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صــوت وصـــورة
عُ��ل��م �أن مو�سكو لديها ت�سجيل بال�صوت وال�صورة
العرتاف بندر بن �سلطان �أثناء زيارته الأخرية للعا�صمة
الرو�سية ،ي�ؤكد وقوف ال�سعودية وراء كل حركات التكفري
والتطرف ،وهي من ميوّلها وي�سلّحها ،خ�صو�صاً بالن�سبة
�إىل املتطرفني ال�شي�شان الذين يقاتل الآالف منهم يف
���س��وري��ة ،وبع�ضهم ي��ت��وىل �إم���ارة جمموعات مقاتلة� ،أو
مناطق ي�سيطر عليها امل�سلحون.
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ّ
هل تتم «عرقنة» لبنان ..أم تمنعها موازين القوة الداخلية؟

االفتتاحية

صرخة ضمير
دخ ��ل لبن ��ان يف دائ ��رة اخلط ��ر احلتم ��ي
يف ظ ��ل املع ��ادالت الدولي ��ة والإقليمي ��ة،
و�أ�صب ��ح �ضم ��ن املخط ��ط الأمريك ��ي -
«الإ�س ��رائيلي» ال ��ذي ي�س ��عى �إىل تفتي ��ت
املنطق ��ة ،وخل ��ق حال ��ة م ��ن الفو�ض ��ى
الدائم ��ة وع ��دم اال�س ��تقرار ،وم ��ا
التفج�ي�رات التي وقع ��ت �إال بداية ملرحلة
جديدة م�ؤملة هدامة.
يجب و�ضع �آلية للخروج من هذه الأزمة
يف �س ��لم الأولوي ��ات ،جتنب� �اً للمزي ��د م ��ن
الدم ��ار والعن ��ف ،وحت�ص ��يناً للبن ��ان م ��ن
التف ��كك واالنهي ��ار ،يف ظ ��ل التط ��ورات
احلا�صلة يف ال�شرق الأو�سط ،لأنه احللقة
الأ�ض ��عف من ناحي ��ة بنية نظ ��ام الدولة،
واملح�س ��وبيات احلزبية والطائفية ،وقيام
دولة املزرعة اخلا�ضعة لأمراء الطوائف،
م ��ن دون �أي �ش ��عور بامل�س� ��ؤولية الوطني ��ة
والأخالقية.
املطل ��وب �ص ��حوة �ض ��مري لإنق ��اذ البل ��د
م ��ن الف�س ��اد يف كل م�ؤ�س�س ��اته ،وجت ُّن ��ب
املحا�ص�ص ��ة يف اخلدم ��ات والوظائ ��ف
بعي ��داً ع ��ن الكف ��اءات والق ��درات ،وع ��دم
ا�ستغالل ال�شحن املذهبي والطائفي وكل
م ��ا يخ ��دم م�ص ��الح ال�سيا�س ��يني لتقوي ��ة
ال�ش ��عور بالعدائية ،وكذل ��ك عدم اللجوء
�إىل الطائفة بدل املواطنية ال�صاحلة.
االنق�سام ال يخدم �إال العدو «الإ�سرائيلي»،
ل�ض ��رب «الثالوث الذهب ��ي» الذي يحمي
الوط ��ن ويحاف ��ظ على الأر� ��ض والدولة،
وهو اجلي�ش وال�ش ��عب واملقاومة ،عنا�صر
بقاء الكيان واملحافظة على وجوده.
ل ��ذا ،نطل ��ق �ص ��رخة �ض ��مري� ،إن كان
م ��ازال هن ��اك �ض ��مري عن ��د بع� ��ض �أمراء
الطوائ ��ف ،لوق ��ف حال ��ة ه ��دم و�ض ��ياع
لبن ��ان ،والرت ُّف ��ع على الأناني ��ات ،والعمل
عل ��ى ت�ش ��كيل حكوم ��ة وح ��دة وطني ��ة،
حكوم ��ة �إنقاذ وطني ،متث ��ل كل الأفرقاء
م ��ن كل االجتاهات ،فت�ض ��ع اجلميع عند
م�س� ��ؤولياتهم الوطنية ،فال ندفع الثمن
خراب الوطن �أو قيام ثورة �ش ��عبية تخلق
املزيد من الفو�ضى.
يجب �أن نرفع �ش ��عار لبنان املوّحد ،لبنان
امل�ؤ�س�سات ،لبنان الثقافة والتاريخ ،لبنان
احل�ضارة.

النائب ال�سابق في�صل الداود

حدَثَ ما كان اللبنانيون يخافون ح�صوله ،ووقع
املحظور و�صار لبنان بلداً مك�شوفاً �أمنياً و�سيا�سياً
يعي�ش يف فراغ قاتل ،بعدما رفع الغرب ومعه دول
نفطية خليجية مظلة الأم� ��ان واال� �س �ت �ق��رار بعد
عامني ون�صف من احلرب على �سورية ،حيث كانت
اجل�ه��ات ال��دول�ي��ة والعربية املعنية ب�ساحة لبنان
حري�صة على �أن ي�ك��ون ه��ذا البلد م�ستقراً لي�س
حمبة به ،بل لأن لبنان مهم جغرافياً للعمل منه
�ضد ��س��وري��ة ،ومت��ري��ر ال���س�لاح وامل�سلحني بهدف
��ض��رب و�إ��س�ق��اط ال�ن�ظ��ام ،لكن ه��ذا ال�غ��رب وبع�ض
العرب اكت�شفوا �أن هذه املعادلة �أ�صبحت ال تخدم
ه��دف �ه��م ،و�أن ح�ل��ف امل �ق��اوم��ة مي�ت�ل��ك م��ن ال�ق��وة
الكثري ،لهذا اتُّخذ القرار برفع املظلة وبد�أ العمل
ب�شكل مك�شوف ،وجُ � ِّن��دت ك��ل ال�ط��اق��ات ال�سيا�سية
والإع�ل�ام �ي��ة ،واُط �ل �ق��ت امل�ن�ظ��وم��ة الأم �ن �ي��ة جلعل
لبنان �ساحة لت�صفية احل�سابات.
ب��د�أت مقدمات ذل��ك باكت�شاف ب��واخ��ر ال�سالح
وممرات امل�سلحني الذين كانوا يتنقلون من لبنان
�إىل ��س��وري��ة حت��ت ��ض��وء ال�شم�س ،م��ا ف��ر���ض حالة
خطرة على الواقع ال�سيا�سي واالجتماعي اللبناين،
وبعدها دخ�ل��ت «جبهة الن�صرة» كاملر�ض القاتل،
فكان القرار باملواجهة كما ح�صل يف مدينة الق�صري
بداية ال�صيف احلايل.
عندما ر�أى الغرب �أن ه��ذه املخططات ُ�ضربت
بالنار ،قرر العمل على عدة حماور؛ �أ�سقط حكومة
جن�ي��ب م�ي�ق��ات��ي و��س�ي��ا��س��ة ال �ن ��أي ب��ال�ن�ف����س ،تبعها
فيتو �أمريكي  -خليجي على م�شاركة «ح��زب اهلل»
عبت عنه ال�سفرية
يف �أي حكومة مقبلة ،وهو ما رّ
الأمريكية ال�سابقة م��ورا كونيللي ب�شكل �صريح؛
ب� ��أن «ح ��زب اهلل» مم �ن��وع م��ن دخ ��ول �أي ح�ك��وم��ة،
فتوتّرت الأجواء ال�سيا�سية عندما قام فريق � 14آذار
بالعمل بهذه التو�صية من دون تردد.
هذا اخليار االنقالبي بجعْل لبنان �ساحة ت�صفية
ح�سابات تطلَّب �أداء خمتلفاً وحزمة من الإجراءات
�ضد «حزب اهلل» ،ومقاربات عملية جديدة ل�ضرب
احلزب يف حديقته اخللفية ،وباعتقادهم �أن قراراً
كهذا ي�ستحق «الت�ضحية» ،نظراً �إىل ق��وة احلزب
على كل امل�ستويات ،حيث و�ضعه االحت��اد الأوروب��ي
على لوائح الإرهاب ،تبعها العمل على عزل احلزب
�سيا�سياً وحكومياً� ،أعقب ذلك اال�ستهداف الأمني
بالعبوات النا�سفة يف البقاع ،ثم �إطالق ال�صواريخ
ع�ل��ى ال���ض��اح�ي��ة ،وم� ��ؤخَّ ��راً ال���س�ي��ارات املفخخة يف
الأح�ي��اء وال���ش��وارع ل�ضرب بيئة املقاومة و�إ�شغال
«ح ��زب اهلل» مب�ج�م��وع��ة م��ن ال �ت �ح��دي��ات الأم�ن�ي��ة
ال�سيا�سية دف�ع��ة واح ��دة ،ب ��د�أت ب ��إط�لاق �صواريخ
ن�ح��و فل�سطني ب �ه��دف �إ� �ش �ع��ال ج�ب�ه��ة اجل �ن��وب يف
توقيت غري توقيت املقاومة ،ثم �أت��ت التفجريات
يف ط��راب�ل����س وال ��رب ��ط ب�ي�ن امل�ت�ف�ج��رت�ين م��ذه�ب�ي�اً
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رئـيس التـحـريـر :عـبـداهلل جـــبـري
المدير المسؤول :عــدنــــان الســاحـلــي
يشارك في التحرير:
أحمد زين الدين  -سـعـيد عيـتــانـــي
المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

املفتي ال�شيخ د .حممد ر�شيد قباين متفقداً موقع االنفجار يف الروي�س

المعطيات لغاية اآلن
تشير إلى عدم إمكانية
انزالق اللبنانيين إلى
خطر الفتنة المذهبية..
والتحدي األكبر هو
قدرتهم على مواجهة
تخريب مستقبلهم

على الطريقة العراقية� ،إال �أن الوقائع حتى الآن
ال ت�شري �إىل �إمكانية ان��زالق اللبنانيني �إىل هذا
املنزلق اخلطري ،والتحدي الأك�بر اليوم هو قدرة
اللبنانيني على مواجهة تخريب م�ستقبلهم� ،إال
�إذا عمل «م�ستقبليو � 14آذار» ومعهم قوى وهابية

ب�إنتاج ثقافة �سيا�سية مفخخة هي �أ�شد و�أخطر من
ال�سيارات امللغومة.
الرهان على الوقوف يف وج��ه «العرقنة» يبقى
حت��دي �اً ك �ب�ي�راً ،لأن رق���ص��ة «ال �ت��ان �غ��و» حت �ت��اج �إىل
طرفني يف احللبة ،ومبا �أن الطرف الآخر (حمور
املقاومة) �أق��وى يف امليزان العتبارات عديدة ،ف�إن
«العرقنة» تبقى وجهة نظر.
يف ك��ل الأح � ��وال ،ف� ��إن امل�ن�ط�ق��ة ،ول�ب�ن��ان وج��زء
أ���س��ا��س��ي م�ن�ه��ا ،تعي�ش ��س��اع��ات و�أي� ��ام حا�سمة من
تاريخ معركة تر�سم معامل املرحلة اجلديدة ،وهي
مرحلة مف�صلية يف معركة ك�سر الإرادات ،حيث �إن
االن�ت���ص��ارات امليدانية يف �سورية �أرعبتهم ،لذلك
ق� ��رروا ل�ع��ب آ�خ ��ر �أوراق� �ه ��م ،وزج� ��وا مبنظومتهم
الإع�ل�ام �ي��ة وال���س�ي��ا��س�ي��ة وال�ع���س�ك��ري��ة يف امل �ي��دان
دف�ع��ة واح ��دة ،م��ن دون ح�ساب النتائج والعواقب
والأثمان الباهظة التي �سيتكبدها �أوباما وفريقه
ال�صهيوين �إذا م��ا أ�ق��دم��وا على مغامرة انفعالية
وغري حم�سوبة ،وهو ما تنبّه �إليها الكرملني الذي
هدد ب�إقفال هواتفه �إذا ا�شتعلت احلرب ،و�ساعتئذ
�سيقف ال��رو��س��ي لي�شاهد الأم�يرك�ي�ين ي�ضغطون
على هواتفهم للتو�سط لوقف احلرب ،لأن �أطرافاً
�إقليمية �سرتمي بكل قوتها وثقلها ،وهو ما مل ّحت
�إليه إ�ي��ران ب��أن �سورية لن تكون مرتوكة لقدرها
حتت �أي ظرف من الظروف.

بهاء النابل�سي

همسات
ُّ
◄ تأخر ..فغياب
ا�ستغرب بع�ض �سكان ال�ضاحية
اجل �ن��وب �ي��ة ع ��دم ح �� �ض��ور رئ�ي����س
حكومة ت�صريف الأعمال جنيب
م�ي�ق��ات��ي �إىل م�ن�ط�ق��ة ال��روي����س
ل�ت�ف� ّق��د م��وق��ع االن �ف �ج��ار ،بينما
�سارع �إىل تفقّد تفجري طرابل�س،
علماً �أنه �أوع��ز �إىل الهيئة العليا
للإغاثة ب�صرف ب��دالت الإي��واء
�إىل مت�ضرري تفجريي طرابل�س
ف � ��وراً ،بينما ت ��أخّ ��ر دف ��ع ب��دالت
الإيواء لتفجري بئر العبد الأول
�أكرث من �شهر.

◄ معادلة هزيلة
قالت �شخ�صية و�سطية �إن �أغبى معادلة �سمعتها هي وق��ف التفجريات مقابل �سحب حزب
اهلل مقاتليه من �سورية ،معتربة �أن هذا الطرح يعني �أن املطالبني بال�سحب هم املفجّ رون� ،أو
على الأقل يعلمون من الذي يقوم بتنفيذ التفجريات ،و�أهدافه� ،أو �أنهم تلقوا «التعليمة» من
اجلهاز الذي يدير العمليات ،وردّدوها من دون التدقيق يف حيثياتها ودالئلها.

األسير ..ورجل الدولة
◄ قال �أحد ال�سيا�سيني ال�صيداويني �إنه اجتمع م�ساء الأحد الذي ح�صل فيه الهجوم يف

عربا على اجلي�ش اللبناين من قبَل الأ�سري قبل �أ�سابيع ،مع جمموعة من امل�س�ؤولني وامل�شايخ
ميثلون تيارات �إ�سالمية فل�سطينية يف خميم عني احللوة ،وق��ال �أح��د امل�شايخ املعروفني �إن
مرجعاً حكومياً ات�صل به عندما كان يف املخيم ،وطلب منه �أن ي�أخذ �أحمد الأ�سري �إىل املخيم،
«و�إذا مل ت�ستطيعوا ف�أر�سلوه �إىل طرابل�س» ..هذه املعلومة ذكرها امل�س�ؤول ال�صيداوي �أمام عدد
حمدود جداً من الإعالميني ،معترباً هذا الت�صرف لي�س ت�صرف رجل دولة على الإطالق.
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التكفيريون يحققون أحالم « 14آذار»
منذ �أن رهنت قوى  14اذار قرارها �إىل
«عزيزها» جيفري فيلتمان و�أمثاله من
ممثلي الإدارة الأمريكية يف بالدنا ،وتلقّت
منه يف املقابل �أوام��ر ال�صرف من خزائن
قطر وال�سعودية ،وه��ي تعمل بك ّد وجهد
ع�ل��ى تنفيذ ال �ق��رار الأم�ي�رك ��ي ال�ساعي
�إىل «�شيطنة» املقاومة يف لبنان ،وفربكة
وت���ض�خ�ي��م ك��ل م��ا مي�ك��ن �أن ي���س��يء �إىل
�صورتها يف �أعني املراهنني عليها ملواجهة
امل�شروع ال�صهيوين  -الغربي الذي ي�سعى
�إىل تو�سيع وتكري�س هيمنته على كامل
املنطقة العربية وجوارها الإ�سالمي.
«ع ��زي ��زه ��م ج �ي �ف��ري» اع �ت��رف �أم� ��ام
الكونغر�س الأم�يرك��ي أ�ن��ه «��ص��رف أ�ك�ثر
م ��ن خ�م���س�م��ائ��ة م �ل �ي��ون دوالر أ�م�ي�رك��ي
لت�شويه ��ص��ورة ح��زب اهلل» ،لكن املخفي
�أكرب و�أعظم ،خ�صو�صاً �أن جيوب جماعة
� 14آذار ت�ستقبل كل �أنواع العمالت ،مثلما
تتقبل عقولهم كل م�شاريع امل�ؤامرات التي
يوحيها لهم الأمريكي وميوّلها ال�سعودي،
و�أبرز حمطاتها التي تتك�شف �شيئاً ف�شيئاً
اندماجهم م��ع امل���ش��روع التكفريي ال��ذي
يمُ عن قت ًال وت��دم�يراً يف البيئات العربية
من دون ا�ستثناء.
امل�ضحك امل�ب�ك��ي� ،أي ��ش� ّر ال�ب�ل� ّي��ة� ،أن
امل���ش��روع ال�ت�ك�ف�يري ال��دم��وي ب��ات يخدم

وي�ح�ق��ق ع�ل��ى �أر�� ��ض ال��واق��ع م��ا ��س�ب��ق �أن
ن�ضحت به خميلة عقول ورم��وز � 14آذار
وج�ه��اب��ذة �إع�لام�ه��ا يف م��واق��ف وحمطات
كثرية.
�إح��دى تلك املحطات كانت ما تفتقت
ع �ن��ه «ع �ب �ق��ري��ة» �إع �ل��ام ق ��وى � 14آذار،
خ�صو�صاً «ال�ق��وات��ي» و«امل�ستقبلي» منه،
خ�ل�ال ع� ��دوان مت ��وز ع ��ام  ،2006عندما
ادّعى يف ذلك الوقت �أن «ال�ضاحية» عبارة
عن منطقة مقفلة ،ال ي�ستطيع الدخول
�إليها �أحد من دون �إذن ،وال ميكن دخولها
من دون ت�سليم بطاقة الهوية على �أحد
مداخلها� ..إىل �آخر الكذبة الكبرية التي
ح��اول��وا ترويجها ،م��ا يجعل «ال�ضاحية»
«غيتو» مقفل.
و«ال�ضاحية» ملن ال يل ّم بجغرافيتها،
ه��ي «جم�م��وع��ة م ��دن» ،ت�ضم م�ئ��ات �آالف
ال �� �س �ك��ان ،مت �ت��د ب�ي�ن خ �ل��دة ج �ن��وب �اً �إىل
م�ستديرتي الطيونة و�شاتيال واملدينة
الريا�ضية �شماالً ،وم��ن البحر غرباً �إىل
طريق �صيدا القدمية وحدود بلدة احلدث
� �ش��رق �اً ،وت �ت �ب��ع ه ��ذا االم� �ت ��داد ال���س�ك��اين
الوا�سع والكثيف بلديات :الغبريي ،وحارة
ح��ري��ك ،وب��رج ال�براج�ن��ة ،وامل��ري�ج��ة ،كما
تتبع مناطق وا�سعة منه بلديات ال�شويفات
واحلدث وال�شياح.

يـقــــال

معاي�شة الإجراءات الأمنية خري من ترك
الأم ��ور فالتة ب�ين �أي ��دي «التكفرييني»،
والإج � ��راءات يقيمها ال�سكان و�أب�ن��ا�ؤه��م،
ما هو الفرق بين سمير وال�ن��ا���س هنا ه��م «اجل �ه��ة» امل��وج��ودة على
الأر� ��ض ،وا��س�ت�ه��داف النا�س ي�صيب هذه
جعجع والزرقاوي؟ وهل «ال �ق ��وة» يف ال���ص�م�ي��م ،م�ث�ل�م��ا ا��س�ت�ه��داف
أبو مصعب كان أكثر «اجل�ه��ة احل��ام�ي��ة» ه��و ا��س�ت�ه��داف للنا�س
بالفعل.
دموية من قاتل الرئيس
�إذا ،حقق التكفرييون حلم ق��وى 14
�آذار ب�أن ترى «ال�ضاحية» منطقة مقفلة،
رشيد كرامي؟
لكن ذلك حتقق بفعل �إجرام التكفرييني،
وه��م «ال��وج��ه ال��دم��وي» ل�ق��وى � 14آذار..
ُت ��رى م��ا ال ��ذي ي�ف��رق ب�ين �سمري جعجع
م�ث� ً
لا و�أب��و م�صعب ال��زرق��اوي؟ وه��ل أ�ب��و
م�صعب كان �أكرث دموية من قاتل الرئي�س
م � � ؤ�خ� ��راً� ،أدّت ج��رمي��ة ال�ت�ك�ف�يري�ين ر� �ش �ي��د ك��رام��ي وط� ��وين ف��رجن �ي��ة وداين
يف التفجري ال��ذي ا�ستهدفوا فيه حملة �شمعون وغ�يره��م ال�ك�ث�يري��ن؟ �أمل يدعو
«ال��روي ����س» يف «ال���ض��اح�ي��ة» �إىل «�إج� ��راء جعجع �أه ��ايل الأ��ش��رف�ي��ة �إىل الرتحيب
وق ��ائ ��ي»� ،أع �ط��ى ق ��وى � 14آذار در� �س �اً يف ب��ال��ذي��ن هجموا على منطقتهم وعملوا
ك�ي�ف�ي��ة ح�م��اي��ة ال �ن��ا���س م��ن ج �ه��ة ،وع��دم تخريباً فيها قائالً« :ه�ؤالء حلفا�ؤنا»؟ �أمل
التحول �إىل «غيتو» من جهة ثانية ،برغم يقل جعجع «فليحكم الإخ��وان» ،وهو �أمر
ير�ض به امل�صريون وال �أهايل تون�س؟
حديثها ال�سخيف ع��ن «الأم ��ن ال��ذات��ي» ،مل َ
�إذ حت� ّول��ت «ال�ضاحية» �إىل منطقة �شبه
الأم ��ر نف�سه ي�ق��ال ع��ن �أن���ص��ار «ت�ي��ار
م�ق�ف�ل��ة ان��دف��ع ف�ي�ه��ا �آالف ال���ش�ب��ان �إىل امل���س�ت�ق�ب��ل» ال��وه��اب��ي ،خ���ص��و��ص�اً �أول �ئ��ك
الإم�ساك بكل مداخلها ،لكن  -للمفاج�أة ال �ن��واب وال�ف��اع�ل�ي��ات ال��ذي��ن ت�سجِّ ل لهم
 و�سط ترحيب النا�س وا�ستح�سانهم ،لأن كل املحطات ال�سيا�سية ال�سابقة واحلالية�أنهم �شكلوا وما زالوا غطاء �سيا�سياً و�أمنياً
للتكفرييني ،ب��ل ك��ان��وا وم��ا زال ��وا عامل
حتري�ض لهم على القتل وارتكاب اجلرائم
بحق من يخالف احلريريني الر�أي.
لكن ما يخيب �آمال ه�ؤالء التكفرييني،
�أن ال��ذي��ن ن��زل��وا �إىل � �ش��وارع ال�ضاحية
يحمون �سكانها م��ن القتلة ،مل يطلبوا
هوية �أي عابر �سبيل ،حتى ال يف�سَّ ر ذلك
مت �ي �ي��زاً ،ومل ي���س�ي�ئ��وا �إىل م ��واط ��ن ،بل
االح�ت�رام واالع �ت��ذار ه��و اللغة املتبادلة،
وك��ان د�أبهم حماية النا�س وهو ما حتقق
ب�شكل كبري.
وعلى عك�س ما كان يحلم به رموز 14
�آذار ،ومثلما ك��ان الأم��ر خميباً لهم على
احل��دود اجلنوبية ،حيث ق �دّم املقاومون
�أن�صع �صور البطولة وال�شجاعة� ،أعطى
املقاومون يف �شوارع ومداخل «ال�ضاحية»
�أج � �م ��ل وق � �ف ��ات ال �� �ش �ف��اف �ي��ة وال��رح �م��ة
وااللت�صاق بالنا�س ،مبا يحوّل �أحالم 14
�آذار �إىل كوابي�س لأ�صحابها لي�س �إال.

حاجز تفتي�ش عند �أحد مداخل ال�ضاحية اجلنوبية لبريوت

عدنان ال�ساحلي

◄ نزوح «عرسالي»

ث�م��ة ق�ل��ق ك�ب�ير ع�ن��د أ�ه ��ايل ع��ر��س��ال من
احلال الذي وُ�ضعوا فيه هم وبلدتهم من
قبل «تيار امل�ستقبل» وحلفائه من جماعة
� 14آذار والأ�صولية التكفريية .عدد من
الأهايل ي�شري �إىل �أن البلدة ت�شهد نزوحاً
وا�سعاً بعد �أن بلغ عدد امل�سلحني الأجانب
الآالف� ،إ� �ض ��اف ��ة �إىل م �ئ��ات امل���س�ل�ح�ين
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين م��ن خ� ��ارج ال �ب �ل��دة ،وال��ذي��ن
�أخ � ��ذوا ي�ف��ر��ض��ون ��س�ل��وك�ه��م وق��وان�ي�ن�ه��م
على النا�س� ،إ�ضافة �إىل تكفري كل من ال
يوافقهم الر�أي يف معتقداتهم.

◄ عودة إلى كفوري

ع ��اد احل��دي��ث يف ال�ك��وال�ي����س ع��ن امل��دع��و
ميالد كفوري امل�ت��ورط يف ق�ضية مي�شال
�سماحة ،وال ��ذي ين�سق عمله م��ع �أج�ه��زة
ا� �س �ت �خ �ب��ارات ف��رن���س�ي��ة ،وذل� ��ك ع�ل��ى �أث��ر
احلوادث الأمنية الأخرية يف لبنان.

◄ اهتمام «فاتيكاني»

�أب��دت �سفارة الفاتيكان اهتماماً �شديداً
ب �ت��داع �ي��ات ال��و� �ض��ع الأم� �ن ��ي يف ل �ب �ن��ان،
خ�صو�صاً بعد التفجريين الإج��رام�ي�ْي نْ
يف ط��راب�ل����س ،وت��ر ّك��ز االه �ت �م��ام  -ح�سب
� �ش �خ �� �ص �ي��ة م� �ق� � َّرب ��ة  -ع �ل��ى اح �ت �م��االت
االن�ع�ك��ا��س��ات ال�سلبية ع�ل��ى امل�سيحيني،
�سيما �أنهم دفعوا �أثماناً غالية يف العراق
و�سورية «من دون �أي ذنب».

◄ «كالم الناس»
يثير الغرائز

بعد ف�ضيحة «ك�لام النا�س» ملُعدّه مر�سيل
غ��امن ،وعر�ضه ت�سجي ًال لأج�ساد متفحّ مة
قيل �إن�ه��ا نتيجة أ�ح��د ان�ف�ج��اريْ طرابل�س
الإج��رام �ي�ْي�ننْ  ،وا��س�ت�خ��دام « إ�خ � ��وان» م�صر
ن�ف����س ال�ت���س�ج�ي��ل � �ض��د اجل �ي ����ش امل �� �ص��ري،
زاعمني �أنها جثث متفحمة من جراء قمع
�أح��د اعت�صامات «الإخ ��وان» ،تبينّ �أن هذه
ال�صور عائدة �إىل �شهداء «حركة  20فرباير»
ال��ذي��ن ت�ف��حّ �م��وا يف ح��ري��ق أ�ح ��د امل���ص��ارف
يف مدينة ح�سيمة يف امل�غ��رب يف � 20شباط
 .2011ب�ع��د ه ��ذه ال�ف���ض�ي�ح��ة ط�ل��ب وزي��ر
الإع�ل�ام اللبناين ول�ي��د ال��داع��وق يف كتاب
�أر�سله �إىل رئي�س املجل�س الوطني للإعالم،
توجيه إ�ن ��ذار ف��وري وب� أ�ق���ص��ى �سرعة �إىل
املُ�ع� ّد مار�سيل غ��امن ،مل��ا ت�ضمّنه برناجمه
من �إث��ارة للغرائز وت�أجيج للنفو�س و�إذك��اء
للنعرات ،وحتري�ض على الإخ�لال بال�سلم
الأهلي واال�ستقرار العام يف البالد.

استطالع رأي
◄ خاليا عنقودية

◄ ّ
ممول المجموعات المتشددة

◄ أخبار ليلى ..يا لطيف

قال م�س�ؤول كبري� ،إن �أجهزة �أمنية مرتبطة بالأمري
بندر بن �سلطان ت�صرف ماليني الدوالرات �شهرياً على
�إن�شاء خاليا عنقودية ،بحيث ال تعرف �أي جمموعة ما
تفعله املجموعة الأخ��رى ،لكنها كلها مرتبطة ب�شكل
من�سق مع �ضابط �سعودي يعمل يف مكتب بندر.

�أك��د دبلوما�سي خبري بق�ضايا امل�ج�م��وع��ات والتنظيمات
امل�ت���ش��ددة� ،أن ��ه ب�ع��د امل�ت��اب�ع��ة وال�ت��دق�ي��ق ت�ب�ّي نّ �أن مرجعاً
حكومياً لبنانياً ه��و م��ن �أك�بر مم �وِّيل ه��ذه اجلماعات يف
لبنان ،خ�صو�صاً يف منطقة ال�شمال ،كا�شفاً �أن تقارير بالغة
احل�سا�سية ع��ن الأم ��وال الهائلة التي تُ�صرف على هذه
اجلماعات املت�شددة و�صلت �إىل �أجهزة ا�ستخبارات غربية.

ات�صل رئي�س حكومة ت�صريف الأع �م��ال جنيب ميقاتي
برئي�س جمل�س �إدارة قناة امل�ؤ�س�سة اللبنانية للإر�سال «�أل
بي �سي» م�ستنكراً بث حلقة خا�صة م�ساء الإثنني املا�ضي مع
املدعوة ليلى عبد اللطيف ،التي �أرعبت النا�س بتوقعاتها
حول وقوع تفجريات متنقلة على الأرا�ضي اللبنانية.

لا �إىل وزارة الدفاع،
على امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،داخ� ً
بعد �أن طلب موعداً من م�س�ؤول لديه رتبة لي�ست
«عالية» ،وتبني الحقاً �أنه طلب خدمات لي�ست ذات
قدر مهم ،علماً �أنها لي�ست املرة الأوىل.

�أكدت جهة �أمنية ل�صحيفة «الثبات» �أن التحقيقات
يف انفجاري طرابل�س �أو�صلت �إىل خيط رفيع يُتوقّع
�أن يو�صل �إىل مفجّ ر الروي�س ،حيث يُعتقد �أن اجلهة
املتورطة واحدة.

ميتلك ح��زب ف��اع��ل معلومات دقيقة ع��ن حتركات
�أف ��راد ينتمون �إىل جمموعات �إره��اب�ي��ة تتنقل بني
ال�شمال وال�ب�ق��اع وب�ي�روت ب�شكل ح��ذر ج ��داً ،وعُلم
�أن ع��دداً من ه��ذه اخلاليا ب��ات حما�صراً يف �أوك��اره
متهيداً للقب�ض عليه.

◄ ليست المرة األولى
�شوهد �أحد رجال الدين الذين اعتادوا على التطاول ◄ المجرم واحد
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◄ مجموعات إرهابية متنقلة

�أجرى املوقع الإلكرتوين ل�صحيفة
«الثبات» ا�ستطالعاً للر�أي حول ما
ميكن �أن يُطلـ َق على ما يجري يف
ال��وط��ن ال�ع��رب��ي ،ف�ك��ان��ت النتيجة
من �أ�صل � 738صوتاً:

ت�آمر عربي:
� 592صوتاً (.)٪80.2
ربيع عربي:
� 86صوتاً (.)٪11.7
خريف عربي:
� 60صوتاً (.)٪8.1
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أحداث األسبوع

حلف أعداء سورية من لبنانيين وعرب يعوم على «شبر ماء» أميــ
كم كان متفائ ًال ذاك القطب يف جماعة «� 14آذار» يف
الـ� 48ساعة الأخرية ،بحيث مل تهد أ� هواتفه اخللوية ،وال
الثابتة ،وك��ان �أحياناً يقرّب هواتفه �إىل بع�ضها لي�سمع
مهاتفيه حتليله ،و�أن «غداً» عامل جديد من «ال�سالم» يف
هذه املنطقة املعذّبة من الكون ،على حد تعبريه.
كان هذا القيادي املرموق يف «� 14آذار» يندفع بحما�سة
للحديث عن نهاية نظام عمره �أربعة عقود ونيف ،وحتوّل
�إىل حملل ع�سكري ا�سرتاتيجي بت�أكيده �أن ال��والي��ات
املتحدة �ستحقق ن�صراً كبرياً دون �أي خ�سارة ب�شرية ،وذلك
حينما تنطلق بوارجها املتمركزة يف البحريْن املتو�سط

والأح��م��ر لإط�ل�اق ���ص��واري��خ «ت��وم��اه��وك» ،ت��دك امل��واق��ع
ال�سورية عن بُعد ،بالإ�ضافة �إىل قاذفاتها اال�سرتاتيجية
املُقلِعة من حامالت طائراتها.
ك��ل ���ش��يء �سيتبدّل و�سيتغري ب���ر�أي ه��ذا «الآذاري»،
حا�سماً ب�أن م�صري «حزب اهلل» ومقاومته �سيكون كحال
منظمة التحرير الفل�سطينية عام  ،1982حينما �أخرجتها
«�إ�سرائيل»  -على حد تعبريه  -من لبنان ،لكن الفرق
هذه امل��رة لن يكون هناك من يطلق «مقاومته» ويقاتل
يف �شوارع بريوت ويف قرى اجلنوب والبقاع الغربي معلناً
بـ«فخر» �أنه حينها �سيُ�ستكمل الأوتو�سرتاد العربي ،الذي

�سينتهي بالإ�سكندرية ..وتبد�أ مرحلة ال�سالم «الأبدي».
مل يقبل ه��ذا «الآذاري» �أي حتليل �آخ���ر ،وح�ين كان
يُعر�ض عليه ما ي�صل على هواتف بع�ض احلا�ضرين من
�أخ��ب��ار �سريعة (ع��اج��ل) ،م��ن �أن حلف �أع���داء دم�شق من
الغربيني ال يتحدث عن نهاية النظام يف �سورية ،بل عن
�إ�ضعافه ،كما �أ�شار رئي�س احلكومة الربيطانية ونائبه،
و�أن �إيطاليا ترف�ض �أي ق��رار باحلرب على �سورية من
خ��ارج م�ؤ�س�سة جمل�س الأم��ن ،و�أن اندفاعة �آالن جوبيه
الفرن�سي �ستتحوّل �إىل وب��ال عليه ..حتى �أن��ه مل يقبل
حتلي ًال ع�سكرياً �سابقاً من جماعته ب�أن املعلومات املتوافرة

حاملة
طائرات
�أمريكية
يف خدمة
اجلماعات
التكفريية
يف �سورية
(�أ.ف.ب)

التصعيد ..تمهيدًا للتسوية أو للحرب؟
يكرث احل��دي��ث ع��ن ح��رب مقبلة �ست�شنّها ال��والي��ات
املتحدة الأم�يرك��ي��ة على ���س��وري��ة ،ك���ر ّد على «م�سرحية»
الكيماوي امل��ج�ترّة وامل��ك��ررة ،وال��ت��ي ت�شبه �إىل ح��د بعيد
التلفيق والأك��اذي��ب ح��ول ام��ت�لاك ال��ع��راق �أ�سلحة دم��ار
���ش��ام��ل ،م��ه��دت الح��ت�لال��ه و�إغ���راق���ه يف �أت����ون م��ن ال��دم
والدمار والتفجري.
�إن التهويل واحل���رب النف�سية احلا�صلة واحل��دي��ث
ع��ن ت���أك��ي��د ب�شنّ خ��ي��ار ح���رب ،ي��راف��ق��ه ن��وع م��ن الإرب���اك
الأم�يرك��ي املتمثل بعبارات «در���س اخل��ي��ارات» ،وت�أكيدات
ب�أن الهدف لي�س الذهاب �إىل حرب �شاملة� ،إمنا عمليات
حمدودة هدفها �إ�ضعاف النظام ال�سوري ،ولي�س �شنّ حرب
ت���ؤدي �إىل انفجار املنطقة ب�شكل كامل ،ويعك�س الإرب��اك
الأمريكي  -الغربي هذا تقدير و�إدراك للنتائج اخلطرة
املرتتبة على هذا ال�سيناريو ،ف�سورية وحلفا�ؤها ميلكون
من القوة والأوراق ما يجعل اخليار بالذهاب �إىل احلرب
الكربى خياراً مكلفاً جداً� ،إن مل نقل خياراً انتحارياً.
ويف تقييم للخيارات املتاحة ودوافعها جند ما يلي:
�أوالً :ا�ستحالة القيام بتدخل ع�سكري وا�سع النطاق
والزج باجليو�ش �إىل الداخل ال�سوري ،لأن هذا قد ي�ؤدي
�إىل فتح ب��اب جهنم ،حيث �سي�شتعل احلريق يف منطقة
متداخلة ومت�شابكة ب�شكل ق��د ُي��ع��رف كيف ي��ب��د�أ ،لكن
لن يُعرف كيف تنتهي ،والأكيد �أن احلرب ال�شاملة التي
�سي�شنّها الغرب �ست�ستوجب رداً من قبل املحور املتحالف
مع �سورية ،و�ستدخل �إي��ران احل��رب ،ول��ن تت�أخر رو�سيا
عن الرد  -ولو �أعلن الفروف �صراحة �أن رو�سيا لن تدخل
حرباً ع�سكرية  -لكن ب�إمكانها الرد بو�سائل �أخرى غري
تقليدية ،وق��د ال ت�ستوجب بال�ضرورة �إدخ���ال اجليو�ش
النظامية يف حرب على الأرا�ضي ال�سورية ،وبالت�أكيد لن
ت�سمح رو�سيا للغرب ب�أن ينتزع منها املكا�سب التي ك�سبتها

على ال�صعيد ال��دويل خالل العامني املا�ضيني من عمر
ب -حاجة الغرب �إىل «انت�صار م��ا» يف �سورية ميكن
الأزمة ال�سورية.
ا�ستثماره للذهاب �إىل املفاو�ضات ،وللتح�صّ ل على �أوراق
من هنا ،ف���إن خيار احل��رب ال�شاملة ي�ستبعده العقل ميدانية لال�ستخدام �سيا�سياً يف «جنيف  ،»2ومن يتابع
وامل��ن��ط��ق ،وه���و م��ا يعلنه ال��غ��رب م��ع ك��ل ع��ب��ارة تهديد امل�سار الزمني واملحطات التاريخية التي مرت بها احلرب
ب��اع��ت��م��اد اخل���ي���ار ال��ع�����س��ك��ري ،لأن احل����رب ال�����ش��ام��ل��ة قد ال�����س��وري��ة ،ي�لاح��ظ �أن اق�ت�راح ال��ذه��اب �إىل «جنيف ،»2
ت���ؤدي �إىل خ��روج كامل لأمريكا من املنطقة ،ولن تنجو ّمت خ�ل�ال زي����ارة ك�ي�ري �إىل م��و���س��ك��و ع��ل��ى أ�ث���ر الإع�ل�ان
«�إ�سرائيل» من تداعيات ه��ذا الأم���ر ،وه��ذا ما ال يرغبه الأمريكي عن الغارة «الإ�سرائيلية» على مواقع ع�سكرية
الغرب بالت�أكيد.
�سورية ،والرتاجع عنه ّمت بعد الهزمية يف الق�صري ،ومت
ث��ان��ي��اً :ال��ق��ي��ام ب�����ض��رب��ات حم����دودة لأه�����داف �سورية �إعالنه خالل قمة �أوباما بوتني على هام�ش م�ؤمتر قمة
ع�سكرية ،وهو ما انفك الغرب يعلن عنه وي�ؤكد عليه يف الثمانية ،حني �أعلن �أوباما �أنه لن يذهب �إىل املفاو�ضات
حال اللجوء �إىل اخليار الع�سكري ،علماً �أن اللجوء �إىل �إال ب��ع��د «�إع�����ادة ال���ت���وازن» يف امل��ي��دان ال�����س��وري .م��ن هنا
مثل هذا اخليار فيه م�ؤ�شرات عدة �أهمها:
تكون ال�ضربات الع�سكرية امل��ح��دودة التي يتم الإع�لان
�أ� -أن الأمريكيني تيقنوا من ف�شل «الوكيل الوهابي» عنها كخيار هي م�ؤ�شر على ي�أ�س غربي من �أي �إمكانية
يف ا�سرتاتيجية �إعادة التوازن التي �أعلنوها كعنوان ملرحلة لإح��راز تقدم ميداين على الأر���ض ال�سورية ي�ستثمرونه
ما بعد الق�صري ،التي �أ�سقطت احل�صان «ا إلخ���واين» يف يف املفاو�ضات.
�سورية بال�ضربة القا�ضية ،كما �أن خيار االعتماد على
وال�س�ؤال :هل �سيذهب الغرب �إىل هذا اخليار� ،أم �أن
«�إ�سرائيل» للقيام مبثل ه��ذه ال�ضربات قد ب��ات متعذراً الأمر جمرد تهويل وحرب نف�سية؟
لأ�سباب عدّة ،منها �أن قيام الذراع «الإ�سرائيلية» بتنفيذ
اجل��واب ره��ن باالت�صاالت ال�سرية اجل��اري��ة ملحاولة
املخططات الأمريكية ال ميكن �أن مير ب�سهولة هذه املرة ،ج�سّ نب�ض الطرف املقابل ،ف�إن و�صلت الر�سالة وا�ضحة
خ�صو�صاً بعد التهديد الوا�ضح على �أثر ال�ضربة الأخرية� ،إىل الغرب ب�أن هذه ال�ضربات �سيتم الرد عليها بقوة ولن
والت�أكيد �أن �أي عدوان «�إ�سرائيلي» هذه املرة �سي�ستوجب متر مرور الكرام ولن يقوم احللف املقاوم ب�ضبط النف�س،
رداً كبرياً وم�ؤملاً لـ«�إ�سرائيل» ،قد ال ت�ستطيع �أن تتحمله .فعندها �ستكون زوب��ع��ة يف فنجان ،و�إذا ك��ان اجل���واب �أن
وه���ك���ذا ،ت��ك��ون �أم�ي�رك���ا بقيامها ب��ال��ع��م��ل الع�سكري �ضبط النف�س �سيُمارَ�س و�سي�سمح للغرب بتحقيق انت�صار
بنف�سها قد تيقنت من ف�شل جميع وكالئها يف املنطقة؛ «�إعالمي» ي�سمح له بالنزول عن ال�شجرة ،والذهاب �إىل
«�إ���س��رائ��ي��ل» و«الإخ�����وان» و«ال��وه��اب��ي�ين» ،وب���ات عليها �أن حل �سيا�سي يتوجه م�ؤمتر «جنيف  ،»2فعندها �سنتوقع
تتخلى ع��ن �سيا�سة «ت�صدر القيادة م��ن اخل��ل��ف» وتقوم قيام الغرب بالت�صعيد و�ضرب بع�ض «الأهداف» ال�سورية
بالعمل بنف�سها ،وهو يعترب  -يف جميع احل��االت  -ف�شل التي �سيقال �إنها «�ستق�ضي على قدرته الكيماوية».
لل�سيا�سة الأمريكية يف املنطقة ،ي�ضاف �إىل ف�شلها ال�سابق
د .ليلى نقوال الرحباين
يف العراق و�أفغان�ستان وغريها.

