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االفتتاحية

ربـيــعــــي ..وخريفهم
ربيع ��ي يدع ��و �إىل وح ��دة امل�سمل�ي�ن والتقائه ��م عل ��ى القوا�س ��م
امل�شرتك ��ة الكثرية التي جتمعهم ،وبذل اجلهد من �أجل ا�سرتجاع
فل�سطني..
وخريفهم �أنتج الفتنة الطائفية القاتلة ،وحرب املائة �سنة بني ال�سنة
وال�شيعة؛ كما خطط له برنارد لوي�س.
ربيع ��ي يدع ��و �إىل دول قوية على قاعدة الع ��دل وامل�ساواة والر�ؤية
الوا�ضحة والبديل اال�سرتاتيجي..
وخريفه ��م يدع ��و �إىل تدمري ال ��دول ،و�إث ��ارة النعرات ،والتق�س ��يم،
وغياب الأطروحة ،وانت�شار الفو�ضى..
ربيع ��ي يدع ��و �إىل اال�ستقاللي ��ة املطلق ��ة ع ��ن �أم�ي�ركا والإرادات
الغربية والكيان العربي..
وخريفه ��م ح� �وّل ال�صهيوين �صديق� �اً ،والنات ��و �شري ��كاً ،والإرادات
الغربية بدائل ا�سرتاتيجية..
ربيع ��ي ينظّ ��ر ل ��ه ر�سول الإ�سالم علي ��ه ال�صالة وال�س�ل�ام ،الداعي
�إىل حرم ��ة الدم ��اء ،واملخل�ص ��ون والغي ��ارى عل ��ى م�ص�ي�ر الع ��امل
العربي والإ�سالمي..
وخريفهم ينظّ ر له املو�سادي برنار هرني ليفي ،و�إيلي كوهني الثاين
عزمي ب�شارة ،وفقيه الناتو..
ربيع ��ي وا�ض ��ح يف الفكر والأطروح ��ة والبدائ ��ل ،و�أ�س�س التحوالت
االجتماعية..
وخريفهم ممت ّد �إىل غرفة �سوداء يديرها املو�ساد «الإ�سرائيلي»..
ربيعي يدعو �إىل حرمة الدماء بني امل�سلمني..
وخريفهم يدعو �إىل التكفري والقتل و�أكل الأكباد..
ربيعي يعيد االعتبار للعقل والكفاءة والعباقرة..
وخريفه ��م مي ّك ��ن للجه�ل�اء الذي ��ن حت ّول ��وا �إىل «فقه ��اء» ،وحولوا
الإ�سالم �إىل �أداة ذبح..
ربيع ��ي يخ�ش ��اه الغ ��رب لأن ��ه يخ ��رج الع ��امل العرب ��ي م ��ن دائ ��رة
اال�ستهالك �إىل دائرة الإنتاج..
وخريفهم يدعو �إىل تدمري امل�ساجد واملدار�س والآثار والثكنات ،وكل
البنى التحتية ،حتى نظل م�ستهلكني �إىل �أبد الآبدين..
هذا ربيعي وذاك خريفهم..
ال يوج ��د يف الع ��امل العربي والإ�سالم ��ي م�شروع طائف ��ي �أو �إثني
�أو مذهب ��ي كالذي يعمل على تكري�سه العق ��ل الأمريكي � -صهيوين،
هناك م�شروعان فقط ال غري:
م�ش ��روع �أمريكي �صهي ��وين ي�ضم كل احللف ��اء والأتباع من عرب
وغريهم ..وم�شروع مقاوم يت�ص ��دى ملا تريد الأمركة فر�ضه على
العامل العربي والإ�سالمي..
عل ��ى امت ��داد الأزم ��ة ال�سوري ��ة جل� ��أ التكفريي ��ون والإرهابي ��ون
و«القاعدي ��ون» يف �سوري ��ة �إىل اق�ت�راف جرائ ��م ين ��دى لها اجلبني
دم� � ًا ال ع َرق� �اً ،وكلها خمالف ��ة قلب ًا وقالب� � ًا للإ�سالم ،وظ ��ل العلماء
و�أ�شباه العلماء �صامتني مزكّني �أفعال املجرمني ما دام ذلك يرتبط
ب�إ�ضع ��اف الدول ��ة ال�سوري ��ة ،وذهب كث�ي�رون �إىل اعتبار م ��ا يفعله
الإرهابي ��ون جه ��اد ًا وث ��ورة ،وعندما حترّك «ح ��زب اهلل» لو�ضع حد
لهذه املهزلة ،قامت قيامة علماء الناتو وفقهاء الطائفية واملذهبية..
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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

الجيش اللبناني يواجه تداعيات «النأي بالنفس»
ي�شيد كثريون ب�سيا�سة «الن�أي بالنف�س» التي
اع�ت�م��دت�ه��ا احل�ك��وم��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة امل�ستقيلة جت��اه
ال�ع��دوان ال�ك��وين ال��ذي ي�ستهدف ال��دول��ة اجل��ارة
ا ألق��رب وال�شقيقة الأوىل �سورية ،وت�أتي الإ�شادة
خ�صو�صاً من تلك ال��دول البعيدة التي ال يهمّها
من هذه ال�سيا�سة ما ح�صل ويح�صل للبنان ،لكنها
تنظر �إىل م�صاحلها ،وما ميكن �أن ي�صيبها �إزاء �أي
تطور يف لبنان.
ل�ك��ن �أ� �ص �ح��اب ه��ذه ال�ن�ظ��ري��ة وم ��ؤ ّي��دي �ه��ا مل
ي�ضعوا يف ح�سابهم الثمن ال�ب��اه��ظ ال��ذي دفعه
اجلي�ش اللبناين نتيجة هذه ال�سيا�سة ،خ�صو�صاً
�أن ج��وه��ر ه��ذا «ال �ن ��أي» يقت�ضي �أن ي�ن��أى بع�ض
ال�سا�سة اللبانيني عن دفع �أثمان مواقفهم التي
يُفرت�ض بهم �إظهارها جتاه احلرب على �سورية،
ف�لا ه��م ي��ري��دون «ك�سر اجل ��رة» م��ع ��س��وري��ة ،وال
معادات �أعدائها ،وهي �سيا�سة جتارية من الدرجة
الأوىل ال ي�ستطيع اجلي�ش وال كل من يريد حتمّل
م�س�ؤولية جدية �أن ي�سري بها ،ما عرّ�ض اجلي�ش
مل��واق��ف حم��رج��ة ا��س� ُت�ه��دف��ت فيها هيبته ودوره،
وحتى �أرواح جنوده و�ضباطه.
ع�ن��دم��ا �أُط �ل��ق ��ش�ع��ار «ال �ن ��أي ب��ال�ن�ف����س» جت��اه
ا ألح ��داث ال���س��وري��ة ،ك��ان ال�ظ��ن أ�ن��ه يعني حتييد
لبنان فعلياً عن �أن يكون مقراً �أو ممراً للأ�ضرار
ب���س��وري��ة ،وه��و �أم��ر تقت�ضيه ن�صو�ص الد�ستور
اللبنانية يف مرحلتيه اال�ستقاللية ع��ام ،1943
والثانية بعد م�ؤمتر الطائف عام .1990
ل�ك��ن «ال �ن ��أي» يف واق ��ع تطبيقه ك��ان اع�ت�م��اد
«التطني�ش» �سيا�س ًة جت��اه ا�ستعمال لبنان مم��راً
ومنطلقاً لكل م��ا د ِّب��ر وي��د َّب��ر �ضد ��س��وري��ة ،مثل
اعتماد لبنان م�صدراً لل�سالح والأموال وامل�سلحني
القا�صدين القتال يف �سورية و�ضد �شعبها ودولتها،
�إ�ضافة �إىل �أخذه منرباً عايل ال�صوت يف التحري�ض
�ضد �سورية ويف احل��ث على الفتنة فيها ،م��ع ما
يجره ذلك من بث للفتنة بني اللبنانيني �أنف�سهم.
ك�م��ا حت �وّل ل�ب�ن��ان م��ع ال��وق��ت �إىل م�ست�شفى
لكل امل�سلحني الذين ي�صابون خالل قتالهم �ضد
اجلي�ش العربي ال���س��وري ،و�إىل منتجع ل�ه��ؤالء،
ومل��ن يطلب ال��راح��ة منهم ب�ين معركة و�أخ ��رى،
وعمد ه�ؤالء �إىل �إر�سال عائالتهم �إىل لبنان ،حتى
ميار�سوا كل أ�ن��واع القتل من دون االلتهاء ب�أمور
عوائلهم ،فكان �أن تعدّى ع��دد ا إلخ��وة ال�سوريني
القاطنني يف لبنان املليون ن�سمة.
راف�ق��ت ه��ذا ال��واق��ع حم��اول��ة حثيثة م��ن قبل
ق��وى � 14آذار امل�ستفيدة من �سيا�سة «التطني�ش»
وامل � ؤ�ي��دة للمحور الأم�يرك��ي  -اخلليجي ،جلعل
االنحياز �ضد الدولة ال�سورية أ�م��راً طبيعياً� ،أما
الدفاع عن �سورية ووح��دة �أر�ضها و�شعبها وبقاء
م�ؤ�س�ساتها ،فكان بر�أيهم �شواذاً ،وهذا الأمر بحد
ذات ��ه �أح ��د �أك�ب�ر ال�ع�ق�ب��ات ال�ت��ي واج �ه��ت اجلي�ش

�آليات ع�سكرية للجي�ش اللبناين عند م�شارف منطقة عر�سال

وت�ك��رر الأم��ر م ��ؤخ��راً عندما ج��رى االع�ت��داء
اللبناين يف مهماته ،و�ستواجهه م�ستقب ًال �إذا مل
حت���س��م احل�ك��وم��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة م��وق�ف�ه��ا ق�ب��ل وق��وع على حاجز للجي�ش اللبناين يف عر�سال ،وجرى
اغتيال ث�لاث��ة م��ن عنا�صره ،م��ن قبل م�سلحني
املحظور.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن هذه القوى املحلية التي من «جبهة الن�صرة» ،وهي الفرع ال�سوري لتنظيم
حولت �شعارها ال�سابق «لبنان �أوالً» �إىل �شعار حايل «ال �ق ��اع ��دة» ،ومل ي���ص��در ع��ن ال �ق��وى ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
هو «املعار�ضة ال�سورية امل�سلحة �أوالً» ،هي نف�سها احلليفة للمعار�ضة ال�سورية �أي رد فعل م�ستنكر
�سبق �أن تعرّ�ضت لكرامة اجلي�ش اللبناين وهيبته ل �ه��ذه اجل��رمي��ة ،يف ح�ي�ن أ�ن �ه��ا ق��اب�ل��ت بال�صمت
عندما حاولت مراراً دفع اجلي�ش اللبناين �إىل �أحد حماولة �أخرى لالعتداء على اجلي�ش يف عر�سال
خيارين ال ثالث لهما� :إما �أن يكون تابعاً لها ينفذ بعدها ب�أيام� ،أعلن اجلي�ش �إثرها �أنه قتل اثنني من
�سيا�ساتها� ،أو حتر�ض �ضده طائفياً ومذهبياً ،ومن املهاجمني.
وج ��اءت قمة م��واق��ف «ت�ي��ار امل�ستقبل» وق��وى
يراجع ت�صريحات نواب «تيار امل�ستقبل» وحلفائه
يف �أكرث من منا�سبة يت�أكد من هذا التوجه املدمر � 14آذار خالل �أح��داث مدينة طرابل�س الأخ�يرة،
والتي ت�ضمنت تهديدات �ضد اجلي�ش وحتري�ضاً
للجي�ش الوطني.
على ه��ذا الأ�سا�س �أ�ص ّر «تيار امل�ستقبل» على مبواجهته ،فنواب «امل�ستقبل» يريدون نزع �سالح
اعتقال ومعاقبة �ضباط ال�ق��وة الع�سكرية التي حي «بعل حم�سن» الطرابل�سي مقابل وقف �إطالق
اعرت�ضت طريق «ال�شيخ» امل�ستقبلي الذي كان مي ّر النار عليه ،ويرف�ضون نزع �أ�سلحة أ�م��راء الأحياء
يف موكب م�سلح يف عكار� ،أكد كثريون �أنه كان يتجه والزواريب� ،إال من �ضمن نزع �شامل يف كل لبنان،
الرتكاب مذبحة باحتفال للحزب ال�سوري القومي م�ساوين يف ذلك �أ�سلحة الفتنة والزواريب ب�سالح
يف حلبا ،ت�شبه املذبحة التي ارتكبت غيلة وغ��دراً امل �ق��اوم��ة ال� ��ذي ي �ق��ف وح� �ي ��داً يف وج ��ه امل�ط��ام��ع
واالعتداءات «الإ�سرائيلية».
بالقوميني �إثر �أحداث ال�سابع من �أيار .2008
م ��ن ه �ن��ا � �س �ت �ب��د�أ م���ش�ك�ل��ة ج ��دي ��دة يف وج��ه
واملوقف «امل�ستقبلي» ذات��ه تكرر عندما جرى
قتل �ضابط ورتيب من اجلي�ش اللبناين يف بلدة اجلي�ش اللبناين ،فعقيدته ما ت��زال تعترب العدو
عر�سال ،وجُ ��رح ع�شرة �آخرين ،خالل مالحقتهم «الإ��س��رائ�ي�ل��ي» ع ��دواً ،وتعترب «تنظيم ال�ق��اع��دة»
�أحد م�س�ؤويل «تنظيم القاعدة» من �أبناء البلدة� ،إره� ��اب � �ي � �اً ،يف ح�ي�ن �أن داع� �م ��ي م ��ا � �س �م��ي زوراً
ف���ص�وّر �إع�ل�ام «�آل احل��ري��ري» اجل�ي����ش يف موقع «الثورة ال�سورية» �أ�سقطوا من اعتبارهم العداء
املعتدي ،وعنا�صر «القاعدة» يف موقف ال�ضحية .ل�ـ»�إ��س��رائ�ي��ل» ،وحت��ال�ف��وا م��ع «ال�ق��اع��دة» ،رغ��م كل
والأمر نف�سه تكرر عندما جرى االعتداء على م��ا يرتكبه �إره��اب�ي��وه��ا م��ن ج��رائ��م وفظائع بحق
ح��اج��ز ل�ق��وى الأم��ن ال��داخ�ل��ي يف خ��راج عر�سال؛ ال�سوريني ،فهل �آن الأوان لإ�سقاط �سيا�سة «الن�أي»
عندما حاولت العنا�صر الأمنية اعرتا�ض �سيارة ملواجهة الأخطار التي تريد �إ�شغال لبنان و�سورية
حتمل م�سلحني م��ن املعار�ضة ال���س��وري��ة ،فكانت وكل العرب عن عدوهم الأول «�إ�سرائيل»؟
النتيجة �إر� �س��ال جميع عنا�صر احل��اج��ز ال�سبعة
ع�شر �إىل امل�ست�شفيات.
عدنان ال�ساحلي

همسات
السفارة
تحرق الوثائق

قامت �إح��دى ال�سفارات اخلليجية
يف ب �ي�روت م �ن��ذ ع ��دة �أي � ��ام بجمع
وثائق وم�ستندات ور�سائل وحرقها
يف بهو ال�سفارة ،يف ظل غياب طاقم
ال���س�ف��ارة وامل��وظ �ف�ين اللبنانيني.
و ُع�ل��م �أن تلك ال��وث��ائ��ق ع�ب��ارة عن
�وج �ه��ة م��ن م���س��ؤول�ي�ين
ر� �س��ائ��ل م� َّ
لبنانيني ،وتكليفات مهمات �أمنية،
وطلبات م�ساعدات مالية ،وغريها
من الأوراق الهامة لل�سفارة وللبلد
املق�صود.

إحراق المساعدات

وقع �إ�شكال كبري تط ّور �إىل ا�شتباك بالأيدي بني �أحد الف�صائل الفل�سطينية وبع�ض النازحني
الفل�سطينيني القادمني من خميم الريموك يف ريف دم�شق �إىل منطقة البقاع الأو�سط ،على
خلفية توزيع امل�ساعدات التي قدمتها ال�سفارة الإيرانية يف منطقتي �سعدنايل وتعلبايا ،وقد
�أقدم بع�ض النازحني على �إحراق بع�ض امل�ساعدات على خلفية ا�شرتاك «حزب اهلل» يف معارك
الق�صري.

فضيحة جديدة

ظهرت ف�ضيحة جديدة لأتباع عقيد متقاعد يف اجلي�ش اللبناين؛ فبعد قيام الأخ�ير بجردة
لل�سالح املوجود يف �أحد املخازن الكربى يف بريوت ،م�س�ؤولها ُيدعى «�أبو خالد» ،تبينّ �أنه بيعت
نحو ثالثمئة بندقية «كال�شنكوف» مع ذخريتها �سراً من دون علم ال�ضابط املتقاعد املعروف
«وهابياً» ،والذي فتح حتقيقاً ملعرفة ملن بيعت هذه الأ�سلحة ،التي تق َّدر باملاليني ،علماً
بتط ّرفه ّ
�أن ال�ضابط هو من �أكرب داعمي «اجلي�ش ال�سوري احلر» يف ال�شمال اللبناين.
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أسئلة برسم «حزب الله» واألمن اللبناني
يوماً بعد يوم تزداد الهواج�س اللبنانية من الت�أثريات
املركّبة للقتال يف �سورية على الن�سيج االجتماعي اللبناين،
وعلى ا ألم��ن واال�ستقرار ،حيث يعي�ش اللبنانيون القلق
من ملفات عدّة يخ�شون انفجارها يف �أي حلظة ،والتي ال
يبدو �أن �أياً من امل�س�ؤولني �أو �أي حزب مبفرده قادر على
تقدمي �إجابات عنها ،ولعل �أبرزها:
�أوالً :م�ل��ف ال�لاج�ئ�ين ال �� �س��وري�ين :ت�ت�ح��دث الأمم
املتحدة ع��ن وج��ود ن�صف مليون الج��ئ ��س��وري يف لبنان
م���س��جّ ��ل ل��دي�ه��ا يف ال���س�ج�لات ال��ر��س�م�ي��ة ،ب�ي�ن�م��ا ت�شري
ا إلح �� �ص ��اءات �إىل �أن ال �ع��دد ال�ف�ع�ل��ي ي �ت �ج��اوز امل�ل�ي��ون،
وتكمن امل�شكلة �أن معظم ه ��ؤالء الالجئني م��وج��ودون
يف �أفقر املناطق اللبنانية ،ما ي�شكّل �ضغطاً �إ�ضافياً على

لماذا لم يقم الصليب األحمر
الدولي بنقل المسلحين
إلى الدول التي تموّلهم
وتستخدمهم وتستفيد
منهم؟ ولماذا لم يتم إرسال
التكفيريين إلى دولهم
األصلية؟

االقت�صادات املحلّية ،وعلى الأمن فيها ،وي�ؤدي �إىل حدوث
توتّرات مع املجتمعات امل�ضيفة ،ب�سبب املناف�سة يف �سوق
العمل مع اللبنانيني.
و�إن ك��ان امل��و��ض��وع االقت�صادي ي� أ�ت��ي يف درج��ة ثانية
م��ن ا أله�م�ي��ة ،ف ��إن الهاج�س ا ألم �ن��ي ه��و م��ا ي�شغل بال
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ،فب�سبب ان�ت���ش��ار ال���س�لاح وال�ع���س�ك��رة التي
انطبعت بها «الثورة» يف �سورية ،خ�صو�صاً ب�سبب انت�شار
م��وج��ة التكفري ب�ين ال���س��وري�ين ،وت � أ�م�ين بع�ضهم بيئة
حا�ضنة للفكر التكفريي القادم من اخلارج والذي كان،
لفرتة قريبة ،يُعترب غريباً عن املجتمع ال�سوري ،ف�إن
القلق اللبناين ي�أتي من هذه املوجات التكفريية و�إمكانية
ا�ستغالل التكفرييني للحاجات االجتماعية واالقت�صادية
للنازحني ،والتغلغل يف املجتمعات اللبنانية والتب�شري
فيها ب�سهولة �أكرب ،ما ي�شكّل قنابل موقوتة قد تنفجر يف
�أي وقت من الأوقات.
ثانيًا :ق�ضية اجلرحى من التكفرييني واملقاتلني:
وه ��ي ال�ق���ض�ي��ة امل���س�ت�ج��دة ال �ت��ي ب� ��د�أت ت�ق��� ّ�ض م�ضاجع
اللبنانيني بعد معركة الق�صري.
فعلى الرغم من حماولة بع�ض ا ألح��زاب اللبنانية
�إثارة التجيي�ش الطائفي واملذهبي بعد م�شاركة عنا�صر
م��ن «ح��زب اهلل» يف القتال �إىل ج��ان��ب اجلي�ش ال�سوري
يف الق�صري� ،إال �أن ا�ستطالعات ال��ر�أي امل�ت�ع��ددة ،والتي
قامت بها مراكز دولية م�ستقلة ،وحتى تلك التي قامت
بها مراكز تنتمي �إىل خط «امل�ستقبل» وحلفائه ،ت�شري
�إىل �أن اللبنانيني بغالبيتهم ال�ساحقة يتفهمون اخلطر
التكفريي ال��ذي يتهددهم من وراء احل��دود ،وقد ي�شري
�إىل ذلك اال�ستطالع الذي موّلته �أحد ال�سفارات الأجنبية
يف لبنان ،والذي كان يهدف �إىل ا�ستطالع �آراء اللبنانيني
من خمتلف الفئات العمرية وخمتلف الطوائف ،حول
�� �س� ��ؤال حم � ��وري :م��ا ال� ��ذي ي�خ�ي�ف��ك �أك �ث��ر :احل��رك��ات
التكفريية �أم �سالح «حزب اهلل»؟

وق ��د أ�ع �ل��ن أ�ك�ث�ر م��ن  96يف امل �ئ��ة م��ن امل�ستطلَعني
اللبنانيني �أنهم يخ�شون خطر احلركات التكفريية على
�أنف�سهم وعلى لبنان.
ويف ا�ستطالع �آخر �أجراه مركز «بيو» للإح�صاء ،قال
 95يف املئة من اللبنانيني �إنهم ي�شعرون بالقلق من �أن
ينت�شر العنف يف ب�لاده��م ،وع�ّب�رّ  68يف امل�ئ��ة منهم عن
قلقهم ال�شديد ،وق��ال  27يف املئة �إنهم ي�شعرون بالقلق
�إىل ح��د م ��ا ،وق ��د ع��ار���ض  80يف امل �ئ��ة م��ن اللبنانيني
ت�سليح ال��دول الغربية لـ«الثوار» ،حتى يف �أو�ساط ال�سنّة
اللبنانيني� ،إذ �أ� �ش��ار  66يف امل�ئ��ة م��ن ال�سنّة اللبنانيني
�إىل معار�ضتهم �إر��س��ال ال�غ��رب م�ساعدات ع�سكرية �إىل
الثوار ،بينما عبرّ  98يف املئة من ال�شيعة اللبنانيني عن
معار�ضتهم ت�سليح املعار�ضة.
ان�ط�لاق�اً م��ن ه�ن��ا ،ق��د يتفهم معظم اللبنانيني -
وقد ي�ؤيدون �ضمناً  -قتال «ح��زب اهلل» �ضد املجموعات
التكفريية يف الق�صري ،لكن م��ا ه��و غ�ير مفهوم وغري
منطقي ق�ب��ول ال�سلطات اللبنانية و«ح ��زب اهلل» بنقل
اجلرحى من الق�صري �إىل لبنان للمعاجلة يف امل�ست�شفيات
اللبنانية.
والأ�سئلة املنطقية التي تُطرح يف هذا الإطار:
 م��ا ه��ي ال���ض�م��ان��ات ب ��أن ال يبقى ه� ��ؤالء يف لبنانبعد انتهاء مرحلة اال�ست�شفاء؟ وكيف ي�ستطيع ا ألم��ن
اللبناين �أن ي�ضمن ع��دم ف��رار ه ��ؤالء م��ن امل�ست�شفيات
وااللتحاق باجلماعات التكفريية التي تتغلغل يف لبنان،
وحيث بدا وا�ضحاً من خالل جتربة ال�سنوات املا�ضية ب�أن
لها من يدعمها ومن يغطيها �سيا�سياً ب�شكل يجعلها تهدد
اجلي�ش اللبناين والق�ضاة واملواطنني اللبنانيني ،ويقوم
امل�ط�ل��وب��ون منها مبناف�سة ال�سيا�سيني يف الظهورعلى
�شا�شات التلفزة؟
 كيف ميكن لـ«حزب اهلل»  -بناء على ت�سوية معينة �أن يُدخل عنا�صر تكفريية �إىل لبنان ت�شكّل خطراً علىالأمن واال�ستقرار ،وتثري قلقاً م�شروعاً لدى فئات كبرية
من اللبنانيني ،والتي  -بح�سب اال�ستطالعات املختلفة -
ت�شكّل ما يقارب الإجماع اللبناين من خمتلف الطوائف
واملذاهب؟
 م��ا ه��ي ا إلج��اب��ات ال�ت��ي يمُ �ك��ن �أن ت�ق��دم للبنانينيم��ن خمتلف ال�ط��وائ��ف وامل��ذاه��ب ،بعدما حت��دث ه ��ؤالء
اجل��رح��ى �إىل ا إلع�ل�ام و أ�ع�ل�ن��وا أ�ن�ه��م مل ي�ت��وب��وا و�أن�ه��م
عائدون للقتال مبجرد انتهاء فرتة اال�ست�شفاء؟
 مل��اذا مل يقم ال�صليب الأحمر ال��دويل بنقل ه�ؤالء�إىل ال��دول الراعية لهم ،وال�ت��ي متوّلهم وت�ستخدمهم
وت�ستفيد منهم؟ ومل��اذا مل يتم �إر��س��ال التكفرييني �إىل
دولهم الأ�صلية؟
ه��ي أ���س�ئ�ل��ة ب�ح��اج��ة �إىل إ�ج ��اب ��ات ��س��ري�ع��ة و��ش��اف�ي��ة
و�شفافة ،وعلى «ح��زب اهلل» بالتحديد �أن ي�شرح للر�أي
العام اللبناين كيف قبَل تلك الت�سوية ،وما هو م�ضمونها،
وما هي ال�ضمانات التي ح�صل عليها؟

د .ليلى نقوال الرحباين

ال�صليب الأحمر اللبناين ينقل جرى معارك الق�صري �إىل امل�ست�شفيات اللبنانية

آخر من يعلم

رج نْلي
اعرت�ض حرا�س مبنى �صحيفة يومية يف منطقة الرملة البي�ضاء يف بريوتُ ،
قاال �إنهما �أ�صحاب العقار ال��ذي ا�شرتياه من ورث��ة الرئي�س رفيق احلريري .وبعد
�إبراز الأوراق الر�سمية التي تثبت كالمهما دُه�ش امل�س�ؤولون يف ال�صحيفة ،وقال �أحد
املديرين« :نحن �آخر من يعلم»!

«القصير» ..دروس َ
وعبر

لوحظ منذ ا�ستعادة منطقة الق�صري يف ريف حم�ص ،قيام عدد من م�س�ؤويل «� 14آذار»،
ال�سيما من تيار �سيا�سي بارز ،بزيارة �أ�صدقاء لهم حم�سوبني على قوى «� 8آذار» ،على
عالقة جيدة مع امل�س�ؤولني ال�سوريني ،وقد �شوهد �أحدهم عند رئي�س حزب كان �سابقاً
على خ�صومة معه ،بل �أطلق عليه الر�صا�ص وح َرق مكتبه يف الفرتة الأخرية.

رايات «القاعدة» ..وأعالم «المستقبل»

ُ�س ِّجلت مواجهات قوية بني «تيار امل�ستقبل» وجمعية «وهابية» يف �إحدى املناطق البريوتية،

على خلفية رفع رايات لـ«تنظيم القاعدة» ،ما �أدى �إىل ا�ستياء منا�صري «تيار امل�ستقبل»،
معتربين �أنهم باتوا غرباء عن املنطقة التي �سيطروا عليها منذ ثماين �سنوات ،فقاموا
ب�إنزال الرايات ال�سوداء وتعليق �أعالم «امل�ستقبل» ،ما �أدى �إىل توتري الأجواء يف املنطقة.

النواب ..إلى الخارج

مع نهاية العام الدرا�سي ،قام بع�ض نواب «� 14آذار» بت�أمني ت�أ�شريات �أوروبية ،و�شراء
تذاكر ال�سفر للذهاب بعائالتهم �إىل فرن�سا و�إيطاليا ،ومنهم �إىل ماربايا الإ�سبانية،
حيث تركن يخوتهم على مينائها ال�سياحي.

خلية لبنانية  -سعودية

تالحق الأجهزة الأمنية خلية لبنانية �سعودية م�س�ؤولة عن تنفيذ �سل�سلة من
الهجمات �ضد اجلي�ش اللبناين يف البقاع وال�شمال ،و ُعلم �أن �أحد �أفراد هذه
اخللية وقع يف قب�ضة اال�ستخبارات الع�سكرية ،التي �أخذت منه معلومات يف
غاية اخلطورة.
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يـقــــال
هدوء األعصاب

ل��وح��ظ �أن «ح ��زب اهلل» ي�ت�ع��ام��ل ب�ك��ل ه��دوء
و«�أع �� �ص��اب ب ��اردة» م��ع حت � ّول جهة �إ�سالمية
كانت تو�صف بـ«املعتدلة» واملحاوِرة �إىل جهة
م�ن��اه���ض��ة ب���ش��را��س��ة ه��ي �أق� ��رب �إىل «ج�ب�ه��ة
ال �ن �� �ص��رة» ،ال��س�ي�م��ا ب�ع��د �أن � �ش��وه��دت راي ��ات
«ت�ن�ظ�ي��م ال �ق��اع��دة» يف إ�ح� ��دى م�ه��رج��ان��ات�ه��ا
م�ؤخراً.

وعود غير قابلة للتنفيذ

ت �� �س��ود ح��ال��ة م ��ن ال �غ �� �ض��ب ب�ي�ن امل �ه� ّ�ج��ري��ن
ال �� �س��وري�ين ،خ���ص��و��ص�اً يف م �ن��اط��ق ال���ش�م��ال
اللبناين ،بعد قطع وعود بت�أمني �إر�سال فرد
م��ن ك��ل عائلة للعمل يف ال���س�ع��ودي��ة ،ليتبينّ
الح �ق �اً �أن �ه��ا وع� ��ود ف ��ارغ ��ة ،و�أن ال���س�ل�ط��ات
مهجر �سوري
ال�سعودية ترف�ض ا�ستقبال �أي ّ
حتت �أي ذريعة ،ولو كانت �إن�سانية.

خيانة الحلفاء

يتحدث مرجع رئا�سي ب�أ�سى عن خيانة قوى
كان يظنها حليفة ،قدّم لها ما ال حتلم به على
امل�ستوى ال�سيا�سي ،ال بل �إن بع�ض رموز تلك
القوى هاجمته وتناولته حتى على امل�ستوى
ال�شخ�صي ،ويقول مقرب من املرجع :ال �شك
�أنها ثقافة عامة متغلغلة ،لكننا اكت�شفناها
مت�أخرين.

َ
«الحمد ْين»
تخلي

ذكرت �صحيفة «تلغراف» الربيطانية �أن �أمري
قطر ي�ستعد للتخلي عن ال�سلطة هذا ال�صيف
ل�صالح ابنه ويل العهد متيم بن حمد ،وكذلك
رئ�ي����س ال � ��وزراء ووزي� ��ر اخل��ارج �ي��ة ح�م��د بن
جا�سم �سيتخلى عن من�صب ْيه .وطبقاً ملا ذكرته
ال�صحيفة ،ف ��إن م���س��ؤول�ين ك �ب��اراً يف النظام
القطري �أطلعوا زمالءهم الأجانب ،ال�سيما
يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ودول اخل�ل�ي��ج العربي
و�إي ��ران ،على عملية نقل ال�سلطة ،م�شريين
�إىل �أن «الوقت قد حان لكي يت�سلم ويل العهد
متيم بن حمد ( 33عاماً) قيادة الدولة» ،التي
ُتعترب �أحد �أهم منتجي الغاز يف العامل.

ضباط ُمضربون

ذكرت �صحيفة «�سوزجو» الرتكية �أن ال�ضباط
املعت َقلني يف تركيا بد�أوا بتنفيذ �إ�ضراب مفتوح
ع��ن ال�ط�ع��ام ،ب�ع��د �أن ق��ررت حمكمة اجل��زاء
العليا يف �إزم�ي�ر ا إلب �ق��اء عليهم يف ال�سجن،
بالرغم م��ن م��رور ع��ام كامل على اعتقالهم
من دون حماكمة.

واشنطن ..و«الحوثيين»
ك�شف م�صدر غربي عن اجتاه وا�شنطن نحو
إ�ع�ل�ان جماعة «احل��وث�ي�ين» منظمة �إرهابية
تهدد امل�صالح الغربية والت�سوية ال�سيا�سية
يف اليمن ،م�شرياً �إىل �أن العمليات الع�سكرية
الأمريكية للطائرات من دون طيار �أ�ضافت
حم��اف �ظ��ة � �ص �ع��دة � �ض �م��ن دائ� � ��رة الأه� � ��داف
املف َ
رت�ضة يف حربها على الإره��اب ،و�أن غرفة
العمليات امل�شرتكة التي تدير معركة مطاردة
تنظيم «القاعدة» يف جزيرة العرب قد انتهت
م ��ن حت��دي��د أ�ه � � ��داف حم � ��ددة يف حم��اف�ظ��ة
��ص�ع��دة ،ال �ت��ي ي�سيطر عليها «احل��وث �ي��ون»،
لدفعهم �إىل االنخراط يف العملية ال�سيا�سية
ال�ه��ادف��ة �إىل �إع ��ادة ت�ع��ومي النظام ال��دائ��ر يف
فلك اال�سرتاتيجية الأمريكية ،وهو ما �أناط
اللثام عنه امل�صدر الغربي ،ال��ذي ك�شف عن
م���س��ا ٍع لإح ��دى ال ��دول الأوروب �ي ��ة لإقناعهم
بالتخلي عن الأعمال امل�سلحة واالنخراط يف
العملية ال�سيا�سية.
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أحداث األسبوع

عرب وغرب وأتراك تهتز عروشهم بانتصارات سورية
 ،129وال�صومال  ،117والكويت  ،109وفرن�سا
 ،94و�أمل��ان�ي��ا  ،67وبريطانيا  ،66وت��ون����س ،62
و�إن��دون�ي���س�ي��ا  ،55واجل��زائ��ر  ،53وال�ي�م��ن ،52
وبلجيكا  ،45و�أوزبك�ستان  ،40والواليات املتحدة
 ،35وك��و� �س��وف��و  ،30و�أذرب �ي �ج ��ان  ،21وق�ط��ر
 ،19ومالطا  ،13وموريتانيا  ،7و�سورينام ،6
و�سرياليون .5
و�أو�ضحت الإح�صائية �أن أ�ك�ثر اجلن�سيات
التي قامت املعار�ضة امل�سلحة ال�سورية بحرقها

أكثر من  7آالف قتيل غير
سوري قبل معركة القصير..
بينهم  435لبنانيًا

لإخفاء معاملها هم ليبيون وتون�سيون ،بينما ّمت
دفن ال�سعوديني بالدرجة الأوىل.
ويقدَّر عدد املفقودين من الأجانب بحوايل
 ،17000انقطعت االت�صاالت بهم منذ �أكرث
من � 6أ�شهر ،و�أن �أكرث مناطق وجود امل�سلحني
الأجانب يف حلب وريفها ،وريف �إدلب ،ثم ريفيْ
درعا ودم�شق.
ث�م��ة م�لاح�ظ��ة ه��ام��ة ه �ن��ا ،وه ��ي �أن ه��ذه
الإح�صائيات مل يرد فيها قتلى معارك الق�صري.
ب��أي ح��ال ،هناك حقيقة ب��د�أت تت�ضح �أم��ام
ذوي الأل �ب ��اب ،وه��ي �أن ��ه كلما ام �ت��دت احل��رب
«العاملية» على �سورية يوماً �إ�ضافياً� ،شبّت النار
يف �ساحة مت�آمرة جماورة �أو بعيدة ..ولنالحظ
�شريط التطورات:
تركيا التي لعبت دوراً حم��وري�اً يف احلرب
على الدولة الوطنية ال�سورية ،ت�شهد خما�ضاً

مواطنون يزيلون �آثار الدمار الذي حلق مبحالهم �إثر تفجري املرجة و�سط العا�صمة دم�شق (�أ.ف.ب).

