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استخبارات عربية لصالح العدو
ك�شفت دوائر �أمنية �أن الريا�ض والدوحة �أر�سلتا �إىل «�إ�سرائيل» ر�سائل «جذب ا�ستخبارية»،
حتمل يف طياتها ا�ستجداء ومنا�شدة لتل �أبيب من �أجل ا�ستغالل «هذه اللحظة» التاريخية
وامل�صريية ل�ضرب حزب اهلل ،واالنق�ضا�ض عليه .وت��رى الدوائر �أن هذه دع��وات �صريحة
من حكام ال�سعودية حتديداً ،وم�شيخة قطر� ،إىل «�إ�سرائيل» ال�ستغالل «حالة االن�شغال»
التي مير بها حزب اهلل ،وبالتايل الفر�صة مواتية لها لإغالق احل�ساب مع «احلزب» ،والذي
بقي مفتوحاً منذ حرب متوز عام  ،2006يف �إ�شارة معيبة �إىل �أن بع�ض الدوائر الأمنية يف
ال�سعودية وقطر تعمالن كجهاز ا�ستخباري داخل الدول العربية ل�صالح عدو الأمة.

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

األمر لك ..فأنت الضمانة
انته ��ت الأح ��داث امل�ؤمل ��ة يف �صي ��دا ،لك ��ن �آثاره ��ا الدامية م ��ا زالت
تنزف من قل ��وب اللبنانيني عموماً ،و�أهل �صيدا خ�صو�صاً ،الذين
تطرق �أذهانهم �أ�سئلة يتمنّون لو يجدون لها الأجوبة التي تهدّئ
نفو�سهم وت�شفي �صدورهم� ،أبرزها :ما هي الق�ضية الكربى التي
ا�ستدعت من «الأ�سري» افتعال هذه املعركة التي �سقط فيها �شهداء
من اجلي�ش ،و�أريقت الدماء ،وت�سببت بحرق البيوت وخرابها؟
نع ��م ،م ��ا هي الق�ضية الت ��ي لأجلها بقي اللبناني ��ون �أكرث من �أربع
وع�شري ��ن �ساعة حمبو�سي الأنفا�س و�أمام ال�شا�شات� ،أو عالقني يف
املتاجر وعلى الطرقات؟
ال�شقتي يف ع�ب�را� ،أو م ��ن �أجل �سحب
نْ
ه ��ل قات ��ل من �أج ��ل �إخ�ل�اء
�س�ل�اح املقاومة� ،أو م ��ن �أجل حاجز للجي�ش اللبناين طلب الأوراق
الثبوتي ��ة م ��ن �أح ��د مرافقي ��ه� ،أو من �أج ��ل دبّ الذع ��ر يف النفو�س
والت�أكي ��د عل ��ى �أن ��ه حا�ضر بق ��وة ،وب�إمكان ��ه �إحداث «بلبل ��ة» يف �أي
وق ��ت �أراد� ،أو م ��ن أ�ج ��ل �إثبات �أن «�أهل ال�سُّ نة لي�س ��وا مك�سر ع�صا»،
كما كان يردد يف خطاباته؟
مهما كانت ذرائعه لرفع البندقية يف وجه اجلي�ش اللبناين ،ف�إنها
مرفو�ض ��ة ،خ�صو�ص� �اً �أن امل�ؤ�س�سة الع�سكرية هي التي يجتمع فيها
وحوله ��ا اللبناني ��ون ب ��كل �أطيافه ��م وانتماءاته ��م ،بدلي ��ل �أن ��ه مل
ي�ستجب �أحد لدعوته االن�شقاق عن اجلي�ش.
لق ��د ت�سب ��ب الأ�س�ي�ر بزي ��ادة احل ��زن والأ�س ��ى والأذى يف نفو� ��س
اللبناني�ي�ن ،الذي ��ن يعانون �أ�ص�ل�اً من الركود وتراج ��ع االقت�صاد،
وتزاي ��د االنق�س ��ام ال�سيا�سي احل ��اد ،على �أثر الأح ��داث الدامية يف
�سورية ،فهو حاول ج ّر الفو�ضى �إىل لبنان ،بدل العمل على تهدئة
النفو� ��س ووح ��دة الكلم ��ة وتقري ��ب وجه ��ات النظر� ،أو عل ��ى الأقل
االنتظار مع املنتظرين �إىل ما �ست�ؤول �إليه الأمور.
من الذي �سي�ضمّد للبنانيني جرحهم النازف؟ �ستبقى �صورته يف
�أذه ��ان عائ�ل�ات ال�شه ��داء �أن ��ه كان �سبب� �اً يف مقتل ابنه ��ا �أو �أبيها �أو
�أخيها ..العائالت املت�ضررة �ستذكر �أي�ضاً �أنه ت�سبّب يف دمار بيتها،
وت�شتُّت �أفرادها ،وبقائها �ساعات متوترة �أع�صابها.
ث ��م ه ��ل من املعقول تخزين تل ��ك الأ�سلحة يف بيت م ��ن بيوت اهلل،
من �أجل قتال �أبناء الوطن وترويع النا�س؟
�أمل يكن من الأجدى �أن ي�سعى لتوحيد البندقية مع املقاومة من
�أجل حماربة العدو امل�شرتك «�إ�سرائيل»؟
�أح ��داث ع�ب�را يجب �أن تك ��ون عربة ل ��كل اللبنانيني لع ��دم االندفاع
وراء الغرائ ��ز الطائفي ��ة �أو املذهبي ��ة ،وحما�سب ��ة بع� ��ض ال�سيا�سيني
الذي ��ن �سكت ��وا عن �أفعاله منذ البداية ،ب ��ل منحوه الغطاء للتمادي
يف حتركاته وا�ستفزازاته للآخرين حتى و�صلنا �إىل ما و�صلنا �إليه.
�أحداث عربا يجب �أن تكون حافزاً للتكاتف والتعاون ،فهي حادثة
�أليم ��ة تدعون ��ا ل�س� ��ؤال �أه ��ل �صي ��دا الذين ت� ��أذّت بيوته ��م �إن كانوا
بحاج ��ة �إىل م�ساع ��دة مادي ��ة �أو معنوي ��ة ..حي ��ث كان اهلل يف ع ��ون
دولتنا.
�أح ��داث عربايج ��ب �أن تك ��ون در�ساً بليغاً لكل م ��ن حتدّثه نف�سه يف
�أن يك ��ون «�أ�سرياً» �آخر للفتنة؛ ب�أن اللبنانيني متفقون على رف�ض
الفتن ��ة واملحرّ�ضني عليها ،وجميعهم ملتفون حول جي�ش الوطن،
قائلني له :الأمر لك ..ف�أنت ال�ضمانة.

عبد اهلل جربي
www.athabat.net
الـنـاشر :شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م

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

ّ
المزاد السعودي  -القطري يعقد تشكيل الحكومة
بقدر ما يحتاج لبنان �إىل حكومة قوية وا�سعة
التمثيل قادرة على وقف التداعيات الأمنية املتنقلة
يف �شتى أ�ن�ح��اء ال�ب�لاد ،بقدر ما ت ��ؤدي الإم�ل�اءات
والتدخالت اخلارجية �إىل تعطيل وتعقيد م�ساعي
الرئي�س املكلف متام �سالم ت�شكيل حكومة جديدة
تخلف حكومة ت�صريف الأعمال.
و�إذا رب�ط�ن��ا م��ا ي �ج��ري يف ال �ب�ل�اد ،خ�صو�صاً
�أحداث �صيدا يف اليومني املا�ضيني ،باملراوحة التي
ت�شهدها عملية ت�شكيل احلكومة ،نلم�س بداية �أن
من يُح�سب على ال�سعودية وقطر ،خ�صو�صاً «تيار
امل�ستقبل» وال �ق��وى ال��دائ��رة يف ف�ل�ك��ه ،خمتلفون
على ك��ل ��ش��يء ،با�ستثناء اتفاقهم على مهاجمة
«ح� ��زب اهلل» وت �� �ش��وي��ه دوره ،يف ت�ظ�ه�ير ��ص��ري��ح
الل �ت��زام ه��ذه ال �ق��وى ب � أ�م��ر ال�ع�م�ل�ي��ات الأم�يرك��ي
ال��ذي ي�ضغط ال�ستبعاد احل��زب ع��ن امل���ش��ارك��ة يف
احلكومة اللبنانية ،وكذلك تلبية للقرار ال�سعودي
 القطري الذي يحلم وي�سعى ملعاقبة احلزب ،رداًعلى م�شاركته الفاعلة يف حترير مدينة الق�صري
ال�سورية من �أيدي الع�صابات امل�سلحة التكفريية،
م��ا أ���س�ق��ط اخل�ط��ط الأم�يرك �ي��ة امل�م� َّول��ة �سعودياً
وق�ط��ري�اً لتدمري �سورية وتق�سيمها و�إخ�ضاعها
مل�شيئة املحور الأمريكي « -الإ�سرائيلي» ،الذي بات
مربط ر�سانات «عرب االعتدال».
�أو��س��اط متابعة تدعو �إىل ر�صد ما �صدر عن
ق �ي��ادة «ت �ي��ار امل���س�ت�ق�ب��ل» ،خ���ص��و��ص�اً رئ�ي���س��ه �سعد
احلريري ،والرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة والنائب بهية
احلريري ،لتلفت �إىل �أن ه�ؤالء مل يدافعوا بكلمة
واح��دة عن �أحمد الأ��س�ير ،لكنهم يف الوقت عينه
ح��اول��وا ت��زوي��ر ال��وق��ائ��ع واحل�ق��ائ��ق ،ورم��ي �أ�سباب
حترّك الأ�سري على عاتق «حزب اهلل» ،وهم بالتايل
كانوا مع �أن « ُي��ذب��ح» الأ��س�ير ج��راء جرميته بحق
اجلي�ش ،لكن مع دفعهم بالأمور لو�ضع املقاومة يف
قف�ص االتهام.
وترى الأو�ساط عينها �أن حترك �أحمد اال�سري
املفاجئ والدموي �ضد اجلي�ش اللبناين يف �صيدا،
وال��ذي القى جتاوباً من بع�ض القوى يف مناطق
�أخ��رى ،خ�صو�صاً يف طرابل�س ،ه��و خطوة ج��اءت
�ضمن م�سل�سل حتركاته لفر�ض حالته على الواقع
اللبناين ،قبل �أن حت�سم التغيريات احلا�صلة� ،أو
تلك التي �ستح�صل يف بع�ض دول اخلليج ،وتنعك�س
بتداعياتها على ال�ساحة اللبنانية ،فالأ�سري �أراد
ج ّر كل القوى اللبنانية املرتبطة مبمالك و�إمارات
اخل�ل�ي��ج لتقف خ�ل�ف��ه ،مب��ا ي�ع��زز دوره ويح�صّ نه
وي�ج�ع��ل م��ن ال��ورق��ة ال�ق�ط��ري��ة يف ل�ب�ن��ان م��وازي��ة
ل�ل��ورق��ة ال���س�ع��ودي��ة� ،إن مل ت�ت�ف��وق ع�ل�ي�ه��ا ،بفعل
تطرف �أدواتها ،و�أولهم الأ�سري ومن ت�ضامن معه
خ�لال اليومني املا�ضيني .غامر الأ�سري معتقداً
�أن��ه �إذا ف��از يف ه��ذه اجل��ول��ة �سيكون بعدها ر أ����س
حربة املتطرفني والتكفرييني يف لبنان ،وقائدهم،

اللبنانيون بانتظار ال�صورة التذكارية لوزراء احلكومة اجلديدة جمتمعني

ويجعل م��ن �سعد احل��ري��ري وم��ؤي��دي��ه أ�ت�ب��اع�اً له
ي�ح�ج��ون �إىل «ج��ام��ع ع �ب�را» ول�ي����س �إىل «ق�صر
الو�سط».
من هنا ،ترى الأو��س��اط املتابعة �أن ال�ضغوط
اخلارجية التي ما تزال يف �أوجها ملحاربة �سورية
وحلفائها يف ل�ب�ن��ان ،ويف مقدمهم «ح ��زب اهلل»،
وم � ��زاد ال �ت �ط��رف لأت� �ب ��اع ال �� �س �ع��ودي��ة وق �ط��ر يف
االن�سياق خلف ه��ذه ال�ضغوط� ،سيزيد يف تكبيل
أ�ي��دي الرئي�س املكلف �سالم يف ت�شكيل حكومته
املزمعة ،وه��ذا م��ا نلم�سه م��ن إ���ص��راره على طرح
��ش��روط ال تطرح �إىل م��ن قبل جاهل بال�سيا�سة

هل يتحمّ ل سالم أن يكون
بندر بن سلطان هو من
يشكل له حكومته؟ وهل
ّ
يظن أن قوى الثامن من
آذار يمكن أن تشارك في
حكومته بصفة «شاهد
زور»؟

اللبنانية وتوازناتها ،خ�صو�صاً قوله �إن��ه يرف�ض
نقل جمل�س النواب وطاولة احلوار �إىل احلكومة،
فهل يريد �سالم �إبقاء اخلالف ال�سيا�سي ال�صعب
يف ال�شارع؟
من جهة �أخرى ،هل يتحمّل �سالم �أن يكون بندر
من �سلطان هو من ي�شكّل له حكومته؟ وهل يظن
�أن قوى الثامن من �آذار ،ويف مقدمها «حزب اهلل»،
ميكن �أن ت�شارك يف حكومته ب�صفة «�شاهد زور»؟
وهل يظن �أن حكومة ال متثل الأحجام احلقيقية
للقوى الأ�سا�سية يف البلد ،ميكن لها �أن حتكم �أو
�أن تنجح يف �إدارته� ،أو �أن �إر�ضاء رئي�س اجلمهورية
وغريه مبواقع وزاري��ة ،ميكن �أن يكون من ح�ساب
القوى املغ�ضوب عليها �أمريكياً و�سعودياً؟
انطالقاً من كل ذلك ،حتذّر الأو�ساط من �أن
ما يجري يف البالد هو ا�ستمرار ل�سيا�سة املراهنة
على التطورات يف �سورية ،مرتافقة مع حماوالت
حثيثة ل��دف��ع الأم ��ور نحو االن�ف�ج��ار ،فمن يعمل
ع�ل��ى ت��دم�ير ��س��وري��ة ،ال يهمه �إذا ج��رى تخريب
لبنان وت��دم�يره ،ه��روب �اً م��ن ا�ستحقاقات �إع�لان
�إفال�س وهزمية م�شروعه يف �سورية ،وت�شري �إىل �أن
النائب وليد جنبالط الذي �سبق �أن قاد قوى 14
�آذار يف حفالت اجلنون منذ عام  ،2005هو �أعقلهم
اليوم ،بعد �أن قطع ن�صف امل�سافة باجتاه اكت�شافه
م �ت ��أخ��راً �أن الأم�ي�رك ��ي ت�خ�ل��ى ع��ن �أت �ب��اع��ه ،و�أن
الدولة ال�سورية ع�صية على ال�سقوط ،و�أن «حزب
اهلل» أ�ك�ب�ر و�أق ��وى م��ن �أح�ل�ام «امل�ت� أ���س��رل�ين» ،و�أن
على اللبنانيني التحاور لتجنيب �أنف�سهم امتداد
اللهيب امل�ستعر يف املنطقة �إىل بلدهم.

عدنان ال�ساحلي

همسات
لماذا؟
��س��أل م��رج��ع ع�سكري:
مل � ��اذا مل ت �ت �ح��رك ق��وة
الفهود اخلا�صة يف قوى
الأم��ن الداخلي خالل
�أح��داث �صيدا ،بالرغم
م��ن �أن�ه��ا م��د َّرب��ة ب�شكل
ممتاز و ُمعدَّة للمهمات
القتالية الداخلية ،وقد
ُ�صرفت عليها ماليني
ال � � � � � � � � � ��دوالرات ،ف �ي �م��ا
اجل�ي����ش وح ��ده حت� ّم��ل
العبء الأكرب؟!

ال وقت للرئيس

ات�صل عدد من امل�س�ؤولني والقيادات ال�سيا�سية والأمنية مبرجع كبري يوم الأحد املا�ضي بعد �ساعات من الهجوم على
اجلي�ش يف عربا ،لال�ستح�صال على موقف منه ،وطلب عقد اجتماع طارئ ملناق�شة الو�ضع ،لكنهم فوجئوا بر ّد من �أحد
يتح�ضر لع�شاء عائلي مع رئي�س حزب وعقيلته،
موظفي الربوتوكول املناوبني بالقول �إن اليوم عطلة نهاية الأ�سبوع ،واملرجع ّ
وال وقت لديه حالياً.

حظوظ للرئاسة

قال م�س�ؤول بارز �إن حظوظ اجلرنال جان قهوجي يف رئا�سة اجلمهوربة العام املقبل �صارت الآن �أكرب �إليه من
�أي وقت �آخر ،بعد الإجناز الكبري للجي�ش يف عربا.

نحن معك

عُ لم �أن قائد اجلي�ش جان قهوجي تلقى ات�صاالت داعمة وم�ؤيدة للح�سم ال�سريع ع�سكرياً ،من قيادات �سيا�سية ر�سمية وغري
ر�سمية� ،أبرزهم الرئي�س نبيه بري والنواب مي�شال عون و�سليمان فرجنية ووليد جنبالط ،وم�س�ؤول يف حزب اهلل ،وقالو له« :اتكل
على اهلل ..ونحن معك».
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موضوع الغالف

يـقــــال

في قلوب أهلها غصة وحزن

مشاكل عدم الفهم

صيدا تشهد آخر معارك حمد

وهكذا ،انتهت ظاهرة «الأ�سري» ،وتنفّ�س ال�صيداويون
ال�صعداء بعودة مدينتهم �إىل مدنيّتها ،ويف قلوبهم غ�صّ ة
وحزن على �شهداء اجلي�ش اللبناين الذين �سقطوا من
دون �سبب ،ويف معركة مل يكن من املفرتَ�ض �أن حت�صل،
ل��وال �أن بع�ض اللبنانيني باتوا �أدوات مل�شاريع خارجية
م�شبوهة ،جعلت �صيدا ت��دف��ع م��ن �أم�ن�ه��ا وا�ستقرارها
واقت�صادها وحياة �أبنائها.
�أم��ا ال�س�ؤال ال��ذي يتبادر �إىل الذهن :ما ال��ذي دفع
الأ�سري للقيام بتخطي اخلطوط احلمراء واالعتداء على
اجلي�ش اللبناين؟ وما الذي كان يهدف �إىل حتقيقه؟
ب��داي��ة ،ال بد من الإ��ش��ارة �إىل �أن ظاهرة الأ�سري
 وغ�يره م��ن الظواهر التكفريية  -لي�ست �صناعةحملية لبنانية ،إ�من��ا هي حركة �أُ�س�ست بعد هزمية
« إ�� �س��رائ �ي��ل» يف ل�ب�ن��ان ع��ام  ،2006ب�ت�م��وي��ل وت�سليح
خليجي ،وارتفعت �أ�سهمها بعد احل��راك يف �سورية،
حيث أُ�ع�ط�ي��ت مهمة م��واك�ب��ة م��ا يح�صل يف �سورية
م��ن م�ع��رك��ة لإ� �س �ق��اط ال�ن�ظ��ام ال �� �س��وري والت�ضييق
على حلفائه يف لبنان ،وعليه ،ف ��إن �إق��دام «الأ��س�ير»
على �إحراق نف�سه بهذه الطريقة ال بد �أنه �أتى ب�أمر

خارجي �أي�ضاً ،ولي�س جمرد جنون رجل �أ�صابه الغرور
واعتقد نف�سه �أكرب من الدولة اللبنانية ،كما حاول
البع�ض �أن ي�سوّق.
ال �شك �أن املراقب حلركة القوى الداعمة للمجموعات
امل�سلحة يف ��س��وري��ة ،ي ��درك �أن ح��رك��ة «الأ� �س�ي�ر» مل تكن
خ��ارج�اً ع��ن ال�سياق ال�ع��ام ال��ذي يتحرك فيه ه ��ؤالء منذ
ح��رب  ،2006فهم يتحركون بطريقة مت�سقة ومتالزمة
مع ال�ضغوط اخلارجية على املقاومة ،وعلى وقع امليدان
ال�سوري املتفجر م��ؤخ��راً ،فاخل�سارة امليدانية يف جبهات
ال�ق�ت��ال يف ��س��وري��ة ت�شعل جبهة ط��راب�ل����س ،واحل��اج��ة �إىل
�إم ��داد ع�سكري ولوج�ستي للمقاتلني يف ��س��وري��ة جتعل
ه� ��ؤالء ي�ح��اول��ون �إزاح ��ة �أي وج ��ود ل�ل��دول��ة اللبنانية يف
عر�سال وعكار ،وت�سعري ال�صراع املذهبي �ضد «حزب اهلل»،
و�إغراق لبنان بخطاب مذهبي مل ي�شهد له لبنان مثيالً.
وت�أ�سي�ساً على ما �سبق ،يكون من امل�ؤكد �أن «الأ�سري» مل
يت�صرف �إال بناء على �أوامر من اجلهات امل�شغِّلة ،حددت له
الزمان واملكان والوجهة ،وقد �أرادت حتقيق ما يلي:
 �إح��راج «ح��زب اهلل» يف فتنة مذهبية داخلية ،تخففال�ضغط عن املجموعات امل�سلحة يف �سورية ،وتدفعه �إىل

عنا�صر من اجلي�ش اللبناين يواجهون القنا�صة املنت�شرين على �أ�سطح البنايات يف �صيدا

ّ
المدبر
فرار العقل

�إعادة النظر يف عملية القتال يف �سورية ككل ،ولعل ما �أبداه
ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل من حر�ص على الو�ضع واال�ستقرار
اللبنانيي بدعوته ه�ؤالء للقتال يف �سورية وحتييد لبنان،
نْ
هو ما دفعهم ملحاولة القتال يف الداخل اللبناين ،ت�صوّراً
منهم �أن يف هذا �إحراجاً للمقاومة و�إ�شغالها.
 اال�ستعجال مبحاولة اقتطاع منطقة لبنانية تكونقاعدة متقدمة للمجموعات ال�سورية امل�سلحة و«جبهة
ال�ن���ص��رة» وحلفائها اللبنانيني ،لقطع ط��ري��ق اجل�ن��وب،
ول�ل�إط�ب��اق على «ح��زب اهلل» م��ن جبهات ع��دة ،و�إ� �ش��راك
املخيمات الفل�سطينية يف ال�ق�ت��ال ،ودف��ع «�إ��س��رائ�ي��ل» �إىل
ح��رب حم��دودة للق�ضاء على املقاومة ،بعد �أن ي�سيطروا
على �صيدا ويطردوا الدولة اللبنانية منها ،وهو ما جتلى
يف وعود الأ�سري ملنا�صريه ب�أن الدعم الع�سكري قادم وما
عليهم �إال ال�صمود.
 ا�ستعجال حمد بن جا�سم للخروج بانت�صار ما يتوّجبه حياته ال�سيا�سية ،ويبقيه ركناً ال يُ�ستغنى عنه يف املعركة
الدائرة يف �سورية ،وهو ما كان قد وعد به من « إ�ج��راءات
وتدابري �سريّة» اتخذها املجتمعون يف الدوحة ،من �ش�أنها
«�أن ت�غ�ّيررّ امل�ع��ادل��ة على الأر� ��ض يف ��س��وري��ة» ،وه�ن��ا �أظهر
اخلليجيون يف لبنان ،كما يف �سورية ،عدم دراي��ة حقيقية
املجتمعي اللبناين وال�سوري ،ف��الأدوات التكفريية
نْ
بواقع
التي ا�ستعملوها ،ومنها «الأ�سري» ،هي ظواهر غريبة و�شاذّة
عن املجتمع اللبناين ككل ،وعن املجتمع ال�سُّ ني اللبناين
املعروف بعروبته وانفتاحه وتعاي�شه مع الآخرين ،لذا ال
بد له من �أن يلفظها ،وهو بالفعل ما ح�صل يف �صيدا ،التي
�أعطت الغطاء وال��دع��م للجي�ش اللبناين ب�سرعة فائقة،
ف� أ�ح��رج��ت ال�سيا�سيني اللبنانيني ودف�ع�ت�ه��م �إىل ت��أم�ين
الغطاء للجي�ش ولو مت�أخرين ،كما �أن ه�ؤالء ،ومبحاولتهم
الت�أليب على اجلي�ش اللبناين ،وتكرار �سيناريو االن�شقاقات
املذهبية يف �سورية ،قد �أظ�ه��روا �أنهم قا�صرون عن فهم
�أه�م�ي��ة اجل�ي����ش ال�ل�ب�ن��اين يف ال��وع��ي اجل�م��اع��ي اللبناين،
فاللبنانيون ق��د يختلفون ع�ل��ى ك��ل ��ش��يء �إال ع�ل��ى دع��م
اجلي�ش اللبناين ،لذلك نرى احلاقدين على اجلي�ش من
�أمراء امليلي�شيات ال�سابقني ميار�سون االزدواجية والنفاق
يف تعاطيهم مع اجلي�ش ودعمه ،وذلك خ�شية من �أن يتم
نبذهم من قبل جمتمعاتهم �إن هم جاهروا بعدائهم له.
وه �ك ��ذا ،وم� ��رة ت �ل��و امل � ��رة ،ي��دف��ع ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون ب�شكل
ع ��ام ،وال����سُّ �ن��ة ب�شكل خ��ا���ص� ،أث �م��ان ره��ان��ات اخلليجيني
ومقامراتهم ،وا�ستغاللهم لل�شباب والتغرير بهم ،وما
االرت �ي��اح ال��ذي انعك�س على أ�ب �ن��اء ع�برا و��ص�ي��دا بانتهاء
ظ��اه��رة «الأ� �س�ير» �إال �شاهد على جمتمع ب��ات ي��دف��ع من
�سمعته وكرامته و�أمنه وا�ستقراره �أثماناً تفوق ما يدفعه
الآخرون من الطوائف الأخرى� ،أو يف املناطق الأخرى.

(�أ.ف.ب).

قال مرجع �أمني رفيع �إن �شخ�صاً خليجياً ُيعتقد �أنه العقل الأمني املد ّبر ف ّر
مع الأ�سري وف�ضل �شاكر وخم�سة �أ�شخا�ص �آخرين حتت جنح الظالم ،متوقعاً
�أن عملية الهروب متت يف ال�ساعات الأوىل لهجوم اجلي�ش.
�أحد م�شايخ «الوهابية» يف طرابل�س منع املقربني من امل�شاركة يف مرا�سم ت�شييع
�أحد ع�سكريي اجلي�ش الذين ا�ست�شهدوا يف عربا ،رغم �أنهم من �أقرباء ال�شهيد،
ومن بلدته ،فلبوا طلبه حتت عنوان «وجوب طاعة الأمري».

تشويه إعالمي

قبل ..وبعد

ربط بع�ض املراقبني بني معادلة «ما قبل الق�صري غري ما بعد الق�صري» ،حيث
ميزان القوى مال �إىل �صالح الدولة واجلي�ش يف �سورية ،وبني معادلة «ما

د .ليلى نقوال الرحباين

قبل الأ�سري غري ما بعده» ،حيث الو�ضع مال ب�شكل كبري �إىل �صالح الدولة
واجلي�ش يف لبنان.

َج ّدوا ..ولم يجدوا

طاعة «األمير»
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الحظ زوار امل�صيطبة �شبه املقيمني تراجع حركة امل�ستوزرين �إىل دارة �آل �سالم،
ور ّد ه�ؤالء الأ�سباب �إىل التبخر الفعلي للأحالم ،عندما تيقّنوا �أن التوزير ال
حتقّقه زيارات من هذا النوع.
ت�ع� ّم��دت معظم و��س��ائ��ل الإع�ل�ام املح�سوبة على ق��وى � 14آذار يف ل�ب�ن��ان ،وعلى
ال�سعودية وقطر يف اخل��ارج ،الت�صويب على ح��زب اهلل و�سالحه خ�لال �أح��داث
�صيدا ،وا�ست�ضافة عدد كبري من ال�سيا�سيني وال�صحافيني املعروفني بعدائهم
لـ«احلزب» ،لكن النتيجة كانت ف�ضيحة �إعالمية مد ّوية بعد انك�شاف غبار املعارك،
والت�أ ّكد مبا ال يدع جما ًال لل�شك �أن اجلي�ش اللبناين هو الذي ح�سم املعركة.

يجزم مقربون م��ن مرجع حكومي �أ��س�ب��ق� ،أن
يوجهون �إليه كالم ًا قا�سي ًا،
امل�س�ؤولني يف ال�سعودية ّ
ل�ع��دم فهمه التعليمات ال �� �ص��ادرة ،وحم��اوالت��ه
الدائمة والفا�شلة لـ«االجتهاد» ،ما جعله ي�سقط
يف �أخطاء ال تغفرها له اخلدمات الأخ��رى التي
يق ّدمها ،الأم��ر ال��ذي انعك�س ت��وت��ر ًا يف الفرتة
الأخرية ب�صورة غري م�سبوقة.

عندما يرتفع السقف

يدقق م�س�ؤول كبري يف ن�صيحة قدمها له �أحد
م�ست�شاريه �أدت �إىل مفاعيل �سلبية جد ًا عليه،
بعد �أن رفع �سقف مواقفه �إىل درجة مل ي�صدق
�شخ�صي ًا �أن��ه قائلها علن ًا ،بالرغم من قناعته
ال�ضمنية �أنها لن ت�ؤدي �إىل النتائج املرج ّوة ،ويقول
�أحد املقربني وك�أنه مل ّيطلع �إىل اال�سرتاتيجيات
التي كانت من �صلب اخت�صا�صه.

الله ّ
يعوض

� �ض��رب��ت م��وج��ة ن ��دم ب�ع����ض ال��ذي��ن ت��ر��ش�ح��وا
لالنتخابات النيابية ،عندما المهم �أ�صدقاء
حقيقيون على اندفاعهم ال��ذي جتلى ب�صرف
�أم � ��وال م��ن دون ط��ائ��ل ،ووق��وع �ه��م يف �شرك
متخ�ص�صي �إقناع ب�أن النيابة معقودة لهم ،عرب
�ض ّمهم �إىل لوائح قوية ي�ستحيل خرقها ،فتبني
لهم �أن مق ّدمي الوعود هم �أنف�سهم للخ�صوم
�أي�ض ًا «نا�صحون».

ُ
آخر «نمرة»

ح��اول أ�ح��د ال��وزراء املعروفني بع�شق الإط�لاالت
الإعالمية ،ا�ستمالة �أح��د املحللني ال�سيا�سيني
بعد مداخلة حامية بينهما على �إحدى حمطات
التلفزة ح��ول م��و��ض��وع الأ� �س�ير ،بتقدمي هدية
«م�ت��وا��ض�ع��ة» ع �ب��ارة ع��ن من��رة ��س�ي��ارة مميزة،
فرف�ض الأخري ب�شكل قاطع.

قوة أميركية لمظاهرات مصر
ك�شفت �صحيفة «وا�شنطن ت��امي��ز» �أن الإدارة
الأمريكية ب�صدد �إر�سال قوة م�سلحة من جي�شها
�إىل م�صر ،قوامها �أربعمئة جندي من املدربني
على قمع امل �ظ��اه��رات ،م��ن �أج ��ل التظاهرات
ال�شعبية يف م�صر �ضد نظام مر�سي ،واملنوي
تنظيمها يف  30من ال�شهر اجلاري ،علم ًا �أن هذه
القوة �ستكون حتت �ستار تبديل القوة الأمريكية
يف �صحراء �سيناء ،واملوجودة هناك منذ دخول
اتفاقية كامب ديفيد حيز التنفيذ يف العام .1979

مع «إسرائيل» حتى النهاية

قال رئي�س ما ي�سمى «ل��واء �أح��رار �سورية» ،وهو
�إح��دى �أك�بر املجموعات امل�سلحة يف ما ي�سمى
«اجل�ي����ش احل��ر» يف ��س��وري��ة ،ال�سيما حمافظة
حلب �شما ًال« :نحن جنود �سمو امللك (ال�سعودي)
عبد اهلل ،وجنود �سعد احل��ري��ري ،و�سنقف مع
«�إ�سرائيل» و�أمريكا �ضد �إيران وحزب اهلل حني
تق�ضيان عليهما»!

تسليح «إسرائيلي»

ك�شفت م�صادر �إعالمية �أن «�إ�سرائيل» ز ّودت
املعار�ضة ال�سورية ب�شحنة �أ�سلحة جديدة بناء على
طلب من الواليات املتحدة الأمريكية ،مو�ضحة �أن
املر�سل من �إنتاج ال�صناعات الع�سكرية
«ال�سالح َ
الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة ،ونقلته ط��ائ��رات ن�ق��ل ع�سكرية
�إ�سرائيلية �إىل الأرا��ض��ي الرتكية على دفعتني،
ومنها �إىل خمازن عند احلدود الرتكية ال�سورية،
لت�سليمها �إىل امل�سلحني وفق �آلية و�ضعتها الأجهزة
الأم�ن�ي��ة الأم�يرك�ي��ة بتعاون مبا�شر م��ع قيادات
ا�ستخبارتية تركية ،و�أن هاتني ال�شحنتني ت�ض ّمان
�صواريخ �ضد ال��دروع ،وقذائف متو�سطة املدى،
و�أ�سلحة خفيفة ،وقنا�صات عالية اجلودة والدقة».
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أحداث األسبوع
ّ
ّ
سر ليلة االنتحاريين
المتآمرين على سورية

�آثار الدمار الذي خلّفه انفجار املزة و�سط العا�صمة دم�شق (�أ.ف.ب).

ي�ضحك ذاك الدبلوما�سي الرو�سي
ال��ذي خدم يف �أك�ثر من عا�صمة عربية،
حينما يقول كنت �أظن �أن الغرب متقدم
�أو متفوق على العرب بقرن من الزمن،
لكن بعد هذه الهمجية من احلروب على
�سورية ،التي فيها �أول حا�ضرة �إن�سانية
ع��رف��ت��ه��ا ال��ب�����ش��ري��ة ،ت��ب نّ�ّين �أن ال��ف��ا���ص��ل
ال��زم��ن��ي ه��و �أل���ف ع���ام ورمب���ا �أك��ث�ر� ..إذ
كيف لإن�سان �أن يفهم هذا التلذذ مبر�أى
الأ�شالء الآدمية التي ميار�سها هذا النوع
من «الثوار» ال�ضالعني يف املذابح يف كل
مكان من �سورية؟
وك���ي���ف ي��ف��ه��م «م���ت أ��������س���ل���م���و» ال���ق���رن
احل���ادي وال��ع�����ش��ري��ن ،ال��دي��ن الإ���س�لام��ي
ال�����س��م��ح ،م�ستح�ضراً ال�����ص��ورة الأخ�ي�رة
ل��ع��م��ل��ي��ة ال�����س��ح��ل ال���ت���ي ���ش��ه��دت��ه��ا ق��ري��ة
اجليزة امل�صرية ،وم�ستذكراً كيف خرج
ق��ب��ل ف�ت�رة ذل���ك «ال��داع��ي��ة» ال���ذي �أف��ت��ى
ب���إع��دام �أب��و ال��ه��ول ،وك���أن��ه يعلم ويعرف
�أك��ث�ر م���ن ال�����س��ل��ف ال�����ص��ال��ح ،ب�����دءاً من
اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب الذي
افتتح م�صر؟
ويت�ساءل عن هذه «النخب» العربية
ال��ت��ي ت�� ّدع��ي الثقافة وامل��ع��رف��ة وال��وع��ي،
ك���ي���ف ي����ن����ح����ازون �إىل �أك����ل����ة الأك�����ب�����اد،
وال��ذي��ن يتلقون الأوام����ر م��ن الكهوف،
�أو من ال�شهربار اخلليجي �أو «�سلطان»
الأ�����س����ت����ان����ة ..وي��ت��ع��ج��ب ك���ي���ف �أن ه���ذه
النخب «املتفرجنة» ،ال ت�أخذ باالهتمام
�أن مثقفني فرن�سيني ق��رروا �أن يرفعوا
ال�����ص��وت يف وج��ه «ال��دم��ي��ة» يف الإل��ي��زي��ه
ف��رن�����س��وا ه���والن���د ،ل��ي��ق��ول��وا ل���ه« :ك��ف��ان��ا
ع���اراً» م��ن ه��ذه ال�سيا�سة اخل��رق��اء التي
�ستُلحق الندم والعار بتاريخ فرن�سا.
مو�سكو ،كما ي�شدد هذا الدبلوما�سي،
لن تتخلى عن �سورية وال عن نظامها،
لأن دم�����ش��ق ب�����ص��م��وده��ا و���ص��م��ود الأ���س��د
وم��واج��ه��ت��ه��ا م��كّ��ن��ت ال��ك��رم��ل�ين م���ن �أن
ي��رف��ع ك��ف��ه ب��وج��ه ال��ب��ي��ت الأب��ي�����ض ،و�أن
يعيد رو�سيا �إىل القطب الأول يف العامل،
و�أن ي��خ��ب��ط ف�ل�ادمي�ي�ر ب���وت�ي�ن ق��دم��ه

على الأر�����ض ب��وج��ه ب���اراك �أوب���ام���ا� :إننا
جاهزون لرد ال�صاع �صاعاً �أو �صاعني..
�أو كما فعل خروت�شوف عام 1961؛ حني
خبط بحذائه يف قلب الأمم املتحدة يف
نيويورك يف وجه املندوب الأمريكي.
ثمة ���س���ؤال يطرحه ه��ن��ا :مل���اذا ي�ص ّر
ه�����ؤالء الأع�����راب يف �أن��ظ��م��ة ال��غ��از �أو يف
غ�ي�ره���ا م����ن ال���ع���وا����ص���م ع���ل���ى ال��ت���أك��ي��د
�أنهم برابرة �أو متحالفون مع الربابرة
الطالعني من كهوف الدم �أو التلمود؟
قد تكون هذه الوقائع التي نقلها �إلينا
دبلوما�سي مرموق يف ب�يروت� ،ضرورية
لبع�ض اال�ستنتاجات عن التطورات التي
ت�شهدها �سورية ،خ�صو�صاً بعد م�ؤمتر
«�أع�����داء» ���س��وري��ة ال���ذي عقد يف ال��دوح��ة
م�ؤخراً� ،إذ �إنه كما �أعلن رئي�س احلكومة
ووزير اخلارجية القطرية ال�سابق حمد
ب��ن ج��ا���س��م ،ك��ان��ت ه��ن��اك ق����رارات علنية
و�أخرى �سرية.
وهنا ت�شري املعلومات �إىل �أن القرارات
ال�����س��ري��ة ك��ان��ت ع��ل��ى درج���ت�ي�ن :الأول:
ل��ل��ت��ن��ف��ي��ذ ال����ف����وري ،وال���ث���ان���ي���ة ،مل���ا بعد
الفوري� ،أو بالأدق للمدى القريب ،قبل
منت�صف �شهر �آب املقبل (�أي قبل عيد
الفطر).
�أما الفوري فهو �إ�شعال لبنان ودم�شق،
وم��ن هنا كانت الأوام���ر لأح��م��د الأ�سري
�أن ي��ف��ت��ح م��ع��رك��ة ���ص��ي��دا ،ب��ع��د �أن ك��ان
ق��د مت ال��ت��و���ص��ل ق��ب��ل �أ���س��ب��وع �إىل هدنة
من �أج��ل مترير االمتحانات الر�سمية،
لكن اخل��ط��ة اجل��دي��دة ال��ت��ي نتجت عن
ال����ق����رارات ال�����س��ري��ة يف ال���دوح���ة ،ق�ضت
ب�إ�شعال الفتنة من خالل توجيه �ضربة
ق��وي��ة للجي�ش ال��ل��ب��ن��اين ،خ�صو�صاً �أن��ه
مت م�� ّد الأ���س�ير مبئات العنا�صر املدربة
تدريباً جيداً مما ي�سمى «اجلي�ش ال�سوري
احل��ر» ،و�أ�صوليني ع��رب ،بالإ�ضافة �إىل
تزويده ب�أطنان من الأ�سلحة والذخائر
الثقيلة واملتطورة.
الهدف من ذلك ح�سب اخلطة يرتكز
�إىل:

