ألمـــــــة واحـــــــدة

دفن مقاتلي «الشمال» في حمص وجوارها
مت دفنهم يف العديد من مناطق
عُلم �أن ع�شرات املقاتلني من �شمال لبنان ّ
القتال ال��دائ��ر يف حم�ص والق�صري ،والأري����اف التابعة لهما ،و�أف��ي��د �أن ع��دداً
حم���دوداً من العائالت مت �إعالمهم مبقتل ومكان دف��ن �أبنائهم ،فيما يحيط
الغمو�ض التام م�صري الكثريين ،يف وقت يُقفل امل�شايخ «ال�سلفيون» هواتفهم،
هرباً من غ�ضب الأهايل.
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االفتتاحية

في عيد المقاومة والتحرير

قوة من اجلي�ش
اللبناين يف
طرابل�س

■ بقلم الرئيس العماد إميل لحود

ت�ش ّكل ذكرى التحرير احلدث الأبرز ،لي�س يف تاريخنا الوطني
فح�سب ،بل يف جممل التاريخ العربي املعا�صر �أي�ض ًا ،ذلك لأن
الن�صر الذي حتقق على العدو «الإ�سرائيلي» يف � 25أيار ،2000
مل يكن له مثيل منذ اغت�صاب فل�سطني يف � 15أي��ار  ،1948لأن
جي�ش االحتالل «الإ�سرائيلي» مل ي�سبق �أن خرج من �أر�ض احتلها،
بال قيد �أو �شرط وتوقيع اتفاقيات تك ّر�س م�صالح الدولة العربية
ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية ،وتعك�س ميزان القوى الذي مييل دائم ًا
ل�صاحلها..
ً
ما ي��زال طر ّيا يف البال االجتياح «الإ�سرائيلي» للبنان عام
 ،1982وتوقيع اتفاق � 17أيار املذل الذي �أ�سقطه ال�شعب اللبناين.
وما يزال حا�ضر ًا يف الذاكرة القرار الأمم��ي رقم  425عام
ين�ص على ان�سحاب قوات االحتالل من �أر�ضنا،
 ،1978والذي ّ
لكنها مل تن�سحب ،بل زادت من وت�يرة عدوانيتها التي ت ّوجتها
باالجتياح الذي و�صل �إىل العا�صمة يف حزيران .1982
ن�س�أل يف املنا�سبة :ماذا حققت االتفاقيات التي و ّقعتها بع�ض
ال��دول العربية مع ال��دول��ة العربية من �سيادة وطنية وقومية،
ب��دء ًا من اتفاقية كامب دايفيد ،م��رور ًا ب��وادي عربة ،وانتهاء
ب�أو�سلو ،واالتفاقيات ال�سرية والعلنية مع بع�ض العوا�صم العربية،
التي �أوج��دت �أ�شكا ًال من العالقات الدبلوما�سية وال�سيا�سية
واالقت�صادية ،والتي هي يف حقيقتها تطبيع مع العدو واعرتاف به،
و�إنهاء املقاطعة ومده ب�أ�سباب القوة والعدوان؟
وح��ده��ا املقاومة يف لبنان التي امتلكت حريتها و�إرادت �ه��ا
وعزميتها و�إمي��ان�ه��ا ..تراكمت قوتها النوعية بالتفاف �شعبها
ج�سد ال��وح��دة والإرادة
حولها ،وق�ي��ام جي�شها الوطني ال��ذي ّ
الوطنيتي احلقيق ّي نْتي بحماية ظهرها من عبث العابثني ،وبذلك
نْ
ك��ان االنت�صار النوعي الكبري يف �أي��ار  ،2000وك��ان االنت�صار
العظيم يف حرب متوز .2006
قبل انبعاث فجر املقاومة يف لبنان ،كان العدو «الإ�سرائيلي»
منذ العام  1948يعربد ب�شكل دائم يف لبنان ،ومن يراجع يوميات
العدوان «الإ�سرائيلي» منذ ذاك التاريخ ،ال يحتاج �إىل كثري عناء
ليكت�شف ذل��ك ..لكن بعد �أن ق��رر مقاومو لبنان �أخ��ذ قرارهم
احلا�سم بتحرير �أر�ضهم ،حظيوا باحرتام �شعبهم واحت�ضانه لهم،
جت�سد بوحدة الدم يف كثري من
وبتقدير جي�شهم الوطني ،والذي ّ
الوقائع واملواقع ،وبدعم غري حمدود من �سورية العروبة� ،صارت
املقاومة حركة حترير وطني حقيقية� ،سيبقى لبنان بحاجة دائمة
وم�ستمرة �إليها ،ما دام هذا العدو قائم ًا ،وما دام هذا اخللل يف
التوازن الدويل ل�صاحله.
يف عيد املقاومة والتحرير ،وكما كنت دائم ًا م�ؤمن ًا بحتمية
أوج��ه من القلب حتية تقدير و�إج�ل�ال لت�ضحياتها
االنت�صارّ � ،
وجهادها و�شهدائها وجرحاها ،ول�س ّيدها �أي�ض ًا ،كما �أوجه حتية
حب واحرتام وتقدير �إىل رفاق ال�سالح يف جي�شنا الوطني ،وقبل
كل �شيء �إىل �شعبنا الذي احت�ضن املقاومني امليامني ،واجلي�ش
البا�سل..
وكل عام واجلميع بخري
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

ألن الحريرية السياسية تقوم على قاعدة «أنا أو ال أحد»

«حفالت الجنون» متواصلة ..وقد تنتقل إلى أكثر من موقع
�إن��ه اجل�ن��ون ..ه��ذه هي اخلال�صة التي يخرج
ب�ه��ا ك��ل ال �ع �ق�لاء ال��ذي��ن ي�ت��اب�ع��ون ال �ت �ط��ورات يف
البالد ،وتذهب �شخ�صية بريوتية مل ي�سجَّ ل لها
موقف �ضد «تيار امل�ستقبل» منذ انبعاث احلريرية
ال���س�ي��ا��س�ي��ة� ،إىل ح��د االع�ت��راف ب�ت��دم�ير احل�ي��اة
ال�سيا�سية ،و�إلغاء الآخر على قاعدة «�أنا �أو ال �أحد».
ه�ك��ذا م��ا حتملت احل��ري��ري��ة ال�سيا�سية ع��ودة
الربوفي�سور �سليم احل�ص �إىل رئا�سة احلكومة
ع��ام  ،1998ف�شنّت عليه �أو��س��ع حملة ،ومل ترتك
و��س�ي�ل��ة �إال وا��س�ت�غ�ل�ت�ه��ا م��ن أ�ج ��ل حم��ارب �ت��ه؛ من
الإعالم� ،إىل ا�ستعمال املال احلرام ل�شراء النفو�س
وال�ضمائر� ،إىل املذهبية البغي�ضة التي و�صلت
�إىل حد الت�شكيك ب�إ�سالم الرجل النزيه واملتنور..
وال�ضمري.
أ�ي���ض�اً مل ت�ستطع ه��ذه احل��ري��ري��ة ال�سيا�سية
حت� ُّم��ل حليفها وجنيبها يف  ،2011حينما و�صل
�إىل ال�سراي احلكومي ،فكان يوم الغ�ضب امل�ش�ؤوم،
و«امل � � � ��ارد» ال � ��ذي خ ��رج م ��ن ق �م �ق �م��ه ،م ��ع أ�ن � ��ه يف
التجربة العملية قدّم هذا «النجيب» ما عجز عنه
خللَّ�ص.
احلريريون ا ُ
و�أخرياً ،بلغت النقمة امل�ستقبلية مداها ب�إ�شهار
العداء ملفتي اجلمهورية ،لأنه ممنوع على �أي فرد
يح�سبونه من طينتهم وبيئتهم �أن يكون له حد
�أدنى من اال�ستقاللية يف املوقف �أو ال��ر�أي ،فكانت
احلملة ال�شعواء على مقام الإفتاء ،الذي مل يتج ّر أ�
عليه حتى اال�ستعمار الفرن�سي ،وما هم يف الأمر
�شيء م��ا دام��ت حرمة امل��وت��ى يف مقربة ال�سنطية
قد جرفتها ج��راف��ات «�سوليدير» ،رمب��ا لأن فيها

�سبعة مفتني م��ن ب�ي�روت مدفونني فيها ،ورمب��ا
لأن �أهل بريوت قد جعلوا �شواهد على قبور �أهلهم
و أ�ج��داده��م ،ولأن احلريرية ال�سيا�سية نبعت من
ال�صحراء «الوهابية» ،فهي بعرفهم ال ت�ستحق �إال
جرافات «�سوليدير».
إ�ن ��ه اجل �ن��ون ..ح�سب ال�شخ�صية البريوتية
املرموقة التي ت�ؤكد هنا �أنه حتى متام �سالم ع�ضو
كتلة «لبنان �أوالً» مل يعد ير�ضيها ،فتلفت �إىل �أن
املعلومات املتوافرة لديه ت�شري �إىل �أن املحركات
احل��ري��ري��ة ب ��د�أت تعمل لدفعه �إىل االع �ت��ذار عن
املهمة ،خ�صو�صاً �أن ال��ري��اح تتجه نحو التمديد
للمجل�س النيابي بني ثمانية �أ�شهر و�سنتني ،وال
بد من �سعد ،و�إن طال �سفر ،لأن قاعدتهم الثابتة
هي�« :أنا �أو ال �أحد» ،لكن يبدو هنا �أنهم �سي�صابون
بخيبة �أمل كبرية على قاعدة التطورات امليدانية
يف �سورية ،والتي يح�سمها اجلي�ش ال�سوري يف �أكرث
من ميدان ،ولي�س يف حمافظة حم�ص والق�صري
فقط ،وال�ت��ي ح��اول وي�ح��اول «ت�ي��ار امل�ستقبل» مع
جبهة حلفائه املحليني والإقليميني �أن ي�صوّروها
�أنها حرب لبنانية  -لبنانية على �أر���ض الق�صري،
ول�ه��ذا �أ�شعلوها يف طرابل�س ،فكانت اال�شتباكات
التي فاقت �ضراوتها كل املعارك ال�سابقة ،و�شارك
م��ا ُي���س�م��ى «اجل�ي����ش ال �� �س��وري ح ��ر» وم�ت�ط��رف��ون
ت�ك�ف�يري��ون ف�ي�ه��ا ،وا��س�ت�ه��دف��ت ف�ي�م��ا ا��س�ت�ه��دف��ت
اجلي�ش اللبناين.
ولأن جبهة واح ��دة ال ت�ك�ف��ي ،ال ب��د للجنون
�أن ي�ن�ت�ق��ل �إىل م �ك��ان آ�خ � ��ر ،ف �ك��ان��ت � �ص �ي��دا ،من
خ �ل��ال امل � �ع� ��ارك ال� �ت ��ي اف � ُت �ع �ل��ت يف خم �ي��م ع�ين

احللوة بني «فتح» من جهة ،وبقايا «جند ال�شام»
و«ف�ت��ح الإ� �س�لام» م��ن جهة �أخ��رى .ولأن العقالء
الفل�سطينيني ا�ستطاعوا �أن ي�ضبطوها ب�سرعة
قبل �أن تتطور ا ألم��ور �إىل ا أل��س��و�أ ،كان ال بد من
ج�ن��ون يف م�ك��ان �آخ ��ر ،ولأن �ساحة �أُخ ��رى يجري
ال�ت�ح���ض�ير ل �ه��ا ،ق��د ت �ك��ون يف ال �ب �ق��اع ،ال ب��د من
مناو�شات م�ستمرة على ال�ساحة ال�صيداوية ،ولأن
�أ��س�ير عا�صمة اجل�ن��وب غ��ارق يف همومه وقتاله
يف الق�صري ،بُعثت �أزمة دار الفتوى يف �صيدا على
قاعدة من هو املفتي ال�شرعي للمدينة ،وللم�س�ألة
على ما يبدو ملحق يجري الإعداد له.
وباملنا�سبة ،رمبا كان �ضرورياً التذكري هنا على
قاعدة «ذكّر �إن نفعت الذكرى» ،ف�إن املفتي �سو�سان
عيّنه قرار �صادر عن مفتي اجلمهورية ،فكيف كان
هذا القرار مقبو ًال فيما م�ضى ،و�أ�صبح الآن غري
مقبول..؟!
على ك��ل ،ب�ين متابعة ال�سيا�سيني اللبنانيني
للتطورات ال�سورية ،وح��رك��ة م��ورا كونيللي على
امل �� �س ��ؤول�ي�ن ل�ت�ب�ل�ي��غ الأوام � � ��ر ا ألم�ي�رك �ي ��ة ،وب�ين
الأو� �ض��اع الأم�ن�ي��ة امل�ستجدة يف ط��راب�ل����س ،ورمب��ا
�ست�صل �شظاياها �إىل �أكرث من منطقة ،ثمة �س�ؤال:
ماذا عن م�صري االنتخابات النيابية ،التي ترتك
�سيا�سيي البلد تائهني يف البحث عن خيار �أف�ضل،
ع�ل��ى م���س�ت��وى ال �ق��ان��ون ال ��ذي ي �ب��دو �أن الطبقة
ال�سيا�سية عاجزة عن �إنتاجه ،فال يبقى �أمامهم
�سوى التمديد ..وقانون ال�ستني؟

�أحمد �شحادة

همسات
استهداف
الجيش

ت��راق��ب �أج �ه ��زة �أم�ن�ي��ة
وا�� �س� �ت� �خ� �ب ��اري ��ة ب�ق�ل��ق
ب��ال��غ ق �ي��ام امل�ج�م��وع��ات
امل �� �س �ل �ح��ة «ال��وه��اب �ي��ة»
يف ال�شمال با�ستهداف
اجل � �ي � ��� ��ش ال� �ل� �ب� �ن ��اين،
وت��أك��دت �أن معلوماتها
ال �� �س��اب �ق��ة ح� ��ول ق ��رار
هذه املجموعات ب�ضرب
اجل �ي ����ش يف �أك �ث��ر م��ن
مكان كان دقيقاً.

تحذير أمني

�أكّدت معلومات �أمنية متقاطعة ر�صد جماعات �أ�صولية متطرفة ل�شخ�صيات من قوى � 8آذار ،خ�صو�صاً
يف املناطق التي يكرث فيها وجود تلك اجلماعات ،وقد حذّرت القوى الأمنية بع�ض تلك ال�شخ�صيات،
وطلبت منها �أخذ احليطة واحلذر.

بانتظار الوقائع الخارجية

قال مرجع �سيا�سي �إن رئي�س جمل�س النواب نبيه بري يدير لعبة الوقت برباعة ،بانتظار وقائع �سيا�سية خارجية،
الخرتاق اجلدار امل�سدود ،و�إن خطته قد ت�ؤتي ثمارها يف وقت قريب ،بهدف �إنقاذ الو�ضع ال�سيا�سي من امل�أزق احلايل.

تشكيلة الحكومة جاهزة

ذكرت بع�ض امل�صادر �أن الرئي�س املكلف متام �سالم ي�ضع يف درج مكتبه ت�شكيلة حكومية م�ؤلفة من
�أربعة وع�شرين وزي��راً ،وفق توزيع «ثالث ثمانات»� ،أي تبعاً لل�صيغة القدمية ،بينهم �أ�سماء ثالث
ن�سوة� ،إحداهن املحامية روال عبد ال�ساتر.

( العدد  )264اجلمعة � 24 -أيار 2013 -
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موضوع الغالف

يـقــــال

تأجيل االنتخابات النيابية بات أمرًا واقعًا

«مماحكات» داخلية

«القصير» أسقطت أوهام استباحة لبنان
�أ�سقط حت��ري��ر مدينة الق�صري ال���س��وري��ة ،املحاذية
للحدود اللبنانية يف البقاع ال�شمايل ،من �أيدي املجموعات
امل�سلحة ،خطة تق�سيم �سورية وقطع مفا�صل توا�صلها
كدولة وم�ؤ�س�سات ،و�أ�سقط معه الأوه��ام املتورمة التي
تراود �أطرافاً �سيا�سية لبنانية ،التزم البع�ض منها عدم
العودة �إىل لبنان �إال عرب مطار دم�شق ،وراه��ن البع�ض
الآخر على «انت�صارات» كان يتوقعها لتحمله نتائجها �إىل
ق�صر بعبدا.
مل يتعلم ه ��ؤالء م��ن جت��ارب �أع ��وام 1984 - 1982؛
ع �ن��دم��ا راه� ��ن غ�يره��م ع �ل��ى االج �ت �ي��اح «الإ� �س��رائ �ي �ل��ي»
للبنان ،لتحمله دبابات العدو �إىل كر�سي بعبدا ،فكان له
املقاومون والوطنيون اللبنانيون باملر�صاد ،مدعومني
بالقرارات اجلريئة التي اتخذها الرئي�س الراحل حافظ
الأ� �س��د ب��إ��س�ق��اط ات�ف��اق ال�ع��ار امل �ع��روف ب��ات�ف��اق � 17أي��ار،
وبدعم كل لبناين ي�سعى لإ�سقاط ذلك االتفاق ،الذي كان
ي�شكل �أر�ضية لتحالف لبناين �« -إ�سرائيلي» يف املنطقة.
اليوم ،يكرر الزمان نف�سه؛ الأوهام نف�سها و�إن تغيرّ
�أ�شخا�صها ،والرجال ال�صامدون العازمون على �إ�سقاطها
ه��م �أنف�سهم ،و�إن غ��اب��ت بع�ض ال��راي��ات ،ويف احلالتني
احلليف الرو�سي وال�صيني على موقفهما يف دعم قوى
التحرر من الهيمنة الإمربيالية واال�ستعمارية ..بالأم�س

ك��ان ان��دروب��وف يقف �إىل جانب الأ��س��د املقاتل بجي�شه
على ت�لال ج�ب��ال ل�ب�ن��ان ،ي�سقط ال�ط��ائ��رات ا ألم�يرك�ي��ة
ال��واح��دة تلو الأخ��رى ،ويت�صدى للبوارج املعادية التي
غطّ ت ال�شواطئ اللبنانية ،ويدمر حلفا�ؤه مقرات القوات
املتعددة اجلن�سيات الأمريكية والفرن�سية ،واليوم يقف
بوتني �إىل جانب الأ�سد ،ومعهما �إيران الإ�سالم ،يت�صدون
للحرب الكونية التي ت�ستهدف �سورية ،ومن خاللها كل
العرب وامل�سلمني.
مل يتنبه املراهنون يف لبنان �إىل �أن رهاناتهم على
احل��رب �ضد ��س��وري��ة ،وم�شاركتهم فيها بكل الو�سائل،
�ستجعلهم جزءاً �أ�سا�سياً من حتالف املهزومني فيها ،كما
مل يتنبهوا �إىل عقم م�شروعهم بت�شكيل حكومة عرجاء،
�إث ��ر ا��س�ت�ق��ال��ة ح�ك��وم��ة ال��رئ�ي����س جن�ي��ب م�ي�ق��ات��ي ،تتيح
لهم ا�ستباحة لبنان على طريقة م��ا فعلوه ع��ام ،2005
خ�صو�صاً �أن ال�شروط التي حملها النائب مت��ام �سالم
إ�ث��ر تكليفه ،بيّنت العقلية اال�ستئثارية والإلغائية التي
ا�شترُ طت عليه يف هذا التكليف ،الذي قام يف الأ�سا�س على
توهُّ م �أن احتالل دم�شق �سيتم من قبل الع�صابات امل�سلحة
القادمة �شراذمها من كل �أ�صقاع الكون ،واملدعومة من
كل من ين�ضوي حتت خيارات الهيمنة الأمريكية ،فكان
�أن �أوغلوا يف هذه الرهانات ،و�صو ًال �إىل حماولة فر�ض

دبابتان �سوريتان يف ريف الق�صري قرب احلدود اللبنانية  -ال�سورية

المشنوق أم سالم؟

�س ّربت هيئة قيادية يف «تيار امل�ستقبل»� ،أن ال�سعودية
قد تلج أ� �إىل تبديل الرئي�س املكلف ت�شكيل احلكومة
متام �سالم بالنائب نهاد امل�شنوق ،لأن الثاين « أ�ج��ر�أ»
من الأول يف طرح املوقف املطلوب ،وقال «امل�ستقبلي»
ال��ذي ته ّمه م�شاهد عنرتية ب�ين االث �ن�ين� ،إن كامت
الأنفا�س ال�سعودي �أفرج عن مفتاح «فم» امل�شنوق.

ّ
المحبة من الله

بعد �أن ا�ستفحل اخل�لاف بني النائب ال�سابق �سليم
دياب و«تيار امل�ستقبل» ،لوحظت مالزمة دياب يف هذه
الأيام للرئي�س املك َّلف متام �سالم ،بالرغم من العداوة
الطويلة بني دياب و�سالم ،ب�سبب التناف�س على ب�سط

(�أ.ف.ب).

ال�سيطرة وال�ن�ف��وذ ع�ل��ى جمعية امل�ق��ا��ص��د اخل�يري��ة
الإ�سالمية يف لبنان �سابقاً ،ما جعل بع�ض البيارتة
ي�ستغربون حر�ص دياب على ح�ضور معظم اللقاءات
مع العائالت البريوتية.

زمن الضيق

الحظ بع�ض املتابعيني �أن «تيار امل�ستقبل» يحاول ح ّل
م�شاكله املادية من خ�لال الإي�ع��از لبع�ض منا�صريه
بالتوجه �إىل «م�ؤ�س�سة املخزومي» ،واالن�ضمام �إليها
ّ
لال�ستفادة م��ال�ي�اً ،ريثما يحني وق��ت االن�ت�خ��اب��ات..
«و�ساعتها لكل حادث حديث».

انخفاض سعر السالح

الحظ بع�ض ال ُتجار انخفا�ض �أ�سعار ال�سالح يف �شمال
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ق��وان�ي�ن ان�ت�خ��اب�ي��ة م�ف��َّ��ص�ل��ة ع�ل��ى م�ق��ا��س��ات�ه��م ،و إ�ج� ��راء
انتخابات يف الأوقات التي تنا�سبهم ،خ�صو�صاً �أن الرئي�س
الأم�يرك��ي �أوب��ام��ا و�سفريته يف لبنان ما برحا يت�صالن
«ب��أ��ص��دق��ائ�ه��م» يف ب�ي�روت ،آ�م��ري��ن ب � إ�ج��راء االنتخابات
النيابية يف موعدها ،وبت�شكيل حكومة يف أ�ق��رب وق��ت،
وك�أنهم يف �سباق مع الوقت ،فهم يريدون �سرقة الزمن
قبل �أن تظهر �أكرث هزمية امل�شروع الأمريكي يف �سورية،
وقبل �أن ي�أت وقت تقدمي التنازالت من قبَلهم.
كذلك توهَّم البع�ض �أن هزمية �سورية ،امل�ستحيلة،
�ستغيرّ ال�ت��وازن��ات اللبنانية ،مب��ا يتيح ل��ه دخ��ول ق�صر
ب�ع�ب��دا م�ن�ت���ص��راً يف ال �ع��ام  ،2014ف�خ��ان ت�ع�ه��دات��ه �أم��ام
مراجعه الدينية و�أنداده يف طائفته ،ظناً منه �أن ح�صول
قوى � 14آذار على �أكرثية ب�سيطة من النواب يف املجل�س
املقبل� ،ستتيح له حتقيق �أحالمه ،لكن ه�ؤالء املراهنني،
كعادتهم ،ال يتقنون القراءة ال�صحيحة ،ف�إ�سقاط اتفاق
� 17أيار كان عنوان انطالق مقاومة مرّغت �أنف العدو
«الإ�سرائيلي» يف الوحل ،وما تزال له باملر�صاد ،وانت�صار
حم��ور امل�ق��اوم��ة ال�ي��وم �سيُطلق �آل�ي��ة ج��دي��دة للمقاومة
ال�شاملة يف عموم املنطقة ،لن يكون فيها مكان ملتلقّي
�أوام��ر وا�شنطن ،مبن فيهم العاملون على اعتبار لبنان
ورقة بيد �أمريكا.
ه��ذا يف ال�سيا�سة� ،أم��ا تقنياً ،ف��إن �إج��راء االنتخابات
النيابية يف لبنان ب��ات غ�ير ممكن ،لأن ال��وق��ت مل يعد
ي���س�م��ح ب ��إجن ��از م��ا حت �ت��اج �إل �ي��ه ه ��ذه االن �ت �خ��اب��ات من
ا�ستعدادات ميدانية ومالية ،وحتى قانونية ،مثل �إلغاء
ب�ن��د م���ش��ارك��ة امل�غ�ترب�ين ف�ي�ه��ا ،ح�ت��ى الأ� �س��ات��ذة ال��ذي��ن
ت�ستعني بهم وزارة الداخلية لإدارة العملية االنتخابية
داخل �أقالم االقرتاع وعلى ال�صناديق ي�ستعدّون ملواجهة
هذا التكليف ب�إعالن الإ�ضراب ،لأن احلكومة مل ت�صدُق
يف تلبية مطالبهم ،مثلما جعلتهم يعانون ط��وال �أ�شهر
إ�ث��ر االن�ت�خ��اب��ات امل��ا��ض�ي��ة ،وه��م ي�سعون للح�صول على
حقوقهم يف ب��دالت امل�شاركة يف �إدارة االن�ت�خ��اب��ات ،هذا
من جهة ،كما �أن الأو��ض��اع الأمنية ال�سائدة �شما ًال لن
ت�سمح ب��إج��راء مثل ه��ذه االنتخابات ،من دون �أن نغفل
عامل وجود النازحني ال�سوريني الكثيف ،وت�أثريه �أمنياً
واجتماعياً.
ل ��ذا ،ي ��أت��ي ا��س�ت�ب�ع��اد إ�ج� ��راء االن�ت�خ��اب��ات و�أرج�ح�ي��ة
التمديد للمجل�س النيابي ليُ�سقطا الفكرة التي حملها
الرئي�س املكلف متام �سالم ،من �أن حكومته املزمعة هي
حكومة �إ�شراف على االنتخابات فقط.
هي رياح �أرادها الأمريكيون عا�صفة بكل من يرف�ض
اخل�ضوع �أمامهم ،لكن ال�سحر انقلب على ال�ساحر ،حيث
�ستبقى الأوهام �أوهاماً.

عدنان ال�ساحلي

ل�ب�ن��ان ،ب�ع��د �أن ق��ام��ت ج�م��اع��ات «�أ� �ص��ول �ي��ة» ب�سحب
�أ�سلحتها م��ن امل�ن��اط��ق ال�ت��ي �سيطر عليها اجلي�ش
العربي ال�سوري يف �سورية ،ما جعل البع�ض يتخ ّوف
من �أن يكون الهدف �إغراق ال�شمال اللبناين بال�سالح
حت�ضرياً لفتنة ما.

جميعًا..
تحسبهـم ّ
وقـلـوبهـم شتى

مل تنجح حماوالت �إ�صالح العالقة بني مكونات
كتلة «امل�ستقبل» النيابية ،خ�صو�صاً يف عكار ،حيث
ب��دا كل منهم يف وا ٍد خ�لال منا�سبة اجتماعية،
م��ا دف��ع �أح ��د احل��ا��ض��ري��ن ل�ل�ق��ول ت�ه�ك�م�اً�« :إذا
ال�شباب م�ش طايقني بع�ضهن ،كيف بدها النا�س
تطيقن».

يقوم العميد حممود اجلمل؛ امل�س�ؤول ال�سابق
يف «امل���س�ت�ق�ب��ل» يف ب�ي��روت ،ب��ال�ت�ح��ري����ض على
امل �� �س ��ؤول احل ��ايل ل �ـ«ال �ت �ي��ار»؛ ب���ش�ير ع�ي�ت��اين،
وتنظيم اجتماعات م��ن دون علم الأخ�ي�ر ،يف
حماولة للتع ّدي على �صالحيات عيتاين ،الذي
تذ ّمر قادته من كرثة �شكاويه منذ تعيينه بدل
اجلمل.

ُّ
رد المعروف

ت �ق��وم ��ش��رك��ة «اجل �ه��اد» ل�ل�ت�ج��ارة وال�ت�ع�ه��دات،
ل�صاحبها جهاد العرب ،املق َّرب من رئي�س «تيار
امل�ستقبل» ،وللمرة ال�سابعة ،بدفع م�ستحقات
وروات� ��ب م��وظ�ف��ي م� ؤ���س���س��ات ت��اب�ع��ة ل�ـ«ال�ت�ي��ار»
و��س�ع��د احل��ري��ري م�ب��ا��ش��رة ،ع�ل�م�اً �أن ال�شركة
املذكورة هي الوحيدة التي ّ
مت تلزميها م�شاريع
«جم �ل ����س ا إلمن � ��اء والإع � �م� ��ار» �إب � ��ان ح�ك��وم��ات
احلريري االبن وف�ؤاد ال�سنيورة.

أسباب غامضة

م��ا ت��زال ال��زي��ارة ال�ت��ي ق��ام بها وزي��ر ال���ش��ؤون
االجتماعية يف حكومة ت�صريف الأعمال وائل
أ�ب��و ف��اع��ور ل�ل��أردن ،حم��ل متابعة ل��دى دوائ��ر
خمت�صة ،بعد ورود معلومات ت�ستحق التوقف
وال �ت��دق �ي��ق ،وت �ن��اق ����ض الأج � � ��واء امل �ع �لَ �ن��ة عن
الأ�سباب املر َّوجة ر�سمياً لتلك الزيارة.

ّ
كبارة ..والمرفأ

ا�شتكى بع�ض امل�س�ؤولني يف مرف�أ طرابل�س من
هيمنة ال�ن��ائ��ب حم�م��د ك �ب��ارة وج�م��اع�ت��ه على
املرف�أ ،ومن عمليات �إدخ��ال و�إخ��راج أ�م��ور عدة
من دون ح�سيب �أو رقيب.

مال قطري في المخيمات

أ�ك � ��دت �أو�� �س ��اط م�ت��اب�ع��ة مل �ج��ري��ات الأم� � ��ور يف
املخيمات الفل�سطينية� ،أن دول��ة قطر تعمل
بقوة للإم�ساك مبلف املخيمات يف لبنان ،عرب
قوى وحركات تكفريية ،و�أنها حققت تقدماً يف
هذا املجال ،حيث املال هو ال�سالح الأفعل.

قرار التصفية

اتخذت جماعات متط ّرفة يف خميم عني احللوة
بجنوب لبنان ق��راراً بت�صفية العميد حممود
عبد احلميد عي�سى ،امللقَّب بـ«اللينو»؛ امل�س�ؤول
ع��ن الكفاح امل�سلح �سابقاً ،وال ��ذي ُي�ع��رف عنه
عدا�ؤه مل�سلك ونهج اجلماعات الأ�صولية.

إشارة جديدة

ت��و ّق��ف امل��راق �ب��ون ع�ن��د ك�ل�ام وزي ��ر اخل��ارج�ي��ة
الأم�يرك��ي ج��ون ك�يري على هام�ش م�ؤمتر يف
ا�ستوكهومل ،من �أنه «�إذا رف�ض (الرئي�س) ب�شار
الأ�سد امل�شاركة يف امل�ؤمتر الدويل ،فمن الوا�ضح
�أن املعار�ضة �ستحظى بدعم �إ�ضايف ،ومع الأ�سف
لن يتوقف العنف» ..ور�أوا فيه إ���ش��ارة جديدة
�إىل االن�ق�لاب يف امل��وق��ف الأم�يرك��ي ،فبعد �أن
كانت وا�شنطن ترف�ض م�شاركة الرئي�س الأ�سد
يف �أي ح��وار ،باتت اليوم ت�ص ّر على م�شاركته،
ال ب��ل ترهن عقد امل��ؤمت��ر ووق��ف العنف بهذه
امل�شاركة.
اجل��دي��ر ذك� ��ره �أن ك�ي�ري ك���ش��ف �أي �� �ض �اً �أم ��ام
ال�صحافيني يف ال�سويد عن �أن بحوزة نظريه
ال��رو� �س��ي � �س�يرغ��ي الف � ��روف الئ �ح��ة ق��دم�ت�ه��ا
دم���ش��ق ت���ض��م « أ�� �س �م��اء �أ��ش�خ��ا���ص ق��د ميكنهم
التفاو�ض» با�سم الرئي�س ال�سوري خالل هذا
امل�ؤمتر املحتمل لل�سالم يف �سورية.
وتوقع ك�يري عقد امل��ؤمت��ر املقرتح لل�سالم يف
�سورية يف �أوائل حزيران ،م�شرياً �إىل �إجناز ق ْد ٍر
كبري بالفعل من العمل جتاه �إجراء املفاو�ضات.
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أحداث األسبوع
معارك القصير ٌ
دفاع
عن ُّ
«السنة» ..والوطن
بعد تطهري ريف الق�صري من امل�سلحني،
و«ح�شرهم» يف م�ساحة جغرافية حم�دَّدة،
ات �خ��ذت ق �ي��ادة ال�ع�م�ل�ي��ات امل���ش�ترك��ة بني
اجلي�ش ال�سوري وحزب اهلل قرار ًا ب�ضرورة
متابعة القتال و«تطهري» منطقة الق�صري
ب�أكملها من امل�سلحني الذين عاثوا ف�ساد ًا
وتخريب ًا يف البالد ،وفتك ًا وقت ًال بالعباد.
ا�ستنكر ال �ك �ث�يرون ت��دخُّ ��ل ح��زب اهلل
بهذه ال�صورة املبا�شرة يف القتال الدائر يف
�سورية عموماً ،ويف الق�صري حتديداً ،لكن
نظرة �سريعة �إىل �أهمية م�شاركة «احلزب»
يف معارك الق�صري ،ت�ساعد يف فهم �أ�سباب
نواح امل�سلحني متعدّدي اجلن�سيات من جهة،
والدول العربية والغربية من جهة �أخرى.
�أوالً :يف حقيقة الأمر ،يقاتل حزب اهلل
دفاع ًا عن �أهل ال�سُّ نة ونيابة عنهم يف املقام
الأول ،فلو �أن املجموعات التكفريية امل�سلحة
بلغت �أهدافها وك��ان لها ما تريد ،لوجّ هت
�سالحها �إىل «مُعتديل ال�سُّ نة» �أوالً ،و�أبلغ
مثال على ذلك عمليات القتل والإعدام بحق
خمالفيهم من «�أهل ال�سنة واجلماعة» قبل
غريهم ،وه��ذا يُنع�ش �آم��ال العدو بافتعال
حروب يف املنطقة ،تقاتل فيها املجموعات
التكفريية بد ًال عنه.
ثانياً :م�شاركة حزب اهلل يف املعارك هي
حماية للبنان من حرب «�إ�سرائيلية» منتظَ رة
على لبنان ،فالعدو يتحينّ الفر�صة ،ويعترب
�أن احلرب الدائرة يف �سورية اختبار لقوة
الردع لدى حزب اهلل و�سورية ،فاالنت�صار
على املجموعات امل�سلحة يف �سورية يبدّد
�آمال العدو «الإ�سرائيلي» باالنق�ضا�ض على
لبنان ومقاومته.
ثالثاً :كما �أن حرب متوز عام  2006كانت
�ضرورية بعد مرور � 6سنوات على التحرير،
ك��ون�ه��ا ك��ان��ت مب�ن��زل��ة ت��دري��ب واك�ت���س��اب
خربات ومهارات قتالية جديدة للمقاومني،
ك��ذل��ك ف� ��إن م���ش��ارك��ة احل ��زب يف احل��رب
ال��دائ��رة يف �سورية �ضرورية بعد م��رور 7
�سنوات على انت�صار متوز ،لناحية اجلهوزية
واال�ستعداد للقاء العدو يف معركة حمتملَة،
خ�صو�ص ًا �أن مقاتلي «احلزب» يحظون �أي�ض ًا
ب�آليات ع�سكرية و�أجهزة لوج�ستية للعدو،
ت�ستعملها املجموعات امل�سلحة ،الأمر الذي
�أكدته �صحيفة «ه�آرت�س».
راب��ع��اً :ت��دخُّ ��ل ح��زب اهلل يف م�ع��ارك
الق�صري حت��دي��داً ،ميكن و�صفه باملحاولة
املتوا�ضعة ملنع خمطط التق�سيم املر�سوم
للمنطقة ،حيث يجهد امل�سلحون منذ البداية
لت�أمني الطريق املمتد من طرابل�س حتى
حم�ص؛ ح�سب املخطط.
خام�ساً :مع اقرتاب موعد انعقاد م�ؤمتر
«جنيف  ،»2تبدو معركة الق�صري الأك�ثر
��ض��راوة بني غريها من امل�ع��ارك ،وحتقيق
ن�صر كا�سح فيها ي�ساعد حم��ور املقاومة
والداعم له يف فر�ض ال�شروط التي يريدها،
ال �سيما مع �إدراك جميع الأطراف املتنازعة
حلكَم يف هذه الفرتة هو امليدان دون
�أن ا َ
غريه.

عبد اهلل جربي

بعد اإلنجازات الميدانية للجيش السوري

عرب وغرب يتوافدون إلى موسكو لمعرفة المصير

حم� � َرج ��ون وم ��ر َب �ك ��ون الأع� � ��راب،
حتديداً اخلليجيون منهم ،والأت��راك
والأوروب �ي��ون من التطورات ال�سورية
ال �ت��ي حت � ّق��ق ف�ي�ه��ا ال ��دول ��ة ال��وط�ن�ي��ة
ال�سورية انت�صارات ا�سرتاتيجية هامة،
و�أك�ث�ر م��ن ي�ب��دو م��رت��اح�اً يف اجلبهة
ال�ع��امل�ي��ة م��ن ال�ت�ط��ورات امل�ي��دان�ي��ة هي
رو��س�ي��ا ،بعد �أن �أي�ق��ن ك��ل حلف �أع��داء
�سورية �أن فالدميري بوتني �أكرث و�أ�شد
�صالبة بتحالفه مع دم�شق مما كانوا
ي �ت��وق �ع��ون ،ول �ه��ذا ب ��د�أ دب�ل��وم��ا��س�ي��ون
وم��وف��دون وخم��اب��رات�ي��ون م��ن ال��دول
ال� �ع ��رب� �ي ��ة ،خ �� �ص ��و� �ص �اً اخل �ل �ي �ج �ي��ة،
ي �ت��واف��دون ب �ع �ي��داً ع��ن �أي � �ض��وء �إىل
م��و��س�ك��و ،ل�ي�ع��رف��وا ع�ل��ى وج ��ه ال��دق��ة
م��اذا يحدث يف املنطقة ،وحتى ما هو
م�صريهم.
الأورب�ي��ون بدورهم �صار «حجّ هم»
�إىل الكرملني �شبه دائم ،فهم يرون �أن
الأمريكيني ال ي�صارحونهم بالوقائع،
وال بحقيقة الأو� �ض��اع ،ب��ل يجرّونهم
ك�أتباع ليدفعوا كامل الغُرم ،ليكت�شفوا
�أنهم �أمام �شخ�صية رو�سية نادرة ،فيها
ال�ك�ث�ير م��ن ان��دف��اع��ة ب�ط��ر���س الأك�ب�ر
و�أحالم كاترين الثانية ،و�صالبة يوري
�أندروبوف ..كما فيها الكثري من ايفان
الرهيب.
اخل�ل�ا� �ص��ة ال �ع��ام��ة ل �ك��ل ه ��ذا هو
�أن ��س�ي��د ال�ك��رم�ل�ين داه �ي��ة وحم � ّن��ك،
وحم��اوِر من ال�ط��راز الرفيع ،ويعرف
كل تفا�صيل اخلارطة العاملية جغرافياً
و�سيا�سياً وتاريخياً ..واقت�صادياً �أي�ضاً.
ك� ��ل ه � � � ��ؤالء امل ��وف ��دي ��ن وال ��ر� �س ��ل
واال��س�ت�خ�ب��ارات�ي�ين ك��ان��وا ق��د «ح��جّ ��وا»
م ��رات وم� ��رات �إىل وا��ش�ن�ط��ن ،لكنهم
مل ي�ف�ه�م��وا م� ��اذا ي��ري��د ��س�ي��د ال�ب�ي��ت
الأب�ي����ض امل�ه�م��وم ب ��أزم��ات��ه ال�سيا�سية
واالق �ت �� �ص��ادي��ة اخل��ان �ق��ة ..ب�ب���س��اط��ة،
اكت�شفوا �أن وا�شنطن عا�صمة ال�ضباب
ال�سيا�سي ،ولهذا كانت هرولتهم �إىل
ال�ك��رم�ل�ين ال ��ذي اكت�شفوا �أن ��ه يعرف
متاماً ما يريد ،من دون كثري �ضجيج،
ول�ه��ذا ك�ث�يرون ب ��د�أوا يتوجهون نحو
دم�شق ،و�آخر املعلومات تفيد �أن ثالث
دول �أوروبية هامة هي �أملانيا و�إيطاليا
وبلجيكا ب��د�أت ات�صاالتها مع عا�صمة
الأم��وي�ين ،وعلى الطريق دول �أخ��رى
ب��د�أت تبحث ع��ن ال�سبل املو�صلة �إىل
�أول عا�صمة يف التاريخ.
ح �ت��ى ال �ف��رن �� �س �ي�ين ب � ��د�أ ال �� �س ��ؤال
عندهم� :إىل �أين قادهم ه�ؤالء الر�ؤ�ساء
الهزيلون وال�ضعفاء ،وحتى اجلبناء؛
م� ��ن ج � ��اك �� � �ش �ي��راك� ،إىل ف��رن �� �س��وا
ه ��والن ��د ،وب�ي�ن�ه�م��ا ت �ل��ك ال�شخ�صية
املت�سللة �إىل ال �ت��اري��خ ال�ف��رن���س��ي من
مواخري ال�صهيونية وع َنيْنا به نيكوال
�ساركوزي.
دبلوما�سي فرن�سي حمنَّك يتحدث
ب�أمل و�سخرية فريى �أنه «لي�س غريباً

�أن ي��ورّط الأم�يرك�ي��ون الأوروب �ي�ين يف
م�ع��ارك�ه��م وم���ش��اري�ع�ه��م ،ث��م يتخلون
عنهم وي�ب�ي�ع��ون�ه��م ،وه��ي لي�ست امل��رة
الأوىل التي يح�صل فيها ذل��ك ،فمنذ
ي��ال �ط��ا يف م�ط�ل��ع �أرب �ع �ي �ن �ي��ات ال �ق��رن
املا�ضي حتى ال�ي��وم ،وم��ا بعد� ،سيد�أب
الأمريكيون على ذلك».
اخلال�صة �أي�ضاً �أن ه�ؤالء الأعراب
والأوروب � � �ي� �ي��ن ال ��ذي ��ن ه ��رول ��وا ن�ح��و
مو�سكو ،اكت�شفوا احلقيقة املذهلة :ما
دام ب��وت�ين راب���ض�اً ب�ق��وة يف الكرملني،
ف�ب���ش��ار الأ�� �س ��د ق ��وي ال ي �ت��زح��زح وال
يتنازل ،ال بل يتقدم نحو الن�صر.
وهنا يتندّر �أح��د الدبلوما�سيني
ال��رو���س ال �ب��ارزي��ن ،ح�ي�ن�م��ا خاطبه
موفد عربي «ب� أ�ن�ك��م ت�ع��ادون معظم
دول ال�ع��امل �إك��رام �اً لب�شار الأ� �س��د»،
ف �ج��اء رد الأخ �ي��ر احل��ا� �س��م احل ��ازم
ب �ت �ع��داده �أ� �س �م��اء خ�م���س�ين دول� ��ة يف
املحور املعادي ل�سورية ،ال يبلغ تعداد
��س�ك��ان�ه��ا ح��ي م��ن �أح �ي ��اء ال�ع��ا��ص�م��ة
ال�صينية بكني ،الفتاً نظر هذا املوفد
�إىل �أن «ع��دد �سكان ال�صني والهند
ل��وح��ده�م��ا أ�ك �ث�ر م��ن ن���ص��ف ��س�ك��ان
ال �ك��رة الأر� �ض �ي��ة ،ف �م��اذا ل��و �أ�ضيفت
رو�سيا ،وجنوب �أفريقيا ،والربازيل،

البيت األبيض
بحاجة إلى فترة
ل ُيه ِّيئ الرأي العام
لهضم تح ّوالته نحو
التسوية من جهة..
وانتصار بشار األسد

و إ�ي ��ران ،وغ�يره��ا الكثري م��ن ال��دول
ال �ت��ي ت�ت�م�ي��ز ب ��الإن �ت ��اج وب��ال���ش�ع��وب
احلية التي مت�سك قراراتها ب�أيديها
وعقولها ،بعك�س الكثري من ال��دول
املعادية ل�سورية ،التي ال متتلك حتى
ق��رارات �ه��ا وق �ي��ادة ق��وات�ه��ا امل�سلحة،
ال هذا املوفد :من يقود �أ�سراب
�سائ ً
الطائرات احلربية يف بالده؟ وما �إذا
كانوا من الأمريكيني �أم ال؟».

الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني والأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون (�أ.ف.ب).

ب�شكل ع��ام ،ف ��إن ال��دول��ة الوطنية
ال�سورية بعد �أن �سلّمت الأمم املتحدة
لوائح ب�أ�سماء �إرهابيني خطريين من
 28دول��ة عربية و�أجنبية ،ب��د أ� القلق
ي���س�ي�ط��ر ع�ل��ى ال �ع��وا� �ص��م الأوروب� �ي ��ة،
وب� � � ��د�أت االن � �ت � �ق ��ادات ع �ل��ى امل �� �س �ت��وى
الر�سمي وال�شعبي ت��وجَّ ��ه �إىل ال��دول
الداعمة للإرهاب يف �سورية ،كما بد�أت
الأ�سئلة تُطرح حول الأن�شطة القطرية
وال�سعودية يف �أوروب��ا ،و�إن كانت حتت
�أ��س�م��اء اال�ستثمار� ،أو متويل الأن��دي��ة
الريا�ضية� ،أو حتى الن�شاط ال�سياحي..
ب �ب �� �س��اط��ة ،ب � � ��د�أت احل �� �س��اب��ات
املتولدة من رحم اخلوف..
ماذا بعد؟
ت � � ؤ�ك� ��د امل� �ع� �ل ��وم ��ات �أن ال ��رو� ��س
وال �� �ص �ي �ن �ي�ين أ�ف� �ه� �م ��وا الأوروب � �ي�ي��ن
والأع � ��راب ب� ��أن ��س��وري��ة ل��ن ت�سري يف
غ�ي�ر االجت� ��اه ال� ��ذي ت��ري��ده ال��دول��ة
الوطنية ،و�أعلموهم ب�أن الأمريكيني
فهموا على الكرملني جيداً ،وبدقة،
وب��ال�ت��ايل ف ��إن ت�أجيل م��ؤمت��ر جنيف
ال �ث��اين مل ي� ��أت � �ص��دف��ة ،لأن البيت
الأب �ي ����ض ب�ح��اج��ة م��ا��س��ة �إىل ت�ه�ي��أة
ال� ��ر�أي ال �ع��ام ع�ن��ده له�ضم حت��والت��ه
نحو الت�سوية من جهة ،وانت�صار ب�شار
الأ�سد من جهة ثانية.
ف��ال �� �ص��ورة ه �ن��ا ب��ات��ت وا� �ض �ح��ة:
اجلي�ش ال���س��وري ق��رر احل�سم ،لي�س
يف الق�صري وح�سب ،ب��ل يف �أك�ثر من
مكان ،وال تفاو�ض �أبد�أ قبل ح�سم عدد
من اجلبهات.
مو�سكو �أفهمت احللف الأطل�سي
�أن ط��ائ��رات��ه �ست�سقط ف��وق ��س��وري��ة
�إن ح��اول��ت التحليق ،والأم�يرك �ي��ون
اقتنعوا ب��ذل��ك ،ول�ع��ل م��ا ع�برت عنه
��ص�ح�ي�ف��ة «ل ��و ف �ي �غ��اردو» ال�ف��رن���س�ي��ة
ق �ب��ل أ�ي � ��ام ي��و� �ض��ح ال �� �ص��ورة مت��ام �اً،
حيث �أك��دت «�أن��ه مل يعد أ�م��ام �أمريكا
�إال ال �ع��ودة �إىل اخل �ي��ارات ال��رو��س�ي��ة،
ب�سبب �صالبة موقف مو�سكو ،وتقدُّم
اجلي�ش ال�سوري على كل اجلبهات».
ع��ودة �إىل الدبلوما�سي الفرن�سي
ال � ��ذي حت� ��دث ع ��ن ب �ي��ع الأم�ي�رك �ي�ي�ن
ل �ل ��أوروب� � �ي� � �ي �ي��ن ،ح� �ي ��ث ي � �ق� ��ول ع��ن
امل�ع��ار��ض��ات ال���س��وري��ة« :ل��و �أن الأ��س��د
�أراد اخ�تراع معار�ضة تنا�سبه ،ملا وجد
�أف���ض��ل م��ن ه��ذه ال�ت��ي ت�ق��ات�ل��ه� ..إن�ه��م
باخت�صار (�أي املعار�ضات) مهوو�سون
بجمع امل��ال ..وامل��ال وامل��ال ..وال�سلطة
على ح�ساب بالدهم وجماجم �شعبهم،
ل�ه��ذا فهي خيّبت الآم ��ال ب�صراعاتها
و أ�ط� � �م � ��اع� � �ه � ��ا ،وب � ��ال � �ت � ��ايل ت� �ق� � ّدم ��ت
«ال �ق��اع��دة» ،ال�ت��ي ك��ان��ت أ�ح�ل�ام �أوروب ��ا
و�أمريكا معقودة عليها� ..أحالم اخليبة
والي�أ�س ..لقد َهزَمنا ب�شار الأ�سد ،لكن
ال نعلم متاماً متى الإعالن احلا�سم».

�أحمد زين الدين
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الطريق إلى «جنيف» معبدة باأللغام
مل يكن يت�صور �أكرث املتفائلني ب�سقوط
النظام ال�سوري �أن يهرع الأم�يرك�ي��ون �إىل
رو�سيا وال�ق�ب��ول ب��ال��ذه��اب �إىل ح��ل �سيا�سي
�سلمي للأزمة ،يخفّف من وط�أة التطورات
الدراماتيكية املت�سارعة ،ويح ّد من خ�سائر
املعار�ضة التكفريية امل�سلحة يف الداخل.
وق��د يكون الأم�يرك�ي��ون ب��ات��وا مقتنعني
ب ��أن��ه  -يف ن�ه��اي��ة امل �ط��اف  -ي�ج��ب �أن ت�صل
الأم��ور �إىل اجللو�س �إىل طاولة املفاو�ضات،
لتقا�سم مناطق النفوذ يف ال�شرق الأو�سط
م ��ع ال ��رو� ��س ،و�إت ��اح ��ة امل �ج ��ال ل�ل���س��وري�ين

ل �ل �خ��روج م��ن امل� � ��أزق ب�ح��ل ��س�ي��ا��س��ي �سلمي
يعيد ترتيب ال�سلطة م��ن خ�لال تقا�سمها
بني املعار�ضة والنظام ال�سوري .يف املقابل،
ي��درك احل�ل��ف ال��داع��م للنظام ال���س��وري �أن
ب��دء مرحلة ال�تراج��ع ال�غ��رب��ي �ستدفع �إىل
ت ��راج ��ع �أك �ب��ر ،خ �� �ص��و� �ص �اً يف ظ ��ل احل���س��م
الأمني والع�سكري واخل�سائر التي يتكبدها
امل �ق��ات �ل��ون ع�ل��ى الأر� � ��ض ،وخ���ش�ي��ة اجلميع
م��ن ت�ع��اظ��م ن�ف��وذ «ال �ق��اع��دة» و�أخ��وات �ه��ا يف
ب�ل�اد ال �� �ش��ام ،م��ا ��س�ي��دف��ع الأم�يرك �ي�ين �إىل
«العقالنية» ودف��ع حلفائهم �إىل الطاولة،

�أم ًال يف حتديد اخل�سائر ،و�إدراك�اً منهم ب�أن
ما ميكن �أن ي�أخذوه من مكا�سب الآن قد ال
ي�ستطيعون حت�صيله غداً.
لكن العقل الأمريكي الذي مل ي�ستنفد
�إمكانياته بعد ،بدليل الدخول «الإ�سرائيلي»
ع �ل��ى خ��ط الأزم � � ��ة ،ق��د ي �ك��ون راه� ��ن على
خ ��داع ال�ن�ظ��ام ال���س��وري وح�ل�ف��ائ��ه ب��االدع��اء
ب�أن التوافق مع الرو�س بات كامالً ،و�إعالنه
انعقاد م�ؤمتر «جنيف  »2يف وقت قريب جداً،
وذلك �أم ًال ب�إدخال اجلي�ش ال�سوري يف فرتة
�إحجام عن القتال� ،أو ه��دوء على اجلبهات،

لإع �ط ��اء ال�ف��ر��ص��ة ل�ل�م�ق��ات�ل�ين امل��دع��وم�ين
م��ن ال�غ��رب الل�ت�ق��اط الأن �ف��ا���س ،وا�ستيعاب
ال�ضربات التي وجّ هها لهم اجلي�ش ال�سوري
يف ال�ق���ص�ير وغ�ي�ره��ا ،ول�ت�خ�ط��ي الإح �ب��اط
الذي مُنيت به هذه املجموعات بعد ف�شلها يف
الهجوم على دم�شق ،بالتزامن مع الق�صف
«الإ��س��رائ�ي�ل��ي» اجل��وي مل��واق��ع ا�سرتاتيجية
ك��ا� �ش �ف��ة يف ج �ب��ل ق��ا� �س �ي��ون ،ل �ك��ن ع �ل��ى ما
ي �ب��دو ،وم ��ن م�ن�ط�ل��ق �أن «امل� � ؤ�م ��ن ال ي�ل��دغ
م��ن ج�ح��ر م��رت�ين» ،مل ت�ن�ط��لِ ه��ذه احل� َي��ل
على النظام ال���س��وري وحلفائه ،ب��ل ا�ستمر

عنا�صر من
اجلي�ش ال�سوري
بعد تطهري
�أوكار للم�سلحني
و�سط الق�صري
(�أ.ف.ب).

هل تلتزم واشنطن بتطبيق التفاهم مع موسكو؟
طرح التفاهم الأمريكي الرو�سي على عقد م�ؤمتر
دويل ي�ج�م��ع مم�ث�ل��ي امل�ع��ار��ض��ة م��ع مم�ث�ل��ي ال�ن�ظ��ام يف
�سورية ،من دون �شروط م�سبقة ،يف �سياق العمل على
تطبيق ب�ن��ود ت�ف��اه�م��ات ج�ن�ي��ف ،الأ��س�ئ�ل��ة ب���ش��أن م��دى
ج��دي��ة اجل��ان��ب الأم�ي�رك��ي يف االل �ت��زام ب�ه��ذا التفاهم،
وعدم التهرّب من تعهداته التي قطعها وزير اخلارجية
ج��ون ك�يري للرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني ووزي��ر
خارجيته �سريغي الوفروف يف مو�سكو.
وبالتايل :هل �ستكون وا�شنطن ه��ذه امل��رة ج��ادّة يف
تذليل العقبات التي تعرت�ض تطبيق االتفاق؟
و�أين تكمن هذه اجلدية؟
لقد كان الفتاً م�سارعة وا�شنطن �إىل الت�سليم بوجهة
النظر الرو�سية حلل الأزم��ة يف �سورية ،خ�صو�صاً بعد
الغارة ال�صهيونية ،الأمر الذي دفع املراقبني واملحللني
�إىل ال�ت���س��ا�ؤل ع��ن �سر ه��ذا ال�تراج��ع ،وب��ال�ت��ايل ماهية
ال��دواف��ع احلقيقية ال�ت��ي �أج�ب�رت الإدارة الأم�يرك�ي��ة
على ذلك ،رغم علمها امل�سبق �أنه �سيكرّ�س رو�سيا العباً
و�شريكاً دولياً ال ميكن جتاهل م�صاحله يف العامل ،وال
جتاوزه يف ملفات �أ�سا�سية �شائكة على امل�ستوى العاملي،
فما هي هذه الدوافع؟
املتتبع مل�سار التطورات يلحظ العوامل الآتية:
و�صول وا��ش�ن�ط��ن �إىل ق�ن��اع��ة م��و��ض��وع�ي��ة بف�شل
اجل �م��اع��ات امل�سلحة يف حت�ق�ي��ق �أي اخ �ت�راق م�ي��داين،
وال�ي��أ���س م��ن �إمكانية ذل��ك يف امل�ستقبل ،وبالتايل ف��إن
املراهنة على تغيري ميداين يعزز موقفها التفاو�ضي مع

مو�سكو �إمنا هي مراهنة على وهم ،خ�صو�صاً بعد الغارة
ال�صهيونية على دم�شق ،والتي مل ت�ؤ ِّد �إىل �إرباك اجلي�ش
ال�سوري ،وال �إىل تعديل موازين القوى يف امليدان ،وعليه
�أ�صبح �أي ت�أخري للتفاهم مع مو�سكو �سي�ؤدي �إىل جناح
اجلي�ش ال�سوري يف الق�ضاء على اجلماعات امل�سلحة،
وف�ق��دان وا�شنطن ا�ستخدام ورق��ة الأزم��ة ال�سورية يف
التفاو�ض مع مو�سكو على ملفات عاملية �أخ��رى ال تقل
�أهمية بالن�سبة �إليها.
�إدراك وا�شنطن �أن الذهاب �إىل احلرب الوا�سعة يف
�سورية �سيج ّر املنطقة �إىل املواجهة ال�شاملة ،وهو ما ال
ت�ستطيع حتمّله ،ب�سبب ظروفها االقت�صادية واملالية
ال�صعبة م��ن ن��اح�ي��ة ،وع��دم �ضمان ال�ن�ج��اح يف حتقيق
�أهدافها من احلرب من ناحية �أخرى ،يف حني �سيتعر�ض
�أمن «�إ�سرائيل» وم�صاحلها يف املنطقة خلطر حقيقي،
وم��ا ي��زي��د م��ن �صعوبة وخ �ط��ورة ال�ل�ج��وء �إىل احل��رب،
�إق��دام رو�سيا على ت��زوي��د �سورية ب�صواريخ «�أ�س»300
امل�ضادة للطائرات ،و�صواريخ «ياخونت» امل�ضادة لل�سفن،
وهي �صواريخ ت�صنَّف «�إ�سرائيلياً» و�أمريكيا ب�أنها كا�سرة
ل �ل �ت��وازن ،وجت�ع��ل م��ن ال���ص�ع��وب��ة �أن حت� ّل��ق ال�ط��ائ��رات
الأمريكية و«الإ�سرائيلية» يف �سماء دم�شق.
و�صول وا�شنطن �إىل قناعة بعجزها عن موا�صلة
�سيا�سة التفرد والهيمنة على القرار الدويل ،خ�صو�صاً
بعد ف�شلها يف �إخ�ضاع اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية
وك ��وري ��ا ال �� �ش �م��ال �ي��ة ،وف �� �ش��ل ح��رب �ه��ا يف ال� �ع ��راق بعد
�أفغان�ستان ،وبالتايل حاجتها املا�سة �إىل تعاون رو�سيا

معها ملعاجلة هذه امللفات ،يجعلها جمبرَ ة على التعاون
مع مو�سكو ملعاجلة الأزمة يف �سورية ،بعيداً عن التدخل
يف �ش�ؤونها الداخلية.
قلق �أمريكا املتزايد من االنعكا�سات ال�سلبية على
الدول احلليفة لها واملجاورة ل�سورية ،وبالتايل خ�شيتها
من انتقال الأزمة �إليها ،الأمر الذي ي�شكل تهديداً لهذه
الأنظمة التي تعترب �إحدى دعائم النفوذ الأمريكي يف
املنطقة ،وم��ا يح�صل يف تركيا م��ن ا��ض�ط��راب داخ�ل��ي،
وتزايد قلق النظام الأردين على ا�ستقراره ،واالنق�سام
يف ل�ب�ن��ان� ،إمن ��ا ي�شكل ب��داي��ات مقلقة ل��دوائ��ر ال�ق��رار
الأمريكي.
ان �ط�ل�اق �اً مم��ا ت �ق��دم ،مي �ك��ن ال �ق��ول �إن ال�ت�ف��اه��م
الأم�يرك��ي  -الرو�سي على تطبيق تفاهمات «جنيف»،
ت �ف��اه��م ج� ��دي ،ولأم �ي�رك ��ا م���ص�ل�ح��ة يف االل � �ت ��زام ب��ه،
ول��ذل��ك م�ط�ل��وب منها ت��ذل�ي��ل ال�ع�ق�ب��ات �أم ��ام تنفيذه،
ويف م�ق��دم�ه��ا رف��ع ال�غ�ط��اء ع��ن اجل �م��اع��ات الإره��اب �ي��ة
امل�سلحة (جبهة الن�صرة ،و�أح��رار ال�شام) ،وكذلك �إلزام
الدول التابعة لوا�شنطن بوقف دعمها املايل والع�سكري
لهذه اجلماعات ،و�إقفال احلدود يف وجهها ،وهنا تكمن
اجلدية الفعلية يف ترجمة ما اتُّفق عليه ،لأن الدولة
ال�سورية ج��اه��زة للم�شاركة يف امل��ؤمت��ر على �أ�سا�س �أن
يكون البند الأول يف جدول �أعمال «م�ؤمتر جنيف» �إلزام
اجلماعات امل�سلّحة بوقف العنف.

ح�سني عطوي

احل�سم الع�سكري يف الق�صري ويف مناطق
ع �دّة ،مكبدين خ�سائر هائلة ب�ين �صفوف
ال �ت �ك �ف�يري�ين ،ال��ذي��ن ي �ق��ات �ل��ون ن �ي��اب��ة عن
الغرب وبع�ض العرب ،ما ا�ستدعى التدخل
«الإ�سرائيلي» ،وه��و ما �أظهر حجم املعركة
و�أهميتها ،وحجم التعاون والتن�سيق الغربي
و«الإ��س��رائ�ي�ل��ي» م��ع املجموعات امل�سلحة يف
الداخل ال�سوري.
ولعل ف�شل اخلطة الأوىل ،وعدم تراخي
اجل �ي ����ش ال �� �س��وري يف احل �� �س��م ال�ع���س�ك��ري،
وت�سارع �إيقاع اجلبهات ،حيث ي�ضرب اجلي�ش
ال�سوري معاقل الإرهابيني من دون هوادة،
ف��ر���ض على الأط ��راف ال��داع�م��ة ل �ه ��ؤالء �أن
تُ�سارع �إىل تدارك الو�ضع ،وحتاول االلتحاق
بالركب ،مع رفع �سقف املطالب  -لفظياً -
�إىل حدها الأق�صى ،لتح�صيل �أكرث ما ميكن
حت�صيله يف �أي م�سار تفاو�ضي مقبل.
وهكذا ،جند �أردوغ��ان املُحرج يف �سورية،
وال��ذي يخ�شى انتقال احلريق ال�سوري �إىل
ال ��داخ ��ل ال�ت�رك ��ي ،ح ��اول ب��داي��ة م�ع��ار��ض��ة
ال��ذه��اب �إىل م � ؤ�مت��ر «ج�ن�ي��ف  ،»2ع�ل�م�اً �أن
الأتراك هم �أحوج من غريهم ملخرج م�شرّف
ي�خ��رج�ه��م م��ن ال��وح��ل ال �� �س��وري وي�ح�ف��ظ
ا��س�ت�ق��رار ال��دول��ة ال�ترك�ي��ة ،وي�ح��رره��ا من
االل �ت��زام��ات ال�ت��ي ق��ام��ت ب�ه��ا ب ��أن �أ�صبحت
ق��اع��دة خ�ل�ف�ي��ة ل �ـ«اجل �ه��ادي�ي�ن» يف ��س��وري��ة
وممولهم ،لكن بعد زيارة �أردوغان لأمريكا،
يعلن الأت ��راك نيتهم ال��ذه��اب �إىل جنيف،
م ��وح�ي�ن ب � أ�ن �ه��م مل ي �ب � ّدل ��وا ر أ�ي � �ه� ��م ،ومل
ي�تراج�ع��وا ع��ن إ���س�ق��اط الأ� �س��د ،إ�من��ا تبدّل
الأ� �س �ل��وب «ج��زئ �ي �اً»؛ ب� ��أن حت� �وّل م��ن خيار
إ���س�ق��اط ال�ن�ظ��ام ب��ال�ق��وة �إىل إ���س�ق��اط��ه عرب
عملية �سيا�سية ت�ؤدي يف النهاية �إىل رحيله،
وه��و املوقف نف�سه ال��ذي ع� رّّبر عنه « إ�خ��وان»
م�صر ،فتحدثوا ع��ن عملية �سيا�سية وحل
�سلمي ي�ق��ود �إىل ��س��وري��ة م��ن دون الأ� �س��د،
موحني ب�أن احللف الغربي  -العربي الداعم
للمجموعات امل�سلحة ما زال با�ستطاعته �أن
يفر�ض ��ش��روط�اً �سيا�سية تخوّله �أن ي�أخذ
ب��ال���س�ي��ا��س��ة م��ا مل ي���س�ت�ط��ع �أن ي�ح�ق�ق��ه يف
امليدان.
�إذاً ،ال يبدو �أن �أياً من �أطراف ال�صراع
ق��د أ�ق � � ّر مب��وازي��ن ق ��وى ج��دي��دة� ،أو ب��ات
م�ستعداً للإقرار بالهزمية يف جنيف ال�شهر
املقبل ،فاملعار�ضات الذاهبة �إىل امل�ؤمتر ما
زالت حتلم برحيل الأ�سد ،وتطمح م�سبقاً
�إىل �إلغاء بع�ضها البع�ض ،والدول الداعمة
للمجموعات امل�سلحة م�ستعدة للقتال حتى
آ�خ��ر ��س��وري ،والتناف�س فيما بينها يبدو
على �أ��ش�دّه خ�لال ال�سري نحو جنيف ..يف
املقابل ،ال ميكن للنظام ال�سوري �أن يكون
م�ستعداً لتقدمي ت�ن��ازالت �صعبة ،يف وقت
ا�ستطاع �أن يح�سم ع�سكرياً ويفوّت الفر�صة
ع�ل��ى ال�ت�ك�ف�يري�ين ب��إ��س�ق��اط دم �� �ش��ق ،فما
مل ي�ك��ن م�ق�ب��و ًال وق��ت ال���ض�ع��ف ،ال ميكن
�أن يكون مقبو ًال بعد االن�ف��راج ،ل��ذا هناك
احتمال وارد جداً ب�أال تكون ثمرة احلل يف
جنيف ال�شهر املقبل قد �أينعت وحان وقت
قطافها بعد� ,إال �إذا انتهت معركة الق�صري
قبلها.
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أحــداث األسـبـوع
اقتراب اآلجال
يفضح اآلمال
ال ميكن حلدث يف الدنيا الآن �أن
يتقدم على احل��دث ال���س��وري ،مهما
كان ذلك احلدث ،حتى لو كان زلز ًاال
يدمر ن�صف الواليات الأمريكية ويرتك
ن�صفها الآخر بني �أيدي الل�صو�ص نهب ًا
وتقتيالً ،مثلما تنبئنا الأفالم الأمريكية
التي تك�شف ج��زء ًا ي�سري ًا من الف�ساد
الأخ�لاق��ي وال��روح��ي والإن�ساين الذي
يطبع املجتمعات الأمريكية.
ب��ال�ط�ب��ع ،ف� ��إن احل ��دث ال���س��وري
الذي يكتب بالدم م�ستقبل املنطقة ،ال
بل الب�شرية كلها ،ال يجوز ف�صله ،حتت
�أي م�سوغ ،عما يدور يف املحيط القريب
واملحيط البعيد ،ف��الأب�ع��د� ،سيما مع
ظهور اخليانات وامل��ؤام��رات بكل تلك
الن�سب والأح�ج��ام والأط ��راف ،والتي
يف طريقها كما االحتالل ..دوم� ًا �إىل
الزوال.
ها هي القوات العربية ال�سورية
ت�ستعيد م��دي�ن��ة ال�ق���ص�ير املعتقَلة،
وحترّرها من فلول القتلة وم�ستبيحي
الأعرا�ض والأم�لاك ،ومن جمموعات
امل��رت��زق��ة ،لتقول للقا�صي وال ��داين:
�إمن��ا لل�صرب ح��دود ،و�صربنا قد نفد،
وامل�ساحمة ا�ستنفدت كل م�ساماتها،
وح��ان وق��ت احل���س��اب ،بغ�ض النظر
�إذا انعقد امل�ؤمتر الدويل �أو مل ينعقد،
لأن��ه عندما تظهر اخل�ي��ان��ات ترتفع
ال�برك��ات ،ووح ��ده ال��وط�ن��ي ال�شريف
ي�ستحق �أن يح�صدها ،وح��ان موعد
القطاف الوطني ،رغم �أن املو�سم ت�أخر
مبا فيه الكفاية.
م ��ع حت��ري��ر ال �ق �� �ص�ير �سي�سمع
م�سبوقي،
نْ
ال�ع��امل نباح ًا وع��واء غ�ير
يرافقهما تهويل وت�ضليل �أي��ن منهما
��ص��راخ النائب وليد جنبالط ع�شية
تطهري «بابا عمرو» يف حم�ص ،للتغطية
على العمالة وال �ت��ورط ،لأن��ه كما هو
معلوم «�إذا ح�ضرت الآجال افتُ�ضحت
الآمال».
ولأن الآم ��ال باغت�صاب �سورية
ب��د�أت حتت�ضر ،ف�سن�شهد الكثري من
ق��ذارة ال�شياطني ،ولعل طالئعها ما
تقدمت به �أدوات امل�شروع التدمريي
يف لبنان ،لالنتخابات النيابية وجوهره
�إل �غ��اء الآخ� ��ر ،ب��اع�ت�ق��اد واه ��م �أن�ه��م
قادرون على غ�ش الآخرين كما د�أبهم.
�إن �أ� �س��و�أ �شعار رفعه اجلعاجعة
«�إن امل�ع��رك��ة معركة ح��ري��ات ،ولي�س
معركة حقوق» ،وهذا ما �أث��ار �سخرية
الكثري من اجل�سم القواتي ،وبع�ضهم
قالها بالفم امللآن �إن جعجع تقدم على
جنبالط يف حل�س وعوده واالتفاقات.
ق��دمي � ًا ق�ي��ل يف و� �ص��ف ال��رج��ال:
«الرجل قد كلمته» ،واليوم يقال «الرجل
قد �شنتطو ..و�أكل الزمل قد �أفعالها».
يون�س

«القصير» ..لإلطاحة بمنظومة الشر األميركية « -اإلســــ
أخرجت القوات المسلحة
السورية بعض بأسها وثقلها في
ميدان القتال ،وليس كل ثقلها
العسكري ،وحققت معركة مدينة
القصير ،وبزمن قصير ،إنجازات
سريعة الفتة ،أعادت رسم
المعادالت اإلقليمية في الصراع
الذي يدور بين قوى المقاومة
في المنطقة ،والحلف المعادي
لها في العالم كله.
مل� ��اذا م��دي �ن��ة ال �ق �� �ص�ير �إذن � �ص ��ارت حم��ور
ال �� �ص��راع ال ��دائ ��ر الآن؟ لأن ال �ق �� �ص�ير تكمن
�أهميتها يف �سياق مت�صل لر�سم امل �ع��ادالت ،ما
لهذه املنطقة املحورية واملف�صلية يف اجلغرافية
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة م��ن م��وق��ع خ��ا���ص ي��رب��ط �أو ًال
مدينة حم�ص ،وحم�ص مقدمة لربط دم�شق
ب��ال���س��اح��ل وال �ب �ح��ر� ،أم ��ا ب��ال���س�ي��ا��س��ة ،فمعركة
الق�صري هي ورقة قوية على طاولة «جنيف،»-2
حيث من ميلك القوة واجلغرافية معاً ي�ستطيع
�أخ��ذ امل�سار وف��ق حم��ددات ال�سيا�سة وامل�صلحة
ال��وط�ن�ي��ة وال�ق��وم�ي��ة ..ويف اال��س�ترات�ي�ج�ي��ا ف��إن
ال��رو���س م�ع�ن� ّي��ون بعمق م��ن �أج ��ل ف�ت��ح ال�ط��رق
بني دم�شق (عا�صمة القرار) وطرطو�س ،حيث
مر�سى البحرية الرو�سية ،ومنها �إىل املتو�سط..
ويف ال�ب�ع��د امل �ق ��اوم ،ف� ��إن م�ع��رك��ة ال�ق���ص�ير هي

معركة ذات مغزى بكل ما للكلمة من معنى ،لتوكيد
فعل امل�ق��اوم��ة املتجذر يف ال��وع��ي ال�ع��رب��ي ،وم��ن هنا
احل��ر���ص ع�ل��ى �أن ت �ك��ون م�ع��رك��ة ال�ق���ص�ير م�ع��رك��ة
الدالالت العميقة� ،أو ًال لت�أثريها املعنوي الهائل على
كل الأ�صعدة ،ويف االجتاهات كافة ،ومن البديهي �أن

م�سلحون يعزّون بع�ضهم جراء اخل�سائر الب�شرية والع�سكرية التي حلقت بهم يف الق�صري

ضلوع أردوغان
�أكد م�صدر بريطاين ر�سمي معني بامللف ال�سوري �أن لدى حكومته قرائن ومعلومات ت�شري
�إىل �أن التفجريات الإرهابية التي وقعت يف  11من �أيار اجلاري ُن ِّفذت بغطاء من املخابرات
الرتكية ،و�أن رئي�س الوزراء الرتكي رجب طيب �أردوغان «�ضالع فيها �شخ�صياً على الأرجح».
وقال امل�صدر العامل يف مكتب ال�سفري «جون ويليك�س»؛ م�س�ؤول امللف ال�سوري يف اخلارجية
الربيطانية� ،إن هدف �أنقرة كان ت�سعري التحري�ض �ضد نظام الأ�سد ع�شية زيارة رجب طيب
�أردوغ��ان �إىل وا�شنطن ،ودفع هذه الأخ�يرة �إىل التدخل املبا�شر يف �سورية» ،م�شرياً �إىل �أن
التفجريات «وفق املعطيات املتوفرة لديناُ ،ن ِّفذت من قبل جهات �إ�سالمية �سورية معار�ضة،
بت�سهيل من املخابرات الرتكية� ،أو بغ�ض نظر منها».

«جبهة النصرة» ..جبهات

ذكرت مواقع �إلكرتونية مق َّربة من «جبهة الن�صرة» �أن ان�شقاقاً عمودياً و�أفقياً ح�صل خالل
الأي��ام الأخ�يرة بني �صفوفها على امتداد الأرا�ضي ال�سورية ،بالرغم من �أنه مل يعلَن عنه
حتى الآن .وطبقا لهذه امل�صادر ،ف�إن التنظيم �أ�صبح حالياً تنظيمني ،الأول يحمل ا�سم «جبهة
الن�صرة  -الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام» ،بينما احتفظ اجلزء الآخر باال�سم الأ�صلي،
رغم �أن هناك توجهاً لت�سميته «جبهة الن�صرة  -قاعدة بالد ال�شام» .ويتز ّعم التنظيم الأول
(دولة العراق الإ�سالمية) �أبو بكر البغدادي؛ �أمري «دولة العراق الإ�سالمية» ،بينما احتفظ
الثاين مببايعته للظواهري.

تنافس على تخريب سورية

للق�صري ه��ذه الأهمية بني البقاع و�أر���ض اجلنوب،
و�أي�ضاً و�صو ًال �إىل البحر.
ويف االجت ��اه الآخ ��ر ،ف ��إن ه��ذه امل�ع��رك��ة مبعناها
القتايل والع�سكري كانت هائلة و�صعبة على القوى
املت�آمرة �ضد �سورية على مدى عامني ،و�أريد لها �أن

ت�صدّرت �صحيفة «فاينن�شال تاميز» الربيطانية منذ �أيام ثالثة عناوين بارزة هي« :قطر ..من
�إمارة �إىل �إمرباطورية» ،و«قطر مت ّول الثوار ال�سوريني باملال وال�سالح» ،و«كيف �سيطرت قطر
على املعار�ضة ال�سورية ..باملال و�شراء الذمم» .ال�صحيفة الربيطانية ك�شفت �أن الإمارة القطرية
�أنفقت نحو ثالثة مليارات دوالر خالل العامينْ املا�ضيينْ لدعم املعار�ضني ال�سوريني ،وهو ما
يفوق بكثري جمموع ما قدّمته ال��دول الأخ��رى ،وف��ق ال�صحيفة التي ا�ستدركت بالقول «لكن
ال�سعودية تناف�سها الآن على مركز ال�صدارة من بني الدول التي مت ّد ه�ؤالء املعار�ضني بال�سالح».

اشتبـاكـات طـرابـلـس ..لتحـــ
عـن هـزيمــة المسلحـين فــــ
ال ري��ب �أن ل�ل�إجن��از اال�سرتاتيجي ال��ذي حققه اجلي�ش
ال�سوري يف مدينة «الق�صري» وريفها ،و ْقع �سلبي على الو�ضع
الأمني يف طرابل�س ،خ�صو�صاً بعد �سقوط قتلى لبنانيني بني
�صفوف امل�سلحني يف املدينةُ ،عرف منهم حتى ال�ساعة ثالثة،
اث�ن��ان م��ن منطقة «�أك ��روم» ،و آ�خ��ر م��ن قرية «ال�شيخ عيا�ش»
يف عكار ،الأم��ر الذي �أ�سهم يف عودة اال�شتباكات على خمتلف
حماور «جبل حم�سن» واملناطق املجاورة ،كر ّد «فعل ي�أ�س» على
هزمية املجموعات امل�سلحة يف الريف الغربي ملحافظة حم�ص
ال�سورية.
م�صدر أ�م�ن��ي ي� ؤ�ك��د �أال قيمة ا�سرتاتيجية لال�شتباكات
يف طرابل�س بعد �سيطرة اجلي�ش ال�سوري على «الق�صري»،
و�ضبطه املناطق املحاذية لعكار ،لأنه بذلك قطع طرق �إمداد
امل�سلحني بني بع�ض املناطق يف �شمال لبنان وري��ف حم�ص،
خ�صو�صاً «الق�صري» ،مل��ا لها م��ن �أهمية ا�سرتاجتية كبرية
يف �سري امل �ع��ارك يف ��س��وري��ة ،وال يخفى على �أح��د االرت�ب��اط
اجل �غ��رايف وال�سيا�سي وال�ع���س�ك��ري مل��دي�ن��ة الق�صري بلبنان،
وحتديداً القرى احلدودية ال�شمالية ،وتكت�سب بذلك املدينة
ُبعداً �إ�ضافياً� ،ش ّكل مم��راً لتهريب الأ�سلحة عرب مم��رات يف
القرى املذكورة ،قبل �أن يطبق اجلي�ش ال�سوري هذه املمرات،
ويكون بذلك قد �أجه�ض �أي حماولة لإن�شاء «منطقة عازلة
واق�ع�ي��ة» على الأرا� �ض��ي اللبنانية� ،أو �إم �ك��ان و��ص��ل «جبهة
حم�ص» بطرابل�س وعكار.
�إذاً« ،ا� �ش �ت �ب��اك��ات ط��راب �ل ����س» م��رت �ب �ط��ة ب �ن �ت��ائ��ج م�ع��رك��ة
«الق�صري» ،وه��ي �أي�ضاً حماولة لتحويل الأن�ظ��ار عن هزمية
امل�سلحني و�إدارتهم اخلارجية يف اجلارة ا ألق��رب ،خ�صو�صاً �أن
�أفرقاء لبنانيني راهنوا على �سقوط احلكم يف دم�شق ،وحددوا
له مهلة زمنية انق�ضت منذ عامني تقريباً ،فال �شك �أن انت�صار
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السعودية تستلم الملف السوري
من قطر ..وتبدأ بإعادة الهيكلة

ــــرائـيلـيــة»  -الخليجـيـة
تكون تر�سانة وقاعدة لوج�ستية ،حيث يوجد قربها
مطار ع�سكري ا�س ُتخدم خالل هذه امل��دة الزمنية
يف عمليات متعددة الأوج��ه ،وه��ي م�ساحة حت ُّرك
عملية ل�ـ«الإ��س��رائ�ي�ل�ي�ين» والأم�يرك �ي�ين ،وبع�ض
اخلليجيني �أنفقوا فيها أ�م��وا ًال �ضخمة كي تكون
قاعدة ع�سكرية ملا ي�سمى «اجلي�ش احلر» و«جبهة
الن�صرة» ،ومنها تنطلق كل �أمواج ال�شر �إىل دم�شق
واملحافظات الكربى ،كحم�ص وحلب ،عرب احلدود
اللبنانية ال�شمالية.
ل��ذل��ك ،ف ��إن ال�ضربة التي تلقتها منظومة
ال�شر هذه ال �شك �أنها خ�سارة متعددة الأوج��ه؛
�سيا�سياً وع�سكريا ومعنوياً ،وهي بداية تدحرج
ك ��رة ال�ث�ل��ج ل�ل�إط��اح��ة ب�ك��ل امل��رت �ك��زات ا ألم�ن�ي��ة
ل �ه ��ؤالء احل��امل�ي�ن ب �ث��ورة يف � �س��وري��ة ،وم ��ن ه��ذا
املنطلق دب الهلع يف وا�شنطن وبقية العوا�صم
ال�ت��ي ك��ان��ت تعترب امل�ح�ط��ة اللبنانية يف �أ�سفل
�أول��وي��ات �ه��ا ،و�إذ ب��ات �� �ص��ال م �ف��اج��ئ م��ن رئ�ي����س
الواليات املتحدة باراك �أوباما بالرئي�س اللبناين
مي�شال �سليمان ،يف حماولة لإنقاذ وفعل �شيء،
هذا اخلوف كان ين�سحب على كل ال�ضالعني يف
فلك امل�ؤامرة ال�شريرة على هذه امل�ؤامرة ،لذلك
ف�إن ا�ستعادة الق�صري وريفها هي مرحلة �أ�سا�سية
وهامة لتغيري خريطة ال�صراع املقبلة ،حيث يتم
العمل حالياً ب�شكل من�سق ودقيق لالنتهاء قريباً
من كل ب ��ؤر ال�شر يف امل��دن ال�ك�برى ،حيث تفيد
املعلومات امل�ؤكدة �أن حلب ُت َع ّد لها العدة املنا�سبة،
واجلي�ش يتابع تقدمه ال�سرتجاعها قريباً ،فيما

جت��ري على ق��دم و�ساق عمليات تنظيف الريف
الدم�شقي ،و�إدل��ب وحماه ،بعد �إحكام ال�سيطرة
على ال�شريط ال�ساحلي كله ،بينما متت ال�سيطرة
وب�سرعة على ال�ط��ري��ق ب�ين دم�شق ودرع ��ا عرب
قرية خربة غزالة اال�سرتاتيجية ،وو�ضع اجلي�ش
العربي ال�سوري يده باملطلق على كامل احلدود
ال���س��وري��ة  -الأردن� �ي ��ة ،وم ��ؤخ ��راً مت رب��ط امل��دن
الكربى ببع�ضها؛ من معرب ن�صيب يف اجلنوب،
�إىل باب الهوى يف �أق�صى ال�شمال ،بعد ال�سيطرة
على الأوت�سرتودات الرئي�سية.
ه��ذه الإجن � ��ازات ت�ل�ع��ب دوراً ك �ب�يراً يف تعزيز
ح�ضور ال�سلطات ال���س��وري��ة يف �أك�ث�ر املحافظات،
و ُت�ضعف يف ال��وق��ت نف�سه م��ن ق��درات ومعنويات
�وج��ه ر��س��ال��ة
امل�ج�م��وع��ات الإره��اب �ي��ة امل���س�ل�ح��ة ،وت� ّ
لالعبني الإقليميني والدولييني ب�صعوبة حتقيق
�أهدافهم يف القتال ،وبالتايل تدعم وجهة النظر
الرو�سية  -الإيرانية الداعية والداعمة لإط�لاق
عملية ح��وار �سيا�سي ج��اد ،ووق��ف ال�ن��ار ف��وراً بني
�أطراف ال�صراع الدائر.
التطور امليداين �إذا ا�ستمر على هذ امل�ستوى،
وه ��و ب��ال�ت��أك�ي��د م��ر��ش��ح ل�ل�ت���ص��اع��د ،ف � ��إن ال�ن�ظ��ام
ال�سوري قادر على قلب التوازنات �أكرث من �أي وقت
م�ضى ،وا إلم���س��اك جم��دداً بكل الو�ضع ال�سوري،
و�سط عجز ت��ام لأي تدخل ع�سكري خارجي عرب
جمل�س الأمن وغري جمل�س الأمن.

