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الروس يستلمون رسائل الندم
�أكدت م�صادر دبلوما�سية �أن م�س�ؤولني يف دول جماورة ل�سورية حملوا ر�سائل �إىل القيادة
الرو�سية ،ت�ؤكد رغبتهم بامل�شاركة يف �أي حل �سيا�سي للأزمة ال�سورية .وتعرتف هذه الدول
يف ر�سائلها ب�أن تورّطها يف امل�ؤامرة الأمريكية املموَّلة خليجياً ت�سبب لها خ�سائر كبرية ،كما
ا�شتكت من تهديدات الواليات املتحدة.
من جانبها ،و�صفت القيادة الرو�سية هذه الر�سائل بـ«ر�سائل الندم» التي جاءت مت�أخرة،
م�شرية �إىل �أن الإدارة الأمريكية ترغب يف �إح��داث �ضجة �سيا�سية �أو ع�سكرية من �أجل
التغطية على نزولها املرتقب عن «�شجرة الت�آمر على �سورية».

يـومـيــة �سيــا�سـيــة م�ستـقـلـة  -تـ�صـدر م ؤ�قتـاً �أ�سـبـوعـيـاً  -تـ�أ�سـ�سـت عام 1908
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بعد ّ
المس بالمؤسسة العسكرية

االفتتاحية

الشعوب العربية تستعد لدفن
تلك التجربة
مل تكن تتوقع جماعة «الإخوان امل�سلمني» يف م�صر م�سار ال�سقوط ال�سريع
يف جترب ��ة احلك ��م ،كانت تظن �أنها ت�ؤ�س�س ملرحلة تتجاوز ب�أ�ضعاف امل�ساحة
الزمنية حلكم جمال عبد النا�صر و�أنور ال�سادات وح�سني مبارك.
كان ��ت تظن قي ��ادات «الإخوان» �أنها ق ��ادرة على تغيري �سب ��ل احلكم ونوعية
العالق ��ة القائم ��ة ب�ي�ن ال�شع ��ب و«اجلماع ��ة» ،وذه ��ب بع�ضه ��م �إىل ح ��د
التخطي ��ط لإطاح ��ة ال�شراك ��ة م ��ع «ال�سلفيني» م ��ن �أجل تف ��رد «الإخوان»
بالقيادة امل�صرية.
مل يقت�ص ��ر الأم ��ر هنا ،وتناف�س قياديون يف «اجلماعة» على و�ضع تطورات
للحد من قدرة اجلي�ش ،وتعديل عمل املحافظني ،والبدء يف تعيني قيّمني
تابعني على املحافظات ،وو�صل الأمر �إىل �إلغاء ال�سلطات غري «الإخوانية»
يف الإعالم وامل�ؤ�س�سات العامة ،وو�ضع مراقبني على عمل الإدارات!
ي ��روي امل�صريون وقائ ��ع عن تهافت «�إخواين» وت�سا ُب ��ق على تبوء املنا�صب،
و�إج ��راء الو�ساط ��ات ب�ي�ن مكت ��ب «املر�ش ��د» واملحيط�ي�ن بالرئي� ��س حمم ��د
مر�سي.
ب ��دت االزدواجي ��ة «الإخواني ��ة» تتمحور ح ��ول ذاك التهاف ��ت معطوفاً على
ت�صرف ��ات توحي مبظلومية «الإخ ��وان» ،با�ستح�ضار املا�ضي وما رافقهم يف
«�سنوات القحط» ،وك�أن ال�شعب امل�صري ملزَم بدفع التعوي�ضات عن �سنوات
املالحقات الأمنية والأحكام الق�ضائية و�سجنهم يف العهود ال�سابقة.
مل يكرتث «الإخوان» لوجع امل�صريني اليوم ،وازدياد حجم الأزمة املعي�شية
والوقوف يف الطوابري للح�صول على «رغيف العي�ش».
مل تت�أ ّم ��ن �سب ��ل املعي�شة ،وال �أمن املجتمع امل�ص ��ري ،وحتوّلت القاهرة التي
ال تن ��ام �إىل «عا�صم ��ة الهواج� ��س» ،وخ ّي ��م الظ�ل�ام باكراً عل ��ى �ضواحيها يف
كل االجتاه ��ات ،بينم ��ا كانت املحافظ ��ات الأخرى ت�شهد انح ��داراً �سريعاً يف
م�ستوي ��ات املعي�شة والدخ ��ل والأمن ،و�أتت ق�ضية تعي�ي�ن حمافظ الأق�صر
لتفجّ ر بع�ض اخلبايا امل�ضبوطة يف نفو�س امل�صريني.
ف�ش ��ل النظ ��ام احل ��ايل عل ��ى امل�ست ��وى اال�سرتاتيج ��ي ،فرتاج ��ع دور م�ص ��ر
�إقليمي� �اً ،ور�ضخ ��ت القي ��ادة احلالي ��ة للطلب ��ات الأمريكي ��ة ،بدلي ��ل تركيز
املتظاهري ��ن عل ��ى دور ال�سف�ي�رة الأمريكية يف القاه ��رة �آن باتر�سون ،ورفع
�صوره ��ا م ��ع مر�س ��ي يف امليادي ��ن ،بينما كان ��ت ر�سائل الرئي� ��س امل�صري �إىل
رئي�س كيان االحتالل تك�شف زيف االدعاءات يف مواجهة «�إ�سرائيل».
وعل ��ى اخل ��ط العرب ��ي كان امل�صريون يت�ساءل ��ون :هل يُعق ��ل �أن تقود قطر
جمهوري ��ة م�ص ��ر؟ وكي ��ف يقدّم مر�سي عل ��ى قطع عالقة م�ص ��ر ب�سورية؟
وم ��ن �أعط ��اه الإذن؟ وكي ��ف يتج� � ّر�أ على التاري ��خ والرواب ��ط الرا�سخة بني
البلدين؟
�أتت ثورة م�صر ال خللع مر�سي عن احلُكم ،بل لإبعاد «الإخوان» عن القيادة
امل�صري ��ة ،وه ��ي تخفي يف �أبعاده ��ا حقيقة �سقوط «التجرب ��ة الإخوانية» يف
ع ��ز ربي ��ع احلك ��م ،وتن�سجم م ��ع من ��اخ جديد ت�شه ��ده تركيا وقط ��ر ،فكيف
�ستتعاط ��ى مع ��ه الوالي ��ات املتح ��دة الأمريكي ��ة؟ ه ��ل تدفع ��ه �إىل فو�ض ��ى
الت�ص ��ادم� ،أم تقب ��ل بالأمر الواق ��ع يف �شرق �أو�سط جديد خ ��ال من �سلطات
«الإخوان» و«ال�سلفيني» ووكالء الغرب يف بالد ال�شرق؟
الثاب ��ت الوحي ��د �أن ال�شعوب العربية ت�ستعد لدفن التجربة «الإخوانية» يف
احلكم غري م�أ�سوف على �شبابها؟
انظروا �إىل البيئة ال�سورية وما هو �آت �إىل تون�س بعد م�صر.

عبا�س �ضاهر
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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

محاوالت حثيثة للعبث بالمؤسسة التشريعية
مت��ام�اً كما فعل اجلي�ش اللبناين م�ستعيداً
هيبته بقوة الإرادة والعزمية ،منت�صراً للوطن
و�شهدائه ،بعد م��ا ن��ال م��ا ن��ال م��ن �سهام احلقد
ور�صا�ص الغدر و�سكّني التكفري ،ا�ستعاد رئي�س
جمل�س النواب نبيه ب��ري �سلطة الت�شريع بقوة
ال �ق��ان��ون و� �س �ي��ف احل� ��ق ،ب �ع��دم��ا ح� ��اول رئ�ي����س
اجلمهورية ورئ�ي����س حكومة ت�صريف الأع�م��ال
ت���س��دي��د ال �ك��رات داخ ��ل امل�ن�ط�ق��ة امل �ح � َّرم��ة على
ب��اب امل��رم��ى ال�ت���ش��ري�ع��ي ،يف حم��اول��ة للحد من
�صالحيات املجل�س النيابي ،بل تخطّ ي �صالحيات
ال��رئ �ي ����س ال� ��ذي و� �ض��ع ح� ��داً ل�ل�م��� ّ�س بال�سلطة
الت�شريعية؛ آ�خ��ر ح�صون ال�ن�ظ��ام ال�سيا�سي يف
البلد ،بعدما حاول العابثون النيل من م�ؤ�س�سة
اجلي�ش؛ �آخر ح�صون الأمن الوطني.
ت�ب��د أ� احل�ك��اي��ة م��ن التمديد ل��والي��ة جمل�س
ال �ن��واب مل��دة �سنة وخم�سة �أ��ش�ه��ر ،وب�ع��د انتهاء
ف�ت�رة ال�ط�ع��ن يف امل�ج�ل����س ال��د� �س �ت��وري ،ا��س�ت�ع� ّد
رئي�س جمل�س ال�ن��واب لإط�ل�اق عمل امل�ؤ�س�سات
ال�ت���ش��ري�ع�ي��ة ،وال �ب��دء ب�ت�ح��ري��ك عجلة م�شاريع
القوانني وغريها ،ووفقاً للمادة  69من الد�ستور،
ف� ��إن جم�ل����س ال �ن��واب ي �ك��ون يف ح��ال��ة ان�ع�ق��اد يف
دورة ا��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ة يف ظ��ل احل �ك��وم��ة امل�ستقيلة،
وهناك �سوابق ت�شريعية يف انعقاد اجلل�سات يف
ظل حكومات م�ستقيلة ،واح��دة منها تلك التي
ان�ع�ق��دت ع��ام  2005يف ح�ك��وم��ة ميقاتي الأوىل
للعفو عن �سمري جعجع وموقويف جمدل عنجر،
وي��وم �ه��ا مل ي���س��جَّ ��ل �أي اع�ت�را���ض ��س�ي��ا��س��ي وال
حتى قانوين ،ورغم ذلك فالأمور �أخذت و�ضعها
الطبيعي ..فما الذي تغيرّ  :القانون �أم ال�سيا�سة
�أم الظروف يف عام 2013؟
يف التفا�صيل� ،أن رئي�س اجلمهورية ات�صل
بالرئي�س بري من �أجل توقيع مر�سوم فتح دورة
ا�ستثنائية ،فجاءه اجل��واب بالبلدي« :زي��ت على
زي�ت��ون» ،فمرر املر�سوم بربيد حكومة ت�صريف
الأع �م ��ال جن�ي��ب م�ي�ق��ات��ي ل�ت��وق�ي�ع��ه ،ف��اع�تر���ض
م �ع �ب�تراً �أن� ��ه ال ي �ح��ق ل�ل�م�ج�ل����س خ�ل�ال ال�ع�ق��د
اال�ستثنائي ويف ظ��ل ح�ك��وم��ة م�ستقيلة العمل
الت�شريعي ،يف �سابقة ُع� �دَّت غريبة ع��ن العمل
النيابي وال�سيا�سي ،وقد عبرّ الرئي�س بري بقوله
«م��ا ع��دا م��ا ب��دا ك��ي يعرت�ض م��ن ه��و غ�ير حمق
باالعرتا�ض»!
لكن املفارقة �أن هيئة مكتب جمل�س النواب
امل �ك � َّون��ة غ��ال�ب�ت�ه��ا م��ن ن� ��واب ال ��راب ��ع ع���ش��ر من
�آذار� ،إ�ضافة �إىل الرئي�س ب��ري والنائب مي�شال
مو�سى ،هم الذين م�دّدوا جدول �أعمال اجلل�سة
الت�شريعية ( 45بنداً).
ويف ال��وق��ائ��ع ،وح�سب م�صادر برملانية ،ف��إن
ه�ن��اك جم�م��وع��ة م��ن ال�ن�ي��ات وال���ش�ك��وك أ�ث�ي�رت

الرئي�سان مي�شال �سليمان وجنيب ميقاتي يف بعبدا

يف الآون ��ة الأخ�ي��رة ،ه��دف�ه��ا حم��ا��ص��رة ال�سلطة
وبح�سب امل�صادر الوثيقة ،ف�إن لقاء الرئي�س
ال�ت���ش��ري�ع�ي��ة ،وع ��دم �إراح � ��ة ال��رئ�ي����س ب ��ري ،بل ب��ري وميقاتي يف �ساحة النجمة مل يكن هادئاً،
وال���ض�غ��ط ب��اجت��اه ت�شكيل ح�ك��وم��ة «��س�لام�ي��ة» وع�ل�ا ال���ص��وت م��ن ك�لا ال��رج �ل�ين ،ل�ك��ن ن�صاب
يحيك خيوطها الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة.
اجلل�سة الأخ�يرة مل يكتمل ،وبالتايل فقد أ�ع��اد
ويف ث�ن��اي��ا وخ�ف��اي��ا امل��و��ض��وع ،تكبيل جمل�س الرئي�س ب��ري ال�ك��رة �إىل ه ��ؤالء ،وبنف�س ج��دول
النواب ورئي�س �سلطاته القانونية والت�شريعية الأع � �م ��ال امل �ل ��يء مب �� �ش��اري��ع ال �ق ��وان�ي�ن ،وم�ن�ه��ا
وفق فتاوى غبّ الطلب ،كمحاولة الت�سلل حلف التمديد �سنة واحدة لقائد اجلي�ش.
اخلطوط حتت نظر احلكم الراب�ض يف امليدان
يف نهاية املطاف �سُ جِّ ل الآتي:
و�إع ��ادة �أ��ش��رف ري�ف��ي �إىل رئا�سة م�ؤ�س�سة قوى
 -1النائب جنبالط وكتلته مع عقد اجلل�سة
الأم��ن الداخلي ،واال�ستفادة من الو�ضع ال�سيئ �ضمن الفرتة الد�ستورية ،واعتبار جمل�س النواب
القائم يف البلد على خلفية معينة� ،آخرها �أحداث �سيد نف�سه ب�صالحيات كاملة.
ع�برا الأل�ي�م��ة ،و��س�ق��وط الأ� �س�ير وم�ع��ه م�شروع
 -2رئي�س اجلمهورية واحلكومة �ضد انعقاد
الفتنة املذهبية.
�أي جل�سة ما مل يحدَّد ج��دول �أعمالها بالأمور
ال�ضرورية واال�ستثنائية املُلحَّ ة.
 -3ن��واب فريق الرابع ع�شر من �آذار عينهم
فقط على التمديد لريفي ،حتت جناح قهوجي.
 -4ال�ع�م��اد ع��ون م��ع ع�م��ل جم�ل����س ال �ن��واب،
واعرت�ض على بع�ض بنود جدول الأعمال ،و�ضد
هناك محاوالت لمحاصرة التمديد لقهوجي ،من دون �أن ي�شكك ب�شرعية
ود�ستورية اجلل�سة.
السلطة التشريعية
ل�ك��ن ال���س��ؤال الأ��س��ا��س��ي ال��ذي ُي�ط��رح الآن:
والضغط باتجاه تشكيل م��ن امل���س�ت�ف�ي��د يف الأ� �ش �ه��ر امل�ت�ب�ق�ي��ة م��ن رئ��ا��س��ة
اجلمهورية ،يف ظل رئي�س حكومة بالكاد ي�صرّف
حكومة «سالمية» يحيك الأعمال ،وي�سدّد ال�ضربات �إىل جمل�س النواب ،بل
خيوطها الرئيس السنيورة �إىل رئي�س جمل�س النواب �شخ�صياً؟ هل يعتقدون
�أن �ه��م ي�ت���س� ّل��ون ب��أخ�ط��ر لعبة �سيا�سية ،ب�ضرب
م�ؤ�س�سة الت�شريع الأوىل� ،أم �أن��ه الإف�لا���س بعد
اخل�سائر يف �أكرث من مكان وزمان؟

بهاء النابل�سي

همسات
قوائم «األسير»
ع�ثرت الأج �ه��زة املخت�صة
على قوائم تت�ضمن �أ�سماء
ع � ��دد م ��ن ال �� �ص �ح��اف �ي�ين،
ب �ع �� �ض �ه��م ي � ��واظ � ��ب ع �ل��ى
ال �ط�لات امل�ت�ل�ف��زة يف أ�ح��د
خم��اب��ئ ج �م��اع��ة الأ� �س�ي�ر،
وم� � ��ن � �ض �م ��ن ال �ك �� �ش��وف
امل � ��ال� � �ي � ��ة والأع � � �ط � � �ي� � ��ات
املمنوحة ،ظهر �أي�ضاً ا�سم
رج��ل غ�ير م��دين ك��ان من
�أوائ��ل الزائرين ملجدليون
بعد حادثة عربا.

للتوتير فقط

الحظ ال�صيداويون بامتعا�ض غياب �أمني عام «امل�ستقبل» �أحمد احلريري عن ال�صورة وحتى ال�صوت نهائي ًا
منذ اغتيال �ضباط اجلي�ش يف عربا ،وخالل فكفكة خاليا الأ�سري ،والأحداث ذات ال�صلة ،وقالت جماعات
�صيداوية م�ستقلة� ،إن ال�شاب املتوتر يُ�صدر تعليماته للتوتري ،ويتخلى عن �أ�صحابه عندما يج ّد اجلد.

سليم الموقف

قالت م�صادر �إ�سالمية �إن مواقف املفتي �سليم �سو�سان امل�ؤيدة للجي�ش خالل خطبة اجلمعة يف م�سجد
الزعرتي كانت �صادمة لـ«تيار امل�ستقبل» وبع�ض الف�صائل الإ�سالمية ،وقد تلقى ات�صاالت المته على
الإ�شادة باجلي�ش والرتحم على �شهدائه ،كما تلقّى يف املقابل ات�صاالت أ�كّدت على خياره ال�سليم.

تجميد بعض الخطباء

ينوي مرجع روحي اتخاذ �إجراءات �صارمة يف �إدارة امل�ساجد ،بعدما �صدمته �ضخامة ال�سالح والذخرية
التي عُ رث عليها يف م�سجد بالل بن رباح يف عربا ،ومن تلك الإجراءات جتميد �أئمة التحري�ض املذهبي عن
اخلطابة يف امل�ساجد.
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من الفوضى الخالقة ..إلى الجيوش النظامية درُ
فج�أة عادت اجليو�ش لتت�صدر امل�شهد
املتفجر يف �أنحاء املنطقة؛ اجلي�ش اللبناين
ي�ح���س��م م �ع��رك��ة م��ع ال�ت�ك�ف�ير يف ��ص�ي��دا،
وي�ستعيد اجلي�ش ال�سوري �سيطرته على
مناطق وا�سعة يف ��س��وري��ة ،ويتابع بثبات
ق�ضم مناطق امل�سلحني وط��رده��م منها،
وذل��ك بعد انت�صاره وارتفاع معنوياته يف
ال�ق���ص�ير ،وال �ي��وم ي�ط��ل اجل�ي����ش امل�صري
على امل�شهد ال�سيا�سي م��ن ب��واب��ة الأزم��ة
املتفجرة يف م�صر ،والتي ميكن �أن ت�ؤدي
�إىل ح��رب �أهلية وفو�ضى عارمة ،يف حال
مل يتم كبحها والتنبه لها.
يف وق��ت ��س��اب��ق ،ك��ان وا��ض�ح�اً �أن لدى
الأمريكيني توجهاً لتحجيم دور اجليو�ش
يف املنطقة ،ملا لذلك من �أهمية يف ال�صراع
ال�ع��رب��ي «الإ� �س��رائ �ي �ل��ي» و�إب �ع��اد اجليو�ش
العربية ،خ�صو�صاً العقائدية منها عن
ذل��ك ال���ص��راع ،ون�لاح��ظ ذل��ك م��ن خالل
امل�ؤ�شرات الآتية:
 ق �ي��ام الأم�ي�رك �ي�ي�ن ب �ح � ّل اجل�ي����شالعراقي ،والق�ضاء على الأجهزة الأمنية،
و�إ��ض�ع��اف�ه��ا م��ن خ�ل�ال ��س�ي��ا��س��ة اج�ت�ث��اث
«البعث».

 ال�سماح لأردوغان بالق�ضاء على نفوذاجلي�ش الرتكي ،من خالل قيامه باتهام
كبار �ضباط اجلي�ش بالتدبري والتخطيط
مل�ح��اول��ة ان �ق�لاب ع�ل��ى احل �ك��وم��ة ،بعدها
ج��اءت التعديالت الد�ستورية التي حدّت
م��ن ��ص�لاح�ي��ات اجل�ي����ش ،وال �ت��ي ي�ح��اول
�أردوغ ��ان �أن ي�ستكملها مبحاولة تعديل
امل ��ادة  35م��ن ال�ن�ظ��ام ال��داخ�ل��ي للجي�ش،
وال�ت��ي ك��ان��ت ال��ذري�ع��ة ال�ت��ي ا�ستند �إليها
اجلي�ش للقيام بانقالبات يف ال�سابق.
 �إغ � � ��راق اجل �ي ����ش ال �� �س��وري ب�ح��ربا�ستنزاف طويلة مع املجموعات امل�سلحة
التي يتم ا�ستقدامها م��ن �أق�ط��ار الأر���ض
ك��اف��ة ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل دع� ��وات «اجل �ه��اد»
�ضده ،بالإ�ضافة �إىل متتُّع «جبهة الن�صرة»
وامل �ج �م��وع��ات امل���س�ل�ح��ة الأخ� � ��رى ب�ن�ف��وذ
ومت��وي��ل و�إم� ��داد ي�ف��وق م��ا يح�صل عليه
«اجلي�ش ال�سوري احلر».
 التب�شري الذي قام به كي�سنجر حولمعركة مفرت�ضة بني «الإخوان امل�سلمني»
واجلي�ش يف م�صر ،والتنب�ؤ ب��أن نتيجتها
�ستكون الق�ضاء على نفوذ الع�سكر ل�صالح
«الإخوان».

لكن ،تزامناً مع ف�شل اخلطة الغربية التنظيمات والأفراد التابعني للقاعدة من
ال�سابقة بتحييد اجل�ي��و���ش ،وا�ست�شعاراً ��س��وري��ة» ،الأم��ر ال��ذي يجعل الأمريكيني
باخلطر املت�أتي م��ن التطرف والفو�ضى يقومون مبحاولة ت�ع��ومي ق��ائ��د «اجلي�ش
ال�ت��ي انت�شرت يف �أرج ��اء ال�ع��امل العربي ،ال�سوري احل��ر» �سليم ادري�س على ح�ساب
ي �ب��دو �أن ال �ت��وجّ ��ه ال �ي ��وم ب ��ات لإع �ط��اء رم ��وز امل�ع��ار��ض��ة ال���س��وري��ة يف «االئ �ت�لاف»
اجليو�ش دوراً �أكرب يف ر�سم معامل املرحلة و«ه �ي �ئ��ة ال�ت�ن���س�ي��ق» ،وحم ��اول ��ة ت�ظ�ه�يره
املقبلة يف ال�ع��امل العربي ،وذل��ك لأ�سباب ك�أحد الأط��راف املقبولة للتفاو�ض با�سم
املعار�ضة.
متعددة:
 خ���ش�ي��ة ال �ع��امل �أج �م��ع م��ن ان�ت���ش��ار ف���ش��ل ح�ك��م «ا إلخ � � ��وان» يف ك��ل منتون�س وم�صر ،و�سقوط حركات الإ�سالم ال�ت�ط��رف وال�ت�ك�ف�ير ،فمناظر �أك��ل حلوم
ال���س�ي��ا��س��ي يف ف��خ «ف��ائ ����ض ال �ق��وة» ال��ذي الب�شر وقطع الر�ؤو�س وال�سحل والتنكيل
حت�صّ لت عليه م��ن اخل ��ارج ،معتقدة �أن��ه باجلثث تنت�شر يف �أرجاء املعمورة ،ي�ضاف
يكفيها لفر�ض حكم ت�سلّطي على ال�شعوب إ�ل�ي�ه��ا ان�ت�ق��ال ال�ت�ط��رف ملمار�سة إ�ج��رام��ه
يف الغرب ،فكانت جرمية لندن الوح�شية
وترهيبها با�سم الدين.
 ف�شل املعار�ضة يف �سورية بوجوهها امل��رع�ب��ة ،وقبلها ج��رمي��ة ال�شي�شانيني يفاملتعددة يف فر�ض �سيطرتها على الأر���ض ،بو�سطن ،ثم حماولة نحر جندي فرن�سي
وك���س��ب ث�ق��ة ال�شعب ال �� �س��وري ،خ�صو�صاً يف باري�س وغ�يره��ا ..كلها جعلت االحت��اد
ب�ع��دم��ا ت��رك��ت امل �ج��ال ل�ـ«ج�ب�ه��ة ال�ن���ص��رة» الأوروب��ي ي�شرتك مع الرو�س يف اخل�شية
بفر�ض نفوذها على املناطق التي ا�ستولت م ��ن ال �ت �ط ��رف الأ�� � �ص � ��ويل ،وم � ��ن ع ��ودة
عليها امل�ع��ار��ض��ة ،وه��و م��ا دف��ع املجتمعني «املجاهدين» ال��ذي��ن ّمت �إر�سالهم للقتال
يف ق �م��ة ال �ث �م��اين �إىل دع� ��وة «ال���س�ل�ط��ات �إىل جانب املعار�ضة ال�سورية ،خ�صو�صاً
ال�سورية واملعار�ضة �إىل االلتزام معاً خالل �أن معظم ه��ؤالء الذين درّبتهم وموّلتهم
م � ؤ�مت��ر ج�ن�ي��ف ب��ال �ق �� �ض��اء ،و إ�ب� �ع ��اد ك��اف��ة امل�خ��اب��رات الأوروب �ي��ة ب��ات��وا يقاتلونهم يف
مايل ،وقد يكون الأم��ر اجلديد والالفت
ه��و حت�م�ي��ل �صحيفة ح�ك��وم�ي��ة �صينية،
امل �ع��ار� �ض��ة ال �� �س��وري��ة م �� �س ��ؤول �ي��ة ت��دري��ب
م�سلمني مت�شددين �شنّوا �أ�سو�أ ا�ضطرابات
منذ �أرب��ع �سنوات يف منطقة �شينجيانغ،
ذات ال�غ��ال�ب�ي��ة امل���س�ل�م��ة يف � �ش �م��ال غ��رب
البالد ،ذهب �ضحيتها � 35شخ�صاً.
يف املح�صلة ،يبدو �أن حركات «الإ�سالم
ال�سيا�سي» ق��د �أ��ض��اع��ت ف��ر��ص��ة تاريخية
ل�ل�ح�ك��م ك��ان��ت ت���س�ع��ى ل �ه��ا م �ن��ذ ��س�ق��وط
اخلالفة يف بداية القرن املن�صرم ،ونتيجة
لف�شلها امل��ري��ع ي �ب��دو �أن ال �ع��امل ال�ع��رب��ي
�سي�شهد ع ��ودة م �ظ � ّف��رة ل�ن�ف��وذ الع�سكر،
وحتجيماً ل��دور «الإ�سالميني» ،خ�صو�صاً
يف امل�ن��اط��ق امللتهبة ،م��ن خ�لال الت�شديد
الوا�ضح يف بيان قمة الثماين على �ضرورة
امل �ح��اف �ظ��ة وت �ع��زي��ز ال� �ق ��وات ال�ع���س�ك��ري��ة
والأمنية ال�سورية ،بالإ�ضافة �إىل الدعم
اللفظي الذي ح�صل عليه اجلي�ش اللبناين
من امل�س�ؤولني الأمريكيني بعد انت�صاره
يف معركة ��ص�ي��دا ،ولي�س ان�ت�ه��اء بال�ضوء
الأخ���ض��ر ال ��ذي �أُع �ط��ي للجي�ش امل�صري
بال�ضغط حلل الأزمة امل�صرية امل�ستفحلة.

د .ليلى نقوال الرحباين

م�سرية لـ«حزب التحرير» �أمام م�سجد قبة ال�صخرة يف فل�سطني املحتلة

نتائج المواقف االنتهازية
خالفات ح��ادة ع�صفت بني ع��دد من ك��وادر تنظيم �إ�سالمي يف عا�صمة اجلنوب
وم�س�ؤول ه��ذا التنظيم ،على خلفية مواقفه احل��ادة واالنتهازية املتطابقة مع
مواقف تيار علماين يف ق��وى � 14آذار ،على �أث��ر �أح��داث ع�برا الأخ�ي�رة ،ما حدا
بالبع�ض منهم �إىل تقدمي ا�ستقاالتهم �إىل قيادة هذا التنظيم.

ال سالح ضد الجيش

عُ لم �أنه �صدر قرار من الرئي�س �سعد احلريري �إىل جميع م�سلحي «التيار» املوجودين
يف �صيدا وبريوت وال�شمال ،بعدم التدخل و�إظهار ال�سالح يف وجه اجلي�ش اللبناين،
مهدد ًا ب�أنه �سي�سحب «الغطاء ال�سيا�سي والأمني عن �أي خمالفة لهذا الأمر» ،ولوحظ
وجود عنا�صر من جهاز �أمني ر�سمي لبناين ي�شرف على تنفيذ قرار احلريري ،كما
�شوهد بع�ضهم وهم يوجّ هون التحذيرات بالعواقب لبع�ض املخالفني يف �إحدى مناطق
بريوت.

مراسل غيور
ذكرت م�صادر �أمنية موثوقة� ،أن قوة من اجلي�ش كانت تتمركز يف زاوية �أحد �شوارع
عربا يوم اال�شتباك مع جماعة الأ�سري ،وفج�أة عرف مرا�سل قناة تلفزيونية كان
يغطي الأحداث� ،أن جماعة الأ�سري �سيق�صفون قوة اجلي�ش ،ف�أبلغ مدير املخابرات
يف اجلنوب العميد علي �شحرور ،الذي طلب �سحب القوة فوراً ،وجنّب اجلي�ش مزيد ًا
من اخل�سائر.

مستشار عميل
يرتدد ا�سم م�ست�شار يف توريط مرجعية يعمل لديها ،يف مواقف مل ي�ست�شر بها
رئي�سه ،الأمر الذي حدا ب�أ�صحاب ال�ش�أن للبحث يف ملفات �سابقة تخ�ص امل�ست�شار،
ليفاجَ �أوا ب�أنه كان قد تلقى �أموا ًال من �ضابط ا�ستخبارات «�إ�سرائيلي» عام ،1982
فقررت عر�ض امللف على املرجعية ،علّها تنتبه� ،سيما �أن تعيني امل�ست�شار فاج�أ يوم
تعيينه �أقرب املقربني.
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يـقــــال
ُ
تباين ..وليس خالفًا
خ�لاف �اً ل�ك��ل م��ا ق�ي��ل وي �ق��ال ع��ن ت��راج��ع
اجل�نرال مي�شال ع��ون خطوة �إىل ال��وراء
يف عالقته مع حزب اهلل ،جزمت م�صادر
الطرفني �أن ال خالف �إطالقاً يف الر�ؤى
والأه��داف� ،إمنا بع�ض التباين ال�سيا�سي
الظريف املح�صور يف زاوية التمديد لقائد
اجلي�ش ..ونقطة على ال�سطر.

لهيب طرابلس..
وعليل أوروبا

��س��اف��ر ع��دد م��ن ن ��واب «امل�ستقبل» ذوي
النربات ال�صاخبة يف ا إلع�لام ،خ�صو�ص ًا
من منطقة ال�شمال� ،إىل �أوروب ��ا لق�ضاء
�إجازة ال�صيف مع عائالتهم ،ما دعا �أحد
ق��ادة حم��اور باب التبانة يقول« :نحنا ما
طالعنا �شيء ..ال بالدنيا وال بالآخرة».

تحقيق شفاف
تدقق جهة �أمنية يف �صحة رواية النائبة
بهية احلريري ،التي ادّعت �إ�صابة ق�صرها
يف جمدليون خالل �أحداث عربا.

«المستقبل» ..والتيار

لوحظ وجود عميد متقاعد ومن�سق �سابق
لـ«امل�ستقبل» يف ب�ي�روت خ�لال ا ألح ��داث
ا ألخ�يرة التي كانت يف منطقة الغربي يف
خميم �صربا ،حيث كان ي�شرف على �سري
اال�شتباكات التي كانت ت��دور بني �شباب
من «امل�ستقبل» و�شباب من «التيار العربي»
الذي ير�أ�سه �شاكر الربجاوي.

َ
بيد بندر

�أكد دبلوما�سي فرن�سي موجود يف �إحدى
دول اخل�ل�ي��ج� ،أن امل�ل��ف ال �� �س��وري برمّته
ه��و ب� َي��د ب�ن��در ب��ن ��س�ل�ط��ان ،ال ��ذي فر�ض
��س�ي�ط��رة ت��ام��ة ع �ل��ى «االئ � �ت �ل�اف» ال��ذي
�أ�س�سته الدوحة ،و�سط حالة من التخبط
وال �� �ض �ي��اع �أ� �ص��اب��ت ج�م��اع��ة «الإخ � � ��وان»،
ال��ذي��ن ك��ان��وا ي�سيطرون على االئ�ت�لاف
ب��دع��م وت��وج�ي��ه ق�ط��ري وت��رك��ي .وت�ق��ول
م�صادر دبلوما�سية عربية يف باري�س �إن
بندر �أ�صدر توجيهاته ملنع �أي من �أع�ضاء
«االئ� �ت�ل�اف» م��ن ل �ق��اء م���س��ؤول�ين رو���س
�أو ال�ت�ح��دث إ�ل�ي�ه��م ،ملنع �أي �ضغوط قد
متارَ�س لت�شكيل وفد مفاو�ض يذهب �إىل
«جنيف.»2

الهجوم الكبير

نقلت �صحيفة «وول �سرتيت جورنال» عن
م�س�ؤولني �أم�يرك�ي�ين قولهم «�إن دفعات
الأ�سلحة التي ت�صل من الواليات املتحدة
ودول �أوروب � ��ا وال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة امل ��ؤي��دة
للمعار�ضة ال�سورية امل�سلحة� ،ستُ�ستخدم يف
هجوم كبري على اجلي�ش ال�سوري».

قمع الصوت اإليراني

ق � ��ال ال �ب ��اح ��ث ال �� �س �ي��ا� �س��ي ال�ب�ري �ط��اين
ك��ري���س�ت��وف��ر ول �ك��ر إ�ن ��ه م��ن ال��وا� �ض��ح �أن
ال�سلطات الأمريكية وال�صهيونية تقف
وراء حجب باقة القنوات الإيرانية ،ومن
بينها قناة «العامل» ،عن الأقمار الأوروبية
والأمريكية .و�أ�ضاف ولكر �أن ال�صهاينة
والأم �ي ��رك� � ��ان ي� ��ري� ��دون ق �م��ع ال �� �ص��وت
الإي � ��راين ،وال�ت�ع�ت�ي��م ع�ل��ى وج�ه��ة النظر
الإيرانية ،كا�شفاً �أن رئي�س ال�شركة املالكة
اجلن�سيتي
نْ
ل�ق�م��ار ال�صناعية يحمل
ل� أ
الفرن�سية و«الإ�سرائيلية».
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أحداث األسبوع

رياح التغيير
تقتلع أعداء دمشق

خـالفــات «النصرة»
قالت وكالة «رويرتز» �إن اخلالف بني «جهاديي جبهة الن�صرة» يف �سورية؛ بني جناحي «�أبو حممد
اجلوالين» و«�أبو بكر البغدادي» على و�شك �أن يبد�أ حرب ًا �ضرو�س ًا �ضد بع�ضهما البع�ض على خلفية
ال�صراع بني الطرفني منذ �أن �أعلن «البغدادي» ا�ستعادة «جبهة الن�صرة» �إىل �أح�ضان «دولة
العراق الإ�سالمية» ،والتي كانت وراء ت�أ�سي�سها و�إر�سال كوادرها �إىل �سورية �صيف العام .2011
العمــيل
اعترب القيادي امل�صري ال�سابق يف تنظيم «القاعدة»؛ نبيل نعيم� ،أن زعيم «جبهة الن�صرة» يف
�سورية� ،أبو حممد اجلوالين ،عميل لوكالة املخابرات املركزية ،ك�أمين الظواهري .ور�أى نعيم
يف مقابلة �صحفية �أن م�سلحي «جبهة الن�صرة» يف �سورية «يقاتلون بالنيابة عن الواليات املتحدة
الأمريكية ،لتنفيذ ما مل ي�ستطع النظام ال�سوري احلايل تنفيذه».
النصيحة كانت بجمل
ك�شفت م�صادر رو�سية مطلعة �أن القيادة الرو�سية �أبلغت الإدارة الأمريكية �أن رهان وا�شنطن على
«الزمن» يف ما يتعلق بالأزمة ال�سورية هو رهان خا�سر ،وهذه احلقيقة يطرحها امل�س�ؤولون الرو�س
�أمام امل�س�ؤولني الأمريكيني خالل كل لقاء يُعقد بني اجلانبني .وقالت امل�صادر �إن مو�سكو �أبلغت
وا�شنطن �ضرورة ح�سم موقفها من الأزمة ال�سورية وم�ؤمتر «جنيف  ،»2فالدولة ال�سورية قد تفرّغ
هذا االقرتاح من م�ضمونه ،لأن اجلي�ش ال�سوري يقرتب بالفعل من ح�سم الأزمة ع�سكرياً ،ومن
الق�ضاء على املجموعات الإرهابية التي تتهاوى �أمام �ضربات اجلي�ش.

