الشيخ محمد توفيق البوطي
رئيسًا التحاد علماء بالد الشام

ألمـــــــة واحـــــــدة

انتخب علماء بالد ال�شام الذين ح�ضروا من �سورية ولبنان والأردن وفل�سطني
�إىل دم�شق ،جنل ال�شهيد العالمة د .حممد �سعيد رم�ضان البوطي؛ ال�شيخ حممد
توفيق ،رئي�ساً الحتاد علماء بالد ال�شام .ويف املنا�سبة و�ضع العلماء احلجر الأ�سا�سي
ملجمع االحتاد يف دم�شق.
«الثبات» تغتنم املنا�سبة لتوجّ ه تهانيها لل�شيخ د .حممد توفيق البوطي لقيادة
االحتاد� ،سائلة املوىل عز وجل �أن يكون خري خلف خلري �سلف.
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االفتتاحية

«الديمقراطية» اللبنانية العجيبة
منذ بيان احلكومة اال�ستقاللية الأوىل عام  ،1943كان
الوعد بقانون انتخاب يحفظ �صحة التمثيل ،لكن النتيجة
كانت دائم ًا القانون الأ�سو�أ.
يف العام � 1951أنتج عهد الرئي�س ب�شارة اخلوري قانون ًا
ق�سم ك ًال من حمافظتي جبل
هو نف�س قانون  ،1942لكنه ّ
لبنان ولبنان ال�شمايل �إىل ثالث دوائر انتخابية ،كما رفع
عدد النواب من  55نائب ًا �إىل .77
ويف العام � 1953أنتج عهد كميل �شمعون قانون الدائرة
الفردية ،فجعل لبنان  33دائرة انتخابية ُينتخب فيها 44
نائب ًا.
ويف ال �ع��ام  1957جعل كميل �شمعون ع��دد ال��دوائ��ر
االنتخابية  27دائرة ُينتخب فيها  66نائب ًا.
ويف العام  1960حاول الرئي�س ف�ؤاد �شهاب تطوير قانون
االنتخاب ،بالعودة �إىل املحافظات اخلم�س ،لكنه جوبه
مبعار�ضة ال�سيا�سيني الذين وج��دوا �أن ذلك يتعار�ض مع
م�صاحلهم ،فكان ما ي�سمى «قانون الق�ضاء» ،الذي هو يف
حقيقته قانون عام  1957مع بع�ض التحديث والتطوير،
ورفع عدد النواب �إىل  99نائب ًا.
مل يكن الرئي�س �شهاب مقتنع ًا متام ًا بهذا القانون،
لكنه �أراده خطوة �إىل الأمام يف تطوير القانون م�ستقب ًال،
فا�صطدم بجدار م�صالح ال�سيا�سيني ال�سميك ،ما جعله
يرف�ض التجديد له عام  ،1964رغم �أن الأكرثية ال�ساحقة
متوافرة له ،كما رف�ض عام � 1970إعادة انتخابه ،و�أطلق يف
حينه و�صفه ال�شهري ل�سيا�سيي «�أكلة اجلبنة».
مل يتغري ��ش��يء يف احل�ي��اة ال�سيا�سية اللبنانية ،لأن
كثريين منهم ،خ�صو�ص ًا ه�ؤالء الذين يتغذون من الطائفية
ال�سيا�سية ،الذين ال يريدون تطوير احلياة ال�سيا�سية،
وال تطوير البلد وال تقدمه ،بل يريدون �أن يبقى كل �شيء
ولع�صي
م�شاع ًا لهم ولأوالده��م و�أحفادهم من بعدهم،
ّ
يع ّينونها نواب ًا ،لأنه م�شهورة يف لبنان مقولة قدمية منذ �أيام
االنتداب �أن «فالن ًا �إذا ر�شّ ح ع�صا تكون نائب ًا».
ه��ؤالء ال�سيا�سيون ال يريدون ملجتمعنا ول�شعبنا قانون ًا
ينتج �سيا�سيني وقادة من �أف�ضل الكفاءات العلمية واملهنية
والد�ستورية والقانونية ،وهم بب�ساطة ال يريدون ا�ستقال ًال
حقيقي ًا ،وال جمتمع ًا وطني ًا ،وال عدالة اجتماعية حقيقية.
راقبوا وتابعوا حركة الكثري من �سيا�سيي لبنان ،الحظوا
حركة «�أمري الدميقراطية» وليد جنبالط ..تابعوا نظريات
«العبقري» �سمري جعجع ،وانتبهوا جيد ًا لـ«بليغ لبنان �أو ًال»
�سعد احلريري ،وال تن�سوا بتات ًا حزب �آل اجلميل وكبريه
�أم�ين و�ساللت ْيه �سامي ون��دمي ..ت�أملوا وتابعوا حر�ص �آل
�سعود و�آل ثاين واملال م�سعود الربازاين على «الدميقراطية»
اللبنانية العجيبة التي تقودها م��ورا كونيللي وجيفري
فيلتمان ..انتبهوا جيد ًا للفيلم الطويل يف املجل�س النيابي
اللبناين.
�أحمد �شحادة
www.athabat.net
الـنــاشـر :شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م

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

ّ
جنبالط يبيع الماء في «حارة السقايين»
■ كتب املحرر ال�سيا�سي
�أث �ب �ت��ت ال��وق��ائ��ع ال���س�ي��ا��س�ي��ة يف ال���س��اع��ات
ا ألخ �ي�رة ،وم��ن خ�لال ال�ل�ق��اءات واالت���ص��االت
املكثفة على خطوط الطول والعر�ض لبنانياً
و�إقليمياً ،حجم اخل�لاف الكبري بني املكونات
ال�سيا�سية ،و أ�ح �ي��ان �اً داخ ��ل امل �ك��ون ال�سيا�سي
ن�ف���س��ه ،ع�ل��ى ال � ��ر�ؤى وا أله� � ��داف يف التكتيك
واال�سرتاتيجيا ،وعلى كافة امل�ستويات ،الأمر
الذي يهدد بالإطاحة بكل املنجزات الوطنية،
وعلى ر�أ�سها ق�ضية ال�سلم الأهلي.
و�أثبت وليد جنبالط «الو�سطي» بالقوة
ح �ج��ة االن� �ت� �ه ��ازي ��ة ذات امل �ن �� �س��وب ال� �ع ��ايل،
بالتكافل والت�ضامن مع مرجعيات �أ�سا�سية
حالية و�سابقة يف الداخل واخلارج ،يف حماولة
لك�سب �أي موقع �أو امتياز ،متحدثاً ب�أ�سلوب
م�صلحي �ضيّق ال ميت ب��أي �صلة بالو�سطية
امل��زع��وم��ة ال�ت��ي �أراد م��ن خ�لال اال��س��م فقط
حت�صيل مكا�سب يف احلكومة وجمل�س النواب
والإدارة ،وكان �سبّاقاً �إىل �أخذ ما يريد كل مرّة

النائب وليد جنبالط

عرب ا�ستجالب الكتل �إليه� ،أو جتيري �أي حدث
مل�صلحته؛ ببيعه موقفاً لهذا �أو موقفاً لذاك،
وب��ال �ت��ايل ح�ق��ق ل ��ذات ��ه ،ول�ي����س ل�ل�م��وح��دي��ن
الدروز ،املراكز واملواقع التي �أرادها يف العهود
ك�ل�ه��ا؛ م�ن��ذ زم��ن و��ص��اي��ة «خ ��دام  -ك�ن�ع��ان -
ال�شهابي»� ،إىل عهد الرئي�س رفيق احلريري
وورثته ،بل وحتى يف حكومة الرئي�س جنيب
ميقاتي ،التي حقق فيها ما عجز عنه قبلها.
�إذاً ،ن�ح��ن �أم ��ام ه��ذه ال���ص��ورة ال�ت��ي �صار
ول�ي��د جنبالط ي�ه��دد ب�ضرب ميثاق العي�ش
ال �ل �ب �ن��اين ،وت �� �ش �ك �ي��ل م ��ا � �س �م��اه��ا «ح �ك��وم��ة
الأم��ر ال��واق��ع» ،منقلباً كعادته على تعهداته
الهوائية ،فهو كمن يبيع ال�سمك يف البحر؛
يك�سب دائ�م�اً وال يخ�سر �شيئاً ،وبالتايل ف�إن
منطق جنبالط ه��ذا� ،أي منطق ال�ضعيف،
يريد بطريقة �أو ب�أخرى توريط البلد مبا ال
يطيق ،وبناء عليه ذه��ب �إىل اململكة العربية
ال �� �س �ع��ودي��ة ،وب��ال �ط��ري �ق��ة ال �ت��ي ظ �ه��ر ف�ي�ه��ا،
حم � ��او ًال ت �ق��دمي م �ق��ارب��ة خ �ط�ي�رة وت��وري��ط
ال�سعوديني بتعقيدات امللف اللبناين ال�شائكة
دوم �اً ،م�ستغ ًال التطورات
ال���س��وري��ة كمدخل لذلك.
وبالرغم من �أن جنبالط
يدرك متاماً �أنه عاجز عن
تغيري التوازنات يف الواقع
ال ��داخ� �ل ��ي� ،إال �أن � ��ه ذه��ب
حم � ��او ًال ت �ق��دمي م�ب�ررات
ل �ه��ذا ال�ع�ج��ز ،و�إق �ن��اع من
التقى بهم يف جدة ب�صيغة
ال �ت ��أل �ي��ف احل �ك��وم �ي��ة� ،أي
«ث�ل�اث ث �م��ان��ات» ،ال �ت��ي ال
متلك م��ن �صيغة ال�ت��وازن
يف الأحجام �شيئاً ،وفر�ض
معادلة جديدة ال ت�أخذ يف
احل�سبان الأحجام النيابية
احلقيقية ،وهدفها ا أله��م
ا��س�ت�ب�ع��اد امل �ك��ون ال�شيعي
الفاعل ب�أي ثمن.
وبح�سب املطّ لعني ،ف�إن
ال �� �س �ع��ودي�ي�ن مل ي �ق��دم��وا
جل�ن�ب�لاط م��ا «ي�ب��ل ري�ق��ه»،
ب��ل �أ� �س �م �ع��وه ك�ل�ام �اً ُي�ف�ه��م
م�ن��ه أ�ن �ه��م غ�ير م�ستعدين
ملجاراته يف مقاربته �سوى يف
النظرة �إىل الو�ضع ال�سوري
فح�سب ،وم��ا ع��دا ذل��ك ف�إن
ال��و� �ض��ع ال�ل�ب�ن��اين م�ت�روك
لـ«�أهل احلل والعقد».

السعوديون لم يقدموا
لجنبالط ما «يبل ريقه»..
بل أسمعوه كالمًا يُفهم
منه أنهم غير مستعدين
لمجاراته في مقارباته
سوى في النظرة إلى
الوضع السوري

م ��ن ج �ه��ة أ�خ � � � ��رى� ،أظ � �ه� ��رت اخل�ل�اف ��ات
ال�سيا�سية داخ��ل ائتالف الرابع ع�شر من �آذار،
وداخ��ل فريق الثامن من �آذار ،وبني الفريقني،
�أن ال�ت��واف��ق يف ال�ظ��روف ال��راه�ن��ة �أم��ر يف غاية
ال�صعوبة ،حتى لو مت ا�ستجالب ن�صاب قانوين
للت�صويت ع�ل��ى م���ش��روع ال �ط��رح الأرث��وذك���س��ي
ل�لان �ت �خ��اب��ات� ،إذ �إن ال��رئ �ي ����س ب ��ري ي�ت�ع��اط��ى
ب��امل��و��ض��وع�ين احل�ك��وم��ي واالن �ت �خ��اب��ي كمدخل
للتوافق الوطني ،ولو بحدوده املعقولة� ،إذ �إنه
يرى �أن ت�أليف احلكومة لي�س هدفاً بحد ذاته،
وا أله � ��م ه��و ال �ق��ان��ون االن �ت �خ��اب��ي ،ب�ي�ن�م��ا ق��وى
� 14آذار ت��ري��د اال�ستئثار بال�صيد احلكومي،
وال�ضغط إلن�ت��اج قانون انتخاب ي��ؤ ّم��ن �أكرثية
نيابية ،وه��و م��ا يتبناه ول�ي��د جنبالط مت��ام�اً،
حيث مار�س الفريق الآذاري تهوي ًال مق�صوداً،
وا�ضعاً البلد �أمام خماطر كربى.
يف هذا املقام ،ان�برى فريق الثامن من �آذار
�إىل ال��رد ب�إر�سال �سل�سلة من الر�سائل الن�صية
الق�صرية والقوية امل�ضمون ،فيها جمموعة من
اخلطوات اجلدية ،منها عدم ت�سليم ال��وزارات،
والنزول �إىل ال�شارع ،وليتحمّل عندها الفريق
ال��راف����ض ملنطق املنا�صفة وامل�صلحة الوطنية
ك ��ل ال �ت �ب �ع��ات ،ل��ذل��ك دع ��ا ال��رئ �ي ����س ب ��ري �إىل
«دوحة لبنانية �سريعة» ،وحترك الرئي�س املكلف
�صوب عني التينة ،التي طلبت اح�ت��واء الو�ضع
ع�بر ت�ق��دمي ت �ن��ازالت م��ن ال�ف��ري�ق�ين ،ال ت� ؤ� ّم��ن
بال�ضرورة م�صالح جنبالط كما ي�شتهي ،والذي
يرفع دوم �اً �شعار�« :أن��ا �أو ال �أح��د ..وم��ن بعدي
الطوفان».

همسات
«مسلمون»..
عند الحدود

ل� ��وح� ��ظ يف الآون � � � � ��ة الأخ� � �ي� ��رة،
خ���ص��و��ص�اً يف ب �ل��دات ال�ب�ق��اع ال�غ��رب��ي
ورا��ش�ي��ا وامل�ن��اط��ق احل��دودي��ة ،تنامي
م ��ا ت �� �س �م��ى ح ��رك ��ة «م �� �س �ل �م��ون ب�لا
حدود» ،التي تعمد منذ بدء الأحداث
يف � �س ��وري��ة �إىل ت �ن �ظ �ي��م ن�ف���س �ه��ا يف
ال �ب �ل��دات امل ��ذك ��ورة ،وحت ��اول ال�ت�م� ّدد
�إىل البقاع الأو�سط ،خ�صو�صاً جمدل
عنجر ،ع�بر تنظيم امل�سريات وقطع
الطرقات ،وتوزيع املن�شورات كل يوم
جمعة على �أبواب امل�ساجد.

انزعاج جنبالطي
�وج��ه النائب وليد جنبالط خ�لال جل�سة خا�صة بكالم ن��ابٍ وق��ا�� ٍ�س بحق �أح��د
ت� ّ
الأحزاب الفاعلة يف قوى الثامن من �آذار ،بعد املواقف الأخرية الوا�ضحة لهذا احلزب،
خ�صو�صاً يف مو�ضوعي اال�ستحقاق احلكومي وقانون االنتخاب ،واملوقف من احلرب
على �سورية.

أين النأي بالنفس؟

�س�أل رئي�س بلدية يف ق�ضاء را�شيا� :أين �سيا�سة الن�أي بالنف�س من �أح��داث �سورية
بعد م�شاهدة العديد من امل�ست�شفيات امليدانية التي �أن�شئت ملعاجلة امل�سلحني ال�سوريني
الفاريني من اجلي�ش ال�سوري ،خ�صو�صاً من قرى جبل ال�شيخ ،حيث يقوم ال�صليب
الأحمر اللبناين ،وب�إ�شراف جماعات �إ�سالمية معروفة يف بلدة �شبعا ،بنقل امل�سلحني
امل�صابني �إىل امل�ست�شفيات التي مت فتحها يف بلدة براليا�س وب�ل��دات را�شيا و�إقليم
اخلروب؟

( العدد  )263اجلمعة � 17 -أيار 2013 -
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يـقــــال
حركة بال بركة

ل�ف�ت��ت امل�ت��اب�ع�ين ح��رك��ة ال���ش�ي��خ �أح �م��د الأ� �س�ير
وتنقالته املكوكية يف املحافظات اللبنانية ،حيث
أ���ص�ب��ح ل��ه م�ن��ا��ص��رون يف ب �ل��دات ب�ق��اع�ي��ة ،وق��د زار
م�ؤخراً بلدة قب اليا�س ،واجتمع مع بع�ض العائالت
ال�ن��اف��ذة ،وات�ف��ق معهم على افتتاح مكتب خدمات
با�سمه ،من �أجل متابعة وتنفيذ بع�ض ما يك َّلف به
من اخلارج.

ورطة األسير

الرئي�س نبيه بري
ال الرئي�س
م�ستقب ً
املكلَّف متام �سالم
يف عني التينة

ه��ل ي�سعى اللبنانيون ال�سائرون يف رك��اب مملكة
القمع وال��ذه��ب الأ� �س��ود الراب�ضة على ��ص��دور �شعب
اجل��زي��رة ال�ع��رب�ي��ة� ،إىل ت �ك��رار جت��رب��ة ح��اك��م ال�ع��راق
ال���س��اب��ق � �ص��دام ح���س�ين ،ال ��ذي خ���س��ر ن�ف���س��ه وخ�سر
العراق ،بعد �أن �أعطى �أذناً �صاغية لن�صيحة ويل العهد
ال�سعودي فهد (قبل �أن ي�صبح ملكاً) مبهاجمة �إيران
التي ا�ستفزت ثورتها الأمريكيني و«الإ�سرائيليني»،
ف�ك��ان ن�صيب � �ص��دام ،ب�ع��د �أن «ت ��ورط» يف الن�صيحة
ال�سعودية ،وعمل بـ«غ�ض الطرف الأم�يرك��ي» ،جتاه
الكويت� ،أن انقلب �آل �سعود عليه ،و�ساعدوا الأمريكيني
يف ت��دم�ير ال �ع��راق ،وت��رك��وا ��ص��دام مل�صريه على حبل
امل�شنقة؟
�أت �ب��اع ال���س�ع��ودي��ة يف ل�ب�ن��ان ،وه��م �أن�ف���س�ه��م �أت�ب��اع
ال�سفارة الأم�يرك�ي��ة ،وك��ل �سفارة تريد بالعرب �شراً،
ي�سريون على الطريق «ال�صدامي» ،فهم مل يتعظوا
لأنهم يف حقيقهم جم��رد �أدوات ي� ؤ� َم��رون فيطيعون،
وه��م ك�م��ا ق��ال عنهم ال��رئ�ي����س ال���س��وري ب���ش��ار الأ��س��د
«عبد م�أمور ،عند عبد م�أمور» ..ه��ؤالء ا�ستمعوا �إىل
«�أوام��ر» الريا�ض و«بنادرها» بعدم القبول ب�أي تفاهم
مع �إخوانهم اللبنانيني ،حتت «وعد» �سعودي � -أمريكي
 �أوروبي ب�أن الدولة ال�سورية �ستنهار ،و�أن �أوان فر�ضال�شروط وا إلم�لاءات على اللبنانيني اخلارجني عن
طوع �أمريكا وعبيدها من حكام �أرا�ضي النفط والغاز
بات قريباً ،لكن ح�سابات احلقل املت�آمر على �سورية مل
تطابق ح�سابات بيدر ال�صمود والبطوالت ،التي �أف�شلت
احل��رب الكونية القذرة التي ت�ستهدف قلب العروبة
ال�ن��اب����ض ،ف�ك��ان��ت امل�م��اط�ل��ة وان �ت �ظ��ار ال�ه�ج��وم الأول
وال�ث��اين والثالث ل�سقوط دم�شق ،وال��ذي مل يح�صل
رغم هجمات املرتزقة املتجمعني من �أربع رياح الكون،
الأم��ر ال��ذي ب��ات يدفع الأمريكيني وال�سعوديني �إىل
ا�ستعجال ا�ستعمال الورقة اللبنانية ،وه��ذا ظهر من

خ�لال الإع�ل�ان ا ألم�يرك��ي عن رف�ض م�شاركة «حزب
اهلل» يف احلكومات اللبنانية ،ومن خالل ال�ضغط على
الرئي�س جنيب ميقاتي لإع�ل�ان ا�ستقالة حكومته،
ث��م م��ن خ�ل�ال ف��ر���ض ال���س�ع��ودي��ة تكليف مت��ام �سالم
لت�شكيل حكومة ب�شروط يعرف هو وغ�يره �أنها غري
مقبولة وطنياً ،و�أن «حزب اهلل» وحلفاءه �سريف�ضونها،
على الرغم من امل�سرحية العاطفية املُغرمة «بحزب
اهلل» التي مثلها ال�سفري ال�سعودي يف ب�يروت ،و�سعد
احلريري من ج��دة ،والتي مل ت�دُم أ�ك�ثر من �ساعات،
بعد تبخّ ر �أوهام الرهان يف «االنت�صار» على �سورية.
هذه الرهانات اخلارجية يبدو �أنها �ستبقى تهدد
�سالم اللبنانيني ووحدتهم ،ما دام هناك من يتلقّى
�أوامر «التوريط» ال�سعودية والأمريكية� ،إذ لي�س �سه ًال
على ه ��ؤالء �أن ي�سلموا بهزميتهم يف �سورية ،مع كل
تداعيات ه��ذه الهزمية «الكونية» ،ولذلك يحاولون
ا�ستباحة لبنان من خالل حكومة �أمر واقع يراد لها
حتقيق �أهداف عدة �أبرزها:
 -1تكري�س ال�ت�ف��رد ،وخ��رق االع�ت�ب��ارات الوطنية
وامليثاقية وحق اللبنانيني املقد�س يف امل�شاركة املتوازنة
يف حكم بلدهم.
 -2تلبية الأمر الأمريكي با�ستبعاد «حزب اهلل» عن
امل�شاركة يف احلكومة ،من خالل تزوير «التكنوقراط».
 -3منع ت�ضمني البيان ال��وزاري ثالثية املواجهة
�ضد العدو «الإ�سرائيلي»؛ «ال�شعب واجلي�ش واملقاومة»،
لأن �أوامر قوى � 14آذار ومتويلهم ي�أتيان من اجلهات
نف�سها التي تقف على قارعة الطرق الدولية بائعة
حقوق �شعب فل�سطني باملجان.
 -4أ�خ��ذ لبنان رهينة بيد ا ألم�يرك�ي�ين ،بوا�سطة
ح�ك��وم��ة ف�ئ��وي��ة ،ل�ي�ك��ون ورق ��ة ��ض�غ��ط يف امل�ف��او��ض��ات
الرو�سية  -الأمريكية املقبلة حول خمتلف الق�ضايا
العاملية ..ه��ذا ه��و التوجه ق��ائ��م ،لكن حم��اول��ة فرط

ّ
ّ
العدو ..حليف؟
عدو

قال قيادي بارز يف «� 14آذار» �أمام بع�ض �أقرانه� ،إنه ال بد من �إعادة
التقييم ال�سيا�سي للرهان الفا�شل على �إ�سقاط الرئي�س ال�سوري ،فر ّد
عليه زميل ل��ه ��ص��ارخ�اً« :روق ،وه � ّدي �أع�صابك ،ك� أ�ن��ك م��ا �سمعت �إن��و
�إ�سرائيل �شنّت غارات حول دم�شق ،وما �سيكون الحقاً �أكرب بكثري» ،ف�س�أل
الأول بتعجب« :يعني ما عاد �إلنا �إال �إ�سرائيل»؟!

استقاالت في العرقوب

ي �ت��داول ع��دد غ�ير قليل م��ن منت�سبي «ت�ي��ار امل�ستقبل» يف منطقة
العرقوب ،يف كيفية �إعالن ا�ستقاالت جماعية ،رداً على التعاطي املتعايل
معهم من قيادات اجلماعة نف�سها يف �صيدا وبريوت ،وطلب ه�ؤالء من
�أبناء منطقتهم امل ��ؤازرة� ،سيما الذين ي�سكنون على الطريق ال�ساحلي،
وكانت «القيادة» ت�ستعني بهم يف قطع الطرق عند احلاجة.

الأكرثية النيابية املتوجهة لإق��رار «م�شروع القانون
الأرثوذك�سي» ،ت�ؤخر تنفيذه.
يروي �أحد قدامى «احلزب التقدمي اال�شرتاكي»
أ�ن ��ه ق��ال مل��ن ��س� أ�ل��ه يف أ�ح ��د الأي� ��ام« :م ��اذا تفعل �أن��ت
و�أم�ث��ال��ك م��ن غ�ير ال ��دروز داخ��ل احل ��زب»؟ ف��أج��اب:
«نحن عملنا هو الرتفيه عنهم فقط» ،والأم��ر نف�سه
ب��ال�ت��أك�ي��د ي�ق��ال ع��ن �أم �ث��ال ج ��ورج بكا�سيني وف��ار���س
خ�شان و�سمري �ضومط وغريهم داخل «تيار امل�ستقبل»،
فه�ؤالء جم��رد تلوين الجتماع �أع��داد من الطائفيني
واملذهبيني املتع�صبني ي�شكلون حزب «�آل احلريري»،
وي � ّدع��ون العلمانية �أم��ام �صغار ال�ع�ق��ول ،يف ح�ين �أن
�سمري جعجع يبدو �أ�صدقهم ،فهو التزم م�سبقاً «�أمن
املجتمع امل�سيحي» ومل ي �دّع الوطنية وال العلمانية،
وم��ن ال�سذاجة �أن ي�صدق أ�ح��د �أن ا ألط��راف الثالثة
يرف�ضون قانوناً طائفياً مذهبياً على �شاكلتهم هو
«م�شروع القانون الأرثوذك�سي» لأ�سباب وطنية.
الآن ،بعد �أن بات وا�ضحاً �أن كل م�شاريع القوانني
االنتخابية �سقطت على �أب��واب جمل�س ال�ن��واب ،حيث
رف���ض��ت ��ش��ري�ح��ة ك�ب�رى م��ن ال �ن��واب الآخ� ��ذ ب�ق��ان��ون
الن�سبية وحوّلته �إىل «خمتلط» �شكالً ،لكنه حقيقة
ن�سخة منقحة ع��ن «ق��ان��ون ال���س�ت�ين» ال�ن��اف��ذ ،ال��ذي
ي��وج��د �شبه �إج�م��اع لبناين على رف���ض��ه ،فيما رف�ض
�آخ��رون «القانون الأرثوذك�سي» ،بات البلد �أم��ام خطر
الفو�ضى ،لأن �سيا�سة حافة الهاوية هي ال�سائدة ،وبات
ت�شكيل «حكومة �أمر واقع» هو ال�صيغة الأكرث ترجيحاً
والأ� �س��رع و�سيلة لتفجري الأو� �ض��اع اللبنانية ،لتكون
ق�ن��اب��ل دخ ��ان تغطي ه��زمي��ة ا ألم�يرك�ي�ين وحلفائهم
من عرب النفط ،وف�شلهم يف احتالل دم�شق و�إ�سقاط
نظامها املقاوم.

عدنان ال�ساحلي

انتشار «قواتي»
ل��وح��ظ منذ �شهرين انت�شار «ال �ق��وات اللبنانية» يف ق��رى بقاعية،
خ�صو�صاً يف بلدات املرج وجمدل عنجر وقب اليا�س وحو�ش احلرمية،
�إال �أن الالفت هو �إع�لان بع�ض منا�صري «ال�ق��وات» يف امل��رج �أنهم مع
«القوات» لي�س حباً بهم ،بل كرهاً ب�أحزاب «� 8آذار» ،وب�سورية واملقاومة!

تدريب على السالح
تقوم جهات حزبية لبنانية بجلب جمموعات من النازحني ال�سوريني
ونقلهم �إىل بلدتي �شحيم وب�سابا ،لتدريبهم على ال�سالح اخلفيف
واملتو�سط ،وت�أمني كافة الو�سائل ليكونوا يف كامل اجلهوزية يف حال
وقوع �أي �أح��داث �أمنية م�ستقب ً
ال ،و�أثناء التدريب ُقتل �أحد ال�سوريني
خط�أ ،ومت دفنه يف �إحدى القرى املجاورة ملركز التدريب.

م�صادر وا�سعة االط�لاع راقبت جمموعة كبرية
من �أهايل �صيدا يق�صدون م�سجد بالل بن رباح يف
�صيدا ملقابلة ال�شيخ الأ�سري ،وذلك لال�ستف�سار عن
م�صري �أوالده��م الذين مت نقلهم �إىل �سورية لقتال
اجلي�ش العربي ال���س��وري ،وي�ق��ول امل�صدر �إن حالة
من الإرب��اك والبلبلة ت�سود وج��وه الأه��ايل ،ومنهم
فل�سطينيون ،يريدون معرفة م�صري �أبنائهم.

ّ
مجرد تذكير

ق ��ال أ�ح ��د م�ع��ار��ض��ي ال �ن��ائ��ب ول �ي��د ج�ن�ب�لاط يف
اجلبل�« :إن على ا ألخ�ير �أن يت�صرف بعقل من دون
غ��ري��زة عن�صرية» ،م��ذ ّك��راً �إي��اه بال�سيطرة على تلة
الـ ،888يف معر�ض اق�تراح جنبالط ت�شكيل حكومة
«ثالث ثمانات».

سر حماس جعجع

ر ّد �سيا�سي خم�ضرم حما�س �سمري جعجع للقانون
الأرث��وذك �� �س��ي �إىل دواف� ��ع م�سيحية وح��زب �ي��ة مي�ك��ن �أن
يحققها «احلكيم» دفعة واح��دة ،م�ؤكداً �أن �أي اتفاق بينه
وبني «امل�ستقبل» حول هذا املو�ضوع م�ستيحل.

«جهاد النكاح»

يف تطور خطري يف ق�ضية املرا�سلة وال�صحافية «غ .ع»،
التي قيل �إن �أحد �أمراء «جبهة الن�صرة» قام باغت�صابها
مب�ساعدة بع�ض رج��ال��ه�� ،ص� ّرح متحدث م��ن «اجلبهة»
ل��و��س��ائ��ل إ�ع�لام �ي��ة ،م�ن�ه��ا ج��ري��دة «ال��وط��ن اون الي��ن»
الفل�سطينية املعروفة بدعهما لـ«املعار�ضة ال�سورية»،
ب ��أن امل��را��س�ل��ة مل ُتغت�صب ،ب��ل ق��دم��ت نف�سها طواعية
لأمري اجلماعة ،ومار�ست معه «جهاد النكاح» من دون �أن
يجربها �أحد على ذلك.

دعوى ضد يوسف

ب��د�أ ع��دد م��ن موظفي وزارة االت���ص��االت با�ست�شارات
قانونية هدفها الت�أ ّكد من قانونية رفع دعوى جزائية �ضد
مدير عام �أوج�يرو؛ عبد املنعم يو�سف ،قاعدتها املادية:
�إع��اق��ة �أع�م��ال وظيفة البع�ض ،عرب اال�ستعانة بعدد من
«القب�ضايات».

دعوى ضد حرية الرأي

م��رج�ع�ي��ة رئ��ا��س�ي��ة ت�ق��دم��ت ب��دع��وى ��ض��د �أح��د
الدكاترة املح�سوبني على تيار �سيا�سي يعار�ض هذه
وجهها هذا الدكتور
املرجعية ،وذلك ب�سبب انتقادات ّ
على �إحدى حمطات التلفزة ،رغم تقدميه اعتذاراً
مبا�شراً على الهواء.

مقاضاة مرجعية قضائية سابقة

ت �ق � ّدم ق��ا���ض أ�م� ��ام ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة التمييزية،
بدعوى �ضد مرجعية ق�ضائية �سابقة ،انتقلت من
العدلية �إىل ال���س��راي ،على خلفية االف�ت�راء عليه
بهدف �إق�صائه من وظيفته وعزله نهائياً.

ّ
استياء في غير محله

ا�ستاء ق��ا�� ٍ�ض متقاع ٌد يعمل م�ست�شاراً ملرجعية
ح�ك��وم�ي��ة ،م��ن ت���ص� ُّرف زم�ي��ل ل��ه خلفه يف من�صبه
الأرف��ع يف اجل�سم الق�ضائي ،ب�سبب قيامه بكفّ يد
قا�ضية حم�سوبة عليه وعلى ت� ّي��اره ال�سيا�سي عن
النظر يف � ّأي عمل يتعلّق بالنيابة العامة اال�ستئنافية
يف بريوت.
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أحداث األسبوع
�أتراك يتظاهرون
يف �أنقرة رف�ض ًا التهام
�سورية بتفجريات
الريحانية (�أ.ف.ب).

مصادر مطلعة تتوقع
افتعال النظام القطري
تفجيرات على الطريقة
التركية ..وتوجيه االتهام
إلى دمشق

ّ
محور المؤامرة على سورية في تخبط وارتباك
«كلما �صمدت وتقدمت الدولة الوطنية
ال�سورية� ،شعر حكام عرب بقرب �آجالهم»..
هذه هي اخلال�صة التي يخرج بها زوار البيت
الأب�ي����ض الأم�ي�رك��ي ،ال��ذي��ن يتحدثون عن
أ�ك�ثر من خم�سة زعماء ع��رب التقوا ب��اراك
�أوباما قبل �أ�سابيع ،كلٌّ مبفرده ،م�ستنجدين
ب��ه �أم ��ام ال �ت �ط��ورات ال���س��وري��ة ،ال�ت��ي ت�شري
�إىل ت �ق��دم م �ي��داين ا��س�ترات�ي�ج��ي للجي�ش
العربي ال�سوري على جميع اجلبهات التي
فُتحت �ضده ،يف وقت بد�أت ال�شعوب العربية
ت�ستفيق من «غيبوبتها» ،على ح ّد تعبريهم.
أ�م��ام ه��ذا ال��وق��ع ،و���سّ ��ع احل�ل��ف امل�ع��ادي
ل���س��وري��ة م��ن ح��رك�ت��ه ،ال��س�ت�ج�م��اع ال �ق��وة،
وال �ع �م ��ل ع �ل��ى إ�ج� �ه ��ا� ��ض م ��ا أ�م �ك �ن ��ه م��ن

�أوراق ال �ق��وة ب�ين ي��دي ال��دول��ة ال���س��وري��ة،
ف�ك��ان��ت ال �ب��داي��ة يف زي ��ارة �أم�ي�ر ق�ط��ر �إىل
غ��زة ،ومبايعته كفاحت تاريخي ،يف الوقت
ال��ذي ك��ان احلليف الكبري يف م�صر يدمّر
ا ألن �ف��اق وي�غ�ل��ق امل�ع��اب��ر ب��وت�يرة مت�سارعة
مل ي�شهدها عهد م�ب��ارك ،لتتابع احلركة
الت�صعيدية �ضد �سورية يف قمة الأعراب يف
الدوحة ،التي و�ضعت ال ّلبِنة الأوىل مل�شروع
�شيمون برييز ،ال��ذي حت��دث عنه يف كتابه
ال��ذي أ���ص��دره ع��ام ( 1992ال�شرق الأو�سط
اجلديد) ،والذي حتدث عن «جامعة ال�شرق
الأو�� �س ��ط» ب ��دل اجل��ام�ع��ة ال�ع��رب�ي��ة ،ت�ضم
الأعراب و«�إ�سرائيل» ،وفيه حتدث عن بناء
�شرق �أو�سط جديد يقوم على ثالثة ركائز

هي :العقل اليهودي ،واملال اخلليجي ،واليد
العاملة العربية الرخي�صة.
لقد بلغت قمة العدوان على �سورية بعد
�إر�سال ع�شرات �آالف امل�سلحني من جن�سيات
ع��رب�ي��ة و أ�ج �ن �ب �ي��ة� ،إىل ح��د ت��وف�ير ال�غ�ط��اء
الكامل للغارة «الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة» على دم�شق،
التي �أجه�ض ك��ل غاياتها و�أه��داف�ه��ا رباطة
�أع�صاب وج�أ�ش القيادة ال�سورية ،التي ردت
بال�شكل املنا�سب؛ ب�إعطاء املقاومة ال�سالح
الكا�سر ل�ل�ت��وازن م��ع ال�ع��دو «الإ��س��رائ�ي�ل��ي»،
و�إعالن املقاومة ال�شعبية يف اجلوالن املحتل،
وفتح جبهته �أم��ام الف�صائل الفل�سطينية،
لا
الأم� ��ر ال ��ذي ل�ق��ي ح�م��ا��س�اً وت ��أي �ي��داً ه��ائ� ً
وم��ذه�ل�اً م��ن ج��ان��ب ال���ش�ع��ب الفل�سطيني

ومعظم الف�صائل ،و�أعاد الورقة الفل�سطينية
بقوة �إىل �سورية.
وهنا تفيد املعلومات املوثوقة �أن الع�شرات
من ك��وادر حركة «حما�س» الع�سكرية قررت
ال��ذه��اب �إىل ��س��وري��ة للم�شاركة يف القتال
� �ض��د ال �ع �� �ص��اب��ات امل���س�ل�ح��ة ،وه ��و م��ا �أرب ��ك
اجلناح القطري يف «احل��رك��ة» ،وكانت زيارة
القر�ضاوي للقطاع حم��اول��ة إلث�ب��ات ح�سن
النية جتاه الكرم القطري ،لكن هذه الزيارة
مل تلق االهتمام ،يف ظل مقاطعة وا�سعة من
«ح�م��ا���س» وخمتلف الف�صائل والتنظيمات
الفل�سطينية.
وع�ل�ي��ه ،ال ت�ستبعد م���ص��ادر مطلعة �أن
ي�ل�ج� أ� ال�ن�ظ��ام ال�ق�ط��ري ل� ّل�ع��ب ب��دم �شعبه؛

أردوغان يتخطى البرتوكول ويذهب إلى البنتاغون إلقناع العسكريين األميركيين بخططه

الصحافة التركية وأهالي الريحانية غير مقتنعين بالرواية الرسمية للتفجيرين
�أنقرة  -الثبات
ب��دت ت��رك�ي��ا م��رب�ك��ة �إىل ح��د ك�ب�ير م�ن��ذ اللحظة
الدمويي اللذين �ضربا جنوب
نْ
الأوىل لالنفجاريْن
ال�ب�لاد ،فالتعاطي الر�سمي م��ع الكارثة ك��ان «كارثة
أ�ك �ب��ر» ،ك �م��ا ت �ق��ول امل �ع��ار� �ض��ة ال�برمل��ان �ي��ة ال�ترك �ي��ة،
ال�ت��ي و��ص�ل��ت ب�ه��ا ان �ت �ق��ادات احل�ك��وم��ة �إىل ح��د ات�ه��ام
رئي�س ال��وزراء رجب طيب �أردوغ��ان واحل��زب احلاكم
بـ«املتاجرة بدماء ال�شعب الرتكي».
ك�شف التفجريان عورات تركيا بالأمن وال�سيا�سة،
ف � أ�ج �ه��زة ا ألم ��ن ال�ترك�ي��ة ب��دت ع��اج��زة ع��ن م��راق�ب��ة
واك�ت���ش��اف عملية ك��ان يتم التح�ضري لها منذ نحو
�سنة؛ عندما ا�شترُ يت ال�سياراتان املفخختان ،وب��د�أ
التنفيذ قبل �شهر عندما نقلت املتفجرات �إىل املنطقة
امل���س�ت�ه��دف��ة ،وا ألم� ��ن ال�ترك��ي ن��ائ��م ،ح�ت��ى ك��ام�يرات
املراقبة املنت�شرة بكثافة ،والتي بلغت  72كامرية يف
م�ك��اين ال�ت�ف�ج�يري��ن وح��ده�م��ا مل ت�سجل �أي ��ش��يء،
وال�سبب �أنها كانت معطلة منذ � 4أيام.
�أما يف ال�سيا�سة ،فقد بدا القادة الأتراك مرتددين
يف توجيه بو�صلة االتهام ،ثم ما لبثوا �أن ركزوا على

�سورية ،يف حم��اول��ة لال�ستفادة �سيا�سياً م��ن هذين
التفجريين خالل زيارة �أردوغ��ان للواليات املتحدة،
فالدم الرتكي مهم ج��داً يف �إقناع ال��والي��ات املتحدة
ب�ت�ب�ن��ي ج ��دول �أع �م��ال �أردوغ� � ��ان امل�ت�م�ث��ل مبطالبة
وا��ض�ح��ة ب��دع��م امل�سلحني ال�سوريني ب�شكل مبا�شر
بالت�سليح والتدريب ،وح�ض ال��والي��ات املتحدة على
�إن���ش��اء مم��رات �آم�ن��ة ومنطقة حظر ج��وي ،حتى �أن
�أردوغ ��ان حمل معه خططاً مف�صّ لة لعر�ضها على
طاولة البنتاغون ،حيث �ستكون املفارقة قيام رئي�س
حكومة �أجنبية باالجتماع �إىل �ضباط وع�سكريني
�أم�يرك�ي�ين ،وبحث خطط تف�صيلية معهم م��ا ت��زال
�إدارتهم مرتددة ب�ش�أنها.
يف الداخل الرتكي ،ق�دّم احل��زب احلاكم روايته:
�سورية ه��ي املخطط ،ومنظمة ي�سارية �صغرية هي
املنفذ ،ثم �أقفل ال�ستار بقرار ق�ضائي منع التداول
ب ��أي معلومات يف ال�صحف ح��ول التفجريين ،لكن
�أحزاب املعار�ضة وال�صحافة الرتكية مل تبدو جميعها
مقتنعة بهذه ال��رواي��ة ،فقد طالبت املعار�ضة ب�إزالة
ال�ق��رار الق�ضائي «ح�ت��ى ي�ع��رف الأت ��راك ب ��أي منطق
ت��دار ا ألم��ور» ،وق��ال زعيم ح��زب ال�شعب اجلمهوري؛

كمال كليت�شدار �أوغلو� ،إن هذا القرار «لي�س د�ستورياً»،
�أما ال�صحف الرتكية فهاجمت احلكومة وتق�صريها
وكذبها يف مو�ضوع القتلى ،التي �أكدت بع�ض ال�صحف
�أن عددهم ي�تراوح بني  70و 100قتيل ،فيما توقفت
الرواية الر�سمية عند  ،50حيث �أ�شارت بع�ض ال�صحف
�إىل تعليمات ر�سمية بعدم جتاوز هذا الرقم.
وب��دا وزي��ر الداخلية الرتكي معمر غولر مرهقاً
حت��ت وط � ��أة الأ� �س �ئ �ل��ة ال �ت��ي �أط �ل �ق �ه��ا ال���ص�ح��اف�ي��ون،
واالت� �ه ��ام ��ات امل��وج �ه��ة م��ن ق�ب�ل�ه��م �إىل امل�ي�ل�ي���ش�ي��ات
ال�سورية امل�سلحة بال�ضلوع يف التفجريين ،فاملعطيات
ال�ت��ي ل��دى ال�صحافيني ت�ق��ول �إن امل�ت�ف�ج��رات دخلت
من �سورية عن طريق معرب باب الهوى القريب من
الريحانية ،وال��ذي ت�سيطر عليه «ال�ق��اع��دة» ،وترفع
راياتها عليه بكل و�ضوح� ،أما املنفذون فقد هربوا �إىل
الداخل ال�سوري ،وه��ي منطقة �أي�ضاً ت�سيطر عليها
املعار�ضة امل�سلحة.
وحت �ت��وي ال��ري �ح��ان �ي��ة ،ب�ح���س��ب امل �ع �ل��وم��ات ،على
م�ك��ات��ب ل�لا��س�ت�خ�ب��ارات ا ألم�ي�رك �ي��ة ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
مكاتب للقطريني وال�سعوديني ،ما يجعل الأمر �أكرث
ح�سا�سية ل�سكان هذه البلدة ال�صغرية.

