ألمـــــــة واحـــــــدة

بعد تطهير القصير
عشرات العائالت اللبنانية تسأل عن أبنائها
�إثر �إعالن اجلي�ش العربي ال�سوري �سيطرته على مدينة الق�صري بريف حم�ص ،بد�أت ع�شرات
العائالت يف بريوت وعكار وطرابل�س و�صيدا ت�س�أل عن م�صري �أبنائها املختفني منذ �أ�سابيع ،من دون
معرفة �أي تفا�صيل عنهم ،خ�صو�صاً �أن البع�ض منهم ال تتجاوز �أعمارهم  15عاماً ،يف وقت يلوذ بع�ض
قادة املجموعات «ال�سلفية» بال�صمت �أمام الأ�سئلة ،لكنهم يعلون ال�صراخ يف خمتلف املنا�سبات دعماً
ملا ي�سمّونه بـ«الثورة» ال�سورية ،يف حني ي�ستبعدون �أبناءهم عن �أي �شكل من �أ�شكال «املدد» ،وبع�ضهم
�سافر �إىل اخلارج كما تردّد ،من �أجل ال�سالمة.
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االفتتاحية

مواجهة بتوازنات
جديدة

تشكيل الحكومة ينتظر «كلمة السر» األميركية

انتصارات سورية قطعت أوهام العزل واالستئثار

ثمة اجت��اه��ان يف ق ��راءة امل�شهد اللبناين
خالل مرحلة ما بعد التمديد ملجل�س النواب:
يرى الأول �أن البلد يتجه نحو الفراغ اخلطر،
نظر ًا �إىل �أن��ه لن يكون «بالإمكان �أف�ضل مما
ك ��ان» ،ف��ال�ظ��روف ال�ت��ي ق ��ادت لتع�سّ ر �إن�ت��اج
قانون انتخاب وت�شكيل حكومة جديدة و�إجراء
انتخابات ،م��ا ت��زال قائمة ،ب��ل ه��ي مر�شّ حة
للت�صاعد حدة يف املقبل من الأ�شهر.
يتحدث االجت��اه الثاين عن مرحلة التقاط
�أنفا�س ،وتهدئة االحتقان والتوافق على م�سار
احلد الأدنى الداخلي من التفاهم.
ولي�س وا�ضح ًا حتى ه��ذه اللحظة �أي من
هذين امل�سارين �سيكون له حظ يف �إثبات ذاته
على �أر�ض الواقع ال�سيا�سي يف لبنان ،لكن ثمة
مالحظات �أ�سا�سية تربز بر�سم �أنها �ستتفاعل
يف املرحلة املنظورة:
�أول �ه��ا ،ا� �ش �ت��داد احل�م�ل��ة الأم�يرك �ي��ة على
«حزب اهلل» ،وجديدها �أنها تت�صف باال�شتباك
ال�سيا�سي احل ��اد ،ال ��ذي ي��رق��ى �إىل م�صاف
ت�سعري احلرب الناعمة �ضده ،التي توظف �إدارة
�أوباما يف �إطارها احلرب االقت�صادية والأمنية
وال�سيا�سية ب�شكل عايل الوترية ،وال�س�ؤال :كيف
�سترتجم وا�شنطن توجهها ه��ذا يف ال��داخ��ل
اللبناين؟
يُ�ستبعد ،بح�سب تقاطع املعلومات� ،أن تتّجه
وا�شنطن لتفجري الو�ضع الأمني اللبناين ،لكنها
�ستمار�س بال �شك �ضغوطات �سيا�سية حادة،
هدفها بناء قيا�س واحد بني مقولة �إجراء عملية
انتقال �سيا�سي ناق�ص الرئي�س ب�شار الأ�سد يف
�سورية ،وعملية م�شابهة يف لبنان ناق�ص «حزب
اهلل».
ثانيها ،تطورات ميدانية يف �سورية ،توحي
بانتقال م�شروع احل��رب  -امل��ؤام��رة عليها من
مربع امل�ب��ادرة �إىل مربع االنكفاء وال�تراج��ع،
وال�سري باجتاه �إعالن �إفال�س و�سائله.
بديهي �أن لبنان املك�شوف �أم��ام تداعيات
الأزم ��ة ال�سورية� ،ستتجاذبه مناخات هذين
التطورين املتعاك�سني ،لكن يبقى ال�س�ؤال :ب�أي
�أ�سلوب �سيرتجمان ت�أثرياتهما ف��وق ال�ساحة
اللبنانية؟
ق�صارى ال �ق��ول� :إن لبنان يعي�ش مرحلة
جديدة من املواجهة ،لكن �ضمن معادلة موازين
قوى خا�سرة ال�صطفاف ا�ستثمار حريق �سورية.

رمب��ا يحتاج الرئي�س املكلف النائب مت��ام �سالم �إىل
�أ��ص�ح��اب ال�ق��رار يف تكليف �سالم على ترئي�سه حكومة
م�شاورات ج��دي��دة ،و�إىل �إع��ادة احت�ساب �أ��ص��وات النواب
وح ��دة وط�ن�ي��ة ت��دي��ر ال �ب�ل�اد ب��ر��ض��ى وم���ش��ارك��ة جميع
الذين يدعمون تكليفه ،بعد �أن تبدّلت املعطيات املحلية
الأط ��راف ،ح�سب �أحجامهم يف جمل�س ال �ن��واب ،حتمي
والإقليمية التي �أنتجت ه��ذا التكليف ،خ�صو�صاً ذلك
ظهر امل�ق��اوم��ة وال ت�ت� آ�م��ر عليها؟ وه��و � �س ��ؤال مل يبدر
الرهان ال�سخيف على �إ�سقاط العا�صمة ال�سورية
عن ه��ؤالء �أي دليل على قبولهم به ،حتى الآن ،كما �أن
على كما بدأ األميركي االعتراف
�أي��دي تكفرييي ال�سعودية و«�إخ��وان» �أمري قطر ،والذي
مت�سّ ك �سالم ومن ي�ضغط عليه ويحرجه برف�ض �إعطاء
تبدّد قبل موعد ح�صوله ،فبات الأم��ر �أوه��ام�اً ب��أوه��ام،
الثلث ال�ضامن يف احلكومة للمقاومة وحلفائها ،يف�سّ ره
بنتائج التغيّرات الميدانية
ما جعل فرتة ت�صريف الأعمال حلكومة الرئي�س جنيب
البع�ض ب�أنه دليل على ا�ضطالع ه��ؤالء على التطورات
التوازنات
فإن
سورية..
في
ميقاتي امل�ستقيلة تطول �إىل �أمد غري معروف.
اخل�ط�يرة ال�ت��ي ت�ت��واىل على املنطقة ،مب��ا فيها لبنان،
اللبنانية ستُجبر أتباعه على
يف هذا الوقت ،ي��راوح تكليف النائب �سالم بني فكّي
وحت�ضريهم مل��واق��ف وت��وج�ه��ات ال تتحمّل وج��ود «ثلث
املعايري ال�ت��ي رُ�سمت ل��ه ،وال ي�ستطيع التملّ�ص منها ،تشكيل حكومة وحدة وطنية �ضامن» ي�سقطها �أو مينع الأخذ بها.
و�أبرزها �أنه مكلَّف ت�شكيل حكومة انتخابات ،و�أنه ي�ضع
ك��ل ذل��ك ي � ؤ�ك��د �أن ت�شكيل ح�ك��وم��ة تخلف حكومة
�شروطاً حُترج «حزب اهلل» ،وال تقبل بها القوى احلليفة
ميقاتي �أ�صبح �أمراً بالغ ال�صعوبة ،وكل املعطيات يف هذه
ل��ه يف ل�ب�ن��ان ،وب��ال �ت��ايل ،ف ��إن ��س�لام ي�ضع بنف�سه ح��داً
ال�ط��روف ت� ؤ�ك��د على جملة ق�ضايا� ،أب��رزه��ا �أن حكومة
لتكليفه عندما يتم�سك ب�ه��ذه امل�ع��اي�ير ،ال�ت��ي ي�ب��دو �أن
غري �سيا�سية ال ت�ستطيع �أن ت�سري بالبالد يف مواجهة
الزمن عفى عليها ،بعد �أن �أ�سقطتها توازنات امليدان.
التحديات القائمة ،و�أن ال حكومة قادرة على �إدارة البالد
م��ن جهة االن�ت�خ��اب��ات ،فقد ُرك�ل��ت ه��ذه �سبعة ع�شر
من دون امل�شاركة الفاعلة ملختلف الأط��راف ال�سيا�سية،
��ش�ه��راً �إىل الأم � ��ام ،وب ��ات ال �ك�لام عنها ينتظر القبول ومنفّذيها باتوا هم املحرَجني واملعزولني ،بعد �أن القاهم كما �أنه ال م�شاركة لقوى الثامن من �آذار ما مل ي�شارك
بالطعون يف التمديد ملجل�س النواب من عدمه.
«ح��زب اهلل» �إىل حيث ك��ان��وا ي�ه�دّدون��ه م ��راراً� ،أي قتال «حزب اهلل» ،وال م�شاركة من دون «الثلث ال�ضامن» ،وال
�أما �إحراج «حزب اهلل» لإخراجه من احلكومة املزمع التكفرييني يف معاقلهم وجتمعاتهم الكبرية يف �سورية ،من دون الن�ص يف البيان ال��وزاري على ثالثية الدفاع
ت�شكيلها ،حت��ت ال�ظ��ن ب�إمكانية ع��زل��ه �سيا�سياً ،تلبية فيحق القول هنا :مَن يجر�ؤ بعد الآن على عزل املقاومة ع��ن لبنان يف وج��ه ال�ع��دو «الإ��س��رائ�ي�ل��ي» ،وك��ل الأخ�ط��ار
للطلبات وال���ض�غ��وط��ات الأم�يرك �ي��ة ،و�أب ��رزه ��ا ال��دع��وة وجتاهل دورها؟ هذا الأمر كان �صعباً ومكلفاً قبل تفعيل اخل��ارج�ي��ة ،وه��ي «ال�شعب واجلي�ش وامل�ق��اوم��ة» ،مقابل
ال�صريحة ب�ه��ذا ال���ش��أن م��ن الرئي�س الأم�يرك��ي ب��اراك احلزب لدوره الإقليمي يف الق�صري وغريها ،وبات قراراً الإ� �ص��رار امل�ع�لَ��ن ل�ق��وى � 14آذار ع�ل��ى ع��دم امل���ش��ارك��ة يف
�أوب��ام��ا خ�لال زي��ارت��ه الأخ�ي�رة للمنطقة ،وجت��اوب قوى انتحارياً بعد هذا التفعيل.
حكومة واحدة مع «حزب اهلل».
�ل
�
ه
آن:
ل
ا
�
الت�سا
م��ن الطبيعي �أن
يوافق
ؤل
ي�صبح
«� 14آذار» معها حتت حجج �شتى ،ف�إن �أ�صحاب هذه الفكرة
�إذاً ،ه ��ذه ال �ق��وى ب�ع��د تعميق ارت�ب��اط�ه��ا ب��امل���ش��روع
الأم�يرك��ي  -ال�صهيوين يف املنطقة ،وه��زمي��ة رهاناتها
الكثرية يف ��س��وري��ة ،مل يعد �سه ًال عليها القبول بهذه
الثالثية املقاومة ،وال باجللو�س مع احلزب املقاوم داخل
حكومة واحدة ،بعد �أن �أو�صلتها الإمالءات اخلارجية �إىل
رف�ض الدخول يف طاولة حوار معه.
كل ذلك ي�ؤكد عدم �إمكانية ت�شكيل حكومة جديدة،
وب��ال�ت��ايل ا��س�ت�م��رار ح��ال��ة التكليف ل�سالم والت�صريف
مليقاتي �إىل ما �شاء اهلل ،يف انتظار و�صول �إ�شارة خارجية
ُت�خ��رج البلد م��ن عقدته امل�ستع�صية ،يف ان�ت�ظ��ار جالء
الأمور �إقليمياً ،مبا يجنب لبنان نقل احلرب من �سورية
�إليه.
فكما ب��د�أ الأم�يرك��ي االع�ت�راف بالتغيرّات امليدانية
يف �سورية ،وبنتائجها ،من خالل قبوله باحلل ال�سلمي
لل��أزم��ة ف�ي�ه��ا ،ف� ��إن ال �ت��وازن��ات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة والإق�ل�ي�م�ي��ة
�ستُجربه على ال�سماح لأت�ب��اع��ه باملوافقة على ت�شكيل
حكومة وح��دة وطنية ،خ�صو�صاً �أن ل�ـ«ح��زب اهلل» اليد
الطوىل يف مقاومة امل�شروع الأم�يرك��ي وهزميته ،ومن
يهزم الأمريكيني يف الإقليم� ،سهل عليه فر�ض �شروطه
يف الداخل اللبناين ،ولو كره الأتباع احلاقدون.

نا�صر �شرارة

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

الرئي�س مي�شال �سليمان والرئي�س املكلف متام �سالم يف بعبدا

همسات
ضبط شبكة إرهابية
جن��ح الأم ��ن ال �ع��ام ال�ل�ب�ن��اين يف �ضبط
� �ش �ب �ك��ة �إره ��اب� �ي ��ة ل �ب �ن��ان �ي��ة � � -س��ور ّي��ة
خ �ط�ي�رة ،ق�ت�ل��ت وذب� �ح ��ت ،واغ�ت���ص�ب��ت
فتيات مل يتجاوزن الأعوام الت�سعة ،كما
ّ
خططت الغ�ت�ي��ال م�شايخ ،وق��د �أحيل
امل �ل��ف �إىل ال�ق���ض��اء امل�خ�ت����ص لإج ��راء
املقت�ضى .هذه الفظائع رواها املوقوف
ال���س��وري «ع��دن��ان حم� ّم��د م .ح ،».وهو
من بلدة الزراعة ال�سورية ،ويعمل لدى
اللبناين احلاج «ر.ح ».يف م�شاريع القاع،
ومي�ل��ك ب�ط��اق��ة با�سمه م��ن املفو�ض ّية
العليا لالجئني «.»UNHCR

مالحقة المعتدين

ذكر م�صدر �أمني �أن الأ�شخا�ص الذين حاولوا اغتيال ال�شيخ ماهر حمود يف �صيدا باتوا معرويف االنتماء،
والقوى الأمنية تالحقهم العتقالهم ،م�ؤكداً �أنه �ستتم متابعة امللف حتى النهاية ،وحما�سبة الر�أ�س
املد ّبر الذي �أ�صدر الأوامر.

ورطة رئاسية

تتخوف �أو�ساط الرئي�س مي�شال �سليمان �أن تكون وا�شنطن و ّرطته يف ما غري ما ُت�ضمر ،و�أعادت التذكري
مبا تو ّرط فيه الرئي�س �أمني اجلميل يف الثمانينات ،الفتة �إىل �أنه انتبه للأمر بعد فوات الآوان؛ حيث
مل ي ُعد ينفع الندم.

َ
مطالبة بالموضوعية

ي�شيع مقربون من النائبة بهية احلريري �أن م�س�ؤو ًال يف حركة «حما�س» مل يرتك كلمة هجاء �إال وقالها
يف «حزب اهلل» �أمام احلريري ،التي كانت ت�ضحك يف �س ّرها ،وحتاول �إقناعه ب�أن يكون مو�ضوعياً يف النقد.

( العدد  )266اجلمعة  7 -حزيران 2013 -

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

سباق محموم بين الحسم الميداني والحل السياسي

دمشق استعادت المبادرة بالكامل
بد�أت التح�ضريات النهائية ملعركة ا�ستعادة مدينة
حلب من �أي��دي ع�شرات �أل��وف امل�سلحني التكفرييني،
ال��ذي��ن ع��ات��وا يف ه��ذه املدينة التاريخية خ��راب �اً ،وفك
احل���ص��ار ع��ن مدينتي نبل وال��زه��راء القريبتني من
احلدود الرتكية يف �أق�صى ال�شمال ال�سوري ،من خالل
اعتماد ا�سرتاتيجية تقطيع �أو�صال املنطقة ،للح�ؤول
دون و�صول الإمدادات للم�سلحني ،ال �سيما على طريق
حلب ب��اب ال�ه��وى ،فيما ي�ستفيد النظام ال�سوري من
التناق�ضات القائمة ب�ين الأك ��راد يف مناطق حلب ،ال
�سيما الف�صائل املقاتلة التابعة لـ«االحتاد الدميقراطي
ال� � �ك � ��ردي» ،ال � ��ذي ي �ق��ات��ل «ل� � ��واء ال �ت��وح �ي��د» ال �ت��اب��ع
لـ«الإخوان» ،وت�سانده كتائب «�إ�سالمية» مدعومة من
اال�ستخبارات الرتكية ،وكذلك من دخول �أكراد �شمال
العراق يف مواجهة اجلماعات التكفريية ،يف وقت يتابع
اجلي�ش العربي ال�سوري مهمة تطهري املدن الأ�سا�سية،
و�إح�ك��ام ال�سيطرة عليها بعد حترير مدينة الق�صري

القريبة من حدود لبنان ،فيما تتقدم القوات النظامية
ب�شكل ملحوظ يف الغوطة ال�شرقية والغربية ،وتنظيف
كامل املنطقة ،و�صو ًال �إىل �إعالن دوما وحر�ستا قريباً
مناطق �آمنة ،بعد الإجن��ازات الالفتة ،ما يتيح �إقامة
حم�ي��ط �آم ��ن ب�شعاع ع��ري����ض ج ��داً حل�م��اي��ة العا�صمة
وريفها بالكامل.
م�صادر ع�سكرية رفيعة امل�ستوى ت�ؤكد لـ«الثبات» �أن
 16بلدة طُ هِّرت بالكامل يف منطقة حماه ،و�أن عملية
ربط املدن �شارفت على االنتهاء.
وت �ق��ول امل �� �ص��ادر ذات �ه��ا �إن دم���ش��ق تتجه �إىل ن�صر
ع�سكري ا�سرتاتيجي بكل معاين الكلمة ،و�إن اجلي�ش
العربي ال�سوري �أظهر متا�سكاً وك�ف��اءة وخ�برة قتالية
يف كافة امل�ي��ادي��ن الع�سكرية ،كما �أن ال�ق�ي��ادة ال�سورية
طبقت �إىل الآن بنجاح الفت نظرية «مَن مي�سك امليدان
الع�سكري يتحكم بامل�سار ال�سيا�سي».
يف امل�ق��اب��ل ،ت�ع��اين ال ��دول احلا�ضنة لكل الف�صائل

 ..إلى الفنادق

يقال �إن م�س�ؤويل وك��وادر ف�صيل فل�سطيني ذي طابع
�إ�سالمي تركوا �أماكن �سكنهم وعملهم يف �إح��دى املدن
اللبنانية الكربى ،ورمبا غادروا ليلتحقوا بقيادتهم يف
�إحدى دول اخلليج.

ال إجماع

ق��ال��ت ��س�ف�يرة االحت� ��اد الأوروب� � ��ي يف ل�ب�ن��ان؛ �أجنلينا
ايخهور�ست� ،إن م�س�ألة و�ضع «ح��زب اهلل» على لوائح
الإره��اب الأوروب�ي��ة حتتاج �إىل موافقة و�إجماع �أع�ضاء
االحتاد الأوروب��ي ،الذي ي�ضم  27دولة ،وهذا الإجماع
غ�ير م�ت��وف��ر ،ب�سبب ح��دة اخل�لاف��ات ووج �ه��ات النظر
املت�ضاربة متاماً.

مرحلة «سالم»

قال �سفري دولة عربية كربى �أمام بع�ض زواره� ،إن املرحلة
احلالية هي مرحلة مت��ام �سالم ،م�شيداً بتاريخ العائلة،
ومنتقداً يف الوقت عينه مرحلة الرئي�س جنيب ميقاتي،
بل وحتى مرحلة �سعد احلريري ،الذي يفتقد �إىل احلنكة
ال�سيا�سية ومراعاة ودرا�سة الواقع اللبناين من كل جوانبه.

إلى ما بعد الفطر

بهاء النابل�سي

على خالف ما �أُ�شيع من الق�صر اجلمهوري ،ف�إن حمركات
ال��رئ�ي����س امل�ك�ل��ف مت��ام ل��ن ت�ع��ود �إىل ال � ��دوران يف ال��وق��ت
ال��راه��ن ،لأن الو�ضع ال ي�سمح ب�إنتاج حكومة ،و�إن �أكرث
املتفائلني املطلعني على اخلفايا والكوالي�س يقولون �إن
احلكومة م� َّؤجلة �إىل ما بعد عيد الفطر.

أصدقاء «اإلسرائيليين»

جزم �أحد امل�شاركني يف «منتدى دافو�س» االقت�صادي الذي
�أقامته ال�سلطات الأردنية على �ضفاف «البحر امليت»� ،أن
�صحافياً لبنانياً كان نا�شطاً يف جمال�سة «�إ�سرائيليني»؛
�صحافيني وغ�ي�ر �صحافيني ،وق ��ال امل���ش��ارك �إن ال��ذي��ن
يعتقدون �أنهم بعيدون عن �أع�ين املخابرات الأردن�ي��ة يف
مثل تلك امل�ؤمترات خمطئون ،خ�صو�صاً اللبنانيني ،ولو
كانوا من الأ�صدقاء.

تحت المراقبة

يـقــــال
أزمة صامتة

امل�سلحة من �أزمات حقيقية ،يف ظل التناف�س والتناق�ض
بني تركيا وقطر من جهة ،وال�سعودية من جهة �أخرى،
على �أن اجلهات الرتكية والقطرية ت�سعى لعرقلة �أي
ح��وار �سيا�سي ب��وج��ود الرئي�س ال���س��وري ب�شار الأ��س��د،
وت��رى �أن �أي حل �سيا�سي للأزمة ال بد �أن ي�ستند �إىل
ق��اع��دة م �ف��اده��ا ت�شكيل «ح �ك��وم��ة ان�ت�ق��ال�ي��ة» ب�سلطة
ت�ن�ف�ي��ذي��ة ك��ام �ل��ة ،مب��ا يف ذل ��ك ال���س�ل�ط��ة ع�ل��ى ال �ق��وات
امل�سلحة ،وه��ذا يعني من وجهة نظرهم �إع��ادة النقا�ش
بني الرو�س والأمريكيني �إىل املربّع الأول� ،أي ما قبل
«ج�ن�ي��ف» ،حيث ع��اد التعقيد وال�ت�ج��اذب و��ش��د احلبال
بني ال��رو���س والأمريكيني والأوروب �ي�ين املتملقني على
الدوام ،والذين يتماهون متاماً مع وا�شنطن ،بعدما �ساد
االعتقاد عقب حم��ادث��ات الف��روف  -ك�يري يف مو�سكو
�أن الأج ��واء تتجه نحو �إيجابية م��ا يف ت�سوية تر�ضي
الأط� ��راف كلها� ،إال �أن ع��دة ع��وام��ل حتيط حتى الآن
بالعملية ال�سيا�سية قد تكون عقبة �أ�سا�سية �أم��ام احلل
املن�شود �أهمها:
ال ��دور ال�ترك��ي  -ال�ق�ط��ري ،وا��س�ت�ط��راداً ال�سعودي
املعار�ض لفكرة احلل مع وجود الأ�سد.
اجتماع وزراء خارجية دول االحتاد الأوروب��ي الذي
انتهت نقا�شاته �إىل قرار ت�سليح املعار�ضة ال�سورية ،و�إن
ك��ان ق��رار ت�سليح املعار�ضة ال�سورية �إعالمياً فح�سب،
ب��اع�ت�ب��ار �أن ال�ت���س�ل�ي��ح ق��ائ��م م�ن��ذ م ��دة ط��وي �ل��ة ،وع�ل��ى
م�ستويات خمتلفة.
يف املقابل ،ردّت مو�سكو على هذا القرار ب�إعالن نيّتها
�إر�سال �صورايخ «ا�س  »300اال�سرتاتيجية ،وو�ضع ذلك
يف �سياق الردع ومنع التدخل اخلارجي ،كما ردّت طهران
بتنظيم م�ؤمتر �أ�صدقاء �سورية ،ال��ذي جمع �أك�ثر من
�أربعني دولة ،م�ستفيدة بالت�أكيد من الإجنازات امليدانية
ال�سورية.
�أمام هذا امل�شهد املتقلّب ،يراقب الكيان «الإ�سرائيلي»
ال�صورة بحذر �شديد ،متخوفاً م��ن احتماالت تدهور
جبهة اجلوالن ،ويتابع بدقة مواقف �إيران و«حزب اهلل»
والقوى امل�ؤيدة لهما يف هذا ال�صدد.
يف املح�صلة ،ميكن اال�ستنتاج من دون جهد �أن الواقع
ال�سيا�سي يحدده التطور امل�ي��داين الآخ��ذ يف الت�صاعد
بعد �سيطرة اجلي�ش ال���س��وري على �أرج ��اء وا�سعة من
اجلغرافيا ،وهذا عامل مهم وحا�سم ،مقابل تراجع قدرة
امل�سلّحني الع�سكرية .وب��ال��رغ��م م��ن وج��ود مناخ دويل
م�ؤيد للت�سوية ال�سيا�سية ،واقتناع الغرب بحتمية احلل
ال�سيا�سي� ،إال �أن �صعوبة حتقيق هذا احلل تبدو �آنية من
وجهة نظر تقول �إنه ال يحق للنظام ال�سوري وحلفائه
حتقيق انت�صار قالت عنه �صحيفة «وا�شنطن بو�ست»
املقربة من البيت الأبي�ض �إنه �صار و�شيكاً.

اجلي�ش العربي ال�سوري يتجوّل يف �شوارع الق�صري بعد تطهريها من امل�سلحني
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ل���ش��اع��ات ح��ول ت�ه��دي��دات
ت�ب�ّي�نّ ب�ع��د متابعة دق�ي�ق��ة ل� إ
«جبهة الن�صرة» لل�ضاحية اجلنوبية وبع�ض املناطق،
�أن م��ن يقف وراءه ��ا جهات �سيا�سية لبنانية معروفة
بالأ�سماء واالرتباطات.

يقول �أحد ال�سيا�سيني يف قوى � 8آذار� ،إن هناك
�أزمة �صامتة بني زعيم «التيار الوطني احلر»
وق��وى � 8آذار ،على خلفية ت�أييدهم التمديد
ملجل�س النواب� ،إال �أن عون �أظهر مرة جديدة
قدرته ال�شخ�صية الفائفة على ا�ستيعاب الأمر،
رغم حتري�ض بع�ض نوابه ،و�إن جمهور التيار
الوطني غري م�ستعد للحظة واحدة لتعري�ض
التحالف مع «حزب اهلل» لأي ر�ضو�ض.

ّ
تبني التحريض

تتبنى �صحيفة «عربية» كل ما ت�شيعه املخابرات
«الإ�سرائيلية» وكل املواقف التي يعلنها �أعداء
�سورية ،لي�س من باب نقل الأنباء بحرف ّيتها،
ب ��ل م ��ن ح �ي��ث ال �ت �ب � ّن��ي ال �ك��ام��ل ل�ل�ت�ح��ري����ض
«الإ�سرائيلي» ،ما جعل بع�ض القراء يقولون:
«ولو ..يحرتموا عقولنا �شوي».

ّ ..
وكرت ُس َّبحة االعتقاالت

�أك ��دت م���ص��ادر خ��ا��ص��ة ل�ـ«امل�ن��ارامل�ق��د��س�ي��ة»� ،أن
�أج�ه��زة الأم��ن ال�سورية وبعد مداهمة خمزن
معزول يف �إحدى �ضواحي العا�صمة ال�سورية،
اعتقلت يف الفرتة الأخ�ي�رة اثنني من تنظيم
«جبهة الن�صرة» يحمالن اجلن�سية الأوروبية
ك��ان��ا ق��د و��ص�لا �إىل الأرا� �ض��ي ال���س��وري��ة قبل
�أك �ث�ر م��ن ع� ��ام .وذك � ��رت امل �� �ص��ادر �أن �أج �ه��زة
الأم��ن ال�سورية �ضبطت وثائق خطرية �أكدت
تو�صلت �إليه التحقيقات ،وتفيد
ما كانت قد ّ
ب�أنهما يقودان جمموعة �إرهابية كانت ت�ستعد
لتنفيذ «هجمات كيماوية» يف �ساحة جم��اورة،
و�أن عملية اعتقالهما �ساهمت يف اعتقال ثالثة
ع�شر �آخ��ري��ن� ،سبعة منهم اع ُتقلوا بناء على
معلومات نقلتها املخابرات ال�سورية �إىل �إحدى
الدول املجاورة.

تبذيرَ ..
وس َفـه

�أنفق الأم�ير ال�سعودي فهد �آل �سعود حوايل
 50م�ل�ي��ون ي ��ورو ع�ل��ى ال�ترف �ي��ه يف «دي ��زين
الن��د ب��اري����س» ،ح�سبما ذك��رت و�سائل الإع�لام
الفرن�سية ال���ص��ادرة بتاريخ  3ح��زي��ران .وك��ان
الأمري ال�سعودي قد قرر االحتفال يف «ديزين
الن ��د» ب�ت�خ��رج��ه ،ف�ح�ج��ز احل��دي�ق��ة ل�ضيوفه
ال�ستني منذ االفتتاح �صباحاً وحتى الإغ�لاق
م�ساء يف الفرتة الواقعة بني  22و 24من �أيار
الفائت.

خلفان ..و«اإلخوان»

اع�ت�بر ال�ف��ري��ق �ضاحي خ�ل�ف��ان؛ ق��ائ��د �شرطة
دب � ��ي� ،أن «الإخ � � � ��وان» مب �ع��ادات �ه��م الإم� � ��ارات
وت�صاحلهم مع «�إ�سرائيل» �سيندمون �أكرب ندم،
م�شرياً �إىل �أن «اجلماعة» ُ�ص ّناع هدم ال بناء.
ور�أى خلفان على ح�سابه يف موقع «تويرت»� ،أنه
من ف�ضل اهلل تعاىل على دولة الإمارات �أ ّن ما
من �أحد عاداها �إال وح ّل عليه الفقر والتخ ّلف
والرت ّدي!

مال الخليجي لمحاصرة مصر

لفت ان�ت�ب��اه امل��راق�ب�ين واملحللني �أن املخطط
«الإ��س��رائ�ي�ل��ي» الأم�يرك��ي ال��ذي يعمل ب�شكل
ح�ث�ي��ث ع�ل��ى ف��ر���ض احل���ص��ار ع�ل��ى م���ص��ر من
خ��ا��ص��رت�ه��ا الإف��ري �ق �ي��ة ،لإب�ق��ائ�ه��ا خ��ا��ض�ع��ة يف
فلك اال�سرتاتيجية الأمريكية  -ال�صهيونية،
تنخرط فيه ال�سعودية وقطر والإم��ارات ،من
خالل �إقدامها على �شراء مئات �آالف «الأفدنة»
م��ن الأرا� �ض��ي يف �أثيوبيا ،وال�ت��ي ت�ق�دَّر مبئات
املاليني من ال ��دوالرات ،وامل�ساهمة يف توفري
دعم مايل مبا�شر يف عملية بناء «�سد النه�ضة»،
الذي ت�شرتك يف بنائه «�إ�سرائيل».

4

( العدد  )266اجلمعة  7 -حزيران 2013 -

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

موضوع الغالف

«القصير» ترسم معادالت المنطقة من جديد

مضادات أميركية للدبابات َبيد المسلحين
ك�شفت �صحيفة «واي ريد» الأمريكية ،من خالل تتبّعها �أ�شرطة
من�شورة من قبَل م�سلحني �سوريني ،عن وج��ود مدافع �أمريكية
م�ضادة للدبابات بحيازتهم من طراز « �إم  ،»40عيار  106مم.
وبح�سب التحقيق ال��ذي ن�شرته ال�صحيفة ،ف��إن املدفع امل�شار
�إليه مل يعد ي�ستخدمه اجلي�ش الأمريكي ،لكنه يُ�ستخدم من قبَل
حلفائه على نطاق وا�سع ،وق��د لعب دور ًا كبري ًا يف �أفغان�ستان
وليبيا ،بالنظر �إىل �سهولة ا�ستخدامه ونقله ،ف�ض ًال عن �أنه
عدمي االرتداد ،ما يجعله �شبيه ًا بال�سالح الفردي اخلفيف ،كما
�أن��ه تفوق على �صواريخ «الو» امل�ضادة للدبابات ،ب�سبب تعقيد
ا�ستخدام الأخري.
ُّ
«التمرد ُّ
السني» سئم من «الجهاديين»
قالت �صحيفة «وورلد تريبيون» �إن حلف �شمال الأطل�سي يدر�س بيانات
معلوماتية ت�شري �إىل ح�صول انقالب حاد يف موقف ال�سوريني ل�صالح
نظام الأ�سد .ويتعلق الأمر ببيانات جمعها احللف على مدى ال�شهر
املا�ضي ،من خ�لال النا�شطني واملنظمات الإغاثية امل�ستقلة التي
تدعمها ومتوّلها الدول الغربية ،والتي تعمل على الأرا�ضي ال�سورية.
ونقلت ال�صحيفة عن م�صدر دبلوما�سي غربي ،اطلع على البيانات،

قوله �إن البيانات ت�شري �إىل �أن «�أغلبية النا�س يف �سورية �أ�صيبوا
بالهلع ج��راء ا�ستيالء تنظيم «ال�ق��اع��دة» على التمرّد ال�سُّ ني،
و�أ�صبحوا يف�ضلون بقاء الأ� �س��د( )...فقد �سئموا «اجلهاديني»،
و�أ�صبحت كراهيتهم لهم �أ�شد من كراهيتهم الأ��س��د» .وبح�سب
ال�صحيفة ف�إن البيانات التي جمعها احللف ت�شري �إىل �أن  70يف املئة
من ال�سوريني هم مع الرئي�س ب�شار اال�سد.
نور وأنور ..وماكين
ن�شرت �إحدى ال�صحف الغربية �أن اثنني ممن ظهروا يف ال�صورة
مع ال�سيناتور الأمريكي ال�صهيوين جون ماكني ،خالل زيارته
�إىل ري��ف حلب منذ �أ�سبوعني ،متورطان يف خطف الرهائن
اللبنانيني ،وهما �أنور ابراهيم وحممد نور .اخلرب �سرعان ما
انت�شر يف الإع�لام الأمريكي بالنظر �إىل اجلانب اجلنائي يف
الق�ضية ،ذلك لأن مكني ـ وطبق ًا للقانون الأمريكي ـ اجتمع مع
«�إرهابيني»! املتحدث با�سم مكني ،وح�سب «وا�شنطن بو�ست»،
�أ�صدر بيان ًا قال فيه« :من امل�ؤ�سف �أن يتمّ ت�صوير ع�ضو جمل�س
ال�شيوخ عن طريق اخلط�أ مع نور» .وزعم البيان �أن «عدد ًا من
ال�سوريني الذين كانوا يف ا�ستقبال ماكني لدى و�صوله �إىل �سورية
طلبوا التقاط �صور تذكارية معه ،ومل يكن له �سوى االمتثال
لرغبتهم ..كالعادة»!

دبابات اجلي�ش العربي ال�سوري جتوب مدينة الق�صري (�أ.ف.ب).

