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رشاد سالمة: أقوال صقر وأفعاله 
تـــكــشـــف ارتــكـــــــاب الــجــــــــرم

أنــــور رجـــــا: لــن 
نغــادر ســـوريـــة

إال بـــــاتـجــــــــــــاه 
فــلــســـطـــــــــين

هل مــّر قطــوع إعــالن طـــرابـلـس 
»إمـــــــــــــارة وهـــــــــــابــيـــــــــــــة«؟
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باملعار�صني  يومي  �صبه  ات�صال  وعلى  ال�صوري،  بامللف  معني  فرن�صي  دبلوما�صي  م�صدر  ك�صف 

الأي��ام  خال  بثقلهما  رمتا  والفرن�صية  الأمريكية  اخلارجيتنينْ  اأن  فرن�صا،  يف  املقيمني  ال�صوريني 

الجتماع  من  ال�صورية  الأرثوذك�صية  الكني�صة  يف  الأرث��وذوك�����ص��ي«  »املجمع  مطارنة  ملنع  الأخ���رية 

لنتخاب خلف للبطريرك الراحل اأغناطيو�س الرابع هزمي. 

وبح�صب امل�صدر فاإن املداخات الأمريكية والفرن�صية اأف�صت اإىل ت�صكيل »لوبي اأمريكي � فرن�صي« 

من بع�س مطارنة واأ�صاقفة الكني�صة، يتزعمه مطران من لبنان وثيق ال�صلة بال�صفارة الأمريكية 

يف بريوت، وباآل احلريري و»14 اآذار«، انح�صرت مهمته يف العمل على و�صول بطريرك للروم غري 

�صديق ل�صورية.. اإل اأن الأمور مل جتِر كما كانوا ي�صتهون.

ــــــدة َـّ ألمـــــة مــــوحـ
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»لـوبـي أميركـي - فـرنسي« النتخاب بطريرك الــروم
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4 بـــصـــمـــــــــات »إســـرائـيــلــيــــــــة« فـــــي ســــــــوريــــــــــــة 

»الـيــــــرمــــــوك«.. 
والقيادات المستقيلة من دورها



الدولة مفل�ساً، وهذا  نويل«  »بابا  كان  اإذا 

هو حال الدولة بالفعل، فاإن انتظار موظفي 

�سيكون  املقبلة  الأعياد  يف  منه  هدايا  الدولة 

ه��ذه  ك��ان��ت  اإذا  خ�����س��و���س��اً  ط���ائ���ل،  دون  م���ن 

اأنف�سهم  الدولة  موظفو  ميّني  التي  الهدايا 

ل�سل�سلة  تعديل  اإق����رار  �ساكلة  على  ه��ي  بها 

ال��ت��ط��ورات  م��ع  يتما�سى  وال���روات���ب،  ال��رت��ب 

ال���ب���اد، ين�سف  الق��ت�����س��ادي��ة احل��ا���س��ل��ة يف 

امل��وظ��ف��ن ال��ر���س��م��ي��ن، وي��ع��ي��د الع��ت��ب��ار اإىل 

رواتبهم التي تاآكلت مع مرور الزمن.

احلكومة  ترحيل  اإىل  ت�سري  ال��دلئ��ل  كل 

هذا امللف واأ�سباهه مما يكّلف ماًل وموازنات 

بع�ض  به  �سّرح  ما  نتيجة  املقبلة،  ال�سنة  اإىل 

الوزراء من اأن احلكومة تتعر�ض اإىل �سغوط 

�سديدة، ملنع اإقرار ال�سل�سة من قبل »الهيئات 

رجال  طبقة  من  تت�سكل  التي  القت�سادية«، 

الأع��م��ال واأ���س��ح��اب امل�����س��ارف وك��ب��ار التجار 

الأعلى  ال�سوت  اأ�سحاب  وه��م  وال�سناعين، 

وي�سكلون  ميقاتي،  الرئي�ض  حكومة  داخ���ل 

ال��ك��ت��ل��ة ال���ك���رى وال����ط����رف الأق�������وى ف��ي��ه��ا، 

ويتوزعون على جهتي الأكرثية و»الو�سطية«، 

اأع�ساء هذه الكتلة ميقاتي نف�سه،  اأبرز  ومن 

وح��ل��ي��ف��اه حم��م��د ال�����س��ف��دي ون��ق��ول نحا�ض، 

وك��ذل��ك الق��ت�����س��ادي امل��ع��روف ال��وزي��ر ف��ادي 

عبود، وغريهم..

وت���ت���ه���م اأو������س�����اط يف ه��ي��ئ��ة ال��ت��ن�����س��ي��ق 

ال���ن���ق���اب���ي���ة، ال���ت���ي ت���ق���ود ح���رك���ة امل��ط��ال��ب��ة 

ال��ع��ام،  ال��ق��ط��اع  م��وظ��ف��ي  روات����ب  بتح�سن 

الرئي�ض ميقاتي �سخ�سياً باملماطلة يف اإقرار 

حتركها  موا�سلة  اإىل  يدفعها  ما  ال�سل�سلة، 

اأن ترتافق  اأنها قررت  وت�سعيده، خ�سو�ساً 

ي�سل  اإ�سراب  ال��وزراء مع  كل جل�سة ملجل�ض 

تظاهرات  وم��ع  ك��ام��ل،  لنهار  ال��ع��ام  القطاع 

ال��وزارات  اأم��ام  واعت�سامات  املناطق،  كل  يف 

يف  امل��ن��اط��ق،  و����س���راي���ات  ال��ع��ام��ة  والإدارات 

اأك��رث  خ��ط��وات  تليها  لأن  ��ط  ي��خ��طَّ خ��ط��وة 

تاأثرياً.

والافت يف هذه التحركات، اأن احلكومة 

ت��ت��واج��ه ف��ي��ه��ا م���ع ن��ف�����س��ه��ا، ب���ل م���ع »بنيتها 

غري  م��ن  اإذ  الت�سمية،  �سّحت  اإذا  التحتية« 

اأو  قائمقاماً  اأو  حمافظاً  ت�ساهد  اأن  امل��األ��وف 

مطلبية،  تظاهرة  يف  ي�سريون  ع��ام��اً  م��دي��راً 

ال��وزارات والإدارات  اأن يقف كبار موظفي  اأو 

الإ���س��راب  معلنن  اأب��واب��ه��ا،  اأم����ام  الر�سمية 

والعت�سام حتى تلبَّى مطالبهم.

النقابية  التن�سيق  هيئة  اأو���س��اط  وتتوقع 

زخماً  املقبلة  املطلبية  ال��ت��ح��رك��ات  ت��اأخ��ذ  اأن 

قوياً عند اأول اأيام العام اجلديد، بعد اأن قرر 

املتقاعدون النزول بقوة اإىل ال�سارع دفاعاً عن 

القتطاع  امل�سوؤولون  ي�ست�سهل  التي  رواتبهم 

تن�سيق  ه��ي��ئ��ات  تعقد  اأن  امل��ق��رر  وم���ن  م��ن��ه��ا، 

ق��ط��اع��ات امل��ت��ق��اع��دي��ن م���وؤمت���راً ���س��ح��اف��ي��اً يف 

تعلن فيه عن هذا  املقبل،  ال�سهر  الثاين من 

الإ�سرابات  يف  امل�ساركة  اإىل  وتدعو  التوجه، 

ط لها. والتظاهرات املخطَّ

 وت�سري الأو�ساط اإىل اأن م�سهداً خمتلفاً 

الدولة،  لإن�ساف موظفي  الراف�سون  �سرياه 

ال����ذي����ن ك�����س��ر اإف����ق����اره����م ح����واج����ز خ��وف��ه��م، 

متنعهم  كانت  التي  العتبارات  كل  وتخطوا 

م��ن الإ����س���راب وال��ت��ظ��اه��ر، وب���ات يف الإم��ك��ان 

ان��ت��ظ��ار روؤي����ة م��ت��ق��اع��دي��ن ���س��ف��راء و���س��ب��اط 

ع�سكرين واأمنين ومديرين عاّمن �سابقن 

وغريهم من وجوه معروفة مل ين�سها النا�ض 

ت��ق��اع��دت م��ن وظ��ائ��ف��ه��ا، وه��ي ت�سري  اأن  بعد 

ت��اأث��ري احلاجة  املقبلة، حت��ت  ال��ت��ظ��اه��رات  يف 

وت��راج��ع ال��ق��درة ال�����س��رائ��ي��ة ل��روات��ب��ه��ا، التي 

التقاعدية  املح�سومات  عر  تغطيتها  راكمت 

ال����ت����ي ا����س���ت���وف���ي���ت م���ن���ه���ا ط�������وال ���س��ن��وات��ه��ا 

تهّرب  على  �سخطها  اإىل  اإ�سافة  الوظيفية، 

عادلة  �سريبية  و�سائل  اعتماد  من  احلكومة 

كثرية،  وهي  ال�سل�سلة،  اإق��رار  تغطية  لتاأمن 

مثل تغرمي املعتدين على الأماك البحرية، 

وزيادة الر�سوم على الكماليات وعلى الفوائد 

امل�����س��رف��ي��ة وال���ت���ب���ادلت ال��ع��ق��اري��ة وغ��ريه��ا، 

مم��ن ل ي�سيب حم���دودي ال��دخ��ل، ب��دًل من 

ال��ت��ع��ر���ض ل��روات��ب��ه��م وم�����س��ت��ح��ق��ات��ه��م ال��ت��ي 

اأقرتها لهم القوانن النافذة.

م��ق��اب��ل ذل�����ك، ت��ل��ف��ت اأو�����س����اط م��ت��اب��ع��ة 

امل��ن��ظ��ور  الأف������ق  يف  ج���ذري���اً  ح���ل  ل  اأن  اإىل 

اأنه يف  اللبنانية، وترى  لاأزمة القت�سادية 

اعتبار  الطبيعي  م��ن  ك��ان  العادية  الأح���وال 

اأن ط��ري��ق احل���ل مي���ّر ع��ر حم��ارب��ة ال��ه��در 

ت�سخم  عن  امل�سوؤولن  وحما�سبة  والف�ساد، 

امل��دي��ون��ي��ة ال��ع��ام��ة، ل��ك��ن يف م��ث��ل الأح�����وال 

جلهة  اإن  لبنان،  ي�سهدها  التي  ال�ستثنائية 

ا�ستحالة حما�سبة الزعامات الطائفية على 

من  حممية  لأنها  ال��ع��ام،  للمال  ا�ستباحتها 

ط��وائ��ف��ه��ا، اأو جل��ه��ة ت��اأث��ر ل��ب��ن��ان ب��ال��ن��ريان 

ب��احل��رب  اأو  ال��ق��ري��ب،  امل�����س��ت��ع��ل��ة يف ج�����واره 

الق��ت�����س��ادي��ة ال��ت��ي اأع��ل��ن��ت��ه��ا ب��ع�����ض ال���دول 

اخلليجية على لبنان لإرغامه على اللتحاق 

بخياراتها احلربية يف �سورية وال�سلمية جتاه 

العدو »الإ�سرائيلي«، وهذا ما يدفع اخلراء 

اإىل توقع املزيد من التعقيدات القت�سادية 

وتعمق الأزمة املرافقة لها، اإل اإذا كان احلل 

البع�ض عر  ينتظره  ال��ذي  املبكي  امل�سحك 

لبنان  على  �سيتدفق  ال���ذي  ال�سيا�سي  امل���ال 

اأ�سهر  بعد  املقبلة  النيابية  النتخابات  قبيل 

عدة، لُي�سرف على �سراء �سمائر اللبنانين 

اأو  ال�سيا�سية،  وخ��ي��ارات��ه��م  اإرادت���ه���م  وي����زّور 

»ترياق«  ل�سنوات  جوعاً  النتظار  خال  من 

ال��ذي  البحر،  م��ن  وال��غ��از  النفط  ا�ستخراج 

مل ياأخذ طريقه اجلدي بعد، فتكون دولتنا 

تبيع �سعبها �سمكاً يف البحر.

عدنان ال�ساحلي
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أحداث األسبوع

االفتتاحية

الـنــاشـر: شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
رئـيس التـحـريـر: عـبـداهلل جـــبـري

المدير المسؤول: عــدنــــان الســاحـلــي

يشارك في التحرير:  
أحمد زين الدين -  سـعـيد عيـتــانـــي

المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

  همسات

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

 اآلتي أعظم
امل�سرتك بن  القا�سم  الوئام  اآذار بالأيام اخل��وايل عندما كان   14 اأحد قادة  يتندر 

القوى املذكورة، فيما اليوم تدور رحى حرب ال�ستائم بن تلك املكونات، وقال امل�سوؤول 

ي�سوِّ  مل  احلريري  ن��ادر   - �سعيد  فار�ض  اجتماع  اإن  الدائم:  بتوتره  وال�سهري  املذكور 

�سخ�سياَ..  طالته  وق��د  �سعد،  احل��ري��ري  م�سمع  اإىل  ال�ستائم  و�سلت  بعدما  الأزم���ة 

مرّجحاً اأن تظهر حقيقة التداعيات عندما تدخل النتخابات النيابية مداها اجلدي.

 الوسطي »الُمّر«
يعمل فريق من تاأليف وتلحن الوزير ال�سابق اإليا�ض املر، على ت�سويق الأخري على 

اأنه ي�سّكل ومن معه »التيار امل�سيحي الو�سطي«، الذي يخ�ساه »التيار الوطني احلر« 

املر  باأن  املرّوجون  اللبنانية« بقيادة �سمري جعجع. ويجزم  »القوات  اأكرث مما تخ�ساه 

البن �سي�سكل لئحة قوية »ما بتخّر املي« بعد ثاثة اأ�سهر.

www.athabat.net
خرى

ُ
 بين مصيبة.. وأ

اإحدى  لبناين يف  �سفري  ا�ستغرب 

ت��ع��ي��ن بع�ض  الأوروب������ي������ة،  ال������دول 

الأ�سماء يف الت�سكيات الدبلوما�سية 

ال�سفراء  اأن بع�ض  الأخ��رية، ل�سيما 

فريق  ع��ل��ى  املح�سوبن  وال��ق��ن��ا���س��ل 

احلكومة  يف  م�����س��ارك  غ��ري  �سيا�سي 

و�سوله  حلظة  منذ  ج��اه��ر  اأ���س��ا���س��اً، 

لفريق  �سيا�سياً  تابع  باأنه  عمله  اإىل 

ال�سفري  ���س��وؤال  ا�ستدعى  م��ا  م��ع��ن، 

احلكومة  ه���ذه  ك��ان��ت  »اإن  امل�����س��ت��اء: 

تدري ما فعلت فتلك م�سيبة.. واإن 

مل تكن تدري فامل�سيبة اأعظم«!

ل إلى العــام المقـبــل الملفـــــات المــاليــة سترحَّ
واألعياد ال تحمل إقرارًا لسلسلة الرتب والرواتب سرقة »الثورات العربية« 

تساوي سرقة فلسطين 
 

يكاد يجزم المتتبع للحراك المسمى زورًا »ربيعًا عربيًا« أنه أهمل أهم قضايا 
العرب، حيث غاب عن كل هتافات الثوار اسم فلسطين، واكتفى البعض باختصار 
الثورة بكلمة »ارحل« أو »كفاية«، حتى عندما حاول الشعب المصري تصحيح مسار 
ثورته وحاصر السفارة الصهيونية وأنزل العلم الصهيوني، كانت هذه الحركة 
ربما كلمة السر التي دفعت ببعض الحركات السياسية المصرية التي تتخذ من 
إلى  الثورة، وحرفها  التحرير لتغيير مسار  إلى ميدان  للنزول  الدين شعارًا لها، 

حيث يريد الغرب، تمهيدًا لتسليمهم الحكم. 
المضحك المبكي في األمر أن دواًل خليجية قد تسللت إلى »الثورات العربية« 
إلى  نفسها  الدول  هذه  تفتقد  حيث  »الديمقراطية«،  شعار  رفع  وطلبت  أيضًا، 
أبشع  في  السياسية؛  قيادتها  تشكيل  في  الديمقراطي  العمل  قواعد  أبسط 
عملية سطو في التاريخ تتناغم مع عملية السطو التي قام بها الصهاينة ألرض 
ل مجرى التاريخ من نهر  فلسطين، فتمت سرقة ثورات شعوب ودماء شهداء، وُحوِّ
جارف إلى حالة مجتمعية معطلة ومنقسمة على نفسها، يصنع اآلخرون مجدهم 

على نهب خيراتها وثرواتها.
تاريخ  لمسار  مخالف  عربي  مستقبل  صناعة  بمحاولة  ملتهون  العرب  وفيما 
أمتنا العريق، يبدو المستفيد األكبر عدوها الصهيوني، الذي ال يضّيع وقتًا في 
الحقوق  الخريف، في مسعى منه إليجاد واقع جديد على حساب  استغالل هذا 
الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني. فقد استغل العدو الصهيوني انشغال 
المجتمع الدولي بتطورات الحرب الكونية على سورية، وانشغال مصر بأزمتها، 
ليصّعد من معركته االستيطانية والتهويدية في القدس، وبات واضحًا من خالل 
ومحيطها  القدس  في  االستيطان  تثبيت  يريد  أنه  الحفريات  مشاريع  تسارع 
االقتصادية  الواجهة  ُتعتبر  التي  القديمة  البلدة  لتصل  حدودها،  لتوسيع 
االقتصاد  خنق  والحفريات  المشاريع  خالل  من  العدو  يريد  حيث  للمقدسيين، 
واألسواق  القديمة  البلدة  لتفريغ  التجار،  على  التضييق  من  بمزيد  الفلسطيني 
من الفلسطينيين، والعمل على جذب المزيد من اليهود، علمًا أن مشاريع التطوير 
والحفريات التي يقوم بها االحتالل تأتي في إطار مخطط »القدس الكبرى«، والذي 
من المفترض إنجازه بحلول عام 2020؛ عندها سيعلن العدو عن القدس عاصمة 
تزييف  عبر  تهويدية،  سياحية  مشاريع  تنفيذ  بعد  اليهودي،  للشعب  أبدية 
التاريخ والحضارة، وطمس المعالم العربية واإلسالمية.. كل هذا يحصل والعرب 

ال يحركون ساكنًا لمنع هذا العدو من تنفيذ مخططاته التوسعية الجهنمية.
إن إشعال الحرائق والحروب في جسم هذا الوطن، وضرب حلقات القوة فيه، 
ما هما إال انتقامًا من الدور الحضاري واإلنساني الذي صنعته األمة في تاريخها، 
ونشرت من خالله زبد الحضارة في كل أفق، ونكاد نقول إن الحضارة اإلنسانية 
من  والمسلمون  العرب  أبدعه  ما  إلى  تستند  اليوم  الغرب  فيها  يتغنى  التي 

اكتشافات علمية ساهمت في دفع ركب الحضارة للوصول إلى ما وصلت اليه. 
بين  بقاء، وصراع  إنما هو صراع  ليس صراعًا حدوديًا،  فلسطين  على  الصراع 
الحق والباطل، وبين االغتصاب والحرية، ففلسطين هي عنوان من عناوين السماء 
إلى أهل االرض، وهي معيار صحوتهم.. فهل تستيقظ األمة التي عّلمت العالم 
منهم  )القديم  العرب  ُحكام  ُيدرك  وهل  اإلنساني؟  بالركب  ونهضت  الحرف 
والجديد سارقي أحالم الثورات( أهمية فلسطين في صناعة ربيع عربي ال خريف 

فيه؟

المحامي أحمد مرعي
نائب رئيس حزب االتحاد

مظاهرة حا�سدة يف بريوت بدعوة من هيئة التن�سيق النقابية
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كما يف �سورية وم�سر وتون�ض، كذلك 

اأمريكياً  املدعوم  الطرف  يبدو  لبنان،  يف 

مبواقفه  مت�سبثاً  احل��وار،  لفكرة  راف�ساً 

اإىل  اأن يوؤدي  الراف�سة لأي تنازل ميكن 

ت�سوية �سيا�سية حتفظ الوطن وحتافظ 

ع��ل��ى ح��ق��وق ل��ل��ج��م��ي��ع، م��ق��اب��ل اأط����راف 

تدعو اإىل احلل ال�سيا�سي واحل��وار حول 

ن��رى احلكومة  وه��ك��ذا  ال��ب��اد،  م�ستقبل 

دف��ع  حت���اول  ك��اف��ة  ب��اأط��راف��ه��ا  اللبنانية 

عجلة احلوار يف لبنان، ما قد يوؤدي اإىل 

اإراحة اجلو ال�سيا�سي امل�سحون، وحتريك 

مقابل  ال��ب��اد،  يف  الق��ت�����س��ادي��ة  العجلة 

رف�ض املعار�سة، التي تتذرع بذرائع �ستى 

ل��رف�����ض احل�����وار وع��رق��ل��ة اإق�����رار ق��ان��ون 

انتخابي ع�سري يائم تطلعات الأجيال 

اجلديدة.. ومثلهم امل�سلحون يف �سورية؛ 

وت�سوية  ح����وار  اإىل  ال���ذه���اب  ي��رف�����س��ون 

ال�سيا�سية  ال�سروط  وا�سعن  �سيا�سية، 

قبل  ح�����وار  اأي  ت��ف��ّج��ر  اأن  مي��ك��ن  ال���ت���ي 

بدايته، واأن تق�سي على اأي اآمال بت�سوية 

�سيا�سية ممكنة.

لأط��راف  العقائدي  النمط  ك��ان  واإذا 

املعار�سة يف �سورية يت�سم بالفكر الإلغائي 

لاآخر، والتكفريي لأي خمتلف بالراأي، 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  اأن الأط�������راف  امل���وؤ����س���ف  ف�����اإن 

دميقراطية،  �سبه  جتربة  م��ن  اخل��ارج��ة 

ب���اأن  اق��ت��ن��اع  اإىل  الآن  ل��غ��اي��ة  ت�����س��ل  مل 

الديكتاتورية  ال���س��ت��ئ��ث��اري��ة  ال�سيا�سات 

ال���ت���ي اع���ُت���م���دت يف ال������دول ال��ع��رب��ي��ة ل 

يت�سم  ال��ذي  لبنان،  يف  تطبَّق  اأن  ميكنها 

تاريخه بكثري من احلرية وعدم قدرة اأي 

طرف على اإلغاء الأطراف الأخرى، مهما 

املارونية  ف��م��ح��اولت  ب��اخل��ارج،  ا�ستقوى 

احتقان  اإىل  اأّدت  لا�ستئثار  ال�سيا�سية 

التي  احل���رب،  ت��اأج��ي��ج  يف  �ساهم  �سيا�سي 

اأّدت اإىل تهمي�ض امل�سيحين يف النظام، ثم 

املارونية  تقليد  امل�ستقبل«  »تيار  حماولة 

بعد  لبنان  بحكم  بال�ستئثار  ال�سيا�سية 

اغتيال احلريري، اأّدت اإىل ما و�سل اإليه 

ال�سعيد  ع��ل��ى  ال��ي��وم  ال��ل��ب��ن��اين  ال��و���س��ع 

الق��ت�����س��ادي والج��ت��م��اع��ي وال�����س��ي��ا���س��ي، 

والت�سيب الأمني. 

اللبناين  ال��ن��ظ��ام  اأن  العجيب  وم���ن 

ال�سلطة  وتقا�سم  ال��ت��واف��ق  على  ال��ق��ائ��م 

اإ�سعاف  اإىل  اأدى  )وال��ذي  الطوائف  بن 

وال��ذي  ال��ط��وائ��ف،  ل�سالح حكم  ال��دول��ة 

بالتدخل  والعربية  الغربية  للدول  �سمح 

ال�سراعات(  وتغذية  اللبنانية  بال�سوؤون 

ي��ب��دو احل��ل الأن�����س��ب امل��ط��روح يف العامل 

ال��ع��رب��ي ال���ي���وم، ال����ذي ت��ع��اين دول����ه من 

ان��ق�����س��ام��ات ط��ائ��ف��ي��ة وم��ذه��ب��ي��ة واإث��ن��ي��ة 

وع��رق��ي��ة ت���وؤج���ج ال�������س���راع، وجت��ع��ل من 

التداخل بن املكونات يحتاج اإىل »�سيغة 

ت�سمح  التي  اللبنانية،  كال�سيغة  فريدة« 

للجميع بامل�ساركة يف ال�سلطة، واحل�سول 

امل�سريية  ال��ق��رارات  يف  الفيتو  ح��ق  على 

ب��ق��ب��ول  اإل  مل�������س���ر  ف����ا ح����ل  ال�����ك�����رى، 

»الإخ�������وان« ب��ال��ت��ع��ددي��ة امل�����س��ري��ة، ال��ت��ي 

جتعل من اجلميع �سركاء يف الدولة ويف 

الت�سوية  بوادر  اأن  ال�سيا�سيات، كما  �سنع 

ال�سورية ل ميكن اأن تكون اإل من خال 

ال�سلطة  بتقا�سم  ي�سمح  �سوري  »طائف« 

ب��ن ال��ن��ظ��ام وامل��ع��ار���س��ة غ��ري امل��ح��ظ��ورة 

اأم���ريك���ي���اً، وي��ح��ف��ظ ح�����س��ة اجل��م��ي��ع يف 

الطوائف  ويعطي  احلكومية،  الرتكيبة 

الكرى قدرة على و�سع فيتوات متبادلة 

خال �سنع القرار.

ت�سريه  ال���ذي  امل�سار  اإن  الأ���س��ف،  م��ع 

الدول العربية على اأثر احلراك ال�سعبي 

وال��ع�����س��ك��ري ال�����ذي ح�����س��ل، ي��ن��ب��ئ ب���اأن 

ب�سهولة  ت��خ��رج  ل��ن  العربية  املجتمعات 

دينياً،  من �سراعاتها التي ترتدي لبا�ساً 

اإل بتقوية اجلماعات على ح�ساب الدولة، 

ل�سالح  الوطنية  الن��ت��م��اءات  وتقوي�ض 

النتماءات القبلية والطائفية واملذهبية، 

الدولة  ملفهوم  �سديداً  اإ�سعافاً  يعني  ما 

اإىل تعزيز و�سع  ي��وؤدي  ككل، وهو ما قد 

الدولة  اإنها  يوماً  قيل  التي  »اإ�سرائيل«، 

ال���دمي���ق���راط���ي���ة ال���وح���ي���دة يف ال�������س���رق، 

ق��د يجعلها  الأح�����داث  م�����س��ار  اأن  وي��ب��دو 

اأو على  ال�����س��رق،  ال��وح��ي��دة يف  »ال���دول���ة« 

الوحيدة  الفا�سلة«  غ��ري  »ال��دول��ة  الأق���ل 

املوجودة بن هياكل دول فا�سلة تت�سارع 

فيما بينها على البقاء، ويغرق اأبناوؤها يف 

»حروب الآلهة« على الأر�ض، ويحتاجون 

اأو »و���س��ي« يحّل لهم  اإىل »ع���ّراب«  دائ��م��اً 

خ��اف��ات��ه��م وي�����س��ب��ط اإي���ق���اع ال��ت��وازن��ات 

اله�ّسة فيما بينهم.

ال��ع��رب��ي��ة  ال������دول  ت��ت��ج��رع  اإذاً  ه���ك���ذا 

م��ن ال��ك��اأ���ض امل���ّر ال���ذي ���س��رب منه لبنان 

ع��ل��ى م���دى ع��ق��ود ط��وي��ل��ة، وال����ذي اأّدى 

هي  فها  اللبنانية،  ال��دول��ة  اإ���س��ع��اف  اإىل 

ال�سعارات الطائفية واملذهبية تنت�سر كما 

انت�سرت يف لبنان، وها هي الدول الكرى 

ت�سيطر على نا�سية ق��رار الأط��راف كما 

���س��ي��ط��رت ���س��اب��ق��اً ع��ل��ى ال��ل��ب��ن��ان��ي��ن، وه��ا 

باهظاً  ثمناً  ي��دف��ع  ال�����س��وري  ال�سعب  ه��و 

حل��روب الآخ��ري��ن على اأر���س��ه؛ كما دفع 

اللبنانيون �سابقاً.

ال�سابقون  اأن��ن��ا  منطلق  وم���ن  ل��ك��ن، 

وهم الاحقون، واإن كان قد بقي لنا حق 

لبنان  ي�سري  اأن  نتمنى  فنحن  التمني، 

حكم  دول��ة  بناء  نحو  الطبيعية  م�سريته 

ال��ق��ان��ون، ال����ذي ي��ع��ّرف��ه ب��رن��ام��ج الأمم 

املتحدة الإمنائي باأنه احلكم الذي يكون 

فيه القانون فوق اجلميع؛ من م�سوؤولن 

واأف������راد، وال����ذي ي���وؤّم���ن م��ع��ام��ل��ة جميع 

عقوبات،  فيفر�ض  بالت�ساوي،  املواطنن 

ويوؤمن حماية مت�ساوية حلقوق الإن�سان 

الذين  واجلماعات  الأف���راد  اإىل  العائدة 

ال��ق��وي،  مل�سيئة  ل  ل��ل��ق��ان��ون  ي��خ�����س��ع��ون 

والأهم، على القانون اأن يحمي اجلماعات 

ال�سعيفة من ال�ستغال والتع�سف، وهو 

م�سريه  اإىل  يطمئن  اجلميع  يجعل  م��ا 

ووج������وده ومي���ن���ع حم������اولت ال���س��ت��ئ��ث��ار 

من  دورات  اإىل  ت���وؤدي  ال��ت��ي  والتهمي�ض 

املعار�سة  على  وعليه،  والقتتال،  العنف 

اللبنانية اأن تدرك دقة املرحلة التي منر 

والتوافق،  باحلوار  حمكومون  واأننا  بها، 

فلقد اخترنا احلرب الطائفية، وخرنا 

التاريخ  اأن  ولتعلم  الأجنبية،  التدخات 

لينقذ  اأن ميد يده  لن يرحم من رف�ض 

بلده من �سّر يرتب�ض به.

ليلى نقوال الرحباين
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طاولة احلوار باتت �سرورة حتمية يف اأكرث من بلد عربي

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

يـقــــال

 تضارب في المواقف
لحظ مراقب خمت�ض وجود ت�سارب يف املواقف ت�سل اإىل التناق�ض ال�سريح 

ب��ن م�����س��وؤويل احل���زب ال��ت��ق��دم��ي ال���س��رتاك��ي، ل �سيما ب��ن ال��وزي��ري��ن غ��ازي 

العري�سي واأكرم �سهيب، اإذ اإن الأول يدعو اإىل عدم الرهان على الو�سع ال�سوري، 

بغ�ض النظر عما �سيوؤول اإليه، بينما الثاين و�سع كل »بي�سه« يف �سلة الرهان على 

�سقوط النظام، �سيما بعد اإطاق حليته.

 خالفات.. وتشابك
ال�سرعي  الإ�سامي  املجل�ض  لع�سوية  مر�سحن  بن  كبرية  خافات  ت��دور 

الأعلى، تابعن لتيار �سيا�سي لبناين معار�ض. ففي اجتماع ُعقد الثنن املا�سي 

يف منزل اأحد النواب البيارتة، ارتفعت الأ�سوات ب�سكل غري معقول، وكاد الأمر اأن 

يتطّور اإىل ت�سابك الأيدي لول و�سول رئي�ض حكومة �سابق يف اللحظة املنا�سبة. 