جنديان �سوريّان يالحقان جمموعة م�سلحة يف منطقة برزة

هي «لعنة» �سورية ت�صيب كل ذاك احللف
اجلهنمي املمتد من ت��ورا ب��ورا �إىل  10دواننغ
� �س�ت�ري��ت ،والإل� �ي ��زي ��ه� ،إىل ت �ل��ة ال �ك��اب �ي �ت��ول،
والبنتاغون ،ومبنى بان كي مون يف نيويورك،
م � ��روراً ب �ح � ّر ال �� �ص �ح��راء ال�ع��رب�ي��ة النفطية،
وب�ن�ه��اي��ة ال �ن ��أي بالنف�س اللبنانية ،و�شكوى
العماد مي�شال �سليمان �ضد دم�شق جلامعة
نبيل العربي ومنظمة ب��ان كي م��ون ،يف وقت
يدق ال�شعب الرتكي الباب العايل يف الأ�ستانة
بقوة.
ه��ي لعنة �سورية ُت��رب��ك اجلميع ،وتدفع
الكل لإع ��ادة وم��راج�ع��ة احل�سابات ،م��ن دون
�أن يعني ذلك �أن احللف الكوين �ضد �سورية
وحمورها املقاوم واملمانع قد �ألقى ال�سالح،
ول��ن يلج�أ �إىل التجارب وال��دم��ار ...لكن يف
ك��ل احل� ��االت ،ث�م��ة ه�ل��ع �إق�ل�ي�م��ي ودويل من

النتائج امليدانية النت�صار �سورية يف احلرب
التي فُر�ضت عليها ،القتالعها من التاريخ
واجل �غ��راف �ي��ا ال �ت��ي ك��ان��ت ع�ل��ى م� � ّر ال�ت��اري��خ
م ؤ�ثّرة فيهما.
الهلع الإقليمي والدويل من االنت�صارات
امل�ي��دان�ي��ة ال���س��وري��ة ُت��رج��م م�ي��دان�ي�اً ب�أ�شكال
خم�ت�ل�ف��ة ،يف حم � ��اوالت م �ت �ع��ددة وم�ت�ن��وع��ة
ل ��وق ��ف ال� �ت� �ق ��دم ال � � ��ذي ي � �ح� ��رزه اجل �ي ����ش
ال�ع��رب��ي ال���س��وري ع�ل��ى الأر�� ��ض ،ولإج�ه��ا���ض
الدبلوما�سية ال�سورية الن�شيطة التي تواجه
على ك��ل اجل�ب�ه��ات ال�سيا�سية ال�ك�برى منها
وال�صغرى.
حلف ال �ع��دوان على ب�لاد الأم��وي�ين كان
يحاول �أن يجعل من �شهر ح��زي��ران مقدّمة
ل�شهر رم���ض��ان خم�ت�ل��ف ،تهتز ف�ي��ه �أو� �ص��ال
الدولة الوطنية ال�سورية ،فترُ جم �إىل �أ�شكال

خمتلفة �أبرزها:
يف ل�ب�ن��ان :ك��ان ال �ق��رار ب��االن�ت�ه��اء
من تلك الأ�سطوانة ال�سمجة (الن�أي
بالنف�س) حينما قرر رئي�س اجلمهورية
تقدمي �شكوى �ضد دم�شق �إىل جامعة
نبيل العربي وجمل�س بان كي مون.
وب �ع��د ال�ف���ش��ل ال��ذري��ع ال�ستعمال
احل��دود ال�شمالية وعر�سال يف متويل
املجموعات امل�سلحة ب�شرياً وع�سكرياً،
ج��راء ال�ضربة القا�صمة يف الق�صري،
وف �� �ش��ل م �� �ش��روع ف���ص��ل ال �ه��رم��ل عن
ب �ع �ل �ب��ك وت �ق �ط �ي��ع �أو�� � �ص � ��ال ال �ب �ق��اع
ال�شمايل ،كانت حركة �أحمد الأ�سري يف
�صيدا ،وانتهت �إىل م�صريها الأ�سود.
خ� �ل� �ي� �ج� �ي� �اً :ت� ��راف � �ق� ��ت احل ��رك ��ة
الأ�� �س�ي�ري ��ة وان �ت �ه��اء ��س�ي��ا��س��ة ال �ن ��أي
ب��ال �ن �ف ����س يف ل� �ب� �ن ��ان ،ب ��رف ��ع وت �ي�رة
ال�ت���ص�ع�ي��د يف دول جم�ل����س ال �ت �ع��اون
اخلليجي بالتهديد بطرد كل من هو
حم���س��وب ع�ل��ى ح ��زب اهلل وامل �ق��اوم��ة،

واتخاذ �إجراءات �ضد كل من يتعاطف
م��ع امل�ق��اوم��ة وفل�سطني و� �س��وري��ة ،يف
وقت �صعّد حلف �سعود الفي�صل  -بندر
ب��ن ��س�ل�ط��ان م��ن وت�ي�رة ال�ت�ه��دي��دات،
وتوفري طرق �إمداد املعار�ضات امل�سلحة
يف � �س ��وري ��ة ب��ال �ع �ن��ا� �ص��ر والأ� �س �ل �ح��ة
النوعية.
وترافق ذلك �أي�ضاً مع تطوّر نوعي
يف �إن�شاء حتالف �أمريكي �« -إ�سالمي»
و�� �ص ��ل ذروت � � ��ه م ��ع ب � ��دء م �ف��او� �ض��ات
�أمريكية مع حركة طالبان يف الدوحة،
ال �ت��ي اح � ُت �ف��ل ف �ي �ه��ا ب��اف �ت �ت��اح مكتب
�سيا�سي للحركة التي تقاتلها الواليات
املتحدة يف �أفغان�ستان.
فل�سطينياً :كان الفتاً ذلك البيان
امل �ج��اين لأح� ��د ق� ��ادة ح��رك��ة ح�م��ا���س،
طالباً فيه من حزب اهلل االن�سحاب من
�سورية ،بذريعة �أن ما ت�شهده دم�شق
هو �أزمة �سورية � -سورية.
�أمريكياً :تُرجم الهلع الأمريكي

ب �ق��رار ن��اظ��ر اخل��ارج �ي��ة الأم�يرك�ي��ة
ج � ��ون ك �ي��ري ب�ت���س�ل�ي��ح امل �ع��ار� �ض��ات
ال �� �س��وري��ة ب ��أ� �س �ل �ح��ة ن��وع �ي��ة ف�ت��اك��ة،
وب��اح �ت �م��ال ت��وج �ي��ه � �ض��رب��ات ج��وي��ة
�إىل قواعد �سورية ،خ�صو�صاً يف ظل
مناورات «الأ�سد املت�أهب» يف الأردن،
لكن ه��ذا ال �ق��رار مل مي��ر على خري،
�إذ ت�صدى له رئي�س �أرك��ان اجليو�ش
الأمريكية مارتن دميب�سي ،خ�صو�صاً
جلهة احتمال توجه �ضربات جوية
حمدودة.
وف �ي �م��ا ف ����سّ ��رت �أو�� �س ��اط �أم�يرك �ي��ة
ه ��ذا امل��وق��ف ل �ك�يري ب � أ�ن��ه ه ��روب �إىل
الأم ��ام ج ��راء امل � ��آزق ال�ت��ي تتخبط بها
الدبلوما�سية الأمريكية� ،أكدت �أو�ساط
اجلرنال دميب�سي �أنها ال تفهم تداعيات
و�أ� �س �ب��اب ه ��ذا اخل �ي��ار اخل �ط�ير وغ�ير
امل�ب��رر ،لأن ��ه ي���ض��ع ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
يف م��واج �ه��ة م �ب��ا� �ش��رة م ��ع ال��دف��اع��ات
وال�صواريخ اجلوية ال�سوري الفاعلة،

بـــــازار ســعـودي  -قـطــري لـشـراء األصــوات فـي «االئـتـــالف»
�أنقرة  -الثبات
ب � ��د�أت امل �ع��ار� �ض��ة ال �� �س��وري��ة يف اخل � ��ارج ج��ول��ة
جديدة من «التنات�ش» على املنا�صب و«الغنائم»
التي تعر�ضها دول خليجية مهتمة بـ«م�ستقبل»
الو�ضع ال�سوري.
وا��س�ت�ب��اق�اً للموقعة ال�ك�برى ال�ت��ي ح�صلت يف
ا�سطنبول ،ب��د�أت مراكز القوى داخل «االئتالف»
املعار�ض معركة ��ش��راء أ���ص��وات على نطاق وا�سع
ل�صالح ال�ت�ي��اري��ن الأ��س��ا��س�ي�ين ف�ي��ه ،وه�م��ا التيار
ال�سعودي ،والتيار القطري ال��ذي يبدو أ�ن��ه عائد
بقوة �إىل ال�ساحة عرب �أمني عام االئتالف املعار�ض
م�صطفى ال�صباغ ،ال��ذي ت��ردد �أن��ه و�ضع موازنة
قدرها � 50ألف لرية تركية لكل من ي�صوت لبقائه
يف من�صبه خالل االجتماع� ،أي ما يقدر بـ� 30ألف

دوالر أ�م�يرك��ي ،ويف املقابل يقدم املر�شح املناف�س ج� ��راء م�ع�ل��وم��ات م �ت��وت��رة ع��ن ا� �س �ت �ع��داد الأم�ي�ر
�أحمد عا�صي اجلربة ،املدعوم من ال�سعودية ،وعداً اجل ��دي ��د ل �ت �ع��ام��ل خم�ت�ل��ف م ��ع الأزم� � ��ة ب�ضغط
ب�ـ«ع�م��رة جمانية» لكل م��ن ي�صوّت ل��ه ،وبالتايل �أمريكي وا�ضح.
ر�ضا ال�سعوديني على ه�ؤالء.
وي�سعى ال�سعوديون بقوة لإم�ساك امللف ال�سوري
ويف ح �ي�ن ي� �ق ��ول م� �ع ��ار�� �ض ��ون �� �س ��وري ��ون �إن وان�ت��زاع��ه م��ن ال�ي��د القطرية ال�ت��ي ك��ان يتوالها
االن�ت�ك��ا��س��ات ال�ع���س�ك��ري��ة ال �ك �ب�يرة ال �ت��ي م�ن��ي بها مبا�شرة وزير اخلارجية القطري اجلديد عندما
امل�سلحون ك��ان��ت �سبباً رئي�سياً يف �إع� ��ادة ت�شكيل ك��ان وزي ��راً للدولة لل�ش�ؤون اخل��ارج�ي��ة ،و أ���ش��ارت
ال�سلطة يف قطر ،التي تعر�ضت للكثري من النقد م�صادر �سورية معار�ضة �إىل �أن ال�سعوديني �أفردوا
على خلفية �إدارت �ه��ا امل�ل��ف ،يبدو �أن ملف انتقال ل�ه��ذه العملية مبلغاً م��ال�ي�اً ك�ب�يراً يتم ب��ه �شراء
ال�سلطة داخلها باجتاه الإدارة ال�سعودية بالكامل �أ�صوات املعار�ضني ،كما ي�ضغطون من خالل «هيئة
ما يزال متعذراً يف الوقت الراهن ،ب�سبب املمانعة الأرك ��ان» ،التي ت�سري يف الركب ال�سعودي بقيادة
التي تبديها قطر .وتقول م�صادر �سورية معار�ضة العقيد املن�شق �سليم �إدري�س ،من �أجل حتويل م�سار
�إن ال��وف��د امل��و��س��ع م��ن امل�ع��ار��ض��ة ال���س��وري��ة ال��ذي ال�سلطة �إىل «احلالة ال�سعودية».
زار قطر وال�ت�ق��ى �أم�يره��ا اجل��دي��د� ،سمع كالماً
و�أفادت املعلومات �أن �شخ�صية لبنانية على �صلة
«مطمئناً» ،لكن املخاوف بني �أع�ضائه مل تختف مب�س�ؤول لبناين �سابق انتقلت جم��دداً �إىل تركيا

للعمل على ت�سهيل املهمة ال�سعودية ،مزوَّدة بدعم
�سعودي م��ايل كبري ،م��ن أ�ج��ل الظفر ب��الأ��ص��وات
ال�ل�ازم ��ة ل �ت��ويل م��ر��ش�ح��ي ال �� �س �ع��ودي��ة امل�ن��ا��ص��ب
الكربى يف «االئتالف».
وق ��ال ��ت امل �� �ص��ادر �إن ه ��ذه ال���ش�خ���ص�ي��ة تقيم
يف ال �ف �ن��دق ن�ف���س��ه ال ��ذي ��س�ي�ق��ام ف�ي��ه امل ��ؤمت��ر يف
ا�سطنبول ،و�أو��ض�ح��ت �أن التن�سيق ج��ار ب�ين هذه
ال�شخ�صية وق �ي��ادات ب��ارزة يف جماعة «الإخ ��وان»
ال�سورية من �أجل حتقيق هذه املهمة.
وتقول امل�صادر نف�سها �إن النتائج التي �سي�سفر
ع�ن�ه��ا م � ؤ�مت��ر امل �ع��ار� �ض��ة يف ا��س�ط�ن�ب��ول �ستحدد
الوجهة املقبلة لإدارة ال�صراع يف امللف ال�سوري
بني القيادة القطرية �أو ال�سعودية� ..أو ا�ستمرار
التجاذب احلايل الذي يفقد املعار�ضني ال�سوريني
ما تبقى من دعم خارجي.
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موضوع الغالف

�أحمد زين الدين

مل يكن يف ت�صوّر �أحد �أن تخرج جموع
امل�صريني بهذا الكم الهائل وذاك احل�شد
امل�ل�ي��وين ال ��ذي ف��ا���ض يف ج�م�ي��ع ��س��اح��ات
وميادين م�صر من �أق�صاها �إىل �أدن��اه��ا،
رف �� �ض �اً حل �ك��م ال��رئ �ي ����س حم �م��د م��ر��س��ي
و«ح��زب العدالة والتنمية» ،وهو الن�سخة
امل���ص��ري��ة ع��ن «ح ��زب احل��ري��ة وال�ع��دال��ة»
الرتكي ،والأهم� ،أن �أحداً مل يت�صور ،حتى
اخل�صوم� ،أن ينجح حممد مر�سي ونظامه
اجل ��دي ��د خ �ل�ال ع� ��ام واح � ��د م ��ن ت��ول�ي��ه
احلكم ،يف تكتيل مثل هذا الكم الهائل من
الكراهية له وحلزبه ،خ�صو�صاً من قبَل
ال��ذي��ن وق�ف��وا معه يف «امل �ي��دان» لإ�سقاط
حكم الرئي�س ال�سابق ح�سني مبارك.
م�ن��ذ �أن ف��از م��ر��س��ي ب �ف��ارق ال ُي��ذك��ر
على خ�صمه �أحمد �شفيق يف االنتخابات
الرئا�سية ،بد أ� الفراق بني «حزب احلرية
وال� �ع ��دال ��ة» ورف � ��اق ال � ��درب م ��ن ال �ق��وى
ال�سيا�سية التي �ساهمت معاً يف �إ�سقاط
مبارك ،كان الإخالل بالوعود واالتفاقات
�أول �أخ �ط��اء م��ر��س��ي وج�م��اع�ت��ه ،ح�ت��ى �أن
رم ��وز امل �ع��ار� �ض��ة مل ي �ت��وان��وا ع��ن و��ص��ف
وع ��وده ب �ـ«ال �ك��اذب��ة» ،الأم ��ر ال ��ذي �ساهم
ب�شكل �سريع يف تكتيل «قوى الثورة» �ضده،
ويف ت�شكيل جبهة ق��وي��ة ت��ر��ص��د حركته
وت��واج�ه��ه ي��وم�ي�اً .وب��د ًال م��ن ال�سعي �إىل
ا�ستدراك الأم��ر وتو�سيع قاعدة امل�شاركة
يف نظام احلكم ،واعتماد ال�شورى مع قوى
املجتمع ،خ�صو�صاً مع من تقدم ال�صفوف
يف مواجهة النظام ال�سابق ،عمد �إىل اتباع
�سيا�سة اال�ستئثار و�إق�صاء الآخرين ،و�إىل
ت �ق��دمي م�صلحة احل ��زب ع�ل��ى م�صلحة

من م�صر الثورة (�أ.ف.ب).

ومع حلفائها يف املنطقة ،والذين لن
يقفوا مكتويف الأيدي �أبداً .هنا حاولت
وا��ش�ن�ط��ن يف ق�م��ة ال ��دول ال�ث�م��اين يف
ب�ل�ف��ا��س��ت �أن تحُ � ��رج رو� �س �ي��ا وت� ��ورّط
حلفاءها يف م��واق��ف أ�ك�ث�ر ت�ط� ّرف�اً يف
مواجهة �سورية ،فكان �أن رف��ع بوتني
��ص��وت��ه و أ���ص�ب�ع��ه ،ف�خ��رج��ت امل �ق��ررات
النهائية من دون �أن ت�شري �إىل �سورية.
ويف م �� �ص��ر ،ال� �ت ��ي ك � ��ان ي�ترق��ب
حاكمها حركة مت��رد يف  30ح��زي��ران،
�سارع ل�صرف الأنظار عن هذا الواقع،
والقفز فوق الواقع الداخلي املنق�سم
وح�شد �أن�صاره وحلفائه ،ف�أعلن فج�أة
ق �ط��ع ال �ع�لاق��ة م��ع دم �� �ش��ق ،دون �أن
ي��أت��ي بكلمة نقد واح ��دة على الكيان
ال���ص�ه�ي��وين ،ال ��ذي ي���ص� ّع��د بوا�سطة
ق �ط �ع��ان امل �� �س �ت��وط �ن�ين � �ض��د ال �ق��د���س
ال���ش��ري��ف وامل���س�ج��د الأق���ص��ى }ال��ذي
باركنا حوله{.
يف ��ش�ه��ر ح ��زي ��ران �إذن رم ��ت كل
�أط ��راف احل��رب على �سورية �أوراق�ه��ا
يف مواجهة الدولة الوطنية ال�سورية،
لكن «اللعنة» ال�سورية كما كانت على
م� � ّر ال �ت��اري��خ ت���ص�ي��ب ال� �غ ��زاة ال��ذي��ن
يطمعون �شراً بالأر�ض التي قال عنها
الر�سول الأك ��رم« :اللهم ب��ارك لنا يف
�شامنا»� ،أ�صابت معظم احللف.
�أم�يرك�ي�اً �أي���ض�اً ،ثمة انق�سام حاد
ب�ي�ن م��واق��ف اخل��ارج �ي��ة الأم�يرك �ي��ة،
وقيادة اجليو�ش الأمريكية التي ملّت
دفع اخل�سائر واملغامرات والطموحات
الإمربيالية ل�سا�سة ال�شركات العابرة
للقارات.
خ�ل�ي�ج�ي�اً� ،أدب � ��ر ح �م��دا ق �ط��ر عن
امل���ش�ه��د ال���س�ي��ا��س��ي ،وت �ق �دّم مت�ي��م بن
ح �م ��د ،ال � ��ذي ت �ف �ي��د امل �ع �ل��وم��ات �أن ��ه
م�ضطر ل�ت�غ�ي�يرات ك �ب�يرة ،ق��د يكون
�أولها ما ر�شح عن �إبعاد القر�ضاوي.
و��س�ع��ودي�اً ،ث�م��ة ن��وع م��ن ال���ص��راع
اخلفي مر�شح لأن يخرج �إىل العلن،
خ�صو�صاً بني جناحي �سعود الفي�صل
وبندر بن �سلطان من جهة ،ومتعب بن
عبداهلل  -ومقرن بن عبد العزيز من
جهة �أخرى.
يف م�صر :نحو ثالثني مليون
مواطن م�صري يهدرون يف ال�شارع
� �ض��د م��ر� �س��ي واخ ��وان ��ه وات �ب��اع��ه،
وغ � ��داً�� ،س�ت�ك��ون م���ص��ر �أم� ��ام زم��ن
�آخر.
يف ت��ون ����س ت �ت �� �س��ع احل ��رك ��ة ��ض��د
«النه�ضة» ،حتى �أن يف و�سطها من يرى
خط�أ قطع العالقة مع دم�شق ،وبد�أت
احلملة املت�ضامنة مع دم�شق تتو�سع
ب���ش�ك��ل ��س�ي�ف��ر���ض ت �ط ��ورات ه��ام��ة يف
تون�س ،خ�صو�صاً �أن نتائج �شوارع م�صر
�ستحدد الكثري من مالمح امل�ستقبل،
ويف تركيا تت�سع حركة الرف�ض مل�شروع
�أردوغان � -أوغلو ال�سلطاين.
ب ��اخ� �ت� ��� �ص ��ار� ،أرادت وا� �ش �ن �ط��ن
وحلفا�ؤها و�أتباعها �أن يحوّلوا م�ؤمتر
«جنيف  »2املحتمل �إىل ن��وع م��ن واي
بالي�ستي�شن ،لكن قي�صر الكرملني
ك ��ان ر�أي � ��ه خم �ت �ل �ف �اً ح�ي�ن�م��ا ح�سمها
بقوله� :إن امل�ي��دان يف كل مكان يحدد
الوقائع.

ّ
هل يفدي مرسي مصر ..أم يضحي بها؟
مرسي وحزبه أسقطا
كل اآلمال التي راهنت
على إمكانية تصدير
«التجربة اإلخوانية»

املجتمع ،يف م��ا �سمّاه امل�صريون «�أخ��ون��ة
الدولة» ،وهو �أمر رفع من من�سوب الفراق
والتوتر داخ��ل البيئة ال�شعبية امل�صرية،
التي ثارت على حكم مبارك حتت �شعارات
«احلرية والعدالة االجتماعية والكرامة
الوطنية».
كان «الإعالن الد�ستوري» الذي �أعطى
ف�ي��ه م��ر��س��ي ن�ف���س��ه ��ص�لاح�ي��ات وا��س�ع��ة،
حم�ط��ة �أ��س��ا��س�ي��ة يف ��ص�ع��ود االع�ت�را���ض
وت�ف��اق�م��ه � �ض��ده ،وج� ��اءت ط��ري�ق��ة �إق ��رار
ال��د� �س �ت��ور «ال �ف �ئ��وي» ال� ��ذي مل ي�ع�ترف
ب��الآخ��ري��ن وه� ّم���ش�ه��م�� ،ص��اع�ق�اً �آخ ��ر يف
تفجري ال�صراع ،خ�صو�صاً �أن دميقراطية
ال �ن �� �ص��ف زائ � ��د واح � ��د يف جم �ت �م��ع غ�ير
م�ستقر ،تعني �إق�صاء ما يقارب من ن�صف
املجتمع ،فكيف �إذا كان مر�سي ميلك �أ�ص ًال

أ�ق��ل م��ن ن�صف تلك الأك�ثري��ة الهزيلة ،من�صفة يطلبها ال�ن��ا���س ،ومل تتخذ �أي
فيما الأ�صوات الباقية التي �أو�صلته �إىل خطوة حلماية الأمن القومي للبلد ،ويف
احلكم هي �أ�صوات غري موالية له ،بل هي ال�سيا�سة مل تكن ممار�سة احلاكم الذي
للراف�ضني و�صول مر�شح فلول مبارك؟ احتمى خلف �شعار «الإ�سالم» �أف�ضل حاالً،
خالل عام واح��د من احلكم ،ا�ستطاع �إذ �إنه �أحبط كل الآمال املعقودة لإ�سقاط
حممد مر�سي وحزبه �إ�سقاط كل الآمال «اتفاقية العار» مع العدو ال�صهيوين ،التي
التي راهنت على �إمكان اعتمادهم �سيا�سة كبلت قرار م�صر و�إرادتها ،وهي املعروفة
جتيب على �أ�سئلة ال��داخ��ل واخل ��ارج :يف باتفاقية «كمب ديفيد» ،حيث �أبقى على
الأم��ن االجتماعي ولقمة عي�ش الفقراء� � ،س �ف��ارة ال �ك �ي��ان ال �� �ص �ه �ي��وين وع �ل �م��ه يف
ويف الدميقراطية و�إب�ق��اء الباب مفتوحاً «قاهرة املعز» ،كما وا�صل �سيا�سة الت�سوّل
أ�م ��ام �إم�ك��ان�ي��ة ت ��داول ال�سلطة ،ويف �أم��ن واال�ستجداء من �أم�يرك��ا يف تقدير �سيّئ
م�صر القومي؛ �إن ك��ان جلهة التح�س�س منه ملدى كره امل�صريني لـ«الإ�سرائيليني»
باخلطر ال�صهيوين القابع على الأب��واب والأم�يرك �ي�ين ،و أ�ه �م��ل ك��ل م��ا ل��ه عالقة
ع�ل��ى ح ��دود ��س�ي�ن��اء وامل�ت�غ�ل�غ��ل يف �أع �م��اق ب�أمن م�صر القومي ،و أ���س��اء ل��دور م�صر
�أفريقيا� ،أو جلهة خطر التطرف املتفاقم العربي عندما ان�ضم �إىل التكفرييني يف
يف الداخل واجل��وار� ،أو جلهة �أم��ن م�صر حربهم على �سورية ،وقطع عالقات م�صر
امل��ائ��ي امل �ه �دَّد بامل�شاريع ال�ت��ي ب ��د�أت تقام معها ،متنا�سياً أ�ن�ه��ا «الإق�ل�ي��م ال�شمايل»
على جم��رى نهر ال�ن�ي��ل ،ب��دع��م ومتويل ل��دول��ة ال��وح��دة ،وان�خ��رط يف ال�سيا�سات
وحتري�ض «�إ�سرائيلي».
ال�ط��ائ�ف�ي��ة وامل��ذه�ب�ي��ة ال�ت��ي ُت�ل�غ��ي الآخ��ر
ع�ل��ى ال�ع�ك����س م��ن ذل ��ك؛ دف ��ع «ح��زب وتكفّره وت�ستبيح دم��اءه ،كيف ال وال�شيخ
احلرية والعدالة» �إىل الواجهة رجله الأول القر�ضاوي يتقدم ال�صفوف يف التكفري
خ�يرت ال�شاطر ،وه��و كما ي��ؤك��د عارفوه والإف �ت��اء بالقتل وال��ذب��ح و إ�ح �ل�ال دم��اء
«رج��ل �أمريكا الأول داخ��ل جماعته» ،مع امل�سلمني!
ما ميثله من منوذج ر�أ�سمايل منخرط يف
وه � �ك� ��ذا ،اك �ت �� �ش��ف امل �� �ص��ري��ون أ�ن �ه��م
املنظومة الغربية الر�أ�سمالية ،مبا جعل �أ�سقطوا نظاماً ف��ا��س��داً لين�صبوا مكانه
الأك�ث�ري��ة ال�شعبية ،وه��ي ف�ئ��ة ال ميكن ن �ظ��ام �اً ف��ا� �ش�ل�اً  ،ف �خ��رج��وا ب��امل�ل�اي�ي�ن..
الت�شكيك يف �إميانها وتديّنها ،ترف�ض هذا وال �� �س ��ؤال ه�ن��ا :ه��ل ي�ف��دي مر�سي م�صر
النموذج يف احل�ك��م ،لأن��ه ي�صوّر الإ��س�لام بكر�سيه� ،أم ي�ضحّ ي ب�ه��ا ،بعد �أن �أ�صبح
«دي� �ن� �اً لل��أغ �ن �ي��اء وامل �� �س �ت �غ �ل�ين» ،ول�ي����س اجل�ي����ش ط��رف �اً يف ه��ذا ال���ص��راع ال ��ذي ال
للفقراء وامل�ست�ضعفني .وج��اءت ممار�سة يخلو من دموية؟
ال���س�ل�ط��ة ل �ت ��ؤك��د �أن ال �ن �ظ��ام اجل��دي��د ال
عدنان ال�ساحلي
يحمل �أي ت��وج��ه نحو ع��دال��ة اجتماعية
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لبنانيات
بين السالمة والندامة
يف �أر�ض الكنانة م�صر ،يقولون
�إن يف احل�ي��اة عند امل�ل�م��ات ،ثالث
�سكك � -أي  3ط��رق  -ه��ي �سكة
ال�سالمة� ،سكة ال�ن��دام��ة ،وال�سكة
اللي «تودي وما ترجع�ش».
البع�ض يف لبنان ،اخ�ت��ار منذ
ب��داي��ة الأزم ��ة ال�سيا�سية املتوالية
ف�صوالً� ،إن ك��ان يف ال��داخ��ل �أو يف
الإق�ل�ي��م� ،سكة ال�سالمة ،و�إن كان
يف يقينه أ�ن��ه احل��ل الأب���س��ط ،و�إن
مل يكن احلل الأمثل ال��ذي ين�سجم
مع تطلعاته ،بحيث وجوب �إعالنها
ج� �ه ��ار ًا ن� �ه ��اراً ،ول �ي ����س م��ن حتت
الطاولة �أو عرب مر�سال املرا�سيل،
أ�ن � ��ه م ��ع اجل �ي ����ش وم� ��ع م�ع��اجل�ت��ه
ل�ل��أو���ض��اع ك �م��ا ي ��راه ��ا ،وف��ق�� ًا ملا
تقت�ضيه امل�صلحة الوطنية ،ووحدة
ال�شعب وامل�ؤ�س�سات ..وهذا ال�صنف
ي�ح��دوه دوم � ًا الأم��ل ب ��أن الكبار لن
ين�سوه بلفتة عند احل�ساب ،لأنه مل
يعادِ ،ومل يحاب.
بع�ض �آخ��ر امتهن الع�ض على
�أيديه ،وتقبيل الأيادي ،و�أكرث بعد كل
حمطة ،والبكاء على الأطالل ندامة،
لأن��ه مل يخرت الطريق التي ت�صون
امللك كالرجال ،رغم يقينه �أن خياره
ملتب�س ونتائجه ق��د تطيح بكل ما
بناه� ،إذا غامر برهان غري مدرو�س،
ث��م فعلها ،وه ��ذا �صنف ت��زخ��ر به
احلياة ال�سيا�سية يف لبنان ،حيث
�إن املثال الأعلى الذي ي�ستلهم منه
ر�ؤاه الفكرية املعممة على ال�شرائح
الأو� �س��ع ،ه��و «�سكني ال�سكايف» �أي
مبعنى آ�خ��ر ،كيفما اقت�ضى احلال،
ميكن �أن ي�أخذ ح�صة من اجللد� ،إن
كان بابت�سامة� ،أو بالتباكي القابل
لل�صرف.
�أم��ا �أ�صحاب �سكة اللي «ت��ودي
وم��ا ت��رج�ع����ش» ،ه��م �أول �ئ��ك الذين
�شهدنا �أمثالهم الأ�سبوع املا�ضي من
مثريي الفتنة ورعاتهم واملروجني
جلرائمهم ،ال ب��ل ال��ذي��ن يقدمون
القتلة على امل�ؤ�س�سة الوطنية ،هم
�أنف�سهم ال��ذي��ن ي��ر ّك �ب��ون الأف�ل�ام
وي�شوّهون عربها احلقائق وتقدميها
م��ع ج��رع��ات متتالية م��ن الغرائز
املذهبية ،على �أنها حقائق.
ه ��ذا ال���ص�ن��ف اخل �ط�ير ال��ذي
ي�ه��دد ال��وح��دة ال��وط�ن�ي��ة ،ويرف�ض
االت�ع��اظ و أ�خ��ذ العرب ،يتذاكى �إىل
حد الغباء ب�أنه ال ينفذ �أمر عمليات
من غرفة جتتمع فيها العقول ال�سود.
يف ال� �ت ��اري ��خ درو� � � ��س ك �ث�يرة
و�ساطعة ،عنوانها «�سكة الكرامة
ال ��وط� �ن� �ي ��ة» ،وث �م �ن �ه��ا ال �� �ش �ه��ادة
والت�ضحية ،دون التفكري بالقابل،
وه ��ي ال���س�ك��ة ال �ت��ي ي�ف�ت�ق��ر إ�ل�ي�ه��ا
�أ�صحاب ال�سكك الثالث.
يون�س

عـســيري يعــود إلـى مهـمتــه األســــاسـيــة« ..األمـــ
م��ا ه��ي الإي �ح ��اءات ال�ت��ي �أراد �سفري
اململكة العربية ال�سعودية يف لبنان؛ علي
عوا�ض ع�سريي ،توجيهها قبيل توجّ هه
�إىل ال��راب�ي��ة لتناول ال�غ��داء على مائدة
العماد مي�شال عون ،وهو الذي اعتاد منذ
�أن بد�أ حياته العملية يف وزارة الداخلية
ال�سعودية ك�ضابط �أم ��ن� ،أن ال يرجتل
موقفاً �أو ت�صريحاً ،ف�سج ّل الرجل حافل
بال�صمت ،واملواقف يف الأوقات احلرجة؟
وم� ��ن ب� ��اب ل �ف��ت ال �ن �ظ��ر ل �ي ����س �إال،
فهذا الدبلوما�سي ال�سعودي ال��ذي جاء
�إىل وزارة اخل��ارج �ي��ة ال �� �س �ع��ودي��ة من

وزارة الداخلية ،التي عمل فيها �ضابط
�أم��ن ،عمل ب��داي��ة يف اخلارجية يف نف�س
اخ�ت���ص��ا��ص��ه ت �ق��ري �ب �اً ،ح�ي��ث ك ��ان ع�ضو
ه�ي�ئ��ة ال �ت��دري ����س يف م�ع�ه��د ال��درا� �س��ات
الدبلوما�سية التابع لهذه ال��وزارة ،وكان
يدرّ�س حتديداً مادة الأمن الدبلوما�سي.
وح �ي �ن �م��ا ب � ��د�أ ع �م �ل��ه ال��دب �ل��وم��ا� �س��ي
ال �ف �ع �ل��ي يف اخل� � � ��ارج ،ك� ��ان يف ك ��ل م��رة
ي��رت �ب��ط ب �ت �ط��ورات ك �ب�رى ،ول �ه��ذا قبل
�أ�شهر من �أح��داث � 11أيلول  2001ع نُِّي
��س�ف�يراً ل �ب�لاده يف ب��اك���س�ت��ان ،وب ��د�أ منذ
ذل ��ك احل�ي�ن ي�ل�م��ع جن�م��ه يف اخل��ارج�ي��ة

ال�سعودية كرجل املهمّات ال�صعبة ،وحني
ع نُِّي يف بريوت خلفاً لعبد العزيز خوجه،
ك��ان��ت املنطقة ب ��د�أت ب�ف��ورة م��ا ي�سمونه
«الربيع العربي» ،والتي لبالده دور فيها
ب�أ�شكال خمتلفة ،خ�صو�صاً يف التطورات
ال�سورية.
ح��اول ال�سفري ع���س�يري خ�ل�ال ه��ذه
الفرتة �أن يبدو على �شيء من التوازن يف
عالقاته مع خمتلف الأطراف اللبنانية،
رغ��م �أن ر�أ���س دبلوما�سية ب�لاده ك��ان قد
ب��د�أ �إع�ل�ان حربه على ال��دول��ة الوطنية
ال�سورية ،مبختلف الأ�شكال والو�سائل،

العماد مي�شال عون م�ستقب ًال ال�سفري ال�سعودي علي عو�ض الع�سريي يف الرابية بح�ضور الوزير جربان با�سيل

يف ال ��وق ��ت ال� ��ذي ك��ان��ت حت �م��ل الأن �ب ��اء
امل �ي��دان �ي��ة ال �� �س��وري��ة امل��زي��د م��ن القتلى
واملعتقَلني ال�سعوديني يف �أر���ض امليدان،
بالإ�ضافة �إىل املعتقَلني الذين اعرتفوا
بطريقة و�أ�سلوب جتنيدهم ر�سمياً من
قبل خم��اب��رات ب�لاده��م للقتال يف بالد
الأم��وي�ي�ن م��ع امل�ع��ار��ض��ة الأ� �ش��د تطرفاً
وتكفرياً وه��ي «جبهة الن�صرة» �أو «ل��واء
التوحيد».
و�إذا حاول ع�سريي �أن يبقى متوازناً
باملفهوم ال��دب�ل��وم��ا��س��ي ،وك��ان��ت مواقفه
الإعالمية «املتوازنة» على قناتي «املنار»
والـ«ُ »NBNب�ع�ي��د تكليف ال�ن��ائ��ب مت��ام
�سالم بت�شكيل احلكومة اجلديدة� ،إال �أنها
�سرعان ما تبدلت  180درجة بعد معركة
ال�ق���ص�ير ،وب� ��د أ� ب �ن��وع م��ن ت��وزي��ع امل�ه��ام
ال�سعودية �إع�لام�ي�اً ،و�شعبياً ،وبالتايل
تخلّى عما يو�صف به «الغمو�ض البنّاء»،
وعاد �إىل مهمته الأ�صلية ب�أن �أي موقف
�أو حترك له ،له �أبعاد �سيا�سية و�أمنية..
و�أ�شياء �أخرى.
ه��ذه امل��رة يبدو �أن ال�سفري ع�سريي
ي��رى �أن��ه ي�ضرب ع��دة ع�صافري بحجر
واح��د� ،إذ �إن��ه قبيل توجهه �إىل الرابية
�أطلق ت�صريحاً بوا�سطة الوكالة الوطنية
للإعالم  -الوكالة الر�سمية للجمهورية
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة -وب��وا� �س �ط��ة ال �ه��ات��ف ،ف�ع�ّب�رّ
عن خم��اوف جدية من امل�شاكل املتنقلة
ب�ين امل�ن��اط��ق اللبنانية ،م�ع�ت�براً �أن لها

الفلتان في الشمال في حده األقصى..
هل هي بداية النهاية؟
م��ا ه��ي ال��ر� �س��ائ��ل ال �ت��ي ي��ري��د «ت�ي��ار
امل �� �س �ت �ق �ب��ل» وح� �ل� �ف ��ا�ؤه ت��وج �ي �ه �ه��ا �إىل
اللبنانيني م��ن خ�لال ال�ت��وت�ير املتنقل
ل�ل��أو�� �ض ��اع يف ل �ب �ن��ان؟ وم� ��ا � �س��ر ل�ي�ل��ة
�آل ك��اب��وين يف ال �� �ش �م��ال ،ح�ي�ن انفلتت
جماعة ق��ادة امل�ح��اور يف ��ش��وارع و�أ��س��واق
و�أحياء العا�صمة الثانية طرابل�س على
دراجاتهم النارية� ..أو �سرياً على الأقدام
يطلقون ال �ن��ار يف ك��ل اجت ��اه ،م��ر ّوع�ين
ال �ن��ا���س ،م��ا ا� �ض �ط��ر امل �ح��ال ال�ت�ج��اري��ة
واملدار�س وامل�ؤ�س�سات لإغالق �أبوابها.
ه��ل ه��ذا الفلتان ه��و فقط م��ن أ�ج��ل
أ�� �س�ي�ر � �ص �ي��دا� ،أو لأن ال �ق��وى الأم�ن�ي��ة
اع�ت�ق�ل��ت يف �أح� ��د م�ن�ت�ج�ع��ات ك �� �س��روان
«ال �ط��راب �ل �� �س��ي» غ ��ايل ح � ��دارة؛ ��ص��دي��ق
امل �غ � ّن��ي ف �� �ض��ل � �ش��اك��ر ،ال �ل��ذي��ن ك��ان��ت
��ش��ا��ش��ات ال�ت�ل�ف��زة ق��د �أظ �ه��رت تلذّذهما
جنديي يف ع�برا التابعة لق�ضاء
نْ
بقتل
ال��زه��راين �إداري � �اً ،ولي�س ملدينة �صيدا
التي نُكبت بهذا الأ�سري.
م��ع ك��ل طلقة ر��ص��ا���ص يف طرابل�س،
ق �ب��ل �أ�� �س� �ب ��وع�ي�ن ،ك � ��ان ن� � ��واب امل��دي �ن��ة
«امل�ستقبليون» يتهمون النظام ال�سوري،
�أو «عمالء» حزب اهلل من �أهل طرابل�س

وال���ش�م��ال ،على ح��د تعبري بع�ض ن��واب
«الأمة» هناك.
هذه امل��رة «انتف�ضت» جماعة املحاور
وال �� �ش �ي��خ �� �س ��امل ال �� �ش �ه ��ال ،م ��ن �أج ��ل
«امل �ج��اه��د» ح� ��دارة ،ف��ان��دف��ع امل�سلحون
يف ال �� �ش��وارع ،أو�ط �ل��ق ال���ش�ه��ال ف�ت��اوي��ه،
و�سط جماعة من علماء الفتنة يقلبون
احلقائق ،ويبثّون الأوهام والتهديدات.
ي�صرخ ال��وزي��ر في�صل ك��رام��ي بوجع
ال�ن��ا���س يف ط��راب�ل����س :ه � ��ؤالء ،ويق�صد
اجلماعات امل�سلحة ،ال ميثّلون الأكرثية
ال�صامتة ال�ساحقة يف طرابل�س ،والذين
م�ل��وا ه��ذه الفو�ضى للم�سلحني الذين
ي�ستبيحون كل �شيء.
م�سلحون حم�م�ي��ون� ..أج��ل ،ه��ل مَن
ي�ت��ذك��ر ق���ض�ي��ة � �ش��ادي امل ��ول ��وي ،وك�ي��ف
و�صل �إىل طرابل�س ب�سيارة وزير املالية
معززاً مكرماً ،وكيف دفع رئي�س حكومة
لبنان �سند كفالته!
م���س�ل�ح��ون حم �م �ي��ون وم��دع��وم��ون،
ع�ل��ى ح���س��اب م��دي�ن��ة ط��راب�ل����س و�أه�ل�ه��ا،
وه��م يتلقون دعماً من امل�س�ؤول الأمني
ال���س��اب��ق ،ال��ذي افتعل رئي�س احلكومة
امل�ستقيل م��ن أ�ج�ل��ه م�شكلة د��س�ت��وري��ة،

ال تركب على قو�س ق��زح ،وك ��أن ال �أحد
غريه يف الأولني والآخرين ي�ستحق هذا
املركز «املمتاز».
رئي�س احلكومة امل�ستقيل ،واملعروف
ع �ن��ه أ�ن � ��ه غ�ي�ر ف �ق �ي��ه ب��ال��د� �س �ت��ور وال
القانون ،اعتمد ا�ست�شارة قانونية ت�ستند
�إىل �سابقة بلجيكية ،رغ��م �أن ال �صلة
بني د�ستور لبنان ود�ستور البلجيك ،وال
بني التجربتني اللبنانية والبلجيكية،
م��ن أ�ج ��ل ع��دم ان�ع�ق��اد اجلل�سة العامة
للمجل�س النيابي ،كرمى الب��ن حملته
وع�شريته.
ه� ��ل � �س �ي �ب �ق��ى م �� �س �ل �ح��و ط��راب �ل ����س
فالتني من كل عقال؟ وما الذي يريده
«امل�ستقبليون» و«امل�ي�ق��ات�ي��ون» والأم�ن��ي
ال�سابق ال��ذي يطمح ل�ل�ع��ودة �إىل دوره
وم�ك��ان��ه ،مت�ه�ي��داً مل��ا ه��و أ�ع �ل��ى و�أه ��م يف
امل�ستقبل القريب �أو البعيد؟
بعد معركة الأ�سري يف �صيدا ،انتف�ضت
ال �� �س �ي��دة ب�ه�ي��ة احل ��ري ��ري وزم �ي �ل �ه��ا يف
النيابة عن دائرة عا�صمة اجلنوب ف�ؤاد
ال�سنيورة ،ملا حلق ب�صيدا ،وهما اللذيْن
غ��طّ �ي��اه ،والآن ي�ع�م�لان ب�ك��ل ال��و��س��ائ��ل
لتكون �إعادة بناء و�إعمار ما خرب ودمر

ب�إ�شرافهما ،و�إن ك��ان حت��ت ل��واء «الهيئة
ال�ع�ل�ي��ا ل ل� إ�غ ��اث ��ة» ،ف�م��ن ح���س��اب ال��دول��ة
يريدان �أن يكرّرا جتربة «علّم وعمّر»!
ماذا عن الفلتان الأمني يف طرابل�س؟
م �� �ص��ادر ف��اع �ل��ة يف ال�ع��ا��ص�م��ة ال�ث��ان�ي��ة
تت�أمل خرياً بعد انتهاء الظاهرة الأ�سريية
يف عا�صمة اجلنوب ،خ�صو�صاً �أن اجلي�ش
�أثبت أ�ن��ه ق��ادر وفاعل ،لكن ال�س�ؤال الذي
يبقى ُم�ل�ح�اً :ه��ل �سيظل النا�س يدفعون
ثمن املغامرات امل�ستقبلية ،ويعيدون �إىل
الذاكرة جتارب قدمية ب�أ�سئلة عديدة؟ من
هم «جند ال�شام»؟ ومن التي موّلتهم؟
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ــــن» الدبلوماسي
على العسيري أن يسأل
من سبقه في لبنان إذا
كانت «البهلوانيات»
الدبلوماسية تنفع في
هذا البلد؟

«ارتباطاً بتدخل حزب اهلل يف الأحداث
ال �� �س ��وري ��ة» ،وم �� �ش�ي�راً �إىل «�أن ه��ذه
املخاوف تنذر بعواقب �سلبية �إذا مل يتم
تدارك م�سبباتها ،ومن امل�صلحة العامة
�أن يعيد ح��زب اهلل النظر يف ال�سيا�سة
ال �ت��ي يتّبعها جت��اه ال�ط��ائ�ف��ة ال�سُّ نية
والطوائف الأخرى».
مل ي�ق��ل ع���س�يري م ��اذا يفعل «درع
اجل��زي��رة» يف ال�ب�ح��ري��ن ،ف��رمب��ا ك��ان��وا
مي ��ار�� �س ��ون ال �� �س �ي��اح��ة ال� �ت ��ي ي�ح� ّب�ه��ا
ال�سعوديون كثرياً ..ومل ي�شر �إىل ماذا
كان يفعل ال�سعوديون القتلى واملعتقَلون

ما بين القصير وعبرا «عبرة»

واجلرحى يف �سورية ..وقبلها رمبا كان
يعلم �شيئاً عن ال�سعوديني الذي قاتلوا
مع «فتح اال�سالم» يف نهر البارد ،فقُتل
من قُتل واعتُقل من اعتُقل ،وهرب من
هرب ..وقبلها ال نن�سى ال�سعوديون يف
جمموعة الـ 13وما اعرتفوا به.
قد ال تنتج زي��ارة ال�غ��داء لع�سريي
�شيئاً ،و�إن كان  -كما يرى املتابعون -
فيها �إغ��راءات كربى ُقدِّمت تلويحاً �أو
جهراً ل�سحب العماد عون من تفاهمه
م��ع «ح��زب اهلل» ،وه��و م��ا ك��ان ع�سريي
جم �َب��رَ اً ع �ل��ى االع �ت��راف ب��ه م��وارب��ة،
حينما اعترب رداً على �س�ؤال �أن هناك
حم ��اول ��ة � �س �ع��ودي��ة ل �� �س �ح��ب ال �غ �ط��اء
امل�سيحي الذي ي�شكّله «التيار الوطني
احلر» عن «حزب اهلل» :بقوله�« :إن هذا
قراءة خاطئة».
و�إذا ما اعترب البع�ض �أن لقاء عون
 ع�سريي «زك��زك��ة» للحزب ،فقد عبرّاجل�نرال بو�ضوح �أن��ه ال يبحث ق�ضايا
داخلية مع �أحد من اخلارج.
تُرى ماذا بعد؟
ع�سريي عاد �إىل مهمته الأ�سا�سية
التي ب��د�أه��ا يف باك�ستان ،لكن عليه �أن
ي�س�أل من �سبقه يف لبنان ،ما �إذا كانت
البهلوانيات الدبلوما�سية تنفع يف هذا
البلد؟!

