنه ي�ساعد تقنية اله�ضم يف

اجل�سم ،عرب امل�ساعدة يف اال�ستجابة
وم �ع��ادل��ة ال�ق�ل��وي��ة وا��س�ت�ع��ادت�ه��ا بعد
عمليات اله�ضم يف املعدة.
ق���ش��رة ال�ب��وم�ل��ي حت��دي��داً حتتوي
على كمية كبرية من بيوفالفونويد،
ال �ت��ي ت���س�ه��م يف وق ��ف م�ع�ظ��م خ�لاي��ا
ال�سرطان من االنت�شار� ،إثر الإ�صابة

طــريـقـة اللعـب

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

ب �� �س��رط��ان ال� �ث ��دي داخ � ��ل ال���ش�خ����ص
امل�صاب ،وذلك عن طريق توليد ودعم
اجل�سم بهرمون اال�سرتوجني بكمية
�إ�ضافية ،وهو فعّال يف تعزيز اللياقة
ال �ب��دن �ي��ة م��ن خ�ل�ال ج�ع�ل��ه من�شطاً
للج�سم ،ويعزز ويحافظ على �صحة
مرونة ال�شرايني.

والبوملي فعّال يف مقاومة �أعرا�ض
ال �ت �ع��ب ال� �ع ��ام وال �� �س �ك��ري واحل �م��ى
والأرق والتهاب احللق والبنكريا�س،
و�أنواع خمتلفة من ال�سرطانات ،فهو
يحتوي على البكتني ويخف�ض من
تراكم ال�سموم يف ال�شرايني ويطهر
ال�شوائب العالقة فيها.

وي� ��� �س� �ه ��م ال� �ب ��وم� �ل ��ي يف ت �ع��زي��ز
��ص�ح��ة ال �ق �ل��ب ،ف�ه��و ي�خ�ف����ض ن�سبة
الكول�سرتول يف الدم واجل�سم ،ويقلل
بالتايل من عوامل الإ�صابة مبر�ض
ال�شريان التاجي.
ويعمل كذلك على امل�ساعدة على
فقدان الوزن ،من خالل وجود �إنزمي
ح��رق ال��ده��ون ال ��ذي ميت�ص ويقلل
م��ن الن�شا وال���س�ك��ر وحم �ت��وى امل��واد
ال��ده �ن �ي��ة يف اجل �� �س��م ،وه ��ي ع��وام��ل
مهمة يف فقدان الوزن.
كما يعمل البوملي على تطهري
ال مهماً
كريات ال��دم ،التي تعد عام ً
جل�سم �صحي خ��ال م��ن الأم��را���ض،
ح �ي��ث ت�ب�ق��ى ك��ري��ات ال� ��دم احل �م��راء
تنقل الأك�سجني خالياً من ال�سموم
وال�شوائب.
ن�صائح اال�ستخدام
• اللب املوجود يف هذه الفاكهة
مي �ك��ن ا� �س �ت �خ��دام��ه يف ال���س�ل�ط��ة �أو
جتهيز احللويات ،فهو مينحها طعماً
ح��ام �� �ض �اً ون �ك �ه��ة ط �ب �ي �ع �ي��ة ،ومي�ك��ن
ت �ن��اول��ه ط� ��ازج � �اً ،وع �� �ص�ي�ره ��ش�ه��ي،
و أ�ف���ض��ل م��ن م��ذاق ع�صري الليمون
ع�ن��د خلطه م��ع ملعقة م��ن ال�سكر،
فهو �شديد احلمو�ضة.
• عند تق�شري البوملي من �أجل
ع�صره ،يجب االنتباه �إىل عدم رمي
ك��ل ال �ق �� �ش��رة ال��داخ �ل �ي��ة ،ف �ه��ي م��ادة
مقاومة لل�سرطان وتناولها مفيد.
• يجب احل��ذر عند تناوله ،لأن
ال�ب�ع����ض ي �ع��اين م ��ن ح���س��ا��س�ي��ة من
الفيتامني « ،»Cوتنبغي ا�ست�شارة
الطبيب فوراً يف حال ظهور �أي طفح
و�أمل يف الكلى� ،أو �إم�ساك.