بهاء النابل�سي

ـــويـــل األنـظـــــار
ـــي الـجــارة األقـــرب
�سورية �سي�ؤدي �إىل �إ�صابة ه��ذه الأف��رق��اء بحالة
«ه�ستريية» ،بعدما ت�ب��دد وه�م�ه��م ،ويف مقدمهم
«تيار امل�ستقبل» ،الذي انزلق ب�شكل مبا�شر �إىل �أتون
الأزم��ة ال�سورية حت��ت ذرائ��ع واه�ي��ة ،وه��ي تقدمي
«امل�ساعدات الإن�سانية» لل�شعب ال�سوري ،الذي قتل
منه «امل�ستقبل» و�أتباعه ع�شرات العمال الأبرياء يف
لبنان غداة اغتيال الرئي�س رفيق احلريري ،ذنبهم
الوحيد �أنهم يحملون الهوية ال�سورية ،ال غري.
وما يثري الريبة يف حوادث طرابل�س ،هو تك ّون
الإدارة اخلارجية للمجموعات امل�سلحة يف لبنان
و�سورية ،والتي �أعطت �أوامرها با�ستكمال احلرب
على حمور املقاومة واملمانعة انطالقاً من لبنان
هذه املرة ،من خالل حماولة تكوين بيئة معادية
لهذا املحور يف مناطق نفوذ «امل�ستقبل» و�أتباعه،
خ�صو�صاً يف طرابل�س ،وبالتايل �إق�ح��ام البالد يف
فتنة مذهبية ،عرب جتدد اال�شتباكات بني «اجلبل»
و«التبانة» ،بعدما �أدركت الإدارة املذكورة ف�شلها يف
�إ�سقاط �سورية ،من دون �أن ت�أخذ باحل�سبان النتائج
امليدانية املرت َقبة لأي �صراع م�س ّلح ،ومل�صلحة �أي
ف��ري��ق متيل م��وازي��ن ال �ق��وى ،ف��ال�ه��دف ق��د يكون
�إ�شعال فتنة مذهبية لإ�ضعاف املقاومة ،وحماولة
حرفها ع��ن م�سارها ال�صحيح يف م�ق��ارع��ة العدو
«الإ� �س��رائ �ي �ل��ي» ،و إ�خ��راج �ه��ا م��ن م�ع��ادل��ة ال���ص��راع
معه ،خ�صو�صاً بعد فتح «جبهة اجلوالن» ،و�إعالن
املقاومة ا�ستعدادها لدعم العمل املقاوم يف �سورية،
على ق��اع��دة املعاملة باملثل ،ور ّد اجلميل لل�شعب
ال�سوري وقيادته.

أ�م��ا م��ا يثري اال��ش�م�ئ��زاز يف احل ��وادث امل��ذك��ورة
�آن �ف �اً ،ف�ه��و ان �خ��راط �أف ��رق ��اء ط��راب�ل���س�ي�ين فيها،
خدمة مل�صاحلهم االنتخابية الآن ّية على ما يبدو،
قفد ك�شفت م�صادر مطلعة �أن املجموعات امل�سلحة
ال�ث�لاث��ة الرئي�سية يف ب��اب ال�ت�ب��ان��ة م��وزع��ة على
ال�شكل الآتي:
جمموعة تابعة لـ«تيار امل�ستقبل» بقيادة العقيد
املتقاعد عميد حمود.
جم �م��وع��ة حم �� �س��وب��ة ع �ل��ى ال��رئ �ي ����س جن�ي��ب
ميقاتي ،بقيادة �سعد امل�صري ،الذي �أعلن يف الأيام
القليلة الفائتة �أنه «قطع زيارته لرتكية من �أجل
الدفاع عن �أبناء التبانة».
امل�ق��ات�ل��ون «ال�ت�ك�ف�يري��ون» ال��ذي��ن ي���ض� ّم��ون يف
�صفوفهم عنا�صر من امل�سلحني ال�سوريني.
يف املح�صلة ،ال �شك �أن الأو� �ض��اع يف ال�شمال
غ�ير مطمئنة �إط�لاق �اً ،خ�صو�صاً بعد ا�ستهداف
اجلي�ش اللبناين �سيا�سياً وع�سكرياً لثنيه عن دوره
يف احلفاظ على الوحدة الوطنية ،ويف هذا ال�صدد
يرى قطب لبناين قريب من دم�شق� ،أن الأو�ضاع
يف �سورية متيل �إىل التح�سن واال�ستقرار ،مبدياً
تخوفه م��ن انفجار الأو��ض��اع يف لبنان ،خ�صو�صاً
يف �ضوء االنق�سام ال�سيا�سي حول الأزمة ال�سورية،
وغياب القرار ال�سيا�سي ،ال �سيما يف �ش�أن الو�ضع
الأمني املتدهور ،ما ينذر بعواقب وخيمة على حد
قول املرجع.

ح�سان احل�سن

�أنقرة  -الثبات
و�ضعت زيارة ويل العهد ال�سعودي الأمري �سلمان
بن عبد العزيز �إىل أ�ن�ق��رة «اللم�سات الأخ�ي�رة» على
انتقال قيادة امللف ال�سوري عربياً �إىل ال�سعودية ،التي
�أزاح��ت قطر ب�شكل �شبه كامل ،وبدعم �أمريكي ،عن
هذا امللف.
وتقول م�صادر تركية وا�سعة االط�لاع� ،إن زيارة
رئي�س احلكومة الرتكية رج��ب طيب �أردوغ ��ان �إىل
وا�شنطن ،و�ضعت الأ�س�س الالزمة لعملية االنتقال،
بعد �أن ح�سم الأمريكيون �أمرهم جلهة �إزاحة قطر
ع��ن ه��ذا امل�ل��ف احل���س��ا���س ،رغ��م امل�م��ان�ع��ة القطرية،
التي متثلت بتح ّول الفت يف موقف قناة «اجلزيرة»
من «الثورة» يف �سورية ،وانتقالها �إىل «ن�شر غ�سيل»
املعار�ضني ،ولعل املقابلة ال�شهرية التي �أجرتها مع
رئي�س «االئ �ت�لاف» �أح�م��د معاذ اخلطيب �أح��د �أب��رز
الدالئل على ذلك.
وق��ال��ت امل���ص��ادر �إن تركيا مل ت�ع��ار���ض االنفتاح
ت�شجعه �إىل ح��د ك�ب�ير ،وه��ي ت��أم��ل
ال���س�ع��ودي ،ب��ل ّ
ب�شراكة مع ال�سعودية ،ت�ستفيد من خاللها �أنقرة
م��ن ال �ق��درات ال�سعودية امل��ال�ي��ة يف تعزيز قدراتها
ال���س�ي��ا��س�ي��ة ،وت��وظ�ي�ف�ه��ا يف ال ��دور ال ��ذي ت��رغ�ب��ه يف
املنطقة ،خ�صو�صاً يف ملف الأزم ��ة ال�سورية ،وقد
دفعت الريا�ض بالفعل «الدفعة الأوىل» املطلوبة
ب��رف��ع ح�ج��م ال �ت �ب��ادل ال �ت �ج��اري ب�ين ال�ب�ل��دي��ن �إىل
م��ا ف��وق الـ 7م�ل�ي��ارات دوالر ،وف�ق�اً للرقم احل��ايل،
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ت��وق�ي�ع�ه��ا ع �ق��د «ت� �ع ��اون ��ص�ن��اع��ي
ع�سكري» مع �أن�ق��رة ،ي�شمل �شراء طيارات من دون

■ احل��اج �أب��و عماد الرفاعي؛ ممثل حركة اجلهاد
الإ�سالمي يف لبنان ،رف�ض ق�صف �أحياء خميم عني
احللوة بقذائف الهاون والقذائف ال�صاروخية ،معترب ًا
�إي��اه عمال م�شبوه ًا ينبغي توقيف وحما�سبة فاعليه،
داعي ًا اجلميع �إىل حت ّمل امل�س�ؤوليات كاملة ،يف هذه
اللحظة احلرجة من تاريخ ق�ضيتنا ،وب�ضبط العنا�صر
امل��وت��ورة ،وبحل خالفاتها الداخلية بعيد ًا عن �أمن
�أهلنا ،ورفع الغطاء عن كل خمل بالأمن.
■ جت ّمع العلماء امل�سلمني اعترب �أن االعتداء الذي
قامت به �سلطات البحرين على منزل �سماحة �آية
اهلل ال�شيخ عي�سى قا�سم مي ّثل قمة الإجرام واالعتداء
على احلرية الفردية يف التعبري عن ال��ر�أي امل�ضمونة
يف �شرعة حقوق الإن�سان ،وت�ساءل التجمع� :أين هي
املنظمات التي تدعي احلر�ص على القيم الإن�سانية
والأخالقية؟ ومل��اذا تتعامى املنظمات التابعة للأمم
املتحدة عما يح�صل لل�شعب البحريني من قتل و�سلب
للحقوق املدنية و�سجن وتعذيب؟!
■ احل ��اج ع�م��ر غ �ن ��دور؛ رئي�س ال�ل�ق��اء اال�سالمي
الوحدوي� ،أكد �أن املطلوب قانون انتخابي يقوم على
الن�سبية �ضمن لبنان دائرة واحدة ،وعلى الأقل قانون
انتخابي ن�سبي لكل دائرة �ضمن املحافظات القائمة
حالي ًا.
■ ال �� �ش �ي��خ د .ع �ب��د ال �ن��ا� �ص��ر ج �ب��ري؛ الأم�ي�ن
ال �ع��ام حل��رك��ة الأم� ��ة ،ا�ستنكر عملية اقتحام
منزل ال�شيخ عي�سى قا�سم ،والعبث مبحتوياته
م��ن قبل ال�سلطات البحرينية ،معترب ًا �أن هذا
االع �ت��داء اجل�ب��ان ُي�ع� ّد جتاوز ًا �سافر ًا وانتهاك ًا

طيار ،وتقول امل�صادر �إن ال�صفقة من �ش�أنها �أن ترفع
من قدرات القطاع الع�سكري الرتكي.
يف امل�ق��اب��ل� ،ستبد أ� ال�سعودية بقطف ث�م��ار هذا
التعاون بعودة ا�ستخباراتها و«رج��ال�ه��ا» �إىل تركيا،
بعد �أن «طردتهم» اال�ستخبارات الرتكية يف الأ�شهر
املا�ضية ،حيث ُ�س ِّجلت عودة ظهور نائب لبناين �شاب
يف تركيا للتن�سيق مع املعار�ضة ال�سورية.
ومن الثمار ال�سيا�سية كان تطبيع العالقات بني
حت�سن
«الإخ ��وان» والنظام ال�سعودي� ،أو على ا ألق��ل ّ
يف ه��ذه ال �ع�لاق��ات ،مت� ّث��ل ب��زي��ارة وف��د م��ن «املجل�س
ال��وط �ن��ي» �إىل ال��ري��ا���ض ،ول �ق��اءات��ه م��ع امل���س��ؤول�ين
ال�سعوديني للمرة الأوىل ،وق��د �أث�م��رت ه��ذه الزيارة
الإط��اح��ة ب��رم��وز قطر يف املعار�ضة ال�سورية �أي�ضاً،
بحيث �سيتم �إزاح ��ة «رئي�س احلكومة» غ�سان هيتو،
املدعوم �إخوانياً  -قطرياً ،ل�صالح �شخ�صية من «�إعالن
دم�شق» مق َّربة من الريا�ض ،و�سيتم �أي�ضاً �إطاحة رجل
قطر ال�ق��وي يف «االئ �ت�ل�اف»؛ �أمينه ال�ع��ام م�صطفى
ال�صباغ ،من االنتخابات التي يجريها هذا «االئتالف»،
كما �سيظهر النفوذ ال�سعودي من خالل ا�سم الرئي�س
اجلديد لـ«االئتالف».
وتقول الأو�ساط ال�سورية املعار�ضة� ،إن قطر قد
�أح�ن��تْ ر�أ�سها للريح الأمريكية  -ال�سعودية ،لكنها
مل ت�ست�سلم ،وه ��ي �ست�سعى ال��س�ت�ع��ادة دوره� ��ا من
خالل ا�ستمرارها يف دعم بع�ض اجلماعات ال�سورية
امل�سلحة ،و�أو�ضحت �أن قطر تجُ ��ري حالياً مراجعة
ملواقفها من الأزم��ة ال�سورية ،بعد �أن �أخ��اف دعمها
ال�ل�ا حم ��دود للتكفرييني ال �غ��رب ،ودف ��ع ال��والي��ات
املتحدة �إىل التباط�ؤ يف هذا امللف.

خ �ط� ً
يرا للحرمات وامل �ق��ام��ات ،م�ن��ا��ش��د ًا ال��دول
العربية والإ�سالمية التدخل ملنع تكرار مثل هذه
التجاوزات .وعلى ال�صعيد الداخلي ،ر�أى �سماحته
�أن ات�صال �أوباما بالرئي�س مي�شال �سليمان و�شكواه
مما �س ّماه تدخل «حزب اهلل» يف �سورية ،و�إ�صراره
على �إج ��راء االن�ت�خ��اب��ات النيابية يف موعدها،
اعتداء �سافر على ال�سيادة اللبنانية.
■ ال�شيخ ماهر حمود �أكد �أن كل ما يحدث يف املنطقة
يرتكز على ال�سيا�سة الأم�يرك�ي��ة الغربية الهادفة
�إىل ت�أمني �أم��ن و�سالمة الكيان ال�صهيوين وتفوقه
الع�سكري والأمني ،و�أن املقاومة� ،إ�ضافة �إىل التدريب
والإعداد الع�سكري ،حتاول اخرتاق هذا اجلدار ،من
خالل اجنازات تقنية يف اجلو والرب وال�سالح النوعي،
وهذا �أمر نع ّول عليه كثري ًا.
■ امل�ؤمتر ال�شعبي اللبناين ر�أى �أن احلمالت على
اتفاق الطائف تفتح �أب��واب «الفيدرالية» على لبنان،
راف�ض ًا �أي دعوة لعقد م�ؤمتر ت�أ�سي�سي للنظام اللبناين،
�أو �إدخال �أي تعديالت على بنود الطائف قبل تطبيقها
كاملة ،م�ؤكد ًا �أن اتفاق الطائف مل يهدر حقوق ًا لأي
طائفة يف لبنان ،ومل ي�ستبدل ت�سلط ًا فئوي ًا بت�سلط
�آخر ،بل �أنهى عهد االمتيازات ،و�أدخل �إ�صالحات على
النظام القدمي ،وحقق املنا�صفة والعدالة ال�سيا�سية
بني كل مكونات ال�شعب اللبناين.
■ لقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية يف لبنان،
طالب بعدم التدخل بالأمور الداخلية ل��دار الفتوى،
وال �ت��زام ال�ق��ان��ون ،وع��دم ت�سيي�س ق�ضايا الأوق ��اف
والإفتاء.
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مقابلة
شمس الدين :وحده األرثوذكسي يعيد المناصفة للمسيحيين
ودائرة بيروت األولى تحدد األكثرية لمن
بعيد ًا عن ال�صخب
الإعالمي و«بروباغاندا»
التيارات احلزبية ،و�أمنيات
ال�سيا�سيني ،ي�رشّح الباحث
يف �رشكة «الدولية
للمعلومات»؛ حممد
�شم�س الدين ،خمتلف
م�شاريع القوانني االنتخابية
املعرو�ضة نيابي ًا و�إعالمياً..

يف ج��ع��ب��ت��ه ال��ك��ث�ير م���ن ال��ت��ف�����س�يرات
والأرق��ام� ،أم��ا يف التحليل فت�أكيد للم�ؤكد
«م �� �ش��روع ال �ل �ق��اء الأرث ��وذك� ��� �س ��ي» وح ��ده
ال�ك�ف�ي��ل ب ��إع �ط��اء امل�سيحيني الـ 64ن��ائ�ب�اً
بالكامل دون نق�صان ،و�أي ق��ان��ون �آخ��ره
ال ميكنه ت�أمني املنا�صفة احلقيقية الذي
يتحدث عنها الد�ستور اللبناين ،وب�أف�ضل
الأح� � ��وال ب ��إم �ك��ان �إع �ط��ائ �ه��م  53ن��ائ �ب �اً.
ج��ري��دة «ال �ث �ب��ات» �سعت لال�ستف�سار عن
هذه املعطيات ،وكان هذا احلوار:
لأن امل���س�ي�ح�ي�ين ي��رجّ �ح��ون ك � ّف��ة �أيّ
ف��ري��ق ��س�ي��ا��س��ي � �س �ي �ف��وز يف االن �ت �خ��اب��ات
ال�ن�ي��اب�ي��ة ،ي���ش�ير ال �ب��اح��ث يف «امل�ع�ل��وم��ات
للدولية» حممد �شم�س الدين� ،إىل كرثة
جت � ��وال � �ش��رك��ات الإح� ��� �ص ��اء يف خم�ت�ل��ف
الأق�ضية امل�سيحية ،ال�ستعالم املزاج العام
ل ��دى امل���س�ي�ح�ي�ين؛ ي �ع��زو ال���س�ب��ب ل��وج��ود
�سببني ،الأول ناجت عن ا�صطفاف طائفي
ل� ��دى ال �ط��ائ �ف �ت�ين ال �� �س �ن �ي��ة وال���ش�ي�ع�ي��ة،
ومت�ت�ر� ��س �أغ �ل �ب �ي��ة ال �� �س �ن��ة خ �ل��ف «ت �ي��ار
امل�ستقبل» ،و�أغلبية ال�شيعة وراء «ح��زب
اهلل» و«حركة �أمل» ،فاملناطق ذات الأغلبية
ال�سنية �أو ال�شيعية نتائجها حم�سومة
م���س�ب�ق�اً ،ك�م��ا ه��ي ح ��ال ��س�ي�ط��رة «احل ��زب
التقدمي الإ��ش�تراك��ي» �أي�ضاً على معظم
املناطق ذات الأغلبية ال��درزي��ة ،وي�ضيف
�شم�س الدين« :الأم��ر الآخ��ر ال��ذي يغري
�شركات الإح�صاء ملعرفة توجه الر�أي العام
امل�سيحي ،وج��ود تناف�س �سيا�سي لديهم،
فهذه الظاهرة التي ت�شكّل ظاهرة �صحية
للحفاظ على نظامنا الدميقراطي ،جتعل
نتائج االنتخابات النيابية غري حم�سومة
لأي من الفريقني امل�سيحيني الكبريين..
ولهذا ال�سبب ت�ستحوذ انتخابات املناطق
امل�سيحية ك ّل هذا االهتمام ال�سيا�سي ،لأن
الأك�ث�ري��ة والأق �ل �ي��ة ��س�ي�ح��دده��ا توجهات
اقرتاع امل�سيحيني ب�شكل عام».
٪25
ن�س�أله عن ن�سب امل�سيحيني الذين يت�أثرون
ب ��أج ��واء احل �م�ل�ات الإع�ل�ام �ي��ة وال �ظ��رف
االنتخابي الطارئ ،ي��ر ّد �شم�س الدين �أ ّن
«اح �ت��دام ال�ت�ن��اف����س وان�ق���س��ام امل�سيحيني

يف ظ� � ّل ان �ق �� �س��ام امل���س�ي�ح�ي�ين �إىل ق��وت�ين
متوازنتني ،ويف ظ ّل التحوّل الدميغرايف،
وب��ال�ت��ايل م��ن الطبيعي ج��داً �أ ّن ينعك�س
ت�صويت  ٪63من الناخبني امل�سلمني على
توجهات  ٪37على الناخبني امل�سيحيني،
وح ��ده ف�ق��ط ق��ان��ون ال�ل�ق��اء الأرث��وذك���س��ي
يحرر الناخب امل�سيحي بالتمام من ت�أثري
ال�صوت امل�سلم �سواء كان �سنياً �أو �شيعياً �أو
درزياً ،لأنه ال يخ�ضع ملنطق الدميغرافيا»،
يتابع �شم�س الدين حديثه عن القوانني
االنتخابية ،قائالً�« :سواء �أخذنا مب�شروع
ق��ان��ون ف� ��ؤاد ب�ط��ر���س� ،أو م���ش��روع ق��ان��ون
احلكومة �أو �أي قانون خمتلط ،ال ميكن
حترير املقاعد امل�سيحية من ت�أثري توجه
الطوائف الإ�سالمية ،وه��م ب�أف�ضل حال
ب�إمكانهم ت�أمني  48نائباً م�سيحياً �أو 50
بني تيارين كبريين ،هما التيار الوطني
�أو  52نائباً ..من هنا نرى �أ ّن عيب قانون
احل ّر وحلفائه والقوات اللبنانية والكتائب
ال�ستني ينعك�س بن�سب خمتلفة على ك ّل
وح�ل�ف��ائ�ه�م��ا ،ت�ب�ق��ى ن���س��ب امل���س�ت�ق�ل�ين �أو
ال �ق��وان�ين االن�ت�خ��اب�ي��ة ،وم��ن ��ض�م��ن ه��ذه
امل �ح��اي��دي��ن� ،أو امل �ت ��أرج �ح�ي�ن ن���س�ب��ة رب��ع
املقاربة عينها ب�إمكاننا �إدراج قانون القوات
امل�سيحيني».
مشروع « 14آذار»
 امل�ستقبل بخانة تراجع حتمي عما ي�ؤمنهوعن توقعه ملزاج هذه الفئة بعد تراجع
قانون الأرثوذك�سي للم�سيحيني».
مفصل على
ال�ق��وات اللبنانية ع��ن الإج �م��اع امل�سيحي المختلط ّ
وماذا عن غياب املعايري؟ ي�شرح �شم�س
على م�شروع اللقاء الأرثوذك�سي ،يف
حال قياسهم ..إلعطائهم
الدين« :م�شكلة هذا القانون أ� ّن��ه مف�صّ ل
ح�صلت االنتخابات وفق قانون «ال�ستني»،
األكثرية
على قيا�س وا�ضعيه ،هناك غياب وا�ضح
يقول« :التيار واملردة والطا�شناق �أقوياء يف
للمعايري ،وهناك ا�ستن�سابية نافرة ومعيبة
بع�ض الأق�ضية ،وحزبا الكتائب والقوات
جلهة اعتماد قاعدة الن�سبية والأك�ثري��ة،
وت�ي��ار امل�ستقبل �أق��وي��اء يف بع�ض ال��دوائ��ر
�أو جلهة �إر� �ض��اء ال�ن��ائ��ب ول�ي��د جنبالط،
الأخ � ��رى ،م��ن ال�ط�ب�ي�ع��ي �أن ي �ك��ون لهذه
فتق�سيم الدوائر جاء على قيا�س مر�شحي
القوة الوازنة يف ظل االنق�سام احل��اد بني
ف��ري��ق ال�ق��وات  -امل�ستقبل  -الإ��ش�تراك��ي،
الفريقني ال�ت��أث�ير على نتائج انتخابات
ويعترب ال�ب��اح��ث يف �شركة «ال��دول�ي��ة فحيث هم حتديداً قوة �ضاربة ّمت اعتماد
بع�ض الأق���ض�ي��ة ،وه ��ذه ال �ق��وة ب�إمكانها
�أن تكون �ض ّد الفريقني ،كما ب�إمكانها �أن للمعلومات»� ،أ ّن ال��ر�أي العام امل�سيحي مل النظام الأك�ثري ،وحيث هو التيار وحزب
ي�ت�غ�ّي�رّ ب�شكل الف ��ت ،وف��ق م�ع�ط�ي��ات �آخ��ر اهلل و�أم� � ��ل �أق� ��وي� ��اء ّمت اع �ت �م��اد ال �ن �ظ��ام
تنحاز لأحد الطرفني».
ي �ع ��ود ال �ب��اح��ث � �ش �م ����س ال ��دي ��ن �إىل ا�ستطالعات ر�أي �أج��رت�ه��ا امل�ؤ�س�سة منذ الن�سبي» ،ي�ضيف �شم�س ال��دي��ن« ،هناك
انتخابات عام  ،2009ليقول« :ق�س ٌم ال ب�أ�س �أ�شهر ،يقول« :ال تزال القوتان امل�سيحيتان تق�سيمات فاقعة تفرّط ب�إرادة امل�سيحيني،
به من هذه الفئة يت�أثر بر�أي البطريركية على حالهما يف معظم امل�ن��اط��ق ،الفريق لأن��ه على �سبيل امل�ث��ال ال احل�صر ،ق�ضاء
املارونية ..هذا ما مل�سناه يف انتخابات عام القوي يف منطقته ال يزال يحظى بت�أييد زحلة امل�ؤلف من �سبعة مقاعد نيابية ،مت
 ،2009ونحن �شاهدنا ب�أ ّم العني ت�أثري كالم منا�صريه ،تعديالت ب�سيطة ح�صلت ،مل مراعاة فريق «الرابع ع�شر من �آذار» ب�شكل
البطريرك ال�سابق �صفري قبل ي��وم من ندر�س بعد حتوالت ال��ر�أي العام امل�سيحي وا�ضح ،فبدل توزيع  4مقاعد وفق النظام
إ�ج��راء االنتخابات على توجهات الناخب ب �ع��د ت ��راج ��ع ح� ��زب ال� �ق ��وات ع ��ن دع�م�ه��ا الأك�ث�ري و 3مقاعد ن�سبي ،ج��اء تق�سيم
امل�سيحي يف املناطق ال�صرفة ،وخ�صو�صاً ل�ل�ق��ان��ون الأرث��وذك �� �س��ي» ،وي���ض�ي��ف« :م��ن القوات  -امل�ستقبل  5مقاعد وفق الأكرثي
يف ق�ضائي امل�تن وك���س��روان ..وه��ذا الأم��ر ال�ط�ب�ي�ع��ي �أن ي�ح���ص��ل ت �ب �دّل م ��ا ،ولكننا ومقعدين فقط وفق القاعدة الن�سبية ،ما
بر�أيي ال �أظنه �إىل تراجع حالياً ،لأنّه ومع ح�ت��ى الآن مل جن� � ِر ال��درا� �س��ات العلمية يعني �أن فريق القوات  -امل�ستقبل ونتيجة
ك� ّل �أزم��ة مي� ّر بها امل�سيحيون يف املنطقة لك�شف ه��ذا ال�ت�ح��ول ،ون�ح��ن ك �خ�براء يف ت��وازن القوى يف الق�ضاء �سيحظى مبقعد
بخطر ،يلتفّ امل�سيحيون ،ال �سيما املوارنة ،جم��ال الإح���ص��اء ،ن�ع��رف ج�ي��داً �أن ال��ر�أي واح��د م��ن املقعدين االث�ن�ين وف��ق النظام
ال�ع��ام امل�سيحي م�ت�ح�رّك وم��زاج��ه يتبدّل الن�سبي ،خ�صو�صاً و�أن القوات والكتائب
حول مرجعيتهم الدينية».
�ست�ستند بقوة على نتيجة الثقل ال�سني
باختالف الأو�ضاع ال�سيا�سية».
املرجّ ح» ،ويعطي �شم�س الدين مث ًال �آخراً،
للكني�سة ر�أي
يقول« :يف دائرة حا�صبيا  -مرجعيون التي
قانون القوات
فيها  5مقاعد نيابية ،و�ضع نائب واح��د
ولكن ،هل �ستكرر الكني�سة املارونية ،خطيئة
�صفري يف االن�ت�خ��اب��ات امل��ا��ض�ي��ة؟ يجيبنا بخ�صو�ص ال�ق��ان��ون املختلط ،امل�ق�دّم من وفق قاعدة الأكرثي و 4مقاعد على قاعدة
�شم�س الدين« :بالطبع لن تقحم الكني�سة قبل «ال�ق��وات» و«امل�ستقبل» و«التقدمي» ،الن�سبي ،وهذا ما انطبق �أي�ضاً على دائرة
نف�سها يف �سجاالت ال�سيا�سة واملر�شحني ،ي ��ؤك��د �شم�س ال��دي��ن ،أ� ّن �أي ق��ان��ون غري بعلبك  -الهرمل ،لت�صبح قاعدة م�شروع
لكن يكفي �إعطاء بع�ض الإ�شارات �أو قلي ًال ال �ل �ق��اء الأرث ��وذك �� �س ��ي ال مي�ك�ن��ه �إع �ط��اء ال �ق��وات  -امل�ستقبل تطبق ق��اع��دة «حيث
من الإي�ح��اءات والتلميحات للت�أثري على امل�سيحيني حقهم باملنا�صفة« ،وف��ق دوائر فريقهم ال�سيا�سي يهيمن ،نطبّق الن�سبي،
�صوت الناخب امل�سيحي لينتخب يف اجتاه قانون ال�ستني ،ت�ؤثر الطوائف الإ�سالمية وح�ي��ث فريقنا م��رت��اح نطبّق الأك�ث�ري..
م�ع�ّي�نّ � ،سيما و�أ ّن امل�سيحيني والأ�ساقفة ب�شكل كبري على م�سار الت�صويت امل�سيحي ،وبالتايل هذا القانون مف�صل على قيا�س
ي�ست�شعرون خطراً حقيقياً نتيجة �أحداث وبالتايل هناك � 22أو  24نائباً م�سيحياً �إع �ط��اء ال��رب��ح ل�ف��ري��ق ال��راب��ع ع���ش��ر �آذار
�سيُنتخبون بت�أثري مبا�شر من امل�سلمني ،ب�شكل وا�ضح».
�سورية واملنطقة».

املخت�ص يف «الدولية
ّ
ي�سقط الباحث
للمعلومات» نتائج انتخابات  ،2009على
القوانني املعرو�ضة ال�ي��وم ��س��واء كانت
�أك�ثري��ة �أو ن�سبية �أو خمتلطة ،يقول:
«كافة القوى ال�سيا�سية تريد تف�صيل
ال �ق��وان�ي�ن االن �ت �خ��اب �ي��ة ع �ل��ى م�ق�ي��ا���س
مناطق نفوذهها ،ويف حال قانون املقدم
من القوات  -امل�ستقبل� ،سيحظى فريقا
التيار و«� 8آذار» على ح��وايل  58نائباً
وف��ري��ق امل�ستقبل و«� 14آذار» على 58
نائباً ليحظى فريق النائب جنبالط
على  10مقاعد �أو  11مقعداً ،ليحظى
الرئي�س جنيب ميقاتي على مقعد �أو
مقعدين».
ه��دف ق��ان��ون ال �ق��وات  -امل�ستقبل،
ب��ر�أي �شم�س الدين �إع��ادة «ال�ستاتيكو»
املوجود حالياً ،يقول« :وليد جنبالط
ر�� �ض ��ي ب ��ال� �ق ��ان ��ون ،لأن � � ��ه مت ت ��أم�ي�ن
م�صلحته االنتخابية يف دائرتي ال�شوف
وعاليه ،وهكذا بكل ب�ساطة يُريد زعيم
امل�خ�ت��ارة �إدارة د ّف��ة البلد وف��ق �أه��وائ��ه
ال�سيا�سية».
ويعترب �شم�س ال��دي��ن �أ ّن م�شكلة
القوانني االنتخابية املختلفة ،بجوهرها
تطال رف�ض ال�سيا�سيني احتمال خ�سارة
االنتخابات يف ظ� ّل ت�ط��ورات الأح��داث
يف املنطقة ،يقول�« :أح��د ،غري م�ستعد
للخ�سارة ،لهذا ال�سبب ا�ستبعد الو�صول
�إىل ات�ف��اق ق��ان��ون انتخابي يف القريب
العاجل ،لبنان بلد الت�سويات املتبادلة،
واليوم يف حال ح�صلت االنتخابات وفق
قانون ال�ستني� ،ستعلق نتائجه �إىل ما
بعد االنتخابات ،لأنّه �إن تذكرنا �سابقاً
وبعد فوز فريق «الرابع ع�شر من �آذار»
يف انتخابات  2013مل ت�ؤ ِد �إىل �أي �إجناز
يذكر».
املغرتبون
وم� � ��اذا ع ��ن م ��و� �ض ��وع امل� �غ�ت�رب�ي�ن ،ه��ل
ن �� �س �ب��ة اق�ت�راع� �ه ��م ع� ��ام  2009ب��د ّل��ت
بالنتائج؟ ي�ق��ول« :ج�ل��ب املغرتبني مل
يعدل بالنتائج العامة ،غيرّ بن�سب فوز
املر�شحني ،يف �صيدا على �سبيل املثال،
ب��دل �أن يخ�سر �أ�سامة �سعد على فارق
ب���س�ي��ط �أ� �ص �ب��ح ال �ف ��ارق ك �ب�ي�راً ،مت��ام �اً
كما ح�صل يف �أق�ضية زغرتا وك�سروان
وجبيل».
بر�أي �شم�س الدين �أم املعارك �ستكون
يف ب�ي��روت ال ��دائ ��رة الأوىل« ،يف الأوىل
ال وج ��ود مل�ع��رك��ة ع�ل��ى الأك �ي��د ،يف ب�يروت
ال��دائ��رة الثانية االجت��اه �سيكون مرجحاً
لفوز فريق التيار  -الطا�شناق املتحالف
مع ح��زب اهلل وحركة �أم��ل ،أ�م��ا يف بريوت
الدائرة الأوىل ..هناك �ستحدد الأغلبية».
ي �ن �ه��ي � �ش �م ����س ال ��دي ��ن ح��دي �ث��ه جل��ري��دة
«الثبات».

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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تحقيق

بيروت كتلة خرسانية
م��ع ه��دم امل�ب�ن��ى ت�ل��و الآخ ��ر ،وا��س�ت�ح��واذ ال�شركات
الكربى املتعددة اجلن�سيات عليها لتحويلها �إىل متاجر
�أو مقاه �أو فنادق ،تتجه مباين بريوت القدمية الأنيقة
نحو االنقرا�ض ك�أحد �أن��واع الكائنات املعر�ضة للخطر،
ومع طفرة البناء التي ن�شهدها اليوم يف �شوارع بريوت،
يبدو �أن طابعها العمراين الرتاثي قد غ��اب هو الآخ��ر
ل�ت�ح��ل حم�ل��ه الأب� � ��راج ال���ش��اه�ق��ة يف �أن �ح ��اء ال�ع��ا��ص�م��ة
اللبنانية ،وكثري منها بني على �أطالل الرتاث املعماري
اجلميل الذي يفتقد الكبار وكذلك اجليل اجلديد.
وحت��اول قلة م��ن املهتمني باحلفاظ على ال�تراث
�إنقاذ ما ميكن �إنقاذه من الدمار ،لكن يف مدينة يحكمها
امل ��ال ع ��ادة م��ا ي �ق��ودون م �ع��ارك خ��ا��س��رة ،م�ب��ان ت��راث�ي��ة،
ق�صور ،م��دار���س ق��دمي��ة ،بيوت م��ن طبقة واح��دة ،كلها
بيوت تراثية يجري ا�ستمالكها لهدمها �أو التخل�ص
منها ،رغم كل احلمالت التي حت��اول �إيقاف اجلرافات
عن العمل.
يف امل �ق��اب��ل ،ال ت��وج��د يف ب �ي�روت ح��رك��ة ع�م��ران�ي��ة
راق�ي��ة �أو تراثية بع�ض ال���ش��يء� ،أو على الأق��ل حتافظ
على القليل من ذلك ال�تراث ،فكل املباين التي يجري
ت�شييدها وهند�ستها تعتنق الهند�سة املعمارية احلديثة
وامل��ودرن بعيداً عن مل�سات تراثية ب�سيطة تعطيها بع�ض
الرونق �أو الهوية املميزة.
وت�ن�ب��ه بع�ض اللبنانيني م��ن اجل�ي��ل اجل��دي��د �إىل
التغريات املفاجئة يف ن�سيج املدينة التي يعي�ش بها نحو
 1.5مليون ن�سمة ،ويف الآونة الأخرية� ،أطلقت جماعات
ح�م��اي��ة ال �ت�راث ح�م�ل��ة ت��وع�ي��ة حت�م��ل � �ص��ورة ل�شواهد
�أ�ضرحة للمباين القدمية التي هدمت �أم��ام ناطحات
�سحاب داكنة تخنق �سماء بريوت ال تزينها ،خ�صو�صاً �أنها
عبارة عن مدن �أ�شباح كبرية.
ميكن احلديث عن جناة ب�ضعة مبان لبنانية قدمية
بنوافذها املميزة و�شرفاتها الوا�سعة و�أ�سطحها املك�سوة
ب��ال�ق��رم�ي��د الأح �م��ر ،ل�ك��ن حتجبها الآن م�ب��ان �سكنية
خر�سانية ،وتعني �أي عالمة على الإهمال الآن �أنها يف
طريقها للزوال.
وتغري �أ�سعار الأرا�ضي الباهظة �أ�صحاب العقارات
يف ب�يروت لبيعها ،حتى و�إن كانت ذات قيمة معمارية

ك�ب�يرة ،كما �أن ��س��وء الأح ��وال االقت�صادية و�ضيق ذات
اليد يدفع بع�ض مالكي البيوت القدمية التي ال ت�صلح
لل�سكن �إىل بيعها ،كما يحدث اليوم يف اخلندق الغميق،
حيث �إن الكثري من العمارات الرتاثية القدمية يجري
بيعها بعد �أن تعر�ضت لدمار جزئي �أثناء احلرب الأهلية،
وبعد �أن ظلت على حالها ل�سنوات لعدم ق��درة مالكيها
على ترميمها ،وهم طبعاً ير�ضخون لعامل املال الكثري

ال��ذي يو�ضع �أمامهم بعد �أن كانوا قد ملوا من انتظار
رعاية الدولة �أو دعمها لهم لإعادة بناء ممتلكاتهم بعد
احلرب.
ورغم �أن لديهم الكثري من املخاوف� ،إال �أن �أمامهم
الكثري م��ن احل��واف��ز لبيع امل�ن��ازل القدمية للمطورين
العقاريني ،الذين يهدمونها لإقامة مبان �شاهقة دون
التقيد بقواعد تق�سيم املدينة �إىل مناطق ،ودون اعتبار

ل�لارت�ف��اع��ات املنا�سبة للب�شر �أو حاجتهم �إىل مناطق
خ�ضراء حتى يف و�سط العا�صمة.
وت�سارعت وترية طفرة البناء يف العامني الأخريين،
رغ��م ك��ل م��ا ع�صف يف لبنان م��ن �أزم ��ات� ،إال �أن مدينة
بريوت ظلت ت�ستقطب حركة عمرانية وا�سعة ،لكن ومع
الأ�سف ،كانت كلها حركة جتارية بحتة من دون �أي ح�س
تراثي معماري.
لبنان ،الذي ال يزال يقوم بعمليات �إعادة �إعمار بعد
حربه الأهلية التي ا�ستمرت من العام � 1975إىل العام
 ،1990قد يبدو مالذاً غري م�ستقر لال�ستثمار ،لكن هذا
ال مينع من حتول ب�يروت �إىل خلية بناء ،ومن اكت�ساح
��ش��وارع�ه��ا م��ن ق�ب��ل ��ش��اح�ن��ات ن�ق��ل ال��رم��ال واحل �ج��ارة
واحلديد.
اليوم ،تخرتق مبان �شاهقة جديدة �أفق بريوت ،من
بينها برج �سما ب�يروت املكون من  50طابقاً ،ال��ذي يعد
�أعلى ب��رج يف العا�صمة اللبنانية ،حيث �سيبلغ ارتفاعه
 200مرت ،ويهدر �صخب �أعمال البناء وتثور �أتربتها
ف��وق ال �� �ش��وارع ال�ضيقة وامل �ن��ازل ال���ص�غ�يرة واحل��دائ��ق
التي كانت متثل يوماً زوايا تراثية جميلة ،والكثري من
الأبراج الفاخرة يف بريوت� ،إن مل تكن كلها� ،شبه خاوية،
�إذ �إن ال�شقق مملوكة خلليجيني �أو مغرتبني لبنانيني
ال ي�ستخدمونها �إال ب�ضعة �أ�سابيع يف ال�ع��ام ،وال يقدر
املواطنون اللبنانيون العاديون على ثمنها اخليايل الذي
ي�سعى فيه امل�ستثمر �إىل رد �أ�ضعاف �أمواله.
وعلق رج��ل م�سن م��ن �سكان منطقة احل�م��را على
ه��دم ال�ب�ي��وت ال�ق��دمي��ة يف ب�ي�روت ق��ائ�لاً« :ل�ط��امل��ا كانت
بريوت تتميز بعمرانها اجلميل و�شوارعها املميزة ،لكن
اليوم �أ�صبحت عبارة عن كتل خر�سانية ال �أك�ثر ،حتى
و��س��ط ب�ي�روت ال��ذي ج��رى ترميمه ،بقي يقت�صر على
�أمناط معينة دون الأخرى ،وبقي جتربة حم�صورة لي�س
�إال».
�أ�ضاف« :للعمارة الرتاثية اجلميلة مناذج من �أبرز
الت�صاميم املنت�شرة يف جميع �أنحاء ب�يروت :يف املزرعة
واحل �م��را وال �ظ��ري��ف ور أ�� � ��س ال�ن�ب��ع وال �ق �ن �ط��اري وم��ار
خمايل واجلميزة والأ�شرفية وغريها من �أحياء املدينة،
وهي تظهر وتوثق جماليات تراث بريوت املعماري بني
�أواخر الثالثينيات وحتى ال�ستينيات� ،أي فرتة احلداثة
التي تغلغلت يف املدينة قبل ان��دالع احل��رب ،منذ القرن
التا�سع ع�شر �إىل فرتة احلداثة ،ميكن مالحظة كيف �أن
الدرابزين حافظ على طابعه الفني واملزخرف ،و�أعطى
لأبنية املدينة و�أحيائها طابعاً مميزاً مثالً ،كذلك ميكن
مالحظة القناطر اجلميلة يف ع��دد كبري م��ن البيوت
القدمية التي حتيط بها احلدائق املزخرفة اجلدران».
وقبل  13عاماً �سجلت جماعة للحفاظ على الرتاث
�أرب �ع��ة أ�ح �ي��اء ب�ه��ا  520مبنى ت�ستحق احل�ف��اظ عليها،
وقالت« :نعلم �أن  70من هذه هدم ،البقية يف الطريق،
ل�ك��ن ح�ت��ى ال�ي��وم ج��رى ه��دم ال�ك�ث�ير منها م��ن دون �أن
يحرك �ساكناً للجهات املعنية.
وب��د ًال من �أن ت�صبح ق�ضية احلفاظ على ال�تراث
ق�ضية ه��وي��ة تعنى ب�ه��ا امل��ؤ��س���س��ات احل�ك��وم�ي��ة ت��دارك �اً
لأخطاء ال�سنني املا�ضية ،ف�إن الدفاع عما تبقى من ن�سيج
معماري تاريخي بات يقت�صر على الأف��راد واجلمعيات
الأه �ل �ي��ة ،ال�ت��ي مل ي�ع��د �أم��ام �ه��ا ��س��وى إ�ط �ل�اق ن ��داءات
اال�ستغاثة ب�ين احل�ين والآخ� ��ر ،علها ت�سرتعي عطف
امل�ستثمرين اجلدد ،لكن هذا بالطبع ال يح�صل.
على ال�ضفة الأخرى ،هناك من ي�س�أل �أنه �إن كانت
ال��دول��ة ع��اج��زة ع��ن عمليات ال�ه��دم والتملك ،فلماذا ال
تفر�ض على امل�ستثمرين اجلدد بع�ض بديهيات العمارة،
وت�شرتط عليهم �أن ي�ضعوا ب�صمات تراثية على بع�ض
مبانيهم وعماراتها ال�شاهقة؟!