دخلت الأزم��ة ال�سورية عامها الثالث ،وق��در دم�شق �أن تبقى
ع�صيّة على �أعداء الأمة العريبة والإ�سالمية.
�سورية التي تواجه حرب ًا كونية بكل ما يف الكلمة من معنى،
�صمدت رغم احلرب ال�شر�سة التي ت�شَ ن عليها ،و�شقيقتها لبنان
مل تكن مبن�أى عن ذلك ،لأن احلكماء يف لبنان يعرفون �أن احلرب
هناك باب من �أبواب الق�ضاء على املقاومة.
املقاومة راقبت احلدث ال�سوري من بعيد ،ومل تُ�ستدرج للرد،
بالرغم من عمليات خطف زوار العتبات املقد�سة ،وال�صواريخ
التي ا�ستهدفت مناطق تُعترب م�ؤيدة للمقاومة يف البقاع ال�شمايل،
اعتقدوا �أن املقاومة مكتوفة الأيدي ،بينما هي كانت «تهدّي اللعب»،
كالعب ال�شطرجن املحرتف ،يوهم باخل�سارة ،لكن العاقل يدرك
�أنه «يهدّي اللعب».
�سقطت الق�صري يف يد املتطرفني مدّعي الإ�سالم ،عندئذ اتخذ
القرار احلا�سم ،ودخلت املقاومة على اخلط ،وا�سترُ جعت الق�صري
وعادت �إىل كنف الدولة ال�سورية.
ظنوا �أن املقاومة غرقت يف الوحل ال�سوري ،لكنّ تدخلها كان
كالطبيب اجلراح املخت�ص الذي يدخل �إىل غرفة العمليات متقن ًا
ملهنته.
عال �صوت �أع��داء املقاومة يف لبنان حتت �شعار تدخّ لها يف
�سورية ،مع العلم �أنها كانت �آخر املتدخلني ،لكن ممويل �أعدائها
يدركون �أن املقاومة �أنهت حالة التطرف يف الق�صري ،والتي كانت
�ست�صل �إليهم يف عقر دولهم ،وتقارير ال��دول الغربية ت�شري �إىل
ذلك ،بعد �أن خرج امل�سلحون املتطرفون عن �سيطرتهم ،رغم كل
الدعم الذي ُقدِّم لهم ،ف�أدركت الدولة الداعمة �أن �ضررهم �أكرب
من نفعهم ..ق�ضي الأمر يف الق�صري ،لكن هل اعترب اجلميع من
ذلك؟

عربا ،قد يقال �إن بع�ض �أهل �صيدا مل ي�سمعوا بها� ،أما اليوم
فوزير اخلارجية الأمريكي جون كريي بات يعرفها �أكرث مما يعرف
بع�ض واليات بلده.
ظن «�أ�سريها» �أن املال املتدفق �إليه يجعله «�أمرياً» ..هكذا ظن،
لكنه بقي �أ�سرياً.
ظن «�أ��س�ير» ع�برا �أن ك�ثرة املعجبني به على مواقع التوا�صل
االجتماعي ،والعدد الكبري من « »likeعلى كالمه وخطاباته �أنهم
حتت ت�صرفه وره��ن �إ�شارته ،فرفع �شعارات حتري�ضية ودع��وات
لإغالقه �شقق املقاومة ،مهدد ًا بالتدخل الع�سكري ،وبالويل والثبور
وعظائم الأم� ��ور ،لكن امل�ق��اوم��ة مل تقع يف ال�ف��خ ،ومل ت��رد على
االتهامات واالعت�صامات و�إقفال الطرق ..هكذا ير ّد العاقل.
لكن �أ�سري الظالم والفتنة رفع يف حدّة خطاباته ،و« »likeعلى
«� »facebookأ�صبحت بالآالف ،وهنا وقعت الواقعة؛ اعتُدي على
عنا�صر اجلي�ش ،فقُتل من قتل ..ليت «الأ�سري» عاد بال�سنني �إىل
ال��وراء ،ورج��ع �إىل الأر�شيف ،ففي عام  1993تعرّ�ض منا�صرون
للمقاومة لإطالق نار من اجلي�ش ،فقُتل من قُتل ،ومل تطلق املقاومة
طلقة بوجه اجلي�ش ..ومَن منا ن�سي �أحداث ال�شياح عندما �سقط
من �سقط من منا�صري املقاومة ،ومل تُطلَق طلقة بوجه اجلي�ش؟ ويف
حادث مروحية اجلي�ش ،املقاومة �سلمت مطلق النار �إىل الأجهزة
الأمنية اللبنانية الر�سمية ،وحوكم �أمام املحاكم الع�سكرية.
�سالح املقاومة مل ولن يُرفع يف وجه اجلي�ش ،ولن يُ�ستدرج �إىل
الزواريب ال�ضيقة ،لكن كرثة الـ«� »likeأعمت عينيّ الأ�سري ،الذي
هزم بغبائه ،و�سلمت املقاومة ال�شقق �إىل اجلي�ش ،وانت�صرت ب�صمتها
وذكائها ،لكن هل من مدرك و�آخذ للعربة من الق�صري وعربا.

�سعيد عيتاين

�أحمد �شحادة

الفو�ضى ت�سيطر على �ساحة النور و�سط طرابل�س

�أمل تن�شر �صحيفة «نيوركر» يف �شباط
� 2007أن �آل احل��ري��ري مي� ّول��ون «فتح
الإ�سالم» ليواجهوا بها «حزب اهلل»؟ ويف
أ�ي��ار من العام نف�سه كانت املجزرة التي
ارتكبها ه ��ؤالء بحق جنود اجلي�ش وهم
نيام ،فكانت معركة نهر البارد.
امل�صادر الطرابل�سية الفاعلة واملحكوم
ع�ل�ي�ه��ا الآن ب��ال���ص�م��ت ب���س�ب��ب ال�ف�ل�ت��ان
الأم � �ن� ��ي وامل ��ذه� �ب ��ي اخل � �ط �ي�ر ،ت �ع��رف
متاماً �أن ظاهرات التطرف والتخريب
حم�ك��وم عليها بالنهاية التعي�سة ،فقد
عرفت املدينة يف ال�سبعينيات مثل هذه
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الظواهر ،وكذلك يف الثمانينات ،والآن
الأمر كذلك.
يف اخل�ل�ا� �ص ��ة ،ظ ��اه ��رة ال �ت �ط �رّف
وال �ت �خ��ري��ب حم�ك��وم��ة ب��ال �ف �ن��اء ،لكن
قبل الو�صول �إىل هذه اخلامتة يدفع
ال �ن��ا���س ،خ �� �ص��و� �ص �اً ال �ف �ق��راء م�ن�ه��م،
الأثمان الباهظة.
فهل يفهم رعاة ومموّلو وحماة كل
هذه الفلتان العرب ..ويرحمون املدينة
و�أهلها؟

حممد �شهاب

■ احلاج �أبو عماد الرفاعي؛ ممثّل حركة اجلهاد الإ�سالمي يف
لبنان ،وجّ ه حتية تقدير �إىل الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان ،ال
�سيما �أهايل خميم عني احللوة ،على الوعي املتميز الذي حتلوا
به ،وعدم ال�سماح باجنرار املخيم �إىل �أت��ون الأزم��ة التي وقعت
يف �صيدا ،م�ؤكد ًا �أن هذا الوعي هو الذي يحمي �أمن املخيمات
واجلوار ،ويحمي ق�ضية الالجئني ،وي�صون حق العودة.
■ ال���ش�ي��خ م��اه��ر ح �م��ود متنى �أن ينتج ع��ن ال�صدمة امل��ؤمل��ة
(وال�ضرورية) التي ح�صلت يف �صيدا �شيء من الوعي ال�سيا�سي
والديني ،يدفع املدينة ثم الوطن نحو الأم��ام ،وتكون ظاهرة
«الأ��س�ير» وما رافقها من خمالفات �شرعية وا�ضحة ومن حت ٍّد
مل�شاعر اللبنانيني ،ومن تزوير حلقيقة الدين ،ومن �سعي حثيث
نحو الفتنة املذهبية ،عربة للمعتربين ودر�س ًا ن�ستفيد منه مل�ستقبل
املدينة والوطن.
■ كمال �شاتيال؛ رئي�س امل�ؤمتر ال�شعبي اللبناين ،نبّه �أن احلراك
الثوري التي ت�شهده م�صر هو انتفا�ضة �شعبية ال�ستعادة روح ثورة
 25يناير و�أهدافها ،يف مواجهة حزب حاكم تفرد بال�سلطة،
راف�ض ًا مقولة بع�ض �أطراف ال�سلطة �إنه �صراع بني «�إ�سالميني»
وعلمانيني وملحدين.
■ حركة الأم��ة �أكدت �أن زيارة املوفدين الأمريكيني التي بد�أت
مب�ساعد وزي��ر اخل��ارج�ي��ة الأم�يرك �ي��ة ،ت��دع��و لل�شك وال��ري�ب��ة،
خ�صو�ص ًا �أن هذه الزيارات ترتافق دائم ًا مع تطورات خطرية،
�سواء على امل�ستوى الداخلي اللبناين� ،أو على م�ستوى املنطقة،
ال�سيما يف هذه املرحلة التي ت�شهد تغيريات وخما�ضات يف �أكرث
من دولة عربية ،مما يدعونا للحذر من هذه الزيارت وما حتمله
م��ن خمططات وم�شاريع حمتملة ال ت�صب يف النتيجة �إال يف
م�صلحة العدو «الإ�سرائيلي» والواليات املتحدة وحلفائهما.
■ احل��اج عمر غندور؛ رئي�س اللقاء الإ�سالمي الوحدوي ،لفت
�إىل �أن بع�ض القوى د�أبت على �إثارة الهواج�س بعد جناح اجلي�ش
اللبناين يف الق�ضاء على مربع الفتنة يف ع�برا ،لكن رغ��م �أن

هذه القوى تردد �أنها مع اجلي�ش اللبناين باعتباره املالذ الأخري
للوطن واملواطنني� ،إال �أنها تعبرّ عن �شجبها مل�شاركة عنا�صر من
حزب اهلل يف القتال �إىل جانب اجلي�ش تارة ،وعن ا�ستيائها من
املداهمات واالعتقاالت التي ينفذها اجلي�ش تارة أ�خ��رى ،وعن
توج�سها من اال�ستن�ساب يف تعامل اجلي�ش مع املواطنني ،وهذا
ادعاء باطل ال �أ�سا�س له.
■ ل�ق��اء اجل�م�ع�ي��ات وال���ش�خ���ص�ي��ات الإ��س�لام�ي��ة دان ال��دع��وات
التحري�ضية التي ت�ستهدف اجلي�ش اللبناين ،مطالب ًا جميع املت�أملني
من احلالة الراهنة م��داواة اجل��راح بااللتفاف ح��ول امل�ؤ�س�سة
ال�ضامنة لكل مكونات ال�شعب اللبناين ،بدل التهجم عليها.
ور�أى اللقاء �أن ق��رار ال�ع��دو ال�صهيوين بناء  65وح��دة
�إ�ستيطانية جنوب القد�س املحتلة ميثل ا�ستمرار ًا لالنتهاك
ال�صارخ م��ن جانب ال�صهاينة �ضد فل�سطني و�شعبها،
مطالب ًا جمل�س الأم ��ن ال ��دويل وجامعة ال ��دول العربية
ومنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي التدخل لوقف هذه الأن�شطة
اال�ستيطانية ،و�أن يتحمل امللوك والر�ؤ�ساء العرب وامل�سلمون
م�س�ؤولياتهم.
■ ال�شيخ �صهيب حبلي حذّر من ا�ستغالل ال�ساحة ال�سُّ نية
جمدداً ،ودعا للكف عن الأكاذيب التي تُ�شاع وال�شهادات
الكاذبة التي تُن�شر ح��ول اعتقاالت تع�سفية وقتل حتت
التعذيب واف�تراء على اجلي�ش ،واتهام حزب اهلل وحركة
أ�م��ل بامل�شاركة ،م�شري ًا �إىل �أن من �أه��م الأ�سباب التي
�ساعدت على والدة احلالة «الأ�سريية» هم بع�ض خطباء
الفنت ،الذين حر�ضوا ودعموا وا�ستعملوا املنابر وامل�ساجد».
■ ال�شيخ �شريف توتيو؛ ع�ضو قيادة جبهة العمل الإ�سالمي
يف لبنان لفت الر�أي العام املحلي والعربي والإ�سالمي �إىل
�أن كل م�آ�سي امل�سلمني من �أهل ال�سُّ نة يف لبنان هي ب�سبب
رعونة ومواقف «تيار امل�ستقبل» ،الذي يدّعي زور ًا حماية
�أهل ال�سنة واجلماعة والدفاع عنهم.
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مقابلة
الشفافية والعدل يقطعان دابر الفتنة

عبد الرحمن البزري :خيارنا الدولة ..وعلى المؤسسات القيام بواجباتها
تداعيات �أحداث عربا «الأ�سريية» ما تزال تثقل بنف�سها على
مدينة �صيدا واجلوار ..البع�ض يدفع باجتاه العالج ،والبع�ض
الآخر يدفع �إىل الت�صعيد ..احللول اجلذرية معلقة بانتظار
انق�شاع الغبار الإقليمي والهم�س الدويل ،والو�صفة اللبنانية
الأف�ضل ملثل هكذا حاالت حبة «م�سكّ ن».
عن �أجواء �صيدا واجلوار ،و�أجواء
الأم� ��ن يف امل��دي �ن��ة ،ج��ري��دة «ال�ث�ب��ات»
ح��اورت رئي�س بلدية �صيدا ال�سابق؛
الدكتور عبد الرحمن البزري ،وكان
هذا احلوار:
جِ ��راح �أح ��داث ع�برا والتعمري يف
�صيدا مل تلتئم بعد ،بح�سب الدكتور
عبد الرحمن ال �ب��زري ،وم��ن ال�سابق
لأوان � ��ه ال �ق��ول �إن اجل � ��راح ال �ت � أ�م��ت،
ف ��الأح ��داث الأل �ي �م��ة ال�ت��ي م��رت على
��ص�ي��دا ب�ح��اج��ة �إىل ف�ت�رة ل�ت�ع��ود �إىل
طبيعتها وعافيتها ..تب�سيط الأم��ور
وح���ص��ره��ا بامل�شكل الأم �ن��ي وح ��ده ال
يعالج الق�ضية بعمقها ،الأم��ور �أكرث
تعقيداً ،وامل�س�ألة على عالقة بتوترات
لبنان واملنطقة ،نحن نرى منذ فرتة
�أن القوى ال�سيا�سية يف لبنان �أ�سقطت
نهائياً اخلطاب الوطني واالجتماعي
وامل �� �س ��ؤول واجل ��اد مل�صلحة اخل�ط��اب
الطائفي املذهبي املتهور ،ولبنان منذ
عامي  2004و 2005وح��ادث��ة اغتيال
الرئي�س رفيق احلريري ،هناك ت�صعيد
يف اخلطاب املذهبي ،وانتخابات عامي
 2005و 2009ح�صلتا ع�ل��ى أ���س��ا���س
�شعارات مذهبية وطائفية ،ثم تلتها
أ�ح � ��داث امل�ن�ط�ق��ة و� �س��وري��ة حت��دي��داً،
وكل تلك امل�سائل �أرخت بظاللها على
ال���س��اح��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ب��ال �ع �م��وم ،وع�ل��ى
امل �� �ش �ه��د ال �� �ص �ي��داوي ب��اخل �� �ص��و���ص»،
وي�ضيف ال�ب��زري« :بغ�ض النظر عن
امل��زاج ال�سيا�سي ،معظم ال�صيداويني
ي � ؤ�ي��دون وي��دع��ون للتهدئة الأم�ن�ي��ة،
وب��امل�ن��ا��س�ب��ة ن��دع��و م� ؤ���س���س��ات ال��دول��ة
للقيام بواجباتها الأمنية وال�سيا�سية
والق�ضائية واالجتماعية ،ون� أ�م��ل �أن
ي�ك��ون عمل م�ؤ�س�سات ال��دول��ة �سريع
و�شفاف وع ��ادل ،لتجاوز املحنة التي
أ�مل � ��ت ب��ال �� �ص �ي��داوي�ي�ن و�أه � � ��ايل ع�ب�را
والتعمري» ،ي�شري الدكتور البزري �إىل
�سعي البع�ض ،لال�ستفادة من احلادثة
التي ح�صلت يف مدينة �صيدا لتجيي�ش
اخل �ط��اب امل��ذه �ب��ي ،ي �ق��ول« :البع�ض
ي�سعى لال�ستفادة م��ن امل�صيبة التي
وق �ع��ت ع �ل��ى ب�ع����ض امل��واط �ن�ي�ن ،وم��ن
ال �� �ش �ع ��ور ب ��ال �ظ �ل ��م ،ن �ت �ي �ج��ة ت �� �ض��رر
م�صاحلهم �أو توقيف �أبنائهم ،لتوتري
الأج��واء ،لهذا ال�سبب نطالب الدولة
�أن ت�ك��ون ع��ادل��ة ،ونطالبها بالتمييز
ب�ي�ن م ��ن ه ��م ي �ن �ت �م��ون ع �ق��ائ��دي �اً �أو
�سيا�سياً للظاهرة التي كانت موجودة
يف � �ص �ي��دا ،وب�ي�ن م��ن ه��م م�ت��ورط��ون

ب��ال�ف�ع��ل يف ق �ت��ال ع �ب�را ،وب��االع �ت��داء
ع�ل��ى ال�ع���س�ك��ري�ين ،ح�ت��ى ن�ق�ط��ع داب��ر
الفتنة �سريعاً ..بالن�سبة لنا امل�ؤ�س�سة
ال�ع���س�ك��ري��ة وم��دي �ن��ة � �ص �ي��دا خ�سرتا
أ�ب� � �ن � ��ا ًء ع ��زي ��زي ��ن ع �ل �ي �ن��ا ،وع �ن��ا� �ص��ر
اجلي�ش اللبناين �شهداء ،كما �أبنا�ؤنا
م ��ن أ�ه� ��ل � �ص �ي��دا» ،ق��اط �ع �ن��ا ال �ب��زري
م�ستفهمني ،ولكن هل جت��وز م�ساواة
�شهداء اجلي�ش اللبناين بامل�سلحني،
ي��رد ال�ب��زري مف�سراً« :االع �ت��داء على
اجل �ي �� ��ش خ� ��اط� ��ئ ،واالع � � �ت� � ��داء ع�ل��ى
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ك��ان وراء أ�ح��داث
عربا ،لأن اجلي�ش اللبناين مبا ميثله
هو ال�ضمانة الأ�سا�سية للوطن ولبناء
الدولة ،ولكن علينا �أال نن�سى �أن هناك
�أبناء من املدينة �سقطوا يف منازلهم
وال ع�لاق��ة لهم ب��احل��رب ،و�أن هناك

أحداث عبرا نتيجة
تراكمات سابقة..
والمسؤولية تقع
على الدولة التي
أدارت ظهرها
لمطالب الناس
األمنية واالجتماعية

م��ن يقاتل ع��ن قناعة ،وه�ن��اك تقييم
�سيا�سي وظ��روف واع�ت�ب��ارات ،وعلينا
معرفة �أن ما ح�صل من �أحداث خطري
ج ��داً ،وب��ال �ت��ايل خ���س��ارة �أي ف��رد من
املدينة هي خ�سارة للجميع».
الدولة �أدارت ظهرها
يطالب البزري خمتلف م�ؤ�س�سات
ال ��دول ��ة ال �ق �ي��ام ب��واج �ب��ات �ه��ا� � ،س��واء
ب��ال�ت�ع��وي����ض امل � ��ادي ال �� �س��ري��ع لإع� ��ادة
الأمان النف�سي بالتوازي مع ا�ستتباب
الأم ��ن للمدينة وح��ول�ه��ا« ،علينا �أن

ن�ت��ذك��ر ج�م�ي�ع�اً �أن �أح� ��داث ع�ب�را هي
نتيجة �أح� ��داث ��س��اب�ق��ة ،وامل���س��ؤول�ي��ة
يف ذل��ك تقع على ال��دول��ة التي �أدارت
ظ �ه��ره��ا ب��امل��ا� �ض��ي مل �ط��ال��ب ال �ن��ا���س
الأمنية واالجتماعية».
� �س ��أل �ن ��اه ع ��ن دور م �ف �ت��ي رئ �ي ����س
اجل �م �ه��وري��ة؛ حم �م��د ر� �ش �ي��د ق �ب��اين،
ومفتي �صيدا؛ ال�شيخ �سليم �سو�سان،
بتهدئة الأج ��واء والتخفيف م��ن حدة
الت�شنج ،يقول البزري« :التوتر بحاجة
لوقت ليهد�أ ،الأزمة مل تكن بنت �ساعتها،
و��ص�ي��دا لي�ست ج��زي��رة ع��ن حميطها،
العلماء ورج��ال الدين بالعموم وقفوا
وقفة م�س�ؤولة ،وقلة م��ن بينهم يريد
ا�ستنها�ض جمهور معني ،يظنون �أنهم
با�ستطاعتهم �إدارت� ��ه وق �ي��ادت��ه ..لهذا
ال�سبب نرى �أن التناف�س احلقيقي هو
لي�س بني رجال الدين بقدر ما هو بني
رجاالت ال�سيا�سة ،وبالتايل على القوى
ال�سيا�سية ع��دم ت�سخري م�آ�سي النا�س
من �أجل ا�ستنها�ض خطاب طائفي ،لأن
امل�س�ؤولية يف ه��ذه املرحلة تتطلب منا
اخل��روج من كارثة �صيدا ،لأن تكرارها
� �س �ي �ج��ر � �ص �ي��دا وال� ��وط� ��ن �إىل ن�ت��ائ��ج
وخيمة».
وع � ��ن ال � �ك �ل�ام ال� � ��ذي ي �ف �ي��د م��ن
ا�ستقدام م�سلحني م��ن خ��ارج مدينة
� �ص �ي��دا ،ي �ق��ول« :امل �ع �ل��وم��ات الأم�ن�ي��ة
م ��ن م �� �س ��ؤول �ي��ة اجل �ي ����ش والأج� �ه ��زة
الأم�ن�ي��ة ،ف��وج��ود عنا�صر �أمنية غري
ل�ب�ن��ان�ي��ة وم ��ن خ� ��ارج امل��دي �ن��ة �أم� ��ر ال
ن��ري��ده ،وه�ن��ا يجب �أن منيز ب�ين من
ه ��م ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ون �أو م ��ن ج�ن���س�ي��ات
�أخ��رى ،لأن الفل�سطيني يف �صيدا هو
من ن�سيج املدينة واملنطقة ..وامل�شكلة
امل ��زم� �ن ��ة يف ل �ب �ن��ان ه ��و ع � ��دم وج ��ود
�شفافية حقيقية يف التعاطي مع هذا
امللف ،ال من ناحية البدايات وال من
ناحية النهايات».

�صيدا لي�ست جزيرة
وع � �م� ��ا �إذا ك � � ��ان ي� �ت� �خ ��وف م��ن
حم ��اوالت �إق �ح��ام خميم ع�ين احللوة
ب�أحداث �صيدا واملحيط ،يرد البزري:
«حتى الآن �أثبت الفل�سطينيون �أنهم
حري�صون على اال�ستقرار الداخلي يف
خميماتهم �أوالً ،ويف لبنان ثانياً ،وهم
يعتربون ال�ساحة ال�صيداوية �ساحة
متميزة ،ولهذا ال�سبب ي�شكلون جزءاً
ال ي�ت�ج��ز�أ م��ن ن�سيجها االج�ت�م��اع��ي،
ك ��ون � �ص �ي��دا اح�ت���ض�ن�ت�ه��م اج�ت�م��اع�ي�اً
واقت�صادياً ووطنياً ،والعقوبات الظاملة
ال �ت��ي ط��ال�ت�ه��م ب�ع��د ات �ف��اق ال�ط��ائ��ف،
و�أث � �ن� ��اء احل �ك ��وم ��ات امل �ت �ع��اق �ب��ة بحق
الفل�سطينيني مت جت��اوزه��ا ب�صيدا»،
ي�ضيف البزري« :الفل�سطيني حري�ص
ع �ل��ى ع ��دم ال� �ت ��ورط ب� � أ�ح ��داث ل�ب�ن��ان
الداخلية ،لأنه �سبق ودفع واللبنانيني
�أثماناً باهظة يف املا�ضي ،وهو اليوم ال
يريد �أن يكون ج��زءاً من اال�ستقطاب
املذهبي وال ال�سيا�سي يف لبنان ،رغم
�أن ال �ع��دي��د م ��ن ال �ق ��وى ال���س�ي��ا��س�ي��ة
اللبنانية حت��اول بني احل�ين والآخ��ر،
زج�ه��م يف �أت ��ون ال���ص��راع��ات املحلية،
وج ��اءت الأح� ��داث الأخ �ي�رة يف �صيدا
لت�ؤكد �صحة ما نقول ،با�ستثناء قلة
ب�سيطة ،مت التعامل معها ب�شكل حازم،
وهذا ما يزيدنا اطمئناناً �أن املخيمات
ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي��ة ل� ��ن ًت �ق �ح ��م ن�ف���س�ه��ا
بال�ش�ؤون اللبنانية».
وماذا عن تخوين �سرايا املقاومة
م��ن اللبنانيني ال��ذي��ن ه��م م��ن �سنة
م��دي�ن��ة ��ص�ي��دا ب��واب��ة اجل� �ن ��وب ..هل
مت ا� �س �ت �ب��دال ال� �ع ��داء ل �ـ« إ�� �س��رائ �ي��ل»
ب ��ال� �ع ��داء �إىل «ح� � ��زب اهلل»؟ ي �ق��ول
ال��دك�ت��ور ال �ب��زري�« :صيدا ككل امل��دن
تت�أثر باملحيط ،هناك موجة تع�صف
باملنطقة كلها ،وم��ا ت�شهده ال�ساحات

الإقليمية والعربية ي�ؤثر على الواقع
ال �ل �ب �ن��اين ،ال �ق �� �ض �ي��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة
ب��ال �ع �م��وم ت��راج �ع��ت ل �� �ص��ال��ح ق���ض��اي��ا
حملية هنا وهنالك ،ولكن �صيدا يف
النهاية ال ميكنها �أن تن�سى فل�سطني،
وال ق�ضيتها ،وال ميكن لل�صيداويني
�أن ين�سوا خ�صو�صية عالقاتهم مع
اجلنوب ،بالعموم هناك اليوم مرحلة
جد دقيقة متر بها املدينة ،وامل�س�ؤولية
ت�ق��ع ه�ن��ا ع�ل��ى أ�ج �ه��زة ال��دول��ة ،وعلى
الأف��رق��اء ال�سيا�سيني ،ال��ذي��ن عليهم
إ�ع��ادة ق��راءة امل�شهد ال�سيا�سي بروية،
� �س��واء ل�ن��اح�ي��ة ال�ت�ج�ي�ي����ش امل��ذه �ب��ي،
�أو ل�ن��اح�ي��ة اال��س�ت�ف��ادة م��ن ال�تراخ��ي
الأم �ن��ي ،لأن ت��راخ��ي �أج �ه��زة ال��دول��ة
�سي�صيب اجلميع بالوهن والتقاتل،
وال �� �ص �ي��داوي ب��ال �ع �م��وم ره ��ان ��ه على
م � ؤ�� �س �� �س��ات ال� ��دول� ��ة ،رغ� ��م ان �ت �م��ائ��ه
القومي والعروبي والتزامه بالق�ضية
الفل�سطينية ،ف�خ�ي��اره �أو ًال و�أخ�ي�راً
خيار الدولة اللبنانية».
املطلوب خطاب عقالين
وع� ��ن ت��ر� �ش �ح��ه ل�ل�ان �ت �خ��اب��ات يف
�صيدا ،وع�لاق��ات��ه مبجمل الأف��رق��اء،
يقول عبد الرحمن ال �ب��زري« :اليوم
ال�ق���ض��اي��ا االن�ت�خ��اب�ي��ة ت�تراج��ع �أم ��ام
ال�ق���ض��اي��ا ال��وط �ن �ي��ة ،ب��ال�ع�م��وم كتيار
��س�ي��ا��س��ي م��وج��ود يف امل��دي �ن��ة يتفاعل
م��ع ق�ضايا �شعبه ،ج��ذورن��ا باملدينة
ق��دمي��ة ،ول�ن��ا احل��ق �أن نتمثل داخ��ل
ال � �ن� ��دوة ال�ب�رمل ��ان� �ي ��ة ،مل أ�ت ��ر�� �ش ��ح يف
انتخابات العام  2009لوجود التفاف
على تر�شيحي بالقانون ال��ذي �صدر
وق � �ت ��ذاك ،ون �ح��ن � �س �ن �ك��ون ج��اه��زي��ن
عندما �سي�أتي اال�ستحقاق الد�ستوري،
وع�لاق�ت�ن��ا ب�ك��اف��ة ال �ق��وى ال�سيا�سية
ال�صيداوية واجلنوبية جيدة ،وتبد أ�
�أو ًال من م�صلحة �صيدا واجلنوبيني،
ون �ح ��ن م �ل �ت��زم��ون � �س �ي��ا� �س��ة ال�ع�ي����ش
امل �� �ش�ترك واحل �ف��اظ ع�ل��ى �سيا�ستنا،
وحماية �أرا�ضينا ،م��ن دون �أن نن�سى
�أو نغفل الق�ضايا االجتماعية التي
يهملها معظم ال�سيا�سيني».
ال��ر��س��ال��ة الأخ�ي�رة ال�ت��ي يوجهها
البزري لل�صيداويني �شعباً وقيادات،
ه��ي ال�ت���ض��ام��ن ف�ي�م��ا ب�ي�ن�ه��م« ،علينا
م��راج �ع��ة � �ش��ري��ط الأح� � � ��داث ب���ش�ك��ل
عقالين ،نرتحم على كل فقيد ،وعلينا
جميعاً احت�ضان النا�س التي ت�ضررت
بيوتها وم���ص��احل�ه��ا ،والأه ��م م��ن كل
ذل��ك ،علينا إ�ي�ج��اد م�ساحة م�شرتكة
بني خمتلف القوى ال�سيا�سية كي ال
ت�ت�ك��رر امل� آ���س��ي ب��امل��دي�ن��ة ،و�إذا خ�سرت
�صيدا فلبنان كله �سيلحقها».

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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تحقيق

رياضات نخبوية في بيروت
ب ��دءاً م��ن ال�ت��زل��ج على امل��اء وال�ف��رو��س�ي��ة م��روراً
�إزاء انح�سار االهتمام بالريا�ضة ،يت�ساءل الكثري
بالتن�س والغولف و�صو ًال �إىل ال�سباحة (بعد ارتفاع م��ن ��س�ك��ان ب�ي�روت ع��ن �سبب ع��دم اه�ت�م��ام البلدية
تعرفة الدخول للم�سابح ب�شكل جنوين) ،جميع هذه بافتتاح مراكز ريا�ضية �أو مالعب جمانية لل�سماح
الريا�ضات هي ريا�ضات �أمريية ميار�سها البع�ض ،وال جلميع �أبناء و�شبان العا�صمة بالتعرف على هوايات
ي�ستطيع االق�تراب منها البع�ض الآخ��ر ،نظراً لقلة ري��ا��ض�ي��ة و��ص�ق�ل�ه��ا ب ��د ًال م��ن �إه� ��دار ط��اق��ات�ه��م على
احليلة وذات اليد.
�شا�شات الكمبيوتر والهواتف الذكية.
يف ب�يروت ،توجد الكثري من الأندية الريا�ضية
الكثري م��ن ال��ري��ا��ض��ات ال�ي��وم ب��ات��ت ح�ك��راً على
املختلفة االهتمامات والتخ�ص�صات ،لكنها جميعها الطبقة امل�ي���س��ورة ف�ق��ط ،منها ع�ل��ى �سبيل امل�ث��ال ال
ذات تعرفة دخول عالية ال تنا�سب ذوي الدخل املحدود احل�صر ،ريا�ضة التن�س ،عن هذه الريا�ضة ،يحدثنا
وال حتى املتو�سط ،الكثري من العائالت تف�ضل عدم العب ومدرب التن�س املتقاعد خ�ضر املرت�ضى بحيث
ت�سجيل �أبنائها يف هذه النوادي ،لأنها باتت حكراً على ي�ق��ول« :ب��ات��ت ريا�ضة التن�س نخبوية للغاية كونها
الأغنياء واملو�سرين ،رغم ق��درة البع�ض على ت�أمني ري��ا��ض��ة ذات م���ص��اري��ف ع��ال�ي��ة ،حت �ت��اج �إىل م�ع��دات
بدل الدخول �أو الت�سجيل� ،إال �أن الأك�لاف الالحقة خا�صة ،وتدريبات من ن��وع خا�ص ،وق��د تتطلب من
�أك�بر من قدرتهم بكثري ،لذلك فهم يف�ضلون �إبعاد ممار�سها توفري م��درب للياقة البدنية و�آخ��ر يهتم
�أبنائهم عن هذه الأندية وال�سماح لهم ببدائل �أخرى باجلانب الفني والتقني ،وكذلك توفري بدل �إيجار
كاللعب على الكمبيوتر �أو ممار�سة �ألعاب الفيديو �أو امللعب يف كل مرة وهو لي�س بال�شيء ال�سهل ال �سيما
اللعب يف ال�شارع.
يف بريوت».

ريا�ضات �أخرى

ويالحظ مت�أ�سفاً «من الوا�ضح للغاية انح�سار
االهتمام بريا�ضة التن�س ،ال �سيما يف �صفوف الأطفال
وال�شبان ،يف املا�ضي كان هناك �إقبال كثري من قبل
الأهايل على تدريب �أبنائهم على هذه اللعبة وتنمية
مهاراتهم بها ،كذلك كان ال�شبان يقبلون على تعلم
ال�ت�ن����س ،لأن �ه��ا ري��ا��ض��ة تناف�سية وت���س��اع��ده��م على
احل�ف��اظ على لياقتهم البدنية ،لكن ال�ي��وم مل يعد
ب�إمكان اجلميع حتمل نفقات التن�س م��ن ا�ستئجار
ملعب �أو تعيني م��درب خا�ص �أو حتى �شراء معدات
التن�س اجليدة».
ودع� ��ا امل��رت �� �ض��ى ب �ل��دي��ة ب�ي��روت �إىل االه �ت �م��ام
بريا�ضة التن�س والكثري من الريا�ضات الأخرى التي
تنح�سر ع��ن جمتمعنا ب�سبب �ضيق ذات ال�ي��د وقلة
�إم�ك��ان�ي��ات ال�ع��ائ�لات ،م�ق�ترح�اً اف�ت�ت��اح م�لاع��ب ول��و
�صغرية امل�ساحة ومتوا�ضعة ،واال�ستعانة مبدربني
�شبان متحم�سني لإعادة �إحياء ريا�ضة التن�س وتخريج
�أبطال ريا�ضيني من لبنان.

�إىل جانب ريا�ضة التن�س ،هناك ريا�ضات
لا ال�ف��رو��س�ي��ة ،التي
نخبوية ك�ث�يرة منها م�ث� ً
تعد ريا�ضة الأغنياء ،وذل��ك� ،أن على الالعب
امتطاء الفر�س منذ �صغره ،ما يتطلب توفره
على ف��ر���س �أو ان�ضمامه �إىل ن��اد للفرو�سية،
ال�شيء ال��ذي يتطلب م��ا ًال وف�يراً ،من دون �أن
نن�سى �أجر املدرب والزي اخلا�ص بالريا�ضة.
وب��االن �ت �ق��ال �إىل ال���س�ب��اح��ة ،ورغ� ��م �أن�ه��ا
ك��ان��ت ري��ا� �ض��ة مب �ق��دور اجل�م�ي��ع مم��ار��س�ت�ه��ا،
�إال �أن�ه��ا مل تعد ريا�ضة متاحة للجميع على
الأقل لي�س يف امل�سابح النظيفة والالئقة ،فمع
ارت�ف��اع تعرفة ال��دخ��ول �إىل امل�سابح يف بريوت
لت�صبح �أرب �ع�ي�ن �أل ��ف ل�ي�رة ك ��أق��ل ت�ق��دي��ر ،مل
يعد ب�إمكان العائالت ا�صطحاب �أبنائهم �إىل
امل�سابح بالوترية عينها� ،أما امل�سابح العمومية
يف بريوت فمن املعروف �أنها ال ت�صلح مبعظمها
جلميع �أف��راد العائلة ،ميكن �أن تكون متنف�ساً
لل�شبان والفتيان ك��ن بالطبع لي�س للفتيات
والن�ساء اللواتي ي�صبحن عر�ضة للتحر�شات �أو
للنظرات امل�ستفزة.
�أم ��ا ري��ا� �ض��ة ال �ت��زل��ج ع�ل��ى امل ��اء �أو اجل��ت
�سكي ،ف�ش�أنها �ش�أن من �سبقها من الريا�ضات
النخبوية� ،إذ �إنها مكلفة وال مكان ملتو�سطي
احل��ال يف عاملها ،فيبدو �أن البحر �صار م�لاذاً
ل�ل�أغ �ن �ي��اء وامل �ي �� �س��وري��ن ،مم��ن �أرادوا رك��وب
�أم� ��واج� ��ه وم ��واج �ه ��ة خم ��اط ��ره� ،إذ ت�ت�ط�ل��ب
مم��ار��س��ة ري��ا��ض��ة اجل�ي��ت �سكي �أو ًال وق�ب��ل كل
�شيء التوفر على دراج��ة مائية عالية الكلفة
بالدرجة الأوىل ،وحتى ركوب الأمواج بوا�سطة
ال � �ق� ��وارب ال �� �ش��راع �ي��ة م �ك �ل��ف ،ن� �ظ ��راً ل�غ�لاء
ال�ق��وارب و�صعوبة احل�صول على واح��د منها
�أو ا�ستئجارها ب�سعر معقول ،كما �أن التمرين
على ه��ات�ين الريا�ضتني الحرتافهما مكلف،
�إذ يحتاج الهاوي �إىل اال�ستعانة مبدرب خا�ص
�أو االن�ضمام �إىل �أح��د ال �ن��وادي ،التي تن�شط
يف امل�ج��ال م��ن �أج��ل التمكن م��ن ممار�ستها يف
�أح�سن الظروف والأجواء.
هوايات �شعبية

مـعــوقــــات كـثــيـرة
ه�ن��اك ال�ع��دي��د م��ن امل�ع��وق��ات ال�ت��ي حت��د م��ن تنمية مواهب ال�شباب
والأط�ف��ال واحت�ضانهم ،وي�أتي يف مقدمتها ع��دم وج��ود مقر ر�سمي دائم
مل�م��ار��س��ة خمتلف الأن�شطة الريا�ضية ،وذل ��ك ب�سبب ع��دم ال�ت�ف�ك�ير �أو
ال�ب��دء ج��دي�اً مب���ش��روع ب�ن��اء ال �ن��ادي النموذجي ال�ب�يروت��ي �أو حتى بع�ض
املنتديات الريا�ضية املجانية �أو �شبه املجانية التي قد تكون مرتعاً لل�شباب
وغريهم ،لكن رغم تبجح الكثريين باحلديث عن �أهمية احت�ضان ال�شباب
الذين نراهم اليوم قد �أخ��رج��وا من املعادلة وتركوا يف العراء مل يتقدم

أ�ح��د مب�شاريع ريا�ضية ف�ع��ال��ة ،ه��ذا ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ع��دم وج��ود مالعب
�صاحلة وم��راف��ق �إداري ��ة ي�ستطيع ال�شباب م��ن خاللها �صقل مواهبهم
وممار�سة هواياتهم ب�أقل الأكالف املمكنة.
ل��ذل��ك كله تف�شت يف الآون ��ة الأخ�ي�رة ب�ين ال�شباب اللبناين ظاهرة
ال �ع��زوف ع��ن ارت �ي��اد الأن ��دي ��ة ال��ري��ا��ض�ي��ة ب���ش�ك��ل ك�ب�ير ك�م��ا ك ��ان ي�ح��دث
بال�سابق ،حيث �أ�صبح البديل عنها يف الوقت احلايل هو ال�شارع مبا يحمله
من خماطر عديدة حتيط بال�شباب اللبناين.

نـشــــاط األطـفــــال
تالحظ الأ��س��رة ب�شكل ع��ام الغياب امل ��ؤمل لأ�شكال من الريا�ضة �أو �أكرث من � 70ألف فتى وفتاة يف  34دولة �أن معظم �أطفال العامل ال يح�صلون
الأل�ع��اب البدنية �أو حتى ال�شعبية منها ،مما يدفع الأط�ف��ال يف خمتلف على ما يكفي من التمرينات الريا�ضية.
مراحل �أعمارهم �إىل الركون �أمام الطوفان التكنولوجي الهائل ،واجللو�س
ويعرف الباحثون الن�شاط البدين الكايف مبا ال يقل عن �ساعة من
ل�ساعات لأمام الإنرتنت والألعاب الإلكرتونية و�شا�شات التلفاز.
ال�ت�م��اري��ن خ��ارج ح�صة ال�ترب�ي��ة الريا�ضية خلم�سة �أي ��ام على الأق ��ل يف
يف ال��واق��ع ،ب��ات الن�شاط البدين ل��دى الأط�ف��ال يف انح�سار ،ي�سانده الأ�سبوع ،وي�صنف الأطفال الذين يق�ضون ثالث �ساعات �أو �أكرث يومياً يف
رغبة بع�ض الأهايل يف �أن يبقى �أبنا�ؤهم يف مرمى من �أعينهم ،خ�صو�صاً م�شاهدة التلفزيون �أو اللعب على الكمبيوتر �أو الدرد�شة مع الأ�صدقاء،
مع انعدام احلدائق �أو ال�ساحات القريبة �أو النوادي منا�سبة الأ�سعار.
بالإ�ضافة �إىل اجللو�س خالل وقت املدر�سة �أو عمل الواجبات املدر�سية
وت�شري بع�ض الدرا�سات الأخ�يرة �إىل �أن ثلث �أطفال العامل مي�ضون على �أنهم يجل�سون �أكرث من الالزم بد ًال من �أن يقوموا بن�شاط ج�سماين
ثالث �ساعات يومياً �أو �أكرث على هذا املنوال ،وبينت درا�سة �أخرية �شملت مفيد.