 م��ا ت�شكّله مدينة �صيدا منم�����س��اح��ة ل��ل��ت�لاق��ي ب�ين ك��ل الفئات
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ،وح��ت��ى ال��ع��رب��ي��ة ،بحكم
وج��ود خميّم عني احللوة ،وكبوابة

للجنوب وعا�صمة له ،وبالتايل ف�إن
ا�شعال الفتنة بداية لإ�شتعال �أكرث
من ب�ؤرة توتر.
 -خلق خط متا�س �سُ ني � -شيعي

ً
«كوريدور» أردني ..بدال من التركي
قالت م�صادر �إعالمية «�إ�سرائيلية» مقرّبة من اال�ستخبارات
الع�سكرية� ،إن احلكومة الرتكية �أبلغت وا�شنطن ب�أنها قررت
�إغالق «الكوريدور الرتكي» كمعرب لل�سالح الأمريكي والأطل�سي
�إىل املتمردين ال�سوريني .وبح�سب هذه امل�صادر ،ف�إن رئي�س
الوزراء الرتكي رجب طيب �أردوغان ات�صل بالرئي�س الأمريكي
هاتفيا و�أبلغه «قراره املفاجىء» .من جهة ثانية� ،أكدت �صحيفة
«لو�س �أجنل�س تاميز» الأمريكية� ،أن وكالة املخابرات املركزية
والقوات اخلا�صة الأمريكية تدرب امل�سلحني ال�سوريني ب�شكل
�سرّي يف الأردن وتركيا منذ ت�شرين ال�ث��اين ،وه��و ما أ�ك��ده
�أحد قادة املجموعات الإرهابية املتمردة يف حمافظة درعا
اجلنوبية لل�صحيفة ،والذي ك�شف �أنه �أقيمت حتى الآن �أربع
دورات مل�سلحني م��ن حمافظة درع��ا ،وث�لاث مل�سلحني من
دم�شق.
ّ
النظام األردني يهرب السالح
ك�شفت �صحيفة «ال���ش��رق» ال�سعودية� ،أن نظام الها�شميني
ق��ام بتهريب مئة دب��اب��ة م��ع كميات كبرية م��ن ذخائرها �إىل
املتمردين ال�سوريني ،عرب املنطقة ال�صحراوية القريبة من
احلدود ال�سورية ـ العراقية ـ الأردنية .ونقل مرا�سل ال�صحيفة يف
عمان؛ �سامي حما�سنة ،عن م�صادر �أمنية �أردنية رفيعة قولها

على كامل خط ال�ساحل اجلنوبي،
امتداداً �شما ًال حتى تخوم ال�ضاحية
اجلنوبية.
ه��ذه اخلطة تقررت �أن ترتافق

له �إن الأردن «�سمح بدخول �آليات ع�سكرية ثقيلة عرب �أرا�ضيه
�إىل قوات املعار�ضة ال�سورية ،فيما �شدد اجلي�ش الأردين من
تعزيزاته الع�سكرية ،ومن وجود �آلياته الثقيلة وقوات امل�شاة على
النقاط احلدودية مع �سورية حت�سّ ب ًا لأي طارئ ،و�أعلن اجلي�ش
حالة الت�أهّ ب للرد».
«الناتو» ّ
يورد األسلحة
قالت م�صادر �أمنية وع�سكرية «�إ�سرائيلية»� ،إن �شحنة الأ�سلحة
الأوىل التي �أر�سلها احللف الأطل�سي وعدد من الدول الأوروبية
و�صلت �إىل ريف حلب ،عرب احلدود الرتكية والأردنية ،وت�ضمنت
�صواريخ م�ضادة للدبابات والطائرات ،ف�ض ًال عن مدافع عدمية
االرت� ��داد م��ن ع�ي��ار 120مم حممولة على ��س�ي��ارات «ج�ي��ب»،
�أُخ��رج��ت من خم��زون احللف الأطل�سي يف �أوروب ��ا ،وم��ن دول
البلقان ،وحتديد ًا �صربيا واجلبل الأ�سود.
أدلة َ
مفبركة ومشبوهة
نقلت �صحيفة «وا�شنطن بو�ست» عن دبلوما�سيني �أمريكيني
وغربيني وخ�براء يف الأ�سلحة الكيميائية قولهم �إن «الأدل��ة»
التي ا�ستندت �إليها الإدارة الأمريكية التهام النظام ال�سوري
با�ستخدام �أ�سلحة كيميائية �ضد املتمردين ،والتي كانت ذريعة
لت�سليح ه ��ؤالء ،هي «�أدل��ة» غري موثوق بها وتفتقر لل�شفافية،
ف�ض ًال عن �أنها جُ معت بطريقة م�شبوهة.
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ب�سل�سلة من الهجمات االنتحارية
يف ال��ع��ا���ص��م��ة ال�����س��وري��ة؛ دم�شق،
م��ع العلم �أن ه��ذه اجل��رمي��ة كان
ق����د مُ����هِّ����د ل���ه���ا ب���ج���رمي���ة �أخ�����رى
يف ال��ب��ق��اع ال�����ش��م��ايل ،حت��دي��داً يف
جرود عر�سال ،باغتيال املواطنني
ال��ث�لاث��ة م���ن �آل ج��ع��ف��ر و�أم���ه���ز،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل امل��وط��ن ال�ترك��ي،
وال����ت����ي �أع���ق���ب���ت���ه���ا ���س��ل�����س��ل��ة م��ن
حم��اوالت قطع الطرقات يف عدة
�أم��اك��ن لتقطيع �أو���ص��ال البقاع،
لكن اجلي�ش اللبناين �أحبط هذه
املحاوالت ،التي �أريد لها �أن متهّد
لإ�شعال �أكرث من مكان يف لبنان،
وت�ؤدي �إىل مواجهة مع املقاومة،
ودخول «�إ�سرائيلي» مبا�شر.
وف���ع�ل�اً  ،ق��ب��ل ن��ح��و ���س��اع��ة من
بدء جرمية الأ�سري بحق اجلي�ش
اللبناين يف �صيدا� ،شهدت دم�شق
ث��ل�اث ع��م��ل��ي��ات ان���ت���ح���اري���ة ،ومت
�إف�شال عمليات �أخ���رى ،وبالتايل
مل حتقق هذه العمليات �أهدافها،
ف��ي��م��ا وا�����ص����ل اجل���ي�������ش ال��ع��رب��ي
ال�سوري توجيه �ضرباته احلا�سمة
للمجموعات امل�سلحة يف خمتلف
امل�����واق�����ع ،خ�������ص���و����ص���اً يف ح��م�����ص
وريفها ،وحلب وريفها ،بالإ�ضافة
�إىل ريف دم�شق والغوطتني.
احل�����س��م ال����ذي ن��فّ��ذه اجلي�ش
اللبناين مع �أ�سري �صيدا ،و�إف�شال
امل�������ش���روع الإره�����اب�����ي يف دم�����ش��ق،
�ضرب م�شروع التنفيذ الفوري يف
ال�صميم ،ما جعل نتائج «الدوحة»
يف ح��ال م��وت �سريري ،يف الوقت
الذي بد�أت الأزمات احلادة تنتقل
�إىل ال�����دول ال���داع���م���ة ل�ل��إره���اب
وامل��ج��م��وع��ات امل�����س��ل��ح��ة ،ف��ه��ا هي
امل���ع���ار����ض���ة ت��ت�����س��ع يف ت���رك���ي���ا ،ما
ا�ضطر �أردوغ���ان لأن يتحول �إىل
منظّ م مظاهرات ت�أييداً ل��ه ،لأن
كل ر�سائل قمعه لالحتجاجات مل
تفلح يف �إخماد احلركة املت�صاعدة
�ضد حكمه.
وه������ا ه�����و ح���م���د ب�����ن خ��ل��ي��ف��ة
يتخلى عن احلكم ،يف وقت يزداد
االنق�سام يف ال�سعودية ،وي�ضطر
امل���ل���ك ل��ق��ط��ع �إج�����ازت�����ه امل��غ��رب��ي��ة
وال��ع��ودة �إىل الريا�ض على جناح
ال�سرعة..
ثمة حقيقة �ساطعة وا�ضحة
�أك��دت��ه��ا ك��ل جت���ارب ال��ت��اري��خ منذ
ال����ق����دمي� :أن م���ن ي��ع��ت��دي على
دم�������ش���ق ي�������زول؛ راج����ع����وا ت���اري���خ
ه����والك����و وامل�����غ�����ول ،ج���م���ال ب��ا���ش��ا
ذه��ب مع الريح مع م�شانقه ،وال
�أحد يذكره �إال بال�سفّاح ،وا�س�ألوا
�أح��م��د م��ع��اذ اخل��ط��ي��ب ك��ي��ف قتل
ال��دم�����ش��ق��ي��ون ج����ده ت����اج ال��دي��ن
احل�سيني؟
م��ي�����س��ل��ون م����ا زال������ت ذك���راه���ا
يف ال���ب���ال ،وق��ا���س��ي��ون ه���و اجل��ب��ل
الأ����ش���م ..ل��ق��د زال ك��ل ال�براب��رة
وال���غ���زاة ،وب��ق��ي��ت دم�����ش��ق مدينة
حم��ي��ي ال���دي���ن ب���ن ع��رب��ي وب�ل�اد
اليا�سمني.

�أحمد زين الدين
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إغراءات غربية لرفع معنويات المسلحين في سورية
ف���ر����ض���ت ج��م��ل��ة م����ن ال��ت��ع��ق��ي��دات
امل�����س��ت��ج��دة نف�سها ع��ل��ى م�����س��ار احل��ل
ال�سيا�سي يف �سورية ،والذي كلما الحت
بوادر حتى يختفي حتت ت�أثري النريان
يف �ساحات القتال ،وتراجعت يف الوقت
احلا�ضر فر�ص التو�صل �إىل اتفاقات
�أو تكوين �إطار �سيا�سي للت�سوية ،و�إن
كانت التح�ضريات �أوحت بوجود تقدُّ م
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال�����ر�ؤى والأف���ك���ار بني
ال��رو���س والأم�يرك��ي�ين ،جتلى رمب��ا يف
لقاء دول الثماين الذي عُقد الأ�سبوع
املن�صرم يف �أح���د منتجعات اي��رل��ن��دا،
و�سطع فيها احل�ضور الرو�سي بقوة،
من خالل العديد من املعطيات.
ومم����ا ال ���ش��ك ف��ي��ه �أن �إجن������ازات
اجلي�ش ال�سوري يف ميدان املعارك يف
�أكرث من منطقة ،ومعادلة «الق�صري»،
فر�ضت على الغربيني إ�ع����ادة النظر
ب�������إدارة امل��ل��ف ال�������س���وري ،م���ن دون �أن
يعني ذل��ك ���ص��رف النظر نهائياً عن
الت�سوية.
وقد جاءت املواقف «احلامية» من
وا�شنطن ولندن وباري�س ،برفع حظر
ال�سالح النوعي عن امل�سلحني الذين

ن ّية غربية لعدم
تكرار تجربة العراق..
واعتبار مؤسسات
الدولة السورية
ضمانة لبقائها

يقاتلون ال��دول��ة ال�سورية ،بالتزامن
مع اجتماع بني وزير خارجية فرن�سا
ل��وران فابيو�س ومدير اال�ستخبارات
ال�����س��ع��ودي��ة ب���ن���در ب���ن ���س��ل��ط��ان ،وم��ا
نتج عنه م��ن م��ق��ررات �أه��م��ه��ا تزويد
ال�سعودية له�ؤالء املقاتلني ب�صواريخ
م�ضادة للطائرات.
ي�����أت����ي ذل�����ك ك���ل���ه ك�����رد ف���ع���ل ع��ل��ى
التغيري احلا�صل يف م��وازي��ن القوى

مل�صلحة ال���دول���ة ال�����س��وري��ة ،ومل��ح��ور
املقاومة ،عبرّ عنها فابيو�س �صراحة
بقوله�« :إذا مل حت�صل �إع���ادة ت��وازن
للقوى على الأر�ض ،فلن يكون هناك
م�ؤمتر يف جنيف» ..هذه املواقف �أتت
ع�شية ان��ع��ق��اد م���ؤمت��ر دول الثماين
بهدف ال�ضغط على الرئي�س الرو�سي
ف�لادمي�ير بوتني وفريقه ال�سيا�سي
ال�صلب ،وفر�ض تقدمي تنازالت معينة
يف امل��ل��ف ال�������س���وري ،ووق����ف ان��دف��اع��ة
اجل��ي�����ش ال�����س��وري يف ح��ل��ب وغ�يره��ا،
يف وق��ت يعمل امل�����س���ؤول��ون الغربيون
ج���اه���دي���ن م���ن �أج�����ل رف����ع م��ع��ن��وي��ات
امل�سلحني وقادتهم ،وتقدمي �إغراءات
مالية ولوج�ستية خوفاً من ح�صول
انهيارات متوقعة يف �صفوفهم ،ف�إذا ما
ح�صل االنهيار الدراماتيكي ،على �أي
�شيء �سيفاو�ضون يف امل�ؤمتر الدويل
يف جنيف؟
�أمام هذه ال�صورة برزت يف ايرلندا
قوة املفاو�ض الرو�سي ومتانة �أوراقه
ال
التفاو�ضية ،حيث دخل بوتني حام ً
معه التقدم الوا�سع للجي�ش ال�سوري
يف كل حم��اور القتال ،خ�صو�صاً بعد

جنود اجلي�ش العربي ال�سوري يطاردون امل�سلحني يف جوبر بريف دم�شق

«جهاديون» بدعم من الموساد
�أفادت م�صادر مطلعة ل�صحيفة «الفجر» اجلزائرية� ،أن خاليا اجلماعات «اجلهادية» التي تهدف �إىل جتنيد �شباب
اجلزائر للقتال يف �سورية ،تقف وراءها اال�ستخبارات الإ�سرائيلية «املو�ساد» ،التي توفر الدعم املادي واملعنوي
واحلماية يف بع�ض الدول ،وهي اخلاليا التي تتخذ من تون�س مقر ًا لها.

ّ
سورية
لعنة

أ�ف��ادت معلومات مالحية بحرية يف ال�شرق الأق�صى الرو�سي� ،أن �إح��دى �أكرب �سفن احلاويات يف العامل «مول
كومفورت» حتطمت وانق�سمت �إىل ن�صفني قبالة ال�ساحل اليمني يف املحيط الهادي ،بينما كانت تنقل ذخرية
�أمريكية �إىل امل�سلحني ال�سوريني من جنوب �شرق �آ�سيا .وبح�سب ما ن�شره موقع «بورت نيوز» الرو�سي املتخ�ص�ص
باملالحة والتجارة البحرية ،ف�إن ال�سفينة كانت تنقل حوايل �أربعة �آالف وخم�سمئة حاوية �سالح �إىل اجلي�ش
الأمريكي يف الأردن ،من �أجل ت�سليمها للم�سلحني يف �سورية.

ا����س���ت���ع���ادة ال��ق�����ص�ير ،م��ق��اب��ل ه��زائ��م
ب��اجل��م��ل��ة وت��ق��ه��ق��ر ك��ي��د امل�����س��ل��ح�ين،
والأه��م تقدميه للعامل �صورة «�آكلي
حل��وم الب�شر» ،وه��ذه م���ؤث��رة ج��داً يف
الغرب ،كما �أكد بوتني متا�سك و�صمود
ال��دول��ة ال�سورية بكل م�ؤ�س�سا�ستها،
وال�������دالالت اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة ل��ن��ت��ائ��ج
ال��ق�����ص�ير ،وت��داع��ي��ات��ه��ا ع��ل��ى امل��ح��ور
املعادي برمته.
يف امل��ح�����ص��ل��ة ،مي��ك��ن ا���س��ت��ن��ت��اج��ات
املعطيات الآتية كملخ�ص لنتائج قمة
ايرلندا فيما خ�ص ال�ش�أن ال�سوري،
�أهمها اخل��روج ب�إجماع على �ضرورة
�إن��ه��اء تنظيم «ال��ق��اع��دة» يف �سورية،
وح���ث دم�����ش��ق ع��ل��ى ال��ت��ع��ه��د بتدمري
وت�شتيت «القاعدة» وجتفيف منابعها،
لأن �أوروب����ا وال��غ��رب عموماً يعلمون
�أن املجموعات التكفريية ال �أمان وال
مهادنة معها ،وم�شروعها يتعار�ض
مع اجلميع.
الأم��������ر الآخ��������ر ه����و ع������دم ت���ك���رار
جت��رب��ة ال���ع���راق ،واع��ت��ب��ار م���ؤ���س�����س��ات
ال���دول���ة ���ض��م��ان��ة ل��ب��ق��ائ��ه��ا ،ح��ت��ى ول��و
�سقط ال��ن��ظ��ام ،رغ���م علمهم �أن ه��ذا
النظام ب�إمكانياته الذاتية الع�سكرية
ق����ادر ع��ل��ى �إحل����اق ال��ه��زمي��ة وت��دم�ير
امل��ج��م��وع��ات ال��ت��ك��ف�يري��ة ،ول��ه��ذا فقد
اتفق اجلميع على إ�ب��ق��اء «جنيف»-2
هدفاً يعملون على حتقيقه ،ولو بعد
ح�ين ،وك��ان الفتاً �أن البيان اخلتامي
للقمة مل يتطرّق �إىل تنحي الرئي�س
الأ�سد ،وهي معزوفة دامت �سنتني ،وال
�إىل م�شاركة «حزب اهلل» يف القتال �إىل
ج��ان��ب اجلي�ش ال�����س��وري يف الق�صري،
وكان الالفت �أي�ضاً ما وجّ هه الرئي�س
ال�������س���وري ع�ب�ر ���ص��ح��ي��ف��ة �أمل���ان���ي���ة من
كالم مبا�شر ور�سائل باجلملة ،ب�أن ما
يح�صل يف �سورية من �إ�شعال النريان
�سيمتد �إىل م��ن �أ�شعلها ،و�أن و�صول
ال�سالح �إىل التكفرييني يعني ت�صويبه
نحو �أوروبا ،وهذا ما �سيح�صل.
�إذاً ،ال ب���د م���ن ت��ق��دي��ر ���ص��ي��اغ��ة
امل����وق����ف ال���غ���رب���ي ال�������ذي ي����ق����ول �إن
ق������رارات ت�����س��ل��ي��ح امل��ع��ار���ض��ة امل�سلحة
ه���دف���ه ال�����س��ع��ي ال����س���ت���ع���ادة ال���ت���وازن
غ��داة معركة الق�صري وب��دء عا�صفة
ال�شمال يف ح��ل��ب ،واحل�����ص��ول �ضمناً
على توافق دويل نحو الت�سوية ،و�إن
ك����ان ال���غ���رب ي���ح���اول ت��ع��زي��ز �أوراق�����ه
ال��ت��ف��او���ض��ي��ة ،م�����س��ت��ف��ي��داً م��ن ف�سحة
ال���وق���ت يف ال�����ص��ي��ف احل�����ايل ،مقابل
تقدّم املنطق الرو�سي ،ال��ذي ا�ستفاد
ب�����ش��ك��ل ك��ب�ير م���ن جم��م��وع��ة ع��وام��ل
ا�سرتاتيجية ميدانية ،ومنها �ضعف
املحور الآخ��ر الذي تت�آكله اخلالفات
يف ك���ل امل����ج����االت ،م���ع ال��ع��ل��م �أن كل
املحور املعادي ل�سورية يعرف بالدليل
احل�����س��ي وال��وق��ائ��ع �أن ك��ل م��ا يجري
على الأر����ض يُثبت �أن م��ي��زان القوى
م���ال ب��ق��وة �إىل حم���ور امل��ق��اوم��ة ،وال
عودة �إىل الوراء �إطالقاً.
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لبنانيات
دروسَ ..
وعبر
لي�س م��ا ح�صل يف � �ص �ي��دا؛ عا�صمة
اجل �ن��وب امل �ق��اوم� ،صدفة �أدت �إىل ق��رار
باجتثاث الفتنة م��ن ج��ذوره��ا ،ب��ل نتيجة
تراكمات مل يكن لها �أي �أث��ر قبل �أن تنبت
البذرة القطرية املن�ش�أ ،التي متثلت ب�أحمد
الأ�سري ،ك�أ�سو�أ ظاهرة �أراد حمرّكوها �إظهار
الإ�سالم لي�س على حقيقته؛ ر�سالة �إميان
وعدل وحمبة و�سالم� ،إمنا ب�صورة م�شوَّهة
نقي�ضة.
لقد نفّذ الفتنويون �أ�شباه �أحمد الأ�سري
ومعهم املذكور ،قبل ثالثة �أيام من يومهم
«الأك �ح��ل» اخ�ت�ب��ار ًا ميداني ًا انت�شروا على
م�ف��ا��ص��ل مهمة م��ن ال��وط��ن ،ال �سيما يف
بع�ض مفا�صل ��ص�ي��دا ومنطقتها �ضمن
ع�م��ل مم�ن�ه��ج ،ب��وه��م �أن �ه��م �سي�سيطرون
عليها �ساعة ي���ش��ا�ؤون ،ثم ليحظوا بغطاء
م��ن م��وظ�ف��ي ��ص�ن��دوق التمويل املحليني،
الذين ت�سلقوا ال�سيا�سة باملال ثم با�ستثمار
ال��دم ب�صورة ال حتتمل من حيث ال�سفاهة
وال�سمية ،وه��و ما �أوج��د م��رارة �أملها �أق��وى
م��ن �آالم ال�سرطان ،بعد م ��رارات الديون
التي ي��رزح حتتها ال�شعب اللبناين ،وينوء
ب�أثقالها ،تنفيذ ًا للمخطط الأخ �ط��ر من
��س�ن��وات ،واعتقد الأغ�ب�ي��اء ال�لاه�ث��ون بني
الأرجل الأمريكية �أن زرعهم �أينع ،واملو�سم
�آيل �إىل القطاف بعد التع�سكر ،خ�صو�ص ًا �أن
القوى ال�شريفة ترف�ض التورط يف الفتنة.
�إن ع�شاق العمل حتت الب�ساطري� ،أكانت
الب�ساطري خليجية ب�أم �أمريكية مبا�شرة� ،أم
عرب الأنابيب ،عملوا على تربير االعتداءات
امل �ت �ك��ررة ع�ل��ى اجل�ي����ش ال�ل�ب�ن��اين ،وك ��أن��ه
من الأق��دار التي ال ُت��ر ّد وال ميكن �أن تقنع
عاقالً ،رغم كل حماوالت التفهم لأ�صحاب
الهواج�س.
لي�س �أحمد الأ�سري حالة ت�ستع�صي على
�أحد� ،إمنا الغطاء املمنوح من جماعات حملية
غطا�ؤها خليجي ودويل تكمن اخلطورة على
ال��وط��ن� ،أول�ئ��ك املنحرفون ،والتحريفيون
ال��ذي��ن �سقطت �أقنعتهم مبوا�صلة تغطية
االع�ت��داءات على اجلي�ش ،التي كان يدرك
الكثريون كُنهها منذ �سنوات �سبع ،عندما
تطاول ن��واب من جماعة «امل�ستقبل» على
امل�ؤ�س�سة الوطنية �ضمن خمطط تدمري
الهيبة ،على طريق هدم الوطن برمته ،و�إما
يكون الوطن �سلعة معرو�ضة على ب�سطة يف
«�سوليدير» ،و مل�شرت ح�صري.
�إن انك�شاف امل�ستور اليوم ،ال ميكن �أن
حتجبه ترّهات الداعني �إىل تفهم دعوات
�أ��س�يري االن�ق�لاب على ال��وط��ن ،بدعوة �أن
عمل الأ��س�ير ك��ان رد ًا على فعل ،دون �أن
يقنعوا �صبي ًا عن �أ�سباب �إطالق النار على
اجلي�ش من غري �سابق �إنذار.
�إذا ك ��ان للبع�ض ع���ش��ق للعي�ش بني
الب�ساطري ،بغ�ض النظر �إن كانت مو�شاة
بر�سوم دميقراطية �أو يف �أعقابها امل�سامري،
فلي�ست املكابرة باب ًا للإنقاذ� ،إمنا اقتالع
الفتنة من جذورها ..ويجب �أن يكون الأ�سري
كدر�س فاحتة االقتالع.
يون�س

واقع طرابلس بعد انتهاء «الظاهرة األسيريـة»
رغ��م ك��ل امل �خ��اوف م��ن ان�ف�ج��ار ال��و��ض��ع الأم �ن��ي يف
ط��راب�ل����س ،و�إم �ك��ان حت��وي�ل�ه��ا �إىل «�إم � ��ارة وه��اب �ي��ة» ،ال
�سيما ب�ع��د جن��اح اجل�ي����ش ال�ل�ب�ن��اين يف �إن �ه��اء «ظ��اه��رة
الأ��س�ير» يف �صيدا ،الأم��ر ال��ذي قد يدفع التكفرييني
�إىل القيام بردود فعل انتقامية �ضد اجلي�ش ،قد يكون
م�سرحها عا�صمة ال�شمال ،حيث املجموعات الوهابية
من جن�سيات خمتلفة �أُعدّت �أ�ص ًال لالنخراط يف القتال
ال��دائ��ر يف �سورية ،لكن رد الفعل يف طرابل�س على ما
ح�صل يف ��ص�ي��دا ك��ان ال ي�ع��دو ��س��وى ح��رك��ات احتجاج
حمدودة ،لن تغيرّ يف الواقع �شيئاً.
ويف هذا ال�صدد ت�ؤكد م�صادر مطلعة �أن املجموعات
التكفريية يف لبنان تعاين �إرباكاً �إثر تلقّيها الهزمية تلو
الأخرى ،بدءاً من «بابا عمرو» ،ثم «الق�صيرّ » ،وبالأم�س
القريب «عربا» ،و�أن حتركها الأخري يف طرابل�س عقب
�إزال ��ة امل��ر ّب��ع الأم �ن��ي لأح�م��د الأ� �س�ير ه��و �أ��ش�ب��ه ب��إث��ارة
«ال�ضجيج» لإثبات الوجود ال �أكرث.
وت���ش�ير امل���ص��ادر �إىل �أن ال�ت�ك�ف�يري�ين مل يتوقعوا
ج��دي��ة ق��رار احل�سم م��ع ال�ظ��واه��ر امل�سلحة يف �صيدا،
وك��ان��وا ي�ع� ّول��ون على ت��دخّ ��ل �سيا�سي ي� ��ؤدي �إىل وقف
العملية الأمنية يف عربا ،لذا �سارع رئي�س «هيئة العلماء
امل�سلمني» ال�شيخ �سامل الرافعي �إىل طلب وقف �إطالق
النار ،فيبدو �أنه كان ينتظر �أن يالقي مطلبه �صدى لدى

م�سلحون ينت�شرون يف �شوارع طرابل�س

بع�ض ال�سا�سة الذين كانوا ي أ�مّنون الغطاء ال�سيا�سي
للأ�سري ،فيتدخلون لوقف �إطالق النار يف املربع الأمني
للأ�سري حتت ذرائع مذهبية ،وفقاً حل�سابات الرافعي،
ح�سب ما يقول امل�صدر ،الذي يعترب �أن اجلي�ش اللبناين

اتخذ قراره ب�إزالة الظواهر التي تتهدد ال�سلم الأهلي
والعي�ش الواحد ،ولن يثينه عن ذلك خطب تعبوية من
هنا� ،أو حترك «احتجاجي» من هناك ،خ�صو�صاً بعدما
نال �إجماعاً وطنياً ت�أييداً لعمليته الأخرية يف عربا.

«سوليدير» لن ّ
تمر على عاصمتي الشمال والجنوب

ّ
من أعطى كلمة السر لـ«قدور» صيدا؟
ع�صر ال�سبت يف  22حزيران اجلاري� ،أعطى �أحمد
احل��ري��ري م��ن بلدة كرتمايا يف �إقليم اخل��روب ،وعرب
كلمة مكتوبة له وم�شكّلة حروفها ،كلمة ال�سر لـ«�أحمد
ال �ق��دور» ال���ص�ي��داوي ،ول�ل�أت �ب��اع م��ن ال�سيا�سيني ب ��أن
يبا�شروا ا�ستعداداتهم ملا هو �آت ،وبحملتهم على املقاومة
و�سالحها بقوله« :املعركة التي نخو�ضها �سنكملها �إىل
الآخر ..وب�إذن اهلل ف�إن نهاية حزب اهلل �ستكون على �أيدي
اجلي�ش ال�سوري احلر».
واعترب «�سالح حزب اهلل م�صنع ًا للفنت والتوتر من
�صيدا �إىل طرابل�س �إىل عر�سال �إىل العا�صمة بريوت».
�إذن ،ه��و ح��دد م�ساحة املعركة و�أط��ره��ا ،ف�ب��د�أت
�صبيحة الأحد ت�صريحات �سيا�سيي احلريرية و�أتباعها
بال�ضخ ،وا�ستثارة الغرائز ،لأنهم يريدون �أن يربزوا جنوم
�ساحات الوغى عند اللحظة احلا�سمة ،التي �سرعان ما
دق نفريها فج�أة عند الثانية �إال ع�شر دقائق من بعد

ه ّم البعض تخريب صيدا
وطرابلس ..من أجل قيام
«سوليدير» جديدة تتملك
المدينتيْ ن

الظهر ،حني اندفع «دنكور» �صيدا يف مهاجمة اجلي�ش..
وانت�شار م�سلحيه امللثمني على الكورني�ش البحري ملدينة
�صيدا ،يطلقون نريانهم يف كل االجت��اه��ات ،ف أ�ُغلقت
الطرقات ودب الذعر والفو�ضى يف كل مكان ..وك�أننا
عدنا نحو ثمان وثالثني �سنة �إىل ال��وراء ،وحتديد ًا �إىل
اخلام�س من كانون الثاين  ،1975حينما اتخذ رئي�س
احلكومة ر�شيد ال�صلح ق��رار ًا بت�صفية ع�صابة �أحمد
القدور امللقب بـ«الدنكور» يف طرابل�س ،التي م�ضى عليها
�سنوات وه��ي ت��روع املدينة و�أه�ل�ه��ا ،وام�ت��دت �أعمالها
الإجرامية �إىل مناطق �شمالية �أخرى.
لكن املفارقة �أن «ق��دور» طرابل�س عام � 1975صمد
�أك�ثر م��ن «ق ��دور» �صيدا ع��ام � ،2013إذ �إن الأول مع
ع�صابته �صمدوا  11يوم ًا يف وجه «ق��وات م�شرتكة من
اجلي�ش وقوى الأمن الداخلي» ،ومل يرتك القدور جماعته
مل�صريهم ،بل ظل يقاتل حتى مت �إلقاء القب�ض عليه ،فيما
الثاين ف ّر مع بدء اجلي�ش هجومه ،تارك ًا �أتباعه مل�صريهم
الأ�سود ..ومتكّن اجلي�ش من ح�سم الأمور مع الع�صابات
امل�سلحة خالل �أقل من � 24ساعة ،رغم كل املحاوالت التي
اتبعها احلريريون ،و�سلفيوهم للم�ساومة� ،سواء بدعوتهم
لوقف فوري لإطالق النار ،وبذلك ي�ساوون بني اجلي�ش
وامل�سلحني م��ن ك��ل ف��ج عميق ،ال��ذي��ن غ��دروا باجلي�ش
وا�ستباحوا عا�صمة اجلنوب وروعوا �أهلها ،بعد �أن كانوا
على مدى �أكرث من عام ،قاموا بكل املظاهر البهلوانية،
واالع�ت���ص��ام��ات ال�ف��و��ض��وي��ة ،وامل �ظ��اه��رات ال���س�ي��ارة،
وا�ستفزاز النا�س كل النا�س ،واخ�تراع بطوالت وهمية،
�شلوا فيها املدينة و�ضربوا اقت�صادها.
ثمة ��س��ؤال هنا :م��ن ت��راه ذاك ال��ذي اخ�ترع هذا
البهلوان ،الذي ظن �أنه تقمّ�ص �شخ�صية ارحت�ش�شتا؟
لكنه فات خمرتعيه وداعميه ومموليه �أن �صيدا هذه
املرة لن حترق نف�سها ،بل حترق الآخرين ،وفاتهم �أن

�صيدا لن
تتملّكها
�شركة

�صيدا ق��اوم��ت ال�ع��دو «الإ��س��رائ�ي�ل��ي» عام
 ،1982فاندحر ال�ع��دو وبقيت املدينة،
التي �أجن�ب��ت �أح��د ق��ادة املقاومة الأوائ��ل
عام  ،1948وهو معروف �سعد الذي �شكل
كتائب �شعبية نفذت العديد من العمليات
يف فل�سطني املحتلة ..لكن �أ�صحاب حالة
«القدور» اجلديدة ،ما همهم� ،سوى تخريب
�صيدا وطرابل�س ،من �أجل قيام «�سوليدير»
ج��دي��دة تتملك امل��دي�ن�ت�ين ،كما فعلت يف
و�سط مدينة بريوت ،وحترم �أهاليهما من
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الشعب اللبناني ..بين رفع الغطاء وإسداله
وت ��رى امل �� �ص��ادر �أن احل � ��وادث الأم�ن�ي��ة
الأخرية يف عا�صمة ال�شمال افتُعلت ملحاولة
�إظهار �أن «احلالة التكفريية» ما تزال فاعلة
وحا�ضرة يف ال�شارع ال�سُّ ني يف لبنان ،و�أنها
غري مرتبطة مبا يجري وراء احل��دود ،ال
�سيما بعد جناح اجلي�ش ال�سوري يف �ضبط
حدود بالده مع لبنان.
وت�ؤكد امل�صادر �أن املحاولة املذكورة لن
جت��دي ن�ف�ع�اً ،ول��ن ت�ب��دل يف ال��واق��ع �شيئاً،
ف�صيدا لي�ست طرابل�س؛ �إن م��ن الناحية
اجل �غ��راف �ي��ة ،ف�ه��ي لي�ست ع�ل��ى مت��ا���س مع
إ�م�ك��ان وج��ود «ح��زب اهلل» و«ح��رك��ة و أ�م��ل»،
و�إن من الناحية الدميغرافية ،ف�إن غالبية
� �س �ك��ان ط��رب �ل ����س م ��ن ال �ط��ائ �ف��ة ال����سُّ �ن�ي��ة،
وال� ��وج� ��ود ال �� �ش �ي �ع��ي ف �ي �ه��ا خ �ج ��ول ج� ��داً،
وخم�ت�ل��ف ع��ن ��ص�ي��دا ،ح�ي��ث ت��رت�ف��ع ن�سبة
االختالط املذهبي ،ومن الناحية ال�سيا�سية
ت���ش� ّك��ل ع��ا��ص�م��ة اجل �ن��وب ث �ق��ل امل�ع��ار��ض��ة
ال�سُّ نية «لتيار احلريري» ،وبالتايل ف�إن هذه
ال�ن��واح��ي ال�ت��ي مت� ّي��ز �صيدا ع��ن طرابل�س
جتعل �أي حت �رّك ي�ق��دم عليه التكفرييون
حم� ��دوداً ،ول��ن ي� ��ؤدي �إىل فتنة مذهبية،

حقوقهم التي ورثوها �أب ًا عن جد ..فانتبهوا
جيد ًا �إىل ما يجري يف العا�صمة الثانية.
ُت��رى م��ن �أي��ن ج��اء ه��ذا الأ��س�ير بكل
ه� ��ؤالء امل��رت��زق��ة وامل�سلحني ،ال��ذي بدا
وا�ضح ًا �أنهم تلقوا تدريبات عالية ودقيقة
على التفخيخ والتفجري وحرب ال�شوارع،
ومن �أين له بهذا املال «احلرام»؟
ُت��رى م��ن مي �وّل ويحمي م��ا ي�سمى
ق� ��ادة امل� �ح ��اور يف ط��راب �ل ����س؟ وم��ن
�أي��ن ج��اء ه���ؤالء ال��ذي��ن يُطلق عليهم

خ�صو�صاً بعد ا�ستئ�صال اجلي�ش ظاهرة
الأ� �س�ير الفتنوية يف ع�ب�را ،على ح��د قول
امل�صادر.
وه �ك��ذا ،ي�ب��دو �أن ال�ن�ج��اح ال ��ذي حققه
اجلي�ش اللبناين يف الق�ضاء على ظاهرة
الأ��س�ير التكفريية ،امل�ه�دّدة لل�سلم الأهلي
ال�ل�ب�ن��اين ،ق��د ال تختلف ب�ت��داع�ي��ات�ه��ا عن
تداعيات جناح اجلي�ش ال�سوري يف ال�سيطرة
ع�ل��ى الق�صري واق �ت�لاع احل��ال��ة الإره��اب�ي��ة
منها ،وه�ك��ذا يكون ال�ه��دف املعلن للحلف
الغربي ب�إعادة التوازن امليداين على الأر�ض
بعد الق�صري قد مُني بف�شل جديد ،فكانت
الق�صري وبعدها �صيدا وتلكلخ ،وغداً حلب،
ل�ت��ؤك��د �أن ال �ت��وازن امل �ي��داين ال ��ذي ي��ري��ده
ال�غ��رب� ،أو على الأق��ل يريد �أن يعو�ض به
ال�ه��زمي��ة ،ب��ات ك��اب��و��س�اً ي� ��ؤدي �إىل هزمية
ت�ل��و الأخ� ��رى� ،ستجعله ي�ن��دم ع�ل��ى ال��وق��ت
ال��ذي ��ض��اع ،ومل ي�ستفد م��ن ت�سوية كانت
�ست�ؤمّن له بع�ض امل�صالح التي لن ي�ستطيع
احل�صول عليها فيما بعد.

ح�سان احل�سن

«�سلفيون» بكل هذه الإمكانيات ،ليحوّلوا
طرابل�س �إىل قندهار وتورا بورا..
ث�م��ة حقيقة �أخ�ي �راً ،وه��ي �أن ��ص�ي��دا -
القلعة �ستبقى ويزول عنها �أولئك الطفيليون
ال��ر�أ��س�م��ال�ي��ون ال��ذي��ن ي�ح��اول��ون �أن ي��د ّم��روا
ن�سيجها االجتماعي ،ب�أ�سري �أو ب�أبي عري�ضة..
ومتام ًا هو حال طرابل�س ..اللتني لن متر فيهما
«�سوليدير» ،و�ستبقيان ل�ؤل�ؤتيْ البحر املتو�سط.