هبة �صيداين
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عربي

المعـبر واألنـفـاق إلى الواجهــة مجددًا
ع��اد معرب رف��ح ،ومعه �أن�ف��اق قطاع
غ��زة �إىل واج�ه��ة الأح ��داث م��ن جديد،
هذه العودة بد�أت مع �إعالن جمموعات
م �� �س �ل �ح��ة يف � �س �ي �ن��اء امل� ��� �ص ��ري ��ة ،ع��ن
اختطاف عدد من اجلنود ورجال الأمن
امل�صريني� ،أثناء عودتهم من �سيناء �إىل
القاهرة لتم�ضية �إجازاتهم.
رد ال�ف�ع��ل الأويل م��ن ق�ب��ل اجلي�ش
و أ�ج �ه��زة الأم ��ن امل���ص��ري��ة ع�ل��ى جرمية
االخ �ت �ط��اف ،مت�ث��ل يف ف��ر���ض إ�ج� ��راءات
�أمنية م�شددة على معرب رف��ح ،و�صو ًال
�إىل �إغ�ل�اق ��ه ب��ال �ك��ام��ل ،وق �ب��ال��ة أ�ن �ف��اق
غزة مع الأرا��ض��ي امل�صرية ،وذل��ك حتت
�شعار منع تهريب اجلنود ورجال الأمن
امل�صريني �إىل القطاع من خالل الأنفاق.
وم� � � ��ع �أن ال � � �ق� � ��وى ال �� �س �ي ��ا� �س �ي ��ة
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة يف غ� ��زة دان � ��ت ج��رمي��ة
اخ�ت�ط��اف اجل �ن��ود ،و�أب� ��دت ا��س�ت�ع��داده��ا
للتعاون مع الأجهزة امل�صرية� ،إال �أن هذا
الأم ��ر مل يخفف م��ن الإج� ��راءات التي
اتخذت على املعرب ،وب�ش�أن الأنفاق ،و�إذا
ك��ان مفهوماً فر�ض �إج��راء �أم�ن��ي مينع
تهريب املختطفني عرب الأنفاق ،ف�إن ما
ال ميكن فهمه ،هو إ�غ�لاق املعرب ومنع
الفل�سطينيني من عبوره باالجتاهني،
وق� ��د ط � ��اول ه� ��ذا الإج� � � ��راء وف� � ��داً من
ال�شخ�صيات الفل�سطينية القيادية التي
ك��ان��ت حت�ضر م ��ؤمت��راً يف م���ص��ر ،وم��ن
ه ��ؤالء وزراء يف حكومة غ��زة ،ون��واب يف
املجل�س الت�شريعي ،وقادة من الف�صائل
الفل�سطينية.
وقد بلغ عدد املتكد�سني على املعرب
حتى مطلع الأ�سبوع اجلاري �أكرث من
ثالثة �آالف فل�سطيني ،قامت ال�سلطات
امل�صرية بنقلهم �إىل مراكز �إيواء م�ؤقتة
يف مدينتي رفح امل�صرية العري�ش ،حتى
�إيجاد حل مل�س�ألة دخولهم �إىل القطاع.
يف الأثناء بد�أ اجلي�ش امل�صري حملة

لتدمري الأنفاق بني قطاع غزة وم�صر،
وق � ��ال م ��واط� �ن ��ون ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي��ون� ،إن
جرافات �ضخمة تابعة للجي�ش امل�صري،
� �ش��رع��ت يف ت��دم�ير أ�ن� �ف ��اق يف منطقة
� �ص�لاح ال��دي��ن ،وق �ب��ال��ة خم�ي��م «ي�ب�ن��ا»
داخ��ل القطاع ما �أدى �إىل انهيار عدد
كبري من الأنفاق ب�شكل كلي �أو جزئي،
وع �م �ل �ي �اً مي �ك��ن اع �ت �ب��ار ه ��ذه احل�م�ل��ة
ا��س�ت�ك�م��ا ًال مل��ا ق��ام ب��ه اجل�ي����ش امل�صري
�سابقاً جتاه الأنفاق ،حيث أ�غ��رق عدداً
كبرياً منها باملياه العادمة ،بدعوى منع
تهريب ال�سالح من القطاع �إىل �سيناء.
ت �ن �� �ش��ط يف � �ش �ب��ه ج� ��زي� ��رة � �س �ي �ن��اء
جم� �م ��وع ��ات م �� �س �ل �ح��ة ك� �ث�ي�رة ،ب�ي�ن�ه��ا
ج�م��اع��ات ت�ك�ف�يري��ة ،و أ�خ� ��رى تعمل يف
ت�ه��ري��ب ال �� �س�لاح وامل� �خ ��درات ،و� �ص��و ًال
�إىل ت�شكيالت خمتلفة من اخلارجني
على القانون ،والناقمني على ال�سلطة
املركزية يف القاهرة لأ�سباب خمتلفة
ومتعددة.
وم �ن��ذ ب�ع����ض ال��وق��ت جن��ح الإع�ل�ام
امل �� �ص��ري ،ويف �إط � ��ار ج �ه��وده احلثيثة
ل�شيطنة ال�شعب الفل�سطيني وقطاع
غ ��زة ،يف �إح� ��داث رب��ط ب�ين اجل�م��اع��ات
امل�سلحة يف �سيناء ،وف�صائل املقاومة يف
القطاع ،وب�سبب اال�شتباك احلا�صل بني
ق��وى �سيا�سية م�صرية ،وب�ين جماعة
«الإخ � ��وان» وال��رئ�ي����س امل���ص��ري حممد
م��ر� �س��ي ،ج ��رى ك �ي��ل ات �ه��ام��ات ك�ث�يرة
حلركة حما�س ،لكونها جزءاً من جماعة
«الإخ ��وان» ،ومنها م�شاركة احلركة يف
حماية مر�سي من خ�لال �إر��س��ال �سبعة
�آالف من مقاتليها �إىل م�صر ،ومنها ما
هو �أخطر من قبيل االدعاء مب�س�ؤولية
ح �م��ا���س ع ��ن ج��رمي��ة اغ �ت �ي��ال اجل �ن��ود
امل���ص��ري�ين يف رف ��ح ،وات �ه��ام��ات أ�خ ��رى
ي�صعب على العقل ت�صديقها.
الأه ��داف م��ن وراء ه��ذه االتهامات

وا� �ض �ح��ة ،وه ��ي و�إن ب ��دت يف ال�ظ��اه��ر
موجهة �إىل حما�س ،فقد طاولت ال�شعب
الفل�سطيني ك �ل��ه ،و�إذا ك ��ان البع�ض
ي�ضعها يف خانة ال�صراعات الداخلية

امل�صرية ،فاحلقيقة �أنها جت��اوزت تلك
ال�صراعات لت�صبح نوعاً من حرب على
القطاع ،خ�صو�صاً �أن الرئا�سة امل�صرية
املرتبكة ،ف�شلت يف حتديد موقف وا�ضح

جتاه غزة ،فهي �أعلنت التزامها اتفاقية
املعابر �سيئة ال�صيت ،ومل ترد �إغ�ضاب
دول ��ة االح �ت�ل�ال ،ف��أب�ق��ت ع�ل��ى الو�ضع
ال� ��ذي حت� ��دده االت �ف��اق �ي��ة مل �ع�بر رف ��ح،

عنا�صر من ال�شرطة امل�صرية معت�صمون �أمام معرب رفح احتجاجاً ..قبل الإفراج عن زمالئهم

تعـديــل المـبــادرة ..وتـعــديــل األدوار
ح� ��اول �أم �ي�ن ع ��ام «ج��ام �ع��ة ال ��دول مل��ا ه��و أ�� �س��و أ� م��ن ال �ت �ن��ازالت ،خ�صو�صاً الأردن م��ن اجل��ان��ب الفل�سطيني ،ملدة
العربية» نبيل العربي «الن�أي بنف�سه» م��ع ت��زاي��د ال �ك�لام ع��ن ت��وج��ه �أم�يرك��ي �أرب �ع�ين ع��ام �اً ،و�إع �ط��اء �صفة مناطق
وج��ام �ع �ت��ه ع ��ن ج��رمي��ة «ت �ع��دي��ل» ما لإط� �ل ��اق م� �ف ��او�� �ض ��ات ب �ي�ن ال���س�ل�ط��ة م ��ؤج��رة لل��أغ��وار ،يف ا��س�ت�ع��ادة مل��ا ك��ان
ت�سمى م �ب��ادرة ال���س�لام ال�ع��رب�ي��ة ،عرب وحكومة االح�ت�لال ،وحاجة وا�شنطن ج��رى �إم� ��راره يف اتفاقية وادي عربة
�إعالن القبول مببد أ� «تبادل الأرا�ضي»� ،إىل غطاء عربي للتنازالت املطلوبة ،ب�ش�أن �أرا�ض �أردنية جرى ت�أجريها.
زاع �م �اً �أن اجل��ام�ع��ة مل ت �ق��دم ت���ص��وراً �سواء جلهة بدء عملية التفاو�ض دون
ال �� �س �ل �ط��ة ت� �ق ��ول �إن ه� ��ذا اق�ت��راح
يتعلق بتعديل املبادرة.
وق� ��ف� ،أو ح �ت��ى جت�م�ي��د اال��س�ت�ي�ط��ان ،م��رف��و���ض ،وا�ستئجار �أرا� �ض��ي منطقة
لي�س وا�ضحاً �سبب تراجع العربي� ،أم جل�ه��ة امل� ��آل امل�ت��وق��ع لتلك العملية الغور يزيد من حالة ال�شكل امل�سخ الذي
ف�ه��و ب��ال�ت� أ�ك�ي��د لي�س م��ن ال �ن��وع ال��ذي والنتائج التي �ست�سفر عنها.
�ستبدو عليه ال��دول��ة الفل�سطينية يف
ميكن �أن يكون قد �أ�صغى لرف�ض ال�شعب
ع �م��وم �اً ،وك �م��ا ك ��ان م �ت��وق �ع �اً ،فقد ال�ضفة الغربية ،ومن �ش�أن هذا الأمر
ال «للدولة» من
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ه ��ذا ال �ت �ن��ازل امل �ج��اين ،تعاملت حكومة االحتالل با�ستخفاف �أن يحدث تطويقاً كام ً
وبالت�أكيد ف�إنه ال ي�شعر باخلزي جراء �شديد مع التقدميات املجانية من قبل جهة الأردن ،ويبقيها يف ح�صار حمكم،
ا�ستخفاف حكومة نتنياهو بالتعديالت قطر ،واجلامعة ووفدها الوزاري ،وهي وحتت �سيطرة دولة االحتالل بالكامل.
ال مي�ك��ن ال�ت�ع��وي��ل ك�ث�يراً ع�ل��ى رف�ض
العربية ،واعتبارها بال قيمة ،مطالبة ط��رح��ت م��ن ج��ان�ب�ه��ا ت �� �ص��ورات حت��دد
ب��امل��زي��د ،وعليه رمب��ا ي�ك��ون ال �ن ��أي عن م�سبقاً نتائج ال�ت�ف��او���ض ال��ذي ت�سعى ال�سلطة التي عودتنا على «التكيّف» مع
امل�ق�ترح ال��ذي ق��دم��ه حمد ب��ن جا�سم ،الواليات املتحدة لإطالقه ،ومن ذلك ال �� �ش��روط ال �ت��ي ت �ط��رح ع�ل�ي�ه��ا م��ن �أج��ل
با�سم اجلامعة والتن�صل منه ،متهيداً ا�ستمرار ال�سيطرة على منطقة غور م �ع��اودة امل �ف��او� �ض��ات ،ورمب ��ا ي�ت��م �إدخ ��ال

منطقة الغور يف �صفقة تبادل الأرا�ضي،
خلدمة ه��دف اح�ت�لايل ق��دمي با�ستمرار
ال�سيطرة على هذه املنطقة احليوية وذات
املكانة املركزية يف املخططات ال�صهيونية.
ووفق ما يتم تداوله يف العديد من
و�سائل الإع�ل�ام ،تعد وا�شنطن لر�شوة
اق �ت �� �ص��ادي��ة ،ي �ك��ون ه��دف �ه��ا ت�ع��وي����ض
الف�شل ال�سيا�سي املتوقع ،و�إظهار «�آثار
حم�سو�سة» للعملية ال�سيا�سية تنعك�س
يف احل �ي��اة ال�ي��وم�ي��ة للفل�سطينيني يف
ال�ضفة والقطاع �أي�ضاً.
م�صادر �إعالمية ت�شري �إىل ن�شاط
ف��ري��ق م ��ن  25خ� �ب�ي�راً وخم �ت �� �ص �اً من
خمتلف �أنحاء العامل ،يعكف على و�ضع
خطة ا�ستثمارية حمددة لل�ضفة الغربية
وقطاع غ��زة ،بقيمة مليارات ال��دوالرات
ي�ستغرق تنفيذها نحو � 3سنوات.

ك �ل �م��ة ال �� �س��ر ب��ال �ن �� �س �ب��ة �إىل ه��ذه
اخلطة هي �إطالق م�سار �سيا�سي ناجح
ب�ين الفل�سطينيني و«الإ��س��رائ�ي�ل�ي�ين»،
ولذلك ف��إن الفريق ينظر �إىل اخلطة
على �أنها مكون يف الإط��ار ،الذي يعمل
وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي
ع�ل��ى ط��رح��ه يف م�ط�ل��ع ��ش�ه��ر ح��زي��ران
امل�ق�ب��ل ،وال ��ذي م��ن امل��رت�ق��ب �أن يركز
�أ�سا�ساً على امل�سار ال�سيا�سي مع م�سارين
اقت�صادي و�أمني داعمني.
وت �ن �ق��ل امل� ��� �ص ��ادر الإع�ل�ام� �ي ��ة ع��ن
م�صادر فل�سطينية م�س�ؤولة حتذيرها
م��ن الإف ��راط يف احل��دي��ث ع��ن اجلانب
االقت�صادي ،يف ظل غياب �أي م�ؤ�شرات
ع �ل��ى ا� �س �ت �ع��داد « إ��� �س ��رائ� �ي ��ل» ل�ت��وف�ير
متطلبات ا�ستئناف مفاو�ضات ال�سالم،
وق��ال��ت ه��ذه امل �� �ص��ادر� :إن البع�ض قد
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الـالجـئـون للفتنة بــالـمـرصــاد

وهذا بدوره �أبقى على دور الأنفاق
التي ت�شن احلمالت عليها ،وجعل
القطاع يف موقع اال�ستهداف ،كلما
وقع حادث �أمني يف �سيناء.

(�أ.ف.ب).

ي�ل�ج� أ� لتعظيم الأف ��ق االق�ت���ص��ادي
للتغطية ع�ل��ى إ�خ �ف��اق حمتمل يف
توفري �أفق �سيا�سي.
اخلطة التي يجري �إعدادها يف
�إطار مكتب املبعوث اخلا�ص للجنة
ال��رب��اع �ي��ة ،ت�شمل رزم ��ة م�شاريع
وم� �ب ��ادرات و إ�ج � � ��راءات ت�ستقطب
رج��ال �أعمال من كل �أنحاء العامل
بال�شراكة مع رجال �أعمال حمليني،
ح �� �س��ب م ��ن ي �ق��وم��ون ب� ��الإع� ��داد،
وي� � � ��دور احل� ��دي� ��ث ع� ��ن م �� �ش��اري��ع
حم� � � ��ددة يف ج �م �ي ��ع ال� �ق� �ط ��اع ��ات
الإنتاجية واالقت�صادية :الزراعة،
ال�سياحة ،االت�صاالت ،تكنولوجيا
امل�ع�ل��وم��ات ،الإ� �س �ك��ان وغ�يره��ا من
القطاعات.
وي�ق��وم الفريق بتحليل الأف�ك��ار

احلكومة الفل�سطينية يف غزة،
ت� �ق ��ول� :إن االت� ��� �ص ��االت ال ت ��زال
م�ستمرة م��ع أ�ع �ل��ى امل���س�ت��وي��ات يف
م �� �ص��ر ل �ف �ت��ح م �ع�ب�ر رف� ��ح وع� ��ودة
ال �ع ��ال �ق�ي�ن� �� ،س ��واء م ��واط� �ن�ي�ن �أو
ن��واب�اً �أو م�س�ؤولني ،و أ�ع ��رب وكيل
وزارة اخل ��ارج� �ي ��ة يف احل �ك��وم��ة؛
غ��ازي ح�م��د ،ع��ن أ�م�ل��ه بحل �أزم��ة
امل �ج � ّن��دي��ن امل���ص��ري�ين املختطفني
ب�أقرب وق��ت ،م�ؤكداً �أن «احلكومة
قامت ب�إجراءات مكثفة يف منطقة
احل� � ��دود والأن � �ف� ��اق ل �ت �ط��وي��ق �أي
تداعيات �أمنية وميدانية».
وق � ��ال م��دي��ر الإدارة ال �ع��ام��ة
للمعابر واحلدود يف غزة؛ ماهر �أبو
�صبحة� ،إن ف�شل اجلهود امل�صرية
ب ��الإف ��راج ع��ن امل�ج�ن��دي��ن ال�سبعة
امل�خ�ت�ط�ف�ين ب���ش�م��ال ��س�ي�ن��اء يبقي
معرب رف��ح على حاله مغلقاً حتى
�إ�شعار �آخر.
ويبدو �أن الو�ضع ال�سائد على
احل��دود ب��د أ� يثري حفيظة البع�ض
مم��ن اع� �ت ��ادوا ال�ت�ه�ل�ي��ل للرئي�س
امل�صري ،يف كل منا�سبة ،وحتى دون
منا�سبة �سوى الإ��ش��ادة مبا ي�سمى
ال��رب �ي��ع ال �ع��رب��ي و«ث ��ورات ��ه» ،فقد
طالب امل�ست�شار ال�سيا�سي لرئي�س
احل �ك��وم��ة يف غ ��زة؛ ي��و��س��ف رزق ��ة،
ال��رئ�ي����س امل���ص��ري حم�م��د مر�سي،
بفتح احلدود بني غزة وم�صر ،كما
ه��ي م�ف�ت��وح��ة ب�ي�ن م���ص��ر ول�ي�ب�ي��ا،
وم�صر وال�سودان ،معترباً �أن م�صر
بحاجة ل �ق��رارات ث��وري��ة حقيقية،
وت �� �س��اءل رزق ��ة :م�ت��ى ت�ع��ام��ل غ��زة
ب��اح�ت�رام؟ وم �ت��ى ي�ع��ام��ل امل��واط��ن
الغزي باحرتام؟

عبد الرحمن نا�صر

اال��س�ت�ث�م��اري��ة وف��ر��ص�ه��ا للتطبيق
وانعكا�ساتها لتحقيق االزده� ��ار يف
االقت�صاد الفل�سطيني ،ثم و�ضعها
يف رزمة م�شاريع ي�ؤمل �أن ت�ستقطب
ر�ؤو� ��س الأم� ��وال للتنفيذ وبالتايل
خلق فر�ص العمل.
�إذا �صحت هذه املعلومات ،فرمبا
ي �ظ �ه��ر ه �ن��ا ال � � ��دور امل �ط �ل ��وب م��ن
اجلامعة ،وخ�صو�صاً دولها الغنية:
تقدمي الر�شوة املطلوبة ،وتظهري
العملية ال�سيا�سية كم�شروع ناجح،
ه � ��ؤالء ي�ح���س�ن��ون ال�ب�ي��ع وال �� �ش��راء،
ول�ك�ن�ه��م ي�ف���ش�ل��ون دوم� � �اً ،امل ��ؤام��رة
اجل��دي��دة على فل�سطني م�صريها
الف�شل �أي�ضاً.

نافذ �أبو ح�سنة

للمرة الثالثة خ�لال ال�ع��ام احل��ايل،
ت �ط��ل ال�ف�ت�ن��ة ب��ر�أ� �س �ه��ا م��ن خم �ي��م عني
احل�ل��وة ،لإق�ح��ام الفل�سطينيني يف �أت��ون
�صراع ال ميكلون فيه ال ناقة وال جمل،
لكن �صمام الأم��ان ي�أتي دائ�م�اً من وعي
ال�شعب الفل�سطيني ،ف�صائل وم�ؤ�س�سات
و�أف� ��راداً ،والإج �م��اع على رف�ض الإ��س��اءة
للفل�سطينيني ،ول �� �ص��ورة امل�خ�ي�م��ات يف
ل�ب�ن��ان ،وب��ال�ت��ايل رف����ض ال�ع�ب��ث ب��الأم��ن
واال�ستقرار ،وجتنب املزيد من ال�شرذمة
يف الأو� � �ض ��اع ال��داخ �ل �ي��ة الفل�سطينية،
وحم��اول��ة و�ضع املجتمع الفل�سطيني يف
و��س��ط دائ ��رة اال��س�ت�ه��داف امل�ت��وا��ص��ل من
�أكرث من طرف ،لتحقيق مكا�سب بعيدة
عن م�صلحة ال�شعب الفل�سطيني.
عدنان يو�سف؛ ع�ضو قيادة منظمة
التحرير الفل�سطينية يف لبنان ،يقول:
«�إن�ن��ا نطالب بوقف مثل ه��ذه الأح��داث
ب���ش�ك��ل ن �ه��ائ��ي ،و� �ض �م��ان ع ��دم ت �ك��راره��ا،
ون��دع��و لتحرك عاجل على الأر� ��ض من
قبل الف�صائل الفل�سطينية وال�ت�ي��ارات
ال���س�ي��ا��س�ي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة ،لتنظيم ال��و��ض��ع

الفل�سطيني ،ون ��زع جميع أ���س�ب��اب مثل
هذه الأح��داث ،و�صو ًال �إىل ت�شكيل قيادة
��س�ي��ا��س�ي��ة م��وح��دة ت �� �ش��ارك ف�ي�ه��ا جميع
ال �ق��وى وال �ت �ي��ارات ال�سيا�سية م��ن أ�ج��ل
حماية ال��وج��ود الفل�سطيني ،باعتباره
بيئة وطنية تنا�ضل من �أجل حق العودة،
وم��ن �أج��ل حقوقها الإن�سانية يف لبنان،
والعمل �أي�ضاً على ت�شكيل جل��ان �شعبية
وجل ��ان �أم�ن�ي��ة م��وح��دة وق��وي��ة ،وتفعيل
�صيغة امل�ؤمترات ال�شعبية بهدف �إ�شراك
احل��ال��ة ال�شعبية يف ��ص�ي��اغ��ة ال �ق��رارات
ال���س�ي��ا��س�ي��ة وال �ت��وج �ه��ات االج�ت�م��اع�ي��ة
وغريها».
و�أ� � �ض ��اف ي��و� �س��ف« :ن �ح �ي��ي احل ��راك
ال �� �ش �ع �ب��ي ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي يف خم �ي��م ع�ين
احل�ل��وة ،ال��ذي ه��ب منتف�ضاً لوقف تلك
الأح � ��داث ،ون�ع�ت�بر �أن احل��ال��ة ال�شعبية
بجميع مكوناتها ت�شكل �ضمانة حقيقية
يف ظ��ل ح��ال االن�ق���س��ام لتنظيم الو�ضع،
وحت�صني املخيمات ،كون ذلك م�س�ؤولية
جماعية ،ون�ؤكد يف الوقت ذاته على �أمن
وا� �س �ت �ق��رار امل�خ�ي�م��ات وع�لاق�ت�ه��ا املتينة

باجلوار اللبناين ،وهو جزء من �أمن عموم
املناطق اللبنانية ،وعلى جميع الهيئات،
الفل�سطينية واللبنانية ،م�س�ؤولية بذل
املزيد من اجلهود لتعزيز حالة اال�ستقرار
يف املخيمات».
كما كانت هناك العديد من املواقف
ال�شعبية وال�سيا�سية �أجمعت على حت�صني
امل �خ �ي �م��ات ،و إ�ب �ع��اده��ا ع��ن �أي ت��داع�ي��ات
�سلبية ل�ل�أزم��ات الداخلية والإقليمية،
باعتبار الالجئني يف لبنان لي�سوا طرفاً
يف ه� ��ذه ال �� �ص ��راع ��ات ،و�أول ��وي �ت �ه ��م هي
ق�ضيتهم الوطنية ،خ�صو�صاً حق العودة،
ون��ا� �ش��دت ال �ق��وى ال�شعبية وال�سيا�سية
ال ��ر�ؤ�� �س ��اء ال �ث�ل�اث��ة ،وج �م �ي��ع ال �ت �ي��ارات
ال�سيا�سية اللبنانية ،العمل على إ�ل�غ��اء
الغنب التاريخي بحق ال�شعب الفل�سطيني
ع�ب�ر امل� �ب ��ادرة م��ن أ�ج� ��ل إ�ق � ��رار احل �ق��وق
الإن�سانية ،وت�شريع قوانني العمل يف كل
املهن ،وال�سماح بالتملك والإ�سراع ب�إعمار
خميم نهر البارد.

�سامر ال�سيالوي

فعاليات إحياء الذكرى الـ 65للنكبة
عهد متجدد على العودة وإقامة الدولة المستقلة
نفذ الالجئون الفل�سطينيون ملنا�سبة الق�ضية الفل�سطينية ،حيث تطبق قرارات
ال��ذك��رى الـ 65ل�ن�ك�ب��ة ف�ل���س�ط�ين ،ع ��دداً الأمم املتحدة يف كل مكان يف العامل� ،إال يف
م��ن ال�ن���ش��اط��ات امل�ت�ن��وع��ة ع�ل��ى خمتلف فل�سطني ،فتعجز الأمم املتحدة عن اتخاذ
الأرا�ضي اللبنانية ،ت�أكيداً على التم�سك �أي م��وق��ف ين�صف ال�شعب الفل�سطيني
بحق العودة� ،أب��رز تلك الن�شاطات ،كانت ويعيد له حقوقه.
م���س�يرة ال �ع��ودة �إىل امل�ن�ط�ق��ة احل��دودي��ة
واع �ت�ب�ر امل �� �ش��ارك��ون �أن ه ��ذا ال�ظ�ل��م
مع فل�سطني املحتلة عند بلدة الناقورة م��ا ك ��ان لي�ستمر ل ��وال ��ص�م��ت الأن�ظ�م��ة
بالقرب من املقر العام لقوات اليونيفيل ،ال��ر��س�م�ي��ة ال�ع��رب�ي��ة ال �ع��اج��زة ع��ن ات�خ��اد
ت�خ�ل�ل�ه��ا اع �ت �� �ص��ام رف �ع��ت ف �ي��ه الأع �ل��ام �أي م��وق��ف ي �ج�بر الأمم امل �ت �ح��دة على
الفل�سطينية ،و�شعارات تدعو بالعودة �إىل وق��ف ه��ذه ال�سيا�سة ،وي�ل��زم�ه��ا بتطبيق
فل�سطني ،كما رفع الالجئون جم�سّ مات ال�ق��رارات الدولية ،ويف مقدمتها القرار
و�شعارات ملفاتيح منازلهم مزينة بالأعالم  ،194وب��وق��ف ال �ع��دوان ون�ه��ب الأرا� �ض��ي
الفل�سطينية.
واال��س�ت�ي�ط��ان وف ��ك احل���ص��ار ع��ن قطاع
وط��ال �ب��ت ال�ك�ل�م��ات امل�ج�ت�م��ع ال ��دويل غ��زة ،ويدعم �صمود ال�شعب الفل�سطيني
ب��اخل��روج م��ن دائ ��رة ال�ت�خ��اذل وال�صمت يف مناطق ال�ضفة الغربية وق�ط��اع غزة
والتعاطي ب�سيا�سة الكيل مبكيالني مع والقد�س.

الن�صب التذكاري ل�شهداء م�سرية العودة عند تلة بلدة مارون الرا�س

وللمنا�سبة ذاتها ،نظمت جلنة م�سرية
ال �ع��ودة �إىل ف�ل���س�ط�ين ،زي� ��ارة �إىل ب�ل��دة
م ��ارون ال��را���س احل��دودي��ة م��ع فل�سطني
امل �ح �ت �ل��ة� � ،ش��ارك ف�ي�ه��ا ��س�ف�ير فل�سطني
�أ��ش��رف دب��ور ،ووف��ود قيادية م��ن ف�صائل
الثورة الفل�سطينية والأح��زاب اللبنانية،
ووف ��ود جماهريية م��ن خميمات لبنان،
تتقدمهم عائالت �شهداء م�سرية العودة.
وق ��د جت�م��ع امل �� �ش��ارك��ون ع�ن��د م��دخ��ل
ال �ب �ل ��دة ،وت �ق ��دم ��وا يف م �� �س�ي�رة ب��اجت��اه
احل��دي�ق��ة ال�ع��ام��ة ح�ي��ث ال�ت�ج�م��ع ال �ع��ام،
وت �ق��دم امل �� �س�يرة الأع �ل��ام الفل�سطينية
واللبنانية ،و�صور �شهداء العودة ،والفتات
ت��ؤك��د على ح��ق ال �ع��ودة ،بعد ذل��ك توجه
وفد من امل�شاركني ،وعدد من اجلماهري
�إىل الن�صب ال �ت��ذك��اري ل���ش�ه��داء ال�ع��ودة
ال ��ذي ��ن � �س �ق �ط��وا خ �ل�ال م �� �س�يرة 2010
بالقرب من ال�شريط ال�شائك ،ومت و�ضع
�أكاليل من الزهور.
و�أل�ق�ي��ت ع��دد م��ن الكلمات أ�ك ��دت �أن
�شهداء م�سرية ال�ع��ودة ال��ذي ا�ست�شهدوا
قبل ث�لاث��ة �أع ��وام ب��ال�ق��رب م��ن �أر��ض�ه��م،
ك�ت�ب��وا ب��ال��دم ت��اري�خ�اً ج��دي��داً يف م�سرية
ال �ن �� �ض��ال ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ،و أ�ب� � � �وْا ج�م�ي�ع�اً
االك�ت�ف��اء ب��ال�ع��ودة ��ش�ع��اراً وح�ق�اً يُ�شهر يف
املنا�سبات ،كما �أكدت الكلمات على رف�ض
�أي م�ف��او��ض��ات م��ع ال�ك�ي��ان ال���ص�ه�ي��وين،
وو�ضع ا�سرتاتيجية وطنية تعزز مقومات
�صمود ال�شعب الفل�سطيني ،و�صو ًال �إىل
الربيع الفل�سطيني وا�ستنها�ض املقاومة
ال�شعبية مبختلف �أ�شكالها.
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مــلــــف الـعـــدد

«يهودية الدولة»..
وحق العودة
ركز اخلطاب ال�سيا�سي «الإ�سرائيلي» احل����دود وت���ب���ادل الأرا����ض���ي وغ�ي�ر ذل��ك
يف ك��ل امل��ف��او���ض��ات وحم���ادث���ات ال�����س�لام م��ن �أوه����ام عملية ال�����س�لام ال��ت��ي �شبعت
امل��زع��وم��ة ح���ول جت�سيد ف��ك��رة ي��ه��ودي��ة موتاً ،ف�إن «�إ�سرائيل» حترز التقدم بعد
ال��دول��ة ،يف حم��اوالت م�ستميتة النتزاع الآخر يف ا�ستقطاب االعرتاف بها كدولة
م��وق��ف ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ودويل ي��دع��م ه��ذا لليهود ف��ق��ط ،و�آخ����ر ه���ذه االع�تراف��ات
التوجه.
ج����اء ع��ل��ى ل�����س��ان ال��رئ��ي�����س الأم�ي�رك���ي
م���ن���ذ ع�����ق�����ود ،حت��������اول احل���ك���وم���ات باراك �أوباما خالل زيارة الوالء الأخرية
«الإ�سرائيلية» املتعاقبة �أن تنتزع اعرتافاً لـ«�إ�سرائيل» ،وهذا االعرتاف بها كدولة
فل�سطينياً ودولياً بيهودية الدولة ،وذلك لليهود ي�شطب حق العودة ويلغي ق�ضية
يعود على اعتبارات عديدة� ،أهمها ف�شل الالجئني بالطبع.
هذه امل�ؤ�س�سة يف تثبيت «الإ�سرائيليني»
حق ع��ودة الالجئني �أه��م من حدود
للبقاء يف «�إ�سرائيل» ،وف�شل ا�ستقطاب الدولة الفل�سطينية التي تت�آكل �أر�ضها
م����ه����اج����ري����ن ج���������دد ،وامل��������خ��������اوف م��ن وحدودها كل يوم باال�ستيطان والتهويد،
الفل�سطينيني العرب على الأرا�ضي التي و�إذا ك��ان��ت عملية ال�����س�لام م��ن��ذ كامب
اغت�صبتها ،ول��ع��ل اخل��ط��ر الأول ال��ذي دي��ف��ي��د الأول وح��ت��ى م���دري���د و�أو���س��ل��و
ينجم ع��ن االع�ت�راف بيهودية ال��دول��ة ،ووادي ع���رب���ة ق���د ا���س��ت��ن��دت �إىل ق���رار
ه��و ن�����س��ف ح��ق ال���ع���ودة مت��ام��اً وح��رم��ان  ،242ف���إن �أه��م ب��ن��وده ه��ي «ح��ل م�شكلة
الالجئني م��ن ال��ع��ودة �إىل وطنهم مرة الالجئني» ،ومن املهم العودة �إىل �أ�صول
�أخرى.
ال��ق�����ض��ي��ة ،ف���ع���ودة ال�لاج��ئ�ين أ�ه�����م من
احلدود ،وعودة الآالف منهم �إىل ديارهم
�أعداد الالجئني
يف يافا وحيفا �أه��م من بيانات ولقاءات
تبيع الأحالم ال غري.
مب���ن���ا����س���ب���ة ال�������ذك�������رى اخل���ام�������س���ة
خ��ل��ال ال����ذك����رى الأخ�����ي����رة ،رف��ع��ت
وال�����س��ت�ين الغ��ت�����ص��اب ف��ل�����س��ط�ين ،ذك��رت اجلماهري الفل�سطينية يف ال�ضفة وغزة
�إح��دى الإح�صائيات �أن ع��دد الالجئني �شعارات حق العودة ،ولعل ذلك هو �أف�ضل
الفل�سطينيني ي�صل �إىل خم�سة ماليني و�أق������وى رد ع��ل��ى م���ا ت�����س��م��ى «�إ���س��رائ��ي��ل
الجئ ،وكان عددهم يف العام  1948لدى دول�����ة ل��ل��ي��ه��ود» ،ي��ج��ب ب��ع��ث ال��ر���س��ائ��ل
قيام الكيان ال�صهيوين نحو � 800ألف� ،إىل وا����ش���ن���ط���ن وت�����ل �أب����ي����ب وامل��ج��ت��م��ع
يف املقابل ك��ان ع��دد امل�ستوطنني اليهود الدويل ب�أن جرائم �إحالل اليهود مكان
يف ذل���ك ال��ع��ام � 750أل���ف���اً ،وال��ي��وم ي�صل ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي�ين ون��ف��ي��ه��م وت�����ش��ري��ده��م
ع���دده���م يف «�إ����س���رائ���ي���ل» وم�����س��ت��وط��ن��ات
القد�س وال�ضفة �إىل نحو خم�سة ماليني
ون�صف.
ج��وه��ر ال��ق�����ض��ي��ة الفل�سطينية �إذن
وا�ضح ،وه��و معركة �إح�لال �شعب مكان
�شعب �آخ���ر� ،أي �إح�ل�ال الأ���س��ط��ورة التي
ت���زع���م ب�������أن ف��ل�����س��ط�ين ل��ل��ي��ه��ود ب���دي�ل�اً
ل���ل���واق���ع ال������ذي ي�����ؤك����د ب�������أن ف��ل�����س��ط�ين
ول��ي�����س��ت «�إ����س���رائ���ي���ل» ه���ي اجل��غ��راف��ي��ا
وال��دمي��وغ��راف��ي��ا وال��ت��اري��خ ،وال��واق��ع �أن
م��ع��ارك «�إ���س��رائ��ي��ل» وح��روب��ه��ا م��ن��ذ �أن
وجدت هي من �أجل م�س�ألتني :الأوىل:
ط��رد الفل�سطينيني وتهجريهم ونفي
وج���وده���م وه��وي��ت��ه��م ،وال��ث��ان��ي��ة :جلب
امل��ه��اج��ري��ن ال��ي��ه��ود م���ن ج��م��ي��ع �أن��ح��اء
ال�����ع�����امل ل�ل�ا����س���ت���ي���ط���ان يف ف��ل�����س��ط�ين،
«�إ�سرائيل» حت��ارب لتطرد الفل�سطيني
عن �أر�ضه ،ولكي تبعث ر�سائل �إىل اليهود
يف كل مكان ب�أن �أر�ض امليعاد بانتظارهم،
وذلك يكون طبعاً عرب االعرتاف الدويل
والفل�سطيني بيهودية الدولة.
«الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ون» مل ي���غ�ي�روا �أب�����داً
ال��ه��دف امل���رك���زي حل��روب��ه��م وم��ع��ارك��ه��م
وح��م�لات��ه��م ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ،وه����و م��ع��رك��ة
ج����ذب امل��ه��اج��ري��ن ال��ي��ه��ود و�إح�لال��ه��م
مكان الفل�سطينيني ،وفيما ي�سلي العرب
وال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي�ين �أن��ف�����س��ه��م ب���أح��ج��ي��ات

وت��غ��ري��ب م���ن ت��ب��ق��ى م��ن��ه��م ع���ن وط��ن��ه
وهويته ال ت�سقط بالتقادم وال بت�أييد
�أوباما وغريه ليهودية «�إ�سرائيل».
�شرط املفاو�ضات
مل يكتف الكيان ال�صهيوين بجرمية
ت�شريد فل�سطينيي ال��ع��ام  1948و�إق��ام��ة
دول�������ة اح����ت��ل�ال ع���ل���ى �أرا�����ض����ي����ه����م ال��ت��ي
اغت�صبوها منهم ،ثم مبطالبة �سلطة رام
اهلل باالعرتاف بـ«يهودية الدولة» العربية
ك�شرط لقبول ا�ستئناف ما ت�سمى «عملية
ال�����س�لام» ف��ق��ط ،ب���ل خ��ط��ا ع���دة خ��ط��وات
عملية بق�صد تكري�س ه��ذا ال��واق��ع ،من
خ��ل��ال امل�������ص���ادق���ة ع���ل���ى ج��م��ل��ة ق���وان�ي�ن
عن�صرية ت�ستهدف ال��وج��ود الفل�سطيني
املتبقي يف الأرا�ضي التي احتلت قبل �أكرث
م��ن �ستة ع��ق��ود ،وك���ل ذل���ك ط��ب��ع��اً بهدف
تكري�س يهودية الدولة ون�سف حق العودة
وتهجري ما تبقى من عرب.
وك��ان��ت �أوىل اخل��ط��وات حينما واف��ق
ال��ك��ن��ي�����س��ت ع��ل��ى م�����ش��روع ق����رار يق�ضي
بال�سجن ملدة عام كامل لكل من يرف�ض
االع��ت��راف ب��ال��ك��ي��ان ال�����ص��ه��ي��وين «دول���ة
ي��ه��ودي��ة دمي��ق��راط��ي��ة» ،وال��ت��ي ت�ستطيع
ح��ك��وم��ة االح���ت�ل�ال مب��وج��ب��ه��ا مالحقة
�أي فل�سطيني يف الأرا�ضي التي احتلتها
ع��ام  48بتهمة أ�ن���ه ال ي��ع�ترف بيهودية
الدولة العربية ،رغم �أنه �صاحب الأر�ض
ال�شرعي.

