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مليار دوالر من السعودية لـ«الموساد»

ك�شف املرا�سل ال�سابق لقناة «�سي بي �إ�س» الأمريكية؛ بريي الندو� ،أن ال�سعودية متوّل عمليات
�سرية جلهاز«املو�ساد» الإ�سرائيلي داخل �إيران ،مبا يف ذلك اغتيال العلماء النوويني .وقال الندو �إنه
ح�صل على معلومات من �صديق وثيق ال�صلة بحكومة العدو ،ت�شري �إىل �أن رئي�س جهاز «املو�ساد» قام
بعدة رحالت �إىل ال�سعودية ،للبحث يف كيفية التعاون ب�ش�أن امللف الإيراين ،وقد �أثمرت رحالته اتفاقاً
مع ال�سعوديني على متويل �سل�سلة عمليات جلهاز «املو�ساد» ،انتهت باغتيال العديد من اخلرباء
النوويني الإيرانيني خالل العامني املا�ضيني.
وبح�سب امل�صدر ف���إن ال�سعودية دفعت مبلغ مليار دوالر لهذا الغر�ض ،معتربة ه��ذه التكلفة
«رخي�صة قيا�ساً مع الأ�ضرار التي حلقت بالربنامج النووي الإيراين».

يـومـيــة �سيــا�سـيــة م�ستـقـلـة  -تـ�صـدر م ؤ�قتـاً �أ�سـبـوعـيـاً  -تـ�أ�سـ�سـت عام 1908
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االفتتاحية

سورية ..ومعركة النظام
العالمي الجديد
ف�شلت ال��والي��ات املتحدة يف تنظيم العامل اجلديد وفق َا مل�آربها
وخططها .فمنذ �سقوط االحتاد ال�سوفياتي �أعلن بو�ش الأب عن بداية
نظام عاملي جديد بقيادة الواليات املتحدة ،وبد�أت �سل�سلة من احلروب
ال�سيا�سية والع�سكرية واالقت�صادية يف كل من �شرق �أوروب��ا و�آ�سيا
و�أفريقيا� ،أغرقت الواليات املتحدة يف عامل ال ت�ستطيع ا�ستيعابه ،يف
ظل وجود قوى متتلك الثقافة واالقت�صاد والتاريخ واجليو�-سيا�سة ،وما
ميكّنها من الوقوف يف وجه الت�سونامي الأمريكي على العامل.
ب��رزت ق��وى ك�برى ت�صدت للهجمة ا ألم�يرك�ي��ة ،وعملت ب�صمت
و�إرادة ،منها :ال�صني ورو�سيا و�إيران وفنزويال وجنوب �أفريقيا ،وحتى
الهند ،ومل ت�ستطع �أوروبا اجلديدة/القدمية �أن تفعل للواليات املتحدة
ال�شيء الكثري ،ولهذا ميكن القول �إن العامل القدمي  -مبا فيه الواليات
املتحدة  -انتهى ،وعامل ًا جديد ًا يتبلور وين�ش�أ ،يقوى ويتعزز يف ال�سيا�سة
واالقت�صاد والثقافة والتكنولوجيا ،كدول «الربيك�س» اخلم�سة ،و�إيران،
وغريهم ،وما اتفاقات �أمريكا االقت�صادية والأمنية مع بع�ض الدول
املتخلفة يف املنطقة �إال برهان على عدم �أهليتها لت�سويق م�شاريعها،
�إ�ضافة �إىل تلطّ ي �أمريكا و�أوروب��ا وراء «القاعدة و�أخواتها»؛ �أ�صحاب
الثقافة التكفريية ،خ�صو�ص ًا يف �سورية والعراق.
بع�ض الأنظمة العربية املتخلّفة ،والتي ال ت�أن�س من نف�سها القوة على
اخلروج عن الطاعة الأورو�-أمريكية ،ما تزال تعلي من �صوتها املطالب
ب�سقوط النظام يف �سورية ،لأمر غري معلوم؛ هل لأنها مع الدميقراطية؟
وملاذا تُغدق املال وال�سالح على املجموعات امل�سلحة؟ وملاذا يذهب بع�ضها
�إىل رو�سيا وال�صني و�إيران من �أجل �إغرائها وحماولة ر�شوة بع�ضها من
أ�ج��ل املوافقة على �سقوط نظام الرئي�س الأ�سد؟ ومنذ متى تتخذ هذه
الأنظمة مواقف �سيا�سية �أو اقت�صادية تبع ًا لهوية الأنظمة املذهبية ،ناهيك
عن الدينية� ،أم �أنهم يريدون ا�ستخدام هذا ا ألم��ر �شماعة لف�شلهم يف
الوجود ال�سيا�سي �ضمن النظام العاملي اجلديد خالي ًا من �إمالءات �أمريكا
وحلفائها؟ وهل �أنهم يريدون حترير القد�س والأق�صى ال�شريف وقام هذا
النظام مبنعهم؟ هل تظنون �أن التاريخ ي�ستقبلكم و�أنتم ت�ضربون ب�سيف
جالدكم؟ هذا العامل اجلديد يحتاج �إىل قيادات تتحدى وت�صمد وتقاوم،
وال ت�ساير عدوها ،و�إال كيف �ستقدّمون �أنف�سكم للتاريخ بعزة وافتخار..؟
�إنكم تقفون مع دول متهالكة ،كانت كربى ،هذه ال��دول هي التي
�شرذمتكم باتفاقية �سايك�س بيكو ووعد بلفور ،وا�ست�ضعفتكم قرن ًا من
الزمن ..هذه الدول مل تر�أف بكم وتعرتف حتى بدولة فل�سطينية يف
غزة وال�ضفة.
قوى املقاومة يف لبنان وفل�سطني تعرف هذا النظام ،واملدى الذي
�سار فيه من أ�ج��ل فل�سطني والعروبة ،فهل �أنتم تعرفون �أي نوع من
الأنظمة تريدون بدي ًال عنه يف �سورية؟
ال��وا��ض��ح �أن ع��امل� ًا ج��دي��د ًا ي�ب��زغ ف�ج��ره ،لكنه ب�لا ع��رب �أم�يرك��ا
و»�إ��س��رائ�ي��ل» ،لأنهم �أول ال�ساقطني� ..إن��ه ع�صر املقاومة واجلهاد
احلقيقي �ضد الأعداء احلقيقيني� ..إنه ع�صر املقاومة التي وعد قائدها
و�سيدها مبزيد من االنت�صارات ..ع�صر جديد لإن�سان جديد ،له فيه
مكانه وحرية� ..إن��ه ع�صر ال�شعوب ،قالها الإم��ام اخلميني العظيم
(قد�س �سره).

د .حم�سن �صالح
�أ�ستاذ جامعي
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النظام الفاشل
يستنسخ نفسه
ه��ا ق��د ح � ّل اخل�ب�ر ال�ي�ق�ين ع�ل��ى اللبنانيني؛
مت��دي��د ل�ع�م��ر �أزم � ��ة ت �ط��ال ح�ي��ات�ه��م ال���س�ي��ا��س�ي��ة
واالقت�صادية واالجتماعية والأمنية يف ال�صميم،
فبعد يوم اجلمعة� ،ستنتهي م�سرحية االنتخابات،
و�سيتفرغ الللبنانيون لر�صد التقدُّم على جبهات
ال �ق �� �ص�ير ،وال �ق �ت��ال «ب��ال��وا� �س �ط��ة» ع �ل��ى ج�ب�ه��ات
ط��راب �ل ����س ،وح��رك��ة ال�ت�ك�ف�يري�ين امل �ت �� �ص��اع��دة يف
عر�سال الع�صيّة على ال�سلطة اللبنانية ،بتواط�ؤ
م�ف���ض��وح � �ض��د اجل �ي ����ش ال �ل �ب �ن��اين م ��ن ال���س�ل�ط��ة
ال�سيا�سية ،التي مل تعطه الغطاء ال�سيا�سي الكايف
ليحا�سب م��ن ن� ّك��ل بالنقيب ب���ش�ع�لاين وال��رائ��د
زه��رم��ان م�ن��ذ �أ��ش�ه��ر ،وي�ف��ر���ض هيبته ويحافط
على قوته الردعية ،ما جعل ثالثة من املجنّدين
ي�ست�شهدون غ��دراً وظلماً ،على وق��ع اال�ستنكارات
ال�سيا�سية امل�ن��اف�ق��ة ،وال�ت�ن��دي��د اللفظي ال��ذي ال
يرقى �إىل م�ستوى احلدث اجللل.
وب��ان�ت�ظ��ار ج�ل�اء امل���ش�ه��د ال �� �س��وري ،ي �ب��دو �أن
ل�ك��ل ط ��رف ��س�ي��ا��س��ي أ���س�ب��اب��ه اخل��ا� �ص��ة للتمديد
و�إط��ال��ة عمر جمل�س نيابي ون��واب �شابت عملية
انتخابهم الكثري من عمليات االحتيال والتالعب
بالنتائج ،من �صرف �أموال طائلة ل�شراء ال�ضمائر،
وا��س�ت�ع�م��ال «ال���س�ي��اح��ة االن�ت�خ��اب�ي��ة» للمغرتبني
اللبنانيني الذين نُقلوا مبئات الآالف �إىل املناطق
احل���س��ا��س��ة ل�ي�غ�ّيورّ وا م �ع��ادالت ال�ت���ص��وي��ت ،ومنها
ا�ستعمال التحري�ض املذهبي غري امل�سبوق ،والذي
كاد يفجّ ر فتنة مذهبية يف البالد.
والأ�سباب التي تدفع «امل�ستقبل» وحلفاءه �إىل
التم�سك بالتمديد و�إط��ال��ة عمر الأزم��ة ،تختلف
عن �أ�سباب قوى � 8آذار لذلك ،بينما ينفرد «التيار
الوطني احل��ر» ونوابه برف�ض التمديد انطالقاً
من �أن الأرب��ع �سنوات املا�ضية من عمر التجربة
ال�ن�ي��اب�ي��ة مل ت�ق��دم ��ش�ي�ئ�اً ب��اه��راً للبنانيني ليتم
التمديد لها ،ومل يظهر �أن نواب الأمة كانوا على
م�ستوى الأحداث التي تع�صف باملنطقة واحلريق
الذي يكاد ميتد �إىل وطنهم لتم�سك بهم ملدة �سنة
ون�صف مقبلة.
�أم ��ا «امل���س�ت�ق�ب��ل» وح �ل �ف��ا�ؤه ،ف�ي�ح�ت��اج��ون �إىل
التمديد لأ�سباب ع �دّة ،قد يكون منها معرفتهم
امل�سبَقة ب�أن ال�سيا�سات التي انتهجوها يف العامني
امل��ا��ض�ي نْ�ْين ،وال �ت��ي �أدخ �ل��ت الإره��اب �ي�ين وم�سلحي
«اجل �ي ����ش احل � ��ر» �إىل ل �ب �ن��ان ،وك �� �ش �ف��ت اجل�ي����ش
اللبناين �سيا�سياً ،ال تتمتع بال�شعبية الكافية،
كما �أن الأح��زاب امل�سيحية املتحالفة معهم تبدو
يف �أدنى �شعبية لها ،فقد تبيّنت خطورة خياراتهم
على لبنان التعددي بالتحالف م��ع التكفرييني،
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ع��دم ق ��درة امل�م� ّول�ين ال �ع��رب على

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

د .ليلى نقوال الرحباين

الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة مرتئ�ساً اجتماع كتلة «امل�ستقبل» النيابية

همسات
إيحاء مكشوف

الـنــاشـر :شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م

دف��ع «م�ل�ي��ار دوالر» ج��دي��دة ل�ت� أ�م�ين جن��اح�ه��م يف
االن �ت �خ��اب��ات ،ب���س�ب��ب حت��وي��ل الأم� � ��وال �إىل دع��م
م�سلحي املعار�ضة يف �سورية ،ومدّهم بال�سالح.
أ�م��ا ق��وى � 8آذار ،فتتباين أ�ه ��داف الرئي�س
ب ��ري ع��ن «ح� ��زب اهلل» ،ال� ��ذي ق��د ت �ع��ود رغ�ب�ت��ه
يف التمديد �إىل انغما�سه يف «م�ع��رك��ة وج��ودي��ة»
يف ��س��وري��ة ،ح��دده��ا ال�سيد ن���ص��راهلل يف خطابه
الأخ�ي�ر ،ح�ين ��ص�وّب وجهة ال�صراع ال��دائ��ر بني
حم ��وري ��ن؛ حم� ��ور امل �ق ��اوم ��ة وحم � ��ور غ��رب��ي -
«�إ�سرائيلي» ي�ستخدم التكفرييني يف القتال �ضد
النظام ال�سوري �أم�ل�اً ب�إ�سقاط �سورية ،لينتقل
بعدها للق�ضاء على املقاومة يف لبنان ،و�إ�شاعة
عدم اال�ستقرار والق�ضاء على التنوع والتعددية
املوجودة فيه ،من خالل تهجري امل�سيحيني و�إثارة
اقتتال مذهبي �سُ نّي � -شيعي� ،ستنتقل تداعياته
العاملي العربي والإ�سالمي ،الذي �سيغرق يف
�إىل نْ
حروب التكفري واجلهل والعودة �إىل قرون ما قبل
الإ�سالم.
انطالقاً من ذلك� ،أعلن ال�سيد ن�صراهلل �ضمناً
تو�سيع عمليات «ح��زب اهلل» يف ��س��وري��ة ،فلم يعد
امل��و��ض��وع ف�ق��ط دف��اع �اً ع��ن لبنانيني يف الق�صري
�أو ع��ن مقام ال�سيدة زي�ن��ب ،ب��ل أ�ع�ل��ن بكل و�ضوح
�أن امل�ق��اوم��ة �ستقاتل ل�ل��دف��اع ع��ن لبنان و�سورية

وفل�سطني ،يف جميع املناطق ال�سورية التي يحتاج
اجل�ي����ش ال���س��وري �إىل امل���س��اع��دة ف�ي�ه��ا ،خ�صو�صاً
تلك املحاذية للبنان ،و أ�ع�ل��ن �أن ما ي�شبه احلرب
اال�ستباقية التي جتنّب لبنان واملنطقة ال�سيناريو
الكارثي الذي يُح�ضّ ر لهما ،ومبد�أ اال�ستباق هذا
م��وج��ود يف ال�ع�لاق��ات ال��دول�ي��ة ،وه��و يعني القيام
بعمل ع�سكري �ضد ع��دو على و�شك �شنّ هجوم،
وت�ستند �إىل وجود خطر حقيقي «جاهز وموجود»،
وهو �أمر م�شروع قانونياً يف القانون الدويل.
يف املح�صلة ،ي�ك�رّر �سيا�سيو ل�ب�ن��ان ،ومب�شهد
مقيت ،ال�سيناريوهات التي مهّدت للحرب الأهلية،
من ا�ستهداف اجلي�ش اللبناين ،باعتباره امل�ؤ�س�سة
اجلامعة املتعالية على ك��ل ال�صراعات املذهبية،
وال�ت��ي بيَدها �أن حتفظ وح��دة الأر� ��ض اللبنانية
و أ�م ��ن �شعبها ،ب�ع��دم��ا انغم�ست ج�م�ي��ع الأج �ه��زة
الأخ ��رى وم�ؤ�س�سات ال��دول��ة يف نفق املح�سوبيات
واملحا�ص�صة والكيدية� ،إىل ت�أمني غطاء مل�سلحني
م��ن خ ��ارج احل ��دود ب��ا��س�ت�ب��اح��ة ج��زء م��ن الأر� ��ض
اللبنانية ،وا�ستهداف اللبنانيني يف �أمنهم ورزقهم
و�أوالده� � ��م ،ليكتمل امل���ش�ه��د ي ��وم اجل�م�ع��ة املقبل
من جمل�س ال�ن��واب ،حيث �سيقوم جمل�س اتُهمت
�أكرثيته النيابية ب�أنها ال تعك�س فعلياً الأكرثية
ال�شعبية ،بالتمديد لنف�سه متاماً كما ّمت التمديد
مل�ج�ل����س ن ��واب احل ��رب الأه �ل �ي��ة م ��دة ق��رن�ين من
الزمن� ،إىل �أن قام «�أبطاله» ببيع ال�سيادة اللبنانية
يف الطائف ال�سعودي ،والت�أ�سي�س لنظام �سيا�سي
معطّ ل يحتاج دوم�اً �إىل را ِع وو�صي حلل الأزم��ات
والتو�سط بني اللبنانيني.

ق��ال��ت ج �ه��ات م�ع�ن�ي��ة� ،إن اخ �ت �ي��ار الرئي�س
م�ي���ش��ال ��س�ل�ي�م��ان وزارة ال ��دف ��اع لإط�ل�اق
مواقف معادية للمقاومة ،من دون �أي اتهام
ل�ل�ج�ه��ات ال �ت��ي ت�ق��ف وراء ت�ف�ج�ير ال��و��ض��ع
يف طرابل�س� ،أو للذين ير�سلون الأ�سلحة
وامل �� �س �ل �ح�ين �إىل � �س��وري��ة مل �ق��ات �ل��ة ال �ق��وات
ال �� �س��وري��ة ،ه��دف��ه الإي� �ح ��اء ب � ��أن امل��ؤ��س���س��ة
الع�سكرية حت��ت �سيطرته ،وه��و ال ��ذي مل
ي�ساندها يف حادثة عر�سال ال�شهرية ،وال يف
غريها .والحظت اجلهات �أن �إعالن الرئي�س
مواقفه التي كانت ُم�ضمرة ،جاءت مبا�شرة
بعد ات�صال الرئي�س الأمريكي به.

اللقاء المشبوه

�أفادت معلومات واردة من عمان� ،أن مرجعاً حكومياً �سابقاً التقى على هام�ش
«منتدى دافو�س االقت�صادي العاملي» ،الذي ُعقد على اجلانب الأردين من
البحر امليت ،مطو ًال بـ«وزيرة العدل» ال�صهيونية ت�سيبي ليفني.
وك�م��ا ذك��رت ه��ذه امل�ع�ل��وم��ات ،ف ��إن اللقاء ُع�ق��د بت�سهيل وت��دب�ير م��ن وزي��ر
اخل��ارج�ي��ة الأردن �ي��ة نا�صر ج��ودة ،ال��ذي يتم ّيز بعالقة جيدة م��ع املو�ساد
«الإ�سرائيلي».

«الكتائب» في « 8آذار»؟

ت��وق��ف وزي ��ر ��س��اب��ق ل��دى الأك�ث�ري��ة النيابية منده�شاً م��ن م��واق��ف ح��زب
الكتائب ،خ�صو�صاً الت�صريحات الأخ�يرة التي �صدرت عن النائب �سامي
ت�صب يف م�صلحة الوطن ،ما دعاه
اجلميل ،والتي ر�أى الوزير ال�سابق �أنها ّ
لل�س�ؤال :هل ان�ضمت «الكتائب» �إىل قوى «� 8آذار»؟
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موضوع الغالف

ّ
لـبــنـان يـمـدد ألزمــاتــــه

�صدق الذين قالوا منذ �أ�شهر عدة �إن هناك من
ي�ن��اور جل � ّر اللبنانيني �إىل االق�ت�راع وف��ق «ق��ان��ون
ال���س�ت�ين» ،ال��ذي رجمته معظم ال�ق��وى ال�سيا�سية
وق��ال��ت فيه �أك�ثر مم��ا ق��ال مالك يف اخل�م��ر ،لكنها
يف املقابل مل ت�سمح لأي قانون انتخابي �أن ينازعه

كيف يتقدم رئيس الجمهورية
الصفوف مناديًا مع كتل
نيابية أخرى بضرورة اعتماد
«النسبية» ..ثم فجأة يصبح
هذا المصطلح «شيطانًا»
يُستعاذ منه؟

َ
مزدوجة
رسالة

اعتربت �أو��س��اط يف «ال�ق��وات اللبنانية»� ،أن دعوة
الرئي�س �أم�ين اجلميل �إىل قطر ،واحلر�ص على
توزيع لقائه مع �أمري البالد ال�شيخ حمد ،ر�سالة
م��زدوج��ة �إىل جعجع ،ال��ذي خ ّيب ظ��ن القطري
والتحق بال�سعودية من دون �أن يلتفت �إىل الوراء،
وكذلك �إىل ال�سعودية التي حت�صد الزرع القطري،
من دون جوائز تر�ضية لأحد.

ُ
تجاوز األصول

طلبت ال�سلطات ال�سعودية من وزير الإعالم اللبناين
العمل على منع حمطة عربية من البث من لبنان،
لأنها تزعج ال�سلطات يف ال�سعودية ،فر ّد الوزير ب�أنه مل

ج��دي �اً ،مب��ا يف ذل ��ك ال �ق��ان��ون ال ��ذي واف �ق��ت عليه
حكومة الرئي�س جنيب ميقاتي و�أحالته �إىل املجل�س
النيابي ،فكان م�صريه النوم يف الأدراج.
�سقط اق�ت�راح «ق��ان��ون الن�سبية» وك��أن��ه «رج�س
من عمل ال�شيطان» ،لأنه بالفعل طريق تو�صل �إىل
�إحداث تغيري حقيقي يف النظام القائم ،ويف الوجوه
املتوارثة نيابياً منذ عقود.
و�سقط اق�تراح «القانون الأرثوذك�سي» ،بعد �أن
أ�ف��زع الطبقة ال�سيا�سية ،لأنه يعك�س ب�صدق �صورة
حقيقية ل��وج��ه النظام ال�سيا�سي الب�شع ،ال��ذي ال
حياة ل��ه �إال باالقتيات م��ن دم��اء اللبنانيني ،التي
ت�سفكها ت��وت��رات الع�صبيات الطائفية واملذهبية،
وكل ع�صبية �ضيقة مثلها.
كذلك �سقط ما �سُ مِّي «اقرتاح القانون املختلط»،
لأن طرحه يف الأ��س��ا���س مل يكن ج��دي�اً وال �صادقاً،
وك � ��ان اق� �ت��راح ال �ل �ح �ظ��ة الأخ �ي ��رة ل��رف��ع ال �ع �ت��ب،
خ�صو�صاً �أن قوى � 14آذار مل تعر�ضه على اللجنة
النيابية ذات االخت�صا�ص ،كما �أن��ه كان خارجاً عن
قواعد املحا�ص�صة امل�ألوفة و�أعرافها املعروفة.
�إذا« ،لي�س يف امليدان غري حديدان» ..هذه هي م�آل
�أح� ��وال «ال�ك�ب��ا���ش ال���س�ي��ا��س��ي» ال��دائ��ر يف ال �ب�لاد خ�لال
الأ�شهر الأخرية املن�صرمة.
لي�س يف الأمر �أي مفاج�أة ،و�إن كان املواطن اللبناين
يف ح�يرة م��ن أ�م ��ره ،بعد ك��ل امل �ن��اورات ال�ت��ي مور�ست
يف الو�سط ال�سيا�سي ،و�أم��ام و�سائل الإع�ل�ام� ،إذ كيف
يُعترب «قانون ال�ستني» ميتاً قبل �أي��ام ،و�إذ هو «احلي»
الأوح��د ال�ي��وم؟ وكيف تت�أمن للم�شروع الأرثوذك�سي
�أكرثية نيابية ،ثم يتبني �أنه عاجز عن املرور يف جمل�س
ال �ن��واب؟ وك�ي��ف يتقدم رئي�س اجل�م�ه��وري��ة ال�صفوف
م �ن��ادي �اً ،ه��و وك �ت��ل ن�ي��اب�ي��ة أ�خ � ��رى ،ب �� �ض��رورة اع�ت�م��اد
«الن�سبية» ،و�إذ بهذا امل�صطلح ي�صبح �شيطاناً ي�ستعاذ
منه؟ وكيف تحُ فظ مناطق و�أق�ضية ع�صيّة ع��ن �أي
معايري انتخابية ،حفاظاً على «اقطاعية بيك» ال ميكن
�إحراجه؟
م �ن��اورات وم� �ن ��اورات م �� �ض��ادة� ،ضحيتها امل��واط��ن
امل�سكني ال��ذي يلج أ� �إىل التنجيم ملعرفة احلقيقة من
دون جدوى ،ثم يفاجَ �أ ب�أن احلكومة التي �أقالها رئي�سها
احتجاجاً منه على ع��دم تعيني جلنة الإ� �ش��راف على
االنتخابات ،جتتمع وتعينّ اللجنة املذكورة! يف حني �أن
املحتجني على عدم التمديد ل�ضابط تقاعد ،ن�سوه قبل
غريهم ،فما الذي كان مينع ح�صول «ال�صفقة» التي
ق�ضت با�ستكمال الإج ��راءات القانونية لالنتخابات،
مقابل ت�أمني الأ�صوات النيابية املوافقة على التمديد
للمجل�س النيابي؟
كانت قوى الرابع ع�شر من �آذار تراهن على فر�ض
«ق��ان��ون ال���س�ت�ين» ،و�إج � ��راء االن �ت �خ��اب��ات يف م��وع��ده��ا،

مينح املحطة ترخي�صاً يخ ّولها البث .من جهة �أخرى،
ان�ت�ق��دت م��راج��ع �سيا�سية ال�ت��دخّ ��ل ال���س��اف��ر لل�سفري
ال�سعودي يف لبنان؛ علي عو�ض الع�سريي ،يف كثري من
ال�ش�ؤون اللبنانية ،ولقائه بع�ض املر�شحني لالنتخابات
النيابية املقبلة ،يف جتاوز للأ�صول الدبلوما�سية.

تقصير والية المفتي

تقوم جمموعة من الأع�ضاء ال�سابقني يف املجل�س
الإ�سالمي ال�شرعي الأعلى ،وبتوجيه من �سفري
دول��ة خليجية ك�برى ،ب��زي��ارة املناطق اللبنانية،
واالت �� �ص ��ال ب�ج�م�ي��ع امل �� �ش��اي��خ ،ع��ار� �ض�ين عليهم
م���س��اع��دات م��ال�ي��ة �سخية ،م�ق��اب��ل ال�ت��وق�ي��ع على
م�شروع تق�صري والي��ة مفتي اجلمهورية حممد
ر�شيد قباين ،وانتخاب ٍ
مفت جديد.
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يـقــــال
التخطيط لهجوم
التفافي على القصير

ف�أُحرجت بامل�شروع الأرثوذك�سي ،الذي �أخرجها من هذا
التوجه ،ثم ب��ات راف�ضو «ال�ستني» يحرجون الآخرين
ب��إ��ص��راره��م ع�ل��ى ال���س�ير يف االن�ت�خ��اب��ات وف��ق ال�ق��ان��ون
ال�سائد (ال�ستني) ،يف حني �أن جميع الأطراف ال�سيا�سية
تعلن �أن �ه��ا ��ض��د ال�ت�م��دي��د ،رغ��م معرفتها ب� ��أن �إج ��راء
االنتخابات �أمر �شبه م�ستحيل يف ظل الظروف الأمنية
القائمة يف ل�ب�ن��ان ،واملقبلة عليه ،على �إي �ق��اع اللهيب
امل�شتعل يف اجلوار القريب.
هي «بروباغندا» ال حت�ترم عقل امل��واط��ن ،وال ترى
فيه ��س��وى «ق�ط�ي��ع» ي�ساق ��س��وق�اً �إىل �أق�ل�ام االق�ت�راع،
م��دف��وع�اً بعوامل التخويف م��ن الآخ ��ر ،وبالتحري�ض
عليه ،يف تعبري عن �أزمة نظام فا�شل يحكم لبنان ،تقاتل
بع�ض القوى ،خ�صو�صاً قوى � 14آذار ،دفاعاً عنه ،وت�سعى
لإب�ق��اء احل��ال فيه على ما هي عليه ،من خ�لال فر�ض
خ�ي��ارات ت ��ؤدي نف�س ال�غ��ر���ض :التمديد �أو «ال�ستني»،
وه�م��ا وج�ه��ان حلقيقة واح ��دة� ،أو ال �ف��راغ ال��ذي يعني
الفو�ضى ،وهو ما تريده القوى التي تتعر�ض للجي�ش
هذه الأيام ،بالإعالم حيناً ،وبالر�صا�ص �أحياناً ،يف ظل
نظام مل يعرف ي��وم�اً كيف يبني وط�ن�اً ،وال حتى كيف
يحفظ �أجياله ال�شابة من االغ�تراب بحثاً عن وظيفة
ت��ؤم��ن لقمة العي�ش ..ن�ظ��ام اح�ت��ج ر�أ���س ق��وى � 14آذار
م�ؤخراً على توجيه انتقاد له لأنه مل يُق ْم دولة وال عرف
كيف يعزز جي�شه ،وال كيف يحمي كرامة هذا اجلي�ش،
الذي يُفرت�ض �أنه �سياج الوطن ،ف�إذا نحن �أمام حقيقة
ُم �رّة �سبق �أن ج��رى التحذير منها :ه�ن��اك م��ن يريد
ا�ستهداف اجلي�ش ملنعه من ممار�سة دوره ،لأن الفو�ضى
وتعطيل دور اجلي�ش هما و�سيلة الذين يريدون فر�ض
�إم�لاءات اخل��ارج وز ّج لبنان يف احل��رب الكونية الدائرة
�ضد �سورية ،خ�صو�صاً بعد �أن �أ�سقط اجلي�ش العربي
ال���س��وري خ�ط��ة �إق��ام��ة م�ن��اط��ق لبنانية مفتوحة على
الداخل ال�سوري ،تتيح للمت�آمرين التدخّ ل منها �ضد
�سورية.
على �أن �أف�ضل ما قد تتفتح به قرائح امل�س�ؤولني غداً،
هو قولهم �إن �إجراء االنتخابات وفق «قانون ال�ستني» لن
يُحدث تغيرياً ،و�سيعطي النتيجة ذاتها النتخابات العام
 ،2005وبالتايل �سيكون الأمر متديداً للمجل�س النيابي
احلايل ،ولو بطريق االنتخاب ،وهذا الأمر مكلف مادياً
و�أمنياً ،والأف�ضل بدل �إجراء االنتخابات ،الو�صول �إىل
النتيجة ذاتها ،ومن دون تكلفة ،عرب التمديد للمجل�س
احلايل.
إ�ن��ه نظام ي�ستن�سخ نف�سه ،ومي��دد لأزم��ات��ه ،بعد
�أن ف�شل يف جتديد �آلية �إنتاج �سلطته انتخابياً ،وبات
عالة على اللبنانيني ،ونذير فنت وحروب تتكرر بني
عقد و�آخر.

عدنان ال�ساحلي

كما هي العادة

اعترب �أحد النواب املر�شحني لالنتخابات النيابية
اللبنانية املقبلة� ،أن هناك م�سرحية ا�سمها قانون
رم
ان�ت�خ��اب ج��دي��د ،م ��ؤك��داً على وج��ود ات�ف��اق م�ب َ
خ��ارج لبنان على خو�ض االنتخابات ،وبتحالفات
قد جتمع بني اخل�صوم ال�سيا�سيني.

«ببنين» تهتف ضد الضاهر

ُع�ل��م �أن��ه �إث��ر خ�لاف��ات عائلية وخ��دم��ات�ي��ة ،هتف
ع �� �ش��رات الأ� �ش �خ��ا���ص يف ب �ل��دة ب�ب�ن�ين ال�ع�ك��اري��ة؛
بلدة النائب خالد ال�ضاهر� ،ضد النائب املذكور،
معتربين �أن��ه ال ميثّل �إال نف�سه ،ومل يخدم �إال
م�صاحله ،متنا�سياً �أبناء و�أهل بلدته.

ك�شف م �� �س ��ؤول ب ��ارز يف «ج�م��اع��ة الإخ ��وان
امل�سلمني» ال�سورية ،واملوجود حالياً يف تركيا،
�أن حوايل �ستة من قادة اجلماعات امل�سلحة
يف لبنان ،وبع�ض رم��وز التيار «ال�سلفي» يف
لبنان ،على ر�أ�سهم ب�لال دق�م��اق ،اجتمعوا
م� ؤ�خ��راً يف ا�سطنبول مع العقيد الفار من
اجلي�ش ال�ع��رب��ي ال���س��وري؛ �سليم �إدري ����س؛
رئي�س �أرك��ان «اجلي�ش احل��ر» ،وبحثوا معه
تفا�صيل �شن «ه�ج��وم التفايف كبري مبئات
امل�سلحني» م��ن داخ ��ل الأرا� �ض��ي اللبنانية
ع�ل��ى م��واق��ع اجل�ي����ش ال �� �س��وري يف منطقة
الق�صري وحم�ي�ط�ه��ا ،ب�ه��دف «وق ��ف هجوم
اجلي�ش ال�سوري على مواقع جبهة الن�صرة
وح �ل �ف��ائ �ه��ا يف امل �ن �ط �ق��ة» .وق � ��ال امل �� �س ��ؤول
«الإخ��واين» املق َّرب من نائب املراقب العام
للجماعة فاروق طيفور� ،إن «الوفد ال�سلفي»
اللبناين �ضم يف �صفوفه ،ف�ضال عن بالل
دق �م��اق ،ك�لا م��ن ال�شيخ ك�م��ال الب�ستاين،
وال �� �ش �ي��خ خ��ال��د ال �� �س �ي��د ،وج � ��والن ط�ب��و���ش
ونا�صر �شوقي ،و�سعد امل�صري وعامر �أري�ش.

القصير أم فلسطين؟

يعمد ال�شيخ أ�ح �م��د الأ� �س�ير �إىل ت�سجيل
أ�� �س �م��اء م�ن��ا��ص��ري��ه يف ق��ائ�م��ة حت��ت ع�ن��وان
«م �� �ش��اري��ع ال �� �ش �ه��داء ل �ل��ذه��اب �إىل �أر� ��ض
اجل �ه��اد» .وق��د ع� ّل��ق أ�ح��د املتابعني حلركة
الأ�سري قائ ً
ال :امل�سافة �إىل فل�سطني ك�أر�ض
حقيقية للجهاد� ،أق��رب بكثري م��ن مدينة
الق�صري يف ريف حم�ص.

ّ
مطلوبون يوترون
«عين الحلوة»

يتخ ّوف �أهايل خميم عني احللوة يف جنوب
لبنان م��ن احل��ال��ة الأم�ن�ي��ة ال�سائدة داخ��ل
املخيم ،وقد حذّر �أحد امل�س�ؤولني يف اللجان
ال�شعبية هناك ب ��أن املخيم قابل لأن يلقى
م�صري نهر البارد ب�سبب دخ��ول مطلوبني
كرث �إليه.

ْ
عزل «اإلمام»

عزلت ال�سلطات القطرية �إمام م�سجد كبري
يف الدوحة ،لأنه رف�ض االلتزام بتوجيهات
النظام ب��ال��دع��وة �إىل «اجل �ه��اد» يف �سورية،
وح��اول ال�شيخ إ�ق�ن��اع ال�سلطات بعدم جواز
الدعوة ،لأن �سورية دولة �إ�سالمية.

ً
الكحول َّ
محرمة ليال فقط

ا�ستغربت جمعيات �إ�سالمية تركية �إق��رار
الربملان الرتكي القانون الذي طرحه «حزب
العدالة والتنمية» احلاكم مبنع ا�ستهالك
امل���ش��روب��ات الكحولية ب�ين ال�ع��ا��ش��رة م�ساء
وال�ساد�سة �صباحاً ،يف بلد ي�شكّل امل�سلمون
غالبية �سكانه ،و�س�ألت :هل نفهم من هذا
القرار �أن الكحول حم َّرمة يف الليل مباحة
يف النهار؟! ومادامت ن�سبة احلوادث وعدد
القتلى يرتفعان يومياً ب�سبب �شرب الكحول،
ملاذا ال يتم منع الكحول نهائياً حفاظاً على
حياة املواطنني؟ هل هذا �أق�صى ما تو�صل
�إليه ن ّوابنا الذين منحناهم �أ�صواتنا بناء
على التزامهم ال��دي�ن��ي ووع��ده��م احلفاظ
على حياتنا؟!
وك��ان رئي�س احلكومة الرتكية رجب طيب
�أردوغ��ان ب� ّرر ت�أييده للحظر اجلزئي �أم��ام
ال�ن��واب بقوله �إن��ه لي�ست لديه نية حلظر
الكحول ،لكن فقط احلد من ا�ستهالكها!
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أحداث األسبوع
مؤتمر أصدقاء الشعب السوري بدأ أعماله في طهران

المستجدات السورية تحبط واشنطن وحلفاءها ..وعرب وغرب يهرولون نحو دمشق
في الصيف الماضي أبلغ رئيس االستخبارات األلمانية غيرهارد شيندلر ،سياسيين
وصحافيين ألمان أنه يتوقع انهيار النظام السوري في أوائل عام  ،2013لكن صحيفة
«دير شبيغل» نقلت عن شيندلر قبل أيام أنه خالل لقاء سري مع سياسيين ألمان،
أكد أن القوات السورية أصبحت أقوى مما كانت ،وأن المجموعات المسلحة في سورية
تتناحر فيما بينها ،وأن نسبة كبيرة منها باتت ترتبط بـ«القاعدة» ،وهي تندحر أمام
ضربات الجيش السوري المتصاعدة في أكثر من مكان وموقع.

جنود من اجلي�ش العربي ال�سوري يطاردون امل�سلحني يف ب�ساتني داريا بريف دم�شق

أدلة على استخدام المسلحين للكيماوي
قال م�ساعد املتحدث با�سم الأمم املتحدة؛ فرحان احلق� ،إن �صحافيني من رو�سيا قدّموا للأمم املتحدة �أدلة
على ا�ستخدام �أ�سلحة كيميائية من قبل م�سلحني �سوريني معار�ضني للنظام ال�سوري .وبح�سب ما ذكره «احلق»،
ف�إن مكتب مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون نزع ال�سالح ت�سلم هذه الأدلة ،وهي عبارة عن مواد �ستعمل املفو�ضية
على حتويلها �إىل ال�شكل املنا�سب للفح�ص .و�أ�ضاف «احلق» قائالً�«:إن هذه املواد �ستُ�سلَّم الحق ًا �إىل �آكي
�سيلي�سرتوم؛ رئي�س فريق خرباء الأمم املتحدة الذين يحققون يف املعلومات املتعلقة با�ستخدام هذه الأ�سلحة
يف �سورية» .ومل يذكر «احلق» �أية تفا�صيل �أخرى تتعلق بزمان ومكان ا�ستخدام هذه الأ�سلحة ،علم ًا �أن احلديث
جرى �سابق ًا عن �أكرث من مكان وزمان ،بدء ًا من «ال�شيخ مق�صود» و«خان الع�سل» يف حلب ،وانتهاء بداريا يف
ريف دم�شق ،مرور ًا مبدينة حم�ص ،لكن �أي من هذه الوقائع مل يجر التثبت منه حتى الآن على نحو قطعي.
مفجر «الريحانية» كان متابَ عًا من المخابرات التركية
ّ
ك�شفت �صحيفة «ميلييت» الرتكية �أن هناك وثائق تخ�ص املخابرات الرتكية ت�ؤكد �ضلوع «جبهة
الن�صرة» يف التفجريات الإرهابية التي ا�ستهدفت بلدة الريحانية يف لواء ا�سكندرونة ال�شهر اجلاري،
والتي �أدت �إىل ا�ست�شهاد  54من الأبرياء وجرح �أكرث من مئة .وقالت ال�صحيفة يف تقرير لها بعنوان
«مفجّ ر الريحانية كان متابَع ًا من قبل املخابرات الرتكية»� ،إن هذه الأخرية كانت على علم م�سبق ب�أن
حت�ضر
«جبهة الن�صرة» كانت ومنذ  25ني�سان� /أبريل املا�ضي� ،أي قبل �أ�سبوعني من التفجرياتّ ،
ثالث �سيارات يف مدينة «الرقة» ال�سورية ،لتفجريها يف تركيا ،و�إن �إحدى هذه ال�سيارات كانت من نوع
«مازدا» ،بينما كانت الثانية من نوع «كيا»� ،أما الثالثة فغري حمدّدة الطراز.