� 6 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1شجر معمر معروف يف لبنان
� � /س��ال  /زه ��ر ن��ذك��ره يف حتية
1
ال�صباح.
 7م � �ت � �� � �ش� ��اب � �ه� ��ان  /خم �ت��رع
2
الال�سلكي.
 8رف ��اه� �ي ��ة زائ � � � ��دة  /ع �� �ش��ب
3
(معكو�سة).
4
 9دواء لوجع الر�أ�س
 10خم�ترع امل��دف��ع الر�شا�ش /
5
لعبة كرة امل�ضرب.

6
7
8
9
10

�أفــقــي
 1خمرتع املوتور الكهربائي � /سحب
 2خمرتع الغ�سالة.
 3خمرتع النظارة الطبية.
 4مت�شابهان  /الكل ي�سعى �إليه يف ال�سباقات.
 5قام بهمة ون�شاط  /ن�صف نرحل.

عـــامـــودي
 1خم �ت��رع م �ق �ي��ا���س احل� � ��رارة
فهرنهايت.
� 2إله ال�شم�س والريح واخل�صوبة
عند قدماء امل�صريني  /خمرتع
التكييف (معكو�سة).
 3رج � ��ل (م� �ب� �ع�ث�رة)  /ح ��رك
وخ�ض ب�شدة.
 4من هم يف م�ستواه يف التفكري
 /غري نا�ضج.
� 5ضعف (عامية من االجنبية)
 /م ��وق ��ع ال� � �ن � ��زال وامل �ن��اف �� �س��ة
(معكو�سة).

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

 6يزيد قليال  /لربط اطراف القمي�ص.
 7هدوء  /حيوان �أليف من العائلة ال�سنورية.
 8خم �ت��رع ال �ب �ن��دق �ي��ة  /خم �ت��رع ف��ر� �ش��اة
الأ�سنان.
 9امل � ��ورث احل ��ام ��ل ل�ل���ص�ف��ات ال ��وراث �ي ��ة يف
الأحياء  /ن�شرب به القهوة
 10غ�ير ذي لياقة يف الت�صرف وغ�ير ذي
هندام يف ال�شكل  /خمرتع املنطاد.
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أحداث األسبوع

العب الأن�صار
ربيع عطايا
مرواغاً يف مباراة
الأن�صار والنجمة
الأحد املا�ضي

جمال طه يتقدم بالكرة مبواكبة حممود حمود يف �إحدى مباريات الأن�صار والنجمة

ال ي �ح �ت��اج �أه � ��ل ك ��رة ال �ق ��دم ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
�إىل ك �ث�ير م ��ن ال �ع �ن��اء ل�ي�ك�ت���ش�ف��وا ال �ف��ارق
ب�ين م�ب��اري��ات الأن���ص��ار والنجمة يف املا�ضي
واحلا�ضر.
يف امل��ا��ض��ي ،وحت��دي��داً يف احلقبة م��ا بني
منت�صف ال�سبعينات ومطلع الألفية احلالية،
كانت مباريات الأن�صار والنجمة جتذب �أكرب
ع��دد ج�م��اه�يري ،وال ت�ضاهيها يف ذل��ك �أي
مباراة.
ويذكر من عاي�ش الفرتة ال�سابقة ،كيف
ك��ان��ت الأل � ��وف امل � ؤ�ل �ف��ة ت �ت��داف��ع �إىل �أب ��واب
امل�ل�اع ��ب ق �ب��ل � �س��اع��ات م ��ن «ل �ق ��اء ال�ق�م��ة»
لتحجز مكاناً لها ،غري �آبهة ب�أمطار ال�شتاء
�أو بلهيب ال�صيف.
أ�م��ا ال�ي��وم فتبدو امل �ب��اراة �أب�ع��د م��ا يكون
ع ��ن ت��و��ص�ي�ف�ه��ا ب��اجل �م��اه�ي�ري��ة ،وه ��و �أم ��ر
نفهمه جيداً حني ن�شاهد املدرجات خالية يف
مباريات الفريقني ،يف الأعوام الأخرية.
وا�ستحقت ل�ق��اءات الأن�صار مع النجمة
و� � �ص ��ف م � �ب ��اري ��ات ال� �ق� �م ��ة ،ب��ال �ن �ظ��ر �إىل
الأج � ��واء االح�ت�ف��ال�ي��ة ال��رائ �ع��ة ال �ت��ي ك��ان��ت