عند احلادية ع�شرة من �صباح الأربعاء ويندي ت�شرمان ،التي مت�سك �أي�ضاً بامللف
اخلام�س من حزيران اجل��اري ،بد�أ اجتماع ال � �ن� ��ووي الإي � � � � ��راين ..دخ �ل ��ت ال �� �س �ي��دت��ان
رو�سي � -أمريكي � -أممي يف جنيف ،لتذليل متجهّمتي ال��وج�ه�ين ،ووجل�ت��ا ب�سرعة �إىل
العقبات �أمام م�ؤمتر «جنيف .»2 -
غرفة االجتماع ،من دون االلتفاف �إىل �أي
ث�م��ة رج�ل�ان دخ�ل�ا �إىل ه��ذا االج�ت�م��اع من املوجودين.
ك ��ان ال��زه��و مي�ل��ؤه�م��ا ،وه �م��ا :ن��ائ��ب وزي��ر
ك ��ان وا� �ض �ح �اً ل�ك��ل م��ن ر�أى ال��وف��دي��ن
اخل��ارج �ي��ة ال��رو��س�ي��ة؛ غ�ي�ن��ادي غ��ات�ي�ل��وف� ،أن �أم� ��راً ك �ب�يراً ق��د ح���ص��ل ،ق�ل��ب امل��وازي��ن
�أحد �صقور الإدارة الرو�سية ،والأكرث ت�شدداً واملقايي�س ،وج�ع��ل ال��رو��س�ي نْ�ْين واث�ق�ين من
يف ال�ت�ع��ام��ل ال��رو� �س��ي م��ع امل �ل��ف ال �� �س��وري ،خطواتهما ،بينما الأمريكيّتان بدتا ك�أن ما ًء
وم�ساعد وزي��ر اخلارجية الرو�سية لل�شرق حاراً �أحرق ر�أ�سيهما و�أقدامهما.
الأو��س��ط؛ ميخائيل بوغدانوف� ،أح��د �أكرث
يف � �ص �ب �ي �ح��ة ذاك ال � �ي ��وم (اخل��ام ����س
الدبلوما�سيني الرو�س معرفة بالتطورات م ��ن ح � ��زي � ��ران) ك ��ان ��ت حم �ط ��ات ال �ت �ل �ف��زة
الأمنية ال�سورية.
ووك��االت الأنباء قد ب��د�أت منذ الفجر تبثّ
ب�ي�ن�م��ا دخ �ل��ت ��س�ي��دت��ان ه�م��ا ال�ي��زاب�ي��ت �أخ �ب ��ار �إط �ب ��اق اجل �ي ����ش ال �ع��رب��ي ال �� �س��وري
ج ��ون ��ز ،ال �ت��ي ك��ان��ت ن��ائ �ب��ة حل��ام��ل امل�ل��ف ع�ل��ى امل�ع�ق��ل ال �ه��ام ل�ل�م�ج�م��وع��ات امل�سلحة
ال�سوري روبرت فورد ،وهي مقرّبة من ناظر يف ��ش�م��ال ال�ق���ص�ير ،ع�بر ع�م�ل�ي��ات خاطفة
اخل��ارج�ي��ة الأم�يرك�ي��ة ج��ون ك�ي�ري ،والتي ون��وع�ي��ة �أ��س�ف��رت ع��ن ال�ق���ض��اء ع�ل��ى �أع ��داد
حلت مكان فورد من قبَل الإدارة الأمريكية ،م��ن امل���س�ل�ح�ين ،وا��س�ت���س�لام �أع� ��داد �أخ ��رى،
والذي عجز عن توحيد املعار�ضات ال�سورية ،وفرار �أعداد �إىل بلدتي ال�ضبعة والبوي�ضة
ف��ان���ص��رف ي�شتمها ،وال�ث��ان�ي��ة ه��ي م��دي��رة ال���ش��رق�ي��ة ،ال�ل�ت�ين ت ��رك اجل�ي����ش ال���س��وري
ال�ش�ؤون ال�سيا�سية يف اخلارجية الأمريكية؛ مم��راً نحوهما ،متهيداً للخطوة اجلديدة
بالق�ضاء على كل ب�ؤر امل�سلحني.
�إذاً ،كانت �أخبار �سيطرة اجلي�ش العربي
ال �� �س��وري ع�ل��ى ك��ام��ل م��دي�ن��ة ال�ق���ص�ير قد
و�صلت �إىل الوفدين ،كما و�صل �إليهما املزيد
من التفا�صيل� ،سواء عن الأ�ساليب القتالية
والتكتيكات الع�سكرية املذهلة التي اتبعها،
االنتصار الحاسم الذي
�أو يف نتائج الوقائع امليدانية ال�سريعة التي
جعلت اجلي�ش ب� أ�ق��ل م��ن �ساعتني يح�سم
حققه الجيش السوري
الأم ��ور يف ه��ذه امل��دي�ن��ة ،ال�ت��ي ك��ان��ت تُعترب
في القصير ضربة
مكاناً للراحة ومنتجعاً للع�صابات امل�سلحة
م��ن ج�ه��ة ،وم��رك��ز �إم ��داد بالعديد والعتاد
قاصمة لجهد المخابرات
للم�سلحني يف �أماكن �أخرى من جهة ثانية،
األميركية والفرنسية
ونقطة تقاطع كربى للإمداد ،تتوا�صل مع
والبريطانية ..والخليجية
عر�سال وج��روده��ا يف ال�ب�ق��اع ،ووادي خالد
وخراجها يف ال�شمال اللبناين ،لتت�شكل منها
االندفاعة نحو حم�ص؛ مدينة وحمافظة،
و�إىل ريف دم�شق من جهة ثالثة.
ه �ن��ا ،اخل �ب��راء ال �ع �� �س �ك��ري��ون ي���ص�ف��ون

�أن الق�صري �شكلت �سكّيناً ح��اداً يف اجل�سد
ال�سوري ،متكّن اجلي�ش ال�سوري من ك�سره
و�إل �غ��اء ك��ل مفاعيله ،م��ا �سيجعل اجلي�ش
ال�سوري �أمام حركة �أكرث اندفاعة وحيوية
للح�سم مع الب�ؤر امل�سلحة يف حم�ص ب�شكل
��س��ري��ع ،خ�صو�صاً �أن املعلومات ت�شري �إىل
�أن ال�سلطات ال���س��وري��ة �ضبطت جمموعة
من الوثائق على قدر كبري من اخلطورة،

تتحدث ع��ن جمموعات �إره��اب�ي��ة م��ن قوى
لبنانية وعربية و�أجنبية �شُ كِّلت على مدى
ال�سنتني املن�صرمتني ،وفق منظومة حمددة
و�أهداف قريبة ومتو�سطة املدى ،من �ش�أنها
�أن حت ��رج أ�ن �ظ �م��ة خليجية ودو ًال غربية
وعربية لها دور يف تدمري �سورية واملنطقة.
وتفيد املعلومات الأول�ي��ة �أن ال�سلطات
ال�سورية و�ضعت ال��رو���س يف تفا�صيل هذه

ال��وث��ائ��ق ،وال��ذي��ن ق��رروا التحرك ب�سرعة
نحو ال�ق��وى املعنية ب��الإره��اب ،لو�ضعها يف
�صورة ما ّمت العثور عليه من وثائق.
�إىل ذل � � � ��ك ،وك � �م� ��ا ي �� �ش�ي�ر اخل �ب ��راء
الع�سكريون ،ف�إن م�س�ؤولني �أمريكيني من
أ�ج �ه��زة اال��س�ت�خ�ب��ارات واخل��ارج �ي��ة ،ك��ان��وا
ق��د اجتمعوا م��ع م�س�ؤولني �سعوديني من
جهاز املخابرات ووزارة الدفاع ،حيث اقرتح

«ربـيــع األنــاضـــول» يضـرب أحـــ
�أنقرة  -الثبات
�أرخ� ��ت ال �ت �ظ��اه��رات ال �ت��ي ع � ّم��ت امل��دن
ال�ت�رك� �ي ��ة ب �ث �ق �ل �ه��ا ع �ل ��ى أ�ح� �ل� ��ام رئ �ي ����س
ال � � ��وزراء ال�ت�رك ��ي رج ��ب ط �ي��ب �أردوغ � � ��ان
«الإمرباطورية» ،بعد �أن اكت�شف «ال�سلطان
ط �ي��ب» ،ك�م��ا ن ��اداه امل �ت �ظ��اه��رون� ،أن هناك
 50يف املئة من �شعبه ال يقبلون ب�سيا�ساته
اال��س�ت�ع�لائ�ي��ة ،وحم��اول�ت��ه ف��ر���ض �أح�لام��ه
ومغامراته على ال�شعب الرتكي.
كان من الوا�ضح جداً �أن حادثة «جيزي
ب��ارك» مل تكن �سوى الق�شة التي ق�صمت
ظهر البعري ،فقيام ال�شرطة بقمع جمموعة
م��ن الفنانني والنا�شطني البيئيني كانوا
يحتجون على حماولته حتويل احلديقة
�إىل «قلعة عثمانية» يحاول �إحياءها ،وبناء

مركز جت��اري فيها مل�صلحة أ�ح��د املتمولني
الكبار يف ح��زب «ال�ع��دال��ة والتنمية» ،جعل
ال�ن��ا���س ت�ت�ح��رك مل��واج�ه��ة ال�ق�م��ع ،ف�ك��ان �أن
ظ�ه��ر �أردوغ � � ��ان ك�م��ا �أي «دي �ك �ت��ات��ور» ك��ان
يتبارى �أع�ضاء حزبه يف تو�صيفهم ،وذهب
مذهب ه�ؤالء يف التقليل من قيمة مناوئيه
فو�صفهم بالل�صو�ص �أوالً ،ثم بد أ� يتحدث
مع �أفراد حزبه عن «م�ؤامرة خارجية».
وب ��د أ� امل�ع��ار��ض��ون لأردوغ � ��ان بالرتكيز
ع�ل�ي��ه يف ان �ت �ق��ادات �ه��م م��ن دون غ�ي�ره من
امل �� �س ��ؤول�ي�ن ،يف ت �ط��ور الف� ��ت ،ك �م��ا ب� ��د�أوا
ي�ستعملون عبارات غري معهودة يف ال�شارع
ال�ترك��ي ،حيث ظ�ه��رت كلمة «امل�ق��اوم��ة» يف
اخلطاب املعار�ض.
و أ�ظ �ه��رت ه��ذه ال �ت �ط��ورات �أن ال���ش��ارع
الرتكي بد أ� يتململ من �شخ�صية �أردوغان،
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أحداث األسبوع
اجل��ان��ب الأم�ي�رك��ي وق��ف ال�ت�م��وي��ل لـ«جبهة
الن�صرة» ،لكن ال�سعوديني طرحوا هنا �أمرين:
الأول :وق��ف االع �ت �م��اد ع�ل��ى القطريني
والأت��راك ،الذين مل يعودوا يعرفوا حجمهم
ودوره� � ��م ،م��ا ان�ع�ك����س ��س�ل�ب�اً ع�ل��ى م��ا ��س� ّم��وه
«ال �ث��وار» ،ال��ذي��ن و��ص��ل التناف�س بينهم �إىل
حد االتهامات املتبادلة بال�سرقة واالختال�س،
ويف كثري من الأحيان تتطوّر اخلالفات يف ما
بينهم �إىل ت�صفيات متبادلة.
وال �ث��اين :توحيد جميع امل�سلحني ،مبا
ي�سمى «اجل�ي����ش احل ��ر» ،وك��ان ت�شديد على
�أن يكون هذا الأم��ر ،وحتديداً من الق�صري،
وح�شد ك��ل الإمكانيات امل��ادي��ة واللوج�ستية
والعنا�صر لالندفاع نحو ح�ضن املقاومة يف
البقاع ،وحتديداً �إىل مدينة الهرمل وقراها،
و� �ش��رق��ي ب�ع�ل�ب��ك ..واالن �ط�ل�اق أ�ي �� �ض �اً نحو
إ�ح �ك��ام ال�سيطرة ع�ل��ى حم�ص وال�ق�ل�م��ون..
ومبعنى من املعاين ،ف�إن الق�صري هنا تُعترب
ع��ا��ص�م��ة امل�سلحني لل�سيطرة وال �ت �م��دد ،يف
الوقت الذي تقيم فيه املخابرات الأمريكية
مع�سكرات يف الأردن لتدريب امل��رت��زق��ة من
�سوريني وعرب و�أجانب ،متهيداً لهجوم من
اجلنوب ي�ستهدف درعا وال�سويداء ،وكل ذلك
لتطويق دم�شق و�إ��س�ق��اط ال��دول��ة الوطنية
ال�سورية.
يف اخلال�صة ،ف�إن االنت�صار احلا�سم الذي
حققه اجلي�ش ال�ع��رب��ي ال���س��وري يف الق�صري
ُي�ع�ت�بر ��ض��رب��ة ق��ا��ص�م��ة للجهد اال�ستثنائي
الذي بذلته املخابرات الأمريكية والفرن�سية
وال�بري�ط��ان�ي��ة واخل�ل�ي�ج�ي��ة ،ل�لان�ط�لاق من
الق�صري ،لي�س لل�سيطرة على ��س��وري��ة� ،إمن��ا
ل�ت�غ�ي�ير وج� ��ه امل �ن �ط �ق��ة ،وال� �ب ��دء ب��امل �� �ش��روع
الأمريكي ملا ي�سمى «ال�شرق الأو�سط اجلديد»،
ورمبا من هنا نفهم �سر ال�صراخ «الإ�سرائيلي»
الذي �أعلن يف الرابع من حزيران� ،أي قبل يوم
واحد من ال�سيطرة الكاملة للجي�ش ال�سوري
ع�ل��ى «ال�ق���ص�ير» ،م��ن ال�ق�ن��اة «الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة»
ال �ث��ان �ي��ة� :إن �ه��م ي�ف��ّ��ض�ل��ون ��س�ي�ط��رة «ج�ب�ه��ة
الن�صرة» و«ال �ق��اع��دة» على ��س��وري��ة ب��د ًال من
ب�شار الأ�سد ،لأن الأ�سد حليف وثيق لإي��ران،
التي من �أه��م �أهدافها �إزال��ة «�إ�سرائيل» من
الوجود..

�أحمد زين الدين

ّ
مستعدة للتدخل لحماية حليفها
اإلدارة األميركية غير

«األردوغـــانـيـــة» ..بــدايــة النـهـــــايــــة

يف م�شهد مثري والف��ت ،ي�شاهد العامل
رئي�س الوزراء الرتكي رجب طيب �أردوغان
ي��ذوق ال�سم نف�سه ال��ذي ك��ان قد �ساهم يف
�إذاق �ت��ه ل�ع��دد م��ن ال�ق��ادة ال�ع��رب ،علماً �أن
امل��وق��ف الأك�ث�ر �سخرية ،ه��و الت�صريحات
ال �� �ص��ادرة ع��ن �أردوغ � � ��ان ب��ات �ه��ام ال���ش�ب��اب
امل�ن�ت�ف����ض يف ب�ل�اده ب��أن�ه��م جم�م��وع��ة من
امل�ت�ط��رف�ين ،و�أن ب�ل�اده ت�ت�ع��ر���ض مل ��ؤام��رة
خ��ارج�ي��ة ،وه��ي امل��واق��ف نف�سها ال�ت��ي كان
م �ب ��ارك وب ��ن ع �ل��ي وال � �ق ��ذايف وال��رئ �ي ����س
ال�سوري ب�شار الأ�سد قد �أعلنوها حني كان
�أردوغ ��ان « ُي�أ�ستذ» عليهم ،ويدعوهم �إىل
الإ�صغاء �إىل مطالب �شعبهم والتنحي.
وب �غ ����ض ال �ن �ظ��ر ع ��ن ال �ت �� �ص��ري �ح��ات
الأردوغ� ��ان � �ي� ��ة ،ال �ت��ي ت���س�ت�ع�ير م �ف��ردات
امل�ؤامرة والتخوين والتهديد ،ف�إن ما فجّ ر
االحتجاجات يف ا�سطنبول بالت�أكيد لي�س
�صنيع م ��ؤام��رة خ��ارج�ي��ة ،بالرغم م��ن �أن
العديد من الدول الإقليمية والدولية لها
م�صلحة يف حتجيم �أردوغ ��ان ،نذكر منها
�أهمها:
 بالن�سبة �إىل ال��دول العربية :تعاين�سورية والعراق ب�شدّة من التدخل الرتكي
يف �ش�ؤونهما ،والذي �أجّ ج ال�صراع املذهبي
يف البلدين ،لذا لن ي�ألوَا جهداً للرد باملثل،
�أم��ا ال�سعودية فم�ستاءة ج��داً من املحاولة
ال�ت�رك �ي ��ة  -ال �ق �ط��ري��ة لإزاح � � ��ة ال �ن �ف��وذ
ال���س�ع��ودي ال�ت��اري�خ��ي يف املنطقة العربية
وا��س�ت�ب��دال��ه ب�ن�ف��وذ «�إخ� � ��واين» ،ب��ات يهدد
الأنظمة اخلليجية يف عقر دارها.
 ت��ري��د �إي � ��ران ل�ترك�ي��ا �أن ت �غ��رق يفم�شاكلها ال��داخ�ل�ي��ة ،لتخفيف ال�ضغط
ع�ل��ى حليفتها ��س��وري��ة ،ولتعطيل ق��درة
الأط �ل �� �س��ي ع �ل��ى ت �ه��دي��ده��ا م ��ن خ�ل�ال
ال�ق��واع��د الع�سكرية املنت�شرة يف أ�ن�ح��اء
تركيا ،وال�ت��ي ت�شكّل �سيفاً م�سلطاً على
�إيران يف ملف برناجمها النووي.

التظاهرات تعمّ املناطق الرتكية تنديد ًا ب�سيا�سة �أردوغان

 احل �ل��ف الأط �ل �� �س��ي والأم�ي�رك �ي��ونيريدون �أن يعيدوا �أردوغ��ان �إىل حجمه
ال �ط �ب �ي �ع��ي ،ب �ع��دم��ا ت ��و ّه ��م أ�ن� ��ه ��س�ل�ط��ان
عثماين يحكم بالداً عربية �شا�سعة؛ يوكّل
عليها والة ي � أ�مت��رون ب ��أم��ره وين�شدون
ط��اع�ت��ه ،وي�ستطيع ب��ال�ت��ايل �أن يعرقل
وال ي��ري��ده��ا الأم�ي�رك� �ي ��ون لل��أزم��ة
ح �ل � ً
ال�سورية ،ويفر�ض �شروطه على حلفائه
الذين اكت�شفوا �أكرث من مرة �أنه يحاول
ج� ّره��م �إىل �سيا�سات تدخلية يف �سورية
ال ي��ري��دون �ه��ا وال ت �ن��ا� �س��ب م���ص��احل�ه��م
القومية.
ل � �ك � ��ن ب � ��ال � ��رغ � ��م م � � ��ن ك � � ��ل ذل � � ��ك،
ف��االح �ت �ج��اج��ات ال �ت��ي ت �ع � ّم ت��رك �ي��ا لها
�أ�سبابها الداخلية ،التي جتعل اال�ستياء
من ال�سيا�سات الأردوغانية تع ّم خمتلف

ـــالم أردوغـــان الـمـستقـبـليـــة
الذي يحلو له الت�شبّه ب�سالطني �آل عثمان
يف الأداء وال�شخ�صانية ،كما �أظهرت تبايناً
وا�ضحاً يف قلب احلزب احلاكم الذي انق�سم
ب�ين فريقني ،الأول ه��و «ال�صقور» بقيادة
�أردوغ ��ان وم�ع��اون��ه امل�ق��رب منه �أح�م��د داود
�أوغ�ل��و ،والثاين هو احلمائم بقيادة رئي�س
الدولة عبداهلل غل الذي بدا الأكرث �إدراكاً
لواقع الأمور من �أردوغان.
ففيما ك��ان الأخ�ي�ر يهاجم املعار�ضني
ويحطّ من �ش�أنهم ،كان غل ينادي بالهدوء
قائ ًال للمتظاهرين �إن «الر�سالة و�صلت»،
ثم �سارع �إىل �إع�ط��اء موعد عاجل لرئي�س
ح��زب ال�شعب اجل�م�ه��وري كمال كليت�شدار
�أوغ �ل��و لبحث الأزم ��ة ،فيما ك��ان �أردوغ ��ان
يتوعد الأخري مبحاكمته بتهمة «اخليانة
العظمى».

وم ��ن خ�ل�ال ال �ت �ب��اي��ن ال��وا� �ض��ح بني م�ك��ان�ت��ه يف الأو�� �س ��اط ال���ش�ع�ب�ي��ة م�ق��ارن��ة
غ��ل و�أري� �ن ��ج م��ن ج �ه��ة ،وب�ي�ن �أردوغ � ��ان ب � ��أردوغ� ��ان ،م�ع�ت�بري��ن �أن اب�ت���س��ام��ة غل
وداود �أوغ�ل��و م��ن جهة �أخ ��رى ،يظهر �أن الدائمة تقربه من النا�س ،فيما «تك�شرية»
اخل �ل��اف داخ � ��ل احل � ��زب احل ��اك ��م ق ��د ال �أردوغان تبعدهم عنه.
يت�أخر يف الظهور �إىل العلن ،فالرجالن
وي �ب��دو �أن غ��ل غ�ير م��رت��اح مل�ح��اوالت
م�ع��روف��ان ب�أنهما م��ن م�ؤ�س�سي احل��زب� ،أردوغان �إق�صاءه و�إنهاء حياته ال�سيا�سية
وه�م��ا يختلفان م��ع �أردوغ� ��ان يف العديد عرب تر�شحه لرئا�سة اجلمهورية ،و�إبعاد
من ال�سيا�سات الأخ��رى� ،أب��رزه��ا يف امللف الأخ�ي�ر ب�ع��د ان�ت�خ��اب��ات ال �ع��ام  ،2015ثم
ال �� �س��وري ال� ��ذي ي �ع �ت�بره ك �ث�ي�رون �سبباً تن�صيب داود �أوغ �ل��و رئ�ي���س�اً للحكومة،
رئي�سياً يف تراجع �شعبية احل��زب احلاكم ويتوقع خ�براء �أن ينعك�س ه��ذا اخل�لاف
ال ��ذي ت�خ�ب��ط يف ه��ذا امل �ل��ف ،وه ��دد أ�م��ن يف م�ؤمتر احل��زب املقبل ،بعد االنتكا�سة
تركيا من خالله.
ال�ت��ي �أ��ص�ي��ب ب�ه��ا ج��راء ه��ذه االنتفا�ضة
ويقول حمللون �أتراك �إن �أي انتخابات � �ض��د �أردوغ� � � � ��ان ،ال � ��ذي ب� ��دا م� �ي ��ا ًال �إىل
رئ��ا��س�ي��ة ق��د جت ��ري ب�ي�ن �أردوغ � � ��ان وغ��ل ا�ستعمال «�شعبيته» بالدعوة لنزول ح�شود
�ستنتهي م��ن دون ��ش��ك ل���ص��ال��ح الأخ�ي�ر منا�صريه �إىل ال�شارع ،فيما يعار�ضه غل
بن�سبة  75يف املئة على الأقل ،لأن للرئي�س الذي يرى فيها م�شروع حرب �أهلية.

�شرائح املجتمع الرتكي ،ومعظم �أحزابه
ال�سيا�سية ،منها العلمانية والإ�سالمية
وغريها ،ومنها:
 الديكتاتورية التي ميار�سها «حزبالعدالة والتنمية» ،وعدم قدرة املعار�ضة
الرتكية على جلم االندفاعة الأردوغانية
ن�ح��و ال�ت�ط��رف وال�ت���س�ل��ط ،وه��و م��ا دف��ع
ال�شباب الثائر �إىل ال�ساحة ب�سرعة ،ومن
دون انتظار دع��وات حزبية معار�ضة من
ه�ن��ا وه �ن ��اك ..ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ات�ه��ام��ات
وا��س�ع��ة بالف�ساد ،ط��ال��ت أ�ع���ض��اء احل��زب
احل��اك��م ،ومنها تقارير تفيد ب ��أن رئي�س
بلدية ا�سطنبول و�صهر �أردوغان �ضالعان
يف امل���ش��روع امل�ن��وي إ�ق��ام�ت��ه يف «تك�سيم»،
والذي فجّ ر االحتجاجات.
 ا�ستياء �شعبي ع��ارم م��ن ال�سيا�سةاخل ��ارج� �ي ��ة ،خ �� �ص��و� �ص �اً ال ��دع ��م ال�ع�ل�ن��ي
للمجموعات امل�سلحة ال���س��وري��ة ،يف ظل
ت�ق��اري��ر ت�ت�ح��دث ع��ن ت�سيّب �أم�ن��ي الف��ت
على احل��دود الرتكية  -ال�سورية ،و�إي��واء
تركيا لأكرث املقاتلني تطرّفاً و�إجراماً من
«القاعدة» ،بالإ�ضافة �إىل حماولة التعتيم
احل�ك��وم��ي ع��ن ��ض�ل��وع «ج�ب�ه��ة ال�ن���ص��رة»
يف ت �ف �ج�يرات ال��ري �ح��ان �ي��ة .وق ��د جت��اه��ل
�أردوغ� ��ان ا�ستطالعات ال ��ر�أي الداخلية
التي �أفادت �أن  ٪71من الأتراك يعار�ضون
��س�ي��ا��س�ت��ه يف � �س��وري��ة ،وم ��ن ه � ��ؤالء ٪32
ينتمون �إىل «حزب العدالة والتنمية».
 جنوح �أردوغ��ان ،كما مر�سي وحزبهيف م �� �ص��ر� ،إىل حم��اول��ة ت�غ�ي�ير ب�ن�ي��وي��ة
�سريعة م�ستعجلة للهيكلية االجتماعية
والثقافية للمجتمع الرتكي ،وه��ي �أم��ور
حت�ت��اج �إىل ع�ق��ود لتنفيذها ،وق��د يكون
االق�ت�ن��اع الأردوغ � ��اين ب�ع��دم ال �ق��درة على
دخول تركيا �إىل االحتاد الأوروب��ي ،وعدم
رغبتها بذلك بعدما باتت �أوروب��ا غارقة
يف ديون وتق�شّ ف و«�إ�سالموفوبيا» رهيبة،
فكان اجتاهه ملحاولة فر�ض نف�سه زعيماً
على العامل اال�سالمي  -كما �أعلنه م�شعل

يوماً  -هو ما جعله ي�سارع ومن دون تب�صّ ر
�إىل حم��اول��ة تغيري خ�صو�صية املجتمع
ال �ث �ق��اف �ي��ة ،وجت ��ا ُه ��ل ال �ت �ح ��ذي ��رات م��ن
خطر ال�سيا�سات التي تغذّي االنق�سامات
العرقية والإثنية والطائفية يف املجتمع
الرتكي.
 ق �ي��ام �أردوغ � � ��ان ،ك�م��ا ف�ع��ل احل�ك��امالعرب قبله ،بخطب و ّد الواليات املتحدة
الأمريكية ،وتنفيذ �سيا�ساتها يف املنطقة،
غ�ض النظر عن تقييد احلريات
مقابل ّ
وت��ره�ي��ب ال���ص�ح��اف�ي�ين ،وال�ق�ي��ام بحملة
ت �ط �ه�ير وا� �س �ع��ة يف اجل �ي ����ش ،واع �ت �ق��ال
ال�ضباط ،وحتجيم دور اجلي�ش الرتكي،
ب�ع��دم��ا ك��ان امل �ح �رّك الأ� �س��ا���س لل�سيا�سة
الرتكية على مدى عقود.
 تراجع االقت�صاد الرتكي الذي كانق��د �سجّ ل ن�سب من � ٍّو ك�ب�يرة يف ال�سنوات
ال�سابقة ،حيث �سجّ ل يف العام  2011منواً
بن�سبة  ،٪8.8لكن هذه الن�سبة انخف�ضت
ب�شكل حاد عام  ،2012لتبلغ  ٪2.2فقط،
م��ا �أ ّث��رع�ل��ى الفئات الفقرية واملتو�سطة،
وعلى ال�شباب اجلامعي ب�شكل كبري.
وه �ك��ذا جت��د اح�ت�ج��اج��ات ت��رك�ي��ا ،ذات
الأ�سباب الداخلية ،م�صفقـ ّني لها يف �شتى
أ�ن �ح��اء ال �ع��امل ،وت�ب��دو الإدارة الأم�يرك�ي��ة
غري م�ستعدّة للتدخل حلماية حليفها ،بل
جتد �ضالتها يف ما يح�صل ،ف ��إن ا�ستطاع
�أردوغ ��ان ال�صمود ،ف�سيخرج م��ن املعركة
�ضعيفاً يحتاج �إىل ر�ضاها لك�سب ح�صته
م��ن امل �ع��ارك ال �ت��ي خ��ا��ض�ه��ا ب��ا��س�م�ه��ا ،و�إن
مل ي�ستطع اخل ��روج ،تتقا�سم دول أ�خ��رى
ح�صة تركيا يف الرتكيبة ال�شرق �أو�سطية
اجل ��دي ��دة ،ويف احل��ال �ت�ين ي��دخ��ل امل �ح��ور
«الإخواين» الذي تتزعمه تركيا ،واملت�شكّل
على أ�ن�ق��ا���ض الديكتاتوريات العربية ،يف
ع�ج��ز يجعله ي�ق��دم ال �ت �ن��ازل ت�ل��و ال�ت�ن��ازل
مل�صلحة «�إ�سرائيل» و�أمنها.

د .ليلى نقوال الرحباين
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أحداث األسبوع
َّ
متيم «النصرة»..
وعاشق الحياة
يف الأح��داث العا�صفة غالب ًا ما تطفو
على ال�سطح نكرات تعي�ش �أو ت�ستمد البقاء
من مهاجمة الكبار ،وعرب العمل حل�ساب
�أع��داء �أ�صحاب الق�ضايا العادلة ،لأن يف
يقينهم �أن ف�شل املت�آمرين يعني نهايات
�سيا�سية على م��زاب��ل ال�ت��اري��خ ،وبالتايل
ف�إن رهاناتهم ال�شرّيرة تقوم على التمني
ب�أن يك�سب الأ�شرار املعركة ،و�إن بقوا بني
�أرجلهم كالفطريات �أو الطفيليات التي
تتغذى على جذوع الأ�شجار الهرمة.
يف لبنان ،حيث تتزايد االعتداءات على
هيبة ال�سلطات من قبل القوى التكفريية،
وتغتال الع�سكريني يف مواقعهم ،وخالل
مهامهم حلماية املواطنني ،ترى ال�سا�سة
غارقني يف �إر�ضاء �أ�سياد القوى التكفريية،
طمع ًا يف زي��ادة الأر� �ص��دة امل�صرفية� ،أو
ره��ان على من�صب �أو اال�ستمرار فيه� ،أو
بكالم �آخر ف�إن «الهبَل» ال�سيا�سي يرتفع
من�سوبه ب�ين «امل���س��اط�ي��ل» ال ��ذي مي� ّن��ون
النف�س يف التغلب على بلدهم و�أبناء وطنهم
بالرهان على ا�ستجالب «الأ�ساطيل» ،وهو
ال�شعار نف�سه الذي ترفعه �شراذم ونكرات
�سيا�سية يف �سورية ،عرب الدعوة لدكّها بكل
ما ميلك الأطل�سيون ،ولو ُدمِّرت عن بكرة
�أبيها كُرمى و�صول جمموعة من الأغبياء
�إىل ال�سلطة ،ول��و ك��ان يقني كل منهم �أن
التناحر فيما بينهم �آت الحق ًا وبال �أدنى
�شك ،والدليل �أن اجتماعات ا�سطنبول،
ورغم وجود الرتكي والأمريكي والفرن�سي،
�إ��ض��اف��ة �إىل امل��ال ال�سعودي وال�ق�ط��ري،
مل ت�صلح فيما بينهم لتقا�سم �سلطة يف
الوهم ،وداخل جتمّع التناق�ضات امل�سمَّى
«االئتالف».
ل ��ذا ف � ��إن امل �ت � آ�م��ري��ن ع �ل��ى ��س��وري��ة
وامل�ت�ح��ال�ف�ين م�ع�ه��م م��ن ل�ب�ن��ان ه��م من
الطينة نف�سها ،التي ال مقايي�س وطنية
لديهم ،ولذلك لي�س م�ستغرب ًا �أن يهيم وليد
جنبالط �أو ي�صبح متيَّم ًا بجبهة تدمري
املقد�سات والقتلة وناب�شي القبور امل�سماة
«جبهة الن�صرة» ،بعد �أن «ف�ل��ق» العامل
بع�شقه للحياة ،ورمبا هذا ما يجب �أن يفهم
 ..نعم ،أُ�ح��بّ احلياة ،لكن احلياة ترتوي
بدماء الآخرين.
من حق �أي مرء �أن يع�شق ال�سفاحني
�إن كانوا �أت��راك � ًا �أو وهابيني� ،أو ي�صنف
نف�سه زور ًا بحب احلياة ،ومن حقه �أن يعتق
م��ن االنتماء الوطني احلقيقي ،لكن �أن
ي�صبح هذا ال�صنف الذي و�صفه جنبالط
يوم ًا بال�صنف العاطل ،هو الأمل له ،ف�إن
الأم��ر ي�ستحق التوقف عند ما قاله والده
يوم ًا عن الإن�صاف يف التاريخ للرجال!
وي �ب �ق��ى ال �ت �ط �ل��ع �إىل دول� ��ة ال ي�ع� ّد
امل�س�ؤولون فيها عدد جثث ال�شهداء على
�أر�ضها و�إر�سالهم �إىل املقابر ،دون �أن
يتحرك يف �أي منهم بقايا �ضمري خدّرته
الوعود بطوفان مايل ي�سيطر على �سلطة
وهمية.
يون�س

ّ
«المستقبل» يحرض على الجيش
لتغطية فشل مراهناته في سورية
حقاً ،لقد �صدق وزير الداخلية مروان �شربل عندما التي كانت تعي�ش يف ظل �أنظمة �شمولية ،تتجه اليوم
قال�« :إذا �أرد َت �أن تعرف ماذا يحدث يف طرابل�س ،عليك نحو احلياة الدميقراطية ،فيما يف لبنان ميدّد جمل�س
�أن تعرف ماذا يحدث يف الق�صري» ،لأن هناك حيّزاً كبرياً ال�ن��واب لنف�سه حت��ت ذري�ع��ة «ت��ردي الأو� �ض��اع الأمنية»،
من الو�ضع الأمني املرتدّي يف ال�شمال مرتبط بالأزمة وال�س�ؤال هنا :كيف �أُجريت يف �سورية انتخابات ت�شريعية
ال�سورية ،ناهيك عن توظيف «تيار امل�ستقبل» وحلفائه وبلدية رغ��م ك��ل ال�ظ��روف ا ألم�ن�ي��ة الدقيقة التي متر
ال�ت�ك�ف�يري�ين و�إدارت �ه ��م اخل��ارج �ي��ة ،احل� ��وادث الأم�ن�ي��ة فيها؟!
امل�ف�ت�ع�ل��ة يف ل�ب�ن��ان ال���ش�م��ايل ،خ���ص��و��ص�اً يف ط��راب�ل����س،
وبالعودة �إىل الو�ضع ا ألم�ن��ي ال��راه��ن يف طرابل�س،
يف ال�سيا�سة املحلية ،ون��ذك��ر منها على �سبيل امل�ث��ال ال فهو من دون �أدنى �شك مرتبط مب�سار الو�ضع امليداين يف
احل�صر :ا�شتعال حماور «القتال» بني باب التبانة وجبل �سورية ،فبعد الإجنازات امليدانية التي يحققها اجلي�ش
حم�سن غداة ت�أليف «احلكومة امليقاتية الثانية» ،والتي ال�سوري تباعاً على �أر�ضه ،ال�سيما يف الق�صري ،التم�س
نالت فيها طرابل�س «ح�صة الأ�سد» ،لإف�شال اال�ستقبال الأط ��راف اللبنانيون ال�شركاء يف احل��رب على �سورية
ال�شعبي الذي نُظِّ م �آنذاك للوزراء الطرابل�سيني.
و�إدارتهم اخلارجية ،الهزمية اال�سرتاجتية التي حلقت
م��ن ي��راق��ب م�سار احل ��وادث الأم�ن�ي��ة يف طرابل�س ،بهم ،وبعدما متكّن اجلي�ش من عزل امل�سلحني وتقطيع
ي ��درك مت��ام �اً ارت�ب��اط�ه��ا ب��ال���ش��أن امل�ح�ل��ي ،ف�ق��د همدت �أو�صال �أوكارهم يف الداخل ،يحاول الأطراف املذكورون
«اال�شتباكات التقليدية» ب�ين «التبانة» و«اجل�ب��ل» بعد �إق��ام��ة «منطقة �آم�ن��ة» للمجموعات امل�سلحة املنخرطة
ا��س�ت�ق��ال��ة احل �ك��وم��ة ال��راه �ن��ة ،وع� ��ادت ل�ت�ت�ج��دد قبيل يف الأزمة ال�سورية يف طرابل�س وبع�ض مناطق ال�شمال،
التجديد للمجل�س النيابي ،وذلك لإ�شاعة �أج��واء تعوق يتمتعون فيها بنوع من حرية احلركة ،ك�إن�شاء املقرات
�إج��راء االنتخابات النيابية ،وبالتايل فر�ض «التمديد» ب�شكل علني وما �إىل ذل��ك ،ولتحقيق هذه الغاية يجب
ك ��أم��ر واق� ��ع ،يف ان �ت �ظ��ار ت�ب�ل��ور الأو�� �ض ��اع يف امل�ن�ط�ق��ة� ،إخ��راج اجلي�ش اللبناين من املدينة ،ليت�سنى ل�ـ« أ�م��راء
خ�صو�صاً يف اجلارة الأقرب ،لإعادة ر�سم امل�شهد ال�سيا�سي املحاور» وقادة املجموعات امل�سلحة ال�سيطرة عليها ،لكن
اللبناين ،وهذا كله ي�ؤكد بو�ضوح ارتباط بع�ض الأطراف تبينّ �أن امل�سلحني هم لي�سوا �أكرث من «جمموعات هواة»،
ال�سيا�سيني اللبنانيني ب��الإدارة اخلارجية للحرب على و�أعجز من �أن يحققوا هكذا عملية ،فقد حاول بع�ضهم
�سورية ،ويك�شف مدى ارتهانهم للخارج ،و�إ�سهامهم يف االنت�شار يف �شوارع طرابل�س على �شكل «مناورة» خالل
�ضرب اال�ستقرار اللبناين وتعطيل م�ؤ�س�سات الدولة« ،اجلولة  »16من اال�شتباكات ،غري �أن اجلي�ش اللبناين
وربط م�صري لبنان مبا يجري حوله.
ت�صدى لهم ومنعهم من ذلك.
ال �شك �أنه من امل�ؤ�سف �أن غالبية الدول يف املنطقة
م��ن ه �ن��ا ب� ��د أ� ال �ه �ج��وم «امل���س�ت�ق�ل�ب��ي  -ال�ت�ك�ف�يري»

خطوة األلف ميل

قال املدير العام للأمن العام اللواء عبا�س �إبراهيم
�أمام �أحد زواره بعد عودته من تركيا� ،إن حل ق�ضية
املخطوفني لي�ست بال�سهولة التي يت�ص ّورها البع�ض،
و�إنه �س ّلم اجلهات اخلاطفة والأتراك الئحة ب�أ�سماء
 40امر�أة فقط موجودة يف �سجون الدولة ال�سورية،
ولي�س  400امر�أة كما ذكر اخلاطفون .و�أكد �إبراهيم
�أن الرد املتو َّقع من ه�ؤالء يلزمه بع�ض الوقت ،لذلك
ف�إن الأفق لي�س وا�ضح ًا حتى اليوم ،رغم �أن التفاو�ض
كان ب�شكل عام �إيجابي ًا.

فتوى «فالصو»

ا�ست�شاط �أحمد الأ��س�ير غ�ضب ًا �أم��ام ع��دد من ك��وادره
بعد جتميع مئات الأ�سماء واال�ستمارات للذين يريدون
القتال يف الق�صري بعد فتواه اجلهادية ،حيث تبني له �أن
من بني كل هذه الأ�سماء مل يذهب �سوى ثالثة �أ�شخا�ص
فل�سطينيني ،أُ�عيد اثنان منهما من طرابل�س بعد �ضغوط
من ذويهم ،وت�أكد للأ�سري �أنه حتى املقربون منه متخوفون
من الذهاب �إىل �سورية ،وال خربة قتالية لديهم ،و�أن عدد ًا
منهم ان�صرف �إىل متابعة �أعماله اليومية.

تشييع سري

�ش َّيع �أحمد الأ��س�ير و�أن���ص��اره يف خميم عني احللوة
م�ؤخر ًا اثنني من قتاله �سقطا خالل حماولة ت�س ّللهم من

جبل �أكروم باجتاه احلدود ال�سورية ال�شماليةُ ،وعرف
من القتلى «�إبراهيم م ».والآخر من �آل احلريري.

ُّ
تهجم على موظفي المحافظة

تهجم عنا�صر من «تيار امل�ستقبل» بال�ضرب على موظفني
ّ
يف حمافظة بريوت ،ت�ساندهم عنا�صر من قوى الأمن
الداخلي ،على �أثر �إزالة خمالفات يف منطقة ق�صق�ص
يف ب�يروت ،علم ًا �أن إ�ح��دى املخالفات هي ل�ضابط يف
اجلي�ش اللبناين حم�سوب على التيار املذكور.

من فوائد التمديد

ق��ال �سيا�سي يف جمل�س خا�ص� ،إن �أك�ثر ال�شامتني
بالنائب وليد جنبالط ك��ان الوزير والنائب غازي
العري�ضي ،بعدما م ّدد جمل�س النواب واليته �سبعة
ع�شر �شهر ًا.

استياء من ّ
تصرف أرسالن

يبدي عدد من قياديي قوى الثامن من �آذار ،خ�صو�ص ًا
«التيار الوطني احل��ر» ،ا�ستياء من �أداء وت�صرفات
النائب طالل �أر�سالن ،الذي و�ضع «بي�ضاته» يف «�سلة»
وليد جنبالط ،م�ستبق ًا الأم��ور خوف ًا على مقعده يف
عاليه ،و�أكد ه�ؤالء �إذا كان همه الأ�سا�سي كر�سي النيابة
فليتحالف معه ف��وق الطاولة وحتتها ..و«ب�لا �ضحك
علينا».

اجلي�ش اللبناين
ينت�شر يف �أحياء
طرابل�س

ع�ل��ى اجل�ي����ش ال�ل�ب�ن��اين ،م��ن خ�ل�ال ال�ت�ح��ري����ض عليه،
وا�ستهدافه أ�م�ن�ي�اً يف عا�صمة ال�شمال ،وت��أت��ي احلملة
التي �شنها النائب امل�ستقبلي حممد عبد اللطيف كبارة
على امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف هذا ال�سياق ،لكن كالمه ال
يعدو كونه �سوى «فقعات �صابون يف الهواء» مل تغيرّ يف
الواقع �شيئاً ،ولن تثني اجلي�ش عن دوره يف حماية ال�سلم
الأهلي.

ُّ
حق المواطن أن يطــ
الكرة يف مرمى املجل�س الد�ستوري لدرا�سة
الطعن ال��ذي تقدم به الرئي�س العماد مي�شال
ع ��ون ون� ��واب «ال �ت �ي��ار ال��وط �ن��ي احل� ��ر» ،وال ��ذي
يت�ضمن حيثيات قانونية ود��س�ت��وري��ة نرتكها
أله ��ل االخ�ت���ص��ا���ص وال�ق��ان��ون�ي�ين� ،إ��ض��اف��ة �إىل
الطعن الذي تقدّم به رئي�س اجلمهورية باليد
الي�سرى ،بعد �أن و ّق��ع على التمديد باليمنى،
ونعترب ،كمواطنني� ،أن اللجوء �إىل «الد�ستوري»
هو بح ّد ذاته طعن بكل املجال�س غري الد�ستورية
وغري امليثاقية وغري الوطنية والفاقدة للأهلية
والنزاهة يف الأداء على امتداد الوطن.
مت� ��ن ع �ل��ى ال���ش�ع��ب
ن �ط �ع��ن مب ��ن ه ��و م � � ؤ� َ
والوطن والد�ستور وامليثاق ،ال يكلّف نف�سه ،ما
دام اال�ستفتاء ممنوعاً ،عناء ا إلي�ع��از مل�ؤ�س�سات
درا��س��ات �إح�صائية حمايدة ،للوقوف على ر�أي
ال�شعب اللبناين ببع�ض النواب النوائب الذين
تخلّوا على مدى واليتهم عن �أب�سط الواجبات،
با�ستثناء امل�شاركة الكاذبة مبجال�س عزاء ،حتى
باتت �صورهم يف خميلتنا �أ�شبه بحفّاري قبور
و�سياراتهم �أ�شبه ب�سيارات دفن املوتى.
ن�ط�ع��ن مب�ج�ل����س ن� ��واب ع �ج��ز خ�ل�ال �أرب ��ع
�سنوات عن �إقرار قانون انتخابات ،ونطعن بكل
نائب وافق على التمديد لنف�سه وحرم الناخب
م��ن ح � ّق ال�ت��وك�ي��ل ،وه ��و احل� � ّق ال��وح�ي��د ال��ذي
يتمتّع به كمواطن على امل�ستوى ال�سيا�سي.
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لقد دخلت طرابل�س يف اختبار �أمني جديد ،مع تنفيذ
اجلي�ش اللبناين �إعادة انت�شار وا�سع يف جبل حم�سن ،تخلله
توقيف عنا�صر م�سلحة و�إزالة د�شم عدة ،متهيداً لالنت�شار
يف خمتلف �أرجاء املدينة.
�إذاً ،حملة كبارة وتهديداته بتو�سيع رقعة اال�شتباكات
لتطاول مناطق �أخرى ،قا�صداً بذلك مناطق وجود «حزب
اهلل» ،لي�ست �إال للتغطية على ف�شل مراهنته على �سقوط

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

�سورية ،وحماولة ال�ستنها�ض ال�شارع ال�سُّ ني والطرابل�سي
حت��دي��داً م��ن خ�لال التحري�ض امل��ذه�ب��ي ،لأن «امل�ستقبل»
ورّط طرابل�س يف أ�ت��ون نار مذهبية ،ويف مراهنات فا�شلة،
ومل يقدم لها �أي م�شروع �إمنائي جديد ،بل �ضرب �أو�ضاعها
االقت�صادية واالجتماعية واملعي�شية.

