ألمـــــــة واحـــــــدة

A T H A B A T 271
www.athabat.net

رمضـــان مـبــــارك
يطل علينا �شهر رم�ضان هذا العام والأمة �أكرث ما تكون بحاجة �إىل ا�ستلهام قيم �شهر
اهلل؛ يف الوحدة التي تتجلى فيه ،حيث يتحرك ماليني الب�شر يف توقيت حمدود �إم�ساكاً
و�صياماً و�إفطاراً وخ�شوعاً للرحمن تبارك وتعاىل.
يف الزمن امل ُ ّر الذي تتهدد فيه الأمة التحديات من كل فج عميق ،هل ي�ستوعب اجلميع
معاين ال�شهر }الذي �أنزل فيه القر�آن هدى للنا�س وبينات من الهدى والفرقان{؟
يف كل الأحوال ال منلك �إال القول :كل رم�ضان والأمة بخري.
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االفتتاحية

من الكنانة يأتيك الخبر اليقين
يعود العرب على ح�صان بجناحيه :ال�شام و�أر�ضها الطاهرة ،والكنانة ووعدها باخلري
وامل�ستقبل.
ط ��ال انتظاره ��ا ،نام ��ت طويالً� ،سكت ��ت على اال�ست�ضع ��اف ،حتى كادت تفق ��د عذريتها
وطهارة مائها وخري �أر�ضها ،وكادت تكون �أر�ض �سبي يقتن�صها كل عابر �سبيل.
انتُهك ��ت كرامته ��ا وقيمته ��ا ،وتقلّ�ص دورها مع كامب ديفيد ،حت ��ى �صارت �سوق يعبث
با�ستقرارها �أمري من هنا وزعيم من هناك و�صاحب دعوة وحراك هنا وهناك..
نُهبت ثروتها و ُقدِّم غازها هدية لـ«�إ�سرائيل» ،و أ�ُقفلت حدودها مع غزة ها�شم ،وت�آمرت
على مقاومتها ،وا�ستُ�ضعفت حتى طالت يد الل�صو�ص مياه النيل؛ �أ�سا�س حيويتها.
تركت العرب يتخبطون بدمائهم ،وتُركت جامعتهم لهواة ،ولواهمني ب�إمكان ا�ستعادة
�أجماد غابرة ،ول�صبية طردوا منها �سورية أ� ّم العروبة وقلبها الناب�ض..
ط ��ال انتظاره ��ا ،والع ��رب كالأيت ��ام ين�ش ��دون عودته ��ا ،فبدونه ��ا ال كلمة له ��م ،و�أر�ض
امل�سلمني مباحة..
ا�ستفاق ��ت م�صر م ��ن �سباتها ،نه�ضت بت�ؤدة� ،سارت الهوينة ت�ستطلع طريقها يف ظالم
دام�س تركت نهباً له..
ا�ستيق ��ظ امل ��ارد ،فق ��رر �أن املي ��دان ه ��ي �ساح ��ات الف�ص ��ل ،وم�صن ��ع الكرام ��ة واحلري ��ة
والدميقراطي ��ة ،ومفت ��اح عودته ��ا �إىل عهده ��ا� ،إىل �أمّته ��ا� ،إىل دوره ��ا� ،إىل التاري ��خ
واجلغرافية واملكانة..
امت�ل��أت �شوارعه ��ا وميادينه ��ا ب�شعب ين�شد الث ��ورة ،ويريد التغيري ،ح ��زم �أمره و�أراد،
فكان له ما كان لتون�س و�إرادة �شعبها ،هرب ناطورها الذي جثم على �صدرها ثالثني
�سنة وكاد يورث ولده على عر�شها ليحمي �آليات نهبها وا�ست�ضعافها..
حك ��م املجل� ��س الع�سكري حوايل �سن ��ة ،فارتكب و�أخط� ��أ وت�سلّط ،عاد املي ��دان ب�شعارات
احلرية والدميقراطية ،وبحكم ال�شعب عرب ال�صناديق ،وبالد�ستور والقوانني.
ر�ض ��خ املجل� ��س الع�سك ��ري ،وفُتح ��ت ال�صنادي ��ق عل ��ى ث�ل�اث تك ّت�ل�ات ،النظ ��ام القدمي
وممثل ��ه ،و«الإخ ��وان امل�سلم�ي�ن» وحلفه ��م ،واحلركة ال�شعبي ��ة و�شبابه ��ا ،وحُ �سم الأمر
ل�صال ��ح «الإخ ��وان» ب�صفتهم �شركاء ملتحقني بالث ��ورة ،فو�صلوا بعد ثمانني �سنة �إىل
رئا�سة �أكرب و�أهم الدول العربية والإ�سالمية..
�سن ��ة عل ��ى حكم «الإخ ��وان» �شهد عليهم فارتكب ��وا كل الأخطاء ،وا�ست ْع ��دوا كل الفئات
االجتماعي ��ة وال�سيا�سي ��ة واملهنية ،ومل يغريوا حرفاً واحداً م ��ن كتاب ح�سني مبارك،
فا�ستمر الأمريكي قائداً مل�صر ،وظلت «�إ�سرائيل» حاكمة بكامب ديفيد وا�شرتاطاتها،
حتى ارتكبوا ما هو �أدهى و�أخطر من ح�سني مبارك ،ف�شددوا احل�صار على غزة ،رغم
�أن «حما�س» هي الفرع الفل�سطينني لـ«الإخوان».
ت�س ّل ��ط «الإخ ��وان» ،و�سعوا �إىل «�أخونة» الدولة و�أجهزته ��ا ،و�أطلقوا العنان للمذهبية
والطائفية ،وال�صراعات العقائدية من كل �شاكلة ولون.
�سنة مل يتح�سن فيها و�ضع امل�صريني ،وال تغيرّ ت مكانة ودور م�صر ،وال ا�ستُعيدت �أي
من حقوقها وقيمها..
ع ��اد ال�شباب وال�شع ��ب بكل �أطيافه �إىل امليدان ،وبدل الواح ��د �صارت كل م�صر ميدان
ح�ش ��ود منظم ��ة �أذهل ��ت العامل ،فانح ��از اجلي�ش حتت وط� ��أت هتاف ��ات ال�شعب ،فح�سم
الأمر..
خ ��رج «الإخ ��وان» من ال�سلط ��ة ومل ت�ستق ّر خياراتهم بع ��د ،وال ا�ستقر خيار م�صر على
حالة ثورية ناجزة..
ماذا بعد؟ �س�ؤال يجيب عليه الغد الآتي ..ع�سى �أال يكون دموياً..
وقبل اجلواب قالت م�صر كلمتها الزلزال :لن يحكمني بعد الآن من ال يعرفني ،ومن
ال ي�سعى لتلبية حاجاتي ال�سيا�سية والوطنية والقومية واالجتماعية..
هنيئاً مل�صر بثورتها ..وهنيئاً للعرب وامل�سلمني مب�صرهم..
عادت م�صر ليعود العرب �إىل اجلغرافية والتاريخ ومهنة �صناعة امل�ستقبل.
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رئـيس التـحـريـر :عـبـداهلل جـــبـري
المدير المسؤول :عــدنــــان الســاحـلــي
يشارك في التحرير:
أحمد زين الدين  -سـعـيد عيـتــانـــي
المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

حملة إقليمية على الجيش اللبناني
يقودها «المستقبل» وتيار «العبور إلى الدولة»

قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي يتفقّد جرحى �أحداث �صيدا

اختفى �أح�م��د الأ� �س�ير �أم �أن ه�ن��اك من
�أخفاه؟ رمبا تكون مهمته قد انتهت ،وطُ ويت
�صفحته مبدئياً ،وحمل لواءه «تيار امل�ستقبل»،
ال��ذي أ�ث�ب��ت ب��ذات��ه أ�ن��ه الأب امل��وجِّ ��ه وال��داع��م
لهذه احلركة النا�شزة يف احلياة اللبنانية.
ال�ساعات هناك مأزق سياسي
لقد د�أب «ت�ي��ار امل�ستقبل» منذ
الأوىل ملعركة عربا على تغطية حركة الأ�سري ،كبير يعيشه فريق 14
و��ش��ن ه�ج��وم م�ع��اك����س ع�ل��ى اجل�ي����ش �سيا�سي
احلقيقياً آذار و«المستقبل»..
و�إعالمياً ،م�سقطاً القناع عن وجهه
�سنوات
طوال
الذي لطاملا خدع به اللبنانيني
وحالة من التخبط تنبّه
ب�شعار «العبور �إىل الدولة» ،هذه الدولة التي
مل يب َق منها ،مع الأ�سف� ،إال عنوان واحد هو إليها النائب وليد جنبالط
اجلي�ش اللبناين.
ظهر «ت�ي��ار امل�ستقبل» بحقيقته الكاملة
ع �ن��دم��ا خ �ط��ب ف � � ��ؤاد ال �� �س �ن �ي��ورة ب �ع ��دد م��ن
امل��وظ �ف�ين يف «� �ش��رك��ة � 14آذار» امل �ح ��دودة يف
جمدليون قائالً« :نعم ،نتالقى مع الأ�سري يف
الأهداف ونختلف معه يف الآليات� ،إن ما طرحه العماد جان قهوجي ،والذي تلقّى �ضوءاً �أخ�ضر
الأ�سري ينادي به ن�صف ال�شعب اللبناين»..
داع �م �اً م��ن ال�ن��ائ��ب �سعد احل��ري��ري بات�صال
ال ي�ن�ف��ك �أ� �ص �ح��اب ال�ع�ب��ور ع�ل��ى ال��دول��ة ،ه��ات �ف��ي يف ال �ل �ح �ظ��ات الأوىل م ��ن ال �ه �ج��وم
ولي�س �إىل ال��دول��ة ،الذين ينامون وي�صحون على اجلي�ش يف ع�برا ،ما لبث �أن �أعيد ربطه
وال �شغل لهم ��س��وى خ��داع ال�ن��ا���س ،خ�صو�صاً بالتمديد للواء �أ�شرف ريفي؛ القائد امليداين
ج �م �ه��وره��م ،وال �ع �م��ل ع�ل��ى ت��زي�ي��ف احل�ق��ائ��ق ملحاور طرابل�س ،والذي يعرف اجلميع �أن من
واخ�ت�لاق امل�شكالت والت�شوي�ش اليومي �ضد امل�ستحيل �إعادته �إىل مركزه حتت �أي قانون،
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،فقط لأنهم �أُخرجوا من بعدما تخطى يف خطابه ال�سيا�سي كل حدود.
ال�سلطة ال�ت��ي ن�ح��روه��ا ث��م ال ي�خ�ج�ل��ون من
لعب فريق � 14آذار ،و«تيار امل�ستقبل» على
املتاجرة ب��أوج��اع �أم و�أب ال�ضابط �سامر حنّا وج��ه ال�ت�ح��دي��د ،م��ع اجل�ي����ش ل�ع�ب��ة ق ��ذرة� ،إذ
بلغة �سيا�سية حتري�ضية ومذهبية مقيتة.
عندما هوجمت ح��واج��زه يف الكويخات وقتل
�سقط للجي�ش ع���ش��رون �ضابطاً وجندياً ال�شيخ أ�ح �م��د ع�ب��د ال��واح��د� ،صمت «ال�ت�ي��ار»
م��ن وح��دات��ه امل �ت �ع��ددة م��ن خم�ت�ل��ف امل��ذاه��ب عندما تعالت �صرخات نوابه وحتري�ضهم على
وال �ط ��وائ ��ف ،ل �ك��ن «ت �ي ��ار امل���س�ت�ق�ب��ل» ان���س��اق التمرد ،وقال �إن ه�ؤالء �أع�ضاء يف كتلة برملانية
بالت�صعيد ال�غ��رائ��زي �إىل ال ��ذروة ،وبخطاب ول�ي���س��وا �أع �� �ض��اء م�ن�ت�م�ين ت�ن�ظ�ي�م�ي�اً ل�ـ«ت�ي��ار
�سيا�سي خ�ط�ير ،لي�س أ�خ �ط��ر م�ن��ه ال��دع��وات امل�ستقبل» ،يف حماولة فا�شلة لنف�ض يدهم.
�إىل التمرد على اجلي�ش وتبني خطاب الأ�سري
ال�ب��دء بهجوم حتري�ضي على مدير
بخروج العنا�صر ال�سُّ نية منه ،هكذا فعل نوابه املخابرات الع�سكرية يف ال�شمال العميد
م�ع�ين امل��رع�ب��ي وخ��ال��د ال���ض��اه��ر و أ�ب ��و العبد عامر احل�سن لإزاحته ،وكذلك يف اجلنوب
كبارة ،و�صو ًال �إىل بع�ض امل�شايخ «ال�سلفيني» �ضد العميد علي �شحرور ،متاماً كالهجوم
ال �ن��اف �خ�ين ب� � أ�ب ��واق ال �ف �ت �ن��ة ،ال��ذي��ن ��ص� ّن�ف��وا ال ��ذي ت �ع � ّر���ض ل��ه ال�ع�م�ي��د ج ��ورج ن ��ادر؛
ال�ضباط والألوية والأفواج ح�سب خمططهم ،قائد الفوج املجوقل ،على خلفية حادثة
يف ما ي�ؤكد اخلطورة التي تتجلى يف الآتي:
الكويخات ،واملطالبة بت�صنيف مذهبي
االن �ف�ل�ات م��ن ال�ت�م��دي��د ل�ق��ائ��د اجل�ي����ش للألوية والأفواج؛ ح�سب م�صاحلهم.

رمبا ن�سي اللبنانيون باخرة «لطف اهلل »2
التي قب�ض عليها اجلي�ش يف ال�شمال ،والتي
مل يك�شف لنا التحقيق ال��ذي أ�ج��راه القا�ضي
�صقر �صقر من هي اجلهات املر�سلة وامل�ستقبلة
وامل�سهلة ،مع �أنهم معروفون بالأ�سماء.
لقد �سمع قائد اجلي�ش العماد قهوجي
م��ن ن��ائ �ب��ي � �ص �ي��دا ف � ��ؤاد ال �� �س �ن �ي��ورة وب�ه�ي��ة
احلريري كالماً ال يليق باجلي�ش ،غامزين
م��ن ق�ضية ال�ت�م��دي��د ،وم��ذك��ري��ن يف الوقت
عينه بالتمرد على اجلي�ش الذي قام به �أحد
�ضباط «ت�ي��ار امل�ستقبل» م��ع نفر م��ن رف��اق
ال�سالح ذوي التوجه «امل�ستقبلي» �إبان �أحداث
� 7أيار .2008
م ��ن �� �س� ��ؤال ب��دي �ه��ي :م ��ن ي�ح�ك��م «ت �ي��ار
امل �� �س �ت �ق �ب��ل»؟ �أو ب� � ��الأح� � ��رى :ه� ��ل ه �ن��اك
«م�ستقبالن» ،واحد يرت�أ�سه �سعد احلريري
يف اخل��ارج ،و آ�خ��ر يرت�أ�سه ف��ؤاد ال�سنيورة يف
الداخل� ،أم هو توزيع �أدوار� ،أم �أن هناك جهة
كبرية تدير التيار يف دولة �إقليمية؟
لقد �أدخل «تيار امل�ستقبل» ( -فرع لبنان)
برئا�سة ال�سنيورة �شعارات التحقيق ال�شفاف
ب �ع��د م �ع��رك��ة ع �ب��را ،ث ��م ط ��رح ب��دع��ة ح�ق��وق
الإن�سان ،كا�ستثمار مبا�شر الجتماع ال�سراي
ب�ين ال��رئ�ي����س م�ي�ق��ات��ي وق��ائ��د اجل�ي����ش ،وم��ن
املعروف �أن هذه ال�شعارات غالباً ما تطرحها
الإدارة الأمريكية يف النزاعات الع�سكرية.
يف اخل�لا��ص��ة ،ه�ن��اك م ��أزق �سيا�سي كبري
يعي�شه فريق � 14آذار و«امل�ستقبل» ،وحالة من
التخبط تنبه إ�ل�ي�ه��ا ال�ن��ائ��ب ول�ي��د جنبالط،
و�سقوط �أدبي و�أخالقي ملنظومتهم ال�سيا�سية،
و��س�ق��ط م�ع�ه��م ال���س��ات��ر احل�ق�ي�ق��ي مل��ا ي�سمى
م���ش��روع «ال �ع �ب��ور �إىل ال ��دول ��ة» ،ف �ب��دل مللمة
ال��و��ض��ع وال�ع����ض على اجل ��رح ،ق ��رروا ت�سعري
اخل� �ط ��اب ب��اال� �س �ت �ع��ان��ة ب��اح �ت �ي��اط��ات ال �ف��رق
التكفريية ال�ت��ي ت ��دار بح�سب امل��وج��ة ،ولعل
املعركة التي ت�شن الآن على اجلي�ش امل�صري
و��ض��رب اجلي�ش ال���س��وري ه��ي نف�سها املعركة
التي ت�شن على اجلي�ش اللبناين.
الأمر حقاً يف غاية اخلطورة..

بهاء النابل�سي
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موضوع الغالف

يـقــــال

استعادة السعودية قيادة المتطرفين
تؤشر لتصعيد أمني في لبنان وسورية
ع�ن��دم��ا واج �ه��ت امل �ق��اوم��ة يف ل�ب�ن��ان ��س�ي��ا��س��ة «الأر�� ��ض
املحروقة» التي نفّذها العدو «الإ�سرائيلي» يف متوز ،2006
وحققت انت�صارها التاريخي بك�سر الهجوم «الإ�سرائيلي»،
�صدرت �أوامر �أمريكية علنية التباعها من احلُكام العرب،
ب��أن «ال تدعو إ�ي��ران تعمّر لبنان بعد �أن انت�صر حزب اهلل،
لأنها بذلك تكون قد حققت انت�صاريْن»..
هكذا برز وكيل جديد للأمريكيني يف املنطقة العربية،
هو الذي ال يجد كثريون غ�ضا�ضة يف و�صفه بـ«�أمري حمطة
ال�غ��از القطرية» ،بديل ع��ن الوكيل الأ��ص�ي��ل وه��و اململكة
ال�سعودية ،نتيجة �إحراجات اململكة الناجتة عن انخراطها
يف الأزمة اللبنانية ،وتوتر عالقاتها ب�سورية.
م��ار��س��ت ق�ط��ر دوره ��ا بفعالية يف ت�خ��ري��ب املجتمعات
العربية ،ويف ح��رف انتفا�ضاتها ال�شعبية ،وظ� ّن��ت لوهلة
�أنها باتت �صاحبة دور تقريري يف ما يجري� ،أو �أنها باتت
�شريكاً يف ال�صفقة التي عقدها «التنظيم الدويل للإخوان
امل�سلمني» مع الواليات املتحدة والدول الغربية ،عرب النظام
«الإخواين» يف تركيا ،والتي ظهر من �أبرز معاملها الآتي:
التخل�ص م��ن معمر ال�ق��ذايف تلبية حلاجة بريطانية
 فرن�سية لل�سيطرة على النفط الليبي ،وت�سهي ًال حلركة«الإخوان» يف تنفيذ تلك ال�صفقة.

التخلّ�ص من بع�ض الأنظمة العربية التي تبينّ عجزها
و�ضعفها عن تلبية احلاجة الأمريكية لإقامة حتالف عربي
 «�إ�سرائيلي» يف وجه اجلمهورية الإ�سالمية يف �إيران.الإط��اح��ة ب ��أي ثمن بالرئي�س ال���س��وري ب�شار الأ��س��د،
ملحا�صرة املقاومة يف لبنان ،و�ضرب حمورها.
�شطب فل�سطني وك��ل م��ا يتعلق ب��ال���ص��راع ال�ع��رب��ي -
«الإ��س��رائ�ي�ل��ي» م��ن ال��ذاك��رة العربية ،وت��رك «احل�ب��ل على
غ��ارب��ه» ل�ل�ع��دو ال�صهيوين ليفعل م��ا ي���ش��اء ،ع�ل��ى �صعيد
ا�ستمرار تهويد القد�س ،وكذلك تو�سيع ون�شر م�ستوطناته
على كامل ال�ضفة الغربية ،وت��رك الفتات للفل�سطينيني
ك�أمر واقع ،و�إن مل يقبلوه الآن ف�أمامهم ع�شرات ال�سنوات
م��ن االن�ت�ظ��ار ل�ق�ب��ول��ه ،يف ظ��ل ا��س�ت�م��رار �سيا�سة الق�ضم
ال�صهيونية لأر�ضهم.
مكاف�أة «الإخ��وان» ب�إي�صالهم �إىل ال�سلطة يف عدد من
هذه الدول.
كان قيام «الإخوان» مبثل هذا الدور يجيب على ال�س�ؤال
الذي طاملا �أقلق الأمريكيني« :ملاذا يكرهوننا»؟ فكان قيام
حزب تاريخي يرفع راية �إ�سالمية فر�صة لتح ّل الواليات
املتحدة م�شاكلها بالكامل ،مبا يف ذلك م�شاكل «�إ�سرائيل».
لكن اخلطر طرق �أبواب حلفاء �أمريكا ،و�أولهم اململكة

الدفاع املدين يعمل على �إخماد احلرائق التي خلّفها انفجار بئر العبد

العضو المستتر

ال�سعودية ،التي �صُ دمت مبحاولة «ا إلخ ��وان» �شد ب�ساط
النظام يف اليمن ل�صاحلهم ،على ح�ساب امل�صالح والنفوذ
ال���س�ع��ودي�ْيننْ  ،ف���س��ارع��ت �إىل ت ��دارك �أو��ض��اع�ه��ا ال��داخ�ل�ي��ة،
وع �ق��دت حت��ال�ف�اً ��س��ري�ع�اً ي�ضمها م��ع الإم � ��ارات العربية
املتحدة والأردن ،كان عنوانه حماربة «التمدد الإخ��واين»
املدعوم ب��أم��وال قطر ،وبرعاية �أمريكية وغربية �شاملة،
فكانت احلملة على «الإخوان» يف الإمارات والأردن واليمن،
وا�ستمرار «القالقل» يف تون�س وليبيا ،وتوا�صل ال�ضغوط
على احلكم يف ال�سودان ،و�صو ًال �إىل «طرد» �أمري قطر عن
كر�سي �إمارته ل�صالح �أحد �أبنائه ،مقدمة للتغيري الكبري
ال��ذي �أط ��اح بحكم «الإخ� ��وان» يف م�صر ،وال ��ذي ميكن �أن
ُي��دخ��ل �أر���ض الكنانة يف ح��رب �أه�ل�ي��ة� ،إذا ق �دّم «ا إلخ ��وان»
م�صلحتهم احلزبية على م�صلحة م�صر و�شعبها.
�أثبتت اململكة ال�سعودية للأمريكيني �أنها أ�ك�ثر قدرة
من قطر على تنفيذ �سيا�ساتهم العربية ،ف�أُعيدت �إليها
قيادة املتطرفني املعقودة لهم ،لتمهيد الأر�ض العربية �أمام
امل�صالح الأمريكية و�أمام التو�سّ ع «الإ�سرائيلي» ،خ�صو�صاً
�أن «القيادة» القَطَ رية ف�شلت يف تنفيذ �أهم �أهداف املخطط
و�أخ �ط��ر حلقاته ،لأن ال��دول��ة ال���س��وري��ة �صمدت وحققت
انت�صارات على الع�صابات امل�سلحة املدارة من اخلارج ،فكان
قرار التخلي عن «الوكيل ال�صغري» القطري ،ل�صالح �إعادة
الوهج للوكيل الأكرب ال�سعودي.
هذا التغيري املف�صلي يف �إدارة �أزمات املنطقة ي�ؤ�شر �إىل
ت�صعيد �أمني يف لبنان ،وع�سكري يف �سورية ،ففي �سورية
�سارعت ال�سعودية �إىل تغيري كل «قيادة املعار�ضة» ال�سورية،
وجاءت ب�أتباعها ،ط��ارد ًة مرتزقة قطر من الواجهة ،وكان
�أول غيث هذه «القيادة» اجلديدة قولها �إنها لن ت�شارك يف
�أي م�ؤمتر قبل تعديل امليزان الع�سكري يف �سورية ل�صاحلها.
�أما يف لبنان ،ف�إن «تيار امل�ستقبل» تنكّب مهمة ا�ستعادة
امل �ب��ادرة م��ن «احل ��االت القطرية» ال�ت��ي نازعته التطرف
خ�لال ال�ف�ترة ال�سابقة ،وذل��ك ب��زي��ادة م�ستوى امل��زاي��دة
عليهم يف التطرف والتحري�ض الطائفي واملذهبي ،مما
�سي�صعّد م��ن ال�ت��وت��رات ا ألم�ن�ي��ة يف ال�ب�لاد على خمتلف
ال�صعد ،ولعل ه��ذا يف�سر �سبب التوتر ال��ذي يغلب على
�أداء النائبة بهية احل��ري��ري ،فهي تعرف �أن مهمتها مل
تعد تقت�ضي مت��وي��ل وت�سليح املتطرفني والتكفرييني،
وت�أمني الغطاء ال�سيا�سي لهم ،بل �إن امل�شيئة الأمريكية
تقت�ضي منها توليّ حق ا إلم��رة على «جندها» و�أمثالهم،
و�ضبط �إيقاعهم ،وهي �أدرى بخطورة اللعب مع ه��ؤالء،
الذين اعرتفت �إحدى خالياهم ب�أنها هي التي قتلت رفيق
احلريري ،فلم جت��ر ؤ� «ال�ست» وال ال�شيخ �سعد على الر ّد
على هذا االعرتاف..
هو ت�صعيد يبدو �أن انفجار «بئر العبد» �أول ر�سائله.

عدنان ال�ساحلي

(�أ.ف.ب).

همسات
ال حكومة

جزم مرجع كبري �أن ال حكومة �ست�شكَّل خالل �شهر رم�ضان
املبارك ،م�ؤكد ًا �أن ال �شيء �سيلوح يف الأفق قبل عيد الفطر،
ك��ون الأول��وي��ة الأه��م حالي ًا هي لتح�صني الأم��ن الوطني
وال�سيا�سي.

«موضة» التمديد

بعد إ���ص��رار كتلة «تيار امل�ستقبل» النيابية على التمديد
مل��دي��ر ع��ام ق��وى الأم ��ن ال��داخ�ل��ي الأ��س�ب��ق؛ ال�ل��واء �أ��ش��رف
ري�ف��ي ،ودع��وة بع�ض الأ� �ص��وات النيابية للتمديد لبع�ض
املديرين العامني الذين قربت فرتة �إحالتهم �إىل التقاعد،
علّق �أحد ال��وزراء على هذه «املو�ضة» بقوله :ملاذا ال تكون
ال�ت�م��دي��دات كلها �سلة واح ��دة؛ م��ن ال�برمل��ان �إىل ال�ق��وى
الأمنية والع�سكرية ،و�صو ًال �إىل رئا�سة اجلمهورية؟!

عين التينة ..والرابية

م�صدر متابع و�صف العالقة بني رئي�س جمل�س النواب نبيه
بري ورئي�س تكتل التغيري والإ�صالح العماد مي�شال عون
الرئي�سي يف
نْ
ب�أنها جيدة ،و�أن خطوات ب�سيطة قد جتمع
وقت قريب ،وي�صدر عنهما مواقف وطنية.

ضد الجيش

عُلم �أن تعليمات وا�ضحة �صدرت �إىل و�سائل إ�ع�لام 14
�آذار ال�ستقبال �شخ�صيات �سيا�سية وحمللني معروفني
بعدائهم للجي�ش اللبناين ،ل�شنّ هجوم �إعالمي عليه.

الخطوط مقطوعة

يتناول النائب ول�ي��د جنبالط أ�م��ام زواره ب�سخرية
بع�ض ت�صريحات ومواقف نواب وم�س�ؤولني من تيار
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�سيا�سي معار�ض ،حيث �إن اخلطوط مع كليمن�صو �شبه
مقطوعة حالياً.

ذريعة رمضان

��س�ف�ير دول ��ة خ�ل�ي�ج�ي��ة ك�ب�رى ات �خ��ذ م��واق��ف �سيا�سية
و�إعالمية م� ؤ�خ��راً �ضد ح��زب فاعل ا�ستُدعي �إىل بالده
م�ؤخراً ،بذريعة ق�ضاء �شهر رم�ضان مع العائلة.

موقوفون لـ«التيار»

ردت �أو�ساط معنية �أن �أ�سباب اهتياج تيار �سيا�سي معار�ض
يف الدفاع عن �أفعال �أحمد الأ�سري والتطاول على اجلي�ش
يف �آن ،تعود �إىل وجود موقوفني من «التيّار» تورّطوا يف
االعتداء على اجلي�ش ،وطالبت قيادتهم برتكهم ب�سبب
�ضغط «الناخبني» ،لأنها «حم�شورة» ،ولذا يعملون على
«تغطية ال�سماوات بالقبوات».

ق��ال �أح��د ال�سيا�سيني وه��و يتابع جمريات
ل �ق��اء جم��دل �ي��ون ع �ل��ى ال� �ه ��واء� ،إن �أح �م��د
الأ��س�ير هو الع�ضو امل�سترت ا ألب��رز يف قوى
� 14آذار.

ُّ
تحسس الرقاب

أ�ك� � ��دت ج �ه��ات ط��امل��ا ع �م �ل��ت ع �ل��ى ت�ق��ري��ب
وجهات النظر بني ا ألط��راف اللبنانية� ،أن
قوى �سيا�سية تتح�س�س رقابها بعد التحوّل
الذي �شهدته م�صر ،وب��د�أت تغيري خطابها
ال�سيا�سي ،بعدما ك��ان��ت ت� ؤ�ي��د «الإخ� ��وان»،
الأم � ��ر ال� ��ذي �أوج � ��د ت �ن��اق �� �ض �اً م ��ع ح�ل�ف��اء
�شتموهم ب�شدة .وقد علّقت اجلهات قائلة:
«�إخوان م�صر مل ي�صمدوا �سنة يف ال�سلطة،
فهل ب�إمكان ه�ؤالء ال�صمود يوماً واحداً»؟!

استثناء

لوحظ �أن جولة مدير املخابرات الع�سكرية
يف اجل� �ن ��وب ال �ع �م �ي��د ع �ل��ي � �ش �ح��رور ع�ل��ى
فعاليات �صيدا ال�سيا�سية والدينية مل ت�شمل
النائبينْ بهية احل��ري��ري وف ��ؤاد ال�سنيورة،
وال اجلماعة الإ�سالمية.

اجتهاد خاطئ

ت �ل � ّق��ى رئ �ي ����س حت��ري��ر م �ط �ب��وع��ة مت � ّول �ه��ا
ال �� �س �ع��ودي��ة ،ت��وب �ي �خ �اً الج �ت �ه��ادات يف غري
حملها من وجهة نظر «اململكة» ،حيث �إنه
كتب عن غياب «املرجعية العربية التي كان
دورها �ص ّد الهجمات واملخططات اخلارجية
التي ت�ستهدف ال�سُّ نة» ،الأمر الذي ف�سرته
مرجعيته املالية انتقا�صاً م��ن ال�سعودية،
وتالياً لالجتهاد م��ن تلقاء نف�سه دون �أي
مراجعة.

تنكيل وتعذيب

ت�ع� ّر���ض ح��وايل �� 30ش��اب�اً م��ن �سكان خميم
جباليا يف قطاع غ��زة لعمليات تعذيب من
ق�ب��ل «ح��رك��ة ح �م��ا���س» ،ع�ق��ب خ��روج�ه��م يف
م���س�يرات م � ؤ�ي��دة ل�ع��زل ال��رئ�ي����س امل���ص��ري
ال�سابق حممد مر�سي .ويف التفا�صيل �أنه
�إثر خروج ال�شباب يف م�سرية حا�شدة لت�أييد
القرار ،بد�أت جمموعات م�سلّحة تنتمي �إىل
«حما�س» مبطاردتهم يف ال�شوارع ،فتمكّنت
م��ن �إل �ق��اء ال�ق�ب����ض ع�ل��ى � � 30ش��اب �اً منهم،
وقامت بربطهم يف �ساحة «الرتان�س» ب�أر�ض
امل�ع���س�ك��ر ال �ت��اب��ع مل�ن�ط�ق��ة ج�ب��ال�ي��ا ،مُطلقة
الر�صا�ص باجتاه �أرجلهم.

ترحيل المعارضين

ك���ش�ف��ت امل �� �ص��ادر �أن أ�ح� ��د ك �ب��ار م �� �س ��ؤويل
املخابرات امل�صرية؛ �أحمد حلمي� ،أبلغ جهة
لبنانية ر�سمية ،ب�أنه �سيتم ترحيل العديد
م��ن م���س��ؤويل ف�صائل امل�ع��ار��ض��ة ال�سورية
امل�ق�ي�م�ين يف م���ص��ر م��ن دون ت � أ�� �ش�ي�رات �أو
�أذونات �إقامة.

سالح «إسرائيلي»
للدول اإلسالمية
ذكرت تقارير �أمنية بريطانية �أن «�إ�سرائيل»
ب��اع��ت �أ� �س �ل �ح��ة وم� �ع ��دات ع���س�ك��ري��ة خ�لال
ال���س�ن��وات اخل�م����س امل��ا��ض�ي��ة �إىل �أرب ��ع دول
ع��رب�ي��ة ه ��ي :م���ص��ر واجل ��زائ ��ر والإم � ��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة وامل � �غ ��رب .م ��ن ج�ه�ت�ه��ا،
��ص�ح�ي�ف��ة «ه ��ا �آرت� �� ��س» ال �ت��ي ح���ص�ل��ت على
حم�ت��وى ال�ت�ق��اري��ر ،ك�شفت �أن ه�ن��اك دو ًال
ع��رب �ي��ة و�إ� �س�ل�ام �ي ��ة أ�خ� � ��رى � � �ص � �دّرت ل�ه��ا
«�إ�سرائيل» �أ�سلحة وم�ع��دات �أمنية بالرغم
من �أنه ال تربطها بها عالقات دبلوما�سية.
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أحداث األسبوع
ُ
صمود سورية سينتج

عالمًا جديدًا أكثر توازنًا

العديد من شحنات
المرسلة إلى
السالح
َ
مرتزقة السعودية
وقطر وأميركا والغرب
تقع في أيدي الجيش
السوري

�أحد الأحياء املدمّرة يف منطقة القابون بريف دم�شق

ثمة ارتباك وا�ضح يف حتالف العدوان
على �سورية يتجلى يف عدة اجتاهات:
�أوالً :ميدانياً ،وا�صل اجلي�ش العربي
ال �� �س��وري ه �ج��وم��ه يف خم�ت�ل��ف امل�ن��اط��ق
التي تتواجد فيها املجموعات امل�سلحة
التخريبية ،حمققاً انت�صارات وجناحات
ع�سكرية نوعية؛ ا�سرتاتيجياً وتكتيكياً.
فبعد االن�ت���ص��ار ال�ك�ب�ير يف الق�صري
وريفها ،كانت معركة حم�ص وجوارها،
وت���ص�ف�ي��ة م��ا ب�ق��ي م��ن ب� ��ؤر �إره��اب �ي��ة يف
حماه..
وهنا ي�سجَّ ل للجي�ش العربي ال�سوري
إ�جن ��از تكتيكي ب ��ارع ،حينما أ�ع �ل��ن بعد
م�ع��رك��ة ال�ق���ص�ير ع��ن م�ع��رك��ة «عا�صفة
ال �� �ش �م��ال» م��ن أ�ج ��ل ت�صفية امل�سلحني
يف ح �ل��ب ،م��ا ج �ع��ل امل�ح�ل�ل�ين ال�غ��رب�ي�ين
وا ألم�ي�رك� �ي�ي�ن ،ب��ا إل� �ض��اف��ة �إىل غ��رف
ال �ع �م �ل �ي��ات ال �ت �خ��ري �ب �ي��ة يف ا��س�ط�ن�ب��ول
والدوحة والأردن ،يدخلون يف ح�سابات
ميدانية وحتليلية حتوّلت �إىل فخ حمكم،
ع��رف��ت ال�ق�ي��ادة ال���س��وري��ة كيف جتعلهم
ي�غ��رق��ون ف�ي��ه ،فكانت ال�ضربة املحكَمة
يف منطقة حم�ص وجوارها ،التي �صارت
ب�أكملها ق��اب قو�سني م��ن التحرير من
املجموعات امل�سلحة والإرهابية.
يف نف�س الوقت الذي ت�ستمر القوات
ال�سورية يف توجيه ال�ضربات املو�ضعية
القا�سية يف �إدل��ب والرقة وحلب ودرع��ا،
وري��ف دم�شق ،حمققة جن��اح��ات باهرة،
ت � � ؤ�ك� ��د م � ��دى االن � �ه � �ي ��ار يف م �ع �ن��وي��ات
امل�سلحني الذين يفاجئون قوات اجلي�ش
وال ��دف ��اع ال��وط �ن��ي يف أ�ح �ي ��ان ك �ث�يرة يف
ان �ه �ي��ارات �ه��م امل �ت �� �س��ارع��ة ،ك�م��ا ح���ص��ل يف
القابون والعقيلة واحلجرية وغريها.
احل�صيلة العملية ل�ه��ذه امل��واج�ه��ات
�ستكون يف امل��دى القريب ج��داً ا�ستعادة
اجل �ي ����ش ال �ع��رب��ي ال �� �س ��وري ال���س�ي�ط��رة

الكاملة على حمافظتي حم�ص وحماه،
وم�ع�ن��ى ذل��ك ه��و ال�سيطرة ع�ل��ى و�سط
� �س��وري��ة ،م��ع م��ا ي�ع�ن��ي ذل ��ك م��ن �إح �ك��ام
القب�ضة على �شبكة الطرق واملوا�صالت
نحو ك��ل أ�ن �ح��اء ب�لاد الأم��وي�ي�ن ،وع��ودة
ا ألم��ن واال�ستقرار ،ومعناه �أي�ضاً عودة
ا إلن �ت��اج زراع �ي �اً ،وح�ت��ى �صناعياً� ،ضمن
خطة وا��ض�ح��ة ،وه��ي ع��ودة دورة احلياة
االقت�صادية بن�سبة عالية ،وحما�صرة ب�ؤر
الإرهاب والتخريب.
ميدانياً �أي�ضاً ،ف ��إن اجلي�ش العربي
ال �� �س��وري ب��ال �ت��وازي م��ع ه ��ذه امل �ع��ارك،
يخو�ض يف �سائر �أنحاء �سورية مواجهات
م��ن ن��وع خمتلف� ،إن ج��از التعبري ،مع
املجموعات الإرهابية املتعددة اجلن�سيات،
م��ن خ�ل�ال خ��رق�ه��ا ا��س�ت�خ�ب��ارات�ي�اً ،حيث
�إن ك�ث�يراً م��ن �شحنات ال���س�لاح املر�سَ لة
�إىل ه � � ��ؤالء امل ��رت ��زق ��ة م ��ن ال �� �س �ع��ودي��ة
وق�ط��ر و�أم�ي�رك��ا وال �غ��رب ،ب��ات��ت ت�ق��ع يف

�أي ��دي اجل�ي����ش ال �� �س��وري ،مبختلف
الو�سائل:
 1م� ��ن خ� �ل��ال ده� � ��م ب�ع����ضاملخابئ وامل�ستودعات.
 2توجيه �ضربات قا�صمة لها،�سواء �أثناء نقلها� ،أو يف امل�ستودعات.
�� 3ش��را�ؤه��ا ب�أ�ساليب وو�سائلخم�ت�ل�ف��ة ،لأن ك �ث�ي�راً �إن مل يكن
معظم ق��ادة املجموعات التخريبية
من املرتزقة واملهربني ،اعتادوا على
االرتزاق جراء �أعمال التهريب بكل
املمنوعات ،ول�ه��ذا ك�ث�يراً م��ا حتمل
ا ألن�ب��اء عن �صدامات وم�ع��ارك بني
جم �م��وع��ات م���س�ل�ح��ة ع �ل��ى �أع �م��ال
النهب وال�سلب وتقا�سم احل�ص�ص..
ثانياً� :سيا�سياً� ،إن �صمود الدولة
الوطنية ال�سورية على مدى نحو 28
�شهراً ،وحتقيقها انت�صارات نوعية يف
امليدان ،بد أ� يفر�ض حتوالت �إقليمية