وح�سب متابعني للأو�ضاع يف الداخل
ال�����ص��ه��ي��وين ،ف����إن الأم����ر ل��ن ي��ت��وق��ف عند
ه��ذا احل��د فقط ،ب��ل هناك جملة قوانني
�أخ��رى ت�ستهدف فل�سطينيي الـ 48يجري

التح�ضري لها ،ي���أت��ي يف مقدمتها قانون
مينع �إح��ي��اء ذك���رى النكبة ،وي��ع��اق��ب من
ي��ق��وم ب��ذل��ك ،وق��ان��ون «ال����والء وامل��واط��ن��ة»
الذي يلزم �أي فل�سطيني عند ح�صوله على

ّادعــاءات «إسـرائيليـة»
طلب االع�تراف بـ«�إ�سرائيل» دول��ة يهودية ،يعني نقل ال�صراع
من القومي �إىل الديني بادّعاء «�إ�سرائيلي» � -صهيوين ،مفاده �أن
القومية اليهودية هي �أك�بر و�أبعد من املركب الديني والتوراتي،
بل �إنها حتتويه لكنها ال تقت�صر عليه ،وبح�سب هذا االدعاء ،ي�شكل
ال��ي��ه��ود جماعة �إث��ن��ي��ة موغلة يف ال��ق��دم وي�سبق ن�شوء اليهودية،
حيث مت تبني ال��دي��ن ال��ي��ه��ودي م��ن قبل ه��ذه اجل��م��اع��ة ،وه��و ما
�أن��ت��ج يف مرحلة الحقة التطابق الهوياتي ب�ين الإث��ن��ي والديني،
ولكن لي�س التاريخي لأن البدايات خمتلفة ،ا�ستناداً �إىل هذا ،ف�إن
املطالبة لي�ست باالعرتاف بالبعد الديني �أو الروحاين ،بل بالذات
باحلق التاريخي الذي ي�سبق الديني ،وهو ما يعني عملياً �أن على
الفل�سطيني الذي �سلبت �أر�ضه و�شرد ونكب� ،أن يعرتف ب�أن نكبته
ه��ي نتاج ا���س�ترداد ح��ق تاريخي حل��ق امتلكه على غ�ير وج��ه حق،
و�إن �أخذنا هذا املنطق بعني اجلد �سيكون على الفل�سطيني اعتبار
وج��وده يف فل�سطني حدثاً عار�ضاً مت ت�صحيحه يف عمل ع��ادل هو
نكبته ،وهو بال�ضبط ما يعنيه نتنياهو يف ما يكرره من ت�صريحات.
ال ت��ط��ال��ب ال����دول ع����ادة �أع���داءه���ا ب���االع�ت�راف ب��غ�ير ح��ق��ه��ا يف
ا خ�لال معاهدة ال�سالم م��ع ك��ل من
ال��وج��ود ،وه��و م��ا ح��دث م��ث�ل ً
م�صر والأردن� ،إذ مت االع�تراف بحق «�إ�سرائيل» يف ال��وج��ود ،غري
�إن «الإ�سرائيليني» يقولون اليوم ب�أن االعرتاف بحق «�إ�سرائيل» يف
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احــصــــائـيـــــات عـــــن الــــالجــئــــيـن
ي��ت��وزع ال�لاج��ئ��ون ب�ين ﺍ�ﻷﺭﺩﻥ ﻭ�ﺴﻭﺭي����ة
ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ( 59يف املئة) وﺍﻟ�ﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭبية ( 17يف
املئة) وقطاع ﻏﺯﺓ ( 24يف املئة) ،ويعي�ش نحو
 29يف املئة منهم ﻲﻓ  58خميماً ،تتوزع بواقع
 10خميمات ﻲﻓ ﺍ�ﻷﺭﺩﻥ ﻭ 9خميمات ﻲﻓ �ﺴﻭﺭية
ﻭ 12خميماً ﻲﻓ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭ 19خميماً ﻲﻓ ﺍﻟ�ﻀﻔﺔ
ﺍﻟﻐﺭبية ﻭ 8خميمات ﻲﻓ قطاع ﻏﺯﺓ.
ومتثل ﻫﺫﻩ التقديرات ﺍﺤﻟﺩ الأدن��ى ﻟﻌﺩﺩ
الالجئني الفل�سطينيني� ،إذ ال ي�شمل العدد
من مت ت�شريدهم بعد العاﻡ  1949حتى ﻋ�ﺸﻴﺔ
ح��رب ح��زي��ران  1967وال��ذي��ن رح��ل��وا �ﺃﻭ مت
ترحيلهم ﻋﺎﻡ .1967
وق�����در ع����دد ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي�ين ال���ذي���ن مل
ي��غ��ادروا وطنهم ﻋﺎﻡ  1948بنحو � 154ﺃل��ف��اً،
ﻲﻓ حني يقدر عددهم ﻲﻓ ال��ذك��رى اخلام�سة
وال�ستني ﻟﻠﻨﻜﺒﺔ بنحو  1.4مليون ن�سمة نهاية
عام .2012
�أم���ا يف فل�سطني املحتلة وال�ضفة وغ��زة
فقدر عدد ال�سكان بنحو  4.4ماليني ن�سمة ﻲﻓ
نهاية العاﻡ  2012منهم  2.7مليون ﻲﻓ ﺍﻟ�ﻀﻔﺔ

بطاقة هوية ب�أداء ق�سم الوالء لـ«�إ�سرائيل»،
�إ���ض��اف��ة �إىل ق��ان��ون م��ق��دم م��ن ق��ب��ل وزي��ر
اخلارجية ال�صهيوين �أف��ي��غ��دور ليربمان
مينح وزير الداخلية يف حكومة االحتالل

�صالحية �سحب اجلن�سية من �أي مواطن
ال يقر بـ«يهودية الدولة» ،و�آخ��ر يلزم من
ميتنع عن �أداء اخلدمة الع�سكرية يف جي�ش
االحتالل بدفع ال�ضرائب.

الوجود �أ�صبح �شيئاً غري كاف ،و�أن املطلوب هو االعرتاف بحقها
يف الوجود كدولة يهودية ،وهو ما يعني �أن الدولة ال تكتفي ب�أن
يقر اجل��ان��ب الفل�سطيني ب��وج��وده��ا ،ب��ل ب����أن وج��وده��ا ه��ذا لي�س
بحكم الأم��ر الواقع بل بحكم احلق والعدل ،وهو ما يعني عملياً
�أن يعيد الفل�سطيني النظر يف كل املواقف التاريخية التي اتخذها
�ضد ا�ستعمار ب�لاده والإق��رار برواية الآخ��ر لل�صراع ،ما يعني �أن
معار�ضته منذ بلفور كانت خاطئة ،ولذا ف�إنه لن يوافق �أو يدعم �أو
ال ب�أي عمل من �ش�أنه �أن يهدد البنية اليهودية،
يفكر حتى م�ستقب ً
حتى لو �صار هو �أكرثية.
يعني ذلك فيما يعنيه �أن «�إ�سرائيل» التي ت�سيطر عملياً اليوم
على كامل تراب فل�سطني مبن فيه من �سكان فل�سطينيني يعي�ش
معظمهم حت��ت االح��ت�لال فيما ت�ساوم بقيتهم على حريتهم ،ال
تكتفي يف ح�سم احلا�ضر وال مبكا�سبه ،ب��ل تريد �أن تعيد �إنتاج
ح�سم يطال املا�ضي وامل�ستقبل يف �ضربة واح��دة ،حيث يتم ح�سم
املا�ضي من خالل مطالبة �ضحيتها ب�شرعنة عملية ا�ستعمار بلدها
ونكبتها ،لأنها يف النهاية كانت الو�سيلة التي �أدت �إىل حتقيق حلم
ال��دول��ة اليهودية ونتجت عن م��ع��اداة الفل�سطيني لهذا «احل��ق»،
وح�سم امل�ستقبل من خالل �إغالق �أي �إمكانية لتحول «�إ�سرائيل»
�إىل دولة طبيعية ت�ساوي بني مواطنيها� ،سواء �أكانوا عرباً �أم يهوداً
من غري �أن حت�سم التعامل مع  20يف املئة على �أ�سا�س كونهم خطراً
دميغرافيا حيناً و�أمنياً حيناً �آخر ،بدل مترت�سها يف هويات قبلية
وتراتبية جهوية.

الغربية ﻭنحو  1.7مليون ﻲﻓ قطاع غزة.
وت�����ش�ير ال��ب��ي��ان��ات �ﺇﻰﻟ �ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻤﻟﻭﺍﻗﻊ
االحتاللية ﻲﻓ نهاية العام  2012ﻲﻓ ﺍﻟ�ﻀﻔﺔ
الغربية ﻗﺩ بلغ  482موقعاً ،يف حني بلغ ﻋﺩﺩ
امل�ستعمرين ﻲﻓ ﺍﻟ�ﻀﻔﺔ الغربية  537م�ستعمراً
نهاية ﺍﻟﻌﺎﻡ .2011
وح�سب املعطيات ،ف�إنه مع �صدور القرار
ال��دويل رق��م  181بتاريخ  29ت�شرين الثاين
ع�����ام � 1947أع����ل����ن ت��ق�����س��ي��م ف��ل�����س��ط�ين �إىل
دول��ت�ين :الأوىل يهودية تقوم على  54.7يف
املئة من الأرا�ضي الفل�سطينية وي�سكن فيها
� 498ألف م�ستوطن يهودي و� 497ألف عربي
فل�سطيني ،والثانية عربية تقوم على نحو
 44.8يف املئة من الأرا�ضي ي�سكن فيها 725
�ألف فل�سطيني و� 10آالف م�ستوطن يهودي.
وي�������ش�ي�ر ال���ت���ق���ري���ر �إىل �أن  93يف امل��ئ��ة
م��ن جم��م��ل م�����س��اح��ة «�إ���س��رائ��ي��ل» ت��ع��ود �إىل
ال�لاج��ئ�ين الفل�سطينيني و 78يف امل��ئ��ة من
جممل م�ساحة فل�سطني التاريخية ،قامت
عليها «�إ�سرائيل» يف العام .1948

ويرى مراقبون �أن الكيان ال�صهيوين ل��ق��رارات ال�شرعية ال��دول��ي��ة وللقانون والأم�������ل ،وامل��ق�����ص��د ه��ن��ا ���ش��ط��ب ال��ق��رار
بهذه القوانني ال ي�ستهدف فقط �إ�سقاط ال����دويل الإن�����س��اين ،خ�����ص��و���ص��اً اتفاقية  194ال�صادر عن اجلمعية العامة لهيئة
الأمم املتحدة يف  1848/12/11والداعي
حق العودة للفل�سطينيني يف ال�شتات ،بل «جنيف» الرابعة.
يتجه حتت مربر خ�شية «�إ�سرائيل» مما
�إىل ع���ودة ال�لاج��ئ�ين الفل�سطينيني يف
ت�سميه التفوق ال�سكاين للفل�سطينيني
�أق����رب ف��ر���ص��ة مم��ك��ن��ة ،وال��ت��ع��وي�����ض عن
ت�شريد الفل�سطينيني
يف ال��داخ��ل ع��ل��ى ال��ي��ه��ود ،وامل������أزق ال��ذي
الأ���ض��رار التي حلقت بهم ج��راء اللجوء
تعي�شه ب�سبب ذلك� ،إىل �إج��راءات ت�سهم
ت�����������ش��ت��رط �����س����ل����ط����ات االح������ت���ل��ال الق�سري� ،إن اجلانب الفل�سطيني يرف�ض
يف نهاية املطاف يف طرد الفل�سطينيني يف االع�ت�راف ب��ـ«�إ���س��رائ��ي��ل» ك��دول��ة يهودية االع�تراف بالدولة اليهودية ،لأن��ه يرى
الأرا�ضي املحتلة عام � ،1948أو ممار�سة �أث���ن���اء امل���ف���او����ض���ات م���ع الفل�سطينيني فيه تخلياً علنياً ع��ن ح��ق ال��ع��ودة حتى
مزيد من ال�ضغوط عليهم حلملهم على و���ش��رط��اً ل��ه��ا ،وه���ي م��ط��ال��ب��ة حممومة قبيل املفاو�ضات� ،إذ �إن مطالبة الكيان
الرحيل.
ي����ع����ود ت�����ش��ري��ع��ه��ا �إىل ال����ع����ام « ،2000الإ����س���رائ���ي���ل���ي» ب����االع��ت�راف ب���ه ك��دول��ة
بغر�ض ت�أكيد يهودية ال��دول��ة وطابعها ي��ه��ودي��ة ت��ت��ن��اق�����ض ك��ل��ي��اً م���ع م���ب���د�أ حق
انتقال �أر�ض املعركة
اليهودي و�أغلبيتها اليهودية بالقانون ،ال��ع��ودة ،مثلما تعني �إ�سقاطاً ل��ه ون�سفاً
م��ق��اب��ل �إ����س���ق���اط ح���ق ع�����ودة ال�لاج��ئ�ين لأي م��ط��ال��ب��ة ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ع��رب��ي��ة ب��ه،
ت�����س��ع��ى «�إ����س���رائ���ي���ل» �إىل ا���س��ت��ف��زاز الفل�سطينيني �إىل دي��اره��م و�أرا�ضيهم ل��ك��ن «�إ���س��رائ��ي��ل» ال مت��ل م��ن امل��ح��اوالت
الفل�سطينيني وت�ضييق اخلناق عليهم التي هجروا منها ق�سراً بفعل العدوان امل��ت��ك��ررة الن���ت���زاع م��ث��ل ه���ذا االع��ت�راف،
لقتل �أي �أم��ل ل��دى فل�سطينيي ال�شتات ال�������ص���ه���ي���وين ����س���ن���ة  ،1948وح����رم����ان وذل�����ك ع�ب�ر مم���ار����س���ة ���ض��غ��وط ك��ث�يرة.
ب���اح���ت���م���ال ع���ودت���ه���م �إىل �أرا����ض���ي���ه���م ،امل��واط��ن�ين الفل�سطينيني يف الأرا���ض��ي من الوا�ضح �أن هدف نتنياهو وحكومته
ف��ال��ع�لاق��ة ب�ي�ن ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ي ال���داخ���ل املحتلة ع��ام  1948م��ن ح��ق الإق��ام��ة يف هو تنفيذ احللم «الإ�سرائيلي» القدمي
وامل����ؤ����س�������س���ة ال�����ص��ه��ي��ون��ي��ة ،ه���ي ع�لاق��ة وطنهم ،و�إ�ضفاء ال�شرعية على القوانني ال��ذي يكمن ب�إ�ضعاف فل�سطينيي العام
متوترة �أ���ص�ل ً
ا ب�سبب م��ا يتعر�ضون له ال��ع��ن�����ص��ري��ة «الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة» ���ض��ده��م 1948 ،دميغرافياً و�سيا�سياً وتقوية الطابع
م���ن اع��ت��ق��االت وم�لاح��ق��ات وا���ض��ط��ه��اد وت�سعى الديبلوما�سية «الإ�سرائيلية» �إىل اليهودي لـ«�إ�سرائيل» من جهة ،و�سعي
ومتييز ،وما القوانني «الإ�سرائيلية» �إال تدويل مو�ضوع يهودية الدولة من خالل امل�ؤ�س�سة «الإ�سرائيلية» �إىل ت�سويق فكرة
حماوالت لتطبيق �سيا�سة التهجري التي مطلب االعرتاف الفل�سطيني بها �شرطاً تبادل الأرا�ضي عربياً و�إقليمياً ودولياً،
يخطط لها الكيان بحق �أب��ن��اء ال�شعب ال�ستئناف املفاو�ضات و�إك�����س��اب العبارة م��دف��وع��ة بالهاج�س ال��دمي��غ��رايف ال��ذي
الفل�سطيني داخل الأرا�ضي املحتلة عام �شرعية دول��ي��ة ب��االت��ف��اق��ات واالع�ت�راف ي�ؤرقها ،ال �سيما �أن «�إ�سرائيل» تتعامل
 ،1948ف� ً
ضال ع��ن أ�ن��ه��ا متثل حماولة الدويل ال�سائد يف القانون الدويل طرح م��ع ع��رب ال��داخ��ل على �أن��ه��م خطر على
ل�شطب ح��ق ال���ع���ودة ال���ذي مل ي�ستطع �شعار يهودية الدولة هو ال�شعار الأجنع مفهوم يهودية ال��دول��ة يجب التخل�ص
ال��ك��ي��ان الإ���س��رائ��ي��ل��ي ن�سفه م��ن ذاك���رة لإن��ه��اء حق الالجئني الفل�سطينيني يف منه من جهة �أخرى وب�أي طريقة.
ال�شعب الفل�سطيني بطول الزمن ،وهذه ال���ع���ودة �إىل وط��ن��ه��م ،وت�صفية و�إزاح����ة
�إعداد :هناء عليان
ال��ق��وان�ين ال ���ش��ك مت��ث��ل حت��دي��اً ���س��اف��راً الأ���س��ا���س ال��ق��ان��وين ل��ه��ذا احل���ق واحل��ل��م
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عربي
ثورة البحرين ..ضحية الملوك واألساطيل
�أزهرت ثورة البحرين يف مو�سم جديد
ق �ب��ل ع��ام�ي�ن و�أك� �ث��ر ،ث��ائ��رة ع �ل��ى ال�ظ�ل��م
وال�ت�م�ي�ي��ز واح �ت �ك��ار ال���س�ل�ط��ة ل�ع��ائ�ل��ة �آل
خليفة ،ويف جزيرة م�ساحتها ح��وايل 675
كلم مربع ،وعدد �سكانها ال يتجاوز مليون
ون�صف مليون م��واط��ن ،بينهم املجن�سون
زوراً يف �أجهزة القمع الع�سكرية متعددي
اجلن�سيات م��ن العاملني الأج��ان��ب ،لدعم
ال���س�ل�ط��ة احل��اك�م��ة وا��س�ت�ث�م��ار حتري�ضها
امل��ذه �ب��ي وات �ه��ام��ات �ه��ا ال �ب��اط �ل��ة وع�ج��زه��ا
ع��ن ح�شد ال�شعب البحريني يف مواجهة
بع�ضه البع�ض يف فتنة مذهبية ،حيث �إن
ال�شعب البحريني (�سُ نة و�شيعة) يتعر�ض
للظلم والإق�صاء عن ال�سلطة دون رحمة،
ومنذ عهد اال�ستعمار الربيطاين للمملكة
وت�سليمه لل�سلطة لوكالئه �آل خليفة مبا
ي���س�م��ى اال� �س �ت �ق�لال ع ��ام  ،1971وان�ت�ق��ال
ل���س�ط��ول اخلام�س
ال��رع��اي��ة واحل�م��اي��ة ل� أ
الأم�ي�رك ��ي ال ��ذي ي�ت�ع��ام��ل م��ع ال�ب�ح��ري��ن
كقاعدة ع�سكرية وترفيهية لقوات املارينز.
ل �ق��د ظ�ل�م��ت ال� �ث ��ورة ال�ب�ح��ري�ن�ي��ة من
العائلة املالكة وقمعتها وحا�صرتها حلماية
عر�شها وحكمها ،وظلمت م��ن امل�ؤ�س�سات
الدولية التي �أغم�ضت عينيها عن انتهاكات
حقوق الإن�سان واعتقال الأط�ب��اء وح�صار
امل�ست�شفيات وه��دم امل�ساجد واحل�سينيات،
واع �ت �ق��ال ال�ن���س��اء وق �ت��ل ا ألط� �ف ��ال وط��رد
امل��وظ �ف�ي�ن م ��ن أ�ع �م��ال �ه��م وال� �ط�ل�اب من
جامعاتهم ،واع�ت�ق��ال العلماء وا أل��س��ات��ذة
وال�ن�خ��ب ال�ث�ق��اف�ي��ة وال���س�ي��ا��س�ي��ة ،و�سجن
ب �ع ����ض امل ��دون�ي�ن ع �ق��اب �اً ل �ن �ق��ده��م امل �ل��ك،
وم��ع ذل��ك ت��دع�م��ه �أم�يرك��ا الدميقراطية
املخادعة!
اتهمت ال �ث��ورة البحرينية باملذهبية،
وه��ي التي مل ترفع �شعاراً مذهبياً واح��داً
�أو ت�ت���ص��رف ب���س�ل��وك م��ذه �ب��ي ،ب��ل ��س��ارت
�ضمن ح��دود امل��واط�ن��ة وال��وح��دة الوطنية
والإ�سالمية ،لكنها �صربت و�صمدت لأكرث
م��ن ع��ام�ي�ن ،وان �ت �� �ص��رت ع �ل��ى م� ��ؤام ��رات
ال �ع��ائ �ل��ة امل��ال �ك��ة ،وح��اف �ظ��ت ع �ل��ى �سلمية
حتركاتها ،ومل ت�ستدرج مع كل ما تعر�ضت
ل��ه م��ن أ�ع �م��ال ع�ن��ف وان �ت �ه��اك للحرمات
وتدخل من قوات درع اجلزيرة.
ثورة البحرين �أ�سقطت النفاق واخلداع
الغربي والأمريكي ،وت�آمر و�صمت اجلامعة
ال �ع��رب �ي��ة وجم �ل ����س الأم � � ��ن وامل ��ؤ� �س �� �س��ات
الدولية ..وال�س�ؤال :مل��اذا ال ت�سمح �أمريكا
بالإ�صالح وامل�شاركة يف البحرين ،ملاذا متنع
العملية الدميقراطية يف البحرين ،ومل��اذا
يحمي الأ�سطول القمع ال�سلطوي؟
مل��اذا يحمي االحت��اد الأوروب��ي انتهاكات
حقوق ا إلن���س��ان يف البحرين ،ومل��اذا ت�سكت
اجل��ام �ع��ة ال �ع��رب �ي��ة ع ��ن ق �م��ع ال���س�ل�ط��ات،
وه��ي التي أ�ي��دت ت�سليح املعار�ضة ال�سورية
و�شجعت القتل والتخريب يف ليبيا و�سورية؟
لقد جت��اوزت العائلة املالكة ك��ل القيم
الأخالقية والقانونية مبداهمة منزل �آية
اهلل ال�شيخ عي�سى ق��ا��س��م ،وت��روي��ع عائلته
لإجباره على ال�صمت عن جرائمها ،و�إخماد
�صوته ال��داع��ي ل�ل��وح��دة الوطنية و�إط�ف��اء
الفتنة املذهبية واحل��وار واحل��ل ال�سيا�سي
للأزمة يف البحرين.
لقد حاولت ال�سلطة �إذالل الثورة

البحرينية باالعتداء على مر�شدها
الروحي ،وامل�س بكرامته وو�ضعها �أمام
خيارين:
ال �� �س �ك��وت ع ��ن الإذالل واالع� �ت ��داء
لإجبارها على التقهقر والرتاجع.
ال� � ��رد ب �� �ش �ك��ل ان� �ف� �ع ��ايل وع��اط �ف��ي
ي �ت �ج��اوز امل �ظ��اه��رة ال���س�ل�م�ي��ة و�إع �ط��اء

امل�ب�رر ل�ل�ق��وى الأم �ن �ي��ة لأخ ��ذ امل �ب��ادرة
والق�ضاء على الثورة لوقف ا�ستنزاف
ال�سلطة ومن يدعمها �إقليمياً ودولياً.
لقد �أنهكت الثورة العائلة املالكة،
وبد�أت اخل�سائر االقت�صادية ،واهتزاز
بنية الدولة وتراجع ال�سياحة وعزل
ال�سلطة عن ال�شعب.

�إن انت�صار ال�ث��ورة يف البحرين ،يعني
�أن ت��اب��وت ت�شييع امل��ال��ك وا إلم ��ارات ق��د ب��د�أ
جتهيزه ،خ�صو�صاً �أن واحات الدميقراطية
وال�ت�ع��ددي��ة ال�سيا�سية وت ��داول ال�سلطة يف
ال�ع��راق والدميقراطية املقيدة يف الكويت
وال�ب�ح��ري��ن م�ستقب ًال �ستو�سع بقع الزيت
ال��دمي�ق��راط�ي��ة وت �غ��رق ق�ط��ر وال���س�ع��ودي��ة،

متظاهرون و�سط العا�صمة البحرينية ا�ستنكاراً للتعر�ض لل�شيخ عي�سى قا�سم

(�أ.ف.ب).

وبالتايل ت�سقط �آخر قالع النفوذ الأمريكي
يف ال�شرق الأو�سط ،وت�سقط مراكز الطاقة
(ال� �غ ��از وال �ن �ف��ط) ب �ي��د ال �ق ��وى اجل��دي��دة
(ال�بري�ك����س) واحل�ل�ف��اء معها �إقليمياً ،مما
�سيجعل االق�ت���ص��اد الأوروب � ��ي والأم�يرك��ي
حت��ت �سيطرة ه��ذه ال�ق��وة اجل��دي��دة ،والتي
متلك من قدرات القوة الع�سكرية والب�شرية
التي ت�ستطيع حماية قراراتها ونفوذها يف
املنطقة.
ث� � � ��ورة ال� �ب� �ح ��ري ��ن ره� �ي� �ن ��ة امل �� �ص��ال��ح
الأم�يرك �ي��ة وال �غ��رب �ي��ة ،وع��ائ�ل��ة �آل خليفة
جمرد �أداة �أو وكيل ومقاول وناطور لقاعدة
البحرين الأمريكية ،والنفاق الدميقراطي
ا ألم�يرك��ي يحمي امل�ل��وك وا ألم� ��راء مقابل
ال�ن�ف��ط ،وي�ق��ات��ل ا ألن �ظ �م��ة اجل�م�ه��وري��ة يف
�سورية و�إيران حلفظ الأمن «الإ�سرائيلي».
ثورة البحرين (املو�ؤدة) بجاهلية العرب
والغرب �ستنت�صر يف نهاية الطريق ب�إذن اهلل،
فال�شعوب �ستنت�صر وامللوك �سيهزمون ،ولن
حتميهم ا أل��س��اط�ي��ل وال ب�ن��ادق املتجن�سني
املرتزقة.
�شعب البحرين امل�سلم (�سُ نة و�شيعة)
�سينت�صر على جالديه ،و�إن طالت امل�سرية،
و��س�ي�ح�ف��ظ ب �ل��ده م��ن ال�ت��دم�ير واحل��رائ��ق
و�سي�ستعيد �سيادته وا�ستقالله احلقيقي
ب�سواعد وحناجر �أبنائه وت�ضحيات �أطفاله
ون�سائه و�شيوخه.
وعلى كل ا ألح��رار وال�شرفاء� ،أن يكونوا
�صوت احلق ملنا�صرته ودعمه.

د .ن�سيب حطيط

اليمن تحت االحتالل األميركي المقنع بغطاء خليجي
�صنعاء  -الثبات
ثمة �أ�سئلة عديدة يطرحها اليمنيون ،ما �إذا كان اليمن
يقع حتت احتالل �أمريكي مقنع ،بغطاء عربي وحتديد ًا
خليجي ،وب�شكل �أدق غطاء �سعودي ،ومتويل قطري ملا
ت�سمى العنا�صر املتطرفة من تنظيمات القاعدة التي توفر
الأ�سباب للتحركات الأمريكية لت�ضرب هنا وهناك ،والتي
غالب ًا ما ت�صيب املدنيني ،مما يخلق �أحيان ًا تعاطف ًا مع
املتطرفني الذين يتهي أ� للنا�س العاديني� ،أنهم جديرون،
مب��واج�ه��ة املحتل الأم�ي�رك��ي ،بينما ال �ه��دف ال�سعودي
والقطري خمتلف متاماً ،فال�سعودي كل هدفه هو �أن تبقى
اليمن �ضعيفة ويف قالقل م�ستمرة ،عم ًال بو�صية عبد
العزيز �آل �سعود لأبنائه «خريكم و�شركم من اليمن» ،فيما
القطري يلهث لي�ؤكد للأمريكي �أنه جدير بالوكالة عنه،
ل�ضع�ضعة املنطقة العربية ،من مدخلها اجلنوبي  -باب
املندب  -من �أجل �أن تكون فناء �أمامياً ،ال يخدم امل�صالح
الأمريكية فح�سب ،بل ي�شكل حماية للكيان ال�صهيوين.
ول�ه��ذا ،ويف ظل حكومة مينية �ضعيفة ،ال متتلك
قرارها وال تتحلى بالإرادة الوطنية� ،صار هناك نوع من
االحتالل الأمريكي الذي ينفذ اغتياالت واعتقاالت..
وحتى اختطاف ،وجرائم جماعية تقتل �أطفا ًال ون�ساء
وهدم املنازل على ر�ؤو�س �ساكنيها با�ستخدام طائرات
من دون طيار تابعة لقوات االحتالل الأمريكي ووجود
الآالف والع�شرات من ب��وارج وقطع ع�سكرية بحرية
وحامالت طائرات �أمريكية يف املياه اليمنية ،وحتويل

اجلزر وال�سواحل اليمنية �إىل قواعد ع�سكرية لها .
وكذلك تواجد الآالف من جنود املارينز املحتل
على الأر�ضي اليمنية ،الذين حولوا قاعدة العند ثاين
�أكرب قاعدة حم�صنة يف ال�شرق الأو�سط� ،إىل قاعدة
العتدائهم على اليمنيني بعملياتهم اجلوية والربية،
وه��ذا امل�شهد يظهر حقيقة غياب احلكومة وجتاهل
�أحزابها و�صحفها.
�إن نظام عبده هادي وحكومته وقيادات الأحزاب
التقليدية مبا فيها الإ�سالمية و«الإخ��وان�ي��ة» ،هي من
مهدت وهي�أت وفتحت �أب��واب اليمن و�سلمتها لقوات
االحتالل الأم�يرك��ي باتفاقيات علنية و�سرية ابتداء
باتفاقية ت�سليم اجل��زر وال�سواحل لأم�يرك��ا ،وم��رور ًا
بت�سليم قاعدة العند الع�سكرية ،وال�سماح با�ستخدامها
لقتل اليمنيني بر ًا وجواً ،وال�سماح بدخول �آالف اجلنود
الأمريكيني �إىل العا�صمة وبع�ض املحافظات ال�ساحلية
ب�ك��ام��ل ع�ت��اده��م ال�ع���س�ك��ري ،وت�ع�ه��د وزي� ��را ال��دف��اع
والداخلية بت�أمني �سالمة و�صول �أرتال االحتالل جنود ًا
و�آل�ي��ات وانتهاء بت�سليم مهام القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة بخ�صو�ص هيكلة ال�ق��وات امل�سلحة والأم��ن
لل�سفري الأمريكي مبباركة �سعودية.
على �أن �أغرب ما يرويه املواطنون اليمنيون املقيمون
بالقرب من ال�سفارة الأمريكية يف �صنعاء� ،أنهم ر�أوا
خ��روج �سيارات �أمريكية ي�ستقلها عنا�صر �أمريكيون
من ال�سفارة لعدة م��رات ،وه��م يتجهون �إىل منطقة
�سعوان امل�ج��اورة لتلك احل ��ارات ،فتقف عند منازل

ي�سكنها عنا�صر قيادية كبرية ومعروفة للدولة باال�سم
وب�أن�شطتهم وانتمائهم لتنظيم القاعدة ،وهذا يك�شف
حقيقة لعبة �أمريكا بورقة القاعدة ومدى االرتباط بني
القاعدة واال�ستخبارات الأمريكية.
كما يظهر ذلك �سبب عدم قيام عنا�صر القاعدة
با�ستهداف جنود املارينز ،رغم قدرتهم على ذلك ،ولو
كان الأمر غري ذلك ،ال�ستغلت عنا�صر القاعدة فر�صة
وجود املارينز على بعد �أمتار من ال�شارع العام ،والذي
ميكنها ا�ستهدافهم بقذائف �صاروخية �أو من خالل
قن�صهم وتنفيذ عمليات انتحارية ت�ستهدف جنود
االحتالل.
وما يثري املخاوف ،ما �أكده �أهايل احلارات املجاورة
لل�سفارة الأمريكية عن مالحظتهم منذ �أكرث من ن�صف
�سنة ،حلركة مكثفة وم�ستمرة لل�شاحنات الكبرية التي
تدخل ال�سفارة حمملة مبواد خر�سانية ،وتخرج حمملة
بالرتاب وخملفات احلفر من �أجل عمليات حفر خنادق
و�سراديب و�أنفاق تربط ال�سفارة الأمريكية (باعتبارها
قيادة عامة ع�سكرية وا�ستخباراتية) باملنازل املجاورة
وفندق �شرياتون ال��ذي يتمرت�س فيها جنود االحتالل
الأم�يرك��ي كمواقع قتالية متقدمة  /وذل��ك لت�أمني
تنقالتهم ،وما ي�ؤكد ذلك ،هو عدم تنقل تلك القوات
من ال�سفارة �إىل ثكناتهم والعك�س عرب ال�شوارع العامة،
بل �أ�صبحت عرب طرق جمهولة .
�إذاً ،فاليمن تتعر�ض الحتالل مقنع بغطاء عربي
ب�شكل عام و�سعودي قطري ب�شكل خا�ص..
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تونس ..هل تدخل أتون «الجهاد»؟
هل جتاوز �سلفيو تون�س �أخ�يراً اخلط
الأح�م��ر؟ وه��ل ه��م يف طريقهم المت�شاق
ال�سالح لتطبيق ال�شريعة بالقوة؟
ه� � ��ذان ال � �� � �س � ��ؤاالن طُ ��رح ��ا ب� �ق ��وة يف
تون�س على وق��ع الأح� ��داث ا ألخ�ي�رة وما
تخللها من �صدامات بني جماعة «�أن�صار
ال�شريعة» وا ألم��ن التون�سي ،بعد �أن دعت
ه��ذه اجل�م��اع��ة �إىل عقد م��ؤمت��ره��ا ،رغم
�أن �ه��ا مل حت���ص��ل ع �ل��ى ت��رخ�ي����ص ر��س�م��ي
مل��زاول��ة ن�شاطها ،كما مل تطلب ترخي�صاً
ر�سمياً لعقد هذا امل�ؤمتر ،الذي قررته يف
العا�صمة ،ثم يف القريوان.
بهذا الإ�صرار من «�أن�صار ال�شريعة»
ع�ل��ى ع�ق��د م� ؤ�مت��ره��م ال���س�ن��وي ،يكونوا
ق��د دف�ع��وا الأم ��ور �إىل ح��دود امل��واج�ه��ة،

ال �ت��ي جت�ل��ت ب��امل��واج �ه��ات ال�ع�ن�ي�ف��ة التي
وقعت بني منا�صري «الأن�صار» ،و�أجهزة
الأم ��ن ال�ت��اب�ع��ة ل� ��وزارة ال��داخ�ل�ي��ة التي
تقودها «حركة النه�ضة» (ا إلخ��وان�ي��ة)،
م��ا ��س�ي�ف��ر���ض يف ال�ن�ت�ي�ج��ة خم��ا� �ض �اً قد
ي �ك��ون ع �� �س�يراً ل�ت�ح��دي��د ��ش�ك��ل ال�ع�لاق��ة
ب�ين م�ك��ون��ات ت�ي��ار «الإ� �س�لام ال�سيا�سي»
ب �ج �ن��اح � ْي��ه «ا إلخ� � � � ��واين» و«ال �� �س �ل �ف��ي»،
خ�صو�صاً �أن الوقائع ت�شري �إىل �أن «�أن�صار
ال�شريعة» على خ�لاف مع الإ�سالميني
«العلميّني» ،فـ«�أن�صار ال�شريعة» يقودهم
� �س �ي��ف اهلل ب ��ن ح �� �س�ين امل �ل �ق��ب ب� �ـ«�أب ��ي
عيا�ض» ،وهو من الأفغان العرب الذين
قاتلوا �إىل جانب «القاعدة» ،و�سبق له �أن
ه��دد يف � 13أي��ار املا�ضي ،ب�إعالن احلرب

ع�ل��ى احل�ك��وم��ة ،متهماً ح��رك��ة النه�ضة
احلاكمة باتباع �سيا�سة منافية للإ�سالم،
كما قال يف حينه.
�إذا ،فـ«�أن�صار ال�شريعة» على غرار كل
احلركات املتطرفة يعتربون اللجوء �إىل
ال�سالح و�سيلة �شرعية لتحقيق �أه��داف
تنظيمهم ،بينما الإ�سالميون «العلميون»
ي��دع��ون على �إق��ام��ة ال�شريعة بالو�سائل
ال�سلمية ،وخ�صو�صاً �أن حركة «النه�ضة»
هي التي ترتبع على عر�ش حكم تون�س.
ه ��ذه ال� �ت� �ط ��ورات ،ب �ق��در م ��ا ت��وح��ي
ب��ات�خ��اذ الأم� ��ور ط��اب�ع�اً غ��ام���ض�اً منحاه
ن�ح��و االن �ف �ج��ار ،ت��زي��د ق�ل��ق التون�سيني
وخ��وف�ه��م ،خ�صو�صاً ب�ع��د ��س�ق��وط نحو
� 16شخ�صاً من رجال الأمن ،مع �ضعف

تشهد تونس مخاضًا
عسيرًا لتحديد شكل
العالقة بين مكوّنات
تيار «اإلسالم
السياسي»
بجناحيْ ه «اإلخواني»
و«السلفي»

ّ
قطر ..عراب السياسة األميركية في المنطقة
«�إذا مل ت���س�ت��حِ ف��اف �ع��ل م��ا � �ش �ئ��ت» ..ع �ن��وان
ال�سيا�سات القطرية يف ال�شرق الأو�سط الآن ،و�إن
ك��ان عموماً هكذا ،فهو يف امل�س�ألة الفل�سطينية
�أك �ث��ر � � �س� ��وءاً وخ � �ط� ��ورة؛ ب��ان �ت �ق��ال �ه��ا م ��ن دور
التحري�ض والت�شجيع والتمويل �إىل دور العرّاب
(ال�سم�سار) على الأرا��ض��ي الفل�سطينية ،جلهة
دف�ع�ه��ا اجل��ام�ع��ة ال�ع��رب�ي��ة �إىل ال �ك��ارث��ة ،بعدما
�أحكمت �سيطرتها عليها بغياب الدولة ال�سورية
وت�ضع�ضع امل��وق�ف�ْي نْ امل�صري وال�سعودي
ُ
عنها،
على �ضوء ما ي�شهده العامل العربي من تطورات،
وا�صطخاب اجتماعي و�سيا�سي.
ع��ن �أي م �ب��ادرة ��س�لام ع��رب�ي��ة ي�ت�ح��دث��ون؟ و�أي��ن
هو مبد�أ الأر���ض مقابل «ال�سالم»؟ بل ّمت جت��اوُز كل
ذل��ك ،ليت�شدَّق رئي�س وزراء العدو بنيامني نتنياهو
ب��أن اخل�لاف مع الفل�سطينيني ال يقوم على �أ�سا�س
الأر���ض ،بل على �أ�سا�س عدم اع�تراف الفل�سطينيني
بقيام «الدولة اليهودية»!