ب�خ�ج��ل �أو ب��وق��اح��ة ،ه��ا ه��م امل �ت��ورط��ون
يف ال �ع��دوان واحل ��رب على ��س��وري��ة يعرتفون
ب �ه��زمي �ت �ه��م وب �ف �� �ش��ل م �� �ش��روع �ه��م ،ب �ع��د 27
� �ش �ه��راً م ��ن خ�ط�ط�ه��م اجل�ه�ن�م�ي��ة و��س�ف�ك�ه��م
ال ��دم ال �� �س��وري ،وال �ت��ي ا��س�ت�ع�م�ل��وا ف�ي�ه��ا كل
و�سائل و�أ�ساليب الإج��رام التي مرّت يف تاريخ
الب�شرية؛ من جتارب اجلاهلية� ،إىل التوح�ش
امل �غ ��ويل� ،إىل اجل ��رائ ��م اال� �س �ت �ع �م��اري��ة بحق
ال�شعوب ،ودائ�م�اً و�أب��داً التجربة ال�صهيونية
العن�صرية وجم��ازره��ا ب�ح��ق الفل�سطينيني
والعرب.
هم ا�ستعملوا كل و�سائل التوحّ �ش والتغوّل
ل�ك���س��ر ال ��دول ��ة ال��وط �ن �ي��ة ال �� �س��وري��ة؛ ب � ��د�أوا
ب��ال�ت�ف�ج�يرات الإره��اب �ي��ة يف م��دي�ن��ة اليا�سمني
دم�شق ،وامتدوا �إىل كل الأمكنة ،لإرهاب النا�س
وتخويفهم ..ثم جرّبوا غزوهم و�ضربهم من
احل ��دود ال�ترك�ي��ة ،ف�ع�ج��زوا ع��ن ح�سم معركة
حلب وتغيري موازين القوى ،وبالتايل مل تعد
ت�صلح لهم كخط �إمداد للمعركة.
انتقلوا �إىل الأردن واجل��والن ،فكان بركان
ح � ��وران ودرع � ��ا ،ح �ي��ث جن��ح اجل �ي ����ش ال�ع��رب��ي
ال���س��وري يف �إق��ام��ة خ��ط ن�ي�ران �أل�ه��ب املرتزقة
امل���س�ل�ح�ين م ��ن ك ��ل ف ��ج ع �م �ي��ق ،وم�ن�ع�ه��م من
الو�صول �إىل دم�شق.
ثمة �شغل دائم كان على خط الق�صري ،عرب
عر�سال واحلدود ال�شمالية اللبنانية ،لالمتداد
�إىل الداخل ال�سوري عرب �صحراء تدمر و�صو ًال
�إىل الغوطتني ،وكل الريف الدم�شقي ..انهار
ك��ل ذل ��ك ،وحت�ط�م��ت الأح �ل��ام ،وب ��د�أ ال���ص��راخ
«الإ� �س��رائ �ي �ل��ي» والأم �ي�رك ��ي ،ف��ال�ق���ص�ير عند
ال�صهاينة ذات حيوية ا�سرتاتيجية �ضد الدولة
الوطنية ال�سورية واملقاومة الإ�سالمية ،وخط
الإمداد احليوي �إىل دم�شق من خالل جو�سيه -
عر�سال ،وبالتايل فح�سْ م معركة الق�صري ك�سر
ظهر احلرب على دم�شق.
يف احل��رب على �سورية ا�ستجلب التحالف
ال�شيطاين املرتزقة من كل الأمكنة ،حتى �أن
الوثائق التي �أخ��ذت تنت�شر ت�شري �إىل مرتزقة
ا�ستُح�ضروا �إىل ب�لاد الأم��وي�ين من  82دول��ة،
و�أن عدد القتلى من اجلن�سيات املتعددة جتاوز
� 7آالف ،و�أن هناك � 15ألف مفقود.
كما �أ�شارت �إىل م�سلحني من جن�سيات غري
متوقَّعة ،فمث ًال من ترينيداد وتوباغو هناك
 4ق�ت�ل��ى ،و 5قتلى م��ن ف�ن�ل�ن��دا ،و 4قتلى من
بوركينافا�سو ،وقتيل من ليتوانيا ،و 26قتي ًال
�أرجنتينياً ،كما ك�شفت الإح�صائية ارتفاع عدد
مقاتلي «جماهدي خلق» الإيرانية.
و�أ�شارت الإح�صائية �إىل �أن القتلى مت دفن
ق�سم منهم يف بالدهم التي ج��ا�ؤوا منها ،بينما
دُفن الباقون يف �سورية ،وهناك ق�سم دُفن بعد
�سرقة �أع�ضائه عند احلدود الرتكية.
ول�ف�ت��ت ال��وث��ائ��ق �إىل �أن ه �ن��اك �أك�ث�ر من
ثالثة �أ�ضعاف عدد القتلى مفقود منذ �شهور،
ورمب��ا يكون مت حرقهم �أو دفنهم يف مكان ما،
وكمثال هناك � 5023سعودياً مفقودو الأث��ر يف
�سورية.
و�أفادت الإح�صائية �أن عدد القتلى بالأ�سماء
ه��و  6113ق �ت �ي�لاً ،م��ن  82دول� ��ة ،م�ن�ه��م :من
ال�سعودية  ،729و«جماهدي خلق»  ،640وم�صر
 ،489وال�شي�شان  ،439ولبنان  ،435و�أفغان�ستان
 ،301وباك�ستان  ،291وليبيا  ،263وال�ع��راق
 ،208ورو� �س �ي��ا  ،188وت��رك �ي��ا  ،167والأردن

ع �� �س�ي�راً ��س�ي�ن�ت�ه��ي ،ب� � ��ر�أي اخل �ب ��راء يف
ال�ش�ؤون الرتكية ،بعزل �أردوغان.
ق�ط��ر ب ��د�أت ت�ت�ج��رع ك��أ���س ال�ه��زمي��ة،
حيث املعلومات ت�ق��ول ب��اجت��اه حمد بن
خليفة �إىل ال�ت�ن��ازل ع��ن من�صبه ل��ويل
ع�ه��ده الأم�ي�ر مت�ي��م ،وه��و ث��اين �أوالده،

و�أولهم من زوجته الثانية ال�شيخة موزة
بنت امل�سند.
ويف ت�صريح �صحفي ،قال دبلوما�سي
غربي إ�ن��ه من املتوقَّع �أن تنتهي عملية
االن �ت �ق��ال ب�ع��د ع�ي��د ال�ف�ط��ر ،م � ؤ�ك��داً �أن
الدوحة �أعلمت �شركاءها الفرن�سيني منذ

�شهر �شباط امل��ا��ض��ي ،بعد �أزم��ة �صحية
�أملّ��ت بالأمري ،ب�أنه يفكّر جدياً بالتنازل
عن من�صبه يف �أقرب وقت ممكن.
من الوا�ضح �أن التغيري يف الدوحة
لن يقت�صر على الأمري وحده ،والأرجح
�أن يخرج رئي�س ال��وزراء وزير اخلارجية

شهادة مخدوع
�أدىل معار�ض �سوري من حلب ب�شهادة خا�صة
ملوقع �أم�يرك��ي ك�شف فيها عن ه��ول الفظائع
واجلرائم التي ارتكبها «الثوار» بحق املدنيني
الأبرياء والبنية التحتية يف حلب ،وما اقرتفوه
من عمليات تدمري وتخريب و�سطو منظّ مة.
وقال النا�شط الذي اتخذ لنف�سه ا�سم ًا م�ستعار ًا
هو «�إدوارد دارك» ،يف �شهادة ملوقع «�أملونيتور»
الأم�ي�رك��ي :مل يكن يف ح�سباننا �أن يرتكب
«ثائر» يحارب اال�ستبداد «اجلرائم نف�سها التي
يرتكبها النظام الذي يحاربه» ،وكنا نظنّ �أن
هذا «الثائر» ال ميكن �أن ي�سرق بيوت الأ�شخا�ص
الذين يُفرت�ض �أن��ه يقاتل من �أجلهم ،وال �أن
ي�ؤذي م�صاحلهم ،لكن وبعد م�ضي �أ�سابيع على
دخول «الثوار» �إىل مدينة حلب ،كان وا�ضح ًا
�أن هذا ما كان يجري متاماً ،فقد نهبوا على
نحو ممنهج الأحياء التي دخلوها ،ومل يُبدوا
�أدن��ى اهتمام بحياة ال�سكان وممتلكاتهم ،بل
�أقدموا على اختطاف النا�س لقاء فدية مالية،

و�أعدموا كل من طاب لهم �أن يُعدموه ،من دون
توفري �أي �شكل من �أ�شكال املحاكمة القانونية،
وخ��رب��وا ودم ��روا امل��واق��ع التاريخية والأث��ري��ة
للمدينة ،كما �أنهم عملوا على �إف��راغ املعامل
من حمتوياتها ،و�شبكاتها الكهربائية الداخلية
(�أ�سالك الكهرباء) �أي�ضاً ،وحملوا م�سروقاتهم
من الآالت ال�صناعية غالية الثمن وكل ما يتعلق
بها ونقلوها عرب احلدود وباعوها لتجار تركيا.
تحقيق بلجيكي
ب��د�أت النيابة العامة البلجيكية التحقيق يف
ال�شريط الذي بثته قناة «يف تي �إم» البلجيكية
يوم اجلمعة املا�ضي ،وال��ذي �أظهر جمرمني
من املجموعات «الوهابية» يف �سورية وهم
يقطعون ر�أ���س رجل متقدم يف ال�سن .وقالت
النيابة العامة البلجيكية املتخ�ص�صة يف
ق�ضايا االرهاب �إنها �ستقوم بدرا�سة ال�شريط
يف �إط��ار التحقيق ال��ذي تقوم ب��ه يف ق�ضية
توجُّ ه «متطوعني» بلجيكيني للقتال بني �صفوف
املعار�ضة يف �سورية.

بعـد «أسـطـــورة» الـقـصــــ
ان�ت�ق��ل االه �ت �م��ام ال�ع���س�ك��ري والإع�ل�ام ��ي �إىل منطقة
ح�ل��ب ،ب�ع��د الإجن� ��از ال�ه��ائ��ل ال ��ذي ي�شبه «الأ� �س �ط��ورة» يف
منطقة ال�ق���ص�ير ب��ري��ف ح�م����ص ،ح�ي��ث ا��س�ت�ع��ادت ال��دول��ة
ال���س��وري��ة ب�سط �سلطتها ع�ل��ى م�ساحة  1500ك�ل��م م��رب��ع،
وبذلك �أ�سقطت منظومة رهيبة من التن�سيق الأمريكي -
«الإ�سرائيلي» التكفريي ،عرب دول نفطية معروفة ،و�ستلقي
ب�آثارها وتداعياتها �إىل فرتة بعيدة ،يف االجتاهات ال�سيا�سية
والع�سكرية واال�سرتاتيجية.
بد�أت القوات امل�سلحة ال�سورية عملياتها لإعادة منطقة
حلب �إىل كنف الدولة ،بعدما عاثت جمموعات غريبة عن
ال وتهجرياً
الن�سيج ال�سوري ،واحللبي حتديداً ،خراباً وقت ً
يف هذه املنطقة.
حاول اخلا�سرون يف املحور املذكور �آنفاً تعليل هزميتهم
يف الق�صري ،وو�ضعها يف �إط��ار �سيا�سي يف منطق يقول �إن
خ�سارة هذه املنطقة احليوية املفتوحة على لبنان وال�ساحل
ال���س��وري �أت��ى ك�ج��زء م��ن امل�ساحة امل�غ�ط��اة غ��رب�ي�اً ورو��س�ي�اً،
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حمد ب��ن جا�سم �آل ج�بر م��ن امل�شهد ال�سيا�سي
القطري ،ك�أحد �شروط مترير طبيعي لل�سلطة
ب�ين اجل �ي �ل�ْي�نْ  ،ومل �ن��ع وزي ��ر اخل��ارج �ي��ة  -ال��ذي
ي�سيطر على �صندوق اال�ستثمارات الذي يحوي
 200مليار دوالر ،ف�ض ًال عن �شبكة وا�سعة من
العالقات الدولية واملحلية  -عن مناف�سة الأمري
ال�صاعد ،الذي قد يثري �شهية �أ�شقائه من زوجة
�أبيه الأوىل ،وهنا قد تكون قطر مر�شّ حة ل�صراع
دم��وي ،خ�صو�صاً �أن هناك جناحاً م��ن العائلة
امل��ال�ك��ة م��وال�ي�اً للجد امل�خ�ل��وع ت�ع��ر���ض لل�سجن
والقتل ،يرتب�ص الفر�صة امل�ؤاتية.
ويف اخلليج ال�ع��رب��ي ثمة ح��دي��ث وا��س��ع عن
حت�وّالت كربى قد ت�شهدها �أكرث من دول��ة ،ويف
طليعتها ال���س�ع��ودي��ة ،ال�ت��ي ق��د ت�شهد تغيريات
ع�م�ي�ق��ة ب�ف�ع��ل ال �ت �ط��ورات ح��ول�ه��ا ويف داخ�ل�ه��ا،
خ�صو�صاً جلهة التطورات البحرينية واليمنية،
وبالتايل ،و أ�م��ام انقالب موازين القوى ل�صالح
ال��دول��ة الوطنية ال�سورية� ،سيتم �إق�صاء حلف
�أع� ��داء � �س��وري��ة ،ال ��ذي مي�ث�ل��ه حت��ال��ف ب�ن��در بن
�سلطان و�سعود الفي�صل.
�أم��ا يف الغرب ،ف��إن اه�ت��زازات قوية مرجَّ حة
للح�صول ،ناجمة ع��ن ه��زمي��ة امل���ش��روع امل�ع��ادي
ل�سورية ،وهو ما �سينعك�س من خالل م�ؤ�س�سات
ال ��ر�أي ال�ع��ام ال�ت��ي �ستك�شف ت�ه�وّر ق��ادة �أوروب ��ا،
خ�صو�صاً يف فرن�سا وبريطانيا ،وتعاونهم الوثيق
مع «القاعدة» واملتطرفني.
ويف �أم�ي�رك ��ا ث�م��ة ت �غ �ي�يرات ب� ��د�أت بتبديل
وزيري اخلارجية والدفاع ،والآن رئي�س جمل�س
الأم��ن القومي ال��ذي ا�ستُبدل ب�سوزان راي�س..
واحلبل على اجلرار.
ُت � ��رى ،م ��اذا ��س�ي�ف�ع��ل ه � ��ؤالء «ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون»
ال��ذي ا�ست�ضافوا قبل �أق��ل من ع��ام ال�صهيوين
 الأمريكي جون ماكني يف وادي خالد ،وه�ؤالءامل�سلحون الذي ا�ستقبلوه يف اعزاز ويف �أكرث من
مكان من حلب؟
�إنه غباء بائع الغاز العربي ،ومت�سويل املال
وال �ف��ر���ص م��ن ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين وال���س��وري�ين ال��ذي��ن
اعتقدوا �أن ماكني ق��ادر على تعبئة الكونغر�س
الأم�ي�رك��ي لي�ضغط ع�ل��ى ال�ب�ي��ت الأب �ي ����ض من
�أج��ل تدخّ ل ع�سكري �أمريكي متوّله دول الكاز
العربية ..ليتهم يعلمون �أن ماكني لي�س �إال حفار
قبور.

�أحمد زين الدين
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االنتخابات الرئاسية اإليرانية
خيارات مصيرية ..وإقبال غير مسبوق
ات�سمت حملة االنتخابات الرئا�سية
يف �إي��ران بحيوية ال �سابق لها ،خلت من
العراقيل واال�ضطرابات التي راهن عليها
ال �غ��رب يف اخل� ��ارج ،و�أع � ��داء ال �ث��ورة يف
ال��داخ��ل ،فقد ح��اول��ت ال��والي��ات املتحدة
الرتكيز على ما ت�سميه «مالمح الت�سلط
يف النظام ال�سيا�سي الإي ��راين» ،فجاءت
مناظرات املتناف�سني العلنية ،بانتقادات
ج��ادة لأداء جميع �أجنحة وف��روع ال�سلطة
الإيرانية ،يف جماالت ال�سيا�سة ،والثقافة،
واالقت�صاد ،والعالقات اخلارجية ،وامللف
النووي ،وكانت �أكرث جذرية و�صراحة ،بل
و«تطرّفاً» ،مما ي�ستطيع �أع��داء الثورة �أن
يطلقوه يف حمالتهم الإعالمية املغر�ضة،
ود�سائ�سهم ال�سيا�سية.
وان �ع �ك �� �س��ت امل��وا���ض��ي��ع امل � �ث� ��ارة يف
املناظرات ،وال�صراحة التي ات�سمت بها،
على تن�شيط النقا�ش ،وتبادل ال��ر�أي بني
جميع فئات الناخبني عموماً ،ويف �أو�ساط
التجمعات الن�سائية وفئة ال�شباب على
الأخ ����ص ،ال��ذي��ن ي��درك��ون �أن خياراتهم
م�صريية على �أكرث من �صعيد ،ونظر ًا حلدة
املواقف ،وتنوع التوجهات وال�شعارات بني
املتناف�سني ،مل تتمكن معظم اال�ستطالعات
من توقع نتائج االنتخابات حتى اللحظة
الأخ�ي�رة ،بعك�س ما يدّعيه البع�ض ب�أنها
حم�سومة �سلف ًا من جانب موقع «املر�شد
الأع� �ل ��ى»� ،أو غ�ي�ره مم��ا ي�سمى «م��راك��ز
القوى».
ع�شية الت�صويت ،انح�صر التناف�س
ع�ل��ى ج��ان��ب ت�ي��ار امل�ح��اف�ظ�ين ب�ين �سعيد
جليلي ،الأك�ث�ر «رادي �ك��ال �ي �ةً» ،م��ن جهة،
وبني ما ي�سمى «التحالف الثالثي» ،املكون
من علي �أكرب واليتي ،الذي �أيدته املراجع
الدينية وع��دد كبري م��ن ال �ن��واب ،وح��داد
ع ��ادل ،وحم�م��د ب��اق��ر قاليباف ،ويق�ضي
التحالف ب�أن ين�سحب اثنان ل�صالح املر�شح

املر�شحون للرئا�سة الإيرانية خالل مناظرة تلفزيونية

الأك�ثر حظ ًا بالفوز ،وقد بادر حداد بهذه
اخلطوة ،وكان واليتي قد �سوق لنف�سه لدى
جمهور املحافظني ب�إحراج املناف�س الأقوى،
جليلي ،يف امل �ن��اظ��رات ك��ا��ش�ف� ًا « �أداءه
ال�ضعيف يف املفاو�ضات مع الغرب» ،الأمر
الذي �أ�ضعف موقفه.
و�أف ��ادت تقارير م� ؤ�ك��دة ب ��أن �ضغوط ًا
م��ن جانب امل�ؤ�س�سات الدينية املحافظة
طلبت من جليلي االن�سحاب لتح�سني فر�ص
املحافظني ب�إف�شال خطط الإ�صالحيني،
وت�أييد مر�شحهم الأكرث حظ ًا بالفوز ،ولكنه
مل ير�ضخ ،نافي ًا الإ�شاعات عن ان�سحابه
م��ن االن �ت �خ��اب��ات ،وم� � ؤ�ك ��داً��« :س� أ�ب�ق��ى يف
ال�سباق حتى اللحظة الأخرية».
وجل�ه��ة ت�ي��ار الإ� �ص�لاح ت�صدر ح�سن
روح��اين ال��ذي ان�سحب ل�صاحله مناف�سُ ه
الأب��رز حممد ر�ضا ع��ارف بطلب �صريح
م��ن ال��رئ �ي ����س ال �� �س��اب��ق حم �م��د خ��امت��ي،
لتجنب ان�شقاق الأ�صوات ،ويلقى روحاين
�أي�ض ًا دعم الرئي�س ال�سابق �أكرب ها�شمي
رف�سنجاين ،وقد وعد الناخبني ب�أن �أولويّته
«يف ال�سيا�سة اخل��ارج�ي��ة �ستن�صب على
الت�صالح م��ع ال�ع��امل اخل��ارج��ي ،وال�ن��أي

باجلمهورية الإ�سالمية عن �أ�سلوب الرئي�س
املنتهية واليته ،والذي ات�سم باحلدة».
�إن احل��دي��ث ع��ن مت �ح��ور ال�ت�ن��اف����س
ح��ول ت�ي��اري املحافظني والإ��ص�لاح�ي�ين ال
يت�سم بالدقة ،وال يعك�س حقيقة املواقف
امل �ت �ع��ار� �ض��ة ،ف�ق��د ت�ب�ن��ى امل �ح��اف �ظ��ون يف
املناظرات التلفزيونية مواقف متعار�ضة،
بحيث مل يكن ممكن ًا �ضمان غلبة �أحدها
على الآخ ��ر �إال بالتوافق �أو يف �صناديق
االق�ت�راع� ،أ�ضف �إىل ذل��ك �أن املحافظني
تبنوا �أي�ض ًا مواقف قد تُن�سب �إىل التيار
الإ�صالحي ،والعك�س �صحيح.
وق��د بنى املتناف�سون تكتالتهم على
�أ�سا�س التقريب بني خمتلف وجهات النظر
واملواقف ،واعتمدوا يف جذب م�ؤيديهم على
مدى تبنيهم ملطالب الناخبني التي تعرب
عنها ب�صورة طبيعية وم�شروعة خمتلف
ال�ق��وى االجتماعية ،كطالب اجلامعات،
وجت��ار ال �ب��ازار ،واحل ��وزات العلمية ،وما
�شابه ،ويختلط الأم��ر يف هذا ال�ش�أن على
بع�ض املراقبني الذين يعتربون الهيئات
االجتماعية جم��رد «م��راك��ز ق��وى» تفر�ض
�إرادتها خارج العملية االنتخابية.

مل تنف�صل العوامل امل�ؤثرة يف جمرى
االنتخابات الإيرانية ونتائجها النهائية
عما جرى من �أحداث مف�صلية يف عموم
املنطقة ،وب�شكل خ��ا���ص على ال�ساحة
ال�سورية ،فقد �سجلت هزمية املعار�ضة
امل�سلحة يف الق�صري وريفها ارتفاع ًا
يرا يف ر�صيد �إي ��ران ،التي تت�صدر
ك�ب� ً
حم��ور امل�ق��اوم��ة ،و�أدت �إىل االع�ت�راف
بها العب ًا �إقليمي ًا ال ميكن �إغفاله على
جميع ال�صعد الدبلوما�سية ،وال�سيا�سية،
والع�سكرية.
وي �ع��ود ل�ه��ذا ال��ر��ص�ي��د الف�ضل الأول
يف ردع ال�ن���ش��اط��ات امل �ع��ادي��ة ،و�إف �� �ش��ال
امل � ��ؤام� ��رات ،وك �� �ش��ف خ�لاي��ا ال�ت�خ��ري��ب
واالغتياالت ال�سيا�سية ،التي كانت حُت�ضّ ر
يف الكوالي�س لبث �أجواء العنف ،على �سياق
ما ح�صل �أثناء وبعد انتخابات العام ،2009
�أو �إث ��ارة ال�ن�ع��رات املذهبية ،وعليه ،لن
ي�شكّك �أحد ب�شكل جدي بنتائج االنتخابات،
ول��ن جت��دي جميع االدع ��اءات ب�أنها كانت
مرتبة م�سبقاً� ،إن الإقبال على امل�شاركة يف
الت�صويت ،حتى من قبل التيار الإ�صالحي،
ك��ان قيا�سي ًا بعد �أن ف�شلت دع��وة بع�ض
�أحزابه للمقاطعة.
وعلى �أي حال ،من املبكر تخمني ا�سم
ال �ف��ائ��ز ،ول�ك��ن ال���س�ن��اري��وه��ات �أ�صبحت
وا�ضحة �إىل حد ما بوجود �أربعة مر�شحني
ذوي ح�ظ��وظ متقاربة ،م��ن �أ��ص��ل ال�ستة
املتبقني؛ �إذا جنح املحافظون يف اللحظة
الأخ�ي�رة على تقدمي مر�شح واح ��د ،فقد
تظهر النتيجة ل�صاحلهم يف الدورة الأوىل،
�أم��ا �إذا �أ�ص ّر جليلي على متابعة احلملة،
فال بد من دورة ثانية قبل �أن يتحدد من
�سيخلف الرئي�س حممود �أح�م��دي جناد،
ويبقى عن�صر املفاج�آت �سيد املوقف.

عدنان حممد العربي

ـــير ..حمـلـة إلعـادة حلب إلى وحـدة الـتـراب الـسـوري
لأنها �ست�شكل الحقاً نواة للدولة العلوية الفدرالية وم�تراب�ط��ة ملعركة الق�صري ،و إ�ي���ص��ال ر�سائل بالربيد
انطالقاً من طاولة التفاو�ض يف جنيف.
امل�ضمون �إىل من يعنيهم الأم��ر بالأ�سماء واجلهات يف
لكن هذا املنطق و�أ�صحابه �أ�صيبوا بالنك�سة �سريعاً �إطار لعبة الكبار والت�صدي بحزم �سيا�سي وع�سكري لهذا
عندما �سمعوا �أنباء احلملة الع�سكرية على ريف حلب امل�ح��ور ،وه��ذا يثبت براعة القائد اال�سرتاتيجي الذي
وامل��دي�ن��ة التاريخية ،لإع��ادت�ه�م��ا �إىل البنيان الوطني ،يعرف كيف تُدار اجلبهات ،ويف �أي وقت.
و�إ�سقاط �أي م�شروع كانتوين  -ف��درايل ،وتوكيد وحدة
مل��اذا حلب الآن؟ لأن حلب �شكّلت على م��دى ع�شرة
الرتاب ال�سورية يف اجتاهاته الأربعة ،ومما ال �شك فيه �أ�شهر �أخطر نافذة خلخلت البنيان الوطني ،ولأن حزب
�أن معركة حلب التي �أعلن عنها بداية هذا الأ�سبوع حتت «ال�ع��دال��ة والتنمية» بزعامة �أردوغ ��ان عمل ج��اه��داً ملد
م�سمى «عا�صفة ال�شمال» ،حتاكي �أح��د �أخطر النوافذ ال�سلطنة اجل��دي��دة نحو ه��ذه املدينة التاريخية ،وما
التي فُتحت على �سورية ،وهي النافذة الرتكية ،وعلى ت�شكّله م��ن �أه�م�ي��ة ا�سرتاتيجية وجت��اري��ة و�صناعية،
م�ساحة  900ك�ل��م م��ن احل ��دود ب�ين ال��دول �ت�ين ،بعدما ل��ذل��ك ال�ق��رار ات�خ��ذ ب�ح��زم ب � إ�ع��ادة حلب �إىل احلا�ضنة
حاكت معركة الق�صري النافذة اللبنانية ون��اف��ذة درعا الأم ،و�إىل موقعها ال�ت��اري�خ��ي ،م��ن ج�ه��ة ..ولأن ،وهو
امل�شرّعة على احلدود الأردنية ،وهي ت�أتي ب�شكل مرتابط الأه��م ،حلب لي�ست العا�صمة االقت�صادية وح�سب ،بل
ومتناغم ل�ضرب امل���ش��روع الأم�يرك��ي « -الإ��س��رائ�ي�ل��ي» هي العمق ال�سُّ ني ،وه��ي من��وذج العي�ش امل�شرتك يف كل
ال�ت�ك�ف�يري ،وت ��أك �ي��د م�ف�ه��وم ال �ق��وة يف حم��ور امل�ق��اوم��ة �سورية ،ويعرف اجلميع �أن الذين غزوا هذه املدينة مل
وقلبها ال�سوري ..من هنا ت�أتي حملة حلب نتيجة مكمّلة يكونوا من �أهلها أ�ب��داً ،بل من خ��ارج الن�سيج واحل��دود،

حيث دمروا �أحياءها ومنازلها و�أ�سواقها القدمية ،التي
�شكلت على الدوام بيئة مثالية يف التعاي�ش الإ�سالمي -
امل�سيحي ،ولعل ما ربط الرئي�س الأ�سد الأب واالبن مع
حلب كان كبرياً من الناحية العاطفية ،وكان �أبلغ تكرمي
يناله �ضيوف ال��دول��ة ه��و ا�ست�ضافتهم يف حلب ،وه��ذا
م��ا ح�صل م��ع �سيئ ال��ذك��ر رج��ب طيب �أردوغ ��ان ،ال��ذي
يدفع يف هذه الفرتة ثمن خياراته وقراراته اخلاطئة،
وهو ما يف�سر حال التخبط الذي يعي�شه حزب «العدالة
والتنمية» احلاكم ب�أغلبية �ضعيفة للغاية ،حيث امتدّت
�شرارة االحتجاجات خالل �أقل من �أربع وع�شرين �ساعة
�إىل كل النواحي الرتكية ،والأمر لي�س كما يتم ت�صويره
ب�أن االحتجاجات كانت ب�سبب اقتالع ب�ضع �شجريات من
ميدان تق�سيم و�سط ا�سطنبول ،بل عمق الأزمة يتمثل يف
�أخذ تركيا كلها رهينة ل�سيا�سات هذا احلزب و«مفكّره»
امل � ؤ�ث��ر ج��داً أ�ح�م��د داود �أوغ �ل��و ،خ�صو�صاً يف امل��و��ض��وع
ال�سوري.

ا�ستثمار الو�ضع يف �سورية و�صل �إىل �أق�صاه؛ تركياً
وخليجاً ،وب��ال�ت��ايل ف ��إن ك��ل ال��ذي��ن عملوا ط��وال فرتة
عامني و�أكرث لتفتيت وتدمري �سورية يقفون مذهولني
ل�سببني:
�� -1ص�م��ود ال��دول��ة وال �ن �ظ��ام ال �� �س��وري ط�ي�ل��ة ه��ذه
امل��دة من احل��رب الكونية امل�سخّ ر لها كل �أ�شكال ول��وازم
احلرب ،وهذا بحد ذاته �إجناز ا�سرتاتيجي غري م�سبوق
يف النزاعات الدولية.
 -2بدء العد التنازيل ال�سريع ل�سقوط وهزمية هذا
املحور ال��دويل ،ب��دءاً من الق�صري وريف حم�ص ،ولي�س
انتهاء بحلب وريفها ،و�إذا ما متت ال�سيطرة على هذا
اجل��زء الهام من الأر���ض ال�سورية خ�لال ف�ترة وجيزة،
فيمكننا القول �إن �أكرث من ن�صف املعركة قد انتهى� ،إن
مل نقل �إننا يف نهاية املعركة.
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لبنانيات
الكآبة ..والهلوسة
مل تكن الأي ��ام الأخ�ي�رة مب��ا حملته من
أ�ح��داث على ال�صعيدين العربي  -ال�سوري،
ولبنان �ضمناً ،والإق�ل�ي�م��ي ال ��دويل ،وتركي ًا
�ضمناً� ،إال �أ�سبوع ًا �أليم ًا للقوى «املهدرجة
ال�سموم» واملرتفعة اخل�صوبة يف رهاناتها
الدائمة على خملّ�ص ي� أ�ت��ي م��ن ب�لاد «العم
�سام» ،رمبا لف�ساد يف الدم� ،أو لنق�ص هائل يف
كريات املناعة الوطنية.
لقد كانت مدينة الق�صري و�أخواتها من
ال�ق��رى املحيطة قبل ا�ستعادتها م��ن براثن
الإره��اب« ،رم��زاً» لتلك القوى التي مل توفر
ثانية للقول �إن اجلي�ش العربي ال�سوري لن
ي�ستطيع تطويع ال��رم��ز امل��وه��وم ،ومل��ا قرر
اجلي�ش وح��رر الق�صري وم��ا بعد الق�صري،
و�أزال الإرهابيني عن بكرة �أبيهم ،ودفن فكرة
«الإمارة الوهابية»� ،صاحبة الفتنة التق�سيمية
املذهبية ،ب��د�أ البكاء على الأط�ل�ال ،وحت�وّل
ليلهم كما ال�ن�ه��ار �إىل ت�ب��ادل ال�ت�ه��م ،فيما
�شهد العامل كله متاهة الك�آبة املتوترة على
ال�شا�شات لدى جتار الدم؛ لبنانيني و�سوريني
وم�ستعربني يف م�شيخات اخلليج ،و�أت��راك
من طينة الثنائي �أردوغ��ان � -أوغلو؛ الأبوين
اجلديدين للفا�شية املع�صرَنة ،ومع االحتفاظ
بالروحية الهتلرية.
لي�ست النماذج التي �شهدنا يف مهاجمة
املقاومة ورموزها ،و�سورية وقائدها ،ميكن �أن
حتت�سب الأ�ضمن النكرات ال�سيا�سية� ،سيما
�أن ويل �أمرهم كان وم�شايخ زرع الفتنة بني
جنبات وحنايا الأم��ة ،هذا د�أب��ه ،كما �إر�سال
خم��اب��رات��ه القتلة التكفرييني �إىل ال�ع��راق
و�سورية ولبنان �أي�ض ًا لقتل العباد وتدمري
البالد.
امل�لاحَ ��ظ �أن ه� ��ؤالء التكفرييني الذين
ي �ك � ّف��رون ن�ظ�يره��م ال �ت �ك �ف�يري ،و�إن ك��ان��وا
مت�صارعني يف املقلب الآخ��ر مع �شيخ الفنت
احلديث� ،أر�سلوا �إليه �آيات التبجيل والع�شق
احلرام كما الغلمان ،لأنه تطاول على املقاومة
ممثَّلة ب�ـ«ح��زب اهلل» ،بعد �إ�سقاط امل�شروع
الفتنوي يف الق�صري ،وعلى بوابة لبنان.
ن �ع��م� ..إن امل �� �ش��روع ال �ت��دم�يري ل�ل�أم��ة
واح��د ،ر�أ�سه من البيت الأبي�ض ،وج�سده يف
تركيا ،وهو اجل�سد ال��ذي بات معتالً ،وذيله
يف م�شيخات اخلليج ،ونفاياته وخملفاته هم
املرتزقة لبنانيون و�سوريون ،ومن �أنحاء �أخرى
من الكرة الأر�ضية.
لقد ب��د�أت نذر الرياح تهب على تركيا،
وك�شفت زيف «دميقراطية» �أردوغ��ان ،الذي
�صوّره �شعبه هتلري ًا خال�صاً ،ومدى تقدي�سه
للقمع والقتل ،ورف�ض اال�ستماع �إىل �صوت
ال���ش�ع��ب ،وم��ا ��س�م��اه «ال��دف��اع ع��ن ال�شعب
ال�سوري».
الآن ،وقد دخل الفريق مرحلة ك�آبة لن
ي�ستفيق منها رغم الدجل �إىل حد الهلو�سة،
مل يعد يجدي العالج ،وما على ال�سامعني �إال
الت�سليم ب�أن هذا الـ« »showطويل.
لقد قال ال�سيد ن�صراهلل مرة :كما وعدتكم
بالن�صر دائماً� ،أعدكم بالن�صر جمدداً ..فهل
من يفهم؟ �أو يريد؟ �أو لديه احلرية ب�أن يفهم؟
يون�س

«الفتوى» التي أدخلت جرحى
القصير إلى مستشفيات لبنان
ك�ثرت ال�ت���س��ا�ؤالت ل��دى بع�ض ال ��ر�أي العام وت�آمروا عليه �إىل لبنان للمعاجلة؟
اللبناين عن م�صري الثالثمئة وال�ستني جريحاً
�ضمن ه��ذا الت�سا�ؤل ،ت�شري بع�ض الأو�ساط
م��ن م���س�ل�ح��ي «ال �ق �� �ص�ير» ال��ذي��ن �أُدخ� �ل ��وا �إىل �إىل �أن احل��زب هو ح��زب �إ�سالمي يحمل القيم
لا يف
لبنان للمعاجلة ،وال ��ذي ت�شري بع�ض امل�صادر الإ� �س�لام �ي��ة ال���ص�ح�ي�ح��ة ،وي�ترج�م�ه��ا ف �ع� ً
ال�صحفية �إىل �أن ع��دده��م الفعلي يبلغ ح��وايل نهجه اجلهادي ،وبالتايل التزاماً منه بالفتوى
مت �إج ل�ا�ؤه ��م م��ن الق�صري
ال�ث�م��امن�ئ��ة م�ق��ات��ل ّ
متهيداً لنقلهم �إىل لبنان ،وهل ثمة تفاهم مع
املعنيني ينظم �أو�ضاعهم االجتماعية والأمنية
بعد انتهاء املعاجلة� ،أو �أن ال�سلطات املخت�صة
ح�صلت على تعهّد من اجلهات الراعية له�ؤالء
امل�سلحني ب�شكل غ�ير م�ب��ا��ش��ر� ،أي ع��ن طريق
و�سيط ،ق��د ت�ك��ون �إح��دى املنظمات الإن�سانية،
بعدم انخراطهم يف ن�شاط تخريبي يف لبنان� ،أو
أظهر «حزب اهلل» نموذجًا
ب�إخراجهم منه فور املعاجلة.
يف ال��واق��ع ل�ي����س ه �ن��اك ج� ��واب � �ش� ٍ�اف ي�ب��دد إسالميًا راقيًا في التعاطي مع
هواج�س املواطنني ،ومن ي�ضمن عدم انخراطهم
معالجة التكفيريين ..وأبدى
يف اال�شتباكات الداخلية ذات الأبعاد املذهبية ،ال
تمسكه بالقيم اإلنسانية
�سيما �أنهم مقاتلون متمر�سون ،ويحملون عقيدة
ت�ك�ف�يري��ة ت��رف ����ض م �ب��د�أ احل ��ق يف االخ �ت�ل�اف،
والدينية
بالإ�ضافة �إىل �أن معاجلتهم تتم يف مناطق نفوذ
بع�ض اجل�ه��ات اللبنانية ال�شريكة يف ال�ع��دوان
ع�ل��ى � �س��وري��ة ،ويف طليعتهم «ت �ي��ار امل�ستقبل»،
وبعيدة من ح�ضور «حزب اهلل» ونفوذه الأمني.
لكن يبقى ال�س�ؤال الأب��رز :كيف �سمح «حزب
اهلل» ب�إدخال التكفرييني اجلرحى الذين قاتلوه

«هروب» المشنوق

ع ّلل النائب نهاد امل�شنوق لأحد املقربني منه« ،هروبه» من
تقدمي ّ
تر�شحه لالنتخابات النيابية املقبلة عن الدائرة
الثانية لبريوت ،و�إ�صراره على تقدمي طلبه عن الدائرة
الثالثة التي يرت�أ�س الئحتها الرئي�س �سعد احلريري ،ب�أن
«الثالثة» م�ضمونة ،بعك�س الثانية ،كونه ال �أمل يف «دوحة »2
ي�أتي به نائب ًا عن الدائرة الثانية.

غير مضمون

طال اجلدال بني م�س�ؤول «تيار امل�ستقبل» يف بريوت؛ ب�شري
عيتاين ،و�أم�ين عام «التيار» �أحمد احلريري على خلفية
القرار ال�صادر عن التيار برت�شيح عيتاين يف بريوت يف
الدائرة الثانية ،التي لن يكون املقعد فيها «م�ضمون ًا» على
قانون ال�ستني ،ما �أدى �إىل ا�ستياء عيتاين.

محافظ أو رئيس؟

قال وزي��ر فاعل يف حكومة ت�صريف الأعمال� ،إن رئي�س
اجلمهورية يت�صرف وك� أ�ن��ه حمافظ جبل لبنان ،حيث
ين�صرف ملتابعة بع�ض الأمور الهام�شية والأعمال اخلا�صة
لأ�سرته.

منع التصريحات والمواقف

طلب مرجع نيابي كبري من م�س�ؤوليه ونوابه عدم �إطالق
�أي ت�صريحات �أو مواقف �سيا�سية يف املرحلة الراهنة،

خ�صو�ص ًا يف ق�ضية التمديد ملجل�س النواب والطعن الذي
تقدم به اجلرنال مي�شال عون يف املجل�س الد�ستوري.

شائعة االستقاالت

ي�ؤكد التيار الوطني احل��ر �أن ق��وى � 14آذار ،وال �سيما
جمموعة جعجع و«امل�ستقبل» ،ه��م وراء ت��روي��ج �شائعة
اال�ستقالة املحت َملة ل�ن��واب «ال�ت�ي��ار» ،م��ن ب��اب «ح�شر»
ال�سلطات و�إلزامها ب�إجراء انتخابات فرعية وفق القوانني،
الأم��ر ال��ذي ميكن �أن «يبهدل» املتواطئني على ت�أجيل
االنتخابات ،باعتبار �أن �إجراءها ممكن ،و�أعذار عدمها
واهية.

وفاء معهود

توقفت �أو�ساط �سيا�سية ،بع�ضها من داخل احلزب التقدمي
اال�شرتاكي ،عند جتاهل منا�سبة �إ�سقاط اتفاق � 17أيار،
الذي طاملا تغ ّنى النائب وليد جنبالط ب�إ�سقاطه بالتعاون
مع حركة « أ�م��ل» ،وبدعم ع�سكري و�سيا�سي واقت�صادي
من �سورية ،وهو املحطة التي �أعادت �إىل جنبالط موقعه
ال�سيا�سي على ال�ساحة اللبنانية ..ما دعا �أحدهم للتعليق
قائ ًال�« :إنه الوفاء التاريخي املعهود».

جفاء في العالقة

لوحظ انعدام خطوط التوا�صل بني الرئا�سة الثانية يف
عني التينة والرابية من جهة ،وبكركي من جهة �أخرى ،ما
يعك�س حال اجلفاء التي ت�سود العالقة بني هذه املرجعيات.

ال�شرعية التي تفر�ض على امل�سلم �إغاثة اجلريح
وحترمي منع تقدمي الإ�سعافات له� ،سمح احلزب
ب�إدخال «جرحى الق�صري» ومرورهم على الطرق
ال��واق �ع��ة حت��ت ن �ف��وذه ،بالتن�سيق م��ع اجلي�ش

ما هو الهدف من تحــ
�أو�ضحت مراجع �أمنية مالب�سات ما ح�صل
يوم الأحد املا�ضي قرب ال�سفارة الإيرانية يف
منطقة بئر ح�سن يف بريوت ،والظروف التي
�أح��اط��ت اعت�صام «ت�ي��ار االن�ت�م��اء اللبناين»
ال��ذي يرت�أ�سه �أح�م��د كامل الأ��س�ع��د ،وقالت
�إن ما ح�صل مل يتجاوز الـ 15دقيقة ،حيث
و�صلت حافلة رك��اب متو�سطة احل�ج��م �إىل
املفرق امل ��ؤدي �إىل ال�سفارة الإي��ران�ي��ة ،ونزل
الركاب ب�سرعة و�أطلقوا �شعارات �ضد �إيران
و«ح ��زب اهلل» ،م�صحوبة ببع�ض ال�ع�ب��ارات
غ�ير الأخ�ل�اق �ي��ة�� ،س��رع��ان م��ا ت�ط��ور الأم��ر
�إىل ع��راك مع بع�ض الأه��ايل الذين حاولوا
منعهم من االقرتاب نحو ال�سفارة ،فيما مل
يقم احلرا�س املوجلون بحماية ال�سفارة ب�أي
حركة ،و�ساد هرج ومرج ،ثم فج�أة �سُ مع طلق
ن��اري مل يُعرف م�صدره �إىل الآن� ،أدى �إىل
وفاة ال�شاب ها�شم �سلمان؛ م�س�ؤول الطالب
يف «التيار الأ�سعدي».
لكن م�صادر متابعة بدقة ملا ح�صل �أوردت
ج�م�ل��ة م��ن الأم � ��ور اخل �ط�ي�رة ع�ل��ى ال�شكل
الآتي:
 مل ي �ع� ِ�ط م �� �س ��ؤول ت �ي��ار االن �ت �م��اء �أيخرب بنيّة التحرك لأي من اجلهات الأمنية
املخت�صة.
 -يف املقابل ،مت �إبالغ العديد من و�سائل
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و�صول جرحى
الق�صري �إىل م�ست�شفى
املنية �شمايل لبنان
(�أ.ف.ب).