ك �ب��رى ،ق ��د ت �ف��ر���ض يف امل���س�ت�ق�ب��ل
القريب حتالفات جديدة.
هذه التحوالت كانت بداياتها يف
االنقالب القطري ال��ذي �أنهى حكم
احلمديْن ،وهو �إذا كان ال يعوَّل عليه
ب�شكل ج��ذري� ،إال �أن خال�صته تعني
و��ص��ول م�شيخة ال�غ��از �إىل اجل��دار،
والتي �صار لزاماً و�ضع حد لها ،فكان
هذا ال�شكل التجميلي لإنهاء مرحلة
وبدء مرحلة.
يف ت��رك �ي��ا ،م��ن خ�ل�ال ا��س�ت�م��رار
ال�ت�ح��رك ال�شعبي ��ض��د ال�ط��وران�ي��ة
اجل��دي��دة ال �ت��ي ميثلها �أردوغ� � ��ان -
�أوغلو ،والتي بر�أي املحللني الأتراك
�ست�صل �إىل نهايتها احلتمية قريباً.
�أم ��ا ال �ت �ح��ول ال�ك�ب�ير يف ال��واق��ع
ا إلق �ل �ي �م��ي ،ف �ه��و م��ا ت���ش�ه��ده م�صر
حالياً ،من تطورات ترمي بكل ثقلها
ع �ل��ى ح �ل��ف ال� �ع ��دوان اال��س�ت�ع�م��اري

 ال��رج �ع��ي ال �ع��رب��ي  -ال���ص�ه�ي��وين،ال��ذي �أخ��ذ ينعك�س على الأول��وي��ات
ال�سيا�سية للإدارة الأمريكية امل�أزومة
يف واق��ع بالدها االقت�صادي ،وحلف
الناتو الذي تعاين دوله من �إرباكات
كبرية� ،سواء جراء حتالفها ب�أ�شكال
خم�ت�ل�ف��ة م ��ع جم �م��وع��ات م�سلحة
ت�صنفها يف خانة االره��اب ،كـ«جبهة
الن�صرة» ،و«ال�ق��اع��دة» ،و�أ�ضرابهما،
�أو ب ��أزم��ات �ه��ا االق�ت���ص��ادي��ة اخل��ان�ق��ة
ال �ت��ي ت �ه��دد ف�ع�ل�ي�اً م���ص�ير االحت ��اد
الأوروب� ��ي ،خ�صو�صاً �أن االنتفا�ضة
ال �ه��ائ �ل��ة ل �ل �� �ش �ع��ب امل �� �ص ��ري ع�ل�ي�ه��ا
ب�صمات وا�ضحة ناجتة عن ال�صمود
ال�سوري ،الذي عرّى حقيقة ال�صفقة
التي كان يعدها «الإخوان» للم�شاركة
يف تدمري �سورية وتوفري مظلة �أمان
ل�ل�ع��دو «ا إل� �س��رائ �ي �ل��ي» ،ب��اال��ش�تراك
مع �صنوهم الرتكي بدعم �أمريكي،

شخصية لبنانية دفعت األموال النتخاب «الجربا»

السعودية تسيطر على «االئتالف» المعارض ..وقطر تأمل بترضية «حكومية»
�أنقرة  -الثبات
انتهت املواجهة ال�سعودية  -القطرية لل�سيطرة
ع�ل��ى ال �ق��رار ال���س�ي��ا��س��ي ل�ل�م�ع��ار��ض��ة ال �� �س��وري��ة ب�ف��وز
� �س �ع��ودي ب��ال�ن�ق��اط ع�ل��ى ال �ق �ط��ري�ين ،ال��ذي��ن ي�ت�ردد
أ�ن�ه��م �سيح�صلون على ج��ائ��زة «تر�ضية» خل�سارتهم
يف انتخابات رئا�سة «االئتالف» املعار�ض ،الذي لعبت
فيها �شخ�صية لبنانية تتوىل التن�سيق مع املعار�ضني
ال�سوريني دوراً حيوياً يف الفوز ال�سعودي ،الذي كرّ�س
دور ال��ري��ا���ض و��س�ي�ط��رت�ه��ا ع�ل��ى ق ��رار  70ع���ض��واً يف
االئتالف ،مقابل � 60صوتاً للقطريني.
وك ��ان «االئ �ت�ل�اف» امل�ع��ار���ض ال ��ذي ان�ت�خ��ب أ�ح�م��د
عا�صي اجل��رب��ا بعد جولتني م��ن الت�صويت و� 4أي��ام
من االجتماعات ،ونحو � 3أ�سابيع من املفاو�ضات خلف

الكوالي�س ،رئي�ساً لالئتالف �إي��ذان�اً مبرحلة جديدة
من العمل على خط املعار�ضة ،من دون �أن يعني ذلك
ا�ست�سالماً قطرياً كامالً ،كما ي�ؤكد معار�ض �سوري
ب��ارز مرتبط بقطر ،وال��ذي �أ��ش��ار �إىل �أن القطريني
ب��د�أوا بالفعل «احلرتقة» على ال�سعوديني ،من خالل
دفع �أموال وال�ضغط على قياديني يف املعار�ضة امل�سلحة
لإعالن ان�شقاقهم عن ما ت�سمى «هيئة الأرك��ان» التي
يقودها العقيد املن�شق (�سمى نف�سه لواء بعد ان�شقاقه)
�سليم �إدري�س ،املدعوم من ال�سعوديني ،وكان �آخر ه�ؤالء
عبد اجل�ب��ار العكيدي ،ال��ذي و�صف م��ا يجري داخ��ل
قيادة �إدري�س بـ«لعب ال�صبيان» ،يف بيان ر�سمي �أ�صدره
لإعالن ان�شقاقه عن املن�شقني.
ورغ� � ��م � �س �ق ��وط م ��ر� �ش ��ح ق� �ط ��ر ،الأم � �ي ��ن ال �ع ��ام
لـ«االئتالف»؛ م�صطفى ال�صباغ يف االنتخابات� ،إال �أن

اجلناح القطري يف املعار�ضة يروّج لـ«�صفقة» تت�ضمن
تعيني ال�صباغ رئي�ساً للحكومة االنتقالية ب��د ًال من
غ�سان هيتو ،الذي ف�شل يف نيل ر�ضى �أي من الأطراف
الفاعلة الداعمة للم�سلحني ،وامل�سلحني �أنف�سهم.
وي �ق��ول امل �ع��ار���ض ال �� �س��وري �إن �شخ�صية لبنانية
قريبة من زعيم تيار �سيا�سي داعم للمعا�ضة امل�سلحة،
كان ي�شرف ب�شكل مبا�شر على العملية االنتخابية من
فندق قريب من مطار �أتاتورك يف ا�سطنبول ،واتهم
اجل�ن��اح ال�ق�ط��ري ال�شخ�صية اللبنانية ب��دف��ع �أم��وال
لأع�ضاء «االئتالف» للح�صول على ت�أييدهم ل�شخ�صية
«اجلربا» ،وا�ضطر �أن يح�شد له جماعة مي�شال كيلو
ومندوبي «اجلي�ش احلر».
ومن بعد االنتخاب ،بد�أت حملة «التلميع» ،حيث
اتهم املعار�ض ال�سوري ال�شخ�صية اللبنانية بكتابة

نبذة عن حياة اجلربا وتوزيعها على قناة «العربية»
وو�سائل ا إلع�لام التي ت��دور يف فلكه ،و أ���ش��ار املعار�ض
�إىل �أن ه��ؤالء ن�شروا النبذة حرفياً من دون التحقق
فيها ،ليتبني فيما بعد فداحة الكذب فيها الذي فاق
املعقول.
ويقول املعار�ض ال�سوري �إن اجلربا �شبه �أمّي ،وهو
مل يدر�س حتى ال�صف التا�سع ،واجلميع يف القام�شلي
يعرفون هذا ،م�ستغرباً القول ب�أنه حائز على دكتوراه
من جامعة بريوت العربية.
وي�ضيف املعار�ض مفنّداً �سرية الرئي�س اجلديد
لـ«االئتالف» ،متطرقاً �إىل فقرة تقول �إن اجلربا هو
�سجني �سيا�سي �سابق ،م�شرياً �إىل �أن الأخري مل يدخل
ال�سجن �إال يف الت�سعينيات بتهمة تهريب امل�خ��درات
وحبوب الهلو�سة للعراق واخلليج.
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«اإلسالميون الجدد» يشعلون المنطقة

والتي جتلت ب�أب�شع �صورها بقطع
الرئي�س امل�صري املخلوع العالقات
م��ع دم���ش��ق ،ورف �ع��ه ع�ل��م االن �ت��داب
ال�ف��رن���س��ي ب ��دل ع �ل��م اجل�م�ه��وري��ة
العربية املتحدة ،وهو علم الإقليم
ال�شمايل (�أي �سورية).
ثمة ع��امل ج��دي��د يف ط��ور التكون
�أن� �ت� �ج ��ه � �ص �م��ود ال� ��دول� ��ة ال��وط �ن �ي��ة
ال�سورية ،وال��ذي �سيتبلور يف م�ؤمتر
«جنيف  ،»2الذي مهما قيل عنه ف�إنه
��س� ُي�ع�ق��د يف ن�ه��اي��ة ا ألم � ��ر ،و�سينتهي
بتوافق رو��س��ي  -أ�م�يرك��ي على احل��ل،
وي �ب ��دو أ�ن� ��ه ي�ح�م��ل ع �ن��اوي��ن ع��دي��دة
�أبرزها:
 ان �ك �ف ��اء أ�م �ي��رك � ��ي ،ب �ح �ي��ث �إنال��والي��ات امل�ت�ح��دة �ستبقى ب��ال�ت��أك�ي��د
دول��ة عظمى ،لكنها لي�ست الأعظم يف
العامل.
 ع ��ودة رو��س�ي��ا ب�ق��وة �إىل خ��ارط��ةالعامل ،لتكون الدولة العظمى الثانية
يف العامل.
وبهذا فالواليات املتحدة م�ضطرة
ل�ت�ق��ا��س��م ال �ن �ف��وذ ،وال � ��ذي �سيتجلى
ب�أ�شكال ج��دي��دة ،منها ع��ودة االحت��اد
ال�سوفياتي ب�شكل ج��دي��د ،م��ن خالل
ن ��وع م��ن «احت � ��اد ال � ��دول» ال� ��ذي ك��ان
يجمع االحت ��اد ال���س��وف�ي��ات��ي ال�سابق،
مع ا�ستقالل لكل دول��ة ،لكن يف قيادة
رو�سية.
االع �ت�راف ب ��أن م�ن�ظ��وم��ات دول�ي��ة
و�إق�ل�ي�م�ي��ة ل�ه��ا م���ص��احل�ه��ا احل�ي��وي��ة،
كمجموعة «الربيك�س» ،مع ما يف ذلك
من م�صالح للتنني ال�صيني الناه�ض،
و�إيران املتوثبة.
االع� �ت� ��راف ب��امل �� �ص��ال��ح احل �ي��وي��ة
ل��رو��س�ي��ا يف ��ش��رق��ي ال�ب�ح��ر امل�ت��و��س��ط
وخ�صو�صاً يف �سورية وم�صر اجلزائر
وغريها..

أ�ع � �ل� ��ن «ا إل� � �س�ل��ام � �ي� ��ون اجل� � ��دد»
ق �ط��ع ال �ع�ل�اق��ات ال��دب �ل��وم��ا� �س �ي��ة بني
م���ص��ر و� �س��وري��ة حت��ت � �ض��وء ال���س�ف��ارة
الإ�سرائيلية يف القاهرة ،لكنهم �أعلنوا
«ال��وح��دة» بني اجلمهوريتني امل�صرية
وال�سورية با�سم «اجلمهورية الدموية
امل�ت�ح��دة» ،وا�شتعلت ال�ساحة امل�صرية
ب���ش�ع��ارات اجل �ه��اد وم�ه��اج�م��ة ال �ق��وات
امل�سلحة ورف��ع راي��ات القاعدة وتكفري
ال �ع �ل �م��ان �ي�ين وال �ق ��وم �ي�ي�ن والأزه � � ��ر
والأق �ب��اط وال�شيعة وال�صوفية ،وكل
م��ن ال يعت�صم يف راب �ع��ة ال�ع��دوان�ي��ة،
ليكون ال�سالح طريق ال�ث��وار وحماية
ما ي�سمى ال�شرعية التي �أ�ضاعها الغباء
واحتكار ال�سلطة والإق�صاء.
ق� ��د ي �ت �� �س ��اءل ال �ب �ع �� ��ض :م� ��ا ه��ي
تداعيات �سقوط «الإ�سالميني اجلدد»
يف م�صر على �سورية وال�شرق الأو�سط؟
ل �ق��د ارت� �ك ��ب «ا إلخ � � � ��وان» خطيئة
ت��اري�خ�ي��ة ��ض��د «ا إل� �س�ل�ام ال�سيا�سي»،
ووجّ � � �ه � ��وا ط �ع �ن��ة ك �ب��رى ل �ل �م �� �ش��روع
الإ�سالمي ،حيث �أظهروا �ضعفه وعدم
ق��درت��ه على ق�ي��ادة املجتمع وال��دول��ة،
ب� �خ�ل�اف م ��ا ه ��ي ح �ق �ي �ق��ة الإ� � �س �ل�ام،
و�أل�صقوا ف�شلهم وارتباكهم به.
ل�ق��د ت �ه��اوى «احل �ك��م الإ� �س�لام��ي»
بطبعته «ا إلخ��وان�ي��ة» يف م�صر ،والتي
ت�شكّل ر أ����س ال�ه��رم ومنظومة القيادة
ل �ل �م �� �ش��روع ا إل�� �س�ل�ام ��ي يف امل �ن �ط �ق��ة،
و� �س �ت �ت �ه��اوى م �ع��ه ك��ل ا ألن �ظ �م��ة ال�ت��ي
ت�شكلت بعد ما ي�سمى «الربيع العربي»
يف ت��ون����س ول�ي�ب�ي��ا و� �س��وري��ة ،وح�ت��ى يف
البالد العربية والإ�سالمية التي كانت
ت�ت�ه�ي� أ� ل�لان �ق�لاب ع�ل��ى �أن�ظ�م�ت�ه��ا� ،أو
بد�أت ،كما يف تركيا والإمارات ،والنتائج
امليدانية ل�سقوط امل�شروع الإ�سالمي
اجلديد بد�أت بالظهور:
عزل الرئي�س حممد مر�سي ،و�إبعاد

لقد أجهض
«اإلسالميون الجدد»
محاوالت التغيير
الصادقة في العالم
ودمروا أحالم
العربي ّ
الشعوب بالحرية
والديمقراطية

«الإ�سالميني اجل��دد» عن ال�سلطة يف
م�صر.
االن �ت �ق��ال ال�ع�ن�ي��ف وامل �� �س �ل��ح ال��ذي
انتاب «ا إلخ��وان» بعد احلراك ال�شعبي
يف م�صر ،و�أظ�ه��ره��م مبواجهة ال��ر�أي
ال�ع��ام كجماعة م�سلحة ت�سلك طريق
العنف والقتال لالحتفاظ بال�سلطة،
متاماً كالأنظمة الديكتاتورية وامللكية.
�إ��س�ق��اط ال��دور القطري يف م�صر،
وا��س�ت�ع��ادة ال���س�ع��ودي��ة ل��زم��ام الأم ��ور،
ح�ي��ث ي�ب��دو «ال�ت�ي��ار ال�سلفي» «بي�ضة
القبان» يف العملية ال�سيا�سية اجلديدة
كممثل للتيار الإ�سالمي ،ليخفف من
�أ�ضرار �إبعاد «الإخوان».
�سيطرة ال�سعودية على «االئتالف
ال�سوري» ،و�إبعاد الثنائية القطرية -
الرتكية عن قيادة املعار�ضة ال�سورية
يف اخل ��ارج ،وب��ال�ت��ايل ع��ودة ال�سعودية
�إىل ال�ساحتني امل�صرية وال�سورية بقوة،
مع عدم غيابها عن ال�ساحة اللبنانية.
ق� �ي ��ام ق� �ي ��ادة م �ع��ار� �ض��ة يف م���ص��ر

www.ghoubal.blogspot.com

�أحمد زين الدين

وزير اخلارجية الرتكي �أحمد داود �أوغلو ورئي�س «االئتالف ال�سوري» �أحمد اجلربا (�أ.ف.ب).

ف���ض�ف��ا��ض��ة ال مت �ل��ك ب�ن�ي��ة تنظيمية ومل ميدّهم حلفا�ؤهم و�أ�سيادهم ب�أي
ح��دي��دي��ة ،ب��ل جتمعها ��ش�ع��ارات عامة م�ساعدة ،بل على العك�س؛ وجّ هوا لهم
و�شخ�صيات ال مت�ل��ك ر��ص�ي��داً �شعبياً الت�أنيب واالنتقاد على العنف املفرط..
م ��ؤث��راً يف ال���ش��ارع ،وتت�صدرها حركة ه �ك��ذا دور ال�ع�ب�ي��د والأدوات ع�ن��دم��ا
«مت � � � �رّد» (االف �ت�را� � �ض � �ي ��ة) ،ال� �ت ��ي مل ي�سقطون؛ ال يلتفت �إليهم �أ�سيادهم،
ي�ت�ج��اوز عمرها ب�ضعة �أ��ش�ه��ر ،والتي وال ي � ��ذرف � ��ون ع �ل �ي �ه��م ال � ��دم � ��ع ،ب��ل
ميكن تذويبها يف حلظة ما ،كما حدث يطردونهم من دون تعوي�ض �أو جلوء
يف ثورة  25يناير ،وجتربة وائل غنيم ��س�ي��ا��س��ي؛ ك�م��ا ح���ص��ل م��ع � �ش��اه إ�ي ��ران
االفرتا�ضية ،وحركة «� 6إبريل» وثورة ومبارك وبن علي و�صدام والقذايف.
«الفاي�سبوك» ،وه��ذا ما يجعل الثورة
يت�ساءل ال�سوريون الآن :م��اذا لو
الثانية على حافة اخلطر من امل�صادرة حكم «ا إلخ � ��وان» يف ��س��وري��ة؟ وه��ل �إذا
م��رة ثانية� ،سواء من اجلي�ش �أو جهة انت�صرت املعار�ضة يف �سورية �سنعي�ش
��س�ي��ا��س�ي��ة ت �ق��وده��ا ال �� �س �ع��ودي��ة ب �ق��رار كما يعي�ش الليبيون يف معارك الكتائب
�أمريكي ،با�ستغالل الو�ضع االقت�صادي والقبائل ومافيات النفط والال دولة..
العربي ،لكن بذكاء �أكرب ،بعد اال�ستفادة �أو كما يف تون�س ومعارك «ال�سلفيني»
من جتربة قطر و«الإخوان».
و«حركة النه�ضة»؟
وجّ � �ه ��ت ال � �ث� ��ورة ال �ث��ان �ي��ة � �ض��رب��ة
وي�ت���س��اءل ال �� �س��وري��ون أ�ي �� �ض �اً :هل
قا�ضية لـ«حركة حما�س» ،التي وجدت �ستحكمنا «حما�س» من داخل املخيمات
نف�سها ع�ل��ى ق��ارع��ة �أر� �ص �ف��ة ال �ث��ورات يف �سورية كما حتكم يف غزة؟
العربية ،ويف قف�ص االت�ه��ام والإدان ��ة،
لقد �أجه�ض «الإ�سالميون اجلدد»
وذل ��ك نتيجة ان�خ��راط�ه��ا غ�ير امل�برر حم��اوالت التغيري ال�صادقة يف العامل
وامل���س�ت�ه�ج��ن يف ال �� �ص��راع ال �� �س��وري  -ال� �ع ��رب ��ي ،ود ّم� � � ��روا �أح �ل ��ام ال �� �ش �ع��وب
ال �� �س��وري ،وامل �� �ص��ري ،وال �ل �ب �ن��اين ،من ب��احل��ري��ة وال��دمي�ق��راط�ي��ة ..و�أظ �ه��روا
خ�ل�ف�ي��ة م��ذه�ب�ي��ة وم���ص�ل�ح�ي��ة ب�ق�ي��ادة بغبائهم و�سلوكياتهم ح�سنات الأنظمة
قطر ،فخرجت من حمور املقاومة �إىل ال �ب��ائ��دة ،ح�ت��ى ك��اد ال�ن��ا���س يرتحمون
حم��ور امل���س��اوم��ة ،و��س��رع��ان م��ا وج��دت على ظلم من �سلف ،بعدما ر�أوا وح�شية
ن�ف���س�ه��ا مت �� �س��ك ب� ��الأوه� ��ام و أ�� �ض �غ��اث من خلف!
الأح�لام ،فعُزل �أم�ير قطر حممد بن
الإ�سالم براء من ه�ؤالء ،و�إن رفعوا
خ�ل�ي�ف��ة ووزي � ��ر خ��ارج �ي �ت��ه حم �م��د بن �شعاره ،فالإ�سالم دين رحمة ال يعرف
جا�سم ومر�شدهم القر�ضاوي ،و ُع��زل الذبح وال القتل وال رمي ال�صبية من
ال��رئ �ي ����س حم �م��د م��ر� �س��ي ،وحت � ّول��ت �أ�سطح العمارات ..الإ�سالم نظام حياة
م�صر من �ساحة دعم �إىل �ساحة ح�صار للنا�س �أجمعني ولي�س قانون ع�شرية
و�إدانة لـ«حما�س» ،والآتي �سيكون �أكرث �أو ح� ��زب ...ه��و ر��س��ال��ة ل�ك��ل اخل �ل��ق..
�صعوبة بعد انك�شاف دور «حما�س» يف وال ميكن تقزميه يف جماعة �أو حزب
�أح��داث �سيناء ،وم�ساعدة «الإخ ��وان»� ،أو �شخ�ص �أو من�صب ،و�سيكون ن�صيب
ما جعلها يف مواجهة ال�شعب امل�صري «املت�سلفني» واملتزلفني اخل��زي والعار
ع�م��وم�اً ،وال �ق��وات امل�سلحة خ�صو�صاً ،يف الدنيا والآخرة.
ورج�ع��ت «ح�م��ا���س» ب��خُ �ف��يّ حُ �ن�ين ،فال
حمى اهلل وم�صر و�شعبها من فتنة
ربحت ث��ورة «الإخ ��وان» ،وال احتفظت حت��رق ا ألخ���ض��ر وال�ي��اب����س ،وع�سى �أن
بدعم حمور املقاومة.
ي�ه�ت��دي البع�ض وي�ف�ك��ر لت�صحيح ما
�سقوط النموذج الإ�سالمي الرتكي خ � ّرب��ه ،وي�ت��وب وي�صحح م��ا �أف���س��ده..
املهجّ ن وهو ي�صارع يف �ساحة «تق�سيم» والدعاء لأهل فل�سطني الذين يتم بيع
حت��ت وط ��أة امل�ظ��اه��رات ،وي�تراج��ع �إىل ق�ضيتهم للمرة الثانية والثالثة عرب
ال ��وراء ويتلقى ال�ضربات والف�ضائح مقاولني جدد.
وال�صفعات من الأوروبيني ومن �شعبه،
د .ن�سيب حطيط
ووجد �أردوغان و�أعوانه �أنهم معزولون
سالح ثقيل للمقاتلين
أ�ك��دت تقارير ع�سكرية غربية وج��ود �أ�سلحة ثقيلة ،فرن�سية و�أملانية ال�صنع ،يف �أيدي
امل�سلحني يف �سورية ،موزَّعة بني منطقة املغريات بريف حلب ال�شمايل ،ويف منطقة جبل
الزاوية يف ريف �إدل��ب ،ومن �أهمّها ق��واذف «ميالن» �ضد الدبابات ،و�صواريخ م�ضادة
للطائرات ،وهو ما تت�سلّح به اجليو�ش الأوروبية وجي�ش العدو «الإ�سرائيلي» ،ويبلغ مداها
حوايل  3كم ،وتعمل بنظام التوجيه ال�سلكي ،ولي�س من املعلوم على وجه الدقة كيفية و�صول
هذه ال�صواريخ والقواذف �إىل �أيدي م�سلحي «جبهة الن�صرة» و«تنظيم القاعدة».
العرق ّ
دساس
�أفادت �صحيفة «تلغراف» الربيطانية ب�أن رئي�س الوزراء الأ�سبق مبعوث اللجنة الرباعية
الدولية لل�سالم يف ال�شرق الأو�سط؛ توين بلري ،ا�ستعان ب�ضابطة اال�ستخبارات «الإ�سرائيلية»
ليان بوالك لتكون م�ست�شارة خا�صة من بني م�ست�شاريه .و�أو�ضحت ال�صحيفة �أن بوالك (30
عاماً) كانت م�ست�شارة لرئي�س وزراء العدو بنيامني نتنياهو ،وعملت مع �أجهزة �أمنية وكبار
امل�س�ؤولني ال�صهاينة.
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لبنانيات
« فوبيا» حزب الله
ي�ؤخذ الب�شر �أحيان ًا بجريرة التبا�سات
تكون ناجمة عن مواقف مدرو�سة الت�أثري على
غالبية ال�شرائح االجتماعية ،وبالطبع من
�ضمن ما ي�سمى «احل��رب النف�سية» ،وغالب ًا
م��ا تقع ال �ق��وى ال���ش��ري��رة يف ف��خ ��ش��روره��ا،
ولذلك قيل «من فمك �أدينك يا �إ�سرائيل»،
بحيث تكون عمليات الت�ضليل �أوجدت قاعدة
لإ�ضعاف ال�شعور احلقيقي ،وخلخلة اليقني
الوطني ال�صائب ،بالتايل يحتاج امل��رء �إىل
اعرتاف وا�ضح من قوى ال�شر� ،أو عمل �أو�ضح
و�أقوى من االعرتاف.
ه��ذه املقدمة هي ج��زء من ك��ل ،بعد �أن
�شكّل «ح��زب اهلل» بانت�صاراته املذهلة على
قوى العدوان الأمريكي  -ال�صهيوين �أ�شبه
مبا ي�سمى «فوبيا» لكل تلك القوى و�أذنابها
يف كل ال��دول العربية على وجه اخل�صو�ص،
حيث الهجرة اجلماعية لل�ضمائر واالنتماء
والأخالق احلميدة.
امل�شكلة تتجاوز امل��ذك��ور أ�ع�ل�اه بكثري،
�إىل حيث ي�ستحيل الت�صديق ،و�إليكم الرواية
احلقيقية الآتية ،والتي دارت وقائعها يف �أحد
مقاهي بريوت التي ت�شكل مق�صد ًا لأ�شخا�ص
من كل االنتماءات ،ال �سيما من ال ي�ستحقون
رتبة «مثقف» �أو «�إعالمي» ،وجتوز عليه رحمة
ت�سمية «م�ضلَّل» �أو «مرتزِ ق».
دخ �ل��تُ و�صديقي ب��اب املقهى و�ألقينا
ال���س�لام ع�ل��ى �أ� �ص �ح��اب ك�ن��ا نعمل م �ع � ًا يف
م�ؤ�س�سة كانت طليعية ،لن�سمع من ال ير ّد على
ال�سالم من بني احلا�ضرين�« :إن امل�س�ؤولية
يتحملها حزب اهلل ،فهو �أ�سا�س البالء» ،فغرّد
زميله ال��ذي يعرف تفا�صيل حياة جمال�سه
ق��ائ�لاً« :ينق�ص �أن ت�ق��ول �إن م�شكلتك مع
زوجتك �سببها حزب اهلل �أي�ضاً» ،ودون خجل
قال« :رمبا زرعوها �أو �أقنعوها ،لذلك بد�أت
تتمرد» ،فابت�سم اجللي�س وقال �إياك �أن تكمل،
فهذا يعني �أن حزب اهلل موجود يف كل بيت..
كدخيلي �أردن��ا تغيري
نْ
�أم��ا �أن��ا و�صديقي
م�سار احلوار ،فقمتُ بتمريرة �أن زعماء �ست
دول من �أمريكا الالتينية انت�صروا للرئي�س
البوليفي اي�ف��و م��ورال�ي����س ،وط��ال�ب��وا ال��دول
الأرورب�ي��ة الأرب��ع باالعتذار ،وقبل �أن �أكمل،
عاجلني املثقف بعدد الدوالرات التي يت�سلمها
م��ن م�صادر التغريد« :ح��زب اهلل و إ�ي ��ران
ين�شران الت�شيّع يف �أمريكا الالتينية ..هل
ن�سيتم ت�شافيز»..؟!
لأول م��رة يف حياتي انعقد ل�ساين لي�س
لفرط املفاج�أة� ،إمن��ا لهول الثقافة الآ�سنة
التي تُلقى على النا�س ،وقبل �أن �أ�ستدير واقف ًا
«ر ّن��ت» الهواتف الذكية ناقلة موقف ًا ل�سمري
جعجع كقارئ غيب ب�أن توقعاته كانت �سليمة
ب�صدد حكم «ا إلخ��وان» يف م�صر ،فانعقدت
الأل�سن جميع ًا من الإفراط يف ال�صدق ،لكن
�أح��دن��ا ق��ال« :ه��ذا تفريط مميز» وقبل �أن
يكمل ،وردت بقية املواقف يف الهجوم على
حزب اهلل كالزمة � 14آذارية تخنق مردديها..
ويف يقينهم �أن هذه الـ«فوبيا» قاتلة ،والدليل
م��ا أُ�ع�ل��ن يف « إ���س��رائ�ي��ل» امل��دان��ة وحلفا�ؤها
العلنيون وغري املعلَنني� ،إمنا «امللعونني».
يون�س

سـر حمـلـة «محـافـظـي لبــنان الـجـدد» ضـد المـقــ
ب�ي�ن � 8آذار  1985و 9مت ��وز  2013ثمة
قوا�سم م�شرتكة عديدة ،جلهة الأهداف
واملنفذين.
ف �ف��ي ال� �ت ��اري ��خ الأول ك� ��ان ا� �س �ت �ه��دافٌ
ل�ل�ع�لام��ة امل��رج��ع ال���س�ي��د حم�م��د ح�سني
ف�ضل اهلل (رح�م��ه اهلل ت�ع��اىل) واحل��ال��ة
التي �شكلها ،حيث ا�ستطاع �أن ي�شكل رافعة
ه��ام��ة ل�ل�ن�ه��و���ض ال��وط �ن��ي والإ� �س�ل�ام��ي،
مت �ك��ن م ��ن �إ� �س �ق ��اط ات �ف��اق �ي��ة � 17أي� ��ار
املذلّة ،وبالتايل �إحباط �أحد �أهم �أهداف
االج�ت�ي��اح «الإ��س��رائ�ي�ل��ي» ع��ام  ،1982مع
ت�صاعد ن��وع��ي يف عمليات امل�ق��اوم��ة �ضد
العدو ال�صهيوين.
مل يكن ان�ف�ج��ار بئر العبد �آن ��ذاك يبعد
�إال ب�ضعة م�ئ��ات قليلة م��ن الأم �ت��ار عن
مكان االنفجار احلايل ،والهدف هو خلق
�إرباك وقلق يف �إحدى �أبرز قالع املقاومة،
بالإ�ضافة طبعاً �إىل ال�ضحايا وال��دم��ار،
ويف احلالتني ثمة تطابق باال�ستهداف.
املنفذون للجرميتني ال �شك �أنهم واحد،
ت �ل �ق��وا ال �ت �� �ش �ج �ي��ع م ��ن ك ��ل ه� ��ذا ال�ع�ه��ر
ال���س�ي��ا��س��ي وامل��ذه �ب��ي وال �ط��ائ �ف��ي ال��ذي
ان�ط�ل��ق ب�ع��د م �ع��رك��ة ال�ق���ص�ير ،ث��م بعد
�أحداث عربا و�إنهاء «�إمارة �أ�سري �صيدا».
ووفقاً للوثائق التي كُ�شفت بالن�سبة �إىل
ج��رمي��ة  ،1985ف�ق��د ت �ب�ّي�نّ �أن وراءه ��ا
رئ�ي����س اال� �س �ت �خ �ب��ارات الأم�يرك �ي��ة وليم
كاي�سي ،واملموَّل ب�أكرث من ثالثة ماليني
دوالر يف حينه ،وهو �سفري اململكة العربية

دعوى ضد «سوليدير»

ت�ق��وم جم�م��وع��ة م��ن امل�ح��ام�ين املميَّزين
ب �ن �ج��اح �ه��م ،وب �ط �ل��ب م ��ن دار ال �ف �ت��وى،
بتح�ضري امللفات وامل�ستندات من �أجل رفع
دع��وى ق�ضائية على �شركة «�سوليدير»
يف ما يتعلق ب�أمالك الأوقاف الإ�سالمية
واال��س�ت�ث�م��ارات املنهوبة ال�ت��ي ك��ان��ت تتبع
لها .م��ن جهتها ،تخوّفت بع�ض امل�صادر
م��ن ت��راج��ع مفتي اجلمهورية م�ستقب ًال
ع��ن امل�ضي يف ه��ذا امل�ل��ف حتى ا�سرتجاع
كامل حقوق امل�سلمني.

خطيب الفتنة

على �أث��ر �أح��داث �صيدا الأخ�يرة ،متنّت
مديرية املخابرات يف اجلي�ش اللبناين
على �أئمة امل�ساجد عدم �إثارة ال�ضغائن
�أو التجيي�ش �ضد امل�ؤ�س�سة الع�سكرية،
ري�ث�م��ا ي�ت��م االن �ت �ه��اء م��ن التحقيقات
ومعرفة تفا�صيل احلادثة ،و�أد ًا للفتنة،
فالتزم العلماء ملدة �أ�سبوعني �إال خطيب
يف بلدة القرعون البقاعية ،وهو ع�ضو يف
هيئة العلماء امل�سلمني.

ال���س�ع��ودي��ة يف وا��ش�ن�ط��ن �آن �ئ��ذ؛ ب�ن��در بن
�سلطان ،ال��ذي �أ�صيب بنوع من ال�ضياع
واالنهيار حينما علم بنجاة ال�سيد ف�ضل
اهلل.
ه ��ذه امل� ��رة الح �ظ��وا امل��رح �ل��ة ال�ق���ص�يرة
التي ا�ستبقت جرمية التا�سع من متوز،
ح �ي��ث حت � ��رك «امل� �ح ��اف� �ظ ��ون اجل� � ��دد يف
لبنان» لالنت�صار لأ�سري �صيدا ،ف�أطلقوا
��س�ي�ل ًا م��ن ال���س�م��وم ،ب� ��دءاً م��ن ت�صريح
علي ع��وا���ض ع�سريي قبيل و�صوله �إىل
الرابية الأ�سبوع املا�ضي ،م��روراً بالنائبة
احلريري التي �ساوت بني �أحمد الأ�سري

الخطاب التوتيري
التصاعدي ضد المقاومة
وحلفائها بشكل لم
يشهده لبنان سابقًا
وفّ ر األرضية والتغطية
للجريمة

ورفيق احلريري ،حينما �شبّهت ما جرى
يف ع�ب�را بـ� � 14ش �ب��اط  ،2005وم��واق��ف
ف��ؤاد ال�سنيورة املبتنّية لـ«�سيا�سة» �أحمد
الأ�سري« ،الذي �أخط�أ يف الأ�سلوب» ،ودون
�أن ننتهي بلقاء الأمانة العامة املو�سَّ ع يف
«البيت العايل» يف جمدليون ،ال��ذي �أكد
ت�ضامنه ال�ك��ام��ل م��ع ق��اط��ع ال�ط��ري��ق يف
عربا..
ث �م��ة ح�ق�ي�ق��ة ال ل �ب ����س ف �ي �ه��ا ،وب �� �ص��رف
النظر ع��ن حملة الإدان ��ة ال�شاملة التي
� �ص��درت ع�ق��ب ج��رمي��ة الأم ����س ،وه��ي �أن
اخل �ط ��اب ال �ت��وت�ي�ري ال �ت �� �ص��اع��دي �ضد
امل �ق��اوم��ة و«ح� ��زب اهلل» وح�ل�ف��ائ�ه�م��ا من
كل الفئات والطوائف (حماولة اغتيال
ال�شيخ ماهر حمود وم��ن يقف وراءه��ا)،
مع حترّك ومواقف الكثريين من جماعة
«املحافظني اجل��دد» ،وحتولهم �إىل �آالت
ل�ضخ االف�تراءات والأكاذيب والأ�ضاليل،
م��ع رف ��ع وت�ي�رة ن�ب�رة اخل �ط��اب امل��ذه�ب��ي
اخل �ط�ير ب�شكل مل ي���ش�ه��ده ل�ب�ن��ان على
مر تاريخه ،حتى �إب��ان فتنة العام ،1860
م��ا و ّف ��ر الأر� �ض �ي��ة وال�ت�غ�ط�ي��ة للجرمية
اجلديدة ،التي ال �شك �أن خيوطاً كثرية
قد جتمعت ...و�إذا كان الدعاء يف ال�شهر
امل �ب��ارك ه��و ليحمي اهلل ل�ب�ن��ان� ..إال �أن
جهاز الكذب والت�ضليل لن يرتكوا و�سيلة
م��ن �أج ��ل ا� �س �ت �ه��داف امل �ق��اوم��ة و�شعبها
ونا�سها و�أهلها من كل الفئات واملذاهب..

حممد �شهاب

صمت ُمطبق

ذك ��ر م���ص��در م�ط�ل��ع �أن رئ�ي����س حكومة
ت���ص��ري��ف ا ألع��م��ال جن�ي��ب م�ي�ق��ات��ي ك��ان
م�ستمع ًا أ�ك�ث�ر ال��وق��ت خ�ل�ال االج�ت�م��اع
ال��ذي طلبه نائبا �صيدا ف���ؤاد ال�سنيورة
وبهية احل��ري��ري مع قائد اجلي�ش العماد
ج��ان قهوجي ،ال��ذي انهالت عليه �سهام
االت �ه��ام��ات� ،إال �أن ردود قهوجي كانت
�صريحة ،يف ظ��ل �صمت مُطبق م��ن قبَل
الرئي�س ميقاتي ،ما طرح �أكرث من عالمة
ا�ستفهام حول جدوى االجتماع.

ََ
مفتعل ْين
احتفال وضجيج

�أبدت جهات ر�سمية ا�ستياءها من �إطالق
ن��ار غ��زي��ر ب��أ��س�ل�ح��ة م�ت��و��س�ط��ة م�تراف�ق�اً
مع قذائف �صاروخية يف احتفال مفتعَل
ب ��إح��دى ق��رى النبطية ،وك ��أن ال�شخ�ص
املعني باالحتفال هو الأول من نوعه ،رغم
�أن �أ�سباب االحتفال ت�شمل الع�شرات من
زم�لائ��ه �سنوياً ،ال ب��ل م��رت�ين يف ال�سنة،
حتى �أن م�س�ؤو ًال رفيعاً من �أبناء املنطقة
تهكّم على ما جرى خالل منا�سبة ر�سمية.

ُّ
ّ
الــتقــدم السـوري يغـير قـــ
�أيهما �سي�سبق الآخ��ر يف �سورية؛ احل�سم امليداين �أم الت�سوية
ال�سيا�سية؟ وه��ل النتائج امليدانية ال�ت��ي حققها اجلي�ش باتت
تتحكّم مب�سار �أي ت�سوية مرتقَبة لإن�ه��اء الأزم��ة ال��راه�ن��ة ،قد
ت�شمل الو�ضع اللبناين الذي بات مرتبطاً كلياً مبا يحدث حوله،
�أم �أن اقرتاب موعد الت�سوية �أ�سهم يف الإ�سراع يف عمليات احل�سم؟
�س�ؤاالن يُطرحان ب�إحلاح بعد التقدم اال�سرتاتيجي امللحوظ
للجي�ش يف امل�ن��اط��ق ال���س��وري��ة ،وال ��ذي اع�ترف��ت ب��ه حتى بع�ض
و�سائل الإعالم الداعمة لـ«املعار�ضة ال�سورية».
ميدانياً ،ما يزال اجلي�ش ال�سوري ما�ضياً يف عمليات تطهري
ب�ل�اده م��ن الإره��اب�ي�ين حيث ُوج ��دوا ،ومي�ك��ن ال�ق��ول إ�ن��ه متكّن
من درء خطر �أي هجو ٍم ي�ستهدف العا�صمة دم�شق ،بعد تقطيع
�أو�صال املجموعات امل�سلحة وطرق �إمدادها وتطويقها ،خ�صو�صاً
اللتي
املحاذيتي للبنان والأردن ،نْ
نْ
يف منطقتي ريف دم�شق ودرعا
كانت ت�شكل بع�ض مناطقهما املحاذية ل�سورية �أخطر ممرات
لت�سلل امل�سلحني وتهريب الأ�سلحة �إليها ،لكنها على ما يبدو �إىل
تراجع حتت �ضربات اجلي�ش ال�سوري.
ويف ه��ذا ال�سياق ،ي�شري م�صدر ��س��وري وا��س��ع االط�ل�اع على
حيثيات الو�ضع امليداين� ،إىل �أن عمليات ت�سلل امل�سلحني وتهريب
ال�سالح انطالقاً من عر�سال يف البقاع اللبناين تراجعت ب�شكل
�شبه كامل تقريباً.
وي ��أت��ي ا��س�ت�ه��داف ال �ه��رم��ل يف ال �ب �ق��اع ال���ش�م��ايل ب���ص��واري��خ
املجموعات ال�سورية امل�سلحة يف �إط��ار رد الفعل على الهزائم
التي يتلقونها ،بح�سب م��ا ي��رى مرجع ع�سكري وا�سرتاجتي،
م�ؤكداً �أنها جمرد «نار �إزعاجية» لي�س لها �أي قيمة ا�سرتاجتية
�أو ع���س�ك��ري��ة ،الف �ت �اً �إىل �أن �أه ��م م��ا ح�ق�ق��ه اجل�ي����ش يف الآون ��ة
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ــــاومة قبل جريمة الضاحية

�أعمدة الدخان تت�صاعد من نريان ال�سيارات املحرتقة يف موقع انفجار بئر العبد

(�أ.ف.ب).