وم ��ن ال��ري��ا� �ض��ات امل �ت��اح��ة ل�ل�ج�م�ي��ع ،ك��رة
القدم وهي الريا�ضة الأكرث �شعبية يف العامل،
وتعرف �إقبا ًال منقطع النظري من جميع فئات
املجتمع ،كما متار�سها ال�شريحة الأك�ثر فقراً
يف بريوت ،فهي ال تتطلب م�صاريف بالغة ،وال
تتطلب معدات خا�صة ،هي مالذ الفقراء من
متو�سطي احلال ،وجدوا فيها �ضالتهم و�أبرزوا
فيها طاقاتهم ،وفجروا فيها مواهبهم ،وتوجد
الكثري م��ن امل�لاع��ب املتوا�ضعة للغاية وغري
ال�صاحلة للعب يف بريوت ،لكنها ت�شكل متنف�ساً
لل�شبان والأطفال ملمار�سة هواياتهم املف�ضلة.
ك��ذل��ك ه�ن��اك لعبة ك�م��ال الأج���س��ام وه��ي
حالل على الفقراء والأغنياء معاً ،فالت�سجيل
يف نا ٍد ريا�ضي لكمال الأج�سام لي�س ب�أمر كبري
الكلفة ،وهناك ن��وا ٍد متفاوتة منها النخبوي
وم �ن �ه��ا ال �� �ش �ع �ب��ي ،م ��ا ي�ج�ع�ل�ه��ا ي �� �س�ي�رة ع�ل��ى
الطبقة امل �ح��دودة ال��دخ��ل ،ورغ ��م أ�ن �ه��ا تبقى
ريا�ضة تكميلية� ،إال �أن الكثري من ممار�سيها
يعتربونها ريا�ضة �أ�سا�سية ،وهي تعرف رواجاً
و�إقبا ًال كبرياً خالل ال�صيف� ،إذ تكتظ ال�صاالت
الريا�ضية فالكل ي��رغ��ب يف ال�ظ�ه��ور مبظهر
يليق به خا�صة على ال�شواطئ.

هناء عليان
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عربي
جل ��أ رئي�س الدبلوما�سية الأم�يرك�ي��ة جون �أ� �ص�لاً ،وه�ك��ذا يتوا�صل ال ��دوران ح��ول النقاط
كريي �إىل العبارات ال�صماء املعتادة ،وهو يختتم نف�سها ليخ�سر الفل�سطينيون املزيد من الأر�ض،
جولة ن�شطة من امل�ح��ادث��ات ،مع كل من رئي�س بفعل اال��س�ت�ي�ط��ان ،ول�ت�ت��آك��ل احل�ق��وق الوطنية
ال�سلطة الفل�سطينية حم�م��ود عبا�س ،ورئي�س الفل�سطينية ع�ل��ى �أع �ت��اب ك��ل ج��ول��ة ج��دي��دة،
حكومة االحتالل بنيامني نتنياهو ،قال كريي :ف��اجل��والت ال ت�ب��د�أ �إال مقرونة بتنازل مطلوب
«ح�ق�ق�ن��ا ب�ع����ض ال �ت �ق��دم ،ط�ل��ب م�ن��ي ال�ط��رف��ان من الفل�سطينيني ،وتبنى اخلطط �أو الت�صورات
العودة مرة ثانية يف �أقرب وقت ممكن».
التفاو�ضية على املكا�سب التي ج��رى حت�صيلها
مل يعني الوزير الأمريكي نوع التقدم الذي ب��ال �� �ض �غ��ط ،وم� ��ن خ �ل�ال اال� �س �ت �ع��داد للتكيف
�أح ��رزه ،وتكفل �آخ ��رون بينهم �صائب عريقات ،املتوا�صل مع مطلب املفاو�ضات وخياراتها ،هي
امل�ف��او���ض الفل�سطيني ال��دائ��م ،بالتو�ضيح :مل رح�ل��ة ط��وي�ل��ة م��ن ال�ع�ب��ث وال �ت �ن��ازالت ،تقل�صت
يحدث اخرتاق ميهد لعودة الأطراف �إىل مائدة معها املطالب الوطنية التي تعرب عنها ال�سلطة
ال�ت�ف��او���ض ،ه��ذه الت�صريحات ال ت�ق��ول الكثري �إىل احلدود الدنيا ،وابتلعت امل�ستوطنات الأر�ض،
ع�م�ل�ي�اً ،لكنها ت�ق��دم تلخي�صاً لطبيعة امل�شهد وي�ك��اد تهويد ال�ق��د���س يكتمل ،و�أ��ض�ح��ت حقوق
امل�ستمر منذ �سنني ط��وي�ل��ة� ،شهدت امل�ئ��ات من ال�ل�اج �ئ�ي�ن ،ع��ر� �ض��ة ل �ت �ف �� �س�يرات وم �ق�ترح��ات
االجتماعات وجوالت التفاو�ض.
عديدة ،لي�س بينها حديث عن حق العودة ،وي�ضع
ك��ان ك�ي�ري ق��د م��دد ج��والت��ه ال�ت�ف��او��ض�ي��ة ،االحتالل بنف�سه حدود الدولة املوعودة.
ويف بع�ض الأروق��ة بد�أ احلديث عن قمة رباعية
�سيعود ك�يري جم ��دداً ،الأم�يرك �ي��ون ي��رون
يف ع �م��ان ،ال�ع��ا��ص�م��ة الأردن� �ي ��ة�� ،س�ت�ك��ون �إي��ذان �اً الفر�صة متاحة لتحقيق الكثري ،ورمب��ا تنطلق
ب��ا��س�ت�ئ�ن��اف امل �ف��او� �ض��ات امل�ب��ا��ش��رة ب�ين ال�سلطة امل�ف��او��ض��ات م��ن ج��دي��د يف �أي حل�ظ��ة ،ول�ك��ن ما
وحكومة االحتالل ،وحتى اجل��دال ال��ذي اندلع ال��ذي �سيتحقق لل�شعب الفل�سطيني؟ �إن نظرة
يف �أو�ساط االئتالف احلاكم يف كيان االحتالل� ،إىل هذا امل�سار الطويل وال�شائك� ،ستقدم �إجابة
�أوح ��ى �أي���ض�اً ب ��أن ال �ظ��روف ق��د ن�ضجت ل�ع��ودة واحدة.
الطرفني �إىل طاولة املفاو�ضات.
ي�ت�ح��رك الأم�يرك �ي��ون وف��ق �أج �ن��دة ال�ل�اءات
عندما يتعلق الأم��ر مب�سار املفاو�ضات بني ال�صهيونية املعتمدة يف م�سار املفاو�ضات :ال وقف
ال�سلطة الفل�سطينية ،وبني حكومات االحتالل لال�ستيطان ،ال بحث يف مو�ضوع القد�س ،ال عودة
املتعاقبة ت�ستطيع القول :لقد وقعت املجريات للالجئني ،ال دولة كاملة ال�سيادة� ،إن التدقيق يف
ذات �ه��ا يف امل� ��رة ال �ف��ائ �ت��ة ،م��ا ي �ه��م الأم�يرك �ي�ين كل الن�صو�ص والت�صورات الأمريكية� ،سيف�ضي
دوم �اً ه��و وج��ود العملية وا�ستمرارها ،وم��ا يهم �إىل ح�ق�ي�ق��ة واح � � ��دة :الأم�ي�رك� �ي ��ون ي�ح�م�ل��ون
ال���ص�ه��اي�ن��ة ،ه��و ا��س�ت�م��رار ف��ر���ض ال��وق��ائ��ع على الطلبات ال�صهيونية ويقومون بت�سويقها ،وال
الأر� � ��ض ،وم ��ا ي�ه��م ال���س�ل�ط��ة الفل�سطينية هو يظهرون حتى مالمح نية بال�ضغط على حكومة
التفاو�ض امل�ستمر ،حتقيقاً لهدف وجود ال�سلطة االح�ت�لال ،حتى وه��م يعتربون اليوم �أن العودة

ال وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي يف رام اهلل (�أ.ف.ب).
الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س م�ستقب ً

ُّ
تقدم ..دون اختراق

�إىل املفاو�ضات متثل م�صلحة ا�سرتاتيجية �أمريكية عليا،
كثرياً ما نقع يف اخلط�أ حني نتخيل ،جمرد تخيل ،وجود
افرتاق بني الر�ؤى الأمريكية ،والر�ؤى ال�صهيونية.
ويف كل مرة يبدي فيها الأمريكيون «جدية» ،ف�إنهم
ي�ستهدفون �سوق الفل�سطينيني والعرب �إىل تنازل جديد،
ملالقاة اجلدية ،فلننظر �إىل املبادرة العربية عام ،2002
ون�سختها املعدلة ع��ام  ،2013ل��و ق��ر�أ امل��رء ال ��ردود على

ت�ل��ك امل �ب��ادرات ،ف�ل��ن ي�ستطيع م�ق��اوم��ة ال���ش�ع��ور بالعار
واخل ��زي� ،صاحب ح��ق ي�ت�ن��ازل ع��ن احل �ق��وق ،ومغت�صب
يتعامل مع التنازل باالزدراء.
ا�ستقبل نتنياهو الوزير الأمريكي بخطة ا�ستيطانية،
وودعه على النحو ذاته ،وعندما يغيب كريي لن تتوقف
اجل��راف��ات ع��ن العمل ،ول��ن يتوقف التخطيط مل�شاريع
ا�ستيطانية جديدة ،ولن تتوقف االعتقاالت وال عمليات

ميادين مصر ..وقضية فلسطين
مل��رة واح ��دة على الأق ��ل ردد املحت�شدون يف
ميدان التحرير (� )2011إب��ان الثورة على حكم
مبارك� ،شعار «ال�شعب يريد حترير فل�سطني»،
حدث الأمر عينه يف تون�س �أي�ضاً ،وع�شية االحت�شاد
اجلديد يف ميادين م�صر� ،ضد حكم «الإخ��وان»
وحممد مر�سي ،جرى التحذير من �أن وج��ود �أي
فل�سطيني يف ال�شارع� ،سيعني �أنه م�شروع «قتيل»،
�أو ي�شكل «هدف ًا مباح ًا للجماهري الثائرة».
هنا ي�صبح مثري ًا لل�سخرية على نحو كبري،
كالم بع�ض املتحدثني با�سم «الإخ��وان» يف م�صر،
عن «م�ؤامرة �أمريكية بالتعاون مع فلول النظام
ال�سابق ،لإ�سقاط احلكم «الإخ ��واين» يف م�صر،
فلو �أن الواليات املتحدة ،وال�صهيونية العاملية ،قد
�أنفقت كل ما يف خزائنها من �أموال للدعاية �ضد
الفل�سطينيني ،ملا �أفلحت يف الو�صول �إىل النتيجة
التي حققها «الإخ���وان»� :أن ي�صبح الفل�سطيني
هدف ًا للقتل يف �شوارع م�صر ،مبجرد �أن تقع العني
عليه� ،أو يك�شفه �صوته.
عندما ت�سلم «الإخ� ��وان» حكم تون�س� ،أعلن
زعيمهم ه�ن��اك را��ش��د الغنو�شي ،التن�صل من
فل�سطني وق�ضيتها ،ق��ال أ�م ��ام ممثلي اللوبي
الأمريكي يف الواليات املتحدة «ليقم الفل�سطينيون
والإ�سرائيليون بحل م�شاكلهم ب�أنف�سهم ،لدى تون�س

ما ي�شغلها» ،عملي ًا غرقت تون�س يف م�شكالتها ،ومل
حتمل مواقف حكامها اجلدد �أي موقف يعتد به
جتاه الق�ضية الفل�سطينية و�شعب فل�سطني.
وعندما ت�سلم «�إخ��وان» م�صر احلكم ،عاودوا
الت�شديد على التم�سك مبعاهدة كامب ديفيد،
والتم�سك بكل االتفاقات الدولية املوقعة مع دولة
االحتالل ال�صهيوين على �أر�ض فل�سطني ،مبا يف
ذلك ما يعرف باتفاقية معرب رفح ،ومبوازاة ذلك،
ج��رى الت�أكيد املتكرر على التم�سك بالعالقات
اال�سرتاتيجية مع الواليات املتحدة الأمريكية ،حتى
بدا الكالم عن �صفقة �أمريكية – «�إخوانية» �أقرب
�إىل الواقع والت�صديق.
مل يقدم «الإخ���وان» يف م�صر خدمة واح��دة
لل�شعب الفل�سطيني والق�ضية الفل�سطينية ،حتى
امل�صاحلة مل يتحركوا ج��دي� ًا لتحقيقها ،وب��دل
فتح معرب رفح� ،أغرقوا الأنفاق ،التي ت�ؤمن مواد
متنوعة للقطاع ،باملياه العادمة ،ويف مرتني تعر�ض
فيهما قطاع غزة للعدوان ال�صهيوين ،مل يتخط
دور احلكم «الإخ��واين» ال��دور املعهود �أي��ام حكم
مبارك ،وبح�سب البع�ض كان ملرات �أكرث �سوءاً.
وليت الأمر ظل قا�صر ًا على عدم تقدمي �شيء
للفل�سطينيني ،لقد حدث ما هو �أدهى و�أمر ،حدث
ما بد�أنا الكالم به� :صار الفل�سطيني عر�ضة للقتل

ملجرد �أنه فل�سطيني ،لقد جرت عملية ممنهجة ل�شيطنة
ال�شعب الفل�سطيني كله ،ب��د�أ الأم��ر بحركة حما�س التي
تربطها عالقة ع�ضوية ب�ـ«الإخ��وان» احلاكمني يف م�صر،
�شن املعار�ضون ل �ـ«الإخ��وان» حملة عليها ،وتكفل �سلوك
«الإخوان» �أنف�سهم بتقدمي الذرائع ال�ستمرار احلملة.
قتل جنود م�صريون يف �سيناء ،احلكام اجلبناء اجلدد
يف م�صر ،مل يريدوا ول��و مل��رة واح��دة التحلي بال�شجاعة
الالزمة لف�ضح ال��دور ال�صهيوين يف عمليات القتل ،مثل
هذا املوقف ،يتعار�ض مع تعهداتهم باحلفاظ على عالقة
وثيقة مع ال�صهاينة ودولتهم ،وهكذا اعتربوا �أن اتهام
حما�س �أ�سهل و�أقل كلفة ،وعندما �أرادوا الدفاع عن حما�س،

قاموا باتهام طرف فل�سطيني �آخر ،ومل يجد حممد مر�سي
يف خطابه الأخري بذكرى �سنة على توليه ال�سلطة ،حرج ًا يف
التعر�ض ملحمد دحالن باال�سم ،متهم ًا �إياه بامل�س�ؤولية عن
�أحداث �أمنية ،وهكذا �صار دحالن مثل «فودة» و«عا�شور»
و«حمودة» البلطجية الذين اتهمهم مر�سي بتخريب عهده،
وامل�شكلة هنا �أن الدفاع عن دحالن �صعب ،لكن اتهامه على
هذا النحو ،يجب النظر �إليه من زاوية ال�شيطنة املتعمدة
للفل�سطينيني.
جن��ح «الإخ� ��وان» خ�لال وق��ت ق�صري يف ف�ضح حقيقة
موقفهم جتاه الق�ضية الفل�سطينية ،ع�شية الثورة على مبارك،
كان يخيل ملن ي�ستمع �إليهم� ،أن جمرد و�صولهم �إىل مرحلة

( العدد  )270اجلمعة  5 -متوز 2013 -

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

11

أزمة صحية في مخيمات الجنوب ..والالجئون
ّ
يعلقون اعتصاماتهم بعد وعود «األونروا»

التهويد ،فهل �سيجري االكتفاء كاملعتاد
بانتظار عودة الوزير الأمريكي ،للحديث
عن فر�صة لل�سالم ال يجوز �أن ت�ضيع؟

نافذ �أبو ح�سنة

فكّ الالجئون الفل�سطينيون القادمون من
�سورية اعت�صامهم املتوا�صل منذ �أرب�ع��ة �شهور
على املدخل الرئي�سي ملقر وكالة غوث وت�شغيل
الالجئني الفل�سطينيني  -الأونروا ،بعد الوعود
التي قطعتها الإدارة بالعمل على تلبية مطالب
ال�لاج �ئ�ين امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال���ص�ح��ة وال���س�ك��ن ب�شكل
خا�ص.
وم��ع ب��داي��ة الأزم� ��ة ال���س��وري��ة وت��واف��د �آالف
الالجئني الفل�سطينيني من �سورية �إىل لبنان،
انك�شف بو�ضوح مدى احلرمان الذي يعاين منه
ال�شعب الفل�سطيني يف لبنان ،ال�سيما يف املو�ضوع
ال�صحي ،خ�صو�صاً يف خميمات ج�ن��وب لبنان،
وال �ت��ي ت���ض��م �أك�ث�ر م��ن ن���ص��ف ع ��دد ال�لاج�ئ�ين
الفل�سطينيني يف لبنان (� 150أل ��ف /الأون ��روا
ت �ق��ري �ب �اً) ،ف �ه �ن��اك خ�م���س��ة خم �ي �م��ات (خم� ّي�م��ا
ع�ين احل �ل��وة وامل �ي��ة وم�ي��ة يف ��ص�ي��دا ،وخميمات
الب�ص والر�شيدية وال�برج ال�شمايل يف منطقة
� �ص��ور) ،و�أك �ث�ر م��ن  15جت� ّم�ع�اً (ج�م�ج�ي��م و�أب��و
الأ�سود ،وكفربدا ،والقا�سمية ،والوا�سطة الفوقا
والتحتا ،وال�شربيحا ،وجل البحر ،واملع�شوق)..
معظمها تقع على الطريق ال�ساحلي بني �صيدا
و� �ص��ور ،ن��اه�ي��ك ع��ن ��س�ك��ان امل ��دن وال �ق��رى من
الفل�سطينيني.
وقد تركّزت هجرة الالجئني من �سورية �إىل
خميمات اجلنوب نظراً �إىل ع��دة �أ�سباب� ،أهمها
�أوا�صل القربية التي جتمع العديد من العائالت
الفل�سطينية بني �سورية ولبنان من جهة ،وجلوء

ال�ن��ا���س �إىل الأم��اك��ن ال�ت��ي تنا�سبهم م��ن حيث
ال�سكن واملعي�شة املتوا�ضعة ن�سبياً.
ل��ذل��ك ،ف � ��إن احل ��اج ��ات ال���ص�ح�ي��ة لالجئني
تزايدت وت�ضاعفت مقارنة مع باقي املناطق التي
ت�شهد ن�سبة نزوح �أقل ،خ�صو�صاً من خميم عني
احللوة ،حيث الأو�ضاع امل�أ�ساوية وال�صعبة وحالة
الفقر املدقع التي تعي�شها الكثري من العائالت،
بالإ�ضافة �إىل الأو�ضاع البيئية والبنى التحتية
اله�شّ ة.
حممد �أبو خليل؛ امل�س�ؤول يف �إحدى امل�ؤ�س�سات
الأهلية يقول« :هناك ارتفاع قيا�سي يف �أمرا�ض
القلب وال�سكري واالل�ت�ه��اب ال��رئ��وي و�أم��را���ض
احل�سا�سية ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل الأم��را���ض اخلا�صة
ب ��الأط� �ف ��ال ،ك��احل���ص�ب��ة واجل � ��دري والإ� �س �ه��ال،
واالنت�شار ال�سريع للأمرا�ض امل ُعدية ،ما يعيق
ال�ك�ث�ير م��ن اجل �ه��ود ال�ت��وع��وي��ة ال �ت��ي ت �ق��وم بها
امل�ؤ�س�سات الأهلية واملجتمع امل��دين و�سط حالة
حادة من تق�صري الأونروا».
وب��ال �ن �� �س �ب��ة �إىل ج �م �ع �ي��ة ال� �ه�ل�ال الأح� �م ��ر
الفل�سطيني ،ف ��إن امل��راك��ز ال�صحية يف خمتلف
امل�خ�ي�م��ات وال�ت�ج� ّم�ع��ات ت �ق �دّم بع�ض امل���س��اع��دات
املتوا�ضعة ،وهناك عدد من امل�ست�شفيات التابعة
للجمعية منت�شرة يف املناطق ال��ذي يوجد فيها
جتمعات فل�سطينية ،كم�ست�شفى بل�سم يف خميم
الر�شيدية ،وم�ست�شفى الهم�شري يف �صيدا ،والذي
يُعترب امل�ست�شفى امل��رك��زي يف لبنان ،كونه ي�ضم
�أكرث من � 75سريراً وق�سماً خا�ص لغ�سيل الكلى،

الت�أثري يف القرار امل�صري� ،سيقلب املعادالت
ر�أ�س ًا على عقب ،ل�صالح امل�شروع التحرري
يف فل�سطني ،وعندما ا�ستلموا ال�سلطة ،حلق
بفل�سطني وق�ضيتها من ال�ضرر ،ما مل يحدث
على مدى عقود طويلة.
كانت للنظام ال�سابق مواقف �سيئة جد ًا
جت��اه الق�ضية الفل�سطينية ،لكن ال�شعب
امل�صري كان حا�ضن ًا لل�شعب الفل�سطيني،
وحا�ضن ًا للق�ضية الفل�سطينية ،يتحرك
كلما تعر�ضت فل�سطني و�شعبها للعدوان،
وال� �ي ��وم ن �ظ��ام ي��زع��م أ�ن� ��ه م��ع احل �ق��وق
الفل�سطينية ،بعد �أن جنح يف خلق حالة
ع��داء �شر�سة وم�ستحكمة �ضد ال�شعب
الفل�سطيني ،ل��دى ق�ط��اع��ات هائلة من
امل�صريني ،ماليني امل�صريني يتحركون
ال �ي��وم ��ض��د «الإخ � � ��وان» وح�ك�م�ه��م ،ويف
�سياق دفاع ه�ؤالء عن �أنف�سهم ،يتحدثون
عن م�ؤامرة �أمريكية �ضدهم� ،إذا كانت
ال�سيا�سات بنتائجها ،وهي كذلك فعالً،
ي�ستحيل ت�صور �أن �أمريكا تت�آمر عليهم،
قيا�س ًا ملا �أجنزوه ب�ش�أن فل�سطني ،مل يكن
أ�ب��د ًا من ال�سهل �إي�صال ال�شعب امل�صري
�إىل ه ��ذا امل��وق��ف م��ن ق�ضية فل�سطني
وم��ن ال�شعب الفل�سطيني ،ل��وال �سيا�سات
«الإخوان» يف م�صر.

عبد الرحمن نا�صر

�شبكة مياه رئي�سية يف �أحد املخميات

�إ��ض��اف��ة �إىل م��رك��ز ل�ل�ع�لاج ال�ف�ي��زي��ائ��ي ،ومعهد
القد�س للتمري�ض املجاورين للم�ست�شفى ،وميكن
اعتباره جممّعاً طبياً متكامالً ،وهذا يقع �ضمن
خطة نهو�ض للخدمات يف اجلمعية بالتعاون مع
ال�شركاء وامل�ؤ�س�سات الدولية ،كال�صليب الأحمر
الهولندي ،وااليكو ،و« ،»NORWAGوال�صليب
الأح �م ��ر ال�ب�ل�ج�ي�ك��ي ،و« ،»CISPوال�ي��ون�ي���س��ف،
و« ،»ICRCوالأونروا ،وال�صليب الأحمر الأملاين،
وم�ؤ�س�سة التعاون ،وال�صليب الأحمر اللبناين،
وامل�ؤ�س�سات الرنويجية ..وغريها.
وي�ضيف �أب��و خليل« :يُعترب ق�سم غ�سيل الكلى
ال �ت��اب��ع ل�ل�ه�لال م��ن امل �� �ش��اري��ع ال �ه��ام��ة للالجئني
الفل�سطينيني ،وحتى للبنانيني ،حيث ك��ان ي�ؤمّن
حاجة املجتمع الفل�سطيني جماناً مبعدل � 60إىل
 70مري�ضاً �شهرياً يف م�ست�شفى الهم�شري ،لكن مع
تزايد �أعداد املر�ضى القادمني من �سورية ،وال�ضغط
املتوا�صل على املراكز ال�صحية ،و�ضعف الدور الذي
تلعبه الأونروا يف املجاالت ال�صحية املختلفة ،و�صلنا
�إىل حالة ميكن و�صفها بالكارثية».
من جهة �أخرى� ،أكدت تقارير الأونروا وبياناتها
معاملة ال�ن��ازح�ين الفل�سطينيني ال�ق��ادم�ين من
�سورية �أ�سوة بالالجئني الفل�سطينيني يف لبنان،
الذين ينا�ضلون يومياً مطالبني الأونروا بت�أمني
احل��د الأدن��ى من العالج واال�ست�شفاء .وق��د ذكر
�آخ��ر التقارير ال�ت��ي ُن����شِ ��رت لل��أون��روا ،ع��ن تلقي
� 452أ�سرة فل�سطينية الجئة من �سورية العالج
يف عيادات الأون ��روا ال�صحية ،وتلقي  111الجئاً
لعالجات الزم��ة لإن�ق��اذ حياتهم يف امل�ست�شفيات،
وت��زوي��د ال�لاج�ئ�ين ب��ال�ق��درة ع�ل��ى ال��و��ص��ول �إىل
رعاية �صحة الأ�سنان من خالل عيادات الأ�سنان
املتنقلة للأونروا ،ومل تلحظ تلك التقارير �ضعف
لا يف ع�ي��ادات الأون ��روا،
الإم�ك��ان��ات ال�صحية �أ��ص� ً
واق �ت �� �ص��اره��ا ع �ل��ى ال� �ع�ل�اج ��ات الأول � �ي� ��ة ف �ق��ط،
وا�ضطرار مئات العائالت الفل�سطينية من �سورية
�إىل ت�سول اال�ست�شفاء على �أب ��واب امل�ست�شفيات
اخل��ا��ص��ة والر�سمية دون ج ��دوى ،وت��راف��ق ذلك
م��ع �ضعف �إم�ك��ان��ات م�ست�شفيات ال�ه�لال الأحمر
الفل�سطيني.
كذلك فقد مار�ست الأون��روا �سيا�سة الإهمال
يف متابعة م�ل��ف ال�لاج�ئ�ين الفل�سطينيني من
�سورية ،حتت �شعار ال موازنة خا�صة لهذا امللف،
وق��د ذك��رت منذ مت��وز � 2012أن�ه��ا ب�صدد �إيجاد
م�صادر متويل من خالل ت�أمني موازنة �إ�ضافية،
�إال �أن �ه��ا حت��ت ��ض�غ��ط ت��زاي��د ع ��دد ال�لاج �ئ�ين،
ومم��ار� �س��ة ��س�ل���س�ل��ة م ��ن ال �� �ض �غ��وط ال���ش�ع�ب�ي��ة،
قدمت بع�ض اخلدمات حلالة اللجوء الق�سري
وال� �ط ��ارىء ،وم ��ا زال ��ت ��س�ي��ا��س��ة الأون � ��روا حتى
الآن ت�سعى �إىل الإي�ح��اء ب�أنها �إح��دى امل�ؤ�س�سات
الإغاثية ،ولي�ست امل�ؤ�س�سة امل�س�ؤولة قانوناً عن
كامل هذا امللف.
يف اخل�ل�ا� �ص ��ة ،جن �ح��ت �إدارة الأون � � � ��روا يف
ممار�سة ال�ضغط للتخفيف من حالة االحتقان
الوا�سعة واالعت�صامات والتحركات ،من خالل
�سل�سلة من الوعود التي قطعتها تلبية ملطالب
النازحني ،فهل �ستنجح يف تنفيذ تلك الوعود� ،أم
�أن التحركات �ستتوا�صل بزخم وغ�ضب �أكرب.

�سامر ال�سيالوي
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مــلــــف الـعـــدد

«اتحاد علماء بالد الشام» يعقد مؤتمره «سماحة اإلسالم ..وفتنة التكفير»:

دعوة إلصالح ذات البين
وتوجيه البوصلة نحو فلسطين
في ظل األجواء المتشنجة ،والخطر
الذي يداهم الوحدة اإلسالمية جراء ما
يقوم به مسبّ بو الفتنة والتكفيريون
الذين يعيثون في األرض فسادًا ،وألن
الله سبحانه تعالى قال في محكم
تنزيله {واعتصموا بحبل الله جميعًا وال
تفرقوا} ،وتأكيدًا على وحدة المسلمين
والتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه
وآله وسلم ،دعا «اتحاد علماء بالد الشام»
نظمه في
إلى مؤتمر علمائي دولي ّ
العاصمة اللبنانية بيروت ،تحت عنوان
«سماحة اإلسالم ..وفتنة التكفير».

ح�ضر امل ��ؤمت��ر لفيف م��ن العلماء
من خمتلف ال��دول والبلدان العربية
والإ� �س�ل�ام �ي��ة وال �غ��رب �ي��ة ،ون��اق ����ش يف
جل�سته االفتتاحية حم��ور «الإ��س�لام..
وتعددية املذاهب» ،ف�ألقيت كلمات عدّة
دع��ت �إىل ت�صويب البو�صلة ،يف وقت
ي���س�ع��ى ال�ب�ع����ض �إىل ح��رف�ه��ا مل�صلحة
امل�شروع التكفريي ال�صهيو � -أمريكي.
البداية كانت مع عر�ض فيلم عن
حياة ال�شهيد ال�سعيد العالمة حممد
رم �� �ض��ان ال �ب��وط��ي ،ث��م ك�ل�م��ة لرئي�س
«احت� ��اد ع�ل�م��اء ب�ل�اد ال �� �ش��ام»؛ ال�شيخ
حممد توفيق البوطي ،جنل ال�شهيد
العالمة ،فدعا أ�ه��ل العلم �إىل حتمّل
امل�س�ؤولية ون�شر كلمة احلق يف الأر�ض،
م�شرياً �إىل �أن��ه يف الوقت ال��ذي يُعترب
االخ �ت�لاف يف امل��ذاه��ب �أم ��راً طبيعياً،
��ص��درت ف�ت��اوى تكفّر مئات امل�سلمني،
وحت � ��� ّ��ض ع� �ل ��ى ق �ت �ل �ه��م وا� �س �ت �ب��اح��ة
دمائهم ،وهي فتاوى ال ت�ستند �إىل �أي
ن�ص �شرعي ،ب��ل تتناق�ض م��ع امل�ب��ادئ
الإ�سالمية.
و أ�ك ��د �سماحته «�أن �ن��ا نعي�ش اليوم
ك � ��وارث ب���س�ب��ب ال �ف �ت��اوى اخل �ط�ي�رة،
وم ��ا حت�م��ل م��ن �آف� ��ات ع�ل��ى جمتمعنا
الإ�� �س�ل�ام ��ي» ،م �� �ش��دداً ع �ل��ى � �ض��رورة
ال �ب �ح��ث ع ��ن ��س�ب�ي��ل ر� �ش��د ب�ي�ن �أب �ن��اء
جمتمعنا ،يجمع الكلمة ويعالج �أوجه
اخل �ل��اف ب� ��احل� ��وار ال �ع �ل �م��ي وحت � ّم��ل
امل�س�ؤولية وات�خ��اذ الكيان ال�صهيوين
العدو الأ�سا�س للأمة الإ�سالمية.
مفتي اجلمهورية العربية ال�سورية
�سماحة ال�شيخ �أحمد بدر الدين ح�سون
ت� �ن ��اول يف م �ع��ر���ض ح��دي �ث��ه ال �ت��اري��خ

الإ�سالمي منذ الن�ش�أة ،واملخاطر التي
تعرّ�ض لها م��ن ال��داخ��ل ،ف��أك��د �أن ما
ي �ج��ري ال �ي ��وم ي��رت �ب��ط ب��ذل��ك ال�ف�ك��ر
التكفريي ،ال��ذي وق��ف يف وج��ه ر�سالة
ر�سول الب�شرية حممد �صلى اهلل عليه
و�آله و�صحبه ليحول دون ن�شرها ،وقال
«�إن التكفرييني اليوم يجلبون املقاتلني
ليطفئوا ن��ور ب�لاد ال���ش��ام ،التي كانت
وم��ا ت ��زال و�ستبقى احل���ض��ن اجل��ام��ع
للجهاد يف لبنان وفل�سطني وغريها».
ور�أى � �س �م��اح �ت��ه �أن ال� �غ ��رب وب�ع����ض
ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة يعملون ع�ل��ى تدمري
اجلي�ش ال�سوري ،الذي يُعترب الأقوى
ب�ي�ن اجل �ي��و���ش ال �ع��رب �ي��ة يف م��واج�ه��ة
ال �ع��دو «الإ� �س��رائ �ي �ل��ي» ،ليبقى الكيان
ال�صهيوين يف �أمان.
ثم حت��دث رئي�س املكتب التنفيذي
يف احت ��اد ع�ل�م��اء ب�ل�اد ال �� �ش��ام؛ ال�شيخ
ح �� �س��ان ع �ب��د اهلل ف �ق ��ال« :ن �ق �ي��م ه��ذا
امل� � ��ؤمت � ��ر ون� � � ��درك م �ع �ن��ى �أن ت �ك��ون
ال �ف �ت �ن��ة ح ��رب �اً ع �ل��ى الإ�� �س�ل�ام ول�ي����س
ب�ين امل�سلمني .هناك اب�ت�لاءات كثرية
تتعرّ�ض لها وحدتنا ،لكن كل هذا كي
ندرك معنى الثبات ..بالأم�س اغتالوا
�سماحة العالمة ال�شيخ حممد �سعيد
رم���ض��ان ال�ب��وط��ي ظ�ن�اً منهم �أن قتله
�سي�سكت �صوت احلق الداعي �إىل ف�ضح
م�ؤامرات اال�ستكبار ،الذي بات ال�صديق
ال�ع��زي��ز مل��ن ي��دع��ون الإ� �س�ل�ام ،وال�ي��وم،
من كانوا يتظاهرون �ضد احلكام حتت
م�سمى «الربيع العربي» باتوا يحاربون
ويقتلون املتظاهرين مل�صلحة احلاكم
الذي ابتدع لنف�سه �صالحيات مل يقم
بها ديكتاتور».

و�أ� �ض��اف �سماحته« :ل�ق��د تداعيتم
م��ن ك��ل �أ��ص�ق��اع ال �ع��امل ل ��درء الفتنة،
ون�ش ّد على �أيادي من منعتهم بلدانهم
من احل�ضور �إىل هنا» ،منتقداً بع�ض
ال�سُّ نة وال�شيعة املنخرطني خلف غرفة
عمليات تدير هذه الفتنة ،وف�ضائيات
تعمل على ن�شر ف�ت��اوى التكفري �ضد
ال �غ�ير ول�ي����س ��ض��د ال���ص�ه��اي�ن��ة« ،وه��و
م��ا ن���ش�ه��ده ع �ل��ى �أي � ��دي ال�ت�ك�ف�يري�ين
وال�صهاينة وعمالئهم والأم�يرك�ي�ين
يف �سورية ،من خالل قتل ونحر وذبح
�أهلنا هناك».
ودعا ال�شيخ عبد اهلل امل�سلمني �إىل
ل���س�لام ،وا�ستعادة الكرامة
«ال�ع��ودة ل� إ
مل ال���ش�م��ل وج �م��ع ال�ك�ل�م��ة ووح ��دة
و ّ
ال�صف ،و�إ�صالح ذات البني» ،متوجهاً
�إىل العلماء احلا�ضرين بـ«التنبّه �إىل
ه��ذا اخل �ط��ر ،وال�ع�م��ل ع�ل��ى التوا�صل
والتحرك ،وو�ضع ا�سرتاتيجية لإعالم
وا� �س��ع ووح � ��دوي ي�ح��ث ع�ل��ى االل�ت�ق��اء
بني امل�سلمني كي تتحقق وحدة الدين
ووح ��دة امل�سلمني ،وه ��ذا ه��و الإ� �س�لام
املحمدي».
ب� ��دوره� ،أك ��د ال���ش�ي��خ ن�ع�ي��م ق��ا��س��م؛
ن��ائ��ب الأم �ي��ن ال �ع ��ام حل ��زب اهلل� ،أن
«ال�ت�ك�ف�ير م �� �ش��روع ع�ب�ث��ي ال �أف ��ق ل��ه،
ي �ح � ّر���ض ك��ل م��ن ح��ول��ه ع �ل��ى ح �ق��د»،
م�شدداً على �أن هذا االنحراف «تربوي
وا� �ض��ح ،وال ميكن �أن نقبل ب ��أن يكون
ه��ذا املنهج هو ال�سائد يف ب�لادن��ا ،فهو
ال��ذي خ��رب ب�لادن��ا وع� ّم��م فيها الفنت
وامل�شاكل وامل�صائب التي ال تحُ �صى وال
تعد» ،وق��ال� :إن «ه ��ؤالء املكفرين بدل
�أن يواجهوا �أع��داء الأم��ة إ�من��ا يقتلون

الأمة من داخلها ،لي�سهّلوا لأعداء الأمة �أن
ي�سيطروا عليها».
ول �ف��ت ��س�م��اح�ت��ه �إىل �أن� ��ه «ل �ي ����س ل��دى
ه�ؤالء و�ضوح ،ال يف الأولويات ،وال يف توجيه
البو�صلة ،ف�أولوياتهم منحرفة ،وبو�صلتهم
خ��اط�ئ��ة ،وق�ن��اع��ات�ه��م ب�ع�ي��دة ع��ن احل ��ق ،وال
ي�ع�ّب�رّ ون عن ر ؤ�ي��ة الإ��س�لام ب ��أي طريق من
الطرق» ،الفتاً �إىل �أن «التكفرييني وبع�ض
امل �غ��رر ب�ه��م ي�ع�م�ل��ون ب� � ��إرادة دول �ي��ة م��اك��رة،
ي��واج �ه��ون م��ن خ�لال�ه��ا � �س��وري��ة امل �ق��اوم��ة،
واملوقع اال�سرتاتيجي ،و�أهم مواقع املمانعة
يف م�ن�ط�ق�ت�ن��ا» ،م� ��ؤك ��داً �أن «م ��ا ي�ح���ص��ل يف
�سورية ال�ي��وم ه��و تدمري منهجي ب�إ�شراف
دويل عربي �إقليمي وحملي يف �آن معاً ،وهذا
ال�ت��دم�ير ي�ح��رم الأج �ي��ال م��ن م�ستقبلهم،
وي�ؤدي خدمة حقيقية لل�صهاينة».
وخل�ص ن��ائ��ب الأم�ي�ن ال�ع��ام حل��زب اهلل
�إىل �أن «امل�شكلة يف �سورية �سيا�سية ،وامل�شكلة

يف ال�ع��راق �سيا�سية ،وامل�شكلة يف البحرين
�سيا�سية ،ويف ك��ل امل��واق��ع �إمن��ا ت�ث��ار الفتنة
ب ��أي��دي ال�ع��اج��زي��ن وامل���س�ت�ك�بري��ن واحل �ك��ام
ال�ظ�ل�م��ة»�� ،س��ائ�ل ًا ه � ��ؤالء احل �ك��ام« :م ��ا هو
م�شروعكم؟ وم��ا هي �إجنازاتكم؟ الفتاً �إىل
�أن «ال�ف�ت�ن��ة امل��ذه�ب�ي��ة وال�ت�ك�ف�يري��ة وج�ه��ان
لعملة واحدة ،من �ضمن امل�شروع الأمريكي
 الإ��س��رائ�ي�ل��ي ،والآن �أم�يرك��ا و« إ���س��رائ�ي��ل»يعي�شان على الفتنة ،بعد �أن �سُ دَّت الأب��واب
الناعمة وال�صلبة �أمامهم».
م��ن ج�ه�ت��ه ،مفتي �أو��س�ترال�ي��ا ال�سابق؛
ال�شيخ ت��اج ال��دي��ن ال �ه�لايل ،حت� �دّث با�سم
«علماء م�صر» ،ف�أكد �أن اجلماعة التكفريية
�إذا دخ�ل��ت ق��ري��ة او �أم��ة �أف���س��دت�ه��ا ،وجعلت
م��ن ن�ضالها ق�ت�ل ًا و�إره ��اب� �اً ،وم��ن بنيانها
دم��اراً وخراباً ،داعياً ال�شباب املغرَّر بهم �إىل
ت�أليف جي�ش م��ن جميع الطاقات لتحرير
فل�سطني.
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ك �ل �م��ة اجل� �م� �ه ��وري ��ة الإ� �س�ل�ام �ي ��ة
الإي ��ران � �ي ��ة� ،أل �ق ��اه ��ا � �س �م��اح��ة ال���ش�ي��خ
حم�م��د ع�ل��ي ال�ت���س�خ�يري ،ودع� ��ا فيها
�إىل الوحدة بني امل�سلمني ،م�شرياً �إىل
�أن «الفكر التكفريي خطري على الأمة
الإ��س�لام�ي��ة» ،وداع �ي �اً التكفرييني �إىل
�إعادة النظر يف معتقداتهم.
كما �أل�ق��ى �إم ��ام م�سجد ال�ق��د���س يف
�صيدا؛ ال�شيخ ماهر حمود ،كلمة حدد
فيها ع�شر نقاط ك��ي ت�صبح ج��زءاً من
خ��ري�ط��ة ع �م��ل� ،أب ��رزه ��ا�« :أن التكفري
لي�س ج��دي��داً ،ل�ك��ن اجل��دي��د ال �ي��وم �أن
التكفرييني ي�ستعينون ب�أمريكا وغريها،
وث��ان�ي�ه��ا �أن ��ه ال جم��ال ل�ت��وح�ي��د الفقه
�إال ب ��إرادة اهلل ،ل��ذا علينا قبول بع�ضنا
البع�ض ،وثالثها �أن اجل��زء ال�سيا�سي
اجلهادي تطبّقه إ�ي��ران واملقاومة التي
تدعمها يف لبنان وفل�سطني وال�ع��راق،
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وه ��ذا �أم ��ر ال ي �ج��وز �أن ي �ك��ون مو�ضع
ج��دل ،ورابعها �أن��ه ال ميكن اتخاذ قرار
م�ستقل ع��ن التجاذبات الدولية �إال يف
�إيران» ،معرباً عن خ�شيته من تكرار ما
ح�صل يف �صيدا م�ؤخراً ،ومنتقداً �أدعياء
الو�سطية والعلمانية بتغطية االنحراف
ال ��ذي ��ش�ه��دن��اه يف � �ص �ي��دا ،وم �ن � ّب �ه �اً يف
ال ��وق ��ت ن�ف���س��ه م ��ن إ�ع� �ط ��اء ال���ش��رع�ي��ة
ال�سيا�سية له�ؤالء التكفرييني.
و�شدد �سماحته على �أنه ال اجتهاد �إال
اجتهاد واحد الذي نحن عليه ،وهو دعم
فل�سطني وامل �ق��اوم��ة ،ولي�س ا�ستجداء
�أمريكا لإقامة دولة الإ�سالم يف �سورية،
داعياً الأمة كلها �إىل «الوقوف مع احلق،
و�إن كنتم �أقلية».
ك�م��ا ك��ان��ت ك�ل�م��ات ل�ك��ل م��ن رئي�س
هيئة �إفتاء �أهل ال�سنة يف العراق؛ ال�شيخ
مهدي ال�صميدعي.

