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بـصـمـــــات «بـنـدريــــة»
ربطت م�صادر متابعة بني حركة الأمري بندر بن �سلطان الأوروبية الأخرية ،والأعمال امليدانية
التي جت��ري يف �سورية ولبنان ،خ�صو�صاً جلهة التفجري يف بئر العبد ،واحل��دي��ث عن معركتي
ال�ساحل ال�سوري وحلب ..فتفجري بئر العبد كان يراد منه اختبار ردود الفعل ،ويف معركة ال�ساحل
ال�سوري كان يراد اكت�شاف مدى اجلهوزية ال�سورية ،وك�شف خمابئ ال�صواريخ اال�سرتاتيجية� ،أما
املحا�صرتي منذ
نْ
يف حلب فكان يراد نوع من حرب تطهري مذهبية ،جلهة اقتحام «نـُبُّل» و«الزهراء»
�أ�شهر ..لكن مل تحُ قِّق �أي من هذه اال�ستهدافات �أغرا�ضها ،يف وقت قد ن�شهد قريباً جداً معركة فك
احل�صار نهائياً عن « ُنبُّل» و«الزهراء».
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االفتتاحية

ّ
ْ
التركيين يذكر بقضية «لبنانيي اعزاز»
اختطاف

دولــة فــاشـلــة
باتت �صفة «الدولة الفا�شلة» التي تطلَق على لبنان متداوَلة حملياً وعربياً
ودولي� �اً ،لأ�س ��باب عدة ،من �أبرزها ف�ش ��ل النظام ال�سيا�س ��ي ال ��ذي مت �إنتاجه
لكي ��ان ا�ص ��طُ نع يف الع ��ام  ،1920ور�س ��مه امل�س ��تعمر الفرن�س ��ي بع ��د جتزئ ��ة
امل�شرق العربي عام  1916باتفاقية «�سايك�س بيكو».
فالكي ��ان اللبن ��اين �أقيمت دولته لإر�ضاء املوارنة ،الذين كانوا يريدون دولة
له ��م عل ��ى قيا� ��س جبل لبنان� ،أم ��ا و�إن مت تكبري لبنان له ��م ب�ضم ما �سميت
«الأق�ضي ��ة» التي كانت تابعة لوالية ال�شام زمن ال�سلطنة العثمانية ،فباتوا
�أم ��ام �شري ��ك لهم يف الدول ��ة اجلديدة ،هو امل�سل ��م ،وحتدي ��داً ال�سُّ ني ،الذي
كان يرف�ض �سلخ لبنان عن بيئته القومية يف �سورية الطبيعية ،وقد �شارك
امل�سلم�ي�ن يف مطلبه ��م م�سيحي ��ون م ��ن رواد النه�ض ��ة والقومي ��ة والعروبة،
�إال �أن الت�سوي ��ة مت ��ت ع ��ام  1943ب�ي�ن ب�شارة اخل ��وري وريا� ��ض ال�صلح؛ ب�أن
يتخل ��ى امل�سلم ��ون عن الوحدة ال�سورية والعربي ��ة ،وامل�سيحيون عن التطلع
�إىل الغ ��رب ،و�أن تتقا�سم الطوائف ال�سلطة عرفاً ،وتُوزَّع املراكز القيادية يف
م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة على الطوائف واملذاهب ن�سبياً ،وكان هذا التدبري م�ؤقتاً
وفق املادة ( )95من الد�ستور حتى تلغى الطائفية.
ه ��ذه ال�صيغ ��ة الطائفية للنظام ال�سيا�سي هي الت ��ي كانت وراء �أزمات لبنان
وعلل ��ه وحروب ��ه ،وهي ومنذ �إن�شاء الكيان وا�ستقالله عام  1943مل تقم فيه
الدول ��ة ك�إط ��ار حقوقي �سيا�سي مدين ،ما �أدى �إىل عدم حتديد هوية لبنان
امللتب�س ��ة ،ومازالت ،وتركت مواطني ��ه عر�ضة للتجاذب اخلارجي ،والدخول
يف لعبة �صراع املحاور العربية والإقليمية والدولية ،ونتج عن ذلك احرتاب
اللبنانيني فيما بينهم ،وكانت �أوىل ب�شائر هذا االنق�سام عام 1943؛ عندما
انق�س ��م لبن ��ان كتلت�ي�ن �سيا�سيت�ي�ن د�ستوري ��ة برئا�س ��ة ب�ش ��ارة اخل ��وري م ��ع
الإنكلي ��ز ،ووطنية برئا�سة �إمي ��ل �إده مع الفرن�سيني ،وكذلك عام  1958من
خ�ل�ال ال�ص ��راع بني حموري «حلف بغ ��داد” وم�شروع �أيزنه ��اور ،واالنق�سام
نف�سه ح�صل على املقاومة الفل�سطينية عام  ،1969وقد �أ�س�س هذا االنق�سام
الن ��دالع احل ��رب الأهلي ��ة ع ��ام  ،1975ومل تتوق ��ف �إال بق ��رار دويل �إقليم ��ي
عربي ،بعد �أن انتهت وظيفة لبنان ك�أر�ض �صراع للآخرين ،وتوقفت احلرب
الب ��اردة ب�سقوط �أحد �أطرافها االحت ��اد ال�سوفياتي ،وهو ما �سمح للبنانيني
�أن ينج ��زوا اتف ��اق الطائف ال ��ذي كان ت�سوية �شكلت بداي ��ة لإ�صالح النظام
ال�سيا�س ��ي ،وتكوين دولة مدنية دميقراطي ��ة حقيقية ولي�ست توافقية ،من
خ�ل�ال قانون انتخاب خ ��ارج القيد الطائفي ،وو�ضع �آلي ��ة لإلغاء الطائفية،
�إال �أن م ��ا ح�ص ��ل هو �أن هذه الدولة مل تنه�ض ،بل �أ�صابتها الكبوة ،لأن من
رع ��ى قيامه ��ا مل ي�ساعده ��ا على التخل� ��ص من دميقراطي ��ة الطوائف ،ومل
ُيل� � ِغ امل ��ادة ( )95م ��ن الد�ستور كما جرى التوافق ،ومل ي�صدر قانون انتخاب
وطني.
وعندم ��ا خرج ��ت �سوري ��ة م ��ن لبن ��ان ،زاد تع�ث�ر اللبنانيني يف بن ��اء دولتهم
و�إ�ص�ل�اح نظامه ��م ال�سيا�س ��ي ،فعادوا ليختلفوا على كل �ش ��يء ،ومن جديد،
واخل�ل�اف الأب ��رز ه ��و عل ��ى املقاوم ��ة والأزم ��ة يف �سوري ��ة وحي ��اد لبنان عن
�ص ��راع حم ��اور ،فت ّم التمديد ملجل�س النواب ،ومل تت�شكل احلكومة التي من
امل�ستحيل ت�أليفها ب�سبب ال�شروط وال�شروط امل�ضادة ،التي فر�ضها مترت�س
اللبناني�ي�ن ب�ي�ن حم ��ور املقاوم ��ة و�آخ ��ر مناه� ��ض له ��ا ،كم ��ا �أن التعيين ��ات
متوقف ��ة ،وب ��د�أ التمدي ��د للوظائف م ��ن امل�ؤ�س�سة الع�سكري ��ة� ،إ�ضافة �إىل �أن
املوازنة مل تُق ّر منذ � 8سنوات ،وحبل الأمن فالت ،وظهر �أمراء حرب جدد،
ودويالت �أمر واقع �أقوى من الدولة.
�أال ي�صح مع كل ذلك ت�سمية لبنان «دولة فا�شلة»؟

هل بات التواطؤ ضد اللبنانيين رسميًا؟
هل يتوقع امل�س�ؤولون اللبنانيون (وكذلك
الأت� � � ��راك) �أن ي�ن�ت�ظ��ر أ�ه � ��ايل امل �خ �ط��وف�ين يف
«اع��زاز» ال�سورية ،املال�صقة للحدود الرتكية،
�إىل ما �شاء اهلل حتى يتم إ�ط�لاق �سراح ذويهم
املظلومني� ،أم �أنهم� ،أو بع�ض املتعاطفني معهم،
قد يُقدمون على اعتماد �إحدى و�سائل ال�ضغط
لإجبار ال�سلطات الرتكية على إ�ل��زام امل�سلحني
املتعاونني معها على ترك اللبنانيني ،بعد م�ضي
�أكرث من �سنة و�أربعة �أ�شهر على اختطافهم؟
�سنة و�أرب �ع��ة أ���ش�ه��ر طويلة ج��داً م �رّت على
أ�ه � ��ايل خم �ط��ويف «اع� � ��زاز» وه ��م ي�ن�ت�ظ��رون �أن
تُثمر االت�صاالت مع ال�سلطات الرتكية �إطالقاً
للمخطوفني ،م��ن دون نتيجة ،يف ح�ين يتلهى
كبار امل�س�ؤولني اللبنانيني يف ق�ضايا كثرية �أقل
�أهمية ،وال يبذلون م��ا يكفي لدفع ال�س�ؤولني
الأت � ��راك �إىل م��راع��ات ال���ص��داق��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة -
ال�ت�رك �ي��ة ،وال �إىل الأخ � ��ذ ب �ع�ين االع �ت �ب��ار �أن
املخطوفني الت�سعة هم من املدنيني ،ومن كبار
ال�سن الذين ال يجوز التفاو�ض على و�ضعهم،
وال حتى امل�ب��ادل��ة ب�ه��م� ،أو اع�ت�ب��ار خطفهم من
��ض�م��ن الأع� �م ��ال ال�ع���س�ك��ري��ة ،إ�� �ض��اف��ة �إىل �أن
خاطفيهم يحتجزونهم داخل الأرا�ضي الرتكي،
خ�صو�صاً �أن ب�ل��دة «اع� ��زاز» ال���س��وري��ة تتعر�ض
يومياً للق�صف اجلوي والربي من قبل اجلي�ش
النظامي ال�سوري خ�لال مطاردته للع�صابات
امل�سلحة املدعومة من تركيا وحلفائها.
�سنة و�أربعة �أ�شهر م�رّت ،يحق بعدها لذوي
خمطويف «اعزاز» �أن ي�س�ألوا :ماذا فعلت الدولة
اللبنانية ل�ه��م؛ م���س��ؤول�ين وم� ؤ���س���س��ات ،ب��دءاً
م��ن رئي�سي اجل�م�ه��وري��ة واحل�ك��وم��ة والأج �ه��زة
الأمنية ،و�صو ًال �إىل كل الأ�صوات التي تنطّ حت
الرتكيي يف
نْ
ال�ستنكار عملية خطف الطياريْن

من يحمي اللبنانيين عندما
تتخلى عنهم دولتهم
ويتواطأ ضدهم «بعض
دولتهم» و«بعض
أجهزتها األمنية»؟!

ب�ي�روت ،علماً �أن معظم ه��ذه الأ� �ص��وات �أ�صابه
اخلر�س �أو حتدث بخجل كبري عندما اختُطف
اللبنانيون وكانوا جمعاً من الرجال والن�ساء،
بعد �أن قاموا بزيارة املراقد املقد�سة يف العراق؟
�أول م��ا ك ��ان ي�ت��وق�ع��ه امل ��رء م��ن امل���س��ؤول�ين
ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين ه ��و ت���ض�ي�ي�ق�ه��م ع �ل��ى امل���س�ل�ح�ين
ال�سوريني املوجودين بكرثة على �أر���ض لبنان،
ل�ي���ض�ط��روا �إىل ال���ض�غ��ط ب��ال��وا��س�ط��ة لإط�ل�اق
املخطوفني اللبنانيني يف اع��زاز ،لكن �شيئاً من
هذا مل يحدث ،بل على العك�س؛ حتوّل الأمر �إىل
«ب ��ازار» اب�ت��زاز وم�ق��اوالت؛ البع�ض �أراد حتويل
احلادثة �إىل منا�سبة يقوم فيها �سعد احلريري
بجلب املخطوفني بطائرته اخل��ا��ص��ة ،مقابل
�أن ي�ستقبله «ح��زب اهلل» بالتكرمي والتعظيم،

وب��زي��ارت��ه يف ق���ص��ره ،فتكون منا�سبة مل�صاحلة
تعيد احلريري �إىل ال�سراي احلكومي! والبع�ض
ر�آها منا�سبة ليقدّم «حزب اهلل» مواقف �سيا�سية
ت�خ��دم الع�صابات امل�سلحة ال�ت��ي ت��د ّم��ر �سورية
خدمة للأمريكيني وال�صهاينة و�أتباعهم من
حكام ال�سعودية و�إمارات اخلليج.
حتى وج��ود امل�سلحني ال�سوريني مل يت�أثر،
وما زالوا يتواجدون بكرثة �ضمن بيئات حا�ضنة
ت� ؤ� ّم��ن لهم الت�سليح والتموين وملج أ� الراحة
والطبابة ،ومل ن�سمع من الرئا�سات الر�سمية
اللبنانية موقفاً من ذلك ،بل على العك�س؛ يبدو
�أن �أحد الأجهزة الأمنية اللبنانية رد على عملية
الرتكيي بخطف قريب �أحد املخطوفني
نْ
خطف
اللبنانيني ،وك��أن هذا اجلهاز الأمني بات فرعاً
لال�ستخبارات الرتكية ،بعدما اتُّهم يف مراحل
�سابقة ،خ�صو�صاً خالل العدوان «الإ�سرائيلي»
ع �ل��ى ل �ب �ن��ان ع ��ام  ،2006ب � أ�ن��ه ي �ق �دّم خ��دم��ات
ومعلومات للأمريكيني وللعدو «الإ�سرائيلي».
على �أن م��ا ه��و أ�خ�ط��ر م��ن ذل��ك� ،أن حادثة
اخل�ط��ف ه��ذه ت�ب نِّ�ِّي� م��دى االن�ق���س��ام اللبناين،
حيث بات التواط ؤ� مع اخلاطفني املحميّني من
قبل ال�سلطات الرتكية �أم��راً مك�شوفاً ميار�سه
م�س�ؤولون كبار و أ�ح��زاب وق��وى �سيا�سية ،وهذا
يذكّر مبا قاله الرئي�س نبيه بري خالل عدوان
متوز  2006للرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة« :يبدو �أنك
يا ف ��ؤاد ملكي أ�ك�ثر من امل�ل��ك» ..وامللك هنا هو
العدو «الإ�سرائيلي» ،فهل تخلّى بع�ض اللبنانيني
عن لبنانيته لإر�ضاء الرتكي مرة و«الإ�سرائيلي»
�سابقاً والأمريكي دائماً ،وليتخطى الأمر ذلك
يف كثري من الأحيان وي�صل �إىل حد التواط�ؤ؟
و�إال ملاذا مل يطلب «�أ�صدقاء» تركيا يف لبنان من
ال�سلطات الرتكية و�ضع حد مل�أ�ساة اللبنانيني
املخطوفني قبل �أن تتحول الق�ضية �إىل كرة نار
قد حترك الكثري من الأيدي؟
الأ��س��و أ� من ذلك �أن ي�ضطر اللبنانيون �إىل
طرح مثل هذا ال�س�ؤال :هل يحق للآخرين (دو ًال
و�شعوباً) اختطاف لبنانيني واالح�ت�ف��اظ بهم،
وعندما ير ّد �أهايل ه�ؤالء باملثل ،تقوم ال�سلطات
اللبنانية و�أجهزتها الأمنية مبالحقتهم؟ و�إذا
ك��ان ه��ذا الأم��ر ه��و احل��ا��ص��ل ،ي�ستحق ال�س�ؤال
الآخ ��ر :م��ن يحمي اللبنانيني ع�ن��دم��ا تتخلى
عنهم دولتهم ويتواط أ� �ضدهم «بع�ض دولتهم»
و»بع�ض �أجهزتها الأمنية»؟

عدنان ال�ساحلي

كمال ذبيان

همسات
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ّ
◄مجرد تهويل

جزمت م�صادر يف � 14آذار ب�أن قرار ت�شكيل حكومة
�أمر واقع �أو ما ت�سمَّى «حكومة حيادية» حماولة
تهويل لي�س �إال ،لأن ت�شكيل مثل تلك احلكومة
ال ميكن �أن يتحول واق�ع�اً م��ن دون أ�م��ر �سعودي
تغطّ يه وا�شنطن ،ون�ضوج مثل ه��ذا الأم��ر يعني
ذلك �أن قرار مواجهة وا�سعة قد اتُّخذ ،ولو �أدى
�إىل حرب �أهلية.

الـنـاشر :شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م

رئـيس التـحـريـر :عـبـداهلل جـــبـري
المدير المسؤول :عــدنــــان الســاحـلــي
يشارك في التحرير:
أحمد زين الدين  -سـعـيد عيـتــانـــي

◄الجميع في إجازة

المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها
عنا�صر �أمنية لبنانية حتر�س مكتب الطريان الرتكي و�سط العا�صمة بريوت

(�أ.ف.ب).

ح��اول ال�سفري الرتكي يف لبنان االت�صال ب�أحد
م���س��ؤويل «ح��زب اهلل» ل�ل�ت��داول معه يف حادثة
الرتكيي �صبيحة عيد الفطر،
نْ
خطف الطيارين
لكنه �أُبلغ �أن اجلميع يف �إجازة العيد.
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ُ 14آب  ..2006تاريخ جديد لألمة
ولد بسواعد المقاومين
� 14آب � ..2006سيبقى احلدث الأبرز
والأعظم يف التاريخ العربي املعا�صر ،و�إن
كان مير عند بع�ض اللبنانيني والعرب
ب�شيء م��ن ال��ذه��ول والكراهية للن�صر
ل�م��ة منذ
امل�ب�ين الأول ال ��ذي حت�ق��ق ل� أ
�سقوط غرناطة يف الأندل�س يف الثاين
من كانون الثاين عام  ،1492حينما قام
آ�خ ��ر اخل�ل�ف��اء امل�سلمني حم�م��د ال�ث��اين
ع�شر بت�سليم غرناطة لفرناندو الثالث
ال ب�شروط اال�ست�سالم
ملك ق�شتالة ،قاب ً
التي فُر�ضت عليه.
بني  12متوز و� 14آب  2006ثمة كثري
من الوقائع والتفا�صيل التي ك�شف عن
بع�ضها ،وال�ك�ث�ير مم��ا مل يُك�شف عنها
بعد.
فعربياً ،فيما كانت ال�شعوب العربية
تت�سمر �أم��ام ال�شا�شات ملتابعة بطوالت
رج � � ��ال اهلل يف وج � ��ه أ�ع� � ��دائ� � ��ه ،ك��ان��ت
�أنظمتهم وحكامهم يحيكون الد�سائ�س
وامل ��ؤام��رات ،وينفذون رغ�ب��ات �سيدتهم
وا�شنطن بالعمل لإط��ال��ة أ�م��د احل��رب،
ع� ّل وع�سى ي�ستطيع العدو ال�صهيوين
�أن يحقق ن���ص��راً م ��ا ..وال �ك��ل م��ا ي��زال
يتذكر املوقف ال�سعودي الر�سمي الأول
الذي �صدر �إثر اجتماع جمل�س الوزراء
ب��رئ��ا��س��ة امل �ل��ك ،يف الأ� �س �ب��وع الأول من
هذه احلرب ،باتهام املقاومني اللبنانيني
بـ«املغامرين» ،و�ضرورة �أن يدفعوا ثمن
مغامرتهم.
وح ��ده ب���ش��ار الأ� �س��د يف ه ��ذه الأم ��ة
�أ�ش َه َر موقفه علناً �أنه مع املقاومة ،وفتح
خم��ازن �صواريخه و�أ�سلحته لتكون يف
خدمة املعركة املقد�سة التي تخو�ضها
املقاومة البا�سلة.
وحده ب�شار الأ�سد بعث بر�سالة �إىل
ق��ائ��د امل �ق��اوم��ة ال���س�ي��د ح�سن ن�صراهلل
يعلن فيها ا��س�ت�ع��داده لإع�ل�ان احل��رب
على « إ�� �س��رائ �ي��ل» ،و�أن اجلي�ش العربي
ال �� �س��وري ج��اه��ز وع �ل��ى �أمت اال��س�ت�ع��داد
لالنخراط يف املعركة جنباً �إىل جنب مع
رج��ال املقاومة دف��اع�اً عن لبنان� ..أجل
دفاعاً عن لبنان.
أ�م ��ا ل�ب�ن��ان�ي�اً ،ف� َم��ن ين�سى م �ن��اورات
بع�ض �أع�ضاء جمل�س ال ��وزراء ورئي�سه
الذي و�صلت به الأم��ور يف م�ؤمتر روما

يـقــــال
◄ مراقبة مستمرة
تركت ا إلج ��راءات الأمنية الوا�سعة
امل �ع �ل �ن��ة وال �� �س��ري��ة يف ك ��ل �أرج� ��اء
ومداخل ال�ضاحية اجلنوبية لبريوت،
والتي نفذها «ح��زب اهلل» ،ارتياح ًا
كبري ًا لدى الأهايل .والحظ العابرون
مراقبة دقيقة حلركة املرور ،ف�ض ًال
عن القيام بدوريات م�ستمرة وعلى
مدار ال�ساعة ،كما بد�أ العمل بت�شكيل
جل��ان �شعبية يف ال�شوارع وا ألح�ي��اء
للتنبه لكل من يوقف �سيارة ،ويعمد
ب�ع����ض ال �� �س �ك��ان �إىل ت���ص��وي��ر �أي
�سيارة تقع يف دائ��رة ال�شبهة ،كما
تقوم اجل�ه��ات املخت�صة يف «ح��زب
اهلل» بالتن�سيق م��ع اال�ستخبارات
الع�سكرية يف اجلي�ش اللبناين ،الذي
ي�سي دوري���ات على م ��دار ال��وق��ت،
رّ
وحتى خالل فرتة العيد ،حيث فرغت
ال�ضاحية من ثالثة �أرب��اع �سكانها،
وبقي حار�سها يقظون.

◄شعبية «التيار»

�آثار اخليبة ظاهرة على وجوه جنود العدو ال�صهيوين �إبان هزميتهم يف متوز 2006

�إىل ح��د م�ساواة أ�ط�ف��ال لبنان ب�أطفال بينما كانت و�سائل الإعالم العاملية تنقل
الكيان ال�صهيوين يف حقهم يف احلياة� � ،ص��وراً لأط �ف��ال �صهاينة يكتبون على
ال���ص��واري��خ «الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة» �أن �ه��ا ه��داي��ا
لأطفال لبنان؟!
وم��ن ين�سى �أن ق���س�م�اً م��ن �أع���ض��اء
جم�ل����س ال� � ��وزراء ظ��ل ح �ت��ى ال�ل�ح�ظ��ات
الأخ�ي�رة يعمل وي��راه��ن وي���ش�ترط من
اللبنانيون لن ينسوا أن �أجل �سحب �سالح املقاومة؟ ثم قد يكون
�ضرورياً التذكري بزعيم «تيار امل�ستقبل»
بعض الوزراء عام  2006الذي خرج مع اليوم الأول للحرب على
ل �ب �ن��ان وم �ق��اوم �ت��ه ي �ج��ول يف دن �ي��ا اهلل
ظل حتى اللحظات
ال��وا��س�ع��ة ،ح��ام� ً
لا ر�سائل �سعودية و14
األخيرة يراهن من
�آذارية ،متجاوباً مع دعوة جمل�س وزراء
مملكة الذهب الأ�سود ب�ضرورة حماكمة
أجل سحب سالح
املغامرين وحما�سبتهم؟
المقاومة ..متجاوبًا
ومن ين�سى حركة ال�سفري الأمريكي
جيف �صديق � 14آذار ،وكيف طرده مي�شال
مع دعوة سعودية
عون من منزله حينما احتج �أمامه كيف
بضرورة محاسبة
ي��وف��ر الإق ��ام ��ة وامل �ل �ج ��أ ل �ل �ن��ازح�ين من
ال�ضاحية واجلنوب؟ ثم هل ميكن للبناين
«المغامرين»
�أن يحمل ذرة من �ضمري ووجدان ووطني،
�أن ين�سى ع�شاء ال�سندوي�سات التي �أقامته
ال�سفارة الأمريكية يف عوكر لقادة � 14آذار
مع ناظرة اخلارجية الأمريكية كونداليزا

◄أمنيون فرنسيون في لبنان

◄خلوة ..بعد العودة من السعودية

لوحظ يف الفرتة الأخرية وجود �أمني فرن�سي مكثف
يف بريوت ،وزيارات متتالية قام بها م�س�ؤولون �أمنيون
فرن�سيون كبار �إىل ب�يروت وال�ب�ق��اع ،مبواكبة �أمنية
� �ش��دي��دة ،ك�م��ا ح���ص�ل��ت زي� ��ارة �إىل م�ن�ط�ق��ة ال���ش�م��ال،
حتديداً قرى عكارية ،و�أمكنة وج��ود «اليونيفيل» يف
اجلنوب.

خ �ل��وة تنظيمية ل�ت�ي��ار ��س�ي��ا��س��ي ك�ب�ير ج�م�ع��ت م���س��ؤويل
التن�سيقيات يف جميع املحافظات ،وتعود الغاية يف ذلك
ل�سببني ،الأول� :إعطاء جرعة من املعنويات ،بعد �أن �أ�صيب
ق�سم كبري من التيار بالإحباط ،وال�سبب الثاين :و�ضع
خطة تنظيمية لإع��ادة جمع ال�شمل بعد �أن تفرق وخرج
الكثري من عنا�صر التيار �إىل �أحزاب �أخرى ،و�أ�شرف على
اخللوة �أمني عام التيار بعد �أن عاد من ال�سعودية م�ؤخراً.

جنبالط الأخ�يرة حول ت�شكيل حكومة �أمر واقع هدفها
الأ�سا�سي ابتزاز القيادة ال�سعودية ،واحل�صول منها على
بع�ض املكا�سب ال�شخ�صية.

�ساد التوتر عالقة الرئي�س جنيب ميقاتي مع اللواء
املتقاعد �أ�شرف ريفي على خلفية تزعم جمموعات
املقاتلني يف طرابل�س ودفع الأموال لهم ،حيث �أكدت

◄ابتزاز
ق��ال مرجع �سيا�سي كبري� ،إن ط��روح��ات النائب وليد ◄تنافس ميقاتي  -ريفي
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راي�س التي ب�شرتنا من بني �أح�ضان ف�ؤاد
ال�سنيورة يف ال�سراي احلكومي ب�شرقها
الأو��س��ط اجلديد ال��ذي �سيولد من رحم
تلك احلرب؟
ومن ين�سى �سل�سلة بيانات جماعة 14
�آذار على مدى  33يوماً ،وفيها الكم الكبري
من التحري�ض على املقاومة و�شعبها؟
رمب ��ا ي ��أت��ي ي ��وم وت� ��ذاع ف�ي��ه ن�ق��ا��ش��ات
اج�ت�م��اع��ات جم�ل����س ال � ��وزراء ال �ت��ي كانت
ُت�ع�ق��د يف زم��ن ت�ل��ك احل ��رب ،وم��ا حملت
ب��ه م��ن ح� ��وارات ون�ق��ل � �ش��روط أ�م�يرك�ي��ة
و»�إ�سرائيلية» وكيف ت�صدى لها الرئي�س
املقاوم �إميل حلود الذي �أ�شهر موقفه منذ
اليوم الأول لهذه احل��رب على لبنان� ،أن
املقاومة �ستنت�صر حتماً ..و�ستكلل جبني
لبنان والعرب بالعز ،ومن �آي��ات �إعجازها
�سيولد زمن جديد للبنان والأمة.
� 14آب � 14 - 2006آب � ..2013سبع
�سنوات� ،سيبقى ك��ل ح��ر و�شريف يف هذه
الأم ��ة ي�ت��ذك��ره��ا ..لأن �ه��ا �أ��س���س��ت للزمن
الآت��ي م��ن �سواعد امل�ق��اوم�ين ..و�أن زمن
الهزائم قد وىل وجاء زمن االنت�صارات.

�أحمد �شحادة

�أو�ساط رفيعة �أن ميقاتي يدفع روات��ب �شهرية لعدد
كبري من مقاتلي التبانة ،والتناف�س حاد بني الوالء
ال�سيا�سي لريفي و�آل ميقاتي.

ّ
◄متورط مع األسير وشاكر

اع�ت�ق�ل��ت خم��اب��رات اجل�ي����ش ال�ل�ب�ن��اين م ��ؤخ ��راً �شخ�صاً
فل�سطينياً متورطاً بالعالقة مع �أحمد الأ�سري ،وجتري
التحقيقات معه ملعرفة املكان الذي جل�أ �إليه �أحمد الأ�سري
و«مطربه» ف�ضل �شاكر.

◄إجازة مفتوحة

ما ي��زال �سفري دول��ة خليجية ك�برى يف �إج��ازة مفتوحة يف
بلده ،ويقت�صر عمل �سفارته على بع�ض املوظفني ملتابعة
بع�ض الأمور القن�صلية� ،إ�ضافة �إىل بع�ض حرا�س الأمن.

أ�ك�� ��د �أح�� ��د م ��راك ��ز ال ��درا�� �س ��ات
االنتخابية �أن �شعبية التيار الوطني
احلر يف مدينة زحلة ارتفعت بن�سبة
ك� �ب�ي�رة ،و�أن ال �� �ص �م��ت وال�ترق��ب
ي�سودان «بيت الكتائب» و«معراب»،
ل�ك�ن��ه مل ي �ع��رف �إىل الآن طبيعة
العالقة ال�سيا�سية بني العونيني و�آل
�سكاف ،الذين يعتربون �أن زحلة هي
معقلهم الأ�سا�سي.

◄صمت «مستقبلي»
لوحظ �أن نائبَيْ �صيدا بهية احلريري
وف� ��ؤاد ال�سنيورة و«ت �ي��ار امل�ستقبل»
عموم ًا مل ي��ردوا بكلمة واح��دة على
ه �ج��وم �أح� �م ��د الأ�� �س�ي�ر ع�ل�ي�ه��م يف
الت�سجيل ال�صوتي املن�سوب إ�ل�ي��ه،
والذي دعا فيه �أن�صاره �إىل التجمع يف
�إحدى ال�ساحات وقرب م�سجد بالل
بن رب��اح ،يف وق��ت حتدثت معلومات
عن م�ساعٍ للنائبة احلريري للإفراج
عن بع�ض �أن�صار الأ�سري املقربني.

َ
◄ع الوعد يا ّ
كمون

ي� � �ت � ��داول �� �ص� �ح ��اف� �ي ��ون ،ب �ي �ن �ه��م
خم�ضرمون ،باحتمال تقدمي �شكوى
ق���ض��ائ�ي��ة ب �ح��ق � �ص��اح��ب مطبوعة
لبنانية ،بعد �أن يئ�سوا من مطالبته
�أخ�ل�اق��ي�� ًا م �ن��ذ أ�ك �ث�ر م��ن �سنتني
ب�ضرورة �إعطائهم حقوقهم املتوجّ بة
عليه ،رغ��م م�ساحمتهم ل��ه مببالغ
ال يُ�ستهان بها على �أ�سا�س الدفع
الفوري عند ح�صول االتفاق ،ومنذ
ذلك الوقت يختلق ذرائع واهية.

ّ
◄«تمرد» التونسية

�أعلنت حركة «مت��رد» يف تون�س �أن
خم�سة من نا�شطيها ب��د�أوا �إ�ضراب ًا
ع��ن ال �ط �ع��ام �أم� ��ام م �ق��ر املجل�س
الوطني الت�أ�سي�سي ،بهدف انتزاع
ا��س�ت�ق��ال��ة احل �ك��وم��ة ،كا�شفة على
�صحفتها يف الفي�سبوك �أنها جمعت
مليون ًا و� 600أل��ف توقيع ،مطالبني
با�ستقالة احل�ك��وم��ة وح��ل املجل�س
الت�أ�سي�سي.
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أحداث األسبوع
سورية :مؤتمر «جنيف ــ  »2إلى تأجيل جديد..

ّ
عل بندر ينجح حيث أخفق اآلخرون
الف��ت ك��ان ت�صريح ن��ائ��ب وزي��ر اخلارجية
الرو�سية غينا دي غاتيلوف �أن م�ؤمتر «جنيف
 »2حول الت�سوية للأزمة ال�سورية قد يُعقد بعد
�شهر �أيلول املقبل.
�إذا �أك��د ه��ذا امل���س��ؤول ال��رو��س��ي �أن مو�سكو
مع عقد هذا امل�ؤمتر ب�أ�سرع ما ميكن ،ف�إن ذلك
يعني �أن ال�ط��رف الآخ��ر� ،أي وا�شنطن ،لي�ست
يف هذا ال�صدد ،وبالتايل ف�إن لديها وكل حلف
�أعداء �سورية ما يراهنون عليه ملواجهة الدولة
الوطنية ال�سورية ،وحتقيق �أي انت�صار عليها،
خ�صو�صاً بعد �أن ت�ق��دم ال ��دور ال���س�ع��ودي �إىل
الواجهة لقيادة احل��رب على بالد ال�شام كلها،
ولي�س على دولة �سورية وحدها ،وحتديداً بعد
�أن و�صلت القيادة القطرية – الرتكية لهذه
احلرب �إىل اجلدار ال�سميك ،ما جعل «القرون
احل��ام�ي��ة» ،وه��ي نظرية فيليب حبيب خالل
ح��رب ف�ي�ت�ن��ام ،تتحطم ع�ل��ى ��ص�خ��رة ال�صمود
ال�سوري ،كما حتطمت القرون الأمريكية عام
 1973على �صخرة �صمود فيتينام وه��ان��وي،
ف�ت�راج ��ع ال �ق �ط��ري �إىل اخل �ل��ف ع�ب�ر عملية
التغيري يف ال�سلطة ،واهتزاز حكومة رجب طيب
�أردوغ� ��ان يف تركيا على وق��ع حت��رك��ات ميدان
تق�سيم ،واندحار «الإخ��وان» على وقع قب�ضات
ع�شرات املاليني يف ميادين و�ساحات م�صر.
ت�ق�دّم ال��دور ال�سعودي �إذن بقيادة الأم�ير
الأ�� �س� �م ��ر ال �غ ��ام ��ق امل ��ائ ��ل ل �ل ��زرق ��ة ب �ن ��در ب��ن
� �س �ل �ط��ان ،ال � ��ذي ا�� �ش�ت�رط ع �ل��ى الأم�ي�رك �ي�ي�ن
و»الإ� �س��رائ �ي �ل �ي�ي�ن» الإط ��اح ��ة ب �ـ«احل �م��د ْي��ن»،
واخ�ت�ي��ار ب�ن��در يعني ع��ودة �إىل اخ�ت�ي��ار رئي�س
الـ«�سي� .أي� .أيه» ال�سابق دايفيد موي�س ،الذي
ت��رك الوكالة اال�ستخرباتية ب�سبب ف�ضائحه
اجلن�سية ،وه��و ال ��ذي �سبق ل��ه �أن و��ض��ع منذ
�أن ك��ان ق��ائ��داً ل�ل�ق��وات الأم�يرك�ي��ة يف املنطقة
الو�سطى مع بندر بن �سلطان خطة ا�ستعمال

ال �ت �ك �ف�يري�ين ع �ل��ى ن �ط��اق وا� �س ��ع يف ال �ع ��راق،
وت�سهيل و�صولهم �إىل دول اجل��وار العراقي،
خ�صو�صاً �إىل �سورية ،ولهذا ما �أن اعتمد الأمري
ال�سعودي الأ�سمر املائل للزرقة حتى بد�أ عمله
«احلربي» يف كل االجتاهات:
�أوالً :يف احل�شد ودق النفري من �أجل معركة
حلب وال�سيطرة عليها ،وجعلها ر�أ���س احلربة
يف م�شروع ال�سيطرة على �سورية� ،أو �شرذمتها
وت�ف�ت�ي�ت�ه��ا ..ح���س��اب��ات ح�ق��ل خم�ط�ط��ات�ه��م مل
ت�ت��واف��ق م��ع ح�صيلة ب �ي��ادر امل �ي ��دان ،رغ ��م كل
الزعيق والتهليل لل�سيطرة على م�ط��ار منغ،
الذي كلّف املجموعات امل�سلحة �أكرث من 1800
قتيل ،بينهم املئات من جن�سيات غري �سورية،
وم���ض��ى ��ش�ه��ر رم �� �ض��ان امل �ب��ارك ومل ت�ستطع
امل �ج �م��وع��ات امل���س�ل�ح��ة ،مب��ن ف�ي�ه��ا ال�ق��وق��ازي��ة
وال�شي�شانية والأف�غ��ان�ي��ة ،و�إنكليز وفرن�سيون
وجن�سيات عربية وغربية� ،أن حتقق بع�ض �آمال
الأم�ي�ر ال���س�ع��ودي الأ� �س �م��ر ،و��ض��اع��ت «ن���ش��وة»
م �ط��ار م � ّن��غ م��ع م��ا ك���س�ب��وه م��ن خ ��ان الع�سل،
وخ�سروا �أ�ضعاف �أ�ضعافه يف حلب و�إدلب ودير
ال��زور والالذقية ودم�شق ودرع��ا و�أريافها ،من
دون �أن نهمل �سيطرة اجلي�ش العربي ال�سوري
على م��واق��ع و�أم��اك��ن ا�سرتاتيجية ه��ام��ة ،مثل
ال�سيطرة على عا�صمة جبل ال��زاوي��ة ،ومدينة
�أريحا ،حيث خرج النا�س �إىل ال�شوارع يف �أو�سع
عملية ت�أييد للجي�ش ال�سوري.
ثانياً :يف م�شروع بندر بن �سلطان يف احلرب
على �سورية تو�سيع رقعة احلرب ،وجعلها متتد
�إىل دول اجل��وار ،ولهذا كانت �سل�سلة الأعمال
االن�ت�ح��اري��ة الإج��رام �ي��ة ال�ي��وم�ي��ة ال��وا��س�ع��ة يف
العراق ،التي مل حت�صد �سوى الأبرياء املدنيني
م ��ن الأط � �ف ��ال وال �ن �� �س��اء وال �� �ش �ي��وخ وال �ع �م��ال
واملوظفني.
وك ��ان ��ت �أي �� �ض �اً الإرب � ��اك � ��ات ع �ل��ى ال���س��اح��ة

◄ ضحايا «جهاد النكاح»

ك�شفت جملة «نوفيل �أوبزرفاتور» الفرن�سية� ،أن الن�ساء التون�سيات
اللواتي ذهنب ملمار�سة «جهاد النكاح» يف �سورية عُدن �إىل بالدهن حوامل
ب�أجنّة جمهولة الن�سب ،وو�ضعن �أطفا ًال جمهويل الآباء .ونقلت املجلة عن
املحامي التون�سي حممد كوبكجي؛ رئي�س جمعية «�إغاثة التون�سيات» يف
اخل��ارج� ،أن الفتيات اللواتي ذهنب �إىل ممار�سة «جهاد النكاح» يف �سورية
«ي�ن�ح��درن م��ن �أح�ي��اء �شعبية ف�ق�يرة على الأغ �ل��ب ،وي�ت��م جتنيدهن من
قبل جمموعات �إ�سالمية من �أج��ل �إر�سالهن لإ�شباع الرغبات اجلن�سية
للجهاديني يف �سورية» .ودع��ا كوبكجي التوان�سة �إىل ع��دم ت��رك بناتهم
عر�ضة لأالعيب �أ�شخا�ص لإر�سالهم �إىل �سوريا با�سم «اجلهاد» ،م�شرياً �إىل
�أن عدد التوان�سة الذين ذهبوا �إىل �سورية با�سم «اجلهاد» جتاوزوا املئات.

◄ تحت ُجنح الظالم

�أفادت املعلومات الأمنية بتوا�صل دخول القوات الرتكية بعد منت�صف
الليل �إىل �شمال حلب ب�شكل �شبه يومي ،مرتدية زيّ عنا�صر «�إ�سالمية»
م�سلحة ،وت�ضع �شاراتها وترفع �أعالمها ،وقد متركزت يف منطقة «بني
زيد» ،وهي منطقة متاخمة حلي «ال�شيخ مق�صود» وحي «الأ�شرفية» اللذين
يعتربان املكانني الأ�سا�سيني للمواطنني الأكراد ال�سوريني يف املدينة.

ِّ
◄ السودان تسلح

ك�شفت �صحيفة «نيويورك تاميز» �أن احلكومة ال�سودانية زوّدت
امل�سلحني ال�سوريني ب�صواريخ �صينية م�ضادة للطائرات من طراز
«�إف �إن  »6ع��ن ط��ري��ق ق�ط��ر .وبح�سب ال�صحيفة ف ��إن املتمردين

�إحدى حمالت التربع بالدم للجي�ش العربي ال�سوري يف حمافظة الالذقية

ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،م ��ن خ �ل�ال �أح� �م ��د الأ� �س�ي�ر
واحل� ��رك� ��ات وال �ت �ح ��رك ��ات امل �ت �ط��رف��ة يف
البقاعني ال�شمايل (ع��ر��س��ال) والغربي
والأو� � � �س� � ��ط (ال � �ت � �ف � �ج �ي�رات يف جم ��دل
عنجر وع�ل��ى �أوت��و� �س�تراد زح �ل��ة) ،والتي
ترافقت م��ع حت��رك��ات للعدو ال�صهيوين
ع�ل��ى ال���ش��ري��ط ع�ن��د احل ��دود اجل�ن��وب�ي��ة،
بعد ا�ستفزازات منطقة ال ��وزاين ،والتي

ال�سوريني ،وبعد �أن �أ�صيبوا ب��الإح�ب��اط ج��راء �إح�ج��ام ال�غ��رب عن
تزويدهم بال�سالح النوعي ،وجدوا م��ورداً لل�سالح غري متوقع هو
ال�سودان ،الذي يخ�ضع لعقوبات وحظر دويل على ا�سترياد وت�صدير
ال�سالح ،وقد �شملت ال�صفقات �شحنات �صواريخ م�ضادة للطائرات
�شوهدت يف �ساحة املعركة يف �سورية ،و�ساعدت املتمردين على تكبيد
اجلي�ش ال�سوري خ�سائر فادحة.

◄ موكب أردني للجربا

تبينّ �أن رئي�س «ائتالف املعار�ضة ال�سورية» �أحمد اجلربا ،وبخالف
�أ�ضاليل «اجلزيرة» وو�سائل الإعالم التي تغزل على منوالها ،مل يدخل
�إىل الأرا� �ض��ي ال�سورية يف حمافظة درع��ا �أك�ثر م��ن  300م�تر .وقالت
م�صادر مطلعة يف ع� ّم��ان �إن اجل��رب��ا وامل��راف�ق�ين ل��ه ،و�أب��رزه��م �ضابط
االرتباط مع «�إ�سرائيل» العقيد �أحمد النعمة (�أنطوان حلد ح��وران)،
ت�سللوا م��ن م��زارع قرية «ع �م��راوة» الأردن �ي��ة �إىل م��زرع��ة «الطربيات»
ال�سورية بحرا�سة املخابرات الأردنية ،وب�سياراتها امل�صفحة.