وب �ع �ك ����س ت ��و ّق� �ع ��ه ال �� �س��اب��ق يف
�صيف العام املا�ضي� ،شدد �شيندلر
على �أن اجلي�ش ال���س��وري ي�ستعيد
�سيطرته ع�ل��ى �أق���س��ام وا��س�ع��ة من
امل �ن ��اط ��ق ال� �ت ��ي ك ��ان ��ت اج �ت��اح �ت �ه��ا
امل�ج�م��وع��ات امل�سلحة ،وه ��ذا ب��ر�أي��ه
�سينعك�س ��س�ل�ب�اً ع�ل��ى امل�ع��ار��ض��ات

امل�ت�ن��وع��ة وامل �ت �ع��ددة ال �ت��ي ��س�ي��زداد معلومات دقيقة �أو تف�صيلية عنها،
ت�ن��اح��ره��ا ،لأن ق��ادت �ه��ا يف مرحلة ولهذا بد�أت �أكرث من دولة �أوروبية
االن� ��دح� ��ار ،و� � �س � �ي ��زدادون � �ش��راه��ة ت�ه��رول نحو دم���ش��ق ،للتن�سيق مع
جلمع امل��ال ال��ذي تدفق و�سيتدفق ال��دول��ة الوطنية ال�سورية ،بهدف
م��ن ق�ط��ر وال �� �س �ع��ودي��ة ،خ�صو�صاً احل �� �ص��ول ع �ل��ى م �ع �ل��وم��ات تتعلق
�أن��ه لي�س ل �ه ��ؤالء ال�ق�ي��ادي�ين �شكل ب ��أن �� �ش �ط��ة امل �ج �م��وع��ات الإره��اب �ي��ة
تنظيمي يوحّ دهم ويجمعهم ،و�إن ال� �ت ��ي ت �� �ش � ّك �ل��ت م ��ن ل� ��دن احل ��رب
ك��ان ال�غ��رب ،والأم�يرك��ي على وجه اال�ستعمارية العاملية على �سورية،
التحديد ،قد �أوج��د لهم ما ي�سمى وملواجهة ما و�صفوه بـ«الوباء» الذي
«االئ �ت�ل�اف ال��وط�ن��ي» �أو م��ا يُطلق �سيدق �أبواب �أوروبا عاج ًال �أو �آجالً.
عليه «ائتالف ا�سطنبول».
ب�شكل عام ،امل�ستجدات امليدانية
قد تكون الإ�شارة �إىل ا�ستنتاجات يف ال�ت�ط��ورات ال���س��وري��ة ت�شري �إىل
املخابرات الأملانية �ضرورية ،لأنها �إحباط الواليات املتحدة وحلفائها
الأخ�ب�ر والأع� ��رف ب�ت��اري��خ ح��رك��ات ال�غ��رب�ي�ين م��ن ال ��ذئ ��اب ال���ص�غ�يرة
«الإ�� �س�ل�ام» ال���س�ي��ا��س��ي ،لأن «ب��ون» ال�ت��ي ر ّب��وه��ا يف أ�ح���ض��ان�ه��م ،وال�ت��ي
حت��ول��ت م �ن��ذ م�ط�ل��ع خ�م���س�ي�ن�ي��ات ب��د�أت �صراعاً فيما بينها ح��ول ملن
ال � �ق ��رن امل ��ا� �ض ��ي �إىل م �ل��اذ �آم ��ن يكون «الأم ��ر» ،بحيث �إن�ه��ا عجزت
للقيادة العاملية لـ«الإخوان» ،الذين ع ��ن ت���ش�ك�ي��ل وف ��د م ��وحَّ ��د مل � ؤ�مت��ر
م��ن رح �م �ه��م ت ��و ّل ��دت ك��ل ح��رك��ات «جنيف »2ب���ش�ك��ل ج �ع��ل ال���س�ف�ير
التطرف ،وبالتايل ف�إنه مع تقدّم الأم� �ي��رك� � ��ي ال� ��� �س ��اب ��ق يف دم �� �ش��ق
اجل �ي ����ش ال �� �س��وري يف دك خم��اب��ئ روب��رت ف��ورد يخرج من ا�سطنبول
امل�ج�م��وع��ات امل�سلحة يف ك�ث�ير من غا�ضباً ،والعناً الدوحة والريا�ض
امل��واق��ع� ،سيجد م��ن يبقى حياً من اللتني �أف�سدتا ب�أموالهما «ه ��ؤالء
املجموعات امل�سلحة املتطرفة نف�سه امل�ع��ار��ض�ين» ،و أ�ن �ق��رة ال�ت��ي حت��اول
م�ضطراً للعودة �إىل املناطق التي �أن ت �ل �ع��ب دور ال��وك �ي �ل��ة ال �ق��ائ��دة
انطلق منها ،وهنا جتد العديد من للعرب ،حل�ساب الأمريكي ،ب�صفتها
عوا�صم الغرب �أنها �ست�صبح وجهاً ال�ن�م��وذج الإ� �س�لام��ي ال ��ذي ت��ري��ده
لوجه �أمام موجة من اال�ضطرابات وا�شنطن.
وع �م �ل �ي ��ات ال �ت �ف �ج�ي�ر ال� �ت ��ي ت�ه��ز
أ�م ��ام ال�ت�ن��اح��ر ب�ين املجموعات
�أو�صالها ،لأن��ه تبينّ �أن امل�ئ��ات من امل���س�ل�ح��ة ،ج ��اء الأم�ي�رك ��ي امل�ع�ت��وه
الأوروب�ي�ين ي�شاركون يف املعارك يف املتمثل بال�صهيوين املتطرف جون
�سورية ،و�إىل هذا ت�شري �صحيفة «لو م��اك�ين ل�ي��دخ��ل م��ن ت��رك�ي��ا خل�سة
فيغارو» نق ًال عن دبلوما�سي �أوروبي �إىل الأرا�ضي ال�سورية ،حيث التقى
معرفته ب�أكرث من � 800أوروبي من بخاطفي اللبنانيني يف أ�ع ��زاز ويف
فرن�سا وبريطانيا و�أملانيا وبلجيكا حماولة منه ل�شد ع�صب املجموعات
وال �� �س��وي��د و�إي ��رل �ن ��دا ي �ق��ات �ل��ون يف امل�سلحة م��ن ج�ه��ة ،ول�ل�ت��أث�ير على
�سورية ،ما يعني �أن �أوروب��ا �ستكون وزي��ر خ��ارج�ي��ة ب�ل�اده ج��ون ك�يري،
�أم� � � � ��ام ت �� �ش �ك �ي�ل�ات ج � ��دي � ��دة م��ن ال��ذي يجري حم��ادث��ات مع نظريه
«ال �ق��اع��دة» ،ال متتلك خمابراتها ال ��رو� � �س ��ي � �س�ي�رغ ��ي الف� � � ��روف يف

انتفــــاضــة قطــريـــة تسحــب البـســـاط من تحت السعــــ

السفير الفرنسي يشتم السوريين ..والخـالفــ
جديداً من العلمانيني ،ورف�ض حركة «الإخ��وان» التخلي
�أنقرة  -الثبات
عن �سيطرتها على هذا «االئ�ت�لاف» ،مهدداً �إياهم بقطع
ظ�ه��رت امل�ع��ار��ض��ة اخل��ارج�ي��ة ال���س��وري��ة يف اجتماعها إ�م � ��دادات ال���س�لاح ،وم�ت��وج�ه�اً �إىل امل�ع��ار��ض�ين املتجمعني
الأخ�ي�ر يف ا��س�ط�ن�ب��ول أ�ك�ث�ر تفككاً م��ن ذي ق�ب��ل ،نتيجة حوله بالقول« :م��ن �أنتم لتخالفوا �إرادة ال��زع�م��اء» ،قبل
الت�ضارب يف م�صالح ال�ق��وى الداعمة لها ،و«االنتفا�ضة �أن يتطور خطابه �إىل توجيه �شتيمة �إىل املعار�ضني� ،أو
ال �ق �ط��ري��ة» ع�ل��ى ق ��رار �إزاح � ��ة ال��دوح��ة ع��ن ق �ي��ادة امل�ل��ف ال�سوريني عامة ،وقد اختلف املعار�ضون يف ترجمة كالمه
ال�سوري.
بني ا�ستعماله تعابري فرن�سية تدل على اجلمع �أو املفرد
و�أظ�ه��ر فيديو م�سرَّب لل�سفري الفرن�سي ال�سابق يف للتخفيف من وقع هذه ال�شتيمة.
دم���ش��ق؛ �إري ��ك �شوفالييه ،حقيقة حتكم ال ��دول الكربى
�أما ال�سفري الأمريكي؛ روبرت فورد ،فقد كان �أكرث حدة
مب�سار هذه املعار�ضة ،حيث بدا ال�سفري م�ستاء لعدم قيام بو�صفه املعار�ضة ال�سورية بـ«احلي�ض» ،نتيجة ي�أ�سه من
املعار�ضني بتنفيذ «ما اتفق عليه الزعماء» ،جلهة تو�سيع �صراعاتهم و«م�ؤمراتهم» ،وتناقلت بع�ض املواقع الإخبارية
«االئ� �ت�ل�اف» �إىل ن�ح��و  100ع���ض��و؛ ب��إ��ض��اف��ة  22ع���ض��واً ع��ن رئ�ي����س امل�ك�ت��ب الإع�ل�ام��ي مل��ا ت�سمى «ه�ي�ئ��ة التن�سيق
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القصير ووادي الحجير ..هزيمة «إسرائيلية»
يف ح��رب ت�شرين ع��ام  ،1973ا�ستطاع «الإ�سرائيليون»
نْ
اجلي�شي الثاين والثالث
نْ
بقيادة ��ش��ارون ،ف�صل
امل�صريي
مب��ا ُع��رف بثغرة «ال��دف��ر��س��وار» على ق�ن��اة ال�سوي�س ،التي
�أظ �ه��رت الأح� ��داث �أن�ه��ا نتيجة ت��واط ��ؤ الرئي�س ال���س��ادات،
ولي�س احل���س��اب��ات اخل��اط�ئ��ة ،كما ي��ؤك��د ال�ف��ري��ق ال���ش��اذيل.
وبعد جناح العدو «الإ�سرائيلي» يف «الدفر�سوار» ،مت �إجها�ض
التقدم امل�صري وال�سوري ،والبدء باملفاو�ضات التي �أدّت �إىل
اتفاقية كامب ديفيد ،و�إخراج م�صر من ال�صراع امل�صري -
«الإ�سرائيلي» ،وب��دء الع�صر «الإ�سرائيلي» لغزو لبنان عام
 ،1982وطرد املقاومة الفل�سطينية �إىل تون�س وغريها.
ال�ق���ص�ير ع ��ام  2013ه��ي ال��دف��ر� �س��وار «الإ� �س��رائ �ي �ل��ي»
اجل��دي��د؛ تخطيطاً و�إدارة� ،أم��ا التمويل والتنفيذ فهما
عربيان ومتعدّدا اجلن�سيات ال يلب�سان القلن�سوة اليهودية،
بل العقال العربي وعمامات «الن�صرة» و«القاعدة» ،ووظيفة
«دفر�سوار» الق�صري ف�صل اجلي�ش ال�سوري عن املقاومة يف
لبنان ،وذلك لقطع الإم��دادات عن املقاومة وح�صارها بني
فكي الكما�شة «�إ�سرائيل» يف اجلنوب ،والتكفريين (املخالب
الأمريكية) يف ال�شمال ،البتالع املقاومة يف لبنان ،والدليل

ردة ال�ف�ع��ل ال�ه���س�ت�يري��ة م��ن ال��رئ�ي����س الأم�ي�رك ��ي �أوب��ام��ا،
وات�صاله بالرئي�س اللبناين وت�صريحه الثاين �ضد «حزب
اهلل» ،واج�ت�م��اع احلكومة الأم�ن�ي��ة «الإ�سرائيلية» امل�صغَّرة
مرتني ،ودعوة اجلامعة العربية لالنعقاد ،وم�سارعة �أوروبا
لت�سليح املعار�ضة ،وردة الفعل تظهر قيمة الفعل و�أهميته
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ،وي�ع�ت�ق��د ال�ب�ع����ض �أن ح�ل��ب ك��ان��ت املعركة
الرئي�سية لإقامة منطقة عازلة و�آمنة للمعار�ضة ال�سورية،
لكن الوقائع تُظهر�أن حم�ص وريفها هي الأه��م ،ومنها بد أ�
الع�صيان امل�سلح ب�شكل منظَّ م و�إرهابي للأ�سباب الآتية:
حمافظة حم�ص وري�ف�ه��ا امل �ح��اذي ل�ل�ح��دود اللبنانية،
ه��ي املنطقة الأك�ث�ر ا�سرتاتيجية للم�شروع الأم�يرك��ي -
«الإ�سرائيلي» ،لأنها تف�صل دم�شق عن ال�ساحل ،وحتا�صر
البقاع والهرمل.
بيّنت املعارك امليدانية �أن البُنى التحتية والأنفاق العابرة
للحدود والتح�ضريات كانت قبل ب��دء الأح ��داث ال�سورية
ب�أعوام.
ا�ستعادة دور جي�ش «لبنان احلر» بن�سخة متطوّرة ت�سمى
«اجل�ي����ش ال���س��وري احل��ر» على �ضفتي احل ��دود ب�ين لبنان
عن�صر من اجلي�ش ال�سوري يرابط من خندق كان ي�ستعمله امل�سلحون يف الق�صري (�أ.ف.ب).

ب��اري ����س ،ب �� �ش ��أن م ��ؤمت��ر «جنيف،»2
لكن يف اخلال�صة العامة ف�إن ماكني
يبقى مت�س ِّلالً ،وه��ي ع��ادة الل�صو�ص
الذين غالباً ما يدفعون غالياً ثمن
جرائمهم.
�أمام التحوالت امليدانية يف �سورية
ل�صالح ال��دول��ة الوطنية ال�سورية،
بد�أت االن�شقاقات واخلالفات يف حلف
أ�ع� ��داء � �س��وري��ة ،وال �ت��ي مت�ث�ل��ت بعدة
�أمور �أبرزها:
 ت ��راج ��ع ع� ��دد ال� � ��دول امل� � ؤ�ي ��دةللحرب على �سورية يف الأمم املتحدة
م��ن  160دول ��ة �إىل ن�ح��و م�ئ��ة دول��ة،
علماً �أن �أك�ثر من ن�صف هذه الدول
ال يبلغ ع��دد �سكانها جم�م��وع �سكان
�سورية.
 خالفات �أوروب�ي��ة وا�سعة ب�ش�أنت�سليح املعار�ضات ال�سورية ،حيث �إن
�أكرث من ن�صف دول االحتاد الأوروبي
ي��رف���ض��ون ب�شكل ق��اط��ع الأ��س�ل��وب نْ�ْي�
الهمجيي الفرن�سي والربيطاين و�إن
نْ
كان قد اتخذ قرار بت�سليح املعار�ضات
لن يبد أ� �سريانه قبل �شهر �آب.
 تناف�س حاد بني حمور تركيا -قطر من جهة ،وال�سعودية  -الإمارات
م ��ن ج �ه��ة ث ��ان �ي ��ة ،وال � � ��ذي ي�ت�ج�ل��ى
ب��احل �م �ل��ة ال �� �س �ع��ودي��ة والإم ��ارات� �ي ��ة
امل�ستمرة على «الإخوان».
 �شعور ع��دد من ال��دول العربية�أن قطر وال�سعودية وتركيا قادتها
من خالل اجلامعة العربية �إىل درك
خ�ط�ير ،ب��ات��ت ت�ه��دد ف�ع�ل ًا م�صريها،
وب� �ه ��ذا ث �م��ة م �ع �ل��وم��ات م� ��ؤك ��دة �أن
القاهرة وتون�س على و�شك �إعادة فتح
�سفارتيهما يف دم�شق على م�ستوى
القائم بالأعمال.
و�أخ � �ي� ��راً ،وب �� �ص��رف ال �ن �ظ��ر عن
امل��وع��د امل�ن�ت��ظَ ��ر مل ��ؤمت��ر «ج �ن �ي��ف» يف
الن�صف ال �ث��اين م��ن �شهر ح��زي��ران،
راق � �ب � ��وا ج � �ي� ��داً م � ��ؤمت� ��ر أ��� �ص ��دق ��اء
ال�شعب ال�سوري الذي بد أ� �أعماله يف
ط�ه��ران مب���ش��ارك��ة �أك�ث�ر م��ن �أرب�ع�ين
دول��ة ،فلرمبا �شكل البداية الفعلية
لـ«جنيف� »2إن عقد.
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�أحمد زين الدين

ـــــودييـــــــن مـجـــــددًا

ــــات فـي اسطـنـبـول تطيح بائـتـالف الــدوحـة
الوطنية لقوى التغيري الدميقراطي املعار�ضة»؛
م�ن��ذر خ ��دام ،ق��ول��ه �إن ال�سفري الأم�يرك��ي ال�سابق
يف دم�شق روب��رت ف��ورد و�صف «االئتالف املعار�ض»
ب�أنه «حي�ض» ،لكن املعار�ض ب�سام جعارة قال يف �أحد
لقاءاته التلفزيونية� ،إن ال�سفري الأمريكي ال�سابق
يف دم�شق روبرت فورد قد قال لهم «كلو خر.»..
ال�لاف��ت �أن ت���س��ري��ب ال�ف�ي��دي��و ك��ان ب �ق��رار من
«الإخ��وان» ،لتربير تخليهم عن االتفاق ،لكنه �أتى
مبفعول عك�سي ،وك��ان املعار�ضون عقدوا اجتماعاً
ماراتونياً يف ا�سطنبول ب��د أ� يف أ�ح��د فنادق منطقة
«البو�سنة اجلديدة» ،كان مقرراً له �أن ي�ستمر � 3أيام،
لكنه امتد �إىل �سبعة ،قبل �أن تطردهم �إدارة الفندق

ب�سبب ال�شغب الذي �أحدثوه خالل اجتماعهم.
وف�ي�م��ا ك ��ان اجل�م�ي��ع ي�ت��وق��ع �أن ت���س�ير عملية
االن �ت �ق��ال ب�ي�ن الإدارت� �ي ��ن ال �ق �ط��ري��ة وال���س�ع��ودي��ة
ب�سال�سة ب��رع��اي��ة أ�م�يرك �ي��ة ،ق��ام��ت ق�ط��ر بحركة
التفاف جديدة على ال�سعوديني ب�إطاحتها التفاهم
ال�ق��ائ��م ،با�ستدعاء م��راق��ب ع��ام «الإخ� ��وان» ريا�ض
ال�شقفة �إىل ال��دوح��ة ،حيث التقى ب��ه أ�م�ير قطر،
وتقول م�صادر �سورية معار�ضة �إن اللقاء كان �صعباً
جداً على ال�شقفة ،الذي تعرّ�ض لتهديد بقطع كامل
التمويل ع��ن احل��رك��ة ،وا�ستخدام قناة «اجل��زي��رة»
للعمل �ضد املعار�ضة و«ته�شيمها» ،وقد ا�ستُدعي بعد
ذلك وفد �آخ��ر من «الإخ��وان» �إىل قطر لالن�ضمام

�إىل ال�شقفة ،ح�ي��ث ج��رت م ��داوالت �أو� �س��ع ،تخلى
مبوجبها «الإخ ��وان» عن التفاهم ال��ذي ح�صل مع
ال�سعوديني يف وقت �سابق من هذا ال�شهر.
وف �ج ��أة حت� �وّل م�صطفى ال���ص�ب��اغ؛ �أم�ي�ن ع��ام
«االئتالف» املدعوم من قطر ،من �ضحية �إىل زعيم،
وبد ًال من �أن ي�سقط من موقعه كما كان مقرراً ،قاد
عملية التو�سعة ال�ضيقة ب�إ�ضافة � 8أع�ضاء فقط ،ما
�أثار حفيظة ال�سعوديني والأمريكيني والفرن�سيني،
ونتيجة هذه اخليبة ب��د�أت عمليات االن�سحاب من
االجتماع التي بد�أت مع رئي�س «االئتالف» امل�ستقيل
�أح �م��د م�ع��اذ اخل �ط �ي��ب ..وك ��رت ال����سُ �ب�ح��ة لي�صبح
«الإخوان» وحدهم يف اللعبة.

و� �س��وري��ة؛ يف ل�ب�ن��ان م��ن ال�ت�ك�ف�يري�ين وب�ع����ض أ�ه ��ل ال�سنة
واجلماعة الذين ّمت��ت �إثارتهم مذهبياً يف عر�سال وعكار
وطرابل�س ،ويف �سورية من اجلماعات ال�سورية امل�سلّحة.
ال �ق �ي��ادة امل��رك��زي��ة ل�ل�ع�م�ل�ي��ات (م ��ن ��ض�ب��اط م�ت�ع��ددي
اجل�ن���س�ي��ات) يف ح�م����ص ودم �� �ش��ق وال �� �س��اح��ل ك��ان��ت يف ب��اب��ا
ع �م��ر وان �ت �ق �ل��ت �إىل ال �ق �� �ص�ير ،م��ع اال� �س �ت �ف��ادة م��ن م�ط��ار
ال�ضبعة الع�سكري وال�ساحل ال�سوري أ�م��ام الكوماندو�س
«الإ�سرائيلي» ،والدعم اخلارجي.
الق�صري على �ضفاف العا�صي �شما ًال ووادي احلجري
ع�ل��ى ��ض�ف��اف ال�ل�ي�ط��اين ج�ن��وب�اً ي���ش�ك�لان م�ن��اف��ذ للتدخل
«الإ�سرائيلي» لقتل املقاومة.
�إن ال�سيطرة على الق�صري من قبل امل�سلحني حت�ضري
للحرب «الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة» الثالثة املقبلة ،لكن كما �أ�سقطت
م�ع��رك��ة وادي احل�ج�ير احل ��رب «الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة» ع��ام 2006
ومنعت و�صولها �إىل الليطاين� ،أ�سقطت معركة الق�صري
احل ��رب ال�ث��ال�ث��ة يف ال���ش�م��ال ع ��ام  ،2013وم�ن�ع��ت ال�ت�ق��دم
«الإ��س��رائ�ي�ل��ي» ب��اجت��اه ال�ع��ا��ص��ي ،و�أ ّك ��دت ت�صميم املقاومة
لإبقاء مناطق ما بني النهرين (الليطاين والعا�صي) خارج
ال�سيطرة «الإ�سرائيلية» وعمالء امل�شروع الأمريكي �سيا�سياً
وع�سكرياً ،لأن ذلك حماية للبنان ،ومنع لت�صفية الق�ضية
الفل�سطينية ،وحماية للوجود امل�سيحي يف ال�شرق ،و�إجها�ض
معركة اليهود ال�صهاينة مع امل�سيحية والإ�سالم.
ل�ق��د أ�ك ��دت م�ع��رك��ة الق�صري �أن ال �ع��دو «الإ��س��رائ�ي�ل��ي»
يح�ضّ ر للحرب الثالثة �ضمن خطة «تقطيع الأو�صال» وفق
الآتي:
ف�صل �سورية عن املقاومة ،و�إغالق طرق الإمداد اجلوية
والربية.
االن�ق���ض��ا���ض ع�ل��ى م��ا ي�ف�تر��ض��ه ال �ع��دو «الإ��س��رائ�ي�ل��ي»
خمزون ال�صواريخ اال�سرتاتيجي يف البقاع والهرمل.
البدء باحلرب الثالثة من اخللف (ال�شمال وال�شرق)
ولي�س من احلدود اجلنوبية ،للتخل�ص من ال�صواريخ بعيدة
ل�ط�ب��اق م��ن اخللف وال��داخ��ل ع�بر التكفرييني
امل��دى ،ول� إ
و�أن�صارهم (الأ�سري وجند ال�شام والن�صرة وبع�ض ال�سوريني
ال�ن��ازح�ين وبع�ض ال�ق��وى الفل�سطينية ،)..و�أك�ث�ر الأدل��ة
و�ضوحاً هي ال�صواريخ التي أ�ُطلقت على ال�ضاحية اجلنوبية،
وك��ذل��ك إ�ع ��دام الع�سكريني الثالثة يف ع��ر��س��ال ،يف حادثة
مكررة بعد �إعدام الع�سكريني يف عر�سال يف �شباط املا�ضي.
�إن تدخل املقاومة يف الق�صري لي�س �ضد املعار�ضة ال�سورية
املطالبة بالإ�صالح والدميقراطية ،لأن ما ت�شهده �سورية
الآن غزو �أمريكي خارجي متعدد اجلن�سيات ،بالتحالف مع
«�إ�سرائيل» وتركيا وقطر؛ ركائز م�شروع «ال�شرق الأو�سط
اجل��دي��د» ،و أ�ن���ص��ار ال��دول��ة اليهودية يف فل�سطني ..ولي�س
معركة مذهبية بني ال�سنة وال�شيعة.
لقد �أ�سقطت معركة الق�صري «الدفر�سوار الإ�سرائيلي -
الأمريكي» ،و�أجّ لت احلرب «الإ�سرائيلية» الثالثة ،و�أف�شلت
خطة تق�سيم �سورية وف��ق اخلطة (ب) البديلة عن ف�شل
�إ�سقاط النظام ،ما �سينقل حمور ال�شر الأمريكي �إىل املرحلة
الثالثة ،وهي تفجري ال�ساحتني اللبنانية والعراقية ،اللتني
ت�ؤمّنان العمق اال�سرتاتيجي ملحور املقاومة ،و�سيلج�أ عرب
�أدوات ��ه التكفريية ل��زي��ادة ال�سيارات املفخخة واالغتياالت
و�أعمال العنف ،خ�صو�صاً يف لبنان ،وتق�سيم اجلي�ش مذهبياً
لإرباك املقاومة ومنعها من التدخل يف �سورية بعد �سقوط
ال�ق���ص�ير� ،أو ا��س�ت�ه�لاك�اً ك�ل�ي�اً يف الفتنة امل��ذه�ب�ي��ة والفتنة
اللبنانية  -الفل�سطينية جمدداً.
املعركة هي بني املقاومني والعمالء و�أ�سيادهم ،وال بد من
حتديد املوقف واخليار ،ف�إما مع �أمريكا و«�إ�سرائيل» وامللوك
والأمراء� ،أو مع املقاومة والقد�س وال�شعوب املظلومة ..فهل
�سي�ستيقظ بع�ض الفل�سطينيني وين�سحبوا من دائرة القتال
بالإيجار عند املخابرات القطرية وال�سعودية والغربية� ،أم
�سيبيعون الق�ضية بحفنة من الدوالرات؟
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أحداث األسبوع
من جديد ..أشباه الرجال
لي�س خطاب ال�سيد ح�سن ن�صراهلل يف
الذكرى الثالثة ع�شرة لتحرير الق�سم الأكرب
من الأر���ض اللبنانية من رج�س االحتالل
خطاب ًا مو�سمياً ،كما يتعامل ال�سيا�سيون
يف لبنان مع املنا�سبات الوطنية ،خ�صو�صا
م��ع ه��ذه املنا�سبة الأه ��م يف ت��اري��خ لبنان
منذ تكوينه ال�سيا�سي ،ب��ل ك��ان خطاب ًا
ذا م�ضامني ا�سرتاتيجية ،بعد ت�شخي�ص
الأورام التي تعي�شها املنطقة ،تلك الأورام
الناجمة ع��ن زرع خبيث ب ��أي��دٍ �أمريكية،
وحدد العالجات املنا�سبة ملن يقبل العالج،
و�إال فليتحمل راف�ض الرتياق الذي ال بديل
عنه ،ومنه الآالم ،ومن بعد املوت ال ُّز�ؤام.
�إن التحديد الوا�ضح جلبهة الأع��داء،
وامل ��رام ��ي اخل��ط�ي�رة ال �ت��ي ي���س�ع��ون �إىل
تنفيذها ،والإع�ل�ان الوا�ضح �إىل الدرجة
التي حددها ال�سيّد يف حتمّل الت�ضحيات
لأن �ن��ا «م�ق�ب�ل��ون ع�ل��ى ع�صر �سيئ وق��ا���س
وم �ظ �ل��م» ،و�إدخ��ال �ن��ا جم���دد ًا يف الع�صر
«الإ�سرائيلي» ،ي�ستلزم من كل من لديه ذرة
وطنية �أن يكون جندي ًا وفي ًا ملواجهة احلرب
ال�شاملة ،لأنه �شاء �أم �أبى هو هدف مطلوب
اجتثاثه �أمريكي ًا و«�إ�سرائيلياً».
ولأن احلرب القائمة الآن على الأر�ض
ال�سورية لي�ست �سورية وح��ده��ا ،والهدف
املطلوب �إزالته عن خارطة الت�أثري ال�سيا�سي
يف الوطنية والقومية والإن�سانية والأخالقية
والكرامة وال�شرف والإب��اء ،ف��إن املطلوب
عدم الرتدد يف مواجهة امل�ضطربني نف�سي ًا
وعقلي ًا من �أ�شباه الب�شر ،الذين ال همّ لهم
�سوى تو�سل الكرا�سي على أ�ع�ت��اب �أ�شباه
ال��رج��ال؛ ناهبي ث ��روات ال�شعب العربي
والأموال غري احلالل.
من العجب العجاب كيف ف�سّ ر البع�ض
م��ن أ�ب �ن��اء ال��رذي�ل��ة الأم�يرك �ي��ة ،اخلطاب
التاريخي ،وردّوا عليه بعقولهم «ال�صفرية»،
امل�صفَّرة على الئحة الرمي «الإ�سرائيلية»،
و�إذا و�ضعنا يف ح�ساب طيب القلب وعدم
�سوء النية ،ميكن �أن نقولها براحة �ضمري:
هناك ق�صور يف الفهم ال�سيا�سي يحتاج
ن�صب نف�سه �أي�ض ًا «مفتياً»،
املف�سر ال��ذي ّ
�إىل �إعداد و�إعادة ت�أهيل على مدى طويل،
حتى ي�سمح له ب�أن يكون مرتجم ًا يف الفهم
ال�سيا�سي للأمور على حقيقتها.
أ�م��ا �إذا ك��ان ا�ستهداف اخلطاب وما
يرمز �إليه �صاحبه ،من باب احلقد ال�سيا�سي
الناجم عن الق�صور الوطني ،ف��ذاك داء
ال دواء ل��ه ،لأن��ه حليف القتلة والل�صو�ص
من كل الأن��واع واجلن�سيات ،الذين يهوون
التنكيل باجلثث ويقتلون املعتقَلني بدم بارد،
وي�شقون ال�صدور باخلناجر �شهوة للدم،
وكل ما تقدَّم ناجت عن اال�ضطراب العقلي
املرتاكم ،لكن يبقى له عالج مرحلي على يد
من مي�سك باللجام.
نعم ..لقد دخلنا مرحلة جديدة حتتاج
�إىل رج��ال ،ال �إىل �أ�شخا�ص ي�سعون �إىل
ال�سلطة وامل��ال ،وهم �أق��ل من �أ�سيادهم..
�أ�شباه الرجال.
يون�س

الدخول الصعب..

حزب الله في األزمة السورية
يعرف ح��زب اهلل �أن دوره قد رّ
تغي كلياً بعد انتهاء ال�صهيونية ،ومعار�ضي ه��ذه امل�ق��اوم��ة» ،وب�ه��ذا املعنى
حرب متوز العام  ..2006يعرف �أن حقائق ال�صراع مع ي�ستحيل على حزب اهلل �أال يكون جزءاً منه� ،أو بعيداً عن
ال�ع��دو «الإ��س��رائ�ي�ل��ي» ق��د ت�غ رّ�ّيتت ،وي��درك �أن و�ضعيته التفاعل مع �أحداثه وتداعياته.
اجل��دي��دة متكّنه �أن يكون يف قلب �أزم��ات املنطقة التي
ثانيها� ،إن �سقوط �سورية يعني ت�صفية �آخر معاقل
ت�شهد دولها حتوالت هيكيلية عميقة ،و�أن يكون حا�ضراً احل���ض��ان��ة ال�ع��رب�ي��ة ل�ل���ش�ع��ب ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي وال�ق���ض�ي��ة
ال على م�ستوى املواقف والتوجهات والفكر ال�سيا�سي الفل�سطينية ،و�سيُفقد الفل�سطينيني داع�م�اً �أ�سا�سياً
واال�سرتاتيجي فح�سب� ،إمنا يف امليدان؛ حيث تقت�ضي ل�ه��م ،ك��ان ي ��ؤ ّم��ن احل�م��اي��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة ،وي��و ّف��ر مظلة
احلاجة �أن يكون.
�أمنية وا�سرتاتيجية ،وم�ساعدات لوج�ستية يف خمتلف
بال �شك ،ا�ستعلم حزب اهلل جيداً م�سار التحديات املجاالت ،وما انت�صار غزة يف  2008و� 2012إال يف �سياق
الأمنية وال�سيا�سية البالغة اخلطورة ،التي كانت مبنزلة هذه احلقيقة.
مقدمات قادت �إىل هذا اخليار ال�صعب.
وما عزّز من خماوف حزب اهلل� ،أن قوى «االئتالف
�أوىل ه ��ذه ال �ت �ح��والت �إخ � ��راج � �س��وري��ة م��ن حم��ور ال�سوري املعار�ض» �صرّحت با�ستعدادها لإقامة عالقات
املقاومة ،فقد كان وا�ضحاً منذ بداية الدراما «الثورية» دب�ل��وم��ا��س�ي��ة م��ع ال �ع��دو «الإ� �س��رائ �ي �ل��ي» ،وب��ال�ت��ايل ف ��إن
يف ��س��وري��ة �أن أ�ح ��د �أه ��م �أه� ��داف املنتجني ه��و تفكيك و�صول هذه القوى �إىل �سدة احلكم يف �سورية �سي�ؤدي
منظومة امل�ق��اوم��ة ،التي ت�شكّل �سورية عمدة �أ�سا�سية �إىل انهيار كامل للمكت�سبات الكبرية التي حققها حمور
ف�ي�ه��ا ،وه ��ذا ي�ع�ن��ي ،ح�سب امل�خ�ط��ط� ،أن ف��ك وتركيب املقاومة على مدى �سنوات ال�صراع.
اجل �غ��راف �ي��ا ال �� �س��وري��ة ع�ل��ى �أ� �س ����س ج��دي��دة م��ن ��ش� أ�ن��ه
ح��زب اهلل ال��ذي ال ميكن �أن يت�ساهل م��ع املو�ضوع
حتويل �سورية من دولة ممانعة وحمورية �إىل دويالت الفل�سطيني ،الع �ت �ب��ارات دي�ن�ي��ة و إ�ن���س��ان�ي��ة وحقوقية
من�شطرة ال ت�ق��وم �إال ب� ��أداء بع�ض الأدوار الوظيفية ووطنية وقومية ،لن يكون حيادياً �إزاء ما يجري من
املطلوبة منها ،و�إخفائها ،كدولة ،عن �ساحة الت�أثري يف خمططات لت�صفية الق�ضية الفل�سطينية من البوابة
امللفات الفل�سطينية واللبنانية والعراقية والأردن�ي��ة ،ال �� �س��وري��ة ،وه ��ذا م��ا ك��ان ق��د �أ� �ش��ار إ�ل �ي��ه ال���س�ي��د ن�صر
و�إ�ضعاف ميزاتها الع�سكرية �إىل م�ستويات دنيا ،وهذا اهلل بقوله« :م��ا ي�ج��ري الآن يف �سورية يحمل الكثري
الأم��ر الأخ�ير ال يندرج حتت مطالب الإخ�لال بتوازن م��ن الأخ �ط��ار وال�ت�ح��دي��ات والأذى ل�سورية والق�ضية
ال �ق��وى فح�سب ،لكنه ين�صرف �إىل الإخ �ل�ال ب�ت��وازن الفل�سطينية» ،منبهاً �إىل �أن الق�ضية الفل�سطينية
املكانة والردع.
«ت ��واج ��ه خ �ط��ر ت���ص�ف�ي��ة ج ��دي �اً ي�ن�ع�ك����س ع �ل��ى ل�ب�ن��ان
ب �ن��اء ع�ل��ى ذل ��ك ،ك��ان ال���س�ي��د ن���ص��ر اهلل يف منتهى واملنطقة».
الو�ضوح وال�صراحة واجل��دي��ة �أي�ضاً عندما ق��ال�« :إن
ث��ال�ث�ه��ا� :إن م���ش��روع تق�سيم ��س��وري��ة �إىل دوي�ل�ات
ل���س��وري��ة يف امل�ن�ط�ق��ة وال �ع��امل �أ� �ص��دق��اء حقيقيني لن عرقية وطائفية� ،إذا جنح� ،سيفتك مبا تبقّى من الوحدة
ي�سمحوا لها �أن ت�سقط يف ي��د �أم�يرك��ا �أو �إ��س��رائ�ي��ل �أو اجلغرافية للمنطقة ،و�سيعزز املنطق «الإ�سرائيلي» من
اجل�م��اع��ات التكفريية» ،وه��ذا امل��وق��ف املتقدم يت�أ�س�س حتويل فل�سطني �إىل دولة يهودية نقية ،ووق��وف حزب
�أي�ضاً على ما قاله منذ �أيام الإمام اخلامنئي يف امل�ؤمتر اهلل �ضد تق�سيم ��س��وري��ة �سيمنع م��ن ت��دح��رج املنطقة
العاملي لعلماء الدين وال�صحوة الإ�سالمية يف طهران ،برمتها �إىل ه��ذا امل��آل امل�ش�ؤوم ،ال��ذي ك��ان قد ح��ذر منه
من �أن ال�ن��زاع يف �سورية هو «ب�ين �أن�صار املقاومة �ضد الإم��ام ال�صدر مبكراً عندما اعترب �أن هناك خمططاً

الأمني العام حلزب
اهلل ال�سيد ح�سن ن�صر
اهلل متحدثاً يف عيد
املقاومة والتحرير

مل��لء املنطقة ب�ـ«�إ��س��رائ�ي�ل�ي��ات» طائفية �سنية و�شيعية
ودرزية وكردية وم�سيحية.
راب �ع �ه��ا� :إن و� �ص ��ول اجل �م��اع��ات ال �ت �ك �ف�يري��ة �إىل
احلكم يف �سورية �سيدفع املنطقة �إىل ح��روب طائفية
ومذهبية كارثية ،و�سيعزز من منطق ال�صدام والعداء
بني اجلماعات املختلفة دينياً وثقافياً �إىل �أم��د طويل،
كما �أن �إ�شارة ال�سيد ن�صر اهلل �إىل م�س�ألة مقام ال�سيدة
زي�ن��ب مل ت ��أتِ ع��ر��ض�اً� ،إمن��ا للح�سا�سية البالغة ل��ه يف
الوجدان ال�شيعي ،ولأن التعر�ض لهذا املقام الذي ت�ضعه
اجل�م��اع��ات التكفريية يف قائمة أ�ه��داف�ه��ا ل��ه تداعيات
خطرية ،و�سي�ؤدي �إىل خروج الأمور عن ال�سيطرة.
خ��ام���س�ه��ا� :إن ل �ب �ن��ان ل�ي����س ج��زي��رة م �ع��زول��ة عن
االرت ��دادات الأمنية وال�سيا�سية من دول اجل��وار ،ذلك
�أن موقع لبنان ال ي�سمح ل��ه �أن يحتجب ع��ن ت��أث�يرات
الداخل ال�سوري ،وااله�ت��زازات يف �سورية �ستقود حتماً
�إىل اهتزازات يف لبنان ،والعك�س �صحيح ،و�ضغط اجلوار
اجل�غ��رايف ال ميكن ا�ستبعاده بفذلكة «ال�ن��أي بالنف�س»
التي ابتدعتها حكومة الرئي�س ميقاتي.