 هل يدفع لبنان الفاتورة؟
�ساأل اأحد الوزراء ال�سابقن تعليقاً على طلب اجلي�ض الأمريكي، عر ال�سفارة 

�سخمة  ات�سالت  حمطة  لرتكيب  رخ�سة  على  احل�سول  لبنان،  يف  الأمريكية 

لبنان  يدفع  اأن  وجي�سها  الأمريكية  الإدارة  تريد  هل  اللبنانية:  الأرا�سي  على 

فاتورة امل�ساعدات الأمريكية له، والتي كانت اآخرها ب�سع طائرات هليكوبرت، مع 

ب�سع �سيارات اأحالها اجلي�ض الأمريكي اإىل التقاعد؟

 تحت عنوان »الخيرية«
يف  »ال��ق��اع��دة«  تنظيم  نفوذ  تزايد  من  النم�ساوية  »ال��ك��وري��ري«  �سحيفة  ح��ذرت 

ذل��ك مع�سلة  ي��رى يف  اأ�سبح  ال��ذي  الغرب،  على  ي�سكل خطراً  اأن��ه  �سورية، معترة 

املجموعات  لتلك  الأك��ر  املمول  ال�سعودية هي  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ�سارت  خطرية. 

املتطرفة، للو�سول اإىل ماآربها باأ�سكال متعددة، ومنها املنظمات »اخلريية«. 

 متفجرات متطورة لسورية
ل�»املناراملقد�سية«،  الط���اع  وا�سعة  م�سادر  ذك��رت 

وقطر  ال�سعودية  اأن  اإقليمية،  اأمنية  دوائ���ر  ع��ن  نقًا 

املتحدة  وال��ولي��ات  وبريطانيا  »اإ�سرائيل«  من  ا�سرتتا 

الأنواع،  املتطورة متعددة  املتفجرات  كميات كبرية من 

واأجهزة  �سورية مب�ساعدة جهات  اإىل  بتهريبها  وقامت 

ا�ستخبارية يف دول حميطة ب�سورية، ومن بينها تركيا.

 إال »إسرائيل«
ل��ي��ن��ده��اردت  بالت�ض  امل��ج��ري  ال��رمل��ان  اأق����دم ع�سو 

م�ساركته  خال  علناً  »الإ�سرائيلي«  العلم  اإح��راق  على 

يف مظاهرة تاأييد للفل�سطينين و�سط عا�سمة الباد 

الفعلة  املجرية  اخلارجية  وزارة  دان��ت  وق��د  بوداب�ست، 

 37 العمر  م��ن  البالغ  ال�ساب  ال��رمل��اين  بها  ق��ام  ال���ذي 

اإحراق  اأنه من �ساأن  عاماً، و�سددت يف بيان �سادر عنها 

اأعام الدول اأن »يزيد الكراهية«.

 ضابط إسباني يدّرب
اأق����ر ال�����س��اب��ط ال�����س��اب��ق يف ���س��اح اجل���و الإ���س��ب��اين 

لوي�ض مونار باأنه �سارك يف تدريب جمموعات م�سلحة 

م��ون��ار يف حديث  واع���رتف  وال��ق��ت��ال معهم.  �سورية  يف 

لوكالة ال�سحافة الفرن�سية باأنه دّرب يف �سورية �سباناً، 

معظمهم مل يحملوا م�سد�ساً يف حياتهم، على ا�ستخدام 

الثقيلة  الكا�سينكوف و�سواريخ الدو�سكا والر�سا�سات 

املثبتة على �سيارات »البيك اآب«، م�سرياً اإىل اأن بع�سهم 

ال��ك��ث��ري منهم  ي��ن��ه  ع��م��ره، ومل  م��ن  ال�15  ي��ت��ج��اوز  مل 

تعليمه املدر�سي.

 العالقات التركية - »اإلسرائيلية«
ذك�����رت ���س��ح��ي��ف��ة »ي���ن���ي اآ����س���ي���ا« ال���رتك���ي���ة، اأن 

يوماً  تتقدم  الإ�سرائيلية   - الرتكية  »ال��ع��اق��ات 

بعد يوم خلف الأبواب املغلقة«، واأن »ن�سب رادارات 

الع�سكرية  القاعدة  يف  ال�ساروخي  ال��درع  اأنظمة 

م��الط��ي��ة جنوبي  ملحافظة  ال��ت��اب��ع��ة  ج��ي��ك  ك���وره 

تركيا، ي�سب يف م�سلحة حماية اأمن اإ�سرائيل �سد 

اإيران، اإ�سافة اإىل اأن ن�سر �سواريخ »باتريوت« يف 

ال�سورية  احل��دود  من  القريبة  الرتكية  الأرا�سي 

ه��ي الأخ����رى حلماية اأم���ن اإ���س��رائ��ي��ل«. واأ���س��ارت 

عن  اأعلنت  الرتكية  »احلكومة  اأن  اإىل  ال�سحيفة 

اإن�����س��اء ج�سر ب��ح��ري م��ن م��ي��ن��اء ا���س��ك��ن��درون اإىل 

اإىل  الرتكية  ال�سحن  �سيارات  لنقل  حيفا،  ميناء 

اإىل  ث��م  وم��ن  الأردن،  اإىل  ب���راً  ومنها  فل�سطن، 

الدول اخلليجية، على اإثر اإغاق �سورية اأرا�سيها 

اأم����ام ال�����س��اح��ن��ات ال��رتك��ي��ة، ع��ل��ى خلفية امل��وق��ف 

الرتكي من الأزمة ال�سورية«.

النموذج اللبناني في الحلول العربية

مسار الدول العربية 
على أثر الحراك 

الشعبي والعسكري 
ينبئ بأن مجتمعاتها 
لن تخرج بسهولة 

من صراعاتها 
إال بتقوية الجماعات 

على حساب الدولة

 تحذير تركي
ا�سن  بولنت  ال��رتك��ي؛  العمل  ح��زب  رئي�ض  ن��ائ��ب  اأك���د 

لعدو  يت�سديان  وال��رتك��ي  ال�����س��وري  ال�سعبن  اأن  اأوغ���ل���و، 

�سورية وتركيا.  ال�سلطة يف  ال�ستياء على  م�سرتك هدفه 

واأو�سح ا�سن اأوغلو يف مقال ن�سره موقع »اأولو�سال باكي�ض« 

الرتكي، اأن ال�سورين يت�سدون لاإرهاب املدعوم من الغرب، 

يت�سدى  بينما  املنطقة،  يف  اأدوات����ه  م��ن  اأداة  ي�سكل  وال���ذي 

من  املدعومة  والتنمية«  العدالة  »ح��زب  حلكومة  الأت���راك 

الغرب، والتي مت ت�سكيلها يف اإطار م�سروع »ال�سرق الأو�سط 

�سد  تقاتل  الإره��اب��ي��ة  املجموعات  اأن  اإىل  م�سرياً  الكبري«، 

�سورية و�سعبها ب�ساح الغرب، الذي ميلك قواعد يف تركيا، 

على  »ب��ات��ري��وت«  �سواريخ  لإق��ام��ة منظومة  ي�ستعد  وال��ذي 

حدودها، لا�ستياء على ال�سلطة يف كا البلدين.
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�إحدى  �لذي جمع يف  �للقاء  معبرّ ذ�ك 

مناطق ريف �إدلب �أحد متزعمي �جلماعات 

�مل�صلحة يف �صورية مع �ل�صحايف �ل�صهيوين 

�لذي ت�صلل عب تركيا �إىل تلك �ملنطقة.

كان و��صحاً ذ�ك �لإرهابي �مل�صلح حينما 

ل  ب���اأن���ه يف�صرّ �ل���ع���بي  �ل�����ص��ح��ايف  خ��اط��ب 

منذ  غيبوبة  يف  �ل��ذ�ه��ب  �لكبري  �لإره��اب��ي 

ب�صار  �لرئي�س  على  �أع���و�م  �صبعة  من  �أك��ر 

�لأ�صد، من دون �أن ين�صى �لإعالن عن حبه 

وهيامه بالدولة �لعبية.

�لقناة »�لإ�صر�ئيلية �لثانية« �لتي نقلت 

هذ� �للقاء و�لتحقيق، ��صتعر�صت مقابالت 

ولقاء�ت �أجرتها �لقنو�ت »�لإ�صر�ئيلية« مع 

وغريهما  �لق�صماين،  وب�صمة  �لبيانوين 

من �ملعار�صني �ل�صوريني.

�لقناة  يف  �لبنامج  مقدمة  تن�َس  ومل 

ك��ان  �حل���ل���م  »�إن  ت���ق���ول:  �أن  �ل�����ص��ه��ي��ون��ي��ة 

م�صتحياًل«.

�لتحقيق  ه��ذ�  يثري  �أن  �لبع�س  ��ع  ت��وقرّ

�ل�����ص��ه��ي��وين وم����ا ت�����ص��م��ن��ه م���ن م��ق��اب��الت 

���ة ل������دى ب��ع�����س  وم�����و�ق�����ف ب���ع�������س �حل���م���يرّ

بل  ل  ت��ن��ادي،  مل��ن  حياة  ل  لكن  �ملعار�صات، 

�لهمجي  �لهجوم  ك��ان  �لأف��ظ��ع؛  �لأم���ر  �إن 

�مل�����ص��ل��ح��ني من  �آلف  ���ص��ن��ه  �ل����ذي  �ل��و����ص��ع 

خمتلف �جلن�صيات غري �ل�صورية على خميم 

مع  �ل��ريم��وك  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني 

بث هذ� �ل�صريط، ما ��صتح�صر من �لذ�كرة 

يوم زيارة خالد م�صعل �إىل غزة، حيث �أم�صك 

�صورية،  على  �لفرن�صي  �لنتد�ب  علم  بيده 

�لذي ترفعه �ملجموعات �مل�صلحة، وكاأنه كان 

يعطي كلمة �ل�صر ملا ت�صمى »غزوة دم�صق«، 

فكان �لهجوم على �أوتو�صرت�د مطار دم�صق 

�ل������دويل و���ص��ل�����ص��ل��ة �ل��ع��م��ل��ي��ات �لإره���اب���ي���ة 

�لعربي  �جلي�س  �أجه�صها  �لتي  �لتفجريية 

�ل�صوري، موقعاً �أكر من �أربعة �آلف قتيل 

يف �صفوف �مل�صلحني.. فهل ��صُتبدلت »غزوة 

وكان  �ل��ريم��وك«،  »خميم  مبعركة  دم�صق« 

لفتاً فيها هذ� �لهتمام �لأمريكي مب�صري 

مل  بينما  �ل��دم�����ص��ق��ي،  �مل��خ��ي��م  فل�صطينيي 

�لفل�صطينيني  �آلف  �أم�����ام  دم��ع��ة  ي����ذرف 

على  �ل�صهيوين  �لهجوم  يف  �أُب��ي��دو�  �لذين 

دم��ع��ة على  ت���ذرف  1982، ومل  ع���ام  ل��ب��ن��ان 

�لآلف �لذين ُذبحو� يف نف�س ذ�ك �لعام يف 

�لآلف من  وقتل  و�صاتيال،  خميمْي �صب� 

�لفل�صطينيني على يد �ل�صهاينة يف غزة يف 

نن�صى  �أن  دون  م��ن   ،2009  -  2008 معركة 

 1948 لفل�صطينيي  �لآن  بالطبع ما يجري 

يف �لأر��صي �ملحتلة ويف �ل�صفة �لغربية.

ثمة تكامل يف �حلملة على �صورية بني 

�لوليات �ملتحدة و�أتباعها يف �لعامل �لغربي 

و�ل���ع���امل �ل��ع��رب��ي، وب��ع�����س »�لإ���ص��الم��ي��ني 

�جلدد«، ومنهم تركيا على وجه �خل�صو�س، 

بح�صد  تنتهي  ول  ب���الإع���الم،  ت��ب��د�أ  حملة 

من  �ل���غ���رب���اء،  �مل�����ص��ل��ح��ني  �آلف  ع�������ص���ر�ت 

�ل�صورية،  �لوطنية  �ل��دول��ة  �صع�صعة  �أج��ل 

و�إ����ص���ع���اف ث��ق��ة �ل�����ص��ع��ب �ل�����ص��وري ب��دول��ت��ه 

وج��ي�����ص��ه وق���درت���ه ع��ل��ى �حل�����ص��م و�ل��ن�����ص��ر، 

�لعر�ق  من  �ملنهكة  و��صنطن  �أن  خ�صو�صاً 

و�لقت�صادية  �ملالية  و�أزماتها  و�أفغان�صتان 

�����س ع����ن �أي ن�����ص��ر ي��ع��ي��د ل���ه���ا ب��ع�����س  ت��ف��ترّ

�لعتبار، يف ظل �نهيار ��صرت�تيجيتها �لتي 

�أوج��د  ما  �جل���دد«،  »�ملحافظون  لها  خطط 

�لعامل  �ل�صغار يف  �لالعبون  يحاول  فر�غاً 

و�ملنطقة �أن يعبوؤوه حل�صاب �صيدهم �لكبري، 

��صرت�تيجي،  عربي  خبري  تعبري  حد  على 

يف ظ��ل ت��اآك��ل ق���درة �ل���ردع »�لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي��ة«، 

و�صريورتها �إىل »�أهون من بيت �لعنكبوت«، 

على حد تعبري �ل�صيد ح�صن ن�صر�هلل.

�لفر�غ  �أن  �ل�صرت�تيجي  �خلبري  ب��ر�أي 

�ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي �لأم��ريك��ي ن��اجت م��ن ج��ر�ء 

عدم قدرة �لوليات �ملتحدة على �صن حروب 

جديدة، �صو�ء حتت عنو�ن حرب ��صتباقية، 

�أ���ص��ب��ح��ت  دول  وت���ط���ور  ت��ق��دم  م��ن��اف�����ص��ة  �أو 

و�قت�صادياً  ع�صكرياً  ك��بى  م��ق��در�ت  ذ�ت 

و��صرت�تيجياً، كحال رو�صيا و�ل�صني و�لهند 

و�إي��ر�ن.. يف وقت يعجز �أتباع و��صنطن عن 

�لنهو�س مبهام �لتنمية �حلقيقية، كما هو 

حال دول �خلليج �لعربي، �أو مبهام مو�جهة 

حال  هو  كما  و�لقت�صادية  �ملالية  �أزماتهم 

دول منطقة �ليورو.

ه��������ذ� �ل��������ف��������ر�غ، ك����م����ا ي��������رى �خل���ب���ري 

�ل�صرت�تيجي، يحاول بع�س �أتباع و��صنطن 

�أنف�صهم من خالل  �أن ميلوؤوه بالدفاع عن 

�صرو�س  بحروب  ي�صفها  ��صتباقية،  حروب 

�صد قوى �ملقاومة، ويف مقدمها �صورية ثم 

�ملقاومة يف لبنان.

ف��ف��ي ���ص��وري��ة، مت ����ص��ت��ح�����ص��ار �خل���بة 

باتباع  �مل��ن��ط��ق��ة  �لإن��ك��ل��ي��زي��ة يف  و�ل��ت��ج��رب��ة 

�لفنت  م�صاريع  وك��ل  ت�صد«،  ق  »ف���ررّ �صيا�صة 

�ل�صتخبار�ت  دو�ئر  �أعدتها  �لذي  �ملذهبية 

�أو�خر  ووز�رة �مل�صتعمر�ت �لبيطانية منذ 

�مل��رة  ه��ذه  ف���ارق  م��ع  �لتا�صع ع�صر،  �ل��ق��رن 

���س ل��ه��ا م��ل��ي��ار�ت �ل������دولر�ت من  �أن����ه ت��ك��رَّ

�خلليج،  يف  �ل�صابقة  �لبيطانية  �ملحميات 

مع توظيف �إعالم ف�صائي وو�صائل �ت�صال 

حديثة ومتطورة ي�صيطر على �أكر من 80 

يف �ملئة منها ر�أ�صمال خليجي.

�ملناورة  �لو�قع، �صار هام�س  �أم��ام هذ� 

�خلليجيني  �ل�صغار  �لالعبني  �أم��ام  �أو�صع 

�صعوبهم،  ث��رو�ت  ي��ب��ددون  �لذين  و�ل��ع��رب 

�أزماته  من  �لأمريكي  �ل�صيد  لإنقاذ  �صو�ء 

�مل��ال��ي��ة و�لق��ت�����ص��ادي��ة م��ن خ���الل تو�صيع 

���ص��ف��ق��ات �ل��ت�����ص��ل��ح، �أو م���ن خ����الل زي����ادة 

ب���دور  ب��ال��ق��ي��ام  �أو  �ل���ود�ئ���ع يف م�����ص��ارف��ه، 

بديل عن �صائع ب�صنرّ �حل��روب ومتويلها، 

يف  م�صطرين  �ل�صغار  ه���وؤلء  �صار  حيث 

م��ع��رك��ة �حل���ي���اة �أو �مل����وت ����ص��ت��ح�����ص��ار كل 

�مل�����ص��ل��ح��ني و�مل��ج��رم��ني م��ن ري����اح �لأر�����س 

بحد  وه��ذ�  معاركهم،  يف  لرميها  �لأرب��ع��ة 

ذ�ته ما بد�أ يقلق حتى �صيدهم �لأمريكي، 

ب��ح��ي��ث ي���وؤك���د ه���ذ� �خل��ب��ري �أن �ج��ت��م��اع��اً 

 »C.I.A«�ل� رئي�س  ب��ني  و��صنطن  يف  ُع��ق��د 

�أمني  وم�صوؤول  برت�يو�س،  د�يفيد  �ل�صابق 

مرموق �غتيل قبل فرتة ق�صرية، فخاطب 

�أل ت�صلح  �أكدت عليك  �لأول �لثاين: »لقد 

�ملتطرفني، لكنك مع �ل�صعودي و�لقطري 

قمتم بذلك، �أل تعلم �أن هوؤلء �صينقلبون 

علينا وعليكم«؟

�مل��رم��وق مل  �لأم��ن��ي  �مل�صوؤول  �أن  ويبدو 

يفهم �لدر�س جيد�ً، حيث مت - ح�صب هذ� 

�إ���ص��اف��ي��ة من  �آلف  ����ص��ت��ج��الب   - �خل��ب��ري 

كما  تركيا،  عب  �ل�صوريني  غري  �مل�صلحني 

كان �لدعم غري �ملحدود لبع�س �ملجموعات 

�ملتطرفة يف لبنان، بناء على طلب �مل�صوؤولني 

�لت�صعيد  ف��ك��ان  و�ل��ق��ط��ري��ني،  �ل�صعوديني 

ن من  �صد �صورية ولبنان وم�صر، مبا تخزرّ

قيم ح�صارة ومتدن عريقنْي، و�صجلرّ مقاوم 

عب �لتاريخ، وهو �أمر ل ينطبق بتاتاً على 

ُحكام �مل�صيخات �خلليجية، �لذين يخربون 

على �لت�صوية �لأمريكية – �لرو�صية، بحكم 

هام�س �ملناورة �لذي �صارو� عليه من جهة، 

يفعل  �ل��ذي  �لو��صع  �مل��ايل  �لتدفق  وبحكم 

فعله يف �أوروبا، وحتديد�ً فرن�صا، �لتي �صار 

�خلليجي،  �ملال  �صيطرة  دولتها حتت  رموز 

بحكم عمق �لأزمة �ملالية و�لقت�صادية.

ه����ذه �ل��ل��وح��ة �ل���ت���ي ي��ر���ص��م��ه��ا �خل��ب��ري 

�مل����وؤ�م����رة على  �إىل ح��ج��م  ت�����ص��ري  �ل��ع��رب��ي 

�لتاريخ  ي�صهد  مل  بحيث  ورئي�صها،  �صورية 

�حل��دي��ث و�مل��ت��و���ص��ط ح�����ص��د�ً م��ن حكومات 

�لعامل و�ملنطقة ومن كل �ملرتزقة يف �أرجاء 

�ملذ�بح �جلماعية، وفر�س  �ملعمورة لتدبري 

ومبعنى  �لقت�صادي،  و�حل�صار  �لعقوبات 

�إب���ادة �صد  ك��اأن هناك نوعاً من ح��رب  �أدق، 

ر له طاقات كبى مالياً  �صعب باأكمله، ُت�صخَّ

جيد�ً  ي�صتوعبه  ب��د�أ  م��ا  وه��و  ولوج�صتياً.. 

�لعربي  �ل�صعب  وق��ت م�صى  �أي  و�أك��ر من 

�أخ��ذ يتما�صك م��ع جي�صه،  �ل��ذي  �ل�����ص��وري، 

لأن �لق�صية هي �أن تبقى �صورية وتنت�صر.. 

م���ا ي��ع��ن��ي �أن �مل���و�ج���ه���ة ق���د ت��ك��ون ط��وي��ل��ة 

�لتخلف  وع�صابات  ق��وى  وك��ل  �صورية  ب��ني 

و�لإج����������ر�م، و����ص���م���ود ����ص���وري���ة ���ص��ي��وؤ���ص�����س 

بالتاأكيد لتو�ز�نات دولية و�إقليمية جديدة 

بد�أت بالتبلور منذ نحو �صنتني.

اأحمد زين الدين
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أحداث األسبوع

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

حروب استباقية وتوسيع هامش المناورات في سورية 
لمــلء الـفــراغ االســتراتيجــــي األمــيركــي فــي المنـطـقـــة

وثيقة �سعودية توؤكد م�ساركتها يف اجلرائم املرتكبة يف �سورية

اأنقرة - الثبات

ت���ت���و�ىل »�ل��ب�����ص��م��ات �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي��ة« يف �مل��ل��ف �ل�������ص���وري على 

من  �لكثري  �رت��ب��اط  حقيقة  ع��ن  �أو���ص��ح  ���ص��ورة  لتتك�صف  �لظهور، 

�صر�ً يف  »�لإ�صر�ئيلي« ومغازلته  بالكيان  �ل�صورية  »�ملعار�صة«  قوى 

�لبد�ية، ثم �لتجروؤ على ذلك علناً.

�أ�صو�ت معار�صة  �لأوىل لالأزمة يف �صورية، برزت  �لأيام  فمنذ 

�لتي  مباركتها،  على  للح�صول  �إ�صر�ئيل«  »طماأنة  ب�صرورة  تقول 

ت�صهل بدورها �حل�صول على �لر�صى �لأمريكي ثم �لغربي عموماً، 

باعتبار �أن »�أمن �إ�صر�ئيل« هو �لقا�صم �مل�صرتك بني هوؤلء، وبالتايل 

فاإن طماأنتها عامل �أ�صا�صي للفوز مببتغاهم يف �إطاحة �لنظام.

وقد ك�صف م�صدر يف �ئتالف »�لقائمة �لعر�قية« �لتي ير�أ�صها 

�إي����اد ع����الوي م���وؤخ���ر�ً، �أن �حل��ك��وم��ة »�لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي��ة« ط��ل��ب��ت من 

وفرن�صا،  وبريطانيا  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  مقدمها  يف  غربية،  دول 

تتعلق  �ملعار�س«،  �ل�صوري  »�لئتالف  من  �صمانات  على  �حل�صول 

ب�صمان �لهدوء يف مرتفعات �جلولن �ملحتلة بعد �صقوط �لنظام، 

�ل�صوريني  �ل��ث��و�ر  مل�صاندة  وك��ب��رية  خ��ط��و�ت جدية  �أي  �ت��خ��اذ  قبل 

»�إ�صر�ئيلية« حتركت  دو�ئ��ر  �إن  �مل�صدر  وق��ال  و�لأم���و�ل..  بال�صالح 

�ملا�صيني باجتاه تركيا ودول عربية، وطلبت منهم  �لأ�صبوعني  يف 

ال ل�صمان  �مل�صاعدة يف �إقناع ما ي�صمى »�جلي�س �حلر« بلعب دور فعرّ

�لقيام  �إمكانية  �أبيب  تل  تدر�س  �أن  مقابل  �جل��ولن،  جبهة  ه��دوء 

بعملية �إعادة �نت�صار يف �جلولن، وتنفيذ �ن�صحاب جزئي منها من 

دون �تفاق �صالم.

يو��صل  �لنظام«،  فعله  ما  تفعل  »�إ�صر�ئيل مل  �أن  �صعار  وحتت 

»�إ�صر�ئيل«،  �لتو��صل مع  �ملعار�صة ت�صويق فكرة  �لعديد من قادة 

على  ق�صماين  ب�صمة  �ل�صورية  �ملعار�صة  ظ��ه��ور  ف�صيحة  وب��ع��د 

و�صرورة  بالوجود  »�إ�صر�ئيل«  حق  لإع��الن  �لفرن�صي  �لتلفزيون 

ق�صماين  �أن  �لأك��ب  �لف�صيحة  كانت  معها،  و�لتعاي�س  �لتفاهم 

»�لإخ���و�ن«،  عليه  يهيمن  �ل��ذي  ��صطنبول  جمل�س  من  ُتطرد  مل 

بها  يطاح  �أن  قبل  �لتنفيذي«،  »�ملكتب  يف  موقعها  يف  ��صتمرت  بل 

لأ�صباب �أخرى تتعلق بال�صر�عات �لد�خلية على �لنفوذ من �أ�صهر 

قليلة.

�إن وح��د�ت  �ل�����ص��وري،  �ل��د�خ��ل  وت��ق��ول معلومات م��وؤك��دة م��ن 

من  �نطالقاً  �ل�صوري  �ل�صمال  يف  بالفعل  م��وج��ودة  »�إ�صر�ئيلية« 

�حلدود �لرتكية، فيما تبدو �لأردن �أكر تردد�ً يف �ل�صماح لها بن�صاط 

و��صع يف جنوب �صورية، ويقوم مدربون ع�صكريون »�إ�صر�ئيليون« - 

و�لقتال  وتدريبهم،  �ملقاتلني  مع  بالعمل   - �أوروبية  جن�صيات  ذوو 

معهم �أحياناً، كما تقول م�صادر قريبة من �مل�صلحني. 

مقابلة  يف  فطالبت  كنفاين  ثويبة  �ل�صورية  »�مل��ع��ار���ص��ة«  �أم���ا 

للمقاومة  �إ�صر�ئيل  ب�»دعم  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  مع  �أخرى 

�لتحديد،  وج��ه  على  �حل��ر  �ل�����ص��وري  و�جلي�س  �مل�صلحة  �ل�صورية 

�لكندية،  �أجرته من مدينة تورنتو  بالنظام«، ويف حو�ر  لالإطاحة 

�إذ�  »�ل�صيطان«  �صتتحالف مع  �ل�صورية  �ملعار�صة  �أن  �أكدت كنفاين 

م �إليها �لدعم �لالزم لإز�حة �لنظام �ل�صوري من مقعد �لرئا�صة. قدرّ

وقالت كنفاين �إن »�لعديد من كو�در �ملعار�صة ترتدد كثري�ً عند 

�حلديث لو�صائل �إعالم »�إ�صر�ئيلية«، على خلفية �تهام »�إ�صر�ئيل« 
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بــــروفـــــايــــــــل

�ً ذ�ك �ل���ه���دوء �ل����ذي ب���د� على  ك���ان م���ع���برّ

�ملطر�ن جورج خ�صر - �ملو�صوعة �ملعرفية بعد 

بطريركاً  �لعا�صر  يوحنا  �لبطريرك  �نتخاب 

�لأرث��وذك�����س،  ل��ل��روم  �مل�صرق  و�صائر  لأنطاكيا 

حتى �أن �لبع�س يقول �إن دمعتني �ن�صكبتا من 

و�ملثقف ورجل �حلو�ر  �لر�صني  �ملطر�ن  عيني 

و�ملعرفة.. كانت �لأوىل على بطريرك �أنطاكيا 

�أغناطيو�س  �لر�حل �لبطريرك  �مل�صرق  و�صائر 

�ل��ذي معه ق��اد م�صرية �لنه�صة  �ل��ر�ب��ع ه��زمي 

�لأرثوذك�صية �حلديثة، و�لتي من ثمارها �ملكان 

�لبلمند،  جامعة  �أي  �ملجمع،  فيه  ُع��ق��د  �ل���ذي 

��ن��ا م���ع���اً م���ن ت��و���ص��ي��ع م���روح���ة �لن��ف��ت��اح  ومت��كرّ

و�حل����و�ر �ل��ت��ي �صملت ك��ل �مل��ذ�ه��ب و�لأدي�����ان، 

ب��ال��رغ��م م��ن ك��ل �حل��رت��ق��ات �ل��ت��ي ح��اول��ت �أن 

من  بع�صها  �ل��ك��رمي��ني،  �ل��رج��ل��ني  ع��ل��ى  تن�صز 

ق��ل��ب �ل��ط��ائ��ف��ة لكنها ظ��ل��ت حم�����ص��ورة وغ��ري 

فاعلة وغري موؤثرة، وبع�صها من �خلارج لكنها 

�أن حترف نهج �ل�صر�ط �مل�صتقيم،  مل ت�صتطع 

�نتماءها �مل�صرقي �لعظيم وقوميتها  خ�صو�صاً 

�لعروبية، فهم �لغ�صا�صنة �لأ�صالء و�ملتفاعلون 

و�ملتطورون.

�لعيننْي  م��ن  ت�صاقطت  �ل��ت��ي  �ل��ث��ان��ي��ة  �أم���ا 

و�ل�صديق  �لتلميذ  بانتخاب  فهي  �لكرميتنْي، 

�لكني�صة  �أن  يعني  م��ا  ه��زمي،  وللبطريرك  ل��ه 

وقد  نهجها،  على  وت�صتمر  �صتبقى  �مل�صتقيمة 

�نتخابه  ف��ور  �لعا�صر  يوحنا  �لبطريرك  ع��برّ 

عن هذ� �ل�صعور بكلمات ب�صيطة وقليلة، لكنها 

م��وؤث��رة وم��ع��بة حينما ق��ال: »نحن ن��درك �أن 

�صعبنا طيب وخدمته لذيذة وعذبة على قلوبنا، 

ونحن من هذه �لأر�س، من هذه �لبالد، بالدنا 

تر�بنا جزء منا، ونحن جزء منها«.

ف���م���ن ه����و �ل���ب���ط���ري���رك ي���وح���ن���ا �ل��ع��ا���ص��ر 

�ليازجي؟

1955 يف  �ل��ب��ط��ري��رك �جل���دي���د ع����ام  ُول�����د 

مدينة �ل��الذق��ي��ة يف ���ص��وري��ة، ع��ا���س ودر����س يف 

مد�ر�س �ملدينة، حيث تابع در��صته �جلامعية يف 

كلية �لهند�صة �ملدنية يف جامعة ت�صرين، و�أثناء 

در��صته بد�أ دور�ً قيادياً يف خدمة �ل�صباب، وتوىلرّ 

�لبيزنطية،  �ملو�صيقى  ترتيل  ج��وق��ات  ت��دري��ب 

وتابع هذ� �لدور �لريادي يف خدمة �ل�صباب من 

�أن�صاأ  كما  متعددة،  روحية  بر�مج  �إقامة  خالل 

مدر�صة لتعليم �ملو�صيقى �لبيزنطية.

�لالهوت  يف  �للي�صان�س  �صهادة  على  ح�صل 

عام 1978 من معهد �لقدي�س يوحنا �لدم�صقي 

�ل��اله��وت��ي - ج��ام��ع��ة �ل��ب��ل��م��ن��د، ث��م ح���از على 

درج���ة �ل��دك��ت��ور�ه يف �ل��اله��وت ع��ام 1983 من 

بدرجة  وت��خ��رج  �ل��ي��ون��ان،   - �صالونيك  جامعة 

�����ص����رف، وق�����د ُن�������ص���رت �أط�����روح�����ة �ل���دك���ت���ور�ه 

�ملكتوبة باللغة �ليونانية حتت عنو�ن: »خدمة 

ولهوتية  تاريخية  )در��صة  �صة  �ملقدرّ �ملعمودية 

وليتورجية(«. 