لديه ت�شري �إىل �أن العدوان الأمريكي املحتمَل
 م�شدداً على كلمة «حمتمَل»  -على �سورية،قد يكون حم��دوداً وي�ستهدف مواقع ال�سيطرة
والتحكم يف القيادة ال�سورية ،التي من دون �أدنى
�شك اتخذت االحتياطات الالزمة ،التي �ستجعل
ه���ذه ال�����ض��رب��ة م��ن غ�ير ذي ق��ي��م��ة ع�سكرية..
ح�سَ مها الرجل ب���أن العدوان الأمريكي املتوقع
حظي بالتغطية الكاملة من الدول العربية من
خالل جامعة نبيل العربي ،وال�سعودية ،ما يعني
بر�أيه �أن عاملاً عربياً جديداً �سيقوم يف ال�ساعات
املقبلة ،و�ستجد م�صر نف�سها م�ضطرة لأن تكون
من �صميمه ،لأن الفريق ال�سي�سي لن ير�ضى
�أن يكون م�صريه كب�شار ا أل���س��د ،خ�صو�صاً �أن
الرو�سي الذي يعتمدون عليه �أعلن على ل�سان
الف��روف �أن��ه لن ي�شارك يف �أي ح��رب ،ما يعني
بر�أيه �أن هناك �صفقة بد�أت ت�سلك طريقها.
ه���ذه ال��ع�� ّي��ن��ة م���ن ال�����س��ل��وك ل��ف��ري��ق داخ��ل��ي
لبناين قد تكون كافية للداللة على ب�ؤ�س حلف
�أع����داء ���س��وري��ة ال��ع��رب ال��ذي��ن ي��وف��رون الغطاء
للعدوان على دول��ة ذات �سيادة وعمق تاريخي
ميتد لآالف ال�سنني ،وي�ستعدون لأن يكونوا
مرتزقة ل��ـ«ال��ن��ات��و» والأم�يرك��ي ال��ذي ل��ن يجد
ال�شجاعة ل��ل��ن��زول ع��ل��ى ال�ب�ر ،ف��ت��ق��وم مبهمته
ج��ي��و���ش امل���رت���زق���ة وال��ت��ك��ف�يري��ون���� ،س���واء تلك
ح�شدت داخ��ل �سورية �أو على احل���دود معها يف
الأردن وتركيا ولبنان.
�إذاً ،ثمة مراهنة رجعية عربية على ن�صر

لقاء بين «االئتالف» ومســ
فـي بـراغ بـرعـاية أميركيـــ
�أنقرة  -الثبات
ت��ع��ي�����ش ق���ي���ادات امل��ع��ار���ض��ة ال�����س��وري��ة يف
اخل��ارج «ن�شوة» انت�صار مل يح�صل ،ويعرف
قادتها �أنه لن يح�صل جراء املعلومات التي
يبثها ه���ؤالء عن اق�تراب ال�ضربة الغربية
ل�سورية ،وم�سارعة املحور العربي  -الأجنبي
املناوئ ل�سورية �إىل تلقّف ادعاءات ا�ستعمال
ال�����س�لاح ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي يف ري���ف دم�����ش��ق لقرع
طبول احلرب.
ل���ك���ن م�������ص���دراً ب��������ارزاً يف «االئ����ت��ل�اف»
امل����وايل ل��ه��ذا امل��ح��ور خ���رج ل��ي���ؤك��د �أن ه��ذه
ال�����ض��رب��ة لي�ست مُ���ع���دّة لإ���س��ق��اط ال��ن��ظ��ام،
�إمن��ا هي – �إن ح�صلت – ف�ستكون يف �إطار
�صفقة م��ع الأم�يرك��ي�ين م��ن أ�ج���ل ال��ذه��اب
�إىل م���ؤمت��ر «جنيف ،»2بعد �أن ق��دّم ه���ؤالء
تعهداً ر�سمياً بالقبول بالذهاب �إليه �إذا ما
تعر�ضت بالدهم ل�ضربة �أمريكية ي�أملون
منها �إ�ضعاف النظام ،و�إجباره على تقدمي
ال��ت��ن��ازالت قناعة منهم ب����أن �إ���س��ق��اط��ه غري
ممكن.
ي����ق����ول م����ع����ار�����ض ������س�����وري ي�������س���ك���ن يف
ا�سطنبول� ،إن م��ا ي��ج��ري ا إلع����داد ل��ه « أ�ق��ل
ب��ك��ث�ير م��ن آ�م����ال امل�����س��ل��ح�ين» ،م�����ش�يراً �إىل
�أن ه����ؤالء «ق��دم��وا للأمريكيني �إحداثيات
و�صلت �إىل حد طلب تدمري م�صانع خا�صة
وم ؤ������س�����س��ات ع��ام��ة ي�ستفيد م��ن��ه��ا ال�شعب
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موضوع الغالف

ـــركــي
ما ،ميكّنها مع �أ�سيادها الإمربياليني رج��ال املقاومة بـ«املغامرين» ،وفيما
من �إمالء �شروطهم ،فيتحول «جنيف ك���ان���ت وا����ش���ن���ط���ن ت���وف���ر ك����ل �أ����ش���ك���ال
 »2م��ن ف��ر���ص��ة للحل �إىل منا�سبة ال��دع��م للعدو ال�صهيوين ،ك��ان �سيد
لال�ست�سالم ،وفات ه�ؤالء �أن كل جتارب املقاومة ي�ؤكد �أن الن�صر �آت ال حمالة،
ح���روب �أع����داء ���س��وري��ة ،ويف مقدمهم ف��ك��ان ال���وع���د ال�����ص��دق وك����ان الن�صر
الأمريكي و«الإ�سرائيلي» ،تراهن على العظيم ..تُرى ماذا قال هذا القيادي
ح���روب ق�����ص�يرة وخ��اط��ف��ة ،وب��ال��ت��ايل يف ف��ري��ق � 14آذار ،وك��ل فريقه ،حني
ف�إن حلف املقاومة واملمانعة لديه من نقلت جريدة «the european
ال�����ص�بر وط���ول الأن����اة م��ا مي�� ّك��ن��ه من  »union timesع�����ن ل�������س���ان
�إطالة �أمد احلرب وا�ستنزاف احللف الرئي�س فالدميري بوتني� ،أنه �أ�صدر
ال�صهيوين  -الإم�بري��ايل  -الرجعي م����ذك����رة �إج����������راءات ع���اج���ل���ة ل��ل��ق��وات
ال���ع���رب���ي ،وحت��ق��ي��ق ال��ن�����ص��ر ع��ل��ي��ه يف امل�سلحة الرو�سية ي�أمر فيها بتوجيه
«���ض��رب��ة ع�����س��ك��ري��ة وا���س��ع��ة ال��ن��ط��اق»
النتيجة.
ك��م ك���ان م��ع�ّب�رّ اً �أن���ه م��ع الإع�ل�ان ���ض��د ال�����س��ع��ودي��ة يف ح���ال ن��ف��ذ ال��غ��رب
الأم�يرك��ي عن ت�أجيل اجتماع الهاي تهديداته وه��اج��م ���س��وري��ة ..م�ضيفة
بني الرو�س والأمريكيني� ،إعالن نائب �أن بوتني غا�ضب جداً منذ لقائه بندر
رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة ووزي�����ر اخل��ارج��ي��ة بن �سلطان ،الذي هدد رو�سيا ب�أنها �إذا
ال�سوري وليد املعلم ا�ستئناف العملية مل تقبل هزمية �سورية ،ف���إن اململكة
الع�سكرية للجي�ش العربي ال�سوري يف �ستطلق العنان للإرهابيني ال�شي�شان
الغوطة ،والتي حملت �أخبارها مزيداً يف رو�سيا..
هل يعرف بندر و�سادته �أن مو�سكو
م��ن االن��ه��ي��ار يف ���ص��ف��وف املجموعات
مت��ل��ك ت�سجي ًال ب��ال�����ص��وت وال�����ص��ورة
امل�سلحة.
ق��د ت��ك��ون الإ����ش���ارة ه��ن��ا ���ض��روري��ة ع��ن اع�ت�راف ب��ن��در ب����أن ك��ل احل��رك��ات
�إىل �أن����ه يف ح����رب مت����وز ع����ام  ،2006ال��ت��ك��ف�يري��ة امل��ت��ط��رف��ة م���ن �صناعته
ف��ي��م��ا ك���ان ع��م�لاء ال���داخ���ل اللبناين ومتويله ،وهي ب�أمرته غب الطلب..؟
ين�شطون لدعم العدوان ال�صهيوين،
�أحمد زين الدين
وفيما كانت الرجعية العربية تتهم

ـؤول أمني «إسرائيلي»
ــة – خليجيــــة
ال���������س����وري ال ال����ن����ظ����ام» ،وي�����س��خ��ر
املعار�ض من �أن البع�ض بات يعطي
�إح���داث���ي���ات م��ن��زل رف��ي��ق ل���ه خ�سر
�أمامه يف لعبة الورق انتقاماً.
غ�ير �أن امل��ع��ار���ض نف�سه ي���ؤك��د
�أن امل��ع��ل��وم��ات ال���ت���ي ت�����س��رب��ت من
الأم�يرك��ي�ين ت��ق��ول �إن امل��ع��ار���ض�ين
«متفائلون زيادة عن اللزوم» يف هذا
املجال ،م�شرياً �إىل �أن احلد الأق�صى
�سيكون �ضرب م��واق��ع قليلة ق��د ال
تكون ذات �أهمية لإنقاذ ماء الوجه
الغربي وادعاء م�ساندة املعار�ضة� ،أو
�أنها �ستكون حماولة لإعادة التوازن
الع�سكري على الأر�ض ،بعدما اختل
هذا التوازن �إىل حد كبري يف الآونة
الأخ�يرة مبا من �ش�أنه �إطالة عمر
الأزم��ة والإمعان يف تدمري �سورية
كدولة.
وي��ل��ف��ت م��ع��ار���ض ����س���وري �آخ���ر
�إىل «���ص��ف��ق��ة» ���س��ع��ى م���ن خ�لال��ه��ا
امل�����ع�����ار������ض�����ون ،ب�����دع�����م م������ن دول
خ��ل��ي��ج��ي��ة� ،إىل ت���ق���دمي ���ض��م��ان��ات
ل��ل��غ��رب و«�إ�����س����رائ����ي����ل» لإق��ن��اع��ه��م
ب��ن��واي��اه��م �إذا م��ا �أ���س��ق��ط ال��ن��ظ��ام،
وف��اح��ت روائ����ح ه���ذه ال�صفقة من
خ�ل�ال ق��ي��ام مم��ث��ل «االئ���ت�ل�اف» يف
وا���ش��ط��ن؛ جنيب الغ�ضبان ،بلقاء

دان م��ري��دور؛ نائب رئي�س ال��وزراء
وزي��ر اال�ستخبارات «الإ�سرائيلي»
يف � 16آب ،ع���ل���ى ر�أ��������س وف�����د م��ن
م��ك��ت��ب «االئ�����ت��ل��اف» يف ال���والي���ات
املتحدة الأمريكية ،يرافقه مرهف
ج��وي��ج��ات��ي؛ امل�ست�شار ال�سيا�سي،
على هام�ش م�شاركتهم يف م�ؤمتر
ال�شرق الأو���س��ط ل�ل�أم��ن والتعاون
الإقليمي يف فندق �إنرتكونتيننتال
يف العا�صمة الت�شيكية براغ.
وت���ق���ول امل���ع���ل���وم���ات �إن �سفري
ال����والي����ات امل���ت���ح���دة يف ج��م��ه��وري��ة
ال��ت�����ش��ي��ك؛ن���ورم���ان �إي�������س�ي�ن ،وه��و
يهودي ،والدكتور �ستيفن هايدمان
من معهد ال�سالم الأمريكي( ،وهو
�أي�����ض��اً ي���ه���ودي) ،ح�����ض��را االج��ت��م��اع
ال��ذي انتهى �إىل وع��د «�إ�سرائيلي»
مب�ساعدة «االئ��ت�لاف» ل�لاع�تراف
ب���ه دول����ي����اً ،ك���ون���ه مم���ث�ل�اً ���ش��رع��ي��اً
وحيداً لل�شعب ال�سوري ،ويف املقابل
تعهّد وف��د «االئ��ت�لاف» با�ستئناف
مفاو�ضات ال�سالم م��ع «�إ�سرائيل»
ب���ع���د ����س���ق���وط ال���ن���ظ���ام ،وان���ت���خ���اب
حكومة انتقالية �سورية ،يتم بعدها
توقيع اتفاقية ���س�لام ب�ين �سورية
و«�إ�����س����رائ����ي����ل» ب���رع���اي���ة ال����والي����ات
املتحدة خالل �سنة واحدة.

أميركا ..من مستنقع فيتنام
إلـى وحـول الـشــام
مل جت����د �أم��ي�رك����ا �أ����س���ل���ح���ة ك���ي���م���اوي���ة �أو
جرثومية يف ال��ع��راق ،وغ��ادرت��ه بنحو مليوين
ق��ت��ي��ل ع���راق���ي وم�ل�اي�ي�ن امل��ه��جّ ��ري��ن ،وب��ث�لاث
دول م��ت��ن��اح��رة مل ت��ك��ت��م��ل ح��ت��ى الآن �صيغة
انف�صالها ،وبهدايا تذكارية غريبة :مرحا�ض
كان ي�ستعمله �صدام ح�سني يف الزنزانة ،وقطعة
من م�ؤخرته املج�سّ مة على متثال برونزي ،ومت
�إيداع الهديتني يف املتحف الع�سكري الأمريكي
بوا�شنطن� ،إ���ض��اف��ة �إىل ال��ه��دي��ة الثالثة التي
حملها جورج بو�ش على وجهه من فردتيّ حذاء
منتظر الزيدي.
مل تت�ضح حتى الآن حتقيقات ا�ستخدام
ال��غ��از ال�����س��ام يف ال��غ��وط��ة ال�����ش��رق��ي��ة ،و�أم�يرك��ا
لي�ست بحاجة �إىل انتظار النتائج ،لأن احلرب
ال�صاروخية اخلاطفة على �سورية� ،إن ح�صلت،
فهي حاجة داخلية �ضمن البيت الأمريكي.
دب��ل��وم��ا���س��ي �أم�يرك��ي ���ص��رّح م��ن��ذ أ�ي����ام ب���أن
ال�سيناتور اجلمهوري جون ماكني هدّد رئي�س
الأرك����ان ب��ع��دم التجديد ل��ه يف من�صبه �إذا مل
يقدّم للرئي�س �أوباما خطة ع�سكرية للتدخّ ل
يف ���س��وري��ة ،يف م��ا يبدو �أن��ه �ضغط م��ن �صقور
ه��ذا احل��زب على الرئي�س الأم�يرك��ي للإيفاء
ب��ت��ع��ه��دات��ه ال�����س��اب��ق��ة �أن ي��ت��دخ��ل يف ���س��وري��ة يف
ح��ال مت ا�ستعمال �أ�سلحة كيماوية �أو غ��ازات
�سامة من قبَل النظام ،ف�سارعت رئا�سة الأركان
الأم�يرك��ي��ة لإع����داد �أك�ث�ر م��ن خ��ط��ة و�ضعتها
على طاولة الرئي�س ،وحرّكت القطع البحرية
يف املتو�سط بانتظار ق��رار �أوباما ال��ذي ينتظر
بدوره تركيب تهمة الهجوم بالغاز ال�سام على
الغوطة ال�شرقية ،ليكون «�أخالقياً يف التحرّك
وفق القانون» ،خ�صو�صاً أ�ن��ه هو من انتقد ما
فعله �سلفه بو�ش يف العراق.
�أم�يرك��ا التي ق��ررت بعد ورط��ة ال��ع��راق �أن
تحُ ارب بـ«الكفوف البي�ضاء» ،و�أن تن�أى بنف�سها
ع���ن �أي ت���دخّ ���ل ع�����س��ك��ري م��ب��ا���ش��ر يف ال�����ش��رق
امللتهب ،جتد نف�سها اليوم متورّطة ب���أن تقود
ب��ن��ف�����س��ه��ا احل����رب ع��ل��ى ���س��وري��ة م���ع ا���س��ت��ح��ال��ة
�صدور قرار �أممي بهذا ال�ش�أن ،نتيجة «الفيتو»
احلتمي لرو�سيا وال�صني.

و���س��ط أ�ج����واء التح�ضري حل���رب حمتمَلة
ُي��ق��رّره��ا �أوب��ام��ا �شخ�صياً ،عقد ر ؤ����س��اء �أرك���ان
«ال���ن���ات���و» وال���ن���ظ���راء اخل��ل��ي��ج��ي��ون اج��ت��م��اع��ات
م���ارات���ون���ي���ة يف ال��ع��ا���ص��م��ة الأردن�����ي�����ة ع���مّ���ان،
در�سوا فيها خطط التدخّ ل يف �سورية و�آليات
ال��ت��ح��رّك ،وم���ن �ضمنها م��ا ���س�� ّرب��ت��ه �صحيفة
«لو فيغارو» الفرن�سية عن هجوم برّي وجويّ
على دم�شق بقيادة �ضباط �أردنيني و�أمريكيني
و«�إ�سرائيليني» انطالقاً من الأرا�ضي الأردنية
لإ�سقاط العا�صمة دم�شق.
الباحث والإعالمي الأردين نبيل الغي�شان؛
امل��ق��رّب ج���داً م��ن امل��ل��ك ع��ب��داهلل ب��ن احل�سني،
�سئل م��ن��ذ ي��وم نْ�ْين ع��ن ���ص��حّ ��ة ع�� ْر���ض الأم�ي�ر
بندر بن �سلطان دفع كامل الديون اخلارجية
ل��ل��أردن ال��ب��ال��غ��ة ن��ح��و ث�لاث��ة م��ل��ي��ارات دوالر،
م��ق��اب��ل ف��ت��ح الأردن أ�ج�����واءه وح����دوده ال�بر ّي��ة
�أم��ام «الناتو» واجليو�ش اخلليجية ،التي رمبا
ت�شارك بالهجوم ال�ب�رّ ي ..مل ي���ؤك��د الغي�شان
ومل ينفِ  ،بل ا�ستدار حول ال�س�ؤال وقال :منذ
�سنتني راف��ق��تُ امل��ل��ك يف زي����ارة �إىل وا�شنطن،
وك��ان��ت اخلزينة الأردن��ي��ة خ��اوي��ة ،ومل يوافق
الأردن على عر�ض مماثل ،لأن �سورية �شريان
حيوي ل�ل�أردن من ناحية ،ومن ناحية �أخرى
ف�����إن ا���س��ت��ق��رار ال��ع��ر���ش ال��ه��ا���ش��م��ي ه���و عندنا
�أه���م م��ن م��غ��ري��ات ال��ت��دخّ ��ل يف دول���ة �شقيقة،
م�����ض��ي��ف��اً « :أ�ج�����زم ب�����أن الأردن ل��ن ي��ت��دخّ ��ل يف
احل���رب امل��زع��وم��ة ،ول���ن ي�سمح بفتح �أج��وائ��ه
وح���دوده لهذا الغر�ض ،لأن��ن��ا بلد �ضعيف وال
نحتمل امل��زي��د م��ن ت��دفّ��ق ال�لاج��ئ�ين �أو دف��ع
ثمن م�شاركتنا من �أمننا ،وعلى الأرج���ح ف�إن
هذه احلرب �إذا ما أ�ُعلنت ف�ستكون من البحر
ع�بر ال�����ض��رب��ات ال�����ص��اروخ��ي��ة ل��ت��دم�ير م��واق��ع
ا�سرتاتيجية».
�أمام اال�ستحقاقات املت�سارعة ،والإعالن
ال��رو���س��ي �أن �أي مغامرة يف �سورية �ستكون
ن��ت��ائ��ج��ه��ا ك��ارث��ي��ة ،م���ع �إح���ج���ام رو���س��ي��ا عن
خ��و���ض احل����رب م���ع أ�ح�����د ،ع��ل��ى ح��� ّد تعبري
وزي���ر خ��ارج��ي��ت��ه��ا ،وم���ع ل��غ��ة ال��ت��ح��دّي التي
ح����ذّر ب��ه��ا ن��ائ��ب رئ��ي�����س الأرك�����ان ا إلي�����راين،

و�أم��ام التهديدات امل�ضادة ال�سورية ب�إ�شعال
كل ال�شرق الأو���س��ط يف ح��ال �شُ نّت �أي حرب
على ا أل���س��د ،ر�أى خبري عربي يف العالقات
الدولية الأمريكية من ب�يروت� ،أن �أمريكا
�ستكون �ضرباتها حم���دودة م��ن قبيل «رف��ع
العتب» ،بحيث ال ي�سقط النظام ال�سوري،
بل من قبيل �إ�ضعافه و�سوقه �إىل «جنيف »2
�ضعيفاً ولي�س �أك�ثر ،و�أنها لو فعلت العك�س
وغ��رق��ت �أك�ث�ر يف ال���وح���ول ال�����س��وري��ة ،فهي
تقدّر عواقب �إبعاد رو�سيا عن املياه الدافئة
ال�سورية ،وعن الأر�ض ال�سورية التي تُعترب
�آخ����ر م��وط��ئ ق���دم ل��ه��ا يف ال�����ش��رق ال��ع��رب��ي،
كما �أن �أم�يرك��ا ت��ق��دّر ردّة الفعل ا إلي��ران��ي��ة
االنتقامية يف اخلليج ،وال�صواريخ التي قد
تنهمر على «�إ�سرائيل» من إ�ي��ران �أو «حزب
اهلل» ،وتقدّر الكارثة الكربى على االقت�صاد
ال��ع��امل��ي عندما تُغلق إ�ي����ران م�ضيق هرمز،
ويغدو �سعر برميل النفط على م�شارف 250
دوالراً �أمريكياً كحد �أدنى.
منذ فيتنام وم���روراً بكل امل�ستنقعات التي
أ�غ��رق��ت ب��ه��ا �أم�يرك��ا نف�سها ،وك���ان آ�خ��ره��ا يف
أ�ف��غ��ان�����س��ت��ان وال���ع���راق ،ت��ب��دو «�إ���س��رائ��ي��ل» التي
ا�شتعل ال�شرق من �أجل ت�أمني �أمنها عرب هدم
ال��ك��ي��ان��ات ال��ت��ي ت��ه��دده��ا ،الأك��ث�ر ارت���ع���اداً من
الأثمان التي �ستدفعها من �ضربات انتقامية
����ص���اروخ���ي���ة ع���ل���ى م���واق���ع���ه���ا اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة
وجتمّعاتها ال�سكانية.
يف م�سل�سل ال���زالزل ال���ذي ت��و ّق��ع الرئي�س
ب�شّ ار الأ���س��د ح��دوث��ه يف ح��ال ُن��ف��ذت ال�ضربات
على �سورية� ،ستغرق �أمريكا جمدداً يف وحوله،
رغ��م �أنها لن تنزل �إىل ب�� ّر ال�شام بنف�سها ،بل
ب��ب��وارج و���ص��واري��خ �أم�يرك��ي��ة ،و�أدوات �أوروب��ي��ة،
ومت��وي��ل ودع���م لوج�ستي م��ن م��ل��وك و�أم����راء
النفط ،ونتيجة احل��رب قد تكون بقاء الأ�سد
رئ��ي�����س��اً ع����ام  2014ع��ل��ى ���س��وري��ة امل�����ش��رذم��ة،
وان��ح��ن��اء ال��ت��اج الأردين حل��ل ���ش��ام��ل ،والأردن
وطناً بدي ًال للفل�سطينيني يف امل�ستقبل البعيد!

وزيرا اخلارجية الأمريكي جون كريي والرو�سي �سريغي الفروف يف م�ؤمتر �صحفي م�شرتك

�أمني �أبو را�شد
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أحداث األسبوع
هــل تـقـع الـواقـعــــة؟

تجارب يجب أال ُتـمحى
يف غمرة املحارق النازية املتنقلة على الأرا�ضي
اللبنانية وان�ضمام مئات ال�شهداء واجلرحى �إىل قائمة
�ضحايا الإره ��اب ،وم��ع تعاظم الأ�سئلة عن الذنوب
املقرتَفة للآمنني يف منازلهم و�أبواب رزقهم ،ال ب ّد من
ا�ستح�ضار احلبكة الأوىل للم�ؤامرة ،حتى يكون امل�شهد
احلايل جلي ًا بكل �صوره ،رغم كثافة الأدخنة.
يف منت�صف ��ش�ت��اء ع ��ام  2005مت اغ�ت�ي��ال
الرئي�س رفيق احلريري ،ليكون الإع�لان مدوي ًا �أن
لبنان دخل احليز التنفيذي يف عملية االنتقام من
الن�صر امل�سجَّ ل وغري امل�سبوق يف التاريخ العربي
والإ�سالمي �ضد الكيان ال�صهيوين وخدمه املحليني،
فهل ن�سي النا�س أ�ن��ه فور اندحار ق��وات االحتالل
وفكفكة ميلي�شياتها �سارع «اللو�س اجنل�سيون» �إىل
الدعوة لإلقاء �سالح املقاومة ،وبعد �أقل من ثالثة
�أ�شهر ،بقيادة جون بولتون ،املكرَّم ب�أو�سمة الدعارة
ال�سيا�سية ملجموعة «الربي�ستول»؟
ه��ل ج ��رى م���س��ح حم �ط��ة م��ا ��ُ�س � ِّم��ي ب �ـ«ل �ق��اء
الربي�ستول» من الذاكرة اللبنانية ،والذي ت�ساقط
بع�ض مكوناته بعد نيل التعوي�ض املايل من �صاحب
امل�شروع لأن��ه �أدّى ق�سطه يف اخليانة لنف�سه �أوالً،
وللذين كذب عليهم ب�أنه مُعا ٍد للم�شروع الأمريكي؟
هل �ضرب «الن�شاف» الذاكرة �إىل احلد الذي
مل نعد نذكر �أن الأ�سا�س لالنتقام هو القرار ،1559
و�أن ال�سبيل التنفيذي يحتاج �إىل هزة كربى لتغطية
بواطنه املدمرة ،بحيث يتم جمع متناق�ضات ال بل
�أعداء تاريخيني وم�ستقبليني يف ال�سيا�سة والأخالق
والفكر من �أق�صى الي�سار �إىل �أق�صى اليمني ،وقد
جتلى ذلك يف االندفاع املنظَّ م واملُع ّد م�سبق ًا �إىل
ال�شارع؟
هل الذاكرة �ضعيفة لنن�سى �أن وليد جنبالط
ك�شف بعظمة ل�سانه �أن املطلوب هو �إ�سقاط «هالة
القد�سية» عن املقاومة ،وت�شويه �صورة �سيّدها،
بعد رف�ض طلبه املتكرر �أن يلتحق الفريق الراف�ض
للم�شروع الأم�يرك��ي ب��رك��ب ال�ت� آ�م��ر على �سورية،
والقول تكرار ًا �إن الوقت ي�ضيق ،ال بل ينفد ،وكذلك
الفر�صة الذهبية ،والتي توَّجها املدير املبا�شر �آنذاك
لفريق � 14آذار؛ املدعو جيفري فيلتمان ،ب�إعالنه
بال دبلوما�سية يف �شهادته أ�م��ام الكونغر�س �أنه مت
توظيف مئات ماليني ال� ��دوالرات لت�شويه �صورة
املقاومة ممثلة بحزب اهلل؟
هل ن�سينا  5أ�ي��ار وبعده  7أ�ي��ار ملّ��ا بلغ ال�سيل
الزبى؟ وهل ن�سينا �أنه بعد �إف�شال �أ�س�س امل�ؤامرة
�آنذاك ب�سبب ال�صمود الأ�سطوري ملكونات الت�صدي
للم�شروع الت�آمري على لبنان و�سورية كيف زحف
املت�آمرون ور�ؤو�سهم مط�أط�أة �إىل �سورية ،طالبني
ال�ع�ف��و ال ��ذي ك ��ان ج�ل�ي� ًا ع�ن��د امل� �ق ��درة ،وامل�ت�ب��وع
باعتذارات حلظة التخلي؟
لقد �سمعنا بُعيد التفجريين الإره��اب�ي نْ�ْين يف
طرابل�س كالم ًا مقيت ًا يثري الغثيان لن�سبة القيئ
الكريه فيه.
ال�سيناريو يتكرر ال�ي��وم ب�شخو�صه و�أدوات ��ه،
مع بع�ض التعديالت الكيفية ،وتغيري �أماكن القتل
والدمار ،فهل من ال�ضروري �أن جن�رّب التخريب
امل �ج �رَّب ،لي�ضحك ال�صهاينة والأم�يرك�ي��ون على
م�شهد التقاتل بني اللبانيني ،فيما جتار املوت والدم
املحليون يبتهجون لأنهم نالوا ر�ضا امل�شغِّل؟
أ�ي�ه��ا اللبنانيون� :إن اجن ��ررمت ،ف�أنتم حتم ًا
منتحرون.

يون�س

ت�صاعدت خالل اليومني املا�ضيني وترية احلملة ت��ورط النظام يف �سورية با�ستخدام �أ�سلحة كيماوية ،اال�سرتاتيجية ،وي���ؤدي بالتايل �إىل ته�شم املنظومة
الإعالمية �ضد �سورية ،وتو�سعت �أبعاد الأزمة لتتجاوز راف�ضاً االت��ه��ام��ات الأم�يرك��ي��ة بحق دم�شق ،وم�شرياً الأم��ن��ي��ة «الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة» وع��ج��زه��ا ع���ن �أداء دوره���ا
دائ����رة م��ا ك���ان ُي��ن��ظ��ر �إل��ي��ه ب���أن��ه ���ص��راع ب�ين طرفني �إىل �أن رو�سيا متلك �أدلة دامغة على تورط ف�صائل يف املطلوب منها يف املنطقة.
�سوريني ،و�إن دخلت دول وجهات لتدعم هذا الطرف املعار�ضة باجلرمية التي وقعت يف غوطة دم�شق ،وهذا � -5إن ال��ق��رار الغربي يُ�شن �ضربة ع�سكرية يواجه
على ذاك.
يعني �أن رو�سيا تعترب �أن �أي �ضربة ع�سكرية بذريعة مبعار�ضة �شعبية كبرية ومبخاطر اقت�صادية و�أمنية
وب��ع��ب��ارة �أو���ض��ح ،ت رّ
��غ�ّي  وج��ه الأزم����ة كلياً م��ع قرع ا�ستخدام النظام �أ�سلحة كيماوية غري قانونية ،و�أنها هائلة ،وهذا ما يدفع احتما ًال �سريعاً بعد اال�ستهداف
طبول احل��رب من قبل ال��والي��ات املتحدة الأمريكية �ستقف �سيا�سياً يف وجه �أي دولة �أو حتالف يهدد بعمل الأول لبع�ض امل��واق��ع ال�سورية امل��ر���ص��ودة� ،إىل تبلور
التي حت��دث قادتها الع�سكريون عن أ�ي��ام �أو �ساعات ،عدائي �ضد �سورية.
م�سار �سيا�سي عاجل للتعامل م��ع امل��وق��ف ،وبالتايل
ل�ضربة يرجّ حون �أن تكون مو�ضعية وحم��دودة ،ملنع
ثالثاً :إ�ي��ران �سارعت �إىل الإع�لان �صراحة �أن �أي دخول �أطراف دوليني «لإنزال �أمريكا عن ال�شجرة».
ال��ن��ظ��ام ال�����س��وري م��ن إ�ح����راز �إجن����ازات على الأر����ض ،تدخل ع�سكري �سي�ؤدي �إىل تفجري كبري يف املنطقة،
والعمل على وق��ف تقدمه يف مناطق خا�ضعة لقوى و�إن خماطر اندالع حرب �إقليمية هي خماطر جدية
امل��ع��ار���ض��ة ،متكّنه م��ن ك�سر حلقة ال��ت��ع��ادل القائمة ،وحقيقية ،ومن يفتح باب النار لن يقدر على �إغالقه،
وب���ال���ت���ايل حت��ق��ي��ق ن�����ص��ر ل���ه ومل����ح����وره ،ل���ذل���ك ت��ب��دو ويف ذلك م�ؤ�شر وا�ضح على �أن �إيران لن تقف مكتوفة
ال��ت��ط��ورات امليدانية ب�شكل رئي�سي حم��ف��زاً جوهرياً الأيدي �أمام �أي معطى على هذا ال�صعيد.
لل�سري قدماً يف �ضربة ال تق�ضي على النظام ،كي ال راب��ع��اً :تبدو «�إ�سرائيل» أ�ك�ثر املتحم�سني ل�ضربة السؤال الذي يجهد الجميع
جت ّر حرباً �إقليمية وا�سعة النطاق ،وال �صداماً مبا�شراً ع�����س��ك��ري��ة ���ض��د ���س��وري��ة ت��ط��ي��ح ب��ال��ن��ظ��ام �أو ت�ضعفه،
لإلجابة عليه :ماذا بعد
م��ع رو�سيا ،إ�من��ا حتمله على امل�شاركة يف «جنيف  »2لكنها �أكرث اخلائفني منها ،خ�صو�صاً �أنها غري قادرة
الضربة إن حصلت؟
منهك ال��ق��وى ،م��ا ي�سمح ب��ال��ت��ايل بت�سوية تعادلية على توقع نتائج العملية ،ثم �أن ال �أحد من حلفائها
يف �أ�سو�أ الأح��وال� ،أو �إخ�ضاع �سورية وحمورها ،حتت ال�ضالعني يف ه��ذه العملية ميكنه �إعطا�ؤها تعهدات
ت أ���ث�ير ال�����ض��غ��وط ال�سيا�سية وال��ع�����س��ك��ري��ة ،ل�شروط و�ضمانات �أمنية �إيجابية ،خ�صو�صاً مع حتفز «حزب
ورغبات الواليات املتحدة وحلفائها يف �أح�سنها.
اهلل» وا�ستعداده ل�ضرب العمق «الإ�سرائيلي» بقوة.
م��ن املالحظات التي ميكن الإ���ش��ارة �إليها يف ظل
يف الدالالت:
املتغريات الأخرية:
 -1جلوء �أمريكا �إىل �ضرب �سورية ،و�إن كان ذلك على  -6اللجوء �إىل القوة ميكنه �أن ي�أتي بتطورات معاك�سة
متعاك�سني:
م�سارين
انتهجت
��ا
ك
�أوالً� :إن �أم�ير
�أ�سا�س «خيار كو�سوفو» ،هو لتثبيت موقعية �أمريكا متاماً ،فما ح�صل يف �أفغان�ستان والعراق وال�صومال
�أولهما يركّز على حماولة التهدئة والتفاو�ض حلل اال�سرتاتيجية يف املنطقة والعامل.
يفرت�ض ،ومن نتائج وجمريات العمليات الع�سكرية
الأزمة ،حيث ظهر ذلك جلياً يف ات�صال الفت من وزير  -2رو�سيا ل��ن تقبل رغ��م ع��دم رغبتها االن��خ��راط يف يف تلك البلدان ،عدم معاودة �أمريكا لتكرارها ،اللهم
اخلارجية الأم�يرك��ي��ة ج��ون ك�يري بنظريه ال�سوري مواجهة مبا�شرة مع الواليات املتحدة �أن تبقى �أمريكا �إال �أن تكون �أمريكا مل ت�ستوعب بعد الدر�س.
ول��ي��د امل��ع��ل��م ،ث��م ب��زي��ارة للم�س�ؤول ال���دويل والنائب هي �سيدة كل �شيء ومقررة كل �شيء ،ويعني ذلك �أنها � -7إن اللجوء �إىل القوة امل�سلحة لن يكون مفتاح احلل
ال�سابق لوزيرة اخلارجية الأمريكية جيفري فيلتمان لن ت�سمح بو�سائلها وتكتيكاتها �أن يُ�شكل واقع �إقليمي ،للأزمة ال�سورية ،و�إن جنحت القوة يف تغيري بع�ض
�إىل طهران ،و�أي�ضاً من خالل الر�سائل التي حملها �أو دويل مبعزل عنها.
الوقائع امليدانية ،لكن جوهر الأزم��ة �سيبقى قائماً،
ال�سلطان قابو�س �إىل امل�س�ؤولني الإيرانيني.
� -3إق�����دام �أم�ي�رك���ا ع��ل��ى ���ض��رب ���س��وري��ة ال ي��ل��زم منه وه��ذا ما يتطلب ر�ؤى �سيا�سية و�أخالقية تفقتقدها
وا�ستعمال
وثانيهما ي�شدد على اخليار الع�سكري
بال�ضرورة احتواء النظام �أو حتى ت�أجيل فرتة موته ،حتماً �إجراءات القوة الع�سكرية.
القوة للجم القيادة ال�سورية واحل��د من انتهاكاتها بل على العك�س من ذلك ،قد تكون ال�ضربة هي الق�شة
الأرجح �أن ال�ضربة �ستقع ،لكن ال�س�ؤال الكبري الذي
وت�أديبها على ا�ستعمالها م�ؤخراً �سالحاً كيميائياً �ضد التي تق�صم ظهر �أمريكا يف املنطقة.
يجهد اجلميع للإجابة عليه :ماذا بعد ال�ضربة؟ وهو
املدنيني يف غوطة دم�شق ،ح�سب املزاعم الأمريكية� -4 .إن ا�ستقرار الكيان «الإ�سرائيلي» و�أمنه ظل دائماً �س�ؤال ال ميلك �أحد �أن يجيب عليه ب�شكل قاطع!
ثانياً :بدا املوقف الرو�سي ال��ذي �صدر على ل�سان يف مقدمة الأولويات اال�سرتاتيجية لأمريكا والغرب،
ال�شيخ د� .صادق النابل�سي
وزي��ر اخلارجية �سريغي الف��روف حا�سماً جلهة عدم وهذا يعني �أن �أي عدوان على �سورية قد يقلب املوازين

مراد :القضية الفلسطينية هي أم القضايا
الرفاعي :شعبنا في لبنان يحمل مسؤولية حماية حق العودة
ب���رع���اي���ة رئ��ي�����س اجل���ام���ع���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ال��دول��ي��ة
()L.I.U؛ ال���وزي���ر ال�����س��اب��ق ع��ب��د ال��رح��ي��م م����راد،
وح�ضور ممثل حركة اجلهاد الإ�سالمي يف لبنان؛
احلاج �أبو عماد الرفاعي� ،أقامت «رابطة بيت املقد�س
لطلبة فل�سطني»؛ اجلناح الطالبي لـ«حركة اجلهاد
الإ�سالمي» ،مهرجان الطالب الفل�سطيني املتفوق
حتت �شعار «بالعلم ننه�ض وننت�صر» ،يف قاعة ر�ساالت
يف ب�يروت ،كرمت خالله قرابة  350طالباً وطالبة
م��ن خمتلف خميمات لبنان مم��ن ن��ال��وا تقديراً يف
االمتحانات الر�سمية للعام الدرا�سي .2013
وق���د أ�ل��ق��ى ال��وزي��ر م���راد كلمة أ�ك���د خ�لال��ه��ا �أن
«الق�ضية الفل�سطينية ه��ي الق�ضية الأم جلميع
ق�����ض��اي��ان��ا ،ف��ال��ب��دء ي��ج��ب �أن ي��ك��ون م��ن��ه��ا ،وال��غ��اي��ة
يجب �أن تنتهي �إليها ،فهي املنطلق ،وهي الهدف»،
معلناً ع��ن تقدمي اجلامعة اللبنانية ال��دول��ي��ة 11
منحة درا�سية كاملة للطالب الفل�سطينيني للعام
اجلامعي املقبل.
كما أ�ل��ق��ى ال��رف��اع��ي كلمة ح���ذّر فيها م��ن خطر
املفاو�ضات اجل��اري��ة على �أو���ض��اع الفل�سطينيني يف

لبنان ،م�ؤكداً �أن «�أهلنا يف خميمات لبنان يحملون يف
�أعناقهم �أهم و�أخطر حق من حقوق �شعبنا ،هو حق
الالجئني يف العودة ،فالإدارة الأمريكية تعلم �أنه �إذا
مت فر�ض التوطني على �أهلنا يف لبنان ،ف�إن فر�ضه
على �شعبنا يف كل مكان �سي�صبح �سهالً» ،منبهاً اىل

�أن ف�شل ك��ل امل���ح���اوالت ال�����س��اب��ق��ة دف���ع املخططني
�إىل «حم���اوالت توريط �شعبنا وخميماتنا يف �أت��ون
ال�����ص��راع��ات ال��داخ��ل��ي��ة والإق��ل��ي��م��ي��ة ،ع�بر ع��ن��اوي��ن
مذهبية وطائفية غريبة ودخيلة على ثقافة �شعبنا،
وال عالقة لها بق�ضيتنا وال بحقوقنا».

جانب من احل�ضور
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ّ
توقيف «الغريب» ..بين الشك والمخاوف
ال ري��������ب �أن ت����وق����ي����ف ال�������ش���ي���خ
«ال���ت���وح���ي���دي» �أح����م����د ال���غ���ري���ب م��ن
ق��ب��ل ف���رع امل��ع��ل��وم��ات ،ب��ع��د اال���ش��ت��ب��اه
ب��ه ب��ال��ت��ورط يف ت��ف��ج�يري طرابل�س
يف الأ���س��ب��وع ال��ف��ائ��ت ،ح�سب م��ا زع��م
«ال���ف���رع» ،ي��ث�ير ج��م��ل��ة م��ن ال�شكوك
وامل��خ��اوف ،خ�صو�صاً �أن��ه �أت��ى يف وقت
ي�ستهدف ف��ي��ه «ح���زب اهلل» و���س��وري��ة
وال��ق��وى امل ؤ���ي��دة لهما ،بالتزامن مع
ك�لام ع��ن نية التكفرييني «تطهري»
طرابل�س من �أن�صار «احل���زب» ،وهذا
ل��ي�����س جم���رد ك��ل�ام ،ف��ق��د مت اغ��ت��ي��ال
ح�سام املوري يف الأيام القليلة الفائتة،
فقط ب�سبب ت���أي��ي��ده لنهج امل��ق��اوم��ة،
من دون �أن حترك القوى التي تدعي
ح��ر���ص��ه��ا ع��ل��ى ال�����س��ي��ادة وال���ق���ان���ون،
ورف�ضها «لل�سالح غري ال�شرعي» �أي
�ساكن� ،إ�ضافة �إىل �أن توقيف الغريب
جاء على يد جهاز �أمني غري موثوق
ب��ه ل��دى ع��دد م��ن ال��ق��وى اللبنانية،
لأن���ه ي��دي��ن ب��ال��والء ل��ف��ري��ق �سيا�سي
مُعا ٍد للمقاومة و�سورية.
ما يرفع من من�سوب ال�شكوك يف
ق�ضية توقيف الغريب ،هو الغمو�ض
ال���ذي م��ا ي���زال ي��ل��فّ��ه��ا ،والت�سريبات
الأم���ن���ي���ة امل��ت�����ض��ارب��ة ال�������ص���ادرة عن
«املعلومات» عرب بع�ض و�سائل الإعالم
ع��ن جم��ري��ات التحقيق م��ع الغريب،
لتغطية ا�ستمرار توقيفه ،ما ي�شكّل
خمالف ًة وا�ضحة للأ�صول القانونية،
واعتدا ًء على حقوق الغريب املعنوية،
ال�سيما �أن اتهامه ���ص��در يف الإع�ل�ام
قبل �أن ي�صدر عن �أي جهة ق�ضائية،
ويف وقت ي�ؤكد معنيون براءة الغريب،
الأمر الذي قد يكون دفع «الفرع» �إىل
ت�سريب معلومة ت��ق��ول�« :إن ال�شيخ
املعتقَل كان على علم م�سبق بحدوث

التفجريات ،ولديه معلومات تو�صل
�إىل خ��ي��وط م��ه��م��ة ل��ك�����ش��ف اجل���ن���اة»،
بغية متديد فرتة اعتقاله ،لأن �إعالن
ب��راءت��ه و�إخ��ل�اء �سبيله ���س��ي���ؤدي �إىل
املزيد من �ضرب �صدقية «املعلومات»،
و�سيخرجه «ب��ط�لاً» وم��ظ��ل��وم��اً �أم��ام
الر�أي العام.
ويف ���س��ي��اق مت�صل ،ت ؤ���ك��د م�صادر
يف ح��رك��ة ال��ت��وح��ي��د الإ����س�ل�ام���ي� ،أن
الغريب مل يتو ّل �أي م�س�ؤولية �أمنية
�أوع�سكرية يف احلركة منذ ت�أ�سي�سها
يف ث��م��ان��ي��ن��ي��ات ال���ق���رن ال��ف��ائ��ت ،وه��و
ي�����ش��غ��ل م��ن�����ص��ب م�������س����ؤول ال��ع�لاق��ات
اخل���ارج���ي���ة ف��ي��ه��ا ،ول���دي���ه ات�����ص��االت
م��ع بع�ض اجل��ه��ات ال�����س��وري��ة ،بحكم
م�س�ؤوليته لي�س �إال.
وانطالقاً من هنا ،تتخوف امل�صادر
م���ن �أن ي���ك���ون ال���ه���دف م���ن اع��ت��ق��ال
ال��غ��ري��ب حت��ري�����ض ال������ر�أي ال���ع���ام يف
ال�����ش��ارع ال�����سُّ ��ن��ي يف ل��ب��ن��ان ،خ�صو�صاً
ال���ط���راب���ل�������س���ي م���ن���ه���� ،ض���د امل���ق���اوم���ة
و�سورية ،يف وق��ت ت�شهد فيه املنطقة
حرباً على حمور املقاومة.
ومل ت�ستبعد امل�����ص��ادر فر�ضية �أن
ي��ك��ون ف���رع امل��ع��ل��وم��ات وق���ع يف خ��ط���أ
�أمني ،و�أوق��ف الغريب نتيجة تقارير
�أم���ن���ي���ة م���ل���فّ���ق���ة ،ومل ي���ع���د ب����إم���ك���ان
«ال���ف���رع» ال�تراج��ع و�إط��ل�اق الغريب
راه���ن���اً ،فطلب م��ن ال��ق�����ض��اء ال�سماح
له بتمديد اعتقال ال�شيخ ،من �أجل
�إيجاد «خمرج» لق�ضية توقيفه.
ويف ه�����ذا ال�������س���ي���اق ،ي�����رى م��رج��ع
�إ�سالمي طرابل�سي قريب من التيار
ال�����س��ل��ف��ي� ،أن الإ����س���اءة وق��ع��ت يف حق
«حركة التوحيد» ،حتى ولو مت �إعالن
ب����راءة ال��غ��ري��ب ،م����ؤك���داً �أن ت�سريب
«معلومة» ت��ورط «ال�شيخ» بتفجريي

طرابل�س كادت �أن ت�ؤدي �إىل وقوع فتنة
كبرية يف عا�صمة ال�شمال ،ومعترباً
�أن���ه���ا ت��ه��دف �إىل الإل���غ���اء ال�سيا�سي
للقوى الإ�سالمية والوطنية امل�ؤيدة
ل���ـ«ح���زب اهلل» يف ط��راب��ل�����س يف ���ض��وء
ال�صراع الكبري الذي يدور يف املنطقة
بني حموري �سورية � -إيران واخلليج
والغرب.
ويف ������س�����ي�����اق م����ت���������ص����ل ،ي���ع���ت�ب�ر
م�����س���ؤول �سيا�سي يف «ال��ت��وح��ي��د»� ،أن
ا���س��ت��ه��داف احل���رك���ة ي أ����ت���ي يف ���س��ي��اق
�إدخ�����ال ل��ب��ن��ان يف ال�����ص��راع ال���دائ���ر يف
املنطقة ،ال�ستخدامه من قبل املحور
الأمريكي  -اخلليجي كورقة �إ�ضافية
يف �أي ت�سوية مرتقبه لإن��ه��اء الأزم��ة
ال�سورية ،خ�صو�صاً بعد اخل�سائر التي
حلقت به م�ؤخراً يف �سورية ،متخوفاً
من �أن يقدم لبنان على مرحلة �أمنية
معقدة جداً على حد قوله.
يف ال���ن���ه���اي���ة ،وب��غ�����ض ال��ن��ظ��ر عن
ن���ت���ائ���ج ال��ت��ح��ق��ي��ق ،وك���م���ا ي��ت��ب�ين �أن
ه��ن��اك خم�ب�راً ي�شبه «���ش��ه��ود ال���زور»
يف ق�����ض��ي��ة اغ���ت���ي���ال ال��رئ��ي�����س رف��ي��ق
احل���ري���ري ،ف�����إن ت�����ض��ارب امل��ع��ل��وم��ات
وت�سريبها �إىل جهات �إعالمية معادية
للمقاومة ،وقيام تلك اجلهات بفربكة
�سيناريوهات وربطها بق�ضية الوزير
الأ�سبق مي�شال �سماحة وغريها ،يلقي
���ش��ك��وك��اً ك��ب�يرة ح���ول الأه�����داف التي
ي��ري��د ه����ؤالء ال��و���ص��ول إ�ل��ي��ه��ا ،وتلقي
���ش��ك��وك��اً ك���ب�ي�رة ح����ول ���ص��دق��ي��ة ذل��ك
ال��ت��ح��ق��ي��ق وم����دى ارت��ب��اط��ه بخدمة
م�شروع الفتنة ال�سنية التي يراد لها
�أن تبد�أ يف طرابل�س لتعمم يف جميع
�أنحاء لبنان واملنطقة.