ـــواعـد اللـعـبـــة فـــي لبـــنان
الأخ�يرة على امل�ستوى اال�سرتاتيجي ،هو �إعادة
و�صل ط��رق املحافظات ببع�ضها بعدما قطعها
امل���س�ل�ح��ون ،و�أه�م�ه��ا ط��ري��ق دم���ش��ق  -حم�ص -
معرة النعمان ،والالذقية � -إدلب  -حلب ،الأمر
الذي ي�سهم يف حما�صرة امل�سلحني يف الأخرية،
بعد قطع طرق الإمداد عنهم.
ال ريب �أن التقدم اال�سرتاتيجي الذي يحققه
اجل�ي����ش ال���س��وري بف�ضل االح�ت���ض��ان ال�شعبي
ل��ه� ،أ�سهم يف تغيري قواعد اللعبة ال�سيا�سية يف
�سورية ولبنان ،ودفع بالدول ال�شريكة يف احلرب
�إىل الرتاجع عن خمططها الرامي �إىل �إ�سقاطها
ثم تفتيتها ،بعد ف�شلها يف ذلك ،و�إىل الدخول يف
ت�سوية حتفظ لهذه الدول بع�ض «ماء الوجه»،
مل ي�ح��ن وق�ت�ه��ا ب �ع��د ،ال �سيما يف � �ض��وء ت�ق�دُّم
اجلي�ش ال�سوري ميدانياً ،وف�شل «املعار�ضة» يف
ال�سيا�سة وامليدان.
�أما يف لبنان ،فقد �سقطت املراهنة على ت�شكيل
«حكومة اللون» الواحد ،مع تبدد حلم «�سقوط
دم �� �ش��ق» ال ��ذي راه �ن��ت ع�ل�ي��ه ب�ع����ض الأط� ��راف
اللبنانيني ،و�أ�سهم بع�ضها يف دفع الرئي�س جنيب
ميقاتي �إىل اال�ستقالة ،لت�شكيل حكومة جديدة
تواكب مرحلة ما بعد «�سقوط ال�شام».
وك��ذل��ك �أ��ص��اب ف�شل «امل�ع��ار��ض��ة « يف �سورية
ال �ت �ي��ارات اللبنانية ال�ت��ي راه �ن��ت ع�ل��ى �سقوط
�سورية بحالة من الإحباط ،فقد فقدت قدرتها
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على «تعبئة ال�شارع» ،خ�صو�صاً حيث احل�ضور
ال�شعبي للطائفة ال�سُّ نية ،بدليل ف�شل زي��ارة
النائبة بهية احلريري التعبوية �إىل طرابل�س،
والرامية �إىل التحري�ض على اجلي�ش ،ال �سيما
ب�ع��د ف�شل ك��ل م��راه�ن��ات ت�ي��ار «امل�ستقبل» على
امل�ستوى الإقليمي.
ويف �سياق مت�صل ،يعترب مرجع ا�سرتاتيجي
�أن و�ضع ال��والي��ات املتحدة اليوم ي�شبه �إىل حد
ك�ب�ير و� �ض��ع ب��ري�ط��ان�ي��ا يف خ�م���س�ي�ن�ي��ات ال�ق��رن
الفائت ،فاجلميع يعلمون �أن نفوذها يرتاجع يف
العامل ،وهي ت��درك ذل��ك ،ويقول« :لقد حاولت
وا�شنطن �إ��س�ق��اط احل�ك��م ال���س��وري ملنع و�صول
رو�سية وال�صني �إىل البحر املتو�سط ،وبالتايل
لإقفال طريقهما التجارية مع �أوروبا و�أفريقيا،
لأن ��س�ي�ط��رة ال�ث�ن��ائ��ي امل ��ذك ��ور ع�ل��ى امل�ت��و��س��ط
�سي�ؤدي حتماً �إىل انكفاء ال��والي��ات املتحدة �إىل
�أمريكا ال�شمالية».
ويختم املرجع بالقول« :بعدما ف�شلت الإدارة
الأم�يرك�ي��ة يف �إ�سقاط احلكم ال���س��وري� ،ستلج�أ
حتماً �إىل التفاو�ض م��ع رو�سيا ،للحفاط على
بع�ض �أوراق�ه��ا يف املنطقة» ،خ�صو�صاً بعد عزل
الرئي�س امل�صري حممد مر�سي ،وب��داي��ة نهاية
حكم حزب «العدالة والتنمية» يف تركية.

ح�سان احل�سن

رمـضـان شـهـر الـثــبـات
ها قد ه ّل رم�ضان� ،شهر ال�صرب واجلهاد والثبات ..ها قد
�أطل والأمة العربية والإ�سالمية ت�سلَّط عليه القريب والبعيد،
وتداعت عليها الأمم وت�آمر عليها الأعداء.
ح��رب معلَنة و أ�خ� ��رى غ�ير م�ع� َل�ن��ة ..ت ��آم��ر الطواغيت
و�أ�صحاب امل�شاريع ال�صهيو� -أمريكية يف حرب بذلوا فيها
كل ما ميلكون من و�سائل الغدر والكيد ،ومب�ساعدة البع�ض
من �أبناء جلدتنا مع الأ�سف.
ب�شائر الفرح ب��د�أت قبل ثبات ر ؤ�ي��ة الهالل هذا العام،
برحيل حمَديّ قطر ،وطرد قر�ضاوي الفتنة من �شبه الدولة
قطر ،و�سقوط مر�سي �صاحب ر�سالة برييز ومغرق �أنفاق
غزة ،مقابل انت�صارات حمور املقاومة يف �سورية با�سرتجاع
الق�صري وع��ودة الأم��ن �إىل الكثري من املناطق ال�سورية،
والق�ضاء على الإرهابيني ،وظهور حقيقة �ضاللهم للعاملني.
ن��رى بع�ض ملوك و�أم��راء وزعماء �أمتنا يتحدثون عن
حال ال�شعب ال�سوري والظلم الالحق بهم ،ح�سب زعمهم،
متنا�سني فل�سطني و�أفغان�ستان والعراق وليبيا وك�شمري وبورما
وال�سودان وال�صومال ،وغريها من الدول ،ففي كل جزء من
قطرنا العربي والإ�سالمي ظلم وقهر ودمار ،وق�ص�ص تروي
�ضياع الكرامة واحلق بالعي�ش الهانئ والكرمي.
تنا�سوا بيت حلم م�سقط ر أ����س نبيّ اهلل عي�سى امل�سيح،
وتنا�سوا امل�سجد الأق�صى م�سرى نبيّ الأمة حممد ،وتنا�سوا

�سعيد عيتاين

■ احت��اد علماء ب�لاد ال���ش��ام ا�ستنكر التفجري اجلبان يف
ال�ضاحية اجلنوبية ،معترب ًا �أن الكيان ال�صهيوين يقف وراءه،
بغ�ض النظر عن اليد التي نفّذت ،ومتوجّ ه ًا ل�شعب املقاومة
و�سيدها ب�أ�سمى �آيات االعتزاز ،معلن ًا وقوفه �إىل جانبهم.
■ علي ح�سن خليل؛ وزي��ر ال�صحة العامة يف حكومة
ت�صريف الأعمال ،اعترب �أن تفجري بئر العبد هو جرمية
�إرهابية ت�ستهدف اال�ستقرار الأمني يف البلد ،ور�أى �أن
«هناك �أكرث من تف�سري لها ،و�أن الرد عليها يكمن يف مزيد
من اخلطاب الوحدوي اللبناين ،لأن امل�ستفيد الوحيد هي
�إ�سرائيل».
■ جتمع العلماء امل�سلمني اعترب �أن الذي يقف وراء العمل
الإجرامي يف ال�ضاحية اجلنوبية يريد �إدخال لبنان يف فتنة
طائفية ومذهبية ،غري �أنه لن ي�ستطيع مترير م�شروعه،
لأن ال�ضاحية مب�س�ؤوليها وجماهرييها تعي امل�ؤامرة ،ومت ّد
يدها اجلريحة لكل �أبناء الوطن للألفة واملحبة والتعاون،
مطالب ًا املواطنني �أن يكون كل واحد منهم رجل �أمن وخفري
لالنتباه ملا ميكن �أن يقوم به املجرمون الحقاً.
■ ال�شيخ ماهر حمود وبعد ا�ستقباله وفد ًا من احلزب
ال�سوري القومي االجتماعي ،توجّ ه �إىل «اجلي�ش احلر»
بالقول� :أعمالكم تدل عليكم؛ همجية وجاهلية وتخلّف
وع�صبية� ..أنتم تدّعون التغيري ويف احلقيقة �أنتم جزء
من امل�ؤامرة الأمريكية ،تدّعون الإ�صالح و�أنتم متثلون قمة
خللُقي والديني.
الف�ساد ا ُ
■ حركة الأمة اعتربت �أن ال�ضاحية التي �صمدت �أمام
�آل��ة احل��رب ال�صهيونية يف مت��وز  ،2006ل��ن ت�ست�سلم
لتفجريات الفتنة ،داعية اللبنانيني جميع ًا �إىل عدم
االجن��رار وراء اخلطابات التحري�ضية ،واحلذر �إزاء ما
يُحاك لبلدنا من �أخطار ،الهدف منها �ضرب الوحدة
واال�ستقرار يف البالد.
■ كمال �شاتيال؛ رئي�س امل�ؤمتر ال�شعبي اللبناين ،ندّد
بالتفجري الإرهابي يف بئر العبد ،م�شري ًا �إىل �أنه �صناعة

«�إ�سرائيلية» ،وجزء من م�سل�سل الفو�ضى الهدامة ،وم�ؤكد ًا
�أن ال�ضاحية اجلنوبية ت�ستحق الورود على �صمودها �ضد
العدوان ال�صهيوين ولي�س مثل هذه الأعمال الإجرامية.
■ ال��وزي��ر ال���س��اب��ق ع�ب��د ال��رح�ي��م م� ��راد؛ رئي�س حزب
االحتاد ،ر�أى �أن االنفجار الآثم الذي ا�ستهدف منطقة بئر
العبد ،يف ال�ضاحية اجلنوبية لبريوت ،يدل على �أن ال�سعي
املحموم ال�ستهداف الأم��ن الوطني هو يف ر�أ���س �أولويات
القوى املعادية للبنان واللبنانيني ،و�إن هذا االنفجار يحمل
دالالت خطرية من حيث التوقيت واملكان واال�ستهداف،
وال��ذي ي�ؤ�شر �إىل �أن املرتبطني ب��أع��داء الوطن و أ�ع��داء
اجلي�ش هم �أنف�سهم �أعداء املقاومة.
■ ج�ب�ه��ة ال�ع�م��ل الإ� �س�لام��ي يف ل�ب�ن��ان حمّلت املو�ساد
«الإ�سرائيلي» و�أدواته يف الداخل امل�س�ؤولية الكاملة جلرمية
تفجري بئر العبد ،معتربة �أنّ هناك جهات عربية غري
لبنانية وجهات �أجنبية مت�ضررة من �أي تقارب يح�صل بني
اللبنانيني حتى على �صعيد ا ألق��وال ال الأفعال فقط ،كما
دعت جميع القوى ال�سيا�سية يف لبنان �إىل وقف حمالت
التحري�ض وال�شحن الطائفي واملذهبي فوراً.
■ النائب ال�سابق في�صل ال ��داود؛ ا ألم�ين العام حلركة
الن�ضال اللبناين العربي ،دان االنفجار ال��ذي وق��ع يف
ال�ضاحية اجلنوبية ،معترب ًا �أن��ه ك��ان متوقَّع ًا مع حملة
ال�ت�ح��ري����ض امل��ذه�ب�ي��ة وال���س�ي��ا��س�ي��ة ع�ل��ى «ح���زب اهلل»
امل�ستهدف كمقاومة يف وجه العدو «الإ�سرائيلي» ،وامل�شارك
يف القتال مع حمور املقاومة الذي متثله �سورية ،التي يراد
من احلرب عليها الق�ضاء على موقعها املقاوم.
■ لقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية يف لبنان
اعترب �أن االنفجار ال��ذي وق��ع يف منطقة بئر العبد يف
ال�ضاحية اجلنوبية لبريوت ،ما هو �إ ّال ر�سالة جبانة تريد
�ضرب اال�ستقرار يف لبنان ،مدين ًا االعتداء الإرهابي الذي
ا�ستهدف اجلي�ش اللبناين عند مدخل مدينة الهرمل،
حم ّم ًال امل�س�ؤولية لأ�صحاب امل��واق��ف التحري�ضية �ضد
اجلي�ش ،الذي �أثبت �أنه حامي الوحدة الوطنية.

القد�س اجلريحة ،وتنا�سوا ا�ضطهاد امل�سلمني يف بورما،
وتنا�سوا وتنا�سوا وتنا�سوا..
فرّقوا الأمة بفتاوى امل�ضلِّني ال�صادرة عن علماء اجلهل
والإج��رام ،ف�أ�صاب الأم��ة من اخل��راب ما �أ�صاب ،وغ�ّي�رّ وا
وجهة البو�صلة نحو التفرقة واخلراب ،و�أن�سوا �شعبنا عدوهم
وعدو الأمة ال�صهاينة الغا�صبني لأر�ضنا ومقد�ساتنا ،فال
�شغل �شاغل لهم �إ ّال بث اخلالفات والتحري�ض على الفنت
والفرقة بني امل�سلمني� ..أ�صبحنا نقاتل بع�ضنا ،فتفجري هنا
و آ�خ��ر هناك ،وا�ستهداف للم�ساجد ودور العبادة ولعلماء
الدين ،وتركنا حمتلّي �أر�ضنا� ..أعداء �أمتنا ت�آمروا ومكروا
ون�سوا قول اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي} :وَيمَْ ُكرُونَ وَيمَْ ُك ُر
َالل خَ يرْ ُ المْ َا ِكرِينَ{.
الل و َهّ ُ
َهّ ُ
ظنوا �أنهم مبالهم و�سلطانهم منت�صرون ،لكن خاب �أمل
الظُّ الم الفاجرين ،ففي �أمتنا �أنا�س �صدقوا ما عاهدوا اهلل
عليه ،و�إنهم ملنت�صرون ب�إذن اهلل.
ها قد �أطل �شهر اخلري والربكات� ،شهر القر�آن والفرقان،
�شهر الفتوحات واالنت�صارات ،فلنبادر �إىل جتديد ن�شاطنا
و�شحذ الهمم والطاقات ،ولن�ستجب لأمر اهلل باالعت�صام
بحبله والتوحّ د حتت كلمته ،لننت�صر على �أعدائنا.
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مقابلة
ّ
ّ
أكد أن كل مشروع متطرف ومنغلق ساقط حكمًا

ّ
ّ
ّ
كنعان :ال حل ألي عمل أمني إال بإيقاف التحريض ضد الجيش
ما تزال الق�ضايا الأ�سا�سية يف لبنان على حالها من
املراوحة ،حيث �إن جميع امللفات الداخلية واخلارجية عالقة
بانتظار «ال�ساحر» الإقليمي �أو الدويل� ،أو «الو�شو�شة» من هنا
�أو هناك..
م�ؤ�س�ساتنا الد�ستورية �شبه معطلّة ،والنظام ال�سيا�سي
لي�س �أف�ضل حاالً ،واجلميع يتخوّ ف من انفالت الو�ضع
الأمني بعد ح�صول انفجار «بئر العبد» يف ال�ضاحية اجلنوبية..
عن هذه الأ�سئلة ،ن�س�أل ع�ضو تكّ تل التغيري والإ�صالح؛
النائب �إبراهيم كنعان ،وعن عالقة التيار الوطني احل ّر بحزب
اهلل ،و�إليكم احلوار الذي �أجرته جريدة الثبات:
ي�����ش��ج��ب ع�����ض��و ت��ك�� ّت��ل ال��ت��غ��ي�ير
والإ����ص�ل�اح ال��ع��م��ل الإره���اب���ي ال��ذي
ا���س��ت��ه��دف م��ن��ط��ق��ة ب��ئ��ر ال��ع��ب��د منذ
ي����وم��ي�ن ،والإدان����������ة ب����ر�أي����ه مل ت��ع��د
ت��ك��ف��ي ،ف��امل��ط��ل��وب حت�صني ال�ساحة
الداخلية ،وبالتايل �إنّ الدمار املتنقل
ووحدة الدم واملعاناة التي ت�ضرب كلّ
فرتة �إحدى املناطق ،ب�إمكانها جمع
�أه��ايل الأ�شرفية وال�ضاحية وباقي
املناطق حول �ضرورة نبذ العنف مع
ا�ستمرار التنوع ال�سيا�سي ،ولكن ما
ه��و م��رف��و���ض ه��و وج���ود وا���س��ت��م��رار
اخلطابات التحري�ضية ال�صادرة من
بع�ض الأفرقاء ال�سيا�سيني ،ما ي�ؤدي
�إىل زي����ادة ال�����ش��رخ ب�ين اللبنانيني،
وي�����ض��رب م��ن��اع��ة ال���وط���ن الأم��ن��ي��ة،
وعمّا �إذا كان انفجار ال�ضاحية ي�ؤذن
بانتقال ع��دوى العمليات الإرهابية
من العراق و�سورية وليبيا وغريها
م����ن ال�������دول ال���ع���رب���ي���ة �إىل ل��ب��ن��ان،
ي��ق��ول ك��ن��ع��ان« :ه������ؤالء الإره��اب��ي��ون
ال يقرّون بحدود ،املنطقة مفتوحة
لعملياتهم الإج��رام��ي��ة والفتنوية،
وال��ت��ف��ج�يرات ال��ت��ي حت�����ص��ل ل��زع��زة
اال�ستقرار ولزيادة من�سوب الت�شنّج..
حتى الآن ما يزال لبنان مبن�أى عن
االن���ف�ل�ات الأم���ن���ي ك��م��ا ه���و ببع�ض
ال��������دول ال���ع���رب���ي���ة ،وذل�������ك ب��ف�����ض��ل
اجلي�ش اللبناين والعديد من القوى
ال�سيا�سية ،ال �سيما التيار الوطني
احل����ر ال�����س��اع��ي دائ���م���اً �إىل ت��ق��ري��ب
وجهات النظر فيما بينهم».
وي�ضيف النائب املتني« :املطلوب
املحافظة على ال��ه��دوء ،ووق���ف �صبّ
الزيت على النار ،ووقف التهجّ م على
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية واجلي�ش اللبناين،
لأن��ه ال يجوز �إق��ح��ام م�ؤ�س�سة وطنية
كهذه يف �صراعاتنا ال�سيا�سية».
وعمّا �إذا كانت الر�سالة ال�سيا�سية
و�صلت م��ع الر�سالة الأم��ن��ي��ة ،يقول:
«لبنان لي�س جزيرة معزولة ،املنطقة
ب���أ���س��ره��ا م�����ش��ت��ع��ل��ة ،وه���ن���اك ت��ط��رّف
وخطط تخريبية للمنطقة وللبنان،
ووط��ن��ن��ا ب��الأ���س��ا���س ي�����ش��ه��د ك���ل ف�ترة
ال �أمنياً ،مرّت علينا حرب متوز يف
عم ً
العام  ،2006كما ح�صلت عدة عمليات

عالقة حزب اهلل
مع التيار الوطني
ليست قضية جمهور
وحسب ..بل قضية
وطن وشعب ال خيار
لهما إال التفاهم
والتالقي

ت��ف��ج�ير ،خ��ط��ط ال��ت��خ��ري��ب م���ا ت���زال
تعمل ،واليوم ال يوجد حل لأي عمل
�أمني �إ ّال ب�إيقاف عمليات التحري�ض
�ض ّد اجلي�ش».
وكيف ال�سبيل �إىل ذل��ك �س�ألناه،
وبع�ض القوى ال�سيا�سية ت�ساوي بني
اجلي�ش و�إرهابيي جماعة �أحمد
ّ
�شهداء
الأ�سري؟ ير ّد كنعان« :لأنه كذلك ،نحن
امل�س مبعنويات اجلي�ش،
نقول ممنوع ّ
ونرف�ض حما�سبة �أي عن�صر منه لأنّه
ي��داف��ع ع��ن لبنان ووح��دت��ه و�سيادته،
وجي�شنا الوطني  -كك ّل جيو�ش العامل
 عليه فر�ض الأم���ن بالقوة واحل��زملردع الإرهابيني ،والقرارات الداخلية
التي ت�أخذها القيادة لي�ست من �ش�أن
ال�سيا�سيني».
وم��اذا عن عالقة التيار باحلزب،
م���ع ك��ث�رة ال���ك�ل�ام يف الإع���ل���ام ،كيف
ه��ي ال��ع�لاق��ة ال���ي���وم ،ه��ل �صحيح �أنّ
ج���م���ه���ور ال���ت���ي���ار خُ ������ذل م����ن م���واق���ف
احل���زب ببع�ض الأم����ور املحلية ،وهل
� ُ���ص���دم ج��م��ه��ور احل�����زب م���ن حتميله
�أم����وراً ال ق���درة ل��ه على ح�� ّل��ه��ا؟ يقول
كنعان« :الق�ضية لي�ست ق�ضية جمهور
بل ق�ضية وط��ن و�شعب ال خيار لهما
�إال بتحقيق ح��� ّد �أدن����ى م��ن التفاهم
والتالقي ب�ين اللبنانني ح��ول بع�ض

الثوابت الأ�سا�سية وهذا ما �سعينا له،
�إمن����ا ال��ت�لاق��ي وال��ت��ف��اه��م وال��ت��ح��ال��ف
ال يجب وال يجوز �أن ي���ؤدي �أي منهم
�إىل الذوبان ،و�إال فال قيمة لهم ولنا
ول��ل��ب��ن��ان ،ف��ن��ح��ن ،وق���د ق��ال��ه��ا العماد
ع��ون م����راراً ،ل�سنا ط�لاب مكا�سب �أو
جتار مواقف ،بل �أ�صحاب حقوق ودعاة
�إ�صالح ،و�أمام هذين الهدفني ترخ�ص
كل الت�ضحيات ،لقد حمينا اال�ستقرار
ال��ل��ب��ن��اين خ��ل�ال ال���ف�ت�رة ال�����س��اب��ق��ة،
خ�صو�صاً بعد االن�سحاب ال�سوري من
لبنان ،لكننا م��ا زلنا ن�سعى لتحقيق
الهدف الآخ���ر ،وال��ذي ال يق ّل �أهمية
عن الأول� ،أي بناء الدولة ،وهو البند
ال��راب��ع يف ورق���ة ال��ت��ف��اه��م ،وه��ن��ا بيت
الق�صيد».
وعن �سيا�سة العماد عون اجلديدة
لرتتيب البيت اللبناين م��ن جديد،
خ�������ص���و����ص���اً �أن ال���ت�������ش��� ّن���ج ال���� ُّ���س���ن���ي -
ال�شيعي حمتدم ،والفلتان الإعالمي
ب�أوجه ،يقول �أمني �سر تكتّل التغيري
والإ�صالح« :ا�سرتاتيجية العماد عون
مل تكن يوماً �إال حماولة منع الفتنة
ال��داخ��ل��ي��ة م���ن خ�ل�ال ال��ت��ع��وي��ل على
التفاهم اللبناين  -اللبناين وما يقوم
به ي�صب يف هذا الإطار».
�����س�����أل����ن����اه ع�����ن ع��ل�اق����ة ال���ت���ك��� ّت���ل
ب��ال��رئ��ي�����س ن��ب��ي��ه ب����ري وه����ل و���ص��ل��ت
الر�سالة من «حليف احلليف» الأ�سبوع
امل���ن�������ص���رم م����ع حت�����رك امل����ي����اوم��ي�ن يف
�شركة كهرباء لبنان؟ يعترب كنعان �أن
«االختالف يف بع�ض امل�سائل كالتمديد

�أم��ر حا�صل ،ونحن والرئي�س بري ال
نخفيه ،ولكن الأهم �أننا يف حوار دائم
و���ص��ري��ح للو�صول �إىل نتيجة حتقق
الأه������داف ال��ت��ي م���ن أ�ج��ل��ه��ا التقينا،
و�أه���م���ه���ا احل����ف����اظ ع���ل���ى امل���ؤ���س�����س��ات
وتعزيز منطق الدولة».
وعما �إذا كان لقاء زعيم �أكرب تكتّل
م�سيحي يف لبنان (العماد عون) مبوقع
امل�سيحي الأول (مي�شال �سليمان) من
�ش�أنه �إعطاء �شيء جديد للم�سيحيني،
ف��ه��ل م��ن ل��ي��ون��ة �ستظهر ب�ين عالقة

كنعان :االختالف مع
الرئيس بري واقع في
بعض المسائل ..لكن
المهم أننا في حوار
دائم وصريح للوصول
إلى نتيجة تحقق
األهداف التي من
أجلها التقينا

ال��ت��ك�� ّت��ل ورئ��ا���س��ة اجل��م��ه��وري��ة؟ ي أ���م��ل
ك��ن��ع��ان ت���واف���ق ال��رئ��ا���س��ة الأوىل مع
املمثل الأك�بر والأق���وى للم�سيحيني،
«امل�������ص���ل���ح���ة ال���وط���ن���ي���ة دوم�������اً ج��ع��ل��ت
العماد عون مي ّد اليد للجميع ،فكيف
ب��احل��ري مب��وق��ع رئ��ا���س��ة اجلمهورية،
ن���ح���ن راغ�����ب�����ون يف إ�جن�������از ع�����دد م��ن
امل��ل��ف��ات وامل�����ش��اري��ع الإ���ص�لاح��ي��ة التي
يحتاج �إليها اللبنانيون ،وقد التقينا
م�ؤخراً يف ق�ضية مبدئية هي التمديد
للمجل�س النيابي».
وحول مو�ضوع ت�شكيل احلكومة،
و�إق������رار اجل��م��ي��ع ب�����ض��رورة ت���أل��ي��ف��ه��ا،
فهل ممنوع اليوم على بع�ض الفرقاء
اللبنانيني (امل�ستقبل  -ح���زب اهلل)
االج���ت���م���اع؟ وم������اذا ل���و ط����ال ال���ت����أزم
الأم���ي��رك������ي ال����رو�����س����ي وال�������س���ع���ودي
الإي��راين؟ يقول كنعان« :علينا الكفّ
عن �إعالن عجزنا وربط ذلك بالإرادات
اخل�����ارج�����ي�����ة ،ف��ل��ب��ن��ن��ة اال����س���ت���ح���ق���اق
مت
احلكومي ممكنة جداً ،وهذا �إذا ما ّ
يحرر امللف من ال�شروط التعجيزية
و ُي��خ��رج احلكومة م��ن عنق الزجاجة
التي و�ضعها فيها رهان فريق امل�ستقبل
اخل��ط�ير وال���وا����ض���ح ع��ل��ى احل����رب يف
�سورية.
ب�����ر�أي ك��ن��ع��ان ،ال��ت��م��دي��د ملجل�س
ال���ن���واب وال��ت��م��دي��د ل��ل��ح��ال��ة ال��راه��ن��ة
والكالم عن متديد لقائد اجلي�ش جان
قهوجي ،والهم�س عن متديد لرئي�س
اجل��م��ه��وري��ة ،ك��ل��ه��ا م��ن��ح��ى ان��ح��داري
ل���ل���ع���م���ل ال����دمي����ق����راط����ي يف ل���ب���ن���ان،
«ال��دمي��ق��راط��ي��ة حتفظ ال��ت��ن��وع ميزة
لبنان ،ولذلك نحن نرف�ض التمديد
بك ّل �أ�شكاله ،ونقاومه و�سنظ ّل حتى لو
بقينا لوحدنا نتيجة لذلك».
وم���������اذا ع�����ن ت����داع����ي����ات ���س��ق��وط
حكم «الإخ����وان امل�سلمني» يف م�صر؟
ه�����ل ����ص���حّ ���ت م���ق���ول���ة «الإخ�������������وان»:
ال����دمي����ق����راط����ي����ة ح�������ص���ان مت��ت��ط��ي��ه
للو�صول �إىل ال�سلطة؟ ي��ق��ول« :كل
م�شروع متطرّف ومنغلق ه��و �ساقط
حكماً لأن��ه وبالفعل ال يحتمل الآخر
�أو ر أ�ي����ه وب��ال��ت��ايل يتناق�ض ك��ل��ي��اً مع
كل �أ�شكال الدميقراطية ويجعل من
ا�ستمراره ومنوه م�ستحيالً».
وي�����ش�ير ك��ن��ع��ان �إىل �أنّ ال��ت��ك�� ّت��ل
ورغ��م اهتمامه بالق�ضايا الأ�سا�سية،
يبقى اه��ت��م��ام��ه ب��ال�����ش���أن االجتماعي
�أ�سا�سياً ،ولهذا ج��اءت دعوتنا لعقد 3
جل�سات هذا الأ�سبوع ملتابعة مو�ضوع
���س��ل�����س��ل��ة ال���رت���ب وال�����روات�����ب« ..ف��ك��ل
امللفات املطلبية حمقة وه��ي �أول��وي��ة
بالن�سبة ل��ن��ا ،وي��ج��ب التعاطي معها
ب�شفافية وجدية بعيداً عن املزايدات
وال��ت�����س��وي��ات ال�سيا�سية ال��ت��ي ت�ضرب
�سالمة الت�شريع واحلقوق».

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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تحقيق

معاناة الخادمات خالل شهر الصوم
ما �أن يهل �شهر رم�ضان املبارك حتى تن�شط
معه العالقات االجتماعية مبا حتمله من موائد
و�سهرات ودعوات ،من �ش�أنها �أن تزيد من الأعمال
املنزلية التي حتتاج �إىل جهود م�ضاعفة ،ما يجعل
اخلادمات والطباخات مبنزلة العملة النادرة التي
يبحث اجلميع عنها ،يف ه��ذا ال�شهر م��ن ال�سنة
عادة ما تن�شط مكاتب ت�أجري وا�ستقدام اخلادمات
يف ب�يروت ،وبح�سب �شهادة بع�ض اخل��ادم��ات ،ف�إن
عملهن يت�ضاعف خالل هذا ال�شهر.
ل��ك��ن ال�ل�اف���ت يف ب��ي��روت ال���ي���وم ه���و ط��غ��ي��ان
عن�صر الوجاهة االجتماعية على القيم احلقيقية
لرم�ضان ،الكثري من العائالت البريوتية املي�سورة
وغري املي�سورة باتت تعترب �أن �إح�ضار اخلدم للعمل
يف منازلها خ�لال رم�ضان ���ض��رورة م��ن ���ض��رورات
«الرب�ستيج» االجتماعي� ،إن مل يكن لديها القدرة
ع��ل��ى دف���ع  1500دوالر �أو �أل��ف��ي دوالر لإح�����ض��ار
خادمة �إ�ضافية ،تتم اال�ستعانة باخلادمات ل�ساعات
من اليوم فقط.
يف ه�����ذا الإط���������ار ،ت ؤ�����ك����د �إح�������دى اخل����ادم����ات
الأن��دون��ي�����س��ي��ات ال��ت��ي تعمل يف مكتب ل��ل��خ��دم يف
ب�يروت «على ال�ساعة» كما ت��ق��ول ،أ�ن��ه��ا �سبق و�أن
عملت ل���دى جم��م��وع��ة م��ن ال��ع��ائ�لات يف منطقة
احل��م��راء وقريطم وال��رم��ل��ة البي�ضاء وحميطها
خ�لال �شهر رم�ضان امل��ب��ارك على م��دى ال�سنوات
الأرب���ع املا�ضية ،وت�شري �إىل �أن���ه على ال��رغ��م من
وج��ود خادمات ب��دوام كامل يف هذه املنازل� ،إال �أن
ربات البيوت كن يطلنب م�ساعدات �إ�ضافيات ب�سبب
كرثة الواجبات املنزلية ،ال �سيما يف املطبخ ،ورمبا
�أي�ضاً للمفاخرة �أمام ال�ضيوف ،ففي �إحدى املرات
و�صل الأمر �إىل وجودها مع �أربع خادمات وطاهية
يف منزل واحد لالهتمام بال�ضيوف و�إعداد املائدة
لهم وتلبية طلباتهم ب�سرعة واالهتمام ب�أطفالهم،
رغم �أن عدد ال�ضيوف مل يكن يتجاوز الت�سعة.
وت�شري «�أمرية» �إىل �أنها تتلقى عادة  5دوالرات
يف ال�ساعة ،لكن املكتب الذي تعمل به رفع الأجرة
�إىل  10دوالرات قبيل �شهر رم�ضان ليحقق املزيد
من الربح كونه يتقا�سم معها الأجرة.
وع���ن ���ص��ي��ام��ه��ا خ�ل�ال ي���وم ال��ع��م��ل امل��ره��ق
ت�شرح ال��ف��ت��اة الع�شرينية �أن���ه على ال��رغ��م من
�أن البع�ض يطلب �أك�ثر من خادمة يف رم�ضان
للبيت ال��واح��د ،وب��ال��ت��ايل ت��ك��ون امل��ه��ام مق�سمة
بينهن وال ت�أخذ وقتاً طويالً� ،إال �أن ربة البيت

ع����ادة م���ا حت��ر���ص ع��ل��ى وج����ود أ�ع���م���ال منزلية
للقيام بها ،حتى �أن بع�ضهن يجربن اخلادمات
على �إعادة م�سح الأر�ض �أو �إزالة الغبار �أو تلميع
ال�صحون حتى ال يجل�سن بال عمل.
وت�ضيف �أنه نتيجة تزايد املنا�سبات والوالئم

وت���ن���وع �أط���ب���اق و�أ����ص���ن���اف ال��ط��ع��ام ي��خ��ت��ل��ف ال��ي��وم
الرم�ضاين عن غريه من الأيام العادية �إذ يتطلب
البقاء طيلة اليوم يف حركة م�ستمرة وان�شغال يف
�إعداد الطعام وال�شراب.
وخ�ل�ال الإف���ط���ار ،ي��ق��وم ق�سم م��ن اخل��ادم��ات
ب���إح�����ض��ار ال��ط��ع��ام و إ�ع����داد امل��ائ��دة واحل��ر���ص على
االه��ت��م��ام بال�ضيوف ،بينما ي��ق��وم الق�سم الآخ��ر
ب�إطعام الأطفال واالنتباه لهم� ،أما �إفطار اخلادمة
فيتم ت�أخريه عادة �إال يف بع�ض احلاالت.
يف ال���واق���ع ،ت��ب��دو ���س��وق اخل���ادم���ات يف ب�يروت
خ��ل�ال ���ش��ه��ر رم�����ض��ان �أ���ش��ب��ه ب��ال�����س��وق ال�����س��وداء
وجتارها �أقرب �إىل ال�سما�سرة ،ي�شغلونهن بال�ساعة
وال��ي��وم والأ�سبوع وال�شهر كل ح�سب الطلب� ،أما
الهاربات منهن وم��ا �أك�ثره��ن فيمار�سن الأعمال
احلرة يف مو�سم جتد فيه ربات البيوت �أن اخلادمة
�أهم من يف املنزل.
ف��ال��ك��ث�ير م��ن ال�����س��ي��دات ،ال �سيما ال�����س��ي��دات
العامالت ،ي�ستعن باخلادمة ليخففن من وط���أة
ال�صيام وليتكلن عليها يف تنظيف املنزل واالهتمام
ب��ه ،والت�سوق ،وامل�ساعدة يف �إع���داد امل��ائ��دة ،لذلك
فهن يجلنب اخلادمات فقط خالل �شهر رم�ضان
حتى و�إن ت�سبب لهن ذل��ك ب�ضائقة مالية خالل
ال�شهر التايل.
�إىل ذلك ،من الوا�ضح �أنه ي�صبح لدى بع�ض
الأ���س��ر عمالة منزلية �أك�ث�ر م��ن ع��دد �أف��راده��ا