◄ زمرة اللصوص

ك�شفت حما�ضر م�سرَّبة من اجتماع «الهيئة ال�سيا�سية» لـ«االئتالف
ال�سوري» يف ا�سطنبول بتاريخ  20و 21متوز /يوليو املا�ضي عن املزيد
من الف�ضائح املالية وال�سيا�سية التي تقرتفها هذه الزمرة التي تديرها
وكالة املخابرات املركزية الأمريكية وامل�خ��اب��رات ال�سعودية ،والطابع
املافيوزي ،ومل يُخفِ املتحدثون من �أع�ضاء «الهيئة ال�سيا�سية» �إحباطهم
�أي�ضاً من الو�ضع املزري الذي و�صلوا �إليه.

جاءها ال��رد املنا�سب من خالل التفجري
ال��ذي ح�صل يف منطقة اللبّونة ،حينما
ت�سللت دورية �صهيونية نحو  400مرت يف
الأرا�ضي اللبنانية احلدودية.
وهنا ال نغفل تفجري بئر العبد الذي
يذكّر بتفجري .1985
ث��ال�ث�اً :ت��راف�ق��ت اخل�ط��ة «ال�ب�ن��دري��ة»
ب �ح��رك��ة وا� �س �ع��ة ن �ح��و ال �غ ��رب وال �� �ش��رق

الأوروب� � � �ي� �ْي ��ننْ ؛ ن �ح��و ال� �غ ��رب ل�ت�ن���ش�ي��ط
ال� �ع ��دوان ع �ل��ى � �س��وري��ة ،ون �ح��و ال���ش��رق
ل�ت�ق��دمي الإغ � � ��راءات مل��و��س�ك��و ،م��ن �أج��ل
الكف �أو تخفيف الدعم لدم�شق ،و�إذا كان
الكرملني قد نفى تقدمي بندر الإغراءات،
ف�إن يف ذلك بع�ضاً من احلقيقة ،فبوتني
ت �ع��اط��ى م ��ع ع ��ر� ��ض الأم � �ي ��ر الأ� �س �م��ر
ب��ال�لام�ب��االة وع ��دم االه �ت �م��ام ،وك ��أن��ه مل

تحـذيــرات غـربيـــة ألنــقـــــرة مـــ
�أنقرة  -الثبات
انتهت �سيا�سة «اللعب بالنار» التي اعتمدتها حكومة حزب «العدالة
والتنمية» يف تركيا �إىل و�صول النار �إىل �أطراف �أ�صابع امل�س�ؤولني عنها
مع انفجار �أكرث من ملف بوجه ه�ؤالء ،وبدء االنعكا�سات ال�سلبية على
تركيا ودورها املرتاجع يف املنطقة.
ف�شلت ال�سيا�سات ال�ترك�ي��ة يف ��س��وري��ة وم���ص��ر وت��ون����س ،وتقل�ص
االنت�شار ال�سيا�سي  -والتجاري  -الرتكي يف بلدان ما ي�سمى من قبلهم
«الربيع ال�ع��رب��ي» ،الو�ضع امل�صري انفلت م��ن ي��د الأت ��راك م��ع رحيل
«الإخ��وان امل�سلمني» عن ال�سلطة ،ويبدو �أن تون�س ت�سري على املنوال
نف�سه� ،أما �سورية فقد ا�ستنزفت املوارد التي كانت ت�ستهلكها �أنقرة يف
حلب ،فيما عيونها �شاخ�صة الآن باجتاه النفط يف املنطقة الكردية.
�أم��ا الأخ�ط��ر ،وف��ق تقييم معار�ضني �أت��راك ،فهو �أن امللف الأمني
قد انفجر بوجه �أردوغان وفريقه ،حيث حتولت احلدود ال�سورية �إىل
م�سرح لأكرب عمليات التهريب� ،إذ تعمل عربها ع�صابات منظمة ن�ش�أت
برعاية اال�ستخبارات ثم بد�أت بالتمرد عليها ،ولعل الالفت كان الأ�سبوع
املا�ضي ح�ين ا�شتبكت ق��وة ال��درك الرتكية م��ع ثالثة �آالف «مهرب»
دفعة واح��دة وفق بيان ر�سمي �صدر عن ال�سلطات الرتكية ،والالفت
�أن ه�ؤالء مل يخافوا من القب�ض عليهم ،بل واجهوا الوحدات الرتكية

( العدد  )275اجلمعة � 16 -آب 2013 -

ي�سمعه ،لأن ا�سترياد ال�سعودية لأ�سلحة بقيمة
 15مليار دوالر ال ت�ساوي �شيئاً �أم��ام ال�سطوة
الأم�يرك �ي��ة ال�ت��ي ت�ف��ر���ض ت�سلّحاً ��س�ن��وي�اً على
مملكة الذهب الأ�سود ال يقل عن  50مليار دوالر
�سنوياً� ،إ�ضافة �إىل �صفقات ال�سالح املفرو�ضة
فر�ضاً على الريا�ض �أي�ضاً من الدول الغربية،
والتي ال تقل عن املبلغ املفرو�ض �أمريكياً.
وكما تفيد املعلومات من زي��ارات ولقاءات
الأمري ال�سعودي ،ف�إنه عاد من جوالته الغربية
بخُ فيّ حنني ،وك��ل م��ا ك�سبه ه��و ت�سهيل �سفر
�آالف مما ي�سمى «اجلهاديني» ،بالتعاون مع عبد
اهلل الثاين عاهل الأردن ،ورجب طيب �أردوغان
ح��اك��م ت��رك�ي��ا ،ف�ك��ان �أن ارت �ف��ع يف ه��ذه ال�ف�ترة
من�سوب املجازر والإجرام الذي يندى له جبني
الإن�سانية.
راب �ع �اً :ي ��ؤك��د امل��راق �ب��ون �أن ق ��رار االحت��اد
الأوروبي �ضد حزب اهلل ،والذي كان �أحد �أ�سبابه
ح�سب امل��زاع��م الأوروب �ي��ة دخ��ول مقاتلني منه
�إىل ��س��وري��ة ،وال ��ذي ت��راف��ق م��ع ا�ستنفار لكل
و�سائل الإع�لام العربية واخلليجية واللبنانية
وال��واج �ه��ات ال�سيا�سية امل�م� َّول��ة ��س�ع��ودي�اً �ضد
امل�ق��اوم��ة ،مل ول��ن ي��زح��زح ح��زب اهلل وك��ل قوى
املقاومة واملمانعة عن موقفها احلا�سم واحلازم
ب� ��أن ان�ت���ص��ار ال��دول��ة ال��وط�ن�ي��ة ال �� �س��وري��ة هو
انت�صار لكل حلف املقاومة على احللف الرجعي
 ال�صهيوين بقيادة الواليات املتحدة.ث�م��ة حقيقة �أخ�ي �راً� ،أن��ه �إذا ك��ان��ت الكلمة
ح���س��ب اخل�ط��ة «ال �ب �ن��دري��ة»  -الأم�يرك �ي��ة هي
لل��أدم �غ��ة ال �ق��ادم��ة م��ن ال �ع �� �ص��ور احل �ج��ري��ة،
ول�ف� ّوه��ات ال�ب�ن��ادق وج�ه��اد «ال�ن�ك��اح» اجلاهلية،
ف ��إمن��ا ه��م ي �� �ش��رع��ون ��ض�م��ائ��ره��م و�أل���س�ن�ت�ه��م
و�شا�شاتهم وجيوبهم �أي���ض�اً لكل الغثيان من
�أج��ل �أن تلفظ ب�لاد ال�شام  -وروحها �سورية -
�أنفا�سها ،فتت�شظى �إرباً �إرباً� ،أو تتال�شى ،ف�إن من
حكم التاريخ من يحدثنا دائ�م�اً �أن كل الغزاة
وال�براب��رة زال ��وا ..وبقيت �سورية قلب العامل
وروحه..

�أحمد زين الدين

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

ّ
مشكلة األكراد السوريين تحدد وجهة األزمة في سورية
ي �ك �ت �� �س ��ب احل � � � � ��راك ال �� �س �ي ��ا� �س ��ي
والع�سكري يف مناطق الأغلبية الكردية
على احلدود ال�شمالية ال�شرقية املحاذية
لإقليم كرد�ستان العراق وتركيا �أهمية
كبرية لدى القوى الدولية والإقليمية،
ال�ت��ي تتعار�ض مواقفها ح�ي��ال الأزم��ة
يف �سورية ،حيث ي�سعى كل ط��رف منها
لتوظيف م�شكلة الأكراد يف �سياق ر�ؤيته
اخل��ا� �ص��ة ل�ل�ح��ل ،وت �� �ص��ورات��ه مل�ستقبل
الدولة ال�سورية.
م �ن��ذ ال� �ب ��داي ��ة ،مل ُت� �ب� � ِد احل �ك��وم��ة
ال� ��� �س ��وري ��ة م� �ع ��ار�� �ض ��ة ف �ع �ل �ي��ة ل �ت��ويل
امليلي�شيات املحلية امل �ه��ام الأم�ن�ي��ة بعد
ان���س�ح��اب اجل�ي����ش ال���س��وري م��ن مناطق
الأغلبية الكردية ،وتعليق دور ال�سلطات
امل��رك��زي��ة ،ول �ك��ن ال�ت�ن�ظ�ي�م��ات ال�ك��ردي��ة
ال���س�ي��ا��س�ي��ة ا��س�ت�غ�ل��ت ال �ظ��رف ال �ط��ارئ،
ف�شكلت ما ت�سمى «الهيئة الكردية العليا»
ال�ت��ي ق��ام��ت ب��إن���ش��اء �إدارة حملية تهتم
ب�ش�ؤون الإقليم با�ستقاللية �شبه تامة.
ومنذ �أ�سابيع معدودة تكثف الهيئة

حتركاتها الدبلوما�سية الختبار مواقف
امل�س�ؤولني يف مو�سكو ووا�شنطن وطهران
و�أن� �ق ��رة �إزاء رغ�ب�ت�ه��ا ب � إ�ع�ل�ان احل�ك��م
ال��ذات��ي ،دون الت�صريح بنية االنف�صال
ع��ن ال��دول��ة ال���س��وري��ة ،و�أع�ل�ن��ت م��ؤخ��راً تزايد حدة االشتباكات
«ال�ن�ف�ير ال �ع��ام» حل���ش��د �أك�ب�ر ع��دد
من بين األكراد ومقاتلي
امل�سلحني للدفاع عن مناطق الأغلبية
يشجع
«القاعدة»
ّ
الكردية.
�أبلغ امل�س�ؤولون الأمريكيون ممثلي قوى إقليمية جديدة
الهيئة الكردية ،با�سم الإدارة الأمريكية
ّ
التدخل في الشأن
وتركيا و«ائ�ت�لاف املعار�ضة» ال�سورية ،على
رف�ضهم لفكرة �إن�شاء �إدارة ذاتية �أو �أي السوري ..ويهدد مصير
م�سا ٍع نحو اال�ستقالل ،وميكن تف�سري
وحدة البالد
ه��ذا امل��وق��ف ب�ت�ع��ار���ض ال �ه��دف ال�ك��ردي
مع التح�ضري لتو�سيع �سلطة املعار�ضة
ال���س��وري��ة يف ��ش�م��ال � �س��وري��ة ،مب��ا فيها
مناطق الأكراد.
ويف مو�سكو� ،أعربت وزارة اخلارجية
ال��رو� �س �ي��ة ل�ل�ه�ي�ئ��ة ع��ن دع�م�ه��ا حل�ق��وق
الأك��راد و«مطالبهم امل�شروعة» ،و�أب��دت كطرف م�ستقل يف م��ؤمت��ر «جنيف»-2
ت � أ�ي �ي��ده��ا ل�ت�م�ث�ي��ل الأح � � ��زاب ال �ك��ردي��ة املوعود ،وكانت «الن�صيحة» �أي�ضاً بعدم
�إعالن احلكم الذاتي ،لأن الهيئة العليا
متار�سه بالفعل على �أر���ض ال��واق��ع ،وال
حاجة �إىل لت�صريح به.
ويف ال �� �ش �ه��ر امل��ا� �ض��ي دع� ��ت ت��رك�ي��ا
� �ص��ال��ح م �� �س � ّل��م؛ زع �ي��م ح� ��زب االحت� ��اد
ال��دمي �ق��راط��ي ،ال� ��ذي ي�ع�ت�بر امل� ��رادف
ال���س��وري حل��زب ال�ع�م��ال ال�ك��رد��س�ت��اين،
�إىل �أن � �ق ��رة ،ح �ي��ث ال �ت �ق��ى م �� �س ��ؤول�ين
يف وزارة اخل ��ارج� �ي ��ة و�أع � �� � �ض� ��اء م��ن
�أج�ه��زة اال��س�ت�خ�ب��ارات ال�ترك�ي��ة ،و�أع�ل��ن
امل�س�ؤولون الأتراك �أن الهدف من اللقاء
�إق �ن ��اع الأح� � ��زاب ال �ك��ردي��ة ب��االن���ض�م��ام
�إىل امل�ع��ار��ض��ة ال���س��وري��ة ،ول�ك��ن الهدف
احل �ق �ي �ق��ي ه ��و احل ��د م ��ن خ �ط��ر مت��دد
ال�ق�ت��ال ال��دائ��ر م��ع جبهة الن�صرة �إىل
الداخل الرتكي.

م�سلحون �أكراد �أعلنوا النفري العام �ضد «جبهة الن�صرة» و«دولة العراق وال�شام»

ـــن تغلغل «القاعدة» ..و«النصرة» تفتح «خيمة جمارك» على الحدود
بالقوة ،وح�سب املعلومات التي وردت من قيادة الأركان مدينة قونيا ،م�سقط ر�أ�س وزير اخلارجية الرتكي �أحمد
الرتكية ب�أنه يوجد ع�شرات الآالف من مهربي ي�صولون داود �أوغلو.
ويجولون بكل حرية بني احلدود مع �سورية  ،وقد اعتقل
وك�شفت م�صادر تركية بارزة �أن «وكالة اال�ستخبارات
يف الـ 50يوماً املا�ضية � 16ألفاً منهم! كما قالت �صحيفة الأم�ي�رك �ي ��ة ح� ��ذرت ب���ش�ك��ل ر� �س �م��ي ت��رك��ي م��ن ن���ش��اط
«ملليت» املوالية� ،أم��ا �صحيفة «جمهوريت» املعار�ضة ،لل�سعودي �إبراهيم ح�سن طالع الع�سريي ،هو �أهم خبري
ف�ق��د ك���ش�ف��ت «ح�ق�ي�ق��ة م��ن ي�ق��ف وراء ال�ت�ه��ري��ب على و�صانع متفجرات يف ال�ق��اع��دة م���س��ؤول ع��ن تفجريات
احلدود ..جبهه الن�صرة» ،وقالت ال�صحيفة �إن ال�سلطات  2009يف ال�سعودية� ،إىل جانب تفجريات ديرتويت 2009
الرتكية �أخلت له�ؤالء �أهم نقطتني للمراقبة يف بلدتي واليمن  2010ودبي و�إنكلرتا  ،يعمل يف تركيا ،و�أن 5
«كو�شاكلي» و«يالنكوز» على احلدود ،ويف الطرف الآخر من انتحاريي «القاعدة» دخلوا الأرا�ضي الرتكية ،ومن
من احل��دود �أقامت «جبهه الن�صرة» خيمتني للجمارك امل�ت��وق��ع �أن ي�ق��وم��وا بتفجريات يف ا�سطنبول �أو �أن�ق��رة
تقوم بجمركة ما مير من تركيا عن طريق املهربيني ت�ستهدف املن�ش�آت الأمريكية والغربية».
واال طائلة من اجلمارك ،مقابل
�إىل �سورية وبهذا تدر �أم ً
و�إذ �أتى خطف الطيارين الرتكيني يف بريوت لريفع
قبول الن�صرة مب�ساعدة الأت ��راك يف «ت��رك�ي��ع» الأك��راد م��ن م�ن���س��وب االن �ت �ق��ادات ل �ت��ورط احل�ك��وم��ة يف الأزم ��ة
وتخويفهم جلرهم �إىل �أح�ضانها.
ال�سورية ،ف��إن انعكا�سات كل ه��ذه امللفات ب��د�أت ت�ضرب
وال يبدو تغلغل التنظيمات التكفريية يف تركيا �أمراً احلزب احلاكم ،و�أت��ى تقرير �أع��ده انتقد مركز �أورا�سيا
عابراً ،فه�ؤالء يعملون على ما يظهر على �إن�شاء قواعد جلوبال ل�ل�أب�ح��اث تعامل احلكومة الرتكية م��ع �أزم��ة
خلفية ل�ه��م ،ح�ي��ث مت��ر �أخ �ب��ار ك�شف اخل�لاي��ا التابعة متنزه جيزي و«دميقراطية �صندوق االق�ت�راع» ليزيد
للقاعدة يف عمق تركيا عرب و�سائل الإعالم ب�شكل دوري ،من عمق الأزمة.
�آخ��ره��ا ك��ان اكت�شاف قتلة كاهن ��س��وري م��وج��ودون يف
فالأهم من التقرير ،هو �أنه �أعده املركز الذي ير�أ�سه

�إدري�س بال وهو نائب برملاين عن حزب العدالة والتنمية
احلاكم ،الذي خل�ص �إىل �إنه مت �إعطاء معلومات م�ضللة
لأردوغ��ان خالل االحتجاجات اخلا�صة مبتنزه جيزي،
و�أنه مل يتم التعامل مع م�شروع �إعادة التطوير بطريقة
دميقراطية ،وق��ال التقرير ال��ذي حمل عنوان «حتليل
ح��وادث تق�سيم»� ،إن��ه ل��و ك��ان ق��د مت تطبيق الأ�ساليب
الدميقراطية من البداية ،ما كانت امل�شكلة قد ظهرت،
وانتقد التقرير «دميقراطية �صندوق االق�تراع» ،قائ ًال
�إن ال�ف��وز يف االنتخابات ال يعني �أن تتمتع احلكومات
ب�سلطات مطلقة وتدعي «ترف الت�صرف كما يحلو لها
حتى االنتخابات املقبلة».
وك�شف هذا التقرير النقاب عن �أزمة داخلية ب�سبب
ق��رب ه��ذا امل��رك��ز ،والنائب ب��ال ،م��ن رئي�س اجلمهورية
عبداهلل غل ،الذي تتحدث التقارير عن خالفات قوية
تفرقه ع��ن �أردواغ ،ي�شاركه يف ه��ذا ال��ر�أي نائب رئي�س
الوزراء بولند �أرينج ،علماً �أن جماعة «فتح اهلل كولن» قد
ن�أت بنف�سها عن �أردوغان ،وبد�أت بتوجيه االنتقادات اىل
�سيا�سته ..فهل يفجر اخلالف احلزب احلاكم؟ اجلواب
قد يحمله امل�ستقبل القريب..

�إن تزايد حدة اال�شتباكات امل�سلحة
ب�ين امل�سلحني الأك ��راد م��ن جهة ،وبني
«ت �ن �ظ �ي��م ال �ن �� �ص��رة» و«دول � � ��ة ال �ع ��راق
وال� ��� �ش ��ام» ،وب �ع ����ض ف �� �ص��ائ��ل «اجل�ي����ش
ال �� �س��وري احل ��ر» م��ن ج�ه��ة �أخ� ��رى ،قد
بدّل معادلة ال�صراع ،و�شجّ ع على تدخل
قوى �إقليمية جديدة يف ال�ش�أن ال�سوري،
الأمر الذي يهدد بتو�سيع رقعة احلرب
عرب احلدود ،وينقل الأزمة �إىل م�ستوى
�آخ��ر يتوقف عليه جناح �أو ف�شل احلل
ال���س�ي��ا��س��ي ب��رم �ت��ه ،ك�م��ا ي �ق �رّر م�صري
وحدة البالد.
�أعلن رئي�س �إقليم كرد�ستان العراق؛
م�سعود ب��رزاين� ،أن��ه �سيتدخل «للدفاع
ع ��ن الأك � � � ��راد ال �ع��ال �ق�ي�ن يف ال �� �ص��راع
ال��دائ��ر على الأرا��ض��ي ال�سورية» ،ودعا
�إىل �إر� �س��ال وف��د جل�م��ع ال��دالئ��ل ح��ول
ق �ي ��ام «الإره� ��اب � �ي�ي��ن» ب �ق �ت��ل الأك � � ��راد،
و�سوف «تلج�أ كرد�ستان العراق �إىل كل
�إمكاناتها للدفاع عن الن�ساء والأطفال
من ال�شعب الكردي واملواطنني يف غرب
كرد�ستان».
مل يك�شف برزاين ما �إذا كان التدخل
��س�ي�ك��ون ع���س�ك��ري�اً �أم ب��و��س��ائ��ل �أخ ��رى،
ولكن زعيم حزب االحتاد الدميقراطي
يف �سورية �صرح على الأث ��ر� ،أن رئي�س
ك��رد� �س �ت��ان م���س�ت�ع��د لإر� � �س ��ال ال �ق��وات
الأم �ن �ي��ة ال �ك��ردي��ة ،ال�ب�ي���ش�م��رك��ة� ،إىل
�سورية ،ومن املعروف �أن حزب االحتاد
ال��دمي �ق��راط��ي ق��د ع��ار���ض يف ال���س��اب��ق
حم ��اوالت ب ��رزاين ل�ل�ت��دخ��ل ،وق��د منع
� �س��اب �ق �اً ع� ��ودة جم �م��وع��ة م ��ن الأك � ��راد
ال �� �س ��وري�ي�ن مت ت��دري �ب �ه��م يف �إق �ل �ي��م
كرد�ستان العراق.
�إن لهجة التحذير والعبارات التي
ا�ستخدمها ب��رزاين ،مطابقة للخطاب
ال �ق��وم��ي ال��داع��ي �إىل ��ض��م م��ا ي�سمى
«غ��رب كرد�ستان» �إىل �إقليم كرد�ستان
��ش�ب��ه امل���س�ت�ق��ل ،وه ��ذا م��ا ي���س�ت��دل من
ت��رح�ي��ب الأح � ��زاب ال�ك��ردي��ة يف �سورية
ب �ـ«ف��ري��ق ال�ت�ح�ق�ي��ق» م��ن ب ��اب ال��وح��دة
ال �ع��رق �ي��ة ،م ��ع ال �ت��ذك�ي�ر مب �ق��ول��ة �إن
«الأق�ل�ي��ة ال�ك��ردي��ة يف �سورية تتعر�ض،
على مدى عقود ،ملمار�سات من التفرقة
العن�صرية والتهمي�ش» ،و�أن اعتداءات
جماعة الن�صرة على الأك��راد ترقى �إىل
درجة «التطهري العرقي».
ق��د ي�ب��دو طبيعياً �أن ي��دع��و رئي�س
ال� ��وزراء ال �ع��راق��ي؛ ن ��وري امل��ال�ك��ي� ،إىل
حماية الأك��راد ال�سوريني من هجمات
ت �ن �ظ �ي��م «ال� �ن� ��� �ص ��رة» وح �ل �ف��ائ �ه��م م��ن
التنظيمات «اجلهادية» يف العراق ،وهذا
ي�ت�راف��ق م��ع ع ��دم � �ص��دور ت���ص��ري�ح��ات
ق��وي��ة م��ن ج��ان��ب احل �ك��وم��ة ال���س��وري��ة
ب��رف ����ض ت��دخ��ل ب� � ��رزاين يف ال �� �ش ��ؤون
ال��داخ�ل�ي��ة ،وق��د ُي�ب�رّ ر ه��ذا امل��وق��ف ب��أن
اجل�ي����ش ال �� �س��وري يف ��ص��دد التح�ضري
ملعركة ك�برى لب�سط ن�ف��وذه على جبل
الأك��راد ومعظم الأقاليم ال�شمالية� ،إذ
�إن نتائج ه��ذه امل�ع��رك��ة �ستحدد وجهة
الأزمة نحو احلل �أو نحو الت�صعيد.

عدنان حممد العربي
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أحداث األسبوع

المجموعات التكفيرية تـشـــ

استنساخ تلمودي
قبل �سنتني وي��زي��د ،وعلى م��دى تلك
الأيام ،مل يكن يف ال�صورة العربية والدولية
الظاهرة �أكرث احتال ًال للم�شهد من م�شيخة
قطر ،تلك «الدولة االفرتا�ضية العظمى»
التي �أ�شغل الأمريكيون العامل بقدرات تلك
ال��دول��ة يف تطويع الهمم ،وتثبيط ما كان
ل��دى بع�ض �شرائح املثقفني وال�سيا�سيني
من العرب بقايا �ضمائر وذمم ،حتى ذاع
�صيتها بهمة «حم َديْها» يف ري��اح الأر���ض
الأربع.
الآن مل يعد أ�ح��د يذكر «احلم َديْن»،
وقد غابا متام ًا عن ال�صورة ،حتى �صورة
«اجل��زي��رة» التي ع��اودت ا�ستقطاب بقايا
من «احلثالة الي�سارية» الذين طاملا بحثوا
عن �إطار ل�صورة ،وعينهم على ا�سرت�ضاء
«بيك» ال�ضيعة من خ�لال �إظ�ه��ار معاندة
مظهرية ،ومثلهم �أمثال حتى بني �أدعياء
الدفاع عن القيم الوطنية والثورية.
امل�ؤذي لل�ضمري �أن ه�ؤالء مل ي�ستفيدوا
والعب ،وانخرطوا يف الهجمة
من الدرو�س رَ
التفريقية املذهبية «الوهابية» بعد نقل
امللف �أمريكي ًا �إىل الأيدي ال�سعودية ،حيث
�أكادمييات الت�ضليل الديني امل�ستن�سخة من
حكايات تلمودية ،ولي�س من وازع �أخالقي،
رغم الر�ؤية بالعني املجردة ما يُرتكب من
جرائم تندى منها جباه �ضواري الأدغ��ال
وال�صحارى ،وحتى متا�سيح امل�ستنقعات
ال�ضحلة.
قبل أ�ي��ام زار �أم�ير القتلة والإره��اب
امل�ت�ع��ايل ،العا�صمة ال��رو��س�ي��ة ب�ن��اء على
دفع �أمريكي ،لأن الوقت مل يعد عام ًال يف
م�صلحة حم��ور ال�شر والقتل ،وب��ات احلل
ال�سيا�سي حتمي ًا من خ�لال �صيغة توقف
امل�شروع التدمريي عند حده ،وما على �آل
�سعود الذين ارت�ضوا دور ًا فيه �إال البحث
عن درب يف املعادلة ،ال ميكن �إال �أن مي ّر يف
مو�سكو ،لأن ال�سقوط �أمام إ�ي��ران و�سورية
مبا�شرة �سيكون م��ري�ع�اً ،ولي�س كما حل
بـ«احلم َديْن»؛ بهدوء.
جم��دداً ،اختارت �إدارة �أم�ير «�صفقة
اليمامة» �أو ف�ضيحة اليمامة التي �سرق بندر
بالده عربها �أكادميية الت�ضليل ال�صهيوين
للتورية على الت�أديب الذي تلقاه ،ب�أن تبنت
كذبة �أوردها موقع ا�ستخبارات «�إ�سرائيلي»،
فحواها �أن بندر احلامل بت�سلم زمام مملكة
�آيلة �إىل ال�سقوط ،متكّن من �إغراء مو�سكو
ب�صفقة �سالح ل�صالح اجلي�ش امل�صري
بتمويل �سعودي ،مقابل �أن مت��رر مو�سكو
�أي قرار يف جمل�س الأمن ي�ستهدف الدولة
ال�سورية.
امل� أ���س��اة �أن العقل ال�سيا�سي ه��ذا ال
يفهم �إال �صفقات بال �أخالق ،و�أن التعاطي
مع ال��دول التي حترتم �أنف�سها ك��دول ،كما
يتعاطون م��ع ال��ذي��ن يقفون على �أبوابهم
لالرتزاق مقابل اال�ستعداد للقتل والتدمري،
من دون �أن ي�صل �إىل عقلهم �أن اللعب مع
الكبار له ثمن غالٍ  ،ولو بعد حني ..وما ح ّل
باحلم َديْن لي�س �إال الدر�س الأول.

يون�س

دبابات اجلي�ش
ال�سوري عند
تخوم مدينة
بانيا�س
ال�ساحلية

م�����ع ب�������دء مت��������دّد امل�����س��ل��ح�ين م��ن��اط��ق ري����ف دم�����ش��ق ،ال �سيما
ال��ت��ك��ف�يري�ين يف م��ن��اط��ق «ري���ف يف ال���غ���وط���ة ال�����ش��رق��ي��ة ،ي��ح��اول
دم�شق» منذ ع��ام ون�� ّي��ف تقريباً ،ه���ؤالء امل�سلحون فتح ثغر �أمنية
وم��دي��ن��ة «ج��رم��ان��ا» ال��ت��ي ت�شكّل يف «ج��رم��ان��ا» لإع�����ادة و���ص��ل��ه��ا يف
منوذجاً للعي�ش الواحد ،تتعر�ض اجل����ي����وب امل�����س��ل��ح��ة يف م��ن��ط��ق��ة
مل��خ��ت��ل��ف الأع�����م�����ال الإره����اب����ي����ة ،املليحة املتاخمة لها ،علّها تتمكن
ت���ارة ت�ستهدف ب��ال��ق��ذائ��ف وت��ارة من �إع��ادة و�صل جيوبها امل�سلحة
أ�خ�����������رى ب���ت���ف���ج�ي�ر ال���������س����ي����ارات يف مناطق جوبر ،القابون ،برزة،
امللغومة ،وطوراً مبحاوالت ت�سلل ح��ر���س��ت��ا ،امل��ل��ي��ح��ة ،امل��م��ت��دة على
املجموعات الإره��اب��ي��ة �إىل داخ��ل �شكل قو�س.
امل��دي��ن��ة ،الأم����ر ال���ذي ط���رح ه��ذا
وت��رى امل�صادر �أن��ه كلما ا�شتد
ال�س�ؤال لدى كثريين من الر�أي اخلناق على امل�سلحني يف الغوطة
العام« :ملاذا جرمانا»؟
ي�����ص��ع��دون �أع��م��ال ال��ع��ن��ف يف حق
اجل����������واب احل���ق���ي���ق���ي ي��ك��م��ن «ج��رم��ان��ا» يف حم��اول��ة لتخفيف
يف م�����وق�����ع�����ه�����ا اجل����������غ����������رايف  -ال�ضغط ال���ذي مي��ار���س��ه اجلي�ش
اال�����س��ت�رات����ي����ج����ي ،ويف ال���ت���ب���دل ال�����س��وري عليهم ،خ�لال عمليات
الدميغرايف الذي �شهدته م�ؤخراً ت��ط��ه�ير «ال����غ����وط����ة» م����ن ال���ب����ؤر
ج�����راء الأع����م����ال احل���رب���ي���ة على الإرهابية.
خم��ت��ل��ف الأرا�������ض������ي ال�������س���وري���ة،
�أم���������ا الأم�����������ر الأخ�������ط�������ر م��ن
ح�سب م��ا ت���ؤك��د م�����ص��ادر عليمة ال���ع���م���ل���ي���ات الإره������اب������ي������ة ال���ت���ي
ت�شري امل�صادر �إىل �أن «جرمانا» ت�����س��ت��ه��دف «ج����رم����ان����ا» ،بح�سب
ت�شكل جيباً �أ�سا�سياً داخل الغوطة امل�صادر ،فهو مراهنة املجموعات
ال�����ش��رق��ي��ة ،فبعد مت��ك��ن اجلي�ش ال���ت���ك���ف�ي�ري���ة ع���ل���ى ق����ي����ام ب��ع�����ض
ال�������س���وري م���ن ت��ق��ط��ي��ع �أو����ص���ال ال��ن��ازح�ين �إىل امل��دي��ن��ة امل��ذك��ورة
م���ع���اق���ل امل�����س��ل��ح�ين يف خم��ت��ل��ف ب�أعمال �أمنية يف داخلها ،ملالقاة

ّ
«اللبونة» فضحت هشاشة الواقع األمني والعسكري

قـيـادة الـعـدو تـبـحـث عـن «الـسـتـرة»

فر�ضت حادثة اللبونة نف�سها على الواقع ال�سيا�سي
واال�سرتاتيجي يف لبنان واملنطقة ،وعلى ال�صعيد الدويل
�أي�ضاً ،نظراً �إىل خطورة اخلرق «الإ�سرائيلي» املف�ضوح،
و�إىل ارتباط هذه احلادثة برمتها يف ال�صراع العربي -
«الإ�سرائيلي» بكل �أبعاده.
ال �شك �أن املقاومة ت��درك وت��ع��رف �أن «الإ�سرائيلي»
بعقليته الأمنية والع�سكرية ذي الطبقة العدوانية طفق
يبحث عما يعتربه «حماية �إ�سرائيل» كتربير لكثري من
العمليات ،املعلن منها وامل�����س��ت�تر ،لكن ع��ب��وات اللبونة
انفجرت باجلنود «الإ�سرائيليني» املت�سللني وافت�ضحت
العملية ،و�أ���ص��ي��ب «الإ���س��رائ��ي��ل��ي» يف مقتل ،ول���وال ذلك
ف�����إن �أح������داً ل���ن ي��ع��ط��ي ب����ا ًال لأي خ����روق « إ����س��رائ��ي��ل��ي��ة»
للأر�ض والبحر وال�سماء من �أ�صحاب �شعارات «ال�سيادة»
و«اال�ستقالل».
لكن يبقى ال�����س���ؤال :مل��اذا اللبونة؟ لأن ه��ذه املنطقة
اجل��غ��راف��ي��ة ذات الطبيعة احل��رج��ي��ة �أ���ش��ب��ه بل�سان على
حدود فل�سطني ،وميكن للمقاومة من هذه النقطة ر�ؤية
عمق الأر���ض املحتلة ،حيث العديد من الثكنات ومواقع
االحتالل «الإ�سرائيلي» اال�سرتاتيجي واحل�سا�سة للغاية.
لقد ت�صرف «الإ�سرائيلي» بغباء وا�ضح ،واعترب بعد
معطيات ا�ستخباراتية و�سيا�سية �أن «حزب اهلل» م�شغول
يف ���س��وري��ة ،وال �أه��م��ي��ة ك�ب�رى حل�����ض��وره ع��ل��ى احل���دود
اجلنوبية باملعنى الردعي للكلمة ،ف�أوقع نف�سه يف الفخ،
حيث �أقحم �سرية من جنوده داخل �أرا�ضي لبنان بعمق
�أك�ثر من  400مرت ،يف عملية مل تُعرف ماهيتها لغاية
الآن ،حيث املنطقة تقع بني اخلط الأزرق وخط احلدود
الطبيعي ،م��ا ج��ع��ل «الإ���س��رائ��ي��ل��ي» يعتقد �أن اج��ت��ي��ازه

ل��ل��ح��دود ق��د ي��ك��ون �أم����راً ع��ادي��اً ،وال كلفة باهظة لهذا
الفعل ،مع الإ�شارة �إىل �أن جنود الأمم املتحدة املنت�شرين
يف الأرج���اء يراقبون احل��دود با�ستمرار ،لكنهم يف تلك
الليلة مل يالحظوا �أي حركة من اجلانب «الإ�سرائيلي»،
�إال عندما انفجرت العبوات واكت�شف اجلميع �أن جنود
العدو جتاوزوا احلدود.
هذه املنطقة ح�سا�سة جداً ،و�شهدت عمليات ميدانية
مُني فيها «الإ�سرائيلي» بخ�سائر كبرية خ�لال ع��دوان
متوز  ،2006وها هو التاريخ يعيد نف�سه ،حيث �سقط له
�أربعة جرحى ،وخ��رج من ه��ذه العملية يريد «ال�سرتة»
ب��ع��د الف�ضيحة ،ح��ي��ث ل��وح��ظ �أن «الإ���س��رائ��ي��ل��ي�ين» مل
يتفوهوا ب�أي كلمة.
وقعت حادثة اللبونة كما �أ�سلفنا يف ذكرى حرب متوز،
ويف ظل ت�سعري التفاو�ض «الإ�سرائيلي»  -الفل�سطيني
يف وا���ش��ن��ط��ن ،يف حم��اول��ة ج��دي��دة ل�ضرب «ح���زب اهلل»،
وتكوين �صورة �سوداء بعد القرار الأوروب��ي بو�ضعه على
الئحة الإره����اب ،كما �أن «الإ�سرائيلي» رمب��ا �أراد �أي�ضاً
اختبار النوايا ل��دى املقاومة ،واكت�شاف ميزان القوى،
يف �ضل ان�شغال «ح��زب اهلل» يف �سورية كما يعتقد ،لكنه
هزم يف عملية �أمنية �أحرجت ق��وات «اليونيفيل» ،فماذا
�سيقول ال�ضابط «الإ�سرائيلي» يف اجتماع ر�أ�س الناقورة
املقبل �إذا ما وجّ ه �إليه اجلانبان اللبناين والدويل �سي ًال
م��ن الأ���س��ئ��ل��ة ح���ول ظ����روف وط��ب��ي��ع��ة و أ����س��ب��اب ال��ت��وغ��ل
«الإ�سرائيلي» داخل الأرا�ضي اللبنانية؟
ح�سب م�صادر خا�صة لـ«الثبات» ،كان ب�إمكان املقاومة �أن
تفتك بالقوة «الإ�سرائيلية» املعتدية ،لكنها ف�ضّ لت �إر�سال
اجلنود جرحى ،والقول للقيادة «الإ�سرائيلية»� :إيّاكم �أن

تعيدوا الكرة ثانية ،ولعل �صمت «حزب اهلل» عن الكالم
ه��و �أب��ل��غ و�أخ��ط��ر بكثري م��ن العملية ذات��ه��ا ،حيث تتمتع
قيادة املقاومة و أ�م�ين عام «ح��زب اهلل» بقدرة هائلة على
اللعب ب�أع�صاب «الإ�سرائيليني» يف �إطار احلرب النف�سية،
حيث تو�سّ عت م�ساحة الغمو�ض والت�شويق الإعالمي ،وقد
ي�أتي يوم تُفرج فيه املقاومة عن بع�ض الأ�سرار؛ متاماً كما
ح�صل يف عملية �أن�صارية عام  ..1997والأهم من كل هذا
�أن عملية اللبونة ف�ضحت حجم ه�شا�شة الواقع الأمني
والع�سكري «الإ�سرائيلي» ،وات�ضح للعدو �أن لدى املقاومة
اجلاهزية والتحفّظ واليقظة ،وعينها ال تنام ،ولي�س كما
ظن قادته الأمنيون الذين �صوّروا للقيادة ال�سيا�سية �أن
«حزب اهلل» ترك �ساحة اجلنوب وذهب �إىل �سورية ،حيث
الأولوية لقتال التكفرييني.
وي��ب��ق��ى �أن املحللني اال���س�ترات��ي��ج��ي�ين ي���رون يف ه��ذه
احل����ادث����ة من����وذج����اً م�������ص��� َّغ���راً ع���ن ح����رب الأدم����غ����ة بني
«�إ�سرائيل» و«ح��زب اهلل» ،ال��ذي ميتلك منظومة كبرية
وخمزوناً هائ ًال يف ميادين ال�صراع مع «�إ�سرائيل» ،ورغم
�أن��ف املت�شدقني بال�سيادة الذين خ�سروا كل ر�صيدهم،
���س��ي��ب��ق��ى ل��ب��ن��ان ه���و احل��ا���ض��ر الأك��ب��ر يف م���ي���زان ال����ردع
اال�سرتاتيجي ،والأكرث ح�ضوراً وقدرة على الفعل املقاوم
يف ظل التهتك ال��ذي أ����ص��اب دول الطوق العربي ،التي
ترك بع�ضها لـ«الإ�سرائيلي» حتى مهمة التفكري مب�صري
الأمة.
يف ال���راب���ع ع�����ش��ر م���ن �آب امل��ج��ي��دُ ..ق��ب��ل��ة ع��ل��ى ج��ب��اه
املقاومني امليامني.

بهاء النابل�سي
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ــعـل الفتـنـة المذهبيـة في السـاحل الـسـوري
امل�سلحني من اخل��ارج ومواكبة �أعمالهم
الإرهابية ،علّهم بذلك يحققون هدفهم
املن�شود �أي «فتح ثغر» �أمنية يف املدينة.
وما ي�ؤ�شر �إىل ذل��ك ،وبالتايل �إمكان
ق��ي��ام حت��رك أ�م��ن��ي يف داخ���ل «ج��رم��ان��ا»،
هي املداهمات التي نفذتها قوات حفظ
ال��ن��ظ��ام يف منطقة «ال��ط��ب��ال��ة» و�سواها
املتاخمة «جلرمنا» ،والتي ت�شهد حركة
نزوح من مناطق خمتلفة ،قد يكون ذلك
بنا ًء على معلومات ت��واف��رت لديها عن
وجود خاليا نائمة يف املنطقة املذكورة،
ق���د ت��ت��ح��رك يف �أي وق����ت ت��ت��ل��ق��ى «�أم����ر
عمليات».
وباالنتقال �إىل ري��ف ال�لاذق��ي��ة التي
ت�شكل اليوم م�سرحاً للعمليات الع�سكرية،
تعترب امل�صادر عينها �أن الهدف الأ�سا�س
لتحرك امل�سلحني يف ري��ف ال�ساحل هو
حلرف الأنظار عن امل�أزق الذي و�صل �إليه
امل�سلحون يف ال�شمال واملنطقة ال�شرقية،
وال����ذي ُت��رج��م عملياً ع��ل��ى الأر�����ض من
خ�لال ا�شتباكاتهم م��ع الأك����راد ،الذين
�أعلنوا النفري العام �ضد «التكفرييني»،
وكان رئي�س �إقليم «كرد�ستان  -العراق»
م�����س��ع��ود ال��ب��رزاين يف طليعة م��ن ل�� ّب��وا
�صوت هذا «النفري».