ح�سان احل�سن

اللجنة النسائية في «حركة األمة»
ّ
تنظم ندوة طبية حول «سرطان عنق الرحم»
ن��ظّ��م��ت ال��ل��ج��ن��ة ال��ن�����س��ائ��ي��ة يف
«حركة الأم���ة» ن��دوة طبية حول
«���س��رط��ان ع��ن��ق ال���رح���م»� ،ألقتها
امل���ر����ش���دة والنا�شطة يف م��رك��ز
امل�����س��اع��دات ال�����ش��ع��ب��ي��ة ل�ل�إغ��اث��ة
وال���ت���ن���م���ي���ة؛ ����س���ع���اد ال�������ش���ع���ب���ي،
ال����ت����ي ����ش���رح���ت �أن ه�����ذا ال���ن���وع
م���ن ال�����س��رط��ان (cervical
 )cancerي��ن�����ش���أ ن��ت��ي��ج��ة منو
خاليا غري طبيعية (غري عادية)
يف ع���ن���ق ال�����رح�����م ،ب��ك��م��ي��ة غ�ير
طبيعية ،معرّفة �أنّ عنق الرحم
( )cervix uteriه��و اجل��زء
ال�سفلي من الرحم (،)uterus
وال�����ذي ي��و���ص��ل ال���رح���م باملهبل
( ،)vaginaم�شرية �إىل �أن من
�ش�أن الك�شف املبكر عن �سرطان
عنق الرحم �أن ي�ضمن ،يف معظم
احلاالت ،ال�شفاء التام منه ،و�إىل

�أن���ه مي��ك��ن الك�شف ع��ن �سرطان
ع��ن��ق ال���رح���م ب��وا���س��ط��ة فح�ص
م�سح عنق الرحم.
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وب����ع����د ان���ت���ه���اء ال����ن����دوة ُدع����ي����ت
احلا�ضرات �إىل مائدة الفطور على
�شرف املر�شدة �سعاد ال�شعبي.

املر�شدة �سعاد ال�شعبي ت�شرح للحا�ضرات بع�ض التفا�صيل املتعلقة ب�سرطان عنق الرحم

اخـرسـي أيتـهـا الـثـرثــارة
فوجئ عدد ال ب�أ�س به من متتبعي �إحدى الف�ضائيات اللبنانية م�ساء الإثنني املا�ضي ،بحلقة مثرية للده�شة
والعجب ،بل واال�ستنكار ،لإحدى املنجّ مات وهي تبث �أخبار ًا وتوقعات من ن�سج خيالها الطافح بالأكاذيب
واالختالقات ،حول تفجريات �ست�ضرب مناطق لبنانية جمدداً ،وراحت �أبعد من ذلك لتحدّد ب�أن حوادث
�أمنية وتفجريات �ستقع يف جونية واجلمّيزة وبعلبك والنبطية وال�ضاحية اجلنوبية والرو�شة ،ويف �أماكن
االكت�ضاط الب�شري ،لكنها �أنعمت على اللبنانيني ب�أن مراكز الت�سوق الكربى «املوالت» لن مي�سّ ها لها مكروه،
والدليل �أنها جل�ست يف �أحد املقاهي داخل مركز للت�سوق لتحت�سي ما ت�شربه ،و�شاهدها عدد من النا�س
فدُه�شوا ملا ر�أوه وقالوا لها� :أنت هنا؟ �إذ ًا لن يح�صل �شيء هنا!
�أي �سخف هذا ،بل �أي هراء ،من �أنتِ �أيّتها امل�سطحة فكري ًا لتتدعي العلم بالأ�شياء ،بل العلم بالغيب ،وهو
خمت�ص باخلالق البارئ وحده؟ ومن الذي خوّلك اللعب ب�أع�صاب النا�س املرجتفة والنفو�س اخلائفة على
يومها وغدها وحياتها؟ �أال يكفيهم ما �أ�صابهم؟ �أال تخافني اهلل على �أوجاعهم و�أحزانهم؟ ثم من دفعك �إىل
قول ما تقولينه �سوى ارتبطات ب�أجهزة م�شبوهة ،هدفها بث الرعب واخلوف و�إ�سقاط النا�س؟
هل دفعك غرورك وجنونك وادعا�ؤك العلم �إىل التفوّه بكلمات م�سمومة؟ ال ن�شك �أن من يقف وراءك �أجهزة
مارقة ،و�أنك تتو�سّ لني �شركات الإعالن للت�سوّيل منها املال ،ولعل مقولة «كذب املنجمون ولو �صدقوا» �أقل ما
ت�ستحقينه.

بهاء

■ ال�شيخ م��اه��ر ح��م��ود ا�ستقبل م�س�ؤول حركة
اجلهاد الإ�سالمي يف فل�سطني احل��اج �أب��و عماد
ال��رف��اع��ي ،ومت ال�ت� أ�ك�ي��د ع�ل��ى إ�ق �ح��ام العن�صر
الفل�سطيني �ضمن اخل�لاف��ات ال��داخ�ل�ي��ة التي
ت���ش�ه��ده��ا ال���س��اح��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،وب � ��أن الق�ضية
الفل�سطينية �ستبقى هي الق�ضية املركزية واجلامعة
للأمة.
■ ل��ق��اء اجل��م��ع��ي��ات وال�����ش��خ�����ص��ي��ات الإ���س�لام��ي��ة
�أكد �أن جرائم ال�صهاينة يف فل�سطني واعتداءات
طائراتهم على الناعمة ر�سالة وا�ضحة حلقيقة
ن��واي��اه��م اخلبيثة جت��اه ال�ع��رب وامل�سلمني .كما
لفت اللقاء �إىل �أن الأعمال الإرهابية املتنقلة يف
لبنان ،ت�شري �إىل �أنهم يريدون �إدخ��ال لبنان يف
قلب العا�صفة الهوجاء ،داعي ًا اجلميع �إىل التنبه
واحلذر من امل�ؤامرة والفتنة العمياء التي يريدون
�إ�شعالها يف الوطن.
■ احل���اج عمر غندور؛ رئي�س اللقاء الإ�سالمي
ال��وح��دوي ،ر�أى �أن التفجري امل ��زدوج والآث ��م يف
طرابل�س يحاكي يف قذارته تفجري الروي�س وقبله
بئر ال�ع�ب��د ،وم��ن امل�ف�تر���ض �أن يعيد اللبنانيني
�إىل ر�شدهم للملمة الو�ضع واجللو�س �إىل طاولة
ح��وار ت�ضع خريطة طريق جديدة تبني امل�سالك
ال�صحيحة ،وتوفر احلد الأدنى من الأمن املطلوب.
■ ح��رك��ة الأم�����ة لفتت �إىل �أن حملة التهويل
الأمريكية �ضد �سورية هدفها الأ�سا�سي �ش ّد �أع�صاب
حلف �أعداء دم�شق ،ومرتبطة بطبيعة ال�صراع يف
املنطقة بني قوى املقاومة واملمانعة من جهة ،وقوى
الظالم والرجعية املتحالفة مع ال�صهيونية والغرب
الأمريكي ،وبالتايل ف�إن التطورات يف �سورية هي يف
طور جديد حتاول الواليات املتحدة الأمريكية �أن
تعيد فيه التوازن الع�سكري ،بعد ال�ضربات املوجعة
التي وجهها اجلي�ش ال�سوري للمجموعات امل�سلحة.
■ الوزير ال�سابق عبد الرحيم مراد؛ رئي�س حزب
االحت��اد ،وبعد ا�ستقباله وف��د ًا من جتمع العلماء
امل�سلمني ،لفت �إىل �أن الإمكانات املتوفرة لدى
امل�ؤ�س�سة الأمنية من عديد ومعدات ال تكفي لت�أمني
�أم��ن �شامل وكامل �إال �إذا ترافق ذل��ك مع مناخ
�سيا�سي وحدوي ي�ساعد الأجهزة الأمنية يف عملها،
وهذا املناخ غري متوفر .من جهة �أخرى� ،أكد مراد
�أن �أي تدخل �أمريكي �أو �أوروبي يف �سورية لن يكون
هذه املرة رحلة �سياحية.

■ كمال �شاتيال؛ رئي�س امل�ؤمتر ال�شعبي اللبناين
�أك��د �أننا �أم��ام هجوم �أطل�سي ه�ستريي لتحطيم
�سورية على طريقة م��ا فعلوا بليبيا ،وقبلها يف
ال� �ع ��راق ،حت��ت ال ��ذرائ ��ع «واحل��ج��ج الإن���س��ان�ي��ة
والدميقراطية» نف�سها ،واملطلوب عربي ًا �إع�لاء
ال���ص��وت ال��ر��س�م��ي وال���ش�ع�ب��ي ب��رف����ض ال �ع��دوان
الأطل�سي على �سورية حتت �أي �شعار.
■ ال�����ش��ي��خ زه�ي�ر اجل��ع��ي��د؛ رئي�س جبهة العمل
امل�ق��اوم ،ر�أى �أن اال�ستنكار والتنديد ال يكفيان
للتعبري ع��ن الغ�ضب ال��ذي ي�ع�تري النف�س �إزاء
وح�شية جرميتي طرابل�س وا�ستهداف بيوت اهلل
وامل�صلني ،وال بد من االنتقال من اال�ستنكار �إىل
القيام ب�أفعال تفوّت الفر�صة على الفاعلني من
خالل التعاون والتقارب والوحدة ،وال�سعي لت�شكيل
حكومة وح��دة وطنية ال ت�ستبعد فيها �أي مكون
�سيا�سي ،واخلروج من «الفيتوات» الدولية التي ال
تريد خري ًا لنا.
■ ال�����ش��ي��خ ���ص��ه��ي��ب ح��ب��ل��ي ر�أى �أنّ امل�ستهدف
بالتفجريات هو كل لبنان ،فامل�شروع القادم يهدف
لإ�شعال الفتنة ،وال�شك �أن وا�ضعي عبوة طرابل�س
هم �أنف�سهم وا�ضعو عبوة ال�ضاحية ،لذلك ف�إن
امل��رح �ل��ة تتطلب ال��وع��ي ال �ك �ب�ير ،وال�ت�خ�ل��ي عن
الع�صبيات.
■ جبهة العمل الإ���س�لام��ي �أ��ش��ارت �إىل �أن��ه يف
الوقت الذي ما يزال فيه لبنان يعي�ش هول جمزرة
تفجريي طرابل�س ق��رب م�سجد التقوى وم�سجد
ال���س�لام ،وه��ول جم��زرة ال�ضاحية اجلنوبية يف
منطقة الروي�س ،يوجب على اجلميع التعايل فوق
اجلراح وحتمّل امل�س�ؤولية ،مطالبة الدولة والأجهزة
الأمنية �أخذ دورها بالكامل يف احلفاظ على �أمن
وا�ستقرار البالد.
■ امل���ح���ام���ي ع��م��ر زي�����ن؛ الأم �ي�ن ال �ع��ام الحت��اد
امل�ح��ام�ين ال �ع��رب ،أ�ك ��د ع�ل��ى وج ��وب وق ��وف كل
الأم��ة العربية باحتاداتها ومنظماتها و�أحزابها
وجمعياتها ونقاباتها بقوة بوجه �أي نوع من �أنواع
التدخالت الأجنبية يف �ش�ؤون دولنا العربية.
■ ال��ن��ائ��ب ال�����س��اب��ق ب��ه��اء ال��دي��ن ع��ي��ت��اين طالب
الفرقاء بطاولة م�ستديرة لو�أد الفتنة ،فتداعيات
فاجعة طرابل�س وانعكا�ساتها ال�سلبية �شملت كل
مدن لبنان و�شعبه وطوائفه ومذاهبه ،و�أهدافها
باتت مك�شوفة.
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الشيخ شعبان :فليعدم المجرمون في ساحة النـور ..و«الفدرلة» مرفوضة
الأخ � ��ذ مب �� �ص��ال��ح ال �ن��ا���س وم��دي�ن�ت�ن��ا
�أوالً ،لأنّ اخلطر يطالنا جميعاً ولن
يفرّق املوت بني كال الفريقني» ،يتابع
�شعبان حديثه« :مع الأ�سف التناف�س
والتناحر ال�سيا�سي ،يح ّد من فعالية
التن�سيق ،وه��ذا الأم ��ر ��س�يرت� ّد �سلباً
على امل��واط��ن الطرابل�سي خ�صو�صاً،
وال�شمايل عموماً يف حال مل نتجاوزه،
ون � أ�م ��ل يف ال �ق��ري��ب ال �ع��اج��ل تخطيّ
هذه احلزازيات ال�ضيقة ،وما الرتدّي
االق �ت �� �ص ��ادي والأم � �ن� ��ي وامل�ج�ت�م�ع��ي
وال�ت�رب ��وي ال �ت��ي ت �� �ش �ه��ده منطقتنا
�إال ��ص��ورة عبثية لتقاتلنا ،ولتجاوز
الأو�ضاع املتفاقمة علينا �شبك �أيدينا
ببع�ض للنهو�ض بطرابل�س وال�شمال
رحمة ب�أهلنا و�أبنائنا الطيبني».

لبنان ..البلد الذي ي�ؤ�رش دوم ًا �إىل اجتاهات املنطقة �سلب ًا
�أم �إيجاب ًا اليوم �ساحته كما املنطقة؛ مفتوحة على كلّ
االجتاهات ال�سيا�سية واالحتماالت الأمنية� ،أما بخ�صو�ص
التداعيات ف�إن ال�سيا�سيني قبل النا�س يتوقعون الأ�سو�أ..
بعد العمليات الإرهابية التي طالت ال�ضاحية وطرابل�س
والتهديد ب�رضبة �أمريكية على املنطقة ..فهل لبنان
واملنطقة ي�سريان �إىل �شفري الهاوية؟ وهل «فلتت» الأمور
و�ضباط الإيقاع الإقليميني؟
من يد القادة املحليني ُ

ع��ن ه��ذه الأ�سئلة وغ�يره��ا �س�ألنا م���س�ج��دي «ال �ت �ق��وى» و«ال �� �س�ل�ام» �أو
الأم � �ي ��ن ال � �ع� ��ام حل ��رك ��ة «ال �ت��وح �ي��د يف و�سط �ساحة «ال�ن��ور» يف طرابل�س،
الإ�� �س�ل�ام ��ي»؛ ال���ش�ي��خ ب�ل�ال ��ش�ع�ب��ان ،ليعترب امل �ج��رم��ون الآث� �م ��ون ..مهما
و�إليكم احلوار الآتي:
كانوا ،ومهما عظم �ش�أنهم.
ي � � ؤ�ك� ��د ف �� �ض �ي �ل��ة ال �� �ش �ي ��خ ب�ل�ال
�س�ألنا ال�شيخ �شعبان عن الت�سريبات
�شعبان �أنّ ال��ذي ح�صل يف طرابل�س الأم�ن�ي��ة ال�ت��ي تفيد ع��ن ت ��ورّط مدير
م ��ن ت �ف �ج�ير �إره � ��اب � ��ي يف م���س�ج��دي العالقات العامة لل�شيخ ها�شم منقارة؛
«ال � �ت � �ق� ��وى» و«ال � �� � �س�ل��ام» وق� �ب� �ل ��ه يف ال�شيخ �أحمد غريب ،ونفي اخلرب ،ث ّم
ال �� �ض��اح �ي��ة ،ه ��ي ج��رمي��ة م��و��ص��وف��ة ت�ضارب املعلومات ب�ش�أن تورطه ..يردّ:
ون� �ك ��راء ،واال� �س �ت �ه��داف ي �ط��ال لبنان «ن �ح��ن ن�ن�ت�ظ��ر ك�ل�م��ة ال�ق���ض��اء يف ه��ذا
ك � ّل��ه ،ب�شعبه وم � ؤ�� �س �� �س��ات��ه ،وال �ه��دف امل�ج��ال ،ونحن �ض ّد �أيّ ات�ه��ام �سيا�سي
منه تنفيذ ردات فعل متتالية ،لتك ّر ه��دف��ه ح� ��رف ال�ت�ح�ق�ي��ق ع ��ن م �� �س��اره
�سبحة الفلتان الأمني ،يقول« :اختيار ال �ق��ان��وين ،وق��د ي�ك��ون م��ن وراء ذل��ك
املكان وال��زم��ان هدفه إ�ظ�ه��ار التقاتل �أهداف مذهبية �أو دينية ل�صبّ الزيت ي�ضيف �سماحته« :ال�ث�ق��اف��ة الأمنية
بني اللبنانيني ،واحلقيقة بر�أينا �أنّ على النار ،وقد يكون وراء ذلك هدف للمواطن م��ن �ش�أنها احل � ّد م��ن هذه
تفجريي طرابل�س وم��ا �سبقهما من ت�سعري اخل�لاف��ات ب�ين ال��دي��ن الواحد ال� �ت� �ج ��اوزات ،مب�ع�ن��ى �أن ي���ص�ب��ح ك � ّل
تفجريات يف ال�ضاحية تن�سجم كلياً وامل��ذه��ب ال��واح��د واملنطقة ال��واح��دة ،مواطن «خفري» على نف�سه وعلى حيّه
مع التفجريات الإرهابية التي حت�صل ونحن كلبنانيني ع�شنا احلرب الأهلية و�شارعه ومكان عمله ،من دون �إيجاد
يف ال �ع��راق وب��اك���س�ت��ان و أ�ف�غ��ان���س�ت��ان ،ب�ك� ّل �أوج�ه�ه��ا ،علينا �أن ن�ع��رف أ� ّن ��ه يف م�شروع ت�سلّح للعنا�صر ،على �أن يكون
وت�ك���ش��ف �أنّ ال �ف��اع��ل �أو ر أ��� ��س امل��د ّب��ر لبنان ال ميكن �إلقاء التهم جزافاً لإثارة ه��ذا ال�ع�م��ل ارت �ب��اط �اً وث�ي�ق�اً ب��ال�ق��وى
واح ��د ،ول�ه��ذا ال�سبب نحن كـ«حركة امل�شاعر ،واملطلوب وقف هذه الأالعيب الأمنية والأجهزة املحلية كالبلديات
توحيد» ال ميكن و�ضع هذا التخريب امل�ضرّة للبلد و�شعبنا ..هذه الأمور مل وما �شابه ،ولتن�شئ لهذه الغاية غرفة
الأمني يف لبنان بغري �إطار التخريب تعد تنطلي على اللبنانيني ،ويف النهاية ع�م�ل�ي��ات ط� ��وارئ واح� ��دة ل �ك � ّل لبنان
الإقليمي الذي يطال العاملني العربي كان من كان الفاعل يجب االقت�صا�ص لتلبية �أيّ طارئ ب�شكل �سريع وفعال».
والإ�� �س�ل�ام ��ي ،وم ��ا ُي �� �س � ّم��ى «ال��رب �ي��ع منه �أ�ش ّد اقت�صا�ص� ،سواء كان م�سلماً
ال�شيخ �شعبان الذي ي�ؤيد تن�سيق
ال �ع��رب��ي» ه��و يف احل�ق�ي�ق��ة «خ��ري��ف» �سنياً �أم �شيعياً� ،أم م�سيحياً �أم �سورياً �أم القوى الأمنية مع اجلمعيات الأهلية
تق�سيمي تفتيتي للمنطقة ،ويُراد منه فل�سطينياً �أم عربياً ،فاملجرم ال دين وال ل�ل�ت�ك��ات��ف وال �ت �ك��اف��ل يف جت� ��اوز ه��ذه
جتزئة املنطقة على خلفيات مناطقية مذهب وال وطن له».
املرحلة احلرجة التي مت ّر على لبنان،
ومذهبية وع�شائرية ودينية وقومية».
ي �ق��ول �أي �� �ض �اً« :ن� ��أم ��ل م��ن الأج �ه��زة
ي �� �س ��أل م �ن ����سّ ��ق ح��رك��ة ال�ت��وح�ي��د
الأمن الذاتي
ال �ع��رب��ي ب�ل�ال ��س�ع�ي��د � �ش �ع �ب��ان :كيف
يكون ال�صراع يف لبنان �صراعاً �سنياً
ح� ��ول م ��و� �ض ��وع الأم � � ��ن ال ��ذات ��ي
�شيعياً كما يريدون ت�صويره ،وال�صراع ال��ذي ب��د�أ يكرث الكالم عنه يف مدينة
يف ليبيا �صراعاً قبلياً ،ويف فل�سطني طرابل�س وبع�ض املناطق ،يعترب ال�شيخ
�سيا�سياً ،وه��و يف �أمكنة أ�خ��رى �صراع ب�لال �شعبان �أنّ فكرة الأم��ن الذاتي
ب�ين ال �ع��رب أ�ن�ف���س�ه��م� ،أو ب�ين ال�ع��رب ال��ذي ُي��راد منها «الفدرلة» مرفو�ض
هناك تنسيق بين
والرببر والعجم والأكراد والرتك..؟ متاماً من قبَلنا وعموم الطرابل�سيني،
علينا جميعاً توحيد موقفنا �ض ّد ك ّل ي �ق��ول« :ه� ��ذا امل �� �ش��روع الإ� �س��رائ �ي �ل��ي
مختلف القوى
عمليات القتل يف ك� ّل مناطقنا� ،سواء يط ّل علينا من جديد حتت
م�سميات اإلسالمية والوطنية
ا�ستهدفت املكوّن ال�سنّي �أم ال�شيعي �أم أ�خ ��رى ،ن�ح��ن نرف�ضه ب��امل�ط�ل��ق ،لكن
في طرابلس ..لكن
الديني �أم العراقي..
هذا ال يعني �أننا نقبل �أن يقتل �شبابنا
�
�
ب
�سعيد
�و
�
ب
�
أ
يطالب
�زال
�
ن
إ
تعميم
املطلوب
والطرقات،
ال�شوارع
يف
ال�شيخمل�ج��رم�ين ،لأن تلك ال �ث �ق��اف��ة الأم �ن �ي��ة ع �ل��ى ك� � ّل م��واط��ن حتى اآلن ما يزال دون
أ�� �ش � ّد ال�ع�ق��وب��ة ب��ا
الأعمال بر�أيه تنتهك ك ّل احلرمات؛ ل �ب �ن��اين ،ويف ك� � ّل امل �ن��اط��ق والأح� �ي ��اء المستوى المطلوب
ح ��رم ��ة الإن� ��� �س ��ان يف دم � ��ه ،وح��رم��ة لإي � �ق� ��اف ع �م ��ل امل� �خ ��رب�ي�ن وال �ق �ت �ل��ة
امل �� �س��اج��د وي� � ��وم اجل� �م� �ع ��ة ،وح��رم��ة وامل�ج��رم�ين ،لأ ّن��ه حت��ت ذري�ع��ة الأم��ن
القانون والأخالق والدين ..وبالتايل الذاتي قد يعمد بع�ضهم على �سرقة
يجب �أن تعلَّق م�شنقة املجرمني �أمام املنازل واملحال التجارية وال�سيارات»،

�سورية

امل�خ�ت���ص��ة �أن ت �ك��ون ف��اع�ل��ة و��ش�ف��اف��ة،
ب�ح�ي��ث ال ي �ت � ّم ال�ت�ع�م�ي��ة ع�ل��ى ال�ق��ات��ل
باتهام النا�س جزافاً ،ون�أمل �أن يكون
ع�م�ل�ه��ا ع �م�ل�اً وق ��ائ �ي �اً ،ب�ح�ي��ث مينع
وق� ��وع ال �ت �ف �ج�ير ،ويف ط��راب �ل ����س كما
باقي املناطق ،اجلميع يرف�ض منطق
«ال�ك��ان�ت��ون��ات» الأم�ن�ي��ة ،لكن اجلميع
مع التن�سيق مع �أجهزة ال��دول��ة ،لأنه
�أحد ال يريد املوت على الطريق �أو �أن
ي�سرق دكانه �أو بيته ،وبالتايل املواطن
ال�صالح عليه �أن يكون عيناً �ساهرة على
أ�م��ن البلد ،وعليه امل�ب��ادرة باالت�صال
�ب�ل�اغ ع ��ن �أي
ب��ال �ق��وى الأم �ن �ي��ة ل�ل� إ
خطر ،ولرنفع الغطاء ال�سيا�سي عن
�أي مرتكب �أو جمرم».
التن�سيق �ضعيف
وه ��ل م ��ن ت�ن���س�ي��ق ع �م�ل�اين بني
خمتلف القوى الإ�سالمية والوطنية
يف ط��راب�ل����س � �س��واء ك��ان��ت م��ن ف��ري��ق
ال��راب��ع ع�شر م��ن �آذار �أو م��ن الثامن
م� �ن ��ه ،مل ��واج� �ه ��ة خ �ط��ر ال �ت �ف �ج�ي�رات
الإرهابية؟ ير ّد ال�شيخ �شعبان« :هناك
تعاون بني خمتلف القوى الإ�سالمية
وال� ��وط � �ن � �ي� ��ة ،وم� ��دي � �ن� ��ة ط ��راب �ل �� ��س
تتميز ع��ن غ�يره��ا أ� ّن �ه��ا ل�ه��ا ع�لاق��ات
ق��دمي��ة ب�ين خمتلف أ�ف��رق��اء ال�ساحة
ال���س�ي��ا��س�ي��ة ،وحت ��دي ��داً ب�ي�ن ت��وج�ه��ي
ف��ري�ق��ي  14و� 8آذار ،ل�ك��ن ح�ت��ى الآن
ه��ذا التن�سيق ال ي ��زال دون امل�ستوى
املطلوب ،التن�سيق والتكامل فيما بيننا
مم��ا هو
يجب �أن يكون �أف�ضل بكثري ّ
عليه ..ويجب �أن نتكامل ب�أن�شطتنا
ال �أن نتناف�س لإل�غ��اء بع�ضنا ..علينا

وم � � ��اذا ع ��ن ت ��داع� �ي ��ات ال �� �ض��رب��ة
الأمريكية على �سورية؛ هل �سيتوحّ د
امل�سلمون لرف�ضها كما ك��ان يفعلون
دائماً «�سنة» طرابل�س� ،أم �أنّ ح�سابات
ال�ي��وم ال�صغرية تطفو على ح�سابات
ال�ت��اري��خ واجل�غ��راف�ي��ا ومنطق ال�ع��داء
لأي م�ستعمر؟ ن�س�أل ال�شيخ �شعبان؛
م�ن����سّ ��ق ح��رك��ة ال �ت��وح �ي��د الإ� �س�لام��ي
بجزم« :الدعاية الإعالمية �ضخمّت
ه��ذا اجل��و ل�صالح الو�ضع احلقيقي،
العداء لتدخل الغريب على منطقتنا
ي��رف���ض��ه رف���ض�اً ق��اط�ع�اً الطرابل�سي
وال �� �س � ّن��ي ب��ال �ع �م��وم ،وم���س�ل�م��ون ه��ذه
البالد� ،سنّة و�شيعة ،لي�سوا مع احتالل
الأمريكيني منطقتنا ،وهم يقاومونه
ج�ن�ب�اً �إىل ج�ن��ب يف ال �ع ��راق وال�ي�م��ن
و أ�ف �غ��ان �� �س �ت��ان ول �ي �ب �ي��ا ك �م��ا ق��اوم��وه
وي� �ق ��اوم ��ه يف ف �ل �� �س �ط�ين ،ف��اجل�م�ي��ع
ينظر بخ�شية وريبة لتحركات �أمريكا
اال��س�ت�ع�م��اري��ة ،وم ��ا ي���س� ّوق��ه البع�ض
يف الإع �ل�ام م��ن �أنّ �أم�يرك��ا تفعل ما
تفعله لن�صرة امل�سلمني ،و�أن�ه��ا تريد
أ�خ��ذ احل��ق من ال�ظ��امل ،تبقى ترّهات
ال ت�ن�ط�ل��ي ع �ل��ى �أح � ��د ،لأن� ��ه ل ��و ك��ان
عملها كذلك ،لأع��ادت حقوق ال�شعب
الفل�سطيني م��ن إ���س��رائ�ي��ل» ،ي�ضيف
��ش�ع�ب��ان« :ك �ي��ف ي���س�ت��وي وق��وف�ه��ا مع
امل���س�ل�م�ين وه ��ي ت � ��زوّد ع ��دو ال���ش�ع��ب
الفل�سطيني الكيان ال�صهيوين بكل
مقومات مواجهة �شعب �أعزل ..بحيث
�إنّ ق��رارات جمل�س الأم��ن كلّها حتيّد
�إ�سرائيل متاماً من �إجرامها وجت�رّم
ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن��ي� ..إنّ إ�ظ� �ه ��ار �أم�ي�رك��ا
ب�غ�ير وج�ه�ه��ا احلقيقي رغ��م ت�سويق
وتطبيل بع�ض �إعالم له لي�س له �آذان
عند �شعبنا ،وه��ي كما دم��رت العراق
وليبيا واليمن و�أفغان�ستان تريد اليوم
تدمري �سورية ،لتبقى �إ�سرائيل يف ظ ّل
«اخلريف» املدرج بالدماء� ،أقوى دولة
يف املنطقة» ينهي �شعبان كالمه.

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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تحقيق

تعدد السيارات بدل تعدد الزوجات
بعد �أن كان اقتناء �سيارة واحدة حلم الكثري
من الأ�سر يف بريوت ،بات وجود �أكرث من �سيارة
يف امل �ن��زل ال��واح��د ه��و ال �ع��ادة ال���ش��ائ�ع��ة ،الأم ��ر
ينطبق على خمتلف املناطق اللبنانية ،لكن تبقى
بريوت املدينة الأكرث ازدحاماً بال�سيارات.
ت�ب��دل��ت أ�ح � ��وال ال�ك�ث�ير م��ن الأ�� �س ��ر ،فبعد
�أن كانت الأ� �س��رة متتلك �سيارة واح��دة يقودها
رب الأ� �س��رة ،ويتناوب على ا�ستخدامها الأب�ن��اء
ل�ق���ض��اء ح��اج��ات ال �ع��ائ �ل��ة ،و� �ص��ل احل ��ال ال�ي��وم
�إىل �أن ت�صطف �سيارتان �أو ث�لاث يف م�ن��زل ال
يتعدى ع��دد �سكانه �أ�صابع اليد ال��واح��دة ،وقد
ي�صل احلال يف بع�ض الأ�سر املي�سورة ب�أن ميتلك
ك��ل �شخ�ص �سيارتني �أو ث�لاث�اً ،ه��ذا �إىل جانب
الدراجات النارية �أو الرباعية الدفع التي باتت
مو�ضة لدى العديد من ال�شبان.
وال �� �س ��ؤال امل �ط��روح اليوم :هل ي �ف��وق ع��دد
ال���س�ي��ارات ع��دد امل��واط�ن�ين يف ب�ي�روت؟ امل��راق��ب
للم�شهد املروري يف بريوت يالحظ الكم الهائل
لل�سيارات ،ولي�س غريباً �أن يفوق عدد ال�سيارات
ل��دى البع�ض ع��دد الأف� ��راد ،وال�لاف��ت �أن تعدد
و�سائل النقل �أمام املواطن من �ش�أنها �أن تتيح له
الفر�صة بالتنقل من دون احلاجة �إىل �سيارته،
ول �ك��ن ال�ع�ك����س ��ص�ح�ي��ح ف �ه��و ي�ف���ض��ل ��س�ي��ارت��ه،
وبالتايل ما �أن يدخل الأبناء �إىل اجلامعة حتى
يطالبون �آباءهم ب�شراء �سيارة لهم ،ويف حال مل
تكن �أ�سرتهم مي�سورة ،ف�إن �أول ما يفعله ال�شاب
�أو الفتاة بعد ا�ستالم عملهم ،هو احل�صول على
قر�ض ل�شراء �سيارة ،والأم��ر يتكرر مع خمتلف
أ�ف��راد الأ��س��رة لت�صبح ال�سيارة �ضرورة �أ�سا�سية
لكل فرد يف العائلة.
يف ح�ي�ن ك��ان��ت و� �س��ائ��ل ال �ن �ق��ل ق ��دمي �اً هي
الأكرث اعتماداً ،بات ال�شخ�ص اليوم ينتظر بفارغ
ال�صرب �أن ي�صبح يف الثامنة ع�شر لتكون رخ�صة
ق�ي��ادة ال�سيارة ه��ي الهدية ال�ت��ي يتطلع �إليها،
وبالتايل اقتناء �سيارة ،وقد �سهلت امل�صارف هذه
املهمة ب�إعطائها الكثري م��ن القرو�ض املي�سرة
ملن يرغب ب�شراء �سيارة ،لكن احلقيقة التي ال
يعلمها كثريون ،هي �أن البنوك ت�ستعيد الكثري
م��ن ال�سيارات التي يعجز �أ�صحابها ع��ن �سداد
ق�سطها ال�شهري ويجري بيع هذه ال�سيارات يف
مزادات علنية.

ي���ض�ع��ون خ�ط��ة للم�سار ال ��ذي �سي�سلكونه من
منزلهم �إىل وجهتهم� ،سواء كانت واجهه بحرية
�أو متنزه ما ،وذلك بهدف الهروب من احلفريات
وال���ش��وارع �سيئة التنفيذ التي ترفع م��ن �سقف
فاتورة ال�صيانة لل�سيارة ،فيما ال نبالغ من �أن
البع�ض قد يندم على �شراء �سيارة ريا�ضية يف
ظل ت��ردي البنية التحتية للطرق يف كثري من
املناطق.

يف ه��ذا الإط��ار ،يقول ال�سيد جميل يون�س،
ال� ��ذي مي �ل��ك � �س �ي��ارت�ين ري��ا��ض �ي �ت�ين «ك��ورف �ي��ت
وك��وم��ارو» �إ��ض��اف��ة ل�سيارة عملية ��ص�غ�يرة ،أ�ن��ه
م�ن��ذ ف�ت�رة ط��وي�ل��ة ك��ان يحلم ب��ام�ت�لاك �سيارة
ريا�ضية� ،إال �أن ال�ظ��روف امل��ادي��ة التي مي��ر بها
�أي �شاب يف مقتبل العمر حالت دون ذلك ،ولكن
بعد �سنوات طويلة من العمل ا�ستطاع �أن يوفر
قيمة ال�سيارات وهو اليوم يف العقد اخلام�س من
العمر ،لكن ذلك مل مينعه من حتقيق حلمه.
�سيارات كال�سيكية
وعما �إذا ك��ان يحتاج فعلياً لثالث �سيارات،
�أج ��اب �أن ا��س�ت�خ��دام��ه ل�ل���س�ي��ارات ال��ري��ا��ض�ي��ة ال
وي �ت �ج��اوز ب�ع����ض حم�ب��ي ام �ت�لاك ال���س�ي��ارات
يزيد على مرة يف الأ�سبوع ،وذلك �أيام الإجازات
الأ��س�ب��وع�ي��ة ،فيما اال��س�ت�خ��دام الأك�ب�ر لل�سيارة ال�شكل ال�ت�ق�ل�ي��دي ،وذل ��ك ببحثهم ع��ن ��س�ي��ارات
الأخ��رى نظراً لكون ال�سيارة الريا�ضية حتتاج تعترب كالتحف القدمية رغ��م �صعوبة احل�صول
ريا�ضية ..وعملية
ل�ع�ن��اي��ة خ��ا��ص��ة ،م ��ؤك��داً �أن ك�ث�رة ا�ستخدامها عليها و�صيانتها ،فيما ي�صل احل��ال يف البع�ض
ل�ك��ل ف�ئ��ة ع�م��ري��ة اه�ت�م��ام�ه��ا ب��ال���س�ي��ارات ،على يعر�ضها لال�ستهالك والتلف ال�سريع ،خ�صو�صاً ب ��أن ي�صبح م�ه��وو��س�اً ب��ام�ت�لاك أ�ك�ث�ر م��ن �سيارة
�سبيل امل�ث��ال ،يع�شق ال�شباب ال�سيارات الريا�ضية ،م��ع ع ��دم ت��وف��ر ط ��رق و�� �ش ��وارع ج �ي��دة �صاحلة كال�سيكية ،م��ن خ�لال ك��راج��ات ك�ب�يرة كاملتحف
ح �ي��ث ي�ت�م�ن��ى الأغ �ل �ب �ي��ة ام� �ت�ل�اك أ�ق � ��وى و أ��� �س ��رع لال�ستخدام بالن�سبة لل�سيارات الريا�ضية التي ت�صطف فيها ال���س�ي��ارات بطريقة ج��ذاب��ة بهدف
�إ��ش�ب��اع رغبته باال�ستمتاع بالنظر �أو ق�ي��ادة هذا
ال�سيارات و�أغالها ثمناً� ،إال �أن ذلك قد يكون �صعباً ت�شتهر بانخفا�ضها وقربها للأر�ض.
و أ��� �ش ��ار �إىل �أن �أغ �ل��ب �أ� �ص �ح��اب ال���س�ي��ارات ال�ن��وع م��ن املركبات التي �صنعت يف حقب زمنية
على ال�شاب يف مقتبل العمر الذي يحتاج �سنوات من
العمل وال�ك��د للح�صول على مبلغ �سيارة ريا�ضية الريا�ضية عند رغبتهم �أخ��ذ جولة ب�سياراتهم ق��دمي��ة ،ومب��وا� �ص �ف��ات ق��د ال ت �ك��ون م �ت��وف��رة يف
ال�سيارات حديثة ال�صنع.
ف ��اره ��ة ،ن �ظ��راً الرت �ف ��اع �أ� �س �ع��اره��ا م �ق��ارن��ة بحجم
يف ه��ذا ال���س�ي��اق ،ي ��ؤك��د ال�سبعيني ريت�شارد
الفائدة واال�ستخدام الذي �ستحققه ،فمن املعروف
م�سوح ،الذي ميتلك �سيارة «بويك ريفريا موديل
�أن ال�سيارات الريا�ضية تكون ذات م�ساحة �ضيقة قد
� ،»1966أن ه��ذه ال�ه��واي��ة ك��ان��ت ل�ف�ترات طويلة
ت�سع لراكبني فقط ،فيما �سعرها يناف�س ال�سيارات
حكراً على كبار ال�سن من �أمثاله �أو رجال الأعمال
العائلية ذات �سعة ثمانية ركاب.
الذين ينظرون لهذا النوع من ال�سيارات على �أنها
وال يقت�صر ع�شق امتالك ال�سيارات الريا�ضية
حتف فنية� ،إال �أن احل��ال تبدل �أخ�يراً من خالل
على ال�شباب ف�ق��ط ،حيث ي�ه��وى العديد م��ن كبار
اه�ت�م��ام ف�ئ��ة ك �ب�يرة م��ن ال���ش�ب��اب ب��ال�ت�ع��رف على
ال�سن اقتناءها والعناية واملحافظة بها ملعرفتهم
�أف�ضل ال�سيارات الكال�سيكية واقتنائها.
بقيمتها ال�ت��ي ت ��زداد م��ع ت�ق��دم�ه��ا يف ال�ع�م��ر ،وه��و
و�أ�ضاف �أن امتالك �سيارة من الطراز القدمي
م��ا يجعل �أ�سعار ال�سيارات القدمية والكال�سيكية
لي�س بالأمر ال�سهل نظراً ل�صعوبة �صيانتها وعدم
ترتفع.