�إن ال�سيا�سة الر�سمية للجامعة العربية ،والتي
تخاذلت يف ال�سنوات الأخ�يرة يف ال�ش�أن الفل�سطيني
مبا �أدخل ال�سيا�سة الفل�سطينية باعتبارات ،ظروف،
اختالفات وانق�سام وحالة من ال�شلل وفقدان الوزن
�صمتت ده� ��راً ون�ط�ق��ت ك �ف��راً ب�ل���س��ان امل�ت��زع��م وزي��ر
خارجية قطر.
مبادرة ال�سالم العربية قوامها الرئي�س «الأر�ض
مقابل ال�سالم»� ،أي اعرتاف ر�سمي عربي بـ«�إ�سرائيل»،
والتطبيع معها مقابل �إع��ادة الأرا�ضي الفل�سطينية
املحتلة ل�ع��ام  ،1967وب��ذل��ك ي�ك��ون ال�ع��رب �أنف�سهم
ق��د تخلوا ع��ن ح��ق ع��ودة الالجئني الفل�سطينيني،
وال��ذي��ن ه��م ج��وه��ر عملية ال �� �ص��راع ،ل�ك��ن ال�سلطة
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة وامل �ف��او���ض ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي� ،أي � �اً ك��ان��ت
دوافعهما ،يتحمالن امل�س�ؤولية الأك�ب�ر مبوافقتهم
على التفاو�ض مع «الإ�سرائيليني» حول فكرة القبول
بالطلب «الإ�سرائيلي» حينذاك جلهة تبادل الأرا�ضي،
و�أياً كانت الن�سب التي يتحدثون عنها ،لأن الأ�سا�س

ال �أمري قطر يف البيت الأبي�ض
الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما م�ستقب ً

هو مبد أ� تبادل الأرا�ضي ،مبا ي�سهّل لل�صهاينة ق�ضم
املزيد من الأرا�ضي الفل�سطينية ،خ�صو�صاً يف القد�س
وما يحيط بها ،جلهة �سعيهم لإقامة القد�س الكربى،
م��ا يحول دون �أي��ة �إمكانية لتكون القد�س عا�صمة
للدولة الفل�سطينية.
ه �ب��وط امل��وق��ف ال�ت�ف��او��ض��ي ه ��ذا ا��س�ت�ف��ادت منه
ال�ق�ي��ادة ال�ق�ط��ري��ة ل�ل��دف��ع ب��ال�ع��رب والفل�سطينيني
�إىل املزيد من الهبوط ال�سيا�سي والتنازالت ل�صالح
«�إ� �س��رائ �ي��ل» وال �ق ��راءات اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ا ألم�يرك�ي��ة
ال�شرق �أو�سطية ..لكن �أين موقف �أوباما ومن خلفه
اخلارجية الأمريكية التي �صمّت �آذاننا وهي تتحدث
ع��ن «�أن ح��ل ال��دول�ت�ين ح�سب ال �ق��راءة الأم�يرك�ي��ة»
م �� �ص �ل �ح��ة ق ��وم �ي ��ة �أم �ي�رك � �ي� ��ة؟ وك� �ي ��ف ��س�ت�ت�ح�ق��ق
امل�صلحة القومية ا ألم�يرك�ي��ة وج��ون ك�يري يطالب
الفل�سطينيني باالنتظار مدة عامني من املفاو�ضات،
على �أمل الو�صول �إىل حل للق�ضية الفل�سطينية؟!
ال �ع�لاق��ات «الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة»  -ا ألم�يرك �ي��ة ت�شهد
تطوراً ملحوظاً بعد والية �أوباما الثانية ،فهي حتظى
يومياً م��ن الإدارة الأم�يرك�ي��ة بالدعم غ�ير منقطع
النظري؛ ما بني «هدايا ع�سكرية» و�أ�سلحة متطورة
مبليارات ال��دوالرات ،وجتديد االتفاق اال�سرتاتيجي
بني البلدين ليمتد حتى العام  ،2017والذي ي�ضمن
لـ«�إ�سرائيل التفوق الع�سكري  -اال�سرتاتيجي النوعي
على كل دول املنطقة ،مع الت�أكيد على �ضمان بقاء
وحماية �أمن دولة الكيان.
�إن من املفارقات املحزنة� ،أو امل�ضحكة املبكية ،كما
ي �ق��ال� ،أن ت�صبح « إ�� �س��رائ �ي��ل» حم�ط��ة احل��ج الر�سمية
لل�سا�سة الأم�يرك�ي�ين ،يف ال��وق��ت ال��ذي باتت وا�شنطن
حم �ج��ة ال��زع �م��اء ال� �ع ��رب ،خ �� �ص��و� �ص �اً ق �ط��ر والأردن
واجلامعة العربية (الوفد العربي) ،وك�أن القرار ال�شرق
�أو�سطي يُ�صنع بعد الت�شاور الأمريكي « -الإ�سرائيلي»،
والقرار العربي يُ�صنع يف وا�شنطن ،عرب احلج الر�سمي
العربي لها ،وهنا الفرق بني مَن ي�صنع القرار ،وبني من
يتلقّى الأوامر واملواقف غري القابلة للمراجعة.
ب��اخ�ت���ص��ار ،ل�ق��د ك�شفت الأزم� ��ة ال���س��وري��ة ع��ورة
ال�سيا�سات الر�سمية العربية ،والتي مل تكن مفاجئة،
لكنها بدل �أن تبقى حتت الطاولة ،باتت علنية ،ومن
دون حياء.

جممود مرع�شلي

ال���س�ي�ط��رة ا ألم �ن �ي��ة ع�ل��ى امل�ن��اط��ق التي
تتح�صن فيها اجلماعات املتطرفة.
وما يزيد من قلق التون�سيني �أي�ضاً� ،أن
اجلهات احلاكمة تزيد االلتبا�سات حني ال
حتدد هوية اجلماعات امل�سلحة ،و�أهدافها،
ح�ي��ث ال ي��زال اخل�ط��اب ال��ر��س�م��ي ع��ائ�م�اً،
ويكتفي بالو�صف العام لها ب�أنها جماعات
مت�شددة دينياً ،وه��ذه م�س�ألة هامة ج��داً،
لأن ع��دم حتديد هوية و أ�ه��داف و�أ�سلوب
تلك اجل�م��اع��ات يزيد القلق ،لأن القوى
احلاكمة �أمام ات�ضاح �أهدافها وحتالفاتها
العربية والدولية ،جعلها يف موقع ال�ضعف
وال��وه��ن ،خ�صو�صاً ب�ع��د ت��راج��ع الت�أييد
ال�شعبي ل�ه��ا ،وب��ال �ت��ايل�� ،س�ترى نف�سها،
كما يحدد العديد من املتابعني للتطورات
التون�سية� ،أم ��ام م��د ال�ي��د ل�ه��ذه ال�ق��وى،
وخ�صو�صاً لـ«�أن�صار ال�شريعة» الذين على
م��ا يبدو يتجهون نحو ال���ص��دام الوا�سع،
يعك�س ما ي�شتهيه احل��زب احل��اك��م ،الذي
ح ��اول �أن ي�ضيع ح��ادث��ة اغ�ت�ي��ال �شكري
بلعيد قبل ف�ترة ،حتى �أن التون�سيني مل
يعرفوا حتى الآن من يقف وراء جرمية
االغ�ت�ي��ال ،و�إن ك��ان��ت ا إلج��اب��ة ع��ام��ة على
ذل��ك ب��أن من يقف وراء اجلرمية تيارات
دينية مت�شددة ،دون �أن حتدد من هي هذه
ال�ق�ي��ادات ،وه��ل ه��ي أ�ن���ص��ار ال�شريعة� ،أم
القاعدة� ،أم جبهة الن�صرة؟
رج � ��ال الأم � � ��ن واجل �ي �� ��ش ال �ت��ون �� �س��ي
ال��ذي��ن ي�ت�خ��وف��ون م��ن حت ��ول ح ��راك ما
ي�صفه احل��زب احلاكم التيارات «الدينية
املت�شددة» ال يلقون الدعم الالزم والكامل
من احل��زب احل��اك��م ،ال��ذي يبدو م�شغو ًال
بكيفية تكري�سه يف ال�سلطة ،يتخوفون
ك�ث�يراً م��ن جل��وء املتطرفني م��ن جماعة
�أن�صار ال�شرعية �أو غريها م��ن م�شتقات
القاعدة �إىل �أعمال العنف الوا�سعة ،بحيث
ي�ستهدف م�ساحات جت��اري��ة ،وم�ؤ�س�سات
�إعالمية و�إعالميني ورجال ثقافة وفكر.
باخت�صار هنا ،فقوى ا ألم��ن واجلي�ش
بد�أوا يعربون علناً عن قلقهم ،وخ�صو�صاً
�أن احل ��زب احل��اك��م مل يتخذ �أي ت��داب�ير
ع�م�ل�ي��ة ل�ل�ج��م ال �غ �ل �ي��ان ،وال �ت��ده��ور ،كما
غ�ض الطرف عن مئات التون�سيني الذين
�أر��س�ل�ه��م تنظيم ال�ق��اع��دة يف ب�لاد املغرب
العربي لقتال ال�شعب ال�سوري وال��دول��ة
الوطنية ال�سورية.
�صحيح �أن «�أن�صار ال�شريعة» ف�شلوا يف
عقد م�ؤمترهم يف ال�ق�يروان لأن اجلي�ش
والقوى الأمنية ن�شروا تعزيزات �ضخمة،
لكن املواجهات مل يلغ احتمال ح�صولها..
وخ�صو�صاً �أن قطر م��وج��ودة ،وه��ي باتت
دول��ة ال ت�ستطيع اال�ستمرار دون �إ�شعال
امل � �ع� ��ارك وال� �ف�ت�ن يف ك ��ل دول � ��ة ع��رب �ي��ة،
وب��ال�ت��ايل ،تابعوا حركة ات�صال حمد بن
خ�ل�ي�ف��ة ،وح �م��د ب��ن ج��ا� �س��م ،م��ع ق �ي��ادات
تنظيم ال�ق��اع��دة يف ب�لاد امل�غ��رب العربي،
وت��اب�ع��وا ح��رك��ة احل��زب احل��اك��م يف تون�س
مع حكام امل�شيخة ،ت��رى م��اذا فعل رئي�س
احل �ك��وم��ة ال�ت��ون���س�ي��ة ع �ل��ي ال �ع��ري ����ض يف
زيارته �إىل الدوحة؟ الأيام املقبلة وحدها
�ستحمل الإجابة.

�أحمد الطب�ش
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إقليمي
فشل «إسرائيل» في خداع روسيا..
والنتائج المربحة

رئي�س وزراء العدو بنيامني نتنياهو والرئي�س الرو�سي فالدميري بوتن يف مو�سكو

(�أ.ف.ب).

مل يختلف اثنان على دق��ة تقييم زي��ارة رئي�س وزراء
الكيان ال�صهيوين �إىل رو�سيا ،وعلى �أن�ه��ا منيت بف�شل
ذري � ��ع ،ق �ي��ا� �س �اً ع �ل��ى الأه� � ��داف ال �ت��ي و��ض�ع�ت�ه��ا ال �ق �ي��ادة
«الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة» وت��رج�م�ه��ا �إع�لام�ه��ا ب�ف��روع�ه��ا العربية
والعربية والدولية ،ب�أن �أعطى الزيارة التي كانت �أ�شبه
با�ستدعاء رو��س��ي لبنيامني نتنياهو مل��دة ث�لاث �ساعات
خ�لال املكاملة الهاتفية ال�ت��ي �أج��راه��ا الرئي�س الرو�سي
فالدميري بوتني معه قبل �سويعات قليلة ،وبعيد العدوان
اجل��وي «الإ�سرائيلي» على حميط دم�شق ،عنواناً كبرياً
قيا�ساً �إىل حجم تل �أبيب مع مو�سكو الفتية من حيث
ا�ستعادة دورها الدويل.
العنوان «الإ�سرائيلي» للزيارة ،هو �سعي نتنياهو لدى
رو�سيا �إىل �إجها�ض �صفقة املنظومة ال�صاروخية للدفاع
اجلوي (ا�س ا�س  ،)300و�أن ذلك هو الدافع الوحيد وراء
الزيارة ،ال بل �سرت ت�سريبات م�صدرها تل �أبيب �أن زيارة
نتنياهو جاءت لتحذير بوتني �أن تلك ال�صواريخ لن تردع
«�إ�سرائيل» عن مهاجمة �سورية م�ستقبالً.
لكن احلقيقة ه��ي �أع�م��ق بكثري ،لأن بوتني �شخ�صياً
��س��رب قبيل و��ص��ول نتنياهو �إىل الأج ��واء ال��رو��س�ي��ة� ،أن
مو�سكو زودت فع ًال �سورية مبنظومة �صاروخية ،وهذا
يعني �أن ال معنى من طرح هذه امل�س�ألة ،ومبعنى �آخر� ،أن

ناشط «يهودي» يضع «المثقفين التقدميين» في حضن
نتانياهو ..والفكر الصهيوني
يف مقالة ن�شرها جيالد �أت�سمون ،يف مطلع ال�شهر احلايل ،يف �صحيفة الكرتونية،
�شن فيها حملة على نخبة من املفكرين ،الذين �صنّفوا موقعهم ،دون غريهم ،يف
ع��داد «ال�شخ�صيات التقدمية املتنورة» ،فن صّ� بوا �أنف�سهم ،ط��وال عقود طويلة ،دعاة
«احلرية ،وامل�ساواة ،والدفاع عن املر�أة ،وحقوق الإن�سان» ،وك�شف الكاتب نفاقهم ،وكيف
تلتقي مواقفهم ال�سيا�سية ،ومقوالتهم الفكرية مع م�سوغات العدوان الأمريكي -
العاملي العربي والإ�سالمي ،حتت �شعارات حتريرها
ال�صهيوين على �شعوب وبلدان نْ
من الأنظمة الديكتاتورية ون�شر الدميقراطية الغربية.
�أت�سمون لي�س نا�شطاً �سيا�سياً باملعنى التقليدي ،بل هو جمرد عازف �سك�سفون من
�أ�صل يهودي ،ترك الكيان ال�صهيوين وا�ستقر يف بريطانيا ،واكت�سب �شهرته من خالل
مواقفه املعادية للحركة ال�صهيونية ،وانتقاداته العميقة للهوية اليهودية ،وخلفياتها
الدينية ،وت�شكيكه الدائم برواية «املذبحة  -الهولوكو�ست»� ،أكرث من كونه مو�سيق ّياً
حمرتفاً ،يعمل يف �أرقى نوادي لندن وم�سارحها ،وجتذب مقاالته عادة عدداً كبرياً من
القراء يف العامل العربي ،كما ي�شاهد مقابالته التلفزيونية جمهور وا�سع من متابعي
الربامج ال�سيا�سية على ال�شا�شات العربية.
وق��د يتفاج�أ البع�ض �أن «املثقفني التقدميني» ،ال��ذي��ن ذك��ره��م الكاتب ك�أمثلة
يف مقالته ،يحظون ب�سمعة جيدة ل��دى معظم املثقفني واملفكرين وال�سيا�سيني يف
العاملني العربي والإ��س�لام��ي ،فمنهم ط��ارق علي؛ الكاتب وال�صحايف وال�سينمائي
الم�يرك��ي،
الربيطاين من �أ�صل باك�ستاين ،وفريدريك جيم�سون؛ الناقد الأدب��ي أ
واملنظّ ر ال�سيا�سي املارك�سي ،و�إيالن بابيه؛ امل�ؤرخ «الإ�سرائيلي» والنا�شط الإ�شرتاكي،
ونورمان فينكل�شتاين؛ امل�ؤلف الأمريكي و�أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية ،واملخت�ص بـ«النزاع
الفل�سطيني  -الإ�سرائيلي» والهولوكو�ست ،وغريهم من الكتاب والنا�شطني.
ي�أخذ ات�سمون على مثل ه��ؤالء «التقدميني» م�أخذاً ها ّماً ،كمثل على انحرافهم
الخ�لاق��ي ،وهو مطالبتهم املت�شددة بـ«حترير ال�شعب ال�سوري من نري
ال�سيا�سي و أ
الديكتاتورية ،وتنحّ ي (الرئي�س) ب�شار الأ�سد عن احلكم يف �أق��رب وق��ت» ،في�ضعهم
جميعاً يف ح�ضن رئي�س وزراء الكيان ال�صهيوين ،بنيامني نتانياهو ،ال��ذي اعتدت
طائراته على �سورية ،دعماً لع�صابات ال�تروي��ع ،واملرتزقة ،وجهود ال��دول العربية
املت�آمرة مع قوى العدوان على �سورية و�ضد م�صالح �شعوبها بالذات.
قد يعتقد البع�ض �أن مواقف ه�ؤالء «التقدميني» تنبع بب�ساطة من ت�أييدهم
لـ«معار�ضة �سلمية حوّلها النظام �إىل ح��رب دم��وي��ة» ،ويف ه��ذا �أي���ض�اً يتحم�س

الكثريون من مثقفي العامل العربي الذين يعار�ضون النظام من موقع «ي�ساري
ووطني» ،ولكن �أت�سمون ذهب �إىل ما هو �أبعد من ذلك ،مفنداً التذرع بحرية الر�أي
واختيار املواقف ،فن�سب هذا التيار «التقدمي» �إىل ما يعرف يف �أدبيات ال�صهاينة،
بـ«تيكون عوالم»� ،أو «�إ�صالح الكون» ،واتباع مبادئ «جميلوت هزاغيم»� ،أو «املعاملة
باحل�سنى واملحبة».
�إن ال�صهاينة ين�سبون �إىل حركتهم العاملية الأهداف ال�سامية ،واملبادئ الإن�سانية
الراقية ،ويعلنون �أن ما فعلوه يف فل�سطني «ي�صب يف م�صلحة الب�شرية» ،وي�ؤكدون
�أن��ه م��ن غ�ير امل�م�ك��ن ،ب��ل م��ن امل�ستحيل� ،أن تتحقق تلك الأه ��داف ب��دون م�شاركة
«ال�شعب اليهودي» ب��دور ري��ادي وق�ي��ادي ،وي��رى �أت�سمون �أن «التقدميني» يلتزمون
بهذه امل�ب��ادئ ،عن وع��ي �أو خالفه ،وي�ؤمنون ،يف باطن حركاتهم ،بقيادة ال�صهاينة
للحركات «املنا�ضلة من �أجل حتقيق الأهداف الكونية العليا» ،ويف مقالة �أخرى ،ي�صف
الكاتب حركة «التنوير واحلداثة» ب�أنها جمرد حركة «تهويد» للمجتمعات الب�شرية،
لي�س على هدي التوراة ،بل على خطى التلمود ،بن�صو�صه اجلديدة ،التي يعتمدها
ال�صهاينة دليل ن�شاطهم.
لي�س م�ستغرباً ،يف �ضوء هذه الر�ؤية� ،أن ينتهي الأمر ببع�ض «التقدميني الثوريني»
العرب ،من قوى الي�سار الأمريكي ،والإ�سالميني املت�صهينني ،ب�أن يهللوا وي�صفقوا
للغارات ال�صهيونية �ضد اجلي�ش العربي ال�سوري ،ويب�شروا مبزيد منها لتعجيل
«�إ� �س �ق��اط ال�ن�ظ��ام ،ون���ش��ر ال��دمي�ق��راط�ي��ة» ،ول�ي����س م�ستغرباً �أن ي�ك��ون «ال�ت�ق��دم��ي»،
والفيل�سوف ال�صهيوين الفرن�سي؛ برنارد هرني ليفي ،هو املر�شد الروحي لثورات ما
ي�سمى «الربيع العربي» ،و�أن يعينه على هذا الدور علماء «الإ�سالميني اجلدد» ،ممن
«يحتلون �أعلى املراتب يف الأمة».
منذ نهاية ال�ق��رن التا�سع ع�شر وحتى ال�ي��وم ،ت�سري النخب املثقفة م��ن دع��اة
العاملي العربي والإ��س�لام��ي ،على نهج قلة م��ن املثقفني
احل��داث��ة والتنوير ،يف نْ
والأكادمييني يف الغرب ،وتعتمدهم مرجعاً �صاحلاً للفكر والعقيدة ،دون التدقيق
مب�صادر ه��ذا الفكر وخلفياته ،وم��ا �أ��ص��اب الأم��ة ط��وال تلك ال�ف�ترة م��ن نكبات
وارتدادات يثبت خط�أ هذا التوجّ ه ،مما يفر�ض على املثقفني �أن يبحثوا عن مرجع
�أكرث م�صداقية لت�صحيح امل�سار.

عدنان حممد العربي

ال فائدة من املحاولة يف هذا الإطار ،كما �أن وزير
اخل��ارج�ي��ة ال��رو��س�ي��ة ��س�يرغ��ي الف ��روف �أعلنها
�صريحة �أن مو�سكو تعتزم �إمتام �صفقة �صواريخ
ا�س ا�س  300املوقعة عام .2010
ومبجرد و�صول الر�سالة الرو�سية ال�شديدة
اللهجة بالعرف الدبلوما�سي ،ا�ستدعى نتنياهو
رئ�ي����س �شعبة اال��س�ت�خ�ب��ارات ال�ع���س�ك��ري��ة افيف
ك��وخ��ايف لال�ستعانة ب��ه يف تغيري وج�ه��ة النظر
ال��رو��س�ي��ة ال��را��س�خ��ة ب ��أن ال �ع��دوان على �سورية
هدفه تعزيز موقع وزي��ر اخلارجية الأمريكية
يف اللقاء مع نظريه الرو�سي قبيل االتفاق على
حل �سلمي للأزمة ال�سورية عرب م�ؤمتر دويل،
وال �ق��ول �إن ال �غ��ارات ه��دف�ه��ا م�ن��ع ن�ق��ل �أ�سلحة
متطورة �إىل «حزب اهلل» ،وكذلك ت�ضليل الرو�س
مبعلومات مزيفة قوامها �أن اجلي�ش ال�سوري
ا�ستخدم �أ�سلحة كيمياوية �ضد املعار�ضة ،بينما
يطرح الأمر نف�سه رئي�س ال��وزراء الرتكي رجب
�أردوغ��ان �أم��ام الرئي�س الأمريكي ب��اراك �أوباما،
الي��راين
وب��ال�ت��ايل االن�ت�ق��ال �إىل امل�ل��ف ال�ن��ووي إ
ب �ه��دف ك���س��ر امل ��وق ��ف ال��رو� �س��ي م ��ن ق�ضيتني
جوهريتني بالن�سبة ملو�سكو.
�صحيح �أن «�إ�سرئيل» لديها قلق غري م�سبوق
الك�ث�ر ت �ط��وراً يف
م��ن ��ص��واري��خ ا���س ا���س  300أ
العامل للدفاع اجل��وي� ،إذ تتميز بقدرات فائقة
على مواجهة ال�صواريخ البال�ستي ،كما الطائرات
اخل�ف�ي��ة ،ل�ك��ن غ ��اب ع��ن ب ��ال ن�ت�ن�ي��اه��و و�أج �ه��زة
ا�ستخباراته� ،أن ال��رو���س م��وج��ودون يف �سورية،
والقيادة الرو�سية متتلك معلومات كافية ووافية
عن �أي مو�ضوع �أكرث من �أي طرف �آخر يف العامل
كله ،ولذلك ف�شل نتنياهو ورئي�س ا�ستخباراته يف
التمرير �أمام بوتني بوجود مدير اال�ستخبارات
الرو�سية �أي�ضاً ،ما يرمي �إليه ،ال بل �إن الرئي�س
الرو�سي �أفهم الزائر اخلبيث �أن مو�سكو ال ميكن
خداعها وكان الأف�ضل عدم اللجوء �إىل ا�ستخدام
حماوالت ت�ضليل فا�شلة ،و�أن بوتني �شخ�صياً ال
يقبل ب�أي معيار �أن يتذاكى عليه �أحد.
�أما اخلال�صات امل�ستقاة من الزيارة ،فهي على
ال�شكل التايل:
�إن الأك ��اذي ��ب «الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة» ل��ن مت��ر على
القيادة الرو�سية ،وبالتايل ،ف��إن هناك حتذيراً
وا�ضحاً وقوياً ب�أن �أي عدوان على �سورية ،وحتت
�أي ذريعة� ،سيكون هناك رد لن يعجب تل �أبيب،
�سيما �أنها ت�ساند الإرهابيني يف �سورية.
م��و��س�ك��و ال ول��ن ت�ث��ق ب �ـ«�إ� �س��رائ �ي��ل» ،وه��و ما
�أعلنه رئي�س �أكادميية الدرا�سات اجليو�سيا�سية؛
اجل�نرال ليونيد ايفا�شوف� ،سيما �أنها ال تلتزم
املبادئ العاملية للأمن.
�إن م�ن�ظ��وم��ة (ا� ��س ا� ��س  )300و��ص�ل��ت منها
�أربع بطاريات �إىل �سورية بعد �صواريخ ياخونت
املدمرة للبوارج وقطع حربية بحرية ،ف�ض ًال عن
�صواريخ قاتلة الدبابات ،ما يعني ذلك �أن رو�سيا
ال متزح وال ت�ست�سيغ املزاح �أ�صالً.
لقد ر�سخت مو�سكو  -بوتني مفهوماً �سيا�سياً
ول ومل يعد
�أن جت ��اوزه ��ا ب � ��أي � �ش ��أن ع��امل��ي ىّ
م�سموحاً ،خ�صو�صاً يف ال�شرق الأو�سط.
خال�صة الأم��ر� ،إن رو�سيا العائدة بقوة �إىل
امل�سرح ال��دويل بال ا�ستثناء ،باتت الآن يف و�ضع
الدفاع عن حلم حتقق.

يون�س عودة
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رأي
 65عامًا على النكبة

«الدولة اليهودية» رهن التجزئة والتقسيم

 ..2013 - 1948خ�م���س��ة و� �س �ت��ون ع ��ام �اً ع �ل��ى ق�ي��ام
«�إ�سرائيل» وخ�سارة فل�سطني ،وهذا يعني خم�سة و�ستون
عاماً على اقتالع ال�شعب العربي الفل�سطيني من �أر�ضه
التاريخية ،وت�شريده يف �أربع �أ�صقاع الأر�ض ،وتوزيعه يف
خميمات اللجوء والب�ؤ�س ،التي �أع��دت يف بع�ض البلدان
ال�ع��رب�ي��ة امل �ج��اورة لفل�سطني ،ومم��ار� �س��ة ك��اف��ة �أ��ش�ك��ال
التمييز العن�صري بحق الأقلية التي بقيت منه م�ستمرة
يف فل�سطني ،بالإ�ضافة �إىل �أربعة حروب ح�صلت وخا�ضتها
بع�ض اجليو�ش العربية ومل تغيرّ يف واقع احلال �شيئاً ،بل
انتهت �إىل احتالل ما تبقّى من فل�سطني ،ومعها �أجزاء
كبرية من �أرا�ضي بع�ض الدول العربية املحيطة بها.
خم�سة و�ستون ع��ام�اً ،وم�ي��زان القوى الع�سكرية بني
«�إ�سرائيل» و�سائر الدول العربية التي زادت تعداداً مازال
مل�صلحة «�إ�سرائيل» ،بالرغم من الإمكانات املالية الهائلة
التي تزيد وتغطي على �إمكانيات العامل املالية جمتمعة.
خ�م���س��ة و� �س �ت��ون ع��ام �اً ،وال � ��دول ال�ع��رب�ي��ة بغالبيتها
متم�سكة بالعالقات ال��وط�ي��دة م��ع دول ال�ع��امل الغربي
من�شئة اال�ستعمارين القدمي واحلديث ،لأن �أوراق اللعبة
فى هذا ال�صراع العربي « -الإ�سرائيلي» بن�سبة  ٪99هو
يف يد هذا العامل الغربي ،وتتم�سك اليوم الدول العربية
جمتمعة ب�ه��ذا ال�ق��ول ،وتتعامى � -أو على الأق ��ل تغفل
النظر  -عن �أن هذا العامل الغربي ي�ؤمن ب�أن «�إ�سرائيل»
يف ف�ل���س�ط�ين مت � ّث��ل ب�ن���س�ب��ة  ٪99ج � ��زءاً ال ي �ت �ج��ز�أ من
ا�سرتاتيجية هذا الغرب العاملية ،وموقفاً متقدماً يف دنيا
العرب لأمته ور�أ�س حربته ال�ستمرار ودوام �سيطرته على
الأر�ض العربية وثرواتها ودولها ،ومنعها على الدوام من
حتقيق �سيادتها وثرواتها ،فكيف بطموح الأمة العربية
لتحقيق وح��دت�ه��ا ال�ق��وم�ي��ة ،وجت���س�ي��ده��ا يف م�ؤ�س�سات
�سيا�سية واقت�صادية واجتماعية وثقافية واح��دة ،و�إزالة
«�إ�سرائيل» من فل�سطني؟!
خم�سة و�ستون عاماً على قيام الكيان ال�صهيوين يف
فل�سطني ،وهذا احللف اجلهنمي الرا�سخ بني هذا الكيان
واحلركة ال�صهيونية العاملية من جهة ،والعامل الغربي
اال�ستعماري بوجهيْه القدمي واحلديث من جهة �أخرى..
ه��ذا احللف ال��ذي مل يقم بقيام «�إ�سرائيل» �سنة ،1948
بل بد�أ قبل ذلك بكثري مع م�ؤمتر «بال» يف �سوي�سرا �سنة
 1897فكرة ،ثم وعداً بلفورياً �سنة  ،1917ثم دولة 1948
يف فل�سطني ،وق��د ت�ضافرت ف��ى ه��ذه امل�سرية الطويلة
جهود كل هذه الدول اال�ستعمارية الغربية ،وعلى الأخ�ص
منها بريطانيا وفرن�سا والواليات املتحدة الأمريكية على
مدى هذه امل�ساحة الزمنية ،ومازالت قائمة يف هذه الأيام،

�أ�سهب ال��رج��ل امل ُ���س��نّ يف الت�شكي والتعبري عن
ال �غ �� �ض��ب ،ك ��أمن��ا ي� ��ودع �أط �ل��ال م �ت �ج��ره ب�ل�ا �أم��ل
ب�إحيائها �أب ��داً ،وا ْل�ت�ف��ت اىل مجُ ال�سه ف��ر�آه �سارح
الذهن ،كمن م ّل من رتابة احلديث�« ،أن��ا مل �أجْ ��نِ
ع�ل�ي��ك ،ب��ل �أن ��ت م��ن �أل � � ّح يف ال �� �س ��ؤال ع�م��ا يُ�شغل
ب��ايل» ،قالها الرجل غري عابئ بانتظار ال��ردّ ،وه ّم
بالنهو�ض عن كر�سيّه ،ل��وال �أن �أ�ص ّر امل�سافر على
ا�ستبقائه ،فقد ا�سرتجعت �أناته املجروحة �صورة
ملا�ض ما زال �سحره املفقود ي�شد احلنني،
جميلة ٍ
ويداعب اخليال.
ال
«حالك يا �صاح مثل حايل� ...أنا مل �أخ�سر حم ً
م�ث�ل��ك ،ول�ك�ن��ي �أف �ت �ق��د حل�ي��وي��ة ال �� �س��وق ال �ق��دمي،
يق�صده املت�سوقون والباعة من كل �صوب وناحية،
ف�ي��أت��ي �إل�ي��ه ال�ف�لاح��ون مب��ا زرع ��وه ،وال�صناع مبا

وب�أ�شد مما كانت عليه فيما م�ضى ،وتتمثل اليوم باجلدار
العازل ،واال�ستيطان ،وا�ستهداف القد�س بكل مقد�ساتها
و�أر�ضها للو�صول �إىل �إعالن «الدولة اليهودية».
يف امل�ق��اب��ل ،ك��ان��ت ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة (وع��دده��ا �سبع يف
 )1948دخلت احلرب ـ كما قالت جمتمعة ـ �ضد الع�صابات
ال�صهيونية بجيو�شها النظامية ،وال�ت��ي مل حت�صد �إال
الهزمية (وطبيعي ذلك لأنها كانت مدججة بالأ�سلحة
الفا�سدة والأ�سلحة القدمية وتعليمات ماكو �أوام��ر) ،ما
دف��ع املنا�ضل واملفكر القومي العربي �ساطع احل�صري
�أن يقول مت�سائالً« :كيف خ�سر العرب معركة فل�سطني
مع �أنهم كانوا �سبع دول»؟ و�أج��اب بقلب مك�سور« :لقد
خ�سر العرب معركة فل�سطني لأنهم كانوا �سبع دول»..
فما قولنا اليوم بغياب �أبو خلدون �ساطع احل�صري وقد
�صار اليوم ع��دد ال��دول العربية اثنتني وع�شرين دول��ة،
و�أعالمها خفاقة �أمام جامعة الدول العربية ،ومع �أعالم
دول العامل �أم��ام مبنى اجلمعية العامة ل�ل�أمم املتحدة،
وي�ع�م�ل��ون ال �ي��وم ع�ل��ى تفتيتها وتق�سيمها م��رة �أخ ��رى،
ليتعدى عددها الـ 50دوي�ل��ة ،ب��إث��ارة النعرات الطائفية
واملذهبية والع�شائرية واملناطقية!
يف الذكرة اخلام�سة وال�ستني لقيام «�إ�سرائيل» وخ�سارة
فل�سطني بهزمية اجليو�ش العربية  ،1948تبد�أ احلكاية
من جديد ،بل تتوا�صل بتفكري وعمل جديديْن ،يدعوانا
�إىل حت�شيد كل الإمكانيات الب�شرية والرثوات الطبيعية،
والإ�صرار على و�ضع خطة عمل ا�سرتاتيجية وتكتيكية
لتفكيك هذا التحالف اجلهنمي القائم بني «�إ�سرائيل»
وال�صهيونية العاملية وقوى اال�ستعمار املعومل.
يف الذكرى اخلام�سة وال�ستني خل�سارة فل�سطني ،نرفع
ال�صوت قوياً وهادراً :الوحدة العربية �أو ًال و�أخرياً ،اذهبوا
�إىل الإمي ��ان وال�ع�م��ل الفعلي ب ��أن حت��ري��ر فل�سطني هو
قبلة توجهاتنا العربية والإ�سالمية والإن�سانية العاملية،
الق�ل�ي�م�ي��ة ،و«�إ� �س��رائ �ي��ل»
وع �ن��وان ع�لاق��ات�ن��ا ال��دول �ي��ة و إ
لي�ست �إح��دى احلقائق يف ه��ذا ال�شرق العربي �أب ��داً ،بل
واق��ع باطل وم�ستبد م�صريه �إىل ال��زوال ،ولتحقيق كل
ذل��ك علينا واج��ب تعميم ثقافة امل�ق��اوم��ة ،والعمل على
وح��دة املقاومة ودعمها ،فالطريق الوحيد هو الوحدة
الوطنية الفل�سطينية ،و�أن تبقى فل�سطني بو�صلة العرب
وق�ضيتهم املركزية.

املحامي عمر زين

الأمني العام الحتاد املحامني العرب

�أب��دع��وا فيه ،والتجار مبا حملوه يف �أ�سفارهم من
�� �ض ��رورات احل ��وائ ��ج ،ون�ف��ائ����س امل�ق�ت�ن�ي��ات» ،قالها
امل�سافر بعبارات مل�ؤها ال�شوق ،ويف قلبه نزعة الأمل.
ي ��و ّد ال�ع�ج��ائ��ز �أن ي �� �س��ردوا ألب�ن��ائ�ه��م و�أح �ف��اده��م
الق�ص�ص واحلكايات ،وينقلوا �إليهم ،كما فعل اجليل
الأ�سبق ،خفايا الدنيا ودرو�س احلياة ،في�صدمهم �أن
يجدوهم من�شغلني ب�آالت �صمّاء� ،أو مت�سمّرين �أمام
�شا�شات بلورية ،يغو�صون ،وهم جامدون يف كرا�سيّهم،
يف ع��وامل افرتا�ضية ،تزدحم بالزخارف ،وال يُجنى
من ثمارها �سوى الفراغ والعدم ،وعالت البدن.
كعادته عند كل انعطافة يف ترحاله ،ا�ستعاد امل�سافر
عظة ال�شيخ اجلليل حني حتدّث عن جيل ال يربطه
بالآباء والأجداد حبل الذاكرة ،وال خربة من لهم يف
غمار العي�ش �صوالت وجوالت ،وال يهمّه من تفا�صيل

التكاذب على الذات..
أو الذات الكاذبة!

ِّ
فيما كنت أحضر بحثًا ،استوقفتني ظاهرة اإلثراء السراب ،وجمهورها
ّ
الغفير ،مساكين هؤالء الذين ً يعيشون السعادة الوهم«..فحبتهم قبة..
وبرغوثهم جمل»ُّ ،
يجدون ليال ونهارًا في الترويج للوهم  -الس���راب ..ما
ّ
ّ
الذي
ذكرني برواية كان يقصها علينا جدي ،عن ذاك االتكالي الكسولً ،
يوم مشمس ..زارعًا السطح روحة
كان ًيصعد سطح منزله مع
ٍ
صبيحة كل ّ ٍ
وجيئة متمطي���ًا ،ماغطًا قامته ،مزهوًا بظل���ه الطويل ،الذي كان يغطي
بعض ال���وادي ،مطلقًا العنان لخياله الواس���ع ..فهو القادر على التقاط
السبع من أذنيه لترويضه وتأديبه..
ّ
وتصعد الش���مس إلى كبد الس���ماء رويدًا ،رويدًا ،فيتقاصر ظله شيًا،
فش���يئًا ،وكلما قصر الظل ،تواضعت الطموحات ،فمن ترويض الس���بع
وتأديبه ،ينتهي المط���اف بصاحبنا إلى ترويض ّ
هرته وتأديبها! تلك
ً
ّ
رافعة ذيلها اعتزازًا ّ
وتكبرًا كحال
الهرة التي كانت تمش���ي إلى جانبه
صاحبه���ا ،والتي كثيرًا ما َّتنبه���ه بماوئها إلى أنه حان وقت النزول عن
السطح ،فيلحق بها على السلم الخشبي ،ليستلقي مجددًا على «الدشك»
مستغرقًا بأوهامه!
صاحبنا هذا ربما ورث كنزًا ،أو عثر هو نفس���ه على كنز ،ال َّ
يقدر بثمن،
بحسب خبرته واطالعه وحنكته وزعمه ..يعرض بعض الكنز لنقل ثالثة
أخماس���ه للبي���ع ،إذ إن الخمس���ين الباقين «للعق���ب الصالح» يعرضها
بعش���رة آالف ًدينارُ ،فيدفع له الثمن المطلوب ..فإذا به «يشنك» برأسه
إلى األعلى قائال« :ال ..بيس���وي خمس���ة عش���ر ألفًا»ُ ،ويعرض عن البيع
ويمشيُّ ..
وتكر األيام والس���نون ،وصاحبنا على «الطرقة» عينها ،الحال
حال ،والمال مال ..والوهم جاثم في البال.
إنه صورة تجس���د واقع بعض الساس���ة في لبنان ..الذين ورثوا كنزًا،
أضاع���وه مع األيام ّ
جراء تجملهم بعقول راجح���ة ،ورؤى ثاقبة ،فقعدت
بهم الهمم ،واستسلموا لألضغاث األحالم ..فهم يقبضون على الريح..
فإذا براحاتهم مملوءة بالهباء ،أو ًبالزؤان في أحسن األحوال.
فيعود بأحالمه وأخيلته – السراب
فعلى طليع القوم التواضع قليالّ ..
 إلى دائرة العقل والموضوعية ،فال ّ يغتر بنفسه أنه األذكى ،أو األبرع..فزم���ن مقايضة الحديد بقضامي ،ولى باقضماني« ..فإذا كان بوس���عك
خداع كل الناس لبعض الوقت ،فإنه يستحيل عليك خداع بعض الناس
كل الوقت!
يا ناس ..هذه ّعينة م���ن واقعنا األليم المعاش في وطن ،اختلط فيه
َّ
أهله هم الواهمون؟
األمر علينا ..هل هو الوطن  -الوهم؟ أم أن بعض َّ
غالبي���ة اللبنانيين وضعوا كل «بيضهم» في س���لة القطاع – الوهم -
الس���ياحة ،وراحوا يرفعون القصور والعاللي ،وينسجون في مخيلتهم
اإلقب���ال المفرط لألخوة العرب هذا الصيف ..وقد فاتهم َّأن الساس���ة –
«الحرابيق»  -في الوطن – المزرعة  -وضعوا بيضهم في قطاع آخر ،ليس
بحاجة ماسة لألمن واالستقرار حتى يجنوا الخير العميم!
في النهاية :حتمًا هناك جناة وجانون ومجني عليهم ومجانين!
فإذا كان المجني عليهم :االنتخابات النيابية في موعدها ..وتشكيل
الحكوم���ة العتيدة في األم���د المنظور واألمن والرغي���ف والدواء ..فمن
برأيك يا قضماني الجناة والجانون والمجانين؟

حياته �سوى ما يجري يف اللحظة الراهنة ،و�أق�صى
تطلعاته ن�ح��و ال �غ��د� ،أن ي�ت���س��اءل م��ا �شكل البدعة
اجل��دي��دة ،وم��ا ل��ون�ه��ا ،وم��ا ��س��وف ت�ضفيه ع�ل��ى ما
�أَغْ رته به البدعة التي بني يديه من رفاهية خادعة.
ذكّر ال�شيخ ب�أيام كان فيها ال�صبية وال�صبايا يتلقون
العلم حتت ظل �شجرة ،وعند كل «ا�سرتاحة» ،ي�سرحون
يف ال �� �س��اح��ات واحل� � ��واري ،ي�ت�ل� ّه��ون مب��ا ُي �ن � ّم��ي ال �ق��درة
وامل �ه��ارة ،يف م �ب��ارزات ودي ��ة ،وت�سليات م��وروث��ة تنع�ش
احل�س والإدراك ،ويف موا�سم البَذر واحل�صاد ،يغيبون
ّ
�أي��ام �اً ول �ي��ايل ،ي �ب��ذرون ال�ترب��ة ،ويجمعون منها رزق �اً
مباركاً« :لقد وحّ دت القرى واملدائن ما بني العلم واللهو
والعمل ،ف�صاغت �أجمل احلكايات والق�ص�ص واخلربات،
وطورتها عرب الأجيال حتى و�صلت �إىل ع�صرنا املفجوع
هذا ،فقطعنا ما ات�صل منها ،و�أ�ضعناه ب�أبخ�س الأثمان».

نبيه الأعور

�إن �أح�سن الق�ص�ص ،بح�سب ال�شيخ اجلليل ،ال تواريخ
لها ،وال مواقع مو�صوفة لأحداثها ،فهي عابرة للمكان
وال��زم��ان ،حتذّرنا من كبوات الزمن ،ومتنع عنّا �شرور
البطر يف الرخاء ،وتلهمنا ال�صرب يف النكبات واملحن� ،إن
كل �أمة تتنكر لأ�ساطريها وحكاياها املعا�شة ،ال م�ستقبل
م�شرقاً لأجيالها التالية ،و�ستحيا يف الظلمة واجلهل
وال�ضالل ،حتى ت�ستعيد خزائن �إرثها ال�ضائع.
ا�ستمع ال��رج��ل امل���س��نّ لتو�صيف امل���س��اف��ر ،وحتمّ�س
حلما�سته يف ال�شرح وال���س��رد ،ف�ق��ال ل��ه« ،ل�ق��د بعثت يف
نف�سي راحة مل �أذقها منذ �سنني طويلة ،وعبرّ تَ مبا عجز
ل�ساين عن تبيان بواعث الغيظ ع�ن��دي� ...أن��ا مل �أب��كِ
الأط�لال ،بل خفت �أ ّال ين�صت �أبناء الأمة ل�صوت الف�ؤاد
الذي �أف�صحتَ عنه ،و�أن يتلهّوا مبا ي�صطنعه الطاغوت
من مباهج براقه تبعدهم عن جذورنا الأ�صيلة».