حوارات خا�صة
وعلى هام�ش امل�ؤمتر التقت «الثبات»
ع � ��دة � �ش �خ �� �ص �ي��ات م� ��� �ش ��ارك ��ة ،وك ��ان ��ت
احلوارات الآتية:
الأ�ستاذ حممد عبد العال عي�سى؛
الباحث يف الفكر الإ��س�لام��ي والعلوم
ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة (م� ��ن ج �م �ه��وري��ة م���ص��ر
ال �ع��رب �ي��ة) اع �ت�ب�ر �أن «ه� ��ذا ال�ت��وق�ي��ت
ل�ل�م��ؤمت��ر ه��ام ل�ل�غ��اي��ة يف ظ��ل انت�شار
ال�تراث التكفريي ال��ذي يلغي الآخ��ر،
وال جن��د ف�ي��ه �إال خ��ارج �اً م�ن��ه ،ونحن
ن�ح�ت��اج �إىل �أن ت���س��ود ه��ذه امل ��ؤمت��رات
يف �أك�ث��ر م ��ن ب �ل��د م ��ن ب �ل ��دان ال �ع��امل
الإ� �س�ل�ام��ي ،وت �ق��ومي احل��ال��ة ال�ع��ام��ة
ال �ت��ي ت �ل � ّوث��ت ب��الإق �� �ص��اء وال �ت �ب��دي��ع
م��ن الآخ � ��ر امل �خ��ال��ف ل �ل��دي��ن» ،داع �ي �اً
�إىل ال �ع��ودة �إىل ال�ت��راث الت�ساحمي

والتعاي�ش الذي يدعو �إليه الإ�سالم وتاريخه
العظيم».
ب��دوره ك�شف ال�شيخ �أحمد م�سيح حامي
(من �أفغان�ستان) �أن الوفد �أتى من �أفغان�ستان
ليحمل ر��س��ال��ة م��ن ال���ش�ع��ب الأف �غ��اين �إىل
ع �ل �م��اء ب �ل�اد ال �� �ش��ام ،خ �� �ص��و� �ص �اً يف ل�ب�ن��ان
وال �ع��راق ،ب��أن�ن��ا معكم يف حم��ارب��ة التكفري
والتكفرييني ،م�ؤكداً �أن فتنة التكفري لي�ست
دينية �أو مذهبية ،إ�من��ا ه��ي �سيا�سية بحتة
م���س�ت�ق� َدم��ة م��ن ال �ك �ي��ان ال���ص�ه�ي��وين وم��ن
وراءه ،ودعا امل�سلمني والعلماء �إىل الوقوف
وقفة واح��دة أ�م��ام هذه الفتنة ،ون�شر ثقافة
ال��وح��دة واملحبة ب�ين امل�سلمني� ،سائ ًال اهلل
تعاىل الأمن والأم��ان يف �سورية و�سائر بالد
امل�سلمني.
ن��ائ��ب رئي�س املكتب ال�سيا�سي لـ«حركة
أ�م��ل»؛ ف�ضيلة ال�شيخ ح�سن امل�صري ،ممثل
رئي�س املجل�س النيابي نبيه ب��ري ،ر�أى «�أن
ه��ذا امل��ؤمت��ر ي� أ�ت��ي يف ظ��ل الأج ��واء ال�سائدة
التي جعلت من امل�سلمني أ�ي��ادي �سب�أ كل يف
اجتاه وكل يف هوى» ،وقال« :ي�أتي هذا امل�ؤمتر
ل�ي�ك��ون � �ص��رخ��ة ،ع�ل��ه ي�ل�ق��ى �آذان � ��ا �صاغية،
خ�صو�صاً لدى العلماء الذين يب�شّ رون بفتنة
كربى بني امل�سلمني» ،داعياً �إياهم «�أن يعودوا
�إىل ر�شدهم و�إىل نبيهم امل�صطفى �صلى اهلل
عليه و�آل��ه و�سلم ،وبهذه العودة �أ�ضمن لهم
�أن يكونوا مع ر�سول اهلل والأئمة وال�صحابة،
وكل امل�سلمني ال�صادقني الذين �سبقوا».
ع�ضو جتمع العلماء امل�سلمني؛ ال�شيخ
م�صطفى مل�ص ،ر�أى �أن �أهمية امل�ؤمتر «ت�أتي
من الظرف الذي ينعقد فيه ،حيث نرى �أن
فتنة التكفري ق��د ان�ت���ش��رت وع � ّم��ت وك�ثرت
ب�ين النا�س ،حتى �أ�صبح الكثريون مم��ن ال
ملَكة فقهية �أو علمية لديهم يتكلمون بهذه
الفتنة».
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وق��ال �سماحته�« :إن فتنة التكفري هي
الفتنة املاحقة التي تعود على الأمة بتقطيع
الأوا�صر و�إ�شاعة البغ�ضاء وال�ضغينة بني
النا�س» ،الفتاً �إىل �أن هذا امل�ؤمتر حماولة
للإ�ضاءة على هذه امل�س�ألة ،ويبينّ موا�ضع
الفتنة التي يقع فيها النا�س عندما برمون
ا
بع�ضهم البع�ض بالكفر �أو ب�غ�يره» ،آ�م�ل ً
�أن يخرج امل�ؤمتر ب�أجوبة و�إي�ضاحات تكون
كافية يف �إر�شاد النا�س �إىل �أن التكفري هو
م�س�ألة تعود �أو ًال و�أخرياً على �صاحبه ب�أذى
ال بقول
و�ضرر ال ميكن �أن يحتملهما عم ً
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم�« :إذا
رم��ى �أح��دك��م أ�خ��اه بالكفر ،ف��إم��ا �أن يكون
�أخوه كافراً ،و�إما �أن تعود عليه».
ب� � � ��دوره� ،أك� � ��د ال �� �ش �ي��خ ح �� �س�ين ��س�ل�ي��م
لـ«الثبات» «�أن �أهمية امل��ؤمت��ر يف ظل هذه
ال�ظ��روف تكمن يف التحدي الكبري ال��ذي
يقف يف وج��ه م�سرية وح��رك��ة الأم ��ة نحو
الأف �� �ض��ل ،ف�م��ن �أ� �س � أو� م��ا مي�ك��ن �أن تُبتلى
ب��ه أ�م ��ة م��ن الأمم ه��ي ف �ق��دان ال�ث�ق��ة بني
م �ك��ون��ات �ه��ا ،ف�ك�ي��ف �إذا و� �ص��ل الأم � ��ر �إىل
التكفري؟
و�أ�سف �سماحته البتالء الأم��ة بنوعني
من اجلهل� ،أولهما اجلهل على م�ستوى فهم
الن�ص ،ثم اجلهل على م�ستوى الرجوع �إىل
امل�صادر الأ�صيلة للإ�سالم املحمدي الذي
جاء به الر�سول �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم،
م�شرياً �إىل �أن «هذا امل�ؤمتر ميكن �أن يعيد
الأمة �إىل طريقة التفكري ال�صحيح يف فهم
الن�صو�ص ال�شرعية �أوالً ،وم��ن املمكن �أن
يفلت نظر الأمة �إىل هذه املنابع ثانياً».
مم �ث��ل � �ش �ي��خ ع �ق��ل ط��ائ �ف��ة امل��وح��دي��ن
ال� ��دروز �أك ��د ل �ـ«ال �ث �ب��ات» �أن «ه ��ذا امل��ؤمت��ر
ي���س� ّل��ط ال���ض��وء ع�ل��ى ال�ع�ل��ة ال�ت��ي �أو��ص�ل��ت
الأم ��ة �إىل ال�ضعف �أم ��ام أ�ع��دائ �ه��ا ال��ذي��ن
ي�ستبيحون ال��دم��اء حتت عنوان التكفري،
وي �غ�ّي�رّ ون ثقافة الإ� �س�لام وامل�سلمني من
�أجل تفكيك �أوا�صر الوحدة فيما بينهم».
م��ن جانبه ،لفت إ�م��ام م�سجد القد�س
يف �صيدا ال�شيخ ماهر حمود �إىل �أن «هذه
امل � ��ؤمت ��رات ت �ت �ح��ول �إىل م �ن�بر للخطابة
وم�ب��اراة باللغة واملعلومات ،و�آفتها �أنها ال
ينتج عنها قرارت قابلة للتنفيذ �إال نادراً»،
��س��ائ�لاً« :يف ظ��ل ه��ذه امل��وج��ات التكفريية
العاملية املدعومة مالياً و�إعالمياً و�سيا�سياً
وبفقه مزوّر� ..أي كلمة ميكن �أن تنفع و�أن
ال وتطفئ ناراً �سيموت فيها �ألف
تنقذ م�ضل ً
�أو �أل�ف��ان م��ن النا�س يف قنبلة متفجرة �أو
اغتيال �أو ما �إىل ذلك»؟!
ومت �ن��ى ال���ش�ي��خ ح �م��ود «�أن ي �ك��ون ه��ذا
اجلمع الغفري واملتنوع انطالقة لقرارات
حقيقية للوقوف يف وجه الفتنة التكفريية
لفتنة اخلوارج احلديثة ،وما ذلك على اهلل
بعزيز».
مم�ث��ل وف ��د ع�ل�م��اء ف�ل���س�ط�ين؛ ال�شيخ
نعيم �صالح ،ق��ال «�إن التقاء العلماء مهم
ج��داً لت�سليط ال�ضوء على نقطة التكفري
وحم��ارب �ت �ه��ا ،ف �ف��ي ال ��وق ��ت ال� ��ذي ت���س� َّل��ط
كامريات العامل على �إباحة الدم ،ال بد من
ت�سليط ال�ضوء على وحدة علماء امل�سلمني
الذين يقفون �صفاً واح��داً و�سدا منيعاً يف
مواجهة من يحارب الأمة ويحاول تقطيع
�أو�صالها.

�إعداد مالك مغربي
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عربي
ّ
فلنتحد لمقاومة «اإلسالميين الجدد»
أم�س احلاجة �إىل تكاتف علمائها
الأمة ب� ّ

يعاين الإ�سالم وامل�سلمون من تداعيات
ماذا نفعل حتى ننقذهم وننقذ الإ�سالم �سلفياً� ،أن ينفر م��ن �أج��ل حماية م��ا تبقى
«اللقاحات» الأمريكية والغربية للإ�سالم ،والأمة؟
م��ن ال�ف�ك��ر الإ� �س�ل�ام��ي الأ� �ص �ي��ل ،مل��واج�ه��ة
وال � �ت ��ي ظ� �ه ��رت ب� �ع ��وار� ��ض م �ت �ع ��ددة ع�بر
خيار ال�صدام والقتال لي�س ح�لاً ،ف�إنه االنحراف الفكري والفهم امل�شوه للإ�سالم
«الإ� �س�لام �ي�ين اجل� ��دد» ،م��ن ف�ئ��ات رب�ط��ات يكرث القتل و�سيل الدماء واخلراب وتدمري وال�سلوك املتوح�ش لبع�ض اجلماعات.
ال �ع �ن��ق� ،إىل اجل �ل �ب��اب الأف� �غ ��اين ،وال��ذي��ن الأوط��ان ،والأك�ثر خطورة تدمري الإ�سالم
�أي � ��ن ع �ل �م��اء ال ��وح ��دة وال �ت �ق��ري��ب بني
ي � ّدع��ون �إىل ع�ب��ادة اهلل �سبحانه بالتكفري ك��دي��ن وف�ك��ر ور��س��ال��ة وت�شويهه وحتريفه املذاهب؟ �أين امل�ؤ�س�سات الدينية؛ من الأزهر
والذبح والإكراه ،بد ًال من احلكمة واملوعظة لي�صبح غريباً حما�صراً كما قال ر�سول اهلل والزيتونة وق��م والنجف..؟ �أي��ن م�ؤمترات
احل�سنة.
عليه ال�صالة وال�سالم« :بد�أ الإ�سالم غريباً الأحزاب الإ�سالمية والقومية؟
«الإ� �سل��ام �ي��ون اجل� ��دد» ي �خ��رج��ون من و�سيعود غريباً كما بد�أ ..فطوبى للغرباء».
�أي��ن الإع�ل�ام امل���س��ؤول لتوعية النا�س؟
عباءات �أحزاب «العدالة والتنمية» وجبهات
ان�ت���ش��ر «الإ� �س�لام �ي��ون اجل ��دد» كالفطر �أين م�شايخ الع�شائر والوجهاء؟ �أين �أ�ساتذة
«ال�ن���ص��رة» و«ال �ق��اع��دة» و�أخ��وات �ه��ا ب��إح��راق ال�سام يف �ساحاتنا الفكرية ،ك�أ�شواك ال�صبار يف اجل ��ام� �ع ��ات وال � �ط�ل��اب؟ �أي � ��ن االحت� � ��ادات
ال�ساحات الإ��س�لام�ي��ة وتخريب املعتقدات جنائن الإ�سالم ،و�أيب�سوا كل الورود ،و�أف�سدوا النقابية والطالبية؟
وال �ف �ك��ر ال��دي �ن��ي وال �� �س �ل��وك �ي��ات ،وال�ع�ي����ش كل عطر ،ومل يبق من الإ�سالم �إال رائحة الدم
مل � ��اذا �إخ� �ل��اء ال �� �س��اح��ات �أم� � ��ام ح��ام�ل��ي
امل�شرتك لل�شعوب املتنوعة طائفياً ومذهبياً واجليف املنت�شرة يف �سورية والعراق ولبنان ال���س��واط�ير و��س�ي��وف ال��ذب��ح وجهلة الدين
وقومياً ،والتي يجمعها الإ�سالم والإن�سانية ،وتون�س و�أفغان�ستان وباك�ستان ،وتزحف �آلة و�أن���ص��ار اب��ن جهل اجل��دد؟ لقد ع��اد �أحفاد
وي�ح��اول��ون �إج�ب��ار النا�س على فهم �أح��ادي القتل �إىل م�صر وغريها.
�أب��ي لهب يحملون احلطب على ظهورهم،
ل�ل�إ��س�لام ،كما يفهمونه �سطحياً� ،أو كما
وال�س�ؤال كيف نطفئ احل��رائ��ق ونوقف لإحراقنا و�إحراق �أوطاننا و�إ�سالمنا.
يلقنهم م�شايخهم امللقَّحون ب�أموال النفط� ،سيل الدماء؟
�إىل متى ال�صمت واحلياد والنار تقرتب
�أو �إم�ل�اءات املخابرات الغربية ،اب�ت��دا ًء من
ال��واج��ب ال��دي�ن��ي واج ��ب ع�ي�ن��يّ ولي�س م ��ن ب �ي��وت �ك��م وت �ق �ط��ع ط��رق��ات �ك��م ومت �ن��ع
املخابرات الربيطانية ،و�صو ًال �إىل «املو�ساد كفائياً ،فعلى كل م�سلم ،عاملاً كان �أو عادياً ،جتارتكم وحتا�صركم ب�ين ف�ت��اوى التكفري
الإ�سرائيلي».
مثقفاً �أو �أمياً� ،سُ نياً �أو �شيعياً ،مت�صوفاً �أو والرتهيب؟
ي �ح��اول «الإ� �س�ل�ام �ي��ون اجل � ��دد» �أن
�أي �ه��ا امل���س�ل�م��ون ،احت ��دوا ع�ل��ى اخ�ت�لاف
ي�ل�غ��وا امل��ذاه��ب والأف �ك��ار واالج �ت �ه��ادات
مذاهبكم ،فالدين هلل �سبحانه ،واحل�ساب
م�ن��ذ ع���ص��ر اخل �ل �ف��اء ال��را� �ش��دي��ن حتى
وال�ع�ق��اب وال �ث��واب عند اهلل �سبحانه ،فهو
الآن ،وي �� �س �ج �ن��وا امل���س�ل�م�ين ف �ك��ري �اً يف
ال��ذي يف�صل ب�ين النا�س يف اجلنة وال�ن��ار،
قالب واح��د ،وعلى امل�سلمني �أن ينفّذوا
ولي�س ه�ؤالء امل�شايخ الأقزام اجلهلة الذين
وال ي�ع�تر��ض��وا ،و�أن يبايعوا ويطيعوا،
ن���ص�ب��وا �أن�ف���س�ه��م وك�ل�اء اهلل ع�ل��ى الأر� ��ض
و�أن ي�ح�م��دوا اهلل �أن �أك��رم�ه��م مب�شايخ «اإلسالميون الجدد» ويعيثون يف الأر�ض ف�ساداً.
لي�ست امل���ش�ك�ل��ة ب�ين ال����سُّ �ن��ة وال���ش�ي�ع��ة،
«ج �ه��اد ال �ن �ك��اح» و�أح� � ��زاب ال �� �س�لام مع انتشروا كأشواك
«�إ� �س��رائ �ي��ل» وال�ت�ح��ال��ف م�ع�ه��ا ،وتكفري
فالتكفري بد�أ منذ �سبعة قرون بني مذاهب
الصبار في جنائن
اجلميع؛ م�سيحيني وم�سلمني� ،صوفية
قا�ض
�أه��ل ال�سنة واجل�م��اع��ة ،ومثلما ق��ال ٍ
وليرباليني ،علمانيني و�شيعة ،ومذاهب
م�ت�ع���ص��ب ه��و حم�م��د ب��ن م��و��س��ى احلنفي
اإلسالم
�أهل ال�سنة واجلماعة املخالفني لآرائهم،
املتوفَّى يف دم�شق �سنة 506هـ« :لو كان الأمر
والدروز والعلويني ،وكل النا�س �أجمعني،
يل لفر�ضت اجلزية على ال�شافعية»!
�إال من بايع «�أم��راءه��م» الأميّني الذين
وك��ان ال�شافعية ق��د ك�ف��روا ال�شيخ ابن
ي�شهدون بالذبح و�أكل الأكباد!
تيمية ل�ت�ك�ف�يره ق���ض��اة امل��ذاه��ب الأرب �ع��ة،

وحت ��رمي ��ه زي � � ��ارة ق�ب�ر ر�� �س ��ول اهلل ع�ل�ي��ه
ال�صالة وال�سالم ،فنودي عليه بدم�شق «�أن
من اعتقد بعقيدة ابن تيمية حل دمه وماله
(الدرر الكاملة البن حجر الع�سقالين �ص
 ،)147حيث ق��ر�أ اب��ن ال�شهاب حممود يف
اجل��ام��ع (ث��م ج�م�ع��وا بع�ض احل�ن��اب�ل��ة من
ال�صاحلية وغريها و�أ�شهدوا على �أنف�سهم
�أنهم على معتقد ال�شافعي).
املعارك العقائدية والعنفية بني املذاهب
الأرب�ع��ة كثرية ،وحتى امل�سجد احل��رام كان
فيه �أرب�ع��ة حم��اري��ب لل�صالة؛ لكل مذهب
حم��راب ،حتى �أزال�ت�ه��ا احل��رك��ة «الوهابية»
ووحدت ال�صالة والأذان.
امل���ش�ك�ل��ة ل�ي���س��ت ع�ق��ائ��دي��ة مب�ضمونها
احلقيقي وجوهرها الأ�صلي ،بل هي فتنة
�سيا�سية عنوانها احل��رب البديلة لإراح��ة
�أمريكا و«�إ�سرائيل» العاجزتني عن خو�ض
احلروب �أواالنت�صار فيها ،فلج�أوا �إىل فتنة

التكفري التي حترق الأخ�ضر والياب�س ،و�إن
انتهت بني ال�سُّ نة وال�شيعة ،ولو مت الق�ضاء
على ال�شيعة والعلويني وال��دروز والأقباط
وامل�سيحيني ،ف�ستبد�أ بني املذاهب الأربعة،
وال��دل �ي��ل م��ا ي �ج��ري يف � �س��وري��ة ،ف�ه��ل ك��ان
ال�شيخ البوطي �شيعياً �أو �سنياً؟ واملدنيون
يُقتلون يف ��ش��وارع دم�شق وم�ساجدها �سُ نة
�أو �شيعة؟ ويف ليبيا تتناحر الكتائب ويكرث
ال�ق�ت��ل وال ��دم ��ار ،ول�ي����س ه �ن��اك ��ش�ي�ع��ة ،بل
كلهم من �أهل ال�سُّ نة واجلماعة ،ويف م�صر
ميثّل ال�شيعة �أقل من واحد يف املئة� ،ألي�س
ال�صراع بني ماليني امل�صريني و«الإخ��وان
امل���س�ل�م�ين» وال�سلفييني ��ص��راع�اً ب�ين �أه��ل
ال����سُّ �ن��ة واجل �م��اع��ة الع �ت �ب��ارات ��س�ي��ا��س�ي��ة؟
وال�صراع بني «فتح» و«حما�س» �ألي�س �صراعاً
�سيا�سياً ،وكلهم فل�سطينيون من �أهل ال�سنة
والجئون بال وطن ومع ذلك يتقاتلون!
علينا ج�م�ي�ع�اً �أن ن�ت�ح��د يف �سبيل اهلل

ليبيا ..بين سلطتي «الميليشيات» المتعددة والدولة الناشئة
ليبيا م��ا ت ��زال ،وم�ن��ذ �سقوط نظام
ال �ق��ذايف ،حت��ت ق��وة ال�ت��دخ��ل الع�سكري
املبا�شر م��ن حلف «ال �ن��ات��و» ،ف��اق��دة لأي
ت ��وازن �أو ا��س�ت�ق��رار داخ �ل��ي ،وه��ي غارقة
يف فو�ضى م�سلحة جعلتها فعلياً حتت
ح �ك��م م �ي �ل �ي �� �ش��ات م �ت �ع ��ددة االجت ��اه ��ات
وامل �� �ش��ارب ،وم�ت���ص��ارع��ة فيما بينها من
جهة ،وبينها وبني �سلطة دولة نا�شئة ما
تزال ت�صارع لتبقى قائمة ولو باال�سم من
جهة �أخ��رى ،وه��ذا يعني �أن��ه لي�س هناك
مرجعية واح��دة يلج�أ �إليها امل��واط��ن بل
عدة مرجعيات.
وقد جاءت الأحداث الأمنية الأخرية،
التي �شهدتها طرابل�س وبنغازي وغريهما
م ��ن امل �ن ��اط ��ق ،وخ �ل �ف��ت ع �� �ش��رات ال�ق�ت�ل��ى
واجلرحى ،لتعك�س واق��ع الفو�ضى ال�سائد
يف ال�ب�لاد وم��دى �ضعف بني ال��دول��ة التي
جرى تفكيك م�ؤ�س�ساتها ،ومل تفلح جهود
ال�سلطة اجلديدة يف �إعادة بنائها ،مما �آثار
ا�ستيا ًء �شعبياً وا�سعاً ،وجعل املواطن يرتحم
على �أيام حكم القذايف.

وقد �أكدت هذه اخلال�صة العديد من
الوقائع واملعطيات التالية:
�أوالً :التحقيق ال��ذي �أج��رت��ه مرا�سلة
�إذاع��ة دويت�ش فيله الأملانية ،ال��ذي ر�صدت
ف�ي��ه ا��س�ت�م��رار ال�ف��و��ض��ى يف ل�ي�ب�ي��ا ،ونقلت
�صورة قامتة لل�صراع بني �سلطتي احلكومة
وامل�ي�ل�ي���ش�ي��ات امل���س�ل�ح��ة يف ال� �ب�ل�اد ،ق��ائ�ل��ة
يف حت�ق�ي�ق�ه��ا م��ن داخ� ��ل ل�ي�ب�ي��ا« :ال ي��زال
الو�ضع الأمني يف ليبيا يتميز بالفو�ضى،
فامليلي�شيات امل�سلحة ما زالت ت�سيطر على
مناطق وا�سعة يف امل��دن الليبية ،ورغ��م �أن
احلكومة تبدو م�صممة على مواجهة هذه
امليلي�شيات� ،إال �أن هناك �شكوكاً يف قدرتها
على حتقيق الأمن وفر�ض القانون».
ثانياً :االنطباعات التي خل�ص �إليها
ف��ري��دري��ك ف �ي��راي ،م��ن م�ع�ه��د ك��ارن�ي�غ��ي
الأمريكي ،ال��ذي قام م�ؤخراً بزيارة ليبيا،
وج��اء فيها�« :إن مواطني ليبيا غا�ضبون
م��ن ال���س�ل��وك الطفيلي ل�ه��ذه املجموعات
(امل���س�ل�ح��ة)» ،يف إ�� �ش��ارة �إىل ��ض�ج��ر �سكان
م��دي�ن��ة ب �ن �غ��ازي م��ن ��س�ي�ط��رة امليلي�شيات

وال�ع���ص��اب��ات امل���س�ل�ح��ة م�ن��ذ ف�ت�رة ط��وي�ل��ة ،م���س��ؤول�ين م��ن ذوي اخل�ب�رة واحل�ن�ك��ة ،ال
وق � �ي ��ام م� �ئ ��ات امل ��واط � �ن �ي�ن ،وم � ��ن ب�ي�ن�ه��م تزال ليبيا يف حاجة �إىل جتربتهم».
م�سلحون ،باقتحام ثكنة ميلي�شيات درع
وكان امل�ؤمتر العام الليبي الذي ي�شكل
ليبيا ،وح�صول ا�شتباكات �أ�سفرت عن مقتل �أع �ل��ى ��س�ل�ط��ة منتخبة يف ل�ي�ب�ي��ا ،ق��د �أق � ّر
�أكرث من � 30شخ�صاً.
م ��ؤخ��راً وحت��ت �ضغط امللي�شيات امل�سلحة
ثالثاً� :سيطرة امليلي�شيات على املرافق ق��ان��ون ال�ع��زل ال�سيا�سي ،ال��ذي ن�ص على
الأ�سا�سية واملمرات احلدودية يف البالد ،مبا طرد كل امل�س�ؤولني الذين �شغلوا منا�صب
يف ذلك املطار الدويل يف طرابل�س ،ويح�صل م�س�ؤولية يف عهد النظام ال�سابق.
ذل��ك مبوافقة احلكومة اجل��دي��دة ،و�أك�ثر
يف �ضوء هذه الوقائع واملعطيات ،ف�إن
من ذلك فهذه امللي�شيات حت�صل على املال ا�ستمرار واقع الفو�ضى و�سيطرة امليلي�شيات
لتغطية نفقاتها م��ن احل�ك��وم��ة امل��رك��زي��ة ،يقود �إىل واحد من احتمالني:
ولذلك باتت امليلي�شيات ج��زءاً من م�شكلة
االحتمال الأول� :أن ي�ؤدي هذا الواقع،
الأمن ،وعقبة حقيقية تقف يف طريق بناء ال��ذي يتغذى من ع��ودة ظهور ال�صراعات
م�ؤ�س�سات موحدة للدولة.
القبلية� ،إىل فر�ض خمطط تق�سيم ليبيا
راب �ع �اً :خل�ص ط��ارق م�ت�ري؛ املبعوث �إىل دويالت ت�سيطر عليها امللي�شيات ،وهو ما
الأمم��ي �إىل ليبيا واملمثل اخلا�ص للأمني ينا�سب ال�شركات الغربية التي لها م�صلحة
العام للأمم املتحدة ،يف تقرير له� ،إىل «�أن يف ع��دم وج��ود دول��ة مركزية والإب�ق��اء على
امل�شاكل الأم�ن�ي��ة التي تتخبط فيها ليبيا واق��ع ال�صراعات واالنق�سامات ،لأن��ه يتيح
ت�شكل عقبة رئي�سية �أم��ام عملية االنتقال ل�ه��ا امل �ج��ال للتحكم بعملية ن�ه��ب ال�ث�روة
ال�سيا�سي» ،ال�ت��ي اع�ت�بر «�أن ��ه زاده ��ا ��س��وءاً النفطية والغازية الليبية.
ق��ان��ون ال�ع��زل ال�سيا�سي ،باعتباره �أق�صى
االحتمال الثاين :تبلور ر�أي عام وا�سع

ي�ضغط ب��اجت��اه �إن���ض��اج بديل وطني يقوم
ع�ل��ى أ���س��ا���س ال�ع�م��ل ل�ب�ن��اء دول ��ة م��رك��زي��ة،
توحد ليبيا على قواعد تر�سي دولة العدالة
االجتماعية وامل�ساواة بني جميع املواطنني.
وي�ستمد ه��ذا االح�ت�م��ال واقعيته مما
ح�صل يف ب�ن�غ��ازي م��ن حت��رك �شعبي �ضد
ميلي�شيا درع ليبيا ،وم��ن ح�ج��م الغ�ضب
وال�سخط ال�شعبي يف جميع املناطق� ،إزاء
�سيطرة املجموعات امل�سلحة و�صراعاتها
ال �ت��ي �أف �ق ��دت ال�ل�ي�ب�ي�ين ال���ش�ع��ور ب��الأم��ن
واال� �س �ت �ق��رار ،وزادت م��ن ح ��دة �أزم��ات �ه��م
االقت�صادية واالجتماعية ،وجعلت حياتهم
جحيماً ال يطاق ،وه��و ما أ�ك��دت��ه التقارير
ال�صحفية التي �أ�شارت �أي�ضاً �إىل عدم وجود
ال���س�ي��ول��ة امل��ال �ي��ة ن�ت�ي�ج��ة ت � أ�خ��ر احل�ك��وم��ة
يف دف ��ع روات� ��ب امل��وظ �ف�ين يف ال �ع��دي��د من
ال�ق�ط��اع��ات ،م��ا دف��ع امل��وظ�ف�ين �إىل تنظيم
وقفات احتجاجية ب�شكل يومي للمطالبة
بدفع رواتبهم املت�أخرة منذ عام وعامني.

ح�سني عطوي
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أسباب تقليم المخلب القطري ..واآلتي أعظم
ب�ع��د التغيري ال ��ذي ح�صل يف ق�ط��ر ع�ل��ى م�ستوى �أجلهما ال�سلطوي ،بعد جتاوز الدور املر�سوم لهما من �سورية ،وبالتايل ال بد من اال�ستغناء عن الأدوات التي
الأ�شخا�ص ،ال �سيما اال�ستغناء عن ر�أ�سي ال�سلطة حمد الرعاة واحلماة اخلارجيني ،وذلك من �أبواب متعددة .ف�شلت يف حتقيق الرغبة القاتلة ،وا�ستبدالها ب ��أدوات
بن خليفة �آل ثاين ،وحمد بن جا�سم ،تتعدد التوقعات
 ال�ع�م��ل ع�ل��ى االن�ق���ض��ا���ض ع�ل��ى ال ��دور ال���س�ع��ودي ،من ال�صنف ذات��ه ،لكن بحيثية �أف�ضل ،فكانت اخلطوةاملحكومة عملياً ب�س�ؤال واحد� :إىل �أين �ستذهب قطر �سيا�سياً ،ودينياً ،من خ�لال االندفاعة املتهورة يف بذر الأوىل باجتماع «�إ�سالميي الأطل�سي» يف القاهرة ،لنقل
م��ع احل��اك��م اجل��دي��د مت�ي��م ب��ن ح �م��د ،خ���ص��و��ص�اً �أن ال�شقاق يف املجتمعات العربية ،مما جعلها وال�سعودية يف املرجعية الإف�ت��ائ�ي��ة �إىل ال�سعودية م��ن خ�لال تقدمي
امل�شيخة ال�صغرية احلجم ،جرى منحها حجماً يتجاوز تناف�س على التطرف والعبث يف الدول العربية ،ال �سيما القر�ضاوي االعتذار والطاعة �إىل «علماء ال�سعودية».
حجمها الفعلي ب� ��آالف الأ� �ض �ع��اف ،لكن على قاعدة يف تون�س وليبيا وم�صر ،والأهم يف �سورية؛ التي ك�سرت
ه��ذه اخل�ط��وة امل�ستتبعة بقيام وف��د �أم�ن��ي أ�م�يرك��ي
مزدوجة.
ظهري «البعريين».
بزيارة �إىل الدوحة وتبليغ ال�شيخ حمد ب�ضرورة ت�سليم
 الأوىل قيام ال�شيخ حمد الذي ا�ستوىل على ال�سلطة ح�صر ال�ف�ت��اوى ال�ت��دم�يري��ة ب��ال�ق��ر��ض��اوي ،ال��ذي ال�سلطة لنجله قبل نهاية ح��زي��ران ،و�أن الأم ��ر غريمن �أبيه قهراً ،وبن�صيحة توريطية من �صديقه حمد �سيحا�سب الحقاً على اقرتافاته ،بعد �أن �صدق نف�سه خا�ضع للمناق�شة ،وامتثلت للأمر.
بن جا�سم مبنح منطقة «العيديد» املتنازع عليها مع واحلمدين �أن كل ما يجري نتاج «عبقريتهم» ال�شريرة.
الالفت �أن «�إ�سرائيل» ك�شفت �أنها على علم م�سبق
ال�سعودية� ،إىل القوات الأمريكية لإقامة �أكرب قاعدة
�إن احلقيقة التي �ستجتمع حولها كل اال�ستنتاجات ب �� �ص��ورة ال �ت �غ �ي�ي�رات امل �ف ��رو� �ض ��ة ،ون �ق �ل��ت «ي��دي �ع��وت
ع�سكرية ،وبذلك ت�ضمن �صمت �آل �سعود نهائياً من واخلال�صات ،تكمن ب�أن ال�صمود ال�سوري الذي كوكب احرونوت» عن م�س�ؤول يرجح �أنه حمد بن جا�سم الذي
جهة ،وت�شكل للحكام مظلة �أمنية و�سيا�سية يف حال حوله �أكرث من ن�صف الكرة الأر�ضية من الدول ف� ً
ضال ميلك �أكرث من ق�صر يف امل�ستوطنات ال�صهيونية قوله
حتركت �أي رغبة �سعودية جتاه امل�شيخة املجهرية.
عن ال�شعوب ،هو الذي �أدى �إىل فر�ض وقائع جديدة دفع �إن «الإ�سرائيليني» كانوا مطلعني ،و�أن رئي�س منظمة
 والقاعدة الثانية ،املبادرة �إىل ا�ستباق دول اخلليج الواليات املتحدة �إىل قناعة عنوانها الف�شل الذريع يف م��ا (رمب��ا امل��و��س��اد) التقى ال�شيخ متيم �أك�ثر م��ن م��رة،ب � ��إق� ��ام� ��ة ع �ل��اق � ��ات م � ��ع ال� �ك� �ي ��ان
واطلع على نياته ،و�سمع منه �أنه ال يرمي
ال�صهيوين وافتتاح مكاتب متثيلية
�إىل الدخول يف مغامرات �أخ��رى ،كما �أن
حل�صار الفتنة ب�أقالمنا وخطاباتنا
متبادلة ،الأمر الذي ي�ؤمن للحكام
امل�س�ؤول «الإ�سرائيلي» ال��ذي و�صف ب�أنه
وع�ق��د امل ��ؤمت��رات وامل���ص��احل��ة ون�شر
مم ��راً آ�م �ن �اً �إىل �أوروب� ��ا م��ن خ�لال
ذو اخت�صا�ص وتقدير ،التقى ال�شيخ حمد
ال��وع��ي وت�شكيل جل��ان ال��وح��دة بني
غطاء اللوبي ال�صهيوين ،وبالتايل
الذي قال له �إن الأمر �أ�شبه بنقل �سيارتي
امل�سلمني وبني امل�سلمني وامل�سيحيني،
تت�أمن �شروط لعب ال��دور امل�أمول
�إىل متيم و�أدير حمركها من �أجله ،فتكون
ول �ن �ع �م��ل ج �م �ي �ع��ا ل �ت � أ�� �س �ي ����س ت �ي��ار
ول ��و ك��ان��ت ال �� �ش��روط ع�ل��ى ح�ساب
ال �� �س �ي��ارة ت �ع��رف �إىل �أي ��ن ت �ت �ج��ه ..ول��ن
امل�صاحلة والأخ� ��وة ،وح��رك��ة اجلمع
دم ��اء ال���ش�ع��وب ال�ع��رب�ي��ة وال�ك��رام��ة
حت�صل تغيريات حادة طوال امل�سار.
وال �ت � آ�ل��ف ع�ب�ر ��ص�ف�ح��ات ال�ت��وا��ص��ل
ال��وط �ن �ي��ة� ،إال �أن أ�خ �ط��ر الأدوار
�إذاً ال���س�ي��ارة امل���س�م��اة ق�ط��ر �ستوا�صل
االج � �ت � �م ��اع ��ي وو� � �س� ��ائ� ��ل الإع� �ل� ��ام
ال �ت ��ي ل�ع�ب�ت�ه��ا ق �ط��ر «احل �م��دي��ن»
�سيا�ساتها مع «�إ�سرائيل» ،غري �أن املخلب
وحماريب امل�ساجد الآن ،وقبل فوات
ه��و االن�غ�م��ا���س يف تخريب البنيان
القطري جرى تقليمه ل�صالح اخل�صوم
الأوان.
ال �ع��رب��ي ،وال� �ت ��ورط يف ال ��دم حتت
ال�ت��اري�خ�ي�ين �آل ��س�ع��ود وه ��و م��ا عك�سته
فلننقذ الإ�سالم والأم��ة من دعاة
��ش�ع��ارات رف����ض ال�ت��وري��ث ،وال��دف��اع
ال�سعودية ب�أن ك�شرت عن �أنيابها يف مزيد
التكفري والقتل ،فال �إكراه يف الدين،
عن الدميقراطية املزعومة ،وهما
م��ن ت�سليح الع�صابات ال�ت��ي تقاتل �ضد
واهلل � �س �ب �ح��ان��ه وت� �ع ��اىل ه ��و ال ��ذي
ال�شعاران اللذان اختفيا نهائياً مع
ال��دول��ة ال�سورية ،وال��ذي ا�ضطرت قطر
ي�ع��اق��ب �أو ي �غ �ف��ر ..ف�ت�ع��ال�وْا مل�سرية
ت�سليم ال�سلطة ب�أمها و�أبيها لويل
ل��دف��ع ج��زء م��ن الأث �م��ان ج ��راء ت�ه��وره��ا
ال��وح��دة وال��وع��ي واحل ��وار ب��د ًال من
العهد ال�شيخ متيم بن حمد.
وجتاوز التعليمات الأمريكية بعدم �إر�سال
القتل والدمار والتكفري.
يف الواقع �إن التفكري «الرغبوي»
بع�ض �أنواع الأ�سلحة لتلك الع�صابات ،كي
للحكام ال�سابقني ،هو الذي �سرع يف
ال تقع يف �أيدٍ ال تريد وا�شنطن الو�صول
د .ن�سيب حطيط
�إل �ي �ه��ا�� ،س�ي�م��ا �أن ي �ق�ين أ�م�ي�رك ��ا ت��ر��س��خ
با�ستحالة تغيري الأ��س��د ،و�أن م�شروعها
شال
ع�ب�ر ال��و� �س��ائ��ل ال�ع���س�ك��ري��ة ف���ش��ل ف� ً
ذري�ع�اً ،ل��ذا ال بد من البحث عن ت�سوية
�سيا�سية تنقذ م��اء ال��وج��ه ،ول��و �ألزمها
ذلك تقدمي مزيد من �أكبا�ش الت�ضحية،
أ�ك ��د الأم�ي��ن ال �ع��ام مل�ج�ل����س ال �ت �ع��اون ل ��دول اخلليج
مل يخ�شَ الزياين بتاتاً من م�صري املليارات املجمَّدة �أو ح�ت��ى ��ص�ي��ان�ت�ه��ا ..يف وق��ت مل تعمد ه��ذه ال ��دول �إىل
وهناك اعتقاد ب�أن تقدمي ال�سعودية الآن
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التكنولوجيا والأغذية واملواد الزراعية.
من حلف ال�صمود والتحدي لكيفية حل
العربي
النفط
بائعي
أن
�
�و
�
ل
حبذا
�وة..
�
ق
�
ب
االقت�صادية
�ب
�
ل
�ا
�
ع
�
ل
�
أ
و
�ة،
�
ي
�
ئ
�وا
�
ه
و
�ة
�
ي
�ار
�
ن
�ات
�
�
ج
ودرا
�ة،
�
ي
�
ئ
�ا
�
ب
�ر
�
ه
�
ك
أدوات
�
و
�رارات
�
ق
�
ل
ا
�ض
�
�
�
ع
�
ب
ال��زي��اين �أب ��دى خ�شية ك �ب�يرة م��ن
الأزمة ال�سورية.
�ام
�
م
�
أ
الكرملني
قي�صر
لام
�
ك
ً
ا
�د
�
ي
�
ج
ويفهمون
ي�سمعون
أطفال..
�
ودول
�ر
ي
�
خ
ل
أ
ا
�ات
�
ق
الأخ�ي�رة ل�لاحت��اد الأوروب� ��ي ،يف ع�لا
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جمل�س التعاون التجارية ،لأن «ال�سيد الأبي�ض» ا�ستبعد
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الأمريكي.
حيث املعامالت �أ�سهل ،والكلفة أ�ق��ل ،ثم يف كل احلاالت وب��ال�ت��ايل �إىل ك ��وارث اقت�صادية واج�ت�م��اع�ي��ة ..وت��راج��ع
عمليات التنمية وتقهقر البنى التحتية وتراجع تطورها
هناك دول وم�ؤ�س�سات يجري التعامل معها بو�ضوح.
يون�س عودة
�أحمد الطب�ش

الخليج يخشى قرارات أوروبية باستبعاده من «نظام األفضليات»
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إقليمي