ويف ه������ذا ال���������ص����دد ي������ؤك�����د م���رج���ع
ا����س�ت�رات���ي���ج���ي �أن �إخ���������راج امل�����س��ل��ح�ين
م���ن ري����ف ح��ل��ب وامل��ن��ط��ق��ة ال�����ش��م��ال��ي��ة
 ال�����ش��رق��ي��ة ،ي�سهم يف ���ش��ك��ل ف��اع��ل يفتطهري مدينة حلب من الب�ؤر امل�سلحة،
وق���د ت�شهد م��ع��اق��ل امل�سلحني �سقوطاً
�سريعاً فيها يف حال ا�ستمرار اال�شتباكات
بني «التكفرييني» والأك���راد املنت�شرين

الغاية من تحرُّك
المسلحين في ريف
الساحل هو حرف
األنظار عن المأزق الذي
وصلوا إليه في الشمال
والمنطقة الشرقية

يف بع�ض مناطق حلب ،ال�سيما منطقة
«ال�شيخ مق�صود».
وب����ال����ع����ودة �إىل �أ�����س����ب����اب م��ه��اج��م��ة
ال��ت��ك��ف�يري�ين ل��ري��ف ال�ل�اذق���ي���ة ،ت ؤ���ك��د
امل�����ص��ادر امل��ذك��ورة �أن ه��ن��اك ه��دف��اً �آخ��ر
للم�سلحني و�إدارت���ه���م اخل��ارج��ي��ة ،غري
حرف الأنظار عما يحدث يف حلب ،وهو
حماولة �إثارة فتنة مذهبية ،من خالل
املجازر التي ارتكبوها يف حق املواطنني
العزل يف الريف املذكور.
ال ����ش���كّ �أن ه����دف ت��ف��ت��ي��ت امل��ج��ت��م��ع
ال�������س���وري وت��ق�����س��ي��م��ه م��ذه��ب��ي��اً بحيث
ت�صعب م��ع��ه ال��ع��ودة �إىل م��ا ك���ان عليه
ق���ب���ل احل��������رب ،ه������ذا ال����ه����دف ه����و م��ن
�أهداف احلرب على �سورية ،ي�ضاف �إىل
الأه�����داف االق��ت�����ص��ادي��ة ب���زي���ادة الكلفة
االق��ت�����ص��ادي��ة ل��ك�����س��ب م�����ش��اري��ع �إع�����ادة
الإع����م����ار مل���ا ب��ع��د احل������رب ،والأه�������داف
ال�سيا�سية والع�سكرية ب�إ�ضعاف اجلي�ش
ال�سوري لإخراجه من معادلة ال�صراع
العربي «الإ�سرائيلي» لق�ضم فل�سطني
واجل�����والن و�إن���ه���اء ال�����ص��راع مب��ا يخدم
«�إ�سرائيل».

نحو مؤتمر مسيحي وطني

تقوم جهات حزبية معروفة مب�سا ٍع حميدة جلمع الأقطاب امل�سيحية املوالية لقوى
� 8آذار ،وتقريب وجهات النظر الإيجابية بني ال��وزي��ر ال�سابق �سليمان فرجنية
والعماد مي�شال عون والنائب والوزير ال�سابق اليا�س �سكاف ،وبع�ض النواب والوزراء
ال�سابقني ،و�سيُتوَّج ذلك مب�ؤمتر م�سيحي وطني جلمع ال�شمل.

حدث في بكفيا

مرافقو �أحد م�س�ؤويل قوى � 14آذار يطلقون النار على ثالثة �شبان كانوا ي�ستقلون
�سيارة �سبور يف ب��ل��دة بكفيا ،وح�صل الإ���ش��ك��ال على خلفية ت�شفيط ال�سيارة �أم��ام
املرافقني ،ما �أدى �إىل �إطالق نار باجتاه ال�سيارة ،و�إ�صابة �أحد ال�شبان ،وقد جرى
التكتم عن املو�ضوع يف �أحد امل�ست�شفيات.

زيارة المطلوب للعدالة

ا�ستغرب مرجع حقوقي قيام ن��واب لطاملا ت�شدقوا باحلديث عن ال��دول��ة و�صيانة
م�ؤ�س�ساتها ،بزيارة املطلوب للعدالة رئي�س بلدية عر�سال علي احلجريي ،وبحقه حكم
غيابي ،وقال املرجع� :إن املحا�ضرة يف العفة جاءت �أو ًال من معتمد املال املوجود يف
احل�ضن ال�سعودي ،الذي ات�صل باملطلوب مهنئاً بال�سالمة ،ورغم �أنه رئي�س حكومة
�سابق ونائب حايل يعمد �إىل تغطية متهم باالعتاء على اجلي�ش اللبناين!

فوجئوا ..فانسحبوا

�أث��ن��اء خطبة العيد يف م�سجد حممد الأم�ي�ن (�صلى اهلل عليه و�آل���ه و�سلم) و�سط
بريوت ،وعندما �صعد املفتي ال�شيخ حممد ر�شيد قباين لإلقاء خطبة العيد� ،شوهد
دخول م�س�ؤول «تيار امل�ستقبل» يف بريوت ب�شري عيتاين ،ومعه امل�س�ؤول ال�سابق العميد
حممود اجلمل ،ترافقهما جمموعة كبرية من التيار املذكور ،لكنهم فوجئوا بكرثة
ال�شباب م��ن �أه��ل ب�يروت امل���ؤي��دي��ن للمفتي داخ��ل امل�سجد ،م��ا �أدى �إىل ان�سحابهم
هاتفني ب�صوت عالٍ خارج امل�سجد« :حريري ..حريري».

ح�سان احل�سن

ِّ
«حركة األمة» استقبلت وفودًا مهنئة بالعيد
■ جتمع العلماء امل�سلمني حمّل حكومة �أردوغان م�س�ؤولية
التمادي يف خطف ال��زوار اللبنانيني يف أ�ع��زاز ،مطالب ًا
الدولة اللبنانية باتخاذ �إج��راءات بحق تركيا ،ولو على
م�ستوى تخفي�ض العالقات الدبلوما�سية .واعترب التجمّع
�أن خطف القبطان وم�ساعده هو وقوع يف نف�س الظلم الذي
وقع فيه الآخ��رون ،وبالتايل طالب بالإفراج عنهما فوراً،
وترك الأم��ر للجهات الر�سمية ،يف ظل امل�ساعي احلثيثة
واحلميدة للواء عبا�س �إبراهيم.
من جهة أ�خ��رى ،ح �ذّر التجمّع من عمليات اخلطف يف
عر�سال وجوارها ،م�شري ًا �إىل �أن ت�صاعد هذه العمليات
�سي�ؤدي �إىل وقوع فتنة كبرية �سيذهب �ضحيتها �أبرياء ال
ذنب لهم ،داعي ًا الجتماع لأهل احلل والعقد يف عر�سال
وال �ق��رى امل �ج��اورة ل��و��ض��ع م�ي�ث��اق ��ش��رف مي�ن��ع عمليات
اخلطف ،مبدي ًا ا�ستعداده للم�شاركة يف الإعداد والإ�شراف
على ذلك.
■ كمال �شاتيال؛ رئي�س امل�ؤمتر ال�شعبي اللبناين ،ر�أى
�أن �صالة العيد يف م�سجد حممد الأمني (�صلى اهلل عليه
و�آل��ه و�سلم) يف ب�يروت كانت جامعة وتوحيدية ،و�أك��دت
ا�ستقاللية دار الفتوى ،ومل تكرتث بغياب رئي�س احلكومة،
منوّه ًا بكلمة املفتي التي لقيت �صداها الطيب بدعوة
�سماحته �إىل ال��وح��دة واالبتعاد عن كل �أ�شكال الفتنة،
راف�ض ًا االخرتاق الأطل�سي للطائفة ال�سنية ،وم�شدد ًا على
�أن �أي قوة لن ت�ستطيع �أن حت�وّل امل�سلمني �أتباع ًا لقوى
خارجية تعبث با�ستقرار لبنان ووحدته وعروبته.
■ ح��رك��ة الأم����ة ا�ستنكرت ت��دخّ ��ل ال�سفرية الأمريكية
يف ل�ب�ن��ان م ��ورا كونيللي ال���س��اف��ر ب��ال �� �ش ��ؤون الداخلية
اللبنانية ،ال�سيما حماوالتها فر�ض الإم�لاءات الأمريكية

يف ت�أليف احلكومة ،وهجومها املربمج على فريق لبناين
ممثل يف احلكومة واملجل�س النيابي ،ب�شكل فا�ضح يتعار�ض
مع �سيادة لبنان وا�ستقالله.
■ ال��ل��ق��اء الإ���س�لام��ي ال��وح��دوي اعترب �أن امل�ستجدات
الأمنية على ال�ساحة اللبنانية يف الأي��ام الأخ�يرة ،والتي
تتنافر مدلوالتها احل��ادة ،تعبري عن االنق�سام العمودي
امل�ستحكم بني الطبقة ال�سيا�سية ،ومن �ش�أنها �أن تُغلق
منافذ الأم��ل وال��رج��اء على اللبنانيني الذين ي�ستظلون
الأ�سى والقهر ،واملحا�صرين بني موت ال ي�أتي وحياة ال
تُقبل.
■ لقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية يف لبنان حذّر
من الطروحات التي يتم تداولها من قبل البع�ض ب�ش�أن
ت�شكيل حكومة تكنوقراط �أو حكومة حيادية �أو حكومة �أمر
واق��ع ،حيث ال جمال يف لبنان لأن يكون متعاطي ال�ش�أن
العام حيادياً ،ور�أى �أنه من ال�ضروري ت�شكيل حكومة وحدة
وطنية جامعة لكل املكونات اللبنانية يلتقي فيها اجلميع
ويتحاورون من �أجل بناء دولة وطنية قادرة وعادلة.
■ جبهة العمل الإ�سالمي يف لبنان ندّدت باخلروقات
«الإ�سرائيلية» املتمادية للأرا�ضي اللبنانية املحررة يف
اجلنوب ،واعتربت �أن هذه اخلروقات الربية والبحرية
واجلوية هو ا�ستمرار للعدوان على لبنان ،وانتهاك فا�ضح
ل�سيادته وخ��رق �صارخ للقرار « ،»1701الفتتة �إىل �أنّ
العدو ال�صهيوين يريد من خروقاته تلك رفع معنويات
جنوده املنهارة بعد انت�صار مت��وز الإل�ه��ي ال��ذي حققته
املقاومة ،م�ستغربة �سكوت مدّعي «ال�سيادة» و«اال�ستقالل»
عما ح�صل ،يف حني عال �صوتهم تنديد ًا بعملية خطف
الطياريْن الرتكيينْ .

ا���س��ت��ق��ب��ل الأم��ي��ن
ال� �ع ��ام حل��رك��ة الأم� ��ة
ال�شيخ د.عبد النا�صر
جربي و�أع�ضاء الهيئة
القيادية وف��ود ًا مهنِّئة
بعيد الفطر امل�ب��ارك،
ت�ق� ّدم�ه��ا مم�ث��ل حركة
«حما�س» يف لبنان علي
بركة ،ووف��د من التيار
ال��وط �ن��ي احل ��ر ،ال��ذي
بركة مهنئاً ال�شيخ جربي
ق� �دّم ال �ت �ه��اين بالعيد
با�سم العماد مي�شال ع��ون ،ووف��د من جبهة الدفاع العربي ،وممثلو عدد من
الأحزاب والقوى واجلمعيات الدينية والوطنية ،بالإ�ضافة �إىل وفود �شعبية وعدد
من خماتري العا�صمة بريوت.
كما قام ال�شيخ جربي واحلاج ع�صام غندور والدكتور رائد �شهاب الدين بتوزيع هدايا
وك�سوة العيد على الطالب امل�شاركني يف دورة القر�آن الكرمي ال�صيفية التي نظّ متها احلركة.

وفود �شعبية يف مركز حركة الأمة للتهنئة بالعيد
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مقابلة
ّ
حملت الداعين لحكومة «األمر الواقع» مسؤولية ّ
أي خلل أمني

ْ
ُّ
ّيمين :هم المردة والتيار الوطني واحد ..وبعض الهواجس لدى الحزبين ملغومة
هل اتُّخذ القرار بتفجري ال�ساحة اللبنانية على من فيها،
لإرباك املقاومة و�إغراقها ..ماذا وراء توقف الكالم عن
ت�شكيل حكومة وحدة وطنية؟ و�أين طار احلديث عن التفهّ م
والتفاهم ل�صالح ت�شكيل حكومة �أمر واقع؟ ما الذي تبدّ ل؟
وماذا عن الو�ضع الإقليمي؟ هل �أزمة �سورية مفتوحة على
احتمال غري حم�سوب؟ هل حتمل ال�ساحة امل�سيحية مزيد ًا
من الت�رشذم يف ظلّ دعوات التكفري واحلراك العنيف يف
املنطقة؟
عن هذه الأ�سئلة وغريها ،حاورت
جريدة «الثبات» ع�ضو املكتب ال�سيا�سي
يف تيار «امل��ردة»؛ فريا ميني ،وكان هذا
اللقاء ال�صريح وال�شيّق:
ت �ع �ت�بر امل �� �س ��ؤول��ة الإع�ل�ام� �ي ��ة يف
ت �ي��ار «امل� � ��ردة» ف�ي�را مي�ي�ن �أنّ ال �ع��ودة
للتلويح بت�شكيل ح�ك��وم��ة �أم ��ر واق��ع،
لفر�ضها على أ�ك�ثر من ن�صف ال�شعب
ال �ل �ب �ن��اين ،ج ��اء ب��ال �ت��زام��ن م��ع زي ��ارة
الرئي�س مي�شال �سليمان اال�ست�شفائية
�إىل أ�م�يرك��ا ،تقول« :بالنتيجة ،هناك
تغيري وا�ضح مبواقفه ،لأنّ الت�صريح
ال�صيفي الأول لفخامته يف بيت الدين،
يت�ضمن ح��دي�ث�اً �صريحاً ع��ن ت�شكيل
حكومة �أمر واقع ،ما يدلّ على رغبته
يف اجت ��اه تكري�س االن�ق���س��ام اللبناين
ح �ك��وم �ي �اً ،م��ا ي��زي��د زي � ��ادة ال �� �ش��رخ يف
الوطن بدل العمل على ح�سره ،ون�أمل
�أ ّال تكون هذه اخلطوة �إيذاناً ملزيد من
انفتاح ال�ساحة الداخلية ،خ�صو�صاً يف
ال�شقّ الأمني».
ال جت ��زم مي�ي�ن ب�ت���ش�ك�ي��ل ح�ك��وم��ة
�أمر الواقع« :يف لبنان اعتدنا على ك ّل
��ش��يء ،ق��د ت�ك��ون ج��� ّ�س نب�ض لفريقنا
ال���س�ي��ا��س��ي ،وق ��د ي �ك��ون ه �ن��اك ج��دي��ة
فعلية مع وجود ت�أ�شرية �أمريكية بهذا
اخل �� �ص��و���ص ،ه �ن��اك دع� ��وات �صريحة
�سورية
ال�ستثناء حزب اهلل و�أبعاده ،ولكنّه مع
ت�شكيل حكومة ال�ل��ون ال��واح��د �أو �أم��ر
�س�ألنا ميّني عن امل�شهد ال�سوري؛ عمّا
الواقع ،نحمّل الداعني والعاملني لها �إذا كان االجت��اه الت�سووي ما ي��زال ينتظر
ما �ست�ؤول عليه الأم��ور ،لي�س �سيا�سياً ح�سماً ميدانياً ما� ،سواء جلهة النظام �أو
فح�سب بل �أمنياً».
داعمي املعار�ضة امل�سلحّ ة؟ تقول« :عندما
وه ��ل الت�صعيد ل��ه ع�لاق��ة ب��ر أ�ي�ك��م يكون االرتباك �آتياً من الإدارة الأمريكية
بت�سلّم ال�سعودية امللف ال�سوري الذي له نف�سها� ،سينعك�س ذلك على ك ّل امللفات ،يف
«مونة» و�أكرث ،على توجّ ه «تيار امل�ستقبل» ال�ش�أن ال�سوري نتحدث عن «جنيف  »1من
يف لبنان ،وعلى رئي�س احلكومةّ ،
بغ�ض غري نتائج ،ن�شري �إىل «جنيف  »2مع نتائج
النظر عن اال�سم؟ وهل ي َّ
ُح�ضر �شيء ما مرتقبة ،فيما املواعيد م�ؤجلّة من �إىل..
للبنان بعد الر�سائل ال�صاروخية جتاه ب��ان�ت�ظ��ار ��ش��يء م��ا ،وال�ع��ام�لان ال��دول�ي��ان
متفقي
نْ
ال���ض��اح�ي��ة اجل�ن��وب�ي��ة وت�صنيف اجل�ن��اح بال�ش�أن ال�سوري حتى الآن ،غري
الع�سكري ل�ـ«ح��زب اهلل» بخانة الإره��اب ع �ل��ى ��ص�ي�غ��ة واح� � ��دة ،و�أظ� � ��نّ �أن رو��س�ي��ا
ل ��دى االحت � ��اد الأوروب� � � ��ي؟ ت� ��ر ّد مي�ين :و�أم�يرك��ا لي�ستا على عجل م��ن �أم��ره�م��ا،
«التعاطي مع حزب اهلل على هذه ال�شاكلة لأ ّن � ��ه م �ي��دان �ي �اً ك�ل�م��ا ت��و��ض�ح��ت ال �� �ص��ورة
لي�س م�ستجداً ،ال�سيا�سة املعتمدة معه �أك�ث�ر ،حق ّق �أحدهما مك�سباً على الآخ��ر،
هي �سيا�سة �ش ّد احل�ب��ال ،ت��ار ًة ينفتحون لهذا ال�سبب نرى �أ ّن رو�سيا �أكرث ارتياحاً
ع �ل �ي��ه ،وط � ��وراً ي �ه��ددون��ه ب��و��ض�ع��ه على من أ�م�يرك��ا ،لأ ّن اجلي�ش ال�سوري يحق ّق
الئحة الإرهاب ،ومرة �أخرى ندوّر الزوايا �إجن ��ازات ميدانياً� ..أراد البع�ض �أن يرى
معه ،كما هي بت�صريحات الأوروبيني بعد ذل��ك �أم مل ي ��رد ،ه��ذه ه��ي حقيقة الأم��ر
�إدراج جناح احلزب الع�سكري على الئحة
الإره ��اب ،و��ص��و ًال �إىل اعتبار الأمل ��ان �أ ّن
القرار رمزي.»..
ب��ر�أي مي�ين ،هناك ارت�ب��اك �أمريكي
م�ن�ع�ك����س ع �ل��ى ك��اف��ة � �س��اح��ات امل�ن�ط�ق��ة،
ولهذا ال�سبب �أي�ضاً ت�شهد اململكة العربية
ال�سعودية االن�ق���س��ام نف�سه ح��ول كيفية
ق��راءت �ه��ا ل�ل�م�ل��ف ال �� �س��وري ،ول �ب �ن��ان مع
الأ� �س��ف يف غ��رف��ة االن �ت �ظ��ار ،واالن �ت �ظ��ار
املقلق».
ت�ؤكد ميني وجهة نظرها ،بالإ�شارة
�إىل ال�ق��راءة الأمريكية امللتب�سة ،تقول:
«االرتباك واالنق�سام داخل �إدارتها وا�ضح
وجلياً من خالل القرار الأمريكي برفع
الغطاء ال�سيا�سي عن «الإخوان امل�سلمني»
يف املنطقة ،وع��زل الرئي�س م��ر��س��ي ،مع
تنحّ ي �أمري قطر حمد ووزي��ر خارجيته،
بالإ�ضافة �إىل االنتهاء من ظاهرة �أحمد
الأ� �س�ي�ر ومت � ّك��ن اجل�ي����ش ال�ل�ب�ن��اين من
��ض��رب��ه بغ�ضون �أ��س�ب��وع ،ك� ّل�ه��ا ت �دّل على
�أ ّن ال�غ�ط��اء ال ��دويل ُرف ��ع ع��ن «الإخ� ��وان
امل�سلمني» ،من دون توفري �أو ت�أمني بديل
وا�ضح بالن�سبة للأمريكيني ،وهذا الأمر
منعك�س حتماً على حلفائها يف املنطقة،
وعلى �أزمة �سورية ولبنان طبعاً».

الوضع السوري
أربك األميركيين
واألوروبيين ..وأعطى
روسيا والصين
والبرازيل و«دول
البريكس» مساحة أكبر
للتفاوض

الواقعي» ،وت�ضيف ميّ�ين« :حتى املجتمع
ال � ��دويل ،وال� � ��ر�أي ال �ع��ام ال � ��دويل ،ه�ن��اك
تبدل وا�ضح داخ��ل ال�صحافة والأوروب�ي��ة
ب ��ال �ع �م ��وم ،وه� �ن ��اك ت �غ �ي�ير يف ق��راءت �ه��ا
للملف ال�سوري ،مقارنة بالأ�شهر الأوىل
لبداية الأح ��داث ،ول�ه��ذا ال�سبب ن��رى �أ ّن
ر�ؤيتنا ونظرتنا جت��اه الأح��داث ال�سورية
تتكرّ�س �شيئاً ف�شيئاً ،لأ ّن ما يح�صل على
�أرا�ضيها هو حرب دولية ومن خلفها �إرادة
�صهيونية ،ق��ال��ت ي��وم�اً ب���ض��رورة �إ�سقاط
العوا�صم العربية الثالث ،ويعنون بذلك
عا�صمة الفاطميني يف م�صر ،والعبا�سيني
يف العراق ،والأمويني يف دم�شق ..للق�ضاء
على �أّي نه�ضة عربية �أو م�شرقية ،ولإراحة
«�إ�سرائيل» يف املنطقة ..وبالتايل الو�ضع
ال�سوري �أرب��ك الأم�يرك�ي�ين والأوروب �ي�ين
ورا�سمي خطط ال�شرق الأو�سط اجلديد،
و�أع�ط��ى رو�سيا وال�صني وال�برازي��ل ودول
الربيك�س بالعموم م�ساحة للتفاو�ض �أكرب،

«الإ�شارة �إىل االختالف �أمر هام� ،أقولها
بك ّل جديّة وواقعية ،و�أنا �شخ�صياً بالفعل
من احلري�صني على هذه العالقة ،وك ّل
من يتابعني يعرف ذلك فعالً ،االختالف
ال يُف�سد للو ّد ق�ضية ،ويف بع�ض الأحيان
االختالف �ضرورة ،و�إن كان هناك ميزة
ل� ��دى امل �� �س �ي �ح �ي�ين ف �ه��ي ق��درت �ه��م ع�ل��ى
أ�س�س لها
االختالف� ،أم��ا التجربة ال��ذي � ّ
تيارَا «املردة» و«الوطني احلر» هي �سابقة
يف احلياة امل�سيحية �إذا جاز التعبري ،لأ ّن
هناك قو ًال �سريانياً يقول« :املوارنة قوم
ال ينتظم ،ف ��إذا بنا نحن للمرّة الأوىل،
ننتظم وننظّ م ال�ساحة امل�سيحية» ،ت�س�أل
مي�ين« :مل��اذا الرتكيز ل��دى البع�ض على
االخ �ت�لاف ب�ين ال�ت�ي��ار وامل� ��ردة ،علماً �أ ّن
االخ�ت�لاف ه��و نف�سه حا�صل ب�ين التيار
ال��وط�ن��ي احل ��ر ،وال�ط��ا��ش�ن��اق وح ��زب اهلل
و�أم��ل ..ال�سبب وجود خوف م�سيحي من
العودة �إىل االنق�سام».
ميني املطمئنة على العالقة ،تعترب أ� ّن
التباين يف بع�ض الأحيان يقوّي العالقات
وا��س�ت�ع��دن��ا م��ع ال���ص�م��ود ال �� �س��وري بع�ض وال يفرطها ،تقول« :مادام وجعنا واحداً،
التوازن ال��دويل ،ونحن يف لبنان حتديداً وه�م� ّن��ا واح � ��داً ،وق��راءت �ن��ا اال��س�تراجت�ي��ة
مع التوازن الدويل ن�ستطيع �إيجاد �أنف�سنا واح��دة ،والكالم ال��ذي �أري��د �أن �أع�ّب رّ عنه
�أكرث ..أ�مّا ب�أحادية القرار تتعرّ�ض �ساحتنا واح � ��داً ،ف�ل��ن ت�ق��ع ق �ي��اد َت��ا احل��زب�ين بفخ
الهتزازات �أكرب ..ويف ذكرى انت�صار لبنان ،الت�شرذم الذي يتمناه البع�ض ..قد يقول
�شعب وجي�ش وم�ق��اوم��ة على «�إ��س��رائ�ي��ل» �أحدهم« ،اال�سرتاتيجية ،عنوان ف�ضفا�ض،
عام  ،2006نقول �إ ّن انت�صارنا على الكيان وال�شياطني تكمن بالتفا�صيل� ..أ�س�أل يف
ال���ص�ه�ي��وين ع ��ام  2006ه��و ال ��ذي �أ��س����س امل�ق��اب��ل ،ال��وج��ع امل�سيحي امل�شرقي اليوم
الن�ت���ص��ار ��س��وري��ة ع��ام  ،2013وه��و ال��ذي �أكرب من �أيّ تف�صيل ،ومادام هذا الأمر هو
يفر�ض على املجتمع ال��دويل التغيري يف �شعور الفريقني ،بر�أيي �سيبقى االختالف
املعادلة وتعدي ًال يف القراءات».
اختالفاً ،ولن ي�صل يوماً �إىل خالف».
ت �ع��ود مي�ي�ن� ،إىل خم �ط �ط��ات وزي��ر
التيار – املردة
اخل��ارج �ي��ة الأم�ي�رك �ي ��ة ال �� �س��اب��ق ه�نري
كي�سنجر ،لت�شري �إىل امل ��ؤام��رة الدائمة
ب �ع �ي��داً ع��ن ال�ت�ف��ا��ص�ي��ل ال �ت��ي ُت �ق��ال وامل �ط �ل��وب��ة ل���ض��رب امل���س�ي�ح�ي�ين« ،ه�ن��اك
م��ن ه�ن��ا وه �ن��ال��ك ،وب �ع �ي��داً ع��ن م�ساعي ��ض��رورة لتفريغ ال�شرق م��ن م�سيحييه،
البع�ض زي ��ادة ال���ش��رخ امل�سيحي ..هناك ومع الأ�سف هناك فريق من امل�سيحيني
�شعور ل��دى كثري م��ن امل�سيحيني ،وعن كان واجهة رهان هذا الغرب ،كي ال نقول
ح ��ق ..أ� ّن ف��ائ����ض ال �ق��وة ل��دي�ه��م ي�ح�وّل إ�� �س��رائ �ي��ل وال���ص�ه��وي�ن�ي��ة ،وب���س�ب��ب ه��ذه
اختالفهم ال��دمي�ق��راط��ي� ،إىل �صراعات ال�سيا�سة ،د ّف��ع امل�سيحيني �أثماناً كبرية
ح ��ادّة وت �� �ش��رذم ..وه��م أ�� �ص�ل ًا يف منطقة جداً» .وت�ضيف ميني« :باملقابل امل�سيحي
منق�سمة دوماً ،فتطبعهم بطبعها بدل �أن املن�سجم مع هويته اللبنانية ،والعربية،
يطبعّوها..
وامل�شرقية� ،أثبتت الأيام �أنّه كان ال�صمام
ان�ط�لاق�اً مم��ا ��س�ب��ق�� ،س��أل�ن��ا ال�سيدة الأم ��ان ل�ب�ق��اء امل�سيحيني ،ون�ح��ن كتيار
ميني ،عن عالقة «املردة» بالتيار الوطني م� ��ردة ،دائ �م �اً ن �ق��ول ،ل�ي�ب�ق��ى االخ �ت�لاف
احل�رّ ،وع��ن ر�ؤيتها لالختالف البارز يف والتباين ،ولنبقى متفقني على امل�سلمات،
ب�ع����ض امل�ل�ف��ات ال��داخ �ل �ي��ة ..ف�ه��ل عالقة ولنعمل معاً على تقوية �صالحيات رئي�س
هذين احل��زب�ين �ستكون كما ه��ي عالقة اجلمهورية والت�شبّث بالأر�ض والهوية،
امل�سيحيني فيما بينهم ،أ�ق �ل��ه يف زمننا والفر�صة مع الأ�سف كانت مبتناول اليد،
املعا�صر ..وهل �صحيح أ� ّن أ�ح��د حمطات م��ع دع ��وة ب�ك��رك��ي ل�لات �ف��اق ع�ل��ى ق��ان��ون
التلفزة املح�سوبة على امل�سيحيني ،حتّينت انتخابي ،يعيد للم�سيحيني بع�ضاً من
ال�ظ��رف املنا�سب م��ن �أج��ل رف��ع من�سوب حقوقهم ،ومع الأ�سف خاب ظننا بالذين
ت�شرذم امل�سيحيني بدل ال�سعي لتوحيده ،خاب �أمل امل�سيحيني منهم ،وبر�أيي تياري
يف ظ� � � ّل ت ��وحّ ��د ال �� �س��اح �ت�ي�ن ال���ش�ي�ع�ي��ة امل � ��ردة وال��وط �ن��ي احل � � ّر يف ه ��ذا امل �ج��ال،
وال�سنية؟
م�ستمران با�ستنها�ض احلالة امل�سيحية،
ن
ّ
�
أ
على
أكيد،
�
بالت
حديثها
ميني
تبد أ�
ولعلّ ابنها ال�ضال يعود يوماً».
االختالف بالر�ؤية لبع�ض املوا�ضيع بني
�أجرى احلوار :بول با�سيل
احلزبني لن يف�سد الو ّد بني اجلمهورين،
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تحقيق

عطلة الصيف ..عمل موسمي للطالب
م��ع ب��دء العطلة ال�صيفية ع��ادة م��ا ي�ب��د�أ الكثري
من ط�لاب امل��دار���س واجلامعات يف ب�يروت يف البحث
ل الفراغ،
عن فر�ص عمل لال�ستفادة من العطلة ومل أ
ال �سيما �أن ب�ي�روت ت�ق��دم ل��ه خ�ي��ارات وف��ر���ص كثرية
للعمل�� ،س��واء يف �إح��دى املهن �أو امل�ح��ال التجارية �أو
قطاع اخلدمات وال�سياحة.
وتعترب العطلة ال�صيفية فر�صة جيدة لل�شباب
للعمل �أو ملمار�سة هواياتهم ،مما ينعك�س �إيجابياً عليهم
اقت�صادياً ومهنياً واجتماعياً �أي�ضاً ،ومن املتعارف عليه
�أن كربيات ال�شركات التجارية واخلدماتية يف بريوت
تف�سح املجال �أمام الطالب خالل ف�صل ال�صيف للعمل
ب ��دوام مو�سمي ي ��دوم ث�لاث��ة أ���ش�ه��ر ف�ق��ط ،ح�ي��ث �إن
الكثري من املحال واملطاعم واملقاهي والفنادق ،حتتاج
�إىل يد عاملة �أك�ثر ب�سبب ق��دوم ال�سياح واملغرتبني،
ه��ذا العام تبدو ال�صورة مت�شائمة� ،إذ �إن الكثري من
ال�شركات باتت ت�سرح موظفيها ب�سبب ع��دم قدرتها
على دفع رواتبهم ،كما �أن العمالة ال�سورية التي تتميز
بتدين �أجورها تناف�س الطالب يف بع�ض املهن ،وهو
ما يثري هواج�س ل��دى كثريين منهم ،لكن رغ��م كل
ذل��ك ،ي�صر البع�ض على البحث ع��ن وظيفة مهما
كان الراتب ،وهناك من يوفق يف م�سعاه ،خ�صو�صاً �أن
�شركات كثرية ترف�ض توظيف غري اللبنانيني.
وي�ستفيد الطالب يف بريوت من العمل يف الإجازة
ال�صيفية�� ،س��واء لك�سب امل��ال وال��رغ�ب��ة يف احل�صول
على م��ردود مايل �إ�ضايف �أو مللء وقتهم ،كما �أن كرثاً
منهم يعملون يف ال�صيف ليتمكنوا من ت�أمني �أق�ساط
جامعاتهم �أو مدار�سهم ولتخفيف الأعباء الدرا�سية
عن كاهل �آبائهم.
ال�شاب خ�ضر نور الدين؛ وهو طالب يف املرحلة
الثانوية ،يقول �إن العمل يف العطلة ال�صيفية مهم
بالن�سبة ل��ه ،معل ًال ذل��ك ب��امل��ردود امل��ايل العائد �إليه
م��ن ال�ع�م��ل يف ه��ذه ال �ف�ترة ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل �إك�سابه
خربة جديدة ومعرفة ،وذلك بد ًال من إ�ه��دار الوقت
على املقاهي �أو يف ال���ش��وارع م��ع الأ��ص��دق��اء ،علماً �أن
با�ستطاعته �أي�ضاً اخلروج والتمتع بالعطلة ال�صيفية
عندما ي�أخذ �إجازة من عمله �أو حني ينتهي دوامه.
وال��دت��ه ال���س�ي��دة رج ��اء وه ��ي �أم ل�ث�لاث��ة �أب �ن��اء،
كانت ترف�ض فكرة عمل �أبنائها مبختلف �أعمارهم
وم���س�ت��وي��ات�ه��م يف ال�ع�ط�ل��ة ال�صيفية قبيل إ�ن�ه��ائ�ه��م
درا�ستهم ،وذل��ك خوفاً من �أن يغريهم امل��ال والعمل
ومينعهم من متابعة درا�ستهم ،لكن بعد جهد ،متكن
خ�ضر م��ن �إق�ن��اع�ه��ا ب� أ�ن��ه �سيعمل يف مقهى يف �شارع
احل �م��راء ل�ث�لاث��ة �أ��ش�ه��ر ف�ق��ط ال غ�ي�ر ،و�أن ��ه �سيعود
بعدها للدرا�سة ،و�إن مل يفعل فلتطرده من املنزل،
الآن تقول ال�سيدة رجاء �إنها فرحة بقرار ابنها ،فهي
تراه يتحمل امل�س�ؤولية ويبني خربة مهنية ،ال �سيما
من خالل التعاطي مع الزبائن والتقيد بدوام العمل.
وت �ق��ول �أم خ���ض��ر� ،إن �ه��ا يف ال �ب��دء ك��ان��ت تف�ضل
ممار�سة ال�شباب هواياتهم �أو امل�شاركة يف الأع�م��ال
التطوعية ل�صقل مواهبهم ،لكن م��ع �إ��ص��رار ابنها،
باتت ترى �أنه ال �ضري من العمل يف العطلة ال�صيفية،
خ�صو�صاً �أن ابنها كان حمظوظاً كفاية ليجد عم ًال
منا�سباً.
�أم��ا ال�شاب حممد عوا�ضة؛ وهو طالب جامعي،
فيقول« :كنت يف الأعوام ال�سابقة �أ�ستنكر فكرة العمل
يف الإجازة ال�صيفية ،و�أعترب ذلك من باب امل�شقة على
النف�س ،ولكن ارتفاع قيمة �أق�ساط اجلامعة دفعتني
�إىل البحث عن عمل للمو�سم ال�صيفي فقط ،وها �أنا
�أعمل منذ �أ�سبوعني يف حمل ملبو�سات راقي يف �شارع
احلمراء ،والواقع �أنه �إىل جانب املنفعة املادية ،وجدت
�أن هناك متعة كبرية يف العمل ال�صيفي� ،صحيح �أنني

�أتعب يف الكثري من الأحيان ،لكنني كوّنت الكثري من
ال�صداقات واملعارف وخربة ال ب�أ�س بها».
�أما حممد زع� � ��رور؛ وه ��و ط��ال��ب �أن �ه ��ى �سنته
اجلامعية الأوىل ،فقال« :ال �أتخيل الإجازة ال�صيفية
من دون عمل ،على الرغم من �أنني �أعمل مع والدي
يف مهنة جمهدة �إىل حد كبري وهي «مبلط �سرياميك»
وه��ي مهنة ورثتها و�أتقنتها و�أ�ستطيع م��ن خاللها
تلبية كل متطلباتي ،وال �أجد حرجاً يف ممار�ستها بعد
التخرج� ،إذا تعرث ح�صويل على وظيفة منا�سبة».

ال���ش��اب��ة م ��رمي � �س��ري ال��دي��ن؛ ال �ت��ي ت�ع�م��ل يف
�إح ��دى ب��وت�ي�ك��ات ف� ��ردان ،تعترب �أن ��ه ع�ل��ى ال�شباب
العمل وا�ستثمار �أوقاتهم� ،سواء يف العطلة ال�صيفية
�أو يف �أي وقت ،لأن االنخراط يف �سوق العمل ي�ؤدي
�إىل ال��دخ��ول يف م�سرح احل�ي��اة وحتقيق ال�ه��وي��ة»،
م�شرية �إىل �أن ن�سبة العمل يف العطلة ال�صيفية
مرتفعة ج��داً يف ب�يروت ب�سبب حاجة ال�شباب �إىل
امل��ال واع�ت�ي��اده على العمل ك��ذل��ك ،ف��الأع�م��ال التي
توفرها العطل جزئية ومو�سمية وتنا�سب ال�شبان
ال��ذي��ن ي��رغ�ب��ون يف ال�ع�م��ل واال��س�ت�م�ت��اع بالعطلة
ال�صيفية يف �آن».
يف هذا ال�سياق ،يرى الطب النف�سي �أن ان�ضمام
ط�لاب اجل��ام�ع��ات وامل��دار���س �إىل ط��اب��ور العاملني
واقتحامهم �سوق العمل يف �سن مبكرة ،هو ظاهرة
�صحية وم�ؤ�شر �إيجابي ال بد من ت�شجيعه والإ�شادة
ب��ه مل��ا ينطوي عليه م��ن �إيجابيات ت�شمل الطالب
واملجتمع معاً بالن�سبة للطالب ،فبجانب ما يحقق
العمل له من مكا�سب مادية ،فهناك مكا�سب �أخرى
ال تقل �أهمية ،منها �إك�سابه م�ه��ارات التعامل مع
الآخر ،مما ميكنه من القدرة على مواجهة احلياة
بجانب �إك�سابه قيماً �سامية مثل قيم االعتماد على
ال�ن�ف����س ،مم��ا ي�ع��زز ث�ق��ة ه� ��ؤالء ال���ش�ب��اب ب�أنف�سهم
ضال عن تعليمهم مهارات االن�ضباط وااللتزام،
ف� ً
وكل ذلك ي�صب يف م�صلحة الطالب العامل.
وم��ن ثم يكون التوجه نحو العمل يف العطلة
واح � � ��داً م ��ن ال �ت��وج �ه��ات الإي �ج��اب �ي��ة ال �ت��ي يجب
ت�شجيعها ،ولكن مع الأخ��ذ يف االعتبار عدة �أم��ور،
�أول �ه��ا �أن ي�ك��ون العمل ال��ذي ي�ق��دم عليه الطالب

ال ال �شبهة فيه ،وهنا ي�أتي دور الأ�سرة الرقابي
عم ً
من خالل الت�أكد من العمل ،لأن �إهمال هذا الأمر
وت��رك الطالب يخو�ض �أي عمل دون ال�ت��أك��د من
طبيعة هذا العمل� ،أمر من �ش�أنه �أن يكون له تبعات
�سيئة على الطالب ،وق��د يكون �سبباً يف انحرافه،
وب�ه��ذا مل تتحقق الفائدة امل��رج��وة م��ن العمل ،بل
يكون العمل نف�سه م�شكلة كبرية بالن�سبة له.
وم� ��ن امل � �ع� ��روف �أن ال �ع �م��ل يف ه� ��ذه ال �ف�ت�رة
يعترب ظ��اه��رة ت�سد ح��اج��ات ��س��وق ال�ع�م��ل ،وت�ع��ود
بالإيجابيات على الن�شاط االقت�صادي ،ويف ال�سياق،
يرى خرباء اقت�صاديون �أن عمل ال�شباب يف الفرتة
ال�صيفية �سلوك راق ي�ضفي احليوية على املجتمع
وال���ش�ب��اب وي �ط��ور م��ن خ�برات�ه��م وي�ج�ع�ل�ه��م �أك�ثر
ت�ل�ا ؤ�م �اً م��ع ��س��وق ال�ع�م��ل ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل مقاربة
ع�لاق��ة ال���ش�ب��اب م��ع امل�ج�ت�م��ع ،فالعمل يف العطلة
ال�صيفية ي ��ؤدي �إىل تطور مفهوم اندماج ال�شباب
يف املجتمع ،وي�ساهم يف إ�ث ��راء احتياجات املجتمع
م��ن امل�ه��ن وال��وظ��ائ��ف ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل خ�ل��ق ح��وار
ا ع��ن ذل��ك
وت�ن��اغ��م ب�ين املجتمع وال���ش�ب��اب ،ف���ض�ل ً
ال عن طريق البدء يف
ميكن اال�ستفادة منه م�ستقب ً
م�شاريع ريادية تبد�أ �صغرية ثم متو�سطة �إىل �أن
ت�صبح م�شاريع تعود �إيجاباً على الفرد واملجتمع .
م��ن ه �ن��ا ،ي � ؤ�ك��د اخل �ب�راء � �ض��رورة ت�ط��وي��ر مناهج
التدري�س و إ�ي �ج��اد م�ساحات تدريبية ي�خ��رج فيها
الطالب �إىل �سوق العمل ،بالإ�ضافة �إىل احلوار بني
املدر�سة واملجتمع لتطبيق درا�ستهم ب�شكل عملي.
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عربي
على وقع المفاوضات..
الكيان يفرض وقائعه
بالتزامن مع الت�صريحات التي �أدىل بها رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية
حممود عبا�س حول املفاو�ضات ،حمدد ًا �أنها �ستبد�أ مع اجلانب «الإ�سرائيلي»
يف الرابع ع�شر من �آب اجلاري� ،أعلن كل من وزير اال�ستيطان يف حكومة
نتناياهو؛ �أوري �أرئ �ي��ل ،م��ن ح��زب البيت ال�ي�ه��ودي امل�ت�ط��رف ،ورئي�س
بلدية القد�س املحتلة؛ نري براكات ،االحتفال بو�ضع حجر الأ�سا�س للحي
اال�ستيطاين اجلديد ال��ذي �سيقام على �أط��راف حي جبل املكرب ،بعد �أن
ح�صلت ال�شركة املنفّذة للم�شروع على الت�صاريح والرتاخي�ص الالزمة بعد
ت�أجيل دام منذ العام  ،2010ب�سبب ما �سمّته �صحيفة ه�آرت�س «الأو�ضاع
ال�سيا�سية».
املالحظ منذ الإعالن عن االتفاق على ا�ستئناف املفاو�ضات الفل�سطينية
 «الإ�سرائيلية»� ،أن حركة اال�ستيطان يف ال�ضفة والقد�س �آخذة بالت�صاعدغري الطبيعي ،يف م�شهد ك�أنه يوحي للمتابعني واملراقبني �أن وقف �أو جتميد
اال�ستيطان مل يكن من �ضمن ال�شروط التي �أعلنتها ال�سلطة الفل�سطينية
ومفاو�ضوها ال�ستئناف املفاو�ضات مع اجلانب «الإ�سرائيلي» املتوقفة منذ
العام .2010
ويف خطوة ذات دالالت خطرية ،فقط �صرّح وزير االقت�صاد «الإ�سرائيلي»؛
مفتايل بينيت� ،أن هدف اال�ستيطان الأكرب يف املرحلة املقبلة هو القد�س،
التي ب��د�أت بلدية االح�ت�لال فيها مبنح ع�ط��اءات لبناء مئات ال��وح��دات
اال�ستيطانية يف جبل املكرب وجبل �أب��و غنيم ،ويف مناطق متفرقة منها،
م�ضاف ًا �إىل ذلك التح�ضري من �أجل ال�شروع بو�ضع اليد على �أمالك الغائبني،
والعمل على �سحب بطاقات الهوية من املقد�سيني وا�ستبدالها ببطاقة الإقامة
امل�ؤقتة ملدة ع�شر �سنوات ،وهذا ما يف�سر ما ذهبت �إليه �صحيفة «ه�آرت�س»
يف فح�ص �أجرته يف ال�سنوات الأخرية ،حيث تبني من خالله �أن احلكومة
«الإ�سرائيلية» قد حولت مئات املاليني من ال�شواكل لدوائر اال�ستيطان من
خارج امليزانية املقررة ،ففي العام � 2012أقرت لدائرة اال�ستيطان ميزانية
 60.3مليون �شيكل ،لكن االنفاق الفعلي بلغ � 272شيكل ،وبذلك ت�ضاعفت
امليزانية املقررة لرتميم البنى التحتية يف امل�ستوطنات من  4مليون �شيكل
�إىل  49مليون �شيكل ،والأع�م��ال االجتماعية يف امل�ستوطنات تطورت من
 2.2مليون �إىل  2.9مليون �شيكل ،وبالتايل ف�إن ما �أعلنته ما ت�سمى «منظمة
ال�سالم الآن الإ�سرائيلية» من �أن ن�سبة �إطالق عمليات البناء يف م�ستوطنات
ال�ضفة الغربية خالل الف�صل الأول من العام اجلاري  2013هي الأعلى منذ
� 7سنوات ،يظهر مدى �شرا�سة الهجمة اال�ستيطانية التهويدية للأرا�ضي
الفل�سطينية ،يف �سياق ي�ؤكد �أن حكومة الكيان «الإ�سرائيلي» وعلى رغم من
موافقتها املعلنة على ا�ستئناف املفاو�ضات مع ال�سلطة الفل�سطينية� ،إال �أنها
ما�ضية بح�سم معركة ال�سيطرة على الأرا�ضي الفل�سطينية� ،سواء من خالل
التو�صل التفاقات جديدة (�أو�سلو� ،)2أو من دون ذلك.
نتانياهو وخلفه الإدارة الأمريكية ي�ستعجالن التو�صل �إىل اتفاق نهائي
مع اجلانب الفل�سطيني ،م�ستفيدين من الأو�ضاع التي تعي�شها املنطقة،
حيث احلروب والأحداث تع�صف بالعديد من الدول فيها ،ال �سيما يف �سورية
والعراق وم�صر ،وهذا ما �صرّح به الوزير جون كريي من �أن عناوين احلل
النهائي (احلدود والالجئون والقد�س) �ستو�ضع على طاولة املفاو�ضات� ،إال
�أن امل�س�ألة الأكرث �إحلاح ًا �أمام قادة الكيان «الإ�سرائيلي» هي ح�سم املعركة
الدميغرافية مع الفل�سطينيني ،لأنها ت�شكل بالن�سبة �إليهم تهديد ًا دائماً،
فعندما تعلن دائرة الإح�صاء املركزي يف الكيان �أن عدد ال�سكان يف الأرا�ضي
الواقعة بني البحر املتو�سط ونهر الأردن بلغ  12مليوناً ،وهي املرة الأوىل
التي يتم فيها االعرتاف ب�أن عدد اليهود هو ( 5.9مليون ن�سمة)� ،أما غري
اليهود فهم ( 6.1مليون ن�سمة) ،وهذا ما دفع نتنياهو القول حلكومته �إن
عدد الفل�سطينيني بني البحر والنهر لي�س ذا �أهمية ،لكن «الأهم هو احلفاظ
على غالبية يهودية �صلبة داخل دولة �إ�سرائيل» ،مبعنى �إخالء �أرا�ضي الكيان
من غري ال�سكان اليهود ،وهو يكمن �سر �إ�صرار قادة الكيان على ما بات
يعرف بتبادل الأرا�ضي ،و�أي�ض ًا تنفيذ م�شروع «برافر» ،وال�سعي احلثيث �إىل
«�أ�سرلة» �أرا�ضي العام  ،1948عرب فر�ض العديد من القوانني وامل�شاريع
االقت�صادية وم�صادرة الأرا�ضي ،وتغيري الأ�سماء العربية �إىل �أ�سماء عربية،
و�صو ًال للم�س بقانون انتخابات يف الكني�ست جلهة ن�سبة احل�سم حلرمان
املر�شح الفل�سطيني من فر�صة الفوز..
�أمام هذا امل�شهد ،ما تزال ال�سلطة برئي�سها ومفاو�ضيها م�صرّين على
ال�سري يف طريق الرهان على مفاو�ضات قد �أ�سقطت من يد الفل�سطينيني
ما يزيد على  ٪80من �أر�ضهم التاريخية بفعل اتفاقات �أو�سلو عام ،1993
واليوم مع ا�ستئناف املفاو�ضات املقرر تتويجها باتفاقات �أو�سلو  ،2الأمر
الذي �سي�شرع الأبواب �أمام الكيان يف ح�سم معركته التاريخية ب�إعالنه دولة
يهودية.