على الطريقة الرتكية ،بافتعال تفجريات
يف جممع جت��اري� ،أو �ساحة عامة� ،أو يف �أي
مكان ،من أ�ج��ل امل�سارعة يف توجيه االتهام
�إىل دم�شق ،كما ال ت�ستبعد هذه امل�صادرة مثل
هذه املمار�سات يف �أي دولة خليجية �أو عربية،
بتمويل و إ�ع ��داد ق�ط��ري ،لتوجيه مثل هذه
املزاعم واالتهامات �ضد �سورية.
وهنا تلفت هذه امل�صادر �إىل التفجريات
ا ألخ� �ي� ��رة يف ب� �ل ��دة ال ��ري �ح ��ان �ي ��ة؛ يف ل ��واء
اال� �س �ك �ن ��درون ال �� �س �ل �ي��ب ،ح �ي��ث �إن معظم
�سكانها من �أ�صول عربية �سورية ،وهم كانوا
ق��د أ�ع �ل �ن��وا يف أ�ك�ث�ر م��ن م�ن��ا��س�ب��ة رف�ضهم
الن� �خ ��راط احل �ك��وم��ة ال�ت�رك �ي��ة يف احل ��رب
وامل�ؤامرة الكونية على �سورية ،وبالتايل ف�إن
ه��ذه التفجريات ال يُ�ستبعد �أب ��داً �أن تكون
من �صنع املخابرات الرتكية نف�سها ،لتوجيه
االت �ه��ام اجل��اه��ز �سلفاً ن�ح��و � �س��وري��ة ،،علماً
أ�ن��ه ال ي�ستبعد ب��ر�أي ه��ذه امل�صادر �أي�ضاً �أن
تكون هذه التفجريات من �صنع املعار�ضات
ال�سورية امل�سلحة نف�سها ،التي ب��د أ� ي�ضيق
ع�ل�ي�ه��ا ال �ت �ح��رك يف ت��رك �ي��ا ،ب�ع��د �أن أ�خ ��ذت
ال���س�ل�ط��ات ال�ترك �ي��ة ت���ش�ع��ر ب��اخل�ط��ر ال��ذي
�صنعته بيديها.
ثمة حقيقة وا�ضحة هنا ،وهي �أن الدول
ا إلق�ل�ي�م�ي��ة امل �ع��ادي��ة ل���س��وري��ة ب� ��د�أت ت�شعر
بخطورة االم �ت��دادات الأزم ��ة ال�سورية �إىل
داخلها ،ف�ب��د�أ بع�ضها ي�ح��اول رك��وب �سفينة
النجاة لينجو بنف�سه ،كما ه��و ح��ال م�صر،
ال�ت��ي أ�ع�ل�ن��ت امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ح��ل �سيا�سي يف
� �س��وري��ة ،و أ�ن �ه ��ا م���س�ت�ع��دة ل�ت�ف�ع�ي��ل اللجنة
الرباعية ،فكان ت�سريب ا ألخ�ب��ار ع��ن �إلقاء
ال�ق�ب����ض ع�ل��ى � �س��وري نْ�ْين معهما ل��وائ��ح دع��م
مل��ا ي�سمى «اجل�ي����ش احل ��ر» ،وك��ان��ت امل��واق��ف
الرئا�سية امل�صرية حول �ضرورة وقف النزيف
ال �� �س��وري ،يف ن�ف����س ال��وق��ت ال ��ذي ت�ستقبل
الريا�ض مبعوثاً �إيرانياً بالرتحاب ،من دون
�أن يعني ذلك �أن ال�صراع حُ �سم يف ال�سعودية
ل�ه��ذا ال�ط��رف �أو ذاك ،حيث ال ي��زال جناح
بندر بن �سلطان قوياً وفاعالً ،وعليه �أي�ضاً
كانت امل�سارعة القطرية لطلب زيارة طهران،
يف حماولة من الدوحة للدخول �إىل اللجنة
الرباعية ،لت�صري خما�سية� ،أو لإعطائها دوراً
يف مواكبة التغيريات احلا�صلة.
ال يعني ذلك �أن امل�ؤامرة على �سورية يف
ط��ور النهاية� ،أو �أن ت�أنيباً لل�ضمري ح�صل
ع�ن��د ال�ع�ق��ول ال���ش��ري��رة ،ك�م��ا ال يعني ذل��ك
�أن احلملة �ضد �سورية قد توقفت ،بل على
العك�س متاماً؛ فثمة �سباق يف حم��ور أ�ع��داء
�سورية لعلهم ينجحون يف م�ؤامرتهم� ،سواء
على م�ستوى امليدان �أو على م�ستوى احلرب
ال��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة ،ح�ي��ث ت�ف�ي��د امل�ع�ل��وم��ات عن
حت�ضري فرن�سي  -بريطاين  -قطري مل�شروع
قرار يف الأمم املتحدة لت�سليم مقعد �سورية
للمعار�ضات ال�سورية.
ب� ��أي ح ��ال ،ث�م��ة و� �ض��وح ت��ام ب ��د�أ يتكون
يف م�ع�ظ��م دول ال �ع��امل ،ف�ك�ث�ير م��ن ال ��دول
الأوروب �ي ��ة أ�خ ��ذت جت�ه��ر برف�ضها للحملة
�ضد �سورية ،حتى �أن �أملانيا بد�أت بالتوا�صل
مع دم�شق ،يف وقت �أخذت التظاهرات تت�سع
وتتزايد يف العامل العربي �ضد امل�ؤامرة على
�سورية.

�أحمد زين الدين
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موضوع الغالف

سورية تفرض اتفاقية «بوتين ــ أوباما»
وُلد ال�شرق الأو�سط احلايل باتفاقية
«�سايك�س  -بيكو»� ،أي تقا�سم النفوذ بني
امل���س�ت�ع�م��ر ْي��ن ال�ف��رن���س��ي والإن �ك �ل �ي��زي يف
ال �ب�لاد ال�ع��رب�ي��ة ،وب�ع��د م�ئ��ة ع��ام تقريباً
ت��و ّل��دت ات�ف��اق�ي��ة «ب��وت�ين � -أوب ��ام ��ا» على
�أنقا�ض م�شروع ال�شرق الأو��س��ط اجلديد
�أو ال�ك�ب�ير ،لإع ��ادة ر��س��م الكيانات خالفاً
للمخطط الأم�ي�رك��ي ال ��ذي ي��رت�ك��ز على
تق�سيم وت�صغري «اللقمة» البتالع املنطقة،
وك��ان��ت �أول انتكا�سة للم�شروع بانت�صار
امل�ق��اوم��ة يف ل�ب�ن��ان ع��ام  ،2006فا�ستطاع
ا ألم�ي�رك� �ي ��ون م ��ع ح �ل �ف��ائ �ه��م ال �غ��رب �ي�ين
وبع�ض الأع ��راب اخلليجيني م��ن حتقيق

جناحات وا�ضحة يف ته�شيم الأمة العربية
والإ�سالمية متثلت بالآتي:
 �إل�غ��اء االنتماء الوطني والديني وتنميةاالنتماء املذهبي والقبلي والقومي املتع�صب.
 �إ�سقاط الأنظمة وتذويب �سلطة الدولة،وا�ستبدالها بتجمعات �سيا�سية غري قابلة
للحياة �أو القيادة ،عرب املجال�س االنتقالية،
�أو تن�سيقيات الثورة املفرتَ�ضة.
 ت �غ �ي �ي��ب ق �� �ض �ي��ة ال� ��� �ص ��راع ال �ع ��رب ��ي -«الإ�سرائيلي» وحت��ري��ر فل�سطني ،و�إل�غ��اء
�أو تدجني حركات املقاومة الفل�سطينية،
و�إدخ��ال �ه��م يف �أن �ف��اق امل �ف��او� �ض��ات طويلة
الأمد ،كَرهان على �إنهاء الأجيال املقاومة،

وت�سليم ال�سلطة ل�ل�أج�ي��ال امل�ه��ادن��ة التي
ع��ا� �ش��ت يف ال �غ��رب��ة وال �� �ش �ت��ات وامل �� �ص��ال��ح
والفنادق.
 �إل� �غ ��اء ال �ه��وي��ة احل �� �ض��اري��ة وال��دي�ن�ي��ة(امل�سيحية والإ��س�لام�ي��ة) ،والق�ضاء على
جذورها ورموزها يف ال�شرق.
 حت��ري��ف ال �ف �ك��ر ال��دي �ن��ي الإ� �س�ل�ام��ي،و� �ص �ن��اع��ة «الإ� �س�ل�ام ��وف ��وب �ي ��ا» ،و�إظ �ه ��ار
الإ� �س�لام كحركة �إره��اب�ي��ة ت��ذب��ح وت��د ّم��ر،
و�إلغا�ؤه كمنظومة متكاملة للحياة.
وو� �ص ��ل «ال� �ب� �ل ��دوزر» الأم�ي�رك ��ي �إىل
� �س��وري��ة لإ� �س �ق ��اط �آخ � ��ر ق �ل�اع امل �ق��اوم��ة
واملمانعة يف ال��وط��ن العربي ،وع��اث فيها

ف�ساداً وتدمرياً؛ بتجميع ع�شرات الآالف
م ��ن ال �ت �ك �ف�يري�ين ،يف حم��رق��ة ج�م��اع�ي��ة
لهم وللجي�ش وال�شعب ال���س��وري نْ�ْي ،،وكل
ذل��ك با�سم ال��دي��ن وال��دمي�ق��راط�ي��ة ،لكن
�سورية وحلفاءها �صمدوا وق��اوم��وا �أكرث
من � 25شهراً ،وا�ستوعبوا الهجوم الدويل
والإق �ل �ي �م ��ي ،و�أي� �ق� �ظ ��وا ال � ��دب ال��رو� �س��ي
والتنني ال�صيني م��ن �سباتهم ال�سيا�سي
وال�ع���س�ك��ري ال� �س�ترج��اع دوره ��م ال ��دويل،
وبد�أت �إرها�صات الف�شل الأمريكي وبداية
والدة ال �ع ��امل اجل ��دي ��د ،ول �ي ����س ال���ش��رق
الأو��س��ط اجل��دي��د وف��ق اتفاقية «ب��وت�ين -
�أوباما» املتوقعة وفق الآتي:

تعويض إغالق جبهة
غزة المقاومة بجبهة
الجوالن يمكن أن
يتحول إلى جبهة
مقاومة عربية
وإسالمية ..وحتى
عالمية

عنا�صر من اجلي�ش العربي ال�سوري تالحق املجموعات امل�سلحة يف الغوطة ال�شرقية

مــن هنـــا وهنــاك
القيادة الواعية

ك�شفت تقارير «�إ�سرائيلية» �أن التقديرات التي كانت تتو ّقع
�سقوطاً مرت َقباً للدولة ال�سورية ب��د�أت تتال�شى من تقارير
الأجهزة الأمنية «الإ�سرائيلية» ،وهناك من ين�صح ب�ضرورة
ع��دم ال�ظ�ه��ور ب�شكل علني يف جبهة ال��داع�م�ين للع�صابات
الإرهابية املنادية بتدمري الدولة ال�سورية ،وت�ضيف التقارير
�أن ه�ن��اك خ�شية داخ��ل «�إ��س��رائ�ي��ل» م��ن �أن تتحول املنطقة
احلدودية يف اجلوالن �إىل جبهة «�صداع» لـ«�إ�سرائيل» .وترى
التقارير «الإ�سرائيلية» �أن التيار اال�ستخباري ال��ذي �أوحى
ب�أن �إطالة الأزمة ال�سورية يعني بقاء النظام� ،أثبت �أنه �أقرب
�إىل التقدير ال�سليم ،وهو التيار نف�سه الذي �أ�شار يف تقاريره
�إىل �أن القيادة ال�سورية لن ترد على العدوان «الإ�سرائيلي»
الأخ�ير ،كونها �أوع��ى من �أن تجُ َ � ّر �إىل االنتحار ،لكن التيار
نف�سه يرى �أن تكرار مثل هذه االعتداءات قد يدفع بر ّد �سوري
يدفع الطرفني �إىل �صدام ع�سكري وا�سع.

تمــويــل «إســرائـيـلي»

�أن�ش�أ ع��دد م��ن رج��ال الأع�م��ال «الإ�سرائيليني» واللوبي
«الإ�سرائيلي» يف الواليات املتحدة« ،جمموعة متويل» هدفها
متويل «اجلي�ش ال�سوري احل��ر» و«املعار�ضة ال�سورية» ،وقد
جمعوا الأ�سبوع املا�ضي مليون دوالر ،وقد جاء القرار عقب
انتهاء يوم درا�سي ك ّر�سه «معهد وا�شنطن ل�سيا�سات ال�شرق
الأدنى» للأزمة ال�سورية ،خالل م�ؤمتره ال�سنوي الذي �أنهى
�أعماله مب�شاركة �ضباط من «اجلي�ش ال�سوري احلر» ووزيرة

العدل «الإ�سرائيلية» ت�سيبي ليفني ،و�شارك يف امل�ؤمتر �أي�ضاً
عدد من رجال الأعمال «الإ�سرائيليني»� ،أبرزهم موتي كاهانا،
ف�ض ًال عن رجال �أعمال �أمريكيني من «اللوبي الإ�سرائيلي»
يف الواليات املتحدة ،والذي متثله منظمة «�إيباك».

آثار سورية في لبنان

�أك� � ��د حت �ق �ي��ق ن �� �ش��رت��ه � �ص �ح �ي �ف��ة «�� �ص� �ن ��دي ت��امي��ز»
الربيطانية� ،أن كنوز �سورية الأثرية من العهد الروماين
ُنهبت ،ويجري بيعها يف ال�سوق ال�سوداء يف لبنان .وبح�سب
حتقيق ال�صحيفة الذي �أعدّته هالة جابر من بريوت ،ف�إن
هناك الع�شرات من القطع الأثرية ال�سورية التي ت�شمل
متاثيل يعود عمرها �إىل القرن الثاين امل�ي�لادي ،و�صلت
�إىل جتار الآثار يف �إحدى �ضواحي بريوت ،و�إن قيمة هذه
القطع ت�صل �إىل  1.4مليون جنيه ا�سرتليني .وذك��رت
ال�صحيفة �أنها اعتمدت يف حتقّقها من هوية هذه الآث��ار
وم�صدرها على خم�سة خرباء �آثار ،مبن فيهم خرباء من
اليوني�سكو واملتحف الربيطاين ،م�شرية �إىل �أن م�صدرها
هو مدينة تدمر الأثرية ال�سورية.

جبهــة اللصـوص

ق��ام م�سلحو «جبهة الن�صرة» و«ح��رك��ة �أح��رار ال�شام» يف
حلب ،وبالتعاون مع منتحل �صفة «رئي�س جمل�س املدينة»،
ب�سرقة حمتويات معمل جتفيف الذرة ،وكل ما يف م�ستودعاته
وبيعها لتاجر تركي عرب تاجر حلبي ،و ُقدِّرت الكمية امل�سروقة
ب�أنها ال تقل عن ثالثة �آالف طن.

 �إلغاء الأُحادية الأمريكية على امل�ستوىالعاملي ،والبدء بالقيادة املتعددة الأقطاب،
بدءاً بالثنائية الرو�سية  -الأمريكية.
 �إل � � �غ � ��اء ال �ل�اع � �ب �ي�ن ال� � �ق � ��دام � ��ى؛ م��نالفرن�سيني والربيطانيني ،وحتويلهم �إىل
�أتباع لأمريكا.
 االع�ت�راف بقوى �إقليمية ج��دي��دة ،ويفمقدمتها �إيران ،مع مناف�سة بني الثالثي
ال�ترك��ي وال���س�ع��ودي وامل���ص��ري ،النتخاب
ممثلهم للتفاو�ض م��ع ال�ط��رف الإي��راين
على م�ستوى الإ�سالم ال�سيا�سي.
 م �ن��ع ت�ق���س�ي��م ال � � ��دول ،ك �م��ا ح �� �ص��ل يفال���س��ودان� ،أو م��ا يتعر�ض ل��ه ال�ع��راق ،بعد
ف�شل �إ�سقاط النظام وال��دول��ة يف �سورية،
وب��ال�ت��ايل �إل �غ��اء م���ش��روع تق�سيم ��س��وري��ة،
الذي ميثل قنبلة لتفجري الدول املجاورة،
وتق�سيمها وف��ق م�شروع ال�شرق الأو�سط
اجلديد.
لكن امل�شكلة الأ�سا�س تتمثل يف م�س�ألة
حماية الكيان ال�صهيوين وت�صفية الق�ضية
الفل�سطينية ،وم�شكلة الالجئني والوطن
ال�ب��دي��ل ،ح�ي��ث �إن م��ا ت��ري��ده «�إ��س��رائ�ي��ل»
م��ن ك��ل م��ا ي�سمى «ال��رب �ي��ع ال �ع��رب��ي» هو
كيفية �إبقائها الدولة الأق��وى يف املنطقة،
و�إ�سكات املقاومة ب�شكل عام ،و�إغالق جبهة
غ��زة ،وحتييد حركة «حما�س» وتدجينها
خليجياً ،بعدما مت �إ�سكات حركة «فتح» بعد
اتفاقيات �أو�سلو.

لكن �سورية وحلفاءها ربحوا جولة
حرب ال�سنتني على امل�ستوى ال�سيا�سي
والع�سكري ،و�إن كان الثمن باهظاً على
امل���س�ت��وى ا إلن �� �س��اين وال��دم��ار والأم ��ن
االجتماعي ،وبد�أوا بح�شد �أوراق القوة
التي ميلكونها وهي:
 تعوي�ض إ�غ�لاق جبهة غ��زة املقاومةبجبهة اجلوالن ،التي ميكن �أن تتحول
�إىل جبهة مقاومة عربية و�إ�سالمية،
وح �ت��ى ع��امل �ي��ة؛ يف ا� �س �ت �ع��ادة ل�ت�ج��رب��ة
اجل�ي����ش ا ألح �م��ر ال �ي��اب��اين ،وامل�ن��ا��ض��ل
ك��ارل��و���س ،وبع�ض املنظمات الي�سارية
من �أمريكا الالتينية وغريها.
 تو�سعة �ساحة ال�صراع امليداين وعدمح�صرها يف �سورية ،ونقلها �إىل �ساحات
الدول الداعمة للتكفرييني.
 ت�ع�ط�ي��ل ال�ه�ي�م�ن��ة الأم�ي�رك �ي��ة علىجم�ل����س ا ألم� ��ن وامل� ��ال اخل�ل�ي�ج��ي على
اجل��ام �ع��ة ال �ع��رب �ي��ة ،و�إرج� � � ��اع جنيف
�ساحة تفاو�ض ك��أر���ض حم��اي��دة ،وب��دء
املفاو�ضات املتكافئة واملتوازنة.
 ف �� �ض��ح حم� ��ور م ��ا ي �� �س �م��ى «ال��رب �ي��عالعربي» ،وك�شف امل�ؤامرة الأمريكية -
«الإ�سرائيلية» التي �أجه�ضت املطالب
العادلة لل�شعوب العربية ،وكذلك عورة
«ا إل� �س�لام �ي�ين اجل� ��دد» ،ومقاي�ضتهم
ال���س�ل�ط��ة ب��امل �ب��ادئ وال �� �ش �ع��ارات ال�ت��ي
رفعوها طوال عقود ما�ضية.
ات �ف��اق �ي��ة «ب ��وت�ي�ن � -أوب � ��ام � ��ا» ل��ن
تنح�صر يف �سورية �أو ال�شرق الأو�سط،
ب��ل ��س�ت�ط��ال ت�ق��ا��س��م ال �ن �ف��وذ� ،أو �إدارة
اخلالف� ،أو حما�صرة النفوذ الأمريكي
على امل�ستوى العاملي ،و�إلغاء دور �أوروبا
ال�سيا�سي ل�صالح ق��وى «ال�بري�ك����س»،
و�إلغاء دورها االقت�صادي �أي�ضاً مل�صلحة
االقت�صاد ال�صيني.
اتفاقية «بوتني � -أوب��ام��ا» وم�ؤمتر
«جنيف� »2سيعلن ف�شل �إ�سقاط �سورية،
و�إعالن �سقوط الهيمنة الأمريكية على
ال�ع��امل ،وانفجار الفقاعات ال�سيا�سية
الطارئة ،مثل قطر وغ�يره��ا ،مل�صلحة
الدول ذات احل�ضارة والقوة.
لقد ا�ستطاع حمور املقاومة بالإرادة
وا ألم � ��ل وال �ث �ق��ة ب��ال�ن�ف����س ،وب��ال�ع��دال��ة
الإلهية� ،أن يهزم اجل�بروت الأمريكي،
وي�ؤ�س�س ال�ستعادة هوية الأمة وحقوقها
ومقد�ساتها.
�إذا مل ت�ن�ج��ح ات �ف��اق �ي��ة «ب ��وت�ي�ن -
�أوب��ام��ا» يف م��ؤمت��ر جنيف ،ف ��إن جولة
من العنف واحلرب �ستبد�أ ب�شكل �أكرث
� �س �خ��ون��ة ،ح �ت��ى ي�ت�ق�ب��ل ا ألم�ي�رك �ي��ون
خ �� �س��ارت �ه��م ،وي �ث �ب��ت حم� ��ور امل �ق��اوم��ة
�أرباحه ،والعودة �إىل التفاو�ض الأخري.
ال �� �ص��راع يف � �س��وري��ة ل�ي����س ��ص��راع�اً
ح ��ول رئ�ي����س �أو ن �ظ��ام ،ب��ل �إن �ه��ا ح��رب
ع��امل �ي��ة ث��ال �ث��ة «م� ��� �ص� � ّغ ��رة» ب �ع��د ن�ح��و
ق ��رن ع �ل��ى احل� ��رب ال �ع��امل �ي��ة الأوىل..
فهل ير�ضخ الأم�يرك�ي��ون� ،أم يطيلون
املعركة بانتظار احلرب العاملية الثالثة
الكربى؟
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أحــداث األسـبـوع
اللبيب من اإلشارة..
يبدو �أن «الكبا�ش» بني حمور ال�شر العاملي
ال ��ذي ت �ق��وده ال��والي��ات امل�ت�ح��دة الأم�يرك �ي��ة،
وحم� ��ور امل��داف �ع�ي�ن ع��ن ال �ع��دال��ة وال �� �س�لام
على ال�ك��رة الأر��ض�ي��ة ،و��ص��ل �إىل ال���ذروة ،ال
�سيما يف منطقتنا ،مع افت�ضاح كنه امل�شروع
ال�شرير املتخبط يف الدم العربي وامل�سلم؛ من
�أفغان�ستان �إىل باك�ستان� ،إىل �سوريا وقبلها
العراق ،وقبلهم فل�سطني ،التي كانت و�ستبقى
العنوان ال�صحيح ،وه��و م��ا ي��راد �شطبه من
القائمة العربية والإ�سالمية وامل�سيحية ،ال بل
من القائمة الإن�سانية يف �ضمري الب�شرية.
م��ن ال��وا� �ض��ح �أن حم��ور ال���ش��ر يف حالة
«هياج» موتور� ،سيما مع �إن��زال �ضربات م�ؤملة
جد ًا لأدواته على الأر�ض يف �سورية ،ول�سيا�سات
الرعاة املاليني ،مثل قطر وال�سعودية ،والأدوات
ال�سيا�سية والأم �ن �ي��ة ،م�ث��ل ت��رك�ي��ا و«ع� ّت��ال��ة»
امل�شروع الذين يقدمون خدماتهم بعد التورط،
بال مقابل يحوز على نذر ب�سيط من الأخالق،
�إمن��ا الهدف مواقع �سيا�سية ركيزتها كرا�س
بالية حللم قاتل ومقتول يف �آن ،يتمرت�س على
نوا�صيه جمموعة ال تفتي �إال مبا يخدم م�صالح
الكيان الغا�صب لأر���ض فل�سطني ،ويزيد من
م�أ�ساة �شعبها ،ومبا يزيد ظاهرة ال�ضالل يف
جمتمعاتنا ،والهدف املركزي :ت�ضييع فل�سطني.
يف �سورية ،ك��ان ال��رد على كل املتورطني
يف احل��رب عليها بقيادة ال��والي��ات املتحدة،
التي طلبت من الكيان ال�صهيوين �شن عدوان،
على �أمل حتقيق ما ف�شلت به طوال ال�سنوات
والأ�شهر املا�ضية ،على «قدر �أهل العزم» ب�أن
ال�سالح الذي �ستزود به املقاومة �سيكون كا�سر ًا
للتوازن القائم ،و�إن �سورية �ستتحول �إىل دولة
مقاومة ،مبا يعني �أن حم��ور املقاومة مفتوح
على ات�ساع �أكرب ،و�إذا �أخذنا م�س�ألة الت�سليح
ب�سالح نوعي ح�صراً ،فال بد من قراءة �إيجابية
للموقف الرو�سي يف هذا ال�سياق ،و«اللبيب من
الإ�شارة يفهم» ،خ�صو�ص ًا �إذا �أراد القراءة يف
ثنايا ما �أعلنه ال�سيد ح�سن ن�صراهلل ،وح�سن ًا
فعل ما فعل.
«الهياج» املوتور انعك�س حماولة ابتزاز يف
لبنان عرب التهديد باللجوء �إىل خيار �إلغائي
لأك�ثر من ن�صف املجتمع اللبناين ،واملتمثل
ب��إع�لان حكومة �أم��ر واق��ع ،ال ي�شك �أح��د �أن
ال��رئ�ي����س امل�ك�ل��ف � �ش��رب حليب ��س�ب��اع ج��راء
دعمه من رئي�س اجلمهورية ،وجراء وعد وليد
جنبالط بالذهاب معه �إىل احلد ال��ذي يلقي
احلد بني اللبنانيني ،ول��ذا فالأمر لي�س �أم��ر ًا
واقعاً� ،إمنا �أمر ويل الأم��ر؛ الآمر والناهي يف
حلف ال�شر.
وكي تلم�سوا وت�أخذوا الأ�سرار ،ما عليكم
�إال اال�ستماع �إىل ال�صغار ،الذين �صدرت �إليهم
التعليمات ب�أنه «يجب �أن يتكاتف اجلميع من
�أجل منع م�شاركة حزب اهلل يف احلكومة».
يف احلقيقة� ،إن ال�سيد مت��ام �سالم منح
فر�صة �إجماع نيابي يف التكليف ،ليك�سب الثقة
يف الت�أليف ،ف��إن اجتاز االختبار ك�سب ،و�إن
ف�شل خ�سر االثنني ،ولو �صار «دولة الرئي�س»،
ومبعنى �آخر :هناك من يكتب له نهاية �سيا�سية
وخيمة قبل �أن يبد�أ.
يون�س

سورية ..بين نظام متماسك
ومعارضات متهالكة
ل �ي �� ��س غ� ��ري � �ب � �اً يف ال �� �س �ي��ا� �س��ة
والوقائع �أن يعيد التاريخ نف�سه يف
كثري م��ن املحطات وامل��وا��ض��ع ،لكن
التب�صر واحلكمة غالباً ما يظهران
ّ
يف الأداء ،من خ�لال اال�ستفادة من
التجارب ال�سابقة ،و�أخ��ذ العرب من
الكثري من الأح��داث التي ج��رت يف
امل�ن�ط�ق��ة .وح�ي��ث أ�ن �ن��ا أ�م ��ام امل�شهد
ال�سوري ،والكل يراقب ما تقوم به
احلكومة ال�سورية �أو النظام ب�شكل
ع��ام ،وكذلك ما تقوم به املعار�ضات
واجل�م��اع��ات امل�سلحة ب�شكل خا�ص،
وقيا�ساً على ما ج��رت به الأم��ور يف
دول م��ا �� ُ�س� ّم��ي ب�ـ«ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي»،
و�أي���ض�اً احل��رب على ال �ع��راق وفيه،
وحم�ن��ه� ،إ�ضافة �إىل
وك��ذل��ك لبنان َ
امل�سرية التاريخية لف�صائل املقاومة
الفل�سطينية ،ف�إنه ّ
مت حلظ ما يلي:
�أو ًال :ح��اف��ظ ال�ن�ظ��ام يف �سورية
على االلت�صاق بال�شعب ،ومل يتن�صل
�أو ي�ستقل م��ن واج�ب��ات��ه يف تقدمي
اخلدمات العامة حتى اللحظة ،رغم
م�ضي �أك�ث�ر م��ن �سنتني و�شهرين
على الأزم� ��ة ،ويف ظ��ل ه��ذه احل��رب
الطاحنة عليه ،مع ما يرتتب على
ذل��ك من جهد وخماطر وم��وازن��ات
مالية هائلة ،ويف ظل غياب الواردات
ب�شكل عام ،يف حني �أن حرباً م�شابهة
يف مكان �آخر �أ ّدت �إىل ف�صل تام بني
النظام واملجتمع املدين.

ث��ان �ي �اً :ب��ال��رغ��م م��ن ال�ترك�ي��ز ع � �ل� ��ى امل� ��� �س� �ت ��وي�ي�ن ال �� �س �ي ��ا� �س ��ي
ال �ه��ائ��ل ب��ا��س�ت�ع�م��ال ك��ل ال��و��س��ائ��ل والع�سكري ،و�شبيهة بامليلي�شيات
ال �� �ض ��اغ �ط ��ة م ��ال� �ي� �اً وع �� �س �ك��ري �اً ال �ت��ي غ �ل��ب ع�ل�ي�ه��ا ط��اب��ع ال�ت�ف� ّل��ت
ودي �ن �ي �اً و�إع�ل�ام� � ّي� �اً وخم��اب��رات �ي �اً وتلقي الأوام ��ر م��ن اخل ��ارج ،وك� ٌّ�ل
لإ�ضعاف اجلي�ش العربي ال�سوري وف �ق �اً ل�لارت�ب��اط وامل��رج�ع�ي��ة التي
وت �� �ش �ت �ي �ت ��ه وت� �غ� �ي�ي�ر ع �ق �ي ��دت ��ه� ،شكلته ودعمته ،دون �أن تعي �أنها
ا��س�ت�ط��اع �أن ي�ح��اف��ظ ع�ل��ى كيانه بذلك �ست�صل �إىل ي��وم تكون فيه
ومتا�سكه وقدراته اال�سرتاتيجية � �س �ل �ع��ة ع �ل��ى ط ��اول ��ة امل �ف��او� �ض��ات
والتكتيكية ،وك��ذل��ك ،وه��و الأه��م ،وال�ت���س��وي��ة ،ل� ُت�ب��اع و ُي���س�ق��ط منها
احت�ضان ال�شعب له ،وثقته الكبرية ق���س��م ،وي�ت��م �إدخ� ��ال ق�سم آ�خ ��ر يف
فيه.
اللعبة ال�سيا�سية املرتقَبة.
ثالثاً :الأداء الر�سمي ال�سوري،
ثانياً :هذه القوى مل تك�سب ود
� � �س� ��واء يف ال� ��� �ش� ��أن ال ��داخ� �ل ��ي �أو وثقة ال�شعب ،بل مار�ست الفو�ضى
اخل��ارج��ي ،ك��ان حكيماً و��ص �ب��وراً ،والفلتان يف الأماكن التي �سيطرت
خ�صو�صاً يف ال��دع��وة �إىل احل��وار عليها ،م��ا �أ�سهم �إىل ح��د كبري يف
وا�ستكمال الق�ضايا الإ�صالحية ،ت�غ�ي�ير ج� ��ذري يف امل � ��زاج ال�شعبي
وب�ج��دي��ة اذه �ل��ت ال �ع��دو واخل�صم عند من نا�صرها وم�شى يف ركابها
�سائ ً
قبل ال�صديق واحلليف.
ال نف�سه� :أي م�ستقبل تغيريي
راب� �ع� �اً :مل ت �غ�ّي�رّ ال���س�ل�ط��ة �أي� �اً �سيقودنا �إليه ه�ؤالء؟
م��ن ع �ن��اوي��ن ال���س�ي��ادة وال�ق���ض��اي��ا
ث��ال �ث �اً :ه ��ذه امل �ع��ار� �ض��ة ،وم��ن
ال��وط �ن �ي��ة وال� �ق ��وم� �ي ��ة ،وه � ��ذا م��ا خالل العناوين الطائفية وال�صور
�أع �ط��اه��ا م���ص��داق�ي��ة مطلقة عند الفا�ضحة للجرائم التي ارتكبتها،
ال�شعب ال�سوري وال�شعوب العربية ،وغباء الكثريين ممن �ص ّرحوا يف
وتعاطفاً مه ّماً معها.
الإعالم عن مكنوناتهم و�أحقادهم
يف املقابل ،كانت قوى املعار�ضة ،الطائفية واملذهبية ،وا�ستغاللهم
خ �� �ص��و� �ص �اً امل���س�ل�ح��ة م �ن �ه��ا ،ت�ك��رر ل�ه��ذه ال�ع�ن��اوي��ن ،خ�صو�صاً جبهة
�سياقاً قد م� ّر �آخ��رون يف جتربته ،ال �ن �� �ص��رة ،وم� ��ن �� �س ��ار يف رك��اب �ه��ا
ومل ي�ف�ل�ح��وا ،وذل ��ك ع�ل��ى ال��وج��ه م��ن ت �ي��ارات « إ���س�لام�ي��ة» متطرفة
الآتي:
م��رت�ب�ط��ة ب ��اخل ��ارج ،و ّل � ��دت ح��ال��ة
�أو ًال :ب ��د�أت مفككة ومتناثرة م ��ن اال�� �ش� �م� �ئ ��زاز وال� �ن� �ف ��ور ل��دى

■ جبهة العمل الإ�سالمي يف لبنان �أ�شارت
�إىل �أن ما يحدث يف �سورية اليوم قد ميت ّد
�إىل ب�ق�ي��ة ال � ��دول امل� �ج ��اورة ،ويف مقدمتها
تركيا ولبنان وال �ع��راق والأردن ،م��امل ي�س َع
املخل�صون يف هذه الأم��ة �إىل �إطفاء احلريق
امل�شتعل وو�أد الفتنة الداخلية.
■ حزب االحتاد ر�أى �أن ما يجري يف القد�س،
ومنذ احتاللها ،ي�ؤكد وجود تن�سيق كامل بني
العدو ال�صهيوين وامل�ستوطنني مب�ؤ�س�ساتهم
املختلفة ،ال�ت��ي ت�سعى جميعها �إىل ت�سريع
عمليات التهويد والتطهري ال�ع��رق��ي داخ��ل
املدينة.
■ النائب ال�سابق في�صل ال ��داوود؛ الأم�ين
العام حلركة الن�ضال اللبناين العربي ،مت ّنى
على الرئي�س املكلف العمل ب�شعار وال��ده «ال
غ��ال��ب وال م�غ�ل��وب يف ل �ب �ن��ان» ،و�أال يفر�ض
«حكومة �أم��ر واق��ع» �ستكون «حكومة غالب
وم �غ �ل��وب» ،م��ا ��س�ي��ؤدي �إىل دخ ��ول ل�ب�ن��ان يف
مرحلة خطرية.
■ �أب��و �أحمد ف ��ؤاد؛ ع�ضو املكتب ال�سيا�سي
للجبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني ،انتقد

اقت�صار عقد اللقاءات بني حركتي «حما�س»
و«ف �ت��ح» دون ب��اق��ي الف�صائل الفل�سطينية،
م�ق�ترح�اً على املجتمعني يف الأي ��ام القليلة
املقبلة يف القاهرة م�صارحة �شعبهم؛ �إىل �أين
هم ذاه�ب��ون؟ وم��ا هي نقاط اخل�لاف؟ ومل��اذا
مل ين َّفذ ما ا ُّتفق عليه منذ �سنوات م�ضت يف
القاهرة؟
■ امل��ؤمت��ر ال�شعبي اللبناين رف�ض مبادرة
ح��زب الكتائب ح��ول حياد لبنان ،مت�سائ ًال:
كيف ميكن حتقيق ذل��ك يف ظ��ل اال�ستباحة
ال�صهيونية ال�ي��وم�ي��ة ل�ل���س�ي��ادة اللبنانية؟
م�شرياً �إىل �أن موافقة حزب «امل�ستقبل» على
هذا امل�شروع ال تلزم الأحرار يف بريوت ولبنان
ب�شيء.
■ وفد من جتمع العلماء امل�سلمني زار �إذاعة
النور ،حيث قدّم ملديرها العام احلاج يو�سف
الزين التهاين مبنا�سبة يوبيلها الف�ضي ،وقد
�أل�ق��ى ك � ٌل م��ن �سماحة ال�شيخ زه�ير اجلعيد
و�سماحة ال�شيخ علي �سنان كلمة باملنا�سبة،
متمنني لها دوام ال�ت��وف�ي��ق ،واال��س�ت�م��رار يف
�إطاعة اهلل ويف خطها اجلهادي.

م�سلحون يف ريف
حلب يطلقون
النار على منازل
الآمنني

ال���ش�ع��ب ال �� �س��وري ودول اجل� ��وار،
ومن التخوف من انتقال العدوى
الطائفية وامل��ذه�ب�ي��ة �إىل �أوروب ��ا،
وحتديداً الفاتيكان.
راب � �ع � �اً :الأم � � ��وال ال �ت��ي ت��د ّف�ق��ت
ع �ل��ى ه ��ذه امل �ع��ار� �ض��ات ،وال �� �س��رق��ات
الهائلة للم�ؤ�س�سات ال�سورية العامة
واخل ��ا�� �ص ��ة ،وامل� �ع ��ام ��ل والأ�� � �س � ��واق،
وعمليات اخلطف طلباً للفدية ،كل
ذل��ك �أوج ��د ج� � ّواً م��ن الف�ساد ب�شكل
ه ��ائ ��ل ع �ن��د م� ��ن ي� ��دع� ��ون مل �ح��ارب��ة
ال�سلطة حتت عناوين الف�ساد ،وذلك
قبل �أن ي�صلوا هم �إىل ال�سلطة.
خام�ساً :تكرار م�شاهد االنهزام

خـفـــايــا ضجيج المحـكـمــ
م �ع �ظ��م ال��وظ��ائ��ف امل��رف �ق��ة ب ��أ� �س �م��اء ال���ش�ه��ود
امل �ت��و ّق �ع�ين أ�م� ��ام امل�ح�ك�م��ة اخل��ا� �ص��ة ب�ل�ب�ن��ان ،ي�شي
بالدرجة الأوىل �أ ّن املدعي العام وفريق التحقيق
معه جمعهم كيفما اتفق ،وبحنكة خمابراتية يراد
م�ن�ه��ا حت�صيل م�ع�ل��وم��ات �شخ�صية ع��ن املته ّمني
الأربعة يف جرمية � 14شباط  ،2005فهل املراد �إن�شاء
وبحجة �ضرورة
جت�س�س حتت عنوان �شهود
ّ
وح��دة ّ
وج ��ود ��ش�ه��ود م��ن أ�ج ��ل ا� �س �ت �م��رار امل�ح�ك�م��ة قائمة
بوظيفتها وعملها؟ وم��ا ه��و ال��راب��ط العملي ،قبل
القانوين ،بني ه ��ؤالء ال�شهود وموقع اجلرمية يف
حم ّلة عني املري�سة يف بريوت؟ فما هي الغاية مث ً
ال
م��ن وج��ود ج��اب��ي ال�ك�ه��رب��اء ،وامل� ّ
�وظ��ف� ،أو �صاحب
مكتب �سفريات ،وامليكانيكي ،واملخ ّل�ص اجلمركي،
حلظة ح��دوث االغتيال؟ وهل هذه الت�شكيلة التي
أُ�ع � � ّدت بعناية فائقة اجل ��ودة اال�ستخباراتية ،هي
تت ّمة مل�سل�سل اط�لاع مكتب االدع ��اء على �سج ّالت
ال�ط�ب�ي�ب��ات ال�ن���س��ائ�ي��ة ال �ل��وات��ي ق ��ام أ�ع �� �ض��اء م�ن��ه،
بزيارتهن يف عيادتهن �إىل �أن وقعت حادثة عيادة
الدكتور �إميان �شرارة ال�شهرية على طريق املطار؟
وه��ل تكبري حجم ال�شهود و أ�ع��داده��م ي�ه��دف �إىل
ت�ضييع وق��ت املحكمة وع��رق�ل��ة عمل هيئة ال��دف��اع
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ّ
يتحمـل مـسـؤولـيــة الـمـسـلـحـــين
مــن
التـكفــيريــين الـعـــالـقــين فـي لـبــــنـان؟

ع�ن��د رم ��وز امل�ع��ار��ض��ة يف م��ا �سمي ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،م��ن دون أ�خ ��ذ ال�ع�برة
ب � �ـ«االئ � �ت �ل�اف ال � �� � �س ��وري» ،وق�ب�ل��ه مما ج ّرته من وي�لات على الذين
جمل�س ا�سطنبول ،وان�سياقهم قهراً تعاملوا معه.
أ�م ��ام �سالطني امل��ال والإم�ل��اءات،
كل ذلك �أدى �إىل ح�سم القرار
وب�شكل مف�ضوح� ،أ�سهما �إىل ح ّد ع �ن ��د م� ��ن ك � ��ان ي �ف � ّك ��ر ب ��احل �ي ��اد،
بعيد يف �إ�سقاط ثقة ال�شعب بهم.
وتراجع الكثريين من املعار�ضني،
ُ
� �س��اد� �س �اً :ال ��دع ��م ال�ل��وج���س�ت��ي فبد�أوا ينعطفون لت�صحيح امل�سار،
واال�� �س� �ت� �خ� �ب ��ارات ��ي وال �ع �� �س �ك��ري وك��ذل��ك ح��دا ب��الأم�يرك��ي للجنوح
والإع� �ل� ��ام� � � ��ي «الإ� � �س� ��رائ � �ي � �ل� ��ي» �إىل الت�سوية ،بعد تراكم الف�شل تلو
ملجموعات مهمة يف هذه املعار�ضات ،الآخ��ر عند هذه املعار�ضة امل�صنَّعة
وب�شكل علني ،أ�ع�ط��ى ��ص��ورة أ�ك�ثر مب ��وا�� �ص� �ف ��ات خ �ل �ي �ج �ي��ة وت��رك �ي��ة
�سلبية مما قامت به بع�ض القوى بائ�سة.
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة م ��ن ارت � �ب ��اط م�ب��ا��ش��ر
املهند�س حكمت �شحرور
بالعدو «الإ�سرائيلي» �أثناء احلرب

كما كان متو َّقعاً ،مت ّكن اجلي�ش ال�سوري
م��ن ع��زل امل�ن��اط��ق احل��دودي��ة ال���س��وري��ة عن
بع�ض املناطق يف ال�ضفة اللبنانية املقابلة،
والتي كانت ت�شكل مم��رات لت�سلل امل�سلحني
وت �ه��ري��ب ال �� �س�ل�اح �إىل ال ��داخ ��ل ال �� �س��وري،
و أ�ب ��رزه ��ا ج ��رود ع��ر� �س��ال ،وم���ش��اري��ع ال �ق��اع،
ووادي خالد ،ح�سب ما ت�ؤكد م�صادر معنية،
الفتة �إىل �أن عمليات ت�صدير الإرهاب وعدّته
من لبنان �إىل �سورية باتت �شبه معدومة ،ال
�سيما بعد التقدم اال�سرتاتيجي الذي حققته
ال�ق��وات امل�سلحة ،خ�صو�صاً يف �أري��اف دم�شق
وحم�ص والق�صري ،ما �أدى �إىل قطع �أو�صال
�أوكار امل�سلحني وخطوط �إمدادها من لبنان
يف �شكل كامل تقريباً.
الري� ��ب �أن الإجن� � � ��ازات اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة
للجي�ش ال�سوري �ستكون لها انعكا�سات خطرة
على الأو� �ض��اع الأم�ن�ي��ة اللبنانية ،خ�صو�صاً
�أن لبنان �ش ّرع حدوده لعبور امل�سلحني وعدة
تخريبهم �إىل اجل ��ارة الأق� ��رب ،حت��ت �شعار
«ال �ن ��أي بالنف�س» ال��ذي اعتمدته احلكومة
امل�ستقيلة� ،إ�ضافة �إىل التورط املبا�شر لـ«تيار
امل�ستقبل» وب�ع����ض التكفرييني يف امل ��ؤام��رة
على ��س��وري��ة� ،إن م��ن خ�لال إ�ي ��واء امل�سلحني
ال�ت�ك�ف�يري�ين يف م �ن��اط��ق ن �ف��وذ «امل���س�ت�ق�ب��ل»
وحلفائه وتزويدهم باملال وال�سالح ،متهيداً
لت�سللهم �إىل الأرا�ضي ال�سورية� ،أو من خالل
ح �م�لات ال�ت�ح��ري����ض امل��ذه�ب�ي��ة ال �ت��ي ي�شنها
بع�ض رج��ال الدين وو�سائل الإع�لام التابعة
لفريق احل��ري��ري ،وال�ت��ي تهدف �إىل متزيق
البينة االجتماعية يف لبنان و�سورية ،خالفاً

أي تجاوز أمني قد يحدث
في لبنان جراء وجود
المسلحين تتحمل
مسوؤليته التيارات
اللبنانية التي انغمست
في األزمة السورية أمنيًا
وإعالميًا ولوجستيًا

للد�ستور اللبناين وميثاق العي�ش امل�شرتك.
والأخ � �ط ��ر م ��ن ذل � ��ك ،ه ��و وج � ��ود م�ئ��ات
امل�سلحني التكفرييني الأجانب على الأرا�ضي
اللبنانية ،الذين مل يت�سنّ لهم الدخول �إىل
�سورية بعد جناح جي�شها يف �ضبط احلدود مع
لبنان ،ويقدّر عددهم نحو خم�سمئة م�سلح،
موزعني بني جرود عر�سال وبع�ض قرى وادي
خالد يف عكار ،على ما �أكدت مراجع خمت�صة.
ال�شك �أن ه�ؤالء امل�سلحني لن ي�ستطيعوا
دخول الأرا�ضي ال�سورية ،ولن يتمكنوا �أي�ضاً
مغادرة لبنان ،فمن البديهي �أن ترف�ض الدول
ك��اف��ة ا�ستقبال �إره��اب�ي�ين على �أرا��ض�ي�ه��ا ،ما
ينذر بعواقب خطرة الو�ضع الأمني اللبناين.