يف رم�����ض��ان ،وي��دخ��ل ه���ذا الأم����ر يف ب��اب
التفاخر.
وال ينكر البع�ض حاجتهن الفعلية
�إىل اخل��ادم��ات ،ع��ن ذل��ك ،تقول ال�سيدة
مها غ 33( .عاماً)�« ،أقوم �سنوياً با�ستئجار
خ��ادم��ة طيلة �شهر رم�ضان على الرغم
م��ن وج��ود خ��ادم��ة على كفالتي ولكن ال
ت�ستطيع وحدها القيام بالأعمال كافة،
�صحيح �أنها ت�أخذ �أ�ضعاف �أجر خادمتي
ب�����س��ب��ب ط��م��ع م��ك��ات��ب اخل����دم ورغ��ب��ت��ه��م
باال�ستفادة ،لكنني �أ�ضطر �إىل املوافقة،
�أو تقا�سم النفقات مع والدتي حيث تعمل
اخل���ادم���ة ن�����ص��ف ال��ن��ه��ار ل���دي والن�صف
الآخر لدى والدتي التي ت�سكن يف املبنى
نف�سه».
و�إزاء االت��ه��ام��ات امل��وج��ه��ة �إىل رب��ات
ال���ب���ي���وت م����ن �أن����ه����ن أ�����ص���اب���ه���ن ال��ك�����س��ل
واخل������م������ول ن���ت���ي���ج���ة اع����ت����م����اده����ن ع��ل��ى
اخل����ادم����ات ،ت��رف�����ض م���ا ي���ق���ال ،وت�����ش�ير
�إىل �أن «�أج�����واء رم�����ض��ان تتطلب وج��ود
اخل���ادم���ات وال ن�ستطيع �إغ���ف���ال ال���دور
ال���ذي يقمن ب��ه يف الأي����ام ال��ع��ادي��ة ،فما
بالنا ب�شهر رم�ضان الذي تكرث به املوائد
وال��دع��وات واحلاجة �إىل ا�ستقبال الأهل
والأقارب لي�س فقط من �أجل الطعام بل
من �أجل �صلة الرحم».
يف �إطار �آخر ،تقول رنا ز 29( .عاما)
وه���ي م��وظ��ف��ة يف أ�ح���د م��ك��ات��ب ا�ستقدام
اخل����دم« :ي��زي��د ال��ط��ل��ب ع��ل��ى اخل��ادم��ات
قبل رم�ضان ،لتدريبهن على �أداء �أعمال
امل��ن��زل وط��رق �إع���داد ال��ط��ع��ام ،والطلبات
ترتكز على بلدان معينة مثل �أندوني�سيا
و أ�ث��ي��وب��ي��ا ،وال���زي���ادة احل��ال��ي��ة يف طلبات
جلب اخلدم ،تتكرر �سنوياً ،ويعد رم�ضان
مو�سماً ل�شركات وم��ك��ات��ب جلب اخل��دم
لتعوي�ض ب��ع�����ض ف��ت�رات ال���رك���ود خ�لال
العام».
وت�ؤكد �أن ا�ستقدام اخل��ادم��ات يكون
ط��ي��ل��ة ال�����س��ن��ة �إال �أن�����ه وق���ب���ل ب����دء �شهر
رم�����ض��ان ،ونتيجة ل��ك�ثرة امل��وائ��د ب�سبب
ع���ادات ال�ضيافة حت��ت��اج الأ���س��ر �إىل عدد
�أك�ثر م��ن اخل��ادم��ات ،والعمل امل��ن��زيل يف
�شهر رم�ضان ي�شكل عبئاً على اخلادمات،
ل���ذا ن�شهد ال��ك��ث�ير م��ن ح����االت ال��ه��روب
ق��ب��ل��ه ،وه���ن���اك ف��ئ��ة م���ن رب�����ات ال��ب��ي��وت
يعتمدن ب�شكل كامل على خادماتهن يف
�أعمال رم�ضان ،وعادة ما تلج أ� ال�سيدات
�إىل امل��ك��ت��ب للتذمر و إ�ل���ق���اء ال��ل��وم عليه
كونه مل يح�ضر لها خادمة مطيعة.
ال �شك �أن ا�ستقدام اخل���دم يف �شهر
رم�����ض��ان ب�شكل م��ب��ال��غ ف��ي��ه ظ��اه��رة لها
�أثرها ال�سلبي على الأ�سر يتمثل يف عدم
تعاون �أفرادها يف حت�ضري ما يحتاجونه
من طعام ،بل يعتمدون يف كل �شيء على
ال ال يهتم ب�ش�ؤون
اخل��دم وه��ذا ينتج جي ً
الأ�سرة وال يعرف قيمة التعاون ،كما �أنه
من ال�ضروري التنبه �إىل �أن اخلدم لي�سوا
ب����آالت تعمل بالطاقة ويجب معاملتهم
معاملة ح�سنة حتى يح�سنوا اخلدمة ال
�سيما خالل ال�شهر الف�ضيل.
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مل��رت�ين ا�ستمعنا �إىل ��ص��وت ت�صفيق يف الفل�سطينيني ��ض�ي��وف�اً ل �ف�ترة م ��ؤق �ت��ة يف
قاعة فندق «فيني�سيا» التي دع��ت ال�سفارة ل �ب �ن��ان ،مل ي �ت �ح��دث ع��ن احل �ق��وق امل��دن�ي��ة
الفل�سطينية يف ب�ي�روت� ،صحافيني �إليها واالج �ت �م��اع �ي��ة ل�ل�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين يف ل�ب�ن��ان،
ل���س�ئ�ل��ة ،مل يتطوع
ل �ل �ق��اء م��ع رئ �ي ����س ال���س�ل�ط��ة الفل�سطينية وع�ن��دم��ا ف�ت��ح ال �ب��اب ل� أ
حممود عبا�س� ،أثناء زيارته �إىل لبنان.
�أح��د ل�س�ؤاله ع��ن مو�ضوع ال ج��واب ل��ه� ،أو
يف امل� � ��رة الأوىل ح �ي�ن اخ �ت �ت ��م ن�ق�ي��ب �أن �أجوبته من النوع الذي بات معروفاً حد
ال�صحافيني اللبنانيني «حممد البعلبكي» امللل م��ن ت�ك��رار اال�ستماع �إل�ي��ه دون نتيجة
واح��دة من كلماته احلما�سية املعتادة ،عن عملية تذكر.
فل�سطني ولبنان ،ووقوف الأخري �إىل جانب
�أحد الزمالء طرح �س�ؤا ًال عن امل�صاحلة،
الأوىل ..دوماً ،ت�صفيق طبيعي هادئ �إكراماً وع��ن ا�ستقالة رئي�س وزراء ال�سلطة رام��ي
للرجل ،الذي يقدم ن�صاً معتمداً للمنا�سبات احلمد اهلل ،ثم �أعقب �س�ؤاله بطلب �إجابة
الفل�سطينية ال�ت��ي ي��دع��ى إ�ل�ي�ه��ا ،ح�ت��ى �أن � �ص��ري �ح��ة ،خ �� �ص��و� �ص �اً جل �ه��ة ت� � أ�ث�ي�ر ع��زل
الرئي�س �أرفق الت�صفيق بالهمهمة امل�سموعة الرئي�س امل�صري حممد مر�سي على جهود
التي كان ي�صدرها بني احلني والآخر ،منذ امل���ص��احل��ة ،أ�ي �� �ض �اً مل ي�ك��ن يف الإج ��اب ��ة �أي
دخوله املت�أخر �إىل القاعة.
جديد� ،سوى القول� :إذا �أردت اعتبار عزل
يف امل��رة الثانية ج��اء الت�صفيق م��دوي�اً ،مر�سي م�ساعداً على امل�صاحلة ،فلك �أن تراه
رغ � ��م أ�ن� � ��ه �� �ص ��در ع� ��ن ع � ��دد حم� � ��دود م��ن كذلك.
احل�ضور ،ثالثة �أ�شخا�ص فقط ،يبدو �أنهم
الزميلة مرمي الب�سام؛ مديرة الأخبار يف
من املوظفني يف الق�سم الإعالمي لل�سفارة ،تلفزيون اجلديد� ،أرادت (رمبا) �إ�ضفاء �شيء
أ�م��ا منا�سبة الت�صفيق فغريبة حقاً وغري م��ن ال�سخونة على �أج ��واء اللقاء الرتيبة،
مفهومة ،ف�ض ً
ال ع��ن �أن ال�ك�لام ال��ذي ر�آه ف�س�ألت الرئي�س ع��ن موقفه م��ن املقاومة،
ه ��ؤالء م�ستحقاً للت�صفيق ك��ان م��ن النوع قالت :نعرف موقفك ،مل ن�سمعك تتحدث
ال��ذي يتطلب اال�ستنكار� ،أو رمب��ا ال�صمت عن املقاومة ،هل ميكن �أن ن�سمع منك كلمة
اال�ستنكاري يف �أح�سن الأحوال.
مقاومة م�سلحة؟
ق��دم رئي�س ال�سلطة ع��ر��ض�اً غ�ير مثري
ب��د أ� الرجل رده بالقول :مل �أقلها ،ولن
ع��ن م�ب��اح�ث��ات��ه يف ب�ي��روت ،ك ��ان م��ا يقوله �أقولها ،كلمة مقاومة م�سلحة لن �أقولها،
م �ع��روف �اً ��س�ل�ف�اً ،ع��ن إ��� �ص ��راره ع�ل��ى حتييد وفج�أة دوى الت�صفيق يف القاعة �صادراً عن
املخيمات ،وو��ض��ع ال�سالح داخ��ل املخيمات ث�لاث��ة أ���ش�خ��ا���ص ،ت���ص��ادف جلو�سهم خلف
وخارجها ب�إمرة الدولة اللبنانية ،واعتبار الزميلة الب�سام التي ا��س�ت��دارت مدهو�شة،

الرئي�س مي�شال �سليمان يتابع الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س �أثناء غر�سه يف حديقة الق�صر اجلمهوري يف بعبدا

تصفيق

ل�ترى ه ��ؤالء الذين �أب��دوا ردة فعل غري متوقعة،
مل يكن يف موقف رئي�س ال�سلطة �أي جديد ،وهو
كلما تلقى هذا ال�س�ؤال� ،أجاب عليه بذات الطريقة،
وخ�صو�صاً خالل زياراته �إىل لبنان ،لكن ما يحمل

على الده�شة هو الت�صفيق لهذه املواقف ،هل �صارت
كلمة مقاومة مزعجة �إىل هذا احلد؟ وبالتايل �صار
التعري�ض بها ورف�ضها م�ستجلباً للت�صفيق؟ لقد
اعتدنا م��ا ه��و معاك�س لهذا الأم��ر مت��ام�اً ،متنيت

◄  5000أسير و 25مضربًا عن الطعام في سجون االحتالل

◄ حتى إشعار آخر

هدد الأ�سري املحرر حممد التاج بالإ�ضراب لالعتقال ال يزال يف ال�سجون ،حيث حتتجز يخو�ضون إ���ض��راب�اً ع��ن ال�ط�ع��ام منذ ف�ترات
املفتوح عن الطعام ،حتى ت�ستجيب ال�سلطة �سلطات االحتالل الآن ،قرابة � 5آالف �أ�سري متفاوتة بع�ضهم منذ ما يزيد على ال�شهرين،
الفل�سطينية ملطالبه بتقدمي العالج ال�لازم م��وزع�ي�ن ع �ل��ى ق��راب��ة �� 17س�ج�ن�اً وم�ع�ت�ق� ً
لا �إ�ضافة ملئات الأ�سرى املر�ضى.
له ،ويحتاج التاج ال��ذي �أم�ضى �سنني طويلة ومركز توقيف يف ظروف قا�سية تفتقر للحد
و�أ��ض��اف �أن من بني الأ��س��رى � 537أ�سرياً
يف �سجون االحتالل �إىل ع�لاج مكثف ،جراء الأدن� ��ى م��ن احل �ق��وق ا إلن���س��ان�ي��ة ال�ت��ي تن�ص يق�ضون �أحكاماً بال�سجن امل�ؤبد (مدى احلياة)
الأمرا�ض التي فتكت بج�سده جراء التعذيب عليها االت�ف��اق��ات وامل��واث�ي��ق ال��دول�ي��ة ،يف ظل ملرة واحدة �أو ملرات عدة ،وذكر فروانة �أن 103
والعزل والإهمال الطبي يف �سجون االحتالل .ا�ستمرار �سيا�سة الإهمال الطبي وتعري�ضهم �أ�سرى من بني جمموع الأ�سرى ،يُطلق عليهم
يف ه ��ذه ا ألث� �ن ��اء ،ق ��ال ال �ب��اح��ث املخت�ص للتعذيب اجل�سدي والنف�سي ،ما ي�شكل خطراً الفل�سطينيون م�صطلح «الأ��س��رى القدامى»
بق�ضايا الأ��س��رى يف �سجون االح�ت�لال؛ عبد على �صحة وحياة الأ�سرى والأ�سريات.
وهم �أ�سرى ما قبل اتفاقية �أو�سلو ،بينهم 83
النا�صر ف��روان��ة� ،إن ق��وات االح�ت�لال �سجلت
و�أ�� �ش ��ار �إىل �أن الأغ �ل �ب �ي��ة ال�ع�ظ�م��ى من �أ�سرياً م�ضى على اعتقالهم �أكرث من ع�شرين
منذ ان��دالع انتفا�ضة الأق���ص��ى يف �سبتمرب /املعتقلني وي�شكلون ما ن�سبته  ٪83.5هم من عاماً ،ومن بني ه�ؤالء �أي�ضاً � 24أ�سرياً م�ضى
�أي� �ل ��ول  2000ول �غ��اي��ة الآن �أك�ث��ر م��ن � 78سكان ال�ضفة الغربية ٪8.7 ،من �سكان قطاع على اعتقالهم ما يزيد على ربع ق��رن ،ويعد
�أل ��ف ح��ال��ة اع �ت �ق��ال ،ومل ت�ستثنِ �أح� ��داً من غ��زة ،والباقي من القد�س والأرا��ض��ي املحتلة الأ�سري كرمي يون�س املعتقل منذ ما يزيد على
اعتقاالتها ،حيث �شملت كافة فئات و�شرائح عام .48
ث�لاث�ين ع��ام�اً �أق��دم الأ� �س��رى ع�م��وم�اً ،و�أ��ش��ار
املجتمع الفل�سطيني.
وع ��ن احل��ال��ة االج�ت�م��اع�ي��ة للمعتقلني ،فروانة �إىل �أن عدد ال�شهداء من الأ�سرى بلغ
و�أو�ضح فروانة ،يف تقرير حديث� ،أن من ق��ال ف��روان��ة �إن ن�سبة املتزوجني منهم بلغت � 204أ�سرى منذ العام .1967
بني جمموع تلك االعتقاالت كان �أكرث من  ٪29.6 9من املجموع الكلي ،وق��ال �إن من بني
ويف �أع�ق��اب �إع�ل�ان الأ��س�ير امل�ح��رر ال�ت��اج،
�آالف طفل دون الثامنة ع�شرة و�أكرث من  950الأ�سرى  234طف ًال مل تتجاوز �أعمارهم الـ 18نيته ال�شروع يف �إ��ض��راب مفتوح عن الطعام،
مواطنة فل�سطينية ،وقرابة  60نائباً ووزيراً عاماً ،و�إن  51طف ًال منهم تقل �أعمارهم عن ه��دد ذوو خم�سة وع�شرين معتق ًال م�ضرباً
�سابقاً اعتقلوا خالل انتفا�ضة الأق�صى� ،إ�ضافة  16عاماً ،و� 15أ�سرية �أقدمهن لينا اجلربوين ع ��ن ال� �ط� �ع ��ام يف ال �� �س �ج��ون ال �� �ص �ه �ي��ون �ي��ة،
�إىل ع�شرات ال�صحافيني والأكادمييني ومئات املعتقلة منذ ما يزيد على  11عاماً ،و 14نائباً ،ال�ق�ي��ام باعت�صام مفتوح �أم ��ام مقر ال�سلطة
القيادات ال�سيا�سية واملهنية واالجتماعية .
�إ�ضافة �إىل وزي��ر �سابق ،و 153معتق ًال �إداري�اً ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة يف رام اهلل ،ح �ت��ى ال �ت �ح��رك
وب�ي�ن ف��روان��ة أ�ن ��ه ل�ي����س ك��ل م��ن تعر�ض دون تهمة �أو حماكمة ،و�أك�ثر من � 25أ�سرياً لتحرير ه�ؤالء الأ�سرى.

ما زال معرب رفح مغلقاً ،منذ عزل الرئي�س امل�صري حممد مر�سي،
ورغ��م �أن احل��دي��ث دار ب��داي��ة ع��ن �إغ�ل�اق ل�ي��وم واح��د ب�سبب التطورات
الأمنية� ،إال �أن ا�ستمرار الأحداث وحالة اال�ضطراب يف م�صر عامة ،و�سيناء
خا�صة ،انعك�ست متديداً لإغالق املعرب ،الأمر الذي يخلف نتائج كارثية
على قطاع غزة ،وقد طالبت احلكومة الفل�سطينية يف القطاع ،اجلي�ش
امل�صري ب�إعادة فتح معرب رفح الربي ،ب�أق�صى �سرعة ممكنة لتخفيف �شدة
الأزم��ة التي باتت تخنق القطاع منذ �إغ�لاق املعرب وقيام اجلي�ش بهدم
الأنفاق املنت�شرة على طول ال�شريط احلدودي جنوب القطاع.
وق��ال الناطق الر�سمي با�سم احلكومة؛ �إيهاب الغ�صني « :إ�ن��ه يجب
�إخ ��راج املعرب م��ن دائ��رة حالة ال�ت�ج��اذب ال�سيا�سي التي تعي�شها م�صر،
وتفاقم الأو�ضاع الأمنية يف منطقتي �سيناء والعري�ش» ،م�شدداً على تفهم
الأو� �ض��اع الأمنية التي تعي�شها م�صر لكن ال يعني ذل��ك اال�ستمرار يف
�إغالق املعرب ،ما يعني ت�شديد احل�صار على قطاع ،خ�صو�صاً على حركة
امل�سافرين.
وح ��ذرت وزارة ال�صحة الفل�سطينية يف غ��زة م��ن خ�ط��ورة الأو��ض��اع
ال�صحية يف القطاع ،يف ظل نق�ص الوقود عن مرافقها و�سياراتها ،وقال
الدكتور �أ�شرف القدرة الناطق با�سم الوزارة�« :إن الأزمة اخلانقة للوقود
يف غزة ت�ؤثر ت�أثرياً كبرياً على الو�ضع ال�صحي وخدماته التي بد�أت تت�أثر
منذ منت�صف الأ�سبوع املا�ضي».
و�أو�ضح �أن غرف العمليات واملختربات وغرف العناية املركزة والأطفال
اخلدّج وغريها من املرافق ،بحاجة �إىل كهرباء با�ستمرار ،م�شرياً �إىل �أن
«ه ��ؤالء جميعاً ترتبط حياتهم با�ستمرار التيار الكهربائي ،و�أي ت�أخر
للتيار الكهربائي ي�سبب قلقاً له�ؤالء املر�ضى».
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تحديات التطرف ..وحصار القوانين

لو �أ�ستطيع �س�ؤال ه�ؤالء عما دفعهم
ل�ل�ت���ص�ف�ي��ق ،اف�تر� �ض��ت أ�ن �ه��م �أرادوا
(رمبا) دعم الرئي�س �أمام ما اعتربوه
�إحراجاً� ،أو �س�ؤا ًال حمرجاً ،و�أرجو �أن
يكون الأمر كذلك حقاً وح�سب.
م�ت���ش�ج�ع�اً ب �ه��ذا ال�ت���ص�ف�ي��ق ،أ�ع ��اد
رئي�س ال�سلطة ترداد العبارات املعروفة
عن «ال�صواريخ العبثية» ،م�شدداً على
أ�ن ��ه ال ي��ري��د �أن ي��دم��ر �شعبه مقابل
�إط�ل�اق ��ص��اروخ ال يفعل �شيئاً ،وغري
ذلك مما هو معروف من خطابه جتاه
«املقاومة» مفهوماً و�سلوكاً ،وب�ضمن
ذلك تبنيه املقاومة ال�شعبية ال�سلمية.
م� ��ا ل �ب �ث��ت إ�ح � � ��دى امل ��وظ� �ف ��ات يف
ال �� �س �ف��ارة �أن ت�ط��وع��ت ل��دع��م م��وق��ف
الرئي�س ،م�ست�شهدة مبقال يف �صحيفة
ع�ب�ري��ة ،ي �ب��دي ت �خ��وف �اً م��ن امل�ق��اوم��ة
ال�شعبية ،وه�ن��ا اختلط ا ألم��ر ب�سبب
أ�م��اك��ن اجللو�س ،واعتقد �أن الزميلة
ال �ت��ي ط��رح��ت ال �� �س ��ؤال �أو ًال و��ص�ل��ت
�إىل اق�ت�ن��اع مب��راف�ع�ت��ه ،وال�ت��ي دعمها
ب��احل��دي��ث ع��ن «امل��واق��ف التفاو�ضية
ال�صلبة» ،بالن�سبة ل�ت�ب��ادل الأرا� �ض��ي
م�ث�لاً« :ك��ل �سنتمرت مبثله وقيمته»،
مل أ�ف �ه��م ��ش�ي�ئ�اً ،ومل أ�م �ت �ل��ك ح��اف��زاً
ك��اف�ي�اً ل�ط��رح ال �� �س ��ؤال �أو اال�ستف�سار
عن املق�صود باملثل والقيمة ،بالأحرى
خ���ش�ي��ت إ�ج ��اب ��ة ت �خ��دم ال �ت �� �ش��و���ش ال
الو�ضوح.
ب�ع��د قليل ج��اء دور ال�ق��د���س ،ق��ال
رئ�ي����س ال���س�ل�ط��ة« :ال م�ف��او��ض��ات وال
ح �ل��ول دون ع ��ودة ال �ق��د���س ال�شرقية
ك��ام �ل��ة» ،مل ي���ص�ف��ق �أح � ��د ،أل� �س �ب��اب
عديدة مل ي�صفق �أحد.

نافذ �أبو ح�سنة

�إن الأف�ك��ار التي تطرحها اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات
الأهلية ب�شكل ع��ام من منط حقوق الإن�سان وحقوق
امل��ر�أة والطفل والأح ��داث ،جتعل من ه��ذه امل�ؤ�س�سات
م�صدر ع��داء للكثري م��ن اجل�م��اع��ات املتطرفة التي
تعترب �أن دور هذه اجلمعيات يعار�ض املبادئ والأ�س�س
التي تدعو لها يف ال�سر والعلن ،كذلك الأمر بالن�سبة
للن�شاطات التي تقوم بها تلك امل�ؤ�س�سات وما ت�ضمنه
من مو�سيقى و�إحياء للفلكلور الوطني ..وغري ذلك.
وك � ��أي جم�ت�م��ع ف��اع��ل وح �ي��وي ،ت���ش� ّك��ل ال��رواب��ط
وال �ل �ج��ان وامل ��ؤ� �س �� �س��ات الأه �ل �ي��ة ج� ��زءاً �أ��س��ا��س�ي�اً من
املجتمع الفل�سطيني يف لبنان ،وتعترب غياب ال�شرعية
القانونية لتلك الروابط وامل�ؤ�س�سات �أحد �أهم املعيقات
لعملها ،فاجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية الفل�سطينية
ما زال��ت �أ��س�يرة ع��دم وج��ود �شرعية قانونية وا�ضحة
ت�سمح لها بالعمل يف املجتمع الفل�سطيني ،خ�صو�صاً
جلهة الت�أ�سي�س.
وقد جل�أت بع�ض اجلمعيات �إىل اال�ستح�صال على
علم وخرب (و�ضع قانوين) من الدولة اللبنانية من
خالل التطبيق ال�شكلي للقوانني ،حيث تتقدم اجلهة
امل�ؤ�س�سة بطلب العلم واخل�ب�ر م��ن خ�لال مواطنني
لبنانيني نا�شطني يف عمل املجتمع املدين �أو م�ساندين
حلقوق ال�شعب الفل�سطيني ،بالإ�ضافة �إىل �إيجاد مركز
رئي�سي للجمعية يعلن عنه خارج حدود املخيم ،وتقوم
اجلمعيات الفل�سطينية بتوظيف عدد من اللبنانيني
لإدارة تلك اجلمعية ،فالهيئة الت�أ�سي�سية لبنانية
بال�شكل� ،أم��ا امل�ضمون فهناك هيئة �إداري ��ة لبنانية
وهناك هيئة فل�سطينية تبا�شر العمل التنفيذي لإدارة
تلك اجلمعيات والإ�شراف عليها.
�سمرية علي؛ اخلبرية يف جمال امل�ؤ�س�سات الأهلية
الفل�سطينية ت�ق��ول« :ه�ن��اك العديد م��ن التحديات
تواجه عمل امل�ؤ�س�سات الأهلية ،منها العمل الدائم
على حتديث الو�ضع القانوين ،وما يرتتب عليه من

إ�ج��راءات معقدة مع وزارة الداخلية ،بالإ�ضافة �إىل
التحديات اليومية ،ومنها معار�ضة بع�ض اجلماعات
الدينية لعدد م��ن الن�شاطات الرتفيهية ،وق��د كان
الف��ت �إق �ف��ال �صف املو�سيقى منذ بع�ض ��س�ن��وات يف
مدر�سة تابعة ل�ل�أون��روا يف خميم ع�ين احل�ل��وة بعد
�ضغط كبري من اجلماعات الدينية ،بالإ�ضافة �إىل
ال��دع��وة ملقاطعة ال�ك�ث�ير م��ن ال�ن���ش��اط��ات وال�برام��ج
ا ألخ� � ��رى امل��رت �ب �ط��ة ب��ال�ف�ل�ك�ل��ور ال��وط �ن��ي ك��ال��دب�ك��ة
والأغاين الوطنية ،مما يحتّم م�ساندة هذه اجلمعيات
يف دوره��ا الوطني ،لكن ذل��ك ال ميكن تعميمه على
كافة اجلمعيات ،فبع�ضها يطرح «�أجندات» غري بريئة
وذات �أهداف ملتب�سة».
وه �ن��اك ج��زء آ�خ ��ر م��ن اجل�م�ع�ي��ات غ�ير احل��ائ��زة
ع�ل��ى ع�ل��م وخ�ب�ر ،وغ�ي�ر امل�سجلة ر��س�م�ي�اً ،وامل�شكلة
التي يواجهها ت�أ�سي�س مثل تلك هذه اجلمعيات قلة
الدعم من املانحني الذين يتبعون معايري و�إجراءات
من �أج��ل تقدمي �أي متويل� ،إذ يفرت�ض يف اجلمعية
امل��رخ���ص��ة �أن تكت�سب ال�شخ�صية ال�ق��ان��ون�ي��ة التي
ت�سمح ب�أن يكون لها و�ضع مايل ت�ستطيع من خاللها
�أن ت��رت�ب��ط ب�ع�ق��ود م��ع امل��ان�ح�ين وتت�سلم ال�ت�برع��ات
وال �ه �ب��ات ،ك�م��ا �أن اجل�م�ع�ي��ات غ�ير امل�سجلة تعي�ش
م��أزق�اً آ�خ��ر يتمثل بعدم قدرتها على احل�صول على
دع��م متويلي م��ن وزارة ال���ش��ؤون االجتماعية ،هذه
اجلمعيات تعاين م�صاعب عديدة� ،أهمها العجز عن
احل�صول على دعم مايل ك��اف ،كما االفتقار عموماً
ل��دع��وت �ه��ا حل �� �ض��ور ال� �ن ��دوات وامل � � ؤ�مت� ��رات ودورات
التدريب التي تقام يف لبنان واخل��ارج ،وه��ذا ب��دوره
ينعك�س �سلبياً مبنع احل�صول على اخلربات الالزمة،
وبالتايل ي�ؤثر على �سري عمل اجلمعية.
من جهة �أخ��رى� ،إن انت�شار الكثري من اجلمعيات
ال�ت��ي تعمل يف امل���ض�م��ار ذات��ه دون �أي �إدارة وتن�سيق
بينها� ،أفقدها خطة �شاملة حت��دد احل��اج��ات الفعلية

ن�شاط �صيفي ترفيهي يف �إحدى اجلمعيات

ال�ت��ي يطرحها ال��واق��ع الفل�سطيني ،وب��ال�ت��ايل �أدى
�أي�ضاً �إىل تناف�س غري مبد�أي بينها ،وغالب اجلمعيات
القائمة تعمل يف جماالت حمدودة ،خ�صو�صاً يف جمال
ق�ضايا الت�أهيل املهني وحقوق املر�أة والطفل ،فهي ما
زالت قا�صرة جداً ب�سبب تبعرث الطاقات والإمكانات،
وعموماً ينتج من حالة الالتن�سيق الكثري من امل�شاكل،
منها �إ�ضعاف بناء املجتمع املدين يف �أو�ساط الالجئني
الفل�سطينيني ،مب��ا ي�ضعف ال�ث�ق��ة ال�شعبية ب�ق��درة
اجلمعيات على �إيجاد حلول ملع�ضالتهم االجتماعية
واالق �ت �� �ص��ادي��ة ،ف �ظ��اه��رة اجل �م �ع �ي��ات الفل�سطينية
املنت�شرة يف ال��و��س��ط الفل�سطيني وت�ع��دده��ا ال تعرب
بال�ضرورة عن و�ضع �صحي وذلك لغياب وجود قانون
ناظم وجامع وم�شرع لعمل تلك اجلمعيات.
ل�ط�ف��ال وذوي
�إن تلبية االح�ت�ي��اج��ات املنا�سبة ل� أ
احل��اج��ات اخل��ا��ص��ة ،وت�ط��وي��ر التعامل م��ع الأن�شطة
داخ��ل الربامج كالر�سم ،الريا�ضة ،املو�سيقى ،الغناء،
الأ� �ش �غ��ال ال �ي��دوي��ة ..يعترب م��ن �أول��وي��ات ع�م��ل ه��ذه
امل�ؤ�س�سات ،كذلك تفعيل دور جلان الأهايل وامل�شرفني
االج�ت�م��اع�ي�ين ،وت��وف�ير امل�ك�ت�ب��ات امل�ن��ا��س�ب��ة ،وتو�سيع
جم��االت الرتفيه بن�شاطات مدر�سية ،بالإ�ضافة �إىل
تفعيل دور احت��ادات املعلمني والطالب والتعاون بني
الهيئات الفل�سطينية ونظائرها اللبنانية وتن�سيق
جهود توفري املنح الدرا�سية للجامعيني والقرو�ض..
والعمل على ت�ضمني املناهج التعليمية تدري�س الق�ضية
الفل�سطينية ،والتوعية باحلقوق الفل�سطينية ،كل
هذه الن�شاطات والربامج ت�ضع اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات
الأهلية يف مركز ري��ادي داخ��ل املجتمع الفل�سطيني،
مما يحتّم على اجلهات املعنية من منظمة التحرير
الفل�سطينية والأون��روا والدولة اللبنانية دعم عملها
باعتبارها �أولوية وحاجة جمتمعية.

�سامر ال�سيالوي
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مــلــــف الـعـــدد

قادة الجيش
بين التمديد والرئاسة
بات موقع قيادة الجيش ،وكرسي الرئاسة األول ،يشكالن
متالزمة واحدة يصعب فصلها في تاريخ لبناننا الحديث،
بدخوله اليرزة ،عادة ما يصبح قائد الجيش اللبناني مرشحًا
ذا أفضلية لرئاسة الجمهورية في مرحلة الحقة ،لكن
المرحلة األولى على ما يبدو تقتضي التمديد له لسنوات
إضافية ،ما حدث مع قادة جيش سابقين يرجح أن يتكرر
اليوم في حالة قائد الجيش العماد جان قهوجي ،فهناك
شبه إجماع على أن الرجل الذي اشتهر بمناقبيته وبنجاحه
بالتصدي لمحاوالت زج لبنان بأتون الفتنة الطائفية ،يجب
أن يبقى في منصبه في هذا التوقيت الحساس الذي تمر
فيه البالد بحالة الفلتان األمني المتنقل.
ل �ك��ن ال �ت��واف��ق ال���س�ي��ا��س��ي على
التمديد لقهوجي يخرتقه رف�ض
تكتل التغيري والإ� �ص�ل�اح برئا�سة
ال �ع �م��اد م�ي���ش��ال ع ��ون� ،إذ �إن ب�ق��اء
قائد اجلي�ش يف من�صبه �إىل �أوان
ان�ت�خ��اب��ات ال��رئ��ا��س��ة ع��ام  2014كي
ي�صبح ،على جاري ما �أ�ضحت عليه
ا� �س �ت �ح �ق��اق��ات ال��رئ��ا� �س��ة م �ن��ذ ع��ام
 ،1998مر�شحاً قوياً لالنتخابات.
وم � ��ع �أن ال �ت �م��دي��د ل �ق �ه��وج��ي
م�ن�ف���ص��ل يف ال��وق��ت احل��ا� �ض��ر عن
رئ��ا��س��ة  ،2014ب�سبب االنق�سامات
ال�سيا�سية الداخلية واال�ضطرابات
يف امل�ن�ط�ق��ة� ،إال أ�ن ��ه م��ن دون �شك
يت�شابه مع �سابقة التمديد للعماد
إ�م �ي��ل حل��ود يف ق �ي��ادة اجل�ي����ش ع��ام
 1995ث�ل�اث � �س �ن��وات ،ب��ال�ت��زام��ن
م��ع مت��دي��د والي��ة الرئي�س اليا�س
ال� �ه ��راوي ث�ل�اث � �س �ن��وات مم��اث�ل��ة،
ل�ي�ت�ل��و ذل ��ك ان �ت �ق��ا ًال لل�سلطة من
الهراوي �إىل حلود عام .1998
يف وق ��ت ��س��اب��ق م��ن ه ��ذا ال �ع��ام،

ت �ق��دم رئ�ي����س اجل�م�ه��وري��ة مي�شال
�سليمان باقرتاح رفع �سن التقاعد
ل �ق��ائ��د اجل �ي ����ش �إىل  62ب� ��د ًال من
 60بغية التمديد لقهوجي الذي
ي �ح��ال ع�ل��ى ال�ت�ق��اع��د يف  23أ�ي �ل��ول
القادم ،وطبعاً هناك من �سعى �إىل
�أن ي�شمل هذا الإج��راء الإ�ستثنائي
قادة الأجهزة الأمنية الأخرى مثل
قوى الأمن الداخلي و�أمن الدولة
والأمن العام لتحقيق امل�ساواة يف ما
بينهم ولتدارك �أي فراغ قد يح�صل
ب���س�ب��ب ت ��أخ�ي�ر ت�شكيل احل�ك��وم��ة،
وال�ك��ل ي��درك �أن ال�ب�لاد ال حتتمل
يف هذه الظروف الدقيقة �أي فراغ
على م�ستوى م�ؤ�س�ساتها الع�سكرية
والأمنية ال �سيما قيادة اجلي�ش.
ويف الآون � � ��ة الأخ � �ي ��رة ،ت� ��رددت
م�ع�ل��وم��ات ع��ن جن��اح م�سعى يقوم
على انعقاد اجلل�سة العامة النيابية
م��ن أ�ج ��ل ال�ت�م��دي��د ل�ق��ائ��د اجلي�ش
بغالبية نيابية تفوق املئة ،حت�ضرها
ال �ك �ت��ل ك ��اف ��ة امل �ك ��ون ��ة ل�ل�م�ج�ل����س،

ب��ا��س�ت�ث�ن��اء ن� ��واب «ال �ت �ي��ار ال��وط�ن��ي
احل��ر» امل�ع��ار��ض�ين للمو�ضوع ،و�أن
يعمد ال �ن��واب �إىل االن���س�ح��اب من
اجلل�سة و�إفقادها الن�صاب القانوين
بعيد �إقرار التمديد للعماد قهوجي،
ورمبا يح�صل ذلك يف اجلل�سة التي
دعا �إليها رئي�س املجل�س نبيه بري
يف ال�ساد�س وال�سابع والثامن ع�شر
م ��ن اجل � ��اري �أو يف م��وع��د ي�ح��دد
الحقاً.
يف ال ��واق ��ع ،ه �ن��اك ��ش�ب��ه �إج �م��اع
على التمديد لقهوجي بعد �أن كانت
هناك حتفظات لدى بع�ض �أفرقاء
� 14آذار ،وال���س�ب��ب ي�ع��ود ب��ال��درج��ة
الأوىل �إىل ال �ه��واج ����س الأم �ن �ي��ة
وامل � � �ح� � ��اوالت امل �� �س �ت �م ��رة ل �� �ض��رب
اال� �س �ت �ق��رار يف ل �ب �ن��ان ،ك ��الأح ��داث
امل �ت �ن �ق �ل��ة ب�ي�ن � �ص �ي��دا وط��راب �ل ����س
وب� �ي��روت ،مم ��ا ي�ت�ط�ل��ب ا� �س �ت �ن �ف��اراً
دائ� �م� �اً م ��ن اجل �ي ����ش ال �ل �ب �ن��اين ،يف
م � ��وازاة ال �غ �ط��اء ال���س�ي��ا��س��ي لقطع
داب� ��ر ال �ف �ت �ن��ة ،وق ��د مت �ك��ن ال�ع�م��اد
ج��ان ق�ه��وج��ي ب�خ�برت��ه الع�سكرية
م��ن تطويق ك��ل الأزم ��ات امل�شتعلة،
و�أثبت �أنه ي�ستطيع حتييد اجلي�ش
ع��ن التجاذبات ال�سيا�سية احل��ادة،
وباتت امل�ؤ�س�سة الع�سكرية امل�ؤ�س�سة
ال��وح �ي��دة ال �ت��ي ت���ش�ك��ل ال���ض�م��ان��ة
الأمنية والدعامة لال�ستقرار.
يتعاطى البع�ض م��ع التمديد
للعماد جان قهوجي على �أنه بطاقة
خ�ضراء متنح ل��ه لي�صبح مر�شحاً
قوياً لرئا�سة اجلمهورية ،ال �سيما
بعد �إخ�م��اده �أح ��داث ع�برا ،وهناك
م��ن ي�ج��ري م�ق��ارن��ات ب�ين قهوجي
والرئي�س ال�ع�م��اد مي�شال �سليمان
ال��ذي عبدت له الطريق �إىل ق�صر
بعبدا بعد جناحه يف �ضبط �أحداث
خميم نهر ال�ب��ارد و أ�ح ��داث � 7أي��ار،
وي��ذه��ب ه� � ��ؤالء ح��د امل �ق��ارن��ة بني
�شاكر العب�سي ،زع�ي��م تنظيم فتح
اال� �س�ل�ام ،وال���ش�ي��خ �أح �م��د الأ� �س�ير،
كون الأول كان من دعامات و�صول
�سليمان �إىل بعبدا ،فيما الثاين قد
يكون من م�سببات انتخاب قهوجي
رئي�ساً.
يذكر �أن ما يجمع بني من�صبي
ق��ائ��د اجلي�ش ورئ�ي����س اجلمهورية
هو �أنه ومنذ قيام الدولة اللبنانية،
مع إ�ع�لان اال�ستقالل العام ،1943
ا�صطلح على �أن يت�سلمهما ماروين،
ومن بني قادة اجلي�ش الذين و�صلوا

�إىل �سدة الرئا�سة اللواء ف�ؤاد �شهاب الذي
ت�سلم قيادة اجلي�ش ملدة  13عاماً قبل �أن
ينتقل �إىل رئا�سة اجلمهورية ،والعماد
�إم �ي��ل حل ��ود ال ��ذي ك ��ان ق��ائ��داً للجي�ش

لت�سعة �أعوام قبل و�صوله �إىل ق�صر بعبدا
الرئا�سي يف العام  ،1998والرئي�س العماد
م�ي���ش��ال ��س�ل�ي�م��ان ال� ��ذي ت ��وىل من�صب
رئا�سة اجلمهورية منذ العام .2008

«تيار المستقبل» ..وشروط عديدة
رغم �أن النائب �سعد احلريري كان من الداعني �إىل �إعادة التمديد لقهوجي ،بد�أت كتلته
بفر�ض �شروط للموافقة ،فقد ربط «تيار امل�ستقبل» موافقته على التمديد لقائد اجلي�ش
ب�إعادة اللواء �أ�شرف ريفي �إىل املديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ،ما يعني ت�ضمني اقرتاح
التمديد لقادة الأجهزة الأمنية مفعو ًال رجعياً ،فيما ي�ستمر ال�سجال حول اجلل�سة النيابية
املزمعة وج��دول �أعمالها ،ط��ر�أ على امل�شهد ال�سيا�سي ع��ودة احلديث عن �ضم املدير العام
ال�سابق لقوى الأمن الداخلي اللواء �أ�شرف ريفي �إىل م�شروع القانون املتعلق بالتمديد لقادة
الأجهزة الأمنية ،وقد بادر عدد من نواب كتلة «امل�ستقبل» النيابية �إىل طرح هذا ال�شرط يف
خطوة التفافية جديدة على م�شروع التمديد لقائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،بعدما كان
الرئي�س �سعد احلريري قد �أعلن دعمه له ،وال �سيما �أن التمديد لريفي كان ال�سبب يف ا�ستقالة
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موقف عون
يرتدد �أن خلف موقف العماد مي�شال عون من رف�ض التمديد
لقهوجي غاية �شخ�صية تتمثل يف تعيني �أح��د �أ�صهرته يف قيادة
اجلي�ش ،وهو العميد �شامل روكز؛ قائد فوج املغاوير� ،إال �أنه يعلم
�أن ذلك م�ستحيل يف غياب حكومة قادرة على �إجراء هذا التعيني.
يف املقابل ،هناك من يدعم وب�شدة التمديد للعماد جان قهوجي،
ومن امل�ؤيدين من يقول�« :إن بقاء جان قهوجي على ر�أ���س امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية يف ه��ذه ال �ظ��روف ال��دق�ي�ق��ة ،تفر�ضها �أو ًال � �ض��رورة عدم
الوقوع يف الفراغ على م�ستوى قيادة اجلي�ش ،خ�صو�صاً يف ظل غياب
ن�ص ق��ان��وين يحدد مل��ن الإم��رة وال�ق�ي��ادة ،يف ظ��ل انتهاء والي��ة قائد

ح �ت��ى �أن ال �ع �م��اد م�ي���ش��ال ع��ون
ك��ان ق��ائ��داً للجي�ش مل��دة � 5سنوات
ق �ب��ل �أن ي���ش�ك��ل ح �ك��وم��ة ع�سكرية
وي �ت��وىل رئ��ا��س�ت�ه��ا ،ف�ف��ي  18أ�ي�ل��ول

ال �ع��ام  1988رف ����ض ق��ائ��د اجلي�ش
العماد مي�شال ع��ون علناً التوافق
الأم�يرك��ي  -ال�سوري على انتخاب
خمايل ال�ضاهر رئي�ساً للجمهورية،

الرئي�س جنيب ميقاتي ،وت�أتي ال�شروط امل�ستقبلية اجلديدة
فيما كان ريفي يتحدث عن طيه ملف العودة �إىل املديرية
العامة لقوى الأمن الداخلي ،وك�أنه ال ي�أبه بكل ما يدور يف
الدهاليز ال�سيا�سية للتمديد له.
وحتدثت م�صادر مطلعة عن �أن �إدخ��ال ريفي على خط
االت �� �ص��االت ي�ه��دف �إىل رف��ع ��س�ق��ف ال �� �ش��روط امل�ستقبلية
ل�ل�ت�ف��او���ض ب���ش��أن اجلل�سة ال�ن�ي��اب�ي��ة ،وك��ذل��ك ف ��إن��ه ي�شكل
خم��رج �اً ��س�ي��ا��س�ي�اً ل�ك�ت�ل��ة امل���س�ت�ق�ب��ل ،وق ��د ب ��ات ري �ف��ي بعد
حركته ال�سيا�سية الأخرية ي�شكل مناف�ساً حقيقياً لعدد من

وانتقل من قيادة اجلي�ش �إىل رئا�سة
ح �ك��وم��ة ع �� �س �ك��ري��ة راف� ��� �ض� �اً ق ��رار
�إعفائه من مهامه.
ولطاملا كان االنتقال من اجلي�ش

املر�شحني املحتملني يف ط��راب�ل����س ،ومنهم ن��واب حاليون
و�سابقون ،و�أكد ع�ضو كتلة امل�ستقبل النائب �أحمد فتفت� ،أن
«امل�ستقبل» ح�سم �أمره ب�ش�أن التمديد لريفي ،وكل قوى 14
�آذار ت��رى ذل��ك �ضرورة يف ه��ذه الفرتة ،و�أ��ش��ار �إىل �أن ذلك
يتطلب �أن يت�ضمن ال�ق��ان��ون امل�ق�ترح وامل�ق��دم �إىل جمل�س
النواب مفعو ًال رجعياً ،كا�شفاً عن �أن قوى � 14آذار �ستطلب
تعديل القانون كي ي�شمل التمديد لريفي ،وهو �أمر يدعمه
ميقاتي ب�شدة ك��ون��ه ي��رغ��ب يف ا�ستعادة زخ�م��ه ال�شعبي يف
ال�شارع الطرابل�سي.