انهيار حدود «سايكس  -بيكو» ..كارثة
جديدة أم فرصة تاريخية لتوحيد األمة؟
ت�شهد ال���س��اح��ات ال�ع��رب�ي��ة والإ��س�لام�ي��ة
«ث��ورات مفربكة» ،و«موا�سم ربيع» متنقلة،
ق��د ت���ص��ب مبعظمها يف ط��اح��ون��ة امل���ش��روع
ال���ص�ه�ي��وين ل�ت�ف�ت�ي��ت امل�ن�ط�ق��ة ع �ل��ى أ���س����س
ط��ائ�ف�ي��ة وم��ذه �ب �ي��ة وع��رق �ي��ة ،وم�ن��اط�ق�ي��ة
وق �ب �ل �ي��ة ،وي �ع �ت �ق��د امل ��راق� �ب ��ون وامل �ح �ل �ل��ون
ال�سيا�سيون �أن ال�ت�ط��ورات اجل��اري��ة ت�سجل
ب��داي��ة ال�ن�ه��اي��ة حلقبة «�سايك�س ب�ي�ك��و» ،ما
ق��د ي ��ؤجّ ��ج ال�ت���س��اب��ق جم � ��دداً ع�ل��ى تقا�سم
مناطق النفوذ على امتداد العاملني العربي
والإ�� �س�ل�ام ��ي ،ل �ك��ن يف ال ��وق ��ت ن�ف���س��ه ثمة
فر�صة تاريخية لقوى املمانعة اال�ستفادة من
ك�سر احل ��دودات امل�صطنعة ،لإع ��ادة توحيد
الأم ��ة ،وحت��ري��ره��ا م��ن ك��ل �أ��ش�ك��ال التبعية
واال�ستعمار.
م � ��ع ان � �ه � �ي ��ار ال �� �ص �ي �غ��ة ال �ف ��رن �� �س �ي ��ة -
ال�بري �ط��ان �ي��ة مل �ع��اه��دة «��س��اي�ك����س  -ب�ي�ك��و»،
ي��رى بع�ض امل��راق�ب�ين �أن ال �ق��وى املر�شحة
ل�ل�ا� �س �ت �ف��ادة م ��ن ال�ت�رت �ي �ب��ات امل �� �س �ت �ج��دة،
بح�سب ت��وازن القوى الراهن ،ت�شمل رو�سيا
االحتادية ،كقوة متجددة ،وتركيا ،مبقايي�س
«ط�م��وح��ات» رئي�س وزرائ�ه��ا طيب �أردوغ ��ان،
وال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة الأم�ي�رك �ي��ة ،بو�صفها
ال��وري��ث احل��ايل لرتكة اال�ستعمار القدمي،
وي�شري البع�ض الآخر �إىل دور حمدد لكل من
�إيران و«�إ�سرائيل» يف ر�سم م�ستقبل املنطقة.
من جهة �أخرى ،يعترب املفكر الأمريكي؛
ن��وام ت�شوم�سكي� ،أن �شكل �إع ��ادة التق�سيم

املنتظر ي�ح��دده �أي امل�سارين ي�سيطر على
الأح ��داث« :االنق�سام الطائفي احل��اد بني
ال�سنة وال�شيعة� ،أم املعار�ضة العلمانية �ضد
القمع والأ�سلمة»؟ وهذه النظرة ترجح �أن
ينح�صر ال�صراع يف �إطار احلدود القبلية� ،أو
املذهبية ،او الطائفية� ،أو املناطقية ،وت�ضع
يف امل �ق��ام ال�ث��ان��وي � �ص��راع ال �ق��وى ال��دول�ي��ة
والإقليمية ،التي قد تتالقى م�صاحلها �أو
تتعار�ض يف «لعبة الت�سابق» على اقت�سام
احل�ص�ص والنفوذ.
ال تكتمل ه��ذه ال�ن�ظ��رة �إال �إذا اق�ترن��ت
مب�ع�ط�ي��ات جت��رب��ة م��ا ي�سمى احل ��رب على
الإره ��اب ،التي تك�شف بالوقائع �أن القوى
ال��دول �ي��ة والإق �ل �ي �م �ي��ة �إمن ��ا ت�ن�ف��ذ «�أدواراً
ر��ض��ة»
حم ��ددة» ال ت�خ��دم م�صاحلها «امل�ف�ت َ
املديي القريب والبعيد ،لأن احلركة
على نْ
ال�صهيونية العاملية هي التي ت�ضبط �إيقاع
هذه الأدوار بعناية بالغة ،بحيث تقت�صر على
ت�أمني القوى الب�شرية والإمكانيات املادية
لتدمري الكيانات العربية والإ�سالمية.
مل تعد «�إ�سرائيل البذرة ال�صغرية» التي
حت�ت��اج �إىل رع��اي��ة ال ��دول ال�ع�ظ�م��ى ،بقدر
م��ا كانت عليه يف مطلع ال�ق��رن الع�شرين،
فقد �أ�صبحت بحد ذاتها «دول��ة عظمى» يف
املنطقة ،و�صاحبة امل�صلحة الكربى يف �إعادة
تق�سيمها ،ن�ظ��راً �إىل تطابق ه��ذا التق�سيم
مع امل�شروع التفتيتي للحركة ال�صهيونية
العاملية التي حتر�ص على «ت�ل��زمي» ال��دول

الكربى بتنفيذ �أدوار م�ضبوطة بدقة ،ثم
تخرج بعدها كما خرجت م��ن قبل فرن�سا
وبريطانيا؛ �صفر اليدين ،بل «مهزومة».
ول ��ن ت���س�ت�ف�ي��د ال � ��دول الإق �ل �ي �م �ي��ة من
ال�ت���س��اب��ق ع�ل��ى ال �ن �ف��وذ ،لأن عملية �إع ��ادة
ترتيب �أوراق املنطقة مل�صلحة «�إ�سرائيل»
ل��ن ت�ن�ج��ح م��ن دون ت�ف�ت�ي��ت ج�م�ي��ع ال ��دول
الإق�ل�ي�م�ي��ة ب�لا ا��س�ت�ث�ن��اء� ،أو حت��وي�ل�ه��ا �إىل
دول فا�شلة ،مبا فيها تركيا وم�صر و�إي��ران

إعادة ترتيب أوراق
المنطقة لمصلحة
«إسرائيل» لن تنجح
من بدون تفتيت جميع
الدول اإلقليمية بال
استثناء ..أو تحويلها
إلى دول فاشلة

العدو ال�صهيوين �صاحب امل�صلحة الكربى من ت�شظّ ي املنطقة

وباك�ستان و�سورية وال�سعودية ،حتى ي�صبح
الكيان ال�صهيوين وح��ده القوة الإقليمية
الوحيدة القادرة على ر�سم م�ستقبل املنطقة،
مبا يتنا�سب مع خمططاتها اخلا�صة.
رغ ��م � �س��وداوي��ة امل���ش�ه��د ال �ع��ام ،وت�ب�ع��ات
متزيق الكيانات القائمة ،ال بد من النظر
�إليه من جوانب �أخرى ،قد يكون فيها �سبباً

 2013يسجل رقمًا قياسيًا في انتحار الجنود األميركيين
هي لعنة «الهو�س االمربيايل» ،التي ت�صيب اجلنود
الأمريكيني ،وجتعلهم يندفعون نحو االنتحار ،حيث
حت�ضر �إليهم يف غفواتهم ويقظاتهم ق�سوة احل��روب
ال�ت��ي ي�خ��و��ض��ون�ه��ا ،وال�ف�ظ��ائ��ع ال�ت��ي ي��رت�ك�ب��ون�ه��ا بحق
ال�شعوب من جل �شركات بالدهم العابرة للقارات التي
تتحكم بتجارات ال�سالح والنفط واملخدرات.
وكما ت�شري الوقائع يف كل احل��روب الأمريكية �ضد
�شعوب العامل ،كانت نتائجها �أمرا�ضاً ت�صيب اجلنود،
وبع�ضها قاتل فتاك ،فـ«مر�ض» �أعرا�ض يوغو�سالفيا،
ق�ضى على مئات اجلنود الأمريكيني يف نهاية ت�سعينيات
القرن املا�ضي ،جراء تعر�ضهم لإ�صابات جرثومية ،مل
ي�سبق اكت�شافها ،وتبني �أن �شركات ال�سالح الأمريكية،
ج��رب��ت �أن��واع �اً م��ن الأ��س�ل�ح��ة اجل��رث��وم�ي��ة ،مل تقت�صر
ك��وارث �ه��ا ع �ل��ى � �ش �ع��وب االحت � ��اد ال �ي��وغ��و� �سل��ايف� ،إمن��ا
ط��اول��ت �أي�ضاً اجل�ن��ود الأم�يرك�ي�ين ال��ذي��ن انت�شروا يف
يوغو�سالفيا.
ويومها �سجل بعد عودة اجلنود �إىل ديارهم انتحار
م�ئ��ات اجل�ن��ود ال��ذي��ن مل ي�ستطيعوا حتمل تبعات ما
�أنتجت �أياديهم بناء لأوام��ر قياداتهم من ويالت بحق
اليوغو�سالف.
ويف حرب اخلليج الأوىل ،بعد احتالل �صدام ح�سني
ال �ك��وي��ت يف م�ط�ل��ع ت���س�ع�ي�ن�ي��ات ال �ق��رن امل��ا� �ض��ي ،وب�ع��د
م��ا ارتكبته ق��وات ال�ي��ان�ك��ي ،م��ن ج��رائ��م ��س��واء بقوتها
التدمريية املذهلة� ،أو بجرائمهما املبا�شرة واملق�صودة
كتدمريها ملج أ� العامرية يف ب�غ��داد ال��ذي ك��ان ي�ضم

�آالف ال�ب���ش��ر�� ،س�ج��ل ع �� �ش��رات ع�م�ل�ي��ات االن �ت �ح��ار ،يف
وكما ت�شري الوقائع ،فقد �سجل العام املا�ضي 2012
ال�صفوف اجلنود.
ذروة ان�ت�ح��ار اجل �ن��ود الأم�يرك �ي�ين ب�ح�ي��ث ب�ل�غ��وا 349
وبعد غ��زو ال�ع��راق يف ال�ع��ام  ،2003اع�ترف��ت الإدارة منتحراً.
الأمريكية بعد ع�شر �سنوات من الغزو مب�صرع �أكرث
ويف ال�ع��ام  2011بلغ ع��دد املنتحرين �أك�ثر م��ن 235
من خم�سة �آالف جندي �أمريكي ،لكن الوقائع امليدانية جندياً.
ت�شري �إىل �أن القتلى ه��م �أك�ث�ر م��ن �أرب �ع��ة �أو خم�سة
وال�ل�اف ��ت �أن م�ع�ظ��م اجل �ن��ود ي �ن �ت �ح��رون يف داخ��ل
�أ�ضعاف ه��ذا الرقم ،لأن كل من يحمل «غرين ك��ارت» الواليات املتحدة بعد عودتهم من حروب اخلارج،
�أو من موظفي ال�شركات الأمنية الأمريكية كـ«بالك
وي�ن�ت�م��ي م�ع�ظ��م امل�ن�ت�ح��ري��ن �إىل ف�ئ��ة الع�شرينيات
ووتر» التي �صارت جزءاً �أ�سا�سياً من القوات الأمريكية م��ن العمر وخ�صو�صاً م��ا ب�ين � 30 - 25سنة وبن�سبة
ال���ض��ارب��ة ،ال ي�سجل ر�سمياً قتالها يف ع��داد �ضحايا  ،٪22.79يف حني يقل معدل االنتحار ما بني 34 - 30
احلروب االمربيالية ،بالإ�ضافة طبعاً �إىل ع�شرات �آالف �سنة وبن�سبة  ،٪12.52أ�مّا من ناحية الرتب الع�سكرية
اجلرحى وم�شوهي هذه احلروب.
فمعظم املنتحرين ه��م برتبة ع��ري��ف ويليهم م��ن هم
و�إذا ك��ان��ت وزارة ال ��دف ��اع الأم�ي�رك� �ي ��ة ،مل ت��ذك��ر برتبة نقيب و�أخرياً رتبة ال�ضباط.
وت���ش�ير الإح �� �ص��ائ �ي��ات احل�ك��وم�ي��ة الأم�يرك �ي��ة �إىل
�إح�صاءات ر�سمية عن اجلنود الأمريكيني املنتحرين يف
كل حروبها قبل العام �ألفني ،وخ�صو�صاً ،احلرب العاملية ت�ع��دد �أ��س�ب��اب االن �ت �ح��ار ،ل�ك��ن �أب ��رز �أ��س�ب��اب�ه��ا تبقى يف
الثانية بعد جرميتني هريو�شيما ونكازاكي من ثم حرب �أ ّن م�ع��دل امل���ش��ردي��ن م��ن اجل�ن��ود ي�صل �إىل � 62أل�ف�اً،
كوريا وفيتنام� ،إال �أنها بعد العام  ،2001و�أمام �ضغوط ذاك��رة �أن من �أ�سباب االنتحار �أي�ضاً ح��االت الإحباط
�أهايل اجلنود ،بد�أت بت�سجيل اجلنود املنتحرين خالل واالنهيار الع�صبي ،واخلواء النف�سي والروحي املختلط
خدمتهم الع�سكرية ،دون �أن ت�أتي على ذكر �أعداد اجلنود ب��الإح���س��ا���س ب��ال��ذن��ب يف ق�ت��ل الأب ��ري ��اء ،ب�ع��د اكت�شاف
املنتحرين بعد �أن تخلوا عن اخلدمة �أو �سرحوا منها .احلقيقة على �أر�ض الواقع ،كل ذلك مينع من الرتاجع
وح�سب الأرقام الر�سمية لأعداد اجلنود الأمريكيني� ،أو اال�ستمرار يف العي�ش يف م�ستنقع ال��ذب��ح والتقتيل
ف ��إن ه��ذا العام حتى مطلع �شهر ح��زي��ران يعترب رقماً الأمريكي ،فيكون احلل عند املرتزقة هو الإقدام على
قيا�سياً� ،إذ انتحر نحو  194جندياً ،و�إذا ا�ستمرت عمليات االنتحار.
االن�ت�ح��ار على ه��ذا النحو يف الن�صف ال�ث��اين م��ن هذا
حممد �شهاب
العام يتوقع �أن تفوق �أعداد املنتحرين الـ 400جندي.

لعدم الت�شا�ؤم من احتمال انهيار الكيانات
التي ا�صطنعتها معاهدة «�سايك�س  -بيكو»،
�إذ ق��د ي���س�م��ح ال��و� �ض��ع اجل��دي��د ب�ت�ح��وي��ل
الكارثة ،والتهديد مبزيد من التفتيت� ،إىل
فر�صة تاريخية مل�صلحة الأم��ة ،بناء على
الظواهر واملقدمات الآتية:
�أوالً� :أن القوى الدولية واملحلية التي
ت �ت��ورط ب�شكل �أو آ�خ ��ر ب��إ��ش�ع��ال احل ��روب
البينية وال �ف�تن الأه �ل �ي��ة ،جت�ي��ز لأدوات �ه��ا
اخ�ت�راق احل ��دود القائمة يف ك��ل منا�سبة،
وان �ت �ه��اك م��ا ي���س�م��ى ،بح�سب «��س��اي�ك����س -
ب �ي �ك��و» ،م �ب��د أ� «� �س �ي��ادة ال� ��دول ع�ل��ى ك��ام��ل
�أرا�ضيها».
ث��ان�ي�اً� :أن الأدوات امل���س��خَّ ��رة للم�شروع
امل�ع��ادي ال تنتمي بال�ضرورة �إىل الكيانات
امل �� �س �ت �ه��دف��ة ،ب ��ل ت �ت � أ�ل��ف م ��ن «ال� �غ ��رب ��اء»،
وع�صابات ال�تروي��ع ،واجل�م��اع��ات امل� أ�ج��ورة
واملرتزقة ،ولي�س لهم �أدنى عالقة ع�ضوية
باملجتمع ،وي�سهل بالتايل عزلهم عن جموع
امل��واط �ن�ي�ن ،خ���ص��و��ص�اً ال �ف �ئ��ات امل �غ �رّر بها
مالياً� ،أو امل�ضلّلة ب�شعارات الفرقة وال�شقاق
الأهلي.
ث��ال �ث �اً� :أن ه��ذه احل ��روب وال �ف�تن تقوم
يف معظم احل ��االت ب��ال��وا��س�ط��ة ،وت��رع��اه��ا،
بل وتقودها مبا�شرة « ،إ���س��رائ�ي��ل»؛ الدولة
امل �ع��ادي��ة للمنطقة و��ش�ع��وب�ه��ا ،م��ن خ�لال
�أجهزة املو�ساد و«ال�سي �أي �إيه».
يف ��ض��وء ه��ذه ال��وق��ائ��ع ،ت�ت�ح��دد طبيعة
احل� � � ��روب والأط� � � � � ��راف امل � �ت ��ورط ��ة ف �ي �ه��ا،
وت��رت���س��م ��س��اح��ات�ه��ا ع�ل��ى ام �ت��داد ال�ع��امل�ين
العربي والإ�سالمي ،بحيث ي�صبح من حق
جبهة ال�ق��وى املخل�صة يف الأم��ة «اخ�ت�راق
احل� ��دود امل��ر� �س��وم��ة»�� ،ش��ري�ط��ة �أن ُي��راع��ي
متثيل كل �أبنائها ،ولي�س طائفة واح��دة �أو
�أقلية بذاتها� ،إال وقعت فري�سة الفنت ،و�أال
تكرتث �أبداً مبعار�ضة االخرتاق من جانب
احلكومات الأجنبية والعربية التي اختارت
ت�سخري قدراتها خلدمة امل�شروع التفتيتي،
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وح�شد جحافل املرتزقة و«اجلهاديني» ،وزجّ هم
يف �أتون احلروب العبثية.
ل �ي ����س م �ن �ط �ق �ي �اً �أن ت �ب �ق��ى ق� ��وى امل�م��ان�ع��ة
واملقاومة حبي�سة حدود «�سايك�س  -بيكو» ،التي
يك�سرها �صناعها ب�أيديهم ،وعليها �أن تك�سر
ق�ي��ود ال�ت�ج��زئ��ة ،وت�ع�م��ل ع�ل��ى ا��س�ت�ع��ادة وح��دة
الأر� ��ض والأم ��ة ،و�أن ت��وحّ ��د ��س��اح��ات ال�صراع
ع�م�ل�ي�اً ��ض��د ال �ق��وى امل �ع��ادي��ة للمنطقة ،ب��د ًال
من ا�ستفراد هذه القوى بف�صائل املقاومة� ،أو
االنق�ضا�ض على «كيانات» جبهة املمانعة ،ك ّال
على حدة.

عدنان حممد العربي

قبيل ال�غ��روب ،جمع امل�سافر «�سليقة» م�شكلة من
�أ�صناف «الهندباء» ،و«اخلبّيزة» ،وبعد غ�سلها� ،أخرج
من جعبته �سكني جيْب ،وراح يفرمها بعناية حتاكي
ح��ر���ص ال�ط�ب��اخ ع�ل��ى �إت �ق��ان ع�م�ل��ه ،يف ت�ل��ك الأث �ن��اء،
ا�ستفاق ال�صحايف ،ور�أى رفيقه من�شغ ًال باحل�شائ�ش
الربية ،فعلّق با�ستغراب« ،ال �شك �أنك متازحني ..لن
�أتناول هذه الأع�شاب لوجبة الع�شاء» ،ابت�سم امل�سافر
وقال« :ال �أعتقد �أنك ،تخ�شى الأطعمة غري املعاجلة
يف امل�صانع واملختربات ،ومتتع�ض كلما �صادفت �صنفاً
يوحي �شكله �أو طعمه بقيمة غذائية طبيعية».
تناوال خلطة اخل�ضرة ب�شهية قبل �أن خّ يم الظالم
على املكان ،فا�ستف�سر ال�صحايف عن الوجهة التالية،
وكان امل�سافر ينتظر الفر�صة املنا�سبة لزيارة �صديق
تعرف �إليه يف الغربة ،وارت ��أى �أن وقتها قد ح��ان ،مل
ينقطع ال���ص��دي�ق��ان ع��ن ال�ت��وا��ص��ل م�ن��ذ اف�تراق�ه�م��ا،
وقد �شد انتباه امل�سافر تفرغ �صديقه لت�أ�سي�س مزرعة
م��ن ن��وع ج��دي��د يف م�سقط ر�أ� �س��ه ،حيث و ّرث ��ه وال��ده
قطعة �أر�ض� ،أراد �أن ي�شيد فوق جزء منها بيتاً ،ويبيع
الأج� ��زاء الأخ ��رى يف ��س��وق ال �ع �ق��ارات ،ولكنها كانت
م�صنفة زراعية.

نرغب التذكري ب��أن «ح��زب الكنبة» ت�سمية
�أطلقها الظرفاء امل�صريون على �أنف�سهم وعلى
� �س��واه��م ،مم��ن الزم� ��وا ب�ي��وت�ه��م ق��اب�ع�ين على
الكنبة قُبالة �أج�ه��زة التلفزيون خ�لال ث��ورة
اخلام�س والع�شرين من يناير /كانون الثاين،
يتابعون نزول الآخرين �إىل ال�شوارع وامليادين،
و�شعار جماعة هذا احلزب هو «مالنا�ش دعوة
ب�ح�دّ» ،وه��م م��ن ك��اف��ة ف�ئ��ات ال�شعب امل�صري
ال�ت��ي ال ت��ؤم��ن غ��ال�ب�اً بلغة ال���ش��ارع وم��ا ينتج
عنها من �أع�م��ال الغوغائية والبلطجة ،لكن
ه��ذا «احل ��زب» ال��ذي ن ��أى بنف�سه ع��ن عملية
�إ�سقاط مبارك« ،طلّق» الكنبة ونزل هذه املرة
�إىل ال���ش��وارع للم�شاركة يف حم��اول��ة �إ�سقاط
حممد مر�سي.
ج�م��اع��ة ح��زب «ال�ك�ن�ب��ة» م��وج��ودون يف كل
مكان ،بل هم الأك�ثري��ة ال�صامتة يف كل بلد؛
لديهم �شعور �أنهم �سواء قبعوا على الكنبة �أو
نزلوا �إىل ال�شوارع للمطالبة بحقوقهم ف�إن
النتيجة واح ��دة ،واملكتوب ه��و مكتوب ،يف ما
يبدو �أنها ذريعة من يرمي همومه ومعاناته
على القدر وعلى الآخرين ،وما �أكرث امل ُنت�سبني
يف لبنان ،عن ق�صد �أو غري ق�صد� ،إىل حزب
«الكنبة».
ل �ك��ن م���ش�ك�ل��ة ح� ��زب «ال �ك �ن �ب��ة» يف ل �ب �ن��ان،
املعروف ب��أن �شعبه مُ�سيَّ�س ،أ�ن��ه يت�شكّل ممن
رهنوا �أنف�سهم لزعامات �سيا�سية �أو مرجعيات
مذهبية ،يهلّلون لها وي�صفقون �سواء كانت
ه��ذه ال��زع��ام��ات �أو املرجعيات على ��ص��واب �أو
خ�ط��أ ،وب��ات �أع���ض��اء ه��ذا احل��زب امل ُ�غ� َّي��ب عن
�ساحة القرار جمرّد �أتباع �صمّوا �آذانهم عمّن
يُخالف ر�أي زاروبهم ال�سيا�سي ،ولو كان على
حقّ  ،ويفتحونها ملن ارتهنوا له مل�صالح خا�صة
�ضيقة ،حتى ولو تركهم وهرب يف كل املعارك
ال��وط�ن�ي��ة احل��ا��س�م��ة ،وب ��ات «ي �غ �رّد» ل�ه��م من
بعيد!
ما لفتني يف إ�ط�لال��ة العماد ع��ون الأخ�يرة
ع�بر ب��رن��ام��ج «الأ� �س �ب��وع يف ��س��اع��ة» ق��ول��ه إ�ن��ه

مل يكتم امل�سافر �شعوره بالغبطة والر�ضى حني
�أعلن ال�صديق  -امل��زارع رف�ضه لعر�ض قدّمه وجيه
«م�ق�ت��در» لت�سوية الو�ضع مقابل «ر� �ش��وة» ،واخ�ت��ار
امل���س��ار الأ� �ص �ع��ب ب��إن���ش��اء «م��زرع��ة م�ل�ت��زم��ة» ،حتى
حل�ظ��ة ت�ل�ق�ي��ه اخل�ب�ر ،مل ي�ل�ح��ظ امل���س��اف��ر ت�ع��ري�ف�اً
مل�شروع زراعي على ن�سق تو�صيفات الفن ،وال�سينما،
وجمعيات ال�بر والإح���س��ان ،التي ال تقدّم اجل��دوى
واملقا�صد الدنيا ،على خدمة الق�ضايا الكربى.
قبل �أن ي�ستف�سر ال�صحايف ع��ن ع�ن��وان امل ��زارع،
انتف�ض من مكانه ،و�صاح�« ،أيوجد يف البلد م�شروع
بهذه ال�صفة؟ لقد قر�أت الكثري عن ت�أ�سي�س جمعيات
تدعو �إىل اعتماد الزراعة البديلة ،ولكن رمبا فاتني
�أن �أقر أ� عبارة الإلتزام يف املقاالت املن�شورة ،هل �أنت
واثق �أن �صديقك �صنفها «ملتزمة» ..وب�أي ق�ضية،
�أكاد �أفي�ض �إعجاباً بها قبل ر�ؤيتها»؟
ت�ضاعف ح�م��ا���س ال���ص�ح��ايف ح�ين ع�ل��م �أن امل�ك��ان
يبعد عن جمل�سهما م�سرية �ساعة ،فن�صحه امل�سافر
�أن ي�ضبط �شهيته ح�ت��ى ال���ص�ب��اح ،وق�ب��ل �أن يهمّا
بطرق ال�ب��اب� ،أط��ل امل��زارع من خلف ال�سياج وبيده
وعاء حليب طافح ،و�أرف��ق ترحيبه احل��ا ّر بابت�سامة

أبو جهل ّ
يخيم
على لبنان

م��ن جملة م�شاريع ال�ق��وان�ين التي ت�ق�دَّم بها
�إىل جم�ل����س ال �ن ��واب م �ن��ذ � �س �ن��وات ،م���ش��روع
ت�شكيل جلنة نيابية لل�ش�ؤون الأمنية ،مهمتها
االج�ت�م��اع دوري � �اً م��ع ق ��ادة الأج �ه��زة الأم�ن�ي��ة
كافة للوقوف على الو�ضع الأم�ن��ي يف البالد
وامل�خ��اط��ر امل ُ�ح��دق��ة والإج� ��راءات امل ُ� ّت�خ��ذة من
قادة الأجهزة ،لكن م�شروع القانون هذا �أُهمل،
بل رُف�ض كالعادة ،لأن لكل فريق �سيا�سي �أو
طائفي يف هذا البلد جهازه الأمني املح�سوب
عليه!
�أ�سطع دليل على �صوابية ر�ؤية العماد عون
ي��وم ط��رح ه��ذا املو�ضوع ،هو ما يح�صل اليوم
على الأر� ��ض اللبنانية م��ن فلتان أ�م�ن��ي غري
م�سبوق ،مع ما ي�ستتبع عدم اال�ستقرار الأمني
من انعكا�سات خطرية على الو�ضع العام ،الذي
تدفع ثمنه �أو ًال و�أخرياً الفئة ال�صامتة املغيّبة
امل ُن�ضوية حتت لواء «حزب الكنبة».
ل �ع��ل م ��ا ه ��و أ�خ� �ط ��ر يف «ث �ق ��اف ��ة» ج�م��اع��ة
«الكنبة» يف لبنان� ،أنهم باتوا خواريف رخي�صة
ممنوعة حتى عن الثغاء ،وتتحوّل بقدرة قادر
�إىل ذئاب كا�سرة على اخل�صم ال�سيا�سي مبجرّد
�أن يرميها الراعي بحجر للتحرّك.
ح ��زب «ال �ك �ن �ب��ة» ح��اق��د ب�ل�ا م �ب�رّر ��ش��رع��ي
وق ��ان ��وين ع �ل��ى الآخ ��ري ��ن ،مل �ج �رّد �أن ق��ائ��ده
�أُ�سقط عن ال�سلطة ،يف دولة بات فيها ال�صواب
ا�ستثناء واخل �ط � أ� ق��اع��دة ،وب��ات التمديد هو
ال�ص ّح وتطبيق الد�ستور وت��داول ال�سلطة هو
اخل�ط��أ ،وال�ت�ع�دّي على املنهجية امل ُعتمدة يف
الرتقيات داخ��ل م�ؤ�س�سة اجلي�ش هو ال�صح،
وفتح �أبواب التحفيز لكبار ال�ضباط هو خط�أ،
وهنيئاً لنا نقيّم الأ�شخا�ص لي�س من خالل
�سريتهم الذاتية ،بل من خالل �صلة القرابة
مبن هو خ�صمنا ال�سيا�سي ،لدرجة �أن ن�ضع
فيتو على بطل قائد مغوار ا�سمه �شامل روكز،
لأنه �صهر مي�شال عون!

�أمني �أبورا�شد

وا�ستب�شار ،كمن مل تفاجئه زيارة امل�سافر عند �شروق
ال�شم�س.
«مل أ�ب �ت �ك��ر �أي ف �ك��رة ج��دي��دة ،وال أ�ث ��ق ب��ال�ب��دع
الع�ضوية ،وبعد �إدراك معمق ملفهوم الأمن الغذائي،
اعتمدت ن�سخة منقحة عن «فالحة املونة ،واملنتج
البعلي» ،حدّثهما امل ��زارع ،و أ�� �ض��اف« ،ط �وّرت بع�ض
الو�سائل لأخفف من م�شقة اجلهد املطلوب ،وفيما
ع��دا ذل��ك أ�ت ��وىل � �ش ��ؤون الأر�� ��ض وامل��ا��ش�ي��ة ،بطرق
اعتمدها الآباء والأجداد مئات ال�سنني ،و�أ�سعى بجد
ل��دع��وة م�ع��اريف ل�ل�ع��ودة �إىل ال�ضيعة ،و��س�ل��وك هذا
الطريق».
الح ��ظ امل �� �س��اف��ر حت � �رّق ال �� �ص �ح��ايف مل �ع��رف��ة وج��ه
الإلتزام يف املهنة ،فا�ست�أذن تو�ضيح ال�صورة بنف�سه،
وقال« :ال ينتج �صديقنا لل�سوق ،بل ملونة البيت من
حاجيات العائلة املو�سعة ،وهو يكرث من الأ�صناف
لتكتمل دورة ال�غ��ذاء ،وم��ا يفي�ض عنها ،يبادله مع
ف�لاح يتبع �أ�سلوبه ،وي�ضاف �إىل حما�سن «املزرعة
امللتزمة» �أنها متتنع عن ا�ستخدام امل��واد اخلبيثة،
والبذار املعدلة جينياً ،فهي ت�ضاعف الإنتاج ،ولكنها
حتوله �إىل �سموم فتاكة ،وموت بطيء».

جم��دد ًا ن�شاهد وبالعني امل �ج �رّدة �شبح « أ�ب��و جهل»
يجوب الأجواء اللبنانية ،متلفع ًا الغرائز ،مت�أبط ًا ال�شرّ،
مك�شر ًا عن �أنياب التع�صب ،منذر ًا باخلراب ،زاعق ًا يف
اجلهالء يدعوهم �إىل االلتفاف حوله و�ش ّد �أزره ،زاعم ًا
هذا الوح�ش الأعمى واملقيت وبوقاحة ما بعدها وقاحة،
�أنه ابن الدين والدين منه براء.
حكايتنا مع «�أبي جهل» هذا عمرها من عمر لبنان..
فقد عجز �أول��و الأم��ر على م � ِّر التاريخ م��ن و�ضع ح ٍّد
لتناميه وانت�شاره ،لأن ج ّل املعاجلات كانت تقت�صر على
«الرُقية» والتعاويذ ،واال�ستعانة «ب��اجل��ان» لطرده من
لبنان ..فيرتاءى للنا�س �أنه خرج من الباب ،ليعود من
ال�شباك يو�سو�س يف عقول املتع�صبني ويتجذّر..
«�أبو جهل» يخيم على كامل امل�شهد اللبناين ..ال�سيا�سي
منه والأمني واالقت�صادي واملعي�شي واالجتماعي ،و�صو ًال
�إىل ال�سياحي  -الأمل ال�سراب  -الذي ال طائل منه لأنه
بعيد املنال ..ما دفع املحللني �إىل ت�شبيه الو�ضع القائم
بالأجواء التي �سبقت فتنة  1975وتداعياتها ،فيما طر�أ
على معاجلات الأم�س و�أم�س الأول بع�ض التح�سينات
اللوج�ستية واال�سرتاتيجية!!
وهي كناية عن « قف�شة» من اللياقات و«�أغمارٍ» من
بو�س اللّحى ،على ب�ساطٍ �أحمدي ميدّه وزير الداخلية،
املنتقد �إجن��ازات �أ�سالفه ،م�سج ًال عليهم م�آخذ مهنية
عمالنية وما رافقها من تراخ وتباط�ؤ� ،أملى بل حتّم على
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية االنق�سام على نف�سها وال�شرذمة!
ما يقوله الوزير عن �أ�سباب االنق�سام �أ�صاب به كبد
احلقيقة ..لكننا نفتقر �إىل تف�سري وتو�ضيح ملواقفه هو
حيال ما يجري على ال�ساحة اللبنانية منذ �أم��دٍ لي�س
بق�صري! �ألي�ست ه��ذه الت�سويات ال�سطحية واملرحلية
ت�شكل نوع ًا من الرتاخي والهروب �إىل الأمام؟
معايل الوزير ..ال �أمن بالرتا�ضي �أ ّي� ًا كانت الأعذار
وامل�بررات ..فالرتبيت على الأكتاف ،وتبوي�س الذقون،
ال �سيما امل�أجورة منها ،ي�شجع على التمرّد والع�صيان..
فهو ال يُ�صلح عاق ًا �أو �شاذ ًا �أو متطاو ًال على القانون،
فاال�صالحيات للأحداث فقط� ..أما من تخ�شب عقله
وت�شمّع �ضمريه ،فله غري ع�لاج ..و�أن��ت الأدرى مباهية
ونوعية العالج ،ولأنك كذلك فلتقدم وال تت�أخر..
�أم��ا �إذا كنت قد و�ضعت مقومات الإق��دام و�شروط
التنفيذ وتنتظر حتقيقها ،ف�سوف يطول بك الوقوف على
ر�صيف الزمان لي�صبح عديد امل�ؤ�س�سات الع�سكرية التي
ذكرت مئتي �ألف..
يف حني يكون لبنان قد تعرّ�ض خلم�سة حروب �أهلية
على الأقل ..بفعل النظام القائم الذي يحمل يف �أح�شائه
بذور تفجّ ره ..وبف�ضل طاقم حاكم غريب عن «�أور�شاليم»
يطلب امل�ستحيل ،متجاه ًال املمكن والإمكانات! يرى �إىل
روما من فوق فيما املطلوب منه �أن ينظر �إليها من حتت.
�أج ��ل ،ج�ن��اب امل�ع�ن�ي�ين ،ال�ت�ع� ّق��ل ،احل�ك�م��ة ،رح��اب��ة
ال�صدر ،الروية ،التب�صر ،تلك �صفات يجب توفّرها يف
الرجل امل�س�ؤول ،لكن يجب �أن تتماهى جنب ًا �إىل جنب مع
�صفات �أخر� ،أقلّها احلزم واحل�سم يف م�سائل مف�صلية
يتوقف عليها م�صري الوطن وم�ستقبله..
باهلل عليكم احرتموا ذكاء النا�س ،فالتنظري ما عاد
ليجدي نفعاً ..والوعود املع�سولة ،مب�ستقبل باهر ،زاهر،
فقدت م�صداقيتها ،فقد تعاقبت �سنوات و�سنوات على
اللبنانيني ينتظرون و�صول «الرتياق من العراق» ،لكنه مل
ي�صل ولن ي�صل طاملا بقي هذا النظام الطوائفي الرث
والبايل قائم ًا ومعمو ًال به.
لبنان واللبنانيون جموا الت�سويات والتكاذب وتبوي�س
اللّحى وغري اللّحى ..وقنطوا هذه ال�سيا�سات الفاترة،
القائمة على املداهنة واملحاباة ومراعاة اخلواطر ..وكل
هذا على ح�ساب الوطن وعزّته و�سيادته ..ف�إما �أن تغيرّ وا
و�إال �ستتغيرّ وا وهذا وعد ال�شعب ال�سيّد واحل ّر لكم.
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اقتصاد

بضائع فاسدة في الشارع الفلسطيني
ي�ع�ي����ش ال �� �ش��ارع ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ح��ال��ة
قلق �شديدة حيال تف�شي ظاهرة تهريب
ال �ب �� �ض��ائ��ع ال �ف��ا� �س��دة م ��ن امل �� �س �ت��وط �ن��ات
«الإ�سرائيلية» �إىل ال�سوق الفل�سطينية،
خ�صو�صاً مع اقرتاب �شهر رم�ضان ،حيث
ي��رت�ف��ع ال�ط�ل��ب ع�ل��ى امل�ن�ت�ج��ات ال�غ��ذائ�ي��ة،
وق ��درت اجل �ه��ات الر�سمية الفل�سطينية
ح�ج��م ال�ب���ض��ائ��ع ال�ف��ا��س��دة ال �ت��ي �ضبطت
م�ن��ذ ب��داي��ة ال �ع��ام ب�ن�ح��و  1200ط��ن على
الأق ��ل ،ج��اءت غالبيتها م��ن امل�ستوطنات
«الإ�سرائيلية» املقامة على �أرا�ضي ال�ضفة
الغربية املحتلة عام .1967
و�ضبطت طواقم الرقابة الفل�سطينية
يف ال� �ف�ت�رة الأخ� �ي ��رة م �ن �ت �ج��ات غ��ذائ �ي��ة
«�إ�سرائيلية» و�صفت ب�أنها «غ�ير �صاحلة
لل��أك��ل الآدم� � ��ي» وك� ��ان �آخ ��ره ��ا � 18أل��ف
�صندوق من املياه املعدنية امللوثة يف بيت
حلم جنوب ال�ضفة ،بالإ�ضافة �إىل كميات
كبرية من املك�سرات منتهية ال�صالحية.
وب �ل �غ��ت ال�ت�ك�ل�ف��ة امل� �ق ��درة ل�ل�ب���ض��ائ��ع
ال �ت��ي ج ��رى ��ض�ب�ط�ه��ا ب �ع��د ت�ه��ري�ب�ه��ا من
امل�ستوطنات �إىل مناطق ال�ضفة منذ عام
 2009وح�ت��ى ح��زي��ران ع��ام  2013ق��راب��ة
 37.5مليون دوالر وف��ق م��ا �أف��اد تقرير
�صادر عن وزارة االقت�صاد الفل�سطيني.
ه ��ذا وق ��د ح ��ذرت اجل �ه��ات ال�صحية
ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي��ة امل �خ �ت �� �ص��ة م ��ن خم��اط��ر
الب�ضائع الفا�سدة على ال�صحة العامة،
ح �ي��ث ت���س�ب��ب امل � ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة امل�خ��ال�ف��ة
للموا�صفات ال�صحية ب��أم��را���ض خطرية
منها ال�سرطان مثالً.
وب �ي �ن �م��ا ت ��واج ��ه ق �� �ض �ي��ة ال �ب �� �ض��ائ��ع
الفا�سدة ب�سخط فل�سطيني وا��س��ع ،دعت
ال�سلطات الفل�سطينة �إىل تخفيف حالة
ال��ذع��ر جت��اه الب�ضائع الفا�سدة ،ال �سيما
�أن ال���س��وق الفل�سطينية م��ا زال��ت �أف�ضل
م��ن �أ� �س ��واق ال� ��دول امل�ح�ي�ط��ة م��ن ناحية
موا�صفات املنتجات.
وب��ررت ال�سلطة الفل�سطينية ات�ساع
ظ��اه��رة ال�ك���ش��ف ع��ن ال�ب���ض��ائ��ع ال�ف��ا��س��دة
بفقدانها القدرة على التحكم باملعابر مع
االحتالل «الإ�سرائيلي» ،فعلى الرغم من
انت�شار عدد كبري من املراقبني على املعابر
ويف الأ�� �س ��واق الفل�سطينية ،ف� ��إن �ضبط
الب�ضائع الفا�سدة واملهربة من «�إ�سرائيل»
ل��ن ينجح بالكامل� ،إذ �إن امل��واد الغذائية
ال�ق��ادم��ة م��ن امل�ستوطنات «الإ�سرائيلية»
ال تخ�ضع لرقابة كافية ،لأن��ه ال �سيطرة
ل�ل�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين ع �ل��ى احل � ��دود وامل �ع��اب��ر،
م��ع الإ� �ش��ارة �إىل �أن ال�صناعات الغذائية
الفل�سطينية م��ا زال��ت ال تغطي �سوى ما
بني  18يف املئة و 25يف املئة فقط من حاجة
ال�سوق ،وهذا يعني �ضرورة ا�سترياد �أكرث
من  70يف املئة من احلاجيات.
�ضعف الرقابة
م��ن ناحية أ�خ ��رى ،انتقد رئي�س جمعية
حماية امل�ستهلك يف رام اهلل؛ �صالح هنية،
�ضعف �إج � ��راءات ال��رق��اب��ة الفل�سطينية،
وق��ال �إن املواطنني هم �أك�ثر املبلغني عن
الب�ضائع ال�ف��ا��س��دة ب�ع��د دخ��ول�ه��ا ال�سوق
الفل�سطينية.