هل ما زالت مباراة النجمة واألنصار «قمة»؟

ت�شهدها �شوارع مدينة بريوت قبل �أي��ام من
ال�ل�ق��اء ،وب�ع��ده �أي���ض�اً ،ف��احل��وارات ال�ساخنة
والتخمينات بالنتيجة و«ال �ت��زري��ك» و«�شد
الأع�صاب» �شكلوا �أدوات زينت لهذه املباريات،
�أم��ا اليوم فتكاد متر م��رور ال�ك��رام عن لقاء
ال�ف��ري�ق�ين� ،إال م��ن ب��اب معرفة النتيجة ال

�أكرث وال �أقل.
وي �� �س ��أل � �س��ائ��ل :مل � ��اذا ف �ق��دت م �ب��اري��ات
الأن�صار والنجمة رونقها ،ومل تعد بحجم
ه��ذا «ال��درب��ي» ال��ذي ك��ان يخت�صر ال��دوري
اللبناين كله؟
وت�ت�ع��دد الأ� �س �ب��اب ح��ول ف �ق��دان ل�ق��اءات

ال هدف النجمة يف مرمى الأن�صار
ح�سن املحمد ( )7م�سج ً

من مباريات الأن�صار والنجمة على ملعب بريوت البلدي يف الت�سعينات

الأن�صار والنجمة بريقها ،و�أب��رز الأ�سباب،
هو الو�ضع العام للكرة اللبناية عموماً ،وهو
مرتبط بتوا�ضع الأداء الفني ،والأزمات التي
تعانيها الكرة اللبنانية على ال�صعد الإدارية
واملادية.
�أم � ��ا ت ��راج ��ع ع� ��دد اجل �م ��اه�ي�ر ،ف �ه��و ال
ينح�صر مبباريات «ال��درب��ي ال�ب�يروت��ي» ،بل
يتعداها �إىل ك��ل امل�ب��اري��ات تقريباً� ،إال فيما
ن��ادر من لقاءات ال��دوري اللبناين ،علماً �أن
امل��واج�ه��ة ا ألخ �ي�رة ب�ين ال�ف��ري�ق�ين اجتذبت
ق��راب��ة � 3آالف م �ت �ف��رج ،وه ��و ع ��دد مقبول
قيا�سياً على معدل احل�ضور اجلماهريي يف
املالعب اللبنانية حالياً.
ويربز الفارق الفني يف الأ�سماء الالمعة
التي كانت ت�ضمها �صفوف الفريقني ،ففي
ال�سبعينات وال�ث�م��ان�ي�ن��ات ك��ان��ت اجلماهري
تهتف لالعبني مثل حممد الأ�سطة وجهاد
حم�ج��وب وحم�م��د ال���ش��ري��ف وع�ب��د النا�صر
بختي و�إب��راه �ي��م ال��ده�ي�ن��ي وي��و��س��ف ال�غ��ول
وع��دن��ان بليق وح�سني ف��رح��ات يف الأن�صار،
وزي��ن ها�شم وح�سن �شاتيال وعبد النا�صر
كجك وجمال اخلطيب وح�سن عبود وجمال
احلاج وحممود حمود يف النجمة.
ويف ح �ق �ب��ة ال �ت �� �س �ع �ي �ن��ات� ،أزه� � ��رت
نبتات الفريقني جن��وم�اً زينت املالعب
اللبنانية ،فلمع يف الأن�صار عمر �إدلبي
وف� � ��ادي ع �ل��و���ش وع �ب ��د ال �ف �ت��اح ��ش�ه��اب
وحم� �م ��د امل �� �س �ل �م��اين وع� �ل ��ي ق�ب�ي���س��ي
ودايفيد ناكيد وع�صام قبي�سي و�أحمد
فرحات ونزيه نحلة وبيرت برو�سبار� ،أما
يف النجمة فت�ألق علي رمال وجهاد وعلي
ج��اب��ر وح �� �س��ن ح�ل�ال وم��و� �س��ى حجيج
و� �ص �ن��داي �أوك � ��و و أ�ي � � ��رول م��اك�ف��رالي��ن
وحمادة عبد اللطيف وه�شام �إبراهيم.
وحمل ف��وز النجمة على ج��اره البريوتي
الأحد املا�ضي الرقم  34يف تاريخ الـ 103لقاءات
بني الفريقني ،بينما يتفوق الأن�صار بر�صيد
 41انت�صاراً مقابل التعادل يف  28منا�سبة.