ح�سان احل�سن

ـــعـن بـكـل مــن طـعـن بـالــوطــــن
نطعن مب�ؤ�س�سة ت�شريعية تنام يف �أدراجها منذ �سنوات
م���ش��اري��ع ال �ق��وان�ين واال� �س �ت �ج��واب��ات وا أل� �س �ئ �ل��ة امل��وجّ �ه��ة
للحكومات ،ونطعن ب�صفر �إجنازات على م�ستوى الت�شريع.
نطعن ب�سلطة تنفيذية ور�ؤ� �س��اء حكومات ير�سمون
الأم��ل �أم ��راً واق�ع�اً يف بيانات وزاري ��ة ،وال يتكرّمون قبل
رح�ي�ل�ه��م ب � إ�ي �ج��از م��ا ح �ق �ق��وا ومب ��ا أ�خ �ف �ق��وا ،وي �ه��رب��ون
ك��ال��رع��ادي��د م��ن م��وق��ع امل���س��ؤول�ي��ة ل �ل �ع��ودة �إىل زواري ��ب
بحجمهم.
نطعن بنيابة ع��ام��ة مالية ودي ��وان حما�سبة ترتاكم
لديهما ملفات الف�ساد وهدر املال العام وال�سرقة والتزوير
وت�صفري الأرق ��ام ملحو االرت�ك��اب��ات واجل��رائ��م بحق �أم��وال
الفقراء ،وبق�ضاء ال يبتّ بالإخبارات التي جترِّد على الأقل
ثلث املر�شحني من حقوقهم املدنية ،وبالتايل حرمانهم
من امل�شاركة ب�أي اقرتاع تر�شيحاً وانتخاباً.
ن�ط�ع��ن ب�ن�ظ��ام ط��ائ�ف��ي غ�ي�ر م�ي�ث��اق��ي ُي�ب�ي��ح ل�ط��وائ��ف
الهيمنة على الأخرى �ضمن مبد أ� «ما لها فهو لها وحدها،
وما لغريها فهو لها ولغريها» ،ونطعن بكل مر�شّ ح لي�ست
ل��ه حيثية على م�ستوى الطائفة التي ميثلها ،وي�ن��ال من
�أ�صواتها ما بني واح��د وثالثة يف املئة من �أ�صل الأ�صوات
التي �أو�صلته �إىل الندوة الربملانية ممث ًال عن طائفته.
نطعن بال�سياحة االنتخابية والأ� �ص��وات امل�ستوردة
ب ��أم��وال خليجية ،ون�ط�ع��ن ب�ك��ل م �� �س ��ؤول ُي���ش�ترى وف��ق
متطلبات العمالة واالرت �ه��ان ويخطب فينا بالوطنية،
ونطعن بلبنانية كل من ينحني ل�سفري يمُ لي عليه �إرادة
رئي�س �أو ملك �أو �أمري.

نطعن بكل من هو �سُ نّي �أو �شيعي �أو درزي �أو م�سيحي
ينتمي �إىل طائفته �أو مذهبه قبل االنتماء �إىل الوطن،
ونطعن بكل من �أراد لنف�سه حجماً �إقليمياً يتخطى حدود
الوطن ،وهو لي�س يف الوطن �أكرث من زعيم زُقاق مذهبي
قذر.
نطعن ب�ك��ل م��ن ط�ع��ن اجل�ي����ش يف ظ �ه��ره ،وب�ك��ل من
ي�شكّك بامل�ؤ�س�سة الوحيدة الباقية ل�ضمان بقاء الكيان
ال�ل�ب�ن��اين ،ون�ط�ع��ن مب�ج�م��وع��ات �سيا�سية مذهبية باتت
جمل�ساً ع�سكرياً ت�ضع اخلطوط احلمر للجي�ش ،وتمُ لي
عليه �أين عليه �أن يتدخّ ل و�أين ممنوع عليه الدخول.
نطعن مب��دار���س �سيا�سية لبنانية منحدرة �إىل درج��ة
االنحطاطُ ،ت�ق��ارع وزي��راً فاع ًال نا�شطاً �شريفاً ملجرّد �أنه
ناجح� ،أو نائباً ميتلك من ال�ضمري واجلر�أة ما يجعله ي�ضع
النقاط على احل��روف يف دول��ة امل��زرع��ة ،ويف�ضح بالوقائع
والأرق ��ام انتهاكات وارت�ك��اب��ات �أق��ذر طبقة �سيا�سية حكمت
لبنان منذ الت�سعينات وحتى العام .2010
و�أخرياً ولي�س �آخراً ،نطعن ب�أنف�سنا كمواطنني من فئة
املدجّ نني ،كنا نتهافت كاملجانني �إىل �ساحات الكذب والدجل
والوعود العرقوبية ،نبكي ذكرى �شهيد مع الراق�صني على
القبور ،وال تنزل من عيوننا العمياء اليوم دمعة واحدة على
وطن ي�ست�شهد كل حلظة ،وعلى أ�ح�لام بعي�ش �آمن وكرمي
لأوالدن��ا نراها تنتحر �أمامنا كل ي��وم على �أر�صفة الوطن
اللقيط والدولة الزانية.

�أمني �أبو را�شد

■ احل� ��اج ع �م��ر غ� �ن ��دور؛ رئ�ي����س اللقاء
الإ��س�لام��ي ال��وح��دوي ،ا�ستنكر حماولة
اغتيال �إمام م�سجد القد�س ال�شيخ ماهر
حمود ،وت�ساءل� :إىل متى يوا�صل الفتنويون
التكفرييون عبثهم يف التخريب والإ�ساءة
�إىل عا�صمة اجلنوب؟
كما ا�ستنكر غندور تع ّر�ض جمل�س التعاون
اخلليجي للمقاومة الإ�سالمية ،الفت ًا �إىل
�أن هذه «العربدة» تتمة للحملة ال�صهيونية
على حزب اهلل ،وخدمة جمانية يريد منها
ه�ؤالء الأعراب �إثبات ح�سن نواياهم لدى
ال�صهاينة.
■ جتمع العلماء امل�سلمني لفت �إىل �أنه
«منذ م��دة طويلة و أ�ع���ض��اء التجمع من
ال�سنة يتعر�ضون ل�ضغوطات
علماء أ�ه��ل ُّ
خمتلفة؛ من طردهم من م�ساجدهم� ،إىل
تهديدهم يف معا�شهم و�أوالدهم وحياتهم،
من �أجل ثنيهم عن مواقفهم التي اتخذوها
انطالق ًا من �إميانهم بالوحدة الإ�سالمية،
ون �ب��ذه��م للفتنة امل��ذه�ب�ي��ة ،وت� أ�ي�ي��ده��م
للمقاومة الإ��س�لام�ي��ة» ،م ��ؤك��د ًا �أن «كل
ذلك لن مينع ه�ؤالء العلماء املجاهدين،
ومنهم �سماحة ال�شيخني الكرميني (ماهر
حمود و�إبراهيم الربيدي) من موا�صلة
النهج الذي يعتربونه جزء ًا من التزامهم
ودينهم ،وي�صرون على مواقفهم».
■ امل ��ؤمت��ر ال�شعبي ال�ل�ب�ن��اين اعترب �أن
حماولة اغتيال إ�م��ام م�سجد القد�س يف
�صيدا ال�شيخ م��اه��ر ح�م��ود ت� أ�ت��ي �ضمن
م�سل�سل �إ�شعال الفتنة يف �صيدا ولبنان،
ل�ضرب اال�ستقرار وال�سلم الأهلي ،ون�شر
الفو�ضى وتعميم مناخ التوتر وال�شحن
الفئوي ،وال��ذي ال ي�ستفيد منه �إال العدو
ال�صهيوين و�أ��ص�ح��اب م�شروع الأو��س��ط
الكبري التق�سيمي.
■ ال�شيخ د.عبد النا�صر جربي؛ الأمني
العام حلركة الأمة ،دان حماولة االغتيال
التي تع ّر�ض لها إ�م��ام م�سجد القد�س؛
ال�شيخ ماهر حمود ،واالع �ت��داءات التي
ط��ال��ت ال�شيخ أ�ح �م��د ال�ع�م��ري وال�شيخ
�إبراهيم ال�بري��دي ،من �إح��راق �سيارات
و�إط�ل�اق ن��ار ،معترب ًا �أن االع �ت��داء على
ال�ع�ل�م��اء ورج ��ال ال��دي��ن م���ش��روع فتنوي
ي���ص��ب يف م�صلحة َم ��ن ي��ري��د زع��زع��ة
الأمن واال�ستقرار يف لبنان ،داعي ًا القوى
الأمنية �إىل تكثيف جهودها من �أجل ك�شف
الفاعلني وتقدميهم �إىل العدالة.
■ ال��وزي��ر ال���س��اب��ق ع�ب��د ال��رح�ي��م م��راد؛
رئي�س حزب االحت��اد ،ا�ستنكر ا�ستهداف
ال��رم��وز ال��دي�ن�ي��ة ب �ه��دف � �ض��رب الأم ��ن
واال�ستقرار وال�سلم الأه �ل��ي ،م��ن خالل
النيل م��ن �شخ�صيات ت�سعى �إىل ن�شر
العدل والتخفيف من االحتقان والتطرف
ال��ذي يحاول البع�ض ن�شره ،الأم��ر الذي
يريدون من خالله دفع ال�ساحة الوطنية
�إىل مزيد من الفو�ضى وعدم اال�ستقرار،
لإح ��داث انق�سام داخ�ل��ي ي�ضرب وح��دة
الوطن و�أمن البالد ،عرب ا�ستهداف رجال
ال��دي��ن امل� ؤ�ي��دي��ن للمقاومة ،يف حماولة
لإ�شعال الفتنة يف البلد.
■ جت �م��ع ع �ل �م��اء ج �ب��ل ع��ام��ل ا�ستنكر

حماولة االغتيال التي تعر�ض لها امام
م�سجد ال �ق��د���س ال���ش�ي��خ م��اه��ر ح�م��ود،
م���ش�ير ًا �إىل �أن خفافي�ش ال�ظ�لام التي
تعيث يف الأر���ض ف�ساد ًا ،ما زال��ت ت�أخذ
من الظالم م�أوى لت�صطاد يف املاء العكر،
وما حماولة اغتيال ال�شيخ حمود �إال واحدة
من حماوالتهم اليائ�سة ل�ضرب م�شروع
الوحدة الإ�سالمية املمتد من ال�شمال اىل
اجلنوب.
كما ن � ّدد التجمع بقرار جمل�س التعاون
اخلليجي الذي تع ّر�ض للمقاومة الإ�سالمية
يف لبنان ،معترب ًا �أن املجل�س ي�ساهم يف
احلملة التي ي�شنها �أع��داء املقاومة من
ال�صهاينة.
■ ال �ع�لام��ة ال���ش�ي��خ ع�ف�ي��ف ال�ن��اب�ل���س��ي
دان ك�لام رئي�س االحت��اد العاملي لعلماء
امل�سلمني ال�شيخ يو�سف القر�ضاوي ،الذي
دع��ا للجهاد يف �سورية ،وق��ال �سماحته:
كنا ن�أمل من ال�شيخ القر�ضاوي �أن يدعو
للجهاد يف فل�سطني ،و�أن يدعو كل قادر
من امل�سلمني للتوجه �إىل فل�سطني لإزالة
« إ�� �س��رائ �ي��ل» وحت��ري��ر ال�ق��د���س ،وال��دف��اع
عن ال�شعب الفل�سطيني املظلوم ،ووقف
العدوان «الإ�سرائيلي» املتمادي منذ �أكرث
من ثمانني عام ًا.
■ جبهة العمل امل�ق��اوم �شجبت حماولة
االغتيال التي تع ّر�ض لها ال�شيخ املجاهد
م��اه��ر ح �م��ود ،معتربة �أن �ه��ا �أت ��ت نتاج ًا
طبيعي ًا للخطابات الغرائزية التي ح ّر�ص
عليها البع�ض ،وخلطاب التخوين والتكفري
و إ�ب��اح��ة ال��دم��اء ال��ذي ي�ستعمله البع�ض
مع من يختلف معه يف ال��ر�أي �أو املوقف
ال�سيا�سي.
ك�م��ا دان���ت اجل�ب�ه��ة ا� �س �ت �ه��داف ال�شيخ
ابراهيم بريدي يف البقاع ،واعتربته يف
نف�س �سياق ا�ستهداف ال�شيخ حمود ،ومن
�ضمن اخلطة ال�شيطانية لإي�ق��اع الفتنة
وتخريب ال�سلم الأهلي خدمة للم�شروع
ال�صهيوين.
■ جبهة العمل الإ�سالمي يف لبنان ه ّن�أت
ال�شيخ ماهر حمود على جناته من حماولة
االغ�ت�ي��ال الإج��رام �ي��ة ،و�أ��س�ف��ت اجلبهة
للحالة امل��زري��ة والرهيبة واملخيفة التي
و�صلت �إليها البالد ج ّراء االنفالت الأمني
الكبري.
■ االحت � � ��اد ال� �ب�ي�روت ��ي دان االع��ت��داء
الإره��اب��ي ال��ذي تع ّر�ض له ال�شيخ ماهر
حمود ،مطالب ًا من قاموا بهذا الفعل ومن
�أر�سلهم بالرحيل عن لبنان ،فاللبنانيون
يريدون العي�ش ب�سالم من دون فتنة وحقد
و�إجرام.
■ ل � �ق ��اء اجل� �م� �ع� �ي ��ات وال �� �ش �خ �� �ص �ي��ات
ا إل��س�لام�ي��ة ن � ّدد مبحاولة االغتيال التي
تعر�ض لها �إم��ام م�سجد القد�س ال�شيخ
ماهر حمود ،معترب ًا �أن االع�ت��داء الآث��م
ال��ذي تع ّر�ض ل��ه العلماء حمود و�أحمد
العمري و�إبراهيم الربيدي ي�ستهدف زرع
الفتنة التي يريدها العدو ال�صهيوين ،و�أن
الإهمال الر�سمي �إزاء التوترات الأمنية
املتنقلة يف البالد يدعو �إىل القلق.
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مقابلة
اعتبر أن التمديد ضربة موجعة لالقتصاد

فادي عبود :إلغاء االنتخابات بوقائع افتراضية هرطقة سياسية ودستورية
ال��دي�ك�ت��ات��وري��ة ،وب��ال �ت��ايل ه �ن��اك اجت��اه
لفر�ض �أمر واقع يرف�ضه ك ّل اللبنانيني،
و أ�ي ��ام ال�ع��ودة �إىل عهد احل��رب الأهلية
�سبق واختربناها ،فهل املطلوب ال�سري
ب�ح��رب ج��دي��دة لنن�شئ ط��ائ�ف�اً ج��دي��داً؟
ي�س�أل عبود».
وهل ير�ضى «تيار امل�ستقبل» بتغيري
�أو ت�ع��دي��ل ات �ف��اق ال �ط��ائ��ف ،وم� ��اذا عن
رف���ض��ه امل�ن��ا��ص��ة وال �ك�ل�ام ع��ن امل�ث��ال�ث��ة؟
ي �ق��ول ع �ب��ود« :ل�ي�ط�ب�ق��وا االت �ف ��اق �إذاً،
الطائف يتكلم ع��ن أ�خ��ذ امل�سيحيني 64
نائباً م�سيحياً وامل�سلمني  64نائباً ،فلن�سر
بقانون م�شروع اللقاء الأرثوذك�سي الذي
ي�ؤمن �صحّ ة التمثيل لكافة الطوائف يف
لبنان ولي�س للم�سيحيني وح�سب».

يتلطى
الأ�سباب املوجبة التي ّ
وراءها دعاة التمديد ت�رضّ ب�سمعة
لبنان اقت�صادي ًا و�أمني ًا و�سيا�سياً،
كل دول العامل تعرف �أزمات
حمددة ،ويف النهاية ت�ستقيم احلياة
ال�سيا�سية بالعودة واالحتكام
لإرادة ال�شعب والناخبني ..عدم
�إجراء االنتخابات النيابية متديد
حلالة املراوحة ،التي يعي�شها
اللبنانيون منذ فرتة ،لأنها تدخل
مهب تداعيات املنطقة
الوطن يف ّ
بدل حت�صينه..
وزي ��ر ال�سياحة يف ح�ك��وم��ة ت�صريف
الأع� �م ��ال؛ ف ��ادي ع �ب��ود ،ي���ش��رح جل��ري��دة
«ال�ث�ب��ات» ت��داع�ي��ات متديد والي��ة املجل�س
ال �ن �ي ��اب ��ي � �� 17ش� �ه ��راً ،ع �ل ��ى ال��و� �ض �ع�ين
االق �ت �� �ص��ادي وال���س�ي��ا��س��ي ،وذل ��ك ك � ّل��ه يف
بلدٍ طاملا تغنّى �أبنا�ؤه ب�إجراء االنتخابات
ال�ن�ي��اب�ي��ة يف م��واع �ي��ده ،و�إل �ي �ك��م احل ��وار
التايل:
ال داع� ��ي ل�ت�م��دي��د امل�ج�ل����س ال�ن�ي��اب��ي
ب��الأ� �س �ب��اب امل��وج �ب��ة ال �ت��ي رف�ع�ه��ا جمل�س
النواب ،التمديد هرطقة د�ستورية وو�صمة
عار يف جبني الدميقراطية ،املو�ضوع برمته
مل يُقنع �أحداً يف لبنان ،ال القانونيني وال
املواطنني ،وهو �أ�شبه بعملية انقالب �سيئة
جداً من ناحية ال�شكل� ،أهل ال�سيا�سة مع
الأ�سف ين�سون �أو يتنا�سون عن ق�صد �ضرر
متديد النواب لأنف�سهم ل�ضرورات �أمنية،
ه �ن��اك ت�ب�ع��ات ��س�ي�ئ��ة ج� ��داً ،ع�ل��ى ال��و��ض��ع
االقت�صادي بالعموم ،يقول وزير ال�سياحة
ف��ادي عبود« :كنّا ن�سعى دائماً �إىل تقدمي
لبنان وبريوت كدولة منوذجية يف املنطقة،
خ�صو�صاً �أ ّن �أح��داث املنطقة م�شتعلة من
املحيط �إىل اخلليج ،وكالمنا هذا مل يكن
جم�رّد ك�لام مع�سول ،فالن�شل وال�سرقات
والتعديات يف ب�يروت مقارنة ب��أي مدينة
أ�خ��رى يف العامل تبقى متدنية ،عا�صمتنا
هي الأف�ضل رغم ك ّل �شيء ،ورغم الت�شويه
الإعالمي بحق �أنف�سنا».
�إمالءات خارجية
ي �� �ض �ي��ف ع � �ب� ��ود« :مت� ��دي� ��د ال� �ن ��واب
والي�ت�ه��م ،بحجّ ة الو�ضع الأم�ن��ي مل يكن
موفقاً ،لأ ّن ب�أ�سبابه املوجبة� ،أعطوا دول
اخلليج احلجّ ة التي كنّا ن�سعى لدح�ضها،
فمن لي�س ق ��ادراً على �إج ��راء االنتخابات
النيابية مبوعدها ،ال ميكنه دعوة ال�سياح
ل�لا��ص�ط�ي��اف يف ل�ب�ن��ان ،ف� ��الأذى املبا�شر
لهذا التمديد ال يطال ال�سياحة وح�سب،
ب ��ل ك��اف��ة �أن �� �ش �ط��ة االق �ت �� �ص��اد ال�ل�ب�ن��اين،

واال� �س �ت �ث �م��ار ف �ي��ه ،وه� ��ذا ال��و� �ض��ع م ��ؤمل
جداً القت�صادنا الوطني ..وقد ي��ؤدي �إىل
�سحب الر�ساميل منه ،وقد يكون مو�سمنا
ال�سياحي يف حالة انعدام ثقة ب�سبب تهور
وقلة دراية ال�سيا�سيني».
ع�ب��ود ك��ان ي ��أم��ل �أن ت�ك��ون الأ��س�ب��اب
التمديد للبرلمان
املوجبة ،خمتلفة كلياً ،ي�ق��ول« :التمديد
استجابة إلمالءات
مل �ج �ل ����س ال� � �ن � ��واب ان � �ط �ل�اق � �اً م� ��ن ح��ال��ة
اف�ت�را� �ض �ي��ة ق ��د حت �� �ص��ل ،وم ��ن اح �ت �م��ال
خارجية ..وطعنة
وق ��وع ح��رب �أه�ل�ي��ة� ،أو فتنة داخ�ل�ي��ة بني
اللبنانيني ،لتجاوز ال�ق��وان�ين والد�ستور للنظام الديمقراطي
�أم ��ر �شنيع ل�ل�غ��اي��ة ،اال��س�ت�ح��ال��ة ي�ج��ب �أن
ت �ك��ون واق �ع��ة ،وال �ن��ا���س ب��ال�ف�ع��ل ي�ج��ب �أن
ي �ك��ون��وا غ�ي�ر ق ��ادري ��ن ع �ل��ى اخل � ��روج من
منزلهم للت�صويت ب�أقالم االق�تراع ..وما
دام ��ت ه��ذه اال��س�ت�ح��ال��ة لي�ست م��وج��ودة،
نعترب التمديد للمجل�س النيابي ا�ستجابة
لإمالءات خارجية ،ونحن نرف�ضها رف�ضاً على جتاوز القانون والد�ستور ،ال يعني أ� ّن
ق��اط �ع �اً ،ون �ح��ن ن�ع�ت�بره��ا «ط �ع �ن��ة» بقلب التمديد د�ستوري وقانوين ،يف العام ،2005
الو�ضع الأمني كان �أكرث حراجة من اليوم،
نظامنا الدميقراطي يف لبنان».
وم ��اذا ع��ن ال �ق��ول ال ��ذي ي�ف�ي��د ،ب ��أ ّن ف��رغ��م اغ�ت�ي��ال الرئي�س رف�ي��ق احل��ري��ري،
زعزعة الو�ضع الأمني ،ي�سري وفق منطق �أ� �ص � ّر ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون وم ��ن ورائ � ��ه املجتمع
ت�ع�ط�ي��ل االن �ت �خ��اب��ات ب��ان �ت �ظ��ار ت �ط��ورات ال��دويل على �إج��راء االنتخابات النيابية،
�إقليمية �أو «ن �ع��م» دول �ي��ة ..ف�ه��ل �صحيح ومل ت ��ؤج��ل ح�ت��ى ت�ق�ن�ي�اً ،ويف االن�ت�خ��اب��ات
م��ا يقوله البع�ض �إ ّن ال��و��ض��ع الأم �ن��ي يف الفرعية الأخرية يف الكورة� ،سارت الأمور
طرابل�س وال�شمال وح�ت��ى �صيدا �سيهد�أ على خري ما ي��رام ،رغ��م تداعيات �أح��داث
يف ح ��ال أ�ق � � ّر امل�ج�ل����س ال��د� �س �ت��وري م�ب��د�أ �سورية على لبنان ،و�أثبت ال�شعب اللبناين
التمديد؟ ير ّد عبود« :لن �أدخل يف النوايا ،دمي �ق��راط �ي �ت��ه وج ��دارت ��ه ب��احل��ري��ة ،ومل
ال�سيا�سة يف لبنان متداخلة ،ولكن بالذي حت�صل «�ضربة كفّ » بني القوات واحلزب
فعلناه ،قلنا لأي ف��ري��ق �سيا�سي ال يريد ال�سوري القومي االجتماعي على �سبيل
إ�ج��راء االنتخابات النيابية� ،أ ّن��ه ب�إمكانه املثال ،ويف مطلق الأح��وال ،حتى لو توفر
ت�ع�ط�ي�ل�ه��ا ب� ��إط�ل�اق � �ص��اروخ�ي�ن «غ � ��راد» ،و�ضعاً ميدانياً ح��رج�اً يف بع�ض املناطق،
وال �ي��وم �أح ��داث ط��راب�ل����س ع�ل��ى �أهميتها ،ب�إمكاننا اج�ت�راح احل�ل��ول للحفاظ على
وت�سخني جبهة جبل حم�سن  -باب التبانة نظامنا الدميقراطي ،وب�إمكان نقل بع�ض
من �أحد الأفرقاء ال�سيا�سيني ،يجب و�ضع �أق �ل��ام االق� �ت��راع يف ج �ب��ل حم���س��ن وب��اب
حد له �سيا�سياً ب�إجراء االنتخابات و�أمنياً التبانة �إىل مناطق �أك�ث�ر �أم��ان �اً� ،أو حتى
ب�ضرب �أي جتاوز �أمني ،ال �أن ن�شرّع ت�أجيل ت�أجيل االنتخابات يف ق�ضاء حمدد ريثما
االن�ت�خ��اب��ات �سيا�سياً ،وخ�ل��ق و��ض��ع �أم�ن��ي ت�ستقيم الأمور.»..
ومع اعتبار ق�سم كبري من اللبنانيني
�أ�سو�أ من الذي ن�شهده اليوم».
ويقول عبود« :اتفاق �أكرثية النواب �أ ّن ال ��داف ��ع ال���س�ي��ا��س��ي ه��و وراء ت��أج�ي��ل

«حزب اهلل» يف الق�صري
حلماية لبنان
االن �ت �خ��اب��ات ال�ن�ي��اب�ي��ة�� ،س��أل�ن��ا ع �ب��ود عن
�إمكانية الت�أجيل مرّة �أخ��رى ،يف ظ ّل عدم
ت��واف��ق ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ع�ل��ى ق��ان��ون انتخابي
جديد؟ يجيبنا وزي��ر ال�سياحة« :بالفعل
ال وج��ود �ضمانة �شكلية ،رافقت التمدي َد
�أع� � ��ذا ٌر غ�ي�ر م�ف�ه��وم��ة وغ�ي�ر م���ش��روط��ة،
ل��و ج��اء مت��دي��د املجل�س م�صحوباً بوقت
حم��دد ،وب�إلزامية معينة (�إج ��راء قانون
انتخابي جديد) لهانت الأمور ،ولكن اليوم
امل��و��ض��وع برمته ب��ات معلقاً ،وم�ؤ�س�ساتنا
معلقّة ،ودميقراطيتنا حمجوزة».
ميثاق جديد
� �ض �م��ن امل �ع �ط �ي��ات احل ��ال� �ي ��ة ،ي��رى
ال ��وزي ��ر ف � ��ادي ع �ب��ود أ� ّن اخل � ��روج من
الأزم��ة ال�سيا�سية ،لن يكون �إال ب�إيجاد
ميثاق جديد ،وجمهورية راب�ع��ة ،بر�أيه
«الد�ستور يجب تطويره ،املعادلة احلالية
باتت �سيئة وج��ام��دة ،النظام ال�سيا�سي
يف لبنان يجب تطويره بت�أ�سي�س ميثاق
ج��دي��د ،ع�لاق��ة ال�سلطتني التنفيذية
والت�شريعية غري وا�ضحة مت��ام�اً ،املهل
القانونية ي�شوبها التبا�س لناحية ت�شكيل
احلكومة وغريها من الأمور القانونية،
لا ي�ستطيع �أي رئي�س
وت���ص�وّر �أ ّن ��ه م�ث� ً
م��ن ال��ر�ؤ� �س��اء ال �ث�لاث (اجل �م �ه��وري��ة -
احل �ك��وم��ة  -جم�ل����س ال � �ن ��واب) ع��رق�ل��ة
ال�ع�م��ل امل��ؤ��س���س��ات��ي يف ال��دول��ة م��ن دون
وج��ود �آل �ي��ات د��س�ت��وري��ة ت�ضابط العمل
امل�ؤ�س�ساتي».
�س�ألناه ،وهل ن�ستطيع يف بلد عاجز
ع��ن �إج ��راء انتخابات� ،أن ي�سري بعملية
ت�ط��وي��ري��ة ل�ن�ظ��ام��ه ال���س�ي��ا��س��ي ،يف ظ� ّل
ان� �ع ��دام ال �ث �ق��ة ب�ي�ن خم �ت �ل��ف م�ك��ون��ات��ه
االجتماعية؟ ي��ر ّد ال��وزي��ر ع�ب��ود« :طاملا
�أغ �ل �ب �ي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ي��رف �� �ض��ون ق��ان��ون
ال�ستني ،يعني �أن��ه يتوجب علينا ال�سري
ب�ت�غ�ي�ير م ��ا ،وع �ل��ى اجل�م�ي��ع �أن ي�ك��ون��وا
را� � �ض �ي�ن ب� ��ذل� ��ك ،و�إال ت��وج �ه �ن��ا ن�ح��و

باملو�ضوع الأمني �س�ألنا الوزير عبود،
ع��ن مت��دد احل��رك��ات التكفريية يف بع�ض
املناطق واملخيمات ،يقول« :هناك حماولة
لعزل القوى الراف�ضة واملقاومة بتفكيك
�أو� �ص��ال �ه��ا ،حت � �رّك ح ��زب اهلل الأخ �ي��ر يف
الق�صري مل يكن بخاطره ،هو يدفع عنه
ك ��أ���س مت ��دد ه ��ذه ال �ت �ي��ارات ال �ت��ي تكفره
وتكفّر �أي �آخر ،وبالتايل هو يحمي لبنان
م��ن مت ��دد ��س��اح��ة ال �ق �ت��ال ال �� �س��وري��ة �إىل
لبنان».
وي���ض�ي��ف ع �ب��ود« :م �ن��ذ ال �ي��وم الأول
ل �ب��دء الأح � ��داث يف ��س��وري��ة ال�ت�ه��جّ ��م ك��ان
من�صباً جت��اه ح��زب اهلل ،ال ميكن اجتزاء
الأحداث من ال�شي�شان �إىل الباك�ستان� ،إىل
ال��دول اخلليج ،ال ي��وج��د تنظيم �أو دول��ة
�إال و�أقحمت �أنفها بال�ش�أن ال�سوري� ،سواء
بالعتاد �أو التمويل �أو ال��دع��م ال�سيا�سي
والأم �ن��ي يف ��س��وري��ة ،فالتدخل اخل��ارج��ي
عليه �أن يُطبّق على اجلميع ..واملقاومة
يف الق�صري ارت�ضت التدخل لأنها ترى ب�أم
العني ت�آمر الدول على نحرها».
وه��ل ا��س�ت�ف��اد ل�ب�ن��ان م��ن إ�ي� ��داع كبار
املتمولني ال���س��وري�ين؟ ي�ق��ول« :ال�سياحة
الق�سرية متوفرة يف لبنان ،وق��د حرّكت
مو�ضوع ال�شقق املفرو�شة ،نحن كلبنانيني
ال ميكننا التعويل على أ�م��ر ط��ارئ ،لأننا
نحن نتمنى انتهاء الأزمة ال�سورية ب�أقرب
وقت ممكن ،الإنفاق ب�صراحة لي�س �إنفاقاً
�سياحياً ،وبالتايل ال�سوق على حاله ،متاماً
ك���س�ي��اح��ة ال �ع��راق �ي�ين ،وم ��ع الأ� �س��ف ج��اء
التمديد لي�ضربنا بال�صميم ون�أمل اليوم
�أن ي�صحح ه��ذا اخل�ط� أ� م��ن قبل املجل�س
الد�ستوري».
عبود رغ��م الأو��ض��اع ال�سيئة التي
مي � ّر بها لبنان واملنطقة ،ي�ع�وّل على
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ب �ت �ج��اوز �أزم �ت �ه��م�« ،سبق
و�أن جتاوزنا حمناً �أك�بر ،و�أَملي كبري
باملجل�س الد�ستوري».

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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تحقيق

بـيروت مـدينــة تسكـن مـخيلــة زائـريـهـــا
ل�ط��امل��ا �شكلت ب�ي�روت حم�ط��ة مهمة يف خيال
زائريها ،ال �سيما املثقفني والفنانني والأدباء الذين
�شغلتهم هذه املدينة املختلفة ،وب�سبب املكانة الرفيعة
التي احتلتها بريوت يف نفو�س نا�سها وزواره��ا ،فقد
ارتبط بخياالتهم ور�ؤاهم ،مما جعلهم ي�ؤلفون عنها
احلكايات التي تطورت مع الزمن لت�صبح �أ�ساطري
ك�م��ا ه��ي احل ��ال م��ع امل ��دن الإغ��ري�ق�ي��ة وال��روم��ان�ي��ة
واملدقعة يف القدم.
الأ� �س��اط�ي�ر ال �ت��ي ح�ي�ك��ت ح ��ول ب �ي��روت ،ال�ت��ي
و�صفت من بني ما و�صفت بـ«املدينة احللم» ،كثرية،
لكن �أكرث الأ�ساطري املرتبطة بحياة املدينة �شيوعاً
اثنتان� ،أوالهما تتعلق با�سم املدينة والثانية تتعلق
بحياتها.
الأ� �س �ط ��ورة امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ا� �س��م امل��دي �ن��ة ب�سيطة
وق�صرية ،تقول �إن ابن ملك جبيل �أحب ملكة �آلهة
ا�سمها «بروث» ،وكان الفينيقيون ي�ؤلهون ملوكهم،
ولكي يخلد حبه للآلهة البالغة اجلمال ،بنى على
ا�سمها مدينة �سماها بروث ،كما �إن �إحدى الأ�ساطري
تقول �إن الآل�ه��ة برييت اختب�أت بني �أ�شجار الغابة
فراحت الآلهة تبحث عنها..
�أم ��ا الأ� �س �ط��ورة امل��رت�ب�ط��ة ب�ح�ي��اة �أه ��ل املدينة
وبقائهم فيها فتقول�« :إن تنيناً عظيماً كان يخرج
ع �ل��ى � �س �ك��ان امل��دي �ن��ة ف�يرع�ب�ه��م وي��دخ��ل ال �ه �ل��ع يف
نفو�سِ هم ،ويف اللحظات التي يهاجم فيها املدينة
يقتل وي ��أك��ل م��ن ي��أك�ل��ه ويت�شرد ال�ب��اق��ون يف طول
البالد وعر�ضها ،وملا طالت احلكاية ،وكان ال�سكان
يرغبون يف اال�ستقرار والأمان اتفقوا على �أن يقدموا
للتنني كل عام بنتاً جميلة يختارونها بالقرعة ،تكون
فدا ًء عن �أهل املدينة ،وقد وقعت القرعة يف �سنة من
ال�سنني على بنت حاكم املدينة ،وك��ان ال بد له من

إ�خ��راج ابنته للتنني ،ففعل ذل��ك ،حمل ال�صبية �إىل يحتفظ بها املتحف الربيطاين يف الوقت احلا�ضر،
مكان املوعد مع التنني ،يف �ساحة الربج حالياً ،فما وه��ذه ال�ك�ت��اب��ة ي��رق��ى ع�ه��ده��ا �إىل الأ� �س��رة الثامنة
ك��ان م��ن ال�صبية وك��ان��ت ذات قلب عامر ب��الإمي��ان ،ع�شرة من الأ�سر الفرعونية التي حكمت م�صر يف
�إال �أن راح��ت تتو�سل بالدعاء هلل تعاىل فت�صور لها العهود ال�ق��دمي��ة ،والأل ��واح امل��ذك��ورة ا�شتهرت عند
�سيدنا اخل�ضر ،يركب ح�صاناً ويحمل يف يده حربة ،امل�ؤرخني با�سم ر�سائل تل العمارنة.
وملا �أطل التنني بر�أ�سه من البحر وراح ي�سعى نحو
وت��ردد ال��رواي��ات القدمية �أن ا�سم بريوت ورد
البنت ليبتلعها طعنه �سيدنا اخل�ضر بحربته امل�سننة بلفظ «بريوتا» يف الأل��واح املذكورة ،وقد تكرر ا�سم
والتي ال �شبيه لها يف حدتها فقتل التنني يف احلال ،بريوت مع توايل الأحداث الع�سكرية التي اجتاحت
وهكذا خل�ص �سيدنا اخل�ضر عليه ال�سالم ،البنت ه��ذه املدينة ،ال �سيما أ�ي��ام قدماء امل�صريني الذين
ال�صبية وبريوت من �شر التنني.
دامت �سلطتهم يف هذه البالد عدة قرون قبل امليالد،
وكثرياً ما كان امل�صريون القدماء ين�سبون احلديد
من �أقدم املدن
امل�ستخرج من جبل بريوت� إىل املدينة فيقولون «با
�آن برييت» �أي ب�ضاعة بريوت ،وذل��ك لوجود جبل
ت�ع�ت�بر ب�ي�روت م ��ن� أق ��دم امل ��دن ع�ل��ى ال�ساحل يحتوي على معدن احلديد بالقرب من بريوت.
ال�شرقي للبحر املتو�سط ،وبالتايل من� أوىل املدن
ويقول ال��دك �ت��ور ل��ورت �ي��ه« :كانت بريوت يف
يف العامل القدمي ،ويعود تاريخ تخطيطها �إىل �أقدم العهود الو�سطى تدعى «برييتي�س» �أو «بريوتو�س»
القرون ،وكانت رقعة بريوت ت�ضيق وتت�سع باختالف �أو «ب�يرووه» وهو ا�سم �أعطي للإلهة بريوت رفيقة
الدول التي مرت عليها من زمن لآخر.
«�إجلون» الذي لقب فيما بعد ب�أدوني�س �إله جبيل.
واحلقيقة �أن الكنعانيني ا�ستوطنوا ال�ساحل
وتقول �إح��دى الأ�ساطري� ،إن اثنني من �أعيان
ال���ش��رق��ي للبحر امل�ت��و��س��ط ،ث��م من��ت ت�ل��ك القبائل مم�ل�ك��ة ج�ب�ي��ل�� ،ش��اب وف �ت��اة ،مل��ا ت��زوج��ا ان�ت�ق�لا من
وت �ف��رق��ت وات� �خ ��ذت ل �ه��ا امل �� �س �ت �ع �م��رات ع �ل��ى ط��ول بلدتهما جبيل و�سكنا يف املكان الذي عرف فيما بعد
ال�ساحل.
با�سم بريوت وهو ا�سم الزوجة ،وهذا الكالم ي�شري
وت � � �ق � � ��ول الأ� � � �س � � ��اط �ي ��ر �إن ال� �ك� �ن� �ع ��ان� �ي�ي�ن �إىل �أن �أه��ل جبيل هم الذين �أ�س�سوا مدينة بريوت
اعتربوا بريوت مدينة مقد�سة ،ومكر�سة لعبادة ال�ت��ي جعلوها م�ستعمرة ل�ه��م ،ول�ك��ن امل ��ؤرخ�ي�ن �أو
«بعل بريت» ،حيث كان �أهل بريوت يدينون بالوثنية ،بع�ضهم على الأقل قالوا� :إن بريوت تعني �صنوبرة
و�إىل ع�صر الكنعانيني يعود بناء �سور بريوت ،فيذكر و�أ��ص��ل ه��ذه اللفظة فينيقي ،بينما يقول الدكتور
��ص��ال��ح ب��ن يحيى �أن «بريوت مدينة ق��دمي��ة ج��داً �أن �ي ����س ف��ري �ح��ة يف ك �ت��اب��ه « أ�� �س �م��اء امل� ��دن وال �ق��رى
ي�ستدل على قدمها بعتق �سورها».
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة وت�ف���س�ير م�ع��ان�ي�ه��ا» ورد ذكر بريوت يف
ول�ع��ل �أق ��دم �أث��ر ظ�ه��رت فيه كلمة ب�ي�روت هو ر�سائل تل العمارنة هكذا  bé-ru-taورجح الدكتور
كتابة هريوغليفية منقو�شة على أ�ل��واح من الآجر ،فريحة �أن يكون معنى اال�سم �صنوبرة.