18

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

( العدد  )264اجلمعة � 24 -أيار 2013 -

اقتصاد

بريطانيا تخسر اقتصاديًا
بخروجها من االتحاد
يعود إلى الواجهة اآلن السؤال الخاص
بوضع بريطانيا في ما خص عالقتها،
ال سيما االقتصادية والمالية منها ،مع
االتحاد األوروبي ،يأتي هذا في أعقاب
احتدام األزمة في منطقة اليورو ،وقرار
رئيس الوزراء البريطاني؛ ديفيد كاميرون،
تنظيم استفتاء عام حول عضوية االتحاد
األوروبي في الفترة البرلمانية المقبلة،
وكذلك بعد نجاح حزب االستقالل في
بريطانيا ،وبالنسبة لبلد كان شبه منفصل
عن أوروبا ،خصوصًا منذ أن قرر عدم
الدخول في منطقة اليورو ،ربما يصبح
منفصالً عما قريب.
ل��ي�����س ه���ن���اك ����ش���يء م�����ؤك����د ع���ل���ى وج�����ه ال��ي��ق�ين،
فاحتماالت اال�ستفتاء ال�شعبي لي�ست م�ؤكدة مئة يف املئة،
على اعتبار �أن كامريون رمبا ال يكون يف من�صب رئي�س
الوزراء بعد عام  ،2015لكن ال�ضغوط على حزب العمال
املعار�ض لتقدمي العر�ض نف�سه قوية ،ومن هذا املنطلق،
ف���إن احتمال �أن ت�صوت بريطانيا مل�صلحة اخل��روج من
االحت��اد الأوروب��ي قوي بالنظر �إىل التدهور املتزايد يف
منطقة ال��ي��ورو ،والنتيجة �شبه امل���ؤك��دة املتمثلة يف �أن
بريطانيا �سرتف�ض العملة املوحدة يف امل�ستقبل املنظور.
خارج املنطقة
خالل احتدام الأزم��ة االقت�صادية واملالية يف عدد
متزايد من ال��دول الأوروب��ي��ة ،ب��دا �أن بريطانيا لي�ست
�سوى متفرج على الهام�ش يف دراما منطقة اليورو.
ي�صر فرقاء بريطانيون كرث على �أن موقع بريطانيا
ه��و خ��ارج االحت���اد الأوروب����ي ،وي��ج��ادل��ون ب���أن بريطانيا
ال ت�شرتك م��ع بقية االحت���اد الأوروب�����ي يف طموحاتها
واجتاهاتها املالية واالقت�صادية ،و�أن الأثر االقت�صادي
ال�صايف لالحتاد الأوروبي �أثر �سلبي عليها ،ولن ت�ستفيد
منه ،فامل�ساهمة الربيطانية ال�صافية البالغة ثمانية
م��ل��ي��ارات ج��ن��ي��ه ،وال���ع���بء التنظيمي ،خ�����ص��و���ص��اً ح��ول
ال�ش�ؤون املالية ،تفوق املنافع التي ميكن احل�صول عليها
من ال�سوق املوحدة ،لذلك يرى ه���ؤالء �أن من الأف�ضل
بالن�سبة لربيطانيا� ،أن تتبنى االنفتاح العاملي.
يف الواقع ،تنظر بريطانيا �إىل الع�ضوية الأوروبية
ب�صورة متزايدة على �أنها م�س�ألة م�صالح ولي�ست م�س�ألة
هوية �أو م�صري م�شرتك ،لكن مع ذلك يعترب بع�ضهم
ب�����أن ب��ري��ط��ان��ي��ا ح�ي�ن ت��ك��ون خ����ارج االحت�����اد الأوروب������ي،
ل��ن ي��ك��ون لها ن��ف��وذ ع��امل��ي ،وه���ذه لي�ست حجة مقنعة،
ف��ال��والي��ات امل��ت��ح��دة تتمتع ب��ن��ف��وذ ع��امل��ي �أق����وى بكثري
م��ن ك��ن��دا ،لكن ه��ذا ال يعني �أن الكنديني ي��ري��دون �أن
ي�صبحوا �أمريكيني من �أجل احل�صول على نفوذ �أقوى،
ال بل �إن الإح�صاءات ت�شري �إىل �أن الكنديني يتمتعون
مب�ستويات معي�شية �أف�ضل ،و�أنهم را�ضون عن �سيا�سات
ب�لاده��م ،ال �سيما االقت�صادية واخل��ارج��ي��ة منها ،على
عك�س الأم�يرك��ي�ين ،رمب��ا يختار ال�بري��ط��ان��ي��ون كذلك
ب�صورة منطقية الت�ضحية بالنفوذ م��ن خ�لال وج��ود
بريطانيا يف احتاد �أو�سع ،لأنهم بكل ب�ساطة ال ي�شعرون

ب���أن��ه��م �أوروب�����ي�����ون ،ف��� ً
��ض�لا ع���ن ذل����ك ،ع����دم االك��ت�راث هذا لي�س مبلغاً كبرياً ،وبالن�سبة للعبء التنظيمي من
بالدميقراطية يف منطقة اليورو ،الذي يظهر الآن يعد االحتاد الأوروب��ي ،ف�إنه مل مينع �أملانيا من �أن تكون من
ظاهرة مثرية للقلق� ،إذ تبدو منطقة ال��ي��ورو �إىل حد �أجن��ح البلدان يف ال�صادرات العاملية ،وحتتل بريطانيا
كبري �أ�شبه ب�آلة لفر�ض �إرادة البلدان القوية �أكرث من املرتبة ال�سابعة يف ا�ستبيان البنك الدويل حول تي�سري
كونها احتاداً دميقراطياً.
مم��ار���س��ة الأع����م����ال ،وه����ذا ب��ال��ت���أك��ي��د ال ي�����ش�ير �إىل �أن
م����ع ذل������ك ،ه���ن���اك م����ن ي�����رى �أن ب���ري���ط���ان���ي���ا ق��د الع�ضوية تفر�ض تكاليف تنظيمية باهظة ،فالعوامل
تخ�سر ام��ت��ي��ازات ال�����س��وق امل��وح��دة ل�لاحت��اد الأوروب�����ي ،الرئي�سية التي حت��دد ازده���ار بلد معني ه��ي �سيا�ساته
ويعترب ه����ؤالء �أن منظمة ال��ت��ج��ارة العاملية ل��ن تعطي وموارده.
ح��م��اي��ة منا�سبة وخ��دم��ات وجت����ارة ح���رة ب�شكل �شامل
�إذاً ،ي��رى الراف�ضون لفكرة اخل��روج من االحت��اد،
مثلما تفعل ال�سوق امل��وح��دة ل�لاحت��اد الأوروب����ي ،ولأن �أن احلجة الداعية �إىل خ��روج بريطانيا لي�ست قريبة
بريطانيا ال ت��زال تر�سل  46يف املئة من �صادراتها من من الربهان ،يف هذه احلالة ينبغي عدم ممار�سة خيار
ال�سلع واخلدمات �إىل االحتاد الأوروب��ي ،فمن امل�ؤكد �أن اخل�����روج��� ،س��ي��ك��ون م��ن الأف�����ض��ل �إذاً �أن تتجنب لندن
اخلروج من االحتاد �سيعر�ض ق�سماً كبرياً من جتارتها الدخول يف ا�ستفتاء عام ،لكن هذا مل يعد ممكناً ،فقد �آن
للخطر ،ويركز النا�س على ما يرون �أنه هجرة مكلفة ،الأوان التخاذ قرار .لكن النتيجة احلكيمة �ستكون يف �أن
لكن الع�ضوية ت�سمح كذلك بال�سفر والعمل والعي�ش يف تظل بريطانيا �شبه مرتبطة باالحتاد ،ولي�ست منف�صلة
االحتاد الأوروبي بحرية ،وهذه نقطة �إيجابية �ضخمة .عنه متاماً ،هذا لي�س خياراً جريئاً ،لكنه اخليار الذي
ل��ك��ن ه��ل �سيكون امل�����س��ت��ث��م��رون ا ألج���ان���ب مهتمني يدل على احلكمة والتعقل.
ب��ال��ق��در ن��ف�����س��ه ب�بري��ط��ان��ي��ا� ،إذا ع��ل��م��وا �أن����ه ل���ن ي��ك��ون
م��ع ذل����ك ،ي��ب��دو �أن رئ��ي�����س ال������وزراء ال�بري��ط��اين؛
مب���ق���دوره���ا ت����أم�ي�ن ال���و����ص���ول �إىل ال�����س��وق الأوروب����ي����ة ديفيد ك��ام�يرون ،ي��ح��اول �أن ي�ستبق الأم���ور و�أن ميهد
بال�شروط نف�سها مع البلدان الأوروبية الأخ��رى ،و�أنها خلروج بريطانيا من االحت��اد ،وقد قال يف كلمة �أخرية
تخلت عن �أي نفوذ على الأنظمة الأوروبية امل�ستقبلية؟ ل��ه :إ�ن���ه «م��ن امل�ستبعد �أن ت�صبح بريطانيا ع�����ض��واً يف
ي�شك اخلرباء يف ذلك.
منطقة اليورو» ،م�شرياً �إىل «�أن اخلطوات جتاه مركزية
يف الوقت احلا�ضر تعترب لندن مبنزلة نيويورك ال�سيا�سات امل�صرفية واملالية يف االحت��اد الأوروب���ي ،لها
�أوروب������ا ،ل��ك��ن ه��ل �ست�سمح ط��م��وح��ات ���ص��ن��اع ال�سيا�سة تداعيات على دول مثل بريطانيا ،التي لي�ست ع�ضواً يف
الأوروب��ي�ين وامل�صالح الذاتية لل�شركات املالية الكبرية منطقة اليورو».
ب����أن تظل ل��ن��دن ك��ذل��ك؟ ميكن �أن ت��ك��ون ل��ن��دن م��رك��زاً
ودافع عن خططه لإجراء ا�ستفتاء يف بريطانيا على
للأوف�شور ،لكن هل ت�ستطيع اال�ستمرار عا�صمة مالية ع�ضوية ب�لاده يف االحت��اد الأوروب���ي ،قائ ًال �إن «امل�س�ألة
لأوروبا �إذا قررت بريطانيا مغادرة االحتاد الأوروبي؟
ال تتعلق ب���إدارة ظهرنا لأوروب���ا ،بل العك�س� ،إنها تتعلق
�صحيح �أن بريطانيا ميكن �أن توفر ن�صف نقطة بكيفية جعل �أوروب���ا �أك�ثر تناف�سية وانفتاحاً ومرونة،
مئوية م��ن الر�سوم م��ن ال��ن��اجت املحلي الإج��م��ايل ،لكن و�ضمان مكان اململكة املتحدة فيها».

و�أو����ض���ح أ�ن����ه ي��ري��د «م��ن��اق�����ش��ة ات���ف���اق ج���دي���د» مع
االحت��اد الأوروب��ي ينا�سب بريطانيا ويكون مقبو ًال من
قبل املواطنني الربيطانيني ،و أ�ك��د �أن «هذا لي�س جيداً
فح�سب للمملكة املتحدة ،بل �ضروري �أي�ضاً لأوروبا».
من جهته� ،أكد الرئي�س الفرن�سي فران�سوا هوالند
رداً ع��ل��ى ك���ام�ي�رون� ،أن االحت����اد الأوروب�����ي ل��ن يخ�ضع
ل��ل�����ض��غ��ط م���ن أ�ج����ل �إع������ادة ال��ت��ف��او���ض ع��ل��ى ات��ف��اق��ي��ات��ه
الأ�سا�سية من خالل خطط لندن لإجراء ا�ستفتاء.
و�أ���ض��اف« :يجب �أن ت�ؤخذ �أوروب���ا كما ه��ي ،ميكننا
تطويرها ،لكن ال ميكننا �أن نحط من قدرها �أو نقلل
منها بذريعة اال�ستمرار داخلها �أو ال».
وت��اب��ع« :رمب��ا تقرر بريطانيا م��ن خ�لال ا�ستفتاء
البقاء يف االحت��اد الأوروب���ي �أو اخل��روج منه ،ه��ذا قرار
حلكام البالد وللربيطانيني �أنف�سهم».
لكن �أو�ساط اقت�صادية يف �أملانيا حذرت من عواقب
خ��روج حمتمل لربيطانيا من االحت��اد الأوروب���ي ،وقال
رئي�س غرفة ال�صناعة والتجارة الأملانية؛ هانز هايرني�ش
دريفتمان« ،مثل هذه اخلطوة �ستكون موجعة لأملانيا،
فربيطانيا يف النهاية من �أكرب خم�سة �شركاء جتاريني
لأملانيا» ،وذكر دريفتمان �أن بريطانيا نف�سها �ستت�ضرر
من خروجها من االحت��اد الأوروب����ي ،م�ضيفاً �أن �صوت
ال�بري��ط��ان��ي�ين يف ال��ع��امل �سيفقد ال��ك��ث�ير م��ن �أهميته،
مو�ضحاً يف الوقت نف�سه �أن العواقب االقت�صادية ال�سلبية
على الربيطانيني يف هذه احلالة �ستكون وخيمة.
وق�����ال���« :س��ي�����ض��ي��ع خ����روج ب��ري��ط��ان��ي��ا م���ن االحت���اد
الأوروب��ي على الربيطانيني مميزات ال�سوق الأوروبية
امل�����ش�ترك��ة ،و���س��ي�����ض��ط��رون �إىل إ�ب������رام ع����دد ك��ب�ير من
االتفاقيات التجارية� ،سواء مع دول االحتاد الأوروبي �أو
دول �أخرى �أبرم االحتاد معها اتفاقيات من قبل».
و�أب���دى نحو  40يف امل��ئ��ة م��ن نحو �أل��ف��ي بريطاين
رغبتهم يف خ��روج بالدهم من االحت��اد الأوروب���ي ،طبقاً
مل�سح �أعلنت نتائجه �أخرياً وهي ن�سبة ال ي�ستهان بها على
الإطالق.
و�أك��دت نتائج امل�سح ال��ذي �أجرته �شركة «يوغوف»
ل�ل�أب��ح��اث ،ع��ل��ى اجت����اه ق��ائ��م م��ن��ذ ف�ت�رة ط��وي��ل��ة ح��ول
تف�ضيل الربيطانيني اخل���روج م��ن االحت���اد الأوروب���ي،
و�أبدى  37يف املئة ممن �شملهم امل�سح رغبتهم يف البقاء
�ضمن االحتاد.

هنا مرت�ضى
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ثقافة
الشيخ جبري :ال قوة للمسلمين إال بوحدتهم
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احل��م��دهلل وكفى وال�صالة
وال�������س�ل�ام ع��ل��ى ع���ب���اده ال��ذي��ن
ا�صطفى وبعد:
ف�ساداتي العلماء الأجالء،
ال�������س�ل�ام ع��ل��ي��ك��م ورح����م����ة اهلل
وب��رك��ات��ه ،حر�صاً على الوقت،
دون��ت بع�ض النقاط ،جت��اوزت
ع����ن ال���ب���ي���ان واال�����س����ت����دالل يف
بع�ضها ل��ع��دم الإط����ال����ة ،وه��ي
ل��ذل��ك ع��ن��اوي��ن ك��ب�يرة حت��ت��اج
�إىل زمن ومال وجهد ومتابعة،
و�أق��دم��ه��ا يف ه��ذا ال��ل��ق��اء ،لأين
�أع��ت�بر �أن ه���ذا ال��ع��م��ل مُتبنى
م��ن قِ��ب��ل ق��ي��ادة علمية حكيمة
خمل�صة ن���ؤم��ن ب��ه��ا� ،أال وه���و ���س��م��اح��ة الإم�����ام �آي����ة اهلل
ال��ع��ظ��م��ى؛ ال�سيد اخل��ام��ن��ئ��ي دام ظ��ل��ه ال���واف���ر ،وك��ذل��ك
من ال�شعب الإي���راين العزيز وال��دول��ة الكرمية ،ونحن
م�أمورون بها من قِبل احلق تبارك وتعاىل ،ونبيه الأكرم
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم من قبل وبعد ،وهذه النقطة
جزء ال تتجز أ� عما بعده.
�أوالً :نعلم �أن ال ن�صر �إال بالقوة} ،و�أع���دوا لهم ما
ا�ستطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو اهلل
وعدوكم{ ،وال قوة �إال بالوحدة} ،وال تنازعوا فتف�شلوا
وتذهب ريحكم{.
ثانياً :يعرتف جميعنا ب���أن الفرقة والتمزق ق�ضت
م�ضاجعنا وا���ش��ت��اح��ت �أوط��ان��ن��ا ح��ت��ى و���ص��ل��ت �إىل عقر
ديارهم ،فاعرتانا اخل�صام واالقتتال الداخلي الدامي،
ف�لا ح��ول وال ق��وة �إال ب��اهلل العلي العظيم ،وذل��ك لي�س
على خلفية مذهبية �أو عرقية ،بل هو �سيا�سي بحت ،ولو
�أخذ لبو�ساً مذهبياً �أو طائفياً �أو عرقياً �أو قبلياً ب�سبب
املكر ال�صهيو � -أم�يرك��ي ،وتخطيط ا�ستكباري ثالثي،
�صهيوين �أم�يرك��ي �أوروب����ي ،وال��دل��ي��ل م�صر وفل�سطني
وال�سودان ودارفور ،وكذلك ال�شمال الأفريقي وبالأماكن
ال��ت��ي ف��ي��ه��ا ت��ع��دد م��ذه��ب��ي �أو ع���رق���ي ،ل��ع��ب��وا ع��ل��ى ه��ذه
اخللفية.
ث��ال��ث��اً :ن��ح��ن ال���ي���وم �أم�����ام ت��ع��ط��ل ال��ع��م��ل ب��امل��ن��ق��ول،
وكذلك باملعقول} ،يا ح�سرة على العباد{ فو�صلنا �إىل
م��ا ي�سمى الفكر واال���س��ت��دالل العقلي الفا�سد املختبئ
وراء ف��ه��م للن�صو�ص ح�سب الأه�����واء وال��غ��رائ��ز ،حتى
و�صلنا �إىل ظالم دام�س يف بع�ض الأماكن ،ويف الأخرى
حت�ترق وت�أكل الأخ�ضر والياب�س (ال��ع��راق و�أفغان�ستان
وب��اك�����س��ت��ان )..وينتظر لت�سقط �سورية  -ال ق��در اهلل -
لتدحرج الكرة وت�شتعل كل املنطقة.
فالتقينا �أي��ه��ا ال��ع��ل��م��اء ،ب��دع��وة ك��رمي��ة م��ن جممع
التقريب� ،أ���س���أل اهلل ع��ز وج��ل لهم الأج���ر وامل��ث��وب��ة ،من
خالل املنطوق القر�آين الكرمي الذي ت�ؤ�صلون بها لعملكم
املبارك ،قال اهلل تعاىل�} :إن تربوا وتتقوا وت�صلحوا بني
النا�س{} ،فمن اتقى و�أ�صلح فال خوف عليهم وال هم
يحزنون{�} ،إنا ال ن�ضيع �أجر امل�صلحني{} ،فاتقوا اهلل
و�أ�صلحوا ذات بينكم{} ،وم��ا ك��ان رب��ك ليهلك القرى
بظلم و�أهلها م�صلحون{} ،و�إن طائفتان من امل�ؤمنني
اق��ت��ت��ل��وا ف���أ���ص��ل��ح��وا ب��ي��ن��ه��م��ا{�} ،إمن�����ا امل����ؤم���ن���ون �أخ���وة
ف�أ�صلحوا ذات بينكم{} ،ال خري يف كثري من جنواهم
�إال من �أمر ب�صدقة �أو معروف �أو �إ�صالح بني النا�س{،
وقد ورد عن النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �أنه قال� :أال
�أخربكم ب�أف�ضل من درجة ال�صيام وال�صدقة وال�صالة؟

فقال �أب��و ال���درداء ،قلنا بلى يا
ر�سول اهلل ،فقال عليه ال�صالة
وال�سالم «�إ���ص�لاح ذات البني»،
وق���ال �سيدنا �أن�����س اب��ن مالك،
م��ن �أ���ص��ل��ح ب�ين اث��ن�ين �أع��ط��اه
اهلل بكل كلمة عِ تق رقبة ،وقد
ورد ع��ن الإم����ام الأوزاع�����ي �أن��ه
قال ،ما خطوة �أحب �إىل اهلل عز
وجل من خطوة يف �إ�صالح ذات
ال��ب�ين ،وم��ن �أ���ص��ل��ح ب�ين اثنني
كتب اهلل له براءة من النار.
راب��ع��اً� :إن م��ا و�صلنا �إليه
ال����ي����وم يف ع���امل���ن���ا الإ����س�ل�ام���ي
خ�صو�صاً والعامل عموماً ،خرج
م��ن دائ���رة الفتنة ،لأن الفتنة
حم�����ص��ورة يف امل��ك��ان وال��زم��ان،
وما ن�شاهده تعدى هذا مع الأ�سف ،فهو م�ؤامرة متنوعة
النجا�سات ،والأخطر من ذلك ،ظن �شريحة من النا�س
ب���أن��ه يح�سن �صنعاً ،ت���ارة با�سم احل��ري��ة ،و أ�خ���رى با�سم
الدميقراطية� ،أو با�سم جتاوز ال�سلطة �أو غري ذلك.
خ��ام�����س��اً :االن��ت��ق��ال م��ن النحيب وال��ب��ك��اء ،ح��ي��ث ال
يجدي �إال العمل واملتابعة ،ه��ذا �أم��ر عظيم يحتاج �إىل
�شكر هلل تبارك وتعاىل والقبول منه ،وال يتقبل اهلل �إال
من املخل�صني ،ونحن املخل�صون �إن �شاء اهلل ،والثاين ال
بد من ح�سن العمل بكل جوانبه ،وهذا يحتاج �إىل درا�سة
عميقة م��ن جميع جوانبها حتى ت��ك��ون اخل��ط��ى ثابتة
وب��االجت��اه ال�صحيح ،وال يظن ظ��ان �أن��ه يح�سن وه��و ال
ي�صيب} ،قل هل ننبئكم بالأخ�سرين �أعما ًال الذين ظل
�سعيهم يف احلياة الدنيا وه��و يح�سبون �أنهم يح�سنون
�صنعاً{.
�ساد�ساً� :أقرتح تكوين وفد علماء خمتلط ،مناطقياً
ومذهبياً ،لزيارة احلوا�ضر العلمية الإ�سالمية (القاهرة
 قم  -دم�شق  -بغداد  -النجف  -دول املغرب العربي اخلليج) وكذلك يف ما بعد ،زي��ارة امل�سلمني يف الغربوك��ل مكان ،وال تكون زي��ارة يتيمة ،فت�ستمر ال��زي��ارات،
وال���ع���ر����ض ع��ل��ي��ه��م امل�����ش��ارك��ة ب���ه���ذا ال��ن�����ش��اط لتفعيله
و�إ�سماعهم وال�سماع منهم والذهاب �إليهم ،فلي�سوا ب�أ�سو�أ
م��ن ف��رع��ون ،ول�سنا ب�أف�ضل م��ن نبي اهلل مو�سى عليه
ال�سالم.
ولهذا العمل �أث��ر طيب ب���إذن اهلل كما �أ�شار �سماحة
ال�شيخ الت�سخريي حفظه اهلل بافتتاح امللتقى واق�ترح
ت�شكيل م�ؤ�س�سات لهذا التوجه اجلليل ،و�أن تكون �إدارة
هذه الن�شاطات متنوعة جغرافياً ومناطقياً مع مراقبتها
ومتابعتها ،حتى ال حت�سب ملكيتها على فئة دون فئة.
�سابعاً :و أ�خ�ي�راً �إن خري ال��دف��اع الهجوم ،ال بد من
ت�شكيل جي�ش بكل م��ا للكلمة م��ن معنى ،بتنظيم من
العلماء وال��دع��اة ،لغزو �أوروب��ا و�أم�يرك��ا� ،سواء من �أبناء
املهاجرين هناك �أو من خارجها ،لتغيري الثقايف والعمل
على �أ�سلمة �أهل تلك البالد ،تهيئة لظهور الإمام املهدي
عليه ال�سالم ر�ضي اهلل عنه ال��ذي �سيملئ الأر���ض عد ًال
بعد �أن ملئت جوراً وظلماً ،و�أت�صور هذا غري مكلف ،فال
يتجاوز تكلفة �سعر �صاروخ عابر للم�سافات� ،أ�س�أل اهلل عز
وجل �أن ي�ستعملنا يف طاعته وابتغاء مر�ضاته ،وال�سالم
عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
كلمة ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي
يف اجتماع جلنة امل�ساعي احلميدة املنبثقة عن
جممع التقريب بني املذاهب الإ�سالمية

شِ عْ ر
م� �ع� �ل� � ٌق ب �ي�ن ت ��اري� �خ ��ي و�أح �ل�ام� ��ي
�أخ �ط��و ف�ي�رت � ُّد خ��طْ ��وي دون غايته
ت �ن��اث��رتْ يف ��ش�ع��اب احل �ل��م �أوردت� ��ي
م ��دائ ��نُ ال �ف �ج��ر مل ُت �ف �ت��ح لقافلتي
وال�سيف وال��رم��ح يف ك� َّف��يَّ م��ن زمن
ت� ��� �ش ��دين مل � � ��دار اجل � � ��دي �أ� �س �ئ �ل��ة
وحت�ت�م��ي ب��ا��س�ت��واء ال��ري��ح �أ�شرعتي
�أدور م �ن �ق �� �س �م � ًا يف غ�ي�ر دائ ��رت ��ي
ودورة ال ��زم ��ن امل��ن��ك��وب تلقفني
الأرب � � �ع� � ��ون ت ��واف� �ي� �ن ��ي وم � ��ا ب�ل�غ��ت
�صرخت �أع�ل��ن �أين جئت فابت�سمت
وي�ب���ص��ر ال�ط�ف��ل يف ال�ع�ي�ن�ين �أودي ��ة
الي� � � ��ام ر ؤ�ي� �ت ��ه
وح �ي��ن ي �ن �� �ش��ب يف أ
م���ا ك���ل م���ا ي �ت �م �ن��ى امل� � ��رء ي��درك��ه
ويف انك�سار امل��راي��ا حُ ��طِّ �م��ت �سُ فني
وغ �ب��ت ي ��ا وط� �ن� � ًا ���ض��اعَ ��تْ ه��و َّي � ُت � ُه
ه � ��ذا ل� ��� �س ��ا ُن ��ك م �� �س �ج��ون ت �ق � ّي��ده
وذي خ �ط��اك ب�ل�ا درب ي�صاحبها
وذي ح � ��دودك ب��ال �ن�ي�ران م�ضرمة
غ� �ّي��رّ جت � �ل� ��دك،ال� � �ش� ��يء �أم� � � ّي � ��زه
�أع��رت��ه��م م �ن��ك �أُذن� � ��ا غ �ي� َر واع �ي��ة
وم ��اوع� �ي ��تَ � �س��وى �أم�����ش��اج فل�سفة
وك �ن��تَ ق� ��رد ًا من��ت �أظ� �ف ��اره � ُ��ص�ع��د ًا
وك �ن��ت ت�خ�ط��ر يف الأرج � ��اء منطلق ًا
ف�ك��م ُرم �ي��تَ ع�ل��ى ال���ش�ط��آن ياوطنا
وك ��م ��س�ق�ت��ك � �س�لاف ال � ��د ّر ط��ائ�ف��ة
ل �ه��م ق �ل��وب ب�ل�ا ن�ب����ض يحركهـــــا
ع�ي��ون�ه��م م��ن زج� ��اج ال ت ��رى وه �ج � ًا
يف ح �م ��أة ال �ط�ين ال ي�ح�ل��و ل�ه��م نغم
ودار يف ف�ل��ك ال���ش�ي�ط��ان موكبهــم
ملركب ال�شم�س ط��اروا وامتطوا لهب ًا
ف� ��أورق ��ت ب��امل �ن��اي��ا احل �م��ر �ساحتنا
الط� �ف ��ال ي��ا وطني
و� �ش��وع��ت �أوج� ��ه أ
ف� �ه ��ل ن� �ع ��ود ك� �م ��ا ك� �ن ��ا ب� �ن ��ي رح ��م
ن� �ع ��ود م���ن غ ��رب ��ة ل �ل �ت �ي��ه ت�ط�ع�م�ن��ا
ون �ح �م��ل ال �� �س �ي��ف يف ك ��ف م��وح��دة
ت��رن��و ل��ب��در وف��ج��ر احل� ��ق يف �أح ��د
ف �م��ن ه� �ن ��اك ت� �ع ��ود الآن ق��اف�ل�ت��ي
ت� �ع ��ود يف ث� �ب ��ج إ
المي� � � ��ان � �س��اب �ح��ة
م �ل��أى ح��دائ �ق �ه��ا ب��ال�ع���ش��ق ي�سكننا
ه� ��ذه الأم � � ��اين ال ت �خ �ب��و ب��ذاك��رت��ي
ف�ه��ل �أظ���ل ك�م��ا �أق �ب �ل��ت م��ن �سفري
ويف � �ش �ع��اب امل �ن��ى ت� �ن ��داح �أوردت � ��ي
وال�سيف وال��رم��ح يف كفي م��ن زمن

وواق� �ع���ي خ �ن �ج � ٌر يف �� �ص ��در �أي ��ام ��ي
وم��ا ب� أ�ف�ق��ي � �س��وى �أن �ق��ا���ض �أن�غ��ام��ي!
ويف دم��ائ��ي َمن ��ت �أ� �ش �ج��ار �أوه��ام��ي!
واخل��ي��ل وال �ل �ي��ل وال� �ب� �ي ��دا ُء ُق��دَّام��ي
ل�ك�ن�ن��ي مل �أغ�� � ��اد ْر و ْق � ��ع �أ ْق� ��دام� ��ي!
ي���ش�ب�ه��ا � �س��رط��ان احل �ي��رة ال��دام��ي
وامل � � ��وج ي �ق��ذف �ن��ي �أ� � �ش �ل�اء ان �� �س��ام
ول� ��� �س ��ت �أب� ��� �ص ��ر �إال ظ� ��ل �آالم�� ��ي
و�إن � �ن� ��ي يف دج���اه���ا ب �ع ����ض �أرق� � ��ام
ر�ؤاي م �� �ش��رق �أ���س��ف��اري و�أح�ل�ام��ي
�أم � ��ي ل���ص�ب��ح �أت ��اه ��ا ج ��د ال���ش��ام��ي
الم � � ��ان وم� ��ا ن � ��اءت ب ��أ� �س �ق��ام
م ��ن أ
ي� ��رى م ��راي ��ا امل� �ن ��ى �أوه � � ��ام �أق �ل�ام
ف��ال��رم��ح يطعن م��ا ال يبتغي ال��رام��ي
ويف ان�ح��راف ال��زواي��ا غ��اب �إق��دام��ي!
والأر� � ُ��ض ت� ْن� ُب��� ُ�ش ع��ن �أ� �ش�لاء �أق ��وام!
م��واق��ف ال��وه��م م��ن زي ��ف و�إح �ج��ام
وذي ر�ؤاك ب�ل��ا ل� � ��ون و�أع� �ل ��ام
وخ�ل�ف�ه��ا ال �ن��ا���س ت��رع��ى م�ث��ل �أع �ن��ام
ب ��ه �� �س ��وى �أن�� ��ه م ��ن � �ص �ن��ع �أع� �ج ��ام
فحنّطوك ،وق��ال��وا :ال�صاعد النامي
وك� �ن ��ت � �س �ه �م � ًا ب �ه��ا مل ي ��رم ��ه رام
حتى غدا يف دجاها العن�صر ال�سامي
ف�صرت «عبدَاحلدود» احلار�س احلامي
�� �ض ��اع ��ت ه� ��و ّي � �ت� ��ه يف ت� �ي ��ه �آك� � ��ام
م ��ن امل �ج��ان�ين ع��ا� �ش��وا م �ث � َل �أن �ع �ـ��ام
م �ث � َل ال��دم��ى �سقطت يف ك ��فّ فحام
م��ن احلقيقة ي��روي ال�ع��امل الظامـــي
� �س��وى ان �ف �ج��ار ال ��رزاي ��ا ف ��وق �أي�ت�ـ��ام
ُي���س� َق��ى بفكر لقيط ال�ن�ب��ع هــــــدام
و�أم � � � �ط� � � ��روك ب� � ��أح� � �ق � ��اد و�آث � � � ��ام
ول� ��ون� ��ت ب� ��دم� ��اء احل� � ��ر �أع �ل�ام� ��ي
وامل � � ��وت ط� � ��ارد �أط� � �ف � ��ا ًال ب � ��أرح� ��ام
نق�ضي على هاتف يف النف�س ق�سام؟
ون ��رق ��ب ال �ف �ج��ر ي� � أ�ت ��ي ب �ع��د �إظ �ل�ام
ت� � ��ذود ع� ��ن وط � ��ن يف ف� ��ك �إج� � ��رام
ت �ه �ف��و �إىل �أ�� �س ��د ل �ل �� �ش��رك ق���ص��ام
وت�ب���ص��ر ال �ف �ج��ر يف �آف� ��اق �إ� �س�لام��ي
وامل� � ��وج ح� ��ول � �ض �ي��اه��ا م �ث��ل �أع �ل�ام
وف� �ي ��ه ن �� �س �ك��ن ق� ��وم � � ًا ب��ع��د �أق� � ��وام
وق � ��د ت� ��داع� ��ت �إل� �ي� �ه ��ا �أول ال��ع��ام
م �ع �ل �ق � ًا ب�ي�ن ت ��اري� �خ ��ي و�أح �ل�ام� ��ي؟
ويف دم��ائ��ي ت��رى �أ� �ش �ج��ار �أوه��ام��ي؟
ل �ك �ن �ن��ي مل �أغ � � ��ادر وق� ��ع �أق� ��دام� ��ي!

الدكتور �صابر عبد الدامي

20

( العدد  )264اجلمعة � 24 -أيار 2013 -

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

عــــــــــالـــــــــم الـــمــــــــــــرأة

ِ
أنـت

تعاملك
أساليب
ِ
مع زوجك بعد
خسارته ثقتك؟

خمسون فكرة
لتعزيز ثقة الطفل بنفسه

تواجه الحياة الزوجية بين
الحين واآلخر مشكالت
تمرّ بسالم أحيانًا ،وقد
تعصف بها في أحيان
عد «الخيانة»
أخرى ،وتُ ّ
من أخطر الكوارث التي
تزلزل عش الزوجية ،بعد
لجوء الزوج إلى امرأة أخرى،
بحجة تجديد حياته بعيدًا
عن الروتين والملل والنكد،
لتبرير فعلته.
ك�ث�ير م��ن ال ��زوج ��ات م ��ررن ب�ت�ج��رب��ة اخل �ي��ان��ة يف �أح��د
�أ�شكالها� ،سواء كان ب�شكل عابر �أو انتهى بكارثة �أخالقية،
خ�صو�صاً بعد �أن باتت اخليانة �سهلة بف�ضل التكنولوجيا
احل��دي �ث��ة ،ال�ت��ي و ّف ��رت ل�ل��رج��ال جميع ال��و��س��ائ��ل النتهاز
الفر�ص ،من خالل التوا�صل عن طريق املواقع االجتماعية،
�أو عرب الهاتف.
ال �شك �أن اخليانة �صدمة للزوجة ال ميكن �أن تغفرها
ب�سهولة ،ال�سيما �إذا كانت غري مربَّرة نتيجة تق�صري منها يف
حق زوجها ،لكن يبدو �أن الرجل دائماً ي�سري خلف ال�سراب،
باحثاً عن �شيئ جمهول ،ألن��ه يف معظم الأح��وال يعود �إىل
زوجته تائباً و�شاعراً بالندم� ،سواء اكت�شفت الزوجة ذلك �أم
ال.
اهتمامات خمتلفة
يرى بع�ض اخت�صا�صيّي العالج النف�سي وال�سلوكي �أن
«الرجل �شهواين بطبعه ،لكنه لي�س خائناً بطبعه كما تعتقد
الن�ساء ..ي�شعر بال�سعادة يف حالة وج��ود �أك�ثر م��ن ام��ر�أة
حوله».
وي� ؤ�ك��د االخت�صا�صيون �أن هناك اختالفاً ب�ين الرجل
وامل ��ر�أة م��ن حيث التفكري ،فاجلن�س ي�شغل  ٪90م��ن حيّز
تفكري الرجل ،ونف�س الن�سبة لدى امل��ر�أة ،لكنها تذهب �إىل
غريزة الأمومة ،وبدافع اجلن�س ُيقْدم الرجل على الزواج،
ال��س��رة
ويتحمّل �ضغوطه وم�س�ؤولياته وتكلفته و�أع �ب��اء أ
الب �ن��اء ،بعك�س امل ��ر�أة ال�ت��ي ين�صب تفكريها على
وت��رب�ي��ة أ
مل �شمل الأ��س��رة ،وه��ذه حكمة
الط�ف��ال ورعايتهم و ّ
تربية أ
�إلهية ،لذلك �شرع اهلل للرجل التعدد ،وخلق املر�أة بطبيعتها
ال تقبل �سوى رج��ل واح��د فقط يف حياتها ،وتهتم برتبية
�أطفالها �أكرث من �أي �شيء �آخر.
ويو�ضح االخت�صا�صيون �أن كل ما يخالف ال�شريعة ال
يتوافق مع علم النف�س ،فبد ًال من اخليانة �شرع اهلل للرجل
التعدد ال��ذي ي�ت�لاءم م��ع فطرته ،لكن ال��رج��ل اخل��ائ��ن ال
يتذكر حديث الر�سول �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم« :افعل ما
�شئت ..فكما تدين تُدان» ،ومن يبحث عن اخليانة مري�ض
نف�سي ي�ستبدل احلرام باحلالل ،ويذهب لل ّم الننت بد ًال من
اللحم النظيف ،كما �شبههم احلبيب امل�صطفى عليه ال�صالة
وال�سالم.
ويبينّ الأطباء النف�سيون �أن جمرد تفكري الزوج يف امر�أة

وطــفـــــلك

�أخرى غري زوجته تُعترب خيانة بالن�سبة �إىل الزوجة� ،أما �إذا
كان ي�ستمتع بجمع الن�ساء حوله والت�سلية ،فهذا النوع من
الرجال يحتاج �إىل م�ساعدة طبيب نف�سي� ،أما يف حالة علم
الزوجة بهذا النوع من العالقة ،فيُن�صح ب�ضرورة جتاهُ ل
الأمر ،و�أال تُ�شعره بعلمها باملو�ضوع ،لأن الرجل يف النهاية
طفل كبري �سرعان ما �سي�شعر بامللل من لعبته اجلديدة،
وهذا ما يحدث بالفعل يف معظم احلاالت� ،أما املر�أة ،وبحكم
غريزة الأمومة واحلنان لديها ،ت�صفح وت�سامح وحتتويه،
وفى النهاية �سيعود ندماناً ،ولذلك يجب على الزوجة �أن
تت�صرف بحكمة يف مثل هذه الظروف.
البحث عن الأ�سباب
من جهتهم ،يرى املتخ�ص�صون يف حل امل�شكالت الأ�سرية
والعاطفية :ل��و اكت�شفت ال��زوج��ة �أن زوج�ه��ا يخونها ب��أي
�شكل �أو و�سيلة ،عليها �أن تت�صرف وفق طاقتها وما ت�ستطيع
فعله ،فهناك زوج��ة ال ترى من ال��زوج �إال كونه خادماً لها
ولأوالدها ،وينفق عليها ،فتهمله وال تبايل به ،فما دام ينفق
عليها ،فليفعل ما بدا له ..وهناك زوجة ترى �أنه ما دام مل
يتزوج عليها فهي الأ�صل ،وليفعل ما يحلو له ما دام يعود
�إليها ك��ل ي��وم ،وه�ن��اك زوج��ة ت��رى �أن�ه��ا تتفانى يف خدمته
وخ��دم��ة �أب�ن��ائ��ه ،لكنه كمن ينطبق عليه املثل «دي��ل الكلب
عمره ما يتعدل»!
وي��رى االخت�صا�صيون �أن��ه يف كل الأح��وال على الزوجة
�أن تراجع نف�سها �أوالً ،وتتبني موا�ضع التق�صري لديها ،ف�إن
متكّنت من عالجها وال�صرب على زوجها ،واحتوائه واحتمال
ن��زوات��ه ،فقد ربحت حياتها وبيتها ،و�إن مل تتبني بنف�سها
موا�ضع التق�صري فعليها �أن تواجهه ب�شجاعة ،وتعرف منه
�أ�سباب اخليانة ،ف�إن �أقنعها ووعدها بالتغيري فهي من يق ّر
�إن كانت �ست�ساحمه �أم �أنها ال تتحمل مرارة اخليانة ،ولأن
كل امر�أة تختلف عن الأخرى ،فهناك من ال تتحمل اخليانة
مطلقاً ،وهناك من تتحمل مرة وتعتربها جمرد نزوة� ،أما
�إذا تكررت فيكون لها موقف.
باخت�صار ،كل ام��ر�أة تقرر وفق عالقتها بزوجها ووفق
قدرتها على حتمّل خياناته ،وح�سب ما تعرف كيف �ست�سري
حياتها ،وماذا �ستفعل �إن هي قررت االنف�صال عنه ت�أديباً له.