أجهزة االستخبارات الفرنسية والتركية والسعودية
والقطرية واألردنية تنشط في لبنان ..لتعميم الفوضى
مما ال �شك فيه� ،أن ال�سبب الأ�سا�سي للمخاطر
ال�ت��ي تتهدد لبنان راه �ن � ًا ،ه��و ان�ت�ق��ال ال �ق��رار لدى
ال�سنية من بع�ض ال�سا�سة �إىل «�أمراء الأزقة
الطائفة ُّ
والزواريب» ،لأن زعماء هذه الطائفة فقدوا ال�سيطرة
كلي ًا على «ال�شارع ال�سني» ،هذا ما ت�ؤكده احل��وادث
الأمنية املتنقلة التي وقعت م�ؤخر ًا ،ال �سيما يف طرابل�س
و�صيدا وعر�سال ،حيث يطغى ح�ضور تيار «امل�ستقبل».
وعلى ما يبدو ،ف�إن بع�ض الدول التي تن�شط على
خ��ط الأزم ��ة ال���س��وري��ة� ،آث ��رت التعاطي املبا�شر مع
ال�سني ،بد ًال من
« أ�م��راء الزواريب» يف مناطق الثقل ُّ
التعاطي معهم بالوا�سطة عرب «امل�ستقبل» و�سواه ،وقد
يحقق الإ�شراف الأمني املبا�شر على عمل املجموعات
التكفريية يف لبنان نتائج عمالنية أ�ج ��دى ،تخدم
�سيا�سة الدول املذكورة وحتقق م�صاحلها ،خ�صو�ص ًا
يف حربها على اجلارة الأقرب� ،إ�ضافة �إىل �أنه يخفف
من �أعباء التكاليف املالية املخ�ص�صة للمجموعات
امل�سلحة ،م��ن خ�لال تقا�ضي ق��ادة ه��ذه املجموعات
خم�ص�صاتهم املالية عرب �ضباط خمابرات من دون

املرور ببع�ض ال�سا�سة �أو التيارات التي كانت تتقا�سمهم
الأموال.
ال ري��ب �أن تفعيل دور « أ�م��راء امل�ح��اور» �أ�سهم يف
ال�سنية و�أفقدها دورها الوطني ،وح ّول
ت�شتت الطائفة ُّ
مناطقها �إىل ب�ؤر م�سلحة خارجة على القانون ،وقواعد
ال�ستهداف اجلي�ش وال�ق��وى الأمنية وتهديد �صيغة
العي�ش الواحد واالعتداء على �أمن الدول ال�صديقة،
و�صندوق بريد لتوجيه الر�سائل الإقليمية ،وجعلها «من
دون ر�أ���س» ،وهنا ُيطرح �س�ؤال بديهي :ما هي قدرة
ت�أثري الرئي�سني جنيب ميقاتي و�سعد احلريري  -على
�سبيل املثال ال احل�صر  -على امل�سلحني التكفرييني
املنت�شرين يف عر�سال وطرابل�س وعكار و�سواها؟ ميكن
القول �إنهما �أ�صبحا �أ�شبه برجلي �أعمال مم ّولني لبع�ض
املجموعات للحفاظ على وجودهما ال�سيا�سي ،وتعزيز
ح�ضورهما االنتخابي لي�س �إال.
ويف هذا ال�صدد ،تك�شف م�صادر وا�سعة االطالع،
�أن �أجهزة اال�ستخبارات الفرن�سية والرتكية وال�سعودية
والقطرية والأردن �ي��ة تن�شط يف لبنان ،خ�صو�ص ًا يف

�إ�صابة �أحد امل�سلحني عند حمور التبانة  -جبل حم�سن
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دورها الوطني والمقاوم
تاريخها يشهد على ّ

عرسال ليست من صف « 14آذار» وإفرازاتها

ولأن حزب اهلل بات �أحد �أبرز الالعبني والفاعلني
ع �ل��ى ال �� �س��اح��ة الإق �ل �ي �م �ي��ة ،ب���س��ب مل �ق��اوم �ت��ه ال �ع��دو
«الإ��س��رائ�ي�ل��ي» ،وجمابهته امل���ش��روع الأم�يرك��ي ،ف��إن
دوره �أ�سا�سي يف �أي ت�سوية حمتملة �أو يف �أي حرب
مفتوحة مقبلة ،ولي�س وجوده اليوم يف �سورية �إال يف
�إطار اال�شتباك الإقليمي الدويل داخل م�ساحة هذه
املنطقة.
�ساد�سها�� :س��وري��ة وح��زب اهلل يعمالن م�ع�اً منذ
��س�ن��وات يف ب�ن��اء منظومة �أم�ن�ي��ة �سيا�سية ع�سكرية
ملواجهة امل�شروع «الإ�سرائيلي» وخمططاته ،وللدفاع
عن املكت�سبات والإجن ��ازات التي حققاها معاً ،وكما
دخلت �سورية �إىل جانب حزب اهلل يف العام  ،2006وكان
هذا �أمراً منطقياً وطبيعياً �أن تقف مع حليفها ،يجد
حزب اهلل نف�سه اليوم معنياً مبقت�ضى هذه ال�شراكة
�أن يقف ويدافع بقوة عن �سورية ،لنف�س املقت�ضيات
وال��دواف��ع ال�سيا�سية والأخ�لاق�ي��ة واال�سرتاتيجية
والوطنية والقومية ال�ت��ي أ�ن�ب�ن��ت عليها انت�صارات
العام  2000و.2006
ال�سنية� ،إ�سهام ًا يف تعميم حال
املناطق ذات الغالبية ُّ
والفو�ضى واالقتتال يف املنطقة ،يف حماولة لفرزها
مذهبي ًا و�إعادة ر�سم خارطتها مبا يتنا�سب مع م�صالح
دول الغرب و«�إ�سرائيل» ،على حد قول امل�صادر.
ويف �سبيل تعميق االنقا�سمات املذهبية يف لبنان،
ك�شفت م�صادر طرابل�سية مق ّربة من جهات �إ�سالمية،
�أن �أجهزة اال�ستخبارات العربية النا�شطة على ال�ساحة
الطرابل�سية ت�سعى �إىل توحيد املجموعات التكفريية
يف طرابل�س بقيادة ال�شيخ �سامل الرافعي ،ال �سيما
بعد التقدم امليداين الذي حققه اجلي�ش ال�سوري يف
«الق�صري» ،مب�ساندة حزب اهلل ،يف حماولة لتكري�س
حالة معادية ل�سورية واملقاومة يف �شمال لبنان ،م�شرية
�إىل �أن املدعو (�أبو عبد اهلل القطري) املوجود منذ مدة
يف طرابل�س هو �أحد �أبرز ممويل هذا «امل�شروع».
وتلفت امل�صادر �إىل �أن لديها معلومات ب�أن املدير
العام ال�سابق لقوى الأمن الداخلي اللواء �أ�شرف ريفي
�سي�ؤدي دور ًا يف جم��ال الإ� �ش��راف الأم�ن��ي على عمل
املجموعات املذكورة ،بعد توافق كل من ال�سعودية وقطر
على ذلك ،اللتني جمعتهما «م�صيبة الق�صري» على حد
قول امل�صادر.
وت��رى امل�صادر �أن ال�ه��دوء الن�سبي الذين ي�سود
حماور اال�شتباكات يف طرابل�س ،مر�شح لال�شتعال يف
�أي وقت ،يف �ضوء غياب الغطاء ال�سيا�سي لدور اجلي�ش

ال �ك ��ل ي �ع �ل��م �أن ح �ج��م ال �ت ��دخ�ل�ات اخل��ارج �ي��ة
وم �� �س �ت��وى ال��دع��م ال�ع���س�ك��ري وامل � ��ايل والإع�ل�ام ��ي
الذي ُق�دِّم للجماعات امل�سلحة ،خ�صو�صاً من اجلهة
اللبنانية ،ال �سابق له ،و�أن اجلميع �أقحموا �أنف�سهم
قبل �أن يتخذ ح��زب اهلل ق ��راراً ب��ال��دخ��ول على خط
الأزمة.
يف احلقيقة ،الأزم��ة ال�سورية ال ميكن تقييمها
�إال ب��ال�ن�ظ��ر �إىل ال �ع�لاق��ات ال��دي�ن��ام�ي�ك�ي��ة ب�ين نظم
وم�شروعات وم�صالح وفاعلني متعددين �إقليميني
ودول�ي�ين خلقت بالن�سبة �إىل ح��زب اهلل أ�ج�ن��دة من
الأول��وي��ات والتحديات املبا�شرة ،وه��ذا ما ي�ستدعينا
ح�ين م�ق��ارب��ة ه��ذه الق�ضية �أن ن�ك��ون �أو� �س��ع ��ص��ورة
ممكنة عن املجال ال�سيا�سي واجلغرايف واال�سرتاتيجي
وامليداين الذي يتحرك فيه املتنازعون ،والذي فر�ض
على حزب اهلل �سلوكاً ا�سرتاتيجياً على هذا النحو من
التو�سّ ع واجلر�أة.

ال�شيخ �صادق النابل�سي
اللبناين يف احلفاظ على ال�سلم الأه�ل��ي ،ومالحقة
امل�سلحني اخلارجني على القانون.
وما يثري الربية يف تطورات حوداث طرابل�س ،هو
اال�ستهداف املبا�شر للجي�ش ،من خالل االعتداء على
عنا�صره و�آلياته ،لثنيه عن دوره وان�سحابه من �شوارع
املدينة ،لتحويها �إىل «�إم��ارة» مماثلة لـ«�إمارة اعزاز»
و�سواها.
�أما يف �ش�أن فتح «جبهة جبل حم�سن  -باب التبانة»،
فبالت�أكيد �أن لي�س لها �أي ترابط ا�سرتاجتي  -ع�سكري
مع «الق�صري» ،وهو ناجم عن ف�شل «التكفريني» عن
الو�صول �إىل متا�س مبا�شر مع حزب اهلل ،وحتديد ًا يف
جبال ال�ضنية واكروم املتاخمة للهرمل ،والذين �أحبطوا
حماوالت ت�سلل عدة مل�سلحني حاولوا الو�صول �إىل جرود
ال�ه��رم��ل ،يف حم��اول��ة ل��رد على م�شاركة احل��زب يف
الدفاع عن اللبنانيني يف «ريف الق�صري» ،عندها عاود
التكفريون فتح اجلبهة التقليدية بني «اجلبل والتبانة»،
لإبقاء النار م�شتعلة حول �سورية ،ومن �أجل ا�ستمرار
التح�شيد املذهبي �ضد املقاومة ،بانتظار ما ت�ؤول �إليه
التطورات امليداينة يف �سورية واملباحثات الدولية يف
�ش�أن الأزمة فيها ،والتي �ستنعك�س حتم ًا على املنطقة
�سلب ًا �أم �إيجاب ًا.

ح�سان احل�سن

ث �م��ة �أ� �س �ئ �ل��ة ك �ب�ي�رة وك� �ث�ي�رة ُت� �ط ��رح ح��ول
ا��س�ت��دراج عر�سال و�أه�ل�ه��ا لتكون يف خ��ط معا ٍد
لتاريخها املتميز باملقاومة والعروبة ،وبالن�ضال
االجتماعي والنقابي دفاعاً عن حقوق العمال
وال �ف�لاح�ين وال �ف �ق��راء�� ،ض��د م�ستغليهم من
�أقطاع �سيا�سي ور�أ�سمالية ليربالية متوح�شة
غري معروف م�صدر ثرواتها.
ويف ك��ل م��راح��ل ت��اري��خ ل�ب�ن��ان م�ن��ذ تكوينه
يف �أيلول  ،1920كانت عر�سال تقدم املنا�ضلني
وال �� �ش �ه��داء ب�شكل جعلها ق��ائ��دة يف حميطها
ملجمل الن�ضال ال��وط�ن��ي يف ال�ت��اري��خ اللبناين
احلديث.
هكذا ع��رف العرا�سلة ال�سجون والزنازين
دفاعاً عن حقوق اللبنانيني االجتماعية يف العلم
والتعليم والطبابة ،والعدالة االجتماعية..
وه�ك��ذا ،واج�ه��ت عر�سال وق��اوم��ت امل�شاريع
والأح�ل�اف اال�ستعمارية يف خم�سينيات القرن
املا�ضي ،من حلف الدفاع امل�شرتك ،مروراً بحلف
بغداد وم�شروع �أيزنهاور دون االنتهاء مب�شروع
احللف الإ�سالمي ال��ذي حاولت ال�سعودية �أن
تقيمه ب�ع��د ح��رب  1967لتطويق ج�م��ال عبد
النا�صر.
وه�ك��ذا ،قدّمت عر�سال ال�شهداء يف الدفاع
عن املقاومة الفل�سطينية وع��روب��ة لبنان ،ويف
مواجهة م�شاريع الفتنة والكنتنة والتق�سيم،
و�أ�سهمت يف �إ�سقاط اتفاق � 17أيار.
وه �ك��ذا �أي���ض �اً ق��دم��ت ع��ر��س��ال ال���ش�ه��داء يف
�صفوف املقاومة الوطنية اللبنانية ،ويف دحر

�أحمد �شحادة

■ ال�شي ��خ د .عبد النا�صر ج�ب�ري؛ الأمني العام
حلرك ��ة الأم ��ة ،دان عملية إ�ط�ل�اق ال�صاروخني
عل ��ى منطق ��ة ال�شياح يف ال�ضاحي ��ة اجلنوبي ��ة،
وا�صف� � ًا ه ��ذا احل ��ادث بالعم ��ل الإرهاب ��ي
والإجرامي ،م�ؤكد ًا
�أن ال�ضاحي ��ة كان ��ت و�ستبقى الداع ��م الأ�سا�سي
للمقاوم ��ة ،و�أهلها �سيكون ��ون �سد ًا منيع ًا يف وجه
الفتنة املذهبية والطائفية.
■ جتم ��ع العلم ��اء امل�سلم�ي�ن يف لبن ��ان اعترب �أن
�صاروخ ��ي الفتن ��ة اللذي ��ن ا�ستهدف ��ا ال�ضاحية
اجلنوبي ��ة مل يتمكن ��ا م ��ن إ�جن ��از مهمتهما ،بل
العك� ��س ،م�ؤك ��د ًا على �أهمي ��ة الوح ��دة الوطنية
والتما�سك الداخلي.
■ ح ��زب االحتاد ر�أى �أن ما �آل ��ت �إليه الأمور يف
لبنان تنذر بخطر كبري ،بحيث �أ�صبح كل الوطن
عل ��ى برميل ب ��ارود قابل لالنفجار ب� ��أي حلظة،
والو�ضع �أخطر من �أن يعا َلج بامل�س ّكنات و�سيا�سة
اله ��روب �إىل الأمام ،مثني ًا عل ��ى موقف املقاومة
الت ��ي �أعلنت �أك�ث�ر من م ��رة �أنها لن تنج� � ّر �إىل
�أحداث مذهبية �أو طائفية يف لبنان.
■ امل ؤ�مت ��ر ال�شعب ��ي اللبن ��اين ا�ستنك ��ر االعتداء
ال�صاروخ ��ي ال ��ذي تع ّر�ض ��ت ل ��ه ال�ضاحي ��ة
اجلنوبي ��ة ،منوه� � ًا ب ��ردود الفع ��ل ال�سيا�سي ��ة
وال�شعبية الواعي ��ة يف مواجهة الفتنة ،داعي ًا �إىل
مالحقة الفاعلني ومعاقبتهم ومن يقف وراءهم.

■ احلاج عم ��ر غندور؛ رئي� ��س اللقاء اال�سالمي
الوح ��دوي ،لفت �إىل �أن ال�صاروخني «املجهولني»
اللذي ��ن �أ�صاب ��ا حمل ��ة م ��ار خماي ��ل يف ال�شياح
اله ��دف منهم ��ا �إ�شع ��ال الفتنة ،مثني� � ًا على دور
الق ��وى الأ�سا�سية التي توا�صلت للتداول يف الأمر
وعزل اجلهة الفاعلة والك�شف عنها.
■ لق ��اء اجلمعي ��ات وال�شخ�صي ��ات الإ�سالمي ��ة
ن� � ّدد بجرمي ��ة إ�ط�ل�اق �صواري ��خ عل ��ى منطق ��ة
ال�شي ��اح يف ال�ضاحية اجلنوبي ��ة لبريوت ،معترب ًا
�أن ه ��ذه احلادث ��ة اخلطرية ت�ص ��ب يف م�صلحة
م ��ن يريدون الفتنة وزرع ال�شق ��اق والتفرقة بني
�أطياف ال�شعب اللبناين.
■ االحتاد البريوتي ا�ستنكر ما تع ّر�ض له اجلي�ش
اللبن ��اين يف منطقة عر�سال م ��ن اعتداء غا�شم،
ا�ستهدف �أبناء الوطن الع�سكريني ،منا�شد ًا قائد
اجلي� ��ش العماد جان قهوجي ب�أن ي�ضرب بيد من
حديد كل من يتطاول على جي�شنا الوطني.
■ جمعي ��ة امل�شاري ��ع اخلريي ��ة الإ�سالمية ،وبناء
عل ��ى ع ��دم �إق ��رار قان ��ون جدي ��د لالنتخاب ��ات
النيابي ��ة ،وحيث �إن االجتاه ه ��و العتماد القانون
االنتخاب ��ي ال�س ��اري املفع ��ول املع ��روف بقان ��ون
ال�ستني ،الذي ال ي ؤ�م ��ن متثيل �شرائح وا�سعة من
ال�شع ��ب اللبناين ،واعتم ��اده �أدى �إىل انق�سامات
حادة بني فئات ال�شعب اللبناين ،قررت العزوف
عن امل�شاركة يف االنتخابات النيابية املقبلة.

العدو «الإ�سرائيلي» بعد االجتياح وال�صهيوين
للبنان عام .1982
تغيت عر�سال و�أهلها؟
هل رَّ
�إذا كان البع�ض يرى يف اجلرثومة املذهبية
والطائفية التي غذتها الر�أ�سمالية احلريرية
الوهابية املتوح�شة� ،سبباً يف ذل��ك� ،إال �أن ذلك
يبقى جمانباً للحقيقة ،و�إن ك��ان امل��ال احل��رام
قد �سلّط فئة قليلة على ق��رار عر�سال ،وحرم
الآالف م��ن أ�ب �ن��ائ �ه��ا م��ن ال�ت�ع�ب�ير ع��ن ر�أي �ه��م
ال��وط �ن��ي وال �ق��وم��ي ال �� �س �ل �ي��م ،وب��ال �ت��ايل ف ��إن
العرا�سلة الوطنيني واملقاومني بحاجة ما�سة
�إىل كل �أ�شكال الدعم املعنوي وامل��ادي ملواجهة
اجلرثومة بامل�ضادات الوطنية احليوية التي
حتاول �أن ت�ضع البلدة املنا�ضلة يف غري مكانها
وتاريخها ال�صحيح.
وللعلم ف�ق��ط ،ف ��إن ت�ل��ك ال��وف��ود امل�شبوهة
التي راحت يوماً �إىل عر�سال من قوى «� 14آذار
 »1978حتت ما �سمَّوه «الت�ضامن مع عر�سال»
دخلت حتت جنح الظالم ،ومرّت وجرجت حتته،
كما �أن ما تُ�سمى «قوى �سلفية» ذهبت للت�ضامن
مع البلدة املنا�ضلة دخلت خل�سة ،وما �شاهدها
النا�س �إال عرب �شا�شات التلفزة.
فهل ه�ن��اك َم��ن مي � ّد ي��د ال�ع��ون �إىل �أه��ايل
ع��ر� �س��ال امل�ن��ا��ض�ل�ين م��ن �أج ��ل احل��ري��ة ولقمة
ال�ع�ي����ش ،وال��راف���ض�ين ل �ه ��ؤالء ال�صهاينة من
الأعراب وامل�ستعربني وتوابعهم..
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مقابلة
على الجيش تطبيق سياسة هجومية

سليم سلهب :التمديد للنواب تمديد لحالة المراوحة التي يعيشها اللبنانيون
�سيناريو الكتائب

من عر�سال يف البقاع ال�شمايل �إىل
طرابل�س �شمال لبنان ،ثمة ا�ستهداف
وا�ضح للجي�ش اللبناين ،ال يحتاج �إىل
جهد وعناء وتفكري للحديث عن �أن هذه
امل�ؤ�س�سة الوطنية الكربى واجلامعة،
حتت مرمى نريان النيْل منها ومن
معنوياتها ووحدتها ..ومن الهرمل
يف �أق�صى البقاع ال�شمايل �أي�ضاً� ،إىل
ال�ضاحية اجلنوبية على كتف بريوت
العا�صمة ،ثمة ا�ستهداف للمقاومة،
من خالل حماولة الت�أثري على نا�سها يف
حماولة يائ�سة لإرهابهم.
وع �ل��ى ك��ل م���س��اح��ة ال��وط��ن ،ثمة
ا� �س �ت �ه��داف��ات م �ت �ن��وع��ة م�ت�ن�ق�ل��ة بني
�صيدا وطريق ال�شام والبقاع الغربي،
لقطع الأو��ص��ال ،وال�ع��ودة �إىل مفهوم
الكانتونات الطائفية واملذهبية ،مبا
ينال من وحدة ال�شعب اللبناين ،الذي
يرتافق مع تفريغ امل�ؤ�س�سات ،بحيث
نعي�ش م��ع ح�ك��وم��ة ت�صريف أ�ع �م��ال،
ورئ �ي ����س م �ك �ل��ف ي �ع �ج��ز ع ��ن ت�شكيل
حكومته لأن ��ه مل ي�ستطع �أن يخرج
بعقله �أو قبله من مفهوم «كتلة لبنان
�أوالً» ،وجمل�س ال�ن��واب ق��د مي��دد له،
فنكون أ�م��ام ��س��ؤال ،هل �أن ت�أجيل كل
��ش��يء يتم ليتوافق م��ع �ساعة �ضبط
�إقليمية ودولية� ،أم �أن ذلك �شر ال بد
منه؟
�س�ؤال يبدو �أن �أوان الإجابة عليه
مل يحن بعد ،وهو ما �سنحاول فكفكته
مع ع�ضو «تكتل التغيري والإ�صالح»؛
ال�ن��ائ��ب �سليم �سلهب ،ع�بر �صراحته
امل �ع �ه��ودة يف ح� ��وار ل �ـ«ال �ث �ب��ات» ح��ول
أ�ح � ��داث ل�ب�ن��ان امل �ت �� �س��ارع��ة ..و إ�ل�ي�ك��م
احلوار:
ي���ض��ع ن��ائ��ب امل�ت�ن �سليم �سلهب،
حجب الرئي�س العماد مي�شال عون عن
التمديد ملجل�س النواب ،ب�إطار توجهه
ال��راف ����ض مت��دي��د احل��ال��ة ال��راه �ن��ة،
والع �ت �ب��ار رف ����ض جت ��اوز اال��س�ت�ح�ق��اق
الد�ستوري الدميقراطي ،يقول« :يف
ال�سيا�سة تعني رداً على الطرح الذي
ُق � �دّم إ�ل �ي��ه ب�خ���ص��و���ص ال �ت �م��دي��د� ،إذا
�أرادت الأكرثية النيابية ال�سري به ال
ميكننا منعها ،الرف�ض هو مبدئي ولنا
حق االعرتا�ض بالو�سائل الد�ستورية،
امل�س�ألة اليوم عند النواب ،هل يريدون
ال �ت �م��دي��د لأن �ف �� �س �ه��م؟ ب��ر أ�ي �ن��ا احل��ل
�سهل وه��و بالت�صويت داخ��ل جمل�س
ال � �ن� ��واب ع �ل��ى ال� �ق ��وان�ي�ن امل �ق�ت�رح��ة،
ب��دءاً من م�شروع اللقاء الأرثوذك�سي
م � ��روراً مب �� �ش��روع احل �ك��وم��ة ،و� �ص��و ًال

�إىل ال �ق��ان��ون امل�خ�ت�ل��ط ال ��ذي عر�ضه
الرئي�س بري».
وه� ��ل � �س �ت ���س�ير ال �ك �ت��ل امل�خ�ت�ل�ف��ة
ب �ق��رار ال �ت �م��دي��د دون م��واف �ق��ة �أك�ب�ر
تكتّل متثيلي م�سيحي �أوالً ،وممانعة
ب�ك��رك��ي امل �ع �ن��وي ث��ان �ي �اً ،وع ��دم ر��ض��ى
الرئي�س مي�شال �سليمان على املو�ضوع
برمته؟ ير ّد �سلهب« :رغم اجتماعات
الدورية للأطراف ال�سيا�سية للخروج
بقانون جديد لالنتخابات ،و�إ��ص��رار
تيار امل�ستقبل على رف�ض �إعطاء حق
امل�ن��ا��ص�ف��ة للم�سيحيني ،ال �ك�ل�ام عن
مت��دي��د للمجل�س ال �ن��واب «م�ع�م��ول»
ل �ل �ت �م��دي��د لأزم� � � ��ات ل �ب �ن��ان �أو �أق �ل��ه
لتجميد احللول فيه بانتظار الهم�س
الإقليمي �أو الدويل ،وهذا ما يخيفنا،
لأن أ�ح��داث املنطقة و�سورية حتديداً
بد�أت تثقل كاهل اللبنانيني» ،وي�ضيف
�سلهب« :التمديد ملجل�س ال�ن��واب هو
متديد حلالة �سيا�سية �أمنية نرف�ضها،
وبالتايل �سنقف بوجهه بكل الو�سائل
ال��دمي�ق��راط�ي��ة وال�ق��ان��ون�ي��ة وه ��ذا ما
يكفله الد�ستور».
وع � � ّم� ��ا ي ��رج� �ح ��ه يف ظ � � � ّل ��ض�ي��ق
اخل � � �ي� � ��ارات ال� ��د� � �س � �ت� ��وري� ��ة ،و� �ض �ي��ق
الأي � ��ام وان �ح �� �س��ار الأف� ��ق ال�ت���س��ووي��ة،
ي�شري �سلهب �إىل �أن إ�ج ��راء العملية
االنتخابية يف مواعيدها� ،أو ت�أجيلها
�ستكون معلقة ملعرفة ما �ست�ؤول �إليه
جل�سة الهيئة العامة ملجل�س النواب،
ويف ه ��ذا امل��و� �ض��وع ال �ت �م��دي��د يحظى
بت�أييد �أك�ثري��ة نيابية داعمة ل��ه� ،أما
ب �خ �� �ص��و���ص امل � ��دة � �س�ن�رى ع �ل��ى م ��اذا
اتفقوا».
عر�سال
ي�ضع �سلهب حادثة االعتداء على
اجل�ي����ش ال�ل�ب�ن��اين يف ع��ر� �س��ال �ضمن
� �س �ي��اق ال��ر� �س��ائ��ل امل �ت �ع��ددة الأوج � ��ه،
«ال ع�ل�اق��ة م �ب��ا� �ش��رة ب�ي�ن احل � ��وادث
الأم�ن�ي��ة واالن�ت�خ��اب��ات ،ول�ك��نّ التوتر

االعتداء على الجيش
في عرسال ضمن
سياق الرسائل
المتعددة األوجه

ه��ذا بالإمكان و�ضعه �ضمن الأ�سباب
املوجبة لفر�ض قانون التمديد الذي
يُحكى عنه».
وهل يتخوف من فلتان �أمني قد
يطر�أ ،مع تفلّت الأحداث يف طرابل�س
وعر�سال و�صيدا ،وجديدها ب�إطالق
�صاروخني على ال�ضاحية اجلنوبية،
ي�ق��ول �سلهب« :ه��ذه الأ��س�ب��اب بر�أينا
ه ��ي ال �ت��ي ت��دف �ع �ن��ا ل��رف ����ض م���س��أل��ة
التمديد ملجل�س النواب ،املو�ضوع دقيق
للغاية ،يف حال توجهنا لالنتخابات..
م��اذا �ستكون �إل�ي��ه الأم ��ور بعد ذل��ك؟

الترقيع واالختباء خلف
الشعارات المنمّ قة
ليس إال حالً مؤقتًا

ويف حال التمديد ملجل�س النواب ،ماذا
يعني ذل��ك �أي���ض�اً؟ ه��ل �سيتم ت�شكيل
حكومة فاعلة ..ويف النهاية الرتقيع
واالخ �ت �ب��اء خ�ل��ف ال �� �ش �ع��ارات امل�ن�م� ّق��ة
لي�ست �إ ّال ح�ل�اً م ��ؤق �ت �اً ،لأن امل�شاكل
�ستظ ّل عالقة ،وهذه احلالة �ستو�صلنا
�إذا ما ا�ستمرّت �إىل اخلراب».
�س�ألناه عن الكالم الذي يفيد عن
ا� �س�ترج��اع ت�ك� ّت��ل ال�ت�غ�ي�ير والإ� �ص�ل�اح
ل��زخ �م��ه ال���ش�ع�ب��ي ب �ع��د ت��راج��ع ح��زب
ال� �ق ��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ل��دع �م��ه ل�ق��ان��ون
امل�ن��ا��ص�ف��ة امل���س�ي�ح�ي��ة ودع� ��م م���ش��روع
اللقاء الأرثوذك�سي ،يقول« :ب�صراحة
ح��راك التيار والتكتّل يف ه��ذا املجال
مل ي �ك��ن ف �ئ��وي �اً ،م��و� �ض��وع ا� �س�ترج��اع
ح �ق��وق امل���س�ي�ح�ي�ين يف ه ��ذا ال �ظ��رف
كان جدياً ،الفر�صة كانت م�ؤاتية لنا
جميعاً وت�ضييع ال �ق��وات ل�ه��ذا احلق
خ���س��ارة جلميع ال�ف��رق��اء ،امل��و��ض��وع ال
يتعلق بفريق دون الآخر ،هدف �إقرار
ال�ق��ان��ون الأرث��وذك���س��ي تطبيق اتفاق
الطائف الذي يق ّر مببد�أ املنا�صفة بني
امل�سيحيني وامل�سلمني ،ويوقف تراجع
ال �ن �ف��وذ امل���س�ي�ح��ي داخ � ��ل م� ؤ���س���س��ات
الدولة امل�ستمر منذ العام  ،1992اليوم
كان اجلو يالئم ك ّل الأفرقاء مع ت�أييد
وا� �س��ع م��ن ق�ب��ل امل���س�ل�م�ين ،وم�ب��ارك��ة
البطريركية املارونية للم�شروع».
ي �� �ض �ي��ف ال � �ن� ��ائ� ��ب امل � �ت � �ن� ��ي« :يف
املا�ضي تعذّر ا�سرتجاع هذه احلقوق،
ال�ي��وم ك��ان ب��الإم�ك��ان ا��س�ترداده��ا ،مع
الأ� �س��ف ،ت��راج�ع��ت ال �ق��وات اللبنانية
عن دع��م م�شروع اللقاء الأرثوذك�سي
مبنت�صف الطريق ،رغم الت�أييد العارم
للم�سيحيني لهذا املطلب فا�ستب�شروا
خرياً بوحدة الأحزاب الأربع الكربى
�أق� ّل��ه يف ه��ذا ال�ش�أن احليوي بالن�سبة
�إليهم ..يف النهاية من حق الر�أي العام
اللبناين وامل�سيحي �أن ُيعبرّ عن ر�أيه،
وال�ن��ا���س بب�ساطة فهمت حقيقة من
يعمل ل�ع��ودة احل�ق��وق امل�سيحية ومن
يبعرث بهذه احلقوق».

وم ��اذا ع��ن م��وق��ف ح��زب الكتائب
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،وحت��ام��ل ال �ن��ائ��ب ��س��ام��ي
اجل�م�ي��ل ع�ل��ى ال�ع�م��اد ع ��ون ،ورف���ض��ه
الرت�شّ ح على قاعدة قانون ال�ستني ،ثم
تر�شحه ،يقول �سليم �سلهب�« :سيناريو
اجل�م�ي��ل االب ��ن ك��ان ف��ا��ض�ح�اً ،ت��ر���شّ ��ح
�أع�ضاء حزب الكتائب كان متخذاً قبل
امل�ؤمتر ال�صحفي الذي عقده النائب
اجلميل ودعوته ملقاطعة االنتخابات..
ه��م ي �ح��اول��ون ال�ت�ن��ّ��ص��ل مم��ا ي�ح��دث
لإي �ه��ام ال � ��ر�أي ال �ع��ام امل���س�ي�ح��ي أ�ن�ه��م
حري�صون على ح�ق��وق��ه ..و�سننتظر
موقفهم داخل جمل�س النواب �إن كانوا
يرف�ضون التمديد ،لأن التمديد لهذا
امل�ج�ل����س ال�ن�ي��اب��ي ب��ر�أي �ن��ا ه��و مت��دي��د
ل�ل�ح��ال��ة ال��راه �ن��ة ،ولأن� ��ه ل��و ح�سنت
ال�ن��واي��ا لكنا و�ضعنا ق��ان��ون�اً انتخابياً
جديداً».
وهل من �أمل ب�إعادة إ�ق��رار قانون
ال�ل�ق��اء الأرث��وذك �� �س��ي ،ب��ان�ع��دام وج��ود
ق��ان��ون ت��واف �ق��ي �آخ � ��ر؟ ي� ��ر ّد �سلهب:
«بالن�سبة �إلينا ،طاملا ال يوجد قانون
انتخابي يحقق املنا�صفة احلقيقية
ال �ت��ي ي�ت�ح��دث ع�ن�ه��ا ات �ف��اق ال�ط��ائ��ف
علناً ،نحن �سنظل متم�سكني باللقاء
الأرث��وذك���س��ي ،و� �س��واء ُم��دد للمجل�س
ال�ن�ي��اب��ي �أم ال ق��رارن��ا ن�ه��ائ��ي يف ه��ذا
املو�ضوع».
خط �أحمر
وم� ��ع ت��و� �س��ع الأح � � ��داث الأم �ن �ي��ة
م� ؤ�خ��راً ،هل جاء دور لبنان لتفجريه
ب �ع��د ال� ��ذي ح���ص��ل يف ت��ون ����س وليبيا
واليمن؟ يجيبنا النائب الدكتور �سليم
�سلهب« :ال �أعتقد بذلك ،ما يح�صل
م��ن تفلّت �أم�ن��ي ه��و نتيجة تداعيات
الأزم � ��ة ال �� �س��وري��ة ع �ل��ى ب �ل��دن��ا ،نحن
بلدان ج��اران ،ولبنان ب�سيا�سة الن�أي
بالنف�س ترك الأمور ت�أخذ جمراها ،ال
�أظن �أن املعطيات الدولية والإقليمية
ت���س�م��ح ب��دف��ع الأم � ��ور ب �ه��ذا االجت ��اه،
�سيبقى هناك ح ّد �أدنى من اال�ستقرار
يف لبنان رغم اخل�سائر الب�شرية ورغم
تراجع هيبة اجلي�ش اللبناين».
ب � ��ر�أي ��س�ل�ي��م � �س �ل �ه��ب ،ل�ي����س من
م�صلحة �أي ف��ري��ق ��س�ي��ا��س��ي تخطّ ي
خطوط احلمر الأمنية ،هناك توازن
بني خمتلف الفرق ال�سيا�سية يف لبنان،
وه �ن��اك ت ��وازن إ�ق�ل�ي�م��ي ودويل �أي���ض�اً
لي�س من م�صلحته خربطة الو�ضع،
وي �ق��ول« :ع �ل��ى اجل�ي����ش ال�ل�ب�ن��اين �أن
يتحرّك ،وباحل ّد الأدن��ى عليه الدفاع
عن نف�سه بتطبيق �سيا�سة هجومية».

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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كيف يدفن الفقير في بيروت؟

ال توجد يف ب�يروت مدافن كثرية ،ال بل �إن
كرثاً يتذمرون من عدم وجود م�ساحات كافية يف
املدافن واجلبانات ،مما يرفع من �أ�سعار القبور
وي�ج�بر ال�ع��ائ�لات على إ�ع ��ادة فتح ال�ق�بر ودف��ن
أ�ك�ثر من ف��رد فيه ل�ضيق الأمكنة امل��وج��ودة� ،أو
رمب��ا ل�ضيق ذات ال�ي��د ،م��ع ذل��ك ،تعترب املقابر
ج��زءاً �أ�سا�سياً من مالمح ب�يروت عرب التاريخ،
فكما دورة احلياة هناك دورة املوت ،ولهذا كان ال
بد من �إيجاد هذه اجلبانات ،التي ات�سم بع�ضها
بطابع ت��اري�خ��ي واحت�ضن �شخ�صيات بريوتية
معروفة كجبانة البا�شورة مثالً.
لكن ال�س�ؤال اليوم هو ،ماذا يفعل الفقري يف
بريوت وكيف يدفن موتاه؟ وهل عليه �أن يتحمل
الغالء الفاح�ش يف مماته كما يف حياته؟ وهل بات
املوت ممنوعاً على الفقري؟
ي�ب��دو �أن ال راح��ة أ�ب ��داً للبنانيني يف بلد ال
يكرتث لقيمة احلياة ،فكيف �إذن بحرمة املوت ،يف
بريوت تكاد �أ�سعار القبور تناهز �إيجارات ال�شقق
ال�ف�خ�م��ة ،ن��اه�ي��ك ع��ن ارت �ف ��اع ك�ل�ف��ة اخل��دم��ات
واللوازم امل�ستخدمة لدفن املوتى ،لت�صل الفاتورة
باحلد الأدنى �إىل �ألفي دوالر.
وبينما يبحث الفقري عن مرت ون�صف من
�أر���ض ب�يروت ل�ي��أوي ج�سده ،يتفنن الأث��ري��اء يف
دفن موتاهم بداعي البهرجة واملظاهر املزيفة،
فيزخرفون القبور وي�ستوردون النعو�ش وينفقون
�آالف ال��دوالرات على توزيع الطعام وما �شاكل،
وبح�سب �شركات دفن املوتى ،ف��إن كلفة امل��وت ال
مي�ك��ن �أن ت�ق��ل ع��ن أ�ل �ف��ي دوالر ل��دى ال�ع��ائ�لات
ال �ف �ق�يرة ،ف�ي�م��ا ت���ص��ل �إىل � 5آالف دوالر ل��دى
العائالت املتو�سطة ،و��ص��و ًال �إىل  20أ�ل��ف دوالر
لدى العائالت املي�سورة.
واخلدمات الأ�سا�سية امل�ستخدمة يف منا�سبات
احل ��زن ه��ي�� :س�ي��ارة لنقل امل��وت��ى ،ع�م��ال حلمل
النع�ش ولتوزيع القهوة وغريهما من اخلدمات،

جـبــانــــة الـبــــــاشـــــورة
تعترب جبانة البا�شورة من اجلبانات الإ�سالمية القدمية ،وقد
�أطلق عليها قدمياً ا�سم تربة �سيدنا عمر ،ن�سبة �إىل اخلليفة عمر بن
اخلطاب ر�ضي اهلل عنه ،وكانت يف البدء مبنزلة �سد ترابي كبري ،لكنها
مع م��رور الوقت ات�سعت م�ساحتها ،ومت ا�ستحداث �سور ليحميها يف
العام  ،1892وهي تدار اليوم من قبل إ�ح��دى اللجان التابعة جلمعية
املقا�صد اخلريية الإ�سالمية يف بريوت.
م��ن م�لام��ح ه��ذه اجل�ب��ان��ة ال�ق�بر امل �ع��روف يف ب�ي�روت با�سم «قرب
ال� ��وايل» ،وه��و ق�بر وايل ��س��وري��ة؛ أ�ح �م��د ح�م��دي ب��ا��ش��ا ال ��ذي دف��ن يف
البا�شورة ،وهو ال يزال موجوداً �إىل اليوم ومميزاً يف مظهره و�شكله،
حيث تتوجه قبة �صغرية.
وجت��در الإ�شارة �إىل �أن كلمة البا�شورة يتداولها النا�س يف بريوت
كلما ودع ��وا للمرة الأخ�ي�رة واح��د منهم و�أودع� ��وه ال�ث�رى ليكون يف
رح��اب رب��ه وج ��واره ال �ك��رمي ،وه��ذه الكلمة ال�ت��ي �أ�صبحت علماً على
مقربة امل�سلمني الرئي�سية يف بريوت ،هي يف الأ�سا�س من امل�صطلحات
الع�سكرية التي لها عالقة مبن�ش�آت الدفاع واال�ستحكامات احلربية،
فقد كان العرب يطلقون هذه الكلمة على الربج املتعايل على مداخل
قالعهم و�أ�سوارهم ليبا�شروا منه الدفاع عن مدنهم.
وم��ن ال�شخ�صيات املعروفة التي حتت�ضنها اجلبانة؛ ال�شيخ عبد
البا�سط الفاخوري ،الذي توىل من�صب االفتاء ،وذلك بعد وفاة املفتي
ال�شيخ حممد �أفندي الطرابل�سي.
ك��ذل��ك ،يوجد يف البا�شورة �ضريح ال�شيخ توفيق ال�ه�بري ،ال��ذي

ت��وىل �إمامة جامع عني املري�سة ،ثم �إمامة جامع القنطاري ،و�أ�س�س
حركة ك�شاف امل�سلم يف بريوت ،و�أن�ش�أ مدر�سة دار العلوم يف حملة ميناء
احل���ص��ن ،كما ت��وىل رئ��ا��س��ة جلنة م��دار���س جمعية املقا�صد اخلريية
الإ�سالمية ،وله ن�شاطات اجتماعية هامة كثرية.

ومن المقابر القديمة في بيروت:
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ج � � � � � � � � � � � � � � � � �ب� � � � � � � � � � � � � � � � ��ان� � � � � � � � � � � � � � � � ��ة اخل � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ارج � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ة
ج � � � � � � � � � � � � � �ب� � � � � � � � � � � � � ��ان� � � � � � � � � � � � � ��ة ال� � � � � � � � � ��� � � � � � � � � �س� � � � � � � � � �م� � � � � � � � � �ط� � � � � � � � � �ي � � � � � � � � ��ة
ج� � � � � � � � � � � � � � �ب � � � � � � � � � � � � � ��ان � � � � � � � � � � � � � ��ة ال� � � � � � � � � � � � � � ��� � � � � � � � � � � � � � �ش� � � � � � � � � � � � � � �ه � � � � � � � � � � � � � ��داء
ج � � � � � � � � � � � � � � � � � �ب � � � � � � � � � � � � � � � � ��ان � � � � � � � � � � � � � � � � ��ة ال � � � � � � � � � � � � � � � � � �غ � � � � � � � � � � � � � � � � ��رب � � � � � � � � � � � � � � � � ��ا
ج� � � � � � � � � � � � � � � � � �ب � � � � � � � � � � � � � � � � ��ان � � � � � � � � � � � � � � � � ��ة امل � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � �ص � � � � � � � � � � � � �ل� � � � � � � � � � � � ��ى
ج � � � � � � � � � � � � � � � �ب� � � � � � � � � � � � � � � ��ان� � � � � � � � � � � � � � � ��ة امل � � � � � � � � � � � � � � � � � � �غ � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ارب � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ة
ج� � � � � � � � � � � � � � � �ب � � � � � � � � � � � � � � ��ان � � � � � � � � � � � � � � ��ة امل� � � � � � � � � � � � � �ج� � � � � � � � � � � � � �ي � � � � � � � � � � � � ��دي � � � � � � � � � � � � ��ة
ج� � � � � � � � � � � � � � �ب � � � � � � � � � � � � � ��ان � � � � � � � � � � � � � ��ة الأوزاع � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ي
ج� � � � � � � � � � � � � � � �ب � � � � � � � � � � � � � � ��ان � � � � � � � � � � � � � � ��ة ال � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��داع � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��وق
ج� � � � �ب � � � ��ان � � � ��ة � � � � � �ش � � � � �ه� � � � ��داء ال � � � � � � � �ث� � � � � � � ��ورة ال� � �ف� � �ل� � ��� � �س� � �ط� � �ي� � �ن� � �ي � ��ة
وهناك جبانات للطوائف امل�سيحية واليهودية بالقرب من منطقة
الفنادق واملقربة الفرن�سية يف حملة الطريق اجلديدة ،ومقابر �أخرى
يف منطقة ر�أ�س النبع ،بالإ�ضافة �إىل مقربة رو�ضة ال�شهيدين.