رامز م�صطفى

عودة إلى حديث المصالحة..
كالم في الوقت الضائع
ت��رك��ت ال �ت �ط ��ورات ال �ت��ي أ�ع �ق �ب��ت ال�ت�ح��رك
ال�شعبي وا�سع النطاق يف م�صر ،يوم الثالثني من
حزيران /يونيو املا�ضي ،وعزل الرئي�س امل�صري
حممد مر�سي ،والأزم��ة امل�ستمرة يف م�صر� ،آثاراً
بينة على الو�ضع الفل�سطيني ،فعدا الإج��راءات
التي جرى تطبيقها من قبل ال�سلطات امل�صرية
جت��اه قطاع غ��زة ،واحلملة الإع�لام�ي��ة ال�شر�سة
التي ت�شنها و�سائل الإع�لام امل�صرية احلكومية
واخل��ا��ص��ة ،على الفل�سطينيني عموماً ،وحركة
حما�س خ�صو�صاً ،ت��راج��ع ب�شكل كبري من�سوب
االه�ت�م��ام امل�صري الر�سمي ،بامللف ال��ذي تابعه
امل�صريون خ�لال ال�سنوات القليلة املا�ضية� ،أي
ملف امل�صاحلة الفل�سطينية.
هذا الرتاجع يبدو طبيعياً ومفهوماً ،فحجم
االن�شغال امل�صري بالأزمة الداخلية كبري جداً،
خ�صو�صاً مع �إ�صرار جماعة الإخ��وان امل�سلمني،
و�أحزاب �إ�سالمية �أخرى على الت�صعيد ،وا�ستمرار
االعت�صامات حتى عودة الرئي�س املعزول ،كما ال
ي�ب��دو منطقياً �أن يتحدث امل���ص��ري��ون الآن عن
م���ص��احل��ة فل�سطينية  -فل�سطينية بينما هم
يدعون �إىل حوار م�صري – م�صري ،وم�صاحلة
ب�ي�ن امل �� �ص��ري�ين �أن �ف �� �س �ه��م ،وال ي�ت�رك ال�ه�ج��وم
الإعالمي ال�شر�س والقا�سي على الفل�سطينيني
ودوره ��م (اجل ��اري احل��دي��ث ع�ن��ه) يف اال�شتباك
امل�صري الداخلي ،جما ًال لإط�لاق مبادرة جتمع
بني حما�س وفتح يف القاهرة.
وبح�سب م���ص��ادر فل�سطينية م�ت��اب�ع��ة ،ف ��إن
الفل�سطينيني يبدون حر�صاً على عالقة وثيقة
مع العا�صمة امل�صرية ،ويتطلعون �إىل �أن تعيد
ال�سلطات يف القاهرة ،ملف امل�صاحلة �إىل جدول
�أعمالها ،فمن �ش�أن هذا بالن�سبة حلما�س (التي
ي�أخذ بع�ض �إعالمها موقفاً منحازاً بقوة ملحمد
م��ر��س��ي وج�م��اع��ة الإخ� ��وان امل���س�ل�م�ين) �أن يفتح
قنوات ات�صال جديدة مع امل�صريني ،وميثل نفياً
عملياً ل�لات�ه��ام��ات امل��وج�ه��ة للحركة ب��ال�ت��ورط
امل �ب��ا� �ش��ر يف الأح � � ��داث امل �� �ص��ري��ة ،أ�م� ��ا ال�سلطة
الفل�سطينية ف�ت�رى م��ن ج��ان�ب�ه��ا �أن احلكومة
امل���ص��ري��ة اجل��دي��دة ل��ن ت�ك��ون م�ن�ح��ازة حلما�س،
ورمب��ا تتمكن يف الظروف القائمة من حت�صيل
م�صاحلة وفق الأجندة الفتحاوية ،بح�سب تلك
امل�صادر ،والتي تعزز وجهة نظرها بالإ�شارة �إىل
�أن احلديث املتجدد عن امل�صاحلة جاء من جانب
حما�س ،ويف هذا الوقت بالذات الذي تندفع فيه
ال�سلطة �إىل املفاو�ضات ،التي تعتربها احلركة
تراجعاً �أمام ال�ضغوط الأمريكية وال�صهيونية،
وتفريطاً بحقوق ال�شعب الفل�سطيني.
دعوة ..ومبادرة
ع�ضو املكتب ال�سيا�سي لـ«حما�س» مو�سى �أبو
م��رزوق� ،أكد �أن امل�صاحلة الوطنية الفل�سطينية
ممر �إجباري ال بد من �إجنازه و�إن كان احلديث
عنه يزعج الكثريين ،معترباً �أن امل�صاحلة و�إنهاء
االنق�سام م�صلحة مطلقة لـ«حما�س» وال�شعب
الفل�سطيني ،وم�شرياً �إىل �أن قيادات حركة «فتح»
ي �ك�ثرون احل��دي��ث ع��ن ورق ��ة  5-14وا�ستحقاق
 ،8-14وك�أنه ال يوجد يف الورقة �إال بند �إ�صدار
املر�سوم بت�شكيل احلكومة واالنتخابات.
وق��ال « :أ�خل����ص اتفاق ( )5-14بنقاط حتى
يتبني اجلميع �أين اخللل؛ توافق الطرفان على

احتجاجات يف غزة تطالب ب�إنهاء االنق�سام

�أن يكونا يف حالة انعقاد دائم حتى ت�شكيل حكومة
ال��وف��اق ال��وط�ن��ي وحت��دي��د م��وع��د االن�ت�خ��اب��ات،
وتقدمي ال�صيغة النهائية لقانون االنتخابات يف
املجل�س الوطني ،لأن��ه ال ميكن �إج��راء انتخابات
بال ق��ان��ون ،والتوافق و�إ��ص��دار مر�سوم بت�شكيل
جلنة انتخابات املجل�س الوطني خ�لال �أ�سبوع
م��ن إ�ق��رار ق��ان��ون االنتخابات ،و�إ� �ص��دار مر�سوم
بت�شكيل حمكمة االنتخابات للمجل�س الوطني
ب�آلية انتخابات املجل�س الت�شريعي نف�سها ،وبدء
الت�شاور بتاريخ ( )6-14على ت�شكيل احلكومة
ويتم االنتهاء من الت�شكيل خ�لال � 3شهور �إىل
( ،)8-14بعدها ي�صدر الرئي�س حممود عبا�س
مر�سوماً بالت�شكيل وم��ر��س��وم�اً بتحديد موعد
االن �ت �خ��اب��ات ب �ع��د � � 3ش �ه��ور ،وي �� �ص��در ال��رئ�ي����س
مر�سوماً بدعوة املجل�س الت�شريعي بعد �أ�سبوع
من �أداء احلكومة الفل�سطينية اجلديدة ،والعمل
ع�ل��ى ت��وف�ير ال�ت�م��وي��ل ال�ل��ازم ل�ع�م��ل امل���ص��احل��ة
املجتمعية ،ودعوة جلنة احلريات لالنعقاد خالل
 15يوماً».
و�أع ��رب �أب ��و م ��رزوق ع��ن �أ��س�ف��ه ل�ع��دم �إجن��از
ه ��ذه امل �ه��ام ،وق� ��ال« :م ��ا ال ��ذي حت�ق��ق م��ن ذل��ك
كله وم��ن امل�س�ؤول عن ع��دم التنفيذ؟ وه��ذه هي
الأ��س�ئ�ل��ة امل �ح ��ددة :ه��ل ن�ح��ن يف ح��ال��ة اج�ت�م��اع
دائ ��م؟ ه��ل ق��دم��ت �صيغة ق��ان��ون�ي��ة حم ��ددة �إىل
ل.ت من اللجنة امل�شكلة من املجل�س الوطني؟
�أين مر�سوم جلنة االنتخابات املركزية للمجل�س
الوطني؟ ه��ل ب��د أ�ن��ا الت�شاور لت�شكيل احلكومة
خالل الفرتة ال�سابقة؟ هل مت العمل على توفري
التمويل الالزم للم�صاحلة املجتمعية؟ اجتمعت
جل�ن��ة احل��ري��ات ومت االت �ف��اق ع�ل��ى  15ب �ن��داً ،ما
الذي حتقق منها»؟ و�أ�ضاف« :نحن حقيقة نريد
امل���ص��احل��ة؛ ول�ك��ن امل���ص��احل��ة ال تتحقق بطرف
واحد».
ت �� �ص��ري �ح��ات ال� �ق� �ي ��ادي يف ح �م ��ا� ��س وردت
ع�ل��ى �صفحته يف م��وق��ع ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي
(ال �ف ��اي �� �س �ب ��وك) وه � ��و ف �ي �ه��ا ي �ح � ّم��ل ال �ط��رف
الفل�سطيني الآخر امل�س�ؤولية عن عرقلة �إجراءات
امل�صاحلة ،وميكن �أن نالحظ بب�ساطة �أن ع�ضو

امل�ك�ت��ب ال�سيا�سي حل�م��ا���س ،ال ي��ذك��ر ��ش�ي�ئ�اً عن
الظروف املحيطة بالراعي الأ�سا�سي للم�صاحلة،
ويف هذا دع��وة وا�ضحة لأن يبادر الفل�سطينيون
�إىل فر�ض ملف امل�صاحلة على الأجندة امل�صرية
املزدحمة.
وك � ��ان الف �ت �اً ل�لان �ت �ب��اه م ��ا ن �� �ش��رت��ه م��واق��ع
الكرتونية فل�سطينية عديدة ،ونق ًال عما و�صفته
مب�صادر مطلعة ،عن مبادرة جديدة ال�ستئناف
ج�ل���س��ات امل���ص��احل��ة ب�ين ح��رك�ت��ي ف�ت��ح وح�م��ا���س،
ت�ق��وده��ا �شخ�صيات وط�ن�ي��ة فل�سطينية بت�أييد
م��ن دول ع��رب�ي��ة وج �ه��ات ر��س�م�ي��ة فل�سطينية،
ب��د�أت تطرح على قيادتي حركتي فتح وحما�س
ال�ستئناف جل�سات امل�صاحلة مبا�شرة بعد انتهاء
عطلة عيد الفطر.
تن�ص املبادرة كمبد�أ رئي�سي
وبح�سب امل�صادرّ ،
ال�ستئناف جل�سات امل�صاحلة على �ضرورة وقف
الرتا�شق الإع�لام��ي ب�ين حركتي فتح وحما�س،
وال�ع��ودة ال�ستئناف جل�سات امل�صاحلة التي من
املفرت�ض �أن يتم احلديث فيها عن �آليات ت�شكيل
حكومة ال��وف��اق ال��وط�ن��ي ال�ت��ي �ستكون برئا�سة
الرئي�س �أبو مازن.
وت�ق��ول امل�صادر الإع�لام�ي��ة الفل�سطينية �إن
املبادرة القت ترحيباً من اجلانبني ،وتتوقع �أن
يتم الإعالن عن ا�ستئناف احلوار بني احلركتني
خالل الأيام القليلة املقبلة ،م�ضيفة �أن الرئي�س
�أبو مازن ينوي �إعالن موعد لالنتخابات العامة
الرئا�سية والت�شريعية واملجل�س الوطني ،لتجري
بداية العام القادم طبقاً التفاقات امل�صاحلة التي
وقعتها احلركتان يف القاهرة م�ؤخراً.
م�ؤ�شرات متناق�ضة
يف الواقع ،مل ي�صدر �أي رد فعل من ال�سلطة
الفل�سطينية على دع��وة د .مو�سى أ�ب��و م��رزوق،
كما �أن م�صادر ال�سلطة مل ت�صدر تعقيباً ر�سمياً،
حول ما ت��ردد عن مبادرة ال�شخ�صيات امل�ستقلة،
و�شهدت الأي��ام القليلة املا�ضية ترا�شقاً كالمياً
قا�سياً بني طريف االنق�سام الفل�سطيني.
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ففي غ��زة ،ح �ذّر �صالح ال�بردوي��ل؛ الناطق الر�سمي
ب��ا��س��م «ح �م��ا���س»� ،أج �ه��زة ح��رك��ة ف�ت��ح م��ن ا��س�ت�م��راره��ا يف
تزويد و�سائل الإعالم امل�صرية مبزيد من الوثائق املزورة،
م�شرية �إىل �أن متادي فتح يف ذلك «يدفعنا �إىل ك�شف املزيد
من ف�ضائحهم على امللأ» ،وقال الربدويل تعقيباً على ما
ن�شرته �صحف م�صرية مم��ا و�صفه بالوثائق املفربكة:
«ا�ستمراراً مل�سل�سل الفربكة الإعالمية الذي تنفذه اخللية
الأمنية الإع�لام�ي��ة ،وانتقاماً لنف�سها مما حلق لها من
ف�ضائح ،عمدت �أج�ه��زة فتح �إىل ت��زوي��د و�سائل الإع�لام
امل�صرية مبزيد من الوثائق امل��زورة املفربكة التي تهيّج
ال ��ر�أي ال�ع��ام امل�صري �ضد امل�ق��اوم��ة ،و�ضد �أب�ن��اء ال�شعب
الفل�سطيني يف غزة».
و�أ�ضاف« :ن�شرت بع�ض و�سائل �إعالم م�صرية بيانني
م�ف�برك�ين م�ن���س��وب�ين �إىل ك�ت��ائ��ب ال�ق���س��ام ي�ف�ه��م منهما
تدخل كتائب الق�سام يف ال�ش�أن الداخلي امل�صري ،وهذا
ه��و فحوى ك��ل الفربكات ال�سابقة نف�سها ،وال�ه��دف من
ورائه دق الأ�سافني بني حما�س واملقاومة وغزة من جهة،
وب�ين ال�شعب امل���ص��ري وجي�شه و�أم �ن��ه م��ن جهة أ�خ��رى،
وهم يعتقدون �أنهم بذلك ي�ستطيعون مترير م�ؤامراتهم
لت�صفية الق�ضية الفل�سطينية م��ن خ�ل�ال امل�ف��او��ض��ات
القائمة الآن ،واملرفو�ضة بالأغلبية ال�ساحقة من طرف
ال�شعب الفل�سطيني وف�صائله».
وفيما ج��ددت حما�س نقدها ال�لاذع للمفاو�ضات بني
ال�سلطة وح�ك��وم��ة االح �ت�ل�ال ،ج��ددت ات�ه��ام�ه��ا الأج�ه��زة
الأمنية الفل�سطينية باعتقال  3من عنا�صرها يف ال�ضفة
ال�غ��رب�ي��ة ،وق��ال��ت احل��رك��ة يف ب�ي��ان� ،إن الأج �ه��زة الأمنية
ا�ستقبلت �أي��ام عيد الفطر امل�ب��ارك ،باعتقال  3من �أبناء
احلركة يف اخلليل ورام اهلل ،بينهم اثنان مت اعتقالهما فور
الإفراج عنهما من �سجونهما.
يف اجلهة املقابلة� ،أك��د النائب يف املجل�س الت�شريعي
الفل�سطيني عن حركة فتح؛ ماجد �أبو �شمالة� ،أن قوة من
�أمن حكومة غزة دهمت منزل املحامي خليل �أبو ح�سنة؛
مدير مكتبه واملدير التنفيذي للجنة الوطنية الإ�سالمية
للتنمية والتكافل االجتماعي ،وق��ال� :إن املداهمة متت
على خلفية ن�شاط خ�يري �إن���س��اين لأب��و ح�سنة يقوم به
مل���س��اع��دة امل�ح�ت��اج�ين م��ن احل� ��االت اخل��ا� �ص��ة وامل �ع � ّوق�ين
والأيتام والأ�سرى ،من خالل اللجنة الوطنية الإ�سالمية.
وقالت وكالة الأنباء الر�سمية الفل�سطينية «وفا»� ،إن
�أجهزة �أم��ن حكومة غزة اختطفت واعتقلت عبد العزيز
املقادمة؛ ع�ضو قيادة �إقليم حركة فتح �شمال قطاع غزة،
والكادر عبد اجلواد زيادة من منزليهما يف جباليا.
يف �سياق مواز� ،صرح �أمني مقبول؛ �أمني �سر املجل�س
الثوري حلركة فتح ،ب��أن وف��داً من احلركة �سيتوجه من
ال�ضفة الغربية �إىل قطاع غزة خالل �أي��ام يف �إط��ار جهود
حتقيق امل�صاحلة الفل�سطينية ،و�أ� �ش��ار م�ق�ب��ول� ،إىل �أن
عدداً من �أع�ضاء اللجنة املركزية واملجل�س الثوري حلركة
فتح �سيتوجهون �إىل قطاع غ��زة ،بهدف التوا�صل مع كل
القوى والف�صائل الفل�سطينية يف القطاع ومناق�شة كافة
امل��و��ض��وع��ات املتعلقة بتحقيق امل���ص��احل��ة الفل�سطينية،
مو�ضحاً �أن ال��زي��ارة �ستتم خ�لال الأي��ام القليلة القادمة
عرب معرب بيت حانون ،وم�شرياً �إىل �أن هذه الزيارة لي�ست
الأوىل لوفد من حركة فتح �إىل قطاع غزة.
ال�ق�ي��ادي يف فتح �أ��ش��ار �إىل �إمكانية عقد ل�ق��اءات مع
حركة حما�س ،والبحث يف ملف امل�صاحلة وموعد ت�شكيل
احلكومة املتفق عليه� ،إ�ضافة �إىل العديد من املو�ضوعات،
ومن بينها االتهامات املتبادلة بني احلركتني فى و�سائل
الإع�ل�ام وال��وث��ائ��ق التي ن�شرتها حركة حما�س م� ؤ�خ��راً،
وتتعلق بح�سب م��ا تقول حما�س ،ب��دور �أج�ه��زة ال�سلطة
الأمنية يف التحري�ض على احلركة يف م�صر.
ه��ذا عند الفل�سطينيني ،فهل يف القاهرة من ي�سمع
ه ��ذه الأي � ��ام؟ ق �ي��ادي فل�سطيني ي�ج�ي��ب ع�ل��ى ال�ت���س��ا�ؤل
بالقول :لقد �أ�ضاع طرفا االنق�سام فر�صاً كثرية ،وال �أظن
�أن هناك من يريد �أن يكرر م�شاهد جديدة يف امل�سرحية
امل�ستمرة منذ �سنوات.

عبد الرحمن نا�صر
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ثالث سنوات على تعديالت العمل والضمان الخاصة بالفلسطينيين

إنجاز إنساني ..بال تطبيق

ث�ل�اث ��س�ن��وات م��رت ع�ل��ى اخل �ط��وة التاريخية ك��ذل��ك دف �ع��ت ال�ف���ص��ائ��ل ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة جميعها
ملجل�س النواب اللبناين ،ب�إفراجه عن بع�ض احلقوق بكل قوتها لل�ضغط بهذا االجت��اه ،بالإ�ضافة �إىل
الإن �� �س��ان �ي��ة للفل�سطينيني يف ل �ب �ن��ان ،ل �ك��ن تلك بع�ض الأح��زاب اللبنانية ،وه��ذا ي�ستدعي �أن تعود
اخلطوة اعتربت ناق�صة لعدم دخولها حيّز التنفيذ لتن�شيط وا�ستقطاب املزيد من امل�ؤ�س�سات والقوى
بال�شكل املنا�سب لغاية اليوم ،فهل �سيتحقق �شيء والأح��زاب اللبنانية ،خ�صو�صاً �أن التجربة الأوىل
يف هذا العام باعتبار �أن لبنان يتح�ضر ال�ستحقاق برهنت �إمكانية بلوغ �صيغ متنع �أي حتقيق ملخاوف
التقرير الدوري ال�شامل اخلا�ص بحقوق الإن�سان! التوطني ،الذي كان �أحد الأ�سباب والأعذار للرتدد
ا�ستب�شر الفل�سطينيون خرياً بعد �إقرار جمل�س ل ��دى ال �ب �ع ����ض وال �ت �ه��رب ل ��دى ال �ب �ع ����ض الآخ� ��ر،
ال�ن��واب اللبناين تعديالت معينة على حق العمل فالتجربة �أقنعت اجلميع �أن منح احلقوق الأ�سا�سية
وال�ضمان االجتماعي يف � 10آب  ،2010بهدف �إيجاد ال ي��ؤث��ر �سلباً ،وال ي�ضعف التم�سك بحق ال�ع��ودة
ت�سهيالت للفل�سطينيني يف العمل ،لكن منذ ذلك لالجئني �إىل ديارهم.
ال�ت�ع��دي��ل ال�ق��ان��وين مل ي�ج��د ال�ط��ري��ق التطبيقي
وكذلك �أثبتت التجربة �أن اخلطوة اللبنانية مل
ل��ه لغاية الآن ،ومل يلم�س �أن احلكومة اللبنانية ت��ؤ ِّد �إىل �إلغاء م�س�ؤولية وكالة الغوث (الأون��روا)،
كانت جادة يف م�ساعيها لإقرار احلقوق الإن�سانية ،ومل ت��زد �أي ع��بء على لبنان ،ومل تلق مب�س�ؤولية
حيث �إنه يف الواقع التطبيقي مل يتغري �شيء على الالجئني على الدولة اللبنانية ،كما �أظهر التعاطي
م�ستوى االرتقاء باحلالة الفل�سطينية �إىل درجات اجل ��اد م��ن ق�ب��ل الأح� ��زاب اللبنانية ،وم��ن م��واق��ع
�أف�ضل يف معدالت الفقر والبطالة ،وهذا ما �أكدته خمتلفة ،عرب الكتل النيابية �أن الت�صدي لنقا�ش
�أكرث من درا�سة �أكادميية خالل ال�سنوات املا�ضية .ح�ق��وق ال�لاج�ئ�ين الفل�سطينيني يف لبنان معناه
وما تو�صل جمل�س النواب اللبناين �إليه يومها ،ا�ستبعاد فكرة تهجريهم عرب اخلنق االقت�صادي
و�إن كان ي�شكل خطوة حمدودة يف االجتاه ال�صحيح ،واالج�ت�م��اع��ي ،و�سقوط ف�ك��رة حم ��اوالت بعرثتهم
يبقى منقو�صاً ،وال ي�ستجيب للحد الأدن ��ى من وت�شتيتهم يف دول ال�ع��امل ،وت�ضافر اجلميع و�إن
احل �ق��وق الإن���س��ان�ي��ة ال�ت��ي ي�ط��ال��ب ب�ه��ا ال�لاج�ئ��ون ب�شكل �أويل ،لبنانيني وفل�سطينيني ،ملواجهة العمل
الفل�سطينينون يف لبنان ،ومن بينها حق متلك �شقة امل�شرتك يف �سبيل حق العودة.
وقد �أظهرت املداوالت للم�شاريع املقدمة من �أكرث
�سكن ،و�إلغاء �إج��ازة عمل ،واحلق يف ممار�سة املهن
احل��رة كالطب وامل�ح��ام��اة ،وال�صيدلة والهند�سة من طرف حينها� ،أن اعتبارات معينة كانت خالفية،
وغ�ي�ره��ا ،وح ��ق ال �ع��ام��ل يف الإف � ��ادة م��ن ��ص�ن��دوق قد جرى التوافق عليها �سواء علناً �أو �ضمنياً ،فالالجئ
ال���ض�م��ان االج�ت�م��اع��ي ب�شكل ك��ام��ل� ،أ� �س��وة ب�أخيه الفل�سطيني يف لبنان لي�س أ�ج�ن�ب�ي�اً ك�غ�يره ،ولبنان
العامل اللبناين ،دون �أن مي�س ذلك حقه يف الإفادة ب�إمكانه �إيجاد �صيغة قانونية خا�صة به ،ال تخ�ضعه
للقوانني الأخ��رى التي تنظم �إق��ام��ة وعمل وحقوق
من خدمات الأونروا.
وال �شك �أن الأط��راف التي �شاركت يف الو�صول وواجبات الأجنبي ب�شكل ع��ام ،و�إن ذلك يفر�ض على
�إىل ه� ��ذه ال �ت �ع��دي�ل�ات ك��ان��ت ق ��د ب��ذل��ت ج �ه��وداً لبنان معاملتهم �أ��س��وة باملواطنني اللبنانيني ،رغم
ك �ب�ي�رة خ�ل��ال ف�ت��رة زم �ن �ي��ة م ��دي ��دة لأك �ث��ر م��ن عدم اكتمال وعي �ضرورة الإق��رار بذلك لدى بع�ض
ع�شرين ع��ام�اً ،ال �سيما املنظمات غ�ير احلكومية النواب والأحزاب ،مبا يعترب �إجراء �أقل ،وهو انتهاك
اللبنانية والفل�سطينية والإق�ل�ي�م�ي��ة وال��دول�ي��ة ،اللتزامات لبنان وفقا للقانون الدويل.

ثالث �سنوات مل يتغري �شيء

لقد وحد الفل�سطينيون موقفهم من املطالب
ال�ت��ي حتقق بع�ضها ج��زئ�ي�اً ،وم��ا زال مقرتحهم
هو العامل املوحد لكل فئاتهم ،وين�ص �أن تكون
املطالب هادفة �إىل �إعفاء الالجئني الفل�سطينيني
امل���س�ج�ل�ين ر��س�م�ي�اً يف ��س�ج�لات وزارة ال��داخ�ل�ي��ة
م��ن اال��س�ت�ح���ص��ال ع�ل��ى إ�ج � ��ازة ع �م��ل ،وا��س�ت�ف��ادة
ال�لاج �ئ�ين الفل�سطينيني امل���س�ج�ل�ين ر��س�م�ي�اً يف
�سجالت وزارة الداخلية من جميع �أحكام قانون
العمل و�سائر الأحكام القانونية التي ترعى عمل
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ،وا��س�ت�ك�م��ال ذل ��ك مب���ش��اري��ع ق��وان�ين
للحقوق الأ��س��ا��س�ي��ة الأخ� ��رى ،م�ث��ل ح��ق امللكية،
والتعليم ،وال�صحة ،و�إن�شاء امل�ؤ�س�سات ..وغريها،
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل إ�ل �غ��اء جميع الن�صو�ص املخالفة
للقوانني املعربة عن هذه الأه��داف �أو املتعار�ضة
مع �أحكامها.
لكن� ،إذا �أردن��ا التفكري ب�شكل عملي و�شفاف
و”ا�ستنباط” الأ�سباب والنتائج ،ف�إن كل ال�ضغوط
املذكورة �آنفاً لعبت دوراً يف ك�سر احلاجز اجلليدي
جت��اه احل�ق��وق الإن�سانية للفل�سطينيني ،ويبقى
�أب��رز �أ�سباب ذاك التعديل ه��و ا�ستحقاق جمل�س
حقوق الإن�سان الدوري كل �أربع �سنوات ،وقد كان
لبنان يف العام  2010يتح�ضر لإر�سال تقريره �إىل
املجل�س ملناق�شته ،مم��ا دف��ع ب�ع��دد م��ن الأط ��راف
اللبنانية �إىل الدفع بهذه التعديالت لت�أخذ حيزاً
يف ذلك التقرير ،وبالتايل حت�سني �صورة الو�ضع
الإن�ساين يف هذا البلد ،وهكذا كان ،ومن امل�ؤ�سف
�أن الأم� ��ور مل ت � أ�خ��ذ م���س��اره��ا ال �ق��ان��وين الح�ق�اً،
وبقيت تلك التعديالت حرباً على ورق.
ال�ي��وم يتح�ضر لبنان جم ��دداً لإر� �س��ال تقرير
امل��راج�ع��ة يف ال�ع��ام  ،2014فكيف �سيقيم املعنيون
الإجن � � ��ازات يف ت �ق��اري��ره��م؟ وه ��ل ه �ن��اك خ�ط��وات
حقوقية �إ�ضافية لإن�صاف الفل�سطينيني؟

�سامر ال�سيالوي
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مــلــــف الـعـــدد

«الثـورات العربيـة» ..وصعـود نجم األكــ
في حين جلبت الثورات العربية حاالت كثيرة من
االنقسامات والتصدعات إلى الواجهة في المجتمعات
العربية ،ففي الحالة الكردية ،كان من الممكن مالحظة
العكس تمامًا ،حيث برزت درجات عالية من التوحد بين
مختلف الفصائل الكردية ،رغم وجود بعض الخالفات
والفوارق في وجهات النظر.
وعلى الرغم من حقيقة أن األكراد يعيشون في أربع دول
مختلفة ،هي العراق وسورية وإيران وتركيا ،إال أن ما
يجمعهم أكثر بكثير مما يفرقهم ،وقد توصلوا إلى فهم
ذلك منذ بداية «الربيع العربي».
ل �ق��د �أل� �ه� �م ��ت ث � � ��ورات «ال��رب �ي��ع
ال� �ع ��رب ��ي» الأك � � � ��راد ع �ل��ى ت��وزع �ه��م
اجل �غ��رايف بعهد ج��دي��د يحمل معه
الآمال بتحقيق مطالبهم وحقوقهم
القومية بعد ع�ه��ود م��ن املطالبات،
وم��ن الوا�ضح �أن م�سعود ال�ب��ارزاين
رئي�س إ�ق�ل�ي��م ك��رد��س�ت��ان يتطلع �إىل
ج �ع��ل �أرب� �ي ��ل امل �ف �ت��اح امل ��رك ��زي حلل
الق�ضية ال �ك��ردي��ة يف امل�ن�ط�ق��ة ،كما
برز خالل زيارته الأخرية �إىل تركيا
ومن قبل ا�ست�ضافته م�ؤمتراً لأكراد
�سورية يف �أرب�ي��ل التي ت�ستعد لعقد
�ك ��راد يف
م � ؤ�مت��ر ق��وم��ي � �ش��ام��ل ل�ل� أ
العامل خالل �شهر.
ول � �ع� ��ل ح �ق �ي �ق��ة �أن احل �ك ��وم ��ة
الإق�ل�ي�م�ي��ة ال�ك��ردي��ة تبقى كجزيرة
لال�ستقرار واالزده��ار ،جعلها تك�سب
��ش��رع�ي��ة ك�ب�رى يف ال �ع��امل ،ال �سيما
يف ظ ��ل ال �ت �غ �ي�ي�رات ال �ت ��ي ع���ص�ف��ت
باملنطقة والتي كانت مل�صلحة الأكراد
ب���ش�ك��ل �أو ب� � آ�خ ��ر ،ل �ق��د مت �ك��ن ك��رد
�سورية لأول م��رة منذ عقود من �أن
يقيموا �إدارة ذات�ي��ة يف �شمال �شرق
�سورية ذي الأغلبية الكردية ،بعدما
م�ن�ح�ه��م ال��رئ �ي ����س ال �� �س ��وري ب���ش��ار
الأ��س��د امتيازات كثرية ،و�سمح لهم
ب ��إدارة مناطقهم بعد تطهريها من
العنا�صر امل�سلحة ،ويعد الأكراد �أكرب
�أقلية عرقية يف �سورية ،وهم ميثلون
أ�ك�ثر من  10يف املئة من  23مليون
ن�سمة يف البالد ،ويرتكز وجودهم يف

املناطق ال�شمالية ال�شرقية احل�سكة
وال �ق��ام �� �ش �ل��ي ،ال��واق �ع��ة ب�ي�ن ح ��دود
تركيا وال �ع��راق ،كذلك هناك �أي�ضاً
ال�ع��دي��د م��ن الأح �ي��اء ذات الأغلبية
الكردية يف العا�صمة دم�شق ،وحلب
كربى املدن ال�سورية.
أ�م��ا يف تركيا ،فقد ب��ادرت أ�ن�ق��رة
�إىل ال�ت�ف��او���ض م��ع ال��زع�ي��م ال�ك��ردي
امل�ع�ت�ق��ل ع �ب��د اهلل �أوج �ل��ان لإن �ه��اء
ث�لاث��ة ع �ق��ود م��ن ال �ن��زاع م��ع ح��زب
ال �ع �م��ال ال �ك��رد� �س �ت��اين ،ك �م��ا تعهد
رئي�س ال��وزراء رج��ب طيب �أردوغ��ان
بحل الأزمة الكردية ،ومن املتوقع �أن
توقع تركيا على اتفاق للطاقة مع
احلكومة الكردية الإقليمية يف �شمال
العراق ،التي كانت يف ال�سابق ت�شجب
ب�صورة روتينية من قبل �أنقرة ،لكنها
الآن من احللفاء املقربني.
ويف العراق ت�شهد املنطقة الكردية
ا�ستقراراً وحركة إ�ع�م��ار مل تعرفها
م��ن قبل ،يف ظ��ل النظام الفيدرايل
الذي مينح �إقليم كرد�ستان حق �إدارة
��ش��ؤون��ه بنف�سه ،وق��د حقق الإقليم
لا م�ستفيداً م��ن ع��ائ��دات
من��واً ه��ائ� ً
النفط ،وملع ا�سمه كوجهة ا�ستثمارية
و�سياحية ب��ال��درج��ة الأوىل ،لذلك
هو ي�ستقطب اليوم �شركات متعددة
اجلن�سيات وم�شاريع �ضخمة ت�ضمن
له االزده ��ار ،وق��د �أظهر م�سح دويل
�أجري �أن حمافظات �إقليم كرد�ستان
الثالث� ،أربيل وال�سليمانية ودهوك

��ص�ن�ف��ت ��ض�م��ن �أف �� �ض��ل  10م ��دن يف
منطقة ال���ش��رق الأو� �س��ط يف جم��ال
اال�ستثمار والإعمار.
يف ظ ��ل ه� ��ذه الأج� � � � ��واء ،ت �ن��ادت
ق �ي ��ادات ك��ردي��ة ل�ع�ق��د �أول م ��ؤمت��ر
قومي لعموم �أكراد ال�شرق الأو�سط،
وات�ف�ق��ت اللجنة التح�ضريية التي
�شكلت من ممثلي �أحزاب كرد�ستانية
خمتلفة مبدئياً على عقد امل��ؤمت��ر
يف �أرب �ي��ل يف �أي� �ل ��ول ،و�أع �ل��ن رئي�س
�إقليم كرد�ستان م�سعود ب��ارزاين �أن
الغر�ض من امل�ؤمتر القومي الكردي
هو التو�صل �إىل ا�سرتاتيجية كردية
م�شرتكة.
امل�ستفيد الأكرب
ب � � ��ر�أي ال �ك �ث�ي�ر م ��ن امل��راق �ب�ي�ن
ال�سيا�سيني ،يظل الأك��راد الطرف
امل�ستفيد من الفو�ضى التي خلفتها
ث ��ورات «ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي» ،ويطمح
الأك � ��راد ب� ��أن ت � ��ؤدي ج �ه��وده��م �إىل
�إقامة دولتهم الكردية التي وعدهم
بها املنت�صرون يف احل��رب العاملية
الأوىل ،ثم تراجعوا عنهم ور�سموا
خ��ري �ط��ة ج ��دي ��دة ل�ل�م�ن�ط�ق��ة على
�أنقا�ض االم�براط��وري��ة العثمانية،
مما ترك �أثراً �سيئاً يف نفو�س الأكراد
ال��ذي��ن �شعروا بح�س اخل�ي��ان��ة ،ويف
ال��و��ض��ع احل ��ايل ال ي�ت�ج��اوز طموح
الأك� � ��راد �إق ��ام ��ة ح�ك��م ذات ��ي �ضمن
الدول املوجودين فيها.
ال�ي��وم ،ي�ستعد �إقليم كرد�ستان
ال� �ع ��راق ال��س�ت���ض��اف��ة م � ؤ�مت ��ر ع��ام
حت�ضره �أحزاب �سيا�سية كردية من
ال �ع��راق و� �س��وري��ة و�إي � ��ران وت��رك�ي��ا،
ق� � ��درت ب �ن �ح��و  39ح ��زب� �اً وح��رك��ة
�سيا�سية واج�ت�م��اع�ي��ة مت�ث��ل �أك ��راد
هذه الدول ،وقد عقدت الكثري من
االجتماعات للإعداد مل�ؤمتر قومي
ل�ك��راد لو�ضع اللم�سات الأخ�يرة
ل� أ
ع �ل��ى م� ��� �ش ��روع ال� ��دول� ��ة ال �ك��ردي��ة
امل�ستقلة ،مب�ساندة دول�ي��ة وغياب
الرف�ض الإقليمي.