وم �ك��ن ال �ف��وز ال�ن�ج�م��ة م��ن االح �ت �ف��اظ
ب��ال���ص��دارة ب �ف��ارق الأه � ��داف أ�م ��ام مالحقه
ال�صفاء حامل اللقب وال��ذي فاز على �شباب
ال�ساحل .1 – 2
ك�م��ا م�ك��ن ال�ف��وز النجمة م��ن ال �ث ��أر من
غرميه التقليدي يف «الدوري امل�صغر» بعدما
�أخرجه الأخ�ضر من دور الـ 16مل�سابقة ك�أ�س
لبنان.
وبرهن الفوز عن ق��درة النجمة ،بقيادة
امل��دي��ر الفني للنجمة مو�سى حجيج ،على
ا� �س �ت �ع��ادة م���س�ت��وى ال �ف��ري��ق ون�ت��ائ�ج��ه ال�ت��ي
ت��ذب��ذب��ت يف الآون � ��ة ا ألخ� �ي��رة� ،إ� �ض��اف��ة �إىل
انخفا�ض م�ستوى بع�ض الالعبني.
وي� ��ؤك ��د امل �ت��اب �ع��ون ق� ��درة ال�ن�ج�م��ة على
ال��ذه��اب ب�ع�ي��داً يف املناف�سة ب��وج��ود ت�شكيلة
قوية ت��راع��ي ال�ت��وازن ب�ين ال��دف��اع والهجوم
م ��ع إ�ي � �ك ��ال م �ه �م��ة ال ��رب ��ط ب�ي�ن اخل �ط��وط
ل �ل��دول �ي�ين الع ��ب االرت� �ك ��از حم �م��د �شم�ص
والعب الو�سط وقائد الفريق عبا�س عطوي،
�إ�ضافة �إىل جمموعة جيدة كالظهريين علي
حمام وح�سني حمدان ،وهجومياً الغابوين
دانيال �أوندو والليبي �أ�سامة الفزاين وح�سن
املحمد.
يف امل �ق��اب��ل خ ��رج ا ألن �� �ص ��ار م ��ن امل��و��س��م
خايل الوفا�ض بعد انعدام حظوظه باللقب
وخ��روج��ه م��ن م�سابقتي ك� أ����س لبنان وك�أ�س
االحتاد الآ�سيوي.
وكانت �إدارة «الأخ�ضر» تطمح �إىل الفوز
ال��س�ت�ع��ادة ال�بري��ق للفريق بعد �سل�سلة من
اخل �� �ض��ات الإداري � � ��ة وال �ف �ن �ي��ة ،ح �ي��ث ت�سلم
الفريق امل��درب امل� ؤ�ق��ت مالك ح�سون ،ال��ذي
حل بد ًال من جمال طه امل�ستقيل.
وحمل لقاء الأحد الرقم  57يف «الدوري
امل�صغر» ،وحقق الأن�صار  20انت�صاراً مقابل
 16للنجمة وت �ع��ادال يف  21منا�سبة ،كما
�أن��ه اللقاء  153يف جميع امل�سابقات الودية
والر�سمية ففاز الأن�صار  41مرة والنجمة 34
وتعادال  28مرة.
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هل انتهت
إمبراطورية
برشلونة؟