�أوراق النعي ،زهور ،كرا�سي� ،إعالنات يف اجلرائد،
بدل �أتعاب رجل الدين ،ا�ستئجار �أو �شراء �أماكن
الدفن� ،إ�ضافة �إىل التوابيت ذات الكلفة املرتفعة.
و�إن ك��ان لكل طائفة �أك�ل�اف موتها ،فكلها
تتطلب ع��دداً م��ن اخل��دم��ات امل�شرتكة� ،إذ لنقل
املوتى �سيارة خا�صة ال ميكن الفقري كما الغني
اال�ستغناء عنها� ،أم��ا �إيجارها فال يقل عن 150
دوالراً داخ ��ل ب �ي�روت ،ل�يرت�ف��ع ال���س�ع��ر بح�سب
امل�سافة ،وي��روي �أ�صحاب م�ؤ�س�سات دف��ن املوتى
غ��رائ��ب يف م��ا يتعلق ب��امل ��آمت واجل �ن��ائ��ز ،بحيث
�إن الأغ �ن �ي��اء ك�ث�يرو ال�ت�ط�ل��ب ،وه��م م�ستعدون
لإب �ق��اء امل��وت��ى يف ب � ��رادات امل�ست�شفيات �إىل �أن
ي�ج��دوا ت��واب�ي��ت ب ��أل��وان حم��ددة وب ��أن��واع معينة
م��ن اخل�شب ،كما يهتمون ب�شكل ال��ورد ونوعه،
وتزيد مطالبهم من ناحية عدد العمال الذين
يحتاجون �إليهم للم�ساعدة ،ويهتمون بتفا�صيل
غريبة مثل تن�سيق الورود كما يفعلون يف حفالت
الزفاف ،بينما الفقراء ي�ضطرون يف �أحيان كثرية
لال�ستدانة �أو حتى لطلب قر�ض من العمل �أو
امل�صرف لت�أمني دفن موتاهم.
ي �خ �ت �ل��ف م� �ث ��وى امل ��وت ��ى ب �ح �� �س��ب اخ �ت�ل�اف
الطوائف� ،إال �أن امل�شرتك هو الكلفة اخليالية
ل �ل��دف��ن وم� ��ا ي���س�ت�ت�ب�ع��ه م ��ن �أم� ��اك� ��ن ل�ل���ص�لاة
وغريها..
ل ��دى ال �ط��وائ��ف الإ� �س�ل�ام �ي��ة ،ه �ن��اك ر��س��م
املدفن وغ�سل امليت الذي ي�صل �أحياناً �إىل 500
دوالر و أ�ك�ثر� ،إ�ضافة �إىل � 800ألف لرية لتعمري
القرب وو�ضع البالطة� ،أم��ا �شراء القرب يف �أحد
مدافن بريوت فيكلف ب�ضعة �آالف دوالر اليوم.
بالإ�ضافة �إىل تكاليف العزاء ،ووجوب �إح�ضار
�شيخ �أو ق ��ارئ ،وا��س�ت�ئ�ج��ار ال�ق��اع��ة وال�ك��را��س��ي،
وتكاليف تقدمي الطعام والقهوة للمعزين.
ول ��دى ال�ط��وائ��ف امل�سيحية ،ي��واج��ه أ�ه��ايل
امليت �أي�ضاً ارت�ف��اع �أ�سعار امل��داف��ن يف ب�ي�روت� ،إذ
�إن �أرخ�ص مدفن يف مقربة يف ب�يروت مب�ساحة
� 3/3أمتار يكلف � 15ألف دوالر ،بحيث يتم �شراء
الأر� ��ض حلفرها وو��ض��ع ال�ت��اب��وت ،وترتفع هذه
القيمة بح�سب أ���س�ع��ار ال�ع�ق��ارات يف امل�ن��اط��ق ،يف
حني �أن متو�سطي احلال يلج�أون �إىل ما ت�سمى
«اجل ��واري ��ر» ،بحيث ي��و��ض��ع امل��وت��ى يف «ج ��ارور»
خا�ص مرتفع عن الأر� ��ض ،وكلفة اجل��ارور بني
�أل �ف��ي و� 3آالف دوالر ..ل�ك��ن م ��اذا ع��ن ال�ف�ق��راء
الذين ال ميلكون ه��ذه املبالغ؟ احل��ل هو مدفن
عمومي ي�ست�أجر مل��دة �سنة تقريباً بـ 200دوالر،
حيث يو�ضع امل��وت��ى م�ع�اً ،ويف نهاية ال�ع��ام ي��زال
الرماد ويحرق ليت�سع املدفن للموتى املقبلني.
أ�م ��ا ل��دى امل��ذه��ب ال� ��درزي ،ف�ي��وج��د ن�ح��و 5
�شيوخ ي�صلون ع��ن روح املتوفى يف دار الطائفة
ال ��درزي ��ة� ،أو يف ال �ق��اع��ات املخ�ص�صة ل��ذل��ك يف
ال �ق��رى ،فيما يح�ضر بع�ض الأه ��ايل «ن��داب�ين»
وهم من فرق الزجل ،وت�صل �أجرة غالبيتهم �إىل
 1500دوالر ترتفع �إىل  3000دوالر بح�سب �شهرة
الفرق ،كذلك يدفع الأهايل ر�سماً للقاعة يف دار
الطائفة ،يبد أ� بـ 300دوالر وي�صل �إىل �ألف دوالر
ك��ل ح�سب ق��درت��ه ،فيما تتوافر م��داف��ن قدمية
للموتى من املذهب الدرزي من دون مقابل.
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عربي
العريان يتهم دحالن« ..شيطنة» الفلسطينيين مستمرة
وا�ضح �أن ال�سيد «العريان» يريد بهذه الت�صريحات
يغوي القيادي ال�سابق يف حركة فتح؛ حممد دحالن،
بالهجوم عليه ،مثالب الرجل كثرية جداً ،ومن ال�صعب �إ� �ص��اب��ة ه��دف�ين يف �آن م �ع �اً :ال� ��رد ع�ل��ى ت���ص��ري�ح��ات
�أن يغامر عاقل بالدفاع عنه ،لكن هل يكون الأمر كذلك امل�س�ؤولني الإم��ارات�ي�ين التي تهاجم حكم «الإخ ��وان»
عندما جتري مهاجمة ال�شعب الفل�سطيني من خالل يف م�صر ،وكذلك الرد على الت�صريحات ،قل احلملة،
التي ت�شن من خ�صوم «الإخوان» يف م�صر� ،ضد حركة
توجيه اتهامات لرجل ي�سهل ا�ستهدافه؟
القيادي «الإخ��واين» امل�صري ع�صام العريان ،اتهم حما�س ،وتتهمها بامل�س�ؤولية عن الأح��داث الأمنية يف
حممد دح�لان بامل�س�ؤولية عن الأح��داث التي ت�شهدها �سيناء ،وغريها من املناطق امل�صرية.
فيما يتعلق بالهدف الأول ،فهذا �ش�أنه و�ش�أن
�شبه جزيرة �سيناء ،وق��ال العريان�« :إن دح�لان يعمل
على زع��زع��ة الأم��ن يف �سيناء ،م��ن خ�لال زرع عنا�صر �ضاحي خلفان ،وليتبادال االتهامات ما �أرادا ،ولكن
م�سلحة فيها ،ويجب فتح ملف حتركات عنا�صر حركة عند احلديث عن الهدف الثاين ،فقد وقع القيادي
فتح الذين طردوا من قطاع غزة يف العام  ،2006عقب «الإخ� ��واين» يف خط�أ كبري( ،ه��ذا �إن مل يكن كل
لا مدرو�ساً ومرتباً) وه��ذه لي�ست املرة
�شيء أ���ص� ً
�سيطرة حما�س على القطاع».
ورداً ع�ل��ى � �س ��ؤال ح��ول م��ا �إذا ك��ان دح�ل�ان متهماً الأوىل عندما يتعلق الأم��ر بال�ش�أن الفل�سطيني،
بخطف اجلنود ،قال العريان« :طبعاً هو يتهم نف�سه ،وال�صراع العربي  -ال�صهيوين.
على ك��ل ح��ال ،فقد ب��ات م�ع��روف�اً �أن احلملة على
فهو يحرك � 500إىل  600عن�صر م�سلح ،يعيثون ف�ساداً
«حما�س» ،و�إن بدت موجهة يف جانب منها �إىل جماعة
يف �سيناء ،وينفق عليهم من خزائن الإمارات».

«الإخ� ��وان» يف م�صر ،ف�إنها �أدت �إىل �شيطنة ال�شعب ويعرف �أن هناك معاجلات كثرية مطلوبة متنع اتفاقات
الفل�سطيني كله ،وخلفت ردود فعل قا�سية يف ال�شارع ك��ام��ب ديفيد م��ن القيام ب�ه��ا ،ف�ض ًال ع��ن غ�ي��اب خطة
امل�صري �ضد الفل�سطينيني ،و�سوغت كثرياً من املواقف وا��ض�ح��ة للتعامل م��ع م���ش�ك�لات امل�ن�ط�ق��ة ال�ت��ي ت�شكو
�شديدة ال�سوء جتاه الق�ضية الفل�سطينية.
الإهمال والتهمي�ش منذ عقود.
من املفهوم ،وامل�ع��روف �أي�ضاً� ،أن توجيه اتهام
وم��ن امل�ف�تر���ض أ�ن��ه ي�ع��رف ال�ك�ث�ير ع��ن ق�ط��اع غ��زة
جل�ه��ة م��ا ب��ا��س�ت�ه��داف اجل�ي����ش امل �� �ص��ري� ،سيخلف و�أن �ف��اق��ه ال�ت��ي وج ��دت ب�ت� أ�ث�ير احل �� �ص��ار ،ول��و امتلكت
ر أ�ي� �اً ع��ام�اً «ك��اره �اً ون��اق�م�اً» على ه��ذه اجلهة ومن احل�ك��وم��ة امل���ص��ري��ة ج� ��ر�أة ات �خ��اذ ق ��رار ب��ال�ت�ع��ام��ل مع
يقف وراءه ��ا ،ويف ه��ذه احل��ال��ة ،ال يجد �أح��د وقتاً املعرب ،بعيداً عن الرغبات الأمريكية و«الإ�سرائيلية»،
للتمييز والفرز ،فحما�س حركة فل�سطينية� ،إذا هم لأ�صبحت الأنفاق ذكرى منذ �أكرث من �سنة على الأقل.
وي�ع��رف �أي���ض�اً �أن ال��ذي��ن ه��رب��وا م��ن غ��زة �إىل
الفل�سطينيون ،م��ع العلم �أن تلك االت�ه��ام��ات من
�سيناء غ��ادروا مبعظمهم ،ويظل من ال�سهل جداً
حيث املبد�أ ،تافهة وال متلك �أي �سند.
قيا�ساً ،ف ��إن ات�ه��ام دح�ل�ان ي�صب يف االجت ��اه ذات��ه ،حت��دي��ده��م ،ومعرفة �أي ن�شاط يقومون ب��ه ،و�إن
ففي �آخر املطاف �سيقال�« :إنهم الفل�سطينيون» ،وكما كانوا م�سلحني ويتجولون ب�أ�سلحتهم يف �سيناء،
يف حالة حما�س ،ف�إن االتهامات هنا �أي�ضاً متهافتة وال فهذا خط أ� تتحمل م�س�ؤوليته ال�سلطات امل�صرية
ميلك �صاحبها �أي دليل ح�سي� ،أو حتى �شبه مقنع.
املعنية ،ويعترب اتهاماً لها ،ولي�س له�ؤالء «الهاربني»
ي�ع��رف ال�ع��ري��ان وغ�ي�ره حقيقة امل�شكلة يف �سيناء ،ب�أ�سلحتهم على ما يقول ال�سيد العريان.

ُ
الغموض يغضب المفاوضين
ت�ن��اق�ل��ت ب�ع����ض و� �س��ائ��ل الإع �ل��ام �أخ �ب��اراً
يف ه��ذه احل��ال��ة ،ي�ب��دو الإع�ل�ان ع��ن عدم ح��ول جمع �أرب�ع��ة م�ل�ي��ارات دوالر تنفَق على
ع��ن غ�ضب ي���س��ود �أو� �س��اط ف��ري��ق التفاو�ض الإط�لاع على ما ي��دور يف املفاو�ضات تن�صّ ًال ا� �س �ت �ث �م��ارات يف ال �� �ض �ف��ة وال� �ق� �ط ��اع ،ب�ه��دف
الفل�سطيني م��ع ح�ك��وم��ة االح �ت�ل�ال ،وذل��ك م�سبَقاً م��ن النتائج امل�ت��وق�ع��ة ،أ�ك�ث�ر مم��ا هو ت�غ�ي�ير ح �ي��اة الفل�سطينيني ن�ح��و الأف���ض��ل،
ب�سبب �إ� �ص��رار رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية ا�ستياء من عدم املعرفة ،ما يعني بال�ضرورة وك ��أن املطلوب هو اال�ستثمار ،ولي�س احلرية
حم �م��ود ع�ب��ا���س ،ع�ل��ى �إب �ق��اء ك��اف��ة املعطيات �أن ه�ن��اك �شيئاً خ�ط�يراً يتم العمل عليه يف والعودة ،واحلق يف الوطن.
اخلا�صة بالتحركات التفاو�ضية ،واللقاءات اللقاءات مع الوزير الأمريكي وغريه.
تظهر �أط��راف فل�سطينية ت�ساوقاً كبرياً
مع وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي طي
و�سائل الإعالم الأمريكية والغربية تقول مع امل�شروع الأم�يرك��ي ،خليفة �سالم فيا�ض،
الكتمان وبني يديه فقط ،دون �إطالع الفريق �إن وا�شنطن ف�شلت يف �إقناع نتنياهو بتقدمي د .حممد م�صطفى (وهو �أي�ضاً من املوظفني
التفاو�ضي ،مبا ذلك كبري املفاو�ضني �صائب �أي ت� �ن ��ازالت ت�ت�ع�ل��ق ب�ت�ج�م�ي��د اال��س�ت�ي�ط��ان ،ال�سابقني يف البنك ال ��دويل ،وي��ر�أ���س حالياً
عريقات عليها.
وعملياً ،ف�إن حكومة االحتالل �أطلقت م�شاريع �صندوق اال�ستثمار الفل�سطيني) توىل تقدمي
وت �ق��وم وا��ش�ن�ط��ن ه ��ذه الأي� ��ام بتحركات ا��س�ت�ي�ط��ان�ي��ة ج��دي��دة ،وم ��ن ج��ان�ب��ه يتحدث امل �ط��ال��ب االق�ت���ص��ادي��ة ل �ك�ي�ري ،وي �ق��ول� :إن
مت�سارعة ترمي �إىل معاودة �إطالق املفاو�ضات رئي�س ال�سلطة عن �إمكان حتقيق ال�سالم� ،إذا ه��ذه امل�ط��ال��ب متثل ر�ؤي ��ة متكاملة لتطوير
بني ال�سلطة الفل�سطينية وحكومة نتنياهو ،توقف اال�ستيطان ورحل امل�ستوطنون.
االقت�صاد الفل�سطيني يف املرحلة املقبلة ،تقوم
و�إزاء ف�شل الواليات املتحدة يف ال�ضغط على
م��ن ال��وا��ض��ح �أن��ه ج��رى تظهري مو�ضوع على تغيري ق��واع��د العالقة م��ع «�إ��س��رائ�ي��ل»،
ح�ك��وم��ة االح �ت�ل�ال ،ف� ��إن ال���ض�غ��وط تن�صب اال��س�ت�ي�ط��ان ب��و��ص�ف��ه ال�ن�ق�ط��ة الأ��س��ا��س�ي��ة يف و�إطالق احلرية للفل�سطينيني لال�ستثمار يف
ك��امل�ع�ت��اد ع�ل��ى ال �ط��رف الفل�سطيني ،وتلقى امل�ل��ف التفاو�ضي ،وب��دل احل��دي��ث عما كانت �أرا�ضيهم من دون قيود.
اجل �ه ��ود الأم�ي�رك �ي ��ة دع �م �اً ع��رب �ي �اً وت��رك �ي �اً ت��و� �ص��ف ب �ق �� �ض��اي��ا ال��و� �ض��ع ال �ن �ه��ائ��ي ،م�ث��ل
وي �� �ض �ي��ف �أن «ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين ب�ح��اج��ة
وا� �ض �ح �اً ،ح�ي��ث ��س�ج�ل��ت يف الآون � ��ة الأخ �ي�رة ال�ق��د���س وال�لاج�ئ�ين وح ��دود ال��دول��ة ،حت�وّل �إىل ح��ري��ة اقت�صادية متكنهم م��ن مواجهة
مواقف قطرية و�أردن�ي��ة وتركية «مت�ساوقة» اال� �س �ت �ي �ط��ان �إىل ال�ق���ض�ي��ة ال��رئ�ي���س�ي��ة على امل�شكالت االقت�صادية املتفاقمة املتمثلة يف
مع املوقف الأمريكي الداعي لعودة ال�سلطة ح�ساب الق�ضايا الأخ��رى ،وبكالم �آخ��ر :جنح تزايد العجز يف املوازنة ،واالرتفاع امل�ستمر يف
وحكومة االحتالل �إىل املفاو�ضات فوراً.
ال�صهاينة والأمريكيون معاً يف مترير فكرة البطالة ،والدين العام ،و�ضع البطالة خميف،
يعني هذا وجود كثري من التفا�صيل التي �أ�سا�سية تقول� :إن الأرا�ضي املحتلة عام  67هي لدينا � 250أل��ف عاطل من العمل يف ال�ضفة
جت��ري مناق�شتها ،ل�ك��ن م��ع رئ�ي����س ال�سلطة مو�ضع ن��زاع ،ولي�ست �أر�ضاً ينبغي االن�سحاب الغربية وقطاع غزة ،ون�سبة البطالة يف الفئة
الفل�سطينية م�ب��ا��ش��رة ،وم�ع��ه ف�ق��ط ،الأم��ر الكامل منها فوراً ،ثم يكون البحث يف ملفات العمرية بني  24-20عاماً تبلغ  40يف املئة ،ال
الذي �أثار حفيظة املفاو�ضني الفل�سطينيني ،الالجئني وغريها.
ميكن اال�ستمرار يف ه��ذا الو�ضع ،وال بد من
والذين عربوا ب�شكل علني عن اال�ستياء.
ف�ه��ل ي �ك��ون ه ��ذا م��ا ت�ل� ّم���س��ه امل�ف��او��ض��ون معاجلة الأمور ب�شكل جذري».
لي�ست امل��رة الأوىل التي ت�شهد تفرّداً من الغا�ضبون؟ الأرج��ح �أنهم يعلمون هذا الأمر
ت�ل��خِّ ����ص ال �ك �ل �م��ات �أع �ل��اه ال ��ر�ؤي ��ة ال�ت��ي
رئي�س ال�سلطة يف �إدارة ملف املفاو�ضات ،لقد جيداً ،لكنهم يحاولون االبتعاد قدر الإمكان يتبناها ه�ؤالء ،وهي ال تختلف كثرياً عن كالم
مت الو�صول �إىل اتفاق �أو�سلو دون علم اللجنة عن التورط فيه علناً �أك�ثر من ذل��ك ،ف�إنهم وزير اخلارجية الأمريكي ،ميكن العودة �إىل
التنفيذية ملنظمة التحرير� ،أو اللجنة املركزية تلمّ�سوا دون �أدن��ى �شك �أن الإدارة الأمريكية ت�صريحات ��س�لام ف�ي��ا���ض ،وم���ش��روع ال�سالم
حلركة فتح ،ويتم عقد لقاءات �سرية كثرية ت ��ري ��د يف ه � ��ذه امل ��رح� �ل ��ة �إط� �ل ��اق ال�ع�م�ل�ي��ة االقت�صادي ملتابعة �أ�س�س ه��ذا املنطق ،الذي
ال ي��دري �أح��د مب��ا ي��دور فيها ،با�ستثناء مَن التفاو�ضية ،وفق التعبري الرائج «دون �شروط يرى حاجة الفل�سطينيني ملخ�صة يف حتريك
عقدوها ،وه��ذا ما يعلمه جيداً كل من غرق م�سبقة» ،مبعنى �أن اال�ستيطان �سي�ستمر �أثناء االقت�صاد على نحو يجعل االحتالل مريحاً
يف هذا امللف ال�شائك ،واملليء بالتعقيدات من املفاو�ضات ،بينما حتدث تغيريات على الأر�ض ومربحاً يف �آن ،دون احلديث عن �إنهائه ،ودون
ك��ل ن��وع ،ول��ذل��ك يثري التعبري ع��ن اال�ستياء يف اجتاهني :اال�ستيطان يخلق وقائع جديدة ،احلديث عن املطالب الأ�سا�سية لل�شعب الواقع
�أو الغ�ضب ك�ث�يراً م��ن الأ�سئلة ح��ول طبيعة واال�ستثمارات االقت�صادية تخلق واقعاً جديداً حتت االحتالل ،وامل�شرد ب�سببه.
املو�ضوعات التي جتري مناق�شتها ،والتنازالت �أي�ضاً.
عبد الرحمن نا�صر
التي يتم تقدميها.
احل ��دي ��ث الأم �ي��رك � ��ي الأ�� �س ��ا�� �س ��ي ي ��دور
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الذكرى السنوية السادسة ألزمة مخيم نهر البارد

ّ
مخاوف الالجئين تفوقت على وعود إعادة اإلعمار
ال ميكن
اختار القيادي «الإخواين» هدفاً �سه ً
الت�صويب عليه ،دون �أن يثري هذا الأمر حفيظة
كثريين وفق افرتا�ضه ،ال�صحيح من حيث املبد�أ،
ولو كانت امل�س�ألة تخ�ص واحدة من خطايا دحالن
بحق الق�ضية الفل�سطينية ،لكنا رمبا �أيدناه فيما
يقول ،ولكن اتهام ال�شعب الفل�سطيني من بوابة
دحالن� ،شيء �آخر ،مرفو�ض ومدان يف �آن معاً.
ول�ع�ل��ه ق��د �آن الأوان ل�ل�ك��ف ع��ن ا��س�ت�خ��دام
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين وال �ق �� �ض �ي��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة يف
الرتا�شق امل�صري الداخلي بني القوى ال�سيا�سية
املختلفة ،الق�ضية الفل�سطينية عر�ضة للت�صفية،
وت��واج��ه خماطر جمة ،والفل�سطينيون بحاجة
ل��دع��م ال �� �ش �ع��وب ال �ع��رب �ي��ة ك �ل �ه��ا ،ك �ف��ى �شيطنة
للفل�سطينيني.

نافذ �أبو ح�سنة

يبدو �أن العي�ش يف كاراجات ال�سيارات وخمازن
التموين بعد م�ع��ارك خميم نهر ال �ب��ارد� ،أ�صبح
و�ضعاً دائماً لآالف العائالت النازحة من البارد،
حيث ج��رج��رت امل��أ��س��اة نف�سها �ست ��س�ن��وات ،بنت
خاللها الأونروا «برك�سات» داخل الق�سم اجلديد
من املخيم لإ�سكان نحو ثمامنئة عائلة ب�شكل بد�أ
م�ؤقتاً وغدا دائماً ،يف ظل تفاعل عوامل الطبيعة
م��ع تلك العلب التي ال تتجاوز م�ساحة �أكربها
 27م�ت�راً م��رب�ع�اً بح�سب م���ص��ادر يف الأون ��روا،
وباملح�صلة ،ف��إن �ضعفي �سكان البارد (� 30ألفاً)
مل يعودوا لغاية اليوم �إىل خميمهم ،وبذلك تكون
ت�ف� ّوق��ت خم��اوف الأه ��ايل م��ن ع��دم ال �ع��ودة على
وعود الآخرين ب�إعادة الإعمار.
قبل �ستة �أع��وام ( ،)2007اندلعت �أح��داث
خم�ي��م ن�ه��ر ال �ب��ارد ،ون�ت��ج عنها ت��دم�ير كامل
ل�ل�م�ج�ت�م��ع ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي يف امل �خ �ي��م ع �ل��ى كل
امل�ستويات ،خ�صو�صاً ن��زوح أ�ك�ث�ر م��ن خم�سة
�آالف عائلة� ،إ�ضافة �إىل الكثري من االنعكا�سات
ال �ت��ي م ��ا زال � ��ت ت �ل �ق��ي ب�ث�ق�ل�ه��ا ع �ل��ى احل��ال��ة
الفل�سطينية ،خ�صو�صاً على �أبناء خميم البارد
الذين يرزحون حتت وط��أة املعاناة حتى هذه
اللحظة يف ظل �أو�ضاع اقت�صادية واجتماعية
��ص�ع�ب��ة ت �ك ��اد ت ��رق ��ى �إىل م �� �س �ت��وى ال �ك��ارث��ة
الإن�سانية احلقيقية ..ورغ��م قناعة اجلميع،
م��ن فل�سطينيني ولبنانيني ،ب���ض��رورة إ�ن�ه��اء
هذا امللف امل�أ�ساوي ملخيم نهر البارد ب�إعماره
وعودة نازحيه �إليه� ،إال �أن هذه امل�شكلة ما زالت
على حالها ،والتقدم يف م�س�ألة الإعمار ما زال
بطيئاً ..رغ��م توافر الأم��وال الكفيلة ب�إعمار
جزء كبري من املخيم ،لكن الكوارث ال�سيا�سية
واالج�ت�م��اع�ي��ة الإق�ل�ي�م�ي��ة وامل�ح�ل�ي��ة� ،أدت �إىل
تراجع وتق�صري كبري يف ت�سليط ال�ضوء على
معاناة أ�ه��ايل خميم ال�ب��ارد ال��ذي ي�ستقبلون
�آالف العائالت النازحة من �سورية يف بيوتهم
املتوا�ضعة.
�أمني �سر احتاد احلقوقيني الفل�سطينيني؛
��س�ه�ي��ل ال �ن��اط��ور ،ي �ق��ول « :مل ي �ك��ن ت��دم�ير
خميم نهر البارد خرباً عابراً لتتنا�ساه �أجهزة
الإع�ل��ام ب�ع��د وق ��ت ق���ص�ير ،إ�ن �ه��ا م � أ�� �س��اة من
طراز ما ح�صل يف  ،1948و�أدى لنكبة ال�شعب
الفل�سطيني ،خميم �أقرب بحجمه وعدد �سكانه
وق��وة اقت�صاده �إىل بلدة رئي�سية لبنانية ،مل
ي��دخ��ل الج �ئ��وه يف � �ص��راع م��ع ال��دول��ة ،لذلك
ط�ل�ب��ت م�ن�ه��م و��س�ه�ل��ت خ��روج�ه��م م��ن م��واق��ع
ال�صراع الع�سكري مع تعهد ب�إعادة �إعمار ما قد
يت�ضرر ب�سبب املعارك ،خ�ضعوا لقبول قيادتهم
بالتهجري اجل��دي��د ،درءاً خل�سائر يف ح��رب ال
�ش�أن لهم بها ،ولرغبة بعدم خ�سارة ت�ضحيات
يف م�سار ال يتوجه لتحرير فل�سطني و�إجن��از
حق العودة للديار».
وي�ضيف الناطور« :ال ينكر �أحد �أن هناك
حم ��اوالت ح�صلت يف امل��ا��ض��ي ال�ق��ري��ب ل��ر�أب
ال�صدوع ،التي جنمت عن تدمري البارد ،لكن
ت�ل��ك اجل �ه��ود مل ت�ستكمل ،ف��امل�ب��اين بحاجة
لإع ��ادة إ�ع�م��ار ك��ام��ل ،البنية التحتية بحاجة
لإعادة ت�أ�سي�س كاملة ،عائالت ت�شردت معظمها
ي�ع�ي����ش يف م� � ��آ ٍو م ��ؤق �ت��ة وب�ع���ض�ه��ا يف أ�م��اك��ن
م �ه �ج��ورة � �ش��اغ��رة ..ال �ع�لاق��ات االج�ت�م��اع�ي��ة
عك�ست �أ�ضراراً قد ال متحى ،فانقطعت �صالت
عائلية ،وخ�سر الكثريون حياتهم الطبيعية،

يوميات العي�ش يف علب حديد

ط�ل�اب ا� �ض �ط��روا مل �غ ��ادرة م �ق��اع��د ال��درا� �س��ة ،التحرير وال�ق��وى الفل�سطينية تقف عاجزة
والتوقف عن التح�صيل العلمي لت�أمني قوت عن م ّد يد امل�ساعدة املنا�سبة ،ال بل �إن �ضغطها
العائلة ،الأطفال فقدوا ريا�ضهم ومالعبهم ،ع �ل��ى الأون � � ��روا ب ��ات م���س�ت�ب��د ًال لل��أول��وي��ات،
واالقت�صاد ملجتمع البارد انهار ب�شكل مريع ،فالهم الأك�بر هو ت�أمني احتياجات الالجئني
مم ��ا ح �م��ل ال �ك �ث�يري��ن ع �ل��ى ال �ع �م��ل امل� ��أج ��ور الفل�سطينيني القادمني من �سورية  -وهيهات
بانتظار التعوي�ضات».
�أن ي�ستمر االندفاع لدعم مهجري البارد كما
وب��ال�ن���س�ب��ة ل�ل�م���س��اع��دات ي �ق��ول ال�ن��اط��ور :يف ال�سابق  -م��أ��س��اة تتلب�سها م��أ��س��اة أ�خ��رى،
«تنوّعت امل�ساعدات العربية والدولية ،لكنها وع�ج��ز ي�تراك��م ب�ح�ل�ق��ات ال ت�ن�ت�ه��ي ..وح�ل��ول
جاءت عموماً قا�صرة عن املطلوب ،اجتماعات ت�ت�ح��ول �إىل مت�ن�ي��ات ،مب��ا ي��دف��ع ال�ك�ث�ير من
وخ �ب ��راء ال �ت �ق ��وا ،ل �ب �ن��ان �ي�ين وف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين ال���ش�ب��اب للتفكري ب��احل�ل��ول ال �ف��ردي��ة ،وع��دم
و�أجانب ،اجلميع يقر باملبد�أ� ،سواء احلكومة الوقوف باالنتظار حتى تنفرج الأم��ور ،و�أول
اللبنانية �أو املجتمع العربي وال��دويل ،الذين هذه احللول الذاتية ذات الآثار اخلطرية على
تداعوا مل�ؤمترات كان �أهمها يف فيينا ،العا�صمة جمتمع وحقوق الالجئني الفل�سطينيني هو
ال�ن�م���س��اوي��ة ،و�أق � ��روا م�ب��ال��غ حم� ��دودة تكفي الهجرة �إىل اخل��ارج لي�س فقط لبحث م�ؤقت
ن�ظ��ري�اً ،لكن مل ت�صل جميعها عملياً ،ومبا عن حل ينفذ �آنياً ،بل مغادرة لواقع بات جحيماً
توافر جرى التعاقد مع �شركات للبناء وامل�سح بالبقاء خارجاً ،فتخلع �أ�ضالع العائالت مبزيد
ومت�ه�ي��د الأر�� ��ض و�إق��ام��ة ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ..من ال�شتات والتبعرث للفل�سطينيني.
معاجلة �ش�ؤون احلجر مت جزء هام منها ،وما
لذلك ،احلل بر�أي معظم املعنيني يكمن يف
الذي
زال على طريق اال�ستكمال ،رغم البطء
ت�ضافر جميع اجلهود اللبنانية والفل�سطينية
تعرتيها
بات �شديداً ،لكن �ش�ؤون الب�شر ما زالت
وال��دول �ي��ة م��ن أ�ج ��ل الإ�� �س ��راع ب � إ�ع ��ادة إ�ع �م��ار
�أزم � ��ات وم���ص��اع��ب ك �ب�ي�رة ،م�ع�ظ��م ال�ع��ائ�لات املخيم ،وتوفري الأم��وال الالزمة والتعوي�ض
�أم�ضت �سنوات النزوح يف علب �صفيح ،و�صفت على العائالت والتجار ،مبا ينهي هذا امللف يف
بامل�ؤقتة ،دعم مايل حمدود للتمكن التعليمي �إطار توفري مقومات �صيانة الهوية الوطنية
للجامعيني وغ�يره��م ،بع�ض جم��االت العمل لل�شعب الفل�سطيني ،وتعزيز موقفه املتم�سك
للن�ساء قليلة لكن �أف�ضل من غيابها ،ت�أهيل بحق العودة وفقاً للقرار  ،194كذلك م�ضاعفة
نف�سي بدرجة �شبه مقبولة ،ولكن ق�سماً كبرياً اجلهود من �أجل �إغالق ملف خميم نهر البارد
م��ا زال يعي�ش امل � أ�� �س��اة وك� أ�ن�ه��ا م�ستمرة دون ع�بر إ�ع �م��اره وع ��ودة ن��ازح�ي��ه وا�ستئناف دورة
حلول منذ بدء الأزم��ة مع ازدي��اد حدة الفقر احلياة الطبيعية يف املخيم.
واالختناق االقت�صادي».
ي � ؤ�ك��د واق� ��ع احل� ��ال �أن ف���ص��ائ��ل منظمة
�سامر ال�سيالوي
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مــلــــف الـعـــدد

الموسم السياحي
على كف عفريت
بكثري م��ن احل��زن والأ� �س��ى ننعى �إليكم
امل��و��س��م ال���س�ي��اح��ي ل�صيف  2013يف لبنان،
ه��ذا ما ميكن �أن ن�ست�شفه من خ�لال جملة
معطيات :اال�ضطرابات الأمنية املت�ستمرة
يف ط��راب�ل����س ،ال �ت �ج��اذب��ات ال���س�ي��ا��س�ي��ة ح��ول
االن�ت�خ��اب��ات وال�ت�م��دي��د ،اختيار اخلليجيني
لوجهات �سياحية �أخرى غري لبنان ،و�صدور
ق � ��رارات ج��دي��دة م��ن ع ��دة ع��وا� �ص��م عربية
ك��ال�ك��وي��ت و�أب� ��و ظ�ب��ي حت ��ذر ف�ي�ه��ا رع��اي��اه��ا
من التوجه �إىل لبنان ،وتطلب ممن زاروه
مغادرته ف��وراً ،ناهيك عن ان�ع��دام ال�سياحة
ال�بري��ة ب�سبب احل ��رب ال ��دائ ��رة يف ��س��وري��ة
التي كانت تعد ممر عبور لل�سياح العراقيني
والأدرنيني �إىل لبنان.
وال �شك �أن حالة ال�شد ال�سيا�سي بني
خم�ت�ل��ف القوى ب�ش�أن ت���ش�ك�ي�ل��ة وب��رن��ام��ج
احل �ك��وم��ة امل �ق �ب �ل��ة ب �ع��د ا� �س �ت �ق��ال��ة ح�ك��وم��ة
ال��رئ �ي ����س جن �ي��ب م �ي �ق��ات��ي ،وت �ن �ف �ي��ذ ع��دة
نقابات عمالية �إ�ضرابات متتالية� ،إىل جانب
االختالفات اجلوهرية ب�ش�أن �أ�سا�س ونظام
قانون االنتخابات املقرر �إجرا�ؤها يف حزيران
القادم� ،شكلت عوامل �ضاغطة و�سلبية على
املو�سم احلايل.
ورغم انطالق مو�سم ال�صيف باكراً بفعل
ارتفاع درجات احلرارة� ،إال �أن الأمور ال تبدو
مب�شرة ب��اخل�ير كما ك��ان��ت يف ال�سابق� ،أقله
ق�ب��ل ��ش�ه��ري��ن ،يف ظ��ل ا��س�ت�م��رار ال�ت��داع�ي��ات
ال�سيا�سية والأمنية.
ومم ��ا زاد م��ن ق�ت��ام��ة ال �� �ص��ورة ،مت�سك

ال��دول اخلليجية بقرارها لرعاياها بتجنب م�ضطرد يف حجم ال��دي��ن اخل��ارج��ي ،ال��ذي
ال�سفر �إىل لبنان بق�صد ال�سياحة �أو الإقامة و�صل حتى نهاية ع��ام � 2012إىل نحو 55.6
الطويلة بفعل التدهور الأمني ،وهو القرار مليار دوالر.
ال ��ذي ات�خ��ذت��ه ال �ع��ام امل��ا��ض��ي و��ش�ك��ل �ضربة
و�سجل العام  2012انخفا�ضاً ملمو�ساً يف
موجعة ملو�سم ال�سياحة ال��ذي ي�ق��وم بجزء ع��دد ال�سياح ال��واف��دي��ن بلغ نحو  18يف املئة
ك �ب�ي�ر ع �ل��ى م��واط �ن��ي ال� � ��دول اخل�ل�ي�ج�ي��ة ،بواقع مليون و� 365ألفاً و� 215سائحاً ،وهو
وكانت ال�سعودية والكويت وقطر والبحرين �أدن��ى م�ستوى ل��ه منذ ال�ع��ام  ،2008بح�سب
والإم � ��ارات ،ق��د ح��ذرت رع��اي��اه��ا م��ن ال�سفر �إح�صاءات ر�سمية.
�إىل ل�ب�ن��ان م��ع ب��داي��ة م��و��س��م ال �ع��ام املا�ضي
ووفق �أرقام وزارة ال�سياحة تراجعت �أعداد
ب�سبب �سوء الأو�ضاع الأمنية وتكرار عمليات الزائرين بن�سبة  40يف املئة بني كانون الثاين
اخلطف والتهديد به وقطع الطرق امل�ؤدية  2012ونف�س ال�شهر يف عام  ،2013وهي ال
�إىل امل�ط��ار� ،إىل جانب اال�شتباكات امل�سلحة ت��زال م�ستمرة يف ال�تراج��ع م��ع ارت�ف��اع حدة
املتقطعة بني م�ؤيدي ومناه�ضي النظام يف اال��ض�ط��راب��ات الأم�ن�ي��ة ،و�إىل ج��ان��ب تراجع
�سورية ،وها هي الكويت تعيد الت�شديد على ع ��دد ال��واف��دي��ن م��ن امل�غ�ترب�ين اللبنانيني
موقفها ال�سابق بعد نب�أ �سقوط �صاروخي الذين �آثروا االبتعاد عن الهواج�س الأمنية،
غراد على منطقة ال�شياح من منطقة عيتات �سجل ع��دد ال��واف��دي��ن م��ن ال ��دول العربية
يف اجلبل ،وكانت �سبقتها الإم��ارات �إىل ذلك تراجعاً بن�سبة  51يف املئة ،حيث بلغ 30166
على ال��رغ��م م��ن الليونة ال�ت��ي �أب��دت�ه��ا لدى زائ� ��راً يف ك��ان��ون ال �ث��اين  2013م�ق��ارن��ة مع
زي ��ارة وزي ��ر ال���س�ي��اح��ة يف ح�ك��وم��ة ت�صريف  43416زائ ��راً يف ال�شهر نف�سه م��ن العام
الأع � �م� ��ال ف � ��ادي ع �ب��ود ل �ه��ا ،وه� ��و م ��ا �أث� ��ار املا�ضي.
ا�ستغراب الوزير وده�شته� ،إذ �إن ما �سمعه من
�أم��ا بالن�سبة حلركة الإ�شغال الفندقي،
مواقف امل�س�ؤولني الإماراتيني حمل تناق�ضاً فقد ك�شفت م�صادر يف وزارة ال�سياحة «�أن
مع القرار الأخري.
القطاع ا�ستعاد جموده ،و�أن ن�سبة الإ�شغال ال
توازي مو�سم ال�صيف املعتاد».
ع�صب االقت�صاد
وي �� �ش �ب��ه �أرب� � ��اب ال �� �س �ي��اح��ة م ��ا ي�ح�ت��اج��ه
املو�سم للنجاح بـ«املعجزة ال�سيا�سية» للتوافق
ويعد قطاع ال�سياحة يف لبنان �أح��د �أهم ع�ل��ى ن�ق��اط م���ش�ترك��ة ،ب�غ�ي��ة �إخ� ��راج ال�ب�لاد
م�ك��ون��ات ع�صب االق�ت���ص��اد يف ال��دول��ة ،التي من حالة ال�ت��أزم احلالية ،و�إال ف��إن �إي��رادات
ت�ع��اين م��ن �شح كبري و�أزم ��ة مالية وارت�ف��اع ون���س��ب و�أرق � ��ام ال�ع��ام�ين امل��ا��ض�ي�ين �ستكون

م�ك��ررة وح��ا��ض��رة عند نهاية امل��و��س��م� ،إن مل
ت��رت�ف��ع ه��ذه الأرق� ��ام وت �ن��ذر ب �ك��وارث كبرية
جلهة �إغالق املزيد من امل�ؤ�س�سات ال�سياحية
واخلدماتية واملقاهي واملطاعم.
يف ه� ��ذا ال �� �س �ي��اق ،ي� ��رى رئ �ي ����س احت ��اد
النقابات ال�سياحية يف لبنان؛ بيار الأ�شقر� ،أن
واقع ال�سياحة اليوم يف البالد ي�شبه �إىل حد
بعيد واق��ع البور�صة التي تت�أثر ب��أي حدث
�سيا�سي �أو �أمني ب�صورة كبرية ومبا�شرة.
و�أ�شار �إىل �أن لبنان خ�سر بفعل الأزمة
ال�سورية وتداعياتها وب�صورة جلية �أكرث