اجلي�ش ،والتي تتزامن مع انتهاء والية رئي�س الأركان �أي�ضاً ،فال يجوز
تعري�ض امل�ؤ�س�سة الع�سكرية �إىل فراغ نحن بغنى عنه� ،إ�ضافة �إىل ما
ميكن �أن ي�ؤثر ذلك �سلباً على الو�ضع الأمني الداخلي وانفالت على
احلدود اللبنانية� ،إن ا�ستباق مثل هذا الو�ضع �أ�صبح �أكرث من �ضرورة،
خ�صو�صاً �أن العماد جان قهوجي يتمتع ب�أخالقية ومناقبية عاليتني
وقد �أثبتت الظروف والتجارب على مر ال�سنوات وقوفه على م�سافة
واحدة من جميع القوى ال�سيا�سية واحلزبية ،وتعاطى بحرفية ودقة
مع الو�ضع اخلطري والدقيق وجنب البلد خ�ضات وه��زات يف و�ضع
قابل لالنفالت يف �أي حلظة ويف ظل انق�سام عمودي حاد وخطري».

�إىل الرئا�سة �أ�سا�ساً يرتكز �إىل العالقة
التي تن� أش� ب�ين قائد اجلي�ش م��ن جهة،
ورئي�س اجلمهورية يف اجل�ه��ة املقابلة:
ف�إما يكون تناغم وتواط�ؤ وبالتايل يهيئ
رئي�س اجلمهورية قائد اجلي�ش ليت�سلم
الرئا�سة كي يكمل نهجه من بعده ،و�إما
تنافر وتناف�س ،ما يجعل حلم االنتقال
ل�ل�إق��ام��ة يف بعبدا �صعب التحقق �أم��ام
ق��ائ��د اجل�ي����ش ،وع�ل��ى �سبيل امل �ث��ال ،فقد
ا�شتبك رئي�س اجلمهورية كميل �شمعون
مع قائد اجلي�ش اللواء ف�ؤاد �شهاب لأنه
ك��ان يتوج�س م��ن خالفته ل��ه ،بعد دور
الأخري يف �أحداث  ،1952كما �أقيل العماد
�إم�ي��ل الب�ستاين م��ن ق�ي��ادة اجلي�ش لأن��ه
ك��ان يطمح �إىل خ�لاف��ة الرئي�س �شارل
حلو يف رئا�سة اجلمهورية.
جاء ف�ؤاد �شهاب �إىل ال�سلطة يف لبنان
�سنة  1958وج ��اء ال��رئ�ي����س إ�م �ي��ل حل��ود
عام  1998والرئي�س مي�شال �سليمان عام
 2008بعد مرور ن�صف قرن ،ف�شكل كل
منهم رمزاً للتوافق بني القوى ال�سيا�سية
امل �ت �� �ص��ارع��ة ،ح�ي��ث م�ث�ل��وا حم ��ور ات�ف��اق
ب�ين ه��ذه ال �ق��وى ل�ت��ويل من�صب رئي�س
اجلمهورية كخيار ال بديل عنه ووحيد
بفعل ما يتمتعون به من حيادية ونزعة
وطنية ،وكونهما خارج اللعبة ال�سيا�سية
ويعول عليهما النهو�ض مب�س�ؤولية قيادة
البلد املتنوع طائفياً و�سيا�سياً ،وتغطية
ف��راغ املن�صب ال��رئ��ا��س��ي للبلد ،و�شكلوا
املخرج الوحيد من دوامة ال�صراع الذي
عا�شته لبنان ،و�إن كان العماد �إميل حلود
تعر�ض الحقاً ل�سهام كثرية.
ول�ك��ل م��ن ال��ر�ؤ� �س��اء ال�ث�لاث��ة �شهاب
وحل��ود و�سليمان �أدوار وطنية م�شهودة
يف بناء اجلي�ش اللبناين ،ف ��إذا ك��ان ف��ؤاد
�شهاب قد و�ضع اللبنات الرئي�سية لبناء
جي�ش لبنان الوطني ،ف�إن �إميل حلود قام
بدور م�شهود يف تطوير وحتديث اجلي�ش
ب�ع��د احل ��رب ،ف�ح��اف��ظ ع�ل��ى ا�ستقاللية
اجل�ي����ش م��ن التبعية ال�سيا�سية وال��زج
ب��ه يف معمعة ال�صراع ال�سيا�سي للقوى
ال�سيا�سية املختلفة يف امل��واق��ف وال��ر�ؤى
والتوجهات.
ورغ��م م��واف�ق��ة حل��ود على التمديد،
�إال �أن الرئي�س ف�ؤاد �شهاب قدّم ا�ستقالته
يف  1964يف ن �ه��اي��ة ال �ف�ت�رة ال��رئ��ا��س�ي��ة
امل � �ح� ��ددة ورف� �� ��ض اال� �س �ت �م ��راري ��ة رغ��م
الإجماع ال�شعبي و�إجماع النواب والقوى
ال���س�ي��ا��س�ي��ة ل�ي�م�ث��ل ال��رئ �ي ����س ال�ل�ب�ن��اين
الوحيد ال��ذي رف����ض التجديد لفرتته
الرئا�سية ،كما �أن مي�شال �سليمان قد عرب
ع��ن ع��زوف��ه ع��ن ت��ويل ه��ذا املن�صب قبل

ت�سلمه بعد �أن ط��ال اجل��دل واالختالف
ب�ي�ن ال �ق��وى ال���س�ي��ا��س�ي��ة ق�ب��ل ��ش�ه��ر من
توليه امل�س�ؤولية ،وه��ا هو اليوم يرف�ض
التمديد للربملان.
تقدمي اال�ستقالة
بح�سب ال�ق��ان��ون ،يتوجب على قائد
اجل�ي����ش �أن ي�ضع ا�ستقالته يف ت�صرف
ال��رئ�ي����س اجل��دي��د ل�ل�ج�م�ه��وري��ة عندما
ي � � ��زوره ل �ت �ه �ن �ئ �ت��ه ب��ان �ت �خ��اب��ه ،ك �م��ا ك��ل
امل��وظ�ف�ين ال �ك �ب��ار ،م��ا مل تقبل حكومة
العهد اجلديد متديد بقائه يف من�صبه،
كانت ه��ذه ح��ال معظم ق��ادة اجلي�ش يف
لبنان ما عدا ا�ستثناءات :الرئي�س �شارل
ح�ل��و م��دد ل�ل�ع�م��اد ع ��ادل ��ش�ه��اب ��س�ن��ة يف
ق�ي��ادة اجلي�ش ال�ع��ام  1965بعد انق�ضاء
ع�ه��د ال��رئ�ي����س ف � ��ؤاد � �ش �ه��اب ،وال��رئ�ي����س
�سليمان فرجنية �أبقى العماد جان جنيم
يف ق�ي��ادة اجلي�ش حتى مقتل جنيم عام
� ،1971أما العمادان حنا �سعيد وفيكتور
خوري ف�أكمال واليتيهما املعتادة بهدوء،
وح��ده�م��ا ال�ع�م��اد ا��س�ك�ن��در غ��امن ال�ع��ام
 1975و�إبراهيم طنو�س العام  ،1984مل
يكمال مهمتهما يف قيادة اجلي�ش ،ف�أقيال
من من�صبهما.
جت ��در الإ�� �ش ��ارة �إىل �أن رئ�ي���س�ين بعد
ات � �ف� ��اق ال� �ط ��ائ ��ف ال � � ��ذي �أن � �ه� ��ى احل� ��رب
الأهلية ( )1990 - 1975انتقال من مقر
ق�ي��ادة اجلي�ش �إىل ق�صر الرئا�سة ،وهما
ال��رئ�ي����س ال���س��اب��ق �إم �ي��ل حل��ود وال��رئ�ي����س
احل��ايل مي�شال �سليمان ،وقبل «الطائف»
مبا�شرة ،ك��ان��ت مرحلة انتقالية م�شوبة
ب��امل�لاب���س��ات واالع�ت�را� �ض ��ات وامل��واج �ه��ات
الع�سكرية ،حيث �شكل العماد مي�شال عون
حكومة ع�سكرية ،وامل�ث��ال الأع�ل��ى يف هذه
ال يف الذاكرة اجلماعية
احلالة يظل ماث ً
للبنانيني� ،إنه الرئي�س الراحل اللواء ف�ؤاد
�شهاب� ،أول قائد للجي�ش اللبناين ،والذي
ت�سلم الرئا�سة بعد حرب �أهلية م�صغرة عن
احل��رب التي اندلعت يف العام  ،1975كان
ذلك يف �آخر والية الرئي�س الراحل كميل
�شمعون ( ،)1958 - 1952و�أع ��اد �شهاب
ت��وح�ي��د ال �ب�لاد م�ت�ف��اه�م�اً ع�ل��ى ال�سيا�سة
اخلارجية مع الرئي�س الراحل جمال عبد
النا�صر ،ويعترب عهده م��ن أ�ك�ثر العهود
يف ت��اري��خ لبنان احل��دي��ث ا�ستقراراً وبنا ًء
للم�ؤ�س�سات يف الدولة ب�شهادة الكثريين،
و�إن ك��ان تعر�ض �أي���ض�اً الن�ت�ق��ادات كثرية
ب�سبب ممار�سات بع�ض �أتباعه و�أن�صاره.

�إعداد هناء عليان
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مصر ..الشعب يدق باب الحرية
بعد سقوط مشروعهم السياسي

«اإلخوان» أمام امتحان المسؤولية الصعب
مل يت�أخر ال�شعب امل�صري ط��وي�ل ًا للر ّد
ع�ل��ى ال �ث��ورة امل���ض��ادة ال�ت��ي ح��اول��ت اخ�ت��زال
ت�ضحياته و�سرقة ثورته الأوىل ،ف�أو�صلت
�إىل احلكم جمموعة �أرادت �أن تت�سلط على
ال�شعب امل�صري وم�ق��درات ال��دول��ة امل�صرية
با�سم الدين والرتهيب والتكفري.
ق��د يكون «الإخ ��وان امل�سلمون» يف م�صر
 وب�لا �أدن��ى �شكّ  -احل��زب امل�صري الأك�ثرت�ن�ظ�ي�م�اً ،وجم �م��وع��ة ل�ه��ا ت��اري��خ يف العمل
ال�سيا�سي يف م�صر ،ولها جمهورها ال��ذي ال
ينازعها �أحد على قوته وحجمه ،لكن امل�شكلة
ال�ت��ي ف��اق�م��ت الأزم� ��ة ال�سيا�سية يف م�صر،
وجعلت هذا التنظيم يتحول ،وب�سرعة الربق،
�إىل فئة مغ�ضوب عليها �شعبياً ،قد تكمن يف
الت�سلط واملمار�سات التي �سمّاها ال�سلفيون
«�أخونة الدولة» ،بالإ�ضافة �إىل دخول �أدوات
يف م�شاريع كربى ُم َعدّة للمنطقة ،جعلت من
هام�ش احلركة والقدرة على املناورة لديهم
حمدودة جداً.
أ�م� � ��ا امل� ��� �ش ��روع الأخ � �ط� ��ر ال� � ��ذي �أدخ � ��ل
«الإخ� � ��وان» نف�سهم ف�ي��ه ،وال ��ذي ق��د يكون
�أح��د �أ�سباب �سقوطهم امل��دوّي ،فهو امل�شروع
الأم �ي�رك ��ي املُ� �ع� � ّد ل�ل�م�ن�ط�ق��ة ،وال � ��ذي �أراد
�أن ي �ع � ِّم��م ال �ن �م��وذج ال�ت�رك ��ي ع �ل��ى ال �ع��امل
الإ� �س�ل�ام��ي ،ب��اع�ت�ب��اره «الإط � ��ار الإ��س�لام��ي
امل� �ع� �ت ��دل» ال ��وح �ي ��د امل �ق �ب ��ول يف امل �ن �ط �ق��ة،
وذل��ك ب�سبب حتالفه مع ال�غ��رب ،ومهادنته
لـ«�إ�سرائيل» ،لكن امل�شروع الأمريكي مل يقدّر

�أن تكون وعوده لـ«الإ�سالميني اجلدد» دافعاً
لبعث م���ش��روع «العثمانية اجل��دي��دة» التي
حاول �أردوغان الدخول فيه لتكري�س زعامة
ت��رك�ي��ة ع�ل��ى امل�ن�ط�ق��ة ،وت�ن���ص�ي��ب �أردوغ � ��ان
زعيماً للعامل الإ�سالمي ،ب�إعادة �إحياء �إرث
ال��دول��ة العثمانية ،وال��ذي تتجلى معايريه
وخ�ط�ط��ه مب�ح��اول��ة ر� �س��م خ��ري�ط��ة ج��دي��دة
للمنطقة ،تكون جغرافيتها مطابقة متاماً
للإمرباطورية العثمانية يف �أو ّج قوتها ،وهي
التي عبرّ عنها داود �أوغلو عندما قال« :لأول
م��رة ت�ستطيع تركيا �أن ت�صل �إىل الأرا��ض��ي
التي فقدتها خالل الفرتة العثمانية ،لذا �آن
الأوان لرتكيا ب��أن ت�أخذ القيادة وتبادر �إىل
و�ضع نظام لهذه الأرا�ضي ،وتربطها ببع�ضها
جم � � ��دداً ..م��ن دون ال ��ذه ��اب �إىل احل ��رب،
وم��ن دون ع��داوة ،وم��ن دون تغيري احل��دود،
�سنعيد رب ��ط دم���ش��ق ب���س��راي�ي�ف��و ،وب�ن�غ��ازي
مبدينة �أرزورم (الرتكية) مبدينة باتومي
(ج��ورج �ي��ا) ..ه��ذا �صلب ق��وت�ن��ا ،وق��د تبدو
هذه دو ًال متعددة بالن�سبة �إليكم ،لكن اليمن
و�سكوبي (مقدونيا) وارزوروم وبنغازي كانت
جميعها �ضمن دولة واحدة منذ � 110سنوات
فقط»( .خطاب داود �أوغلو يف م�ؤمتر حزب
العدالة والتنمية يف � 4-3آذار .)2013
ل�ع��ل ه��ذا اخل �ط��اب يعك�س وه��م فائ�ض
القوة املتح�صّ ل حلركة «الإخ��وان امل�سلمني»
وح�ل�م�ه��م الإم�ب��راط� ��وري ،وه ��و م��ا جعلهم
مي��ار� �س��ون ��س�ي��ا��س��ات الإق �� �ص��اء �إىل ح� ّده��ا

الأق�صى ،وهو ما �سبّب لهم �أعداء يف الداخل
واخل� ��ارج ،فمن خ�لال االط�ل�اع على حركة
«الإخ � � ��وان» يف امل�ن�ط�ق��ة ،جن��د �أن الإق���ص��اء
نف�سه م��ار��س��ه �أردوغ� � ��ان ،وت�ف�نن ب��ه احلكم
امل�صري والتون�سي ،وم��ار��س��ه «الإخ� ��وان» يف
امل�ع��ار��ض��ة ال���س��وري��ة م��ع مكوناتها الأخ ��رى
غ�ير «الإخ��وان �ي��ة» ،وه��و م��ا ك �وّن لهم أ�ع��دا ًء
يف ال��داخ��ل م��ن الإ�سالميني غ�ير الإخ ��وان،
ك��احل��رك��ات ال�سلفية وال��وه��اب�ي��ة ،بالإ�ضافة
�إىل ال�ل�ي�برال�ي�ين وال�ع�ل�م��ان�ي�ين والأق �ل �ي��ات

المشكلة التي
فاقمت األزمة
السياسية في مصر
تكمن في الممارسات
التي وصفها
السلفيون بـ«أخونة
الدولة»

وغريهم ،ويف اخلارج حت�صّ ل «الإخوان» على
�أعداء خمتلفي امل�شارب والتوجهات� ،إذ يتبني
�أن �أوغلو مل يكتفِ باحليّز اجلغرايف الذي ّمت
و�صفه بالهالل «الإخواين» ،بل تو�سّ ع لي�صل
�إىل ال�ي�م��ن ،م �ه��دداً ن�ف��وذ ال ��دول اخلليجية
برمّتها ،كما حتدث عن امتداد �إىل البلقان
وال �ق��وق��از و آ�� �س �ي��ا ال��و��س�ط��ى ب��ال��و��ص��ول �إىل
جورجيا والبو�سنة والهر�سك ومقدونيا..
متوهماً مقدرة تركيا على الدخول مناف�ساً
�إ�ضافياً يف ظل مناف�سة حمتدمة هناك بني
الرو�س والأمريكيني ،وبينهم وبني «الناتو».
وهكذا ،انهار احلكم «الإخواين» يف م�صر
ب���س��رع��ة ق �� �ص��وى ،و أ�� �س �ق��ط م�ع��ه م���ش��روع�اً
إ�م�ب�راط��وري �اً ك��ان ي��ري��د ل ��دول امل�ن�ط�ق��ة �أن
يحكمها «والة» ي � أ�مت��رون ب ��أم��رة «�سلطان»

تركي متحالف مع الغرب و«�إ�سرائيل» ،وبات
�أمام «الإخ��وان» يف م�صر اليوم �أمام حلّني ال
ثالث لهما:
 �إما التحلي بالعقالنية ،واعتماد مبد أ� احل ّدمن اخل�سائر والت�سليم ب�سقوط م�شروعهم
وال �ق �ب��ول مب �ب��د�أ ال �ع��ودة �إىل ال���س�ل�ط��ة من
خالل ت�شارك ال�سلطة مع املكونات الأخرى
يف البلد.
 �أو املواجهة التي قد تدفع البالد �إىل حرب�أهلية قد ت�ؤدي �إىل تق�سيم م�صر �أو �إغراقها
ب �ح��رب ت �� �س �ت �ن��زف ط��اق��ات �ه��ا واق �ت �� �ص��اده��ا،
وبطبيعة احلال �ست�ؤدي �إىل تعميق االنق�سام
يف املجتمع امل�صري ،و�ست�ضيف �إىل خ�سارتهم
ال�سيا�سية خ�سارة ب�شرية ،و�ستعمّق �أزمتهم
داخل املجتمع.

ّ
التهديدات األميركية بقطع المساعدات ..فزاعة البتزاز مصر وجيشها
على �أثر �إق�صاء الرئي�س حممد مر�سي
ع��ن من�صب ال��رئ��ا��س��ة امل���ص��ري��ة الأ��س�ب��وع
املا�ضي ،تتبادل الإدارة الأمريكية واللجان
املخت�صة يف الكونغر�س الأدوار يف التعاطي
مع م�س�ألة امل�ساعدات املالية واالقت�صادية،
في�ستح�ضر البع�ض قانوناً توقف مبوجبه
وا�شنطن م�ساعداتها حني يطيح اجلي�ش
ب��رئ�ي����س «م�ن�ت�خ��ب» ،بينما ي�ن�ف��ي البع�ض
الآخ � ��ر ��ص�ف��ة الإن � �ق �ل�اب ال �ع �� �س �ك��ري عما
ح�صل يف م�صر ،وه��ذا التالعب يف املوقف
الأم�يرك��ي يتنا�سى �أن امل���س��اع��دات امل�ق��ررة
مل���ص��ر ت �ن ��درج ح �� �ص��راً يف إ�ط � ��ار الإل� �ت ��زام
مب�ع��اه��دة ك��ام��ب دي�ف�ي��د ،ومل تنقطع منذ
البدء بتنفيذها عام  1979رغم التهديدات
املتكررة.
يف كل منا�سبة مماثلة ،يتحول مو�ضوع
امل �� �س��اع��دات �إىل مم��اح �ك��ات ��س�ي��ا��س�ي��ة بني
الإدارة وبع�ض �أع�ضاء الكونغر�س يف احلزب
امل�ع��ار���ض ،دون �أن ي�ك��ون لت�ضارب امل��واق��ف
�أثر على القرار الذي تتخذه وا�شنطن بهذا
اخل�صو�ص ،ب��ل �سيتحدد يف ��ض��وء تدهور
الو�ضع الأمني يف منطقة �سيناء ،وا�ستعداد
القوات امل�سلحة امل�صرية للتن�سيق «الكامل»
مع القوات «الإ�سرائيلية» ،وعدم ا�ستفرادها
بقرار رفع م�ستوى احل�شد واملواجهة حني
يتهدد الأمن القومي امل�صري.

يف واقع الأمر ،تدير «�إ�سرائيل» ظهرها
ل �ت �ن��ام��ي اجل �م ��اع ��ات امل �� �س �ل �ح��ة يف ��س�ي�ن��اء
ومدن منطقة قناة ال�سوي�س ،بينما ت�صور
للعامل �أنها مهددة بوجود «تنظيم القاعدة
واجل �ه��ادي�ي�ن امل �ت �� �ش��ددي��ن» ،مم��ا يعطيها
«احل ��ق» يف ال��دف��اع ع��ن �أم�ن�ه��ا يف �أي وق��ت
ت�شاء ،وهذا ي�ضع اجلي�ش امل�صري يف و�ضع
حم��رج ،فمن جهة ،ال ي�ستطيع احل�شد �إال
مبقدار ما ت�سمح به «�إ�سرائيل» ،ومن جهة
أ�خ ��رى ،تبتزه وا�شنطن بقطع امل�ساعدات
الع�سكرية �إذا خرقت قواته بنود املعاهدة.
�إن ال�ت�ه��دي��د بقطع امل���س��اع��دات تذكري
دائ ��م ب� ��أن ث�م��ة «ع��واق��ب وت��داع �ي��ات» لأي
تغيري يف املوقف من «�إ�سرائيل» �أو املطالبة
بتعديل بع�ض بنود املعاهدة املجحفة ،علماً
�أن م��ا تتلقاه م�صر ال ي�شكل ��س��وى ن�سبة
�ضئيلة من ميزانية الدولة وم��ن �إجمايل
الإن�ت��اج القومي ،ال��ذي بلغ م��ا ي�ع��ادل 500
مليار دوالر بح�سب ال�ق��وة ال�شرائية لعام
.2010
�أ� �ض��ف �إىل ذل ��ك� ،أن الإع� �ف ��اءات التي
حت�صل عليها �شركات الطاقة الأمريكية
ومن�ش�آتها العاملة على �أر���ض م�صر تكلف
اخلزينة امل�صرية  80مليار دوالر �سنوياً� ،أي
�أن م�صر هي �صاحبة الف�ضل على الواليات
املتحدة ولي�س العك�س ،وال���س��ؤال املطروح

على ال�سلطات امل�صرية ،ما �إذا كانت م�صر
ف�ع�ل ًا بحاجة �إىل ه��ذه امل���س��اع��دات املهينة
ال�ت��ي ت�ف��ر���ض عليها التغا�ضي ع��ن تبعات
«ال���ص�ل��ح» ،و�إدام � ��ة التبعية االق�ت���ص��ادي��ة،
وال�سماح بنهب م�صادر ال�ط��اق��ة ،وتهديد
الأمن القومي.
من املعروف عن ال�سيناتور الأمريكي
جون ماكني ،ع��دا�ؤه ال�شديد لكل الق�ضايا
ال �ع ��رب �ي ��ة امل� �ح� �ق ��ة ،وه � ��و ي ��رب ��ط م���ص�ير

الجيش المصري
يعتزم استخدام
سالح الجو لشن
غارات على «البؤر
اإلجرامية» في
سيناء

امل �� �س��اع��دات ال�ع���س�ك��ري��ة مل���ص��ر ب �ـ«� �ض��رورة قدمها مر�سي ،والتي و�صلت �إىل حد بيع
ان �ت �خ��اب ح�ك��وم��ة دمي �ق��راط �ي��ة ج��دي��دة يف الأ�صول ال�سيادية للدولة امل�صرية ،غري �أن
م�صر» ،ويحث �إدارة الرئي�س ب��اراك �أوباما �سرعة التجاوب اخلليجي ،دون الرجوع �إىل
ع�ل��ى ق�ط��ع الإع��ان��ات يف حم��اول��ة لل�ضغط ال��والي��ات املتحدة ،ق��د يكون لها م�ؤ�شرات
على �صانعي ال�ق��رار امل�صري ،ك��ي يتخذوا �أخرى.
مواقف �أقل ت�شدداً مع «الإخوان امل�سلمني»،
فقد �صرح وزير اخلارجية الإماراتي �أن
بينما تتغافل وا�شنطن عن دعوة ه�ؤالء �إىل بالده «بد�أت يف �إر�سال �سوالر وبنزين ونفط
العنف امل�سلح ،خ�صو�صاً يف مناطق احلدود �إىل ال�شعب امل�صري ..و�أ�سطول النقل �أوله
يف �سيناء.
يف دب��ي و�آخ��ره يف قناة ال�سوي�س» ،ويف هذا
نقلت �صحيفة «اجل�م�ه��وري��ة» امل�صرية ح�م��ا���س وغ�ي�رة مل ن�ع�ه��ده��ا يف ال�ع�لاق��ات
منذ �أي ��ام ع��ن م�صدر ع�سكري مطلع ،أ� ّن العربية العربية منذ عهود طويلة ،ون�أمل
اجل�ي����ش امل���ص��ري ي�ع�ت��زم ا��س�ت�خ��دام �سالح لو كانت هذه املرة نكاية ب�أمريكا.
اجلو ل�شن غ��ارات على «الب�ؤر الإجرامية»
�إن امل ��واط ��ن امل �� �ص��ري ال � �ع ��ادي ،قبل
يف �سيناء ،معتربة �أ ّن اتفاقية «كامب ديفيد» رجل الدولة امل�س�ؤول ،بد�أ ي�ستخف بحجم
لن تكون فوق �إرادة ال�شعب امل�صري ،وهذا امل�ع��ون��ات امل�م�ن��وح��ة ،وم ��دى ت��أث�يره��ا على
ي�ستتبع م��واج�ه��ة �سيا�سية ودبلوما�سية ،الو�ضع االقت�صادي العام ،وبالفعل ،انطلقت
ورمب ��ا ع���س�ك��ري��ة ،م��ع ال�ك�ي��ان ال�صهيوين ،حملة تربعات ،كرد فعل �شعبي وعفوي على
ولكن يف الواقع ،ال تبدو م�صر مهي�أة حالياً التهديدات املهينة ،رف�ضاً ال�ستغالل �أمريكا
ملثل هذه اخلطوة الكبرية ،رغم �أن تدهور الأزمة املعي�شية املتفاقمة ،رمبا حان الوقت
الو�ضع الأم�ن��ي قد ي ��ؤدي �إىل توريطها يف لكي ت�ستذكر ال�سلطات امل�صرية العبارة
عمليات كربى قبل الأوان.
ال���ش�ه�يرة ال�ت��ي أ�ط�ل�ق�ه��ا ال��رئ�ي����س ال��راح��ل
�إن العرو�ض املالية من جانب ال�سعودية جمال عبد النا�صر يف رده على تهديدات
ودول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة ،تعو�ض وا� �ش �ن �ط��ن يف م�ط�ل��ع خ�م���س�ي�ن�ي��ات ال �ق��رن
عن امل�ساعدات وعن قرو�ض البنك الدويل ،املا�ضي ...« :يف امل�ساعدات الأمريكية».
وق��د يف�سّ ر البع�ض ه��ذه العرو�ض ت�سابقاً
عدنان حممد العربي
م��ع ق�ط��ر ل�ع�ق��د ال���ص�ف�ق��ات امل �غ��ري��ة ال�ت��ي
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دبابات اجلي�ش امل�صري
منت�شرة على ج�سر
ما�سبريو (�أ.ف.ب).

بعد أن ّأدت قطر دورها التخريبي

ُ
تطورات المشهد المصري تنتج تقاربًا خليجيًا -سوريًا

و�أمام هذين اخليارين ،يتمنى �أي مواطن
ع��رب��ي ال �ي��وم �أن ي�خ�ت��ار «الإخ � ��وان» الطريق
ال�ع�ق�لاين ،وي�ف� ّوت��وا على أ���ص�ح��اب امل�شاريع
التو�سعية ال �ق��درة ع�ل��ى إ���س�ق��اط م���ص��ر ،من
خالل دعواتهم لـ«الإخوان» للقتال حتى عودة
مر�سي� ،أو من خالل �إ�صدار بع�ضهم البيانات
ال�شاجبة التي حتثّهم على املواجهة.
على «�إخ��وان» م�صر اليوم ،تقع م�س�ؤولية
ك�ب��رى جت� ��اه ب �ل��ده��م ،ال ت �ق��ل أ�ه �م �ي��ة ع��ن
م�س�ؤولية احل�ك��م ال�ت��ي ت��ول��وه��ا ،فهل ينجح
«الإخ� � ��وان» يف ام�ت�ح��ان امل���س��ؤول�ي��ة ه ��ذه� ،أم
يف�شلون وي�سقطون كما �سقطوا يف اختبار
احلكم؟

د .ليلى نقوال الرحباين

مل يكتمل التمو�ضع ال��دويل يف امل�شهد امل�صري
امل �ت �ع��اظ��م ف �� �ص��و ًال ب �ع��د �إ� �س �ق��اط ح �ك��م «الإخ � ��وان
امل�سلمني» ،بتحالف بدا متيناً بني القوى ال�شعبية
املناوئة ل �ـ«الإخ��وان» وب�ين اجلي�ش امل�صري ،الأم��ر
ال��ذي زاد امل�شهد ت�ع�ق�ي��داً� ،سيما �أن اجل�ي����ش ،و�إن
ت�غ�يرت �شخ�صيات ق�ي��ادت��ه ،ه��و نف�سه ال ��ذي فتح
ال�ط��ري��ق �أم ��ام و� �ص��ول م��ر��ش��ح «الإخ� � ��وان» حممد
مر�سي �إىل رئا�سة م�صر املحرو�سة.
ق��راءة التمو�ضع ال��دويل بدقة حتتاج بال �أدن��ى
�شك �إىل برودة �أع�صاب من املراقبني ،كي ال ين�ساق
أ�ح��ده��م جم��دداً �إىل العواطف �أو ال��رغ�ب��ات� ،سيما
�أن املعركة على ما يبدو ما ت��زال يف بداياتها ،على
ال��رغ��م م��ن توجيه �ضربة قا�سية ل� �ـ«الإخ ��وان» يف
م���ص��ر خ���ص��و��ص�اً ،ول �ـ«الإ� �س�ل�ام ال���س�ي��ا��س��ي» ال��ذي
فك النزاع املعلَن �سابقاً مع ال�سيا�سات الأمريكية
عموماً.
ق ��راءة امل���ش�ه��د ال ب��د �أن تنطلق ع�ل��ى امل�ستوى
العربي م��ن امل��وق��ف ال�سعودي ،ال��ذي ك��ان الأ��س��رع
عربياً من حيث الرتحيب باالنق�ضا�ض على حكم
«الإخوان» من الع�سكر ،وهو ما عك�سته برقية امللك
عبد اهلل بن عبد العزيز ،والتي ورد فيها« :ن�شد على
�أيدي القوات امل�سلحة كافة ،ممثَّلة يف �شخ�ص الفريق
عبد الفتاح ال�سي�سي ،الذين �أخرجوا م�صر يف هذه
املرحلة من نفق ،اهلل يعلم �أبعاده وتداعياته .»..
�إذاً« ،الإخوان امل�سلمون» من وجهة نظر ال�سعودية
كانوا �سيُدخلون م�صر يف نفق �أنقذها منه اجلي�ش،
وال�ن�ف��ق طبعاً �شقته الأم ��وال القطرية ال�ت��ي رعت
حركة «الإخ ��وان» مالياً بطلب وتعليمات �أمريكية،

�سرب من الطائرات الع�سكرية يح ّلق فوق املعت�صمني يف ميدان التحرير

وه��ي نف�سها ال�ت��ي ت�ق��وم ب�ت��وزي��ع الأدوار ع�ل��ى دول
اخلليج ح�سب احلاجة.
وط �ب �ع �اً ،م ��ن ال ��ذي ��ن � �س��ارع��وا �إىل ت ��أي �ي��د ع��زل
«الإخوان» دولة الإمارات ،التي كانت �أول املجاهرين
بالهجوم على حكم «الإخوان» والتحذير من متدّدهم
خليجياً ،ما يجعل اال�ستنتاج بديهياً اعتماداً على �أن
«الوهابيني» ي�صنِّفون كل الت�شكيالت الإ�سالمية غري
الوهابية ب�أنهم كفرة� ،أو على الأق��ل خ�صوم� ،إذا مل
ي�سِ موهم بالأعداء ،وبالتايل ال ميكن لأي خملوق �أن

هل بدأ طوفان الشعب المصري؟
بعد ح��رب ت�شرين  ،1973ك��ان التحوّل الكبري يف
ال�سيا�سات االقت�صادية امل�صرية ،حيث حت�وّل نظام
ال�سادات من ال�سيا�سات االقت�صادية اال�شرتاكية �إىل
الليربالية الر�أ�سمالية ،معلناً بدء �سيا�سة االنفتاح
والتبعية للواليات املتحدة الأمريكية ،وبا�شر �سيا�سة
التخلي ع��ن القطاع ال�ع��ام ،وبيعه ب�أبخ�س الأث�م��ان
لر�أ�سماليني طفيليني ،فوُلدت من رحم هذه ال�سيا�سة
ما أ�ُطلق عليه «طبقة القطط ال�سمان» ،مما ت�سبب
بانتفا�ضات �شعبية وعمالية وا�سعة يف عامي 1975
و ،1976كان النظام ال�ساداتي يقمعها بوح�شية زائدة.
ه��ذه االنتفا�ضات بلغت ذروت�ه��ا يف  18و 19يناير
 ،1977حينما رفعت احلكومة الدعم عن جمموعة
�أ�سا�سية من ال�سلع ،فارتفعت �أ�سعار اخلبز وال�سكر
وال�شاي والأرز والزيت والبنزين واملازوت ،و� 25سلعة
�أ�سا�سية �أخرى يف حياة املواطن امل�صري.
يف ذلك اليومني ،اندفعت اجلموع الغا�ضبة يف كل
�أنحاء م�صر ،وتراجعت القوى الأمنية �أم��ام غ�ضب
النا�س ،ب�شكل فقدت فيه ال�سلطة ال�ساداتية �إمكانية
ال�سيطرة ..لكن اجلموع الهادرة كانت بال ر�أ���س وال
ق �ي��ادة ،ف��ال�ق�ي��ادات ال�ن��ا��ص��ري��ة وال��وط�ن�ي��ة وال�ث��وري��ة
كانت كلها يف ال�سجون ،فا�ستطاعت ال�سلطة ا�ستيعاب
احلركة ال�شعبية برتاجعها عن القرارات احلكومية،
لتتابع م�سريتها باالنخراط يف امل�شروع الأمريكي
ال��ذي ت��وجّ ��ه ال���س��ادات يف �آذار م��ن ذاك ال�ع��ام بزيارة
القد�س املحتلة ،وب��دء م�سرية ال�صلح والتطبيع مع
العدو.

يُذكر �أن ال�سادات كان منذ انقالبه على احلقبة
ال�ن��ا��ص��ري��ة يف �أي ��ار  ،1971ق��د �أع �ل��ن حت��ال�ف��ه مع
جماعة «الإخوان» ،ف�أخرجهم من ال�سجون ،وجعل
ق�سماً من قياداتهم يف مراكز القرار ،مطلقاً على
حكمه ا��س��م «دول ��ة العلم والإمي � ��ان» ،وف��ا��س�ح�اً يف
امل �ج��ال للجماعة التغلغل يف ك�ث�ير م��ن مفا�صل
الدولة واملجتمع.
بعد زيارة ال�سادات امل�ش�ؤومة �إىل القد�س املحتلة،

نمر صالح :التاريخ أخبرنا أن
الشعب المصري إذا همد
قد يهمد ردحًا طوي ًال من
الزمن قد يمتد إلى عقود..
يهب حتى
ّ
لكنه ما أن
يجرف كل شيء في طريقه

كان متوقَّعاً �أن يهبّ ال�شعب امل�صري منتف�ضاً على
ر�أ���س اخليانة ،لكن ذل��ك مل يح�صل ،لأن النظام
ال�ساداتي كان قد ا�ستطاع �أن يكر�س انقالبه الكامل
ب�إحكام قب�ضته على الدولة واملجتمع والنا�س ،يف
ظل حتالفاته اجلديدة داخلياً وخارجياً ،وزجّ ه يف
الزنازين بع�شرات الآالف من القيادات النا�صرية
والوطنية.
و�أذك��ر يف تلك الفرتة �أن لقا ًء جمعني بالقائد
الفل�سطيني ال �ث��وري من��ر ��ص��ال��ح (�أب ��و ��ص��ال��ح)،
فتحدثتُ ب�أ�سى وح��زن على ما و�صلت �إليه م�صر
 ال�سادات ،لكنه ببعد نظر وحتليل اخلبري ،حتدثعن م�صر بتفا�ؤل ،م�ؤكداً �أن ال�سادات وحتالفاته
من الداخل امل�صري �إىل اخلارج ا�ستطاع �أن يخمد
حركة ال�شعب ..لي�ضيف �أن جتارب التاريخ علمتنا
�أن ال�شعب امل�صري �إذا همد قد يهمد ردحاً طوي ًال
م��ن ال��زم��ن ق��د ميتد �إىل ع�ق��ود ،لكنه م��ا �أن يهبّ
حتى يجرف كل �شيء يف طريقه ..لأن فيه الكثري
م��ن ط�ب��ائ��ع ن�ه��ر ال�ن�ي��ل ال�ع�ظ�ي��م؛ ال ي�ستقرحتى
يجرف كل �شيء.
ليختم بالقول :متى يفي�ض الغ�ضب املقد�س
عند امل�صريني؟ ال ميكن التكهن بذلك ،لكن حتماً
يف زم��ن ما وت��اري��خ ما �سيثور ليجرف كل الب�ؤ�س
والظلم ..وكل كافور م ّر على �أر�ض الكنانة.
فهل بد�أ طوفان ال�شعب العظيم؟

�أحمد �شحادة

(�أ.ف.ب).