مي�سي :وجوده على مقاعد االحتياط كارثة لرب�شلونة

خ�ل��ف زل ��زال خ ��روج ب��ر��ش�ل��ون��ة م��ن ن�صف
ن�ه��ائ��ي دوري أ�ب �ط��ال �أوروب � ��ا ع�ل��ى ي��د ب��اي��رن
م �ي��ون �ي��خ �آث� � � ��اره ال ��وا� �ض �ح ��ة ع �ل��ى «ال �ق �ل �ع��ة
ال �ك��ات��ال��ون �ي��ة» ،وال ��س�ي�م��ا �أن ��ه ج ��اء بطريقة
م�أ�ساوية ،حيث مل يكن �أ�شد املت�شائمني يتوقع
�أن تتلقى �شباك فريق فيالنوفا �سبعة �أهداف
يف جم �م��وع امل �ب ��ارات�ي�ن ،م��ن دون �أن يتمكن
جنوم «الربثا» من ت�سجيل ولو هدف يحفظ
ماء وجه الفريق الذي دوخ العامل يف الأع��وام
الأخرية.
وب��الإم �ك��ان ال �ق��ول� ،إن ال �ب��اي��رن «ح���ش��ر»
ب��ر��ش�ل��ون��ة يف زاوي ��ة مل ي�ع�ت��ده��ا يف ال���س�ن��وات
الأخرية ،مما طرح ت�سا�ؤالت عدة حول انتهاء
ح�ق�ب�ت��ه ال��ذه �ب �ي��ة؟ ويف الأو� � �س ��اط ال �ك��روي��ة
الأوروبية والعاملية اليوم �س�ؤال منطقي :هل
حان وقت التغيري ونف�ض الغبار عن الت�شكيلة
غي معامل اللعبة يف ال�سنوات
يف الفريق الذي رّ
ال�سبع الأخرية؟
ي��رى البع�ض �أن زم��ن بر�شلونة مل ينته،
و�أن قدرات الفريق وطاقاته ال�سحرية �ستبعث
م��ن ج��دي��د بعد �أن يلتقط ج�ن�راالت الفريق
�أنفا�سهم� ،أما البع�ض الآخر فريى �أن التغني
ب��ا ألجم��اد مل يعد جمدياً ،بل �إن املطلوب هو
خ�ط��وات �سريعة وفعالة تعيد للفريق روح��ه
ولأدائه النكهة املميزة التي فارقت العبيه ،يف
مباراتي بايرن ميونيخ.
ويف ك�ل�ت��ا احل �ل �ت�ين ،ال ي�ن�ب�غ��ي �أن يغيب
ع��ن ب ��ال امل���ص��دوم�ين ب���س�ق��وط ب��ر��ش�ل��ون��ة �أن
ال �ف��ري��ق خ ��رج ع�ل��ى ي��د م�ن��اف����س ي ��ؤك��د ك�ب��ار
النقاد واملتابعني �أنه الأف�ضل يف العامل حالياً،
خ�صو�صاً �أنه يقرتب من ثالثية تاريخية بعد
�أن �ضمن الفوز بالدوري الأمل��اين ،وهو ي�سعى