ال�سوري ،الذي �سمح ب��دوره �أي�ضاً لل�صليب الأحمر
ال�ل�ب�ن��اين ب ��إخ�لاء اجل��رح��ى ونقلهم م��ن الق�صري،
جتاوباً مع ن��داءات بع�ض املنظمات الإن�سانية ،ومن
خ�ل�ال ه��ذه االل�ت�ف��ات��ة الإن���س��ان�ي��ة �أظ �ه��ر «احل ��زب»

منوذجاً �إ�سالمياً راقياً حقيقياً يف التعاطي ،و�أبدى
مت�سكه بالقيم الإن�سانية والدينية ،فقد �أ�سهم يف
معاجلة التكفرييني الذين يرف�ضون وجوده ،التزاماً
بفتوى �شرعية ،يف وق��ت يفتي ه ��ؤالء التكفرييون

وداعًا
أبو وليد عرقجي

ب�أكل الأكباد والقلوب و�شي الر�ؤ�س و«جهاد النكاح»،
وما �إىل ذلك..
وت���ض�ي��ف ت�ل��ك الأو�� �س ��اط �أن ��ه ع�ل��ى ال��رغ��م من
ال ��وج ��ود امل �ق �ل��ق جل��رح��ى «م���س�ل�ح��ي ال �ق �� �ص�ير» يف
ل�ب�ن��ان ،لكن الأط ��راف اخل��ارج�ي��ة وال��داخ�ل�ي��ة كافة
تقر ب�أن لدى «حزب اهلل» م�ؤ�س�سات تدر�س �أي قرار
ا�سرتاتيجي �أو �أمني قبل اتخاذه ،وبالتايل ال ميكن
�أن ي�ق��دم على خ�ط��وة مبنزلة «ق�ف��زة يف امل�ج�ه��ول»،
ال�سيما يف هذه الظروف الدقيقة التي مير بها لبنان
واملنطقة ،ه��ذا م��ن امل�سلم ب��ه ،م��ن دون الغو�ص يف
مت �إدخال
التحليل عن ماهية االتفاق الذي مبوجبه ّ
اجلرحى �إىل لبنان.
لكن ،وعلى الرغم من كل هذه التف�سريات ،ف�إن
الأ�سئلة ت�ضج يف �أذهان يف اللبنانيني الذين ي�شعرون
باقرتاب اخلطر من بيوتهم ،بعدما كانوا قد ارتاحوا
�إىل �أن «ح��زب اهلل» يقوم بقتال ه ��ؤالء يف الأرا��ض��ي
ال�سورية قبل قدومهم �إىل لبنان ،فما ال��ذي جرى
ليتم �إعادة ا�ستقدامهم �إىل الأرا�ضي اللبنانية؟ وما
هو دور ال�سفارة الأمريكية يف بريوت يف الت�أثري على
ال�سلطات اللبنانية ،خ�صو�صاً على رئي�س اجلمهورية
مي�شال �سليمان ،ليغ�ض النظر عن االتفاق ،ولتقوم
وزارة ال�صحة اللبنانية ب�ت� أ�م�ين نفقات ا�ست�شفاء
ه� ��ؤالء ،على ال��رغ��م م��ن العجز احل��اد يف موازنتها
وعدم قدرتها على ت�أمني الطبابة للبنانيني؟

ح�سان احل�سن

ّ
ـــرك «تيــار األسـعد»؟
الإعالم املح�سوبة على قوى � 14آذار لإر�سال طواقم
�صحافية مع �سيارات النقل الف�ضائي ،للح�ضور
ق ��رب ال �� �س �ف��ارة الإي ��ران� �ي ��ة ،ف��و��ص�ل��ت ق �ب��ل رك��اب
احلافلة.
 بثت القناة «العربية» خرباً عاج ًال قبل و�صولاملتظاهرين بخم�س دقائق عن ح�صول �إطالق نار
قرب ال�سفارة الإيرانية وح�صول ا�شتباكات.
ال�س�ؤال الأخطر لدى امل�صادر املتابعة هو :من
�أعطى ه��ؤالء املحازبني �أم��راً بالتوجه �إىل حميط
ال�سفارة الإيرانية؟ باعتقاد تلك امل�صادر �أن جهات
ا�ستخبارية عربية طلبت من الأ�سعد ذل��ك ،حتى
لو �سقط قتلى ،بل املطلوب �سقوط قتلى ،لإث��ارة
م���ش��اع��ر ال�غ���ض��ب ل ��دى ج �ه��ات �شيعية مناه�ضة
لـ«حزب اهلل» و«حركة �أمل» ،وافتعال م�شكل �شيعي
 �شيعي ،وتركيز بع�ض و�سائل الإع�ل�ام اخلبيثةعلى �أن «ح��زب اهلل» حت �وّل «ع�ن�ف��ه» �إىل ال��داخ��ل؛
يف ام�ت��داداً لأح��داث � 7أي��ار ،وت�أليب ال��ر�أي العام
ال�ع��رب��ي �ضد «ح��زب اهلل» وامل�ق��اوم��ة ،ال�سيما بعد
ا�ستعادة مدينة الق�صري ،وت�شويه �صورة املقاومة
والإي �ح��اء ب ��أن �سالحها ب��ات يف ال��داخ��ل �ضد �أبناء
الطائفة ال�شيعية ولي�س �ضد «�إ�سرائيل».
م���ص��در �سيا�سي رف�ي��ع �أك ��د ل �ـ«ال �ث �ب��ات» �أن �أي
ا�شتباك لن يح�صل على ال�ساحة الإ�سالمية ،بف�ضل
وع��ي ق�ي��ادت��ي «ح��زب اهلل» و«ح��رك��ة �أم ��ل» ،اللتني
متلكان قدرة «�أيوبية» على ال�صرب والتحمل.
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■ النائب ال�سابق في�صل الداود؛ الأمني العام حلركة
الن�ضال اللبناين العربي ،ر�أى �أن اخلطة الع�سكرية
والأم�ن�ي��ة ال�ت��ي با�شر بتنفيذها اجلي�ش اللبناين يف
طرابل�س� ،أكدت �أنه قادر وحازم يف مواجهة امل�سلحني
عندما يتوقف ال�سيا�سيون عن دعمهم ومتويلهم وت�أمني
الغطاء لهم ،مبدي ًا يف الوقت ذات��ه من ت�سلل عنا�صر
تكفريية من �سورية �إىل لبنان ،حتت عنوان �إن�ساين
وعالجي وا�ست�شفائي ،لأن العدد متوقع �أن ي�صل �إىل
�أكرث من  300م�سلح بد أ� توزيعهم على امل�ست�شفيات يف
لبنان ،داعي ًا �إىل ت�شديد الرقابة الأمنية عليهم ،كي ال
يتحولوا �إىل �صواعق تفجري داخلية.
■ اللقاء الإ�سالمي الوحدوي نعى نائب بريوت ال�سابق
عدنان عرقجي (رحمه اهلل) قائ ًال :عرف اللقاء «�أبا
الوليد» زمي ًال �صادق ًا يف جمل�س الأمناء ،وحليف ًا �صلب ًا
يف �شتى الق�ضايا الوطنية والبريوتية خا�صة ،ومدافع ًا
ملتزم ًا عن خط املقاومة ،وثائر ًا على الأحالف الأجنبية
الهادفة �إىل �إخ�ضاع الأمة وربط لبنان بعجلتها.
■ ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي؛� أمني عام حركة الأمة،
�ش ّدد على وحدة الأمة الإ�سالمية يف ظل التحديات التي
تواجهها من ق��وى اال�ستكبار وال�صهيونية ،الفت ًا �إىل
�أن املقاومة يف لبنان ،وال��دول الداعمة لها ،يتعر�ضون
مل�ؤامرة كونية هدفها ت�شكيل ح��زام �آم��ن حول الكيان
العربي.
■ جبهة العمل الإ�سالمي يف لبنان �أكدت على وجوب
نبذ العنف ورف�ض الفتنة ،ووقف كل� أ�شكال و�أ�ساليب

التحري�ض واالح �ت �ق��ان ال�ط��ائ�ف��ي وامل��ذه �ب��ي ،داع�ي��ة
�إىل � �ض��رورة عقلنة اخل �ط��اب ال�سيا�سي يف ال�ب�لاد،
ليكون خطاب ًا لبناني ًا وح��دوي� ًا داع�م� ًا لوحدة ال�صف
والكلمة ،ولوحدة الوطن.
■ لقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية الذي نعى
النائب ال�سابق عدنان عرقجي ،ح ّذر من الرهانات
اخلا�سرة لبع�ض القوى ال�سيا�سية اللبنانية ،يف ظل تق ّدم
وجناح الدولة الوطنية ال�سورية ،حم ّم ًال فريق الرهانات
الفا�شلة م�س�ؤولية الت�أخري يف ت�شكيل احلكومة اللبنانية
اجلديدة ،ب�سبب خ�ضوعه للإرادة الأمريكية با�ستبعاد
املقاومة وفريقها عن احلكومة.
■ جمل�س علماء فل�سطني ر�أى �أنّ الكيان الغا�صب
الذي فقد هيبته �أمام �أقدام املقاومني ال�شرفاء يف لبنان
وفل�سطني لن ي�ستطيع مترير م�شروعه الفتنوي البديل،
م � ؤ�ك��د ًا على دع��م امل�ق��اوم��ة ال�ت��ي انت�صرت يف لبنان
وفل�سطني على العدو ال�صهيوين الغا�شم ،و�أن ال�شعب
الفل�سطيني �سيبقى خياره اجلهاد يف �سبيل اهلل حتى
حترير كامل الأر�ض وعودة املقد�سات.
■ امل��ؤمت��ر ال�شعبي اللبناين ر�أى �أن قوى اال�ستعمار
وال�صهيونية تعي متام ًا �أن عدوها الأوحد هو امل�شروع
القومي احل�ضاري ،و�أن �ضرب ه��ذا امل�شروع يتطلب
تدمري راب�ط��ة ال�ع��روب��ة بع�صبيات طائفية ومذهبية
و�إثنية وعرقية لتفكيك الوحدات الوطنية التي حتمي
املجتمعات وتوحد اجلمهور باجتاه حتقيق االه��داف
الوطنية والقومية.

ط ��وى �أب� ��و ول �ي��د ال��ورق��ة
الأخ �ي��رة م��ن رزن��ام��ة عمره
وم�ضى..
و�إذا ك��ان��ت الأع �م��ار يف يد
اهلل �سبحانه وت �ع��اىل� ،إال �أن
ب�ع����ض ال �غ �ي��اب ي�شكل ّ
غ�صة
وحرقة ،فكيف �إذا كان احلال
م��ع ه��ذا ال �ب�يروت��ي ال�ع��ري��ق،
ال ��ذي ت���س�ب��ب خ �ط ��أ ط�ب��ي يف
�آالمه التي واجهها على مدى
�أك�ث�ر م��ن ع ��ام ب���ص�بر وجلد
امل�ؤمن ،لريحل بعدها را�ضياً
مر�ضياً؟
ع� ��دن� ��ان ع ��رق� �ج ��ي؛ �أب� ��و
وليد كما يناديه ك��ل حمبيه
وم �ع��ارف��ه ،ه ��ذه ال�شخ�صية
ال �ب�يروت �ي��ة ال �ع��ري �ق��ة ،غ ��ادر
ه��ذه ال�ف��ان�ي��ة ،لكنه يبقى يف
ذاك��رة النا�س ،لأنه دائماً كان
منحازاً �إليهم ..مل يغلق باب
بيته �أو مكتبه �أم ��ام النا�س،
ال �أو حمتاجاً.
ومل يرد �سائ ً
كان يبد�أ يومه باكراً ،وما
خرج �إن�سان من عنده عاب�ساً،
�إذ ال م �ك��ان ع �ن��ده ل �ل �ي ��أ���س،
ودائماً كان �شعاره «ما �أ�ضيق
العي�ش لوال ف�سحة الأمل».
مل ت� � � �غ� �ي ��ره ال � �ن � �ي� ��اب� ��ة
ل � ��دورت �ي��ن ،ومل ي �ك�ب�ر ع�ل��ى
النا�س ،ومل جتعله امل�س�ؤولية
يغيرّ دورة حياته ،وكان ثابتاً
على مبادئه ،خ�صو�صاً جلهة
�سورية؛ حدودنا نحو العامل،
وطريقنا �إىل العروبة ..وهو
لو باع وا�شرتى يف هذا املجال،
لكنا ر�أينا حتماً �أح��د النواب
ال�سُّ نة ال�سِّ تة البيارتة الآن يف
مكان �آخر خارج الربملان.
رحم اهلل �أبا وليد و�أ�سكنه
ف���س�ي��ح ج �ن��ان��ه ..و�أل� �ه ��م �آل��ه
وحمبيه ال�صرب وال�سلوان.
«الثبات»
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مقابلة
ّ
تؤكد ّ
تذمر الشعب السوري من تصرفات المسلحين
رأى أن المؤشرات

ّ
فرحات :نجاح «القصير» محفز ميدانيًا ..في ظل انشغال تركيا بمشاكلها
«جبهة الن�رصة»
يف الق�صري كانت
ت�ستعد للهجوم
على «املقاومة»،
فالأنفاق
واال�ستعدادات
والأ�سلحة
والتجهيزات،
ف�ض ًال عن الأموال
النقدية بالعملة
ال�صعبة ،ت�ؤكد
هذا املعطى..
�أزمة �سورية تنتهي
بتحرير اجلي�ش
ال�سوري لريف
دم�شق ،واحلرب
ال�سورية لي�ست
طائفية ،رغم
بع�ض الأحداث
ومتنيات بع�ض
و�سائل الإعالم.

العميد املتقاعد يف اجلي�ش اللبناين اليا�س
ف��رح��ات يفنّد تبعات �أح ��داث الق�صري والأزم ��ة
ال���س��وري��ة ،وينقل ل �ق �رّاء ج��ري��دة «ال�ث�ب��ات» �آخ��ر
املعطيات امليدانية ،و�إليكم احلوار الآتي:
ي�ع��ود ال�ع�م�ي��د ال�ي��ا���س ف��رح��ات �إىل ب��داي��ة
الأزم ��ة ال���س��وري��ة ،لي�شرح لنا تتابع الأح ��داث
امل �ي��دان �ي��ة ،ي �ق��ول« :م ��ع ب ��دء احل� ��راك الأم �ن��ي
للمعار�ضة امل�سلحة ،كانت اجلماعات امل�سلحة
يف موقع الهجوم ،والنظام واجلي�ش يف موقع
دفاعي ،والدفاع هنا مل يكن دفاعاً �سلبياً� ،إمنا
كان يقوم بتحديد و«ت�أريف» اجتاهات الهجوم،
لك�شف ن��واي��ا امل�ع��ار��ض��ة امل�سلحة وال ��دول التي
تقف وراءه��ا ،ويف ه��ذه املرحلة احتفظ النظام
باملرافق الأ�سا�سية يف الدولة ،داخل املحافظات،
ك�م��ا ال�ط��رق الرئي�سية وامل �ط��ارات الأ��س��ا��س�ي��ة،
ك�م��ا ب��ال�ق��رار االق�ت���ص��ادي وال�سيا�سي للدولة
والنظام ،ورغ��م ال�سيا�سة الدفاعية ه��ذه ،بقي
النظام واجلي�ش ال�سوري �صامداً رغ��م الفرار
واالن�شقاقات التي ح�صلت ..فلم تت�أثر بنيته
وق ��وت ��ه ،وب �ق��ي م�ت�م��ا��س�ك�اً ق��وي �اً رغ ��م ح�م�لات
الت�شويه واالفرتاء».
�إمكانات �ضخمة
بت�صرف «الن�صرة»

يف�سّ ر ف��رح��ات م�ق��ارب��ة الأح� ��داث الأم�ن�ي��ة
ال���س��وري��ة �أك �ث�ر ،ي �ق��ول« :ه ��ذه ال���س�ي��ا��س��ة كانت
مر�سومة ب��دق��ة م��ن قبل ال�ق�ي��ادة الع�سكرية يف
� �س��وري��ة� ،إذ �إ ّن � ��ه رغ ��م دع ��وات
ال�شعب ال�سوري بحينها لتدخل
اجل �ي ����ش ،ك� ��ان ال�ت�ري ��ث ��س� ّي��د
امل ��وق ��ف م ��ع ب ��داي ��ة الأح� � ��داث
لــبــــــنــان
(ح��وايل ع��ام تقريباً) ،و�شهدت
ه � ��ذه امل ��رح ��ة خ �� �س��ائ��ر ك �ب�يرة
وم � � ��اذا ع ��ن ل �ب �ن��ان ب �ع��د �أح � ��داث
ب�صفوف املدنيني والع�سكريني،
فيه
ال�ق���ص�ير ،ه��ل �ستنفرج الأح � ��داث
وخ�سرت ال��دول��ة ال�سيادة على
جبهة
�أم ��س�ت�ت�ع� ّق��د؟ وه ��ل ��ص�ح�ي��ح أ� ّن
ق���س��م م��ن �أرا� �ض �ي �ه��ا ،وح�صلت
مع
�رب
الن�صرة ت�ستعد للدخول يف ح�
يف بع�ض املناطق جم��ازر ب�شعة،
�ه
�
ث
�
ي
�د
�
ح
امل �ق ��اوم ��ة؟ ي �ق��ول ال �ع �م �ي��د يف
وف ��ر� ��ض ع �ل��ى ب�ع����ض ال �ب �ل��دات
إىل
�
ينظر
جل��ري��دة «ال�ث�ب��ات»« :ال�غ��رب
والأحياء �أحكام «�شرعية» ،لكن
ل�ب�ن��ان م��ن زاوي ��ة �أن ح��زب اهلل ي�شكّل
م ��ع ان �ق �� �ض��اء ال ��وق ��ت ،ودر�� ��س
خطراً على �إ�سرائيل ،ومن تلك الر�ؤية
ال �ق �ي��ادة ال�ع���س�ك��ري��ة ال���س��وري��ة
يرحب بكل عمل ي�ؤذيه ،م�شروع جبهة
الوقائع ،بد أ� الر ّد والهجوم».
ال �ن �� �ص��رة ال �ك �ب�ي�ر � ُ��ض ��رب ب��ال�ق���ص�ير،
ي�ضيف ف��رح��ات��« :ص�ع��ود
اح�ت�م��ال ال�ت���ص��ادم يبقى ق��ائ�م�اً ،ولكن
تنظيم القاعدة وجبهة الن�صرة
ن
ن�سبته انخف�ضت ك �ث�ي�راً ،و�أع �ت �ق��د �أ ّ
يف � �س��وري��ة ،ك���ش��ف ج�م�ل��ة من
احتمال
الو�ضع �أ�صبح م�ضبوطاً رغ��م
الأم � ��ور ب��ال�ن���س�ب��ة �إىل ال�شعب
للجي�ش
وج��ود بع�ض اخل�لاي��ا النائمة
ال���س��وري ب��داي��ة ،ث� ّم �إىل ال��ر�أي
ال �� �س��وري احل� � ّر ول�ت�ن�ظ�ي��م ال �ق��اع��دة يف
العام ال��دويل ثانياً ،ومع الأي��ام
بع�ض املناطق اللبنانية ،وقد تكون هذه
ظهر تنظيم جبهة الن�صرة �أنه
اخلاليا موجودة يف البقاع واجلنوب..
متني جداً ،ومنظّ م للغاية ،و�أ ّن
ولكن يت ّم احتواء املو�ضوع حملياً يف كل
ع��دي��ده ان�ط�ل��ق �إىل ح ��وايل 12
بلدة على حدة».
�أل��ف مقاتل ،واملعطيات ك�شفت
�أن � ��ه م� � ��درَّب ب �� �ش �ك��ل اح �ت��رايف،
ومي � �ل� ��ك ق � � � ��درات و�إم � �ك� ��ان� ��ات
��ض�خ�م��ة ،ول��دي��ه ت�سليح ع��ايل
امل���س�ت��وى ،ومي �ل��ك � �ص��واري��خ م���ض��ادة ل�ل��دب��اب��ات
متطورة ج��داً ،وبنادق «قنا�صة :حديثة للغاية،
وم�ت�ف�ج��رات و��ص��واع��ق و�أج �ه��زة ات���ص��ال وق�ي��ادة
وحت� ّك��م معقدّة وم��ن �أف�ضل جتهيزات املتوفرة

ي��ر ّد ف��رح��ات« :ال�ع�م��ل امل �ي��داين �سي�ستغل جناح
ال�ق���ص�ير م �ع �ن��وي �اً ،خ���ص��و��ص�اً أ� ّن ت��رك�ي��ا ب ��د�أت
تن�شغل بق�ضاياها ،ويف الأي ��ام القليل املا�ضية،
ح�ق��ق اجل�ي����ش ال �� �س��وري ت�ق��دم�اً ك �ب�يراً يف ري��ف
حلب ،والعمليات م�ستمرة بغوطة دم�شق ،وعند
�سيطرة اجلي�ش على ريف دم�شق ب�إمكاننا القول
إ� ّن الأزم��ة ال�سورية انتهت ب�شكل كبري» ،ي�ضيف
فرحات« :املعار�ضة ت�سيطر اليوم على عا�صمة
ري��ف دم���ش��ق «دوم � ��ا» ،وع�ل��ى ح��ر��س�ت��ا ،وع��رب�ين،
وجوبر ،واال�شتباكات حت�صل يومياً ،والأمور قد
تكون متجهة �إىل احل�سم ب�سرعة على �شاكلة ما
ح�صل يف باب عمرو والق�صري».
التن�سيق
ب�ين ال ��دول» ،وي�ق��ول ف��رح��ات« :الت�شوي�ش على
هذه �أجهزة ات�صال جبهة الن�صرة من قبل قوى
احل��رب الإلكرتونية للجي�ش ال�سوري والقوى
املتحالفة معه كان �صعباً للغاية».
بعد الق�صري ..املقاومة
يعترب فرحات أ� ّن «اجلي�ش احلر» حتوّل مع
�صعود «ال�ق��اع��دة» يف ��س��وري��ة �إىل ق��وى وكتائب
م�شرذمة ،عملها فقط يقت�صرعلى التجاوزات
وعمليات االختطاف واب�ت��زاز املواطنني وفر�ض
اخل ��وات« ،ك � ّل امل � ؤ�� �ش��رات امل�ي��دان�ي��ة تُظهر اليوم
أ� ّن ال���ش�ع��ب ال �� �س��وري ب �� �س��واده الأع �ظ��م �أ��ص�ب��ح
مغتاظاً من ت�صرفات امل�سلحني ،حتى يف املناطق
الريفية»� ،أ ّم��ا معركة الق�صري ،ف�بر�أي العميد
ف��رح��ات لها بُعد يتخطّ ى ا�سرتاتيجية الأر���ض
ال���س��وري��ة ،ي�ق��ول« :حت�صّ ن جبهة الن�صرة جاء
لقربها من مدينة الهرمل ،ف�صحيح �أ ّن املدينة
تتحكّم بطريق حم�ص  -ط��رط��و���س ،واملو�ضوع
ع�ل��ى ع�لاق��ة ب��ا��س�ت�ق��دام امل���س�ل�ح�ين والأ��س�ل�ح��ة
والتجهيزات من لبنان ،بيد �أ ّن العامل الأق��وى
والأب � ��رز يبقى ه��دف��ه �إ��ش�غ��ال اخل ��زان ال�شعبي
ل�ل�م�ق��اوم��ة ..فالبعد ال�ل�ب�ن��اين أ�ك�ب�ر م��ن البعد
ال�سوري ،و�إ�سقاط النظام ال�سوري ال ميكنه �أن
يح�صل م��ن الق�صري ،وحت �رّك ق�ي��ادة ح��زب اهلل
احل ��ازم ج��اء إ�ث ��ر ت�ع��ر���ض ق��رى غ��رب العا�صي
(�شيعة و�سنة وم�سيحيني) لهجمات التكفرييني،
وال�ه��دف بر�أيهم م�شاغلة ح��زب اهلل ،ويكفي �أن
نعرف حجم الإمكانيات املو�ضوعة بت�صرفهم،
مب ��ا ف �ي �ه��ا م �ب ��ال ��غ م ��ال �ي ��ة � �ض �خ �م��ة وcash
بت�صرفهم لتحقيق هذه الغاية ،وكانوا ي�شرتون
بع�ض ال�ن��ا���س ،و��س�ع��ر معلومة واح ��دة م��ن ف��رد
واح��د قد ت�صل �إىل � 20أل��ف دوالر و�إىل � 50ألف
دوالر �أحياناً».
يتابع ف��رح��ات ح��دي�ث��ه« :ل�ه��ذا ال�سبب كان
التن�سيق كبرياً بني قيادة املقاومة وقيادة اجلي�ش
ال�سوري يف م�س�ألة الق�صري ،لهذا ال�سبب تدخل
ح��زب اهلل ب��احل��رب م��ع جبهة ال�ن���ص��رة ،ول�ه��ذا
ال���س�ب��ب ب ��د�أت امل �ع��ارك م��ن غ��رب ال�ع��ا��ص��ي �إىل
�شرقها ،ف�ح��رب ح��زب اهلل وامل�ق��اوم��ة بجوهرها
ه��ي ح ��رب ا��س�ت�ب��اق�ي��ة ،ووق��ائ �ي��ة ،ل� ��درء ه�ج��وم
جبهة الن�صرة على لبنان ،ولوال قطع دابر هذه
امل�ؤامرة ،لدخل لبنان مب�أزق كبري».

معركة دم�شق الكربى
�س�ألنا العميد عن حديث الإع�لام الغربي
واخلليجي عن معركة دم�شق ،يقول فرحات:
«بدل �أن حت�صل معركة دم�شق الكربى منذ 4
�أ�شهر لإ�سقاط النظام ،كما �سوّق لها ال�صحايف
الأم�ي�رك ��ي داي �ف��د أ�غ �ن��ات �ي��و���س ،ح���ص��ل هجوم
معاك�س م��ن قبل اجلي�ش ال���س��وري على ريف
دم���ش��ق (امل �ح��اف �ظ��ة م���س��اح�ت�ه��ا ن�ح��و  20أ�ل��ف
كلم ،2يعني بحجم م�ساحة لبنان على مرتني)،
منطقة العمليات اليوم تطال ح��وايل � 7آالف
كلم ،2وع��دد ال�سكان ال��ذي��ن يقطنون الريف
ال��دم���ش�ق��ي ح ��وايل  4م�لاي�ين ،وه �ن��اك كثافة

المعارك تؤكد أن تنظيم
«جبهة النصرة» متين
ومنظم للغاية..
َّ
جدًا
والمعطيات كشفت أنه
مدرَّ ب بشكل احترافي

�سكانية يف منطقة الغوطة ،واخلطة ال�سورية
هدفها ع��زل الغوطة عن البادية وع��ن طريق
درع ��ا ،ول�ه��ذا ال�سبب مت��ت ال�سيطرة ميدانياً
ع�ل��ى ال���ش��ري��ط امل�م�ت��د م��ن «ح ��ران ال�ع��وام�ي��د»
قرب مطار دم�شق الدويل وحتى «عدرا» لف�صل
مت��ت ال�سيطرة على
الغوطة ع��ن ال�ب��ادي��ة ،ث��م ّ
ب�ع����ض امل �ن��اط��ق يف ال �ق��اب��ون ،وب� ��رزة وج��دي��دة
الف�ضل وجديدة عرطوز ،وداريا ،واملعارك اليوم
جتري يف مع�ضمية ال�شام ..واملعركة يف الريف
على �أ�شدها وب�شرا�سة ،و�سقوط الق�صري �أدّى
�إىل ان�ه�ي��ارات معنوية ب�صفوف م�سلحي ريف
العا�صمة ال�سورية».
وم � ��اذا ع ��ن م��رح �ل��ة «م ��ا ب �ع��د ال �ق �� �ص�ير»؟

ب��ر�أي العميد فرحات ،التن�سيق بني �سورية
وحلفائها الإقليميني وال��دول�ي�ين على أ�� �ش �دّه،
«ات �ف ��اق ��ات ع ��دي ��دة ح �� �ص �ل��ت ،أ�ه �م �ه��ا ال�ت�ن���س�ي��ق
مب��و� �ض��وع م � ؤ�مت ��ر ج �ن �ي��ف ،واحل� � ��وار ال��وط�ن��ي
ال�سوري ،القيادة ال�سورية تعوّل �إيجاباً على هذه
احلوارات ،فيما املعار�ضات تظهر جبهتها مفككة،
و�أجنداتها خمتلفة بح�سب الدول املرتبطة بها،
وب��ال�ت��ايل ال�ي��وم ه�ن��اك عجز لتوحيد املعار�ضة
رغم تدخل �أمريكا ،لأ ّن ت�شابك م�صالح الدول
الداعمة واجلماعات امليدانية على الأر�ض معقد
ب�شكل كبري ،كما أ� ّن لتنظيم القاعدة �أجنداته
امل�خ�ت�ل�ف��ة ..و�أي ت���س��وي��ة �أم�يرك �ي��ة م��ع ال�ن�ظ��ام
ال���س��وري� ،سيكون ل�ه��ا ارت� ��دادات ع�ل��ى الأن�ظ�م��ة
امل�ت��ورط��ة ب��دع��م امل�ع��ار��ض��ة ،وال �ي��وم بع�ض ه��ذه
ال��دول متار�س ال�سيا�سة كممار�سة الأف��راد لعبة
البوكر ،حت��رق �أوراق�ه��ا وتغامر علها ت��در�أ عنها
نتائج الأزم��ة ال�سورية يف ح��ال انت�صرت �سورية
على حمنتها».
وعن الو�ضع الرتكي ،يقول العميد فرحات:
«ف��اج��أت أ�ح ��داث تركيا ك� ّل املحللني ،وق��د تبينّ
�أن النظام الدميقراطي املمار�س من قبل حزب
ال�ع��دال��ة والتنمية أ���ش�ب��ه ب�ق���ش��رة ،لأ ّن احل��راك
الرتكي مب�سوغه احلقيقي رغم العامل ال�سوري
يبقى ع��ام�ل ًا داخ�ل�ي�اً مبعظمه ،رئ�ي����س ال ��وزراء
الرتكي رجب طيب �أردوغ��ان ي�أخذ حجة ت�أييد
 ٪51من ال�شعب لفر�ض �آرائ��ه على  ،٪49وهذا
الأم��ر يرف�ضه ال�شعب الرتكي ،فالق�ضاء لي�س
م�ل�ك��ه ،وامل ��ؤ� �س �� �س��ات ل�ي���س��ت ل ��ه ،وال �ي��وم ال�ق��وى
العلمانية يف مرحلة ال�ت��وحّ ��د ،وه��ي ال ميكنها
�أن ت��رى متحف العلمانيني و أ�ت ��ات ��ورك ي��د ّم��ر
لبناء مركز دي�ن��ي ..ول��ن يقبلوا بت�سمية ج�سر
على البو�سفور با�سم ال�سلطان �سليم ،وهو ا�سم
ا� �س�ت�ف��زازي ل��رب��ع الأت � ��راك ع�ل��ى الأق� ��ل ،ب�سبب
املجازر الذي ارتكبها ،فال�سلطان �سليم مثال �سيء
لل�شعب الرتكي ،فهو قتل والده و�إخوته ،واحتل
��س��وري��ة وم�صر وارت �ك��ب جم��ازر بحق العلويني
يف الأن��ا��ض��ول» ،يعلّق فرحات« :ع��ادة يطلق ا�سم
�شخ�ص توحيدي على ج�سر ،فاجل�سر يربط بني
�أوروب ��ا و�آ�سيا ،عليه �أن يكون له مفهوم الربط
والتقريب ولي�س مفهوم التباعد ،والرتكي يعنيه
ه��ذا الأم��ر ك�ث�يراً ،وال�شعارات التي ترفع اليوم
موجهّة �إىل �أردوغ��ان أ�ك�ثر منها حلزب العدالة
والتنمية».

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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تحقيق

إيجارات الشقق في بيروت تحلق عاليًا
يف ب�ي��روت ب ��ات ال �ب �ح��ث ع��ن ��ش�ق��ة ج�ي��دة
ب ��إي �ج��ار م�ع�ق��ول� ،أ��ش�ب��ه ب��ال�ب�ح��ث ع��ن �إب� ��رة يف
ك��وم��ة ق����ش ،ارتفعت الإي �ج��ارات ب�شكل خيايل
خالل الأ�شهر املا�ضية ،وبعدما كان �إيجار �شقة
ت�ت��أل��ف م��ن غرفتني ال ي��زي��د على  600دوالر
كحد �أق�صى ،ب��ات الإي�ج��ار م�ضاعفاً يف معظم
احلاالت ،والذريعة الأوىل هي� :أنك ت�ست�أجر يف
بريوت التي تكاد تختنق ب�سكانها ،لكن ما هي
الأ�سباب الفعلية لهذا االرتفاع يف الإيجارات؟
يعزو الكثري من اخلرباء �سبب االرتفاع �إىل
تدفق الالجئني ال�سوريني ،وحتديداً املي�سوري
احل ��ال والأث ��ري ��اء م�ن�ه��م �إىل ق�ل��ب العا�صمة،
وا��س�ت�ع��داده��م ل��دف��ع الإي �ج��ارات العالية مهما
ب�ل�غ��ت ل�ك��ي ي�ضمنوا ا��س�ت�ق��راره��م وع��ائ�لات�ه��م
يف ب�ي�روت ،وب�سبب أ�ع��داده��م امل �ت��زاي��دة ،باتت
إ�ي �ج��ارات ال�شقق ترتفع ب��اط��راد ك��ون �أ�صحاب
الأمالك يغارون من بع�ضهم البع�ض ،ويزايدون
يف ما بينهم عمن ي�ستطيع احل�صول على �أعلى
مبلغ لإيجار �شقته ،خ�صو�صاً �أنه ما من ح�سيب
�أو رقيب على �أ�سعار الإيجارات وت�ضخمها.
هذا ويعرب الكثري من املواطنني يف بريوت
ع��ن ا��س�ت�ي��ائ�ه��م م��ن ط��ري�ق��ة ت�ع��ام��ل �أ��ص�ح��اب
ال�شقق والأم�لاك مع امل�ست�أجرين ،حيث باتوا
يف�ضلون ال�لاج��ئ ال�سوري امل��رت��اح م��ادي�اً على
امل��واط��ن اللبناين من الطبقة املتو�سطة ،وما
�أن يحني موعد جتديد عقد الإيجار حتى ينذر
�صاحب ال�شقة �سكانها اللبنانيني بالإخالء �أو
القبول بالإيجار اجلديد امل�ضاعف يف الأغلب،
ويف حال الرف�ض طبعاً ،ي�صبح على اللبناين �أن
يرتك ال�شقة ال بل �أن يرتك العا�صمة بريوت،

لأن ح�ظ��وظ��ه ب ��إي �ج��اد ��ش�ق��ة منا�سبة ي��إي�ج��ار
ك��ال��ذي ك��ان يدفعه بال�سابق ت�صبح معدومة،
خ �� �ص��و� �ص �اً يف ظ ��ل رات �ب ��ه امل � �ح ��دود ،ح �ت��ى �أن
الكثريين من �أ�صحاب الأمالك باتوا ي�ؤجرون
ال�شقق املفرو�شة ليكون �إيجارها �أعلى ،ول�ضمان
ت�أجريها لإح��دى العائالت ال�سورية املي�سورة
كونها جمهزة وم�ؤثثة وتغري العائلة الوافدة.
يف هذا الإط��ار ،يقول عدد من املواطنني:
«�إننا نبحث عن �شقق للإيجار منذ عدة �أ�شهر،
ولكن جميع املحاوالت بائت بالف�شل ب�سبب عدم
رغبة �أ�صحاب هذه ال�شقق بت�أجريها ملواطنني
لبنانيني ،ورغبتهم بت�أجريها �إىل الالجئني
ال���س��وري�ين ال��ذي��ن ي��دف�ع��ون ع��دة أ���ض�ع��اف عما
يدفعه املواطن اللبناين».
ي �ل �ف��ت ال �� �ش��اب حم �م��د ح� �م ��ادي �إىل �أن ��ه
وخطيبته يبحثان عن �شقة للإيجار يف بريوت
بحدود الـ 750دوالر منذ �أ�شهر ،ولكن من دون
طائل ،وي�ضيف�« :إذا ا�ستمر احل��ال على ذلك
فلن ي�ستطيع �أي ��ش��اب لبناين يفكر ب��ال��زواج
�أن يجد �شقة ي�سكن فيها ب�سبب طمع بع�ض
�أ��ص�ح��اب ال�شقق ورغبتهم ب�ت��أج�يره��ا مببالغ
خيالية ال تتنا�سب مع الواقع».
وعن �إ�صراره على ال�سكن يف بريوت وعدم
التوجه �إىل ال�ضواحي يقول« :ا�شرتطت عائلة
خطيبتي �أال تبتعد ابنتهم عنهم كثرياً ،كما �أن
عملي وعملها �ضمن ب�يروت ،لذلك ارت�أينا �أن
نبحث عن �شقة منا�سبة قريبة من �أعمالنا ومن
عائالتنا ،لكن يبدو �أن ما نطلبه م�ستحيالً».
ي�شرح �أح ��د �أ� �ص �ح��اب امل �ب��اين يف منطقة
اللبان يف بريوت؛ �أحمد �شاتيال� ،سبب تف�ضيله

ال�ل�اج ��ئ ال �� �س ��وري ع �ل��ى امل ��واط ��ن ال �ل �ب �ن��اين،
ف�ي�ق��ول�« :إن ال�لاج�ئ�ين ال���س��وري�ين املرتاحني
مادياً ال ي�س�ألون نهائياً عن قيمة الإيجار وكل
ما يهمهم هو احل�صول على �شقة منا�سبة يف
بريوت تكون قريبة من الأماكن واملطاعم التي
يق�صدونها ،و�أي���ض�اً م��ن اجل��ام�ع��ات وامل��دار���س
التي �سجلوا �أبناءهم بها».
�إىل ذلك ،قال �أحد �أ�صحاب ال�شقق والذي
ف���ض��ل ع ��دم ذك ��ر ا� �س �م��ه ،إ�ن ��ه ك ��ان ل��دي��ه �شقة
م�ؤجرة بـ 800دوالر وقام ب�إخالئها من العائلة
التي كانت ت�سكنها بعد انتهاء العقد بحجة �أن
يريد تزويج �أحد �أبنائه فيها ،وعندما مت �إخالء
ال�شقة ق��ام بت�أجريها لإح��دى الأ�سر ال�سورية
مببلغ  1200دوالر ،وي��ؤك��د أ�ن��ه فعل ذل��ك لأن
عائلته « أ�ح��ق بالـ 400دوالر الإ�ضافية �شهرياً،
خ�صو�صاً �أنه ال ميلك �شقة �أخرى لي�ؤجرها».
ولدى �س�ؤاله عما �سيفعله يف حال تخلفت
الأ� �س ��رة ال���س��وري��ة ع��ن ال��دف��ع �إن ��ض��اق��ت بها
الأحوال� ،أو �إن عادت �إىل بلدها ،ي�ضحك قائالً:
«عندها �أ�ستطيع �أن �أعيد ت�أجريها للبنانيني،
علماً �أنني �أطلب من امل�ست�أجر دفع �أ�شهر �سلف
على الأقل».
م��ن ج�ه�ت��ه ،ي�ق��ول أ�ح ��د �سما�سرة البيوت
يف منطقة كليمن�صو يف ب�ي�روت�« :إن ال�سبب
الرئي�سي وراء ارتفاع معدالت �إيجارات املنازل
يف املنطقة هم ال�سوريون �أنف�سهم ،بحيث ي�أتي
ال �ع��دي��د م��ن رج ��ال الأع �م ��ال م��ن امل�ح��اف�ظ��ات
ال���س��وري��ة ه��رب �اً م��ن احل ��رب ،وي�ع��ر��ض��ون على
�أ�صحاب املنازل ت�أجريها مببالغ خيالية نظراً
المتالكهم �أم��وا ًال طائلة ولرغبتهم يف ال�سكن

يف حي راق ،وهو ما ينعك�س بال�سلب لي�س فقط على
اللبنانيني ،بل على الفقراء من ال�سوريني الذين مل
يعد ب�إمكانهم ت��أم�ين قيمة الإي �ج��ارات ،وي�ضطرون
للخروج من املنزل لرغبة �صاحبه يف منحه ملن �سيدفع
املزيد من املال».
م��ن جهتها ،ت�صف ن��دى مو�سى وه��ي طالبة يف
اجلامعة الأمريكي يف بريوت ،الفارق الكبري يف �أ�سعار
الإيجارات يف م�ساكن الطلبة وال�شقق املفرو�شة التي
ت�ؤجر لهم بالقرب من اجلامعة ،بعد توافد الالجئني
والطالب ال�سوريني ،مو�ضحة �أن �سعر الإيجار لذات
ال�شقة ال�سكنية التي كانت ت�سكنها العام املا�ضي ارتفع
بقيمة  350دوالراً ،ه��ذا بالإ�ضافة �إىل حت��ول بع�ض
العمارات ال�سكنية التي كانت ت�ؤجر فقط للطالب �إىل
عمارة تقطنها عائالت �سورية .
وت���ض�ي��ف ن ��دى �أن «االرت� �ف ��اع يف الأ� �س �ع��ار �شمل
ال�شقق املفرو�شة وال�ف��ارغ��ة ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل �صعوبة
�إيجاد �شقة �سكنية ويف حال وجودها ،ف�إن �سعر الإيجار
مرتفع جداً ،بالإ�ضافة �إىل طلب دفع الإيجار مقدماً
ل�ستة �أ�شهر».
ويجد �أ�صحاب املكاتب العقارية يف بريوت �صعوبة
يف توفري ال�شقق ال�سكنية لطالب اجلامعات ،الزدياد
طلب الالجئني عليها ،ول�ع��دم ق��درة الطالب و�أهله
على حتمل ه��ذه القفزة يف الإي �ج��ارات كونها لي�ست
بقليلة ،اخل�ب�ير االق�ت���ص��ادي؛ م��ازن ب��رج��ي ،ي��رى �أن
تزايد �أعداد الالجئني �شكل �ضغطاً كبرياً على البنية
التحتية واخلدماتية يف بريوت ،ومنها قطاع الإ�سكان،
ويتمثل ه��ذا ال�ضغط ب�شكل كبري يف مدينة ب�يروت
كونها ت�ستقطب معظم العائالت ال�سورية املي�سورة،
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل وج��ود ع��دد م��ن اجل��ام�ع��ات وامل��دار���س
املعروفة فيها ،م�ضيفاً �أن �أ�سعار الإي�ج��ارات ارتفعت
مبا ال يقل عن  50يف املئة لزيادة الطلب عليها ،كما �أن
�أجرة ال�شقة املفرو�شة يف �أرقى مناطق العا�صمة باتت
تدفع يف بع�ض الأحيان على �شكل �سنوي ،مما �أدى �إىل
�ضعف م�ق��درة امل��واط��ن اللبناين على احل�صول على
�شقة مكونة من غرفة و�صالون ومنافعها.
�إذن ،خ�ل��ق ت��واف��د ال�لاج �ئ�ين ال �� �س��وري�ين خ�لال
ال �ع��ام�ين امل��ا� �ض �ي�ين �أزم � ��ة خ��ان �ق��ة يف ق �ط��اع ال�شقق
ال�سكنية يف ب�ي�روت حت��دي��داً ،نتيجة ل��زي��ادة الطلب
على ال�شقق مع قلة املعرو�ض منها ،وت�شهد العا�صمة
التي تعد احلا�ضنة الأكرب لالجئني ارتفاعاً ملحوظاً
ب�أ�سعار �إيجار ال�شقق ال�سكنية مقارنة مبا كانت عليه
ا لهذه
يف ال�سابق ،فهل �ستتدخل ال��دول��ة لتجد ح�ل ً
الق�ضية� ،إن ع�بر حت��دي��د قيمة الإي �ج��ارات� ،أو جلم
ارتفاعها؟
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عربي
ُّ
تأجيل زيارة كيري ..تعثر مؤقت
ال يلغي المسعى األميركي