توفر قطع الغيار ،ما ي�ستدعي طلبها من اخلارج،
وه��و م��ا يكلف ال�شيء الكثري� ،إال �أن ذل��ك يهون
عند اجللو�س خلف املقود �أثناء قيادتها ،م�ؤكداً �أن
ال�سيارات الكال�سيكية ت�سرق الأن�ظ��ار واالهتمام
ب�شكل ملحوظ حتى عند توقفها بجانب �سيارات
فخمة حديثة ،وذلك لعدم تعوّد النا�س على ر�ؤية
مثل هذه ال�سيارات.
و�أ�شار �إىل أ�ن��ه ي�ستخدم �سيارته الكال�سيكية
م��رة يف ال���ش�ه��ر ،و أ�ح �ي��ان �اً يبقيها يف ال �ك��راج مل��دة
أ�ك�ث�ر م��ن ث�لاث��ة �إىل �أرب �ع��ة أ���ش�ه��ر ،وب��ال�ط�ب��ع ال
ميكن ا�ستخدام ال�سيارات الكال�سيكية يف امل�شاوير
اليومية لعدة �أ�سباب ،وهو ما يجعل من ال�ضروري
�أن ت�ت��وف��ر � �س �ي��ارة أ�خ� ��رى ��ص��احل��ة ل�لا��س�ت�خ��دام
اليومي والعائلي لق�ضاء امل�شاوير.
ا�ستخدام ثانوي
و�أكد عي�سى زعرور الذي يعمل م�ست�شار مبيعات
لإح ��دى ��ش��رك��ات ال���س�ي��ارات يف ب�ي�روت� ،أن ه�ن��اك 25
يف امل�ئ��ة م��ن ال��زب��ائ��ن يقتنون ��س�ي��ارات ثانية وثالثة
ال��س�ت�خ��دام ث��ان��وي ف�ق��ط �أو لأن �ه��ا أ�ع�ج�ب�ت�ه��م ،وت��اب��ع
ممازحاً «اليوم بتنا ن�شهد ظاهرة تعدد ال�سيارات بد ًال
من تعدد الزوجات ،وهذا �أمر �أف�ضل».
و�أ�ضاف �أن �أكرث ال�سيارات مبيعاً بالن�سبة لل�شركة
التي يعمل بها هي �سيارات خم�سة رك��اب ،حيث متثل
مبيعاتها � 85إىل  90يف امل�ئ��ة ،فيما الن�سبة املتبقية
ت �ت��وزع ع�ل��ى ال �� �س �ي��ارات الأخ � ��رى ،وم�ن�ه��ا ال���س�ي��ارات
العائلية ،حيث ت�شرتط بع�ض الأ�سر حداً من الرفاهية
والفخامة فيها ،ك�شا�شات تلفزيونية وكرا�سي فخمة،
فيما �آخرون يف�ضلونها عملية بالدرجة الأوىل.
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عربي
دعوة هنية إلدارة قطاع غزة..
األسئلة المتقابلة

رامز م�صطفى

ت�سيطر ح��ال��ة م��ن ال�تر ّق��ب والقلق
على �أج��واء قطاع غ��زة ،ال��ذي اعتاد على
ح ��ال م ��ن ال �ت��وت��ر ب���س�ب��ب االع � �ت ��داءات
ال���ص�ه�ي��ون�ي��ة امل �ت��وا� �ص �ل��ة ع �ل �ي��ه ،و� �ص��ار
عليه حتمُّل هموم �أخ��رى ،دون �أن يغيب
ال�ت�ه��دي��د ال ��ذي ي�شكله االح �ت�ل�ال ،ول��و
للحظة واحدة.
مل ت �ك��ن ف�ت�رة ح �ك��م «الإخ � � � ��وان» يف
م�صر «�شهر ع�سل» بالن�سبة �إىل القطاع
و�أهله ،وبعيداً عن بع�ض اخلطب الرنانة
التافهة ،و�آمال «الربيع» التي غرق فيها
البع�ض بكامل وعيه و�إرادته ،ف�إن الواقع
على الأر�ض مل ي�شهد تغرياً فعلياً ،وعملياً
مل يوافق حممد مر�سي وحكومته ،على
حت��وي��ل معرب رف��ح �إىل معرب دويل بني
م�صر وقطاع غزة ،و�أ�صرت على مت�سكها
باملعاهدات واالتفاقات الدولية ،وجرى
إ�غ ��راق الأن �ف��اق ب��امل�ي��اه ال�ع��ادم��ة ،وظلت
املعابر بني غزة والأرا�ضي املحتلة عام ،48
هي املخ�ص�صة حلركة الب�ضائع.
وب��ال�ت��زام��ن م��ع ذل��ك�� ،ش��رع ا إلع�ل�ام
امل�صري يف �شن حملة عن�صرية �شعواء
�ضد قطاع غزة ،حتت غطاء الهجوم على
«ح�م��ا���س» ،بو�صفها ج ��زءاً م��ن «جماعة
الإخ � � ��وان امل �� �س �ل �م�ين» ،ت �� �ص��اع��دت ه��ذه
احلملة ب�شدة مع عزل الرئي�س مر�سي،
وا�شتداد الأزمة ال�سيا�سية يف م�صر.
ات �� �س �م��ت احل �م �ل��ة الإع�ل�ام� �ي ��ة ب�ك��م
هائل من التفاهات والتلفيقات ،وزادت
جرعتها العن�صرية و�صو ًال �إىل قيام �أحد
�أ��ش�ه��ر مقدمي ال�برام��ج امل�صرية برفع
يده بالتحية �إىل «اخل��واج��ات» (ويق�صد
ال�صهاينة اليهود من حمتلي فل�سطني)،
ولأن يدعو على الهواء مبا�شرة �إىل �إبادة
الفل�سطينيني ،لريد عليه زميل له يف ذات
اال�ستديو م�ن� ّوه�اً ب ��أن مثل ه��ذه الإب��ادة
«�ستخفف من عدد الالجئني يف العامل»!
عند هذا احلد جتاوزت احلملة املزج بني
معركتها مع «الإخوان» يف م�صر وغريها
وبني ال�شعب الفل�سطيني لت�صبح معركة
مفتوحة على القطاع و�أه�ل��ه ،وق��د وفر
الأداء ا إلع�لام��ي حلما�س م��ادة خ�صبة
حلملة ا إلع�ل�ام امل�صري ،وك��ان مفهوماً
ع ��دم ال�ت��دخ��ل يف � �ش ��أن م���ص��ري حملي،
أ�ك�ث�ر م��ن االن�غ�م��ا���س يف التحيز لطرف
دون �آخر ،مهما كان العنوان.
خيارات ..وت�صعيد
ب �ك��ل ح ��ال ف� ��إن ��ه م ��ن ال�ط�ب�ي�ع��ي �أن
ت���س�ي�ط��ر ح� ��ال ال �ق �ل��ق وال �ت�رق ��ب ع�ل��ى
ال �ق �ط��اع ،ال ��ذي ي�ت��أث��ر ب���ش��دة ح �ي��ال كل
ت �ط��ور يف م �� �ص��ر ،خ �� �ص��و� �ص �اً واجل �ي ����ش
امل�صري يخو�ض معركة يف �سيناء �ضد
«جمموعات تكفريية متطرفة ،ومهربي
خم ��درات» ،يجري ال��زع��م ب�أنهم جميعاً
على �صلة وثيقة بالقطاع.
ال�صهاينة دخلوا على خط الت�صعيد
وال�ت��وت�ير ،فقد نقلت �صحيفة ه�آرت�س
ع��ن م�س�ؤول يف «ال���ش��اب��اك» تقديره ب��أن
قطاع غزة بات «م�صدر الإرهاب والقتال
�إىل ��س�ي�ن��اء ول�ي����س ال�ع�ك����س» ،و�أ� �ض��اف:

«نحن اعتقدنا �أن �سيناء هي م�صدر ال�شر
بالن�سبة لغزة ،وتبني �أن الأمور معاك�سة
مت ��ام� �اً ،ل �ق��د ف �ه��م امل �� �ص��ري��ون ال��و� �ض��ع
ب�سرعة �أكرب منا» ،و�أ�شار �إىل �أن حما�س
يف قطاع غ��زة تعرف مبع�سكرات تدريب
اجلماعات «اجل�ه��ادي��ة» ،وتنقل �أف��راده��ا،
وادع��ى وج��ود تفاهمات بني حما�س و�آل
دغم�ش تعهد الأخريون فيها عدم العمل
من قطاع غزة مقابل �سماح حما�س لهم
ب�إجراء التدريبات.
ي�ن��درج ه��ذا اخل�بر يف �سياق احلملة
التحري�ضية ال�ه��ائ�ل��ة ع�ل��ى ق�ط��اع غ��زة،
مي�ه��د ال�صهاينة خل �ي��ارات واح�ت�م��االت
ك �ث�يرة ،ف�م��ع و� �ص��ول «�شيطنة» القطاع
�إىل ه ��ذا امل �� �س �ت��وى ،مي�ك��ن ت�خ�ي��ل �شكل
ردود الفعل ،جتاه اعتداءات �صهيونية� ،أو
�إجراءات م�صرية جتاه غزة.
ال �شك يف �أن ال�س�ؤال املنطقي الذي
ي � ��دور يف خ �ل��د ك �ث�يري��ن الآن ،ه ��و عن
�شكل «اخل�ي��ارات» التي يجب �أن ت�أخذها
ال �ق �ي��ادات الفل�سطينية لتجنب م��أ��س��اة
حقيقية يف قطاع غزة ،البدء يف الإجابة
على هذا ال�س�ؤال يتطلب �أمرين هامني:
البعد عن التالوم ،والبعد عن الكيدية،
ف � ��الأول (ال� �ت�ل�اوم) ��س�ي���س�ب��ب غ��رق �اً يف
م���ش�ك�لات ك �ث�ي�رة ،م��ن �أخ� �ط� ��أ؟ وك�ي��ف؟
وباملقابل :هل ك��ان ه��ذا ال�سلوك �أو ذاك
خ�ط��أ؟ ومل� ��اذا؟ ،م��ن الأج ��دى ت��رك ه��ذه
الأم��ور للتاريخ وللنا�س ليحكما عليها،
وال � �ث ��اين (ال �ك �ي ��دي ��ة) ي �ح �م��ل خم��اط��ر
ك�ب�يرة ،وق��د يغرق القطاع يف حمام دم،
ي�ل�غ��ي � �ص��ورت��ه امل �ق��اوم��ة ال �ت��ي ت�شكلت
ب��دم��اء �شهداء ك�ثر على م��ر ع�ق��ود ،ولن
يربح �أح��د من ه��ذا اخليار �سوى الكيان
ال�صهيوين.
�أب��رز الأمثلة على «الكيدية» ما نقل
عن م�س�ؤول فل�سطيني ،حول نية رئي�س
ال���س�ل�ط��ة الفل�سطينية حم �م��ود عبا�س
الإع�ل��ان ع��ن م��وع��د لإج� ��راء ان�ت�خ��اب��ات
ت�شريعية ورئ��ا��س�ي��ة ق��ري�ب�اً ،وم��ا ذك��رت��ه
القناة الثانية يف تلفزيون االحتالل عن
�أن ع�ب��ا���س ،ي�ع�ت��زم الإع�ل��ان ع��ن �إج ��راء
انتخابات عامة وحث حركة حما�س على
امل�شاركة فيها� ،أو �إعالن قطاع غزة الذي
ت��دي��ره �إق�ل�ي�م�اً م�ت�م��رداً يف ح��ال رف�ضها
امل�شاركة يف هذه االنتخابات.
ونقل حملل القناة لل�ش�ؤون العربية
ايهود ايعاري عن م�س�ؤولني يف ال�سلطة
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ق��ول �ه��م�« :إن ال���س�ل�ط��ة
الفل�سطينية �ستعيد ال�ن�ظ��ر يف حتويل
الأموال �إىل قطاع غزة والتي تقتطع من
املوازنة العامة وتبلغ من � 49إىل  ٪52من
�إجمايل موازنة ال�سلطة».
م�ت�ح��دث ب��ا��س��م ح��رك��ة ف�ت��ح ن�ف��ى ما
يحكى ع��ن إ�ع�ل�ان غ��زة �إقليماً متمرداً،
ل �ك��ن �أم �ي ��ن � �س��ر امل �ج �ل ����س ال � �ث� ��وري يف
احلركة �أمني مقبول حتدث عما و�صفه
باخليارات امل�ؤملة وال�صعبة ،وق��ال «نحن
م�صرون على الذهاب لالنتخابات ون�أمل
�أن ن�ت�ف��اه��م ع�ل��ى ه��ذا الأم ��ر م��ع جميع
ال �ق��وى مب��ا ف�ي�ه��ا ح �م��ا���س» ،م�ضيفاً �أن
«االن�ت�خ��اب��ات ال�ت��ي نن�شدها ون�سعى لها

�إ�سماعيل هنية مرتئ�ساً اجتماعاً حلكومته يف غزة

ال�سيد �إ�سماعيل هنية؛ رئي�س حكومة القطاع ،يدعو ويف
ت�صريح الف��ت� ،إىل �شراكة و�إدارة وطنية لقطاع غ��زة ،و�إىل
� �ض��رورة تو�سيع دائ ��رة ال�ع�لاق��ات الوطنية يف جم��ال العمل
امل�شرتك بني الف�صائل والقوى ،ت�صريح ال ميكن املرور عليه
مرور الكرام ،يف البدء البد من الرتحيب بهذا الت�صريح ،وبغ�ض
النظر عن تفا�صيله ،ون�سجل للأخ �أبو العبد هنية ب�إيجابية ما
ت�ضمنه الت�صريح من دع��وة �صريحة للف�صائل والقوى ،من
�أجل ت�شكيل �إدارة وطنية للقطاع ،ولكن البد من ق��راءة هذا
الت�صريح يف توقيته ودالالته ،على �أنه يحمل يف طياته عالمات
ا�ستفهام ،حيث �سيجد املتحم�سون واملرتددون وحتى الراف�ضون
لهذه الدعوة� ،أنها جاءت على خلفية التطورات التي �شهدتها
م�صر اجلار املتحكم بقطاع غزة ،فنتائج وتطورات الأو�ضاع يف
م�صر جاءت على ح�ساب تنظيم «الإخوان امل�سلمني» ورئي�سهم
امل �ع��زول ال��دك�ت��ور حممد مر�سي ،وعليه ف ��إن حما�س منيت
بخ�سارة جيو�سيا�سية كبرية ،وبالتايل �سيطرح ه��ؤالء ونحن
منهم ال�س�ؤال املحق وامل�شروع ،ملاذا ومع بداية ما �سمي «الربيع
العربي» مل يتخذ الأخ رئي�س احلكومة يف غزة هذه اخلطوة،
وبذلك تبدو ا�ستجابة طبيعية ل�سياق التطورات والتطلعات التي
ي�صبو �إليها ال�شعب الفل�سطيني ك�سائر �شعوب املنطقة؟ بل
ملاذا هذه اخلطوة �أتت بعد الإعالن عن ا�ستئناف املفاو�ضات
بني ال�سلطة وحكومة نتنياهو؟ والتي �سقط معها كل �أمل من
�أجل ال�سري بامل�صاحلة الوطنية قدم ًا نحو التطبيق والرتجمات
العملية وفق اتفاق امل�صاحلة املوقع بني الف�صائل يف �أيار من
العام  ،2011و�ستكون اخلال�صة والتي مفادها �أن الدعوة �أملتها
املتغريات ..ال ال�ضرورات وتزايد حجم التحديات.
ويف العودة قلي ًال �إىل الوراء ،الكثري من الف�صائل والقوى
وال�شخ�صيات فمنذ انت�صار غ��زة ع��ام  ،2009طالبت هذه
الف�صائل �أن تكون �إدارة قطاع غزة وطنية ت�شارك فيها جمموع
الف�صائل ،على اعتباره �أر�ض ًا مت حتريرها بفعل املقاومة ،ولكن
امل�ؤ�سف� ،أن هذه الدعوات مل تلق الآذان ال�صاغية لها �آنذاك.
وعلى الرغم من ذلك ،فاخلطوة الدعوة التي �أطلقها ال�سيد
�إ�سماعيل هنية بحاجة �إىل التظهري من خالل مبادرة متكاملة،
م��ن أ�ج��ل �أن يبنى على ال�شيء مقت�ضاه م��ن قبل الف�صائل
والقوى ،وبال�ضرورة عليها �أي املبادرة �أن جتيب و�سلف ًا عن
جمموع الأ�سئلة واال�ستف�سارات لتبديد الهواج�س:
• هل املق�صود ب ��الإدارة الوطنية ،هي إ�ع��ادة �صياغة
وت�شكيل احلكومة الفل�سطينية يف القطاع؟
• هل الإدارة الوطنية للقطاع �سقفها القيادة الفل�سطينية،
�أم احلكومة يف غزة؟
• هل الإدارة الوطنية للقطاع هي �سقف كل امل�ؤ�س�سات يف
القطاع مبا فيها احلكومة؟
هذا فيما يخ�ص �أ�صحاب الدعوة ،ولكن ماذا عن ف�صائل
رحبت بالدعوة ،وف�صائل تنتظر �أن توجه الدعوة لها من �أجل
امل�شاركة حتى يتم در�سها ويتخذ املنا�سب ب�ش�أنها� ،أي�ض ًا هي
�ستواجه م�شروعة من نوع كيف �ستواجهون العالقة التي �ستت�أزم
مع ال�سلطة وحزبها حركة فتح ،حيث االمتيازات حينها معر�ضة
للخطر؟ وكيف �ستعاجلون التناق�ض الذي �ستوقعون �أنف�سكم
ب��ه ،حيث �أدبياتكم ت�ضج بالنقد واالنتقاد لوجود حكومتني
واحدة يف ال�ضفة والثانية يف القطاع ،والتي لطاملا د�أبتم على
اتهام طريف االنق�سام با�ستمراره؟ وبالتايل دعواتكم الدائمة
�إىل الوحدة على طريق مواجهة التحديات املتعاظمة يف وجه
الق�ضية الفل�سطينية التي يفر�ضها االحتالل علينا جميعاً ،فهل
امل�شاركة من �ش�أنها �أن تقرب امل�سافات لإجناز امل�صاحلة� ،أم
�أنها �ستباعدها �أكرث؟
�أ�سئلة بر�سم �أ�صحاب الدعوة من �أجل امل�شاركة يف الإدارة
الوطنية للقطاع ،وعلى ال�ضفة املقابلة �أ�سئلة بر�سم الف�صائل
والقوى املتحم�سة وامل�ترددة ،والأي��ام القادمة جتيب على هذه
الأ�سئلة يف حال مل يتم �سحب الدعوة من التداول ،وتكون قد
طرحت يف حلظة من احلما�سة ال�سيا�سية لي�س �إالّ.

مستقبل «القطاع» ..بين الخيـارات الكيديــ

جت��رى يف ال�ضفة وقطاع غ��زة والقد�س وال�شتات» ،وحول
خ �ي��ارات ال�ق�ي��ادة الفل�سطينية يف ح��ال رف���ض��ت «ح�م��ا���س»
االنتخابات ،قال مقبول «مل ن�سمع من حما�س �أنها ترف�ض
االنتخابات ،لكن �إذا �سمعنا ذلك رمبا نلج�أ يف حينه خليارات
�صعبة وم�ؤملة ن�أمل �أال ن�صل �إليها» ،ونفى مقبول �أن يكون
من بني هذه اخليارات �إعالن قطاع غزة «�إقليماً متمرداً»،
وقال «هذا لي�س مطروحاً على �أجندة القيادة الفل�سطينية،
وم��ا مت احل��دي��ث عنه ب�ه��ذا ال���ص��دد ال ميثل ال�ق�ي��ادة ،ومل
يناق�ش هذا املو�ضوع على طاولة القيادة يف اللجنة املركزية
�أو املجل�س الثوري».
ح��رك��ة اجل �ه��اد الإ� �س�ل�ام��ي ح ��ذرت ع�ل��ى ل���س��ان ع�ضو
قيادتها «خ�ضر حبيب» من خيار �إع�لان القطاع متمرداً،
وقال حبيب �إن «هذا مبنزلة انتحار للرئي�س حممود عبا�س،
ول�سلطة رام اهلل ،ونفق مظلم ال رجعة فيه».
من جانبه قال �إ�سماعيل هنية؛ رئي�س احلكومة يف غزة:
«نحن �شعب متمرد على املحتل ،ولكن يجب �أال ت�ستخدم هذه
اللغة �ضدنا وال نريد �أن ن�ستدعي العالقات يف بعدها الدموي
وال نحب وال نرغب يف ذلك» ،و�أ�شار هنية �إىل �سقوط «قرابة
 450قتي ًال يف الأح��داث امل�ؤ�سفة عام  ،2007بينهم  260من
فتح و 180من حما�س وحولهم �شباب �آخرون ال عالقة لهم
بالتنظيمات ،لذلك ال نريد �أن نذهب لهذا املربع ال�صعب،
وال نريد �أن ن�ستدعي العالقات يف بعدها الدموي».
خيارات �أخرى
رغم التحذيرات واللغة الت�صاحلية ،ف�شل لقاء عقد
بني فتح وحما�س يف تهدئة الأو�ضاع بني الطرفني ،فقد
ظل اخلالف قائماً حول مو�ضوع االنتخابات الذي تراه
فتح �أول��وي��ة ،بينما تتحدث حما�س عن �صفقة �شاملة،
وتنفيذ �أجندة جرى االتفاق عليها يف القاهرة.
�إ�سماعيل هنية الذي انتقد ا�ستئناف املفاو�ضات بني
ال�سلطة وحكومة االحتالل ،عمد �إىل لهجة ت�صاحلية
على ال�صعيد الداخلي ،ف�أكد أ�ن��ه ال خيار �أم��ام ال�شعب
الفل�سطيني �إال خيار ال��وح��دة والتفاهم ،م�شدداً على
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ـــة والخيار الوطني

تتحدث الأو�ساط الفل�سطينية
�ضرورة حتقيق الوحدة الوطنية».
و�أك ��د ه�ن�ي��ة ،ال�ت��زام��ه «ب ��إع��ادة املتابعة عن غياب التقدير ال�سليم
فتح كل امل�ؤ�س�سات واجلمعيات التي م��ن ق�ب��ل ال �ق �ي��ادات الفل�سطينية
�أغلقت �إبان �أحداث االنق�سام ،و�أن حلراجة الظرف القائم ،وت�صف
تكون هذه خطوة وطنية متقدمة ،الكالم عن االنتخابات من جهة،
على �أن تقابل بخطوة مماثلة يف وتنفيذ بنود امل�صاحلة كاملة من
ال�ضفة لتج�سري الهوة» ،داعياً �إىل جهة �أخرى ،انف�صا ًال عن الواقع،
تو�سيع امل�شاركة يف �إدارة القطاع وا�ستمراراً حلالة الكيدية والبحث
حلني ت�شكل حكومة وحدة وطنية ،ع ��ن «حم��ا� �ص �� �ص��ة يف ال� ��رك� ��ام»،
و�إىل ��ض��رورة البدء يف �إع��ادة بناء وت�ضيف :الأو�ضاع ال حتتمل هذا
م�ؤ�س�سات القرار الفل�سطيني مبا ال �ن��وع م��ن الأداء� ،شعبنا ي��واج��ه
ي ��ؤدي لعملية ت�صحيح اخل�ي��ارات م���ش�ك�لات ج��دي��ة يف ال �ق �ط��اع ويف
وال �ق��رارات الفل�سطينية ،وطالب ال�ضفة �أي�ضاً ،واحلاجة قائمة �إىل
رئ �ي ����س احل �ك��وم��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة مبادرات �شجاعة وحلول �إنقاذية
يف غ��زة ب���ض��رورة �إن �ه��اء االنق�سام دون تالوم وتبادل اتهامات ،ودون
ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن ��ي ،م � �ع � �ت �ب�راً ذل ��ك ك �ي��دي��ة ،وحم ��اول ��ة ا� �س �ت �ث �م��ار يف
ب ��أن��ه «خ �ط��وة م�ه� ّم��ة ع�ل��ى ط��ري��ق الظرف ال�صعب.
�أكرث ما تخ�شاه هذه الأو�ساط،
�إع � � ��ادة ب �ن ��اء م ��ؤ� �س �� �س��ات ال���ش�ع��ب
ي �ك �م��ن يف ا� �س �ت �م ��رار ال �ط��رف�ين
الفل�سطيني».
ويف ت �� �ص��ري��ح �آخ� ��ر ق ��ال ه�ن�ي��ة :املتخا�صمني فتح وح�م��ا���س ،على
«الوطن يت�سع للجميع ولي�س حكراً ه ��ذا ال���ش�ك��ل امل �ف �ج��ع م��ن الأداء
على أ�ح��د ،وفل�سطني التي ي�ضحي ال�سيا�سي ،فيما يحتمل �أن تدهمنا
من �أجلها الفل�سطينيون هي وطن امل� �خ ��اط ��ر يف �أي حل� �ظ ��ة ،ودون
ل �ك��ل ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين ،وغ � ��زة ال�ت��ي �أن ي �ك��ون �أي م�ن�ه�م��ا ق � ��ادراً على
حررها �أهلها هي ملكهم».
التعامل معها ،وم��ع انعكا�ساتها
ك��ان الف �ت �اً �أن ردود ال�ف�ع��ل على اخلطرة.
ال�ت���ص��ري�ح��ات ال �ت��ي �أط�ل�ق�ه��ا هنية،
ا أل� �س��ا���س لأي حت��رك ينبني،
خ �� �ص��و� �ص �اً ت �ل��ك امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�ت��و��س�ي��ع وف��ق الأو��س��اط امل�شار �إليها ،على
امل�شاركة يف �إدارة قطاع غ��زة ،كانت حفظ املقاومة يف غ��زة ،والتنازل
��ش�ب��ه غ��ائ �ب��ة ،رغ ��م ت� ��داول �أو� �س��اط عما يعتربه البع�ض مكت�سبات� ،أو
متابعة فل�سطينية ب��وج��ود ترحيب م��ا يعتربه البع�ض ا آلخ��ر «حقاً»
ح��ذر من اجلبهة ال�شعبية لتحرير يريد ا�ستعادته.
ف�ل���س�ط�ين ،ب��ال �ع��ر���ض ال� ��ذي ق��دم��ه
رئي�س احلكومة يف غزة.
عبد الرحمن نا�صر
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الحـــوار اللبـــناني – الفلسطيــــني

تفاهم على عدم مقايضة الحقوق اإلنسانية
ك� ��ان الف� �ت� �اً خ �ل�ال الأ� �س��اب �ي��ع امل��ا��ض�ي��ة
تفعيل �أع�م��ال جلنة احل��وار الفل�سطيني -
اللبناين التي تقوم ب�سل�سلة من اللقاءات،
ت�ضمنها ن�ق��ا��ش��ات وت �ب��ادل ل��وج�ه��ات النظر
��ض�م��ن �إط� ��ار ال�ت�ح���ض�يرات لإط�ل��اق خطة
وط�ن�ي��ة ت�ت�ع�ل��ق مب��وق��ف ل�ب�ن��ان وال �ع�لاق��ات
واخل �ي��ارات ال�سيا�سية ال��واج��ب ات�خ��اذه��ا يف
م��ا يتعلق ب��ال��وج��ود الفل�سطيني يف لبنان،
وي�شارك فيها ع��دد من الأح��زاب ال�سيا�سية
اللبنانية والف�صائل الفل�سطينية ووك��االت
الأمم املتحدة واملنظمات الدولية ،بالإ�ضافة
�إىل ال���س�ف��ارات واجل �ه��ات امل��ان�ح��ة ووك ��االت
ومنظمات حملية ودولية غري حكومية وعدد
م��ن ال ��وزارات ،وق��د ب��د�أت الن�شاطات بندوة
ح��ول اجل�م�ع�ي��ات وامل��ؤ��س���س��ات الفل�سطينية
��ش��ارك بها وزي��ر الداخلية اللبناين م��روان
�شربل منت�صف �شهر �آب.
وكان الفل�سطينيون قد مل�سوا جدية �سابقاً
لدى احلكومات اللبنانية املتعاقبة منذ العام
 2005يف �أع ��داد امل�ل�ف��ات ،وج�م��ع املعلومات
امل �ت��وف��رة ع ��ن ال�ل�اج �ئ�ي�ن ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين،
وال�ت�ج�ه�ي��ز امل�ب�ك��ر ل �ل �ح��دود ال �ت��ي �ستعتمد
للتعاطي �ضمنها ،على �أن تكون ا�سرتاجتيتها
حمددة مبا يجعل الفل�سطينيون يقبلون مبا
يعر�ض عليهم الحقاً ،خ�صو�صاً يف مو�ضوعي
ال���س�لاح واحل �ق��وق الإن���س��ان�ي��ة ع�ل��ى ق��اع��دة
�أن الفل�سطينيني هم جزء �أ�صيل من �شعب
عربي ،ولي�سوا جمموعة من الأف��راد الذين
يزورون �أو يفدون م�ؤقتاً ،بل �إن وجودهم يف

لبنان جاء �إكراهاً بقوة االحتالل ال�صهيوين،
ي�ضاف لذلك الإج�م��اع على التم�سك بحق
العودة ورف�ض التوطني ،وقد توّج ذلك الحقاً
يف العام  2010بالتعديالت القانونية الذي
�أق � ّره��ا جمل�س ال �ن��واب اللبناين واخلا�صة
بالعمل وال�ضمان االجتماعي للفل�سطينيني
والت�سهيالت املرافقة لها.
�إال �أن امل�صداقية يف تناول هذه امللفات من
الناحية اللبنانية الر�سمية تراجعت لدى
الفل�سطينيني ،خ�صو�صاً بعد املماطلة يف
تنفيذ التعديالت املذكورة مبوجب القرارات
التنفيذية املفرت�ضة ل �ل��وزارات املعنية من
جهة ،ويف تناول �أزمة خميم نهر البارد وبطء
عملية �إعادة الإعمار وعودة النازحني �إ�ضافة
�إىل ا�ستكمال ملف احلقوق الإن�سانية ب�شكل
عام.
بالن�سبة ل��ر�ؤي��ة جلنة احل ��وار اللبناين
– الفل�سطيني ،ف ��إن اللبنانيني لي�سوا يف
م��وق��ف واح ��د يف م��ا ي�خ����ص ح��ل وم�ع��اجل��ة
م�شاكل الوجود الفل�سطيني يف لبنان ،ففي
ح�ين ال مت��ان��ع بع�ض الأط� ��راف �أن يح�صل
الفل�سطينيون على كافة حقوقهم ،يتخوّف
ق �� �س��م �آخ � ��ر م ��ن م ��ا ي �� �س �م��ون��ه «ال �ت��وط�ي�ن
املقنّع» ،عرب �آليات ت�سهل عملية اندماجهم
وتذويبهم يف املحيط اللبناين.
ويف هذا ال�سياق ،دعت جلنة احل��وار �إىل
التعاون والتن�سيق بني الطرفني ور�سم �إطار
وا�ضح وحمدد للتعامل املنهجي عرب �إدخال
ت�ع��دي�لات وت�ط��وي��ر �آل �ي��ات وو��ض��ع هيكليات

ال�سفري الفل�سطيني ورئي�س جلنة احلوار مع �أحد امل�س�ؤولني الدوليني

�أحد ن�شاطات جلنة احلوار

قادرة على ال�ضلوع جدياً مبهمة احلوار بني
ال�ط��رف�ين ،ور��س��م �سيا�سة وا��ض�ح��ة لتعامل
احل�ك��وم��ة اللبنانية م��ع ه��ذا امل�ل��ف ب�إجماع
القوى الفاعلة اللبنانية والفل�سطينية من
خ�ل�ال ال�ترك�ي��ز ع�ل��ى ع��دة حم ��اور أ�ب��رزه��ا:
م�ع��اجل��ة امل���س��ائ��ل احل�ي��ات�ي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة
واالق�ت���ص��ادي��ة وال�ق��ان��ون�ي��ة وا ألم �ن �ي��ة داخ��ل
امل �خ �ي �م��ات ول�ل�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين امل �ق �ي �م�ين يف
ل�ب�ن��ان ب��ال�ت�ع��اون م��ع وك��ال��ة الأمم امل�ت�ح��دة
لغوث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني –
الأون��روا ،وو�ضع �آلية لإنهاء وج��ود ال�سالح
الفل�سطيني خ��ارج املخيمات ،بالإ�ضافة �إىل
�إطالق احلوار ملعاجلة ق�ضية ال�سالح داخل
املخيمات جلهة تنظيمه و�ضبطه.
ويعترب تدفق ال��دع��م امل��ايل غ�ير املنظم
وغ �ي�ر امل �ن �ه �ج��ي ل �ل ��دول امل��ان �ح��ة م ��ن أ�ب ��رز
ال�ع�ثرات التي تعيق العمل يف ه��ذه امللفات،
بالإ�ضافة �إىل تعدد الهيئات الر�سمية التي
ت�ع�ن��ى مب��و��ض��وع ال�لاج�ئ�ين الفل�سطينيني
م��ن دون تن�سيق ف�ع�ل��ي ،ح�ي��ث يعترب امللف
مبعرثاً ب�ين العديد م��ن امل�ؤ�س�سات العامة
مثل اجلي�ش اللبناين وا ألم��ن العام ووزارة
اخلارجية وجمل�س ال ��وزراء ومكتب رئي�س
ال ��وزراء ،امل���س��ؤول املبا�شر ع��ن اللجنة التي
ت�ضم جلنة وزاري��ة م�ؤلفة من ممثلني عن
وزارات العمل ،ال�ش�ؤون االجتماعية ،ال�صحة
ال �ع��ام��ة ،ال� �ع ��دل ،اخل��ارج �ي��ة وامل �غ�ت�رب�ي�ن،
ال �� �ش ��ؤون ال�سيا�سية وال�لاج �ئ�ين ،مديرية
الأم��ن ال�ع��ام يف وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ،وم�ؤ�س�سة
كهرباء لبنان يف وزارة الطاقة وقيادة اجلي�ش
يف وزارة الدفاع.
ه��ذا وق��د ت��واف��رت يف ال�سنوات ا ألخ�ي�رة
ر ؤ�ي � ��ة م ��وح ��دة ل �ك��اف��ة ال �ه �ي �ئ��ات ال��ر��س�م�ي��ة
اللبنانية ومنظمات املجتمع امل��دين ،أ�ك��دت
على حق الفل�سطينيني املقيمني يف العي�ش
الكرمي ،و�ضرورة ت�أمني حياة كرمية لالجئ
الفل�سطيني والت�شديد على �أن ال مقاي�ضة
بني ال�سالح واحلقوق الإن�سانية.
ب��ال�ن���س�ب��ة للفل�سطينيني ف � ��إن ح���ض��ور
العنا�صر الفل�سطينية الفاعلة داخل اللجنة
مطلب �أ�سا�سي للو�صول �إىل حلول نهائية
للملفات العالقة ،بالإ�ضافة �إىل تفعيل عمل
جلنة احل ��وار ك ��أول��وي��ة ،لكن امل�ب�رر ال��دائ��م
ل �ه��ذا ال �غ �ي��اب ال �ف��اع��ل ي �ك��ون ب �ع��دم وج ��ود
مرجعية فل�سطينية موحدة يف ظل االنق�سام
امل���س�ت�م��ر ع�ل��ى ال���س��اح��ة الفل�سطينية منذ
ع��دة �سنوات ،مما يحتّم على الفل�سطينيني
التقدم بورقة عمل مف�صلة ،تو�ضح ر�ؤيتهم
حلقوقهم وتتعامل بواقعية ومو�ضوعية مع
�ش�ؤون ترتك ب�صماتها و�آثارها على م�ستقبل
الأج �ي��ال القائمة وال�ق��ادم��ة ،ولتربهن عن
�إمكانية مبدعة يف تفاعل ح�ضاري م�شرتك
ل�شعبني عربيني يعي�شان على �أر�ض واحدة،
ويتعاونان ب�شكل جاد ال�ستعادة حقوق مغيّبة،
ب�أوا�صر �أخوية تنهي ثغرات و�أخطاء املا�ضي
وتفتح �أبواباً م�شرقة على امل�ستقبل.

�سامر ال�سيالوي
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مــلــــف الـعـــدد

هاجس التفجيرات
يالحق اللبنانيين
ب��ات امل��واط��ن اللبناين على موعد
ف� �ج ��ائ ��ي م � ��ع ال � �� � �س � �ي� ��ارات امل �ف �خ �خ��ة
والتفجريات الع�شوائية التي قد تبث
دخانها ال�سام من �أي منطقة من دون
مت �ي �ي��ز ،ك�ث�ر ب ��ات ��وا ي �خ �� �ش��ون م �غ��ادرة
منازلهم ،وه��م يف�ضلون مالزمتها �إال
ل �ل �� �ض��رورة ح�ت��ى ال ي���ص�ب��ح م�صريهم
كم�صري اجل �ث��ث امل�ت�ف�ح�م��ة والأج �� �س��اد
امل�ق�ط��وع��ة الأو� �ص ��ال والأ�� �ش�ل�اء ،التي
ب��ات��ت ت�ع��ر���ض ع�ل��ى ��ش��ا��ش��ات ال�ت�ل�ف��زة،
ارت�ف��ع من�سوب الهاج�س الأم�ن��ي لدى
اللبنانيني �إىل حد كبري ،فبعد تفجري،
بئر العبد ،وتفجري ال��روي����س الهائل،
وت�ف�ج�يري طرابل�س امل��أ��س��وي�ين ،الكل
ي�ت���س��اءل ع��ن م��اه�ي��ة التفجري ال�ت��ايل،
ال �ك��ل ب ��ات ��ش�ب��ه م �ت ��أك��د م ��ن وق��وع��ه،
وال�سبب يف �إذك ��اء ه��ذه امل �خ��اوف يعود
ب��ال��درج��ة الأوىل �إىل ك�ثرة ال�شائعات
التي تتحدث عن وجود �سيارات مفخخة
باملئات قدمت �إىل لبنان بغية تفجريها.
ب� � ��ات وا� � �ض � �ح � �اً م� ��ن خ� �ل��ال ت�ت�ب��ع
اخلريطة اجلغرافية للمتفجرات �أن من
ي�ضعها يرغب يف �إحياء الفتنة املذهبية،
وذل��ك ع�بر ا�ستهداف مناطق متنوعة
االجتاهات الطائفية وال�سيا�سية جلرها
�إىل نزاع �أهلي دموي.
وق��د ح��ذرت أ�ك�ثر م��ن جهة �أمنية،
�أن ما جرى يف ال�ضاحية ويف طرابل�س
ق��د يتكرر يف منطقة �أخ ��رى ،حتى �أن
وزير الداخلية مروان �شربل �أكد وجود
�سيارات مففخة وحم��اوالت للتفجري،
ف� أ�ي��ن امل��واط��ن م��ن ك��ل ه��ذه الهواج�س
والتحذيرات؟

من �أفغان�ستان :هنا لبنان
ح��اول �أف��رق��اء ك�ثر �ضبط ال�شارع
ال�ل�ب�ن��اين وم�ن�ع��ه م��ن االن �ف�ل�ات نحو
احل � � ��رب امل ��ذه� �ب� �ي ��ة ،رف� �ع ��ت الف� �ت ��ات
ك �ت �ب��ت ب �خ��ط ال �ي ��د «م� ��ن ال �� �ض��اح �ي��ة
ه�ن��ا ط��راب �ل ����س» و«م ��ن ط��راب�ل����س هنا

ال �� �ض��اح �ي��ة» ،يف إ��� �ش ��ارة �إىل �أن ال��دم
واحد وال�شعور الوطني الوحدوي لن
يت�أثر بهكذا حماوالت تفجريية ،لكن
احلقيقة �أن ال�شائعات ت�أخذ دوره��ا يف
حماولة بث الفنت وال�ضرب على وتر
اخلوف لدى النا�س ،فكرثت ال�شائعات
ح ��ول وج � ��ود م �ت �ف �ج��رات يف � �س �ي��ارات

م �ت �ع��ددة يف م�ن��اط��ق خم�ت�ل�ف��ة يف ل �ب �ن��ان� ،أو على �إعادة فتح حمله قبل مرور �أيام لأنه كان
حقائب ملغومة ومعدة للتفجري ،وبات كرث يعي�ش حالة حداد على الوطن كما يقول.
يعتقدون �أن هناك خمططاً لـ«عرقنة» لبنان
ورغ��م �أن الغالبية العظمى م��ن �أه��ايل
�أو «�أفغنته» ،حتى �أن �أحدهم رفع الفتة كتب ال�ضاحية ،ت�ؤكد �صالبتها ورف�ضها �أن ت�صبح
عليها «من �أفغان�ستان هنا لبنان» ،فم�شاهد فري�سة اخلوف� ،إال �أنه كان من ال�سهل تلم�س
القتل وال��دم والأ��ش�لاء ت�شبه �إىل حد بعيد تداعيات االنفجار النف�سية.
ما كان يجري يف �أفغان�ستان من عنف ودمار،
م��ر �أ� �س �ب��وع ث�ق�ي��ل ع�ل��ى ال���ض��اح�ي��ة بعد
وم��ن ال��وا��ض��ح �أن ل�ب�ن��ان ي�ق�ترب تدريجياً تفجري الروي�س ،انت�شرت احلواجز الأمنية
وعلى نحو ت�صاعدي مما يجري يف العراق ال�شعبية واحلزبية داخل ال�ضاحية حلماية
و�أفغان�ستان.
امل �ن �ط �ق��ة م ��ن �أي � �س �ي��ارة م �ف �خ �خ��ة ،ج��رى
اجلنوبية
ال�ضاحية
يف
الروي�س
انفجار
اال�شتباه ب�سيارات كثرية ،ت�سارعت املالحق
لبريوت ،بعد انفجار بئر العبد قبله بنحو الإخبارية لتكذيب ال�شائعات ح��ول تفكيك
��ش�ه��ر ،م�ع�ط��وفَ�ين ع�ل��ى ت�ف�ج�يري طرابل�س عبوة ما �أو العثور على قنبلة معدة للتفجري،
أ���س�ه�م��وا يف ب��ث ال��ذع��ر ب�ين ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ،يف فرغت ال�شوارع التي كانت تعرف بازدحامها
ال���ض��اح�ي��ة ��س��رت ��ش��ائ�ع��ات ع��ن وج ��ود �أك�ثر حتى يف ال�ل�ي��ل ،ومل ت�سجل �أي زح�م��ة �سري
من � 300سيارة معدة للتفجري ،وق��در الزم خ��ان �ق��ة �إال أ�م � ��ام احل ��واج ��ز ال �ت��ي و��ض�ع��ت
م��واط �ن��ون ك�ثر م�ن��ازل�ه��م ألي� ��ام خ��وف �اً من لطم�أنة �سكان ال�ضاحية �أوالً ،مر الأ�سبوع
امل� ��وت ع �ل��ى ال �ط��رق��ات ،رب� ��ات ال �ب �ي��وت بنت بتثاقل وت��وج����س م��ن ت�ف�ج�يرات �أخ ��رى قد
يتخوفن ال�ن��زول للت�سوق و��ش��راء حاجيات ت�ضرب عمق ال�ضاحية ،لكن ما هي �إال �أيام
امل�ن��زل اليومية ،بع�ض املوظفني ارت� ��أوا �أن حتى �سمع دوي انفجارين هائلني يف عا�صمة
يتخلفوا عن �أعمالهم لأيام وعلى ح�سابهم ،ال �� �ش �م��ال ط��راب �ل ����س ،ان �ف �ج��اران ��س��اه�م��ا يف
كما �أن بع�ض �أ�صحاب املحال وامل�صالح �آثروا ت�أكيد �صحة املعلومات املتداولة عن �شبكات
�إغالقها ،احلاجة مرمي ن�صور التي تعي�ش يف وجمموعات �إره��اب�ي��ة م�ستعدة مل��ا ه��و �أفظع
الروي�س� ،أكدت �أنها مل تنزل �إىل ال�شارع منذ مما �سبق ،مهما كان الثمن.
� 8أيام لأنها ال تخ�شى فقط من التفجريات،
ال�شائعات ك��ان��ت تتنب�أ ب��وق��وع التفجري
ب��ل �أن � �ص��ور ال ��دم وا أل�� �ش�ل�اء ال ت�غ�ي��ب عن يف منطقة ط��ري��ق اجل��دي��دة ذات الغالبية
خميلتها ،وهي تخ�شى �أن تط�أ بقدمها على ال�سنية ،لكن �شاءت املجموعات الإرهابية �أن
«روح» �أحدهم ،أ�م��ا زوجها احل��اج �أب��و �أحمد ،تقوم بالتفجري يف طرابل�س ويف يوم جمعة
وهو �صاحب �سوبرماركت ،مل تت�ضرر كثرياً بينما ك��ان امل�صلون على و�شك اخل��روج من
جراء االنفجار ،فلفت �إىل �أنه مل يكن قادراً امل�سجدين �أي م�سجدي التقوى وال�سالم،
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سخرية اللبنانيين
يف خ�ضم امل�خ��اوف واحل��زن على �شهداء التفجريات وم�صاب عائالتهم ،يحاول
البع�ض تغليب �إرادة احل�ي��اة وال�سخرية م��ن الإره��اب�ي�ين ،يف ه��ذا الإط��ار و�ضع �أح��د
�أ�صحاب املحال يف الروي�س يافطة على زجاج حمله كتب عليها «يرجى عدم التفجري
قرب املحل ،لأن �أكرث من ن�صف الب�ضاعة بالديْن» ،وهو قد يبدو كالماً هزلياً للوهلة
الأوىل ،لكنه يحمل يف طياته خماوف اللبنانيني وهواج�سهم القدمية املتجددة من
ال�سيارات املفخخة.