ـــــة الــدوليــة حــول نـشــر شـهـود االدعـــــاء ()2/2
تق�صي حقائق م��ا قد �إىل ه�ي�ئ��ة �إدارة ال �� �س�ي�ر ،والأح� � � ��وال ال���ش�خ���ص�ي��ة،
امللزمة بتم�ضية �ساعات يف ّ
يقوله هذا �أو ذاك ،والبحث عن ا�ستف�سارات و�أجوبة وم�ستنداتهم املقدّمة جلهاز الأم��ن ال�ع��ام ،وغريها
لها لتفنيدها؟
حجة حت�صيل
الكثري ،حتى �أ ّنها ا�ستباحت البلد حتت ّ
وه ��ل ي��رم��ي م�ك�ت��ب االدع � ��اء م��ن خ�ل�ال ال��دف��ع املعلومات عن قتلة رفيق احلريري ،ومل يعرت�ض على
ب �ه ��ؤالء ال���ش�ه��ود� ،إىل ت��رك�ي��ب م �ل��فّ � ،أو ب��الأح��رى ،ت�ص ّرفاتها و�أدائها �أحد يف اجلمهورية اللبنانية ،حيث
�إيجاد م�ستندات كالمية ووثائق حتيي عظام القرار كانت احلكومات برئا�سة ف�ؤاد ال�سنيورة� ،أيّ أ� ّن لديها
االت �ه��ام��ي ال ��ذي �� ُ�ش� ّي��ع �إىل م �ث��واه الأخ�ي��رّ ،
وتغطي ما يكفيها من الغطاء ال�شرعي الر�سمي ح ّتى ولو كان
ً
م�ساوئ هذا القرار املرتكز على االت�صاالت الهاتفية عملها خمالفا للقانون وال ميتّ ب�صلة �إىل جرمية 14
اخل�ل��وي��ة ،ب�ع��دم��ا ث�ب��ت �أ ّن ��ش��رك��ة االت���ص��االت «�أل�ف��ا» �شباط .2005
خم�ترق��ة «�إ��س��رائ�ي�ل�ي�اً» م��ن خ�لال حماكمة الق�ضاء
ومل ي�ترك مكتب االدع��اء وظيفة �إ ّال وع�ثر على
ال�ع���س�ك��ري ال �ل �ب �ن��اين الث �ن�ين م��ن م� ّ
�وظ�ف�ي�ه��ا ه�م��ا� :شاهد ميتهنها لكي يقول كلمته �أمام املحكمة ،وكان
��ش��رب��ل ال �ق��زي ،وط ��ارق ال��رب�ع��ة ،والأ ّول لي�س فقط ينق�ص ه�ؤالء ال�شهود ّ
ك�شا�ش حمام ليكتمل عقدهم،
بتهمة االت�صال بالعد ّو ،بل بحيازة وثائق ومعلومات ف�ه��ل ا��س�ت�ب�ع��ده ليقينه ب� ��أ ّن ��ش�ه��ادت��ه غ�ير مقبولة،
و�إف�شائها ل��دول��ة �أجنبية� ،أيّ للعد ّو «الإ�سرائيلي» ،وب��ال�ت��ايل لإزال ��ة ك� ّل �شائبة ق��د يرتكها وج��وده على
وه��ذه اجلناية حت� ّ�ط م��ن ق��در ق��رار القا�ضي دانيال بق ّية ال�شهود؟
بيلمار وتق�ضي عليه؟
�إ ّن دور اجل��اب��ي ب��ال�ق�ي��ام ب �ج��والت ع�ل��ى امل �ن��ازل
لقد قامت جلنة التحقيق الدولية بعمل ج ّبار يف واملتاجر لتح�صيل فواتري الكهرباء ،ين ّم عن �أ ّنه قادر
�إح�صاء �أنفا�س اللبنانيني وت�صوير ك� ّل �شيء عنهم ،على التقاط معلومة من هنا و�أخرى من هناك ،كما
من خالل ا�ستهالكها ك ّل املرافق والإدارات الر�سمية أ� ّن دور العامل يف مكتب ال�بري��د ال يق ّل �أهمية من
من اجلامعة اللبنانية بالن�سبة �إىل الط ّالب ،ومروراً حيث االطالع على الأوراق واملكاتيب والطرود الواردة
ب�شركات الهاتف الثابت الأر�ضي واخللوي ،وو�صو ًال وال�صادرة ،وكذلك الأمر بالن�سبة �إىل ّ
موظف البنك،

ويف ه��ذا ال���ص��دد ي���س��أل امل��راق �ب��ون :م��اذا
�سيكون م�صري ه ��ؤالء امل�سلحني؟ وه��ل يتم
�إنهاء حالتهم؟ ومن هي اجلهة امل�ؤهلة التي
ميكن �أن ت�أخذ على عاتقها مهمة دقيقة من
ه��ذا ال�ن��وع؟ وه��ل لبنان ال�ي��وم ب��ات حمكوماً
ب�ت�ك��رار جت��رب��ة «ن�ه��ر ب ��ادر» ج��دي��دة ،ب�ك��ل ما
قد ترتب من نتائج كارثية على االجتماعية
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،ن��اه�ي��ك ع��ن اخل���س��ائ��ر الب�شرية
واملادية؟
ال ري��ب �أن �أي جت ��اوز أ�م �ن��ي ق��د يحدث
يف ل �ب �ن��ان ج � ��راء وج � ��ود امل���س�ل�ح�ين تتحمل
م�سو�ؤليته التيارات اللبنانية التي انغم�ست يف
الأزم��ة ال�سورية �أمنياً و�إعالمياً ولوج�ستياً،
وع� � ّر�� �ض ��ت ل �ب �ن��ان مل �خ��اط��ر ج �م ��ة ،ت �ن �ف �ي��ذاً
ل�ل�إم�لاءات اخلارجية ،بالرغم من �أن �أحد
هذه التيارات رفع �شعار «لبنان �أو ًال» ،ويرف�ض
امل�شاركة يف حكومة ت�ضم ممثلني عن «حزب
اهلل» ،لأن��ه ي��داف��ع ع��ن ث�لاث�ين �أل��ف لبناين
م��وج��ودي��ن يف ري��ف الق�صري ك��ان��وا مهددين
بالإبادة اجلماعية!
ويف ��ض��وء ه��ذا ال��واق��ع الأم �ن��ي امل�ت�ردي،
ي�شري مرجع ع�سكري وا�سرتاتيجي �إىل �أن
ل�ي����س ل��دى امل�ع�ن�ي�ين خ�ط��ة مل��واج�ه��ة ال��واق��ع
املذكور ،خ�صو�صاً يف ظل االنق�سام ال�سيا�سي
اللبناين يف ��ش��أن الأزم ��ة ال�سورية ،ويف ظل
حكومة ت�صريف �أعمال غري قادرة على اتخاذ
ق ��رارت م�ه�م��ة ،م�ت��وق�ع�اً ت �ك��رار جت��رب��ة «نهر
البارد» عاج ًال �أم �آج ًال.

ح�سان احل�سن

تهــديـد النــازحــين

ولكنْ ما هو دور الوظائف الأخ��رى؟ وما هي �صلتها
بوقائع اجلرمية واملتهمني؟
وما يزيد امل�شهد ا�ستغراباً ،ويزيد من م�صداقية
القائمة املن�شورة ب�أ�سماء ال�شهود ،ت�ض ّمنها �أ�سماء
�صحيحة ،فمث ًال ،بعد الإع�لان عن وجود تالزم بني
اغتيال احل��ري��ري وحماولتي اغتيال م��روان حمادة
واليا�س امل ّر ،وهو يحتاج �إىل تدقيق كبري ،بات مفهوماً
�أن يجري �سماع �إفادة املرافق ال�شخ�صي للم ّر ال�ضابط
يف اجلي�ش اللبناين ال�ي��ا���س خليل البي�سري ،ال��ذي
�أ�صيب بجروح عند ح�صول االنفجار يف  12متوز من
العام  ،2005ولكنْ من غري املفهوم� ،أن يح�شد مكتب
االدع��اء و�ض ّباط التحقيق العاملون ب�إمرته وحتت
�إدارت��ه ،ه��ذا الك ّم الكبري من ال�شهود املختلفني� ،إ ّال
�إذا �أراد املكتب وال�ض ّباط ،اال�ستفادة م��ن خرباتهم
ي�صب
ومعلوماتهم يف اخت�صا�صاتهم و�أعمالهم مبا ال ّ
يف ك�شف حقيقة اغتيال احلريري ،ويف نب�ش معلومات
جت��ري يف م�ن�ح��ى �آخ ��ر وخم�ت�ل��ف ل��ن ي�ق��ود بطبيعة
احلال� ،إىل زيادة ر�صيد املحكمة بالأد ّلة والإثباتات،
بل يف زيادة ال�شرخ بينها وبني احلقيقة.

علي املو�سوي

ب�ي�ن ال �ف�ت�رة والأخ� � ��رىُ ،ي��دف��ع ببع�ض
النازحني ال�سوريني �إىل التج ّمع يف طرابل�س
حتت م�س ّمى «تن�سيقية طرابل�س ال�شام يف
الهيئة العامة للثورة ال�سورية» ،حتت وابل
من التهديد بقطع الإعا�شات عنهم يف حال
عدم م�شاركتهم.

مــبــنى مخــالف للقــانـــون
تبينّ �أنّ هناك مبنى قد �شُ ِّيد على واجهة
بريوت البحرية خالفاً للقانون ،على الرغم
من وج��ود ق��رار من جمل�س �شورى الدولة
بوقف تنفيذ الأعمال.
وع�ل�م��ت «ال �ث �ب��ات» �أنّ امل�ح��اف��ظ وبلدية
ب�ي�روت مت� ّن�ع��ا ع��ن تنفيذ ق ��رار القا�ضية
يف �شورى ال��دول��ة؛ فاطمة ع��وي��دات ،ومنع
اخل�ب�ير م��ن ال�ق�ي��ام مب�ه� ّم�ت��ه ب �ن��اء لإ� �ش��ارة
الق�ضاء ،وتبينّ �أي�ضاً �أن من بني مالكي هذا
البناء ،وزي��ر يف حكومة ت�صريف الأعمال،
كما �أنّ وزيراً �آخر هو الوكيل القانوين لعدد
من املالكني.
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مقابلة
ّ
أكد ترشحه لالنتخابات النيابية المقبلة

ّ
سعد الدين حسن خالد :سورية ال تستحق كل هذه الدماء والفوضى
الإ�صالح حينها ،وماذا يقول الذي طالب
ب�ه��ا ،وم ��اذا ي�ق��ول ال ��ذي وق��ف م�ت�ف��رج�اً؟
على ال�شعب ال�سوري بكل فئاته �أن ينظر
�إىل جت��رب��ة ل�ب�ن��ان وي�ت�ع�ل��م ..ال ت�ستحق
�سورية ك� ّل ه��ذه ال��دم��اء وك � ّل ه��ذا الدمار
وال �ف��و� �ض��ى ..ول�ي�ع�ط��ى ك��ل ��ص��اح��ب حق
حقّه ،وه��ذا الأم��ر ميكنه �أن يت ّم بطريقة
ح�ضارية و�آمنة بعيداً عن احلديد والنار».

�شعارات كثرية وطنانة رفعها
اللبنانيون �إبان احلرب الأهلية،
غري �أن واقع احلال مل يتبدّ ل،
احلرب �أكلت الأخ�رض والياب�س،
وخيوط ال�صالح واملبادئ الوطنية،
امتزجت بخيوط الت�آمر وامل�صلحة
ال�شخ�صية..
جريدة «الثبات» التقت جنل
ال�شهيد املفتي ح�سن خالد؛ �سعد
الدين ،يف ذكرى اغتياله الرابعة
والع�رشين ،على �أمل �أن تكون
منا�سبة التّعاظ اللبنانيني من
جتارب املا�ضي ،و�إليكم احلوار معه:

ي���ض��ع جن ��ل امل �ف �ت��ي ح���س��ن خ��ال��د ورعاية الأيتام ،كما يف جماالت ال�ش�أن
ح��ادث��ة ا��س�ت���ش�ه��اد وال� ��ده ��ض�م��ن خط التثقيفي ،وم��ع الأ� �س��ف ،ه�ن��اك �أ��س��ر
احل �ف��اظ ع�ل��ى وح ��دة ل �ب �ن��ان ،ي�ق��ول :كثرية حتت خط الفقر ،وهناك عوائل
«ل �ل �ح �ف ��اظ ع �ل ��ى ال� ��وط� ��ن وامل � �ب� ��ادئ كثرية فقدت معيلها ،نحن كم�ؤ�س�سة
الإن�سانية ،ترخ�ص الدماء مهما كانت نحاول امل�ساعدة قدر الإمكان ،ون�س�أل
عزيزة ،ونحن ك�أبناء علينا املحافظة اهلل ت�ع��اىل �أن ن�ك��ون دائ �م �اً ع�ل��ى ق��در
على هذه القيم ،وقد عرف اللبنانيون امل� ��� �س� ��ؤول� �ي ��ات ،لأن � ��ه ال ي� �ج ��وز ت��رك
يف �أيامه معنى �أن يكون القائد �صادقاً النا�س».
م��ع ��ش�ع�ب��ه ،وج��ري �ئ �اً يف ق ��ول احل��ق،
ي � ��دع � ��و � � �س � �ع ��د ال� � ��دي� � ��ن خ ��ال ��د
وال� �ي ��وم أ�مت �ن ��ى ع �ل��ى ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين �أن اللبنانيني� ،إىل االب�ت�ع��اد ع��ن ح��روب
يقتدوا مبناقبية هذا الرجل الكبري ،الآخرين ،كي ال تتكرر م�أ�ساة احلرب
وبطريقة تعامله مع �أبناء طائفته �أو اللبنانية ،يقول« :تعقيدات وم�صالح
م��ع الآخ��ري��ن�� ،س��واء داخ��ل ال��وط��ن �أو ال� ��دول الإق�ل�ي�م�ي��ة وال��دول �ي��ة� ،أك�ل��ت
خ��ارج��ه» ،ي�ضيف جن��ل امل�ف�ت��ي ح�سن الأخ�ضر والياب�س يف لبنان ،و�سببت
خ��ال��د�« :أدع ��و ال�سا�سة اللبنانيني �أن ب�ن��زف ب�شري واق�ت���ص��ادي واجتماعي
ينظروا لهموم املواطنني وعذاباتهم مل نخرج منه حتى اليوم ،لهذا ال�سبب
و�أال ي �ت �ج ��اه �ل ��وه ��ا ،ح� ��ق الأج � �ي� ��ال يجب �أن ال يعيد اللبنانيون التجربة
ال�صاعدة �أن تنعم بوطن ي�شعر فيه ك ّل م��ن ج��دي��د ،لأنّ ال��دخ��ول يف م�شاكل
�أبنائه بالطم�أنينة ،وحقهم �أن ي�شعروا يف دول قريبة �أم بعيدة� ،ستجلب النار
ب��وج��ود دول ��ة وق��ان��ون وم� ؤ���س���س��ات ال �إلينا �آج�ل�اً �أم ع��اج�لاً ..فهل ه��ذا ما
دويل��ات طوائفية متناحرة ..واليوم يريده اللبنانيون؟ ي�س�أل �سعد الدين
م��ع م��رور �أرب�ع��ة وع�شرين ع��ام�اً على خالد.
ا��س�ت���ش�ه��اد ه ��ذا ال�ك�ب�ير ال ��ذي خ�سره
ال��وط��ن ،ن�ت�م� ّن��ى ع�ل��ى ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين �أن
�سورية
ي �ك��ون��وا ك �ب��اراً يف ��ص�ي��اغ��ة أ�ف �ك��اره��م،
ع��ن تقييمه ل�ل�ح��راك ال�ع��رب��ي ،يعود
وكباراً يف التعبري عن مواقفهم ،وكباراً
� �س �ع��د ال ��دي ��ن ح �� �س��ن خ��ال��د �إىل احل ��رب
يف ت�صحيح بع�ض الأخطاء».
�س�ألناه عن امل�س�ؤولية التي ي�شعر اللبنانية ل�شرح مقاربة ال�ث��ورات العربية
بها جت��اه وال ��ده؟ ي�ق��ول�« :سعيت �إىل وم��ا ل�ه��ا وم��ا ع�ل�ي�ه��ا ،ف�ي�ق��ول�« :إذا عدنا
احلفاط على �إرثه من خالل امل�ؤ�س�سات �إىل التجربة اللبنانية ،جنزم �أن م�صالح
التي حتمل ا�سمه ،نحن نعمل يف املجال الدول الكربى تطغى على م�صالح الدول
االج �ت �م��اع��ي ق ��در امل �� �س �ت �ط��اع ،ول �ك��نّ ال�صغرى ،م�ث�ل ًا امل�سلمون يف لبنان �إب��ان
امل�شاكل كثرية وكبرية على ح ٍّد �سواء ،احل� ��رب الأه �ل �ي��ة � �س �ع��وا ل�ل�ح���ص��ول على
فالو�ضع االقت�صادي وال�سيا�سي بالغ حقوقهم داخ��ل ال�ن�ظ��ام ال�سيا�سي ،وك��ان
التعقيد يف لبنان ،وهذا الأمر ينعك�س ه �ن��اك م��ن امل�سيحيني م��ن ي�ع��ار���ض ه��ذا
�سلباً على ق��درات امل�ؤ�س�سة يف العمل الأم ��ر ..ويف النهاية ت�ب� نّّين �أ ّن ��ه حت��ت هذا
ب��ال���ش�ك��ل امل �ن��ا� �س��ب ،»..ي���ض�ي��ف �سعد العنوان كمنت عناوين أ�خ��رى للحرب يف
ال��دي��ن ح�سن خ��ال��د« :ت�ق�دّم امل�ؤ�س�سة لبنان ،وك ّل ذلك على ح�ساب دماء ال�شعب
م�ساعدات يف جمال التعليم وال�صحة ورزق ��ه واق�ت���ص��اده وازده � ��اره ،وم��ا يحدث

�أزمة احلكم

المفتي الشهيد
حسن خالد كان يقول:
الطائفية السياسية
والساسة الطائفيون
يتغذون من بعضهم
على حساب لبنان

ال�ي��وم يف �سورية م�ؤ�سف وم ��ؤمل� ،صحيح
�أ ّن ق�سماً ك �ب�يراً م��ن ال�شعب ي�سعى �إىل
�إ� �ص�لاح��ات �سيا�سية ي��راه��ا ون��راه��ا معه
حم � ّق��ة ،ول �ك��ن م��ن ي���س�ت�ط�ي��ع اجل� ��زم �أ ّن
الأمور يف �سورية �سائرة حتت هذا العنوان
ف �ق��ط؟ م��ن ي�ستطيع ال�ت�ن�ب��ؤ ب��الأه��داف
الإ�سرتاجتية للدول الكربى الكامنة وراء
دعمها التكتيكي ل�ه��ذا ال�ط��رف املعار�ض
للإ�صالح �أو لذلك الطرف ال�ساعي �إليه؟
العراق وما حدث فيه هو خري مثال على
ذل��ك» ،وي�ضيف �سعد الدين خالد« :لقد
خ�برن��ا م��ن ال�ت�ج��ارب �أ ّن ال ��دول ال�ك�برى
ب�سيا�ساتها املعلنة وغري املعلنة ،هي التي
ت�صنع الأح��داث وهي التي حتركها ،وهي
التي تر�سم نهاياتها بال�شكل ال��ذي ت��راه
مالئماً مل�صاحلها ..و�إذا �سُ ئل اللبنانيون
عمّا �إذا ك��ان التو�صل �إىل ات�ف��اق الطائف
ك��ان يتطلب حرباً ت��دوم لـ 15عاماً وكلفة
ب��اه �ظ��ة يف الأرواح وامل �م �ت �ل �ك��ات مب ��اذا
يجيبوننا ال�ي��وم؟ م��اذا يقول م��ن عار�ض

ف�ي�م��ا يتعلق مب��و��ض��وع �أزم� ��ة احلكم
التي يعي�شها لبنان على م�ستوى ت�شكيل
احل �ك��وم��ة �أو �إق� � ��رار ق ��ان ��ون ان �ت �خ��اب��ات،
يعترب �سعدالدين خ��ال��د� ،أ ّن ال �ع��ودة �إىل
ال��د��س�ت��ور وال�ق��ان��ون والأع� ��راف كفيلة يف
تنظيم حياتنا ال�سيا�سية واالجتماعية،
�إذ ال يجوز �أن نرهن حا�ضرنا وم�ستقبلنا
بانتظار ح ّل �أزم��ة يف هذه الدولة �أو تلك،
وال يجوز الرهان على نتيجة حرب دائرة
يف بع�ض الدول« ،يجب �أن نر�ضخ ملا يقوله
الد�ستور ال �أن نقفز فوقه ،لقد ّمت تكليف
النائب متام �سالم مهمة ت�شكيل احلكومة
اجل��دي��دة ،ون��ال ع��دداً ك�ب�يراً م��ن الت�أييد
النيابي قارب الإجماع ،فلماذا العراقيل؟
ملاذا ن�سعى لفر�ض تقاليد و�أعراف مل يُقر
بها الد�ستور ،فتارة نطلق م�صطلح «الثلث
امل �ع��طّ ��ل» ال ��ذي ه��و اغ�ت���ص��اب ل�ل��د��س�ت��ور،
وط ��وراً نطلق م�صطلح «ال��وزي��ر امل�ل��ك»..
ملاذا يجري ك ّل هذا؟ هل انعدمت الثقة بني
اللبنانيني �إىل هذا احل�دّ؟ الرئي�س �سالم
�شخ�صية ب�يروت�ي��ة م�ع�ت��دل��ة ،ع�ل��ى متا�س
�إي �ج��اب��ي م��ع ك � ّل ال�ن��ا���س وك� � ّل ال�ط��وائ��ف،
ف �ل �م��اذا ن�ع��رق��ل ح��رك �ت��ه»؟ وي �� �س ��أل �سعد
ال��دي��ن خ��ال��د ،ع��ن �سبب تبديل القوانني
االنتخابية يف ك ّل مرّة تتغيرّ فيها املوازين
الإقليمية؟ يقول« :املطلوب ت�شريع قانون
انتخابي على قيا�س الوطن ووف��ق طموح
املواطن اللبناين ،بعيداً عن �أيّ تع�صّ ب �أو
تطرّف �أو متذهب ..وه��ذا الأم��ر ال يعني
عدم مراعاة الآخر يف الوطن ،بل بالعك�س
الأخذ بهواج�س كافة اللبنانيني».
جن ��ل امل �ف �ت��ي ح �� �س��ن خ ��ال ��د ،ي ��ؤك��د
ت��ر��ش��حّ ��ه ل�لان�ت�خ��اب��ات ال�ن�ي��اب�ي��ة امل�ق�ب�ل��ة،
ويقول�« :أنتظر طبيعة و�شكل القانون كما
تق�سيمات ال��دوائ��ر ،بالن�سبة يل �أعترب �أ ّن
متثيل م�سرية وال��دي املفتي ،وت�ضحياته
التي قدمها للبنان ،مبا فيه دم��ا�ؤه التي
بُذلت على مذبح ال��وط��ن ،من �أولوياتي،
و�أ� �س �ع��ى دائ �م �اً ت ��أم�ي�ن ح �� �ض��وره��ا يف ك � ّل
املجاالت املتاحة ،فكيف والأم��ر �إذا ارتبط
بالتمثيل ال�ن�ي��اب��ي»؟ ي�ت��اب��ع �سعد ال��دي��ن
ح�سن خ��ال��د ح��دي�ث��ه جل��ري��دة «ال�ث�ب��ات»:
«تر�شحت يف امل��ا��ض��ي ،يف ظ��روف يعرفها
اجل �م �ي��ع ،وك � ��ان ال �ب�ي�روت �ي��ون ب�ج��ان�ب��ي،
وكانوا مبنتهى الوفاء ،وكنّا دائماً نحظى
بت�أييدهم ال�ك�ب�ير ،ون�ح��ن مل نقطع هذا
التوا�صل وهذه العالقة التي جتمعنا فيما
بيننا �ستتوا�صل ب�إذن اهلل تعاىل».

وم � � � � � ��اذا ع� � ��ن م � ��و�� � �ض � ��وع اخل �ل ��اف
داخ ��ل امل�ج�ل����س ال���ش��رع��ي ،وت � أ�ي �ي��د بع�ض
ال�سيا�سيني ل�سماحة املفتي حممد ر�شيد
ق �ب��اين ،وم �ع��ار� �ض��ة آ�خ ��ري ��ن ل ��ه؟ ي� أ���س��ف
�سعد الدين ح�سن خالد� ،أن تكون الأمور
و�صلت �إىل هذا احلدّ« ،الأمر م�ؤمل جداً،
لأن�ن��ا ولأوّل م �رّة ن��رى فيه هكذا خ�لافٌ
م��ن ه��ذا ال �ن��وع ،ن�ح��ن ال ن�ح� ّب��ذ ال�شجار
بني من ميثل املرجعية الدينية للطائفة
ال�سنية ،وب�ين م��ن ميثّلها �سيا�سياً ،هذا
الأمر ال يُطاق ،وال ميكن �أن ير�ضي �أحداً
م��ن احلري�صني على م�صالح الطائفة،
خ�صو�صاً يف ظ � ّل ه��ذه ال �ظ��روف املعقدّة
داخ� �ل� �ي� �اً وخ� ��ارج � �ي � �اً» ،وي �� �ض �ي��ف خ��ال��د:
«الطائفة ال�سنية هي واحة للتالقي بني
جميع ال�ط��وائ��ف ،فهل يُعقل �أن تتحول
�إىل �ساحة انق�سام؟ �إنها طائفة االعتدال
والعي�ش امل�شرتك واالنفتاح ،وال ت�ستحق
�أن ت�شهد ما ت�شهده اليوم من خالفات،
ال�ط��ائ�ف��ة ال���س�ن�ي��ة ق � ّدم��ت خ�ي�رة ق��ادت�ه��ا
�شهداء على مذبح العروبة والوطن مثل
ال��ر�ؤ��س��اء ريا�ض ال�صلح ،ور�شيد كرامي،
ورف �ي��ق احل ��ري ��ري وامل �ف �ت��ي ح���س��ن خ��ال��د
والنائبني ناظم ال�ق��ادري ومعروف �سعد
وال�شيخني �صبحي ال�صالح و�أحمد ع�ساف
وغريهم ..و�إ ّن هكذا نوعاً من الطوائف ال
ت�ستح ّق �إ ّال اخلري ،ون�س�أل اهلل ج ّل جالله
�أن مينّ علينا بفرج قريب».
يف ن �ه��اي��ة ح��دي �ث �ن��ا م ��ع ��س�ع��دال��دي��ن
ح�سن خالد� ،س�ألناه عمّا كان فعله والده
لو ك��ان على قيد احلياة ال�ي��وم ،خ�صو�صاً
لناحية و�أد الفتنة ال�سنية  -ال�شيعية يف
لبنان وال�ع��امل الإ��س�لام��ي؟ ي��ردّ« :وال��دي
ك��ان من دع��اة ال��وح��دة بني امل�سلمني ،كما
ب�ين اللبنانيني ،ل��و ك��ان على قيد احلياة
لعمل بك ّل طاقاته لكي ال يقع امل�سلمون
يف املحظور ،ال�شيخ ح�سن خالد ك��ان من
�أ�ش ّد املعار�ضني للطائفية ال�سيا�سية ،وكان
يقول ب��أن الطائفية ال�سيا�سية وال�سا�سة
ال�ط��ائ�ف�ي�ين ي �ت �غ��ذون م��ن ب�ع���ض�ه��م على
ح�ساب لبنان ،املفتي ال�شهيد ح�سن خالد
عمل وج��اه��د ك�ث�يراً يف املا�ضي م��ع الإم��ام
املغيّب مو�سى ال�صدر ومع املرحوم الإمام
م �ه��دي ��ش�م����س ال ��دي ��ن م ��ن أ�ج� ��ل متتني
�أوا� �ص��ر ال��وح��دة ب�ين امل�سلمني ،وامل� ؤ���س��ف
�أ ّن ما ي��دور يف بع�ض الأح�ي��ان بني ال�سنة
وال�شيعة يف ه��ذه الدولة �أو تلك ،ال يلقى
ما ي�ستحق من العمل الفعال من العلماء
ال�ك�ب��ار وال� ��دول ال��داع�م��ة ل�ه��م� ،إن أ�ي��دي
ال�ظ�لام تت�سلل م��ع الأ��س��ف وجت��د �أحياناً
م�ساحة مظلمة م��ن م�ساحات اخلالفات
ال �� �س��وداء ال�ت��ي ع��رف�ه��ا ال �ت��اري��خ ،لت�ضرب
ال ��وح ��دة ب�ي�ن امل �� �س �ل �م�ين ،وت �ع �ت��دي على
الإن �� �س��ان وال��دي��ن ،وه ��ذا م��ا يتناق�ض يف
املطلق مع ديننا وتعاليمه ال��ذي هو دين
حمبة وت�سامح وتالقي ،ولي�س دين اقتتال
واعتداء».

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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ْ
بيروت تحتضن أكبر وأصغر مصحفين في العالم
يف ب�ي�روت ت��وج��د �أ��ص�غ��ر ن�سخة للم�صحف،
وكذلك �أكرب ن�سخة منه ،الن�سخة الأ�صغر وجدت
بال�صدفة بعدما توراثتها �إح��دى ال�ع��ائ�لات� ،أم��ا
الن�سخة الأك�ب�ر ،فقد خطها اخلطاط اللبناين؛
ال�شيخ ح�سني ال��زي��ات ،تنفيذاً حللم راوده منذ
نعومة �أظافره.
�أرادت اجل��دة �أن ميار�س حفيدها ح�سن عبد
رب��ه واج�ب��ات��ه الدينية على أ�ك�م��ل وج��ه ،ف�أهدته
م�صحفاً ورث �ت��ه ع��ن ج��دت�ه��ا ،ظ��ل ح���س��ن ،ال��ذي
ي�سكن يف منطقة الأ�شرفية يف ب�ي�روت ،يحتفظ
مب�صحفه نحو � 15سنة يف ال��درج� ،إىل �أن �أث��ارت
ف�ضوله عبارة ن�شرتها إ�ح��دى ال�صحف�« :أ�صغر
م�صحف يف ال�ع��امل طوله � 2.7سنتيمرت ،عر�ضه
� 2.2سنتيمرت ،حتتفظ به ماليزيا»� ،سارع حينها
عبد ربه �إىل قيا�س امل�صحف الذي بحوزته ،ف�أتت
املقايي�س على ال�شكل الآتي :الطول � 2.5سنتيمرت،
ال�ع��ر���ض � 1.9سنتيمرت� ،أدرك حينها أ�ن��ه ميلك
�أ�صغر م�صحف يف العامل.
ل �ك ��ن يف ع � ��ام  ،2004ذك � ��ر ك� �ت ��اب «غ �ي �ن ����س
ل ل��أرق ��ام ال�ق�ي��ا��س�ي��ة» م�ق��اي�ي����س ج��دي��دة خمتلفة
لأ�صغر م�صحف يف ال�ع��امل ،ال��ذي بلغ طوله 1.7
�سنتيمرت ،وعر�ضه نحو � 1.5سنتيمرت ،م��ع ذلك
يقول عبد رب��ه�« :إال �أين ت�أكدت من �أن م�صحفي
م��ا زال الأ��ص�غ��ر ن�ظ��راً �إىل �أن��ه مكتمل م��ن حيث
ع��دد ال�صفحات  ،604ويحتوي على دع��اء ختمة
القر�آن ،الفهر�س �إىل جانب امللحقات املوجودة يف
�أي م�صحف ع��ادي ،على عك�س م�صحف «غيني�س»
املكون من � 571صفحة ،وبالتايل غري مكتمل».
ال يعلم ح�سن عبد ربه تاريخ طباعة م�صحفه
الذي يعد الأ�صغر يف العامل ،لكنه يرجح �أنه طُ بع
يف عهد العثمانيني ،على يد الأتراك وتقريباً قبل
� 400سنة� ،أما امل�صحف الذي ذكره كتاب «غيني�س»
فتعود طباعته �إىل عام � ،1982أي هو حديث ،فمع
وج��ود امل�ع��دات والآالت امل�ت�ط��ورة ،ب��ات م��ن ال�سهل
التحكم باملقايي�س كما نريد.
وي�ؤكد« :حافظ م�صحفي على �أ�صالته ،ومل ينل

الإ��ص�ف��رار منه ،بف�ضل ال�ل��ون الذهبي ال��ذي يحيط
ح�سني الزيات الذي يتابع درا�سة العلوم الدينية رم�ضان خ�ص�ص ال��زي��ات م��ا يزيد على ع�شر �ساعات
�أطراف �صفحاته ،كما �أن تداخل اللون الأرجواين مع وت��دري ����س ال� �ق ��ر�آن يف �آن واح � ��د ،ا� �س �ت �ه��واه اخل��ط يومياً للكتابة ،لأنه اعترب �أن يف ذلك عم ًال مباركاً.
الأزرق� ،شكال دفاعاً منيعاً جلودة الأوراق ومتا�سكها» .العربي منذ كان يف املرحلة االبتدائية ،وب��ات جزءاً
الزيات على ثقة ب�أن هذا امل�صحف الكرمي �سيدخل
يتمنى عبد ربه �أن يكون م�صحفه عالمة فارقة ال يتجز�أ من حياته املهنية ،حتى و�صل به الإ�صرار ك�ت��اب «غ�ي�ن�ي����س» لل��أرق��ام القيا�سية وف��ق املعطيات
ت�سجل ل�صالح لبنان لي�س طمعاً بالألقاب ،بل ت�أكيداً �إىل �إجن��از أ�ك�بر م�صحف يف ال�ع��امل ،وعزمه دخول ووث��ائ��ق «غيني�س» املن�شورة عرب �صفحات االنرتنت،
للعي�ش امل�شرتك يف بلد يتوق لال�ستقرار وال�سالم� ،إجنازه مو�سوعة «غيني�س» انطالقاً من حبه و�شغفه واملتمثلة بعدم وجود �أي م�صحف �أو كتاب بهذا احلجم
لذلك هو �سي�سعى لدخوله مو�سوعة «غيني�س».
يف ت�لاوة ال�ق��ر�آن و�إعطائه كل ما يلزم من اهتمام على امتداد العامل.
إن�سانية.
ل
وا
الدينية
ر�سالته
إي�صال
ل
وقال الزيات وهو يجل�س يف غرفة �صغرية يف بيته
جت��رب��ة ال��زي��ات مل ت�ك��ن الأوىل يف ه��ذا امل�ج��ال ،حوّلها �إىل ور�شة عمل�« ،أنا منذ ال�صغر �أعترب اخلط
و�صوله �إليه
فقبل � 3سنوات� ،أجنز م�صحفاً كبرياً ورائعاً بلغ طوله هوايتي ..ما �أقوم به هو هواية بالدرجة الأوىل� ..أنا
عن كيفية و�صول امل�صحف �إىل يديه ،يقول� ،إنه مرتاً وعر�ضه �سبعني �سنتيمرتاً ،وهو مكون من  204هوايتي كانت ك�أي ولد �صغري عنده هواية ..هوايتي
ن��ال ر�ضا جدته ،ف�أهدته �أغلى ما عندها ،وي�ضيف� :صفحات ،ا�ستغرق العمل به ثالث �سنوات متقطعة ،باخلط ،لكنني عملت على تطويرها واليوم �أ�ستخدمها
«�أهدتني �إياه ووعدتها ب�أن �أحتفظ به ،و�أنا طيلة تلك ل�ك�ن��ه � �س��رق م �ن��ه ب�ط��ري�ق��ة اح �ت �ي��ال �ي��ة ،ن �ف��ذه��ا �أح��د لغر�ض نبيل» ،وقد تابع هذه الهواية و�أتقنها ب�شغف،
الفرتة �أحافظ عليه وال �أ�سمح لأحد باالقرتاب منه» ،الأ�شخا�ص ،بعدما �أوهمه بن�شر عمله عاملياً.
والآن ي�ق��ول ال��زي��ات �إن��ه ي��أم��ل بالو�صول بعمله �إىل
لكن مل يدب الي�أ�س يف قلب ال�شيخ الزيات ،فقد مو�سوعة غيني�س للأرقام القيا�سية يف ثاين حماولة
م�شرياً �إىل �أن جدته ورثته بدورها عن جدتها.
وامل�ف��ارق��ة �أن��ه رغ��م م��رور ك��ل ت�ل��ك ال�ع�ق��ود على عمل على خط الآي��ات القر�آنية بحدود �ساعتني �إىل من نوعها حتى الآن لكن على الأرج��ح أ�ن��ه �سي�صيب
�إجن � � ��ازه ،ح�ي�ن ت ��رى امل �� �ص �ح��ف ت���ش�ع��ر ب ��أن ��ه ح��دي��ث ثالث �ساعات يومياً لإجناز العمل من جديد.
النجاح هذه املرة.
ا�ستخدم ال��زي��ات يف عمله  480قلماً م��ن احلرب
وق��ال« :ع�ن��دي بع�ض الأ��ص��دق��اء ال��ذي��ن عندهم
ال�ط�ب��اع��ة ،ف��ال�ك�ت��اب��ات ت�ب��دو وا��ض�ح��ة ج ��داً وم �ق��روءة
عرب املكرب ،وكذلك رق��م ال�صفحة ،ح�سن يتمنى �أن الياباين الذي ابتاعه من �أ�سواق دم�شق يف خط ال�سور م �ع��رف��ة ب ��الأرق ��ام ال�ق�ي��ا��س�ي��ة ،ح���س��ب م��ا �أخ�ب��روين
ي��رى م�صحفه ماليني امل�سلمني وغ�ير امل�سلمني يف وا آلي��ات القر�آنية ،ا�ستخدم يف كتابة الكلمات والآيات و�أكدوا يل بعد �أن توا�صلوا مع كتاب غيني�س للأرقام
العامل وهو على ا�ستعداد ب�أن يقدمه للعر�ض يف �أحد بجمالية فائقة ،ثالثة �ألوان من احلرب الياباين الذي القيا�سية� ،أنه لي�س فيه كتاب قر�آن كرمي مكتوب بخط
ي��دوم �أك�ثر بكثري م��ن احل�بر ال�ع��ادي ،خم�ت��اراً اللون اليد مبثل هذا احلجم م�سجل يف مو�سوعة غيني�س».
املتاحف الإ�سالمية.
الأحمر ال�سم اجلاللة «اهلل» واللون الأخ�ضر لأ�سماء
وي�ق��ول ال��زي��ات� ،إن ك��ل ��ش��يء م��ن اختيار نوعية
اهلل احل�سنى ،واللون الأ�سود لباقي الكلمات والتعابري .ال��ورق والأق�ل�ام �إىل درج��ة ميل الطاولة التي يعمل
امل�صحف الأكرب
ويبلغ طول امل�صحف الكرمي مرتاً و�ستة �سنتيمرتات عليها ،كان ميثل رحلة �شاقة للو�صول �إىل الأف�ضل.
وعمل الزيات يف عدة وظائف لك�سب عي�شه ،منها
�أما امل�صحف الأكرب ،فقد قرر اخلطاط ال�شيخ وعر�ضه � 73سنتمرتاً ويحتوي على � 618صفحة منها
ح�سني علي الزيات ،التفرغ لالنتهاء منه ،وا�ستغرق � 604صفحات القر�آن� ،إ�ضافة �إىل دعاء ختمة القر�آن تدري�س القر�آن لتالميذ املدار�س ،والتمثيل يف �أعمال
م�سرحية �إ�سالمية ،لكنه ي�صر على �أن اخل��ط جمرد
العمل �سنوات ،قبل �أن ينهي مهمته الدقيقة وب�شكل وهوام�ش ،ويبلغ وزنه ثمانني كيلو غراماً.
ويعترب الزيات �أن��ه خرب معاين ال�صرب واملثابرة هواية ،وذكر �أنه رف�ض عرو�ضاً للعمل خطاطاً حمرتفاً،
ج�ي��د ل�ل�غ��اي��ة ،ع�ل��ى ح��د ق��ول��ه« :ك��ان��ت ك��ل �صفحة
حتتاج �إىل عمل دقيق ملدة ال تقل عن ثالث �ساعات» ،مم��ا م��ده مب��زي��د م��ن ال �ق��وة والإرادة ،خ���ص��و��ص�اً �أن ويقول�« :أنا عندي قاعدة بحياتي� ..إذا �أ�صبحت الهواية
لذلك فقد �أم�ضى ح�سني ق�سطاً ك�ب�يراً م��ن وقته العمل يحمل ج��وان��ب ع��دي��دة� ،أه�م�ه��ا ن�شر مفاهيم مهنة ان�ت�ه��ت� ،إذ ي�ضيع ال���ش�غ��ف ب�ه��ا وت���ص�ب��ح عملية
اليومي يف خط الآيات القر�آنية على قطع من الورق وتعاليم القر�آن الكرمي ..وكتب الزيات �آي��ات القر�آن ع��ادي��ة» ،وب�ع��د �أن أ�ن�ه��ى امل�صحف ه��و ي�ق��ول�« :إن ��ه لن
الكرتوين من احلجم الكبري ،وتفننت ي��داه بو�ضع الكرمي على �صفحات من قيا�س  100يف � 70سنتيمرتاً ،يتعجل بيع امل�صحف �أو عر�ضه يف �أحد املعار�ض ،حيث
اللم�سات على الأحرف وت�شكيالتها وب�ألوان خمتلفة ويقول �إن ذلك هو �أكرب حجم �صفحة مل�صحف مكتوب يريد االحتفاظ به لنف�سه يف الفرتة املقبلة.
لإبرازها ،ولتخرج �صورة كاملة و�صفحة �إ�ضافية من بخط ال�ي��د يف ال�ع��امل ،وحت�ت��اج ك��ل �صفحة �إىل عمل
هبة �صيداين
دقيق للغاية ،و�إىل �إعادة تدقيق وقراءة ،وخالل �شهر
الآيات القر�آنية الكرمية.