لإ�ضافة لقبي «�أبطال �أوروبا» والك�أ�س املحلية
�إليه.
من �أولويات فريق بر�شلونة حالياً ،تعيني
م��دي��ر ف�ن��ي م��ن ط ��راز رف �ي��ع ،ل��دي��ه ال �ق��درة
والإم �ك��ان��ات ال�ت��ي ت��ؤه�ل��ه ال�ستكمال م�سرية
املدير الفني ال�سابق خو�سيب غ��واردي��وال� ،إذ
يبدو �أن الو�ضع ال�صحي ال�صعب واملعقد لتيتو
فيالنوفا ل��ن ي�ساعده على ا�ستكمال مهمته
بنف�س الكفاءة التي بد�أها حني ت�سلم مهمته
خلفاً لغوارديوال يف نهاية املو�سم املا�ضي ،وهو
�أم��ر طبيعي� ،إذ ال يعقل لرجل يعاين مر�ضاً
خطرياً مثله� ،أن ي�صب كامل تركيزه على كرة

القدم ،يف حني �أن �أولويته هي تخطي �أزمته
ال�صحية ال�صعبة.
ث��ان�ي�اً ،ل��ن ت�ك��ون قيامة للفريق م��ن دون
�إعادة بناء خط دفاعه ،فتلقي �سبعة �أهداف يف
مباراتني �أمام البايرن �أمر مل يه�ضمه جمهور
الفريق حتى الآن ،وبا�ستعرا�ض عنا�صر هذا
اخل��ط يف ل�ق��اء الإي� ��اب �أم ��ام ب��اي��رن (الفي�ش
وب��ارت��را وبيكيه و�أدري��ان��و) ،جن��د �أن من�سوب
عطاء هذا الرباعي كان �أقل بكثري من �سمعة
�ألوان القمي�ص التي يرتدونها.
وم ��ن � �س��وء ح��ظ ال�برث��ا �أن ت��وق�ي��ت لقاء
ب��اي��رن ج��اء �صعباً للغاية ،يف وق��ت يغيب فيه