وي� �ق ��ول م��راق �ب��ون ل �ت �ط��ورات امل���ش�ه��د و�أن دول وقوى املنطقة �أكرث النا�س �إدراك�اً
الكردي يف الفرتة الأخرية� ،إن خروج الأمور لهذه احلقيقة».
ع��ن ال�سيطرة يف امل�ن�ط�ق��ة ،وت �ن��وع جبهات
وت�أتي هذه اخلطوة لتعزيز دور بارزاين
القتال فيها� ،أعطى الأكراد متنف�ساً �إ�ضافياً وتطلعاته لإعالن دولة كرد�ستان الكربى،
ع� ��زز م ��ن رغ �ب �ت �ه��م يف ت��وظ �ي��ف امل �ن��اخ��ات خ���ص��و��ص�اً أ�ن� ��ه ل�ط��امل��ا ن� ��ادى ب�ح��ق ت�ق��ري��ر
ال يف
اجل �ي��دة لتحقيق ح�ل��م ط��ال أ�م� ��ده ،ح�سب امل�صري للأكراد ،حيث لعب دوراً فاع ً
تعبري املراقبني ،الذين ال يخفون قناعتهم توحيد �أو تقارب القوى الكردية يف �سورية،
ب�إمكانية جمع الفرقاء على ط��اول��ة ح��وار مثلما داف��ع ع��ن ح�ق��وق أ���ش�ق��ائ��ه يف تركيا،
جل����س ال�ن�ب����ض ،ل�ك��ن �سيكون م��ن ال�صعب مم��ا م��ن �ش�أنه جتديد التطلعات الكردية
التفاهم على توزيع مراكز النفوذ ،خ�صو�صاً يف إ�ن���ش��اء دول��ة كر�ستان ال�ك�برى وحتقيق
القرار الرئا�سي.
حلم وال ��ده ال��زع�ي��م ال �ك��ردي ال��راح��ل املال
وق��د �أك ��دت امل���ص��ادر التزام ال �ب��ارزاين م�صطفى ب ��ارزاين ،ال��ذي ك��ان �أح��د عرابي
بتقدمي كل �أ�شكال الدعم امل��ادي واملعنوي ت� أ���س�ي����س ج�م�ه��وري��ة م �ه��اب��اد ال �ك��ردي��ة ع��ام
م��ن �أج ��ل مت��ري��ر م���ش��روع ت�ق��ري��ر امل�صري.1945 ،
والواقع �أن الأكراد ال�سوريني ،بدعم من
واعتبار اخل�لاف��ات ال�سيا�سية �أم��راً ثانوياً
ب��ال�ن���س�ب��ة ل�ت�ح�ق�ي��ق ح �ل��م ال ��دول ��ة ،بحيث الإق�ل�ي��م ،وب��رع��اي��ة دول�ي��ة ،وغ����ض نظر من
ي �ك��ون ال �ت��وج��ه م ��ن �أي� �ل ��ول امل �ق �ب��ل ��ص��وب �أن�ق��رة ودم�شق �أي�ضاً ،ا�ستطاعوا ال�سيطرة
ت��وح �ي��د وج �ه��ات ال �ن �ظ��ر ق��وم �ي �اً ،ع �ل��ى �أن ع�سكرياً على معظم املناطق ،حيث ي�شكلون
يتكفل بارزاين بتوفري ال��دع��م اللوج�ستي الأكرثية ،وبد�أوا العمل لت�شكيل �إدارة ذاتية
باال�ستفادة من نه�ضة اقت�صادية يف �أربيل م�ستقلة عن دم�شق ،قد تكون ن��واة حكومة
وم�ي��زان�ي��ة ك �ب�يرة داخ ��ل الإق �ل �ي��م ،إ���ض��اف��ة ذات�ي��ة� ،إذ �إن الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد
�إىل حتالفات حمورية مع ق��وى م��ؤث��رة يف منح الأك ��راد الكثري م��ن االم �ت �ي��ازات ،وهو
��ص�ن��اع��ة ال �ق��رار الإق �ل �ي �م��ي ،ل��ذل��ك حت��دث م��ا �أث��ار غ�ضب تركيا التي �أع�ط��ى برملانها
البارزاين بلغة قائد الدولة اجلديدة بقوله اجل�ي����ش ح��ري��ة ال�ت�ح��رك خ ��ارج ال �ب�لاد �إذا
«ن�ح��ن ال ن��ود �أن ن�ع��ادي �أي �شعب �أو دول��ة ا�ستدعى الأمر ،واملعني بذلك التحرك �ضد
ج ��ارة �أو دول امل�ن�ط�ق��ة ،ب��ل ن��ري��د �أن ننهي �أكراد �سورية �إن ا�ستدعى الأمر.
ب��ال�ع��ودة �إىل امل ��ؤمت��ر ،فمن امل�ت��وق��ع �أن��ه
العداوة �إىل الأبد ونتو�صل �إىل اتفاق كامل
وحل �سلمي وعادل للق�ضية الكردية ،فنحن �سيناق�ش �أو�ضاع القومية الكردية يف تركيا
نعي�ش ع�صراً مغايراً ،حيث ال ي�ستطيع �أحد و�سورية و�إيران ،و�إمكان احل�صول على حكم
�أن يواجه الأك��راد بقوة ال�سالح �أو الإلغاء ذات��ي يف كل منها ،على غ��رار احلكم الذاتي
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يف ��ش�م��ال ال �ع ��راق ،وال ��ش��ك يف �أن�ه��م
�سيناق�شون وح ��دة �أر� �ض �ه��م ،و�إم �ك��ان
توحدهم م�ستقبالً ،وهم ،و�إن طم�أنوا
ال��دول التي ينتمون �إليها حالياً �إىل
�أنهم ي�سعون �إىل ال�سالم والأم��ن مع
مكوناتها الأخ ��رى� ،إال �أن م�سريتهم
يف العراق ت�ؤ�شر �إىل طموحهم الأكرب
املتمثل باالنف�صال ،ف �ب��ارزاين نف�سه
ي �ل ��وح ب��االن �ف �� �ص��ال ع ��ن ب� �غ ��داد ع�ل��ى
الدوام.
ال � �ش��ك ل�ل ��أك� ��راد ح �ق��وق يف ك��ل
ال � ��دول ال �ت��ي ي�ن�ت�م��ون �إل� �ي ��ه ،مثلهم
مثل غريهم من الإثنيات والطوائف
وامل ��ذاه ��ب الأخ� � ��رى ،ل�ك��ن ح�صولهم
على احلكم ال��ذات��ي يبقى حمل جدل
بالن�سبة ل�ل��دول ال�ت��ي يعي�شون فيها،
وق ��د ارت �ك��ب رئ�ي����س ال � ��وزراء ال�ترك��ي
رجب �أردوغان خط أ� عندما بد�أ يتعامل
معهم يف العراق ك�أنهم دول��ة م�ستقلة
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امتيـازات عــديــدة
قام نظام الرئي�س ال�سوري الدكتور ب�شار الأ�سد ب�إعطاء اجلن�سية ال�سورية ملئات
الآالف من الأكراد التي انتزعت منهم يف ال�ستينات ،وقدر عدد امل�ستفيدين باجلن�سية
ل�ك��راد بحق ا�ستعمال لغتهم وممار�سة ثقافتهم ،وقام
بـ� 60أل��ف �شخ�ص ،كما �أذن ل� أ
اجلي�ش ال���س��وري باالن�سحاب كلياً م��ن امل�ن��اط��ق ال�ك��ردي��ة �شمال ��س��وري��ة مثل مدن
ديريك وكوباين وعفرين ،التي �أ�صبحت منذ ذلك احلني حتت ت�صرف حزب االحتاد
الدميقراطي الكردي الذي يقوم بالت�سيري الإداري للمناطق ذات الأغلبية الكردية،
بينما تتكفل جلان احلماية ال�شعبية بالأمن.
ولطاملا �ساند النظام ال�سوري حزب العمال الكرد�ستاين ال��ذي يعي�ش منذ 1984
حرباً مع النظام الرتكي للح�صول على حقوقه ،وقد عا�ش زعيم احلزب الكرد�ستاين
عبد اهلل �أوجالن � 25سنة يف �سورية.

عن ال�ع��راق ،متوخياً ا�سرت�ضاءهم يف
الداخل لكي يوقع ال�شرخ بينهم وبني
حزب العمال الكرد�ستاين الذي ميثل
كابو�سه الأول.
يف ال ��واق ��ع ،مل ت�ك��ن دع ��وة رئي�س
�إقليم كرد�ستان العراق م�سعود بارزاين
�إىل ع�ق��د م � ؤ�مت��ر ق��وم��ي ك��رد��س�ت��اين
يف �أيلول  2013مب �� �ش��ارك��ة ال �ق��وى
والأح��زاب الكردية يف الأج��زاء الأربعة
وليدة اليوم ،حيث �سبق �أن دعا كل من
ال��رئ�ي����س ال�ع��راق��ي ج�ل�ال الطالباين
الذي هو يف الوقت نف�سه الأمني العام
لالحتاد الوطني الكرد�ستاين ،وكذلك
زعيم ح��زب العمال الكرد�ستاين عبد
اهلل �أوجالن �إىل مثل هذا امل�ؤمتر.
ورغ ��م ت�ل��ك ال��دع��وات ،ف ��إن جملة
م��ن ال �ظ��روف ،بع�ضها ك ��ردي حملي
وبع�ضها �إقليمي خ��ارج��ي ،حالت دون
ذل��ك يف املا�ضي ،بينما تبدو الظروف

ت�ع�ل�ي�ق�اً ع �ل��ى ه ��ذه الأح � � ��داث ،ح � �ذّر رئ �ي ����س إ�ق�ل�ي��م
كرد�ستان؛ م�سعود بارازاين ،الأكراد ال�سوريني من مغبة
االقتتال الداخلي ،ودعاهم �إىل التم�سك باخليار ال�سلمي
للمطالبة بحقوقهم ،وك��ان ب ��ارازاين ق��د رع��ا يف �أربيل
اتفاقاً لتقا�سم ال�سلطة يف املناطق الكردية ال�سورية،
بني «حزب االحتاد الدميقراطي الكردي» ،الذي يعترب
الفرع ال�سوري حلزب العمال الكرد�ستاين ،و�أقوى حركة
ك��ردي��ة على الأر� ��ض ،املجل�س الوطني الكرد�ستاين يف

احلالية �أك�ثر من م�شجعة ،خ�صو�صاً
بعد �أن حفزت الأزمات العربية التقارب
بني القوى ال�سيا�سية الكردية وفتحت
�أف �ق �اً ق��وم�ي�اً ي��وح��د الأك� ��راد ويفر�ض
عليهم البحث عن مرجعية قومية بعد
�أن كانوا م�شتتني ومنق�سمني و�أحياناً
متناف�سني ومتحاربني.
ويف ظ ��ل ه � ��ذا امل � �ن ��اخ الإي� �ج ��اب ��ي
ك ��ردي �اً ،ع�ق��د االج �ت �م��اع التح�ضريي
للم�ؤمتر القومي الكرد�ستاين ،وقد
رك��ز االجتماع على الق�ضايا التالية:
� �ض��رورة �إي �ج��اد ا�سرتاتيجية موحدة
للق�ضية ال �ك��ردي��ة ،ت��وح�ي��د اخل�ط��اب
ال�سيا�سي ال�ك��ردي ،توطيد العالقات
ب�ين ال �ق��وى والأح � ��زاب ال�ك��رد��س�ت��اين،
ك�ي�ف�ي��ة ال �ت �ع��ام��ل م ��ع �أن �ظ �م��ة ال ��دول
املوجودة فيها الأكراد ،تفعيل الن�ضال
ال�سلمي للق�ضية الكردية ،مد ج�سور
التعاي�ش ال�سلمي مع ال�شعوب العربية

�سورية ،وهو ائتالف يتكون من  16حزباً كردياً �سورياً،
وتخ�شى �أنقرة من �أن ينتهي ال�صراع يف �سورية �إىل �إقامة
دويلة كردية على حدودها ،الأمر الذي �سي�شجع عندها
أ�ك��راد تركيا على إ�ع�لان االنف�صال ،للحاق بنظرائهم
يف كل من العراق و�سورية ،وحتى لو مل ينجح الأك��راد
يف �سورية يف نيل حكم ذات��ي ،ف�إنهم �سي�ؤمنون الدعم
اللوج�ستي الكبري حلزب العمال الكرد�ستاين ،وهو ما
يق�ض م�ضجع �أنقرة.

والرتكية والفار�سية ،ال�سعي للتو�صل �إىل
ح��ل �سلمي للق�ضية �أو الق�ضايا ال�ك��ردي��ة
بعيداً عن �سيا�سة ال�صدام.
يف ال��واق��ع ،من الوا�ضح �أن ه��ذا امل�ؤمتر
الذي هو �أول م�ؤمتر جامع للأكراد �سيكون
مبنزلة ت�أ�سي�س �أول مرجعية قومية كردية
موحدة على طريق كرد�ستان الكربى ،حيث
ب��ات ه��ذا امل�صطلح ي�سود اخلطاب القومي
الكردي� ،إذ بتنا اليوم أ�م��ام م�صطلح جنوب
ك��رد� �س �ت��ان (ال � �ع� ��راق) وغ��رب �ه��ا (� �س��وري��ة)
و�شمالها (تركيا) و�شرقها (�إيران).
وم ��ن دون � �ش��ك ،ال مي �ك��ن ال �ن �ظ��ر �إىل
توقيت ه��ذا امل��ؤمت��ر مبعزل ع��ن التطورات
العا�صفة التي ت�شهدها املنطقة ،والتداعيات
امل�ت��وا��ص�ل��ة ل �ث ��ورات وان �ت �ف��ا� �ض��ات «ال��رب�ي��ع
العربي» ،ال �سيما الأزمة ال�سورية التي �أنهت
عملياً التحالف الثالثي ال�سابق (الرتكي
– الإيراين  -ال�سوري) �ضد قيام �أي كيان
كردي يف املنطقة ،نظراً لتداعيات مثل هذا
الكيان على خمتلف مناطق الوجود الكردي
يف هذه الدول.
ل�ق��د �أ��س�ف��ر ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي وم��ن قبله
�سقوط نظام ��ص��دام ح�سني يف ال�ع��راق عن
تغيريات كبرية يف ت��وازن��ات ال�ق��وة ل�ل�أك��راد
الذين �أ�صبحوا العباً يح�سب لهم احل�ساب
يف ال�صراعات الإقليمية.
و�أم � ��ام م��ا ي �ج��ري يف امل�ن�ط�ق��ة ،ال تبدو
اخل�ل�اف ��ات واالخ �ت�ل�اف��ات الأي��دي��ول��وج �ي��ة
وال���س�ي��ا��س�ي��ة ب�ي�ن الأح� � ��زاب ال�ك��رد��س�ت��ان�ي��ة
ق�ضية �أ�سا�سية ومعيقة للتقارب الكردي -
الكردي ،فهذه الأح��زاب التي فيها خمتلف
امل���ش��ارب ال�سيا�سية والأي��دي��ول��وج�ي��ة ،تبدو
ال �ي��وم �أم� ��ام م��رح�ل��ة ق��وم�ي��ة ي�ج��د اجلميع
نف�سه مندفعاً �إليها من بوابة حتقيق احللم
القومي وو�ضع اخلالفات جانباً.

وجت � ��در الإ� � �ش� ��ارة �إىل �أن ال �ت �ط��ورات
الإق � �ل � �ي � �م � �ي ��ة ال� �ع ��ا�� �ص� �ف ��ة ق� ��� �ض ��ت ع �ل��ى
م��رح �ل��ة ا� �س �ت �خ��دام الأن �ظ �م��ة الإق�ل�ي�م�ي��ة
للأكراد بع�ضهم ��ض��د ب�ع����ض ،ك�م��ا ح�صل
م � ��راراً يف ت�سعينيات ال �ق��رن امل��ا� �ض��ي بني
االحت� ��اد ال��وط �ن��ي ال �ك��رد� �س �ت��اين ،واحل ��زب
الدميقراطي الكرد�ستاين ،وبني احلزبني
وحزب العمال الكرد�ستاين ،كما �أن اختالف
ال �ظ��روف ب�ي�ن الأج � ��زاء ال �ك��ردي��ة مل يعد
عائقاً يف وج��ه التقارب ال�ك��ردي  -الكردي
احلا�صل رغم اختالف الظروف واملعطيات،
وعليه يكمن التحدي الأك�بر �أم��ام الأك��راد
يف كيفية التوفيق بني مطالبهم القومية
وال �� �س �ي��ادة ال��وط �ن �ي��ة ل �ل ��دول امل��وج��ودي��ن
فيها ،يف كيفية حتقيق تطلعاتهم القومية
�سلماً دون ال�صدام مع الأنظمة وال�شعوب
الأخ��رى ،يف كيفية جلب اع�تراف �إقليمي
ودويل ب �ك �ي��ان �ه��م وت �ط �ل �ع��ات �ه��م ال�ق��وم�ي��ة
م��ن دون ح��روب ،يف ال��واق��ع� ،إذا ك��ان ك�سر
ح��اج��ز اخل ��وف ل�ع��ب دوراً م�ه�م�اً يف يقظة
ال���ش�ع��ب ال� �ك ��ردي ،و�إذا ك��ان��ت ال �ت �ط��ورات
العا�صفة فتحت الباب �أمام الأكراد لتجاوز
خالفاتهم واالجتاه نحو التقارب والوحدة،
ف� ��إن تطلعاتهم ال�ق��وم�ي��ة ت�ب��دو مناق�ضة
ل�ل�م�ن�ظ��وم��ة الإق �ل �ي �م �ي��ة ال �ت��ي ت���ش�ك�ل��ت يف
املنطقة بعد احل��رب العاملية الثانية ،كما
تبدو �أي�ضاً يف املوقع امل�ضاد للهوية الوطنية
للدولة الوطنية والقومية التي ن�ش�أت يف
املنطقة عقب ه��ذه احل��رب ،ويف احلالتني،
ف��إن احللم الكردي يعني تغيري اخلرائط
اجلغرافية وال�سيا�سية ،وهو ما لن تقبل به
الدول الإقليمية ،ال �سيما تركيا ،و�إن �أبدت
موافقتها على م�ض�ض.

�إعداد هناء عليان
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ُّ
تمرد البحرين..
ثورة شعب ينتصر
ُت � َع��د ذك ��رى ا��س�ت�ق�لال ال�ب�ح��ري��ن يف 14
�أغ�سط�س من كل عام ،املنا�سبة العزيزة على
�شعب البحرين ،دون النظام ال��ذي يحاول
ق��در امل�ستطاع �إحم��اء وجودها من الذاكرة،
وذل��ك لأن ال�ن�ظ��ام اخلليفي ف��وج��ئ برغبة
ب��ري�ط��ان�ي��ا ب��االن���س�ح��اب م��ن م�ستعمراتها
�شرق ال�سوي�س يف نهاية ال�ستينات من القرن
املا�ضي.
ان ��زع ��اج وخ � ��وف ال �ن �ظ��ام اخل �ل �ي �ف��ي م��ن
عب عنه
اال�ستقالل احلقيقي عن بريطانيا رّ
حمد بن عي�سى؛ ديكتاتور البحرين احلايل
يف زي��ارت��ه لربيطانيا يف م��اي��و  ،2013حني
قال« :والدي (احلاكم ال�سابق) لطاملا ت�ساءل
عن �سبب ان�سحاب بريطانيا من اخلليج ،فلم
يطلب �أحد منهم ذلك».
� �ش �ع��ب ال �ب �ح��ري��ن ال �ث��ائ��ر ع �ل��ى ال �ن �ظ��ام
اخل�ل�ي�ف��ي م�ن��ذ  14ف�براي��ر  ،2011وال ��ذي
ي�ؤكد قوته وحيوية �إ��ص��راره و�صموده رغم
كل امل�ؤامرات الدولية والإقليمة �ضده ،عاود
جتديد ثورته من خ�لال ذك��رى اال�ستقالل
هذه ،ودعا �شباب البحرين الذي يقود ثورة
ال���ش�ع��ب �إىل «مت � �رّد ال �ب �ح��ري��ن» ب�ع��د جن��اح
مترد م�صر ،وا�ستلم ائتالف �شباب ثورة 14
فرباير  -التنظيم امل�ي��داين ال�شبابي الأول
يف البحرين  -زم��ام املبادرة ليطرح عا�صفة
التمرد التي بد�أها ب�سل�سلة �أعمال و�أن�شطة
تنا�سب ال�ساحة البحرانية ،تتوج بالع�صيان

امل� ��دين ال� ��ذي دع ��ا ل��ه م��ع ��س�ل���س�ل��ة أ�ن���ش�ط��ة
ث��وري��ة وجماهريية ،وق��د أ�ب��دت ع��دة جهات
�سيا�سية م�ؤثرة تفاعلها مع مترد البحرين،
وم�ن�ه��ا ال �ت �ي��ار ال��ر� �س��ايل ال ��ذي ي�ع��د ال�ت�ي��ار
ال�ث��وري الإ�سالمي الأول يف البحرين ،كما
تفاعل تيار وف��اء الإ�سالمي مع التمرد� ،أما
جمعية الوفاق الإ�سالمي فقد �أعطت �إ�شارات
خ�ضراء للتمرد مع �إب��داء وجهات نظرها يف
�سلمية التحرك ،وبالتايل هناك �إجماع �شعبي
عام معار�ض على مف�صلية ذكرى اال�ستقالل
يف حركة ال�ث��ورة م��ن خ�لال الت�شجيع العام
واخلا�ص للتمرد البحراين.
ال �ن �ظ��ام اخل �ل �ي �ف��ي ب� � ��دوره ع��ا���ش ال�ه�ل��ع
و�أ�صيب باالرتباك التام ب�سبب دعوة التمرد،
وبد�أت ت�صريحات امل�س�ؤولني ترتى ملالحقة
كل التطورات .من جانبه� ،أنزل ر�أ�س النظام
�سل�سلة مرا�سيم لإخ��اف��ة ال�شارع البحراين
املتمرد عليه ،اب�ت��داء م��ن تغليط العقوبات
على النا�شطني وعدم التظاهر يف العا�صمة
باملنامة ،ولي�س انتهاء مبحا�سبة الوالد على
جت ��اوزات اب�ن��ه ،احل��دث امل�ت�ك��ررة بعد ثبوت
م�شاركته يف امل�سريات وفعاليات املعار�ضة.
وزير داخلية النظام اخلليفي و�أركان وزارته
باتوا يهددون املعار�ضة ورموزها يف الداخل
واخل� ��ارج ب��امل�لاح�ق��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة وح�ت��ى عرب
االنرتبول.
بدورها ،الدول الغربية الداعمة للنظام،

خ�صو�صاً �أمريكا وبريطانيا ،دخلت يف حلبة
املواجهة �ضد مت��رد البحرين ،حيث �أر�سلت
ال��والي��ات املتحدة حاملة طائراتها نيميتز
للبحرين وعلى متنها خم�سة �آالف ع�سكري
بتاريخ � 9أغ�سط�س ،وبريطانيا هي الأخرى
�أر� �س �ل��ت خ�م���س�اً م��ن ��س�ف�ن�ه��ا احل��رب �ي��ة �إىل
البحرين يف � 12أغ�سط�س ،وك�لا اجلهتني
تدعيان �أن الزيارة اعتيادية ولي�ست مق�صودة،
ولكن ه��ذه ال��زي��ارات الع�سكرية ج��اءت قبل
�أيام من موعد مترد البحرين ،مما ال يحتاج

�إىل دليل الرتباطها باملو�ضوع ،ما يعك�س �أن
الغرب يريد تطمني حلفائه اخلليفيني �أنه
ي�ق��ف م�ع�ه��م يف وق��ت ال�ع���س��رة ،وه��ي جم��رد
تطمينات ف��ارغ��ة ق��د حتمل العك�س مت��ام�اً،
فلطاملا حتولت القطع البحرية الربيطيانية
�إىل و�سيلة للتغيري ال�سيا�سي ،وهو ما ح�صل
مع عدة حكام من �آل خليفة مت عزلهم بعد
ت�ه��دي��ده��م بتلك ال�ق�ط��ع ،وم��ن ي�ق��ر أ� ت��اري��خ
البحرين احلديث يدرك ذلك متاماً.
أ�م � ��ا ع ��ن م ��وق ��ف ال � �ع ��رب ،ف��ا� �س �ت � ِع � ْر م��ا

المعــارضـــة ترسم خـريطـــ

بين خياري رجب وبندر وامتداداتهما

العرب أمام حرب إبادة ..أو المواجهة
�سيا�سة ال��دم وامل��وت والقتل اجل�م��اع��ي ..تلكم
هي اال�سرتاتيجة التي يتبعها الأم�ير ال�سعودي
الأ�سمر بندر بن �سلطان ،الذي قرر ،على حد تعبري
دبلوما�سي خليجي يف ب�ي�روت ،تو�سيع م�ساحات
اجل �ن��ون ورب�ط�ه��ا ببع�ضها م��ن امل��دخ��ل ال�شمايل
للوطن العربي� ،أي اليمن ،حتى املدخل اجلنوبي،
�أي العراق و�سورية ،وبينهما بالطبع اخلليج العربي
امتداداً حتى بالد ال�شام ،وكذلك البحرين ،التي
تقوم فيها قوات درع اجلزيرة ال�سعودية مبهماها
القمعية والوح�شية للمتظاهرين ال�سلميني ،فيما
الو�سوا�س اخلنا�س يو�سو�س له ب�أن يبد أ� مهامه يف
ُع�م��ان ،لأن ه��ذا البلد اخلليجي يحاول �أن يحيد
نف�سه عن ال�صراعات ال�سعودية التي متتد يف كل
اجتاه ،يف الوقت الذي حتاول الكويت والإمارات �أن
تبقيا على �شيء من احلياد يف هذا ال�صراع املتفلت،
من دون �أن يغ�ضبا «ال�شقيقة» الكربى.
ك�أننا يف ظ��ل ال�ت�ط��ورات العا�صفة أ�م��ام جنون
التاريخ وه�سترييا اجلغرافيا فيما ي�سمى «ال�شرق
الأو��س��ط» ،ال��ذي ي�ضيع فيه التاريخ واجلغرافيا،
على ح��د ر�أي ان��دري��ه م��ال��رو ،لأن��ه ب�ه��ذا اجلنون
واله�سترييا وحتى الهذيان ال تعود االيديولوجيا
واملبادئ تنبعث من �أعماق الروح� ،إمنا من الأقبية

وغياهب اجلاهلية ..حينها يتحول كل �شيء �إىل
وح����ش ه��ائ��ج يلتهم ك��ل � �ش��يء ..ك��ل � �ش��يء ..حتى
املذاهب والدين.
ه ��ذه اخل�لا� �ص��ة ك��ان��ت م�ن��ذ �أواخ � ��ر �ستينيات
ال �ق��رن امل��ا� �ض��ي ،وب��ال �ت��ايل ي �ج��وز ال �� �س ��ؤال :هل
حُ ققت توقعات مالرو مع هذا الرتدي يف جزيرتنا
العربية ،فيحاولون �إدخالنا يف العتمة الدام�سة،
حيث ال�سواطري ت��رث ال�سواطري ،والقبائل ترث
القبائل؟
�إذا مل ت���ص��دق��وا ذل ��ك ،دع��ون��ا ن �ع��ود �إىل ذاك
ال��دب�ل��وم��ا��س��ي اخل�ل�ي�ج��ي اخل��ائ��ف م��ن ال�غ��د على
العراق كما على اليمن ،كما على البحرين ،وعلى
�سورية ولبنان �إىل �آخر  22دولة عربية ..كما هو
خائف متاماً على ب�لاده من ال�سطوة «البندرية»
الدموية اجلاحمة بال حدود ،ويت�ساءل :من يذكر
من النظام العربي الر�سمي امللتهي بالدم ،القد�س
وب �ي��ت امل �ق��د���س ،ال �ت��ي ال ي�ح�م��ل ه�م�ه��ا وق�ضيتها
وتاريخها وقد�سيتها يف هذا الزمن �إال ال�سيد ح�سن
ن�صراهلل ومقاومته الإ�سالمية البا�سلة ،ومعهما
بالطبع �إيران؟
ب �ب �� �س��اط��ة ،ب��ائ �ع��و ال� �ك ��از ال �ع ��رب ��ي م�ع�ج�ب��ون
بدبلوما�سية احل��ري��ر م��ع وا��ش�ن�ط��ن ،لأن ن�صال

كتبه امل�ن��ا��ض��ل وال�ك��ات��ب الأردين ع�ل��ي حرت
ب�ق��ول��ه :البحرين ك��ان��ت ح��دودن��ا القومية،
وك �ن��ا ن�ه�ت��ف��« :ش�ع��ب واح ��د ال ��ش�ع�ب�ين من
م��راك ����ش ل �ل �ب �ح��ري��ن» .يف ال �ب �ح��ري��ن الآن
يُ�سحق �أهلنا ب�ق��وات ملكية مدعومة ب��درع
اجلزيرة ال�سعودي امل�سلح �أمريكياً ..ويتابع
ح�تر ب�ق��ول��ه� :أه�ل�ن��ا يف ال�ب�ح��ري��ن يف ب��داي��ة
ال�سبعينيات اخ�ت��اروا االن�ضمام �إىل العرب،
وك��ان ب�إمكانهم ر�سمياً اختيار بديل لذلك
فلم يفعلوا ،ليواجهوا الآن بن�سيان ال�شعب

� �س �ي��وف �ه��م �� �ص ��د�أت �أو ت �ك �� �س��رت ،وب ��ال �ت ��ايل فهم
يريدون حترير فل�سطني وبيت املقد�س بالقفازات
احلريرية ،وم��ن ي�ستع ّد لهذه املهمة بعد و�صول
رج��ب ط�ي��ب �أردوغ � ��ان م��ع �صديقه ال�ق�ط��ري �إىل
اجلدار ال�سميك ،الأمري الأ�سمر بندر بن �سلطان،
الذي يف ر�أ�س همومه �أن يقدم لل�سيد الأمريكي �أنه
الأق��در على القيادة يف مملكة الذهب الأ�سود من
كل �أعمامه و�أبناء عمومته..
ث�م��ة � �س ��ؤال ه�ن��ا ،ع�ل��ى ح��د تعبري أ�ح��د الكتاب
اللبنانيني :مل��اذا ي��ري��د ه��ذا «ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي» �أن
نكون حفاة ع��راة وال ينت�شلنا من الهم والتحوُّل
�إىل دينا�صورات منقر�ضة� ،إال هذا النري الرتكي،
�أو ذاك الأم�ي�ر الأزرق ،ال��ذي��ن يتوقون لل�صو�ص
الهيكل ولأور� �ش �ل �ي��م..؟! ك��أن�ه��م ج��زء منهم ومن
م�شروعهم وم�ستقبلهم.
عب ذلك الكاتب العربي
قد يكون �أف�ضل من رّ
ال�ك�ب�ير حم�م��د ح�سنني ه�ي�ك��ل ،ال ��ذي ح ��ذر م��رة
من االغتيال الأيديولوجي للعرب ولثوراتهم..
وتاريخهم ..ورمبا لإ�سالمهم ،فهل من �أحد ينتبه
ل�صرخة هذا الرجل اخلبري.

حممد �شهاب

�أدى اغتيال املعار�ض التون�سي النا�صري حممد الرباهمي �إىل
�إحداث �صدمة كبرية لقوى املعار�ضة الوطنية الي�سارية والقومية ،ملا
ميثله من رمزية �شعبية ور�ؤية برناجمية تغيريية.
فتوقيت االغتيال ج��اء عقب جن��اح الثورة امل�صرية الثانية يف
 30يونيو املا�ضي يف �إ�سقاط حكم « إالخ��وان امل�سلمني” يف م�صر،
واالرتدادات التي �أدى �إليها على الواقع التون�سي ،وا�ستهدف:
 -1التخل�ص من �أحد الرموز الأ�سا�سية يف املعار�ضة ،يف �سياق خطة
بد�أت مع اغتيال بلعيد ،وتهدف �إىل ت�صفية القيادات الراديكالية
التي حتظى ب��وزن �شعبي وي�شكل وجودها خطر ًا على حكم حزب
النه�ضة ،والنفوذ الغربي يف تون�س.
� -2إره��اب قيادات املعار�ضة الأخ��رى ودفعها �إىل تليني مواقفها
والتخلي عن طروحاتها الراديكالية لتغيري نظام احلكم و�إقامة نظام
حكم اجتماعي وطني م�ستقل عن ال�سيا�سات الغربية.
وم��ا ي�ؤكد ه��ذا اال�ستهداف� ،أن اجلهة التي اغتالت بلعيد هي
نف�سها التي اغتالت الرباهمي ،وهي جهة �سلفية متطرفة تكفريية،
ومعروف �أن هذه املنظمات قيادتها حتوم حولها �شبهات التعامل
واالرتباط بالدول الغربية التي توظفها يف خدمة خمططها الهادف
�إىل �إ�ضعاف متا�سك املجتمعات العربية ،و�إدخالها يف �صراعات
داخلية ،واحتواء حماوالت تغيري الأنظمة املرتبطة بالغرب.
مقابل هذا اال�ستهداف املراد حتقيقه ،ردت املعار�ضة على نحو
مغاير للأهداف التي �سعت �إليها اجلهات التي تقف وراء اغتيال
الرباهمي ،وللطريقة التي تعاملت بها �إثر اغتيال بلعيد ،وجت�سد
ذلك يف االرتقاء مب�ستوى �أدائها التنظيمي والربناجمي عرب توحيد
�صفوفها ،وتنظيم حتركها ورد فعلها ،وتوظيف طاقاتها ال�سيا�سية
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تظاهرة ن�سائية يف قرية املالكية
على �أثر ا�ست�شهاد الطفل علي
جعفر احلبيب (�أ.ف.ب).

مصر :األفق المسدود ..وفوهات البراكين
حلت لغة الر�صا�ص و�ضرب اال�ستقرار يف امل�شهد يتفاعل فُتحت �أول فوهة من فوهاته املتعددة وامل ُعدَّة
امل �� �ص��ري ب ��دل ل �غ��ة ال �ع �ق��ل واحل � ��وار ال �ت��ي غ ��ادرت ل�لان�ف�ج��ار جميعاً ت�ب�ع�اً ل�ت�ط��ور الأح � ��داث ،وميكن
امليادين ،ولي�س االندفاع �إىل لغة ال�سالح �إال �ضرباً تلخي�صها ب�أربع:
م��ن � �ض��روب اجل �ن��ون حت��ت ��ش�ع��ار حت� �دّي ال�سلطة
 الأوىل :على جبهة «الإخوان امل�سلمني» ،الذينامل��ؤق�ت��ة يف م�صر ،ال�ت��ي ب��ات رئي�سها امل�ع��زول نزيل من الطبيعي �شعورهم بجرح خ�سارة ال�سلطة ب�ضربة
ال�سجن على ذمة التحقيق بق�ضايا تقارب اخليانة .واح��دة كبري ج��داً ،لي�س لفقدان ال�سلطة وح�سب،
يف واق��ع الأم��ر �إن دف��ع «الإخ ��وان امل�سلمني» �إىل بل خل�سارة نحو ثمانني عاماً من الإع��داد يف �سنة
م��واج�ه��ة م��ع ال �ق��وة الأم�ن�ي��ة وال �ق��وات امل�سلحة يف واح ��دة ،وب��ال�ت��ايل فهم يرف�ضون القيام مبراجعة
م �ي��دان النه�ضة ح�ي��ث �سيطرت ال �ق��وى الر�سمية جدّية للأ�سباب التي �أدّت �إىل اخل�سارة املدوّية ،وهذا
��س��ري�ع�اً عليه ُب�ع�ي��د ا��س�ت�خ��دام ال��ر��ص��ا���ص م��ن قبل الأم��ر دفعهم �إىل مواجهة �إذا كانت حم�سوبة على
املتح�صنني فيه على �أم��ل م ��ؤازرة خارجية ،حاولت امل�ستوى الوطني فهي خطرية ،باعتبار �أنهم وجدوا
ال�سلطات الر�سمية �سد الأب��واب يف وجهها ،وكذبوا حا�ضنة دول�ي��ة ال��س�ت�م��رار ال�ن��زي��ف ال��ذي ال ميكن
القوات امل�سلحة ال �سيما من القوى الغربية وعلى وقفه �إال ب�ضربة قا�ضية ،ومهما ك��ان الثمن ،من
ر�أ�سها الواليات املتحدة ،التي �أثبتت التجارب �أنها جانب القوات امل�سلحة ،التي تعي�ش حالة غليان بعد
�أينما حلّت ح ّل اخل��راب ،وفتحت �أب��واب جهنم على �سقوط �شهداء منها.
ال�شعوب قبل الأنظمة �إذا وقفت للذود عن كرامتها
 الثانية :وهي الأخطر� ،أن يفلت العاملون علىالوطنية ورف�ضاً لال�ستعمار.
الفتنة املذهبية الأم��ور من عقالها ،بعدما �أج��روا
لي�ست الر�سائل الوا�ضحة التي �صدرت عن القوات جت��ارب ع��دة ف�شلت يف حتقيق م ��آرب ا�سرتاتيجية،
امل�صرية امل�سلحة وال�سلطات ال�سيا�سية �أثناء وجود و�إن جنحوا يف حتقيق االختبارات املبا�شرة يف �سياق
م�س�ؤولني �أمريكيني م��ن الكونغر�س واخلارجية ،ت�أهيل امليدان ،بانتظار حتديد �ساعة ال�صفر التي
وك��ذل��ك م���س��ؤول�ين ب��ات�ه��ام وا� �ض��ح ب�ت�ج��اوز العمل حتتاج �صفارة �إط�لاق �أبال�ستها �إىل عملية متويل
الدبلوما�سي وال�ت��دخ��ل املبا�شر يف ��ش��ؤون داخلية ،م���س�ت�م��رة ،ح�ت�م�اً ��س�ي�ك��ون ال�ن�ف��ط ال�ع��رب��ي راف��ده��ا
�إال ان�ع�ك��ا��س�اً حل��ال��ة ال�غ���ض��ب م��ن ح�ج��م ال�ت��دخ��ل الأ� �س��ا� �س��ي ،وه ��ذا خ�ط��ر ي�صب يف ال�ت�ف�ج�ير الأول
وتفا�صيله ،ب��ال�ت��وازي م��ع ح��ر���ص ال�ق��وات امل�سلحة لتو�سيع دائرة �ساحات الدم.
على �إعطاء فر�ص للمعت�صمني لفك التمرت�س يف
 الثالثة :تتمحور ح��ول ال�ق��وات امل�سلحة التي�ساحتيْ «رابعة العدوية» و«النه�ضة» ،حيث ارتفعت تعمل اجلهات الغربية ،ولي�س بال�ضرورة بالتواط�ؤ
متاري�س �ضخمة لن تكون �أق��وى و�أك�ثر �أهمية من م��ع «الإخ ��وان امل�سلمني» ،على الإ� �س��راف يف �صرف
«خ��ط ب��ارل�ي��ف» ال ��ذي ت �ه��اوى خ�ل�ال ��س��اع��ات حتت ر�صيدها ،من خالل العمل على ا�ستنزافها بالت�صادم
�ضربات اجلي�ش امل�صري.
م��ع ��ش��ري�ح��ة ��ش�ع�ب�ي��ة ،ب�غ����ض ال�ن�ظ��ر ع��ن حجمها،
�إن انفجار الأزمة ال�سيا�سية املت�صاعدة يف م�صر ،و� �ص��و ًال �إىل امل�ط��ال�ب��ة مب�ح��اك�م��ة رم��وزه��ا ب��ذري�ع��ة
ح�ي��ث ��س��ال��ت دم ��اء ع�ل��ى ج��وان �ب �ه��ا ،أ�� �ش �ب��ه ب�برك��ان «االن �ق�لاب على ال�شرعية» م��ن ج��ان��ب املعت�صمني

العربي لهم ،وبقتل احلكومات العربية لهم ..وبعد
�أن طفح الكيل اخ�ت��ار �شباب البحرين �أن يتمردوا
وي���ش�ك�ل��وا ح��رك��ة مت ��رد ،وي�خ�ت�ت��م ح�ت�ر ق��ول��ه :فال
تتخلوا عنهم وقفوا معهم.
ُت��رى ه��ل ي�سمع ال�ع��رب �صيحة املنا�ضل ح رّ�ّت � ،أم
ت�ضيع يف �سماء ال�صحراء العربية النائمة؟
يبقى �شعب البحرين هو من �سينت�صر يف ال�صراع،
وله ربٌ يحيمه ،فال�شعوب تبقى والطغاة زائلون.

ال�سيد جعفر العلوي

امل�ؤيدين للرئي�س املخلوع الذين ب��ادروا �إىل حمل
ال�سالح يف �إط��ار حماولة �إظهار القوات امل�سلحة يف
حالة �ضعف ،من خالل مهاجمة الدوريات واملواقع
من جهة �أخ��رى ،ال �سيما يف �سيناء و�أماكن �أخرى،
حيث ا�ضطر اجلي�ش لإجراء عمليات �أمنية ميكن �أن
تتجدد �ضد جمموعات �إرهابية.
وه �ن��ا ال ب ��د م ��ن االل �ت �ف ��ات �إىل �أن أ�ح � ��د �أه ��م
الأه ��داف الأم�يرك�ي��ة « -الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة» ه��و تفكيك
اجليو�ش العربية القوية والقادرة على املواجهة مع
«�إ�سرائيل» ،وهو ما ح�صل للجي�ش العراقي ،وكذلك
يعملون يف �سورية ،عرب ا�ستنزاف اجلي�ش ،بعد ف�شل
التفكيك ،ولي�ست اجلي�ش امل�صري بعيداً ع��ن هذا
ال�ه��دف بعد متنعه ع��ن تلبية ال��رغ�ب��ة الأم�يرك�ي��ة
ما �أدى �إىل ارت�ف��اع �أ�سهم وزي��ر ال��دف��اع عبد الفتاح
ال�سي�سي ليكون رئي�ساً م�ستقبلياً مل�صر ليعيدها �إىل
جادة العرب.
�أم � � ��ا ال� ��راب � �ع� ��ة :ف� �ه ��ي �أ� � �ص� ��اب� ��ع الأخ� �ط� �ب ��وط
«الإ�سرائيلي» ،الذي تعمل �أذرعه باجتاهات متعددة؛
من زرع الفنت� ،إىل عمليات �أمنية دقيقة ت�ساهم يف
االن�ف�لات الأم�ن��ي واالج�ت�م��اع��ي ،والتحري�ض على
العنف ،وكلها تلد العوامل ت�صب يف م�شروع تفتيت
م�صر الذي جرى احلديث عنه يف �أعقاب الإطاحة
بالرئي�س ح�سني مبارك..
ال�ق��وات امل�سلحة امل�صرية ب��د�أت تنفيذ التكليف
ال�شعبي لها بحل م�س�ألة االع�ت���ص��ام��ات ،و�إذا كان
م�ي��دان النه�ضة ،حيث ك��ان التمرت�س امل�سلح ،مل
ي�صمد �سويعات ،ف�إن معاجلة ميدان رابعة العدوية
لي�ست �أق��وى ،و�إن كانت الإدارة الأمريكية ن�صحت
مر�سي باالنتقال �إليه لإدارة الدولة قبيل اعتقاله.