�صهادة  على  �ل��اله��وت ح�صل  در����ص��ة  �أث��ن��اء 

 1981 �ل��ك��ن�����ص��ي��ة ع����ام  �مل��و���ص��ي��ق��ى  �ل���دب���ل���وم يف 

 - �لبيزنطية  للمو�صيقى  �ل��ع��ايل  �مل��ع��ه��د  م��ن 

�صالونيك - �ليونان.

 ُر����ص���م ���ص��م��ا���ص��اً ع���ام 1979 ث���م ك��اه��ن��اً ع��ام 

�ملطر�ن  ي��د  على  �لالذقية  �أبر�صية  يف   1983

بتدري�س  قام   1981 �لعام  يوحنا من�صور. منذ 

م����ادة �ل��ل��ي��ت��ورج��ي��ا يف م��ع��ه��د �ل��ق��دي�����س يوحنا 

كان  �لبلمند.  جامعة  يف  �لالهوتي  �لدم�صقي 

�لبلمند بني  لكلية �لالهوت يف جامعة  عميد�ً 

2005، ورئي�صاً  1988-1991 و-2001  �ل�صنو�ت 

لدير �صيدة �لبلمند �لبطريركي بني �ل�صنو�ت 

.2005-2001
جاورجيو�س  �لقدي�س  لدير  رئي�صاً  �أ�صبح 

�حلمري�ء �لبطريركي - و�دي �لن�صارة يف �لعام 

فيه  رهبنة  �س  �أ�صرّ حيث   ،2005 وحتى   1993
و�أن�صاأ مدر�صة �لتن�صئة �لإكلرييكية على �صعيد 

�لبطريركية، وهو �أي�صاً �لأب �لروحي لر�هبات 

دير �ل�صيدة يف بلمانا - طرطو�س.

�نتخبه �ملجمع �لأنطاكي �ملقد�س عام 1995 

�أ�صقفاً للح�صن )و�دي �لن�صارة(، �لذي خدمه 

�لأن��ط��اك��ي  �ملجمع  ع��اد  ح��ني   ،2008 ع��ام  حتى 

�مل��ق��د���س و�ن��ت��خ��ب��ه م��ي��رتوب��ول��ي��ت��اً ع��ل��ى �أوروب����ا 

�لغربية و�لو�صطى.

على  �ل���د�خ���ل���ي  �ل��ن�����ص��اط  �إىل  ب���الإ����ص���اف���ة 

م�����ص��ت��وى �أ���ص��ق��ف��ي��ة �حل�����ص��ن، ك���ان ل���ه ح�صور 

عامة،  �مل�صيحي  �مل�صتوى  على  �أي�����ص��اً  خ��ارج��ي 

و�لأرثوذك�صي خا�صة، فقد �صارك يف موؤمتر�ت 

ة؛ �أرثوذك�صية وم�صكونية، يف �ليونان  عاملية عدرّ

ورو�صيا  و�أمريكا  وقب�س  و�صوي�صر�  و�إيطاليا 

وبريطانيا.

للبطريرك �جلديد موؤلفات عدة، لهوتية 

�صل�صلة  منها  وليتورجية،  ومو�صيقية  وتربوية 

در��صات ليتورجية، وكتب خدمة روؤ�صاء �لكهنة 

�لعديد  �إىل  بالإ�صافة  و�ل�صمام�صة،  و�لكهنة 

من �لرتجمات و�ملقالت و�ملحا�صر�ت يف �أماكن 

عدة.

البطريرك يوحنا العاشر اليازجي: نحن من هذه األرض

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

البطريرك يوحنا العا�سر اليازجي

�لأ�صد  حافظ  �أر�صاها  �مل�صمون  خالية  ب��دع��اوى 

لدى �ل�صوريني، �إذ بد� �لأخري كاأنه يدعم �ملقاومة 

���ص��د »�لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي��ني«، يف وق���ت مل ي��ط��ل��ق فيه 

�أجل حترير �جلولن  ر�صا�صة و�ح��دة عليها من 

�ملحتل«، و�أو�صحت كنفاين �أنها �حتكت بعدد لي�س 

�مل�صلحة،  �ل�صورية  �ملعار�صة  عنا�صر  من  بالقليل 

لفكرها حول عالقة  ومل�صت لديهم فكر�ً مماثاًل 

و�أ�صافت:  ب�»�إ�صر�ئيل«،  و�لبن  �لأب  �لأ�صد  نظام 

مع  نت�صادم  ول��ن  لالإ�صر�ئيليني،  �أع����د�ء  »ل�صنا 

»�إ�صر�ئيل«  و��صلت  �إذ�  �أنه  غري  �لعبية،  �لدولة 

�صيكونون  �أ���ص��دق��اء  ف�صتخ�صر  ل��الأ���ص��د،  دع��م��ه��ا 

مو�لني لها �أكر من �لأ�صد و�أركان نظامه«.

وت��اب��ع��ت: »ل��دي��ن��ا م��ث��ل �صعبي ع��رب��ي ي��ق��ول: 

بيتي.. فاملقاومة  و�أن��ا يف  بيتك  �أن��ت يف  يا ج��اري 

�ل�صورية �مل�صلحة و�ل�صوريون ب�صكل عام يجمعون 

على هذ� �ملثل، �لذي يعني �أن �لثوريني �ل�صوريني 

لي�س لهم �صاأن باإ�صر�ئيل، فالأ�صد خدعنا، وتعامل 

ه�صبة  ح���ول  ل��ه  ج  رورّ م��ا  ك��ل  يف  كمجانني  معنا 

�أن  ن��رغ��ب يف  ولكننا  ع��ام��اً،   41 خ���الل  �جل����ولن 

ولقمة  بيته،  منا  لكل  يكون  و�أن  ب�صالم،  نعي�س 

يكون  فلن  �أطفالنا،  بها  نربرّي  �أن  ن�صتطيع  عي�س 

و�إىل  �إ�صر�ئيل  م��ع  �لآن  م��ن  ح��رب  يف  �صلوع  لنا 

�لأبد«.
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يقر�أ �لعديد من �ملحللني �ل�صيا�صيني يف خطوة �لرئي�س �لأمريكي 

عن  ر�ي�س  ���ص��وز�ن  �ملتحدة  �لأمم  يف  مندوبته  ��صتبعاد  �أوب��ام��ا  ب��ار�ك 

جون  �ل�صابق  �لرئا�صي  �ملر�صح  �إىل  و�إ�صناده  �خلارجية،  وزير  من�صب 

�ملرحلة  يف  �تباعها  ينوي  �لتي  �ل�صيا�صات  على  هاماً  موؤ�صر�ً  ك��ريي، 

�ملقبلة حيال ملفات �ملنطقة، خ�صو�صاً يف �لعالقة مع �مللفنْي �لإير�ين 

و�ل�صوري.

�لذي  �لأمريكي �جلديد،  �لدفاع  وزي��ر  �صيتم تعيني  ك��ريي،  فبعد 

هاغل،  ت�صاك  �ل�صابق  �جلمهوري  �ل�صيناتور  يت�صلمه  �أن  مبدياً  تقرر 

كموؤ�صر �إ�صايف �إىل �ل�صيا�صات �لتي ُيتوقع �أن يتبعها �أوباما يف وليته 

�لثانية، وياأتي »هاغل« من �ملدر�صة �لو�صطية �أي�صاً، وهو كان حمارباً 

���ص��اب��ق��اً يف �جل��ي�����س �لأم���ريك���ي، وع��ار���س ح���رب �ل��ع��ر�ق خ���الل ولي��ة 

�للوبي  يتعر�س لنتقاد�ت من  �أنه  بو�س، كما  �ل�صابق جورج  �لرئي�س 

ظه  �ل�صهيوين ب�صبب معار�صته ت�صديد �لعقوبات على طهر�ن، وحتفرّ

على دعو�ت �لحتاد �لأوروبي لعتبار »حزب �هلل« منظمة �إرهابية. 

�ملر�قبون يرون �أن يف هذين �لتعييننْي �إ�صارة �إىل ��صتمر�ر »�لنهج 

�لبغماتي«، وتفادي مغامر�ت ع�صكرية جديدة يف �ل�صرق �لأو�صط.

و�ملعلق  بو�صت«،  »و��صنطن  رئي�س حترير �صحيفة  نائب  قال  فقد 

ي��وؤي��د  ك���ريي  �إن  �غ��ن��اط��ي��و���س،  ب��ق��رب��ه م��ن �لإد�رة د�ي��ف��ي��د  �مل���ع���روف 

يف  تقدم  �إح���ر�ز  �أج��ل  م��ن  �لآن،  خ�صو�صاً  �ل�صامتة،  »�لدبلوما�صية 

مع  �حل���و�ر  خ��ي��ار�ت  ع��ن  و�لبحث  �صورية،  يف  �نتقالية  عملية  رع��اي��ة 

�لإ�صر�ئيلية  �ل�صالم  حم��ادث��ات  ��صتئناف  �حتمالت  وتقييم  �إي���ر�ن، 

ومن  �صري،  مبعوث  �إىل  �صيحتاج  »�أوب��ام��ا  و�أ���ص��اف:  �لفل�صطينية«،   -

كريي  لكن  �صامتة،  بطريقة  �لعمل  خارجية  وزي��ر  �أي  على  �ل�صعب 

�أهمية �ل�صمت يف هذ� �لوقت، وهو ب�صبب �صفر�ته �لكثرية يف  يعرف 

جولت  تخطي  ميكنه  �خلارجية،  �ل�صوؤون  للجنة  وتروؤ�صه  �ملا�صي، 

�لتعارف«.

يبدو يف كالم �غناطيو�س �إ�صارة و��صحة �إىل �لعالقة �لتي ن�صجها 

كريي مع �لرئي�س �ل�صوري، بعدما ز�ر دم�صق و�لتقى �لرئي�س �لأ�صد 

ل منذ ذلك �حلني �إىل �أبرز دعاة فك �لعزلة عن  يف �صيف 2007، وحتورّ

�لعام  �لأبي�س مطلع  �لبيت  �إىل  �أوباما  �ل�صوري، ومع و�صول  �لنظام 

�لأ�صد«،  مع  »�لنخر�ط  �إىل  و��صنطن  لدفع  حملة  كريي  قاد   ،2009
�مل��ع��ارك يف  �ن���دلع  �إن��ه ك��ان على تو��صل د�ئ��م معه حتى بعد  وي��ق��ال 

�صورية، حيث كان ت�صريحه �ل�صهري يف �أعقاب حادثة درعا باأن �صورية 

»قامت مبا عليها من �لتز�مات«.

�إذ�ً، يعتب �ملحللون �ن�صحاب �صوز�ن ر�ي�س من �لرت�صح ملن�صب وز�رة 

�خلارجية �لأمريكية �إ�صارة هامة على �صعيد رغبة �أوباما بال�صري يف 

�ل�صوري،  �ملو�صوع  م��ا يخ�س  �ل��رو���س يف  م��ع  طريق �حل��ل، و�لت��ف��اق 

وزي��ر �خلارجية  م��ع  �صري  �جتماع  م��ن  �أك��ر  ك��ريي عقد  �أن  ل�صيما 

�لرو�صي �صريغي لفروف، كان �آخرها يف �لأردن.

حممد �شهاب

استبعاد رايس لمصلحة كيري ووصول هاغل إلى وزارة الدفاع
يوحيان بسياسة أميركية »براغماتية« في الشرق األوسط
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لبنانيات

النا�صريني  حركة  يف  القيادية  الهيئة  اأمني  حمدان؛  م�صطفى  العميد   
امل�صتقلني - املرابطون، التقى �صفري جمهورية كوبا يف لبنان؛ رينيه �صيبايو 

امل�صروعة  احلقوق  مع  كوبا  �صعب  وقوف  الكوبي  ال�صفري  اأكد  وقد  برات�س. 

لل�صعب الفل�صطيني، خ�صو�صًا ما جرى يف غزة، كما �صدد على اأهيمة حفظ 

ال�صتقرار الأمني وال�صلم الأهلي يف لبنان. بدوره، ثّمن العميد حمدان الدور 

الريادي جلمهورية كوبا يف مواجهة الإمربيالية الأمريكية التي عّممت ثقافة 

الظلم والقهر، وممار�صة الإجرام على امتداد العامل، والتي اأُنتجت باآحادية 

ن�صر  اإىل  اأدت  والتي  والنفاق،  الكذب  و�صيا�صات  والدمار  هيمنتها احلروب 

الفو�صى ال�صيا�صية والقت�صادية يف كل بقاع الأر�س.

الوفود  لبع�س  تكرمييًا  ع�صاء  اأق��ام  لبنان  يف  امل�صلمني  العلماء  جتمع   

امل�����ص��ارك��ة يف »امل��وؤمت��ر ال���دويل ل��دع��م ال��دمي��ق��راط��ي��ة وح��ق��وق الإن�����ص��ان 

العربية  ال�صاحة  على  امل�صتجدات  اآخ��ر  يف  ال��ت��داول  ومت  البحرين«،  يف 

الإ�صالمي،  العامل  يف  ال�صعوب  ل�صحوة  التداعيات  خ�صو�صًا  والإ�صالمية، 

القوى  ببع�س  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  راأ�صه  وعلى  الغرب،  وا�صتعانة 

املحلية جلعل حم�صلة حترك ال�صعوب يف م�صلحته، وتهيئة العامل الإ�صالمي 

اأن  بعد  وعرقية،  وطائفية  مذهبية  اأ�ص�س  على  النق�صامات  من  مزيد  اإىل 

متّكنت مقاومة العامل الإ�صالمي من اأخذ زمام املبادرة وطرح ق�صية حترير 

اإىل  اأدى  ما  الإ�صالمي،  العامل  ال�صعوب يف  كعنوان جامع حلركة  فل�صطني 

ترنح هذا الكيان وظهوره مبظهر العاجز.

اأن  اإىل  لفت  ال��وح��دوي،  الإ�صالمي  اللقاء  رئي�س  غ��ن��دور؛  عمر  احل���اج   
القا�صية  تبنته  والذي  قزي،  �صربل  »الإ�صرائيلي«  العميل  عن  الإفراج  قرار 

�صبطيني، �صّكل �صدمة ملعظم اللبنانيني، خ�صو�صًا عوائل ال�صهداء واملعوقني 

الذين اكتووا بظلم وعدوانية الدولة ال�صهيونية على مدى عقود من الزمن 

الرديء، والذي لن يكون اأكرث رداءة من قرارات الإفراج عن عمالء عّر�صوا 

اأمن البالد لالنك�صاف والأخطار على مدى �صنني.

 جبهة العمل الإ�صالمي يف لبنان �صّددت على �صرورة اإجراء انتخابات 
املجل�س الإ�صالمي ال�صرعي الأعلى يف موعدها املحّدد، بعيدًا عن التجاذبات 

واإي�صال  انتخاب  وجوب  وعلى  امل�صتقبل،  تيار  ميار�صها  التي  وال�صغوطات 

العامة  امل�صلحة  وُيوؤْثر  وتعاىل،  �صبحانه  اهلل  يتقي  الذي  امللتزم  املر�صح 

للطائفة على م�صلحته ال�صخ�صية، والذي يتمتع بال�صفات املثلى والأخالق 

احلميدة واللتزام الديني، و�صاحب الكفاءة واليد النظيفة البي�صاء التي 

مل تتلطخ بالعرو�صات واملغريات ال�صخية.

اللبناين  الن�صال  العام حلركة  الأمني  ال��داوود؛  ال�صابق في�صل  النائب   
العربي، طالب بعدم التهاون يف مو�صوع الطلب الأمريكي اإن�صاء حمطة ات�صال 

يف لبنان، ي�صتخدمها اجلي�س الأمريكي، والتي لن تكون �صوى غرفة عمليات 

الأمريكية،  الهيمنة  مل�صاريع  الرا�صخة  القوى  وكل  لبنان،  يف  املقاومة  �صد 

وتفتيت املنطقة يف اإطار ما ي�صمى »امل�صروع اجلديد لل�صرق الأو�صط«، الذي 

ن�صهد تنفيذه يف العامل العربي، من خالل »الفو�صى اخلالقة« التي تع�صف 

به حتت م�صمى تغيري الأنظمة والو�صول اإىل الدميقراطية.

 

طلب  مغبة  من  حّذر  لبنان  يف  الإ�صالمية  وال�صخ�صيات  اجلمعيات  لقاء   
اجلي�س الأمريكي من الهيئة الناظمة لالت�صالت منحه رخ�صة اإقامة حمطة 

اإىل تقنية )v sat(، ومن  ت�صتند  اللبنانية  الأرا�صي  ات�صالت �صخمة على 

ممّيزات  ا�صتخدام  مّت  اإذا  خ�صو�صًا  اللبنانية،  ال�صيادة  على  ال�صلبي  تاأثريه 

القمر ال�صناعي  املعلومات من  لنقل  تقنية )v sat( ب�صكل �صيئ ومق�صود 

اإىل نقاط متحركة على الأر�س، لتخرج منها معلومات تعاد وحُتمل اإىل القمر 

اإمكانية ربط هذه التقنية  ال�صناعي جمددًا، وهنا تكمن اخلطورة من خالل 

لل�صلطة  يكون  اأن  دون  من  ال�صهيوين،  العدو  عند  موجودة  مماثلة  باأخرى 

اللقاء  ا�صتغرب  اأخرى،  ناحية  من  ال�صبكة.  بهذه  عالقة  اأي  اللبنانية  والدولة 

�صيا�صة اإطالق �صراح العمالء الذين مت اعتقالهم �صابقًا، ومّتت اإدانتهم باجلرم 

امل�صهود، موؤكدًا اأّن هذه ال�صيا�صة ُت�صّجع على نهج العمالة مع العدو ال�صهيوين. 

 رابطة ال�صغيلة راأت اأن الهدف من طلب اجلي�س الأمريكي منحه رخ�صة 
اللبنانية وا�صح، وهو توفري  لإقامة حمطة ات�صالت �صخمة على الأرا�صي 

اللبنانية،  الت�صالت  على  للتج�ص�س  امل�صتوى  عالية  متقدمة  مراقبة  نقطة 

اأن املحطة هي للجي�س الأمريكي  ور�صد حركة املقاومة وقادتها، خ�صو�صًا 

اجلنوبية،  ال�صواطئ  مركزها  و�صيكون  ال�صهيوين،  العدو  جلي�س  احلليف 

الكيان  اأمن  خدمة  هو  من اإقامتها  الهدف  اأن  من  وال�صبهة  الريبة  يثري  ما 

ال�صهيوين، وجعل لبنان مك�صوفًا اأكرث اأمام اأجهزة الأمن الأمريكية.

احل���دي���ث ع���ن اإع�����الن ط��راب��ل�����س »اإم�����ارة 

وه��اب��ي��ة« لي�س م��ن ف���راغ، ب��ل ك��ادت عا�صمة 

اأن ت�صبح  اأدن��ى من  اأو  ال�صمال قاب قو�صني 

اأوىل »اإمارات ال�صام الوهابية«، لول النت�صار 

امل��ي��داين الأخ��ر للجي�س، وال��ذي ح��ال دون 

ه��ذا الأم���ر، وق��د ج��اء ه��ذا النت�صار تنفيذاً 

للخطة التي و�صعها جمل�س الدفاع الأعلى 

رئي�س  اإليها  دع��ا  التي  الأخ���رة،  جل�صته  يف 

اإىل خطورة  احلكومة جنيب ميقاتي، نظراً 

ال��و���ص��ع، وال�����ذي مل�����ص��ه م��ي��ق��ات��ي م���ن خ��الل 

جملة تقارير اأمنية وات�صالت من �صفارتني 

اأكدت نية الإعالن املذكور،  غربّينت تلقاها، 

بح�صب م�صادر وا�صعة الطالع.

ويف ه���ذا ال�����ص��ي��اق، ك�����ص��ف��ت امل�����ص��ادر اأن 

ثالثة اأجهزة اأمنية، منها ر�صمي ومنها غر 

ر�صمي، اأطلعت رئي�س احلكومة على تقارير 

توؤكد اأن بع�س املجموعات املت�صددة يف �صدد 

اأنهت  بعدما  »اإم����ارة«،  اإىل  الفيحاء  حتويل 

م�صتفيدة  لذلك،  الالزمة  التح�صرات  كل 

م��ن ال�����ص��ح��ن امل��ذه��ب��ي ال���ذي م��ار���ص��ه »ت��ي��ار 

بعد  خ�صو�صاً  ال�صني،  ال�صارع  يف  امل�صتقبل« 

احلريري  �صعد  للرئي�س  الق�صري  اخل��روج 

م��ن احل��ك��م، وال����ذي اأع��ق��ب��ه ان����دلع الأزم���ة 

د�صمة  م��ادة  بدورها  اأعطت  التي  ال�صورية، 

ل�»امل�صتقبل« يف حملته التحري�صية املذهبية، 

وقد انفجرت هذه احلملة يف نهاية املطاف 

جولت متكررة من العنف امل�صلح بني اأبناء 

طرابل�س. 

امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة«،  »احل���م���الت  اإىل  اإ����ص���اف���ة 

اأ���ص��ه��م��ت ���ص��ي��ا���ص��ة »ال����ن����اأي ب��ال��ن��ف�����س« عن 

انتهجتها  التي  ال�صمال  الأمنية يف  الأو�صاع 

احلكومة، يف ت�صلل عدد كبر من امل�صلحني 

ال��ت��ك��ف��ري��ني م���ن ج��ن�����ص��ي��ات خم��ت��ل��ف��ة اإىل 

»الوهابي«،  امل�صروع  طرابل�س لالنخراط يف 

يف  احلكم  على  ال�صتيالء  اإىل  يهدف  ال��ذي 

طرابل�س  ت�صكل  وال����ذي  ب��اأ���ص��ره��ا،  املنطقة 

بالن�صبة اإليه اإحدى اأهم القواعد، نظراً اإىل 

الأ�صباب الآتية:

ت�صكل  ف��ه��ي  ال���دي���ن���ي،  ان��ت��م��اوؤه��ا  اأوًل: 

لبنان،  ال�صنية يف  الب�صري للطائفة  اخل��زان 

امل���ت���اأث���رة حت���ت ���ص��غ��ط الإع�����الم ب���الأح���داث 

اجل��ارة  يف  خ�صو�صاً  املنطقة،  يف  ت��دور  التي 

الأقرب.

املدينة  فهي  اجل��غ��رايف،  موقعها  ث��ان��ي��اً: 

اللبنانية الأقرب م�صافة اإىل �صورية.

متداخلة  فهي  الجتماعي،  و�صعها  ثالثاً: 

اجتماعياً مع بع�س املناطق ال�صورية؛ من حيث 

العادات والتقاليد واأوا�صر القربى، اإ�صافة اإىل 

الن��ت��م��اءات امل��ذه��ب��ي��ة، الأم����ر ال���ذي ي�صهم يف 

�صكل فاعل يف انعكا�س احلوادث يف �صورية على 

الو�صع الأمني يف طرابل�س، وبالعك�س.

اإذاً، دفعت كل هذه العوامل الآنفة الذكر، 

ال�صمال  عا�صمة  اخ��ت��ي��ار  اإىل  التكفريني 

»اإمارة لهم«.

اأم�����ا ع���ن ال���ن���ظ���ام ال�����ذي ك���ان���وا ي��ن��وون 

تطبيقه يف »الإمارة العتيدة«، فتوؤكد امل�صادر 

يف  كانوا  التكفريني  ب��اأن  تفيد  التقارير  اأن 

ثالثة  بني  طرابل�س  م�صيحيي  و�صع  �صدد 

خ��ي��ارات: اإم���ا ال��دخ��ول يف الإ���ص��الم، اأو دفع 

اجلزية، اأو الرحيل عن املدينة.

امل��رت��ق��ب لأب���ن���اء الطائفة  امل�����ص��ر  وع���ن 

ال��ع��ل��وي��ة يف »الإم������ارة«، ف��امل��ك��ت��وب ُي��ق��راأ من 

ع��ن��وان��ه، وه���و ال��ق��ت��ل وال��ت��ه��ج��ر، وه����ذا ما 

املتكررة بني  ال��دام��ي  العنف  اأك��دت��ه ج��ولت 

واأخ��راً  به،  املحيطة  واملناطق  جبل حم�صن 

املحاولت املتكررة لقتحام »اجلبل«.

اليوم، وبعد ك�صف املعلومات الآنفة الذكر 

طرابل�س،  �صهدتها  التي  الأح���داث  وع��ر���س 

اإعالن  قطوع  مّر  هل  بديهي:  �صوؤال  ُيطرح 

طرابل�س »اإمارة وهابية«؟

ح�سان احل�سن

هل مّر قطوع إعالن طرابلس »إمارة وهابية«؟

اأحد امل�صلحني خالل املعارك بني جبل حم�صن وباب التبانة

نــكــــــران
ال��دول  ف��ي  نعيشها  التي  والكبائر  السيئات  م��ن 
»العربية«، التي كان التمني بأن يرسخ اسمها األصلي، وهو 
الذين  ألولئك  الشائعة  النكران  موجة  هي  العربي،  الوطن 
صنعوا مجدًا لهذا البلد أو ذاك، ولعل أخطر تلك الحاالت هي 
اآلخذة في النمو بين الزواريب اللبنانية، األمر الذي ال يبّشر 
باتجاه  حتمًا  إنما  »األنسنة«،  باتجاه  المجتمع  يتطور  بأن 
األساسي  الركن  أنها  اعتبار  على  األخالقية،  القيم  خسارة 
من  غيرها  عن  به  وتميزت  مجتمعاتنا،  عليه  ُبنيت  الذي 

المجتمعات.
إن ما نشهده اليوم من استهداف ألهم قيمة من صنع 
التجربة  نعّمم  أن  بدل  وقواها،  المقاومة  والمقصود  لبنان، 
كبيرق وطني ال ينحني للجبروت المصنوع في كهوف الغرب 
أن  نخاف  دخيلة  ثقافة  لهو  الدم،  مص  إلى  دومًا  التواق 
تكون سرطانية، ال تفيد معها العالجات الموضعية، سيما 
أن منسوب الكذب المواكب قد طمر بقايا ما كان يمكن أن 
يبرر أفعااًل، ولو كانت ذات طابع ماجن، وهي في غاليبتها 

كذلك.
الفائت حفلة دجل وتعبئة تدفع  لقد شهدنا األسبوع 
البالد نحو أتون حرب، يسعى القائمون بها وعليها اإليغال 
أكثر في عملية مسح الذاكرة، حتى تفرغ الذاكرة الوطنية 
من أولئك الرجال الذين نسجوا خالياها بالتضحية واللحمة 
زمن  في  المستحيل  وحققوا  مكوناتها،  ب��أروع  الوطنية 

العجائب.
إن هدف الحملة واضح، وهو أن أولئك الدخالء على البناء 
تضحية  ال  شرف،  »ال  عنوانها  ثقافة  إلى  يسعون  الوطني 
ووفاء، وال وطن.. إنما مصالح آنّية وذاتية«، وهم في الوقت 
المدرسة،  هذه  في  أوالدهم  يرّبون  أنهم  يجهلون  نفسه 
واألوالد لن يبروا حتى آلبائهم، خصوصًا أننا - كما هم - في 

زمن القوة.
سوزان  اسم  ُطرح  عندما  روسيا  قالت  هامة:  مالحظة 
رايس لمنصب وزير الخارجية األميركية، إن ذلك سيزيد من 
احتدام الوضع مع أميركا، إذًا، لماذا استبدلها أوباما بجون 

كيري؟ سؤال لقوى 14 آذار.. حّول.

يون�س
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مل ي��ت�����ص��اه��ل ق����ا�����سٍ م����ع ال���ع���م���الء ك��م��ا 

و�صل  التي  �صبطيني،  األي�س  القا�صية  فعلت 

ملفات  اإغ��الق  اإىل  لديها  الوطني«  »احلر�س 

ه�������وؤلء ق���ب���ل اإ�����ص����داره����ا الأح�����ك�����ام امل���رم���ة 

ال�صجون  م��ن  واإط��الق��ه��م  بحقهم،  والنهائية 

ت��ل��و الآخ���ر،  ع��ل��ى م��راح��ل متقطعة؛ ال��واح��د 

وك���اأن���ه���م مل ي����ه����ددوا الأم������ن ال���وط���ن���ي، ومل 

ي��ع��ّر���ص��وه ل��ل��خ��ط��ر وال��ب��ل��ب��ل��ة وال���ع���ب���ث، ومل 

يتواطاأوا مع العدو »الإ�صرائيلي«، ومل ُيعيثوا 

ف�صاداً يف ال�صتقرار الأمني، ومل يقرتفوا ذنباً 

تريد  فهل  عليه..  معاقبتهم  يقت�صي  واح���داً 

اأن تقول باإخالئها �صبيل »عميل األفا« ال�صهر 

اإن ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات امل���ج���راة معه  ���ص��رب��ل ال���ق���ّزي 

بالإ�صافة  عنه،  امل�صتقاة  الأمنية  واملعلومات 

اإىل اعرتافاته ال�صريحة والوا�صحة، واحلكم 

ال�صادر عن املحكمة الع�صكرية الدائمة بحقه، 

اف���رتاءات  اإل جملة  ه��ي  وم��ا  غ��ر �صحيحة، 

وافتئات عليه؟

ل���ق���د ق���دم���ت رئ��ي�����ص��ة حم��ك��م��ة ال��ت��م��ي��ي��ز 

العدالة  عن  مطمئنة  غر  �صورة  الع�صكرية 

قبل  الوطن  الأ�صا�س حلماية  ُوج��دت يف  التي 

هي  فما  ف��ي��ه..  للطعن  ولي�س  اآخ���ر،  اأح���د  اأي 

اإذا مل يكن هنالك  اأهمية القوانني وتنفيذها 

وطن؟ واألي�صت م�صلحة الوطن العليا تتقدم 

العمالء  مع  الت�صدد  وتفر�س  القوانني،  على 

بالوطن  وتنكيلهم  الإجرامية  اأفعالهم  ب�صبب 

وال�����ص��ع��ب وامل���ق���اوم���ة، م���ن خ����الل امل��ع��ل��وم��ات 

واخلدمات التي وّفروها للعدو املرتب�س �صراً 

باجلميع يف كل حلظة؟

وه��و كذلك، فما  اإيجاباً،  اجل��واب  ك��ان  اإذا 

ه���ي الأ����ص���ب���اب ال��ت��ي ا���ص��ت��دع��ت اإخ�����الء �صبيل 

ب�صورة  م��ن حماكمته  الن��ت��ه��اء  ق��ب��ل  ال��ق��زي 

تركه  اأملت  التي  ال��دواف��ع  هي  وم��ا  وجاهية؟ 

حراً وطليقاً، وهو مل ُي�س على الأقل ن�صف 

العقوبة ال�صجنية املحكوم بها؟ وملاذا امل�صارعة 

���ص��ن��وات  اأن مت���ر ث���الث  ق��ب��ل  اإىل ت��رك��ه ح����راً 

ون�صف ال�صنة على توقيفه، اأي ن�صف عقوبته 

اآخر  اآخ��ر وحمكوم  اأي متهم  بينما  ال�صجنية، 

اأو  العمالة، ك�صرقة دراج��ة،  بجرم ع��ادي غر 

حتى  التوقيف  قيد  يظل  و�صلب،  ن�صل  عملية 

�صدور احلكم النهائي بحقه ول ُيخلى �صبيله 

بالهنّي؟ ول جمال للمقارنة على الإطالق بني 

الداخلي،  ال��دول��ة  اأم��ن  على  بالعتداء  متهم 

لوطنه  وخيانته  العدو  مع  تعامله  من خالل 

واأهله، وبني �صارق دراجة.