وق ��ال هنية �إن امل�ن�ظ��وم��ة القانونية ب�ضائع امل�ستوطنات «الإ�سرائيلية».
التي حتاكم املتورطني بتهريب الب�ضائع
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن قانون حماية
الفا�سدة �إىل ال�سوق املحلية ،ال ت�شكل �أي امل�ستهلك ه��و الأك�ث�ر ق��وة م��ن بينها غري
ردع لهم ،ب�سبب تطبيق قانون العقوبات �أن��ه لي�س مفعالً ،ولكنه �أي�ضاً ال ي�صنف
الفل�سطيني امل�ستمد من قانون �أردين �سن ال�ت�ج��ارة ب��امل��واد ال�ف��ا��س��دة كجناية �إال يف
ع��ام  ،1960وتبعاً ل�ه��ذا ال�ق��ان��ون ،يعاقب حالة وفاة �أحد امل�ستهلكني ،بالإ�ضافة �إىل
املتورط بتهريب ب�ضاعة فا�سدة بال�سجن غياب بع�ض لوائح القانون الهامة التي
مل��دة ث�لاث �سنوات كحد �أع�ل��ى �أو بغرامة حتتاج النعقاد جمل�س ت�شريعي من �أجل
ترتاوح بني  70دوالراً و 423دوالراً.
�إقرارها.
وقال �أي�ضاً �إن الق�ضاء يتجاهل وجود
و�أدت حملة وا��س�ع��ة �شنتها اجل�ه��ات
ق��ان��ون ح �م��اي��ة امل���س�ت�ه�ل��ك الفل�سطيني الفل�سطينية املخت�صة يف �أ��س��واق ال�ضفة
ال���ص��ادر ع��ام  ،2005وال��ذي ق��د ي�شكل ما الغربية �إىل الك�شف ع��ن م�ئ��ات الأط�ن��ان
ت�ضمنه من عقوبة بال�سجن ع�شرة �أعوام م��ن امل ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة امل��و��س�م�ي��ة ال�ف��ا��س��دة
�أو ب�غ��رام��ة ق��دره��ا � 14أل ��ف دوالر ردع �اً �أو امل�ن�ت�ه�ي��ة ال���ص�لاح�ي��ة وغ�ي�ر املطابقة
مل�ستوردي الب�ضائع الفا�سدة.
للموا�صفات الفل�سطينية.
وهناك من ي��رى �أن الإ�شكالية تعود
و�أفادت م�صادر ر�سمية فل�سطينية ب�أن
ل��وج��ود �أرب �ع��ة ق��وان�ين فل�سطينية حتكم م�صدر �أغلب هذه املواد ومعظمها مو�سمية
املو�ضوع وتتعار�ض ن�صو�صها �أحياناً ،وهي ت�ستهلك خ�لال �شهر رم�ضان امل�ب��ارك ،هو
قانون العقوبات وقانون حماية امل�ستهلك اجل��ان��ب «الإ� �س��رائ �ي �ل��ي» �أو خزائن بع�ض
وقانون ال�صحة العامة وقانون مكافحة التجار ،م�شرية �إىل اتخاذ عقوبات �صارمة

بحق م�سوقيها و�إتالفها.
وم��ن ب�ين امل��واد امل�ضبوطة ،مك�سرات
ومت� ��ور وح �ل��وي��ات م�ت�ن��وع��ة ،ب�ي�ن�ه��ا أ�ن� ��واع
م��ن ال���ش��وك�لات��ه امل �ق � ّل��دة وامل �ع��اد تذويبها
وت�صنيعها حملياً وم��واد غذائية خمتلفة
خا�صة اللحوم والطحني وغريهما.
وكانت ال�سلطات الفل�سطينية �ضبطت
منذ مطلع العام اجلاري كميات هائلة من
الب�ضائع التموينية وال�غ��ذائ�ي��ة الفا�سدة
يف خمتلف الأ��س��واق الفل�سطينية يف مدن
ال�ضفة الغربية ،وزادت ن�سبة هذه الب�ضائع
عن خم�سة وع�شرين يف املئة باملقارنة مع
ن�سبة الب�ضائع الفا�سدة امل���ص��ادرة خالل
العام املا�ضي.
ل �ك��ن م ��ن ي �ط��ال��ع ال �� �ص �ح��ف امل�ح�ل�ي��ة
الفل�سطينية ،يجد فيها ك��ل ي��وم �أرق��ام �اً
ج��دي��دة وم��ذه�ل��ة ح ��ول ق�ضية الب�ضائع
الفا�سدة التي ت�ضبط با�ستمرار يف الأ�سواق
الفل�سطينية.
وت�شري الأرقام اىل م�صادرة �أطنان من
اللحوم واحلليب واملواد الغذائية الفا�سدة،
وم� �ئ ��ات ال �ك �ي �ل��وغ��رام��ات م ��ن ال���س�ج��ائ��ر
وامل�ل�اب ����س امل �ق �ل��دة ،ن��اه �ي��ك ع��ن امل�ع�ل�ب��ات
والأدوية منتهية ال�صالحية.
وب��ات��ت ه��ذه الب�ضائع ال�ي��وم تتكد�س
يف خمازن اجلمارك الفل�سطينية ووحدات
ال ��رق ��اب ��ة اال� �س �ت �ه�لاك �ي��ة ل �ل �ح �ك��وم��ة ب�ع��د
م�صادرتها من الأ�سواق.
ف �ف��ي خم� ��ازن ال���ض��اب�ط��ة اجل�م��رك�ي��ة
يف م��دي�ن��ة رام اهلل ،ت��وج��د ك�م�ي��ات كبرية
من م��واد غذائية معظمها «حتمل �أ�سماء
�شركات �إ�سرائيلية من داخل امل�ستوطنات،
والبع�ض الآخ��ر ب��دا وا�ضحاً ب�أنها فا�سدة
وطبع على غالفها تواريخ حديثة».

ول� ��ذل� ��ك ط ��ال� �ب ��ت ج �م �ع �ي��ة ح �م��اي��ة
امل���س�ت�ه�ل��ك ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ب��ات �خ��اذ جميع
الإج � � � ��راءات ال�ل�ازم ��ة مل �ن��ع و�� �ص ��ول تلك
الب�ضائع للأ�سواق الفل�سطينية.
وق � � ��د ات� ��� �س� �ع ��ت رق� � �ع � ��ة ال �ب �� �ض ��ائ ��ع
«الإ�سرائيلية» الفا�سدة لي�س يف فل�سطني
فح�سب ،بل يف ع��دد من ال��دول اخلليجية
وم�صر ،يف هذا الإطار فجر رئي�س جمل�س
�إدارة غ��رف��ة ال ��ري ��ا� ��ض ،ورئ �ي ����س م��رك��ز
تنمية ال�صادرات ال�سعودية عبد الرحمن
الزامل مفاج�أة عندما �أعلن عن حماوالت
«�إ�سرائيل» �إغراق الأ�سواق ال�سعودية ب�سلع
فا�سدة �أو مقلدة ،مبيناً �أن قيمة ما حتاول
«�إ�سرائيل» ت�صديره من �صناعاتها �أو من
الب�ضائع الفا�سدة واملغ�شو�شة يتجاوز 8.5
مليارات دوالر �سنوياً ،وت�ستهدف يف املقام
الأول ال�سوقني ال�سعودية وامل�صرية.
و�أ�� �ض ��اف �أن ع ��دم ان �� �ض��واء اجل �ه��ات
احل �ك��وم �ي��ة يف امل �ن��اف��ذ احل� ��دودي� ��ة حت��ت
قيادة واح��دة ي�ساهم يف دخ��ول بع�ض املواد
املمنوعة من ال�سلع املغ�شو�شة �أو املقلدة �أو
املحرمة دولياً �أو �شرعاً.
وت���س�ع��ى احل�ك��وم��ة الفل�سطينية مع
خم�ت�ل��ف الأط� � ��راف ل��وق��ف ت���س��ري��ب ه��ذه
الب�ضائع لأ��س��واق�ه��ا ،وق��د ت��وج�ه��ت وزارة
االق�ت���ص��اد �إىل ال�ق���ض��اء الفل�سطيني لأن
يطبق ما جاء من عقوبات يف قانون حماية
امل�ستهلك ،لأن ال�ق�ب��ول مب�ب��د أ� املخالفات
الب�سيطة ال ي�شكل رادعاً ملروجي الب�ضائع
الفا�سدة ،علينا تطبيق �أق�صى العقوبات
بحق املخالفني».
و�أ�شارت الوزارة �إىل �أن الن�سبة الأعظم
م��ن امل�ن�ت�ج��ات ال �ف��ا� �س��دة ال �ت��ي ت���ض�ب��ط يف
الأ� �س��واق الفل�سطينية ه��ي إ�م��ا م�ستوردة
من اخلارج �أو من امل�ستوطنات ،مع الإ�شارة
�إىل �أن املنتج الفل�سطيني «ال��ذي يثبت مع
الوقت م�ستوى عالياً من اجلودة».
وت � �ت � �ك � �ث ��ف احل � � �م �ل ��ات ال ��ر�� �س� �م� �ي ��ة
وال�شعبية الفل�سطينية لتعزيز مقاطعة
املنتجات «الإ�سرائيلية» وحتديداً منتجات
امل �� �س �ت��وط �ن��ات يف الآون � � ��ة الأخ � �ي ��رة ،وق��د
��س�ي�ط��رت �أزم� ��ة ال�ث�ق��ة مب�ن�ت�ج��ات ال���س��وق
الفل�سطيني على امل�ستهلك الذي بات يعي�ش
يف حرية من �أمره ،الفل�سطينيون يف رام اهلل
عربوا عن �سخطهم مما يجري ومن تراكم
الب�ضائع الفا�سدة ،أ�ح��د املوظفني يقول:
«عندما �أخرج للت�سوق ال �أعلم ماذا �أ�ستطيع
�أن �أح�ضر ملنزيل� ،إذا كانت اللحوم فا�سدة
واخل�ضراوات فا�سدة وكذلك احلليب ،ماذا
تبقى لنا كي ن�أكل ون�شرب»؟
فيما يقول �آخ��ر« :نطالب مبحاكمة
ال�ت�ج��ار ال��ذي��ن ي��روج��ون ل�ه��ذه الب�ضائع،
هذه جرمية يجب �أن يحاكم عليها امل�س�ؤول
�أم � ��ام ال�ق���ض��اء ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ،ي�ج��ب ع��دم
ال�سكوت عنها �أبداً ،ونطالب كذلك بتكثيف
حمالت التفتي�ش والرقابة على املنتجات
قبل دخولها ملدننا و�أ�سواقنا ،ال �سيما �أن
�شهر رم���ض��ان على الأب� ��واب ،وم��ن املعيب
ما تفعله «�إ�سرائيل» بنا كل عام من �إتخام
�أ�سواقنا بب�ضائع فا�سدة».

هنا مرت�ضى
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ثقافة
الشيخ جبري :ليس من مصلحة األمة
إعطاء الصراع في المنطقة ُبعدًا مذهبيًا
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

د .صباح عالوي السامرائي

عميد كلية التربية /جامعة سامراء – العراق

احلمدهلل وكفى وال�صالة وال�سالم على عباده الذين
ا�صطفى �أما بعد:
ف�أيها احلكماء املفكرون ال�سالم عليكم ورح�م��ة اهلل
وبركاته
ينعقد لقا�ؤنا يف ظ�لال مفكّر كبري و�شيخ جليل
متب�صر يف ال�سيا�سة وم��ا يُر�سم للجزائر من
ّ
وحكيم
أ�خ �ط ��ار ،غ ��اب ج���س��ده وم ��ا زال ن�ه�ج��ه ل�ل�ح�ف��اظ على
�سالمة البالد ،وحظر �سفك الدماء ،ومتا�سك املجتمع
م��ع تعدد أ�ط�ي��اف��ه ،مر�سوماً يف �أذه��ان كثري م��ن �أبناء
أ�م�ت�ن��ا ،عنيتُ ب��ه العالمة املجاهد حم�ف��وظ النحناح
(رحمه اهلل تعاىل) ،والذي زارنا يف بالد ال�شام ،وخ�ص
جامعتنا مبحا�ضرة ول�ق��اءات م��ع ال�شباب وال�ط�لاب،
م �ب � ّي �ن �اً �أن م��واق �ف��ه ال�ع�ظ�ي�م��ة م�ب�ن�ي��ة ع �ل��ى ال �ق��واع��د
ال�شرعية خ ��ارج أ�ط ��ر احل�م�ي��ات وال �ن��زع��ات الع�صبية
واال�ستفزازات الغرائزية ،لأن الدماء �أغلى عند اهلل من
الكعبة امل�شرفة ،ونحن يف حركتنا الإ�سالمية ،نن�شد
ال�سلم وال�سالم الأهلي ال الو�صول �إىل املواقع املتقدمة
يف ال��دول��ة ع�ل��ى ح���س��اب الأ� �ش�ل�اء واجل�م��اج��م وخ��راب
البالد والعباد.
نحن اليوم �أم��ام فرح و�سرور وحبور لهذا اجلمع
الكرمي بجمع الكلمة ووحدة ال�صف ،لأننا ال ن�ستطيع
التقدم �إال بالقوة ،وال قوة �إال بالوحدة بني �أبناء الأمة،
مع اختالف �ألوانها و�أل�سنتها و�أعراقها ومذاهبها ،فما
بالكم ب�ين أ�ب�ن��اء ه��ذا ال�شيخ احلكيم وال�ع��امل العاقل
اجلامع لكل �أفراد �أمته؟
�إن الهدية الكربى التي �أحتفتمونا بها اليوم هو
هذا اللقاء الواحد بني الأخوة املوحَّ د واملوحِّ د �إن �شاء
اهلل تعاىل }وال تنازعوا فتف�شلوا وتذهب ريحكم{.
�أتيناكم من ب�يروت ،من ج��وار القد�س ال�شريف،
الذي يئنّ من براثن املحتل ال�صهيوين ،والذي يحاول
هذا العدو �أن ينجّ �س �أر�ضه و�سماءه وما حوله ..جئنا
�إليكم من لبنان الذي قاوم هذا العدو و�أخرجه مهزوماً
مدحوراً دون قيد �أو �شرط ،بوحدة �أبنائه على اختالف
مذاهبهم و�ألوانهم وطوائفهم ،ووقوفهم مع املقاومة،
وكذلك وقوف الأمة ،لكن �صراعاً ن�ش�أ مبكر �إدارة ال�شر
ال�صهيو � -أمريكي مع احللف ال�صليبي الغربي ،ف�أغرق
ب�لاد ال���ش��ام ب��ال��دم وال��دم��ار واخل ��وف واالجت� ��ار ،وهو
م�ستمر بدعم ال�ن��زاع ب�ين الأخ ��وة كداع�س وال�غ�براء،
ولعله يتحول �إىل ��ص��راع مذهبي وع��رق��ي كما �صرّح
بذلك كي�سنجر؛ ح��رب مئة ع��ام ب�ين ال�سنة وال�شيعة
بالفو�ضى اخل�لاق��ة ال�ت��ي وع��دت�ن��ا ب�ه��ا راي ����س وب��و���ش
عندما �أعلنا علينا احلرب ال�صليبية.

دواعي التجديد اللغوي والنحوي
بين الموضوعية وأزمة الثقافة

ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي يلقي كلمته

�أيها العقالء ،منطقتنا يف �آ�سيا تاريخ ّياً متعددة
الأطياف ،ويعي�ش النا�س �إىل جانب بع�ضهم البع�ض،
حتى ولو اختلفوا يف الدين وال�شرع ،لي�س من م�صلحتنا
أ�ب��داً �أن نعطي هذا ال�صراع بُعداً مذهبياً ،ف�أنا �أ�سكن
بيتاً يف عمارة فوقي �شيعي وفوقه �سُ ني ..وهكذا ع�شرة
�أدوار.
ما هو املطلوب؟ املطلوب من قبل ال�صهيوين الذي
هزمناه �أن يهزمنا على �أي��دي بع�ضنا فيذبح بع�ضنا
بع�ضاً ،وفقدْنا الكبري مع الأ�سف يف ال�سيا�سة والعلم،
فانبعث النا�س على خلفيات مذهبية وعرقية وجاهلية،
وت�أجّ ج ال�صراع بني �أبناء الأم��ة الواحدة ،و�أخ��ذ بع�ض
ال �ن��ا���س  -ول�ع�ل�ه��م ت�ع�م�م��وا ب�ع�م��ة ��س�ي��دي ر� �س��ول اهلل
�صلى اهلل عليه و�آله و�صحبه و�سلم  -يتحركون با�سم
ال��دي��ن ،ويحاولون حتريك جميع احلوا�ضر العلمية
الإ�سالمية لبث روح الفرقة املذهبية ،ومتى كان الدين
يدعو ل�سفك الدم والفرقة والتمزّق؟!
لذلك �أيها الأخ��وة يف املغرب العربي العزيز ،ويف
اجلزائر حتديداً ،التي عا�شت �سنوات يف الدم� ،أتيناكم
لتكونوا مُ�صلحني ،من خالل �إر�سال جلان على امل�ستوى
ال�شعبي وال��ر��س�م��ي �إن �أم �ك��ن �إىل ب�لادن��ا ،خ�صو�صاً
�سورية والعراق ،للتدخّ ل من �أجل الإ�صالح ،وعلى كل
امل�ستويات ،لأن هذه النار �إن تُركت �ست�أكل اجلميع ،وكل
ح�سب منطقته و�أطيافه ،بدءاً من م�صر �شرقاً وغرباً،
لذلك نحن بحاجة �إليكم� ،أمل نقف يوماً مع بع�ضنا
ح�ت��ى حت ��ررت اجل��زائ��ر وت��ون����س ول�ي�ب�ي��ا وغ�يره��ا من
امل�ستعمرين؟ ف�أعيدوا هذا التعاون �أيها الإخوة باملحبة
وامل�صاحلة ،حتى ال تكونوا طرفاً في�صيبكم جزء من
جِ رم هذا الدم.

كلمة ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي

الأ�سباب التي �أدت �إىل تراجع ا�ستخدام اللغة عديدة ،ومنها:
ق�صور املدر�سني للغة العربية عن الو�صول بالطالب �إىل حمبة اللغة
العربية لأن �أغلب املدر�سني للعربية ي�صبون اهتمامهم على حفظ الطالب
للقواعد ال على قدرة الطالب على التعبري ال�شفوي �أو املدون ،فيدر�س الطالب
العربية يف جميع مراحل درا�سته ،ولكنه ينتهي من هذه املراحل وهو ال يح�سن
التحدث �أو الكتابة بالعربية ال�سليمة.
�ضعف الدعم احلكومي لأعمال املبدعني الأدبية يف عاملنا العربي وهذا
ي�ستدعي وقفة حازمة من احلكومات العربية ،ال �سيما يف الدول ذات الت�أريخ
النا�صع يف علوم اللغة واحلفاظ عليها.
ا�ضطرار كثري من العاملني يف حقل الإبداع الأدبي �إىل التوجه �إىل ما هو
رائج اجتماعياً حتى لو جاور الإ�سفاف ،لأنه �أكرث ربحاً ،لذلك ال بد من التفاتة
املثقفني �إىل �إقامة خمتلف الفعاليات التي من �ش�أنها تقدمي الأعمال الأدبية
واللغوية واملن�شورات ب�شكل يليق بلغة القر�آن وعلومه املتنوعة.
ظهور الف�ضائيات التي تزين الباطل �أحياناً ومت�سخ الأفكار ،فرتى رديء
الإنتاج يجد له مكاناً بني �أ�ضواء الإعالم ب�شتى الطرق ،وهذا يتطلب وقفة من
القنوات ذات الطابع امللتزم ب�أخالقيات املجتمع وما تتطلبه املهنة النظيفة.
�سيادة الأ�شعار امللحنة املغناة وانت�شار تافه القول مما تزوقت �أحلانه بغ�ض
النظر عن حمتوى الأ�شعار من جودة �أو رداءة.
ظهور قنوات الأطفال التي ت�شجع على العامية من خالل الرتكيز على
الأغاين باللهجات العامية مما ي�صنع جي ًال مهي�أ لقبول العامية.
هذه الأ�سباب نقدمها والأمل يحدونا مبجموعة من املالحظات التي من
�ش�أنها �أن تقيل عرثة اللغة و�أهلها ،ونحن نلحظ تقدي�ساً لأقوام للغتهم ،وهي
�أبعد ما تكون عن القدا�سة ،يف حني نقف خجلني من لغتنا على الرغم من �أن
ارتباط اللغة بديننا احلنيف من خالل القر�آن الكرمي يدعونا �إىل �أن نثقف
املعلمني قبل املتعلمني على الوقوف على جمموعة من الق�ضايا التطبيقية
التي ت�ساعد الفرد العربي على فهم �أهمية العربية والتو�صل به �إىل م�ستوى
االعتزاز بهذه اللغة التي كرمها اهلل بقر�آنه ،منها عالقة اللغة بفهم القر�آن
الكرمي والتوفيق بني قراءاته ،ومنها ا�ستيعاب العربية ملختلف العلوم ،ومنها
�إفادة اللغات الأخرى من العربية ،وغريها.
العالج
لعل اخلو�ض يف ع�لاج الأم��ور امل�ستفحلة يحتاج �إىل نف�س طويل ،وت��أن
بالغ يف تتبع ما ميكن �أن ي�سد رتقات �أحدثتها قرون متطاولة ،ولكن الهمة
والتعاون والتكاتف من خمتلف فئات الأمة يف �أبعادها املكانية املتنوعة تكون
ناجعة �إذا ما �أخل�صت النية وبذل اجلميع ما عليهم من واجبات جتاه �أمتهم.
من م�ؤمتر «اللغة العربية ..من
خماطر اجلمود �إىل تداعيات التجديد»

يف م�ؤمتر «�سيادة ال�شعوب ..و�صناعة امل�ستقبل»  -اجلزائر

اللجنة النسائية في «حركة األمة» تنظم محاضرة طبية
حول أهمية العناية بأسنان األطفال
ن�ظ�م��ت ال�ل�ج�ن��ة ال�ن���س��ائ�ي��ة يف «ح��رك��ة الأم� ��ة»
حم��ا� �ض��رة ط �ب �ي��ة ح ��ول أ�ه �م �ي��ة ال �ع �ن��اي��ة ب � أ�� �س �ن��ان
الأط� �ف ��ال ،ب� ��د�أت ب�ك�ل�م��ة مل �� �س ��ؤول��ة ال�ل�ج�ن��ة ،رح�ب��ت
خاللها باحل�ضور وبالدكتورة روال �سنو؛ املحا�ضرة
يف كلية طب الأ�سنان يف جامعة بريوت العربية.
وقد �أكدت الدكتورة �سنو �أن �أولياء الأم��ور تقع
عليهم م�س�ؤولية مهمة و�صعبة ،حيث ي�شعر الأهل
دائ�م�اً بال�ضغط أ�ث�ن��اء حماولتهم تقدمي الأف�ضل
لأط�ف��ال�ه��م ،وم��ن الطبيعي �أن ي���س� أ�ل��وا ع��ن ماهية
ال�سبل املتوفرة التي ت�ضمن منواً �أف�ضل لأطفالهم،

و�أن ينعموا بحياة مفعمة بال�صحة وال�سعادة ،و�صو ًال
�إىل الت�سا�ؤل عما �إذا كانت لديهم ال�ق��درة لتقدمي
�أف�ضل �سبل الإر�شاد والوقاية املتوفرة.
و أ���ش��ارت �إىل أ�ن��ه يوجد �أك�ثر من �سبب رئي�سي
يجعل م�س�ألة العناية ب�أ�سنان الطفل يف �سن مبكرة
مهمة ،فهي ت�ساعدهم على الكالم بو�ضوح ،وامل�ضغ
ب�شكل طبيعي ،وت�سمح للأ�سنان اجل��دي��دة التي يف
طور الظهور على الربوز ب�شكل منتظم.
وب�ع��د املحا�ضرة ُدع�ي��ت احل��ا��ض��رات �إىل مائدة
الفطور.

الدكتورة روال �سنو ت�شرح للح�ضور خطوات االعتناء ب�أ�سنان الأطفال
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الطالق ..قرار يتخذه الكبار ويدفع ثمنه الصغار
ال �ط�ل�اق جت��رب��ة ق��ا��س�ي��ة وم ��ري ��رة لكل
الأط��راف يف العائلة املفكَّكة ،ومم��ا ي�ؤ�سف،
�أن �آث� ��اره ع�ل��ى الأط �ف��ال ع ��ادة ال ت ��ؤخ��ذ يف
احل���س�ب��ان ،وك �ث�ي�راً م��ا ُي��ظَ ��نّ �أن الأط �ف��ال
��س�ي�ق�ب�ل��ون ب ��الأم ��ر ،م ��ن دون ال�ت�ف�ك�ير يف
م�شاعرهم �أو ما �سيرتتب على نف�سياتهم،
ل�ك��ن يف ال��واق��ع �أن �أث ��ر ان�ف���ص��ال وال��دي�ه��م
�صعب وق��ا���س ج��داً عليهم ،مهما بلغ عمر
الطفل ،خ�صو�صاً �إذا ك��ان هناك كثري من
ال���ش��د واجل ��ذب خ�ل�ال ال �ف�ترة ال�ت��ي ت�سبق
الطالق يف العالقة بني الوالدين.
ارتفعت معدالت الطالق ب�صورة مفزعة
يف جميع �أنحاء العامل ،و�أ�صبح هو القاعدة،
خ�صو�صاً خالل ال�سنوات الأوىل من الزواج،
ووفق املركز الوطني الأمريكي للإح�صاءات
ال�صحية ،ف ��إن ال�ط�لاق ي��ؤث��ر يف ح��وايل 1.5
مليون طفل �أمريكي كل عام� ،أما يف بريطانيا،
فت�شري الكلية امللكية للأطباء النف�سيني �إىل
�أن م��ا ي �ق��ارب ن�صف الأط �ف��ال يف بريطانيا
يعانون من تبعات طالق �آبائهم.
�أما بالن�سبة �إىل العامل العربي ،فمعدالت
ال �ط�لاق ارت�ف�ع��ت �إىل �أرق� ��ام ق�ي��ا��س�ي��ة ،ففي
امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة حت ��دث ي��وم�ي�اً
حوايل  22حالة طالق يف املتو�سط ،مع ن�سبة
ترتاوح بني  ،٪30-20بينما يف دولة الإمارات
العربية املتحدة يرتفع املعدل �إىل  ،٪46ووفقاً
للإح�صاءات يف م�صر ،فهناك ما يقرب من
� 290ألف حالة طالق �سنوياً� ،أي �أكرث من
 700حالة يومياً.
م�آ�ساة الأطفال
اخت�صا�صيو علم االج�ت�م��اع ي ��ؤك��دون �أن
ال �ط�ل�اق ل��ه ت �ب �ع��ات ��ض�خ�م��ة ع �ل��ى الأ�� �س ��رة،
�سواء من الناحية الأ�سرية �أو االقت�صادية،
وك�ث�يراً ما يكون الأط�ف��ال �أك�ثر املت�ضررين،

ِ
أنـت

فالطالق ي�ؤدي �إىل تغيري حياتهم ،مع تغيري
يف الروتني والعادات ،كما يتنقل الأطفال بني
منزلي ،فال ي�شعرون باال�ستقرار ،ما يجعل
نْ
م��ن ال�صعب ع�ل��ى الأط �ف��ال ال�ت�ك� ّي��ف وق�ب��ول
الو�ضع اجلديد.
وفقاً للكلية امللكية للأطباء النف�سيني يف

وطــفـــــلك

كيف تكسبين هدوء طفلك
أثناء السفر بالطائرة؟
ومهد،
ال�سفر يف الطائرة ب�شكل عام مُتعب جُ
فكيف �إذا كان برفقة طفل �صغري؟ هُنا تواجه
الأم�ه��ات م�شكلة كبرية ،فالطفل �أثناء ال�سفر
تكرث طلباته ،وي�صبح حل��وح�اً ،بالإ�ضافة �إىل
بكائه نتيجة الآالم التي ي�شعرها ب�أذنه ،ب�سبب
زي��ادة ال�ضغط اجل��وي عند الإق�ل�اع بالطائرة
وهبوطها.
لذا ،تت�ساءل الأمهات عن كيفية اال�ستعداد
لل�سفر بالطائرة مع طفلها من دون توتر �أو
قلق ،ويف النقاط الآت�ي��ة ،نقدّم لكل �أم ن�صائح
جتعل طفلك هادئاً �أثناء ال�سفر بالطائرة:
 -1جهّزي حقيبة �صغرية خم�ص�صة لطفلك،
و�ضعي فيها �ألعابه املف�ضلة :احللوى والع�صري
املحبب �إليه ،مع كوب �صغري ،وبطانية �صغرية،
وكتب تلوين و�أقالم� ..إذا كان طفلك يف�ضّ لها.
 -2اح��ر� �ص��ي ع �ل��ى �أن ي �ك��ون ل�ط�ف�ل��ك مقعد
منفرد بجوارك يف الطائرة ،و�أح�ضري و�سادة
��ص�غ�يرة و�ضعيها خ�ل��ف ط�ف�ل��ك ،واط�ل�ب��ي منه

اال��س�ترخ��اء ،فجلو�س الطفل يف مقعد منفرد
ي�شعره بال�سعادة ،وي��زوده بالراحة التي جتعله
�أكرث هدوءاً.
 -3كوين على ا�ستعداد لأن ي�شعر طفلك ب�آالم
يف �أذن��ه �أث�ن��اء �إق�ل�اع الطائرة �أو هبوطها ،لذا
يُن�صح ب�إعطائه كوب ع�صري مزوَّد بغطاء ي�سمح
له ب�شفط ال�سائل من ال�ك��وب ،عملية ال�شفط
والبلع �سوف تخفف ال�ضغط على �أذين طفلك،
وتريح الأمل� ،أو ميكنك �إعطا�ؤه «م�صا�صة» بد ًال
من ذلك.
 -4احر�صي �أن تكون مالب�س طفلك يف �صورة
طبقات ميكنك تخفيفها يف حالة �إذا ما ازدادت
حرارة اجلوّ ،حتى ال ي�صاب بال�ضيق.
وال طوال الرحلة ،فاطلبي
� -5أبقي طفلك م�شغ ً
منه ر�سم �صورة للطائرة وتلوينها ،ما �سي�شغله
معظم ال��وق��ت ،كما ميكنك �أي���ض�اً ��ش��راء لعبة
� �ص �غ�يرة ج ��دي ��دة ل ��ه ،وم �ف��اج � أ�ت��ه ب �ه��ا خ�لال
الرحلة ،مما �سي�صرف انتباهه لفرتة طويلة.

بريطانيا ،ف�إن حاالت �سلبية عديدة
قد تعرتي نف�سية الطفل ،منها:
 الإح�سا�س بالفقد ،واالنف�صال عنالوالدين ال يعني فقدان املنزل بل
فقدان احلياة ب�أكملها.
 بال�شعور بالغربة ،وعدم االن�سجامم��ع الأ� �س��رة اجل��دي��دة �إذا ت��زوج �أح��د
الوالديْن.
 ال���ش�ع��ور ب��اخل��وف م��ن �أن ُي�ت�ركوحيداً.
 ال�شعور بالغ�ضب من �أحد الأبوين�أو كليهما ب�سبب االنف�صال.
 الإح�سا�س بالذنب وامل�س�ؤولية يفانف�صال والديه.
 ال�شعور ب�ع��دم الأم ��ان ،وبالغ�ضبوالرف�ض.
 ال�شعور بالت�شتت بني الأب والأم.فرتة حرمان
وك �م��ا ي ��رى الأط �ب ��اء النف�سيون
�أي�ضاً� ،أن هناك جمموعة من الآثار
النف�سية للطالق على الأب�ن��اء ،منها
االرت ��داد و إ�ن �ك��ار الإن�ف���ص��ال للطفل،
ح �ي��ث ك �ل �م��ا ك� ��ان الأط � �ف� ��ال �أ� �ص �غ��ر
��س�ن�اً ،ط��ال��ت ف�ترة احل��رم��ان ،وزادت
املخاطر ،وقد ي��ؤدي ذلك �إىل تباط�ؤ
يف من ��وه ،وح� ��دوث ف�ت�رة ت��راج��ع �أو
نكو�ص� ،أو عدوانية جت��اه الآخرين،
وق��د ي�شعر بالعزلة واحل��زن وخيبة
الأم � � ��ل ،وق� ��د ي �ت��ول��د ل ��دي ��ه ��ش�ع��ور
بالذنب ،واخلوف من �أن يرتكه �أبواه،
في�سعى حم��او ًال للم�صاحلة بينهما،
حتى بعد مرور ع�شرات ال�سنوات.

ويف درا� � �س ��ة ح��دي �ث��ة ،ت �ب�ّي�ننّ �أن
ال �ط�لاق يف �أ� �س��رة ذات ع��ائ��ل واح��د
ي �ت �� �س �ب��ب يف �أ�� � �ض � ��رار ب ��ال �غ ��ة ل ��دى
الأط �ف��ال ،وي��رف��ع م�ع��دالت الوفيات
ب�ي�ن الأط � �ف� ��ال ،خ �� �ص��و� �ص �اً ب�ي�ن 13
و 17ع��ام �اً ،ويتعلق ذل��ك ب��الأ��س��ا���س
بال�صبية ال��ذك��ور ،ح�ي��ث يت�ضاعف
ل��دي�ه��م خ�ط��رال�ت�ع��ر���ض ل�ل�م��وت من
ب�ين �أول �ئ��ك ال��ذي��ن ت��رب��وا م��ع �أح��د
ال��وال��دي��ن فقط� ،أم��ا ل��دى الفتيات،
ف�ي�ب��دو �أن ��ه لي�س ه�ن��اك �أي ف��رق يف
م �ع��دل ال��وف �ي��ات ب��وج��ه ع ��ام ،ووج��د
ال�ع�ل�م��اء �أن امل��راه �ق��ات م��ن الأ� �س��ر
ذات ال �ع��ائ��ل ال��وح �ي��د ُي �ق��دم��ن على
االنتحار بن�سبة �أعلى مرتني ،ويكنّ
عر�ضة للوفاة ثالث مرات �أكرث ،بعد
تناول جرعة زائ��دة من املخدرات �أو
الكحول ،ولال�ضطرابات النف�سية،
كاالكتئاب وانف�صام ال�شخ�صية.
ويلفت االخت�صا�صيون �إىل �أن��ه
ال ميكن تخطي الآث��ار االجتماعية
وال �ن �ف �� �س �ي��ة ل �ل �ط�لاق ع �ل��ى نف�سية
الأطفال ،وال توجد طريقة جتنّبهم
ال�ت��أ ُّث��ر ،لكنهم ي���ش��ددون على و�ضع
امل�شاكل واملناق�شات احلادة جانباً.
�إذاً ،م��ن امل �ه��م ج ��داً ع�ن��د وق��وع
ال �ف��راق ب�ين ال��زوج�ي�ن� ،أن يحر�ص
الأبوان على طم�أنة الطفل و�إعطائه
ال���ش�ع��ور ب ��الأم ��ان ،وال �ت �ح��دث �إل�ي��ه
بقلب مفتوح ،والإن���ص��ات مل��ا يقوله،
ومهما كانت م�شاكل الزواج ،يجب �أن
يحر�صا على �أال يكونا �سبباً يف تعا�سة
هذا الطفل.
وه�ن��اك ع�شرة اق�تراح��ات ل�ل�أب،

رمبا ي�ساعد من خالله طفله لتاليف
بع�ض م�شاكل الطالق:
 -1حت��دث مع طفلك بكل �صراحة،
ف�ط�ف�ل��ك ل �ي ����س ف �ق��ط ب �ح��اج��ة �إىل
معرفة م��ا ي�ج��ري ،لكنه يحتاج �إىل
�أن ي�شعر �أنه قادر على طرح الأ�سئلة.
� -2أك��د ل��ه �أن��ه �سيظل حم�ب��وب�اً من
كال الوالدين.
 -3اقتطع جزءاً من وقتك لتق�ضيه
مع طفلك.
 -4اه�ت��م بوجهة نظر طفلك ،لكن
و� �ض��ح ل��ه �أن الآب � ��اء والأم� �ه ��ات هم
الذين يتخذون القرارات.
� -5أب� ��قِ ع�ل��ى الأن �� �ش �ط��ة والأع �م ��ال
ال��روت �ي �ن �ي��ة امل � �ع � �ت ��ادة ،م �ث��ل ر ؤ�ي � ��ة
الأ�صدقاء ،واللقاءات الأ�سرية.
 -6حاول التقليل من التغيريات ما
�أمكن ،ف�سي�ساعد ذل��ك طفلك ،رغم
ال�صعوبات ،على �أن ي�شعر �أن والديه
ما يزاالن يحبّانه ،و�أن احلياة ميكن
�أن تكون طبيعية.
 -7ع�ل��ى ال��وال��دي��ن �أن ي�ع�م�لا م�ع�اً
لت�سهيل الأمور على الطفل.
� -8أب� � � � ��قِ أ�ط � �ف � ��ال � ��ك ب � �ع � �ي� ��داً ع��ن
ال�صراعات.
 -9ح ��اول ��ش��رح ال�ت�ط��ورات لطفلك
ب�صورة مب�سَّ طة ،وهيّئه قبل وق��وع
الطالق.
 -10راقب طفلك جيداً ،والحظ �أي
ت�غ�ي�يرات يف ��س�ل��وك��ه ،ف�ه��ي ع�لام��ات
ال �ق �ل��ق ،واط �ل��ب امل �� �س��اع��دة �إذا ل��زم
الأمر.
رمي اخلياط
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الـشـمــام..
ّ

ال�شمام عبارة عن نبات كثري الع�صارة،
ينت�شر ف ��وق ��س�ط��ح الأر� � ��ض ،م�ت���س�ل�ق�اً ما
يعرت�ض �سبيله ،و�أغ�ل��ب الظن �أن��ه �أول ما
زُرع يف �آ�سيا اجلنوبية �أو يف �إفريقيا.
ال�شمام مرطب ومطفئ للعط�ش ،ويزيد
عن البطيخ الأح�م��ر يف خوا�صه ال�شّ افية،
فهو ع�لاج مم�ت��از للإم�ساك �إذا �أخ��ذ على
ال��ري��ق ،و�إن ُو��ض�ع��ت �شرائحه على اجللد
املتغ�ضن  -اجلعد  -يك�سبه ن�ضارة وليونة،
ك�م��ا �أن ��ه م�ف�ي��د مل�ع��اجل��ة ال�ت�ه��اب��ات اجل�ل��د،

مـرطـب طبـيـعـي
بـفــوائـــد كثـيــرة

طــريـقـة اللعـب

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

وما�ؤه ينقي اجللد من الكلف والنم�ش ،وهو
مفيد لإدرار ال�ب��ول وم�ن��قٍّ ل�ل��دم ،وي�ساعد
يف ع�لاج �أم��را���ض الكلى والنقر�س ،ويزيل
الإم�ساك ،ويقاوم مر�ض البوا�سري.
الأط � �ب ��اء ي � �ح � �ذّرون م ��ن أ�ك� ��ل ال���ش�م��ام
بكميات ك �ب�يرة ،ح�ت��ى ال يت�سبب ب�ح��دوث
ت�ع� ّف��ن ب��الأم �ع��اء ،ك�م��ا ُي�ن���ص��ح الأ��ش�خ��ا���ص
امل �� �ص��اب��ون مب��ر���ض ال �� �س �ك��ر �أو امل �� �ص��اب��ون
بالتهابات الأم�ع��اء احل��اد �أو ع�سر اله�ضم
بعدم تناوله ،ف�أكل كمية كبرية من ال�شمام
ي��ول��د ال�شعور بالتثقل يف امل�ع��دة واملغ�ص،
وينتج عنه الإ�سهال.
فاكهة ال�صيف (ال�شمام) حتتوي على
م��ا ي�ق��رب م��ن  ٪92م��ن وزن ��ه م ��اء ،وقليل
ج ��داً م��ن امل� ��واد ال��زالل �ي��ة وال��ده �ن �ي��ة ،أ�م��ا
ال�سكريات فن�سبتها فيه فت�صل �إىل ،٪8
وذلك تبعاً لنوع ال�شمام ومو�سمه ،وعالوة
على ذل��ك ،فال�شمام فيه ن�سبة متو�سطة
من فيتامينات «�أ» و«ج» ،وقيمته الغذائية
ب�سيطة �إذا ما قورنت بقيمته الطبية ،وهو
ملطّ ف ومنع�ش يف الأج��واء احل��ارة ،ويقلل
من العط�ش ،نظراً �إىل ن�سبة املياه العالية
املوجودة فيه.
�إ�ضافة �إىل طعمه اللذيذ ،لل�شمام طبية
عديدة ،منها:
 ا��س� ُت�ع�م��ل م �ن��ذ ال �ق��دم مل � ��داواة أ�م��را���ضامل �ع��دة ،واال� �ض �ط��راب��ات النف�سية ،ومل��ر���ض
ال�سل ،وللروماتيزم ،وملر�ض الإ�سقربوط
وللنقر�س ،ولاللتهابات ،ولل�سعال ،ولطرد
الديدان من اجل�سم.
 ا�ستُعمل مغلي ب��ذور ال���ش� ّم��ام يف ح��االتح���ص��ر ال �ب ��ول ،واحل �� �ص��ى يف امل �ث��ان��ة ،وق��د
�أظ �ه��رت ب ��ذور ال���ش�م��ام ف�ع��ال�ي��ة يف ح��االت
�أمرا�ض الكلى والكبد واملثانة.
 ع�صري ال�شمام يُ�ستعمل �ضد الإم�ساكوالبوا�سري.
 يف علوم الغذاء واحلمية ين�صح بال�شمامك�غ��ذاء ي ��داوى ب��ه م��ن ي�ع��اين م��ن أ�م��را���ض
الأوعية الدموية ،و�أمرا�ض الكلى والكبد،
ح�ي��ث ي�ع�ت�م��د يف ذل ��ك ع�ل��ى غ�ن��ى ال���ش�م��ام

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

�أفــقــي
 1عرو�س البحر االبي�ض املتو�سط
 2بنف�سج  /بيت الأ�سد
 3مدينة �سميت با�سمها �أهم قناة بحرية  /رائحة الزهور
املنت�شرة
 4قلعة يف اال�سكندرية بنيت �أيام املماليك  /كد�س

 5واحد باالجنليزية �“ /أبو  ”.....قرية
�ساحلية م�صرية تبعد عن اال�سكندرية
 23كم
 6واحدة الرنني (معكو�سة)
 7مهرب
 8ملك فرعوين حكم م�صر قبل �أكرث
من  33قرنا ومات �صغريا
 9من �أهم املعامل االقت�صادية على نهر
النيل يف جنوب م�صر
 10من �أبواب القاهرة القدمية
عـــامـــودي
 1عاصمة مصر القدمية ومن أبرز
األماكن األثرية في مصر  /تعهد
بعدم تكرار الفعلة
 2في أثناء الليل  /مادة في صميم
مكونات املشروبات الغازية
 3ميدان شعبي قدمي في القاهرة
 /تشتم
 4صمت  /عز دين (نفس الكلمتني
مبعثرة)
 5يكسد  /اآلن باالجنليزية

بالفيتامينات وال�ب��وت��ا��س�ي��وم ،ولأن ��ه غني
ب��ال �ف �ي �ت��ام�ين «�� �س ��ي» ف �ه��و م ��ن م �� �ض��ادات
ال �� �س ��رط ��ان ،ولأن� � ��ه غ �ن��ي ب��ال �ب �ك �ت�ين ف�ه��و
ي�ساعد على تخفي�ض ن�سبة الكول�سرتول
يف ال��دم « ،»Aأ�م��ا غنى ال�شمام بالفيتامني
�أو ف �ي �ت��ام�ين اجل� �م ��ال ك �م��ا ي �ط �ل��ق ع�ل�ي��ه
�أحياناً ،في�شجع اخت�صا�صيو التجميل على
ا�ستعماله لتطرية اجللد ،و�إع��ادة الن�ضارة
�إىل ال�شفتني والعينني وال�شعر.
 ي��دخ��ل ال �� �ش �م��ام يف ت��رك �ي��ب ال �ك��رمي��اتاملخ�ص�صة لزيادة رطوبة الب�شرة ،وتخفي�ض
عوار�ض احلروق ،ولأنه غني بالفوالت ف�إنه
ي���س��اه��م يف تخفي�ض خ�ط��ر ال �ت �� �ش �وّه عند
اجل�ن�ين ،وم�شاكل القلب وال�شرايني عند
الكبار.
 ولأن ال���ش�م��ام غ�ن��ي ب��ال�ب��وت��ا��س�ي��وم ،ف��إن��هي�ساهم يف توازن �ضغط الدم ،وهو �إىل ذلك
مد ّر للبول وم�سهّل للجهاز اله�ضمي.
 �إذا مت تناوله مربّداً يف ف�صل ال�صيف ف�إنهي�ساهم يف ترطيب اجل�سم ب�شكل عام.
 ال�شمام خال من الدهون وقليل ال�سعراتاحل ��راري ��ة ،ل��ذل��ك مي�ك��ن �إدخ��ال��ه يف نظام
احلمية لتخفيف الوزن.
 ت�ف�ي��د ب� ��ذوره يف تخفي�ض ��ض�غ��ط ال��دماملرتفع.
 تُ�ستعمل جذوره يف وقف النزيف الدموي.وق��د أ�ق ��ر اب��ن �سينا ف��وائ��ده ال�ع��دي��دة،
خ�صو�صاً قدرته على تنقية الدم ،وعالجه
للكلف والبهاق وق�شر الر�أ�س ،كما ا�ستخدمه
�أطباء العرب القدماء يف عالج الأورام.
جت��در الإ� �ش ��ارة �إىل �أن ت �ن��اول ال�شمام
بكميات ك�ب�يرة ،وب�ع��د الأك ��ل م�ب��ا��ش��رة ،قد
ي� � ��ؤذي ال �ق��ول��ون وي���س�ب��ب ع���س��ر ال�ه���ض��م،
وذل��ك ب�سبب كرثة حمتواه املائي ،وارتفاع
ن�سبة الألياف فيه ،ولذلك يُن�صح بتناوله
بعد الوجبات الرئي�سية ،خ�صو�صاً الغداء،
ب�ث�لاث ��س��اع��ات ع�ل��ى الأق� ��ل� ،أم ��ا بالن�سبة
�إىل الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن ي�شكون م��ن املعدة
والأم� �ع ��اء ،فيمكنهم ا��س�ت�خ��دام��ه كع�صري
طازج.