�أحمد �شحادة

كلما وقع حادث �أمني ،ن�سمع بيان ًا �صادر ًا بعد اجتماع مطوّل
حت�ضره الفعاليات ال�سيا�سية ،وال ��وزراء وال �ن��واب وق�ي��ادات
الأحزاب ،معلنني رفع الغطاء عن امل�سلحني ،وداعني ال�سلطات
الأمنية ملحا�سبة العابثني ب�أمن الوطن« ..بيخربوها وبعدين
بريفعوا الغطاء� ،أزالمهم يف ال�شوارع بيقتلوا وبيتزعرنوا ..و�آخر
�شي بريفعوا الغطاء».
غريب �أمر بع�ض ه�ؤالء ال�سيا�سيني الذين مدّدوا لأنف�سهم والية
�أم��ورن��ا؛ ين�شرون امل�سلحني ،فتندلع املعارك وتُغلق الطرقات..
يف البداية ،ال عالقة لهم ب��الأم��ر ،ويتهمون الطابور اخلام�س
وال�ساد�س وال�سابع ،ثم بعد ذلك ب�ساعات �أو �أيام يرفعون الغطاء..
كيف ترفعون الغطاء بعدما �أعلنتم �أال عالقة لكم باملقاتلني؟! من
الذي ميوّلهم وي�سلحهم وي�صدر الأوامر ب�إطالق النار؟
�أيها ال�سيا�سيون املحرتمون� ،إعالنكم وقف �إطالق النار ورفع
الغطاء يعني �أنكم ت�أمرون ب�إطالق النار ،و�أنكم تغطّ ون هذه
الأفعال ،و�أنكم �شركاء ،باعرتاف �صريح منكم.
ي�ستغرب املواطن امل�سكني عبارة رفعنا الغطاء ال�سيا�سي عن
امل�سلحني� ،أي من الأ�سا�س هناك غطاء خلربطة الو�ضع ،وبعده
رفع� ..إنهم يدينون �أنف�سهم ب�أنف�سهم.
�أمن البالد والعباد لي�س منّة منكم �أو لعبة ب�أيديكم� ،أو قابل
للمزايدات بينكم« ،بتولعوها �إميتني ما بدكن ،وبعدين بت�ضحكوا
علينا :ما خ�صنا ..ورفعنا الغطاء».
فلتان كامل يف طرابل�س؛ م�سلحون يف الأحياء ،وقنا�صون على
الأ�سطح ،وا�شتباكات بني تنظيم فالن وجمموعة عالن ،ما يعني

�سعيد عيتاين

■ حركة الأم��ة اعتربت �أن الأح��داث املتنقلة يف لبنان ت�شري
�إىل خطة مربجمة وجمهزة لإ�شعال البالد من قبل بع�ض
امل�أجورين ،الذين يعمدون لإحداث فتنة بني امل�سلمني ،ولوال
حكمة ووع��ي العقالء لدخلت ال�ب�لاد يف املجهول .و�أك��دت
احلركة �أن ما ح�صل يف اليومني املا�ضيني ك�شف للجميع �أن
�أ�صحاب اخلطاب املذهبي يعملون على �إ�شعال الفو�ضى،
فحقدهم على املقاومة وحلفائها ظهر للعيان ،و�سالح الفتنة
والفو�ضى ظهر وانت�شر بني الأزقة والأحياء ،داعي ًة الدولة بكل
�أجهزتها الأمنية �إىل �ضبط ال�سالح املتفلت.
■ جتمع العلماء امل�سلمني اعترب �أن ما قام به �أحمد الأ�سري
عمل �أرع��ن وغ�ير �شرعي يناق�ض �أب�سط القيم الإن�سانية
والدينية ،ما يفر�ض على اجلميع الوقوف يف وجه تداعياته.
اجلي�ش �إىل �إكمال عمله حتى �إلغاء ب�ؤرة ال�شر
َ
ودعا التجم ُع
نهائياً ،و�سوق الأ�سري و�أركان قيادته ملحاكمة عادلة.
■ النائب ال�سابق في�صل الداود؛ الأمني العام حلركة الن�ضال
اللبناين العربي ،ا�ستنكر االع�ت��داء على اجلي�ش اللبناين،
م�شري ًا �إىل �أن ا�ستهدافه هو جلر لبنان �إىل فتنة داخلية وحرب
�أهلية لن يقبل بها اللبنانيون الذين هم �إىل جانب امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية يدعمونها ويحت�ضنونها ،لأنها مالذهم كي ال تقع
احلرب الأهلية.
■ املحامي عمر زين؛ الأمني العامة الحتاد املحامني العرب؛
�أب��رق �إىل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي معزي ًا ب�شهداء
اجلي�ش الذين �سقطوا يف �ساحة ال�شرف يف مدينة �صيدا،
م�ؤكد ًا وقوف كل املحامني العرب �إىل جانب اجلي�ش اللبناين
العامل على حفظ �سيادة لبنان من �أعدائه يف اخلارج والداخل.
■ ج�ب�ه��ة ال�ع�م��ل الإ� �س�ل�ام��ي يف ل�ب�ن��ان ح� �ذّرت م��ن قلب
احلقائق وتزوير الوقائع ،م�ؤكدة �أن اجلي�ش اللبناين هو
ال�ضامن الوحيد حلفظ الأمن وعودة اال�ستقرار الداخلي
وحماية ال�سلم الأهلي واحلفاظ على �صيغة العي�ش امل�شرتك،
وداعية جميع اللبنانيني �إىل االلتفاف حول اجلي�ش اللبناين،
راف�ضة الدعوات الداعية �إىل انف�صال امل�سلمني ال�سنة عن

الدولة ،وان�شقاق ال�ضباط والع�سكريني ال�سنة عن اجلي�ش
اللبناين ،معتربة �إياها دعوات م�شبوهة.
■ جبهة ال�ع�م��ل امل �ق��اوم ا�ستنكرت االع �ت��داء على اجلي�ش
اللبناين ،يف حماولة فا�ضحة جلر لبنان �إىل الفتنة الكربى
واحل��رب الأهلية ،م�ستغربة املواقف املعيبة للبع�ض يف حق
اجلي�ش اللبناين ،واتهامه باملذهبية والطائفية ،والتي حتاول
امل�ساواة بني ال�ضحية واجلالد ،طمع ًا يف ك�سب �شعبية ووراثة
حالة �سقطت ،على �أ�شالء جي�شنا وال�شباب املغرر بهم نتيجة
ال�شحن والكذب والت�ضليل.
■ اللقاء الإ�سالمي الوحدوي اعترب �أن ما تعر�ض له اجلي�ش
اللبناين يف �صيدا هو جرمية مو�صوفة ارتكبتها �أدوات الفتنة
جلماعة �أحمد الأ�سري على مر�أى وم�سمع العامل ،حمذر ًا من
التناغم بني م�سلحي �صيدا و�أمثالهم يف البقاع وطرابل�س،
وعلى مداخل خميم عني احللوة لعنا�صر من «فتح الإ�سالم»
و«جند ال�شام».
■ لقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية يف لبنان �أكد
�أن �صيدا لن تكون �أ��س�يرة للفتنة ،و�ستبقى بوابة اجلنوب
امل�ق��اوم ،و�أن الرهانات اخلا�سرة لبع�ض القوى ال�سيا�سية
�ست�سقط ،ف�إما �أن يكونوا �إىل جانب اجلي�ش ،و�إما �أن يكونوا
�إىل ج��ان��ب م��ر ّوج��ي الفتنة والفو�ضى ،فالقوى الوطنية
والإ�سالمية احلري�صة على لبنان لن ت�سمح لهم ب�إدخال
البالد يف املجهول.
■ ك �م��ال ��ش��ات�ي�لا؛ رئي�س امل ��ؤمت��ر ال�شعبي اللبناين ،دان
االعتداء الإجرامي على اجلي�ش اللبناين ،معترب ًا �أنه عدوان
على كل لبنان ووح��دت��ه ،وخدمة مبا�شرة للعدو ال�صهيوين
وم�شروع الفتنة الأمريكي ،وداعي ًا �إىل �أو�سع التفاف وطني
حول امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
■ النائب ال�سابق بهاء الدين عيتاين ر�أى �أن االعتداء على
اجلي�ش مرفو�ض ومدان ،فاجلي�ش هو خط الدفاع عن احلدود
و�صيانة �أم��ن امل��واط�ن�ين ،وق��د �آن الأوان لو�ضع ح��د نهائي
لظاهرة الفلتان الأمني.

توفّر ال�سالح ،وبالتايل الدعم املايل ال�لازم ،ويف النهاية «ال
عالقة لنا ورفعنا الغطاء»!
كم هي م�ضحكة تلك البيانات التي ت�صدر عن ال�سيا�سيني ب�أن
ال عالقة لهم ب�شيء ،و�صورهم و�أع�لام �أحزابهم ترفرف يف
�ساحات املعارك ،ي�سقط القتلى ويتبنونهن و�صورهم �إىل جانب
�صورهم ،ويف النهاية «ال عالقة لنا ..و�سرنفع الغطاء».
�صيدا بوابة اجلنوب املقاوم ،وعنوان الن�ضال والعنفوان ،ثمة
من يعلن فيها «اجلهاد» �ضد �أهلها ..تهديد ووعيد ل�ضرب �أهل
�صيدا من �صيدا ،وا�ستنها�ض �شارع ودفع مال وتوزيع �سالح،
والنتيجة ا�شتباكات و�سقوط قتلى وجرحى ،ويف النهاية «ال
عالقة لنا بدعمهم ،ونرفع الغطاء»!
من امل�ؤكد وجود عالقة متينة بني ال�سيا�سني وامل�سلحني ،لكي
يتمكّن ذاك الزعيم من الت�أثري ب�أي �شكل من الأ�شكال ،لكن
هذه العالقة بني الطرفني يجب �أن تنتهي ،لأنها باتت تهدد هيبة
الدولة ووحدتها ،واحل�سابات االنتخابية يجب �أال تثني الدولة
عن القيام بواجبها يف قمع كل من يخ ّل بالأمن ،و�إط�لاق يد
اجلي�ش و�إعطائه كل الدعم ليحافظ على الأمن واال�ستقرار،
وزجّ امل�سلحني يف ال�سجون.
فكرة جيدة �أن تبقوا �أيها ال�سيا�سيون ت��رددون «رف��ع الغطاء
ال�سيا�سي» ،غري �أنها مك�شوفة وت�ؤكد تورطكم ،ومن كرثة ما
�أ�سدلتم الغطاء ورفعتموه ب َر َد ال�شعب وانك�شف �أمن البلد.
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مقابلة
ّ
تحدثا عن عاصمة المقاومة و«الظاهرة األسيرية» ُ
وحماتها

العالمة النابلسي :عزة السنة من عزة الشيعة ..وعزتهما معًا من عزة اإلسالم
الشيخ حمود :كالم السنيورة استلحاقي وملغوم
هل جتاوزت �صيدا واللبنانيون قطوع الفتنة مع �رضب
اجلي�ش اللبناين دابر الفتنة يف عربا� ،أم �أنّ الذي ا�ستنبط الظاهرة
الأ�سريية قاد ٌر على اجرتاح �أخرى ،يف ظلّ بيئة �سنية تفتّ�ش
ال�سنة
عن خال�ص ،و�إعالم �شغله ال�شاغل ت�سعري الأجواء بني ُّ
وال�شيعة.
عن �أح��داث �صيدا وتداعيات �ضرب
اجل �ي ����ش ال �ل �ب �ن��اين �أوك � � ��ار الإره ��اب �ي�ي�ن
املتعددة اجلن�سيات ،حاورت «الثبات» �إمام
م�سجد القد�س يف �صيدا؛ ال�شيخ ماهر
حمود ،والعالمة ال�شيخ عفيف النابل�سي،
و�إليكم احلوار:
��ض��رب اجلي�ش اللبناين داب��ر ال��ورم
الأم�ن��ي يف �صيدا على �أهميته ،عليه �أن
ي�ستكمل ب��إرادة طيبة من �أ�صحاب القوم
وال �� �ش ��أن ،بح�سب ال���ش�ي��خ م��اه��ر ح�م��ود.
يحذّر �إم��ام م�سجد القد�س يف �صيدا من
مغبّة اال��س�ت�م��رار بالتحري�ض الفتنوي
يقول�« :ضرب هذه احلالة ال�شاذة يف عربا
مت �إزالته بخ�سائر «متو�سطة» رغم �أنها
ف��ادح��ة للجي�ش وال��وط��ن ،ورغ ��م جت��اوز
هذا القطوع ما يزال املواطن ال�صيداوي
ي�شعر ب��ال�ق�ل��ق ،م��ع زع��م ب�ع����ض امل��واق��ف
ال�سيئة لبع�ض ال�سيا�سيني ،للت�أكيد على
�أ ّن ال�سنّة م�ستهدفون ،وم��دي�ن��ة �صيدا
م�ستهدفة».
وعما �إذا كان ا�سئ�صال الورم الأمني
ي�ج��ب �أن ُي���س�ت�ل�ح��ق ب��ا��س�ت�ئ���ص��ال ال ��ورم
ال �ف �ت �ن��وي ال�ت�ح��ري���ض��ي ،ي �ق��ول ح �م��ود:
«اخل �ط��اب الفتنوي ال ميكن ا�سئ�صاله
على الطريقة الأمنية ،ما يُحكى من كالم
حتري�ضي ي�ستلزم ع �دّة �شغل خمتلفة،
لأن �أدوات العمل هي احل��وار والنقا�ش،
والبيانات ،وهو ي�ستلزم وعياً ووقتاً و�إرادة
طيبة من ال�سيا�سيني والفعاليات ،ونحن
يف هذا املجال نطلق مواقفنا ال�سيا�سية
املتزنة لتهدئة الأمور ،و�إيقاف الت�ضليل
الإعالمي ب�إبراز احلقائق».
� �س ��أل �ن��ا ال �� �ش �ي��خ ح �م��ود ع ��ن و��ص��ف
الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة� ،أعمال «الأ�سري»
ب��الإج��رام �ي��ة ،م��ن �أم ��ام م��ر ّب�ع��ه الأم�ن��ي
يف ع �ب��را ،ي �ج �ي��ب« :ك�ل�ام ��ه ا��س�ت�ل�ح��اق
وا�ستدراك ملواقفه و أ�ق��وال تيار امل�ستقبل
اخل �ج ��ول ��ة يف �إدان� � � ��ة ت �ع � ّر� ��ض الأ�� �س�ي�ر
ل�ل�ج�ي����ش ال �ل �ب �ن��اين» ،وي���ض�ي��ف ح �م��ود:
«م �� �س��اواة م��رب � ّع «ع �ب�را» الأم �ن��ي ب�شقق
�سرايا امل�ق��اوم��ة اللبنانية ل�ل�إي�ح��اء ب ��أ ّن
ذرائ� ��ع الأ� �س�ي�ر ��ص�ح�ي�ح��ة ،ك�ل�ام خطري
للغاية ،نحن نعترب أ� ّن ال�سنيورة رجل
دول��ة ورج��ل ات��زان ،التحدث عن ال�شقق
يف ع �ب�را �أم� ��ر ال ي �ج ��وز ،ك �ل�ام الأ� �س�ي�ر
ب��امل��و� �ض��وع ك �ل � ّه اف� �ت� ��راءات و�أك� ��اذي� ��ب،
وت�شويه للحقائق» ،يتابع حمود حديثه:
«القول �أن �سرايا املقاومة �أخط�أت ببع�ض
الأم��ور ،وبح ّق �صيدا� ،أم��ر غري �صحيح،

وف�ي��ه م��ن اخل�ط��ورة �أي���ض�اً ،لأن��ه للذين
ال ي �ع��رف��ون ع �ن��ا� �ص��ر � �س��راي��ا امل �ق��اوم��ة
اللبنانية املوجودين يف �صيدا ،هم �شبان
�صيداويون ،ولي�سوا من خارج ن�سيج �أهلنا
يف املدينة».
وع��ن ال �ك�لام التحري�ضي ل�ل�إ��ش��ارة
�إىل ا��س�ت�ه��داف للطائفة ال�سنية ،يقول
ح�م��ود« :ه��ل ي�ج��وز ال�ق��ول �إن ا�ستهداف
ال�سنة م��وج��ود ،جم �رّد �أن ي�ق��ول ال�شيخ
داعي الإ�سالم ال�شهال ،على �سبيل املثال
عن عدم جتديد القوى الأمنية تراخي�ص
بع�ض قطع احلربية التابعة له؟ باملنا�سبة
ماذا نفعل ب�أخطاء بع�ض �أهل ال�سنة ،هل
نرتكها بحجّ ة ع��دم التعرّ�ض للطائفة؟
وم� ��اذا ن�ف�ع��ل ب��ال�ت�ح��ري����ض ع�ل��ى اجلي�ش
والعي�ش امل�شرتك وال�سلم الأهلي كظاهرة
الأ�� �س�ي�ر� ،أال ي�ج��ب �إي �ق��اف �ه��ا و��ض��رب�ه��ا؟
م��اذا لو ن�ش�أت هكذا ح��االت عند طوائف
�أخ ��رى ،كال�شيعة �أو امل��وارن��ة �أو ال��دروز،

العالمة ال�شيخ عفيف النابل�سي

ال�شيخ ماهر حمود

عليه رفع �ش�أن طائفته ،عليه �أن ي�ضحّ ي اقتناع جماهري �إىل �أ ّن امل�شكلة يف املنطقة
من �أجل طائفته ،وعليه احرتام الطوائف ه��ي م�شكلة م��ذه�ب�ي��ة ،وه ��ذه االت�ه��ام��ات
الأخرى ،وعليه �أن يتحلّى بر�ؤية وا�ضحة زائفة وباطلة ،ومع الأ�سف ،وقع العديد
للم�ستقبل ..ال للإ�سفاف بالكالم ،وهذا منهم يف فخ الدعاية اال�ستعمارية واجن ّر
الأمر من م�س�ؤولية كل م�س�ؤول خيرّ .
ال �ن��ا���س �إىل احل �م�ل�ات ال �ت��ي ُت���ش��ن على
يتمنى ح�م��ود م��ن ك��اف��ة اللبنانيني املقاومة ،ون�سوا أ� ّن امل�شكلة الأ�سا�س هي
ق � � ��راءة الأح � � � ��داث ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة ب�ع�ي�ن�ين أ�م�يرك��ا و« إ���س��رائ�ي��ل ،فلماذا يتم جتاهل
م �ف �ت��وح �ت�ين�� ،س�ي�م��ا ل �ل��ذي��ن ي � ؤ�ج �ج��ون ه��ذه املخططات الت�آمرية على الإ�سالم
امل���ش��اع��ر ،ي �ق��ول« :ع�ل�ي�ن��ا ال�ت�ح� ّل��ي بعقل والأمة؟ من هنا جاءت الأحداث يف �صيدا
منفتح والتعلّم من جتاربنا ،كي ال نكر ّر وم�ن�ط�ق��ة ع�ب�را ل�ت�ل�ب����س ل �ب��و���س ال�ف�ت�ن��ة
مثل هكذا جت��ارب ب�شعة ،وك��ي ال تذهب امل�صطَ نعة واملفتعلة ،و� �س ��ؤايل ح�ق�اً هل
دماء �شهداء جي�شنا و�أهلنا �سدى ،لأنّه ال ق�ضية �إغالق ال�شقق هي ق�ضية ت�ستحق
يح ّق لنا تغطية املجرمني وال املخطئني ،ك ��ل ه ��ذا ال�ت�ح���ش�ي��د؟ إ� ّن ال�ب�ع����ض فقد
الشيخ حمود :استعادة والبدايات اخلاطئة �ستو�صلنا �إىل نهايات عقله وفقد املوازين ال�شرعية والوطنية
غري �سعيدة».
والأخ�لاق�ي��ة ،ذه��ب �إىل �أول��وي��ات وهمية،
الكرامة ال تكون بقلب
عن اختفاء الأ�سري ،يعترب حمود �أ ّن ف�ي�م��ا ي�ج��ب �أن ت�ك��ون �أول��وي �ت��ه احل�ف��اظ
الحقائق وسوق
اجل ��واب ال���ش��ايف �سيكون عند الأم�ن�ي�ين ،ع �ل��ى وح � ��دة ال �ك �ل �م��ة ووح � ��دة امل���س�ل�م�ين
«ا��س�ت�ع�ل�م��ت ع ��ن م �ق��ول��ة وج� ��ود �صفقة ووح��دة اللبنانيني واحلفاظ على الأمن
الشتائم لآلخرين
لتهريب الأ�سري ،هذا الكالم غري دقيق ،واال�ستقرار ،واليوم بعد هذا التحري�ض
وال�ترج �ي��ح الأب� ��رز �أن ي �ك��ون الأ� �س�ي�ر يف اع �ت��دى ه � ��ؤالء امل���س�ل�ح��ون ع�ل��ى عنا�صر
منطقة عربا �أو جوارها».
اجلي�ش ،ف�ب��أي منطق و�أي �شريعة و�أي
م��ن ج��ان�ب��ه ،يقيّم �آي��ة اهلل العالمة دين يجوز هذا العمل؟
ال���ش�ي��خ ع�ف�ي��ف ال�ن��اب�ل���س��ي م ��ا ج ��رى يف
�أعتقد �أ ّن االعتداء على اجلي�ش كان
�صيدا بقوله� :أوالً ،ال بد من الت�أكيد �أ ّن بق�صد ��ض��رب ال�ع�م��ود ال ��ذي ي�ق��ف عليه
ه��ل يت ّم رعايتها وحمايتها بحجّ ة عدم م�شروعاً للفتنة كان َّ
يح�ضر له منذ �أعوام ال ��وط ��ن ،وح �� �س �ن �اً ف �ع��ل اجل �ي ����ش ع�ن��دم��ا
التعرّ�ض للطائفة ال�شيعية �أو املارونية �أو ما�ضية ،خ�صو�صاً بعد انت�صار املقاومة تدخل مانعاً هذه الفتنة من التمدد.
الدرزية؟ لنوقف هذا الكالم التحري�ضي ع ��ام  2006ع�ل��ى ال �ع��دو «الإ� �س��رائ �ي �ل��ي»،
وع ��ن امل �ق��ارب��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة للظاهرة
غ �ي�ر ال �� �ص �ح �ي��ح� ،أري � � ��د �أن �أج ��اري� �ه ��م وي� �ه ��دف ه� ��ذا امل �� �ش ��روع �إىل حم��ا� �ص��رة الأ� � �س �ي�ري� ��ة ،ي� � ؤ�ك ��د � �س �م��اح��ة ال �ع�لام��ة
ب ��أق��وال �ه��م ،ل�ن�ف�تر���ض �أ ّن م��ا ي�ق��ول��ون��ه امل�ق��اوم��ة ،وب��د أ� ف��ري��ق م��ا ُي�ع��رف بالرابع ال�ن��اب�ل���س��ي �أ ّن أ�ك �ث�ر الإ� �ش �ك��ال �ي��ات ال�ت��ي
��ص�ح�ي��ح ،ول�ن�ع�ت�بر �أ ّن ه �ن��اك ا��س�ت�ه��داف�اً ع�شر من �آذار تنفيذ هذا امل�شروع �سيا�سياً ت��واج �ه �ه��ا امل �ق ��ارب ��ات ال�ع�ل�م�ي��ة يف ع��امل�ن��ا
للطائفة ال�سنية ،امل�سيحيون يف يوم من و�إع�لام �ي �اً ح�ت��ى ك��ان��ت أ�ح ��داث اخلام�س الإ�سالمي �إ�شكالية املفاهيم وامل�صطلحات
الأي � ��ام اع �ت �ق��دوا ذل ��ك ،ه��ل ا��س�ت�خ��دم��وا وال�سابع من أ�ي��ار ،وبعدما ف�شلوا وجدوا الخ �ت�ل�ال امل �ع��اي�ير ال�ق�ي�م�ي��ة وال��وط�ن�ي��ة
ال�سالح ال�ستعادة حقوقهم ،هل �أطلقوا أ� ّن �أف�ضل �أ�سلوب لعرقلة م�سرية املقاومة وال ��دي� �ن� �ي ��ة ،ح� �ي ��ث ت� �ت� �ع ��دد اخل �ل �ف �ي��ات
ال��ر��ص��ا���ص ع�ل��ى اجل�ي����ش ال�ل�ب�ن��اين؟ ويف و إ�ن�ه��اك�ه��ا ،إ�من��ا ي�ك��ون ع��ن ط��ري��ق الفتنة والتحيّزات والأه��داف التي يقف وراءه��ا
النهاية ،ال ت�ستعيد �أيّ طائفة كرامتها املذهبية ،ف�سخروا العديد م��ن امل�شايخ �أ�صحابها.
ب�سوق الأكاذيب وقلب احلقائق وال ب�سوق وخلقوا العديد من الظواهر التي عملت
ق�ضية ه��ذا ال��رج��ل ك��ان��ت بالن�سبة
ال�شتائم على الآخ��ري��ن ..بالعك�س ،من ع�ل��ى ال�ت�ح��ري����ض ،ح�ت��ى ب�ل��غ الأم� ��ر �إىل �إلينا وا�ضحة منذ البداية ،و�إذا �أردن��ا �أن

نعرف الرجل �إن كان ينطق حقاً �أو باطالً،
فعلينا �أن ندر�س مفردات حركته وعنا�صر
خ �ط��اب��ه ،ف�ه��ل ك ��ان � �ص��احل �اً و� �ص��ادق �اً يف
�أقواله و�أفعاله� ،أم أ� ّن �سلوكه ميثل �سياقاً
خطرياً على م�ستوى احلياة االجتماعية،
ورد يف احلديث ال�شريف « :إ�من��ا يُ�ستدل
على ال�صاحلني مبا يجري اهلل لهم على
�أل�سن عباده».
و�إنني �أت�ساءل ملاذا يتم متويل حركات
الفتنة ب�شكل وا�سع من قبل دول خليجية،
وال يتم متويل حركات الوحدة واجلمع يف
هذه الأمة.
نعم ،هو تغطى بالدين وحمل لواء
الدين ل�ضرب أ�ه��داف الدين نف�سه ،ثم
�إ ّن من يقول إ� ّن هذا الرجل جاء لي�ستعيد
عزة الطائفة ال�سنية ،ف�إننا نقول �إن عزة
ال�سنة من عزة ال�شيعة وعزتهما معاً من
ع��زة الإ��س�لام ،وال تكون العزة بالتفرقة
وال �� �ش��رذم��ة ب ��ل ب��ال��وح��دة وال�ت���ض��ام��ن
وال�سالم.
وعن ما بعد حالة الأ�سري ،واحتمال
ظهور « أ���س�ير» �آخ��ر ،م��ع ا�ستمرار أ�ج��واء
�إعالمية فتنوية يتمنى العالمة النابل�سي
�أال تكرر ظاهرة الأ�سري برجال �آخرين،
و�أن ي �ك��ون ك��ل امل� �غ� �رَّر ب �ه��م ق��د ات�ع�ظ��وا
واع �ت�بروا ،وعلينا نحن �أن ننبه النا�س،
وما يحدث يف �سورية ي�ؤكد خطورة هذا
امل���س��ار ال �ت��دم�يري لل��أم��ة ،ك�م��ا أ� ّن على
الدولة اللبنانية �أن حتزم �أمرها وتت�شدد
يف جلم هذه الظواهر وتئدها يف مهدها.
وعما �إذا املفتي ال�شيخ حممد ر�شيد
قباين عطل ك� ّل دع��وات الفتنة البغي�ض
يقول :نعم ،يجب �أن ننوه مبوقف ال�شيخ
ق�ب��اين ال ��ذي ع�بر ع��ن ح��ر���ص إ���س�لام��ي
ووط �ن��ي ،وات �خ��ذ م��وق�ف�اً ح�ك�ي�م�اً عندما
رف�ض دعوات التق�سيم والتمرد واخلروج
من اجلي�ش اللبناين.
إ� ّن الدعوات والفتاوى التي حر�ضت
على امل�ؤ�س�سة الع�سكرية �أُجه�ضت بفعل
ال ��وع ��ي ال� �ع ��ايل ل �ل �ع �ل �م��اء وامل �خ �ل �� �ص�ين
احل��ري �� �ص�ي�ن ع �ل��ى امل ��ؤ� �س �� �س��ة الأم �ن �ي��ة،
ويف ال �ن �ه��اي��ة اجل �ي ����ش م��ؤ��س���س��ة وط�ن�ي��ة
والتحري�ض �ضدها حرام.
وع��ن اح�ت�م��ال �أن ت�سري ت�سوية ما
م��ع الأ� �س�ير ،ي�ق��ول ال �أعتقد �أ ّن اجلي�ش
مي�ك��ن �أن ي��دخ��ل يف ت���س��وي��ة ول�ي����س من
�صالح اجلي�ش �أن ي�ق��وم بت�سويات تعيد
�إنتاج احلالة نف�سها واملر�ض نف�سه ،ولكننا
ن�ت�خ��وف م��ن ال�ط�ب�ق��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة ال�ت��ي
اع�ت��دن��ا على �أن ت�ق��وم ب�صفقات مريبة،
وتقديرنا �أن ال ت�سوية مع هذه الظاهرة
ولكننا قلقون من دول خارجية تعمل على
خط الفتنة من �أن ت�صطنع رجا ًال �آخرين
ي �ح �ق �ق��ون أ�ه� � ��داف امل �� �ش��روع ال���ص�ه�ي��و-
�أمريكي.

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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تحقيق

أيــن الـنـقـل الـعــام فـي بــيروت؟
قبل �سنوات ،كان يجوب بريوت عدد متوا�ضع من
البا�صات التابعة مل�صلحة ال�سكك احلديدية والنقل
امل�شرتك� ،إال �أن العدد ب��د�أ يتناق�ص تدريجياً ،ومل
يبق من النقل امل�شرتك �سوى لوحة ت�آكلها ال�صد�أ
وب�ضع حافالت يف حالة مزرية يف ظل غياب ال�صيانة
وعدم توافر امليزانية الكافية لذلك ،ما �شرع الأبواب
جتاه �شركات القطاع اخلا�ص وحافالته حتى تزداد،
فيما جند حافالت امل�صلحة جمرد قطع خردة.
درا� �س��ات كثرية وخطط ظهرت لإع ��ادة ت�شغيل
�سكك احلديد ومرتو بريوت املتوقف منذ عقود حلل
م�شكلة ال�سري وغالء املوا�صالت ،لكن جميعها مل ير
النور.
م��ا ي�ج��ري ع�ل��ى الأر�� ��ض ال ين�سجم م��ع ت��اري��خ
إ�ط�ل�اق م�صلحة النقل ال�ع��ام يف لبنان ،التي ول��دت
لتكون و�سيلة «النقل امل�شرتك» الأوىل يف املنطقة� ،إال
�أنه ين�سجم مع الإرادة ال�سيا�سية ال�سائدة يف البالد،
لناحية إ�ه �م��ال ق�ط��اع��ات اخل��دم��ات و�إت��اح��ة املجال
للحيتان وال�شركات اخلا�صة لتح�صد الأرباح.
ال �شك �أن تفعيل النقل امل�شرتك من �ش�أنه �أن
يخفف الأعباء عن كاهل املواطنني من ذوي الدخل
امل� �ح ��دود ،ال ��س�ي�م��ا م��ع ارت �ف ��اع أ�� �س �ع��ار امل �ح��روق��ات
املتوا�صل وا�ضطرار امل��واط��ن لتخ�صي�ص نحو ثلث
راتبه ال�شهري للتنقل يف ال�سرفي�سات والتاك�سيات
وال�ب��ا��ص��ات التابعة لل�شركات اخل��ا��ص��ة ،ل��ذل��ك ف��إن
ح��ل م�شكلة ال�ن�ق��ل يف ل�ب�ن��ان يكمن يف و��ض��ع خطة
�شاملة لقطاع نقل م�ستدام وتطبيقها وفقاً للقوانني
وامل�صلحة العامة ،ال وفقاً للمح�سوبيات وامل�صالح
اخلا�صة.
وللمعلومات ،ينفق لبنان نحو 500مليون دوالر
لدعم قطاع النقل العام دون �أن ينعك�س ذلك تطويراً
فيه ،ونق�ص و�سائل النقل ي�شكل �سبباً رئي�سياً القتناء
أ�ق��ل من  4ماليني لبناين لنحو مليون و�سبعمئة
أ�ل ��ف � �س �ي��ارة ،بينها � 55ألف � �س �ي��ارة ن�ق��ل ع�م��وم��ي،
بالإ�ضافة �إىل � 55ألف �سيارة غري مرخ�صة ،الأم��ر
ال ��ذي ي��زي��د م��ن �أزم� ��ات ال���س�ير وال �ت �ل��وث ،ال �سيما
مع ازدي��اد القرو�ض امل�صرفية التي �سهلت للجميع
احل�صول على �سيارة.
يف العام � 2004أقر جمل�س الوزراء م�شروع النقل
امل�شرتك ل�شراء  250با�صاً تخ�ص�ص لبريوت واملناطق،
لكن ه��ذا امل�شروع مل ينفذ الع�ت�ب��ارات �سيا�سية ،بل
على العك�س ،انخف�ض عدد با�صات الدولة �إىل نحو
 4عام � ،2010إىل �أن متكن وزير الأ�شغال يف حكومة

ت�صريف الأع �م��ال غ��ازي العري�ضي ،م��ن ��ش��راء 20
با�صاً جديداً ثم ت�شغيل  45با�صاً على اخلط.
وقد و�ضعت وزارة الأ�شغال العامة خطة للنقل
يف ب �ي�روت و� �ض��واح �ي �ه��ا ،وب � ��د�أت تطبيقها �أخ�ي��راً،
تت�ضمن هذه اخلطة �شراء  250با�صاً لتلبية الطلب
على النقل يف ب�ي�روت ال�ك�برى ويف بع�ض املناطق،

وهي تن�ص على وجود  911حمطة با�ص واخلطوط
التي تتوزع عليها هذه البا�صات ،لكن بلدية بريوت
ترف�ض ه��ذا امل���ش��روع وت�ق��دم��ت مب���ش��روع �آخ ��ر ،كما
�أن املناق�صة التي �أجرتها مديرية ال�سكك احلديد
وال �ن �ق��ل امل �� �ش�ترك ف���ش�ل��ت يف ا��س�ت�ق�ط��اب ع��ار��ض�ين
مطابقني للموا�صفات املطلوبة.

تــــــوزيـــــــــع الـصــــالحـيــــــــــات
لي�س هناك جهة معينة م�س�ؤولة عن قطاع النقل يف لبنان ،تتوزع �صالحيات
النقل الربي بني وزارة الداخلية ،التي ت�ؤمن الرقابة على املركبات ومتنح الرخ�ص
للوحات العمومية وتراقب �سالمة الطرق ،ووزارة النقل ،الو�صية على م�ؤ�س�سة
ال�ن�ق��ل امل �� �ش�ترك ،وال �ب �ل��دي��ات ،ووزارة امل��ال
امل���س��ؤول��ة ع��ن منح امل ��وارد امل��ال�ي��ة ،ال مظلة
موحدة للمتدخلني الأربعة ،علماً �أن امل�شاريع
ترفع �أحياناً �إىل جمل�س ال ��وزراء .ه��ذا من
الناحية امل�ؤ�س�ساتية� ،أما املالية ،فقطاع النقل
للركاب غري مربح ،بل هو خدمة للمواطن
واالق �ت �� �ص��اد ،ل��ذل��ك ،ي�ج��ب �أن ي�ك��ون هناك
ا�ستمرارية يف عامل التمويل ،ميكن مث ًال
إ�ل��زام ال�شركات ب�ضريبة مبا�شرة تدفع �إىل
وزارة امل��ال وتخ�ص�ص للنقل ،هي عبارة عن
�أقل من  1يف املئة من الكتلة املالية املوجودة
يف ال�شركة.

وي�شدد اخل�براء على �أهمية ا�ستدامة التمويل ،حتى ال يكون القطاع حتت
رحمة التبدالت ال�سيا�سية ،وخ�صو�صاً �أن لل�سيا�سيني �أيديولوجياتهم اخلا�صة،
منهم مث ًال من يطالب بتحديد كامل لقطاع النقل وعدم تدخل الدولة وت�سيري
ال�ب��ا��ص��ات اخل��ا� �ص��ة ،لكنهم ي ��رون �أن ه��ذه
التجربة أ�ث�ب�ت��ت ف�شلها لأن ه��دف القطاع
اخلا�ص هو الربح ،ما يعني ت�أخري اال�ستثمار
�أو اخل ��وف م�ن��ه لأن ��ه غ�ي�ر جم��د يف بع�ض
الأح� �ي ��ان ،ه �ك��ذا ي �ك��ون امل ��واط ��ن ق��د �سقط
ب�ين م�صالح رج��ال الأع �م��ال ،يف ظ��ل قطاع
غ�ي�ر حم �م��ي وغ�ي�ر م �ق��ون��ن ،وال��دل �ي��ل �أن
وزارة ال�ن�ق��ل �أدرج ��ت �ضمن خطتها �إن���ش��اء
هيئة عامة للنقل ،ال ت��زال تنتظر املوافقة
ال�سيا�سية ،ومن دون هذه الهيئة ،لن يكون
هناك نقل ع��ام فعال الن�ع��دام وج��ود متويل
م�ستدام وحماور م�س�ؤول عن القطاع.