يون�س عودة

ـــة طــريــق جـديـدة لـتـونــس
والنقابية على نحو �أظهر قوتها وفعاليتها ال�شعبية،
وبلورة خطاب �سيا�سي موحد وحمدد مبطالب ر�سمت
�سقف حتركها ال�سيا�سي وال�شعبي لتحقيقها ،ومتثل
ذلك بالآتي:
 الدعوة �إىل �إ�سقاط االئتالف احلاكم. حل املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي ،وان�سحاب نواباملعار�ضة منه.
 املطالبة بت�شكيل حكومة �إنقاذ وطني. الدعوة النتخابات برملانية ورئا�سية مبكرة.وبهذه املطالب تكون املعار�ضة قد ر�سمت خريطة
ط��ري��ق ج��دي��دة ي�شكل حتقيقها ن�ه��اي��ة للمرحلة
االنتقالية وحلكم االئتالف برئا�سة حزب النه�ضة،
الذي مل يحقق �أي ًا من �أهداف ثورة اليا�سمني ،وهو
ما جعل قطاعات وا�سعة من ال�شعب التون�سي ترى
�أن الثورة قد �سُ رقت ،و�أن التون�سيني عادوا لريزحوا
حت��ت وط ��أة ال�سيا�سات االقت�صادية واالجتماعية
ذاتها ،م�ضاف ًا �إليها تنامي خطر اجلماعات ال�سلفية
التكفريية.
ومع �أن حترك املعار�ضة جنح يف تعطيل �أعمال
املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي ودف��ع م�ست�شار رئي�س
اجلمهورية الهادي بن عبا�س �إىل اال�ستقالة ،وتنظيم
م�ظ��اه��رة ح��ا��ش��دة � �ش��ارك فيها ع���ش��رات الآالف،
وتكري�س اعت�صام دائ��م �أم��ام الربملان حتى حتقيق
مطالبها ،غري �أن��ه من الوا�ضح �أن تون�س �ستدخل

يف م�سار خمتلف عن امل�سار امل�صري ،يتميز ب�أزمة
مفتوحة واحتدام ال�صراع ،ريثما تن�ضج �شروط تغيري
نظام احلكم الذي ف�شل يف حتقيق تطلعات التون�سيني
بالتغيري ،ويعود ذلك �إىل �أن حزب النه�ضة �أكرث ذكاء
من «�إخوان» م�صر ،فهو عمد �إىل االئتالف مع حزبني
ليرباليني واقت�سام ال�سلطة معهما ،الأمر الذي وفر له
غطاء �أو�سع من قاعدته ال�شعبية املوالية له ،واليوم
يحاول االلتفاف على مطالب املعار�ضة با�ستقالة
احلكومة ،وت�شكيل حكومة �إنقاذية ،بالدعوة �إىل
حكومة مو�سعة ت�شارك فيها املعار�ضة.
ي�ضاف �إىل ذلك �أن اجلي�ش التون�سي يختلف يف
بنائه العقائدي عن اجلي�ش امل�صري ،فهو مبني على
�أ�سا�س حرا�سة نظام احلكم التون�سي ،باعتباره �أداة
�أمنية قمعية للمعار�ضة ،ولهذا ف�إنه مل يتدخل خالل
ث��ورة اليا�سمني �إال بتوجيه غربي الح�ت��واء التغيري
واملحافظة على بقاء تون�س ت��دور يف فلك ال�سيا�سة
الغربية ،وعليه ف�إنه لن ينحاز �إىل جانب ال�شارع الثائر
�ضد حكم االئتالف� ،إال �إذا �شعر ب�أن الأمور �ستخرج
عن ال�سيطرة ،و�أن موازين القوى باتت خمتلة متام ًا
�ضد حكم النه�ضة ،عندها يكون تدخله لأجل حماولة
احتواء و�إجها�ض ح�صول تغيري راديكايل يف نظام
احلكم يهدد النفوذ الغربي يف تون�س.

ح�سني عطوي

مظاهرة �شبابية و�سط العا�صمة تون�س تطالب باحلريات

(�أ.ف.ب).

16

( العدد  )275اجلمعة � 16 -آب 2013 -

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

دولي

الرئي�س املنتخب ح�سن روحاين
يلقي كلمته يف جمل�س ال�شورى
الإيراين (�أ.ف.ب).

إيران ..انتصار اإلسالم السياسي األصيل
�أك� ��دت ال �ث��ورة الإ� �س�لام �ي��ة يف �إي � ��ران �أ��ص��ال�ت�ه��ا
وجناحها عرب االنتخابات الرئا�سية اجلديدة ،وفق
مبادئ وقوانني الثورة وم�شاركة ال�شعب يف اختيار
قادته وم�س�ؤوليه� ،ضمن �ضوابط الإ�سالم الأ�صيل
املرتكز على املبادئ ،بعيداً عن امل�صالح ودون احلاجة
ملقاي�ضة ال�سلطة ب��امل �ب��ادئ وال �ث��واب��ت ،و�أظ �ه��رت
ال�ث��ورة الإ�سالمية �إمكانية �صناعة «دميقراطية
وط�ن�ي��ة» �ضمن ح��دود الإ� �س�ل�ام ،و�إع �ط��اء ال�شعب
احلاكمية الدينية الختيار احلاكم القادر والأمني
على تطبيق �أح�ك��ام الإ� �س�لام ،وف��ق ت�ط��ور ال��زم��ان
وامل �ك��ان ،دون تكفري القائلني بالدميقراطية� ،أو
تكفري من ينادي ب�سلطة ال�شعب يف تف�سري خاطئ
ال مييز بني �إعطاء ال�شعب حقه يف اختيار حاكميه
وم�س�ؤوليه ،وبني الفهم اخلاطئ لإبعاد احلاكمية
الإلهية «�إن احلكم �إال هلل» ،فاحلكم هلل و�شريعته
ودينه ،لكن تعيني واختيار احلاكم الكفء لتنفيذ
ه��ذه الأح�ك��ام باملعطى امل��ادي ال�ع��ادل والنزيه وفق
الأطر املعا�صرة لأنظمة احلكم ،بعيداً عن التم�سك
الأع�م��ى بامل�صطلح ال�سالف وال�سابق حتت عنوان
«ال�سلفية ال�صاحلة» ،خ�صو�صاً �أن الذين يدعون
التم�سك ب�أعمال ال�سلف ال�صالح مع الفارق الزمني
ال��ذي يتجاوز الأل��ف ع��ام ،يعرفون �أن ال�سلف من
�صحابة الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم ،قد غريوا
واج�ت�ه��دوا يف بع�ض الأح �ك��ام ال�ت��ي �سنها الر�سول
عليه ال�صالة وال�سالم ،مع ف��ارق زمني ب�سيط ال
يتعدى ال�سنوات.
لقد �أث�ب�ت��ت �إي ��ران يف ان�ت�خ��اب الرئي�س روح��اين
الأمور التالية:
ثبات وا�ستقرار امل�ؤ�س�سات الد�ستورية و أ�ج�ه��زة
ال�سلطة الثورية بعد ثالثة عقود ونيف من انت�صار
الثورة.
ح��ري��ة ال���ش�ع��ب الإي � ��راين وت�ف��اع�ل��ه م��ع ال�ق�ي��ادة
احل��اك �م��ة وان �خ ��راط ��ه ب��امل �� �ش��ارك��ة يف ا� �س �ت �م��راري��ة
احل�ي��اة الدميقراطية للثورة ع�بر الن�سبة العالية
للم�شاركني باالقرتاع.

�إن التناف�س بني التيارات الإ�سالمية واملحافظة
يف إ�ي��ران ،هو تناف�س من �أجل الثورة وال�شعب وفق
�أح�ك��ام الإ� �س�لام ،ولي�س تناف�ساً م��ن �أج��ل ال�سلطة
واجلاه.
�إن انتخاب واختيار �أي رئي�س جمهورية ال يغري
يف ال �ث��واب��ت ال�سيا�سية الإي��ران �ي��ة ك �م �ب��ادئ ،و�إمن��ا
يطرح �إمكانية تعديل الآل�ي��ات وامل�صطلحات وفق
املناورة والتكتيك ال�سيا�سي الذي ال يطيح ب�أهداف
الثورة ومواقفها املبدئية من الظلم وحق ال�سيادة
وحترير املقد�سات وم�صالح ال�شعب الإيراين والأمة
الإ�سالمية واملظلومني يف العامل.
�إن ال��رئ�ي����س املنتخب � �س��واء ك��ان رج��ل دي��ن �أو
�شخ�صية م��دن�ي��ة ،ال يغري يف �سلوكيات و�أدب �ي��ات
ال��رئ�ي����س ،ف��ال �ق��رار ه��و ع���ص��ارة درا� �س��ة منظومة
�سيا�سية وفقهية واقت�صادية متعددة الأ��ض�لاع،
ت�ت�ك��ام��ل يف م��ا ب�ي�ن�ه��ا ل���ص�ي��اغ��ة ال �ق��رار ال�ن�ه��ائ��ي
(اخل�ط��وط وال�ع�ن��اوي��ن ال�ع��ام��ة) ويكلف الرئي�س

القرارات في الجمهورية
اإلسالمية هي عصارة
دراسة منظومة سياسية
وفقهية واقتصادية
متعددة األضالع
ومتكاملة في ما بينها

ووزراءه ب��ال�ت�ن�ف�ي��ذ وف ��ق ال � ��ر�ؤى والإم �ك��ان �ي��ات
املتاحة ،ول��ذا ف��إن انتخاب رئي�س جديد ال يعني
ق �ي��ام م��رح�ل��ة ج��دي��دة ت���ص��ل �إىل ح��د االن �ق�لاب
على ال�سلف �أو التناق�ض ،ب��ل تعني ا�ستمرارية
العمل لتحقيق الأهداف و�إمكانية تغيري املنهجية
والو�سائل.
�أث�ب�ت��ت ال�ت�ج��رب��ة الإي��ران �ي��ة حت��دي�ه��ا وف��وزه��ا
على التجربة الأمريكية بـ«الربيع العربي» الذي
حتول �إىل حريق عربي بامتياز ،و�أثبت من جديد
�أن ال �ث��ورة ي�صنعها ال�شعب وف��ق �أط ��ر و�أه ��داف
وط�ن�ي��ة ،و�أن �أي ث��ورة ي��دي��ره��ا اخل ��ارج ويغذيها
امل��ال والإع�ل�ام املفربك وامل��زور وتتظاهر وحتكم
لي�ستثمرها الآخ � ��رون م��ن اخل � ��ارج ،ف�ه��ي ث��ورة
مزيفة ال ب��د �أن ت�سقط �سريعاً ،حتى ل��و حملت
ا�سم الإ�سالم و�شعاراته ،وها هي التجربة امل�صرية
ت�ؤكد �سقوط امل�شروع الأمريكي «لدميقراطية»
العامل العربي خلدمة امل�صالح الأمريكية بلبو�س
�إ�سالمي ،و�أن الإ�سالم ال يتحمل م�س�ؤولية ف�شل
«الإ� �س�ل�ام �ي�ي�ن اجل� ��دد» و أ�خ �ط��ائ �ه��م وت��ذب��ذب�ه��م
العقائدي وارتباطاتهم امل�شبوهة ،وها هي جتربة
الإ�سالم ال�سيا�سي يف �إي��ران ت�ؤكد �أن الإ�سالم هو
احل��ل �إذا ك��ان حاملو ال�شعار ��ص��ادق�ين يف ذل��ك،
و�أن عملهم هلل ولر�سوله ول�ل��ذي��ن �آم�ن��وا ولي�س
الأمريكي و«�إ�سرائيل» وحلفاءهما.
�أثبتت ال�ث��ورة الإ�سالمية يف �إي��ران انت�صارها
م��ن ج��دي��د على احل���ص��ار الأم�يرك��ي والعقوبات
وانت�صارها على الفكر املنحرف «للمت�سلفني» الذي
�أظ�ه��روا الإ��س�لام ب�شكل وح�شي وغ�ير ح�ضاري،
خالفاً جلوهره الأ�صيل ،و�أوهموا النا�س ب�إمكانية
تعاي�ش الإ��س�لام مع ظلم االح�ت�لال واال�ستعمار
خالف دعوة الإ�سالم ملقاومة الظلم واالحتالل.
م��ا زال� ��ت إ�ي � ��ران ت ��ؤك��د �أن ب��و��ص�ل��ة الإ� �س�ل�ام
ال�صحيح تتجه لتحرير القد�س وحترير النا�س
من عبودية امل�ستعمرين ،و�أن الإ��س�لام ق��ادر على
ح�ضانة ال�ت�ط��ور العلمي واالق�ت���ص��ادي واحل ��وار

وال�ث�ق��اف��ة وال �ف��ن والإب � ��داع واجل �م��ال ،ب�ع�ي��داً ع��ن ال��ذب��ح
والقتل ومبايعة املحتلني.
م�ب��روك لإي� � ��ران الإ�� �س�ل�ام م��ول��وده��ا ال��دمي �ق��راط��ي
اجلديد ..ومربوك لل�شعب الإي��راين حيويته وم�شاركته

روسيا« -إسرائيل» :معركة النفط قادمة
خ�لال الأ��س�ب��وع ال�ث��اين م��ن �شهر �آب اجل ��اري ،و ّق��ع
وزراء الطاقة يف «�إ�سرائيل» واليونان وقرب�ص ،مذكرة
تفاهم ب�ش�أن تنفيذ م�شاريع م�شرتكة يف جمال الطاقة
واملياه ،واتفق ال��وزراء خالل اجتماعهم اخلمي�س � 8آب
على �إن�شاء خط �أنابيب لنقل الغاز بني الدول الثالث،
ومرف�أ لتخزين الغاز امل�سال يف قرب�ص لت�صديره �إىل
�أوروبا ،وتفيد ت�صاريح ه�ؤالء �أن هناك موافقة مبدئية
من املفو�ضية الأوروب �ي��ة ،و�أن ه��ذا اخل��ط ال��ذي �سيم ّد
�أوروب��ا بالغاز ،ق��ادر على ت�أمني االحتياجات الأوروبية
ملدة �سبع �سنوات.
وك��ان��ت ت�ق��اري��ر �أوروب �ي��ة و أ�م�يرك �ي��ة ع �دّة ق��د حتدثت
 يف وقت �سابق  -عن م�شروع ل�ضخ الغاز «الإ�سرائيلي»�إىل �أوروب��ا عرب تركيا ،ولكنه �سقط بعد التطورات التي
ح�صلت يف �سورية ،وكان امل�شروع الذي يت ّم احلديث عنه
والذي كان معداً مل�شروع و�صل �أنابيب الغاز من «�إ�سرائيل»
�إىل �أوروب ��ا ع�بر تركيا ،ف�ك��ان يرتبط ب�سقوط الرئي�س
ال�سوري ب�شار الأ�سد وهو ما كان من املفرت�ض �أن ي�ؤدي
�إىل عزل �إيران و�إ�سقاط املقاومة يف لبنان ،وبالتايل و�صول
املعار�ضة ال�سورية املدعومة من الغرب �إىل �سدة احلكم
يف �سورية ،مم��ا يقوي حلفاء �أم�يرك��ا يف لبنان واملنطقة

وي�ضعف ال�ق��وى املناه�ضة لها ،وب�ه��ذا ال�سيناريو ،تقوم كهذه ،فحتى لو �ضمن ال�سعودي �أن ال يهدد نفط اخلليج
«�إ�سرائيل» مبد �أنانيب الغاز ب��ري�اً ،عرب �سورية فرتكيا امل�صالح الرو�سية يف �أوروب��ا ،فهل �ستلتزم جميع الدول
ومنها �إىل �أوروب��ا ،ومبا �أن �سقوط ب�شار الأ�سد بات �أمراً اخلليجية  -ومنها قطر -بهذا ال�ع��ر���ض؟ وه��ل ميكن
�صعب املنال باعرتاف الغربيني �أنف�سهم ،وقد ال يتحقق للأمري بندر بن �سلطان �أن «ميون» على «�إ�سرائيل» �أال
م�ط�ل�ق�اً ،ف�ع�ل��ى م��ا ي �ب��دو ،وم��ن خ�ل�ال ت��وق�ي��ع ات�ف��اق�ي��ات تفعل هي �أي�ضاً كذلك ،خ�صو�صاً �أن م ّد �أنبوب برّي عرب
التفاهم� ،أن��ه ّمت اال�ستعا�ضة عنه مب�شروع ب�ح��ري ميد �سورية يجعل كلفة النفط �أقل بكثري من كلفة �إمداده
�أنابيب الغاز «الإ�سرائيلي» �إىل قرب�ص فاليونان ثم �إىل بحرياً ،كما �أن و�صول حكم حليف لأمريكا يف �سورية،
�أوروبا التي تعتمد يف الوقت احلايل على الغاز الرو�سي�� .س�ي��دف��ع �إىل �إع� ��ادة ت��رت�ي��ب منطقة ال���ش��رق الأو� �س��ط
وه�ك��ذا ظ�ه��رت ب�سرعة �إىل ال�سطح اخل��دي�ع��ة التي بكاملها مبا يخدم امل�صالح «الإ�سرائيلية» والأمريكية،
ح��اول رئي�س املخابرات ال�سعودية بندر بن �سلطان �أن وي �ه��دد امل���ص��ال��ح ال��رو��س�ي��ة اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة� � ،س��واء من
يقوم بها مع اجلانب الرو�سي ،من خالل العر�ض الذي ناحية بيع منتجات الغاز الرو�سي� ،أو من ناحية عقود
قدّمه للرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني ،والتي يندرج �إعادة الإعمار� ،أو التهديد املبا�شر الذي �ستخلقه القوى
يف �شقه النفطي ،عر�ضاً ب�ضمان �أال يهدد الغاز امل�ستخرج الإ��س�لام�ي��ة املتطرفة على اجل�م�ه��وري��ات ال��رو��س�ي��ة� ،أو
م��ن اخلليج و��ض��ع رو�سيا ك�م��ورد رئي�سي للغاز للدول لناحية �إع��ادة رو�سيا قطباً وازن �اً وفاع ًال على ال�ساحة
الأوروبية ،مقابل �أن يتخلى الرو�س عن دعمهم القوي الدولية يح�سب له ح�ساب.
لنظام الأ�سد ،ويوافقوا على عدم عرقلة �أي قرار ي�صدره
و�إن كان الأمري بندر قد ن�سق املوقف مع الأمريكيني،
جمل�س الأمن الدويل بخ�صو�ص �سورية يف امل�ستقبل.
وهو �أم��ر مرجّ ح ب�شدة ،فف�شل الو�ساطة � -أو ال�صفقة
وعلى الرغم من الإغ��راءات املادية التي قدمها بندر  -ال�سعودية ق��د ت�ك��ون م��ن جملة امل�ل�ف��ات ال�ت��ي جعلت
للرئي�س الرو�سي� ،إال �أن العر�ض ال�سعودي ال يعدو كونه ال��رئ�ي����س �أوب��ام��ا ي�ع��دل ع��ن زي��ارت��ه مل��و��س�ك��و ،وتختلف
خديعة كربى ،والرو�س لي�سوا �أغبياء للقبول ب�صفقة مو�سكو ووا�شنطن حول جملة من امللفات الكربى التي

جتعل ق�ضية �سنودن ت�أتي يف مرتب ٍة دنيا من الأهمية،
منها م�س�ألة ال��درع ال�صاروخي ،وامل�صالح الرو�سية يف
ال�شرق الأو�سط ،واحللف ال�صيني الرو�سي الذي يناف�س
النفوذ الأمريكي يف ال�شرق الأق�صى ،والأه��م اليوم هو
ال���ص��راع ال��دائ��ر يف ��س��وري��ة ،وال ��ذي ت�سبب فيه رو�سيا
للأمريكيني ف�ش ًال تلو الآخر ،ما قد يت�سبب ب�إخراجهم
من املنطقة حمرجني ومهزومني ،وهو ما ال ت�ستطيع
الواليات املتحدة �أن تتحمله ملا له تداعيات على �صورتها
ال��دول�ي��ة وهيبتها وق��درت�ه��ا ع�ل��ى ف��ر���ض ن�ف��وذه��ا على
حلفائها التقليديني.
واق�ع�ي�اً ،لقد �أ��ص��اب ال��رو���س يف «ال��ره��ان» على دعم
ب�شار الأ�سد مقابل الغرب الذي حاول �إ�سقاطه بالقوة،
وقد تبني من خالل التطورات التي ح�صلت منذ بدء
الأزمة ال�سورية ولغاية اليوم� ،أن ذلك الرهان كان على
«احل�صان الأق��وى» ،وبالتايل ال يحتاج قب�ض ثمن هذا
ال��ره��ان وج�ن��ي ث�م��اره �إال بع�ض ال�صرب وال�ث�ب��ات على
املوقف ،وبعده ميكن للرو�سي �أن يقف على �ضفة النهر
منتظراً جثث �أعدائه لت�أتي �إليه.

د .ليلى نقوال الرحباين
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اإلصالح في بنية النظام الفاسد

د .ن�سيب حطيط

ع�ن��دم��ا ي �غ��دو الإ�� �ص�ل�اح م��ن الأ��س�ف��ل توليد الطاقة «فاطمة غول» كانت تُدفع
آ�خ� ��ر ال� � ��دواء يف م �ع��اجل��ة الأم � � ��ور ،فهو ل�ل���ش��رك��ة امل���ش� ّغ�ل��ة رغ ��م ت��و ّق��ف ال�ب��اخ��رة
ي�ع�ن��ي وب �ك��ل ب���س��اط��ة �أن ي �ك��ون للقواعد ع ��ن ال �ع �م��ل ن�ت�ي�ج��ة �أع� �ط ��ال ت�ق�ن�ي��ة ،ثم
ال�شعبية امل���س�ح��وق��ة دوره� ��ا ��ض�م��ن ه��رم تبينّ الحقاً �أن معلوماته خاطئة وخ�سر
ال��دول��ة اللبنانية ال�ت��ي �سبق و�صنّفتها فر�صة املناكفة ،لكن من حقّنا �أن ن�س�أله
«منظمة ال�شفافية ال�ع��امل�ي��ة» ع��ام  2012ونُ�سائله �أي��ن كان عندما ُه��درت من قبل
�ضمن الئ�ح��ة ال��دول الأك�ث�ر ف���س��اداً على فريقه مبالغ و�صلت �إىل  17مليار دوالر
م�ستوى العامل ،لأن مكافحة هذا الف�ساد على الكهرباء منذ بداية الت�سعينات ومل
خا�ضعة لأم ��ور �سيا�سية م��ع م��ا يتبعها يح�صل اللبناين على كهرباء؟!
م ��ن ن �ظ ��ام حم��ا� �ص �� �ص��ة وحم �� �س��وب �ي��ات،
نكتفي مبثال واح��د من مئات الأمثلة
مم��ا يجعل امل�ع��اجل��ة ع�ل��ى م���س�ت��وى قمّة ال�ت��ي لدينا ع��ن �أداء الأ��ش�خ��ا���ص يف هذه
الهرم �ضربٌ من امل�ستحيل ،عندما تكون الدولة الفا�سدة ،وننتقل �إىل مثال واحدٍ
وزارات وم�صالح و�أجهزة بكاملها موزّعة م��ن �آالف الأم �ث �ل��ة ع��ن �أداء امل��ؤ��س���س��ات،
ب��اح�ت�ك��ا ٍر م �ك � ّر���س لأ��ش�خ��ا���ص ك��ان��وا وم��ا عندما أ�ُعلِن �أي�ضاً عن �إلقاء القب�ض على
زال��وا يف ال�سلطة منذ أ�ك�ثر م��ن عقدين املدعو �ش ِ�ِ.ش .بجُ رم تلقّي ر�شوة لإجناز
من الزمان ،علماً ب�أن �آخر عملية �إ�صالح معاملة يف املديرية العامة للأمن العام،
�إداري يف لبنان متّت يف العام .1959
وال��دول��ة ُت ��درك �أن �أم �ث��ال ه��ذا «ال�شني
الرهان على القواعد ال�شعبية ال يتطلّب ��ش�ين» يف ك��ل وزارات ال��دول��ة وجمال�سها
م��ن ه��ذه ال�ق��واع��د ال�ت��زام��ات �سيا�سية �أو ودوائ� � ��ره� � ��ا م � ��زروع �ي��ن ويف ج ��دران� �ه ��ا
حزبية ،ال بل كل ما هو مطلوبٌ منها �أن كالعنكبوت مع�شّ �شني.
تعي�ش حقّ املواطَ نَة ،و�أن تت�صرّف انطالقاً
�إذا ك ��ان ال�ت�م��دي��د للمجل�س ال�ن�ي��اب��ي
من لبنانيتها وحقّها الإن�ساين يف العي�ش ح��ال دون �إ��س�ق��اط بع�ض الل�صو�ص عن
بكرامة ،و�أن تكون هي احل�سيب والرقيب م �ق��اع��ده��م ،ف �ل��دى ه ��ذه ال ��دول ��ة �آالف
مم��ن
على دولة متار�س خطيئة الف�ساد ب�سفالة ،م ��ن ال �ل �� �ص��و���ص غ�ي�ر امل ُ�ن �ت �خ �ب�ين ّ
وال ��ره ��ان ع�ل��ى ال �ق��واع��د ال�شعبية ي�ب��د�أ مي��ار� �س��ون «ا� �س �ت �غ�ل�ال ال��وظ �ي �ف��ة» عرب
يف حت��ري��ر نف�سها م��ن ال��ره��ان على قمّة ال��ر��ش��اوى وال�ت��زوي��ر وال�سرقة ،ونحن ال
الهرم املف�صولة عن قاعدته ،و�أن تُقدِ م ن��دع��و �إىل ع�صيانٍ م��دين ب��ال�ت��و ّق��ف عن
على الفعل ا َ
جل� َم��اعِ ��ي دون ال��رج��وع �إىل دف��ع الفواتري امل��زدوج��ة واخل��دم��ات غري
مرجعيات �سيا�سية �أو حزبية �أو مذهبية املتوفّرة وال�ضرائب التي يلعقها م�صا�صو
م�صا�صي الدماء..
من فئة ّ
ال��دم��اء ،لكننا ونحن على �أب��واب ال�شتاء
رج ��االت ال��دول��ة ي�ستعملون معاناتنا وموا�سم امل��دار���س وا�ستحقاق ف�صل دفع
لأغ� � ��را�� � ��ض رخ �ي �� �ص ��ة م ��رت �ب �ط ��ة ف�ق��ط اال�ستحقاقات نرتك لهذه الدولة تقدير
ب��امل �م��اح �ك��ات ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة حت ��ت غ �ط��اء م��ا ه��و ق ��اد ٌم عليها م��ن ح��رك��ات عُ�صيان
احل��ر���ص ع�ل��ى الأم � ��وال ال�ع��ام��ة وح�ق��وق ودف� � � ِع �أث� �م ��ان ع �ن��دم��ا ت�ن�ط�ل��ق ��ص��رخ��ات
النا�س ..لقد قامت قيامة نائب من  14الوجع.
�آذار وبناء على معلومات مغلوطة ،ف�أعلن
�أمني �أبو را�شد
�أن ال�ك�ل�ف��ة ال �ي��وم �ي��ة ال��س�ت�ئ�ج��ار ب��اخ��رة

أ�م���ض��ى امل���س��اف��ر وال���ص�ح��ايف ث�لاث�ين ي��وم �اً يف
�ضيافة الناظر والأه��ايل ،ان�شغال خاللها بالعمل
ال�ت�ط��وع��ي وخ��دم��ة ال �ن��ا���س ،و� �ش��ارك��ا ،ع�ل��ى ق��دم
امل �� �س��اواة ،يف جل�سات احل ��وار امل���س��ائ�ي��ة ،واج�ت�راح
احل �ل��ول ل�ل�م���س��ائ��ل والإ� �ش �ك��ال �ي��ات ،ح �ت��ى جت �ذّر
ارتباطهما بال�ش�ؤون ال�صغرية وال�ك�ب�يرة ،وازداد
ثباتاً مع م��رور الدقائق وال�ساعات ،تنبّه امل�سافر
ل�ل�أم��ر ،فقد �صار ل��زام�اً عليه دع��وة رفيق ال��درب
�إىل الت�شاور :متديد الإقامة يف الإقليم� ،أو متابعة
ال�سفر؟
مل َي ِر ْد يف ح�سابات امل�سافر �أن يغو�ص يف دقائق
الأحداث ال�ساخنة وتفا�صيلها ،عم ًال بو�صية ال�شيخ
اجل�ل�ي��ل ،ول�ك��ن ن��ار ال�ف�تن �أخ ��ذت ت�ستعر ب�صورة
غ�ير م�سبوقة يف الأق��ال �ي��م والأق� �ط ��ار ،ح�ت��ى ك��اد
لهيبها ي�أتي على كل �شيء ،ويبدد �أ�سباب الرتوي
واالنتظار ،غري �أن امل�سافر �أدرك �أن الرتحال مل
ي�صل بعد �إىل منتهاه ،و�أن عليه متابعة امل�سري،
ولكن �إىل �أين ،فاملخاطر تلف البقاع من كل ناحية
واجتاه.
اع�تر���ض ال�صحايف على ر�ؤي ��ة �صاحبه ،وعلّق
على كالمه م�ستغرباً�« ،أال ترانا نقوم بدور ريادي

راه��ن امل�سافر على �أن ي�صبح م�شروع املزرعة
�أمن��وذج��ا للعونة ،وا�ستنها�ض الهمم وال�سواعد
ل�ضمان عي�ش الكفاف يف الظروف القا�سية ،قبل
حتقيق ال��وف��رة واالك�ت�ف��اء ال�ن��اج��ز ،ويف معر�ض
نقا�شه مع ال�صحايف �أكمل امل�سافر كالمه ،وقال،
«ت���ش�ك��ل ال�ضيعة من �ط �اً م���س�ت�ح��دث�اً للممانعة،
و�أب��رز ما �أجن��زن��اه �أث�ن��اء ا�ست�ضافتنا� ،أننا نقلنا
للناظر ورفاقه جتربة املزارع ،وقد �أ�سعدين �أنهم
ا�ستح�سنوا الفكرة ،وبا�شروا على الفور حت�ضري
ما يلزم العتمادها يف الأرا�ضي البور وامل�شاع».
ا�ستعاد امل�سافر عظة ال�شيخ حني قال�« :أمران
ال بد �أن يتوفرا لكل �إن�سان على وجه اخلليقة كي
تُ�صان له كراماته؛ �أن ال يقهره جوع ،و�أن ي�أمن
م��ن ك��ل خ��وف ،ه��ذا ق��وام البلد الآم ��ن ،وك��ل ما
�سواه ا�ستكمال لل�صورة».
اج �ت �م��ع ن �ف��ر غ�ي�ر ق �ل �ي��ل م ��ن الأه� � � ��ايل ،ويف
مقدمهم ناظر املدر�سة ،لوداع امل�سافر و�صاحبه
على املدخل اجلنوبي لل�ضيعة ،وانطلق الرفيقان
مبا ت��زودا به من حاجيات ال�سفر الطويل ،على
�أمل اللقاء حني يعم الأمن والأمان ربوع الوطن
الأكرب.

املتجددة ..ومربوك للم�سلمني التجربة ال�شفافة
وال�صادقة للإ�سالم ال�سيا�سي املعا�صر.

يف هذي الديار الكرمية؟ لقد وجدنا فيها رفاقاً
مي�ي��زون ب�ين الأع� ��داء والأ� �ص��دق��اء ،وق��د �أجن ��زوا
الكثري على طريق اخلال�ص ،بالتكافل والتعا�ضد
والوفاء� ،أم �أنك ترتاب �أمراً قد غاب عن مداركي»؟
ا�ستذكر امل�سافر املزرعة املثالية ،وقال خماطباً
رفيق دربه« ،كما خفتَ بالأم�س على �أبناء �صديقنا
املزارع وبناته و�أحفاده ،مما يحيق بهم من تعدّيات
ال��دخ�لاء ،كذلك �أخ��اف اليوم على م�صري النا�س
يف هذا الإقليم ،مل يق�صّ روا بالبذل والعطاء بكل
��س�خ��اء ،وه��م ال�ي��وم يتهي�أون لأ� �س��و�أ االح�ت�م��االت،
ولكن الهجمة �أ�شد وط��أة و�شرا�سة مما يتوقعون،
ر منهم ي��درك��ون ح�ج��م ال��واق �ع��ة ،ول �ك��نْ  ،ال
وك �ث�ي ٌ
يكلف اهلل نف�ساً �إال و�سعها».
و�أ� �ض��اف« ،رغ��م �إدراك �ن��ا �ضخامة الأخ �ط��ار ،مل
ن�ع�تر���ض ع�ل��ى م���س�ل��ك �أه ��ل الإق �ل �ي��م ،ومل نثبط
عزميتهم ،بل �شاركناهم احللم والأمل ب�أن من�ضي
يف هذا الطريق حتى النهاية ،و�أن ن�صمد لع ّل ر�ؤيتنا
تتوحد مع ر�ؤي��ة القيّمني على بقية الأقاليم ،من
املخل�صني والأوف�ي��اء ،فيت�سع نطاق البقاع احلرة،
وه��ذا غاية ما ن�صبو �إليه يف ترحالنا كي ت�ستمر
امل�سرية نحو الهدف الأعلى».

الفرحة المعيبة!
تباً ل�سخرية العدالة الدولية ،و�سخف املكاييل واملوازين
امل�ع�ت�م��دة! ال��دي�ب�ل��وم��ا��س�ي��ة «الإ� �س��رائ �ل �ي��ة» تحُ ��رز ان�ت���ص��اراً
بعد �سبع �سنوات على هزميتها الع�سكرية ..فها هي تُفلح
وب��ال �ت �ع��اون م��ع رب�ي�ب�ت�ه��ا �أم�ي�رك ��ا ،وم ��ن خلفهما االحت ��اد
الأوروبي ،وبع�ض العاربة  -ب�إدراج اجلناح الع�سكري لـ«حزب
اهلل» على قائمة الإره� ��اب ال� ��دويل ..غ�ير أ� ّن ال�ف��رح��ة مل
تكتمل ف�صولها� ..إذ �إ ّن ب�ضعة ع�شر �شخ�صاً من «حزب اهلل»
مل ت�شملهم ال�لائ�ح��ة ،كونهم لي�سوا ع�سكريني ،م��ا حدا
مبفو�ضة االحتاد الأوروبي ال�سيدة �أجنيال ايهوخور�ست �إىل
امل�سارعة بلقائهم و�شرح حيثيات ومربرات القرار امل�ش�ؤوم..
ف�سمعت بع�ض ما يجب �أن ت�سمعه وتُ�سم ُع ُه �إىل مُوفديها!
�إ َّال �أ َّن العتب كان وا�ضحاً على حميّا قامات الداخل ،عتباً
تخالطه ال�شماتة� ،إذ كان على م�صدّري القرار �إدانة «حزب
تخ�صي�ص �أو جتزئة.
ٍ
اهلل» برمّته ،من غري
�إنّها غلطة ال تغتفر بح�سب ر�أيهم ،هكذا دلّت مالحمهم
يف �إطالالتهم الإعالمية التي �أعقبت �صدور القرار.
يا للعار! �أن تع ّم الفرحة «�إ�سرائيل» لإجنازها هذا� ،أم ٌر له
ما يربّره ،فهي عدوّ ،على الأقل يف نظرنا ..لكن �أن ن�سمع ما
�سمعناه من جهابذة الداخل ،فهذا ال يليق البتة بال�شركاء
يف امل��واط �ن �ي��ة ..ه��ذا «ك ��وم» وم�ع��اي�ير ال ��دول واحل�ك��وم��ات
الدميقراطية ،املتطورة والراقية للإرهاب ومفهومه «كوم
�آخ��ر» فتعالوا معي ن�ستعر�ض بع�ض الأح��داث التاريخية:
يف � 11أ ّي��ار  1940ت�سلّم ون�ستون ت�شر�شل رئا�سة احلكومة
الربيطانية ،ويف تلك الليلة بالذات �أ�صدر �أوامره �إىل �سالح
اجلو امللكي بق�صف املدن واملناطق الأملانية الآهلة باملدنيني
بحجة «�إنقاذ احل�ضارة».
ومل يكن م��وق��ف ودور حليفه «روزف �ل��ت» �أق��ل ��ش��أن�اً� ،إذ
إ�ن��ه �أم��ر ب ��إط�لاق ال�ن��ار على خم�سني �أل��ف �ضابط �أمل��اين،
ب��االت�ف��اق والتن�سيق م��ع �ستالني ..ه ��ؤالء ال�ك�ب��ار الثالثة
كانوا يطمحون �إىل ا�ستئ�صال ال�شعب الأملاين من �ش�أفته..
من غري �أن حترك هذه الأعمال �أقالماً ،و�ضمائر �صحافة
الع�صر ..فيما نرى هذه الأخ�يرة ت�ضرب وبا�ستمرار على
�أوت��ار �سيا�سة النازيني الرامية �إىل الق�ضاء على ال�شعب
اليهودي بح�سب زعمها.
ه��ذا ما يعيدنا بالذاكرة �إىل ق��ول احلاخام رابينوفت�ش:
«قد نحتاج يف �سبيل حتقيق هدفنا النهائي �إىل تكرار نف�س
العملية امل�ؤملة التي قمنا بها �أيام هتلر� ،أي �أننا قد ندبّر وقوع
بع�ض حوادث اال�ضطّ هاد �ضد جمموعات �أو �أفرا ٍد من �شعبنا،
حتى نح�صل بذلك على احلجج الكافية التي تربّر حماكمة
وقتل القادة يف �أمريكا ورو�سيا كمجرمي حرب».
ربمّ ��ا ف��ات رابينوفيت�ش� ،أو ن�سي «ل�ب�ن��ان» ف�ك��ان ال�ق��رار
الأممي الأخري للتذكري لي�س �إالّ!
ولطاملا نحن يف �إط��ار التذكري ،وال�شيء بال�شيء يُذكر..
نود تذكري تركيا ب�ضحايا الأرمن ،وفرن�سا ب�ضحايا اجلزائر،
و�أمريكا ب�ضحايا العراق و�أفغان�ستان وفيتنام ،ومن قبلهم
الهنود احلمر ..و«�إ�سرائيل» عينها ب�ضحايا دير يا�سني ،وقانا،
واملن�صوري ..و«�إ�سرائيل» �أي�ضاً ومن معها ب�ضحايا �صربا
و��ش��ات�ي�لا ..وف�ل��ول ال�ق��اع��دة ،وج�ن��د ال���ش��ام ،وف�ت��ح الإ��س�لام،
والن�صرة ،ب�ضحايا ال�ضنيّة ونهر البارد ..والأ�سري وورثته
الأب ��رار ،ال �سيما منهما الأ� �س�يران ال���ص�ي��داوي��ان ،ب�ضحايا
عربا ،وما بعد عربا �إن بقيا على هذا النحو وهذا املنوال من
ال�شحن الطائفي واملذهبي والأ�صويل الوهابي التكفريي..
نتوجه بال�س�ؤال �إىل ال�ضمري الإن�ساين ..حتت �أي م�سمى
تندرج هذه ال�شنائع؟
�أيها املجتمع ال��دويل املنحرف واملنحاز  -عارب ًة و�أعاجم
 عندما جتر�ؤ على �إدان��ة «�إ�سرائيل» وفظائعها بحق �شعبناومقد�ساتنا يف فل�سطني ..ندين ب��دورن��ا «ح��زب اهلل» �إذا ما
اقرتف �أفعا ًال غري �شرعية وم�شروعة..
�أج��ل ف�ـ«�إ��س��رائ�ي��ل» وم��ن معها ،وي�صب على ي��دي�ه��ا� ،ش ٌّر
مطلقٌ وج��ب حماربته بكل الو�سائل امل�ت��اح��ة ،ب��دءاً بالقلم
و��ص��و ًال �إىل رع��د وزل��زال وم��ا بينهم ،ول��و ك��ره ال�ك��اره��ون -
ال���ش��ام�ت��ون ،املت�شدقون بالوطنية واخل ��وف على م�ستقبل
الوطن واملواطن ..يا عيب ال�شوم!
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اقتصاد

أسعار الذهب تسقط من عليائها
�إث��ر �سنوات م��ن ارت�ف��اع �سعر الذهب
ب���ش�ك��ل م�ت���ص��اع��د ،ب � ��د�أت أ�� �س �ع��ار امل �ع��دن
الأ�صفر تنخف�ضباطراد ،خالل الأ�سابيع
املا�ضية ،انخف�ض �سعر الذهب بنحو 15
يف املئة ،وانزلق �سعر الأوق�ي��ة �إىل 1.180
دوالراً يف �أدن��ى قيمة لها منذ نحو ثالث
�سنوات ،قبل �أن ترتفع مرة �أخ��رى قلي ًال
�إىل  1229دوالراً ،وهذا االنخفا�ض يف �سعر
الذهب جاء متناق�ضاً مع الرقم القيا�سي
ال��ذي �سجله يف ال�ع��ام  ،2011ح�ين بلغت
قيمة الأوقية �أو الأون�صة  1.895دوالراً،
فهل فقد الذهب بريقه؟ وه��ل �سي�ستمر
�سعره يف االنخفا�ض؟
أ�م��ام انخفا�ض �سعر امل�ع��دن الأ�صفر
ب�شكل غري م�سبوق منذ �سنوات ،ال بد من
طرح جمموعة من الأ�سئلة عن الأ�سباب
التي دفعت بقيمة ال��ذه��ب �إىل االن�ح��دار
بهذا ال�شكل ،يف ال��واق��ع ع��ادة ما ي�ستثمر
النا�س يف الذهب يف حالتني اثنتني� :إما
ح�ين ي�خ���ش��ون ت � آ�ك��ل ق��درت�ه��م ال�شرائية
�أم��ام ارتفاع معدالت الت�ضخم ،فريغبون
ع�ن��دئ��ذ يف اال��س�ت�ث�م��ار ب���ش��يء ي�ع�ت�ق��دون
�أن��ه �سيحافظ على قيمته ب�شكل �أف�ضل
م��ن ال�ن�ق��د� ،أو ع�ن��دم��ا ي ��رون �أن البنوك
ت��دف��ع م�ع��دالت ف��ائ��دة منخف�ضة للغاية،
وبالتايل ف��إن الذهب يقدم عائداً �أف�ضل
ال�ستثمارهم ب��د ًال من اخليارات الأخ��رى
كح�سابات التوفري �أو �سندات اخلزينة.
لكن �إذا كانت مثل ه��ذه املخاوف قد
دفعت النا�س �إىل �شراء الذهب منذ بدء
الأزمة االقت�صادية العاملية يف العام ،2008
ف ��إن الأح ��داث الأخ�ي�رة متنحهم �أ�سباباً
أ�خ� ��رى لإع� ��ادة ال�ن�ظ��ر يف ق��راره��م يف ما
يخ�ص اال�ستثمار يف الذهب.
التحوط بالذهب
يف  19حزيران الفائت� ،أعلن رئي�س
االح�ت�ي��اط��ي ال �ف �ي��درايل الأم�ي�رك��ي بن
برنانكي� ،أنه �إذا كان االقت�صاد الأمريكي
و�سوق العمل م�ستمران يف التح�سن ،ف�إن
االحتياطي الفيدرايل ميكن �أن يبد�أ «يف
وقت الحق من هذا العام» يف احلد من
الدعم احلايل الهائل لالقت�صاد ،بحيث
ي�ضخ االحتياطي م��ا يقدر بـ 85مليار
دوالر �شهرياً ،وعندما يحدث ذلك ،ف�إن
النتيجة �ستكون �إمدادت �أقل من املال يف
ال�سوق مم��ا م��ن �ش�أنه خف�ض معدالت
الت�ضخم ورفع �أ�سعار الفائدة.
وب �ح �� �س��ب اخل � �ب ��راء ،ف � � ��إن خ�ط��ط
االحتياطي الفيدرايل الأمريكي جتعل
امل �ل�اذات الآم �ن��ة الأخ� ��رى ال�ت��ي يبحث
عنها النا�س ،مثل ال��ذه��ب� ،أق��ل حاجة،
�أي �سيكون ه�ن��اك طلب �أق��ل للتحوط
��ض��د ارت �ف��اع م�ستويات الت�ضخم ،مما
يعني �أن��ه �سيكون هناك طلب �أق��ل على
الذهب.
�إىل ج��ان��ب اخل �ط��وة الأم�ي�رك �ي��ة،
هناك �أ�سباب �أخ��رى تتعلق بانخفا�ض
�أ�سعار الذهب عاملياً ،وهي تتعلق ب�أكرب
امل�ستثمرين على الإطالق� ،أي بالبلدان
التي ت�شرتي الذهب.