من � 350أل��ف �سائح كانوا ي�أتونه ب��راً عرب
الأرا� �ض ��ي ال���س��وري��ة م��ن الأردن وال �ع��راق
ودول اخلليج.
وع��ن توقعاته من مراجعة دول اخلليج
ملوقفها ،قال« :املوقف مبني على دعامتني:
�أمنية و�سيا�سية ..ف�إذا ا�ستقر الو�ضع الأمني
واتفق ال�سيا�سيون وا�ستقر الو�ضع ال�سيا�سي
ف�سرنى حت��و ًال �سريعاً يف امل��وق��ف الر�سمي
ل�ت�ل��ك ال ��دول وغ�يره��ا وب��ال �ت��ايل �سينعك�س
�إيجاباً على الواقع ال�سياحي».
و�أع � � � ��رب ع� ��ن �أم � �ل� ��ه يف �أن ي �� �س �ت��درك

مـــوقــف إمـــاراتــــي
دعت الإمارات جمدداً ،مواطنيها �إىل عدم ال�سفر �إىل لبنان نظراً �إىل «الأحداث
يف املنطقة» و«الو�ضع احل��ايل» يف ه��ذا البلد ،بح�سب ما �أف��ادت ال�صحف املحلية
الإماراتية ،والتي ذك��رت �أن وزارة اخلارجية طلبت من جميع املواطنني حاملي
�سائر �أن��واع اجل��وازات الديبلوما�سية واخلا�صة والعادية« ،ع��دم ال�سفر يف الوقت
احلا�ضر �إىل اجلمهورية اللبنانية ،نظراً للأحداث التي متر بها املنطقة ،خ�صو�صاً
الو�ضع يف لبنان حالياً� ،إال يف احلاالت الق�صوى».
وطلبت اخلارجية من حاملي جوازات ال�سفر الديبلوما�سية واخلا�صة احل�صول
على موافقة م�سبقة م��ن وزارة اخلارجية «لل�سفر يف �أ�ضيق احل��دود وللحاالت
ال�ضرورية فقط» .كما يتعني على حاملي اجلوازات العادية ،التعهد خطياً يف املطار
بتحمل «امل�س�ؤولية كاملة» جراء �سفرهم �إىل لبنان.
 ..الـكــويـت أيـضـــًا
طالبت وزارة اخلارجية الكويتية من املواطنني املوجودين يف لبنان ،مبغادرتها
بال�سرعة املمكنة ،و�أه��اب��ت باملواطنني توخي احليطة واحل��ذر ،وع��دم ال�سفر �إىل
لبنان ،وذلك يف �ضوء الأو�ضاع غري امل�ستقرة يف اجلمهورية اللبنانية والتداعيات
املحتملة لهذه الأو�ضاع.
و�صرح م�صدر م�س�ؤول يف وزارة اخلارجية الكويتية ،ب�أن الكويت وهي تتابع بقلق
تطورات تلك الأو�ضاع لتعرب عن متنياتها �أن ي�سود الأمن واال�ستقرار يف هذا البلد،
و�أن يجتاز هذه املرحلة احلرجة ،و�أكد على �أهمية �أن يتوا�صل املواطنون املوجودون
على الأرا�ضي اللبنانية مع �سفارة دولة الكويت لدى اجلمهورية اللبنانية.
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لبنان ..وجنوب إفريقيا
عن اخللط بني الأو�ضاع ال�سيا�سية والأمنية امل�ضطربة
ب��الأو��ض��اع ال�سياحية ،يقول وزي��ر ال�سياحة؛ ف��ادي عبود:
«لبنان مثله مثل �أي بلد يف العامل ،فيه م�شاكل عادية ال
متنع �أي �شخ�ص من الزيارة ،فالربازيل وجنوب �إفريقيا
وغريهما ،اجلرمية واخلطف فيها �أعلى بكثري من لبنان،
لكن الإع�لام هو من ي�ضخم امل�سائل ،والآن البلد يف �إطار
ت�شكيل حكومة جديدة ،و�أنا �أود �أن �أُنبه �إىل �أهمية التفريق
ب�ين ال�سيا�سة وال���س�ي��اح��ة ،احل�م��د هلل ال��و��ض��ع الآن �أك�ثر
�أمناً من ال�سابق واملناطق ال�سياحية اللبنانية جاهزة بكل
الإمكانيات ،وهنا ال �أن�سى ما قاله ال�سفري ال�سعودي الأ�ستاذ
علي ع�سريي� ،إن��ه ب�شرنا ب�صيف خمتلف عن ال�سابق من
حيث ال�سائح ال�سعودي وح���ض��وره» ،فهل ي�صدق ال�سفري
ال�سعودي مبا وعد به؟

ال�سيا�سيون ��س��ري�ع�اً م��ا و��ص�ل��ت �إل �ي��ه حالة
ال�سياحة يف ال�ب�لاد ،م�شرياً �إىل �أن�ه��م ع��ادة
ما يتفقون «عند اقرتابهم جميعاً من �شفري
الهاوية».
وكان قطاع ال�سياحة يف لبنان �سجل قبل
بدء الأزمة يف �سورية عائدات قيا�سية بلغت يف
العام � 2010أكرث من ثمانية مليارات دوالر،
بح�سب �أرقام منظمة ال�سياحة العاملية ،لكن
�أعقب ذلك هبوط حاد يف م�ؤ�شرات ال�سياحة
تركت �آثاراً قامتة على لبنان ككل.
وب �ح �� �س��ب امل �ن �ظ �م��ة ذات �ه ��ا ��س�ج��ل ق�ط��اع

تردد في انطالق المهرجانات
الكثري من الوكاالت واجلمعيات
اع � � �ت � � ��ادت ك � ��ل �� �ص� �ي ��ف �أن ت ��رع ��ى
مهرجانات يف بع�ض البلدات والقرى
اللبنانية ،م�ث��ل ب��رم��ان��ا وب�ي��ت م��ري
وذوق مكايل والبرتون ،لكن �إداراتها
ت�ؤكد �أن الكل مرتدد يف هذا املو�سم،
والقيمني على هذه املهرجانات التي
ي�شارك فيها كبار النجوم يف ترقب
بانتظار معرفة م�صري االنتخابات
النيابية وم��ا �ست�ؤول �إل�ي��ه الأو��ض��اع
الأمنية ،وبح�سب �أحد امل�س�ؤولني يف
�شركة ك�ب�يرة ،ف ��إن «ال�ب�ل��د م�شلول،
وه � ��ذا ال �ق �ط��اع ��س�ل���س�ل��ة م�ت��وا��ص�ل��ة
وجمعيها يف و�ضعية ا�سرتخاء ،كما
�أن ال�ف�ن��ان�ين ال��ذي��ن اع �ت��ادوا �إح�ي��اء
احل �ف�ل�ات وامل �ه��رج��ان��ات يف ل�ب�ن��ان،
م�صابون ب�صدمة ،خ�صو�صاً �أن عدداً
من ال��دول العربية منع الرعايا من
ال�ت��وج��ه �إىل ل�ب�ن��ان ،وه��و م��ا يعطي
�صورة �سيئة عن لبنان ،لي�س عربياً،
بل عاملياً ،ويف نظر الغرب �أي�ضاً».

الفنادق يف لبنان العام املا�ضي ن�سبة هبوط
بلغت  60يف املئة� ،أي برتاجع بن�سبة  9.54يف
املئة عن العام  ،2011يف حني هبطت ن�سبة
الإ�شغال بواقع  2.5يف املئة مما يجعلها �أكرب
ن�سبة هبوط بني � 14سوقاً عربية يف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
وي� ��� �ص� �ن ��ف ل � �ب � �ن ��ان ب �ح �� �س ��ب امل �ج �ل ����س
ال�ع��امل��ي لل�سياحة يف امل��رك��ز  25ع��امل�ي�اً يف ما
يت�صل بامل�ساهمة الإجمالية لقطاع ال�سياحة
وال�سفر يف ال�ن��اجت املحلي الإج�م��ايل� ،أم��ا يف
م��ا يتعلق ب�سوق العمل فبلغ �إج �م��ايل عدد

الوظائف املرتبطة بالقطاع � 322ألف وظيفة �أن الإم� ��ارات ك��ان��ت �سبق �أن وج�ه��ت ر�سائل
يف ال �ع��ام � ،2012أي م��ا ي�شكل ن�سبة  24يف �إيجابية باحتمال تغيري موقفها.
ف�ب�ع��د �أ� �س �ب��وع ع�ل��ى م���ش��ارك�ت��ه يف امللتقى
املئة من �إجمايل �سوق العمل يف البالد ،ويف
حال تراجعت عائدات ال�سياحة و�أقفل املزيد العربي لل�سياحة وال�سفر ال��ذي �أقيم يف دبي،
من امل�ؤ�س�سات اخلدماتية وال�سياحية فهذا حيث نقل عن نائب حاكم �إم��ارة دب��ي؛ ال�شيخ
مكتوم ب��ن حممد ب��ن را��ش��د امل�ك�ت��وم« ،حر�صه
�سيعني خ�سارة الكثريين لوظائفهم.
م��ن امل��ؤ��س��ف �أن��ه وللمرة ال��راب�ع��ة يف عام ع�ل��ى ت�ط��وي��ر �أف���ض��ل ال�ع�لاق��ات ب�ين البلدين
واحد ،وجهت الإمارات العربية املتحدة نداء ال�شقيقني ،وعلى توثيق عرى الرتابط الأخوي
�إىل مواطنيها لعدم ال�سفر �إىل لبنان ،على ب�ين اللبنانيني والإم��ارات �ي�ي�ن» ،ت�ف��اج� أ� وزي��ر
خلفية تفاقم العنف يف �سورية واملخاوف من ال�سياحة يف حكومة ت�صريف الأع�م��ال؛ فادي
ت��داع�ي��ات ذل��ك على الو�ضع يف لبنان ،علماً ع�ب��ود ،ب��ال�ق��رار الإم��ارات��ي القا�ضي با�ستمرار
احلظر على �سفر الإماراتيني �إىل لبنان.
وق��ال« :مت�ي��زت ال�ل�ق��اءات م��ع امل�س�ؤولني
يف الإم � ��ارات ب��الإي�ج��اب�ي��ة ،خ�صو�صاً اللقاء
مع ويل العهد ،حيث تو�صلنا �إىل قناعة ب�أن
الأم��ن يف لبنان م�ستتب ،لذلك طلبنا منهم
�إعادة النظر بقرار احلظر».
واعترب عبود �أن كل املقوالت التي انت�شرت
يف لبنان �أن��ه م��ع ا�ستقالة حكومة الرئي�س
جنيب ميقاتي ،عاد ال�سياح العرب و�أ�صبحت
الفنادق ممتلئة بن�سبة �إ�شغال و�صلت �إىل 82
يف املئة ،تثبت اليوم �أن هذا الواقع يعود �إىل
خلفيات �سيا�سية� ،إذ ال �شيء تغري مع ا�ستقالة
احلكومة ،ور�أى �أن الر�سالة من هذا احلظر
�أن اخلليج ال ي��زال يعترب �أن م��واق��ف لبنان
ال�سيا�سية غري مر�ضى عنها ،وهذا ما ي�ؤكد
�أن ه��ذه ال�ت��داب�ير �سيا�سية ،وع��ن توقعاته
لل�صيف املقبل ،ق��ال�« :إن العمل على تعدد
م�صادر ال�سياح يف لبنان هو عمل �أ�سا�س ،لكن
�أحداً مل يرغب يف الدخول يف هذه املغامرة،
حتى �أن البع�ض الآخ��ر اع�ت�بر �أن ال حاجة
ل�ه��ذا ال�ت��دب�ير لأن ال ب��د م��ن ع ��ودة ال�سياح
ال �ع ��رب واخل�ل�ي�ج�ي�ين �إىل ل �ب �ن��ان حللحلة
الأمور»� ،أ�ضاف�« :إن خلق �أ�سواق جديدة من
ال�سياح ي�ستغرق �سنوات عدة ،لذا نحن ن�سعى
�إىل تربية �أ�سواق جديدة».
و�� �ش ��دد ع �ل��ى �أن � ��ه يف ح� ��ال ع �م �ل �ن��ا ع�ل��ى
تعدد م�صادر ال�سياح ،فهذا ال يعني مطلقاً

اال�ستغناء عن ال�سائح اخلليجي �أو العربي،
فال�سائح اخلليجي ال يزال ال�سائح الرئي�سي
يف لبنان ،بل ونعترب �أن لبنان بلده الثاين»،
وك�شف عبود عن زي��ارة قريبة يعتزم القيام
بها �إىل رئي�س الهيئة العامة لل�سياحة والآثار
يف ال���س�ع��ودي��ة؛ الأم�ي�ر ��س�ل�ط��ان ب��ن �سلمان
ب��ن عبد العزيز ،للبحث والتح�ضري ملو�سم
�صيفي �سياحي ي�ؤمن لل�سائح ال�سعودي كل
ما يحتاجه يف لبنان.
والالفت� ،أن قرار احلظر الإماراتي �إىل
لبنان �أتى بعد ت�صريحات ال�سفري ال�سعودي
يف لبنان علي عوا�ض ع�سريي ،والتي كانت
�أك �ث�ر م��ن �إي �ج��اب �ي��ة ،وان �ط�ل�اق �اً م��ن ذل��ك،
نت�ساءل هل هناك �أك�ثر من موقف خليجي
م�ضمر يف ما خ�ص مقاطعة لبنان؟
م��ن جهة �أخ ��رى ،ك�شف نقيب �أ�صحاب
م�ك��ات��ب ال�سياحة وال���س�ف��ر؛ ج��ان ع �ب��ود� ،أن
ح� �ج ��وزات ال���س�ف��ر �إىل ل �ب �ن��ان ت��راج �ع��ت يف
الأيام الأخرية املا�ضية ب�سبب ارتفاع من�سوب
التوتر ال�سيا�سي ،مبا يعني �أن م�صري مو�سم
ال�صيف ما يزال �ضبابياً وغري وا�ضح املعامل،
يف انتظار انق�شاع ال�صورة ال�سيا�سية.
وق��ال« :كنا نتوقع املزيد من االرتفاع يف
ن�سبة احل �ج��وزات� ،إمن��ا الأو� �ض��اع ال�سيا�سية
الراهنة جمدت ن�سبة الإقبال على احلجز �إىل
لبنان ،لكننا ما نزال متفائلني ،لأننا نعتقد
�أن ال�سيناريوهات يف مو�ضوع االنتخابات هي
م��وج��ة �ستنتهي ق��ري�ب�اً ،وال ب��د م��ن االت�ف��اق
على �صيغة توافقية معينة».
ول�ف��ت �إىل �أن «ال�ق�ط��اع ال�سياحي ت� أ�ث��ر
ب�ن���س�ب��ة م�ع�ي�ن��ة ن�ت�ي�ج��ة ال��و� �ض��ع ال���س�ي��ا��س��ي،
وقطاع الفنادق وت�أجري ال�سيارات هو الأكرث
ت�أثراً برتاجع الو�ضع ال�سياحي� ،أما وكاالت
ال�سفر فهي الأقل ت�أثراً ،لأن �أعمالها ت�شمل
م�ن�ت�ج��ات ع��دة م�ث��ل ح�ج��ز ال �ف �ن��ادق ،تقدمي
العرو�ضات و�إجراء احلجوزات».

�إعداد :هناء عليان
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عربي

اجتماع «األصدقاء» في األردن :شرم شيخ جديد
مل يكن اج�ت�م��اع أ�ح��د ع�شر وزي ��راً للخارجية ،ل��دولٍ
�أعلنت عداءها ل�سورية منذ اليوم الأول لرف�ضها اخل�ضوع
للإمالءات الأمريكية يف ني�سان  2003مفاجئاً يف قراراته
املعلنة واملبطنة ،ال �سيما تلك املتعلقة بالتهديد والوعيد
وعظائم الأمور �إذا مل تنفذ الرغبات الأمريكية ،وال�شهوات
ال�ترك �ي��ة  -اخل�ل�ي�ج�ي��ة ب � ��أن ي �ك��ون حل�ك��ام�ه��ا م�ك��ان��ة بني
اجل��واري الأوروب �ي��ة ،بعد احلظوة «الإ�سرائيلية» املبتغاة
مهما بلغ من�سوب �سفك الدم ال�سوري.
وبغ�ض النظر عن املواقف املتناق�ضة التي حملها البيان
اخلتامي �إىل حد يعتقد القارئ �أن �أحد ع�شر �شخ�صاً مرَّر
كل منهم مبتغاه و�أح �ق��اده ،وبغ�ض النظر عن امل�ضامني
التناحرية ب�سبب قلة الإدراك ال�سيا�سي للطفيليات من
ج�ه��ة ،وللحبكة اخلبيثة ال�ت��ي ط��رزه��ا �أ��ص�ح��اب ال�سطوة
والقوة من جهة �أخرى ،فمن حيث ال�شكل واحل�ضور ثمة
م�ؤ�شرات مهمة� ،إذ �إن االجتماع وهو ال�ساد�س من نوعه،
مل يح�ضره �سوى  11دولة� ،أي �أقل بـ 97دولة من ح�ضور
االج�ت�م��اع الأول يف ت��ون����س اجل��ري�ح��ة وامل �ت ��أمل��ة ق�ب��ل �سنة

وثالثة �أ�شهر ،والذي جنم عن حت�شيد عاملي ركنه الأ�سا�سي
الت�ضليل الأمريكي  -الرتكي « -الإ�سرائيلي»  -الفرن�سي،
والأح� �ق ��اد ال���س�ع��ودي��ة  -ال�ق�ط��ري��ة ال�ن��اج�م��ة ع��ن ال� ُع�ق��د
الدونية� ،أي بعملية ح�سابية ب�سيطة خ�سر �أ�صحاب امل�شروع
التدمريي الغالبية العظمى من الدول «املغ�شو�شة» ،والتي
كانت �ضحية الكذب واملداهنة وحقائب الإغ��راء ال�شريرة،
واكت�شاف بع�ض ال��دول املغلوب على �أمرها �أن وجودها يف
مثل تلك االجتماعات ما هو �إال من باب التعداد �أو اخل�ضوع
الأعمى لتحالف �شاذ عن احلق والعدالة والدميقراطية،
كما ال ي�ج��وز ن�سيان ت�ب��دد م��ا ي�سمى «املجل�س الوطني»،
ال��ذي اختري �آن��ذاك يف تون�س ممث ًال لل�شعب ال�سوري من
قبل �أمريكا وتركيا ،وبب�صمة خليجية.
ومن حيث ال�شكل �أي�ضاً ،ف�إن ملحة �سريعة على الدول
العربية امللزمة بر�ضاها �أو رغماً عنها ،يت�ضح �أنها الدول
نف�سها ال�ت��ي كونتها الإدارة الأم�يرك �ي��ة يف ��ش��رم ال�شيخ
امل���ص��ري ع��ام  ،1996ب�ع��د ت�ن��ام��ي روح امل�ق��اوم��ة يف ال��دول
العربية والإ��س�لام�ي��ة ،ومنحتها ت�سمية «دول االع�ت��دال

�صورة جماعية
لوزراء خارجية
الدول امل�شاركة
يف م�ؤمتر �أ�صدقاء
�سورية الذي عُقد
يف الأردن

ال�ع��رب��ي»� ،أي بت�سمية �أو��ض��ح؛ ال��دول التي تنفذ امل�شروع
الأم�يرك��ي يف مواجهة ق��وى املقاومة والراف�ضة ل�ل�إذالل
واالحتالل.
وث �م��ة ب��ال�ط�ب��ع م��ن ي �� �س ��أل� :أمل حت���ص��ل ت�غ�ي�يرات يف
النظرة �إىل الأم��ور بعد «التخريف» العربي؟ ليجيب من
تلقائه� :إن ه ��ؤالء ه��م �أنف�سهم ،وم��ا ي��زال��ون ،دم��ى ،و�إن
تغيت وجوه البع�ض �أو تغري م�سمى لواحد ال �أكرث.
رّ
ل��ذل��ك مي�ك��ن ف�ه��م ال��وظ�ي�ف��ة ال�ت��ي ي�ق��وم ب�ه��ا ال�ن�ظ��ام
الأردين الذي مت اختيار الأر�ض التي يحكمها لتكون مكاناً
لالجتماع الأخري لأعداء �سورية� ،سيما �أن وا�شنطن �ألزمت
قادة «الإخ��وان» بالهدوء قبيل االجتماع ،مب��وازاة ا�ستهتار
النظام مب�شاعر غالبية ال�شعب الأردين امل��ؤي��د ل�سورية
�ضد م��ا ت�شهده م��ن �إره ��اب ،وه�ن��اك م��ن ي� ؤ�ك��د �أن الإدارة
الأمريكية هي التي �ألزمت النظام بطلب متو�ضع بطاريات
��ص��واري��خ «ب��ات��ري��وت» يف الأردن ب��زع��م ت�ع��زي��ز ال��دف��اع��ات
اجلوية ،من دون �أن يعلن من �ستواجه هذه ال�صواريخ التي
�سيديرها الأمريكيون حتماً ،وبالطبع لن تكون يف مواجهة
الطائرات «الإ�سرائيلية».
خال�صة القول� ،إن اجتماع الأردن الذي كرر التهديد
املمجوّج بت�سليح املعار�ضة ب�أ�سلحة فتاكة ،مل يقدم فكرة
للحل ال�سيا�سي ال��ذي حت��دث ع�ن��ه� ،إمن��ا ن�ثر م��زي��داً من
النفط ال�سائل وامل�سيل على ال�ن��ار ال���س��وري��ة ،م��ن خالل
اخل�لا��ص��ة ال�ت��ي جهد اجل�ه��اب��ذة يف التو�صل �إل�ي�ه��ا ،وهي
حكومة انتقالية ب�صالحيات كاملة ،من �ضمنها الرئا�سية،
وال�سيطرة على الأجهزة الأمنية والع�سكرية كلها ،لي�صلوا
�إىل حتديد تبني د�ستور جديد كختام لعمليتهم االنتقالية
امل��وه��وم��ة ،م��ن دون �أن ي�س�ألوا ال�شعب ال�سوري ع��ن ر�أي��ه
وطموحاته.
جملة ت�صدّرت بياناً للقوى الوطنية يف الأردن ،اختزلت
ما اعتربته طفح الكيل« :ال �أه ًال وال �سهالً ..ال بال�ضيوف
وال بامل�ضيفني».

يون�س عودة

التطورات االجتماعية تفرض اإلصالح طريقًا للسعودية
الريا�ض  -الثبات
تتقاذف ال�سعودية منذ اندالع ثورات «الربيع العربي»
�أمواج «القالقل» ال�سيا�سية واالجتماعية الداخلية ،يف
وقت يبحث �أع�ضاء �أ�سـرة �آل �سعود عن أ�ق��وم ال�سبل
المت�صا�ص الغ�ضب املتزايد بني النخب ،و إ�ق��رار بع�ض
الإ�صالحات التي ال تهدّد قاعدة احلكم.
فللمرة الأوىل حتدث م�ؤخر ًا امللياردير ال�سعودي الأمري
الوليد ب��ن ط�لال ع��ن كافة الق�ضايا ال�سيا�سية التي
تخ�ص اململكة العربية ال�سعودية ،ليطرح نف�سه داعية
ّ
ل���ص�لاح��ات ال�ت��ي ت�ن��ادي بها ق�ط��اع��ات وا��س�ع��ة من
ل� إ
النخبة ،م�ستفيد ًا من �شبكة القنوات التليفزيونية التي
ميلكها.
ورغم �أن كثري ًا من ال�شخ�صيات النافذة يف الدولة ،مبن
فيهم بع�ض ا ألم��راء ،ي� ؤ�ي��دون �إدخ��ال �إ�صالحات على
النظام ال�سيا�سي واالجتماعي� ،إال �أن هناك خوف ًا من
�أن يقود التنازل للقوى املطالبة بالتغيري �إىل منزلق قد
يكون بال حدود ،ويع�صف ب�أركان الدولة� ،أو بحكم عائلة
�آل �سعود على الأقل.
يعود الظهور الأول للحركات وال�شخ�صيات املنادية
بالإ�صالح �إىل ثمانينات القرن املا�ضي؛ عندما ارتفعت
أ���ص��وات تطالب ب��إق��رار �إ�صالحات جوهرية حت� ّد من

احلكم املطلـق ،وتوجُّ ه البالد نحو ملكية د�ستورية ،لكن
رم��وزه��ا ط��وردوا و�سُ جنوا� ،أو حيل بينهم وب�ين إ�ب�لاغ
�صوتهم.
مل تبق هذه احلركة حم�صورة يف دائ��رة النخب الداعية
للإ�صالح� ،إمنا كانت لها امتداداتها داخل الأ�سـرة احلاكمة
نف�سها�� ،س��واء ب�ين أ�م �ـ��راء اجل�ي��ل ال �ث��اين ،أ�م �ث��ال الوليد
ب��ن ط�لال و�أب�ن��اء امللك ال��راح��ل في�صل ب��ن عبد العزيز،
وغالبيتهم من الأدب��اء واملثقـفني� ،أو حتى بني �أبناء امللك
امل�ؤ�س�س عبد العزيز �آل �سعود �أنف�سهم.
لكن ميكن القول �إن التطورات التي ح�صلت يف �أعقاب
«الربيع العربي» �أتت خمتلفة� ،إذ �إن ال�شارع هو الذي حترّك،
ولي�ست النخب املثقفة فقط ،واجتهت املطالب وال�شعارات
�إىل ر�أ���س احلكم ،ومل تقت�صر على مطالب �إ�صالحية يف
�إطار النظام القائم.
واجهت ال�سلطات ال�سعودية املخاطر الداخلية واخلارجية
بو�سيلتي� ،إذ �أنفقت �أكرث من  130مليار دوالر منذ اندالع
نْ
ثورات «الربيع العربي» ،ملحاولة ا�ستمالة الفئات الغا�ضبة،
خ�صو�ص ًا ال�شباب املتمرد� .أما على ال�صعيد اخلارجي ،فقد
عززت الريا�ض العالقات مع وا�شنطن ،علما �أن ال�سعودية
هي �أقدم حليف للواليات املتحدة يف العامل العربي� ،إذ يعود
التحالف بني الرئي�س روزفلت وامللك عبد العزيز �آل �سعود
�إىل �سنة .1945

هذه احللول مل تكن كافية الحتواء موجات االحتجاج� ،إذ
اندلعت مظاهرات هزت املنطقة ال�شرقية الغنية بالنفط،
ا�ستمرت �سنة تقريباً ،وهناك خ�شية قوية من انت�شارها
�أي�ض ًا يف املناطق الغربية ،و�صو ًال �إىل حمافظة ع�سري؛
الفقرية والقريبة من اليمن ،وحتى �إىل احلجاز ومدنه

رغم تأييد العديد من األمراء
لإلصالحات ..إال أن هناك
خوفًا من منزلق يعصف بأركان
الدولة وحكم آل سعود

الرئي�سية؛ جدة ومكة واملدينة والطائف ،ويف حال اندالع
احتجاجات جديدة ،وعلى نطاق �أو��س��ع ،تعوّل احلكومة
بالدرجة الأوىل على قوات «احلر�س الوطني» ،التي �أم�ضى
امللك احلايل عمره يف تكوينها وتدريبها وت�سليحها ،لكي
تكون مبنزلة القوة االنك�شارية املدافعة عن النظام.
لكن ما يعزز هذه املخاوف� ،أن غياب امللك احلايل وويل
ال�ع�ه��د ،وك�لاه�م��ا ي�ع��اين م��ن �أم��را���ض ك�ث�يرة ،ق��د يجعل
اخلالفة ال تتم بال�سال�سة التي ات�سمت بها منذ وفاة امللك
امل�ؤ�س�س عبد العزيز �سنة � ،1953إذ �ستخرج للمرة الأوىل
من دائرة �أبنائه ،لتدخل �إىل دائرة الأحفاد ،مع ما ي�ستتبع
ذلك من �صراع حمتمل بني �أجنحة الأ�سرة ،قد يقود ح�سب
البع�ض �إىل «�أزمة خالفة».
وما ي�ضاعف من املخاوف ،احتمال ت�شجيع �إيران ل�سكان
املنطقة ال�شرقية على التمرد ،وحتى املطالبة باالنف�صال
يف حال اندلعت «�أزمة خالفة» من هذا النوع ،ت�شل الدولة،
وجتعل النظام �أكرث ه�شا�شة و�ضعفاً ،ويف جميع االحتماالت
�سيكون طريق الإ�صالحات ممر ًا �إجباري ًا لل�سعودية ،ومن
ورائ�ه��ا لكافة البلدان اخلليجية ،ك��ي ت�ستطيع مواجهة
التحديات التي حملتها التطورات االجتماعية والتغيريات
التكنولوجية ال�سريعة وانت�شار الإعالم اجلديد ،الذي بات
و�سيلة تعبري واحتجاج متاحة للجميع ،عجزت ال�سلطات يف
كل مكان عن �إيقافها �أو غلقها.
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أثيوبيا أعلنت تحويل مجرى النيل بعد ساعات من زيارة مرسي

هل ستدافع السلطة «اإلخوانية»
عن السيادة الوطنية والقومية لمصر؟

وزيرة التعدين الأثيوبية م�ستقبلة الرئي�س امل�صري د .حممد مر�سى يف مطار �أدي�س �أبابا

م�ن��ذ �آالف ال���س�ن�ين ك��ان ارت �ب��اط م�صر
بنهر ال�ن�ي��ل ،ح�ت��ى ق�ب��ل �أن ُي�ع��رف م��ن �أي��ن
ينبع ه��ذا النهر العظيم ،ب�شكل ُع��رف��ت به
ب�أن «م�صر هي هبة النيل» ،وقد فهم حممد
ع�ل��ي ه ��ذه ال���ص�ف��ة ب�شكل ع�م�ي��ق ،ف �ك��ان �أن
اعترب من �أوىل املهام لبناء م�صر احلديثة،
حت��دي��د م��داه��ا الأم �ن��ي ال�ق��وم��ي ،ال��ذي ر�آه
بداية يف جمرى نهر النيل ،وب�صرف النظر
ع��ن املعطيات التاريخية لهذا ال��واق��ع ،ف��إن
أ�ح��داً يف التاريخ امل�صري احلديث مل يتجر�أ
على التفريط ب�أن�ش من مياه النيل ،حتى
�أن الرئي�س امل�صري الأ�سبق �أن��ور ال�سادات
ال��ذي جت� �رّ�أ ي��وم�اً ع�ل��ى ال��وع��د مب��د الكيان
ال�صهيوين مب�ساعدة مائية من نهر النيل،
�سرعان ما تراجع عن هذا الوعد اخلطري.
ويف ع�ه��د ج�م��اع��ة «الإخ� � ��وان» ،ي�ب��دو �أن
م��ا ع�ج��ز ع�ن��ه الآخ� ��رون �سيتم تنفيذه من
دون ات�خ��اذ �أي ق ��رار ،خ�صو�صاً �أن��ه يف ظل
وجودهم و�سيطرتهم يف ال�سودان ّمت تق�سيم
ال �� �س��ودان ،ح�ي��ث ي��رت��ع ال�ك�ي��ان ال�صهيوين
يف دول ��ة اجل �ن��وب ،ومي��د خم��ال�ب��ه �إىل دول
جم��رى النهر ،ب��دءاً من منابعه ،يف رافديه
الرئي�سني :النيل الأبي�ض والنيل الأزرق،
ح �ي��ث ي �ن �ب��ع ال �ن �ي��ل الأب �ي ����ض م ��ن منطقة
البحريات العظمى يف و�سط �أفريقيا ،فيبد�أ
من جنوب رواندا ويجري من �شمال تنزانيا
�إىل بحرية فيكتوريا ،ف�إىل �أوغندا ثم جنوب
ال���س��ودان ،يف ح�ين �أن النيل الأزرق ي�ب��د�أ يف

بحرية تانا يف �أثيوبيا ،ثم يجري �إىل ال�سودان
م��ن اجل �ن��وب ال �� �ش��رق��ي ل�ي�ج�ت�م��ع ال �ن �ه��ران
بالقرب من اخل��رط��وم ،ليتدفق بعدها �إىل
م�صر ،ب�شكل يبلغ �إجمايل طول النهر 6650
كلم ،ويغطي م�ساحة  3.4مليون كلم مربع،
ومير مب�ساره بع�شر دول �إفريقية.
يف  28حزيران ،قامت �أثيوبيا بتحويل
جم��رى ن�ه��ر ال�ن�ي��ل لإق��ام��ة م��ا ي�سمى «�سد
النه�ضة» ،ال��ذي ي��أت��ي بعد زي ��ارة للرئي�س
امل���ص��ري حم�م��د م��ر��س��ي �إىل �أث�ي��وب�ي��ا حيث
ق��ال �إث��ر ع��ودت��ه �إىل م�صر� ،إن��ه ح�صل على
تطمينات �أثيوبية بعدم التالعب يف النيل.
�أم� � � ��ام ه � ��ذا ال � ��واق � ��ع ،ح � � ��اول ال �� �س �ف�ير

تجاهل رسمي تام
للعدوان األثيوبـي
على حق تاريخي
وإلهي لمصر

سجون البحرين ..بين اإلجبار على اإلدمان والتعذيب
ب��ات��ت �سجون البحرين رم ��ز ًا للتعذيب الوح�شي،
ُجب مَن فيه على �إدمان املواد
و�أ�شبه مب�سلخ ب�شري ي رَ
املخدرة� ،إ�ضافة �إىل الإهانة والإذالل ،ومبا �أن وزارتي
الداخلية والإع�لام البحريني نّْتي تتكتّمان �إعالمي ًا
تق�صدنا
ح��ول حقيقة م��ا يجري داخ��ل ال�سجونّ ،
�إلقاء ال�ضوء على كيفية حرمان ال�سجناء من �أب�سط
حقوقهم الإن�سانية.
الرعاية ال�صحية :العيادات اخلا�صة بال�سجناء قائمة على
موظفني و�أطباء غري م�ؤهلني للعالج ،ثم �إن �إدارة ال�سجن
ال تبدي �أي اهتمام باحلاالت املر�ضية املختلفة التي يعاين
منها عدد كبري من ال�سجناء ،وال تقدّم لهم �أي رعاية ،وقد
تدهورت حاالت كثرية �أدت بع�ضها �إىل الوفاة.
�سيا�سة �إف���س��اد ال�سجناء :يتم �صرف �أدوي ��ة وعقاقري
خم�ص�صة مل�ستخدمي وم��دم�ن��ي امل �خ��درات لل�سجناء
ال�سيا�سيني ،خ�صو�ص ًا ال�صغار الذين ال تتجاوز �أعمارهم
 20عاماً ،بهدف �إف�ساد عقولهم و�سلوكياتهم ،مع العلم
�أن تلك الأدوية ترتتب عليها م�ضاعفات و�سلبيات كثرية،
كالإدمان والهلو�سة ،واحل��االت النف�سية والت�شنج ،وهذه
ومن تلك العقاقري :فاليوم  ،10تُرب تيزل ،روج  ،2رومي
روم ،مكادون ودارمكون ،وغريها ،مع العلم �أنها ال تُ�صرف
�إال حلاالت الإدمان ال�شديدة على املخدرات.
حق ممار�سة ال�شعائر الدينية :ق��راءة الأدعية ممنوعة

من قبل �إدارة ال�سجون ،وي�صل الأم��ر �أحيان ًا �إىل منع
�إقامة ال�صالة يف امل�سجد َّ
املخ�ص�ص لل�سجناء ،علم ًا �أن
ال�سجادات والكتب الدينية ممنوعة منع ًا ب��ات�اً ،وت ��ؤدي
خمالفة ذلك �إىل رمي ال�سجني يف ال�سجن الإفرادي.
امل��اء :انقطاع م�ستمر للماء يف �أغ�ل��ب مباين ال�سجون،
ولفرتات طويلة يف �أغلب الأي��ام ،حيث ال ميكن لل�سجناء
اال�ستحمام� ،أو ق�ضاء احلاجة� ،أو الو�ضوء لل�صالة ،يف
ال��وق��ت ال��ذي ال تبدي �إدارة ال�سجون �أي اهتمام حلل
امل�شكلة.
التفتي�ش والإه��ان��ات :تفتي�ش ال�سجناء ح�ين مغادرتهم
املباين (العنابر)� ،سواء �إىل املحكمة� ،أو العيادة� ،أو
الزيارة ،يكون بطريقة غري �أخالقية ،وا�ستفزازية وخاد�شة
للحياء ،ما �أدى بعدد من ال�سجناء لالمتناع عن الذهاب
�إىل الأماكن املذكورة ،فال�سجني يخلع كل مالب�سه حتى
الداخلية ،ويلب�س �إزاراً ،ثم يقوم ال�شرطي بالت�أكد من
خلع ال�سجني كل مالب�سه ،عرب مل�س �أع�ضائه ،والطلب منه
القعود ثم القيام ،يف م�شهد مهني ومذل ،ويقوم ال�شرطي
يف بع�ض الأح�ي��ان ب�إم�ساك املالب�س الداخلية لل�سجني
والتلويح بها قرب وجه ال�سجني!
الغذاء� :إدارة ال�سجون ال توفر �أه� ّم امل�ستلزمات وامل��واد
الغذائية الالزمة وال�ضرورية مبا ي�سمَّى «�سوق ال�سجن»،
حيث ه�ن��اك ال�ع��دي��د م��ن امل ��واد ال�ت��ي يطلبها ال�سجناء

لي�شرتوها بالأموال التي يحوّلها �إليهم �أهاليهم ،لكن �إدارة
ال�سجن ت�ضيّق عليهم حتى يف ال�شراء ،ف�ض ًال عن غالء
�أ�سعار بع�ض ما ي�شرتيه ال�سجناء.
التفتي�ش :تقوم �إدارة ال�سجون ،بحمالت تفتي�ش لغرف
ال�سجناء يتم خاللها إ�ت�ل�اف حاجياتهم و�أغرا�ضهم،
ومتزيق مالب�سهم ،وم�صادرة و�سرقة حاجاتهم التي هي
يف الأ�سا�س م�صرَّح بها من قبل �إدارة ال�سجن.
اجلالدون :يرتكب ال�ضباط و�أفراد ال�شرطة جرائم و�أفعا ًال
خارجة على القانون يف حق ال�سجناء ،مثل :تعذيب وترويع
ال�سجناء بالكالب البولي�سية امل��د َّرب��ة ،وعمل مناورات
ب�أ�سلحة وذخ�يرة حية داخ��ل امل�ب��اين ،تزامن ًا مع ال�شتم
والركالت بالأرجل ،وطرح ال�سجناء على الأر�ض مكبوبني
على وجوههم ،و�إجبارهم على حمل القاذورات ب�أفواههم..
وغريها من االنتهاكات العديدة.
املعاناة ال تنتهي ،وامل�س�ؤولية تقع على اجلميع ،وال ميكن
لأي طرف التهرب من مواجهة ما يعانيه ال�سجناء الذين
�ضحوا لأجل الثورة الطاحمة حلرية كل �أبناء ال�شعب ،كما
�أن هناك م�س�ؤولية دولية عن كل ما يجري ،وال�سلطات
البحرينية ما ت��زال تتهرب من املجتمع ال��دويل دون �أي
رادع.