ي�شكّك بالروابط الع�ضوية بني العائلتني احلاكمتني
يف ال�سعودية والإم��ارات ،ال بل بال�سطوة الأمريكية
ال �ك��ام �ل��ة ع �ل �ي �ه �م��ا ،وت �ن �ف �ي��ذه �م��ا ل �ك��ل ال�ت�ع�ل�ي�م��ات
الأمريكية ،لذا يطرح هنا الت�سا�ؤل الكبري عن بواطن
امل��وق��ف الأم�يرك��ي ال��ذي ب��دا متذبذباً م��ن الوقائع
امل���ص��ري��ة اجل ��دي ��دة ،و�إن ب�ق�ي��ت يف ج��وه��ره��ا متيل
�إىل ع��دم إ�خ��راج «الإخ ��وان» من ال�سلطة بالطريقة
املذلّة ،و�إيجاد ت�سوية تعيد مر�سي �إىل الكر�سي ولو
ل�ساعات ،ثم ي�ستقيل بعدها ويعاد ت�شكيل ال�سلطة،
بحيث يتم حفظ املوقع املتقدم ل �ـ«الإخ��وان» ،بغ�ض
النظر عن ر�أي ال�شعب امل�صري بغالبيته العظمى،
وهذا الأمر بحد ذاته معطوفاً على العالقة الوثقى
بني الإدارة الأمريكية والفريق ال�سي�سي من جهة،
والفريق ال�سي�سي وال�سعودية من جهة �أخرى ،بحيث
كان لل�سي�سي ات�صال هو الأول بعد عزل مر�سي بامللك
عبد اهلل ،ما ي�ؤ�شّ ر �إىل تقا�سم وظيفي ميكن �أن يكون
الهدف املبطّ ن من ورائه خطف الثورة من جديد� ،أو
للمرة الثانية ،بحيث يظهر �أن احلل ال ميكن مطلقاً
�إال على أ�ي��دي اجلي�ش ،فيعاد �إنتاج النظام امل�صري
اجلال�س يف �أح�ضان �أمريكا ويف فمه ملعقة مملوءة
بالنفط ،بعد عجز مر�سي و«�إخوانه» عن ت�أمني ذلك
من البئر القطري.
ال �شك �أن ال�صمود ال�سوري �ساهم كثرياً يف ك�شف
� �ص��ورة «الإخ � � ��وان» ال���ش��ره�ين لل�سلطة م��ن ج�ه��ة،
ولتقدمي خدمات �أكرب و�أو�سع مما قدّم حكم ح�سني
مبارك ،لكنهم من فرط تعجّ لهم �سقطوا يف احلفرة
ال�ت��ي ح�ف��روه��ا ،وانعك�س ذل��ك يف االخ�ت�ي��ار ال�سريع
لقيادة ما ي�سمى «ائ�ت�لاف» معار�ض رئي�سه ير�ضع
من الثدي ال�سعودي� ،إال �أن املفارقة الالفتة والهامة،
والتي قاعدتها العداء ال�سوري لـ«الإخوان امل�سلمني»،
تكمن يف التقاء امل�صالح� ،أو على الأقل تقارب �سيا�سي
غ�ير مبا�شر ب�ين دول اخلليج «امل���س�ع��ودة» ،وال��ر ؤ�ي��ة
ال���س��وري��ة جت ��اه امل �خ��اط��ر ال �ت��ي ي���ش� ّك�ل�ه��ا «الإخ � ��وان
امل�سلمون» على التكوين ال�سيا�سي للدول العربية،
بغ�ض النظر �إذا كانت اال�ستفاقة مت�أخرة خليجياً،
وال�ت��ي �أم��ام�ه��ا الكثري م��ن �أوراق ال�ط��اع��ة ال��واج��ب
تقدميها ،قبل القبول ال�سوري بعودة التوا�صل ،و�أول
الأوراق �إع��ادة العروبة �إىل اجلامعة العربية ،عرب
عزل �أمينها العام املتخم بالأموال القطرية.
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عربي ــ دولي

�شوارع العا�صمة
البحرينية تغ�ص
باملظاهرات ال�سلمية
املطالبة ب�إ�سقاط النظام

البحرين ..وتطورات الوضع اإلقليمي
ت�ت�ن�ف����س ال�ب�ح��ري��ن ب��رئ�ت�ين ك��ا��س�م�ه��ا امل�ك��ون
م��ن ب�ح��ري��ن ،رئ��ة ال��داخ��ل وت �ف��اع�لات و��ض�ع��ه،
ورئة املحيط الإقليمي وت�أثرياته على الداخل،
يف ح�ي�ن ت�ف�ج��رت ث ��ورة ال���ش�ع��ب ال �ع��راق��ي �ضد
االح �ت�ل�ال الإجن �ل �ي��زي يف  ،1920ك ��ان ل�شعب
ال�ب�ح��ري��ن دور تفاعلي م�ع�ه��ا ،فالتهب امل��وق��ف
فيها وا��ض�ط��ر الإجن�ل�ي��ز امل�ح�ت�ل��ون جل�ل��ب �أح��د
ك �ب��ار ق��ادت �ه��م يف ال �ع ��راق ،وه ��و امل �ي �ج��ور دي�ل��ي،
ل�ي��دي��ر � �ش ��ؤون �ه��ا ع�ل��ى � �ض��وء ت��رت�ي�ب��ات ال��و��ض��ع
ال �ع��راق��ي ،وح�ي�ن وق �ع��ت الأح � ��داث ال �ك�ب�رى يف
فل�سطني يف  1936و 1948كان الو�ضع الداخلي
يف البحرين يعي�ش حالة غليان �ضد الإجنليز
ت�ضامناً مع ال�شعب الفل�سطيني ،وهكذا احلال
حني انت�صرت الثورة الإ�سالمية يف إ�ي��ران اتقد
الو�ضع الداخلي للمطالبة بحقوق اجلماهري،
فحدثت ت�ط��ورات ك�برى هي�أت لواقع املعار�ضة
احلايل وقواه الفاعلة �ضد النظام ،و�أخرياً حني
�شعر البحرانيون قبل �ست �سنوات �أن �أو�ضاعهم
باتت تتدهور �إىل اخللف يف كافة املجاالت ،كانوا
�أكرث �شعوب املنطقة �سرعة يف التفاعل مع ربيع
الثورات العربية التي انطلقت �أخ�يراً ،فحدثت
ثورتهم الأكرب يف تاريخهم ال�سيا�سي يف فرباير
.2011
� إال �أن ه��ذا التفاعل م��ع املحيط الإقليمي،
بل ال��دويل �أحياناً ،ال يعني �أن الرئة الداخلية
معطلة ،بل هي الأ�صل والأن�شط ،فلطاملا حدثت
انتفا�ضات ومواجهات ال متت بت�أثرات الو�ضع
الإقليمي ،وال��ذي و�إن تفاعل معه البحرانيون،
ف� � إ�ن� �ه ��م ي� �ع� �ي ��دون � �ص �ي��اغ �ت��ه وف � �ق � �اً ل��واق �ع �ه��م
وخ�صو�صياتهم ،ولي�س جم��رد حم��اك��اة بلهاء،
وه ��ذا م��ا أ�ف��رزت��ه ث��ورت�ه��م احل��ال�ي��ة م��ن متايز
وا� �ض��ح ع�ل��ى خ��ط اال��س�ت�م��رار وع ��دم ال��وق��وع يف
حبائل �أمريكا وعربانها العمالء.

    ت � �ط ��ورات ال��و� �ض��ع ال� ��� �س ��وري م� ��ؤخ ��راً ل�ل�ق��رى وال�ق�ي��ام مب��داه�م��ات م��ذل��ة و�شر�سة
انعك�ست هي الأخرى على البحرين ،فالنظام لبيوت الأه��ايل ب��ادع��اءات �أمنية ،يف حني مت
وم��وال��وه ا�صطفوا م��ع امل�ع��ار��ض�ين و�أر��س�ل��وا اع�ت�ق��ال �أك�ث�ر م��ن  850م�ع��ار��ض�اً يف الأ�شهر
اجلنود والدعم املايل لهم ،بل و�صل الأمر �أن اخل�م���س��ة الأخ �ي��رة ،وت�ع��ري���ض�ه��م للتعذيب
توغل نواب �سلفيون و�إخوان موالون للنظام الوح�شي وتوجت تلك املعركة بادعاء النظام
اخلليفي �إىل داخل �سورية ليعلنوا ت�ضامنهم �أن ��ه ك�شف ع��ن خم�ط��ط تنظيم  14ف�براي��ر
مع املعار�ضة هناك� ،إال �أن لعنة التدخالت وال��ذي كان يل �شرف و�ضع ا�سمي فيه ،وهو
الإقليمية التي تورطت يف دع��م الإره ��اب يف خمطط جمع النظام فيه �أكرث قادة وكوادر
�سورية وانعك�ست يف اهتزاز الأنظمة املحيطة ال� �ث ��ورة امل �ت �ن��وع�ين م ��ن �أط� �ي ��اف امل �ع��ار� �ض��ة
وال�ق��ري�ب��ة منها كما ح��دث يف تركيا وقطر اجلذرية وزجهم فيه.
وم���ص��ر واحل �ب��ل ع�ل��ى اجل � ��رار ،ال ي �ب��دو �أن
    حركة التمرد الأخ�يرة يف م�صر ،والتي
البحرين �ستكون يف م�أمن منها ب�سبب مغاالة ح�سمت ب���س�ق��وط ح�ك��م «الإخ� � ��وان» �أ��ص��اب��ت
ال �ن �ظ��ام اخل�ل�ي�ف��ي يف ال�ب�ح��ري��ن ،يف �إح ��داث ال �ن �ظ ��ام اخل �ل �ي �ف��ي مب �ق �ت��ل ،ف � � �ـ«الإخ� � ��وان»
موجة �إره��اب وا�سعة تزامناً مع تطورات ما وال�سلفيون يف البحرين ه��م ال�ق��وة املوالية
قبل وبعد الق�صري ،حيث يحاول هذا النظام الرئي�سية له ،بل هم يده الباط�شة بال�شعب
�أن يح�سم املعركة مع ال�شعب واملعار�ضة عن فيما ع��رف بالبلطجية ،يف امل�ق��اب��ل تتزايد
طريق ك�سر �إرادة اجلماهري ،بعمليات ح�صار ال��دع��وة يف البحرين للقيام بتمرد وا�سع يف
ذك ��رى اال��س�ت�ق�لال يف � 14أغ�سط�س ال�ق��ادم
جتديداً لواقع الثورة البحرانية ،وهذا بدوره
ت ��أث��راً ب�ح��ران�ي�اً ب ��أو� �ض��اع م�صر م��ن ناحية،
وت�صعيداً �شعبياً ملواجهة �إره��اب النظام من
ناحية �أخ ��رى� ،إال �أن ال���س��ؤال امل�ه��م يف هذا
ال�سياق ،هو كيف �ست�صيب لعنة دعم الإرهاب
النظام البحريني
يف �سورية حكام البحرين �إت�ساقاً مع لعنات
�أخرى ي�صبها �شعب البحرين �صباحاً وم�ساء
اصطف مع المعارضين
ّ
على حكام اغت�صبوا حقوقه ،وقتلوا املئات
في سورية وأرسل الجنود من �أبنائه ،و�أمعنوا يف �إذالله ،ونهبوا ثرواته
واع�ت�ق�ل��وا و� �ش ��ردوا خ�ي�رة رج��ال��ه ون���س��ائ��ه؟
والدعم المالي
الأيام حبلى بتطورات خطرية تلوح يف الأفق
حلكام طغاة يعي�شون خ��ارج الع�صر والعقل
والدين والإن�سانية.

ال�سيد جعفر العلوي

استمرار عجز الميزان التجاري األميركي والقصور في معالجة األزمة البنيوية لالقتصاد
ي �ب��دو وا� �ض �ح �اً �أن الإج � � � ��راءات امل��ال�ي��ة
التق�شفية ال �ت��ي ات�خ��ذت�ه��ا �إدارة الرئي�س
الأم�يرك��ي ب��اراك اوب��ام��ا ،مل تفلح يف وقف
العجز املتوا�صل �سنة بعد �سنة و�شهراً بعد
�شهر يف امليزان التجاري الأمريكي ،والذي
يعك�س ا��س�ت�م��رار االخ �ت�ل�ال ب�ين ال� ��واردات
وال�صادرات ،الأم��ر الذي ت�سبب بالأ�صل يف
تراكم العجز يف امليزانية العامة ال��ذي بلغ
عتبة  1.2تريليون دوالر ،ويجري تغطيته
عرب اال�ستدانة التي جت��اوزت عتبة الـ17.5
ت��ري �ل �ي��ون دوالر ،مم ��ا �أره � ��ق االق �ت �� �ص��اد،
وانعك�س على الو�ضع االجتماعي ،وال��دور
ال���س�ي��ا��س��ي لأم�ي�رك��ا ع��امل �ي �اً ،ودف ��ع الإدارة
الأم�ي�رك �ي ��ة �إىل �إج� � ��راء خ�ف����ض ك �ب�ير يف
املوازنة للحد من تنامي الدين ،واحليلولة
دون بلوغ �أمريكا مرحلة خف�ض ت�صنيفها
االئتماين وانعكا�ساته ال�سلبية على الوقعني
املايل واالقت�صادي.
فقد ك�شفت الأرق ��ام الر�سمية الأخ�ي�رة
ع��ن ا��س�ت�م��رار ال�ع�ج��ز يف امل �ي��زان ال�ت�ج��اري
يف الأ�شهر التي �أعقبت ق��رار خف�ض عجز
املوازنة الأمريكية وظهر ذلك من خالل:

1ـ ذكر تقرير وزارة التجارة الأمريكية
�أوائل �شهر متوز اجلاري� ،أن بيانات امليزان
ال �ت �ج��اري خ�ل�ال ��ش�ه��ر �أي ��ار امل��ا��ض��ي �أك��دت
«ت��و��س��ع ع�ج��ز امل �ي��زان ال�ت�ج��اري الأم�يرك��ي
ب�ن���س�ب��ة  ،٪12.1وو� �ص��ل ال �ع �ج��ز �إىل 45
مليار دوالر �أم�يرك��ي باملقارنة مع القراءة
ال�سابقة املعدلة والتي بلغت عجزاً مبقدار
 40ملياراً.
2ـ �سجل تقرير امليزان التجاري ال�صادر
بتاريخ  2013/6/4عن �شهر ني�سان املا�ضي
تو�سع العجز ب�أدنى من التوقعات بعد ارتفاع
الواردات الأمريكية ،وبلغ العجز ن�سبة ٪8.5
لي�صل �إىل  40.3مليار دوالر �أمريكي.
3ـ زاد ال�ع�ج��ز يف امل �ي��زان ال �ت �ج��اري يف
ال�شهر الأول من العام اجلاري ،ح�سب وزارة
التجارة الأمريكية بن�سبة  ٪16.5حيث بلغ
 44.4مليار دوالر مقابل  38.1مليار دوالر
يف كانون الأول من العام املا�ضي.
وج� ��اء ال�ك���ش��ف ع��ن ه ��ذه الأرق � � ��ام ،بعد
الإن �ك �م��ا���ش امل �ف��اج��ئ ال� ��ذي �أ�� �ص ��اب ق�ط��اع
ال�صناعة الأم�يرك�ي��ة ب�ت��اري��خ ،2013/6/3
وي�ع�ك����س ا��س�ت�م��رار ال�ع�ج��ز ال �ت �ج��اري م��دى

الأزم��ة البنيوية املزمنة التي يعاين منها
االقت�صاد الأمريكي ،ب�سبب تراجع معدالت
من ��و الإن� � �ت � ��اج ،وال� �ت ��ي ي �ع �ي��ده��ا اخل �ب��راء
االقت�صاديون �إىل �أربعة �أ�سباب:
الأول :االعتماد املتزايد على ا�ستهالك
ال �ط��اق��ة ال� ��ذي ي��دف��ع �أم�ي�رك ��ا �إىل زي ��ادة
وارداتها من النفط.
ال �ث��اين :ارت �ف��اع ال�ط�ل��ب ال��داخ �ل��ي على
امل ��واد اال�ستهالكية ،خ�صو�صاً الآت �ي��ة من
ال�صني ب�سبب انخفا�ض �أ�سعارها باملقارنة
مع مثيالتها من املنتجات الأمريكية.
ال�ث��ال��ث :ت��راج��ع مبيعات التكنولوجيا
الأمريكية.
الرابع :انخفا�ض الطلب على اخلدمات
الأمريكية من �سياحة وتعليم.
غ�ير �أن ه��ذه الأ��س�ب��اب ال تف�سر وحدها
�أ�� �س� �ب ��اب الأزم � � ��ة ال �ب �ن �ي��وي��ة� ،إمن � ��ا ه �ن��اك
ع��وام��ل جوهرية �أخ��رى تقف وراء الأزم��ة
وا�ستمرارها:
العامل الأول :انخفا�ض ح�صة �أمريكا
من الناجت االقت�صادي العاملي ب�سبب ا�شتداد
املناف�سة االقت�صادية الدولية يف الأ��س��واق

ال�ع��امل�ي��ة ،خ�صو�صاً يف �آ��س�ي��ا ،حيث متكنت �أن ا� �س �ت �م��رار ال�ع�ج��ز يف امل �ي��زان ال�ت�ج��اري
املنتجات ال�صينية ،والهندية والربازيلية يعك�س ا�ستمرار الأزم��ة من جهة ،وق�صور
وغ�ي�ره��ا م��ن م�ن�ت�ج��ات ال � ��دول ال�ن��اه���ض��ة الإج��راءات املالية واالقت�صادية املتخذة عن
اق �ت �� �ص��ادي �اً م��ن اح �ت�ل�ال م���س��اح��ة وا��س�ع��ة معاجلة اخللل البنيوي الذي مل يعد ممكناً
م��ن ن�سبة امل�ب�ي�ع��ات ع�ل��ى ح���س��اب املنتجات معاجلته� ،إال �إذا �سلمت �أمريكا بحقيقة �أنها
الأمريكية ذات الكلفة العالية.
مل تعد قادرة على العودة �إىل ما كانت عليه
العامل الثاين� :إق��دام ال��والي��ات املتحدة م��ن م�ستويات معي�شة مرتفعة ،وبالتايل
على معاجلة تراجع ح�صتها من االقت�صاد ات �خ��اذ إ�ج� � ��راءات ج��ذري��ة ق��ا��س�ي��ة تخف�ض
ال �ع��امل��ي ،ع�بر اال��س�ت��دان��ة ل�ت��أم�ين الإن �ف��اق الإنفاق وم�ستوى املعي�شة ،بحيث ي�صبحان
ال �ك �ب�ير ع �ل��ى احل � � ��روب ،وامل �ح��اف �ظ��ة على متنا�سبان مع معدالت النمو اجلديدة.
م���س�ت��وى امل�ع�ي���ش��ة امل��رت �ف��ع ،ال� ��ذي �أ��ص�ب��ح
وا�ستمرار الأزم��ة االقت�صادية ب��ات عبئاً
يتجاوز مداخليها املرتاجعة.
كبرياً على ال�سيا�سة الأمريكية اخلارجية،
العامل الثالث :رف�ض الإق��رار بحقيقة م ��ا دف� ��ع ��ص�ح�ي�ف��ة « ف��اي �ن��ان �� �ش��ال ت��امي��ز»
�أن �أم�يرك��ا مل تعد ق ��ادرة على اال�ستمرار ال�بري�ط��ان�ي��ة �إىل احل��دي��ث ع��ن م�ت�غ�يرات
يف العي�ش مب�ستويات البحبوحة وال��رخ��اء �أ�سا�سية طر�أت على الهيمنة الأمريكية على
التي كانت تتمتع بها �سابقاً �أدى �إىل تعميق املنطقة ،الأمر الذي جعل هذه الهيمنة �أمر
الأزمة ،وزيادة العجز واملديونية ،وجعل حل غري منطقي ،وغري مرغوب فيه يف املنطقة
الأزم ��ة �أك�ث�ر كلفة اقت�صادياً واجتماعياً ،و�أه� ��م ه ��ذه امل �ت �غ�يرات ب�ح���س��ب ال�صحيفة
وا��س�ت�ط��راداً �سيا�سياً ،حيث �سجل تراجعاً «ال�ف���ش��ل يف ح��رب��ي �أف �غ��ان �� �س �ت��ان ،وال �ع��راق
م�ل�ح��وظ�اً ل�ل�ن�ف��وذ الأم�ي�رك��ي ع�ل��ى احللبة والك�ساد االقت�صادي الكبري».
الدولية.
ان�ط�لاق�اً مم��ا ت�ق��دم ي�ب��دو م��ن ال��وا��ض��ح
ح�سني عطوي
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رأي
«اإلخوان» بين حماقة حمد ووهم أردوغان
رغ��م «�صمود» جماعة «الإخ ��وان» يف ميدان رابعة
العدوية ،وت�أكيدهم على رف�ض التعاون مع انقالب
ال�ع���س�ك��ر وح��ر� �ص �ه��م ع �ل��ى ال �ب �ق��اء يف ال �� �ش��ارع ،ف ��إن
جتربتهم قد انتهت و�سقطت ،و�إىل �أجل غري م�سمى
ع��ن م��واق��ع ال �ق��رار واحل �ك��م يف �أي ب�ل��د مي��تّ �إليهم
ب�صلة ،و��ص��دق��ت «ن �ب��وءة» ه�ي�لاري كلينتون عندما
قالت« :دعوهم يحكمون ليثبت ف�شلهم ويرحلون»..
�سقطت جتربتهم ع�بر م �ي��دان ال�ت�ح��ري��ر و�سائر
م�ي��ادي��ن ال �ث��ورة امل���ص��ري��ة ،ل�ك��ن ال��واق��ع غ�ير امل��رئ��ي
للكثريين� ،أن قرار �إ�سقاطهم الحت بوادره من خالل
هز الع�صا لـ«حزب العدالة والتنمية» يف �ساحة تق�سيم
برتكيا ،ومن خالل التنحّ ي املفاجىء حلمد بن خليفة
يف قطر ،ب�صفته املموّل الأول وقد يكون الأوحد لهم،
بدءاً من ثورة تون�س ،مروراً بالدور امل�شبوه يف ليبيا،
و�صو ًال �إىل م�صر واملليارات الثمانية التي �أهدرتها
قطر لعيون «الإخوان» ،و�إىل �سورية والدعم القطري
حل��رك��ات ال �ت �ط��رف وت��وري��د امل��رت��زق��ة ع�ب�ر احل ��دود
الرتكية ،حتى و�صلت و�سائل الإع�لام يف تقديراتها
�إىل �أن قطر ،وبهدف تتويج نف�سها الالعب الإقليمي
الأكرب عرب امتطاء «الإ�سالميني اجلدد» ،قد �أهدرت
مئتي مليار دوالر يف متويل ثورات «الربيع العربي».
«الإخ � � ��وان» ��س�ق�ط��وا ب �ت��واف��ق �أم�ي�رك ��ي  -رو� �س��ي،
لأن ح�ل��م �أردوغ � ��ان ب��ا��س�ت�ع��ادة جم��د الإم�براط��وري��ة
الرتكية عرب قطع الطريق على «ال�ه�لال ال�شيعي»
امل��زع��وم ال ينا�سب رو��س�ي��ا ،كما �أن و��ص��ول التمويل
ال�ق�ط��ري �إىل ال�ق��وق��از وال�شي�شان ل���ش��راء امل��رت��زق��ة
ل�سورية �أي�ضاً ال يريح رو�سيا ،وم�سرحية �صواريخ
الـ«باتريوت» الأمريكية حتت غطاء الناتو يف تركيا،
والتي قابلها بوتني ببوارج ميّمت �شواطىء الالذقية
لالعبي
نْ
وط��رط��و���س ،م��ا ه��ي ��س��وى �أدوار م�ت�ب��ادل��ة
الدوليي الكبرييْن مل يدركها حمد بن خليفة ،وال
نْ
تنبه لها رج��ب طيب �أردوغ� ��ان ،لأن م��وط��ىء القدم
الوحيد لرو�سيا يف املنطقة هي �سورية ،و�أنظمة حكم

�أم�ضى امل�سافر وال�صحايف ثالثة �أيام بلياليها
يف �ضيافة املزارع� ،أح�سا خاللها بانتقال مفاجئ
ما�ض قد �صار مبنظورهما يف
عرب الزمن� ،إىل ٍ
منزلة الأ��س��اط�ير� ،أو حكايا الأط�ف��ال الربيئة،
مل يخطر ببال ال�صحايف �أن يعرث يف حميطه
القريب على واقع مُعا�ش بكل تفا�صيل ال�ضيعة،
ببيوتها احلجرية العتيقة ،وكرم �أهلها الب�سطاء،
ووف��رة اخل�يرات فيها ،ونبع مائها املتفجر من
ال�صخر ،توقف امل�سافرعن امل�سري فج�أة ،ف�شد
ان�ت�ب��اه ��ص��دي�ق��ه ،ث��م ق��ال ب��اه�ت�م��ام ب��ائ��ن�« ،أمل
تت�ساءل متى ت�سنّى ل�صاحبنا �أن يبني هذا املالذ
يتخط بعد عقده ال�ساد�س ،وكيف
ّ
الآم��ن ،ومل
ي�ترب��ع ع�ل��ى ر أ��� ��س ع��ائ�ل��ة ي��زي��د ع��دي��ده��ا على
الأربعني ،ومتتد من اجلد �إىل احلفيد الثالث»؟
مل ي �ت �ج��ر�أ ال �� �ص �ح��ايف أ�ث� �ن ��اء إ�ق��ام �ت��ه و��س��ط
ال �ك�ثرة م��ن ال��رج��ال وال�ن���س��وة والأط� �ف ��ال� ،أن
ي�س�أل من يكون هذا �أو ذاك ،وما عالقة القربى
بينهما ،ومل يحفظ م��ن الأ��س�م��اء �إال القليل،
فقد ح�صر كل حوا�سه وذهنه يف دائرة خماوفه
على م�ستقبل امل�شروع ،ر ّد على ت�سا�ؤل �صديقه
ب�ع�ب��ارات م � ؤ�ث��رة ،وق��ال« :ل�ق��د ك��ان وا��ض�ح�اً كم

«الإ�سالميني اجلدد» ال �إمكانية ال�ستمرارها ما دامت
تقارع موطىء القدم.
ال نبالغ يف التحليل عندما نعترب رحيل حمد بن خليفة
عن عر�ش قطر ،وخلق فتنة يف �ساحة «تق�سيم» لأردوغان،
كانتا املقدمة للق�ضاء على جت��رب��ة حكم «الإخ� ��وان» يف
م�صر ،لأن لكل من الأنظمة الثالثة م�صلحة مع الآخر
يف ا�ستعمال «الإخوان» مطيّة لأغرا�ض تهدف �إىل تعزيز
�أحالم الهيمنة وال�سيطرة لكل منهم وفق تطلعاته.
ي�ت��وه��م البع�ض �أن ال�ل�ق��اءت الأم�يرك�ي��ة  -الرو�سية
حتت عنوان «جنيف  »1و«جنيف  »2تهدف �إىل التوافق
على احل��ل يف ��س��وري��ة ل��وق��ف ن��زف ال��دم ال���س��وري ،فيما
الزعيمي �أو
نْ
ه��ذه ال�ل�ق��اءات�� ،س��واء كانت على م�ستوى
ع�ل��ى م���س�ت��وى وزي ��ري اخل��ارج �ي��ة ،لي�س ع�ل��ى طاولتها
�سوى امللفات النووية؛ من كوريا �إىل �إيران ،و�آبار النفط
وال�غ��از وخطوط الت�صدير وق��واع��د ال��وج��ود الع�سكري،
و�إن «النخوة» الأوروبية لدعم املعار�ضة ال�سورية كرمى
ل�ع�ي��ون ح�م��د ب��ن خ�ل�ي�ف��ة ،ال�ق��اب��ع ع�ل��ى �أع �ل��ى �إح�ت�ي��اط��ي
للغاز يف العامل ،جلمتها رو�سيا عرب �إمداد �أوروبا بالغاز،
و�إن قطر التي ر�أت نف�سها �أك�بر من حجمها ،فهي وكل
احتياطها من الغاز لي�ست �أكرب من قرية رو�سية ،وكان ال
بد من انتهاء دورها �إقليمياً ،وكان ال بد من ترحيل حمد،
يف م�ؤ�شّ ر �إىل نقل امللف عربياً �إىل ال�سعودية.
ع�ل�ن�اً اع�ترف��ت �أم�ي�رك��ا ل��رو��س�ي��ا بحقها يف �أن يكون
لها موطىء ق��دم يف ال�شرق ينطلق من �سورية ،وحُ كماً
يجب �أن يكون خالياً من �سيطرة «الإ�سالميني» ،ونُقل
ع��ن ج��ون ك�يري قوله لنظريه ال��رو��س��ي« :نحن وافقنا
على اال��س�ت��دارة وتبديل مواقفنا ل�صاحلكم يف �سورية،
لكن �أمريكا بحجم �شاحنة ولي�ست دراج��ة نارية لتكون
ا��س�ت��دارت�ه��ا ��س��ري�ع��ة ،واال� �س �ت��دارة حت���ص��ل ،وم��ا «جنيف
� »2سوى م�سرحية جديدة ومطاطة لت�أمني ا�ستدارة
�أمريكية كاملة ل�صالح رو�سيا يف ال�شرق».

بذل �صديقنا املزارع ،و�أوالده وبناته ،من اجلهد
وال�صرب ،وكانت الدمعة ترتقرق يف عيناي كلما
أ�ب�ه��رين �إجن��از ،ف�أحب�سها حتى �أختلي بنف�سي،
ف�أذرفها ب�صمت؛ كيف �سينجو �صاحبنا و�سط
�سعري الفو�ضى والتدمري الزاحف كاجلراد يف
كل اجتاه»؟
ا�ستذكر امل�سافر حلظة جلو�سه �إىل مائدة
البقال يف ال�ضيعة �شبه املهجورة ،وراح يحدث
ال �� �ص �ح��ايف ك �ي��ف ا� �ش �ت �ك��ى م���ض�ي�ف��ه م ��ن غ�ي��اب
الطيبات يف بيته ،فا�ضطر لتقدمي م��ا يبيعه
يف الدكان من �أ�صناف امل�آكل املدموغة ب�شهادة
امل ��راق ��ب ال �� �ص �ح��ي ،وب� �ي ��ان امل� �ك ��ون ��ات ،وت �ع��داد
ال�سعرات احل��راري��ة ،وت��اري��خ الت�صنيع وانتهاء
ال�صالحية ،م�صرّا على االعتذار حتى يكاد املرء
يح�سب �أن �سفرته ال تليق بالإ�ستهالك الآدمي،
ثم قال« :ثمة ر�ؤيا م�شرتكة جتمع ما بني املزارع
وال�ب�ق��ال ،غ�ير �أن ال�ف��رق بينهما� ،أن �أحدهما
اكتفى بالبكاء على الأطالل ،بينما �شمّر الآخر
عن �ساعديه ،واقتحم امل�ستحيل».
مل ي�ن�ك��ر امل���س��اف��ر �أن مل �خ��اوف ال���ص�ح��ايف ما
يربرها ،غري �أن��ه مل يكن يخ�شى بالقدر نف�سه

�أمني �أبورا�شد

على �أمر ما زال ممكناً ا�ستدراكه يف �أي حلظة،
فقد تعلم من عظة ال�شيخ اجلليل �أن ال ي�ؤجَّ ل
عملٌ فيه خري حاملا تت�ضح �ضرورات الغو�ص فيه،
«من يُقدّر كرامته ك�إن�سان ال ينتظر حتى يذلَّه
ج��وع� ،أو يهدد �أم�ن��ه خطر داه��م ،وم��ن يلت�صق
بالأر�ض تغنيه ،ومن ي�شيد بنيان العون واملودة
بني �أهله وجريانه يحتمي بح�صن منيع» ،بهذه
الكلمات ح��ثّ ال�شيخ على «�صنع املعجزات» ،يف
زمن ال يرى فيه �أهله �سوى العجز والإحباط.
«�أمل ت�ل�ح��ظ ج�ي�ران امل� ��زارع ي�ق�ت�ف��ون �أث ��ره،
ويقلدونه بكل �صغرية وكبرية ،حتى ت�شكلوا يف
جماعة مت�آلفة»؟ قال امل�سافر خماطباً �صديقه
احل��ائ��ر« ،وغ� ��داً ،ح�ين ت�ن�ه��ال عليهم تو�صيات
اخل�ب�راء ال��دول�ي�ين ،وق��وان�ين احل��داث��ة ،لديهم
كل الأع��ذار ،وال��دواف��ع ،واملنعة ،لكي يتعا�ضدوا
ويرف�ضوا ما يمُ لى عليهم ،و�إن كنت تخ�شى من
عدو طامع� ،أو �أدواته من ع�صابات الرتويع� ،أن
يعكّروا عليهم �صفوهم ويجربوهم على الهجرة
وال �ن��زوح ،فلن يتثاقلوا �إىل الأر� ��ض ،وق��دره��م
ح�ي�ن�ئ��ذ م��ن ق ��در الأم � ��ة ،ف �ه��ي امل �ن��وط��ة ب��دف��ع
ال�ضيم والعدوان.

ملحمة جديدة
َّ
تسطر بالدم
�إىل ال�ق��اب����ض ع�ل��ى اجل �م��ر ..ال���ص��اب��ر ع�ل��ى ن��زف
جراحه ..امل�صابر على التجريح والت�شكيك والإفرتاءات.
�إىل املتعايل على ال�صغائر املذهبية والطائفية منها
وال�سيا�سية� ..إىل املتمرد على الت�سويف والرتدد والتلك�ؤ
واملداهنة وامل��وارب��ة� ..إىل الذائد عن احليا�ض ،حامي
الأر�ض والعر�ض من دن�س املفتئتني� ..إىل العني ال�ساهرة
على الوطن ،كل الوطن ،ال يدركها نعا�سٌ  ،وال ينال منها
التعب �أو الوهن..
�إىل اجلي�ش اللبناين؛ قائداً� ،ضباطاً ،رتباء ،و�أفراداً،
�إليكم �أخل�ص امل�شاعر� ،سواء �أكانت يف إ�ط��ار التهنئة
ب��الإجن��از ال��ذي حققتموه م��ؤخ��ر ًا يف �صيدا� ..أو كانت
يف �إط��ار التعزية ب�شهداء ال��واج��ب الأب ��رار امليامني..
فلتعلموا� ،أن امل��وت يف �سبيل الأوط��ان حياة ال تنقطع،
جم��رد انف�صال ال��روح عن اجل�سد! فهي م�ستمرة ما
ا�ستمر الوطن! �إذ ال وجود لوطن �سيدٍ حرٍ �إال باملواطنني
الأحرار ،ومن �أجدر من امل�ؤ�س�سة الأم �أن تدفع بالقرابني
على مذبح احلرية ..فهي مدينة للوطن باملهج والأرواح
قبل �سواها.
�أيها الأحرار ..لقد ابتلي لبنان ،مبر�ض ع�ضال مقيت
يدعى « التع�صب» علينا اجتثاثه من بع�ض النفو�س الذي
يكاد يفتك بها ،ولو تطلب الأمر «املي�سم» فعندما تعجز
العقاقري واملراهم والو�صفات عن التغلب على الداء ،فال
ب ّد من اللجوء �إىل املب�ضع ال�ستئ�صال �ش�أفة العلة..
�أم��ا وق��د ب��د�أت �أي�ه��ا النطا�سي ،احلكيم ،ال��واع��د،
العمل اجلراحي! فال ترتدد بتعقب الأورام يف �سائر هذا
اجل�سم املبتلي ،علّك تنقذه من موت حمتم ،ولو كلفك
الأم��ر مزيد ًا من ال�سهر والتعب والت�ضحية ،والتعر�ض
للنقد والتجني� ،أو تتطلب املوقف اخلروج على الرحمة
وال��ر�أف��ة ،وبع�ض ال�ل�ي��اق��ات وامل �ج��ام�لات ،ف�لا تنثني
عن ت��أدي��ة ال��واج��ب الوطني والتاريخي ال��ذي يناديك
وي�ست�صرخك ،ب�أن تتبع الر�أ�س بالذنب ،فريتاح لبنان
وي�شفى من علّة الزمته قرون من الزمن ولي�س �سنوات
وح�سب ،تع�صف به من وقت �إىل �آخر حماولة النيل منه،
�أو حتى الق�ضاء عليه �أر�ض ًا و�شعب ًا وم�ؤ�س�سات ..لكن اهلل
يقي�ض له يف الوقت املنا�سب جماعة جتنبه �ش ّر املوت
والتهلكة.
�إن الظوهر املر�ضية التي تف�شت باجل�سم اللبناين،
وتتف�شى حت��ت �أ� �س �ت��ار ال��دي��ن و� �ش �ع��ائ��ره ،م��ا ه��ي �إال
«فريو�سات» غريبة عن الدين ،حتاول االلت�صاق به كما
العلقة ،والتمظهر مبظهره وه��و منها ب��راء ،إ�ن��ه عمل
مم�سرح لل�صهيونية ،هدفه البعيد االنكفاء عن الدين
واالرتداد عليه بعد ت�شويه �صورته و�أدائه ..جراء �شرائها
بع�ض النفو�س ال�ضعيفة واملري�ضة يف �آن ،والتي تعاين
من ع��دا ٍء حمكمٍ للإن�سانية ..هذا الوباء الذي ينت�شر
على م�ساحة العامل همه ن�شر ثقافة «�صراع احل�ضارات»،
حتى ي�ؤكد للملأ نظريته �أن هوة تف�صل ما بني الدين
والعلم ،و�أن بون ًا �شا�سع ًا ما بني العقل والإميان �أو الوحي
يف النظرة �إىل الإن�سانية و�إجنازاتها على غري �صعيد.
ل�ع��ل �أف���ض��ل ال��و��س��ائ��ل والأدوات ه��ذه احل�ف�ن��ة من
املتع�صبني املتزمتني املغالني ،امل��زروع�ين هنا وهناك
وهنالك ..الرائني �إىل الآخر املختلف عدو ًا مطلق ًا وجب
الق�ضاء عليه ،ال الإبقاء عليه – وحواره و�إ�صالحه � -إذا
كان ثمة حاجة للإ�صالح ،وهذا نتاجهم ظاهر للعيان.
�أيتها امل�ؤ�س�سة الأم� ..إن تخلى عنك بع�ض ال�سا�سة يف
الزمن ال�صعب ،لغايات يف نفو�سهم� ،أو حل�سابات �ضيقة
ال نفقهها ،ف�إنَّ ال�شعب ب�سواده الأعظم يلتفّ من حولك،
ي�شد �إزرك ،يقدّر ت�ضحياتك ،يثمن عالي ًا �صربك وطول
�أناتك و�إجن��ازت��ك ..لكِ منّا ،قائد ًا و�ضباط ًا و�أف��راداً،
الوفاء واالحرتام والتقدير ..ولل�شهداء االنحناء ب�إجالل
�أم��ام عظيم ت�ضحيتهم ،يف حني نرب أ� ببع�ض أ�ف��رادك
الإنزالق �إىل ت�صرفات غري الئقة ..يف �ساعة غ�ضب.
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اقتصاد

فقر مدقع في الفلبين
ب��ال �ن �ظ��ر �إىل الأع� � � � ��داد امل� �ت ��زاي ��دة
للعامالت الفليبينيات يف لبنان ،بحيث
باتت لهم جتمعاتهم اخلا�صة الكبرية يف
بع�ض املناطق ،مثل الكبو�شية يف احلمراء
وبع�ض أ�ج��زاء ب��رج حمود و�ضواحيها ،ال
بد من الت�سا�ؤل عن ال�سبب الذي يدفعهم
�إىل امل �ج ��يء �إىل ل �ب �ن��ان ،ح �ي��ث ال �غ�لاء
الفاح�ش والرواتب املتدنية ،ولعل ال�سبب
الرئي�س ال��ذي يطالعنا هو الفقر املدقع
والكثافة ال�سكانية العالية يف بالدهم.
تعترب العا�صمة الفلبينية ثاين �أكرب
مدن الفلبني تعداداً بعد كيزون �سيتي،
وت �ع��د ث ��اين �أك�ث��ر امل �ن��اط��ق ال�ع�م��ران�ي��ة
اكتظاظاً بال�سكان يف جنوب �شرق �آ�سيا،
وتفيد ت�ق��اري��ر اقت�صادية ب ��أن الفلبني
ف�شلت يف خ�ف����ض م �ع��دالت ال�ف�ق��ر على
ال��رغ��م م��ن النمو ال��ذي حتققه البالد،
وم��ن جانبها أ�ك��دت احلكومة الفلبينية
�أن م�ع��دالت الفقر يف ال�ب�لاد مل تتغري
تقريباً يف العام  ،2012رغم زي��ادة النمو
االق �ت �� �ص��ادي ،و�أف � ��اد جم�ل����س التن�سيق
الإح�صائي الوطني يف الفلبني ب�أن ن�سبة
الأ� �ش �خ��ا���ص ال��ذي��ن ي�ع�ي���ش��ون ع�ل��ى �أق��ل
من دوالري��ن يف اليوم ،هي  27.9يف املئة
يف العام  ،2012و«كانت مماثلة تقريباً»
للن�سبة يف العام  2009والعام .2006
و�أ�� �ش ��ارت ال �ت �ق��اري��ر �إىل �أن م�ع��دل
ال �ف �ق��ر امل��دق��ع مل ي�ت�غ�ير �أي �� �ض �اً ،حيث
بلغت ن�سبة م��ن يعي�شون على �أق��ل من
دوالر واح ��د يف ال �ي��وم ( 13يف امل�ئ��ة من
الفلبينيني) يف العام  ،2012وق��ال وزير
التخطيط االجتماعي االقت�صادي� ،إن
ا�ستثمار احلكومة يف التنمية الب�شرية املعدالت يف �آ�سيا ،ولكن ميكن خف�ضه
وتقلي�ص ال�ف�ق��ر ،وال ��ذي ب ��د�أ م�ن��ذ ع��ام �إذا متت املوافقة على القانون املقرتح
� ،2010سيحتاج �إىل وقت �أطول ليظهر م��ن ق �ب��ل جم�ل����س ال� �ن ��واب يف جم��ال
ت��أث�يره ،ومل ينعك�س بعد على معدالت ال�صحة الإجن��اب �ي��ة� ،إال �أن الكني�سة
الفقر التي ت�ضرب عموم البالد.
الكاثوليكية تعار�ض م�شروع القانون،
و�أ� � � � �ض� � � ��اف �أن� � � � ��ه «م� � � ��ع ال �ب��رام � ��ج
وامل�شروعات املختلفة التي و�ضعناها ،ما
زال لدينا �أمل ب�أن تبدي اجلولة التالية
م��ن ال�ن�ت��ائ��ج ع�ل��ى م��دى ال�ف�ق��ر حت�سناً
ملمو�ساً» ،ويجري جتميع البيانات ب�ش�أن
الفقر ك��ل ثالثة أ�ع ��وام ،ولكن ه��ذه هي
امل��رة الأوىل التي تن�شر فيها املعلومات
م�ب�ك��راً ع��ن ال�ع��ام ال�ف��ائ��ت ب�سبب ارت�ف��اع
الهواج�س لدى احلكومة.
ويذكر �أن جلنة ال�سكان يف الفلبني
ق��ال��ت يف وق ��ت � �س��اب��ق ،إ�ن ��ه م��ن امل�ت��وق��ع
�أن ي�صل ع��دد �سكان الفلبني �إىل نحو
 98م�ل�ي��ون ن���س�م��ة ،مم��ا ي�ع�ن��ي ارت�ف��اع�اً
يف ال�ب�ط��ال��ة ويف م �ع��دالت ال�ف�ق��ر كذلك
احل��ال ،و�أو��ض��ح املدير التنفيذي للجنة
«ب �ح �ل��ول ال �ع��ام  2014ق��د ي��رت�ف��ع ع��دد
ال�سكان �إىل  101.2مليون ن�سمة» ،وقدر
ع��دد ال�سكان يف العام  2012بنحو 95.8
م �ل �ي��ون ن �� �س �م��ة ،الأم � � ��ر ال� � ��ذي ي�ج�ع��ل
ال�ف�ل�ب�ين يف امل��رك��ز الـ 12يف ال �ع��امل من
حيث عدد ال�سكان ،و�أ�شار �إىل �أن نحو 1.7
مليون طفل يولدون �سنوياً يف الفلبني،
مبعدل منو �سكاين يبلغ  2.04يف املئة.
وتابع �أن هذا املعدل ،من بني �أعلى

زاع�م��ة �أن��ه �سيقونن الإج�ه��ا���ض وهو
�أمر ال تبيحه على الإطالق ،وتت�صدى
ل��ه رغ ��م حم� ��اوالت ج�م�ع�ي��ات مدنية
وعلمانية فر�ضه كونه �سيجنب البالد
كوارث اقت�صادية م�ستقبلية.