خ�لال الأزم ��ة االقت�صادية العاملية ،ه��ذا العام ،فقط ل�ترى �أن �أ�سعار الذهب
� �س �ع��ت ال �ع ��دي ��د م ��ن ال � � ��دول �إىل زي� ��ادة ت��راج�ع��ت بن�سبة  270دوالراً ل�ل�أون���ص��ة
اح�ت�ي��اط��ات�ه��ا م��ن ال��ذه��ب ح�ت��ى ال تت�أثر بحلول منت�صف ني�سان املا�ضي ولت�صاب
ك�ث�يراً يف ح��ال ف�ق��دت ال�ع�م�لات ال�صعبة بالتايل بخيبة �أمل.
الآن ،ومع �إ�صرار االقت�صاد الأمريكي
البع�ض من قيمتها.
خالل العام املا�ضي� ،شكلت م�شرتيات على ا�ستعادة قواه من جديد ،ف�إن الدوالر
البنوك املركزية من الذهب  12يف املئة ب� ��د�أ ي �ب��دو �أك�ث��ر ج��اذب �ي��ة م ��رة �أخ � ��رى..
م��ن ال�ط�ل��ب ال�ع��امل��ي ع�ل��ى ال��ذه��ب ،وف�ق�اً ومي �ك��ن ل�ل�ب�ن��وك امل��رك��زي��ة �أن ت�خ�ت��ار ما
بني �شراء الذهب �أو العودة �إىل التحوط
ملجل�س الذهب العاملي.
ول �ك��ن ف�ي�م��ا ي�تراج��ع ��س�ع��ر ال��ذه��ب ،بالعملة ال�صعبة.
وم��ن م�سببات ت��راج��ع �أ��س�ع��ار �أوق�ي��ة
ف�إن �شراء الذهب يبدو وك�أنه عمل مليء
باملخاطر ،وجتدر الإ�شارة �إىل �أن دو ًال مثل الذهب جني �أرباح ومنو االقت�صاد وزيادة
رو��س�ي��ا وت��رك�ي��ا و�أذرب �ي �ج��ان وكازاخ�ستان ال�ق��وة ال�شرائية و�ضخ ال��والي��ات املتحدة
ع ��ززت مقتنياتها ال��ذه�ب�ي��ة يف �آذار من لعملة جديدة من فئة الـ 100دوالر ،ف�ض ًال

ع��ن �أزم ��ات ال��دي��ون ال�سيادية يف منطقة
ال�ي��ورو ،كما �أن معظم االقت�صاد النا�شئ
والدول الكربى قد �سجلت منواً ملحوظاً
خالل العام  ،2012وهذا ما يجعلها حتجم
ن�سبياً عن �شراء الذهب ،وذل��ك يف �إ�شارة
على قوة اقت�صادها ،بالإ�ضافة �إىل تخلي
ال�صني وال�ه�ن��د وه�م��ا م��ن �أك�ب�ر م�شرتي
ل �ل��ذه��ب يف ال �ع��امل ع��ن � �ش��راء ال�ك�م�ي��ات
امل� �ط ��روح ��ة �أو جت �م �ي��ع ال ��ذه ��ب ك��وع��اء
للقيمة ،ومن املعروف �أنهما يحتويان على
�أكرث من ن�صف �سكان العامل قاطبة ،لذا
ف�إن تراجع البلدان الآ�سيويني عن �شراء
ال��ذه��ب زاد م��ن انخفا�ض الطلب عليه،
وبالتايل انخف�ضت �أ�سعاره خالل ال�شهر
امل��ا��ض��ي ،وه��و م�ؤ�شر ق��وي على ا�ستمرار
الرتاجع يف الأ�سعار خالل العام احلايل،
�إذا ما �أحجمت كل منها عن ال�شراء.
حد �أق�صى
ع ��ادة م��ا ت �ت ��أث��ر اال� �س �ت �ث �م��ارات ال�ت��ي
تتعلق بالذهب حتديداً ب�أي �شيء ،وميكن
لأي تغيري ط��ارئ على �أ�سعار ال��ذه��ب �أن
يدفع مبجموعات كبرية من النا�س� ،إما
�إىل �شرائه �أو بيعه �أو جتنب �شرائه ،لكن
ال�لاف��ت ال�ي��وم انق�سام الآراء فهناك من
يبيع الذهب اليوم خوفاً من �أن تنخف�ض
�أ�سعاره جمدداً يف الأ�شهر القادمة ،وهناك
من يقوم ب�شراء الذهب �أم ًال يف �أن يرتفع
�سعره من جديد.
وبر�أي بع�ض اخلرباء ف�إن الت�سرع يف
بيع الذهب اليوم لي�س بخطوة منطقية،
ال �سيما و�أن الأو� �ض ��اع لي�ست ع�ل��ى ه��ذا
القدر من ال�سوء.

ل�ك��ن م��ا ه��و احل��د الأق���ص��ى النهيار
�سعر ال��ذه��ب؟ إ�ن ��ه � �س ��ؤال �صعب للغاية
ب �ن �ظ��ر اخل � �ب ��راء ،ل �ك ��نْ ك� �ث�ي�رون م�ن�ه��م
ي�ؤكدون �أن �أ�سعار الذهب �ست�ستقر قريباً،
ل�ك��ن م��ن غ�ي�ر امل �ت��وق��ع �أن ت �ع��ود أ���س�ع��ار
ال��ذه��ب �إىل االرت �ف ��اع ب���ش�ك��ل ��ص��اروخ��ي
ك�م��ا ك��ان��ت عليه خ�ل�ال الأع� ��وام القليلة
ال�سابقة.
وي�شري حمللون �آخ��رون �إىل �أن �سعر
الأون���ص��ة يف ع��ام  2008قبل ب��دء الأزم��ة
االق �ت �� �ص��ادي��ة ال �ع��امل �ي��ة ك ��ان  800دوالر
وب��ال�ت��ايل م��ن غ�ير امل��رج��ح �أن ينخف�ض
�سعرها �إىل �أكرث من هذا احلد.
و�أك��د حمللون وخمت�صون يف قطاع
الذهب� ،أن انخفا�ض �أ�سعار الذهب عاملياً
من امل�ؤ�شرات التي ت�ؤكد وجود حالة خروج
للم�ستثمرين م��ن ��س��وق امل�ع��دن الثمني،
والتوجه نحو �أ�سواق الأوراق املالية ،التي
�شهدت ن�شاطاً ملحوظاً �أخرياً ،ما ن�شهده
ال �ي��وم ه��و �أن ��ه ل��دى امل�ستثمرين �سيولة
كبرية ب�سبب �سيا�سات البنوك املركزية،
وم��ع ت�سجيل أ�� �س��واق الأ� �س �ه��م يف جميع
�أن�ح��اء ال�ع��امل م�ستويات قيا�سية جديدة
ع �ل��ى �أ� �س��ا���س ي ��وم ��ي ،ف � ��إن امل���س�ت�ث�م��ري��ن
يعتمدون الأ�سهم كفئة �أ�صول ويبتعدون
عن املعادن الثمينة ،لكن بع�ض امل�ؤ�شرات
تنبئ ب�أن هذا االجتاه �سينتهي قريباً.
و�أ�� �س� �ع ��ار ال ��ذه ��ب ت �ت �ع��ر���ض �أي �� �ض �اً
�إىل � �ض �غ��وط ن�ت�ي�ج��ة ل �ت �ح��رك��ات أ�� �س �ع��ار
��ص��رف ال�ع�م�لات الأج�ن�ب�ي��ة ،ف�ق��د ارت�ف��ع
�سعر ال��دوالر الأم�يرك��ي وال�ي��ورو مقابل
ال�ي�ن ال �ي��اب��اين ،وه� ��ذا ي�ق�ل��ل م��ن �شهية
امل�ستثمرين ل�شراء الذهب ،لذا ف�إن البيئة
احل��ال�ي��ة �صعبة للغاية بالن�سبة ل�سوق
الذهب ،وي�أتي الهبوط احل��ايل للمعدن
النفي�س ك��ردة فعل منطقية عقب موجة
�صعود ا�ستمرت لأكرث من  12عاماً ،كان
فيها الذهب هو امل�لاذ الأم��ن خالل عدة
�أزم��ات اقت�صادية عاملية كانت من �أبرزها
�أزمتا الرهن العقاري والديون ال�سيادية
ال�ت��ي �ضربت ال��والي��ات امل�ت�ح��دة و�أوروب ��ا
وعدة دول �أ�سيوية ونامية.
كما �ساهم يف ت��راج��ع �أ�سعار الذهب
ح�ق�ي�ق��ة ارت �ف ��اع �أ� �س �ع��ار الأ� �س �ه��م يف ع��دة
ب��ور� �ص��ات ع��امل �ي��ة ،وان�ت�ع��ا��ش��ة � �س��وق امل��ال
يف ع ��دد ك�ب�ير م��ن ال � ��دول ،وه ��و م��ا دف��ع
امل�ستثمرين ل�لاجت��اه �إىل اال��س�ت�ث�م��ار يف
�أدوات م��ال�ي��ة أ�خ� ��رى ،وق�ل��ل م��ن الطلب
العاملي على املعدن النفي�س.
وب��ال�ت��ايل ميكن تلخي�ص م��ا يجري
ب��ال�ق��ول �إن ��ه م��ع ت��راج��ع ال�ت���ض�خ��م ح��ول
ال �ع��امل ف ��إن م�ستثمري الذهب والذين
ك��ان��وا ي�ل�ج��ؤون �إل�ي��ه ل�ل�ه��روب م��ن انهيار
م��دخ��رات �ه��م امل��ال �ي��ة ،ف �� �ض �ل��وا ال�ت�راج��ع
وحم� � ��اول� � ��ة ال � � �ه� � ��روب م � ��ن م ��راك ��زه ��م
اال�ستثمارية يف الذهب ب�أي �سعر.
وكان تقرير لـ«جي بي مورغان» قد
ذك��ر �أن الت�ضخم العاملي ت��راج��ع بنحو 4
يف املئة يف العام  ،2011وال ي��زال يوا�صل
الرتاجع امللحوظ منذ ذلك الوقت.

هنا مرت�ضى
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ثقافة

دور المجامع اللغوية في خدمة اللغة العربية
د .حسين منصور العمري /األردن
وق ��د رك ��ز ج�م�ي��ع ن���ش��اط��ات��ه خ�لال
ال�سنوات املا�ضية على الإجنازات التالية:
 حم��اول��ة ت �ع��ري��ب ال�ت�ع�ل�ي��م العلمياجلامعي.
 تعريب امل�صطلحات العلمية. �إحياء الرتاث العربي الإ�سالمي. م�ع��اجل��ة �أ� �س �ب��اب ��ض�ع��ف ال�ن��اط�ق�ينبالعربية يف لغتهم.

هل نحن بحاجة للمجامع اللغوية؟ ومبا �أن الإن�سان العربي على قناعة علمي تن�شئه دول��ة عربية م�ستقلة
م �ن��ذ �أن ب � � ��د�أت ف� �ك ��رة إ�ن �� �ش��اء تامة ب��أن اللغة هي إ�ح��دى مقومات ويوافق االحتاد على ع�ضويته.
امل �ج��ام��ع ال �ل �غ��وي��ة ،ب ��داي ��ة ال �ق��رن �شخ�صيته ومنجم تفكريه ،وال يكن
�أما �أهداف االحتاد فهي:
املا�ضي ،ب��د�أت الن�شاطات واحلركات �أن ي�ستغني عنها كواجب ديني ،ف�إنه
فقد �أن�شئ االحتاد لهدفني:
ال �ق��وم �ي��ة ل�ل�م�ح��اف�ظ��ة ع �ل��ى ال�ل�غ��ة �أخذ بالتفكري امل�ؤ�س�سي الذي يو�صله
�أوالً :ت �ن �ظ �ي��م االت� ��� �ص ��ال ب�ين
ال�ع��رب�ي��ة وم �� �ص��ادره��ا وم�ن�ت�ج��ات�ه��ا� ،إىل أ�ه��داف��ه ،و�أك�ب�ر مثال على هذا امل�ج��ام��ع ال�ل�غ��وي��ة العلمية العربية
فقد بد�أت بهدف قد يكون مق�صوراً التفكري ،هو كيفية �إن�شاء م�ؤ�س�سات وتن�سيق جهودها.
ث � ��ان� � �ي� � �اً :ال � �ع � �م� ��ل ع � �ل� ��ى ت ��وح �ي ��د
على احل�ف��اظ على ال�ت�راث اللغوي ت �� �س��اع��د ع �ل��ى احل� �ف ��اظ ع �ل��ى ه��ذه
والأدب� � ��ي� ،إال �أن ه ��ذه امل �ج��ام��ع مع اللغة ،ولذا توا�صل بع�ض الأ�شخا�ص امل�صطلحات العلمية والفنية واحل�ضارية
تر�سخ فكرتها يف الذهنية العربية كالأ�ستاذ �أحمد لطفي ال�سيد ،وطه العربية ون�شرها ،ويدير االحتاد جمل�ساً
جممع اللغة العربية امل�صري
ب � ��د�أت أ�ه ��داف� �ه ��ا ب��ال �ت �م��دد لت�شمل ح�سني يف م�صر ،وحممد كرد علي يف يت�ألف من ع�ضوين عن كل جممع وملدة
�سورية ،ومعروف الر�صايف وجميل �أربع �سنوات قابلة للتجديد ،وقد حاولت
�أُ� �س ����س ��س�ن��ة  1932يف ع�ه��د امللك
نواحي لغوية وا�سعة.
وق � ��د ان �ت �ق �ل��ت ه � ��ذه الأف � �ك� ��ار �صدقي الزهادي يف العراق ،وتوالت هذه املجامع بالتعاون مع االحتاد �إقامة ف � ��ؤاد ،وب��ا��ش��ر ع�م�ل��ه ع��ام  ،1934وق��د
م��ن دم�شق عندما مت ت�أ�سي�س �أول بعد ذل��ك احل��رك��ات م��ن الأردن �إىل العديد من الن�شاطات ،كان �أهمها :عقد تواكب على رئا�سته ع��دد من رج��االت
جم�م��ع ل�غ��وي ع��رب��ي ع��ام � ،1919إذ املغرب �إىل باقي الدول العربية ،التي العديد من الندوات واملحا�ضرات ،ولكن م�صر الذين �ساهموا م�ساهمة كبرية
كانت ه��ذه الفكرة ق��د انطلقت من �أنتجت فيما بعد العديد من املجامع الأب ��رز يف ه��ذا امل�ج��ال املعجم التاريخي يف ت��ر��س�ي��خ ق��واع��د ه ��ذا امل�ج�م��ع وم��ن
ظهور املجمع العلمي العربي الذي العربية ،حتى �أ�صبح من ال�ضروري ل�ل�غ��ة ال �ع��رب �ي��ة ،رغ ��م ذل ��ك ،ف�ق��د واج��ه �أهمهم:
ت �� �ص��وره (حم �م��د ك ��رد ع �ل��ي) وم��ن إ�ن �� �ش��اء م��ا ي���س�م��ى «احت � ��اد امل�ج��ام��ع االحتاد العديد من امل�شاكل ،من �أهمها :الأ�ستاذ حممد رفعت.
ه��ذه اللحظة أ�خ ��ذت ال�ف�ك��رة ت��راود العربية» ،و�ضم ع�ضويته كل املجامع  -1قلة العلماء الأكفياء املتخ�ص�صني يف الدكتور طه ح�سني.
جمال اللغة والطب وال�صيدلة..
الدكتور �إبراهيم مدكور.
بع�ض �أبناء اللغة لإن�شاء ما ي�سمى املوجودة يف الوطن العربي.
«جم� �م ��ع ال �ل �غ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة» ،وه ��ذه  -1املجمع العلمي العربي ال�سوري  -2مل تنفذ �إجن��ازات املجامع �إىل عمق الدكتور �شوقي �ضيف.
امل�ج�ت�م��ع ب���س�ب��ب ع ��دم م��واك �ب��ة و��س��ائ��ل الدكتور حممود حافظ.
الفكرة مل تب َق حم�صورة بدم�شق.1919 ،
ب��ل أ�خ��ذت باالنت�شار يف كافة بلدان  -2جم�م��ع ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة امل�صري الإعالم لهذه الإجنازات.
الدكتور ح�سن ال�شافعيز
 -3عدم وج��ود التن�سيق ل�سيا�سة لغوية
وق ��د � �ض��م ه ��ذا امل �ج �م��ع ع���ش��ري��ن
الوطن العربي ،لأن احلر�ص و�شعور .1932
واحدة يف الدول العربية.
ع �� �ض��واً م ��ن ال �ع �ل �م��اء يف ت�خ���ص���ص��ات
الإن �� �س��ان ال�ع��رب��ي ب��ال�ق�ه��ر والف�شل  -3جممع العلمي العراقي .1948
وعلى الرغم من وجود ال�صعاب� ،إال خمتلفة ومن املتحرين باللغة العربية،
ال���س�ي��ا��س��ي واالق �ت �� �ص��ادي وامل �ع��ريف  -4جممع ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة الأردين
�أن املجامع حتاول الآن �أن تقوم بدورها وكان ن�صفهم من امل�صريني ،والن�صف
ي�ج�ع�ل��ه ي�ب�ح��ث ع ��ن خم� ��ارج وب � ��ؤرة .1976
ال ��ذي �أن���ش�ئ��ت لأج �ل ��ه ،وم ��ن �أه ��م ه��ذه الآخ��ر م��ن ال�ع��رب وامل�ست�شرقني ،مما
ي�ت���س�ل��ل م ��ن خ�لال �ه��ا �إىل م�ع��اجل��ة � -5أكادمية اململكة املغربية .1977
الفجوات وال�سلبيات التي ي�شعر بها -6 ،جممع اللغة العربية اجلزائري املجامع:
�أع� �ط ��اه ��ص�ف�ت��ه ال�ع�ل�م�ي��ة ،وق ��د ت�ك��ون
داخ��ل املجمع من �ست وع�شرين جلنة
.1986
جممع اللغة العربية يف دم�شق
حت ��وي ك��اف��ة ال�ت�خ���ص���ص��ات ويف ك��اف��ة
 -7املجمع التون�سي للعلوم والأدب
العلوم ومل تختلف �أهداف هذا املجمع
والفنون .1992
وي �ع��د ه ��ذا امل �ج �م��ع �أق � ��دم امل�ج��ام��ع عن جممع دم�شق من حيث النوعية،
 -8جممع اللغة العربية ال�سوداين
العربية ،حيث �أُ�س�س �سنة  1919لغايات ح �ي��ث رك � ��زت ع �ل��ى امل �ع��اج��م وق���ض��اي��ا
.1993
 -9جممع ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة الليبي النهو�ض والتقدم باللغة العربية ،التي اللغة وامل�صطلحات العلمية وال�تراث
كانت تواجه �سيا�سات �سلطوية كالترتيك وغريها من الن�شاطات الثقافية.
.1994
 -10جم � �م� ��ع ال � �ل � �غ� ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة والفرن�سية فيما بعد وغريها ،خ�صو�صاً
�أن ال��رج��االت ال��ذي��ن ت��ول��وا رئ��ا��س��ة هذا
جممع اللغة العربية الأردين
الفل�سطيني .1994
وك � ��ان ان �� �ض �م��ام ه� ��ذه امل �ج��ام��ع املجمع كانوا من �أ�شد النا�س تع�صباً للغة
ل�ل�احت ��اد ب �ت��واري��خ خم�ت�ل�ف��ة ن �ظ��راً العربية �أمثال:
وق ��د �أُ� �س ����س ب� � � ��إرادة م�ل�ك�ي��ة �سنة
الختالف ن�ش�أتها ،وك��ان �أُ�س�س منذ حممد كرد علي.
 ،1976يتمتع ب�شخ�صية معنوية ذات
ع ��ام  ،1971ح �ي��ث ول ��د ال �ف �ك��رة يف خليل مردم بك.
ا��س�ت�ق�لال م��ايل و�إداري ،وان���ض��م �إىل
منزل د .طه ح�سني وبح�ضور ال�ساده خليل م�صطفى ال�شهابي.
احتاد جمامع اللغة العربية �سنة 1977
إ�ب��راه�ي��م �سبح ود.ع��دن��ان اخلطيب ح�سني �سبح.
وال�ت�ق��ت �أه��داف��ه م��ع �أه ��داف املجامع
ود.ع� � �ب � ��د ال� � � � ��رزاق حم� �ي ��ي ال ��دي ��ن �شاكر النحام.
ال �ع��رب �ي��ة الأخ� � � ��رى ،ب ��الإ� �ض ��اف ��ة �إىل
العرين ود� .أحمد عي�سى عبد ال�ستار مروان املحا�سني.
ت�شجيع الت�أليف والرتجمة والن�شر،
وق ��د اج�ت�ه��د ك��ل واح ��د م��ن ه ��ؤالء ومن �أهم ال�شخ�صيات التي كان لها دور
اجل� ��وزي ود .إ�ب��راه �ي��م م��دك��ور ود.
في سرير النهر
عبد العزيز ال�سيد ،وه��ؤالء ميثلون خالل رئا�سته مبا ا�ستطاع للحفاظ على فاعل يف املجمع :الدكتور عبد الكرمي
جمامع اللغة يف الأق�ط��ار العربية ،كينونة اللغة العربية وب��اق��ي الأه��داف خليفة؛ وقد كان له فاعلية يف احلفاظ
� �ص��در ع ��ن «دار ال �ب �� �ش��ائ��ر»
ع ��دا الأخ �ي�ر ال ��ذي مي�ث��ل اجل��ام�ع��ة التي متثلت يف:
ع�ل��ى ��س�لام��ة ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة وتوحيد
ل �ل �ك��ات��ب ع �ل��ي حم �ف��و���ض رواي ��ة
 -1بحث ق�ضايا اللغة العربية عامة.
م�صطلحات العلوم والآداب ،كما �أ�سهم
العربية.
حت��ت ع �ن��وان «يف ��س��ري��ر ال�ن�ه��ر»،
ويف اجلل�سة نف�سها� ،أقر النظام � -2إ�صدار املعاجم اللغوية.
يف �إحياء حركة الرتاث العربي.
وف�ي�ه��ا ي�ت�ن��اول ع�لاق��ات حميمة
الأ��س��ا��س��ي امل�ك��ون م��ن خم�س ع�شرة  -3بحث امل�صطلحات العلمية اللغوية.
ومل يكن تاريخ �إن�شاء هذا املجمع
م���س�ت�ق��اة م ��ن جت � ��ارب إ�ن���س��ان�ي��ة
مادة ،من �أبرزها :لالحتاد �شخ�صية  -4العناية و�إحياء الرتاث.
هو بداية احل��رك��ة� ،إذ مت ت�أ�سي�س �أول
تتناول عدة �أمكنة.
م���س�ت�ق�ل��ة ،م �ق��ره م��دي �ن��ة ال �ق��اه��رة -5 ،النهو�ض باللغة العربية.
جممع علمي يف �شرق الأردن عام 1924
ال �ق �� �ص��ة ت� �ت� � أ�ل ��ف م ��ن 120
يت�ألف من املجامع الثالث يف دم�شق � -6إ�� �ص ��دار ال ��دوري ��ات ال �ت��ي حتقق يف عهد الأم�ير ع�ب��داهلل ،وك��ان رئي�سه
�صفحة من احلجم ال�صغري.
والقاهرة وبغداد ،وكل جممع لغوي �أهداف املجمع.
�آنذاك ال�شيخ �سعيد الكرمي ،و�أع�ضا�ؤه

ر� � �ض ��ا ت ��وف� �ي ��ق وال� ��� �ش� �ي ��خ م���ص�ط�ف��ى
ال�غ�لاي�ن��ي ور��ش�ي��د ب�ق��دون����س وحممد
ال�شريقي ،ولكن مل يكتب لهذا املجمع
احل �ي��اة ك �م��ا ح ��دث ل �ب�ي�روت وب �غ��داد،
وذلك لقلة الإمكانيات املالية ،ومل جتد
الدعم احلكومي الالزم.
وق��د ح��دث��ت جت��رب��ة أ�خ ��رى �سنة
 ،1961وه ��و تلبية مل�ك�ت��ب التعريب
الدائم يف الرباط ،وبقيت هذه اللجنة
متار�س �أعمالها حتى جاء جممع اللغة
العربية احل��ايل ،وم��ن �أه��م إ�جن��ازات��ه،
حم��اول��ة ت �ع��ري��ب ال�ت�ع�ل�ي��م اجل��ام�ع��ي
الذي ا�ستند �إىل الركائز التالية:
 -1ترجمة الكتب العلمية املنهجية
م �ث��ل ال �ت �ك��ام��ل وال �ت �ف��ا� �ض��ل واجل�ب�ر
واجليولوجيا..
 -2تعريب الرموز العلمية ،خ�صو�صاً
يف الريا�ضيات ،وقد عقدت ندوة خا�صة
ل �ه��ذه ال �غ��اي��ة يف ال �ق��اه��رة ب��ال�ت�ع��اون
م��ع هيئات علمية متخ�ص�صة لو�ضع
م�شروع موحد للرموز العلمية العربية
وقد و�ضعت ثمانية �أ�س�س لهذه الغاية.
 -3ت� �ع ��ري ��ب امل� ��� �ص� �ط� �ل� �ح ��ات :اه �ت��م
امل �ج �م��ع ب��ال �ت �ع��ري��ب ،وق ��د طُ �ل��ب من
ك��ل امل�ترج�م�ين مم��ن لديهم م�شاريع
كتب �أن ي��زي�ل��وا كتبهم بامل�صطلحات
ك �م�ل�اح��ق ،وق ��د ��ش�ك��ل ل �ك��ل احل ��االت
جل � ��ان ،ب �ح �ي��ث ي �ك��ون م �ق��رره��ا �أح ��د
�أع �� �ض��اء امل�ج�م��ع ،وت �ع��ود ال�ل�ج��ان بكل
احل� � ��االت �إىل امل �ج �م��ع ل�ي�ت�خ��ذ فيها
ال �ق��رارات املنا�سبة ،وب�ع��د ه��ذا العمل
ل�سنوات طويلة ،عممت ل��دى املجمع
�أعمال كثرية مت حو�سبتها وو�ضعها يف
خدمة اجلمهور ،واحلقيقة ال بد من
االع�تراف �أن الت�صور يف هذا اجلانب
ال لأ�سباب منها:
يبقي حا�ص ً
�أوالً :ت��راخ��ي امل�ج�م��ع يف الآون� ��ة
الأخرية عن العمل.
ث��ان�ي�اً� :إن امل�صطلح امل �ع��رب يلزم
كلمة واح��دة مقابلة ووج��ود أ�ك�ثر من
كلمة ،يعني �أن امل�صطلح غري دقيق.
ثالثاً :تخلو امل�صطلحات املعربة
من التعريفات.
ك�م��ا �أن ال���ص�ع��وب��ات ال�ت��ي تعر�ض
�إليها هذا الن�شاط كثرية منها:
م��ا زال ��ت ب�ع����ض ال �ع �ق��ول تخالف
ال �ت �ج��دي��د وت�ع �ت�بر ال�ترج �م��ة م���ض��راً
ب��ال�ل�غ��ة ال �ع��رب �ي��ة ،ورمب ��ا ي �ك��ون م��رده
ال�شعور بال�ضعف والإحباط الذي حتى
العلماء.
مل حت ����ض امل �ج ��ام ��ع ح �ت��ى الآن
ب��االه �ت �م��ام احل �ك��وم��ي وال��دع��م امل��ايل
ال��ذي ي�ؤهلها للقيام مب�شاريعها على
امل�ستويات املطلوبة.
مل ت���س�ت�ط��ع امل �ج��ام��ع ح�ت��ى الآن
فر�ض ثقافتها اجلديدة على امل�ؤ�س�سات
املعنية عند �صدور قراراتها.
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عــــــــــالـــــــــم الـــمــــــــــــرأة

بـعـضـًا مـن أســرار الــرجــال
حتتار الفتاة يف اختيار �شريك احلياة،
ف�ل�ا ت �ع��رف م��ن ه��و ال� ��زوج امل �ن��ا� �س��ب ،وال
ت���ض�م��ن ه ��ل ال ��رج ��ل ال � ��ذي �أم ��ام �ه ��ا ه��و
م��ن �سيحقق لها �أح�لام�ه��ا يف اال�ستقرار
وال�سعادة ..فكيف للفتاة املقبلة على الزواج
�أن تتعرف �إىل �أ��س��رار الرجل ال��ذي تنوي
الزواج به؟ وكيف ميكنها اكت�شافه؟
 -1ب �ع ����ض ال ��رج ��ال ي���ش�ع��ر ب ��احل ��رج من
التعبري ع��ن م�شاعره جت��اه زوج �ت��ه ،على
الرغم من حبه لها ،وقد يلج أ� �أحياناً �إىل
التعبري عن ه��ذه امل�شاعر ب�صورة عملية،
مثل تقدمي الهدايا ،وهو �شيء جيد ،لكن
م��ن الأف�ضل االعتياد على تنمية احل��وار
والتعبري ع��ن امل�شاعر ب��د ًال م��ن الو�سائل
املادية.
 -2ال��رج��ال ع�م��وم�اً ي ��أخ��ذون وق�ت�اً أ�ط��ول
م��ن الن�ساء للت�أقلم م��ع طبيعة العالقة
الزوجية ،لكنهم يكونون �أك�ثر ق��درة على
االل�ت��زام بالواجبات الزوجية ،حتى بعيداً
عن امل�شاعر.
 -3بع�ض الرجال يردّون بكلمات خمت�صرة،
مثل :نعم� ،أن��ا �أ�سمعك ،م��اذا ح��دث؟ ليدل
على �أنه يُن�صت للحديث ،والبع�ض الآخر
 وه��م الأغلبية  -يف�ضّ لون ال�صمت علىال��رد ،وقد يبدو ذلك للمر�أة ك�أنه نوع من
الالمباالة.
ع��زي��زي ال ��زوج :ح��اول �أن تنتبه �إىل مثل
هذه الأمور ال�صغرية ،حر�صاً على حت�سني
م�ستوى العالقة بينكما.
 -4ال��رج��ال ع �م��وم �اً ي�ف��ّ��ض�ل��ون امل���ش��ارك��ة
يف الأن���ش�ط��ة ،م�ث��ل ال��ري��ا��ض��ة �أو العالقة
احلميمة ،أ�ك�ث�ر م��ن امل���ش��ارك��ة يف امل�شاعر
والأفكار( ..نقطة ت�ستحق التفكري).
 -5الرجل يحب �أن يكون له وقته اخلا�ص

ِ
أنـت

ليمار�س ريا�ضته املف�ضّ لة �أو للتوا�صل مع
�أ��ص��دق��ائ��ه ،وذل��ك ال يعني �أب ��داً �أن��ه يهمل
الزوجة �أو امل�س�ؤوليات الأُ�سرية.
ل��ذل��ك ي �ج��ب ع �ل��ى ال ��زوج�ي�ن تخ�صي�ص
وقت لكل منهما يقوم فيه الزوج والزوجة
�أي�ضاً بالأن�شطة اخلا�صة املتعلقة بالأمور
ا ألخ��رى يف احلياة ،لكن لي�س على ح�ساب
الوقت اخلا�ص بهما.
 -6الرجل يتعلّم التعامل يف العالقات مع
ال��زوج��ة م��ن خ�لال وال ��ده ،ل��ذل��ك ميكنك

�أن تتوقعي �سلوك الرجل معك من خالل
مراقبة تعامل وال��ده مع والدته ،وكما يف
املثل الإنكليزي(  (like sons،like f a
 ،)thersفاالبن �س ّر �أبيه.
 -7ال��رج��ال ين�سون امل��واق��ف ال�سلبية
أ�� �س��رع م��ن ال�ن���س��اء ،وال يق�ضون وق�ت�اً
ط ��وي�ل�اً يف م�ن��اق���ش�ت�ه��ا م �ث��ل ال�ن���س��اء،
ف�م�ث�لاً :يف ال��وق��ت ال ��ذي ت�ستع ّد فيه
ال��زوج��ة مل�ن��اق���ش��ة م��ا ف�ع�ل��ه ال� ��زوج من
«ن �ك��د» ال �ي��وم ال���س��اب��ق ،جن��د �أن ال��زوج

ن�سي ا ألم ��ر ف �ع�لاً ،وق��د ي�ب��دو ب�صورة
«الالمبايل».
• ن�صيحة لالثنني :ناق�شا �أموركما �أو ًال
ب أ�وّل ،وال تدعاها ترتاكم.
 -8الرجال عموماً ال ينتبهون �إىل �إ�شارات
امل�شاعر ،وال يتقنون فهم لغة اجل�سد� ،أو
مالحظة ع�لام��ات احل��زن وال��زع��ل على
وج��ه امل ��ر�أة ،ف ��إذا �أردت �أن يح�س زوج��ك
ب��امل���ش��اع��ر ال�سلبية ال �ت��ي ت�ع��ان�ين منها،
ك ��وين وا� �ض �ح��ة و� �ص��ري �ح��ة ،اخ �ت �� �ص��اراً

للوقت وتوفرياً للطاقة امل�شحونة.
 -9الرجال يكونون �أكرث تعاوناً ولطفاً
م��ع التقدير ،الحظي ال��زوج ورغبته
يف امل�ساعدة يف االه�ت�م��ام بالطفل �إذا
�أ�شعرتيه �أن��ه ق��ادر وك��فء على القيام
باملهمة.
«ذكاء املر�أة �أقوى من عناد الرجل».
 -10ال ��رج ��ال ع �م��وم �اً ي �ف � ّك ��رون يف
ال�ع�لاق��ة اجلن�سية �أك�ث�ر م��ن الن�ساء
بن�سبة � 4إىل  ،1ويجعلونها �أهم املحاور
يف م�ع�ظ��م �أح��ادي �ث �ه��م ،يف ح�ين تكون
معظم �أح��ادي��ث ال�ن���س��اء ع��ن امل�شاكل
الزوجية.
 -11ال��رج��ل لي�س دائ �م �اً مهي�أ للقاء
احل �م �ي��م م �ث��ل امل � � ��ر�أة ،ح �ي��ث ت�شغله
الأمور املادية ،وهموم العمل ،والأوالد،
فلذلك عندما يقول ال��زوج لزوجته:
«�أنا غري م�ستعد الليلة» لي�س معناها
�أنه ال يرغب فيها� ،إمنا يعني �أنه غري
مهي أ� للقاء احلميم يف هذا الوقت.
 -12بع�ض الأزواج يعانون م��ن «قلق
الأداء» ،خ���ص��و��ص�اً م��ع ت �ق �دّم العمر
وت�غ�ّي�رّ امل�ظ�ه��ر اخل��ارج��ي ،ل��ذل��ك من
امل �ه��م �أن ي�ت�ع�ل��م اال� �س �ت �م �ت��اع ب�ل�ق��ائ��ه
اخلا�ص مع الزوجة بعيداً عن اخلوف
من النقد �أو التعليق.
• ن���ص�ي�ح��ة :ال �ب �ع ����ض م �ن��ا يق�ضي
ع�م��ره يبحث ع��ن ال���س�ع��ادة ال��زوج�ي��ة
وال ي �ج��ده��ا ...ل�ك��ن �إذا ف�ك��رن��ا مل��اذا
مل جن��ده��ا ،اكت�شفنا �أن �ه��ا م��ن �صنع
�أيدينا وال ميكن �أن جندها مبح�ض
ال�صدفة.
رمي اخلياط

وطــفـــــلك

لتفادي إصابة األطفال بالسكري
مقاومة الإن�سولني هي نق�ص قدرة بع�ض خاليا
اجل�سم لال�ستجابة للإن�سولني (امل�س�ؤول عن تخزين
ال�سكر يف اجل�سم على �شكل ده ��ون) ،م��ا ي� ��ؤدي �إىل
ارتفاع م�ستوى الغلوكوز يف اجل�سم ،وبالتايل احتمال
الإ�صابة مبر�ض ال�سكري ،ويعاين الأطفال امل�صابون
باملر�ض من ارتفاع م�ستويات الغلوكوز يف الدم ،ومن
امل� �ع ��روف �أن ا ألط� �ف ��ال ال��ذي��ن ي �ع��ان��ون من مر�ض
ال�سكري من النوع الأول يعتمدون يف عالجهم ب�شكل
�أ�سا�سي على تناول الإن�سولني عن طريق احلقن.

مري�ض ال�سكري يزداد يف الوزن وكذلك تزداد �شهيته
للأكل ،حيث �إنه يف الأغلب ال توجد �أعرا�ض لزيادة
مقاومة عمل الإن�سولني� .إىل جانب ذلك ف�إن مقاومة
عمل الإن�سولني تت�سبب يف زيادة �ضغط الدم وارتفاع
م�ستوى الدهون الثالثية ،وكذلك نق�ص الكول�سرتول
املفيد (العايل الكثافة) يف اجل�سم.
التلوث ..وال�سكري

رغ��م اختالف امل��واد امل��وج��ودة يف ع��وادم ال�سيارات
مقاومة الإن�سولني
وال��دخ��ان املنبعث م��ن امل�صانع وغ�يره��ا م��ن امللوثات
ف�إنه ميكن اعتبارمعظمها م��واد م�ؤك�سدة ،ويف حالة
حتدث مقاومة لعمل الإن�سولني يف اجل�سم يف كث ٍري م��ر���ض ال���س�ك��ري م��ن ال �ن��وع الأول مي�ك��ن �أن ي�سبب
من الأحيان ،والأ�سباب التي ميكن �أن ت�ؤدي �إىل مقاومة م �ق��اوم��ة ل�ع�م��ل ا إلن �� �س��ول�ي�ن يف اجل �� �س��م خ��ا� �ص��ة �أن
عمل الإن�سولني منها عوامل جينية حيث يوجد بع�ض التعر�ض على املدى القريب والبعيد لكميات متزايدة
الأطفال الذين لديهم عدم ا�ستجابة للإن�سولني منذ من بع�ض املواد امل�ؤك�سدة مثل ثاين �أك�سيد النرتوجني
امليالد ،وكذلك ف�إن نق�ص احلركة والبدانة يلعبان دوراً ي�ؤدي �إىل مقاومة عمل الإن�سولني.
وق � � ��ام ال� �ب ��اح� �ث ��ون ب �ت �ج �م �ي��ع ع� �ي� �ن ��ات م� ��ن ال� ��دم
مهما يف زيادة مقاومة عمل الإن�سولني.
وال�ع�ك����س أ�ي �� �ض �اً ��ص�ح�ي��ح؛ زي� ��ادة م �ق��اوم��ة عمل من  397طف ًال يف عمر العا�شرة يف �إط��ار درا�سة �أملانية
الإن�سولني ت ��ؤدي �إىل زي��ادة الغلوكوز يف ال��دم ومن ت �ه��دف مل�ت��اب�ع��ة ت � أ�ث�ي�ر ال �ت �ل��وث ال�ب�ي�ئ��ي ع �ل��ى الأف � ��راد
ث��م ال�ب��دان��ة وي��دخ��ل املري�ض يف دائ��رة مفرغة ،وهو منذ الوالدة ،وتقوم بر�صد كمية تعر�ض الفرد مللوثات
أ�م��ر يجب على الآب ��اء �أن يالحظوه �إذا ك��ان الطفل الهواء من عوادم ال�سيارات تبعا لل�سكن والكثافة ال�سكانية

والعالقة بني تلوث الهواء ومقاومة الإن�سولني ،ومت قبل ال��والدة وت�أثريها على اجلنني ،و�أي�ضا معرفة �إذا
تثبيت العوامل الأخرى التي من املمكن �أن تلعب دوراً ما كانت الإ�صابة مبر�ض ال�سكري يف البالغني متعلقة
يف مقاومه الإن�سولني ،مثل العامل البيئي واالقت�صادي ب �ظ��روف بيئية مت ال�ت�ع��ر���ض ل�ه��ا أ�ث �ن��اء ال�ط�ف��ول��ة من
للأ�سرة وكذلك النمو الطبيعي وم�ؤ�شر كتلة اجل�سم ،عدمه.
و�أي�ضاً �إذا كان �أحد الوالدين مدخناً وهناك خطورة من
نق�ص النوم
التعر�ض للتدخني ال�سلبي ..والحظ الباحثون �أن ن�سبة
مقاومة الإن�سولني كانت يف ا ألط�ف��ال الذين تعر�ضوا
ويف ال���س�ي��اق نف�سه� ،أو��ض�ح��ت درا� �س��ة أ�ج��ري��ت يف
لتلوث الهواء بن�سبة  ٪7لكل  500مرت مربع .ووجدت
الدرا�سة �أن تلوث الهواء ارتبط بانخفا�ض وزن املواليد ال�ع��ام امل��ا��ض��ي �أن نق�ص ال�ن��وم بالن�سبة للمراهقني
وت� أ�خ��ر النمو ،وهذان ال�ع��ام�لان يعتربان م��ن عوامل ميكن �أن ي�ساهم يف زيادة مقاومة اجل�سم للإن�سولني
اخلطورة امل�ؤدية �إىل حدوث مر�ض ال�سكري من النوع �سواء بالن�سبة للأطفال مر�ضى ال�سكري �أو بالن�سبة
الثاين .وعلى ال��رغ��م م��ن �إمكانية �أن يكون انخفا�ض ل�ل�أط �ف��ال ال �ع��ادي�ين مم��ا ق��د يت�سبب يف إ���ص��اب�ت�ه��م
وزن امل��وال�ي��د مرحلة متو�سطة يف الإ��ص��اب��ة مبقاومة باملر�ض ،ووجدت الدرا�سة �أن الأطفال العاديني الذين
الإن�سولني ،ف�إن الدرا�سة مل جتد دلي ًال عملياً على ذلك ،يق�ضون نحو � 6ساعات نوم يومياً يف املتو�سط ميكنهم
حيث �إن معظم الأطفال الذين �شملتهم الدرا�سة كان ب��إ��ض��اف��ة ��س��اع��ة ن ��وم واح� ��دة ف�ق��ط �أن ي�ق�ل�ل��وا خطر
متو�سط �أوزانهم فوق  2.5كلغم .وما زالت هذه الدرا�سة مقاومة الإن�سولني مبقدار .٪9
و�أو�ضحت الدرا�سة �أن الأطفال الذين كانت فرتات
م�ستمرة حتى يبلغ الأطفال �سن اخلام�سة ع�شرة .وتتبع
الأطفال الذين انتقلوا مع �أ�سرهم من املناطق ال�سكنية نومهم �أق��ل م��ن �أق��ران�ه��م زادت مقاومة الإن�سولني
التي يوجد بها تلوث مروري �إىل �أماكن �سكنية نظيفة لديهم �أك�ثر م��ن غريهم مم��ن يتمتعون بفرتة نوم
وال�ع�ك����س ،وه��و ا ألم ��ر ال��ذي ��س��وف ي�ساعد ال��دار��س�ين كافية وهذه املقاومة ازدادت بغ�ض النظر عن العرق
ضال عن درا�سة �أو اجلن�س �أو وزن اجل�سم �أو حميط الو�سط �أو م�ؤ�شر
على تتبع الأث��ر على امل��دى البعيد ،ف� ً
ت�أثري التلوث امل��روري على �صحة الأمهات ومرحلة ما كتلة اجل�سم.
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مـنــــــــــوعـــــــــــــــــــــــــــــــات

مخاطر الطبخ باألواني األلمنيوم
الأملنيوم هو معدن من �أكرث العنا�صر املعدنية �شيوعاً
يف الق�شرة الأر�ضية ،وه��و متواجد يف امل��اء بن�سب قليلة،
ويت�صف بخفته و أ�ن��ه غري ممغنط ي�شبه معدن الف�ضة
يف لونه الأبي�ض النا�صع ،وه��و جيد التو�صيل للحرارة
والكهرباء ،لذا ف�إنه يُ�ستخدم يف �صناعة الأوانى املعدنية
يف املطبخ ،كما قد تُ�ضاف �إليه �أنواع �أخرى من املعادن كي
حت�سّ ن من خوا�صّ ه.
كما �أن هناك يف بع�ض معلّبات الع�صائر وامل�شروبات
ال�غ��ازي��ة وا ألب��اري��ق وال �ق��دور �أي���ض�اً ،ويُ�صنع منه رقائق

طــريـقـة اللعـب

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

الألومنيوم «الفويل» ال��ذي ي�ستخدم يف طهي الأطعمة
بالفرن ،ويوجد �أي�ضاً يف الأثاث ولعب الأطفال.
وي�ت� ّم ا�ستخدامه يف ت�صنيع �أج ��زاء م��ن ال�ط�ي��ارات،
خ���ص��و��ص�اً يف رف ��وف و�أج �ن �ح��ة ال �ط��ائ��رات وال �� �ص��واري��خ،
وعبوات مزيالت العرق ،كما يوجد يف الأ�سواق التجارية
وال�صيدليات العديد من املركّبات املانعة للتعرق م�صنعة
من الأملنيوم ،مثل الأملنيوم كلورهيدرات.
ميت�ص معدن الأملنيوم
�أم��ا عن ج�سم الإن���س��ان ،فهو ّ
عن طريق البلع ،من خالل اجلهاز اله�ضمي ،عن طريق

طول عمر األهل
يقي من السرطان

الأطعمة التي ّمت طهيها يف �أواين م�صنوعة من الأملنيوم
�أو مطهية يف لفائف «ال�ف��وي��ل»� ،أو عن طريق ا�ستخدام
العقاقري التي حتتوي على املعدن� ،أو من خالل �شرب املاء
الذي يحتوي على الأملنيوم.
ك�م��ا ُي���س�ت�خ��دم الأمل �ن �ي��وم �أث �ن��اء عمليات تنقية امل�ي��اه
ومعاجلتها م��ن امل�ل��وث��ات ،وع��ن ط��ري��ق اال�ستن�شاق من
خالل الأنف ،حيث يحتوي الهواء ،خ�صو�صاً امللوَّث ،على
كميات من الأملنيوم ،لكن حل�سن احلظ ف�إن هذه الن�سبة
قليلة.
�أم ��ا ال �ع��وام��ل ال �ت��ي ت���س��اع��د ع�ل��ى ��س��رع��ة امت�صا�ص
الألومنيوم:
ال�ع�م��ر :أ�ك�ث�ر الأع �م��ار ع��ر��ض��ة ه��م ك�ب��ار ال���س��ن ف��وق
ال�ستني عاماً ،وال�صغار �أقل من عامني.
احلالة ال�صحية للفرد :حيث يزيد ح��دوث الت�سمم
ملر�ضى الكبد والكلى والقلب.
نوعية الأطعمة :يزداد االمت�صا�ص يف وجود الأطعمة
احلم�ضية ،مثل الليمون وال�صل�صة والربتقال.
�أم��ا الأع��را���ض املر�ضية الناجتة عن التعر�ض املزمن
للأملنيوم ،والتي �أثبتتها الأبحاث واملراجع العلمية ،فهي
�أن الأملنيوم ميكن �أن يكون �ساماً �إذا كانت كميته تراكمية
عالية ،حتى ولو كانت كمية منخف�ضة ،لأنه يرت�سب �إىل
املخ� ،إ�ضافة �إىل �أن �أعرا�ض الت�سمم بالأملونيوم هي نف�سها
�أعرا�ض الإ�صابة ب�أمرا�ض الأنيميا وفقر ال��دم ،ومر�ض
الزهامير �أو الن�سيان ،وال�شلل الرعا�ش و�ضعف املناعة،
وه�شا�شة ال�ع�ظ��ام والف�شل ال�ك�ل��وي لرت�سبه �إىل خاليا
و�أن�سجة الكلى.
ويو�ضّ ح الأط�ب��اء �أن الت�سمّم بالألومينوم ميكن �أن
ي�ؤدي �إىل املغ�ص �أو الك�ساح� ،أو م�شاكل يف اجلهاز اله�ضمي،
�أو �ضعف يف �أي�ض الكال�سيوم� ،أو م�شاكل يف اجلهاز الع�صبي،
�أو فقر الدم� ،أو �آالم يف الر�أ�س� ،أو قلة ونق�ص يف وظائف
الكلى والكبد� ،أو م�شاكل يف النطق �أو فقدان الذاكرة� ،أو
ليونة يف العظام� ،أو �ضعف عام و�آالم يف الع�ضالت.
ولأن الوقاية هى �أوىل خطوات العالج الفعال ،يجب
علينا التوعية بخطورة اال�ستخدام املزمن لأدوات املطبخ
امل�صنوعة من الألومنيوم ،مع االهتمام ب�شرب الع�صائر
الطازجة واخل�ضر والفواكه ،حيث �إنها م�ضادة للأك�سدة،
وت�ساعد على التخل�ص من املعادن ال�ضارة.