وخال�صة القول يف معنى كلمة بريوت� :أن �أكرث الذين
تكلموا عن بريوت ردوا ا�سمها �إىل الأ�صول اللغوية ال�سامية،
كالفينيقية والآرامية ،والآ�شورية ،وال�سريانية ،وقالوا �إن
معناها يف اللغات املذكورة �شجرة ال�صنوبر �أو �شجرة ال�سرو.
ويف نف�س االجت��اه �سار امل ��ؤرخ الزحلي املعروف عي�سى
�إ�سكندر املعلوف حيث ي�ق��ول :ويف آ�ث��ار م�صر الفرعونية
ا�سمها «وال�ضمري يرجع �إىل بريوت» (باروتو) ويوافق على
هذا الر�أي عامل الآثار الفرن�سي (ما�سبريو) ومعناها ال�سرو
وال�صنوبرة.
بعد ه��ذه القافلة من الأق��وال املنقولة عن امل�ؤرخني
ال ��ذي ��ن ع �ن��وا ب ��درا�� �س ��ة ب�ي�روت ،رمب ��ا مي �ك��ن ال� �ق ��ول� ،إن
كلمة بريوت تعني �شجر ال�صنوبر �أو ال�سرو ،و�أغلب الظن
�أن ه��ذه امل��دي�ن��ة اكت�سبت ا�سمها م��ن ا��س��م ال�غ��اب��ة  -غابة
ال�صنوبر  -التي كان �إن�شا�ؤها يف البدء �إىل جوارها.
�أ�سماء
تقلبت على مدينة بريوت� أ�سماء أ�خ��رى نتيجة
ل�ظ��روف �سيا�سية �أو ع�سكرية م��رت عليها م��ن ذل��ك،
منها :الذقية كنعان� ،أو الأوذي�سة الفينيقية :ففي العام
 146قبل امليالد أ�ُحرقت بريوت نتيجة احلروب ،فقد
�صب �أح��د املتحاربني جام غ�ضبه على بريوت و�أعمل
فيها النار والدمار ،فلما �أُعيد بناء املدينة ومر عليها
الكنعانيون ،نقلت من مكانها �إىل ناحية اجلنوب وبنيت
عند اخلان القدمي بني وادي ال�شويفات ونهر الغدير.
جوليا فيلك�س (ال��روم��ان�ي��ة) :يف عهد �أغ�سط�س
�أَط�ل��ق ه��ذا االم�براط��ور ال��روم��اين ا��س��م ابنته جوليا
على مدينة بريوت ،ومنحها لقب امل�ستعمرة املمتازة� ،أو
امل�ستعمرة ال�سعيدة ومن حينها ا�شتهرت بريوت با�سم:
جوليا فيلك�س� ،أي جوليا ال�سعيدة.
درب��ي� :شاع ل�ب�يروت ا�سم درب��ي وه��و ا�سم إ�ح��دى
مدن اليونان.
وردي� � � � � � � ��دون :وم � � ��ن الأ�� � �س� � �م � ��اء ال � �ت � ��ي ع ��رف ��ت
بها بريوت على م��دى ت��اري�خ�ه��ا يف الع�صر الو�سيط
«ورديدون».
ب ��اروت :ه��ذا اال��س��م أ�ط�ل�ق��ه ع�ل��ى ب�ي�روت ال�صليبيون
ال��ذي��ن اح�ت�ل��وا ��س��واح��ل ��س��وري��ة وب�ل�اد فل�سطني يف القرن
احل��ادي ع�شر امليالدي وتاليه القرن الثاين ع�شر ،و آ�ن��ذاك
كانت بريوت و�أرا�ضيها يف ال�شمال واجلنوب و�سفوح جبل
لبنان املطل عليها م��ن ناحية ال�شرق ن�صيب الفرن�سيني
الذين جعلوا منها �إمارة خا�صة بهم حتت حكم بع�ض الأ�سر
الفرن�سية الإقطاعية التي حولتها �إىل دويلة وعلى ر�أ�سها
�أمري فرن�سي يحمل لقب «�صاحب باروت».
ك��ذل��ك ،أ�ط�ل��ق الفينيقيون على ب�ي�روت لقب املدينة
الإل�ه��ة و أ�ح��اط��وه��ا بكل مظاهر العبادة التي كانت �شائعة
يف زمانهم وجعلوا لها معبداً با�سم «بعلة برييت» �أي ربة
امليثاق.
وت ��روي الأ��س��اط�ير ال�ق��دمي��ة �أن ب�ي�روت ع��رف��ت بلقب
«ب�ي�روت الأب�ي��ة وامل�ج�ي��دة» لأن�ه��ا «مل تكن ت�ستكني مطلقاً
لأعدائها ،وكان �أهلها ذوي �شجاعة فائقة و�أنفة».
وقد �أفادت بريوت من وجود معهد احلقوق الروماين
فيها ،و�أ�صبحت بف�ضل هذا املعهد حتمل لقب �أم ال�شرائع
وروحها.
ويف كتاب كولينيه عن تاريخ معهد الفقه الروماين،
حظيت بريوت على �صفحات ه��ذا ال�ك�ت��اب العلمي ،بلقب
�ضخم ف�ضفا�ض ه��و« :مفتاح ال�شرق» ،وي��رى ه��ذا الكاتب
الفرن�سي �أن الرومان مل يختاروا بريوت لإقامة معهدهم
لدرا�سة قوانينهم �إال لأهليتها و�أهميتها اجلغرافية ،هذه
الأه�م�ي��ة ال�ت��ي جعلتها ج��دي��رة ب ��أن ت�ك��ون يف ذل��ك احل�ين،
مدخ ًال �إىل بالد ال�شرق كله.
ولبريوت �أي�ضاً لقب «الدرة الغالية» الذي اكت�سبته عن
ج��دارة وا�ستحقاق يف �أي��ام ال�صليبيني ،كما �أنها يف عهدها
العثماين ،حظيت بهذا اللقب الوهاج على ل�سان امرباطور
�أملانيا غليوم الثاين الذي قدمها زائراً بدعوة من ال�سلطان
عبد احلميد الثاين يف �أواخر القرن التا�سع ع�شر .1898
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عربي

تقاسم األغوار..

والخطة االقتصادية للسالم
فل�سطيني ير�شق جرافة «�إ�سرائيلية» تعتدي على �أر�ضه يف كفر قدّوم يف نابل�س (�أ.ف.ب).

ي�ع�م��د وزي ��ر اخل��ارج �ي��ة الأم�ي�رك ��ي ج ��ون ك�ي�ري �إىل
ومل تت�ضح بعد طبيعة امل�ه�م��ات امل�شرتكة ل�ل�أط��راف
امل��زج ب�ين جمموعة م��ن املقرتحات واخل�ط��ط التي جرى الثالثة ،وتقول «يديعوت �أحرونوت» �إنه �سيتم بحث ذلك
ال �ت��داول فيها م��ن ق�ب��ل ،وي�ق��وم بت�سويقها على اعتبارها الحقاً �أثناء التعمق يف املفاو�ضات ،لكن هناك ت�صوراً ب�أن
و��ص�ف��ات ط��ازج��ة مت��ام �اً ،و�أك�ث�ر م��ن ذل ��ك ،حت�م��ل ح�ل��و ًال يكون الوجود الع�سكري الفعلي على الأر���ض لـ«�إ�سرائيل»،
�سحرية لأزمات م�ستع�صية ،فكل من تابع ملفات وجمريات مع وج��ود مقر م�شرتك للتن�سيق الأمني ي�ضم الأط��راف
التفاو�ض بني ال�سلطة (املنظمة �سابقاً) وبني احلكومات الثالثة.
املتعاقبة يف كيان االحتالل ،يعرف كثرياً عن م�صطلحات
وتقول م�صادر يف اخلارجية الأمريكية� ،إن هذه الفكرة
ال�سالم والأمن واال�ستقرار ،وال�سالم االقت�صادي ،وامل�سارات جزء من �سل�سلة �أفكار نقلها كريي �إىل الأطراف الثالثة يف
الأمنية وال�سيا�سية ،وغري ذلك ،كما يعرف عن املقرتحات �إطار �سعيه لإطالق مبادرة �سالم ،وينتظر �أن يطرح كريي
ب�ش�أن القد�س والأغ��وار واحل��دود والالجئني� ،أما التغيري مبادرته اجلديدة هذا ال�شهر ،وهي مبادرة متكاملة تدمج
احل��ادث فيمكن مالحظته يف �أم��ري��ن ،الأول وثيق ال�صلة بني امل�سارات ال�سيا�سية واالقت�صادية والأمنية.
باملناخ العربي ال�ع��ام ،وم��دى ح�ضور فل�سطني واالهتمام
وك��ان��ت حكومة االح�ت�لال تطرح يف البداية ا�ستئجار
بها عامة ،يف ظل الأو�ضاع الراهنة ،والثاين يتعلق بحذف الأغوار من ال�سلطة ،لفرتة  99عاماً ،لكن ال�سلطة رف�ضت
ق�ضايا �أ�سا�سية من النقا�ش متاماً ،والرتكيز على املو�ضوع متاماً حتى التفاو�ض حول ذلك ،ثم خف�ضت املدة �إىل 40
االقت�صادي ،وو�ضع منطقة الأغوار.
عاماً على �أن جتري بعدها مفاو�ضات �أخرى ،وكررت ذلك
يتما�شى الرتكيز على هذين املو�ضوعني مع ما يريده يف اللقاءات اال�ستك�شافية التي �أجريت يف اململكة الأردنية يف
ك �ي��ان االح� �ت�ل�ال� ،أك �ث�ر م��ن ذل ��ك ،ه��و جت���س�ي��د ل��رغ�ب��ات  ،2012وعادت ال�سلطة ورف�ضت التخلي عن املنطقة ،وهو
االح�ت�لال بال�ضبط ،ف�ـ«ال���س�لام االق�ت���ص��ادي»ه��و م�شروع ما �أدى �إىل انهيار املفاو�ضات �آنذاك.
«�إ�سرائيلي» ق��دمي� ،أم��ا املو�ضوعات الغائبة فهي :ق�ضايا
ويبدو �أن �سلطات االحتالل ت�سارع من جانبها خللق
ال�ق��د���س وال�لاج �ئ�ين ،وال �ك�ل�ام ع��ن و��ض��ع الأغ � ��وار ،حيث وق��ائ��ع ج��دي��دة يف م�ن�ط�ق��ة ا ألغ � � ��وار ،وب�ح���س��ب �صحيفة
االنت�شار اال�ستيطاين الكبري ،يخدم ت�صور االحتالل الذي معاريف ،ف�إن وزير احلرب مو�شيه يعلون� ،أعطى موافقته
ي��رف����ض �أي ت��وا��ص��ل ج�غ��رايف «ل�ل��دول��ة الفل�سطينية» مع الأخ�ي�رة على املخطط االح�ت�لايل اجل��دي��د ال��ذي يق�ضي
الأردن.
برتحيل ع�شائر فل�سطينية منت�شرة يف منطقة غور الأردن،
من �أرا�ضيها وال�سيطرة عليها ،وجتميعهم يف جتمع �سكاين
تقا�سم الأغوار
واحد ،يطلق عليه االحتالل ا�سم «مدينة نويعمة» ،وح�سب
املخطط ،ف�إن االحتالل قرر «حتويل �ألفي دومن» لل�سلطة
�أق��ام االحتالل ال�صهيوين بن ًى ا�ستيطانية �ضخمة يف الفل�سطينية ،لغر�ض �إق��ام��ة مدينة ج��دي��دة ق��رب مدينة
منطقة الأغ��وار ،وقد كانت هذه البنى ومع�سكرات جي�ش �أريحا يف الغور ويطلق عليها «نويعمة» ،وعلى الرغم من �أن
االحتالل ،هدفاً لعمليات املقاومة الفل�سطينية حتى عام املخطط يقر ب�أن امل�ساحة املخ�ص�صة هي �ألفا دومن فقط،
 1970عندما ج��رى إ�خ��راج املقاتلني الفل�سطينيني من �إال �أن االحتالل يخطط لتوطني ع�شرات الآالف يف هذه
الأردن ،بعد ذلك ،عاود ال�صهاينة تركيز وجود ا�ستيطاين الرقعة �شبه ال�صحراوية ال�صغرية ن�سبياً ،وهو ما يك�شف
كبري ،ومع�سكرات لقواتهم ،و�أقاموا ا�ستثماراً ا�ستيطانياً أ�ك�ث�ر خ �ط��ورة امل�خ�ط��ط ،ال ��ذي مل ت�ت�ح��دث ع�ن��ه الهيئات
زراعياً �ضخماً جداً.
الفل�سطينية م��ن قبل ،م��ا ي�شري �إىل �أن املخطط ه��و من
م��ع ب��دء امل�ف��او��ض��ات� ،أ��ص��ر ال�صهاينة على االحتفاظ �سلطات االحتالل� ،إذ ح�سب املخطط ففي املرحلة الأوىل
مب�ن�ط�ق��ة الأغ � � ��وار ،ك ��ان امل�ط�ل��ب ال���ص�ه�ي��وين ي �ق��وم على من املتوقع �أن ينتقل �إىل «نويعمة» ،التي �ستكون حماذية
ن �ق �ط �ت�ين :االح �ت �ف��اظ ب��اال� �س �ت �ي �ط��ان وال ��وج ��ود الأم �ن��ي لأريحا وم�ستوطنة «يتاف» ،نحو � 8آالف ن�سمة ي�سكنون يف
الع�سكري ،من ناحية ،ومنع �أي توا�صل فل�سطيني � -أردين  1140وحدة �سكنية ،و�سيت�شكل احلي الأول يف املدينة من
جغرافياً ،يف املقابل ،طالب الفل�سطينيون با�ستعادة املنطقة منازل خا�صة يقع كل واحد منها على م�ساحة ن�صف دومن.
الغنية زراع�ي�اً ،وامل�شاطئة للبحر امل�ي��ت ،وم��ا يختزنه من
معادن ،والتي ت�ؤمن توا�ص ًال للدولة الفل�سطينية املوعودة
ال�سالم االقت�صادي
مع الأردن.
��ص��ارت الأغ ��وار م��ن �ضمن الق�ضايا املعقدة يف م�سار
على خط م��واز ،يعمل وزي��ر اخلارجية الأمريكي على
التفاو�ض الطويل ،وجرى �صوغ كثري من الت�صورات التي الرتويج ملا ي�سمى ال�سالم االقت�صادي ،ويدور احلديث عن
حت�ق��ق لل�صهاينة مطالبهم ،وي�ب��دو �أن وزي��ر اخل��ارج�ي��ة م�شاريع اقت�صادية للفل�سطينيني ،مثل �إن�شاء مطار خا�ص
ا ألم�يرك��ي ج��ون ك�ي�ري ،ي�سعى لال�ستفادة م��ن ط��روح��ات بهم يف منطقة �أريحا �إىل جانب م�شاريع ا�ستثمارية �أخرى.
حمد بن جا�سم ،حول املوافقة على تبادل الأرا�ضي ،ليطرح
و� �س �ت �ق��ام �إىل ج��ان��ب امل �ط ��ار � �ش��رك��ة ط �ي��ران وط�ن�ي��ة
�صيغة جديدة للحل يف الأغوار على طريقة التقا�سم.
فل�سطينية ي���ش�ك��ل �أ��س�ط��ول�ه��ا اجل ��وي ه �م��زة و� �ص��ل بني
يرتكز ت�صور ال��وزي��ر الأم�يرك��ي ،على �إ��ش��راك اململكة ال��دول��ة الفل�سطينية امل�ستقبلية ودول �أوروب� ��ا و�أم�يرك��ا
الأردن�ي��ة كطرف ثالث يف �إدارة املنطقة ،وت�ق��ول �صحيفة وبقية العامل ،و�ستمر الطائرات الفل�سطينية عرب املجال
يديعوت �أح��رون��وت� ،إن ك�يري كثف يف الأ�سابيع الأخ�يرة اجلوي «الإ�سرائيلي» بعد تن�سيق رحالتها مع �أبراج املراقبة
ات�صاالته مع احلكومة الأردن�ي��ة ،و�ضغط باجتاه �إ�شراك اجلوية يف دولة االحتالل ،و�ستكون الإجراءات والرتتيبات
اململكة يف الق�ضية ا ألك�ث�ر تعقيداً بعد مو�ضوع القد�س ،الأمنية داخل املطار يف يد ال�سلطة الفل�سطينية بالكامل،
وت�ضيف «ي��دي�ع��وت �أح��رون��وت»� :إن «ك�يري جن��ح يف �إقناع لكن «�إ��س��رائ�ي��ل» ��س�تراق��ب ح��رك��ة امل�سافرين ع�بر أ�ج�ه��زة
اجل��ان��ب الأردين ب ��أن يكون ج��زءاً م��ن املعادلة اجل��دي��دة» ،احلوا�سيب وكامريات مراقبة مبا ي�شبه الرتتيبات الأمنية
و�أبلغ كريي وزيرة «الق�ضاء» ت�سيبي ليفني ،املكلفة ب�إدارة التي كانت �سائدة على معرب رفح عام .2006
ملف املفاو�ضات مع الفل�سطينيني ،و�إ�سحاق موخلو ،ممثل
وتق�ضي خ�ط��ة ك�ي�ري بتحويل ك��ام��ل منطقة �أري�ح��ا
رئي�س حكومة االح�ت�لال ،والرئي�س الفل�سطيني حممود �إىل مركز اقت�صادي ي�شهد و�ضع الأ�سا�سات االقت�صادية
عبا�س ،بهذه الأفكار ،وناق�شها معهم.
الأوىل للدولة الفل�سطينية امل�ستقلة ،حيث يقرتح كريي

ّ
يركز الصهاينة
أحاديثهم على
اتجاهات اقتصادية
وإعالمية وثقافية
تشمل ما يسمى
وقف التحريض وزرع
مفاهيم التعاون
و«السالم» والتعايش
بين الفلسطينيين
و«اإلسرائيليين»

�إىل جانب م�شروع املطار ال�سماح لل�سلطة ب�إقامة
م�صنع بوتا�س يف منطقة «غ��ال�ي��ة» �شمال البحر
امليت ،وتتحدث م�صادر االحتالل عن طلب الوزير
الأمريكي من دولة االحتالل االن�سحاب من تلك
املنطقة ال�ت��ي ت��وج��د فيها م�ستوطنة «كيبوت�س
غالية» وت�سليمها لل�سلطة.

وتعترب اخلطة الأمريكية االن�سحاب من
��ش�م��ال ال�ب�ح��ر امل�ي��ت االن���س�ح��اب الأول �ضمن
�سل�سلة ان�سحابات �أو �سل�سلة من عمليات نقل
ال�صالحيات يف مناطق ال�ضفة الغربية ،مبا
ي�سمح ب�إمكانية حتقيق املفاو�ضات الثالثية
املتوقعة «الأمريكية الإ�سرائيلية الفل�سطينية»
تقدماً .وت�شري و�سائل �إعالم يف دولة االحتالل،
�إىل �أن خطط ومقرتحات كريي �سابقة الذكر،
ه��ي ج ��زء م��ن خ�ط�ت��ه الأ��ص�ل�ي��ة ال �ه��ادف��ة �إىل
حت�سني الو�ضع االقت�صادي الفل�سطيني ،حيث
يتوقع ك�يري رف��ع قيمة ال�ن��اجت الفل�سطيني
اخلام بن�سبة  5يف املئة ،وتخف�ض ن�سبة البطالة
مبا يعادل الثلثني من  21يف املئة حالياً �إىل 8
يف املئة خالل ال�سنوات الثالث املقبلة ،وفيما
تتحدث امل�صادر الفل�سطينية عن رف�ضها لأي
م�شروع اقت�صادي ،ال يت�ضمن م�ساراً �سيا�سياً
م ��وازي� �اً ،ف � ��إن ح�ك��وم��ة االح �ت�ل�ال ال ت ��رى يف
الت�صور الأمريكي ربطاً وا�ضحاً بني امل�سارين،
ووفق معلومات من�سوبة ملكتب رئي�س حكومة
االح �ت�ل�ال ،ف� ��إن اال��س�ت�ث�م��ارات ال �ت��ي تتحدث
عنها اخلطة الأمريكية �ستكون عرب القطاع
اخل��ا���ص الفل�سطيني املتطلع �إىل �شراكة مع
االق�ت���ص��اد «الإ��س��رائ�ي�ل��ي» واالق�ت���ص��اد العاملي
ب�ع�ي��داً ع��ن ت�ع�ق�ي��دات ال�سيا�سة ،ل�ه��ذا ال�ك�لام
ترجمة واحدة :ال رابط بني م�ساري االقت�صاد
وال�سيا�سة ،ولذلك يركز ال�صهاينة �أحاديثهم
عن رزم��ة فيها اجتاهات اقت�صادية و�إعالمية
وثقافية ،ت�شمل م��ا ي�سمى وق��ف التحري�ض،

( العدد  )266اجلمعة  7 -حزيران 2013 -

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

11

الوضع القانوني لالجئين الفلسطينيين من سورية

غياب الدور والمرجعية

وزرع مفاهيم التعاون وال�سالم والتعاي�ش احل�ضاري بني
الفل�سطينيني و«الإ�سرائيليني».
وح���س��ب م���ص��ادر االح �ت�ل�ال ،ف ��إن م�ق�ترح��ات ك�ي�ري التي
طرحها يف زي��ارت��ه ا ألخ�ي�رة للمنطقة ،ت�شمل كذلك إ�ط�لاق
�سراح �أ�سرى فل�سطينيني معتقلني منذ ما قبل اتفاق �أو�سلو
 ،1993ونقل ال�سيطرة الأمنية عن مناطق بال�ضفة الغربية
ل�ل���س�ل�ط��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة� ،إىل ج��ان��ب وق ��ف ط ��رح ع �ط��اءات
لال�ستيطان ،خ�صو�صاً يف منطقة �شرقي القد�س واالكتفاء
بالعطاءات احلالية.
عملياً ال ي ��زال ال�غ�م��و���ض حم�ي�ط�اً ب��اخل�ط��ة ا ألم�يرك�ي��ة،
وق��د ا�شتكى املفاو�ضون الفل�سطينيون من حقيقة �أن رئي�س
ال���س�ل�ط��ة ي�ح�ج��ب ح�ت��ى ع�ن�ه��م م��ا ي ��دور ب�ي�ن��ه وب�ي�ن ال��وزي��ر
الأم�يرك��ي ،لكن الكالم عن الأغ��وار والتفا�صيل التي �سربها
ال�صهاينة ح��ول اخلطة االقت�صادية تظهر ال��رب��ط الوا�ضح
بني الأمرين ،فامل�شروع االقت�صادي الأ�سا�سي �سيقوم يف �أريحا
والأغ��وار والأخ�ي�رة هي املر�شحة للتقا�سم وف��ق �إدارة ثالثية
فل�سطينية �« -إ�سرائيلية» � -أردنية ،وفيما ي�سجل �ضعف وا�ضح
يف ردود الفعل الفل�سطينية على امل�شروع ا ألم�يرك��ي اجلديد
بكل تفا�صيله ،اعترب �إ�سماعيل هنية؛ رئي�س حكومة غزة� ،أن
امل�شاريع واخلطط الأمريكية الأخرية مبنزلة «خديعة وغ�ش
�سيا�سي ي��رم��ي �إىل طم�س احل�ق��ائ��ق التاريخية والعقائدية
لل�شعب والأر�� ��ض ،وحم��اول��ة ل�ت�ك��رار الفيلم امل �ح��روق» ال��ذي
ي�سمى املفاو�ضات مع االحتالل ،وقال�« :إ ّن الإغراء باملال و�سيلة
�أعداء الإ�سالم مقابل التنازل ال�سيا�سي« ،فاملليارات تتدفق من
الإدارة الأمريكية مقابل التنازل ال�سيا�سي والتطبيع مع العدو
وتبادل الأرا�ضي والوجود الأمني والتخلي عن حق العودة».

عبد الرحمن نا�صر

�إن احلماية القانونية التي توفرها بطاقة
هوية ووثيقة ال�سفر لالجئني الفل�سطينيني
ال�صادرة عن ال�سلطات ال�سورية املخت�صة،
ه��ي �أول ال���ش��روط ل�ت��أم�ين ان�ت�ق��ال ق��ان��وين
ع�بر احل��دود اللبنانية  -ال�سورية ،فاتفاق
البلدين ي�سمح مل��ن يحمل وثيقة بالعبور،
�ضمن �شروط دف��ع الر�سوم واالل�ت��زام باملدة
امل �ح��ددة ،ول�ك��ن �أك�ث�ر ال�لاج�ئ�ين مل يكونوا
قد طلبوا �إ�صدار وثائق �سفر لهم ،وهذا ما
�أعاق حركة عدد كبري منهم ،خ�صو�صاً عبور
احل��دود والتفكري بالهجرة �إىل لبنان� ،إذ ال
يتمتع الفل�سطينيون باحلماية ذات�ه��ا كما
ال�سوري الذي ينتقل عرب حدود البلدين بناء
حليازته بطاقة الهوية ال�سورية ،وكثرياً ما
�شهدنا عائالت يحمل بع�ض �أفرادها وثائق
�سمح لهم بدخول لبنان ،بينما �أعيد من ال
ميلكون وثائق لل�سفر ،وبقي هذا يتفاعل مع
ا�ستمرار الت�صعيد الع�سكري ،خ�صو�صاً بعد
الهجمات املتكررة على خميم الريموك ،مبا
جعل ا ألم��ن العام عند اجلهتني يت�ساهلون
يف عبور جمموعات من العائالت حم��دودة
وت���س�ج�ي�ل�ه��ا ،رغ ��م ع ��دم ت�ك��ري����س الإج � ��راء
قانونياً.
بالن�سبة للتق�سيمات القانونية لوثائق
الفل�سطينيني يف �سورية ،ف�إن اجلزء الأكرب
ن�ح��و  ٪85م��ن جم �م��وع ال�لاج�ئ�ين م�سجل
ل��دى الهيئة ال�ع��ام��ة ،ول��دى الأون� ��روا منذ
 ،1948ويحق له احل�صول على وثيقة ال�سفر
للخروج من �سورية والعودة �إليها ،و�أ�ضيف
ل �ه��م يف � 1956أك� � ��راد ال �ب �ق��ارة وال �غ �ن��ام��ة.
وه�ن��اك جمموعة قليلة م��ن الفل�سطينيني
ال��ذي��ن ك��ان��وا �أ�� �ص�ل�اً م���س�ج�ل�ين يف الأردن
(من �أبناء ال�ضفة الغربية) ويف قطاع غزة،
يحملون وثائق قدمية من الأردن وم�صر،
مل جتدد منذ 1970عندما ان�سحبت الثورة
الفل�سطينية من الأردن بعد جم��ازر �أيلول،

�أوالً :غ �ي��اب ال���س�ي��ا��س��ة ال��ر��س�م�ي��ة �إزاء
ورف�ضت الدولتان اعتماد �أوراقهم القدمية،
ت�سمح ل�ه��م ال�سلطات ال���س��وري��ة ب��الإق��ام��ة ،ال �ل �ج��وء لفل�سطينيي � �س��وري��ة �إىل ل�ب�ن��ان،
ول�ك��ن ال يح�صلون ع�ل��ى خ��دم��ات الأون� ��روا وتالياً غياب املرجعية ال�سيا�سية والإداري��ة،
ولي�س لهم ح��ق العمل وال��رع��اي��ة ال�صحية ول�ع��ل الت�صريحات املتناق�ضة ح��ول �أع��داد
�إال مبوافقة خا�صة ،وه ��ؤالء ال ي�ستطيعون امل�ه�ج��ري��ن وال �ت��ي ت�ت�ب��اي��ن ب�شكل ك�ب�ير بني
اج �ت �ي��از احل� � ��دود ق��ان��ون �ي �اً ب��اع �ت �ب��اره��م ال (� 365ألفاً) ،وفق �آخر �إح�صاء ر�سمي �صادر
ي�ح��وزون �أوراق� �اً ثبوتية ،رغ��م �أن غالبيتهم عن وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ،وت�صريحات
يقطن يف مناطق م�شتعلة ع�سكرياً يف احلجر كل من رئي�س اجلمهورية واحلكومة ووزير
الداخلية التي ترفع العدد �إىل ما يزيد على
الأ�سود وجوار الريموك.
ال من فل�سطينيي مليون الجئ ،هي م�ؤ�شر على االرتباك �إزاء
جمموعة ثالثة هم �أ�ص ً
لبنان ،غ��ادروه بعد جم��زرة �صربا و�شاتيال حجم الهجرة من �سورية ،وتباين املواقف
يف  ،1982وا� �س �ت �ق��روا يف � �س��وري��ة� ،أو بع�ض مما يجعل امللف عر�ضة للتجاذب ال�سيا�سي
الفل�سطينيات اللواتي ت��زوج��ن �إىل �سورية م ��ن ج �ه��ة ،و�إىل ال �ت �ه��رب م ��ن امل �� �س ��ؤول �ي��ة
و�أن�ش�أن �أ�سراً هناك ،وهم �سهل عودتهم �إىل ال �ق��ان��ون �ي��ة وا إلن �� �س��ان �ي��ة م��ن ج �ه��ة �أخ� ��رى،
خ�صو�صاً �إزاء الفل�سطينيني من �سورية.
لبنان ما دامت �أوراقهم القانونية معهم.
ثانياً� :إن عدم الو�ضوح يكتنف ا ألح��داث
واملجموعة الأخ�ي�رة ه��م الفل�سطينيون
ال��ذي��ن و��ص�ل��وا م��ن ال �ع��راق ،خ�صو�صاً بعد ال�سورية ،وي�ؤدي من ناحية �إىل توقع املزيد
الغزو واالحتالل الأمريكي ،وهم يف الأ�صل من النازحني وعدم و�ضوح املدة الزمنية لهذه
 فئتان ،الأوىل :امل�سجلون يف ال�ع��راق ،وال الكارثة االجتماعية ،والتي تتوقع العديديحظون برعاية الأون��روا و�إن كان يحق لهم من امل�صادر ال�سيا�سية والإعالمية امتدادها،
رعاية هيئة الالجئني الدولية  ،UNHCRووف�ق�اً ملا هو متبع من �سيا�سات حتى الآن،
والثانية :الوافدون من الكويت ودول اخلليج فملف الالجئني يتفاعل بح�سا�سيات منها
الذين ط��ردوا بعد ا�ستعادة الكويت حريتها ال�سيا�سي والأمني واالقت�صادي واالجتماعي
من ال�سيطرة العراقية �أيام الرئي�س ال�سابق ت��زي��د ت��أث�يرات�ه��ا يف ك��ل الن�سيج ال�سيا�سي
�صدام ح�سني ،هم من قطاع غزة يف الأ�صل ،واملجتمعي يف لبنان ،وال تبقى قا�صرة على
ورف�ضت م�صر �أو االح�ت�لال «الإ�سرائيلي» النازحني من �سورية فح�سب.
ع��ودت �ه��م �أو جت��دي��د �أوراق� �ه ��م ال�ق��ان��ون�ي��ة،
ثالثاً :ال�ضعف والإهمال ملعظم الهيئات
فبقوا عالقني يف ال�ع��راق حتى احل ��رب ،ثم املعنية جت��اه ملف الالجئني الفل�سطينيني
جل�أوا مرة �أخرى �إىل �سورية ،وها هم اليوم م��ن � �س��وري��ة خ���ص��و��ص�اً الأون� � ��روا ومنظمة
يحاولون الهرب منها ،ولكن احلدود ر�سمياً ال �ت �ح��ري��ر ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة لأ� �س �ب��اب بع�ضها
مغلقة بوجههم ب�سبب الأوراق القانونية� ،سيا�سي وبع�ضها مرتبط بالرتاجع الدويل
وم� ��ن ال � �ن� ��ادر �أن ي �ن �ج��ح م �ن �ه��م �أف � � ��راد �أو لالهتمام بالق�ضية الفل�سطينية ،خ�صو�صاً
عائالت بالتهريب غري القانوين �إىل لبنان ال�لاج �ئ�ين وال �ت �خ �وّف م��ن �إن �ه��اء الق�ضية
(يقدرعددهم نحو �ستة �آالف فل�سطيني).
الفل�سطينية ع�بر ��س�ي�ن��اري��وه��ات م�ع��روف��ة،
�إن �أه��م اخل�لا��ص��ات ال�ع��ام��ة ال�ت��ي ميكن م�ن�ه��ا م ��ا ط��رح��ه ال �ك��ون �غ��ر���س الأم�ي�رك ��ي،
اخلروج بها من واقع اللجوء من �سورية:
ونقا�ش تعريف يزعم �أن الالجئ الفل�سطيني
ه��و فقط م��ن غ��ادر فل�سطني يف  ،1948وال
يحق لأوالده و أ�ح�ف��اده �أن يعتربوا الجئني،
بل يجب �أن ين�سبوا �إىل البالد التي ول��دوا
م �ن �ه��ا ،وه� ��ذا ي �خ��ال��ف ال �ت �ع��ري��ف ال �ق��ان��وين
الدويل العام ،وما �أقر �أي�ضاً يف الأمم املتحدة
بخ�صو�ص ق��رار �إن�شاء الأون��روا ال��ذي ي�ؤكد
�أن أ�ب �ن��اء ال�لاج�ئ�ين وامل�ت�ح��دري��ن منهم هم
الجئون ،ويعاملون منذ � 65سنة وفقاً لذلك.
�أخرياً� ،إن الت�سيي�س الوا�ضح للملف ي�ؤثر
�سلباً على بعده الإن�ساين وعلى حق النازحني
يف اللجوء وحرية اال�ستقرار ،واختيار مقر
ا إلق� ��ام� ��ة وت� � أ�م�ي�ن احل �م��اي��ة ال�ل�ازم ��ة من
املجتمع وال��دول��ة ،ولعل املتابع ملا يحدث يف
ك��ل م��ن تركيا والأردن ي�لاح��ظ �أن العديد
من القوى والهيئات ال�سيا�سية واملجتمعية،
ال �سيما م�ؤ�س�سات املجتمع املدين واجلمعيات
ا أله �ل �ي ��ة واحل �ق��وق �ي��ة ،م ��ا زال � ��ت ب��امل�ج�م��ل
م�ستنكفة عن العمل يف هذا امللف ،وهو �أي�ضاً
ظ��اه��رة م��وج��ودة يف ل�ب�ن��ان و�إن ب�شكل �أق��ل
و�ضوحاً.

طفلة فل�سطينية الجئة من خميم الريموك تطالب الأونروا بخطة طوارئ

�سامر ال�سيالوي
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مــلــــف الـعـــدد

«جبهة النصرة» تحاول
التغلغل في لبنان
كثر الحديث
في اآلونة
األخيرة عن
«جبهة النصرة»
وممارساتها
الوحشية
التي دفعت
بالمعارضة
السورية إلى
التنصل منها،
وبالمجتمع
الدولي إلى
وضعها
على الئحة
اإلرهاب ،خوفًا
من ارتباطها
بالقاعدة ،ومن
تمدد نفوذها
بين الثوار ،ومن
انتشار فكرها
التكفيري
الدموي.

ت���ش�ك�ل��ت «ج �ب �ه��ة ال �ن �� �ص ��رة» ،وا� �س �م �ه��ا
بالكامل «جبهة الن�صرة لأه��ل ال���ش��ام» يف
�أواخ ��ر ع��ام  ،2011م��ع اح�ت��دام امل�ع��ارك بني
النظام ال�سوري وما ي�سمى «اجلي�ش ال�سوري
احل� ��ر» ،ودع ��ت «اجل �ب �ه��ة» يف ب�ي��ان�ه��ا الأول
ال��ذي �أ��ص��درت��ه يف  24ك��ان��ون ال�ث��اين 2012
ال�سوريني «للجهاد» وحمل ال�سالح يف وجه
النظام ال���س��وري ،وتعترب م�ؤ�س�سة «امل�ن��ارة
ال�ب�ي���ض��اء» الإع�ل�ام �ي��ة ال � ��ذراع الإع�ل�ام��ي
ل �ـ«ج �ب �ه��ة ال �ن �� �ص��رة» ،ال �ت��ي ب ��دوره ��ا ت�ق��وم
ب� إ���ص��دار جمموعة م��ن ال�ب�ي��ان��ات ومقاطع
فيديو وال�ت��ي تن�شر ب�صورة منتظمة على
م��واق��ع وم�ن�ت��دي��ات ج �ه��ادي��ة خمتلفة عرب
ال�شبكة العنكبوتية ،والالفت �أنها ال ترتدد
يف ن�شر بع�ض ال�صور واملقاطع الفظيعة التي
تظهر ممار�سات دموية ووح�شية يقوم بها
عنا�صر «اجلبهة» بحق ال�سوريني من جنود
ومدنيني يخالفونها ال��ر�أي ،ومنها مقطع
م���ص��ور ي�ظ�ه��ر أ�ح ��د ع�ن��ا��ص��ره��ا وه��و يقتل
مدنيني عزل يف الرقة ب�ساطور من دون �أن
يرف له جفن ،وقد �أثار الفيديو �ضجة عاملية
وعزز خماوف العامل ممن يدعون �أنف�سهم
بالثوار ال�ساعني نحو الدميقراطية.
�سبق �أن تبنت «جبهة ال�ن���ص��رة» ع��دداً
من الهجمات /كان �أبرزها عمليات تفجري
مببنى قيادة الأركان يف العا�صمة دم�شق يف
�أوائل ت�شرين الأول  ،٢٠١٢وتفجري مببنى
امل�خ��اب��رات اجل��وي��ة يف حر�ستا /بالإ�ضافة
�إىل تفجري مببنى نادي ال�ضباط يف حلب.
لكن مل��اذا اختار جمل�س الأم��ن ال��دويل
�أن يدرج «جبهة الن�صرة» اليوم على قائمة
املنظمات الإرهابية ،بعد �أن �سبقته الواليات
املتحدة و�أ�سرتاليا ودول �أخرى �إىل ذلك؟

ارتباطها بالقاعدة
�إزاء ا��س�ت�م��رار ح��دة امل �ع��ارك يف بع�ض
املناطق ال�سورية ،ازداد التخوف ال��دويل
م��ن «ج�ب�ه��ة ال �ن �� �ص��رة» ،ب��اع�ت�ب��اره��ا ت�ضم
عنا�صر �إ��س�لام�ي��ة مت�شددة على ارت�ب��اط
وث �ي��ق ب��ال �ق��اع��دة ،ل�ه��ا �أج �ن��دات �شخ�صية
ت�سعى لتطبيقها يف �سورية ،وق��د �أججت
ه ��ذه امل� �خ ��اوف �إع �ل��ان «ج �ب �ه��ة ال�ن���ص��رة»
والءه��ا ومبايعتها لزعيم تنظيم القاعدة
�أمي ��ن ال �ظ��واه��ري ،مم��ا و��ض��ع «امل�ع��ار��ض��ة
ال�سورية» يف موقف ال يح�سد عليه ،حيث
عزز خماوف الدول الغربية من املعار�ضة
ال���س��وري��ة املنق�سمة ع�ل��ى ب�ع���ض�ه��ا ،وعلى
ر أ�� �س �ه��ا ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ال �ت��ي ت��ذرع��ت
ب� ��إره ��اب «ج�ب�ه��ة ال �ن �� �ص��رة» ل �ع��دم ت�ق��دمي
ال�سالح ملعار�ضي الأ�سد.
ه � ��ذا وت � �ع ��د «ج� �ب� �ه ��ة ال� �ن� ��� �ص ��رة» م��ن
اجلماعات ال�سلفية اجلهادية التي ير�أ�سها
رج��ل مت�شدد للغاية ملقب ب�ـ«ال�ف��احت أ�ب��و
حممد اجلوالين» ،ويقال �إنه ال يك�شف عن
وجهه ،و�إن معظم املقاتلني ،وحتى القادة
ال يعرفون �شخ�صيته احلقيقية.
وتتميز «اجلبهة» بهذا النوع من التكتم
وال�سرية ،وترف�ض الت�صوير والت�صريح
لأح��د �إال ب ��إذن م�سبق م��ن «الأم �ي�ر» ،كما
ترف�ض بتاتاً الإدالء ب��أي معلومة تخ�ص
أ�� �س �م��اء ال �ق �ي��ادات �أو �أع � ��داد امل�ق��ات�ل�ين �أو
م�صادر التمويل ،وهو ما يطرح الكثري من
ع�لام��ات اال�ستفهام ح��ول�ه��ا ،لكن تقارير
غربية كثرية ربطتها بتنظيم القاعدة يف
العراق.
وذك ��رت بع�ض ال�ت�ق��اري��ر �أن اجل��والين

كان من �أوائل عنا�صر القاعدة امل�شاركني
يف قتال القوات الأمريكية �إب��ان احتالل
ال �ع��راق ،و�أن ��ه ك��ان م �� �س ��ؤو ًال ع��ن ت� أ�م�ين
ال � �ط ��رق داخ� � ��ل �� �س ��وري ��ة ل �ل �م �ج��اه��دي��ن
الراغبني بامل�شاركة يف القتال وعن الكثري
من التفجريات داخل العراق.
و أ�� �ض��اف��ت ال �ت �ق��اري��ر أ�ن� ��ه ان �ت �ق��ل �إىل
العراق بعد الت�ضييق الذي فر�ضته الحقاً
احلكومة ال�سورية على اجلهاديني ،وبعد
اندالع «الثورة ال�سورية» عاد مرة �أخرى
�إىل �سورية و�أ�س�س نواة «جبهة الن�صرة»
ال��ذي يتزعمها ،لكن التقارير الالحقة
�أكدت مقتله يف �سورية خالل املعارك.
و�أك � � ��د م ��راق� �ب ��ون ل �ن �� �ش��اط «ج �ب �ه��ة
الن�صرة» �أنها ت�ضم �سوريني متطرفني
مم� ��ن �� �ش ��ارك ��وا يف ال� �ق� �ت ��ال يف ال� �ع ��راق
و�أفغان�ستان وال�شي�شان ،بالإ�ضافة �إىل
�أع��داد كبرية من اجلهاديني املت�شددين
القادمني من خ��ارج البالد من جن�سيات
عديدة تقدر بـ 54جن�سية ،حيث قدر عدد
ال�سوريني من عنا�صر «اجلبهة» بخم�سة
�آالف� ،أم��ا املغرتبون في�صل عددهم �إىل
نحو � 15ألفاً.
وي�تردد �أن ال�شرط الأول لالن�ضمام
�إىل «اجل� �ب� �ه ��ة» ه ��و ي �ج��ب ع �ل��ى ج�م�ي��ع
ال��ذي��ن يعملون حت��ت لوائهم �أن يكونوا
م�ستعدين ل�ي�ك��ون��وا م���ش��روع «ان�ت�ح��اري
مفخخ» �إذا طُ لب منه ذل��ك ،ولالن�ضمام
لـ«اجلبهة» يجب على املتقدم �أن ي�ستويف
ع � � ��دداً م ��ن ال� ��� �ش ��روط م� �ث ��ل :االل� �ت ��زام
بالفرو�ض الدينية واحل�صول على تزكية
م ��ن ��ش�خ����ص م ��وث ��وق و إ�ث � �ب� ��ات اجل��دي��ة
واالن�ضباط.