وعلى طابعها املذهبي� ،أما املناطق التي تردد يف قب�ضة الإره��اب� ،أما زميله وزير الداخلية
ا�سمها بكرثة كونها عر�ضة لالنفجارات فهي مروان �شربل ،فقد حتدث عن معلومات حول
م�ن�ط�ق��ة ح��ي ال���س�ل��م ال �ت��ي ت�ع��د �أك�ب�ر جتمع وجود �سيارات مفخخة وحت�ضريات لعمليات
�سكاين يف ال�ضاحية ،ومنطقة الأ�شرفية ذات �أمنية إلح��داث فتنة داخلية ،وعممت القوى
الغالبية امل�سيحية ،وحت��دي��داً �ساحة �سا�سني الأمنية على اللبنانيني �أرقاماً لالت�صال عند
املزدحمة دائماً.
اال�شتباه ب�أي ج�سم م�شبوه ،ما عزز الهواج�س
�أم ��ا ال �ه��دف ال�ث��ال��ث ،ف��رج��ح ال�ب�ع����ض �أن ع��ن وج ��ود م�ت�ف�ج��رات ،وح��ول�ه��ا �إىل حقيقة
يكون يف اجلنوب وحتديداً يف النبطية ،حيث واقعة قد حتدث يف �أي حلظة.
ك ��ان م��ن امل �ق��رر االح �ت �ف��ال ب��ذك��رى تغييب
وب ��ات ب�ع����ض ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ي�ت�ح��دث��ون عن
الإم ��ام م��و��س��ى ال���ص��در ورف�ي�ق�ي��ه ه�ن��اك ه��ذا ا�ستعادة خم��اوف أ�ي��ام احل��رب ا أله�ل�ي��ة ،حني
العام يف � 31آب اجل��اري ،لكن جاء القرار من كان املرء يتوقع انفجار �أي �سيارة مير بقربها
قيادة حركة «�أمل» ليلغي احلفل حفاظاً على يف طريقه �إىل عمله �أو منزله.
�سالمة امل��واط�ن�ين واالك�ت�ف��اء بكلمة متلفزة
وق� ��رر ك �ث�ي�رون يف ب�ع����ض امل �ن��اط��ق ع��دم
يلقيها رئي�س جمل�س النواب نبيه بري يف هذه التحرك �إال عند احل��اج��ة ،لأن تلك املناطق
املنا�سبة ،م��ع ذل��ك ،فقد ت�شددت الإج ��راءات م�ستهدفة بنظرهم ،ومن املالحظ �أن �شوارع
الأم �ن �ي��ة يف امل��دي�ن��ة اجل�ن��وب�ي��ة امل�ك�ت�ظ��ة بعد العا�صمة ال�ت��ي ك��ان��ت تغ�ص ب��ال���س�ي��ارات ،ال
� �ش��ائ �ع��ات ك �ث�ي�رة ع ��ن اح �ت �م��ال ا��س�ت�ه��داف�ه��ا ��س�ي�م��ا خ�ل�ال ع�ط�ل��ة ن�ه��اي��ة ا أل� �س �ب��وع ،ب��ات��ت
ب�سيارات مفخخة.
حركتها هادئة وخفيفة �إىل حد كبري ،الأمر
وب ��ال �ع ��ودة �إىل ب �ي��روت ،اع �ت�ب�ر ك�ث�ر �أن الذي ي�ؤكد �أن اللبناين مل يعد ي�شعر بالأمان
منطقة ال�ط��ري��ق اجل��دي��دة ق��د ت�ك��ون ه��دف�اً على الإطالق.
للإرهابيني كونها ت�ضم كثافة �سكانية هائلة
بات الهاج�س الأمني يالحق اللبنانيني،
وتختنق باملارين واملتجولني وقت الذروة ،كم ويجربهم على تقييد حتركاتهم وتنقالتهم،
لا �أو
�أنها ت�ضم جامعة وم�سجداً ،وه��ي الأه��داف ك�ثر ب��ات��وا ي�ف���ض�ل��ون ع��دم اخل ��روج ل �ي� ً
املثالية اليوم للإرهابيني.
خالل الآحاد ب�سبب �شبح التفجريات ،وبعيداً
باخت�صار ،يعي�ش اللبنانيون ه��ذه الأي��ام ع ��ن امل� �خ ��اوف وال �ه ��واج �� ��س ،ه �ن��اك ح ��االت
ره��اب التفجريات ،التي بات احتمال عودتها �إن�سانية تعم خمتلف املناطق من فقدان �أب �أو
وت�صاعدها حديث ال�شارع اللبناين ،املنهك �أخ او �أم �أو �صديق �أو زميل ،تالحق اللبنانيني
ح ��ال ��ة م ��ن ال �غ �� �ض��ب ع �م��ت ال �� �ش��ارع
وب � �ع ��د ك� �ث��رة ال� ��� �ش ��ائ� �ع ��ات ،ج ��رى
الئحة باملناطق امل�ستهدفة
من قبل بتفجريات كثرية واغتياالت وحروب ،وت��ذك��ره��م ب�ك��اب��و���س ��س�ن��وات احل ��رب ،ويبقى
ال�ط��راب�ل���س��ي ،وم��ع الأ� �س��ف ه�ن��اك من
احل��دي��ث ع��ن وج� ��ود الئ �ح��ة ب��امل�ن��اط��ق
�أبرزها احلرب الأهلية التي امتدت  15عاماً .املواطن يدفع كل يوم وكل حلظة من �أع�صابه
ح ��اول ت ��أج �ي��ج ال�ف�ت�ن��ة ب��ال�ت�ل�م�ي��ح �إىل
وب��ات��ت تغلب ع�ل��ى ج�ل���س��ات النا�س املرجح �أن ت�شهد تفجريات ،وبعد ح�صر
وم ��ا ي��زي��د ح��ال��ة ال �ت��وت��ر واحل � ��ذر ال�ت��ي وحياته ،وانهيار نف�سيته .ف�إىل جانب احلزن
�أن تفجريي طرابل�س ج��اءا رداً على هذه الأيام الأحاديث عن �آخر الإ�شاعات �أه� ��داف الإره��اب �ي�ي�ن مب�ح��اول��ة ت� أ�ج�ي��ج
يعي�شها اللبنانيون �أن ت�صريحات ال�سيا�سيني على ف�ق��دان عزيز �أو ق��ري��ب ،يعاين كثريون
ت�ف�ج�ير ال��روي ����س ،ل �ك��ن �أه� ��ل امل��دي�ن��ة ح��ول ال�ع�ث��ور ع�ل��ى ��س�ي��ارات ملغمة� ،أو ال�ف�ت�ن��ة ال�ط��ائ�ف�ي��ة و�إ� �ص��اب��ة �أك�ب�ر ع��دد
و�صفت انفجار الروي�س ب�أنه «ب��داي��ة» ،حيث من تداعيات تفجريات بئر العبد والروي�س
�أظهروا قدرة كبرية على �ضبط النف�س اح �ت �م��االت رك ��ن � �س �ي��ارات م�ف�خ�خ��ة يف مم�ك��ن م��ن امل��دن�ي�ين ،ج ��اءت التوقعات
قال وزير الدفاع فايز غ�صن �إن لبنان بد�أ يقع وطرابل�س ،بع�ضهم �أ�صيب ب�إعاقة دائمة عليه
وعدم االجنرار ملخططات مك�شوفة.
بناء على الكثافة ال�سكانية للمنطقة
مناطق ذات طابع مذهبي خمتلف.
�أن يتعاي�ش معها ما تبقى من عمره ،وق�سم
كبري اختلفت حياته جذرياً بعدما فقد �أحد
�أرك ��ان �أ��س��رت��ه� ،أو منزله �أو م�ك��ان عمله� ،أو
حم�ت��وي��ات حم�ل��ه ،وب ��ات عليه �أن يعيد بناء
حياته من ال�صفر.
اجل �م �ي��ع ال� �ي ��وم ي� �ت� ��أمل وي �ت �� �ض��ام��ن م��ع
ذك��رت م���ص��ادر �أم�ن�ي��ة �أن م��ا ي�ج��ري على الأر� ��ض �إىل ال��دائ��رة ب�ين ال�ق��وى الأم�ن�ي��ة واملنظمات التخريبية من �إىل �إع�ل�ان م��ا ي�شبه ح��ال��ة اال��س�ت�ن�ف��ار ال�ق���ص��وى ،للجم
ال�ضحايا ،لكن ماذا عن �أهاليهم ،كيف ميكن
عاملني اثنني:
لبنانية وعربية م��وج��ودة على ال�ساحة ،وب��ات��ت مك�شوفة موجة الإره��اب املتجول ،وخ�صو�صاً �أن املعطيات املتوافرة
�إع ��ادة ب�ن��اء نف�سية م��ن �شعر أ�ن ��ه م�ستهدف
الأول :و��ص��ول مبالغ مالية طائلة �إىل لبنان ليتم �أم��ام ا ألج�ه��زة الع�سكرية اللبنانية بعد تلقيها معلومات بحوزة جمل�س الدفاع الأعلى ،تفيد ب�أن هناك ت�سع �سيارات
و��س�ي�ب�ق��ى م���س�ت�ه��دف�اً ،ك�ي��ف مي�ك��ن ا��س�ت�ع��ادة
توزيعها على التنظيمات الأ�صولية واملجموعات التكفريية وت�ق��اري��ر م��ن �أج �ه��زة خم��اب��رات عربية وغ��رب�ي��ة بهيكلية مفخخة يجري التفتي�ش عنها ،من بينها �سيارة الروي�س
احلياة الطبيعية لكل الذين فقدوا عزيزاً؟
امل�ت�ط��رف��ة ،ب�ه��دف �إ��ش�ع��ال ال�ساحة اللبنانية وه��ز ال�سلم و�أع�ضاء املنظمات الأ�صولية ،التي جنحت الأجهزة الأمنية ال �ت��ي ان �ف �ج��رت و� �س �ي��ارة ال�ن��اع�م��ة ال �ت��ي ك���ش�ف��ت ،يف وق��ت
ل�ق��د ح�ق��ق م��ن ي�ق�ف��ون وراء التفجريات
الأهلي واال�ستقرار ما ي�سمح ،بعد النجاح يف جتنب الفتنة الر�سمية يف القب�ض على بع�ض �أفرادها ومالحقة العديد انت�شرت ال�شائعات على نطاق وا��س��ع ،مت�سببة مبناخ من
يف طرابل�س وب�يروت ربحاً مبا�شراً ب�إ�ضعاف
املذهبية ،ب�ضعة الو�ضع و�إيجاد فو�ضى عارمة تت�سلل معها منها بالأ�سماء وال�صفات املعروفة بها.
البلبلة ،حتى �أن م�صادر حتدثت عن �أنه «قد �سجل خالل
ثقة كثري من اللبنانيني مبدى قدرة الدولة
اجلماعات الأ�صولية �إىل املحافظات واملناطق اللبنانية
ورجحت امل�صادر �أن تكون احل��رب الباردة التي ت�شنها ال���س��اع��ات امل��ا��ض�ي��ة ،ن��وع م��ن التناف�س ب�ين الأج �ه��زة على
ع�ل��ى ح�م��اي�ت�ه��م� ..إن م��ا �سبق ي ��ؤك��د �أن من
للقيام ب�أعمال تفجري وتخريب كما يجري منذ فرتة على الأج �ه��زة الأم �ن �ي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ب�ن��اء لن�صائح ع��دة تلقتها حتقيق �إجن��ازات والك�شف عن �شبكات وخاليا تفجريية،
ي �ق �ف��ون وراء ت �ف �ج�يري ط��راب �ل ����س وت�ف�ج�ير
الأر�ض.
وتق�ضي ب���ض��رورة جت�ن��ب «ه �م��روج��ة» ع�ب�را الإع�لام�ي��ة ،بعدما كان ال�صراع بينها نقطة �ضعف ،ت�سرب منها العديد
ال��روي����س� ،إمن��ا ي��ري��دون تفجري لبنان وطناً
وق��ال��ت امل �� �ص��ادر �إن م��ا ك���ش�ف��ه ق��ائ��د اجل�ي����ش ال�ع�م��اد التي ك��ادت تفقد اجلي�ش اللبناين الإج�م��اع ال��ذي يحظى م��ن االخ�ت�راق ��ات الأم �ن �ي��ة يف ال���س��اب��ق ،ل�ك��ن ه��ذا اجلهد
و�شعباً ب�إ�شعال �شرارة حرب �أهلية ،و�أن منع
ج ��ان ق�ه��وج��ي ،يف ح��دي��ث خ�ل�ال ح�ف��ل ت �ك��رمي ال�ضباط به والتي جنح فيها هي التي �أدت �إىل ردة الفعل هذه من العمالين على �أهميته ال ميكن �أن يحقق كل احلماية �أو
حت�ق�ي��ق ه ��ذا ال �ه��دف ي�ت�ط�ل��ب م��ن اجل�م�ي��ع
املتقاعدين ،ع��ن ��س�ي��ارات مفخخة ت�ستهدف اللبنانيني قبل املنظمات التخريبية ودعتها �إىل تفجري ما لديها من الوقاية املطلوبة ما مل يتكامل مع جهد �سيا�سي يح�صن
جترمي �أي اخلطاب ال�سيا�سي الطائفي الذي
على تنوع مناطقهم وانتماءاتهم لي�س �سوى جزء من هذا �سيارات مفخخة وعبوات �أما اخلال�ص منها و�إما لت�سعري الداخل ويرفع من�سوب مناعته وي�ؤمن الغطاء ال�سيا�سي
ي�صب يف طاحونة العنف ،وعدم الإن�صات �إىل
املخطط التفجريي التي باتت القوى الأمنية والع�سكرية ما ترتكبه على هذا ال�صعيد.
لل��إج��راءات الأم�ن�ي��ة امل�ت�خ��ذة ،وال�ت��ي يفرت�ض �أن تتخذ
ال�سيا�سيني ممن ي�صبون الزيت على النار.
على علم بتفا�صيله.
وت�شري امل�صادر �إىل ال�صدمة التي �أحدثها التفجري ملالحقة امل�ت��ورط�ين يف �أع�م��ال التفجري ،بعدما �أ�صبحت
أ�م��ا العامل ا آلخ��ر فعزته امل�صادر �إىل احل��رب الباردة املروع يف الروي�س ،دفعت الأجهزة الأمنية على اختالفها� ،أ�سما�ؤهم وهوياتهم معروفة بالتف�صيل اململ».
�إعداد هناء عليان
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عربي

نار تحت رماد السعودية
ي�شهد ال�ع��امل ،ال�سيما الأج��زاء ال�ن�ي��ل م��ن امل �ق��اوم��ة ال �ت��ي ه��زم��ت ��س�ي��ا��س�ي�اً ع�ل��ى ال���س�ع��ودي��ة نف�سها
ال�ع��رب�ي��ة والإ� �س�لام �ي��ة م�ن��ه ،دوراً «�إ�سرائيل» متهيداً لتطويعها.
ب��ال �ت��وق �ي��ع ع �ل��ى م�ل�اح ��ق � �س��ري��ة
م �ت �ع��اظ �م �اً مل �م �ل �ك��ة �آل � �س �ع��ود ،ال
ول �ع��ل ال��دول �ت�ين الأك �ث�ر ت � أ�ث��راً �أ��ض��اف�ت�ه��ا ل�ل�م�ع��اه��دة احل ��دودي ��ة،
��س�ي�م��ا ب �ع��د ط� ��رد م���ش�ي�خ��ة قطر ب��الإره��اب املنفذ وامل �م��ول �سعودياً لأن �ه ��ا ل ��ن ت �ك��ون � �س��اري��ة امل�ف�ع��ول
م��ن ه�ي�ك��ل ت �ق��ري��ر امل �� �ص��ائ��ر ،بعد ومي �ك �ن �ه �م��ا ال� �ت� ��أث�ي�ر امل �ب��ا� �ش��ر يف �إال بتوقيعه ب��ذري�ع��ة �أن الرئي�س
�أن ا� �س � ُت �ن �ف��د دوره� � � ��ا امل ��رح� �ل ��ي ،ال� ��� �س� �ع ��ودي ��ة ب �� �س �ب��ب ال �ت�ل�ا� �ص��ق ال�سابق علي ع�ب��داهلل �صالح و ّق��ع
وق�ي��ام ال��راع��ي وامل �ق��رر يف م�شروع احل � ��دودي ،ه�م��ا ال �ع��راق وال�ي�م��ن ،امل �ع ��اه ��دة م ��ع مم �ث �ل�ين ع ��ن أ�ك�ب�ر
لفو�ضى والتدمري والقتل ،بنقل اللذان مل يوفرا جهداً �إال وبذاله قبيلتني؛ هما «حا�شد» و«باكيل».
الالعب القطري �إىل دوحة العبي م��ن أ�ج ��ل ال��وئ��ام ون �ب��ذ ال�ك��راه�ي��ة
ومب ��وازاة رف�ض الرئي�س هادي
االحتياط مع �إعادة الت�أهيل.
وال �ت �ب ��اع ��د ،وح �ت ��ى يف ك �ث�ي�ر م��ن ت��وق �ي��ع امل�ل�اح��ق امل���ص�ن�ع��ة ب�ه��دف
ال ��دور ال ��ذي ي�ن�ف��ذه امل�ت�ن�ف��ذون الأح� � �ي � ��ان ال� �ت� �ن ��ازل ع ��ن ث ��واب ��ت ،اال� �س �ت �ي�ل�اء ع �ل��ى خ �ي��رات ال�ي�م��ن
يف عائلة �آل �سعود بقيادة بندر بن خ �� �ص��و� �ص �اً ال �ي �م��ن ال �ت��ي غ��ام��رت لإبقائه رهينة التخلف باعتبار �أن
�سلطان مل يعد خافياً على �أحد� ،إن ب��ال�ت�ن��ازل ع��ن �أرا�� ��ض ك��ي تتالفى ا�ستثمار اليمن للقطاع النفطي
كان من حيث التحريك املتوا�صل املكائد ومل تنجح ،ال ب��ل تعر�ضت �سيجعل منه دول��ة غنية ميكن �أن
خل �ط��اب ال �ك��راه �ي��ة ،ال �سيما بني �إىل كثري من االبتزاز ولي�س �آخرها مي�ث��ل ت �ه��دي��داً الح �ق �اً لل�سعودية
امل�سلمني الناطقني بال�شهادتني ،ت��رح �ي��ل �آالف ال �ع �م��ال اليمنيني ك�ط��رف ير�سم �سيا�سات املنطقة،
مبوازاة التملق لل�صهاينة� ،أو على لإثقال البالد مبزيد من امل�شاكل ف ��إن ال�ك��راه�ي��ة للنظام احل��اك��م يف
م���س�ت��وى ال�ت�خ��ري��ب وال �ق �ت��ل على االق �ت �� �ص��ادي��ة وامل �ع �ي �� �ش �ي��ة� ،إذا مل ال���س�ع��ودي��ة تتعاظم �أي���ض�اً ب�سبب
ام� �ت ��داد ال �ب�ل�اد ال �ع��رب �ي��ة وب�ع����ض ت�خ���ض��ع احل �ك��وم��ة ال�ي�م�ن�ي��ة �إىل �إر� �س��ال م��زي��د م��ن الإره��اب �ي�ين مع
الإ� �س�لام �ي��ة ،ال ��س�ي�م��ا يف ��س��وري��ة الرغبات ال�سعودية باالمتناع عن �أمرائهم لن�شر الفو�ضى يف البالد،
وال � �ع� ��راق وال �ي �م ��ن ،وم � � ؤ�خ � ��راً يف ال�ت�ن�ق�ي��ب ع��ن ال�ن�ف��ط وامل �ع ��ادن يف ال �سيما يف اجل �ن��وب ،ح�ي��ث هناك
ل�ب�ن��ان ،ح�ي��ث ت � ؤ�ك��د ك��ل امل� ؤ���ش��رات الأرا�� �ض ��ي ال�ي�م�ن�ي��ة ال �ق��ري �ب��ة من ث�أر تاريخي ال بد �آت ،وكذلك ف�إن
على ت��ورط خم��اب��رات �آل �سعود يف احلدود ،و�صو ًال �إىل ابتزاز الرئي�س ا�ستمرار التحري�ض على احلوثيني
ا�ستباحة الأرواح ب��دم ب��ارد بوهم عبد رب��ه من�صور ه��ادي املح�سوب يتفاعل مع ح�صول مناو�شات من

تمكنوا من
جيران السعودية ّ
إلحاق هزيمة بجيشها وهم
«شبه عراة» ..فكيف اليوم
حصنوا أنفسهم؟
بعد أن ّ

حني لآخر دونها ذاكرة اجلي�ش ال�سعودي الذي
تعر�ض لهزمية مو�صوفة ،عندما هاجم بكل
تر�سانته قبل �أرب ��ع ��س�ن��وات ج�ب��ال احلوثيني،
بحيث متكن احلوثيون من دحرهم �إىل عمق
الأرا��ض��ي ال�سعودية ،وال�سيطرة على ع�شرات
القرى وا�ضطرار �سلطات �آل �سعود �إىل تدمري
العديد منها بالطريان ،بحيث �أ�صبح اجلي�ش
ال���س�ع��ودي م �ث��ار ��س�خ��ري��ة �أم� ��ام ح �ف��اة �إال من
منتعلي «�شحاطات» بال�ستيكية.
ال �شك �أن ال�سلطات ال�سعودية ب��د�أت ت�شعر
ب ��اق�ت�راب ال �ل �ه �ي��ب م ��ن داخ �ل �ه��ا ،ب �ع��د ال�ع�ب��ث
ب��دواخ��ل ج�يران�ه��ا ال��ذي��ن مت�ك�ن��وا م��ن إ�حل��اق
هزمية بجي�شها وه��م �شبه ع��راة ،فكيف اليوم

ب�ع��د �أن ح�صنوا �أنف�سهم ��ض��د ��ص�ن��اع ال���س��م -
الذين ال بد �سي�أكلونه  -بعد �أن طفح الكيل.
ويف هذا ال�سياق ال ميكن جتاوز كالم رئي�س
ال� ��وزراء ال�ع��راق��ي ال��ذي ت��وع��د «ب�ل��دان�اً عربية
جماورة بالرد يف حال ا�ستمرار دعم املجموعات
امل�سلحة» ،وقال «�إننا نعاين من الإرهاب والقتلة
وامل�ج��رم�ين ،وال ��دول امل �ج��اورة تتدخل يف �أدق
التفا�صيل يف العراق وم�صر والبحرين و�سورية
ول�ب�ن��ان ،وهدفها زرع الفتنة و إ�ي�ق��اده��ا ،ولكل
�شيء حد معني ،وال �أحد ميكنه �أن يحمي نف�سه
من نار فتنة �أطلقها لقتل الآخرين ،و�إذا �أ�صرت
هذه اجلهات على القتل والتفجري �سيكون الرد
بحجم ال�ضرر».
�إن زم��ام امل�ب��ادرة مل يبق يف اليد ال�سعودية،
ول��ذل��ك ن�شهد ال���س�ع��ار ال�غ��رب��ي  -الأم�يرك��ي
– ال���ص�ه�ي��وين ،وال�ت�ه��دي��د ب���ش��ن ح��رب على
�سورية بذريعة مركبة ،ورمب��ا يكون االنتقال
�إىل ال�ه�ج��وم �أف���ض��ل و��س��ائ��ل ال��دف��اع ،يف حرب
ت�سلم قيادها قبل �أ�شهر قليلة �أ�صحاب الألعاب
ال�ق��ذرة ،وه��م يعلمون �أن اجلمر يتفاعل ،ولن
تطفئه �آبار النفط ،بل ميكن �أن يحول الأر�ض
وما عليها �إىل رماد.

يون�س عودة

سقوط الخطة األميركية ..هل ّ
يسرع التغيير في مصر؟

بعيداً عن االرت�ه��ان لل��إرادة الأجنبية من ناحية
أ�خ ��رى ،وه��و م��ا عك�سته م��واق��ف رئي�س احلكومة
ح��ازم ال�ب�ي�ب�لاوي وبع�ض ال ��وزراء ورئ�ي����س التيار
ال�شعبي حمدين �صباحي وحركة مترد.
�ساد�ساً� :أما الإفراج عن مبارك ،مع �أنه و�ضع يف
الإقامة اجلربية ،وال يزال قيد املحاكمة يف العديد
من الق�ضايا ،فقد طرح الأ�سئلة حول ما �إذا كان
احلكم االنتقايل اجلديد ي�سعى �إىل ركوب املوجة
من جديد لإعادة �إنتاج النظام القدمي ،لكن الأمر
الذي بات م�ؤكداً هو �أن التوازن اجلديد الناجت عن
ث��ورة  30يونيو ال ي�سمح بعودة م�صر �إىل ال��وراء،
و�إذا ك��ان هناك من �أ�شخا�ص ورم��وز يف الرتكيبة
احل��اك�م��ة اجل��دي��دة ي�سعون �إىل ذل��ك ،ف� إ�ن�ه��م لن
يتمكنوا من حكم م�صر ،و�سيطاح بهم كما �أطيح
بـ«الإخوان».
على �أن طبيعة ال�سيا�سات التي �سرت�سو عليها
احلكومة امل�ؤقتة� ،ستتو�ضح بعد االنتهاء من ذيول
املعركة مع «الإخوان» واجلماعات الإرهابية التابعة
لهم ،وطريقة التعامل م��ع ال�ضغوط الأمريكية
و�سيا�سات االحتواء اخلليجية.

ح�سني عطوي

�آثار الدمار الذي حلق بالكني�سة الإجنيلية يف حمافظة املنية جنوبي القاهرة (�أ.ف.ب).

ج �م �ل��ة م ��ن ال� �ت� �ط ��ورات ��ش�ه��دت�ه��ا
الأح � � � � � ��داث يف م �� �ص ��ر ع� �ل ��ى م ��دى
الأ��س�ب��وع ال�ف��ائ��ت جعلتها يف ��ص��دارة
االه �ت �م ��ام ��ات ،وع �ك �� �س��ت امل ��زي ��د من
امل� ��ؤ�� �ش ��رات وال� � � ��دالالت ع �ل��ى امل �� �س��ار
ال�سيا�سي اجل��دي��د ال��ذي ت�سري فيه
م���ص��ر رغ ��م ق ��رار ال�ق���ض��اء الإف� ��راج
عن الرئي�س املخلوع ح�سني مبارك،
وال��ذي ط��رح ال�ت���س��ا�ؤالت ع��ن �أ�سبابه
وخلفياته.
وه��ذه امل�ؤ�شرات وال��دالالت متثلت
يف الآتي:
�أوالً� :أدى ق� ��رار احل �ك��وم��ة امل��ؤق�ت��ة
بح�سم املعركة مع «الإخوان امل�سلمني»
ع�بر ف�ض اعت�صامي راب�ع��ة العدوية
والنه�ضة ،واعتقال قيادات «الإخوان»
وال �� �ش��روع مب�ح��اك�م�ت�ه��م� ،إىل تثبيت
حقيقة طي �صفحة حكم «الإخ��وان»،
وانتهاء دورهم يف املرحلة القادمة بعد
�أن �أق�صوا �أنف�سهم ورف�ضوا الت�سليم
بف�شلهم وخ�سارتهم ال�سلطة.
ث ��ان �ي �اً� :أ� �س �ف ��ر ح �� �س��م امل �ع ��رك ��ة م��ع
«الإخ� � � � � ��وان» �إىل �إ�� �س� �ق ��اط اخل �ط��ة
الأمريكية املن�سقة مع الدول الغربية
والأنظمة اخلليجية التي ا�ستهدفت
م ��ن خ �ل�ال حم ��اول ��ة ال �ت��و� �س��ط بني
«الإخ ��وان» واحل�ك��م امل�صري اجلديد
�إىل �إعاقة ح�سم اعت�صامي «الإخوان»
بالقوة وخلق توازن يطيل �أمد الأزمة
وال���ص��راع مب��ا ي�ق��ود� ،أم��ا �إىل �إدخ��ال
م�صر يف الفو�ضى ،وتقوي�ض و�إ�ضعاف

اجلي�ش امل���ص��ري� ،أو ع��ودة وا�شنطن
�إىل الإم�ساك بالنظام واحتوائه ،وهو
ما ك�شف عنه توزيع الأدوار الأمريكي
ل �ل��دول وال �ق��وى امل��وال �ي��ة لوا�شنطن
على عدة خطوط:
اخل� ��ط الأول :حت� � � � ��رك الأن �ظ �م��ة
اخل�ل�ي�ج�ي��ة ع �ل��ى ج �ب �ه �ت�ين� :أن �ظ �م��ة
ت��دع��م «الإخ� � � � ��وان» ،و أ�خ� � ��رى ت��دع��م
احلكم اجلديد.
اخل � ��ط ال� � �ث � ��اين :دخ � ��ول ال � ��دول
ال� �غ ��رب� �ي ��ة ع� �ل ��ى خ� ��ط الأزم� � � � ��ة ب�ين
«الإخ � � � � ��وان» وال �� �س �ل �ط��ة اجل ��دي ��دة،
وال �ت��و� �س��ط ب�ي�ن اجل��ان �ب�ي�ن لإي �ج��اد
خمرج ،بهدف �إعاقة اندفاع ال�سلطة
ن �ح��و ف ����ض اع �ت �� �ص��ام��ي «الإخ� � � ��وان»،
والتحذير من خطورة ذلك.
اخل � � ��ط ال � �ث� ��ال� ��ث :ق � �ي� ��ام حم �م��د
ال�برادع��ي؛ نائب رئي�س اجلمهورية
امل � ��ؤق � ��ت ،ب � ��دور م �ك �م��ل ل ��ذل ��ك ع�بر
االع�ترا���ض على ف�ض االعت�صامني،
وج � ��اءت ا��س�ت�ق��ال�ت��ه ب �ه��دف حم��اول��ة
�إرب��اك قرار ال�سلطة امل�صرية ،وخلط
الأوراق مل�صلحة اخلطة الأمريكية.
اخل ��ط الرابع� :إ�شهار وا��ش�ن�ط��ن
وح�ل�ف��ائ�ه��ا ل �� �س�لاح ال �ت �ه��دي��د بقطع
امل �ع��ون��ة ع��ن م���ص��ر� ،إذا مل ت�ستجب
لطلباتها بالتوقف عن �سيا�سة احل�سم
�ضد «الإخوان».
ثالثاً� :سقوط ونهاية «الإخ ��وان»،
وان � �ك � �� � �ش� ��اف ح� �ق� �ي� �ق ��ة ال� �ب��رادع� � ��ي
وا��س�ت�ق��ال�ت��ه� ،أزال ع�ق�ب��ات �أ��س��ا��س�ي��ة

من أ�م��ام ان��دف��اع م�صر نحو التغيري
الفعلي يف �سيا�ساتها ،و�إعادة متو�ضعها
يف موقع جديد ي�ضع حداً لتخندقها
ال �� �س��اب��ق يف ف �ل��ك الإ� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة
الأمريكية ال�صهيونية.
رابعاً� :أدى انت�صار ثورة  30يونيو
وجناحها يف �إ�سقاط حكم «الإخ��وان»
�إىل انتقال م�صر من موقع احلا�ضن
واملنخرط يف احلرب �ضد �سورية �إىل
م��وق��ع م��ن ي�ساهم عملياً يف توجيه
�ضربات قا�صمة للقوى املنخرطة يف
هذه احلرب من خالل:
�أ -ان�ت�ق��ال اجل�ي����ش امل���ص��ري �إىل �شن
احل��رب �ضد «الإخ � ��وان» ،واجلماعات
التكفريية الإره��اب�ي��ة التي انخرطت
يف احلرب �ضد �سورية �سيا�سياً وعملياً.
ب -ح �ظ��ر وج� ��ود ق� �ي ��ادات وع�ن��ا��ص��ر
«املعار�ضة ال�سورية» يف م�صر ،وو�ضع
ح��د ل�ت�ح��رك��ات�ه��ا وم ��ؤمت��رات �ه��ا ال�ت��ي
كانت تقوم بها يف القاهرة.
ج -ت �ع �ط �ي��ل اج �ت �م ��اع ��ات اجل��ام �ع��ة
العربية ودورها املعادي ل�سورية.
خام�ساً :ترا�صف �أمريكا �إىل جانب
«الإخ ��وان» ،وحماولتها ال�ضغط على
اجل�ي����ش امل �� �ص��ري ب��وا��س�ط��ة امل�ع��ون��ة،
�أدى �إىل إ�� �ض �ع��اف ن �ف��وذه��ا يف م�صر
من ناحية ،و�إىل زي��ادة العداء �ضدها
وت�صاعد املواقف الر�سمية وال�سيا�سية
وال �� �ش �ع �ب �ي��ة ال ��راف� ��� �ض ��ة ل �ل��ر� �ض��وخ
لل�ضغوط الأم�يرك�ي��ة ،وال��داع�ي��ة �إىل
ان�ت�ه��اج ال�ن�ه��ج اال��س�ت�ق�لايل ال��وط�ن��ي

اإلفراج عن مبارك أثار
المخاوف من محاولة إعادة
إنتاج النظام القديم
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ليبيا ..من الديكتاتورية إلى الفوضى والتقسيم
نزف التاريخ الليبي �سي ًال من دماء مواطنيه منذ
االح�ت�لال ال�ترك��ي ل�ل�أرا��ض��ي الليبية ،حيث قتل ما
بني عامي ( )1910-1835ما يوازي ثلث �سكان ليبيا
م��ن قبل ال�ق��وات العثمانية ،لينتقل ال�شعب الليبي
�إىل �ساحة قتل �أخ��رى �إب��ان االحتالل الإي�ط��ايل بني
( ،)1941-1911حيث قتل �أكرث من � 500ألف �شهيد،
بالإ�ضافة �إىل ع�شرات �آالف املنفيني �إىل اخلارج وعند
ه�ج��وم احللفاء على ليبيا �ضد التحالف الأمل ��اين -
الإي �ط��ايل� ،سقطت �أك�ث�ر م��ن ع�شرين �أل ��ف �ضحية
ليبية ،حيث ت�ؤكد الوقائع التاريخية� ،أن أ�ك�ثر من
ن�صف �سكان ليبيا قد قتلوا ما بني العامني (-1835
� )1942أي خالل مئة عام.
لقد ب��د�أ ال�غ��زو الإي �ط��ايل بحجة حت��ري��ر ال�شعب
الليبي من االحتالل الرتكي وحرب احللفاء ،بحجة
حت��ري��ر ليبيا م��ن اال�ستعمار الإي �ط��ايل و��ص��و ًال �إىل
االنقالب الع�سكري بقيادة الديكتاتور القذايف على
امل �ل��ك ال���س�ن��و��س��ي ،ب�ح�ج��ة حت��ري��ر ليبيا م��ن امللكية
ال��وراث �ي��ة امل���س�ت�ب��دة ،وب � ��د�أت عملية ال�ق�ت��ل املنظمة
لل�شعب الليبي بالتزامن مع �إخفاء و�سجن املعار�ضني،
وهروب البع�ض �أو نفيهم �إىل اخلارج وم�صادرة ليبيا
لعائلة القذايف بل لهو�سه وجنونه ،فحكم �أك�ثر من
�أرب�ع�ين عاماً وا�ستمرت طاحونة القتل الليبي حتى
جاء ما �سمي «الربيع العربي» والثورة الليبية بقيادة
«ق�ط��ر» وحلف الناتو بحجة حترير ال�شعب الليبي

من ديكتاتورية القذايف الذي �أغ��دق الر�شوات املالية
واالنتخابية للرئي�س الفرن�سي �ساركوزي والإيطاليني
والربيطانيني وغريهم الذين انقلبوا عليه فكانت
النتيجة تعميم الفو�ضى القاتلة يف ليبيا..
لقد �سقط ال�ق��ذايف وعائلته ،لكن ال���س��ؤال ،هل مت
بناء احلكم البديل؟ وه��ل ول��دت امل�ؤ�س�سات الناظمة
للحكم ،وه��ل ظهرت ب�شائر �إق��ام��ة ال��دول��ة �أو احلكم
الدميقراطي يف ليبيا؟ بعد ما يقارب ال�سنتني على
قتل القذايف و�إ�سقاطه ،وما هي نتائج الثورة حتى الآن:
عودة اال�ستعمار الغربي �إىل ليبيا بعد نحو �ستني
ع��ام�اً على خ��روج��ه العلني وامل�ب��ا��ش��ر ،لكنه ع��اد الآن
بطلب من الليبيني و�آيات ال�شكر واالمتنان!
�ضياع الثورة الليبية والأر��ص��دة املالية للقذايف يف
ال�ب�ن��وك الغربية ،و��س��رق��ة �أم ��وال النفط م��ن ال�ث��وار
اجلدد القادة الأغنياء با�سم الثوار الفقراء!
العودة �إىل نظام احت��اد القبائل الليبية يف ت�شكيل
اجلي�ش النظامي ،وتقا�سم ال�سلطة مع والدة امللي�شيات
امل�سلحة التي نبت بع�ضها مع الثورة ،والتي ا�ستولد
بع�ضها الآخ��ر ليمثل دو ًال خارجية تريد امل�شاركة يف
احلكم اجلديد ثمناً مل�ساعدتها وتدخلها يف �إ�سقاط
القذايف.
البدء مب�شروع تق�سيم ليبيا بني ثالثة �أو خم�سة
�أقاليم �ضمن فدرالية �شكلية ،وكان �أول الغيث� ،إعالن
والدة «�إقليم برقة» على ال�ساحل الليبي وعا�صمته

بنغازي امل�سماة عا�صمة ال�ث��ورة ،وال��ذي يحتوي على
�أكرث من  70%من احتياط النفط الليبي ،مما يعني
�أن الثورة قد انتهت ،فعا�صمة الثورة انف�صلت ،و�أموال
الثورة ��ص��ودرت ..فماذا بقي من الثورة يف طرابل�س
الغرب؟
حتولت ليبيا �إىل بلد خارج القانون واملراقبة ،حيث
�شكلت �سوقاً مفتوحاً لل�سالح �إىل دول اجلوار ،ونقطة
انطالق جلماعات الإرهاب والتكفري يف كل االجتاهات
� �س��واء يف اجل��زائ��ر وت��ون ����س وم���ص��ر وم ��ايل وال�ع�م��ق
الأف ��ري �ق ��ي ،وجت � ��اوزت ح ��دوده ��ا ل�ت���ص��ل ج�م��اع��ات�ه��ا
التكفريية خلدمة امل�شروع الأمريكي �إىل �سوريا عرب
اجل�سر الرتكي  -القطري لإ�سقاط النظام وا�ستباحة
�سورية مع حق الفيتو ال�سيا�سي والأمني وال�شرعي يف
ليبيا.
م��ا ت� ��زال ك��ل م �ل �ف��ات ال �ق ��ذايف الإج ��رام �ي ��ة � �س��واء
ق�ضية اختطاف الإم ��ام مو�سى ال�صدر ورفيقيه �أو
اغ�ت�ي��ال امل�ع��ار��ض�ين الليبيني �أو جم ��زرة ��س�ج��ن �أب��و
�سليم واملفقودين الليبيني والأر�صدة املالية وجرائم
التنكيل يف ليبيا ،من دون حلول �أو ك�شف للحقائق،
ومل ت�ستطع ال �ث��ورة اجل��دي��دة �أو مم�ن��وع عليها من
�أ�سيادها و�أولياء �أمورها الغربيني والعرب من ك�شف
ه��ذه امللفات لعدم انك�شاف �شراكتهم وم�س�ؤوليتهم
عنها.
«الربيع» مل يُزهر يف ليبيا ،بل حتوّل حريقاً الهباً

حل��رق ما تبقى ..لتدخل ليبيا يف م�شروع التق�سيم
الأمريكي وفق ال�شرق الأو�سط الكبري واجلديد؛ على
خطى ال�سودان والعراق ،وما يخطَّ ط ل�سورية وم�صر.
مل يعرف ال�شعب الليبي الطيب واملجاهد �إال املرارة
واحل ��زن والأ� �س��ى ،وه��و يتنقل م��ن ي��د ق��ات��ل �إىل يد
قاتل جديد ،تتغري �أ�سماء القتلة من �سلطنة عثمانية
�إىل ا�ستعمار �إي�ط��ايل �إىل ملكية �سنو�سية �إىل ث��ورة
جماهريية خ��ادع��ة� ،إىل ث��ورة دميقراطية م�شبوهة
الأه� � ��داف ،وت�ب�ق��ى �أن �ه��ار ال ��دم ت�سيل يف ال���ص�ح��راء
الليبية التي ي�سكت عنها املثقفون العرب والأح��زاب
التقدمية والي�سارية ،وكذلك الإعالميون ،لأن �أموال
ال�ق��ذايف ق��د مل��أت أ�ف��واه�ه��م وجيوبهم وب��دل��ت حرب
�أقالمهم فكتبوا �أو جمدوا وفربكوا و�صدحوا مديحاً
للقائد اجلماهريي ..وعندما �سقط هربوا ب�أموالهم
وب�ع���ض�ه��م جت� ��ر�أ وج �ل��د ال� �ق ��ذايف م �ن �ت �ق��داً �إج ��رام ��ه
وديكتاتوريته!
ليبيا يف م�سرية ال�ضياع تهيم يف �صحرائها ..تنتظر
«خم �ت��اره��ا» اجل��دي��د ال���ص��ادق ل�ي�ح��رره��ا م��ن نف�سها
وعقوق �أبنائها ،ول�صو�ص ثورتها ورعاتها الغربيني
وال�ع��رب ،لتعود �إىل �أهلها وحتمي ثروتها لأجيالها
القادمة بعيداً عن النهب والتق�سيم ،حمى اهلل ليبيا
و�شعبها من حماتها اجلدد �أمراء وم�ستعمرين!