�أحمد الطب�ش

امل�صري يف �أدي�س �أبابا �أن يخفف من الأمر،
ب�إعالنه �أن قرار احلكومة الأثيوبية بتحويل
جم��رى النهر غري مفاجئ ،وك��ان خمططاً
له من قبل ،ولي�س له عالقة بزيارة مر�سي
الأخ�ي��رة ،ويف ه��ذا ت�بري��ر خ�ط�ير لتقاع�س
ال��رئ�ي����س «الإخ � ��واين» يف ال��دف��اع ع��ن احل��ق
التاريخي والأزيل مل�صر ،عرب عنه عامل املياه
امل�صري م�غ��اوري �شحاته ال��ذي يعد �ضمن
�أف���ض��ل م�ئ��ة �شخ�صية يف ال �ع��امل يف جم��ال
التعليم العايل لعام  ،2012بت�أكيده �أن تقدمي
موعد التمويل الر�سمي للنهر الذي مقرراً
يف �أيلول املقبل ،وتزامنه مع زي��ارة مر�سي،
يعترب �إحراجاً للقيادة واحلكومة امل�صريتني،
و�ضربة لدعاة التفاو�ض مع �أثيوبيا.
و�إذ ط��ال��ب م �غ��اوري احل�ك��وم��ة امل�صرية
بالبدء يف اللجوء للمحكمة الدولية ،والبعد
عن خيارات التفاو�ض ،وال �ت��ي عطلت من
ال��و� �ص��ول ل �ق��رار دويل ،و��س�م�ح��ت لأث�ي��وب�ي��ا
ب��ال�ب��دء يف امل���ش��روع دون ال�ن�ظ��ر الع�ت�ب��ارات
مكانة م�صر الإفريقية ،م� ؤ�ك��داً �أن الإدارة
امل���ص��ري��ة ت�ع��ام�ل��ت م��ع ال�ق���ض�ي��ة ب�ـ«ت���س��اه��ل
م�ف��رط» ،دون النظر ملكانة م�صر وق��دره��ا،
و�إرادة ال���ش�ع��وب الإف��ري �ق �ي��ة ،م �� �ش�يراً �إىل
�أن حت��وي��ل م�ي��اه النهر �إىل ق�ن��اة فرعية يف
اجت��اه املياه مل�صر وال�سودان ،مع عدم وجود
م�ع�ل��وم��ات حقيقية ح ��ول درج ��ة ا�ستيعاب
تلك القناة للمياه ،وات�ساعها وقدرتها على
ال�سماح بتدفق النهر ،ي�ؤثر بقوة على درجة
الفي�ضان القادم لل�سد العايل.
و�أو�ضح م�غ��اوري� ،أن ال�شركات القائمة
على م�شروع يف «�سد النه�ضة» ،واملتحكمة
مب���س��ار ال�ع�م��ل ف�ي��ه�� ،ش��رك��ات «�إ��س��رائ�ي�ل�ي��ة»،
وه��و ما ميكن ال��دول��ة العربية من التحكم
يف مياه نهر النيل ،م�ؤكداً �أن املخطط الذي
يحاك وت�صر �أثيوبيا على تنفيذه ،الغر�ض
منه الت�أثري على م�شروعات م�صر التنموية،
و�إع�ط��اء مقاليد التحكم يف النيل للأيادي
«الإ�سرائيلية».
و�أو��ض��ح م�غ��اوري �أن بناء �أثيوبيا ال�سد
يعر�ض م�صر �إىل خ�سارة ملليار مرت مكعب
من املياه ،التي ت�صل مل�صر �سنوياً ،بعد مرور
النيل على الدول الت�سعة..
واخلطري يف الأمر� ،أن م�صر «الإخوانية»
مل تتعاط مع الأمر بجدية حتى الآن ،يف ظل
جتاهل ر�سمي م�صري مطبق ،حتى �أن وزارة
الري ووزيرها حممد بهاء الدين مل ي�صدر
عنهم ت�صريح واحد يندد بالعدوان الأثيوبي
على حق تاريخي وحتى �إلهي مل�صر ،كما �أن
�أحداً من م�س�ؤويل قطاع مياه النيل مل يهتم
بالأمر حتى كتابة هذه ال�سطور.
وبهذا ،ف�إن م�صر تواجه �أ�صعب اخليارات
ال�سيا�سية اخلارجية ..فهل �ستدافع ال�سلطة
«الإخ��وان �ي��ة» ع��ن �أح��د أ�ه��م أ���س�ب��اب ال�سيادة
الوطنية والقومية مل�صر؟

حممد �شهاب
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إقليمي
االنتخابات الرئاسية اإليرانية الحادية عشرة

قوة إيران تقلق دول االستكبار
تكت�سي االنتخابات الرئا�سية الإيرانية
يف دورتها احلادية ع�شرة املزمع �إجرا�ؤها
يف الرابع ع�شر من حزيران املقبل� ،أهمية
كربى هذه امل��رة على ال�صعد كافة ،كونها
ت�أتي بعد انتخابات العام  2009وما �شهدته
من م�شاكل وا�ضطرابات داخلية بتحري�ض
غربي مف�ضوح ،ويف ظل ح�صار اقت�صادي
م �ف��رو���ض و�أرب � �ع ��ة ق� � ��رارات � �ص ��درت عن
جمل�س الأمن الدويل واالحتاد الأوروب��ي،
املجالي النفطي واملايل.
نْ
خ�صو�صاً على
�ستكون هذه االنتخابات حافلة بالعديد
م��ن امل �ت �غ�ي�رات ،ال��س�ي�م��ا ب�ع��د �أن و�صفها
امل��ر��ش��د الأع �ل��ى للجمهورية الإ��س�لام�ي��ة
الإي��ران �ي��ة �آي ��ة اهلل ال���س�ي��د ع�ل��ي خامنئي
ب ��أن �ه��ا الإجن� � ��از الأك �ب��ر ه ��ذا ال� �ع ��ام؛ ع��ام
امللحمة االقت�صادية وال�سيا�سية ،وت�أكيده
ع �ل��ى �أن االن �ت �خ��اب��ات ��س�ت���س�م��ح لل�شعب
الإي ��راين بر�سم غ��د م�شرق ،يف ظ��ل دع��وة
وجّ هها �إىل كافة التيارات ال�سيا�سية ،مبن
فيهم الإ��ص�لاح�ي��ون ،للم�شاركة الوا�سعة
يف االن �ت �خ��اب��ات .وك ��ان الإم � ��ام اخلامنئي
ق��د ح� �ذّر م ��ؤخ ��راً يف خ�ط��اب��ه م��ن مدينة
م �� �ش �ه��د م ��ن خم �ط �ط��ات أ�ع � � � ��داء إ�ي� � ��ران
الرامية للحيلولة دون م�شاركة املواطنني
مواطنون يرفعون �صور كبري املفاو�ضني الإيرانيني يف امللف النووي د� .سعيد جليلي

ال�ف��اع�ل��ة يف االن�ت�خ��اب��ات ،م��ن خ�ل�ال خلق
م�شاكل �سيا�سية و�أمنية واقت�صادية �أثناء
االنتخابات ،التي كلما اقرتبت زاد االهتمام
العاملي بها؛ �سيا�سياً و�إعالمياً ،حيث ي�ؤكد
ال�شعب الإي ��راين بحيويته ال��دائ�م��ة قوة
ح�ضور مذهلة يف كافة امليادين.
ح �� �س��ب إ�ح � �� � �ص � ��اءات وق � ��وائ � ��م وزارة
ال��داخ�ل�ي��ة الإي��ران �ي��ة ،ف�ق��د ت�ق�دّم خلو�ض
ه��ذه االنتخابات � 686شخ�صاً ،غالبيتهم
م��ن ف�ئ��ات ع�م��ري��ة ت�ت�راوح ب�ين الع�شرين
وال� �ث�ل�اث�ي�ن ع� ��ام � �اً ،وه � ��م م ��ن أ�� �ص �ح��اب
الكفاءات العلمية امل�شهودة� ،إىل �أن ر�ست
ال�لائ�ح��ة ال �ت��ي ُق�ب�ل��ت م��ن ال�ه�ي�ئ��ة العليا
امل���ش��رف��ة ع�ل��ى االن �ت �خ��اب��ات ع�ل��ى ثمانية
أ���ش�خ��ا���ص يتمتّعون ب��الأه�ل�ي��ة ال�سيا�سية
والقانونية وهم:
علي �أكرب واليتي؛ م�ست�شار قائد الثورة
لل�ش�ؤون الدولية.
ح��داد ع ��ادل؛ الرئي�س ال�سابق ملجل�س
ال�شورى.
� �س �ع �ي��د ج �ل �ي �ل ��ي؛ ك� �ب�ي�ر امل �ف ��او� �ض�ي�ن
الإيرانيني يف امللف النووي.
حم�م��د ر��ض��ى ق��ال�ي�ب��اف؛ رئ�ي����س بلدية
طهران.

وه��ؤالء الأربعة حم�سوبون على التيار املحافظ،
�إ�ضافة �إىل الدكتور ح�سن روح��اين؛ رئي�س جمل�س
الأم � ��ن ال �ق��وم��ي الأ� �س �ب��ق ،وحم �م��د ع � ��ارف؛ ن��ائ��ب
ال��رئ�ي����س الأ� �س �ب��ق ،ووزي� ��ر ال�ن�ف��ط الأ� �س �ب��ق حممد
غ��ر��ض��ي ،وه� ��ؤالء م�ق� ّرب��ون م��ن ال�ت�ي��ار الإ��ص�لاح��ي،
و�أخرياً حم�سن ر�ضائي ،الذي يو�صف ب�أنه حمافظ
معتدل ،وقد خا�ض االنتخابات الأخرية عام .2009
�إذاً ،وحتى موعد �سباق الرئا�سة الإيرانية ،ت�شهد
ال�ساحة الداخلية ح��راك�اً مفعماً باحليوية ،يف ظل
متلمل بع�ض ال�شخ�صيات التي مُنعت من خو�ض هذا
ال�سباق لدوا ٍع �سيا�سية وقانونية بحتة ،ح�سب تعليل
اجلهات املخت�صة ،و�أهمها الرئي�س الأ�سبق علي �أكرب
ها�شمي رف�سنجاين ،وم�ست�شار الرئي�س �أحمدي جناد
و�صهره؛ �أ�سفنديار م�شائي.
مما ال �شك فيه �أن االنتخابات املقبلة ت�ؤكد ،رغم
الأحداث امل�ضطربة �إقليمياً� ،أن �إيران ذات ثقل ووزن
ال ي�ستهان ب�ه�م��ا ع�ل��ى الإط �ل��اق ،وه��ي دول ��ة قوية
ومقتدرة وم�ستقرة ،رغم ال��زالزل من حولها ،حيث
تتمتع مبوقع جيو�سيا�سي م��ؤث��ر جعل منها العباً
�أ�سا�سياً يف كثري من الأح ��داث وامللفات يف املنطقة،
ور�سخت �أقدامها بثبات يف ميادين العلوم الع�سكرية
وال�ف���ض��ائ�ي��ة ب���ش�ك��ل غ�ي�ر م �� �س �ب��وق .ورغ� ��م احل��رب
االق�ت���ص��ادي��ة ال�ه��ائ�ل��ة ع�ل�ي�ه��ا ،ت�ستمر اجل�م�ه��وري��ة
الإ�سالمية يف لعب دور فاعل و إ�ي�ج��اب��ي ،خ�صو�صاً
بعد ث��ورات «ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي» ،حيث ام�ت��دت ج�سور
العالقة ب�شكل ملحوظ مع تون�س وم�صر ،وكرّ�ست
دورها الفاعل مع دول لها عالقات تقليدية ،ك�سورية
ولبنان والعراق و�أفغان�ستان ،ويف �آ�سيا الو�سطى مع
دول منظمة �شنغهاي و إ�ي�ك��و ،وح�ضور ق��وي يف دول
�أمريكا الالتينية املعادية لل�سيا�سة الأمريكية ،وهي
ضال
دول مهمة اقت�صادياً ،كالربازيل وفنزويال ،ف� ً
عن عالقات متينة مع ال�صني والهند وتركيا وكوريا
واليابان ،وعلى ال�صعيد ال�سيا�سي ا�ستمرت عالقاتها
الثابتة مع رو�سيا اجلارة من ح�سن �إىل �أح�سن ،وظهر
ذلك التن�سيق يف امللف ال�سوري ال�ساخن.
لقد �شهدت إ�ي ��ران يف ال�سنوات ال�سابقة ت�ط��وراً
م��ذه�ل ًا ومتنامياً ب�لا ح��دود لل�صناعات الع�سكرية
والطبية والف�ضائية ،وقد احتلت رقم  12عاملياً من
حيث الإنتاج العلمي ،حيث �أ�شارت �إح�صاءات نُ�شرت
م�ؤخراً �إىل �أن �إيران تتمتع بطاقات �شبابية ،وميثل
العلماء ال�شباب املبدعون  ٪45من القوى العاملة
يف احل�ق��ل ال �ن��ووي ،وه��ذا م��ا ت�ت�خ�وّف منه ال��دوائ��ر
اال��س�ت�خ�ب��اري��ة ال�ع��امل�ي��ة ،ح�ي��ث مت ا��س�ت�ه��داف ال�ع��امل
النووي �أحمدي رو�شان ،الذي مل يتجاوز اخلام�سة
والثالثني من عمره.
االنتخابات الرئا�سية املقبلة حتظى باهتمام غربي
وتخوُّف من تفوق �إيران يف كافة املجاالت ،و�أن ت�صبح
قوة كبرية ال ت�ضاهَى ،لذلك تدر�س الدوائر الغربية
كل مر�شح وتوجهاته الفكرية وال�سيا�سية والعلمية،
وال تريد �أن تتكرر ظاهرة د .حممود �أحمدي جناد،
ال��ذي يعمل ع�شرين �ساعة يف ال�ي��وم ،وه��و كثرياً ما
يتنقل بني جنوب �إيران و�شماله ،ويعود �إىل العا�صمة
يف منت�صف الليل ،ثم يتابع عمله يف ال�صباح الباكر.
�إيران دولة م�ستقرة وذات �سيادة كاملة ،وهي �أكرب
داعم مل�شروع املقاومة �ضد «�إ�سرائيل» منذ انت�صارها
التاريخي على يد الإم��ام اخلميني ..إ�ي��ران اليوم ال
تهزها الأعا�صري ،وبعد كل زلزال يعود بنيانها قوياً
ثابتاً ب�إميانها وعقيدتها ومبادئها.

عدنان حممد العربي

بهاء النابل�سي

(�أ.ف.ب).

ُ
ّ
الخارجية األميركية تفوض «الصهاينة» بمراقبة «العداء للسامية» وحماية األديان
ن�شرت وزارة اخلارجية الأمريكية ،الأ�سبوع املا�ضي،
وقع اختيار وزير اخلارجية جون كريي لهذا املن�صب
تقريرها ال�سنوي حول حاالت «انتهاك حرية الأديان» ،على الرئي�س ال�سابق لـ«املجل�س اليهودي الدميقراطي
خ�لال ال�ع��ام  ،2012يف بع�ض دول ال�ع��امل ،وخ�ص�صت القومي»�« ،إي��را فورمان» ،واملفارقة �أن املمثل اخلا�ص
ف���ص�ل ًا ك��ام�ل�اً ح ��ول م��ا ي���س�م��ى «ال �ع ��داء ل�ل���س��ام�ي��ة» ،مكلف �أي�ضاً مبراقبة االنتهاكات املتعلقة باجلماعات
خ�صو�صاً يف ال�ب�ل��دان العربية والإ��س�لام�ي��ة ،غ�ير �أن والأقليات الدينية من غري اليهود ،ولي�س منطق ّياً �أن
تن�صيب ال�صهاينة على ر�أ�س املفو�ضية املخت�صة بهذا نتوقع منه ،خ�لال والي�ت��ه ،كما هو وا�ضح من تقرير
ال �� �ش ��أنُ ،ي�ف�ق��ده��ا م�صداقيتها ،وي�ج�ع��ل منها م�ن�براً �سلفه� ،أن ي�أتي على ذكر امل�ضايقات التي يتعر�ض لها
لتوجيه التهم انتقائياً ،و�أداة «ديبلوما�سية وق�ضائية» امل�صلون الفل�سطينيون ،امل�سلمون وامل�سيحيون على
مل�لاح�ق��ة م��ن ي�ن�ت�ق��دون م �ب��ادئ احل��رك��ة ال�صهيونية ال �� �س��واء ،وال�ت�ه��دي��د ال��دائ��م ل��وج��وده��م وم�ساجدهم
العاملية ،ومن يقاومون «الدولة اليهودية»� ،أو يعار�ضون وكنائ�سهم من جانب امل�ستوطنني ،واحلكومات املتتالية
�سيا�ساتها العن�صرية و�أهدافها التو�سعية.
للكيان ال�صهيوين.
ا�ستُحدث من�صب «املمثل اخلا�ص ملراقبة ومناه�ضة
ت �خ �ت��ار وزارة اخل ��ارج� �ي ��ة مم �ث �ل �ه��ا اخل ��ا� ��ص م��ن
العداء لل�سامية» التابع ل��وزارة اخلارجية الأمريكية ،ال�شخ�صيات البارزة يف احلركات ال�صهيونية ،وفورمان
تطبيقاً ل�ق��ان��ون «ر��ص��د م �ع��اداة ال�سامية يف ال�ع��امل» ي� أ�ت��ي خلفاً ل�ـ«ه��ان��ا روزي�ن�ث��ال» ،ال�ت��ي عيّنتها ال��وزي��رة
ال��ذي اقرتحه عام  2004عدد من �أع�ضاء الكونغر�س ال�سابقة ،هيالري كلينتون ،قبل ث�لاث �سنوات ،ومن
املتعاطفني م��ع احل��رك��ة ال�صهيونية ،وق��د �أ�صبح من أ�ب��رز مواقف روزي�ن�ث��ال� ،أنها تعاملت مع ع��دم �شعبية
أ�ه ��م ال��و��س��ائ��ل مل�لاح�ق��ة خم��ال�ف��ي ال �ق��ان��ون ،ق�ضائ ّياً الكيان ال�صهيوين يف اجلمعية العامة للأمم املتحدة،
ودبلوما�سياً ،وتعري�ضهم لعقوبات اقت�صادية ومالية على أ�ن��ه ن��اجت من تنامي العداء لل�سامية ،وجعلت يف
بوا�سطة امل�ؤ�س�سات الر�سمية للإدارة الأمريكية.
�سلم �أول��وي��ات�ه��ا ،اب�ت��زاز احل�ك��وم��ات واتهامها بالعداء
بكل ت�أكيد ،مل يُعر التقرير االهتمام ذات��ه حلاالت لليهود ،وال�ضغط عليها لتغيري مواقفها من �سيا�سات
الكراهية والتمييز ،التي ح�صلت �ضد بقية الأدي��ان «�إ�سرائيل».
�أورد ف��ورم��ان يف ا�ستمارته ،ال�ت��ي اخ�ت�ير للمن�صب
وامل�ع�ت�ق��دات ،ومنها ال��دي��ن الإ��س�لام��ي على الأخ����ص،
الذي ال يزال �أتباعه حتى ال�ساعة يتعر�ضون لكل �أنواع ع �ل��ى �أ� �س��ا���س م���ض�م��ون�ه��ا� ،أن� ��ه ��س�ي���س�ت�خ��دم ع�لاق��ات
التمييز وامل�ضايقات ،كلما قام مهوو�س بعمل «�إرهابي» ،وا�شنطن الدبلوما�سية وبراجمها يف جم��االت الدعم
ي �ك��ون يف ك��ل احل� ��االت م��ن ت��دب�ير أ�ج �ه��زة امل�خ��اب��رات املايل واالقت�صادي لـ«ت�شجيع» ال��دول ال��وارد ذكرها يف
الأجنبية نف�سها ،فيجري تهديد اجل��ال�ي��ات امل�سلمة التقرير ،على اح�ت�رام احل��ري��ات الدينية ،ومناه�ضة
بتوظيف اجلماعات العن�صرية التي ترعاها بالدرجة ال �ع��داء ل�ل���س��ام�ي��ة ،ول�ي����س م�ف��اج�ئ�اً �أن ��ه ي �ن��وي اب �ت��زاز
الأوىل دوائ��ر احلركة ال�صهيونية املنت�شرة يف �أوروب��ا «ال���ص��دي��ق وال �ع��دو» ع�ل��ى ح��د � �س��واء ،بحجج واه�ي��ة ال
صال لتربير التدخل بال�ش�ؤون الداخلية للدول.
ت�صلح �أ� ً
الغربية خ�صو�صاً ،ويف كل دول العامل عموماً.

فقد دان التقرير احل��ايل ال�سعودية لأنها «حت�رّم
الإحلاد �أو التب�شري ب�أديان �أخرى» ،وم�صر ،لأن رئي�سها
حممد مر�سي �أطلق عند ال�صالة عبارة «�آمني» تذيي ًال
ل��دع��اء« ،ال�ل�ه��م ر ّد ك�ي��د ال�ي�ه��ود ع��ن الأم� ��ة» ،و إ�ي ��ران،
لأن رئي�سها ي�شكك بالهولوكو�ست ،وف�ن��زوي�لا ،لأن
مر�شح املعار�ضة يف انتخاباتها الأخرية «عُيرّ َ ب�أ�صوله
اليهودية» ،ودو ًال �أخرى على املنوال ذاته.
يتحول دور من�صب املمثل اخلا�ص �إىل ع�صا غليظة
ب�ي��د ال���ص�ه��اي�ن��ة ،وي�ك�ت���س��ب أ�ه�م�ي�ت��ه يف ه ��ذه امل��رح�ل��ة
بالتحديد م��ن حقيقة �أن ال�ك�ي��ان ال�صهيوين ي�سعى
الن�ت��زاع اع�تراف دول العامل بهويته «اليهودية» ،من
�أجل التمهيد ل�شرعنة حق «�إ�سرائيل» يف «الدفاع عن
اجل��ال�ي��ات اليهودية ومعاملها ال��دي�ن�ي��ة» ،ال�ت��ي يتو�سع
وجودها تدريجياً يف الدول العربية والإ�سالمية منذ
ب��دء الهجمة ال�صهيونية  -الأمريكية امل�ستجدة بعد
�أحداث �أيلول�/سبتمرب .2001
�إذا ك��ان االن�ت���س��اب ل�ل�أ��ص��ول ال�سامية �أو لغريها
م��ن أ���ص��ول �شعوب ال�ع��امل ي�ستحق ك��ل ه��ذا االهتمام،
ف ��إن امل�ف��ارق��ة الغريبة �أن ال�ك�ي��ان ال�صهيوين يعادي
بالدرجة الأوىل ال�شعوب ال�سامية التي تنحدر منها
فعلياً الغالبية العظمى من �سكان العامل العربي ،لكن
الدعاية ال�صهيونية جنحت يف طم�س هذه احلقيقة،
و�صار ب�إمكان «�إ�سرائيل» ،التي جلبت امل�ستوطنني من
ك��ل الأع ��راق واجلن�سيات� ،أن تتهم امل�سلمني والعرب
ب��ال�ع��داء لل�سامية ،لي�س م��ن ب��اب «ال�ع�ت��ب واملطالبة
ب��ال �ت �� �س��ام��ح» ،ب��ل حت��ت ط��ائ �ل��ة االب� �ت ��زاز وال �ع �ق��وب��ات
والعدوان.

( العدد  )265اجلمعة � 31 -أيار 2013 -
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رأي
أرزة الكتائب تحت «الراية الرمادية»
تعود الكتائب �إىل الت�شاور يف بيت الو�سط م��ع «امل�ستقبل»
و«القوات» ،وك�أن «الكتائب» ال بيت لديها ،بل ك�أن �سقفها لي�س
عالياً لتتلطى حتت �سقوف الآخ��ري��ن ممن دا�سوا على حقوق
ح��زب ح�صته م��ن مائدتهم يف ك��ل انتخابات لي�ست �أك�ث�ر من
فتات!
قد ال يحتمل منا�صرو «اهلل والوطن والعائلة» لفرتة طويلة
�إ�ضافية  -خ�صو�صاً بعد �صدمة الت�آمر على «الأرثوذوك�سي» -
الغمامة الرمادية التي فر�ضتها وتفر�ضها مواقف القيادة منذ
العام  2005على حزب عريق قدره �أنه ال ي�ستمر �سوى بح�ضن
«العائلة» ،و�إذا كان الكتائبيون را�ضون باحل�ضن ،فهم لي�سوا
�إطالقاً على ا�ستعداد لأن يكونوا اللون الذي ال لون له �ضمن
املجتمع اللبناين عامة ،وامل�سيحي ب�شكل خا�ص.
مل تكن «الكتائب» مدللة �ضمن ما ي�سمى «� 14آذار» ،و�أكرث
من م��رة «ح��رد» ال�شيخ �أم�ين و�سجّ ل مواقف اعرتا�ضية لدى
«ب�لاط بيت الو�سط» ،على متييز �سيد البالط «ال�ق��وات» عن
«الكتائب» ،وال�سبب �أن الأخ�يرة «ال ت�أخذ وتعطي» ك�سواها� ،أو
رمبا جمهورها الهادىء ال ينا�سب مهرجانات تتطلب تهييجاً
جماهريياً حما�سياً ،و�صو ًال �إىل الغوغائية بع�ض الأحيان.
«العنيد الكتائبي» جن��ح �إىل ح��د كبري يف زع��زع��ة الأم��ان��ة
العامة لهذا التحالف الآذاري اله�ش ،وك��ل حم��اوالت �إر��ض��اء
الكتائب �سقطت �أمام جحر لُدغت منه مراراً ،وا�ستفاقت فرتة
لي�س على حجمها الطبيعي ،بل على تاريخ يفر�ض عليها �أن
ت�ستعيد موقعها مبعزل عن حجم احل�شد يف ال�شارع ،ون�سفت
كر�سي ف��ار���س �سعيد ال�ع��رج��اء أ���ص�لاً ،وط��ارت الأم��ان��ة العامة
نتيجة ط�يران الن�صاب على م�ستوى قيادات ال�صف الأول ،يف
كل مهرجانات الرق�ص على القبور التي �أحيتها «� 14آذار» ،منذ
هروب �سيد بيت الو�سط �إىل اخلارج.
واخل�ط� أ� ال�ق��ات��ل ال��ذي ارتكبته الكتائب م � ؤ�خ��راً ،أ�ن�ه��ا بعد
التوافق على القانون الأرثوذك�سي�« ،سُ حبت» �أو �سحبت نف�سها
ملزيد م��ن الت�شاور م��ع احللفاء ،ال��ذي��ن جتمعها بهم م�سخرة

أنامل تالعب أشعة

«العبور �إىل ال��دول��ة» ..ه��ذه املقولة التي يرددها «دول��ة املتهم
ف��ؤاد ال�سنيورة» ،والتي باتت حمل ازدراء و�سخرية الكثريين
الذين ال ي��رون �أن «الكتائب» لها يف الدولة املوعودة أ�ك�ثر من
بقايا الآخ��ري��ن ،وم��ن ق��ان��ون �إىل آ�خ��ر �ضاعت «الكتائب» بني
ذئ��اب ال ي��ري��دون قانوناً وال انتخابات ،ل�سبب وا��ض��ح ال لب�س
فيه؛ �أن «امل�ستقبل» لي�س من م�صلحته خو�ض انتخابات يف هذا
الوقت ،وكل �شوارعه االنتخابية من عكار �إىل طرابل�س ،مروراً
ب�ب�يروت وال�ب�ق��اع ،وو��ص��و ًال �إىل �صيدا «م�ضروبة وخم��ر َدق��ة»،
فجاءت �أوامر الأمريكي  -الوهابي بندر بن �سلطان ،وا�شتغلت
«الدولرة» لن�سف القوانني ون�سف االنتخابات.
ت�أخّ ر ال�شيخ �أمني يف �إع�لان �أن جعجع ترب�أ من بكركي ومن
توقيعه على «الأرثوذك�سي» مر�ضاة لأمريكا وال�سعودية ،وال داعي
للدخول �أكرث يف كيفية �إر�ضاء ال�سعودية ،وكيف تفر�ض ر�ضاها
على الآخ��ري��ن ،لكن جعجع مل يت�أخر يف ال��رد على بكفيا ب�أقذع
حليفي لدوديْن
العبارات ،وبات الطالق واقع حتماً ،لي�س بني نْ
فح�سب ،بل بني «الكتائب» وجمهورها ،لأن تاريخ «الكتائب» يجب
�أال ي�سمح لها ب�أن مت�سح توقيعها عن قانون ين�صف امل�سيحيني.
امل�شكلة ال�ت��ي �ستواجهها «ال�ع��ائ�ل��ة» م��ع أ�ن���ص��ار اهلل وال��وط��ن
وال�ع��ائ�ل��ة� ،أن �ه��م ل�ي���س��وا ن�ع��اج�اً يف ح��دائ��ق ب�ك�ف�ي��ا ،و�أن جمهور
«الكتائب» عانى ع�بر تاريخه احل��دي��ث ،و ُت��رك ف�ترة طويلة يف
العراء ،وما زالت �أ�صوات  5000ناخب متني يتم �إح�صا�ؤها حتت
م�سمى «كتائب املر» حتى اليوم ،حتكي معاناة كتائبيني مرتوكني،
وكفى «العنيد» ع�ن��اداً يف �سوق الكتائب �إىل حيث لي�س مكانها،
وفتات قريطم لي�س قرباناً مقد�ساً يغني عن قربان بكركي ،وما
على «العنيد» �سوى ال�سجود على كر�سي االعرتاف واملجاهرة ب�أنه
�أخط أ� عندما ارت�ضى �أن يكون تابعاً ،و�أنه م�ستمر تابعاً ،والتبعية
لغري لبنان �أرادها البع�ض للكتائب «ق�شرة موز» منذ  2005حتى
اليوم ،و»العنيد» ما زال على ق�شرة املوز يتزحلق.

�أمني �أبورا�شد

هل �سيبقى
جمهور
الكتائب ملتزم ًا
ب�سيا�سة العائلة
املتقلبة؟

تت�سابق ال��وك��االت على ن�شر الأخ�ب��ار و�أب�شع ال�صور،
عما يجري يف البالد على مرمى حجر ،ويف الأقاليم
النائية ،فلم يعرْها امل�سافر �أدن��ى اهتمام ،فقد ق�رّر �أن
ال يتفاعل مع احلدث ال�ساخن ،عم ًال بو�صية يع ّز عليه
نق�ضها ،فال يُ�شغله �ش�أن غري البحث عن �سبل اخلال�ص،
مل ينكر ،يف قرارة نف�سه ،ق�صور عقله عن تفهم احلكمة
يف هذا املوقف ،ولكن �إميانه ب�إخال�ص الر�أي يف موعظة
ال�شيخ ،فر�ض عليه االل�ت��زام بكل ح��رف وع�ب��ارة« :لن
ُت��درَك احللول الناجعة ،حتى يتك�شّ ف كُنه املع�ضالت،
وجذرها الدفني».
راج��ع امل�سافر يف دف�ت�ره ال�صغري امل�لاح�ظ��ات التي
دوّنها عن م�شاهداته خالل الأ�سابيع والأي��ام الأخ�يرة،
فتلم�س فيها موجزاً عن مظاهر الرتدي املت�سارع يف حال
الأم��ة ،و�أدرك كيف ينتقل املجتمع من حقبة امتالك

عنا�صر القوة� ،إىل حالة الوهن والتبعية ،تتهاوى فيها
عوامل املنعة ،الواحد تلو الآخر ،والأنكى� ،أن �أبناء الأمة
ب�أيديهم مي�سكون معاول الهدم ،ويحثّون اخلطى نحو
الكارثة بطواعية تع�صى على املدارك والفهم.
�أ�صبحت العلة عند «عليّة ال�ق��وم» م�صدر ال�شفاء،
وبات التنازل عن الكرامة وامل��روءة من م�سلمات الأمر
الواقع ،و�أ�صبح التزلمّ لدوائر العهر املُرتهنة ،والتملق
للمنا�صب الأم�يري��ة ،وج��اه� ًة وت��ر ّف�ع�اً ،و��ص��ارت املنافع
ال�ضيقة ،وث ��راء ال�ت��اج��ر ال�ف��اج��ر ،وع�ج��رف��ة ال�سيا�سي
امل ��أج��ور ،م��ؤ��ش��رات على الإمن ��اء ،ودالئ ��ل على ال��رخ��اء
العام ،و�أم�سى العمل يف الرتبة الطيبة ،واكت�ساب املهارات
احلرفية والإب� ��داع ،م�ع�يرة ،وم�صدر احتقار وازدراء،
وب��دي�ل ًا م��ن اخل�ي��ارات «ال�صعبة» ،ف�ضّ ل جيل ال�شباب
الهجرة ،كمخرج وحيد لندرة «الوظائف املرموقة».

إذا كان الحديث عن نجم ّ
س���ي ٍار شاق ومضن ..فكيف يكون عليه
ٍ
ّ
الحال ،إذا م���ا تناولنا البحث عن مجرة خدرها الجوزاء ،من حولها تدور
َّ
ُ
وتصطخب ..منه���ا ..تحدر عاصي ومنص���ور والياس،
األفالك حي���رى
وصنوتهم المالئكية الصوت “ فيروز”.
فلو لم أكن إغريقي الجذر فلس���فة ،صوفي المحتد عقيدة ّ ،
حمال
أهوال األعماق ،لما خاطرت ومش���يت على ما ّ
ق���در الله ،راضيًا بقدري،
إلي الكالم على الياس ّ
ُم ّجرد أن ُطلب َّ
الرحباني ،حائك األلحان ،عش���ير
ّ
يكتف بتلحين
الذي يبز الفوار ش���دوًا وترنيمًا ..فهو لم
ِ
النجومّ ،هذا ّ
إلى موسقة الوجود بما فيه وما عليه..
الكلمة ،إنما تطلع ّ
فإذا بالدوالي واللوز والس���نديان واألرز مموس���ق الحركة واإليقاع
يس���توقفك مشهده ،مثلما ّ
والحساسين ولثغة
يشدك ش���دو البالبل
ّ
الشحرور ..أو كما شذا البنفسج والياسمين والصعتر والوزال ّ
والدفلى
والنعناع ،الذي يقطع عليك الطريق ،مهما بلغ ش���اؤ ركبك وس���لطانه
وتطوره!
بش���ر مثلنا ،لو لم يكن الباري
عن
لتصدر
كانت
ما
العطاءات..
ه���ذه
ٍ
أقرانه..
خاصة من عندهّ ،ميزته عن
حباه
بنعمة ّ ٍ
ٍ
ّ
احتضنها الياس بعقله ،وس���خر
أج���ل ..إنها أعطيت الله ،الذي ُ
والمادية والخلقية لخدمتها واالعتناء بها،
جميع طاقاته الجس���دية ً
غالال من النفائس ،دونها الماس ّ
ّ
والد ُّر ونضد
والس���هر عليها ،لتغدو
الكالم.
ش���اعر
أمام
أنك
أدرك
بالك،
في
رحباني
الياس
طيف
يغنج
عندما
ٍ
ُ
مره���ف الحس ،وأديب ال يش���ق له غبار ..فهو إذا م���ا تغايد وتمايس
ِّ
بطياته وثني تالففيهّ ،
طوع ِّ
الس���حر بضوع ترانيمه
الس���حر ،فتضمخ
ّ
ورنى ..حافال بالطالوة وروعة االبتكار ..لتورق الموس���يقى على أماليد
أوتاره ألحانًا..
ّ
تعبير عن
وأقرب
،
الف���ن
أش���كال
أنقى
الموس���يقى
أن
أدرك
فقد
ّ ٍ
الجمال ،وغذاء الروحّ ،
يتس���رب
وربة الذوق ،نورها يضيء الدنيا ،ال بل
سماء إلى سماء.
من ٍ
ُ
سيدتي الموسيقى ..إذا كانت النار تحرق عن قرب ،فأنت تحرقين
عد ،يا حورية من العلياء ازدانت بها الطبيعة ..أنت الوحي الذي
ع���ن ُب ٍ
ّ
يرن في الذاكرة بعد تالش���ي األصوات ..ليس في الفنون ما يضاهيك
تأثيرًا ف���ي العواطف ..أنت انعكاس روح الموس���يقار في الطبيعة –
المرآة – أنت األش���مل ٌواألروع واألعجب من بين كل الطاقات الكونية،
ِ ٌ
وأسلوب وخيال ٌ
ٌ
موهوب.
لعوب ،وروح
ٍ
أنت فكر َ
ّ
وأن���ت يا الفارس ال���ذي هدهد الكون بإيقاعاته ،ي���ا باعث الروح
في الجماد لتس���ري فيه الحياة ،يا موقظ المشاعر الهاجعة في أعماق
القلب البش���ري .مبروك لك ُ وعليك هذا التكريم ،وهذه اللفتة النبيلة
من ًعارفيك ًوقادريك ،ممن تغذي ّالموسيقى سجايا أرواحهم ،فعاشوا
حياة مفعمة بالقيم والفضائل ،ألنهم يدركون ّأن حاجة اإلنس���ان إلى
الموسيقى ،حاجة الليل إلى النجوم.
الي���اس الرحباني المتأن���ق والمتألق على عرش النغم ..رعاك الله
ّ
الكنز  -لوجه اإلنسان والحضارة..وهذه الدوحة الرحبانية ً
وأنت وطني لبنان ..هنيئأ لك بمدرس���ة الحقوق الغابرة ،ومدرسة
ّ
الرحابنة الساطعة ،فكلتا هما زرعن بيارقك غطارفة على حدود المجد..

جل�س امل�سافر يف رو��ض��ة تطل على �شاطئ البحر،
قدمية ال�ط��راز ،غ��ارق�اً يف �صفحات دف�ت�ره ،ح�ين قطع
عليه خلوته �صديق طفولة ف �رّق بينهما ق��راب��ة عقود
ثالثة« ،يا لل�صدفة اجلميلة� ،أين اختفيت ،ومتى عدت
يا �صاحبي»؟ جاءت الكلمات ،رغم و�ضوحها ،كال�صدى
الآتي من قعر بئر عميقة� ،إذ مرّت الثواين الأوىل ببطء،
ا�ستجمع خاللها امل�سافر مالمح الوجه ب��رو ّي��ة ،ف��ردَد
اال�سم ب�صيغة ال�س�ؤال ،راجياً ،يف �أعماق ذاته� ،أال تخونه
الذاكرة ،ثم هبّ من مقعده واثقاً ،وعانق الرجل بلهفة
وا�شتياق.
«كنت �أراق�ب��ك منذ دخولك �إىل املقهى ،ومل �أق�ترب
منك حتى ت�أكد يل �أنك �أنت ،ب�شحمك وحلمك» ،اعرتف
ال�صديق ،ث��م راح يت�أمل يف وج��ه امل�سافر ،يتفحّ �ص يف
جتاعيده �آثار العمر ،ظل امل�سافر هادئاً ال تعينه الكلمات

نبيه الأعور

على جم��اراة �صديقه ،بحما�سة نربته املت�سارعة ،وقال
مازحاً« ،اجل�س يا �صاحبي� ..أنا على يقني �أنك ما زلت
ت�شتغل بال�صحافة ،كما علمت ،و�أنك ال تفارق هذا املقهى
املُحبّب عند املثقفني».
يف تلك الأثناء� ،أ�سقط امل�سافر دفرته من حرجه عن
غري ق�صد ،فتنبّه ال�صديق والتقطه ،ثم راح يت�صفحه
بح�شرية  -ه��ي �أ��ص�ل ًا م��ن طباع املهنة  -مل ي�ستعجل
امل�سافر ا�سرتجاعه ،كي ال يزيد يف �شحذ ف�ضوله� ،آم ًال
�أن ال يح�سن ق��راءة اخل��ط ،فيعيده إ�ل�ي��ه ،انقطع حبل
الكالم فج�أة و�ساد ال�ه��دوء ،وعينا امل�سافر حتدقان يف
الدفرت ،ي��و ّد لو ينتزعه عنوة من بني يديه ،ولكنه مل
يفعل« ،هل لديك مانع»؟ �س�أله ال�صديق ،ف�أوم أ� امل�سافر
ب�إ�شارة الر�ضى ،وراح يرقبه ب�شغف ،لعلّه ي�أتيه بكالم
مفيد..
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اقتصاد
فقر وجوع وغياب المساعدات

مرحلة انتقالية حساسة في اليمن
يبدو أن وضع المرحلة االنتقالية السياسية
الهش أصالً في اليمن يواجه مخاطر زيادة التدهور
جراء المشكالت االقتصادية المتفاقمة ،والمرتبطة
بمخاوف أمنية ،واإلفراج البطيء عن االستثمارات
الموعودة ،ومخاوف بشأن الهوة االقتصادية اآلخذة
بالتوسع بين أبناء العاصمة صنعاء والمناطق األخرى
من اليمن.
وعلى الرغم من �أن هذه الدولة التي تعترب الأفقر
من بني الدول العربية ،بد�أت تتعافى مالياً من حالة �شبه
احلرب الأهلية التي كادت تنجر �إليها يف العام� ،2011إال
�أنها ال تزال مرتبطة بالكوارث الإن�سانية وبعيدة نوعاً
ما عن ت�أمني مليارات الدوالرات من اال�ستثمارات التي
وعدت بها القوى العظمى.
وي �ق ��ول امل �ح �ل �ل��ون� ،إن � �ض��خ �أم� � ��وال ط��ائ �ل��ة مثل
اجل��رع��ات امل�ت�ع��ددة م��ن امل�ل�ي��ارات ال�ت��ي قدمتها اململكة
العربية ال�سعودية ال�ع��ام املا�ضي� ،سيكون ��ض��روري�اً� ،إذ
كان يجب منح اليمن فر�صة االنتقال من الدكتاتورية
�إىل الدميوقراطية واالنتخابات امل�ق��ررة ال�ع��ام املقبل،
لكن على ال�سعودية والدول الكربى �أن تفي بالتزاماتها
ال �ك�برى و�أن ال ت ��دع ال�ي�م��ن مب�ف��رده��ا ل�ت��واج��ه امل� ��أزق
االقت�صادي.
ي��رك��ز احل ��وار ال��وط�ن��ي اليمني ال ��ذي ب ��د�أ ال�شهر
املا�ضي على الأ�سئلة ال�سيا�سية الوجودية التي حتتاج
�إىل �أجوبة ،بعد �إجبار الرئي�س اليمني ال�سابق علي عبد
اهلل �صالح على تقدمي ا�ستقالته ،لكن بع�ضاً من العوامل
ذاتها التي �أ�سهمت يف جعل الدولة يف حالتها املتقلبة،
مثل االفتقار املزمن للبنية التحتية ،والتوتر الكبري بني
املناطق اليمنية ،واالنت�شار الع�شوائي للأ�سلحة يف �أنحاء
الدولة كافة� ،ستكون لها ت�أثري �سلبي يف م�ستقبل التعايف
واالنتعا�ش االقت�صادي.
وت�شري ت�ق��دي��رات ��ص�ن��دوق النقد ال ��دويل �إىل �أن
الناجت املحلي لليمن منا بن�سبة 1يف املئة العام املا�ضي،
و�أن ��ه �سريتفع �إىل  4.4يف امل�ئ��ة خ�ل�ال ال �ع��ام اجل ��اري،
ولكن ال نن�سى أ�ن��ه هبط بن�سبة  10.5يف املئة يف العام
 2011خالل ال�صراع الذي تال االنتفا�ضة �ضد الرئي�س
�صالح.
وت�أتي اليمن حالياً يف املرتبة� 160ضمن 186دولة
على امل�ؤ�شر ال�سنوي العاملي للتنمية ال��ذي ن�شر ال�شهر
املا�ضي ،حيث ت�أتي بني دولتي توغو يف غ��رب �أفريقيا
وهاييتي.
قطاع النفط
وي�سري قطاع النفط اليمني الذي ي�شكل 90يف املئة
م��ن مداخيل ال���ص��ادرات ب�صورة �أف�ضل ه��ذا ال�ع��ام بعد
�أن �أدى �صراع العام املا�ضي �إىل �ضياع الع�شرات من �أيام
الإنتاج يف بع�ض املناطق ،لكن الأمن الذي يغطي �صناعة
الطاقة ي�شكل منوذجاً لل�صعوبات امل�ستمرة التي يعانيها
اليمن� ،إ�ضافة �إىل انت�شار عدد كبري من اجلنود حلماية
�أنابيب النفط و�شبكة الكهرباء التي تعر�ضت للهجمات،
الأم��ر ال��ذي اع�ت�بره البع�ض حم��اوالت لإف���س��اد عملية