منظمة �إرهابية
ع � ��اد احل ��دي ��ث ل �ي �ت �ج��دد ال� �ي ��وم ع��ن
«جبهة الن�صرة» بعد و�ضعها على قائمة
املنظمات الإرهابية ،لكن �سبق �أن قامت
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة يف ك��ان��ون الأول ع��ام
 2012بت�صنيف «جبهة الن�صرة» على �أنها
جماعة �إره��اب�ي��ة ،وه��و الأم��ر ال��ذي لقي
رف�ضاً من ممثلي املعار�ضة ال�سورية وقادة
«اجلي�ش احلر» و�أطياف وا�سعة من الثوار
آ�ن� ��ذاك ،ك�م��ا ف��ر��ض��ت وا��ش�ن�ط��ن عقوبات
مالية على �أحد قادتها املفرت�ضني يدعى

هدم مقام النبي إبراهيم
قامت «جبهة الن�صرة» بهدم مقام النبي �إبراهيم عليه ال�سالم الواقع يف قرية «عني
العرو�س» بالقرب من مدينة الرقة ال�سورية ،وقامت بتفجري مقام النبي «�إبراهيم
اخلليل» ،الذي يقع جنوب مدينة تل �أبي�ض و�شمال مدينة الرقة ،وكان يُ�شتهر ب�صفته
واحداً من �أقدم امل�ساجد التي بُنيت يف التاريخ.
وقد ظهرت �صور جلرافات «جبهة الن�صرة» وهي تردم التاريخ ،وت�سوّي مقام النبي
«�إبراهيم» بالأر�ض بعد تفجريه ،بحجّ ة �أن «بناء القبور على الأم��وات بدعة ،والقبور
املرتفعة خمالفة لل�شريعة ،ويجب �أن تُهدم» ح�سب زعم «جبهة الن�صرة».
«عني العرو�س» نبع جماور للمقام ،ويحكى �أن ق�صته تتعلق بزوجة النبي �إبراهيم
اخلليل �سارة مع النبي �إبراهيم �أثناء مرورهما من هناك ،وي�شكل مع املقام حمطة
لل�سياحة الدينية.
وقد بقيت «العني» معلماً تاريخياً منذ عهد اخلليفة الرا�شدي عمر بن اخلطاب
واخلليفة العبا�سي هارون الر�شيد (ر�ضي اهلل عنهما) ،من دون �أن يقرتب منها �أحد،
واجلدير بالذكر �أن للنبي «�إبراهيم» �أكرث من مقام يف عدة بلدان عربية؛ يف اخلليل يف
فل�سطني املحتلة ،ويف تركيا ،ويف مكة املكرمة ،لكن عنا�صر «اجلبهة» قرّروا بب�ساطة �أن
يردموا التاريخ ،من دون �أي اعتبار لقيمته الدينية.
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فـــي لـبــــــنـان
يف لبنان ب��د�أت جرائم «جبهة الن�صرة» تظهر تدريجياً ،ومت الت�أكد من
�ضلوع �أحد عنا�صرها يف عملية اغتيال جنود لبنانيني يف عر�سال ،فقد اكتملت
ك��ل اخل�ي��وط التي ق��ادت املحققني �إىل معرفة جميع ال�ضالعني يف جرمية
االعتداء على حاجز اجلي�ش يف منطقة وادي حميد ،الواقعة يف خ��راج بلدة
عر�سال ،والتي �أدت �إىل ا�ست�شهاد ثالثة ع�سكريني.
وارت�ف��ع ع��دد امل��وق��وف�ين �إىل �أرب �ع��ة ،بعدما �أوق�ف��ت دوري ��ة م��ن خم��اب��رات
اجلي�ش يف البقاع العريف املن�شق يف اجلي�ش ال�سوري مم��دوح الوزير� ،شقيق
امل�شتبه فيه الأ�سا�سي يف اجلرمية م�شهور الوزير ،والذي ال يزال فاراً �ضمن
�أرا�ضي بلدة عر�سال ،وهو �أحد �أفراد جمموعة ال�شيخ ادري�س يف لواء الفاروق
يف «جبهة الن�صرة».
وك��ان��ت معلومات حتدثت ع��ن ظهور خاليا لـ«جبهة الن�صرة» يف بع�ض
املناطق اللبنانية ب�شكل فجائي التي تلطت مدة � 10سنوات على هيئة تنظيمات
دينية وتلقت �أموا ًال عام  2009نتيجة االنتخابات النيابية بكميات كربى على
�أ�سا�س �أنها جمعيات �إ�سالمية.
كما قامت عنا�صر من «جبهة الن�صرة» بتعليق أ�ع�لام لها «حلماية �أهل
ال�سنة» يف منطقة الكوال واملدينة الريا�ضية والطريق اجلديدة وغريها ك�أول
مظهر ملحاولة «اجلبهة» الت�سلل �إىل بريوت ،والحظ امل�شاة وال�سيارات التي
مرت يف املنطقة وجود �أعالم «جبهة الن�صرة».
وه��ذه هي امل��رة الأوىل التي ي�ستطيع فيها تنظيم أ���ص��ويل تكفريي من
هذا النوع ،تعليق يافطات مكتوب عليها «جبهة الن�صرة حلماية �أهل ال�سنة»
يف ب�يروت ،وه��و تنظيم يعترب دولياً �إرهابياً ،وعلى ال�صعيد الداخلي وعلى
ال�صعيد الديني الإ�سالمي ال يعرتف به ال الأزهر وال دار الإفتاء وال تعرتف
به املنظمات الإ�سالمية ،بل هو تنظيم خطري تكفريي قرر نقل املعركة من
ال�شام �إىل بريوت بعدما لقي خ�سائر ج�سيمة.

انكشاف «الجبهة»

مي�سر علي مو�سى عبد اهلل اجلبوري ،وهو
عراقي ،وكان ع�ضواً يف تنظيم القاعدة يف
العراق يف منطقة املو�صل.
وق� ��د أ�� � �ض ��اف جم �ل ����س الأم� � ��ن يف 31
أ�ي��ار الفائت «جبهة الن�صرة» �إىل الئحة
املنظمات التي يعتربها «�إرهابية» ،والتي
تفر�ض عقوبات عليها لعالقتها بتنظيم
ال�ق��اع��دة ،وج��اء يف ب�ي��ان ��ص��ادر ع��ن جلنة
العقوبات يف جمل�س الأم��ن� ،أنه مت بذلك
جتميد �أ�صول «جبهة الن�صرة» التي تقاتل
نظام الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ��س��د ،كما
ب ��ات ي�ح�ظ��ر ت�سليمها أ�� �س �ل �ح��ة ،وداف �ع��ت
فرن�سا وبريطانيا عن هذا القرار بعد �أن
كانتا امتنعتا عن ذلك يف ال�سابق عندما
طلبت احلكومة ال�سورية ذلك.
وي � ؤ�ك ��د خ �ب�راء �أن «ج�ب�ه��ة ال�ن���ص��رة»
ت�ت�ل�ق��ى ال��دع��م م��ن ت�ن�ظ�ي��م ال �ق��اع��دة يف
العراق ،و�أ�شار جمل�س الأمن ب�صراحة �إىل
العالقة ب�ين «جبهة الن�صرة» ونا�شطي
القاعدة يف العراق.
تهديد «حزب اهلل»
وكان تردد ا�سم «جبهة الن�صرة» كثرياً
يف لبنان �أخ�ي�راً بعد تهديداتها العبثية
واالع�ت�ب��اط�ي��ة ل �ـ«ح��زب اهلل» ،فقد ه��ددت
«جبهة الن�صرة» بحرق ب�يروت خالل 24
�ساعة �إذا مل يقم الرئي�س مي�شال �سليمان
بو�ضع حد لتدخل عنا�صر «حزب اهلل» �إىل
جانب النظام ال�سوري.
كما ه��ددت «اجل�ب�ه��ة» «احل ��زب» ب�أنها
��س�ت�ب��د أ� عمليات ��ض��ده يف غ���ض��ون ثالثة
أ�ي � � ��ام ،يف ح� ��ال مل ي �� �س �ح��ب ج� �ن ��وده م��ن
الق�صري ومن املدن ال�سورية ،لكن انق�ضت
املهلة ومل تنفذ تهديدها بالطبع.

ع�شرات القتلى واجلرحى من املواطنني
بينهم ن�ساء و�أطفال.
ال وحيداً
ولي�س ال�سالح الكيميائي دلي ً
على ارت�ك��اب��ات «جبهة الن�صرة» ،ف��إع��دام
ع�شرات ال�سوريني ال�ع�زّل بالر�صا�ص يف
ارتكبت «جبهة النصرة»
دي��ر ال��زور وال��رق��ة وغ�يره��ا �شواهد على
أكثر من  600فعل إرهابي
ممار�سات ه�ؤالء.
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ق�ل��ة امل�ع�ل��وم��ات عن
«جبهة الن�صرة» ،ك��ون رجالها يرف�ضون
التحدث �إىل ال�صحافيني و�إىل املواطنني
ال�سوريني ،ف ��إن املعلومات قالت �إن عدد
مقاتلي «اجلبهة» و�صل يف حلب وحدها يف
و�إىل ج��ان��ب ت�ه��دي��دات�ه��ا ل �ل��دول امل �ج��اورة مرحلة ما �إىل ب�ضعة �آالف عن�صر.
�أم� � ��ا و�� �ض ��ع «اجل� �ب� �ه ��ة» ع �ل��ى الئ �ح��ة
ل�سورية ،بد�أت �صورة «جبهة الن�صرة» القامتة
ت�ظ�ه��ر ل�ل�ع�ل��ن ،ف�ق��د مت�ك��ن رج ��ال امل �خ��اب��رات الإرهاب اليوم ولي�س قبل ذلك ،فقد عزاه
ال�ترك�ي��ة �أخ�ي��راً م��ن إ�ل �ق��اء ال�ق�ب����ض ع�ل��ى  12بع�ض املتابعني �إىل خوف الواليات املتحدة
عن�صراً من عنا�صر جماعة «جبهة الن�صرة» وبع�ض ال��دول الأوروب�ي��ة من �إمكانية �أن
ال�سورية املت�شددة وم�صادرة كيلوغرامني من تنفذ هذه «اجلبهة» �أو غريها من �أدوات
غاز ال�سارين ال�سام ،و�أو�ضحت و�سائل �إعالم ت�ن�ظ�ي��م ال �ق��اع��دة ه�ج�م��ات م�سلحة على
ت��رك�ي��ة �أن العملية الأم�ن�ي��ة ج��رت يف مدينة �أرا�ضيها ،لذا فتحت النار عليها و�ساهمت
�أ��ض�ن��ة بجنوب ت��رك�ي��ا ،م�شرية �إىل �أن �أج�ه��زة بو�ضعها على الئحة الإرهاب.
وك ��ان ��ت احل �ك ��وم ��ة ال �� �س ��وري ��ة ط��ال �ب��ت
الأم��ن عرثت لدى املعتقلني على العديد من
الوثائق واملعلومات الرقمية وكذلك الذخرية .الأمم املتحدة بفر�ض عقوبات على «جبهة
وك��ان��ت تقارير �سابقة ق��د أ�� �ش��ارت �إىل ال�ن���ص��رة» ،واتهمتها مب��ذك��رة �سلمتها �إىل
�أن امل�ع��ار��ض��ة ال���س��وري��ة ا��س�ت�خ��دم��ت غ��از املنظمة الدولية بارتكاب أ�ك�ثر من �ستمئة
ال�سارين ال�سام يف حلب يف �آذار املا�ضي ،ف�ع��ل �إره ��اب ��ي ،ب�ي�ن�ه��ا ت��دم�ير امل�ست�شفيات
وم ��ع ك��ل الأ� � �ص ��وات ال �ت��ي ت�ت�ه��م ال�ن�ظ��ام وت��دن �ي ����س الأم � ��اك � ��ن امل �ق��د� �س��ة واغ �ت �ي��ال
ال�سوري با�ستخدام الكيميائي ،بات اليوم ال�شخ�صيات الدينية واختطاف عنا�صر من
ال قاطعاً قوات حفظ ال�سالم التابعة للأمم املتحدة،
يف حوزة موجهي االتهامات دلي ً
تورط «جبهة الن�صرة» وحلفائها يف هذه كما ح�صل يف اجلوالن ال�سوري املحتل ،لكن
اجل��رائ��م ،ومل ت�ع��د ك��ل الإن� �ك ��ارات تنفع امل�ج�ت�م��ع ال� ��دويل مل ي �ت �ح��رك� ،إال ب�ع��د �أن
بدفع التهمة عن «اجلبهة» ،ويف مقدمها تفاقمت االع �ت��داءات الإره��اب�ي��ة والوح�شية
�إط�ل��اق � �ص��اروخ ي �ح��وي م ��واد كيميائية التي قامت بها «اجلبهة» يف �سورية بدم بارد.
� �س��ام��ة ع �ل��ى م�ن�ط�ق��ة «خ � ��ان ال �ع �� �س��ل» يف
�إعداد :هناء عليان
ريف حمافظة حلب ،ما �أدى �إىل �سقوط

�أول من ك�شف «جبهة الن�صرة» وا�ضطر للمجيء �إىل تركيا ،هو الرئي�س
الرو�سي فالدميري بوتني ،الذي تلقى تقريراً من اال�ستخبارات الرو�سية ب�أن
«جبهة الن�صرة» انت�شرت ب�شكل �ساحق يف امل�شرق العربي ،فقرر بوتني رفع
الدعم من دعم عادي �إىل دعم غري عادي.
يف املعلومات �أن تركيا تلقت م��ن �أوروب ��ا طلباً ر�سمياً يقول �إن «جبهة
الن�صرة» ال ميكن �إال �أن تكون على الئحة االره ��اب ،و�أن �سماح تركيا لها
با�ستالم �أ�سلحة يف تركيا وتهريبها �إىل �سورية �أمر ي�ضر بالعالقات الأوروبية
 الرتكية ،ولأن تركيا ال ت�ستطيع حتمل تعليق عالقاتها مع �أوروبا ،ال �سيمامع �سعيها الد�ؤوب لالن�ضمام �إىل االحتاد الأوروبي ،بد�أت ب�شن الهجوم على
«جبهة الن�صرة» لأنها بايعت القاعدة بقيادة الظواهري ،وبناء على رغبة
�أوروبية ،بد�أت تركيا ب�ضربهم وتوقيفهم واحتالل مواقعهم.

ومعلوم �أن اجلي�ش ال�سوري يف �آخر معركة ،هاجم جممعاً يف حلب على
احل��دود باجتاه تركيا م�ؤلف من  3مبان وجتمعاً �سكنياً ،فقتل  85مقات ًال
وج��رح  ،45وعندما مت نقل الـ 45جريحاً من «اجلي�ش ال�سوري احل��ر» �إىل
احل��دود الرتكية ،منعت تركيا دخولهم و�أبقتهم خ��ارج�اً خ��وف�اً م��ن وج��ود
عنا�صر من «جبهة الن�صرة» بينهم ،وبالتايل �أ�صبح و�ضع «جبهة الن�صرة»
�صعباً للغاية.
ويقول معلق تركي� ،إن املقال الذي كتبته جريدة «حريات» والذي يقول
�إن رئي�س الوزراء الرتكي رجب طيب �أردوغان �أ�صبح �شريك �أمين الظواهري
وم�سلماً متطرفاً وتخلى عن مبادئ �أتاتورك و�سقوط �شعبيته �أدى برتكيا �إىل
مراجعة �سيا�ستها حيال الأزم��ة ال�سورية ،ومل تعد ت�ستطيع تركيا �أن ت�أخذ
املو�ضوع كمحاولة �إ�صالحية يف �سورية ،ال �سيما بعد �أن برزت التظاهرات يف
الداخل الرتكي وو�صلت �إىل مكتب �أردوغان وباتت تهدد بـ«ربيع تركي».
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عربي
«سد النهضة» األثيوبي ..وجه آخر
لتراجع مكانة مصر وتهديد أمنها القومي
ب�ع��د ��س��اع��ات ع�ل��ى م �غ��ادرة ال��رئ�ي����س حممد
مر�سي �أدي�س �أبابا ،واتفاقه مع نظريه الإثيوبي
ه��اي �ل��ي م ��اري ��ام دي �� �س��ال��ن ع �ل��ى ه��ام ����ش ال�ق�م��ة
الأف��ري�ق�ي��ة على � �ض��رورة التن�سيق بينهما مبا
يحقق امل�صالح امل�شرتكة للبلدين ،وا�ستناداً �إىل
التزام كل طرف مببد�أ عدم الإ�ضرار مب�صالح
ال �ط��رف الآخ� ��ر ،ف��اج ��أت احل�ك��وم��ة الأث�ي��وب�ي��ة
اجلميع ب� إ�ع�لان�ه��ا ع��ن ال�ب��دء بتحويل جمرى
مياه النيل الأزرق (�أحد روافد نهر النيل) للبدء
بعملية بناء �سد النه�ضة ،مم��ا ي�شكل جتاه ًال
وا�ضحاً مل�صالح كل من م�صر وال�سودان ودولتي
امل�صب اللتني عربتا عن قلقهما من �أن ي�ؤثر
ذلك على ح�صتيهما من مياه النيل  ،وما يعنيه
ذل��ك من انعكا�سات �سلبية على �أمنهما املائي،
والت�سبب ب��إخ�ط��ار و�أ� �ض��رار ك�ب�يرة لهما على
�صعيد الزراعة وكمية �إنتاج الكهرباء ،واحلاجة
�إىل مياه ال�شرب.
خ�ط��ورة ال�ق��رار �أن��ه ج��اء ان�ف��رادي�اً م�ستبقاً
�صدور نتائج تقرير اللجنة الثالثية الدولية
املكلفة بتقييم �سد النه�ضة ،وتبعه �إعالن وزير
الري واملوارد املائية امل�صري حممد بهاء الدين،
�أن م�صر مل تعار�ض مطلقاً م�شروع �سد النه�ضة،
باعتباره م�شروعاً تنموياً ،مما ي�شكل تعار�ضاً مع
اعرتا�ض م�صر وحتفظها من البداية على بناء
ال�سد ،نظراً الحتماالت �إحلاقه �أ�ضراراً مب�صالح
م�صر املائية وح�صتها يف مياه النيل.
ومعلوم �أنه خالل ال�سنوات اخلم�س الالزمة
لإمالء ال�سد باملياه� ،سوف تفقد م�صر ما يعادل
 15.5مليار م�تر مكعب م��ن ح�صتها البالغة
 55.5مليار مرت مكعب.
وي�ب��دو وا�ضحاً �أن ه��ذه اخل�ط��وة الإثيوبية
�إمنا ت�أتي يف توقيت اختلت فيه موازين القوى
يف املنطقة مل�صلحة �أدي ����س أ�ب��اب��ا و«�إ��س��رائ�ي��ل»
و�أمريكا ،وعودة �إثيوبيا لتكون مرتكزاً �أ�سا�سياً

يف اال�سرتاتيجية الأمريكية «الإ�سرائيلية» يف �إىل الفرات» ،وطرحت فكرة �إي�صال مياه النيل
القرن الإف��ري�ق��ي ،و�شرق �إفريقيا ،فيما م�صر �إىل فل�سطني امل�ح�ت�ل��ة ع�بر ��س�ي�ن��اء ،و�أن �أن��ور
تعاين من ال�شلل والفو�ضى بعد �سقوط الرئي�س ال�سادات مل يكن معار�ضاً للفكرة ،بل �إنه قال �إن
ال���س��اب��ق ح���س�ن��ي م �ب ��ارك ،واف �ت �ق��اده��ا ل��دوره��ا ذلك يجعل «احلنفية بيد م�صر» .
الإقليمي منذ توقيع اتفاقيات كامب ديفيد،
غري �أن «�إ�سرائيل» �أرادت �أن تدخل مبا�شرة
وا�ستمرار حكم «الإخ ��وان» يف نف�س ال�سيا�سات وت�صبح ع�ضواً يف دول حو�ض النيل من خالل
ال �ت��ي �أدت �إىل ه ��ذه ال�ن�ت�ي�ج��ة ،يف ح�ي�ن ج��رى متويل م�شروعات يف دول احلو�ض وت�شجيعها
تق�سيم ال�سودان �إىل دولتني ،وهو يواجه �أخطاراً على بناء ال�سدود ،لتح�صل هي على املياه من
ت �ه��دد ب��امل��زي��د م��ن تق�سيمه ،ع�ل��ى �أن ال�ت�ج��رء ناحية ،ولأج��ل الإم�ساك بعنق ال�ق��رار امل�صري
الإثيوبي على جتاهل م�صالح م�صر ي�ؤ�شر �إىل :م��ن ن��اح�ي��ة �أخ � ��رى ،مب��ا ميكنها م��ن مم��ار��س��ة
 -1م��دى ت��راج��ع مكانة م�صر واال�ستهانة ال �� �ض �غ��ط ع �ل��ى م�صر  جلر م �ي��اه ال �ن �ي��ل عرب
مب�صاحلها و�أمنها القومي.
�سيناء ،وب�شروطها هي ،وقد عرفت «�إ�سرائيل»
 -2وي�ع�ك����س ال��وج��ه الآخ� ��ر ل�تراج��ع هيبة كيف ت�ستفيد من تراجع و�ضعف مكانة م�صر
م�صر الأفريقية.
الأفريقية كي متد نفوذها �إىل دول حو�ض النيل
 -3و�أن «الإخ � ��وان» غ��ائ�ب��ون ع��ن االه�ت�م��ام ملحا�صرة م�صر من خا�صرتها الأفريقية ،لأن
ب��ال��دف��اع ع��ن م���ص��ال��ح م���ص��ر و�أم �ن �ه��ا ال�ق��وم��ي « إ���س��رائ�ي��ل» تفكر ا�سرتاتيجياً ،وه��ي ت��ري��د �أن
والعمل على ا�ستعادة دورها وح�ضورها لتحقيق تبقي م�صر مكبلة وتابعة ،وهذا ال يكون �إال من
ذل��ك ،و�أن ج��ل م��ا ي�شغلهم ه��ذه الأي ��ام ال�سعي خالل التحكم مبواردها ،واملياه �أحد �أهم املوارد.
�إىل ال�سيطرة على م�ؤ�س�سات ال��دول��ة امل�صرية
ه� ��ذه ه ��ي ن �ت��ائ��ج ال �ت �ف��ري��ط ب��اال� �س �ت �ق�لال
و«�أخونتها» ،واح�ترام االتفاقيات الدولية التي ال��وط�ن��ي ،وف �ق��دان ا�ستقاللية الإرادة ،وع��دم
ت�سببت بخ�سارة م�صر لدورها ومكانتها.
التحرر من قيود اتفاقيات كامب ديفيد التي
غ�ي�ر �أن امل �خ��اط��ر ال �ك�ب�رى� ،إمن ��ا ه��ي تلك جعلت م�صر تفقد هيبتها وحريتها وقدرتها
التي �ستتولد يف امل�ستقبل عندما تكمل �إثيوبيا ع �ل��ى ح �م��اي��ة م���ص��احل�ه��ا ،ح �ت��ى ب��ات��ت ع��ر��ض��ة
بناء �أربعة �سدود �أخرى على النيل الأزرق ،بعد للتطاول على �أمنها املائي.
�إجن��از �سد النه�ضة ،حيث �ست�صبح م�صر حتت
� إن مواجهة هذه املخاطر وحماية من م�صر
رحمة �إثيوبيا ومن ورائها «�إ�سرائيل» والواليات ال�ق��وم��ي ،ي�ستدعي ا�ستعادة ال��دور امل�صري يف
املتحدة اللتان ت�ؤكد الوقائع �أنهما تقفان من �أفريقيا واملنطقة ،وال��ذي ي�شكل الأ�سا�س الذي
خلف ال�ستار وراء دع��م وت�شجيع �إثيوبيا على مينع التطاول على حقوق وم�صالح م�صر ،وهذا
ذل ��ك ،ب�ه��دف الإم �� �س��اك بعنق ال �ق��رار امل�صري الأمر ال ميكن �أن يتم من دون التحرر من قيود
و�إخ�ضاع �أي نظام م�صري ي�سعى يف امل�ستقبل �إىل اتفاقيات ك��ام��ب ديفيد ،وا��س�ت�ع��ادة ا�ستقاللية
التحرر من قيود التبعية لهما.
ق ��رار ال��دول��ة امل���ص��ري��ة ،ك�م��ا ك��ان��ت ع�ل�ي��ه �أي ��ام
فـ«�إ�سرائيل» ومنذ توقيع اتفاقيات كامب الرئي�س الراحل جمال عبد النا�صر.
دي�ف�ي��د ،ت�سعى �إىل احل���ص��ول على م�ي��اه النيل
ح�سني عطوي
و�شعارها بالأ�صل «دولتك يا �إ�سرائيل من النيل

البدء ببناء «�سد النه�ضة» على جمرى نهر النيل

المغرب بين فكي السياسة وصندوق النقد ..والفوضى
يجتاز املغرب يف الو�ضع الراهن ظروفاً
��س�ي��ا��س�ي��ة م �ع �ق��دة� ،إىل درج� ��ة ي�ستحيل
ال ��ره ��ان ع �ل��ى ف�ك�ف�ك�ت�ه��ا ،خ �� �ص��و� �ص �اً �أن
جانباً مهماً يرتبط ب�شكل وثيق بالواقع
االق �ت �� �ص��ادي امل� �ت ��ده ��ور ،وال � ��ذي ب� ��دوره
ي�ستنزف حجماً مالياً ك�ب�يراً يف م�سارب
الف�ساد ،مب ��وازاة ال�ضغط ال��ذي ميار�سه
�صندوق النقد الدويل.
وع�ل��ى خ��ط م ��واز ،ت�شهد ب�لاد املغرب
ت� �ظ ��اه ��رات ت �ت �ع��ر���ض ل �ق �م��ع ع �ن �ي��ف م��ن
ال �� �س �ل �ط��ات�� ،س�ي�م��ا �أن �ه ��ا ت��رف��ع � �ش �ع��ارات
م �ت��وا� �ض �ع��ة ق �ي��ا� �س �اً �إىل ح ��ال ��ة ال �ب�ل�اد،
وه ��ي امل�ط��ال�ب��ة ب ��الإف ��راج ع��ن املعتقلني
ال �� �س �ي��ا� �س �ي�ين ال ��ذي ��ن ت �ع��ر� �ض��وا ل�ل�ع�ن��ف
وال�سحل يف ال�شوارع ،لأنهم جتر�ؤا ورفعوا
�شعار «ال�شعب يريد �إ�سقاط الف�ساد» ،وهو
العنوان الرئي�سي للحراك ال�شعبي امل�ستمر
ب�إ�صرار على حماربة الف�ساد املتغلغل يف

ضال عن �أن الفا�سدين
مفا�صل الدولة ،ف� ً
واملف�سدين غري �آبهني مبا �سيحل بالدولة،
التي فقدت مزيداً من الهيبة وال�صدقية
يف مرحلة «العهد اجلديد» التي يقودها
حكومياً حزب «العدالة والتنمية» ،ال بل
زادت هذه املرحلة من الفو�ضى ال�سيا�سية
وعدم اال�ستقرار االجتماعي.
و�إذا ك��ان الو�ضع امل��ايل واالقت�صادي
من ال�صعوبة مبكان يف �سياق الطروحات
العالجية للحكومة ،ف��إن �صندوق النقد
ال��دويل� ،ضاق ذرع�اً بالوعود الإ�صالحية
ع��ن ب�ع��د ،ول��ذل��ك ي�صل وف��د م�ن��ه نهاية
ح��زي��ران احل ��ايل �إىل ال��رب��اط ل�ل��وق��وف
م �ب��ا� �ش��رة ع �ل��ى ط�ب�ي�ع��ة «الإ�� �ص�ل�اح ��ات»
التي تعتمدها احلكومة ،وه��ي ال�شروط
ملعاجلة العجز يف املوازنة العامة وميزان
املدفوعات اخلارجية الذي قارب الثمانية
يف امل�ئ��ة ،وه��و الأع�ل��ى منذ ثالثني عاماً،

بينما جت� ��اوزت ال��دي��ون  61يف امل �ئ��ة من
الناجت القومي.
ومن املتوقع �أن ال يكون وفد �صندوق
ال�ن�ق��د رح��وم �اً م��ا مل ي�ت��م تلبية ��ش��روط
�سيا�سية مل تعلن ب�ع��د ،ول��ذل��ك �سيطلب
الإ�سراع يف تنفيذ التزامات �سابقة بهدف
تقلي�ص العجز ،ومعاجلة اخللل يف بع�ض
ال�صناديق االجتماعية ،وك��ذل��ك احل�ض
ع�ل��ى الإ� �س��راع يف �إ� �ص�لاح امل�ق��ا��ص��ة (دع��م
ال��دول��ة ل�ل�م��واد اال�ستهالكية الأ�سا�سية
مثل القمح واخلبز والزيت وال�سكر).
ه� ��ذا الأم� � ��ر ف �� �ض�ل�اً ع ��ن اخل�ل�اف ��ات
ال�سيا�سية العا�صفة بحكومة «ال�ع��دال��ة
والتنمية» برئا�سة عبد الإل��ه بن ك�يران،
دف�ع��ت ك�ت�ل ًا برملانية وازن ��ة �إىل مقاطعة
جل�سة جمل�س النواب التي مل يح�ضرها
�سوى ل��ون واح��د ،بعد ان�سحاب «االحت��اد
اال�شرتاكي» و«جتمع الأحرار» و«الأ�صالة

وامل�ع��ا��ص��رة» و«االحت ��اد ال��د��س�ت��وري» وقد
وج��د ب��ن ك�ي�ران نف�سه يخاطب �أن���ص��اره
يف اجلل�سة الأم��ر الذي عك�س ولأول مرة
ب�ه��ذه ال���ص��ورة ال���ص��ارخ��ة م� ��أزق العالقة
ب�ي�ن امل � � ��واالة امل �� �ص��رة ع �ل��ى اال� �س �ت �ج��اب��ة
لل�شروط امللكية واخل��ارج�ي��ة ،واملعار�ضة
التي تتهم بن ك�يران ب�إيهام ال��ر�أي العام
ب� ��أن اخل�ل�اف��ات ت�ترك��ز ع�ل��ى املحا�ص�صة
ال��زم �ن �ي��ة ،ب� �ه ��دف ح� ��رف الأن � �ظ� ��ار ع��ن
حقيقة الأو�ضاع ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية التي تهز البالد.
يف واق ��ع احل �ي��اة امل�غ��رب�ي��ة ،ف ��إن هناك
اختالالت �سيا�سية ود�ستورية وم�ؤ�س�ساتية
ل�صالح البنية املافياوية املتجذرة ،و�إن ما
ج��رى م��ن ان�خ��راط «ال�ع��دال��ة والتنمية»
لي�س أ�ك�ثر من دخ��ول �شريك جديد على
البنية نف�سها ،ما ي�ضع احلكومة يف م�أزق
ي�ستحيل اخلروج منه.

 بات املطلوب جتديد � -أو على الأقل حتديث الفهوم اجلديد لل�سلطة ،منحيث البناء امل�ؤ�س�ساتي ال��ذي مل ي�ضع
ح��زب «العدالة والتنمية» �أي مل�سة من
حيث اجلوهر ،وجل �أفعاله �سد ثغرات
ل�صالح �سيطرة النظام ال�سيا�سي و�إحكام
قب�ضته ،مب��وازاة ا�ستحداث م�ؤ�س�سات
موالية غري د�ستورية ،ت�ستغل املال العام
وخ� ��ارج م���س��ؤول�ي��ة احل�ك��وم��ة ومت�سك
بامللفات الأ�سا�سية التي تهم ال�شعب،
مثل التعليم واالن�ت�خ��اب��ات ،والأح ��وال
ال�شخ�صية وح �ق��وق الإن �� �س��ان ،وه��ذه
امل� ؤ���س���س��ات ت��رت�ب��ط م�ب��ا��ش��رة ب��ال��دائ��رة
امللكية غري اخلا�ضعة للمراقبة.
 �إن املغرب يعي�ش �أزم��ة مركبة يفكل املجاالت ،و�صو ًال �إىل اخرتاق امل�شهد
احلزبي الذي كان حيوياً فيما م�ضى،
لكنه مل ي�ستقر بعد على �صورة ،جراء
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إرهاب آل خليفة يطال «حزب الله»
ح���ص��اد ��س��ري��ع ب�ع��د أ�ك�ث�ر م��ن �سنتني م��ن �إره� ��اب �آل
خليفة �ضد �شعب البحرين بعد انطالق ثورة  14فرباير
 ،2011هو �سقوط � 136شهيداً  -منهم  28جنيناً وت�سعة
�أط�ف��ال و 15ام ��ر�أة ،و�إ��ص��اب��ة � 60شاباً بالعمى الكامل �أو
اجلزئي ،بينما مت اعتقال أ�ك�ثر من �أربعة �آالف مواطن،
بينهم علماء و�أطباء وقادة يف املعار�ضة ومدر�سون وطلبة
جامعة ومدار�س ،وعُر�ضوا جميعاً ل�صنوف من التعذيب
اجل�سدي والنف�سي ،قائمة �ضحايا الإرهاب تطول وتطول،
وقد وثقتها منظمات حقوق الإن�سان العاملية ،حتى تقرير
�شريف ب�سيوين الذي عينه ر�أ�س النظام اخلليفي� ،أ�شار �إىل
�سل�سلة طويلة من التعديات ،ومنها قتل �أربعة �شباب حتت
التعذيب بعد اعتقالهم والتعر�ض للمعتقلني واملعتقالت
بالتعذيب والتحر�ش اجلن�سي وهدم ع�شرات امل�ساجد.
احل��رج العاملي ال��ذي �أ��ص��اب النظام اخلليفي ب�سبب
التجاوزات الوا�سعة والعديدة وحتى لوم �أ�صدقائه الذين
ميدونه بال�سالح والتغطية ال�سيا�سية والأمنية كربيطانيا
وال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة ،ج�ع��ل ال�ن�ظ��ام اخل�ل�ي�ف��ي يبحث عن
خمارج تخفف وطء ال�ضغوط احلقوقية والأدبية عليه،
ومن تلك املخارج ،قبوله ودخوله يف احلوار ال�شكلي الذي
ي�تراوح مكانه منذ عدة �شهور دون حتقيق نتيجة تذكر،
وهو احلوار املرفو�ض �شعبياً لعلم اجلماهري� ،أنه جزء من
دعاية النظام وعالقاته العامة الدولية ،ولأن اجلماهري
ترف�ض �أ�صل وجود النظام اخلليفي بعد جرائمه الكربى
وامل �ت��زاي��دة ،امل�خ��رج اجل��دي��د ال ��ذي تفتقت ع�ن��ه عبقرية
النظام الهرم ،هو مغازلة الغرب والواليات املتحدة عرب
التهجم ال�سيا�سي والإعالمي على «حزب اهلل» يف لبنان،
وج��اء توقيت ب��دء ال�ه�ج��وم يف ال��وق��ت ال��ذي ي�ح��اول فيه
عربان �أمريكا جر امل�سلمني �إىل م�ستنقع الفتنة الطائفية
انطالقاً من الو�ضع يف �سورية.
فتح ال�ن�ظ��ام اخلليفي يف البحرين هجومه املبتذل
على «حزب اهلل» ،حيث اعتربت احلكومة اخلليفية يف 27
مايو الفائت« ،حزب اهلل» منظمة �إرهابية ،وحظرت على
اجلمعيات ال�سيا�سية االت���ص��ال ب��ه ،وق�ب��ل ه��ذا الإع�ل�ان
بيوم ،اعترب وزير خارجية النظام؛ خالد اخلليفة� ،سماحة
ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل ب��أن��ه «�إره��اب��ي يعلن احل��رب على
�أمته و�إيقافه واجب ديني ووطني».
(�أ.ف.ب).

وزير خارجية البحرين يف زيارة ملقر �أكرب احلركات ال�صهيونية تطرفاً يف وا�شنطن

وهنا بع�ض الوقفات مع هذا الإعالن:
� -1أن ه��ذه امل��واق��ف العدائية �ضد «ح��زب اهلل» امل�ق��اوم،
ج��اءت بعد يومني فقط من إ�ع�ط��اء احلكومة اخلليفية
�شرعية قانونية لإره��اب البلطجية يف البحرين ،حيث
�أعلن وزير البلديات؛ جمعة الكعبي ،يف ت�صريح �صحفي
يف  24مايو الفائت �أنه «مت منح �صالحيات خا�صة لأعداد
من مواطني املحرق لوقف �أعمال التدمري والتخريب
املت�صاعدة يف املدينة» ،م�ضيفاً �أنه «قد �أ�صدرت بطاقات
هوية له�ؤالء املواطنني تخولهم توقيف امل�شتبهني �إىل
حني و�صول ال�شرطة» ،وهذا الإعالن لوزير ر�سمي �سبب
ف�ضيحة وا�سعة وعاملية للنظام �أراد �سرتها ب�إثارة ق�ضية
�أخرى.
 -2ج��اءت بعد ي��وم من خطاب �سماحة �سيد املقاومة يف
لبنان ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل ،مم��ا ي��دل��ل على ان��زع��اج
النظام اخلليفي م��ن ال�ت�ط��ورات الإقليمية التي جتري
لغري �صاحله.
 -3جاءت هذه احلملة متزامنة توقيتاً ب�شكل وا�ضح مع
احلملة التي قادتها الواليات املتحدة والكيان ال�صيهوين

وب�ع����ض ال � ��دول ال�غ��رب�ي��ة ��ض��د «ح ��زب اهلل» مطالبينه
باالن�سحاب من �سورية.
 -4جاءت متزامنة مع �إرهاب دا ٍم تخو�ضه قوات املرتزقة
اخلليفية �ضد القرى والبلدات يف البحرين ،بح�صارها
باملركبات الع�سكرية ومئات من اجلنود ،ثم مداهمة بيوت
الأهايل وتخريبها �ضمن عقاب جماعي متار�سه ال�سلطة
ب�شكل ممنهج ،ثم تعمد �إىل اعتقال الن�شطاء يف الثورة
التي ت�شهدها البحرين «مت اعتقال أ�ك�ثر من � 750شاباً
خالل الأ�شهر الثالث الأخرية ،يف حني يبلغ عدد معتقلي
ال�ث��ورة أ�ك�ثر من  1800مواطن متت حماكمة الع�شرات
منهم مبُدد طويلة».
لي�س غ��ري�ب�اً حلكم عميل يحن فيه حاكمه لإرج��اع
عهد اال�ستعمار الربيطاين لأر��ض��ه ويفتخر بالعالقات
املتميزة مع املو�ساد «الإ�سرائيلي» � -أ�شارت �إىل ذلك وثائق
وكيليك�س � -أن يطال �إرهابه هذه املرة قامة الع�صر و�شرف
العرب �سماحة ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل.

ال�سيد جعفر العلوي

العراق ..سر المخطط الشيطاني لنشر الفوضى
تفكك الكتل الرئي�سية والتباعد بني
مكوناتها الأ�سا�سية ،وكذلك �ضمور
بع�ض الأحزاب �إىل حد التال�شي.
 ات �� �س��اع ال� �ه ��وة ب�ي�ن ال �ن �ظ��ام -ال��دول��ة وال���ش�ع��ب ب�سبب الرتكيبة
امل��اف�ي��اوي��ة يف ظ��ل ح�ك��وم��ة ال متلك
��س�ل�ط��ة ت�ن�ف�ي��ذي��ة ب���س�ب��ب تركيبتها
ال�سيا�سية وعدم قدرتها على الفعل
واملبادرة.
�أم ��ا اخل�لا� �ص��ة ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ،ف ��إن
امل� �غ ��رب م �ق �ب��ل ع �ل��ى ا� �س �ت �ح �ق��اق��ات
�سيا�سية غاية يف الدقة ،ت�شكل حتدياً
ملختلف القوى ،ال �سيما تلك القائلة
ب ��ال ��دمي� �ق ��راط� �ي ��ة ،وه � ��ي حت ��دي ��ات
�ست�شكل امل�شهد ال�سيا�سي املفرت�ض
�أن يعك�س الوقع االجتماعي.