م��ن ي��راج��ع احل��ك��م ال�����ص��ادر ع��ن املحكمة 

ال��ع�����ص��ك��ري��ة ال���دائ���م���ة ب��ح��ق ال��ع��م��ي��ل ال��ق��زي، 

الأ�صغال  اأنزلت عقوبة  املحكمة  اأن هيئة  يجد 

ث��م رفعتها  ب���ه،  ���ص��ن��وات  م���دة خم�س  ال�����ص��اق��ة 

اأفعاله  اإىل �صبع �صنوات، ولو مل تكن  ت�صديداً 

اجلرمية ت�صتحق الت�صديد وزيادة العقوبة، ملا 

العادة  بذلك، وقد جرت  املحكمة  قامت هيئة 

�صواء  املحكمة،  ُتوقع  اأن  الأخ��رى  الق�صايا  يف 

اأكانت حمكمة اجلنايات اأو املحكمة الع�صكرية 

تخف�صه  ثم  باملتهم  م�صددة  عقوبة  الدائمة، 

بينما جرى  تخفيفية،  اأ�صباباً  اإياه  له، مانحة 

العك�س مع العميل القزي.. اأمل ي�صتوقف هذا 

بها  ُيفرت�س  التي  �صبطيني،  القا�صية  الأم��ر 

اأن تكون قد قراأت امللف واطلعت على م�صمون 

امل��وج��ودة  واملعطيات  وامل��ع��ل��وم��ات  التحقيقات 

اأن جرائم القزي  فيه؟ واأل يعني هذا ال�صيء 

ت�صديد  اإىل  املحكمة  دفعت  درج��ة  اإىل  خطرة 

العقوبة بحقه؟

اأخطر ما مت تداوله كتعليل غر  اأن  على 

ات�����ص��الت  و���ص��ع  م��ن  �صبيل  لإخ����الء  منطقي 

اللبنانيني بيد »الإ�صرائيليني«، وا�صتباح اأمنهم 

ال�صخ�صي كما مل يفعل اأي عميل اآخر، هو اأنه 

واملحكومني  املوقوفني  �صبيل  اإخ��الء  مب��وازاة 

وال�����ص��ج��ن��اء الإ���ص��الم��ي��ني، ن�����زوًل ع��ن��د طلب 

مرجعية حكومية هو الرئي�س جنيب ميقاتي، 

اإخ������الء �صبيل  ���ص��ب��ط��ي��ن��ي  ال��ق��ا���ص��ي��ة  ارت�������اأت 

العمالء، ولكن اإذا كانت قد وافقت على تدخل 

�صيا�صية  ل���دواٍع  الإ���ص��الم��ي��ني  ل��رتك  ميقاتي 

الذي  ال�صيا�صي  داخلية، فهل تخرنا من هو 

طلب منها اإخالء �صبيل العمالء، اأم اأن الأمر 

من  ومل�صلحة  وتقديراتها؟  اأفكارها  بنات  من 

الأول،  لي�س  وه��و  املفاجئ،  العمل  ه��ذا  ج��رى 

بعدما �صبقه التعاطي ال�صهل مع عمالء اأي�صاً، 

لكن  نف�صها؟  �صبطيني  القا�صية  قبل  وم��ن 

خطورة جرائم القزي ل ُتقارن بجرائم �صواه، 

الذي  النوع  اأو من  عادية  اعتبارها  ول يكن 

يكن امل�صاحمة عليه.

لذلك كله، فاإن لبنان ل يتحمل قيام جي�س 

املخففة،  الأح���ك���ام  ه���ذه  ب�صبب  ال��ع��م��الء  م��ن 

ويجب التعاطي مع ملفاتهم بحكمة، وتغليب 

م�صلحة الوطن على كل امل�صالح الأخرى، لأن 

الوطن يعلو القوانني.

علي املو�سوي

ثمة ظاهرتان يف تاريخ لبنان ال�صتقاليل منذ 

1943، الأوىل: القوانني النتخابية التي مل  العام 

اإذ  للمواطنني،  حقيقياً  متثياًل  تنتج  اأن  ت�صتطع 

الآخر،  اأ�صواأ من  اإن ثمانية قوانني، كان كل واحد 

مل تنتج ا�صتقراراً اجتماعياً واإداري��اً، ومل ت�صهم يف 

القوانني  ه��ذه  ومعظم  ال�صيا�صية،  احلياة  تطوير 

كان ُيعتر مرحلة انتقالية، خ�صو�صاً قانون 1960، 

موؤقتاً،  قانوناً  �صهاب  ف��وؤاد  الرئي�س  اعتره  ال��ذي 

الكبرة  ال��دائ��رة  اإىل  ال��ع��ودة  لأن��ه مل ي�صتطع فيه 

)املحافظة(، ول يريد الدائرة ال�صغرة اأو الفردية 

فتنة  اأول  واأنتجت  ال�صيا�صية  احل��ي��اة  دم��رت  التي 

اأهلية عام 1958.

اأما قوانني ما بعد 1992، ففي معظمها كان يتم 

اإقرار التق�صيمات فيها، خ�صو�صاً جبل لبنان اإر�صاًء 

واح��دة  ومل��رة  اعتماده  يتم  وك��ان  جنبالط،  لوليد 

فقط.

واإذا كان قانون 1960 يف ظل ال�صيا�صة ال�صهابية 

ق��د اأ���ص��ه��م يف ب��ن��اء م��وؤ���ص�����ص��ات ال��دول��ة ع��ل��ى اأ�ص�س 

ف���وؤاد  ال��رئ��ي�����س  اإرادة  واأخ�����راً  اأوًل  لأن��ه��ا  ح��دي��ث��ة، 

1964، واأمام  اأنه بعد انتهاء وليته عام  اإل  �صهاب، 

املنطقة،  ت�صهدها  اأخ��ذت  التي  الهائلة  التطورات 

اأ�صبح اأحد عوامل التف�صخ والنق�صام الذي اأنتج يف 

النهاية احلرب الأهلية اللبنانية )1975 - 1990(.

ال�صتقاللية  احلكومات  بيانات  هي  والثانية: 

منذ احلكومة الأوىل التي تراأ�صها الرئي�س ال�صهيد 

ريا�س ال�صلح يف اأيلول 1943 حتى حكومة الرئي�س 

 - معظمها  يف  ك��ان��ت  ع��ام��ني،  قبل  ميقاتي  جنيب 

قانون  و�صع  على  وتوؤكد  ت�صدد   - كلها  تكن  اإن مل 

رغبة  حقيقة  يعك�س  وم��ت��ط��ور  ع�����ص��ري  ان��ت��خ��اب��ي 

اللبنانيني واإرادتهم، ويعر عن تطلعاتهم الوطنية 

ويطور حياتهم ال�صيا�صية.

واإذا ما  ال��ورق،  حر بيانات احلكومة ظل على 

فاإنه  ج��دي��داً،  انتخابياً  قانوناً  ما  حكومة  و�صعت 

مل يلحظ بتاتاً حقيقة التمثيل، ومل يطور احلياة 

ال�صيا�صية، ل بل اإنه �صكل نقطة انطالق نحو اأزمة 

النق�صام  يف  البالد  تغرق  جديد  وانق�صام  جديدة، 

وامل��ح�����ص��وب��ي��ات وت��دم��ر ب��ن��ى ال���دول���ة ون��ه��ب امل��ال 

اأكرث  العام، وتقا�صم املغامن لحظوا ما بعد 1992: 

60 مليار دولر هو الدين العام، وف�صاد يف كل  من 

�صيء، وع�صي �صيا�صية قررها من ُيعترون اأقطاب 

اأب��واق��اً  يكونوا  اأن  هي  مهمتهم  وال��ق��رار،  ال�صيا�صة 

لويل الأمر لي�س اإل.

ماذاينتظراللبنانيون؟

ن���وع م��ن ال�صحك ع��ل��ى ذق��ون  ث��م��ة  ح��ت��ى الآن 

مواعيد  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  بحجة  ف��م��رة  اللبنانيني، 

مقاطعة  بذريعة  ومرة  الد�صتورية،  ال�صتحقاقات 

احل��ك��وم��ة، واأخ�����رى ب���ذرائ���ع الأم�����ن، ���ص��ت��م��وت كل 

حم���اول���ة ل��ب��ع�����س ت��ط��وي��ر يف ق���ان���ون الن��ت��خ��اب.. 

اإىل  بكم  ذاه��ب��ون  اإن��ه��م  اللبنانيون  اأي��ه��ا  ا���ص��ت��ع��دوا 

مق�صلة قانون 1960.

اأحمد �سحادة

الوطن يعلو القوانين.. والخيانة ليست كسرقة دراجة

ي؟
ّ
لمصلحة من إخالء سبيل العميل القز

تصميم سياسي على »قانون انتخاب العصا وإنتاج الفتن«

القا�صية األي�س �صبطيني

نقابة العمالء المفَرج عنهم
بتهم  السجون  دخول  نحب  ال  ألننا  أحد،  انتقاد  نبغي  ال 
نصف  وقضينا  ُسجنا  القضاء  انتقدنا  فإن  أحد،  إلى  اإلساءة 
من  فنصبح  وطننا،  أعداء  مع  تعاملنا  إذا  أما  بالسجون،  عمرنا 
بشعور  مبالين  غير  ال��رأس،  رافعي  أح��رارًا  ونعيش  األغنياء، 
أهالي الشهداء والجرحى واألسرى جراء الحروب الصهيونية 

على وطننا.. 
جديدًا  تعريفًا  المذلة  قواميسهم  ف��ي  وج���دوا  ه��ل 
للمتعامل مع الصهاينة؟ هل تغير المعنى؟ هل بات للعميل 

حقوق وواجبات؟! 
ملف عمالء الصهاينة ال يمكن التعامل به بهذه الخفة التي 
يتم التعاطي بها، وقضايا كهذه ال يمكن وضعها بين يدّي أناس 

ال يعنيهم وجود عدو ماكر خادع وجبان، يتربص بلبنان وبأمنه.
ُأطلق  حتى  أو  ُأع��دم،  أو  اعُتقل  أو  ُسجن  عميل،  العميل 

سراحه.. هو عميل باعتراف القضاء أو من دون اعترافه.
االمتيازات،  من  بالكثير  البلدان  سائر  عن  المتميز  لبنان 
على  تحكم  العالمية  فالقوانين  إضافية،  ميزة  لديه  أصبحت 
إلى  سنة  من  والسارق  المؤبد،  السجن  أو  باإلعدام  إما  القاتل 
فُيحكم  لبنان،  في  أما  باإلعدام..  العدو  مع  والمتعامل  عشر، 
على القاتل باإلعدام أو السجن المؤبد، وعلى السارق من سنة 
إلى عشر، أما المتعامل مع العدو فُيطلق سراحه بكفالة قدرها 
عشرة ماليين ليرة لبنانية فقط ال غير، وفي ذلك ميزة خاصة 

للبنان، وعالمة فارقة، قد تخوله دخول موسوعة »غينيس«!
ُمُدنًا وقرى، فسقط  الصهاينة قاموا باعتداءاتهم؛ دّمروا 
عشرات اآلالف بين قتيل وجريح، بناء على معطيات ومعلومات 
ُيطلق سراحهم  ُيقَبض عليهم  أن  ما  الذين  العمالء،  من قبل 
بكفالة بعد أشهر معدودة، فيخرجون من السجن »مزهزهين« 

غير مبالين، وتستقبلهم الحشود استقبال الفاتحين!
العدو أهم أسرار شبكة اتصاالت  الذي أعطى  شربل قزي 
أخلت  الذين  بزمالئه  لحق  طليقًا،  حرًا  اليوم  أصبح  لبنان  في 
المطلق  المتعاملون  كفاالت..  لقاء  سراحهم  ذاتها  المحكمة 
ينقصهم  كان  فقد  زميلهم،  سراح   بإطالق  فرحوا  سراحهم 
نقابة  بإنشاء  اللبنانية  الدولة  ليطالبوا  العدد  ليكتمل  عميل 
منها  بزعمهم،  المحقة  قضاياهم  عن  ليدافعوا  بهم،  خاصة 
من  الزيادات  وتحصيلهم  االجتماعي،  الضمان  في  دخولهم 
يتحقق  أن  يمكن  فقط  لبنان  وفي  والرواتب،  الرتب  سلسلة 
في  سراحهم..  وأطلقت  كعمالء  بهم  اعترفت  فالدولة  ذلك، 
بلدنا القتل متاح، وسرقة المال العام مباحة، واالعتداء على أمن 

الناس مسموح، والتعامل مع أعداء البلد كالجنحة البسيطة.
بنقابتهم  للعمالء  وهنيئًا  األحكام،  بهذه  للبنان  هنيئًا 
الجديدة، ففي لبنان فقط يمكن أن تكون هناك نقابة للعمالء 

المفَرج عنهم.

�سعيد عيتاين
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مقابلة

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

لبنان قادر على حّل  الق�ضاء يف  هل 

�ضالمة  ب���راأي  ال�ضيا�ضة؟  عنه  تعجز  م��ا 

ك ال���دول���ة ال�����ض��وري��ة ���ض��م��ن دائ���رة  حت����رُّ

امل�ضتقبلي  النائب  لن�ضاط  ك��رّد  الق�ضاء، 

ع��ق��اب ال�����ض��ق��ر يف ا���ض��ط��ن��ب��ول، واإق�����راره 

ا�ضتلزم  ال�����ض��وري،  ال�����ض��اأن  يف  ب��ال��ت��دخ��ل 

»هذه  ق�ضائياً،  حتركاً  ال�ضورية  ال��دول��ة 

املتبعة بني الدول والأفراد  هي الأ�ضول 

وامل����وؤ�����ض���������ض����ات، ف��ال��ق�����ض��اي��ا اخل��الف��ي��ة 

الق�ضاء،  الطبيعي  مكانها  واجل��رم��ي��ة 

وانطالقاً من تلك الفكرة كانت ال�ضكوى 

التمييزية،  العامة  النيابة  اإىل  املرفوعة 

اليوم  اإيّل، ونحن  املوكلة  بالوكالة  عماًل 

�ضمن اإطار ن�ضاط ق�ضائي بحت«.

املبداأ،  ناحية  »م��ن  �ضالمة:  ي�ضيف 

له  �ضتكون  �ضيا�ضي  اأّي  ي��ط��ال  ج��رم  اأي 

ت��داع��ي��ات ���ض��ي��ا���ض��ي��ة، يف الأ����ض���ل م��ا درج 

�ضيا�ضية«  »تهمة  الإع���الم  ت�ضميته  على 

يف املعنى القانوين هي »هرطقة« بدرجة 

وينبغي  جرماً،  تفرت�ض  التهمة  امتياز، 

عليه،  املدعى  ال�ضخ�ض  حتديد  بالتايل 

اإن »ف����الن����اً« ���ض��ري��ك ب��ه��ذا  ك�����اأن ت���ق���ول 

اجلرم اأو حمّر�ض اأو متدّخل، فال�ضكوى 

املتهم،  �ضفة  حتديداً  تفر�ض  الق�ضائية 

ويف لبنان �ضبق وح�ضلت جرائم �ضيا�ضية، 

اآخ��ر  ك���اأن يرتكب �ضخ�ض م��ا ج��رم ���ض��ّد 

يكون  ل  اأن  امل��و���ض��وع��ي  �ضرطها  واأوىل 

هناك دوافع �ضخ�ضية«.

وم����������اذا ع�����ن ال����ت����ه����م ال�������ض���ي���ا����ض���ي���ة 

على  اللبناين  القامو�ض  يف  امل�ضتخدمة 

�ضا�ضات التلفزة، يرّد �ضالمة بحزم: »هذا 

التهمة  ق��ان��ون��ي��اً،  ُي�����ض��رف  ل  امل�ضطلح 

يجب اأن تكون حمددة«.

املرفوعة  دع���واه  يف  �ضالمة  ي�ضتند 

الق�ضاء  اأم��ام  ال�ضورية  الدولة  قبل  من 

ن�ضرته  ما  على  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  اللبناين 

ج����ري����دة الأخ������ب������ار وم������ا ب���ث���ّت���ه ���ض��ا���ض��ة 

ال�»otv« بال�ضوت وال�ضورة، اإ�ضافة اإىل 

اإل��ي��ه �ضقر  امل��وؤمت��ر ال�ضحايف ال��ذي دع��ا 

ال�ضرق  ل�»جريدة  وكالمه  ا�ضطنبول،  يف 

 ،2012 الأول  كانون   3 بتاريخ  الأو���ض��ط« 

هو  اإليه  املن�ضوب  الكالم  ب��اأّن  واع��رتاف��ه 

�ضوته..  ه��و  امل�ضّجل  وال�����ض��وت  ك��الم��ه، 

ي��ل��ح��ظ ���ض��الم��ة وج����ود ال��ت��ن��اق�����ض��ات يف 

اأق������وال ���ض��ق��ر، ي���ق���ول: »ت�����ارة ي��ق��ول اإّن 

الت�ضجيالت مركّبة وتارة اأخرى مزورة، 

على  اأخ��رى  ويقّدم  بالت�ضجيالت  يطعن 

غري  اأو  ك��ام��ل��ة  اأو  ���ض��ح��ي��ح��ة  اع��ت��ب��اره��ا 

الت�ضجيل  اأ���ض��رط��ة  اإّن  ي��ق��ول  حم���ّرف���ة، 

لي�ضت  امل�ضاألة  اأّن  يعني  م��ا  ���ُض��رق��ت،  ق��د 

���ت، م����ن ج���ه���ة ي���ق���ول اإّن  ع��م��ل��ي��ة ت���ن�������ضّ

الإ�ضافية  والن�ضخ  الأ�ضلية  الأ���ض��رط��ة 

اإّن لديه اأ�ضرطة اإ�ضافية  �ُضرقت، ويقول 

اإّن  حت�ّضباً لذلك، ومن جهة يقول اأي�ضاً 

الأ�ضلية،  التي ميتلكها هي  الت�ضجيالت 

وما �ُضرق هي الن�ضخ، وبراأيي رغم �ضعف 

واأفعاله  اأق��وال��ه  ف��اإن  �ضقر،  ك��الم  حبكة 

تك�ضف ح�ضول وارتكاب اجلرم«.

وعن امل�ضار الق�ضائي يقول �ضالمة: 

»يف ال���دع���وى امل��ق��دم��ة م��ن ق��ب��ل��ي، نحن 

ال��ل��ب��ن��اين،  ال��ق��ان��ون  ع��ل��ى  ف��ق��ط  ن�ضتند 

وه���ن���اك ل��غ��ط ب���ني م���ا ُي�����ض��ّم��ى ت��داب��ري 

ات��خ��ذه��ا ال��ق�����ض��اء ال�����ض��وري ب��ح��ق بع�ض 

وم���ن �ضمنها  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة،  ال�����ض��خ�����ض��ي��ات 

»م����ذك����رات ال���ت���وق���ي���ف«، وب����ني ال���دع���وى 

�ضاأنان  امل�ضاألتان  وهاتان  قدمتها،  ال��ذي 

خمتلفان ول عالقة لالأوىل بالثانية«.

يف دعوى املحامي ر�ضاد �ضالمة اأمام 

توفر  اإذاً  يتطلب  �ضقر،  ب��ح��ّق  الق�ضاء 

دليل مادي اأو قرينة توؤكد وتعزز الدليل، 

ال�ضرائط  املتوفر بني يديه هي  »الدليل 

ال�ضرق الأو�ضط،  امل�ضجلة، وت�ضريحه يف 

اأ�ضتفيد  قد  ورمب��ا  ال�ضحايف،  وم��وؤمت��ره 

يف ال�ضكوى املقدمة من قبلي من املقابلة 

الإعالمي  معه  اأجراها  التي  ال�ضحافية 

ج�����ورج ���ض��ل��ي��ب��ي ع��ل��ى ���ض��ا���ض��ة اجل���دي���د، 

لأّن������ه ب����راأي����ي ج����زء م���ن امل��ق��اب��ل��ة ي��ع��زز 

ح  يو�ضّ امل�ضاألة  ولتب�ضيط  الأدل��ة«،  وجود 

���ض��الم��ة: »الأدل����ة ع���ادة م��ا ت��ك��ون اأف��ع��اًل 

»ه��ذا �ضوتي  ك��اأن يعرتف �ضقر  م��ادي��ة، 

وه���ذا ك��الم��ي«، ال��ق��ري��ن��ة ه��ي جمموعة 

التهمة، ويف  تعزز  التي  الأخ���رى  الأم���ور 

حالتنا هذه، كواقعة الت�ضال بني �ضقر 

»ل��وؤي م��ق��داد«، وتلك  اأو  النعمان«  و»اأب��و 

ال�ضخ�ضيات �ضفتهم اإّما قادة ميدانيون، 

����ض���وري���ة،  يف  م���ق���ات���ل���ة  جم����م����وع����ات  اأو 

���ض��ف��ة ع�ضكرية،  ع��ن��د  م�����ض��وؤول��ون  واإّم�����ا 

ف��ل��وؤي م��ق��داد ل��ي�����ض اإع��الم��ي��اً ك��م��ا ق��ال 

هذه  »يف  حديثه:  �ضالمة  يكمل  �ضقر«، 

اع��رتاف �ضريح من  الت�ضجيالت، هناك 

قبل �ضقر، ويف الت�ضجيل هناك قول معه 

عن منطقة معر�ضة بال�ضقوط، و�ضقوط 

م��ن��ط��ق��ة ت��ع��ن��ي ���ض��ق��وط م��ن��اط��ق اأخ���رى 

كاأحجار الدومينو، هذا الكالم الذي يقر 

به، وهناك حديث عن ال�ضالح، كالطلب 

الأ���ض��ل��ح��ة،  م��ن  معينة  اأن����واع  �ضقر  م��ن 

و�ضقر يف ات�ضال هاتفي يطلب من �ضفة 

م��ا »جم��ه��ول��ة« ت��اأم��ني ه���ذه الأ���ض��ل��ح��ة«، 

ي���ع���ّل���ق ����ض���الم���ة ق����ائ����اًل: »ل ي���وج���د يف 

الت�ضجيالت حديث عن حليب الأطفال، 

للبطانيات،  ول  لالجئني،  خيم  عن  ول 

وهذه الأمور كلها تعزز الدليل، لأّنه مل 

ينِف الكالم عن الأ�ضلحة، بل �ضعى فيما 

اأن��ه م�ضوؤول عن  نف�ضه  ت�ضويق  بعد على 

بتاأمني  ف��ق��ط  تعتني  اإن�����ض��ان��ي��ة  منظمة 

غذاء الأطفال واإيواء النا�ض، واأّنه مهتم 

يف  املخطوفني  اللبنانيني  عن  ب��الإف��راج 

اإعزاز، يف �ضورية، وهذه الت�ضجيالت التي 

عر�ضت يف لبنان ل يوجد اأّي توّجه لهذا 

منا�ضل  اأّن����ه  ي��وح��ي  ل  ف�ضقر  ال�����ض��ي��اق، 

�ضبيل احلرية، ول �ضمن كالمه عن  يف 

حليب الأطفال«، يعّقب �ضالمة على تلك 

الإن�ضانية  املوؤ�ض�ضات  عمل  »اآلية  املقولة: 

وا�ضحة، وهي تكون من خالل منظمات 

اأو غ���ري ح��ك��وم��ي��ة، ك��ال��ه��الل  ح��ك��وم��ي��ة 

الأح���م���ر وال�����ض��ل��ي��ب الأح���م���ر وامل��ع��ر ل 

ميكنه اأن يكون من خالل »اأبو ر�ضاد« ول 

»اأبو النعمان« اأو »لوؤي مقداد«، لأّن تلك 

معهم  ال��ت��ح��دث  مي��ك��ن  م��ا  ال�ضخ�ضيات 

امل��ي��داين،  والو�ضع  ال�ضالح  مو�ضوع  ه��و 

واحل�ضم الأمني«.

اأّن كلمة »ح�ضم«  اإىل   ي�ضري �ضالمة 

���ض��م��ن ال��ب��ي��ئ��ة ال�������ض���ائ���دة يف ����ض���وري���ة، 

بيئة  اإىل  ي��ن��ت��م��ي  »احل�������ض���م«  م�����ض��ط��ل��ح 

ق�ضية  اإىل  ول��ي�����ض  وال���ق���ت���ال،  احل�����رب 

احلالة  يف  لأّن���ه  اللبنانيني،  املخطوفني 

الأخ��������رية، ُي���ق���ال »اأري�������د حت���ري���ره���م اأو 

هذا  و�ضمن  امل�ضكلة«،  هذه  من  الإنتهاء 

ال�ضياق، كلمة ح�ضم هي اأقرب من املعنى 

الع�ضكري منها من التوجه الإن�ضاين«.

الدعوى املقدّمة على النائب يف تيار 

امل�ضتقبل عقاب �ضقر تنطبق عليها �ضمة 

التحقيق  »قا�ضي  ق�ضائية؟  �ضكوى  اأي 

وفق املعطيات الق�ضائية التي بني يديه، 

ك��ف��اع��ل  ���ض��خ�����ض  اأّي  ا���ض��ت��دع��اء  ت��خ��ول��ه 

اأو حم��ر���ض،  ���ض��ري��ك  اأو  ع��ل��ي��ه،  م��دع��ى 

وي�ضملون يف الدعوى تلقائياً«.

يلفت �ضالمة اإىل الإجراء الق�ضائي 

اجل����اري ق��ب��ل ت��ق��دمي ال�����ض��ك��وى املقدمة 

م����ن ق���ب���ل���ه، »ه����ن����اك دع�������وى م����ن ق��ب��ل 

ال��ن��ي��اب��ة ال���ع���ام���ة ال��ت��م��ي��ي��زي��ة، وه��ن��اك 

حت��ل��ي��ل ف��ن��ي ل��ل��ت�����ض��ج��ي��الت، وم�����ض��اره��ا 

القانوين، يعني اإحالة هذه الدعوى من 

النيابة  اإىل  التمييزية  ال��ع��ام��ة  النيابة 

ال��ع��ام��ة الإ���ض��ت��ئ��ن��اف��ي��ة، ث���م اإىل ق��ا���ض��ي 

اأم��ا  التحقيق..  ليتّم  الأويل،  التحقيق 

ب��خ�����ض��و���ض ����ض���دور ال����ق����رار ال��ظ��ن��ي يف 

اجلرائم اجلنائية، القرار الظني خا�ضع 

ل�ضالحية الهيئة التهامية )موؤلفة من 

ال��دع��وة اإىل حمكمة  ق�����ض��اء( وحت��ي��ل   3
ب��ه قا�ضي  اجل��ن��اي��ات، يف �ضوء م��ا يقتنع 

ال��ت��ح��ق��ي��ق وال��ه��ي��ئ��ة الت��ه��ام��ي��ة ي�����ض��در 

القرار التهامي«.

ق��درة  ع��ن  ب�ضراحة  �ضالمة  �ضاألنا 

�ضيما  ال�ضائكة،  امل�ضائل  ب��ّت  يف  الق�ضاء 

ال��ت��ل��ف��زة كيف  ���ض��اه��دت ع��ل��ى  ال��ن��ا���ض  اأّن 

امل��ول��وي؟  ���ض��ادي  بحادثة  الق�ضاء  اأه���ني 

يجيب ���ض��الم��ة: »ه���ذه احل����الت امل��ث��رية 

تهمة  ه��ي  امل��ول��وي  وبحالة  لال�ضتفهام، 

ج��ن��ائ��ي��ة، ويف ال��ت��ه��م ت��ل��ك ي��ك��ون اإخ���الء 

ال�ضبيل بعد مرور 4 اأيام اأمر م�ضتهجن.. 

امللف  ع��ل��ى  م�ضطلعاً  ل�ضت  ك���وين  رغ���م 

امل��ع��ط��ي��ات وال���دلئ���ل«، يتوقف  ع��ل��ى  ول 

اأم��ر  »ال��ر���ض��ان��ة  وي��ق��ول:  قلياًل  �ضالمة 

م��ط��ل��وب يف ك���ّل احل����الت، ل��ك��ن ال�ضمعة 

و�ضخ�ضياً  للق�ضاء،  تظلم  ه��ي  ال�ضائعة 

الق�ضاء اللبناين يتمتع بثقتي كمحامي 

ميار�ضون  الذين  ال��زم��الء  جميع  وبثقة 

اأعمالنا ب�ضكل تام،  مهنتهم، واإل لنوقف 

اإي�ضال  م�ضوؤولية  حت��ّم��ل  ي��ج��وز  ل  لأن���ه 

حقوق النا�ض وحرياتهم وم�ضاألة ال�ضالم 

بالق�ضاء«،  الثقة  تنتفي  عندما  الأه��ل��ي 

ج�ضم  اأي  »يف  ح��دي��ث��ه:  ���ض��الم��ة  ي��ت��اب��ع 

اإداري، هناك ال�ضياق العام لعمل املوؤ�ض�ضة، 

حت�ضل،  التي  النحرافات  بع�ض  وهناك 

اإىل  الق�ضاة  بع�ض  اإح��ال��ة  مّت  لبنان  ويف 

التفتي�ض الق�ضائي واُتخذ بحقهم بع�ض 

التدابري«، وي�ضيف الوزير ال�ضابق: »هل 

يف  الق�ضائية  ال��دع��اوى  اإي��ق��اف  املطلوب 

ح���ال وج����ود ال�����ض��ك؟ ب��ال��ع��ك�����ض، ت��ق��دمي 

ك�ضلطة  ال��ق�����ض��اء  دور  ي���وؤك���د  ال�����ض��ك��وى 

املجل�ض  ت��رك��ي��ب��ة  اأن  واأظ������ّن  م�����ض��ت��ق��ل��ة، 

مبزيد  توحي  اللبناين  للق�ضاء  الأع��ل��ى 

من الثقة ب�ضلطة الق�ضاء«.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

رشاد سالمة: أقوال صقر وأفعاله تكشف ارتكاب الجرم
حْر�ص املحامي ر�ضاد �ضالمة على دوره املهني كونه من بديهيات م�ضتلزمات ن�ضاطه املو�ضوعي، ووكالته عن 

الدولة ال�ضورية يف الدعوى املقدّمة على النائب يف »تيار امل�ضتقبل« عقاب �ضقر، هي ثمرة تلك امليزة والعطاءات 

التي ميتاز بها. فحياة �ضالمة املعا�ضة تفي�ص تلقائيًا روّية وتفّح�ضًا وعقالنية يف كّل ملف اأو ق�ضية اأو م�ضاألة تقع 

بني يديه، يقول: »يف الق�ضاء ال اأ�ضتغل عماًل انطالقًا من الهوى ال�ضيا�ضي.. �ضخ�ضيًا ل�ضت منتميًا اإىل جماعة �ضيا�ضية 

منتظمة، كاملن�ضوين حتت لواء حزب، اآرائي جتاه االأحداث اجلارية يف وطني تبقى �ضاأنًا خا�ضًا بي، وعمليًا ل�ضت منحازًا 

اإىل االنق�ضام احلاد بني املعار�ضة واملواالة«. 