وي��داف��ع العري�ضي ع��ن م���ش��روع ال ��وزارة
بالقول« :النقل العام ي�سهل �أمور النا�س ويعالج
�أزمة ال�سري ،ويوفر عليهم الكلفة ،والكلفة هي
 750ل�يرة ،وخطة النقل هي �ضمانة للنا�س،
ن �ظ��راً �إىل بع�ض احل ��االت امل�ق�ل�ق��ة ،وامل��واط��ن
يف�ضل ال�صعود ببا�ص النقل العام لأننا نعلم
مل��ن ه��و ،م��ا يعني �أن ك��ل عنا�صر االطمئنان
موجودة ،وكذلك ت�سهيل تنقالتهم وحياتهم
ال �ي��وم �ي��ة ب�ك�ل�ف��ة م��درو� �س��ة ،وب��ال �ت��ايل ن��وف��ر
عليهم ون�ساهم يف تنظيم حياتهم وتنقالتهم
يف ال�ت��وق�ي��ت امل�ن��ا��س��ب ،ون�خ�ل��ق بيئة مالئمة،
ونخفف االزدحام».
�أم ��ا بالن�سبة �إىل ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص فهو
ق �ط��اع م�ن��اف����س ،ويف خ�ط��ة ال�ن�ق��ل ه �ن��اك بند
م�شروع قانون �أجن��ز و�أق��ر يف املجل�س النيابي
ح��واف��ز لل�سائقني�� ،س��واء ب��ا��ص��ات �أو ��س�ي��ارات
ل�ل�ن�ق��ل ،وه ��ذه احل��واف��ز ت���س�م��ح ل�ه��م ب � إ�ب��دال
�سيارتهم القدمية ب�سيارات جديدة وحديثة
معفية م��ن الر�سوم اجلمركية وامليكانيك يف
مرحلة معينة ،كما ت�ساهم ال��وزارة �أي�ضاً مع
امل�صارف يف ت�أمني متويل مق�سط.
مع الأ�سف هناك من يدعو اليوم �إىل �إلغاء
م�صلحة النقل امل�شرتك ،ومعها النقل العام
يف لبنان ،ويتنا�سى ه ��ؤالء وم��ن بينهم رئي�س
احلكومة ال�سابق ف��ؤاد ال�سنيورة� ،أن امل�ؤ�س�سة
تلقت ال�ضربة القا�ضية م��ع �صفقة حافالت
«ال�ك��ارو��س��ا» ال�ت��ي �أب��رم��ت أ�ي ��ام ك��ان ال�سنيورة
وزي��راً للمالية يف حكومة الرئي�س احلريري
يف العام  ،1997يومها ا�شرتت الدولة اللبنانية
مئتي ح��اف�ل��ة ك��ارو��س��ا م��ن ت�شيكو�سلوفاكيا،
والأه ��م �أن مئة ح��اف�ل��ة� ،أي ن�سبة  50يف املئة
من حافالت ال�صفقة ،و�صلتنا معطلة ،وجرى
قطرها م��ن م��رف��أ ب�ي�روت �إىل ح��رم امل�صلحة
يف م��ار خم��اي��ل ،ب�سبب الأع �ط��ال ال�ت��ي حالت
دون �سريها ،ومل مت�ض �أيام قليلة حتى برزت
�أعطال �إ�ضافية يف احلافالت الأخرى ،ما �أغرق
امل�صلحة مبزيد من الأعباء املادية ،والتعطيل،
يف ظل نق�ص كبري يف عدد احلافالت امل�سرية.
وتلقت امل�ؤ�س�سة �ضربة ثانية من الفريق
ال�سيا�سي عينه عندما جرى تعيني خم�سمئة
موظف يف مالكها من دون احلاجة �إليهم يف
ذل��ك ال��وق��ت ،بعد ��ش��راء احل��اف�لات ،لتتحمل
�أعباء رواتبهم وال�ضمانات املرافقة ،يف ما بدا
يومها �صفقة ت��واف��ق �سيا�سية ب�ين الأط ��راف
امل �� �س �ي �ط��رة ع �ل��ى ال �� �س��اح��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة ،وم��ن
دون م��واف�ق��ة جمل�س اخل��دم��ة امل��دن�ي��ة املعني
بالتوظيف.
و�أدى ال �ت��وظ �ي��ف ال �ع �� �ش��وائ��ي وامل �خ��ال��ف
للقانون �إىل �إره ��اق امل�صلحة ،و��ص��رف ن�سبة
ت�سعني يف امل�ئ��ة م��ن م��وازن�ت�ه��ا ع�ل��ى ال��روات��ب
ومتمماتها ،و�أ�ضيف فائ�ض موظفي ال�سكك
احل��دي��د� ،إىل ك ��ادر م�صلحة ��س�ك��ك احل��دي��د
وال�ن�ق��ل امل���ش�ترك ،ع�ل�م�اً أ�ن �ه��م م�ت��وق�ف��ون عن
العمل منذ توقف القطارات.
وب��ذل��ك ،حت��ول��ت امل�صلحة م��ن م�ؤ�س�سة
رابحة� ،أو على الأقل مكتفية ،خالل منت�صف
�سبعينيات القرن املا�ضي ،وم��ع بداية احلرب
الأهلية� ،إىل م�صلحة مديونة للدولة مبليارات
ال�ل�يرات بحيث و��ص��ل دي��ن امل�صلحة يف العام
� 2002إىل نحو  151مليار لرية لبنانية.
وال � �ي � ��وم ،امل ��ؤ� �س �� �س��ة حت �� �ص��ل ع �ل��ى دع��م
م��ن ال��دول��ة ل��دف��ع روات� ��ب امل��وظ�ف�ين وبع�ض
امل�صاريف واال�ستحقاقات الأخ��رى ف��إىل متى
ي�ستمر الأمر؟
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عربي
السلطة الفلسطينية

رئي�س وزراء العدو بنيامني نتنياهو ورئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س

ضغوط المفاوضات..
وإحباط االنتفاضة
ع�شية �إع�لان وزي��ر اخلارجية الأمريكي جون الأخ �ي��رة ان �ت �ق��ادات الذع� ��ة م��ن ج �ه��ات ميينية
ك�ي�ري ع��ن ن�ي�ت��ه ال �ت��وج��ه جم � ��دداً �إىل فل�سطني وم�ستوطنني ،ومتت مهاجمته ب�سبب تعليماته
املحتلة ،ملتابعة اجلهود اخلا�صة ب�إطالق املفاو�ضات ب��اح�ت��واء �أح ��داث العنف يف ال�ضفة ،ولأن��ه حذر
ب�ين ال�سلطة الفل�سطينية ،وح�ك��وم��ة االح�ت�لال ،من مقتل فل�سطينيني يف الأح��داث التي جتري
ت���س�ب�ب��ت ت���ص��ري�ح��ات ل���ض��اب��ط رف �ي��ع امل���س�ت��وى يف يف ال�ضفة.
جي�ش االحتالل ،مبا ميكن �أن يو�صف بالعا�صفة
ور�أى املحلل الع�سكري يف ال�صحيفة؛ يو�سي
ال�سيا�سية ،وي�ب��دو �أن النقطة امل�ث�يرة واخل�ط�يرة يهو�شواع� ،أن ت�صريحات اجل�نرال �أل��ون �سيثري
التي ال يريد ال�صهاينة ال�سماع بها ،تتعلق باندالع غ�ضب امل�ستوطنني يف ال�ضفة الغربية ،وحتديداً
انتفا�ضة ثالثة يف ال�ضفة الغربية.
�أن ه�ؤالء يرونه �شخ�صية تتخذ قرارات �سيا�سية
ويعمل �ضد اال�ستيطان ،غ�ير �أن �أل ��ون يحظى
حتذيرات
يف املقابل ،بدعم م��ن ق��ادة امل�ستوطنات ،الذين
ي��رون فيه �ضابطاً مهنياً ومنا�سباً ،ويرف�ضون
ما ي�سمى «قائد املنطقة الع�سكرية الو�سطى» يف االتهامات املوجهة �إليه ،ومن الالفت �أن �شا�ؤول
جي�ش االحتالل ،واملكلفة م�س�ؤولية ال�ضفة الغربية موفاز ع�ضو الكني�ست ،ورئي�س كتلة كادميا ،حذر
املحتلة اللواء نيت�سان �ألون� ،أطلق ت�صريحات حذر هو ا آلخ��ر من ان��دالع انتفا�ضة جديدة ،دون �أن
فيها �أنه من �ش�أن ف�شل وزير اخلارجية الأمريكي تثري ت�صريحاته ردود فعل ت�شبه تلك التي �أعقبت
ج ��ون ك�ي�ري يف ج �ه��وده «لإح �ي ��اء ع�م�ل�ي��ة ال���س�لام كالم اجل�نرال أ�ل��ون ،وقال موفاز �إن «اتفاقاً مع
بني �إ�سرائيل وال�سلطة الفل�سطينية �أن ي��ؤدي �إىل الفل�سطينيني هو �ضرورة حيوية ملحة بالن�سبة
ت�صعيد الأو�ضاع الأمنية يف ال�ضفة الغربية ب�شكل لإ�سرائيل» م�شرياً �إىل �أن الهدوء الن�سبي الذي
خطري» ،م�شرياً �إىل �أن جهود كريي «تنطوي على ي�سود حالياً زائ��ف» ،معترباً �أن نتنياهو ال يريد
ت�أثري �إيجابي يف كل ما يتعلق بالهدوء يف ال�ضفة التفاو�ض لأن الو�ضع الراهن يخدم م�صاحله.
الغربية».
التحذيرات التي يطلقها م�س�ؤولون �صهاينة،
م�س�ؤولون �صهاينة اعتربوا هذه الت�صريحات من انتفا�ضة قادمة لي�ست جديدة ،ولكن اجلديد
«جت ��اوزاً ل�صالحيات �ضابط ع�سكري وجت��اوزاً فيها �أم ��ران :فمن ناحية ه�ن��اك حملة �شعبية
خل �ط��وط ح �م��ر» ،يف �إ�� �ش ��ارة �إىل �أن ال���ض�ب��اط فل�سطينية وا�سعة قد انطلقت مببادرة �شبابية
الع�سكريني لي�سوا خمولني �إط�لاق ت�صريحات حتت عنوان «مت��رد» ،ومن ناحية �أخ��رى ،يربط
�سيا�سية ،و�أ�شارت و�سائل �إعالم يف كيان االحتالل ،املتحدثون املحذرون من االنتفا�ضة الثالثة ،بني
�إىل �أن ق �ي��ادة اجل�ي����ش ت�ع�ت��زم ات �خ��اذ إ�ج� ��راءات منع حدوثها ،وبني جناح م�ساعي وزير اخلارجية
ت�أديبية بحق ال�ل��واء أ�ل��ون ،واع�ت�بر رئي�س كتلة الأم�ي�رك ��ي يف �إط �ل�اق امل �ف��او� �ض��ات ب�ين حكومة
«ي�ش عتيد» الوزير عوفر �شيلح هذه الت�صريحات االحتالل ،وال�سلطة الفل�سطينية.
�إنذاراً مهماً ل�صناع القرار ال�سيا�سي وت�أكيداً على
بني املفاو�ضات واالنتفا�ضة
�أهمية �إجناح جهود وزير اخلارجية الأمريكي.
وق��ال��ت �صحيفة «ي��دي �ع��وت �أح ��رون ��وت» �إن
ميكن فهم التحركات نحو ت�سريع املفاو�ضات،
هناك من عمل على �إيقاع اجلرنال �ألون ،املر�شح
الأب��رز خلالفة اجل�نرال بيني غانت�س يف رئا�سة برغبة ال��والي��ات امل�ت�ح��دة يف ا�ستغالل م��ا تعتربه
الأرك � ��ان ال�ع��ام��ة جلي�ش االح �ت�ل�ال ،و�أ��ض��اف��ت :ظرفاً مالئماً ،وبالرغبة الأمريكية ال�صهيونية
«�إن �أق��وال أ�ل��ون زجت به يف مواجهة جديدة مع امل�شرتكة ،يف �إحباط التح�ضريات القائمة النطالق
امل�ستوطنني» الفتة �إىل �أنه تلقى خالل الأ�شهر انتفا�ضة فل�سطينية جديدة.

وك��ان الف�ت�اً �أن وزي��ر اخلارجية الأم�يرك��ي ،ال��ذي العملية التفاو�ضية مع الفل�سطينيني بناء على املبادرة
جاء �إىل الدوحة من �أجل حلقة جديدة من العدوان العربية ،وا�صفاً هذه الدعوة بـ«غري امل�س�ؤولة» ،على
على �سورية ،قد خ�ص وزير اخلارجية القطري ب�شكر حد تقديره.
خ��ا���ص ،ن �ظ��راً جل �ه��وده يف ال�ع�م��ل م��ن �أج ��ل حتريك
ومع �أن رئي�س حكومة االحتالل «بنيامني نتنياهو»
ال�سالم ،قا�صداً جهود الوزير القطري ب�ش�أن تعديل �أك��د �أن «�إ��س��رائ�ي��ل» م�ستعدة خل��و���ض امل�ف��او��ض��ات مع
املبادرة العربية.
الفل�سطينيني من دون �أي �شروط م�سبقة ،متمنياً �أن
لكن كل ذلك ما يزال غري م�ؤثر يف �إقناع حكومة يحذو الفل�سطينيون حذوها ،ف�إنه يق�صد بالتحديد
االح� �ت�ل�ال ب��ال �ق �ي��ام ب��اخل �ط��وات امل �ط �ل��وب��ة �أم�يرك �ي �اً تنازل ال�سلطة عن طلبها ،بوقف �أو جتميد اال�ستيطان
لتحريك املفاو�ضات ،وتت�صرف حكومة نتنياهو وفق قبل التوجه �إىل املفاو�ضات ،وهو بذلك ي�ضع �شرطاً
فر�ضية ت�ق��ول� :إن م��زي��داً م��ن ال�ت���ش��دد�� ،س��وف ي�أتي قا�سياً ،ولدعم موقفه فقد طلب من مفو�ضة االحتاد
بال�سلطة ��ص��اغ��رة �إىل ال �ت �ف��او���ض« ،وف ��ق ال���ش��روط الأوروب��ي «كاترين �آ�شتون» االمتناع عن �إ�صدار بيان
الإ�سرائيلية» ب�سبب ال�ضغوط الأمريكية والعربية� ،أوروب��ي ب��إدان��ة اال�ستيطان ،معترباً �أن من �ش�أن مثل
فعلى الرغم من التنازل الكبري ال��ذي قدمه الوفد هذا البيان �إعاقة جهود ال�سالم.
ال ��وزاري العربي بزعامة قطر ،وا�ستحق ال�شكر من
وك��ال �ع��ادة ،ف� ��إن احل��دي��ث ع��ن امل �ف��او� �ض��ات يطلق
ال��وزي��ر الأم�ي�رك ��ي ،ف � ��إن وزارة اخل��ارج �ي��ة يف ك�ي��ان م ��زاي ��دات ب�ي�ن م �ك��ون��ات االئ �ت�ل�اف احل��اك��م يف ك�ي��ان
االحتالل� ،أبدت معار�ضتها ال�شديدة لدعوات �إطالق االحتالل ،دون �أن يعني يف الواقع �أي �إقرار باحلقوق
املفاو�ضات مع اجلانب الفل�سطيني على �أ�سا�س مبادرة الفل�سطينية ،ب��ل يظل الإج �م��اع قائماً على �إخ�ضاع
ال�سالم العربية املعدّلة ،ح��ول مبادلة الأرا��ض��ي بني ال�شعب الفل�سطيني ،وا�ستمرار غ�صب �أر�ضه وحقوقه.
فقد قال زعيم حزب «ي�ش عتيد» وزير املال يئري
اجلانبني.
وان �ت �ق��د امل���س�م��ى ن��ائ��ب وزي� ��ر اخل��ارج �ي��ة «زئ �ي��ف لبيد ،إ�ن��ه «يتحتم على الإ�سرائيليني �أن يدركوا �أن
�إلكني» ،ت�صريحات رئي�س جهاز اال�ستخبارات ال�سابق ال حل �أمامهم �سوى حل الدولتني» ،و�إن��ه «يجب �أن
«املو�ساد» مئري داغ��ان ،التي ت�ضمّنت دعوة ال�ستئناف تكون للفل�سطينيني دولة خا�صة بهم» ،و�أ�ضاف «�أن

◄ رئاسة قصيرة ..جدًا

◄ هنية يعزي الجهاد ..والتحقيق مستمر

ب�ع��د �أخ ��ذ ور ّد �أ� �ص � ّر رام ��ي احل �م �دَاهلل؛
رئي�س وزراء ال�سلطة الفل�سطينية يف رام اهلل
على ا�ستقالته ،وقبلها رئي�س ال�سلطة حممود
ع �ب��ا���س ،ب�ع��د ف���ش�ل��ه يف ث�ن��ي احل �م��داهلل عن
مواقفه ،ما �أعلن حول هذا املو�ضوع ،يت�صل
مبطالبة رئي�س الوزراء بتحديد �صالحياته،
التي كبلها رئي�س ال�سلطة عرب قيامه بتعيني
نائبني لرئي�س ال� ��وزراء� ،أح��ده�م��ا لل�ش�ؤون
االق �ت �� �ص��ادي��ة (حم �م��د م���ص�ط�ف��ى) والآخ ��ر
لل�ش�ؤون ال�سيا�سية (زياد �أبو عمرو).
طريف حديث ال�صالحيات يف ال�سلطة التي

ال متلك من أ�م��ر ال�صالحيات �شيئاً ،فاملال �إما
عند املانحني و�شروطهم ،و�إم��ا عند االحتالل
الذي يحتجز �أموال ال�ضرائب ،والتن�سيق الأمني
«�شغال» مع رئي�س الوزراء ومن دونه ،واالحتالل
يدخل �إىل حيث ي�شاء ،ليقتل �أو ليعتقل ،واملغادرة
حتتاج �إىل �إذن منه يف �آخر املطاف.
��ص�لاح�ي��ات؟ ع��ن �أي ��ص�لاح�ي��ات ي��دور
احل ��دي ��ث ي ��ا �� �س ��ادة؟ رمب� ��ا ك� ��ان ب��الإم �ك��ان
احل��دي��ث ع��ن �أي ��ش��يء �آخ ��ر ،ي�ك��ون مقنعاً،
ولي�س ال�ك�لام ع��ن خ�لاف على ��ش��يء لي�س
موجوداً �أ�صالً.

ك��ادت الأو� �ض��اع يف قطاع غ��زة �أن تنزلق نحو اعتماد قنوات معروفة كما جرت العادة ،كما �أعلنت
م��ا ال حتمد عقباه� ،شرطة حكومة غ��زة قامت قطع ات�صاالتها ال�سيا�سية بحركة حما�س ،أ�م��ا رد
بقتل القيادي يف �سرايا القد�س «رائ��د جندية» ،الفعل الأعنف فجاء من ال�سرايا التي اعتربت قتل
و�أ�صدرت بياناً ادع��ت فيه �أن جندية �أطلق النار «جندية» خدمة جمانية للعدو� ،سواء �أكانت بق�صد
على نف�سه بطريق اخلط�أ ،الأمر الذي �أثار غ�ضباً �أم دون ق�صد ،مع الت�أكيد على رف�ضها للفتنة �أو
�شديداً يف �صفوف ال�سرايا وحركة اجلهاد ،لتعود االجن ��رار �إىل ا�شتباكات جانبية ،م�شددة على �أن
ال�شرطة �إىل بث رواية �أخرى ،تعرتف فيها بقتل �سالحها لن يوجه لغري العدو ال�صهيوين.
رئي�س احلكومة الفل�سطينية يف غزة؛ �إ�سماعيل
جندية.
ح��رك��ة اجل �ه��اد �أ�� �ص ��درت ب �ي��ان �اً ا��س�ت�ن�ك��رت فيه هنية ،بعث م��ن خ�لال م��ؤمت��ر �صحفي ،بالتعزية
جرمية القتل ،و�أعلنت عن ا�ستغرابها لقيام ال�شرطة ل�ل�ح��رك��ة وع��ائ�ل��ة ال���ش�ه�ي��د ،م ��ؤك��داً ع�ل��ى موا�صلة
مب��داه�م��ة م�ن��زل ج�ن��دي��ة ،دون تن�سيق م�سبق� ،أو التحقيق حتى جالء احلقيقة.

( العدد  )269اجلمعة  28 -حزيران 2013 -

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

11

عن الخطاب اإلعالمي اللبناني
وتحييد الفلسطينيين

إ�� �س��رائ �ي��ل ��س�ت���ض�ط��ر ��ض�م��ن االت �ف��اق
امل �� �س �ت �ق �ب �ل��ي ب �ي �ن �ه��ا وب �ي��ن ال �� �س �ل �ط��ة
الفل�سطينية �إىل ال�ت�ن��ازل ع��ن بع�ض
امل�ستوطنات يف ال�ضفة الغربية ،لكن
ل �ي ����س ع ��ن ال �ت �ك �ت�لات اال��س�ت�ي�ط��ان�ي��ة
ال �ك�برى «�أري �ئ��ل» و«غ��و���ش عت�سيون»
و«م�ع��ال�ي��ه �أدوم �ي��م» ،م�ع�ت�براً �أن مثل
ه��ذا ال �ت �ن��ازل ��س�ي�ك��ون حل�ظ��ة حمزنة
بالن�سبة له».
وو� � �ص� ��ل ا ألم� � � ��ر ب��رئ �ي ����س ح �ك��وم��ة
االح � � �ت �ل��ال �إىل م �ق��اي �� �ض��ة م � �ع� ��اودة
امل �ف��او� �ض��ات ب ��اع�ت�راف الفل�سطينيني
«بيهودية ال��دول��ة» ،وق��ال نتنياهو�« :إن
ثمة �سبباً يف ا�ستمرار ال�صراع الإ�سرائيلي
الفل�سطيني منذ أ�ك�ثر من ن�صف قرن،
وهو رف�ضهم (الفل�سطينيون) االعرتاف
ب�ح��ق دول ��ة ي�ه��ودي��ة يف ال��وج��ود» ،وق��ال
«�أخلينا م�ستوطنات وتركنا قطاع غزة
ل �ك��ن ق���ص��ف ال �� �ص��واري��خ مل ي �ت��وق��ف..
�إنهم يريدون بئر ال�سبع و�أ�سدود ويافا
ولي�س فقط ي�ه��ودا وال�سامرة (ال�ضفة
الغربية)».
وا�� �ض ��ح �أن م ��ا ي �ع��ر���ض ب��و��ص�ف��ه
م� �ق ��دم ��ة ل� �ل� �م� �ف ��او�� �ض ��ات ،ي �ت �� �ض �م��ن
املطالبة بتنازالت كبرية من ال�سلطة
الفل�سطينية ،لي�س مبقدورها القيام
بها ،ولكن امل�شكلة هي يف �أن ال�سلطة
نف�سها ال تريد ا�ستخدام �أوراق القوة
ال �ت��ي ي��وف��ره��ا ال���ش�ع��ب الفل�سطيني
ل�ه��ا ،ه��ي م���س� أ�ل��ة غ��ري�ب��ة ،ورمب ��ا غري
م�سبوقة ،لكنه ال��واق��ع ال��ذي ال تريد
فيه �سلطة تتعر�ض ل�ضغوط �شديدة،
ا�ستخدام ورق��ة �أ�سا�سية ب�ين يديها:
انتفا�ضة ال�شعب الفل�سطيني التي
ل�ط��امل��ا ك��ان��ت وح ��ده ��ا ،ال �ت��ي فر�ضت
الرتاجع على االحتالل.

عبد الرحمن نا�صر

منذ اتفاق الطائف ولغاية اليوم� ،سادت حالة من
الإجماع الفل�سطيني لدى خمتلف القوى والأطياف
بعدم التدخل يف �أي �صراع داخ��ل لبنان ،وقد جنح
الفل�سطينيون يف جتاوز العديد من الأزمات اللبنانية
على ال��رغ��م م��ن حم ��اوالت البع�ض �إق �ح��ام الورقة
الفل�سطينية �سيا�سي ًا �أو �أمني ًا من جهة ،واملراهنة
على حالة احلرمان الفل�سطيني ،خ�صو�ص ًا داخل
املخيمات من جهة �أخرى ،ومن هنا ميكن القول �إن
اجلهود التي بذلت فل�سطيني ًا كانت كبرية ،و�إن كان
هناك ر�صد لبع�ض احل��االت الفل�سطينية الفردية
خالل العقدين املن�صرمني ،كما كان هناك حاالت
فردية لبنانية و�سورية وعربية..
ل �ك��ن ،تبقى ه �ن��اك بع�ض امل� �ح ��اوالت لت�شويه
�صورة الفل�سطينيني يف لبنان ،الأم��ر ال��ذي يعترب
من �أكرث املوا�ضيع التي تعيق اجلهود املبذولة لقطع
الطريق على �أي حماولة �إقحام للو�ضع الفل�سطيني،
خ�صو�ص ًا �أن لذلك ت�أثريه املبا�شر على الر�أي العام
من الطرفني.
ال �شك �أن الق�ضية الأ�سا�سية بالن�سبة للفل�سطينيني
يف لبنان هي ق�ضية وطنية تتجاوز الأزمات الداخلية
اللبنانية ،وتتلخ�ص يف ال�صراع من أ�ج��ل احلقوق
الوطنية بالدرجة الأوىل وب�شكل خا�ص حق العودة،
ويتم الت�أكيد الدائم من الفل�سطينيني على �أن لي�س
لهم يف لبنان م�شروع �سيا�سي ،والدليل االنتظار لـ65
عام ًا يف خميمات تفتقد �إىل احلد الأدنى من مقوّمات
العي�ش الكرمي.
وك �م��ا ب ��ات م �ع��روف �اً ،ف � ��إن م�ع�ظ��م الف�صائل
الفل�سطينية تتجنب يف خطابها ال�سيا�سي الدخول يف
�أتون ال�صراعات اللبنانية� ،إ�ضافة �إىل انفتاحها على
خمتلف القوى ال�سيا�سية واالجتماعية اللبنانية لطرح
مطالبها ،و�إ�صراراها على حتييد نف�سها كما ح�صل
م�ؤخر ًا يف �صيدا واجلهود الكبرية لل�سيطرة على بع�ض

العنا�صر اخلارجة عن القرار ال�سيا�سي الفل�سطيني
املوّحد ،و�إن كان بع�ضها من غري الفل�سطينيني.
وخالل فرتة الع�شرين عام ًا املا�ضية ،كان لبع�ض
و�سائل الإع�لام دور �سلبي يف زج الفل�سطينيني يف
ال�صراعات ب�شكل غ�ير مبا�شر ،مت تعميمه وك ��أن
احلالة الفل�سطينية متورطة يف هذا ال�صراع �أو ذاك،
وهنا ال ب��د م��ن التذكري بكارثة خميم نهر البارد
على اللبنانيني الذي دفعوا الثمن من خالل �شهداء
اجلي�ش ،والفل�سطينيني ال��ذي��ن خ�سروا خميمهم
وبع�ض �أفراد عائالتهم يف �أتون �صرا ِع ال ميلكون فيه
ال ناقة وال جمل ،وما زال��وا لغاية اليوم يعانون من
مرارات النزوح.
ل��ذل��ك ف ��إن و�سائل الإع�ل�ام اللبنانية مطالبة
بتحري ال��دق��ة يف طريقة و�أ��س�ل��وب نقل الأخ �ب��ار،
واالبتعاد قدر الإمكان عن التكهنات املرتبطة بنمطية
تفكري معينة جتاه الفل�سطينيني ،كما على الأحزاب
وال �ق��وى اللبنانية مهمة تو�ضيح ال��واق��ع احل��ايل
للفل�سطينيني يف لبنان جلمهورها ،وهي مطالبة بخلق
مناخات جديدة يف العالقة بني الطرفني.
�إن �أف�ضل طريقة للتوا�صل فل�سطيني ًا مع الر�أي
العام اللبناين ،هي باالحتكاك املبا�شر بني الطرفني
من خالل ا�ست�ضافة الأحزاب اللبنانية ل�شخ�صيات
فكرية و�سيا�سية فل�سطينية وفتح منابرها الإعالمية
واحلزبية والثقافية �أمام وجهة النظر الفل�سطينية،
ورغ��م �أن بع�ض الأح��زاب قد ب��د�أت يف �سلوك هذه
التجربة� ،إال �أن ا�ستثمارها على امل�ستوى ال�سيا�سي
ما زال �ضعيفاً ،وه��و ما يعني ��ض��رورة تعميم هذه
الفكرة لتطال جميع الأح��زاب والف�صائل اللبنانية
والفل�سطينية..
وعلى �أهمية الدور الذي ميكن �أن تلعبه الف�صائل
الفل�سطينية والأحزاب اللبنانية يف �صياغة ر�أي عام
فل�سطيني ولبناين جديد منفتح وقادر على ا�ستيعاب

..لالنطالق من القاعدة الإن�سانية يف التعامل مع الفل�سطينيني

الآخر� ،إال �أن هذا الدور يبقى ناق�ص ًا ما مل يواكب من
الناحية الإعالمية.
�صحيح �أن هناك ع��دد ًا ك�ب�ير ًا م��ن امل�ؤ�س�سات
الإعالمية اللبنانية التي تعنى وتتعاطى مع ال�ش�أن
الفل�سطيني يف لبنان ،لكن باملقابل ميكن ت�سجيل
تق�صري من قبل هذه امل�ؤ�س�سات يف عك�س ال�صورة
احلقيقية لأو�ضاع الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان،
و�إن كانت القنوات الف�ضائية تلعب دور ًا رئي�سي ًا يف
ه��ذا املجال ،ف��إن معظم ه��ذه القنوات تتعاطى مع
التجمعات الفل�سطينية� ،إما من زاوي��ة ا�ستخدامية
تعك�س موقف ًا م�سبق ًا وحتاول ت�أكيده بال�صورة بهدف
�صناعة ر�أي ع��ام ذي أ�ف �ك��ار وق�ن��اع��ات مغلوطة،
و إ�م��ا عرب التغطية املبا�شرة ملنا�سبات معينة ،ويف
ك�لا احلالتني ،تغيب الأو� �ض��اع احلقيقية لالجئني
وخميماتهم..
�أما و�سائل الإعالم املقروءة كال�صحافة والن�شرات
الفل�سطينية واللبنانية والأجنبية ،والتي يفرت�ض بها
تقدمي املعلومات الدقيقة واملو�ضوعية عن �أو�ضاع
الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان ،فنجدها مق�صرة
يف دورها املن�شود ،و�إن كانت هناك بع�ض املحاوالت
اجليدة �إىل حد م��ا ،وهنا ال بد من تو�ضيح ال��دور
والو�ضع الفل�سطيني املتقدم يف لبنان يف ما خ�ص
الن�أي بالنف�س عن �أي �صراعات �أو ا�ستخدامات،
ومهمة الإع�لام اللبناين املرئي وامل�سموع واملقروء
�إن�صاف الفل�سطينيني بعدم زجهم ولو افرتا�ض ًا يف
�أي �صورة من �صوره.
�إن الفل�سطينيني يدركون �أن هناك م�صلحة فعلية
يف عالقات �سليمة مع لبنان حكومة و�شعباً ،لكن
يجب الإنطالق دائم ًا من قاعدة �إن�سانية بني ال�ضيف
وامل�ضيف ..حتى العودة.

�سامر ال�سيالوي
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مــلــــف الـعـــدد

التوتر األمني المتنقل في لبنان..
والتردي االقتصادي المتزايد
االضطرابات
األمنية في
لبنان لم تعد
خبرًا جديدًا،
صارت حكاية
مل
يومية ّ
الجميع من
سماعها
مرارًا وتكرارًا،
وسئموا قراءة
مانشيتات
الصحف
وسماع المالحق
اإلخبارية
وعواجل
اإلذاعات ،وبات
جل ما يطمح
إليه المواطن
هو غياب هذه
الغمامة األمنية
السوداء التي
تخيم على
سماء لبنان منذ
أشهر.

ال �ب �ع ����ض حت� ��دث ع ��ن غ ��رف ��ة ع�م�ل�ي��ات
م�شرتكة تدير كل الأح��داث الأمنية التي
جت ��ري يف خم�ت�ل��ف امل �ن��اط��ق ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة يف
التوقيت نف�سه ،وك ��أن ه�ن��اك جهة واح��دة
ت�ق��وم بتفجري الأو� �ض��اع ع��ن �سابق ت�صور
وت���ص�م�ي��م ،ب�ي�ن�م��ا ي �ج��ري ت���ص��وي��ره��ا على
�أنها ح��وادث عفوية وانفعالية بني �أفرقاء
خمتلفني يف وج �ه��ات ال �ن �ظ��ر ،بكب�سة زر،
ت�شتعل طرقات العا�صمة و�صيدا والبلدات
ال�ب�ق��اع�ي��ة وت �ق �ف��ل ال �ط��رق��ات يف ال���ش�م��ال
وت�ق�ط��ع �أو� �ص��ال ل�ب�ن��ان لتطل الفتنة من
الطرقات الفرعية.
يف الآون � � ��ة الأخ � �ي ��رة� � ،ش �ه��دت م�ن��اط��ق
البقاع ،خ�صو�صاً عر�سال ،الهرمل ،وبعلبك،
�سل�سلة �أحداث عنف �أدت �إىل مقتل العديد

من املواطنني ،و�إث ��ارة النعرات الطائفية،
وال��دع��وات �إىل اجل�ه��اد مم��ا أ�ث��ار ال��ذع��ر يف
نفو�س �أبناء تلك املناطق ،و�سبق �أن ا�شتعلت
الأم��ور يف عر�سال واللبوة والنبي عثمان،
وتطورت يف مرحلة من املراحل �إىل ح�صول
ا�شتباكات ب�ين م�سلحني واجل�ي����ش عندما
ح��اول فتح ال�ط��ري��ق مم��ا �أدى �إىل �سقوط
�أربعة ع�سكريني.
ع��اد التوتر لي�سود منطقة البقاع إ�ث��ر
العثور على جثث  4مواطنني على طريق
ر�أ���س بعلبك  -ال�ق��اع ،و��س��ط انت�شار وا�سع
لقوات اجلي�ش باملنطقة ،وقد ق�ضى الأربعة
نتيجة كمني ن�صبه لهم جمهولون ،ولدى
معرفة �أقارب ال�ضحايا بالأمر انت�شر املئات
م�ن�ه��م ب���س�لاح�ه��م ع�ل��ى ال �ط��ري��ق ال��دول�ي��ة

يف بلدة «اللبوة» ،ووجهت �أ�صابع االتهام
�إىل ب�ل��دة ع��ر��س��ال ،حيث ك��ان ق�ضى علي
احل�ج�يري ،وه��و �شقيق ال�شيخ م�صطفى
احل �ج�يري ،إ�م ��ام م�سجد ع��ر��س��ال ،ج��راء
�صاروخ ا�ستهدف �شاحنته ،ما ا�ستدعى من
�شقيقه إ�ع�لان اجلهاد واتهام «ح��زب اهلل»
بقتل �أخيه.
ومن دون �سابق إ�ن��ذار ،تتجدد جوالت
ال �ت��وت��ر يف ط��راب �ل ����س ب�ي�ن حم � ��اور جبل
حم���س��ن وب� ��اب ال �ت �ب��ان��ة ،م��ا ي� � ��ؤدي ع��ادة
�إىل ق�ط��ع ال�ط��ري��ق ال�ت��ي ت��رب��ط ال�شمال
بالعا�صمة ب�ي�روت ،وت�ت�ط��ور الأم ��ور �إىل
ع�م�ل�ي��ات ق�ن����ص م��ن دون أ�خ ��ذ �إج � ��راءات
حازمة من قبل ال�سلطات املخت�صة تق�ضي
بو�ضع حد نهائي لها مينع تكرارها ،ال بل
�إن هناك العديد من الأ�سئلة بد�أت تطرح
من قبل املواطنني حول �إمكانية تو�سعها
لت�شمل مناطق �أخرى.
�إىل ذل ��ك ،ت��رك��زت الأن �ظ��ار يف الأي ��ام
الأخ� �ي��رة ع �ل��ى م��دي �ن��ة � �ص �ي��دا ،ع��ا��ص�م��ة
اجل �ن��وب ،ح�ي��ث ان��دل �ع��ت ا��ش�ت�ب��اك��ات بني
أ�ن �� �ص��ار ال �� �ش �ي��خ �أح �م ��د الأ�� �س�ي�ر وب�ع����ض
أ�ب�ن��اء �صيدا وح��ارة �صيدا املناه�ضني له
ولأفكاره ،قبل �أن يقرر الأ�سري �أن يتطاول
على اجلي�ش اللبناين حا�صداً قتلى من
ال�ضباط والع�سكريني ليفر الح�ق�اً �إىل
جهة جمهولة بعدما بات مطلوباً للعدالة،
وك ��ان اجل�ي����ش ال�ل�ب�ن��اين ات �ه��م جمموعة
م�سلحة تابعة للأ�سري ،ومن دون �أي �سبب
مبهاجمة حاجز تابع للجي�ش اللبناين يف
بلدة عربا � -صيدا ،ما �أدى �إىل ا�ست�شهاد
عدة �ضباط وع�سكريني ،و�إ�صابة عدد �آخر
ب �ج��روح ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ت���ض��رر ع��دد من
الآليات الع�سكرية.
وق��ال��ت ق �ي��ادة اجل �ي ����ش يف ب �ي��ان �إن �ه��ا
ح ��اول ��ت «م �ن��ذ أ�� �ش �ه��ر �إب� �ع ��اد ل �ب �ن��ان عن
احلوادث ال�سورية» ،و«عدم قمع املجموعة

التابعة لل�شيخ أ�ح�م��د الأ� �س�ير يف �صيدا،
ح��ر� �ص �اً ع �ل��ى اح� �ت ��واء ال �ف �ت �ن��ة وال��رغ �ب��ة
ب��ال���س�م��اح لأي ط��رف �سيا�سي بالتحرك
وال�ع�م��ل حت��ت �سقف ال �ق��ان��ون» ،ل�ك��ن «م��ا
ح �� �ص��ل يف � �ص �ي��دا ف� ��اق ك ��ل ال �ت��وق �ع��ات»،
معتربة �أن «اجل�ي����ش ا�ستهدف ب��دم ب��ارد
وبنية مق�صودة لإ�شعال فتيل التفجري يف
�صيدا».
وط�ل�ب��ت ال �ق �ي��ادة م��ن «ق �ي��ادات �صيدا
ال�سيا�سية والروحية ومرجعياتها ونوابها»
التعبري «عن موقفها علناً ب�صراحة تامة،
ف�إما �أن تكون �إىل جانب اجلي�ش اللبناين
حل �م��اي��ة امل��دي �ن��ة و أ�ه �ل �ه��ا و� �س �ح��ب فتيل
التفجري ،و�إما �أن تكون �إىل جانب مروجي
الفتنة وقاتلي الع�سكريني».

الموسم الصيفي
�أثارت الأحداث الأمنية يف �أكرث من منطقة ،موجة ا�ستنكارات من ممثلي القطاعات
االقت�صادية والإنتاجية يف لبنان ،لي�س فقط من قبل �أ�صحاب امل�ؤ�س�سات ،بل �أي�ضاً العمال
واملوظفني و�سائر املواطنني ،و�سط دعوات م�ستمرة لتح�صني ال�ساحة الداخلية ،واالبتعاد
عن اخلطاب التحري�ضي ،وتغليب لغة التهدئة لتجنيب البالد �أتون احلرب الأهلية.
وطالب اللبنانيون ال�سلطات املخت�صة ب�ضرورة ا�ستنفار الأجهزة الأمنية والق�ضائية،
من أ�ج��ل و�ضع حد مل�سل�سل الفلتان الأمني املتنقل ،بني طرابل�س وال�شمال واجلنوب
والبقاع ،وتعقب اجلهات املتورطة بتلك الأحداث ،و�إن عرب اتخاذ قرارات جريئة ورادعة،
و�إعطاء اجلي�ش ال�ضوء الأخ�ضر وكامل ال�صالحيات ،من �أجل تثبيت الأمن على كامل
الأرا�ضي اللبنانية ،فمن ال�ضروري منع حتويل لبنان �إىل �ساحة لالقتتال الداخلي.
فمن البديهي القول �إنه كلما تردت الأو�ضاع الأمنية زاد ال�ضغط على االقت�صاد ،ففي
حني أ�م��ل اللبنانيون ب��أن يكون مو�سم ال�صيف جيداً ومفعماً بالهدوء واال�ستقرار ،كان
الواقع مغايراً متاماً ،فما ي�سجل من �أحداث ي�ؤكد �أن الو�ضع �سيء ،ما �سينعك�س حكماً على
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انفجار الوضع األمني
ما �أن انفجرت الأمور يف �صيدا بني ال�شيخ �أحمد الأ�سري واجلي�ش ،حتى �سرت تداعيات
ما يجري على كافة املناطق اللبنانية ،بحيث قامت جمموعات من ال�شبان بقطع طرق
يف �أك�ثر من منطقة يف لبنان ،بع�ضهم ت�ضامناً مع �إم��ام جامع ب�لال بن رب��اح يف �صيدا،
وبع�ضهم الآخر ت�ضامناً مع اجلي�ش اللبناين على خلفية ا�شتباكات �صيدا ،وقام متظاهرون
بقطع عدد من الطرق يف مدينة طرابل�س �شماالً ،وطريق �سعدنايل يف البقاع �شرق البالد
بالإطارات امل�شتعلة ت�ضامناً مع الأ�سري.
و�أقدم مواطنون على قطع طريق الفرزل وطريق دور�س عند مدخل مدينة بعلبك يف
البقاع �شرق البالد بالإطارات امل�شتعلة ت�ضامناً مع اجلي�ش اللبناين ،ويقوم اجلي�ش بت�سيري
دوريات على اخلط ال�ساحلي الذي يربط العا�صمة بريوت ببلدة الناعمة جنوب العا�صمة
منعاً لأي حماولة لإقفالها.

ويف ب� �ي ��روت � �س �ج �ل��ت ح ��رك ��ات
لقطع طرقات يف طريق اجلديدة،
وحميط �صربا ،والطيونة وطريق
امل�ط��ار ،و�سط مناو�شات دائ�م��ة بني
امل�سلحني وامللثمني والقوى الأمنية
التي تريد �أن تفتح الطرقات.
ال �� �س ��ؤال ال��وح �ي��د ع�ن��د امل��واط�ن�ين
ه��و ع��ن م��وع��د ج��ول��ة العنف التالية،
ال �سيما �أن �سيا�سة الأم��ن بالرتا�ضي
وغياب احللول التي تعتمدها ال�سلطات
الر�سمية مل تنجح يف معاجلة خمتلف
الإ�شكاالت ومل تعد جتدي نفعاً.
يف ال��واق��ع ،مل يعد م��ن املقبول
القول �أال غطاء �سيا�سياً للأجهزة
الأمنية من أ�ج��ل القيام بواجباتها

ومل ي �ع��د م��ن امل �ق �ب��ول �أن تتناقل
و� �س��ائ��ل الإع� �ل��ام � �ص��ور امل�سلحني
يتنقلون أ�م��ام الأجهزة الأمنية من
دون �أن حترك تلك الأخرية �ساكناً،
مع ذلك ،ي�ؤكد املراقبون �أن امل�شكلة
لي�ست يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية بل يف
القرار ال�سيا�سي اللبناين ،ويف بع�ض
املواقع الر�سمية اللبنانية التي تقدم
غ �ط��اء ل�ب�ع����ض ال �ظ��واه��ر الأم �ن �ي��ة
اخلارجية عن امل�ألوف ،وهناك على
الدوام من يحارب اجلي�ش اللبناين
باملذهبية والطائفية وي�شهر �سيف
املذهبية يف وجهه.
ترافق ذلك مع عودة ال�صواريخ
املتنقلة �إىل إ�ث��ارة الرعب والبلبلة

الو�ضع االقت�صادي ال��ذي و�صل �إىل حد اخل��ط الأحمر،
خ�صو�صاً بعد جتديد حتذير الدول العربية لرعاياها من
املجيء �إىل لبنان ،وخماوف اللبنانيني �أنف�سهم من التنقل
بني املناطق ،و�أب��دى لذلك ف�إن ال�سياحة هذا ال�صيف قد
تكون �أ�سو�أ من ال�سنة ال�سابقة ،لأن الو�ضع الأمني غري
م�ستتب.
وبينما الكثري من امل�ؤ�س�سات ال�سياحية واخلدماتية
كانت تعول على هذا املو�سم للتعوي�ض عن اخل�سائر التي
منيت بها يف ال�سنوات املا�ضية ،تراجعت ن�سبة احلجوزات
وا�ضطربت الأم��ور متاماً ،ولعله من امل�ضحك املبكي �أنه
على مر خم�س �سنوات ،ويف مثل هذه الفرتة من كل عام،
�أي عند ب��داي��ة املو�سم ال�صيفي ،يكون لبنان على موعد

يف ن �ف��و���س امل ��واط� �ن�ي�ن يف ب �ي�روت
و��ض��واح�ي�ه��ا ،اجل�ن��وب�ي��ة وال�شرقية
و�صو ًال �إىل �أع��ايل الكحالة وعاريا،
ك��ان��ت ج�ب��ال ك �� �س��روان وبالتحديد
منطقة بلونة «موقعاً �آمناً» جديداً
ي���ض��اف �إىل امل��واق��ع الأخ� ��رى التي
ا� �س �ت �خ��دم��ت لإط� �ل��اق ال �� �ص��واري��خ
باجتاه ال�ضاحية اجلنوبية ،فيما مل
مي�ض �شهر على �سقوط �صاروخني
يف منطقة مار خمايل.
ل��ذل��ك ك�ل��ه ،ال مي�ك��ن �أن يقتنع
�أح ��د ب � ��أن ان �ت �ق��ال ق�ط��ع ال�ط��رق��ات
والإط� � � ��ارات امل���ش�ت�ع�ل��ة م ��ن ال�ب�ق��اع
�إىل ال�شمال و��ص�ي��دا وب�ي�روت �أم��ر
ع� ��� �ش ��وائ ��ي ،ب� ��ل ح ��رك ��ة مم�ن�ه�ج��ة

مع �أح��داث �أمنية ت�ضر مبو�سم ال�صيف ،فاحلالة الأمنية
ال تخيف فقط ال�سياح� ،إمن��ا اللبنانيني املغرتبني الذين
مي�ضون فر�صهم ال�صيفية يف لبنان ،وه��ذا م�ؤ�شر �سلبي،
كما �أنها تكبل يد اللبنانيني وتثني العائالت عن التنزه
بعيداً عن مناطقها خوفاً من قطع الطرقات.
باخت�صار ،يبدو �أن الأو�ضاع االقت�صادية يف العام 2013
لن تكون �أف�ضل من العام  ،2012ب�سبب الأو�ضاع الأمنية
التي لها ت��أث�ير كبري على الو�ضع االقت�صادي ال��ذي هو
صال يف تراجع عن العام املا�ضي ،ومن الوا�ضح �أن املعارك
�أ� ً
الأمنية املفتعلة ما هي �إال م�سمار �إ�ضايف يف نع�ش مو�سم
ال�سياحة يف لبنان ،يف ظل ردات الفعل العربية القا�سية
جتاه لبنان.