ّ
حركة األمة ولقاء الجمعيات اإلسالمية ينظمان لقاء تأبينيًا
للشهيد العالمة محمد سعيد رمضان البوطي
نظّ مت حركة الأمة ولقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات
الإ� �س�لام �ي��ة يف ل�ب�ن��ان ل �ق��اء ت��أب�ي�ن�ي�اً تكرميياً لل�شهيد
العالمة حممد �سعيد رم�ضان البوطي.
بداية اللقاء كانت مع �آيات بينات من القر�آن الكرمي

والن�شيد ال��وط�ن��ي ،ث��م كلمة رئي�س الهيئة الإداري ��ة يف
جتمع العلماء امل�سلمني ال�شيخ ح�سان عبداهلل ،الذي
قال :ظن احلاقدون �أنهم بقتله �سيخمد �صوته وينقطع
ت�أثريه ويهيمن فكرهم التكفريي الوهابي ،لكن خ�سئوا،

ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي متحدثاً خالل اللقاء

فال�شيخ ال�شهيد رحمه اهلل م�ستمر يف نهجه من خالل
تالمذته وكتبه ونهجه ودرو��س��ه وخطبه التي �ستبقى
ت�ق����ض م���ض��اج�ع�ه��م وت�ق���ض��ي ع�ل��ى م���ش��روع�ه��م وت�ب��دد
�أحالمهم.
وخ�ت��م �سماحته ب ��أن امل�ع��رك��ة ال�ي��وم يف ��س��وري��ة هي
معركة فا�صلة ،ف�إما �أن ينت�صر نهج املقاومة واملمناعة،
و�إما �أن ينت�صر نهج امل�ساومة واال�ست�سالم.
ثم كانت كلمة� إمام م�سجد القد�س؛ ال�شيخ ماهر
حمود ،الذي قال :عندما ي�صل م�ستوى العلماء �إىل هذا
امل�ستوى نبكي على �أنف�سنا ونخاف على �آخرتنا ..حقاً
�إمنا الأعمال بخواتيمها .و�س�أل �سماحته :عندما يق�ضي
ال�شهيد البوطي �ستني عاماً يد ِرّ�س ويفقَّه النا�س ،ونتعلم
من كتبه ،ثم يُفتى بقتله ،وعلى بعد �أمتار فقط تتمركز
ال�ق��اع��دة الأم�يرك�ي��ة يف ق�ط��ر ،أ�ي�ه�م��ا �أوج ��ب ي��ا �صاحب
ال�سماحة العالمة القر�ضاوي؛ �أن نقاتل الأم�يرك��ي يف
القاعدة الأمريكية� ،أو �أن نقاتل النظام الذي م َّد املقاومة
بكل نوع من �أنواع الدعم؟
من جهته� ،أكد نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة

�أمل؛ ال�شيخ ح�سن امل�صري� ،أن ال�شهيد البوطي دفع ثمناًَ
من حياته جراء مواقفه املحمدية الر�سالية ،لأنه رف�ض
اخلنوع واخل�ضوع.
ويف ال�ش�أن الداخلي اللبناين قال �سماحته �إن هذا
البلد ال يُحكم �إال بتوافق �أبنائه وال و�سطية لأحد على
الإط�ل�اق ،فالبلد منق�سم باجتاهني ،وك��ل واح��د اختار
اجتاهه.
كلمة اخلتام كانت لأمني عام حركة الأمة؛ ال�شيخ
د.ع�ب��د النا�صر ج�ب�ري ،ال��ذي ر�أى �أن جرمية �إغتيال
ال�ع�لام��ة ال�ب��وط��ي ج��رمي��ة ب�ح��ق الأم ��ة ول�ي����س ��س��وري��ة
وح��ده��ا ،لأن ��س��وري��ة الآن ت�ق��ات��ل ع��ن الأم� ��ة العربية
والإ�سالمية ،والدكتور البوطي دفع دمه ن�صرة للأمة
ال�ت��ي ي�ق��وده��ا الرئي�س الأ� �س��د ،وب��دع��م ق��وي م��ن إ�ي��ران
بقيادة ال�سيد القائد اخلامنئي.
وطالب �سماحته علماء امل�سلمني �أن يقولوا كلمة
احلق و�أن يبينونه للنا�س ،واملفتيني ب�أن يُ�صدروا فتوى
ب ��أن ال��دم امل�سفوك ال�ي��وم�� ،س��واء يف �سورية �أو اليمن �أو
ليبيا ،هو دم حرام م�سفوك بغري حق.
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عربي
الصهاينة يستغلون تعديل المبادرة العربية
بينما كانت احلكومة الفل�سطينية يف ال �ن �ط��اق ،ت�ل�اح��ظ �أن ال���ص�ه��اي�ن��ة ال��ذي��ن
غزة من�شغلة يف ترتيبات زيارة القر�ضاوي ،ي���ش�ن��ون ح��رب �اً ل�ت�ه��وي��د ال�ق��د���س ب��ال�ك��ام��ل،
وال �ت �ن �ق��ل ب ��ه ب�ي�ن اجل��ام �ع��ات وال �� �س��اح��ات يجدون يف حترك اجلامعة العربية لتعديل
وامل �� �س��اج��د ،واحل �ك��وم��ة يف رام اهلل تبحث م��ا ت���س�م��ى م �ب��ادرة ال �� �س�لام ال �ع��رب �ي��ة ،ويف
يف ا��س�ت�ئ�ن��اف م��ا ت�سميه ع�م�ل�ي��ة ال���س�لام ،االنق�سام الفل�سطيني ،وتقاع�س الف�صائل
واجل��ام �ع��ة من�شغلة يف ت���س��وي��ق م�ب��ادرت�ه��ا عن الفعل اجلدي حلماية املدينة املقد�سة،
املعدّلة لت�صفية الق�ضية الفل�سطينية ،كان فر�صة مالئمة لتو�سيع ن�ط��اق عدوانهم،
امل�سجد الأق�صى امل�ب��ارك يتعر�ض لعدوان و�إطالق العنان للم�ستوطنني كي يجتاحوا
��ص�ه�ي��وين ج��دي��د ،وج�ح��اف��ل امل�ستوطنني املدينة ،ويف م��وازاة ذلك يعملون على خلق
جتتاح البلدة القدمية يف القد�س.
وق��ائ��ع �سيا�سية ج��دي��دة ،ت��ذك��ر بامل�ساعي
ال � �ع ��دوان ال� ��ذي ت �ع��ر� �ض��ت ل ��ه امل��دي�ن��ة امل�ستمرة جلعل ال�ق��د���س خ��ارج التفاو�ض،
املقد�سة جاء يف الذكرى ال�ساد�سة والأربعني واعتبار و�صفها بـ«العا�صمة املوحدة لدولة
الح �ت�ل�ال ��ش��رق�ي�ه��ا ،وه ��ي ال ��ذك ��رى ال�ت��ي �إ�سرائيل» نوعاً من احلقيقة النهائية.
ي�سميها ال�صهاينة «توحيد القد�س» ،و�أهم
ت � ��أث�ي��رات حت� ��رك اجل��ام �ع��ة ال�ع��رب�ي��ة
ما ميزه هو عدد امل�ستوطنني الكبري الذين وتنازالتها اجلديدة برزت يف دعوة م�س�ؤولني
�شاركوا فيه.
�صهاينة �إىل اخ�ت�راع ق��د���س ج��دي��دة تكون
امل�صادر املقد�سية حتدثت عن �أن �آالف عا�صمة للفل�سطينيني� ،أطلقوا عليها ا�سم
الطالب اليهود نظموا ط��وال �ساعات يوم «القد�س ال�شمالية»� .إط�لاق ا�سم «القد�س
ال�ث�لاث��اء ،ج ��والت وم���س�يرات ت�ه��وي��دي��ة يف ال�شمالية» خلفاً «للقد�س ال�شرقية» ،جاء
�أنحاء املدينة املحتلة ،وهم يحملون الأعالم ع �ل��ى ل �� �س��ان رئ �ي ����س ب �ل��دي��ة االح� �ت�ل�ال يف
«الإ�سرائيلية» ،وت�سلل نحو  180من ه�ؤالء املدينة؛ نري بركات ،الذي �أعلن �أن حكومته
�إىل �ساحات امل�سجد الأق�صى املبارك.
لن تتنازل عن �شرب واحد من �أرا�ضي تلك
ويف تطور ملحوظ� ،أدى امل�ستوطنون امل��دي �ن��ة ل���ص��ال��ح ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين ،وت�ت�ك��ون
ع� ��دة م � ��رات � �ش �ع��ائ��ر و� �ص �ل ��وات ت�ل�م��ودي��ة «ال�ق��د���س ال�شمالية» م��ن الأح �ي��اء الواقعة
وت��ورات �ي��ة ،خ�صو�صاً ع�ن��د منطقة ال�سور خ��ارج ج��دار الف�صل املحيط بالقد�س من
ال�شرقي للأق�صى  -منطقة باب الرحمة ،اجل�ه��ة ال�شمالية� ،إ��ض��اف��ة ملدينة رام اهلل،
يف حني قامت جمموعة من  20م�ستوطناً والتي يدعو ال�صهاينة �إىل �إعالنها عا�صمة
ب��ال��وق��وف عند ب��اب ال�سل�سلة م��ن ال��داخ��ل لدولة فل�سطني.
ووجوهم نحو قبة ال�صخرة ،ثم �أدوا على
ب� ��رك� ��ات و� � �ص ��ف م �ط ��ال �ب ��ة ال �� �س �ل �ط��ة
وج��ه ال���س��رع��ة ��ش�ع��ائ��ر االن�ب�ط��اح امل�ق��د���س ،الفل�سطينية ب�أن تكون «القد�س ال�شرقية»
ترافقت مع ن��داءات عالية ومبا�شرة ،قبل عا�صمة ل��دول��ة فل�سطني املنتظرة بـ«غري
�أن يت�صدى لهم ح��را���س امل�سجد ويقوموا املقبولة وغ�ير القابلة للحياة» ،وق��ال �إن
بطردهم ،واقتحم ع�شرات امل�ستوطنني باب «طريقة التفكري ه��ذه ل��ن ت�أخذنا �إىل �أي
املغاربة ،وهم حتت حرا�سة جنود االحتالل مكان ،فقط �إىل مكان بال خمرج» ،م�ضيفاً:
الذين انت�شروا بكثافة على مداخل البلدة «�إذا ك��ان الفل�سطينيون ي��ري��دون القد�س
القدمية وامل�سجد الأق�صى.
عا�صمة ،فيمكنهم �أن ي�سموا رام اهلل القد�س
�أو القد�س ال�شمالية».
القد�س ال�شمالية
امل�صادر الفل�سطينية تذكر بطروحات
�سابقة عن قد�س يف بلدة « أ�ب��و دي�س» ،وعن
امل � �� � �ص� ��ادر امل �ق ��د� �س �ي ��ة ال � �ت ��ي و� �ص �ف��ت احل��ل ال�ب�ل��دي داخ ��ل امل��دي�ن��ة ،م���ش�يرة �إىل
االع �ت��داءات على القد�س والأق�صى خالل �أن ك��ل ع��ر���ض م��ن ه��ذا القبيل ت��راف��ق مع
الأي��ام املا�ضية ،باحلملة العدوانية وا�سعة مرحلة ت�ن��ازل �سيا�سي فل�سطيني وعربي،

أ�م��ا الآث��ار ال�ضارة جلهة الفر�ص
وكلما خطا الفل�سطينيون �أو العرب نحو
ت�ن��ازل ج��دي��د ،ذه��ب ال�صهاينة �إىل �شوط التي �ضاعت بالن�سبة للتجارة وتوفري
�أبعد ،وعر�ضوا ر�ؤي��ة جديدة ،يريدون من ف��ر���ص ال�ع�م��ل ،ف�ه��ي م�ستمرة وت�ق��در
خاللها جلب امل�ستعدين م�سبقاً للتنازل ب �ن �ح��و  200م �ل �ي��ون دوالر � �س �ن��وي �اً،
�إىل امل��واف �ق��ة ع�ل��ى ت�ل��ك ال ��ر ؤ�ي ��ة ،وم ��ا دام وب�ح���س��ب اق�ت���ص��ادي��ي الأمم امل�ت�ح��دة،
تبادل الأرا�ضي قد حظي مبوافقة جامعة ف ��إن تفقري الفل�سطينيني القاطنني
حمد ونبيل العربي ،فلي�س م�ستبعداً طرح يف �شرقي القد�س ال يف�سر فقط بعزل
تبادل الأ�سماء �أي�ضاً ،فتكون رام اهلل قد�ساً هذا القطاع من املدينة ،للفل�سطينيني
ه� �ن ��ا و� � �ض� ��ع ق � ��ان � ��وين خم� �ت� �ل ��ف ع��ن
جديدة!
و� �ض��ع «الإ� �س��رائ �ي �ل �ي�ين» ،ف�ه��م ي�ع��ان��ون
ال�صمود ..والبيئة الطاردة
«�سل�سلة عقبات ،خ�صو�صاً يف ما يتعلق
ب��ال �� �س �ك��ن وال �ت��وظ �ي��ف وال �� �ض��ري �ب��ة»،
ي � ؤ�م��ن امل�ق��د��س�ي��ون ب � ��أن ��ص�م��وده��م يف وال �ه��دف م��ن ك��ل ه��ذه امل�م��ار��س��ات ،هو
م��دي�ن�ت�ه��م ك�ف�ي��ل ب� إ�ف���ش��ال ك��ل ال�ت���ص��ورات دف��ع الفل�سطينيني خ ��ارج مدينتهم،
وامل �� �ش��اري��ع ال �ت��ي ت�ن�ت�ق����ص م ��ن ح�ق��وق�ه��م وتهيئة ظ��روف منا�سبة �أك�ثر لرتكيز
وح �ق��وق ال���ش�ع��ب الفل�سطيني والأم � ��ة يف امل�ستوطنني يف ك��ام��ل �أن �ح��اء القد�س،
مدينة ال�ق��د���س ،و�إذ ي � ؤ�ك��دون رف�ضهم كل وجت�ه��د ح�ك��وم��ات االح �ت�لال م�ن��ذ ع��ام
حديث عما ي�سمى تبادل الأرا��ض��ي ،ف�إنهم  1967ودون توقف على تهويد القد�س
يف الوقت نف�سه ي�شريون �إىل غياب اجلهود ب���ش�ك��ل ك ��ام ��ل ،ت���ش�م��ل ه� ��ذه ال�ع�م�ل�ي��ة
العملية املطلوبة حلماية ع��روب��ة القد�س حم��اول��ة تغيري معامل امل��دي�ن��ة ،وحمو
وتثبيت �أهلها فيها ،وبينما ت�شكو ال�صهاينة ه��وي �ت �ه��ا ،ف �ج��رى إ�غ ��راق �ه ��ا ب�ع���ش��رات
م ��ن ع� ��دم ق��درت �ه��م ع �ل��ى ت �ع��دي��ل امل �ي��زان امل�ستوطنات والتجمعات اال�ستيطانية،
ال��دمي�غ��رايف يف ال�ق��د���س على النحو ال��ذي وقد ازدادت �شرا�سة امل�شروع التهويدي
يريدونه ،وذلك ب�سبب �صمود املقد�سيني يف يف ال���س�ن��وات الأخ �ي��رة ،ووف ��ق حتقيق
مدينتهم �أ�سا�ساً ،ف�إن تقارير دولية تتحدث ن�شرته �صحيفة «ه�آرت�س» ،ف�إن احلكومة
عن اجلهود الكربى التي تقوم بها حكومة «الإ�سرائيلية» احلالية وال�سابقة �شقت
االح �ت�ل�ال ب �ه��دف خ�ل��ق ب�ي�ئ��ة ط� ��اردة كلياً خالل ال�سنوات الأخرية �شبكة طرق يف
للفل�سطينيني يف املدينة املقد�سة.
القد�س (ب�شطريها الغربي وال�شرقي)
ت �ق��ول درا� �س��ة ن���ش��رت�ه��ا منظمة الأمم تربط بني امل�ستوطنات �شمال القد�س
امل �ت �ح��دة ل�ل�ت�ج��ارة وال�ت�ن�م�ي��ة� ،إن �سيا�سة وج�ن��وب�ه��ا م��ع و��س��ط ال�ق��د���س الغربية
«التمييز» التي ميار�سها «الإ�سرائيليون» وال�ط��رق الرئي�سة التي ت ��ؤدي �إىل تل
بحق الفل�سطينيني يف القد�س املحتلة� ،أدت أ�ب �ي��ب ع�ل��ى ن�ح��و ي �ح��ول يف امل�ستقبل،
�إىل تف�شي الفقر يف هذا القطاع من املدينة يف ح� ��ال ال �ت��و� �ص��ل �إىل ات� �ف ��اق ��س�لام
خالل ال�سنوات الأخرية ،و�أو�ضحت املنظمة ب�ين «�إ��س��رائ�ي��ل» والفل�سطينيني ،دون
�أن «االق �ت �� �ص��اد يف � �ش��رق��ي ال �ق��د���س لي�س االن�سحاب من «القد�س ال�شرقية»� ،أو
مدجماً ال يف االقت�صاد الفل�سطيني وال يف بلغة «الإ�سرائيليني» يحول دون �إعادة
االقت�صاد الإ�سرائيلي».
تق�سيم املدينة ،وه��ذا ه��و ذات ال�شعار
وبح�سب املعطيات املتوفرة للمنظمة ،ال��ذي �أطلقه املعتدون على املدينة يف
ف�إن جدار الف�صل العن�صري ت�سبب ب�أكرث الأيام الأخرية ،دون �أن يحرك كثريون
م ��ن م �ل �ي��ار دوالر خ���س��ائ��ر م �ب��ا� �ش��رة على �ساكناً.
االقت�صاد يف ال�شطر ال�شرقي من القد�س
عبد الرحمن نا�صر
منذ بدء بنائه يف .2003

الــقــــرضــــاوي يسـبـب خــــالفــــًا فلســطينـيـــ

هنية يقلّم �أظافر القر�ضاوي

بالغ ال�سيد �إ�سماعيل هنية؛ رئي�س احلكومة يف غزة ،يف �إظهار
�سعادته بقدوم ال�شيخ يو�سف القر�ضاوي �إىل غزة .املبالغة امل�شار
إ�ل�ي�ه��ا مل تقت�صر على �سلة الأو� �ص��اف ال�ت��ي �أ�سبغها هنية على
القر�ضاوي وح�سب ،بل وجدت تعبرياً «ح�سياً» �آخر متثل يف تقبيل
يد ال�شيخ جيئة وذهاباً ،فلم يظهر هنية �إال وهو يلثم يد �شيخه.
يف كل ح��ال ،ال�سيد هنية حر يف �أن يلثم يد من يريد ،هذا
يندرج يف موقع احلرية ال�شخ�صية (التي مل حترتمها �شرطة
هنية وه��ي تقمع م���س�يرة �شعبية خ��رج��ت للتنديد ب��ال�ع��دوان
ال�صهيوين على �سورية) ،لكن �أن يزعم رئي�س احلكومة �أن غزة
تت�شرف ب��زي��ارة ال�ق��ر��ض��اوي ،فهذا مم��ا ال يحق ل��ه ،كونه لي�س
ر�أي القطاع و�أهله ،و�إذا كانت �شرطة «حما�س» قد منعتهم من
التعبري عن ر�أيهم ،فقد قاله الفل�سطينيون يف العديد من مدن
ال�ضفة والأرا�ضي املحتلة عام .1948

ال�شعب الفل�سطيني �شعب م�ضياف يرحب ب��زواره ال�شرفاء،
خ�صو�صاً ب�إخوته العرب ،لكنه بالت�أكيد لن يرحب ب�شيخ ا�ستغل
امل�ن��اب��ر امل�ف�ت��وح��ة ل��ه ك��ي يفتي ب��ال�ف�تن ،وي���ش��رع للم�ستعمرين
عدوانهم؛ منذ الغزو الأم�يرك��ي للعراق ،و��ص��و ًال �إىل العدوان
املفتوح على �سورية ،وبينهما �إعطاء الفتاوى لـ«الناتو» بتدمري
ليبيا ،وه��و قبل ق��دوم��ه �إىل غ��زة ب� أ�ي��ام ك��ان يدعو �أم�يرك��ا من
الدوحة لأن تقف «وقفة هلل» وتقوم بق�صف �سورية.
وا�شنطن لبّت رغبة «ال�شيخ» ب�أن �أوع��زت للكيان ال�صهيوين
بتنفيذ العدوان ،ويبدو �أن ما قام به ال�صهاينة بحق دم�شق مل
ي�شفِ غليل هذا احلاقد امل�أفون ،فعاد ليطلق العنان حلقده على
�سورية من القطاع بالذات.
الفل�سطينيون الذين عبرّ وا عن رف�ضهم لدخول هذا املفنت
�إىل قطاع غ��زة ،ح��ذروا من �أن ال�شيخ ال��ذي ي�شعل �أوار الفتنة،
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الـذكـــرى الـ 65للنكـبــــــة

محطة سنوية لتفعيل النضال الفلسطيني

جمموعات �صهيونية متطرفة حتاول الدخول �إىل الأق�صى عرب «بوابة دم�شق»

(�أ.ف.ب).

ـــًا جـــــديـــــــدًا
�سي�سبب فتنة جديدة يف فل�سطني ،ويزيد من حدة االنق�سام الفل�سطيني ،وه��ذا ما
ح��دث بالفعل ،فال�سيد هنية ح��ار بعد اللثم والتقبيل ،وح�شد الأن�صار كي يخطب
ال�شيخ فيهم ،حار يف مزيد يقدمه ،فمنح القر�ضاوي جواز �سفر فل�سطينياً ،فما كان من
وزارة الداخلية الفل�سطينية �سوى االحتجاج ر�سمياً ،وتوزيع ر�سائل على جميع الدول
مفادها �أن يو�سف القر�ضاوي يحمل جواز �سفر فل�سطينياً مزوراً ،وطالبت الوزارة يف
ر�سائلها جميع هذه الدول باتخاذ الإجراءات القانونية من �أجل �ضبط حامل اجلواز،
وا�سرتداده وفق القانون الدويل.
داخلية غزة من جانبها �أ�صدرت بياناً قالت فيه« :ت�ؤكد وزارة الداخلية
الفل�سطينية �أن ما �صدر من ت�صريحات عن الداخلية املزورة التابعة حلركة
فتح ه��ي ت�صريحات وق�ح��ة� � ،ص��ادرة ع��ن وزارة م ��زوّرة ت�ستمد وج��وده��ا من
االحتالل ،مل ت�أت ب�إرادة ال�شعب ،ومل ت�أخذ ثقتها من املجل�س الت�شريعي ،وال
يحق لها انتحال هذه ال�صفة �أو الت�صريح مبوجبها».
وكان ينق�ص الفل�سطينيني �شيخ الفنت كي يزيد يف انق�سامهم.

تعترب النكبة م�أ�ساة كربى لي�س يف تطاردهم قوانني الطوارئ و�إجراءات
تاريخ ال�شعب الفل�سطيني فح�سب ،بل ال �ق �م��ع وال�ت�م�ي�ي��ز ال�ع�ن���ص��ري ل�غ��اي��ة
يف تاريخ املنطقة العربية والإ�سالمية اليوم بعد �أن �أ�صبحوا �أكرث من مليون
كلها ،مل��ا مثلته م��ن اخ�ت�لال ف��ادح يف ون�صف مليون فل�سطيني.
وع � �ل� ��ى ال � ��رغ � ��م م � ��ن ذل� � � ��ك ،ب �ق��ي
م��وازي��ن ال �ع��دال��ة وح �ق��وق ال���ش�ع��وب،
ح�ي��ث ان �ح��ازت ال �ق��وى اال��س�ت�ع�م��اري��ة الفل�سطينيون متم�سكني بحق العودة،
ال � �ك �ب�رى ل �ل �م �� �ش��روع ال �� �ص �ه �ي��وين ،ت�ساندهم عدد من القرارات الدولية،
وتنكرت لأب�سط حقوق الإن�سان التي ويف م �ق��دم �ت �ه��ا ال � �ق� ��رار  ،194ال ��ذي
تنادي بها زوراً ،لكن ال�شعب العربي � �ش �ه��د ت� �ط ��ورات ��س�ل�ب�ي��ة م ��ع ان �ط�لاق
الفل�سطيني امل�ن��ا��ض��ل ،مل ي�ست�سلم ال�ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ف��او��ض�ي��ة يف م��دري��د ت2
ومل يرفع ال��راي��ة البي�ضاء ي��وم�اً ،بل � ،1991أدت �إىل �إ� �ض �ع ��اف وت ��آك �ل��ه،
رفع راية الن�ضال الوطني والقومي ،ف�ن��زو ًال عند اال��ش�تراط��ات الأمريكية
وخ��ا���ض ع�ل��ى ام �ت��داد �أك�ث�ر م��ن ق��رن و«الإ�سرائيلية» ،ا�ستبعد م�ؤمتر مدريد
م �ع��ارك ال��دف��اع ع��ن وج ��وده وهويته ال �ق��رار  194م��ن أ���س����س االن�ع�ق��اد ،كما
وكيانه ،وق��دم ال�غ��ايل والنفي�س على قبل امل�ف��او���ض الفل�سطيني ا�ستبعاده
درب م���س�يرة ال�ك�ف��اح امل �ت��وا� �ص��ل ،من م��ن أ�ع �م��ال جلنة ال�لاج�ئ�ين يف م�سار
أ�ج��ل ا�ستعادة حقوقه الوطنية ،ويف املفاو�ضات متعدد الأطراف ،ويف اتفاق
�أو� �س �ل��و ق �ب��ل امل �ف��او���ض ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي
مقدمتها حق العودة.
ي�ط��ل ��ش�ه��ر �أي� ��ار ك��ل ع ��ام م��ذك��راً االكتفاء فقط بالقرارين  242و338
بنكبة ال�شعب الفل�سطني عام  ،1948ك�أ�سا�س للحل ،ويف مفاو�ضات كامب
التي ما زالت �آثارها الكارثية م�ستمرة داي� �ف ��د (مت � ��وز � )2000أي� ��� �ض� �اً ،ق��دم
ب �ع��د  65ع ��ام� �اً ،ك ��ل ع ��ام ي�ستح�ضر املفاو�ض تنازالت خطرية فيما يخ�ص
املاليني من الالجئني ذكرى نكبتهم ،ح ��ق ال � �ع� ��ودة ،ب �ح �ي��ث ان� �ت ��زع اجل��ان��ب
ح�ي��ث ي�ع�ي��دون ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى م��ا ب��ات
ي�شكل احلقيقة الثابتة بالن�سبة لهم
«العودة حق ال عودة عنها» ،وقد باتت
النكبة ت�شكّل الهاج�س ال��ذي ي ��ؤرق
ذكراها �أكرث من  12مليون فل�سطيني
يعي�شون �آالم اللجوء واملنايف والظلم،
يجب أن تتحول
يف ال��وق��ت ال ��ذي ي��وا� �ص��ل االح �ت�لال
ذكرى النكبة إلى
ال�صهيوين العمل على طم�س الهوية
والثقافة والق�ضية الفل�سطينية.
«لعنة» على العدو
وي� � أ�ت ��ي ذل ��ك ك �ل��ه و� �س��ط م�ب��ارك��ة
ع��رب�ي��ة ر��س�م�ي��ة ��ش�ج�ع��ت ال �ع��دو على
الكامن وراء ترسانة
تو�سيع ع��دوان��ه ،لي�صل �إىل �سورية
من األسلحة
ال �ت ��ي ت �ع��ر� �ض��ت ل � �ع� ��دوان ��ص�ه�ي��وين
� �س��اف��ر ،ت��راف��ق م��ع ت��وا� �ص��ل عمليات
األميركية واألوروبية
اال�ستيطان وتهويد القد�س ،وتهديد
ق� � � ��وات االح � � �ت� �ل��ال وامل �� �س �ت��وط �ن�ي�ن
باحتالل امل�سجد الأق���ص��ى ،واعتقال
امل��زي��د م��ن الفل�سطينيني والتنكيل
بهم وب�أرا�ضيهم ،التي ي�ساوم عليها
ع� ��دد م ��ن امل� �ل ��وك والأم � � � ��راء ال �ع��رب
خدمة للعدو ال�صهيوين ،ومن خلفه
الواليات املتحدة الأمريكية ،وك�أنهم
مفو�ضون م��ن ال�شعب الفل�سطيني،
كما ح�صل عام  ،1948يتجدد التخاذل
ال �ع��رب��ي جت� ��اه ال �ق �� �ض��اي��ا ال �ع��رب �ي��ة،
فالنكبة مل ت�ق��ع يف ل�ي�ل��ة و��ض�ح��اه��ا،
ومل يكن  1948/5/15بداية النكبة،
واخ�ت�ي��ار فل�سطني لي�س ��ص��دف��ة ،بل
ك � ��ان ه� �ن ��اك ت��رت �ي �ب��ات وخم �ط �ط��ات
�صهيونية غربية م�سبقة بعقود عا�ش
خاللها الفل�سطينيون ك��ل ي��وم نكبة
ب�أنواع خمتلفة� ،إىل حني �أن ا�ستطاع
ال�صهاينة اح �ت�لال �أر� ��ض فل�سطني
بعد تهيئة الظروف بال�ضغط الغربي
على بع�ض امل�س�ؤولني ال�ع��رب ،لغ�ض
النظر ع��ن تهجري م��ا ب�ين � 700إىل
� 800ألف فل�سطيني ،و�إبقاء � 120ألف
فل�سطيني خلف اجل ��دار احل��دي��دي،

«الإ� �س��رائ �ي �ل��ي» ت�ف��اه�م�اً يعفي الكيان
ال�صهيوين من �أي م�س�ؤولية قانونية
�أو �أخ�لاق�ي��ة عما ح��ل بالالجئني من
م�آ�س ،كما �أعفاها من �أي تبعات الحقة
قانونية �أو معنوية.
ا� �س �ت �م��رار امل �ع��ان��اة خ�ل�ال  65ع��ام�اً
مل َي� �ث ��نِ ال �� �ش �ع��ب ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن��ي ع��ن
ال �ت �ن ��ازل ع ��ن ح �ق��وق��ه ال��وط �ن �ي��ة ،ب��ل
جن��ح الفل�سطينيون يف الإب �ق ��اء على
حق العودة مدرجاً على ج��دول �أعمال
احل ��رك ��ة ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة،
وا� �س �ت �ن �ه��ا���ض و� �ض��ع وط �ن��ي م�ن�ظ��م يف
ال�شتات ،بالإ�ضافة �إىل �إبقائه حا�ضراً
على جدول �أعمال الأمم املتحدة نتيجة
التحركات وال�ضغط ال�شعبي امل�ستمر،
حيث حت �وّل ال�ق��رار � 194إىل الأ�سا�س
القانوين حلق الالجئني الفل�سطينيني
يف العودة �إىل ديارهم ،باعتباره ي�ستند
�إىل م �ب��ادئ ال�ق��ان��ون ال ��دويل ،وي�شكل
اع�ت�راف� �اً م ��ن امل �ج �ت �م��ع ال � ��دويل بحق
ال�لاج �ئ�ين يف ال� �ع ��ودة ب��اع �ت �ب��اره ح�ق�اً
قانونياً ال ي�سقط بالتقادم ،وتعرب الأمم
املتحدة عن ذل��ك ب� إ�ع��ادة الت�أكيد عليه
�سنوياً يف دورتها العادية ،وانطالقاً من
ذلك ميلك �صفة الإل��زام ،وت�أكيداً على
�إلزاميته كان �شرطاً لقَبول «�إ�سرائيل»
يف الأمم املتحدة.
ك ��ل ه � ��ذا ال �� �ص �م��ود والإجن� � � � ��ازات
والت�ضحيات ،ي��ؤك��د �أن ذك��رى النكبة
ي �ج��ب �أن ال ت �ك��ون م�ن��ا��س�ب��ة ل�ل�ح��داد
والنحيب ،ب��ل حمطة �سنوية لتفعيل
الن�ضال ،وترتيب البيت الفل�سطيني
مب��ا ي�ك�ف��ل ت�ع��زي��ز ال���ص�م��ود ،وت��وح�ي��د
اخلطاب ال�سيا�سي وفق �صيغة ت�ساعد
ع �ل ��ى اخ � �ت ��راق احل� ��� �ص ��ار وم ��واج �ه ��ة
ال �� �ص �ه��اي �ن��ة و�أدوات � � �ه � ��م يف امل �ن �ط �ق��ة،
وقطع الطريق على حم��اوالت العدو
ال�صهيوين ت�أمني غطاء دويل ملوا�صلة
ع��دوان��ه ،و�إ��س�ق��اط م�شاريع التهجري
والتوطني والتق�سيم.
�إن فعاليات �إحياء ذكرى النكبة الـ65
يجب �أن تتحول �إىل لعنة على العدو
ال �ك��ام��ن وراء ت��ر��س��ان��ة م��ن الأ��س�ل�ح��ة
الأم�ي�رك �ي��ة والأوروب � �ي� ��ة ،ك�م��ا ح�صل
منذ � 3أع��وام ،حني حتوّلت ذك��رى يوم
النكبة يوماً للمقاومة والإ�صرار على
العودة وال�صمود يف الداخل واخل��ارج؛
ع�شرات اجلرحى عند مداخل قلنديا
يف رام اهلل ،وعلى حاجز بيت حانون يف
ق�ط��اع غ��زة أ�ك�ث�ر م��ن  300ج��ري��ح ،ويف
ج�ن��وب��ي ل�ب�ن��ان ع�ل��ى خ�ط��وط التما�س
بني جي�ش العدو ولبنان ،زحف ع�شرات
الآالف من الالجئني الفل�سطينيني يف
املخيمات وخارجها على درب العودة يف
مارون الرا�س ،وقدموا � 6شهداء و�أكرث
من مئة جريح ،ويف اجل��والن ال�سوري
�سقط �أكرث من مئة بني �شهيد وجريح،
وو��ص��ل ع��دد م��ن ال�شباب الفل�سطيني
�إىل جمدل �شم�س ويافا.