رئي�س وزراء العدو بنيامني نتنياهو ووزير اخلارجية الأمريكي جون كريي

�أرج��أ جون كريي زيارته املقررة �إىل فل�سطني املحتلة ،املقرتحات التي يقدمها وزير اخلارجية الأمريكي.
ومل ي �ت��م حت��دي��د م��وع��د ج��دي��د ل �ه��ذه ال ��زي ��ارة ،ال��وزي��ر
ال �� �ش��رط امل�ت�ع�ل��ق ب��اع�ت�راف الفل�سطينيني ب�ي�ه��ودي��ة
الأمريكي يتحرك ب�سرعة من �أجل �إعادة ال�سلطة وحكومة الدولة ،هو �أي�ضاً من �ضمن ال�شروط القدمية ،والتي يرى
االح�ت�لال �إىل ط��اول��ة امل�ف��او��ض��ات ،ك��ال�ع��ادة يرتكز اجلهد ال�صهاينة الفر�صة م�ؤاتية لتمريره ،مع تلم�س ال�ضغط
الأمريكي على حماولة تكييف ال�سلطة الفل�سطينية مع الأم�يرك��ي القوي واملت�صاعد لإط�لاق املفاو�ضات جم��دداً،
ال�شروط التي ي�ضعها ال�صهاينة ال�ستئناف املفاو�ضات ،وي��أت��ي طرحه بعد �أن ظهر النجاح الأم�يرك��ي يف جتميد
يف املقابل ،ويف �سياق عملية التكييف امل�شار �إليها ،تقرتح احلديث يف ملف اال�ستيطان ،دون جتميد اال�ستيطان نف�سه،
الإدارة الأم�يرك�ي��ة جملة �أف �ك��ار تت�صل بتح�سني الو�ضع ال ب��ل �شهد اال�ستيطان من��واً ك�ب�يراً خ�لال ال�ع��ام اجل��اري،
االقت�صادي للفل�سطينيني يف ال�ضفة ،وتت�صرف حكومة فقد ك�شفت ما ت�سمى «حركة ال�سالم الآن» النقاب عن �أن
نتنياهو وف��ق قناعة مفادها �أن وا�شنطن ت��رك��ز �ضغطها الثلث الأول من هذا العام �شهد ارتفاعاً بن�سبة  176يف املئة
ع�ل��ى اجل��ان��ب الفل�سطيني �أ��س��ا��س�اً ،الإع �ل�ان ع��ن ت�أجيل يف �أع�م��ال ب��داي��ة البناء يف امل�ستوطنات لي�صل �إىل الرقم
زي��ارة ال��وزي��ر الأم�يرك��ي ،ت��راف��ق م��ع ت�صريحات من�سوبة الأعلى خالل �سبع �سنوات ،يف حني �أن البناء يف داخل كيان
�إىل ال�سلطة الفل�سطينية ،تعرب فيها عن �شكوكها بنية االحتالل انخف�ض بن�سبة  8.9يف املئة ،رغم وجود حتركات
حكومة االحتالل ،العودة �إىل املفاو�ضات ،وح�سب مراقبني ،احتجاجية تتعلق بامل�صاعب االقت�صادية ،وال�ت�ع�ثرات يف
رمبا يتطلع كريي من وراء ت�أخري موعد قدومه فل�سطني قطاع الإ�سكان حتديداً.
املحتلة� ،إىل توقع تغيري يف مواقف الأطراف ،خ�صو�صاً يف
وق��ال��ت احل��رك��ة يف تقرير جديد لها« :وف�ق�اً لأح��دث
�ضوء خالفات داخل االئتالف احلاكم يف كيان االحتالل ،معطيات اجلهاز املركزي للإح�صاء يف �إ�سرائيل ،ف�إن البناء
وتعبري ال�سلطة عن عدم الثقة يف حدوث تغري يف مواقف يف ال�ضفة الغربية ارت�ف��ع خ�لال ال��رب��ع الأول م��ن العام
حكومة االحتالل.
 ،2013على ال��رغ��م م��ن �أ��س�ط��ورة «جتميد اال�ستيطان»
ع�شية املوعد الذي كان حمدداً للزيارة ،و�ضعت حكومة �أو «�ضبط النف�س» ،فقد توا�صل البناء دون انقطاع ،ففي
االحتالل �شروطاً جديدة ال�ستئناف املفاو�ضات ،تت�ضمن الفرتة ما بني كانون الثاين  2013و�آذار  2013مت ال�شروع
ال���ش��روط ال�ت��ي حت��دت��ث عنها و��س��ائ��ل �إع�ل�ام االح �ت�لال؛ يف بناء  865وحدة ا�ستيطانية جديدة ،وهو ما ميثل ثالثة
م��واف�ق��ة على دول��ة فل�سطينية م�ن��زوع��ة ال���س�لاح تعرتف �أ��ض�ع��اف مقارنة م��ع ال��رب��ع نف�سه م��ن ال�ع��ام املا�ضي (من
بـ«الدولة اليهودية» ،وذلك فيما يبدو يف الوقت نف�سه رداً كانون الثاين �إىل �آذار  ،)2012و�إذا ما قورنت هذه الأرقام
على حديث م�س�ؤول كبري يف االئتالف ال�صهيوين احلاكم ،مع الربع الأخري من العام املا�ضي (من ت�شرين الأول �إىل
عن رف�ض حل الدولتني.
كانون الأول  ،)2012ف�إن الزيادة مذهلة وت�صل �إىل .»٪355
رئي�س حكومة االحتالل �أو�ضح �أنه �سيبحث مع كريي
واع �ت�برت «ال���س�لام الآن» �أن��ه «ط��امل��ا ال ي��وج��د جتميد
«ف��ر���ص �إي �ج��اد ط��ري��ق ��س�ي��ؤدي �إىل ا�ستئناف امل�ف��او��ض��ات كامل لال�ستيطان ،ف�سي�ستمر النمو �إىل حد كبري» ،وقالت:
مع الفل�سطينيني ،من أ�ج��ل التو�صل لت�سوية تعتمد على «�إن �أي حكومة تلتزم بال�سالم لن ت�سمح ول��ن ت�ستمر يف
مبد أ� الدولة الفل�سطينية املنزوعة ال�سالح ،والتي تعرتف بناء امل�ستوطنات ،ال��ذي ي�ضر ال حمالة بفر�ص ال�سالم»،
لا �إ�ضافياً على �سيا�سة
بالدولة اليهودية ،مع ترتيبات �أمنية را�سخة ،تعتمد على و�أ��ض��اف��ت «ت��وف��ر ه��ذه النتائج دل�ي� ً
ق��وة اجلي�ش الإ�سرائيلي» ،و�أ��ض��اف نتنياهو �أن��ه من �أجل احلكومة امل�ستمرة يف �إعطاء التو�سع اال�ستيطاين الأولوية،
حتقيق ه��ذا ال�ه��دف« ،يتعني على احلكومة العمل ككتلة على ح�ساب الغالبية من املواطنني الإ�سرائيليني� ،إن كتلة
واح��دة ،والرتكيز على اخل�ط��وات الهامة ،دون االن�شغال امل�ستوطنني هي جمرد  ٪4من ال�سكان ،لكنهم تلقوا زيادة
يف �أمور حزبية �صغرية» ،وذلك يف �إ�شارة �إىل تعدد املواقف  ٪176يف بدايات البناء ،يف حني تلقى الق�سم الآخر الذي
ال�ت��ي يطلقها م���س��ؤول��ون ��ص�ه��اي�ن��ة ،ف�ي�م��ا يتعلق مب�سار يعادل  ٪96من املواطنني الإ�سرائيليني انخفا�ضاً بن�سبة
الت�سوية التي يعمل الأمريكيون على حتريك عجلتها ،عرب  ٪8.9يف بدايات البناء».

بالن�سبة لل�سلطة الفل�سطينية ،ف ��إن
ن���ش��ر ه ��ذه الأرق� � ��ام ي�ع�ن��ي �أن ال �ع ��ودة �إىل
امل �ف��او� �ض��ات�� ،س�ت�ك��ون � �س �ت��اراً لتثبيت ه��ذا
ال �ت��و� �س��ع اال� �س �ت �ي �ط��اين ،ومب �ن��زل��ة غ�ط��اء
للمزيد من انت�شار اال�ستيطان يف خمتلف
أ�ن�ح��اء ال�ضفة الفل�سطينية ،ورمب��ا ن�شهد
تالياً ،ت�شدداً فل�سطينياً يف ا�شرتاط جتميد

فعلي لال�ستيطان قبل معاودة املفاو�ضات،
ف�م��ا ي�ق��دم��ه الأم�يرك �ي��ون م��ن م���ش��روع��ات
اقت�صادية ال قيمة لها عندما ال تعود الأر�ض
موجودة ،ثم �إن ال�سلطة ترف�ض االعرتاف
بيهودية الدولة يف الوقت الراهن.
بع�ض املراقبني يتوقع مع الإع�ل�ان عن
ت�أجيل زيارة كريي جموداً م�ؤقتاً يف اجلهود

مجموعة األزمات الدولية :المفاوضات ..واالنتفاضة
توقعت جمموعة الأزم ��ات ال��دول�ي��ة ف�شل حم��اوالت
�إط�ل�اق امل�ف��او��ض��ات ب�ين ال�سلطة الفل�سطينية وحكومة
االح �ت�لال ،م�شرية �إىل �أن الأو� �ض��اع ال��راه�ن��ة يف ال�ضفة
الفل�سطينية تنحو باجتاه تفجر انتفا�ضة ثالثة يف املح�صلة
النهائية� ،إما مع ف�شل املفاو�ضات ،و�إما مع مفاو�ضات من
�أجل املفاو�ضات.
وق��ال��ت امل�ج�م��وع��ة يف ت�ق��ري��ره��ا� ،إن «ا��س�ت�ق��ال��ة رئي�س
ال ��وزراء ��س�لام فيا�ض �أع ��ادت امل�سائل املتعلقة با�ستقرار
و�سيا�سات ال�ضفة الغربية �إىل الواجهة ،العام املا�ضي كان
العام الأك�ثر ا�ضطراباً منذ انتزاع حما�س ال�سيطرة على
قطاع غزة عام  ،2007وجدت ال�سلطة الفل�سطينية نف�سها
يف �أزم��ة مالية ،غري ق��ادرة على دف��ع روات��ب موظفيها �أو
وقف الرتدي االقت�صادي».
املجموعة قالت �إن املبادرة الدبلوما�سية التي ا�ضطلع
بها وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي تواجه جملة من
العقبات ،و�إن الهدوء ال�سائد اليوم ميكن �أن يتبخر ب�سرعة.

واع� �ت�ب�رت �أن� ��ه ب�ي�ن�م��ا ك ��ان ال��و� �ض��ع امل� ��ايل لل�سلطة
الفل�سطينية والأ�سرى امل�ضربون عن الطعام هي الق�ضايا
ال�ت��ي دف�ع��ت �إىل خ��روج اح�ت�ج��اج��ات ك�ب�يرة تظهر �ض�آلة
وحم ��دودي ��ة �آف� ��اق ال���س�ي��ا��س��ة الفل�سطينية ال �ي��وم ،على
الرغم �أن هاتني الق�ضيتني تعتربان حموريتان يف احلياة
ال��وط�ن�ي��ة ،ف ��إن ثمة أ���س�ب��اب�اً لتمحور الن�شاط ال�سيا�سي
حولهما ،فهما ال تت�سببان يف �أي انق�سام �أو �ضغينة.
و�أ�� �ض ��اف ��ت امل �ج �م��وع��ة� ،أن ث �م��ة رغ �ب��ة ل� ��دى ب�ع����ض
الفل�سطينيني با�ستعمالهما لإح� ��داث ت�غ�ي�يرات �أك�ب�ر،
�إال �أن قلة منهم ي�ب��دو م�ستعداً للقفز ن�ح��و امل�ج�ه��ول،
ول �ه��ذا ال �� �س �ب��ب ،ف � ��إن ال �ت �ق��اري��ر ال �ت��ي ت �ن��ذر ب��دن��و �أج��ل
ال�سلطة الفل�سطينية تبدو مبالغاً بها ،وقالت املجموعة
�إن «�إ� �س��رائ �ي��ل ق��د �أث �ب �ت��ت �أن �ه��ا ت�ع�ت�بر وج� ��ود ال�سلطة
الفل�سطينية� ،إن مل يكن ازده��اره��ا ،م�صلحة وطنية لها،
عمق االن�ق���س��ام��ات ب�ين فتح وح�م��ا���س ه��و م��ا يعطي فتح
دافعاً للمحافظة على ال�سلطة الفل�سطينية بو�صفها �أقوى

م�ؤ�س�ساتها ،يعتقد دبلوما�سيون غربيون وال�ع��دي��د من
الفل�سطينيني �أن مبالغ كافية من الأم��وال �ست�ستمر يف
التدفق يف امل�ستقبل املنظور للمحافظة على حياة ال�سلطة
الفل�سطينية ،و�أن الرئي�س عبا�س �سيبقى موجوداً و�سيفعل
ما بو�سعه لت�أخري اخلطوات التي تت�سبب مبخاوف كبرية
�إزاء املواجهة مع «�إ�سرائيل» ،ال تزال امل�ساعدات املمنوحة
للفل�سطينيني ،وخ�صو�صاً لل�سلطة الفل�سطينية ،باملعنى
احلريف ت�شرتي الوقت».
رغ��م ذل��ك ،ت��رى املجموعة �أن «ف�ص ًال ج��دي��داً يجري
تد�شينه ،حيث تتعر�ض ال�سيا�سة الفل�سطينية وال�سلطة
الفل�سطينية لتحوّالت جذرية ،مل يعد احلديث عن خالفة
عبا�س حم�ظ��وراً ،وه��و م��ا ي�شري �إىل �أن ال�ضفة الغربية
تدخل يف مرحلة انتقالية يحاول كثريون ت�أجيلها.
واقرتحت املجموعة �ضروة �إدخ��ال تعديلني رئي�سيني
على جناح ال�سرعة ،على امل��دى الق�صري ،ينبغي حماية
ال�سلطة الفل�سطينية م��ن تقلبات ال�ع�لاق��ات ال�سيا�سية

«الإ�سرائيلية» الفل�سطينية وال�صدمات التي ميكن �أن
حت��دث �سل�سلة م��ن ردود الفعل امل�تراب�ط��ة داخ��ل النظام
الفل�سطيني اله�ش:
على امل�ستوى االقت�صادي ،ميكن حتويل العائدات
ال�ضريبية التي جتمعها «�إ�سرائيل» �إىل ط��رف ثالث
يحوّلها �إىل ال�سلطة الفل�سطينية ،من غري املحتمل �أن
تقبل «�إ�سرائيل» مبثل هذا احلل ب�سهولة ،لأنها تريد
االحتفاظ بنفوذها على الفل�سطينيني ،ولذلك ينبغي
ع�ل��ى ال��والي��ات امل�ت�ح��دة و�أوروب � ��ا مم��ار��س��ة ال�ضغوط
عليها.
على امل�ستوى الأمني ،ينبغي �أن تفعل «�إ�سرائيل»
املزيد لكبح جماح امل�ستوطنني الذين ميكن لهجماتهم
ع �ل��ى ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين ،م��ن وج �ه��ة ن �ظ��ر ال �ع��دي��د من
امل���س��ؤول�ين الأم�ن�ي�ين «الإ��س��رائ�ي�ل�ي�ين»� ،أن ت�سرّع من
ح��دوث االنتفا�ضة التالية ،كما ينبغي �أن ت�ضع حداً
لتوغالتها يف املناطق الفل�سطينية واعتقال عنا�صر
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وثيقة تفاهم وطني
لتحصين المخيمات الفلسطينية

الأم�يرك�ي��ة ،م�ؤ�س�ساً على ت��وق�ع��ات بانهيار االئ�ت�لاف
احل��اك��م يف كيان االح�ت�لال ،ولكن ه��ذا ل��ن يو�صل �إىل
ت��وق��ف امل�سعى الأم�ي�رك��ي ب�شكل ك��ام��ل ،خ�صو�صاً �أن
الواليات املتحدة ،تعترب الفر�صة منا�سبة متاماً لتحقيق
ما ت�سميه �إنها ًء «للنزاع الفل�سطيني  -الإ�سرائيلي».

عبد الرحمن نا�صر

وقعت الف�صائل وال�ل�ج��ان ال�شعبية يف منطقة
ال�شمال وثيقة تفاهم وط�ن��ي لتح�صني املخيمات
الفل�سطينية يف ال�شمال ،وذل��ك أ�ث�ن��اء لقاء �شعبي
عقدته يف اللجنة ال�شعبية يف خميم البداوي ،بح�ضور
ح�شد كبري من ال�شخ�صيات الوطنية واالجتماعية
والروابط العائلية وامل�ؤ�س�سات واالحت��ادات ال�شعبية
واملهنية.
ووقعت الف�صائل ،ومعها امل�ؤ�س�سات والروابط
واالحتادات وممثلو العائالت وعدد من ال�شخ�صيات،
على الوثيقة التي تت�ضمن عدد ًا من البنود �أهمها :رفع
الغطاء التنظيمي وال�سيا�سي والعائلي والع�شائري عن
كل خمل بالأمن �أو معتدٍ على حرمة الآخرين يف دمهم
�أو مالهم �أو عر�ضهم ،وحما�سبته من خ�لال القوة
الأمنية امل�شرتكة باعتبارها الإط��ار الأمني اجلامع،
بعيد ًا عن اال�ستن�سابية واملح�سوبية واملعايري املزدوجة
يف املحا�سبة ..وال�ضرب بيد من حديد على كل من
ي�ستخدم ال�سالح بغ�ض النظر عن الذرائع والأ�سباب،
و�إع��ادة النظر بالتوزيع الع�شوائي لل�سالح و�سحبه
من املراهقني و�أ�صحاب ال�سلوك ال�سيئ ..وو�ضع
حد لال�ستنفار الع�شوائي وانت�شار امل�سلحني و�إنهاء
املربعات الأمنية خارج مكاتب ومقرات الف�صائل.
�أي�ض ًا القيام بت�سليم �أي مرتكب لأي جناية �أو
جنحة للق�ضاء اللبناين املخت�ص ،بغ�ض النظر عن
الو�سيلة �أو الأداة امل�ستخدمة (بندقية �أو �سكني �أو
حربة �أو �أي �آل��ة ح��ادة) ،ويتعهد كل تنظيم بت�سليم
�أي جاين �أو جانح للقوة الأمنية لي�صار �إىل ت�سليمه
للق�ضاء اللبناين ،بعيد ًا عن االنتماء التنظيمي �أو
ال�سيا�سي �أو العائلي �أو الع�شائري..
وتعهدت الف�صائل بو�ضع آ�ل�ي��ات عمل من �أجل
تطوير وتفعيل ال�ق��وة ا ألم�ن�ي��ة امل�شرتكة يف خميم
البداوي ،ورفدها بالكفاءات واخلربات ،والعمل على
توفري الإمكانيات الب�شرية واملالية واللوج�ستية ،مبا
يف ذلك ترميم املقر وبناء غرف للتوقيف واملحا�سبة
وت�أمني ال�ل��وازم ال�ضرورية ،يف م��دة �أق�صاها ثالثة
�أ�شهر ,وتفعيل اللجان التي ت�شكل روافع ودعائم لها،

عند مدخل خميم البداوي

كاللجنة الع�سكرية واللجنة الأمنية امل�صغرة �إىل
جانب مهمة حتييد املخيم عن ال�صراع ال��دائ��ر يف
جواره ،و�إجناز م�سح للمقيمني فيه ,وحماية امل�ؤ�س�سات
واملدار�س واملرافق العامة واخلا�صة من �أي اعتداءات،
ال �سيما م�ؤ�س�سات الأونروا وم�ست�شفى الهالل الأحمر..
�أمني �سر الف�صائل؛ �أبو ل�ؤي �أركان ،قال« :تعهدت
الف�صائل بالعمل على تفعيل اللجان ال�شعبية يف
خميمات ال�شمال ،وتطوير دوره��ا وت�شكيل جلان
ا ألح�ي��اء والقطاعات باال�ستناد �إىل الدميقراطية
واالنتخابات حيثما �أمكن ،وت�شكيل جلان االخت�صا�ص،
وو�ضع برنامج وخطة عمل لتوفري اخلدمات وت�أمني
احلاجات االجتماعية املتعددة ،وو�ضع حد للتجاوزات
وال�ت�ط��اول على ا ألم�ل�اك ال�ع��ام��ة ،ال �سيما ال�سوق
وال�شارع العام ،والبناء الإ�ستثماري الع�شوائي ،وعلى
قاعدة التقيد ب�شروط ال�سالمة العامة وعدد الطوابق
وت�أمني املاء والكهرباء لكل مبنى بعيد ًا عن ا�ستنزاف
�شبكات امل��اء وال�ك�ه��رب��اء وغ�يره��ا م��ن اخل��دم��ات

العامة ،وذلك يف مدة �أق�صاها �ستة �أ�شهر».
و�أ�ضاف« :كما تعهدت م�ؤ�س�سات املجتمع املدين
والأهلي واالحت��ادات والروابط والفعاليات والنخب
واحل��راك ال�شعبي وال�شبابي والعائالت والع�شائر
بدعم الف�صائل من �أج��ل ترجمة وتنفيذ بنود هذه
ال��وث�ي�ق��ة ،وال�ضغط بالو�سائل ال�شعبية ال�سلمية
واحل�ضارية على كل ف�صيل �أو طرف �أو عائلة حتاول
تغطية املطلوب واجل��اين واملخل ب��الأم��ن وال�ع��ادات
والتقاليد ،و�صو ًال �إىل ت�سليمه للقوة الأمنية».
وقد عممت الف�صائل والقوى امل�شاركة الوثيقة
على خمتلف املعنيني ،وحثّت على ن�شرها ،وتناولها يف
خطب امل�ساجد من �أجل م�ساهمة �أولياء �أمور ال�شباب
والعائالت والع�شائر بتنفيذها ،و�إجناز لقاءات حوار
م��ع امل�ؤ�س�سات وال��رواب��ط واالحت���ادات والفعاليات
والنخب واحلراك ال�شعبي وال�شبابي.

�سامر ال�سيالوي

سياسة األونروا التربوية تهدد آالف الطالب

أزمة إغالق مدرسة «يعبد»
الأمن� ،إال يف الظروف التي ال ميكن جتنبها ،لأن مثل هذه
الت�صرفات ميكن �أن ت�ؤدي �إىل حلقة من الت�صعيد.
ميكن ال�ستئناف املفاو�ضات �أن ي�ساعد يف ت�أجيل الت�صعيد،
لي�س لأن الفل�سطينيني ي�ؤمنون كثرياً مبا ميكن �أن تقدمه
هذه املفاو�ضات ،بل لأنها �ستمنح القيادة الفل�سطينية مربراً
لت�أجيل التحركات التي ميكن �أن تطلق ديناميكية ت�صعيدية،
م�ث��ل اخل �ط��وات ال�ت��ي مي�ك��ن �أن تتخذ يف املحكمة اجلنائية
الدولية �أو غريها من الهيئات الدولية ،ولأنها ميكن �أن تقنع
البع�ض يف ق��وات الأم��ن �أن ال�سلطة الفل�سطينية لن تنتهي
كم�شروع وط�ن��ي ،وب�ه��ذا امل�ع�ن��ى ،ف ��إن جتميد امل�ستوطنات �أو
إ�ط�لاق �سراح الأ��س��رى ،ك��إج��راءات ميكن �أن ت�سهّل ا�ستئناف
امل�ف��او��ض��ات ،م��ن �ش�أنها �أي���ض�اً �أن ت�شرتي بع�ض ال��وق��ت� ،أم��ا
النتيجة ال�ت��ي ت�ترت��ب على ذل��ك فهي �أن ان�ه�ي��ار املفاو�ضات
يخاطر بت�سريع نف�س الديناميكيات التي �صممت لإحباطها،
وبالتايل ف��إن املفاو�ضات من �أج��ل املفاو�ضات ميكن �أن تكون
�أ�ضرارها �أكرث من منافعها.

م��رة ج��دي��دة تخفق وك��ال��ة الأون ��روا يف �إيجاد
احللول املنا�سبة للم�شكالت التعليمية والرتبوية
التي تواجه الطلبة الفل�سطينيون يف لبنان ،وتعود
من جديدة لطرح �سيا�سة ونظام الدفعتني ملعاجلة
�أزمة املدار�س والأبنية واكتظاظ ال�صفوف ،وهي
ق�ضية نا�ضل م��ن �أجلها الفل�سطينيون ع�شرات
ال�سنني من �أجل �إنهاء نظام الدفعتني ،ملا له من
�سلبية على الو�ضع التعليمي.
اليوم تلج�أ الأون��روا من جديد لهذه املعاجلات
املبتورة ،وتعلن �إغ�لاق مدر�سة «يعبد» يف منطقة
�صربا مبدينة ب�يروت ،والتي ت�ضم أ�ك�ثر من 350
طالب ًا وطالبة ،وتقرر توزيعهم على املدار�س� ،أو
اعتماد نظام الدفعتني يف �إحدى املدار�س املجاورة.
ويف �إطار ذلك� ،أكد احتاد ال�شباب الدميقراطي
الفل�سطيني (ا�شد) رف�ضه لهذا القرار ب�شكل كامل،
باعتبار �أن نتائجه �ستكون �سلبية ب�شكل كبري على

امل�ستوى التعليمي للطالب ،خ�صو�ص ًا �أن املدار�س
املجاورة غري م�ؤهلة ال�ستيعاب �أع��داد جديدة من
الطلبة ،كما �أن نظام الدفعتني قد �أثبتت التجربة
ف�شله وت�أثريه ال�سلبي على الأداء وامل�ستوى التعليمي
للطلبة.
وحمّل االحتاد وكالة الأونروا امل�س�ؤولية الكاملة
عن م�ستقبل الطالب ،ب�سبب تقاع�سها عن توفري
التمويل املطلوب ال�ستئجار �أو بناء مدر�سة جديدة
قبل الوقوع يف هذه الأزمة.
ودع��ا الأون ��روا �إىل ال�تراج��ع ع��ن ه��ذا ال�ق��رار،
وال�ت�ح��رك �سريع ًا ب��اجت��اه ال ��دول امل��ان�ح��ة لتوفري
التمويل امل�ط�ل��وب لبناء م��در��س��ة ج��دي��دة لطالب
املنطقة ،والتوقف عن احللول اخلاطئة ،والتعاطي
غ�ير امل���س��ؤول م��ع احتياجات ومتطلبات العملية
التعليمية والرتبوية ،خ�صو�ص ًا �أن امل�ستوى التعليمي
املتدين يف مدار�س الأون��روا ،خ�صو�ص ًا االبتدائية

منها ،ال يحتمل الإه �م��ال �أو التق�صري يف توفري
احتياجات العملية التعليمية ،كون الأون��روا مطالبة
بتحمل امل�س�ؤولية ،وتوفري كل م�ستلزمات واحتياجات
امل��دار���س وال �ط�لاب ،م��ن �أج��ل االرت �ق��اء بامل�ستوى
التعليمي ،وتوفري املناخ التعليمي املنا�سب وال�سليم،
بدل اللجوء �إىل حلول خاطئة ومعروفة النتائج �سلفاً.
و�أك��د االحت��اد والأه ��ايل �أن�ه��م ب�صدد القيام
ب �ت �ح��رك��ات ط�لاب �ي��ة ب��ال �ت �ع��اون م ��ع ال�ف�ع��ال�ي��ات
الفل�سطينية ملواجهة هذا القرار ،ودف��ع الأون��روا
لال�ستجابة حلقوق ومطالب الطلبة.
وكان �أهايل الطالب قد نظموا �أنف�سهم يف جلنة
قامت بعدة خطوات ت�صعيدية� ،أبرزها اعت�صام
وم�سرية انطلقت من مدر�سة «يعبد» باجتاه املركز
الرئي�سي للأونروا يف منطقة بئر ح�سن ،ملطالبة
الأون � ��روا ب��ال��رج��وع ع��ن ق��راره��ا امل�ج�ح��ف بحق
الطالب الفل�سطينيني.
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تجنيد األطفال

في الحروب ..واآلثار السلبية
توالت ردود
الفعل الشاجبة
للفيديو الذي
يتم تداوله عبر
اإلنترنت ،ويظهر
فتاة صغيرة في
طرابلس وهي
تحمل رشاشًا
وتطلق الرصاص
عشوائيًا ،وسط
تشجيع من
أبيها ورفاقه،
مشهد الفتاة
ليس منفردًا،
فقد تكرر في
اآلونة األخيرة
بين باب التبانة
وجبل محسن في
طرابلس ،حيث
انخرط األطفال
في الصراع
الدموي واعتادوا
حمل السالح
بذريعة الدفاع
عن منطقتهم
وأهلهم.

�أطفال بعمر الورود ،تركوا وراءهم الطابات
والأل �ع��اب ،ب��ل وح�ت��ى ال�ك�ت��ب ،وح�م�ل��وا ال�سالح
بد ًال منها ،كرث منهم يذهب �ضحية ال�صراعات
التافهة ،يقتل ،يجرح �أو يتعر�ض لإعاقة دائمة،
وامل�ح���ص�ل��ة �أن ط�ف��ول�ت�ه��م ت���س�ل��ب م�ن�ه��م بلمح
الب�صر.
لي�س ن��زول الأط �ف��ال املجندين �إىل �أر���ض
املعركة ب�أمر م�ستغرب يف لبنان� ،سبق �أن �أجرب
الأطفال على الدخول يف �أتون احلرب الأهلية
وما تالها من نزاعات و�صراعات متعددة ،بني
امليلي�شيات والأح��زاب والقوى املتناحرة ،نحر
الأط� �ف ��ال ع�ل��ى م�ع�ب��د ال�ط��ائ�ف�ي��ة واخل�ل�اف��ات
ال�سيا�سية.
خ�ل�ال احل� ��رب الأه �ل �ي��ة يف ل �ب �ن��ان ،ق��ام��ت
مذيعة من �شبكة الـ«�سي� .أن� .أن» مبقابلة طفل
يف الثامنة من العمر على �أحد احلواجز ،ول�شد
ما كانت ده�شتها عندما �س�ألته« :ماذا تتمنى �أن
ت�صبح عندما تكرب»؟ ف��أج��اب« :ال� ،أن��ا ال �أري��د
�أن �أك�بر ..لأنني ال �أريد �أن �أقوم ب�أفعال ه�ؤالء
الكبار» ،اكتفى الطفل بحمل ال�سالح ،لكنه مل
يكن يرغب با�ستخدامه و�آمله كثرياً ما ر�آه من
�أفعال الكبار.
وي �ق �� �س��م الأط � �ف � ��ال امل� �ج� �ن ��دون يف ل �ب �ن��ان
�إىل �أط �ف��ال ج�ن��دوا ب��ال�ق��وة� ،أو �أط �ف��ال جندوا
مبطلق حريتهم ،فهم �أحياناً ي�شكلون قنوات
للعنف امل�سلح ،وغالباً ما يكون لل�سالح معنى
كالطعام لديهم ب�سبب �أفكار م�ضللة مت زرعها
يف ر�ؤو�سهم من قبل �أهلهم ،كالقول �إن ال�سالح

زينة الرجل ،ويجب ا�ستعماله حلماية العر�ض
وال�شرف والطائفة ،كما �أن ا�ستعماله �أف�ضل
من املكوث يف املنزل يف حالة من اخلوف والعجز
واجل�بن ،وه��و �أم��ر ي��ردده الكثري من الأطفال
امل�سلحني يف طرابل�س اليوم.
وم� ��ع الأ� � �س� ��ف ،غ��ال �ب �اً م ��ا ي �ن �ح��در ه � ��ؤالء
الأط �ف��ال م��ن �أ� �س��ر ف�ق�يرة �أو م��ن �أ� �س��ر تعاين
ظ ��روف� �اً اج �ت �م��اع �ي��ة ��ص�ع�ب��ة ،وي� �ج ��دون �أن �ه��م
جمربون على حمل ال�سالح والقتال� ،إما ب�أمر
من �أولياء �أمورهم� ،أو بتحفيز كبري منهم ،ويف
ح��ال ال��رف����ض ،ي�ك��ون ن�صيب الطفل ال�ضرب
واال� �س �ت �ه��زاء ب ��ه ،وو� �ص �ف��ه ب��اجل�ب�ن وب�ن�ق����ص
ال�شجاعة والرجولة.
املفارقة �أن حمل الأطفال لل�سالح اقت�صر
لفرتة طويلة على الفتيان ،لكن ال�ي��وم بد�أنا
ن�شهد اجت��اه�اً الفتاً حلث الفتيات ال�صغريات
على امل�شاركة يف القتال ،وحمل الكال�شينكوف
والبندقية احلربية بدل الباربي.
نقاط النزاع
يذكر �أنه يف �ست وثالثني نقطة نزاع م�سلح
يف العامل اليوم ،يقدر عدد اجلنود الأطفال
ب��أرب�ع�م�ئ��ة �أل� ��ف� ،إ� �ض��اف��ة �إىل م �ئ��ات الآالف
امل���س�ج�ل�ين يف ج�ي��و���ش وم�ل�ي���ش�ي��ات و�أح� ��زاب،
جاهزين للقتال فيها يف وقت ق�صري ،و�أ�صغر
طفل م�سجل هو يف ال�ساد�سة من عمره ،ورمبا
هناك �أطفال �أ�صغر مت ت�سلحيهم يف �سورية،

غ��ال�ب�ي��ة اجل �ن��ود الأط� �ف ��ال مم��ن ه��م حتت
�سن اخلام�سة ع�شرة م��وج��ودون يف جيو�ش
غري حكومية ،على عك�س الذين هم حتت
�سن الثامنة ع�شرة امل��وج��ودي��ن يف جيو�ش
حكومية �أو نظامية ،علماً �أن تطور الأ�سلحة
الأوتوماتيكية وخفة وزنها مكنا الأطفال
من ا�ستعمالها.
وخ�لال ال�سنوات الع�شر الأخ�ي�رة ،قتل
يف احل��روب لي�س �أق��ل من مليونني ون�صف
مليون طفل ،وهناك ما يعادل خم�سة �إىل
�ستة م�لاي�ين م�ع��وق ج���س��دي�اً� ،إ��ض��اف��ة �إىل
��س�ت��ة ع���ش��ر م�ل�ي��ون مم��ن ي �ع��ان��ون م�شاكل
نف�سية وع�صبية ،ور�أى اجل�ن��ود الأط�ف��ال
خالل احلروب �أنا�ساً يلعبون ،وتعر�ضوا هم
�أنف�سهم للقتل ،وقام بع�ضهم �أي�ضاً بالقتل
وه��و �أم��ر ينعك�س مبا�شرة عليهم ويت�سبب
لهم ب ��أذى نف�سي كما يحثهم على القيام
ب�أفعال عنيفة .وقد لوحظ يف الفرتة قيام
�أط�ف��ال �سوريني بعمليات قتل بال�سواطري
وال�ف��ؤو���س �أو بتقطيع �أو��ص��ال البع�ض من
دون �أن ي ��رف ل �ه��م ج �ف��ن ،وه ��ي ع�م�ل�ي��ات
ا�ستدعت انتقادات دولية كثرية لـ«اجلي�ش
ال �� �س��وري احل ��ر» ،وامل ��ؤ� �س��ف ه��و حقيقة �أن
ال �ك �ث�ير م��ن الأط� �ف ��ال اجل �ن��ود ي�صبحون
عر�ضة لل��إدم��ان�� ،س��واء على ال�سجائر �أو
امل �خ��درات �أو ال ��دم ،وه��ي �أم ��ور ت�ضاف �إىل
اح �ت �م��ال ت�ع��ر��ض�ه��م ل�ل�ق�ت��ل �أو الإع ��اق ��ة �أو
االغت�صاب ،وحرمانهم من �أب�سط حقوقهم
يف العي�ش ب��أم��ان ،ع��دا حرمانهم �أي�ضاً من
عي�ش طفولتهم.
وي�تردد �أن معظمهم ي�صبحون �ضحايا
ا� �ض �ط��راب��ات ن�ف���س�ي��ة وع� ��وار�� ��ض ،ك��ال�ف��زع
والهلع والكوابي�س واالن�ه�ي��ارات الع�صبية،
وال �� �ص �ع��وب��ة يف ال�ت�رك �ي��ز ،ورف �� ��ض ت �ن��اول
الطعام ،و�إن �أبدوا قوة �شخ�صية من اخلارج
ورددوا ع �ب ��ارات ع�ن�ي�ف��ة وق��ا� �س �ي��ة اع �ت��ادوا
�سماعها.