تديرها غرفة عمليات واح��دة تريد �أن م��ن �أن البلد ي�سري نحو االن�ه�ي��ار لي�س
تو�صل ر�سالة �إىل اللبنانيني مفادها �أنها الأم �ن��ي فح�سب ،ب��ل �أي���ض�اً االقت�صادي
با�ستطاعتها �شل البالد وافتعال �أحداث يف ظ��ل غياب ال�سياحة وت��راج��ع القدرة
�أمنية ،وي�ب��دو جلياً �أن هناك حم��اوالت ال�شرائية واخلوف من اندالع احلرب.
م�ستمرة لإرب� ��اك اجل�ي����ش ع�بر تو�سيع
وهي لي�ست املرة الأوىل التي ي�شارف
رقعة التوتر.
فيها اقت�صاد لبنان على االنهيار ما ي�شكل
وي �ت �ن��اق��ل امل��واط �ن��ون م �ع �ل��وم��ات عن داف�ع�اً قوياً ملحاولة وق��وف املواطنني يف
� �ض �ل��وع �أط� � � ��راف خم �ت �ل �ف��ة يف ع�م�ل�ي��ات وجه �سيا�سيي البلد للحد من جتاذباتهم
ال�ت���س�ل�ي��ح وال �ت��وت�ي�ر الأم� �ن ��ي يف ل�ب�ن��ان ال�ت��ي ت�ك��اد ت��ودي بلبنان واق�ت���ص��اده �إىل
وال � �ت � �ح� ��ري � ��� ��ض ع � �ل� ��ى زج امل� �خ� �ي� �م ��ات ال�ت�ه�ل�ك��ة ،ودع��وت �ه��م �إىل ��ض�ب��ط الأم ��ن
الفل�سطينية ف �ي��ه ،وب ��دا ذل ��ك وا��ض�ح�اً ومنع الأيادي اخلارجية من العبث ب�أمن
عندما ا�ستنجد الأ�سري �أخرياً بالقيادات الداخل.
يف املخيمات الفل�سطينية «لتن�صره» يف
يف كل �سنة متر يرتحم اللبناين على
وج��ه اجل�ي����ش ،وجت ��در الإ�� �ش ��ارة �إىل �أن ال�سنة ال�ف��ائ�ت��ة ،وم��ع ك��ل م��و��س��م �صيف
ال�سمة امل���ش�ترك��ة ب�ين م�سلحي ك��ل ب ��ؤر ي �ت � أ�م��ل امل��واط��ن �أن ت���س�ير الأم� ��ور على
التوتر ،ه��ي قلة التنظيم وغ�ي��اب الفئة خري ما ي��رام ،ليفاجئ جم��دداً ب�صوالت
املحرتفة واختالط جن�سياتهم.
وجوالت عنف �أقوى و�أ�شد وط�أة.
لبنان يغلي م��ن �شماله �إىل جنوبه،
يف ال���ش��ارع ال�ل�ب�ن��اين �إج �م��اع ع�ل��ى �أن
وم��ن بقاعه �إىل �ساحله ،والفتنة تطل الفقر وال�ب�ط��ال��ة وال �ع��وز و�ضيق احل��ال
بر�أ�سها م�ن��ذرة بحرب �أهلية و�شيكة ،ال ��ض�ي��وف غ�ير م��رغ��وب ب�ه��م يف بيوتهم،
�سيما م��ع انت�شار ال�سالح بيد جماعات للبناين اح�ت�ي��اج��ات��ه اخل��ا��ص��ة وال �ت��ي ال
خمتلفة ،وبفعل تغلغل جماعات مت�شددة تدخل يف فئة االحتياجات �أكرث من فئة
يف �أك�ث�ر م��ن منطقة لبنانية ،مب��ا فيها احل �ق��وق ال �ت��ي م��ن امل �ت��وج��ب احل���ص��ول
العا�صمة ،وهم خليط من بيئات �سلفية عليها ،ويف �أي جولة على �شوارع بريوت
خمتلطة اجلن�سيات ،ف� ً
ضال ع��ن وج��ود ال�ستطالع �آراء اللبنانيني حول احلركة
جمموعة �شبابية طائ�شة م�ستعدة حلمل االق�ت���ص��ادي��ة ،ف� ��إن م��واق��ف ال�ع��دي��د من
ال�سالح والنزول �إىل �ساحات القتال ولو ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ال ت�خ�ل��و م��ن ال���ش�ك��وى من
يف وج��ه اجلي�ش ،وم��ا يجري ي� ؤ�ث��ر على الو�ضع املت�أزم واخلوف من القادم ،ارتفاع
كافة ج��وان��ب حياة اللبنانيني ،ال �سيما �أ��س�ع��ار امل��واد الغذائية ،غياب الكهرباء،
اجل��ان��ب امل�ع�ي���ش��ي واالق �ت �� �ص��ادي ال��ذي دف��ع ف��ات��ورت�ين ��ش�ه��ري�اً ل�ل�ك�ه��رب��اء ،امل��اء،
يتدهور �أكرث ف�أكرث.
اخللوي ،وغريها من الأم��ور الأ�سا�سية
ف� ��الأح� ��داث ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة والأم �ن �ي��ة التي يطالب بها املواطن اللبناين باتت
املتفجرة وغ�ي��اب احل�ك��وم��ة تعد �أ�سباباً أ�م��وراً اعتاد عليها ،لكن ما ال يرغب يف
ك��اف �ي��ة ل��رف��ع ال �� �ص��وت ب�ي�ن ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين االع�ت�ي��اد عليه ،ه��و جمموعة الأح ��داث
جراء الأو�ضاع املعي�شية املت�أزمة ،وغياب الأمنية املتنقلة بني املناطق ،والتي تعيد
الكهرباء ،واالرتفاع يف الأ�سعار ،وال�شلل م�شاهد احلرب �إىل الأذهان.
يف احلركة االقت�صادية ،وان�ع��دام الأم��ن
ه��ذه الأم� ��ور املعي�شية ال�ت��ي يجتمع
والتنافر ال�سيا�سي.
عليها اللبنانيون باختالف انتماءاتهم
ه ��ذا ال ��واق ��ع ال��وا� �ض��ح يف ظ ��ل ع��دم ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة وال �ط��ائ �ف �ي��ة ،ت� � ؤ�ك ��د م��دى
ال ��و�� �ض ��وح ال � � ��ذي ي �غ �ط��ي اجل � ��و ال �ع ��ام �صعوبة ال�ت� أ�ق�ل��م م��ع ال �ظ��روف الأم�ن�ي��ة
اللبناين ،يجعل اللبنانيني �أمام خيارات ال �ت��ي مت��ر ب �ه��ا ال� �ب�ل�اد ،وال �ت��ي ال ت�ع��ود
�أح�لاه��م م��ر ،وي�ستمر ال�صراخ يف وطن فقط �إىل الأح��داث الإقليمية والت�شرذم
اع�ت��اد على ر��س��م �سيا�ساته االقت�صادية ال�سيا�سي ،بل �إىل وجود فئات ت�سللت �إىل
و�سط اال�ضطرابات الأمنية التي تهددها داخل الوطن وتريد �أن تعيث فيه خراباً.
على الدوام.
ويبقى ال�س�ؤال الأب��رز ،متى �ستطغى
لي�ست هي املرة الأوىل التي تعلو فيها امللفات املعي�شية على الأجندة ال�سيا�سية
�صرخة اللبنانيني والهيئات االقت�صادية وال�ه�م��وم الأم�ن�ي��ة للم�س�ؤولني ،وتطغى
غ�ضباً من تدهور االقت�صاد وقطاعاته ه�م��وم امل��واط��ن ع�ل��ى ك��اف��ة الأم� ��ور التي
ب�سبب اال�ضطرابات الأمنية املتنقلة التي ت�شغل بال ال�سيا�سيني؟
تبث الذعر يف نفو�س املواطنني ،ولي�ست
�إعداد :هناء عليان
املرة الأوىل التي تطلق فيها التحذيرات
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عربي
مصر ..وصراع «اإلخوة»
ق���ب���ل ع�����دة �أ����ش���ه���ر ال��ت��ق��ي��ت ب�����أح����د ق����ادة
«الإخ����وان» ال�سابقني �أو املن�شقني يف م�صر،
و���س���أل��ت��ه ع��ن م�ستقبل م�����ص��ر و«الإخ�������وان»،
ف�أجابني ب�أن م�صر �أمام ثالثة احتماالت:
 ان���ت�������ص���ار «الإخ�����������وان» ع���ل���ى م��ع��ار���ض��ي��ه��موحت��دي��ات ال�سلطة ،وه���ذا اح��ت��م��ال �ضعيف
جداً.
 تدخّ ل اجلي�ش وا�ستالم ال�سلطة. ان��ت�����ش��ار ال��ف��و���ض��ى وحت�� ّول��ه��ا �إىل فو�ضىم�سلحة متعددة ال�صفات.
فعار�ضته بالرتتيب فقط ،لأنني �أعتقد �أن
الفو�ضى وال�صدامات بني القوى ال�سيا�سية
و«الإخ����وان» �ست�سبق ت��دخّ ��ل اجلي�ش ومتهّد
له ،والظاهر �أن م�صر ت�سري يف نفق الفو�ضى،
بعدما انتظرت حركة «الإخ����وان امل�سلمني»
ح����وايل  60لتتمكن م��ن ا���س��ت�لام احل��ك��م يف
م�صر وتون�س وليبيا ،واملحاوالت املتكررة يف
�سورية منذ الثمانينات وما تزال ،وا�ستطاعت
وف����ق م��ن��ه��ج��ي��ة «ال��ت��م��ك�ين» ال�����س��ي��ا���س��ي من
انتظار نهاية ال�����ص��دام ب�ين ال��ث��ورة والنظام
احلاكم ،وعجز �أي منهما على احل�سم.
اع��ت��م��د «الإخ���������وان» م��ن��ه��ج��ي��ة الإق�������ص���اء
والإب����ع����اد ،واح��ت��ك��ار ال�����س��ل��ط��ة ،واال���س��ت��م��رار
يف م�����ص��ادرة �آل��ي��ات احل��ك��م و�أدوات ال�سلطة،
وت�صادمت مع كل القوى وال�شخ�صيات التي
�شاركت يف ال��ث��ورة ،و�أب��ع��دت��ه��ا ع��ن امل�شاركة،
وارتكبت اخلطايا القاتلة:
 التزمت بال�شروط الأمريكية ل�ضمان �أمن«�إ�سرائيل» ،ف�أعلنت التزامها باتفاقية «كامب
ديفيد» ،كما كان نظامي مبارك وال�سادات.
 التحقت ب��امل��ح��ور الأم�ي�رك���ي  -اخلليجيال��ذي تقوده قطر ،وابتعدت عن ال�سعودية
ب�����س��ب��ب اخل��ل�اف ال��ع��ق��ائ��دي ب�ي�ن ال��وه��اب��ي��ة
واملنهج «الإخواين».
 تعاملت مع ال�شعب امل�صري كرعيّة واجبهاالطاعة للمر�شد ،واعتمدت منطق الع�شرية

«الإخوانية» ،بعيداً عن مفهوم املواطنة.
 فوجئت با�ستالمها ال�سلطة دون امتالكهالأي ب���رن���ام���ج اق��ت�����ص��ادي �أو اج��ت��م��اع��ي �أو
�سيا�سي ،وراهنت على حل م�شاكل امل�صرية
ب��ـ«ال��دع��اء والت�سول واملقاي�ضة ال�سيا�سية»
فقط.
 ت�����ص��ادم��ت م���ع ال��ع��ل��م��ان��ي�ين وال��ق��وم��ي�ينوالليرباليني وقوى املجتمع املدين ،والقوى
ال�سلفية واجلي�ش والقوات امل�سلحة.
 ت�����ص��دع ح��رك��ة «الإخ������وان» ب�ين االن�����ش��ق��اقوال��ف�����ص��ل واالن����ق��ل�اب واحل�����زب واجل��م��اع��ة
والطموح ال�شخ�صي ،مما عر�ضها للت�شتت
وال�ضعف.
 عدم االلتزام باملبادئ والثوابت العقائديةالإ�����س��ل�ام����ي����ة������ ،س�����واء جل���ه���ة ال�������ص���ل���ح م��ع
«�إ�سرائيل»� ،أو التع�صب املذهبي ،ومنع الفتنة
الطائفية (الأقباط وامل�سلمني).
 ال���ت���زم���ت مب��ن��ظ��وم��ة امل�����ص��ال��ح ال��وه��م��ي��ةوال���ظ���رف���ي���ة ،ح��ت��ى ظ���ه���رت م�����ص��ر ك����إح���دى
م��رت��ك��زات امل�����ش��روع الأم�ي�رك���ي يف املنطقة،
فقطعت ال��ع�لاق��ات م��ع ���س��وري��ة و�أبقتها مع
«�إ�سرائيل».
 حت���وي���ل «ح����م����ا�����س» �إىل ح���رك���ة خ��ا���ص��ةب����ـ«الإخ����وان امل�����س��ل��م�ين» ،م���ا �أث�����ار ح�سا�سية
القوى ال�سيا�سية وال�شعب امل�صري ،خ�صو�صاً
اجلي�ش وال��ق��وات امل�سلحة ،بعد ح��وادث قتل
اجلنود امل�صريني واختطاف �آخرين..
 اع��ت��م��د «الإخ�������وان» �أ���س��ل��وب ن��ظ��ام م��ب��اركيف م��واج��ه��ة امل��ع��ار���ض��ة؛ ب��ات��ه��ام��ه��ا ب��ال��ت���آم��ر
اخلارجي وانقالبها على الأكرثية ،والتجمع
وقتل املتظاهرين واالعتقاالت.
لقد �أف�����ش��ل «الإخ�����وان» جت��رب��ة «الإ���س�لام
ال�سيا�سي» ،وابتدعوا وفق «فقه الأول��وي��ات»
ونظريات التمكني ما يُعرف بتطويع الإ�سالم
خلدمة ال�سيا�سة وال�سلطة ،ارتكازاً على مبد�أ
«الإ�سالميي

ال وزير الدفاع عبد الفتاح ال�سي�سي يف مكتبه
الرئي�س امل�صري د .حممد مر�سي م�ستقب ً

م�صدر الت�شريع ولي�س الإ���س�لام ،وه���ذا ما
ي��ن��اق�����ض ج��وه��ر الإ����س�ل�ام الأ���ص��ي��ل وال�سنة
النبوية ال�شريفة ،حيث ن��رى «الإ�سالميني
اجل����دد» ي�ترك��ون ال��دي��ن و أ�ح��ك��ام��ه مبجرد
الوعد بال�سلطة �أو الإم�ساك بكر�سي احلكم
�شك ًال ال م�ضموناً.
يف ال���ذك���رى ال�����س��ن��وي��ة الأوىل ال���س��ت�لام
«الإخ�������وان» احل��ك��م ر���س��م��ي��اً يف م�����ص��ر ،كانت
النتائج �سلبية وغ�ير م�شجعة ،حيث ح�صد
امل�صريون ومعهم العرب وامل�سلمون الإخفاق
ال�سيا�سي االقت�صادي والديني وفق ما يلي:

 ت���داع���ي وت�������ص���دّع م���ؤ���س�����س��ات ال���دول���ةال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة وال��ق�����ض��ائ��ي��ة م���ن �أح����ك����ام حل
جم��ل�����س��ي ال�����ش��ع��ب وال���������ش����ورى وان��ت��ف��ا���ض��ة
الق�ضاة.
 اب��ت��ع��اد اجل��ي�����ش ع��ن امل�����س��رح ال�سيا�سي،وع�����دم اال�����ش��ت�راك يف م���غ���ام���رات ال��رئ��ي�����س
امل�صري مر�سي� ،سواء للتورط يف �سورية� ،أو
قمع احلركة ال�شعبية.
 ت��ده��ور ال��و���ض��ع االق��ت�����ص��ادي واملعي�شيوال�ضربات املوجعة لقطاعي اال�ستثمارات
وال�سياحة والإعالم.

 انت�شار الفو�ضى وانعدام الأمن وانت�شارال�سالح على أ�ن��واع��ه ،حيث تبدو م�صر على
م�����ش��ارف وق��ائ��ع م��ي��دان��ي��ة ت�����ش��اب��ه الأو����ض���اع
الليبية وال��ت��ون�����س��ي��ة ،وب�����ش��ك��ل �أك��ث�ر ق�����س��اوة
وخطورة.
 ت���ده���ور احل���ري���ات ال���ع���ام���ة ،وزي�����ادة�أع���م���ال ال��ق��م��ع واالع��ت��ق��ال ،وم��ن��ع حرية
ال���ت���ع���ب�ي�ر وال����ت����ظ����اه����ر ،وب�������دء م����ف����ردات
الطائفية والقومية والفرعونية ،وغريها
مما يهدد وحدة املجتمع امل�صري ،ويدفع
م�صر �إىل م��ا تعر�ضت ل��ه ال�����س��ودان من

تميم بن حمد ُينهي أحالم أبيه
الدوحة  -الثبات
قد تكون الغ�صة الكبرية التي مل يتخل�ص
منها �أم�ير قطر ال�سابق حمد بن خليفة،
�أن��ه رح��ل عن ال�سلطة التي اغت�صبها من
وال����ده ،مب�ساعدة رئي�س حكومته ووزي��ر
خ��ارج��ي��ت��ه ح��م��د ب���ن ج��ا���س��م ،وب��ق��ي ب�شار
الأ����س���د ال�����ذي ي�����ص��ن��ع ب�����ص��م��وده ال���ت���وازن
الدويل اجلديد.
ي���رح���ل �أم��ي��ر ق��ط��ر ال�����س��اب��ق ب���ر����ض���اه �أو
ب�سبب ان��ت��ه��اء خ��دم��ات��ه عند �أ���س��ي��اده ،بعد
�أن ظن حلني �أن��ه ق��ادر على �إح�ضار «لنب
الع�صفور»� ،أو «�صنع امل�ستحيل» ،فهو مبال
«قارون» الذي يتمتع به ،ا�شرتى ا�ست�ضافة
مونديال  ،2022وخلع  -كما يظن  -حكاماً،
ف�أ�سهم يف �إطاحة زين العابدين بن علي،
وح�سني م��ب��ارك ،ومعمر ال��ق��ذايف ،وذه��ب
ب��ه االعتقاد �إىل أ�ن��ه �أ�سهم يف خلع �صدام
ح�سني ،وطوّع حركة «حما�س» و�أعادها �إىل
جذورها «الإخوانية».

لكن م��ا �سُ مي ببدعة �صهيونية وغربية
«ربيعاً عربياً» ب��د�أ يتهاوى ب�شكل فظيع،
و�أخ�����ذت ���ش��ظ��اي��اه ت��ت��وزع يف ك��ل الأم��ك��ن��ة،
و����ص���ار ل���زوم���اً ع��ن��د ال���غ���رب والأم�ي�رك���ي
تهدئة اللعبة ،وهو ما كانت قد �أ�شارت �إليه
«الثبات» منذ عددين ،حينما توقعت نهاية
ح��م��ديْ ق��ط��ر ق��ب��ل ن��ه��اي��ة �شهر ح��زي��ران،
يف إ�ط����ار عملية جتميلية ب�سيطة� ،أو يف
جراحة مو�ضوعية عميقة ،من �أجل �إعادة
هيكلة العالقة مع الواليات املتحدة على
�أ�سا�س االل��ت��زام الكلي بحرفية املتطلبات
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة الأم�ي�رك���ي���ة ،وال��ت��م��و���ض��ع يف
�إط������ار جم��ل�����س ال���ت���ع���اون اخل��ل��ي��ج��ي حتت
العباءة ال�سعودية ،التي �ست�شهد بدورها
قريباً تغيريات ق��د تطيح بتحالف بندر
ب��ن �سلطان و�شقيق زوج��ت��ه الأوىل �سعود
الفي�صل.
ث��م��ة ن����وع م���ن ن��ه��اي��ة اخل���ي���ال � -إن ج��از
ال���ت���ع���ب�ي�ر  -يف «االن�������ق���ل���اب» ال���ق���ط���ري
«ال�����س��ل��م��ي» ،ف��احل��م��دان ال�����س��اب��ق��ان ال��ل��ذان

عاما بالفوائ�ض املالية ال�ضخمة وال�سلطة
املطلقة يف جمتمع قبلي �صغري ،واجلموح
ال�����ش��خ�����ص��ي ل��ل��ع��ب دور �إق���ل���ي���م���ي ودويل
م���ؤث��ر مل�شيخة ال مت��ل��ك ت��اري��خ��اً م����ؤث���راً،
وال ي�������س���اع���ده���ا ح���ج���م���ه���ا ،وب���روب���اغ���ن���دا
�إع�لام��ي��ة م��ن خ�لال «اجل���زي���رة» ،ك��ل ذلك
مل مينحهما �أب��داً عباءة الزعامة ،ال على
م�ستوى اخلليج ،وال الإقليم ،وبالتايل ال
دور لهما بتاتاً على م�ستوى ال��ع��امل ،و�إن
كانا ظنا لوهلة �أنهما يتحكّمان باجلامعة
العربية ،وب أ���ك�بر دول���ة عربية ه��ي م�صر،
و�أن��ه��م��ا ق�����ادران �أن يلعبا ع��ل��ى ال�����س��اح��ات
ال�سورية والأردنية واللبنانية واليمنية..
دور «ق��ائ��دة اجل��م��ال» �إذاً انتهى ،لكن هل
�سي�ستطيع مت��ي��م االب���ن ال��ب��ك��ر حل��م��د بن
خليفة من زوجته الثانية ،ال�شيخ موزة� ،أن
يتابع جموح اخليال الذي حتكّم بوالده؟
ثمة يف العائلة احلاكمة من مل ين�س حلمد
ب��ن خليفة ما�ضيه ال��ذي انقلب فيه على
وال���ده ،وه����ؤالء �سيعملون لكي ال ي�سهّلوا

مهمة ال�شيخ اجلديد ،الذي �سيجد نف�سه
�أمام عدة حتديات �أبرزها:
 ا�سرتجاع بريق «اجلزيرة» ،التي خ�سرت�أكرث من خم�سة ماليني م�شاهد.
 هل �سي�ستمر بدعم الع�صابات امل�سلحة يف�سورية؟
 هل �سيبقى الدعم لـ«الإخوان امل�سلمني»؟وم���اذا ب�ش�أن حمد ب��ن جا�سم ،لعل طموح
الأخ��ي�ر الآن �أن يبقى متحكماً برئا�سة
���ص��ن��دوق اال���س��ت��ث��م��ارات ال��ق��ط��ري��ة ،ال���ذي
ي��ق��دَّر ر�أ�سماله بنحو ملياري دوالر ،لكن
هناك من يرى �أنه قد يُ�سند �إليه من�صب
ا�ست�شاري مللفات خارجية ،متهيداً لإبعاده
نهائياً.
يف كل احلاالت ،فال�شيخ اجلديد هو خرّيج
الأكادميية الع�سكرية الربيطانية «�ساند
ه�ي�ر����س���ت» ،ال���ت���ي ه����ي ،ح�����س��ب ب��راجم��ه��ا
وخططها ،مركز تدريب ل�ضباط اجلي�ش
ال�بري��ط��اين ،لكنها ال تختار �إال ال�صفوة
والع�سكريني الربيطانيني �أو �أبناءهم� ،أو

املوالني لربيطانيا و�أبناءهم و�أقاربهم من
خارج بريطانيا.
وت�����ش��ك��ل ه���ذه الأك��ادمي��ي��ة ق��اع��ة ع�سكرية
ومكاناً مثالياً من الناحية الأمنية بالن�سبة
�إىل �أبناء احلكام والر�ؤ�ساء للقيام بالدرا�سة
وال��ت��دري��ب ،وت��ه��دف «���س��ان��ده�ير���س��ت» �إىل
�إعداد «قادة امل�ستقبل» ،و�أن يكون ال�ضابط
ع��ل��ى دراي�����ة ت��ام��ة ب���ال���ظ���روف ال�����س��ي��ا���س��ي��ة
واالقت�صادية والبيئية واالجتماعية التي
ت�سود ال��ع��امل ،و�أن ي��ك��ون م�ستعداً للعمل
يف �أي ب��ق��ع��ة م���ن امل��ن��اط��ق ال��ت��اب��ع��ة حللف
�شمال الأطل�سي ،و�أن يكون على ا�ستعداد
ل�لان��ت��ق��ال ،خ�لال وق��ت ق�صري م��ن تلقيه
إ�����ش���ع���اراً ب���ذل���ك� ،إىل �أي م��ك��ان يف ال��ع��امل
تتهدد فيه امل�صالح القومية الربيطانية،
�أو «ال���دول���ي���ة»� ،أو ل��ل��ق��ي��ام مب��ه��ام الإ���س��ن��اد
لعمليات الأمم املتحدة ،واال�ستعداد لقيادة
الآخ����ري����ن �أث���ن���اء ال���ق���ت���ال ،وال����ت����درب على
ا���س��ت��خ��دام الأ���س��ل��ح��ة وال��ت��ك��ت��ي��ك��ات ،خدمة
للم�صالح الربيطانية العليا.
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العراق بين تحديات اإلرهاب ..وحكومات األقاليم

تق�سيم وانف�صال جنوب ال�سودان،
ك��م��رح��ل��ة �أوىل مي��ك��ن �أن يتبعها
انف�صال دارفور وغريها.
 30ي����ون����ي����و ي�������وم االم����ت����ح����ان
ال�سيا�سي وال�شعبي لـ«الإخوان» ،بل
هو يوم الف�صل يف امل�شهد ال�سيا�سي
مل�����ص��ر ،ف إ���م��ا �أن ي��ح��ك��م «الإخ������وان»
ق��ب�����ض��ت��ه��م ع��ل��ى ال�������ش���ارع امل�����ص��ري،
متجاوزين اللعبة الدميقراطية� ،أو
تدخل م�صر يف الفو�ضى الهدامة،
و���ص��و ًال �إىل الفو�ضى امل�سلحة� ،أو
ير�ضخ «الإخ��وان» ملطالب املعار�ضة
ويجرون االنتخابات املبكرة (وهذا
م�ستبعد) ،مم��ا �سيدفع اجلي�ش يف
نهاية الأمر �إىل ا�ستالم احلكم حتت
�شعار حماية الأمن القومي وتهيئة
ال���ظ���روف الن��ت��خ��اب��ات ج���دي���دة ،يف
�سيناريو مكرر للفرتة االنتقالية
التي �شغلها املجل�س الع�سكري.
ال��ظ��اه��ر �أن ال�����ش��ع��وب ال��ع��رب��ي��ة ال
تحُ كم �إال من اجل�ن�راالت �أو الع�سكر،
�سواء بالزي امل��دين �أو الع�سكري ،وال
ت�����س��ت��ط��ي��ع ال��ن��خ��ب ال�����س��ي��ا���س��ي��ة �إن��ت��اج
رئ���ي�������س ج���م���ه���وري���ة ح���ت���ى يف ل��ب��ن��ان
الدميقراطي واملتعدد �سيا�سياً.
ح���م���ى اهلل م�������ص���ر م�����ن �أب���ن���ائ���ه���ا
و�أع�����دائ�����ه�����ا ،ورب����ي����ع م�����ص��ر «خ���ري���ف
�إخ��وان��ه��ا» ب��ام��ت��ي��از ،مل حت�صد منها
م�صر والأم���ة �سوى اخليبة والف�شل
كما يف ليبيا وتون�س ،دماراً وخراباً كما
يف �سورية ،مما �أ�ضاع بو�صلة فل�سطني،
ف�أ�صبحت «�إ�سرائيل» �صديقة للثورات
وامل����ق����اوم����ة ع�������دواً ل���ه���ا ،وم�����ن ك��ان��ت
�أمريكا حليفه عليه �أن ي�شكك يف دينه
وحريته.

د .ن�سيب حطيط

مع اقرتاب موعد االنتخابات الرئا�سية يف العراق املقررة
العام املقبل ،حتتدم الأزم��ة ال�سيا�سية يف ب�لاد الرافدين
املثقلة مبا �أورثه االحتالل الأمريكي ،من م�شاكل متعددة،
�أب��رزه��ا امل�شكلة الأمنية ،املتعددة اخللفيات واجلن�سيات،
احلاملة يف بع�ض بواطنها ب��ذوراً �سامة ملوا�سم م�أمولة يف
تق�سيم العراق �أر�ضاً و�شعباً.
يف واق��ع الأم��ر ،ي�ستمر العراق خالياً يف املعنى العملي
من �شاغل ملوقع الرئا�سة منذ �أ�شهر طويلة ،عندما دخل
رئي�سه ال�شرعي جالل الطالباين يف غيبوبة ،و�سط طموح
الكثريين ل�شغل املن�صب ،ال �سيما م��ن ال��ق��وى الكردية،
وع��ل��ى وج���ه اخل�����ص��و���ص م��ن امل��ن��اف�����س ال�سيا�سي ال��ك��ردي
م�سعود ال�برازاين الطامح دوم��اً ،رغم تبوئه رئا�سة �إقليم
كرد�ستان ذات احلكم الذاتي ،و�صاحب االمتيازات الوا�سعة
على امل�ستويات كافة ،وهو ما �شجع ن�سبياً روح االنف�صال
لدى بع�ض الأقاليم ولو على ح�ساب قوة الدولة املركزية.
وبغ�ض النظر عن ه��ذه الإ�شكالية املعقدة ك��ث�يراً ،ف�إن
الأي�����ام الأخ��ي��رة ح��م��ل��ت ت���ط���وراً ن��وع��ي��اً م��ن خ�ل�ال �إق����رار
الربملان العراقي قانون املحافظات اجلديد ،بعد �سجاالت
ب�ين امل��ك��ون��ات ال�سيا�سية ل��ل�برمل��ان ،وحت���ت وط�����أة ال�����ش��ارع
امللتهب ،وال��ذي يتفاعل على �صورة �أق��رب �إىل التمرد يف
بع�ض املحافظات ،وت�صوير الأم��ر على �أنه �صراع مذهبي
حيناً و�صراع �أعراق �أحياناً بدفع من قوى �إقليمية وعربية
ودولية.
واخلطوات الوا�سعة التي خطاها الربملان مبوافقة كتلة
«دولة القانون» برئا�سة رئي�س احلكومة نوري املالكي ،متنح
املحافظات واملحافظني �صالحيات وا�سعة لإدارة ال�ش�ؤون من
جانب احلكومات املحلية ،دون العودة �إىل املركز ،بالإ�ضافة
�إىل احل��ق ب�سن الت�شريعات ،ومراقبة الأج��ه��زة التنفيذية،
ف�ض ًال عن �صالحيات مالية و�إدارية وا�سعة ،من بينها تعيني
املوظفني الكبار ومراقبتهم ومعاقبتهم ،وكذلك مت مبوجب
التعديالت اجلديدة على قانون املحافظات نقل �صالحيات
�سبع وزارات خدمية خالل �سنتني ،على �أن تكون من �ضمن
م�س�ؤوليات احلكومات املحلية ت�أمني اخلدمات ال�ضرورية.
على الأرجح �أن املالكي الذي لديه �أولويات �أمنية ،ال �سيما
مواجهة الإرهاب املتمثل ب�أب�شع �صوره يف ال�سيارات املفخخة
واالن��ت��ح��اري�ين ،بحيث ي���ودوون بع�شرات ال�ضحايا يومياً،

ف�ض ًال عن االغتياالت ل�شرائح �سيا�سية و�أمنية ،فاج�أ القوى قوة املركز� ،ستتحول الدولة �إىل مقاطعات تنتمي �إىل قرون
ال�سيا�سية مبوافقته على تو�سيع �صالحيات املحافظات ،و�إن غابرة ولي�س �إىل دول��ة حديثة ،خ�صو�صاً �إذا نظرنا �إىل ما
كان الهدف املركزي له تطويق املطالبني بت�شكيل الأقاليم يجري يف ال��ع��امل م��ن التكتالت ال��دول��ي��ة ال�صاعدة بهدف
الطائفية بحجة نق�ص ال�صالحيات ،وهو �ضرب ع�صفورين زيادة قوة الدول لتحتل مواقع يف العامل حتت ال�شم�س.
بحجر واحد ،فوّت الفر�صة على امل�صطادين يف مياه املذهبية
لعل من� أش� الهواج�س جراء ت�ضارب امل�صالح ال�سيا�سية بني
العكرة ،وامت�ص التحري�ض الرتكي  -ال�سعودي يف �آن� ،سيما املكونات العراقية لكن الأدفع نحو الهاوية يبقى التحري�ض
�أنهما الطرفان الأكرث ن�شاطاً تخريبياً يف العراق والدعوة اخلارجي مقروناً بالعمليات الإرهابية الرامية �إىل تدمري
�إىل كيانات انف�صالية.
الن�سيج العراقي ال��ذي يختزن ط��اق��ات هائلة �إذا انطلقت
ويرى �أن�صار املالكي� ،أن ما وافق عليه الربملان هو جت�سيد موحدة متنها �أن ترفع العراق �إىل م�صاف الدول املتطورة
للنظام الفيدرايل احلقيقي ،ولي�س الهدف منه �إطالقاً كما ب��زم��ن ق��ي��ا���س��ي ،وه����ذا م��ا ي��خ��ي��ف أ�ع�����داء ال���ع���راق ال��ذي��ن ال
هواج�س البع�ض ،حتويل املحافظات �إىل دول متتلك جيو�شاً يريدون �إيقاف عقارب الإرهاب.
وقوات �شرطة م�ستقلة.
يف احلقيقة �إنه مت ت�شخي�ص القوى والع�صابات الإرهابية،
�إال �أن الواقع يطرح ت�سا�ؤالت جدية حول �إمكانية ت�آكل وم��ع��رف��ة ب��راجم��ه��ا وارت��ب��اط��ات��ه��ا ،ول��ذل��ك ان�ب�رى اجلي�ش
قوة اجلولة املركزية و�شل يدها وح�صرها يف مكان حمدد ،العراقي �إىل جتريد حمالت وا�سعة بهدف خال�ص العراق
�سيما �أن ه��ن��اك تف�سريات ت��ق��ول �إن التعديل ي�سحب من من �شرورها ،وهو التحدي الأكرب ،بعد احتواء حركة التمرد
ال��دول��ة قوتها الأم��ن��ي��ة والع�سكرية التي متثل �أب���رز �صور املحركة من قوى �إقليمية ودولية ،رغم الثمن الباهظ من
وحدة العراق.
التنازالت.
وه��ذه الت�سا�ؤالت تن�سحب هواج�س جدية لدى البع�ض
يون�س عودة
ب���أن وح��دة ال��ع��راق م��ه��ددة بالت�شظي ،باعتبار أ�ن��ه م��ن دون

رجال �إطفاء يخمدون احلرائق التي خلفها تفجري وقع و�سط بغداد

ما الذي يدور بين األميركيين وولي عهد البحرين؟
ال �شك �أن زيارات ويل عهد البحرين املتكررة منذ ثورة
� 14شباط  2011للواليات املتحدة بالقيا�س �إىل والده امللك،
وعمه رئي�س ال��وزراء ،ومنها الزيارة الأخ�يرة ،تنطوي على
عدة معاين ،من بينها الت�أكيد على عمق العالقات التاريخية
واال�سرتاتيجية ب�ين ال��والي��ات املتحدة ون��ظ��ام �آل خليفة،
وكذلك على الدعم ال�لاحم��دود للواليات املتحدة لنظام
القبيلة يف هذا البلد ،وتغطية �أزمته ال�سيا�سية امل�ستحكمة مع
�شعبه على ال�صعيد الدويل.
لكن الأه��م يف زي��ارات ويل العهد للواليات املتحدة ،مبا
فيها زيارته الأخرية ،هو التدليل على �أن �سلمان بن حمد هو
ال�شخ�ص الذي تعوّل عليه �أمريكا يف �إحداث تغيري �سيا�سي
ذي معنى على الطريقة الأمريكية ،وير�ضي كل الأطراف.
هذا ما تريده �أمريكا من ويل العهد� ،أما ما يريده ويل
العهد من زياراته املتكررة للواليات املتحدة فهو اال�ستنجاد
بها لتقوية و�ضعه بني �صقور القبيلة ،وفيما يبدو �أنه �أ�ضعف
ال�صقور ،حتى �أنه مل ي�ستطع فعل �شيء ذي معنى بعد �أن
�أ�صبح نائب ًا �أول لرئي�س ال���وزراء ،حيث ك��ان الأمريكيون
يعتقدون �أنه �سي�صبح الرجل القوي يف �إدارة �ش�ؤون الدولة،
وبالتايل مترير ما يريدونه ،لكن ذلك مل يحدث ،فما زال
عمه خليفة بن �سلمان الرجل القوي يف الدولة والقبيلة،

والقادر على االلتفاف على هذا املن�صب املبتكَر �أمريكياً،
ال بل املالحظ �أنّ تطاول النظام على �أمريكا ،خ�صو�ص ًا
�سفريها يف البحرين ،وانتهاكات حقوق الإن�سان واعتقاالت
املعار�ضني قد ازدادت بعد �أن �أ�صبح ويل العهد نائب ًا لرئي�س
الوزراء.
يبقى ال�س�ؤال :ماذا ت�ستطيع �أن تفعل الواليات املتحدة
لويل العهد يف ظل �صراع �صقور النظام الذي ميثل فيه ويل
العهد �أ�ضعف ال�صقور؟
بالت�أكيد ،ت�ستطيع الواليات املتحدة فعل �شيء ذي معنى
يف البحرين ل�صالح ال�شيخ �سلمان بن حمد �إذا �أرادت ،حتى
با�ستطاعتها ان تقوم برتتيب انقالب على �صعيد العائلة
احلاكمة ل�صاحله ،لكنها ال تريد هذا اخليار لأ�سباب تتعلق
مب�صاحلها يف املنطقة من جهة ،وعالقاتها بالنظم والقبائل
احلاكمة يف دول اخلليج العربية ،خ�صو�ص ًا ال�سعودية،
وتف�ضل على ذلك التغيري الناعم ،عن طريق ال�شخ�صيات
ّ
املقربة �إليها� ،أمثال ويل عهد البحرين� ،إال �أن امل�شكلة يف
النظام احلاكم يف البحرين بقدر رف�ضه للتغيري والإ�صالح
العنيف الثوري ،ف�إنه يرف�ض التغيري الناعم ال��ذي تقوده
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة وح��ل��ف��ا�ؤه��ا ،وغ�ير م�ستعد لإج����راء �أي
�إ�صالحات� ،أو اال�ستجابة للحراك ال�شعبي.