�سامر ال�سيالوي
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مــلــــف الـعـــدد

االعتراف بيهودية الدولة «اإلسرائيليـــ
يف معر�ض االبتزاز ال�صهيوين وانتزاع وخ�ل��ق امل�شكالت أ�م ��ام عملية ال���س�لام ،ثم
التنازالت املتدرجة واملخجلة من العرب ،اع�ت�ب��ار تقلي�ص ت�ل��ك امل�ط��ال��ب وح��ل تلك
يف م��ا خ����ص ال�ق���ض�ي��ة الفل�سطينية ،ع��اد امل�شكالت تناز ًال ال بد �أن يقابله املفاو�ض
م�صطلح «ي�ه��ودي��ة ال��دول��ة الإ�سرائيلية» العربي والفل�سطيني بتنازل �أك�ب�ر ،وبعد
جم��دداً �إىل دائ��رة ال�ضوء ،امل�صطلح الذي موافقة الوفد العربي الذي اجتمع بوزير
ط��رح منذ م��ا قبل ق�ي��ام الكيان الغا�صب ،اخل��ارج�ي��ة ا ألم�ي�رك��ي ج��ون ك�ي�ري أ�خ�ي�راً
وال��ذي ي�سعى لتكري�س القومية اليهودية ع �ل��ى «م �ع��ادل��ة ت �ب��ادل الأر� � � ��ض» ،مل جتد
وط��رد الفل�سطينيني من �أ�صحاب الأر���ض « إ���س��رائ�ي��ل» رادع� �اً أ�م��ام�ه��ا ل�ط��رح ��ض��رورة
و إ�ل� �غ ��اء ت��اري �خ �ه��م ،ي �ج��د ال �ي ��وم � �س��رداب �اً قبول الفل�سطينيني ب��االع�تراف بيهودية
مظلماً ليت�سلل منه ويكر�س نف�سه واقعاً ال ��دول ��ة يف « إ�� �س ��رائ �ي ��ل» ،وه �ن��ا اخل �ط��ورة
م ��ري ��راً ،ف��ا ألم��ر مل ي�ع��د مب�ستحيل بعد والكارثة التي ت�ساوي يف حجمها االحتالل
الهدية ال�سخية التي قدمها رئي�س الوزراء «الإ�سرائيلي» ،لأن االعرتاف بيهودية دولة
القطري لـ«�إ�سرائيل» با�سم وفد اجلامعة «�إ�سرائيل» على �أر�ض فل�سطني التاريخية،
العربية واملتمثلة باملوافقة على «معادلة يعني بب�ساطة �أن �أر�ض فل�سطني حق يهودي
تبادل الأر�ض» اجلائرة بحق الفل�سطينيني .وملك ل�شعب «�إ�سرائيل» ،و�أن االحتالل ما
ول�ي����س م�ستبعداً �أن ي�ك��ون االع�ت�راف ه��و �إال ا� �س�ت�رداد ه��ذا احل ��ق ،وب �ه��ذا يكون
ال�ع��رب��ي ب�ـ«ي�ه��ودي��ة إ�� �س��رائ �ي��ل» ه��و ع�ن��وان إ�ل �غ��اء ت��ام �اً لفل�سطني الأر�� ��ض وال�ت��اري��خ
املهمة التالية للوفد العربي املنهزم متاماً ،وال�شعب ،وت�صفية كاملة و�شاملة للق�ضية
لكن ماذا تعني «يهودية الدولة»؟ وما هي وللحقوق الفل�سطينية مبا حتميه من حق
تداعياتها على الق�ضية الفل�سطينية وحق ال�ع��ودة ،املقد�سات وا آلث��ار ،تقرير امل�صري،
العودة؟
التعوي�ضات وغ�يره��ا ،ك�م��ا �أن االع�ت�راف
يعني �أن امل�ق��اوم��ة ك��ان��ت ع�ب�ث�اً ،و�أن دم��اء
فكرة قدمية
ال�شهداء و�آالم ا أل��س��رى واملعتقلني ذهبت
�أدراج ال��ري��اح ،وه��و �أي���ض�اً ي�شكل ر�ضوخاً
م �� �ص �ط �ل��ح «ي� �ه ��ودي ��ة ال � ��دول � ��ة» ل�ي����س لإرادة « إ���س��رائ�ي��ل» ب�ط��رد فل�سطينيي 48
مب �� �ص �ط �ل��ح ج ��دي ��د ت �� �ش �ك��ل م ��ع م �� �ش��روع و� ،76أي طرد  20يف املئة من �سكانها العرب
«ال���س�لام» يف ال�شرق الأو��س��ط ال��ذي أ�ُعلن ال��ذي��ن ه��م ع��ر��ض��ة ال �ي��وم ل�شتى �أ��ص�ن��اف
يف م� ؤ�مت��ر م��دري��د ع��ام � ،1991أو مبطلب التمييز �ضدهم.
تعجيزي ط��رح��ه «ا إل��س��رائ�ي�ل�ي��ون» خ�لال
وي �ع �ت�بر االع �ت��راف ب �ي �ه��ودي��ة ال��دول��ة
م �ف ��او� �ض ��ات ال �ت �� �س��وي��ة اجل� ��اري� ��ة ب�ي�ن�ه��م مب�ن��زل��ة ح�ل��م ل �ـ« إ�� �س��رائ �ي��ل» ،خ�صو�صاً �أن
وب �ي�ن ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين ألج � ��ل اب �ت ��زازه ��م ،فل�سطينيي الـ 48وعرب «�إ�سرائيل» عموماً،
إ�من � ��ا ه ��و ع� �ب ��ارة ع ��ن ف �ك��رة ق��دمي��ة ق��دم ي�شكلون يف نظر ال��دول��ة ال�ع�بري��ة خطراً
امل���ش��روع ال���ص�ه�ي��وين ،ك��ون�ه��ا ظ�ه��رت منذ دمي��وغ��راف�ي�اً م � ؤ�ك��داً وث��اب�ت�اً على ال�صبغة
م� ؤ�مت��ر ال�صهيونية الأول يف مدينة بال اليهودية  -ال�صهيونية للدولة.
ال���س��وي���س��ري��ة ،ال ��ذي ع�ق��د ب��رئ��ا��س��ة ع��راب
امل�شروع ت�ي��ودور ه��رت��زل ع��ام  ،1897ال بل
�إن ك �ت��اب ه��رت��زل ال ��ذي ي �ت �ن��اول ت�أ�سي�س
احل��رك��ة ال�صهيونية واملن�شور ع��ام 1896
حمل عنواناً ملفتاً ،هو «دولة اليهود» ،لهذا
ف��إن «يهودية ال��دول��ة الإ�سرائيلية» ركيزة
�أ�سا�سية يف امل�شروع ال�صهيوين ،الذي يريد
لـ«�إ�سرائيل» �أن تكون حكراً على اليهود ،و�أن
يتم طرد كل الفل�سطينيني العرب منها ،ال
بل ن�سف تاريخهم و�إظهارهم هم مبظهر
الغا�صب واملحتل.
غ�ي�ر �أن ه ��ذا امل �� �ش��روع اال� �س �ت �ع �م��اري
حمكوم بخطط خبيثة ،وحم��دد مبراحل
زمنية تراعي الو�ضعني العربي وال��دويل
معاً ،ويتم تنفيذها وف��ق معطيات الواقع
ب�ك��ل اع�ت�ب��ارات��ه ال�سيا�سية ،وال �ي��وم يبدو
ال��واق��ع ال�سيا�سي ،ال �سيما العربي ،أ�ك�ثر
م��ن م��ري��ح بالن�سبة ل �ـ« إ�� �س��رائ �ي��ل» إلع ��ادة
ط��رح ه��ذه ال�ف�ك��رة وب��زخ��م أ�ق� ��وى ،كونها
ت �ل �م ����س م � ��دى ال � �ت � �خ� ��اذل ،واال� �س �ت �ه �ت��ار
بحقوق الفل�سطينيني من قبل ما ي�سموا
املفاو�ضني العرب.
�سقف املطالب
وف � ��ق ا� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة خ �ب �ي �ث��ة ،د أ�ب � ��ت
« إ��� �س ��رائ� �ي ��ل» ع �ل��ى رف� ��ع � �س �ق��ف امل �ط��ال��ب

تهوين الأمر
البع�ض ح��اول التهوين م��ن عملية
االع �ت��راف ب�ي�ه��ودي��ة ال ��دول ��ة ،باعتبار
�أن ال ج��دي��د ف �ي �ه��ا� ،إذ وردت يف وع��د
بلفور حتت عنوان « إ�ق��ام��ة وط��ن قومي
لليهود يف فل�سطني» ،كما يف قرار هيئة
الأمم امل �ت �ح��دة رق ��م  181ل �ع��ام 1947
بتق�سيم فل�سطني حت��ت ع�ن��وان إ�ق��ام��ة
دول �ت�ين :دول ��ة ي�ه��ودي��ة ودول ��ة عربية،
واحل�ج��ة الثالثة ،تقول �إن «�إ�سرائيل»
دولة يهودية من دون حاجة �إىل �إ�ضافة
يهودية عليها.
لكن احلقيقة� ،إن �أول ما ا�ستهدفته
�إ�ضافة اليهودية على «دول��ة �إ�سرائيل»
هو اعتبارها دول��ة لليهود فقط ،وبهذا
ي�صبح غري اليهود من مواطني فل�سطني
الأ�صليني و�أ�صحاب احلق احل�صري يف
وطنهم ،غرباء �أو زائرين �أو مهاجرين
«مقيمني» يف الدولة ،التي يجب �أن تكون
وطناً ح�صرياً لليهود فقط ،الأمر الذي
�سي�ؤدي �إىل تهجريهم منها حتماً.
�أم� ��ا اال� �س �ت �ه��داف ال �ث ��اين م ��ن ه��ذه
الإ� �ض��اف��ة ذات امل�ح�ت��وى اخل �ط�ير ،فهو
�إغ�ل�اق ال �ب��اب ن�ه��ائ�ي�اً �أم ��ام ح��ق ال�ع��ودة
و�إ�سقاطه من �أ�سا�سه ،ولي�س العتبارات
�ضيق امل �ك��ان� ،أو تغيري ت ��وازن ال�سكان
�أو ال�ب�ح��ث ع��ن ح��ل ب��دي��ل كالتعوي�ض
وال� �ت ��وط�ي�ن وال ��وط ��ن ال� �ب ��دي ��ل ،ول �ك��ن
بب�ساطة لأن «�إ� �س��رائ �ي��ل» ب��ات��ت متتلك
احل��ق يف �إر� �س��اء ي�ه��ودي��ة دوليتها وع��دم
«ا�ست�ضافة» غري اليهود.
على �أن الهدف الثالث وهو الأخطر
م��ن ال �ه��دف�ين املذكورين ،فريمي من

�إ�ضافة اليهودية ل��دول��ة الكيان مبعنى
ل �ل �ي �ه��ود ف� �ق ��ط ل�ل� إ
�ق ��رار ب ��زع ��م احل��ق
اليهودي يف فل�سطني ،وهو ما أ�مل��ح �إليه
الرئي�س الأم�يرك��ي ب ��اراك �أوب��ام��ا منذ

ال� �ع ��ام  ،2010ح�ي�ن اع �ت�ب�ر «ف�ل���س�ط�ين
التاريخية هي الوطن التاريخي لل�شعب
اليهودي» ،الأمر الذي يت�ضمن �إ�سقاط
ك ��ل احل �ق ��وق ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة وال �ع��رب �ي��ة

ســـعـي «إســـــرائـــيــلـــي»
ت�سعى «�إ�سرائيل» �إىل الرتويج ليهودية الدولة بهدف م�ضمر وهو توجيه دعوة
مبا�شرة لكل اليهود يف العامل للمجيء �إىل دولتهم احل�صرية ،على اعتبار �أن الدولة
اليهودية هي دولة من هم خارجها� ،أي جميع يهود العامل� ،إذ ي�ستطيع �أي يهودي
يف العامل �أن يهاجر �إىل «�إ�سرائيل» ،وي�صبح مواطناً فيها بني ليلة و�ضحاها ،وهي
ترمي من ذلك �إىل التخل�ص من عرب «�إ�سرائيل» الذين �شكلوا عبئاً عليها خالل
العقود املا�ضية.
ل�ق��د �شكل ب�ق��اء � 150أل��ف فل�سطيني داخ��ل « إ���س��رائ�ي��ل» إ�ث��ر ح��رب 1948
نوعاً من الأعجوبة التاريخية ،فبعد تهجري � 800ألف فل�سطيني من بيوتهم
و�أر�ضهم ووطنهم ،اعترب من تبقى من الفل�سطينيني يف «�إ�سرائيل» ب�أن احلظ
�أنقذهم و�ساعدهم على البقاء يف �أر��ض�ه��م ،فبقوا على م�ض�ض ،و�إن فر�ضن
عليهم اجلن�سية «الإ�سرائيلية» و�شعروا بالتمييز وباملخططات اخلانقة �ضدهم،
من جهة �أخ��رى ،عندما وج��دت «�إ�سرائيل» نف�سها مع انتهاء املعارك يف العام
 1948دولة تزيد م�ساحتها على تلك التي �أقرها لها قرار التق�سيم ،ومع ربع
ال�سكان الفل�سطينيني داخلها ،احتفلت بهذا الإجن��از ،ألن��ه ف��اق �أي �سيناريو
�إيجابي كان يحلم به م�ؤ�س�سو الدولة ،ولذلك ،ف�إن منح الفل�سطينيني الباقني
يف وطنهم املواطنة «الإ�سرائيلية» �شكّل نوعاً من الهدنة� ،أو احلل الو�سط ،و�إن
كانت خ�صعت له على م�ض�ض ،ويف احلقيقة ،مل يكن �أي من الطرفني مرتاحاً:
«فالدولة الإ�سرائيلية واملواطنة الإ�سرائيلية فر�ضتا على الفل�سطينيني» ،يف
حني فر�ض الفل�سطينيون على «الدولة الإ�سرائيلية» ،لكن الفل�سطينيني مل
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ـــة» ينسف القضية الفلسطينية
قـــرار «إســـرائــيـلــــي»
ات�خ� َّذ الكني�ست «الإ��س��رائ�ي�ل��ي» بتاريخ  2003/7/16ق��راراً
ب�ضرورة تعميق فكرة يهودية الدولة وتعميمها على دول العامل،
وحماولة انتزاع موقف فل�سطيني �إىل جانب القرار املذكور.
لقد قدم م�شروع القرار �أع�ضاء برملانيون لكتلة الليكود ،ومت
ت�شريعه بعد الت�صويت عليه ،وقد ت�ضمن القرار �أي�ضاً �إ�شارات
�إىل �أن ال�ضفة الغربية وقطاع غزة لي�ستا مناطق حمتلة ،ال من
الناحية التاريخية ،وال من ناحية القانون الدويل ،وال مبوجب
االتفاقيات التي وقعتها «�إ�سرائيل».
وقد دعا القرار �إىل موا�صلة تعزيز امل�ستوطنات ال�صهيونية
وتطويرها ،و�إىل التم�سك باخلطوط احلمراء ال�صهيونية ،ويف
مقدمتها ال�سيادة املطلقة على القد�س ب�شقيها الغربي وال�شرقي
املحتلني يف عامي  1948و ،1967واالح�ت�ف��اظ كذلك باملناطق
الأمنية.
كما كانت «يهودية الدولة» وراء املخطط «الإ�سرائيلي» امل�ؤرخ
زمنياً بعام  2020وفق امل�سار املفرت�ض ،لتهويد القد�س باعتبارها
«العا�صمة املوحدة والأبدية لإ�سرائيل» ،من خالل اال�ستيطان
وال�ط��رد وه��دم امل�ن��ازل وم���ص��ادرة الأرا� �ض��ي ،لإح��داث تغيري يف
حقائق ال�سكان والأر�ض وتخفي�ض عدد املواطنني الفل�سطينيني
العرب �إىل  12يف املئة ،مقابل مليون يهودي يف القد�س املحتلة
بجانبيها ال�شرقي وال�غ��رب��ي ،بينما ي�صل ع��دد الفل�سطينيني
اليوم يف �شطرها ال�شرقي نحو � 300ألف مقد�سي.

والإ�سالمية يف فل�سطني ،فتنتقل عدالة
ال�صراع واحلق يف فل�سطني من اخلندق
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي �إىل ج��ان��ب امل���س�ت��وط�ن�ين
اليهود املعتدين الذين جاء بهم امل�شروع

اال�ستعماري ال�صهيوين �إىل فل�سطني
بحماية احلراب الربيطانية ،ووفر لهم
��ش��روط اال�ستيطان والت�سلح وت�شكيل
اجلي�ش و�إقامة الدولة بالقوة امل�سلحة

يعتربوا الدولة دولتهم ،ومل ي�أخذوا املواطنة بجدية ،والدولة
من طرفها مل تعتربهم مواطنيها ،بل �إنها مار�ست �ضدهم كل
�أ�شكال التمييز واال�ضطهاد ،وعا�ش الفل�سطينيون على هام�ش
الدولة الغا�صبة متاماً من دون �أن يكونوا جزءاً منها.
كان العرب ي�شكلون �أغلبية �ساحقة يف منت�صف القرن املا�ضي
يف فل�سطني ،حالياً وبعد جوالت التهجري والرتحيل ،ف�إنهم ال
يقلون عن  20يف املئة من عموم ال�سكان داخل «�إ�سرائيل» نف�سها،
�أي من دون احت�ساب �سكان قطاع غزة وال�ضفة الغربية� ،إال �أنهم
يعاملون معاملة عن�صرية كمواطنني من الدرجة الثانية ،على
الرغم مما ن�صت عليه وثيقة اال�ستقالل ،من �أن للعرب احلق يف
امل�ساواة الكاملة يف احلقوق االجتماعية وال�سيا�سية ..وجن�سية
كاملة ومت�ساوية ومتثيل ع��ادل يف ك��ل م�ؤ�س�سات «�إ��س��رائ�ي��ل»
الدائمة وامل�ؤقتة.
واجل��دي��ر بالذكر يف ه��ذا امل�ج��ال� ،أن ديباجة ق��ان��ون العودة
الذي �أقر العام  1950تن�ص على �أنه «يحق لكل يهودي الهجرة
اىل ال �ب�ل�اد» ،بينما تتمثل �أه ��م امل �ظ��امل ال�لاح�ق��ة بالالجئني
الفل�سطينيني يف ع��دم قدرتهم على فعل الأم��ر نف�سه ،وذل��ك
بحرمانهم من العودة �إىل �أرزاقهم ومنازلهم التي عا�شوا فيها
لأجيال و�أجيال ،بل حتى �أن العرب الذين مل يغادروا فل�سطني
قط ،ومكثوا فقط ألي��ام قليلة عند �أقربائهم يف قرى جماورة
بانتظار زوال خطر القتل واملوت يف �أثناء حرب العام  ،1948ما
يزالون ي�صنفون الآن كـ«غائبني حا�ضرين» وم��ا ت��زال بيوتهم

ال�سافرة وفر�ض بقائها من خالل تلك
القوة ،وبدعم دويل غري متناه و�سيطرة
مقابلة على الدول العربية� ،أو �شلها من
كل قدرة على املقاومة واملمانعة.

وممتلكاتهم �أي�ضاً يف حيازة ما ي�سمى «حار�س �أمالك الغائبني»
الذي ي�ضع هذه الأرزاق يف ت�صرف عامة اليهود.
�إن مطلب االع�تراف لليهود بدولة يهودية ،يعني االع�تراف
لها بكونها دولة دينية عن�صرية �صهيونية ،مع ما يرتتب عن ذلك
من مقت�ضيات وتداعيات �أخرى ،مثل �إ�سقاط حق عودة الالجئني
الفل�سطينيني وع��دده��م �أرب�ع��ة ماليني ن�سمة �إىل موطنهم ،لأن
الدولة اجلديدة لن تكون الدولة التي نزحوا عنها ،ومنها التخلي
عن املطالبة بتقرير امل�صري الفل�سطيني� ،إىل حد التخلي حتى عن
املطالبة ب�إقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة ،ومنها ترحيل العرب
«الإ�سرائيليني» الذين يو�صفون ب�أنهم �سرطان داخل ج�سم الدولة
اليهودية ،من �أماكن �إقامتهم داخل «�إ�سرائيل».
ويف مقابل هذا الواقع التع�سفي ،جند من الأخطاء ال�شائعة
القول ب�أنه يحق لالجئني ال�ع��ودة �أو التعوي�ض ب��د ًال من القول
ب�ضرورة العودة والتعوي�ض معاً ،والواقع �أن حق العودة هو حق
مكت�سب لكل الالجئني والنازحني� ،سواء مار�سوا هذا احلق �أم مل
ميار�سوه مبوجب القرارات الدولية والقانون الدويل معاً ،وكذلك
يحق التعوي�ض لكل الالجئني ،وم�ب��د�أ إ�ع��ادة الأم��ور �إىل �أ�صلها
مت �إق��راره يف القرار امل�شهور الرقم � 194صوناً للعدالة الدولية
التي مبوجبها ح�صل اليهود و«�إ�سرائيل» على تعوي�ضات هائلة
من �أملانيا النازية ،جراء الكارثة امل�سماة الهولوكو�ست ،يف وقت ما
يزال اليهود ي�شنون حمالت قانونية و�إعالمية �شعواء ال�سرتجاع
الأمالك اليهودية من دول �أوروبية وعربية خمتلفة.

�أولوية مطلقة
احتلت مقولة «يهودية الدولة» يف ال�سنوات
املا�ضية �أولوية مطلقة يف اخلطاب ال�سيا�سي
«الإ��س��رائ�ي�ل��ي»� ،إذ ب��رزت بقوة على طاولة
املفاو�ضات املبا�شرة التي دارت بني الوفود
«الإ�سرائيلية» والفل�سطينية يف وا�شنطن
و�شرم ال�شيخ والقد�س ،ا�شرتطت �سلطات
االح� �ت�ل�ال االع �ت��راف ب �ـ« إ�� �س��رائ �ي��ل دول��ة
يهودية» �أثناء املفاو�ضات مع الفل�سطينيني
و� �ش ��رط �اً ل �ه��ا ،وه� ��ي م �ط��ال �ب��ة حم�م��وم��ة
ت �ع��ود ت���ش��ري�ع�ي�اً �إىل ال �ع��ام  2000بغر�ض
ت�أكيد يهودية ال��دول��ة وطابعها اليهودي
و�أغ�ل�ب�ي�ت�ه��ا ال �ي �ه��ودي��ة ب��ال �ق��ان��ون ،مقابل
�إ�سقاط حق عودة الالجئني الفل�سطينيني
�إىل ديارهم و�أرا�ضيهم التي هجروا منها
ق�سراً بفعل العدوان ال�صهيوين عام ،1948
وح ��رم ��ان امل ��واط �ن�ي�ن ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين يف
الأرا�ضي املحتلة عام  1948من حق الإقامة
يف وطنهم ،و�إ�ضفاء ال�شرعية على القوانني
العن�صرية «الإ�سرائيلية» �ضدهم.
وت�سعى الدبلوما�سية «الإ�سرائيلية»
�إىل تدويل مو�ضوع «يهودية الدولة» من
خ�لال مطلب االع�تراف الفل�سطيني بها
��ش��رط�اً ال��س�ت�ئ�ن��اف امل �ف��او� �ض��ات ،و�إك���س��اب
ال� �ع� �ب ��ارة � �ش��رع �ي��ة دول� �ي ��ة ب��االت �ف��اق �ي��ات
وا ألع��راف الدولية ال�سائدة ،ويف القانون
الدويل.
وق ��د ح���ض��ر ه ��ذا امل �ط �ل��ب �أث� �ن ��اء قمة
كامب ديفد الثانية عام  2000حتت رعاية
الرئي�س الأمريكي الأ�سبق بيل كلينتون،

وح���ض��ور ال��رئ�ي����س الفل�سطيني ال��راح��ل
يا�سر عرفات ،ورئي�س الوزراء «الإ�سرائيلي»
ال�سابق �إيهود باراك ،مما �أ�صابها بالف�شل،
لي�س ب�سبب امل��وق��ف الفل�سطيني املتعنت
كما تزعم �سلطات االح�ت�لال ،إ�من��ا ب�سبب
ال�ل�اءات «ا إل��س��رائ�ي�ل�ي��ة» ب�ش�أن الالجئني
والقد�س و�إزالة امل�ستوطنات ،حيث عر�ضت
«�إ�سرائيل» تنازالت رمزية تختزل ق�ضية
حق العودة يف �إطار «جمع �شمل العائالت»
��ض�م��ن � �ش��روط �ه��ا وم �ع��اي�ي�ره��ا ،وت��وط�ين
الالجئني يف �أماكن وجودهم ،و�إ�ضافة بند
�إىل االتفاق يفيد بو�ضع حد لل�صراع من
�ش�أنه �أن يحررها من كل مطلب م�ستقبلي
ب���ش��أن ت�ل��ك الق�ضية ،مم��ا يعني دف��ن �أي
م�س�ؤولية لها عن الالجئني ،وق��د ترافق
ذلك املوقف «الإ�سرائيلي» مع خطة خريطة
الطريق لعام  2003ب�إيراد  14حتفظاً ب�ش�أن
رف�ض حق العودة وتق�سيم القد�س و�إزال��ة
امل�ستوطنات ،كما تكرر مع رف�ض املبادرة
العربية لل�سالم ،وو�ضع �شرط االعرتاف
«ب�إ�سرائيل كدولة يهودية» �أم��ام «امل�ؤمتر
ال��دويل حول ال�سالم يف ال�شرق الأو�سط»
يف �أنابولي�س حتت الرعاية الأمريكية يف
ت�شرين الثاين  ،2007مما �أف�شله.
هذا وقد تبنت الواليات املتحدة املطلب
لتبديد خماوف االحتالل ،فجاء يف كلمة
الرئي�س ا ألم�يرك��ي ال�سابق ج��ورج بو�ش
يف م�ؤمتر العقبة عام � 2003أن «الواليات
امل �ت �ح��دة م�ل�ت��زم��ة ب �ق��وة ب � أ�م��ن إ�� �س��رائ �ي��ل
ك��دول��ة ي �ه��ودي��ة» ،ك�م��ا ت��وال��ت ال �ع �ب��ارة يف
خطابات الرئي�س الأمريكي ب��اراك �أوباما
أ�م ��ام اجتماعات اجلمعية العامة ل�ل�أمم
املتحدة ،فتحدث يف دورتها عام  2009عن
«دول��ة يهودية لإ�سرائيل مع توفر الأم��ن
احلقيقي للإ�سرائيليني ،ودولة فل�سطينية
قابلة للحياة ذات ح��دود متما�سكة تنهي
االح �ت�ل�ال ال ��ذي ب ��د أ� ع��ام  ،»1967والزم
يف خ�ط��اب��ه ع ��ام « 2010ا ألم� ��ن احلقيقي
ل�ل��دول��ة ال�ي�ه��ودي��ة بفل�سطني م�ستقلة»،
ودعا يف خطابه عام � 2011إىل «االعرتاف
بها و�إقامة عالقات طبيعية معها» ،بينما
حت��دث يف خطابه ع��ام  2012ع��ن امل�صري
ال ��وا� �ض ��ح واالع � �ت ��راف «ب ��دول ��ة ي �ه��ودي��ة
�آمنة ودول��ة فل�سطينية م�ستقلة» ،وهكذا
�أ�صبحت «يهودية �إ�سرائيل» م�س�ألة دولية.
وقد عرب كبار مفكري ال�صهيونية �أمثال
هرتزل و�إ�سرائيل زانغويل وج��وزي��ف وايتز
وج��اب��وت�ن���س�ك��ي ع �ل��ى �� �ض ��رورة ط ��رد ال �ع��رب
ون��زع ملكيتهم وترحيلهم ،وتهجري ال�سكان
الأ� �ص �ل �ي�ين وم ��ا ��ش��اب��ه ذل ��ك ،ث��م �إع�ط��ائ�ه��م
وظ��ائ��ف يف دول أ�خ ��رى ،و�أال ي�سمح لهم �أن
ي�ح��ول��وا دون حتقيق امل���ش��روع ال�صهيوين،
«ف�ل�ا ي��وج��د م �ك��ان ل�ك�لا ال���ش�ع�ب�ين ال�ع��رب��ي
واليهودي يف هذا البلد» و�أن حتقيق الأهداف
ال���ص�ه�ي��ون�ي��ة ي�ت�ط�ل��ب ت�ف��ري��غ ف�ل���س�ط�ين� ،أو
ج��زء منها ،م��ن �سكانها ،و أ�ن��ه ينبغي لذلك
نقل العرب ،كل العرب� ،إىل ال��دول املجاورة
لتكري�س يهودية «الدولة الإ�سرائيلية» بكل
ما للكلمة من معنى.

�إعداد :هناء عليان
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عربي
َّ
تعويم «اإلخوان» في مصر ..مؤجل
تصدر
على الرغم من ّ
األزمة السورية اهتمام
اإلدارة األميركية ،إال أن
الوضع المصري المتدهور
وبوادر فشل الحكم
«اإلخواني» ،واألهمية
االستثنائية التي يبديها
األميركيون للوضع المصري،
هو ما جعل وزير الخارجية
األميركي؛ جون كيري،
يشارك في جلسات استماع
في الكونغرس لثالثة أيام
متصلة عن بلد واحد ،هو
مصر ،وهو أمر يحصل للمرة
األولى منذ حرب فيتنام.

وبعد زي��ارة هاغل مل�صر ال�شهر املا�ضي لبحث الو�ضع
الأمني يف �سيناء ،و�إب��داء هاغل قلق الواليات املتحدة من
النهج ال�سيا�سي للرئا�سة امل�صرية ع�م��وم�اً ،ي��زور م�صر
ال�ي��وم املبعوث اخل��ا���ص لل�شرق الأو��س��ط و�شمال �أفريقيا
فيليب غ��وردون لالطالع على الأو�ضاع عن كثب ،وتقييم
م��دى ق ��درة «الإخ� � ��وان» ع�ل��ى ال���س�ير ق��دم �اً ب�ح�ك��م م�صر
ومدى التزامهم بالتعهدات التي قطعوها قبل ا�ستالمهم
ال�سلطة ،وذلك ك�شرط �أمريكي للح�صول على امل�ساعدات.
وقد تكون الأو��ض��اع االقت�صادية يف م�صر والتي تتجه
من �سيء �إىل �أ��س��و�أ ،وع��دم مبادرة الأمريكيني �إىل تعومي
احلكم «الإخ ��واين» عرب ال�سماح للبنك ال��دويل و�صندوق
النقد الدويل مبنح م�صر قرو�ضاً تخرجها من �أزماتها التي
تتفاقم يوماً بعد ي��وم ،فاكتفت ال��والي��ات املتحدة املتحدة
بالدعم ال�سيا�سي دون �أن يرافقه �أي دعم اقت�صادي حتتاجه
م�صر ،با�ستثناء بع�ض امل�ساعدات من قطر  -بالدرجة الأوىل
 وتركيا وليبيا والتي بلغت نحو  10مليار دوالر ،قد حققتقدراً من عدم االنهيار االقت�صادي دون تطوره وانتعا�شه..
هذه الأ�سباب هي التي دفعت الرئي�س امل�صري حممد مر�سي
ملحاولة الإيحاء بالتغريد خارج ال�سرب الأمريكي ومغازلة
رو�سيا و�إيران وطلب االن�ضمام �إىل دول الربيك�س ،وتكثيف
زياراته �إىل دولها ،فقد زار ك ًَال من الهند وجنوب �أفريقيا يف
�شهر �آذار املا�ضي ،حيث ح�ضر اجتماعاً لقادة دول الربيك�س،
ثم �أعقبها بزيارة رو�سيا والربازيل.

ول �ع��ل �إح �ج ��ام ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ع��ن ت �ع��ومي احل�ك��م
امل���ص��ري ،ي�ع��ود ب���ص��ورة �أ�سا�سية لإب�ق��ائ��ه حت��ت ال�سيطرة
ول �ف��ر���ض � �ش��روط ��س�ي��ا��س�ي��ة و�أم �ن �ي��ة و�إل ��زام ��ه ب��الأج �ن��دة
الأمريكية يف املنطقة ،علماً �أن تلويح مر�سي باالن�ضمام
�إىل الربيك�س يف حماولة لتهديد الأمريكيني ،تبدو غري
ذي ج��دوى ،لإدراك الأمريكيني �أن احلكم «الإخ��واين» يف
م�صر اليوم هو يف �أ�سو�أ �أو�ضاعه ،بحيث ال ي�ستطيع القيام
مبناورات ناجحة ،فلم تكد متر �سنة على ا�ستالم مر�سي
ال�سلطة ،حتى باتت م�صر يف و�ضع ال يُح�سد عليه يتجلى
يف ما يلي:
�أوالً :تردي الو�ضع االقت�صادي ب�شكل بات ينذر بكارثة،
خ�صو�صاً �أنه ال يبدو �أن لدى احلكومة امل�صرية �أي خطة
اقت�صادية وا�ضحة ،وقد يعود ذلك �إىل �إحجام احلكومة عن
اتخاذ قرارات جدية وحا�سمة لعالج امل�شاكل االقت�صادية،
العتقاد النظام «الإخواين» �أن املجتمع الدويل �سي�ستمر يف
دفع ما حتتاجه البالد ب�سبب �أهميتها اال�سرتاتيجية ،ولأن
الأمريكيني لن يفرطوا با�ستقرار م�صر ب�سبب جماروتها
ل«�إ�سرائيل».
ثانياً :الت�سيّب الأمني ،فالتقارير ت�شري �إىل �أن ال�سالح
يتدفق �إىل الداخل امل�صري من الأرا�ضي الليبية ب�شكل ال
مثيل ،هذا بالإ�ضافة �إىل انت�شار «البلطجية» وال�سرقات
و�أع �م��ال ال�ق�ت��ل ،ناهيك ع��ن تهديد الأق �ب��اط وترهيبهم
وم�صادرة �أرا�ضيهم يف الأق�صر من قبل بع�ض املجموعات

امل�سلحة ،يف ظل �سكوت الأم��ن امل�صري وتغا�ضيه ،ي�ضاف
�إىل هذه امللفات املتفجرة ،ظهور تنظيم القاعدة يف م�صر،
وال��ذي �شكّل �إح��راج �اً للرئي�س امل�صري ال��ذي ي�ح��اول �أن
ي ��وازن ب�ين املتطلبات ال��دول�ي��ة مب�ح��ارب��ة الإره� ��اب وع��دم
الظهور كمبارك يف حماربة التيارات الإ�سالمية الأخرى.
ث��ال�ث�اً :ت��ده��ور م���س�يرة ال�ت�ح��ول ال��دمي�ق��راط��ي ب�شكل
مت�سارع ،خ�صو�صاً يف ظل �سيا�سات «�أخونة» الدولة ،وانت�شار
الف�ساد والزبائنية والت�ضييق على احلريات وتراجع حقوق
الأقليات واملر�أة ،بالإ�ضافة �إىل ترهيب الإعالم والت�ضييق
عليه ،الأم��ر ال��ذي جعل م�ؤ�س�سة «ف��ري��دم ه��او���س» حلرية
الإعالم ،تعترب �أن م�صر حتولت يف ظل حكم «الإخوان» �إىل
دولة «غري حرة».
ويف ظل كل ذلك ،ي�أتي املبعوث الأمريكي ليطرح على
مر�سي �أ�سئلة حمرجة جداً تتعلق مبلفات �أرب��ع؛ «م�سرية
الدميقراطية ،حقوق الأقليات ،حقوق امل��ر�أة ،أ�م��ن �سيناء
و�إ�سرائيل» ك�شرط للم�ساعدة االقت�صادية ،وهي �أ�سئلة لن
ي�ستطيع احلكم امل�صري �أن يدّعي �أنه قد تقدم فيها ،لذا
ال يبدو �أن «املناورات» التي يقوم بها مر�سي حلثّ الواليات
املتحدة الأمريكية على تقدمي مزيد من الدعم وتعوميه،
��س�ت�ج��دي ن�ف�ع�اً م��ع الأم�ي�رك �ي�ي�ن ال��ذي��ن ��س�ي�ح��اول��ون �أن
ي�ستنزفوا احلكم امل�صري قبل القبول مب�ساعدته اقت�صادياً.

د .ليلى نقوال الرحباين

ُ
األطماع «اإلسرائيلية» بحوض النيل ..وسبل تحقيقها
ت�شري العديد من الدرا�سات �إىل �أن مياه النيل يف
الفكر اال�سرتاتيجي «الإ�سرائيلي» تُعترب من الأطماع
«الإ�سرائيلية» القدمية ،وتعود جذورها �إىل فكرة تقدم
بها م�ؤ�س�س امل�شروع ال�صهيوين ت�ي��ودور ه��رت��زل عام
� 1903إىل احلكومة الربيطانية ،للح�صول على جزء
من مياه النيل ،عرب حتويلها �إىل �صحراء النقب من
خ�لال �سيناء ،وه��و م��ا �أك��د عليه ديفيد ب��ن ج��وري��ون
يف ع��ام  ،1955من �أن «�إ�سرائيل» �ست�ضطر م�ستقب ًال
خلو�ض معارك مياه مع العرب ،ويف �ضوء هذه املعارك
يتوقف م�ستقبل وم�صري «�إ�سرائيل».
من جهته ،ي�ؤكد د .طارق فهمي؛ اخلبري يف ال�ش�ؤون
«الإ�سرائيلية» ،يف �أبحاثه� ،أن �إلي�شع كايل ،وهو مهند�س
«�إ�سرائيلي» ،طرح يف عام  1974تخطيطاً مل�شروع يق�ضي
بنقل مياه النيل �إىل «�إ�سرائيل» ،ويتلخ�ص يف تو�سيع
ترعة الإ�سماعيلية لزيادة تدفق املياه فيها ،وتُنقل هذه
املياه عن طريق �سحارة �أ�سفل قناة ال�سوي�س.
وتبنّى اخلبري «الإ�سرائيلي» �شا�ؤول �أول��وزوروف؛
النائب ال�سابق ملدير هيئة املياه «الإ�سرائيلية» ،ت�صوّراً
ي�ستهدف نقل مياه النيل �إىل «�إ�سرائيل» ،عرب �شق �ست
قنوات حتت مياه قناة ال�سوي�س ،وارتكز هـذا امل�شروع
على نقل مليار م ،3ل��ري �صحراء النقب ،منها 150
مليون م 3لقطاع غزة.
خل�ص م���ش��روع «ت��رع��ة ال���س�لام» �إىل �أن ح�ص�ص
املياه التي تقررت لبلدان حو�ض النيل لي�ست عادلة،
وذل��ك لأن�ه��ا ت�ق��ررت يف وق��ت �سابق على ا�ستقاللهم،
و�أن «�إ�سرائيل» كفيلة ب��أن تقدّم لهذه ال��دول التقنية
التي متلكها من تروي�ض جمرى النيل ،و�أو�ضح ارنون
�سوفري؛ الأكادميي يف جامعة حيفا ،يف كتاب له بعنوان
«ال�صراع على املياه يف ال�شرق الأو�سط»� ،أن لـ«�إ�سرائيل»
م�صالح ا�سرتاتيجية يف حو�ض النيل ،و�أن توزيع املياه
بني دول احلو�ض ي�ؤثر مبا�شرة على «�إ�سرائيل» ولذلك

�شيمون برييز و�سيلفاكري يف القد�س املحتلة

ف�ه��ي تن�سق يف ه��ذا ال���س�ي��اق م��ع إ�ث�ي��وب�ي��ا و��س��ائ��ر دول
احلو�ض من خالل �سيا�سات وم�صالح ا�سرتاتيجية.
و�أ��ش��ار فهمي �إىل �أن �شيمون برييز أ�ك��د يف كتابه
«ال �� �ش��رق الأو� �س ��ط اجل ��دي ��د» ،ال ��ذي � �ص��در يف مطلع
الت�سعينات� ،أن «�إ� �س��رائ �ي��ل» اح�ت��اج��ت يف احل ��رب �إىل
ال�سالح ،وهي حتتاج يف ال�سلم �إىل املياه.
و�أو� � �ض� ��ح �آيف دي� �خ�ت�ر؛ وزي � ��ر ا ألم � � ��ن ال��داخ �ل��ي
«الإ��س��رائ�ي�ل��ي» ال�سابق وع�ضو الكني�ست� ،أن �أ�سباب
اهتمام �إ�سرائيل بالو�ضع يف ال���س��ودان ومنابع النيل
والقرن الأفريقي ،و�سعيها لتنفيذ خطة للتدخل يف
دارف��ور على غ��رار ما فعلته يف جنوب ال�سودان ،لي�س

ل��ذات ال�سودان فقط ،لكن لأن ال�سودان ي�شكّل عمقاً
ا�سرتاتيجياً مل�صر ،وه��و م��ا جت�سّ د بعد ح��رب يونيو
1967؛ عندما حتول ال�سودان �إىل قواعد تدريب و�إيواء
ل�سالح اجلو امل�صري وللقوات الربية هو وليبيا ،كما
�أر��س��ل ال���س��ودان ق��وات �إىل منطقة القناة أ�ث�ن��اء حرب
اال�ستنزاف التي �شنتها م�صر منذ عام  .1968وخل�ص
دي �خ�تر �إىل � �ض ��رورة ال ��دخ ��ول يف ع�ل�اق��ات م�ب��ا��ش��رة
و�شاملة مع دول املنابع والقرن الأفريقي.
من جهة �أخرى ،طالبت وثيقة «�إ�سرائيلية» �أعدها
ت�سيفي مزائيل؛ �سفري «�إ�سرائيل الأ�سبق» يف م�صر،
بتدويل النزاع بني دول منابع النيل ال�سبع من جهة،

ودول �ت��ي امل���ص��ب :م�صر وال �� �س��ودان م��ن ج�ه��ة أ�خ ��رى،
وحملت الوثيقة الت�صورات «الإ�سرائيلية» حول ملكية
م�صر ملياه النيل وح�ق��وق دول املنابع امل�ه��درة ،واتهم
م��زائ �ي��ل «م���ص��ر ب�ت�ج��اه��ل امل �ط��ال��ب ال���ش��رع�ي��ة ل��دول
املنابع» ،وقال« :بد ًال من قيام م�صر بالبحث عن حلول
واقعية وعملية� ،سارت نحو حرب غري منطقية ،داعياً
�إىل تدخل الأمم املتحدة والقوى الدولية الكربى يف
الأزمة» ،و�أ�شار �إىل �أنه يبدو �أن م�صر لن تقوم ب�إر�سال
جي�شها �إىل دول املنابع من �أجل ت�شديد املراقبة على
كافة دول حو�ض النيل ،و�إيقافها بالقوة �إذا ما تطلب
الأمر ذلك.
يف اخلتام ،ال بد من الإ�شارة �إىل ما ن�شرته دورية
«�سيكور م�ي�م��وق��اد» ال�ع�بري��ة املتخ�ص�صة يف ال���ش��ؤون
ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية ،من درا�سة يف �أي��ار /مايو
 ،2010تر�سم م�ستقبل العالقات بني الدول الأفريقية
امل�سلمة ،وكتلة ال��دول امل�سيحية الأفريقية يف منطقة
القرن الإفريقي ،وم�سعى «�إ�سرائيل» لتكثيف وجودها
يف ال�ق��رن ا ألف��ري�ق��ي وم�ن��اب��ع ال�ن�ي��ل ،ور�أت �أن عملية
ت�ن�ظ�ي��م ال�ت�ك�ت��ل امل���س�ي�ح��ي يف � �ش��رق �أف��ري �ق �ي��ا ت�ط��رح
العديد من الفر�ص بالن�سبة �إىل « إ���س��رائ�ي��ل» ،منها:
ال�صراع �ضد الإرهاب و�إغالق فعّال للحدود �سيزيدان
يف امل�ستقبل م��ن امل�صاعب �أم ��ام تهريب ال���س�لاح من
�أفريقيا �إىل قطاع غ��زة� ،إ�ضافة �إىل �إ�ضعاف ال�سودان
كدولة داعمة لـ«الإرهاب» ،كما �ست�ضر مبكانة �إيران يف
�أفريقيا ،والتي تعززت خالل ال�سنوات الأخرية ،و�إيجاد
دولة جديدة يف جنوب ال�سودان متتلك ثروات نفطية،
وتكون منفذاً �إىل البحر الأحمر ،ما �سيهيئ بالن�سبة
�إىل «�إ�سرائيل» �إمكانية �أخرى حل ّل م�شكلة النق�ص يف
جمال الطاقة.