د .ن�سيب حطيط

تونس ..األزمة مفتوحة على كل االحتماالت
م �ن��ذ اغ �ت �ي��ال ال �� �س �ي��ا� �س��ي ال�ت��ون���س��ي
امل �ع��ار���ض؛ حم�م��د ال�براه �م��ي ،يف �أواخ ��ر
�شهر متوز املا�ضي ،وحركة االحتجاجات
ت�ت���ص��اع��د يف ت��ون ����س � �ض��د ح �ك��م «ح��رك��ة
النه�ضة» وحتالفاتها.
و�إذا ك ��ان ��ت ح ��رك ��ة االح� �ت� �ج ��اج ��ات
التون�سية قد ا�ستمدت دفعاً معنوياً من
حركة االحتجاجات امل�صرية التي اندلعت
يف  30ح��زي��ران ،و�أدت �إىل ع��زل الرئي�س
«الإخواين» ،حممد مر�سي ،وبدء مرحلة
�سيا�سية جديدة يف م�صر� ،إال �أن احلركة
االحتجاجية التون�سية حققت جناحات
جزئية مل ت�صل بعد �إىل ما حققته حالة
الغ�ضب ال�شعبي يف م�صر.
وال� ��� �س� ��ؤال ه �ن��ا ،ه ��ل مي �ك��ن ل�ل�ح��رك��ة
االح�ت�ج��اج�ي��ة امل�ت���ص��اع��دة يف ت��ون����س �أن
حتقق ما حققته احلركة امل�صرية؟
ت�ف�ي��د امل�ع�ل��وم��ات ال � ��واردة م��ن تون�س
�أن ط ��ريف الأزم � ��ة يف ت��ون ����س ،ي �ح��اوالن
اال�ستفادة م��ن التجربة امل�صرية ،فعلى
م���س�ت��وى «ح��رك��ة ال�ن�ه���ض��ة» الإخ��وان �ي��ة،
حتاول �أن تتقدم بالوعود مع تقدمي ميول
للحوار ،يف حماولة ل�شراء الوقت ،ريثما
تنتهي من �صياغة د�ستور على مقا�سها،
ولي�س القيا�س الوطني لتون�س ،م�ستفيدة
من احلياد التام للجي�ش التون�سي حتى
الآن ،يف حركة ال�صراع املحتدمة.
�أم ��ا ع�ل��ى م���س�ت��وى امل�ع��ار��ض��ة الآخ ��ذة
باالت�ساع والتمدد ،ف�إنها حققت مكا�سب
ال ميكن التقليل من �أهميتها ،كان �أبرزها
�أنها فر�ضت على املجل�س الت�أ�سي�سي الذي

ك��ان يعكف ع�ل��ى ��ص�ي��اغ��ة د��س�ت��ور جديد
ت�ع�ل�ي��ق ع�م�ل��ه ،ات �� �س��اع احل�م�ل��ة وامل��واق��ف
املعار�ضة وامل�ن��اوئ��ة للحركات املتطرفة،
خ�صو�صاً بعد �أن ات�ضح دوره��ا يف جتنيد
الفقراء التوان�سة للقتال يف �سورية �ضد
ال ��دول ��ة ال��وط �ن �ي��ة ال �� �س��وري��ة ،وت�ه��ري��ب
الفتيات �إىل بالد ال�شام من �أجل ما يطلق
عليه «ج�ه��اد ال�ن�ك��اح» ،وه��و م��ا ت�سبب يف
تزايد النقمة على حكومة النه�ضة التي
اعتربت �أنها م�سهلة �أو غ�ضت الطرف عن
وقوع هذه الف�ضيحة ،علماً �أن الهجمات
وال�ت�ح��ري����ض م��ن ال�سلفيني املت�شددين
على كل من يعار�ض معتقداتهم ازدادت
منذ و�صول حكومة «النه�ضة» يف �أواخ��ر
عام  ،2011جراء تهاونها معهم.
ب�أي حال ،ف�أمام هذه التطورات ،وجدت
احل��رك��ة الإخ ��وان �ي ��ة ال�ت��ون���س�ي��ة نف�سها
م���ض�ط��رة ل �ل �ح��وار م��ع امل �ع��ار� �ض��ة ،ف�ب��د�أ
را��ش��د الغنو�شي؛ زعيم «ح��زب النه�ضة»
م�شاورات مع االحت��اد العام لل�شغل ،وهو
ال�ت�ن�ظ�ي��م ال �ن �ق��اب��ي ال �ف��اع��ل يف املجتمع
التون�سي ،ب�ه��دف �إج ��راء م�ف��او��ض��ات مع
املعار�ضة للو�صول �إىل حل للأزمة ،فقدم
الغنو�شي لالحتاد ت�ن��از ًال �شكلياً بقبوله
بحكومة انتقالية ت�شرف على االنتخابات،
وه ��و �أم ��ر رف���ض�ت��ه امل �ع��ار� �ض��ة ،لأن ه��ذه
احلكومة التي اقرتحها الغنو�شي يريد
�أن يتوىل رئا�ستها ع�ضو من حزبه.
ب � ��أي ح ��ال ،ف�ت��ون����س الآن ت �ب��دو �أم ��ام
م��رح�ل��ة ج��دي��دة م��ن ال �ت �ح��رك ال�شعبي
ال ��وا�� �س ��ع � �ض��د ح �ك��م «ح � ��زب ال�ن�ه���ض��ة»

وحت��ال �ف��ات��ه و إ�ف � ��رازات � ��ه ،ف� �ب ��د�أت حملة
ج��دي��دة تنظمها املعار�ضة حت��ت عنوان:
« أ�� �س �ب��وع ال��رح �ي��ل» ،ح�ي��ث ت�شهد �ساحة
«ب� ��اردو» امل��واج�ه��ة للمجل�س الت�أ�سي�سي
ح�شداً �شعبياً كبرياً ب�شكل دائ��م ،بعد �أن
ك��ان��ت امل �ظ��اه��رات ت�ن�ط�ل��ق ب���ش�ك��ل ي��وم��ي
منذ اغ�ت�ي��ال ال�سيا�سي امل�ع��ار���ض حممد
الرباهمي..
و�أم��ام ه��ذه التطورات ،حت��اول «حركة
ال�ن�ه���ض��ة» ال�ت�ق�ل�ي��ل م��ن ح�ج��م و أ�ه�م�ي��ة
احل ��راك ال���ش�ع�ب��ي ��ض��ده��ا ،وو��ص�ل��ت بها
الأم��ور ح��دة املكابرة �إىل ع��دم االع�تراف
ب�ح�ق�ي�ق��ة أ�ح �ج ��ام احل �� �ش��ود ال���ش�ع�ب�ي��ة يف
مواجهتها ،ويف آ�خ��ر ت�ظ��اه��رة �ضدها يف
نهاية الأ��س�ب��وع املا�ضي ،اع�ت�برت «حركة
النه�ضة» �أن احل�شد مل ي�شهد �أك�ثر من
ع �� �ش��رة �آالف ��ش�خ����ص ،ف�ي�م��ا ت��وا��ض�ع��ت
املعار�ضة وحتدثت عن �ستني �ألفاً ،بينما
وك��االت الأنباء الأجنبية حتدثت عن ما
يزيد على مئة �ألف متظاهر.
ثمة حقيقة �أخ�يراً ،وهي �أن الكل مبن
ف�ي�ه��م «ح��رك��ة ال �ن �ه �� �ض��ة» ،ي �ع�ت�رف ب ��أن
ه�ن��اك �أزم ��ة عميقة ت�ضرب ت��ون����س ،و�أن
امل�ساعي املتوا�صلة حلل الأزمة ال�سيا�سية
و�صلت �إىل الطريق امل�سدود ،فهل تتخلى
«حركة النه�ضة» عن مكابرتها وعنادها..
وخداعها �أي�ضاً فتمتثل حلل ينهي الأزمة،
�أم ت�سري ح�ت�م�اً ع�ل��ى ط��ري��ق زميلتها يف
«احلرية والعدالة» الإخوانية يف م�صر؟

�أحمد الطب�ش
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دولي

فيلتمان في طهران ..إلى أين بعدها؟

فيلتمان في طهران
لمناقشة األوضاع في
لبنان وسورية ومصر ..من
دون التطرق إلى الملف
النووي اإليراني

حممد �شهاب

جيفري فيلتمان وكيل الأمني العام للأمم املتحدة لل�ش�ؤون ال�سيا�سية

مع تزاحم الأح��داث يف ال�شرق الأو�سط،
خ�صو�صاً يف ما يخ�ص الأزمة ال�سورية� ،أطل
�أح��د �أب��رز عقول ال�ت� آ�م��ر وال�ف�تن و�صناعة
احل��روب ال�سرية مع اتقان فن املفاو�ضات
يف �آن واحد ،عنينا به جيفري فيلتمان� ،أطل
علينا هذه املرة لي�س كدبلوما�سي �أمريكي،
�إمنا كمبعوث �أممي ب�صفته معاوناً للأمني
العام للأمم املتحدة.
من الوا�ضح �أن فيلتمان مل يرتك وزارة
اخل��ارج�ي��ة الأم�يرك�ي��ة م��ن �أج��ل �أن يرتاح،
�إمن��ا ليكون يف املنظمة الأمم�ي��ة يف خدمة
ال�سيا�سة الأمريكية التي تتجه يف حروب
مفتوحة على مدى العامل ،فهي من جهة
ال ترفع الع�صا عن القارة الأوروبية العجوز
لتبقى ت�ن� ّف��ذ الإم �ل��اءات الأم�يرك �ي��ة التي
تتطلبها �سيا�سة احل��رب املفتوحة ،لتقوم
ببع�ض الأدوار ب��ال�ن�ي��اب��ة ع�ن�ه��ا ،وه��ي من
جهة ثانية تريد بقاء �سطوتها وهيمنتها
يف منطقة ال�شرق الأو� �س��طُ ،ت��د ّف��ع بائعي
ال �ك��از ال �ع��رب��ي ث�م��ن م�غ��ام��رات�ه��ا وان�ت���ش��ار
ج �ن��وده��ا ع �ل��ى �أرا� �ض �ي �ه��ا ،و أ�� �س��اط �ي �ل �ه��ا يف
املتو�سط والأطل�سي ،وه��ي من جهة ثالثة
ال تريد الرتاجع عن ت�صعديها �ضد لبنان،
وحت��دي��داً مقاومته و��س��وري��ة ،منذ �صدور
ال�ق��رار  1559يف ع��ام  ،2004وم��ا تبعه من
اغ�ت�ي��ال ال��رئ�ي����س رف�ي��ق احل��ري��ري وات�ه��ام
�سورية �أوالً ،ثم ال�ضباط الأرب�ع��ة ،والحقاً
حزب اهلل.
يف ال� �ت� �ط ��ورات امل �ت �� �س��ارع��ة ال �ت ��ي �أخ ��ذ
ي�شهدها العامل منذ نحو ثالث �سنوات ،ثمة
دور جديد ب��د�أه ه��ذا «الأف�ع��ى» الأم�يرك��ي،
الذي ا�ستمر يف �سلوكه العدواين بالت�صعيد
�ضد �سورية و�إي��ران يف الأمم املتحدة ،وهو
ك��ان �أول زائ��ر �أجنبي �إىل تون�س بعد خلع
زي��ن ال�ع��اب��دي��ن ب��ن ع�ل��ي ،مم �ه��داً ل�صفقة

مع حركة «النه�ضة» ،وه��و من �أوائ��ل زوار
العا�صمة امل�صرية القاهرة بعد خلع ح�سني
مبارك ،حيث رعى ال�صفقة مع «الإخ��وان»،
لتبد�أ �صفحة جديدة معهم كم�شروع حكم
يف �أك�ثر من مكان من ال��دول العربية بعد
تون�س وم�صر.
�إذاً ،ثمة مهمة وا�ضحة وجلية ل�صديق
� 14آذار« ،امل�سْ رت جيف» ،يف الأمم املتحدة،
وهي �أن وا�شنطن م�ضطرة للتفاو�ض مع
خ�صومها ،خ�صو�صاً مع «ال��دب الرو�سي»
ال � � ��ذي ي �ت �م �ي��ز ب � ��ال �ب��رودة وب �خ �ط��وات��ه
البطيئة ،وبالتايل عليها تقدمي تنازالت
ما لهذا «الدب» ،الذي بد�أت احلماوة تدب
يف ج���س��ده ،ومل ��ا ك ��ان الأم�ي�رك ��ي م��ا ي��زال
م �ك��اب��راً وال ي�ستطيع حت � ّم��ل امل��زي��د من
اخل�سائر ،بدءاً من العراق ،مروراً مب�صر
التي تعي�ش الآن تفاعالت كربى ،وانتهاء
ب�أفغان�ستان التي يفت�ش عن �سبل للخروج

الآم��ن منها بعد �أق��ل من ع��ام ،ف�إنه يلج�أ
�إىل التفاو�ض من خ�لال نُخَ به� ،سواء يف
ما ي�سمى ممثليه يف حلف الناتو و�أتباعه
يف االحتاد الأوروب��ي� ،أو حتت �سقف الأمم
املتحدة ،وبالتايل ف�إن جيفري فيلتمان يف
مهمته الأممية هي خلدمة وا�شنطن قبل
�أي �شيء �آخر.
هكذا �إذاً و�صل فيلتمان �إىل طهران بقبّعة
م��ن ب ��ان ك��ي م ��ون حت��ت ع �ن��وان« :مناق�شة
الأو�ضاع يف لبنان و�سورية وم�صر».
ال�لاف��ت �أن «ج�ي��ف» مل يتطرق يف زيارته
الإيرانية �إىل امللف النووي من قريب �أو من
بعيد ،مع أ�ن��ه ب�صفته الأممية كان يُفرت�ض
�أن يكون هذا الأمر على ر�أ�س جدول �أعماله.
م� �ف ��ارق ��ة غ ��ري �ب ��ة ف � �ع �ل�اً :ف �ي �ل �ت �م��ان يف
ط �ه��ران ،وزي ��ر اخل��ارج�ي��ة الأم�يرك �ي��ة ج��ون
ك�يري يت�صل بوليد املعلم من أ�ج��ل ت�سهيل
مهمة املفت�شني الكيماويني ،لكن كامريون
الإنكليزي اليهودي وهوالند الذي �أكرث من
ن�صف وزراء حكومته الباري�سية من اليهود،
ي���ص� ّع��دون يف ال�ه�ج��وم ع�ل��ى � �س��وري��ة ،وعلى
م�صر..
مو�سكو هادئة وتعلن �أنها غري م�ستعدة
خلو�ض حروب عن الآخرين ،لكن ملاذا �أر�سلت
�إىل قيادة القوات امل�سلحة امل�صرية ا�ستعدادها
لتعوي�ضها بكل ما يلزمها من �سالح؟ وملاذا
تذكر دائماً �أن «الكورنيت» دمّر دبابة الع�صر
امل�يرك��اف��ا ،و� �ص��واري��خ « »S300ت�صيب مئة
ه��دف دف�ع��ة واح� ��دة ،و«ال �ي��اخ��ون��ت» ع��دو ال
يُقهر يف مواجهة املدمرات والغوا�صات؟
�إىل أ�ي��ن �سي�صل «جيف» قريباً؟ رمب��ا قد
ن��راه ي�ستعمل كل هواتف أ�مم��ه املتحدة من
�أجل �أن يتحدث مع في�صل املقداد.

عقدة التفوق «اإلسرائيلي» المطلق تحكم برامج التسليح األميركية
مي��ار���س اللوبي ال�صهيوين �ضغوطاً على
الإدارة الأم�يرك�ي��ة ل��زي��ادة حجم امل�ساعدات
الع�سكرية لـ«�إ�سرائيل» وتعديل بنود ال�صفقة
الع�شرية التالية ب�ين ع��ام��ي  2018و،2027
لي�س م��ن منظور تلبية ح��اج��ات «�إ��س��رائ�ي��ل»
الأم�ن�ي��ة فح�سب ،ب��ل �أي���ض�اً ل�ضمان تفوقها
ال�ن��وع��ي امل�ط�ل��ق ،وك��ذل��ك تطلب «�إ��س��رائ�ي��ل»
رفع ميزانية ال�سنوات املتبقية من االتفاقية
ال�ع���ش��ري��ة احل��ال�ي��ة ( ،)2017-2008بحجة
اخل � ��وف م ��ن اخ �ت�ل�ال م �ي��زان �ه��ا ال�ع���س�ك��ري
م��ع دول ال���ش��رق الأو� �س ��ط ،يف � �ض��وء تنامي
مبيعات الأ�سلحة الأمريكية املتطورة لبلدان
املنطقة� ،إ�ضافة �إىل تطور القدرات الع�سكرية
الإيرانية ومنظومة �صواريخ «حزب اهلل».
مل ت�شر املفاو�ضات التي �سبقت التوقيع
ع�ل��ى ال�صفقة الع�شرية احل��ال�ي��ة ،وقيمتها
 30مليار دوالر� ،إىل م�ب��د أ� �ضمان التفوق
الع�سكري املطلق لـ«�إ�سرائيل» ب�شكل خا�ص،
غري �أن �ضغط اللوبي ال�صهيوين على جلان
ال �ك��ون �غ��ر���س امل�خ�ت���ص��ة مب��راج �ع��ة ��ص�ف�ق��ات

الت�سليح لبلدان املنطقة ،فر�ضت على الدوام
االلتزام بهذا املبد�أ يف بنود االتفقيات الثنائية
الأخرى.
اع �ت�رف ال �ن��ائ��ب ال���س��اب��ق ل��وزي��ر ال��دف��اع
الأم�ي�رك ��ي؛ دوف زاك� �ه ��امي ،ب � ��أن ال��والي��ات
املتحدة ظلت ملتزمة طوال العقود ال�سابقة
ب�أن حتتفظ «�إ�سرائيل» بتفوقها املطلق ،دون
�أن يدخل املبد�أ يف خطط الدعم بعيدة املدى،
بل مت االلتزام به بح�سب تفاهمات منف�صلة،
ولكن« ،من ال�ضروري اليوم �إدخال هذا املبد�أ
يف �صلب ال�صفقات الع�شرية الالحقة».
م��ن امل�ع��روف �أن ال�ت��زام ال��والي��ات املتحدة
ب���ض�م��ان �أم ��ن «�إ� �س��رائ �ي��ل» وت�ف��وق�ه��ا مل يعد
التزاماً «�أخالقياً»� ،أو م�صلحة ا�سرتاتيجية
خ ��ا� �ص ��ة ،و�أ�� �ص� �ب ��ح ،ب �ف �ع��ل ن �� �ش��اط ال �ل��وب��ي
ال�صهيوين ومنظمة اي�ب��اك ،م��ادة د�ستورية
بعد �أن �صادق الكونغر�س على جعله قانوناً
يلزم وا�شنطن بتنفيذه.
�إن امل �ف��او� �ض��ات ال �ت��ي جت ��ري الآن لعقد
ال�صفقة الع�شرية التالية ما زالت يف مرحلتها

االبتدائية ،بح�سب اجلرنال مارتن دميب�سي؛
رئي�س هيئة الأرك� ��ان ،ال��ذي زار « إ���س��رائ�ي��ل»
الأ�سبوع املا�ضي ،ويرتكز البحث على تقدير
وت���ش�خ�ي����ص جم�م��ل اح�ت�ي��اج��ات « إ�� �س��رائ �ي��ل»
الأمنية ،احلالية وامل�ستقبلية وعلى خمتلف
الأ� �ص �ع��دة وامل � �ج ��االت ،وق ��د � �ص��رح ال�سفري
«الإ�سرائيلي» لدى وا�شنطن؛ مايكل اورين،
ب� ��أن امل�ف��او��ض��ات ت�ت�ن��اول امل���س��ائ��ل امل�ط��روح��ة
ب �ن �ظ��رة «ك �ل �ي��ة و� �ش��ام �ل��ة» ،يف � �ض��وء ت�ن��ام��ي
ال�ق��درات الإي��ران�ي��ة ،و�شبكة �صواريخ «ح��زب
اهلل» ،وتداعيات الأح��داث الكربى يف ال�شرق
الأو�سط.
مل ي�ع�تر���ض �أوي ��ن ع�ل��ى م�ب�ي�ع��ات ال���س�لاح
لدول املنطقة ،قائ ًال �إنها �إن مل حت�صل عليه
من الواليات املتحدة فقد ت�شرتيه من م�صادر
�أخ��رى ،ولكن يقلقه «�أن متتلك دول جماورة
�إمكانيات ع�سكرية موازية ملا متلكه «�إ�سرائيل»،
ولهذا من ال�ضروري الرتكيز على احتفاظ
«�إ�سرائيل» بتفوقها النوعي املطلق ،واالعتماد
على قدراتها الذاتية»� ،صحيح �أن كالم اوين

ي�شري �إىل التفوق على الدول العربية ،حتري�ض ال��والي��ات املتحدة وحلفائها
ولكنه ي�ضمر يف الوقت نف�سه التفوق الغربيني �ضد �إيران ،بحجة برناجمها
على بقية دول املنطقة مبا فيها تركيا ال �ن ��ووي ،ول �ك��ن يف احل�ق�ي�ق��ة ،ب�ه��دف
و�إيران.
تدمري �إمكانياتها العلمية والتقنية
ال ي �خ �ف��ى ع �ل��ى �أح � ��د �أن ال �ك �ي��ان التي تتعاظم با�ضطراد نحو االكتفاء
ال�صهيوين ال يخ�شى ،كما يتظاهر ،الذاتي.
م ��ن م �ب �ي �ع��ات الأ� �س �ل �ح��ة «امل �ت �ط��ورة»
ك ��ان ال��رئ�ي����س الأم�ي�رك ��ي؛ ب ��اراك
ل�ل���س�ع��ودي��ة وم���ص��ر ودول� ��ة الإم � ��ارات اوب ��ام ��ا ،ق��د أ�ع �ل��ن ع��ن خ�ط�ت��ه ل�ب��دء
وغ�ي��ره� ��ا م� ��ن دول امل �ن �ط �ق ��ة ،وق ��د امل�ف��او��ض��ات لتمديد ال�ع�ق��د الع�شري
تخطت  90م�ل�ي��ار دوالر م�ن��ذ  ،2007احلايل حتى عام � ،2027أثناء زيارته
لأن �ه��ا ال ت�شكل خ �ط��راً حقيقياً على الأخ�ي�رة ل�ـ«�إ��س��رائ�ي��ل» يف �آذار/م��ار���س
وجوده ،ولأن االتفاقيات ت�شرتط عدم املا�ضي ،وتفيد امل�صادر الأمريكية� ،أن
ا�ستخدام الأ�سلحة املباعة يف احلروب رئي�س الوزراء «الإ�سرائيلي»؛ بنيامني
�ضد «�إ�سرائيل».
نتنياهو� ،شرح للرئي�س الأمريكي� ،أن
�إن االح � �ت � �م ��ال الأق � � � ��وى ه� ��و �أن حكومته تتوقع �أن تت�ضمن اتفاقيات
تُ�ستهلك هذه الأ�سلحة يف حروب بينية الت�سليح التالية بنوداً �صريحة ت�سمح
مع القوى وال��دول املح�سوبة على ما بتطوير ال�ق��درات الدفاعية الذاتية،
ي�سمى املحور الإيراين ،الذي يرجح �أن وترخي�ص ا�ستخدام تقنيات ال�صناعة
ي�شكل� ،إىل هذا احلد �أو ذاك ،تهديداً الع�سكرية الأم�يرك�ي��ة ب��دون حتفظ،
حقيقياً لـ«�إ�سرائيل» ،التي ت�ص ّر على الأم��ر ال��ذي ق��د يجعلها م��ن كربيات

( العدد  )277اجلمعة � 30 -آب 2013 -

17

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

رأي
الفتنة المتحركة
في وطن بال «محركات»
جاء فجر اجلمعة املا�ضي الرد «الإ�سرائيلي»
على ال�صواريخ الأربعة التي أ�ُطلقت من �صور،
وخالل �صالة اجلمعة وقع تفجريان �إرهابيان
يف طرابل�س �أمام م�سجدي التقوى وال�سالم.
دان ف�خ��ام��ة ال��رئ�ي����س م��ن م�ق��ر إ�ق��ام�ت��ه يف
منتجعات «ني�س» ،و�أ�صدر توجيهاته للأجهزة
الأم �ن �ي ��ة وال �ق �� �ض��ائ �ي��ة ب��ال �ع �م��ل ع �ل��ى ك���ش��ف
الفاعلني ،وك��ذل��ك فعل الرئي�س ميقاتي من
م �ك��ان إ�ق��ام �ت��ه يف ط��ائ��رت��ه ،يف ال��وق��ت ال��ذي
ي�ستكمل الرئي�س املكلف متام �سالم م�شاوراته
ع�ل��ى � �ش��واط��ىء ال �ي��ون��ان ل�ت���ش�ك�ي��ل احل�ك��وم��ة
مبعونة آ�ل�ه��ة الإغ��ري��ق ،فيما رئي�س املجل�س
النيابي العائد من روما �أعلن �إطفاء حمركات
ت�أليف احلكومة.
دولة �أطف�أت حمركاتها من زمان ،وبو�سطة
ال ��وط ��ن «م��ا� �ش �ي��ة ع ��ال ��دف� �� ��ش» ع �ل��ى ه��دي��ر
ت�صريحات باتت مادة للغثيان ،والركاب �أ�سرى
بو�سطة تنزل مبلل قاتل من «حماليا» وتطلع
على «تنورين» ،يتناوب على قيادتها �سائقون
من االحتياط.
�أمام االنهيار املريع للدولة اللبنانية ،نحن
ال ن��رغ��ب �أن ن�ك��ون م�ث��ال�ي�ين ون��دع��و ال�شعب
ال�ل�ب�ن��اين �إىل ج��ول��ة يف ع ��امل ال��وه��م ،ون�ع��ود
ب��ه �إىل ع�ه��د ف�خ��ام��ة رج ��ل امل � ؤ�� �س �� �س��ات ف� ��ؤاد
�شهاب ،ل�نرمم ما تبقى من دول��ة فقدت كافة
م�ؤ�س�ساتها الأ��س��ا��س�ي��ة ،لأن املجل�س النيابي
مل يعد م��ن الأول��وي��ات بالن�سبة �إىل ال�شعب
اللبناين كي يطالب بانتخاب بديل عنه ،وال
ت�شكيل احل�ك��وم��ة اجل��دي��دة م��ن ه�م��وم��ه ،لأن
ال «امليقاتية» بالن�سبة �إلينا كانت ميثاقية يف
�أدائ�ه��ا ،وال «ال�سالمية» �ستحمل �إلينا ب�شائر
ال���س�لام م��ع ال ��ذات ال��وط�ن�ي��ة ،ط��امل��ا بتنا على
ق��ارع��ة ط��ري��ق نبحث ع��ن وط��ن لقيط تركته
دول�ت��ه ع�ل��ى �أر��ص�ف��ة االن�ت�ظ��ار ك�م��ا تفعل الأم
الكافرة.

ال ��دول امل�صنعة وامل �� �ص��درة لأنظمة
ال�سالح املتطورة.
وه��ذا يك�شف ،يف واق��ع الأم ��ر� ،أن
ال �ك �ي��ان ال �� �ص �ه �ي��وين ،ال� ��ذي ي�سعى
�إىل تفتيت كيانات املنطقة� ،أو �إع��ادة
تق�سيمها ،وجعلها دو ًال فا�شلة ،يتهي�أ
ع�سكرياً ليظل متفوقاً ب�شكل مطلق
ع�ل��ى ك��ل ال �ق��وى امل�ع�ن�ي��ة ب��امل�ن�ط�ق��ة،
وذلك لتمكينه وحده من قطف ثمار
ال�ه�ج�م��ة ال�صهيونية  -الأم�يرك�ي��ة
اجل��اري��ة حالياً �ضد �شعوب املنطقة
ودول�ه��ا ،وحتقيق �أه��داف��ه التو�سعية
على �أنقا�ض الكيانات املتهالكة ،فهل
�ستكف القوى العربية والإ�سالمية
ع ��ن امل �� �ض��ي يف ال �ت �ق��ات��ل ال �ع �ب �ث��ي،
وت �� �س �ت��درك ح �ج��م م ��ا ت��واج �ه��ه من
حتديات يف حا�ضرها ،وم��ا ينتظرها
يف امل�ستقبل املنظور؟

عدنان حممد العربي

لبنان  ..مطلوب بناؤه
من أين نبدأ؟ حتمًا ببناء إنسانه

ن�ح�ن��ا ف �ق��دن��ا ال ��وط ��ن م ��ن زم � ��ان؛ ع�ن��دم��ا
ارمت �ي �ن ��ا ك��ال �ع �ج��زة يف أ�ح� ��� �ض ��ان الآخ ��ري ��ن
«ي���س��وق��ون�ن��ا» �إىل ج�ن�ي��ف ول � ��وزان وال�ط��ائ��ف
وال��دوح��ة ،لي�صنعوا لنا وط�ن�اً على قيا�سهم
ولي�س على قيا�س �شعب لبناين ل��ه تاريخه،
وع ��دم امل�ط��ال�ب��ة ال���ش�ع�ب�ي��ة ب �ع��ودة امل� ؤ���س���س��ات
م��ردّه �إىل �أننا بتنا يف دول��ة الأ�شخا�ص وحتت
�سلطتهم ،و��ض�م��ن الإم� ��ارات امل��ذه�ب�ي��ة وحت��ت
راي�ت�ه��ا ،ب�ع��د �أن �سقطت امل��ؤ��س���س��ات يف �ساحة
ال��وط��ن� ،سواء عرب جمال�س مم��ددة �أو مقالة
من �صالحياتها ،ومن امل�ستحيل �أن نعود �إىل
كنف الدولة الدميقراطية العادلة قريباً ،لأن
الرتكيبة �سيفربكها منافقو ال�سيا�سة �أنف�سهم،
عرب م�ؤ�س�سات هي ح�صراً �ضمن ملكيتهم.
ن�ستذكر اجلي�ش اللبناين كم�ؤ�س�سة يتيمة
باقية ،ون��رى لبنان يف امل��دى البعيد والبعيد
ج��داً مقبل على «م�صرنة» دول�ت��ه متى توفر
رج��ل م��دين �أو ع�سكري بذهنية عبد الفتاح
ال���س�ي���س��ي ،ل�ك�ن�ن��ا م��ع الأ�� �س ��ف غ�ي�ر م��ؤه�ل�ين
ل�ل�ت�ج��رب��ة امل���ص��ري��ة ب�ج�ع��ل اجل�ي����ش ال�ل�ب�ن��اين
و�صياً على املزرعة اللبنانية ،لأن م�صر ،رغم
م��ا يح�صل ف�ي�ه��ا ،ف�ه��ي دول ��ة امل� ؤ���س���س��ات من
ال�ط��راز الأول ،وال تنتظر ��ض��وءاً �أخ�ضر من
اخلارج لتمار�س كرامة الدولة ،ونحن ما زلنا
يف مرحلة العجز عن القب�ض حتى على رئي�س
بلدية جمرم ،العتبارات مذهبية!
ختاماً� ،سواء �شكّل �سالم �أم مل ي�شكل� ،سالم
على دولة عاجزة عن �إم�لاء ال�شواغر لأ�سباب
طائفية ،و�سالم على دولة تعي�ش على التمديد
لأ��س�ب��اب م��ذه�ب�ي��ة ،و��س�لام ع�ل��ى دول��ة توقفت
كل حمركاتها بانتظار �أن ي�أتيها وق��ود الدعم
من مراكز قوى احلل والربط ،الدولية منها
والإقليمية.

تفاقمت خماطر الطريق ،و�ضاقت ف�سحة التجوال،
ولكن ال�ت��زام امل�سافر بو�صية ال�شيخ اجلليل ،وف�ضول
ال�صحايف لك�شف ال��وق��ائ��ع الغام�ضة ،دف�ع��ا الرفيقني
لتجديد ال�ع�ه��د ودوام ال�صحبة ح�ت��ى ن�ه��اي��ة امل���ش��وار،
ا��س�ت�ك�م��ل ال��رف �ي �ق��ان � �س�يره �م��ا ،حت��ت غ �ط��اء ال �ظ�لام،
مب �ح��اذاة ال���س�ف��ح ،ث��م ه�ب�ط��ا �إىل ال�ب�ل��د امل �ج ��اور ،عرب
احلدود املر�سومة جمازاً على الرتاب ،بال عوائق ،وبال
�أثر تراه العني� ،سوى من ب�ضع عالمات دُمِ غت باللون
الف�سفوريّ الفاقع على نتوءات ال�صخور.
«�أال ينبغي �أن جن � ّم��ل ه�ن��دام�ن��ا ق�ب��ل �أن من���ش��ي يف
�شوارع البلدة»؟ ت�ساءل ال�صحايف ،و�أ�ضاف�« ،شكلنا يثري
ال�شبهات� ،أال تخ�شى �أن نلفت �أنظار رجال الأمن»؟ فرد
امل�سافر ب�برودة �أع�صابه املعهودة ،وق��ال« ،ب��ل �إن منظر
جل�ع��ب امل�غ�ّب�رّ ة ف��وق ظهرينا أ�ف���ض��ل مت��وي��ه يبعد عنا
ا ُ
ال�شكوك ،والأج ��دى لنا ي��ا �صاحبي �أن نختلط باملارة
بكل ثقة واطمئنان ،فنم�ضي يف طريقنا مثلهم ،نرعى
�ش�ؤوننا بال �أدنى تكلف».
مل تختلف ال���ص��ورة ع�م��ا ر��س�م��ه امل���س��اف��ر يف خياله،
ومل يفاجئه م�شهد االزدح� ��ام يف ب�ل��دة أ�م���س��ت حمطة
للمهجّ رين ،قبل فرزهم �إىل خميمات الب�ؤ�س وال�شقاء،

�أمني يو�سف

نقولها ب�صراحة و�شفافية وعلى امللأ� ..أخي اللبناين :اهدم التع�صب
يف روح��ك ،وك��ل احل��واج��ز اللغوية واجلغرافية والطائفية والعقائدية،
أر�ض عط�شى ،ففي رحاب
ودع �إن�سانيتك تفجّ ر ينابيع خريها ،وتروي كل � ٍ
الإن�سانية �س ُّر وجودك ،وت�أكيد خلودك!
�أخي يف املواطنية ..الوطن ..حيث احلرّية ،لأنّها لون الإن�سان ،وحمور
تقدّمه� ،شروطها :الإرادة ،العزم ،الت�ضحية ،وال�صدق مع الذات.
فلبنان بات بحاجة ما�سة �إىل ثورة! ثورة فكرية ،روحية تبني الإن�سان
من الداخل ال من اخلارج ..فالثورة بذرة املدنية ..ويف العامل الرحب ،كل
�شيء هو التغيرّ  ،كل �شيء هو احلياة ،كل �شيء هو احلركة! فهال حزمنا
�أمرنا على التغيري� ،أم �أننا عاجزون عن حتقيق هذا الطموح حتى ال�ساعة؟
فلنتذكر دائماً� ،أن احلزم مركب خ�شن �صعب ،فيما العجز مركب وطيئ
�سهل� ،سل�س.
الأول يتطلب عقالً ،معرفة ،ب�صرية ،وتفا�ؤ ًال يحمل يف طياته جنوناً
خالقاً ،بينما مقومات الثاين تقت�صر على الالمباالة واجلهل والغباء
والتع�صب ،وهذه موجودة بوفرة واحلمدهلل الذي ال يحمد على مكروه
�سواه.
الأوط ��ان تكرب وت�سود بالعظماء – احلكماء – فاحلكمة ه��ي الفهم
ال�صحيح ،هي قوة التمييز بني اخلري وال�شر ..من دالئلها قراءة احلا�ضر،
قراء ًة �صحيحةً ،وا�ست�شراف امل�ستقبل ب�شيء من املو�ضوعية والواقعية..
فهل �أن لبنان يفتقر �إىل حكماء  -م�س�ؤولني؟
اجل��واب يف امل�م��ار��س��ة ..فالرجل امل���س��ؤول ال يعي�ش حياته ال�شخ�صية
وح�سب ،فهو مدعو �أن يعي�ش حياة ع�صره ،وحياة جيله ..فامل�س�ؤوليات
تتطلب وجداناً حراً ،ال ميالئ وال يحابي ،وال يغفل �أو يتوانى �ساعة احل�شر،
و�إذا بلغ الأمر امل�شورة فلي�ستعن بر�أي ن�صيح �أو ف�صاحة حازم ..لأن نامو�س
احلياة ديدنه الرتقي ،التطور ،التقدم ،وال�سري �إىل الأم��ام ،كما �أن من
غايات احلياة �أي�ضاً كرامة الإن�سان ..فعظمة الأمم احلقيقية ،تكمن يف
تلك املزايا التي ت�ؤلف عظمة الفرد� ..إذاً فلنبد أ� ببناء الإن�سان الفرد.
�أخي اللبناين :اجلمهورية اخلام�سة بحاجة �إىل قامات فكرية تربت
على فهم الآخر وقبوله ،ت�شبعت يف بيوتاتها ومدار�سها وجامعاتها قيماً،
مناقب ،وف�ضائل.
�أيها الرا�شدون ،املثقفون ،املنا�ضلون ،املعرفيون ،الأحرار ،لبنان الوطن
لي�س ط��وع البائ�سني� ..إن��ه حم��ط ال��رج��ال الطاحمني املبدعني ،الذين
يتخذون من املواظبة �صديقاً حميماً ،وم��ن التجربة م�ست�شاراً حكيماً،
ومن احلذر �أخاً كبرياً ،ومن الرجاء عبقرية حار�سة� ،أنتم الأمل ..وعليكم
الرهان يا القامات املتمردة على الواقع املزري.

ومرتعاً ي�سرح فيه القريب والبعيد بال ح�سيب �أو رقيب،
مل تكن علة الفو�ضى واكتظاظ ال�سكان يف التهجري ،بل
يف اخ�ت�لاط جماميع النا�س م��ن �شتّى الإث�ن�ي��ات ،حتى
تلوّنت الأل�سن واللهجات ،و�صار َمثَلها كمثل بابل يف
الأ�ساطري.
ورغ ��م ه ��ذا ،مل ي ��زل مم�ك�ن�اً مت�ي�ي��ز ال��واف��دي��ن من
الأه ��ايل املحليني ،ال��ذي��ن رمب��ا ارت��اب��وا يف البداية من
زح��ف الغرباء ،وق��د زادوه��م بع�شرة �أ�ضعاف� ،أو لعلهم
ُ�صدموا ب�أجواء الفو�ضى التي هبطت عليهم على غفلة،
ولكن ال�شواهد مل تظهر �أن «الفاجعة» دامت طويالً.
مل يلحظ امل�سافر و�صاحبه على وجوه من �صادفوهم
يف جتوالهم �أدنى �إ�شارات التذّمر وال�شكوى ،بل تك�شّ ف
�سلوكهم ع��ن هيجان �أ�شبه بجري الوحو�ش الكا�سرة،
فبعد عامني �أو �أكرث ،تعلم الب�ؤ�ساء قبل الأثرياء ،كيف
ي�ستثمرون يف امل� أ���س��اة ،وكيف يت�سابقون �إىل اقتنا�ص
ال�ف��ر���ص ،حتى �أ�صبح بع�ضهم ي�ط��ارد البع�ض الآخ��ر،
يريد افرتا�سه بال رحمة.
انت�شرت يف الأرجاء ،كالوباء� ،أ�سواق «الربغوت» ،يباع
فيها ما نهبه الل�صو�ص من قرى وبلدات على اجلانب
الآخر ،كانت قد نعمت يوماً بالأمن والرخاء ،و�أ�صبحت

نبيه الأعور

الآن ح��زي�ن��ة م�ن�ك��وب��ة ،وا��س�ت�ح��دث��ت حم ��ال �أغ��رق�ت�ه��ا
جت ��ارات غ�ير م�ب��ارك��ة ،وان �خ��رط فيها امل�ت�ن�ف��ذون ،من
«جتار» تطفلوا على املهنة ،ورجال خمابرات تلهّوا عن
مراعاة �أمن النا�س بعقد ال�صفقات امل�شبوهة ،وت�سهيل
م��رور الب�ضائع ،ومل يتحرّوا من أ�ي��ن �أت��ت ،و�إىل �أين
وجهتها.
مكث الرفيقان ثالثة �أيام يف منزل قد حتول ،يف زمن
ال��ردة واالنحطاط� ،إىل فندق للمغامرين واملتطفلني،
ومطعم يقدم «الوجبات واملحرمات» على عجل ،لعابري
�سبيل ال ي�صرحون عن وجهة ترحالهم وال هم يُ�س�ألون،
ومل�سلحني مي�ضون «�إج� ��ازة» ت��روي��ع الآم �ن�ين يف اللهو
وامل �ج��ون ،وي��دف�ع��ون ب��دل «اخل��دم��ات» ح�ي�ن�اً ،ويف �أك�ثر
الأح�ي��ان ي�ت�م��ردون ،بت�شجيع مم��ن يتولون �أم��ره��م� ،أو
ب�إيعاز ممن يتبعون لهم بـ«الطاعة والوالء».
ا�ستعاد امل�سافر كلمات ال�شيخ حني قال�« ،ست�شهد الأمة
ف�ساداً ه��و اجلحيم بعينه على الأر� ��ض ،ول��ن يتح�س�س
امل�ضللون �سعريه حتى تنقطع بهم كل ال�سبل ،وتتال�شى
�سكرة املغريات ،فيدركون �أنهم كانوا لعبة رخي�صة بيد
العابثني ،و�أخ�شى �أن تطول بهم الغفلة ،فال ي�ستفيقون
منها �إال بعد فوات الأوان».
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اقتصاد

هل تصبح قراءة الخريطة الجينية بمتناول الجميع؟
يف القطاع االقت�صادي عادة ما ترتفع
تكاليف �إنتاج �أي مادة �أو م�شروع مع مرور
ال��وق��ت وت�ق��دم ال��زم��ن ،فمن البديهي �أن
الأ�سعار والنفقات عادة ما تكون �إىل ارتفاع
مبرور ال�سنوات ،لكن احلال يختلف متاماً
ال �ي��وم ب�ع��دم��ا مت�ك��ن ال�ع�ل�م��اء م��ن خف�ض
كلفة قراءة اجلينوم الب�شري من مليارات
ال� ��دوالرات لل�شخ�ص ال��واح��د �إىل ثالثة
�آالف دوالر ،وب��ذل��ك يثبت ه��ذا امل���ش��روع
العلمي �أن بع�ض امل�شاريع احليوية ت�شذ
عن القواعد االقت�صادية املتعارف عليها.
ق�ب��ل ��س�ن��وات ،وح�ي�ن ت��و��ص��ل العلماء
�إىل خريطة اجلينوم الب�شري التي تتيح
حت��دي��د اجل �ي �ن��ات امل �� �س ��ؤول��ة ع��ن ت ��وارث
الأم��را���ض ،لتتم م��واج�ه��ة ه��ذه اجلينات
وحم��ا��ص��رت�ه��ا ق�ب��ل �أن ت�ت���س�ب��ب ب��امل��ر���ض
ل �ل �ف��رد ،ك��ان��ت ق � ��راءة اجل �ي �ن��وم ال�ب���ش��ري
ل �ل �ف��رد ال ��واح ��د ت �ق��در مب �ي��زان �ي��ة م��دي�ن��ة
بكاملها ،لكن ال�ي��وم وم��ع التقدم العلمي
ودعم امل�شاريع املخ�ص�صة لقراءة اجلينوم
بالتمويل وم��راك��ز الأب �ح��اث ،باتت ق��راءة
تاريخ الفرد جينياً �أم��راً متوفراً ومقبو ًال
بالن�سبة للكثريين ،علماً �أن هذه التكلفة
مر�شحة للهبوط يف امل�ستقبل القريب مع
ت��وايل االكت�شافات والأدوات التي ت�سمح
بو�ضع اخلريطة اجلينية بكلفة �أقل.
ب�ف�ع��ل �إق � ��دام ال�ك�ث�ير م��ن اجل��ام�ع��ات
وم ��راك ��ز الأب � �ح� ��اث ع �ل��ى اال� �س �ت �ث �م��ار يف
�أبحاث اجلينوم الب�شري وطريقة حتديد
اجل �ي �ن��ات ال��وراث �ي��ة اخل �ط�ي�رة وامل���س�ب�ب��ة
ل�ل�أم��را���ض ،ب��ات ب��إم�ك��ان العلماء الك�شف
املبكر عن جمموعة كبرية من الأمرا�ض
لي�س ج�سدياً فح�سب ،ب��ل �أي���ض�اً نف�سياً،
فعرب خريطة اجلينوم الب�شري ،ي�ستطيع
العلماء حتديد ما �إذا كان ال�شخ�ص يحمل
ج�ي�ن�اً وراث �ي �اً ق��د يت�سبب ب��ال���س��رط��ان �أو
ال�سكري �أو انف�صام ال�شخ�صية مثالً.
يتدنى ثمن احل�صول على اجلينوم
ال �ب �� �ش ��ري ب �ف �� �ض��ل ت� ��زاي� ��د دق � ��ة الآالت
الإلكرتونية الرا�صدة للت�سل�سل اجليني
واملعاجلة لبياناته ،وخ�لال ب�ضع �سنوات
رمبا �سيلج أ� مئات الآالف من الأ�شخا�ص
للح�صول على تركيبتهم اجلينية بهدف
ال�ت�ع��رف ع�ل��ى م��ا ��س�ت��ؤول �إل �ي��ه �أح��وال�ه��م
ال�صحية ،ف�م��ن م�ن��ا ال ي��رغ��ب يف معرفة
م��ا �إذا ك��ان �سي�صاب م�ستقب ًال ب��أم��را���ض
ي�ستطيع جتنبها منذ الآن.
ثورة جينية
ب �ع��د م � ��رور ع �ق��د م ��ن ال ��زم ��ن ع�ل��ى
اكت�شاف اجلينوم الب�شري يعكف العلماء
ح��ال�ي�اً على تعقب ور��س��م خريطة جينية
ألك�بر ع��دد ممكن م��ن النا�س وتخزينها،
الأم��ر ال��ذي يفتح �آف��اق�اً وا�سعة الكت�شاف
وم�ع��رف��ة كيفية التغلب على الكثري من
الأم ��را� ��ض ال �ت��ي ظ�ل��ت م�ستع�صية رغ��م
التقدم الطبي الهائل.
لقد غ�ير اكت�شاف اجلينوم الب�شري
يف ع��ام  2001احلقل العلمي والطبي �إىل
الأب��د ،لكن ت�أثري ذل��ك على حياة الأف��راد
يبقى حم� ��دوداً ع�ل��ى �أن ي�صبح مبتناول

اجلميع ،وه��و �أم��ر رمب��ا يحتاج �إىل ب�ضع
��س�ن��وات �إ��ض��اف�ي��ة� ،إذ ال ي�ستطيع اجلميع
ت� ��أم�ي�ن م �ب �ل��غ � 3آالف دوالر ل�ل�ح���ص��ول
ع �ل��ى خ��ري�ط�ت�ه��م اجل �ي �ن �ي��ة ،ج� ��راء ذل��ك،
ف� ��إن ال��رع��اي��ة ال�ط�ب�ي��ة ل�ل�ن��ا���س مل ت�ت� أ�ث��ر
ب���ش�ك��ل م�ب��ا��ش��ر ح�ت��ى الآن ب��االك�ت���ش��اف��ات
اجل�ي�ن�ي��ة الأخ �ي��رة ،ل�ك��ن ب� ��ر�أي اخل�ب�راء،
ف��إن معظم الثورة اجلينية يف هذا املجال
�ستتحقق خ�لال ال�سنوات املقبلة ،بحيث
من املتوقع �أن تكون االختبارات اجلينية
وق��راءة اجلينوم متاحة ملختلف احل��االت
والأ��ش�خ��ا���ص ،كما ميكن لتكلفة ت�سل�سل
اجلينوم الب�شري �أن تنخف�ض حتى �أق��ل
م��ن �أل ��ف دوالر ،و��س�ت�ك��ون ه �ن��اك �أ��س�ب��اب
متزايدة لكل �شخ�ص لأن يحمل ملفاً طبياً
باجلينوم اخلا�ص به.
ع �ل �م �اً �أن ال�ب�ع����ض ي �ل �ج ��أ ال �ي��وم �إىل
إ�ج��راء اختبارت معينة ملعرفة ما �إذا كان
امل ��رء ي�ح�م��ل ج�ي�ن�اً م�ع�ي�ن�اً ق��د ي���س�ب��ب له
املر�ض� ،أي يف ما ميكن و�صفه ب�أنه قراءة
ج��زئ �ي��ة ل�ل�ج�ي�ن��وم ال �ب �� �ش��ري ،وم ��ن ه��ذه
االخ �ت �ب��ارات ي�شيع ال �ي��وم �إج� ��راء اخ�ت�ب��ار
جينات  BRCA1و ،BRCA2والتي ترفع
م��ن اح �ت �م��االت ت�ع��ر���ض امل � ��ر�أة ل���س��رط��ان
الثدي واملبي�ض ،كما هي فحو�ص حتديد
الأ�شخا�ص الذين ترتفع لديهم خماطر
الإ�صابة ب�سرطان القولون.
وح�ي�ن ي �ت��م اك �ت �� �ش��اف ه ��ذه اجل�ي�ن��ات
خ�ل�ال االخ �ت �ب��ارات ،ت �ك��ون ف��ر���ص تقليل
الإ��ص��اب��ة ب��الأم��را���ض املرتبطة بها �أك�ثر،
ك�م��ا �أن ر� �س��م خ��ري�ط��ة ج�ي�ن�ي��ة ل �ل ��أورام،

كال�سرطان مثالً� ،أدى �إىل تطوير �أدوي��ة
للمعاجلة منها.
ع �ل ��ى ح� ��د ت �ع �ب�ي�ر ب �ع ����ض ال �ع �ل �م��اء،
ففي امل�ستقبل ال�ق��ري��ب ق��د ت�ك��ون بيانات
«اخل��ري �ط��ة اجل �ي �ن �ي��ة» ل �ك��ل ف ��رد إ�ح ��دى
امل �ك��ون��ات ال �ه��ام��ة ل�ب�ط��اق�ت��ه ال�شخ�صية،
وق ��د ت�ط�ل�ب�ه��ا م�ن��ه امل ��دار� ��س واجل��ام �ع��ات
و� �ش��رك��ات ال �ت��وظ �ي��ف� ،أو ي�ق��دم�ه��ا �ضمن
ط �ل �ب��ات ال �ت � أ�م�ي�ن ع �ل��ى احل �ي ��اة ليتمكن
جميع م��ن ه��و مهتم م��ن معرفة أ�ح��وال��ه
ال �� �ص �ح �ي ��ة يف ح ��ا� � �ض ��ره وم �� �س �ت �ق �ب �ل��ه.