يون�س عودة

ت�ت��وا��ص��ل ال�تراج �ي��دي��ا ال �ع��راق �ي��ة ،ح�ي��ث ال�ق�ت��ل ال�ي��وم��ي
ال��ذي متار�سه املجموعات التكفريية مبختلف الو�سائل
والأ�ساليب ،م�ستكملة بذلك ،ف�صول االح�ت�لال والنهب
الأم�ي�رك ��ي ل �ب�ل�اد ال ��راف ��دي ��ن ،ل �ب �ق��اء ه ��ذه ال �ب�ل�اد غري
م�ستقرة ،وعاجزة عن لعب دورها كدولة عربية �أ�سا�سية يف
املنطقة وا�ستقرارها.
على �أن اخلطري يف الأم��ر ،هو ما تلعبه قطر وال�سعودية
وت��رك�ي��ا ال��ذي��ن مي��ول��ون الإره � ��اب يف ال �ع��راق يف خمتلف
الأ�شكال والو�سائل والأ�ساليب بالتن�سيق التام مع الكيان
ال�صهيوين ،من خالل الن�شاط الكبري للمو�ساد يف �إقليم
كرد�ستان ،ومن خالل الدور التخريبي لأنقرة التي تعتدي
على ال�سيادة العراقية ��س��واء باتفاقها م��ع ح��زب العمال
الكرد�ستاين مب�غ��ادرة امل�سلحني الأك ��راد يف ج�ب��ال تركيا
�إىل ال�ع��راق� ،أو با�ستقبالها ورعايتها ل��رع��اة الإره ��اب يف
ربوعها كطارق الها�شمي� ،أو من خالل م�ساهمتها بت�سليح
املجموعات الإرهابية.
ووفقاً للمعلومات ،ف�إن هذا التحالف اخلليجي  -الرتكي
 «الإ�سرائيلي» الذي ترعاه الواليات املتحدة ،يعمل لأنتتكامل م�ساحات التخريب والإره ��اب وال ��دم يف �سورية

وال�ع��راق ،من �أج��ل تعميم الفو�ضى ال�شاملة يف البلدين،
ملنع قيام �أي حتالف �أو تن�سيق �أو تعاون بينهما ،لأن من
�ش�أن ذل��ك �إذا ح�صل �أن يغري م��وازي��ن القوى يف املنطقة
ب�شكل مذهل ،وخ�صو�صاً �أن �أول املت�ضررين من هذا الأمر
ه��و الكيان ال�صهيوين ال��ذي عمل ويعمل منذ اغت�صاب
فل�سطني ،ب��دع��م مبا�شر م��ن ال��والي��ات امل�ت�ح��دة وال�غ��رب
ملنع قيام اجلبهة ال�شرقية ،التي تتمتع دولتيهما (�سورية
وال �ع ��راق) ب�ط��اق��ات �شعبية ح�ي��وي��ة ون�شيطة ومتعلمة،
بالإ�ضافة �إىل قدراتها االقت�صادية الكربى يف ظل ثرواتها
النفطية واملعدنية الهائلة.
ولهذا مع ب��روز �إمكانيات جدية للتن�سيق �أو التحالف �أو
التعاون قبل ثالث �سنوات بني العراق و�سورية ،ومعهما
ال��دول��ة الإقليمية الكربى ال�صاعدة ،وعنينا بها إ�ي��ران،
دون �أن نغفل بالطبع ق��درات املقاومة اللبنانية التي لن
ت�ك��ون بعيدة ع��ن ه��ذا ال�ت�ع��اون ،ب ��د�أت ب ��وادر ال�ت��آم��ر على
�سورية ،التي �أطلق مزاعمها يف ذلك احلني عاهل الأردن
عبداهلل الثاين مبا �سماه «الهالل ال�شيعي» لتتلقف قطر
وال�سعودية التمويل املبا�شر وتوفري القواعد اللوج�ستية
للم�ؤامرة مع تركيا رجب طيب �أردوغان.

وعلى هذا النحو بد�أت التطورات الدامية يف بالد الأمويني،
ح�ي��ث ك�ل�م��ا ح�ق��ق اجل�ي����ش ال �� �س��وري جن��اح �اً يف م��واج�ه��ة
الع�صابات امل�سلحة ،يقابله على ال�ف��ور تفجري دم��وي يف
بالد الرافدين حتول �أخرياً �إىل �شبه يومي ،وخ�صو�صاً �أن
للجماعات امل�سلحة يف العراق كما ت�ؤكد الوقائع والأحداث
ل��ه واج�ه��ات داخ��ل العملية ال�سيا�سية لعرقلة �إع ��ادة بناء
ال��دول��ة ال��وط�ن�ي��ة ال�ع��راق�ي��ة امل���س�ت�ق��رة ،وم��ا ق�ضية ط��ارق
الها�شمي واحلماية الرتكية واخلليجية له بعد فراره من
العراق� ،إال مثال على هذا الواقع ،يف وقت يتحرك فيه �إياد
ع�ل�اوي؛ م�س�ؤول كتائب امل��وت زم��ن ��ص��ادم ح�سني ،يف كل
مكان من وا�شنطن �إىل عوا�صم اخلليج وال�غ��رب و�أن�ق��رة،
بحثاً عن الدعم من �أجل العودة �إىل ال�سلطة.
ثمة حقيقة عراقية أ�خ�يراً ،وهي «�أن العراق ،يعي�ش نكبة
الدميقراطية الغربية ،اخلالية من �أي م�ضامني �أو عدالة
اجتماعية ،فت�صبح الدميقراطية هنا جمرد ن�سب �سيا�سية
قابلة لأن تلب�س �أي لبو�س طائفي» ،وهنا اخلطر ال��ذي
يتغذى منه كل املعادين للعروبة والإ�سالم احلقيقي.

�أحمد الطب�ش
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إقليمي

قطر ..وتخريب االنتخابات اإليرانية
ا�ستكما ًال للدور امل�شبوه الذي ت�ؤدّيه قطر
ال���ص�غ��رى ت�ن�ف�ي��ذاً للمخططات ا ألم�يرك�ي��ة
«الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة» ل�ت�خ��ري��ب ال �ع��امل ال�ع��رب��ي
والإ��س�لام��ي ،وت�سويق ال�ع��دو «الإ�سرائيلي»
يف ال���س��اح��ات ال�ع��رب�ي��ة؛ �سيا�سياً واقت�صاديا
و�أم�ن�ي�اً ،وح�ت��ى على امل�ستوى ال�ف�ك��ري ،عرب
بع�ض مفكري الكني�ست «الإ��س��رائ�ي�ل��ي» ،ويف
م�ق��دم�ت�ه��م ع��زم��ي ب �� �ش��ارة ،وط �ع��ن الإ� �س�لام
وحت��ري�ف��ه ع�بر ال�شيخ ال�ق��ر��ض��اوي ،ت�سللت
قطر ال�صغرى �إىل ال�ساحة الإي��ران�ي��ة على
م�شارف االنتخابات الرئا�سية ،التي �أزعجت
مقدماتها الإدارة الأمريكية والغرب ،حيث
يتناف�س �أب �ن��اء ال �ث��ورة ع�ل��ى م�ق��ام ال��رئ��ا��س��ة
حل�ف��ظ ال �ث��ورة وح�م��اي�ت�ه��ا ،ومل ت�ستطع كل
املحاوالت الغربية لإحداث ال�شقاق بني �أبناء
الثورة ،خ�صو�صاً بعدما اتخذ ال�شيخ ها�شمي
رف�سنجاين موقفاً وطنياً ودينياً و�أخالقياً
وتقبل ق��رار جمل�س �صيانة الد�ستور ال��ذي
ا�ستبعده من �سباق الرئا�سة.
�صدرت الأوامر الأمريكية و«الإ�سرائيلية»
من قاعدة «العيديد» الأمريكية ،ومن مكتب
االت���ص��ال «الإ��س��رائ�ي�ل��ي» يف ال��دوح��ة ،للقيام
ب ��أع �م��ال ال�ت�خ��ري��ب ق�ب��ل ان�ت�ه��اء االن�ت�خ��اب��ات
ال��رئ��ا��س�ي��ة ،وا�ست�شعر «احل �م � َد ْي��ن» قوتهما
ب��أن�ه�م��ا امل�ط�ي��ة الأك�ث��ر ح �ظ��وة ع�ن��د امل��و��س��اد
و«ال�سي �آي �آي» ،و�أنهما فازا بالتكليف للقيام
ب�أعمال التخريب والفتنة املذهبية يف �إيران،
وظناً ب�أنهما انت�صرا يف ليبيا و�أ�سقطا القذايف

ث��م �أ�سقطا زي��ن العابدين ب��ن علي و�أ�سقطا
ح�سني م�ب��ارك يف م�صر ،وهما على م�شارف
� �ش��راء ق �ن��اة ال���س��وي����س وم�ن�ظ��وم��ة ال�سلطة،
وجنحوا يف �إخراج بع�ض قيادات «حما�س» من
حمور املقاومة وتدجينها ،ويخو�ضون معارك
ت��دم�ير ��س��وري��ة و�إ��س�ق��اط ال�ن�ظ��ام ،ومي� ّول��ون
اجل �م��اع��ات ال�ت�ك�ف�يري��ة يف م ��ايل وي���ش�ترون
الأومل �ب �ي��اد ،وي���ش�ترون ت��راث وح��ا��ض��ر فرن�سا
و�أنديتها الريا�ضية ،فظنوا �أنهم قادرون على
�شراء �إيران وتخريبها.
لكن امل�شكلة �أن الغاز الأم�ن��ي القطري ال
ي�ستطيع االنت�شار �أينما �شاء ،وال ينت�صر �إال
يف ال�ساحات ال�ضعيفة ،وي��رت��د على �أه�ل��ه يف
ال�ساحات ال�ق��وي��ة ،وال�ساحة ال�سورية مثال
وا�ضح على الف�شل القطري الرتكي ،و�إذا ما
عجزت �أمريكا عن �إ�سقاط الثورة الإ�سالمية
يف إ�ي ��ران منذ اع �ت��داءات �صحراء طب�س �إىل
احل� ��رب ال �ع��راق �ي��ة الإي ��ران �ي ��ة �إىل احل���ص��ار
االقت�صادي وال�سيا�سي والطبي ،فهل �ستنجح
قطر ال�صغرى؟ اجل��واب وا��ض��ح ب ��أن الف�شل
�سيكون من ن�صيب قطر.
ل�ك��ن يبقى ال �� �س ��ؤال :مل ��اذا و ّرط ��ت �أم�يرك��ا
«احل �م � َد ْي��ن» ب�ه��ذه امل �غ��ام��رة؟ ه��ل ه��ي ب��داي��ة
العقاب الأم�يرك��ي لقطر لف�شلها يف �سورية
متالزماً مع ت�أديب �أردوغان الرتكي؟
ه� ��ل ت ��ري ��د �أم �ي��رك � ��ا � �ش �ط��ب ق� �ط ��ر م��ن
اخلارطة ال�سيا�سية ،لإعادة فتح الطريق �أمام
ال�سعودية ،على �أن تتحمل �إي��ران م�س�ؤولية

�ضرب قطر و�إرجاعها �إىل حجمها احلقيقي،
ال ��ذي مي��اث��ل «قنينة ال �غ��از» ال�ت��ي ت�ع� َّب��أ ب ��أي
« أ�م �ي ��ر»� ،أو ت���س�ت�ع�م��ل مل ��رة واح � ��دة ك�ع�ب��وات
القداحات لإ�شعال ال�سجائر؟
لأول م� � ��رة ي �ت �خ �ل��ى الإي � ��ران� � �ي � ��ون ع��ن
ال��دب �ل��وم��ا� �س �ي��ة وال � �ه ��دوء يف ال�ت���ص��ري�ح��ات
ويهاجمون قطر مبا�شرة لي�سمع الأمريكيون
و«الإ�سرائيليون» وحلفا�ؤهم ب�أن �إيران قادرة
وم�صممة على ال��رد ،و�أن حم��اوالت �صناعة
«ال �ث��ورة اخل���ض��راء» �أو ال�ث��ورة احل�م��راء عرب
االغتياالت والتفجريات� ،سيكون ال��رد عليها
قا�سياً ومبا�شراً ،و�أول اخلا�سرين �ستكون قطر
و�أحالمها الوهمية.
يريد الأمريكيون تخريب الدميقراطية
ا إلي��ران�ي��ة احلقيقية ،إلط�ف��اء واح��ة احلرية
وال��دمي�ق��راط�ي��ة على �ضفاف اخل�ل�ي��ج ،ال��ذي
ي�صادره امللوك والأمراء وت�صادره �أمريكا مع
ملوكه و�أمرائه ونفطه و�أمواله.
الثورة الإ�سالمية يف �إيران جتربة �إ�سالمية
دميقراطية �أخ�ضعت الدميقراطية للمعايري
الإ�سالمية ،بحيث ينتخب ال�شعب «امل�سلم»
ا ألك�ثر كفاءة لتنفيذ �أحكام الإ��س�لام ،خالفاً
ملا يقوله ال�سلفيون ب��أن الدميقراطية كفر،
ويفهمون �أن الدميقراطية هي حكم ال�شعب،
بينما تقول التجربة الإ�سالمية يف �إيران «�أن
احلكم هلل» واخليار لل�شعب ملن يتوىل تنفيذ
�أح �ك��ام الإ� �س�لام ال�شرعية ب�ن��اء على ال�ق��ر�آن
الكرمي وال�سنة النبوية ال�شريفة.

مل ي �ف �ه��م ال� �غ ��رب ال��دمي �ق��راط �ي��ة حتت
�سقف الإ� �س�ل�ام ،ول��ن يفهم ال�سلفيون كيف
يطوع الإ�سالم الدميقراطية ل�صالح �أحكامه
والربط بني احلاكم وال�شعب والفقيه يف غياب
الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم �أو الإمام.
التجربة الإ�سالمية يف إ�ي��ران تختلف عن
جتربة «الإ��س�لام�ي�ين اجل ��دد» ،فهي التزمت
ب��ال �ث��واب��ت وامل� �ب ��ادئ الإ� �س�ل�ام �ي��ة ،وت���ص��دت
للواقع وحتكمت به ،فلم تعرتف بـ«�إ�سرائيل»

وال باتفاقيات كامب ديفيد ،ومل تتخل عن
حترير فل�سطني �أو ن�صرة ال�شعوب املظلومة،
ومل تعادي التطور العلمي واحلداثة و�صو ًال
�إىل امللف النووي.
ومل ت �ت �خ��ل ع ��ن ال �� �س �ل��ف ال �� �ص ��ال ��ح ،ب��ل
أ�ظ�ه��رت ا إل��س�لام بوجهه احلقيقي الأ�صيل؛
دي��ن النظام وال�ترت�ي��ب واجل�م��ال دي��ن العلم
والإبداع والثقافة ودين احلب وال�سالم والعزة
والكرامة ودين التعاي�ش واحلوار واالحتاد،ال

أوباما يتقمص «لبـاس العفـة» في المرحلة التـاليـــ

الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما

(�أ.ف.ب).

�ألقى الرئي�س ب��اراك �أوب��ام��ا ،الأ�سبوع
امل��ا� �ض��ي ،يف «م �ع �ه��د ال ��دف ��اع ال��وط �ن��ي»،
خطاباً �شرح فيه ا�سرتاتيجية �إدارت��ه يف
«حم��ارب��ة الإره � ��اب» للمرحلة ال�ق��ادم��ة،
ويكت�سب اخل�ط��اب �أهميته يف �أن �أوب��ام��ا
«تقم�ص لبا�س العفة» ،حماو ًال االلتفاف
على «االن�ت�ق��ادات والتحفظات» ،املحلية
والدولية ،التي تعترب ا�ستهداف املدنيني،
واغ �ت �ي��ال اجل �م��اع��ات وا ألف� � ��راد ،و إ�ن���ش��اء
املعتقالت غري ال�شرعية ،واعتماد �أحدث
�أ�ساليب التعذيب اجل�سدي واملعنوي ،كلها
ال تراعي احلد الأدنى من حقوق الإن�سان،
وت� �خ ��رق ال �ق ��وان�ي�ن ال ��دول �ي ��ة ل �ل �ح��رب،
وتنتهك �سيادة الدول امل�ست�ضعفة.
�أب� � ��دى �أوب� ��ام� ��ا ا� �س �ت �ع ��داده ال�ل�ف�ظ��ي
لإغ�ل�اق معتقل غ��وان�ت��ان��ام��و ،ومراجعة
جم�م��ل ال �ق��وان�ين وال �ت��داب�ي�ر املختلفة،
بحيث تراعي حقوق الإن�سان ،وتتحا�شي
قتل املدنيني ب�شرط «�أال يُ�ضحّ ى ب�سري
العمليات الع�سكرية وجناحها» ،م�ؤكداً،
يف الوقت نف�سه ،على �أحقية «الدفاع عن
النف�س» ،والرد على تفجريات � 11أيلول/
��س�ب�ت�م�بر ،ال �ت��ي �شكلت ال �ذّري �ع��ة املعلنة
ل�شن احلرب.

مل يتعر�ض �أوباما �إىل �سيل ال�شكوك
ال�ت��ي ت��راك�م��ت منذ ت�ف�ج�يرات نيويورك
ح � ��ول ه ��وي ��ة خم �ط �ط �ي �ه��ا وم �ن �ف��ذي �ه��ا،
ويف � �ض��وء غ �ي��اب ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات اجل��دي��ة
ملعرفة املرتكبني ،ي�ستخدم �أوب��ام��ا هذه
ال��ذري�ع��ة ،ك�سلفه الرئي�س ج��ورج بو�ش،
ل�ل�ادع ��اء ب �ع��دم وج� ��ود خ �ي��ار آ�خ� ��ر ل�ل��رد
على «الإره� ��اب» ��س��وى احل ��رب ،ويتمايز
بال�شكل عن بو�ش بتقبل «االنتقادات التي
ي�ث�يره��ا بع�ض النا�شطني ��ض��د احل��رب،
وجت��اوزات�ه��ا غري امل�سبوقة ،وع��دم تكاف�ؤ
�أطرافها املفرت�ضني ،وفظاعة تداعياتها
الإن�سانية».
ر �أوب ��ام ��ا
يف � �س �ي��اق اخل � �ط� ��اب ،اج �ت � ّ
ال� �ت�ب�ري ��رات ال �� �س��ائ��دة ح� ��ول «ك��راه �ي��ة
املتطرفني» للدميقرطية الغربية ،ومنط
احل �ي��اة الأم�ي�رك �ي��ة ،مم��ا ي�شبع ف�ضول
م�ؤيدي احلرب ،ويف الوقت نف�سه�« ،أحرج»
معار�ضيها بالت�أكيد على «عدالة احلرب»
ب��داف��ع «احل ��ق ال�ط�ب�ي�ع��ي يف ال��دف��اع عن
ال�ن�ف����س ��ض��د ا ألخ �ط��ار ال�ت��ي ت�ه��دد أ�م��ن
و�سالمة املواطنني الأمريكيني ،وامل�صالح
واملن�ش�آت الأمريكية يف اخلارج».
ت �ت �ل �خ ����ص ا� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة �أوب� ��ام� ��ا يف

امل��رح�ل��ة ال�ت��ال�ي��ة ،يف ال�ترك�ي��ز ع�ل��ى ن�شر
امل��زي��د م��ن ال�ط��ائ��رات امل��وج�ه��ة ع��ن بعد،
املعروفة با�سم «الدرونز» ،رغم �أنها تلقى
اجل ��زء ا ألك�ب�ر م��ن امل�ع��ار��ض��ة واالن�ت�ق��اد،
وهذا يعني ا�ستمرار العدوان على القرى
وامل � ��دن ،ع �ل��ى ام �ت ��داد ال �ع��امل�ْي�نْ ال�ع��رب��ي
وا إل� �س�لام��ي ،وتهجري ال�سكان واغتيال
ا ألف � � ��راد واجل �م ��اع ��ات ،ب�ح�ج��ة م �ط��اردة
«الإره ��اب � �ي �ي�ن» ،خ� ��ارج ��س�ل�ط��ة ال �ق��ان��ون
والق�ضاء ،وب�إ�شراف �أجهزة اال�ستخبارات
املختلفة ،وع�ل��ى ر�أ��س�ه��ا «ال�سي �أي �إي��ه»،
واملو�ساد «الإ�سرائيلي».
وي �ق ��ول م �ن �ت �ق��دو احل � ��رب�« ،إذا ك��ان
ا�ستخدام ال��درون��ز يعفي البنتاغون من
�ضرورة ن�شر القوات الع�سكرية يف البلدان
امل�ستهدفة ،ويقلل م��ن اح�ت�م��االت تكبد
اخل�سائر امل��ادي��ة والب�شرية ،فهذا وحده
يكفي ل�ن��زع �صفة ال�ع��دال��ة ع��ن احل��رب»،
فحني ال ميتلك البلد املعتدى عليه �أدنى
مقومات الرد على عمليات قتل مواطنيه،
ت���ص�ب��ح «احل� ��رب ع�ل��ى الإره � � ��اب» جم��رد
عمليات قتل جماعي بدم بارد.
ي ��رى �أوب ��ام ��ا �أن ع �م �ل �ي��ات ال ��درون ��ز
حت�ت�ف��ظ ب�ق��ان��ون�ي�ت�ه��ا و��ش��رع�ي�ت�ه��ا ،دون
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رأي
كتاب مفتوح إلى معالي وزير العدل النقيب شـكـيب قــرطـبــــاوي
الرئي�س د .حممود �أحمدي جناد يف زيارة للجنة االنتخابات يف وزارة الداخلية الإيرانية

كما يظهره التكفرييون و«الإ�سالميون اجلدد»
ب��أن��ه دي��ن ال��ذب��ح والقتل واالغ�ت���ص��اب� ،أو كما
يظهره �إ� �س�لام «التنمية وال�ع��دال��ة» يف تركيا
الذي يطيع اهلل �سبحانه وتعاىل من العا�شرة
م���س��اء ح�ت��ى ال���س��اد��س��ة � �ص �ب��اح �اً ،ومي �ن��ع بيع
الكحول ،ثم يعود يف النهار �إىل ع�صيانه ،وك�أن
عبادة اهلل �سبحانه �ضمن الدوام الر�سمي الذي
يقرره �أردوغان وحكومته!
ل�ق��د ان�ت���ص��رت �إي� ��ران ب�ث��ورت�ه��ا و�إ��س�لام�ه��ا

الأ��ص�ي��ل ،ول��ن تهزمها �أم�يرك��ا وال عمال�ؤها
القطريون وغريهم ،و�ستبقى �إي��ران بتالحم
ال�شعب والقيادة وال�ق��وات امل�سلحة من جي�ش
وحر�س ثوري والتعبئة ال�شعبية ،ويكون لإيران
رئي�س جمهورية يخدم الثورة ويعمل لتحقيق
�أهدافها ..وميكن �أن ال يبقى �أمراء قطر حتى
انتخاب الرئي�س اجلديد يف الوالية املقبلة.

د .ن�سيب حطيط

ــــة مــن «الـحــرب على اإلرهـــاب»
انتهاك �سيادة ال��دول املعنية ،يف ث�لاث حاالت
رئي�سية� :أ ّوالً� ،أن تكون احلكومة املعنية موافقة
على ا�ستهداف «الإره��اب�ي�ين» ،ثانياً� ،أن تكون
احلكومة غري راغبة با�ستهدافهم ،وثالثاً� ،أن
تكون غري ق��ادرة على القيام بهذه املهمة ،ويف
ه��ذه املعادلة ا�ستغباء فا�ضح للعقل الب�شري،
لأن�ه��ا ال تعطي اح�ت�م��ا ًال �آخ��ر ل��وق��ف ال�غ��ارات
��س��وى ال �ق��درة على �إ��س�ق��اط ال�ط��ائ��رات ،وه��ذا
م��ا ال يتوفر ل�ل��دول امل�ست�ضعفة� ،أو املرتهنة
ب�إرادتها.
�إن �إب ��داء باك�ستان ،م�ث�لاً ،ع��دم موافقتها
ع �ل��ى ا� �س �ت �ه��داف امل �ن��اط��ق ال�ق�ب�ل�ي��ة يف ��ش�م��ال
غرب البالد ،لن يوقف الغارات ،ولن يفقدها
«�شرعيتها وقانونيتها» ،بل �سيجعل باك�ستان
دول ��ة «م��ارق��ة ت� ��أوي الإره��اب �ي�ي�ن» ،و�إذا كانت
ال��دول��ة يف ع ��داد ال� ��دول ال�ف��ا��ش�ل��ة وال �ع��اج��زة
عن م�ط��اردة الإره��اب�ي�ين ،كاليمن وال�صومال
مثالً ،ف��إن الواليات املتحدة تقوم بهذا الدور
بـ«النيابة عنها».
يعرتف �أوباما ب��أن لكل حرب نهاية ،ولكنه
ال ي��رى نهاية يف الأف ��ق امل�ن�ظ��ور للحرب على
الإره��اب ،بل انتقال من �شكل �إىل �آخر ،وعليه،
ف�إن ان�سحاب القوات الأمريكية من �أفغان�ستان،
ينهي مرحلة طويلة ظ ّل فيها العدو «مغموراً

وغ��ام �� �ض �اً» ،وي�ط�ل��ق امل��رح�ل��ة اجل��دي��دة ،وم��ن
�أب ��رز امل�ستجدات� ،أن �سيا�سات وا�شنطن وتل
�أب� �ي ��ب ،ال �ت��ي ت �ب�ّي�ننّ ل�ل�ج�م�ي��ع �أن �ه ��ا ت��رع��ى ما
ي�سمى الإره ��اب ،ق��د �سهّلت ح�شد جمموعات
«ج�ه��ادي��ة على �أر� ��ض ال��واق��ع» ،ي�ت�ج��اوز عديد
�أف ��راده ��ا م�ئ��ات الأل � ��وف ،وت�ت�م�ت��ع بت�سهيالت
لوجي�ستية وت�سليحية ،جتعلها �أك�ثر خطورة،
على املجتمعات العربية والإ��س�لام�ي��ة ،مب��ا ال
يقا�س ن�سبة خل�ط��ورة تنظيم «ال�ق��اع��دة �شبه
االفرتا�ضي».
ال ي ��زال �أوب ��ام ��ا ي �ت��ذرع ب �ـ«ق �ل��ق ب �ل�اده من
ت�ن��ام��ي احل ��رك ��ات الإره ��اب �ي ��ة وخ �ط��ره��ا على
امل�ن���ش��آت وامل���ص��ال��ح الأم�ي�رك �ي��ة يف امل�ن�ط�ق��ة»،
ف�شملت ا�سرتاتيجيته «تدعيم الأم��ن الذاتي
ل �ل �ب �ع �ث��ات ال��دب �ل��وم��ا� �س �ي��ة ،ودور ال �� �ش��رك��ات
الأم�ن�ي��ة اخل��ا��ص��ة»� ،أي امل��رت��زق��ة ،وه��ذا يعني
اعتماد تكتيكات «الدبلوما�سية املقاتلة» ،التي
ط��ورت�ه��ا وزي ��رة اخل��ارج�ي��ة ال�سابقة ،هيالري
كلينتون ،فحوّلت ال�سفارات �إىل �أوكار للت�آمر،
ومراكز ارتباط مع «وك�لاء الإره��اب» ،وثكنات
لالحتالل الأجنبي ،ولكن ،هذه املرة ،بح�صانة
ديبلوما�سية غري منقو�صة.

عدنان حممد العربي

الـقـضــــاء فـي دائــرة ..الـضــوء

}ليحقّ احلقّ ويبطل الباطل ولو كره املجرمون{
�سورة الأنفال .8
معايل الوزير ..ن�صرة احلق واج��بٌ  ،فمن ن�صر
احل��ق ،قهر بع�ض اخللق ،ال �سيما ال�سا�سة الذين
تعودوا امتهان كرامة الإن�سان..
عفوك �أيها الق�ضاء ..ففي ب�لادي �سلعة رائجة
رواج � ًا كبرياً� ..إنها الأكاذيب يف ثياب احلقيقة..
ف�أمامك اليوم واحدة منها �شبيهة بق�ضايا مرّت عرب
التاريخ يف غري بلد ،دفعت ببع�ض الأدب��اء والكتاب
لت�سليط �ضوء الكلمة عليها ،من بني ه�ؤالء.
ل��ذل��ك ،ت��أت��ي �صرختنا ال�ي��وم �إىل م�ع��ايل وزي��ر
العدل؛ النقيب �شكيب قرطباوي الذي نعرف من �أي
�شفاف يتحدّر ،و�إىل الق�ضاء املوثوق،
ٍ
حمتدٍ كر ٍمي
�أن ي�ضعا اليد على �سعادة « »CDاملعروف احل�سب
والن�سب والإقامة ..فاحلقيقة ك ُّل احلقيقة متوارية
ف�ي��ه ،وف��ق خ�ط� ٍة حمكمة
ال�سبك والإدارة ،على
ِ
الق�ضاء النزيه وال�شريف والعادل واملمحّ �ص عن
احلقيقة ،فك رموزها و�أحجيتها بالتن�سيق مع ذوي
االخت�صا�ص واخلربة.
معايل الوزير :التطلع �إىل العدالة ي�ضع احرتام الفرد
يف احلياة االجتماعية هدف ًا �أ�سا�سي ًا ونهائي ًا للقانون..
فالعدالة �أ�سمى ما يف احلكم ..يلج أ� �إليها اخلائف ،واملقهور
واملظلوم ،فال تو�صدوا �أبوابها بوجه ه�ؤالء حتت �أي ذريعة �أو
م�سمى ،فالقا�ضي الدكتور غ�سان رباح املناقبيّ والع�صامي
برا واح��د ًا من
وامل�ث��ال ال��ذي يحتذى م��روءة و�شهامة وك� ً
ه�ؤالء املظلومني ،املقهورين ،اخلوف حتى ال �أقول ..ت�سبب
مبظلوميته ،فهو اقتدى مبقولة الإمام علي ر�ضي اهلل عنه

نبيه الأعور

انق�ضت الدقائق ب�ب��طء ،و�صديق الطفولة ي�ق��ر�أ يف
الدفرت ،ويحدق بني احلني والآخر يف وجه امل�سافر ،كمن
يريد الكالم ثم ال يفعل ،حتى انطلق ل�سانه ،فقال« :كالم
خطري يا �صاحبي ..هل تعمل يف ال�سيا�سة ،وعهدي بك
�أنك تزدريها� ،أم �أ�صبحت م�صلحاً �إجتماعياً ،و�أنت تكره
الوعظ ..هل لك �أن تخربين ،ما الذي تعنيه بخطابك
اجل��اد حتى امل�ل��ل»؟ مل ي�ست�سغ امل�سافر ردة فعله ،ور�أى
فيها �ضرباً من التهكم ،فم ّد يده �إىل الدفرت ،والتقطه
بهدوء ،مت�صنّعاً عدم االكرتاث.
«�أرح ب��ال��ك ،لي�س فيه ��ش��يء مم��ا ذك ��رت� ،إن�ه��ا جمرد
هلو�سات من خيايل ،ا�صطنعها يف وق��ت ال�ف��راغ» ،حاول
امل���س��اف��ر ت�غ�ي�ير جم ��رى احل��دي��ث« ،دع �ن��ي �أدع � ��وك �إىل
الطعام» ،ا�ستدرك ال�صديق فظاظة تعابريه ،ف�شكره على
الدعوة ،و�أ�ضاف« ،فلن�ؤجل وجبة الغداء لبع�ض الوقت،
لديّ كالم من وحي �سطور ما كتبت� ،أعادتني �إىل حديث
تبادلناه �أثناء لقائنا الأخري ،قبل ثالثني عاماً».
ا�سرتجع امل�سافر ه��دوءه ال��داخ�ل��ي ،و�أغم�ض عينيه
على ذكريات عا�شاها معاً يف حيّهما القدمي ،وت�أتيه كنوْبة
ال�شجن اجل��ارح ،وا�ستذكر يوماً بحد ذات��ه ،حني �أراد �أن
ي��زور م��ع �صديقه امل�ك��ان ال��ذي ت��رع��رع��ا فيه حتى �سن
الر�شد ،وكان احلي خلف «خطوط التما�س» ،فتخوّفا من
املفاج�آت غري ال�سارة ،فا�ست�صدرا ترخي�صاً يعلّل دواعي
الزيارة.
�ضحك امل���س��اف��ر وق ��ال « :أ�ت��ذك��ر ي��وم زرن��ا احل��ي بعد
غياب طويل؟ حني اجتزنا الأزقة واملمرات ال�ضيقة ،كي
نخت�صر الطريق ،فبدت امل�سافات غري متناهية ،وحني
و�صلنا �إىل اجل��وار ،وتهي�أنا لدخول احلي عرب احلاجز
امل�سلح ،انطلق الر�صا�ص فج�أة فوق ر�أ�سيْنا ،فهوينا �إىل
الأر�ض ،وغط�سنا يف الوحل ،حتى �صبغت ثيابنا ،وارت�سم

على وجهينا قناع املهرجني ..وتبني �أن الر�شقات جمرد
م��زح��ة م��ن م�سلحني ق��د �أ��ض�ج��رت�ه��م ح��را��س��ة البيوت
املهجورة».
مل ي�ك��ن ه��ذا م��و��ض��وع احل��دي��ث ال��ذي ي��ود ال�صديق
ا��س�ت�ع��ادت��ه م��ع امل���س��اف��ر ،ول�ك�ن��ه ابت�سم لفكاهة ال���س��رد،
ث��م ع� ّل��ق ع��ر��ض� ّي�اً ،وق ��ال« :ف��ات زم��ان ال�ع��وائ��ق امل�سلحة
يا �صاحبي ،وا�ستُحدثت احل��واج��ز النف�سية ،التي يكاد
ت�أثريها على تباعد النا�س يفوق وقع الأ�سالك ال�شائكة،
جل � �دُر امل ُ�ح��ّ��ص�ن��ة ،ول�ك��ن ،يف الأق��ال�ي��م ا ألخ ��رى ،تُ�شَ قُّ
وا ُ
بوابات العبور يف جدران عازلة ،قد �شيّدها حمتل �أجنبي،
بدعوى احلفاظ على ال�سلم الأهلي ،وجتنّب ال�صدام بني
املذاهب وامللل».
�أخذ �صديق الطفولة يُذكّره ب�أفكار ناق�شاها يف وقت
مل يكن فيه امل�سافر يكرتث كثرياً للجدال واملحاججة،
ثم قال« :مل نلحظ يوماً فروقاً يف تن�شئتنا �أيام الطفولة،
وقد توارثت عائالتنا عقائد متغايرة ومذاهب �أخرى،
وبُعيد رحيلك الأوّل ،ح�صل املحظور ،فافرتق جريان
امل��ودّة ك��لٌّ يف ط��ري��ق ،وانتُهكت ب��راءة ا ألط�ف��ال ،وا�ستُف ّز
ف�ضول اال�ستف�سار قبل الأوان ،ثم ا�ستع�صى اجلواب على
القا�صرين منّا ،ومل يفلح البالغون يف تف�سري ما جرى،
�أو تربيره حتى هذه اللحظة».
ا��س�ت�ع��اد امل���س��اف��ر ع�ظ��ة ال���ش�ي��خ اجل �ل �ي��ل ،ح�ي�ن ق��ال،
«��س�ت�ف���ص��ل ب�ي�ن الأه� � ��ايل ال �ع��وائ��ق ح �ت��ى ي���ص�ب��ح م�ث� ُل
املتباعدين يف ه��ذا ك�م� َث��لِ الأف��را���س الأ�صيلة ب�لا ُو ُث��قٍ
م���ش��دودة ،ف�لا تتمرد على ق�ي��وده��ا ،ب��ل تخ�ضع طوعاً
ل�سطوة وهمية ،و�سيُقنِع امل�ضللون مريديهم ،على جانبي
الفرقة وال�شقاق ،ب ��أن ال�ف��وارق بينهم ال ت�ترك جم��ا ًال
رب والإح�سان� ،أو ي�صون �أوا�صر القربى وح�سن
يدمي ال ّ
اجلوار».

والتي م�آلها�« :صاحب الأ�شراف ف�إن �صاحبتهم رفعوك و�إن
اطلعوا على �سرك �سرتوك ،و�إن احتجت �أعطوك ،و�إذا
ظلمت �ساعدوك» ،فهو بحاجة فقط �إىل م�ساعدتكم ،لأنه
مظلوم ،و�إن كان غري ذلك فال تت�سرتوا عليه.
فق�ضية القا�ضي د .غ�سان رباح هي ق�ضية الع�صر
يف الق�ضاء ..الق�ضاء اللبناين �أمام االمتحان الأ�صعب،
�أمام ال�شك الذي يقود �إىل احلقيقة ،فليعاود فتح ملفه
يف حماكمة علنية �أمام امللأ ،وليتجر�أ الق�ضاء على القوة
ب�شتى �صنوفها ،التي طم�ست احلقيقة حتى ال�ساعة ،على
الق�ضاء �أن يعري احلقيقة لأنها التخجل من عريها..
وحده الباطل املقمط بالف�ساد والتجني واملزاعم والقوة
امل�شوبة باملال وال�سلطة يخاف التعري ..ف�أعداء احلقيقة
ميلكون و�سائل خميفة يعملون بها ،لكن احلقيقة يف
النهاية تنت�صر ب�أ�صدقائها وامل�ؤمنني بها ،لقد غاب عن
بال ه��ؤالء و�أولئك �أن��ه عندما يعتدي امل��رء على �شرف
غريه يفقد �شرفه ..غري �أن الق�ضاء يعلم واحلمد هلل �أنه
�إن خلت احلياة من ال�شرف فهي والعدم �سيان.
�أخي غ�سان :ا�صرب على ما �أ�صابك �إن ذلك من عزم
الأمور ..فال�صبور ال يعدم الظفر و�إن طال به الزمان..
فال�صرب �سالح العباقرة� ..إن��ه زه��رة ال تنبت يف كل
احلدائق ،فهو مرهم اجلراح وفن الرجاء.
معايل الوزير :ال ت�سمحوا لنبوءة خليل فاخوري
�أن تتحقق «�إن �شوهد العدل م�شنوق ًا يف ق�صر العدل
فقل :مات ال�شعب» ،هذا ما نرب�أ به �أن يح�صل يف
عهدكم بوزارة العدل.
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اقتصاد
بين الفقر واإلهمال الحكومي

المسلمون في الهند يعانون الكثير
كتب الهنود صفحات ناصعة البياض في
التعايش السلمي والتسامح الديني في مجتمع
يضم ألف دين ويتحدث بألف لسان ،فضالً عن
الفروق العرقية والطائفية والثقافية الموجودة
على مدى قرون غابرة ،لقد بقوا بعيدين عن
األضواء رغم الخدمات الجليلة التي أسدوها في
شتى ميادين الحياة وأثروا المكتبة اإلسالمية
بأدبياتهم التي ال تعد وال تحصى.
ومي �ك��ن �أن ي�ن�ظ��ر �إىل م �ع��دالت اخل���ص��وب��ة ال�ع��ال�ي��ة ل��دى
امل�سلمني كم�س�ألة ح�سا�سة من الناحية ال�سيا�سية ،حيث تذهب
الدرا�سات اخلا�صة �إىل �أنه يوجد يف الهند ما يقارب  177مليون
م�سلم� ،أي بن�سبة ت�صل �إىل نحو  14,6يف املئة من عموم ال�سكان.
وهذا ي�ؤ�شر لزيادة ت�صل �إىل نحو  40مليوناً� ،أو نقطة مئوية
واح ��دة ،ع��ن ال�ع��دد ال��ذي ك��ان قبل عقد م��ن ال��زم��ن ،و�ست�ضمن
معدالت اخل�صوبة الأعلى ا�ستمرار االجتاه الت�صاعدي يف زيادة
�أعداد امل�سلمني ،وفوق ذلك ،ف�إن معدل اخل�صوبة يف الهند عموماً
يتجه نحو الهبوط ،ولكن تراجعها ب�ين امل�سلمني بطيء ج��داً،
وب�شكل وا�ضح متيل اخل�صوبة �إىل الرتاجع فقط حينما ترتاجع
م�ستويات الفقر ،ويعترب امل�سلمون �أكرث فقراً من املعدل ويرتكز
وجودهم يف الواليات الهندية ال�شمالية الكبرية والفقرية.
طبقاً ل��درا��س��ة قدمها م��رك��ز �أب �ح��اث «ب �ي��و»� ،سي�صبح عدد
م�سلمي الهند  236مليوناً يف غ�ضون ع�شرين �سنة� ،أي بالت�ساوي
مع �أندوني�سيا التي تعد �أكرب دولة م�سلمة يف العامل� ،إن هذا العدد
كبري ج��داً ،لكنه ال ي��زال �أق��ل من خم�س ع��دد �سكان الهند ،ومع
ذلك ف�إن التغيري يف بع�ض الواليات �أكرث و�ضوحاً ،فمث ًال يف والية
«�آ�سام» التي تقع يف ال�شمال ال�شرقي ،ي�شكل امل�سلمون ثلث عدد
ال�سكان ،حيث كانت هناك زي��ادة حادة خالل ال�سنوات الع�شرين
املا�ضية مع �أن الهجرة �شكلت جزءاً من هذه الزيادة.