وهنا ت�صبح ال��والي��ات املتحدة وال�شخ�صيات التي
تعوّل عليها ،وعلى ر�أ�سها ويل العهد ،يف م�أزق �سيا�سي
حقيقي ،فال هي ق��ادرة على �إقناع �صقور النظام يف
البحرين على االنتقال للدميقراطية احلقيقية ،وال
هي قادرة على �إحالل ويل العهد ليقود عملية االنتقال
الدميقراطي املطلوب ،حيث ممانعة ال�صقور الآخرين
قوية.
ويف �ضوء هذه املعطيات الواقعية ،رمبا ت�شهد ال�ساحة
البحرينية حتركات على الأر�ض قد تكون مرتبطة بهذه
الزيارة ،ومبا يتم االتفاق عليه بني ويل العهد والإدارة
الأمريكية بخ�صو�ص امللف البحريني ،ال �سيما �أن الأزمة
ال�سيا�سية يف هذا البلد طالت �أكرث مما يجب من وجهة
النظر الأمريكية ،و�أ�صبح لدى الإدارة الأمريكية قناعة
ب�أن النظام يلعب يف ك�سب الوقت ،و�أنه ال بد من تخريجة
�سيا�سية ما لإنقاذ الو�ضع يف البحرين ،ومن �ضمنها
تقوية و�ضع ويل العهد ،والت�ضحية ب�صقور �آخرين،
لي�صبح الطريق ممهد ًا لتنفيذ ما تراه الواليات املتحدة
يف هذا البلد املهم لال�سرتاتيجية الأمريكية يف املنطقة.

�أحمد الطب�ش
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إقليمي

األزمة التركية

تشل دور أردوغـان
في الحرب على سورية

اتخذت االنتفا�ضة ال�شعبية �ضد حكومة
رج��ب ط�ي��ب �أردوغ � ��ان ط��اب�ع�اً ج��دي��داً بعد
القمع الذي مار�سته ال�شرطة الرتكية �ضد
املعت�صمني يف �ساحة «تق�سيم» با�سطنبول.
وعلى عك�س االعتقاد الذي �ساد ب�أن ف�ض
اعت�صام تق�سيم �سي�ؤدي �إىل �أنها االنتفا�ضة،
ف�إنه �سرع يف �إدخ��ال تركيا يف �أزم��ة �شاملة،
م�ف�ت��وح��ة وم ��دي ��دة ،ب���س�ب��ب ع�م��ق الأزم� ��ة،
وت�شبث �أردوغ��ان بال�سلطة ورف�ضه الإقرار
بف�شله يف احلكم والت�سبب بالأزمات لبالده،
نتيجة توريطها يف احل��رب العدوانية �ضد
��س��وري��ة وال�ت�ح��ول �إىل ر�أ� ��س ح��رب��ة يف هذه
احل��رب ،ف��االزده��ار االقت�صادي انقلب �إىل
ج�م��ود وت��راج��ع يف م �ع��دالت ال�ن�م��و بن�سبة
جت��اوزت الـ ٪7نتيجة توتري العالقات مع
دول ج ��وار ت��رك�ي��ا ،ال �سيما ��س��وري��ة ب��واب��ة
تركيا �إىل العامل العربي.
ف �ي �م��ا اال� �س �ت �ق��رار ا ألم� �ن ��ي ح ��ل م�ك��ان��ه
اال�ضطراب ب�سبب حتويل املناطق الرتكية
القريبة من احلدود مع �سورية �إىل قاعدة
للجماعات الإرهابية الآتية من كل �أنحاء

العامل للتدريب والت�سلل �إىل داخل �سورية.
�أم��ا اال�ستقرار االجتماعي ،فقد انفرط
ع �ق��ده ب�ع��د �أن �أوغ� ��ل �أردوغ � ��ان يف ارت �ك��اب
ح �م��اق��ة ال�ت�ح��ري����ض ع �ل��ى �إث � ��ارة ال �ن �ع��رات
الطائفية واملذهبية والعرقية يف �سورية،
ل�ت�ف�ت�ي��ت ن���س�ي�ج�ه��ا االج �ت �م��اع��ي وت�ق���س�ي��م
�سورية ،وال��ذي مياثل الن�سيج االجتماعي
الرتكي.
وه �ك��ذا �سقطت ك��ل إ�جن � ��ازات احلقبة
الأردوغانية دفعة واحدة ،بفعل مغامرات
�أردوغ��ان ورهاناته الفا�شلة على �إ�سقاط
� �س��وري��ة ل�ل�ح���ص��ول ع�ل��ى ل�ق��ب ال�سلطان
العثماين ،حاملاً با�ستعادة �أجماد العثمانية
ال�غ��اب��رة ،فانقلب احل�ل��م كابو�ساً يالحق
اردوغان وحزبه ،حيث بات اليوم م�س�ؤو ًال
�أم � ��ام �إدارة ال��رئ �ي ����س ا ألم�ي�رك ��ي ب ��اراك
�أوب��ام��ا ع��ن ت��وري�ط�ه��ا ب��ال��وع��ود امل�ت�ك��ررة
بقرب �إ�سقاط نظام الرئي�س ب�شار الأ�سد
من ناحية ،وم�س�ؤو ًال عن �إغ��راق ال�شعب
ال�ترك��ي ب��الأزم��ات وا إلط��اح��ة با�ستقراره
ال��داخ�ل��ي وت�ه��دي��د وح��دت��ه ال��وط�ن�ي��ة من

مواجهة بني املتظاهرين وال�شرطة الرتكية و�سط ا�سطنبول

ن��اح �ي��ة �أخ� � ��رى ،ون �ت �ي �ج��ة ل��ذل��ك �أ��ص�ب��ح
�أردوغ��ان عبئاً على تركيا و�شعبها ،وعلى
ال���س�ي��ا��س��ة الأم�يرك �ي��ة يف امل�ن�ط�ق��ة ،التي
ت��ري��د ا�ستبداله ب��وج��ه ج��دي��د م��ن حزبه

ق��ادراً على لعب دور ين�سجم مع املرحلة
املقبلة ،التي ال تتطلب ر�ؤو�ساً حامية غري
عقالنية ك�أردوغان� ،إمنا تتطلب �شخ�صية
جتيد الرباغماتية والتعامل مع الوقائع

الصفة الدبلوماسية لـ«بعثة طالبان» في الدوحة تكشف «سوء النوايا»
افتتحت حركة طالبان مكتبها ال�سيا�سي ،الأ�سبوع
املا�ضي يف قطر ،حت�ضري ًا للمفاو�ضات املبا�شرة مع
الإدارة الأمريكية وحكومة �أفغان�ستان ،ولكن اخلطوة
ب��د�أت متعرثة ،ب�سبب اعرتا�ض الرئي�س حامد كرزاي
على ت�سمية املقر بـ»املكتب ال�سيا�سي لإمارة �أفغان�ستان
الإ���س�لام��ي��ة»� ،أي االع��ت�راف ب�سلطتني «�شرعيتني»
تتنازعان على احلكم ،متهم ًا وا�شنطن بـ«�سوء النية»،
ومهدد ًا بتجميد املحادثات ب�ش�أن االتفاقية التي حتكم
الوجود الأمريكي بعد االن�سحاب ،يف نهاية .2014
ح�ين اح��ت��ج ك����رزاي ع��ل��ى الت�سمية ،ط��م أ���ن��ه وزي��ر
اخلارجية الأمريكي ،جون كريي�« ،شفهياً» ووعده ب�إزالة
العلم الذي يوحي ب�إ�ضفاء «ال�صفة الدبلوما�سية» على
املكتب ،ولكن مل جتر �أي تدابري فعلية على الأر�ض لتغيري
�صفة «بعثة طالبان» ،التي عدّلت ارتفاع ال�ساري ،قبل
�أن تنك�س العلم ،كا�شفة �أن رفعه مت باتفاق مع قطر ،ثم
�صرح كريي باحتمال �إغالق املكتب «ما مل جتر الأمور
بح�سب ما اتفق عليه».
يف واقع الأمر ،تُبيّت الواليات املتحدة غايات خفية
هدفها �إجها�ض فر�ص امل�صاحلة الوطنية ،ونقل ال�صراع
الع�سكري ،ع�شية االن�سحاب� ،إىل فريقي احلكومة
الر�سمية وطالبان� ،إ�ضافة �إىل جمموعات قتالية �أخرى،
ومنها �شبكة حقاين ،ترف�ض امل�شاركة يف املحادثات ،مع
اختالل وا�ضح يف ميزان القوى ل�صالح املتمردين ،ولكن
اخلالفات التي يخرجها االحتالل �إىل ال�سطح ال تلغي
حقيقة �أن معظم الأطراف املحلية هم من �صنائعه.
�إن ما تدبره وا�شنطن عن وعي و�سابق ت�صميم ،من
خالل ت�سليم املهام الأمنية للجي�ش الأفغاين ،يهدف �إىل
ابتزاز احلكومة الأفغانية ،وحتميلها م�س�ؤوليات تفوق
طاقاتها الفعلية ،ويخطئ من يعتقد �أن قبولها بالتفاو�ض
�أتى نتيجة لـ«ر�ضوخها ل�شروط طالبان ،بعد �أن عجزت

القوات الأمريكية عن دحرها �سيا�سي ًا وع�سكرياً»� ،أو
نتيجة «ت��راج��ع احل��رك��ة ع��ن دع��م ال��ق��اع��دة ،واح�ترام
حقوق املر�أة يف التعليم».
�إن ع�لاق��ة ح��رك��ة ط��ال��ب��ان ،وع�لاق��ة ف��ري��ق ك��رزاي
كذلك ،بـ«ال�سي �أي �إي��ه» حتديداً ،واللوبي ال�صهيوين
يف وا�شنطن ،لي�ست حديثة العهد ،بل تعود �إىل �أواخر
ت�سعينيات القرن املا�ضي ،ولكي نتفهم م�سار الأحداث
الالحقة يف ال��ب��ل��دان ال��ت��ي طالتها احل���رب املزعومة
على الإره��اب ،ال بد من التذكري بخلفية العالقات قبل
�أحداث �أيلول�/سبتمرب وبعدها.
لقد ركز املراقبون على �صفقات الغاز ،واعتقدوا خط�أً
�أن الغزو هدفه ال�سيطرة على خمزون غاز بحر قزوين يف
تركمان�ستان ،ويف احلقيقة ،ا�ستخدمت «الوعود املغرية»
مل�شروع �أنبوب الغاز كحوافز للك�سب املايل «اخلا�ص» �أكرث
منها ك�أ�سباب للغزو ،الذي �أعدت له دوائر اال�ستخبارات
لأهداف �صهيونية ا�سرتاتيجية يف املنطقة.
كان جورج بو�ش ،حاكم والية تك�سا�س �آنذاك ،و�شريكه
دي��ك ت�شيني ،على ارت��ب��اط وثيق ب�شركتي «يونوكال»
و«هاليبورتن» املهتمتني بامل�شروع� ،إ�ضافة �إىل �شركاء
�آخرين ،منهم م�ست�شار يونوكال ،زملاي خليلزاد ،الذي
عينه الرئي�س بو�ش مبعوث ًا خا�ص ًا يف ك��اب��ل ،وكذلك
ن�صبه االحتالل رئي�ساً ،و�شقيقه الذي ظل
كرزاي ،الذي ّ
يف وا�شنطن من�شغ ًال ب�إدارة �أعمال ال�شركاء املعنيني يف
جمال الطاقة والنفط.
ومنذ ع��ام  1997حتى �شهر متوز/يوليو  ،2001مل
تنقطع اللقاءات بني ممثلي حركة طالبان مع بو�ش،
يف عهد الرئي�س بيل كلينتون ،ومع الإدارة الأمريكية
يف عهدي بو�ش وكلينتون على ال�سواء ،فقد رعى بو�ش
وت�شيني �أول لقاء بني طالبان وبني يونوكال عام 1997
يف والية تك�سا�س ،ويف العام ذاته� ،سمحت �إدارة الرئي�س

بيل كلينتون للحركة افتتاح مكتب خا�ص يف نيويورك،
علم ًا �أن الأمم املتحدة مل تكن تعرتف بحكومة طالبان
بل بتحالف ال�شمال ،بقيادة برهان الدين رباين و�أحمد
�شاه م�سعود.
ويف العام  ،2000تعاقد مبعوث طالبان مع خبرية
العالقات العامة؛ ليلى هيلمز ،لتح�سني �سمعة احلركة
يف الغرب عموماً ،ويف الواليات املتحدة خ�صو�صاً ،على
أ�ث��ر تفجري ال�سفارات الأمريكية يف �إفريقيا و�سفينة
كول احلربية ،واتهام �أ�سامة بن الدن ،الذي كان يتخذ
�أفغان�ستان م��ق��ر ًا لتنظيم ال��ق��اع��دة ،وقيل يومها �إن
كلينتون رف�ض عر�ض ًا من طالبان لـ«ت�سهيل» اغتيال بن
الدن كجزء من �صفقة «حت�سني العالقات».
ويف متوز عام  ،2001ا�ستكمل ممثل طالبان البحث يف
م�شروع الغاز ،وقابل الرئي�س بو�ش و�أهدى �إليه �سجادة
�أر�سلها امللال عمر ،ويف ات�صاالت الحقة ،بعد تفجريات
نيويورك ،مبكتب ال�سي �أي �إيه ،عر�ضت احلركة للمرة
الثانية« ،ت�سهيل» اغتيال بن الدن� ،أو حماكمته يف كابل،
وجاء الرف�ض لـ«�ضرورة القب�ض عليه حياً ،ومقا�ضاته
�أمام املحاكم الأمريكية».
�إن هذه الوقائع تبدو متناق�ضة يف �سياق ما ت�سمى
احلرب على الإرهاب ،فبعد �سنوات من القتال ومطاردة
القاعدة ،نرى �أن ا�ستمرار ن�شاط طالبان يف باك�ستان،
م��ن خ�لال حرية حتركها يف املناطق احل��دودي��ة ،قد
�ساهم يف تدمري منطقة القبائل ،وخلق الذرائع ل�شن
غارات الدرونز ،واليوم �ستعود طالبان �إىل �أفغان�ستان
بكامل قوتها ،لكي توا�صل القتال يف ح��رب �أهلية لن
تبقي حجر ًا على حجر يف بلد مل يعد يحتمل املزيد من
النكبات وامل�آ�سي.

عدنان حممد العربي

اجل� ��دي� ��دة ال �ن��ا� �ش �ئ��ة ع ��ن ف �� �ش��ل احل ��رب
الأم�يرك�ي��ة «ا إل��س��رائ�ي�ل�ي��ة» �ضد �سورية،
وت�ستدعي ال���س�ير بالت�سوية ال�سيا�سية
والت�سليم ب��ال�ت�ع��ام��ل م��ع ال��رئ�ي����س ب�شار
الأ�سد.
غ�ي�ر �أن �إزاح � � ��ة �أردوغ � � � ��ان حت �ت��اج �إىل
معركة ،كون تركيا بلداً كبرياً فيه تعددية
�سيا�سية ومعار�ضة قوية ،مقابل حزب حاكم
بقيادة �أردوغان ما يزال رغم تراجع �شعبية
يتمتع بنفوذ ق��وي ،وميلك ال�سلطة ويريد
ا�ستخدامها لتثبيت حكمه.
ان �ط�لاق �اً م��ن ذل ��ك ،ف� ��إن ك��ل امل ��ؤ� �ش��رات
ت��رج��ح �أن ت��دخ��ل ت��رك�ي��ا يف �أزم � ��ة م��دي��دة
ومفتوحة ريثما يحرتق �أردوغان ،ويح�صل
حت��ول كبري يف قاعدته ال�شعبية واحلزبية
املنا�صرة له ،والتي يتوقع �أن تت�صدع مع كل
يوم ميار�س فيه �أردوغ��ان �سيا�سته الرعناء
يف احلكم ،ويوغل يف ممار�سة �سلطة القمع
�ضد الق�سم الأكرب من �شعبه.
ل� �ك ��ن ه� � ��ذا ال � ��واق � ��ع ال�ت��رك� ��ي امل� � � � ��أزوم
وامل �� �ض �ط ��رب مت �خ ����ض ع ��ن ال� �ع ��دي ��د م��ن
النتائج:
�أوالً� :سقوط م��ا �سمي «ح�ك��م الإ� �س�لام
املعتدل» الأمريكي الهوى ،الذي كان يراهن
عليه ب�أن ي�شكل منوذجاً يحتذى يف الوطن
العربي ،قادراً على جتديد �شعبية الأنظمة
احل��اك�م��ة مل��وا��ص�ل��ة ال�سيا�سات ال�ت��ي تخدم
امل���ش��روع الأم�يرك��ي الغربي ال�صهيوين يف
املنطقة.
ثانياً :انك�شاف دمي�ق��راط�ي��ة �أردوغ� ��ان
امل� ��زي � �ف� ��ة و� � �س � �ق� ��وط م� ��زاع � �م� ��ه يف دع ��م
ال ��دمي �ق ��راط �ي ��ة وا إل�� � �ص �ل��اح يف � �س��وري��ة،
وازدواج� �ي ��ة امل�ع��اي�ير ال �ت��ي ي�ع�ت�م��ده��ا ،فهو
ي�صف الإرهابيني يف �سورية ب�أنهم منا�ضلون
من �أجل احلرية ،فيما يتهم �شعبه املنتف�ض
�ضد �سيا�ساته ال��رع�ن��اء ب��ال��رع��اع وقطاعي
الطرق والإرهابيني.
ثالثاً� :شل دور �أردوغ � ��ان ك��ر�أ���س حربه
يف ال �ع��دوان على ��س��وري��ة وت�ب��دل �أول��وي��ات��ه
ل �ت �� �ص �ب��ح م� ��رك� ��زة ع �ل ��ى ك �ي �ف �ي��ة جم��اب �ه��ة
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رأي
«موسى الفوضى»
في غير ذقن

الجيش يدفع الثمن
عن دولة «أبو ملحم»

(�أ.ف.ب).

االنتفا�ضة ال�شعبية �ضده وال�سعي �إىل حماية
حكمه ووجوده يف ال�سلطة.
وقد �أدى ذلك �إىل حدوث خلل كبري يف �إدارة
احلرب �ضد �سورية ،دفع وا�شنطن �إىل امل�سارعة
لتجاوزه عرب ا�ستح�ضار ورقتها االحتياطية،
وه��ي حكم «ا إلخ��وان امل�سلمني» يف م�صر ،مللء
ال �ف��راغ وت ��ويل دور ال �ق �ي��ادة ب ��د ًال م��ن تركيا
�أردوغ ��ان ،وه��و ما متثل يف النقلة النوعية يف
خطاب مر�سي املعادي ل�سورية وقطع العالقات
معها ،وحتري�ضه املذهبي و�إ�شهار عدائه �ضد
املقاومة ،الأمر الذي �أدى �إىل حرق «الإخوان»
وك�شف حقيقتهم يف كونهم ج��اءوا �إىل احلكم
ب��ال �ت �ف��اه��م م ��ع �أم �ي�رك ��ا خل ��دم ��ة خم�ط�ط�ه��ا
اال�ستعماري يف املنطقة.

ح�سني عطوي

تكدّر اجل ّو فج�أة بغيوم الفتنة والتقاتل ،ومل تخْ فَ
على امل�سافر احتماالت الهبوط �إىل ال��درك الأ�سفل،
�إذ مت��ادى الأدع �ي��اء بخطاب التنابذ وال� ُف��رق��ة ،حتى
�صارت موا�ضيعه امل ُقزّزة حديث «عليّة القوم وال�صِّ يّع»،
�سواء ب�سواء ،وت�صدّرت عناوين ال�صحف ال�صفراء،
وف���ض��ائ�ي��ات ال�ت���ض�ل�ي��ل امل��رئ �ي��ة ،ح�ت��ى اخ�ت�ل��ط نعيق
التحري�ض بزعيق القذائف ،فملأ الأرجاء ،وطغى على
�صوت امل��آذن ورنني الأجرا�س ،ترك امل�سافر و�صاحبه
امل��دي �ن��ة ع�ل��ى ع �ج��ل ،ق��ا� �ص��داً رب ��وة ي���س��وده��ا ال �ه��دوء
وال �ن �ق��اء ،اع �ت��اد ع�ل��ى ارت �ي��اده��ا للتفكر وا�ستخال�ص
العرب ،فجل�سا �إىل جذع �شجرة ظليلة يتدار�سان معامل
الطريق.
�س�أله رفيق الدرب عن مغزى االبتعاد عن �ساحة
ال �ع ��راك ،واالن� �ط ��واء ع�ل��ى ال� ��ذات يف ق�م��ة اح �ت��دام
ال���ص��راع�« ،أل�ي����س لنا دور يف ه��ذه اجل��ول��ة»؟ �أج��اب
امل�سافر�« :إنها �أتون باغية ،حترق كل من يالم�سها
وم��ن ي�شعلها يف �آن م�ع�اً ،وخ�ير العمل عند حفري
الهاوية� ،أن تبتعد �إىل مكان �آم��ن ،وت�صرخ ب�أعلى
�صوتك ،احل��ذ َر احل��ذر! لعل �أويل الأل�ب��اب من بني

�أن يُنعت وزي��ر بلقب «�أب��و ملحم» ،فهذا لي�س
ع ��اراً ،ب��ل ال �ع��ار �أال ي�ك��ون ل��دي�ن��ا يف م��واق��ع �إدارة
ال���ش��أن ال�ع��ام ،م��ن ال يتحلى بلبنانية و�أخالقية
وطهر �شخ�صية ممثّل حمل ر�سالة ات�سمت بالنبل
وال�شهامة والنخوة والأ�صالة اللبنانية ،لكن «�أبو
ملحم» عندما كان ي�ستع�صي عليه �شخ�ص مارق،
كان يلج�أ �إىل خمفر الدرك للإبالغ عنه ،ومل يكن
يبالغ يف ا�سرت�ضاء �شخ�ص ال �شيء ير�ضيه� ،أو
متمرد ال يرى الأمور �إال من خالل عقل متطري
وقلب �أ�سود و�أفكار �شيطانية.
منذ �أح��داث نهر البارد وامل�ج��ازر التي ح�صلت
ب�ح��ق اجل�ي����ش وح���ص��دت �� 180ش�ه�ي��داً م��ن خ�يرة
�أبناء الوطن ،كان على دولة «�أبو ملحم» �أن حت�سم
خ�ي��ارات�ه��ا ،وت ��درك �أن مهزلة ا ألم ��ن بالرتا�ضي
و«ت�ب��وي����س ال�ل�ح��ى» وم�ف��او��ض��ة م��ن ال «��ش�ن�ب��ات»
لديهم من �أهل ال�سيا�سة مل تعد جمدية.
وبالعودة �إىل جرمية عر�سال الأوىل ،عندما
ط��ارد اجلي�ش املطلوب من �آل حميد ال��ذي قُتل
يف ت �ب��ادل ل�ل�ن��ار م��ع ال��دوري��ة ،وذب ��ح ع�ل��ى أ�ث��ره��ا
�ضابط ورق�ي��ب ،و أ�ظ �ه��رت ال��وق��ائ��ع امل���ص��ورة مبا
ال يقبل ال�شك ،ال��دور ال��ذي لعبه رئي�س بلدية
عر�سال وولده يف االعتداء على اجلي�ش ،وبدل �أن
يدخل الق�ضاء الع�سكري �إىل عر�سال للتحقيق
باجلرمية ،و�صل وفد من امل�شايخ برئا�سة �سامل
الرافعي واعتربوا �أن حميد مات مظلوماً ،و�أنه
رج��ل تقي ورع و ُق�ت��ل خ�لال توجّ هه �إىل امل�سجد
لأداء ال�صالة ،وبات اجلي�ش اللبناين هو املعتدي،
وه��رول��ت ف��رق��ة الطبالني الرخي�صة م��ن «تيار
امل���س�ت�ق�ب��ل» ب��رئ��ا��س��ة ال �ن��ائ��ب ع��اط��ف جم��دالين
تقطف احل��ادث��ة انتخابياً ،عرب تطييب خواطر
املجرمني ،وبات ا�ستدعاء رئي�س بلدية للتحقيق
ممنوع على الق�ضاء ،رغ��م ك��ل �أ�ساليب التو�سل
التي اعتمدتها دول��ة « أ�ب��و ملحم» لتك�سب ر�ضى
احلجريي!
ق �ب��ل ظ ��اه ��رة الأ� � �س �ي�ر وال �ك ��ان �ت ��ون امل��ذه �ب��ي
املتطرف الغريب عن القيم الدينية ،الذي �أراده
يف ع�ب�را ح���ص��رم��ة يف ع�ي�ن ال���ش��رع�ي��ة وال �ك �ي��ان

�أمني �أبورا�شد

املتناحرين ،ي��درك��ون ع��واق��ب م��ا ه��م غ��ارق��ون فيه،
في�أتون �إىل خ�شبة اخلال�ص قبل فوات الأوان».
ل �ق��د الم ����س امل �� �س��اف��ر يف م �� �س��ار ت��رح��ال��ه الأخ�ي��ر،
م��وا��ض��ع ع��دي��دة للوجع ال تقل �إي�لام �اً عما ج��رى يف
تلك اللحظات الع�صيبة ،ولكنه ،عم ًال بو�صية ال�شيخ
اجلليل ،مل يح�شر نف�سه فيها ،فعالجها يتطلب الكثري
من الت�صرب على البالء ،و�إال زاد يف اجلرح تب�ضيعاً بال
جدوى ،ه ّد أ� امل�سافر فورة ال�صحايف املتعط�ش للح�سنى،
وق��ال�« :سنخرج �إىل النا�س ،يا �صاحبي ،حني يكتمل
ال�ب�ح��ث ،وت�ت���ض��ح اخل �ف��اي��ا ،فتنجلي حُ ��جُ ��ب ال��ر�ؤي��ة،
وتزول �أقنعة الإلتبا�س عن الوجوه ال�سافرة».
مل يفلح امل�سافر يف �إقناع �صاحبه بتخفيف وط�أة
ان�شغاله باحلدث ال�ساخن ،وظ� ّل يت�ساءل يف نف�سه
ب�صوت م�سموع« ،ما خلفية النا�س الذين يجعلون من
�أنف�سهم طواعية وق��وداً للنار؟ �ألهذا احلد يتمادون
يف هتك احلرمات ،و�سفك الدماء؟ كيف يعتا�شون،
وكيف ي�ج��دون ال��وق��ت ال�ك��ايف لرعاية �أهليهم؟ �أمل
يعتربوا مبا �أ�صاب �آباءهم و�أجدادهم طوال العقود
املا�ضية»؟ وبقي على ه��ذا امل�ن��وال حتى �أعيته حدة

الإنفعال ،ف�أرخى بج�سمه املتعب ،واتك�أ بر�أ�سه على
جعبة ال�سفر ،وغا�ص يف �سبات عميق.
مل ينكر امل�سافر ،يف �أعماق ذاته� ،أن ثمة دوافع مربرة
لت�سا�ؤالت �صاحبه غري املتناهية ،واعرتف بعجزه عن
ا�ستخراج الإج��اب��ات املكتملة ،وب ��أن لديه �أي�ضاً �أ�سئلة
أ�ك�ثر يف هذا ال�سياق ،مل يجب عليها ال�شيخ يف عظته
البليغة ،بل اكتفى بتزويده خارطة للطريق �ستو�صله
�إىل الإي �� �ض��اح��ات ال���ش��اف�ي��ة ،ق��ائ�ل�اً « ،يف ك��ل منعطف
تتو�ضح �أم��ور ج��دي��دة ،وح�ين تغلب عليك الهواج�س،
عند منعطف بعينه� ،ستفاجئك الأج��وب��ة ال�صحيحة،
فال تي�أ�س �إن مل تبلغه بعد يف ترحالك املتوا�صل».
�أل�ق��ى امل���س��اف��ر ب�ن�ظ��ره �إىل ال�ب�ع�ي��د ،ف�شاهد �سحب
ال ��دخ ��ان ت�ع�ل��و امل �ب��اين ال���س�ك�ن�ي��ة ،وت�ن��ّ��ص��ت لأ� �ص��وات
الر�صا�ص ،ومكربات ال�صوت ،وهي ت�سافر مع الريح
عرب امل�سافات الطويلة ،فتقطع ه��دوء املكان ،دون �أن
تعكّر �صفوه بالكامل ،ول�ك��ن ت�ن��ذر ب��اق�تراب اخلطر،
وب ��د ًال م��ن اخل ��وف وال�ت�رق��ب ،راح يتح�س�س �إ� �ش��ارات
ال �ت �ف��ا�ؤل والأم� ��ل ع�ن��د امل �ف�ترق ال �ق��ادم ،ث��م ا�ست�سلم
لقيلولة الع�صر ب�سكينة واطمئنان.

الوطني وال�شعب اللبناين ،ك��ان على دول��ة « أ�ب��و
م�ل�ح��م» �أن ت�ك��ون ول��و م��رة « أ�ب ��و زي��د ال �ه�لايل»،
عندما كان لزاماً عليها تطبيق الن�أي بالنف�س عرب
�إر�سال اجلي�ش �إىل احلدود ال�شمالية ،ملنع تدفق
«ال�شياطني املرتزقة» الذين عاثوا ف�ساداً وتكفرياً
عرب ثقافة م�ستوردة غريبة عن الثقافة الوطنية
اجلامعة لأهل ال�سنة يف لبنان ،لكن انهزام دولة
«�أب��و ملحم» أ�م��ام « أ�ب��و العبد كبارة» يف طرابل�س،
هو الذي جعل «�أبو العبد �شمندور» �شقيق ف�ضل
�شاكر يتجر�أ ويطلق النار على اجلي�ش يف �صيدا،
و�أدى �إىل هدر الدماء الطاهرة جماناً على مذبح
ال��وط��ن ،وك��م م��ن م��رة كفر اجلي�ش على ل�سان
املرعبي وال�ضاهر ومل ينفذ رف��ع احل�صانة عن
نائبينْ من املعيب �أن يبقيا خارج الق�ضبان؟
هنيئاً للجي�ش اللبناين العظيم ،دا�س �أخرياً على
كل الدجالني من �أهل ال�سيا�سة ،ورف�ض و�ساطات
«اللحى» ،واعترب نف�سه يف ميدان معركة تطبق
فيها القرارات الع�سكرية امليدانية ،وكفى ال�شعب
اللبناين غياب دولة ال جمل�س نيابي �شرعي فيها،
وال جمل�س وزراء ،وال ق�ضاء مي�سك باملجرمني،
ولنعلنها «دولة اجلي�ش اللبناين والأن�صار» ،و�إىل
اجل�ح�ي��م ك��ل م��ن يجل�س ع�ل��ى ك��ر��س��ي وه��و وق��ت
ال�شدائد لي�س �أكرث من «�إجر كر�سي».

وب����د�أت «م��و���س��ى ال��ف��و���ض��ى» اخل�ل ّاق��ة عملها
يف ذق��ن �أح���د وكالئها الإقليميني ..احلا�ضن
واملحر�ض للقوى الظالمية التكفريية الهدّامة،
ال�سيّد رج��ب طيب �أردوغ����ان رئي�س احلكومة
الرتكية ..ه��ذا الفوقي املتع�سّ ف خرجت عليه
اجلماهري املثقفة واملتح�ضرة يف �ساحة « تق�سيم»
لتنهيه عن قطع كم «�شجرة»!
ال��رئ��ي�����س �أردوغ�������ان ..م��ا ه��و تو�صيفك لهذه
اجلماعات احل�ضارية؟ ه��ل م��غ��ر ٌّر بها؟ �أم �أنها
انتف�ضت ل�صفع الرجل املغرّر به ليعود �إىل عقله
ور�شده؟
م��ن ه��ي اجل��ه��ات التي توجه �إليها �إ�صبعك
متهم ًا �إياها بتفجري اجلبهة الداخلية يف عقر
دارك ،لتثنيك عن موا�صلة عملك – الإن�ساين
ال�صالح وال��ق��ومي – جت��اه ج��ا ٍر �إقليمي ،لطاملا
ان�شبت �أظافرك الدبلوما�سية وغري الدبلوما�سية
يف وجهه حماو ًال ته�شيمه �أكرث من مرة؟
�أردوغ���ان ..هناك را ٍع �صالح يرقب عن بعدٍ
وعن كثبٍ معاً ..ميهل وال يهمل مكنّ من تظافر
الأح��داث وتزامنها ..فكانت احلقيقة املجرّدة
التي �سطعت �أن��واره��ا وتداعيتها «يف الق�صري
وتق�سيم» يا ق�صري الباع والنظر فه ّال تعترب؟
�أم��ا ال��ذق��ن الثانية التي و�صلتها «الفو�ضى
اخل�لاق��ة» ه��ي ذق��ن املليك القابع يف �أح�ضان
ال�صهيونية ..يقتات من فتاتها وينفذ مكائدها..
م��ع��ذر ًة �إذا كنت �أخ��ط���أت بالتو�صيف �أيتها
اجلماهري «احلرة» املتفلتة من الأغالل والقيود،
املتمردة على الو�صايات والأو�صياء من الدرهم
والريال �إىل ال�شيكل والدوالر ،فعلى هذه اخلمرية
املختزنة يف �ضمائر الأمة يتوقف م�صري املنطقة..
�آن لهذه اجلماهري �أن تخرج على م�ساحة العامل
العربي لت�صوب م�سار احلكم ونهج احلكومات
الناه�شة يف حلم �شعوبها والالعقة لدمائهم.
على عاتق اجلماهري الغفرية ولي�س الغفورة..
اجل��م��اه�ير امل��ت��ع��ل��م��ة امل��ث��ق��ف��ة غ�ير اجل��اه��ل��ة..
اجل��م��اه�ير احل����رّة غ�ير امل��رت��ه��ن��ة ..اجلماهري
الوطنية والقومية ..ال جماهري امل�صالح واملنافع
ال�ضيقة وال�شخ�صانية ..على ه��ذه النخب �أن
ت�ضع احل�� ّد يف �أوطانها لهذا الت�سيب واالنقياد
الأعمى لدوائر ال�صهيونية ،فالأرواح التي زهقت
واخل�سائر املادية التي تكبدتها �أوطاننا يف ب�ضع
ع�شرة �سنة ،ال مثيل لها يف تاريخ الب�شرية على
الإطالق ..ف�إالم هذا ال�سكوت والتباط ؤ� واخلجل
من مواجهة الواقع ال�شرير واملرير؟
الإنحناء �أم��ام امل���ؤام��رة « العا�صفة» ال يفيد
ب�����ش��يء ..ف��ع��اج�ل ًا �أم �آج��ل� ًا �ستدفن ر�ؤو���س��ن��ا
بالرتاب ..فلماذا بع�ضنا على عجل ٍة من �أمره..
ي��دف��ن ه��و ر�أ����س���ه يف ال���رم���ال م����ؤث���ر ًا اخل��ن��وع
واال�ست�سالم ،من غري �أن يبدي ولو نزر ًا قلي ًال من
�شرف املحاولة ..حماولة الدفاع عن النف�س مبا
ميلك من و�سائل متاحة.
�إين أ����س���أل الأح��ي��اء ممن يتمتعون بال�ضمري
وال�شرف والكرامة والعزّة الإن�سانية ،وي�ؤثرون
ال�صدق وامل�صداقية ،على التكاذب واملداهنة
يف �أعمالهم و إ�جن��ازات��ه��م على م�ساحة العامل،
�أن �سخروا قدراتكم ومقدراتكم يف جبه الباطل
مبختلف وجوهه و�أ�شكاله قبل �أن ي�أتي هو على ما
تبقى من خمزون قيمي وح�ضاري فينا.
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اقتصاد

سد النهضة قد يثير حربًا بين مصر وأثيوبيا
أثار إعالن
ور�أى ب�ع����ض اخل �ب ��راء� ،أن ال ب ��د م ��ن رد
أديس أبابا عن
م���ص��ري ح��ا��س��م ع�ل��ى اخل �ط��وة الإث�ي��وب�ي��ة حتى
إنشاء سد النهضة و�إن و��ص��ل الأم��ر �إىل �شن ح��رب �ضدها ،بينما
ر�أى ف��ري��ق �آخ ��ر �أن لإث�ي��وب�ي��ا احل ��ق يف �إق��ام��ة
الذي سيحتجز
م�شروعات توليد الكهرباء من مياه النيل ،و�أن
 74مليار متر
التفاهم القائم على روح التعاون وتعزيز امل�صالح
مكعب من المياه
امل�شرتكة هو الأ�سا�س الذي ال بد �أن ينطلق منه
المتدفقة لنهر
التحرك امل�صر.
النيل ردود فعل
�إن �سد النه�ضة �أو �سد الألفية الكبري ،هو
غاضبة من قبل
�سد �إثيوبي قيد البناء يقع على النيل الأزرق
مصر ،التي رأت في بالقرب من احلدود الإثيوبية  -ال�سودانية ،وعند
اكتمال �إن�شائه �سي�صبح �أكرب �سد كهرومائي يف
الخطوة اإلثيوبية
القارة الإفريقية ،والعا�شر عاملياً يف قائمة �أكرب
تعديًا على
مصالحها القومية ،ال�سدود �إنتاجاً للكهرباء ،وتتجاوز كلفته �أربعة
وضربة لمشروعاتها مليارات دوالر ،وهو واحد من ثالثة �سدود ت�شيد
التنموية ،ومؤامرة لغر�ض توليد الطاقة الكهرومائية يف �إثيوبيا،
وي��وج��د قلق ل��دى خ�براء م�صريني بخ�صو�ص
لتجفيف مياه
ت�أثريه يف تدفق مياه النيل وح�صة م�صر منها.
النيل التي تزود
مصر بنحو 90
في المئة من
احتياجاتها
المائية ،كما أن
السودان عارضت
الخطوة تمامًا.

قلق م�صري
من جهة �أخ��رى ،يرى خرباء متخ�ص�صون
معار�ضون للخطوة �أن �إثيوبيا اختارت منطقة
مال�صقة ل�شرق ال�سودان لإق��ام��ة �سد النه�ضة
واح�ت�ج��از  74مليار م�تر مكعب خلفه ،وه��و ما
يعني أ�ن��ه بانهيار ال�سد �ستنهار �سدود ال�سودان
ال� �ث�ل�اث ��ة ال ��رو�� �ص�ي�ر� ��ص ،وم � � � ��روي ،و� �س �ن��ار،
و�ستختفي مدينة اخلرطوم عن الوجود متاماً،
كما �ستندفع املياه ب�سرعة جنونية لت�صل ال�سد
العايل يف جنوب م�صر يف �أقل من ثمانية ع�شر
يوماً.