الحل السابق
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 6يشعر بالنعاس  /دجاج بدون عظم
(باللهجة املصرية)
 7لؤلؤ  /موقع وأجهزة التفاعل النووي
 8مردود حفل أو ما شابه  /جند
متخصصون بالرمي بالسهام
 9يخصص وقته وينزوي لعمله  /للتمني
(معكوسة)
 10كوبري على النيل حترسه األسود

22

( العدد  )270اجلمعة  5 -متوز 2013 -

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

أحداث األسبوع

الإيطايل
جيوزيبي جيانيني
مدرب منتخب
لبنان اجلديد

ماذا سيقدم «جيانيني»
لمنتخب لبنان؟

«السيليساو الـبـرازيـــ
«الـمــاتــادور اإلسـبــــ

أغلق منتخب لبنان صفحة األلماني ثيو بوكير الذي قاده ألول مرة
في تاريخه إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم ،حيث فاز
على منتخبات بارزة آسيويًا ،مثل اإلمارات والكويت وكوريا الجنوبية
وإيران ،وفتح صفحة جديدة مع مدرب أوروبي آخر هو «جيوزيبي
جيانيني».
وب �ع��د ان�ت���ش��ار خ�بر ال�ت�ع��اق��د م��ع «ج�ي��ان�ي�ن��ي»،
تفاوتت الآراء يف ال�شارع الكروي املحلي ،بني م�ؤيد
لهذه اخلطوة ومعار�ض لها.
ويف كلتا احل��ال�ت�ين ،ي�ب��دو ت�ع��اق��د االحت ��اد مع
«جيانيني» م�شوباً بنوع من املغامرة ،بالنظر �إىل
ال�سجل املتوا�ضع تدريبياً للمدير الفني اجلديد،
وال يعلم أ�ح��د حتى الآن ،م��ا ق��د يتبدى ع��ن هذه
اخلطوة يف امل�ستقبل �أو ماذا �ستكون نتائجها.
وهنا يت�ساءل البع�ض :ماذا �سي�ضيف «جيانيني»
ملنتخب لبنان بعد �أن و�صل �إىل �آخر الأدوار امل�ؤهلة
لك�أ�س العامل ،حيث �أ�صبح الرتاجع للخلف ممنوعاً،
فيما امل�ضي قدماً يعني حتقيق احللم ال�ضائع يف
الت�صفيات احلالية� ،أي الت�أهل �إىل ك�أ�س العامل؟
ويرى املراقبون �أن الفوارق بني املدرب القدمي
واجلديد تكمن يف عدة نقاط� ،أبرزها فارق ال�سن،
فـ«بوكري» يج�سد اخل�برة ،فيما «جيانيني» ميلك
روح ال�شباب.
وي �� �ض��اف �إىل ذل ��ك ع��ام��ل �أ� �س��ا� �س��ي ه��و ق��رب
بوكري من الكرة اللبنانية ،بحكم وج��وده يف البلد
ضال عن جتاربه ال�سابقة يف
وارتباطه بلبنانية ،ف� ً
املالعب املحلية ،ال �سيما مع املنتخب يف ت�صفيات
مونديال  2002والت�صفيات احلالية.
و�سيكون الظهور الأول لـ«جيانيني» مع منتخب
لبنان �أمام الكويت يف ت�صفيات ك�أ�س �آ�سيا يف ت�شرين
الأول املقبل.
و�سيلحق باملدرب اجلديد فريق عمل �إيطايل
كامل ،ي�ضم الالعب الدويل ال�سابق دي كيارا الذي
�سيعمل م�ساعداً لـ«جيانيني» ،كما �سي ؤ�مّن املدرب
اجل��دي��د ،مع�سكراً تدريبياً للمنتخب اللبناين يف
املكان الذي يتدرب فيه املنتخب الإيطايل.
وكان االحتاد اللبناين للعبة ،قرر تكليف رئي�سه
ه��ا��ش��م ح�ي��در ب�ب��ت �إج � ��راءات ال�ت�ع��اق��د م��ع امل��درب
الإي� �ط ��ايل ،وع �ل��ى رغ ��م ع ��دم ت �ن��اول االحت� ��اد لأي
�أمور مالية لناحية التعاقد مع «جيانيني» وجهازه
الفني ،باعتبار �أن الأمور قد تخ�ضع لتعديالت قبل
�إجناز توقيع العقد ،ذكرت م�صادر االحتاد� ،أن كلفة

«جيانيني» مع جهازه الفني املعاون ،والذي �سيكون
�إيطالياً بالكامل ،وامل� ؤ�ل��ف من م�ساعد امل��درب دي
ك �ي��ارا ،وم ��درب ال�ل�ي��اق��ة ال�ب��دن�ي��ة وم ��درب ح��را���س
املرمى� ،ست�صل �إىل زهاء � 35ألف دوالر �شهرياً.
و�سبق التعاقد مع «جيانيني» لقاء بني �أركان
االحت ��اد ال�ل�ب�ن��اين وم ��درب املنتخب الفرن�سي
يف م��ون��دي��ال «مك�سيكو  »86 -ه�ن�ري مي�شال،
ال��ذي ع��ر���ض �أف �ك��اره اخل��ا��ص��ة ل�ل�إ��ش��راف على
املنتخب ،وب��دت بعيدة ن�سبياً م��ن حيث و�ضعه
ب��رن��اجم�اً ي�ستغرق وق�ت�اً ط��وي�لاً ،فيما الوقت
يداهم املنتخب قبل لقاء الكويت يف  15ت�شرين
الأول املقبل ،مبباراتني �أوالهما ذهاباً يف بريوت
وال�ث��ان�ي��ة ب�ع��د �أ� �س �ب��وع ب��ال�ك��وي��ت ،يف املرحلتني
ال �ث��ال �ث��ة وال ��راب� �ع ��ة م ��ن ت���ص�ف�ي��ات امل�ج�م��وع��ة
الآ�سيوية الثانية امل�ؤهلة لنهائيات بطولة �آ�سيا
  2015يف �أ�سرتاليا.وت�ل�ق��ى االحت ��اد ال�ل�ب�ن��اين ر��س��ال��ة ت��و��ص�ي��ة من
امل��درب الإي�ط��ايل ال�شهري روب��رت��و مان�شيني� ،أ�شاد
فيها بجيانيني ،كما ك�شف مان�شيني ع��ن رغبته
ب��زي��ارة ب�يروت قريباً بعد ت�سمية امل��درب اجلديد
للمنتخب.
وت��راف��ق ا��س�ت�ق��دام جيانيني م��ع خ�ط��وة مهمة
تتعلق باملنتخب ،وهي تتمثل بت�أمني متويل لكامل
اجل�ه��از الفني م��ن خ��ارج ميزانية االحت ��اد ،وذل��ك
ن�ت�ي�ج��ة ل�لات���ص��االت ال �ت��ي �أُج ��ري ��ت ان �ط�لاق �اً من
عالقة االحتاد ب�شخ�صيات متمولة.
وجاء التعاقد مع جيانيني ،بعدما مت االت�صال
م��ع ج �ه��ات ك��روي��ة رف�ي�ع��ة يف اخل � ��ارج وب ��ال ��دوري
الإيطايل ،ومنها املدرّب ال�شهري روبرتو مان�شيني،
الذي ن�صح بالتعاقد معه.
ومن الأ�سباب التي دفعت االحت��اد �إىل ترجيح
ك�ف��ة جيانيني ،ه��و ام�ت�لاك��ه جل�ه��از ف�ن��ي متكامل
على م�ستوى عال من �أبرز عنا�صره كيارا ،وبغ�ض
ال�ط��رف ع��ن �سريته ال��ذات�ي��ة ،ك�شفت االت���ص��االت
معه عن ر�ؤية متقدّمة وفكر كروي عال لديه ،دون
�إغفال �أن االحتاد فوجئ ب�أ ّن لدى املدرّب الإيطايل

منتخب لبنان

روزن��ام��ة تف�صيلية لل�سنة امل�ق�ب�ل��ة ،م��ن م�ب��اري��ات
وم �ع �� �س �ك��رات وحت �� �ض�ي�رات ،ع ��دا ق ��وة �شخ�صيته
و�صرامته بالتعامل على غ��رار �سريته عندما كان
العباً� ،إ�ضافة �إىل عمره املنا�سب.
وبدا الفتاً �أن للمدرّب الإيطايل فكرة وافية عن
منتخب لبنان والعبيه ،مع الإ�شارة �إىل �أ ّن عالقاته
بزمالئه بالفرق الأوروب�ي��ة� ،ستُتيح اح�تراف �أكرث
من العب م�ستقبالً ،ما �سريتد على �أداء املنتخب
إ�ي �ج��اب �ي �اً ،ك�م��ا �إ ّن ��ه وم��ن خ�ل�ال ع�لاق�ت��ه ال��وا��س�ع��ة
واملتقدّمة ج��داً �سيوفر ملنتخبنا مع�سكرات بنف�س
املركز ال��ذي يحت�ضن حت�ضريات منتخب �إيطاليا
الأول وب�أ�سعار خيالية.
ولوحظ �أ ّن جيانيني الذي ف�ضّ ل خو�ض جتربة
جديدة مع لبنان على ح�ساب عر�ض نادي بري�شيا
الإي �ط��ايل ،ل��دي��ه ح��اف��ز لتحقيق نتائج ج�ي��دة مع
منتخبنا ،مراهناً على مهارات الالعبني اللبنانيني.
�سجل متوا�ضع تدريبي ًا
على رغم �سجله املميز كالعب عندما كان جنم
فريق روما ومنتخب �إيطاليا� ،إال �أن جانيني اكتفى
بتدريب فرق مغمورة يف �إيطاليا.
وت ��أل ��ق ج��ان�ي�ن��ي يف ��ص�ف��وف روم ��ا ب�ي�ن 1981
و 1996حيث تعاقد معه بعمر ال�ساد�س ع�شر ،ولعب
�إىل ج��ان��ب العمالقني ال�برازي�ل��ي فالكاو وب��رون��و
كونتي.
وحمل جيانيني الوان �شتورم غرات�س النم�سوي
( ،)1997-1996ونابويل ( )1998-1997وليت�شي
( ،)1999-1998كما مثل املنتخب الإي�ط��ايل يف
 47مباراة دولية بني عامي  1987و ،1991بينها
ك�أ�س �أوروبا  1988وك�أ�س العامل � ،1990سجل فيها
� 6أهداف.
و�أحرز «الأمري» خالل م�سريته �ألقاب الدوري
الإي�ط��ايل ( )1983وك��أ���س �إيطاليا ( 1984و1986
و )1991والك�أ�س ال�سوبر النم�سوية  1996وك�أ�س
النم�سا .1997
وال ت��زال مباراة روم��ا وتورينو يف نهائي ك�أ�س
إ�ي�ط��ال�ي��ا  1993 - 1992ع��ال�ق��ة يف �أذه� ��ان ع�شاق
جانيني� ،إذ ت�أخر روم��ا ذه��اب�اً  ،0 - 3لكن جانيني
ال�ق��ائ��د � �ض��رب ب �ق��وة إ�ي ��اب �اً و��س�ج��ل ث�لاث��ة لفريق
العا�صمة من نقطة اجلزاء ليتقدم روما  ،2-5وكاد
يخطف هدف التتويج يف الدقائق القاتلة لكن كرته
ارتدت من العار�ضة.
وكمدرب ،يعترب جيانيني ( 49عاماً) ،متوا�ضع
التجربة� ،إذ قاد فرقاً مغمورة يف �إيطاليا �إىل الدرجة
الثالثة �أو الثانية منذ العام  2004و�أبرزها فريونا
ع��ام  2010و�آخ��ر فريق �أ�شرف عليه هو غرو�سيتو
الذي هبط �إىل الدرجة الثالثة الإيطالية.
كما �أ�شرف على فرق فوجيا و�سامبينيديتزي
وارجي�ش بيت�شيتي الروماين وما�سيزي وغاليبويل
ومعظمها �أندية مغمورة يف �إيطاليا.

يف ال � � � ��زم � � � ��ان وامل � � �ك � � ��ان
امل �ن��ا� �س �ب� نْْين ،ا��س�ت�ع��اد املنتخب
الربازيلي هيبته وتوازنه ،قبل
ع��ام فقط م��ن ك� أ����س ال�ع��امل..
ع �ل��ى �أر� � ��ض م�ل�ع��ب امل��اراك��ان��ا
العظيم ،وعلى ح�ساب �إ�سبانيا
�أقوى منتخبات العامل حالياً،
ج � ��اء ال �ت �ت��وي��ج ب �ل �ق��ب ك ��أ���س
ال �ق ��ارات ،ل�ي� ؤ�ك��د �أن منتخب
الربازيل على قدر الطموحات
والآم � ��ال امل�ع�ل�ق��ة ع�ل�ي��ه ،وه��و
جاهز للظفر بنجمة �ساد�سة
يف امل�سابقة الكروية الأرفع يف
العامل.
ورمب� � � � ��ا مل ي � �ك� ��ن أ�� � �ش� ��د
امل� �ت� ��� �ش ��ائ� �م�ي�ن ي � �ت� ��وق� ��ع �أن
ي���س�ق��ط امل �ن �ت �خ��ب الإ� �س �ب��اين
ب�ه��ذه ال�ط��ري�ق��ة �أم ��ام نظريه
ال�برازي �ل��ي ( )3-0يف نهائي
ك�أ�س القارات ،خ�صو�صاً �أن «ال
فوريا روخا» دخل �إىل املواجهة
م��ع �أ� �ص �ح��اب ال���ض�ي��اف��ة ،وه��و
مل ي � ��ذق ط �ع��م ال� �ه ��زمي ��ة يف
م�سابقة ر�سمية يف  29مباراة
على ال�ت��وايل (رق��م قيا�سي)،
م��ا ط��رح � �س ��ؤا ًال وج�ي�ه�اً« :هل
ان �ت �ه��ت احل �ق �ب��ة الإ� �س �ب��ان �ي��ة
اال�ستثنائية»؟
ال ميكن لأح��د �أن ي�شكك
ب �ق ��درات امل�ن�ت�خ��ب الإ� �س �ب��اين
ال� � � ��ذي ف� ��ر�� ��ض ه �ي �م �ن �ت��ه يف
الأعوام اخلم�سة الأخرية على
ال�صعيدين ال�ق��اري والعاملي،
و�أ� �ص �ب��ح �أول م�ن�ت�خ��ب ي�ح��رز
ث�لاث�ي��ة ك ��أ���س �أوروب� ��ا  -ك��أ���س
ال�ع��امل  -ك� أ����س ال �ق��ارات ،لكن
رج � ��ال امل� � ��درب ف�ي���س�ن�ت��ي دل
ب��و��س�ك��ي مل ي���س�ت�ح�ق��وا حتى
ال��وج��ود يف امل �ب��اراة النهائية
ل � �ك � � أ��� ��س ال � � � �ق� � � ��ارات ،لأن � �ه ��م
اح�ت��اج��وا �إىل ��ض��رب��ات احلظ
الرتجيحية لتجاوز �إيطاليا
الأف� ��� �ض ��ل يف امل ��واج� �ه ��ة ب�ين
الطرفني يف ن�صف النهائي.
وت� � أ�ت ��ي اخل �� �س��ارة امل��دوي��ة
أ�م� � ��ام ال �ب�رازي� ��ل ب �ع��د ث�لاث��ة
�أعوام و 14يوماً على الهزمية
الأخ� � �ي� � ��رة ال � �ت� ��ي م� �ن ��ي ب �ه��ا
الأ�سبان على �صعيد امل�سابقات
ال��ر��س�م�ي��ة ،وك��ان��ت يف اف�ت�ت��اح
م���ش��واره يف م��ون��دي��ال جنوب
�أفريقيا  2010على يد نظريه
ال �� �س��وي �� �س��ري ( ،)1-0ك�م��ا
�أن�ه��ا الأوىل على ال�صعيدين
ال ��ر� � �س � �م ��ي وال � � � � � ��ودي �أم � � ��ام
الربازيل منذ دور املجموعات
من مونديال املك�سيك 1986

(� )1-0أي م�ن��ذ مواجهتهما
ال��ر��س�م�ي��ة الأخ �ي�رة (ت��واج�ه��ا
بعدها يف منا�سبتني ودي��ا عام
 1990وف� ��ازت إ���س�ب��ان�ي��ا 0-3
وعام  1999وتعادال .0-0
واع�ت�رف دل بو�سكي ب ��أن
الربازيل التي توجت باللقب
للمرة الرابعة (رقم قيا�سي)،
ك � ��ان � ��ت ال� � �ط � ��رف الأف � �� � �ض ��ل
يف ال �ن �ه��ائ��ي ال � ��ذي ب� ��دا ف�ي��ه
الإره � ��اق ظ��اه��راً ع�ل��ى العبي
«ال ف��وري��ا روخ ��ا» �إ��ض��اف��ة �إىل
�أنهم �أ�صيبوا بالإحباط منذ
الدقيقة الثانية بعد �أن افتتح
ف��ري��د ال�ت���س�ج�ي��ل لأ� �ص �ح��اب
الأر� ��ض أ�م ��ام ح��وايل  79أ�ل��ف
متفرج احت�شدوا يف مدرجات
«ماراكانا» الأ�سطوري بحلته
اجلديدة.
وال ميكن اعتبار اخل�سارة
�أم � � � ��ام ال �ب��رازي � ��ل يف ن �ه��ائ��ي
ك��أ���س ال �ق��ارات ب��داي��ة النهاية
ل�ل�أ� �س �ب��ان ع�ل��ى الإط� �ل��اق� ،إذ
�إنهم خرجوا من ن�صف نهائي
ن�سخة  2009على يد منتخب
متوا�ضع مقارنة مع الربازيلي
وهو املنتخب الأمريكي� ،إال �أن
ذل ��ك مل مي�ن�ع�ه��م م��ن ال �ف��وز
بك�أ�س العامل بعد عام ثم بك�أ�س
�أوروبا .2012
وم � ��ا ه� ��و م � � ؤ�ك� ��د �أن �أي
م�ن�ت�خ��ب ك�ب�ير ق��د مي��ر ب�ي��وم
��ص�ع��ب ،فكيف احل��ال �إذا ك��ان
يخترب ه��ذا ال�ي��وم ال�صعب يف
مواجهة منتخب م�ضيف توج
بط ًال للعامل  5م��رات ويلعب
ب�ي�ن ج �م ��اه�ي�ره ع �ل��ى م�ل�ع��ب
�أ� �س �ط ��وري م �ث��ل «م ��اراك ��ان ��ا»،
فالنتيجة �ستكون ثقيلة جداً.
مكا�سب برازيلية
مل يكن لقب ك�أ�س القارات
املك�سب ال��وح�ي��د ل�ل�برازي��ل يف
البطولة التي و�ضعت �آوزاره��ا
الأح � ��د امل��ا� �ض��ي يف ال��ري��و دي
ج � ��ان �ي��رو ،ب� ��ل �إن ال �ب�رازي� ��ل
جن �ح��ت يف اك �ت �� �ش��اف م��واه��ب
ج � ��دي � ��دة � �س �ت �غ �ن��ي � �ص �ف��وف
«ال�سيلي�ساو» يف املرحلة املقبلة.
وم ��ن �أب � ��رز ه ��ذه امل�ك��ا��س��ب
�ساعد ال��دف��اع باولينو ،ال��ذي
م �ن��ح ب �ل ��اده ،وب� �ك ��رة ر أ�� �س �ي��ة
يف ال ��دق ��ائ ��ق ال �ق��ات �ل��ة أ�م � ��ام
الأوروغ � � ��واي ،ب�ط��اق��ة العبور
�إىل النهائي.
وتفرغ باولينيو ( 16مباراة
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ــــلــي» ينـهـي أسـطـورة
ـــــاني» ويـؤكـد جاهزيته لكأس العالم
دولية و� 5أه��داف) يف ك�أ�س القارات
ملعركة الو�سط مع لويز غو�ستافو
ال��ذي ي�ضمن امل���س��اع��دة الدفاعية
عندما يكون الأول متقدماً مل�ساندة
املهاجمني.
وك � ��ان ب��اول �ي �ن �ي��و ،م ��ع امل �ه��اج��م
فريد ،الوحيدين املرتبطني بناديني
حم �ل �ي�ين ،ل �ك��ن خ�ل�اف� �اً ل�ل�م�ه��اج��م
امل�خ���ض��رم ال ��ذي ح�م��ل �أل� ��وان ليون
ال �ف��رن �� �س��ي ( ،)2009-2005مل
ي��ذق ج��وزي��ه ب��اول��و بيزيرا ما�سييل
ج � ��ون � �ي � ��ور ط � �ع� ��م االح� � � �ت� � ��راف يف
البطوالت الأوروبية الكربى.
وب��اول�ي�ن�ي��و ( 24ع��ام �اً) �سيعرب
املحيط الأطل�سي مرة جديدة ،لكن
باجتاه خمتلف عن ليتوانيا وبولندا،
حيث احرتف بني  2007و 2009قبل
�أن يعود �إىل الربازيل ،فحمل �ألوان
براغانتينو قبل انطالقته احلقيقية
م��ع ك��ورن�ث�ي��ان����س ع ��ام  ،2010حيث
فر�ض «بول ال�صغري» نف�سه كعن�صر
رئ�ي����س يف الت�شكيلة ال �ت��ي أ�ح ��رزت
لقب ال ��دوري ال�برازي�ل��ي (،)2011
ك�أ�س ليربتادوري�س ( ،)2012ك�أ�س
العامل للأندية ( )2012على ح�ساب
ت�شل�سي الإنكليزي ودوري والية �ساو
باولو (.)2013
وب � �ع� ��د � �� 24س ��اع ��ة ف� �ق ��ط م��ن
انتهاء ك�أ�س ال�ق��ارات �أعلن توتنهام
الإنكليزي �ضمه لالعب و�سط نادي
والية �ساو باولو.
وب� �ع ��د �أن وج � ��د ن �ف �� �س��ه رم � ��زاً
م�ستخدماً من قبل املتظاهرين يف
احتجاجاتهم على تهمي�ش العامة
وامل �ث �ق �ف�ين وال�ت�رك �ي��ز ع �ل��ى الع�ب��ي
كرة القدم الذين �أ�صبحت رواتبهم

بعيدة ك��ل البعد ع��ن ع��امل ال��واق��ع،
خ�صو�صاً بعد انتقاله من �سانتو�س
�إىل بر�شلونة الإ��س�ب��اين مقابل 57
م�ل�ي��ون ي� ��ورو�� ،ش��ن ن�ي�م��ار ه�ج��وم�اً
م���ض��اداً ب��ال�ق��ول وال�ف�ع��ل م��ن خالل
انتقاد احلكومة وقيادة «�سيلي�ساو»
�إىل ال�ف��وز باللقب ،ليفر�ض نف�سه
ك ��وري ��ث ح�ق�ي�ق��ي ل �ع �م��ال �ق��ة ال �ك��رة
ال�ب�رازي �ل �ي ��ة أ�م � �ث ��ال ب �ي �ل �ي��ه وف��اف��ا
وزاغالو وتو�ستاو وغارين�شيا وزيكو
وري �ف �ي �ل �ي �ن��و وروم � ��اري � ��و وب�ي�ب�ي�ت��و
ورونالدو.
ب� ��دوره �أك ��د ال �ه��داف امل�خ���ض��رم
ف��ري��د أ�ن��ه �أه��ل للقب ال��ذي �أطلقه
عليه ال�برازي �ل �ي��ون ،ح�ي��ث ي�ن��ادون��ه
حملياً بـ«وح�ش ال�شباك» ،ال �سيما
�أنه توج هدافاً للبطولة باال�شرتاك
م��ع الإ��س�ب��اين ف��رن��ان��دو توري�س بـ5
�إ�صابات لكل منهما.
وجت � �ل� ��ت ق� � � ��درة ف� ��ري� ��د يف ه��ز
ال�شباك من خالل �أهدافه الفريدة
ودق �ت��ه يف ال�ت���ص��وي��ب م��ن خمتلف
ال� ��زواي� ��ا والأب� � �ع � ��اد ،خ �� �ص��و� �ص �اً يف
املباراة النهائية حيث �سجل هدفني
حا�سمني ،ف�ج��را «امل��اراك��ان��ا» فرحاً
واب� �ت� �ه ��اج� �اً ب � �ع ��ودة ال � � ��روح ل �ل �ك��رة
الربازيلية.
حقبة جديدة
مع «بيغ فيل»
�أكد مدرب املنتخب الربازيلي
ل��وي��ز فيليبي ��س�ك��والري ،امللقب
ب�ـ«ب�ي��غ ف�ي��ل»� ،أن «�سيلي�ساو» ما
زال يف بداية امل�شوار نحو ت�سطري
حقبة جديدة تعيد �إليه مكانته

بيكي يعرقل نيمار ويطرد من املباراة

�سكوالري مدرب املنتخب الربازيلي

خيبة �أمل العبي املنتخب الإ�سباين

ب�ين عمالقة ال �ك��رة ،وذل��ك رغم
ال�ف��وز الكبري ال��ذي حققه على
نظريه الإ�سباين.
وك � ��ان �� �س� �ك ��والري ،م�ه�ن��د���س
التتويج الأخ�ي�ر ل�ل�برازي��ل على
� �ص �ع �ي��د امل �� �س��اب �ق��ة الأه � � ��م ع�ل��ى
الإط�ل�اق �أي ك�أ�س العامل وذلك
ع ��ام  2002يف ك��وري��ا اجل�ن��وب�ي��ة
وال � �ي� ��اب� ��ان ،ال �� �ش �خ ����ص الأك �ث��ر
اع �ت��زازاً وف �خ��راً مب��ا حتقق على
م�ل�ع��ب «م ��اراك ��ان ��ا» الأ� �س �ط��وري
بحلته اجلديدة.
وم� � ��ع ب� � ��دء ال � �ع� ��د ال �ع �ك �� �س��ي
ال� �س �ت �� �ض��اف��ة م ��ون ��دي ��ال 2014
ب �ع��د � � 12ش �ه��راً ع �ل��ى الأرا�� �ض ��ي

ال�ب�رازي� �ل� �ي ��ة ،أ�ع� �ط ��ت ال�ن�ت�ي�ج��ة
الكبرية التي حتققت �أمام �أبطال
العامل و�أوروبا الأمل للربازيليني
ب�إمكانية رفع ك�أ�س العامل للمرة
ال���س��اد��س��ة �إذا ج��رت الأم� ��ور كما
يتمنون ،ول�ك��ن ��س�ك��والري ال��ذي
ا��س�ت�ل��م الإ�� �ش ��راف ع�ل��ى منتخب
ب�لاده جم��دداً يف ت�شرين الثاين
امل��ا� �ض��ي خ �ل �ف�اً مل��ان��و م�ي�ن�ي��زي����س،
كان واقعياً يف ما يخ�ص تقييمه
مل��ا حت�ق��ق الأح ��د �أم ��ام «ال ف��وري��ا
روخ� ��ا» ،خ���ص��و��ص�اً ع�ن��دم��ا ق��ال:
«م��ن امل��ذه��ل �أن ن�سمع اجلمهور
ي �غ �ن��ي «الأب� � �ط � ��ال ع� � � ��ادوا» ل�ك��ن
الطريق ما زالت طويلة �أمامنا».
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وب � � ��د أ� امل �ن �ت �خ��ب ال�ب�رازي� �ل ��ي
البطولة و�سط الت�شكيك بقدرته
ع� �ل ��ى االرت� � �ق � ��اء �إىل م �� �س �ت��وى
امل�س�ؤولية أ�م��ام جماهريه ،وكان
الأ� �س �ط��ورة ب�ي�ل�ي��ه �أو م��ن ط��رح
ع�ل�ام ��ات ا� �س �ت �ف �ه��ام ع �ل��ى و��ض��ع
«�سيلي�ساو» الذي فقد يف الأعوام
الأخرية ثقة اجلمهور به بعد �أن
ف�شل يف الذهاب �أبعد من الدور
ربع النهائي يف مونديايل 2006
و 2010ويف كوبا �أمريكا .2011
وم� ��ن امل� ��ؤك ��د �أن � �س �ك��والري
مي �ل��ك الأ� �س �ل �ح��ة ال�ل�ازم ��ة لكي
يعو�ض على ب�لاده ما فاتها عام
 1950حني ا�ست�ضافت نهائيات

نيمار م�سجل الهدف الثاين يف مرمى كا�سيا�س

ك � ��أ�� ��س ال � �ع� ��امل ل �ل �م ��رة الأوىل
وو� �ص �ل��ت �إىل ال �ن �ه��ائ��ي ق �ب��ل �أن
تخ�سر �أم��ام الأوروغ��واي ،ويبدو
�أن ا��س�ترات�ي�ج�ي�ت��ه ت�ع�ت�م��د على
عن�صر ال���ش�ب��اب ال ��ذي يج�سده
ب�شكل خا�ص نيمار ( 21ع��ام�اً)،
وذلك ا�ستناداً �إىل الت�شكيلة التي
خ��ا���ض بها ك� أ����س ال �ق��ارات والتي
ا�ستبعد عنها كاكا ورونالدينيو.
وك� ��ان رون��ال��دي �ن �ي��و ( 32ع��ام �اً)
ال ��ذي ي��داف��ع ح��ال �ي �اً ع��ن �أل ��وان
اتلتيكو مينريو ،عاد �إىل ت�شكيلة
«��س�ي�ل�ي���س��او» ق�ب��ل ث�لاث��ة �أ��ش�ه��ر
ل �ل �م �� �ش��ارك��ة يف امل � �ب� ��اراة الأوىل
ل� ��� �س� �ك ��والري ب �ع ��د ع� ��ودت� ��ه �إىل
من�صبه القدمي وكانت ودية �أمام
�إنكلرتا ( )2-1يف � 6شباط ،لكن
مدرب الربتغال وت�شل�سي ال�سابق
ا��س�ت�ب�ع��ده جم ��دداً مل �ب��ارات��ي �آذار
امل��ا��ض��ي ال��ودي�ت�ين �أم ��ام �إيطاليا
ورو�سيا� ،أما بالن�سبة لكاكا الذي
ي�ع��اين م��ن جلو�سه على مقاعد
االحتياط يف فريقه ريال مدريد
ف �ك ��ان ا� �س �ت��دع��ي �إىل م �ب��ارات��ي
�إيطاليا ورو�سيا ،وبالتايل يعترب
ا� �س �ت �ب �ع��اده ع ��ن ك� ��أ� ��س ال� �ق ��ارات
مفاج�أة مل تكن يف احل�سبان.
وق �ب��ل ع� ��ام ع �ل��ى ا��س�ت���ض��اف��ة
ال�ب�رازي��ل مل��ون��دي��ال  ،2014جل� أ�
�سكوالري �إىل ت�شكيلة طغى عليها
طابع ال�شباب و�ضمت يف �صفوفها
وخالفاً ملا جرت العادة  11العباً
يلعبون يف الدوري املحلي ،مقابل
 22يلعبون يف �أوروبا.
أ�م � � � ��ا ب ��ال� �ن� ��� �س� �ب ��ة ل�ل�اع �ب�ي�ن
الآخ � ��ري � ��ن ال ��ذي ��ن ت���ض�م�ن�ت�ه��م
ت���ش�ك�ي�ل��ة «ب �ي��غ ف �ي��ل» ،ف �ل��م يكن
م�ف��اج�ئ�اً �أن ي�ضم خ��ط الو�سط
الع� ��ب ت���ش�ل���س��ي �أو�� �س� �ك ��ار ال ��ذي
ف��ر���ض ن�ف���س��ه ب �ق��وة �إن ك ��ان مع
امل �ن �ت �خ��ب �أو ف��ري �ق��ه ال �ل �ن��دين،
ك�م��ا ح ��ال ال��دف��اع ال ��ذي اعتمد
على العبي باري�س �سان جرمان
وت�شل�سي تياغو �سيلفا وداف�ي��د
لويز.
ومن امل�ؤكد �أن �أبطال العامل
 5مرات قدموا يف ك�أ�س القارات
م�ستوى �أف���ض��ل م��ن ذل��ك ال��ذي
ظ� �ه ��روا ب ��ه يف امل� �ب ��اري ��ات ال �ت��ي
خا�ضوها منذ ع��ودة ��س�ك��والري،
حيث خ�سروا �أم��ام الإنكليز (-1
 )2وتعادلوا مع �إيطاليا ()2-2
ورو��س�ي��ا ( )1-1وت�شيلي ()2-2
ومل يحققوا �سوى فوز واحد كان
على بوليفيا (.)0-4
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كاريكاتير

أذان الفجر على القناة البريطانية الرابعة خالل شهر رمضان
�أعلنت حمطة تلفزيونية بريطانية �أنها
�ستبث �أذان الفجر ب�صورة حية طيلة �شهر
رم���ض��ان ال �ك��رمي ،لإع �ط��اء ��ص��وت للأقلية
امل���س�ل�م��ة ال �ب��ال��غ ع��دده��ا  2.8م �ل �ي��ون ،وه��ي
اخل �ط��وة ال �ت��ي رحّ ��ب ب�ه��ا جم�ل����س م�سلمي
بريطانيا.
و�أك � ��دت ال �ق �ن��اة ال��راب �ع��ة (ق �ن��اة ع��ام��ة
�أن�شئت جل��ذب اهتمام جمهور الأقليات)
�أنها �ستكون �أول قناة رئي�سية يف بريطانيا
تبث الأذان يف الثالثة من �صباح كل يوم
ابتداء من  9متوز على مدى �شهر رم�ضان
املبارك.
وق � ��ال م��دي��ر ال�ب�رام ��ج ال��واق �ع �ي��ة يف
القناة؛ رالف يل� ،إنه ي�أمل ب�إعطاء �صوت
جلمهور الأق�ل�ي��ة امل�سلمة مم��ن يلتزمون
ب��ال�ق��ان��ون ،م���ش�يراً �إىل �أن �أذان ال�صالة

يدفع امل�سلمني �إىل حلظات هدوء للعبادة،
ومتنى �أن يلفت �أي�ضاً انتباه امل�شاهدين
الآخرين �إىل مالحظة هذا احلدث.
ول� �ف ��ت رال � ��ف يل �إىل �أن ال�ت�غ�ط�ي��ة
التلفزيونية عن الإ��س�لام كانت مرتبطة
دائ�م�اً ب��الإره��اب �أو التطرف ،وحتى حني

يظهر امل�سلمون املعتدلون فيها ،يقت�صر
ظهورهم فقط على تقدمي وجهات نظر
معار�ضة لهاتني امل���س��أل�ت�ين ،م�ت��و ِّق�ع�اً �أن
تتعر�ض القناة ال��راب�ع��ة لالنتقاد ب�سبب
بثها لأذان امل�سلمني ،علماً �أن نف�س القناة
ك��ان��ت ق ��د ت �ع � ّر� �ض��ت الن �ت �ق ��ادات يف وق��ت
�سابق من هذا العام لإجرائها مقابلة مع
�أجن��م ت�شودري؛ الزعيم ال�سابق جلماعة
«امل� �ه ��اج ��رون» ال �� �س �ل �ف �ي��ة ،ب �ح �ج��ة منحه
من�صة للتعبري عما عدّوها وجهات نظره
املتطرفة.
وع �ل��ى الأث� ��ر ن���ش��ر م �ئ��ات الأ��ش�خ��ا���ص
تغريدات على موقع «تويرت» معبرّ ين عن
�آرائ �ه��م ،وق��د �أي��د بع�ضهم ه��ذه اخلطوة،
ل�ك��ن �آخ��ري��ن ه��اج�م��وا م��ا ع ��دوه «�أ�سلمة
اململكة املتحدة».

االقتصار على المضيفات اإلناث للحد من استهالك وقود الطائرات
جل��أت �شركة ط�يران هندية �إىل �إ�صدار
ق ��رار غ�ير م���س�ب��وق بق�صر ال�ت�ع�ي�ي�ن��ات بني
ط��واق��م �ضيافتها على الإن ��اث فقط ،وذل��ك
ب�ه��دف احل��د م��ن ا��س�ت�ه�لاك ال��وق��ود ،ال��ذي
يت�أثر ب�شكل مبا�شر بحمولة الطائرة التي
ترتفع مع ارتفاع �أعداد الذكور على متنها!
و�أعلنت اخلطوط الهندية االقت�صادية
«� »go airأن متو�سط وزن الرجل يزيد
عن متو�سط وزن املر�أة مبعدالت ترتاوح بني
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

� 14إىل  20كيلوغراماً ،ما ي�ؤثر �سلباً على
ا�ستهالك الطائرة للوقود م��ع ارت�ف��اع عدد
الركاب الذكور على منت الطائرة ،وبالتايل
�ستدعم تلك اخلطوة توفري � 500ألف دوالر
�سنوياً من ميزانية ا�ستهالك الوقود ل�صالح
ال���ش��رك��ة� ،إذ �إن ك��ل رط��ل �إ� �ض��ايف يف حمولة
ال �ط��ائ��رة ي�ك� ّل��ف ال���ش��رك��ة  2.5دوالر يف كل
�ساعة طريان.
ووف� �ق� �اً ل�ل�م�ع�ل��وم��ات ف �ل��ن ت �ق��وم ��ش��رك��ة

الـمــديــر الــفــنـي :مــــالك مــحــــــــفــوظ

« »go airباال�ستغناء عن موظفيها من
الذكور ،والذين يبلغ عددهم  132م�ضيفاً،
لكنها �ست�شرع يف تطبيق ق��ان��ون التعيينات
اجل��دي��د املق�صور على الإن ��اث فقط خالل
خطتها التو�سعية ،التي ت�شمل خططاً ل�ضم
 80طائرة �إىل �أ�سطولها مع حلول عام ،2020
ما �سيتطلب تعيني نحو �ألفي م�ضيفة على
مدار ال�سنوات املقبلة.
تـــــــــــوزيـــــــــــع الأوائــــــــــــــل

ّ
تقدم بشكوى ضد  40صحيفة
نشرت خبر وفاته

تقدم م��واط��ن �سعودي ب�شكوى ل ��وزارة الثقافة والإع�ل�ام �ضد 40
�صحيفة �إلكرتونية ،بع�ضها �سعودية و�أخ��رى عربية ،يتهمها ب�سرقة
�صورته ون�شرها مع خرب وفاة الهاكر ال�سعودي امللقب بـ”قاهر اليهود”.
وذكر املواطن م�صلح العازمي ،من حمافظة القريات� ،أنه فوجئ يف
يوم ن�شر اخلرب بكم هائل من املكاملات الهاتفية بع�ضها يطمئن عليه،
والبع�ض الآخ��ر يخربه بوجود �صورته بخرب وف��اة الهاكر ال�سعودي،
رغم عدم عالقته باخلرب.
وطالب العازمي مبحا�سبة تلك ال�صحف ور ّد اعتباره جراء ال�ضرر
النف�سي واالجتماعي الذي ت�سببت فيه جتاهه ،والت�شهري به.

اكتشاف طائر بأربع أرجل وقلبين
اكت�شف فريق علمي يف جامعة املثنى؛ جنوب العراق ،وجود طائر ب�أربع
�أرجل يف حالة نادرة ،عازياً ال�سبب �إىل «الت�شوهات اخللقية».
وق��ال د .ط��ارق جعفر؛ عميد كلية ال�ط��ب البيطري يف اجل��ام�ع��ة� ،إن
«فريقاً يف الكلية اكت�شف وجود طائر دجاج ب�أربع �أرجل وقلبني وخمرجني،
و�أح�شاء كاملة لطائرين ،با�ستثناء الرقبة والر�أ�س» ،م�شرياً �إىل �أنهما «رمبا
يكونان تو�أمني».
و�أ� �ض��اف جعفر �أن�ه��م وج ��دوا عند �إج ��راء عملية الت�شريح �أن �أح�شاء
الطائر ت�ضم قلبني و�أمعاء لطائرين ،وه��ذه حالة ن��ادرة ،م�شرياً �إىل �أنه
«من خالل متابعتنا للدواجن وجدنا حاالت �أخرى م�شابهة �سببها البي�ضة
املخ�صبة والتلقيح املزدوج� ،إ�ضافة �إىل البيئة اخلارجية وبع�ض الت�أثريات
الف�سيولوجية على البي�ضة ،ما ي�ؤدي �إىل حدوث حاالت كهذه».
و�أ�شار �إىل �أن «هذه احل��االت ال تنطبق على احليوان فقط ،بل ت�صيب
االن�سان �أي�ضاً ،حيث ن�شهد ت�شوهات خلقية كثرية عند الب�شر».
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