�أحمد الطب�ش
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السعودية ..قمع داخلي
وخدمات التورط الخارجي

الأمن ال�سعودي يواجه مظاهرة خرجت يف العا�صمة للمطالبة بالإ�صالحات

يعتقد خ�براء �ضليعون يف نظام «�آل �سعود» �أن
ال�صراعات التي جتتاح مفا�صل العائلة احلاكمة
تكاد ت�صل �إىل خواتيمها ،وبخطى �سريعة ،وهو ما
عك�سته الإق���ص��اءات الأخ�ي�رة والتعيينات البديلة،
ال �ت��ي م��ن ب�ع����ض �أ��س�ب��اب�ه��ا ال��و� �ض��ع ال��داخ �ل��ي على
م�ساحة جن��د واحل �ج��از ،وامل�تراف �ق��ة م��ع ا�ستمرار
االعتقاالت الع�شوائية ،ال �سيما يف املنطقة ال�شرقية،
حيث تعرتف ال�سلطات باعتقال � 172شخ�صاً� ،إىل
جانب املعتقلني الت�سعة منذ  17عاماً الذين باتت
ق�ضيتهم تُعرف بق�ضية «املن�سيني».
ه��ذه الق�ضية لي�ست وح��ده��ا م��ا يقلق النظام
ورع��ات��ه اخلارجيني ،ال �سيما يف ال��والي��ات املتحدة،
رغم �أن العائلة احلاكمة حتاول طم�أنة منتقديها،
م��ن خ�ل�ال حم��اك �م��ات � �ص��وري��ة ق��رارات �ه��ا م�سبقة
ال���ص�ن��ع ،وب�غ�ي��اب �أي حم��ام ل�ل��دف��اع ،ويف احلقيقة
منع املتهمني م��ن تعيني حم��ام��ي دف��اع ،خ�صو�صاً
م��ع ت�ه��م خم��زي��ة مل�ت�ظ��اه��ري��ن ج��ل م��ا ط��ال �ب��وا ب��ه،
امل �� �س��اواة وال �ع��دال��ة ووظ��ائ��ف و�إ� �ص�ل�اح��ات ووق��ف
التمييز الطائفي وتطبيق القوانني ،وكذلك عدم
�إب�لاغ �أه��ايل املعتقلني بتع�سفٍ ق ّل نظريه مبواعيد

سيـاسـة حـصــار الشعب اليمـنـي مـسـتمـــرة
�صنعاء  -الثبات
ُت�ع� ّد اليمن احلديقة اخللفية جلارتها ال�ك�برى ال�سعودية ،التي
هي فوق ذلك �أغنى دولة نفطية يف العامل ،وبف�ضل البرتودوالر غدا
للنظام ال�سعودي نفوذاً كبرياً على دول املنطقة ويف دول �أخرى �شتى،
وي�ت�لازم م��ع ه��ذا النفوذ ن�شر ال��دع��وة الوهابية ،التي اق�ترن ن�شاط
اجلماعات الدينية امل�سلحة يف كثري من الدول بالفكر املتطرف لعدد
من م�شايخها داخل وخارج ال�سعودية.
غري �أن نفوذ الريا�ض يف �صنعاء ال يقت�صر على العالقة بال�سلطتني
ال�سيا�سية والدينية� ،إذ يتعداه �أي�ضاً �إىل م�شايخ القبائل ،وبالذات يف
املناطق احل��دودي��ة ،حيث تعتمد ال�سعودية م��وازن��ة كبرية للم�شايخ
املن�ضوين حتت نفوذها ،وتوفر لهم امتيازات خا�صة عند دخولهم �إىل
�أرا�ضي اململكة ،ما �ساعدها على مترير �سيا�ستها يف اليمن ،بل وو�صل
الأمر يف بع�ض الفرتات �إىل �أن ال�سفري ال�سعودي كانت له كلمة الف�صل
يف اختيار ر�ؤ�ساء اليمن ال�شمايل قبل قيام الوحدة .1990
بعد ال��وح��دة �سارت الريا�ض على نف�س النهج ،وا�ستغلت نفوذها
وحاجة اليمنيني �إىل دعمها ،فانتزعت اتفاقية جدة  ،2000التي جرى
مبوجبها تر�سيم احلدود بني البلدين .وبالرغم من الإجحاف البينّ
بحقوق اليمن التاريخية� ،إال �أن الأ� �ص��وات اليمنية املناه�ضة لهذه
االتفاقية كانت خافتة جداً ،وجرى الأمر نف�سه عندما تدخّ لت الريا�ض
ع�سكرياً يف احلرب ال�ساد�سة ب�صعدة  ،2009و�أمطرت مناطق احلوثيني
بوابل من راجمات ال�صورايخ ،كان من جملة �ضحاياها الأبرياء من
املدنيني والأطفال والن�ساء.
مقابل هذا النفوذ والتدخل الكبري يف ال�ش�أن اليمني ،يكاد املواطن
اليمني ال يلحظ دعماً �سعودياً للتنمية واال�ستثمار يف بلده ،رغم �أن
عالقة البلدين متتد �أك�ثر من ن�صف ق��رن ،وقد ال ي�صدق املتابع �أن
اليمن ال��دول��ة الأف�ق��ر يف ال�شرق الأو� �س��ط جت��اور ال��دول��ة الأغ�ن��ى يف
املنطقة.
يتعمّد النظام ال�سعودي �إذالل ال�شعب اليمني حتى ال ينه�ض من
ك�ب��وت��ه ،ويف �سبيل ذل��ك �أوق �ف��ت ال��ري��ا���ض ك��ل االم�ت�ي��ازات ال�ت��ي كانت
ممنوحة لليمنيني مبوجب اتفاقية الطائف  ،1934وا�ستغلت موقف

�صنعاء امل�ساند ل�صدام ح�سني يف غزوه للكويت ،ف�أقدمت على ترحيل
�أك�ثر من مليون عامل ميني يف ال�سعودية ،ما �شكّل �أزم��ة اقت�صادية
كبرية لليمن.
وفيما كان اليمنيّون يتوقعون حت�سناً يف عالقة البلدين بعد �إغالق
ملف احل��دود� ،إال �أن الريا�ض وا�صلت �سيا�سة احل�صار املتعمّد لل�شعب
اليمني ،وامتهان كرامة �آالف املتهربني عرب �أرا�ضيها بحثاً عن العمل يف
بلد ي�أوي املاليني من العمالة الآ�سيوية الرخي�صة ،دومنا اكرتاث بحقوق
الإن�سان ،وبال�شرعة الدولية ،وال�شريعة الإ�سالمية.
م��ؤخ��راً� ،أعلنت حكومة الريا�ض عن �إج��راءات تتهدد البقية العاملة
يف ال �ي �م��ن ،وه ��ي ت�ف�ع��ل ذل ��ك ب��رغ��م �أن
النظام القائم يف �صنعاء قد رهن �سيا�سته
اخلارجية بيد اجلارة الكربى ،وبالتن�سيق
م��ع وا�شنطن ،وع��وا��ص��م ال ��دول الراعية
للمبادرة اخلليجية والت�سوية ال�سيا�سية
يف اليمن.
وعود خليجية بمشاريع
و�إذ تتواىل امل�ؤمترات والإعالنات عن
تنموية واستثمارية
منح مالية مل�ساعدة اليمن� ،إال �أن ن�سبة
التنفيذ ت�ضل �ضئيلة جداً ،وهو ما يعني �أن
لليمن ..دون أي تنفيذ
امل�س�ألة برمتها تنطوي على خداع �إعالمي،
على أرض الواقع
حتى �إذا حانت �ساعة اال�ستحقاقات وجدت
ال���س�ع��ودي��ة وغ�ي�ره��ا م��ن ال� ��دول امل��ان�ح��ة
ع�شرات من الذرائع تربيراً للتمل�ص من
التزاماتها ،خ�صو�صاً وهم يرون يف النخبة
ال�سيا�سية تهافتاً على خطب و ّد الريا�ض،
و�إن بثمن بخ�س.
لذلك ،ال عجب �أن جند يف ال�سا�سة والكُتاب وامل�شايخ من يهبّ للدفاع
عن �سيا�سة ال�سعودية يف اليمن باحلق وبالباطل ،متجاه ًال حقيقة الطوق
اخلليجي املفرو�ض �سعودياً على اليمن ،وعلى رياح التغري التي هبت من
داخله �أثناء الثورة العربية الأوىل يف خم�سينيات و�ستينيات القرن املا�ضي،
و�صوال �إىل «الربيع العربي»  ،2011ال��ذي �أث��ار رعب اململكة وكل �إم��ارات
النفط اخلليجية.

املحاكمات التي تدرج حتت عناوين التظاهر والفتنة
و�أع �م��ال ال���ش�غ��ب وت��روي��ع امل��واط �ن�ين وال�ت�خ��ري��ب،
واالعتداء على رجال ال�شرطة.
ال�غ��ري��ب �أن مفتي �آل �سعود ال��ذي��ن يحر�ضون
وميوّلون الأعمال الإرهابية يف �سورية ،ويتورطون
لا للتخريب ،ي�صدر
يف ال�ع��دي��د م��ن ال ��دول مت��وي� ً
ف �ت��اوى ن�ق�ي���ض��ة ل�ل�أ� �س ����س ال �ق��ائ �ل��ة ب � ��أن ال���س��اك��ت
ع��ن احل��ق �شيطان �أخ��ر���س ،م��ن خ�لال اع�ت�ب��اره �أن
«ال�ت�ظ��اه��رات منكر ،و��ض��رره��ا حم�ق��ق ،وه��ي �شر»،
بغ�ض النظر عن �أهداف وعناوين التظاهرات.
�إال �أن �أحد الدعاة امل�ؤثرين يف ال�شارع ال�سعودي،
ومن �صلب النظام ،وهو ال�شيخ �سلمان العودة ،حذر
نظام �آل �سعود يف خطاب مفتوح ،من �أنه قد «يواجه
انفجار �أعمال عنف �إذا مل تتم معاجلة بواعث القلق
ب�ش�أن املحتجزين و�سوء اخلدمات والف�ساد» ،وقال
خماطباً النظام�« :إن النا�س لن ي�سكتوا �إىل الأب��د
على م�صادرة احلقوق واملطالب كلياً �أو جزئياً ،حني
يفقد الإن�سان الأمل ،عليك �أن تتوقع منه �أي �شيء».
وب��دل �أن تذهب ال�سلطات �إىل املعاجلة ،اتخذت
خطوات و�صفت يف ال�سعودية ب�أنها «حرب خفية» �ضد
مواقع التوا�صل االجتماعي� ،إىل جانب فر�ض رقابة
م�شددة على ك��اف��ة و�سائل ا إلع�ل�ام الر�سمية وغري
الر�سمية ،جراء تزايد املخاوف ال�سلطوية من تو�سع
حركة االحتجاجات واال�ضطرابات ،ت�شبه ما ع�صف
يف بلدان عربية ،ويف ذهن ال�سطة� ،أن مواقع التوا�صل
االجتماعي �ساهمت و��س��رع��ت يف �سقوط الأن�ظ�م��ة،
ومع العلم� ،أن ن�سبة امل�ستخدمني للتقنية احلديثة يف
ال�سعودية هي الأعلى يف الدول العربية ،ولذلك ،ومن
منطلق الرتويع للمواطنني� ،أقرت ال�سلطات الئحة
عقوبات حتت م�سمى «نظام اجلرائم الإلكرتونية»،
بحيث ت�صل الغرامة فيها �إىل � 500أل��ف ري��ال لأي
تهمة ترى فيها ال�سلطات قذفاً� ،إن كان على مواقع
التوا�صل االجتماعي �أو االنرتنت.
القلق العا�صف بال�سلطات ال�سعودية الناجم عن
هذه التطورات ،تت�شاطرها مع الغرب ككل ،ال �سيما
مع الو�صي الأول  -الواليات املتحدة الأمريكية -
�سيما مع تفاعل ال�صراع على ال�سلطة حتت الرماد،
يف �ضوء ما ت�ؤكده م�صادر غربية �أن امللك عبداهلل
«م�شو�ش الذهن ،وعاجز».
�إال �أن ال �ت��ورط ال���س�ع��ودي اخل��ارج��ي ي��زي��د من
الثقل على النظام من خ�لال الوظيفة املناطة به
وامل�م�ت��د م��ن باك�ستان �إىل م�صر ف��ال�ع��راق وكذلك
�سورية ولبنان �إىل ج��ان��ب البحرين ،ا ألم��ر ال��ذي
�سيدفع الو�ضع الداخلي رغم القب�ضة الأمنية �إىل
ال�ترن��ح� ،سيما م��ع ع��دم وج��ود م� ؤ���س���س��ات ناظمة،
واالعتماد فقط على التوجيهات اخلارجية التي ال
هم لأ�صحابها �سوى املخزون النفطي البالغ نحو 34
يف املئة من املخزون العاملي.
�إال �أن اكت�شاف بحرية نفط حتت �أر���ض اليمن،
ومبخزون يتفوق على ما حت��وزه ال�سعودية� ،سيما
�أن��ه موجود يف منطقة اجل��وف وم ��آرب ام�ت��داداً �إىل
الربع اخل��ايل� ،سي�ؤدي حتماً �إىل خم��اوف �سعودية
ال يخفي رموزها خ�شيتهم من العواقب امل�ستقبلية،
ال �سيما �أم��ام امل�س�ؤولني الغربيني بحيث يعر�ضون
خدماتهم امل�ستقبلية النفطية مقابل �إبقاء احلماية
والرعاية للعائلة احلاكمة� ،سيما �أن املنطقة املذكورة
ينت�شر فيها احلوثيون الذين تعتربهم ال�سعودية
م�صدر اخلطر الأكرب من اخلارج.
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إقليمي
االتفاق التركي ــ
الكردستاني ..بين
مأزق أردوغان
وتكتيك أوجالن
بدأ حزب العمال الكردستاني
عملية سحب مقاتليه من جنوب
شرق األناضول إلى جبال قنديل
في شمال العراق ،في إطار
االتفاق ـ التسوية الذي عقده
زعيم الحزب؛ عبدالله أوجالن ،مع
الحكومة التركية ممثلة برئيس
استخباراتها ،وينص بالمقابل على
قيام أنقرة باإلفراج عن المئات من
عناصر حزب العمال ،وإقرار سلسلة
إصالحات دستورية تعترف
بالهوية الكردية ،وبالحقوق
المتساوية لألكراد ،وتعزيز سلطة
إداراتهم المحلية.

وقد طرح هذا االتفاق الأ�سئلة ب�ش�أن العوامل التي
دف�ع��ت رئي�س  الوزراء ال�ترك��ي رج��ب طيب �أردوغ ��ان،
وع�ب��داهلل �أوج�ل�ان� ،إىل توقيعه ،وم��ا �إذا ك��ان �أردوغ��ان
يناور لتحقيق مكا�سب خا�صة به� ،أم �أنه عازم فع ًال على
تنفيذ ال�شق املتعلق به هذه امل��رة ،و�أخ�يراً االحتماالت
املتوقعة.
الظروف والدوافع
بالن�سبة �إىل �أردوغ��ان ،من الوا�ضح �أن االتفاق جاء
يف وقت يعاين فيه من م�أزق  نتيجة تورطه يف �سورية،

وحت��وي��ل تركيا �إىل ر�أ� ��س ح��رب��ة يف احل��رب الإره��اب�ي��ة
�ضدها ،وجت�سد هذا امل��أزق يف ف�شل رهانه على �إ�سقاط
نظام الرئي�س ب�شار الأ��س��د ،وب��دء انتقال الأزم ��ة �إىل
الداخل الرتكي ،والذي ي�شهد ا�ضطراباً نتيجة:
 -1ان�غ�م��ا���س �أردوغ � ��ان يف �سيا�سة التحري�ض على
ال�ف�ت�ن��ة ال�ط��ائ�ف�ي��ة وامل��ذه �ب �ي��ة وال �ع��رق �ي��ة يف ��س��وري��ة،
وانعكا�سها �سلباً ع�ل��ى الن�سيج االج�ت�م��اع��ي ال�ترك��ي،
امل�شابه للن�سيج االج�ت�م��اع��ي ال���س��وري ،مم��ا ت�سبب يف
توترات �سيا�سية واجتماعية.
 -2عودة توتري العالقات بني تركيا ودول جوارها:
�سورية والعراق و�إي��ران ورو�سيا ولبنان ،مما �أثر �سلباً

مقاتلون من «حزب العمال الكرد�ستاين» خالل ا�ستعرا�ض ع�سكري قبل االن�سحاب من الأرا�ضي الرتكية

الشراكة الباكستانية  -األميركية
في «الحرب على اإلرهاب» تغرق البالد في الفوضى
تلقى ال�شراكة الباك�ستانية الأمريكية يف احل��رب املزعومة على «الإره��اب» رف�ضاً وعد ناخبيه ب�إنهاء ال�شراكة مع الواليات املتحدة يف حربها �ضد الإرهاب ،ولكن ر�ؤيته
�شعبياً وا�سعاً ،فر�ض على معظم املتناف�سني يف املعركة االنتخاببة ،التي جرت يوم ال�سبت مل�ستقبل باك�ستان ال تُخرج البالد من م�شكالتها االقت�صادية وال�سيا�سية التي تراكمت
املا�ضي� ،إطالق الوعود ب�إنهائها بعد الفوز ،ولكن ،نظراً لتفرد الواليات املتحدة بقرار يف كنف هذه ال�شراكة خالل العقد املا�ضي ،بل على العك�س ،ت�أتي متناغمة مع امل�ساعي
�شنّ احل��رب �أو وقفها �ساعة ت�شاء ،لن ت�ستطيع احلكومة اجلديدة ف�ض «ال�شراكة» ،الأمريكية ال�صهيونية امل�ستمرة التي ت�ستهدف تقوي�ض املجتمع الباك�ستاين ،وتفتيته،
�أو ف��ر���ض �شروطها ال�سيادية عليها� ،ش�أنها يف ذل��ك ��ش��أن بقية احل�ك��وم��ات العربية وعرقلة خططه التنموية اخلا�صة ،وره��ن مقدراته لإرادة �صندوق النقد ال��دويل
والإ�سالمية ،التي تعلن �شراكتها يف حرب على «�إرهاب» ،ت�صنعه بنف�سها ،وترعاه� ،أدوات و�شروطه التعجيزية.
الهجمة الأمريكية ال�صهيونية امل�ستجدة.
ال يُخفي �شريف تبنّيه ملبادئ ال�سوق احلرة ،م�ستكم ًال نهجه ال�سابق �إبان عهده يف
لطاملا اعرت�ضت احلكومة الباك�ستانية على توقيت العمليات احلربية ،ونوعيتها ،ت�سعينيات القرن املا�ضي ،رغم اعرتا�ض ال�شعب الباك�ستاين على ما يجلبه هذا النهج
وا�ستهدافها املك�شوف جلموع ال�سكان الآمنني ،ولكنها مل تلق �أي جتاوب من «ال�شريك» من تداعيات ت�ضع البالد حتت نري الديون الأجنبية ،وتفر�ض على احلكومة اتخاذ
يربئها ،على الأق��ل ،من تهمة التواط�ؤ ،بينما تتعر�ض املناطق امل�ستهدفة حلمالت �إجراءات وقوانني جمحفة حتت عناوين «الإ�صالح املايل والإداري» ،وقد �صرح �شريف
التدمري املمنهج ،ويتكبد اجلي�ش الباك�ستاين وحده� ،أفدح اخل�سائر املادية واملعنوية �أثناء حملته االنتخابية ب�أنه يف�ضل االعتماد على القدرات اخلا�صة ،ولكنه ال يرى
ف��وق �أر��ض��ه ،وكذلك ال توجد �أي مفاعيل لقرار املحكمة الباك�ستانية العليا الأخ�ير «�ضرراً يف التعامل مع �صندوق النقد الدويل �إىل �أن ت�صبح البالد قادرة على دعم ذاتها
بعدم �شرعية ا�ستخدام الطائرات املوجّ هة عن بعد ،الدرونز ،واعتبارها جرمية �ضد بذاتها».
الإن�سانية ،وخمالفة ملبادئ الأمم املتحدة حول حقوق الإن�سان.
�أما املناف�س ال�صاعد ،عمران خان؛ زعيم حركة الإن�صاف ،الذي حقق املكانة الثانية
لقد حوّلت القوات الأمريكية املناطق احلدودية مع �أفغان�ستان املحتلة �إىل �أر�ض يف االنتخابات ،فقد ذهب �أبعد من مناف�سه �شريف يف ركوبه موجة امل�شاعر املعادية
حمروقة ،ف�ساهمت الغارات الأمريكية ،با�ستخدام الدرونز ،يف انت�شار ع�صابات ترويع للأمريكيني و إ�ط�ل�اق ال��وع��ود بفك ال�شراكة الأمنية م��ع وا�شنطن ،فهدد ب�إ�سقاط
الآم�ن�ين ،ب��دع��وى الق�ضاء على «املنظمات املتطرفة» ،وزرع��ت �أج�ه��زة اال�ستخبارات الطائرات الأمريكية ف��ور اخرتاقها املجال اجل��وي ،وراه��ن يف حملته على م�ساندة
الأجنبية يف كل �أنحاء البالد بحجة «مطاردة الإرهابيني» ،فعبثت بكل عنا�صر الأمن اجلي�ش ،الذي يتم ا�ستهدافه منذ عقود طويلة ل�ضرب معنوياته وبنيته ،وراهن خان
والأمان ،من خالل التفجريات املتنقلة ،والتحري�ض الطائفي ،ون�شر الف�ساد يف �أجهزة �أي�ضاً على دعم اجلرنال برويز م�شرف ،الذي ا�ستدرج للعودة من منفاه ليجد نف�سه
الدولة ،والفو�ضى ال�سيا�سية بني خمتلف الأح��زاب املرتاك�ضة على �إر�ضاء وا�شنطن حتت الإقامة اجلربية ملواجهة تهم ق�ضائية بحقه.
وعوا�صم الغرب الأخرى.
على هام�ش القوى التقليدية ،الإ�سالمية والعلمانية ،تتنامى قوة �أحزاب وحركات
مع غياب قيادة عائلة بوتو التاريخية ،مل ميتلك حزب ال�شعب الباك�ستاين اخلارج دينية ومذهبية عديدة ،وعلى ر�أ�سها حركة طالبان الباك�ستانية ،التي ت�ستغل �أي�ضاً
لتوه من احلكم� ،أي حجة قوية ملواجهة مناف�سيه الدينيني والعلمانيني يف املعركة موجة العداء للواليات املتحدة ،و�سيا�ساتها العدوانية ،ولكنها على ال�صعيد العملي،
االنتخابية ،ومل ي�ستطع تربير ال�شراكة امل��دم��رة التي «ت�ساهل» ب�ش�أنها يف احلرب ُت��رب��ك امل�شهد ال�سيا�سي ال�ع��ام ،بفر�ض وج��وده��ا بالتفجريات الأم�ن�ي��ة ،وه��ي تتحول
الأمريكية على الإره��اب ،واعتمد احلزب يف حملته على انتقاد خ�صومه التقليديني تدريجياً ،ب�سبب �سهولة اخرتاقها من جانب أ�ج�ه��زة اال�ستخبارات اخلارجية� ،إىل
على ما ارتكبوه يف والياتهم ال�سابقة ،ومل يت�سنّ له التفاخر مبنجزات مل يحققها �إح��دى �أدوات الهجمة امل�ستجدة ،م��ن خ�لال م�ساهمتها بن�شر الفو�ضى ،واالقتتال
�أ��ص� ً
لا خ�لال والي�ت��ه ،ب��ل �إن اجلميع يحملونه وح��ده امل�س�ؤولية ال�سيا�سية لتدهور البيني ،والت�سريع بجعل باك�ستان دولة فا�شلة ت�ستدعي املزيد من التدخل الأجنبي.
الأو�ضاع الأمنية ،وانت�شار الف�ساد ،وتفاقم الأزمة االقت�صادية.
�صحيح �أن نواز �شريف؛ رئي�س حزب الرابطة الإ�سالمية ،الفائز باالنتخابات ،قد
عدنان حممد العربي

على دور وم��وق��ع تركيا ،يف ظ��ل �سقوط الرهان
الأردوغ ��اين ع� �ل ��ى حم��اول��ة ا� �س �ت �ع��ادة الأجم� ��اد
ال�غ��اب��رة لع�صر هيمنة ال��دول��ة العثمانية على
العامل العربي والإ�سالمي ،من بوابة التحالف
مع �أمريكا و«�إ�سرائيل» وحلف الأطل�سي.
 -3ت�صعيد حزب العمال الكرد�ستاين عملياته
الع�سكرية �ضد اجلي�ش الرتكي على نحو ق�ضى
على مرحلة اال��س�ت�ق��رار الأم �ن��ي الن�سبي ،التي
�شهدتها تركيا يف ال�سنوات املا�ضية.
 -4ت�لا� �ش��ي م��رح �ل��ة االزده � � ��ار االق �ت �� �ص��ادي
واال� �س �ت �ق��رار االج �ت �م��اع��ي ن�ت�ي�ج��ة ال�ت�خ�ل��ي عن
�سيا�سة ت�صفري امل���ش��اك��ل ،وال �ع��ودة �إىل �سيا�سة
ت��أزمي العالقات مع دول اجل��وار ،مما �أثر�  سلباً
على االقت�صاد الرتكي ،و�أدى �إىل تراجع معدالت
منوه.
وق ��د �أدى ك ��ل ذل ��ك �إىل ت ��راج ��ع يف �شعبية
�أردوغ ��ان ،ال��ذي ب��ات قلقاً م��ن خ�سارة ال�سلطة،
خ�صو�صاً مع اق�تراب اللحظة التي حتقق فيها
�سورية االنت�صار على اجلماعات الإرهابية.
ولهذا ف��إن �أردوغ��ان من �أراد االتفاق حتقيق
هدفني:
الأول :حتييد الأك � ��راد لتجنيب امل��زي��د من
التداعيات ال�سلبية على و�ضعه الداخلي.
الثاين :املوافقة �شكلياً على منح الأكراد بع�ض
ح�ق��وق�ه��م ،م�ق��اب��ل ت���ص��وي��ت ن��واب�ه��م م��ع تعديل
للد�ستور مينح رئي�س اجل�م�ه��وري��ة �صالحيات
أ���س��ا��س�ي��ة ،مت�ك��ن �أردوغ � ��ان م��ن �أن ي�ك��ون حاكماً
فعلياً ،ولي�س �شرفياً ،يف حال فاز يف �أول انتخابات
رئا�سة مبا�شرة يف العام املقبل.
أ�م ��ا ب��ال�ن���س�ب��ة لأوج �ل��ان ،ف � إ�ن��ه �أدرك م ��أزق
�أردوغ� � � ��ان وح��اج �ت��ه امل��ا� �س��ة ال �ت �ه��دئ��ة وت�ع��دي��ل
ال��د� �س �ت��ور ،ور�أى أ�ن ��ه ال��وق��ت امل��وات��ي لتحقيق
بع�ض ثمرات الكفاح امل�سلح ،عرب اعتماد تكتيك
ي�ستطيع ان�ت��زاع مكا�سب ل�صالح حقوق ال�شعب
الكردي.
ول �ه��ذا ،ف� إ�ن��ه واف��ق على �سحب مقاتليه من
جبال كرد�ستان الرتكية ،مقابل �إطالق املعتقلني،
ل�ك��راد
و إ�ق ��رار إ���ص�لاح��ات يف ال�برمل��ان تعرتف ل� أ
بهويتهم وبحقهم بحكم ذاتي.
االحتماالت املتوقعة
على �أن �أردوغ� ��ان ي�سعى �إىل امل �ن��اورة لك�سب
�أ� �ص��وات ال�ن��واب الأك ��راد ،قبل إ�ق ��رار �إ�صالحات
ت�ع�ترف ب�ح�ق��وق الأك � ��راد ،ل�ي�ع��ود وي�ن�ق�ل��ب على
االت �ف��اق ،ب��ذري�ع��ة وج ��ود م�ع��ار��ض��ة ت��رك�ي��ة قوية
داخل حزبه ،ولدى الأحزاب القومية والعلمانية،
�إال �أن ح ��زب ال �ع �م��ال �أدرك ذل ��ك ،ول �ه��ذا رب��ط
ب�ين إ�مت��ام االن�سحاب و إ�ق ��رار حقوق الأك ��راد يف
الربملان.
لهذا ،فقد دخل �أردوغان يف م�أزق حقيقي ،فهو
بعد االتفاق مع �أوج�لان واالحتفاالت ال�شعبية
الكردية التي عمت جنوب �شرق تركيا ،بات �أمام
خيار من اثنني:
الأول :حماولة التمل�ص من تطبيق االتفاق،
وبالتايل خ�سارة ت�أييد النواب الأكراد �إىل جانب
تعديل الد�ستور مل�صلحته ،و�ضياع فر�صة �أن ي�أتي
رئي�س قوي ولي�س فخري.
الثاين� :أن يوافق على إ�ق��رار حقوق الأك��راد،
و إ�ع �ط��ائ �ه��م احل �ك��م ال ��ذات ��ي ،م��ا ي�ع�ن��ي ت�شجيع
الطائفة العلوية على املطالبة ب��امل�ث��ل ،بعد �أن
ح��ر���ض� ،أردوغ� � ��ان ،ع�ل��ى امل��ذه�ب�ي��ة وال�ط��ائ�ف�ي��ة،
وبالتايل دخ��ول تركيا يف مرحلة ��ص��راع داخلي
بني مكوناتها ،ليح�صد حزب العدالة ما زرعه.

ح�سني عطوي
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والمـبرر اللغــز
أوبــامـــا..

و�أح��ال مو�ضوع �إق��رار بنود جل�سة  15أ�ي��ار على الهيئة العامة
لتتحمل م�س�ؤلياتها ،و�سط تهديدات من «امل�ستقبل» وجنبالط
مب�ق��اط�ع��ة اجل�ل���س��ة �إذا ك��ان ال�ق��ان��ون الأرث��وذك �� �س��ي ه��و بندها
الوحيد ،م��ع رم��ادي��ة يف م��واق��ف بع�ض امل�سيحيني جت��اه قانون
يعيد لهم حقوقهم.
وم��ع �أهمية التوافق على قانون ير�ضي اجلميع ،وه��ذا من
�سابع امل�ستحيالت ،وم��ع �أول��وي��ة ت�شكيل حكومة ت�أخذ كل يوم
�شك ًال جديداً وف��ق الت�سريبات الإعالمية ،ف��إن ك��رة النار التي
يحملها �ساكن ع�ين التينة أ�ل�ه��بُ و�أم���ض��ى م��ن م�س�ألة ترميم
كيان دولة� ،أمام انق�سامات عمودية و�أفقية ،و�شروخ بركانية على
امل�ستوى الوطني ،حتركها الأزمة ال�سورية.
�إن الفريق الذي يعيرّ «حزب اهلل» بخو�ض معارك الق�صري �إىل
جانب النظام� ،أو يعيرّ ه بحماية مقام ال�سيدة زينب يف دم�شق،
لديه من الوقاحة ما يجعله يتجاهل أ�ن��ه فتح جبهة الق�صري
لبنانياً م��ن ع�ك��ار ع�بر ت��وري��د ال�سالح وت��دري��ب امل�سلحني ،مع
وجود «من�سق ن�صرة ال�شعب ال�سوري» عقاب �صقر على خطوط
الإم ��داد ب�ين الق�صري وت��رك�ي��ا ،يف م��ا يعتربه ق��ان��ون العقوبات
اللبناين تعري�ض الأمن القومي للخطر ،عرب التدخل امل�سلح يف
دولة �أخرى ،وا�سترياد وتدريب وجتهيز م�سلحني للقتال يف بلد
جماور ،مع ما رافق ذلك من مواقف �سيا�سية و�إعالمية م�شينة،
ربط من خاللها هذا الفريق انت�صاره ال�سيا�سي بتحقيق الن�صر
يف �سورية ،حاملاً بالعودة لتحقيق «العبور �إىل الدولة»!
امل�س�ألة الأخ�يرة التي ال تقل �أهمية عما تقدّم� ،أن معار�ضة
ال�ق��ان��ون الأرث��وذك���س��ي �أو �أي ق��ان��ون آ�خ��ر لي�ست م��ن القواعد
ال�شعبية ال�ن��اخ�ب��ة يف الأو� �س��اط ال�سُّ نية وال ��درزي ��ة ،لأن �سعد
احلريري يدافع فقط عن �سلته ال�شخ�صية ،مبعزل عن م�صالح
أ�ه��ل ال�سُّ نة ،ووليد جنبالط يدافع عن كانتونه العائلي الذي
جعله بيت طاعة لأبناء «اجلن�س العاطل» ،مبعزل عن ر�أي القاعدة
الدرزية التي مل ي�ست�شرها جنبالط عندما نقل عنه مقربون
لدى �س�ؤاله �إذا كان «�سي�أخذ» ج��ورج ع��دوان ودوري �شمعون يف
الدورة املقبلة؟ �أجاب« :خل�صت �إيام كنا فيها كاريتا�س»!

ً
ّمرة جديدة ،تلجأ اإلدارة األميركية إلى االتهام الحرام – اس���تعمال
السالح الكيميائي  -لإلطباق على سورية ..لكن من حسن الحظ ،أن دولة
لتقول
من لدن الغرب «ألمانيا» وما تمثله على الس���احة الدولية ،انبرت ّ
ألوبام���ا وإدارته« :أعطونا الدليل الحس���ي والواقع���ي» فيلوذ المتجني
بالصمت ،ألن ليس هناك من دليل دامغ ..وتنجو المنطقة من تداعيات
الغزو!
ٌ
مش���وب بالش���ك والحذر ..فهو يتزامن أيضًا مع
غير أن هذا الصمت
انخفاض وتيرة نبرة وزير خارجية فرنس���ا السيد «فابيوس» وتراجع في
الموق���ف التركي المحرض والداعم للمجموع���ات اإلرهابية في الداخل
السوري! فهل الصمت أو السكون الذي غالبًا ما يسبق العاصفة؟
حتى جول���ة المبع���وث الرئاس���ي الروس���ي ،نائب وزي���ر الخارجية
«ميخائي���ل بوغدانوف» الفضفاضة على القيادات اللبنانية الرس���مية
منها والسياس���يةّ ،
تمت من غير تعكير ألجوائها ،م���ن قبل الخارجية
األميركية أو س���فارتها في لبنان ،وال حتى م���ن زبانيتها ،أمر يدعو إلى
التساؤل واالرتياب!
هل السكوت ناجم عن تفاهم فعلي بين القطبين ،وأن اتفاق «جنيف»
ال يزال صالحًا كورقة عمل لحل األزمة السورية؟
ه���ل أن أوباما وإدارته باتوا ي���رون إلى بعض مكون���ات المعارضات
السورية أنها تش���كل خطرًا على األمن واالس���تقرار اإلنسانيّ ،
جراء ما
يحم���ل بعض ه���ؤالء م���ن مفاهيم تكفيري���ة حاقدة على اإلنس���انية
المتط���ورة والمتحض���رة ..اإلنس���انية الرافض���ة لكل أش���كال الجهل،
وللضاربين عرض الحائط بالقيم والمثل ..اإلنسانية الداعية إلى المحبة
والتآخي والتفاعل الحضاري!
إذا كان���ت اإلدارة األميركية صادقة ف���ي تحولها ..عليها العمل على
كبح بعض أدواتها في المنطقة ،ال س���يما منهم جيل الش���باب الذين
تسلموا ويتس���لمون مقدرات الحكم في غير بلد ّ
عربي ،يدور في الفلك
األميركي على وجه التحديد!
فالسلم والسالم الذي تنشده أميركا في المنطقة ،ال يتحقق بوصول
والمتطرفين الدينيين إلى الس���لطة في دمشق ،إال إذا كانت
المغالين
ّ
أميركا ترمي إلى سل ٍم وسالم متعلقان بـ«إسرائيل» فقط من مقوماتهما
آج���ال طويلة تضمن
خل���ق كيانات من حوله���ا ،متناحرة متنابذة ،إلى
ٍ
محاولة
في
وجوده،
على
بدورها بقاء الكيان المس���خ في مأمن من الخطر
ٍ
قضية هي أش���رف قضايا هذا العص���ر وأنبلها ..قضية
منه���ا لطمس
ٍ
فلسطين.
الواليات المتحدة األميركية ،ومعها سائر الذين يدورون في فلكها،
أمام امتحان التاريخ الصعب! فإما أن تثبت هذه الدول صدقيتها بإنهاء
األزمة السورية وإيقاف حمام الدم بالطرق والوسائل الدبلوماسية ،ومن
س���ورية ًواحدة موحدة أرضًا وشعبًا
خالل طاولة حوار أممية تضمن بقاء ً
ومؤسسات ،وإال سيفتضح أمرها عاجال أم آجال.
اإلدارة األميركية ..كوني لمرة واحدة منس���جمة مع تطلعات شعبك،
بعيدًا من تأثير الصهيونية ..وال تعاودي الوقوع في تجربتي أفغانستان
بأدوات سرعان ما ستنقلب عليك.
والعراق على األرض السورية،
ٍ
والمس���لمون ليس���وا ً
الرئيس أوباما ..العرب
أعداء للسالم والحضارة
واإلنسان ،فدعهم بسالم.

�أمني �أبو را�شد

نبيه الأعور

الرئي�س نبيه
بري م�ستقب ًال
النائب وليد
جنبالط يف
عني التينة

عين التينة في عين العاصفة
�سواء ك��ان الرئي�س �سليمان يف منتجع بـ«مونتي ك��ارل��و»� ،أو
يف ق�صره على تالل بعبدا ،فقد حدد له النائب وليد جنبالط
مهامه التي �أنتجها اتفاق الطائف ،واخت�صر له و�صفه الوظيفي
مبا ال يليق ..وكالعادة ،مل ن�سمع من املو�صوف اعرتا�ضاً على
ال��وا��ص��ف وال���ص�ف��ة ،ب��ل دوراً ي� ؤ�ك��د على �أن م��ا ق��ال��ه جنبالط
يالم�س الواقع ،عندما اختار فخامة الرئي�س احلقبة امل�صريية
يف تاريخ لبنان ،بني قانون انتخاب يجب �أن يُق ّر قبل � 15أي��ار،
وخما�ض والدة حكومة يف بلد على فوهة بركان ،لي�أخذ �إج��ازة
خا�صة وينهيها يف � 14أيار بافتتاح يوم النبيذ اللبناين يف فرن�سا.
��س��واء ك��ان رئي�س اجلمهورية داخ��ل لبنان �أو خ��ارج��ه ،ف��إن
الأزمة احلكومية ما زالت بني رئي�س حكومة تخلّى عن كر�سيه
وك ��أن��ه يتخلى ع��ن �شركة خ��ا��س��رة م��ن ��ش��رك��ات��ه ،وب�ين حكومة
ع�ت�ي��دة ،اع�ت��دن��ا ع�ل��ى والدت �ه��ا متع�سرة ع�ل��ى ي��د م��ن ه��م �أخ�بر
و�أقدم على امل�ستوى ال�سيا�سي من الرئي�س �سالم ،الذي يبدو �أنه
منا�سب كرئي�س حكومة لو كان البلد ينعم بال�سالم.
�إن رب ��ط ت�سهيل ت�شكيل احل�ك��وم��ة ب��ال�ت��واف��ق ع�ل��ى ق��ان��ون
لالنتخابات� ،أو اعتبار الت�سريع بت�شكيل حكومة ي�سهّل عملية
ال�ت��واف��ق على ال�ق��ان��ون ،ب��ات جدلية عقيمة ح��ول «�أي�ه�م��ا قبل
البي�ضة �أم ال��دج��اج��ة» ،ولي�س يف ميدان اال�ستحقاق امل�صريي
�سوى الرئي�س نبيه بري؛ فار�س امليدان و«مدوّر زوايا».
يتهكم الرئي�س ب��ري على «الو�سطيني» وعلى احل�صة التي
يطالبون بها يف احلكومة «ال�سالمية» ،ويطلب منهم تزويده
بتعريف للو�سطية ،وه��و على ح��ق ،لأن التيار الو�سطي ما هو
�سوى جمموعة من �أوجه رمادية لقاطفي فر�ص ،وقد يكونون
الأخطر على ال�ساحة ال�سيا�سية عندما يكون الوطن بحاجة �إىل
مبدئية يف ال�سيا�سة واملواقف.
ال �ك��ل «ي �ح��ج» �إىل ع�ي�ن ال�ت�ي�ن��ة ،وال �ك��ل ي �غ��ادره��ا «م�ب���س��وط
ومغتبط» ،ينوه بحكمة الرئي�س ب��ري ،وبقدرته على اجلوجلة
والتمحي�ص وتقريب وجهات النظر وتدوير الزوايا ،ومطلوب
منه �أن يدور من زاوية مكتبه �آراء كل الفرقاء يف البلد املح�شور
يف الزاوية.
موقف الرئي�س بري يبدو �صورة عن واقع الوطن ،وهو يدير
«�أذن اجلرة» مينة وي�سرة خمافة ك�سرها مع البع�ض �أو مع الكل،

ا��س�ترج��ع امل���س��اف��ر ،مب� ��رارة وح �� �س��رة ،م��ا ق� ��ر�أه يف
�صحف الأخ�ب��ار عما ج��رى ويجري يف عوا�صم الأم��ة
من تهدمي� ،أو تبديل ،لأ�سواقها الأ�صيلة ،حيث كان
لكل �صنف م��ن الطيّبات واحل��اج�ي��ات ب��اب��ه اخل��ا���ص،
يدخله املت�سوق عرب �أروق��ة م�سقوفة ورحبة ،تن�ساب
من �شقوقها �أ�شعة ال�شم�س كم�صابيح الزيت ال�صايف،
وممرات معبدة بحجر البازلت الأ�سود ،ت�سندها �أعمدة
تتزيّن بالرّخام امل��رم��ري ،ويتناغم يف �ساحاتها عبق
التاريخ ،ب�سياق ال تقطعه �أب��واق ال�سيارات� ،أو �صياح
الباعة املتجولني.
علّق ال�شيخ اجلليل يف عظته على م�صري العمارة يف
الأمة قائالً« :تتبدل �أمناط احلياة بخطىً مت�سارعة،
ولكن عجلة التاريخ ،بعك�س طبيعتها ،ت�سري �إىل الوراء،
وما يح�سبه النا�س من �ضرورات الع�صر ،لي�ست �سوى

�أق�صر ال ��دروب نحو ال�ه�لاك ،فمباهج احل��داث��ة ،مل
تُ�صنع �إال بدافع من الهوى ،وحلاجة موقوتة� ،سرعان
ما تتال�شى وتختفي كالهباء املنثور».
رمب��ا مل يفقه امل���س��اف��ر يف ال �ب��داي��ة م��ا ذه��ب �إل�ي��ه
ال�شيخ يف مقاله ،وحني �أمعن التفكري ،ربط الكالم مبا
�شهده يف الغربة من ح�ضارة ال ينتظرها �إال الثبور �إذا
�أ�صر دعاتها �أال يبدلوا امل�سار� ،أو يغيرّ وا ما ب�أنف�سهم
من مقا�صد وغايات م�شبوهة ،لقد م ّر امل�سافر �أثناء
ترحاله املتوا�صل مبدائن كثرية يف املنفى ،فوجدها
حطاماً ،ومل تكن قد م�سّ تها نار احلروب ،وال تداعيات
الفنت كما يعرفها العامل املنكوب.
يف و� �س��ط امل��دي �ن��ة ،وق ��ع ن�ظ��ر امل���س��اف��ر ع�ل��ى مبنى
��ش��ا��س��ع ،يف م�ك��ان ك��ان يحتله م��ن ق�ب��ل ��س��وق ن�سائج
ال �ن��ول ال���ش��رق��ي ،وح��رائ��ر ال�ق��ز وال �ت��وت ،ور�أى على

مدخله يافطة كبرية كُتب عليها ،بالأحرف العربية
والالتينية ،لفظة «ُ ...م ��ولْ » م�سبوقة با�سم املكان
املغت�صب ،مل ُت� رِِثر فيه ال�صورة م�شاعر االنبهار ،كما
يح�صل لبع�ض �أترابه من الزائرين ،فقد م ّل يف غربته
م��ن ت �ك��رار امل�شهد امل�ستن�سخ� ،أي�ن�م��ا ت��وجّ ��ه ،وكيفما
ه�ش،
ا��س�ت��دار ،يف �أ� �س��واق ���شُ � ّي��دت �أروق � ُت �ه��ا م��ن زج��اج ّ
و�أ�ضوا�ؤها من زيت كالح ال�سواد.
متنى امل�سافر ل��و �أن يف «امل ��ول» منتجاً واح ��داً من
��ص�ن��ع ب�ل�اده ل�ي�ب�ت��اع��ه ،ول �ك��ن ،وا �أ� �س �ف��اه ،ال «ت ��ؤخ��ذ
الدنيا بالتمني» ..فق�صد زاوي��ة ُي�ق��دم فيها الطعام
وال �� �ش��راب ،واق�ت�رب م��ن رج��ل م�سنّ يجل�س وح�ي��داً،
ويحت�سي قهوته وذهنه �شارد يف مكان بعيد ،فا�ست�أذن
منه اجللو�س على الكر�سي اخلايل بجانبه ،ثم خاطبه
بهدوء�« :أرجو �أن ال �أكون قطعت عليك �سراح فكرك»،

ه ّز الرجل بر�أ�سه مينة وي�سرة ،ودمدم بزفرة متقطعة
�أوحت ب�أنه حزين ،ولكن ال �أ�سف عنده على �شيء..
«مل� ��اذا ال �ت ��أف��ف وال ��زع ��ل؟ م��ا زال ��ت ال��دن�ي��ا ب�خ�ير»،
ت�ساءل امل�سافر ،ف��ر ّد ال��رج��ل بانفعال من�ضبط�« :أي
خري حتدثني عنه؟ �أال ت��رى ب��أم العني ما حولنا من
�أبالي�س وبدع»؟ مل يخالفه امل�سافر الر�أي ،ولكنه �أحب
�أن يعت�صر من كالمه املزيد ،ف�س�أله با�ستغراب مُتكلّف:
«ملاذا ت�أتي �إىل املكان ،وتُ�شغل بالك فيه»؟
انك�شف للم�سافر �س ُّر �شكوى الرجل امل ُ�سنّ  ،فعرف �أنه
امتلك بالأم�س القريب متجراً للحرير يف ذات املكان،
وتوارثته العائلة �أباً عن ج ّد �أجيا ًال عديدة ،ومل ي�أ�سف
ل��دم��ار ��س��وق الطيبات ب�سبب احل��رب العبثية ،بقدر
ما �أحزنه �سما�سرة احل��رام الذين ��ص��ادروا الأنقا�ض،
و�شيّدوا مكانها هياكل الوثنية واخلبائث.
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اقتصاد