وب�ط�ب�ي�ع��ة احل � ��ال ،ف � ��إن ال �ق �� �س��وة ال�ت��ي
ي�ت�ع��ر���ض ل �ه��ا ه� � ��ؤالء الأط� �ف ��ال امل �ج �ن��دون
تنعك�س �سلباً على حياتهم امل�ستقبلية يف
جمتمعاتهم ول��زم��ن ط��وي��ل� ،إذ �إن العنف
ول �غ��ة ال �� �س�لاح ه�م��ا ال�ل�غ��ة ال��وح �ي��دة ال�ت��ي
يتقنها ه�ؤالء الأطفال ،لذا هم قد يلقنوها
لأط�ف��ال�ه��م ب��دوره��م وي�ل�ج��ؤون �إل�ي�ه��ا كلما
دعت احلاجة ،كونهم ال يتقنون لغة غريها.
يف لبنان
ه �ن ��اك ح � ��االت م���س�ت�ع���ص�ي��ة م ��ن ن��اح�ي��ة
الطفولة يف مناطق ع��دي��دة م��ن ل�ب�ن��ان ،لأن
ثقافة احل��رب وال�ن��زاع مت�أ�صلة ،وه��ذا يجعل
الأطفال دائماً متحم�سني لالنخراط يف كل
ال�ن���ش��اط��ات ال�ع�ن�ي�ف��ة ،رغ��م �إم �ك��ان تعر�ضهم
للأذى.
وحت��اول بع�ض اجلمعيات املحلية �إقامة
املخيمات ال�صيفية للأطفال الذين يحملون
ال �� �س�لاح ب �ه��دف ت�ع��ري�ف�ه��م ع�ل��ى من��ط ح�ي��اة
خمتلف ،لكن «م��ا �إن تبد أ� الأح��داث الأمنية
ح�ت��ى جن��ده��م ي �ع��ودون �إىل ح��رق الإط� ��ارات
وح�م��ل ال��ر��ش��ا��ش��ات ال�ت��ي ال تنا�سب ال��رج��ال
فكيف حال الأطفال»؟ ويرى �أحد النا�شطني،

طـــرق وحشية
ط��ورت اجلماعات املتحاربة طرقاً وح�شية ومعقدة لف�صل الأط�ف��ال وعزلهم عن
جمتمعاتهم و�إجبارهم على حمل ال�سالح ،ويف كثري من الأحيان جترب تلك اجلماعات
الأطفال على الطاعة عن طريق الرتهيب ،وجعلهم خائفني با�ستمرار على حياتهم،
فهم ي��درك��ون ب�سرعة �أن الطاعة العمياء هي ال�سبيل الوحيد ل�ضمان بقائهم ،ويف
بع�ض الأحيان يجربون على امل�شاركة يف قتل �أطفال �آخرين �أو �أع�ضاء �أ�سرهم ،لأن تلك
املجموعات تفهم ب�أنه لي�س هناك من �سبيل �أمام ه�ؤالء الأطفال للعودة �إىل ديارهم بعد
ارتكابهم ملثل هذه اجلرائم.
واخلال�صة الأوىل �أنه كلما كانت احلرب الأهلية دموية �أكرث ،زاد احتمال �أن يتم
جر الأطفال �إليها ،كما �أن املتمردين يعمدون �إىل ا�ستعمال اجلنود الأطفال ق�صد ملء
�صفوفهم الفارغة ،وكثرياً ما يتناف�سون على ما ينظرون �إليه باعتباره م�صدراً داخل
ال�ن��زاع ،وه��ذه املعاملة معاملة الأط�ف��ال باعتبارهم �سلعة هي التي تف�سر جزئياً ملاذا
تنخرط جماعات املتمردين يف حمالت جتنيد ق�سري من �أجل ملء �صفوفها باجلنود
الأطفال.
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تجنيد األطفال
اجلدير بالذكر �أن هناك  38دولة �سجل
فيها جتنيد الأطفال بطريقة غري م�شروعة
خالل ال�سنوات الع�شر املا�ضية ،ح�سب بيانات
الأمم امل �ت �ح��دة ،وغ��ال�ب�ي�ت�ه��ا ��ش�ه��دت ح��روب �اً
ونزاعات م�سلحة وه��ي� :أفغان�ستان� ،ألبانيا،
اجل ��زائ ��ر� ،أن �غ ��وال� ،أذرب �ي �ج��ان ،ب�ن�غ�لادي����ش،
بورما ،بوروندي ،كمبوديا ،كولومبيا ،كونغو
 برازافيل ،كونغو -كن�شا�سا ،اريرتيا� ،أثيوبيا،ي��وغ���س�لاف�ي��ا ال���س��اب�ق��ة� ،أن��دون�ي���س�ي��ا ،الهند
خ�صو�صاً يف �إقليم ك�شمري ،ال�ع��راق� ،إي��ران،
فل�سطني ،لبنان ،ليبرييا ،املك�سيك ،باك�ستان،
ب��اب��اوا وغينيا اجل��دي��دة ،ال�ب�يرو ،الفيلبني،
ال���ش�ي���ش��ان ،روان � ��دا ،ال �� �س��ودان�� ،س�يرال�ي��ون،
ال�صومال� ،سرييالنكا ،طاجي�ستان ،تركيا،
و�أوغندا.
من جهة �أخرى ،نق�ضت بع�ض احلكومات
ال�غ��رب�ي��ة ت�ع�ه��دات�ه��ا ب�ح�م��اي��ة الأط �ف ��ال ،عن
ط��ري��ق ت�ق��دمي ال��دع��م الع�سكري وال�ت��دري��ب
حل�ك��وم��ات ت�ستخدم الأط �ف��ال ك�ج�ن��ود ،مثل
رواندا و�أوغندا.
وت��دع��و منظمات دول�ي��ة جميع حكومات
ال�ع��امل �إىل فر�ض حظر على جميع �أ�شكال
جتنيد م��ن ت�ق��ل �أع �م��اره��م ع��ن  18ع��ام �اً يف
�أن امل�صري الذي ينتظر ه�ؤالء الأطفال
خ �ط�ي�ر ج� � ��داً ،ف �ـ«ج �ي��ل احل � ��رب ي��ول��د
م��ن ج��دي��د ب ��روح �أك�ث�ر ع�ن�ف�اً م��ن دون
�أن ي�ك��ون ه�ن��اك ق�ضايا حمقة حتفزه،
و�إمنا ينخرط بالعنف من �أجل العنف»،
واحل ��ل ي�ك�م��ن ب��ال �ق��رار ال���س�ي��ا��س��ي� ،أي
«برفع الأح��زاب والتيارات والتنظيمات
�أيديهم عن الأطفال الذين يجندوهم
منذ �صغرهم ،خ�صو�صاً �إذا كان لديهم
�أ�شخا�ص ملتزمون حزبياً يف �أ�سرهم».
و�إذا كانت اجلمعيات الأهلية حتاول
ق��در الإم �ك��ان رد �أج ��واء ال�ط�ف��ول��ة �إىل
ه�ؤالء الأوالد الذين ُقدّر لهم �أن يكونوا
�ضحايا لأج ��واء م��ن التقاتل وال �ن��زاع،
ف��امل��دار���س ه��ي أ�ي �� �ض �اً ت�ف�ت�ق��د طالبها

ال��ذي يختارون ال�سالح احلقيقي بدل
�سالح العلم ،علماً �أن النزاعات امل�سلحة
ت�ؤثر على ق��درة التعلم ل��دى الطالب،
خ�صو�صاً �أن العديد منهم ال يعودون
�إىل ال�صفوف رغم هدوء الأجواء وعودة
اال�ستقرار الأمني ،لأنهم اعتادوا البقاء
يف ال �� �ش��ارع ،ك�م��ا �أن االت �� �ص��ال ب��الأه��ل
غ��ال �ب �اً ال ي ��أت��ي ب�ن�ت�ي�ج��ة ،لأن الإدارة
ت�سمع �أج��وب��ة على م�ث��ال «الآن الوقت
لي�س منا�سباً للعلم» ،و«اب�ن��ي يجب �أن
ي�صبح رج�ل�اً يف م�ث��ل ه��ذه الأو� �ض��اع»،
وهناك العديد من الطالب ال�صغار يف
ال�سن الذين تركوا مدار�سهم ،ال �سيما
يف ط��راب�ل����س ،لأن�ه��م أ���ص�ب�ح��وا نواطري
للأحياء رغ��م �صغر �سنهم ،و�أن بع�ض

امل� �ن ��ظّ � �م ��ات حت �ت �� �ض �ن �ه��م خ � � ��ارج �إط � ��ار
امل�ؤ�س�سات التعليمية ال�ضرورية لهم يف
هذا العمر.
ك��ل ه��ذه ال��وق��ائ��ع امل�ي��دان�ي��ة ،ت�شري
�إىل �أن ل�ب�ن��ان مل ي�ب��ذل �أي ج�ه��د بعد
للخروج من الالئحة ال�سوداء اخلا�صة
بالدول التي تتف�شى فيها ظاهرة جتنيد
الأط �ف ��ال ،وامل���ش�ك�ل��ة الأك �ب�ر �أن ه ��ؤالء
الأطفال �سي�صبحون �شباباً بعد �سنوات
قليلة ،واملبادئ التي تربوا عليها �ستبقى
هي نف�سها.
يف �سورية
انطالقاً من الأزمة ال�سورية ،يت�ضح
�أن الأط �ف��ال ال��ذي يعي�شون مبفردهم
يف أ�م��اك��ن ال���ص��راع بعد خ���س��ارة ذويهم
�أو ا��ض�ط��راره��م ل�ل�ه��روب م��ن امل�ن��زل �أو
ال�ن��زوح مبفردهم �إىل مكان �آم��ن ،دون
�أي احتكاك م��ع امل��دار���س �أو العائالت،
هم ب�شكل خا�ص �أكرث عر�ضة لاللتحاق
بالع�صابات امل�سلحة.
�أما بالن�سبة للمهام املوكلة للأطفال
املجندين ،فهم ع��ادة ما ي�شكلون القوة
العاملة� ،إذ يعملون على ت�أمني اخلدمات
ال� �ت ��ال� �ي ��ة :امل� �ن ��زل� �ي ��ة ،وال �ت �ج �� �س �� �س �ي��ة،
وكمرا�سلني وكحرا�س و�إىل ما هنالك،
�إ� �ض��اف��ة �إىل م���ش��ارك�ت�ه��م ب��ال�ق�ت��ل كما
�أظهرت الفيديوهات الكثرية.
وي �ف �� �ض��ل ق � ��ادة امل �ت �م��ردي��ن جتنيد
الأط� �ف ��ال ل���س�ه��ول��ة ال���س�ي�ط��رة عليهم
ولكلفتهم ال��زه �ي��دة ،والق �ت �ن��اع ال�ق��ادة
ب� �ق ��درة ه � � ��ؤالء الأط � �ف� ��ال ع �ل��ى �إجن� ��از
مهام ،ع��ادة ما يرف�ض البالغون القيام
ب �ه��ا ك �ل �ي��ة لأن� �ه ��م ي ��درك ��ون ع��واق �ب �ه��ا،
ه ��ذا وي �ع �ت�بر الأط � �ف ��ال م ��ن ال�ن��اح�ي��ة
لا ف �ع��ا ًال للمقاتلني
االق�ت���ص��ادي��ة ب��دي� ً
ال �ك �ب ��ار ،ف ��الأط� �ف ��ال ي���س�ه��ل تلقينهم
العقائد والتالعب بعقولهم والت�أثري
ف�ي�ه��م ب ��الأف �ك ��ار ال �ب �ط��ول �ي��ة ل �ل��ذك��ورة
والقوة ،كما �أن طول مدة النزاع ،وقرب
خميمات الالجئني من مناطق النزاع
وخميمات الع�صابات امل�سلحة ،و�إف�لات

امل�س�ؤولني عن جتنيدهم وا�ستخدامهم من
العقاب على الأقل حتى الآن ،عوامل �إ�ضافية
ت�ساهم يف ذل��ك ،علماً �أن احلكومة ال�سورية
فر�ضت عقوبات وقوانني م�شددة على جتنيد
الأطفال �أخرياً.
وك��ان��ت ان�ت���ش��رت ��ص��ور ��ص��ادم��ة لأط�ف��ال
� �س��وري�ين � �ص �غ��ار ي �ت �ب��اه��ون ب�ح�م��ل � �س�لاح ال
ي�شبه براءتهم يف �شيء� ،أو بتدخني ال�سجائر
واحل �� �ش �ي ����ش ،ك �م��ا ت�ن��اق�ل��ت و� �س��ائ��ل الإع �ل�ام
ت�ق��اري��ر ع��دة ملنظمات دول�ي��ة معنية بحقوق
الطفل ،تبني ازدي��اد عدد الأطفال املجندين
يف «اجلي�ش ال�سوري احل��ر» ،و�أك��دت �أن بع�ض
ه��ؤالء يجري جتنيدهم ق�سراً يف الن�شاطات
الع�سكرية �أو قد ي�ستخدمون دروعا ب�شرية..
ع�ل�م�اً �أن بع�ض �أط �ف��ال ��س��وري��ة ان�خ��رط
مرغماً يف القتال الدائر دفاعاً عن بيته و�أهله،
وبع�ضهم �شحنته �أج��واء امل�ع��ارك ،ف�أ�صبحت
الأ�سلحة وحركات االختباء والكمائن لعبته
املف�ضلة ،بينما يك�سب بع�ضهم الآخ��ر عي�شه
اليومي من بيع الذخرية وملحقات ال�سالح.
القانون الدويل
يعرف القانون الدويل الطفل اجلندي
ب�أنه �أي طفل دون الثامن ع�شر من العمر
يرتبط بقوة ع�سكرية �أو بجماعة م�سلحة
يف �أي �شكل �أو طريقة ،مب��ا يف ذل��ك ،على
�سبيل املثال ولي�س احل�صر ،الأطفال الذين
ي �ج��ري ا��س�ت�خ��دام�ه��م ك �ح��را���س �أو ط�ه��اة
�أو جوا�سي�س �أو لأغ��را���ض جن�سية وغ�ير
ذل��ك ،واملق�صود �أن دور الأط�ف��ال يف �أوق��ات
ال�ن��زاع��ات واحل ��روب وال �ث��ورات ،ه��و غالباً
دور غري مبا�شر� ،إذ يتولون مهمات الدعم
وامل���س��ان��دة واال��س�ت�ط�لاع� ،أو ي�ستخدمون
ح�م��ال�ين ت�ن��وء �أج���س��اده��م ال���ص�غ�يرة حتت
وط ��أة أ�ث�ق��ال ف��ادح��ة ،مبا فيها الذخائر �أو
ال
اجل�ن��ود امل�صابون ،و أ�ح�ي��ان�اً يعملون ر�س ً
يقتحمون ال���ص�ع��اب وي��واج �ه��ون �أخ �ط��اراً

�صفوف �أي قوات م�سلحة ،و�إىل الت�صديق على
معاهدة الأمم املتحدة ب�ش�أن الأطفال اجلنود
وتطبيقها ب�شكل كامل ،حيث �إن من �ش�أنها
احل��د من ع��دد الأط�ف��ال الذين ي�ستخدمون
يف العمليات احلربية ،يذكر �أن ما ال يقل عن
 60دولة ،من بينها �أ�سرتاليا والنم�سا و�أملانيا
وهولندا واململكة املتحدة والواليات املتحدة،
ال تزال جتند ب�صورة قانونية �أطفا ًال يف �سن
ال�ساد�سة ع�شرة وال�سابعة ع�شرة.

ج�سيمة ،وه��م ينقلون الأخ�ب��ار واملعلومات
والأوام��ر حتت واب��ل الر�صا�ص والق�صف،
وغ�ير ذل��ك من املهمات التي تنطوي على
م�شقات بالغة تعر�ضهم لأذي ��ات ج�سيمة
و�أحياناً للموت.
والأ� �س��و�أ �أن�ه��م �شهود م�ب��ا��ش��رون على ما
يجري ،الأم��ر ال��ذي ي�شوه منوهم اجل�سدي
والنف�سي ويرتك �آثاراً �سلبية وعواقب وخيمة
طويلة الأج��ل ،وه��ذا يجعل عملية م�صاحلة
ه�ؤالء الأطفال مع ذواتهم يف امل�ستقبل ،ومع
بيئتهم املحيطة و�إعادة دجمهم يف جمتمعهم
ال�سليم� ،أم��راً بالغ التعقيد ،خ�صو�صاً عندما
يطول زم��ن االق�ت�ت��ال ويفقد املجتمع �أمانه
ل�سنني ،مثلما هو الأمر يف احلالة ال�سورية.
وي ��وج ��د م� �ئ ��ات الآالف م ��ن الأط � �ف ��ال
امل�ستخدمني بو�صفهم ج �ن��وداً يف ال�ن��زاع��ات
امل�سلحة ح��ول ال�ع��امل :منهم من ين�ضم �إىل
ال �ق �ت��ال ب�ع��دم��ا ب�ع�ثر ال�ع�ن��ف امل�ب��ا��ش��ر وغ�ير
املبا�شر طفولته الربيئة وجعله يف مواجهة
م�ب��ا��ش��رة م��ع امل ��وت وال ب��دي��ل م��ن ال���س�لاح،
وم �ن �ه ��م م� ��ن ي� �غ ��رر ب �ه ��م ل�ل�ان� �خ ��راط م��ع
املجموعات امل�سلحة ،إ�م��ا بتحفيز �شعورهم
ب��رغ�ب��ة االن�ت�ق��ام مم��ن �آذاه� ��م� ،أو ف� ��راراً من
معاناة الت�شرد والفقر �أو من �أجل التمكن من
حماية �أهلهم.
ويعترب املجتمع ال��دويل جتنيد الأطفال
جرمية حرب ،وت�ضاف �أ�سماء أ�ط��راف النزاع
التي جتندهم �إىل قائمة العار التي ت�صدرها
الأمم املتحدة �سنوياً ،وفيما يحظر القانون
ال��دويل جتنيد الأطفال وا�ستخدامهم حتت
�سن الثامنة ع�شرة للعمل بو�صفهم جنوداً،
يبقى حلم حتييد الأطفال عن الواقع امل�ؤمل
بعيد املنال.
وجت��در الإ��ش��ارة �إىل �أن لبنان مل ي�صدق
على الربوتوكول االختياري املتعلق با�شرتاك
الأطفال بالنزاعات امل�سلحة.

�إعداد :هناء عليان
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عربي
األردن ..وثمن اللعب بالنار
اخ�ت��زل��ت ال�سلطات الأردن �ي��ة ك��ل ال�ت���س��ا�ؤالت
امل�ترددة ح��ول دوره��ا ال�سلبي يف املنطقة ،وال
�سيما جت��اه ��س��وري��ة ،بعد �أن تعمدت تظهري
م ��دى االل�ت���ص��اق �أك�ث�ر ب��امل���ش��روع ال�غ��رب��ي -
«الإ� �س��رائ �ي �ل��ي» ،وال�ع�م��ل ع�ل��ى تنفيذ املهمة
املنوطة بها ،رغم �إدراكها حل�سا�سية وخماطر
�أفعالها ،واالنعكا�سات اخلطرية على الكيان
الأردين برمته.
بالطبع ،لي�ست مناورات «الأ�سد املت�أهب» التي
انطلقت الأحد املا�ضي وت�شارك فيها  19دولة
ب�ع��دي��د ي�صل �إىل � 8آالف ج�ن��دي ه��م 4500
�أمريكي و� 3000أردين ،والبقية ( 500جندي)
ت�ت��وزع على  17دول ��ة�� ،س��وى تعبري تتويجي
مل�سار انتهجته ال�سلطات الأردن �ي��ة باخلفاء
و�إرادت اال�ستمرار فيه� ،إال �أن �صاحب القرار
�ألزمها املجاهرة مبا هو مطلوب ..و�إال!
يف حقيقة الأم� ��ر ،ي��واج��ه الأردن م�شكالت
تتزايد �صعوبتها ك��ل ي��وم وب�شكل ت�صاعدي
غري م�سبوق ،ال �سيما م�شاكل الفقر اخلطرية،
بحيث جت��زم الدرا�سات �أن الفقر �أغ��رق ٪80
من ال�شعب حتت وط�أته� ،إذ �إن الن�سبة امل�شار
�إليها من الأردنيني عجزت فعلياً عن الوفاء
بالتزاماتها امل��ال�ي��ة ،فيما النظام ي�ه��رب �إىل
الأمام من خالل اخل�ضوع �إىل �شروط �صندوق
النقد الدويل بزيادة الأعباء ال�ضريبية مقابل
الوقوع يف فخ ا إلغ��راءات املالية الوهمية من
جهة ،مع الإدراك �أن ال�ك��وارث الكبرية تبد�أ
ب�أحداث �صغرية.
امل�شكلة االجتماعية الثانية تتمثل يف ف�شل
ال���س�ل�ط��ات يف اح �ت ��واء ال�غ���ض��ب ال�ع���ش��ائ��ري
املرتبط بالأداء ال�سيا�سي ال�سلبي للنظام جتاه
الأزمة ال�سورية بن�سبة كبرية ،وانعكا�س ذلك
يف حاالت مترد يف بع�ض املناطق ،رغم التيار
الإعالمي احلديدي الذي ميار�سه النظام.
امل�شكلة التي ت�ست�شعر ال�سلطات بخطورتها

ه��ي اال��س�ت�ي��اء ال�شعبي ال �ع��ارم امل�ع�بر ع�ن��ه يف
مواقف الأحزاب على اختالفها ،ومن �ضمنها
احل��رك��ة الإ� �س�لام �ي��ة ال �ت��ي ت��رف����ض ت��وري��ط
الأردن ب��وج��ود ق��وات �أجنبية على �أر� �ض��ه �أو
تدخل ع�سكري ب�أي �شكل يف �سورية ،لأن ذلك
«�سينعك�س وب ��ا ًال ع�ل��ى الأردن» ،و�أن رف�ض
وج��ود ق��وات �أجنبية ب�شكل قاطع متزاوج مع
تنديد بعمالة املعار�ضات ال�سورية وال�ع��رب،
ال �سيما بع�ض دول اخلليج ،بالإ�ضافة طبعاً
�إىل تركيا ،والتماهي مع التحري�ض املذهبي
ال ��ذي تنتهجه ال���س�ع��ودي��ة وق�ط��ر ع�ل��ى وج��ه
اخل�صو�ص ،ل�ضرب الوحدة الإ�سالمية.
لي�س من �شك �أن ال�سلطات الأردن�ي��ة حتاول

قوات «مارينز»
أميركية نزلت من
السفينة البرمائية
«كارسرج» في
ميناء العقبة األردني
وتوجهت إلى الحدود
السورية بمواكبة
طيران أجنبي

م�ؤمتر �صحفي �أمريكي �أردين م�شرتك لإعالن البدء مبناورات الأ�سد املت�أهب

الهروب �إىل الأمام بعد افت�ضاح ما كانت تعمل
على الت�سرت عليه ميدانياً ،ال �سيما بعد �أن
ك�شفت �صحيفة معاريف ال�صهيونية الأ�سبوع
املا�ضي وج��ود ق��وات مارينز يف ميناء العقبة
الأردين ،بعد �أن نزلوا من ال�سفينة الربمائية
«ك��ار��س��رج» وتوجهوا �إىل احل��دود م��ع �سورية
مب��واك �ب��ة ط �ي�ران �أج �ن �ب��ي ،وه ��و م��ا ��ش��اه��ده
الأردنيون دون �أن تكلف ال�سلطات نف�سها عناء
تف�سري ذلك ،مع الت�أكيد �أنهم لي�سوا من القوة
امل�شاركة يف املناورات ذات الأبعاد املتعددة.
وهذا الأمر الذي �أعقب الك�شف عن مع�سكرات

تدريب للإرهابيني ب�إدارة �أمريكية وفرن�سية
ق �ب��ل �إر�� �س ��ال �أول �ئ ��ك �إىل � �س��وري��ة ،م��ا ي�ع��زز
ال�شبهة جت��اه انعدام ال�ت��وازن يف ال��دور الذي
ارت�ضته ال�سلطات الأردنية �إىل جانب طلبها
بالإبقاء على بطاريات باتريوت على �أرا�ضيها
ب�ع��د ان�ت�ه��اء امل �ن ��اورات ،وه��ي ح�ت�م�اً ل��ن تكون
وجهتها الت�صدي لـ«�إ�سرائيل» و�ستبقى ب�إدارة
وت�شغيل �أم�ي�رك��ي ح�ت�م�اً ،وه��و ا ألم ��ر ال��ذي
هددت ال�سلطات الأردنية على خلفيته بطرد
ال�سفري ال�سوري؛ بهجت �سليمان ،الذي قال
«�إن �سورية متلك عالجاً ل�صواريخ الباتريوت

�إذا متو�ضعت على احلدود ال�شمالية ل�سورية
وال �ع�ل�اج ال�ن��اج��ع ه��و � �ص��واري��خ «اال��س�ك�ن��در»
املوجودة بكرثة ووفرة يف �سورية».
وال �ت �ه��دي��د ب �ط��رد ال���س�ف�ير ت��ري��د ال�سلطات
الأردن�ي��ة حتويل الأنظار عن اللعب اخلطري
بالنار الذي تقوم به وحماولة ا�ستثارة القوى
ال�سيا�سية وال�شعبية باللعب على الغريزة
الوطنية� ،سيما بعد �أن ك�شف م�صدر ع�سكري
غ��رب��ي ل���ص�ح�ي�ف��ة «ل ��و ف �ي �غ��ارو» ال�ف��رن���س�ي��ة،
�أن امل�ل��ك ع �ب��داهلل ال �ث��اين ق��رر ف�ت��ح الأج ��واء
الأردنية �أمام �سالح اجلو «الإ�سرائيلي» ملراقبة

حضرموت بعد أبين ..ماذا وراء تصاعد إرهاب «القاعدة» في اليمن؟
ت�صاعد احل��رب على تنظيم ال�ق��اع��دة يف
اليمن بالتوازي مع ات�ساع ن�شاط هذا التنظيم
وانتقال �سيطرته من منطقة لأخرى ،يف �سياق
عملية الكر والفر يف املعركة الدائرة(  منذ
�سنة ون�صف) بينه وب�ين اجلي�ش اليمني،
امل��دع��وم م��ن وح ��دات ع�سكرية وط��ائ��رات
�أم�يرك �ي��ة م��ن دون ط �ي��ار ،ال �ت��ي ت�ستهدف
قواعد ،ومراكز القاعدة.
فبعد �سيطرة اجلي�ش اليمني على حمافظة
أ�ب�ين وط��رد �أن�صار ال�شريعة منها ،انتقلت
املعركة �إىل حمافظة ح�ضرموت ،التي �سيطر
تنظيم القاعدة على معظم مدنها وقراها
م�ستفيد ًا من �ضعف �سلطة الدولة املركزية،
نتيجة االنق�سام ال�سيا�سي يف البالد ،وعدم
اال�ستقرار ال�سيا�سي ،وازدي��اد حالة الفقر
واحلرمان والبطالة ،وهي كلها ت�شكل البيئة
الف�ضلى النت�شار القاعدة وزي��ادة ن�شاطها
الإرهابي وبث �أفكارها التكفريية.
وب��دا وا�ضحاً� ،أن ه��ذه التطورات امليدانية
ترتافق �أي�ض ًا مع ات�ساع التدخل الأمريكي

يف اليمن حتت عنوان و�ستار احل��رب �ضد
�إرهاب القاعدة ،وانك�شاف املزيد من الوقائع
ع��ن ال�سعي الأم�ي�رك��ي� ،إىل توظيف هذه
احل��رب يف خدمة حتقيق أ�ه��داف الواليات
املتحدة الأمنية ،وال�سيا�سية واالقت�صادية،
فكلما ا�شتد خطر القاعدة وزاد ،خدم ذلك
اال�سرتاتيجية الأمريكية ووفر لها املربرات
والذرائع لتحقيق �أهدافها يف اليمن.
فمنذ �أن �أ�صبح النظام اليمني يف خطر ،قبل
ح�صول ما �سمي «الربيع العربي» ،و�أمريكا
تبحث عن �سبل حمايته وتثبيت وجوده ومنع
�سقوطه وتهاويه يف أ�ي��دي ال�ق��وى الوطنية
الراديكالية املعار�ضة لل�سيا�سية الأمريكية.
ولذلك يبدو �أنه حتت عنوان حماربة الإرهاب،
ي� ��زداد ال�ت�ن���س�ي��ق الأم�ي�رك ��ي ال�ي�م�ن��ي لأج��ل
حتقيق الأهداف التالية:
�أوالً :خلط الأوراق يف اليمن ،بحيث تتحول
�أنظار اليمنيني واهتماماتهم و�أولوياتهم �صوب
العمل على مواجهة خطر �إرهاب القاعدة بدل
العمل على تغيري النظام و�سيا�ساته التي �سببت

الأزم��ات لهم ،وجعلت اليمن تابع ًا للواليات
املتحدة ،وبالتايل �إجها�ض حركة التغيري.
ثانياً :العمل حت��ت �ستار حم��ارب��ة الإره ��اب
على زي��ادة من�سوب التدخل الأمريكي الأمني
والع�سكري ،و�إيجاد امل�بررات لتعزيز التعاون
والتن�سيق ب�ين اجلي�شني الأم�يرك��ي واليمني
مبا يجعل الأخري تابع ًا ومنخرط ًا بالكامل يف
اال�سرتاتيجية الأمنية الأمريكية يف املنطقة،
ع�بر ت��ويل ��ض�ب��اط �أم�يرك �ي�ين ت��دري��ب ق��وات
اجلي�ش اليمني وت�سليحه بالأ�سلحة والعتاد
احل��رب��ي الأم�ي�رك��ي ،وجعله يعتمد بالكامل
على قطع الغيار الع�سكرية الأمريكية ،وتعزيز
ت�ب��ادل املعلومات واخل�ب�رات ب�ين اجلانبني،
مبا ي ��ؤدي �إىل حتقيق ه��دف هيكلية اجلي�ش
اليمني بالكامل وربطه بو�شائج التبعية للجي�ش
الأمريكي ،وجعله غري قادر على التفلت منها،
وا��س�ت�ط��راد ًا �ضمان والء نخبته وق��ادت��ه عرب
توفري االمتيازات والرواتب املوازية لهم.
ثالثاً� :ضرب قوى وحركات املعار�ضة اليمنية
الراديكالية املعادية لل�سيا�سة الأمريكية عرب

و�صمها بالإرهاب وتلفيق االتهامات والأكاذيب
ال �ت��ي تتهمها ب��ال���ض�ل��وع يف تنفيذ عمليات
�إرهابية.
ويف هذا ال�سياق ميكن �إدراج املعلومات التي
مت تداولها م�ؤخر ًا عن ترتيبات �أمريكية لقيام
طائرات من دون طيار ،التي ت�ستخدم يف تنفيذ
عمليات �ضد تنظيم القاعدة ،ل�شن غ��ارات
ج��وي��ة مم��اث�ل��ة ��ض��د م��واق��ع ح��رك��ة احلوثيني
املعار�ضة للنظام اليمني وال�سيا�سية الأمريكية،
يف �صعدة ب�شمال البالد.
رابعاً :ت�شريع االحتالل الأمريكي املبطن يف
اليمن بثوب حماربة الإره ��اب ،وجعل اليمن
قاعدة �أ�سا�سية من قواعد اجلي�ش الأمريكي
ل�ضمان حتقيق هدفني �أ�سا�سيني:
�ضمان بقاء ال�سيطرة الأم�يرك�ي��ة على طول
ال�شواطئ اليمنية املطلة على خط �سري ناقالت
النفط العابرة من اخلليج عرب م�ضيق باب
املندب.
تكري�س هيمنة �أمريكا و�شركاتها على ثروات
اليمن النفطية ،التي تتحدث املعلومات عن

وجود كميات كبرية غري م�ستثمرة يف املنطقة
املتاخمة للحدود مع ال�سعودية.
من هنا يبدو من الوا�ضح �أن �سالح �إره��اب
القاعدة و�أخواتها ي�ستخدم �أمريكي ًا يف �سورية
لتدمري ال��دول��ة الوطنية ال�سورية ،وحماولة
إ���س�ق��اط نظامها الوطني امل�ق��اوم لالحتالل
وم���ش��اري��ع الهيمنة الأم�يرك �ي��ة ال�غ��رب�ي��ة يف
املنطقة.
فيما يجري ا�ستخدام هذا ال�سالح الإرهابي
يف اليمن لأج��ل تثبيت وج��ود النظام امل��وايل
لأمريكا ومنع التغيري و�ضرب القوى الوطنية
ال��رادي�ك��ال�ي��ة ،وت�ع��زي��ز االح �ت�لال الأم�يرك��ي
املبطن �أمني ًا وع�سكري ًا واقت�صادي ًا بدعوى
حماربة الإرهاب.
انطالق ًا من ذل��ك ،يجب النظر �إىل ت�صاعد
�إره ��اب تنظيم ال�ق��اع��دة ون�شاطه يف اليمن
والرتابط بينه وبني امل�شروع الأمريكي ب�شكل
الفت لأي حملل ومراقب للتطورات.

ح�سني عطوي
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السودان ..مرة جديدة أمام األخطار
أ�م��ا م�صر ،ف�ح�دّث وال ح��رج ،وخ�صو�صاً �أن�ه��ا مل تتخذ
موقفاً ح��ازم�اً وال ت��دب�يراً عملياً� ،ضد �أثيوبيا التي ت�سرق
مياه النيل من خالل �سد «النه�ضة» ،يف الوقت الذي حتاول
فيه ال�سلطة «ا إلخ��وان �ي��ة» �أن تت�سول ال��دع��م �أم��ام �أزمتها
املالية من قطر وال�سعودية والبنك الدويل ،ودائماً و�أبداً من
الواليات املتحدة ..ولكن لكل من ه�ؤالء �شروطه ال�سيا�سية
واالق�ت���ص��ادي��ة ،ويف �أول �ه��ا امل��زي��د م��ن التخلي ع��ن ال�سيادة
الوطنية والقومية ،والعني مفتوحة منهم بقوة على قناة
ال�سوي�س ،وعلى ما تبقى من م�شاريع كربى يف القطاع العام.
ال� ��� �س ��ودان �إذاً ،ل��وح��ده��ا ،يف ظ ��ل ��س�ل�ط��ة م��رب�ك��ة
بدورها ،وخائفة من كل �شيء ،من الربيع «القطري»،
م��ن الوهابية ال�سعودية ،وم��ن «ا إلخ��وان �ي��ة» امل�صرية
التي تندفع بقوة الح�ت�لال واج�ه��ة امل�شهد ال�سيا�سي
ال�سوداين� ..إنه الزمن العربي الرديء.

(�أ.ف.ب).

الأح � � ��داث ع ��ن ك �ث ��ب ..و�أن � ��ه ب � إ�م �ك��ان
الطائرات «الإ�سرائيلية» دخول الأجواء
يف �أي وقت ملتابعة تطورات املعارك.
�إن ال � � ��دور ا ألخ � �ط� ��ر م ��ن وج �ه��ة
م �� �س ��ؤول �أردين ك�ب�ير � �س��اب��ق ،هو
�أن ال�ن�ظ��ام ب�ق�ي��ادة امل�ل��ك يتعاطى
بال�ش�أن الوطني كاملغامر من �أجل
الربح على طاولة مَي�سر ..فتكون
اخل�سارة كاملة ومدوية.

يون�س عودة

بعد �أن ك��ان ال���س��ودان وج�ن��وب��ه ق��د تو�صال يف �شهر �آذار وت�سعى دائماً لت�شويه �صورة ال�سودان لدى وا�شنطن والدول
املا�ضي �إىل ج��دول زمني مف�صل لتطبيع العالقات و�إقامة الغربية ،مب��زاع��م �أن�ه��ا توفر امل�ل�اذات ا آلم�ن��ة للمجموعات
منطقة عازلة ،مع توقيع ثمانية عقود �أخرى� ،أجازت تدفقاً الإرهابية.
ح��راً لل�سلع وامل�سافرين عرب احل��دود املتنازع عليها ،وع��ودة
م�ه�م��ا ي �ك��ن م��ن أ�م � ��ر ،ي �ب��دو �أن اخل ��رط ��وم مل حت�سب
ت��دف��ق نفط اجل�ن��وب ال��ذي ك��ان��ت دول��ة اجل�ن��وب ق��د �أوق�ف��ت بدورها جيداً لهذه اخلطوة ،التي ت�أتي يف وقت ي�شهد فيه
�ضخه مب��زاع��م �أن اخل��رط��وم ت�ستويل عليه ب�غ�ير ح��ق ،مع اجلنيه ال�سوداين تراجعاً ح��اداً مقابل العمالت الأجنبية،
العلم ،ب�أن هذا االتفاق كان ترجمة ملا مت االتفاق عليه �سابقاً ،رغ��م الإج ��راءات امل�شددة التي اتخدتها ال�سلطات النقدية
وحت��دي��داً يف �شهر �أي�ل��ول م��ن ال�سنة املا�ضية ،حينما تو�صل ال�سودانية بحق جت��ار العمالت يف ال�سوق ال���س��وداء ،ومن
اجلانبان �إىل ت�سع اتفاقيات بقيت حرباً على ورق ب�سبب جملة �أجل �إحكام �سيطرتها على �سعر �صرف الدوالر الذي ي�سجل
من اخلالفات �أبرزها ،دعم دولة جنوب ال�سودان للمتمردين ارتفاعات كبرية ،ويف ظل اقت�صاد متعرث.
ب��أي ح��ال ،يبدو �أن ال�سودان م�تروك حلاله ،يف ظل
على احلكومة ..بعد كل ذلك ،عاد التوتر يف ال�ساعات املا�ضية
�إىل العالقات بني الدولتني جمدداً ،ب�إعالن اخلرطوم نيتها غياب �شبه تام ملا ت�سمى جامعة الدول العربية ،ومنظمة
�إلغاء االتفاقيات الأمنية واالقت�صادية املوقعة مع جوبا ..مع امل�ؤمتر الإ�سالمي ،فيما دول اخلليج وحتديداً ال�سعودية
احتمال �إعادة النظر يف قرار منع مرور النفط من دولة جنوب وقطر عري م�ستعدين لأن يحركوا �ساكناً ،طاملا ال ت�سمح
ال�سودان� ،إذا مل تتوقف الأخرية عن دعم املتمردين يف والية ل�ه��م ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ب��ذل��ك ،فكيف احل ��ال� ،إذا ك��ان
جنوب كردفان احلدودية ،و�إقليم دارف��ور يف غرب ال�سودان ،للأ�صابع «الإ�سرائيلية» دور هام يف جنوب ال�سودان؟
حممود مرع�شلي
مع العلم �أن �سلطات اجلنوب نفت االتهامات ال�سودانية.
هذه التطورات يف �إحدى دالالتها ،هي تعبري وا�ضح عن
احلالة غري امل�ستقرة التي و�صل �إليها العرب على جمرى
ح��و���ض ال�ن�ي��ل ،يف ظ��ل ح�ك��م «الإخ� � ��وان» يف م���ص��ر ،ال��ذي��ن
يفرطون ب�أحد �أبرز مقومات ال�سيادة ،وهي الأمن القومي
امل�صري ال��ذي ال يقت�صر على ح��دود م�صر ال��دول�ي��ة� ،إمن��ا
يتعداها �إىل العمق الإفريقي وحتديداً على طول جمرى
نهر النيل العظيم.
ويف داللة �أخرى لهذه التطورات ،ف�إنها قد تكون تربيراً
م�سبقاً م��ن اخل��رط��وم ،حت�سباً مل��زاع��م �أم�يرك�ي��ة وغربية
�ضدها ب�أنها ت��أوي تنظيمات �إرهابية ،ح�سب تعبري م�صدر
ديبلوما�سي رفيع ،ر�أى �أن ال�سودان �أقدم على هذه التدابري
كخطوة ا�ستباقية ،مل��ا ميكن �أن تقوم ب��ه م�ست�شارة الأم��ن
القومي الأمريكة اجلديدة �سوزان راي�س ،املعروف انحيازها
ودعمها ال�شديدان لدولة جنوب ال�سودان ،كما �أ�شارت �إليه
كل مواقفها بو�صفها املندوبة الدائمة للواليات املتحدة يف
جمل�س الأمن الدويل.
وب� ��ر�أي ه��ذا امل���ص��در ال��دي�ب�ل��وم��ا��س��ي ،ف� ��إن دول ��ة جنوب
املا�ضي
ال�سودان ،يف ظل هذه اخلطوة لدى راي�س �سعت يف
(�أ.ف.ب).
الرئي�س ال�سوداين عمر الب�شري خالل خطاب جماهريي يف العا�صمة اخلرطوم

الـعـراق وليبـيـا نـموذجان ..تشكـيـل األقاليم «اليوم» يعني التقسيم «غدًا»
ت ��ردّي الأو� �ض��اع يف ال �ع��راق وغ�ي�ره م��ن دول «الربيع
العربي» ،وعودة احلديث عن الأقاليم كمخرج من الأزمات
التي يعاين منها العراق ،والإعالن م�ؤخر ًا من طرف واحد
�إقليم برقة يف ليبيا �إقليم ًا فيدرالي ًا يف الدولة الليبية ،يدفع
لل�س�ؤال :مَن امل�ستفيد من تق�سيم العامل العربي؟
ال�شرق الأو�سط الذي ن�ش�أنا وع�شنا يف �أطر نظامه ،مل
تُر�سم احلدود اجلغرافية لدوله  -كما هو معروف  -ب�إرادة
�أبنائه� ،إذ مل تكن لديهم �آنذاك م�ؤ�س�سات ونخب متتلك من
القوة والنفوذ ما ي�ساعد على �أن ت�ؤخذ �آرا�ؤه��ا ومواقفها
بنظر االعتبار.
لكن الو�ضع خمتلف متام ًا يف الوقت احلا�ضر ،فتفكيك
املنطقة و�إعادة ر�سم خرائطها عن طريق تق�سيم الدول �إىل
كانتونات متجان�سة عرقي ًا �أو ديني ًا �أو مذهبياً ،لي�س لنا ما
نلوم اال�ستعمار والغرب عن امل�س�ؤولية فيه ،كما اعتدنا على
ذلك ،فالدول التي مر بها «الربيع العربي» ال تخلو من نخب
�سيا�سية متطورة ،غري معذورة عن و�صول الأو�ضاع فيها �إىل
حالة التفكك ،حتى لو مل تكن جزء ًا من �أدواته.
�صحيح �أن اتفاقية «�سايك�س ـ بيكو» التي رُ�سمت مبوجبها
خرائط ال�شرق الأو�سط ،مل ت�أخذ بنظر االعتبار التباينات
واالنق�سامات التاريخية القومية واملذهبية يف املنطقة� ،إمنا

وُ�ضعت وفق اعتبارات كان على ر�أ�سها م�صالح الدولتني؛
بريطانيا وفرن�سا ،اللتني �صاغتا تلك االتفاقية� ،إال �أن واقع ًا
قد انبثق �إىل الوجود ب�سبب ذلك ،لي�س بالإمكان جتاهله
وجتاوزه ب�سهولة ،فمع مرور ما يقرب من قرن على ن�شوء
الدول احلديثة ،دخلت جمتمعاتها يف �أن�شطة �ساهمت يف
ت�شكيل ن�سيج من تقاليد وثقافات حملية م�شرتكة ،رغم
اجلذور املتباينة بع�ض ال�شيء.
كما �أن هذه املجتمعات عا�شت منذ ع�صور �سحيقة على
هذه الأر�ض دون جتزئة ،وتداخلت مع بع�ضها �إىل حد كبري؛
عائلي ًا ومناطقياً ،و�شهدت مدنها اختالط ًا �سكاني ًا بعيد ًا
عن هوية االنتماء الفئوي ،ولي�س من ال�سهل القفز على كل
ذاك مبواقف مب�سرتة تدعو �إىل التق�سيم بحجة �أنه خيار
د�ستوري �أو خيار مُلحّ ؛ كما �صرّح م��ؤخ��ر ًا نائب الرئي�س
الأمريكي جوزيف بايدن؛ �صاحب م�شروع تق�سيم العراق
وعرّابه.
دول ال�شرق الأو�سط التي انبثقت من خالل اتفاقية
«�سايك�س ـ بيكو» مل تكن دو ًال دميقراطية ،بل حُ كمت يف
معظم تاريخها من قبل طواقم جاءت بانقالبات ع�سكرية،
و�أ�س�ست �أنظمة و�أجهزة �أمنية فائقة القوة ،لتعزيز مناعتها
على امل�ستويني املحلي واخل��ارج��ي ،وحافظت م��ن خالل

ذلك على متا�سك الدولة واحليلولة دون منو بذور التفكك
واالنحالل� ،إال �أن «الربيع العربي» متخّ �ض عن والدة دول
ت�سيّبية ب�سقف ف�ضفا�ض من احلريات ،ود�ساتري وقوانني
تركت ثغرات كبرية يف مناعتها �ضد التفكك ،ب�سبب املبالغة
يف ا�سرتخاء الهاج�س الأمني ،وهو ما ح�صل يف العراق،
على �سبيل امل�ث��ال ،حيث �أ�صبح متي�سر ًا اخ�تراق��ه فكري ًا
وعقائدياً ،لرتويج خمتلف الب�ضائع الفكرية وامل�شاريع

تفكك الدول على أسس عرقية
أو دينية أو مذهبية ليس قانونًا
طبيعيًا بقدر ما هو تنظيرات
بائسة ألمراء الطوائف

ال�سيا�سية التق�سيمية ،و�أ�صبح من ال�سهل على دول �إقليمية
�أن تلعب دور ًا كبري ًا يف �ساحاته ال�سيا�سية ،ب�سبب ال�ضعف
يف مناعته ،وتراجع دور الهوية الوطنية فيه ل�صالح الهوية
العرقية والطائفية.
الأخ��ذ بخيار ت�شكيل الأقاليم «اليوم» يعني التق�سيم
«غ��داً» ،و�إن حُ �سم ذلك يف بازار ال�سيا�سيني و�صالوناتهم
الباذخة بطريقة هادئة وعلى موائد �أنيقة ،فذلك لن يُح�سم
بهذه الطريقة يف �شوارع و�أحياء امل��دن املتداخلة �سكاني ًا
وعائلياً.
تفكك الدول على �أ�س�س عرقية �أو دينية �أو مذهبية لي�س
قانون ًا طبيعي ًا ينبغي �أن نر�ضخ حلتميته بقدر ما هو تنظريات
بائ�سة لأمراء الطوائف والقبائل امل�ستفيدين من ذلك ،فقد
�شهدنا عرب التاريخ احلديث ن�شوء دول قوية متينة البنيان،
من جتمعات �سكانية م�ستعارة من ع�شرات الدول والأماكن،
ال يجمعهم عرق واحد ،وال دين واحد ،وال مذهب واحد ،لكن
يجمعهم م�شرتك واحد �أبلغ من كل االنتماءات اجلزئية ،هو
االح�ترام جلوهر الإن�سان وما ي�ستحق �أن يحظى به ،وهو
ما عجز «الربيع العربي» عن ت�أمينه يف الدول التي مر بها.