وق��ال م � ؤ�ي��دو م���ش��روع ال�ق��ان��ون �إن��ه
��س�ي�ج�ع��ل و� �س��ائ��ل م �ن��ع احل �م��ل م�ت��اح��ة
للفقراء ويوفر برامج تعليمية لإطالع
الأزواج على جمموعة كاملة من خيارات
تنظيم الأ�سرة ،لكن معار�ضيه ميانعونه.
م��ن ج�ه��ة �أخ � ��رى ،ي �ب��دو �أن ج�ه��ات
ر��س�م�ي��ة حت� ��اول ح��ل ه ��ذه امل���ش�ك�ل��ة من
خالل طرد الفقراء من بع�ض التجمعات
امل��دن �ي��ة �إىل � �ض��واح��ي وم �ن��اط��ق ب�ع�ي��دة
�أكرث �أمناً ،لكن بع�ض العائالت الفقرية
تف�ضل البقاء يف املدينة حتى لو عنى ذلك
عي�شها يف أ�ك��واخ ب�سيطة �أو قرب املقابر،
بح�سب ما يبدو ،ف�إن الفقراء يف الفلبني
مي �ك��ن �أن ي��دف �ع��وا �أرب � ��ع م� ��رات �ضعف
امل �ع��دالت الطبيعية م��ا يح�صلون عليه
من الكهرباء واملياه يف الأك��واخ اخلا�صة
بهم ،لأن مافيا النقابات مت�سلطة عليهم
ولي�س لديهم خ�ي��ار ��س��وى دف��ع الأج��ور
الأعلى التي يطلبونها� ،إن ه�ؤالء النا�س
غري مرئيني ،حيث ميكن طردهم يف �أي
وق��ت ،كما �أن�ه��م ي��واج�ه��ون الفي�ضانات،
ويعي�شون على الهام�ش.
ومب��وج��ب ت�ف��وي����ض م��ن احل�ك��وم��ة
بتخ�صي�ص  1.2مليار لتنظيف مانيال،
ف ��إن الأح ��وال ق��د تتغري ق��ري�ب�اً ،وتظهر
الأرق��ام الر�سمية الأخ�يرة �أن � 104آالف
أ�� �س��رة تعي�ش يف امل�ن��اط��ق اخل �ط��رة مثل
املقابر وجماري الأنهار ،وتهدف املدينة
ل�ن�ق��ل � 550أل� �ف� �اً م ��ن ال �� �س �ك��ان الأك�ث�ر
�ضعفاً �إىل وج �ه��ات �أك�ث�ر �أم �ن �اً ،و��س��وف
يكون البع�ض من ه�ؤالء �سكاناً يف �شمال
م��ان�ي�لا ،ول�ك��ن ال أ�ح��د م��ن ه ��ؤالء يبدو
على ا�ستعداد للذهاب �إىل هذه الأماكن
اجلديدة املقرتحة.
وال�ل�اف ��ت يف الأم� ��ر �أن ال�ك�ث�ير من
العائالت تعي�ش يف مقابر مانيال الكربى،
عندما ت�صبح املقابر م�ل�اذاً للفقراء يف

الفلبني يتحول ك��ل ��ش��يء فيها وي�صبح
الأم� � ��وات جم ��رد �أ� �ش �ي��اء ال ت�خ�ت�ل��ف عن
املقتنيات �أو �أثاث املنزل وجدرانه ،وتتحول
املدافن �إىل حما َل ومطاعم و�أك�شاك لبيع
م��ا يحتاجه �سكان ه��ذه القرية الكبرية
التي تكونت منذ �سنني على وج��ود �أكرب
مقربة يف الفلبني ،حتى بات ي�سكنها �آالف
م��ن الب�شر ال��ذي��ن ت�لا��ش��ت يف دواخ�ل�ه��م
الرهبة من الأم��وات وا�ست�سهلوا العي�ش
ملجانية ال�سكن يف املقربة.
ورمب��ا الأم��ر ال يقف عند ع��دم دفع
�أي �إي �ج��ار مقابل ال�سكن ،ب��ل ق��د يكون
ال ��وج ��ود ه �ن��اك م �� �ص��در رزق ف �ي �م��ا لو
�أ�صبح ال�ساكن يف القبور يدير مطعماً
�أو ي�ع�ت�ن��ي ب �ع��دد م ��ن ق �ب��ور الأم � � ��وات،
وم��ن ه��ذه امل�ق��اب��ر ،م�ق�برة دي��ل ن��ورت��ي،
املرتامية الأط��راف التي تبلغ م�ساحتها
نحو  54هكتاراً من امل�ساحات اخل�ضراء
وتقع يف �شمال مانيال والتي هي �أي�ضاً
موطن لنحو �آالف العائالت الفلبينية
الأخ ��رى ،وهنا يف �أك�بر مقربة عامة يف
الفلبني ،قد مت حتويل القبور منذ قرن
م��ن ال��زم��ان �إىل �أك���ش��اك لبيع ال�شامبو
و�أكيا�س املعكرونة ال�سريعة التح�ضري،
كما �أن خ�ي��وط ن�شر الغ�سيل واملالب�س
تربط م��ا ب�ين ال�ه��وائ�ي��ات ،ويتم ت�شغيل
الأدوات الكهربائية و�أجهزة التليفزيون
ببطاريات ال�سيارة.
ومي� �ك ��ن م �� �ش��اه��دة جم �م��وع��ة م��ن
الأوالد تلعب ك��رة ال�سلة ،وهناك �أي�ضاً
البالغون الذين يحاولون التخل�ص من
حرارة اجلو بعد الظهر ب�شرب امل�شروبات
الغازية ولعب ورق ال�شدة.
وتكاد املقربة �أن تكون م�أوى لل�سكان
الذين ي�صنفون من بني �أفقر الفقراء
يف م��ان �ي�لا ،ال �ت��ي ه��ي ع��ا��ص�م��ة ال �ب�لاد،
حيث يعي�ش ما يقرب من  43يف املئة من
جمموع �سكان املدينة الذين يبلغ عددهم
نحو  13مليون ن�سمة يف امل�ستوطنات غري
الر�سمية ال�ت��ي ت�شبه ت�ل��ك ،بح�سب ما
�أ�شار �إليه تقرير البنك الآ�سيوي للتنمية
لعام .2011
ول� ��دى ه ��ذه ال ��دول ��ة ال�ك��اث��ول�ي�ك�ي��ة
واحد من �أ�سرع معدالت النمو ال�سكاين
يف �آ� �س �ي��ا ون �ق ����ص ه ��ائ ��ل يف ال ��وح ��دات
ال�سكنية ،ما يعني �أن الفقراء يف املناطق
احل���ض��ري��ة ي�ج��ب يف ال �ع��ادة �أن ي�ج��دوا
مبنى يحتويهم �أو �أن يتجمعوا معاً يف
�سكن يف �أي مكان توجد فيه م�ساحة من
الأر�ض فارغة ،ك�أن يكون حتت اجل�سور،
وعلى طول الطرق ال�سريعة ،ويف الأزقة،
وف��وق قنوات مياه الفي�ضانات� ،أو حتى
بني املوتى �أي يف املقابر.
وال �أح� � ��د ي� �ع ��رف م �ت��ى ب��ال���ض�ب��ط
�أ��ص�ب�ح��ت امل �ق�برة ق��ري��ة ل�ل���س�ك��ن ،ولكن
ال �ك �ث�ير م ��ن � �س �ك��ان م��ان �ي�لا ال���ش�م��ال�ي��ة
وال��ذي��ن ي�ب�ل��غ ع��دده��م ن�ح��و ��س�ت��ة �آالف
�شخ�ص و�أك�ثر ول��دوا هنا ،وم��ن املتوقع
�أن يق�ضوا حياتهم كلها هنا بني القبور.

هنا مرت�ضى
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رمضانيات
قــدومــــه يـــزكــــي الـنـفــــوس
ه�ن��اك � �س ��ؤاالن مهمان على امل�سلم
�أن ي�س�ألهما لنف�سه وه��و ي�ستقبل �شهر
رم�ضان� ،شهر الرب والإميان� ،شهر اخلري
والإح�سان� ،شهر ال�صفح والغفران.
ال �� �س ��ؤال الأول ه ��و :ك�ي��ف �أ��س�ت�ع��د
ا�ستعداداً حقيقياً ل�شهر رم�ضان؟
لكي ي�ستعد امل�سلم ال�ستقبال �شهر
رم �� �ض��ان ،ف� ��إن ع�ل�ي��ه �أن ي�ع�ل��م �أن �شهر
رم�ضان يحتاج منه �إىل ا�ستقبال خا�ص،
فعن �أن�س ر�ضي اهلل عنه �أن النبي �صلى
اهلل عليه و آ�ل��ه و�سلم ك��ان يدعو ببلوغه
رم �� �ض��ان ،ف � ��إذا دخ ��ل ��ش�ه��ر رج ��ب ق��ال:
«اللهم بارك لنا يف رجب و�شعبان وبلغنا
رم�ضان».
وق � ��ال م �ع �ل��ى ب ��ن ال �ف �� �ض��ل :ك��ان��وا
(ال�سلف) يدعون اهلل تعاىل �ستة �أ�شهر
�أن يبلغهم رم���ض��ان ،ث��م ي��دع��ون��ه �ستة
�أ�شهر �أن يتقبل منهم.
وق��ال يحيى بن �أب��ي كثري :كان من
دع��ائ �ه��م :ال�ل�ه��م �سلمني �إىل رم���ض��ان،
و�سلم يل رم�ضان ،وت�سلمه مني متقبالً.
هذا اال�ستقبال اخلا�ص يت�ضمن من
امل�سلم عدة �أمور منها:
• التحلل من جميع املظامل
ع �ل��ى امل �� �س �ل��م وه� ��و ي���س�ت�ق�ب��ل ��ش�ه��ر
رم�ضان �أن ي�ستقبله وي�ستعد له بالتحلل
من جميع املظامل� ،سواء كانت يف حق اهلل
�أم يف ح��ق العباد ،فاملظامل التي يف حق
اهلل حتتاج �إىل �أن ي��رد تلك املظامل �إىل
�أ�صحابها ،و�أن يطلب منهم امل�ساحمة
وال���ص�ف��ح ،ف�ع��ن أ�ب ��ي ه��ري��رة ع��ن النبي
�صلى اهلل عليه و آ�ل ��ه و��س�ل��م ق��ال« :م��ن
كانت عنده مظلمة من �أخيه من عر�ضه
�أو ماله فليتحلله ال�ي��وم قبل �أن ي�ؤخذ
حني ال يكون دينار وال دره��م ،و�إن كان
له عمل �صالح �أخذ منه بقدر مظلمته،
و�إن مل يكن له �أخذ من �سيئات �صاحبه
فجعلت ع�ل�ي��ه» ،ويف رواي� ��ة« :رح ��م اهلل
عبداً كانت لأخيه عنده مظلمة يف عر�ض
�أو م��ال ،فجاءه فا�ستحله قبل �أن ي�ؤخذ
ولي�س ثم دينار وال دره��م ،ف�إن كانت له
ح�سنات �أخذ من ح�سناته ،و�إن مل تكن له
ح�سنات حملوا عليه من �سيئاتهم».
قال ال�شاعر:
�إلهي ال تعذبني ف�إين
مقر بالذي قد كان مني
فكم من زلة يل يف الربايا
و�أنت عليّ ذو ف�ضل ومن
يظن النا�س بي خرياً و�إين
ل�شر النا�س �إن مل تعفو عني
• التوبة والإنابة من جميع
الذنوب
ف��ال�ت��وب��ة ت�ت�ج��دد يف رم���ض��ان ،حتى
يتعر�ض امل�ؤمن لنفحات اهلل ورحماته،
قال تعاىل} :يا �أيها الذين �آمنوا توبوا
�إىل اهلل توب ًة ن�صوحً ا ع�سى ربكم �أن يكفر

عنكم �سيئاتكم ويدخلكم جنات جتري
م��ن حت�ت�ه��ا الأن �ه ��ار ي ��وم ال ي �خ��زي اهلل
النبي والذين �آمنوا معه نورهم ي�سعى
بني �أيديهم وب�أميانهم يقولون ربنا �أمتم
لنا نورنا واغفر لنا �إن��ك على كل �شيء
قدير{ (�سورة التحرمي).
عن ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما قال:
ق ��ال ر� �س��ول اهلل ��ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و�آل ��ه
و�سلم« :توبوا �إىل ربكم ،ف�إين �أتوب �إليه
يف اليوم مئة مرة».

قال ال�شاعر:
فـتـب هلل حـقـاً ثــم أ�قــبـل
بعيد التوب والدمع امل�سال
�ستـلـقـى اهلل تـواباً رحيماً
مـجـيـباً للـدعـاء ولـل�سـ�ؤال
فيا ربي �أنبت �إليك طوعاً
تقبل توبتي و�ألطف بحايل
• ت�صفية القلب من عالئق الدنيا
ويف ا�ستقبال رم�ضان ي�صفي امل�سلم

عُدتَ يا رم�ضان ،فما �أ�شبه الليلـة بالبارحة ،وما �أ�سرع مرور الأيام
والليايل ،كنا نعت�صر �أملاً لوداع �أيامك ولياليك ،وها هي الأيام والليايل
قد مرت بنا ونحن يف ا�ستقبالك من جديد ،بفرحة العازمني على نيل
الأجر والف�ضل.
عُدتَ يا رم�ضان باخلري والب�شر والفرح ،تن�شر مع مقدمك نفحات
التقوى يف الأجواء ،وتعم بطلتك املودة والرحمة والإخاء.
عُدتَ يا رم�ضان ،والنا�س يف لهفة وا�شتياق ،ي�ستب�شرون مبقدمك،
ويرتقبون هاللك ،فهاللك لي�س كبقية الأهلة ،هالل خري وبركة ،عم
بربكته �أرجاء العامل ،ون�شر يف النفو�س روح الت�سامح والألفة واملحبة
والرحمة.
عدتَ يا رم�ضان وعادت �أيامك ولياليك� ،أيام م�شرقة بطاعة اهلل،
وليالٍ معطّ رة بذكر اهلل� ،أيامك لي�ست كبقية الأي��ام ،ولياليك لي�ست
كبقية الليايل.
عدت يا رم�ضان وجت��ددت مع قدومك موا�سم الطاعات ،وفتحت
معك �أبواب اجلنان.
عدتَ يا رم�ضان ،وبد�أت �أنوارك تعم �أرجاء الزمان واملكان ،ن�ست�شعر
من خاللها نفحات ربانية ،ومنَحاً فيّا�ضة ،فاز من تعر�ض لها ،وغنمها،
و�أعظم فيها العمل.

قلبه م��ن ع�لائ��ق ال��دن�ي��ا ،ويقبل على
عبادة اهلل تعاىل بحب و�إخ�ب��ات ،حتى
ي�شرح اهلل �صدره للإ�سالم والإميان.
وم� ��ن ت���ص�ف�ي��ة ال �ق �ل��ب ،ال �� �ص��دق
مع النف�س وم��ع النا�س ،وح��ب اخلري
للجميع ،والبعد عن �أمرا�ض القلوب؛
م��ن غ��ل وح �ق��د وح���س��د وك�ب�ر وغيبة
ومنيمة وغ�ش وغ�يره��ا ،عن عبد اهلل
بن عمرو ر�ضي اهلل عنهما ق��ال :قيل
لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم:
«�أي النا�س �أف�ضل؟ ق��ال :كل خمموم
القلب� ،صدوق الل�سان .قالوا� :صدوق
الل�سان ،نعرفه ،فما خمموم القلب؟
ق ��ال :ه��و ال�ت�ق��ي ال�ن�ق��ي ..ال �إث ��م فيه
وال بغي وال غل وال ح�سد» (رواه ابن
ماجه).
• احلر�ص على جماهدة النف�س
يف العبادة
�أي �� �ض �اً ،ي�ستعد امل�سلم ال�ستقبال
رم�ضان مبجاهدة نف�سه من ال�شيطان
والهوى وال�شهوات وال�شبهات ،ويقبل
ب �ج��د واج� �ت� �ه ��اد و�إخ�ل��ا�� ��ص و�إت� �ق ��ان
ع�ل��ى ال �� �ص��وم وال �� �ص�لاة وق �ي��ام الليل
وال���ص��دق��ة ،ف ��إن ع��زه و��ش��رف��ه يف تلك
املجاهدة ،فعن �سهل بن �سعد �أن النبي
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم قال�« :أتاين
جربيل ،فقال :يا حممد ع�ش ما �شئت
ف� إ�ن��ك م�ي��ت ،و أ�ح �ب��ب م��ن �شئت ف�إنك
مفارقه ،واعمل ما �شئت ف�إنك جمزى
ب ��ه ،واع �ل��م �أن � �ش��رف امل � ؤ�م ��ن قيامه
بالليل ،وع��زه ا��س�ت�غ�ن��ا�ؤه ع��ن النا�س»
(�أخرجه الطرباين).
قال ال�شاعر:
رم�ضان �أقبل قم بنا يا �صاح
هذا �أوان تبتل و�صـــالح
واغنم ثواب �صيامه وقـيامه
ت�سعـد بـخـيـر دائم وفالح

�أما ال�س�ؤال الثاين :ما هو برناجمي
الإمياين يف �شهر رم�ضان؟
رم�ضان فر�صة من �أعظم الفر�ص
�ق� �ب ��ال ع �ل��ى ال� �ع� �ب ��ادة ،وال �ت �ع��ر���ض
ل�ل� إ
لنفحات ال��رح�م��ات واخل�ي�رات م��ن اهلل
تعاىل ،فعن �أن�س ر�ضي اهلل عنه قال ،قال
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و آ�ل��ه و�سلم:
«اطلبوا اخلري وتعر�ضوا لنفحات اهلل،
ف � ��إن هلل ن �ف �ح��ات م ��ن رح �م �ت��ه ي�صيب
بها م��ن ي���ش��اء ،وا� �س ��أل��وا اهلل �أن ي�سرت
ع��ورات�ك��م و�أن ي��ؤم��ن روع��ات�ك��م» (رواه
ال �ط�ب�راين) ،ول��ن ي�ن��ال امل ��ؤم��ن تقوى
اهلل �إال ب��الإق �ب��ال ع�ل��ى ت�ل��ك ال�ع�ب��ادات،
ف�ه��و ��ش�ه��ر ي�ترب��ى ف�ي��ه ع�ل��ى ال�ت�ق��وى،
قال تعاىل} :يا �أيها الذين �آمنوا كتب
عليكم ال�صيام كما كتب على الذين من
قبلكم لعلكم تتقون{ (�سورة البقرة).
قال ال�شاعر:
طوبى لعبد �صح فيه �صيامه
ودعا املهيمن بكرة و�أ�صيــال
وبـلـيـلـة قــد قام يخـتم ورده
مـتـبـتـــ ًال لإلــهــه تــبــتــيـال
وعلى امل�سلم احلقيقي �أن يكون من
أ�ه��ل التميز يف رم�ضان ،في�ضع لنف�سه
برناجماً من بداية ال�شهر ،يتميز فيه
على غريه ،وهذا الربنامج يت�ضمن:
 -1الإقبال على كتاب اهلل تعاىل تالوة
وت��دب��راً وح�ف�ظ�اً ،ف�لا ي��دع ال�شهر مير
دون �أن يختم القر�آن الكرمي على الأقل
ختمتني.
 -2املحافظة على جميع ال�صلوات يف
جماعة و��ص�لاة ال�تراوي��ح يف امل�سجد،
ويف�ضل امل�سجد ال ��ذي يختم ال �ق��ر�آن
فيه.
 -3ح�ضور جمال�س العلم يف امل�ساجد
وغ�ي�ره ��ا ،واحل ��ر� ��ص ع �ل��ى اال� �س �ت �ف��ادة
منها ،و�س�ؤال العلماء.
 -4قيام الثلث الأخري من الليل.
 -5الإكثار من الذكر والدعاء ،خ�صو�صاً
عند الإفطار ،ويف ال�صلوات.
 -6الإك � �ث � ��ار م ��ن ال �ت �� �ص��دق و�إف� �ط ��ار
ال�صائم.
� -7صلة ال��رح��م والتوا�صل م��ع النا�س
ال�صاحلني.
 -8عمل إ�ي�ج��اب��ي نافع ك��ل ي��وم ي�ستغل
فيه ك��ل دقيقة م��ن �أوق ��ات ال�شهر ،وال
ي�ضيع وقته �أمام الف�ضائيات ويف متابعة
الأفالم وامل�سل�سالت.
 -9يجعل بيته بيتاً رب��ان�ي�اً ،ي�شعر فيه
�أهل بيته بقيمة ال�شهر ،فيجمعهم على
القر�آن الكرمي ،فيختمونه معاً ،ويعمل
ل��وح��ات بف�ضائل ال�شهر يعلقها داخ��ل
امل�ن��زل ،ويعقد ال��درو���س العلمية لأه��ل
بيته ،وي�صطحبهم �إىل امل�سجد لل�صالة
ودرو�س العلم.
 -10لو تي�سر له عمل عمرة يف رم�ضان
فلي�سارع ،ف�إنها تعدل حجة.
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تساعدك في التعامل مع مزاج زوجك المتقلب
نصائح
ِ
تختلف التقلبات املزاجية والنف�سية بني
الرجل وامل��ر�أة ،ف��امل��ر�أة عندما تتعر�ض لهذه
ال�ت�ق�ل�ب��ات تبتعد ع�ن�ه��ا وحت ��اول �أن تن�ساها
ب�شتى ال�ط��رق ،لتكون طبيعية وغ�ير نكدية
مع زوجها� ،أم��ا بالن�سبة �إىل الرجل ،ونظراً
�إىل زيادة متاعب احلياة لديه ،فتتقلب حالته
املزاجية با�ستمرار ،وال يقدر �أن يتخل�ص من
ه��ذه التقلبات ب�سهولة ،ل��ذا ين�صح الأط�ب��اء
النف�سيون امل��ر�أة بح�سن الت�صرف وامتالك
الرجل يف ه��ذه الظروف حتى ال تفقده ،وال
ت�ؤثر على حياتهما الزوجية ،فمن املعروف �أن
الرجل بطبعه وتركيبته النف�سية من ال�سهل
ج��داً �أن يتقلب م��زاج��ه ب�ين احل�ين وا آلخ ��ر،
وهو متقلب الأمزجة ويحب التغيري ،وعلى
امل��ر�أة الذكية �أال تكون حم��دودة التعامل مع
هذا الرجل املتقلب ،بل يجب �أن تكون امر�أة
حت�ت��وي نف�سية ه��ذا ال��رج��ل ،وت�ت�ع��ام��ل معه
كالطفل ال�صغري ،لتتعرف منه على مزاجه
احل��ايل ،وتتعامل معه كما ت��رى ،وال تبتعد
عنه �أو تقابله بنوع من التقلب امل��زاج��ي من
جانبها �أي�ضاً.
كما �أن��ه على الزوجة �أال تكون متعجرفة
و�سيئة التفاهم مع الرجل ،فاملعروف �أن تقلب
النف�سية وتقلب املزاج وطريقة التعامل ،من
�ش�أنه �أن ت�سيطر عليه املر�أة وتغريه بت�صرف
ه��ادئ و�سليم م��ع ه��ذا امل��وق��ف ال��ذي يحدث،
و�أال تتفاعل مع املوقف بنوع من الندية املبالغ
فيها ،فهذا الأمر �سيعود عليها بالإزعاج ،ولن
يرتاجع الرجل عن تقلب مزاجه.
ومن التقلبات املزاجية التي قد يتعر�ض
لها الزوج يف هذه الفرتة الع�صبية وال�صمت،
وه��ذه ال�صفات ت��زع��ج ال��زوج��ة وتقلقها وال
ت�ستطيع التعامل معها ،لذا نقدم لكِ ن�صائح
للتعامل مع زوجك �إذا تعر�ض لهذه ال�صفات
املفاجئة.

ِ
أنـت

تروي�ض النف�س
حتى ال تعي�شي يف جحيم وملل مع زوجك
الع�صبي ،ين�صحك خرباء العالقات الزوجية
برتوي�ض نف�سك على التعامل م��ع الغ�ضب
بال�صرب.
يف البداية ،ي�ؤكد لك اخلرباء على �ضرورة
ا�ستبدال كلمة ع�صبي من قامو�سك اللغوي،
وا� �س �ت �ب��دال �ه��ا ب���س��ري��ع االن �ف �ع��ال ،لأن كلمة
ع�صبي تر�سخ الع�صبية �أكرث يف عقل زوجك
الالواعي.

�أم��ا الأم ��ور الأخ ��رى ال�ت��ي يجب
مراعاتها عند التعامل م��ع زوج��ك
�سريع االنفعال فهي:
 ع ��دم اال� �س �ت �م��رار يف مناق�شةاملو�ضوع نف�سه عندما تبد�أ ظواهر
االنفعال يف الظهور ل��دي��ه ،وه��ذا ال
يعني �إطالقاً �أن نقبل كل ما ي�صدر
ع�ن��ه رغ�ب��ة يف جت�ن��ب ان�ف�ع��ال��ه ،لكن
املق�صود هنا �إرجاء املناق�شة �إىل وقت
�آخر.
 معرفة الو�سيلة التي ّيف�ضلها

وطــفـــــلك

أطفالك في رمضان ..صيام وصحة وتنشئة سليمة
ي���س�ع��د الأط� �ف ��ال ك �ث�ي�راً ب �ق��دوم ��ش�ه��ر رم �� �ض��ان امل� �ب ��ارك ،بل
وجت��دون�ه��م ينتظرونه وي�ستعدون ل�صيامه ،وغ��ال�ب�اً م��ا يخ�شى
ا أله��ل من �صيام �أطفالهم ،فقد �أ�صبحت �ساعات النهار طويلة،
وقد ي�صابون بالتعب ،ولكن هناك الكثري من الن�صائح واحللول
ال�صحية.
من املعروف �أن �سن العا�شرة هو ال�سن الأن�سب ل�صيام الأطفال،
و�أن �صيام الطفل عند �سن ال�سابعة �أو ما قبلها يُع ّد خطراً ،فالطفل
ميكنه ال�صيام عند هذا العمر ل�ساعات قليلة ولي�س لنهار كامل،
فهو يف ه��ذا العمر �سيكون يف �أم��� ّ�س احلاجة �إىل امل��واد الغذائية،
وبن�سب معينة تالحق منو ج�سمه ال�سريع ،وحتميه من الأمرا�ض.
من الأف�ضل ت�أخري تناول وجبة الفطور ال�صباحية للأطفال
بني �سن ال�سابعة وحتى العا�شرة ،فبد ًال من تناولها يف ال�سابعة
�صباحاً كما هي ال�ع��ادة ،ن�ؤخرها �إىل ال�ساعة ال��واح��دة ظهراً ،ثم
ي�صوم الطفل بعدها حتى يفطر مع �أ�سرته عند �أذان املغرب ،وذلك
ألي��ام ع��دة ،ويف ا ألي��ام التالية ن��ؤخّ ��ر وجبة الإف�ط��ار �إىل الثانية
ع�شرة �صباحاً ..وهكذا.
�أم��ا الأطفال يف �سن العا�شرة وما بعدها ،فيمكنهم التدرج يف
ت�شجيع الطفل على ال�صيام ،ب�أن ي�صوم الطفل ابتداء من تناوله
لوجبة ال�سحور مع �أ�سرته ،ثم يفطر عند �أذان الظهر ،وذلك ملدة
ع�شرة �أيام ،ثم نزيد فرتة ال�صيام يف الأيام الع�شرة الو�سطى ب�أن
ي�صوم الطفل من ال�سحور وحتى �أذان الع�صر ،ثم ي�صوم الطفل

ا ألي��ام الع�شرة الأخ�يرة مثل �أف��راد �أ�سرته� ،أي ابتدا ًء من ال�سحور
وحتى �أذان امل�غ��رب ،وبذلك ي�ستطيع الطفل �صيام ي��وم رم�ضان
ك��ام�لاً ،وعندما يقبل رم�ضان التايل يكون ق��ادراً ب ��إذن اهلل على
�صيامه كامالً.
و�إذا كان ال�صيام يف املوا�سم الدرا�سية ،فمن الأف�ضل �أن ينام
ويرتاح بعد العودة من املدر�سة ،ويف الإفطار عادة ال ي�أكل الطفل
كثرياً ،لذا نبد�أ بال�شوربة وال�سوائل وبعد �ساعتني نقدم له ع�شاء
ك��ام�لاً ،ويجب �أن يكرث من ال�سوائل والوجبات ال�صغرية ،ومن
املهم �أي�ضاً �أن ينام الطفل مبكراً ،و�أال ي�سهر ل�ساعة ال�سحور ،لأنه
يحتاج �إىل نوم كافٍ قبل املدر�سة.
ال بد من تقدمي وجبة �إفطار متوازنة ،حتتوي على الن�شويات
والربوتينات والدهون غري املعقدة ،والفواكه واخل�ضراوات ،بحيث
متنح الطفل كافة احتياجاته الغذائية.
كما �أن��ه يُن�صح ت�شجيع الطفل ال�صائم على تناول الفواكه،
و�شرب املاء �أو الع�صائر بني وجبة الإفطار و�صالة الرتاويح ،والنوم
�إىل وقت ال�سحور ،لتعوي�ض ما فقده من فيتامينات و�سوائل خالل
يوم طويل وحافل.
ويف كل الأحوال ،من الرائع �أن نرى حر�ص الطفل على �صيام
�شهر رم�ضان املبارك ،واحل�صول على الأجر والثواب ،حماكياً يف
ذلك والديه ،لي�شعر ب�أنه لي�س م�ستثنى من ال�شهر الف�ضيل ..فال
تقلقي من �صيام طفلك.

ل�ل���ص�م��ت وال �ت �ف �ك�ير ال ��ذات ��ي ،وه�ن��ا
ع �ن��دم��ا ت �ط��رح��ي ع �ل �ي��ه ا أل� �س �ئ �ل��ة
يجب ت�ك��ون ب�أ�سلوب معني ولي�ست
ك��ال �ط��ري �ق��ة امل �ع �ت ��ادة ،م �ث�ل�اً بع�ض
ال��زوج��ات ي�ق��ول��ن :م��ا ب��ك ه��ل أ�ن��ت
مت�ضايق؟ م��اذا ي�شغلك؟ ي��ر ّد الزوج
ق��ائ�لاً :ال ��ش��يء ،ث��م ت�ص ّر ال��زوج��ة:
كيف ال �شيء ،هل تريد �أن تخفي عني
ذل��ك؟ وقد تفكّر الزوجة �أنها فعلت
�شيئاً �أغ�ضبه منها ..هذا املوقف قد
يت�ضخم وي���ص�ب��ح م�شكلة زوج �ي��ة،
لأن ال��رج��ل ال ي�شعر باحرتامه وال
�إعطائه الثقة وم�ساحة لال�ستقاللية
الذاتية ،فبع�ض الأزواج ال يحبذون
ال �� �ش �ع��ور ب � أ�ن �ه��م حم��اط��ون ب��رع��اي��ة
ال��زوج��ة ال��دائ �م��ة ،ف �ه��ذا ي�شعرهم
بال�ضعف.
الأف�ضل �أن ت�ستخدم الزوجة هنا
طريقة �أخرى يف احلوار ،كالرتحيب
به ومالطفته �أوالً ،ومن ثم �إذا ر�أته
دخ��ل يف دائ��رة ال�صمت ت�ستطيع �أن
ت�ط�ل��ب م �ن��ه حت��دي��د وق ��ت م�ن��ا��س��ب
للتحاور بينهما ،عندما ينتهي من
ت�ف�ك�يره وي �ك��ون �أك�ث�ر راح ��ة ،وت�ع�ّب�رّ
يف ال�ن�ق��ا���ش ،ف �ه ��ؤالء الأ��ش�خ��ا���ص يف له �أنها حترتم �شعوره وتهتم لأمره،
يف�ضلون �سيا�سة الأم��ر وتعطيه هذه امل�ساحة من الوقت دون
ال�غ��ال��ب ال ّ
الواقع ،والتي هي �أ�ص ًال عادة �سيئة لوم �أو معاتبة.
احل��ال��ة ال�ث��ان�ي��ة :ي���ص��اب ال ��زوج
يف احلياة الزوجية ،لكنها غالباً ما
تكون حتت ت�أثريات �أكرث �سلبية مع بال�صمت �أحياناً عندما يكون متعباً،
وي� �ح� �ت ��اج �إىل ف �ت��رة م� ��ن ال ��راح ��ة
الأ�شخا�ص االنفعاليني.
 يجب �أال تنفعلي مع انفعاله ،ل�لا� �س �ت �ج �م��ام وا� �س �ت �ع��ادة ال �ط��اق��ة،فالرجل خمتلف عن املر�أة يف التعبري
فهذا يزيد الأمر �سوءاً.
 اخ � �ت ��اري الأوق � � � ��ات امل�ن��ا��س�ب��ة ع��ن تعبه ،ف��امل��ر�أة تعبرّ ب�صوت عالل �ل �ن �ق��ا���ش ،ف��وق��ت ال �ظ �ه�ي�رة وع�ن��د وت�ت�ك�ل��م ب �ط�لاق��ة ع �م��ا ي�ت�ع�ب�ه��ا ،ثم
العودة من العمل من �أ�سو�أ الأوق��ات عندما تخرج ما بداخلها ترتاح ،لكن
للنقا�ش وعر�ض الآراء ،لكن يف وقت الرجل ال ي�ستخدم هذا الأ�سلوب.
ال �ع�ل�اج :ال ت�ط�ل�ب��ي م��ن زوج��ك
الع�صر ،وب�ع��د اال�ستيقاظ م��ن نوم
ال�ق�ي�ل��ول��ة ،ي�ك��ون الإن �� �س��ان م�ستعداً �أن يعبرّ عن ما بداخله عندما يكون
متعباً ،وال ت�ستقبليه من دخوله �إىل
لال�ستماع لر�أي الآخر ،وللحوار.
املنزل بك ّم من الأ�سئلة ،وال تكلميه
عن م�شاكل الأوالد ،فهذا يزيد من
حاربي �صمته بذكاء
تعبه ،وقد يدفعه �إىل ال�صمت �أكرث
ال تقت�صر تقلبات م��زاج زوج��ك للتهرّب من احلديث ولال�سرتاحة،
على الع�صبية ال��دائ�م��ة ف�ق��ط ،فقد هنا عليك �أن ت�ستقبليه بالرتحيب
ي���ص��اب �أي �� �ض �اً ب �ف�ترة م��ن ال�صمت ،وامل�ل��اط � �ف� ��ة ،وحت ��ر�� �ص ��ي ع �ل ��ى �أن
وهذه احلالة قد تنتاب زوجك �أحياناً جت� ّه��زي نف�سك يف ك��ل ي��وم بطريقة
ل�ت�ك��ون ح��ال��ة ع��ر��ض�ي��ة� ،أو ت�صيبه خمتلفة وجديدة حل�سن ا�ستقباله؛
نتيجة لت�صرفاتك يف بع�ض الأحيان ،م��ن زينة وع�ط��ور وتفاجئيه بهدية
الأم��ر ال��ذي يجعلك تتبعني �أ�سلوباً �أو موقف ما ..فذلك ي�سرّع بخروجه
من �صمته ،بل عندما يجدك بهذه
خا�صاً للتعامل معه.
احلالة الأوىل :قد ي�صاب الزوج النف�سية امل��رح��ة واملتفهمة� ،سرعان
بال�صمت نتيجة ال�ت�ع��ر���ض لبع�ض ما ي�ستعيد ن�شاطه ويبادلك امل�شاعر
امل�شكالت يف العمل� ،أو م�س�ألة معقدّة ،واحلوار.
و�أخ�يراً ،ولتتمتعي بحياة زوجية
�أو �أن مير بظروف �صعبة ،فغالباً ما
��س�ع�ي��دة وب�ل�ا خ�ل�اف��ات �أو م���ش��اك��ل،
يلج�أ الرجل �إىل ال�صمت.
وهنا ي�صمت ال��رج��ل لأن��ه يفكّر ت ��ذ ّك ��ري دائ� �م� �اً أ�ن��وث �ت��ك وح��اف�ظ��ي
ب �ه��دوء ويختلي بنف�سه ح�ت��ى يح ّل عليها ،واج�ت�ه��دي يف إ�ظ �ه��اره��ا من
ه��ذه امل�شكلة ،حيث �إن��ه يعترب نف�سه دون ت �ك � ّل��ف ،واح� � ��ذري �أن ت�ق��اب�ل��ي
امل �� �س ��ؤول ع��ن ح � ّل م�شاكله بنف�سه ،زوج��ك بال�شكوى والأمل ،مهما كان
وال ي�ح��ب �أن ي���ش��ارك��ه �أح ��د يف ه��ذا الأم��ر �صعباً فعليك �أن ت�ؤجلي ذلك
التفكري .ال�ع�لاج :م��ن اخل�ط��أ منك للحظة امل�ن��ا��س�ب��ة ،ح�ت��ى جت��دي منه
ع��زي��زت��ي ال��زوج��ة �أن حت��دث��ي ال��زوج التعاطف والرقة واحلنان.
عما يزعجه ،فهذا يزيد م��ن توتره
رمي اخلياط
ل �ع ��دم ت �ف �ه �م��ك ح��اج �ت��ه ال�ن�ف���س�ي��ة
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البطيخ
ِ