رمي اخلياط

هل فكرتِ يوماً يف الطريقة الأمثل لرتبية طفلك وتعزيز مقومات
�شخ�صيته؟ ه��ل ترغبني بتعلم ال�ط��رق الرتغيبية الب�سيطة م��ن دون
اللجوء �إىل العنف؟
�سيّدتي ،لتعزيز ثقة الطفل بنف�سه �إليكِ خم�سني فكرة:
1.1امدحي طفلك �أمام الآخرين.
2.2ال جتعليه ينتقد نف�سه.
3.3خاطبيه بـ«لو �سمحت» و«�شكراً».
4.4عامليه ح�سب عمره ،واجعليه يعي�ش طفولته.
�5.5ساعديه يف اتخاذ القرار بنف�سه.
6.6علّميه ال�سباحة.
7.7اجعليه �ضيف ال�شرف يف �إحدى املنا�سبات.
8.8ا�س�أليه عن ر�أيه يف الأمور.
9.9اجعلي له ركناً يف املنزل لأعماله ،وليكتب ا�سمه على �إجنازاته.
�1010ساعديه يف ك�سب ال�صداقات ،ف��ا ألط�ف��ال ال يعرفون كيف يختارون
�أ�صدقاءهم.
1111اجعليه ي�شعر ب�أهميته ومكانته ،و�أن له قدرات وهبها اهلل تعاىل له.
1212علميه �أن ي�صلّي معك ،واغر�سي فيه مبادئ الإميان باهلل عز وجل.
1313علّميه م�ه��ارات �إب ��داء ال ��ر�أي وال�ت�ق��دمي ،وكيف يتكلم ويعر�ض �أم��ام
النا�س.
1414علّميه كيف يقر�أ التعليمات ويتبعها.
1515علّميه كيف ي�ضع لنف�سه مبادئ وواجبات يتبعها وينفذها.
1616علّميه مهارة الإ�سعافات الأولية.
1717حاويل �أن جتيبي على جميع �أ�سئلته.
1818علّميه الوفاء بالوعود ،وكوين منوذجاً �صاحلاً له.
1919علّميه بع�ض مهارات الطبخ ،ك�سلق البي�ض ،وت�سخني اخلبز ،وغري
ذلك.
2020عرّفيه بقوة الربكة و�أهمية الدعاء.
2121علّميه كيف يعمل �ضمن الفريق الواحد.
�2222شجّ عيه على توجيه الأ�سئلة.
2323اجعليه ي�شعر �أن له مكانة بني �أ�صدقائه.
�2424أف�صحي عن �أ�سباب �أي قرار تتخذيه.
2525كوين �إىل جانبه يف �أول يوم من �أيام املدر�سة.
2626اروي له ق�ص�صاً من �أيام طفولتك.
2727اجعلي طفلك يلعب دور املدرّ�س و�أنتِ دور التلميذ.
2828علّمي طفلك كيف ميكن العثور عليه عندما ي�ضيع.
2929علميه كيف يرف�ض ويقول «ال» للخط�أ.
3030علّميه كيف يُعطي.
�3131أعطيه ما ًال يكفي ليت�صرّف به عند احلاجة.
�3232شجّ عيه على احلفظ واال�ستذكار.
3333علّميه كيف يدافع عن نف�سه وج�سده.
3434ا�شرحي له ما ي�س�أل عنه من �شبهات و�شكوك يف نف�سه.
3535جتنّبي ا�ستخدام �أ�سلوب التهديد معه.
�3636أعطيه حتذيرات م�سبقة.
3737علّميه كيف يواجه الف�شل.
3838علّميه كيف ي�ستثمر ماله.
3939جرّبي �شيئاً جديداً عنك وعنه يف �آن معاً مع معرفة النتائج م�سبقاً.
4040علّميه كيف ي�صلح �أغرا�ضه ويرتّبها.
�4141شاطريه يف �أحالمه وطموحاته ،و�شجعيه على التمنّي وال�سعي وراء
�أمنياته.
4242علّميه عن اختالف اجلن�سني بني الذكر والأنثى من وحي �آيات القر�آن
الكرمي.
4343علّميه القيم واملبادئ ال�سليمة والكرمية.
4444علّميه كيف يتحمل م�س�ؤولية ت�صرفاته ويكون قياد ّياً.
4545امدحي �أعماله و�إجنازاته.
4646علّميه كيف يتعامل مع احليوان الأليف.
4747اعتذري له عن �أي خط�أ وا�ضح ي�صدر منك.
4848خ�ص�صي له يوماً مليئاً باملفاج�آت ال�سعيدة.
4949عوّديه على قراءة القر�آن الكرمي كل يوم.
�5050أخربيه �أنك حتبّيه و�ضمّيه �إىل �صدرك ،فهذا يعزز ثقته بنف�سه.
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مـنــــــــــوعـــــــــــــــــــــــــــــــات

ُ
رجيم «الكسالى» ..رشاقة من دون تعذيب

هل تُ�صاب كل مرة بالف�شل الذريع
عند التنويع بني رجيم و�آخ��ر؟ وكل
م��رة تف�شل بالفعل وتُ�صاب بالي�أ�س
والإحباط؟ قد يكون ال�سبب خمتلفاً
يف م��رة ،ويعود �إىل حالتك النف�سية،
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ع ��ادات ��ك اخل��اط �ئ��ة،
الأمر الذي يف�سد عليك كل �شيء.
خرباء ال�صحة ي�ؤكدون �أن التوتر

وال�ت�ع��ا��س��ة ه�م��ا م��ن �أل � � ّد �أع � ��داء �أي
نظام غ��ذائ��ي ،فالتوتر يرتتب عليه
ا�ستجابات كيميائية يف اجل�سم ،ت�ؤدي
�إىل زيادة الرغبة يف تناول ال�سكريات،
واحل � ��ل ي �ك��ون م ��ن خ �ل�ال ال�ت�ن�ف����س
ب�سهولة ب��د ًال من البحث عن قطعة
من الب�سكويت؛ تنف�س  10مرات بعمق
لتهدئة املخ� ،أو مت�شّ ى مدة  10دقائق

لتن�شيط �إف��راز م��ادة ال�ـ«ان��دورف�ين»،
التي ت�ساعد على خف�ض م�ستويات
القلق.
رجيم الالرجيم
اع�ت�م��د ��س�ت�ي�ف��ن ه��وك ����س؛ �أ��س �ت��اذ
العلوم ال�صحية يف جامعة بريجهام،

ع �ل��ى «رج �ي��م ال�ل�ارج �ي��م» �أو الأك ��ل
احل��د� �س��ي ل�ل��و��ص��ول �إىل ال��ر��ش��اق��ة،
حيث يحيط هوكي نف�سه بالأطعمة
غري ال�صحية التي ي�شتهيها ب�صورة
خا�صة ،ويقول �إنّ توفُّر كمية كبرية
من امل�أكوالت املمنوعة لديه ي�ساعده
على كبح رغبته يف �أن يلتهم الطعام.
وي ��ردف ه��وك����س� ،أن م��ن ح�سنات
الأكل احلد�سي ،هو �أنك ت�أكل الأ�شياء
ال�ت��ي حتبها �أك�ث�ر م��ن غ�يره��ا لي�س
لأ� �س �ب��اب نف�سية وان�ف�ع��ال�ي��ة ،ولي�س
لأنها موجودة وطعمها لذيذ.
وي� �ق ��ول ه��وك ����س�« :إن� � ��ك تخفف
وزن � ��ك ح �ت �م �اً ب �ه ��ذا ال ��رج� �ي ��م ،ل�ك��ن
مقاومة ال�ضغوط البيولوجية �سائرة
�إىل الزوال يف نهاية املطاف».
خ �ب ��راء ال �ت �غ��ذي��ة ي� � � ؤ�ك � ��دون �أن
ال�ق��ا��س��م امل���ش�ترك ب�ين ك��ل احلميات
الغذائية �أنها تفر�ض تخفي�ض كمية
الطعام ال��ذي ينبغي ت�ن��اول��ه ،ولهذا
ال�سبب تف�شل عادة« ،ويف مرحلة من
املراحل تريد �أن ت�أكل الطعام املمنوع،
لكن الأكل احلد�سي منطقي كمفهوم
�إذا كنت تعرف ما تفعله».
ويف درا�سة حديثة تبينّ �أن الذين
ال ي� ��أك� �ل ��ون �إ ّال ع �ن��دم��ا ي �ج��وع��ون
ه��م ع� ��ادة �أخ� ��ف وزن � �اً و�أق � ��ل ع��ر��ض��ة
للإ�صابة ب�أمرا�ض الأوع�ي��ة القلبية
من الآخرين ،ما ي�ؤ�شر �إىل �أن الأكل
احلد�سي هو مقاربة �صاحلة ملعاجلة
الوزن الزائد على املدى الطويل.
رجيم الك�ساىل
وي� �ق�ت�رح اخ �ت �� �ص��ا� �ص �ي��و ال �ن �ظ��ام
ال�غ��ذائ��ي ع��دداً م��ن اخل��دع �أو احليل
الب�سيطة التي تفيد يف الفرتة التي

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
 1احلمداين الذي غنت من �شعره �أم كلثوم
 2من يبني � /صندوق �صغري
 3من ال�سماء  /من �أدرك اجلاهلية والإ�سالم
 4النتيجة والتايل  /ح�سم
� 5أداة نفي جازمة  /عبء ثقيل

 6مم �ث �ل ��ة م� ��� �ص ��ري ��ة م��ن
�أف � �ل ��ام � � � �ه � � ��ا ج � �م � �ي � �ل� ��ة /
مت�شابهان
� 7أبنائي
 8ن�ضب وانتهى  /وراء
 9طبيب وعامل وفيل�سوف
م�سلم ولد يف دم�شق وتويف
يف القاهرة
 10مدينة �أفريقية بناها
عقبة بن نافع
عـــامـــودي
 1م �ق��دم �ت��ه �أ�� �س ��ا� ��س ع�ل��م
االجتماع
 2لون من �ألوان اخل�شب /
توقع اخلري �أو ال�شر
 3م� ��راق� ��ب م � ��ؤن� ��ب  /م��ا
ل�صق�4شراب �ساخن لذيذ
 /غري نا�ضج
 5ف��رع��ون  /ا� �س��م م � ؤ�ن��ث
�أعجمي
 6ال مي�ك��ن ك���س��ره �أب ��دا /
ليت
 7ن�ق�ع��ة م��ائ �ي��ة و� �س �خ��ة /

تعقب االنتهاء من الرجيم ،لت�ساعد
ع �ل��ى احل� �ف ��اظ ع �ل��ى ال � � ��وز ن، وع ��دم
اكت�ساب وزن زائد ،من بينها ما يلي:
ال ت� ��� �س ��ارع �إىل م� ��د ي� � ��دك �إىل
�أط �ب��اق ال�ط�ع��ام امل��ر��ص��و��ص��ة �أم��ام��ك
ع �ل��ى امل ��ائ ��دة، ب ��ل ف � ّك��ر ل�ل�ح�ظ��ات يف
العواقب التي �ستعود عليك ،وتذكّر
�أي�ضاً كم �ستكون �سعادتك بعد ذلك،
لإح�سا�سك بقوة �إرادتك التي منعتك
من اخل�ضوع لرغباتك.
يف ال �ف�ت�رة ال �ت��ي ت�ع�ق��ب ال��رج�ي��م
ال �ن��اج��ح ت �خ � ّل ����ص م ��ن ك ��ل امل�لاب ����س
الكبرية احلجم التي كنت ترتديها
م��ن ق�ب��ل ،وق� �رّر بينك وب�ي�ن نف�سك
االكتفاء باملالب�س املنا�سبة جل�سمك
اجل� ��دي� ��د ،ألن� �ه ��ا � �س �ت �� �س��اع��دك ع�ل��ى
ال �� �ش �ع��ور ب � ��أي زي � ��ادة ت� �ط ��ر�أ ع�ل�ي��ك،
فت�سارع �إىل التخل�ص منها.
 اح��ر���ص يف ه ��ذه ال �ف�ت�رة علىحمل بع�ض ال�ف��واك��ه املجففة �أينما
توجهت ،لتتناولها يف حالة الإح�سا�س
باجلوع ،فت�شبعك وال تزيد وزنك.
 يف �أوقات الفراغ حاول �أن ت�شغليديك ب�صفة م�ستمرة ،فهذا يفيد يف
�إبعاد تفكريك عن الطعا م.
 �أو�� �ص ��ي زوج� �ت ��ك ب �ج �م��ع �أك�ب�رق��در ممكن م��ن الو�صفات الغذائية
ال�ب���س�ي�ط��ة وال �ف �ق�ي�رة يف ال �� �س �ع��رات
احل ��راري ��ة ل�ت�ك��ون يف م �ت �ن��اول ي��ده��ا
وهي تُع ّد الطعام ،حتى ال ت�ضطر �إىل
�إعداد الطعام بالو�صفات التقليدية.
 �إذا كنت مدعواً �إىل حفل غداء�أو ع�شاء ،احر�ص على و�ضع قر�صني
م��ن ال�ن�ع�ن��اع يف ف�م��ك حت��ت ل�سانك،
لتمت�صهما ببطء ،فيمنعان الإح�سا�س
ّ
مبذاق �أي طعام بعد ذلك.

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

بدانة (مبعرثة)
 8ن�صف بي�ضة  /ي�صبح عفنا
 9م ��ن ت��رب��ى ع �ن��د �أح ��ده ��م  /ط��رف
(معكو�سة).
� 10شاعر �شعراء العرب  /حاجز
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أحداث األسبوع
فريق ال�صفاء

لهذه األسباب استحق الصفاء
االحتفاظ بلقب الدوري
جاءت نهايات الدوري اللبناين لكرة
القدم عا�صفة ومثرية ،خ�صو�صاً بعد �أن
حول ال�صفاء ت�أخره أ�م��ام العهد بهدف
ن�ظ�ي��ف �إىل ف ��وز ث�م�ين  ،1 – 3وت�ع�ثر

النجمة أ�م��ام الإخ ��اء الأه�ل��ي  2 – 2يف
مباراة �صاخبة� ،أعقبها هرج وم��رج �إثر
اع �ت ��داء ج�م�ه��ور ال �ن ��ادي اجل�ب�ل��ي على
الع �ب��ي و�إداري� � � ��ي ال �ف��ري��ق ال �ب�ي�روت��ي،

وهاتان النتيجتان كانتا كفيلتني بح�سم
امل�ن��اف���س��ة ع�ل��ى ل�ق��ب ال� ��دوري اللبناين
مل�صلحة ال �� �ص �ف��اء ،وا��س�ت�ب�ع��اد النجمة
من ال�صراع على البطولة ،يف �سيناريو

قريب من املو�سم املا�ضي ،حني ت�صدر
النجمة ترتيب الدوري معظم املراحل،
قبل �أن ينهار يف الأ�سابيع الأخرية ،ويف
املو�سم احل��ايل ،ف��رط النجمة بنقاط
ثمينة للغاية يف مرحلة الإي��اب ،حيث
خ�سر أ�م��ام الرا�سينغ  2 – 1يف املرحلة
 16و�أم � ��ام ��ش�ب��اب ال���س��اح��ل  2 – 0يف
امل��رح �ل��ة  18و�أم � ��ام ال�ع�ه��د  1 – 0يف
املرحلة  20قبل �أن يتعادل مع الإخ��اء
 2 – 2الأح��د املا�ضي� ،ضمن املرحلة
 ،21ليهدر  11نقطة يف  4م�ب��اري��ات،
ا ب�خ���س��ارت��ه
الأم� � ��ر ال � ��ذي ك� ��ان ك �ف �ي�ل ً
اللقب.

وبدوره� ،أهدر ال�صفاء نقاطاً ثمينة يف
الإي��اب ،وهو كاد يفقد فر�صة االحتفاظ
بك�أ�س البطولة ،لكنه متيز عن النجمة
ب� �ف ��ارق �أ� �س��ا� �س��ي ،ه ��و خ � ��زان ال�لاع �ب�ين
االحتياطيني يف �صفوفه ،بوجود العبني
�أكفياء على دكة البدالء ،لديهم القدرة
ع�ل��ى امل �� �ش��ارك��ة يف �أي حل �ظ��ة ،واحل �ل��ول
م �ك��ان الأ� �س��ا� �س �ي�ين يف خم�ت�ل��ف امل��راك��ز
واخلطوط.
ويتمتع ال�صفاء ب��وج��ود ح��ار���س قدير
يحمي ع��ري�ن��ه ه��و زي��اد ال���ص�م��د ،الأول يف
مركزه من دون منازع على امل�ستوى املحلي،
وم��ن م�ك��ا��س��ب ال�ف��ري��ق ه��ذا امل��و��س��م ،ب��روز
احل��ار���س االح�ت�ي��اط��ي م�ه��دي خليل ،ال��ذي
�شارك الفريق يف مبارياته يف ك�أ�س االحتاد
الآ�سيوي ،ما �أك�سبه خربة �سي�ستفيد منها
يف املراحل املقبلة على ال�صعيد املحلي.
ون�ع��م ال���ص�ف��اء ه��ذا امل��و��س��م با�ستقرار
خط دفاعه بقيادة املغربي طارق العمراتي،
ال ��ذي حت�م��ل ع�ب�ئ�اً م���ض��اع�ف�اً ب�ع��د توقيف
علي ال�سعدي ،لكنه ك��ان على ق��در الآم��ال
معلقة عليه وحتمل امل�س�ؤولية �إىل جانب
نور من�صور املت�ألق واالخت�صا�صي بتنفيذ
��ض��رب��ات اجل ��زاء ،وتظهر الأرق ��ام امتالك
ال�صفاء لأف�ضل خط دفاع يف ال��دوري (19
ه��دف�اً)� ،أم��ام النجمة ( 20ه��دف�اً) والإخ��اء
الأهلي والأن�صار ( 22هدفاً).
كما ميتلك الفريق خ��ط و��س��ط ممتاز
ب �ق �ي��ادة خ���ض��ر � �س�لام��ي وع��ام��ر خ ��ان �إىل
اجلناحني املميزين ال��دويل حممد حيدر
وحممد زين طحان امل�ستدعى �إىل املنتخب
ب�ع��د م���س�ت��وى رائ ��ع ه��ذا امل��و� �س��م ،ف�ي�م��ا مل
يقدم النيجريي نغو �أو�شينا �سامويل �أداء
مميزاً هذا املو�سم ،ويعترب هجوم ال�صفاء
ث��اين �أق ��وى خ�ط��وط ال�ه�ج��وم يف ال ��دوري

السجل الذهبي للدوري اللبناني
ميلك الأن�صار الرقم القيا�سي يف عدد مرات الفوز بلقب الدوري اللبناين (13
مرة) يليه النجمة والهومنتمان ( )7والنه�ضة ( )5والرا�سينغ واجلامعة الأمريكية
و�سكك احلديد واملرف أ� والعهد والهومنمن ( )3وال�صفاء ( )2والأوملبيك بريوت
( .)1وهنا ال�سجل:
 :1934/1933النه�ضة :1935/1934 ،اجلامعة الأم�يرك�ي��ة:1936/1935 ،
�سكك احلديد واملرف�أ :1937/1936 ،اجلامعة الأمريكية :1938/1937 ،اجلامعة
الأم�يرك�ي��ة� :1939/1938 ،سكك احل��دي��د وامل��رف ��أ� :1941/1940 ،سكك احلديد
واملرف�أ :1942/1941 ،النه�ضة :1943/1942 ،النه�ضة :1944/1943 ،الهومنتمان،
 1945/1944الهومنمن 1946/1945 ،الهومنتمان 1947/1946 ،النه�ضة،
 :1948/1947الهومنتمان :1949/1984 ،النه�ضة :1951/1950 ،الهومنتمان،
 :1954/1953الهومنمن :1955/1954 ،الهومنتمان :1956/1955 ،الرا�سينغ،
 :1957/1956الهومنمن :1961/1960 ،الهومنمن :1963/1962 ،الهومنتمان،
 :1965/1964ال��را� �س �ي �ن��غ :1967/1966 ،ال���ش�ب�ي�ب��ة امل ��زرع ��ة:1969/1968 ،
ال�ه��وم�ن�ت�م��ان :1970/1969 ،ال��را��س�ي�ن��غ 1973/1972 ،ال�ن�ج�م��ة:1975/1974 ،
النجمة :1988/1987 ،الأن�صار :1989/1988 ،الأن�صار :1991/1990 ،الأن�صار،
 :1992/1991الأن�صار :1993/1992 ،الأن�صار :1994/1993 ،الأن�صار1995/1994 ،
الأن�صار :1996/1995 ،الأن�صار :1997/1996 ،الأن�صار :1998/1997 ،الأن�صار،
 1999/1998الأن�صار :2000/1999 ،النجمة� :2001/2000 ،ألغيت:2002/2001 ،
ال�ن�ج�م��ة� 2003/2002 ،أومل�ب�ي��ك ب�ي�روت :2004/2003 ،ال�ن�ج�م��ة2005/2004 ،
النجمة :2006/2005 ،الأن�صار :2007/2006 ،الأن�صار :2008/2007 ،العهد،
 :2009/2008النجمة :2010/2009 ،العهد :2011/2010 ،العهد:2012/2011 ،
ال�صفاء :2013/2012 ،ال�صفاء.

املدرب �أكرم �سلمان

هداف الفريق حممد حيدر
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حتى املرحلة  ،21بـ 45هدفاً خلف النجمة
(.)46
وتنتظر ال�صفاء فر�صة تاريخية هذا
امل��و� �س��م� ،إذ �سيخو�ض امل �ب��اراة النهائية
ل �ك ��أ���س ل �ب �ن��ان �أم � ��ام � �ش �ب��اب ال �� �س��اح��ل يف
 23ح��زي��ران امل�ق�ب��ل ،ويف ح��ال جن��ح يف
ال�ف��وز على ال�ساحل ،ف��إن��ه �سيحرز لقب
«الدوبليه» للمرة الأوىل يف تاريخه.
و��س�ي�خ��و���ض ال���ص�ف��اء ن�ه��ائ��ي ال�ك��أ���س
على ملعب «املدينة الريا�ضية» مبعنويات
عالية بعد �أن �ضمن لقب الدوري ،وت�أهل
ب��أق��ل جم�ه��ود �إىل امل �ب��اراة النهائية بعد
فوزه على الت�ضامن �صور  0 - 2يف ن�صف
النهائي.
ومن املنتظر �أن ت�شهد �صفوف فريق
ال�صفاء وجهازه الفني تغيريات جذرية
يف امل��و��س��م امل�ق�ب��ل ،م��ع ال��رح�ي��ل املرتقب
ل�ل�م��دي��ر ال�ف�ن��ي أ�ك� ��رم ��س�ل�م��ان ،وان�ت�ق��ال
حممد حيدر �إىل فريق الكويت الكويتي
ال ��ذي ي�سعى ل�ضم ال�لاع��ب امل�ت� أ�ل��ق �إىل
��ص�ف��وف��ه ،وي�ف��او���ض ال���ص�ف��اء يف امل�ق��اب��ل،
��ش�ب��اب ال���س��اح��ل ل�ضم مهاجمه وه��داف
الدوري �أولي�سيه ديالو.
وي�ؤكد امل�س�ؤولون عن فريق ال�صفاء
�أن فريقهم كان ق��ادراً على حتقيق نتائج
�أف���ض��ل يف ك��أ���س االحت ��اد الآ��س�ي��وي حيث
خرج من الدور الأول.
وك ��ان ال���ص�ف��اء ق��ري�ب�اً ج ��داً م��ن بلوغ
ال ��دور ال�ث��اين ل�ك� أ����س االحت ��اد الآ��س�ي��وي،
ل �ك �ن��ه ف� ��رط ب�ن�ق�ط�ت�ين ث�م�ي�ن�ت�ين �أم� ��ام
ري �غ��ار ت ��اداز الطاجيك�ستاين يف ب�يروت
ح �ي��ث ت �ع��ادل م �ع��ه  ،1 – 1ي �� �ض��اف �إىل
ذل��ك ت�ساهل ف��ري��ق ال�ك��وي��ت يف م�ب��ارات��ه
مع الرفاع البحريني ،والتي خ�سرها يف
الكويت  ،3 – 2كانا �سببني رئي�سيني يف
خروج بطل لبنان من البطولة.
وب��الإم�ك��ان ال�ق��ول �إن نتائج ال�صفاء
مل تكن �سيئة قارياً ،حيث فاز بطل لبنان
على ف��رق عريقة كالكويت حامل اللقب
والرفاع البحريني ،وفر�ض احرتامه بني
فرق جمموعته على رغم خروجه املبكر.
وي� ��رى امل��راق �ب��ون �أن ال���ص�ف��اء ق��ادر
على فر�ض هيمنته على الكرة اللبنانية
لأعوام عدة قادمة بف�ضل خزان الالعبني
ال�شباب يف �صفوفه ،ومن �أبرز ال�صاعدين
يف � �ص �ف��وف ال �� �ص �ف��اء الع � ��ب االرت � �ك ��از
�أح �م��د ج�ل��ول ( 20ع��ام �اً) وق�ل��ب ال��دف��اع
منري الري�شوين ( 24ع��ام�اً) ال�ق��ادم من
�سنغافورة بعد جتربة احرتافية هناك،
والعبو املنتخب الأومل�ب��ي اجلناح الأمي��ن
عمر ال�ك��ردي ( 19ع��ام�اً) واملهاجم عالء
ال�ب��اب��ا ( 19ع��ام �اً) وح���س��ن ه��زمي��ة (19
عاماً) والظهري الأي�سر ب�شار املقداد (19
ع��ام�اً) وامل��داف��ع ج��اد �شومان ( 20عاماً)
والع��ب خ��ط الو�سط م�صطفى قان�صوه
( 20ع��ام�اً) ،وجميع ه ��ؤالء ان�ضموا �إىل
ب�ط��ل ل�ب�ن��ان م��ن ��ص�ف��وف ف��ري��ق ال�شباب
ال �ع ��رب ��ي ،امل �ت ��أل ��ق يف ب� �ط ��والت ال �ف �ئ��ات
ال�ع�م��ري��ة ،وال ��ذي ي�خ��رج خ��ام��ات واع��دة
يف ك��ل مو�سم ،والع��ب خ��ط الو�سط علي
�إ�سماعيل ( )19ال�ق��ادم من فرن�سا حيث
ك��ان يعي�ش م��ع ذوي ��ه ،واحل��ار���س مهدي
خليل ( 21عاماً) القادم من �سيرياليون،
والأخ �ي��ر ي�ت�م�ت��ع ب �ط��ول ف� ��ارع (،)1,90
وم�ؤهالت تر�شحه ليكون خليفة حلار�س
املرمى الأول يف لبنان زياد ال�صمد.
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الفلتان األمني
يهدد المالعب
اللبنانية
��س��ال��ت ال��دم��اء ب �غ��زارة يف مالعب
كرة القدم ،يف ختام الأ�سبوع املا�ضي،
ففي بحمدون اع�ت��دى جمهور فريق
الإخ � ��اء الأه� �ل ��ي ع �ل��ى ��ض�ي��وف�ه��م من
العبي و�إداري��ي فريق النجمة ،الأم��ر
الذي �أدى �إىل �إ�صابة عدد كبري منهم
بجروح ور�ضو�ض وك�سور خمتلفة ،ويف
طرابل�س نال امللعب البلدي يف املدينة
ن���ص�ي�ب��ه م ��ن ر� �ص��ا���ص اال� �ش �ت �ب��اك��ات
الدائرة هناك ،ما ت�سبب ب�إ�صابة �أحد
املتفرجني بجروح نقل على �أثرها �إىل
امل�ست�شفى.
وال يعترب ما �شهده ملعبا بحمدون
وطرابل�س �أم ��راً ع��اب��راً على الإط�ل�اق،
فهو ط��رح م�س�ألة �أ�سا�سية على احت��اد
ك��رة ال�ق��دم ،وه��ي م�س�ألة أ�م��ن املالعب
ع �م��وم �اً وج �م �ه��ور ال �ل �ع �ب��ة ع �ل��ى وج��ه
اخل�صو�ص.
وق ��رر االحت ��اد ن�ق��ل ك��اف��ة م�ب��اري��ات
الإخ ��اء الأه�ل��ي عاليه يف �إط ��ار بطولة
ال� � ��دوري ل�ل�م��و��س��م امل �ق �ب��ل م ��ن ملعب
بلدية بحمدون ،ويف حال تكرار ت�صرف
ج�م�ه��وره ب�شكل غ�ير الئ��ق ،ت�ق��ام كافة
مباريات الإخاء بدون جمهور ،كما غرم
االحت ��اد الإخ ��اء مبلغ خم�سة ماليني
ل�يرة لبنانية لت�صرف جمهوره ب�شكل
ي�ت�ن��اق����ض م��ع ال� ��روح ال��ري��ا��ض�ي��ة ،كما
حمله تكاليف عالج الالعبني امل�صابني
جراء �أحداث مباراته مع النجمة.
ويرى املراقبون �أن ق��رارات االحتاد
ج� ��اءت ب��اه �ت��ة ومل ت ��رق �إىل ه ��ول ما
�شهده ملعب بحمدون الأح��د املا�ضي،
م��ن م�شاهد م��أ��س��اوي��ة ،خلفت اخليبة
والإحباط يف ال�شارع الكروي املحلي.
وي�ت�ح�م��ل االحت� ��اد م���س��ؤول�ي��ة ع��دم
الأخ� ��ذ ب�ع�ين االع �ت �ب��ار ب �ن ��داءات ن��ادي
النجمة املتكررة له ،حني طالبه النادي

اجلمهور اخلا�سر الأكرب

بعدم نقل املباراة من املدينة الريا�ضية يقدر على حماية العبيه ،فهو ال يريد امل��راق�ب�ين م��ن مغبة �أن تتحول بع�ض
�إىل بحمدون ،حمذراً من �إجراء املباراة اال�ستمرار يف هذه املهمة ،متمنياً حظاً املالعب ب ��ؤراً للتوتر ومنطلقاً لبع�ض
ه �ن��اك ،ول �ك��ن ه ��ذه ال� �ن ��داءات مل تلق طيباً لالعبيه يف اال�ستحقاقات املقبلة .ال �ف�ت�ن امل�ت�ن�ق�ل��ة ،ف �ه��ي م���ص�ي�ب��ة ت � أ�ت��ي
�أ� �ص��دا ًء ل��دى احت ��اد ك��رة ال �ق��دم ،علماً
ويف ظ ��ل احل ��دي ��ث ع ��ن م �� �ش��ارك��ة من حيث مل يحت�سب امل�س�ؤولون ،وما
�أن �إ� �ش �ك ��االت ك �ث�ي�رة � �س��اب�ق��ة ع�صفت جماهري ال�صفاء باالعتداء على العبي ت�شهده بع�ض م�ب��اري��ات بطولتي ك��رة
باملباريات التي �أقيمت على هذا امللعب النجمة ،ا�ستنكر حامل لقب ال��دوري ال�ق��دم وك��رة ال�سلة ،لي�س ��س��وى دليل
يف ال�سابق.
يف �آخ� ��ر م��و� �س �م�ين ،م��ا ح���ص��ل الأح ��د ع �ل��ى أ�ه �م �ي��ة الأم� � ��ن اجل �م ��اه�ي�ري يف
وكان النجمة تعادل الأحد على �أر�ض وا��س�ت�غ��رب «زج ا��س��م ال �ن��ادي ف�ي��ه ،كما املالعب.
الإخ� ��اء  ،2-2م��ا م�ن��ح ال�ل�ق��ب لل�صفاء ي���س�ت�غ��رب ال�ه�ج�م��ة غ�ي�ر امل�ب��ررة ال�ت��ي
وبلغ الت�سيي�س يف مناف�سات ال�سلة
للمو�سم الثاين على التوايل قبل انتهاء يتعر�ض لها النادي منذ فرتة طويلة� ،أ�شده هذا املو�سم يف نادي احلكمة ،الذي
الدوري مبرحلة وحيدة ،و�شهدت نهاية م ��ن ج��ان��ب ب �ع ����ض و� �س��ائ��ل الإع �ل ��ام ،يعي�ش مو�سماً ع�صيباً يف ظل التجاذبات
ال �ل �ق��اء ه �ج��وم ج �م��اه�ير الإخ � ��اء على مذكراً ب�أن نادي ال�صفاء هو من حافظ ال�سيا�سية بني القوات اللبنانية والتيار
امل��درب  -الالعب مو�سى حجيج ،وعلى على لعبة كرة القدم يف لبنان يف الأيام ال��وط �ن��ي احل ��ر ل�ل�إم �� �س��اك مب�ف��ا��ص��ل
عدد من العبي النجمة ،ال �سيما منهم العجاف».
القرار يف النادي.
ق��ا��س��م ال��زي��ن و�أح �م��د ط�ه�م��از و�أح�م��د
و أ�ك � ��د ال �� �ص �ف��اء «ع� ��دم م���س��ؤول�ي�ت��ه
ويتعاظم القلق من �أم��ن املباريات،
مغربي والإداري �إبراهيم الزعزع ،ومل كفريق �أو جمهور ع��ن ال��ذي ح�صل يف يف وق ��ت �� �ص ��ارت ف �ي��ه ب�ع����ض الأن ��دي ��ة
تقت�صر االعتداءات على �أر�ض امللعب� ،إذ ب �ح �م��دون ،لأن ج �م �ه��وره ويف ت��وق�ي��ت ت��رت��دي ال��زي احل��زب��ي ومتتثل لأوام��ر
انتقلت �إىل غرف املالب�س التي اقتحمها مباراة بحمدون كان موجوداً يف �صيدا ه��ذا ال��زع�ي��م ال�سيا�سي �أو ذاك ،وب��رز
جمهور الإخ��اء واعتدى بال�ضرب على ملواكبة الفريق وت�شجيعه �أمام العهد» .ذل��ك ب�شكل وا��ض��ح ،يف م�ب��اراة النجمة
الالعبني و�أع���ض��اء اجل�ه��از الفني من
والأن�صار الأخ�يرة يف ال��دوري اللبناين
 ..ويف مالعب ال�سلة �أي�ض ًا
دون �أي حماية �أمنية!
لكرة القدم ،حيث رفع جهمور النجمة
وقرر االحتاد ت�أجيل مباراة النجمة
وال تقت�صر الإ�شكاالت الأمنية على ال�ع�ل��م ال �� �س��وري ،يف ح�ين رف��ع جمهور
وال�صفاء �ضمن املرحلة  22والأخ�ي�رة مباريات كرة القدم ،ف�أكرث من مباراة الأن�صار علم اجلي�ش احلر!
م��ن ال � ��دوري �إىل  16ح��زي��ران املقبل يف مناف�سات بطولة لبنان لكرة ال�سلة
كما �أن ه�ن��اك بع�ض الأن��دي��ة باتت
ب�سبب �إ� �ص��اب��ة ب�ع����ض الع �ب��ي النجمة كادت تولد انفجاراً هذ املو�سم ،و�آخرها متثل ح��زب�اً �أو طائفة �سيا�سية ب�شكل
ونقلهم �إىل امل�ست�شفى.
مباراة ال�شانفيل وعم�شيت التي حتولت ع �ل �ن��ي ،ح �ت��ى �أن ج �م �ي��ع الع �ب �ي �ه��ا ال
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ي�ضريهم �إذا ك�شفوا انتماءاتهم احلزبية
�شربل.
مروان
الداخلية
النبيذي
النادي
تدريب
ا�ستقالته من
�أو الطائفية ،وهناك قلة باتت نادرة من
ع�بر ق�ن��اة «امل �ن��ار» وب��رره��ا ب � أ�ن��ه �إن مل
ويف ه � ��ذا ال� ��� �س� �ي ��اق ،ي �ن �ب��ه ب�ع����ض الأندية تتباهى بتوحد العبيها.
وال ��وا�� �ض ��ح أ�ن � ��ه ك �ل �م��ا ت��و� �س��ع ��ش��ق
اخل�لاف ال�سيا�سي ،توغلت الأن��دي��ة يف
جر العبيها �إىل �ضفة التفرقة ،و�أظهر
جمهور ال�سلة يف امل��وا��س��م الأخ�ي�رة –
م��ع الآ� �س��ف � -أ� �س��ال �ي��ب ع ��دة للتعبري
ع��ن غ�ضبه يف امل�ل�اع��ب ،ح�ي��ث ال�شتم
وال �� �س �ب��اب ورم � ��ي ال �ق �ن��اين ال �ف��ارغ��ة
والأدوات احل��ادة ،وخارجها حيث �سري
ال���ش�ب��ان ف ��وق ال �� �س �ي��ارات ،ورف ��ع �صور
الزعماء ال�سيا�سيني والقيام بحركات
غري �أخالقية ،مما يثري غ�ضب ال�سكان
والأه � ��ايل امل �ج��اوري��ن ل�ل�م�لاع��ب التي
تقام فيها املباريات.
وو��س��ط الأج ��واء امل�ت��وت��رة �سيا�سياً،
ي �ن �ظ��ر امل ��راق� �ب ��ون ب �ع�ي�ن احل� � ��ذر �إىل
م�ن��اف���س��ات ب�ط��ول�ت��ي ك ��رة ال �ق��دم وك��رة
ال�سلة املحلية� ،إذ �إن �أي ه�ف��وة �أو زلة
قدم �سواء من االحتادين �أو من القوى
الأمنية �ستكلف كثرياً.

جمهور الإخاء يهاجم مدرب النجمة مو�سى حجيج ( )5عقب مباراة الفريقني الأحد املا�ضي

جالل قبطان

( العدد  )264اجلمعة � 24 -أيار 2013 -

كاريكاتير

دم «غاندي» للبيع
ت������ط������رح ل����ل����ب����ي����ع �����ش����ري����ح����ت����ان
جم���ه���ري���ت���ان ع��ل��ي��ه��م��ا �آث�������ار م����ن دم
امل��ه��امت��ا غ���ان���دي؛ ال��زع��ي��م ال��روح��ي
حل���رك���ة اال����س���ت���ق�ل�ال يف ال���ه���ن���د ،يف
م��زاد بلندن ،وم��ن املتوقَّع �أن جتلبا
ما بني ع�شرة �آالف و� 15أل��ف جنيه
ا�سرتليني.
وم����ن امل��ع��ت��ق��د �أن����ه مت احل�����ص��ول
على ال�شريحتني عندما كان غاندي
ي��ت��م��اث��ل ل��ل�����ش��ف��اء ،ب���ع���د �أن خ�����ض��ع
جلراحة ال�ستئ�صال الزائدة الدودية
قرب مومباي.
وق��ال ريت�شارد و�ستوود بروك�س؛
اخل����ب��ي�ر يف ال����وث����ائ����ق ال���ت���اري���خ���ي���ة

مب���زاد «م���ال���وك» ال���ذي ���س�� ُت��ط��رح فيه
ال�شريحتان للبيع�« :إنهما قطعة فنية
يقدّ�سها تالميذ غ��ان��دي ،خ�صو�صاً
يف ال��ه��ن��د» .وال�����ش��ري��ح��ت��ان ج���زء من
جم��م��وع��ة �أك��ب�ر ح�����ص��ل ع��ل��ي��ه��ا م���زاد
«مالوك» ملمتلكات غاندي ،وتت�ضمنان
خ ّفيْه ،وثوبه ،ومالءة فرا�شه.
ويتزايد الطلب على التذكارات
اخل��ا���ص��ة ب��غ��ان��دي منذ �أن ب��اع م��زاد
«م������ال������وك» ع��� ّي���ن���ات ت�������راب وب��ع�����ض
احل�شائ�ش عليها ب��ق��ع دم���اء يُعتقد
أ�ن���ه���ا م���ن امل���ك���ان ال�����ذي اغ��ت��ي��ل فيه
غاندي عام  ،1948مقابل ع�شرة �آالف
جنيه ا�سرتليني العام املا�ضي.

فنزويال تعاني عجزًا في «ورق التواليت»

فتاة تحمل في حوض السباحة!

ت�����س��ود ف��ن��زوي�لا ح��ال��ة غ�����ض��ب ب�ين امل��واط��ن�ين ،ل�سبب ق��د ي��ب��دو غ��ري��ب��اً
للكثريين ،وهو نق�ص ورق التواليت.
وي��ب��دو �أن �سكان فنزويال يعانون �أوق��ات��اً �صعبة يف احل��م��ام ،حيث تعاين
حمالت ال�سوبر ماركت من عدم وجود ورق تواليت لديها ،الأمر الذي ا�ضطر
الفنزويليني �إىل الوقوف �ساعات طويلة يف طوابري من �أجل احل�صول على
عبوة ورق تواليت واحدة .و�سارعت احلكومة �إىل الإعالن عن عزمها ا�سترياد
 50مليون عبوة ملواجهة ه��ذه الأزم���ة ،التي تثري غ�ضب املواطنني ب�شدة،
خ�صو�صاً يف العا�صمة كاراكا�س .ويقول فنزويلي يدعى مانويل فاجاندي�س،
عمره  71عاماً� ،إنها املرة الأوىل يف حياته التي يرى فيها �أزمة من هذا النوع،
فيما قالت كري�ستينا رامو�س�« :أبحث عن ورق التواليت منذ �أ�سبوعني ،وعلمتُ
�أن هذا املحل لديه كميّة منها ،لذلك �أتيتُ لأقف يف الطابور».

فوجئت �أم بولندية بعد عودتها من رحلة �سياحية،
ب���أن ابنتها البالغة من العمر  20عاماً ،حامل ،بعد �أن
ق�ضت الأ�سرة ب�ضعة أ�ي��ام يف �أحد الفنادق ال�سياحية يف
م�صر.
وقد تناقلت و�سائل الإع�لام امل�صرية خرب املراهقة
ال��ب��ول��ن��دي��ة ،ب��ع��د �أن رف��ع��ت الأم دع����وى ق�ضائية �ضد
الفندق ،م�ؤكدة �أن ابنتها مل تقم �أي عالقة ب�أي �شكل،
و�أك��دت �أن �سبب احلمل هو عدم نظافة حمام ال�سباحة
املختلط ،و«احليوانات املنوية» الهائمة فيه �أدت �إىل حمل
ابنتها ،مطالبة بتعوي�ض مادي عن الأ�ضرار التي حلقت
بها وبابنتها من جراء ذلك احلمل.

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

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

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