�أحمد الطب�ش

16

( العدد  )267اجلمعة  14 -حزيران 2013 -

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

موضوع الغالف
«الديمقراطيات الجديدة» ّ
ترتد على أصحابها

«تقسيم» تركيا يحرمها المشاركة
في صياغة الحل لسورية
�شبان �أتراك يواجهون ال�شرطة و�سط العا�صمة �أنقرة

ي�صرخ الإم�براط��ور امل��ز َّي��ف رج��ب طيب �أردوغ ��ان منذ
عامني لإ�سقاط الرئي�س ب�شار الأ�سد ،ويح�شد التكفرييني
وجمال�س املعار�ضات ال�سورية ،ويتحالف مع «�إ�سرائيل»
و�شياطني الأر�ض ليكون «ال�سلطان �أردوغان الأول» ،ويفتح
ال�شام وم�صر من جديد.
ل�ق��د �سقطت �أح�ل�ام �أردوغ � ��ان وم���ش��روع��ه و��ش�ع��ارات��ه،
وظهر زيفها و ُردّت ب�ضاعته �إليه ،وبد�أ يح�صد ما زرعه يف
�سورية ،فهبّت عوا�صف �شعبية يف ميدان «تق�سيم» و�ستني
مدينة وقرية تركية.
رف��ع �أردوغ � ��ان ��ش�ع��ار «ال��دمي �ق��راط �ي��ة» ،وات �ه��م الأ��س��د
با�ستعمال العنف يف مواجهة املظاهرات (امل�سلحة) ،لكنه
م�ن��ذ اللحظة الأوىل ق�ت��ل ث�لاث��ة وج��رح  ،2000واعتقل
املئات ،واتهم املتظاهرين ب�أنهم «ل�صو�ص ورعاع» ،وهددهم
ب�أن �صربه يكاد ينفد.
�سقط �أردوغ ��ان ،فتارة يرفع �شعار املذهبية (علوي
 �سُ ني) ،وط��وراً يتحالف مع «�إ�سرائيل» و�أمريكا �ضد�إيران و�سورية ،و�أخرى يجيز بيع الكحول نهاراً ومينعها
ليالً ،مع �أن الإ��س�لام يحرم اخلمر ،فتمثّل فيه قوله
تعاىل�} :أفت�ؤمنون ببع�ض الكتاب وتكفرون ببع�ض فما
جزاء من يفعل ذلك منكم �إال خزي يف احلياة الدنيا{.
لقد ب��د�أ ال�ع�ق��اب لأردوغ� ��ان م��ن جهتني :م��ن ال�شعب
والأمريكيني .فالعقاب ال�شعبي �سببه �سيا�سات �أردوغان -
�أوغلو البهلوانية ،والعميلة ل�ل�إدارة الأمريكية (وكان �أب
الإ�سالم ال�سيا�سي الرتكي جنم الدين �أربكان قد و�صفه
بالعميل الأم�يرك��ي ال���ص�غ�ير) ،وب�سبب احت�ضان تركيا
للجماعات التكفريية ،التي زرعت �أفكارها ،ما فجّ ر غ�ضب
ال�شعب الرتكي الذي يرف�ض �أ�سلوب العنف الذي يعتمد
الذبح والقتل و«جهاد النكاح».
ويف امل�ق��اب��ل� ،أغ�ل��ق �أردوغ� ��ان على تركيا ك��ل ح��دوده��ا،

ب�سبب تدخالته وطموحاته املتهورة ،فتدخّ ل يف العراق
و� �س��وري��ة ،م�ك�ت�ف�ي�اً ب�ن��اف��ذة ح �ل��ب ،ب�ع��د ��س��رق��ة م�صانعها
والنفط ال�سوري ،وهدّد �إيران ب�صواريخ «باتريوت».
�أم��ا العقاب الأم�يرك��ي ،فلأنه ف�شل يف تعهّده ب�إ�سقاط
ال�ن�ظ��ام ال���س��وري م�ق��اب��ل تن�صيبه زع�ي�م�اً وق��ائ��داً وح�ي��داً
ل�ل�إ� �س�لام ال���س�ي��ا��س��ي (ال����سُّ �ن��ي) ب��دل م���ص��ر وال���س�ع��ودي��ة،
و� �ش��ارك �ت��ه ق �ط��ر يف �أح�ل�ام ��ه وت �ع �ه��دات��ه ،ل�ك�ن�ه�م��ا ف�شال
وحتمّلهما �أمريكا م�س�ؤولية خ�سارتها يف ال�شرق الأو�سط،
ويف ال�ع��امل ،فهي مل ت��رب��ح ��س��وري��ة ،ب��ل خ�سرت هيبتها يف
املنطقة ،وفُتحت الأب��واب �أمام رو�سيا وحلفائها ،ليتحولوا
�إىل �شركاء �أقوياء يف قيادة العامل� ،إ�ضافة �إىل �أنها خ�سرت
حلفاءها من الر�ؤ�ساء العرب ،ومل تربح �سوى يف حتالفها
مع «الإ�سالميني اجلدد» ،الذين ال ي�ستطيعون �إدارة الدول
التي ا�ستلموها.
�أم�يرك��ا حتفظ م�صاحلها ،كما �صرّح وزي��ر اخلارجية
ج��ون ك�يري ،ومنها �أم��ن «�إ�سرائيل» والنفط وال�غ��از ،وال
يهمها احلكام والأمراء من �أتباعها ،وكما تخلّت عن مبارك
وبن علي و�شاه �إيران و�صدام ح�سني� ،ستتخلى عن �أردوغان
و�أوغ�ل��و وحمد ب��ن خليفة وحمد ب��ن جا�سم ،وك��ل اخل��دم
ال�سيا�سي من �أ�صحاب ال�سمو والفخامة وال�سيادة.
ح�سابات امل�شروع الأمريكي اخلاطئة ،و�صمود م�شروع
املقاومة �أ�سقطوا امل��ؤام��رة ،وكلما امتدت احل��رب العاملية
على �سورية يوماً �إ�ضافياً� ،شبّت النار يف ال�ساحات املجاورة
يف املرحلة الأوىل ،ويف مقدمتها لبنان والعراق والأردن،
ويف املرحلة الثانية يف اخلليج ،والثالثة يف �أوروبا.
��س��اح��ة «ت�ق���س�ي��م» ق�سمت ت��رك�ي��ا ب�ين �أردوغ� ��ان
وال �� �ش �ع��ب ،ود ّق� ��ت �إ��س�ف�ي�ن�اً ب�ي�ن �أم�ي�رك��ا و�أوروب � ��ا
و�أردوغ� � � � � � � ��ان ،وب � � � ��د�أ ت � �ب� ��ادل ال� � ُّت� �ه ��م مب �ح��ارب��ة
«الدميقراطية» ،وبا�ستخدام العنف املفرط.

كاملت�سولني ،ومل تعطهم الع�ضوية ،بينما �أعطتها
لدول �أوروبا ال�شرقية �سريعاً.
 ارتفاع ن�سبة البطالة بني ال�شباب ،وتفاعلهم مع تداعياتوارتدادات �شعارات الدميقراطية يف العامل العربي.

االحتجاجات الرتكية متعددة الأ�سباب ،وانهيار النظام
يف تركيا ل��ه تداعيات ت�شابه �إىل ح��د م��ا تداعيات انهيار
�سورية ،ملا متثله تركيا من نقطة ارتكاز وحلقة مف�صلية
يف امل�شروع الأمريكي « -الإ�سرائيلي» للمنطقة ،وبع�ضها
يحمل بذور النجاح نتيجة الأفعال ال�سلبية التي متار�سها
النتائج الأولية:
حكومة �أردوغان ،والديناميكية ال�شعبية ،ومنها:
 التدخل الرتكي ال�سافر يف �سورية والعامل العربي - ،ارت �ب��اك ح�ك��وم��ة �أردوغ � ��ان وان���ش�غ��ال�ه��ا يف ال��داخ��ل ،ماوم�ه��ادن��ة «�إ��س��رائ�ي��ل» ،والف�شل يف �إ��س�ق��اط الأ� �س��د ،ما ي�ح��رم�ه��ا امل �� �ش��ارك��ة يف ��ص�ي��اغ��ة احل ��ل يف � �س��وري��ة ،وع��دم
عرّ�ضها للعقاب الأمريكي ،كما يح�صل الآن يف قطر مع ح�صادها جلهدها التخريبي يف �سورية طوال عامني.
 زعزعة التحالف مع �أمريكا ،وحماولة كل طرف حتميلالفا�شلي.
نْ
«احلمديْن»
 الفروقات يف نظام التعليم والتخلف والفقر بني املدن امل�س�ؤولية للآخر. تراجع ال�سياحة يف تركيا على م�شارف ال�صيف ،وتراجعاملحظوظة واملناطق الريفية الفقرية.
 التنوع املذهبي والقومي الذي ينفخ �أردوغان يف جمره .الأ�سهم يف البور�صة ،وكذلك اللرية الرتكية حوايل .٪8 حقد الأت ��راك على �أوروب ��ا التي �أوقفتهم على  -ان �ك �� �ش��اف زي� ��ف وخ� � ��داع �� �ص ��ورة ت��رك �ي��ة � -أردوغ � � ��ان�أب� � ��واب االحت � ��اد الأوروب� � � ��ي �أك �ث��ر م ��ن  50ع��ام �اً «الدميقراطية» ل��دى �أم�يرك��ا وال�غ��رب ،و�سقوط من��وذج

ُ
ِّ
أحداث تركيا تصدع «التحالف السري» الحاكم
�أنقرة  -الثبات
��ص��دع��ت �أح ��داث ت��رك�ي��ا الأخ �ي�رة م�ك��ان��ة رئ�ي����س احلكومة
رجب طيب �أردوغان يف البالد ،لكن الأهم هو �أنها �صدعت
ال�ت�ح��ال��ف ال���س��ري احل��اك��م يف ال �ب�لاد م�ن��ذ ق�ي��ام �أردوغ ��ان
باالنقالب على معلّمه جنم الدين �أربكان وت�أ�سي�سه حزب
«العدالة والتنمية».
وبعيداً عن ال�ضجيج ال��ذي �أح��اط امللف الرتكي يف الآون��ة
الأخرية ،حتت وط�أة العنف ال�سائد يف �شوارع املدن الرتكية،
يلفت املراقبون �إىل حدثني هامني ي�ؤ�شران �إىل «تغيريات
ا�سرتاتيجية» يف التحالف احلاكم يف البالد ،بعد �أن ظهر
التباين وا�ضحاً بني �أردوغان ،وبني �أهم �شخ�صيتني يف هذا
التحالف ،وهما رئي�س اجلمهورية عبداهلل غل ،والداعية
فتح اهلل كولن املقيم يف الواليات املتحدة.
وبعيداً عن �صورة «ال�صحوة الإ�سالمية» التي ي�سوّق لها
�أردوغ� ��ان ،ف ��إن احل�ك��م يف تركيا ق��ائ��م على �أ��س��ا���س حتالف
يجمع الفرع اخلالدي للطريقة «النق�شبندية» ،خ�صو�صاً
درغاه غومو�شهانوي والدرغاهات املوالية له والتي ميثلها
رجب طيب �أردوغ��ان ،مع الطريقة «النورية» التي ميثلها
فتح اهلل كولن وعبد اهلل غل ،بالإ�ضافة �إىل وج��ود ب�سيط

للطريقة «القادرية» ،ورغم االتفاق املعلن ف�إن بني �أردوغان
وكولن بع�ض التناف�س.
ع� �رّاب ه��ذا الأم ��ر ه��و ع�ب��د اهلل غ��ل؛ امل��ري��د يف الطريقة
«النورية» ،وهو الذي لعب دوراً بارزاً يف ان�شقاق �أردوغان عن
�أربكان (كالهما نق�شبنديان) ،وف�سخ احللف القدمي بني
�أربكان وكولن ،ليقام احللف اجلديد احلايل ،وي�ؤخذ على
طولن موقفه ال�سلبي من العروبة� ،إذ �إنه يعترب الإ�سالم
الرتكي هو «�إ�سالم املدينة» ،و�أنه �أرفع من الإ�سالم العربي
�أو «�إ��س�لام ال�صحراء» ،كما ينعت ال�ع��رب باخلونة الذين
خانوا �إخوتهم الأتراك يف احلرب العاملية الأوىل.
وقد ظهر وا�ضحاً يف هذه الأح��داث التباين بني �أردوغ��ان
وغ ��ل ،ال ��ذي رف ����ض م�ن��ذ ال �ب��داي��ة ط��ري�ق��ة ال�ت�ع��ام��ل مع
امل�ت�ظ��اه��ري��ن ،و��ض�غ��ط ع�ل��ى �أردوغ� � ��ان ل���س�ح��ب ال���ش��رط��ة
من ميدان تق�سيم ،وقد رد غل علناً  -ولأول مرة  -على
�أردوغ � ��ان ،ال ��ذي �شهر ��س�لاح ن�ت��ائ��ج االن�ت�خ��اب��ات يف وج��ه
املتظاهرين ،الذين و�صفهم بـ«الل�صو�ص واخلونة» ،ليقول
(غل) يف ت�صريحه ال�شهري�« :إن الدميقراطية لي�ست �شيئاً
ي��دور فقط ح��ول االن�ت�خ��اب��ات» ،ممتدحاً ن�شطاء حديقة
ج�ي��زي� .أم��ا فتح اهلل ك��ول��ن فقد ن�شر كلمة على موقعه
الإلكرتوين يطالب فيها باال�ستماع �إىل مطالب ال�شعب،

الداعية الرتكي فتح اهلل كولن

وهو ما يبدو �أن �أردوغان مُ�ص ّر على رف�ضه حتى ال�ساعة.
وك��ان��ت النتيجة �أن و�سائل الإع�ل�ام املح�سوبة على كولن
قد بد�أت مبهاجمة رئي�س احلكومة الرتكية ،فقال �شاهني
الباي يف �صحيفة «زمان» التابعة لكولن� ،إن رئي�س الوزراء
اتبع �سيا�سات ك��ان ي��راع��ي بها ح�سا�سية مكونات ال�شعب
الرتكي حتى انتخابات العام  ،2011حيث ح�صد �أكرث من
 ٪50م��ن الأ� �ص��وات ،ث��م ب��د�أ بالتقلي�ص م��ن اجلي�ش على
احلكم ،ثم بد�أ بنفخ نف�سه ،وزادت الثقة بنف�سه ،واعتقد ب�أنه
ي�ستطيع �أن يفعل ما ي�شاء وكيف ي�شاء ،وبد�أ عدم اال�ستماع
�إىل �أي �صوت وال �إىل الن�صائح ،فقط �أ�صبح يتذكر املواطن
قبل االنتخابات ،و�أ�صبح ي�سلك درباً ال يتما�شى مع احلريات

وال��دمي �ق��راط �ي��ة ،ليخل�ص �إىل ال �ق��ول �إن ع�ل��ى الرئي�س
(�أردوغان) �أن يغري نف�سه!
وي �ق��ول ��س�ن��ان �أجل�ي�ن؛ رئ�ي����س م��رك��ز الأب �ح��اث ال�ل�ي�برايل
امل�ستقل «�إي��دام»� ،إن �أتباع الإم��ام فتح اهلل غولني ،املقيم يف
ال��والي��ات املتحدة ،وال��ذي ي��ر�أ���س حركة قوية لكن خفية،
وكان على خالف مع رئي�س الوزراء لأكرث من �سنة ،يبقون
على م�سافة بينهم ورئي�س ال ��وزراء ،ورمب��ا يتوقعون �أن��ه
�سيواجه �صعوبات جمة ،وي�ضيف« :كنت �أعتقد يف الأ�سا�س
�أنه ال يوجد خطر ،مهما كان نوعه ،على حكم �أردوغان ،لكن
�إذا ا�ستمر �أردوغ��ان ،وهو غري ن��ادم يف طريق التمرد هذا،
ف�أ�ستطيع �أن �أرى �سيناريو ي�ؤدي به �إىل �شق احلزب».
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رأي
وقفة قصيرة على مشارف القصير

«الإ�سالم ال�سيا�سي» الرتكي ،وبالتايل ا�ستحالة
ت�صديره �إىل دول ما ي�سمى «الربيع العربي».
 اخل ��وف الأم�ي�رك ��ي « -الإ� �س��رائ �ي �ل��ي» من�ضعف ت��رك�ي��ا ،ال�ت��ي ت�شكل ال�ع�م��ود الفقري
للم�شروع الأمريكي يف املنطقة.
 ت�شجيع الأك��راد ال�ستغالل حلظة ال�ضعفال�ترك�ي��ة للمطالبة ب��االن�ف���ص��ال� ،أو حتقيق
مكت�سبات جديدة.
النار التي �أ�شعلها �أردوغ��ان يف �سورية بد�أت
حت� ��رق �أح�ل�ام ��ه وح �ق ��ول ��ه ،و� �س �ي �ب��د�أ خ��ري��ف
�أردوغ � � ��ان ،ال ��ذي ق��د ي���س�ق��ط ،وي�ب�ق��ى الأ� �س��د
وت�ب�ق��ى ��س��وري��ة م��وح��دة ،وت�ق����سَّ ��م ت��رك�ي��ا ..ب��د�أ
�سقوط «الأردوغ��ان �ي��ة» ،كما �سقطت منظومة
«الإ�سالميني اجلدد».

د .ن�سيب حطيط

ردود الفعل على ب�سط اجلي�ش
ال �� �س��وري ��س�ي�ط��رت��ه ع�ل��ى مدينة
الق�صري وري�ف�ه��ا ك��ان��ت متوقَّعة،
و�إن كانت لبع�ضها دالالت تعك�س
واقع التخبط املذهبي الذي �أفرزه
ما ي�سمى بـ«الربيع العربي» ،الذي
يبدو �أن ب�شائر خريفه متددت من
�ساحة بلدية الق�صري حيث ارتفع
علم اجلمهورية العربية ال�سورية،
�إىل ��س��اح��ة «ت�ق���س�ي��م» ال�ترك�ي��ة،
حيث العلم ال�ترك��ي نك�س نف�سه
يف احلفرة التي �أراده��ا �أردوغ��ان
ل�سواه.
ب���ص��رف ال�ن�ظ��ر ع��ن املنت�صر
ل �ب �ن��ان �ي � ًا يف م� �ع ��ارك ال�ق���ص�ير،
ف ��إن �أرب��ع م�شهديات كانت الفتة
وت�ستحق ال��وق��وف عندها لعر�ض
واقع احلال يف مواجهة حقيقة باتت
وا�ضحة� ،شاء البع�ض �أم �أبى� ،أنه
�إذا كان من املبكّر �إع�لان النظام
ال�سوري انت�صاره ،ف��إن الوقت قد
ح��ان ل�صانعي «الربيع ال�سوري»؛
من تركيا �إىل قطر� ،إىل ال�سعودية،
و�صو ًال �إىل �أمريكا عرب �أوروب��ا� ،أن
ي�ع�ترف��وا بهزميتهم على ي��د �أه��ل
البيت ال�سوري؛ من �شعب وجي�ش
ودول��ة ،فكيف ب�أوالئك الق�صر يف
لبنان ال��ذي��ن فتحوا جبهة عكار
حتت ذريعة «نُ�صرة �أهل ال�سُّ نة»،
و«ع�سكروا» الأزم��ة ال�سورية قبل
�أوانها ،وراهن الهاربون منهم من
لبنان على �إ��س�ق��اط النظام عرب
«ملحق ع�سكري» لهم يف الق�صري،
ي�ح��رك��ون��ه ع�بر «ال �ت��وي�تر» مبهمة

مل ي�ستطع ال�صديق �إخفاء م�شاعره املمزوجة بالرهبة واال�ستغراب،
فانتف�ض من مقعده ،مرتاجع ًا خطوتني ،ثم �س�أل امل�سافر ،بلهجة ال
تزيل من روعها ،عند هذا احلد� ،إال الإجابات ال�صريحة« ،ال تفت�أ
تذكر هذا ال�شيخ اجلليل يف كالمك ،ف�إن مل يكن من ن�سج خيالك،
حدثني عنه ،من يكون ،وكيف تعلّقت به ،ومتى قابلته ،و�أين»؟ فه ّز
امل�سافر بر�أ�سه ،ودمدم ب�ضحكة مكبوتة ،ثم قال�« ،أنا مثلك �أتهيّبُ
ورع ال�شيخ وطيفه ،ولكن الف�ؤاد ي�أن�س ملجرد ح�ضوره يف امل�شهد ،وال
ت�سائلني نف�سي يف التفا�صيل الأخرى».
ت��وارى ف�ضول ال�صحايف ،ومل يعد مُيلي عليه ا�ستدراجَ امل�سافر
ليف�صح عن املزيد ،واجتاحته رغبة �شديدة ب�أن يُودّعه ،رمبا لآخر
م �رّة ،و�أن يلوذ بـ«جلده» �إىل مزاجه املتقلب بح�سب ال��ري��ح ،وما
كان امل�سافر لي�أخذ على رفيق �صباه هذا الت�صرف لو فعل ،فقد
م ّر بخيبات �أمل ال حت�صى ،و�أفنى عمره يف «الثورة والن�ضال» بال
كلل ،و�شفاعته الكربى �أنه مل ي�ست�سلم ،ومل ينحرف مثل الكثريين
من زمالئه ،الذين انتهوا �إىل مواقع يجرتّون فيها ترّهات الفكر
وفذلكاته ،على ال�شا�شات وفوق املنابر ،ب ِبدَلٍ مدموغة ،وربطات عنق
على «املو�ضة».
اعرتف امل�سافر ل�صديقه �أن ابتعاده عما جرى كان خطيئة قد ال
تُغتفر ،ولكن ظ ّل على الدوام مِ ثْله فطري الن�ش�أة ،فلم ي�صفق يوم ًا
لغازٍ ،ومل يتخذ من العدو ول ّياً ،ومل يغرتف من قامو�س الطاغوت
منط احلياة الزائفة ،ودعواه املخادعة للإ�صالح ،و�أمنوذج ح�ضارته
ال�سائرة نحو الهالك ،وفوق كل هذا وذاك ،مل يكن يف موقع �صنع

زعموا �أنها �إن�سانية ،وهو مل يكن
�أك�ث�ر م��ن ت��اج��ر دم ي ��وزع �أم���وا ًال
و�أ�سلحة على املرتزقة امل�ستورَدين
عرب �أنقرة؟!
نتوقف عند امل�شهدية الأوىل،
و�إطاللة رئي�س «االئتالف ال�سوري
املعار�ض» بالوكالة ج��ورج �صربا،
يعلن احتالل جزء عزيز من الوطن
ال�سوري من قبل «غزاة حزب اهلل»،
وت ��أك �ي��ده على ا��س�ت�م��رار الن�ضال
ل �ت �ح��ري��ر ال ��وط ��ن ،ع �ل��ى ي ��د من
رف�ضوا منح جورج �صربا امل�سيحي
«�شرف» رئا�سة املجل�س الوطني يف
البداية ،ومن ثم رئا�سة «االئتالف»
بالأ�صالة ،و«ع��اره» �أنه م�سيحي يف
قامو�س «الإخ��وان» فكيف يف «عهد
جبهة الن�صرة»؟ ون�سي �صربا �أن
زم��ن احت�ضان القومية العربية
للقادة امل�سيحيني قد وىل مع ربيع
الكثبان الرملية التي حتملها رياح
التكفري ،والتي �أعمت عيون الكثري
م��ن امل���س�ي�ح�ي�ين ،وج� ��ورج ��ص�برا
ومي�شال كيلو حتديد ًا يف طليعتهم.
امل �� �ش �ه��دي��ة ال �ث��ان �ي��ة ك��ان��ت مع
�إط�لال��ة ال�شيخ داع �ي��ة إ
ال� �س�لام
ال���ش�ه��ال م��ن ط��راب �ل ����س ،ون��دائ��ه
املوجّ ه �إىل كل �أُ�سرة �سُ نّية ب�أن تكون
جاهزة للدفاع عن �أهل ال�سُّ نة ،ومل
ينجح «ف�ضيلته» يف ه��ذه الدعوة
اجل�ه��ادي��ة اجل��دي��دة ،ول��ن ينجح،
لأن ��ه ب��ات م��ن احل� ��رام ب�ع��د الآن
ت�صوير �أه��ل ال�سنة وك�أنهم �أقلية
م�ضطهدة ،وهم الذين كانوا وما
زالوا �أهل الثقافة القومية ،و�أ�صل

يب «�أجم��اداً» على جماجم ال�ضحايا ،ومل يتاجر يوم ًا
القرار ،ومل نْ ِ
بق�ضية.
تعلّم امل�سافر من عظة ال�شيخ �أن الربايا يف كل مكان مت ّر بذات
املخا�ض ،وقد اقرتبت امل�سافات ،فلم يعد لل�شر وطن� ،أو حدود� ،أو
جن�سية ،و�صار لزام ًا على �أخيار الدنيا �أن يتجمعوا على ال�سراط
الوا�ضح ،وي�ستكملوا امل�سار �ضد املف�سدين يف الأر�ض ،الذين ما تكاد
تنطفئ حرب لهم حتى ي�ضرموا �أخرى ،وي�ضلّلون النا�س يف تو�صيفها،
فمنهم من ي�سميها بعدد ال�سنني� ،أو ب�ساحات الوغى ،ومنهم من يقول
بال�صراعات الأزلية ،فيجمعها يف ُرزَمٍ �ألف ّيةٍ� ،أوىل ،وثانية ،وثالثة..
«�أثناء جتوايل يف املعمورة ،يا �صاحبي ،الحظت النا�س يت�أملون
م��ن وج��ع واح��د ،ووجدتهم متلهّفني للخروج م��ن متاهات الظلم
والظالمية ،وقد �أو�صاين ال�شيخ �أن �أ�سلك م�سلكهم ،و�أختار �صحبة
من يرتفّع عن املرامي الو�ضيعة ،فال �أجعل من نف�سي تابع ًا عُ بيْد ّياً،
�أ�سبح با�سم الزعيم عند ال�صباح ،و�أكيل له املديح عند امل�ساء»...
�أطال امل�سافر يف ال�شرح ،ثم �سكت عن الكالم ،والتفت �إىل �صديقه
كي ي�ستخل�ص منه الر ّد املنا�سب.
غرق ال�صحايف فيما ي�شبه الت�أمل ال�صويف ،ثم عاد �إىل مقعده
بهدوء ،وق��ال« :هات �أخ�برين يا �صاح ،هل ل�سفرك الطويل غر�ض
مرحل ٌّي بعينه� ،أو حمطة ترخي فيها رحالك وت�سرتيح� ،أال تعتقد �أن
الطريق وَعِ �رٌ ،مقفرٌ ،و�أن الو�صول �إىل منتهاه �شبه م�ستحيل»؟ مل
يَخبْ ظنّ امل�سافر ب�صاحبه ،وامتلأ قلبه بال�سرور والغبطة ،فقد وجد
يف ا�ستف�ساراته امل�شروعة ما يب�شّ ر برفقة درب م�ستجدة.

املدر�سة العروبية ،وه��م وحدهم
ق� ��ادوا وي��ق��ودون الأم� ��ة العربية،
وه��م م��ن حملوا راي��ة املقاومة يف
ب��داي��ات �ه��ا ،واح�ت���ض�ن��وا الق�ضية
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ،وك ��ان ��وا � �ش��رك��اء
�أ�سا�سيني يف ن�ضاالتها ،وما ن�صرة
الق�ضية الفل�سطينية من قبل حزب
اهلل و��ش��رف امل�شاركة يف ال��دف��اع
عن غ��زة �سوى حفظ �أمانة لراية
ت�سلّمها ح��زب اهلل م��ن مدر�سة
املقاومة ،التي هي �أ�ص ًال �سُ نّية.
امل�شهدية الثالثة كانت �شيعية،
ع�بر ف��رح��ة وال��د �شهيد �سقط يف
ال�ق���ص�ير ح �ي��ث ق� ��ال :ا�ست�شهد
ولدي يف قلب الق�صري ليمنع «�أكلة
ال �ق �ل��وب» م��ن ال��و� �ص��ول �إىل قلب
بيوتنا يف لبنان ..هذه الفرحة التي
نحرتمها على وج��ه وال��د �شهيد،
الف �� �ض��ل ل��و مل ُت �ق�ترن
ك ��ان م��ن أ
ب���ص��ور ت��وزي��ع احل �ل��وى يف بع�ض
املناطق ،ل�سبب واحد ،وهو مراعاة
ه�شا�شة الو�ضع اللبناين لي�س �أكرث،
وا�ستيعاب فورة غ�ضب «الآخرين»
ولو كانوا قلة على ال�ساحة ال�سُّ نية،
لكنهم ح��ال�ي� ًا مُي���س�ك��ون ال���ش��ارع
امل�ت��وت��ر يف غ�ي��اب العلماء الكبار
ورجال ال�سيا�سة الكبار ،واملفكرين
القوميني الكبار من �أه��ل ال�سُّ نة،
لأ�سباب ظرفية.
امل���ش�ه��دي��ة ال��راب �ع��ة ك��ان��ت مع
�إط�لال��ة م�سيحية ه��زي�ل��ة ف��اق��دة
للر�ؤية كالعادة ،عرب النائب ندمي
اجلميل ،ال��ذي يطالب بالـ10452
من مقاهي �ساحة �سا�سني ،والذي
ه��اج��م ح��زب اهلل و�أم�ي�ن��ه ال�ع��ام،
لي�س على خلفية معركة الق�صري،
ب��ل م��ن م �ب��د�أ ال �ق��ول للم�سيحيني
«�أنا هنا حامي احلمى» ،متجاه ًال
الهجمة التكفريية املقبلة ،والتي
�سيكون امل�سيحيون �أول داف�ع��ي
�أثمانها ،ون��ذ ّك��ر ال�شيخ ن��دمي مبا
علّق ال�سيد ن�صراهلل منذ �سنوات
�إث��ر هجوم ال�سيدة ��ص��والجن على
��س�م��اح�ت��ه ع�ل��ى خلفية «م�غ��ام��رة
التحرير» ،ب��أن �أج��اب بالأخالقية
ال�ت��ي ت�لازم��ه« :ن�ح��ن متفقون يف
الأه � ��داف م��ع ال���س�ي��دة � �ص��والجن،
وحلم ال�شيخ ب�شري بلبنان 10452
كلم مربع نحققه ،وه��و ي�شمل ما
ح��ررن��اه يف اجل�ن��وب� ،إ�ضافة �إىل
القرى ال�سبع التي ما زالت حمتلة،
فدعونا نحرر هذا الـ«لبنان» ،الذي
نتفق معكم على حقنا با�ستعادة
م�ساحته الكاملة وال�سيادة عليه
وحمايته م��ن الأخ �ط��ار ،ون�ح��ن ال
نطلب امل�ساعدة من �أحد».
ان�ت�ه��ى ك�ل�ام ال�سيد ون�ضيف:
ل�ي��ت «احل� �م�ل�ان» ال �ت��ي ال متتلك
ر�ؤية ال�سباع تتوقف على الأقل عن
الثغاء.

�أمني �أبورا�شد

سرقة موصوفة
ق��و ٌة خارق ٌة خفيةٌ ،امتدّت �إىل �ساحة النجمة
و�سط بريوت ،و�سرقت «الدميقراطية» على مر�أى
وم�سمع �سبعة وت�سعني �شاهداً ،بعدما َّمت تعطيل
«العد�سات» الالقطة ،التي �شُ غلتْ بالتقاط �صور
«الطماطم» و�ضحاياها يف اخلارج! �إذ حظِّ ر على
و�سائل الإعالم الدخول �إىل مكان اجلرمية ،كي ال
تلتقط ولو �صورة واح��دة عن اجلرمية  -احلدث
ت�ضم �إىل وق��ائ��ع التحقيق ال��ذي �سي�شغل رواد
ُ
احلرّية رده ًا من الزمن ،للوقوف على مالب�سات
ه ��ذه ال���س��رق��ة امل��و� �ص��وف��ة و�أ��س�ب��اب�ه��ا امل��وج�ب��ة،
وتداعياتها ،و�أبطالها..
امل � ؤ�� �س��ف �أنّ �سبعة وت���س�ع�ين وك �ي� ًلا راودوا
«الدميقراطية» �إىل داخل معقلهم املعروف مبجل�س
النواب ،وهناك طاحوا بها ق�سر ًا ولي�س عمداً! �إذ
تعرّ�ضوا� ،أو خ�ضعوا لقوىً وخ��وارق غري مرئية
�سلبتهم الأمانة ال�سيئة احلظ فج�أة ،من غري �أن
يقوم ولو واح ٌد من احل�ضور ،الت�صدي للخاطف
«ال�شبح» ،ك�أين به�ؤالء الوكالء املوجلني احلفاظ
على الدميقراطية ورعايتها و�صونها وال�سهر عليها
تطوير ًا وتر�سيخاً ،ن�سوا �أو تنا�سوا �أن وكالتهم
املحدّدة بفرتة زمنية ،حتتم عليهم اليقظة والوعي
واحل��ر���ص ..وال جتيز لهم الإه�م��ال �أو التفريط
بالأمانة ،وال التنكّر للموكلّني �أي ًا كانت الأ�سباب
واملوجبات ..ف�إقدامهم على جتديد الوكاالت من
ط��رف واح��د ..هو اع�ت��دا ٌء على كرامة املوكّلني،
وافرتاء على الد�ستور والقانون! حتى ولو توفّر يف
الأ�سباب عامل ح�سن النيّة ..فالتاريخ يحكم على
الأفعال والوقائع ،ال على النوايا ومالب�ساتها!
�إن الذريعة الأمنية التي �شكّلت «الإ�صبع» الذي
تلطى خلفه امل �م �دِّدون ،م��ا ك��ان��ت لتكفي �إق�ن��اع
«زرقاء اليمامة» لوال بع�ض الهوى يف نف�سه ،ف�إذا
بزلة الر�أي ،تن�سينا زلّة القدم ..فالرائي �إىل ما
بعد ت�شرين الثاين � 2015أن��ه �أف�ضل ح��ا ًال مما
نحن عليه اليوم ،كاحلامل بتغيري م�شرق ال�شم�س
ومغربها..
�إن ال�سبعة ع�شر �شهر ًا هي عمر الربيع اللبناين
القادم على �ضهر حمار الدميقراطية الأمريكية
التي ت�ضمر الإطاحة بخارطة املنطقة القائمة -
جغرافي ًا ودميغرافي ًا  -و�ستكونون ال�شهود الذين ال
طائل لهم يف دفع �أو تغيري وجهة الإع�صار.
�أال ت��رون معي �أنّ ال�صهيونية ج��ادة يف �سعيها
لتطبيق خارطة خليفة هرني كي�سنجر املدعو برنارد
لوي�س مهند�س احل��رب العاملية على العراق العام
 ،2013التي حققت �أغرا�ضها التفتيتية �أو تكاد؟
وها هي اليوم تخو�ض غمار حربها التدمريية
ع�ل��ى ال�شقيقة � �س��وري��ة� ،آخ ��ر م�ع��اق��ل ال�صمود
والت�صدي واملواجهة مع العدو «الإ�سرائيلي» ،ومع
الأ�سف ال�شديد ب��أدوات من لدننا و�أبناء جلدتنا
«عاربة وم�سلمني».
م ��اذا ع�سانا ننتظر غ�ير ال �ع��ود على ب��دء -
احلرب على لبنان  -حتى ال �أقول احلرب اللبنانية
 اللبنانية ،و�صو ًال �إىل حتقيق حلمٍ لطاملا راودالكثريين من الأمراء اللبنانيني« ،ال�سعيد الذكر
على م�سامعهم التق�سيم» ،لذلك نعلي ال�صوت
لي�سمع م��ن ب��ه �صمم ..جتديد ال��وك��االت ،يكون
بالعودة �إىل ال�شعب وعرب �صناديق االقرتاع يف مهلة
ال تتعدى ت�شرين الثاين  2013هو بع�ض ال�ضمانة
ل�سد منافذ ال��ري��ح ..فالأعا�صري اخلارجية هي
دوم ًا بحاجة �إىل زوبعة داخلية متّهد لها الطريق..
فال ت�سهموا يف تكوين الزوبعة« ..الطعم».

نبيه الأعور
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اقتصاد
فكرة جديدة لاللتفاف عليه

الحصار «اإلسرائيلي» يقتل غزة
بعدما اعترضت
«إسرائيل» سبيل عدد
من السفن التي كانت
متجهة إلى قطاع غزة
محملة بالمساعدات
اإلنسانية ،مع تسبب
إحداها ،وهي سفينة
مافي مرمرة ،في سقوط
تسعة قتلى أتراك وأزمة
دولية بين «إسرائيل»
وتركيا استمرت سنوات
قبل أن تنتهي أخيرًا،
راودت رئيس الجمعية
الفلسطينية للصيد
والرياضات البحرية
محفوظ الكباريتي فكرة
جديدة تتمثل في إرسال،
بدل استقبال ،سفن
محملة بصادرات غزة
مثل المشغوالت اليدوية
والتمر وغيرها إلى العالم،
فغزة تريد تجارة مع
العالم وليس مساعدات.