ال يوجد في تسجيالت 
صقر حديث عن حليب 

أطفال أو خيم لالجئين 
أو بطانيات.. وهذا ما 

يعزز الدليل ضده
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ب��ريوت  و���ض��ط  ت�ضت�ضيف  ال��ي��وم، 

ال��ك��رى  الأزي��������اء  م���ن دور  ال���ع���دي���د 

وال��ه��وت ك��وت��ور وال���ع���ط���ورات، بحيث 

اإىل ع��وا���ض��م  ن����اف����ذاً  امل���دي���ن���ة ع���ط���راً 

يف  العوملة  �ضيدة  هي  فبريوت  الدنيا، 

التحولت  قلب  واجلمال، ويف  املو�ضة 

اجل���م���ال���ي���ة والأ�����ض����ال����ي����ب امل��خ��ت��ل��ف��ة 

والنظرات املتجددة والأ�ضماء الكرى 

امل��ح��ل��ي��ة م���ن روب�����ري اأب�����ي ن������ادر، اإىل 

مثل  والعاملية  واآخ��ري��ن،  �ضعب  اإي��ل��ي 

كري�ضتيان ديور وغوتييه وجيفان�ضي.

وال�������ض���ت���ي���ن���ات  اخل���م�������ض���ي���ن���ات  يف 

اج���ت���ذب���ت ب�������ريوت م���ع���ظ���م امل��م��ث��ل��ني 

واإناث، للتجول بني  والفنانني، ذكوراً 

اأ�ضواقها واختيار اأف�ضل اأنواع الأقم�ضة 

والأزياء والعطور، وقد ا�ضتهر العديد 

الراقية  الأزي���اء  ودور  اخلياطني  من 

والعطارين ل �ضيما يف و�ضط بريوت، 

اأ����ض���واق خم�ض�ضة  ح��ني ك��ان��ت ه��ن��اك 

الطويلة  ك�ضوق  وامللبو�ضات  لالأقم�ضة 

والبازركان وغريه.

البازركان كان اأحد اأ�ضواق بريوت 

الهامة، حيث كان يجتمع فيه البيارتة 

و����ض���واه���م م����ن اأه������ل اجل���ب���ل ل�����ض��راء 

واأدوات  الأقم�ضة  �ضيما  ل  حاجاتهم، 

اخل��ي��اط��ة، وي��ق��ع ه���ذا ال�����ض��وق و�ضط 

بريوت.

وق����د ك����ان ����ض���وق ال����ب����ازرك����ان من 

الأ����ض���واق ال��ب��ريوت��ي��ة امل�����ض��ق��وف��ة، على 

�ضوق احلميدية يف دم�ضق، ومن  غ��رار 

اأنه كان  اأي�ضاً  مميزات �ضوق البازركان 

خ�ض�ض  الأر���ض��ي  فالطابق  ط��اب��ق��ني، 

لدكاكني اخلياطني العربي الذي كانوا 

ي�ضنعون القنباز وال�ضداري وال�ضروال 

املقا�ضد  جمعية  وك��ان��ت  وال���ع���ب���اءات، 

ت�ضغل  بريوت  يف  الإ�ضالمية  اخلريية 

اأما  ملوظفيها،  كمكاتب  الغرف  بع�ض 

الطرابي�ض فت�ضنع يف اأ�ضواق اأخرى اأو 

جتلب من اخلارج ل �ضيما من النم�ضا 

وم�ضر، ولقد ا�ضتمرت هذه الدكاكني 

البع�ض مبحاذاة  بع�ضها  فوق  ب�ضكلها 

الثالثينات  اإىل  النافورة  جامع  جدار 

م��ن ال��ق��رن امل��ا���ض��ي، ول ي���زال بع�ض 

امل���خ�������ض���رم���ني م�����ن اأه���������ايل ب�����ريوت 

يذكرون روؤيتهم لالأفاعي التي وجدت 

يف هذا ال�ضوق بعد هدم الأبنية، ومن 

اأ�ضهر معلمي اخلياطة العربية فياأتي 

يف مقدمهم: �ضعيد ال�ضايغ، اأبو زكور 

حمود، احلاج علي اأحمد احلالق وابنه 

حممد علي احل��الق، حنا فليفل )اأبو 

ا���ض��ك��ن��در(، ويف ���ض��وق اجل��م��ي��ل ال���ذي 

اخلياطة  ماكينات  بيعت  لحقاً  اأن�ضئ 

نيويورك،  يف  �ضنجر  معمل  �ضنع  من 

وكانت اأ�ضهر ما يباع، وكان حمل بيعها 

اأن  الطريف  ومن  اجلميل،  ال�ضوق  يف 

ال�ضلع  اأوائ��ل  ماكينة �ضنجر كانت من 

بالتق�ضيط يف بريوت، فقد  التي بيعت 

بيعها  ع��ن   1891 ���ض��ن��ة  وك��ي��ل��ه��ا  اأع��ل��ن 

واح��د  جم��ي��دي  ري���ال  مببلغ  تق�ضيطاً 

بالدفع  بالت�ضهيل  زي��ادة  اأو  اأ�ضبوعياً، 

اأعلن  اأ�ضبوع ع�ضرة قرو�ض، كما  يف كل 

هو  وت�ضليحها  امل��اك��ي��ن��ات  ت��رك��ي��ب  اأن 

جماين مهما كان املكان بعيداً يف البلد 

وملدة �ضت �ضنوات.

وفتح عام 1904 يف ال�ضوق اجلميل 

الأملانية  اخلياطة  ماكينة  لبيع  حمل 

�ضنفلد  اليا�ض  �ضاحبه  ك��ان  »ن��وم��ن« 

مم���ث���ل امل�����ض��ن��ع يف ت���رك���ي���ا وق���ر����ض 

وم�����ض��ر، وم���دي���ر امل��ح��ل امل����ري ���ض��ام��ل 

امل��اك��ن��ات  يبيع  وك���ان  ���ض��ه��اب،  م�ضعود 

ويكفلها  اأ���ض��ب��وع��ي��اً  وت��ق�����ض��ي��ط��اً  ن��ق��داً 

ال�ضيدة  وف��ت��ح��ت  ���ض��ن��وات،  ع�ضر  مل���دة 

ال�ضوق  يف  للخياطة  م��رك��زاً  برجي�ض 

الأمثلة  باري�ض  م��ن  وجلبت  اجلميل 

الأزي����اء،  حم��ال  اأ���ض��ه��ر  يف  امل�ضتحدثة 

مطالب  حتقيق  على  قدرتها  واأعلنت 

ال�������ض���ي���دات يف ب�������ريوت، واخ���ت���ي���ار م��ا 

ينطبق م��ع اأذواق���ه���ن م��ن ب��راق��ع من 

اأح�����ض��ن ج��ن�����ض واأل���ط���ف زي، ت��ن��ان��ري 

ح��ري��ر وم�����ض��دات وب��ي��ا���ض وف�����ض��ات��ني 

م���ث���ن���اة وروائ��������ح ع���ط���ري���ة، وق�����د ك���ان 

الزبائن  م��ن  ك��ب��رية  جمموعة  لديها 

والهتمامات  الطبقات  خمتلف  م��ن 

والأذواق واجلن�ضيات.

اأ����ض���م���اء لم��ع��ة  ب����رزت  اإىل ذل����ك، 

اأخ���رى يف و���ض��ط ب���ريوت، مثل األ��ف��رد 

حم�ضي وم��دام �ضاحلة وج��ورج واإيلي 

���ض��وي��رت وول��ي��م خ���وري وم����دام جيني 

)ال��رو���ض��ي��ة( ال��ت��ي ع��ا���ض��ت يف ب���ريوت، 

واف��ت��ت��ح��ت م�����ض��غ��اًل خ��ا���ض��اً ب��ه��ا، وق��د 

اعترت مهنة اخلياطة من اأرقى املهن 

الب�ضاط  ي�ضحب  اأن  قبل  البريوتية، 

م��ن حت��ت اأق����دام ه���ذه امل��ه��ن��ة ل�ضالح 

�ضاهمت  التي  الأزي���اء،  ت�ضميم  مهنة 

بالرتويج لأ�ضماء و�ضلوا اإىل العاملية.

ال���ب���ارزك���ان،  ����ض���وق  ج���ان���ب  واإىل 

اإىل  اأخ��رى قامت  اأ���ض��واق  كانت هناك 

ج��ن��ب الأزي�������اء، وب����رز حت���دي���داً ���ض��وق 

اأ�ضواق اخلياطة  ال�ضاغة، فبعد جناح 

واإق��ب��ال  ب���ريوت  و���ض��ط  يف  وامللبو�ضات 

بع�ض  ت�ضجع  حم��ال��ه��م،  على  ال��ت��ج��ار 

رج����ال الأع���م���ال ع��ل��ى اإن�����ض��اء اأ����ض���واق 

ج���دي���دة، ف�����ض��رع اأ���ض��ع��د رع���د وب�����ض��ارة 

���ض��وق  اإن�������ض���اء  يف   1883 ع����ام  ال���ه���اين 

غربي  واجلوهرجية  لل�ضاغة  جديد 

م��ن��ت��زه ال����رج ي��خ��رتق غ��رب��ي �ضاحة 

اأجن���زاه  ال��ن��ورّي��ة  كني�ضة  حتى  ال���رج 

وجت���ار  ال�����ض��اغ��ة  وك�����ان   ،1886 ع����ام 

املجوهرات يتخذون من خان ال�ضاغة 

ال����واق����ع يف م��ن��ت�����ض��ف ب�����ريوت م��ك��ان��اً 

لعملهم.

اأق��ي��م عليها  وك��ان��ت الأر����ض التي 

ال�ضيدان  وكان  توتاً،  مغرو�ضة  ال�ضوق 

رع���د وه����اين م���ن ك��ب��ار جت���ار ب���ريوت 

ا�ضرتيا  كما  ال�����ض��وق،  مو�ضع  ا�ضرتيا 

ب��ع��د م�����ض��اح��ة ك��ب��رية يف ميناء  ف��ي��م��ا 

�ضوي�ضرا،  عليها حمام  اأقاما  احل�ضن، 

بتبليطها  ال�ضوق  اأ�ضحاب  اعتنى  وقد 

للناظرين  ب��ه��ج��ة  ف��غ��دت  وت��رت��ي��ب��ه��ا، 

ا�ضتاأجرها منهم جميع ال�ضاغة وجتار 

ال�ضوق يف  الثمينة، وغدت  املجوهرات 

ب��ريوت، ومن  اأ�ضواق  اأجمل  حينه من 

العرائ�ض  لب�ضت  وه����اين،  رع���د  ���ض��وق 

يف م��ع��ا���ض��م��ه��ن الأ������ض�����اور ال��ذه��ب��ي��ة 

راأ���ض  وامل��روم��ة  املا�ض  بدقة  املعروفة 

احل��ي��ة اأو ع���رق ال��دال��ي��ة، ول��ب�����ض��ن يف 

املطعمة  الذهبية  اخل��وامت  اأ�ضابعهن 

وخ��وامت  والفلمنك  ال��رل��ن��ت  ب��امل��ا���ض 

ال�ضختورة، وعلقن يف جيدهن العقود 

اآذان����ه����ن الأق�����راط  وال�����ض��ال���ض��ل، ويف 

املختلفة الأ�ضكال، وقد ا�ضتقبل ال�ضوق 

الدول  خمتلف  من  والن�ضاء  الفنانات 

وق�ضدوه  ب��ه  �ضمعوا  ال��ذي��ن  العربية 

ل�ضراء اأجمل احللي.

وك����������ان ه��������ذا ال�����������ض�����وق م��ق�����ض��د 

علماً  اللبنانيني،  وبع�ض  البريوتيني 

�ضوق  بعد  ب���ريوت فيما  اأن�����ض��ئ يف  اأن���ه 

لل�ضاغة قرب �ضوق اخل�ضار واللحوم 

والأ�ضماك، اأما خان ال�ضاغة فقد كان 

بعيداً عن �ضوق البازركان، على �ضاطئ 

مت  وق��د  احل�ضن،  ميناء  ق��رب  البحر 

حيث  جديد،  من  وتاأهيله  ا�ضتحداثه 

ي�ضم اليوم جمموعة كبرية من اأرقى 

لبنان  يف  واملجوهرات  ال�ضاغة  حمال 

والعامل، ممن افتتحوا متاجر خا�ضة 

ب����ريوت، ك��ون��ه��ا ت��ع��د عا�ضمة  ل��ه��م يف 

العامل  يف  واجل��م��ال  والأزي����اء  املو�ضة 

العربي.

هبة �سيداين

بيروت ما تزال عاصمة الموضة والجمال

ماكينة »سنجر« 
من أوائل السلع التي 
بيعت بالتقسيط في 

بيروت سنة 1891
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لطاملا اعتربت بريوت عا�ضمة 

عاملية لالأزياء واالأناقة، ال تقل عن 

عوا�ضم العامل املتقدمة كباري�ص وروما 

وغريهما، وقد حتولت اإىل من�ضة لت�ضدير 

اآخر �ضيحات املو�ضة واجلمال اإىل العامل 

العربي وال�رشق االأو�ضط ككل، فهي 

مراآة للجمال ترى فيها املراأة روائع 

االأزياء الراقية، واأحدث خطوط املو�ضة 

واجلمال، والواقع اأن بريوت لي�ضت 

فقط مدينة ت�ضويقية، بل مدينة منتجة 

لالأ�ضماء الكربى وال�ضهرية يف �ضناعة 

املو�ضة العاملية وبابتكارات خالقة، 

وهي تعد منذ عقود طويلة عا�ضمة 

الذوق واالأناقة والرهافة والعطور 

ومعاهد التجميل والت�رشيحات.

�ضعاد ح�ضني خالل زيارتها لبريوت



بعد شهرين من المناوشات 
المستمرة، ومحاوالت قضم 

أطراف المخيم، تمّكن من 
يسمون أنفسهم بمقاتلي 
»الجيش الحر« وجماعات ما 

تسمى »جبهة النصرة« وأشتات 
أخرى من دخول المخيم.

ك��ل��ف  ال������ذي  ال����دخ����ول  ه�����ذا  اأدى 

�ساعات  يف  واجل��رح��ى  القتلى  ع�سرات 

ت��ه��ج��ر  اإىل  امل���ح���م���وم،  ال���ق���ت���ال  م����ن 

علماً  املخيم،  �سكان  من  االآالف  مئات 

مليون  نحو  يقطنه  ال���ذي  املخيم  اأن 

ن�����س��م��ة، ب��ي��ن��ه��م ن���ح���و م���ئ���ة و���س��ب��ع��ن 

على  اأ�سفى  م��ن  ه��م  فل�سطيني،  األ��ف 

امل��خ��ي��م ط��اب��ع��ه، وج��ع��ل م��ن��ه عا�سمة 

خميم  واأك����ر  الفل�سطيني،  ال�����س��ت��ات 

���س��وري��ة،  يف  الفل�سطينين  ل��اج��ئ��ن 

املخيم  اإىل  االآالف  ع�سرات  وف��د  وق��د 

ا�ستداد  ومنذ  املا�سية،  ال�سهور  خال 

القريبة من خميم  االأحياء  القتال يف 

ا�ستقبالهم يف  ال��رم��وك، حيث ج��رى 

اإي��واء داخ��ل املخيم، وهم اليوم  مراكز 

ُه���ّج���روا م���ع م���ن ه��ج��ر م��ن��ه، ب��ع��د اأن 

املكان  اأن  طويل  لوقت  البع�ض  اعتقد 

�سيظل ماذاً اآمناً، مع احلديث الكثر 

ع���ن حت��ي��ي��د امل���خ���ي���م، واالب���ت���ع���اد عن 

االنخراط يف اأتون االأزمة ال�سورية.

التهجر  م�سهد  و���س��ف��وا  ك��ث��رون 

كان  النكبة،  مب�سهد  اليوم  املخيم  من 

االآالف  بعيد..  ح��د  اإىل  ك��ذل��ك  االأم���ر 

م����ن ال���ن�������س���وة واالأط�����ف�����ال وال����رج����ال 

حن  على  بيوتهم  من  خرجوا  الذين 

ك���ان م��ف��اج��ئ��اً،  م���ا ح���دث  اإن  اإذ  غ����رة، 

اخل��روج  �سوى  الكثرون  ي�ستطع  فلم 

مب��ا على اأج�����س��اده��م م��ن ث��ي��اب، وعلى 

املخيم  م��ن  املف�سية  ال�����س��وارع  ام��ت��داد 

كان  القريبة،  الدم�سقية  االأحياء  اإىل 

كثرون من هوؤالء يبحثون عن و�سيلة 

نقل، والبع�ض تعب فافرت�ض الطريق، 

اأو  ياأتي لي�سطحبه،  وهو بانتظار من 

االإعان عن افتتاح مركز اإيواء.

لقد هجر اأنا�ض من مناطق عديدة 

كان  املخيم  يف  امل�سهد  لكن  �سورية،  يف 

مثراً على نحو خا�ض، لعلها الذاكرة 

اأو  وال��ه��ج��رة،  التهجر  ب����اآالم  املثقلة 

التي  الفل�سطينية  اخل�سو�سية  لعلها 

تعطي للوجع طعماً خا�ساً اأي�ساً.

ت�����س��م��ع ك��ل��م��ات م���ن ق��ب��ي��ل: ���س��اع 

رحنا.. هي  �سعنا،  املخيم،  راح  املخيم، 

كلمات تدل على اإح�سا�ض هائل بالفقد 

وال�������س���ي���اع، ل��ع��ل ه����ذه ح���ال���ة امل��خ��ي��م 

هو  املخيم  الفل�سطيني،  اإىل  بالن�سبة 

التهجر  ج��رى  اأن  بعد  والبيت  امل��اذ 

البيت  االق��ت��اع من  فيه  وك��ان  االأول، 

اأك���ان من��وذج��اً  وال���دي���ار، املخيم ���س��واء 

للبوؤ�ض واملعاناة، اأم كان مكاناً يف درجة 

كان  كما  وامل��ري��ح،  املقبول  العي�ض  م��ن 

املخيم  ي��ظ��ل  »ال����رم����وك«،  احل����ال يف 

مكانه  هو  للفل�سطيني؛  حمبباً  مكاناً 

يف جغرافيا االقتاع، يح�ض باالنتماء 

االأول،  البيت  وكاأنه  اإليه  ويحن  اإليه، 

البيت  على  ي��دل  املخيم  الأن  بب�ساطة 

االأول، فلوال �سياع البيت االأول، ولوال 

االق��ت��اع واغ��ت�����س��اب االأر������ض، مل��ا ك��ان 

املخيم اأ�سًا.

قيلت تفا�سيل كثرة حول الوقائع، 

وك���ي���ف ح�����دث م����ا ح�����دث يف امل��خ��ي��م، 

وال��ت��ف��ا���س��ي��ل يف م��ث��ل ه����ذه احل����االت 

امل��رء  م��ع��ه  ي�ستطيع  ال  غ��رق��اً،  ت�سبب 

االإبحار نحو ما يزعم اأنه احلقيقة.

و�ستتكفل  ح�����دث،  م���ا  ح����دث  ل��ق��د 

االأيام بك�سف الكثر من تلك الوقائع، 

التي تغرق اليوم حتت رماد هائل من 

االأكاذيب وال�سحن العاطفي، واإ�سقاط 

االآمال على الواقع، ولكن املقدمات ملا 

بينة،  ووقائعها  وا�سحة،  كانت  ح��دث 

اأن ي��ع��رف  وك�����ان مي��ك��ن ل��ك��ل م��ت��اب��ع 

امل�سر الذي ينتظر املخيم، ب�سبب اأداء 

القيادات الفل�سطينية البائ�ض جداً.

النكبة،  ل��ذك��ر  تعر�سنا  دم��ن��ا  وم���ا 

فقد �سمعنا من االآب��اء واالأج��داد دوماً 

ب����اء ه��ذا  »اإن  ت���ق���ول:  اأث������رة  ك��ل��م��ة 

نحن  وه��ا  اأ�سا�ساً«،  قياداته  يف  ال�سعب 

يتبن فيه  ن�سهد ف�سًا جديداً  اليوم 

اأن باء هذا ال�سعب يف قياداته.

مع تقدم االأزم��ة يف �سورية، ح�سر 

���س��وري��ة،  يف  الفل�سطينين  م��و���س��وع 

وحتديداً يف خميم »الرموك«، طرحت 

فل�سطن  لتحرير  ال�سعبية  اجل��ب��ه��ة 

جلان  ت�سكيل  فكرة  العامة  – القيادة 
���س��ع��ب��ي��ة م���ن ك���اف���ة ال��ف�����س��ائ��ل، وم��ن 

الداخلي  االأم��ن  حلماية  املخيم،  اأبناء 

يف امل���خ���ي���م، ومل���ن���ع دخ������ول امل�����س��ل��ح��ن 

ال�����س��وري��ن اإل��ي��ه )ك���ان ه��ن��اك اإ���س��رار 

معلَن من هوؤالء امل�سلحن بالرغبة يف 

الإح��داث و�سل  املخيم،  ال�سيطرة على 

عليها  ي�سيطرون  ال��ت��ي  االأح���ي���اء  ب��ن 

املخيم  اإب��ع��اد  دم�����س��ق(، مبعنى  ج��ن��وب 

ولكن  ال�سراع،  اأت��ون  عن  فعلي  ب�سكل 

م��ا ح���دث ك���ان من��وذج��اً م��ن النكايات 

الفل�سطينية، ومثااًل اآخر على ا�ستقالة 

القيادات من دورها.

قوية  دع��ائ��ي��ة  حملة  البع�ض  ���س��ن 

���س��د اجل��ب��ه��ة ال�����س��ع��ب��ي��ة – ال��ق��ي��ادة 

ال���ع���ام���ة، وم���ب���ادرت���ه���ا، وع�����اد ال��ب��ع�����ض 

وكلما  بالنف�ض،  ال��ن��اأي  ع��ن  للحديث 

�ساألته: كيف نحمي املخيم اإذاً؟ حلق يف 

يعود  وال  الوهمية،  التنظرات  �سماء 

لديه اأي جواب مقنع.

ل�����س��ن��ا يف م���ع���ر����ض احل����دي����ث ع��ن 

موقف الف�سائل وقياداتها من االأزمة 

الكثر  عا�ض  لقد  اإج��م��ااًل.  �سورية  يف 

م��ن ه��ذه ال��ق��ي��ادات يف ���س��وري��ة، وتلقى 

لبع�سهم  وك��ان  منها،  ا�ستثنائياً  دعماً 

و����س���ع ي�����س��ب��ه و����س���ع ك���ب���ار م�����س��وؤويل 

باأ�سمائهم  معروفون  وه��وؤالء  الدولة، 

يطالب  اأن  ال��اف��ت  وك���ان  و�سفاتهم، 

م��ع��ار���ض ����س���وري م���ع���روف، ه���و هيثم 

اأن يتذكر خالد م�سعل، بالذات،  مناع، 

اأن كولن باول كانت طلبت من دم�سق 

يف �سياق طلباتها املعروفة، طرد ف�سائل 

املقاومة من �سورية، بعد �سقوط بغداد 

بيد املحتلن االأمركين.

�سوري  معار�ض  م��ن  التذكر  ه��ذا 

يعني الكثر، ولعله يقول بب�ساطة: اإذا 

فلماذا  بنف�سك،  تناأى  اإن��ك  تقول  كنت 

حتمل علم االنتداب الفرن�سي يف غزة؟ 

تنّكر من  بالنف�ض، هذا  ناأياً  لي�ض  هذا 

جهة، وانحياز من اجلهة االأخرى.

مع كل ذلك، لي�ض هذا مو�سوعنا كما 

اال�ستقالة  هو  مو�سوعنا  لكن  يقولون، 

الف�سائل  ا���س��ت��ق��ال��ت  ل��ق��د  ال�����دور،  م���ن 

راأ�سها حما�ض وفتح  الفل�سطينية وعلى 

خميم  يف  �سعبها  حماية  يف  دوره���ا  م��ن 

الرموك، الناأي احلقيقي بالنف�ض كان 

ج��ام��ع يف  وط��ن��ي  اإط���ار  ت�سكيل  يتطلب 

الوجود  ويحمي  املخيم  يحمي  املخيم، 

الفل�سطيني يف �سورية.

ما حدث هو العك�ض متاماً؛ غادرت 

القيادات با�سم عدم حتملها ما يحدث 

اأخ��رى  ق��ي��ادات  وا�ستقالت  ���س��وري��ة،  يف 

م���ن دوره������ا، رغ����م وج����وده����ا، واك��ت��ف��ى 

اجل��م��ي��ع ب���اإط���اق ال��ت�����س��ري��ح��ات، اأو 

اال���س��ت��م��رار يف امل��م��اح��ك��ات وال��ك��ي��دي��ة 

الفل�سطيني،  لل�سعب  اأ�سا�ساً  واالإ�ساءة 

فلو �ُسكلت جلان �سعبية حقيقية تدير 

���س��اأن امل��خ��ي��م ال��داخ��ل��ي، وحت��م��ي��ه من 

احلال  اإىل  و�سلنا  ملا  عليه،  الهجمات 

حدث  كما  تهجر  م��ن  و�سلناه  ال��ذي 

باملخيم  ���س��ي��ل��ح��ق  م���ا  ث���م  االآن،  ح��ت��ى 

فيه عمليات  انطلقت  دم��ار، حيث  من 

النهب واحلرق والتخريب.

القيادات امل�ستقيلة من دورها اأي�ساً 

وجوههم،  على  هائمن  االآالف  تركت 

تفعل  ل��ن  وه��ي  �سيئاً،  لهم  ت��ق��دم  ومل 

ب��دور  ت��وؤم��ن  على ك��ل ح��ال، فلو كانت 

حقيقي لها، لكانت بادرت اإىل احلركة 

ب�سكل مبكر، القيادة هي التي ت�ستطيع 

امل���ب���ادرة وال��ف��ع��ل ق��ب��ل وق����وع احل���دث، 

وت�������س���ع ج���م���ل���ة اح����ت����م����االت وك��ي��ف��ي��ة 

ترك  وع��دم  احتمال،  ك��ل  م��ع  التعامل 

ال�سعب  افتقد  لقد  لل�سدفة..  ���س��يء 

هذا  من  قيادات  تاريخياً  الفل�سطيني 

ال��ن��وع، وه��ا ه��و ي��دف��ع الثمن جم���دداً، 

ث��م��ن ���س��ع��ب وق���ا����ض، ول���ع���ل ال�����س��وؤال 

االآن قدرة  ه��و: هل ميلك ه��وؤالء بعد 

امل��ن��اب��ر، واحل��دي��ث  ال��وق��وف على  على 

ع���ن ال�����س��ع��ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي وح��ق��وق��ه 

وحمايته؟

ذلك،  �سيفعلون  نعم،  اأنهم  االأرج��ح 

اإذ لي�ض ما  ف��ع��ل��وا ذل���ك،  الأن��ه��م دوم����اً 

الفل�سطيني،  ال�سعب  هو  ي�سغلهم حقاً 

اأ����س���ي���اء ك���ث���رة ل��ع��ل م���ن بينها  ل��ك��ن 

ت�سفية ق�سية هذا ال�سعب.

البيانات التي �سدرت حتى االآن عن 

منوذجاً  تقدم  الفل�سطينية،  القيادات 

تباً  امل��ق��ب��ل��ة..  االأي����ام  يف  �سيحدث  عما 

وت�سرع  دوره��ا،  من  ا�ستقالت  لقيادات 

التما�سيح، واإغراق  االآن يف ذرف دموع 

النا�ض يف حماأة االأكاذيب.

تغيب  اأن  مي��ك��ن  ال  اأ���س��ئ��ل��ة  ت��ظ��ل 

ال��ب��ال، على هام�ض وق��ائ��ع خميم  ع��ن 

ال�����رم�����وك، م���ق���دم���ات���ه���ا ون��ت��ائ��ج��ه��ا 

ال����ق����ي����ادات  ت���رف�������ض  مل��������اذا  االأوىل: 

االإج����اب����ة  االآن  ح���ت���ى  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 

���س��وؤال ج��وه��ري ح���ول امل�سمون  ع��ل��ى 

غ��زة؟  يف  ال��ت��ه��دئ��ة  الت��ف��اق  ال�سيا�سي 

وملاذا �ُسمح خلالد م�سعل بالذهاب اإىل 

ميادينها؟  يف  اخلطابات  واإل��ق��اء  غ��زة، 

الكونفدرالية  عن  احلديث  ع��اد  ومل��اذا 

عن  احل���دي���ث  جم�������دداً؟  االأردن  م���ع 

الكونفدرالية جاء يف لقاء خا�ض عقده 

حممود عبا�ض مع قيادات فل�سطينية، 

ال�سلطة  ب��ا���س��م  ال��ن��اط��ق  اأخ���رن���ا  ث���م 

اال�ستقال  اإع��ان  اأن  ردينة  اأب��و  نبيل 

الفل�سطيني ين�ض على الكونفدرالية، 

الكام جدي اإذاً، واملوافقة يف اجلمعية 

العامة على دولة ب�سفة ع�سو مراقب 

تهجر  ج����رى  ف������اإذا  اأويل..  مت��ه��ي��د 

االأر���ض  جهات  اأرب��ع  يف  الفل�سطينين 

تنزاح عقبة اأ�سا�سية من اأمام الت�سوية، 

ما الذي يخطط له حقاً؟

عبد الرحمن نا�صر

»اليرموك«.. والقيادات المستقيلة من دورها

10w w w . a t h a b a t . n e t

عنا�سر من »جبهة الن�سرة« يف اأحد �سوارع خميم الرموك جنوب دم�سق

  كثيرون لم يستطيعوا الخروج من المخيم سوى بما على أجسادهم 
من ثياب.. وكثيرون بحثوا عن وسيلة نقل ولما تعبوا افترشوا الطريق 

بانتظار من يصطحبهم أو اإلعالن عن افتتاح مركز إيواء

  لماذا ُسمح لخالد مشعل بالذهاب إلى غزة وإلقاء الخطابات 
في ميادينها؟ ولماذا عاد الحديث عن الكونفدرالية مع األردن مجددًا؟
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غ���ر ب��ع��ي��د ع���ن خم��ي��م ال����رم����وك يف 

دم�����س��ق، »ال��ث��ب��ات« ال��ت��ق��ت اأن����ور رج���ا على 

���س��ف��اف امل�����س��ه��د ال�������س���وري وان��ع��ك��ا���س��ات��ه 

الفل�سطينية، واإليكم احلوار:

• على مدار اأ�سهر الأزمة يف �سورية، 
ن�سبيًا  بعيدون  الفل�سطينيني  اأن  بدا 

عن واجهة الأحداث، لكن اليوم يبدو 

وكاأن نريان التطورات اأم�صت يف البيت 

الفل�سطينية  واملخيمات  الفل�سطيني 

هي  وم��ا  يحدث؟  مالذي  �سورية،  يف 

قراءتكم ملا يجري يف هذه الفرتة؟

يف  الفل�سطيني  ال��وج��ود  اأن  اأع��ت��ق��د  ال 

�سورية كان يف ماأمن عن حماوالت البع�ض 

ال��زج به يف ن��ران االأزم��ة يف �سورية، فمنذ 

م�ستميتة  حم���اوالت  هناك  كانت  ال��ب��داي��ة 

م��ن ق��ب��ل ال��ع�����س��اب��ات امل�����س��ل��ح��ة، للعب مبا 

الفل�سطينية،  ال���ورق���ة  ال��ب��ع�����ض  ي�����س��م��ي��ه 

وا���س��ت��خ��دام��ه��ا ك��ع��ام��ل ت��ف��ج��ر اإ����س���ايف، 

ال�سعبية  اجلبهة  يف  اأننا  من  الرغم  وعلى 

لتحرير فل�سطن - القيادة العامة كنا وما 

حا�سنة  و�سعباً  قيادة  �سورية  يف  نرى  زلنا 

للمقاومة وال�سلع االأ�سا�سي املتبقي عربياً 

ع��ل��ى ج��ب��ه��ة امل���ق���اوم���ة، ف��اإن��ن��ا ع��م��ل��ن��ا منذ 

املخيمات  جتنيب  ع��ل��ى  االأوىل  ال��ل��ح��ظ��ات 

اأتون  اإىل  بها  الدفع  خماطر  الفل�سطينية 

ال�����س��راع يف ���س��وري��ة، ل��ذل��ك ب��ادرن��ا مبكراً 

الفل�سطينية يف  الف�سائل  اإىل دعوة جميع 

�سورية لاتفاق على موقف موّحد يرف�ض 

الدخول يف ال�ساأن الداخلي ال�سوري، ويوؤكد 

اأن بو�سلتنا جميعاً هي باجتاه فل�سطين.