وبالدرجة الأوىل ،ف�إن هذا ما دفع العلماء ب��داخ�ل��ه بتعابري وج�ه��ه و أ�م ��ور �أخ ��رى ال
�أن يعملوا جاهدين للح�صول على خريطة ميكن ح�صرها.
تف�صيلية دقيقة ج��داً ملعرفة بيولوجية
وي�ؤكد علم ال��وراث��ة �أن هناك جينات
ا إلن �� �س��ان وا��س�ت�خ��دام�ه��ا يف �أ��ش�ي��اء أ�خ��رى �أو مورثات لكل �أفراد النوع الب�شري تتمثل
كثرية ،يف البداية كان الهدف التعرف على يف طول القامة ،ق�سمات الوجه ،وجود قلب
خريطة الفرد اجلينية ،لكن الحقاً طور ب�شكل معني �إىل �آخره ،لكن بالإ�ضافة �إىل
العلماء �أهدافهم املرحلية و�أ�ضافوا هدفاً ذل��ك ،هنالك �سمات خا�صة بكل ف��رد من
ج��دي��داً ،وه��و ال�ت�ع��رف ع�ل��ى االخ�ت�لاف��ات ا ألف ��راد جتعل الأخ يختلف ع��ن �أخ�ي��ه يف
ال�ف��ردي��ة يف اجل�ي�ن��وم ب�ين �شخ�ص و آ�خ��ر ،العائلة الواحدة ،فكل فرد ب�شري له �سمات
وق��د اكت�شفوا أ�ن ��ه رغ��م �أن أ�ك�ث�ر م��ن  99خا�صة ب��ه م��وج��ودة يف اجلينوم الب�شري،
يف امل �ئ��ة م��ن احل�م����ض ال �ن��ووي مت�شابهة بالإ�ضافة �إىل اجلينات العامة.
ل��دى ك��ل الب�شر ،ف ��إن ال�ت�غ�يرات الفردية
وع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن ال �ت �ع �ق �ي��د ال ��ذي
ق��د ت � ؤ�ث��ر ب�شكل ك�ب�ير ع�ل��ى �صحة ال�ف��رد يحيط ب��اجل�ي�ن��وم ال�ب���ش��ري اخل��ا���ص بكل
وتقبله للبكرتيا وال�ف�يرو��س��ات وال�سموم ف��رد ،ف ��إن �صحة ك��ل �شخ�ص تعتمد على
وال� �ك� �ي� �م ��اوي ��ات والأدوي � � � � ��ة وال� �ع�ل�اج ��ات ما هو �أكرث من ذلك ،ومعظم اجلينات ال
املختلفة.
تعمل منف�صلة ،بل باالقرتان مع عوامل
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�أخ ��رى م�ث��ل ال�ن�ظ��ام ال �غ��ذائ��ي وزي� ��ادة �أو
كلمة «اجلينوم «هي تعبري التيني مركب نق�صان ال��وزن و�إدم ��ان ال�سجائر و�شرب
وال يوجد يف اللغة العربية ما ي��وازي هذا الكحول وغريها من ال�سموم ،وم��ع ذلك
التعبري ،فهو مركب من كلمتني ،الكلمة فهناك بع�ض اال�ستثناءات البارزة كما هو
الأوىل ه��ي « »geneمب�ع�ن��ى «امل ��ورث ��ة» ،احل��ال م��ع جينات  BRCA1و BRCA2
وامل� �ق� �ط ��ع « »omeم� ��ن «ال � �ك� ��روم� ��وزم ال�ل��ذي��ن يت�سببان ب�سرطان ال �ث��دي ،لكن
ال �� �ص �ب �غ��ي» امل ��وج ��ود يف خ�ل�اي��ا اجل �� �س��م ،ب��الإج�م��ال ،ف ��إن طريقة عي�ش ال�ف��رد منا
واجل �ي �ن��وم ه��و ع �ب��ارة ع��ن  23ك��روم��وزوم تت�ضافر م��ع جيناته «ال���س�ي�ئ��ة» �إذا ج��از
�صبغي ي ��ورث ع��ن الأب و 23ك��روم��وزوم التعبري لإ�صابته بالأمرا�ض.
�صبغي يورث عن الأم ،فما يرثه ال�شخ�ص
م ��ن امل �م �ك��ن �أن ن�ك�ت���ش��ف و�أن جنمع
من خ�صائ�ص بيولوجية يعرب عنه كام ًال معلومات يف غاية الأهمية فيما ل��و بذلنا
بكلمة «اجلينوم» ،فحتى زم��ن قريب كان جهداً ب�سيطاً يف البحث يف �شجرة العائلة،
يعترب اجلينوم هو احلم�ض النووي نف�سه ،وقد جند �أي�ضاً فيها من الدالئل ما ي�شري
لكن تبني منذ �سنوات قليلة �أنه بالإ�ضافة �إىل امل�ي�راث اخل��ا���ص ب�ح��االت ع�ضوية من
�إىل احلم�ض النووي هنالك الربوتينات� ،ش�أنها �أن تنقذ حياتنا ،ويف احلقيقة� ،إن
�أي املواد الربوتينية التي ترتبط باحلم�ض العلم ي�ؤكد �أن اجلينات املنتقلة وراثياً ت�ضع
النووي وت�شكل «ال�صبغيات» التي عددها خريطة طريق للأمرا�ض التي قد ت�صيبنا
يف اخلاليا الب�شرية  ،46ف��الآن ات�ضح �أن يف ق ��وادم الأي� ��ام ،وت�ت��أث��ر م�ئ��ات ا ألم��را���ض
الفرق كبري جداً بني ت�سل�سالت احلم�ض واحل ��االت املر�ضية باجلينات ال�ت��ي تنتقل
النووي وبني اخل�صائ�ص الب�شرية ،مبعنى م��ن الآب��اء والأج ��داد ،ل��ذا جت��د �أن العلماء
آ�خ��ر ميكن القول �إن اجلينوم هو اجلامع ي�ك�ت���ش�ف��ون ب��ا��س�ت�م��رار �أ� �ش �ي��اء وم�ع�ل��وم��ات
خلريطة اجلينات والربوتينات الالزمة ج��دي��دة ع��ن اخل��ري�ط��ة اجلينية العائلية،
جلميع ال�ك��ائ�ن��ات احل �ي��ة ،وه��و ي�ح��دد كل ع�ل��ى �أم ��ل �أن ي�صبح ه��ذا الأم ��ر مبتناول
االخ �ت�ل�اف��ات ب�ي�ن ك��ائ��ن و�آخ � ��ر� ،أي كيف اجلميع ليتمكنوا من تفادي �أمرا�ض كثرية.
ي�ب��دو �شكل ال �ف��رد ،ك�ي��ف ي�ق��اوم ال�ع��دوى،
كيف يت�صرف ،كيف ي�ضحك �أو يعرب عما
هنا مرت�ضى
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بلديات

ديـر قــانــون الـنـهـــر
ت�ق��ف ع�ن��د ع�ت�ب��ة ب��اب �ه��ا ،فتهم�س لك
بفخر وعز« :متهل ،دعني �أرحب بك ترحيب
الكبار ،دعني �أجول بك يف �أر�ضي الطاهرة؛
�أر�ضي التي �أنتجت العلماء وقدمت ال�شهداء
ع �ل��ى م ��ذب ��ح ال �� �ش��رف وال �ت �� �ض �ح �ي��ة ف ��داء
للوطن ،تعال �أرويك من ينابيعي و�أطعمك
م��ن زي�ت��وين وع�سلي ،ت�ع��ال وتنف�س ،ه��واء
ع��ذب�اً نقياً مي�ل�أ رئتيك ح��ري��ة ،وي�سري يف
عروقك وخ�لاي��اك �إرادة وعزمية وكرامة،
تعال وافرت�ش ترابي الدافئ وخذ منه حباً
و�أماناً ،و�إذا �س�ألوك عني �أخربهم� ،أنني دير
قانون النهر مقر ودار كل �شريف و�أبيّ ».
�إن� �ه ��ا ال �ب �ل��دة اجل �ن��وب �ي��ة ال���س��اح�ل�ي��ة
الواقعة يف ق�ضاء �صور ،القرية التي ت�شتهر
باال�ستهالل ،وبكونها يف املا�ضي مركزاً مهماً
للعلم والعلماء� ،إذ خرّجت ع��دداً كبرياً من
علماء الدين والأ��س��ات��ذة منذ العام ،1900
ومل ي��زد م��ن ��ش��أن�ه��ا وم�ك��ان�ت�ه��ا ع�ظ�م��ة �إال
عدد ال�شهداء واال�ست�شهاديون فكانت �أي�ضاً
م��رك��زاً الن �ط�لاق �أول عملية ا�ست�شهادية
لفاحت عهد اال�ست�شهاديني؛ �أحمد ق�صري،
ال�ت��ي اع�ت�برت أ�ك�ب�ر و�أع�ظ��م و أ�جن ��ح عملية
ا�ست�شهادية يف ت��اري��خ ال���ص��راع م��ع ال�ع��دو
«الإ�سرائيلي».
جغرافياً ،ال ترتفع دير قانون النهر
�أم��ا بالن�سبة للآثار امل��وج��ودة يف دير
ك �ث�ي�راً ع��ن ��س�ط��ح ال �ب �ح��ر ،ك �م��ا �أن �ه��ا تقع قانون النهر ،فهناك مغارة قدمية وكبرية
و�سط جمموعة من القرى اجلنوبية التي ج��داً ه��ي �أ��ش�ب��ه مبدينة حت��ت الأر� ��ض تقع
حتيطها من كل اجلهات ،وتبعد عن بريوت حتت احلارة القبلية يف و�سط القرية كانت
نحو  98كلم وع��ن �صور نحو 12كلم ،يقال ق ��د ط �م��رت م��داخ �ل �ه��ا و�أ� �ص �ب �ح��ت عملية
�إن�ه��ا كانت حتتوي على دي��ر م�سيحي �إب��ان ال�ت�ن�ق�ي��ب ف�ي�ه��ا ��ص�ع�ب��ة ج� ��داً ،ن�ت�ي�ج��ة ع��دم
احل�ك��م ال�صليبي ،ه��دم وا�ستبدل مب�سجد االع�ت�ن��اء بها م��ن قبل ال��دول��ة وع��دم ق��درة
فيما بعد ف�أطلق عليها ا�سم «دير»� ،أما كلمة ��س�ك��ان�ه��ا وب�ل��دي�ت�ه��ا ع�ل��ة �إع� ��ادة �إح�ي��ائ�ه��ا ملا
قانون فريجع �أ�صلها �إىل الكلمة ال�سريانية حتتاج له من �إمكانيات مادية كبرية لي�ست
«ك��ان�ي��ا» ال�ت��ي تعني ال�ن�ظ��ام ،وفيما يخ�ص متوفرة.
كلمة ن�ه��ر ،منهم م��ن يف�سر ذل��ك بقربها
ويقال �إن هناك مغارة ثانية جمهولة
م��ن نهر الليطاين ال��ذي يبعد نحو  1800املكان ،يعتقد �أنها تقع يف اجلهة ال�شرقية
مرت عن البلدة �أو لقربها من �ساقية الفوار م��ن ال �ب �ل��دة ،وق ��د و��ص�ف�ه��ا �أح ��د امل��ؤل�ف�ين
التي ت�شبه النهر يف ف�صل ال�شتاء �أو حتى «ط��وين مفرج» يف �إح��دى مو�سوعاته ب�أنها
لتمييزها عن بلدة �أخ��رى حتمل ا�سم دير م �غ��ارة ف�سيحة وك �ب�يرة ت�شبه م �غ��ارة قانا
قانون ر�أ�س العني فميزوها عنها بكلمة نهر .اجل�ل�ي��ل ،مل��ا فيها م��ن مت�ث��ال ل��وج��ه ال�سيد
تتميز دير قانون النهر مبناخ معتدل امل�سيح ومدفن كبري عليه ر�أ�س �أ�سد ومدافن
�إىل حد ما �صيفاً و�شتاء ،وبكرثة الأ�شجار �صغرية كلها منهوبة.
والينابيع التي تنبع يف كل زاوي��ة من زوايا
وفيما يخ�ص عدد �سكانها البالغ نحو
البلدة كنبعة الع�صفورة ،نبعة التاقة ،نبعة � 10آالف ن�سمة ،يعي�ش جزء منهم يف بالد
الهدفان ،نبعة ر�أ�س النبع يف الفوار وغريها االغ�ت�راب ،وج��زء �آخ��ر ي�سكن يف ب�يروت �إال
ال �ك �ث�ير ال� ��ذي ي ��دل ع �ل��ى ث��روت �ه��ا امل��ائ�ي��ة �أن �أغلب ال�سكان الذين يبلغ عددهم � 7آالف
الكبرية ويعترب نقطة التميز على امل�ستوى ن�سمة يقيمون يف ال�ب�ل��دة ب�شكل دائ ��م ،ما
البيئي.
يدل على توفر معظم احلاجات الأ�سا�سية
قدمياً ك��ان م�صدر العي�ش الأ�سا�سي و�شروط العي�ش الكرمي لأبناء البلدة من
فيها ه��و ال��زراع��ة ،فكان �إنتاجها ال��زراع��ي م �ي��اه وك �ه��رب��اء وب �ن��ى حت�ت�ي��ة وال �ت��ي تعمل
حم���ص��وراً باحلبوب وال�ت�ين ليتحول فيما البلدية جاهدة على تلبيتها وت�أمني �أكرب
بعد �إىل الزيتون وال�صبار وال��رم��ان ،لكن قدر من الراحة والطم�أنينة لهم.
ال��زي�ت��ون ال �ي��وم يحتل ال�ق���س��م الأك�ب�ر من
ه ��ذه ال �ب �ل��دي��ة ال �ت��ي ب � ��د�أت دورت �ه��ا
الإن�ت��اج نتيجة امل�ن��اخ وطبيعة ال�ترب��ة التي الأوىل عام � 1998أ�صبحت اليوم يف منت�صف
ت�صلح لأف�ضل ال�شروط املنا�سبة لزراعته ،دورت�ه��ا الثالثة ،يرت�أ�سها املهند�س عدنان
�إذ تبلغ م�ساحة الأرا� �ض��ي امل��زروع��ة ب�شجر ق�صري وي�ت� أ�ل��ف جمل�سها م��ن  15ع���ض��واً،
ال��زي �ت��ون م��ا ي �ق��ارب  2500دمن م��ن �أ��ص��ل جميعهم يعمل بروحية �إيجابية وبتوافق
م�ساحة البلدة التي تبلغ  4000دمن والتي وان�سجام ،بعيداً عن احل�سابات ال�شخ�صية
ت�ع�ت�بر � �ص �غ�يرة ن���س�ب�ي�اً م �ق��ارن��ة م ��ع ع��دد وال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة �أو احل ��زب �ي ��ة ،ف��ا��س�ت�ط��اع��وا
�سكانها ،ولأنها تنتج الكثري من الزيتون كان بجديتهم و�إخال�صهم �أن يحققوا الكثري
يق�صدها كل أ�ه��ايل القرى املجاورة لع�صر م ��ن الإجن� � � ��ازات ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن ��ض��آل��ة
زيتونها يف معا�صرها الأربعة.
الإمكانيات.

هذا ومتكنت البلدية �أي�ضاً من ك�سب
ر�ضا النا�س ونيل تقديرهم وا�ستح�سانهم،
لكن الأهم من ذلك هو متكنها من �أن حتقق
ن��وع �اً م��ن ال���ش�ف��اف�ي��ة يف ال�ت�ع��اط��ي وك�سب
ال�ث�ق��ة ،ف�ه��ي ع�ل��ى ح��د ق ��ول رئ�ي���س�ه��ا� ،أول
بلدية جتمع أ�ه��ايل البلدة كل عام لتناق�ش
معهم املوازنة التف�صيلية وتعر�ض �أمامهم
اخل �ط��ط وامل �� �ش��اري��ع ب �ك��ل و� �ض ��وح وت�ف�ت��ح
لهم امل�ج��ال للم�شاركة يف الآراء واملناق�شة
واملحا�سبة.
ه ��ذه امل �� �ش��اري��ع والإجن � � � ��ازات ال�ت��ي
نفذت �أو ما زالت قيد التنفيذ تطال جميع
املجاالت� ،سواء كانت بيئية� ،أو زراعية� ،أو
إ�من��ائ�ي��ة� ،أو �صحية �أو ثقافية �أو تربوية،
�أما على ال�صعيد البيئي والإمنائي ،فتويل
ال�ب�ل��دي��ة ع�ن���ص��ر اجل �م��ال �أه �م �ي��ة وع�ن��اي��ة
كبرية وخا�صة ،فتعمل على تكثيف الأ�شجار
ورع��اي�ت�ه��ا و�سقايتها ب�شكل م�ن�ظ��م ،وعلى
حتويل كل زاوي��ة مهملة �إىل حديقة عامة
ت�شكل املتنف�س البيئي والطبيعي للنا�س،
ك�م��ا ت�ه�ت��م بتجميل الأر� �ص �ف��ة واحل�ي�ط��ان
ال� �ع ��ام ��ة� ،إىل ج ��ان ��ب ق �ي��ام �ه��ا ب �ح �م�لات
التنظيف امل�ستمرة وفرز النفايات وطمرها،
ناهيك عن �أعمال تزفيت و�صيانة الطرقات
الداخلية للبلدة و�إنارة ال�شوارع وحل م�شكلة
امل�ي��اه التي كانت تعاين منها قبل �سنتني،
�أي ب�شكل عام وفيما يخ�ص مو�ضوع البنى
التحتية ،عاجلت البلدية الأم��ور الثالثة
الأ�سا�سية وهي املاء والكهرباء والطرقات.
ولعل �أه��م إ�جن��ازات�ه��ا �إىل ح��د الآن،
ك��ان م���ش��روع الكهرباء ال��ذي �شكل عالمة
بارزة يف عمل البلدية ،حيث �أمنت الكهرباء
جل�م�ي��ع ال �ب �ل��دة مل ��دة � � 24س��اع��ة ،وو��ص�ل��ت
ال�ك�ه��رب��اء �إىل ك��اف��ة ا ألح �ي��اء وامل �ن��ازل من
الإ� �ش�ت�راك اخل��ا���ص بالبلدية ال��ذي �شمل
إ�ن ��ارة ال���ش��وراع الرئي�سية �أي���ض�اً ،واجلدير
ذك ��ره� ،أن ه��ذا امل���ش��روع يتميّز بخ�صائ�ص
وموا�صفات خا�صة ميكن تلخ�ص بالعدالة

قــانــون البـلديـــات
البلديات  -تعريفها  -إنشاؤها

امل��ادة  :1البلدية هي �إدارة حملية،
ت �ق��وم � �ض �م��ن ن �ط��اق �ه��ا ،مب�م��ار��س��ة
ال���ص�لاح�ي��ات ال �ت��ي ي�خ��ول�ه��ا �إي��اه��ا
القانون ،تتمتع البلدية بال�شخ�صية
املعنوية واال�ستقالل املايل والإداري
يف نطاق هذا القانون.
املادة  :2تن�ش�أ بلدية يف كل مدينة �أو
يف كل قرية �أو جمموعة من القرى
ال � ��وارد ذك��ره��ا يف اجل� ��دول رق ��م 1
امللحق باملر�سوم اال�شرتاعي رقم 11
ت��اري��خ  1954/12/29وت�ع��دي�لات��ه،
وفقاً لأحكام هذا القانون.
امل��ادة  :3تن�ش�أ البلدية يف الأم��اك��ن
اجل��ام�ع��ة ال�ت��ي ي��زي��د ع��دد �أهاليها
امل �ق �ي��دي��ن يف � �س �ج�ل�ات الأح � � ��وال
ال�شخ�صية على ثالثمئة �إذا كانت
وارداتها الذاتية ال�سنوية تقدر مبا
يزيد على ع�شرة �آالف لرية لبنانية.
امل ��ادة  :4ميكن �أن ت�ضم البلديات
ال �ق��ائ �م��ة وال� �ق ��رى امل� �ج ��اورة ال�ت��ي
ت��وح��د بينها ال �ع��وام��ل اجل�غ��راف�ي��ة
واالقت�صادية والعمرانية ،وتعترب
ب�ل��دي��ة واح� ��دة �إذا ك��ان��ت ال � ��واردات
ال�سنوية الذاتية املقدرة لكل منها
ال ت �ت �ج ��اوز ال �ع �� �ش��رة �آالف ل�ي�رة
ي�ت��م ال���ض��م مب��ر��س��وم ب�ن��اء الق�ت�راح
وزي��ر الداخلية ،يحدد فيه القرى
التي ت� ؤ�ل��ف ه��ذه البلدية ،وا�سمها
ومركزها.
يحق للقرية التي ت�ؤلف بلدية
واحدة مع جمموعة من القرى� ،أن
تنف�صل وت�صبح بلدية م�ستقلة �إذا
طلب ذل��ك أ�ك�ثري��ة ثلثي الناخبني
فيها ،وكان عدد �أهليها املقيدين يف
�سجالت الأح��وال ال�شخ�صية يزيد
على الثالثمئة �شخ�ص وواردات �ه��ا
ال�سنوية الذاتية تزيد على ع�شرة
�آالف لرية.
ي �ت��م ال �ف �� �ص��ل مب ��ر� �س ��وم ب �ن��اء
القرتاح وزير الداخلية.

يف اح�ت���س��اب الكلفة ع�ل��ى امل��واط�ن�ين ،حيث
ي��دف��ع امل��واط��ن م�ب�ل�غ�اً ي�ت�ن��ا��س��ب م��ع حجم
م�صروفه وا�ستهالكه للطاقة الكهربائية،
وبالتايل تعزز ثقافة عدم هدر الطاقة بدون
طائل وج��دوى ،حيث يعتاد املواطنون على
�صرف الطاقة ال�ضرورية فقط ،ونذكر �أن
دي��ر قانون ال�سباقة يف تنفيذ ه��ذا امل�شروع
و�أول من غامر فيه قبل �أن يطبق الحقاً يف
البلدات اجلنوبية الأخرى.
زراع� �ي� �اً و�إىل ج��ان��ب دع ��م ال�ب�ل��دي��ة
للمزارعني ،عملت على �إدخال زراعة جديدة
ه��ي ت��رب �ي��ة ال �ن �ح��ل ،مل��ا ت���ش�ك�ل��ه م��ن م��ورد
اقت�صادي مهم ي�ساعد النا�س يف حياتهم،
وقد �أ�صبح هذا امل�شروع الذي ح�صلت علية
ال�ب�ل��دي��ة �إىل ج��ان��ب ث�ل�اث ب�ل��دي��ات أ�خ��رى
فقط ،من �ضمن  90بلدية تقدمت بطلب
ل�ل�احت��اد الأوروب� � ��ي يف م��راح�ل��ه الأخ�ي��رة،
وب��ات ال�ي��وم يف دي��ر ق��ان��ون  47ن�ح��ا ًال تلقوا
التدريب والتوجيه واملواكبة ،و�أ�صبح فيها
قطاع �إنتاجي كبري ا�سمه الع�سل.
الأم ،وم� ��ؤخ ��راً ا��س�ت�ط��اع��ت أ�ي �� �ض �اً ب � إ�جن��اح
ثقافياً وتربوياً ،تكرم البلدية كل عام جتربة جريئة لي�ست �سهلة قامت بها خالل
املتفوقني يف املدار�س وت�ؤمن دورات التقوية �شهر رم�ضان ،وهي دع��وة كل �أه��ايل البلدة
لتالميذ ال�شهادات الر�سمية ،و�صحياً تقدم ل�ل�م���ش��ارك��ة يف �إف �ط ��ار ك�ب�ير ن�ظ��م لتعزيز
للأهايل بالتعاون مع امل�ستو�صفات املوجودة التوافق االجتماعي بني الأهل.
دورات و�أياماً �صحية جمانية� ،أما اجتماعياً
وع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن ال �ن �ج��اح��ات ال�ت��ي
فلعل �أهم التجارب البلدية التي تتميز بها حت�ق�ق�ه��ا ال�ب�ل��دي��ة وامل �� �ش��اري��ع امل�ه�م��ة ال�ت��ي
دي��ر قانون عن باقي البلدات ،هي اللجنة �أجنزتها� ،إال �أنها كحال معظم البلديات يف
الن�سائية التي �شكلتها ال�سنة املا�ضية ،وهي لبنان ،تعاين نق�صاً م��ادي�اً وغياب و�إهمال
ع �ب��ارة ع��ن جم �م��وع��ة م��ن ال �ن �� �س��اء ل��دي�ه��ا الدولة ،ويقول رئي�س البلدية احلاج عدنان
إ�م�ك��ان�ي��ات وم �ه��ارات اجتماعية تعمل �إىل يف ه��ذا ا إلط � ��ار« :ج��رمي��ة ك�ب�يرة ترتكبها
جانب املجل�س البلدي ،وو�ضعت لها خطة الدولة بحق البلديات بعدم �إعطائها املوارد
عمل وموازنة خا�صة تتابعها البلدية.
املالية التي واج��ب عليها �أن تقدمها ،لأن
هذه اللجنة حققت نقلة نوعية للعمل ذل��ك ي�صيب النا�س مبقتل ،فالبلدية �أهم
ال�ب�ل��دي ،فم�ساعدتها ا�ستطاعت البلدية و�سيلة خل��دم��ة ال�ن��ا���س ،وه��ي �أك�ث�ر و�سيلة
�إجن � ��اح دورات ع ��دي ��دة ،م�ن�ه��ا دورة حمو و�إط��ار مظلوم يف الدولة وم��ن قبل الدولة
الأمية للن�ساء ،والدورات الإ�سعافية ،ودورة نف�سها ،فكفى ظلما»!
��ص�ن��ع احل �ل��وي��ات وامل �ع �ج �ن��ات� ،إىل ج��ان��ب
غدير حامد
االحتفاالت التي نظمتها ،كعيد املعلم وعيد
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كيف تكسرين «روتين» العالقة الزوجية؟
ال��ع�لاق��ة احلميمة ب�ين الرجل
وامل�����������ر�أة ع��ل�اق����ة ي��ح��ك��م��ه��ا احل���ب
وال�شوق واللهفة �أكرث مما يحكمها
املادة والعالقة اجل�سدية ،ولكي تتم
ب�����ص��ورة طبيعية ،ال ب��د م��ن توفر
بع�ض ال�شروط واملقومات الالزمة
ل��ن��ج��اح��ه��ا ،ف��الإح�����س��ا���س ب��امل��ت��ع��ة يف
الفرا�ش يحتاج �إىل �إدراك �أن احلب
ه���و امل���ح���رك ل��ل��رغ��ب��ة ول��ي�����س فقط
ال�����ش��ه��وة ،لأن احل���ب احلقيقي هو
م��ا ك��ان اجل�سد فيه جم��رد و�سيلة
ل��ت��ق��وي��ة �أوا�����ص����ره ،ول��ي�����س �أ���س��ا���س��اً
لل�شعور باحلب.
لذلك ،فبني فرتة و�أخرى ال بد
من تطبيق بع�ض الإر���ش��ادات التي
تعمل على ك�سر النمط الروتيني
يف ه��ذه العالقة ،وبالتايل انتعا�ش
ال��ع�لاق��ة احلميمة ب�ين ال��زوج�ين،
ويف ما ي�أتي ن�ستعر�ض بع�ضها:
اب����دئ����ي ب��ت��غ��ي�ير م���ك���ان ال��ل��ق��اء
احل��م��ي��م ،ف��ل��ي�����س ���ش��رط��اً �أن ي��ك��ون
يف غ���رف���ة ال����ن����وم ،اخ����ت����اري م��ك��ان��اً
غ�ّي�ي
خ��ا���ص��اً وهيّئيه بطريقتك ،رّ
�أل��وان و�شكل الفرا�ش ،وا�ستخدمي
الو�سائد الناعمة� ،أنت ال حتتاجني
�إىل �أ�شياء باهظة الثمن� ،ستجدين
كل ما حتتاجينه يف بيتك.
جربي التحدث مع زوجك �أثناء
ال���ع�ل�اق���ة احل��م��ي��م��ة ،وع��ب��ري عن
مدى تفاعلك ،وركزي على العبارات
الإيجابية ،وال ت�صمتي ،فالتفاعل
اللفظي يعترب م��ن �أه��م الأ�ساليب
لإي�����ص��ال امل�����ش��اع��ر احلقيقية �أث��ن��اء
العالقة احلميمة.

ِ
أنـت

اج���ع���ل���ي ف��ت��رة امل���داع���ب���ة ف�ت�رة
م��رح��ة ،ومي��ك��ن اال�ستعانة ببع�ض
الألعاب احلميمة.
اخ������ت������اري وق�����ت�����اً ب���ع���د ال���ل���ق���اء
احلميم ،و�أخربي زوجك بهدوء عن

�شعورك جتاه الأداء ،ولي�س جتاهه
ه��و ك�شخ�ص ،ورك���زي �أو ًال على ما
يعجبك يف ال��ع�لاق��ة احلميمة ،ثم
تطرقي �إىل الأ�شياء ال�سلبية فيها.
ت أ����ك���دي �أن الأم�����ر ي��ح��ت��اج �إىل

وطــفـــــلك

نصائح لحمل سريع وصحي
ب��ع��د م���رور ف�ت�رة م��ن ال���زواج
يلج�أ الزوجان �إىل تطبيق الطرق
الطبيعية لتح�صيل حدوث حمل
�صحي و���س��ري��ع ،ولتحقيق ذل��ك
نُقدِّم لكم  5ن�صائح حلمل �سريع
و�صحي تفا�صيلها فيما يلي:
ا�ست�شريي الطبيب ق��ب��ل �أن
ت��ق��رري احل��م��ل ،ك��ي تت�أكدي من
�أن�����ك يف ���ص��ح��ة ج���ي���دة ،فبع�ض
الأم������ور ق���د ت����ؤث���ر ع��ل��ى ح��م��ل��ك،
وجت���ن���ب���ي ال����ت����دخ��ي�ن وت���ع���اط���ي
الكحول �أو املخدرات ،لأنها ت�ؤثر
ب�شكل مبا�شر على احلمل وعلى
�صحة اجلنني و�سالمته.
ع��ل��ي��ك��م مم����ار�����س����ة ال���ع�ل�اق���ة
ال��زوج��ي��ة ب��ان��ت��ظ��ام ،فمن �أف�ضل
ال�����س��ب��ل ع��ل��ى الإط���ل���اق للحمل
ممار�سة العالقة الزوجية ثالث
ُف�ضل �أن تكون
مرات �أ�سبوعياً ،وي َّ
قبل تخ�صيب البوي�ضة �أو �أثناء
ذلك كي يح�صل احلمل ،وال يجب
االن��ت��ظ��ار ح��ت��ى ي���وم ال��ت��ب��وي�����ض،

ح��ي��ث �إن ال��ب��وي�����ض��ة ل���دى امل����ر�أة
ت�����س��ت��م��ر مل����دة ���� 24س���اع���ة ،فيما
ت�����س��ت��غ��رق ف��ت�رة ح���ي���اة احل���ي���وان
املنوي من ثالثة �إىل خم�سة �أيام،
وللعلم ف���إن اال�ستمتاع مبمار�سة
العالقة الزوجية يجعل احلمل
�أ�سرع.
ك��ث�يراً م��ا ن�سمع �أن الأزواج
ي���ف�������ض���ل���ون مم����ار�����س����ة ال���ع�ل�اق���ة
الزوجية يف اليوم  14من تاريخ
العادة ال�شهرية واليوم  ،28حيث
ت��ك��ون ال��ب��وي�����ض��ة ع��ل��ى ا���س��ت��ع��داد
ل��ل��ت��ل��ق��ي��ح م���ن احل����ي����وان امل���ن���وي،
وهذا القول �صحيح بع�ض ال�شيء
ل��ك��ن��ه ي��خ��ت��ل��ف م����ن ام��������ر�أة �إىل
�أخرى ،لذا وجب التنبه.
م���ار����س���ا ال���ع�ل�اق���ة ال���زوج���ي���ة
ب���أو���ض��اع جت��ع��ل احل���ي���وان امل��ن��وي
داخل الرحم لأطول فرتة ممكنة،
و ُي��ع��ت�بر و���ض��ع «ال��ق��رف�����ص��اء» هو
الأف���������ض����ل م����ع ������ض�����رورة جت��ن��ب
ال��و���ض��ع ال���ذي ت��ك��ون فيه الأن��ث��ى

م��ن ا ألع���ل���ى ،وي��ج��ب �أال تنه�ض
امل���ر�أة بعد االن��ت��ه��اء م��ن ممار�سة
ال����ع��ل�اق����ة ال����زوج����ي����ة م���ب���ا����ش���رة
وحتاول اال�سرتخاء قدر الإمكان
كي يق�ضي احليوان املنوي فرتة
�أطول داخل الرحم.
ح��اف��ظ��ي ع��ل��ى وزن طبيعي،
فال�سمنة وزيادة الوزن ي�ضاعفان
خ�����ط�����ر ح�������������دوث م�����������ش�����اك�����ل يف
التبوي�ض ،ويزيدان ن�سبة �إ�صابة
امل����ر�أة احل��ام��ل ب�سكر احل��م��ل� ،أو
ارت���ف���اع ���ض��غ��ط ال����دم �أو ال����والدة
ال��ق��ي�����ص��ري��ة ،ك��م��ا ي��رف��ع��ان ن�سبة
الإ���ص��اب��ة ب��ال��ع��دوى اجلرثومية،
وك��ب�ر ح��ج��م امل����ول����ود ،وح��اف��ظ��ي
على هدوئك النف�سي ،فاالكتئاب
وال�����ض��غ��وط النف�سية ت���ؤث��ر على
خ�������ص���وب���ت���ك وت�������ؤخ������ر ح�������ص���ول
احلمل ،ومار�سي الريا�ضة لأنها
حت�����س��ن امل�����زاج وحت�����ض��ر اجل�����س��م
لل�ضغوط النا�شئة م��ن احلمل،
كما �أنها تُهيئه لوالدة �سهلة.

وق����ت وت����دري����ب ل��ت��غ��ي�ير ال����ع����ادات ال�����س��ل��ب��ي��ة يف للعملية اجلن�سية ب�����ص��ورة جتعل ال��ت��واف��ق بني
العالقة احلميمة ،فال تي�أ�سي من �أول حماولة ،ال��زوج�ين �شبه منعدم ،حيث ت�صبح ك�أنها �أداء
وا�ستمري.
واجب ،ففي ج�سد املر�أة �ألف مكان للإثارة قليل
ه��ن��اك �أم����ر ت��رف�����ض ال��ك��ث�ير م���ن ال�����س��ي��دات من الرجال من يعرفها ،ومعرفتها حتقق متعة
القيام به يف مثل ه��ذه احل��االت ،وه��و �أن تبدئي رائعة للطرفني.
ال�صمت ال��ق��ات��ل :ق��د يكون ال���زوج م��ن النوع
أ�ن�����ت يف ط��ل��ب ال��ع�لاق��ة احل��م��ي��م��ة ،وت��ف��اج��ئ��ي��ه
ب�أ�سلوبك اخلا�ص من بداية اللقاء حتى آ�خ��ره ،ال����ذي ال ي��ت��ك��ل��م �أث���ن���اء مم��ار���س��ة اجل��ن�����س ،وه���ذا
مثل ه��ذه ا ألم���ور تزيد م��ن درج��ة الإث����ارة لدى ال�صمت امل��ط��ب��ق ق��د ي��دف��ع ال��زوج��ة �إىل ف��ق��دان
الزوج ،وجتعله يرتقب املزيد من املتعة ،وبالتايل ال��رغ��ب��ة يف مم��ار���س��ة اجل��ن�����س م��ع زوج��ه��ا� ،أو قد
تكونني �أنت املتحكمة يف هذه العالقة� ،إىل درجة ي����ؤدي �إىل ف��ق��دان ال�شهوة اجلن�سية عند امل���ر�أة،
فاملر�أة ت�شعر بال�ضيق �إذا قام الزوج ب�إعادة الكالم
ت�ساعد على حتقيق الر�ضا لكما.
م�ست�شارو العالقات الأُ�سرية الناجحة ذكروا ن��ف�����س��ه �أث���ن���اء امل��ع��ا���ش��رة ،ح��ي��ث ي�����ص��ب��ح امل��و���ض��وع
بع�ض الأخطاء الفادحة التي رمبا تعيق حتقيق بالن�سبة �إليها �شريطاً ممجوجاً يعاد كل مرة �أثناء
العملية اجلن�سية ،لذلك يُن�صح الرجل بتغيري
ال�سعادة واملتعة بني الزوجني ،ومنها:
العنف يف الفرا�ش� :أحياناً يكون الزوج �إن�ساناً اجلمل امل�ستخدمة من حني �إىل �آخر لك�سر امللل
رحيماً حنوناً وحبيباً يف نظر زوج��ت��ه ،فيعطف والروتني يف حديثه وحواره �أثناء املمار�سة.
ال��ط��ل��ب امل��ب��ا���ش��ر :ت��ن��زع��ج ال���زوج���ة ع��ن��دم��ا
عليها وع��ل��ى �أب��ن��ائ��ه ،ويعاملها معاملة طيبة،
لكنها ت�شعر عندما يلتقي بها يف الفرا�ش ك�أنه يطلبها زوجها للفرا�ش مبا�شرة بال مقدمات،
يقوم باغت�صابها بوح�شية ،وك�أنه يف معركة يود مبعنى �أن ال��رج��ل يجب �أن ي��ع��رف كيف ي�شعر
االن��ت�����ص��ار ب��ه��ا ،م��ا يجعلها ت��ك��ره ه��ذه العالقة ،زوجته برغبته يف ذلك عن طريق التلميح ،ومن
دون �أن ي�ضطر �إىل ال��ت�����ص��ري��ح ،ف��م��ج��رد نظرة
وتتمنى �أال متار�سها مرة �أخرى.
ال�شعور بالذنب� :إذا ا�شتكت الزوجة من �أحد ذات معنى �أو مل�سة معينة قد تكون كافية جلعل
ا ألم��ور ،ك�أن زوجها ال يحقق لها املتعة الكافية ،الزوجة تفهم املغزى من دون �أن ي�ضطر الزوج
ف��ه��ذا ي��ج��ع��ل��ه �أث���ن���اء ال��ع��م��ل��ي��ة اجل��ن�����س��ي��ة ف��اق��داً �إىل م�ضايقتها بطلب املمار�سة ب�شكل مبا�شر� ،أو
للرتكيز ،لأن همه من�صب على �إم��ت��اع زوجته� ،إحراج �أمام �أحد ،خ�صو�صاً الأبناء.
ال�شعور باال�ستغالل :حتتقر بع�ض الن�ساء
وبالتايل ال يتحقق الرتكيز املطلوب والطبيعية
يف الأداء ،وه��ذا قد يت�سبب يف م�شاكل قد ت�ؤدي �أنف�سهن �أثناء العالقة من خالل فهمهن �أنهن
�إىل عدم االنت�صاب� ،أو يكون االنت�صاب ب�صعوبة جمرد �أداة جن�سية للرجل ،وهذا الأمر قد يخلق
�شديدة ،وق��د يحدث ارتخاء �سريع للع�ضو بعد تعقيدات كبرية قد ترتاكم لت�صبح م�شكلة كبرية
االنت�صاب مبا�شرة ،ويف ذلك الوقت جند الرجل يف �أي مرحلة من عمر الزواج ،لذلك على الرجل
يلج أ� للمن�شطات التي غالباً ال ت�ؤتي ثمارها ،لأن �أن يقوم ببع�ض الت�صرفات الب�سيطة التي جتعل
الزوجة ت�شعر ب�أنها ما زالت حتتل مكانة عالية
م�شكلته نف�سية ولي�ست ع�ضوية.
عدم ا إلث��ارة :قد تكون امل��ر�أة م�س�ؤولة ب�شكل يف حياته ،والأمر فقط بحاجة �إىل لفتات ب�سيطة
م��ب��ا���ش��ر ع���ن ان���ع���دام الأداء ال�����ص��ح��ي��ح ل��ل��رج��ل ،ت�ضفي الن�شاط والرومان�سية على احلياة.
بحيث ال تهتم بنف�سها �أو تن�شغل ع��ن��ه دائ��م��اً،
رمي اخلياط
ف�لا تحُ��دث ا إلث����ارة ال�لازم��ة والتهيئة املنا�سبة
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مـنــــــــــوعـــــــــــــــــــــــــــــــات

الزبيب ..صديق الكبد والمعدة
ال��زب��ي��ب ه��و ع��ن��ب جم��ف��ف خمتار
ع�����ادة م���ن �أن������واع ال��ع��ن��ب ذي ال�����س��ك��ر
العايل واللب املتما�سك ،وهو نوعان:
�أ�سود من ذوي البذور وعدمي البذور،
وال���ن���وع ال���ث���اين م���ن ال���ن���وع الأ���ص��ف��ر
املخ�ضر ،وهو من ذوي البذور وعدمي
البذور.
�أج�������ود ال���زب���ي���ب م����ا ك��ب�ر ح��ج��م��ه
و���س��م��ن ���ش��ح��م��ه وحل���م���ه ،ورق ق�شرة
ون���زع عجمه و���ص��غ��ر ح��ب��ه وف��ي��ه نفع
للحفظ ،قال الزهري« :من �أحب �أن
يحفظ احل��دي��ث ،ف��ل��ي���أك��ل ال��زب��ي��ب»،
وم��دح بع�ض ال�شعراء العرب الزبيب
وو�صفوه ،وقال فيه ابن �سينا :الزبيب
�صديق الكبد واملعدة ،والعنب والزبيب
بعجمهما ،جيد �أي كل منهما لأوجاع
املعدة والزبيب ينفع الكلى واملثانة.
وال���ع���دا�ؤون ينظرون �إىل الزبيب
ب��ع�ين االع��ت��ب��ار ،وي��ع��ل��م��ون ج��ي��داً �أن��ه
�أكلة خفيفة مالئمة وقليلة الدهون
وعالية الطاقة.