لكن امل�شكلة التي تعرت�ض فكرة الكباريتي وتبلورها على
ه��ذا ال�ت�ح��دي ال ��ذي ي�ب��دي��ه ال�ك�ب��اري�ت��ي ،يقبع يف �صلب
�أر�ض الواقع هي ال�سيا�سة «الإ�سرائيلية» التي تفر�ض ح�صاراً النقا�ش اجل��اري ح��ول ال�سيا�سية «الإ�سرائيلية» جت��اه غ��زة،
بحرياً على القطاع ومتنع و�صول� ،أو خ��روج �سفن منه منذ فمهما ك��ان��ت ال �ت�بري��رات «الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة» ل�ف��ر���ض احل���ص��ار
�سيطرة حركة «حما�س»  -التي تعتربها «�إ�سرائيل» و�أوروب��ا البحري على تدفق ال�سلع والأ�شخا�ص من و�إىل غزة ،وب�صرف
والواليات املتحدة منظمة �إرهابية  -على القطاع يف عام  .2007النظر عن خلطها بني الأمور املدنية و�أخرى ع�سكرية ،يرى
الكباريتي وغ�ي�ره �أن ال�ق�ي��ود امل�ف��رو��ض��ة على � �ص��ادرات غزة
تربير احل�صار
ال تكتفي بحرمان رج��ال الأعمال يف غزة من ك�سب �أرزاقهم
وممار�سة ال�ت�ج��ارة ،ب��ل متعن �أي�ضاً يف �إذالل�ه��م مبنعهم من
تربر «�إ�سرائيل» احل�صار البحري باالعتبارات الأمنية توفري احتياجات �أ�سرهم.
واخلوف من و�صول �شحنات ال�سالح من �إيران عرب البحر �إىل
ورغ ��م التخفيف اجل��زئ��ي للقيود ال ��ذي ان�خ��رط��ت فيه
حركة «حما�س» ،وهكذا و�ضع هذا احل�صار حداً لل�صادرات من «�إ��س��رائ�ي��ل» على م��دى ال�سنوات ال�ث�لاث املا�ضية ،فقد �أ�شار
القطاع و�شل احلركة االقت�صادية التي باتت تعاين من الركود ،ت�ق��ري��ر ملنظمة «ج�ي���ش��ا» الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة غ�ير احل�ك��وم�ي��ة عن
ليبقى املنفذ الوحيد أ�م��ام املنتجات الفل�سطينية القادمة ت�صاعد عمليات إ�غ�لاق «�إ�سرائيل» للمعابر احلدودية ومنع
من غزة معرب كرم أ�ب��و �سامل ال��ذي ت�سيطر عليه «�إ�سرائيل» تدفق الأ�شخا�ص وال�سلع رداً على �إط�لاق �صواريخ من غزة
وي�سمح فقط بتدفق حمدود للب�ضائع الفل�سطينية ،ويف هذا على «�إ�سرائيل» ،معتربة �أن اخلطوات الأخ�يرة متثل تراجعاً
الإطار يقول حمفوظ الكباريتي« :لو كانت �إ�سرائيل �صادقة عن التعهدات بتخفيف احل�صار على غزة ،ويقول التقرير «�إن
يف القول �إنها �أوقفت احتاللها لقطاع غزة منذ ان�سحابها منه فر�ض قيود على احل��رك��ة ،والتي ال ترتبط ��ض��رورة بالأمن
يف العام  ،2005ل�سمحت بخروج ال�صادرات عرب البحر» ،قائالً :ال تفرق بني املدنيني وامل�سلحني ،كما تعطل على نحو كبري
«�س�أر�سل �سفينة �إىل اخلارج حينها �س�أخترب �صدق �إ�سرائيل من احلياة املدنية ومتثل انتهاكاً لاللتزامات «الإ�سرائيلية» جتاه
كذبها».
�سكان غزة والتي ين�ص عليها القانون الدويل».
لكن اجلانب «الإ�سرائيلي» امل�س�ؤول عن التن�سيق املدين
م��ع غ��زة ،ينفي وج��ود تغري يف ال�سيا�سة «الإ�سرائيلية» �إزاء
غ ��زة م�ن��ذ ال �ع��ام  ،2010وي �ق��ول« :ن �ح��ن م��ن ح�ين �إىل آ�خ��ر
جن��ري تقييماً للو�ضع ونتخذ ق��رارات تبعاً لذلك ،ل��ذا نقوم
�أحياناً باتخاذ إ�ج��راءات ل�ضمان الأم��ن ،كما �أنه يتعني �ضبط
ال �� �ص��ادرات ك�م��ا ال � ��واردات الع�ت�ب��ارات �أم�ن�ي��ة لأن�ه��ا مت��ر عرب
�إ�سرائيل �إىل وجهات دولية».
نقلة نوعية
وكانت «�إ�سرائيل» قد �أعلنت عن �سيا�سة مدنية جديدة
جتاه غزة يف �أعقاب حادثة �سفينة مرمرة يف العام  2010التي
هاجم فيها جنود «�إ�سرائيليون» �سفينة تركية كانت متجهة
لك�سر احل���ص��ار امل�ف��رو���ض ع�ل��ى غ ��زة ،وان�ت�ه��ت مبقتل ت�سعة
مواطنني �أت��راك ،و�شكلت ال�سيا�سة اجلديدة نقلة نوعية ب�أن
�سمحت بتدفق ال�سلع وم��واد البناء على قطاع غ��زة وح�صر
امل��واد املمنوعة �ضمن الئحة امل�ح�ظ��ورات ،والنتيجة �أن��ه منذ
العام  2010ارتفع حجم التجارة بني «�إ�سرائيل» وغ��زة عرب
معرب كرم �أبو �سامل بنحو  75يف املئة لتنتقل من  0.9مليون
طن من الب�ضائع يف العام � 2010إىل  1.56طناً يف العام ،2012
وقد تعزز هذا التقدم الإيجابي بعد اتفاق وقف �إطالق النار
يف ت�شرين الثاين  2012بني حما�س و«�إ�سرائيل» �إثر املواجهات
التي ا�ستمرت لثمانية �أي��ام ،لكن يف ال�شهور الأخ�يرة تراجع
حجم التجارة بني الطرفني ب�سبب �إغالق «�إ�سرائيل» املتكرر
ملعربيها يف وج��ه الفل�سطينيني رداً ع�ل��ى ا��س�ت�م��رار �سقوط
ال�صواريخ.
وح�سب �أرقام منظمة «جي�شا» التي تطالب برفع احل�صار
ع��ن غ��زة ،انخف�ضت واردات القطاع بنحو  17يف امل�ئ��ة ،فيما
تراجع عدد الأ�شخا�ص الذين يدخلون «�إ�سرائيل» بن�سبة 44
يف املئة ،وبالإ�ضافة �إىل ذلك تقل�ص عدد ال�شاحنات التي حتمل
ب�ضائع من غزة �إىل «�إ�سرائيل» خالل الأ�شهر الثالثة املا�ضية

بن�سبة  37يف املئة مقارنة بالفرتة ذاتها من ال�سنة املا�ضية،
فيما تعر�ضت منتجات �أخرى كانت موجهة �إىل الت�صدير مثل
 2.5طن من النعناع للتلف ب�سبب طول مدة االنتظار على
املعرب.
وفيما ت�سمح «�إ�سرائيل» بخروج بع�ض �صادرات غزة بحراً،
ال �سيما تلك املتجهة �إىل أ�ط ��راف دول�ي��ة تربطها تعاقدات
م��ع الغزيني مثل ت�صدير بع�ض ال�ت��واب��ل ،ف ��إن القيود تبقى
مفرو�ضة على ت�صدير الب�ضائع لـ«�إ�سرائيل» وال�ضفة الغربية
التي متثل  85يف املئة من جممل �صادرات غزة.
ه ��ذه ال�ق�ي��ود تنعك�س ع�ل��ى ن�ح��و وا� �ض��ح ع�ل��ى الأو� �ض��اع
املعي�شية ل�سكان غزة ،فب�سبب احل�صار املفرو�ض على التجارة،
والتي �أدت بدورها �إىل �إغالق عدد من امل�صانع� ،أ�صبح  80يف
املئة من ال�سكان يعي�شون على امل�ساعدات التي تقدمها الأمم
امل�ت�ح��دة ،ك�م��ا �أن ال�ع�ج��ز ع��ن ك�سب ال ��رزق وال�ع�ي����ش بكرامة
ق��د يف�ضي �إىل الإح �ب��اط وال�ت��وج��ه نحو ال�ت�ط��رف ،ال �سيما
يف �صفوف �شباب غ��زة ال��ذي ميثل أ�ك�ثر م��ن  60يف املئة من
ال�سكان ،ح�سب الإح�صاءات «الإ�سرائيلية».
�صورة �أخرى
من جانبه ،يك�شف مدير عام الت�سويق واملعابر يف وزارة
الزراعة يف حكومة غزة املقالة؛ حت�سني ال�سقا ،عن حجم هذا
التدين ،وال��ذي �أكد �أن ما يتم ت�صديره من خارج القطاع ال
يتجاوز ن�سبة الـ 2يف املئة.
وقال ال�سقا �إن حجم ال�صادرات من القطاع �إىل ال�ضفة
وال ��دول الأوروب �ي��ة ،ي�سجل �أدن ��ى م�ستوياته خ�لال الأع ��وام
القليلة املا�ضية� ،إذ و�صل تراجعه �إىل  98يف املئة ،م�شدداً على
�أن �صورة �أخرى تر�سمها �أرقام تختلف بكاملها عما كانت عليه
قبل �إغالق املعابر وفر�ض احل�صار على قطاع غزة ،فقد كانت
 7معابر حدودية مفتوحة حتيط بقطاع غزة قبل العام ،2007
غري �أن احل�صار «الإ�سرائيلي» امل�شدد واملفرو�ض عقب �أحداث
احل�سم الع�سكري ب�ين حركتي فتح وح�م��ا���س ،وال�ت��ي انتهت
ب�سيطرة الأخ�يرة على القطاع ،دفع ال�سلطات «الإ�سرائيلية»
العتماد معربين وحيدين فقط ،واعتمدت «�إ�سرائيل» معرب
ك��رم أ�ب��و �سامل (ب�ين م�صر وغ��زة و�إ�سرائيل) معرباً جتارياً
وحيداً ،ح�صرت من خالله �إدخال الب�ضائع �إىل القطاع ،فيما
�أبقت على معرب بيت حانون ( إ�ي��ري��ز �شمايل القطاع) بوابة
لتنقل الأفراد بني غزة و«�إ�سرائيل».
وي��رى ال�سقا م��ا ت�ق��وم ب��ه « إ���س��رائ�ي��ل» بـ«القتل املتعمد»
ل�صادرات املدينة املحا�صرة ،والتي ال ت�سمح بت�سويقها �إىل
ال�ضفة �أو �إىل جانب الأ�سواق الأوروبية .وعلى الرغم من �أن
العام � 2012شهد لأول مرة منذ فر�ض احل�صار ت�صدير 10
مليون زه��رة 608 ،طن توت �أر�ضي 125 ،طن بندورة �شريي،
 50طن فلفل حلو� ،إال �أن ال�سقا و�صف هذه الن�سبة بـ«املتدنية
ج ��داً» ،و�أورد الأرق ��ام ال�ت��ي تك�شف حجم ال�ت��دين حيث �أن:
«� �ص��ادرات غ��زة قبل احل�صار كانت م��ن � 30إىل  40أ�ل��ف طن
�سنوياً من خمتلف �أنواع اخل�ضار «بندورة ،فلفل حلو ،الكو�سا»،
� 10آالف طن �سنوياً لل�ضفة ،و� 10آالف طن �سنوياً للأ�سواق
الأوروب�ي��ة والعربية» ،أ�م��ا الآن فقد انخف�ض حجم �صادرات
اخل�ضار �إىل �أقل من  1000طن.
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ثقافة
دواعي التجديد اللغوي والنحوي ..بين
الموضوعية وأزمة الثقافة ()5/3
د .صباح عالوي السامرائي  /عميد كلية التربية /جامعة سامراء – العراق
• �سالمة مو�سى
ي �ق��ول «ال ت ��زال يف ل�غ�ت�ن��ا ال�ع��رب�ي��ة ل��ذل��ك ي ��رى ه � ��ؤالء �أن ل�ي����س على
ول� �غ ��ات الأمم ال �ع �� �ص��ري��ة ك�ل�م��ات ال�ط��ال��ب م��ن ح��رج �أن ي�ق��ر�أ فريفع
وك � ��ان م ��ن أ�ب� � ��رز ق � ��ادة ال �ث��ورة تعرب عن �إح�سا�سات خمتلفة تتغري املفعول وين�صب الفاعل مادام يفهم
على ت��راث الأم��ة و أ���ش��ده��م �سالمه معانيها وال تتغري الكلمة التي تدل م��ا ي �ق��ر�أ وح���س�ب��ه �أن ي���س�ك��ن �آخ��ر
مو�سى ،الذي كان «يعر�ض �آراءه يف عليها ونحن يف ه��ذا مثل املتوح�ش الكلمات.
ون� � ��رى ال �ت �خ �ب��ط وا�� �ض� �ح� �اً يف
�صراحة عارية ال يبايل معها �سخط ال ��ذي ي�سمى م��ا زاد ع�ل��ى الع�شرة
كالمه على كلمة احل��ب ،فهو على
النا�س �أو ر�ضاءهم ،بل لعله يق�صد كثري».
�إىل �إ�سخاطهم ويلتذ ب��ه» ،فبعد �أن
ثم ي�ستعر�ض مثا ًال لذلك كلمة ال ��رغ ��م م ��ن ث� � ��وران ث ��ائ ��رت ��ه ع�ل��ى
يعر�ض ر�أيه يف حترير املر�أة وانتقاده احلب نحو حب الزوجة و�آخر يحب ا�ستعمال كلمه واحدة لمَ َعانٍ متعددة
لا ح�ين ي��رى ا�ستعمال
للتقيد بتعاليم ال��دي��ن ي��رى �أن ال امللوخيا وح��ب الأم لأطفالها وحب وي�ط��رب َث��مِ � ً
�صلة بني م�صر واللغة العربية لأن الأطفال للأم ،وكذلك حب الإن�سان الإجن �ل �ي��ز ل �ـ  loveو likeجن��ده
ال�صلة احلقيقية هي بني امل�صرية هلل ،وحب امل��ال ثم ي�س�أل بعد ذلك :يطرب ثانية حني يذكر �أن الأ�ستاذ
ال �ق��دمي��ة والإجن �ل �ي��زي��ة ال��راه �ن��ة« ،ف�ه��ل ي�صح �أن ت� ��ؤدي كلمة احل��ب �أوج��دي��ن ق��د و�ضع  946كلمة ر�آه��ا
وي �ق��ول« :ل�ن��ا م��ن ال�ع��رب �ألفاظهم ك��ل ه��ذه امل�ع��اين املختلفة� ،أال يدل ك�ف�ي�ل��ة ملتعلمها ب�ف�ه��م الإن�ك�ل�ي��زي��ة
فقط وال أ�ق��ول لغتهم ،بل ال أ�ق��ول ق �� �ص��ور ه ��ذه ال �ك �ل �م��ة ع �ل��ى ق���ص��ور فيقول« :وعلى هذا ميكن �أن جنعل
كل �ألفاظهم ،ف�إننا ورثنا عنهم هذه ال�ل�غ��ات ال�ع���ص��ري��ة �أرق��اه��ا و�أدن��اه��ا فعل (ذه��ب) ي ��ؤدي معاين ثالثني
ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة وه��ي ل�غ��ة ب��دوي��ة ال و أ�ن�ن��ا مازلنا يف املرحلة الأوىل من ف�ع�لاً ،فنقول( :ذه��ب يف)( :دخ��ل)
تكاد تكفل الأداء �إذا تعر�ضت حلالة ال �ت �ع �ب�ير» ،وه ��و ب �ع��د ذل ��ك معجب و(ذهب قبال)�( :سبق) و(ذهب من
مدنية راقية ،كتلك التي نعي�ش بني بتفريق الإجنليز بني معنيني للحب مكان �إىل م�ك��ان)( :ج��ول) و(ذه��ب
�إىل اجل��ان��ب الآخ ��ر)( :ع�ب�ر)» ،ويف
ظ�ه��ران�ي�ه��ا الآن» ،ث��م ه��و ي��رى �أن وهو قولهم  loveو.like
و�إين لأع � �ج� ��ب مل� ��ن ي �ت �ع��ر���ض الوقت الذي ا�ستهجن فيه ا�ستعمال
تعليق اللغة يجب �أن يقع بيد من هم
على �شاكلته ممن ي�سميهم «�أفندية» ملو�ضوع مثل هذا �أن ال يكون مطلعاً ل �ف��ظ احل� ��ب مل ��ا ت �ق ��دم ي �ق ��ول «ث��م
ف�ي�ق��ول« :ول �ك��ن تعليم ال�ع��رب�ي��ة يف على وقائع اللغة و�سبل التعبري فيها ه��و � -أي اوج��دي��ن  -ي�ستغني عن
م�صر ال يزال يف �أيدي ال�شيوخ الذي عن خمتلف املعاين املتقاربة ،ولكي امل�ت�رادف ��ات �أو م��ا ي�ق��ارب�ه��ا ،فنحن
ينقعون �أدمغتهم نقعاً يف الثقافة ال �أبتعد كثرياً من املثال الذي �ساقه ن�ق��ول جلد احل �ي��وان وف��رو الثعلب
العربية �أي ثقافة القرون املظلمة ،ن�س�أله كيف يعرب هذا الإنكليزي عن وحل� ��اء ال �� �ش �ج��رة وغ�ل��اف ال��زه��رة
فال رجاء لنا ب�إ�صالح التعليم حتى خمتلف درج ��ات احل��ب م�ث�لا؟ �أم��ا وق�شر الثمرة ،ولكنه هو يقنع بكلمة
مننع ه� ��ؤالء ال�شيوخ منه ون�سلمه نحن فنقول �إن «�أول مراتب احلب ج �ل��د ل�ل�ج�م�ي��ع ف�ي�ح�ق��ق االق�ت���ص��اد
للأفندية الذين �ساروا �شوطاً بعيداً ال� �ه ��وى ث ��م ال �ع�ل�اق��ة وه� ��ي احل��ب الغوي».
يف الثقافة احل��دي�ث��ة» ،فنلحظ �أن ال�لازم للقلب ،ثم ال َكلَف وهو �شدّة
و�أت � � ��رك ل �ل �ق��ارئ احل �ك ��م ح�ين
فكرة االع�ترا���ض على اللغة و�سبل احلب ،ثم الع�شق وهو ا�سم ملا ف�ضل �أن �ق��ل ك�لام��ه يف ال�ك�ت��اب ذات ��ه حني
تعليمها ما هو �إال حلقة من �سل�سة ع��ن امل �ق��دار ال��ذي ا�سمه احل��ب ،ثم ي � �ق ��ول «�إن ال � �ف� ��رق ب �ي �ن �ن��ا وب�ي�ن
�شاملة لأكرث نواحي احلياة ،فكتاب ال�شعف وه��و إ�ح� ��راق احل��ب القلب املتوح�شني يف اللغة� ،إمن��ا ه��و فرق
�سالمة مو�سى هذا نُ�شر عام  ،1927م��ع ل ��ذة ي �ج��ده��ا ،وك��ذل��ك ال�ل��وع��ة الدرجة والتفاوت ولي�س فرع النوع
وم��ا هو �إال مقاالت ن�شرت تباعاً يف والالعج ..ثم ال�شغف وهو �أن يبلغ واالخ �ت�ل�اف ،ف��امل�ت��وح����ش ي�ع�بر عن
احل� ��بّ � �ش �غ��اف ال �ق �ل��ب وه ��ي ج�ل��دة حاجته بنحو  500كلمة ونحن نعرب
ال�سنوات ال�سابقة لهذا التاريخ.
ي��رى ��س�لام��ة م��و��س��ى �أن اللغة دون � � ��ه ..ث ��م اجل � ��وى وه� ��و ال �ه��وى � 5000أو .»50000
تنق�صها الدقة يف التعبري عن املعاين ال �ب��اط��ن ،ال�ت�ي��م وه��و �أن ي�ستعبده
وال ع �ج��ب يف ذل � ��ك ،ف��ال�ك��ات��ب
الذاتية ،فريى �أنه ينبغي علينا بد ًال احلب ..ومنه رجل متيم ،ثم ال ّت ْب ُل لي�س من همه �أك�ثر من االنتقا�ص
م��ن �أن ن�ق��ول« :ه��ذا ال�صبي ذك��يٌّ » وه��و �أن يُ�س ِقمَه الهوى ومنه رجل م ��ن ال �ع��رب �ي��ة ك �ي �ف �م��ا � �س �ن �ح��ت ل��ه
نقول يبلغ ذك��اء هذا ال�صبي « »115م �ت �ب��ول ،ث ��م ال �ت � ْدل �ي��ه وه ��و ذه ��ابُ الفر�صة ،ب�صرف النظر عن وقوعه
مثالً ،وب��د ًال من �أن نقول «كان يوم العقل من الهوى ومنه رجل ُم َد َّلهٌ ،يف التناق�ضات.
أ�م ����س ح� ��اراً» ،ن�ق��ول بلغت ال��درج��ة ث ��م ال �ه � ُي ��وم وه� ��و �أن ي��ذه��ب على
امل �ئ��وي��ة ل �ل �ح��رارة « ،»39ف�ه��و ي��رى وجهة لغلبة الهوى عليه ومنه رجل
• طه ح�سني
�أن العلم ال ت�ضبط ق��واع��ده �إال �إذا ه��ائ��م» ،وال نريد هنا �أن ن�ستعر�ض
ع رُِّ�ِّب� عنه ب��الأرق��ام ،وك�أنه يريد من �سعة العربية وعظمها ،فهذا مما ال
و�إذا كان �سالمة مو�سى ن�صرانياً
النا�س جميعاً �أن حتمل حمراراً لكي ي��درك يف �سطور ،وح�سب �أولئك �أن وي� ��ذه� ��ب ك� �ث�ي�ر م� ��ن ال� �ن ��ا� ��س �إىل
تعرب ع��ن ال��دق��ة التي ي��ري��د ،ومعه يعودوا �إىل كتاب فقه اللغة للثعالبي ا�ستهجان ما يقول ت�شكيكاً بنواياه
مقيا�س ذك��اء ومقيا�س آ�خ��ر للجنب لريوا عظيم غيهم.
ودواف �ع��ه و�أغ��را� �ض��ه ،ف��الأم��ر �أك�ثر
و�أك�ب�ر �ضيق واج ��ه �أول �ئ��ك هو خطورة حني ي�صدر عن طه ح�سني
وال�شجاعة والقوة وم�ستوى ال�سمع
والتذوق وكل خمتربات الدنيا لكي م�شكلة الإع� ��راب ،ف�سالمة مو�سى الذي �شغل منا�صب كثرية يف الدولة
يعرب بكل كلمة يتفوه بها ب�صيغة تبنى ث�ن��اء ال ن�ظ�ير ل��ه ع�ل��ى قا�سم امل�صرية ،كان �أبرزها وزارة املعارف،
أ�م�ي�ن و أ�ح �م��د أ�م�ي�ن ،ال ل���ش��يء� ،إال زي��ادة على افتتان النا�س ب�أ�سلوبه
علمية تر�ضي دعاة التجديد.
ثم يزداد �إيغا ًال يف تخبطه حني لأنهما يدعوان �إىل �إلغاء الإع��راب ،وك�ث�رة امل�ع�ج�ب�ين ب ��ه ،و�إذا �صرفنا

شِ عْ ر
وا إ��ســــــــالمــــــــــــاه
ال � � � �� � � � �ض� � � ��و ُء ح�� � � � � � � ��روفٌ ت�� �ن�� ���� �س� ��جُ �� �ه� ��ا ه�� � � � � � � ��االتٌ ُق � ��د�� � �س� � � َّي � ��ه
والأف� � � � � � ��قُ م� � � �ن � � ��اراتٌ ُي� ��ذك � �ي � �ه� ��ا ع� � �ط� � � ُر ال� � ��� � �ص� � �ل � ��واتِ ال � �ك� ��ون � � َّي � � ْه
وال � � �ل � � �ي � � �لُُ ..ت � �ن� ��اج� ��ي �آي� � � � َت� � � � ُه ن � �ب � ��� ُ��ض ال�� ���� �س�� �ن� ��واتِ ال � ��� َّ��ض� ��وئ � � َّي � � ْه
وال � �ف � �ج � � ُر ع� �ل ��ى �أب� � � � � ��وابِ م ��دي� �ن� � ِت� �ن ��ا ي � ��رف� � � ُع راي � � � � ��اتٍ �إ�� �س�ل�ام� �ي� � ْه
وال� �ف� �ج� � ُر ُي� � � � � � ��ؤذِّ نُ  ..وال � �� � �ص� ��م ..ال� �ب� �ك ��م ..ال��ع��م��ي ظ �ل��ال � �ش �م �ع �ي��ة!
وال � �� � �ش � �م � ��� ��س ..ت� ��� �ص ��اف ��ح ن� �ب� �� ��ض الأي � � � � ��دي اخل� ��� �ض ��ر ال �� �ص �خ��ري��ة
وق� ��واف � �ل � �ن� ��ا ..ال ت �ب �� �ص��ر يف الأف� � � ��ق �� �س ��وى � �ش �ب��ح الأي � � � ��ام امل �ن �� �س �ي��ة
ت �ه��رب م��ن وه ��ج ال���ش�م����س ..وت�ل�ق��ى يف ج��ب ال�ل�ي��ل اخل��ط��وات الف�ضية!
وظ � � �ل � � ��ال ال � � � ��وه � � � ��م غ� � � �ب � � ��ار ت � � � � � � � ��ذروه ري� � � � � � ��اح �� �ش� �ي� �ط���ان� �ي���ة
واحل� � � � ��ق غ � ��ري � ��ب يف زم� � � ��ن ال حت� ��ر� � �س� ��ه �أ�� � �س� � �ي � ��اف رح� �م ��ان� �ي ��ة
ال �ك��ل ي �ق��ول �أن� ��ا ح� ��ق ..وع �ل��ى ح� ��ق ..واحل� ��ق ل��دي �ه��م غ �ي �م��ات �صيفية!
وال � �� � �ض� ��وء ال � �ف� ��ر�� ��س ال� ��راك � ��� ��ض يف زم� � ��ن ال� ��وم � �� � �ض� ��ات ال ��روح� �ي ��ة
ن� �غ� �ت ��ال �� � �ص � ��دا ..ن� �ب� �ك���ي ..ون� ��� �ض� �ح ��ك ..ذرح � � ��ل م� ��ن غ�ي��ر ه ��وي ��ة!
والأف� � � � � ��ق ب � � ��راك� �ي ��ن ..ت� �ل� �ق ��ف م�� ��ا ن� � ��أف�� ��ك م�� ��ن ح � �ي� ��ل ث� �ع� �ب ��ان� �ي ��ة!
وال� � �ل� � �ي � ��ل ب� � �ك � ��ل �� � �ش � ��واط� � �ئ� � �ن � ��ا ..ي � � � � ��زرع �أل� � � �غ � � ��ام� � � � ًا ع� ��� �ص ��ري ��ة
وي � �ل� ��وح ب ��ال� ��� �ض ��وء ال � � �ك� � ��اذب ..وت� ��� �ش ��د ال� �ف� �ل ��ك �إ� � � �ش� � ��ارات وه �م �ي��ة!
ت� �ع� �ل ��و �أم � � � � ��واج ال� � �ب � ��رق ..وت� ��� �ص� �ه ��ل �أف� � ��را�� � ��س ال � ��رع � ��د ال��ب��ح��ري��ة
وال � �ف � �ل� ��ك �� �س� �ت� �غ ��دو م� � ��ائ� � ��دة ت� �ت� �ن���ازع� �ه���ا احل � �ي � �ت� ��ان ال � �ن� ��ووي� ��ة!
وال� �ف� �ج ��ر ع �ل��ى ال� ��� �ش� �ه ��داء ي �ط��ل وي���رح���ل ع�ب�ر ال� ��� �س� �ن ��وات ال �� �ض��وئ �ي��ة
��� �س�� �ي�� �ع� ��ود �إل� � � �ي� � � �ن�� � ��ا� ..إن ع� � ��دن� � ��ا مل �ل��احم� � �ن � ��ا ال� � �ق � ��ر�آن� � �ي � ��ة
ن � �ق� ��ر�أ ..ب��ا� �س��م اهلل ..ك �ت��اب ال � �ك� ��ون ..ون �� �س �ب��ح يف الأف �ل ��اك ال�ع�ل��وي��ة
وي� � �ك � ��ون ال� � �ك � ��ون ح � ��دائ � ��ق �إمي�� � � ��ان ي� �ع� �ب ��ق ب ��ال� ��� �ص� �ل ��وات ال��ك��ون��ي��ة
وال� �ف� �ج ��ر ع��ل��ى �أب� � � ��واب م��دائ��ن��ن��ا ت �� �س �ت �ق �ب �ل��ه ال � ��راي � ��ات الإ���س�ل�ام��ي��ة

الدكتور �صابر عبد الدامي
النظر ع��ن �أف�ك��اره التي طرحها يف من�صب وزير املعارف �أر�سل تقريراً
ك �ت��اب (يف ال���ش�ع��ر اجل��اه �ل��ي) ع��ام �إىل جن �ي��ب ال� �ه�ل�ايل ي �ق��ول ف�ي��ه:
1926؛ لأنه نزل عنها حتت �ضغط «ال �ن��ا���س جم�م�ع��ون ع�ل��ى �أن تعليم
ال ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة و�آداب� �ه ��ا يف ح��اج��ة
ال�شارع ،فال بد من الوقوف قلي ً
عند كتاب م�ستقبل الثقافة يف م�صر �شديدة �إىل الإ�صالح» ،ثم هو يدعو
ال��ذي طرحه ع��ام  ،1938وك��ان فيه �إىل �إ�صالح الكتابة العربية ويو�صي
«ي��دور حول �أهدافه ويعرب عنها يف ب�ه��يَّ ال��دي��ن ب��رك��ات �أن ال يكل أ�م��ر
ده��اء ،حم��او ًال �إق�ن��اع النا�س وك�سب هذا الإ�صالح �إىل جلنة من علمائنا
ر�ضائهم� ،سالكاً لذلك �أحب ال�سبل وحدهم ،و�إمن��ا ي�شارك فيها علماء
�إىل نفو�سهم و�أقربها �إىل قلوبهم» ،من ال�شرق والغرب ،ويرى �أن �أكرب
وذل ��ك لأن ��ه ع��ر���ض أ�ف �ك��اره ت�ل��ك يف م�شكلة ت��واج��ه ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة هي
كتابه يف ال�شعر اجلاهلي عام  1926ما ي�ضفيه عليها رج��ال الدين من
ب�شيء من ال�صراحة تظهر حقيقة قدا�سه بعدِّها لغة دينية وهو يريد
موقفه ال�سلبي من املوروث فرتاجع �أن يعدها لغة وطنية يت�صرف فيها
عنه حتت �ضغط ال�شارع لي�صوغها كما ي�شاء.
وي� � �ق � ��ول« :ويف الأر� � � � ��ض �أمم
من جديد بكتابه م�ستقبل الثقافة
متدينة ك�م��ا ي�ق��ول��ون ولي�ست أ�ق��ل
يف م�صر الذي �أخرجه عام .1938
ف �ه��و ي� ��رى �أن «وح � ��دة ال��دي��ن منا إ�ي �ث��اراً لدينها وال احتفاظاً به
ووح ��دة ال�ل�غ��ة ال ت�صلحان أ���س��ا��س�اً وال حر�صاً عليه ،ولكنها تقبل من
للوحدة ال�سيا�سية وال قواماً لتكون غ�ير �شفقه وال جهد �أن ت�ك��ون لها
لغتها الطبيعية امل�ألوفة التي تفكر
الدول».
وم��ن ه��ذا امل�ن�ط�ل��ق ي�سري نحو بها وت�صطنعها ل�ت��أدي��ة �أغرا�ضها،
انتقاد اللغة ،فهي و�إن مل تكن ت�صلح ولها يف الوقت نف�سه لغتها الدينية
�أن تكون �أ�سا�ساً للوحدة ال�سيا�سية ،اخل ��ا�� �ص ��ة ال� �ت ��ي ت� �ق ��ر�أ ب �ه��ا ك�ت�ب�ه��ا
فالعربية زي��ادة على ذل��ك تعرتيها املقد�سة وت�ؤدي فيها �صالتها».
كثري من امل�شاكل فيقول�« :إن اللغة
من م�ؤمتر «اللغة العربية ..من
العربية ع�سرية؛ لأن نحوها مازال
خماطر اجلمود �إىل تداعيات
قدمياً ع�سرياً؛ ولأن كتابتها مازالت
التجديد»
ق ��دمي ��ة ع � �� � �س �ي�رة» ،وح �ي��ن ت���س�ن��م
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عــــــــــالـــــــــم الـــمــــــــــــرأة

بين
العنوسة..
والطالق
«�أ�شعر ب�إحباط �شديد� ،أنا يف منت�صف الثالثينات،
م��ن �أ� �س��رة طيبة ج��ام�ع�ي��ة �أع �م��ل وهلل احل �م��د ،غري
متزوجة طبعاً ،ومل ت�ت� ّم خطبتي م��ن ق�ب��ل؛ معظم
م��ن �أت ��ى ي��ذه��ب ب�ل�ا ع� ��ودة ،و�إن ك � �رّر امل �ج��يء م��رة
ثانية يهرب من الثالثة ..كل �شيء ن�صيب ،ومل ي�أتِ
الن�صيب بعد ..مل ي�شكّل يل هذا املو�ضوع م�أ�ساة �إال
يف هذا العام فقط ،حيث �شعرت �أنني كربت فج�أة ،و�أنا
�أرى مَن حويل من الأ�سرة والأقارب والأ�صدقاء لهم
حياتهم و�أن��ا �أ�صبحت على الهام�ش ،فقدتُ الثقة يف
نف�سي ،و�أ�شعر ب�أنني غري جميلة ال �أج��ذب الأنظار
مطلقاً ،وال �أرى الإعجاب يف �أعني النا�س ،بينما �أحلظ
�إعجابهم ب�صديقاتي وزم�ي�لات��ي يف ال�ع�م��ل� ..أ�شعر
�أين غري �أنيقة ومل �أحقق �شيئاً ،ال زواج وال جناح يف
العمل ..بعد ع�شر �سنوات من العمل مل �أحقق �شيئاً
لأنني مل �أ�ضع هدفاً �أ�صل �إليه ،واليوم بعد كل هذا
العمر فوجئت ب�أنني �سكرترية يف �إدارة ..اكت�شفت
�أنني �شخ�صية كئيبة يف عيون من حويل ،دائماً حزينة
و�أ�شتكي من العمل واحلياة ..من قلة ثقتي بنف�سي
كنتُ ال �أرغ��ب يف ال��زواج قبل ذل��ك ،لأنني ال �أري��د �أن
�أ��ض�ي��ف �إىل ال��دن�ي��ا �أف� ��راداً م�ث�ل��ي ،ف�ف��اق��د ال���ش��يء ال
يعطيه».
ه��ذا هو حديث �أغلب البنات الالتي جت��اوزن �سن
الثالثني ،وم��ا زل��ن ينتظرن فار�س الأح�ل�ام ال��ذي مل
ي�أت بعد.
تفاقم الأزمة
�أكدت درا�سة �أجريت العام املا�ضي ت�شري �إىل �أن ن�سبة
تعداد الذكور يف املجتمعات العربية و�صلت �إىل  ،٪49يف
حني �أن ا إلن��اث ت�شكلن  ،٪51مما ي�شري �إىل �أن ن�سبة
ال�ط�لاق و�صلت �إىل  ٪40م��ن ح��االت ال ��زواج ،ون�سبة
العنو�سة �إىل  ٪50من �إجمايل ال�سيدات.
هذه امل�شكلة ال تعاين منها دولة عربية بعينها ،بل
هي قا�سم م�شرتك بني اجلميع ،لكن يبدو �أن احلال من
�سيئ �إىل �أ��س��و�أ ،وتبعات الأزم��ات االقت�صادية انعك�ست
على املجتمعات العربية عامة ،واخلليجية ب�شكل خا�ص،
لت�ضرب ع�صب احل�ي��اة م��ن ج�ه��ات خمتلفة ،وت�ستمر
بع�ض الأرقام يف الزيادة ،بينما ينخف�ض بع�ضها الآخر
لت�صب يف النهاية بو�ضع من �سيئ �إىل �أ�سو أ� مع مرور
الأيام.
على �سبيل املثال ،كان من �ضمن املوا�ضيع التي مت
تناولها م��ؤخ��راً يف ال�ساحة ال�سعودية ،حتقيق تناول
ارتفاع ن�سب العنو�سة ،معتمداً على درا�سات متخ�ص�صة
�إحداها الدرا�سة التي �أعدتها وزارة التخطيط ال�سعودية
مع نهاية العام  ،2010والتي ك�شفت �أ ّن عدد العوان�س يف
اململكة و�صل �إىل مليون ون�صف مليون عان�س.
وبناء على النمو احلا�صل يف هذا الرقم ،فقد ك�شف
التحقيق عن توقعات ب�أن ي�صل عدد الفتيات ال�سعوديات
الالتي فاتهن قطار الزواج �إىل  4ماليني عان�س خالل
ال�سنوات اخلم�س املقبلة.

ِ
أنـت

وطــفـــــلك

كيف تزرعين في
طفلك السلوك
ِ
الحسن؟

انتحار
ق��د ت���ص��ل ت��داع �ي��ات ال�ع�ن��و��س��ة �إىل دف ��ع بع�ضهن
�إىل االن�ت�ح��ار ،حيث ر��ص��دت درا� �س��ة مرعبة �أن ن�سبة
املنتحرات من الإناث كانت �أكرث من الذكور ،لت�صل �إىل
 ٪68ل�ل�إن��اث ،مقابل  ٪32للذكور ،و�أظ�ه��رت الدرا�سة
�أن الإن��اث ينتحرن يف �سن �صغرية ،ليثبنت حرمانهن
و�شكواهن من �شيء ما ،خالفاً للذكور الذين عادة ما
ينتحرون لأ�سباب مهمة ،كما �أن هناك اختالفاً جذرياً
يف كيفية االنتحار ،فالإناث يتناولن حبوباً مهدئة� ،أو
ي�أخذن كمية ب�سيطة من بع�ض املواد ال�سامة ،ما ي�ؤدي
�إىل أ�ع��را���ض الت�سمم ف�ق��ط ،ب�خ�لاف ال��رج��ال الذين
ينتحرون بطريقة جادة ونهائية بهدف املوت.
و أ�ظ � �ه ��رت ال ��درا� �س ��ة �أن امل �ن �ت �ح��رات ي �ع��ان�ين من
ا�ضطراب ،كالعنو�سة �أو ال�صداقات العاطفية.
غالء ومبالغة
وعن �أ�سباب انت�شار ظاهرة العنو�سة وحلولها ،يقول
اخت�صا�صيو ال�ع�لاج النف�سي وال�سلوكي� ،إن ظاهرة
العنو�سة وت��أخُّ ��ر �سن ال��زواج من �أك�بر امل�شكالت التي
تواجه املجتمعات العربية ،بالرغم من �أن امل�شكلة �أب�سط
من ذلك �إذا اتبعنا �أوامر النبي عليه ال�صالة وال�سالم:
«�إذا ج��اءك��م م��ن تر�ضون دي�ن��ه وخلقه ف��زوج��وه� ..إال
تفعلوه تكن فتنة يف الأر�ض وف�ساد كبري» ،وما نحن به
الآن فتنة وف�ساد كبري ،وذلك لأننا �أ�صبحنا نقي�س كل
�شيء مبقيا�س املال ،فالعري�س يجب �أن يكون مقتدراً،
ويدفع مهراً ك�ب�يراً ،و�شقة متليك ،و«ع�لام��ة» ب��آالف
الدوالرات ،وبالن�سبة �إىل �أي �شاب من امل�ستحيل حتقيق
كل هذه الطلبات� ،أو قد يكون ال�شاب نف�سه غري م�ؤهل
نف�سياً �أو م�ستوعباً لأع�ب��اء ال��زواج النف�سية وامل��ادي��ة،

فيحدث الف�شل وع��دم اكتمال اخلطوبة� ،أو الطالق
ال�سريع بعد الزواج ،وبذلك ت�صبح الفتاة دون �أي �سبب
�أو �أدنى م�س�ؤولية مت�أخرة يف �سن الزواج ،بالإ�ضافة �إىل
الآالم النف�سية املرتتبة على ف�شل جتربة اخلطوبة
واالرتباط� ،أو ت�صبح مطلقة يف �سن �صغرية جداً ،وهذه
عنو�سة �أي�ضاً ،لذلك احلل يكمن عند الأهل ،وعلى كل
�أب �أن يدقق عند اختيار عري�س ابنته ،ويكون معيار
االختيار هو الدين واخللق ولي�س املادة ،فاهلل �سبحانه
وتعاىل اخلالق الكرمي هو القادر على �أن يغني الرجل
بعد الزواج.
« ُت�ن�ك��ح امل� ��ر�أة لأرب �ع ��ة :مل��ال�ه��ا وج�م��ال�ه��ا وح�سبها
ودي �ن �ه��ا ..ف��اظ�ف��ر ب ��ذات ال��دي��ن ت��رب��ت ي� ��داك» ..ه��ذه
الر�سالة النبوية موجَّ هة لل�شباب ،وهي معايري اختيار
امل ��ر�أة عند ال ��زواج ،وك��م م��ن ال��زي�ج��ات ف�شلت ب�سبب
اختيار املر�أة على �أ�سا�س اجلمال �أو املال فقط ،من دون
�أن يكون هناك ت��واف��ق فكري �أو نف�سي ب�ين االثنني،
فالفتاة اجلميلة والغنية يجب �أن حتطاط كثرياً قبل
ال ��زواج ،حتى ال ي�صبح جمالها ومالها نقمة ولي�س
نعمة ،فكم م��ن عوان�س ب�سبب طمع الآخ��ري��ن فيما
لديهن من حُ �سن وثروة� ،أما ال�شاب والفتاة الفقرييْن
لي�س لديهم �أمل يف الزواج.
�إذاً ،احل��ل �سهل وب�سيط ،وه��و يف ات�ب��اع م��ا ج��اء يف
ال�ك�ت��اب وال�سنة امل�ط� ّه��رة ،حيث ي�ق��ول ال��ر��س��ول �صلى
اهلل عليه و�آل��ه و�سلم« :ي��ا مع�شر ال�شباب من ا�ستطاع
منكم الباة فليتزوج» ،فنقول لكل يائ�س من ال��زواج:
اطمئن� ،ستتزوج من خُ لقت من �ضلعك ،و�ستتزوجني
من خُ لقتي من �ضلعه ،لكن تريّثا وادر�سا بع�ضكما جيداً
قبل الإق��دام على هذه اخلطوة ،حتى ال نقع يف دوامة
الطالق� ،أو العنو�سة.
رمي اخلياط

ت�ب��ذل الأم جم �ه��وداً ك�ب�يراً
ل �غ��ر���س ال �� �ص �ف��ات اجل� � ّي ��دة يف
طفلها وتربيته تربية �سليمة،
وب �ع ��د ه� ��ذا ال �ع �ن��اء دائ � �م � �اً م��ا
حت� � ��اول احل � �ف� ��اظ ع �ل��ى ق �ي��ام
ط �ف �ل �ه��ا ب� ��� �س� �ل ��وك ج � � ّي� ��د م��ع
اال�ستماع �إىل ك�لام�ه��ا ،لذلك
فهي بحاجة �إىل اتباع �أ�ساليب
ع �دّة لت�شجيعه على املحافظة
على قيامه ب�سلوك معينّ .
الطفل عندما ت�شجعه �أمّ ه
وتُقدِّم له مكاف�أة ما ،ي�شعر �أنه
أ�ع�ظ��م طفل يف ال�ع��امل ،وي�ؤثر
ذل��ك ع�ل��ى ت�ك��وي��ن �شخ�صيته،
ويك�سبه ثقة �أكرب بنف�سه ،و�إذا
كنت تريدين �أن ي�ستم ّر طفلك
يف ال �ق �ي��ام ب��ال���س�ل��وك ال�سليم
واال� �س �ت �م��اع �إىل م��ا تقولينه،
�إليك هذه الن�صائح:
حت�ضري امل �ك��اف ��أة� :إذا كنتِ
ت��ري��دي��ن م �ك��اف ��أة ط�ف�ل��ك على
ع �م��ل ق � ��ام ب � ��ه ،مي �ك �ن��ك ع�م��ل
الهدية بنف�سك ،مثل ميدالية
�أو غريها ،لذا قومي بتح�ضري
ق��ائ �م��ة امل � ��واد ال �ت��ي حت�ت��اج�ين
�إليها م��ن قما�ش و�أل ��وان ،كما
مي �ك �ن� ِ�ك ت ��زي�ي�ن ق �م �ي �� �ص��ه� ،أو
ال��ر� �س��م ع �ل��ى ك��وب��ه امل �ف ��ّ��ض��ل،
ف�م�ث��ل ه ��ذه امل� �ك ��اف� ��آت جميلة
ج� ��داً ،ول �ه��ا �أث ��ر ع�ل��ى ال�ط�ف��ل،
فهو يقدّر تعبك وحر�صكِ على
�إ�سعاده.
ع ��دم ال �ت �� �س �رّع يف ت�سليمه
امل� �ك ��اف� ��أة �أو ال� �ه ��دي ��ة :ع�ل�ي��كِ
ال � �ت � ��أنيّ وال �ت �م �ه��ل يف �إع �ط��اء
ال�ه��دي��ة لطفلك حتى تكتمل،
وح �ت��ى ي���ص�ب��ح ه �ن��اك ج��و من
الت�شويق وال�ترق��ب ،بالت�أكيد
�سي�سعده ذلك ،و�سيحفزه على
تخمني نوعية املكاف�أة.
�إ�ضفاء اللم�سات الأخ�يرة:
حتى ي�شعر طفلك �أن هديتك
نابعة من قلبك ،و�أنك حتبّينه
وحت��ر��ص�ين على االه�ت�م��ام به،
عليك �إ�ضافة بع�ض اللم�سات
ا ألخ �ي��رة اخل��ا� �ص��ة ب��ه وح ��ده،
م� �ث ��ل ك� �ت ��اب ��ة � � �ش� ��يء م � ��ا م��ن
ق�ل�ب��ك ،ك �ـ«�أم ��ك احل�ب�ي�ب��ة»� ،أو
« أ�ح�ب��ك»� ،أو ميكنك طبع قبلة
على الهدية �أو لطفلك �أث�ن��اء
�إعطائه �إياها.
م��ن � �ش ��أن ه ��ذه ال �ه��دي��ة �أو
املكاف�أة �أن ترتك �أث��راً �إيجابياً
ك� �ب�ي�راً يف ن �ف ����س ط �ف �ل��ك ،ل��ذا
عليك ت�شجيعه دائماً وحتفيزه
ل�ل�ق�ي��ام ب��الأف �� �ض��ل ،وي �ج��ب �أن
تقدّري ذلك له.