يتهمكم  من  هناك  املقابل  يف  لكن   •
باأنكم وّرطتم املخيمات يف االأزمة؟

ه���ذا ك���ام م��ر���س��ل وات��ه��ام��ات مر�سلة 

�سمعناها كثراً ال م�ستند لها، وهي جزء 

من حملة اإعامية �سدنا.. نحن مل نخِف 

موقفنا ال�سيا�سي املتحالف مع �سورية كما 

قلت لك، لكن على االأر�ض ماذا لدى هذا 

االت��ه��ام م��ن ق��رائ��ن؟ ه��ل ت�سكيل اللجان 

كان  والتي  ال��رم��وك،  خميم  يف  ال�سعبية 

اإل��ي��ه��ا م��ع ف�سائل  ال��دع��وة  اإ���س��ه��ام يف  لنا 

اأخرى، ُيعتر تدخًا يف ال�ساأن ال�سوري؟ 

مع  التفا�سيل:  بع�ض  هنا  اأو���س��ح  دع��ن��ي 

كان  �سورية،  يف  االأمنية  االأو���س��اع  تفاقم 

اأن��ه  ال��ف�����س��ائ��ل  االأك���ري���ة يف  راأي���ن���ا وراأي 

ينبغي حماية االأمن يف املخيمات، وبالفعل 

تقرر ت�سكيل جلان فل�سطينية، ومبوافقة 

اجل��م��ي��ع. يف ال���ب���داي���ة ح��م��ل اأف������راد ه��ذه 

النا�ض  اأم��ن  ع��ن  للدفاع  الع�سي  اللجان 

لكن  والنهب،  االخ��رتاق  وممتلكاتهم من 

وقوع  مع  اخلطورة  �سديد  اأ�سبح  الو�سع 

الع�سابات  اإح��راق  ب�سبب  االأم��ن��ي،  الفراغ 

امل�����س��ل��ح��ة خم���اف���ر ال�������س���رط���ة يف امل��خ��ي��م 

اإع��داد  �سرورة  ذلك  على  وحوله، فرتتب 

هذه اللجان مبا يجعلها تدافع عن نف�سها 

وع���ن امل��خ��ي��م، وه���ي ب��امل��ن��ا���س��ب��ة مل ت��غ��ادر 

املخيم مرتاً واحداً اإىل مناطق اال�ستباك 

املجاورة.

ل��ك��ن، وع��ل��ى م���دار االأ���س��ه��ر االأخ����رة، 

اعتداءاتها  امل�سلحة  املجموعات  �سّعدت 

�����س����د خم����ي����م ال�������رم�������وك، يف حم����اول����ة 

متتالية،  ه��ج��م��ات  ع��ر  عليه  لل�سيطرة 

و�سقط املئات من اأبناء �سعبنا الفل�سطيني 

يف »الرموك« �سهداء، ُجّلهم من املدنين، 

فيما  املتوا�سلة،  والنران  الق�سف  ب�سبب 

كانت اللجان ال�سعبية بعتادها وت�سليحها 

وخرة عنا�سرها الب�سيطة حتاول حتييد 

امل���خ���ي���م، وت����داف����ع ع����ن ح�������دوده ق�����در م��ا 

ت�ستطيع.

اأو  اأمنية  اأمل تكن هناك قوات   •
من اجلي�ش ال�سوري يف املخيم تقاتل 

اإىل جانبكم؟

ع���ل���ى االإط����������اق.. ي��ع��ل��م اجل���م���ي���ع يف 

واالأم��ن  اجلي�ض  اأن  املخيمات  ويف  �سورية 

املخيم حتى حن  ي��دخ��ا  ال�����س��وري��ننْ مل 

ك���ان���ت اال����س���ت���ب���اك���ات حت���ت���ّد يف ج������واره، 

وق��راره��م حتى ال��ي��وم ه��و ع��دم ال��دخ��ول، 

يف  ل��ك��ن  الفل�سطيني،  ال�����س��اأن  حل�سا�سية 

املجموعات  حم���اوالت  تتوقف  مل  املقابل 

امل�سلحة عن حماوالت اخرتاق  االإرهابية 

وع��ل��ى  االإع�������ام  يف  رددوا  وق����د  امل���خ���ي���م، 

اأنهم لن يرتاجعوا  تن�سيقياتهم  �سفحات 

لو  املخيم، حتى  اإىل  ال��دخ��ول  ه��دف  ع��ن 

ولعلكم  بالكامل..  تدمره  اإىل  ا�سطروا 

�سمعتم قبل اأيام ما قاله رئي�ض ما ي�سمى 

ال�سوري« جورج �سرة،  الوطني  »املجل�ض 

ح���ن ق����ال ل��ق��ن��اة »ال��ع��رب��ي��ة« يف ب��رن��ام��ج 

م�سرة  امل�سلحة  املعار�سة  اإن  »بانوراما«: 

على دخول املخيم، الأنه جزء من االأرا�سي 

ال�سورية، ومهما كّلف الثمن.

ح�سلت  ان�����س��ق��اق��ات  اإن  ق��ي��ل   •
خلفية  ع��ل��ى  جبهتكم  ���س��ف��وف  يف 

واأدت  املخيم،  يف  وقعت  التي  املعركة 

احل��ر«،  »اجلي�ش  بيد  �سقوطه  اإىل 

كما ت���رددت اأن��ب��اء ع��ن ق��ي��ادات من 

تنظيمكم غادرت البالد؟

ُط���رح ع��ل��ّي ه��ذا  يبت�سم رج���ا وي���ق���ول: 

واأحياناً  املا�سية،  االأي���ام  يف  كثراً  ال�سوؤال 

ك��ن��ت اأع��ت��ق��د اأن���ه م��ن االأف�����س��ل ع���دم ال��رد 

على مثل هذه التقوالت واالأوه��ام.. يف كل 

االأح����وال، اأوؤك���د ل��ك اأن ك��ل م��ا ت�سمعه هو 

من ن�سج خيال العقول املري�سة التي ت�سن 

اليوم احلرب علينا وعلى فل�سطن كما على 

�سورية، كما على اأنبل القيم واالأفكار التي 

اأن��ا  م��ا  وامل��ق��اوم��ة..  ال�سراع  ع��ن  تعلمناها 

على يقن منه، اأن هذه اجلبهة بقياداتها، 

جريل،  اأحمد  العام  اأمينها  راأ�سهم  وعلى 

ال�سيا�سية  اجلغرافيا  ه��ذه  ت��غ��ادر  ول��ن  مل 

احلا�سنة للمقاومة اإال نحو فل�سطن.

وميدانية  �سيا�سية  هجمة  اليوم  هناك 

واإعامية �سر�سة ووا�سعة اخليال والقدرة 

ع��ل��ى ت�����س��وي��ه احل���ق���ائ���ق، وم����ن االأك���اذي���ب 

رّوج��ت  التي  االن�سقاقات  حديث  الكبرة 

اإع��ام،  وو���س��ائ��ل  وف�سائيات  حمطات  لها 

اإن  بكلمات،  ل��ك  اأق���ول  ب���اأن  هنا  و�ساأكتفي 

هناك الكثر من الت�سخيم واالختاقات.

املخيمات  ح���ال  ه��و  م��ا  الآن   •
وحتديدًا  �سورية،  يف  الفل�سطينية 

خميم الريموك؟

من لعبوا ورقة الدم ال�سوري على مدار 

وب��ع��د حم���اوالت  ال��ي��وم  يتمكنون  االأزم�����ة، 

من  املا�سية،  ال�سهور  م��ر  على  متوا�سلة 

�سورية..  يف  الفل�سطيني  ال��دم  ورق��ة  لعب 

ق���ب���ل ي����وم����ن ا����س���ت���ط���اع���ات ال���ع�������س���اب���ات 

اأ�سبوعن من  امل�سلحة اجتياح املخيم، بعد 

واإرهابيون  ال�سر�سة.. م�سلحون  املواجهات 

وت���ك���ف���ري���ون اأك����ره����م ي��ح��م��ل��ون راي�����ات 

ب�سهوة  اندفعوا  الن�سرة  وجبهة  القاعدة 

ال����دم يف امل��خ��ي��م و���س��وارع��ه واأزق���ت���ه، وه��م 

ويتجولون  وال�سواطر  البنادق  يحملون 

ون�سروا  ال��دو���س��ك��ات،  حتمل  ���س��ي��ارات  على 

الرعب والدمار والقتل وال�سلب والنهب.. 

اللحظات  م��ن��ذ  ���ُس��رق��ت  ال�����س��ي��ارات  م��ئ��ات 

االأوىل، وع�سرات املنازل واملحال ا�ستبيحت، 

وال�����س��ف��ح��ات ال��ن��اط��ق��ة ب��ا���س��م امل�����س��ل��ح��ن 

اع��رتف��ت ب��ه��ذه االأف��ع��ال، لكنها زع��م��ت اأن 

اجل��ي�����ض م���ن ف��ع��ل ذل�����ك.. دق���ق ب����اأن ذل��ك 

ومل  امل��خ��ي��م،  اج��ت��ي��اح  بعد  مبا�سرة  ح�سل 

يكن هناك اإال امل�سلحون وع�ساباتهم.

والوجدان  القلب  على  االأق�سى  امل�سهد 

فقد  ال��ت��ايل،  اليوم  فجر  حلول  مع  ح�سل 

اأبناء ال�سعب الفل�سطيني من خميم  هجر 

اأك��ر م��ن ت�سعن يف املئة من  ال��رم��وك.. 

االإثنن  الفل�سطينية كانت فجر  العائات 

ماأ�ساوي  م�سهد  يف  املخيم؛  ت��غ��ادر  املا�سي 

الفل�سطينية االأوىل،  جارح يذّكر بالهجرة 

اأر���س��ف��ة  ال��ي��وم يف معظمهم ع��ل��ى  وه����وؤالء 

يف  العامة،  احلدائق  ويف  ال��ب��اردة،  ال�سوراع 

اإال من  وال�سياع،  واجل��وع  ال�ستاء  زمهرير 

اإليهم،  يلتجاأ  اأق��رب��اء  العا�سمة  يف  له  ك��ان 

بع�ض  مع  االجتماعية  وموؤ�س�ساتنا  ونحن 

املوؤ�س�سات الفل�سطينية االأخرى نحاول ما 

يف و�سعنا م�ساعدة اأبناء �سعبنا.

ذلك طبعاً هو اجلانب الظاهر للماأ�ساة، 

ل��ك��ن االأخ����ط����ر ه���و م���ا وراء ه����ذا امل�����س��ه��د، 

ُيفهم  اأن  اأن ما ح��دث ال ميكن  االأخطر هو 

�سهيوين  باإ�سراف  مدبر  �سيناريو  باأنه  اإال 

وغربي لذبح حق العودة، بتفكيك املخيمات 

كانت  لطاملا  التي  �سورية،  يف  الفل�سطينية 

خ������زان ال�������س���ه���داء وامل���ن���ا����س���ل���ن وح��اف��ظ��ة 

ب��ال��رج��وع  املت�سبثة  الفل�سطينية  ال���ذاك���رة 

املخطط  ه��ذا  يف  امل�ستهدف  فل�سطن..  اإىل 

ب��ال��ت��اأك��ي��د ه���و ه����ذا ال���ُب���ع���د ال��ب�����س��ري من 

وتوزيعه  لتفتيته  الفل�سطينين،  الاجئن 

على املنايف، والحظ اأن خميمات �سورية هي 

الوحيدة التي جنت على مر العقود املا�سية 

واالإلغاء،  واحل�سار  التفكيك  موؤامرات  من 

ول��ب��ن��ان  االأردن  يف  امل��خ��ط��ط  جن���ح  ح���ن  يف 

اأ����س���اب���وا به  م���ا  ي��ن��ت��ه��زون  وال����ع����راق، واالآن 

�سورية، لت�سفية احل�ساب مع خميماتنا هنا.

يف  الأزم���ة  اإىل  تنظرون  كيف   •
�سورية وماآلتها الراهنة؟

اليوم تدفع ثمن  كما قلنا دوم��اً، �سورية 

وامل��ق��اوم��ة،  فل�سطن  ق�سية  م��ن  م��واق��ف��ه��ا 

كنا هنا  واإن  ذل��ك، ونحن،  تعاَقب على  وه��ي 

منيز بن حراك �سيا�سي �سعبي بداأ ب�سعارات 

معها  وجتاوبت  حمقة  واقت�سادية  �سيا�سية 

احلكومة ال�سورية من قناعة باأن هذا يقوي 

ال  اأننا  اإال  منعتها،  يف  ويزيد  �سورية  ح�سور 

اال�ستعماري  ال��غ��رب  اأن  نتجاهل  اأن  مي��ك��ن 

ي�سمى  ما  انتهز  واإقليمية  عربية  بتحالفات 

»الربيع العربي« وجعل منه ح�سان طروادة 

ل���ان���ق�������س���ا����ض ع���ل���ى ك����ل م����ن ي���ق���ول���ون ال 

لل�سيا�سة االأمركية واملطامع ال�سهيونية يف 

نقطة  هي  اليوم  �سورية  �سك  وب��ا  املنطقة، 

اال�ستهداف املعادي االأبرز يف هذا املخطط.

دم�سق – جمد ال�سويف

ر لذبح ذاكرة العودة رأى أن استباحة مخيم اليرموك سيناريو مدبَّ

أنور رجا: لن نغادر سورية إال باتجاه فلسطين
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 - فلسطين  لتحرير  الشعبية  الجبهة  في  اإلعالم  مسؤول  أكد 
القيادة العامة؛ أنور رجا، أن التطورات الدامية التي وقعت مؤخرًا 
في مخيم اليرموك الفلسطيني جنوب دمشق، هي البرهان األوضح 
على أن الوجود الفلسطيني في سورية يتعرض إلى مخطط ميداني 

وسياسي هو األخطر منذ النكبة الفلسطينية األولى عام 1948.
مخيم  من  الكبير  الفلسطيني  النزوح  مشهد  إلى  رجا  وأش��ار 
اليرموك المنكوب بعد أن سيطرت عليه مجموعات مسلحة يصفها 
باإلرهابية، استباحت األمن والممتلكات، وبات المخيم بذلك ساحة 
حرب يتوقع اشتدادها.. عشرات آالف الالجئين الفلسطينيين في 
كما  المرة  هذه  مختلفة  األدوات  لكن  ثانية،  نكبة  كأنه  مشهد 
ومشاركة  وأميركية  صهيونية  بأياٍد  مرسوم  والسيناريو  يقول، 

عربية صريحة ضالعة في األزمة السورية.

في مكتبه بدمشق، وفيما تقطع الحوار أحيانًا اتصاالت هاتفية 
»اليرموك«،  في  المتردية  األوض��اع  عن  جديدة  أخبارًا  تحمل 
يشدد مسؤول اإلعالم في »القيادة العامة« على أن قادة الجبهة 
يغادروها،  ولن  ولم  السورية  العاصمة  في  زال��وا  ما  جميعهم 
إلى  أحمد جبريل  للجبهة  العام  األمين  مغادرة  مكّذبًا شائعات 
لبنان، ف�«نحن لن نغادر الجغرافيا السياسية الحاضنة للمقاومة 

إال نحو فلسطين«.
في الحرب على سورية، يقول رجا إن هناك نصيبًا من الخناجر 
لفلسطين وحق العودة، ذلك ألن سورية تدفع اليوم ثمن وقوفها 
إلى جانب فلسطين والمقاومة، معتبرًا أن ما يسمى »الربيع العربي« 

يستخدم اآلن ك�«حصان طروادة« لهزيمة القلعة الدمشقية..



ذع����ر الأه�������ايل وارت�����ع�����دوا مم���ا ���س��م��ع��وه، 

اخلائفة  و�سرخاتهما  املروعة  الفتاتني  ق�سة 

خ�سو�سيتهما  انتهكت  التي  الكامريات  اأم��ام 

لبنان  ه��زت  واأب����رزت وجهيهما،  م��رة ج��دي��دة 

ب���رم���ت���ه، م���ع���ي���دة احل����دي����ث م����ن ج���دي���د ع��ن 

وهي  ب��الأط��ف��ال،  اجلن�سي  التحر�ش  ظ��اه��رة 

�سواء  البع�ش،  اأنكر  مهما  م�ستفحلة  ظاهرة 

يف املدار�ش اأو يف دور الرعاية اأو احلافالت، اأو 

حتى يف املحيط املقرب للطفل، يرتب�ش بع�ش 

يعانون  اأط��ف��ال  اأو  اأ�سحاء  باأطفال  الوحو�ش 

من اإعاقة ذهنية اأو ج�سدية، ليمعنوا براثنهم 

يف اأج�سادهم الغ�سة لإ�سباع رغبات حيوانية.

����س���ائ���ق احل���اف���ل���ة اخل��م�����س��ي��ن��ي ال������ذي مت 

الكثري  ي�سبه  ال��ه��رب،  حماولته  رغ��م  توقيفه 

من الوحو�ش املتنكرة بزي الب�سر، ففي درا�سة 

اأج��رت��ه��ا م��ن��ظ��م��ة »ك��ف��ى ع��ن��ف��اً وا���س��ت��غ��الًل«، 

ب��ال��ت��ع��اون م��ع »امل��ج��ل�����ش الأع���ل���ى ل��ل��ط��ف��ول��ة«، 

ال�سويدية«،  الأطفال  »غوث  منظمة  ومولتها 

ال��ذي��ن  امل��ئ��ة م��ن الأط���ف���ال  16.1 يف  اأن  ت��ب��ني 

اأعوام و11 عاماً  اأعمارهم بني ثمانية  ترتاوح 

لنوع  تعر�سوا  ق��د  لبنان،  مناطق  خمتلف  يف 

واحد على الأقل من اأنواع التحر�ش اجلن�سي، 

واأن هذه الن�سبة ل ت�سمل اإل احلالت التي مت 

الإعالن اأو الإف�ساح عنها، علماً اأنه يف الغالب، 

لأ�سباب  الكتمان  ط��ي  احل���الت  معظم  تبقى 

يكون من  م��ا  غالباً  املعتدي  اأن  اأب��رزه��ا  ع��دة، 

املقربني من الطفل، وينظر اإىل هذه احلالت 

ال�سعوبة  ي�سبب  م��ا  وه��و  م�سترتة،  ك��ح��الت 

ال��ذي��ن تعر�سوا  ت��ق��دي��ر ع���دد الأ���س��خ��ا���ش  يف 

عنهم،  دقيقة  اإح�سائيات  تقدمي  اأو  للتحر�ش 

اأن بع�ش الأه��ايل ي��رتدد يف الإب��الغ عن  علماً 

ال�سرية  ب�سبب  باأطفالهم،  التحر�ش  ح��الت 

وال��ع��ار  ب��اخل��زي  ال�سعور  م��ن  اأ���س��ا���س��اً  النابعة 

والف�سيحة.

اأن م��ع��ظ��م ح����وادث  ال���درا����س���ة  واأظ����ه����رت 

الطفل،  منزل  يف  حت�سل  اجلن�سي  التحر�ش 

الأخ(  اأو  )الأب  العائلة  اأف����راد  اأح���د  قبل  م��ن 

اأن��ه  مبينة  ال��ع��ائ��ل��ة،  اأ���س��دق��اء  اأو  الأق����ارب  اأو 

امل��ع��ت��دي �سخ�ساً  ي��ك��ون  الأح���ي���ان  يف غ��ال��ب��ي��ة 

العائلة من  وتعتربه  به،  ويثق  الطفل  يعرفه 

العالقة مع  اإىل  بالن�سبة  الآمنني  الأ�سخا�ش 

اأولدها.

ال��ع��دل  وزارة  اأج��رت��ه��ا  �سابقة  درا���س��ة  ويف 

ت�ستند اإىل �سجالت املحاكم وال�سكاوى، ك�سفت 

ع��ن الإب����الغ ع��ن ث���الث ح���الت ���س��وء معاملة 

اجلن�سية  الع���ت���داءات  واأن  اأ���س��ب��وع��ي��اً،  اأط��ف��ال 

58 يف املئة من جممل النتهاكات بحق  ت�سكل 

الأطفال، كذلك تبني الإح�ساءات اأن التعديات 

ع��ل��ى الإن������اث مت��ث��ل 66 يف امل��ئ��ة م���ن جم��م��وع 

الأط��ف��ال  ح�سة  تقت�سر  بينما  الع����ت����داءات، 
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ملف العدد

أن  الملف،  على  المطلعين  من  الكثيرين  باعتقاد 
هناك مشاكل في آليات تطبيق القانون، متعلقة بطريقة 
التعاطي مع القاصر بعد أن يتم التقدم باإلخبار، وذلك 
مع  للتحقيق  متخصصين  أشخاص  وج��ود  عدم  بسبب 
فيشعر  القضائية،  المفارز  أو  المخافر  داخل  القاصرين 
الطفل عادة بالذنب والخوف والخجل بعد تعرضه لالعتداء، 
وهذا األمر ال يتم أخذه بعين االعتبار عند التعاطي معه 
األطباء  قبل  من  عليه  الكشف  لدى  حتى  أو  واستجوابه، 
الشرعيين، فالطفل بحاجة لطريقة معاملة خاصة تمنحه 
الطمأنينة، خصوصًا بعد تعرضه للعنف، والحظ الخبراء 
عدم وجود رغبة لدى بعض التحريين بالعمل، فيقومون 

بلملمة الملفات لتوفير الوقت، والثغرات كثيرة في كل 
النظام القائم: من الضابطة العدلية، إلى الدرك، وصواًل 
إلى قاضي األحداث الذي يتم تسليمه عدة محاكمات في 
التي تعمل مع  المتخصصة  والجمعيات غير  يوم واحد، 

األطفال وتزيد الطين بّلة وما من رقيب.
مع اإلشارة إلى أن الحديث مع القاصر دقيق جدًا، ألن 
وذلك  تسجيله،  يجب  لذلك  عليه،  يبنى  كله  التحقيق 
عينها،  الشهادة  بترداد  م��رارًا  الطفل  يتعّذب  ال  لكي 
وهي شهادة تجرحه وتضايقه، وبالتالي يجب التسجيل 
أو  ثانية  مرة  األمور  بهذه  البوح  إلى  الولد  دفع  لتجنب 

ثالثة أو قدر ما اقتضت حاجة التحقيق.

التحقيق مع األطفال

من  فتاتان  وم��ري��م..  س��ارة 
الخاصة،  االح��ت��ي��اج��ات  ذوي 
لمحاولة اغتصاب على  تعرضن 
حوال  قرية  في  بشري  ذئب  يد 
الخبر  ه��ذا  تصدر  الجنوبية، 
على  اللبنانية  اإلع��الم  وسائل 
الماضية،  األيام  في  اختالفها 
أمهات حضن أطفالهن وشكرن 
الله في قلوبهن ألن الخطر كان 
بعيدًا، لكن والدتْي سارة ومريم 
لم يغمض لهما جفن من كثرة 

الدموع واأللم.
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حقيقة مروعة
المجلس  إحصاءات  كشفت 
األع���ل���ى ل���ش���ؤون األش��خ��اص 
المعوقين في األردن، عن أن 64 
فتاة من ذوات اإلعاقة الذهنية، 
ي��ت��م اس��ت��ئ��ص��ال أرح��ام��ه��ن 
إذا  حملهن  من  خوفًا  سنويًا، 
إدراك��ه��ن  ع��دم  استغالل  ت��م 
وتقدم  لالغتصاب،  وتعرضن 
استئصال  على  األس��ر  بعض 
ال��م��ع��وق��ات،  بناتهن  أرح����ام 
اح��ت��رازي��ة  »خ��ط��وة  بصفتها 
االع��ت��داء،  م��ن  الفتاة  لحماية 
وألس���ب���اب ت��ت��ع��ل��ق ب��األب��ع��اد 
وعيها  بعدم  الفسيولوجية، 
سن  خصوصية  م��ع  للتعامل 

البلوغ«.



بينته  ما  اأب��رز  ولعل  املئة،  34 يف  ال��ذك��ور على 

درا�سة وزارة العدل اأن اثنني يف املئة فقط من 

املعتدين هن من الن�ساء، بينما ي�ستاأثر الرجال 

احل�سة الأكرب البالغة 98 يف املئة.

املعتدى  اأن ن�سبة كبرية من الأطفال  كما 

الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة،  م��ن ذوي  ه��م  عليهم 

فمن املعروف اأن عملية العتداء اجلن�سي هي 

لالعتداء  يخطط  من  لأن  خمططة،  عملية 

خوفاً  بحذر،  جرميته  وموقع  �سحيته  يختار 

من العواقب، وعادة تكون ال�سخ�سية ال�سعيفة 

حوله، وذوو الحتياجات اخلا�سة هم �سريحة 

املعتدين،  ب���راأي  �سهل  بهم  والإي��ق��اع  �سعيفة 

ذاتهم  ع��ن  التعبري  ميكنهم  ل  اأن��ه  خ�سو�ساً 

بع�ش  اأن  ال�سهادات  بع�ش  وتظهر  ب�سهولة، 

من  للتحر�ش  يتعر�سون  املعوقني  الأط��ف��ال 

قبل امل�سرفني، خ�سو�ساً يف الأق�سام الداخلية 

و�سائقي احلافالت، واأن اأكرث العتداءات تقع 

الإعاقات  ثم  العقلية،  الإعاقات  فئة من  على 

الإعاقة  كانت  وكلما  املكفوفني،  ثم  ال�سمعية 

�سديدة كانت اخلطورة اأكرب.

عوار�ض على ال�ضحايا

ت����وؤك����د ال���ع���ام���ل���ة الج���ت���م���اع���ي���ة »ن�����دوى 

العوار�ش قد تظهر  اأن جملة من  ف��اخ��وري«، 

على الطفل وتوؤ�سر اإىل وجود حتر�ش جن�سي 

ي��ك��ت��م��ه ال�������س���غ���ري، م���ن���ه���ا: ال���ت���غ���ري امل��ف��اج��ئ 

اأو  ع��دوان��ي��اً  ي�سبح  ك����اأن  ال��ط��ف��ل،  ���س��ل��وك  يف 

مع  تتنا�سب  ل  �سلوكيات  ظ��ه��ور  ان�����س��ح��اب��ي��اً، 

)النوم  النوم  ا�سطرابات  ظهور  الطفل،  �سن 

على  ال��ق��درة  ع���دم  اأو  ال��ك��واب��ي�����ش  اأو  املتقطع 

النوم(، اهتزاز يف العالقة بينه وبني القائمني 

على رعايته، الفرط يف اخلوف، رف�ش نوعية 

ال�سعور  املفاجئ يف  التغري  النا�ش،  معينة من 

كلمات  تكرار  الأط��ف��ال،  بقية  اللعب مع  جتاه 

ب��ذي��ئ��ة ل ت��ت��ن��ا���س��ب م���ع ���س��ن��ه )����س���ورة �سيئة 

للذات(.

وت��ت��اب��ع ف���اخ���وري: »ب��ع��د ال��ت��اأك��د م���ن اأن 

ال��ط��ف��ل ت��ع��ر���ش ل��الع��ت��داء اجل��ن�����س��ي، يجب 

للخطر،  يعر�سه  ال���ذي  امل��ح��ي��ط  ع��ن  اإب���ع���اده 

تعر�ش  ط��ف��ل  اأي  اأن  ع��ل��م��اً  وذل���ك حل��م��اي��ت��ه، 

لهذا النوع من العتداءات، يحتاج اإىل �سنتني 

ملتابعة  خ�سع  اإذا  وذل��ك  لل�سفاء،  الأق���ل  على 

الفئة  وف��ق  تختلف  ال��ع��الج  وطريقة  مكثفة، 

والعمل  الطفل،  اإليها  ينتمي  التي  العمرية 

يجب اأن يتم مع الأ�سرة ككل، ول يتم اللجوء 

اإل يف ح��ال  اأ����س���رت���ه،  ع���ن  ال��ط��ف��ل  اإب���ع���اد  اإىل 

وج���ود خ��ط��ر ع��ل��ى ح��ي��ات��ه م��ن ق��ب��ل الأ����س���رة«، 

وت�سيف فاخوري »اأن الطفل ال�سحية ي�سبح 

مر�سية،  بطريقة  و�سامتاً  ومنعزًل  عدائياً 

وتربز لديه �سلوكيات جن�سية مبكرة، وميكن 

مالحظة التغيريات الجتماعية، عرب فقدان 

الطفل الثقة بالرا�سدين، وخوفه من التقرب 

اجل�سدي، ورف�سه اخلروج مبفرده، وغالباً ما 

اآثار ج�سدية وا�سحة على الطفل  ل تبدو اأي 

بالأطفال  التحر�ش اجلن�سي  اأن  اإل  ال�سحية، 

على  جن�سياً،  منقولة  اأم��را���ش  اإىل  ي��وؤدي  قد 

الأهل التنبه لها«.

اتفاقيات.. وقوانني

ن�ست التفاقية الدولية اخلا�سة بحقوق 

الطفل، والتي وقع عليها لبنان، على العديد 

من هذه احلقوق، ل �سيما ما ورد يف املادة 19 

من  احلماية  يف  الطفل  بحق  ويتعلق  منها، 

الإ���س��اءة  اأو  ال�����س��رر  اأو  العنف  اأ���س��ك��ال  جميع 

البدنية، اأو العقلية اأو النف�سية اأو الإهمال اأو 

ال�ستغالل.

وي��ع��ت��رب ق���ان���ون ال��ع��ق��وب��ات ال��ل��ب��ن��اين، اأن 

وارتكاب  بالأطفال  اجلن�سي  التحر�ش  اأفعال 

الفح�ساء اأو الأفعال املنافية للح�سمة �سدهم، 

وامل�ساءلة  املالحقة  ت�ستوجب  جزائية  جرائم 

على  الأط��ف��ال  حمل  اأن  يعترب  كما  واملعاقبة، 

ارتكاب الفح�ساء اأو الأفعال املنافية للح�سمة، 

جرمية يعاقب عليها القانون.