لدى ه���ؤالء ممن تناولوا البوتا�سيوم
���س��ب��ع درج������ات ،ك��م��ا ان��خ��ف�����ض ل��دي��ه��م
ال�ضغط االنب�ساطي (الرقم ال�سفلي)
ق����در ث��ل�اث درج������ات ،ويف ح�ي�ن ك��ان��ت
ن�����س��ب��ة ال���ب���وت���ا����س���ي���وم ال���ت���ي أ�ع��ط��ي��ت
ل��ل��رج��ال اخل��ا���ض��ع�ين ل��ل��درا���س��ة عالية
للغاية� ،سيتوجب عليك تناول ثالثة
�أكواب من الزبيب للح�صول على نف�س
الكمية ،ف�إن الكميات الأقل تعد مفيدة
كذلك.

�إن ¼ ك����وب ف��ق��ط م���ن ال��زب��ي��ب
ي���ح���ت���وي ع���ل���ى  272م���ل���ي���غ���رام���اً م��ن
البوتا�سيوم� ،أي نحو  ٪8من املقدار
ال��ي��وم��ي ،ك��ل الأم�يرك��ي�ين ،خ�صو�صاً
م���ن ت���ع���دّوا الأرب����ع��ي�ن ،ي��ج��ب عليهم
ا�ستهالك كمية ك��ب�يرة م��ن الأغ��ذي��ة
ع��ال��ي��ة ال��ب��وت��ا���س��ي��وم م��ث��ل ال��زب��ي��ب،
ا ج���ي���داً ل��ل��ح��دي��د ،وك��م��ا
ك��ون��ه م�����ص�ل ً
ن��ع��ل��م ف�����إن احل��دي��د ����ض���روري ل�صنع
الهيموجلوبني يف كرات الدم احلمراء

وال�������ذي ي�����س��ت��خ��دم��ه اجل�������س���م ل��ن��ق��ل
الأك�����س��ج�ين ،ل��ق��د وج���د �أن ¼ ك��وب
من الزبيب يحتوي على  0.8مليغرام
م���ن احل���دي���د� ،أي �أك��ث�ر م���ن  ٪8من
اجل��رع��ة ال��ي��وم��ي��ة ل��ل��رج��ال ٪5 ،من
اجل��رع��ة اليومية للن�ساء .والزبيب
غني ب��الأل��ي��اف ويعترب م��ن الأغ��ذي��ة
جيدة امل�صدر للألياف حيث يحتوي
رب����ع ك����وب م���ن ال��زب��ي��ب ع��ل��ى ن��ح��و 2
غ��رام �أل��ي��اف� ،أي نحو  ٪8من املقدار

ال��ي��وم��ي ،وم��ن املعلوم �أن ا ألل��ي��اف ال
تلعب ف��ق��ط دوراً م��ه��م��اً يف امل�ساعدة
ع��ل��ى ال��وق��اي��ة م���ن م�����ش��ك�لات يومية
م��ث��ل الإم�����س��اك وال��ب��وا���س�ير ،ولكنها
�أي�ضاً تخف�ض الكول�سرتول واحتمال
الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب.
يف �إحدى الدرا�سات التي �أجريت يف
مركز �أبحاث ودرا�سات ال�صحة ،طلب
الباحثون من جمموعة من الأ�شخا�ص
ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ع��دالت مرتفعة من
ال��ك��ول�����س�ترول ت���ن���اول ث��ل�اث �أوق���ي���ات
م���ن ال��زب��ي��ب (�أك��ث��ر م���ن ن�����ص��ف ك��وب
بقليل) يومياً كجزء من نظام غذائي
ع���ايل الأل���ي���اف وم��ن��خ��ف�����ض ال��ده��ون،
وب���ع���د ���ش��ه��ر ان��خ��ف�����ض ال��ك��ول�����س�ترول
الإجمايل لدى امل�شاركني بن�سبة تزيد
على  1/8يف حني انخف�ضت معدالت
ك���ول�������س�ت�رول ال�ب�روت���ي���ن���ات ال��ده��ن��ي��ة
منخف�ضة ال��ك��ث��اف��ة ال�����ض��ار ()LDL
بن�سبة  515والزبيب ي�ستعمل يف نزالت
ال��ب��رد وي���دخ���ل يف �أك��ث��ر امل�����ش��روب��ات
املغليات ال�صدرية وامللطفة.
يُطبخ الزبيب ب��امل��اء حيث ي�شرب
ك��م��ل��ط��ف ل��ل�����س��ع��ال و�إخ�������راج ال��ب��ل��غ��م،
وي��ن��ظ��ف اجل���ه���از ال��ت��ن��ف�����س��ي يف ح��ال��ة
االلتهاب وتقطري البول.
ال ت��ت��ن��اول ال��زب��ي��ب وح�����ده ،حيث
�إن����ه ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ن����وع م���ن احل��دي��د
ي�سمى ح��دي��د غ�ير اليحمور وال��ذي
يجد اجل�سم �صعوبة يف امت�صا�صه
عن حديد اليحمور الذي يف اللحوم،
لكن تناول الزبيب مع الأطعمة عالية
فيتامني  Cمثل الليمون والربتقال
وال���ف���ل���ف���ل ا ألح�����م�����ر احل������ار وخ��ل�اف
ذل�����ك وال����ت����ي ت�����س��اع��د ع���ل���ى حت�����س�ين
ق��درة اجل�سم على امت�صا�ص حديد
اليحمور.

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1من  ٪80من �سكانها م�سلمون
 4اختالط الأمر يف مو�ضزع ما
1
 5خ�صلة ح�سنة  /توجد عادة يف بناء
اجلامع واجلامعة و�أحيانا الربملان
2
 6توقف يف امليناء  /م��ادة تدخل يف
3
بيا�ض الأبنية
 7جتدها يف البحر وقد حتتوي على
4
ما يتخذ كمجوهرات
 8ارتفاع يف جانب الطريق  /غ�شيم
5
 /عبودية
6
 9ذو مكانة خا�صة وذات اح�ترام /
مت�شابهان
7
 10مكان مفتوح يحوي حياة برية /
قر�ص للمعلومات
8

الحل السابق

الزبيب ..والأمرا�ض
�إن كنت تعاين م��ن ارت��ف��اع �ضغط
ال�����دم� ،أو ك��ن��ت ال ت��ع��اين م��ن��ه ول��ك��ن
ترغب يف �أن يظل يف معدالت �صحية،
فعليك �أن تعلم �أن الزبيب هو �إحدى
�أف�ضل الأكالت اخلفيفة التي ميكنك
����ش���را�ؤه���ا ،ف��ه��و ُي���ع��� ّد م�����ص��دراً ج��ي��داً
للبوتا�سيوم ،ذل��ك امل��ع��دن ال��ذي ثبت
�أنه يخف�ض �ضغط الدم املرتفع.
يف �إحدى الدرا�سات �أعطى الباحثون
 87م��ن ال��رج��ال «الأف��رو�أم�يرك��ي�ين»
�إم��ا مكمالت البوتا�سيوم �أو �أق��را���ص��اً
وهمية ،وك��ان��ت النتيجة �أن انخف�ض
ال�ضغط االنقبا�ضي (الرقم العلوي)

طــريـقـة اللعـب

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

9
10

�أفــقــي
 1مدينة رو�سية تعر�ضت لكارثة نووية  /حيوان �صغري
يتحمل العط�ش �أكرث من اجلمل
 2ل��ه ع�لاق��ة ب��ر�أ���س ال��دول��ة  /م��ك��ان ذو �سقف خفيف
التقاء ال�شم�س
 3دولة يف و�سط �آ�سيا فيها �أطول �سد يف العامل و�أكرث

عـــامـــودي
 1ع�����س��ك��ري يف �سلك تنظيم حركة
ال�سيارات يف املدينة
��� 2ش��خ�����ص��ي��ة ن�����س��ائ��ي��ة �إج���رام���ي���ة يف
ال�����س��ي��ن��م��ا امل�����ص��ري��ة  /ي��ا���س�ين  /من
اخلروف
 3م��دي��ن��ة م��ن م��دي��ن��ت�ين يابانيتني
القت عليها �أمريكا قنبلة نووية
 4ا�سلوب �أو �أداة لتحقيق غر�ض ما /
بداية �ضوء النهار

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

 5كتاب �صغري (مبعرثة)  /كثري  /خا�ص بي
 6ما يت�سابق عليه العاملون يف �صناعة الإعالم
 7معاتبة  /اقعد
 8حا�سة من احلوا�س غري العادية يف معرفة
ما خلف الأ�شياء الظاهرة
 9لل�س�ؤال  /م�سحوق متفجر ا�ستخدمه يف
الأ�صل ال�صينيون
 10ذات حركة خفيفة وجمال  /فعل مبعنى
جتعله قويا
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أحداث األسبوع

الفرق اللبنانية تختبر قدراتها في كأس النخبة

بيار كاخيا يطرح نف�سه كرئي�س بديل

فريق النجمة

�أع �ط��ت م�ن��اف���س��ات ك ��أ���س ال�ن�خ�ب��ة �إ� �ش��ارة
االنطالق ملو�سم كرة القدم اجلديد ،و�أ�سفرت
املرحلة الأوىل من امل�سابقة عن �سقوط فريقي
ال �� �ص �ف��اء ب �ط��ل ال� � ��دوري وال �ك ��أ���س وو��ص�ي�ف��ه
النجمة يف فخ التعادل مع الإخاء الأهلي 2 – 2
ومع العهد .1 – 1
ويكمن عن�صر املفاج�أة يف نتيجتي املباراتني
االفتتاحيتني يف كون ال�صفاء والنجمة ا�ستعدا
ج �ي��داً ق�ب��ل امل���س��اب�ق��ة ،يف ح�ين ت ��أخ��ر ان�ط�لاق
ا�ستعدادي العهد والإخاء ،ومل يدعم الفريقان
�صفوفهما ب�شكل جيد ،بعك�س النجمة وال�صفاء
ال�ل��ذي��ن ك��ان��ا الأب� ��رز م��ن ن��اح�ي��ة ال �ف��رق التي
عززت �صفوفها بالالعبني املحليني والأجانب
قبل املو�سم اجلديد.
وت�ع�ت�بر ب�ط��ول��ة ال�ن�خ�ب��ة مب�ن��زل��ة اخ�ت�ب��ار
ح�ق�ي�ق��ي ل�ل�ف��رق ل �ل��وق��وف ع�ل��ى ن �ق��اط ال�ق��وة
وال���ض�ع��ف ل��دي�ه��ا ،للتمكن م��ن ��س��د ال�ث�غ��رات
قبل انطالق بطولة الدوري ،علماً �أن امل�سابقة
تنتهي يف الثامن من �أيلول املقبل.
وك ��ان االحت ��اد �سمح ل�ك��ل ن ��ا ٍد يف بطولتي
النخبة والتحدي بت�سجيل ع�شرة العبني غري
موقعني على ك�شوفه ،على �أن ي�سمي خم�سة
م�ن�ه��م يف ك��ل م �ب ��اراة ،وب��ا��س�ت�ط��اع�ت��ه �إ� �ش��راك
ثالثة منهم �إ�ضافة �إىل تبديل اثنني ،وذلك
لتجربتهم قبل التعاقد نهائياً معهم.
وان�ط�ل�ق��ت ك ��أ���س ال�ن�خ�ب��ة ق�ب��ل  16ع��ام �اً،
ففاز النجمة باللقب  7مرات والعهد  3مرات
والأن���ص��ار مرتني والهومنمن وال�صفاء مرة
واحدة ،ومل تقم امل�سابقة مرتني.
وت�ضم املجموعة الأوىل ال�صفاء والإخ��اء
الأه�ل��ي و�شباب ال�ساحل ،فيما ت�ضم الثانية
النجمة والعهد والرا�سينغ.
النجمة
يرتقب جمهور نادي النجمة املو�سم املقبل
بفارغ ال�صرب ،حيث ي�أملون تعوي�ض �إخفاقهم
يف الفوز بلقب ال��دوري يف «الأمتار الأخ�يرة»،
يف املو�سمني امل��ا��ض�ي�ين ،ح�ين ك��ان «النبيذي»

قاب قو�سني من �إحراز اللقب ،لكن قلة اخلربة
و�سوء احلظ كانا يت�سببان بهدر الفت للنقاط،
خ�صو�صاً يف م��رح�ل��ة الإي� ��اب ،م��ا �أع ��اق �سعي
الفريق ال�ستعادة لقب ال��دوري للمرة الأوىل
منذ مو�سم .2009 – 2008
وبا�ستعرا�ض �أ�سماء الالعبني املحليني
الج��ان��ب ال��ذي��ن �ضمهم النجمة ،يتبني
و أ
ل�ل�م�ت��اب�ع�ين م ��دى ال �ع �ن��اي��ة ال �ت��ي �أول �ت �ه��ا
الإدارة واجل� �ه ��از ال �ف �ن��ي ل�ع�م�ل�ي��ة ان�ت�ق��اء
الالعبني لتدعيم �صفوف الفريق ،فوليد
�إ�سماعيل هو �أف�ضل ظهري �أي�سر يف لبنان
م��ن دون م �ن��ازع ،والع��ب املنتخب الأومل�ب��ي
��ش��ادي �سكاف ه��و قلب دف��اع واع��د ،ويعول
عليه يف �سد الثغرة الدفاعية للفريق� ،أما
الأجنبيان ال�سنغال �سي ال�شيخ وامل�صري
ماهر الع�شري ،ف�أظهرا كفاءة يف املباريات
الإعدادية التي خا�ضها الفريق وحقق فيها
نتائج جيدة.
وتت�سلط الأ��ض��واء على م��درب النجمة
مو�سى حجيج املعني مبواجهة ال�ضغوط،
وال��رد على الأق�لام التي حملته م�س�ؤولية
خ���س��ارة النجمة ل�ق��ب ال ��دوري باملو�سمني
امل��ا� �ض �ي�ين ،م�ع�ت�برة �أن ق�ل��ة خ�ب�رة امل ��درب
ال�شاب لعبت دوراً يف �سوء تعامل «النبيذي»
م��ع أ
ال��س��اب�ي��ع الأخ�ي��رة مل�سابقة ال ��دوري،
حيث ك��ان الفريق يبد�أ املو�سم بقوة ،لكنه
يفقد قواه تدريجياً مل�صلحة ال�صفاء الأكرث
خربة ،والذي �ساعده ذلك كثرياً على الفوز
باللقب يف املو�سمني املا�ضيني.
و�سيكون ال�سنغايل �سي ال�شيخ مركز
ال�ث�ق��ل يف ه �ج��وم ال �ف��ري��ق ب�ع��دم��ا �أك� ��د �أن
ب�إمكانه �أن ينال ثقة حجيج به ،و�سيجرب
النجمة ال�سنغايل الآخر �شيخ �سامبا ديوك
وال�شيخ واد والنيجرييني اومييكي هرني
�شيبوغوو ومورينيكجي تويو�سي اكانبي
وايهيمار اويجيانغنبي وال�سيرياليوين �سام
اوبيميتزغري واالوغ �ن��دي هامي�سي كيزا
وال�غ��اين دايفيد اوكلو ف�ض ًال عن امل�صري
ماهر الع�شري.

فريق ال�صفاء

ال�صفاء
ي�سعى ال�صفاء للفوز بلقب «النخبة»
للمرة الثالثة يف ت��اري�خ��ه ،بعد �أن �أح��رز
اللقب الأول له على ح�ساب العهد مو�سم
 2009ــ  2010بفوزه عليه  2ـــ  ،1والثانية
على العهد �أي�ضاً  2ــ  ،0يف الن�سخة الأخرية
 2012ــ .2013
ول � � ��ن ي �ق �� �ص ��ر ال� ��� �ص� �ف ��اء يف � �س �ع �ي��ه
لالحتفاظ باللقب خ�صو�صاً بعد �أن �ضم
ال�سوري طه دياب يف خط الو�سط.
وك��ان دي��اب �شارك يف املباريات الودية
ال�سابقة وعك�س م�ستوى جيداً مع تقدير
م��ن امل��دي��ر ال�ف�ن��ي اجل��دي��د تيتا فالرييو
ال��ذي يخلف العراقي �أك��رم �سلمان �صانع
الإجنازات لل�صفاء.
و� �س �ي �ج��رب ال �� �ص �ف��اء ب�ع����ض الأج��ان��ب
اجلدد ومنهم الراوندي ميديي كاجريي
ال ��ذي يلعب يف ال�ه�ج��وم وي�ج�ي��د ت�سجيل
الإ�صابات ال�صعبة ،والروماين ق�سطنطني
ت��وب��ا وال�برازي �ل��ي ك��ارل��و���س �سانتو�س دي
جيزي�س.
وي �ب��دي �إداري� � ��و ال �� �ص �ف��اء ث �ق��ة ك�ب�يرة
ب �ق ��درة ف��ري �ق �ه��م ل�ي����س ع �ل��ى االح �ت �ف��اظ
بك�أ�س النخبة فقط ،بل بزعامة كرة القدم
اللبنانية ،بعد �أن جمع «الأ��ص�ف��ر» لقبي
ال��دوري والك�أ�س يف املو�سم املا�ضي ،وذلك
على رغ��م التحول اجل��ذري ال��ذي �شهده
الفريق ،برحيل املدير الفني العراقي �أكرم
�سلمان وت�سلم ال��روم��اين تيتا فالرييو
الإدارة الفنية.
وي�ستند ال�صفاويون يف ارتياحهم� ،إىل
عوامل �إداري��ة وفنية� ،أك��دت متيز النادي
البريوتي يف املو�سمني املا�ضيني.
�أب��رز ه��ذه ال�ع��وام��ل ،اال�ستقرار امل��ادي
الذي ينعم به ال�صفاء ،وهو ما مييزه عن
كثري من الأندية اللبنانية� ،إذ ي�ؤمن مدير
�شركات النفط امل�ع��روف بهيج �أب��و حمزة
ميزانية النادي منذ �سنوات عدة ،وميلك

ال���ص�ف��اء امل �ي��زان �ي��ة الأع �ل��ى ب�ي�ن الأن��دي��ة
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،ك��ذل��ك ،ت��زخ��ر ��ص�ف��وف بطل
لبنان بالالعبني ال�ب��دالء ال�ق��ادري��ن على
تعوي�ض غياب �أي الع��ب �أ�سا�سي ويف �أي
مركز يف امللعب.
ويف حرا�سة املرمى يعترب زياد ال�صمد
احل��ار���س الأول يف لبنان ،وب�إمكان بديله
م�ه��دي خليل ال�ل�ع��ب يف �أق ��وى امل�ب��اري��ات،
مل��ا يتمتع ب��ه م��ن م� ؤ�ه�لات فنية وبدنية،
علماً �أن��ه اكت�سب خ�برة جيدة م��ن خالل
م�شاركاته يف ك�أ�س االحتاد الآ�سيوي املو�سم
املا�ضي.
ويف ال� ��دف� ��اع� � ،س �ت �ع��و���ض ع � ��ودة ع�ل��ي
ال�سعدي من الإيقاف رحيل قلب الدفاع
املغربي طارق العمراتي ،ومن املنتظر �أن
ي�شكل ال�سعدي م��ع ال��دويل ن��ور من�صور
ث �ن��ائ��ي ق �ل��ب ال ��دف ��اع يف ف��ري��ق ال���ص�ف��اء
يف امل��و� �س��م امل �ق �ب��ل ،وي �ب�رز يف ه ��ذا اخل��ط
ال�صاعد منري الري�شوين املن�ضم حديثاً
ملنتخب لبنان.
وع�ل��ى الأط� ��راف ،يتجه ف��ال�يري��و ملنح
الفر�صة �إىل الوافد اجلديد من اخليول
ح���س��ن ��ش�ع�ي�ت��و و«ال� � � ��دويل» حم �م��د زي��ن
طحان.
وتتعدد الأوراق الرابحة لفالرييو يف
خ��ط ال��و��س��ط ب��وج��ود ع��ام��ر خ��ان وخ�ضر
�سالمي العقل املدبر للفريق وحمزة عبود
وحمز �سالمي وعمر عوي�ضة� ،أما يف خط
ال�ه�ج��وم ف�ي�برز حت��د يتمثل يف تعوي�ض
ال�ف��راغ ال��ذي خلفه انتقال حممد حيدر
�إىل االحت� ��اد ال �� �س �ع��ودي ،وه �ن��ا �سيعتمد
فالرييو على الوافد اجلديد ال�سوري طه
دياب ومهاجم الأن�صار ال�سابق علي نا�صر
ال عن �أ�سماء �أثبتت ح�ضورها
الدين ،ف�ض ً
يف املوا�سم املا�ضية كروين عازار وحممود
الزغبي وعمر ال�ك��ردي ،علماً �أن ال�صفاء
ا�ستقدم نا�شئاً واع��داً من الإ�صالح الربج
ال�شمايل هو ح�سن احلاج ( 19عاماً) �أحد
�أبرز مهاجمي املنتخب الأوملبي.

العهد
��س�ي�ك��ون ال�ع�ه��د �أف���ض��ل ه��ذا امل��و��س��م بعد
ا��س�ت�ع��ادت��ه ب�ع����ض الع�ب�ي��ه امل��وق��وف�ين ب�سبب
ف�ضيحة املراهنات والتي كلفته ثمناً باهظاً،
المل � ��اين ب��اخ�ت�ي��ار
و��س�ي�ج��رب م��دي��ره ال�ف�ن��ي أ
فانلي العباً �أجنبياً واحداً هو الت�شيكي دايفيد
�سرتيهافكا ،لكن هذا غري كاف للعهد الذي
يبحث عن طريق العودة �إىل احتالل املراكز
املتقدمة وحتدي الفرق الكبرية.
وك�شف باختيار �أمله ب�إحراز ك�أ�س النخبة،
م�ؤكداً �أن م�ستوى جميع الفرق املتناف�سة يف
الك�أ�س متقارب ،ولي�س هناك فريق �أف�ضل من
�آخر.
وتعاقد العهد مع مدافع منتخب لبنان
الأوملبي يو�سف �صالح ،الذي يعترب من �أبرز
املواهب ال�صاعدة يف لبنان.
وخا�ض �صالح املو�سم املا�ضي يف �صفوف
الفجر عرب�صاليم ،علماً �أنه بد�أ م�سريته يف
نادي الأهلي �صيدا.
و�� �ض ��م ال �ع �ه ��د �إىل � �ص �ف��وف��ه ال�ل�اع ��ب
الت�شيكي دافيد �سرتيهافكا ،وي�شغل الأخري
م��رك��ز املهاجم ال�صريح وه��و يتمتع بفنيات
ع��ال�ي��ة ،وع�ل��ى رغ��م �أن �إداري� ��ي ال �ن��ادي �أث�ن��وا
على م�ستواه ف ��إن مناف�سات النخبة املقبلة
�ستثبت ذل��ك ،وه��و برهن عن �إمكانات طيبة
�أم � ��ام ال �ن �ج �م��ة ،ح �ي��ث ��س�ج��ل ه ��دف ف��ري�ق��ه،
قبل �أن ي�ع��ادل النجمة يف الدقيقة الأخ�يرة
عربامل�صري ماهر الع�شري.
وب��د�أ فريق العهد رحلة البحث عن �سكة
الألقاب التي فقدها منذ مو�سمني ،ب��دءاً من
مباراته مع النجمة حيث ق��دم عر�ضاً طيباً،
�أكد فيه �أنه جاهز ملناف�سات املو�سم اجلديد.
و�شكل فريق العهد رقماً �أ�سا�سياً يف معادلة
كرة القدم اللبنانية ،يف الأعوام الأخرية ،بفوزه
بلقب ال��دوري  3مرات يف  4موا�سم (– 2007
 2008و 2010 – 2009و ،)2011 – 2010قبل
�أن يفقد اللقب مل�صلحة ال�صفاء يف املو�سمني
الأخريين.

( العدد  )277اجلمعة � 30 -آب 2013 -

الإخاء الأهلي
بتعادلهم مع ال�صفاء  2 – 2حافظ
«ذئ ��اب اجل �ب��ل» ع�ل��ى �سجلهم احل��اف��ل
ع �ل��ى ح �� �س��اب �أب � �ن ��اء ع �م �ه��م يف وط��ى
امل�صيطبة.
ولقن الإخاء الأهلي ال�صفاء در�ساً
ال ين�ساه يف املو�سم امل��ا��ض��ي ،ح�ين فاز
على البطل ذهاباً و�إياباً.
ويلعب يف ت�شكيلة الإخ��اء املغربي
ط��ارق العمراتي املنتقل م��ن ال�صفاء
والذي يبذل كل طاقته يف خط الدفاع
إلث �ب��ات ج��دارت��ه وفاعليته يف فريقه
اجلديد.
وي � �ج ��رب م� � ��درب الإخ� � � ��اء ��س�م�ير
�سعد الربازيليني تياغو غونغو دو�س
�سانتو�س ولو�سيانو دا �سيلفا ايزيكييل
وجوزييل ليما ديا�س.
وما يزعج �إدارة الإخاء الأهلي هذا
امل��و��س��م ه��و قلة امل ��وارد امل��ال�ي��ة ،والتي
ت�سببت يف ت�أخري انطالق ا�ستعدادات
ال �ف��ري��ق ال� ��ذي ي �� �ش��رف ع�ل�ي��ه امل ��درب
القدير �سمري �سعد� ،صاحب ال�سجل
احلافل يف معظم الفرق اللبنانية التي
دربها �سابقاً.
�شباب ال�ساحل
� �ض��م ف��ري��ق � �ش �ب��اب ال �� �س��اح��ل �إىل
�صفوفه املهاجم العاجي كري�ست رميي
لورونيون ،وذل��ك يف خطوة لتعوي�ض
ال �ف ��راغ ال� ��ذي خ�ل�ف��ه رح �ي��ل امل�ه��اج��م
املايل ديالو �أولي�سيه عن الفريق بعد
احرتافه يف الدوري املجري.
و� �س �ي �خ ��و� ��ض ل� ��ورون � �ي� ��ون �أوىل
م �ب ��اري ��ات ��ه م ��ع � �ش �ب��اب ال �� �س��اح��ل يف
مواجهة ال�صفاء بطل لبنان وحامل
ك�أ�سه ،وذلك �ضمن املرحلة الثانية من
ك�أ�س النخبة.
و�سيخترب �شباب ال�ساحل �أي�ضاً يف
ك��أ���س النخبة ال�سنغاليني مامي باال
دي��وب وحم�م��دو درام ،و�ضم ال�ساحل
�أي���ض�اً ع ��دداً م��ن ال�لاع�ب�ين املحليني
كمهاجم الأن�صار و�سيم عبد الهادي
والع� ��ب ال �� �ش �ب��اب ال �ع��رب��ي وم�ن�ت�خ��ب
لبنان لل�شباب ح�سن ك��وراين وظهري
ال�سالم ��ص��ور حممد دروي����ش وجناح
ال�سالم ومنتخب لبنان لل�شباب علي
�سعد.
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روني يخطف األضواء في قمة يونايتد وتشلسي
حتولت مباراة مان�ش�سرت يونايتد وت�شل�سي
منا�سبة احتفالية بالن�سبة �إىل جمهور «�أولد
ت��راف��ورد» ال��ذي تفاعل ب�شكل الف��ت مع عودة
ابنه املدلل واي��ن روين �إىل الفريق ،بعد �أي��ام
ع�صيبة كان فيها م�صريه مع «الأحمر» مو�ضع
��ش��ك و��ش��ائ�ع��ات �شغلت الإع �ل��ام ال�بري�ط��اين
والأوروبي ،ال �سيما بعد احلديث الطويل عن
رغبته باالن�ضمام �إىل ت�شل�سي.
ودفع ديفيد مويز املدرب اجلديد ليونايتد
ح ��ام ��ل ل �ق��ب ال� � � ��دوري مب �ه��اج �م��ه روين يف
الت�شكيلة الأ�سا�سية ،وذلك يف ر�سالة ت�ؤكد �أن
الالعب «لي�س للبيع».
ووجد روين نف�سه يف موقف غريب بعدما
نال حتية جماهري فريقه وم�شجعي ت�شل�سي
�أي�ضاً و�سنحت له فر�صة للت�سجيل يف ال�شوط
الثاين ت�صدى لها حار�س ت�شل�سي بيرت �شيك.
وعلى رغم التعادل ال�سلبي ،خرج جمهور
«ي��ون��اي�ت��د» مطمئناً الح�ت�ف��اظ ف��ري�ق��ه بنجم
الهجوم الأول يف �إنكلرتا.
وق��دم ت�شل�سي عر�ضني فا�شلني ليونايتد
م��ن �أج ��ل ��ض��م روين ،ق�ب��ل �أن ي�ل�ق��ي م��درب
ت�شل�سي اجلديد جوزيه مورينيو اللوم على
مويز فاعتربه �أول من �أوح��ى برغبة التخلي
ع��ن ال��ول��د ال��ذه�ب��ي ع�ن��دم��ا ��ص��رح علنا ب��أن��ه
يريده بدي ًال للمهاجم الهولندي روب��ن فان
بر�سي.
وكانت الفر�ص ن��ادرة خ�لال امل�ب��اراة التي
�أقيمت يف �أولد ترافورد معقل يونايتد وف�ضل
مورينيو عدم اللعب مبهاجم �صريح ،ما �أثر
على قدرات الفريق الهجومية.
ورمب ��ا ك ��ان ق ��رار م��وري�ن�ي��و ب �ع��دم ال��دف��ع
مبهاجم �صريح يف املباراة ر�سالة �إىل روين ب�أن

فرحة العبي بر�شلونة بالفوز الكا�سح على ليفانتي

حوار كروي بني جنم مان�ش�سرت روين والعب ت�شيل�سي المبارد

مكانه حم�ف��وظ يف ت�شل�سي ،وت��رك مورينيو
الإ�سباين فرناندو توري�س والبلجيكي روميلو
ل��وك��اك��او ع�ل��ى م�ق��اع��د ال �ب��دالء ،ومل ي�ستدع
املهاجم ال�سنغايل دميب با حتى �إىل الت�شكيلة.
و�أج��رى مورينيو تغيريين على الت�شكيلة
ال��س�ب��وع
ال�ت��ي ف ��ازت ع�ل��ى �أ��س�ت��ون ف�ي�لا  1-2أ
امل��ا� �ض��ي ،ف��زج بالبلجيكي ك�ي�ف��ن دي ب��روي��ن

الرا�سينغ
ي�سعى الرا�سينغ لالحتفاظ باملوقع
املتقدم الذي حققه يف املو�سم املا�ضي،
ح�ين ح��ل ث��ال �ث �اً ،وه��و �أف���ض��ل ترتيب
للنادي البريوتي العريق منذ مو�سم
 1973 – 1972حني �أحرز اللقب للمرة
الثالثة والأخرية يف م�سريته.
وح��اف �ظ��ت �إدارة ال��را� �س �ي �ن��غ على
امل��درب الت�شيكي ليبور ب��اال ومعاونه
�شاهيه ك�سباريان ،كما حافظت على
الأج��ان��ب ال�ث�لاث��ة يف الت�شكيلة وه��م
ادي�ي��ل بري�شيو�س ودي��ري��ك اي�ب��ي مبا
(كالهما من نيجرييا) وال�سينا �سورو
(��س��اح��ل ال �ع��اج) ،ل�ت��أل�ق�ه��م يف امل��و��س��م
املا�ضي.
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والأملاين اندري �شوريل بد ًال من با والإ�سباين
خوان ماتا.
وبعد �ساعة دفع مورينيو بتوري�س بد ًال من
دي بروين ،لكنه مل يحدث الفارق يف الوقت
الذي �أظهر فيه روين ملحات �أكدت �أنه املهاجم
امل�ط�ل��وب ل�ل�ف��ري��ق الأزرق ،وب ��دا وا� �ض �ح �اً �أن
مورينيو يعتمد هجومياً على �أو�سكار واندريه
�شورله وكيفن دي بروين وادين هازارد ويبدو
�أن هذه الت�شكيلة غري ناجحة حتى الآن.
وك ��ان ��ت م��واج �ه��ة «اول � ��د ت� ��راف� ��ورد» بني
ال�ف��ري�ق�ين الأب� ��رز ع�ل��ى ال���س��اح��ة الإن�ك�ل�ي��زي��ة
ح��ال �ي �اً ،ل�ك��ن �أي � �اً م��ن ال�ف��ري�ق�ين مل ي�ستطع
ال���س�ي�ط��رة ع�ل��ى جم��ري��ات ال�ل�ع��ب �أو ت�شكيل
خطورة على املرميني« ..يونايتد» هو حامل
الخ�ي�رة
اللقب  5م��رات يف ال���س�ن��وات ال�سبع أ
تركه مدربه ال�سري اليك�س فريغي�سون معتز ًال
بعد م�سرية �أ�سطورية وجلب بد ًال منه مواطنه
داي�ف�ي��د م��وي��ز م ��درب �إي �ف��رت��ون ال���س��اب��ق� ،أم��ا
ت�شل�سي بطل  2005و 2006و ،2010فا�ستعاد
مدربه ال�سابق الربتغايل جوزيه مورينيو بعد
طالقه مع ريال مدريد الإ�سباين.
وع ��زز ت�شل�سي ال ��ذي ل�ع��ب م �ب��اراة �أك�ث�ر
�صدارته ب�سبع نقاط من  3مباريات ،و�أ�صبح
يونايتد رابعاً مع  4نقاط من مباراتني.
�صدمة مبكرة ل�سيتي

ديفيد مويز املدرب اجلديد ملان�شي�سرت

توا�صلت عقدة مان�ش�سرت �سيتي ،و�صيف
بطل املو�سم املا�ضي ،يف العا�صمة الويلزية بعد
�سقوطه �أمام كارديف �سيتي  3-2الأحد املا�ضي
يف املرحلة الثانية من الدوري الإنكليزي.
ورمب��ا ي�ع��ود �سيتي �إىل �إن �ف��اق امل��زي��د من
الأم ��وال يف �سوق االنتقاالت بعدما �أو�ضحت
الهزمية املفاجئة �أن الفريق يحتاج �إىل �إيجاد
بديل مميز لثنائي الدفاع فين�سان كومباين
وماتيا نا�ستا�سيت�ش.

و�أن� �ف ��ق ��س�ي�ت��ي ن �ح��و  140م �ل �ي��ون دوالر
ل �ت��دع �ي��م ال �ه �ج��وم ب���ض��م خ�ي���س��و���س ن��اف��ا���س
وف��رن��ان��دي �ن �ي��و وال� �ف ��ارو ن �ي �غ��ري��دو و�ستيفن
يوفيتيت�ش ،لكن ع��دم �إب��رام �صفقات دفاعية
كلفه اخل�سارة يف ويلز.
واف �ت �ق��د ��س�ي�ت��ي ج �ه��ود ك��وم �ب��اين ب�سبب
�إ� �ص��اب �ت��ه يف ال �ف �خ��ذ خ �ل�ال اجل ��ول ��ة الأوىل
�أم ��ام ن�ي��وك��ا��س��ل ي��ون��اي�ت��د ،ك�م��ا �أن ��ه مل يدفع
بنا�ستا�سيت�ش ب�سبب معاناته م��ن �إ��ص��اب��ة يف
ال�ك��اح��ل لي�ضطر ال�ف��ري��ق �إىل االع�ت�م��اد على
ثنائي جديد يف كارديف.
ورف�ض مانويل بيلليغريني م��درب �سيتي
�إل �ق ��اء ال �ل��وم ع �ل��ى ج��ول �ي��ان ل�ي���س�ك��وت ال��ذي
ال��س��ا��س�ي��ة ل�صالح
ف�ق��د م�ك��ان��ه يف الت�شكيلة أ
نا�ستا�سيت�ش املو�سم املا�ضي �أو خابي غار�سيا
الع��ب ال��و��س��ط ال ��ذي ع��اد ل�شغل م��رك��ز قلب
ال��دف��اع ،وق��ال امل ��درب ال�ق��ادم الت�شيلياين �إن
امل�س�ؤولية جماعية.
و� �س �ب��ق �أن �أك� ��د ب�ي�ل�ل�ي�غ��ري�ن��ي �أن �إ� �ص��اب��ة
كومباين لن تدفع الفريق للتعاقد مع قلب
دف ��اع لكنه ق��د ي�ضطر �إىل تغيري ر�أي ��ه قبل
�إغ�ل�اق ب��اب االن�ت�ق��االت يف ال�ث��اين م��ن �أي�ل��ول
املقبل.
و�سيغيب كومباين لنحو �شهر واحد لتحوم
�شكوك حول م�شاركته يف قمة مان�ش�سرت يف 22
�أيلول بينما عاد نا�ستا�سيت�ش حديثا �إىل املران.
ويف ظل �إ�صابة ميكاه ريت�شاردز وانتقال
كولو توري �إىل ليفربول يجد �سيتي نف�سه يف
م ��أزق دف��اع��ي على رغ��م �أن الفريق م��ا زال يف
بداية املو�سم.
وم �ن��ي ��س�ي�ت��ي ب��ال �ه��زمي��ة الأوىل ب�ق�ي��ادة
مدربه اجلديد الت�شيلي مانويل بيليغريني
الذي ا�ستهل مهمته بفوز كبري على نيوكا�سل
( )0-4يف املرحلة االفتتاحية.
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كاريكاتير

زفاف جماعي للكالب

ن �ظ �م ��ت �� �ش ��رط ��ة � �س��ري�ل�ان �ك��ا
ح��ف��ل زف�����اف ج��م��اع��ي��اً ل��ل��ك�لاب يف
�إط������ار ب���رن���ام���ج ل���ل���ت���زاوج ،وق����د مت
و���ض��ع ال��ك�لاب ع��ل��ى خ�شبة م�سرح
مثلما ي��ح��دث ف��ى م��را���س��م ال���زواج
التقليدية ،ث��م ّمت نقلها بعد ذلك
يف ���س��ي��ارة م��ز ّي��ن��ة ل��ق�����ض��اء «���ش��ه��ر
الع�سل».
ي���������ش����ار �إىل �أن ال����ب����وذي��ي�ن
ال�������س���ن���ه���ال���ي�ي�ن ال�����ذي�����ن مي���ث���ل���ون
�أغلبية يف البالد ،يعقدون مرا�سم
ال��زف��اف ع��ل��ى خ�شبة م�����س��رح عقب
القيام بالطقو�س التقليدية ،لكن
ال�����ش��رط��ة اع���ت���ذرت ،ب��ع��د �أن طالب
وزي���ر الثقافة «ت��ي ب��ي إ�ك��ان��اي��اك��ي»

بالتحقيق يف الواقعة ،لأنها تنتهك
التقاليد الثقافية للبلد.
وك�������ان ق�������س���م رع����اي����ة ال���ك�ل�اب
بال�شرطة قد �أقام حفال لـ 20زوجاً
من الكالب يف منطقة كاندي و�سط
ال��ب�لاد ،على بعد  117كيلو م�تراً
�شرق العا�صمة.
وق����ال «ب���ودي���ك���ا ����س�ي�ري���اردان���ا»؛
امل����ت����ح����دث ب���ا����س���م ال���������ش����رط����ة� ،إن
ال�شرطة مل تكن تق�صد �إذاء م�شاعر
�أي �إن�سان ،و�إنها تقدّم اعتذارها.
وكان الهدف من حفل الزفاف
�إل��ق��اء ال�ضوء على ا�ستيالد كالب
�أ�صيلة ب���د ًال م��ن ك�لاب م�ستوردة،
واحلد من التكاليف.

عاشقان يتزوجان امرأة واحدة ..لحل خالفاتهما

وقّ����ع رج��ل�ان يف ك��ي��ن��ي��ا ع��ق��د زواج من
ام���ر�أة واح���دة ،بعد �أن اكت�شفا �أن كالهما
م��ت�� ّي��م يف ه���واء حبها م���دة جت����اوزت �أرب��ع��ة
�أع�����وام ،ولأن��ه��ا رف�����ض��ت التف�ضيل بينهما
اختارت االرتباط بهما معاً.
وق���د ح���دد ع��ق��د ال�����زواج ج����دو ًال لرتتيب
�إقامة الرجلني يف منزلها ،كما ين�ص على �أن
الرجلني �سيتعاونان على تربية من �ستنجبه
لهما من الأطفال.
وقال حمامون �إن ذلك «ال��زواج» �سيجري
االع��ت�راف ب��ه م��ن الناحية القانونية �إذا ما

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

ا�ستطاع الثالثة �إثبات �أن فكرة تعدد الأزواج
هي جزء من تقاليد جمتمعهم.
وكان �ضابط ال�شرطة املجتمعية؛ عطا اهلل
عبد الرحمن ،جنح يف �إقناع الرجلني بالزواج
م��ع��اً م��ن تلك امل����ر�أة ،بعد �أن ن�����ش���أت خالفات
بينهما ب�����ش���أن��ه��ا ،وورد يف االت��ف��اق م��ا ن�صه:
«اتفقنا على �أنه ب��دءاً من اليوم لن يوجّ ه �أي
منا تهديداً ل�ل�آخ��ر ،ول��ن نحمل أ�ي��ة م�شاعر
غرية جتاه بع�ضنا على زوجتنا التي قالت �إنها
غري م�ستعدة للتخلي عن �أحدنا».
و�أ�ضاف االتفاق�« :سيحرتم كل منا يومه

الـمــديــر الــفــنـي :مــــالك مــحــــــــفــوظ

الذي جرى حتديده ،وقد اتفقنا على �أن نحب
بع�ضنا ،وعلى العي�ش يف �سالم ،ومل يجربنا
�أحد على �إبرام هذا النوع من االتفاق».
وكانت جودي ثونغوري؛ املحامية الكينية
املخت�صة بق�ضايا الأ�سرة� ،أفادت ب�أن القانون يف
كينيا ال مينع ب�شكل وا�ضح فكرة تعدد الأزواج،
لكن يجب �أن تكون هذه العالقة وفق قانون
معمول به� ،أو مبوجب قواعد زواج عرفية.
ويقول املتابعون �إن حاالت تعدد الزوجات
�شائعة يف كينيا ،لكن تعدد الأزواج مل ي�سمع
عنه من قبل.
تـــــــــــوزيـــــــــــع الأوائــــــــــــــل
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