و�أو� �ض��ح اخل�ب�راء �أن �أك�ث�ر م��ن  100مليار
مرت مكعب �ست�ضاف �إىل  182مليار يف بحرية
نا�صر ،لت�ضرب ال�سد العايل وتدمره.
وق � ��ال ال �ب��اح �ث��ون �إن ج �م �ي��ع ال ��درا� �س ��ات
الهند�سية والفنية �أجمعت على �أن انهيار ال�سد
العايل �سيغرق م�صر متاماً ،و�أن املياه �ست�صل �إىل
القاهرة بارتفاع ت�سعة �أمتار خالل �ست �ساعات
ف�ق��ط ،و�أن ��ه ل��و ت���ض��اف��رت ج�ه��ود ال �ع��امل أ�ج�م��ع
لإنقاذ امل�صريني فلن تفلح يف ذلك� ،إال مع ب�ضعة
�آالف من بني  93مليون م�صري ،مو�ضحني �أن
ال��درا��س��ات الأث�ي��وب�ي��ة ل�سد النه�ضة وامل�ستندة
�إىل بيوت خربة عاملية ،تقول �إن معدل �أمان �سد
النه�ضة فقط  8.1درجة مقارنة بال�سد العايل،
وهي ثماين درج��ات ،علماً �أن �سرعة تدفق املياه
أ�م ��ام ��س��د م�صر ن�ه��اي��ة م�صب ال�ن�ه��ر ،ه��ي �أق��ل
بع�شرات املرات من �سرعة تدفقها من املنبع �أمام
ال�سد الإثيوبي.
و أ�ك ��د اخل �ب�راء �أن ت��دم�ير م���ص��ر و إ�غ ��راق
�شعبها ه��دف «�إ�سرائيلي» ا�سرتاتيجي� ،أف�صح
عنه وزير اخلارجية ال�سابق� ،أفيغدور ليربمان،
عالنية عندما ه��دد ب�ضرب ال�سد العايل �أكرث
من مرة ،وقال �إن «�إ�سرائيل» �ستدمر ال�سد �إذا مل
تدمره الطبيعة للتخل�ص من م�صر وال�سودان
يف �آن واحد.
وحت � ��دث اجل ��ان ��ب امل �� �ص ��ري ع ��ن ال�ت�ع�ن��ت
الأثيوبي مع القاهرة� ،إذ رف�ضت �أدي�س �أبابا 58
م�شروعاً م�صرياً ل��دول حو�ض النيل تت�ضمن
تنمية دول احلو�ض ،و�إقامة م�شروعات لتوليد
الطاقة واملياه العذبة.
وقالت م�صر �إن �إثيوبيا تعتمد على الأمطار
بن�سبة  98يف املئة من احتياجاتها املائية ،وتربر

�إقدامها على �إن�شاء ال�سد بحاجتها �إىل الكهرباء،
لكنها رف�ضت جميع امل�شروعات امل�صرية يف هذا
ال�ش�أن ،ومن بينها �إقامة �سدود �صغرية لتوليد
الكهرباء ال حتتجز املياه عن م�صر وال�سودان.
ومن الوا�ضح �أن م�صر لن تقوم لها قائمة،
ح ��ال إ�مت� ��ام ��س��د ال�ن�ه���ض��ة ،ح�ت��ى �إذا مل ينهر،
لأنه يعني تلوث مياه بحرية نا�صر خلف ال�سد
ال�ع��ايل ،وتوقف ال�سد عن �ضخ امل�ي��اه ،وبالتايل
توقف الزراعة وال�سياحة ،وهجرة امل�صريني �إىل
خارج بالد.
ر�أي مغاير
لكن يف امل�ق��اب��ل ،ه�ن��اك �آراء مغايرة ل��ردود
الفعل امل�صرية الغا�ضبة على �سد النه�ضة ،التي
تطرفت يف بع�ضها �إىل ��ض��رورة �إع�ل�ان احل��رب
على �إثيوبيا بعد �إعالنها البدء يف ت�شييد �سد
النه�ضة.
وا�ستنكر ه�ؤالء جمرد احلديث عن احلرب
و�ضرورة اعتماد و�إعالن م�صر طريق التفاو�ض
م��ع �إثيوبيا ،فالعالقات م��ع دول حو�ض النيل
التي تنبع منها مياه نهر النيل ،يجب �أن تكون
عالقات تعاون وم�صالح م�شرتكة ،واحلديث عن
حلول ع�سكرية يزيد الأمر تعقيداً لي�س �إال.
ور�أى ه � ��ؤالء أ�ن ��ه م��ن ح��ق أ�ث�ي��وب�ي��ا ودول
ح��و���ض ال �ن �ي��ل ت�ن�م�ي��ة ��ش�ع��وب�ه��ا ،وت�ن�م�ي��ة ه��ذه
ال�شعوب تعتمد ب�شكل رئي�س على توليد الطاقة،
مو�ضحني �أن �سد النه�ضة الإثيوبي ينتج خم�سة
�أ�ضعاف ال�سد العايل من الكهرباء ،لذلك من
ال�سهل للغاية ال��و��ص��ول �إىل ات�ف��اق ب�ين م�صر
و�إث �ي��وب �ي��ا يت�ضمن ح��ق ال��دول �ت�ين يف التنمية
و�إقامة ال�سدود ،خ�صو�صاً �أن توليد الطاقة من
�سد النه�ضة ل��ن يتم �إال ع�بر ت��دف��ق امل�ي��اه �إىل
م�صر.
وق ��د دع ��ا ال�ب�ع����ض �إىل ق�م��ة أ�ف��ري�ق�ي��ة يف
القاهرة ت�شمل جميع ر�ؤ�ساء دول حو�ض النيل،
ل�لات �ف��اق ح ��ول ب �ن��د واح � ��د ،وه ��و ت ��أم�ي�ن حق
امل�صريني يف الوجود عرب تدفق املياه ،واحلفاظ
ع�ل��ى ح�صتهم ،ويف ال��وق��ت نف�سه ت ��أم�ين حق
الأفارقة يف التنمية ،وتلبية حاجات �شعوبهم،
علماً �أن دول ح��و���ض النيل ك��ان��ت اتفقت على
 43ب�ن��داً م��ن  44ب�ن��داً ت�ضمنتها م �ب��ادرة دول
حو�ض النيل التي أ�ُ�س�ست عام  ،1999لكن بنداً
وحيداً خا�صاً بت�أمني حق م�صر وال�سودان مل
يتفق عليه ،ومت حتويله �إىل ر�ؤ�ساء دول حو�ض
النيل ،الذين ف�شلوا يف االجتماع واالتفاق عليه،
وال �ي��وم ي�ب��دو �أن ف��ر���ص جن��اح االت �ف��اق كبرية،
خ�صو�صاً �أن موارد حو�ض النيل من املياه تبلغ
 1660مليار مرت مكعب تذهب كلها �إىل الربك

وامل���س�ت�ن�ق�ع��ات ،م��اع��دا  84م�ل�ي��ار م�ت�ر مكعب
لدولتي امل�صب م�صر وال���س��ودان ،لذلك كيف
ي�ك��ون البحث واحل��دي��ث وال�ضجة الإعالمية
ع��ن  84مليار م�تر ،ويتم إ�غ�ف��ال احل��دي��ث عن
 1660ملياراً.
ومل ي�ستبعد اخل�ب�راء دور « إ�� �س��رائ �ي��ل» يف
ت�شويه ال�ع�لاق��ات م��ع دول حو�ض النيل� ،إذ �إن
« إ�� �س��رائ �ي��ل» ت�ع�ت�م��د ع�ل��ى  2م�ل�ي��ار م�ت�ر مكعب
من املياه ،معظمها من مياه ال�صرف ال�صحي،
وحت ��اول احل���ص��ول ع�ل��ى ح�صة م��ن ن�ه��ر النيل
عرب ترعة ال�سالم من ناحية� ،إ�ضافة �إىل �سحب
اجلي�ش امل�صري م��ن ال�شرق على ح��دوده��ا �إىل
اجلنوب.
وجت��در الإ��ش��ارة �إىل �أن��ه ال بديل مل�صر عن
مياه نهر النيل� ،إذ �إنها تعتمد على ت�أمني 85يف
املئة من احتياجاتها املائية من النهر ،يف الوقت
الذي ال حتتاج فيه �إثيوبيا �إىل مياه النيل� ،إذ �إنها
ت�ستويف  98يف املئة من احتياجاتها املائية من
املطر ،ويجب مالحظة دخ��ول م�صر يف موقف
حرج مائياً بعد تناق�ص ن�صيب الفرد �إىل 650
م�تراً مكعباً �سنوياً ،واملطلوب و�صوله �إىل �ألف
مرت مكعب �سنوياً لعبور خط الفقر ،ففي العام
 1959كان عدد امل�صريني  20مليوناً وح�صتهم
م��ن امل�ي��اه  55مليار م�تر مكعب ��س�ن��وي�اً ،والآن
جتاوزوا الـ 90مليوناً واحل�صة ال تزال ثابتة.
ملحة تاريخية
كانت الدول امل�شاطئة لنهر النيل يف ال�سابق
م�ستعمرات لدول �أجنبية ،ثم ح�صلت هذه الدول
على ا�ستقاللها.
وظهر �أول االتفاقات لتق�سيم مياه النيل
عام  1902يف �أدي�س �أبابا ،وعقدت بني بريطانيا
ب�صفتها ممثلة مل�صر وال�سودان و�إثيوبيا ،ون�صت
على عدم �إقامة �أي م�شروعات� ،سواء على النيل
الأزرق� ،أو بحرية تانا ونهر ال�سوباط ،ثم اتفاقية
بني بريطانيا وفرن�سا عام  ،1906وظهرت عام
 1929اتفاقية أ�خ��رى ،وه��ذه االتفاقية تت�ضمن
إ�ق��رار دول احلو�ض بح�صة م�صر املكت�سبة من
م�ي��اه ال�ن�ي��ل ،و�أن مل�صر احل��ق يف االع�ترا���ض يف
حالة �إن�شاء هذه الدول م�شروعات جديدة على
النهر وروافده.
وهذه االتفاقية كانت بني م�صر وبريطانيا
ال �ت��ي ك��ان��ت مت�ث��ل ك�ي�ن�ي��ا وت �ن��زان �ي��ا وال �� �س��ودان
و�أوغ �ن ��دا ،لتنظيم ا��س�ت�ف��ادة م�صر م��ن بحرية
فيكتوريا ،ومت تخ�صي�ص ن�سبة  7.7يف املئة من
تدفق املياه لل�سودان و 92.3يف املئة مل�صر.

هنا مرت�ضى
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ثقافة
دواعي التجديد اللغوي والنحوي بين الموضوعية وأزمة الثقافة ()5/5
د .صباح عالوي السامرائي  /عميد كلية التربية /جامعة سامراء – العراق
ت�أهيل العربية
�أهم اخلطوات التي يراد لها �أن حتقق حقيقة
االنتماء للغة ،هي �أن ينظر لها �أبنا�ؤها على �أنها
عنوان مهم لهويتهم �أم��ام �سائر الأمم ،وق��د قيل
�إن اللغة هي التي تولد الهوية و�إن الهوية م�س�ألة
لغوية يف ج��ذوره��ا ،وهنا تتمثل العربية بو�صفها
معلماً م�ه�م�اً يف ت ��أط�ير ال�شخ�صية ال�ع��رب�ي��ة ،بل
والإ��س�لام�ي��ة على ح��د � �س��واء ،طيلة ق��رون لتكون
الهيكل ال��ذي تتج�سد من خالله مبختلف العلوم
التي �أثرت الدنيا لقرون.
وتتميز العربية عن �سائر اللغات ب�أنها ركن من
�أركان وجود الأمة لأن «احلملة على اللغة يف الأقطار
الأخ��رى� ،إمن��ا هي حملة على ل�سانها �أو على �أدبها
وثمرات تفكريها على �أبعد االحتمال ،ولكن احلملة
على لغتنا نحن ،حملة على كل �شيء يعنينا وعلى
كل تقليد من تقاليدنا االجتماعية والدينية ،وعلى
الل�سان والفكر وال�ضمري يف �ضربة واحدة؛ لأن زوال
اللغة يف �أكرث الأمم يبقيها بجميع مقوماتها غري
�ألفاظها ،ولكن زوال اللغة العربية ال يبقي للعربي
�أو امل�سلم قواماً مييزه عن �سائر الأقوام وال يع�صمه
�أن يذوب يف غمار الأمم ،فال تبقى له باقية من بيان
وال عرف وال معرفة وال �إميان».
ولكي يفخر العربي بلغته وي�ع��رف ق��دره��ا ال
بد له �أن يتفح�ص �أق��وال املن�صفني من الغربيني
حني يقفون بكل احرتام �أمام لغتنا العظيمة ،يقول
امل�ست�شرق الفرن�سي هرني لو�سل« :اللغة العربية
واحل�ضارة العربية الإ�سالمية تزودان الدار�س لهما
بنظرة جديدة عن ال�ع��امل» ،وي�ق��ول�« :إن التلميذ
�أو الطالب يجد يف العربية معاين لغوية تختلف
اختالفاً كبرياً عن معاين الفرن�سية �أو الالتينية
�أو �أي لغة �أوروب�ي��ة ..و�سرعان ما يجد لها جاذبية
خا�صة ي�ستوقف نظره يف الوقت نف�سه �سري الكتابة
العربية من اليمني �إىل ال�شمال ..وتقدم العربية
ن�سقاً من قواعد الإع��راب ب�سيطاً وفيه قدر كبري
من املرونة» ،ثم يقول�« :إن العربية جتعل املالئمة
ال�سمعية مع اللغات الأخرى مي�سورة جداً».
وي���ص��ف م��ا��س�ي�ن�ي��ون ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة ب� ��أن لها
«ب�ف���ض��ل تركيبها ال��داخ �ل��ي وط ��راز اخل �ل��وة التي
توحي به ق��درة خا�صة على التجريد والنزوع �إىل
الكلية وال�شمول ،ومن هنا كان للعرب الف�ضل يف
ا�ستك�شاف رموز اجلرب و�صيغ الكيمياء وامل�سل�سالت
احل�سابية».

فهل يحق بعد ذلك� ،أن يتنطع املتنطعون من وال�ك�ي�م�ي��اء وال�ط��ب و��ش�ت��ى �أن ��واع ال�ع�ل��وم الأخ ��رى
�أب �ن��اء جلدتنا وه��م ي�ل��وك��ون مب��ا ال يليق ع��ن هذه ويف الوقت نف�سه ا�ستغلق عليه علم العربية ،و�إن
اللغة التي يح�سدنا كثري من الأقوام على �أن جعلنا ك�ن��ا ه�ن��ا ال ن�ق��ف متع�صبني �أم ��ام ��ص��ور التي�سري
اهلل من �أهلها؟
املطلوبة يف �إي�صال املعلومة اللغوية لطالبها؛ لأن
مما ال �شك فيه �أن اللغة العربية لي�ست ك�سائر منهج التعليم يتطلب مرونة عاليه ي�ستند �إليها يف
اللغات �سواء �إذا نظرنا على مبناها �أم �إىل ما تعنيه مراعاة املتلقي ،وهذا ال يقت�صر على اللغة وحدها،
لأ�صحابها وهذا بات م�سلماً بعد ما تقدم ،و�إذا كان بل كل العلوم الأخ��رى التي حتتاج �إىل غري قليل
الآخ��رون يقرون بعدم قدا�سة لغاتهم ،فحريّ بنا من عوامل الإي�ضاح والإفهام ،وحتتاج �إىل �صياغات
�أن نثبت للجميع قدا�سة لغتنا فذلك حق ال ينبغي عديدة ،وكلها ال ت�ستدعي �إلغاء تلك العلوم �أو ن�سف
�أن يكون مدعاة خجل �أو ا�ستحياء ،وال بد لنا نحن مبناها بحجة �صعوبتها� ،إال �أن العداء املت�أ�صل يف
العرب �أن نتجاوز عقدة الدونية �أمام الغرب ونرفع نفو�س الكثريين هو الذي دعا ه�ؤالء �إىل الوقوف
جاهدين من اعتزازنا مبا خلفه لنا الأولون ،ولعل �ضد اللغة وق��واع��ده��ا حتى ��ص��ار ال�شغل ال�شاغل
ع�ق��د الإمي� ��ان ح�ين ان �ف��رط و�أب �ع��د امل�سلمني عن لكثري م��ن املفكرين اجل ��دد ،ف��راح ال��واح��د منهم
مقد�ساتهم ك��ان��ت ال�ل�غ��ة مم��ا ن��ال��ه احل��ظ الأوف ��ر يتفنن بكل ما فيه �إق�صاء للغة زاعماً �أنها مما ي�ؤخر
من ذل��ك ،فوجد العدو م�سلكاً لذلك ف��راح يحوك عجلة احلياة العربية.
�إن ت� أ�ث�ير ه� ��ؤالء ،جعل ال�شعور بالنق�ص حتى
خيوط امل�ؤامرة على اللغة العربية بجهد كبري.
وال �ي��وم ،ويف ع�صر ال�ع��ومل��ة يحتاج الأم ��ر �إىل ع�ل��ى م���س�ت��وى ال�ل�غ��ة ي�ست�شري يف �أذه � ��ان الأج �ي��ال
تثبيت الهوية الإ�سالمية فهي الوحيدة الكفيلة و�سرى الأمر لي�صل �إىل كثري من املتعلمني ،ولن�أخذ
ب��ذل��ك وامل���س�ل��م ي�ح�ت��اج ل�ي�بره��ن ث�ق�ل��ه يف م�ي��دان ل��ذل��ك م �ث��االً؛ «ي �ق��ول ال�ب��اح�ث��ون امل���س�ت���ش��رق��ون� ،إن
ا��س��م م�ك��ة مقتب�س م��ن احلب�شية (م �ك��وراب��ا) معبد
الوجود لغة تعرب عنه ب�شكل يربز هذه الهوية.
ي �ق��ول ال��دك �ت��ور �إب��راه �ي��م �أن �ي ����س« :ل��دي �ن��ا يف �أو هيكل ،لكنهم على عادتهم ال يت�ساءلون من �أين
الع�صر احلديث من الإمكانيات الإذاعية وو�سائل جاء ا�سم مكورابا ،ثم ملاذا مل يقولوا على العك�س� ،إن
الن�شر ما �إذا �أح�سن ا�ستخدامه و أ�ُخل�صت النية يف مكورابا مقتب�س م��ن م�ك��ة؟ ..ال �أدري ذل��ك ديدنهم
توجيهه ،حقق لنا لغة عربية م�شرتكة ت�سود كل كلما �شاهدوا كلمة م�شرتكة بني العربية وغريها،
البالد العربية ويح�سنها قومها كتابة ونطقاً و�أداء ،قالوا �إن العربية هي امل�ستفيدة ،حتى اخليمة يزعم
وت�شد �أبناءها بع�ضهم �إىل بع�ض ،فت�ؤلف جمتمعاً اللغويون العرب وغريهم �أن ا�سمها هذا م�ستعار من
احلب�شية ،مع �أن اخليمة من أ�ل��زم ل��وازم ال�ب��داوة ال
عربياً حري�صاً على عزته وكرامته».
وال بد �أن نكون وا�ضحني حني نتعر�ض ملو�ضوع احل�ضارة �إن كانت ذريعة احل�ضارة هي التي تغريهم..
بهذه الأهمية فلي�س من املنطقي �أن نتغافل عن ول��و ك��ان امل�سلمون الذين تفطنوا �إىل ه��ذه ال�صلة
امل�شاكل املو�ضوعية املحيطة بالفرد العربي� ،سواء اال�شتقاقية بني مكة ومكورابا لوجب عليهم �أن
بذلك ما يت�صل بذاته �أم ما يحيط به من معطيات يقولوا عك�س امل�ست�شرقني ب�أ�سبقية مكة ،فذلك
احلياة ال�سيا�سية والفكرية واالجتماعية ،ولعل ما تطبيقاً للآية }�إن �أول بيت و�ضع للنا�س للذي
تقدم م��ن �صفحات ي�شري ب�شكل جلي �إىل جممل ببكة{ ،ولكن امل�شكلة احلقيقية تظهر على كتابنا
م��ا �أث��ر على بناء البنية الثقافية للفرد العربي ،ال �ع��رب ح�ين ي�ت�ل�ق�ف��ون م��ا ي�ق��ول��ه الآخ � ��رون من
فقد تهي�أت ال�ظ��روف التي �ساعدت دع��اة التهجم منطلق املتلقي الرا�ضي مبا يقال من غري �أن تكون
على ال�ل�غ��ة� ،أو كما �أح��ب بع�ضهم �أن ي�سمي ذلك ل��ه ال�شخ�صية امل � ؤ�ث��رة يف م�ي��دان البحث م��ع ما
بالتجديد� ،أن ي�ج��دوا هنا وه�ن��اك �آذان � �اً م�صغية ميتلكه من مقومات القوة اليقينية يف اال�ستدالل
حتى يف �أوا�سط املتعلمني ،فظهر من ال يرى ب�أ�ساً واال�ست�شهاد.
لا م�ه�م�اً يف تركيز
ول�ك��ي ت�ك��ون ال�ه��وي��ة ع��ام� ً
ب ��أن ت��وج��د ط��رق ج��دي��دة تنا�سب الع�صر لتعليم
اللغة من جهة ،وتغري على اللغة ذاتها من جهة االنتماء للفرد العربي للغته ال بد �أن نزرع يف �أذهان
أ�خ��رى ،ون�سي أ�ك�ثره��م �أو تنا�سى ب ��أن اجلهل يعم مثقفينا قبل غريهم حقيقة القيمة العليا للعربية،
ك��ل جم��االت احل�ي��اة ،ف�لا جن��د ب��ارع�اً يف الفيزياء ون�ؤكد على حقيقة �أن االنتماء لقومية ما ال ميكن

�أن حتيط ب��ه م�شرتكات الأن�ظ�م��ة االقت�صادية �أو
اجلغرافية �أو حتى الدينية ،فمن املقرر �أن اجلامع
املانع لأي قومية هو اللغة التي يتكلمها �أهل تلك
القومية ،وعلى الرغم من كل حماوالت اجلمع بني
ال�شعوب الأوروبية حتت غطاء الر�أ�سمالية �أو حتى
امل�سيحية لكنه بقي ق��ا��ص��راً ع��ن االج�ت�م��اع بهوية
واحدة نظراً لتغاير الأل�سنة يف بلدانهم.
«�إن الوظيفة التي ت�ؤديها اللغة فيما يتعلق
بالقومية وظيفة على جانب كبري م��ن الأهمية،
فكل �أم��ة تعتز بلغتها وتريد لها احلياة ..وعندما
تثور الأمم املحتلة التي فر�ض عليها امل�ستعمرون
لغاتهم مطالبة باال�ستقالل ال�سيا�سي يكون من
�أه ��م م��ا ت�ط��ال��ب ب��ه ا��س�ت�ع�م��ال ل�غ��ات�ه��ا يف الأم ��ور
الر�سمية ويف التعليم» ،ولذلك ف�إن «الإ�صرار على
العربية �إ��ص��رار على �إثبات الوجود العربي وعلى
تي�سري ال��وح��دة والت�ضامن ال�ع��رب��ي ،ف ��إن مل تقم
ال��وح��دة ال�سيا�سية ب�ين الأق�ط��ار العربية يف وقت
قريب ،ف�إن الوحدة اللغوية والثقافية هي امل�سعى
ال���ض��روري ال��ذي يجب �أن يكون ق��ري�ب�اً ،ول��ن تتم
ه��ذه ال��وح��دة �إال باملحافظة ع�ل��ى ال�ل�غ��ة العربية
وا��س�ت�خ��دام�ه��ا يف ك��ل جم ��ال ،لأن ذل��ك ي� ��ؤدي �إىل
وحدة ال�شعور والفكر واالجتاه بني العرب».
ه��ذا م��ن ج�ه��ة ال�ك�ت��اب وامل �ف �ك��ري��ن ،وم��ن جهة
�أخ��رى ال نعفي ال�ق��ارئ العربي مهما كانت ب�ساطة
امل���س�ت��وى التعليمي ال ��ذي ه��و عليه م��ن امل�س�ؤولية
امللقاة على عاتقه ،فلكي ن�ضع �أيدينا على العالج ،ال
بد لنا �أن نقر بحقائق ال مفر منها ،ف�ضعف التوجه
نحو الكتاب العربي عند �أبنائه �أنف�سهم وا�ضح على
عك�س احلال يف الغرب ،ولي�س الق�صور يف ما تقدمه
�أقالم العرب الأدبية والفكرية� ،إمنا امل�شكلة بهبوط
امل�ستوى الثقايف ،ولنكون �صريحني ودقيقني �أكرث،
ن�ق��ول� ،إمن��ا ه��و هبوط التوجهات وامل�ي��ول يف �أ�س�س
االختيار واالنبهار لدى �أبنائنا ،فقلما يتكلم متكلم
يف لقاء �أو ح��وار تلفزيوين �أو يف �أي منتدى ع��ام �إال
وزروق كالمه مبجموعة من الكلمات الإجنليزية �أو
الفرن�سية وغريها ،لأنه يظن �أن ذلك داعماً لثقافته
ومكانته أ�م��ام العوام الذين ي�سمعون فينبهرون� ،أو
اخل��وا���ص ال��ذي��ن ي��رون��ه بذلك ن��داً �أو �أه�ل�اً للحوار
بهذه الثقافة امللمعة مب�صطلحات ال�شرق والغرب.
من م�ؤمتر «اللغة العربية ..من
خماطر اجلمود �إىل تداعيات التجديد»

حزب شبيبة لبنان العربي :ملتزمون بالقضية األم فلسطين
�أقام «حزب �شبيبة لبنان العربي» مهرجاناً يف ذكرى االجتياح
«الإ�سرائيلي» للبنان ،بح�ضور النائبني عا�صم قان�صوه وم��روان
ف��ار���س ،وممثلني ع��ن الرئي�س �سليم احل�ص وع��ن �سفراء �سورية
و�إي ��ران وفل�سطني ،وع��ن ال�ل��واء عبا�س �إب��راه�ي��م ،وع��ن ح��زب اهلل،
وممثلي �أحزاب �إ�سالمية ووطنية لبنانية وفل�سطينية.
ال�ن��ائ��ب عا�صم قان�صوه ر�أى �أن م��ا ي�ج��ري ال�ي��وم يف �سورية
ه��و ح��رب على ال�ع��روب��ة ،و�شن هجوماً عنيفاً على ق��وى � 14آذار،
واعتربهم �أداة لدى ال�سفارة الأمريكية يف لبنان.
م��ن ج�ه�ت��ه� ،أك ��د �أب ��و ع�م��اد رام ��ز ع�ل��ى ع��دم ت��دخّ ��ل الف�صائل
الفل�سطينية يف ال�شان اللبناين ،و«ه��ذا متفق عليه يف املخيمات،
والبو�صلة لن تكون �إال باجتاه القد�س».

ثم كلمة ممثل «ح��زب اهلل»؛ د .علي �ضاهر ،ال��ذي اعترب
�أن امل�ق��اوم��ة اللبنانية الوطنية والإ��س�لام�ي��ة «�شكّلت العمود
الفقري يف مواجهة امل�شروع الأمريكي  -ال�صهيوين للهيمنة
على منطقتنا ،ليبقى وطننا عزيزاً و�أمتنا �شاخمة ،ويف تلك
الأيام وحدها �سورية وقفت �إىل جانب املقاومة ،و�شكّل دعمها
واحت�ضانها املظلة ال��واق�ي��ة م��ن ك��ل �أ��ش�ك��ال ال�ت� آ�م��ر اخلارجي
والإق �ل �ي �م��ي وامل �ح �ل��ي ،ب��اال��س�ت�ن��اد �إىل دع ��م ال ح ��دود ل��ه من
اجلمهورية الإ�سالمية يف �إيران».
ويف اخلتام �أكّد الأمني العام حلزب �شبيبة لبنان العربي؛ ندمي
ال�شمايل ،على مت�سُّ ك احلزب بالثوابت القومية العربية املقاومة،
وعلى ر�أ�سها ق�ضية الأمة العربية الأ�سا�سية فل�سطني.

مقدمة احل�ضور يف فندق الكومودور
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عــــــــــالـــــــــم الـــمــــــــــــرأة

جمالك الحقيقي في جاذبيتها

َّ
خطوات تساعدك في تكوين شخصيتك المميزة
ت�سعى كثري من الفتيات �إىل اجلمال
يلتفت
اخلارجي يف ال�شكل واملظهر ،وال نْ
�إىل املعنى احلقيقي للجمال ،فالفرن�سي
فونتينل يف ال�ق��رن ال���س��اد���س ع�شر قال:
لي�س �أتع�س من حياة الن�ساء اللواتي مل
ي�ع��رف��ن �إال �أن ي�ك��نّ ج�م�ي�لات ،فاجلمال
عمره ق�صري ،وهناك فارق ب�سيط يف عدد
ال�سنوات بني املر�أة اجلميلة واملر�أة التي مل
تعد جميلة.
و�أ� �ش ��ار ال�ف��رن���س��ي ج��وت�ي�ي��ه يف ال�ق��رن
ال�سابع ع�شر �إىل�أن اجلمال غالباً ما يكون
عباءة رائعة تخفي نقائ�ص الروح.
�أ� �س��ات��ذة ج��راح��ة ال�ت�ج�م�ي��ل ي ��رون �أن
ج�م��ال ال�شكل مل ي�ع��د �أه ��م ال���ص�ف��ات مع
ت�ق��دم ج��راح��ات التجميل املختلفة، ومن
واق ��ع ع�م�ل�ه��ا ت ��ؤك��د �أن ه �ن��اك ��ص�ل��ة بني
اجل �م��ال اخل ��ارج ��ي واجل �م ��ال ال��داخ �ل��ي،
ويجب �أن تدرك كل فتاة �أن اجلمال يعني
ال�ت�ك��ام��ل ب�ين اجل �م��ال اخل��ارج��ي وج�م��ال
ال ��روح ،ال��ذي ال ت�ستطيع ال�شيخوخة �أن
تهزمه، وعندما تتمكن الفتاة م��ن �إب��راز
�أج�م��ل م��ا فيها ت�صبح فتاة ج��دي��رة بلقب
ام��ر�أة جميلة ،ولتتذكر اجلميالت مقولة
�أو��س�ك��ار وايلد  :ج�م��ال ال ��روح ه��و ال�شيء
الوحيد الذي ال ي�ستطيع الزمن �أن ينال
منه.
ل��ذل��ك ،ال ت��وج��د ام ��ر�أة غ�ير جميلة،
لأن اهلل �سبحانه وتعاىل حباها بالعديد
من املوا�صفات التي ميكن من خاللها �أن
تُظهر جمالها ،حيث �أثبتت العديد من
الأب �ح��اث الف�سيولوجية �أن امل ��ر�أة تتمتع
بالقدرة على التعبري اللغوي ،فهي قادرة
بالفطرة على التعبري ع��ن نف�سها وعن

ِ
أنـت

وطــفـــــلك

كيف توقفين بكاء طفلك؟
تعاين الكثري م��ن ا ألم�ه��ات م��ن بكاء �أطفالهن
امل�ستمر ،ويقفن يف دائرة احلرية حول الأ�سباب التي
تقف خلف بكائهم ،وكيف لهم �أن يعرفوها ،فقد
يكون ال�سبب ع�ضوي ،وقد يكون غري ذل��ك� ،إال �أن
ال�س�ؤال الأهم يبقى :كيف �أوقف طفلي عن البكاء؟
إ�ي �ق��اف ن��وب��ة ال�ب�ك��اء ال�ت��ي ت�ن�ت��اب ال�ط�ف��ل لي�س
باملعجزة ،وال بالأمر ال�صعب ،فقط حتتاج �إىل طرق
ب�سيطة ،ويف النقاط الآتية تو�ضيح لها:
 قد يكون بكاء الطفل ترجمة ل�شعوره بالأمل،وي�ك��ون حينئذ أ�مل� �اً ��ش��دي��داً ،ف� ��إذا ك��ان ك��ذل��ك ال بد
من القيام ب��ا إلج��راءات الطبية املتوفرة يف املنزل،
مثل قيا�س احل��رارة �أو نقاط املغ�ص ،ثم مراجعة
الطبيب.
 قد يكون الطفل بحاجة �إىل الطعام �أو تناولاحلليب� ،أو تغيري «احلفا�ض» �إذا م ّر وقت على ذلك.
 ت�ساعد بع�ض الأ�صوات ال�صادرة من التلفاز �أواملذياع على توقف الطفل عن البكاء ،والإن�صات ملا
يدور حوله من ت�شوي�شات قد ت�شغل تفكريه.
 -حمل الطفل و�ضمه يُ�شعرانه بالأمان ،ويزيالن

م�شاعر اخلوف التي قد تكون �سبباً يف بكائه.
 مالم�سة جلد الطفل جللد أ�مّه ،مثل الكتف �أوالوجنتني ،من �أكرث الطرق التي ي�ست�شعر الطفل
بها أ�مّه وبحنانها.
 امل�ك��ان ق��د يكون �سبب بكاء الطفل ،ويف هذهاحلالة على الأم �أن جت �رّب نقله �إىل غرفة �أخ��رى
�أكرث براحاً و�ضوْءاً.
 �إذا ك��ان ال�ط�ف��ل ر��ض�ي�ع�اً وم �ع �ت��اداً ع�ل��ى اللفبالقماط ،فقد ي�ك��ون حت �رّره منه �سبباً يف �إي�ق��اف
ب �ك��ائ��ه ،خ���ص��و��ص�اً �أن الأط �ف ��ال يف ب��داي��ة عمرهم
يخافون م��ن حركة الأي��دي وك�ثرة احل��رك��ة ب�شكل
عام ،وقد يزيد اللفّ من �إح�سا�سهم بالأمان.
 ع�ل��ى الأ ّم �أن ت�ت�ح�دّث ب���ص��وت منخف�ض معطفلها وب�شكل بطيء ،وقد تغنّي له �أغنية حمبّبة
ل��ه ،فهذا م��ن �ش�أنه �أن يجعل الطفل أ�ك�ثر ميو ًال
للهدوء.
 التدليك (امل�سّ اج) اخلفيف جلبهة الطفل ،فهومكان جتمع للأع�صاب ،وق��د ي�ساعد «امل�ساج» على
خف�ض حدة التوتر لديه.

م�شاكلها ب�سهولة ،م��ا ي� ��ؤدي �إىل تفريغ
�شحنة معاناتها النف�سي ة.
ك�م��ا �أن امل � ��ر�أة ت�ت�م�ي��ز ب��درج��ة ع��ال�ي��ة
م��ن االنتباه والرتكيز و�سرعة البديهة،
وال �ق��درة العالية على ال�ق�ي��ام بالعمليات
احل�سابية ،وال �ق��درة الفائقة على حتمُّل
الآالم ،وتت�سم ب��ال��ذك��اء ال�ع��اط�ف��ي ،ال��ذي
يجعل منها زوج��ة ناجحة و�سيدة عاملة
موفقة وم�ع�ط��اءة ،ف�ه��ذه ال�سمات ت�شكل
�شخ�صية املر�أة ،وتُظهر جما ًال على وجهها
ينبع من الروح.
�شخ�صيتك �أهمّ
االخت�صا�صيون يقدمون عدة ن�صائح
ت �� �س��اع��دك يف ال �ت �ح �ل��ي ب �ج �م��ال ال � ��روح
وال�شخ�صية تتلخ�ص يف الآتي:
حتديد الأهداف يف احلياة ،واالهتمام
بالأولويات.
العمل على ال�ت��واف��ق ب�ين م��ا بداخلك
وم��ا تظهرينه ل�ل�آخ��ري��ن ،ف�ه��ذا التوافق
يقلل من ال�صراعات الداخلية ويهدئ من
نف�سك ويظهر الب�شا�شة وال�سماحة على
وجهك.
ال �ت ��أ ّم��ل ال �ي��وم��ي ف�ي�م��ا ي�ع�ج�ب��ك وم��ا
ال يعجبك يف �شخ�صيتك ،م��ع ال�ت��أ ّم��ل يف
ت�صرفاتك اليومية ،والبعد عن امل�شاكل
وامل�شاحنات.
ب�ع����ض ال�ن���س��اء ق��د يتعر�ضن حل��االت
من الغ�ضب واالندفاع يف مواقف ب�سيطة
ال ت�ستحق ،وق��د ت�ك��ون امل� ��ر�أة ن��اج�ح��ة يف
عملها ،وت�شغل من�صباً مرموقاً ،وعلى قدر
هائل من الذكاء ،لكنها تفتقد التحكّم يف
�أع�صابها يف خالفات �صغرية جتعلها تثور
لأتفه الأ�سباب ..ومثل ه�ؤالء يطلق عليهن
يف علم النف�س الباحثات عن تدمري الذات،
وهن ينتمني �إىل حزب التخريب النف�سي،
الذي ال مير على ع�ضواته يوم دون خالف
�أو م�شادة على املا�ضي �أو م�صادمة عاطفية.
�أ��س�ه��ل ط��ري�ق��ة للتخل�ص م��ن �سرعة
الغ�ضب واالندفاع� ،أن ت�س�أل املر�أة التي ال
تتحكم يف �أع�صابها قبل الوقوع يف حلظة
اخلالف �أربعة �أ�سئلة :هل �أفعل ذلك لأنني
�أري��ده بالفعل� ،أم �أنني �أنفّ�س عن م�صادر
ق�ل��ق �أخ � ��رى؟ وم ��ا ه��و ال���س�ب��ب احلقيقي
وراء هذا القلق �أو الأمل؟ وهل �أ�ستطيع �أن
�أعالج املوقف دون الدخول يف �أزمة؟
�إذا انطلقت ال�شرارة الأوىل يف الأزمة،
حاويل �أن تخرجي من املكان الذي ا�شتعلت
فيه النار ،حتى تتجنبي امل�شاركة فيها ،وال
تن�سي �أن حتديد ال�ه��دف يف احل�ي��اة يقود
الإن�سان �إىل عالج الع�صبية املدفوعة.
اجلاذبية �سر اجلمال
ي�ؤكد خرباء التنمية الب�شرية �أن �أهم
عن�صر يف جمال الروح هو اجلاذبية للرجل
�أو للمر�أة ،و�إليك ع�شر قواعد ت�شكل �أهم
مقومات ال�شخ�صية اجلذابة:
عدم البوح بـاملتـاعب اخلا�صة :فاحلزن
والأمل وال�ضيق عنا�صر م��وج��ودة �أ��ص�ل ًا
يف الإن�سان ،وال ميكن له التخل�ص منها،

ل�ك��ن الب��د م��ن �إخ�ف��ائ�ه��ا �أو تقليلها ق��در
الإمكان حتى ال ي�س�أم الآخرون ،لأنهم غري
جمربين على امل�شاركة يف أ�ح��زان�ن��ا ،ومن
امل�ستح�سن حماولة فهم م�شاكل الآخرين،
و�أن تكون �شخ�صاً جمام ًال لي�س فقط يف
املنا�سبات الكبرية بل يف ال�صغرية �أي�ضاً،
كما يجب احرتام �أح��زان الآخرين و�إبداء
ال�سرور يف �أفراحهم.
إ�ج��ادة اال�ستماع :اال�ستماع للآخرين
يكون �سبباً للجاذبية ،لأن ال�شخ�ص الذي
يتقن ف��ن اال��س�ت�م��اع لأح��ادي��ث ا آلخ��ري��ن
يكون حمبوباً منهم ،كما يجب �أن ترتك
للآخرين حرية احلديث ،ثم ت�شارك فيه
بعد ذلك عدم التعايل على الآخرين.
يعتقد الكثريون يف قرار �أنف�سهم �أنهم
ال يقلون عن الآخ��ري��ن يف �أي �شي ،لذلك
فالتعايل عليهم قد ي�ؤثر على عالقتهم
ب� ��ك ،وي �ت �م �ث��ل ذل� ��ك يف ط��ري��ق احل��دي��ث
والت�صرف غ�ير ال�لائ��ق ،بينما التوا�ضع
يعطي �صاحبه دائماً حمبة الآخرين.
�إظهار الإعجاب يف الوقت املنا�سب :كل
�إن�سان يحب �أن يتلقى امل��دي��ح ،لكن لي�س
�إىل درج��ة ال�ن�ف��اق ،ف��ا إلن���س��ان يحتاج �إىل
امل�ج��ام�ل��ة و�إظ �ه��ار ا إلع �ج��اب ال��ذي يجدد
الثقة يف النف�س ،لكن يف�ضَّ ل �أن تظهري
هذا الإعجاب يف حملة بكلمة خمل�صة يف
املنا�سبي.
نْ
الوقت والطريقة
ال �ت �ف��ا�ؤل امل �ع �ق��ول :امل�ت�ف��ائ��ل حم�ب��وب
دائ�م�اً ،فهو يجعل ا آلخ��ري��ن ي��رون العامل
مبنظار ال��واق��ع ،لكن ه��ذا ال�ت�ف��ا�ؤل يجب
�أن ي�ك��ون يف ح��دود امل�ع�ق��ول ،و�أال يتطرق
�إىل اخليال ،واملتفائل ال يعرتف بالي�أ�س،
ولكنه يجدد دائماً الأم��ل يف حل م�شاكله،
ويف حدود الإمكانيات املوجودة.
تقبّلي مالحظات غ�يرك :من اجليد
ا� �س �ت �ق �ب��ال م�ل�اح �ظ��ات ون �ق ��د ا آلخ ��ري ��ن
ب��رح��اب��ة � �ص ��در �إذا �� �ص ��درت ع ��ن �أن ��ا� ��س
خمل�صني ال يبغون �سوى امل�ساعدة ،وقد
ت�صدر هذه املالحظات من �أنا�س حاقدين،
لكن يف احلالتني من امل�ستح�سَ ن �أن تتقبل
م ��ا ي��وج��ه �إل� �ي ��كِ م ��ن م�لاح �ظ��ة �أو نقد
بابت�سامة ،مهما كان الثمن ،مع ما يفر�ضه
ذلك من التحكم بالعقل وال�سيطرة على
امل�شاعر.
��ش�خ���ص�ي��ة م ��رح ��ة :ع �ن��د ال�ت�ف�ك�ير يف
مو�ضوع ما ،من الأف�ضل �أن تكون نف�سيتك
مرحة وهادئة ،ليت�سنى لك البت يف الأمور
بطريقة �سل�سة وغ�ير معقدة� ،أم��ا عندما
ت �ك��ون نف�سيتك ك�ئ�ي�ب��ة ،ف�ل�ا حت ��اويل �أن
حت�سمي يف �أمر ما ،حتى ال ي�شوب النتيجة
اخلوف والقلق.
التفكري والت�صرف بنف�سيـة اخل�ير:
حتى تكوين جذابة ،ال بد �أن تت�صريف دائماً
تتحلي بجميع
نْ
بنف�سية اخل�ير ،و�إذا كنت
ال���ص�ف��ات ال�سابقة ف � إ�ن��ك م��ن دون �صفة
اخلري �ستفقدين عن�صراً هاماً من عنا�صر
اجلاذبية.
ال�صراحـة :ال�صراحة �صفة �أ�سا�سية
من �صفات اجلاذبية ،فهي واجبة التفكري
مع النف�س ويف التفا�ؤل مع الغري.
رمي اخلياط
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مـنــــــــــوعـــــــــــــــــــــــــــــــات
قال تعاىل } :والتني والزيتون • وطور
�سينني • وه��ذا البلد الأم�ين • لقد خلقنا
الإن�سان يف �أح�سن تقومي{ (�سورة التني).
لقد �أق�سم اهلل تعاىل بفاكهة التني ،واهلل
�سبحانه وتعاىل ال يق�سم �إال بعظيم ،وق�سمه
ع ّز وجل لهو دليل حقيقي على �أهمية هذه
الفاكهة ،و�إ� �ش��ارة ه��ام��ة �إىل �أن لها فوائد
ومنافع جمة.
ُي � �ع � �ت �ب�ر ال� � �ت �ي��ن م � ��ن �أك � �ث� ��ر ال � �ف� ��واك� ��ه
واخل�ضروات التي حتتوي على الألياف ،حيث
حتتوي حبة واح��دة من التني على جرامني

التين..