فيا مر�شح ملغادرة الفريق يف املو�سم املقبل
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ومل يكن احل�صول على النقاط الثالث
خوردي البا ب�سبب التوقيف وكارلي�س بويول
وخافيري ما�سكريانو لإ�صابتهما و�إريك �أبيدال م��ن بيتي�س ��س�ه�ل ًا ع�ل��ى الإط �ل��اق� ،إذ ب��دا
ال�ن��ادي الأندل�سي يف طريقه ليخرج فائزاً
لعدم ا�ستعادته جاهزيته الفنية والبدينة.
وي ��ؤك��د ��ض�ع��ف الأداء ال��دف��اع��ي للفريق من معقل بر�شلونة للمرة الأوىل منذ � 3أيار
ال�ت�غ�ي�يرات امل�ستمرة يف عنا�صر ه��ذا اخل��ط 1-3( 1998 ،حينها) وذلك بعد �أن تقدم على
ففي  56مباراة خا�ضها بر�شلونة هذا املو�سم م�ضيفه م��رت�ين ،لكن الأخ�ي�ر ح��اف��ظ على
حتى الآن ،بد أ� فيالنوفا املباريات بـ 33ت�شكيلة رب��اط��ة ج�أ�شه وخ��رج ف��ائ��زاً بف�ضل مي�سي،
دفاعية خمتلفة! وهو �أم��ر ال ي�ساعد �إطالقاً ما جعله أ�م��ام فر�صة ح�سم اللقب الأ�سبوع
على اال�ستقرار الفني ،كما تلقت �شباك الربثا امل�ق�ب��ل ع�ن��دم��ا ي�ح��ل ��ض�ي�ف�اً ع�ل��ى �أت�ل�ت�ي�ك��و
 67هدفاً يف  56مباراة ،مبعدل  1.18يف املباراة مدريد الثالث ،وذلك لأن الفارق بينه وبني
الواحدة هو الأعلى منذ مو�سم  .2009 – 2008غ��رمي��ه وم�لاح�ق��ه ري��ال م��دري��د  11نقطة
وال ن�ن���س�ن��ى �أن ب��ر��ش�ل��ون��ة ح��ام��ل ال�ل�ق��ب قبل  4مراحل على نهاية املو�سم.
ويطالب �أن�صار الفريق بتعزيز �صفوفه
�أع� ��وام  1992و 2006و 2009و ،2011ال��ذي
خ��ا���ض ن���ص��ف ال�ن�ه��ائ��ي ل�ل�ع��ام ال���س��اد���س على ب�أ�سماء من طراز رفيع على قيا�س الربازيلي
التوايل (رقم قيا�سي) ،عانى هذا املو�سم خارج نيمار املتوقع قدومه عام � 2014إىل الفريق
قواعده� ،إذ خ�سر يف ال��دور الأول أ�م��ام �سلتيك الإ�سباين من �سانتو�س.
ودف��اع �ي �اً ي�ت��ردد �أن ب��ر��ش�ل��ون��ة ي�سعى
اال�سكوتلندي ( )2 - 1ويف ذهاب الدور الثاين
�أم ��ام م�ي�لان الإي �ط��ايل ( 2 - 0قبل �أن يفوز ل�ضم الأمل��اين مات�س هومل�س من بورو�سيا
�إياباً  ،)0 - 4كما بلغ دور الأربعة من دون �أن دورمت��ون��د �أو ال�ت��ون���س��ي �أمي ��ن ع�ب��د ال�ن��ور
يفوز على باري�س �سان جرمان الفرن�سي ( - 2العب تولوز الفرن�سي.
وم��ن دون � �ش��ك ،ف� ��إن عملية ا��س�ت�ق��دام
 2ذهاباً يف باري�س و� 1 - 1إياباً يف بر�شلونة)،
وج��اءت خ�سارته �أم��ام بايرن  0 – 4ثم  0 - 3الأ�سماء الالمعة حتتاج �إىل �أم��وال كبرية
مبنزلة الإع�لان ال�صريح عن انتهاء مو�سمه ك��ان ال �ن��ادي ي�ت�ردد يف �صرفها يف الأع ��وام
الأوروبي ليكتفي بلقب الليغا الذي بات تقريباً الأخرية ،واالكتفاء ب�صفقات خجولة ك�شراء
ال �ك��ام�ي�رون ال�ك���س�ن��در ��س��ون��غ وال�ه��ول�ن��دي
يف خزائنه.
وامل �ط �ل��وب م��ن ب��ر��ش�ل��ون��ة �أي �� �ض �اً� ،إث �ب��ات إ�ب��راه�ي��م أ�ف �ي�لاي ،وه��ي �صفقات مل تر�ض
جدارته بغياب جنمه ليونيل مي�سي الذي ترك طموح �أن�صار الفريق.
وعلى �أجندة النادي �أي�ضاً ،التخل�ص من
فراغاً كبرياً يف مباراة الإياب �أمام بايرن ،قبل
�أن ي�ؤكد قوة ت�أثريه يف الفريق الأحد املا�ضي ،بع�ض الأ�سماء ،كاملهاجم دافيد فيا امل�ستاء
ح�ين م�ه��د ال�ط��ري��ق �أم ��ام ف��ري�ق��ه لالحتفال م��ن و�ضعه يف ال�ف��ري��ق ،وامل��داف��ع الفرن�سي
باللقب الأح��د املقبل يف مدريد ،وذل��ك بعدما �إري ��ك �أب �ي��دال ال ��ذي ي�ع��اين و��ض�ع�اً �صحياً
قاده للفوز على �ضيفه ريال بيتي�س  2-4على دقيقاً بعد متاثله لل�شفاء من عملية زراعة
ملعب «كامب نو» يف املرحلة الرابعة والثالثني كبد.
م ��ع اق� �ت ��راب ال �ق ��ائ ��د خ ��اب ��ي وب ��وي ��ول
من الدوري الإ�سباين.
وب��د أ� مي�سي اللقاء على مقاعد االحتياط والفرن�سي ايريك ابيدال من عمر االعتزال،
كما كانت حاله الأ��س�ب��وع املا�ضي �أم��ام بايرن وقرار احلار�س فالديز ترك الفريق ،ومر�ض
ميونيخ ،لكن النجم الأرجنتيني دخل �أر�ضية املدرب فيالنوفا ،قد يبدو بر�شلونة معر�ضاً
امللعب يف ال�شوط الثاين خالفاً للمباراة �أمام �أكرث من �أي وقت لنهاية حقبة جعلت منه
ال�ن��ادي ال�ب��اف��اري ،ومتكن من �أول مل�سة له يف بب�ساطة الفريق الأقوى يف العامل.
�أن ي�سجل هدف التقدم  2-3ثم �أ�ضاف الهدف
الرابع.
جالل قبطان