( العدد  )267اجلمعة  14 -حزيران 2013 -
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الخوخ ..للوقاية من أمراض القلب والسرطان
ي �ت �م �ي��ز اخل� � ��وخ ب �غ �ن��اه يف حم �ت��واه
م ��ن ف�ي�ت��ام�ين «�أ» ال �� �ض ��روري للكثري
م��ن وظ��ائ��ف اجل���س��م ،منها من��و اجللد
و��ص�ح��ة ال�ع�ين ،وي�ح�ت��وي اخل��وخ �أي���ض�اً
على الليكوبني وال�ل��وت�ين ،وه��ي �أي�ضاً
ك ��اروت� �ي� �ن ��ات ،م �ث��ل ال �ب �ي �ت��ا ك ��اروت �ي�ن،
وت�شري الدرا�سات �إىل �أن هاتني املادتني
ت �� �س��اع��دان يف ال ��وق ��اي ��ة م ��ن �أم ��را� ��ض
القلب وال�سرطان ،ويحتوي �أي�ضاً على
ن�سبة عالية م��ن الأل �ي��اف ،وه��ي تعمل
ع�ل��ى ت�خ�ل����ص الأم� �ع ��اء م��ن ال�ف���ض�لات

و�إخراجها عن طريق ال�براز ،وبالتايل
ف�ه��ي ت�ع�م��ل ع�ل��ى ح�م��اي��ة ال �ق��ول��ون من
ال�سرطان ،كما �أنها ت�ساعد �أي�ضاً على
خف�ض م�ستويات الكول�سرتول بالدم،
وبالتايل وقاية القلب من الأمرا�ض.
فوائد اخلوخ للحامل :يُعترب اخلوخ
غ ��ذاء م�ث��ال�ي�اً ل�ل��أم �أث �ن��اء حملها ،فهو
غ�ن��ي ب��الأل �ي��اف ال �غ��ذائ �ي��ة ال �ت��ي تعمل
على حماية احلامل من الإم�ساك الذي
ي���ص��اح��ب احل �م��ل ع� ��ادة ،ك�م��ا �أن البيتا
كاروتني ال��ذي يتحول �إىل فيتامني «�أ»

طــريـقـة اللعـب

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

�ضروري لغذاء اجلنني� ،إ�ضافة �إىل �أنه
يحمل خ�صائ�ص م�ضادة للغثيان والقيء
التي ت�صاحب فرتات احلمل.
كما �أن اخل��وخ م�شهور أ�ي���ض�اً مبحتواه
الغني بالبوتا�سيوم ال�ضروري جداً للحمل
والر�ضاعة ،فهو ي�ساهم يف إ�ح��داث التوازن
امل ��ائ ��ي يف اجل �� �س��م ،وي �ع �م��ل ع �ل��ى تخفيف
احتبا�س ال�سوائل باجل�سم ،وحدوث ارتفاع
ل�ضغط ال ��دم ،ونق�ص البوتا�سيوم ي�سبب
تقل�صات الع�ضالت و�آالم العظام للحامل.
فوائد اخلوخ للب�شرة :يحتوي اخلوخ -

ك�م��ا ورد ��س��اب�ق�اً  -ع�ل��ى ن���س�ب��ة ع��ال�ي��ة من
فيتامينيْ «�أ» و «ج» ،وهو �أي�ضاً م�صدر طبيعي
لأحما�ض �ألفا هيدروك�سي ،وهي مواد تعمل
على جتديد اجللد وترطيبه ،وتكون مبنزلة
عالج ممتاز للعناية بالب�شرة ،وتناول اخلوخ
ب�شكل منتظم يعمل على حماية اجللد من
امل�شاكل التي قد تظهر ب��ه ،مثل التجاعيد
التي تظهر على الوجه مع تقدم العمر.
ك �م��ا مي �ك��ن �أي� ��� �ض� �اً �أن ي �ك ��ون ع�ل�اج �اً
مو�ضعياً ومغذّياً للجلد ،عن طريق تق�شري
ث �م��رة م ��ن اخل � ��وخ ،ث ��م ه��ر� �س �ه��ا وم��زج �ه��ا
مبلعقتني م��ن ال�ل�بن ،وا�ستخدامه ككرمي
للب�شرة ،عن طريق دهان الب�شرة به ،وتركه
نحو  20دقيقة ثم غ�سله باملاء ،حيث ي�ساعد
ه��ذا على العناية بالب�شرة اجل��اف��ة� ،أم��ا �إذا
ك�ن��ت ت�ب�ح��ث ع��ن ع�ل�اج ل�ت�ره�ل�ات اجل�ل��د،
فيمكن خلط لب اخل��وخ مع بيا�ض البي�ض
ثم تدليك اجللد به.
ف��وائ��د اخل��وخ للرجيم :يحتوي اخل��وخ
على نحو  ٪8.4من الكربوهيدرات ،و٪0.4
ده��ون ،ون�سبة  ٪1.7م��ن الأل �ي��اف ،و ن�سبة
 ٪1.1من الربوتني ،ويحتوي كل  100جرام
من اخل��وخ على � 36سعرة ح��راري��ة ،ويعمل
اخل��وخ على �إنقا�ص ال��وزن من خالل عمله
على �سد اجل��وع ،فهو يحتوي على الكثري
م��ن الأل �ي ��اف ،ح�ي��ث �إن الأل �ي��اف ت�ستغرق
وقتاً طوي ًال يف املعدة قبل �أن يتخل�ص منها
اجل �� �س��م ،م��ا ي���ش�ع��ر الإن �� �س��ان ب�ق�ل��ة اجل��وع
لفرتات طويلة جداً.
فوائد اخلوخ للأطفال :اخلوخ من �أهم
ا ألغ��ذي��ة بالن�سبة �إىل الأط �ف��ال ،فهو حلو
امل� ��ذاق ،وغ�ن��ي مب�ح�ت��واه م��ن الفيتامينات
واملعادن الهامة لنمو الطفل ،فهو يحتوي
على فيتامني «�أ» ال��ذي يوجد على �صورة
��ص�ب�غ��ات ال�ب�ي�ت��ا ك��اروت�ي�ن ق�ب��ل �أن يتحول
�إىل ف�ي�ت��ام�ين «�أ» ال �� �ض��روري ج� ��داً لنمو
ال �ع�ين وال���ش�ع��ر واجل �ل��د ،وه ��و �أي �� �ض �اً ه��ام

 5 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1والية يابانية جنوبية فيها ولد فن
الكاراتي
1
 6ن�صف تواق  /ير�سل من ينوب عنه
2
 7الع��ب ك��رة ق��دم ا ألك �ث�ر �شعبية يف
الوطن العربي
3
 8دار � /إذا تعدى اثنني �شاع
4
 9دواء ��ش��اف �ضد ال�سم �أو امل��ر���ض /
غجري
5
 10م��و� �س �ي �ق��ى ام�ي�رك �ي��ة اف��ري �ق �ي��ة /
قرو�ض م�ستحقة
6

7
8
9
10

�أفــقــي
 1عام  /من ال�شهور الهجرية
 2من �أعرق الفرق االجنليزية لكرة القدم
� 3أف�ضل العب لكرة قدم يف العامل 2008
 4يدعو �إىل الأمل واحلزن  /ثلثا �شام

عـــامـــودي
 1نصف يحطم  4 /متشابهة /
قوام
 2في السلم املوسيقي /
فصيلة من النباتات تضم الفول
(معكوسة).
 3االسم األول للمغني االسباني
ايغليسياس  /كثير
 4مذكرات يومية  /نصف راهب
 5حارس مرمى فريق النس
الفرنسي  /أجرة موظف

لتكوين الكوالجني ال�ضروري لنمو العظام
والأ��س�ن��ان وال�ل�ث��ة والأوع �ي��ة ال��دم��وي��ة� ،إىل
جانب �أن��ه يعمل على تقوية جهاز املناعة،
وي�ساعد على امت�صا�ص اجل�سم للحديد
والكال�سيوم.
وم ��ن امل �ع ��روف أ�ي �� �ض �اً �أن اخل ��وخ غني
مبحتواه من البوتا�سيوم ،حيث يعمل على
ت��وازن ال�سوائل داخ��ل اجل�سم ،لذلك فهو
��ض��روري لنمو ج�سم الطفل ،مثل الطول
وال��وزن وحجم ال��ر�أ���س ،كما يت�سبب غياب
ال�ب��وت��ا��س�ي��وم ب��الإره��اق و��ض�ع��ف الع�ضالت
والت�شنجات وامل�شاكل املعوية ،وعدم انتظام
�ضربات القلب.
فوائد اخل��وخ للقولون :ي�ساعد اخلوخ
ع�ل��ى ان �ت �ظ��ام ع�م�ل�ي��ة ال�ه���ض��م يف الأم �ع��اء،
وب ��ال� �ت ��ايل ُي �ع �ت�ب�ر م �ف �ي ��داً ج� � ��داً حل ��االت
الإم �� �س��اك ،نتيجة غ�ن��اه ب��الأل�ي��اف القابلة
ل�ل��ذوب��ان ،وال�ت��ي تعمل على تنظيم حركة
الأمعاء ،كما �أنه قد يعمل على التخل�ص من
الديدان املعوية.
ف��وائ��د اخل ��وخ ل���ض�غ��ط ال� ��دم :يحتوي
اخل��وخ على ن�سبة عالية م��ن البوتا�سيوم،
ال��ذي يعمل على حتقيق ال�ت��وازن لل�سوائل
داخ ��ل اجل �� �س��م ،وم ��ن ث��م ف�ه��و ي�ع�م��ل على
خ �ف ����ض � �ض �غ��ط ال � ��دم ،ك �م��ا �أن � ��ه خ� ��ال من
ال�صوديوم الذي ي�ساعد على ارتفاع �ضغط
الدم يف اجل�سم ،كما �أنه ي�ساعد على خف�ض
م�ستوى الكول�سرتول بالدم.
�أ�ضرار اخلوخ
ق��د ي�سبب اخل��وخ بع�ض احل�سا�سية يف
اجل�ل��د� ،إال �أن�ه��ا غ�ير منت�شرة ب�شكل كبري،
وي �ج��ب ع ��دم �أك� ��ل ن� ��واة اخل� ��وخ ال��داخ�ل�ي��ة
�أو ا��س�ت�خ��دام�ه��ا ،لأن �ه��ا حت�ت��وي ع�ل��ى م��ادة
الهيدرو�سيانيك ال�سامة ،والتي قد ت�سبب
الت�سمم �إذا ما تناولها الإن�سان.

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

 6وكالة فضاء اميركية
 7ثروة  /آخر االسبوع (باالجنليزية)
 8موقع املرجان الطبيعي في البحر /
صوت األلم العميق  /نعم (بالفرنسية)
 9تعديالت طفيفة على عمل فني – /
أشجار رفيعة وعالية حلماية املزارع من
الريح
 10من حاالت البحر  /الدولة العربية التي
اخرجت السعودية من كأس العالم 2010
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أحداث األسبوع
أزمة كرة السلة:

االتحاد يهدم «الهيكل»
على رؤوس الجميع
أطلق اتحاد كرة
السلة النار على نفسه
قبل أن يقضي على
اللعبة في لبنان ،بقراره
الصادر السبت الماضي،
والمتضمن «الرجوع عن
جدولة مباريات المربع
الذهبي لبطولة لبنان»،
وذلك بعد أقل من 24
ساعة على صدور قرار عن
االتحاد نفسه بـ«إعادة
جدولة مباريات المربع
الذهبي»!
لم يضع القرار
االتحادي األخير نقطة
على سطر موسم رائع
بمستواه الفني فقط،
بل إنه فتح الباب أمام
نفق مظلم ستدخل فيه
اللعبة األفضل في لبنان،
خصوصًا إذا ما بقيت
فريسة سهلة ألطماع أهل
السياسة ،وبصمات هؤالء
واضحة على الترهل الذي
بلغته اإلدارة السلوية،
بدءًا من «االنتخابات
المعلبة» ،ووصوالً إلى
األزمة األخيرة بين ناديي
الشانفيل وعمشيت.

و� �ش �ه��د الأ� �س �ب��وع احل� ��ايل حت��رك��ات على
خ� �ط�ي�ن :الأوىل اح �ت �ج��اج �ي��ة م� ��ن خ�ل�ال
تظاهرات نظمتها اجلماهري �أمام مقر االحتاد،
والثانية «ت�شاورية» �أبرز ما فيها عر�ض رئي�س
االحت��اد روبري �أبو عبد اهلل لوجهة نظره من
التطورات اجلارية.
وبغ�ض النظر عن طبيعة اخل�لاف الذي
�أط ��اح ب��ال�ب�ط��ول��ة ب�ع��د ان �ت��زاع ن ��ادي عم�شيت
لقرار ق�ضائي ب� إ�ع��ادة مباراته مع ال�شانفيل
يف رب��ع النهائي ،وبعيداً م��ن أ�ج ��واء ال�صخب
التي �أحاطت بالتطورات الأخرية ،ف�إن الأزمة
امل�ستجدة طرحت جملة نقاط ينبغي درا�ستها
ج��دي�اً �إذا م��ا �أراد �أه��ل اللعبة ت�ف��ادي م�شاكل
م�شابهة يف امل�ستقبل:
�أوالً� :ضرورة وجود هيئة حتكيم احتادية
ح �ي��ادي��ة ت�ب��ت يف ال�ق���ض��اي��ا اخل�لاف �ي��ة ،منعاً
لتكرار جلوء الأندية �إىل الق�ضاء ،على غرار
نادي عم�شيت.
وهنا يجب �أن متنح مبادرة رئي�س اللجنة
الأومل�ب�ي��ة ج��ان ه�م��ام حقها ،ال �سيما �أن��ه دعا
يف ال �ل �ق��اء ال �ت �� �ش��اوري ال � ��ذي ع �ق��د يف ن ��ادي
الأنرتانيك الإثنني املا�ضي �إىل «�إيجاد ما يلزم
من مرا�سيم تلحظ هيئة حتكيمية ريا�ضية».
وعلى رغ��م �أن االحت��اد اكتوى بنار القرار
ال�ق���ض��ائ��ي الأخ�ي��ر ،ف ��إن��ه ك��ان م��ن املمهدين
ل��ه ع�ب�ر �أن�ظ�م�ت��ه ال��داخ �ل �ي��ة ،ال �ت��ي ال ي��وج��د
فيها �أي بند مينع اللجوء �إىل الق�ضاء ،وقد
ف�صل الق�ضاء يف نزاعات �سابقة بني الأندية
واالحتاد وعلى �سبيل املثال عندما تقدم نادي
املتحد ب��دع��وى يف م��ا يخ�ص ال�لاع��ب براين
ب�شارة وقد ربحها.
ثانياً :ال �أع��ذار ل�لاحت��اد يف ق��راره بوقف
ال�سل�سلة التي جتمع ناديي احلكمة واملتحد،

 ..والتظاهرات �أمام مقر االحتاد

من مناف�سات املو�سم احلايل

وب �ط��والت ك��اف��ة ال��درج��ات وال�ف�ئ��ات العمرية
وجميع �أن�شطته ،علماً �أن الق�ضاء كان قد طلب
فقط وقف تنفيذ م�ؤقت لل�سل�سلة التي جتمع
الريا�ضي وال�شانفيل.
ث��ال �ث �اً� :أك � ��دت الأزم � ��ة الأخ �ي��رة � �ض��رورة
امل�سارعة �إىل �إطالق دوري املحرتفني امل�ستقل
«ال���س��وب��ر ل�ي��غ» بعد �أن حت��ول مطلباً لأن��دي��ة
الدرجة الأوىل التي ت�صرف مبالغ طائلة يف
كل مو�سم.

ويف حال وجدت الإدارة املحرتفة والقادرة الباقية ل�ل��دور ال�ث��اين وحت�م��ل نقاطها معها
على �إدارة «ال�سوبر ليغ» ،هو �أم��ر لي�س �صعباً بحيث ال تلعب مع بع�ضها مرة �أخرى ،فيلعب
بوجود ك�ف��اءات لبنانية غ��داري��ة �شابة كثرية ،ثالثي املجموعة الأوىل مع ثالثي املجموعة
ف�إن كثرياً من امل�شاكل �ستعرف طريقها للحل .الثانية وثالثي املجموعة الثالثة مع ثالثي
املجموعة الرابعة ،يف جمموعتني من  6فرق
يت�أهل منها الأرب�ع��ة الأوائ��ل �أ�صحاب النقاط
هل يلد املنتخب
الأع�ل��ى �إىل ال��دور رب��ع النهائي ال��ذي �سيلعب
من رحم املعاناة؟
بنظام املق�ص (�أول × راب��ع ،ث��اين × ث��ال��ث)..
م��ن ج�ه��ة �أخ � ��رى ،ر�أى ال�ب�ع����ض يف ق��رار للو�صول �إىل ن�صف النهائي ،فالنهائي لتحديد
االحت��اد �إط�لاق ن�شاط املنتخب إ�ج��را ًء �شكلياً البطل و�أ�صحاب املراكز الثالثة الأوىل املت�أهلة
من باب «رفع العتب» لي�س �إال ،يف ظل مو�سم لبطولة العامل العام املقبل.
ويف حال �أراد املنتخب اللبناين الت�أهل �إىل
م�شحون ،انفجر قبل �أمتار من و�صوله خط
النهاية ،بفعل النكايات وال�سجاالت املدموغة ك�أ�س العامل� ،سيكون عليه الفوز بـ 7مباريات
متتالية لتح�صيل �أحد املراكز من � 1إىل .3
بطابع التدخالت ال�سيا�سية.
وي �ط �م ��ح م �ن �ت �خ��ب ل �ب �ن ��ان �إىل خ��و���ض
وي�خ��و���ض املنتخب نهائيات بطولة �آ�سيا
التي ت�ست�ضيفها الفليبني م��ن � 1إىل � 11آب مونديال اللعبة للمرة الرابعة بعد  2002يف
املقبل ،والتي تكت�سب �أهمية ق�صوى لكونها انديانابولي�س ،و 2006يف اليابان ،و 2010يف
م�ؤهلة �إىل نهائيات ك�أ�س العامل للعبة� ،صيف تركيا.
ومن املفرت�ض �أن ي�شارك املنتخب يف دورة
 2014يف �إ�سبانيا.
وج� ��اء ل �ب �ن��ان يف امل �ج �م��وع��ة ال �ث��ان �ي��ة �إىل �ألعاب البحر املتو�سط التي �ستقام هذا ال�شهر
جانب قطر واليابان وهونغ كونغ ،فيما ت�ضم يف مر�سني (تركيا) ،ويف ك�أ�س جونز يف تايبيه
املجموعة الأوىل الأردن والفليبني وتايبيه يف متوز املقبل ،واحلدثان يف غاية الأهمية يف
وال�سعودية ،والثالثة ال�صني وكوريا اجلنوبية برنامج ا�ستعدادات لبنان خلو�ض ك�أ�س �آ�سيا.
و�إيران وثاين جنوب �شرق �آ�سيا� ،أما املجموعة
وي �� �ض��ع االحت � ��اد وامل ��دي ��ر ال �ف �ن��ي غ���س��ان
الرابعة فت�ضم البحرين وكازاخ�ستان والهند �سركي�س يف ح�ساباتهما خطة لتجني�س العب
والفريق الأول من جنوب �شرق �آ�سيا ،وتنتظر م��ن ط��راز رف�ي��ع لي�شارك م��ع منتخب لبنان
املنتخب اللبناين مهمة �صعبة يف البطولة التي يف بطولة الأمم الآ��س�ي��وي��ة ،وم��ن املنتظر �أن
ينتهي فيها الدور الأول بخروج منتخب واحد يلتحق الالعب جوليان ق��زوح باملنتخب بعد
من كل جمموعة ،بينما تت�أهل املنتخبات الـ� 12إجناز �أوراقه الثبوتية.
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وجه جديد لمانشستر
يونايتد بقيادة مويز؟
ال يح�سد امل ��درب اجل��دي��د ملان�ش�سرت
ي��ون��اي �ت��د؛ داي �ف �ي��د م��وي��ز� ،إط�ل�اق� �اً على
مهمته ،فبعد رب��ع ق��رن م��ن االنت�صارات
والأل � �ق� ��اب وال� �ب� �ط ��والت ع �ل��ى ي ��د �سلفه
الأ� �س �ط��وري؛ اليك�س ف�يرغ�ي���س��ون ،يبدو
ال��رج��ل �أم ��ام حت��دي��ات ا�ستثنائية� ،إذ �إن��ه
مطالب باحلفاظ على �إرث «ال�سري» ،ويف
الوقت عينه �إعادة ترتيب �صفوف الفريق
الأحمر ،ا�ستعداداً للمو�سم اجلديد.
ول��ن ي�ك��ون ��ص�ي��ف م��وي��ز ،ه��ادئ �اً على
الإط � �ل ��اق� ،إذ ت �ن �ت �ظ��ره ور�� �ش ��ة حقيقية
تت�ضمن اخ �ت �ي��ار ال�ع�ن��ا��ص��ر اجل��دي��دة يف
ضال عن نقل مبادئه و�أ�سلوبه
فريقه ،ف� ً
اخلا�ص يف العمل �إىل الالعبني.
بدورهم يبدو أ�ف��راد الـ«يونايتد» �أمام
حتد من نوع �آخر ،فهم يف مرحلة انتقالية،
م��ا ب�ين ف�ك��ري م��درب�ين �أح��ده�م��ا تاريخي
بكل معنى الكلمة ،كانت له ب�صمة وا�ضحة
يف �إجنازات يونايتد املحلية والقارية خالل
الأع ��وام امل��ا��ض�ي��ة ،والآخ ��ر ط��ام��ح لتثبيت
�أقدامه يف «القلعة احلمراء» حيث العيون
�شاخ�صة باجتاهه من كل حدب و�صوب.
ومتيزت اخلطوات الأوىل ملويز باحلزم
واجل��دي��ة بعد �أن �أع�ل��ن مبكراً ع��ن قوانينه
و�أن�ظ�م�ت��ه اخل��ا��ص��ة ال�ت��ي �سيتعامل بها مع
جميع العبي مان�ش�سرت يونايتد يف املو�سم
املقبل.

ومل ينتظر مويز عودة العبي يونايتد
من �إجازتهم ال�سنوية ،فقرر �إر��س��ال تلك
ال �ق��وان�ي�ن يف �أوراق م�ك�ت��وب��ة ل�ك��ل الع��ب
ت�شمل جمموعة من التعليمات التي تنظم
و�ضعية الالعبني والتزامهم بالتدريبات
وامل �ب��اري��ات ،ومتثلت بع�ض التعليمات يف
حت�ضري الالعبني �أنف�سهم للعمل طوال
�أيام الأ�سبوع ما بني التدريبات واملباريات،
م��ن �أج� ��ل «�إث� �ب ��ات ج��دارت �ه��م وك�ف��اءت�ه��م
لتمثيل م��ان���ش���س�تر ي��ون��اي �ت��د» ،ك�م��ا ق��رر
املدرب اال�سكوتلندي منع ال�سهر لالعبني
�أيام اجلمعة لي ًال �أي قبل مباريات ال�سبت
امل�ع�ت��ادة ال�ت��ي ع��ادة م��ا ت�ق��ام بها مباريات
الدوري الإنكليزي ،ويف حال كانت املباريات
الأحد فيمنع ال�سهر ال�سبت ليالً.
و�سبق ذل��ك تخلي مويز ع��ن املدربني
مايك فيالن واري��ك �ستيل ،اللذين عمال
مع فريغي�سون يف اجلهاز ال�سابق.
وكان فيالن من امل�ساعدين املخل�صني
ل�ف�يرغ�ي���س��ون ،ف�ي�م��ا ع�م��ل ��س�ت�ي��ل م��درب �اً
للحرا�س منذ .2008
وان�ضم ف�ي�لان ،الع��ب و�سط يونايتد
ال�سابق� ،إىل اجلهاز الفني كمدرب لل�شباب
ع� ��ام  1999وح� ��ل ب � ��د ًال م ��ن ال�ب�رت �غ��ايل
ك��ارل��و���س ك�يرو���ش كم�ساعد لفريغي�سون
ع ��ام � ،2008أم� ��ا ��س�ت�ي��ل ف �ح��ل ب� ��د ًال من
طوين كوتون ،ويح�سب له �إحياء م�سرية

مان�ش�سرت يونايتد

الإ�سباين ال�شاب دافيد دي خيا بعد بدايته
املتعرثة مع يونايتد.
وي�سعى امل ��درب اجل��دي��د �إىل تعزيز
و��س��ط ال�ف��ري��ق م��ن خ�ل�ال ال�ت�ع��اق��د مع
الع�ب�ين ج��دي��دي��ن �أو �أك�ث�ر ،وق��د و�ضع
ع�ل��ى ر�أ� ��س ال�لائ�ح��ة البلجيكي م��روان
فاليني ال��ذي لعب حت��ت �إ��ش��راف مويز
يف �إي �ف��رت��ون ،وث�ن��ائ��ي ب��ر��ش�ل��ون��ة تياغو
ال �ك��ان�ت�را و��س�ي���س��ك ف��اب��ري �غ��ا���س ال ��ذي
يت�صدر ه��ذه ال�لائ�ح��ة ن�ظ��راً لأهميته،
خ �� �ص��و� �ص �اً �أن ي��ون��اي �ت��د ب �ح��اج��ة �إىل
الع��ب ج��دي��د م��ن ال �ط��راز ال��رف�ي��ع ج��داً
يف ظ��ل ت��وج��ه و�أي ��ن روين للرحيل عن
«اولدترافورد».
و�أك� � ��د م �� �ص��در م �ق ��رب م ��ن ي��ون��اي �ت��د
�أن ب �ط��ل ال� � � ��دوري الإن� �ك� �ل� �ي ��زي �أج � ��رى
ات�صا ًال برب�شلونة من �أج��ل معرفة و�ضع
فابريغا�س ال��ذي ت��رك «برمييري ليغ» يف
 2011للعودة �إىل فريق بداياته بعد �أن
دافع عن �ألوان الأر�سنال منذ .2003
وي �ب �ح ��ث ب��ر� �ش �ل��ون��ة �إم� �ك ��ان� �ي ��ة م�ن��ح
فابريغا�س دوراً �أك�ث�ر ت � أ�ث�يراً يف الفريق
الذي يرتبط به الالعب البالغ من العمر
 26عاماً عاطفياً كونه ت�أ�س�س فيه لكنه
غ�ير م�ت��أك��د م��ن م��وا��ص�ل��ة امل �� �ش��وار معه،
وم�س�ألة ال�شك هذه تدفع يونايتد ملحاولة
احل�صول على خدماته وهو م�ستعد لدفع

املدرب اجلديد دايفيد مويز

ح ��وايل  30م�ل�ي��ون ي ��ورو لإق �ن��اع «ب�لاوغ��ران��ا» املقبلة ت�شل�سي ،علماً �أن بايرن ميونيخ الأملاين
بالتخلي عنه.
وب��اري����س ��س��ان ج��رم��ان الفرن�سي ومان�ش�سرت
وي�أمل مويز �أن ينجح يف �إغ��راء فابريغا�س �سيتي م��ن الأن��دي��ة املهتمة يف احل���ص��ول على
م��ن خ�لال وع��ده مبنحه دوراً �أ�سا�سياً م��ؤث��راً خدماته.
يف الفريق الذي فقد خدمات بول �سكولز بعد
و�أك ��د يونايتد �أن روين لي�س للبيع ،لكن
اعتزاله جمدداً ويتوجه للتخلي عن الربازيلي و�سائل الإع�لام ت�شري �إىل �أن �إدارة النادي قد
اندر�سون لفريق برتغايل على الأرجح� ،إ�ضافة تفكر بالتخلي عنه يف حال تقدم أ�ح��د الأندية
�إىل �أن رح �ي��ل ال�ب�رت �غ��ايل ل��وي ����س ن ��اين عن ب�ع��ر���ض ي �ت �ج��اوز الـ 31م�ل�ي��ون دوالر ،وي�ب��دو
«اولدترافورد» �أ�صبح �شبه حم�سوم وقد يكون باري�س �سان جرمان ب��إدارت��ه القطرية الأك�ثر
�أر�سنال وجهته املقبلة مقابل حوايل  18مليون ق��درة م��ادي�اً على دف��ع ال��رات��ب ال�شهري ال��ذي
يورو.
ي �ت �ق��ا� �ض��اه ال�ل�اع ��ب وق � ��دره  385أ�ل� ��ف دوالر
�أما يف ما يخ�ص تياغو ،فيبدو �أن بر�شلونة �أ�سبوعياً.
م�ستعد للتخلي عنه ليونايتد مقابل ح��وايل
وي�ب��دو �أن مهاجم إ�ي�ف��رت��ون ال�سابق لي�س
 21مليون يورو ،لكنه ترك خيار الرحيل عن مرتاحاً من دون �أدنى �شك للدور الذي يلعبه يف
«كامب نو» �أو البقاء فيه لالعب نف�سه.
الفريق منذ قدوم الهولندي روبن فان بري�سي
وم��ن ب�ين �أول ��وي ��ات م��وي��ز ت��رت�ي��ب �أو� �ض��اع بداية املو�سم املن�صرم من الأر�سنال ،لأن الأخري
امل�ه��اج��م واي��ن روين يف داخ��ل البيت الأح�م��ر ،ف��ر���ض نف�سه ر أ����س احل��رب��ة الأ��س��ا��س��ي للفريق
ب�ع��د �أن ب ��ادر الأخ�ي�ر �إىل �إزال ��ة ع �ب��ارة «الع��ب ت��ارك �اً ل ��روين ت �� �ش��ارك امل��رك��ز ال �ث��اين يف خط
مان�ش�سرت ي��ون��اي�ت��د» ع��ن ح���س��اب��ه اخل��ا���ص يف املقدمة مع داين ويلبيك.
مدونة تويرت ،فور �إعالن فريغي�سون اعتزاله،
وه� ��ذه ل�ي���س��ت امل� ��رة الأوىل ي �ت��م احل��دي��ث
ليعزز ال�شائعات حول نيته مغادرة مان�ش�سرت .ع��ن رح�ي��ل روين� ،إذ �سبق للفتى ال��ذه�ب��ي �أن
وامل�ف��ارق��ة �أن مويز ك��ان خلف ظهور روين �أمل��ح يف ت�شرين الأول � 2010إىل رغبته برتك
�إىل ال�ساحة عندما وث��ق بقدراته و�أ�شركه مع «ال���ش�ي��اط�ين احل �م��ر» ،ل�ك��ن لأ� �س �ب��اب خمتلفة
الفريق الأول اليفرتون حني ك��ان الالعب يف متاماً عن الو�ضع احل��ايل� ،إذ اعترب حينها �أن
ال�ساد�س ع�شر من عمره ،لكن عالقة الرجلني فريق فريغي�سون يفتقد �إىل الطموح قبل �أن
ت ��ده ��ورت ح�ي�ن ان�ت�ق��ل «ال �ف �ت��ى ال��ذه �ب��ي» �إىل يعود الحقاً عن ر�أي��ه ويوقع عقداً جديداً ملدة
يونايتد عام .2004
خم�سة �أعوام.
وت�شري بع�ض امل�صادر �إىل �أن روين ال يرغب
جالل قبطان
ب�ترك ال ��دوري الإن�ك�ل�ي��زي وق��د ت�ك��ون وجهته
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كاريكاتير

أول سيارة طائرة في العالم
ك���ش�ف��ت � �ش��رك��ة أ�م�ي�رك �ي ��ة ال �ن �ق��اب عن
�أول �سيارة طائرة يف ال�ع��امل ،والتي ميكنها
الإق�ل�اع والهبوط ب�شكل ع�م��ودي ،م��ن دون
احلاجة �إىل مدرج ،م�ؤكدة �أنه من املنتظر �أن
يتم طرحها مع حلول عام  ،2015و�أن �سعرها
املحتمل �سيبلغ � 300ألف دوالر.
و�أع�ل�ن��ت �شركة «� »terrafugiaأن��ه
ميكن التدريب على �آل�ي��ة ق�ي��ادة ال�سيارة
االختبارية الطائرة « »x-tfيف مدة زمنية
ال تتخطى � 5ساعات ،نظراً �إىل اعتمادها
على نظام �إقالع وهبوط تلقائي ،غري �أن
ق��ائ��ده��ا �سيحتاج احل���ص��ول ع�ل��ى رخ�صة
طريان.

وت� � أ�ت ��ي ال �� �س �ي��ارة ال �ط��ائ��رة الأوىل من
ن��وع �ه��ا يف ح �ج��م ��ص�غ�ير ج � ��داً ،ع �ل �م �اً �أن �ه��ا
م��زوَّدة ب�أربع عجالت و�أجنحة قابلة للطي

ل�سهولة قيادتها على الطريق ،وهي م�صممة
ال�ستيعاب �أربعة �أفراد.
وميكن لل�سيارة الطائرة الإقالع مبا�شرة
م��ن الأم ��اك ��ن امل��زدح �م��ة �إىل اجل ��و ب�شكل
ع �م��ودي بف�ضل ت��رو���س يف الأج�ن�ح��ة تعمل
بطريقة حتاكي ط��ائ��رات الهليكوبرت ،غري
�أنها حتتاج �إىل ف�ضاء قطر دائري مب�ساحة
 100قدم على الأقل لفتح الأجنحة.
وحتتوي ال�سيارة الطائرة على حمرك
ه�ج�ين ب �ق��وة  300ح���ص��ان ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
حمركات كهربائية بقوة  600ح�صان ،وهو
ما يجعل �سرعتها ت�صل لـ 322كيلومرتاً يف
ال�ساعة جواً.

مسلسل رمضاني من دون نساء
ت�ع�ك��ف ق �ن��اة «احل ��اف ��ظ» ال�ف���ض��ائ�ي��ة يف
م���ص��ر ،ذات ال�ت��وجّ ��ه «ال��وه��اب��ي» ع�ل��ى �إن�ت��اج
م�سل�سل من نوعية «ال�سيت ك��وم» ،من دون
وج��ود �شخ�صيات ن�سائية يف العمل ،وذل��ك
لأول م��رة بالدراما امل�صرية ،حيث ترف�ض
القناة ظهور الن�ساء على �شا�شاتها ،وفق �آراء
بع�ض �شيوخ.
وقال نائب رئي�س القناة؛ تقي الدين عبد
الر�شيد� ،إن بع�ض ال�شيوخ ،خ�صو�صاً ممن
يعملون يف قناة «احل��اف��ظ» ،ي��رون �أن ظهور
امل� ��ر�أة ع�ل��ى ال���ش��ا��ش��ة غ�ير ج��ائ��ز ،وبع�ضهم
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

ي�شرتط االلتزام بالزي الإ�سالمي ،غري �أنه
�أ��ش��ار �إىل �أن طبيعة عمل القناة و�سيا�ستها
جتعلها ترف�ض ظهور الن�ساء.
و�أو�ضح عبد الر�شيد �أن امل�سل�سل يحمل
ا�سم «كوفى �شو» ،وتدور �أحداثه يف  15حلقة،
ويناق�ش ق�ضايا اجتماعية و�سيا�سية ،وق�ضايا
�أخرى ،كا�شفاً �أن �أحداث امل�سل�سل تدور حول
مواقف درامية داخل مقهى ورواده��ا ،وذلك
ب�ين �شخ�صية امل�ع�ل��م وال���ص�ب��ي اخل��ا���ص ب��ه،
و أ�ح��د الأ��ش�خ��ا���ص مم��ن يطلَق عليهم لقب
الفلول يف م�صر ،بالإ�ضافة �إىل بع�ض ن�شطاء

الـمــديــر الــفــنـي :مــــالك مــحــــــــفــوظ

الإنرتنت من م�ستخدمي مواقع «في�سبوك»
و«ت��وي�ت�ر» ،وق ��ال �إ ّن ال�ع��ام�ل�ين يف امل�سل�سل
ي�ج�ت�ه��دون ح�ت��ى ي�ستطيع ال�ع�م��ل ال�ل�ح��اق
ب�شهر رم���ض��ان ال �ك��رمي ،ل �ظ��روف �إنتاجية
واجهته.
وذكر عبد الر�شيد �أن القناة تعتزم �أي�ضاً
ت�ق��دمي ب��رن��ام��ج للم�سيحني ا��س�م��ه «قبطي
يف رم�ضان» ،وذل��ك للرد على من يتهمونها
ب��أن�ه��ا ت�ث�ير ال�ف�تن ،ح�ي��ث ي�ه��دف ال�برن��ام��ج
�إىل �إظ �ه��ار ال�ع�لاق��ة اجل�ي��دة ب�ين امل�سلمني
والأقباط.
تـــــــــــوزيـــــــــــع الأوائــــــــــــــل
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