 4 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1مت�شابهة � /أكلة �شهية م�شهورة يف
ال�سعودية.
1
 5عا�صمة اوروب �ي��ة  /ن��اجت ق�سمة
امل� ��� �س ��اف ��ة امل� �ق� �ط ��وع ��ة ع� �ل ��ى ال ��زم ��ن
2
امل�ستغرق يف قطعها.
3
 6م�سار للماء يف الأر�ض.
 7موعد تذكر �شخ�ص عزيز تويف /
4
زهر يذكر يف حتية ال�صباح وامل�ساء.
5
 8جواب  /يو�ضع على ظهر احل�صان
 /يجمد باحلرارة.
6
� 9أ��س��رد  /ال ينت�صر �إال بالقوة /
الآن
7
 10جتده يف البحر والنهر والبحرية
8
واملطر ولكنك ال جتده يف ال�شالل.

9
10

�أفــقــي
 1اخ�ضر يف الأر�ض و�أ�سود يف ال�سوق و�أحمر يف البيت /
لك وي�ستعمله الآخرون دون �إذنك
 2رمز ن�صف القطر يف الهند�سة  /فاكهة �صغرية  /تقال
للحمار
 3م�سل�سل �سوري قدمه يا�سر العظمة  /غري ناعم

عـــامـــودي
 1حرف نا�صب  /البتول
 2احل�ك�ي��م ال ��ذي ا��ش�ت�ه��ر ب��و��ص��اي��اه
البنه  /غري �صفاء يف املاء �أو النف�س.
 3جهاز لك�شف الأج�سام عن بعد /
ن�صف وحدة.
� 4سجني
 5ف��اق��د لأح ��د �أب��وي��ه �أو كليهما /
تغلب وانت�صار.

أ�ك � � ��دت درا� � �س� ��ة ح��دي �ث��ة �أن
ا أل� � �ش � �خ� ��ا�� ��ص ال � ��ذي � ��ن ي �ع �ي ����ش
ا ي ��رجَّ ��ح �أن
أ�ه ��ال �ي �ه ��م ط ��وي�ل� ً
ي �ع �ي �� �ش��وا ه ��م أ�ن �ف �� �س �ه��م ل�ف�ترة
طويلة ،و�أن يكونوا �أقل عر�ضة
ل�ل�إ��ص��اب��ة ب��ال���س��رط��ان ،وغ�يره
من الأمرا�ض املرتبطة بالتقدم
يف ال�سن.
وذك � � � � � ��رت ال � � ��درا�� � � �س � � ��ة �أن
ا أل� � �ش � �خ� ��ا�� ��ص ال � ��ذي � ��ن ت �ع �ي ����ش
أ�م �ه��ات �ه��م �أك �ث�ر م��ن  91ع��ام �اً،
�أو يعي�ش �آب��ا�ؤه��م �أك�ث�ر م��ن 97
عاماً ،هم �أقل عر�ضة للإ�صابة
بال�سرطان بن�سبة  ،٪24كما �أن
معدالت وفيات الأوالد تنخف�ض
بن�سبة  ٪19لكل عقد من الزمن
يعي�شه �أحد والديهم على الأقل
فوق �سن الـ.65
وق� � ��ال �أح� � ��د ال �ب��اح �ث�ي�ن �إن
«درا� � �س� ��ات � �س��اب �ق��ة �أظ� �ه ��رت �أن
الأطفال الذين يعي�ش �أهاليهم
أ�ك�ث��ر م ��ن  100ع ��ام ه ��م أ�ك�ث�ر
ع��ر��ض��ة للعي�ش ل �ف�ترة �أط ��ول،
و�أقل عر�ضة للإ�صابة ب�أمرا�ض
القلب» ،غري �أنه �أ�شار �إىل �أن «هذا
�أول دليل دامغ على �أن الأطفال
الذين يعي�ش �أهاليهم حتى �سن
مت�أخرة ،هم �أق��ل عر�ضة �أي�ضاً
للإ�صابة بال�سرطان» ،و�أ�ضاف:
«ك�م��ا وج��دن��ا �أن �ه��م �أق ��ل عر�ضة
للإ�صابة بال�سكري� ،أو اجللطة
الدماغية».

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

 6ال��دك �ت��ور م �� �س��اع��د � �ش��رل��وك ه��ومل��ز /
�شخ�صية خ�ي��ال�ي��ة تن�سب �إل �ي �ه��ا احلكمة
والطرافة
 7ن�صف بيات � /سكب  /نق�ص
 8عينة �صغرية مقطوعة من اجل�سم.
 9فيها ح�شوة  /نوع من �أنواع اجلنب.
 10خ ��ازن لل��أم��وال وال �ك �ن��وز  /يخرتق
الزجاج وال يك�سره.
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أحداث األسبوع
األندية تبدأ استعداداتها بخجل ..وإمكاناتها عائق أمام التعاقد مع أجانب مميزين
ال�سالم زغرتا

��ش� ّم��رت معظم ال �ن��وادي املحلية عن
��س��واع��ده��ا ،حت���ض�يراً للمو�سم اجل��دي��د،
وبع�ضها جنح يف حتقيق �صفقات مهمة
ع �ل��ى ��ص�ع�ي��د ال�لاع �ب�ين امل �ح �ل �ي�ين ،لكن
هويات الالعبني الأج��ان��ب ما زال��ت طي
الكتمان ،ومعظم النوادي ال تزال منهمكة
يف اختيار العن�صر الأن�سب لها ،متوقفة
عند �إمكاناتها امل��ادي��ة امل �ح��دودة ،وغياب
امل�ؤ�س�سات التجارية ع��ن ت�ق��دمي الدعم
الكايف لها ،يف ظل االنكما�ش االقت�صادي
الذي تعاين منه القطاعات كافة.
و�إذا ك��ان��ت ب�ع����ض ال� �ن ��وادي حت��رك��ت
وبد�أت يف ور�شة الإعداد للمو�سم اجلديد،
ف�إن بع�ضها الآخر ال يزال ينتظر ال�ضوء
الأخ �� �ض��ر امل �ت �م �ث��ل ب �ت � أ�م�ي�ن الإم �ك��ان��ات
الكافية.
وهنا جولة لـ«الثبات» على ا�ستعدادات
الأندية اللبنانية للمو�سم الكروي القادم
:2014 - 2013

ي�ستعد ن��ادي ال�سالم زغ��رت��ا ،العائد
هذا املو�سم �إىل دوري الأ�ضواء ،خلو�ض
ك� أ����س التحدي وه��ي امل�سابقة اجل��دي��دة
ال �ت��ي �أدرج � �ه ��ا االحت � ��اد ح��دي �ث �اً �ضمن
ب �ط��والت��ه ال��ر� �س �م �ي��ة ،وت� ��� �ش ��ارك ف�ي�ه��ا
ال�ن��وادي الأرب�ع��ة التي احتلت مراكز ما
ضال عن الناديني
بني ال�سابع والعا�شر ،ف� ً
ال�صاعدين من الدرجة الثانية.
وانطلقت ال�ت�م��اري��ن منذ �أول متوز
املا�ضي على ملعب املردا�شية يف زغرتا،
وم��ن املنتظر �أن ي�ك��ون ال���س�لام زغ��رت��ا
مم �ث�ل�اً ج� �ي ��داً ل �ل �ك��رة ال���ش�م��ال�ي��ة حتت
إ���ش��راف امل��درب ال�سوري ع�ساف خليفة،
ال ��ذي ��س��اه��م امل��و��س��م امل��ا��ض��ي يف �صعود
ال�ف��ري��ق �إىل ال��درج��ة الأوىل ،وي�ع��اون��ه
مواطنه ب�شار بايزيد يف اللياقة وتدريب
حرا�س املرمى ،وج�رّب خليفة ع��دداً من
الالعبني الأف��ارق��ة والربازيليني ،لكن
مل ي�ستقر ال ��ر�أي على �أي واح��د منهم
بعد.

من ا�ستعدادات الأن�صار

النجمة
يوا�صل فريق النجمة متارينه اليومية
ع�ل��ى ملعبه يف امل �ن��ارة ،ا��س�ت�ع��داداً للمو�سم
املقبل ،مب�شاركة عدد من الالعبني الأجانب
وامل �ح �ل �ي�ين ،ال��ذي��ن ي�خ���ض�ع��ون ل�ل�ت�ج��رب��ة،
مت �ه �ي ��داً الخ �ت �ي ��ار الأف� ��� �ض ��ل م ��ن ب�ي�ن�ه��م
ل�ضمهم �إىل �صفوف الفريق الذي تنتظره
ا��س�ت�ح�ق��اق��ات ب � ��ارزة ،يف م�ق��دم�ه��ا ال ��دوري
والك�أ�س املحليان وك�أ�س االحتاد الآ�سيوي.
و��ض��م النجمة ر�سمياً حتى الآن العب
ال��را��س�ي�ن��غ ال ��دويل ول�ي��د �إ��س�م��اع�ي��ل ،وقلب
دفاع الإ�صالح الربج ال�شمايل �شادي �سكاف،
و�ساعد دفاع الت�ضامن �صور نيازي �شحيمي،
وامل �ه��اج��م ال �� �س �ن �غ��ايل � �س��ي ال �� �ش �ي��خ ،ال ��ذي
ب��رز �سابقاً يف امل�لاع��ب ال�سورية م��ع فريق
الوحدة.
وخا�ض الفريق �سل�سلة مباريات ودية فاز
فيها على املنتخب الأوملبي وال�سالم زغرتا
 ،0 - 3وعلى الرا�سينغ  ،0 - 2وتعادل مع
الأن�صار �سلباً.
ال�صفاء
ا� �س �ت �ق��دم امل � � ��درب ال � ��روم � ��اين ال���ش�ه�ير
تيتا ف��ال�يري��و ��ص��اح��ب ال�سمعة ال�ع�ط��رة يف
املالعب ال�سورية ،و�سيعمل امل��درب اجلديد
حتت ال�ضغط ،لأنه مُطالب باملحافظة على
مكت�سبات ال�ف��ري��ق ال ��ذي ح�ق��ق «ال��دوب�ل�ي��ه»
بجمعه ل�ق�ب��ي ال� ��دوري وال �ك ��أ���س يف امل��و��س��م
املا�ضي.
و�ضم ال�صفاء بع�ض الالعبني الواعدين،
كمهاجم الإ�صالح ح�سن احلاج ،وظهري �أمين
اخل�ي��ول ح�سن �شعيتو ،ول�ك�ن��ه خ�سر جهود
جنمه الأول حممد حيدر الذي انتقل للعب
يف فريق االحتاد ال�سعودي.
ويتدرب ال�صفاء حالياً على ملعبه بغياب
الع�ب��ي امل�ن�ت�خ��ب ال��ذي��ن ال�ت�ح�ق��وا باملع�سكر
احل��ايل يف �إيطاليا ،ولعب بطل لبنان ع��دداً
من املباريات الودية ،فتعادل مع العهد 4 – 4
وفاز على املنتخب الأوملبي .0 – 2

الإخاء الأهلي

 ..والنجمة

الأن�صار
�سي�شرف على الأن�صار مدرب جديد
�أي�ضاً ،هو العراقي هاتف �شمران الذي
يعرف الكرة اللبنانية جيداً كونه درب
�سابقاً يف لبنان.
وتنتظر الفريق مهمة التعوي�ض عن
املو�سم املا�ضي املخيب حني احتل املركز
ال�سابع ،وهو الأ�سو أ� له منذ �سنوات.
وتعاقد الأن�صار مع العبي منتخب
ال���ش�ب��اب ع�ب��ا���س ع��و���ض وو� �س��ام ��ص��ال��ح،
وا�ستغنى عن املهاجم و�سيم عبد الهادي،
وهو بانتظار التعاقد مع ثالثة �أجانب
مميزين.
العهد
ي���س�ت�ع��د ال �ع �ه��د ل �ل �م��و� �س��م اجل��دي��د
ب�إ�شراف الأمل��اين باختيار فانلي ،يعاونه
غ �ل��ام غ� � ��ادر وخ �ل �ي��ل ك ��رك ��ي ل �ت��دري��ب
احلرا�س.
وا��س�ت�ع��اد العهد الع�ب��ه امل�ع��ار املو�سم
امل��ا��ض��ي �إىل الفجر عرب�صاليم يو�سف
� �ص��ال��ح ،و� �ض��م الع� �ب� �اً م ��ن ال �ف �ج��ر هو

حيدر عوا�ضة ال��ذي ال ي��زال يف مرحلة
التجربة.
و� �س��وف ي �ف��د �إىل ال� �ن ��ادي ع ��دد من
ال�لاع �ب�ين الأج ��ان ��ب م��ن غ��ان��ا و��س��اح��ل
ال� �ع ��اج وال� �ب��رازي� � ��ل ،و� �س �ي �� �ش��ارك��ون يف
التمارين ،علماً �أن العهد جدّد عقد قلب
الدفاع الغيني �أبو بكر ديالو.
وي��در���س العهد اال�ستغناء ع��ن عدد
من الالعبني الذين تورطوا يف ق�ضية
ال�ت�لاع��ب يف امل �ب��اري��ات امل��و��س��م امل��ا��ض��ي،
علماً �أن ع��رو��ض�اً ع��دة وردت �إىل بع�ض
الع�ب��ي ال�ف��ري��ق ،خ�صو�صاً �أح�م��د زري��ق
املر�شح لالحرتاف يف اخلليج.
الرا�سينغ
تنتظر الرا�سينغ مهمة �صعبة هي
املحافظة على �إجن��ازه يف بطولة املو�سم
املا�ضي حني احتل املركز الثالث.
وحافظت �إدارة الرا�سينغ على املدرب
الت�شيكي ل�ي�ب��ور ب��اال وم �ع��اون��ه �شاهيه
ك�سباريان ،كما حافظت على الأج��ان��ب
ال� �ث�ل�اث ��ة يف ال �ت �� �ش �ك �ي �ل��ة ،وه � ��م ادي �ي��ل
بري�شيو�س ،وديريك ايبي مبا (كالهما

م��ن نيجرييا) وال�سينا ��س��ورو (�ساحل
العاج) ،لت�ألقهم يف املو�سم املا�ضي.
�شباب ال�ساحل
انطلقت متارين فريق �شباب ال�ساحل
� �س��اد���س ال�ت�رت �ي��ب امل��و� �س��م امل��ا� �ض��ي قبل
نحو �أ�سبوعني ،على ملعب ح��ارة حريك،
ب�إ�شراف املدير الفني اجلديد �إميل ر�ستم
الذي خلف املدرب ال�سابق حممود حمود.
وك� ��ان� ��ت اخل � �ط� ��وة الأوىل ل �ل �ف��ري��ق
م���ش��ارك�ت��ه يف دورة ب�ل��دي��ة ح ��ارة ح��ري��ك،
حيث ب��رزت ث�غ��رات كثرية خ�لال اللعب،
�إذ خ���س��ر ال �ف��ري��ق م �ب��ارات��ه الأوىل أ�م ��ام
الرا�سينغ.
وت �ع��اق��د ال� �ن ��ادي م ��ع ث�ل�اث��ة الع�ب�ين
حمليني ،هم علي �سعد وحممد دروي�ش
م��ن ال���س�لام ��ص��ور ،وو��س�ي��م عبد ال�ه��ادي
من الأن�صار ،ويتجه الفريق للتعاقد مع
العبني �أجنبيني جديدين ،وهو احتفظ
بالعبه النيجريي دانيال اوداف�ين ،لكنه
خ�سر جهود الهداف امل��ايل املميز اولي�س
ديالو الذي انتقل لالحرتاف يف املجر بعد
انتهاء عقده مع �شباب ال�ساحل.

�سي�سعى فريق الإخ��اء الأه�ل��ي الذي
احتل املركز ال��راب��ع يف ترتيب ال��دوري،
للمحافظة على موقعه املتقدم.
وكان الفريق بد�أ ا�ستعداده على ملعب
أ�م�ي�ن عبد ال�ن��ور يف بحمدون ب ��دءاً من
�أول ال�شهر احلايل ب�إ�شراف املدير الفني
��س�م�ير ��س�ع��د ،وي �ع��اون��ه ي��و��س��ف بعلبكي
وخ ��ال ��د احل �م �� �ص��ي ل �ت��دري��ب احل��را���س
وفي�صل ال�سيد للفئات العمرية.
وجدد الإخاء عقد الالعب الربازيلي
ادواردو دا كون�سي�ساو ملو�سمني ،ويجرّب
اجل�ه��از الفني ع ��دداً م��ن الالعبني من
الربازيل ونيجرييا وغانا.
الت�ضامن �صور
ان�ط�ل�ق��ت مت��اري��ن ال�ت���ض��ام��ن ��ص��ور،
ب � إ�� �ش��راف امل��دي��ر ال�ف�ن��ي امل�ح�ل��ي القدير
حم�م��د زه�ي�ر ال� ��ذي ق ��دم ن�ت��ائ��ج ج�ي��دة
امل��و��س��م امل��ا� �ض��ي ،وي �ع��اون زه�ي�ر يو�سف
ح�ج��ازي وع�ل��ي ب��زي لتدريب احل��را���س،
والطبيب طارق العينني.
ويتجه «�سفري اجل�ن��وب» لالحتفاظ
ب�ل�اع �ب �ي��ه الأج � ��ان � ��ب ال� �ث�ل�اث ��ة ال��ذي��ن
تربطهم عقود ملو�سمني بالت�ضامن �صور،
وه ��م ك��ون��ان ري�ت���ش�م��ون��د دج ��ي وك��ون�ي��ه
الدجي تييزان وزادي �سريج ديدييه (من
�ساحل ال�ع��اج) ،وا�ستغنى الت�ضامن عن
�ساعد دفاعه نيازي �شحيمي الذي انتقل
�إىل النجمة.
وي �ت �م �ث��ل ال �ت �ح��دي ال��رئ �ي �� �س��ي �أم ��ام
الفريق ،الذي ت�ضم ت�شكيلته عدداً كبرياً
من ال�شباب الواعد والنا�شئني ،يف البقاء
رقماً �صعباً �أمام النوادي الكبرية املو�سم
املقبل ،على رغ��م اعتماده على ت�شكيلة
�شابة.
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هل ينجح غوارديوال في المحافظة على إنجازات البايرن؟
طرابل�س
ج� ��دد ف��ري��ق ط��راب �ل ����س عقد
امل � ��درب ال �� �س��وري ه �ي �ث��م ج�ط��ل،
ي �ع��اون��ه ي��و� �س��ف ب ��ري ��ج ،وك��ان��ت
ال�ت�م��اري��ن انطلقت منذ  8متوز
امل� ��ا� � �ض� ��ي ،ع� �ل ��ى م �ل �ع ��ب ر� �ش �ي��د
ك ��رام ��ي ال �ب �ل��دي يف ط��راب �ل ����س،
لي�صل ال�لاع �ب��ون �إىل امل�ستوى
املطلوب من اللياقة مع انطالق
اال�ستحقاقات الر�سمية املقبلة.
وج ��دد ال �ن��ادي عقد ال�سوري
عبد الرحمن عكاري ،وهو ب�صدد
�ضم العبني �سوريني جديدين،
علماً �أن «�سفري ال�شمال» عانى
املو�سم املا�ضي من م�شكلة هروب
املدافع ال�سوري نا�صر ال�سباعي
ال ��ذي ل�ع��ب ل �ن��ا ٍد أ�ن��دون �ي �� �س��ي يف
دوري غري معرتف به مع حممود
العلي ،كما �أن املدرب ترك الفريق
من دون �سابق �إنذار.
االجتماعي
ي�سعى االج�ت�م��اع��ي طرابل�س
�إىل �شق طريقه الحتالل مركز
�أف�ضل من التا�سع املو�سم املقبل،
وان�ط�ل�ق��ت مت��اري��ن ال�ف��ري��ق قبل
ن� �ح ��و أ��� �س� �ب ��وع�ي�ن ع� �ل ��ى امل �ل �ع��ب
ال� ��ردي� ��ف ل �ل �م �ل �ع��ب ال� �ب� �ل ��دي يف
طرابل�س ،ب�إ�شراف امل��درب فادي
العمري ،يعاونه العراقي خالد
جميد لتدريب احلرا�س.
وج� � ��دد االج �ت �م ��اع ��ي ع �ق��دي
الالعبني الغانيني اف��ران يبواه
وفرانك بواتينغ ،و�سيتعاقد مع
الع��ب غ��اين ج��دي��د ي�ستقر ر�أي
املدرب عليه ،بعدما جرب العبني
جديدين ،ومن املرجح �أن يخ�سر
االج �ت �م��اع��ي يف امل��و� �س��م ال �ق��ادم
ج �ه��ود جن �م��ه وه ��داف ��ه ال ��دويل
ف ��ادي �شم�سني ال ��ذي ��س��اف��ر �إىل
�أملانيا لالحرتاف هناك.

أ�ك��د امل��درب الإ�سباين جو�سيب غوارديوال
رغبته يف ت�ك��رار �إجن ��از �سلفه ي��وب هاينكي�س
ال ��ذي ق ��اد ب��اي��رن م�ي��ون�ي��خ الأمل � ��اين لثالثية
ت��اري�خ�ي��ة امل��و� �س��م امل��ا� �ض��ي ،وذل ��ك م��ن خ�لال
االنطالقة الواعدة يف ال��دوري الأمل��اين ،حيث
بد أ� بايرن حملة الدفاع عن لقبه بفوز �أول على
�ضيفه بورو�سيا مون�شنغالدباخ .1 – 3
وبهذا الفوز �أعلن غ��واردي��وال ( 42عاماً)
ال��ذي ق��اد بر�شلونة الإ��س�ب��اين �إىل امل�ج��د مع
 14لقباً يف  4موا�سم فقط ،عن قدومه �إىل
ميونيخ ،الذي عزز �صفوفه هذا املو�سم بنجم
ال��و��س��ط ال�صاعد م��اري��و غوت�سه ( 20ع��ام�اً)
يف �صفقة قيا�سية بلغت  37مليون ي��ورو مل
يه�ضمها فريقه ال�سابق بورو�سيا دورمتوند� ،إذ
ا�ستخدم بنداً يف عقده يخوله الرحيل.
كما �ضم «بيب» العبه ال�سابق يف بر�شلونة
الربازيلي الأ�صل تياغو الكانتارا ( 22عاماً)
مقابل  25مليون ي ��ورو ،يف وق��ت اق�ت�رب فيه
الع ��ب ال��و� �س��ط الآخ � ��ر ل��وي��ز غ��و��س�ت��اف��و من
الرحيل �إىل فول�سبورغ� ،إذ يعاين ب��اي��رن من
تخمة يف خط و�سطه.
فنيا ،ا�ستبدل غ��واردي��وال �أ�سلوب -3-2-4
 1املعتمد من هاينكي�س والذي �سمح لبايرن
بالتقدم  25نقطة على ب��ورو��س�ي��ا دورمت��ون��د
حامل لقب  2011و� ،2012إىل طريقة -1-4
.1-4
وت�غ�يرت العالقة الثنائية ب�ين الإ�سباين
خايف مارتينيز والدويل با�ستيان �شفاين�شتايغر،
�إذ بات الأخري يلعب دور العب الو�سط الدفاعي
وتراجع الأول �إىل اخللف.
يذكر �أن بايرن خ�سر مباراته االفتتاحية
ق�ب��ل مو�سمني �أم ��ام �ضيفه غ�لادب��اخ ب��ال��ذات
.0-1
يف املقابل ،يبدو بورو�سيا دورمتوند ،الذي
�سحق اوغ���س�ب��ورغ برباعية نظيفة ،م��ن �أب��رز

املر�شحني ملناف�سة ب��اي��رن ،على رغ��م خ�سارة
��ص��ان��ع أ�ل �ع��اب��ه ال���ش��اب غ��وت���س��ه� ،إال �أن ��ه جنح
ب��امل�ح��اف�ظ��ة ع �ل��ى ه��داف��ه ال �ب��ول �ن��دي روب ��رت
ل�ي�ف��ان��دوف���س�ك��ي امل� �ط ��ارد أ�ي �� �ض �اً م ��ن ب��اي��رن
وال �غ��ا� �ض��ب ل �ع��دم ال �� �س �م��اح ل��ه ب��ال��رح �ي��ل عن
الفريق الأ�صفر.
وافتتح دورمتوند و�صيف بايرن يف الدوري
وبطولة �أوروبا مو�سمه ب�شكل جيد ،بعد �إحرازه
الك�أ�س ال�سوبر املحلية على ح�ساب بايرن 2-4
يف  27متوز املا�ضي.
ومقابل رحيل غوت�سه� ،أج��رى دورمتوند
ال��ذي خ��رج م��ن ك��ل امل�سابقات على ي��د بايرن
املو�سم املا�ضي ،ا�ستثمارات �أخرى ،ف�ضم املهاجم
الغابوين ال�سريع بيار اميرييك اوباميانغ من
�سانت ات�ي��ان الفرن�سي ،والأخ�ي�ر ق��دم �أوراق
اعتماده عندما �سجل ثالثية الفتة وقاد فريقه
بورو�سيا دورمتوند �إىل فوز كبري على م�ضيفه
اوغ�سبورغ  ،0 – 4لكن �صفقة انتقال �صانع
الأل�ع��اب الأرميني ال��دويل هرنيخ خميتاريان
( 24ع��ام�اً) م��ن �شاختار دانيت�سك الأوك��راين
مقابل  27.5مليون ي��ورو عرفت بداية �سلبية
بعد تعر�ضه لإ�صابة يف كاحله �ستبعده لفرتة
عن املالعب ،كما تعاقد دورمتوند مع املدافع
اليوناين �سقراطي�س بابا�ستوبولو�س.
وبالإ�ضافة �إىل حتدي دورمتوند ،يربز باير
ليفركوزن ثالث املو�سم املا�ضي ،على رغم رحيل
ان��دري �شوريل �إىل ت�شل�سي الإنكليزي وع��ودة
الإ�سباين دان�ي��ال كارباخال �إىل ري��ال مدريد،
وجلب ليفركوزن ،ال��ذي �سحق فرايبورغ - 3
 ،1املهاجم الكوري اجلنوبي هيونغ مني �سون
من هامبورغ واجلناح الأ�سرتايل روبي كرو�سه
من فورتونا دو�سلدورف الهابط �إىل الدرجة
الثانية.
ويبقى �شالكه م��ن املناف�سني على مراكز
ال�صدارة ،فعزز �صفوفه بالعب و�سط منتخب

املربة
ت ��أخ��ر ان �ط�لاق مت��اري��ن ن��ادي
امل�برة العائد �إىل دوري الأ��ض��واء
ه��ذا امل��و� �س��م ،ب�ع��د ان�ت�ه��اء عملية
ج �م ��ع ال�ل�اع� �ب�ي�ن وحت �� �ض�يره��م
ل �ل��دف��اع ع��ن �أل � ��وان امل �ب�رة ال��ذي
يبحث عن ا�ستعادة ما�ضيه اجليد.
وي�شرف امل��درب ح�سني حمود
على ال�ف��ري��ق� ،إىل ح�ين التعاقد
م ��ع م � ��درب ج ��دي ��د رمب� ��ا ي �ك��ون
حم �ل �ي �اً ،و��س�ي�ج��رب امل �ب�رة ع ��دداً
من الالعبني الأفارقة يف الأي��ام
امل �ق �ب �ل��ة ،ع �ل��ى �أن ي���ض��م امل ��درب
اجل��دي��د الأف �� �ض��ل ب�ي�ن�ه��م ،آ�م�ل�اً
ب�أن يحتل فريقه مركزاً بني فرق
النخبة املو�سم املقبل.

غوارديوال موجهاً قائد الفريق فيليب الم

فرحة العبي بايرن بالفوز الأول على مون�شنغالدباغ

حت��ت �� 19س�ن��ة ل �ي��ون غ��وري�ت���س�ك��ا م��ن ب��وخ��وم
وامل �ه��اج��م امل �ج��ري ادم ت���س��االي م��ن ماينت�س
وقلب ال��دف��اع ال�برازي�ل��ي فيليبي �سانتانا من
دورمتوند.
موجة عربية
ت�شري الأرقام اجلديدة التي قدمها االحتاد
الأمل��اين مع انطالق مناف�سات املو�سم اجلديد
ل �ل��دوري الأمل ��اين �إىل وج��ود  12حم�ترف�اً من
�أ�صول عربية يف �صفوف الفرق الأملانية.
ووف ��ق ه ��ذه الأرق � � ��ام ،ف � ��إن م�ع�ظ��م ه� ��ؤالء
الالعبني يتحدرون من تون�س واملغرب ،بينما
يوجد الع��ب واح��د من �أ�صول �سودانية و آ�خ��ر
من �أ�صول لبنانية.
وم ��ن أ�ب� ��رز ه � ��ؤالء ال�لاع �ب�ين ه��و ال��واف��د
اجل��دي��د �إىل ف��ري��ق ��ش�ت��وت�غ��ارت حم�م��د عبد
الالوي ( 28عاماً) ويحمل اجلن�سيتني املغربية
وال�نروج �ي��ة ،وب ��د�أ امل�ه��اج��م م���ش��واره ال�ك��روي
يف ��ص�ف��وف ف��ري��ق ه��ان��وف��ر ،ح�ي��ث ل�ع��ب �أرب�ع��ة
�أعوام ،لكنه انتقل يف بداية املو�سم اجلديد �إىل
�صفوف �شتوتغارت.
�أما املدافع التون�سي كرمي حقي فيلعب يف
�صفوف هانوفر ،وكان بد أ� م�شواره يف الدوري
الأملاين عام  2006يف �صفوف باير ليفركوزن.
وي �ن �ح��در م �ه��اج��م ف��ري��ق ه��ان��وف��ر ط ��ارق
اليون�سي من املغرب ويلعب يف الدوري الأملاين
للمرة الأوىل ،بينما ينحدر العب خط و�سط
فريق (هوفنهامي) �أحمد �سا�سي من تون�س،
حيث لعب يف فريق (الرتجي التون�سي) قبل
االنتقال عام � 2011إىل الدوري الأملاين.
وي�ع�ت�بر امل �غ��رب��ي حم�م��د ام���س�ي��ف ح��ار���س
املرمى الأ�سا�سي لفريق اوغ�سبورغ وانتقل �إليه
عام .2010
ويلعب التون�سي الأ�صل �أني�س بن حتريه
ال��ذي يحمل اجلن�سيتني الأملانية والتون�سية
يف �صفوف ف��ري��ق العا�صمة (ه�يرت��ا ب��رل�ين)،
كما يلعب نظريه عمر العبدالوي الذي يحمل
اجلن�سيتني املغربية والأملانية يف �صفوف فريق
ب��روان �شفايغ ال�صاعد اجل��دي��د �إىل ال��دوري
الأملاين.

�أما الالعب ال�سوداين الوحيد يف الدوري
الأمل ��اين ،فهو ه��اين خمتار ( 18ع��ام�اً) ،وول��د
لأب �سوداين و�أم �أملانية ويلعب لهريتا برلني،
وفيما ينحدر العب خط و�سط باير ليفركوزن
كرمي بلعربي من املغرب ويحمل اجلن�سيتني
الأملانية واملغربية ،ويتحدر الع��ب خط و�سط
بور�سيا مون�شنغالدباخ �أمني يون�س من �أ�صول
لبنانية ويعترب من العبيه الأ�سا�سيني.
الدوري الأف�ضل
أ�ظ�ه��رت ال��درا��س��ات يف امل��و��س��م امل��ا��ض��ي� ،أن
ال ��دوري الأمل ��اين «البوند�سليغا» ه��و الأف�ضل
بني البطوالت الأوروبية.
واع�ت�م��دت درا� �س��ة أ�ج��رت�ه��ا جم�ل��ة «وورل ��د
�سوكر» الإنكليزية املتخ�ص�صة يف ك��رة القدم،
للمرة الأوىل ،على معايري اختريت بعناية يتم
مبقت�ضاها منح نقاط حمددة لكل بطولة.
واختارت املجلة ال�شهرية  8معايري ر�صدت
خالل فرتة زمنية حمددة ،هي ال�سنوات الع�شر
الأخ�ي��رة ،وت�ضمنت ت�ل��ك امل�ع��اي�ير :متو�سط
احل���ض��ور اجل �م��اه�يري ،وال��دخ��ل الإج �م��ايل،
ومتو�سط عدد الأهداف ،وعدد الأندية املتوجة
بالألقاب ،وعدد املدربني احلائزين على �ألقاب
ب ��ارزة ،وع��دد امل�لاع��ب املن�ش�أة ح��دي�ث�اً ،وتوافر
ال �ن �ج��وم ،و أ�خ �ي ��راً ق ��در ال �ن �ج��اح ب��ال�ب�ط��والت
القارية.
وح ��ل ال� � ��دوري الأمل� � ��اين يف امل��رك��ز الأول
ب��ال �ن �� �س �ب��ة مل �ت��و� �س��ط احل �� �ض��ور اجل �م��اه�ي�ري
مب�ت��و��س��ط ب�ل��غ  45.116م�ت�ف��رج�اً يف امل �ب��اراة
ال ��واح ��دة ،بينما ح��ل ال � ��دوري الإن �ك �ل �ي��زي يف
املركز الثاين مبتو�سط  34.600متفرج ،قبل
الإ�سباين مبتو�سط  28.796متفرجاً.
وف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب � إ�ج �م��ايل ال ��دخ ��ول ،ج��اء
ال��دوري الإنكليزي «برميريليغ» يف ال�صدارة،
ب�إجمايل دخل بلغ  2.5مليار يورو خالل مو�سم
 ،2012-2011لي�سبق ال��دوري الأمل��اين الذي
حل ثانياً بـ 1.74مليار يورو ،والإ�سباين (1.71
ملياراً) ،والإيطايل ( 1.53ملياراً).
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كاريكاتير

طفل يحترق ذاتيًا ..من دون سبب
وه� �ن ��اك � �ش �ب��ه �إج � �م� ��اع ب�ين
يواجه �أطباء الطفل الهندي
«راه � � ��ول» ل� �غ ��زاً غ��ام �� �ض �اً ج ��راء ال�ع�ل�م��اء ع�ل��ى �أن احل��دي��ث عن
اح�ترق��ه �أرب ��ع م��رات م��ن نف�سه ،ه ��ذه ال �ظ��اه��رة ال ت �ع��دو ك��ون��ه
و�إ� �ص��اب �ت��ه ب �ح ��روق ب��ال �غ��ة ،ومل �أ�� �س� �ط ��ورة ن �� �ش ��أت ع �ن��د وج ��ود
ي�ت��و��ص�ل��وا �إىل �أي م ��ؤ� �ش��ر على ح ��وادث وف ��اة مل ي�ت��م التو�صل
حله حتى بعد إ�ج��راء  12اختباراً ملعرفة �أ�سبابها.
وم ��ن امل�ن�ت�ظ��ر الآن �أن يتم
ملعرفة الأ�سباب.
وت �ت ��ردد ت �ك �ه �ن��ات ب� � أ�ن ��ه م��ن حتليل عيّنة من الن�سيج اجللدي
امل �م �ك��ن �أن ي �ك��ون ه ��ذا ال��ر��ض�ي��ع للر�ضيع ،ملعرفة م��ا �إذا ك��ان به
(ال��ذي مل يتجاوز ع�م��ره ثالثة غاز قابل لالحرتاق يف مكان ما
�أ�شهر يف �إحدى قرى والية تاميل من ج�سمه ،كما �سيك�شف حتليل
ن ��ادو) ق��د أ���ص�ي��ب ج��راء اح�ت�راق ال��دم عما �إذا كانت هناك م��واد
�سامة بداخله ،غري �أن امل�ؤمنني
ب�شري تلقائي من ذات نف�سه.
وه�ن��اك ج��دل وا��س��ع ب�ش�أن ما باخلرافات يف القرية يعتقدون
�إذا كانت ه��ذه الظاهرة موجودة �أن الطفل م�سكون م��ن اجل��ن،
�أ� �ص�ل�اً  ،ح�ي��ث ال ي��وج��د �أي دليل ون�صحوا والدي الطفل مبغادرة
القرية والعي�ش يف �أحد املعابد.
على وجودها.

ّ
تتسول لتكبير ْ
ثدييها!
غالباً ما تكون دوافع الت�سوّل هي احل�صول على املال من �أجل
الطعام �أو امل�سكن ،غري �أن �أمريكية �أكدت �أنها تقوم بذلك بهدف
�إجراء جراحة لتكبري الثدي.
وق��ال��ت الأم�يرك �ي��ة إ�ن �ه��ا متكنت م��ن ج�م��ع بع�ض امل ��ال بعد
وقوفها �إىل جانب طريق «بين�ساكوال» ،حاملة الفتة تطلب فيها
املال لإجراء جراحة لتكبري الثدي.
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

و�أ�ضافت�« :أرغب بثديني �أكرب حجماً ،لي�س �إال ،لأنني ل�ست
�سعيدة ب�ه��ذي��ن» ،م�ت��اب�ع��ة« :ف �ك��رتُ ب ��أن ه��ذه ال�ط��ري�ق��ة ناجعة
للح�صول على مبتغاي».
و�أ�شارت �إىل �أن الأ�شخا�ص غالباً ما يحملون الفتات يدّعون
فيها �أنهم م�شردون ،غري �أنها �أ�ضافت�« :أما �أنا فال� ..أحاول �أن
�أكون �صادقة ،لي�س �إال».
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