فريق بر�شلونة :نهاية حقبة؟
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كاريكاتير

أول سيدة سعودية تقود طائرة الوليد بن طالل
ا�ستعان الأمري الوليد بن طالل بطاقم طريان �سعودي
ك��ام��ل ل��ق��ي��ادة ط��ائ��رت��ه اخل��ا� ّ��ص��ة ،ب��ق��ي��ادة ال��ك��اب�تن ه��ن��ادي
هندي .اجلدير بالذكر �أن الكابنت هنادي در�ست الطريان
يف الأردن ،وهي املواطنة ال�سعودية الأوىل التي يُ�سمح لها
بقيادة الطائرات يف الف�ضاء ال�سعودي ،بعدما ح�صلت على
رخ�صة قيادة الطائرات من الهيئة العامّة للطريان املدين.
وب��ث الأم�ي�ر الوليد على ح�سابه على «ت��وي�تر» �صورة
جتمعه بطاقم الطريان ال�سعودي مع مقطع فيديو ،وغرّد
قائالً« :رحلتي مع أ�وّل طاقم �سعودي  100يف املئة �ضمنها
الكابنت ه��ن��ادي .دعمُنا للمر�أة ال�سعوديّة م�ستمر �أر���ض��اً،
والآن جواً» ..وحظيت هذه التغريدة بتفاعل متابعي ح�ساب
الأمري الوليد ،م�شيدين بدعمه املتوا�صل للمر�أة ال�سعودية،
كما �أث��ن��وا على ت أ���هّ��ل ال��ك��اب�تن ه��ن��ادي ل��ه��ذا ال��ع��م��ل؛ وفق
ال�ضوابط واخل�صو�صيّة التي تت�سم بها املر�أة ال�سعودية.

دواء جديد يمنع الرجال
من خيانة زوجاتهم

مطلوب رجل أمن
لمراقبة الدببة القطبية
هل ت�ستمتع بالعمل خ��ارج املنزل ولديك �أوت��ار �صوتية قوية؟ �إذا
كنت كذلك ،قد يكون لدى الرنويج وظيفة منا�سبة لك :ثالثة �أ�سابيع
يف احلياة الربية باملنطقة القطبية ال�شمالية والعمل كمراقب الدببة
القطبية.
يبحث مكتب حاكم ج��زر �سفالبارد ال�شمالية النائية عن مراقب
للدببة القطبية لتحذير الباحثني الذين يقومون مب�شاريع يف املنطقة.
تبد�أ الوظيفة يف الثامن من مت��وز /يوليو املقبل ،وتتطلب �أي�ضاً
خربة �سابقة يف العمل باملناطق القطبية.
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

اكت�شف باحثون يابانيون دواء ميكن �أن يكون له ت�أثري
كبري يف منع الأزواج م��ن االجن���ذاب �إىل الن�ساء اجلميالت
واجل��ذاب��ات ج�سدياً ،ما قد ي���ؤدي �إىل تراجع خيانة الأزواج
لزوجاتهم.
فقد �أجرى علماء يف جامعتي «وا�سيدا» و«كيو�شو» �أبحاثاً
على عقار «ماينو �سايكلني»؛ �أح��د �أن���واع امل�����ض��ادات احليوية
امل�ستخدمة يف عالج حب ال�شباب ،وقاموا باختبار ت�أثريه يف
تغيري التفكري والنظرة العقلية.

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

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