ينعش صيفك الحار ..وقشره يعالج ارتفاع ضغط الدم
ي�ن���ص��ح اخل� �ب��راء ب ��ا إلك� �ث ��ار من
تناول البطيخ �صيفاً ،لأنه ال ينع�ش
الإن�سان فح�سب ،بل ي��زوده بالعديد
م��ن امل ��واد الأ��س��ا��س�ي��ة ال�ت��ي يفقدها
عرب الغدد العرقية.
البطيخ ال يحتوي على املاء فقط،
ك�م��ا ه��و م �ع��روف ع �ن��ه ،ب��ل يحتوي
على كميات كافية من البوتا�سيوم،
تعوّ�ض اجل�سم عما يفقده من خالل
ال �ع��رق ،كما ي��زود البطيخ ا إلن���س��ان
ب�ك�م�ي��ة ج �ي��دة م ��ن ف �ي �ت��ام�ين «»C
والكاروتني� ،إ�ضافة �إىل القليل من
الكال�سيوم واملاغني�سيوم واحلديد.
ك�م��ا ي�ح�ت��وي البطيخ ع�ل��ى م��ادة
ماجنان ال�ضرورية لن�شاط الدماغ،
وحام�ض الفوليك املقوي للخاليا،
ع�ل�م�اً �أن الن�سبة ال�ع��ال�ي��ة م��ن امل��اء
فيه منع�شة للإن�سان ،ومعينة لعمل
الكلى.
�إ� �ض��اف��ة �إىل ذل ��ك ،ف� ��إن البطيخ
ال ي���ض� ّر ب�برام��ج احل�م�ي��ة الوا�سعة
االن �ت �� �ش��ار ه ��ذه الأي� � ��ام ،ألن� ��ه مينح
الإن�سان الطاقة بقدر قليل ال يتجاوز
 25كيلو �سعرة لكل  100جرام ،كما
أ�ن��ه ال يحتوي على �أي ن�سبة تُذكر
من الدهون.
ق�شر البطيخ
ب��اح �ث��ون � �ص �ي �ن �ي��ون ك �� �ش �ف��وا �أن
ق�شر البطيخ ي�ساعد يف عالج �أربعة
أ�م � ��را� � ��ض خ� �ط�ي�رة ت �� �ش �م��ل ارت� �ف ��اع
�ضغط ال��دم ،والتهاب الكلى املزمن،
واحتبا�س البول ،ومر�ض اال�ست�سقاء.
و�أو�� �ض ��ح ال�ع�ل�م��اء �أن ال�ت�ع��ام��ل
مع ق�شر البطيخ الأخ�ضر يختلف
تبعاً لكل مر�ض ،ففي حالة ارتفاع

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

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

�أفــقــي
� 1أول من بدع مبد أ� الطاولة امل�ستديرة
 2قطع من مكان �إىل �آخر  /عملة عربية
 3قاتل  /ن�صف حويط
 4مو�سيقى �أمريكية (مبعرثة)  /قَفل  /من البرتول
 5هزم ال�صليبيني يف حطني

�ضغط ال ��دم ،يُن�صح بتجفيفه ثم
طحنه حتى يتحول �إىل م�سحوق،
ثم تقليبه جيداً يف املاء وغليه على
ال �ن��ار م��دة خم�س دق��ائ��ق ،ع�ل��ى �أن
يحت�سيه املري�ض يومياً ملدة ال تقل
عن �شهر دون توقف.
�أما بالن�سبة �إىل مر�ضى التهاب
ال�ك�ل��ى امل��زم��ن ،ف�ي��و��ص��ي اخل�ب�راء
بتقطيع ق�شر البطيخ �إىل �شرائح
��ص�غ�يرة ل�ل�غ��اي��ة ،وت�ق�ل�ي�ب�ه��ا ج�ي��داً
يف امل��اء ،ث��م غليها على ال�ن��ار حتى
تتحول �إىل عجينة حتفظ يف وعاء
زج��اج��ي حمكم الإغ�ل�اق ،ويتناول
منه املري�ض ملعقة واح��دة يومياً
على الريق ،ملدة ال تقل عن ثالثة
�أ�سابيع.
وقد �أظهرت �أحدث االختبارات
ال �ع �ل �م �ي��ة �أن ا� �س �ت �ه�ل�اك ع���ص�ير
ال �ب �ط �ي��خ ال� � ��ذي ي �ع �ت�بر م ��ن أ�ل � � ّذ
الفاكهة ال�صيفية بانتظام ،ي�ساعد
يف زي � ��ادة ت��رك �ي��ز ال� ��دم م ��ن امل ��واد
الكيميائية الطبيعية ال�ق��وي��ة يف
حماربة ال�سرطان.
وق� � � ��ال ال � �ب� ��اح � �ث� ��ون� ،إن ه ��ذا
الع�صري غني مب��ادت��ي «اليكوبني»
و«ب� � �ي� � �ت � ��اك � ��اروت �ي��ن» ،وه� � ��ي م � ��واد
ل�ك �� �س��دة ،تتمتع
ق��وي��ة م �� �ض��ادة ل� أ
بخ�صائ�ص وقائية م�ضادة لأمرا�ض
ال�ق�ل��ب وب�ع����ض ال���س��رط��ان��ات ،مثل
الربو�ستاتا واملثانة وعنق الرحم.
و�أو�ضح العلماء �أن الاليكوبني
وب � �ي � �ت ��اك ��اروت �ي�ن أ�ح � � ��د م ��رك �ب ��ات
الكاروتينويد ذات ال�صبغات امللونة
التي ت�ساعد على حماية النباتات
م��ن �أ� �ض��رار �أ��ش�ع��ة ال���ش�م����س ،وه��ي
مهمة للب�شر �أي�ضاً ،ب�سبب ن�شاطها
امل �� �ض��اد ل �ل �ت ��أك �� �س��د ،وف�ع��ال�ي�ت�ه��ا يف

 6للت�أكيد واملخالفة يف ال ��ر�أي /
للتمني � /صحيح
 7نبالغ يف االنفاق �أو الت�صرف /
�سالم
� 8أهال (مبعرثة)  /تابع الأر�ض
 9كوميدي م�صري
� 10أماكن الدرا�سة  /تعلق للإنارة
عـــامـــودي
 1ي� ��رى � �ص��دي �ق��ه وع � � ��دوه ب�ع�ين
واح ��دة  /م��ن �أ��ش�ه��ر الع�ب��ي ال�ك��رة
االجنليز
 2ع �ق��ل  /ف��اك �ه��ة م�ف���ض�ل��ة عند
قدماء االرومان
 3يحمل الر�سائل  /وكالة ف�ضاء
 4رق�صة بدوية يف جنوب فل�سطني
ت�شبه الدبكة
 5ت�ع��ب و��س�ع��ى  /وج �ب��ة م��ا قبل
ال�صوم  /يا�سني
 6قالها �أرخميد�س عندما تو�صل
ل�ق��ان��ون الإزاح� ��ة  /ح��ال��ة ان�سانية
قاتلها اهلل
 7العدد ع�شرة فما فوق  /حرامي

منع ت�شكل ال�شوارد احلرة ال�ضارة
ال�ت��ي ت� ��ؤذي خ�لاي��ا اجل���س��م ،مثلها
مثل غريها من م�ضادات الت�أك�سد
ا ألخ ��رى ،كال�سيلينيوم وفيتامني
« »Cو«.»E
املثلج ممنوع
ل �ك��ن ح� ��ذرت درا�� �س ��ة ط�ب�ي��ة من
ت�ن��اول البطيخ مثلجاً ،لكونه غري
مغذٍ حالة تعر�ضه ل��درج��ات ح��رارة
منخف�ضة.
وذك��ر العلماء يف وزارة ال��زراع��ة
ا ألم�ي��رك � �ي� ��ة ب � ��أن� ��ه م� ��ن ال �� �ص �ح��ي
وا ألف� ��� �ض ��ل ت� �ن ��اول ه� ��ذه ال �ف��اك �ه��ة
املحببة للكثريين يف درج��ة ح��رارة
الغرفة.
و أ�� � � �ش� � ��ار ال� �ع� �ل� �م ��اء يف م �ع��ر���ض
أ�ب�ح��اث�ه��م ال�ت��ي �أج��ري��ت ع�ل��ى ثمرة
ال�ب�ط�ي��خ (ال �غ �ن��ي مب ��ادة ليكوبيني
إ�ح��دى امل��واد امل�ضادة للأك�سدة التي
ت �ق��ي م ��ن ا أل� � �ض� ��رار ال �ن��اج �م��ة عن
كرثة التعر�ض لأ�شعة ال�شم�س) �إىل
�أن احل � ��رارة املنخف�ضة ت���س��اه��م يف
�إتالف بع�ض العنا�صر املهمة يف هذه
الفاكهة.
ُي ��ذك ��ر �أن م� � ��ادة «ل �ي �ك��وب �ي �ن��ي»
امل�ضادة للأك�سدة تعمل على الوقاية
من الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب وبع�ض
الأورام ،وك�شفت التجارب النقاب عن
�أن البطيخ الذي مت حفظه يف درجات
حرارة منخف�ضة فقد �أكرث من ٪40
م��ن ع�ن��ا��ص��ره ال�غ��ذائ�ي��ة ،خ�صو�صاً
م��ادة «ليكوبيني» ،وم��ا ب�ين � 50إىل
 ٪139م ��ن م � ��ادة ال �ب �ي �ت��اك��اروت�ين،
التي يحولها اجل�سم �إىل فيتامينات
لال�ستفادة منها.

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

 /مو�سيقى (معكو�سة)
 8ح��رف ع�ط��ف للرتتيب وال�ت�راخ��ي  /أ���ض��ف
و�أكرث  /م�صباح
 9م��ن أ���س�م��اء ال�سيف وم��ن يف�صل ب�ين احلق
والباطل  /ثلثا �أنف
� 10سيدة ال�شا�شة العربية
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أحداث األسبوع

ميامي هيت ملك السلة األميركية ..بال منازع
�أكد فريق ميامي هيت �أنه الأف�ضل حالياً يف عامل كرة
ال�سلة الأمريكية ،بعد �أن احتفظ بلقب دوري املحرتفني
ال � �ـ«�أن ب��ي �آي» ل�ل�ع��ام ال �ث��اين ع�ل��ى ال �ت��وايل وال�ث��ال�ث��ة يف
ت��اري�خ��ه ،ب �ف��وزه ع�ل��ى ��س��ان �أن�ط��ون�ي��و ��س�ب�يرز يف امل �ب��اراة
النهائية.
ويعود الف�ضل يف �إجن��از ميامي اجلديد �إىل «امللك»
ليربون جامي�س ،الذي تعملق يف املباراة ال�سابعة الأخرية
التي ح�سمها فريقه �أمام �ضيفه �سبريز  88 - 95يف �سل�سلة
مواجهات النهائي.
ومتكن جامي�س من حتقيق ث ��أره من �سان انطونيو
الذي �سحقه وفريقه ال�سابق كليفالند كافاليريز 4 - 0
يف نهائي  ،2007وقيادة فريق املدرب ايريك �سبويل�سرتا
�إىل االح �ت �ف��اظ ب��ال�ل�ق��ب ،ب�ع��د �أن �أح� ��رز ج��ائ��زة �أف���ض��ل
العب يف النهائي للمو�سم الثاين على التوايل ،كما حرم
جامي�س فريق �سبريز من �أن ي�صبح �أول فريق منذ 1978
(وا��ش�ن�ط��ن ف��از ع�ل��ى ��س�ي��ات��ل) ي�ت��وج ب��ال�ل�ق��ب م��ن خ�لال
الفوز باملباراة ال�سابعة الأخرية خارج قواعده.
وميكن القول �إن �سان انطونيو �أهدى ميامي اللقب
بعد �أن فرط بفوزه يف املباراة ال�ساد�سة كما �أنه ح�صل يف
املباراة ال�سابعة على فر�صة ثمينة و�سهلة لإدراك التعادل
عرب عمالقه دانكن الذي ف�شل يف الثواين الـ 50الأخرية
مبحاولة لطاملا برع فيها من حتت ال�سلة .كما دفع �سان
�أنطونيو ال��ذي يخ�سر النهائي للمرة الأوىل يف تاريخه
بعد �أن �سبق له �أن خرج فائزاً باللقب يف املنا�سبات الأربع
ال�سابقة ( 1999و 2003و 2005و ،)2007ثمن الأخطاء
العديدة التي ارتكبها جنمه مانو خينوبيلي يف املباراة
احلا�سمة.
وميكن القول �إن على �سان انطونيو االنتظار طوي ًال
ل�ك��ي ي�ح�ظ��ى ب�ف��ر��ص��ة ج��دي��دة م��ن �أج ��ل �إح � ��رازه لقبه
الأول منذ  2007واخلام�س يف طريقه ،وذلك لأن جنمه
تيم دانكن يبلغ من العمر حالياً  37عاماً وزميله مانو
خينوبيلي  36عاماً ،وهو �أ�صبح �أي�ضاً العباً حراً ،مما يعني
�أنه على املدرب غريغ بوبوفيت�ش البحث عن البدائل من
�أجل بناء فريق قادر على املناف�سة جمدداً على اللقب.

يف املقابل ،ما زال ب�إمكان «الثالثي الكبري» جامي�س طابعاً ث ��أري �اً الب��ن الثامنة والع�شرين ،بعدما حرمه
وواي��د وكري�س بو�ش الذي قاد ميامي لأف�ضل مو�سم يف �سان انطونيو من �إحراز �أول �ألقابه عام � ،2007إذ تلقى
تاريخه� ،أن يحلم باملزيد من الألقاب ،وذلك يف حال مل ف��ري�ق��ه ال���س��اب��ق كليفالند ك��اف��ال�ي�يرز خ���س��ارة رباعية
حت�صل �أي مفاج�أة ال�صيف املقبل متمثلة بقرار جامي�س نظيفة �أمام دنكان ورفاقه ،و�آنذاك اختري باركر �أف�ضل
البحث عن حتد جديد لأن ب�إمكانه حينها �أن ي�صبح العباً العب يف النهائي ،لأول مرة بالن�سبة لالعب �أوروب��ي،
ح��راً ،لكن هذا الأم��ر م�ستبعد بع�ض ال�شيء ،لأنه �سعيد وحت ��ول ل�ي�ك��ون ال���س�لاح ال�ف�ت��اك للفريق ا أل� �س��ود من
خالل اخرتاقاته وت�سديداته من امل�سافتني املتو�سطة
جداً يف فلوريدا.
وم��ن امل��ؤك��د �أن جامي�س � 2013أ�صبح الع�ب�اً �أف�ضل والبعيدة.
وتطور جيم�س كثرياً �أي�ضاً منذ نهائي  ،2007فاختري
من الذي كان عليه حني خ�سر نهائي � 2007أمام �سبريز
�أو نهائي � 2011أم��ام داال���س مافريك�س �أو حتى حني فاز �أف�ضل الع��ب يف ال��دوري �أرب��ع م��رات يف املوا�سم اخلم�س
ب�ن�ه��ائ��ي  2012ع�ل��ى ح���س��اب �أوك�ل�اه��وم��ا �سيتي ث��ان��در ،امل��ا��ض�ي��ة ،وان���ض��م �إىل ف��ري��ق والي ��ة ف�ل��وري��دا ع��ام 2010
خ���ص��و��ص�اً �أن ال�ل�ق��ب حت�ق��ق �أم ��ام ف��ري��ق حم�ن��ك بقيادة لت�شكيل ال�ث�لاث��ي ال���ض��ارب م��ع واي��د وب��و���ش ،يف خطوة
م��درب فذ مثل بوبوفيت�ش و�أم��ام فريق مل ي�سبق له �أن انتقدها بع�ض من اعترب �أن الأب�ط��ال الكبار على غرار
مايكل جوردان وكوبي براينت ينتزعون الألقاب من دون
خ�سر �أي نهائي.
وي ��رى امل��راق �ب��ون �أن ال�ن�ه��ائ��ي ه��ذا ال �ع��ام ج�م��ع بني احلاجة للتعاون مع جنوم �آخرين يف فريق واحد.
وق��دم ل�ي�برون مو�سماً رائ �ع �اً ،فبلغ م�ع��دل ت�سجيله
الفريقني الأف�ضل ،فالأول ت�أهل �إىل النهائي يف الأعوام
الثالثة املا�ضية و�آخر مل يخ�سر النهائي يف �أربع منا�سبات  26.8نقطة و 8متابعات و 7.3متريرات حا�سمة يف املباراة
و ٪56.5يف الت�سديد.
منذ عام .1999
وكانت طريق ميامي �إىل نهائي ال�شرقية كانت �سهلة،
وح�صل هيت يف املباراة النهائية على �أف�ضلية الأر�ض
أ�م��ام �سان انطونيو �سبريز ،بعد تخطي الأول ب�صعوبة �إذ اكت�سح ميلووكي باك�س  ،0-4ثم جتاوز عقبة �شيكاغو
ان��دي��ان��ا ب�ي���س��رز  3-4وال �ث��اين ب�سهولة ب��ال�غ��ة ممفي�س بولز  1-4ب�سهولة يف ن�صف النهائي ،لكنه وج��د عقبة
كبرية �ضد انديانا وجنمه بول جورج.
غريزليز .0-4
�أم��ا �سبريز ،فتخطى يف ال��دور الأول من ب�لاي اوف
وع��زز هيت �صفوفه قبل ثالثة موا�سم مع الثالثي
ال��ره�ي��ب ،امل��ؤل��ف م��ن ل�ي�برون جيم�س� ،أف�ضل الع��ب يف املنطقة الغربية ل��و���س اجنلي�س ليكرز اجل��ري��ح وبطل
ال ��دوري �أرب ��ع م��رات ودواي ��ن واي��د وك��ري����س ب��و���ش ،فبلغ  2009و 2010برباعية نظيفة ،ثم تخل�ص من غولدن
نهائي  2010وخ�سر �أمام داال�س مافريك�س وجنمه الأملاين �ستاين ووريرز  2-4يف ن�صف النهائي ،قبل رحلته ال�سهلة
ديرك نوفيت�سكي  ،2-4قبل �أن يحرز لقب املو�سم املا�ضي �أمام ممفي�س.
وفاز ميامي مرتني على �سبريز يف الدوري املنتظم ،يف
ع�ل��ى ح���س��اب �أوك�لاه��وم��ا �سيتي  1-4م��ع جنميه كيفن
دوران��ت ورا�سل و�ستربوك ،ويتبعه بلقب هذا العام على مباراتني مل يتم امتحان الت�شكيلتني املثاليتني للمدربني
اريك �سبول�سرتا وغريغ بوبوفيت�ش.
ح�ساب ال«�سبريز».
وكان ميامي ،بقيادة مدربه �سبول�سرتا ،كان الفريق
وبدوره ،خا�ض �سبريز �أول نهائي له منذ  2007باحثاً
ع��ن �إح � ��راز ل�ق�ب��ه اخل��ام ����س ب�ع��د �أع � ��وام  1999و 2003الأف�ضل يف الدور املنتظم مع  66فوزاً و 16خ�سارة ،بينها
 27ف��وزاً متتالياً ،مقابل  58ف��وزاً و 24خ�سارة لفريق
و 2005و ،2007ولكنه �أخفق يف مهمته.
وحملت امل�ب��اراة النهائية بالن�سبة جليم�س «امللك» املدرب املخ�ضرم بوبوفيت�ش.

بــطــــاقـــــة هـيـت
الت�أ�سي�س1988 :
املنطقة :ال�شرقية
املجموعة :اجلنوب-ال�شرقي
• الـ�سجـل:
بطل الدوري 2006 :و2012
بطل املنطقة ال�شرقية 2006 :و 2011و 2012و2013
بطل جمموعة اجلنوب  -ال�شرقي،1999 ،1998 ،1997 :
 2005 ،2000و 2006و 2007و 2011و 2012و2013
• القاعة� :أمرييكان ايرالينز ارينا ( 19600متفرج)
قيمة النادي (تقديرات فورب�س  625 :)2013مليون
دوالر �أمريكي
• –حجم الرواتب 80 :مليون دوالر
• املالك :ميكي اري���س��ون (رئ�ي����س ك��ارن�ي�ف��ال ،ال�شركة
الرائدة يف الرحالت البحرية حول العامل)
• املدير العام :بات رايلي
• املدرب :اريك �سبول�سرتا
• الالعبون :راي �ألن ،كري�س هندر�سن ،الكندي جويل
ان �ط��وين�� ،ش��اي��ن ب��ات�ير ،ك��ري����س ب��و���ش ،م��اري��و ت���ش��امل��رز،
نوري�س ك��ول ،اودوني�س ها�سليم ،ج��وان ه��اورد ،ليربون
ج�ي�م����س ،جيم�س ج��ون��ز ،را� �ش��ارد ل��وي����س ،م��اي��ك ميلر،
جارفي�س فارنادو ،دواين وايد.

البطوالت األ

ملك ميامي ليربون جامي�س

� �س �ت �ن �ط �ل��ق م �ع �ظ��م ال �ب �ط��والت
الأوروب � �ي ��ة ال��وط �ن �ي��ة ،يف ��ش�ه��ر �آب
املقبل ،يف مو�سم ي�سبق املوعد الأهم
يف ال ��روزن ��ام ��ة ال �ك��روي��ة ال�ع��امل�ي��ة،
وه��و ك� أ����س ال�ع��امل التي ت�ست�ضيفها
الربازيل ال�صيف املقبل.
ومتثل البطوالت الأوروبية هذا
املو�سم حتدياً مهماً بالن�سبة لأكرث
من فريق ،خ�صو�صاً لبايرن ميونيخ
ب �ط��ل �أوروب � � � ��ا ،وح ��ام ��ل ال �ث�لاث �ي��ة
ال���ش�ه�يرة يف امل��و��س��م امل��ا��ض��ي ،حيث
ت��وج ب�ألقاب بطل ال ��دوري والك�أ�س
يف �أمل ��ان �ي ��ا ،ف �� �ض�ل ًا ع ��ن ل �ق��ب بطل
�أوروب��ا بفوزه على مواطنه وغرميه
بورو�سيا دورمتوند.
ويف �إنكلرتا ،تتجه الأنظار نحو
مان�ش�سرت ي��ون��اي�ت��د ب�ط��ل ال ��دوري
ال ��ذي ا�ستقبل م��درب �اً ج��دي��داً ،هو
دايفيد مويز خليفة املدرب ال�شهري
اليك�س فريغي�سون.
أ�م��ا يف �إ�سبانيا فيتطلع بر�شلونة
لالحتفاظ بلقب الدوري ،واالنطالق
نحو م�سرية �أوروب�ي��ة جديدة يعو�ض
فيها �إخفاق املو�سم املا�ضي ،حني ودع
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ألوروبية تنطلق في آب ..وبداية صعبة لمان يونايتد

بايرن ميونيخ

جوفنتو�س

مان�ش�سرت يونايتد

بر�شلونة

دوري �أب �ط��ال �أوروب� ��ا ب�خ���س��ارة مذلة
�أمام البايرن ،وينتظر جمهور البارثا
الكثري من جنمه اجلديد الربازيلي
ن�ي�م��ار امل �ت ��أل��ق م� ��ؤخ ��راً م��ع ب �ل�اده يف
م�سابقة ك�أ�س القارات ،وهنا ملحة عن
روزن��ام��ة االن �ط�ل�اق �أب ��رز ال�ب�ط��والت
الأوروبية الوطنية:
�إنكلرتا

مان�ش�سرت �سيتي مبكراً خارج ملعبه
يف � 21أيلول ،وينطلق املو�سم اجلديد
يف � 17آب وينتهي يف � 11أيار .2014
وه �ن��ا ب��رن��ام��ج اجل��ول��ة الأوىل:
الأر� �س �ن��ال  -أ���س�ت��ون ف�ي�لا ،ت�شل�سي
 ه ��ال ��س�ي�ت��ي ،ك��ري���س�ت��ال ب��اال���س -توتنهام ،ليفربول � -ستوك �سيتي،
م��ان �� �ش �� �س�تر � �س �ي �ت��ي  -ن �ي��وك��ا� �س��ل،
ن ��وري� �ت� �� ��ش � �س �ي �ت ��ي  -اي � �ف� ��رت� ��ون،
� �س �ن��درالن��د  -ف ��ول �ه ��ام�� ،س��وان���س��ي
�سيتي  -مان�ش�سرت ي��ون��اي�ت��د ،و�ست
ب��روم�ي�ت����ش ال�ب�ي��ون � -ساوثمبتون،
و�ست هام يونايتد  -كارديف �سيتي.

يواجه مان�ش�سرت يونايتد حامل
ل�ق��ب امل��و��س��م امل��ا��ض��ي وال ��ذي ي�ق��وده
مدرب جديد هو دايفيد مويز بداية
�صعبة يف حملته للدفاع عنه.
و�سيحل مان�ش�سرت يونايتد �ضيفاً
�أملانيا
ع�ل��ى ��س��وان���س��ي ��س�ي�ت��ي ب�ط�لا ك� أ����س
رابطة الأندية الإنكليزية املحرتفة
ي� �ب ��د�أ ب ��اي ��رن م �ي��ون �ي��خ ،امل �ت��وج
يف املرحلة الأوىل ،قبل �أن ي�ستقبل بثالثية تاريخية ،حملة الدفاع عن
ت�شل�سي بقيادة مدربه العائد جوزيه لقبه ب�ط�ل ًا ل �ل��دوري ا ألمل� ��اين لكرة
مورينيو يف اجلولة الثانية ،ثم يحل ال �ق��دم وي�خ��و���ض اخ�ت�ب��اره الأول يف
�ضيفاً على جاره اللدود ليفربول يف «ب��ون��د��س�ل�ي�غ��ا» م��ع م��درب��ه اجل��دي��د
الثالثة.
خ��و� �س �ي��ب غ� � ��واردي� � ��وال مب��واج �ه��ة
ويلتقي مان�ش�سرت يونايتد خارج بورو�سيا مون�شنغالدباخ يف التا�سع
م�ل�ع�ب��ه �أي �� �ض �اً م ��ع غ��رمي��ه وج ��اره من �آب املقبل.

و��س�ي�ك��ون م��و��س��م ب��اي��رن ح��اف�ل ًا
ب �ق �ي��ادة خ�ل�ي�ف��ة ي ��وب ه��اي�ن�ك�ي����س� ،إذ
ي �خ��و���ض م� �ب ��اراة ال �ك ��أ� ��س ال���س��وب��ر
الأوروب� �ي ��ة يف � 30آب ��ض��د ت�شل�سي
الإن� �ك� �ل� �ي ��زي ب �ع��د ت �ت��وي �ج��ه ب �ط�ل ًا
مل�سابقة دوري �أب �ط��ال �أوروب � ��ا على
ح�ساب مواطنه بورو�سيا دورمتوند،
ثم ي�شارك يف ك�أ�س العامل للأندية
امل �ق��ررة يف امل �غ��رب م��ا ب�ي�ن  11و21
ك��ان��ون الأول املقبل مم��ا �سي�ضطره
ل �ل ��دخ ��ول �إىل ال �ع �ط �ل��ة ال �� �ش �ت��وي��ة
التقليدية ويف جعبته مباراة م�ؤجلة
من الدوري املحلي ،و�سيجدد بايرن
امل��وع��د م��ع م��ون���ش�ن�غ�لادب��اخ ب�ع��د �أن
واج �ه��ه امل��و� �س��م امل��ا� �ض��ي يف اجل��ول��ة
االفتتاحية �أي�ضاً ،لكنه ي�أمل �أن ال
تكرر نتيجة تلك املباراة ،لأنه �سقط
ح�ي�ن�ه��ا ع�ل��ى �أر� �ض ��ه  1 - 0ق�ب��ل �أن
ي�سرتد اعتباره يف املرحلة اخلتامية
ب��ال�ف��وز  3 - 4يف م �ب��ارات��ه ا ألخ�ي�رة
يف ال��دوري م��ع هاينكي�س ال��ذي قاد
ال �ن��ادي ال �ب��اف��اري امل��و��س��م املن�صرم
ل �ي �� �ص �ب��ح �أول ف ��ري ��ق �أمل � � ��اين ي �ت��وج
بثالثية ال ��دوري وال�ك��أ���س املحليني

ودوري �أب�ط��ال �أوروب ��ا� ،أم��ا بالن�سبة
ل��دورمت��ون��د ال ��ذي ت �ن��ازل ع��ن لقب
ال� ��دوري ل�غ��رمي��ه ال �ب��اف��اري وخ�سر
�أمامه نهائي دوري الأبطال وتنازل
�أي�ضاً عن لقب الك�أ�س املحلية ،فيبد�أ
م�شواره على ملعب اوغ�سبورغ فيما
ي�ستقبل ل�ي�ف��رك��وزن ،ث��ال��ث املو�سم
املا�ضي ،فرايبورغ ،ويختتم ال��دوري
يف � 10أيار ب�سبب التح�ضري خلو�ض
مونديال الربازيل .2014
وهنا برنامج املرحلة االفتتاحية:
اجلمعة � 9آب :بايرن ميونيخ  -بورو�سيا
مون�شنغالدباخ ،ال�سبت  10منه� :شالكه
 ه��ام�ب��ورغ ،ل�ي�ف��رك��وزن  -ف��راي�ب��ورغ،ه��ان��وف��ر  -ف��ول�ف���س�ب��ورغ ،ه��وف�ن�ه��امي
 ن��ورم�ب�رغ ،م��اي�ن�ت����س �� -ش�ت��وت�غ��ارت،اوغ���س�ب��ورغ  -دورمت��ون��د ،فرانكفورت
برون�سفيك  -ف�يردي��ر ب��رمي��ن ،هرتا
برلني  -اينرتاخت فرانكفورت.
�إ�سبانيا
ينطلق ال ��دوري الإ��س�ب��اين يوم
الأحد � 18آب ،وينتهي يوم الأحد 18

�أي��ار  ،2014وهذا املوعد مت حتديده
من قبل االحتاد الدويل لكرة القدم
(الفيفا) جلميع الدوريات من �أجل
اال�ستعداد لك�أ�س العامل يف الربازيل.
وي �ق��ام ن �ه��ائ��ي ك ��أ���س امل �ل��ك ي��وم
ال���س�ب��ت  19ن�ي���س��ان ،و� �س��وف جُت��رى
ب �ع ����ض م ��ن م� �ب ��اري ��ات ك� ��أ� ��س م�ل��ك
�إ��س�ب��ان�ي��ا يف ي��وم��ي ال���س�ب��ت والأح ��د
مما يعني توقف الليغا ،حيث ذهاب
الدور الإق�صائي الأول �سيقام يف �أيام
 6و 7و 8كانون الأول ،مما يعني �أنه
يوم الأح��د  8كانون الأول �ستتوقف
الليغا.
و�سيقوم االحت��اد الإ��س�ب��اين قبل
�أي ��ام على ان�ط�لاق��ة الليغا بتحديد
موعد دقيق ملباريات الفرق.
�إيطاليا
ي �ب��د�أ ال� ��دوري الإي �ط��ايل ملو�سم
 2014 – 2013يف � 25آب امل�ق�ب��ل
وينتهي � 18أي ��ار  ،2014و�سيتخلل
امل ��و� �س ��م ال �ل �ع��ب يف ث �ل��اث ج ��والت
يف م�ن�ت���ص��ف الأ�� �س� �ب ��وع يف �أي � ��ام 25

�أيلول و 30ت �� �ش��ري��ن الأول و26
�آذار  2014بينما �سيتوقف ال��دوري
�أي��ام  13ت�شرين الأول و 17ت�شرين
الثاين مل�شاركة املنتخب يف ت�صفيات
�أوروب ��ا امل� ؤ�ه�ل��ة لك�أ�س ال�ع��امل 2014
و�سيكون موعد العطلة ال�شتوية يف
 29كانون الأول .2013
وقد حدد االحت��اد �أي�ضاً مواعيد
�إج ��راء ك� أ����س إ�ي�ط��ال�ي��ا ،حيث �سيبد أ�
الأدوار التمهيدية يومي الأحد � 4آب
و 11منه ،ث��م دور الـ 16يف  4كانون
الأول ورب� ��ع ال �ن �ه��ائ��ي يف  9ك��ان��ون
الثاين و 22منه ،بينما �سيقام ن�صف
النهائي يومي  5و� 12شباط ،على �أن
يقام النهائي يف ملعب الأوملبيكو يوم
� 4أيار .2014
ي � ��ذك � ��ر �أن ت � �ل � ��ك امل � ��واع � �ي � ��د
ا�ستثنائية ب�سبب ك�أ�س العامل الذي
� �س �ي �ق��ام يف ح ��زي ��ران  ،2014ح�ي��ث
�ستنتهي امل�سابقات الإيطالية يوم 18
�أيار من �أجل اال�ستعداد لك�أ�س العامل
.2014

جالل قبطان
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كاريكاتير

ً
ملياردير يهجر حياة الترف ليعيش عامال
ت��رك رج��ل ث��ري خلفه ماليينه
وح � �ي ��اة ال � �ب ��ذخ ل�ي�رك ��ن �إىل ح �ي��اة
الب�سطاء ،وليتحوّل فج�أة �إىل عامل
ب�سيط ،ومل يتوقع املقربون منه ما
قام به �صديقهم ،الذي عا�ش ل�سنوات
حياة الرفاهية و�سكن يف �أجمل املدن
يف ال� �ع ��امل� ،آخ ��ره ��ا يف دب � ��ي ،حيث
ميتلك �شقة يف ب��رج خليفة؛ �أط��ول
برج يف العامل.
ال� ��رج� ��ل ال �ث ��ري ي ��دع ��ى ع� ��ارف
م �ي��رزا ،وه ��و م���س�ت�ث�م��ر ك �ن��دي من
�أ��ص��ول باك�ستانية ،عا�ش م��دة �شهر
ال
تقريباً مع عمال الإن���ش��اءات ،ناق ً
خ�لال ه��ذه ال�ف�ترة م�ع��ان��اة الطبقة
الكادحة التي تعي�ش بدخل يقل عن
 1000درهم �شهرياً.
وق��ال ميزرا �إن��ه جنى ثروته من
خالل �سل�سلة م�شاريع عرب الإنرتنت،
بعد جناحه يف �إدارة عدة �شركات يف 6
دول ،يبلغ عدد موظفيها املئات ،لكنه
ق��رر جت��رب��ة ح�ي��اة ال�ف�ق��راء ،بعد �أن
�صادف حمتاجاً بالقرب من املركز
ال�صحي الذي يزوره.
و�أ��ض��اف �أن��ه تعاطف م��ع العامل
ال��ذي مل يتمكن من احل�صول على
طعام لـ� 3أيام ،وعيناه متقدة بالأ�سى
وق �ل��ة احل�ي�ل��ة ،الف �ت �اً �إىل �أن ل�ق��اءه

تأجير مرضعات ..للبالغين فقط
تتنامى ظ��اه��رة اجتماعية ج��دي��دة جنوب ال�صني ،وه��ي ت� أ�ج�ير «امل��ر��ض�ع��ات» ل�صالح
�أ�شخا�ص بالغني عرب «وك��االت» متخ�ص�صة ت�ستغ ّل الن�ساء الفقريات ،وتغريهم مببالغ
ترتاوح بني �ألفني و� 4آالف دوالر �شهرياً ،لتقدمي خدماتهن �إىل �أثرياء املنطقة.
تقول �إح��دى الوكاالت املتخ�ص�صة« :ميكن للزبون البالغ �أن ي�شرب احلليب مبا�شرة
عرب الر�ضاعة� ،أو بعد �شفطه ب�آلة �إذا �أح�س باحلرج» .ويعتقد بع�ض ال�صينيني �أن حليب
الأم يحوي فوائد غذائية معينة مفيدة لل�صحة ،حتديداً ملن خ�ضعوا لعمليات جراحية.
يُذكر �أن هذه الظاهرة اجلديدة �أث��ارت غثيان وا�ستياء الكثريين ،الذين ع�ّبورّ وا عن
غ�ضبهم عرب �شبكات التوا�صل االجتماعي.

نبش قبر والدته ونام قرب جثتها تكفيرًا عن عقوقه
ب��ال�ع��ام��ل ج�ع�ل��ه �أك �ث�ر ح��ر� �ص �اً على
م�ساعدة املحتاجني ،لكنه قرر عي�ش
منط حياتهم الب�سيطة ،لي�ستطيع
تفهّم ظروفهم املعي�شية ب�شكل �أكرب،
ونقل جتربته القا�سية ل�شريحة �أكرب
من املي�سورين مادياً.
و�أ� �ض��اف �أن��ه مت� ّك��ن م��ن مقاومة
� �ص �ع��وب��ات ال �ع �ي ����ش م ��ن خ �ل�ال بيع
و�شراء اخلردة امل�ستعملة ،والعمل يف
م��واق��ع البناء حت��ت ح��رارة ال�شم�س
احلارقة لأكرث من � 12ساعة.
و�أك��د م�يرزا من خ�لال التجربة
�أن ال� �غ� �ن ��ي ل �ي ����س ه� ��و م� ��ن مي�ل��ك

تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

امل�ل�اي�ي�ن ،وال �ف �ق�ير ل�ي����س ال� ��ذي ال
ميلك املال� ،إمنا الغني من ي�ستطيع
جت��اوز عقبات احلياة بنجاح وتفهم
متطلبات ف�ئ��ات امل�ج�ت�م��ع ،وت�سهيل
ظ� ��روف امل�ع�ي���ش��ة مل��ن ه��م �أق� ��ل منه
دخالً ،ورمبا حظاً.
و�أ� � �ض � ��اف �أن ال �ت �ج��رب��ة ج�ع�ل��ت
عزميته �أقوى على موا�صلة جناحه،
وع ��دم االت �ك��ال ع�ل��ى م��ا ح�ق�ق��ه ،لأن
احل �ي��اة ال ت�ع�ط��ي ��ض�م��ان��ات لأح ��د.
م� ؤ�ك��دا �أن��ه �سيدعم تطبيق خا�صية
�إر� �س��ال امل�ع��ون��ة ع��ن ط��ري��ق املحمول
لت�صل لأكرب �شريحة من املحتاجني.

الـمــديــر الــفــنـي :مــــالك مــحــــــــفــوظ

تـــــــــــوزيـــــــــــع الأوائــــــــــــــل

جل� ��أ ع�شريني مي�ن��ي �إىل ط��ري�ق��ة غري
م�ألوفة للتكفري عن عقوقه لوالدته الأربعينية
ال�ت��ي توفيت �أخ �ي�راً ،عندما ب��ادر ب ��إخ��راج
جثتها من القرب بعد يوم من دفنها ،والنوم
�إىل جانبها وك�شف وجهها ،و�سط ذهول �أهل
بلدته ،خ�صو� ًصا بعد تلويحه باالنتحار.
وقال �شهود عيان يف مدينة باجل التابعة
ملحافظة احلديدة (غرب اليمن)� ،إن «م.ي.
ال�برع��ي» ( 23ع��ام�اً) ال��ذي ك��ان مغرتب ًا يف
ال�سعودية ب�صورة غري قانونية ،عاد �إىل البلدة
بعد ي��وم واح��د م��ن دف��ن �أم��ه ف��اط�م��ة ،التي
توفيت من جراء املر�ض عن ( 45عاماً) ،ومل
يكن ال�شاب يعلم بوفاتها ،الأمر الذي �أوقعه يف
�صدمة عنيفة ،خ�صو� ًصا �أنه �سافر مغ�ضب ًا لأمه

التي �ضاقت ذرع ًا مب�صادقته لرفاق ال�سوء.
و�أكمل ال�شهود �أن ال�شاب ق�ضى عقوبات
باحلب�س �أكرث من عام يف �سجون ال�سعودية،
التهامه ب�شرب اخلمر وعالقة غري �شرعية،
يرحل (�أمنياً) �إىل اليمن بُعيد وفاة
قبل �أن َّ
وال��دت��ه ،فما ك��ان منه �إال �أن نب�ش قربها،
و�أخرج جثتها �إىل العراء ،وك�شف عن وجهها
لكي ينعم بر�ؤيتها بعدما امتنع عن االت�صال
بها �أثناء غربته التي امتدت �أربعة �أعوام ،ثم
�ألقى بنف�سه �إىل جانب جثمانها ،يف حماولة
للتكفري عن عقوقه لها ،قبل �أن ي�سيطر عليه
الأهايل ،ويهدئوا من حالته اله�ستريية ،بعدما
هدد بقتل نف�سه ،يف حني بادروا ب�إعادة دفن
اجلثة ،و�سط ده�شة املتابعني.
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