وحيثما يتغري ع��دد ال�سكان ب�سرعة يتبعه امل�سلمني م�ك��ان�اً لبع�ض امل��دار���س اجل��دي��دة
عدم اال�ستقرار ،يف العام املا�ضي قتل � 77شخ�صاً املمتازة للذكور والإناث.
وم��ع ذل��ك فهناك الكثري غ�ير امل�شجع فقد
وهجر � 400ألف يف والية �آ�سام �إثر �صدامات بني
م�سلمني وقبائل «بودو» ممن ي�شعرون �أن �أر�ضهم خ�ل���ص��ت درا� �س��ة ب�ح�ث�ي��ة ج��دي��دة أ�ج ��راه ��ا معهد
تتعر�ض للتهديد ،يف �أماكن أ�خ��رى ،قد يت�صاعد الدرا�سات ال�سيا�سية الأمريكي  -الهندي ،وعملت
اال�ستياء بني امل�سلمني ما مل يتم عمل ما هو كاف على تقييم ال��واق��ع منذ تقرير ��س��ا��ش��ار� ،إىل �أن
للتعاطي مع تدهور حالتهم االقت�صادية ،ومل يتم امل�سلمني «مل يطر�أ عليهم �أي حت�سن ملمو�س»،
بذل جهد ر�سمي جدي لتقييم الزيادة يف �أع��داد وح�ت��ى يف جم��ال التعليم ف ��إن مكا�سب امل�سلمني
امل�سلمني منذ ن�شر درا�سة عام  2006التي �أمر بها عملياً متوا�ضعة �أك�ثر من املجموعات الأخ��رى،
ع �ل��ى ��س�ب�ي��ل امل �ث ��ال� ،إن ال �ع��دي��د م��ن امل �ح��اوالت
رئي�س الوزراء «مامنوهان �سنغ».
و�أظ� �ه ��رت درا� �س ��ة «� �س��ا� �ش��ار» ب���ش�ك��ل وا��ض��ح الر�سمية لتقدمي امل�ساعدة املبا�شرة عرب �إنفاق
الت�صاق امل�سلمني يف الهند بقاع جميع امل�ؤ�شرات ال�ك�ث�ير م��ن الأم � ��وال ع�ل��ى امل��دار���س يف ا ألح �ي��اء
االقت�صادية واالجتماعية ،ورغم كثافة امل�سلمني امل�سلمة ق��د ف�شلت �أي �� �ض �اً ،ل�ق��د مت ��س��رق��ة تلك
ووجودهم يف املدن� ،إال �أنهم وعلى وجه التحديد الأموال �أو حتويلها لي�ستلمها غري م�سلمني.
وقد بذلت بع�ض اجلمعيات الكثري ملعاجلة
ال يح�صلون �إال على ح�صة قليلة من الوظائف
ال �ع ��ام ��ة� ،أو �أي وظ ��ائ ��ف ح �ك��وم �ي��ة وامل ��دار� ��س ال�ف�ق��ر يف امل �ن��اط��ق ال��ري�ف�ي��ة ،م��ن خ�ل�ال ب��رام��ج
ومقاعد اجلامعات واملنا�صب يف جمال ال�سيا�سة ت��وف�ير ال��وظ��ائ��ف وت�ق��دمي امل�ع��ون��ات للمزارعني،
ومع ذلك ف�إن الأ�سعار كانت �أعلى من م�ستويات
واالمتيازات االقت�صادية يف مناطقهم.
ويك�سبون �أقل من اجلماعات الأخرى ،حيث ال�سوق بالن�سبة للكثري من املنتجات الزراعية ،ويف
ي�ت��م ا��س�ت�ب�ع��اده��م ع�ل��ى ن�ح��و ك�ب�ير م��ن امل���ص��ارف العموم� ،إن امل�سلمني ،يف امل��دن يعانون يف الغالب
والقطاعات املالية الأخرى ،ويق�ضون �سنوات �أقل من الإهمال ن�سبياً.
ومع ذلك ميكن للأمور �أن تتغري من خالل
يف املدار�س ومعدالت تعليمهم �أقل ،والقليل جداً
ال�سيا�سة ،لقد اعتمد حزب امل�ؤمتر احلاكم منذ
منهم يدخلون يف اجلي�ش �أو قوات ال�شرطة.
زم��ن طويل على �أ��ص��وات القرويني� ،إ�ضافة �إىل
�إهمال رغم اجلهود الر�سمية
اع �ت �م��اده ع�ل��ى دع ��م امل���س�ل�م�ين ال��دائ��م ل�ل�ف��وز يف
االنتخابات.
بعد درا�سة العام  ،2006وعقب مرور �سبع �سنوات
ول�ك��ن �إذا ن�ظ��ر أ�ك�ب�ر �أح ��زاب ال�ه�ن��د �إىل �أن
واالزدهار االقت�صادي للهند ،هل �أ�صبح امل�سلمون �أ� �ص��وات امل�سلمني م�س�ألة م�ضمونة ،عندها قد
�أف�ضل حا ًال مقابل ذلك؟
يبحثون عن �أحزاب �أخرى متكنهم من احل�صول
يف ال��واق��ع� ،إن م�سلمي الهند يتفوقون على على نفوذ �سيا�سي ،يف والي��ة «�أوت��ار براد�ش» فقد
الأق��ل اليوم على جريانهم يف باك�ستان يف بع�ض ح��زب «��س��ام��اج��وادي» احل��اك��م أ�� �ص��وات امل�سلمني،
امل�ؤ�شرات االجتماعية ،كمعدالت اخل�صوبة مث ًال بينما يف مكان �آخر ،حيدر �آباد ،ا�صطف امل�سلمون
وق �ل��ة وف �ي��ات ال��ر� �ض��ع ،و�أف �� �ض��ل ح�ت��ى م��ن حيث خ�ل��ف �أح ��زاب ت�ط��ال��ب ��ص��راح� ًة مب�صاحلهم� ،إن
التعليم ومتوقع �أعمار احلياة ،كما ي�سجل ارتفاعاً الأح ��زاب ال�سيا�سية الأف�ضل ق��د ت��أت��ي بالفائدة
يف الرغبة لدى امل�سلمني للح�صول على التعليم ،االقت�صادية يف الوقت املنا�سب.
مبا يف ذلك الفتيات وهو الأم��ر ال��ذي كان غائباً
االعتماد على الزراعة
من قبل.
وهناك توجه لتعلم اللغة الإنكليزية على
وجه اخل�صو�ص لكونها توفر طريقاً لوظائف و�صل الإ�سالم �إىل الهند مبكراً ومتثل �أول قدوم
�أف�ضل ،يف ظل تال�شي املهن التقليدية التي للإ�سالم عرب املحور البحري ،حيث انتقل عربه
مت��ار��س�ه��ا بع�ض امل�ج�ت�م�ع��ات الإ� �س�لام �ي��ة ،ال ع��ن ط��ري��ق ال�ت�ج��ار ال �ع��رب ال��ذي��ن ت�ع��ام�ل��وا مع
�سيما يف �أري ��اف الهند كاحلياكة وال��دب��اغ��ة موانئ �سواحل الهند ،وحمل التجار العرب الدين
و�أع� �م ��ال ال �ت �ع��دي��ن وال �� �ص �ن��اع��ات امل �ح ��دودة اجلديد يف بدايته �إىل الهند ،و�أ�صبح يف كل ميناء
ال�ن�ط��اق ،وق��د �أ�صبحت الأح �ي��اء الفقرية يف �أو مدينة ات�صل بها العرب جماعة م�سلمة ،ومما
��ش��رق��ي دل �ه��ي ال �ت��ي يعي�ش ب�ه��ا ال�ع��دي��د من ال �شك فيه �أن الرحالت التي كانت ت�سهل مهمتها

ال��ري��اح املو�سمية أ�ث�م��رت انت�شاراً للإ�سالم على
ط��ول �سواحل الهند ،وظ��ل ا إل� �س�لام يف اجلنوب
يت�سم بطابع الدعوة ال�سلمية ،و�أقبلت الطبقات
املنبوذة وامل�ست�ضعفة على اعتناق الإ�سالم فدخلت
قبائل وطبقات وجماعات ،وغريهم من اجلماعات
التي خل�صها الإ�سالم من القيود الطبقية ،وما زال
الإ�سالم يكت�سب �أن�صاراً جدداً يف مناطق ال�ساحل
الغربي وال�شرقي من الطبقات امل�ست�ضعفة ،ولقد
ن�شط ه��ذا امل�ح��ور وانتقل ا إل��س�لام م��ن ال�ساحل
نحو الداخل يف ه�ضبة الدكن ،وا�ستقرت جماعات
عديدة من العرب يف الدكن.
وعرب الإ�سالم من �ساحل مابار �إىل املالديف،
ومعظم أ�ه��ل اجل��زر الآن م��ن امل�سلمني ،ويدين
�سكان هذه املناطق يف دخولهم الإ�سالم �إىل التجار
العرب والفر�س ،وهكذا انت�شر الإ�سالم يف جنوب
الهند باحلكمة واملوعظة احل�سنة عن طريق هذا
املحور البحري ،ال��ذي نقل الإ�سالم �إىل املناطق
املجاورة للهند.
وبعد تق�سيم �شبه القارة الهندية عام 1947
هاجر عدد كبري من املثقفني امل�سلمني وموظفي
احلكومة والأطباء ورجال القانون �إىل باك�ستان،
وق ��د �أدى ذل ��ك �إىل ح � ��دوث ت�غ�ي�ير يف ال�ب�ن�ي��ة
االجتماعية للم�سلمني .وينحدر الق�سم الأعظم
م��ن امل�سلمني ال��ذي��ن �آث ��روا البقاء يف الهند من
مناطق ريفية ،وعجل ان�سحاب الطليعة امل�سلمة
امل��دن�ي��ة وامل�ت�ن�ف��ذة اق�ت���ص��ادي�اً يف ت ��ردي الأو� �ض��اع
ال���س�ي��ا��س�ي��ة ل�ل�ط��ائ�ف��ة الإ� �س�ل�ام �ي��ة� ،إىل ج��ان��ب
تدهورها االقت�صادي.
فبعد عام  1947كان امل�سلمون الهنود يعانون
من نق�ص يف امل��وارد االقت�صادية ،فان�سحبوا منذ
ذلك الوقت ف�صاعداً �إىل اخللف عقب �إعادة بناء
الإدارة الهندية ،وذل��ك ب�سبب انتمائهم الديني،
وكانت تعوزهم القيادة ال�سيا�سية ،و�أف�ضى العوز
االقت�صادي وعدم االندماج االجتماعي يف نهاية
اخلم�سينيات �إىل �صراعات كثرية حول ال�ش�ؤون
البلدية يف املناطق ذات الكثافة ال�سكانية.
وما زالت �أغلبية امل�سلمني الهنود تعي�ش �إىل
اليوم على ال��زراع��ة ،ومبا �أن �سوق العمل املتعلق
بالوظائف الإدارية العليا يف الهند العلمانية يبدو
حم ��دوداً أ�م��ام امل�سلمني ،ف ��إن فئات م��ن الطبقة
ال��و��س�ط��ى ��ص��ارت ت�ستغني ع��ن التعليم ودخ��ول
امل ��دار� ��س ،وحت ��اول إ�ي �ج��اد م��وط��ئ ق��دم يف �سوق
العمل بالقليل من التعليم ،يف جمال التجارة على
�سبيل املثال.

هنا مرت�ضى
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ثقافة
دواعي التجديد اللغوي والنحوي ..بين
الموضوعية وأزمة الثقافة ()5/2
د .صباح عالوي السامرائي  /عميد كلية التربية /جامعة سامراء – العراق
ميكن �إي �ج��از ع��وام��ل زع��زع��ة مكانة اللغة يف ثقافة
وال�شك �أن ال��دع��وة �إىل العامية يطول الكالم فيها
�أبنائها مبا ي�أتي:
وح�سبنا الإحالة �إىل كتاب تاريخ الدعوة �إىل اللغة العامية
�أوالً :أ�ث ��ر اال��س�ت�ع�م��ار يف ت��وج�ي��ه ال�ث�ق��اف��ة اللغوية و�آث��اره��ا يف م�صر ل�ل��دك�ت��ورة نفو�سة زك��ري��ا �سعيد فقد
والأدبية
ا�ستوفت املادة يف ذلك و�أعطتها حقها.
ال يخفى على الدار�سني اليوم �ضجيج املعارك التي
ثانياً :البعثات
ك��ان م��ن �أ�سباب ه��ذه امل�ح��اوالت يف التغيري ،البعثات
ق��ام��ت رح��اه��ا يف ن�ه��اي��ات ال �ق��رن ال�ت��ا��س��ع ع�شر وب��داي��ات
القرن الع�شرين والتي كان ميدانها ال�صراع بني القدمي التي توجه بها �أبناء م�صر �إىل الغرب فعاد غري قليل منهم
واجلديد �أو القدمي والتجديد ،ولعل �أط��ر التجديد قد وقد �أبهرتهم �أ�ضواء باري�س ولندن ومدن الغرب ،فجا�ؤوا،
ات�سعت لت�شمل نواحي احلياة عامة ،ورمب��ا �سارت بع�ض كما ي�صور م�صطفى ��ص��ادق ال��راف�ع��ي ،حالهم مثل حال
ح��رك��ات التجديد بعيداً ع��ن حنق احلانقني على ت��راث �شخ�صية ا�سمها �أبو خالد النمريي الذي ولد يف الب�صرة،
الأم ��ة وح���ض��ارت�ه��ا ،و�إمن ��ا ه��ي ح��رك��ات �أرادت �أن ت�ساير وعا�ش �أكرث حياته فيها يف القرن الثالث الهجري ،ثم خرج
متطلبات الع�صر ب�شكل ال يلغي الهوية ،بل يبعثها ب�صورة �إىل البادية ف�أقام بها �أياماً ي�سرية وعاد بعد ذلك يتجافى
جديدة و�إزاح��ة الغبار عن �صورتها النا�صعة مثل حركة يف �ألفاظه ويتكلف لغة الأعراب ،حتى رُوي �أنه ر�أى امليازيب
ال�شيخ حممد عبدة الإ�صالحية وجمال الدين الأفغاين على �سطوح الدور ف�أنكرها وقال ما هذه اخلراطيم التي
وغ�يره��ا ،وق��د ��س��اي��رت ت�ل��ك احل��رك��ات ان���ش�غ��ال ك�ت��اب يف ال نعرفها يف بالدنا ،والرجل �إمنا ولد يف الب�صرة ون� أش� بها
الغرب وباحثني يف هذا ال�صراع ،وال يدعي مدع �سالمة ومل يقم يف البادية �إال �أياماً ،ذلك هو مثل �أن�صار التجديد
النية مبا ذهب �إليه ه��ؤالء ،ولعل �أب��رز ما ظهر من هذه عند الرافعي «فتعرف منهم �أبا خالد الفرن�سي و�أبا خالد
احلملة كتاب (�إىل �أي��ن يتجه الإ�سالم) ال��ذي ا�شرتك يف الإجن�ل�ي��زي وغ�يره��م مم��ن أ�ج ��ازوا �إىل فرن�سا و�إجن�ل�ترا
ت�أليفه جماعة من امل�ست�شرقني املختلفي الأجنا�س ،وقد ف�أقاموا بها مدة ثم رجعوا �إىل بالدهم ومنبتهم ،ينكرون
�أ��ش��رف على جمعه امل�ست�شرق ا إلجن�ل�ي��زي (�أ .ر .جيب) املرياث العربي بجملته يف لغته وعلومه و�آداب��ه ،ويقولون
ال ��ذي ك��ان م���س�ت���ش��اراً يف وزارة اخل��ارج �ي��ة ا إلجن�ل�ي��زي��ة ،ما ه��ذا الدين القدمي وم��ا ه��ذه اللغة القدمية وم��ا هذه
ويف الوقت نف�سه ك��ان ع�ضواً يف جممع اللغة العربية يف الأ�ساليب القدمية ومي��رون جميعاً يف ه��دم �أبنية اللغة
القاهرة ،ومما جاء يف هذا الكتاب ما �أ�شار �إليه كامفماير ونق�ض قواها وتفريقها ،وهم على ذلك �أعجز النا�س عن
يف �إح��دى مقاالت الكتاب يف كالمه على اللغة العربية� :أن ي�ضعوا جديداً �أو ي�ستحدثوا طريفاً �أو يبتكروا بديعاً»،
«�إن �أه��م العوامل التي ت�ستمد منها هذه الكتلة وحدتها ثم يف�صل الرافعي القول يف مواقفهم جتاه اللغة فريى �أن
هي ا�شرتاكها يف اللغة العربية الف�صحى وا�شرتاكها يف �أكرب ه ِّم بع�ضهم «�أن ت�سلم له عاميته فال يُنكر عليه �ضعفٌ
العناية بالرتاث الإ�سالمي القدمي وتاريخه و�أدب��ه» ،ثم وال يهجن له �أ�سلوب وال عبارة و�أن يكون له كل ما يعر�ض
«يتمنى �أن يحدث يف م�صر ما ح��دث يف تركيا من قطع له من النق�ص معترباً من الكمال الع�صري».
وال �شك �أن لتلك البعثات ا ألث��ر الوا�ضح يف الت�أثري
كل �صلة باملا�ضي الإ�سالمي وا�ستبدال احلروف الالتينية
باحلروف العربية» ،ثم ي�ستعر�ض الكتاب �أث��ر احل�ضارة على ت��وج�ه��ات امل�ستغربني امل�ج��ددي��ن ونظرتهم �إىل كل
الغربية يف دول العامل الإ�سالمي مما يعطي م�ؤ�شراً كبرياً ما هو م�شرقي ،ال �سيما اللغة التي تعد عنوان وحدتهم
�إىل نظرتهم �إىل ت��راث الأم��ة ب�أنه هو احلامي لوجودها ول�سنا نريد يف هذا البحث الوقوف على كل اجلوانب التي
و�أ��س��ا���س ترابطها ،ول�ع��ل �أق��وى ��ص��ور ال�تراب��ط تلك هي يتعر�ض لها املجددون ،و�إمنا نريد �إبراز فكرة التجديد يف
اللغة بكل ما يت�صل بها ،فيربز حنقه حني يذكر �أن حفّاظ اللغة والنحو عندهم ،بو�صفهم املمهدين ملنهج التجديد
القر�آن ودار�سيه كما كانوا مل ينق�ص عددهم ومل ي�ضعف يف النحو بعد ذلك بزمن ي�سري.
ومي�ك��ن �أن ن�ق��ف ع�ل��ى أ�ب ��رز ت�ل��ك ال�شخ�صيات التي
�سحر �آيات القر�آن وت�أثريها على تفكري امل�سلمني.
وي �ق��ول حم �م��ود حم�م��د � �ش��اك��ر� ،إن اال��س�ت�ع�م��ار قد و�ضعت �أثراً يف م�سرية التجديد وحماوالته:
رفاعة الطهطاوي
ف��ر���ض ح��واج��ز ب�ين الأم ��ة« ،فف�صلت ب�ين �شعوب العرب
ال بد من الإ�شارة �إىل مثال يعد من �أوائ��ل من ت�أثر
و��ش�ع��وب ا إل� �س�لام وح���ص��رت لغة ال�ع��رب يف دائ ��رة �ضيقة
يف داخ��ل ال�شعوب العربية باجلهل و�ضعف التعليم ،ويف بهذا النزعة و�إن مل يكن كغريه إ�م�ع��ان�اً يف االبتعاد عن
داخل ال�شعوب الإ�سالمية باجلهل و�ضعف التعليم �أي�ضاً ،اجلادة ،وهو رفاعة الطهطاوي ،الذي رحل �إىل فرن�سا يف
وبالنكبة ال�ك�برى يف حم��ارب��ة ل�سان ال�ع��رب و إ�ح�لال��ه يف بعثة عام 1826م ،ف�ألف كتاباً �سماه (�أنوار توفيق اجلليل
يف أ�خ�ب��ار م�صر وتوثيق بني �إ�سماعيل) وك��ان ذل��ك عام
املحل الثاين �أو الثالث �أو الرابع».
ال ذكر فيه ف�ضل العربية ووجوب
ي�ق��ول �سالمة م��و��س��ى« :وال �ه��م الكبري ال��ذي ي�شغل  1868فعقد فيه ف�ص ً
بال ال�سري ولكل�س ،بل يقلقه ،هو هذه اللغة التي نكتبها �إحيائها ،ولكنه �ضمنه دعوة �إىل ا�ستعمال العامية فقال:
وال نتكلمها ،فهو يرغب يف �أن نهجرها ونعود �إىل لغتنا «نعم �إن اللغة املتداولة يف بلدة من البالد امل�سماة باللغة
الدارجة التي يقع بها التفاهم يف املعامالت ال�سائرة ،ال
العامية فن�ؤلف فيها وندوّن بها �آدابنا وعلومنا».
ولي�س ه��ذا الفكر �إال �صورة �أو وم�ضة تبني اجل��ذور مانع �أن يكون لها قواعد قريبة امل�أخذ ت�ضبطها ،و�أ�صول
التي على �أ�سا�سها ارتفعت الأ�صوات فيما بعد ثائرة على على ح�سب الإمكان تربطها ليتعارفها �أهل الإقليم ،حيث
نفعها بالن�سبة �إليهم عميم وت�صنف فيها كتب املنافع
كل قدمي.
بل �ألف �أحدهم وهو ولهلم �سبيتا كتاباً �سماه (قواعد العمومية وامل�صالح البلدية».
اللغة العامية يف م���ص��ر) ،و أ� ّل ��ف ف��ول��ر���س الأمل ��اين كتاب
من م�ؤمتر «اللغة العربية ..من
(اللهجة العامية يف م�صر) ،و�أ ّل��ف �سلون ومل��ر (العربية
خماطر اجلمود �إىل تداعيات التجديد»
املحلية يف م�صر) ،وغري ذلك كثري.

شِ عْ ر
�أيــــن الطـــريـــــــق إ�لــــيك
دفاعاً عن �سيد الثقلني وخ��امت الأنبياء ،وال�سراج املنري والرحمة
املهداة حممد بن عبد اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم:
يا �سيدي ،وال�شم�س بع�ض �ضياكا
ال ،ال ف � أ�ن��ت امل���ص�ط�ف��ى وامل�ج�ت�ب��ى
«ب ��ك ب���ش��ر اهلل ال �� �س �م��اء ف��زي�ن��ت»
ت �ت �� �س��اب��ق ا ألق � � �م � ��ار يف أ�ف�ل�اك� �ه ��ا
�أي� ��ن ال �ط��ري��ق إ�ل �ي��ك يف زم� ��نٍ تنا
ل �ك �ن �ه��ا يف الأر� � � � ��ض أ�� � �ص� ��ل ث��اب��ت
خ�ط��رت على ال�سيف امل�شع حمبة
ف ��إذا احل�ي��اة -كما �أردت – حديقة
و�إذا العقولُ – كما بنيت  -منارة
مت�ضي ال�ق��رون و أ�ن��ت أ�ن��ت حممد
�صنعوا من ال�صخر الأ�صم وجودهم
ورف�ضت حتى �أن ن��رى ل��ك �صورة
م��ا اخل �ل��د �أن ت�ب�ق��ى أ�م� ��ام عيوننا
وم� � ��ن امل� �ح� �ب ��ة �أن ت� �ظ ��ل ق �ل��وب �ن��ا
يا �سيدي :وال�شم�س بع�ض �ضياكا
ت �ت �� �س��اب��ق ا ألق � � �م � ��ار يف أ�ف�ل�اك� �ه ��ا
ي ��ا واه � ��ب ا ألك � � � ��وان خ�ي�ر ر� �س��ال��ة
ال �� �س ��ارق ��ون ال� �ن ��ور م ��ن �أرواح � �ن� ��ا
ه �ب��وا ج �ي��اع �اً وال �ع �ق �ي��دة �صيدهم
ال� �غ ��ارق ��ون ب �ت �ي �ه �ه��م ،و� �ض�لال �ه��م
ظ� �ن ��وا ر� �س ��وم �ه ��م ت �� �ش ��وه � �ش��رع��ة
وامل� � ؤ�م� �ن ��ون ال �غ��ا� �ض �ب��ون ت��داف �ع��وا
ول � �ي � �ن � �� � �ص� ��رن اهلل ك � � ��ل م ��وح ��د
�أن��ت احلبيب امل�صطفى واملجتبى
ق ��د مت �ه��ل ا ألق� � � ��دار غ � ��راً ح ��اق ��داً
إ�ن ��ا ن�سري ع�ل��ى ال���س�ي��وف إ�ل �ي��ك يف
ن ��ار اخل �ل �ي��ل ن �خ��و���ض يف أ�ف �ي��ائ �ه��ا
«و�أن��ا النبي ال ك��ذب» و أ�ن��ا ابن عبد
ت� �ت� �ح ��دي ��ان امل �غ �م �� �ض�ي�ن ق �ل��وب �ه��م
ت� �ت� �ك ��اث ��ران م� ��ع ال � ��زم � ��ان ،ف�ك�ل�ن��ا
ه��ي �صيحة ل��ك يف حنني حطمت
ك��ان��ت ب�سيف اب��ن ال��ول�ي��د م�ضاءة
وع �ل��ى ا أل� �س �ن ��ة ك� ��ان ن� ��ور لهيبها
وت �ن �ق �ل��ب ع�ب�ر ال� �ق ��رون � �ص��واع �ق �اً
ي��ا �أي �ه��ا امل �� �س��رى ب��ه للم�سجد ا أل
ك �ن��ت ا إلم� � ��ام ل �ك��ل � �ص��اح��ب دع ��و ٍة
خ � ��ارت ع��زائ �م �ن��ا وغ ��ا� ��ض يقيننا
ح �ت ��ى ف �ق ��دن ��ا ط �ع ��م ك� ��ل ح�ق�ي�ق��ة
ول �ق��د ن���س�ي�ن��ا وال� �ه ��وان ��س�ع��ى بنا
ح� �ت ��ى غ� ��دون� ��ا ل� �ل ��ذئ ��اب ف��ري �� �س��ة
أ�ن �ظ��ل يف ق�ل��ب اجل�ل�ي��د ب�ل�ا ه��دى
ف��احل�ل��م ي���س�خ��ر م��ن ت�ب�ل��د روح�ن��ا
ف �م �ت��ى ر� � �ض� ��ا�ؤك ع ��ن ب �ق��اي��ا أ�م ��ة
غابت وراء ال�شم�س وه��ي ح�سرية
يا �سيدي ،وال�شم�س بع�ض �ضياكا
ت �ت �� �س��اب��ق ا ألق � � �م � ��ار يف أ�ف�ل�اك� �ه ��ا
م � � ��اذا أ�ق� � � ��ول ل� �ك ��ل م� ��ن ع� ��اداك� ��ا؟
م ��اذا أ���ض�ي��ئ ول�ي����س ح��ويل وم�ضة
�أ�أردد ال�ن�ب����ض ال �ق��دمي ويف دم��ي
ل �ك��ن ب ��رك ��ان ال� �ه ��وى يف خ��اط��ري
�أي� ��ن ال �ط��ري��ق إ�ل �ي��ك يف زم ��ن تنا
ل �ك �ن �ه��ا يف الأر� � � � ��ض أ�� � �ص� ��ل ث��اب��ت

هل تطفئ الريح العقيم �سناكا؟
وال� �ك ��ون ق� ��اع ��ص�ف���ص��ف ل��والك��ا
والأر�ض تخطر يف �ضحى ب�شراكا
��س�ع�ي�اً إ�ل �ي��ك ،وحت�ت�م��ي بحماكا
ف ����س ك��ل م��ا ف �ي��ه ،مل �ح��و خ�ط��اك��ا
وف � ��روع � �ه � ��ا ت � �ت � �ب� ��و�أ الأف �ل��اك � ��ا
ل� �ل� �ع ��امل�ي�ن وق� ��و� � �ض� ��ت �أع � ��داك � ��ا
وث� �م ��اره ��ا غ ��ر� ��س � �س �ق �ت��ه ي��داك��ا
و�إذا النفو�س –كما هويت –فداكا
تهب ال��وج��ود امل��ر في�ض �شذاكا
ف�غ��دوا دم��ى ال ت�ستطيع حراكا
ف �ب �ق �ي��ت ،وال� � �ق � ��ر�آن � �س��ر ب�ق��اك��ا
ل � �ك � �ن ��ه� ،أن ال ن � �ح ��ب �� �س ��واك ��ا
ب��ر� �ض��اك م �ث �م��رة وع �ط��ر ن��داك��ا
هل تطفئ الريح العقيم �سناكا؟
��س�ع�ي�اً �إل �ي��ك وحت �ت �م��ي ب�ح�م��اك��ا
إ�ن ��ا نعي�ش ع�ل��ى � �ص��دى جن��واك��ا
ظ� �ن ��وا ال� �ت� �ق ��دم م ��دف� �ع� �اً ف �ت��اك��ا
ه��ل ين�صر ال��دي��ان م��ن ع��اداك��ا؟
ف �ق��دوا �أم � ��ام ج �م��ال��ك الإدراك� � ��ا
اهلل أ�ي� � ��ده� � ��ا ،و� � �ص� ��ان خ �ط��اك��ا
� �ش �ه �ب �اً ت �ب �ي��د الآث � � � ��م الأف� ��اك� ��ا
وي �� �ص��ب ف� ��وق امل �ع �ت��دي��ن ه�لاك��ا
واهلل ي �ن �� �ص��ر ك� ��ل م� ��ن واالك � ��ا
ل �ك �ن �ه��ا ،ال ت �ن �� �ص��ر ا إل� � �ش� ��راك � �اً
ع���ص��ر ي �ح��رق م��ن ي� ��روم ه��داك��ا
يف ك� ��ل ي � � ��وم ،وال � �ن � �ج� ��اة ل �ق��اك��ا
امل � �ط � �ل� ��ب» ت � �ت � �ح ��دي ��ان ع ��داك ��ا
وال��راف �� �ض�ين ��س�ب�ي��ل م��ن ق��واك��ا
ح��رب ع�ل��ى م��ن ي�ستبيح حماكا
جي�ش ال�ضالل وخ�ل��دت دع��واك��ا
وال �ن �� �ص � ُر ظ ��لُّ حم � ��اربٍ ي�ه��واك��ا
ح �م �م �اً ت �� �ش��ل ط��ري��ق م ��ن �أذاك � ��ا
�سحقت ح�صون البغي وهي �صداكا
ق �� �ص��ى � �ض��اع خ�لاف �ن��ا م���س��راك��ا
وال � �ي� ��وم واق� �ع� �ن ��ا ي �� �ض��ل ر�ؤاك� � ��ا
وت� ��� �ش� �ب� �ع ��ت �أي � ��ام� � �ن � ��ا ب� ��� �س ��واك ��ا
أ�م��ن الي�سري ال�ي��وم �أن نن�ساكا؟
ل �ل��ذك��ري��ات ومل ن �ع ����ش ذك��راك��ا
وال �غ ��اب ��ش��رع��ة ك��ل م��ن ع��اداك��ا
ي�ح�ي��ى م� ��وات ق �ل��وب �ن��ا ،ل�تراك��ا؟
وا ألم � �ن � �ي� ��ات �أ� � �س�ي��رة ل��ر� �ض��اك��ا
ف�ق��دت ح�صانتها وفي�ض ر�ؤاك��ا
مل ت���س�ت�ج��ب يف ب ��أ� �س �ه��ا ل�ه��داك��ا
هل تطفئ الريح العقيم �سناكا؟
��س�ع�ي�اً �إل �ي��ك ،وحت�ت�م��ي بحماكا
ع �م��ي و�� �ص ��م ،ي��دم �ن��ون ج�ف��اك��ا
�أ� �س �م��و ب �ه��دي رج��ائ �ه��ا ل�ع�لاك��ا؟
بكر ال��ر�ؤى ن�ضجت بنار هواكا؟
م � ��ازال ال ي� ��دري م �ت��ى ي�ل�ق��اك��ا؟
ف����س ك��ل م��ا ف�ي��ه مل�ح��و خ�ط��اك��ا؟
وف � ��روع � �ه � ��ا ت � �ت � �ب� ��و�أ الأف �ل��اك � ��ا
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عــــــــــالـــــــــم الـــمــــــــــــرأة

ِ
أنـت

وطــفـــــلك

كيف تجعلين ابنك مطيعًا؟

إرشادات بسيطة
لك نجاح «زفافك»
تضمن ِ
ي ��وم ال��زف��اف �أه ��م م�ن��ا��س�ب��ة يف ح �ي��اة كل
عرو�سني ،لذلك يجب �أن حتر�ص العرو�س
ع�ل��ى التجهيز ل�ه��ذا ال �ي��وم ب�خ�ط��ة م�سبقة،
لتجنّب املفاج�آت يف ليلة العمر التي �ستظل
ذكرياتها عالقة يف ذهن العرو�سني واملدعوّين.
ل� ��ذل� ��ك ي �ن �� �ص��ح اخل � �ب� ��راء ب� ��� �ض ��رورة
التخطيط واملحافظة على �أدق التفا�صيل،
لنح�صل مقابلها على ي��وم مثايل تتحدث
عنه جميع �صديقاتك ،و�أق��ارب��ك ،والبداية
تكون بالتهيئة يف م��ا يخ�ص �شكلك العام،
ل��ذل��ك ي�ل��زم��ك �أرب �ع��ة �أ��س��اب�ي��ع م��ن العناية
ل�ت�ت� أ�ل�ق��ي يف ل�ي�ل��ة ال �ع �م��ر ،ه ��ذه اخل �ط��وات
ت�شمل ال�ع�ن��اي��ة بالب�شرة وال��وج��ه وال�شعر
واليدين والقدمني ،و�أخرياً ف�ستان الزفاف.
بالطبع ،ت�صاحب الفتاة حالة من القلق
تت�ضاعف ك��ل ي��وم وه��ي تقرتب م��ن موعد
الزفاف ،ما قد ي�صبح �سبباً يف ظهور البثور
يف الوجه واجل�سم ،ويتق�صف ال�شعر ويتعب،
وتظهر على الوجه مالمح الإرهاق.
لكن الأ�سابيع الأربعة املقرتَحة قد تكون
كافية ليم ّر هذا اليوم ب�سالم ،ويكون ذكرى
ال تُن�سى على م ّر الأيام.
الأ�سبوع الأول
ال بد من زيار ِة خمت�صّ ة جتميل لتحديد
نوعية الب�شرة ،وكيفية االعتناء بها.
وخ �ل�ال ه ��ذه امل��رح �ل��ة ال�ع���ص�ي�ب��ة ،يتم
ت�ن�ظ�ي��ف ع �م �ي��ق لإزال � � ��ة احل� �ب ��وب وال �ب �ق��ع
ال �� �س��وداء ،م��ع «م��ا��س��ك» ي�ت�لاءم م��ع نوعية
الب�شرة ،يتخلله تنظيف بـ«ال�سوفت اليت
ل �ي��زر» ،وم���س��اج ي�ت��م اخ �ت �ي��اره م��ن ال��زي��وت
ال � �ف ��اخ ��رة امل� �ع� �ط ��رة (امل ��ا� � �س ��ك الأب �ي �� ��ض
والرنج�س) وحمام زيت لل�شعر ،مع االهتمام
بال�صبغة وال�ق����ص وامل��ان�ي�ك�ير وال�ب��دي�ك�ير
(تقليم الأظافر).

ويبد�أ حمام زيت لل�شعر �أ�سبوعياً ،وم�ساج
لكامل اجل�سم �أ�سبوعياً ،لإزالة الإرهاق.
الأ�سبوع الثاين
تت ّم ا�ست�شارة م�صممة الأزياء لتح�ضري
بع�ض الت�صميمات التي تتالءم مع العرو�س،
واخ �ت �ي��ار الأق�م���ش��ة وال�ت�ط��ري��ز امل�ن��ا��س�ب نْ�ْي،،
وحتديد موعد «الربوفة» الأوىل للقيا�س.
وجت� ��ري «ب ��روف ��ة» ل�ل���ش�ع��ر ت �ت�ل�اءم مع
ف�ستان الزفاف وما �ست�ضعه العرو�س على
ر�أ�سها تاج �أو طرحة ،وتقوم بـ«بروفة» �أولية
للف�ستان ،وتعطي امل��واف�ق��ة على عيّنة من
التطريز ،كما جتري «بروفة» للماكياج ،مبا
يتالءم مع لون ب�شرة العرو�س ولون العينني
وال�شعر.
الأ�سبوع الثالث
ي �ت��م ت�ن�ظ�ي��ف خ �ف �ي��ف ل �ب �� �ش��رة ال��وج��ه،
م��ع «م��ا��س��ك» �أخ�ي�ر ق�ب��ل ال�ع��ر���س ،وجت��ري
«ب��روف��ة» ��ش�ب��ه ن�ه��ائ�ي��ة لف�ستان ال�ع��رو���س،
واللم�سات الأخ�يرة على الت�سريحة والتاج،
وتنظيف عميق للج�سم ،و«ما�سك» لليدين
وال��رج�ل�ين ،لتبيي�ض الب�شرة� ،إ��ض��اف��ة �إىل
حمام زيت لل�شعر ،وم�ساج لكامل اجل�سم.
الأ�سبوع الرابع
الت�أكيد على اختيار �ألوان املاكياج ونوعه،
حتى ال يف�سد ب�سهولة ،مع ت�سريحة ال�شعر،
وحت��دي��د م��وع��د ا��س�ت�لام ف���س�ت��ان ال��زف��اف،
و«بروفة» نهائية �إذا لزم الأمر.
وي�ت��م ع�م��ل مانيكري وب��دي�ك�ير ب��أح��دث
الو�سائل ،وحمام زيت �أخري لل�شعر ،وم�ساج
لكامل اجل�سم.