اأن  اجلن�سي  التحر�ش  ج��رمي��ة  وتقت�سي 

معينة،  و���س��ائ��ل  ا�ستعمال  اإىل  اجل���اين  ي��ل��ج��اأ 

الإك��راه  اأو  التهديد  اأو  الأوام��ر  اإ�سدار  اأهمها 

ال�سحية  اإجبار  بق�سد  ال�سغوط،  اأو ممار�سة 

من  فكل  جن�سية،  ل��رغ��ب��ات  ال�ستجابة  على 

اأكره قا�سراً مل يتم اخلام�ش ع�سر من عمره، 

اإج��راء فعل  اأو  بالعنف والتهديد على مكابدة 

مناٍف للح�سمة، عوقب بالأ�سغال ال�ساقة مدة 

ل تنق�ش عن 6 �سنوات )املادة 507 عقوبات(.

ع�سر  اخلام�ش  دون  بقا�سر  ارت��ك��ب  وم��ن 

من عمره فعاًل منافياً للح�سمة اأو حمله على 

املوؤقتة، ول  ال�ساقة  بالأ�سغال  ارتكابه، عوقب 

يتم  مل  اإذا  �سنوات  اأرب���ع  ع��ن  العقوبة  تنق�ش 

509 عقوبات(،  الثاين ع�سر من عمره )امل��ادة 

اأما يف حال كان اجلاين من اأ�سول املجني عليه 

�سرعية،  �سلطة  عليه  مي��ار���ش  اأو  اأ���س��ه��اره  اأو 

فالعقوبة بالأ�سغال ال�ساقة ترتفع اإىل مدة ل 

القا�سر  تزيد على ع�سر �سنوات، يف حال كان 

بني ال�15 و18 من عمره )املادة 510 عقوبات(.

املجرم موظفاً  كان  اإذا  العقوبة  ترفع  كما 

اأو رجل دين اأو مدير مكتب ا�ستخدام اأو عاماًل 

ال�سلطة  ا�ستعمال  الفعل م�سيئاً  فارتكب  فيه، 

وظيفته  م��ن  ي�ستمدها  ال��ت��ي  الت�سهيالت  اأو 

اليوم  اأمر ينطبق  511 عقوبات(، وهو  )امل��ادة 

على �سائق احلافلة املعتدي على الفتاتني.

كما تعاقب املادة 519 من قانون العقوبات 

داع��ب ب�سورة منافية للحياء  اأو  مل�ش  كل من 

ق���ا����س���راً دون اخل���ام�������ش ع�����س��ر م���ن ع��م��ره، 

اأو فتاة لهما من  ام��راأة  اأو  اأنثى  اأو  ك��ان  ذك��راً 

ال��ع��م��ر خ��م�����ش ع�����س��رة ���س��ن��ة دون ر���س��اه��م��ا، 

 ب��احل��ب�����ش م����دة ل ت���ت���ج���اوز ال�����س��ت��ة اأ���س��ه��ر.

اأن م�ساألة  الإ����س���ارة اىل  م��ن  ب��د  اأن���ه ل  غ��ري 

تبقى  اجلن�سي،  التحر�ش  جرمية  يف  الإثبات 

من اأ�سعب امل�سائل، حيث يواجه اإثباتها عدة 

ل  عليه  املجنى  ت�سريحات  اإن  اإذ  اإ���س��ك��الت، 

م�سحوبة  تكن  مل  اإن  الدليل  لإق��ام��ة  تكفي 

ب�سهادة ال�سهود، توؤيدها معاينات مو�سوعية، 

مثل معاينة الطبيب ال�سرعي املخت�ش، وهو 

اإىل م�ساعفة  ك��ث��رية  اأح���ي���ان  يف  ي����وؤدي  اأم����ر 

الآثار النف�سية ال�سلبية لدى املعتدى عليه.

يف حالة ���س��ارة وم���رمي، كما يف ك��ل ح��الت 

ال��ت��ح��ر���ش ب���الأط���ف���ال، ه��ن��اك جم��م��وع��ة من 

على  فبناء  الفور،  على  تتخذ  التي  اخلطوات 

�سكوى ُتقدم، ينطلق فوراً التحقيق الإجتماعي 

ي��ق��رره ق��ا���س��ي الأح�����داث للتحقق من  ال���ذي 

م��اه��ي��ة وظ�����روف واأ����س���ب���اب اخل���ط���ر، لت��خ��اذ 

التدابري احلمائية املالئمة اأو حتى لرد طلب 

ياأتي من  اإخبار قد  بناء على  احلماية، وذلك 

للخطر،  يتعر�ش  احل��دث  ب��اأن  يعلم،  ك��ان  اأي 

ومي���ك���ن ل��ق��ا���س��ي الأح�������داث اأن ي��ك��ل��ف ف����وراً 

م�ساعداً اجتماعياً وطبيباً �سرعياً للك�سف عن 

للطفل جن�سياً،  التعر�ش  كان  احلالة يف حال 

بالك�سف  للقائمني  يرخ�ش  اأن  اأي�ساً  وميكنه 

من  الأم��ن��ي��ة  ب���امل���وؤازرة  ال�ستعانة  والتحقيق 

ال�سابطة العدلية اإذا ا�ستدعت احلاجة.

اإىل حكم  ول��ك��ي ينطلق ك��ل ه���ذا، و���س��وًل 

املحكمة الذي يق�سي مبعاقبة املجرم وبحماية 

الطفل يف حال وجود حتر�ش جن�سي، ل بد من 

ومتابعتها  بالدولة وخدماتها  والثقة  التبليغ 

امل��و���س��وع،  ع��ل��ى  ال��ت�����س��رت  م��ن  ب���دًل  للق�سية، 

العتداء اجلن�سي  فالتبليغ واجب وطني لأن 

على الأطفال له انعكا�سات كثرية قد يحملها 

وت��وؤث��ر  ي��وم يف ح��ي��ات��ه،  اآخ���ر  اإىل  الطفل معه 

تتم معاجلة  ح��ال مل  وعلى حميطه يف  عليه 

و�سعه، اأي على املجتمع ككل، فاإذا كانت حماية 

الفئات الأكرث �سعفاً واجباً قانونياً، فاإنه من 

الأطفال  اعتداء على  اأي  واج��ب كل من يرى 

اأن يتقدم باإخبار باأية طريقة ممكنة، وميكنه 

اأي�ساً عدم ذكر ا�سمه.

الأ�سا�سية  فامل�سكلة  اآن��ف��اً،  ذك��رن��ا  كما  لكن 

امل��واج��ه��ة يف امل��ج��ت��م��ع، ه��ي ع���دم اجل�����راأة على 

اأوًل، عدم املعرفة  اأ�سباب:  باإخبار لعدة  التقدم 

اإذا  خ�سو�ساً  اأ�ساًل،  القا�سر  على  تعد  بوجود 

ك��ان املعتدي ه��و اأح���د ال��وال��دي��ن، ث��ان��ي��اً، جهل 

باإخبار  التقدم  ح��ق  اأن  معرفة  وع��دم  القانون 

اأو معنوي، وجهل  �سخ�ش طبيعي  لكل  ممنوح 

الأ�سول املتبعة يف هذه احلالة، ثالثاً، الأ�سباب 

راب��ع��اً،  الف�سيحة،  م��ن  ك��اخل��وف  الجتماعية 

وب��اأن  �سيتوقف  العنف  ب���اأن  اخل��اط��ئ  الع��ت��ق��اد 

وعي  وج��ود  ع��دم  خام�ساً،  »�سين�سى«،  القا�سر 

ولالأ�سف،  الأحيان،  بع�ش  ويف  كاف،  اجتماعي 

فاإن اجل�سم الطبي الذي يكت�سف �سدفة وجود 

الأحيان،  اأغلب  يف  يتجراأ،  ل  الطفل  على  تعٍد 

التحقيقات  م��ن  ب��الإخ��ب��ار خ��وف��اً  ال��ت��ق��دم  على 

املعتدي  ت���رك  فيف�سل  ب��ه��ا،  زج���ه  �سيتم  ال��ت��ي 

طليقاً وعدم التدخل يف هذه امل�ساألة.

امل�ساكل، هنالك مع�سلة  واإىل جانب هذه 

من نوع اآخر، تكمن يف كيفية اإثبات التحر�ش 

اجلن�سي، واإىل جانب ذلك، فهنالك �سعوبة يف 

اأو  املالم�سة  على  اقت�سر  اإذا  التحر�ش  اإثبات 

ال�سهود  الأحيان، ل يتمتع  الكالم، ويف بع�ش 

وهكذا  الق�ساء،  اأم��ام  باحلقيقة  البوح  بجراأة 

حالت  وتبقى  املوقف،  �سيد  هو  التكتم  يبقى 

عديدة طي الكتمان.

هناء عليان
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أطفال لبنان في دوامة     التحرش الجنسي

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

طريق  عن  يتم  بالمعوقين  التحرش  أن  الدراسات  توضح 
التودد والترغيب، مثل المالطفة وتقديم الهدايا، أو عن طريق 
مغبة  التحذير  من  بد  وال  والتخويف،  والتهديد  الترهيب 
الخجل أو الحرج في مناقشة هذه الحاالت، التي تكون وخيمة 
العواقب والنتائج السلبية، فيجب عدم إغفال هذه الظاهرة من 
قبل المسؤولين، وااللتفات إليها ومعالجتها في أسرع وقت من 

خالل الرقابة والتوعية والتأهيل النفسي.
وألن للقضية صلة بحقوق المعوق، ال بد من االهتمام بوضع 
الوسائل الكفيلة لتجنب مثل هذه األفعال والتصرفات، منها 
انتقاء الموظفين في دور الرعاية بشكل حذر، وفصل األعمار 
السنية المختلفة لذوي االحتياجات الخاصة، بشكل يتم وضع 
بعيدًا عن  المتقاربة في دار خاصة بهم  األعمار  الفئات ذات 

أصحاب األعمار الذين يكبرونهم سنًا.
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ت���ن���دف���ع م�������ص���ر ب���خ���ط���ى ح��ث��ي��ث��ة 

ان��ق�����ص��ام��ي غ���ر م�����ص��ب��وق  اإىل م������اأزق 

يف ت��اري��خ��ه��ا امل���ع���روف ب������»اأم ال��دن��ي��ا«، 

لهذا  امل�صبب  ب���اأن  اث��ن��ان  يناق�ش  وال 

االن��ق�����ص��ام ه���و االن���دف���اع���ة االإل��غ��ائ��ي��ة 

الرئي�ش حممد مر�صي  انتهجها  التي 

وج��م��اع��ت��ه م��ن��ذ حل��ظ��ة ال��ق��ب�����ش على 

ال�����ص��ل��ط��ة، ح��ي��ث اأ���ص��ب��ح��ت مم��ار���ص��ة 

ال��ن��ف��وذ يف غ��ر م��ك��ان��ه��ا ال��د���ص��ت��وري، 

د�صتور،  على  الت�صويت  ابتداع  بحجة 

د���ص��ت��ور ه��و ب��ح��د ذات����ه وال��ع��دي��د من 

ب����ن����وده ع����وام����ل ان���ق�������ص���ام، م����ا ج��ع��ل 

اأواف���ق  ال  »اأن���ا  �صعبية  االأك���ر  ال�صعار 

ع���ل���ى ال���د����ص���ت���ور ال�������ذي ي��ق�����ص��م��ن��ا«، 

متثل  وال��ذي  الدين  ا�صتغالل  مقابل 

امل�صاجد  ا�صتخدام  اأولهما  مبحورين، 

ل��ل��ح��م��الت اال���ص��ت��ف��ت��ائ��ي��ة، وال��ث��ان��ي��ة 

تكفر كل من ي�صّوت رف�صاً للد�صتور، 

وال�صرعية،  لل�صريعة  خمالف  وك��اأن��ه 

واأن�����������ه ُم������ع������اٍد ل�����الإ������ص�����الم وال���ق���ي���م 

االإ�صالمية، وهذا ُيعترب بذاته �صغطاً 

بال  يخالف  ومعنوياً  ونف�صياً  روح��ي��اً 

اأدنى �صك الدين ال�صمح.

ل����ق����د ك�������ص���ف ال����ت���������ص����وي����ت ع��ل��ى 

لي�ش  االأوىل،  مرحلته  يف  اال�صتفتاء 

العملية  ���ص��اب��ت  ال��ت��ي  ال��ع��ي��وب  ف��ق��ط 

بالرغم من  اأهميتها،  على  االإجرائية 

حقوقية  بهيئات  اال�صتعانة  حم��اوالت 

للت�صدي للهيئات املماثلة التي ك�صفت 

نزاهة  عن  يائ�ش  واإع���الن  املخالفات، 

وكاأنها  برمتها،  والعملية  االإج���راءات 

ي�صبقها  ومل  ال�صويد،  يف  ج��رت  فعاًل 

متقابلة  و���ص��اح��ات  ميادين  ويواكبها 

الذي  االنق�صام  حجم  اإمنا  وموؤججة، 

ي���خ���ّي���م ع���ل���ى ال�������ص���ارع امل�������ص���ري ب��ن 

الرئي�ش مر�صي  ف�صيلْن متناحرْين؛ 

واإخوانه مع التكفرين و»املت�صددين« 

والقومية  الوطنية  والقوى  ن�صق،  يف 

وال��ل��ي��ربال��ي��ن وال��ي�����ص��اري��ن وب��ق��ي��ة 

املختلفة  املجتمع يف طوائفه  تكوينات 

يف الن�صق املواجه.

اال�صتفتاء،  من  االأوىل  املرحلة  اإن 

ب��ال��رغ��م م���ن ال�����ص��ك��وك وال��ب��ي��ن��ات يف 

تقدماً  ر�صمياً  اأظهرت  نزاهتها،  ع��دم 

ط���ف���ي���ف���اً ل���ل���م���واف���ق���ن ع���ل���ى د����ص���ت���ور 

ي�صتوعب  مل  ال���ذي  مر�صي،  الرئي�ش 

ال�صعب  دف��ع  ال��ت��ي  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  اأن 

�صنة   42 بعد  لتذوقها  غالياً  امل�صري 

م���ن اال����ص���ط���ه���اد امل��م��ن��ه��ج، ه���ي اأه���م 

واأف�������ص���ل ب��ك��ث��ر م���ن جم����رد ت��ف��وي��ز 

ال��ن��ف�����ش يف ا���ص��ت��ف��ت��اء، ب��ع��د اإج��ه��ا���ش 

مبادرة للجي�ش هدفها تقريب وجهات 

النظر قبل اال�صتفتاء تالفياً النق�صام 

يزيد  االأم����ر  وه���ذا  امل�����ص��ري،  ال�صعب 

ب��داأ  امل�����ص��ري، حيث  ال�����ص��ارع  القلق يف 

احلديث عن �صفقة مل تت�صح معاملها 

ل�صريحة  وا���ص��ع��ة  ام���ت���ي���ازات  حت��ف��ظ 

اأو  امل���ب���ادرة  »���ص��ب«  م��ق��اب��ل  ع�صكرية، 

خنقها يف مهدها.

م����ن ه���ن���ا مي���ك���ن ق�������راءة امل��رح��ل��ة 

ال��ث��ان��ي��ة م���ن اال���ص��ت��ف��ت��اء م���ع مت��دي��د 

يف  مرحلة  اأول  يف  اال�صتفتاء  مواقيت 

ال���داخ���ل واخل�����ارج م��ن اأج����ل اخل���روج 

ب��ف��وز، ول���و ك���ان ال�����ص��ك يحيط ب��ه ما 

ال��ق��وة ه��ي التي حتميه، االأم��ر  دام��ت 

الذي ال يب�صر اأبداً بانتقال م�صر اإىل 

اأن  �صيما  الدميقرطية،  اأي من رحاب 

للدميقراطية  اأويل  ك��م��ك��ّون  احل����وار 

املناق�صات  اأن  والدليل  مت��ام��اً،  مغيب 

م��ع ال��ق��ب�����ص��ات ت��ل��وح يف ال��ت��ظ��اه��رات، 

االبت�صامة  ينتظر  مر�صي  ن��ظ��ام  واأن 

ال�صواب  يفعله هو  ما  باأن  االأمركية 

بعينه.

م�����ص��در  ي���ك���ون  ال  د���ص��ت��ور  اأي  اإن 

ي��ك��ون  اأن  وط���ن���ي، ال مي��ك��ن  اإج����م����اع 

ه���دف وا���ص��ع��ه وط��ن��ي��اً، الأن���ه ���ص��ي��وؤدي 

اإىل انق�صام وطني، ولي�ش من منطلق 

ن��ظ��ري��ة ال��ت��اآم��ر وامل����وؤام����رة، اإمن���ا من 

الواقع املتمخ�ش عن طرحه، ولذلك 

�صدرت حتذيرات من قيادات م�صرية 

اأهلية  ح��رب  دروب  اإىل  االن���زالق  م��ن 

ينتظرها املرتب�صون بال�صعب امل�صري 

ومب�صتقبله.

ال��رئ��ي�����ش  ك����ان  اإذا  امل��ح�����ص��ل��ة،  يف 

حم��م��د م��ر���ص��ي و»اإخ�����وان�����ه« وال��ذي��ن 

م��ع��ار���ص��ة  ال  اأن  ي������رون  ي���ح���ّر����ص���ون 

اإمن��ا هناك فقط خونة  ل����»االإخ���وان«، 

ال�صلطة..  ع��ل��ى  اال���ص��ت��ي��الء  ي��ري��دون 

اإذا  اأكر رعباً، خ�صو�صاً  ي�صبح االأمر 

اأن ال�صقاق يزداد  كان ه��وؤالء ال ي��رون 

واأك��ر  ُم���ّراً  كابو�صاً  وي�صبح  ات�صاعاً، 

رعباً اإذا كانوا يدرون ما هم فاعلون.

يون�س عودة

14

قيادات مصرية 
تحذر من االنزالق نحو 

دروب حرب أهلية 
ينتظرها المتربصون 
بالشعب المصري.. 

وبمستقبله

ب��ع��د ال��ف��و���ص��ى االأم���رك���ي���ة ال��ت��ي ان��ت�����ص��رت يف امل�����ص��رق 

العربي،  امل��غ��رب  ب��ق��وة يف  ب���داأت تطل  ال��ع��رب��ي، ثمة هجمة 

واالإثنية  العرقية  واالنق�صامات  الفو�صى  تعميم  هدفها 

واملذهبية يف العامل العربي.

كانت  ح��ط��ام،  اإىل  ال��ع��راق  االأم��رك��ي  ح���ّول  اأن  بعد  اإذ 

اجلدد  املحافظون  بها  وعدنا  التي  االأمركية  االندفاعة 

وال�صرق  »البناءة«  بالفو�صى  راي�ش؛  كونداليزا  ل�صان  على 

االأو���ص��ط اجل��دي��د، ال���ذي ك��ان اأول م��ن حت��دث ب��ه العجوز 

يف  نف�صه  ب��اال���ص��م  ل��ه  ك��ت��اب  يف  ب��ري��ز  �صيمون  ال�صهيوين 

مطلع ت�صعينيات القرن املا�صي.

وهكذا كانت االندفاعة نحو م�صر، ثم �صورية، و�صواًل 

اإىل هذا االنق�صام الذي يعي�صه لبنان، وبينهم فل�صطن، من 

اأو�صلو  اتفاقية  بعد  الغريبة  العجيبة  الق�صمة  تلك  خالل 

واحلبل  وحما�ش،  فتح  وب��ن  وغ��زة،  ال�صفة  بن  امل�صوؤومة 

على اجلرار على �صكل ما نرى طالئعه يف خميم الرموك 

يف دم�صق.

واملغرب العربي لي�ش بعيداً عن هذه الهجمة اخلطرة 

بكل  العربية  ال�صعوب  مواجهة  م��ن  ال��ث��اأر  ت�صتهدف  التي 

م��ك��ون��ات��ه��ا، ل��ل��ج��ي��و���ش اال���ص��ت��ع��م��اري��ة يف م���ع���ارك ال��ت��ح��رر 

الوطني، حيث انبثقت يف خم�صينيات القرن املا�صي حركات 

امل��ق��اوم��ة وج��ي��و���ش ال��ت��ح��ري��ر، ال��ت��ي ق��ام��ت ب��ه��ا اجلماهر 

ال�صعبية يف دول املغرب؛ من اجلزائر اإىل تون�ش، اإىل املغرب، 

اإىل موريتانيا.

واإذا كانت ثورات دول املغرب العربي قد قامت على وهج 

ا�صتمدت  لكنها  النكبة التي ح�صلت يف فل�صطن عام 1948، 

يوليو   23 ثورة  وكفاحها من وهج  وو�صعت حركتها  قوتها 

الكفاحية  اأمدت احلركة  النا�صر، والتي  1952 بقيادة عبد 
ولقي  وامل���ادي،  املعنوي  التاأييد  اأ�صباب  بكل  ال�صعوب  لهذه 

�صدى الكفاح املرير �صد اال�صتعمار �صداه يف بالد امل�صرق؛ 

يف �صورية والعراق ولبنان واالأردن.

العربي  امل��غ��رب  ب��ل��دان  يف  العربية  ال�صعوب  ك��ان��ت  واإذا 

اال�صتعمار  وط��رد  الوطني،  اال�صتقالل  حتقيق  من  متّكنت 

اأم��ام��ه��ا م��ه��م��ات ج���دي���دة، وه��ي  ال���ق���دمي، اإال اأن ح�����ص��رت 

اأن  ب��ع��د  ب��وج��ه��ه اجل��دي��د، خ�صو�صاً  اال���ص��ت��ع��م��ار  م��واج��ه��ة 

التحرر،  ق��الع  اإح��دى  اإىل  تتحول  اأن  من  اجلزائر  متكنت 

 1969 الفاحت من �صبتمرب عام  وا�صتطاعت ليبيا بعد ثورة 

اأن تطرد اال�صتعمار، واقتالع القواعد الع�صكرية االأمركية 

والغربية من اأرا�صيها.

مطلع  منذ  ت��ط��ورات  م��ن  ن�صهده  م��ا  وق��ع  على  واالآن، 

قاعدة  على  جديد  ا�صتعماري  هجوم  ثمة  الثالثة،  االألفية 

11 اأيلول 2001، والذي ا�صتوعبت الواليات املتحدة درو�صه 
الذي  القدمي،  اال�صتعمار  خملفات  كل  فا�صتنه�صت  جيداً، 

و�صع �صعاره امل�صتعمر الربيطاين منذ مطلع القرن املا�صي 

القدمية«  »اأوراق���ه  بعث  فتم  ت�صد«،  »ف��ّرق  �صيا�صة   )1919(

كلها دفعها واحدة، لكن هذه املرة حتت �صعار »ال�صريعة لكم.. 

�صياغات  و�صع  فاأعادت  لنا«،  وخطوطها  وال��روة  والنفط 

جديدة تقوم على تق�صيم املق�صم وجتزئة املجزء، اأي العودة 

اإىل البدايات االأوىل، بجعل امل�صرق، مبا فيه تركيا واملغرب، 

دويالت مذهبية وطائفية واإثنية، ليمتد االأمر اإىل املنطقة 

اأي الدول العربية املحيطة  املتو�صطة بن امل�صرق واملغرب، 

بالقرن االأفريقي، ودول جمرى نهر النيل، فكان ا�صتهداف 

ل اجلنوب عنه، واالآن الدور على م�صر، من  ال�صودان وف�صْ

خالل ا�صتنها�ش »االإخوان«، الذين كان اجتماعهم االأول يف 

ال�صفارة الربيطانية يف القاهرة عام 1928، بعد اأن كان قد 

ثمانينات  نهاية  يف  لعروبتها  تنّكرت  التي  اأرتريا،  نزع  مت 

القرن املا�صي.

وبالعودة اإىل املغرب العربي، فها هي ليبيا يف ظل ثورة 

ياأتي  تون�ش  ح��ال، ويف  ت�صتقر على  ليفي« ال  »برنار هرني 

»االإخوان« من بريطانيا حتت اأ�صماء »النه�صة« اأو »العدالة«، 

بن  العابدين  زي��ن  نظام  م��ن  اأ���ص��واأ  نظام  �صياغة  لُيعيدوا 

»االإخ��وان  مع  املغرب  يف  امللكي  النظام  يتحالف  فيما  علي، 

اجل���دد« �صد ك��ل ق��وى االإ���ص��الم ال��ت��ت��وي��ري وق���وى التقدم 

وموريتانيا  اجلزائر  اإلهاء  يحاولون  فيما  والدميقراطية، 

مبا يجري يف مايل، يف وقت اأخذت باري�ش ووا�صنطن ت�صجع 

االأقليات، كالطوارق والرببر، على االنف�صال عن اأوطانهم 

يخططون  ما  نحو  على  بهم،  خا�صة  كيانات  واإق��ام��ة  االأم، 

له يف العراق، وعلى نحو ما ح�صل يف ال�صودان، وعلى غرار 

ما �صهدفته اأرتريا، علماً اأن الطوارق والرببر كانوا جزءاً 

احتلوا  كما  القدمي،  اال�صتعمار  مقاومة  يف  وهاماً  اأ�صا�صياً 

مراكز قيادية يف قيادات بلدانهم، �صواء اإبان معركة التحرر 

الوطني، اأو يف اأزمنة اال�صتقالل، متاماً كما يف دول امل�صرق 

احل�صر،  ال  املثال  �صبيل  على  االأك���راد،  تبواأ  حيث  العربي، 

املراكز االأوىل يف دولهم، ومنها اأن نوري ال�صعيد يف العراق 

تعار�صهم  اأك�����راداً، ومل  ك��ان��وا  ���ص��وري��ة  يف  ال��زع��ي��م  وح�صني 

والزعيم  اإنكليزية،  دمية  كان  ال�صعيد  الأن  �صوى  �صعوبهم، 

كان �صنيعة اأمركية.

اأحمد الطب�س

المغرب العربي أمام فسيفساء التقسيم االستعماري من جديد

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

.. بانتظار نتائج استفتاء 
تعميق الشرخ بين المصريين
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»الربيع  قبل  البحرينية  ال��ث��ورة  ب���داأت 

�صد  ع�صر  التا�صع  القرن  مطلع  يف  العربي« 

مب�صاعدة  البحرين  جلزيرة  خليفة  اآل  غزو 

االإن���ك���ل���ي���ز، ول���ذل���ك مي��ك��ن ت��و���ص��ي��ف حكم 

ك��واج��ه��ة  امل��ح��ل��ي  ب���»اال���ص��ت��ع��م��ار«  خليفة  اآل 

ل��ال���ص��ت��ع��م��ار ال�����ذي ت���ب���ّدل م���ن اال���ص��ت��ع��م��ار 

الربيطاين اإىل اال�صتعمار االأمركي يف هذه 

ال�صنوات، عرب القواعد الع�صكرية واالإ�صراف 

ال�صيا�صي.

عام  �صعبية  انتفا�صة  اأول  انطلقت  لقد 

على  ُفر�صت  ال��ت��ي  ال�صرائب  �صد   1922
فوق  و�صيعي(  )�ُصني  بحريني  م��واط��ن  ك��ل 

واملوا�صي  اللوؤلوؤ  على  و�صرائب  �صنة،  ال�16 

واملحا�صيل الزراعية ل�صالح اآل خليفة، وفق 

نظام »ال�صيد والعبد« التاريخي.

ث���م ع����ادت االح��ت��ج��اج��ات ل��ت��ت��ج��دد ع��ام 

الثمانينات،  يف  ثم  اال�صتقالل،  بعد   1972
انتفا�صة  وت���اأث���راً  اأك���ره���ا دم��وي��ة  وك��ان��ت 

الت�صعينات، حيث ُقتل اأكر من 40 مواطن 

بتحقيق  االنتفا�صة  اإخ��م��اد  ومت  بحريني، 

ب��ع�����ش امل��ط��ال��ب ال�����ص��ع��ب��ي��ة ال��ث��ان��وي��ة، وق��د 

ال�صعبية  واحل���رك���ات  االن��ت��ف��ا���ص��ات  مت��ي��زت 

ولي�صت  ووط��ن��ي��ة،  �صاملة  باأنها  بالبحرين 

وال�صنة  ال�صيعة  فيها  ي�صارك  اإذ  مذهبية، 

والعلمانيون،  والليرباليون  واالإ�صالميون 

يف مواجهة قمع وت�صلط العائلة املالكة.

باأنها  البحرينية  ال��ث��ورة  البع�ش  يّتهم 

االإيرانية،  حت��دي��داً  خارجية،  باأيد  تتحرك 

انت�صار  البحريني حترك بعد  ال�صعب  وباأن 

1978.. لكن التاريخ  الثورة االإ�صالمية عام 

ف��اإن  اأ�صلفنا  ي��ك��ّذب ه���ذه االدع������اءات، وك��م��ا 

احل�����راك ال�����ص��ع��ب��ي ب����داأ ق��ب��ل م��ئ��ة ع����ام، وال 

زخماً  اأعطت  قد  االإيرانية  ال��ث��ورة  اأن  ننكر 

واندفاعاً للبحرين وغرها من دول العامل 

ميكن  رائ����دة  �صعبية  كتجربة  االإ���ص��الم��ي؛ 

اال�صتفادة من جتربتها الإ�صقاط الطواغيت 

وال�صلطات الظاملة.

وي���ت���ه���م ال��ب��ع�����ش ال����ث����ورة ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة 

باملذهبية، وباأنها ثورة »�صيعية«، وهذا خطاأ 

فاإنهما  وال��واق��ع  التاريخ  راجعنا  ف��اإذا  اأك��رب، 

ع��دم جتاوز  وج��وب  مع  اأي�صاً،  ذل��ك  يكذبان 

ال�٪70،  تفوق  البحرين  ال�صيعة يف  ن�صبة  اأن 

ول�����ذا ف�����اإن اأك����ري����ة امل��ت��ظ��اه��ري��ن ���ص��ت��ك��ون 

�صعبية، بحكم االأرقام ولي�ش ب�صكل خمطط 

الأن  �ُصنية،  م�صر  ث��ورة  كانت  واإال  ومذهبي، 

االأكرية ال�صعبية من اأهل ال�صنة واجلماعة.

ت��ق��اط��ع  ���ص��ح��ي��ة  ال���ب���ح���ري���ن  ���ص��ع��ب  اإن 

اال�صتعمار  م��ن��ذ  ودول��ي��ة  اإقليمية  م�صالح 

االأم��رك��ي  لال�صتعمار  و���ص��واًل  الربيطاين 

احلا�صر، وذلك من خالل االأمور االآتية:

موقع البحرين اجليو�صيا�صي يف منطقة 

كقاعدة  اال�صرتاتيجية  واأهميتها  اخلليج، 

ع�صكرية وا�صتخباراتية للغرب واأمركا.

موقع البحرين بالن�صبة اإىل ال�صعودية، 

يف  ح�صا�صية  االأك��ر  املنطقة  مع  وتوا�صلها 

على  �صواء  ال�صرقية(،  )املناطق  ال�صعودية 

اأو  ال�����ص��ي��ع��ي��ة(،  )ال��ط��ائ��ف��ة  ال��ك��ي��ان  م�صتوى 

اال�صرتاتيجية،  النفط  اآب���ار  م�صتوى  على 

متنف�صاً  ت�صكل  البحرين  اأن  اإىل  باالإ�صافة 

ل��ل�����ص��ع��ودي��ن ال���ذي���ن ي���ري���دون اال���ص��ت��ج��م��ام 

والنهي  امل��ع��روف  »هيئة  قيود  من  والتحرر 

واإىل  البحرين،  اإىل  فيذهبون  املنكر«،  عن 

النظام »املتحرر«.