قطاع الطاقة الشمسية ليس مربحًا
رغم أن هناك مطالب كثيرة في
لبنان من قبل الخبراء بضرورة التوجه إلى
االستثمار في الطاقة الشمسية ،إال أن
هذا القطاع بدأ يواجه مشكالت حقيقية
في أولى الدول التي طورته ،ال سيما في
أوروبا ،من شركة «فوتوات» في فرنسا
إلى شركة «فيرست سوالر» في ألمانيا،
تكثر مشاكل قطاع الطاقة الشمسية،
حيث يعاني مصنعو األلواح مشاكل
إنتاجية تتخطى الحدود الوسطى ،فضالً
عن تراجع اإلعانات الحكومية لأللواح
الشمسية.
فقد �سبق �أن �شهدت ال�سوق ازده��اراً �شديداً خالل
ال �� �س �ن��وات ال �ث�ل�اث الأخ �ي ��رة ،ح �ي��ث ي���ص�ع��ب احل �ف��اظ
على ه��ذه ال��وت�يرة على امل��دى ال�ط��وي��ل ،ف�خ�لال العام
املا�ضي مث ًال مت �إر�ساء �أل��واح �شم�سية بطاقة ت��وازي 28
غيغاوات يف �أن�ح��اء العامل �أج�م��ع ،منها  22غيغاوات يف
�أوروب ��ا� ،أي تقريباً �ضعف الطاقة ال�ت��ي ا�ستحدثت يف
العام الذي �سبق ،وكانت ح�صة الأ�سد من ن�صيب �أملانيا
و�إيطاليا ،وكانت احلكومات الأوروب�ي��ة قد دعمت هذا
النمو اجلامح من خالل تقدمي �أ�سعار �شراء تف�ضيلية
للكهرباء التي تولدها الطاقة ال�شم�سية ،بغية مراعاة
البيئة ،لكنها تخفف اليوم من دعمها ه��ذا ال��ذي عول
عليه قطاع الطاقة ال�شم�سية ل�لازده��ار ،وق��د خف�ضت
�إيطاليا خالل ال�شهر احلايل الدعم الذي تقدمه لقطاع
الطاقة ال�شم�سية ،حاذية حذو فرن�سا و�أملانيا و�إ�سبانيا
وبريطانيا ،وهي بلدان خففت من تدابريها التحفيزية،
�أو ح�ت��ى �أل�غ�ت�ه��ا ،ويف امل�ق��اب��ل ،و��ص�ل��ت ال�ط��اق��ة العاملية
ل�صناعة الأل ��واح ال�شم�سية �إىل  55غ�ي�غ��اوات يف العام
� ،2011أي �ضعف الطلب الإجمايل تقريباً ،فانخف�ضت
بالتايل �أ�سعار املبيعات ،وقد �أدت هذه املعادلة� ،إىل ت�سا�ؤل
ب�ع����ض اجل �ه��ات ال�ف��اع�ل��ة يف ال�ق�ط��اع ع��ن ق��درت�ه��ا على
اال�ستمرار يف الإن�ت��اج ،فبد�أت �أوروب��ا ت�شهد �سل�سلة من
عمليات الإغالق والإفال�س وجتميد القدرات الإنتاجية.
وق��د ب��د�أت عمليات الإف�لا���س وال�تراج��ع املفاجئة
ه��ذه يف �أوروب� ��ا تلقي بظاللها ع�ل��ى ال���س��اح��ة العاملية،
فقد �أعلنت �شركة «�صن باوير» التابعة ل�شركة «توتال»
وال�ت��ي تتخذ م��ن ال��والي��ات امل�ت�ح��دة م�ق��راً ل�ه��ا� ،إغ�لاق
م�صنع يف الفيليبني يف خطوة تندرج يف �إطار الربنامج
الذي اعتمدته لتخفي�ض تكاليفها ،و�أغلقت الأمريكية
«فري�ست �سوالر» م�صنعها الأملاين يف مدينة فرانكفورت،
وهي تعتزم تعليق �أربع وحدات �إنتاج يف ماليزيا ،ويف هذا
ال�سياق ،غالباً ما يتهم امل�صنعون الآ�سيويون باعتماد
�سيا�سات �إغراق ال�سوق على ح�ساب مناف�سيهم الغربيني،
ل �ك��ن امل���ص�ن�ع�ين ال���ص�ي�ن�ي�ين ي �ن �ف��ون ه ��ذه االت �ه��ام��ات،
وي ��ؤك ��دون �أن �ه��م يح�صلون ع�ل��ى مت��وي��ل بن�سب ف��ائ��دة
مماثلة لتلك املعتمدة يف �أوروب ��ا (ب�ين  4يف املئة و 5يف
املئة �سنوياً)� ،أي �أعلى بكثري من التمويل الذي منحته
وا�شنطن للمجموعة الأمريكية «�سوليندرا» ،ثم يعزى
االنخفا�ض يف �أ�سعار امل�صنعني الآ�سيويني �إىل ابتكارات
تكنولوجية ت�ساعدهم على الإنتاج بكلفة �أقل.
ويف �إط��ار �أزم��ة القطاع ال�شم�سي يف �أوروب ��ا� ،أعلن
مفو�ض التجارة باالحتاد الأوروبي� ،أنه �سيو�صي بفر�ض
ر��س��وم ا�سترياد عقابية على واردات االحت��اد م��ن أ�ل��واح
ال�ط��اق��ة ال�شم�سية م��ن ال���ص�ين يف �إج ��راء ح�م��ائ��ي من
املحتمل �أن يثري غ�ضب بكني.
وتريد �أوروبا �أن حتمي م�صنعيها للألواح ال�شم�سية
مثل �شركة �سولر وورل��د الأملانية من واردات رخي�صة،

لكنها حت�ت��اج �أي���ض�اً �إىل ال���ص�ين ال�ت��ي ت�ع��د ث��اين �أك�بر بقيمة  21مليار يورو �إىل دول االحتاد الأوروب��ي بهدف
�شريك جت��اري ل�لاحت��اد الأوروب ��ي مل�ساعدة املنطقة يف ت��رك�ي��ع ال�صناعة الأوروب �ي ��ة ،بح�سب م��ا تفيد بيانات
التعايف من الركود.
ال��راب�ط��ة الأوروب �ي��ة ل�صناعة ال�ط��اق��ة ال�شم�سية ،وقد
وق��ال��ت امل���ص��ادر� ،إن��ه م��ن املتوقع �أن يبلغ املفو�ض هددت املفو�ضية الأوروبية يف بروك�سل باتخاذ �إجراءات
التجاري الأوروبي زمالءه مبفو�ضية االحتاد �أنه ينبغي جمركية حمائية يف غ�ضون �أ�شهر ق�صرية.
للمفو�ضية �أن تفر�ض تعريفات للحماية م��ن الإن�ت��اج
وتعاملت ال�سلطات ال�صينية ب�ه��دوء جت��اه ذل��ك،
ال�صيني الذي ت�ضاعف �أربع مرات يف الفرتة من  2009حيث مل ت�صدر عنها �أي تهديدات ب�إعالن حرب جتارية،
�إىل . 2011
ب��ل اق�ت���ص��ر رد ال�ف�ع��ل ع�ل��ى �إ� �ص ��دار ب �ي��ان ع�ل��ى امل��وق��ع
ويقول املنتجون يف االحتاد الأوروب��ي� ،إن ال�شركات الإلكرتوين لوزارة التجارة ال�صينية ،جاء فيه �أنه يف حال
ال�صينية ا�ستحوذت على �أكرث من  80يف املئة من ال�سوق حترك �أوروبا �ضد تقنيات الطاقة ال�شم�سية من ال�صني،
الأوروبي للألواح ال�شم�سية ،بعد �أن كانت ح�صتها �صفراً ف ��إن ذل��ك ل��ن يلحق ال�ضرر فقط بالتجارة ال�صينية،
تقريباً قبل �سنوات قليلة ،مما دفع املفو�ضية الأوروبية بل �ستكون له انعكا�سات �سلبية على الأوروب�ي�ين وعلى
�إىل التحرك للت�صدي ملا تعتربه �إغراقاً.
الطاقات املتجددة يف العامل ،و�أو�ضح اجلانب ال�صيني �أن
وقد �شهد قطاع الطاقة ال�شم�سية يف �أملانيا و�أوروبا الفر�صة ال تزال �سانحة للرتاجع عن ال�شكوى الأوروبية
منذ �شهور تدهوراً ملحوظاً يف عائدات املبيعات ،ويعود والبحث عن حلول من خالل احلوار املبا�شر.
ال�سبب يف ذلك �إىل املناف�سة ال�صينية التي تنتج بتكاليف
�شركات تقنيات الطاقة ال�شم�سية يف ال�صني ردت
رخ�ي���ص��ة ،م��ا دف ��ع ال���س�ل�ط��ات الأوروب � �ي ��ة ل�ل�ت�ح��رك يف من جانبها على النوايا الأوروب�ي��ة ،ونفت �شركة ينغلي
مواجهة ذلك.
االت�ه��ام��ات ب���ش��أن �إغ ��راق ال���س��وق الأوروب �ي ��ة مبنتجات
وحت��ت �ضغوط من الرابطة الأوروب �ي��ة ل�صناعات ��ص�ي�ن�ي��ة رخ�ي���ص��ة يف ه ��ذا ال �ق �ط��اع احل �ي��وي ،امل�ت�ح��دث
ال�ط��اق��ة ال�شم�سية� ،أُج�ب�رت املفو�ضية الأوروب �ي��ة على با�سم ال�شركة قال يف هذا ال�سياق« :ال�شركات الأوروبية
رفع �شكوى دولية �ضد ال�سيا�سة ال�صينية ،وذلك بتهمة امل�شتكية متثل �أقلية ،فهي تواجه م�شاكل وتريد الآن
�إغ� ��راق الأ� �س ��واق مب ��واد رخ�ي���ص��ة ،وت�ف�ي��د ال���ش�ك��وى �أن حتميل املناف�س ال�صيني م�س�ؤولية ذل��ك ،ه��ذا املوقف
ال�صني �صدرت يف العام  2011تقنيات للطاقة ال�شم�سية �أع� �ت�ب�ره غ�ي�ر م �ن �� �ص��ف ،ل �ك��ن ه ��ذه اجل �ه ��ات جت ��د من

يدعمها يف �أوروب��ا ،حيث ت��زداد النزعة الوقائية ب�سبب
الو�ضع االقت�صادي احلايل هناك».
و�أو�ضح املتحدث �أنه يف حال فر�ض عقوبات جمركية،
ف ��إن ذل��ك �سيمثل انتكا�سة ق��وي��ة لل�شركات ال�صينية
املخت�صة ،وكذلك للمنتجني الأوروبيني ،وبوجه خا�ص
للأملان الذين يزودون قطاع الطاقة ال�شم�سية ال�صيني
بكثري م��ن امل ��واد اخل��ام وب� ��الآالت ،وي�لاح��ظ امل��راق�ب��ون
�أن الكثري م��ن املنتجني الأوروب �ي�ي�ن لتقنيات الطاقة
ال�شم�سية تخلفوا ف�ع� ً
لا يف الآون ��ة الأخ �ي�رة ع��ن دع��م
الدعوى الق�ضائية املرفوعة �ضد اجلانب ال�صيني ،لأن
الكثريين منهم يخ�شون يف حال تفجر حرب جتارية مع
ال�صني ،تدهور قطاع الطاقة ال�شم�سية برمته وح�صول
انعكا�سات مبا�شرة على قطاعات حيوية �أخرى.
وق��د ع�برت غرفة التجارة الأوروب�ي��ة من قبل عن
موقفها م��ن ه��ذا امل��و��ض��وع �ضمن ت�ق��ري��ره��ا ال�سنوي،
ال��ذي انتقدت فيه بقوة الت�أثري احلكومي على احلياة
االقت�صادية يف ال�صني وال�سيا�سة التف�ضيلية لل�شركات
امل �ح �ل �ي��ة ،الأم �ي��ن ال �ع��ام ل �غ��رف��ة ال �ت �ج��ارة الأوروب� �ي ��ة؛
«ديرك مون�س»� ،أبدى تفهمه ال�شخ�صي لرفع الدعوى
الق�ضائية الأوروبية �ضد الطرف ال�صيني ،وقال« :نحن
مع احلوار لتفادي الت�صعيد ،لكن هناك مواقف وا�ضحة
م��ن ق�ب��ل م�ن�ظ�م��ة ال �ت �ج��ارة ال�ع��امل�ي��ة جت ��اه امل���س��اع��دات
احلكومية امل�سموح بها بق�سط حم ��دود ،و�إذا الحظنا
وج��ود دع��م غ�ير من�صف ،فيجب علينا ط��رح ذل��ك ،ويف
حال ف�شل ذلك ،يجب �إذن ا�ستغالل الو�سائل املتاحة».
و«الو�سائل املتاحة» تعني رفع دعاوى �أوروبية ،ورمبا
يف النهاية فر�ض عقوبات جمركية على منتجات الطاقة
ال�شم�سية من ال�صني ،ومن بني الأ�سرار املك�شوفة ،هو
�أن ال�شركات ال�صينية لتقنيات الطاقة ال�شم�سية تتلقى
لا وم��ن خ�لال منحها قرو�ضاً
ال��دع��م م��ن ال��دول��ة م�ث� ً
مي�سرة ،وبغ�ض النظر عن التوتر الأوروب��ي ال�صيني يف
هذا املجال ،يبدو �أن الأزمة باتت ت�شمل �أي�ضاً املنتجني
ال�صينيني الذين ي�سجلون خ�سارات باملليارات ،ف�أكرب
��ش��رك��ة �صينية لإن �ت��اج أ���س�ط��وان��ات ال�سيليكون ت��واج��ه
خطر الإفال�س ،رغم الوعود احلكومية باحل�صول على
م�ساعدات مالية ،وجت��در الإ��ش��ارة �إىل �أن ه��ذه ال�شركة
�سبق �أن ا��س�ت�ح��وذت يف مطلع ال�ع��ام  2012على �شركة
�أملانية لتقنيات الطاقة ال�شم�سية مبدينة كون�ستان�س
جنوب �أملانيا.
ورغم تخلف احلكومة ال�صينية وكبار ال�شركات عن
ال��رد ،حذرت بع�ض �شركات الطاقة ال�شم�سية ال�صينية
من حرب جتارية ،ودع��ت حكومة بالدها �إىل ال��رد على
�شكوى مكافحة الإغ��راق التي قدمتها �شركات �أوروبية
مناف�سة ،وطلبت �شركات ،من االحتاد الأوروبي التحقيق
يف مزاعم ب��أن �شركات �صينية مناف�سة تبيع منتجاتها
ب � أ�ق��ل م��ن ��س�ع��ر ال���س��وق يف �أوروب � ��ا ،و� �ش��رك��ات ال�ط��اق��ة
ال�شم�سية الغربية يف خ�لاف م��ع نظرياتها ال�صينية
على م��دى �سنوات� ،إذ تزعم أ�ن�ه��ا حت�صل على خطوط
ائتمان �سخية لتقدم املنتجات ب�أ�سعار �أقل ،يف حني تعاين
ال�شركات الأوروب�ي��ة م�شاكل يف إ�ع��ادة التمويل ،وقالت
ال�شركات ال�صينية �إن ما يقارب  60يف املئة من �صادرات
ال�صني من معدات الطاقة ال�شم�سية ،التي تبلغ قيمتها
 35.8مليار دوالر� ،أر�سلت �إىل االحتاد الأوروبي خالل
 ،2011و�أمام املفو�ضية الأوروبية  45يوماً لتقرير هل
�ستبد أ� حتقيقاً �أم ال.

هنا مرت�ضى
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ثقافة
لغتنا العربية بين الماضي العريق ..والواقع المأمول ()2/2
د .صابر عبدالدايم يونس  /عميد كلية اللغة العربية بالزقازيق  -جامعة األزهر
ثالثاً :اللغة العربية ..وحتديات امل�ستقبل
م��ن ال�ع��وائ��ق ال�ت��ي ت�ه��دد م�ستقبل اللغة ال�ع��رب�ي��ة ..وتلقي ب��ه يف
الطوفان (طوفان العوملة وطوفان اجلهل ،وطوفان التخلف ،وطوفان
ال�ضياع).
 -1الدعوة �إىل العامية ،وجعلها اللغة الر�سمية وتق�سيم العامل
العربي �إىل خم�س مناطق لغوية ،و�أول م��ن حمل ل��واء ه��ذه الدعوة
«ولكوك�س» وم�ضى يف دعوته و�ألف وترجم الإجنليزية باللغة العامية
وت��رج��م �شك�سبري ..و�أل ��ف كتباً يف العامية امل���ص��ري��ة ،وج��اء مل��ور �أح��د
ق�ضاة اال�ستئناف بالقاهرة ،ودعا �إىل ما �سماه «لغة القاهرة» ،وو�ضع
لها ق��واع��د ،واق�ترح اتخاذها لغة التعليم والعلم والأدب ،كما اقرتح
كتابتها باحلروف الالتينية ،وق��ال« :ال معنى لأن توجد لغة للكتابة،
ولغة �أخرى للكالم» ،وعلل ب�أن ذلك يعد حائ ًال كبرياً دون ترقي الأمة،
ول��و ا�ستعملت لغة واح��دة للحديث والكتابة لنه�ضت نه�ضة ك�برى،
واخلطر الأدهى والأمر الذي يهدد م�ستقبل اللغة العربية� ،أن يت�شيع
لهذه الدعوة املغر�ضة مفكرون ومثقفون عرب ومنهم يف ال�شام «مارون
غ�صن» ،و�أني�س فريحة ،و�سعيد عقل ،ويف م�صر «�سالمة مو�سي» وقا�سم
أ�م�ي�ن ،وك�ث�ير م��ن الأدب ��اء ال��ذي��ن يكتبون �شعرهم باللهجة العامية،
وبع�ضهم حاول كتابة الرواية والق�صة بالعامية ،ولكنها حماوالت باءت
بالف�شل الذريع.
 -2الدعوة �إىل هدم النحو العربي :ومن الداعني �إىل ذلك� ،صاحب
كتاب «جناية �سيبويه» الرف�ض التام ملا يف النحو من �أوهام وهو «زكريا
�أوزون» ويرى يف هذه الدعوة� ،أن النحو جناية على املتكلمني بالعربية،
وعلى أ�ج�ي��ال العربية عرب ال�ق��رون املتعاقبة من �سيبويه ،حتى الآن،
ويقول« :وم��ا �سيبويه و�أ�ساتذته وتالميذه �إال جناة حقيقيون �أورث��وا
الأج�ي��ال عبئاً وعوائق ح�ضارية وتطورية» ،وي��رى كذلك�« :أن النحو
و�أف �ك��اره وق��واع��ده ،م��ا ه��ي �إال �أوه ��ام ب��اط�ل��ة» ،وم��ن دالئ��ل جتني هذا
الباحث� ،أن من م�ؤلفاته يف هذا الطريق الهدام كتاب «جناية ال�شافعي»،
وكتاب «جناية البخاري».
ويف ه��ذا ال�ط��ري��ق ،يلقي «�شريف ال�شوبا�شي» ح�ج��راً م��ن اجلهل
والتجني على ال�ل�غ��ة ،فيكتب كتابه «لتحيا اللغة العربية  -ي�سقط
�سيبويه» ،انظر هذه الكتب ،وانظر جملد اللغة العربية وم�شروع الأمة
احل�ضاري (مقالة �صمود العربية �أمام التحديات) «طبع املجلة العاملية
للغة العربية ببريوت.
 -3ت��دين امل�ستوى اللغوي ل��دى ط�لاب امل��راح��ل التعليمية من
االبتدائي حتى اجلامعة يف م�صر والعامل العربي ،و�إخفاق مُدرّ�سي
ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة ،وال�ق��ائ�م�ين ع�ل��ى و� �ض��ع امل�ن��اه��ج يف ح �ق��ول ال�ترب�ي��ة
والتعليم يف اجتياز هذه الكبوة ،وتلك الفجوة اللغوية التي جعلت من
اللغة م�سخاً �شائعاً ،ومعلومات جافة ،وقواعد ياب�سة تلقي يف ح�صة
مدر�سية� ،أو حما�ضرة جامعية ،ويف جامعاتنا ال يقبل على ق�سم اللغة
العربية �إال ال�ط�لاب ال�ضعفاء احلا�صلون على املجموع الأق��ل ،ويف
جامعة الأزهر ،طالب كليات اللغة العربية هم �أقل الطالب جمموعاً،

ويف دول اخلليج العربي� ،ألغيت كثري من �أق�سام اللغة العربية بحجة
�أن ال�سوق ال حتتاج هذا ال�صنف من اخلرجني!! وهذا عجب عجاب،
فالإعالم املقروء وامل�سموع يحتاج �إىل من يتقن اللغة العربية �أوالً ،ثم
بع�ض اللغات الأخرى ،واملذيعون كيف يتفوقون وهم ال يتقنون الأداء،
وال ينطقون اللغة يف �صورتها ال�صحيحة ،وكذلك املحامون والق�ضاة
وال �ق��ادة ال�سيا�سيون كيف ي� ��ؤدون خطبهم ،وي��واج�ه��ون اجلماهري،
و�أع�ضاء جمل�س ال�شعب وال�شورى ،ال بد �أن يت�سلحوا باللغة والفكر
والثقافة وال��ر�ؤى ال�سيا�سية الواعية ،ولكن هيهات ،ففاقد ال�شيء ال
يعطيه.
رابعاً :اللغة العربية ..ومطالب جمتمع املعرفة
�إن الإ�صالح اللغوي املطلوب ،ال بد �أن يتم ب�أق�صى �سرعة ممكنة
حتى ال تت�سع الفجوة اللغوية التي تف�صل بني العربية ولغات العامل
املتقدم ،و�إن العربية كما يقول �صاحب كتاب «الفجوة الرقمية» بني
فكي رحى ،بني عوملة متار�س عليها �ضغوطاً هائلة تفر�ض عليها �أق�صى
درجات املرونة و�سرعة اال�ستجابة للمتغريات العاملية ،وبني ف�صيل من
الفكر اللغوي الأ��ص��ويل املتجمد يعوق تقدمها حتت دع��اوى م�ضللة
ومفاهيم خاطئة للحفاظ على الطهارة اللغوية والأ�صالة الفكرية!
وقد فتحت علينا االنرتنت بوابات الفي�ضان ،وال عا�صم اليوم �إال
لغة عربية متطورة تكون درعاً لنا ملواجهة الإع�صار املعلوماتي اجلارف،
ول��ن ي�ت��أت��ى ذل��ك �إال م��ن خ�لال م��واق��ف �صريحة ووا��ض�ح��ة علينا �أن
نتخذها �إزاء كثري من الق�ضايا اللغوية التي عجزنا عن ح�سمها حتى
الآن من مثل:
• ازدواجية الف�صحى والعامية ..كيف يتم التوافق والتقريب؟
• تعريب التعليم ..كيف يتم وما اخلطط واال�سرتاتيجيات التي ت�ؤهل
لذلك؟
• ثنائية ا��س�ت�خ��دام ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة ب��ال �ت��وازى م��ع ال�ل�غ��ات الأجنبية
(وحتديداً الإجنليزية والفرن�سية).
• كيفية تعليم العربية للناطقني بها ،وغري الناطقني بها.
خام�ساً :كيفية التطور ..العلمي واملنهجي لإيجاد البديل يف ع�صر
املعلوماتية واحلا�سوب والت�صدي ملن ينادون ب�ضرورة تغيري �أبجدية
العربية و�أ�سلوب كتابتها.
ومن مظاهر هذا التغيري الذي جاء يف امل�شروع الأمريكي الذي يقر
ب�أنه على مدى �أكرث من ( )600درا�سة وبحث متخ�ص�ص ،مت �إجرا�ؤها
منذ عام  2002م �إىل 2004م انتهوا �إىل �أن موجة الكره العربي لأمريكا
و«�إ�سرائيل» وال�شعور بالبغ�ض جتاه من يتكلمون الإجنليزية والفرن�سية،
يرجع �إىل �صعوبة التقاء اللغة العربية مع اللغة الإجنليزية.
ولذلك يريدون �أن يتم الآتي لتطوير اللغة العربية:
 �إلغاء التنقيط. الت�أكد من ا�ستقامة احلرف فما هو قائم يف اللغة العربية ..مثل ِعَ،وخً،و�إلغاء ما يطلق عليه احللقات املقفلة مقل هـ� ،أو ة التاء املربوطة.
� -إلغاء اخلطوط املتعددة ..واالكتفاء ب�شكل خطي واحد.

 �إلغاء تعدد �أ�شكال وموا�ضع ورود الهمزات ..مثل �أ�،أو على ال��واو� ..أوالياء �أو املنفردة.
 االعتماد يف الكتابة اجلديدة للغة العربية على الأ�شكال الهند�سية،مثل املثلث وامل�ستقيم وال��دائ��رة ،حيث �إن امل�شكلة املعقدة يف الأ�شكال
احلالية للغة العربية هي �أن �أ�شكالها �أو حركاتها تزيد على (� )90شك ًال
�أو حركة ،وهذا هو الأ�سا�س الذي يجعلها من �أ�صعب اللغات يف التعليم
�أو القدرة على فهم حمتواها وتفا�صيلها.
�إن من �أغرا�ض ن�شر هذا امل�شروع الأمريكي ،هو ن�شر ن�سخة منقحة
ومعدلة من القر�آن الكرمي بتلك اللغة اجلديدة وب�أ�شكالها املبتكرة،
و�ستكون معتمدة �أي�ضاً داخ��ل البلدان العربية والإ�سالمية ،و�إن هذه
الأ�شكال كما يدعون �ستتيح لأول مرة �إدخال العديد من التعديالت على
هذا الكتاب الذى يت�ضمن العديد من املبادئ والأفكار التي حت�ض على
عدم التعاون مع الآخرين ون�شر العنف والكراهية ..وبئ�س ما يزعمون.
�ساد�ساً :ومن املعامل التي حتافظ على لغتنا وت�ضمن لها ا�ستمراراً
فاعالً ،وم�ستقب ًال م�ؤثراً ،ووجوداً مناف�ساً (تو�صيات واقرتاحات):
 -1و�ضع �سيا�سة لغوية وا�ضحة على ال�صعيد القومي و�إ�صدار القرار
ال�سيا�سي الالزم لتطبيق هذه ال�سيا�سة.
 -2و�ضع خطة لغوية على ال�صعيد القومي والعربي ينه�ض بها احتاد
املجامع اللغوية العربية.
 -3و�ضع خريطة بحثية على امل�ستوى القومي ملعاجلة م�شكالت تعليم
اللغة العربية وتعلمها بالأ�ساليب العلمية والتجارب امليدانية.
 -4ال�ع�م��ل احل�ث�ي��ث ع�ل��ى زي ��ادة امل�ح�ت��وى ال��رق�م��ي ال�ع��رب��ي ع�ل��ى �شبكة
«االنرتنت».
 -5تعزيز دور جمامع اللغة العربية يف تعريب العلوم ،وكذلك تفعيل
اجلمعيات الأهلية املهتمة باللغة العربية ..وتطورها ..وحتديثها.
� -6إيالء الأهمية ال�ستعمال اللغة العربية ال�سليمة يف الإعالم العربي
ويف الإعالن ،والف�ضائيات الر�سمية ،واخلا�صة يف جميع البالد العربية.
تعزيز وتع�ضيد حتقيق الرتاث العلمي العربي وك�شف النقاب عن
املحفوظات العلمية العربية.
�ضرورة العناية باكت�ساب للغات الأجنبية و�إتقانها والرتجمة من
العربية �إليها للغات احلية املتطورة.
يقول ال�شاعر العربي القدمي:
وتلك له عند ال�شدائد �أعوان
بقدر لغات املرء يكرث نفـعه
منادر �إىل حفظ اللغات م�سارعاً فكل ل�سان باحلقـيقة �إن�سان
يقول ال�شاعر حافظ �إبراهيم:
و�سعت كتاب اهلل لفظ وغايـــة وما �ضقت عن �أي بــه وعظات
فكيف �أ�ضيق اليوم عن و�صف	�آلة وتن�سيق �أ�ســماء ملخرتعــات
�أما البحر يف �أح�شائه الـدر كامن فهل �ساءلوا الغوا�ص عن �صدفاتي؟
من م�ؤمتر «اللغة العربية ..من
خماطر اجلمود �إىل تداعيات التجديد»

ّ
الـفـنـــــيــــة
مظـــاهــــر تـشـــويــه اللـغـــة العـــربـيــــة فـي األعـمــــال
�إنّ �أه��ل الفن هم من �أك�بر عوامل ه��دم اللغة
العربية واالنتقا�ص منها وممن يتحدثون بها ،فهم
يبذلون جهوداً حثيثة منذ ع�شرات ال�سنني لتغريب
اللغة عن �أهلها ،فال يوجد م�سل�سل �أو م�سرحية �أو
فيلم� ،إال ويقلل وي�شوّه قيمة اللغة العربية� ،إال �إذا
ا�ستثنينا بع�ض الأعمال املكتوبة باللغة الف�صيحة،
كامل�سل�سل ال��ذي ُع��ر���ض م � ؤ�خ��راً يف �شهر رم�ضان
املبارك «عمر» ،لذلك �سنحاول ت�سليط ال�ضوء على
بع�ض مظاهر ت�شويه اللغة العربية يف الأع�م��ال
الفنيّة.

مدر�س اللغة العربية
ال يوجد فيلم �أو م�سرحية �أو م�سل�سل تلفزيوين� ،إال
وجند مدر�س اللغة العربية فيه يت�سم بال�صفات الآتية:
بخيل� ،أو متخلّف� ،أو ��ش��ره للطعام� ،أو يعبد
القر�ش� ،أو مالب�سه رثّة ..أ�مّا مدر�س اللغة الأجنبية
�أو العلوم �أو الريا�ضيات ..فهو متح�ضر و«كال�س».
فمنذ فيلم «غزل البنات» لـ«ليلى مراد» ،وانتهاء بفيلم
«رم�ضان مربوك �أبو العلمني حمودة» لـ«حممد الهنيدي»
وما بينهما ،نلحظ تكري�ساً لتلك ال�صورة ،لدرجة جعلت

تخيّل �صورة مدر�س اللغة العربية ال تنفك عن الكوميديا
و«امل�سخرة» ،وبعد ذلك يقولون لنا« :الفنّ ر�سالة».
اللغة العربية
�سنعطي مثا ًال واحداً من مئات الأمثلة على مدى
االن�ح�ط��اط ال�ف�ك��ري ،ال ��ذي و��ص��ل �إل �ي��ه م��ن ي�ع�دّون
�أنف�سهم نخبة املجتمع و�صفوته ،ففي فيلم (ع�سل
�أ��س��ود) ل�ـ« أ�ح�م��د حلمي» ورد م�شهد يكون فيه �أحمد
حلمي ــ ويكون ا�سمه «م�صري» ــ يف زيارة مع �صديقه

للمدر�سة التي تعمل فيها حبيبة �صديقه وهي مدر�سة
ل�غ��ة �إجن �ل �ي��زي��ة ،ومب ��ا �أ ّن «م �� �ص��ري» ع��ا���ش ع �م��ره يف
�أمريكا ،فقد بدا عليه التقزّز من الطريقة التي تلفظ
فيها مدر�سة اللغة الإجنليزية بع�ض الكلمات ،و�صار
يوبّخها ويعنّفها لتلفظ الكلمات بطريقة �صحيحة.
وال�س�ؤال :هل ي�شعر «م�صري» العربي ،بال�شعور
ذات��ه عندما ي��رى م��ا يحدث م��ن ج��رائ��م بحق اللغة
العربية؛ لغة �آبائه و�أجداده ودينه وقر�آنه؟ اجلواب:
ال بالت�أكيد� ،إال من رَحِ م ربي..
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«اإلدمان اإللكتروني» يدمر
العالقات الزوجية
«اإلدمان اإللكتروني» ظاهرة تنذر
بخطر يهدد مجتمعاتنا ،في ظل
وقوع عدد كبير من الشباب والشابات
في براثنه ،ما جعله يسيطر على
عقولنا ،وسط عالم تطغى فيه
الماديات الملموسة.

لعل الالفت لالنتباه �أن هذه الظاهرة تفوقت على
مثيلتها ،كاملجالت الإباحية ،حيث جند �أن مثل هذه
املواقع الإلكرتونية التي تقدم «ثقافة جن�سية» �أو ما
يطلق عليه البع�ض «اجلن�س الإلكرتوين».
علماء االجتماع ي��ؤك��دون �أن��ه على ال��رغ��م من
اعتبار الأفالم الإباحية من املحرمات يف املجتمعات
ال�ع��رب�ي��ة� ،إال �أن�ه��ا حت��ول��ت �إىل جت��ارة م��زده��رة يف
اخلفاء ،كونها ت�ستحوذ على اهتمام ب��ارز من قبل
املراهقني ،ومع تطور التكنولوجيا� ،أ�صبح ال�شباب
ميار�سون اجلن�س على الإنرتنت ،من خالل غرف
الدرد�شة والكامريات ،فيما بينهم البع�ض ،الأمر
ال��ذي ينذر بخطر حقيقي يهدد املجتمع ،وكارثة
اجتماعية و�أخالقية ال يحمد عقباها ،ال�سيما �أن
الإن�ترن��ت �ساعد ال�ي��وم يف حتطيم احل��واج��ز ،من
خ�لال �إعطائه فر�صة �سانحة للفتاة ال�ستعرا�ض

ِ
أنـت
وطفلك

اجل���س��د وامل �ف��ات��ن �أم� ��ام ال� �ـ«وي ��ب ك ��ام» �أو ك��ام�يرا
ال�شبكة ،لرياها �صديقها وه��و يجل�س يف غرفته،
م��ا ي�ع�ن��ي �أن ك��ل � �ش��يء أ���ص�ب��ح م�ب��اح�اً الآن داخ��ل
غرف الدرد�شة ،ولعل الظاهرة الأخطر �أن و�سائله
�أ��ص�ب�ح��ت ك �ث�يرة ورخ �ي �� �ص��ة ،ف���س��رع��ان م��ا حت��ول
«اجل�ن����س الإل� �ك�ت�روين» يف ال ��دول الأوروب� �ي ��ة �إىل
ب��اب ل �ل��رزق ،م��ن خ�لال اخ�ت�ي��ار ا��س��م م�ستعار يتم
اختياره للإيقاع بال�شباب على برنامج املحادثة
الذي ا�ستخدمه «املا�سنجر» ،و�شراء بطاقة �شحن
للهاتف اجل ��وال ،وع ��ادة م��ا تلج�أ ال�ساقطات �إىل
هذه الطريقة ،خلوفها من الف�ضيحة والأمرا�ض
املعدية ،كون الإنرتنت يوفر كل متطلبات الأمن
اجلن�سي ،فـ«اجلن�س الإل�ك�تروين» أ�ق��ل خطراً من
اجلن�س احلقيقي ،ويف النهاية ال يوجد أ�م��را���ض
معدية وف�ضيحة اجتماعية.

ّ
خطوات لتجنيب طفلك التلفظ بالشتائم

ي��ردد الأط�ف��ال م��ع ب��داي��ة تعلمهم الكالم
�أغ�ل��ب الكلمات واجل�م��ل التي تقال �أمامهم،
خ�صو�صاً التي يقولها الأهل ،ويرى الوالدان
يف ذل��ك ��س�ع��ادة ك�ب�يرة� ،إال �أن�ه��م ال ينتبهون
�إىل �أن بع�ض تلك الكلمات حتمل ال�شتائم،
وتنعك�س ع�ل��ى ��س�ل��وك ال�ط�ف��ل ب�شكل �سلبي،
ويف معظم الأح �ي��ان ت��راف�ق�ه��م �إىل ح�ين �أن
يكربوا ،ويعتادوا على ترديدها ،ولتجنّب ذلك
نقدّم  7ن�صائح تعوّدين بها طفلك على جتنب
ال�شتائم:
• اب��دئ��ي ب�ن�ف���س��ك :م��ن ال�ط�ب�ي�ع��ي �أن يقلّد
الطفل �أبويه يف الت�صرفات؛ �إيجابية كانت �أم
�سلبية ،ف��اح��ر��ص��ي ��س�ي��دت��ي ع�ل��ى جت� ّن��ب نطق
الأل �ف��اظ النابية ،حتى ال ي��ردده��ا طفلك بعد
ذل��ك على م�سامع الآخ��ري��ن ،ما قد ي�سبب لك
الإحراج بع�ض الأحيان.
• تعاملي مع امل�شكلة بكل هدوء :عند �سماعك
ط�ف�ل��ك ي ��ردد ال�ك�ل�م��ات ال �ت��ي حت�م��ل ال���ش�ت��ائ��م،
حت��دث��ي م�ع��ه ب �ه��دوء ،و�أخ�ب�ري��ه �أن م�ث��ل ه��ذه
ال�شتائم ال تليق به ،و�أنه ما �إذا خاطب الآخرين

بها �سيخاطبونه بنف�س ال�شيء ،وهو أ�م��ر �سيئ
للغاية.
• جتنبي ال�ل�ج��وء �إىل ال���ض��رب :ال���ض��رب يف
جميع الأح��وال مرفو�ض ،ملا له من آ�ث��ار �سيئة
على نف�سية و�صحة الطفل ،وقد يدفع بالطفل
�إىل تكرار نف�س ال�سلوك مرة ثانية ،لذا عليك
اللجوء �إىل حلول �أخرى ،مثل احلرمان� ،أو عدم
التكلم معه.
• ال تغيرّ ي ردة فعلك� :إذا ك�رّر طفلك نف�س
ال���س�ل��وك ،عليك �أن تبقي ثابتة على موقفك
بالرف�ض ،ف�ت�ردّدك ق��د ي�شعر طفلك ب ��أن هذا
الت�صرف �شيء طبيعي.
• اطلبي من الأه��ل والأ�صدقاء �أن يتوقفوا
عن التلفظ و�إ�صدار ال�شتائم �أمام طفلك.
• �شجعي طفلك على الكالم املهذب ،وال تن�سي
�أن تثني عليه ،م��ا يدفعه �إىل ت�ك��رار ال�سلوك
اجل�م�ي��ل ،وال ب��د ل��ك �أن ت�شعريه ب��ذل��ك أ�م��ام
اجلميع.
• كافئي طفلك مبا ي�شجعه ويحبه ،مثل لعبة
ما� ،أو �إح�ضار احللويات له ،فهذا من �ش�أنه �أن
ي�شجعه.

عجز عن الزواج
ان�ت���ش��رت يف الآون ��ة الأخ �ي�رة ع��دد م��ن ال�ت�ح��ذي��رات
تطالب باحلد من ظاهرة «اجلن�س الإلكرتوين» ،وت�شرح
خطورتها يف التحول �إىل م�أ�ساة حقيقية ميكن �أن ت�سبب
ع�ج��زاً جن�سياً لل�شباب يف مقتبل ال�ع�م��ر ،وك��ان �آخ��ره��ا
التحذيرات التي �أطلقها اخت�صا�صيو ع�لاج الإدم ��ان،
م���ش��ددي��ن ع�ل��ى �أن «اجل�ن����س الإل� �ك�ت�روين» ق��د ينتهي
بال�شخ�ص �إىل الإ�صابة بالعجز ،يف وق��ت ميار�س كثري
من الن�ساء والرجال املتزوجني العالقات غري امل�شروعة
على ال�شبكة العنكبوتية ،ما �أوجد كماً هائ ًال من امل�شاكل
االجتماعية والنف�سية التي �أثرت �سلبياً على حياتهم.
اعتقادات خاطئة
م��ع الأ� �س��ف ،يعتقد الكثري م��ن ال��رج��ال �أن ت�صفح
املواقع الإباحية ،ومرا�سلة الفتيات يف مواقع الدرد�شة
العامة ،واالن�خ��راط يف عالقة على الإنرتنت أ�م��ر غري
�ضار بالعالقة الزوجية ،وك�أنه �شيء من اخليال �أو اللهو
الربيء ،بينما ي�ؤكد الأطباء املخت�صون باجلهاز التنا�سلي
�أن املواقع املفتوحة للدرد�شة ال�سهلة ،وال�صور الإباحية،
وال�ت��ي ت��روج للعالقات اجلن�سية على الإن�ترن��ت ،تولد
نوعاً من االرت�خ��اء يف الع�ضالت التي حتيط بالعالقة
الزوجية ،وجتعلها �ضعيفة ومتهالكة �أمام �أتفه الأ�سباب،
بالإ�ضافة �إىل اجل��زء الأخ�لاق��ي من املو�ضوع ،حتى لو
�أنه كان جمرد ت�صفح بريء ،كما يدعي الكثريون ،يبقى
خيانة ،لأن اخليانة اجلن�سية ت�ب��د�أ م��ن ال��دم��اغ ،ومن
اخليال بالتحديد ،فالرجل �أو الفتاة اللذان ينخرطان
يف ع�لاق��ة جن�سية على الإن�ت�رن��ت ،غ��ال�ب�اً م��ا يتبادالن
ال�صور ،واملعلومات اخلا�صة ،وامل�شاعر اجلن�سية ،وهذه
كلها انتهاكات وا�ضحة للعالقة الزوجية� ،سواء للرجل
�أو الفتاة� ،أو لكليهما ،فنجد ما قد يبد�أ كتعارف بريء
قد ينتهي بف�ضيحة جن�سية كربى ،لأن العقل �سيتوقف
ع��ن ا�ستيعاب ه��ذه الأف �ك��ار اخل�ي��ال�ي��ة ،وي�ط��ال��ب بواقع
ملمو�س وح�سي ،وعندها فقط �ستثبت اخليانة ،لكن ملاذا
ننتظر حتى ي�صل الأمر �إىل العالقة اجل�سدية لن�صفها
باخليانة ..هي خيانة منذ �أول كلمة نطلب فيها التعارف
على �شخ�ص �آخ��ر غري ال�شريك ،لأي �سبب ك��ان ،ولعل
الأك�ثر غرابة ظهور مواقع على الإن�ترن��ت تك�شف عن
ح��االت مدمنة لـ«اجلن�س الإل �ك�تروين» ،وتعر�ض لعدد
من احل��االت منها�« :أن��ا مدمن جن�س �إل�ك�تروين� ،أحب
�أن �أجعل البنات متار�س ذلك معي عرب الإنرتنت ،و�أن
�أرى �أج�سادهن»�« ،أريد الإقالع عن هذه العادات لكنني ال

�أ�ستطيع ،فقد �أدمنت عليها� ..صدقوين �أريد الإقالع عن
كل �شيء لكن من دون ج��دوى»�« ..أرجوكم �أنقذوين �أنا
�أحت�ضر يف داخلي ،و�أعلم �أن هناك وهماً يف ر�أ�سي ب�أنني
�س�أ�صبح عاجزاً جن�سياً ،ما هو احلل مل�شكلتي؟ �أرجوكم
انظروا �إليها بجدية».
ظاهرة منت�شرة
يف درا�سة حديثة ،تبني �أن الدول العربية غالباً ما
تت�صدر الئحة زي��ارة هذا النوع من املواقع ،وقد جاء
احتالل املغرب املركز اخلام�س على �صعيد دول العامل
من حيث بحث م�ستعملي الإنرتنت على كلمة «�سك�س»
�أو «جن�س» يف مواقع البحث ،بعد دول �شرق �آ�سيا ،ثم
الإمارات العربية ،فم�صر.
عالقة �شاذة
أ���س��ات��ذة علم االج�ت�م��اع ي�شريون �إىل �أن «اجلن�س
الإلكرتوين» كمفهوم ظهر يف العقود الأخ�يرة نتيجة
العالقة ال�شاذة بني �آالف الأقوا�س التي جتمع �شخ�صني
من جن�سني خمتلفني� ،أو من نف�س اجلن�س� ،أو �أكرث،
بوا�سطة �شبكة الإنرتنت� ،سواء عرب برامج املحادثة،
�أو م��ن خ�لال بع�ض امل��واق��ع التي تقدم ه��ذه اخلدمة
مل�شرتكيها� ،أو حتى عن طريق بع�ض اللعب التي تكون
على املبا�شر ،وتتم �سمعياً� ،أو ب�صرياً� ،أو عرب االثنني
معاً؛ ح�سب الإمكانيات ،وتكمن اللذة اجلن�سية ،ح�سب
ما يروي بع�ض مدمني هذه العالقات ،يف �أن الإن�سان
يكون متحرراً من �أي قيود متنعه من ممار�سة اجلن�س،
والذي يعتمد ب�شكل كبري على اجلانب التخيلي ،متاماً
ك�م��ا يف م��زاول��ة ال �ع��ادة ال���س��ري��ة ،ف�م��ن خ�ل�ال �إح��دى
الق�ص�ص ك��ان��ت إ�ح ��دى ال��زوج��ات تتخلى ع��ن فرا�ش
زوجيتها ،لتلتجئ �إىل ع�شيقها ،حيث كانت متار�س معه
«اجلن�س الإلكرتوين» با�ستعمال الكامريا وامليكرو �إىل
�ساعة مت�أخرة يف الليل ،لرت�ضي نف�سها مع ع�شيقها.
يف اخلتام ،يجب الإ�شارة �إىل �أن هذه املمار�سة خيالية
خالية من الأذى اجل�سدي ،لكنها تلحق الأذى يف نف�س
الفرد ،فقد ت�ؤدي به �إىل �إدمان هذه العادة ال�سيئة ،وعدم
القدرة على امل�ضي دون ممار�ستها ،واجللو�س الطويل
أ�م��ام الكمبيوتر ملمار�سة هذه العادة ي��ؤدي �إىل العزلة
االجتماعية ب�ين ال�ف��رد وال�ن��ا���س ،و�إ��ص��اب�ت��ه باخلمول
وابتعاده عن الن�شاط ..عافانا اهلل و�إياكم.