ونزح �أكرث من� 320ألف �شخ�ص ،ب�سبب القتال ،عن
االنتقال ،وظلت �شركات النفط الأجنبية �شبه مغلقة �إثر
ا�ستثمارات ..ووعود
�أبني عامي  2011و ،2012بح�سب ما ذكر مكتب تن�سيق
مقتل �شخ�صني يف هجوم على �سيارة تابعة ل�شركة توتال
ويتمثل الأم��ل الأك�ب�ر بالن�سبة لليمن يف �إنفاق ال���ش��ؤون الإن���س��ان�ي��ة ال�ت��اب��ع لل��أمم امل�ت�ح��دة ،ث��م هناك
الفرن�سية يف �شرق اليمن العام املا�ضي.
وجنم عن هذا الإغالق م�شكالت انعك�ست �سلباً على �أك�ث�ر م��ن ثمانية م�ل�ي��ارات للبنية التحتية� ،إ�ضافة الالجئون واملهاجرون لأ�سباب اقت�صادية من �إفريقيا،
ال�صناعة اليمنية ،التي كانت تقدم نحو ن�صف الناجت �إىل ا��س�ت�ث�م��ارات أ�خ ��رى وع��د بها ائ�ت�لاف م��ن ال��دول الذين ال يزالون يقبلون على اليمن ،هرباً من احلرب،
املحلي للدولة قبل الأزم��ة ،وق��ال وزي��ر ال�صناعة �سعد ال �ك�برى ال�ع��امل�ي��ة ل��دع��م ال�ع�م�ل�ي��ة االن�ت�ق��ال�ي��ة ،ولكن واال�ضطهاد وامل�ج��اع��ات يف �أوط��ان�ه��م ،وو��ص��ل نحو 107
ال��دي��ن ب��ن ط��ال��ب� ،إن��ه خ�لال ال�شهر املا�ضي مت إ�غ�لاق الديبلوما�سيني يعرتفون ب�أن ثمة خماطر ب�أن تنتهي �آالف �شخ�ص �إىل اليمن قادمني من ال�صومال ،و�إثيوبيا
�أربعة من م�صانع الإ�سمنت �ضمن ال�سبعة املوجودة يف امل�ساعدات �إىل الأم��اك��ن الأك�ثر ا�ستقراراً ،وبالتايل ،و�أماكن �أخرى يف القرن الإفريقي عام  ،2012وهو رقم
الدولة� ،إذ مت �إغالق �أحدها لأن احلكومة كانت تخ�شى ف ��إن الأق ��ل ح��اج��ة �سيح�صلون م���س��اع��دات أ�ك�ث�ر لأن كبري.
وي�شري املت�شائمون �إىل القمة الدولية ع��ام 2006
�إر��س��ال الديناميت �إىل املقالع لأ�سباب �أمنية ،والثاين منطقتهم م�ستقرة أ�ك�ث�ر ،الأم ��ر ال��ذي ��س�ي��ؤدي �إىل
لا ب�ين املناطق املدنية ،ال�ت��ي وع ��دت ب�ت�ق��دمي ��س�ت��ة م �ل �ي��ارات ل�ل�ي�م��ن ،ول�ك��ن يف
ب�سبب انقطاع الكهرباء ،وق��ال اب��ن طالب «اليمن بلد تو�سيع الفجوة الوا�سعة �أ��ص� ً
النفط وال �غ��از وم��ع ذل��ك ف� إ�ن��ه ي�ع��اين نق�ص ال�ط��اق��ة» ،حيث ت�سيطر احلكومة ،واملناطق الريفية املحرومة ،نهاية املطاف ،مل يح�صل اليمن �إال على ربع هذا املبلغ،
و�أبدى الوزير �أ�سفه من نق�ص الغاز املحلي الذي يعانيه وق��ال أ�ح��د الديبلوما�سيني « إ�ن��ه خطر كبري» ،م�شرياً وعلى الرغم من �أن الدولة تبحث عن م�سار نحو حكم
اليمن ،م�ضيفاً «�إن�ه��ا امل�شكالت البنيوية التي يعانيه �إىل ف ��راغ ال�سلطة يف منطقة أ�ب�ي�ن اجل�ن��وب�ي��ة ،بعد دميقراطي ،ف�إنها ال تتحمل وعوداً �أخرى دولية مزيفة
امل�ع��ارك بني ق��وات احلكومة واجلماعات الإ�سالمية ،بامل�ساعدات.
ال�صناعة اليمنية ب�صورة عامة».
وتعد امل�شكلة الرئي�سة يف اليمن هي الفقر املدقع
وه �ن��اك م�شكلة ك�ب�رى أ�خ ��رى ت��واج��ه اليمنيني ،و�أ�ضاف الديبلوما�سي «من املهم جداً معاجلة م�س�ألة
مل ت�أخذ حقها يف الإع�لام ،لأن الأزم��ة ال�سورية غطت وجود احلكومة يف الأرا�ضي اليمنية على نحو يختلف الذي �أ�صاب البلد منذ عقود عدة ،وعندما توحد اليمن
(اجلنوبي وال�شمايل) يف العام 1990كان �أقل من 20يف
عليها ،اذ �إن 40يف املئة من �سكان اليمن البالغ تعدادهم مما عليه احلال».
وت �ع��د ك��ارث��ة �أب�ي�ن الأخ �ي��رة ��ض�م��ن �سل�سلة من املئة من ال�سكان يعي�شون حتت خط الفقر ،لكن نظراً
 25مليون ن�سمة �سيعانون م��ن املجاعة ح�سب وك��االت
امل�ساعدات الإن�سانية ،ويعتمد اليمن على م�ساعدات الأزم ��ات الإن�سانية التي �ضربت اليمن يف ال�سنوات �إىل مرور عدد من �سنوات من �سوء الإدارة االقت�صادية،
من اململكة العربية ال�سعودية تقدر بكمية نفط قدمتها الأخرية ،وخلفت �أكرث من� 100ألف �شخ�ص بال م�أوى ،تعتقد م�صادر الأمم املتحدة �أن �أك�ثر من ن�صف �سكان
لليمن قيمتها مليارا دوالر� ،إ�ضافة �إىل مليار دوالر نقداً يتقاذفهم ال�صراع بني القوات احلكومية واملتمردين ،اليمن يعي�شون على �أقل من دوالرين يومياً.
ويف ال �ع��ام  2011خ ��رج امل�ح�ت�ج��ون �إىل ال �� �ش��وارع،
مت �إيداعها يف امل�صرف املركزي اليمني ،الأمر الذي جعل يف �إقليم �صعدة ال�شمايل ،يف الفرتة بني 2004و،2010
�سعر �صرف الريال اليمني يثبت عند حد معني ،بح�سب وال ي��زال��ون يعي�شون يف م �ن��ازل م� ؤ�ق�ت��ة يف حمافظة مطالبني با�ستقالة رئي�س اليمن ،الذي كان وقتها علي
ما يرى املراقبون ،لكن هناك التزامات �أخرى مل تف بها ح��ر���ض ال���ش�م��ال�ي��ة ،وي�ع�ي���ش��ون ع�ل��ى م��ا ت�ق��دم��ه لهم عبد اهلل �صالح ،ويف احل��ال ع�م��دت النخبة ال�سيا�سية
والقبلية �إىل حت��وي��ل االنتفا�ضة ال�سلمية �إىل �صراع
ال�سعودية كما وعدت.
املنظمات اخلريية.
ب�شع من �أجل ال�سلطة ،ودفعوا البالد �إىل �شفري هاوية
احلرب الأهلية ،وتعر�ض االقت�صاد ل�ضربة قا�سية كما
ع��ان��ى ف �ق��راء ال�ي�م��ن م�ت��اع��ب ك �ب�يرة ،وب� ��د�أت املنظمات
اخل�يري��ة حت��ذر م��ن �أزم ��ة ج ��وع ،ب�ع��د �أن و��ص�ل��ت �أزم��ة
�سوء التغذية لدى الأطفال �إىل م�ستوى متكن مقارنته
باحلال يف �أفغان�ستان.
وتعتقد م�صادر الأمم املتحدة �أن نحو  13مليون
��ش�خ����ص� ،أي أ�ك�ث��ر م��ن ن���ص��ف ال �� �س �ك��ان ،ب �ح��اح��ة �إىل
امل�ساعدات الإن�سانية ،وحتى لو مت ت�أمني ذل��ك ،فهناك
الق�ضية الأ�صعب املتمثلة يف �إي�ج��اد العمل ،خ�صو�صاً
بالن�سبة لل�شبان اليمنيني� ،إذ �إن نحو� 60إىل 70يف املئة
منهم عاطلون من العمل الآن.
وتعهدت ال��دول املانحة بتقدمي ثمانية مليارات
دوالر م��ن أ�ج��ل م�شروعات البنية التحتية يف اليمن،
ول�ك��ن ه��ذه الأم� ��وال ل��ن يظهر ت��أث�يره��ا يف االقت�صاد
اليمني قبل العام.2014

هنا مرت�ضى
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ثقافة
دواعي التجديد اللغوي والنحوي ..بين
الموضوعية وأزمة الثقافة ()5/1
د .صباح عالوي السامرائي  /عميد كلية التربية /جامعة سامراء – العراق
احلمد هلل الوهاب وال�صالة وال�سالم على من �أوتي ف�صل
اخلطاب وعلى جميع الآل والأ�صحاب ..وبعد،
ف�إن هموم العربية كثرية يف ع�صر �ضاعت فيه منظومة
القيم ،و�صار النا�س يتهالكون وراء كل براق خاو من الروح،
ف�أ�ضاعوا حقيقة انتمائهم و�سبيل �سعادتهم.
فجاء هذا البحث ليقف على الأ�سباب الدقيقة التي
�آل��ت بالعربية �إىل ال�تراج��ع يف ميادين العلم واملعرفة
ويوازن بني هذا وبني ما كانت عليه العربية من ازدهار،
جعلها �أع �ل��ى ال�ل�غ��ات م�ن��زل��ة ،ف���ص��ار ال�ن��ا���س يتهافتون
ويبذلون املال الوفري لتعلمها.
ينطلق ال�ب�ح��ث م��ن جم�م��وع��ة �أف �ك��ار ت��رك��ز يف م�شكلة
االنتماء للفرد العربي ونظرته لكل م��ا ميثله م��ن ما�ضيه
وموروثه على م�ستوى ال�شكل وامل�ضمون ،والعربية بال �شك
هي �أبرز مظهر من مظاهر ت�شكيل ال�شخ�صية العربية ،لأنها
العنوان الذي يحمله يف جنبات نف�سه �أو مع النا�س.
جاء البحث يتق�صى كل ذلك من خالل مبحثيه االثنني
م���س�ب��وق�ين مب��دخ��ل ي���ش�ير �إىل ع��وام��ل االزده � ��ار للعربية
و�أ�سبابها ،فوقف على جممل الأ�سباب التي كانت تدعو �إىل
التم�سك بالعربية عند ال�ع��رب وغ�يره��م ،متج�شمني عناء
بع�ض اجلوانب املعقدة يف الدر�س النحوي من غري كلل �أو
ملل ،بل بالغ اخللفاء والأمراء ال�ستجالب املعلمني للعربية
لأبنائهم و أ�ج��زل��وا لهم العطاء حتى كان اللغويون والأدب��اء
من �أبرز املقربني للخلفاء يف جمال�سهم وم�سامراتهم.
ثم ي�أتي املبحث الأول حتت عنوان( :عوامل زعزعة
العربية يف نفو�س �أبنائها ودواع�ي�ه��ا) ،ثم املبحث الثاين
الذي جاء حتت عنوان (ت�أهيل العربية) لريكز القول يف
ت�أهيلها يف نفو�س �أبنائها خا�صة ،من خالل عر�ض الآراء
وحتليلها والوقوف على قيمة العربية بني �سائر اللغات،
م�ستعر�ضني بع�ض ما قيل فيها من �أهل ال�شرق والغرب،
لننتهي �إىل خال�صة القول ب�أهلية العربية ،بل وتفوقها
على �سائر اللغات الأخرى.
مدخل
�إن التتبع للروايات التي �أفا�ضت القول يف ن�ش�أة علم
العربية ومراحل تلك الن�ش�أة ،يجد اهتماماً بالغاً ينطلق
مزامناً ومرافقاً لالهتمام بالدين احلنيف واحلفاظ على
�أركانه و�أ�صوله ،ومل يكن هذا االهتمام منح�صراً يف ثلة
من العلماء �أو ال��والة ،بل ك��ان اجلميع يتفانى من �أجل
و�ضع مل�سة وا�ضحة يف حفظه ،فتابع اخللفاء والوالة ق�ضايا
العربية مبختلف تنوعها �سواء اخلط �أم نقط احلركات �أم
نقط االعجام وغريها من حفظ �أ�شعار العرب وروايتها
وتتبع الألفاظ ومعانيها و�سائر ما ي�شابه ذلك ،لينطلق
العلماء �إىل و�ضع الأ��س����س وب�ن��اء هيكل العربية بعملية
تراكمية ظهرت نحوياً و�صرفياً و�صوتياً بكتاب �سيبويه،
كما ظهرت معجمياً بكتاب العني ،ناهيك عن كتب الغريب
ومعاين القر�آن وهكذا.
ولعلنا �إذا �أردن��ا �أن نلمح �شيئاً م��ن االه�ت�م��ام ،ن�شري
�إىل ظاهرة اال�ست�شهاد بال�شعر عامة واجلاهلي خا�صة،
ول�ع��ل م��ن امل�لاح��ظ يف ال��در���س ال�ن�ح��وي ك�ث�رة الت�آليف
التي تناولت �شرح ال�شواهد ال�شعرية يف النحو ،وقد اهتم
كثري منها بعر�ض موا�ضع اال�ست�شهاد فيها والوقوف عند
قائليها و�إعرابها ،وهذا مما يعزز مكانة ال�شاهد ال�شعري،
ب��ل يجعله �صنو النحو حتى ق��ال قائلهم�( :إن ال�شاهد

ال�شعري يف علم النحو هو النحو) ،وك��ان من اهتمامهم
بال�شاهد النحوي �أن (علي بن املبارك الأحمر كان يحفظ
�أربعني �ألف بيت �شاهد يف النحو).
ب��ل ل�ق��د ك��ان ال ��والة ي ��رون احل��اف��ظ لل�شاهد ال�شعري
وا�ستح�ضاره له عالمة توقد الذهن مما ي�ستحق املكاف�أة،
لا ك��ان ي�سامر املن�صور العبا�سي ،وك��ان ال
فقد ذك��ر (�أن رج� ً
يتكلم �إال �إذا �سئل ،و�إذا �أجاب� ،أجاب من غري زيادة يف اجلواب،
فبينما هما راكبان� ،إذ مرّا ببيت عاتكة ،ف�س�أله املن�صور عنه،
فقال هو بيت عاتكة الذي يقول فيه ال�شاعر:
يا بيت عاتكة التي اتعزل حذر العدى وبه الف�ؤاد موكل
ف��أم��ر �أن يعطى م��ا ر�سمه ل��ه ف��وراً ،فلما �سئل املن�صور
عن ال�سبب قال :هذا رجل ال يتكلم �إال حلكمة ،وقد زاد على
اجلواب باال�ست�شهاد).
فيتبني لنا �أهمية اال�ست�شهاد بال�شعر عند املن�صور ،وهو
خليفة امل�سلمني ،و�أمثلة هذا كثرية ال حت�صى ،واملتتبع لأ�شباه
هذه امل�سائل عند ه��ارون الر�شيد يجد امل�ساجالت الطريفة
ب�ين القا�ضي �أب��ي يو�سف والك�سائي وغريهما ،مم��ا ي�سجل
� �ص��وراً ت�ع�بر ع��ن قيمة ال��در���س ال�ل�غ��وي وال�ع��رب�ي��ة ع��ام��ة يف
نفو�س والة الأمر والنا�س عامة ،ولوال �أن يطول املقام لأوردنا
من ذلك ال�شيء الكثري ،ولكن نحيل القارئ �إىل م�ضان ذلك
لريى منه ال�شيء الكثري
املبحث الأول
 عوامل زعزعة العربية يف نفو�س �أبنائها ودواعيهامل تكن معاناة اللغة العربية و�ضعفها يف نفو�س �أبنائها
وليدة حلظة عابرة مرت على الأمة ،و�إمنا هي امتداد طبيعي
ملحاوالت االنقالب على خمتلف جماالت احلياة ال�شرقية وما
الزمها من تعلق بالقدمي� ،سواء يف ذلك العادات االجتماعية
�أم الفكرية ،فقد م��رت منذ ب��داي��ات ال�ق��رن الع�شرين حُ مّى
التجديد وحماوالت الثورة على القيم ب�أنواعها كافة ب�صرف
النظر عن جمودها �أو حيويتها ،والثورة لي�ست على اجلمود
بحد ذاته� ،إمنا هي ثورة على كل �شرقي لأنه �شرقي.
ول��ذل��ك ال ب��د م��ن ال�ت��وج��ه �إىل م�ع��اجل��ة ه��ذا امل��و��ض��وع
بنظرة متفح�صة �إىل اجل ��ذور والأ� �س �ب��اب ال�ت��ي دع��ت ع��دداً
غري قليل �إىل هذه الثورة التي ا�شتد �أواره��ا عدة عقود من
الزمن ،وذلك ي�شري �إىل �أ�سباب عدائية من �أنا�س جعلوا �أكرب
همهم التنكيل ب�أمة العرب من خالل �ضربها يف �أع� ّز عامل
من عوامل ثباتها ،وهي اللغة التي �شرفها اهلل تعاىل بقر�آنه
الكرمي وجعلها لغة �آخر �أنبيائه عليه ال�صالة وال�سالم ،فكان
ه��ذا البحث يتتبع الأ��س����س ال�ت��ي بناها اجل�ي��ل يف �أحكامهم
ونظرتهم ،ولعل بع�ضهم خدعته العنوانات ال�براق��ة التي
جاء بها دعاة التجديد ،فراح يدلو بدلوه من غري �أن يت�أمل
بالنظر �إىل ج��وان��ب امل��و��ض��وع ،ف�سار وراء التيار بحجة �أن
الق�ضية قيد الدر�س ،و�أن التهجم على قواعد النحو مث ًال
ما هي �إال م�س�ألة علمية بحتة يحق لكل دار�س �أن يخو�ض يف
غمارها ،نا�سياً �أو متنا�سياً �أن امل�س�ألة �أخذت تنحى منحاً �آخر
ابتعد كثرياً عن جمرد �إيجاد و�سيلة لتعليم اللغة ،بل غاىل
�إىل الدعوة �إىل �إلغاء هذه اللغة ورف�ض تعلمها ،حتى طالب
بع�ضهم �إىل �إحالل حروف غري حروفها بد ًال منها� ،إىل غري
ذلك مما تعر�ضه �صفحات هذا البحث.
من م�ؤمتر «اللغة العربية ..من
خماطر اجلمود �إىل تداعيات التجديد»

شِ عْ ر
حممد ..ورحلة اليقني
ن� ��ور ال��ه��داي��ة يف �أع �م��اق �ن��ا �سكبا
ك �ن��ا ح��ي��ارى وم� ��وج ال �� �ش��ك يغرقنا
ف���س��اع��ة مي �ل��ك ال���ش�ي�ط��ان �أن�ف���س�ن��ا
و� �س��اع��ة ي ��أ� �س��ر الإمي� � ��ان مهجتنا
فنحن �صرعى ري��اح ال�شك لي�س بنا
ن� �ظ ��ل ن �ب �ح��ث والأوه�� � � � ��ام ت�ق�ت�ل�ن��ا
ن�غ��و���ص ن�ب�ح��ث ع��ن در احل�ق�ي�ق��ة يف
ن��رت��د وال �ي ��أ���س أ��� �س ��راب ب�أ�ضلعنا
وب �ي �ن �م��ا ن��ح��ن يف جل � ��ات ح�يرت �ن��ا
ن�ل�ق��ي � �ض �ي��اك ر���س��ول اهلل ين�شلنا
ه� �ن ��اك ن �ل �ق��اك ح �ب��ا ال ح�� ��دود ل��ه
وال ��روح ت�سبح يف الأ� �س��رار �صادحة
ف �ن��وره م��ن ��س�ن��ا ال��رح �م��ن مقتب�س
وذك� � � ��ره م� ��ن ج� �ل��ال اهلل ه �ي �ب �ت��ه
ه ��و ال �ف �ق�ي�ر وي � ��أب� ��ى �أن ت� �ك ��ون ل��ه
فنف�سه م��ن ��ص�ف��اء اخل �ل��د معدنها
ف� � ��إن م �� �ش��ى ك� ��ان ق� ��ر�آن� ��ا ج��وان �ب��ه
و�إن حت� � ��دث ف� � ��الآي� � ��ات م �ن �ط �ق��ه
ويف ت ��وا�� �ض� �ع ��ه أ�� � � �س� � ��رار روع� �ت ��ه
ويف ت� ��� �س ��احم ��ه �أ� � � �س� � ��رار ه �ي �ب �ت��ه
ويف ت� �ع ��اط� �ف ��ه �أ�� � � �س � � ��رار ق ��وت ��ه
ج �ب�ري� ��ل ي � ��أت� ��ي ب � � � ��آالف م �� �س��وم��ة
ه��و ال�ف���ض�ي�ل��ة يف أ�� �س �م��ى م��رات�ب�ه��ا
ه��و ال �� �ض �ي��اء ال� ��ذي م��اج��ت �أ��ش�ع�ت��ه
ي ��ا رح �م��ة م��زق��ت �أن� ��واره� ��ا ��س��دف��ا
ق��د ك �ن��ت يف ح �ل��م الإن �� �س��ان �أم�ن�ي��ة
وط���امل���ا � �ش �ع �ي��ت �أح �ل�ام� ��ه وق �� �س��ت
ون � ��اء ك �ـ��اه �ل��ه ب��ال �ظ �ل��م وان��ط��ف���أت
ف �ج �ئ��ت ب��ال �� �ش��رع��ة ال� �غ���راء وارف� ��ة
وب �ي��ن �أي� ��دي� ��ك �أل��ف��ي��ن��ا ح�ق�ي�ق�ت�ن��ا
ف��أن��ت �إن قلت ي��ا رم��ز اخل�لا���ص لنا
ف� ��أن ��ت دع � ��وة �إب ��راه� �ي ��م م ��ن ق��دم
ك�� � أ�من� ��ا ح �م �ل �ت��ك ال� �ن���ا����س ك �ل �ه��م
وغ� � ��ردت م �ه �ج��ة ال��دن �ي��ا مل�ق��دم�ك��م
�صببت فيها ع�ط��ور احل��ب فانبثقت
ي ��ا خ��ال��ق ال� �ك ��ون ي ��ا رب� ��اه يل �أم ��ل
ف� ��أم ��ة احل� ��ق ت ��اه ��ت ع ��ن م�ع��امل�ه��ا
وال� �ه���دي �أ� �ص �ب��ح أ��� �ش�ل�اء م�ب�ع�ثرة
ف� � � ��أدرك الأم� � ��ة اخل �ي��رى ورد لها
أ�ع� ��د �إل �ي �ه��ا أ�ب� ��ا اخل �ط��اب مت�شح ًا
�أع� � ��د �إل� �ي� �ه ��ا أ�ب� � ��ا ب �ك��ر وخ��ال��ده��ا
�أعد �إليها ال�شم�س �شمو�س احلق �ساطعة
و�إن خ �ب��ا ال��ن��ور ف�ي�ه��ا ب�ع����ض �آون ��ة
ن� ��ور ال��ه��داي��ة يف �أع �م��اق �ن��ا �سكبا
وال ��روح ت�سبح يف الأ� �س��رار �صادحة

وم� � ��ارد الإث� � ��م ع ��ن �أروح � �ن� ��ا غ��رب��ا
ال الإث���م � �س��اد وال الإمي� ��ان ق��د غلبا
ف �ل��ا ن� � ��رد ل � ��ه �أم� � � ��ر �إذا ط �ل �ب��ا
وال �ق �ل��ب ن �ل �ق��اه م��ن �أدوح � ��ه أ�ق�ترب��ا
�إال ب� �ق ��اي ��ا ي� �ق�ي�ن �� �ص ��ار م�ن�ت�ح�ب��ا
وال���ش��ك يع�صر ح�سابات م�ضطربا
ق� ��اع امل �ح �ي��ط وال ن �ل �ق��ى ل ��ه �سببا
�أع�صابانا مل نعد نلقى بها قد غ�ضبا
ن�صارع امل��وج منا البحر ق��د غ�ضبا
م��ن جل��ة ال�شك �إذ ق��د ب��دد ال�سحبا
يطري ب��ال��روح حتى تك�شف احلجبا
ه�ن��ا اخل �ل��ود مل��ن م��ن �أح �م��د اق�ترب��ا
على م��دى الدهر والأي��ام ما احتجبا
يف اجل��اه واحلكم وال�سلطان مارغبا
ج �ب��ال م �ك��ة يف دن �ي��ا ال � ��ورى ذه�ب��ا
واهلل �أع� �ن���اه ب ��ال� �ق ��ر�آن ح�ي�ن أ�ب ��ى
تفي�ض ب��ال��ذك��ر للقلب ال ��ذي ن�ضبا
ت � ��رد ل �ل �ك��ل ح� �ق ��ا ك � ��ان ق� ��د ��س�ل�ب��ا
ه ��و ال �ن �ب��ي ول� �ك ��ن ي �ج �م��ع احل�ط�ب��ا
واحل��ب يف اهلل ق��د �أح�ن��ى ل��ه ال�شهبا
ق��د �أخ�ضع العجم ب��ال�ق��ر�آن والعربا
وامل�صطفى ل�سوى الرحمن ما انت�سبا
و�إن ت �ب��دت غ ��دت ال ت �ع��رف ال��رت�ب��ا
بالنف�س حتى غدت ال تعرف الو�صبا
م��ن ال�ضـالل و� �ش��ادت ك��ل م��ا كــتبا
وط �ـ��امل��ا مل �ن��اه ال �� �ص �ع��ب ق �ـ��د ركــبا
�أي� ��ام� ��ه وغ� � ��دا ال ي� �ع ��رف ال �ل �ق �ب��ا
� �ش �م��وع��ه وغ� �ـ ��دت �أع� �ـ ��اق ��ه ل�ه�ـ�ـ�ب��ا
ظ�لال �ه��ا فجنينا ال���ش�ـ�ـ�ه��د وال�ع�ن�ب��ا
ب �ع��د ال �� �ض �ي��اع وك� ��ان ال �ك��ل م�غ�ترب��ا
ف�خ��ر ال��وج��ود فلي�ست ق��ول�ت��ي كذبا
واهلل ي �ع �ط��ي مل���ن ي� �ه���واه م��اط�ل�ب��ا
وال� �ك ��ل �أ�� �ص� �ب ��ح ل �ل �م �ي�لاد م��رت�ق�ب��ا
ف �ح�ين ج �ئ��ت إ�ل �ي �ه��ا زدت� �ه ��ا ح�سبا
�أراح� �ه ��ا ب �ع��د م��ا �أن���س�ي�ت�ه��ا التعبا
�أن ي �غ��دو ال �ك��ون ل�ل� إ�مي��ان منت�سبا
وال ��دي ��ن �أ� �ص �ب��ح م� �ع ��زو ًال وجمتنبا
وق ��د ت �ن��ا� �س��اه ق ��وم �أ ّل� �ه ��وا الن�صبا
ك �ي��ان �ه��ا و�أزل ع ��ن ق�ل�ب�ه��ا احل�ج�ب��ا
بالعدل واحل��زم حتى يحدث العجبا
ل�ير�أب��وا �صدعها �إذ �أ�صبحت �شعبا
وط ��امل ��ا ال �ل �ي��ل م ��ن �أن� � � ��واره ه��رب��ا
ف� ��إن ن���ورك ي��ا رح �م��ان م��ا احتجبا
وم ��ا رد الإث� ��م ع��ن �أرواح� �ن ��ا غ��رب��ا
هنا اخل�ل��ود مل��ن م��ن �أح�م��د اقرتبا
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عــــــــــالـــــــــم الـــمــــــــــــرأة
مع تغيّ ر الظروف االقتصادية
وتطوّ ر الحياة المادية،
وطغيانها على كل المشاعر،
تحوّ ل الحب في بعض
البيوت إلى شيء مادي ،بينما
إن وُ جدت المادة والظروف
االقتصادية المعتدلة وُ لد
الحب ،صحيح أنه ال يشبه
ّ
الحب القديم ،لكنه يوجد
حيث توجد ظروف تسمح
بنموّ ه وتحول دون فشله،
ويختفي حين تسوء الحالة
االقتصادية وتسود البطالة.

ِ
أنـت

كيفية التعامل مع
الطفل كثير الطلبات

الحب والفقر نقيضان
ّ
ينغصان الحياة الزوجية
الوظيفة �أهم

�ستار من احلب

يرى اخت�صا�صيو العالقات الأُ�سرية �أن من يريد االرتباط ب�شكل حقيقي،
يح�سب املو�ضوع ب�شكل �آخر ،فلي�س �شرطاً �أن يحب �أوالً� ،أو جتذبه النظرات
والهم�سات واملظهر اخلارجي والكلمات الناعمة ،فكما تبحث الفتاة عن �شاب
جاهز لديه وظيفة وم�سكن و�سيارة ،وذو مركز اجتماعي واقت�صادي م�ستقر،
يبحث ال�شاب عن فتاة يكون اهتمامها من�صبّ على تكوين ورعاية �أ�سرتها،
وت�ك��ون ق��د �أن�ه��ت تعليمها ،ب��ل وم��ن الأف�ضل �أن تكون لديها وظيفة ،حتى
تتعاون على �ش�ؤون احلياة� ،إىل جانب الأخالق وااللتزام.
فم�شاعر احل��ب القدمية التي كنا نراها يف ا ألف�ل�ام مل تعد م��وج��ودة يف
الع�صر الراهن ،لأن ظروف الع�صر قد تغيرّ ت ،و�أو�ضاع مادية كثرية قد تقف
كعائق �أم��ام هذه الأم��ور ،ف�أين هو الوقت الذي ن�ستطيع �إه��داره يف اخلروج
وال�ن��زه��ات وامل�ح��ادث��ات التليفونية ،ث��م ال�صدمات العاطفية �إذا مل يكتمل
املو�ضوع وف�شل ،بل �أين هي الأم��وال التي ميكن �إهدارها لهذا ،فاللهث وراء
�ش�ؤون احلياة ومتطلباتها جعلنا نفكر ب�صورة �أكرث عقالنية ،بل مادية� ،أما
مَن ي�ضيّعون وقتهم يف هذه الأمور فهم بالت�أكيد غري جادّين ،ويقومون بها
من باب ت�ضييع الوقت ال احلب.

وي�أ�سف خرباء العالقات الأ�سرية على تدمري احلب يف وقتنا احلايل بت�صرفاتنا
املادية ،فـ«قدمياً كان احلب يعني االهتمام بالطرف الآخ��ر ،وال�شوق لر�ؤية هذا
الطرف ،وم�شاركته كل �صغرية وكبرية ،والوقوف �إىل جانبه ،وم�ساندته يف الأزمات
وعند التعر�ض لأي م�شكلة ،لكن ما يحدث الآن خمتلف متاماً ،فكثريون يتخذون
من احلب �ستاراً خلداع الفتيات� ،أو للح�صول منهن على �أ�شياء لي�ست من حقهم،
بحكم �أنهم ال ي�ستطيعون ال��زواج ب�سبب الظروف االقت�صادية الراهنة ،ثم جند
الفتاة �أي�ضاً يف املقابل قد حتب �شخ�صاً ما وتتعلّق به ،ثم تتخلى عنه وترتكه مع �أول
عري�س جاهز يطرق بابها ،ورمبا جندها وهي حتب فرداً وت�ضع الآخر احتياطياً،
حتى تفوز ب��زوج� ،أما الأك�ثر �سوءاً فهو ال�شاب الذي يدّعي احلب والهيام ،ويبد�أ
يف �إر�سال النظرات والهم�سات �إىل �أخرى لأنها غنية� ،أو لأنه يطمع يف مرتبها� ،أو
يطمع يف �أن حتمل عنه جزءاً كبرياً من م�س�ؤوليته املادية ،فقد بات احلب ب�صورته
اجلميلة حلماً مل يعد موجوداً».

احلب موجود
ي�ؤكد االخت�صا�صيون �أن احلب هو �أ�سا�س �أي عالقة قوية ت��ؤدي �إىل
ارت �ب��اط �صحيح وق��ائ��م على أ���س����س متينة ،وال�ت�ف��اه��م وال ��ود واالح�ت�رام
يجمعون بني �أف��راد ا أل� �س��رة ،بعك�س ال��زواج ب�أ�سلوب م��ادي بحت ،الذين
يتحوّل الأمر لديهم بعد فرتة �إىل حياة روتينية مليئة بامل�شكالت ،نتيجة
عدم حتمّل كل طرف للطرف الآخر ،بل و�شعوره �أنه يعي�ش معه من �أجل
احلياة فقط ،ولأن لي�س لديه بديل �آخر.
عوامل اقت�صادية
وعن �أهمية الناحية االقت�صادية يف احلياة الزوجية ي�س�أل علماء االجتماع:
م�شكالت عديدة ب��د�أت تقف حائ ًال أ�م��ام ال�شاب عند ال��زواج ،فالذي يظ ّل ملا بعد
الثالثني من عمره يبحث عن عمل ووظيفة متى �سيجد الوقت ليحبّ ؟ ومن التي
�ستحبّه؟ الفتاة يجذبها الآن ال�شاب ذو املظهر اجلميل وال�سيارة الأنيقة واملركز
املرموق ،وبالتايل هو �أي�ضاً حتى و�إن وجد الوقت ،ال يثق ب�أنها �ستحبّه ،فاملنظومة
كلها ق��د اختلفت ،ب��ل ولعب فيها العامل االقت�صادي دوراً رئي�سياً ،لقد ُد ّم��رت
ال�صورة التي كنا نرى فيها حلظات تذكُّر الطرف �آخر واحلنني �إليه والت�ضحية
املتحابي �ضحية
نْ
من �أجله ،و�أ�صبح املهم الآن هو «العري�س اجلاهز» ،وكل طرف من
ظروف الع�صر.

وطــفـــــلك

هدايا احلب
�إذاً ،كل �شيء الآن� ،إذا مل نكن متطرفني يف م�شاعرنا� ،أ�صبح يحكمه امل��ال،
والأمر يبد�أ منذ اخلطوات الأوىل للحب ،ومن هدايا احلب ،فالبنت الآن ال تكفيها
وردة �أو �أغنية �أو حتى بطاقة جميلة ،بل ال بد �أن تكون هدية ،وهدية قيّمة ،و�إال
كان يعني هذا �أن الفتى ال يقدّرها وال يحبها ،خ�صو�صاً �أنها لن ت�ستطيع �أن تعر�ض
هذه الهدية على �صديقاتها و�أهلها وتتباهى بها ،كما �أن الفتى الذي يعرف �أنه
لن يتزوج �إال يف مرحلة عمرية مت�أخرة ج��داً ،ومع ما ي��راه من خالل ال�شا�شات
الف�ضائية و�شبكة الإنرتنت ،لن يظل قا�صراً حبه على املكاملات الهاتفية والر�سائل
الإلكرتونية ،فقد يرغب ب�سلوكيات تُع ّد �أكرث مادية ،وال عالقة لها باحلب العفيف،
وبالتايل فالأمر باتت ت�صبغه �صبغة مادية ،ال تقف عند هذا ،بل تزيد لت�صل �إىل
االختيار يف حد ذاته ،ف�أنا �أختار من ميلك ،ثم �أحبه ،ولي�س العك�س ،فالآن ال يوجد
من ي�ضحّ ي ،وال يوجد من يبكي ل�سنوات �إذا تركه حبيبه ،فهو وعلى الفور يبد�أ
منذ اليوم التايل يف البحث عن �آخر ،خ�صو�صاً بالن�سبة �إىل الفتيات ،حتى ي�ستطعن
�أن يجدن من يتزوجهن ،وب�سرعة.
وال يعتقد االخت�صا�صيون �أنه مع التطور املادي الهائل الذي نعي�شه يوماً بعد
يوم� ،أ ّن الأمور �ستعود للوراء ،و�أن احلب �سيكت�سب نف�س لونه ورونقه القدمي ،بل
الأمر �سيزداد وي�صبح �أكرث مادية عن ذي قبل ،وعلينا �أن نعرتف بهذا ونتقبله ،بل
ونعاجله ب�أن ن�ضفي على احلب جزءاً من العطاء والقدرة على حتمّل الآخر بعد
االرتباط والع�شرة ..وهذا هو العالج الوحيد الذي ميكننا القيام به للتعامل مع
الو�ضع الراهن.

رمي اخلياط

الطفل اللحوح �أو كثري الطلبات
هو حالة �شائعة بني الأطفال قد ال
يخلو بيت منها ،وقد تكون موجودة
ب���ش�ك��ل م �ت �ك �رّر يف ال�ب�ي��ت ال��واح��د،
وامل���ش�ك�ل��ة ت�ك�م��ن ل�ي����س يف طبيعة
الطلب� ،إمنا عدم ال�شعور بامللل �أو
الكلل من الطلب مرّات �أخرى.
ت�ق��ف الأم ع��اج��زة �أح �ي��ان �اً �أم��ام
كيفية التعامل مع الطفل اللحوح
�أو ك�ث�ير ال �ط �ل �ب��ات ،ف�ه��ي �إن ل� ّب��ت
طلبه قد ال يتوقف عن ال�س�ؤال عن
امل��زي��د ،وق��د يكون الإحل��اح م�ؤقتاً،
وذلك ب�سبب الظروف النف�سية� ،أو
لظروف طارئة� ،أمّ ��ا �إذا كان ب�شكل
دائ ��م ف�ه��و ي �ع��ود �إىل ع� �دّة �أ��س�ب��اب
ومنها:
 جت��اه��ل امل�ح�ي�ط�ين ب ��ه ،وم��نخ�لال إ�حل��ال��ه� ،أن��ه يقول لهم «�أن��ا
هنا» ،كما �أنّه يعبرّ عن حالة عجزه
جتاه التعامل مع الآخرين.
 ال� �ت ��وت ��ر وال� �ق� �ل ��ق ال �ن �ف �� �س��يالدائمي ،بالإ�ضافة �إىل الع�صبية.
نْ
 العوامل الوراثية تلعب دوراًكبرياً يف تنمية هذه امل�شكلة.
 ع� ��دم اال� �س �ت �ق��رار ال�ن�ف���س��ي،ب�سبب اخلالفات ا ألُ�سرية امل�ستمرّة.
 التدليل الزائد. فقدان �أدوات الت�سلية �أو اللعباخلا�صة به� ،أو عدم امتالكها.
 اخل � � � � � � � � ��وف م � � � � ��ن ب � �ع � ��� ��ضاال�ستنتاجات عند ال�سماع �أحاديث
ال��وال��د ْي��ن ،ك��اخل��وف م��ن ان�ق�ط��اع
امل �� �ص��روف� ،أو ��ش�ج��ار �أو انف�صال
الوالدين.
وم ��ن ال�ن��اح�ي��ة ال�ط�ب�ي��ة ،ي�ق��ول
االخت�صا�صيون �إنّ ه��ذا دليل على
�سرعة من � ّو عقل الطفل ون�شاطه
الكبري ،حيث يت�أثر الطفل ب�شكل
كبري و�سلبي ما �إن قُوبلت طلباته
ب ��ال ��رف� �� ��ض ،خ �� �ص��و� �ص �اً م ��ن ق�ب��ل
والديه اللذين اعتاد منهما �أن يلبّيا
ما يطلبه ،فعند التفكري يف كيفية
التعامل م��ع الطفل ال�ل�ح��وح على
الأم والأب �أن ي �ك ��ون ��ا ح ��ذري ��ن
ويلتزما ب�أ�سلوب تعامل واح��د ،وال
��ض�ْيررْ يف �أن يتعرّفا على حاجيات
الطفل النف�سيّة ،مب�ساعدة الطبيب
امل �خ �ت ����ص ،ث� � ّم حم ��اول ��ة ت�خ��طّ �ي�ه��ا
وعالجها ،كما يتطلب العالج �أي�ضاً
ال�ت��واف��ق الأ� �س��ري وح � ّل اخل�لاف��ات
املوجودة.
كما يتطلب التعامل مع الطفل
ك� �ث�ي�ر ال� �ط� �ل� �ب ��ات ت ��وف �ي�ر الأم� � ��ن
والهدوء النف�سي للطفل ،وتعويده
ع�ل��ى امل �� �س ��ؤول �ي��ة وح ��ب الآخ��ري��ن،
كما �أنّ التنويع يف �أ�ساليب الثواب
والعقاب لها أ�ث��ر كبري على �سلوك
ال�ط�ف��ل ،واحل � � ّد م��ن ه��ذه امل�شكلة
�أي�ضاً.