وواق
طارد للرمل ٍ
للكبد والطحال

طــريـقـة اللعـب

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

م��ن ا ألل �ي ��اف ( ٪20م��ن االح �ت �ي��اج ال�ي��وم��ي
امل��و� َ��ص��ى ب��ه) ،وه��و ي�شكّل ج ��زءاً مهماً يف �أي
حمية خا�صة ،ألن��ه ال يحتوي على الدهون
�أو ال�صوديوم �أو الكولي�سرتول ،لكنه يحتوي
على ن�سب عالية من الألياف ،لذا يُعترب غذا ًء
مثالياً للذين يريدون الإنقا�ص من �أوزانهم،
ك�م��ا ي�ح�ت��وي ع�ل��ى ن�سبة ك �ب�يرة م��ن امل �ع��ادن
�أكرث من �أي فاكهة �أخرى ،ون�سبة الكال�سيوم
املوجودة يف التني عالية جداً ،فعلبة من التني
املجفف ت��زوّد اجل�سم بالكال�سيوم بنف�س ما
تزوده علبة من احلليب.
ك �م��ا ي��وج��د يف ال �ت�ي�ن �أك �ث��ر ال�ع�ن��ا��ص��ر
الغذائية �أهمية� ،أال وهو ال�سكر ،و�أي�ضاً ف�إن
التني يدخل يف عالج الربو والكحة والربد.

ويكفي لذلك �أن يتم غلي � 4أو  5ثمرات تني
طازجة يف ح��وايل  50مليلرت من امل��اء ،ثم
ي�صفَّى امل��اء وي�ترك حتى ي�برد ،ثم ي�شرب
لعالج �أوجاع احللق.
اال�ستعماالت اخلارجية

 لإزال��ة «م�سامري» القدمني ،يوجد يفالتني ان��زمي��ات ت�ساعد على التخل�ص من
ال �ن �ت��وءات اجل �ل��دي��ة ال ��زائ ��دة ،ل �ه��ذا ميكن
ا�ستخدامه لإزالة امل�سامري التي تظهر على
القدمني ،فيو�ضع لبّ الثمرة على امل�سامري،
ويغطَّ ى برباط طوال الليل.
 لعالج احلبوب والرتحات ،يتم ت�سخنيالتني يف املاء �أو احلليب ،وتُق�سم كل حبة �إىل
اال�ستعماالت الداخلية
ن�صفني ،بحيث يو�ضع لب الثمر على البثور
مبا�شرة ،وتعترب هذه الطريقة فعالة جداً
 معاجلة الإم�ساك :ميكن تناول التني يف العالج ،خ�صو�صاً تقرحات الفم.امل�ج�ف��ف �أو ال �ط��ازج ،م��ن دون �أي حت�ضري
وي��دخ��ل ال�ت�ين  -ك�م��ا ه��و م �ع��روف  -يف
م �ع�ّي�نّ  ،للتخفيف م��ن الإم �� �س��اك ،ك��ذل��ك تركيب العديد م��ن م�ستح�ضرات العناية
مي �ك��ن ط �ه��و � 3أو  4ث �م ��رات ت�ي�ن ط��ازج��ة بالب�شرة وال�شعر ،وذل��ك مل��ا يتمتع ب��ه من
مقطّ عة وع�شر حبات زبيب يف مقدار كوب خ�صائ�ص وقائية وملطفة ومرطبة ،فهو
كبري من احلليب ،يتم تناولها �صباحاً على يغذي اجللد وال�شعر ويقيهما من تغريات
الريق ،كما ميكن نقع  6ثمرات تني يف املاء الطق�س القا�سية ،ومن التلوث.
الفاتر طوال الليل ،ثم يتم تناولها �صباحاً
ال�ت�ين ن��اف��ع ل�ع�لاج ال�ن�ق��ر���س :النقر�س
على الريق �أي�ضاً.
م��ر���ض ي � أ�ت��ي م��ن زي ��ادة احل��ام����ض ال�ب��ويل
 التخفيف من اال�ضطرابات اله�ضمية ،uriaue acide :نتيجة ا إلف��راط يف �أكلميكن ت�ن��اول ال�ت�ين ال �ط��ازج بعد الوجبات امل ��واد ال�بروت�ي�ن�ي��ة ،ك��ال�ل�ح��وم وال�ب�ق��ول�ي��ات
اخل �ف �ي �ف��ة� ،أو ق �ب��ل ال ��وج� �ب ��ات ال �ث �ق �ي �ل��ة ،وغ�ي�ره��ا� ،أو نتيجة خ�ل��ل خ�ل�ق��ي يف جهاز
للتخفيف من ا�ضطرابات اجلهاز اله�ضمي ،ا ألن��زمي��ات التي تتدخل يف ا�ستقالب امل��واد
وهو مفيد يف مكافحة القرحة والطفيليات الربوتينية.
وبانتظار ال��درا��س��ات العلمية املنهجية،
واجلراثيم.
 التخفيف م��ن ا��ض�ط��راب��ات التنف�س :ف�إن من فوائد التني الثابتة بحكم التجربةيحتوي التني على عنا�صر �شافية ،تخفف أ�ن ��ه م��ن أ�غ ��ذى ال �ف��واك��ه ،و��س�ه��ل اله�ضم،
من تهيجات الأغ�شية املخاطية ،خ�صو�صاً وم��ان��ع ل�ل�ن�ف�خ��ة م�ن�ظ��م حل��رك��ة الأم� �ع ��اء،
�م �� �س��اك وب� �ق ��اء ال �ف �� �ض�لات يف
يف اجلهاز التنف�سي ،لذلك ف�إن تناول التني وم ��ان ��ع لل� إ
الطازج ميكن �أن ي�ساعد على التخفيف من اجلهاز اله�ضمي ،ومد ّر للبول ،ونافع للكبد
اال��ض�ط��راب��ات التنف�سية ،فهو يلعب دوراً والطحال وجم��اري ال�غ��ذاء ،وط��ارد للرمل
م��ن ال�ك�ل��ى وامل �ث��ان��ة ،وم���س�ك��ن ل�ل���س�ع��ال يف
م�شابهاً لدور م�ضادات االلتهابات.
وهو يفيد �أي�ضاً لعالج التهابات احللق ،حاالت الت�سمم والقروح النتنة.

� 4 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1أخط أ� خط�أ �صغريا � /ضربت كفيها
1
معا  /قطع الأ�شياء �إىل قطع �صغرية
 5ريا�ضة هندية يف القدرة على الرتكيز
2
 /ت�أدية اعمل بقدرة واقتدار
 6كلمة فرعونية قدمية مبعنى جميل /
3
قانون يف اجلرب
4
 7غاز خامل (ال يتفاعل)
 8فائدة للنا�س  /نقطة التقاء الأ�شعة
5
(�أو الأ�شياء) وتركيزها
6
 9ليونة � /أر�سطو
 10نبات طبي ي�ستفاد من بذوره وي�شرب
7
بغليه وتقدميه كما ال�شاي  /ا�سم عربي
قدمي
8

9
10

�أفــقــي
� 1شاعر فيل�سوف لقب برهني املحب�سني � /سماء
 2رئي�س �أمريكي مثري للجدل  /هولندي �أ�س�س للفل�سفة
الأوروبية احلديثة و�أبو املذهب العقالين
 3ا�ستيعابنا للأ�شياء والزمن من حولنا وذاكرتنا  /نقي�ض
احلرب

عـــامـــودي
� 1شاعر ووزير اندل�سي من �أهل قرطبة
برع يف الو�صف والبالغة
 2للتمني  /قطعة م�سطحة للكتابة /
املناطق املفتوحة من الأر�ض
 3ر�سوم على اجللد (معكو�سة)  /ن�ساعد
يف �أمر ما
� 4شخ�ص بنى نف�سه بنف�سه دون االعتماد
على الآخرين � /ضر�س (معكو�سة).

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

 5مواز ومقابل � /آلة مو�سيقية وترية
 6مت�شابهان  /ميزان � /ألف كيلوجرام
 7مادة ت�ستخدم لعمل حلوى �شبيهة باملهلبية
 /ثلثا باب
 8ان�سكب � /أبو الأ�سود ملك النحو العربي
 9م��ا يقوله املحامي دف��اع��ا ع��ن موكله � /إن��اء
كبري من الفخار (معكو�سة).
 10ا�ستخدام الآالت يف اجناز العمل واال�سراع به
 /تقابلها ع�شر �أمثالها (مبعرثة).
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أحداث األسبوع

اللقب الثالث للصفاء
في كأس لبنان
بطعم «الدوبليه»

حمل فوز فريق الصفاء بلقب كأس لبنان هذا الموسم
نكهة مختلفة عن المرتين السابقتين اللتين توج فيهما
النادي البيروتي ،والسبب هو أن اللقب الجديد أكمل ثنائية
تاريخية للصفاء هذا الموسم ،حيث جمع النادي البيروتي
لقبي الدوري والكأس للمرة األولى في تاريخه.
أ�ك ��د ال���ص�ف��اء زع��ام�ت��ه ل�ك��رة ال�ق��دم
اللبنانية ب��إح��رازه لقب الك�أ�س حمققاً
الثنائية بفوزه على �شباب ال�ساحل 1-2
يف املباراة النهائية ال�سبت املا�ضي.
ورد ال�صفاء دي�ن�اً لل�ساحل بعد 13
�سنة �إذ ك��ان الفريق الأزرق أ�ح��رز لقبه
ال��ر��س�م��ي ال��وح �ي��د يف امل���س��اب�ق��ة عينها
على ح�ساب ال�صفاء ب��ال��ذات يف مو�سم
 2000 - 1999بقيادة ال�سوري حممد
قوي�ض ،الذي قاد ال�ساحل وقتئذ للفوز
على ال�صفاء  4 - 5ب�ضربات الرتجيح
بعد تعادل الفريقني  1 - 1يف الوقتني
الأ�صلي والإ�ضايف.
وه � � ��ذا ال� �ل� �ق ��ب ال� �ث ��ال ��ث ل �ل �ف��ري��ق
ال�ب�يروت��ي ب�ع��د مو�سمي 1964-1963
و ،1986-1985وكان ال�صفاء �أحرز لقب
الدوري للمرة الثانية على التويل قبل
�أ�سبوعني من نهاية البطولة.
ومت � �ي� ��ز ال� ��� �ص� �ف ��اء ه� � ��ذا امل ��و�� �س ��م،
مبجموعته املتجان�سة واملتفاهمة التي
قادها املدرب العراقي �أكرم �سلمان الذي
خا�ض �أمام ال�ساحل املباراة الأخ�يرة له
م��ع ال�صفاء ،بعدما حقق ل��ه البطولة
للمرة الثانية على ال�ت��وايل والثنائية
ال�ت��اري�خ�ي��ة ل�ل�م��رة الأوىل يف م���س�يرة
ل�ل���ص�ف��اء م �ت��وج �اً ج �ه��وده ب�ح�م��ل لقب
�أف�ضل مدرب يف لبنان هذا املو�سم.
واعتمد ال�صفاء ه��ذا امل��و��س��م ،على
ت�شكيلة �شابة على ر�أ�سها حممد حيدر
�أف�ضل الع��ب يف لبنان ،والع��ب الو�سط
املخ�ضرم خ�ضر �سالمي وزميله عامر
خان ،ويف الدفاع املغربي طارق العمراتي
ونور من�صور واحلار�س زياد ال�صمد.
وي �ع��ود ل�ل�م��درب ال �ع��راق��ي املخ�ضرم
�أك � ��رم ��س�ل�م��ان ف���ض��ل ك �ب�ير يف �إجن � ��ازات
ال�صفاء ه��ذا امل��و��س��م ،ال �سيما �أن تاريخ
هذا املدرب مع جميع الأندية التي �أ�شرف
عليها ي�ث�ب��ت ب��ال��دل�ي��ل ال�ق��اط��ع �أن ��ه ك��ان
لتول امل�س�ؤولية يف هذه
ال�شخ�ص املنا�سب يّ
امل��رح�ل��ة ال�ت��اري�خ�ي��ة� ،إ��ض��اف��ة �إىل خربته
الطويلة يف املالعب اللبنانية ،حيث �سبق
وحقق مع فريق الت�ضامن �صور �إجنازات
كبرية يف مو�سم .2001 – 2000
وي � �� � �ض ��اف �إىل ال � �ع ��ام ��ل ال �ف �ن ��ي،
اال�� �س� �ت� �ق ��رار الإداري ال� � ��ذي ي�ع�ي���ش��ه
ال���ص�ف��اء ،وه��و م��ا ي��ؤه�ل��ه ل�ل�ترب��ع على
�صدارة الكرة اللبنانية ل�سنوات طويلة
مقبلة ،خ�صو�صاً �أن متيزه ال ينح�صر

فقط بالعن�صر الفني ،بل بعدة عنا�صر
م�ؤثرة تفتقدها الأندية التي �ست�سعى
ملناف�سته ،كالنجمة والأن�صار والرا�سينغ
وغريها.
وبعد �إحرازه لقب «الدوبليه» بفوزه
مب�سابقتي ال ��دوري وال �ك � أ����س� ،سيكون
ال�صفاء �أم��ام حتديات كثرية يف املو�سم
املقبل� ،أهمها احلفاظ على ال ِقمّة التي
اعتالها بجدارة ،وال�سعي نحو حتقيق
إ�جن� � ��از ق � ��اري يف م �� �ش��ارك �ت��ه امل�ن�ت�ظ��رة
مب �� �س��اب �ق��ة ك� ��أ� ��س االحت� � ��اد الآ� �س �ي ��وي،
وتعوي�ض خ�سارته نهائي عام � 2008أمام
امل�ح��رق البحريني ،ف�ض ًال ع��ن البحث
عن مدرب جديد بد ًال من �أكرم �سلمان
الذي �أبدى رغبته يف الرحيل واالكتفاء
مبا �أجنزه يف املو�سمني اللذين ق�ضاهما
مع الفريق.
حكاية الألقاب الثالثة
يعترب فريق ال�صفاء العباً رئي�سياً
يف م���س��اب�ق��ة ك ��أ���س ل �ب �ن��ان ،م�ن��ذ �أوائ ��ل
ال�ستينات ،حيث أ�ح��رز اللقب  3م��رات
وو�صل �إىل النهائي  7مرات.
وج � ��اء ال �ل �ق��ب الأول ل �ل �� �ص �ف��اء يف
ك� أ����س لبنان يف مو�سم 1964 – 1963
حني تغلب على النه�ضة يف ال��دور ربع

ت�شكيلة فريق ال�صفاء احلالية يف نهائي ك�أ�س لبنان �أمام ال�ساحل

النهائي  ،0 – 1ب�إ�صابة �سجلها كميل
جمول ،ويف ن�صف النهائي فاز ال�صفاء
ع �ل ��ى ال �ه��وم �ن �ت �م��ن  ،1 – 3و� �س �ج��ل
�إ�صابات ال�صفاء مهاجمه �شوقي ح�سن
(ه��ات��ري��ك) ،ف�ي�م��ا ��س�ج��ل للهومنتمن
راغ ��ب ��ش�ك��ر ،ويف امل �ب��اراة النهائية ف��از
ال�صفاء على النجمة يوم الأح��د يف 28
ح��زي��ران  ،1964ب�ه��دف نظيف �سجله
عدنان احلريري ،م�ستثمراً ركنية من
وهيب ن�صر اهلل.
وحقق ال�صفاء لقبه الثاين يف مو�سم
 ،1986 – 1985حني فاز يف الدور الـ16
على ال�سالم �صور � ،0 – 6سجلها ب�سام
ق���ص��ا���ص ( )2و� �س��ام��ر ع��رب �ي��د وول �ي��د
دح� ��روج ( )2و�أ� �س �ع��د ق �ل��وط .ويف رب��ع
ال �ن �ه��ائ��ي ،ف ��از ع �ل��ى ال���ش�ب�ي�ب��ة امل��زرع��ة
 ،2 – 4و��س�ج��ل ول �ي��د دح� ��روج ور��ض��ا
ح�سني ( )2و�أ�سعد قلوط ،وبالل �صربا
وفي�صل �سلوم �إ��ص��اب�ت��ي ال�شبيبة ،ويف
ن�صف النهائي ،فاز ال�صفاء على �شباب
ال�ساحل  ،1 – 3و�سجل �سامر عربيد
( )2وول�ي��د دح ��روج لل�صفاء ،ويو�سف
ديب لل�ساحل ،ويف املباراة النهائية فاز
ال�صفاء على الأن�صار  0 – 1يوم الأحد
� 17آب � ،1986سجلها حممد بري (116
بعد التمديد).
وبلغ ال�صفاء نهائي ال�ك��أ���س بفوزه

فريق ال�صفاء الفائز لقب ك�أ�س لبنان عام 1986

ع�ل��ى ال�ع�ه��د  3ـ �ـ  2ب���ض��رب��ات ال�ترج�ي��ح
بعد تعادلهما  3ــ  3يف الوقتني الأ�صلي
والإ�� �ض ��ايف يف دور الـ ،16وع �ل��ى امل�ب�رة
(درج � ��ة ث��ان �ي��ة)  1ـ� �ـ  0يف ال � ��دور رب��ع
النهائي ،وعلى الت�ضامن �صور  2ــ  0يف
الدور ن�صف النهائي.
ت�شكيلة ال�صفاء
ملو�سم 2013 - 2012
حل��را� �س��ة امل ��رم ��ى :زي � ��اد ال���ص�م��د،
مهدي خليل ،ور�ضوان ك�ساب.
ل �ل��دف��اع :ع �م��ر ع��وي �� �ض��ة ،وحم�م��د
م���ص�ط�ف��ى ال� � ��درة ،وحم �م��د ق��رح��اين،
وب �� �ش��ار امل� �ق ��داد ،ون ��ور م�ن���ص��ور ،وع�ل��ي
ال�سعدي ،وط��ارق العمراتي (امل�غ��رب)،
و�إب��راه �ي��م خ�ير ال��دي��ن وج ��اد ��ش��وم��ان
ومنري الري�شوين.
للو�سط :رامي قدورة ،وعامر خان،
وحمزة عبود ،وحمزة �سالمي ،وخ�ضر
� �س�لام��ي وم���ص�ط�ف��ى ق��ان �� �ص��وه وع�ل��ي
�إ�سماعيل و�أحمد جلول.
ل �ل �ه �ج��وم :حم �م��ود ال��زغ �ب��ي ،عمر
ال � �ك� ��ردي ،ع �ل�اء ال �ب ��اب ��ا ،ن �غ��و �أو� �ش �ي �ن��ا
�صامويل (ن�ي�ج�يري��ا) ،وع�م��رو �سماكة
(م�صر) ،وحممد طحان ،وروين عازار،
وحممد حيدر وح�سن هزمية.

املدرب �أكرم �سلمان

الـسـجــل
يعترب فريق الأن�صار الأك�ثر ف��وزاً بلقب ك�أ�س لبنان (14
م ��رة) ،يليه النجمة وال�ع�ه��د ( )4ث��م ال�صفاء والهومنتمن
والنه�ضة ( )3وحلمي �سبور وال�شبيبة املزرعة ( )2والأوملبيك
والربج وال�ساحل واملربة والت�ضامن �صور (مرة واحدة) ،وهنا
ال�سجل الكامل:
 :1939 - 1938حلمي �سبور :1940 - 1939 ،حلمي
�سبور :1941 - 1940 ،النه�ضة :1943 - 1942 ،الهومنتمان،
 :1945 - 1944النه�ضة :1947 - 1946 ،النه�ضة- 1947 ،
 :1948الهومنتمان :1950 - 1949 ،ال�شبيبة املزرعة- 1950 ،
 :1951ال�شبيبة املزرعة :1962 - 1961 ،الهومنتمان1963 ،
  :1964ال�صفاء :1971 - 1970 ،النجمة:1986 - 1985 ،ال�صفاء :1987 - 1986 ،النجمة :1988 - 1987 ،الأن�صار،
 :1989 - 1988الأن���ص��ار :1990 - 1989 ،الأن���ص��ار1990 ،
  :1991الأن�صار :1992 - 1991 ،الأن�صار:1993 - 1992 ،ال�برج :1994 - 1993 ،الأن�صار :1995 - 1994 ،الأن�صار،
 :1996 - 1995الأن�صار :1997 - 1996 ،النجمة- 1997 ،
 :1998النجمة :1999 - 1998 ،الأن�صار:2000 - 1999 ،
�شباب ال�ساحل :2001 - 2000 ،الت�ضامن �صور:2002 - 2001 ،
الأن���ص��ار� :2003 - 2002 ،أوملبيك ب�يروت:2004 - 2003 ،
العهد :2005 - 2004 ،العهد :2006 - 2005،الأن�صار2006 ،
  :2007الأن �� �ص��ار :2008 2007- ،امل�ب�رة:2009 - 2008 ،العهد :2010 - 2009 ،الأن�صار :2011 - 2010 ،العهد- 2011،
 :2012الأن�صار :2013 - 2012 ،ال�صفاء.
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منتخب لبنان لكرة السلة ينطلق
في رحلته نحو المونديال الرابع

منتخب لبنان

ب� ��إع�ل�ان االحت � ��اد ال �ل �ب �ن��اين ل�ك��رة ل�ب�ن��ان الأول ف ��ادي اخل�ط�ي��ب والع��ب
ال�سلة عن انطالق حت�ضريات منتخب احلكمة جوليان خزوع.
ل �ب �ن��ان ل�ل�م���ش��ارك��ة يف ب �ط��ول��ة الأمم
و�ستغادر بعثة املنتخب �إىل تايوان
الآ��س�ي��وي��ة ال�ت��ي �ستقام يف الفيليبني يف  5مت��وز املقبل ،للم�شاركة يف ك�أ�س
ب�ي�ن  1و� 11آب امل �ق �ب��ل ،ب� ��د�أت فعلياً ويليام جونز ال�سنوية ،التي تقام يف
رحلة «رج��ال الأرز» نحو حتقيق حلم تايوان ،ما بني  6متوز املقبل و 14منه.
اجلمهور اللبناين بالت�أهل �إىل ك�أ�س
وي��واج��ه م�ن�ت�خ��ب ل�ب�ن��ان منتخب
العامل للعبة للمرة الرابعة يف تاريخ ت ��اي ��وان ال ��ردي ��ف يف �أوىل م�ب��اري��ات��ه
منتخب لبنان.
�ضمن ك�أ�س ويليام جونز ،مب�شاركة 9
وت � أ�ت��ي ان�ط�لاق��ة املنتخب بعد �أن منتخبات عربية و�آ�سيوية �إىل منتخب
ذل �ل ��ت ع �ق �ب��ات ع� ��دة ك ��ان ��ت ت�ع�تر���ض من العبني �أمريكيني ،واملنتخبات هي
امل���ش��ارك��ة اللبنانية يف ب�ط��ول��ة آ���س�ي��ا ،ل�ب�ن��ان ،ال�ف��ري��ق الأم�ي�رك ��ي ،منتخب
أ�ب ��رزه ��ا مت��وي��ل ال �ف��ري��ق ،وجت�ن�ي����س ت��اي��وان ،منتخب ردي��ف ت��اي��وان (ب)،
ال�لاع��ب ل��وري��ن وودز وم�شاركة جنم الأردن� ،إيران ،كوريا اجلنوبية ،م�صر
الت�شكيلة الكاملة
 - 1علي حممود (الريا�ضي)
 - 2رودريك عقل (احلكمة)
 - 3حممد �إبراهيم (احلكمة)
 - 4جان عبد النور (الريا�ضي)
� - 5أمري �سعود (الريا�ضي)
 - 6ندمي �سعيد (ال�شانفيل)
 - 7ح�سني اخلطيب (ال�شانفيل)
 - 8فادي اخلطيب (ال�شانفيل)
� - 9إيلي ر�ستم (احلكمة)
� - 10إيلي �أ�سطفان (احلكمة)
 - 11مازن منيمنة (بيبلو�س)
 - 12روي �سماحة (احلكمة)
 - 13علي كنعان (الريا�ضي)
 - 14با�سل بوجي (املتحد)
 - 15لورين وودز (الريا�ضي)
 - 16فيليب تابت (احلكمة)
 - 17ب�شري عمّوري (املتحد)
 - 18علي حيدر (الريا�ضي)
� - 19سامر عزير (حمرتف يف الواليات املتحدة)
 - 20ندمي حاوي (ال�شانفيل)
 - 21كارل �سركي�س (ال�شانفيل)
 - 22جاريد فاميو�س (حمرتف)
 - 23غالب ر�ضا (عم�شيت)
 - 24جوليان خزوع (احلكمة)

املدرب غ�سان �سركي�س

لورين وودز

وال�ي��اب��ان ،وه�ن��ا وم��ن تايبه �سيتوجه
امل �ن �ت �خ��ب يف م �ن �ت �� �ص��ف ال �� �ش �ه��ر �إىل
الفيليبني خل��و���ض مع�سكر مل ��دة 15
يوماً بح�ضور جميع الالعبني ،قبل
امل���ش��ارك��ة يف ك ��أ���س �آ��س�ي��ا امل ��ؤه �ل��ة �إىل
املونديال.
ويفتتح منتخب ل�ب�ن��ان مبارياته
يف بطولة �آ�سيا الـ ،27مبواجهة هونغ
كونغ ،وذلك يف اليوم الأول للمناف�سات
امل�ؤهلة �إىل بطولة العامل لكرة ال�سلة
يف �إ�سبانيا العام .2014
ويلعب لبنان يف املجموعة الثانية
�إىل ج��ان��ب منتخبات ق�ط��ر وال�ي��اب��ان
وه ��وجن ك ��وجن ،فيما ت�ضم املجموعة

الأوىل ال�صني وتايبيه والأردن وال�سعودية،
أ�م ��ا امل�ج�م��وع��ة احل��دي��دي��ة ف�ه��ي املجموعة
الثالثة ال�ت��ي جتمع  3أ�ب�ط��ال �سابقني هم
ال�صني وكوريا اجلنوبية و�إيران �إىل جانب
م��ال �ي��زي��ا ،ف�ي�م��ا ت���ض��م امل�ج�م��وع��ة ال��راب�ع��ة
منتخبات الهند وك��ازاخ���س�ت��ان والبحرين
وتايالند.
ويقام الدور الأول بطريقة الدوري على
�أن ت�ت��أه��ل ال �ف��رق ال�ث�لاث��ة الأوىل م��ن كل
جمموعة �إىل ال��دور الثاين ،حيث �ستق�سم
املنتخبات �إىل جمموعتني م��ن �ست ف��رق،
ث��م ت�ت� أ�ه��ل ال �ف��رق الأرب �ع��ة الأوىل م��ن كل
جمموعة �إىل دور الثمانية.
وي�ت��أه��ل بطل �آ�سيا وو�صيفه و�صاحب
امل��رك��ز ال�ث��ال��ث يف امل�سابقة ال�ت��ي ت�ق��ام مرة
ك��ل �سنتني وال �ت��ي ك��ان��ت م �ق��ررة يف لبنان
قبل نقلها لأ�سباب �أمنية� ،إىل نهائيات ك�أ�س
العامل يف �إ�سبانيا العام القادم.
وي��رى امل��راق�ب��ون �أن وج��ود وودز (218
�سنتم) �سي�شكّل رافعة �أ�سا�سية جداً ملنتخب
لبنان الذي مل ي�سبق له �أن �ض ّم العباً بهذا
الطول ،خ�صو�صاً مع امليزات التي يتمتع بها
الالعب هجومياً ودفاعياً ،والتي �ستعطينا
«ق��وة رع��ب» حتت ال�سلة �أم��ام الفرق� ،سيما
تلك يف �شرقي �آ�سيا مثل ك��وري��ا اجلنوبية
واليابان والفليبني وتايوان وغريها.
بالت�أكيد� ،إنّ ان�ضمام اخلطيب وخزوع
��س�ي�ع�ط��ي ل �ب �ن��ان ت���ش�ك�ي�ل��ة ق ��د ال يختلف
الكثريون على تو�صيفها بالأف�ضل يف تاريخ
املنتخبات ال�سابقة.
وبانتظار الت�أكد من ان�ضمام خزوع من
عدمه ،ف��إنّ ت�شكيلة املنتخب املفرت�ضة قد
ت�ت� أ�ل��ف م��ن ع�ل��ي ع�ل��ي حم�م��ود يف �صناعة
الألعاب مع جان عبد النور وفادي اخلطيب
يف الأجنحة وعلي كنعان ولورين وودز حتت
ال�سلة.
ويبقى �أي�ضاً انتظار الأداء الذي يقدمه
ال��واف��د اجل��دي��د ،علي حيدر ،وال��ذي تُعقد
آ�م ��ال ك�ب�يرة ع�ل�ي��ه ،ك�م��ا �أنّ وج ��ود العبني
مثل �إيلي ر�ستم و�أمري �سعود ي�شكّل عن�صر
املفاج�أة ،خ�صو�صاً الأخ�ير ال��ذي ق�دّم �أدا ًء
ب� ��ارزاً ه��ذا امل��و� �س��م ،وك ��ان م��ن ب�ين �أف���ض��ل
امل�صوّبني من خط الثالثيات ،فيما �إنّ �إيلي

فادي اخلطيب

ر�ستم مل ي�سبق له اللعب يف بطولة �آ�سيا بعد
(ت�ألّق ب�شكل الفت يف ك�أ�س العامل .)2010
اخل�ل�ا�� �ص ��ة ه� ��ي �أنّ م �ن �ت �خ��ب ل �ب �ن��ان
ميلك كل �شيء للت�أهل للمرة الرابعة �إىل
ك� أ����س ال�ع��امل ،فت�شكيلته تزخر بالالعبني
اجليّدين واملتنوّعني ،وبالت�أكيد ف�إنّ رحلة
الـ 40ي��وم �اً �إىل اخل� ��ارج ب�ين امل���ش��ارك��ة يف
«ج��ون��ز ك��اب» ومع�سكر الفليبني �سيكونان
م�ه�مّ�ين ج ��داً وك��اف�ي�ين ال��س�ت�ع��ادة اللياقة
البدنية املطلوبة لالعبني وبناء الكيميائية
ال�لازم��ة ،فيما ي�برز دور أ���س��ا��س��ي للجهاز
ال �ف �ن��ي يف اال� �س �ت �ف��ادة م��ن ع�ن��ا��ص��ر ال �ق��وة
وم�ع��اجل��ة عنا�صر اخل�ل��ل واال��س�ت�ف��ادة من
خربة العامني املا�ضيني.
برنامج مباريات لبنان
يف ك�أ�س جونز
ال�سبت  6مت��وز :لبنان ـــ ت��اي��وان ال��ردي��ف
( 8,00بتوقيت بريوت)
الأحد  7منه :لبنان ـــ اليابان ()10,00
الإثنني  8منه :لبنان ــ تايوان ()14,00
الثالثاء  9منه :لبنان ـــ كوريا اجلنوبية
()10,00
الأربعاء  10منه :لبنان ـــ م�صر ()8,00
اجلمعة  12منه :لبنان ـــ الأردن (،)8,00
ال�سبت  13منه :لبنان ـــ الفريق الأمريكي
()8,00
الأحد  14منه :لبنان ـــ �إيران ()8,00
 ..ويف ك�أ�س �آ�سيا
اخلمي�س � 1أغ�سط�س  :2013لبنان ـــ هونغ
كونغ (املجموعة الثانية 17,30 ،بتوقيت
بريوت).
اجلمعة � 2أغ�سط�س  :2013قطر ـــ لبنان
(امل �ج �م��وع��ة ال �ث��ان �ي��ة 17,30 ،ب�ت��وق�ي��ت
بريوت).
ال�سبت � 3آب �أغ�سط�س :لبنان ـــ اليابان
(امل �ج �م��وع��ة ال �ث��ان �ي��ة 12,45 ،ب�ت��وق�ي��ت
بريوت).

جالل قبطان
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كاريكاتير

سياسي بريطاني ّ
يفجر مفاجأة من العيار الثقيل
ف��جّ ��ر ��س�ي��ا��س��ي ب��ري �ط��اين ق�ن�ب�ل��ة من
ال � � ��وزن ال �ث �ق �ي��ل ،ح�ي�ن ق� ��ال يف م�ق��اب�ل��ة
ال �أخ�ضر اللون
تلفزيونية �إنه �أجنب طف ً

م��ن خملوقة ف�ضائية �أط�ل��ق عليها ا�سم
«زاركا».
و�أك��د «�سيمون بارك�س»؛ ع�ضو حزب
العمال عن منطقة «ويتبي» يف مقاطعة
«يورك�شاير» ال�شمالية� ،إن عالقته مع
املخلوقة الف�ضائية ال�ت��ي ُت��دع��ى «ك��ات
ك��وي��ن»� ،أي ملكة ال�ق�ط��ط ،ب��ات��ت تهدد
زواجه.
و�شرح «بارك�س» (�أب لثالثة �أطفال)
الأم ��ر ف�ق��ال« :م��ا ي�ح��دث ه��و �أن �أيدينا
تت�شابك ،ف�أقول نعم �أنا م�ستعد ،وبطريقة
تكنولوجية ال �أفهمها ،جند �أنف�سنا داخل
�سفينة ف�ضائية تدور حول الأر�ض ،تتكرر
الرحلة �أربع مرات كل عام».

و�أ�� �ض ��اف �أن ع�لاق�ت��ه م��ع امل�خ�ل��وق��ة
ال�ف���ض��ائ�ي��ة ��س� ّب�ب��ت ل��ه ب�ع����ض امل���ش��اك��ل
العائلية ،فقد ا�ست�شاطت زوجته غ�ضباً
حني علمت بالأمر ،لكن امل�س�ألة ال تتعلق
بالب�شر ،ولذلك «ال �أرى فيها �أي خط�أ».
و�أع � � � ��رب ال �� �س �ي��ا� �س��ي ال�ب�ري� �ط ��اين
ع��ن اع�ت�ق��اده ب ��أن �أم��ه احلقيقية كانت
خملوقة ف�ضائية خ�ضراء عمالقة يبلغ
طولها � 9أق��دام ،ولها ثمانية �أ�صابع يف
كل طرف.
واختتم كالمه بالقول إ�ن��ه ما يزال
ي �ت��ذ ّك��ر جت��رب�ت��ه الأوىل م��ع امل�خ�ل��وق��ة
ال�ف���ض��ائ�ي��ة ،ح�ين رف�ع�ت��ه التكنولوجيا
الغام�ضة من �سريره �أثناء نومه!

الشرطة ّ
ْ
لمطلوبين أثناء محاصرتهما
تقدم «كنتاكي»
ق� ّدم��ت ال�شرطة الربيطانية وجبة
مطلوبي بتهمة
نْ
ل�شابي
نْ
دجاج «كنتاكي»
االع� �ت ��داء ع �ل��ى �أح� ��د م�ف�ت���ش�ي�ه��ا ،أ�ث �ن��اء
حما�صرتهما ع�ل��ى �سطح ب�ن��اء مل��دة 25
�ساعة متوا�صلة.
وذكرت بع�ض ال�صحف الربيطانية �أن
عملية حما�صرة ال�شابني كلفت ال�شرطة
 8525جنيهاً �إ�سرتلينياً ،و�شارك فيها 53
�شرطياً ،و 41عن�صراً م��ن �شرطة دعم
اجل��ال�ي��ة ،و� 6شاحنات �صغرية للكالب
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

و�أ�� �ش ��ارت ال���ص�ح��ف �إىل �أن ج��و��ش��وا
ال�ب��ول�ي���س�ي��ة ،و 3م�ف�ت���ش�ين ،و��س�ي��ارت�ين
م�سلحتني لعمليات الرد ال�سريع ،و�سيارة هيوز ( 19عاماً) ،و�صديقه جيم�س هادن
( 18ع��ام �اً) ،ك��ان��ا م �ط��ارد ْي��ن م��ن قبَل
خا�صة مبكافحة اجلرمية.
و�أ�ضافت �أن �شرطة «وي�ل��ز» اعتربت �شرطة «ويلز» بتُهم الت�سبب يف �شجار،
�أن ا�ستخدام كل هذه امل�صادر «كان مربراً واالع�ت��داء على مفت�ش �شرطة ،و�إحل��اق
ملراقبة منطقة وا�سعة و�ضمان �سالمة �أ�ضرار باملباين قيمتها �أك�ثر من 5000
اجلمهور» ،بعد ا�ستدعائها للتعامل مع جنيه �إ�سرتليني.
حادث �إجرامي من قبل مكاتب حماماة
وي�ن�ت�ظ��ر ك��ل م��ن ج��و� �ش��وا وجيم�س
يف ب �ل��دة «ري �ك �� �س �ه��ام» ال��واق �ع��ة ��ش�م��ال امل �ح ��اك �م ��ة ،ب �ع��د ح�ب���س�ه�م��ا ع �ل��ى ذم��ة
«ويلز».
التحقيق وتناولهما وجبة «كنتاكي».
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