�إر�شادات تنظيمية
�ضعي خطة لهذا اليوم الهام ،لت�شمل
ك��اف��ة ال �ت �ف��ا� �ص �ي��ل ،ول �ت �ك��ن ه� ��ذه اخل��ط
م�ن�ظ�م��ة وم �ك �ت��وب��ة ��ض�م��ن خ �ط��ة زم�ن�ي��ة
جم��دول��ة ،م��ع احل��ر���ص على الإر� �ش��ادات
عند اختيار موعد الفرح ال بد من مراعاة
عدة �أمور �أهمها:
 الأح� ��وال اجل��وي��ة امل�ن��ا��س�ب��ة ،وق��درةاجلميع على احل�ضور.
 ت � أ�ك��دي م��ن ت��أم�ين ك��اف��ة اخل��دم��اتاملطلوبة حلفل الزفاف كتابياً ،وذلك لكل
من الفرقة و«الدي جي» ومن�سقي الورود،
ومتعهدي تقدمي الطعام للحفلة.
 ع�ن��د االت �ف��اق م��ع امل���ص��ور اخل��ا���صب��احل �ف��ل ،ال ب ��د م ��ن ل �ف��ت ان �ت �ب��اه��ه �إىل
كاف من ال�صور.
�ضرورة التقاط عدد ٍ
 ال بد �أن يكون العري�س على اطالعب�ك��اف��ة ال�ترت�ي�ب��ات ،والتخطيط اجل��اري
للحفل ،حتى و�إن تطلّب الأم��ر اال�ستماع
�إىل تعليقاته و�أخ��ذ بع�ض �أفكاره يف عني
االعتبار.
 ف � ّك��ري م�ل�ي�اً ع�ن��د اخ�ت�ي��ار الأط �ف��الالذين �سيتم تعيينهم للزفة ،خ�صو�صاً �إن
كانوا يف عمر ما حتت اخلام�سة ،ف�إن طول
الزفة والوقت الذي ت�ستغرقه من �ش�أنهما
�أن ي�صيبهم بالتعب وامللل.
 ال ت���س��اف��را يف رح �ل��ة ��ش�ه��ر الع�سلمبا�شرة بعد احلفل ،فهذه الرحلة املميَّزة
لي�ست عبارة عن �إج��ازة ،بل على العك�س،
ا�ستمتعي مع �شريكك ب�ضعة �أيام للراحة،
ولفتح الهدايا ،ومن ثم ال ب�أ�س يف جتهيز
احلقائب وال�سفر لال�ستمتاع برحلة �شهر
الع�سل.
رمي اخلياط

ت �ع��اين ال �ك �ث�ير م��ن الأم� �ه ��ات م��ن ت���ص��رف��ات
�أبنائهن املزعجة ،والتي ال ت�ستطيع التعامل معها
غالباً� ،أو �أنها تت�صرف ب�شكل ي�ؤثر �سلبياً عليهم،
مما ي ��ؤدي �إىل ردّة فعل عك�سيّة منهم ،بحيث ال
يبدون مطيعني للأم ،وال يخ�ضعون لأوامرها.
ل��ذا ،يتبادر ال�س�ؤال الآت��ي �إىل �أذه��ان العديد
من الأمهات :كيف �أجعل ابني مطيعاً؟
يف اخلطوات الـ 7الآتية نقدّم لكل �أ ّم اجلواب
ال�شايف عن �س�ؤالها:
 -1ط��ري�ق��ة ن�ق��ل ال�ق��واع��د �إىل ال�ط�ف��ل يجب
�أن تكون ب�شكل �إي�ج��اب��ي :ادف�ع��ي طفلك �سيّدتي
ل�ل���س�ل��وك الإي �ج��اب��ي ،م��ن خ�ل�ال ج�م��ل ق�صرية
و�إي�ج��اب�ي��ة وف�ي�ه��ا ط�ل��ب حم ��دد ،ف �ب��د ًال م��ن «ك��ن
جيداً»� ،أو «�أح�سن �سلوكك وال تر ِم الكتب» ،قويل
له« :الكتب مكانها ال��رفّ » ،وال بد من ا�ستخدام
الكلمات املحبّبة �إىل قلب الطفل ،مثل «يا حبيبي»،
�أو «يا عزيزي».
� � -2ش��رح ال �ق��واع��د ل�ل�ط�ف��ل ،وت�ن�ف�ي��ذه��ا قبل
طلبها منه� :إن �إلقاء الأوام��ر ط��وال اليوم يعمل
على توليد املقاومة عند الطفل ،لكن عند �إعطائه
�سبباً منطقياً لتعاونه ،فغالباً ما يكون �إيجابياً
و�أك�ث��ر ت �ع��اون �اً ،ف �ب��د ًال م��ن �أن ت �ق��ويل للطفل:
«اجمع �ألعابك» ،قويل له« :يجب �أن تعيد �ألعابك
مكانها ،و�إال �ست�ضيع �أج��زا�ؤه��ا �أو تنك�سر» ،و�إذا
رف�ض الطفل فقويل« :هيا جنمعها معاً» ،وبذلك
تتحول املهمة �إىل لعبة م�سليّة.
 -3التعليق يجب �أن يكون على �سلوك الطفل
ال �شخ�صيّته� :أ ّك� ��دي للطفل �أن ت���ص� ّرف��ه غري
مقبول ،ولي�س هو ك�شخ�ص ،فهذا من �ش�أنه �أن
ال ق��ويل« :ه��ذا فعل
ي�ؤثر ب�شخ�صيته �سلباً ،فمث ً
غري مقبول» ،وال تقويل« :م��اذا ح��دث ل��ك»؟ �أي
ال ت�صفيه بالغباء �أو الك�سل ،فهذا يجرح احرتام
الطفل لذاته ،ويزعزع ثقته بنف�سه.
 -4رغبات الطفل ال ب ّد �أن حترتميها وتعرتيف
بها :من الطبيعي بالن�سبة �إىل طفلك �أن يتمنى
�أن ميلك كل لعبة يف حمل اللعب عندما تذهبون
للت�سوق ،وبد ًال من تعنيفه وو�صفه بالطماع قويل
له�« :أن��ت تتمنى �أن حت�صل على كل اللعب ،لكن
اخرت لعبة الآن ،و�أخرى للمرة املقبلة»� ،أو اتفقي
معه قبل اخلروج« :مهما ر�أينا فلك طلب واحد،
�أو لعبة واح� ��دة» ،وب��ذل��ك تتجنبني ال�ك�ث�ير من
النقا�شات احلادّة معه ،وتُ�شعرينه ب�أنك حترتمني
رغبته.
 -5اال��س�ت�م��اع �إىل الطفل وحم��اول��ة تفهّمه:
ع ��ادة م��ا ي �ك��ون ل ��دى الأط� �ف ��ال ��س�ب��ب ل�ل���ش�ج��ار،
فا�ستمعي �إليه ،فرمبا عنده �سبب منطقي لعدم
طاعة �أوامرك ،ك�أن يكون هناك �شيء ما ي�ضايقه.
 6جت � ّن �ب��ي ا� �س �ت �خ��دام �أ� �س �ل��وب ال �ت �ه��دي��د �أوالر�شوة� :إذا كنت ت�ستخدمني التهديد با�ستمرار
ل�ل�ح���ص��ول ع�ل��ى ال �ط��اع��ة ،ف�سيتعلم ط�ف�ل��ك �أن
ي�ت�ج��اه�ل��ك ح�ت��ى ت �ه��ددي��ه ،وق ��د ال ي�خ���ض��ع بعد
ف�ترة حيث ق��د اع�ت��اد على ذل��ك ،وجتنّبي �أي�ضاً
ال عندما تقولني
حم��اول��ة �إغ��رائ��ه ور��ش��وت��ه ،مث ً
له�« :س�أعطيك لعبة جديدة �إذا نظفت غرفتك»،
ف�سيطيعك من �أجل اللعبة ال من �أجل م�شاعدتك
�أو طاعتك.
 -7الدعم الإيجابي والتحفيز :عندما يطيعك
طفلك قبّليه واحت�ضنيه� ،أو ام�ت��دح��ي �سلوكه
وق��ويل له «ممتاز ،ج��زاك اهلل خ�يراً ،عمل رائ��ع»،
ف�ه��ذا م��ن ��ش� أ�ن��ه �أن ُي���ش�ع��ره بحنانك وق�ي�م��ة ما
يفعله.
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أغذية تحافظ على صحة الشعر
ال�شعر ج��زء ه��ام م��ن �أج ��زاء اجل�سم،
ي �ن �م��و وف� �ق� �اً مل ��ا مي ��ده اجل �� �س��م ب��ال �غ��ذاء
وال�ف�ي�ت��ام�ي�ن��ات ،وك�ل�م��ا ك ��ان ن ��وع ال �غ��ذاء
جيداً ،كان ال�شعر �أكرث ت�ألقاً وحيوية.
خ�ب�راء اجل �م��ال وال�ت�غ��ذي��ة ي�ق��دم��ون
�أطعمة �أ�سا�سية تلعب دوراً مهماً يف حت�سني
�صحة �شعرك ،وجعله �أكرث جماالً ،فما دام
احلل موجوداً وال �ضرر منه ،فال م�شكلة
يف امل �ح��اول��ة ،وب �ه��ذه ال �ط��ري �ق��ة ميكنك
على الأقل العمل على جعل �شعرك يبدو
�أجمل يف كل الأوقات ،خ�صو�صاً �إذا كنت ال
تعانني م�شكالت �أخرى.
ت��ذك��ري دائ �م �اً �أن ��ص�ح��ة ��ش�ع��رك يف
الطبق الذي تتناولينه بالدرجة الأوىل.
ال�سلمون
�إىل جانب غنى ال�سلمون بالربوتينات
وفيتامينات «د» ،التي تلعب دوراً جوهرياً
يف تقوية ال�شعر ،ت�برز الأهمية الفعلية
ل�ل�أح�م��ا���ض ال��ده�ن�ي��ة «�أوميغا ،»3التي
يحتوي عليها هذا ال�سمك بن�سبة عالية.
ففيما يحتاج ال�شعر يف منوّه �إىل هذه
الأح�م��ا���ض ال��ده�ن�ي��ة ،يعجز اجل�سم عن
�إنتاجها ،وبالتايل من ال�ضروري ت�أمينها
ب��ال �غ��ذاء ،ح�ت��ى �أن الأح �م��ا���ض ال��ده�ن�ي��ة
«�أوميغا »3موجودة يف الزيوت الطبيعية
التي ترطّ ب فروة الر�أ�س وال�شعر.
و�إذا كنت ال حتبّني ال�سلمون ،ميكنك
احل���ص��ول ع�ل��ى ح��اج�ت��ك م��ن الأح�م��ا���ض
الدهنية من بع�ض الأ�سماك التي تتميّز
�أي�ضاً بغناها بها ،كال�سردين والرتويت،
�إ�ضافة �إىل الأفوكا ،وبزر اليقطني الذي
يحتوي �أي�ضاً على ن�سبة عالية منها.
اجلوز
يُعترب اجلوز من املك�سّ رات الوحيدة
التي حتتوي على ن�سبة ملحوظة من

طــريـقـة اللعـب

تو�ضع الأرق��ام من � 1إىل  9عامودياً و�أفقياً
على �أن ال يتكرر الرقم يف �أي اجتاه عامودي
كان �أو �أفقي
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�أفــقــي
 1اقدم متحف بالعامل
 2براق � /سورة يف القران
 3للتعريف  /ما تعطيه التجارب  /للنداء معكو�سة
 4ن�صف بيان  /للوداع بالعامية  /ارهاق معكو�سة

الأح �م��ا���ض ال��ده�ن�ي��ة «�أوم �ي �غ��ا � ،»3إىل
جانب ذلك ،يحتوي على البيوتني (من
الفيتامينات «ب» املركبة) والفيتامني
.E
ون �ظ��راً �إىل ك��ون��ك ن � ��ادراً م��ا حتمني
��ش�ع��رك م��ن �أ� �ض��رار �أ��ش�ع��ة ال�شم�س ،من
املهم ت�أمني هذه املغذيات له ،خ�صو�صاً �أن
ت�دنيّ كمية البيوتني ي�ساهم يف ت�ساقط
ال�شعر� ،إ�ضافة �إىل ذل��ك ،يحتوي اجلوز
ع�ل��ى م �ع��دن ال�ن�ح��ا���س ال ��ذي ي�ل�ع��ب دوراً
مهماً يف احلفاظ على لون ال�شعر وملعانه.

ال�سبانخ دوراً مهماً يف احلفاظ على �صحة
ال�شعر ،وعلى ن�سبة مرتفعة للزيوت التي
يف فروة الر�أ�س.
العد�س
ي�ستخف ك�ثر ب��أه�م�ي��ة ال�ع��د���س ،لكن
يف ال��واق��ع ل��ه م�ي��زات ع��دة وف��وائ��د نظراً
�إىل غناه بالربوتينات والزنك والبيوتني
واحل� ��دي� ��د ،م ��ا ي�ج�ع�ل��ه ال� �غ ��ذاء الأم �ث��ل
للنباتيني وغري النباتيني على حد �سواء.

اللنب
البطاطا
من الربوتينات املفيدة بدرجة عالية
ُت �ع �ت�ب�ر ال �ب �ط��اط��ا احل� �ل ��وة م �� �ص��دراً �أي�ضاً لل�شعر ال�ل�بن ،ال��ذي ميكن اختيار
مم �ت��ازاً لأح ��د م �� �ض��ادات ال�ت��أك���س��د ،وه��و النوع القليل الد�سم منه ،وال��ذي يتمتع
البيتاكاروتني ،ال��ذي يحوّله اجل�سم �إىل ب��ال�ف��وائ��د نف�سها ،ك�م��ا �أن ��ه ي�ح�ت��وي على
نْ
فيتامني «�أ» ،علماً �أنه ال ميكن للخاليا �أن ن�سبة عالية من
الفيتاميني « »B5و«د».
تعمل من دون ن�سبة كافية من الفيتامني
التوت
«�أ» ،التي ت�ساعد �أي�ضاً يف �إن�ت��اج الزيوت
املرطّ بة لفروة الر�أ�س.
ال تتغلّب �أي من الفاكهة اال�ستوائية
الفيتامني
ن�سبة
حتى �أن
انخفا�ض
على التوت املميَّز بغناه بالفيتامني «،»C
�روة
أ�س،
�
الر
�
ف
يف
جفاف
إىل
�
ؤدي
«�أ» قد ت��
ال ��ذي ُي�ع�ت�بر ج��وه��ري �اً يف احل �ف��اظ على
الق�شرة.
ظهور
إىل
�
و
فيها،
مزعج
وحكاك
�صحة ال��دورة الدموية يف ف��روة ال��ر�أ���س،
وع�ل��ى �صحة ال���ش��راي�ين ال���ص�غ��رى التي
البي�ض
تغذيها ،ل��ذل��ك ،ي ��ؤدي نق�ص الفيتامني
الكل يعلم �أن البي�ض يُعترب من امل�صادر « »Cيف اجل�سم �إىل تك�سّ ر ال�شعر و�ضعفه.
اجليدة للربوتينات ،لكن �إ�ضافة �إىل ذلك،
الدجاج
يتميّز بغناه ب��أرب�ع��ة م�ع��ادن �أ�سا�سية هي:
ال��زن��ك واحل��دي��د وال�سيلينيوم والكربيت.
ال��دج��اج م���ص��در مم �ت��از ل�ل�بروت�ي�ن��ات
وت�برز �أهمية احلديد يف م�ساعدة اخلاليا واحل��دي��د وال�ف�ي�ت��ام�ي�ن��ات «ب» ،ول�ل��زن��ك
على نقل الأوك�سجني �إىل ال�شعر ،حتى �أن الذي يلعب دوراً �أ�سا�سياً يف احلفاظ على
نق�ص احلديد يف اجل�سم يُعترب �سبباً رئي�سياً ��ص�ح��ة ال���ش�ع��ر ،وه ��ي ك� ّل�ه��ا م��ن امل�ك��ون��ات
لت�ساقط ال�شعر ،خ�صو�صاً لدى الن�ساء.
ال �غ ��ذائ �ي ��ة ال� �ت ��ي حت ��اف ��ظ ع �ل��ى ك �ث��اف��ة
ال�شعر وحيويته وق��وت��ه ،ون�ظ��راً �إىل دور
ال�سبانخ
الربوتينات الأ�سا�سي يف تكوين ال�شعر،
ي �ل �ع��ب احل� ��دي� ��د وال� �ب� �ي� �ت ��اك ��اروت�ي�ن ت� ��ؤ ّم ��ن الأط �ع �م��ة ال�غ�ن�ي��ة ب��ال�بروت�ي�ن��ات
وال �ف��والت والفيتامني « »Cامل��وج��ودة يف الدعائم الأ�سا�سية له.

 5نحن باال جنبي  /نعمره
 6ح��رف ج��زم  /ح���ش��رة قد
توجد بالرا�س
 7مت�شابهان  /ا�سم م�ؤنث /
للتمني معكو�سة
 8مت�شابهات  /مكاف�آت
 9املطر اخلفيف اللطيف /
بيت الدجاج معكو�سة
 10ن �� �ص��ف ك �ل �م��ة غ � ��ايل /
�شقيق االم  /طعم ال�صرب
عـــامـــودي
 1اول غزوة غزاها الر�سول
عليه ال�صالة وال�سالم
 2ك �ل �م��ة ل �ي��ايل م �ب �ع�ثرة /
طعام معكو�سة
 3احد االبوين  /مت�شابهات
 4اهتز ملوته عر�ش الرحمن
 5نوع من الغناء
 6مكت�شف ق��ان��ون اجلاذبية
االر�ضية معكو�سة
� 7شيء ي�سيل من الرطب /
بحر

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

 8ن�صف كلمة رامي  /مهرج
 9قلم من ق�صب  /مغلق معكو�سة
 10ع�صا ت�ستخدم يف لعبة ال�ب�ل�ي��اردو
معكو�سة
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أحداث األسبوع
منتخب لبنان

صمود منتخب لبنان أمام «التنين الكوري»
يؤكد ضرورة اإلبقاء على بوكير
�أكد منتخب لبنان بتعادله مع نظريه الكوري اجلنوبي
 1 - 1الثالثاء املا�ضي� ،ضمن ت�صفيات ك�أ�س العامل يف
ب�يروت ،أ�ن��ه مل يفقد بريقه بعد العقبات املتوالية التي
اعرت�ضت م�سريته يف الأ�شهر الأخ�يرة ،وخ�صو�صاً �أزمة
التالعب باملباريات ،وخروج �أكرث من العب من ت�شكيلته،
على ر�أ�سهم �صانع الألعاب املعتزل دولياً ر�ضا عنرت.
وكرّ�س املنتخب اللبناين نف�سه «عقدة» لنظريه الكوري،
وذلك بعد مباراة قدم فيها عر�ضاً طيباً� ،أظهر فيه العبوه
ان�ضباطاً تكتيكياً وب�سالة يف الدفاع عن مرماهم ،خ�صو�صاً
يف ال�شوط ال�ث��اين حيث ك��ان احل��ار���س عبا�س ح�سن جنماً
حقيقياً فعطل �أكرث من ت�سديدة كورية خطرة.
و�أرب� ��ك ت ��أل��ق املنتخب ال�ل�ب�ن��اين ح���س��اب��ات ك��وري��ا التي
اعترب مدربها �شوي كاجن بريوت «بوابة عبور» لفريقه �إىل
مونديال الربازيل.
وجن��ح منتخب لبنان لأ�سباب ع��دة �أو ًال أ�ن��ه متكن من
�إيجاد معامل ت�شكيلة جديدة ،على ح�ساب الالعبني الذين
ا�ستبعدوا ب�سبب ف�ضيحة املراهنات.
وك�شفت امل �ب��اراة ع��ن بع�ض النجوم ال��ذي��ن ميكنهم �أن
يكونوا ذخرية امل�ستقبل يف اال�ستحقاقات املقبلة ،وخ�صو�صاً
يف ك�أ�س �آ�سيا  2015يف �أ�سرتاليا.
وب��رز عبا�س عطوي (�أون�ي�ك��ا) ك�صانع �أل�ع��اب ق��ادر على
ملء الفراغ الذي خلفه اعتزال ر�ضا عنرت ،كما برز الظهري
الأمي � ��ن حم�م��د زي ��ن ط �ح��ان ال ��ذي ت ��أل��ق يف م �ك��ان الع��ب
النجمة ال�غ��ائ��ب ع�ل��ي ح �م��ام� ،أم ��ا حم�م��د ح�ي��در ف ��أك��د �أن��ه
�أحد �أملع املهاجمني على ال�ساحة اللبنانية ،بف�ضل مهاراته
واخرتاقاته الرائعة على اجلبهة الي�سرى.
وقد يقال �أي�ضاً �إن املنتخب تفوق على الغيابات الكبرية،
التي كانت لفرتة حتكمه ،ما يعني �أن التفوق الفني على
�صعيد املنتخب بلغ مرحلة متقدمة يجب االلتفات �إليها

خ�صو�صاً يف امل�ستقبل الذي يحتاج �إىل الكثري من اجلهد.
ويكفي �أي�ضاً �أن خطوط الفريق ،باتت تعج ب�أكرث من
الع��ب ،مبعنى �أن ه��ذه الغيابات مل ت�ترك �أث��اراً �سلبية ،بل
على العك�س ف��إن�ه��ا ك�شفت أ�ي���ض�اً ع��ن وج��وه ج��دي��دة مثل
طحان وح�سن �شعيتو وحممد �شم�ص ونور من�صور واملعتز
باهلل اجلنيدي.
وف ��ر� ��ض ب��وك�ي�ر ال �ت �غ �ي�ير ع �ل��ى خ ��ط ال��و� �س��ط،
وكان �أن دفع ب�شم�ص ،و�أونيكا ،وفاعور ،ثم �أ�شرك

االحتياط ،عبا�س عطوي ،النجمة ،ونور من�صور.
ويف ال��دف��اع اعتمد على �أ�صحاب اخل�برة ويف مقدمهم
يو�سف حممد والظهري الأي�سر وليد �إ�سماعيل الذي يعترب
«اكت�شاف ثيو بوكري».
وب��ات املنتخب اللبناين �أول ف��ري��ق ي�خ��رج ر�سمياً من
املناف�سة �أكان على املركزين الأول والثاين امل�ؤهلني مبا�شرة
�إىل النهائيات� ،أو املركز الثالث الذي ي�ؤهل �صاحبه خو�ض
امللحق الآ�سيوي.

هدف منتخب لبنان يف مرمى كوريا اجلنوبية

وان �ت��زع��ت ك��وري��ا اجل�ن��وب�ي��ة � �ص��دارة امل�ج�م��وع��ة راف�ع��ة
ر�صيدها �إىل  11نقطة ،ب�ف��ارق الأه ��داف أ�م��ام �أوزبك�ستان
املت�صدرة ال�سابقة والتي ارتاحت يف هذه اجلولة ،مقابل 10
نقاط لإيران ،و 7نقاط لقطر ،و 5للبنان.
وي�صعد الأول وال�ث��اين م��ن املجموعتني مبا�شرة �إىل
ك� أ����س ال�ع��امل ،بينما يخو�ض �صاحبا امل��رك��ز الثالث جولة
فا�صلة لتحديد هوية املنتخب ال��ذي �سيواجه اخلام�س يف
�أمريكا اجلنوبية على بطاقة ت�أهل للنهائيات العام املقبل يف
الربازيل.
واك�ت���س��ب منتخب ل�ب�ن��ان م��ن م �ب��اراة ك��وري��ا اجلنوبية
�شحنة معنويات قبل املرحلة الأخ�ي�رة من ت�صفيات ك�أ�س
العامل ،حيث �سيقابل �إيران ،وهي قد تكون املباراة الأخرية
�أي�ضاً من م�شوار امل��درب الأمل��اين ثيو بوكري مع املنتخب �أو
بداية مرحلة جديدة.
وك��ان بوكري �أعلن خالل مقابلة مع «قناة العربية» �أن
م���ش��واره م��ع منتخب لبنان م��ن امل�ف�تر���ض �أن ينتهي بعد
مباراة �إيران.
وف�ت��ح �إع�ل�ان ب��وك�ير غ�ير الر�سمي ال�ب��اب على مرحلة
ج��دي��دة بالن�سبة �إىل منتخب ل�ب�ن��ان ،ف��احت��اد ك��رة ال�ق��دم
لا أ�م��ام مهمة درا��س��ة م�ستقبل
�سيجد نف�سه عاج ًال �أو آ�ج� ً
منتخب لبنان.
ومنطقياً هناك ثالثة خيارات �أمام االحتاد بالن�سبة �إىل
منتخب لبنان� ،إما التجديد لبوكري� ،أو التعاقد مع مدرب
�أجنبي جديد� ،أو العودة �إىل املدرب الوطني.
ويجمع ع��دد كبري من املراقبني على �ضرورة احلفاظ
على بوكري الذي �أ�س�س ركائز عهد جديد للكرة اللبنانية،
بحيث مل يعد املنتخب الوطني «ج�سر عبور» للمنتخبات
العربية والآ�سيوية ،بل حتول رقماً �صعباً بني كبار القارة
ال�صفراء.
كذلك يبدو التعاقد مع مدرب �أجنبي جديد� ،أمراً
وارداً لكنه يتطلب إ�م�ك��ان��ات م��ادي��ة ،ول��دي��ه حماذير
تتعلق بهوية املدرب اجلديد ومدر�سته الكروية ومدى
معرفته بالكرة اللبنانية� ،إ�ضافة �إىل �سريته الذاتية
التي يجب �أن تكون على م�ستوى ما حققه منتخب
لبنان ،لكنّ مدرباً بهذا احلجم �سيكون راتبه عالياً.
واخل�ي��ار الثالث يتعلّق ب��امل��درب الوطني ال��ذي
�سبق منتخب لبنان �أن اختربه مع �أكرث من مدرب،
علماً �أن اخليارات �ضيقة وال يتجاوز عددها �أ�صابع
اليد الواحدة.
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حصـيلـة البطـوالت األوروبـيـة لـكــرة الـقــدم:

احل�صيلة الكاملة

بايرن ميونيخ األفضل بثالثية تاريخية

بايرن ميونيخ

جوفينتو�س

ح��ط مو�سم ك��رة ال�ق��دم الأوروب �ي��ة رحاله،
وبقيت الأرق ��ام وح��ده��ا تتحدث ع��ن �إجن��ازات
و�ألقاب الفرق امل�شاركة ،خ�صو�صاً يف البطوالت
اخلم�س ال�ك�برى (�إ��س�ب��ان�ي��ا و�أمل��ان�ي��ا و�إن�ك�ل�ترا
وفرن�سا و�إيطاليا).
و�إذا كان بر�شلونة فر�ض نف�سه يف املوا�سم
الأخ�يرة كا�ستثناء ال غبار على متيزه وف��رادة
�إجنازاته ،ف�إن بايرن ميونيخ الأملاين متكن من
�سحب الب�ساط من حتت قدميه ه��ذا املو�سم،
بعد �أن توج ،ال�سبت املا�ضي ،بط ًال مل�سابقة ك�أ�س
�أمل��ان�ي��ا ب�ف��وزه على ج��اره اجلنوبي �شتوتغارت
 ،2-3ودخ��ول��ه ال�ت��اري��خ م��ن ب��اب��ه ال��وا��س��ع من
خالل حتقيق ثالثية تاريخيه هذا املو�سم بعد
فوزه بالدوري املحلي ودوري �أبطال �أوروبا.
وك��ان الفريق البافاري ت��وج بط ًال لأملانيا
ل�ل�م��رة الـ 23يف ت��اري �خ��ه ،ب��رق��م ق�ي��ا��س��ي من
النقاط متقدماً بفارق  25نقطة عن مناف�سه
املبا�شر بورو�سيا دورمتوند ،كما �أحلق الهزمية
ب��الأخ�ير يف نهائي دوري �أب�ط��ال �أوروب��ا بفوزه
عليه .1-2
ودوّن بايرن ميونيخ ا�سمه يف �سجل عظماء
الأن��دي��ة ،وب��ات �سابع فريق يحرز الثالثية يف
مو�سم واح��د بعد �سلتيك الأ�سكوتلندي عام
 ،1967و�أجاك�س �أم�سرتدام الهولندي (،)1972
وايندهوفن الهولندي ( ،)1988ومان�ش�سرت
ي��ون��اي �ت��د الإن �ك �ل �ي��زي ( ،)1999وب��ر��ش�ل��ون��ة
الإ�سباين ( ،)2009والإنرت الإيطايل (.)2010

ويعود الف�ضل الأك�بر يف ه��ذا الإجن��از �إىل
امل��درب ي��وب هاينكي�س ،ال��ذي �سيرتك مكانه
للإ�سباين جوزيب غوارديوال ،لي�سدل ال�ستار
على م�سرية مظفرة مع بايرن ميونيخ.
وت��وج ب��اي��رن مو�سماً خ�ي��ال�ي�اً ،حمطماً يف
طريقه الكثري م��ن الأرق ��ام القيا�سية ،بينها
�أف�ضل انطالقة للمو�سم يف تاريخ الدوري ،كما
�صار �أول فريق يتوج بلقب بطل اخلريف بعد
 14مرحلة فقط على املو�سم ،و�أول فريق يتوج
باللقب قبل  6مراحل على نهاية املو�سم ،و�أول
فريق يحقق  29انت�صاراً يف املو�سم ،و�صاحب
�أكرب عدد نقاط يف مو�سم واحد (.)91
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 دورمت��ون��د بفارق
 25نقطة ،وحقق بايرن �أرقاماً قيا�سية �أخرى
هي �أقل عدد �أه��داف دخلت �شباكه ( 18هدفاً،
يف حني �أن الرقم ال�سابق كان  21با�سم بايرن
�أي�ضا 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+
ويف �إي�ط��ال�ي��ا� ،أك��د جوفنتو�س �أن��ه ا�ستعاد
م�ك��ان�ت��ه امل�ح�ل�ي��ة ب�ع��د �أن جن��ح يف ح���س��م لقب
ال ��دوري امل�ح�ل��ي ل�ل�م��رة ال�ث��ان�ي��ة ع�ل��ى ال�ت��وايل
والتا�سعة والع�شرين يف تاريخه.
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• الدوري الإ�سباين
بطل الدوري :بر�شلونة.
بطل الك�أ�س� :أتلتيكو مدريد
امل �ت � أ�ه��ل ل ��دوري أ�ب �ط��ال �أوروب� ��ا:
بر�شلونة وري��ال مدريد و�أتلتيكو
مدريد.
امل �ت � أ�ه ��ل �إىل ت �� �ص �ف �ي��ات �أب �ط ��ال
�أوروبا :ريال �سو�سييداد.
ال �ه��اب �ط��ون ل �ل��درج��ة ال �ث��ان �ي��ة:
دي �ب��ورت �ي �ف��و الك ��ورون� �ي ��ا وري� ��ال
�ساراغو�سا ومايوركا.
ال � � � �ه� � � ��داف :ل � �ي ��ون � �ي ��ل م �ي �� �س��ي
(بر�شلونة) 46 :هدفاً.
• الدوري الفرن�سي
ب �ط��ل ال� � � � ��دوري :ب ��اري� �� ��س � �س��ان
جريمان.
بطل الك�أ�س :بوردو.
امل �ت � أ�ه��ل ل ��دوري أ�ب �ط��ال �أوروب� ��ا:
�سان جرمان ومر�سيليا.
امل �ت ��أه ��ل �إىل ت �� �ص �ف �ي��ات �أب �ط ��ال
�أوروبا :ليون.
ال �ه��اب �ط��ون ل �ل��درج��ة ال �ث��ان �ي��ة:
نان�سي وتروا وبري�ست.
الهداف :زالت��ان �إبراهيموفيت�ش
(�سان جرمان) 30 :هدفاً.

مان�ش�سرت يونايتد

بر�شلونة

وو� �ض��ع «ال�ب�ي��ان�ك��ون�يري» خلفه الكابو�س
ال��ذي اختربه يف منت�صف العقد املا�ضي حني
ج ��رد م��ن ل�ق��ب ع��ام��ي  2005و 2006ب�سبب
تورطه يف ف�ضيحة التالعب بالنتائج و�إنزاله
�إىل ال��درج��ة الثانية ع��ام  ،2006م��ا �أث��ر على
م�ستواه بعد عودته يف املو�سم التايل بني الكبار
ب�سبب رحيل عدد كبري من جنومه.
ويف إ�ن �ك �ل�ت�را ،أ�ح� ��رز م��ان���ش���س�تر ي��ون��اي�ت��د
ال�ل�ق��ب الـ 20يف ت��اري�خ��ه ق�ب��ل  4م��راح��ل من
ن�ه��اي��ة ال�ب�ط��ول��ة ،وال�ث��ال��ث ع�شر م�ن��ذ �أن ب��د�أ
اال�سكوتلندي �أليك�س فريغي�سون الإ� �ش��راف
عليه يف  6ت�شرين ال�ث��اين  1986ويف ال��دوري
امل�م�ت��از ب�ع��د اع�ت�م��اد ه��ذه الت�سمية يف مو�سم
 1993 - 1992وقد توج باللقب الأول حينها
ب�إ�شراف فريغي�سون ،الذي ودع النادي يف ختام
هذا املو�سم ،تاركاً مكانه ملوطنه ديفيد موي�س
مدرب �إيفرتون ال�سابق.
ويف إ���س�ب��ان�ي��ا� ،ضمن بر�شلونة ل�ق��ب بطل
ال ��دوري الإ��س�ب��اين للمرة الثانية والع�شرين
يف تاريخه ،وع��ادل الفريق الكاتالوين الرقم
القيا�سي يف عدد النقاط ( )100والذي �سجله
ريال مدريد املو�سم املا�ضي.
وحفظ بر�شلونة بلقب الدوري ماء وجهه،
بعد �أن خرج ب�شكل مذل من دوري �أبطال �أوروبا
على يد بايرن ميونيخ الأملاين ( 4 – 0و3 – 0
ذهاباً و�إياباً) وودع م�سابقة الك�أ�س املحلية التي
�أحرز لقبها �أتلتيكو مدريد.

ويف فرن�سا ،ت��وج باري�س �سان جرمان
باللقب للمرة الأوىل منذ  1994والثالثة
يف تاريخه (فاز به عام .)1986
وي��دي��ن ف��ري��ق العا�صمة ب ��إجن��ازه �إىل
ال���س��وي��دي زالت ��ان �إب��راه�ي�م��وف�ي����ش ال��ذي
�ساهم ب�شكل �أ�سا�سي ويف مو�سمه الأول يف
«بارك دي برين�س» ب�إحراز لقب «ليغ .»1
ورف � � ��ع إ�ب ��راه� �ي� �م ��وف� �ي� �ت� �� ��ش ر� �ص �ي��ده
ال�شخ�صي �إىل � 8ألقاب على �صعيد الدوري
مع � 5أندية خمتلفة هي �أجاك�س �أم�سرتدام
الهولندي ( 2002و )2004والإنرت (2007
و 2008و )2009وم� �ي�ل�ان الإي �ط��ال �ي��ان
( )2011وب��ر��ش�ل��ون��ة الإ� �س �ب��اين (،)2010
إ��� �ض ��اف ��ة �إىل ت �ت��وي �ج��ه م ��ع ج��وف �ن �ت��و���س
الإي� �ط ��ايل ع��ام��ي  2005و 2006ق�ب��ل �أن
ي �ج��رد الأخ �ي��ر م�ن�ه�م��ا ب���س�ب��ب ف�ضيحة
التالعب بالنتائج ،كما فاز �إبراهيموفيت�ش
بجائزة ه��داف ال��دوري الفرن�سي بر�صيد
 30هدفاً.
و أ�ح� � � � ��رز امل � � � ��درب الإي � � �ط� � ��ايل ك ��ارل ��و
ان�شيلوتي لقبه الثالث على �صعيد الدوري
يف مو�سمه الثاين مع �سان جرمان ،وذلك
بعد �أن �سبق له وتوج يف �إيطاليا مع ميالن
ع��ام  2004ويف �إن�ك�ل�ترا م��ع ت�شل�سي ع��ام
.2010

جالل قبطان

• الدوري الأملاين
بطل الدوري :بايرن ميونيخ.
بطل الك�أ�س :بايرن ميونيخ.
امل �ت � أ�ه��ل ل ��دوري أ�ب �ط��ال �أوروب� ��ا:
بايرن ودورمتوند وليفركوزن.
امل �ت ��أه ��ل �إىل ت �� �ص �ف �ي��ات �أب �ط ��ال
�أوروبا� :شالكه.
ال �ه��اب �ط��ون ل �ل��درج��ة ال �ث��ان �ي��ة:
ف��ورت��ون��ا دو� �س �ل ��دورف وغ��روث��ر
فورث.
ال� � �ه � ��داف� � :س �ت �ي �ف��ان ك�ي���س�ل�ي�ن��غ
(ليفركوزن) 25 :هدفاً.
• الدوري الإيطايل
بطل الدوري :جوفنتو�س.
بطل الك�أ�س :الزيو.
امل �ت � أ�ه��ل ل ��دوري أ�ب �ط��ال �أوروب� ��ا:
نابويل.
امل �ت � أ�ه ��ل �إىل ت �� �ص �ف �ي��ات �أب �ط ��ال
�أوروبا :ميالن.
ال �ه��اب �ط��ون ل �ل��درج��ة ال �ث��ان �ي��ة:
بالريمو و�سيينا وبي�سكارا.
ال� � �ه � ��داف� :إدي� �ن� ��� �س ��ون ك ��اف ��اين
(نابويل) 29 :هدفاً.
• الدوري الإنكليزي
ب � �ط ��ل ال� � � � � � ��دوري :م��ان �� �ش �� �س�ت�ر
يونايتد.
بطل الك�أ�س :ويغان.
امل �ت � أ�ه��ل ل ��دوري أ�ب �ط��ال �أوروب� ��ا:
مان�ش�سرت �سيتي وت�شل�سي.
امل �ت ��أه ��ل �إىل ت �� �ص �ف �ي��ات �أب �ط ��ال
�أوروبا :الأر�سنال.
الهابطون للدرجة الثانية :ويغان
وريدينغ وكوينز بارك رينجرز.
ال� � �ه � ��داف :روب� � ��ن ف � ��ان ب�ير� �س��ي
(مان�ش�سرت يونايتد) 26 :هدفاً.
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كاريكاتير

رجل في الـ 66من العمر يكتشف أنه امرأة
بعد �أن �شعر ب��ت��ورّم يف بطنه ،ق�صد
رجل ( 66عاماً) الطبيب ،ليتبني الحقاً
�أن ال����ورم ه��و كي�س ع��ل��ى امل��ب��ي�����ض ،و�أن
ال���رج���ل ه���و يف ال���واق���ع ام������ر�أة ،وات�����ض��ح
�أن ه��ذه احل��ال��ة ه��ي نتيجة م��زي��ج ن��ادر
ج��داً من ا�ضطراب بني جيني نَّْي ،الأول
ه��و متالزمة «ت�يرن�ير» التي ت����ؤدي �إىل
ف��ق��دان الن�ساء بع�ض امل��ي��زات الأنثوية،
م��ن �ضمنها ال���ق���درة ع��ل��ى احل��م��ل على
الرغم �أنهن يبدين ك�إناث.
ويف ه�������ذا امل������ر�������ض حت����م����ل امل���������ر�أة
كرومو�سوم «�أك�س» واحد بدل اثنني.

لكن ه��ذا املري�ض ي��ع��اين �أي�����ض��اً من
ف����رط ت��ن�����س��ج ال���غ���دة ال��ك��ظ��ري��ة م���ا ع��زز
الهرمونات الذكورية وجعله يبدو على
�أن���ه رج���ل ،و ُت��ع��ت�بر احل��ال��ة ن����ادرة ج���داً،
حيث مل يبلَّغ �إال عن  6ح��االت م�شابهة
يف الأدب���ي���ات الطبية ،اكت�شفت كلها يف
عمر �أبكر.
وقال الربوفي�سور �إيلي�س هون كام-
لون من اجلامعة ال�صينية� ،إن «املري�ض
هو يف الواقع ام��ر�أة عاجزة عن احلمل،
ل��ك��ن��ه��ا ت���ع���اين م���ن ف����رط ت��ن�����س��ج ال��غ��دة
الكظرية ،ما �أعطاها مظهر رجل».

قاضت زوجها لمناداته على حبيباته أثناء نومه
قامت رب��ة منزل يف زامبيا مبقا�ضاة
زوج���ه���ا الع���ت���ي���اده ع��ل��ى م����ن����اداة أ����س��م��اء
ح��ب��ي��ب��ات��ه �أث���ن���اء ن���وم���ه ،ح��ي��ث مل تفلح
حماوالتها يف وقفه عن تلك العادة التي
هدمت بيت الزوجية.
وا�شتكت ربة املنزل ،وتدعي مينيفار
م�����وال�����وال ،ال����ت����ي رف�����ع زوج����ه����ا ق�����ض��ي��ة
للتطليق منها �أم����ام املحكمة اجلزئية
يف ب��ل��دة كابو�شي ،م��ن �أن زوج��ه��ا ينادي
ع��ل��ى �أ����س���م���اء ���ص��دي��ق��ات��ه خ��ل�ال ن��وم��ه،
وا���س��ت�����ش��ه��دت ع��ل��ى ذل����ك ب������أن م���ن بني
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

الأ���س��م��اء التي ي��ن��ادي عليها أ�ث��ن��اء النوم
«بانا كارول» ،و«بانا موليوا» ،و«�شارون»،
وق��ال��ت �إن زوج��ه��ا هجر منزل الزوجية
وتركها ه��ي و�أطفالها الأرب��ع��ة م��ن دون
�أي م��ورد� ،أو دفع حتى الإيجار امل�ستحق
لل�شقة منذ �أربعة �أ�شهر.
يف امل���ق���اب���ل ،داف�����ع ال�����زوج ع���ن نف�سه
ب���أن زوجته تختلق هذه الأك��اذي��ب ،و�أنها
ف���ق���دت اح�ت�رام���ه���ا ل����دي����ه ،وي����رغ����ب يف
تطليقها و�إنهاء هذه الزيجة.
وب���ال���رغ���م م���ن م��ن��ا���ش��دة ال���زوج���ة يف

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

اجل��ل�����س��ات ال��ف��رع��ي��ة للق�ضية ،بال�صلح
بينهما ،فقد �أ�صر كوبا على موقفه قائال
�إنه «يرغب يف �إنهاء هذا الزواج».
ويف �إ����ص���داره ل��ل��ح��ك��م ،ق���ال القا�ضي
�إن ه��ذا ال���زواج ال ميكن �أن ي�ستمر ،لأن
الزوج ترك منزل الزوجية ،وبهذا �صدر
ق����رار ال��ت��ط��ل��ي��ق ب�ي�ن ال���زوج�ي�ن ،و�إل�����زام
ال��زوج بدفع تعوي�ض قدره ثمانية �آالف
«ك��وا���ش��ا» ،وه���ي ال��ع��م��ل��ة امل��ح��ل��ي��ة� ،أي ما
ي��وازي ح��وايل خم�سة �آالف دوالر تُدفع
على �أق�ساط لزوجته.
ت ـ ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ـ ــع الأوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
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بريوت امل�صيطبة � -شارع عثمان بن عفان  -بناية العرت  -ط - 1هاتف - 01/360807 :فاك�س - 01/368256 :بريد �إلكرتوين:

هاتف01/666314 :
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