رمي اخلياط
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ّ
التوت ..ينشط الدورة الدموية في جسم اإلنسان

يحتوي التوت على خواص
هائلة لمكافحة العدوى في جسم
اإلنسان ،ففيه مادة ()tannins
حمض التنيك المركّ ز ،الذي ال
يتعرّ ض للفقدان أثناء عملية
الطهي ،ومن المعروف عن التوت
أيضًا أنه مفيد لعدوى الجهاز
البولي ،كما يحمي اإلنسان من
اإلصابة بالقرحة أو مشاكل اللثة.

ماذا قال الطب احلديث عن التوت؟
نظراً �إىل احتواء التوت على املواد
ال �� �س �ك��ري��ة وال�ب�روت �ي �ن �ي��ة ،والأم �ل��اح
املعدنية والفيتامينات ،فقد ُوج��د �أن
ال�ت��وت مفيد ج��داً حل��االت فقر ال��دم،
ول��ه ت � أ�ث�ي�رات ف�ع��ال��ة يف خف�ض درج��ة
احلرارة يف حاالت احلميات واحل�صبة،
وثماره الطازجة �أو ع�صريه ذات قيمة
ك �ب�يرة لإزال � ��ة ح�م��و��ض��ة امل �ع��دة ،التي

ه��ي من� أش� الأم��را���ض ،وه�ب��وط القوة،
وال�شعور بالوهن.
�أم��ا �إذا طُ بخت ثمار التوت يف امل��اء �أو
احلليب� ،صارت �شراباً ملطَّ فاً جداً ملر�ضى
احل�صبة واجل��دري واحل�م��ى القرمزية،
ومفيد ج��داً ل�ل�ن��زالت ال���ص��دري��ة و�ضيق
امل�سالك التنف�سية ،كما يُ�ستخدم ع�صريه
كغرغرة لعالج االختناق والبحة.
ويُ�ستخدم التوت �أي�ضاً يف املجال الطبي

ب�شكل وا�سع ب�إ�ضافته �إىل الأدوي��ة بغر�ض
التلوين وحت�سني الطعم.
�أي �� �ض �اً ه �ن��اك ا� �س �ت �ع �م��االت خ��ارج �ي��ة
ل �ل �ت��وت؛ ل �ع�ل�اج ح ��ب ال �� �ش �ب��اب ،وت�ط�ه�ير
الب�شرة ،حيث يُ�ستخدم التوت الطازج بعد
هر�سه على هيئة قناع للوجه ملدة من 20
�إىل  30دق�ي�ق��ة ،ث��م ي ��زال ب�ع��د ذل��ك ب��امل��اء
الفاتر ،ويُغ�سل الوجه مباء ال��ورد ،وتُكرَّر
هذه العملية مرتني يف الأ�سبوع.

التوت غني بفيتامينات «�أ» و«ب» و«ج»،
وه ��و م�ف�ي��د لأم ��را� ��ض ال �ك �ب��د وال���ض�ع��ف
اجل�ن���س��ي وال���س�ك��ر وف �ق��ر ال� ��دم ،وح��رق��ان
املعدة والبلهار�سيا والكحة ،وينعّم الب�شرة،
وغني بالف�سفور وال�صوديوم والبوتا�سيوم
والكال�سيوم واحلديد والنحا�س.
التوت نبات على هيئة �أ�شجار كبرية،
و�أفرعها كثرية ،وهو نوعان:
ال �ت��وت الأب �ي ����ض :ال ��ذي ت ��ؤ َك��ل ث�م��اره
وت�ت�غ��ذى ع�ل��ى �أوراق� ��ه دودة ال �ق��ز ،وت�ك��ون
�أزهاره ذات لون �أ�صفر مائل �إىل االخ�ضرار،
و�أوراقه كثّة.
التوت الأ�سمر �أو البنف�سجي :و�أ�شجاره
أ�ق � ��ل ح �ج �م �اً ومن � ��واً م ��ن أ�� �ش �ج��ار ال �ت��وت
الأبي�ض.
قال عنه ابن البيطار :التوت ال�شامي
يحب�س الأورام� ..أم��ا داود الأنطاكي فقال
يف ت��ذك��رت��ه :ال�ت��وت ي�صلح ال�ك�ب��د ،ويربي
�شحماً ،ويطفئ اللهيب والعط�ش ،ويفتح
ال�شهوة وال�سدد ،وينفع لأورام احللق واللثة
واجل ��دري واحل�صبة وال���س�ع��ال (��ش��راب�اً)،
ويُربئ القروح وحروق النار (طالء).
�أوقية ون�صف من ع�صارة ورقه تخل�ص
من ال�سموم (�شراباً) ،وثمرته باخلل تربئ
م��ن ال���ش��رى وال���ش�ق��وق ،وم��ع ورق اخل��وخ
يخرج الدود (حياً).

طــريـقـة اللعـب

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

�أفــقــي
 1عام  /من ال�شهور الهجرية
 2من �أعرق الفرق االجنليزية لكرة القدم
� 3أف�ضل العب لكرة قدم يف العامل 2008
 4يدعو �إىل الأمل واحلزن  /ثلثا �شام
 5والية يابانية جنوبية فيها ولد فن الكاراتي

 6ن���ص��ف ت ��واق  /ي��ر��س��ل من
ينوب عنه
 7الع � ��ب ك � ��رة ق � ��دم الأك �ث��ر
�شعبية يف الوطن العربي
 8دار � /إذا تعدى اثنني �شاع
 9دواء � �ش��اف � �ض��د ال �� �س��م �أو
املر�ض  /غجري
 10مو�سيقى امريكية افريقية
 /قرو�ض م�ستحقة
عـــامـــودي
 1ن�صف يحطم  4 /مت�شابهة
 /قوام
 2يف ال�سلم املو�سيقي  /ف�صيلة
م ��ن ال �ن �ب ��ات ��ات ت �� �ض��م ال �ف��ول
(معكو�سة).
 3اال�� � �س � ��م الأول ل �ل �م �غ �ن��ي
اال�سباين ايغلي�سيا�س  /كثري
 4م ��ذك ��رات ي��وم �ي��ة  /ن�صف
راهب
 5حار�س مرمى فريق الن�س
الفرن�سي � /أجرة موظف
 6وكالة ف�ضاء امريكية
 7ث � � ��روة � /آخ � � ��ر اال�� �س� �ب ��وع

باخت�صار ،ميكن �أن نجُ مل أ�ه��م فوائد
التوت مبا يلي:
ي �ن ����شّ ��ط ال � � ��دورة ال ��دم ��وي ��ة يف ج���س��م
الإن�سان.
كوب يومي من ع�صري التوت ي�ساعد يف
عالج التهاب احلوي�صالت ()cystitis
يخفف من �أزمات الربو.
حم�ض «التنيك» املركّز يف التوت مينع
من ت�أك�سد معدالت الكولي�سرتول ال�سيئة،
وب��ال �ت��ايل ي�ح�م��ي الإن �� �س��ان م��ن الإ� �ص��اب��ة
بت�صلّب ال�شرايني.
ح �م ����ض ال �ت �ن �ي��ك ع ��ام ��ل م �� �س��اع��د يف
املحافظة على القلب ال�صحي ال�سليم.
ي�ع�م��ل كمبيد ل�ل�ب�ك�تري��ا ،وي ��ؤث��ر على
حم�ضية البول ،كما �أنه يقي الإن�سان من
ا�ستعداد ج�سده لتكوين احل�صوات.
م��ن �أج ��ل ال�ت�غ� ّل��ب ع�ل��ى �أزم ��ات ال��رب��و،
يُ�ستخدم التوت ب َغلْيه يف ماء ويُ�شرب ،حيث
يحتوي على عوامل ن�شطة م�شابهة لتلك
امل��وج��ودة يف ال�ع�ق��اق�ير ال�ت��ي ت��و��ص��ف من
الأطباء ملر�ضى الربو.
�أُج��ري��ت درا��س��ة على م�صابني بعدوى
اجل �ه��از ال �ب��ويل م �ن��ذ ف�ت�رة م��ن ال��زم��ن،
وك��ان��ت م��ن نتائج ه��ذه ال��درا��س��ة �أن ن�سبة
الإ� �ص��اب��ة ق� ّل��ت �إىل ال�ن���ص��ف ب�ين املر�ضى
ال��ذي��ن ي�شربون  300مليلرت م��ن ع�صري
ال �ت��وت ي��وم�ي�اً ،ومل ��دة �ستة أ���ش�ه��ر ،ك�م��ا �أن
تناول الثمرة يومياً ي�ساعد يف عالج هذه
العدوى �أي�ضاً.
�أث�ب�ت��ت ن�ت��ائ��ج امل�ع��ام��ل �أن م�ستخل�ص
ال � � �ت� � ��وت ال � �ب � ��ري ي� �ق� �ل ��ل م� � ��ن ت� � أ�ك� ��� �س ��د
ال�ك��ول�ي���س�ترول ال���س�ي��ئ ،مم��ا ي�ع�م��ل على
احلفاظ على القلب.
م�ضاد لعوامل التجاعيد والتقدم يف
ال�سن :يف نتائج مذهلة لبحث جديد ،ثبت
�أن التوت الربي قد ي�ساعد على حماية املخ
من ال�ضمور الع�صبي.

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

(باالجنليزية)
 8موقع املرجان الطبيعي يف البحر � /صوت
الأمل العميق  /نعم (بالفرن�سية)
 9ت �ع��دي�لات طفيفة ع�ل��ى ع�م��ل ف�ن��ي – /
�أ�شجار رفيعة وعالية حلماية املزارع من الريح
 10من حاالت البحر  /الدولة العربية التي
اخرجت ال�سعودية من ك�أ�س العامل 2010
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أحداث األسبوع
روبري �أبو عبد اهلل

الضغوط تشتد على اتحاد السلة

وأبو عبد الله يتمسك بكرسي الرئاسة

تتعمق يوماً بعد �آخر هوة التناق�ض
واخلالفات يف و�سط لعبة كرة ال�سلة يف
ل��ب��ن��ان ،خ�صو�صاً ب�ين املعرت�ضني على
�أداء احتاد كرة ال�سلة وامل�ؤيدين له.
ويف الأ�سابيع الأخرية ،كربت احلملة
على احت���اد ك��رة ال�سلة مثل ك��رة الثلج
لتبلغ م��داه��ا ،م��ع تعليق �أرب��ع��ة �أع�ضاء
لع�ضويتهم و�إخفاق االحتاد يف التعامل
مع م�شكلة مباراة عم�شيت وال�شانفيل،
التي حتولت �أزمة حقيقية �شغلت الر�أي
ال��ع��ام ،خ�صو�صاً �أن وزي���ر الداخلية يف
حكومة ت�صريف الأعمال؛ مروان �شربل
توىل �إدارة هذه الأزمة.
وي�ضاف �إىل الإخفاقني ،عجز االحتاد
عن حت�ضري املنتخب لبطولة �آ�سيا ،وهو
ما دف��ع برئي�س جلنة املنتخبات؛ فادي
تابت �إىل اال�ستقالة ،من دون �أن يعني
ال له حتى اليوم.
االحتاد بدي ً

وج��������اءت ا����س���ت���ق���ال���ة ت����اب����ت مب��ن��زل��ة
ن��اق��و���س خ��ط��ر ،وه��ي ط��رح��ت ت�����س��ا�ؤالت
كثرية حول جاهزية منتخب لبنان قبل
ا�ستحقاقاته امل�صريية القادمة ،و�أبرزها

بطولة �آ�سيا امل���ؤه��ل��ة لنهائيات بطولة
العامل للعبة.
وي�����س��ت��غ��رب امل��ت��اب��ع��ون ب��ق��اء االحت���اد
يف م�����س���ؤول��ي��ات��ه ب������إدارة ال��ل��ع��ب��ة ،م��ع �أن

االحتاد اللبناين لكرة ال�سلة

جمهور اللعبة يخ�شى من �أن تنعك�س اخلالفات على البطولة امللتهبة

ك��ل �سبب م��ن ه���ذه الأ���س��ب��اب كفيل
ل��وح��ده ب���إ���س��ق��اط ال�ترك��ي��ب��ة ،التي
ي���رى بع�ضهم أ�ن���ه���ا ول����دت هجينة
لدى ت�شكيل الهيئة الإدارية احلالية
بعد «طبخة �سيا�سية» ا�ستبعد فيها
الطباخون مر�شحني ميثلون قوى
�سيا�سية �أ�سا�سية يف لبنان ،مع العلم
�أن احت��اد ال�سلة مثل كل االحت��ادات
اللبنانية يقوم على توازنات �سيا�سية
معينة يف هيئته الإدارية.
وب����ع����د ت���ع���ل���ي���ق ����ض���وم���ط ك�ل�اب
(بيبلو�س) املقرب من قوى � 14آذار،
وداين حكيم (عم�شيت) املقرب من
رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة ،ون�����ادر ب�سمة
ورام��ي ف��واز املح�سوبني على حركة
أ�م���ل لع�ضويتهم يف االحت���اد ،تتجه
الأنظار �إىل متام اجلارودي (النادي
ال��ري��ا���ض��ي وت��ي��ار امل�����س��ت��ق��ب��ل) ال��ذي
ي����ؤم���ن ب��ب��ق��ائ��ه يف االحت������اد غ��ط��ا ًء
�������س احل���اج���ة إ�ل��ي��ه،
ل�ل��أخ�ي�ر ه���و أ�م ّ
وذل��ك على رغم �أن طباخي االحتاد
ا���س��ت��ب��ع��دوا م��ر���ش��ح��اً �آخ���� َر م��ن «ت��ي��ار
امل�ستقبل» ل��دى تركيب االحت��اد هو
نزار الروا�س النائب ال�سابق لرئي�س
االحت����اد ،وذل���ك مل�صلحة الإع�لام��ي
�إبراهيم الد�سوقي.
ويرى منتقدو االحتاد �أن الهيئة
الإدارية احلالية ويف و�ضعها احلايل
امل����ه����زوز ،غ�ي�ر ق�����ادرة ع��ل��ى ت��ط��وي��ر
اللعبة ،و�إجناز امل�شاريع التي تطمح
�إليها الأن��دي��ة ،ويف مقدمها �إط�لاق
دوري «ال�سوبرليغ» ،الذي كان ي�شكل
ح��ل��م��اً لأن���دي���ة ال�����س��ل��ة يف ل��ب��ن��ان ،ال
�سيما أ�ن��ه يدخلها ع��امل االح�تراف
من بابه الوا�سع.
وعلى رغم قوة مناف�سات الدوري
ه��ذا امل��و���س��م ،ي��ب��دو امل�شهد الإداري
دراماتيكياً يف ظل احلمالت املتبادلة
ب�ين رئي�س االحت���اد روب�ي�ر أ�ب���و عبد
اهلل والأندية املعار�ضة ،ويف مقدمها
عم�شيت.
ومن �أبرز االتهامات التي وجهها
ن�����ادي ع��م�����ش��ي��ت �إىل �أب�����و ع��ب��د اهلل
اتهامه ب��ت��ج��اوزات وف�ضائح مالية،
ح���ي���ث ات���ه���م���وه ب����إخ���ف���اء ال��ب��ي��ان��ات
امل���ت�������ص���ل���ة ب����دف����ع �أم����������وال االحت������اد
وقب�ضها على م��دى خم�سة �أ�شهر،
وب��ي��ن��ه��ا �أم������وال ال��ب��ث ال��ت��ل��ف��زي��وين
ومداخيل املباريات.
وداف�����ع �أب����و ع��ب��د اهلل يف م���ؤمت��ر
�صحفي عن نف�سه وعن �أداء االحتاد،
م����ؤك���داً �أن ج��م��ي��ع الأم������ور م��د ّون��ة
�ضمن «الأ�صول والبيان املايل».
وحت��ف��ظ �أب���و ع��ب��د اهلل ع��ن ال��رد
ع���ل���ى ال���ب���ي���ان���ات الإع��ل�ام����ي����ة ال��ت��ي
تناولته ،معترباً �أن بع�ضها مل يكن
بامل�ستوى املطلوب وهو «غريب عن
عاملنا الريا�ضي».
وح��ول �إع�لان عدد من الأع�ضاء
جت���م���ي���د ع�������ض���وي���ت���ه���م يف ال��ل��ج��ن��ة
الإدارية لالحتاد ،اعترب �أبو عبد اهلل

�أن «هذا الكالم هرطقة» ،داعياً �إىل
التوا�صل ب�ين اجلميع ،لأن احل��وار
�ضروري بني جميع �أع�ضاء اللجنة
الإدارية.
وت����ط����رق رئ���ي�������س االحت��������اد �إىل
املو�ضوع امل��ايل ،فقال�« :إن املداخيل
وامل�صاريف جرت �ضمن الأ�صول»،
وق����ال �إن «االحت�����اد م�ستحقاته
نقداً عندما ا�ستقال �أمني ال�صندوق
�إيلي فرحات وجميع الأم��ور مدوّنة
�ضمن الأ�صول والبيان املايل».
وعلى ال�صعيد التحكيمي ،حتدث
�أب�����و ع��ب��د اهلل ع���ن «ك����ف����اءة احل��ك��م
ال���ل���ب���ن���اين» ،وق�����ال �إن اع�ت�را����ض���ات
ح�����ص��ل��ت ع��ل��ى احل���ك���ام ال��ل��ب��ن��ان��ي�ين،
ول���ك���ن مل ي�����ص��ل �أي ����ش���يء خ��ط��ي
�إىل االحت�����اد ،ور�أى أ�ن����ه «ح����رام �أن
ي�أخذ احلكم الأجنبي مكان احلكم
اللبناين».
وال�سهام التي توجه �إىل �أبو عبد
اهلل لي�ست �صنيعة اليوم ،بل تعود �إىل
�أ�شهر م�ضت ،وحتديداً �إىل اخلريف
املا�ضي حني اعتربت خم�سة �أندية
(ال���ري���ا����ض���ي ،ب��ي��ب��ي��ل��و���س ،ه��وب�����س،
ع��م�����ش��ي��ت ،امل���ت���ح���د) أ�ن���ه���ا ت��ع��ر���ض��ت
ل��ل��ط��ع��ن م���ن ط��ب��اخ��ي االن��ت��خ��اب��ات،
بعد �أن عقدت اجتماعات عدة �سبقت
االن���ت���خ���اب���ات م���ع رئ��ي�����س ال�لائ��ح��ة
الفائزة روبري �أبو عبد اهلل ،للو�صول
�إىل ت�شكيلة تر�ضي اجلميع وتتمثل
ف��ي��ه��ا ك���اف���ة الأط���������راف يف ال��ه��ي��ئ��ة
الإداري�����ة ،لكن رئي�س االحت���اد نكث
بوعوده بح�سب ما �صرحت الأندية
اخلم�سة.
وم�����ن �أب�������رز الأدل��������ة ع���ل���ى ع��م��ق
�أزم���ة ال�سلة يف لبنان� ،إخ��ف��اق وزي��ر
الداخلية يف الو�صول �إىل حل لأزمة
م����ب����اراة ال�����ش��ان��ف��ي��ل م����ع ع��م�����ش��ي��ت،
على رغ��م �أن��ه �أ���ش��رف �شخ�صياً على
االت�����ص��االت ب�ين ال��ن��ادي�ين ،ب��ع��د �أن
منع م�شجعو عم�شيت حافلة فريق
ال�شانفيل من دخول ملعبهم ،و�أقفل
حكام املباراة ك�شف املباراة الـ«�سكور
�شيت» على نتيجة  0 - 20مل�صلحة
ال�شانفيل من خ��ارج امللعب ،وهو ما
اع��ت�بره البع�ض �سابقة و أ�م����راً غري
قانوين!
وع�����ل�����ى خ������ط م�����������واز ،ال ت������زال
الآم���ال معلقة على ف��ادي اخلطيب
ب��ال��درج��ة الأوىل ،ف��وج��ود الأخ�ي�ر،
ي��ب��ع��ث ال��ط��م���أن��ي��ن��ة واالرت����ي����اح ،أ�م���ا
غيابه فكارثة وطنية ،وهو �أمر غري
�صحي� ،إذ ال يعقل �أن يربط املنتخب
م�صريه بالعب مهما عال �ش�أنه.
ويف كل الأحوال ،تنزلق لعبة كرة
ال�سلة �إىل الهاوية ،بعد �أن �ساهمت يف
منا�سبات كثرية بتوحيد اللبنانيني
خلف علم ال��وط��ن ،ال �سيما عندما
�شارك املنتخب  3م��رات يف نهائيات
ك�أ�س العامل ،وهي امل�سابقة ال�سلوية
الأرفع عاملياً.
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ال أرقام قياسية في موسم جوفنتوس
����ش���ارف ف��ري��ق ج��وف��ن��ت��و���س ع��ل��ى �إن��ه��اء
م��و���س��م مم��ي��ز اح��ت��ف��ظ ف��ي��ه بلقب ال���دوري
الإي����ط����ايل ل���ك���رة ال����ق����دم ،ل��ك��ن يف ال��وق��ت
عينه ،فقد فر�صة حتطيم عدد من �أرقامه
القيا�سية� ،أب��رزه��ا ع��دد امل���رات املتتالية يف
الفوز ،فبتعادله مع كالياري  1 - 1ال�سبت
املا�ضي يف املرحلة ال�سابعة وال��ث�لاث�ين ما
ق��ب��ل الأخ��ي��رة ،ت��وق��ف ر���ص��ي��ده ع��ن��د ت�سعة
ان��ت�����ص��ارات م��ت��ت��ال��ي��ة ،ل��ي��خ��ف��ق يف م��ع��ادل��ة
�إجن��ازه يف مو�سم  1932 - 1931حني حقق
 10انت�صارات متتالية.
وميلك جوفنتو�س فر�صة معادلة رقمه
القيا�سي يف االنت�صارات ( 28فوزاً يف مو�سم
 ،)1950 - 1949ولفريق �أنطونيو كونتي
حالياً  27ف��وزاً ،وهو �سيلعب ال�سبت القادم
مع �سامبدوريا يف املرحلة الأخرية للدوري،
حيث ميلك فر�صة معادلة رقمه.
كما �أخ��ف��ق جوفنتو�س يف معادلة عدد
ال��ن��ق��اط ال��ت��ي �أح���رزه���ا يف م��و���س��م - 2005
 )91( 2006بقيادة «الداهية» فابيو كابيللو
ح���ي���ن���ذاك ،وه����و مي��ل��ك  87ن��ق��ط��ة م���ن 37
مباراة خا�ضها حتى الآن.
وع���ل���ى رغ����م �إخ���ف���اق���ه يف حت��ط��ي��م ه��ذه
الأرق��ام� ،أكد جوفنتو�س �أنه ا�ستعاد مكانته
يف ال��ك��رة الإيطالية بعد �أن جن��ح يف ح�سم
ل��ق��ب ال����دوري امل��ح��ل��ي ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة على
التوايل والتا�سعة والع�شرين يف تاريخه.
وو���ض��ع «ب��ي��ان��ك��ون�يري» خلفه الكابو�س
ال���ذي اخ��ت�بره يف منت�صف العقد املا�ضي،
ح�ين ج���رد م��ن ل��ق��ب ع��ام��ي  2005و2006
ب�سبب تورطه يف ف�ضيحة التالعب بالنتائج
و�إنزاله �إىل الدرجة الثانية عام  ،2006ما
�أث����ر ع��ل��ى م�����س��ت��واه ب��ع��د ع��ودت��ه يف امل��و���س��م
التايل بني الكبار ب�سبب رحيل ع��دد كبري
من جنومه.
واك��ت��ف��ى جوفنتو�س بلعب دور املتفرج
ب��ع��د ع��ودت��ه �إىل «�سريي ،»Aح��ي��ث �شاهد
الإن�تر يُتوج باللقب خم�س م��رات متتالية

�أندريا بريلو

املدرب �أنطونيو كونتي

(ال���ل���ق���ب الأول ع����ام  2006ورث�����ه ب�سبب
معاقبة ج��وف��ن��ت��و���س) ث��م ان��ت��ق��ل ال��ل��ق��ب يف
� 2011إىل القطب الآخر ملدينة ميالنو �أي
ميالن.
لكن ف��ري��ق «ال�سيدة ال��ع��ج��وز» وبقيادة
العب و�سطه ال�سابق انطونيو كونتي ،متكن
من نف�ض غبار «كالت�شيوبويل» عنه ،و�أحرز
اللقب املو�سم املا�ضي للمرة الأوىل (ر�سمياً)
منذ  2003ثم تبعه ه��ذا املو�سم بلقب ثان
ع���زز م���ن خ�لال��ه م��وق��ع��ه ك����أك�ث�ر الأن���دي���ة
ف��وزاً باللقب ( 29مقابل  18مليالن وجاره
الإنرت).
وب��ع��د �أن ف��ر���ض «ي����ويف» ���س��ط��وت��ه على
الدوري ،يجب �أن يفكر الآن بالتمدد قارياً،

م���ن خ�ل�ال امل��ن��اف�����س��ة ع��ل��ى ل��ق��ب امل�����س��اب��ق��ة
الأغلى� ،أي دوري �أبطال �أوروبا.
ل��ق��د ح��ق��ق ج��وف��ن��ت��و���س ت��ق��دم��اً يف ه��ذه
امل�سابقة خ�لال املو�سمني الأخ�يري��ن ،لأنه
وبعد �أن ودعها من ال��دور الأول يف -2011
 ،2012جنح هذا املو�سم يف الو�صول حتى
الدور ربع النهائي قبل �أن يتوقف م�شواره
على ي��د ب��اي��رن ميونيخ الأمل���اين باخل�سارة
�أمامه ذهاباً و�إياباً بنتيجة واحدة .2-0
وال مي���ك���ن و����ص���ف اخل���������س����ارة م��رت�ين
�أم���ام ال��ن��ادي ال��ب��اف��اري بالنتيجة الكارثية
ل��رج��ال ك��ون��ت��ي ،خ�����ص��و���ص��اً ب��ع��د ال�سقوط
امل�����دوي ل�بر���ش��ل��ون��ة الإ����س���ب���اين �أم�����ام بطل
ال��ـ«ب��ون��د���س��ل��ي��غ��ه» يف ن�صف ال��ن��ه��ائ��ي (7-0

فرحة فريق جوفنتو�س بلقب الدوري الإيطايل

كنتيجة �إجمالية) ،لكن �أمام «بيانكونريي»
الكثري م��ن العمل م��ن �أج���ل �أن ي�صل �إىل
امل�������س���ت���وى ال������ذي ك�����ان ع��ل��ي��ه يف م��ن��ت�����ص��ف
الت�سعينات ،ح�ين ت��وج باللقب ع��ام 1996
وو���ص��ل �إىل النهائي ع��ام��ي  1997و1998
و�أحرز ك�أ�س االحتاد الأوروب��ي عامي 1990
و 1993وو�صل �إىل النهائي عام  ،1995ذلك
�إ���ض��اف��ة �إىل تتويجه بلقب ك���أ���س ال�سوبر
الأوروب���ي���ة وك���أ���س االن�ترك��ون��ت��ي��ن��ن��ت��ال ع��ام
.1996
���ص��ح��ي��ح �أن ج��وف��ن��ت��و���س ال ي�����ص��ل �إىل
م�ستوى ريال مدريد الإ�سباين �أو مان�ش�سرت
يونايتد الإنكليزي من ناحية الإمكانيات
امل���ادي���ة ،ل��ك��ن و���ض��ع��ه امل����ادي ج��ي��د وي�سمح
ل��ه بتعزيز �صفوفه واال���س��ت��ع��ان��ة بالعبني
قادرين على جعله ي�ستعيد موقعه القاري
جمدداً.
م���ن امل ؤ����ك���د �أن����ه ���س��ي��ك��ون م���ن ال�صعب
على �إدارة النادي �إيجاد العبني من طراز
جنوم الت�سعينات مثل الفرن�سي زين الدين
زي���دان �أو روب��رت��و باجيو وجانلوكا فيايل
وفابريت�سيو رافانيلي وكونتي والربتغايل
ب��اول��و ���س��وزا وت�����ش�يرو ف��ي�رارا وال��ف��رن�����س��ي
الآخر ديدييه دي�شان وبالطبع الي�ساندر دل
بيريو.
لكن ب�إمكان هذه الإدارة برئا�سة اندريا
انييلي �أن جتد على الأقل العباً واحداً من
الطراز الرفيع� ،أي «ال�صنف» الذي مل يعد
م��وج��وداً يف ال���دوري الإي��ط��ايل بعد هجرة
النجوم �إىل �إ�سبانيا و�إنكلرتا ،والآن فرن�سا
مع باري�س �سان جرمان �أو حتى �أملانيا التي
ب���د�أت �أن��دي��ت��ه��ا ،خ�صو�صاً ب��اي��رن ميونيخ،
ت��خ��رج ع���ن ���س��ي��ا���س��ة ال��ت��ق�����ش��ف وت�����س��رف يف
الإنفاق.
وامل�������ش���ك���ل���ة الأ����س���ا����س���ي���ة ال����ت����ي ي���ع���اين
ج��وف��ن��ت��و���س م��ن��ه��ا ه��ي اف��ت��ق��اده �إىل الع��ب
ه������داف م����ن ط������راز ف���ي���ايل �أو راف���ان���ي���ل���ي
وكري�ستيان فيريي ،لأن كونتي مل يتمكن
من �إيجاد الالعب الذي ب�إمكانه �أن يلعب
�إىل جانب املونتينيغري مريكو فو�سينيت�ش،
وهو اخترب جميع احللول مع �سيبا�ستيان
جوفينكو وفابيو كوالياريال والي�ساندرو
م���ات���ري ،وح��ت��ى أ�ن����ه ت��ع��اق��د م��ع الفرن�سي
املخ�ضرم نيكوال انيلكا وا�ستعار الدمناركي
نيكال�س بندترن من الأر�سنال الإنكليزي.
وا�ضطر كونتي �إىل �إي��ك��ال مهمة ر�أ���س
احلربة لفو�سينيت�ش الذي ال يعترب �أ�ص ًال
مهاجماً �صريحاً ،بل هو �أق��رب �إىل �صانع
�ألعاب �أو مهاجم م�ساند من و�سط امللعب.
ومل يخف كونتي رغبته بالتعاقد مع
ه���داف كبري املو�سم املقبل ،وذل���ك بعد �أن
�سعى يف فرتة االنتقاالت ال�شتوية �إىل �ضم
العاجي ديدييه دروغبا ،ثم اكتفى بانيلكا
الذي مل يلعب �سوى ما جمموعه  25دقيقة
منذ ق��دوم��ه م��ن ال�صني ،كما �أن��ه �سعى يف
�صيف � 2012إىل �ضم الأوروغوياين لوي�س
�سواريز من ليفربول الإنكليزي والفرن�سي
ك��رمي بنزميا م��ن ري��ال م��دري��د الإ�سباين،
ثم اكتفى با�ستعارة بندترن الذي عجز عن
فر�ض نف�سه ب�سبب الإ�صابات.
�أم��ا بالن�سبة لل�صيف املقبل ،فقد جنح

ج��وف��ن��ت��و���س يف ���ض��م الإ����س���ب���اين ف��رن��ان��دو
لورنتي من �أتلتيك بلباو ،لكنه ال يعترب من
طينة الالعبني العمالقة الذين ب�إمكانهم
�إع��ادة �شيء من بريق املا�ضي �إىل «ال�سيدة
العجوز» والدوري الإيطايل ب�أكمله.
ويبدو �أن لوي�س �سواريز من الأه��داف
ال���ت���ي ي�����س��ع��ى ج��وف��ن��ت��و���س �إىل حتقيقها
املو�سم املقبل ،خ�صو�صاً �أن احتمال رحيله
عن ليفربول �أ�صبح ممكناً ب�سبب م�شاكله
يف ال����دوري امل��م��ت��از و�آخ���ر ف�صولها �إيقافه
لع�شر مباريات ب�سبب ع�ضه مدافع ت�شل�سي
ال�����ص��رب��ي ب��ران��ي�����س�لاف ايفانوفيت�ش ،كما
ي��ب��دو الأرجنتيني غ��ون��زال��و هيغواين من
الأه��داف املحتملة �أي�ضاً جلوفنتو�س ،لأنه
يريد �أن يلعب دوراً �أ�سا�سياً ولي�س االكتفاء
ب��ال��ت��ن��اوب م���ع ب��ن��زمي��ة ع��ل��ى م���رك���ز ر�أ�����س
احل��رب��ة يف ري��ال م��دري��د ،وتتحدث و�سائل
الإع��ل��ام الإي��ط��ال��ي��ة م ؤ����خ���راً ع��ن اح��ت��م��ال
عودة ال�سويدي زالتان ابراهيموفيت�ش �إىل
جوفنتو�س ال�صيف امل��ق��ب��ل ،رغ��م مو�سمه
الأول الناجح جداً مع باري�س �سان جرمان.
والبحث يف �أ�سماء الالعبني احلاليني
جل��وف��ن��ت��و���س ي��ظ��ه��ر �أن «ب��ي��ان��ك��ون�يري» ال
مي��ل��ك ف���ع�ل�اً ����س���وى الع���ب�ي�ن م���ن ال���ط���راز
الرفيع ،رغم وجود عدد كبري من الدوليني
يف �صفوفه مثل املدافعني جورجيو كييليني
ول����ي����ون����اردو ب��ون��وت�����ش��ي والع������ب ال��و���س��ط
ك�ل�اودي���و م��ارك��ي��زي��و ،وه��م��ا جن��م ال��و���س��ط
اندريا بريلو واحلار�س القائد جانلويجي
بوفون ،لكن بريلو يبلغ من العمر  33عاماً
وه��و مل ي��ق��دم ه��ذا امل��و���س��م نف�س امل�ستوى
الذي ظهر عليه املو�سم املا�ضي �أو يف ك�أ�س
�أوروب���ا  2012حني ت�ألق وق��اد �إيطاليا �إىل
النهائي.
وعلى جوفنتو�س �أن يبحث ع��ن العب
ب�إمكانه تدريجياً �أن ي�ستلم مهام بريلو يف
و�سط امللعب ،لكي يتجنب �صدمة الفراغ
التي اختربها بعد اعتزال العبني من طراز
«الدينامو» الت�شيكي بافل ندفيد.
ك��م��ا ع��ل��ى جوفنتو�س �أن ي��ع��زز مقاعد
االح����ت����ي����اط ال����ت����ي ت��ف��ت��ق��د �إىل ال�ل�اع���ب
ال��ب��دي��ل ال����ذي ب���إم��ك��ان��ه �أن ي��ق��ل��ب نتيجة
امل��ب��اراة �أو �أن ي�سدد ال��ف��راغ يف ح��ال �إ�صابة
�أح���د ث�لاث��ي ال��دف��اع كييليني وبونوت�شي
وان����دري����ا ب���ارزاغ���ل���ي ،وذل�����ك لأن ال���ب���دالء
م��ث��ل الأوروغ������وي������اين م���ارت���ن ك��ا���س�يري�����س
وف��ي��دي��ري��ك��و ب��ي��ل��وزو �أو ���س��ي��م��وين ب��ادوي��ن
ال���ذي ع��ا���ش ك��اب��و���س��اً �أم���ام ب��اي��رن ميونيخ،
لي�سوا بامل�ستوى املطلوب.
وم��ن �أج���ل �إل��ق��اء ال�ضوء ب�شكل �أف�ضل
على ال��ف��ارق ب�ين جوفنتو�س وف��ري��ق مثل
بايرن ميونيخ ،ف��الأخ�ير خا�ض مواجهته
مع الفريق الإي��ط��ايل ب�إبقاء العبني كبار
مثل م��اري��و غوميز �أو ال��ب�يرويف ك�لاودي��و
ب���ي���ت���زارو ع��ل��ى م��ق��اع��د االح���ت���ي���اط ،وه���ذه
«رفاهية» ال ميلكها «بيانكونريي» ،وي�أمل
�أن يختربها يف امل�ستقبل القريب من �أجل
�إع���ادة االع��ت��ب��ار لنف�سه وللكرة الإيطالية
ب�شكل عام على ال�ساحة القارية.
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إجراء تأديبي بحق موظف عمل  20دقيقة إضافية
ا���س�� ُت��دع��ي �أح���د موظفي جمموعة «�آب����ل» يف ب��اري�����س �إىل مقابلة
متهيدية لإج��راء ت�أديبي قد ي�صل �إىل �إقالته من من�صبه لأنه عمل

امرأة ّ
ثرية تسرق مجوهرات
من  5محال شهيرة

طفل في الخامسة من عمره
يطلب اللجوء السياسي

�ضبطت �شرطة دبي زائرة من جن�سية دولة خليجية ،يتوىل زوجها
وظيفة مرموقة يف م�ؤ�س�سة مالية ،ارتكبت خم�س جرائم �سرقة من
متاجر جم��وه��رات م��ع��روف��ة وف��ق م��دي��ر الإدارة ال��ع��ام��ة للتحريات
واملباحث اجلنائية ،الذي �أ�شار �إىل �أن دوافع مر�ضية وراء ارتكاب املر�أة
الرثية هذه اجلرائم.
زوج املر�أة تعرّ�ض ل�صدمة بالغة حني فوجئ بال�شرطة تقتاد زوجته
�إىل مقر �إقامته يف �أح��د الفنادق ،وع�ثرت على قطع من املجوهرات
امل�سروقة تزيد قيمتها على� 200ألف درهم ،وحتال �إىل النيابة العامة
ال�ستكمال التحقيقات معها.
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

ملدة  20دقيقة �إ�ضافية ،ح�سب ما ك�شف املوظف املعني الذي كان �أحد
قادة حركة الإ�ضراب التي أ�ُطلقت تزامناً مع طرح هاتف «�آي فون »5
يف الأ�سواق.
و�شرح توما�س بورداج ،الذي يعمل يف �أحد متاجر «�آبل»� ،أنه تلقى
ا�ستدعاء مل يذكر فيه �سبب املقابلة ،وخالل تلك املقابلة التي «�سادتها
�أجواء متوترة» ،على حد قوله ،المه املديرون على مغادرة املتجر بعد
 20دقيقة من انتهاء دوام عمله ،من دون �أي مربر لهذا الت�أخر ،الذي
هو طبيعي يف نظر املوظف.
وع��زا توما�س ب��ورداج ،وهو ع�ضو يف االحت��اد النقابي الت�ضامني
(�إ����س �أو دي) ،ه��ذا اال�ستدعاء �إىل املالحقات الق�ضائية ال��ذي كان
االحتاد قد �أطلقها �ضد جمموعة «�آبل» و�أدت �إىل منع املجموعة من
ت�شغيل موظفيها بعد التا�سعة م�ساء يف �سبعة من متاجرها ،وذكر �أنه
كان �أحد قادة الإ�ضراب الذي �أطلق عند طرح هاتف «�آي فون  »5يف
الأ�سواق ،والذي ركزت عليه و�سائل الإعالم يف تلك الفرتة.

تلقت املحكمة الإداري����ة يف مدينة «دو���س��ل��دورف» غربي
�أملانيا طلب جلوء من طفل �صيني (� 5أعوام) يقيم مع والديه
و�شقيقه الأكرب يف �أملانيا ،وذلك وفقاً ملا �أعلنه حماميه.
و�أو���ض��ح حمامي ال�صغري �أن �سبب التقدم بطلب جلوء
يرجع �إىل التخوف من الو�ضع ال�سيئ ال��ذي �سيعاين منه
مت ترحيله �إىل بالده ،وذلك نتيجة �سيا�سة الطفل
الطفل لو ّ
الواحد التي تتبعها احلكومة ال�صينية ،والتي حترّم الطفل
الثاين من التمتع بالرعاية ال�صحية من الدولة« ،كما �أنه لن
يُ�سمح له بااللتحاق باملدر�سة �إال ل�سنوات قليلة».
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