( العدد  )265اجلمعة � 31 -أيار 2013 -

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

21

مـنــــــــــوعـــــــــــــــــــــــــــــــات

معالجة «االنتفاخ» باألغذية الصحية
لالنتفاخ أسباب كثيرة جدًا ،وعالجه
ليس في تناول األدوية قدر ما هو في
تناول الغذاء الصحي ،الذي من شأنه أن
يخفف اضطرابات المعدة والقولون ،ويزيل
آثار التعب بالجهاز الهضمي.
لالنتفاخ أسباب مختلفة ،إليكم أسباب
االنتفاخ وسبل معالجته:

طــريـقـة اللعـب

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

امللح يجذب الرطوبة ،وعند وجود تركيز كبري
من ال�صوديوم يف ال��دورة الدموية ،مييل اجل�سم
�إىل احتبا�س املاء للتخفيف من تركيز امللح� ،إال �أن
تفادي امللح لي�س بالأمر ال�سهل ،لأن امللح خم َّب�أ يف
كل �شيء تقريباً؛ يف الوجبات اجلاهزة ،والأطعمة
امل �ع � ّل �ب��ة ،وح �ب ��وب ال �ف �ط��ور ،وح �ت��ى يف م �� �ض��ادات
احلمو�ضة.
يقول الأطباء �إن املقدار اليومي املو�صى به هو

 2300ملغ فقط ،وميكن الو�صول �إليه يف حال طهو
الطعام يف املنزل وا�ستعمال مكونات طازجة.
و�إذا ت��وج��ب عليك ا�ستعمال �أط�ع�م��ة معلّبة،
ف��اغ���س�ل�ه��ا ج� �ي ��داً ب ��امل ��اء ل�ل�ت�خ�ل����ص م ��ن ف��ائ����ض
ال�صوديوم� ،أو ابحث عن الأنواع التي حتتوي على
القليل فقط من ال�صوديوم.
ك�م��ا �أن � �ش��رب امل ��اء ي���س��اع��د يف احل �ف��اظ على
التوازن بني ال�صوديوم والبوتا�سيوم.
�إن بع�ض أ�ن��واع الفاكهة ،مثل البطيخ ت�ساعد
على د ّر البول ،مما يخفف من احتبا�س ال�سوائل،
�إال �أن الت�أثري املد ّر للبول قد يبطل بفعل ال�سكر،
ما ي�سبب انتفاخ غازات يف البطن ،لذا ،ال تكرث من
الفاكهة الغنيّة بال�سكر ،واخرت بدل ذلك اخل�ضار
امل�شتملة مبدئياً على القليل من الفروكتوز ،مثل
اخليار.
ب�ع��د ت �ن��اول وج�ب��ة د��س�م��ة ،م��ن امل�ن�ط�ق��ي ع��زو
ان�ت�ف��اخ البطن �إىل كمية ال�ط�ع��ام امل�ف��رط��ة التي
ا�ستهلكتها� ،إال �أن امل��ذن��ب احل�ق�ي�ق��ي ق��د يكون
احل���س��ا��س�ي��ة ول�ي����س ال �ف��رط يف ت �ن��اول ال�ط�ع��ام،
فالعديد م��ن الأ�شخا�ص لديهم ح�سا�سية جتاه
ال�لاك �ت��وز �أو ال�غ�ل��وت��ن �أو ال �ف��روك �ت��وز ،ب��درج��ات
م�ت�ف��اوت��ة ،وم��ن دون �أن ي��درك��وا ذل��ك يف أ�غ�ل��ب
الأحيان ،و�إذا كان اجل�سم عاجزاً عن تفكيك �سكر
احلليب ب�صورة طبيعية ،حت�صل عملية تخمّر
يف ال�ق��ول��ون ،مم��ا ي��و ّل��د ال �غ��ازات ،وح�ت��ى ل��و كان
ال من دون �أي م�شكلة،
ب�إمكانك �شرب احلليب قب ً
ف�إن ج�سمك يفرز مقداراً �أقل من �أنزمي الالكتوز
مع التقدم يف العمر ،ما يزيد من �صعوبة ه�ضم
م�شتقات احلليب.
ل��ذا ،يعمد اخت�صا�صيو التغذية �إىل تقلي�ص
مقادير ال�لاك�ت��وز وال�ف��روك�ت��وز والكربوهيدرات
غ�ير القابلة للم�ص يف احلميات الغذائية عند
الأ�شخا�ص الذين يعانون من االنتفاخ ،وكذلك
التقليل من ا�ستهالك بع�ض م�شتقات احلليب،
و أ�ن ��واع معيّنة من اخل�ضار والفاكهة ،واحلبوب
مثل القمح والفا�صوليا ،وبع�ض م�شتقات ال�صويا،
وبع�ض �أنواع امل ُحَ لّيات ،مثل الع�سل.

ي�شعر النا�س عموماً باالنتفاخ بعد تناول وجبة
مقلية ،فاجلهاز اله�ضمي يواجه �صعوبة يف تفكيك
الدهون ،ولذلك ف�إن الأطعمة امل ُ�شبعة بالدهون،
م �ث��ل ال �ل �ح��م ،ق ��د ُت �� �س � ّب��ب االن �ت �ف��اخ ع �ن��د بع�ض
الأ�شخا�ص ،لأن تلك الأطعمة تبطئ اله�ضم.
والالفت �أن الزيت النباتي يك�شف �أي�ضاً عن
ت��أث�ير مم��اث��ل ،فت�سخني ال��زي��وت امل�شبعة يفككها
ب�سرعة ،ما يف�ضي �إىل االنتفاخ ،لذلك يُ�ستعمل
بدل ذلك زيت جوز الهند على حرارة منخف�ضة،
لأنه ال يتفكك بالطريقة نف�سها.
�إن ا��س�ت�ب��دال ال�ع�ل�ك��ة وامل��رط �ب��ات وال���ش��وك��وال
ب�أنواع �أخرى خالية من ال�سكر ،هو يف الواقع �أمر
حمفوف باملخاطر ،فبع�ض امل ُحَ لَّيات اال�صطناعية
حتتوي على ال�سوربيتول ،وه��و ن��وع ال ي�ستطيع
اجلهاز اله�ضمي امت�صا�صه ،لذا مييل ال�سوربيتول
�إىل التخمّر يف الأمعاء وتوليد الغازات والبكترييا،
ما يجعلها �سبباً كبرياً لالنتفاخ.
ت� �ن ��اول ال �ط �ع ��ام ب �� �س��رع��ة ل �ي ����س ف �ق��ط ع ��ادة
اجتماعية �سيئة� ،إمن��ا هو �أي�ضاً م�ض ّر بال�صحة،
لأنه يتيح دخول املزيد من الهواء �إىل اجل�سم ،ما
ي�سبب بالتايل املزيد من الغازات ،يف كل الأحوال،
يُ�ستح�سن بدء وجبة الطعام بال�سلطة اخل�ضراء،
التي ت�سهّل عملية اله�ضم.
الأفوكا والأطعمة الغنية بالبوتا�سيوم حتارب
االنتفاخ ،عرب موازنة فائ�ض ال�صوديوم وتخفيف
احتبا�س امل��اء ،لذلك ابحث ع��ن الأطعمة الغنية
بالبوتا�سيوم� ،أو تلك التي تك�شف عن ت��وازن بني
البوتا�سيوم وال�صوديوم ،مثل الكرف�س والربتقال
واملوز واجلزر وجوز الهند.
ت�ستطيع التمارين الريا�ضية حتفيز انقبا�ضات
ع�ضالت املعدة ،ما يجعل اله�ضم و�إخراج الغازات
�أك�ث�ر ��س�ه��ول��ة ..ر ّك ��ز ع�ل��ى ال�ت�م��اري��ن ال��ري��ا��ض�ي��ة
امل�شغّلة لع�ضالت البطن.
ت�ؤثر بع�ض العقاقري والأدوية يف قدرة اجل�سم
على احتبا�س املاء ،ف�إذا �شعرت بانتفاخ �أو ت�شنج �أو
ان��زع��اج بعد ال���ش��روع يف ت�ن��اول دواء معني ،راج��ع
طبيبك الذي قد يعطيك خيارات �أخرى.

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1و�إن�سانيتها � /أوقع بكارثة
� 6سال دمه  /حيوان بحري ي�صنع
1
الل�ؤل ؤ�
( 7ال )باالجنليزية  /فيها تنمو
2
حبوب القمح
 8وزي � ��رة اخل��ارج �ي��ة ا ألم�يرك �ي��ة
3
يف ادارة اوب��ام��ا  /خم�ترع طريقة
4
القراءة للمكفوفني
 9وا�ضع قانون املقاومة الكهربائية
5
 /اال�شتياق ال�شديد
 10ال�ع�ي����ش يف ه ��دوء و��س�ك�ي�ن��ة /
6
ولدي  /فاه

7
8
9
10

�أفــقــي
 1خمرتع ال�ساك�سافون
 2خمرتع النايلون  /ذو حال مزرية وثياب بالية
 3اكرث لطفا  /طيور كبرية ذات مناقري وا�سعة
 4ن�صف طارت  /بكاء ب�صوت عال
 5ر�سام �أ�سباين من القرن ال�سابع ع�شر ُعرِف بدفء لوحاته

عـــامـــودي
 1الأكرث تكرميا � /أ�سرّة الأطفال
الر�ضع (جمع)
 2عامل طبيعة اجنليزي وم�ؤ�س�س
ع�ل��م ال ��ذرة احل��دي��ث  /اج�ب�ر على
انتظار �شيء مرغوب ب�شدة
 3اقحم يف عمل بدون رغبة الآخر
 /تقومي �سنوي (فار�سية الأ�صل)
 4ط�ب��ق �شعبي رئ�ي���س��ي يف م�صر
(معكو�سة)  /يغلي
 5فريد ومتميز � /سئم

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

 6ن �ق �ط��ة ام � � ��دادا ال� �غ ��ذاء وال� � ��دم بني
اجلنني و�أم��ه  /علو و�أنفة (معكو�سة) /
ا�صدر �صوتا نتيجة الت�أمل
 7ا�صدر �صوتا كالذباب  /يتبع املذهب
املت�شدد
 8اال�سم الثاين المرباطور فرن�سي هزم
يف معركة ووترلو
 9م�صمم ال�صاروخ الف�ضائي
 10حيوان ماكر  /كرة العني وحمجرها
(معكو�سة)
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أحداث األسبوع

هل يصبح بايرن
ميونيخ أول فريق
ألماني يفوز بالثالثية؟
��س�ي��دخ��ل ف��ري��ق ب ��اي ��رن م�ي��ون�ي��خ ال���س�ب��ت
املقبل التاريخ م��ن �أو��س��ع أ�ب��واب��ه يف ح��ال جنح
يف الفوز على �شتوتغارت يف نهائي ك�أ�س �أملانيا،
�إذ �سي�صبح �أول ف��ري��ق �أمل��اين ي�ح��رز الثالثية
(الدوري والك�أ�س ودوري �أبطال �أوروبا) ،وذلك
بعد �أن جنح يف الفوز بالدوري املحلي ،منذ عدة
�أ�سابيع ،و�أ�ضاف �إليه لقب دوري �أبطال �أوروبا
بفوزه على مواطنه بورو�سيا دورمتوند 1 – 2
ال�سبت املا�ضي.
وال �ف��وز امل��رت�ق��ب على ��ش�ت��وت�غ��ارت� ،سيتوج
م��و��س�م�اً خ�ي��ال�ي�اً ل �ب��اي��رن ،ال ��ذي ح���س��م لقب
الدوري الأملاين
للمرة الـ 23يف تاريخه ،حمطماً يف طريقه
ال�ك�ث�ير م��ن الأرق� ��ام القيا�سية ،بينها �أف�ضل
انطالقة للمو�سم يف تاريخ الدوري ،و�أول فريق
يتوج بلقب بطل اخلريف بعد  14مرحلة فقط
على املو�سم ،و�أول فريق يتوج باللقب قبل 6
مراحل على نهاية املو�سم ،و�أول فريق يحقق
 29انت�صاراً يف املو�سم ،و�صاحب �أكرب عدد نقاط
يف مو�سم واح��د ( 91وال��رق��م ال�سابق  81كان
با�سم دورمتوند حققه املو�سم املا�ضي).
وح�ط��م ب��اي��رن �أي���ض�اً ال��رق��م ال���س��اب��ق (21
نقطة) من حيث الفارق يف النقاط بني البطل
وو�صيفه ،بعد �أن تقدم على دورمتوند بفارق
 25نقطة ،وحقق بايرن �أرقاماً قيا�سية �أخرى
هي �أق��ل ع��دد �أه��داف دخلت �شباكه ( 18هدفاً
يف حني �أن الرقم ال�سابق كان  21با�سم بايرن
�أي�ضاً حققه مو�سم  ،)2008-2007واملباريات
التي �أنهاها ب�شباك نظيفة ( ،)21و�سجل بايرن
خالل مو�سمه اال�ستثنائي رقماً قيا�سياً �آخر هو
الفارق بني الأهداف امل�سجلة وتلك التي دخلت
�شباكه ( 80+حالياً والرقم ال�سابق .)64+
كذلك قاد بايرن انتفا�ضة تاريخية للكرة
الأملانية التي �سحبت هذا املو�سم الب�ساط من

ع�م��ال�ق��ة ال �ق��ارة ال �ع �ج��وز ،وحت��دي��داً الإ��س�ب��ان
عندما �سحق بايرن ميونيخ بر�شلونة يف دور
الأربعة بالفوز عليه  0 - 4ذهاباً يف ميونيخ و3
 � 0إياباً يف كامب نو ،فيما تخطى دورمتوندري � ��ال م ��دري ��د ب��ال �ف��وز ع �ل �ي��ه  1-4ذه ��اب� �اً يف
دورمتوند وخ�سارته �أمامه � 2-0إياباً يف مدريد.
وف ��ك ب��اي��رن م �ي��ون �ي��خ ،ال� ��ذي ب �ل��غ ن�ه��ائ��ي
دوري �أبطال �أوروب��ا للمرة الثالثة يف الأع��وام
الأرب�ع��ة الأخ�ي�رة ،النح�س ال��ذي الزم��ه عامي
 2010ع�ن��دم��ا خ���س��ر �أم� ��ام الإن �ت�ر الإي �ط��ايل
و 2012عندما �سقط على �أر�ضه أ�م��ام ت�شل�سي
الإنكليزي ب�ضربات الرتجيح ،علماً �أن��ه خ�سر
نهائي �أعوام � 1982أمام �أ�ستون فيال الإنكليزي
و� 1987أم ��ام ب��ورت��و ال�برت �غ��ايل و 1999أ�م��ام
مان�ش�سرت يونايتد الإنكليزي.
يذكر �أن�ه��ا امل��رة الرابعة التي جتمع فيها
املباراة النهائية بني فريقني من بلد واحد بعد
الأوىل بني ريال مدريد وفالن�سيا الإ�سبانيني
ع��ام  ،2000وم�ي�لان وجوفنتو�س الإيطاليني
ع ��ام  ،2003وم��ان���ش���س�تر ي��ون��اي�ت��د وت�شل�سي
الإنكليزيني عام .2008
وال�ت�ق��ى ال�ف��ري�ق��ان  5م ��رات ه��ذا امل��و��س��م،
فتعادال بالنتيجة ذاتها ذهاباً و�إياباً يف الدوري
( )1-1وفاز الفريق البافاري  3مرات؛ الأوىل
 1-2يف الك�أ�س ال�سوبر املحلية مطلع املو�سم،
والثانية  0-1يف ربع نهائي الك�أ�س ،والثالثة 2
–  1يف نهائي دوري �أبطال �أوروبا.
واكتفى بايرن املو�سم املا�ضي باحتالل املركز
الثاين يف ال��دوري املحلي �أم��ام دورمت��ون��د ،ثم
خ�سر نهائي الك�أ�س �أمام الأخري بالذات ،وو�صل
�إىل نهائي دوري �أبطال �أوروبا ،حيث خ�سر �أمام
ت�شل�سي الإنكليزي ب�ضربات الرتجيح (1 - 1
يف الوقتني الأ�صلي والإ��ض��ايف) ،ولكن الفريق
البافاري امتلك هذا املو�سم الأ�سلحة الالزمة

فرحة روبن ومولر بالفوز

املدرب القدير
يوب هاينكي�س

للظفر ب��ال�ل�ق��ب ،خ���ص��و��ص�اً ق��وت��ه الهجومية
ال���ض��ارب��ة ب�ق�ي��ادة ت��وم��ا���س م��ول��ر وال�ف��رن���س��ي
فرانك ريبريي والكرواتي ماريو ماندزوكيت�ش
والهولندي اري�ين روب��ن ،وا�ستهل م�شاركاته
هذا املو�سم مدعماً �صفوفه باملدافع الربازيلي
دانتي واملهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيت�ش
ال�ل��ذي��ن لعبا دوراً �أ�سا�سياً يف ق�ي��ادت��ه لإح��راز
ل�ق��ب ال � ��دوري ب �ف��ارق  25ن�ق�ط��ة ع��ن غ��رمي��ه
دورمتوند وو�صوله �إىل نهائي الك�أ�س املحلية
وف��وزه ب��دوري �أبطال �أوروب��ا بعد تخل�صه من
جوفنتو�س الإي �ط��ايل يف رب��ع ال�ن�ه��ائ��ي (0-2
ذهاباً و� 0-2إياباً) ثم �سحقه بر�شلونة الإ�سباين
( 0-4ذهاباً و� 0-3إياباً) ومواطنه دورمتوند 2
–  1فيالنهائي.
ويعود الف�ضل يف �إجنازات بايرن �أي�ضاً �إىل
م��درب قدير ه��و ي��وب هاينكي�س ،ال��ذي �سطر
�إجنازاً �شخ�صياً بعد �أن �أ�صبح رابع مدرب فقط
يتوج بلقب �أبطال �أوروبا مع فريقني خمتلفني.
وي�أتي تتويج بايرن باللقب القاري للمرة

الأوىل م�ن��ذ  2001واخل��ام���س��ة يف ت��اري�خ��ه يف
مو�سمه الأخ�ي�ر م��ع هاينكي�س ال��ذي �سيقول
وداع � �اً ل�ل�ن��ادي ال �ب��اف��اري ال���س�ب��ت امل�ق�ب��ل أ�م��ام
�شتوتغارت.
ومل يكن تتويج «وميبلي» عادياً لهاينكي�س،
لأنه ان�ضم �إىل نادي النخبة ،حيث �أ�صبح رابع
مدرب فقط يتوج باللقب القاري مع فريقني
خمتلفني� ،إذ �سبق له �أن رفع الك�أ�س املرموقة
ع� ��ام  1998م ��ع ري � ��ال م ��دري ��د ع �ل��ى ح���س��اب
جوفنتو�س (.)0-1
وحل��ق هاينكي�س ال ��ذي ا��س�ت�ل��م الإ� �ش��راف
على بايرن يف �آذار  2011وللمرة الثالثة خالل
م���ش��واره ال�ت��دري�ب��ي (درب ��ه ب�ين  1987و1991
ومن  27ني�سان  2009حتى نهاية املو�سم بعد
�إقالة يورغن كلين�سمان) ،بالنم�سوي ارن�ست
هابل الذي توج باللقب عام  1970مع فيينورد
الهولندي وع��ام  1983م��ع ه��ام�ب��ورغ الأمل��اين،
ومواطنه اومت��ار هيت�سفيلد ال��ذي أ�ح��رزه عام
 1997مع دورمتوند و 2001مع بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ متوجاً بدوري �أبطال �أوروبا

ب��ال��ذات ،وال�برت �غ��ايل ج��وزي��ه م��وري�ن�ي��و ال��ذي
توج به عام  2004مع بورتو و 2010مع الإنرت
الإيطايل.
و أ���ص�ب��ح هاينكي�س ( 68ع��ام�اً) ث��اين �أك�بر
م ��درب ي �ت��وج ب��ال�ل�ق��ب ب�ع��د البلجيكي رمي��ون
غوتالز (ك��ان يبلغ  71ع��ام�اً و 232ي��وم�اً حني
�أحرز اللقب مع مر�سيليا الفرن�سي عام .)1993
و� �س �ي�ترك ه��اي�ن�ك�ي����س م�ن���ص�ب��ه يف ال �ن��ادي
ل���س�ب��اين خو�سيب غ��واردي��وال يف
ال �ب��اف��اري ل� إ
م�ه�م��ة ��ص�ع�ب��ة ج ��داً لل� أ�خ�ي�ر ب�ح���س��ب م��ا �أك��د
م�ؤخراً القي�صر فرانت�س بكنباور.
وم ��ن امل ��ؤك��د �أن امل�ه�م��ة أ���ص�ب�ح��ت أ���ص�ع��ب
على غ��واردي��وال ،خ�صو�صاً بعد �أن جنح بايرن
يف �إذالل ال�ف��ري��ق ال�سابق ل�ل�م��درب الإ��س�ب��اين
بر�شلونة  0 - 7مبجموع مباراتي الدور ن�صف
النهائي ،وبعد �أن حطم الغالبية العظمى من
الأرقام القيا�سية يف الدوري املحلي.
وي ��رى امل��راق �ب��ون أ�ن ��ه يف ت��اري��خ ال ��دوري
الأمل��اين مل يكن هناك �أي فريق ثابت يف �أدائ��ه
ونتائجه ب��ال�ق��در ال��ذي ك��ان عليه ب��اي��رن هذا
املو�سم.
تفوق البوند�سليغا
ك��ر���س ت � أ�ه��ل ب��اي��رن م�ي��ون�ي��خ وب��ورو� �س �ي��ا
دورمت ��ون ��د �إىل ن�ه��ائ��ي دوري أ�ب �ط��ال �أوروب� ��ا
ال���ص�ع��ود ال���ص��اروخ��ي لأن��دي��ة البوند�سليغا،
وامل �ب �ن��ي ع �ل��ى خ� �ي ��ارات ري��ا� �ض �ي��ة ،اق�ت���ص��ادي��ة
وتنظيمية.
�أ�صبح بايرن ميونيخ ق��وة �ضاربة يف قارة
�أوروبا خالل العقد الثاين من الألفية الثالثة،
ول ��و ان ��ه خ���س��ر يف م �ب��ارات�ين ح��ا��س�م�ت�ين �أم ��ام
الإنرت الإيطايل يف  2010وت�شل�سي الإنكليزي
يف .2012
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وحققت الكرة الأملانية يف عا�صمة ال�ضباب
ال�سبت امل��ا��ض��ي ،لقبها ال���س��اب��ع يف امل�سابقة
الأوروبية الأوىل والأول منذ  12عاماً.
وعملت ك��رة ال�ق��دم الأمل��ان�ي��ة بتناغم بني
االحتاد والأندية ،من خالل تكوين النا�شئني
على التقنية والنف�س الهجومي� ،أك�ثر من
الرتكيز ال�ب��دين ،ما ك��ان وا�ضحاً يف طريقة
لعب الأندية يف الدوري.
و�أ� �ص �ب �ح��ت ال �ب��ون��د� �س �ل �ي �غ��ا ،م ��ع م �ع��دل
� 3أه� ��داف يف امل �ب ��اراة ،م��ن �أك�ث�ر ال�ب�ط��والت
اال�ستعرا�ضية يف �أوروب� ��ا ،وال�ل�ع��ب احلديث
وال �ت �ق �ن��ي وال �ه �ج��وم��ي امل �ط �ب��ق م ��ن خ�ل�ال
الأندية� ،أعطى ثماره على �أعلى امل�ستويات.
وت�ستفيد �أمل��ان �ي��ا �أي �� �ض �اً م��ن ق��وة مالية
مهمة ت�سمح لها باحلفاظ على �أبرز العبيها،
فبا�ستثناء م�سعود اوزي ��ل و��س��ام��ي خ�ضرية
ال �ل��ذي��ن �أغ��رت �ه �م��ا م�ل�اي�ي�ن ري � ��ال م��دري��د
الإ� �س �ب ��اين ،ي �ت��اب��ع جن ��وم امل�ن�ت�خ��ب الأمل� ��اين
م���س�يرت�ه��م يف ال� � ��دوري امل �ح �ل��ي ع �ل��ى غ ��رار
القائد فيليب الم ،با�ستيان �شفاين�شتايغر،
توما�س مولر ،ماريو غوميز ،ماركو روي�س
وماريو غوت�سه املوهبة اجلديدة املنتقلة من
بورو�سيا دورمتوند بطل الدوري عامي 2011
و� 2012إىل بايرن ميونيخ بطل  2012ب�صفقة
خيالية.
و�أ� � �ص � �ب� ��ح ال � � � � ��دوري الأمل � � � � ��اين مب �ن��زل��ة
املغناطي�س لأب ��رز ال�لاع�ب�ين يف ال�ع��امل على
غرار الفرن�سي فرانك ريبريي والهولنديني
ارين روبن ورافايل فان در فارت والإ�سباين
خ��ايف م��ارت�ي�ن�ي��ز وح�ت��ى امل��درب�ي�ن ،ف�م��ا ق��دوم
جو�سيب غوارديوال م��درب بر�شلونة ال�سابق
�إىل بايرن �إال خري دليل على ذلك.
ح�ج��م دي ��ون الأن ��دي ��ة الأمل��ان �ي��ة �ضعيف،
وب�ف���ض��ل ك ��أ���س ال �ع��امل  2006ال�ت��ي نظمتها
ال�ب�لاد ،ت�ستفيد من من�ش�آت كروية �ضخمة
وحديثة ،يبلغ معدل ح�ضور اجلماهري 42
�ألف متفرج يف املباراة الواحدة ،ما يدر �أموا ًال
طائلة على الأندية وي�ضعها يف ارتياح مايل.
ويتمتع ال ��دوري الأمل ��اين مب��زاي��ا خا�صة
من حيث �إعداد روزنامته ،فيخو�ض  18نادياً
مناف�سات الدرجة الأوىل يف  34مرحلة ،فيما
تعتمد ب��اق��ي ال�ب�ط��والت ال�ك�برى يف �إ�سبانيا
و�إنكلرتا و�إيطاليا وفرن�سا  20ن��ادي�اً ليمتد
الدوري �إىل  38مرحلة.
ويف �أملانيا ال يوجد م�سابقة حملية �أخرة
�سوى م�سابقة الك�أ�س ،تخو�ضها �أندية النخبة
ابتداء من الدور الثاين مبباراة واحدة فقط
م��ع ��ض��رب��ات ترجيحية حت�سم ال �ت �ع��ادل� ،إذ
ال ي��وج��د م�ب��اري��ات ذه��اب و�إي ��اب �أو مباريات
معادة ،وتغيب باقي امل�سابقات الرديفة مثل
ك�أ�س الرابطة.
�إذاً ،يخو�ض ال�لاع��ب الأمل��اين  50مباراة
كحد �أق�صى �إذا ا�ستمر فريقه يف كل امل�سابقات،
�أي بفارق كبري مث ًال عن ت�شل�سي الإنكليزي
ال��ذي لعب حار�سه الت�شيكي ب�تر ت�شيك 68
مباراة هذا املو�سم.
وي �ح�ترم ال� ��دوري �أي �� �ض �اً ب��دق��ة ال�ت��وق��ف
ال�شتوي لأربعة �أ�سابيع ،مانحاً فر�صة التجدد
للم�شاركني ومقل�صاً خطر الإ��ص��اب��ات على
م�لاع��ب ي�ج�ع��ل م�ن�ه��ا ال�ط�ق����س امل�ث�ل��ج �أر� �ض �اً
خ�صبة للوقوع يف الأفخاخ.
وتبدو الكرة الأملانية جمهزة للمناف�سة
ع�ل��ى �أع �ل��ى م���س�ت��وى �أوروب � ��ي ،وال ��ش��ك ب ��أن
ال�ل�ع��ب امل ��ايل ال�ن�ظ�ي��ف امل�ع�ت�م��د م��ن االحت��اد
الأوروب � ��ي �سيمنحها امل��زي��د م��ن ال�ت�ف��وق يف
القارة العجوز.
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نيمار ومي�سي

نـيـمـار إلــى بـرشـلــونــــة

لتشكيل ثنائي الرعب مع ميسي
�أخ�ي�راً ح��ان ال��وق��ت لكي يظهر نيمار م��ا ميلكه وعر�ض على الالعب ال�صغري مليون ريال برازيلي،
م��ن م��وه�ب��ة ب�ع��دم��ا ق��رر ام�ت�ح��ان نف�سه يف ال�ق��ارة وهو مبلغ ال �سابق له يف هذه الفئة العمرية.
الأوروب �ي��ة م��ع �أح��د أ�ه��م ال�ف��رق على الإط�ل�اق� ،أي
وع��ام  2009وقع نيمار عقده الر�سمي الأول وبلغ
بر�شلونة الإ�سباين الذي تعاقد مع مهاجم �سانتو�س رات�ب��ه  150أ�ل��ف ري��ال �شهرياً (ي���س��اوي ال��ري��ال 0,49
ملدة خم�سة موا�سم.
ال عن � 350ألفاً �أرباحاً �إعالنية،
دوالر �أمريكي) ف�ض ً
ومن امل�ؤكد �أن ما ينتظر نيمار يف مالعب القارة ف�ب��دا النجم ال�صاعد مكتفياً ،خ�صو�صاً أ�ن��ه حماط
العجوز خمتلف مت��ام�اً عما اخ�ت�بره حتى الآن يف ب�أفراد العائلة بـ«قيادة» والده الالعب ال�سابق ،املتحكم
ال�برازي��ل ،م��ع ان�ضمامه �إىل ال �ن��ادي الكاتالوين ،مب�صري جنله ،فهو مل ين�س ما�ضيه والأي��ام ال�صعبة،
ح�ي��ث �سيلعب �إىل ج��ان��ب �أف���ض��ل الع��ب يف ال�ع��امل وا�ستطاع �سريعاً امت�صا�ص ال�ت�ح��والت االجتماعية
خالل الأعوام الأربعة الأخرية الأرجنتيني ليونيل واالنتقال �إىل بحبوحة كبرية.
مي�سي.
و أ�ن�ه��ى نيمار ال ��دوري ال�برازي�ل��ي  2012-2011يف
ويف ال�برازي��ل ،يقولون �إن نيمار م��وه��وب ج��داً املركز الثامن ،بعدما قاده �إىل �إحراز ك�أ�س ليربتادور�س
يف امل��راوغ��ة وطريقة الت�صرف ب��ال�ك��رة ،م��ا يعطي عام  ،2011ون�صحه تو�ستاو� ،أحد جنوم املنتخب الفائز
ان�ط�ب��اع�اً �أن ال �ك��رة ب�ين ق��دم�ي��ه ت�صبح خمتلفة ،مب��ون��دي��ال  ،1970ب��ال�ت��أين يف خ�ي��ارات��ه على رغ��م �أن��ه
وتكت�سب قيمة م�ضافة وروح�اً من حرفنته وذكائه ميلك ال�سرعة والقوة واملرونة.
ودهائه الفني ،وقد و�صفته جملة «تامي» �أخرياً �أنه
وينتظر جمهور بر�شلونة الكرث من نيمار ،الذي
الربازيل اجلديدة ،ولكن اليوم تدور �أ�سئلة كثرية �سبقته �سمعته �إىل بر�شلونة ،حيث ت� أ�ل��ق مواطنوه
يف �أو�ساط جمهور بر�شلونة� ،أبرزها« :كيف �سيه�ضم روم��اري��و ورون��ال��دو وري �ف��ال��دو ال��ذي��ن ت��رك��وا ب�صمة
الفريق وج��ود الع�ب نْ�ْي� هما مي�سي ونيمار يلعبان كبرية يف النادي الكاتالوين.
بنف�س الأ�سلوب والطريقة يف الأداء»؟
أ�م��ا بالن�سبة �إىل نيمار �شخ�صياً ،ففي داخله رمبا
ونيمار هو �أ�ص ً
ال نتاج «ال�سر الربازيلي»� ،أي كرة حتد �آخر يختلف عن مواطنيه الذي ميروا يف الفريق،
ال�صاالت (فوت�سال) ،كان يف الثالث ع�شر من عمره فالأهم بالن�سبة �إليه هو �أن ال يكون عر�ضة للتهمي�ش
حني حظي ب�إ�شادة �إعالمية كبرية ،وكاد �أن ينتقل بوجود مي�سي ،و�أن يبقى حمتفظاً بربيقه �أمام العب
�إىل ري��ال مدريد يف �سن الـ 14بعدما �شاهده �أحد «خ��رب��ط» م�ع��ادالت ك��رة ال�ق��دم يف �إ�سبانيا و�أوروب ��ا يف
ك�شافيه و�أعجب مبوهبته وتو�سم فيه الكثري ،لكن الأعوام الأخرية.
رئي�س �سانتو�س مار�سيليو تك�سيريا جمد االنتقال
يعرف نيمار متاماً الفارق بني اللعب يف الربازيل

واللعب يف �أوروب��ا ،وهو اخترب عن قرب هذا الأم��ر يف
كانون الأول  ،2011عندما تلقى در��س�اً ال يُن�سى من
مي�سي ورفاقه يف بر�شلونة باخل�سارة �أمامهم برباعية
نظيفة يف نهائي ك�أ�س العامل للأندية.
وي��أت��ي ان�ضمام نيمار ال��ذي يتمتع ب�شعبية هائلة
يف ب�لاده ،وال��ذي �أ�صبح �شخ�صية �إعالنية ترويجية
��ض�خ�م��ة رغ ��م ��ص�غ��ر � �س �ن��ه� ،إىل ال �ن ��ادي ال �ك��ات��ال��وين
العمالق يف فرتة هامة للغاية لبالده ،كونها ت�ست�ضيف
مونديال  2014وت�ستعد الختبار جهوزيتها اللوج�ستية
والكروية على حد �سواء ،اعتباراً من  15ال�شهر املقبل
عندما ت�ست�ضيف ك�أ�س القارات.
وي���س�ع��ى ن �ي �م��ار لأن ي �ط��ور م��داخ �ي �ل��ه امل��ال �ي��ة يف
بر�شلونة ،والتي بلغت  20مليون ي��ورو العام املا�ضي،
ال وثراء بعد ديفيد
�أي �أنه خام�س الالعبني الأكرب دخ ً
بيكهام ومي�سي وكري�ستيانو رونالدو و�صامويل ايتو،
كما �إنه الأكرث تطوراً يف قائمة الالعبني الـ 20الأغنى
بعد تقدمه  8مواقع وزيادة دخله  6,2مليون يورو.
ي�ت�م�ت��ع ن�ي�م��ار ب ��أ� �س �ل��وب وم��وه �ب��ة مم �ي��زي��ن ،وه��و
ب�إمكانه اللعب كمهاجم والع��ب و�سط خلف املهاجم
�أو حتى على اجلناح ،كما مبقدوره الت�سديد واملراوغة
بالقدمني الي�سرى واليمنى ،وب ��دوره يجيد مي�سي
اللعب يف �أك�ثر من مركز ،ويعتربه الكثريون القلب
الناب�ض لرب�شلونة.
وي��رى امل��راق�ب��ون �أن ام�ت�لاك مي�سي ونيمار هذه
املزايا� ،سيقدم �إ�ضافة يبدو بر�شلونة بحاجة �إليها ،بعد
مو�سم باهت خرج فيه بطريقة مهينة من دوري �أبطال
�أوروبا على يد بايرن ميونيخ الأملاين.
م��ن امل ��ؤك��د �أن ال�برازي�ل�ي�ين ي�ع��ول��ون ك �ث�يراً على
نيمار ،لأن�ه��م ي��رون فيه ال�لاع��ب ال��ذي ب�إمكانه �سد
ال�ف��راغ ال��ذي يعي�شه «�سيلي�ساو» بعد اع�ت��زال اجليل
الذهبي الذي قاده �إىل اللقب العاملي اخلام�س والأخري
عام  2002يف كوريا اجلنوبية واليابان.
ويرى البع�ض �أن مقارنة نيمار مبي�سي لي�س مبالغاً
بها ،فهو ر�شح ورغم �صغر �سنه جلائزة �أف�ضل العب يف
العامل عامي  2011و ،2012كما ر�شح جلائزة �صاحب
�أف�ضل ه��دف �أع��وام  2010و 2011و ،2012و�أ�صبح يف
� 2011أ�صغر العب ينال جائزة �أف�ضل العب يف �أمريكا
اجلنوبية.
ول�ع��ب نيمار دوراً ه��ام�اً يف ق�ي��ادة �سانتو�س للقب
والي��ة ��س��او ب��اول��و يف امل��وا��س��م الثالثة الأخ�ي�رة ،و�إىل
لقب ك�أ�س ليربتادوري�س عام  2011حيث اختري �أف�ضل
العب يف البطولة.
ال على نيمار
ومن امل�ؤكد �أن ال�ضغط �سيكون هائ ً
«اليافع» يف ظل انتقاله �إىل بر�شلونة ،حيث �سيزاحم
مي�سي وك��ري���س�ت�ي��ان��و رون��ال��دو ع�ل��ى ال�ن�ج��وم�ي��ة ،ويف
وقت حتت�ضن بالده حدثني عامليني يف غاية الأهمية
ل�ل�ج�م��اه�ير ال�برازي �ل �ي��ة ال �ت��ي دائ �م �اً م��ا ي �ك��ون �سقف
توقعاتها مرتفعاً جداً.
كما يواجه نيمار حتدي فر�ض نف�سه يف فريق ي�ضم
مي�سي الذي قد ي�ستفيد من ان�ضمام الربازيلي لأنه
�سيتحرر ب�شكل �أف�ضل م��ن الرقابة م��ع وج��ود العب
مهاري �آخر يف الفريق ،لكن يبقى ال�س�ؤال ،هل �سيت�أقلم
ال�لاع��ب ال�برازي�ل��ي ال�شاب م��ع أ���س�ل��وب «تيكي -تاكا»
ال��ذي ا�شتهر به النادي الكاتالوين� ،أي مترير الكرة
حتى ي�شعر الفريق اخل�صم بامللل ،وه��ل �سيقبل ب�أن
ال يكون النجم الأب��رز يف الفريق �أو الالعب املنقذ �أو
الالعب الذي يتوىل مهمة �إيجاد احللول عندما يف�شل
الفريق يف فك �شيفرة دفاع الفريق اخل�صم؟
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عزف على «الجيتار» أثناء عملية جراحية بمخه

وضع طفلته في الثالجة إليقافها عن البكاء
اع���� ُت����ق����ل �أم���ي��رك������ي يف ال���ع���ا����ص���م���ة
وا�شنطن ،بعدما �أقدم على و�ضع طفلته
التي ال يتعدى عمرها ال�ستة �أ�سابيع يف
الثالجة ،لأنها ال تتوقف عن البكاء.
وك���ان���ت ام������ر�أة يف الـ 22م���ن العمر
ات�صلت بال�شرطة ،بعدما ر�أت حبيبها
يعمد �إىل �إخراج طفلتهما من الثالجة،
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

م�شرية �إىل �أن ال��رج��ل ���ض��اق ذرع���اً من
بكاء الطفلة ،فو�ضعها يف الثالجة مدة
 30دقيقة .وح�ضرت ال�شرطة واعتقلت
الرجل (� 25سنة) بتهمة حماولة القتل،
بينما نُقلت ال�صغرية �إىل امل�ست�شفى،
بعد انخفا�ض درج��ة حرارتها ،ويُتوقع
�أن تتعافى يف وقت قريب.

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

يف �أول �سابقة من نوعها ،بث �أطباء
م�ست�شفى يف لو�س �أجنلو�س فيديو
ح����ي ع���ل���ى م���وق���ع «،»twitter
لعملية جراحية يف املخ لأحد املر�ضى
ال�������ذي ح����ر�����ص ع���ل���ى ال����ع����زف ع��ل��ى
اجليتار �أثناء �إجراء العملية.
وك����ان ال���ع���ازف ب����راد ك���ارت���ر (39
عاماً) قد �شُ خِّ �صت حالته عام 2006
ب�إ�صابته مبر�ض الرعا�ش ،ما يعني
ح��رم��ان��ه م��ن ال��ع��زف ع��ل��ى اجل��ي��ت��ار،
ل���ك���ن مت���كّ���ن الأط�����ب�����اء م����ن ع�لاج��ه
ب��ع��د �إج�����راء ع��م��ل��ي��ة ج��راح��ي��ة ل���ه يف
امل��خ ،بزراعة جهاز يتحكم يف رع�شته
الال�إرادية.
ومت��ت العملية  -ال��ت��ي ُب��ث��ت على
موقع « - »twitterبنجاح ،بعد
حتفيز منطقة يف املخ لكي يتم زراعة
وف�ضل كارتر �أن يحفّز
اجلهاز فيهاّ ،
خمه بالعزف على اجليتار ،لي�ساعد
الأطباء على زراع��ة اجلهاز يف املكان
ال�صحيح.
وق������ال ك����ارت����ر �أث�����ن�����اء ال��ع��م��ل��ي��ة:
«متحم�س للعزف على هذا اجليتار،
هذه �أغنية �أ�صلية ت�سمى drunk
.»again
وتُعترب هذه العملية هي العملية
رق�����م  500ال����ت����ي ي���ج���ري���ه���ا م��رك��ز
« »uclaالطبي املتخ�ص�ص يف مثل
هذه اجلراحات الدقيقة.
ت ـ ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ـ ــع الأوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
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