اأم��رك��ي��اً،  امل�صطنعة  املذهبية  احل��ال��ة 

ب��ال��ت��ع��اون م��ع ب��ع�����ش االأن��ظ��م��ة وال��ت��ي��ارات 

ال��دي��ن��ي��ة، وال��ت��ي ح��ا���ص��رت ث���ورة البحرين 

ال�صيا�صي  ال��ي��ت��م  وع��ان��ت  ودول���ي���اً،  اإق��ل��ي��م��ي��اً 

املوؤ�ص�صات  اإل��ي��ه��ا  تلتفت  ومل  واالإن�������ص���اين، 

ال����دول����ي����ة ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة م���ن���ه���ا وال���ع���دل���ي���ة 

واالإع���الم���ي���ة، وب��ق��ي��ت م��غ��ّي��ب��ة وحم��ا���ص��رة 

وم��ت��ه��م��ة م���ن���ذ ان��ط��الق��ت��ه��ا ق���ب���ل ح����وايل 

ال�������ص���ن���ت���ن، م����ع اأن����ه����ا ت�����ص��ت��ح��ق ال��ت��ن��وي��ه 

ت�����ص��ب��ط  اأن  ا����ص���ت���ط���اع���ت  اإذ  وال���ت���ق���دي���ر، 

جمهورها وحتافظ على �صلميتها، رغم كل 

البط�ش الذي تعر�صت له، واعتداءات على 

وامل�صاجد  وامل�صت�صفيات  والن�صاء  االأعرا�ش 

واحل���ق���وق ال��دي��ن��ي��ة وامل���دن���ي���ة، وم����ع ذل��ك 

واخل����داع  ال��ن��ف��اق  ي�صعفها  ومل  ح��و���ص��رت 

الغربي الذي يتباكى على حقوق االإن�صان يف 

املعار�صة  بال�صالح  ويدعم  �صورية وغرها، 

يف �صورية الإ�صقاط النظام حتقيقاً مل�صاحله، 

بينما يف البحرين تدعم اأمركا وحلفاوؤها 

النظام بال�صالح وبالدعم ال�صيا�صي و�صواًل 

اجلزيرة  درع  ع��رب  الع�صكري  التدخل  اإىل 

ل��ت��اأم��ن م�����ص��احل��ه��ا اأي�������ص���اً، م���ا ي��ظ��ه��ر اأن 

الدميقراطية،  مع  لي�صوا  وال��غ��رب  اأم��رك��ا 

بل مع م�صاحلهم، ولذا نرى التناق�ش بن 

اخلليج(  واأم����راء  )م��ل��وك  هنا  النظام  دع��م 

امل�صلحة  اجلماعات  ودع��م  املعار�صة  وقمع 

الإ�صقاط النظام )�صورية واإيران و..(.

البحرين �صاهد حي على اإرادة ال�صعوب 

طريق  و�صلوك  ال��ع��ذاب��ات  وحتمل  للتحرر، 

اأو  ال��ي��وم  ���ص��واء  البحرين  و�صتعرب  ال�صرب، 

مع  ال�صاملة  ال�صيا�صية  الت�صوية  ع��رب  غ��د 

بدايات ربيع 2013، مبا فيها امللف ال�صوري 

والنووي االإي��راين وبقية امللفات يف املنطقة 

على �صعيد الكيانات ال�صيا�صية )الدول(، اأو 

على م�صتوى التوزيع الدميغرايف لالأقليات 

الدينية والقومية الذي ت�صعى وتخطط له 

اأم��رك��ا �صمن »ال�����ص��رق االأو���ص��ط اجل��دي��د« 

املعار�صة  وتقف مبواجهته قوى  الكبر،  اأو 

ال��دول  اأو  احلركات  م�صتوى  على  واملمانعة 

امل���ق���اوم���ة، وال���ت���ي ا���ص��ت��ط��اع��ت ح��ت��ى االآن 

دفع  ما  الإلغائه،  وحتجيمه  امل�صروع  عرقلة 

االأمركين وحلفائهم اإىل اإحراق ال�صاحات 

امل���ت���م���ردة ب���ع���ن���وان »ال���ف���و����ص���ى اخل���الق���ة«، 

»الفو�صى  والتي ثبت عدم �صحتها و�صارت 

والقتل  الدماء  منها  ت�صيل  التي  الهدامة«، 

واخل�����راب وت��ق�����ص��ي��م ال�����ص��ع��وب وامل��ج��ت��م��ع��ات 

وانعدام االأمن..

اإن�صانية..  وطنية  ث��ورة  البحرين  ث��ورة 

ف��ذاك  وال��ت�����ص��وي��ه،  احل�����ص��ار  رغ���م  �صتنت�صر 

وع����د اهلل ���ص��ب��ح��ان��ه ل��ل��م��ظ��ل��وم��ن، وك��ذل��ك 

الطغاة  ع��رو���ش  و�صت�صقط  ال��ت��اري��خ..  �ُصنة 

مهما ط���ال ال��زم��ن وت��اآم��ر امل��ت��اآم��رون، لكن 

و�صيفوز  وحمت�صب،  �صابر  البحرين  �صعب 

يف  �صبحانه  اهلل  ب��ع��ون  م��ط��ال��ب��ه  حت��ق��ي��ق  يف 

نهاية املطاف، يف ربيع حقيقي ووطني وذاتي 

وم�صتقل غر مزّيف.

www.alnassib.com
د. ن�سيب حطيط
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م���ا اأن دخ���ل م��و���ص��م »ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي« ح��ت��ى ظ��ه��رت 

�صياقات  ف��ف��ي  احل�����ص��ب��ان.  يف  ت��ك��ن  مل  اجتماعية  م��ظ��اه��ر 

امل��واط��ن��ن بخطواتها يف حماربة  اإق��ن��اع  ال��دول��ة  حم��اول��ة 

للتحقيق  النماذج  بع�ش  بتقدمي  العدالة  الف�صاد وحتقيق 

اأو املحاكمات يف تهم ف�صاد، خرجت بع�ش الع�صائر ملنا�صرة 

موا كقرابن على مذبح  ُيقدَّ اأن  املتهمن لرف�صها  اأبنائها 

اإن الدولة االأردنية  ال�صيا�صة، ما اأعطى مناخاً عاماً يقول 

تقف يف مواجهة مع الع�صائر كما مل تقف من قبل.

ب��ذل��ك، ت��دح��رج��ت ب��و���ص��وح م��الم��ح االإدارة اجل��دي��دة 

ل�����ص��ن��اع��ة اأزم�����ة م���ع »االإخ��������وان«، ع��ل��ى اأم����ل اال���ص��رت���ص��ال 

ال�صيا�صي  واالن�����ص��داد  االإف���ال����ش  ح��ال��ة  ع��ل��ى  التغطية  يف 

االأ���ص��ع��ار،  رف��ع  �صيا�صات  على  نف�صه  ال��وق��ت  يف  والتغطية 

واالأهم على اأمل توفر نظرية بعيدة عن جوهر احلقيقة، 

حتاول تف�صر والدة الهتاف الت�صعيدي املربك الذي رددته 

بع�ش ال�صوارع االأردنية موؤخراً حتت عنوان »ال�صعب يريد 

اإ�صقاط النظام«. 

ال��وق��ائ��ع ت��ف��ي��د ب����اأن اأ���ص��ع��ب م���ا يف ه��ت��اف االإ���ص��ق��اط 

حتديداً هو انطالقه من نخبة من اأبناء حراك الع�صائر، 

التي كانت دوماً حم�صوبة على  املحافظات واالأو�صاط  ويف 

خندق الوالء؛ �صد املعار�صة.

الطفايلة يف قلب  اأبناء حي  ال�صعار هم  اأول من طرح 

العا�صمة عمان، ثم تبعهم حراك ذيبان )جنوبي العا�صمة( 

التي  ال��ع��ب��ارة  ���ص��دى  ي���رتدد  اأن  ح���دة، قبل  اأ���ص��د  بهتافات 

اأربكت اجلميع يف مواجهة مقر الديوان امللكي، ومن اأفواه 

ن�صطاء حي الطفايلة وبع�ش جمامليهم من االإ�صالمين 

ال�صباب املفتقرين للخربة. 

م��ع��ن��ى ذل���ك اأن ���ص��ع��ار االإ���ص��ق��اط مل ي��ن��َت��ج يف ق��ن��وات 

بيع  ح��اول��ت  الر�صمية  االأو����ص���اط  بع�ش  لكن  »االإخ�����وان«، 

و�صيطرتها  االأم���ور  مب�صار  حتكمها  رواي���ة  امللكي  الق�صر 

على اإيقاع ال�صارع، ومتّكنها من اإجها�ش احلراك و�صياغة 

موقف اجتماعي ي�صاند اإجراء االنتخابات، يف ظل مقاطعة 

اإجن�����اح عملية  ال��ت��م��ّك��ن م���ن  االإ����ص���الم���ي���ن، ويف اخل���ت���ام 

الت�صجيل لالنتخابات. 

الع�صائر االأردنية، خ�صو�صاً التي تقطن جنوب االأردن، 

�صّكلت  ولطاملا  امللكي،  النظام  اأعمدة  تثبيت  يف  دوراً  لعبت 

ال��دوام  على  النظام  عليها  اعتمد  اأ�صا�صياً  اأميناً  م�صدراً 

مبنزلة  وكانت  اجلي�ش،  ال�صيما  احل�صا�صة،  موؤ�ص�صاته  يف 

العمود الذي ا�صتند عليه النظام االأردين لتثبيت دعائمه، 

امل��رك��زي��ة اجل���دي���دة، وف��ر���ش منطق  ال�صلطة  ن��ف��وذ  وم���د 

الدولة على املنطق الع�صائري.

خ����الل ه����ذه االن��ت��ف��ا���ص��ات ���ص��غ��ره��ا وك���ب���ره���ا، وم��ا 

بعدها، اعتمد النظام على اأ�صلوب تف�صيخ املعار�صة، ومنها 

فردي  وب�صكل  بالقطعة،  معها  التعامل  عرب  الع�صائرية، 

ول��ي�����ش ج��م��اع��ي، وه���و االأ���ص��ل��وب ال���ذي داأب ال��ن��ظ��ام على 

اعتماده ب�صكل م�صتمر، وحتى اليوم. 

»ن��غ��م��ة« اإ���ص��ق��اط ال��ن��ظ��ام ال��ت��ي ت��ن��ط��وي جم����دداً على 

بائ�صة  اأمنية  نظرية  ل�صالح  الوطنية  بالوحدة  جمازفة 

تت�صور حماية م�صالح النظام عرب تعزيز التناق�ش جمدداً 

بن الع�صائر وتيارات املواالة، وبن »االإخوان« ح�صرياً.

���ص��ع��ارات اإ���ص��ق��اط ال��ن��ظ��ام ت���ط���ورت ت��دري��ج��ي��اً، وب���داأ 

من  النظام  بن  الفجوة  يف  ال��زي��ادة  يالحظون  املراقبون 

جهة، والع�صائر من جهة اأخ��رى، مع تويل امللك عبد اهلل 

الثاين مقاليد احلكم يف ال�صابع من �صباط عام 1999م، ما 

نف�صها بعالقة  توؤطر  بداأت  انطالق مرحلة جديدة  يعني 

بند  حت��ت  و�صعها  ميكن  االأردن���ي���ة،  الع�صائر  م��ع  ال��ن��ظ��ام 

النظام  بيئة  يف  ت��غ��رات  تظهر  ب���داأت  اإذ  ال��راب��ع��ة،  املرحلة 

وم�صادر �صرعيته. 

مظاهرات  ك��ون��ه  م��ن  بعد  االأردين  ال��رب��ي��ع  ي��خ��رج  مل 

�صلمية ت�صتد حيناً وتربد حيناً، وذلك بفعل التعامل الناعم 

متى  اإىل  لكن  الع�صائرين،  م��ع  االأم���ن  اأج��ه��زة  قبل  م��ن 

ت�صمد القب�صة الناعمة يف ال�صيطرة على �صارع متوتر؟ 

يف ظل تعايل اأ�صوات ع�صائرية، خ�صو�صاً من ال�صباب، 

مم��زوج��اً  �صيا�صياً  ع��م��اًل  بو�صفه  ال�صعبي  احل���راك  ت��ق��دم 

ب��ال��ع�����ص��ائ��ري��ة، وال ي��ر���ص��ون ت��اأخ��ره ع��ن ال��ع��م��ل احل��زب��ي 

ال��ق��ي��ادات  م��ن  ح��زم��ة  اإىل  وي�����ص��رون  امل���وؤدل���ج،  ال�صيا�صي 

ال�����ص��اب��ة ال�����ص��اع��دة ال��ت��ي ب��ات��ت ت��ف��ر���ش وج���وده���ا ح��ت��ى يف 

ال�صارع النقابي.

العشائر األردنية.. و»نغمة« إصالح النظام

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

ثـــورة البحـــرين.. منـذ مئـــة عــام ومــا تــزال

حمتّجون بحرينيون يجوبون �صوارع العا�صمة املنامة                                                          )اأ.ف.ب.(
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ت��ب��دو ال�����دول الأوروب����ي����ة يف ح��ال��ة من 

انعدام التوازن، وعدم القدرة على التاأثري يف 

العاجز عن  الأو���ض��ط، وهي يف و�ضع  ال�ضرق 

اأهم منطقة  اإعادة اأجمادها ال�ضتعمارية يف 

اإليها حديقتها  من العامل، وتعترب بالن�ضبة 

اخللفية.

هذا العجز الأوروبي الذي يتم التعوي�ض 

ع��ن��ه وال��ت��غ��ط��ي��ة ع��ل��ي��ه ب��ت�����ض��ع��ي��د اخل��ط��اب 

ال�ضيا�ضي العايل النربة يف الأزمة ال�ضورية، 

�ضقف  من  الغربيون  امل�ضوؤولون  يرفع  حيث 

مواقفهم الداعية اإىل تنحية الرئي�ض ب�ضار 

الأ�ضد، وت�ضليم ال�ضلطة اإىل القوى الدائرة 

الوقت  نف�ض  يف  لكنهم  �ضيا�ضاتهم،  فلك  يف 

يك�ضفون عن عدم قدرتهم يف حتقيق هدفهم 

املذكور بوا�ضطة قوتهم الع�ضكرية املتج�ضدة 

بحلف ال��ن��ات��و، وي��دف��ع��ون ع��و���ض��اً ع��ن ذل��ك 

بقوى واأطراف مرتبطة بهم لال�ضتمرار يف 

حربهم ل�ضتنزاف الدولة ال�ضورية، والعمل 

ال��راف�����ض للهيمنة  ن��ظ��ام��ه��ا  اإ���ض��ق��اط  ع��ل��ى 

ال��غ��رب��ي��ة، وي��ط��ل��ب��ون م��ن اأن��ظ��م��ة ال��ن��ف��ط يف 

اخلليج دع��م ه��ذه ال��ق��وى ب��امل��ال وال�����ض��الح، 

اللوج�ضتية،  ال��ق��اع��دة  ت��وف��ري  ت��رك��ي��ا  وم���ن 

ا�ضتخدام  يف  عجزهم  على  يغطون  اأنهم  اأي 

�ضيطرتهم  ل���ض��ت��ع��ادة  ال��ع�����ض��ك��ري��ة  ق��وت��ه��م 

ال�ضتعمارية على ال�ضرق العربي، من خالل 

الأط����راف  ���ض��وري��ة ودف���ع  �ضعيهم لإ���ض��ق��اط 

املوالية لهم خلو�ض حرباً بالوكالة عنهم.

واأك��ر من ذل��ك، ف��اإن ال��دول الأوروب��ي��ة 

بعد اأن اكت�ضفت اأخرياً اأن اأدواتها ل ت�ضتطيع 

حتتاج  وه��ي  ال�ضتعمارية،  اأهدافها  حتقيق 

ميتنع  اخل�����ارج،  م��ن  ع�ضكرية  م�����وؤازرة  اإىل 

ح���ل���ف ال���ن���ات���و ع����ن ت���ق���دمي���ه���ا، جل������اأت اإىل 

على  اخلليج  اأنظمة  عرب  ال�ضغط  ممار�ضة 

ال��دخ��ول يف  الأردين لإج��ب��اره على  ال��ن��ظ��ام 

اأن متخ�ض  بعد  ���ض��وري��ة،  م��ع  ح��رب طاحنة 

الندفاع الرتكي لإقامة منطقة عازلة على 

احلدود ال�ضورية عن ف�ضل مدٍو لعدم توافر 

للتورط يف احلرب �ضد  تركي  داخلي  تاأييد 

���ض��وري��ة واخل����وف م��ن ت��داع��ي��ات ذل���ك على 

تركيا نف�ضها.

وال�ضوؤال الذي ُيطرح: ما هو ال�ضبب 

ال����ذي ي��ج��ع��ل ال����دول الأوروب����ي����ة تبدو 

�ضعيفة وعاجزة عن التدخل الع�ضكري، 

التغطية على  الوقت حت��اول  نف�ض  ويف 

ذلك بدعم اجلماعات املوالية لها؟

اجلواب على ذلك يتلخ�ض بالآتي:

ال�ضعف القت�ضادي واملايل املتزايد الذي 

اأزماتها  نتيجة  الأوروبية  الدول  تعاين منه 

وا�ضتمرار  البنيوية،  وامل��ال��ي��ة  الق��ت�����ض��ادي��ة 

اجل���م���ود الق���ت�������ض���ادي، وارت����ف����اع م��ع��دلت 

التي  ال�ضيادية  الديون  يف  وغرقها  البطالة 

اإىل تقلي�ض  دف��ع��ه��ا  ب��اإف��ال���ض��ه��ا، مم��ا  ت��ه��دد 

قواتها  ع��دي��د  وخ��ف�����ض  الع�ضكري  اإن��ف��اق��ه��ا 

الأح��ادي  بالن�ضحاب  والتبكري  ناحية،  من 

ال��ق��درة  ل��ع��دم  ال��ع��راق،  بعد  اأفغان�ضتان  م��ن 

على حتمل كلفة حرب ال�ضتنزاف امل�ضتمرة 

ه��ن��اك، وا���ض��ت��ط��راداً ات��خ��اذه��ا ق�����راراً بعدم 

التورط يف حرب خارجية لعدم القدرة على 

توفري اأكالفها الباهظة..

اإن اإق����دام ق���وات ح��ل��ف ال��ن��ات��و ع��ل��ى �ضن 

النتائج،  �ضورية غري م�ضمونة  احلرب �ضد 

ال��غ��رق  اأو  اإىل ف�����ض��ل ع�����ض��ك��ري،  ت����وؤدي  وق���د 

ا���ض��ت��ن��زاف ك��ب��رية، مم��ا �ضيكون له  يف ح��رب 

من  كلها،  اأوروب���ا  دول  على  وخيمة  ع��واق��ب 

لها  تبقى  م��ا  اآخ���ر  ع��ل��ى  تق�ضي  اأن  امل��م��ك��ن 

عدا  الدولية،  ال�ضاحة  يف  وتاأثري  هيبة  من 

امل�����ض��روع الأوروب����ي  ان��ه��ي��ار  اح��ت��م��ال ت�ضريع 

ال�����ذي ي���ع���اين م���ن ال��ت�����ض��دع ن��ت��ي��ج��ة اأزم����ة 

الديون ال�ضيادية لبع�ض دوله.

ت�ضر  الوا�ضح،  عجزها  رغ��م  اأوروب���ا،  اإن 

الت�ضليم  وترف�ض  بذلك،  الإق��رار  على عدم 

ب��احل��ق��ي��ق��ة، وت��ع��م��ل ع��ل��ى ا���ض��ت��خ��دام ك��ل ما 

املنطقة، من  احتياطية يف  اأوراق  لديها من 

تعومي  لأج���ل  ل��ه��ا،  م��وال��ي��ة  ومنظمات  دول 

واملتداعي  املتهاوي  ال�ضتعماري  م�ضروعها 

نتيجة  املنطقة  يف  بال�ضقوط  واملهدد  دولياً، 

وقوى  املقاومة،  دول  ح��ل��ف  ق����وة  ت��ن��ام��ي 

اأح���د حم����اوره، ولهذا  ���ض��وري��ة  ت�ضكل  ال���ذي 

ومتار�ض  م�ضتنفرة،  الغربية  العوا�ضم  جند 

كل  وت�����ض��ب  امل��ت��وا���ض��ل،  ال�ضيا�ضي  ال�ضغط 

بغية  امل�ضلحة،  اجل��م��اع��ات  ل��دع��م  ج��ه��وده��ا 

الوطنية  الدولة  اإ�ضقاط  يف  هدفها  حتقيق 

اأن ف�����ض��ل��ه��ا يف ذل��ك  ت����رى  ال�����ض��وري��ة، وه����ي 

ا���ض��ت��ع��ادة  ل��دي��ه��ا ع��ل��ى  اآخ���ر ره���ان  �ضي�ضقط 

ال�ضرق  يف  ال�ضتعماري  ما�ضيها  من  بع�ض 

املزيد  فاأكر  اأك��ر  تفقد  ويجعلها  العربي، 

من القدرة على التاأثري يف ال�ضيا�ضة الدولية 

اق��ت�����ض��ادي��اً  ����ض���اع���دة  ودول  ق����وى  ل�����ض��ال��ح 

وع�ضكرياً )جمموعة الربيك�ض(.

القت�ضادية  ال��ق��وة  ك��ان��ت  ف���اإذا  هنا  م��ن 

وب��ال��ت��ايل  الع�ضكرية،  ال��ق��وة  اأ���ض��ا���ض  ت�ضكل 

ال��دول��ي��ة،  ال�ضاحة  يف  ال��ت��اأث��ري  على  ال��ق��درة 

فاإنه من البديهي القول، اإن اأوروبا العجوز 

التي تراجع دورها ال�ضتعماري بعد احلرب 

الأم��ريك��ي،  ال���دور  ل�ضالح  الثانية  العاملية 

ق��د ب��ات��ت اأك���ر ع��ج��زاً م��ع ان��ف��ج��ار اأزم��ات��ه��ا 

الدول  بع�ض  واإفال�ض  واملالية،  القت�ضادية 

الأوروبية وف�ضل حربي العراق واأفغان�ضتان.

ح�سني عطوي

ى بتصعيد الخطاب السياسي
َّ
العجز االقتصادي األوروبي ُيغط

دولي

�مللك �لأردين م�شتقباًل وزيرة خارجية �لحتاد �لأوروبي كاثرين �أ�شتون

ت�����زداد ال�����ض��غ��وط الأم���ريك���ي���ة وال��ف��رن�����ض��ي��ة على 

حكومة اجلزائر لتوريطها يف نزاعات مايل، املر�ضحة 

بقوة لأن تتحول اإىل �ضراعات ع�ضكرية اإقليمية، تهدد 

اأفريقيا،  غ��رب  و���ض��اح��ل  ال��ع��رب��ي  امل��غ��رب  دول  معظم 

فاجلزائر التي لعبت دور الو�ضيط  بني حكومة مايل 

املركزية وبني قبائل الطوارق طوال عقدين من عمر 

الأزمة، جتد نف�ضها اليوم عاجزة عن ال�ضتمرار بهذا 

الدور، اأو معاندة اإرادة الدول الغربية.

الأزم����ة  حل��ل  ال�ضلمية  اجل��ه��ود  ك��ل  ف�ضلت  وق���د 

رفيع  م�ضتوى  على  اجتماعاً  اآخرها  وك��ان  الآن،  حتى 

جرى الأ�ضبوع املا�ضي يف نيويورك بدعوة من املغرب، 

بحث  وق��د  الأم���ن،  ملجل�ض  احل��ايل  الرئي�ض  بو�ضفها 

املجتمعون الو�ضع يف مايل ومنطقة ال�ضاحل، واتفقوا 

على تغليب القرار الدويل، الذي ي�ضاع اأنه بات و�ضيكاً، 

يف  �ضاهم  وق��د  م���ايل،  �ضمال  يف  الع�ضكري  بالتدخل 

ت��غ��ل��ي��ب اخل���ي���ار ال��ع�����ض��ك��ري اأي�����ض��اً ت��ع��ر امل��ف��او���ض��ات 

بوركينا  يف  ال��وق��ت  نف�ض  يف  ج���رت  ال��ت��ي  ال�ضيا�ضية، 

الدين«،  »اأن�ضار  املالية وجماعة  احلكومة  فا�ضو، بني 

املرتبطة بتنظيم القاعدة.

وي��ت�����ض��اءل امل���راق���ب���ون ع���ن اأ���ض��ب��اب ت���اأخ���ر جمل�ض 

الأم��ن يف اإع��الن ق��راره بالتدخل، وال��ذي لن يح�ضل 

الأم���ن،  جمل�ض  اأع�����ض��اء  اأن  علماً   ،2013 �ضيف  قبل 

مب���ن ف��ي��ه��م م��ن��دوب��و رو���ض��ي��ا وال�������ض���ني، ق���د واف���ق���وا 

ملواجهة  والع�ضكرية  ال�ضيا�ضية  بالإجماع على اخلطة 

�ضمال  على  �ضيطرتهم  يحكمون  ال��ذي��ن  امل��ت��م��ردي��ن، 

اأنواع التنكيل با�ضم  مايل ويعر�ضون املواطنني ل�ضتى 

تطبيق »الأحكام ال�ضرعية«.

 يف الواقع، ترف�ض حكومات دول الناتو، خ�ضو�ضاً 

ف��رن�����ض��ا وال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، زّج ق��وات��ه��ا م��ب��ا���ض��رة يف 

امل���ي���دان، وم���ن ج��ه��ة اأخ����رى، ي��ط��ال��ب املجل�ض ال���دول 

باإدخال »تعديالت« على اخلطة املقرتحة،  الأفريقية 

على  وترميها  ج��ادة،  التزامات  اأي��ة  من  الغرب  تعفي 

كاهل دول اجلوار عموماً، واجلزائر خ�ضو�ضاً. 

تو�ّضع  اجل��زائ��ر حجم اخلطر من  ت��درك حكومة 

وتاأثري  قيادة  حتت  خ�ضو�ضاً  ال��ط��وراق،  قبائل  نفوذ 

اإطار الأجندات  التي تن�ضط يف  الإ�ضالمية  اجلماعات 

ال��ب��اب  �ضيفتح  م���ايل  ���ض��م��ال  ف��ا���ض��ت��ق��الل  الأج��ن��ب��ي��ة، 

ع��ل��ى م�����ض��راع��ي��ه مل��ط��ال��ب��ة ال���ط���وارق داخ����ل اجل��زائ��ر 

بال�ضتقالل، وكذلك يف معظم الدول التي فيها اأبناء 

القبيلة باأعداد كبرية، الأمر الذي قد يحدث تغيريات 

غ���ري م��رغ��وب��ة يف احل�������دودات امل����وروث����ة م���ن ال��ع��ه��ود 

املعنية  بها جميع احلكومات  تتم�ضك  والتي  ال�ضابقة، 

ل�ضمان ال�ضتقرار ال�ضيا�ضي والقت�ضادي يف بلدانها.

ا�ضطر الرئي�ض اجلزائري عبد العزيز بوتفليقة، 

احل����وار،  لأن  ال��ع�����ض��ك��ري،  احل���ل  بت�ضويق  ال��ب��دء  اإىل 

يف  ممكناً  »ك��ان  ال��ذي  الر�ضمية،  الت�ضريحات  بح�ضب 

اأم��راً  يعد  الأوائ���ل، مل  الطوارق  ال�ضابق مع متمردي 

واقعياً اليوم مع احلركات الإرهابية«، غري اأن م�ضاركة 

امل�ضاألة  اأو جمرد طرح  اجلي�ض اجلزائري يف احل��رب، 

النظام  ت�ضدع  اإىل  املطاف  نهاية  يف  �ضيوؤدي  بجدية، 

وانهياره، ورمبا هذا هو الغر�ض احلقيقي وراء تزايد 

ال�ضغط على الرئي�ض بوتفليقة يف هذا ال�ضاأن.

بالتدخل،  ال�����ض��روع  ع��ن  الغربية  ال���دول  تلكوؤ  اإن 

يعني عملياً اأن ل م�ضلحة لها باإنهاء الأزمة يف الوقت 

تفاقمها  ع��ل��ى  تعمل  العك�ض  ع��ل��ى  ه��ي  ب��ل  احل��ا���ض��ر، 

التنظيمات  هيمنة  تنامي  ع��ن  تغا�ضيها  خ��الل  م��ن 

بالعلن  وت�ضهيلها،  ال��ط��وارق،  حركة  على  الإ�ضالمية 

واملقاتلني  النوعي  ال�ضالح  تهريب  لعمليات  واخلفاء، 

»للجهاديني«  الأم���وال  وتاأمني  الليبية،  احل��دود  عرب 

ب�ضخاء عن طريق قطر، التي اأُعطيت ال�ضوء الأخ�ضر 

لتاأزمي الو�ضع، وتوريط حكومات الدول املجاورة. 

اإن م���ا ي��ج��ري يف م���ايل وب���ل���دان امل���غ���رب ال��ع��رب��ي 

عموم  يف  يجري  عما  ينف�ضل  ل  الأفريقي  وال�ضاحل 

م�ضبوهة،  خمططات  م��ن  الأو���ض��ط  ال�����ض��رق  منطقة 

اأدوار الالعبني الأ�ضا�ضيني يف  ويدل على ذلك ت�ضابه 

باإ�ضاعة  امل��رج��وة  الأه����داف  ووح���دة  املخططات،  ه��ذه 

ال��ف��و���ض��ى، و����ض���رب ال����ض���ت���ق���رار، وت���ه���دمي ال��ك��ي��ان��ات 

القائمة، وتفكيك موؤ�ض�ضات الدولة. 

ف��ق��د ك�����ض��ف��ت ب��ع�����ض ال�����ض��ح��ف ال��ف��رن�����ض��ي��ة م���وؤخ���راً، 

ال�ضتخبارات  جهاز  بني  اخلفية  التن�ضيق  عمليات  عن 

»دعاة تطبيق  واإم��ارة قطر لتمويل  الفرن�ضي  اخلارجية 

التي  الأف��ري��ق��ي  ال�����ض��اح��ل  ال�����ض��ري��ع��ة« يف ع��م��وم منطقة 

والت�ضاد  وموريتانيا  وم��ايل  ال�ضنغال  من  اأج��زاء  ت�ضمل 

والنيجر واجلزائر، ورغم النفي الر�ضمي، اأكدت التقارير 

بت�ضهيل  م�ضتمرة  ال�ضتخبارات  اأج��ه��زة  اأن  ال�ضحافية 

التحاق »الن�ضطاء« القطريني باجلماعات »اجلهادية« يف 

�ضمال مايل حتت غطاء امل�ضاعدات الإن�ضانية.

ال�ضرق  ب��ل��دان  ع��م��وم  على  امل�ضتجدة  الهجمة  اإن 

الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا، تتطلب عملياً حتويل �ضمال 

غرب  �ضمال  يف  كمثيالتها  م��ت��وت��رة،  ب���وؤرة  اإىل  م��ايل 

واأط��راف  اليمن،  وجنوب  �ضيناء،  و�ضحراء  باك�ضتان، 

ال�����ض��ودان، وغ��ريه��ا، ح��ت��ى ت��ط��ال ن��اره��ا بقية ال���دول 

املجاورة.

التغطي  وال��ع��دوان  ق��وى الح��ت��الل  مهما حاولت 

حت���ت ���ض��ت��ار »حم���ارب���ة الإره�������اب وم����ط����اردة خ��الي��اه 

املنت�ضرة يف العامل«، فاإن الوقائع يف ال�ضاحات ال�ضاخنة 

على امتداد العاملني العربي والإ�ضالمي، توؤكد اأن هذه 

القوى هي التي ترعى املنظمات الإرهابية، وتقدم لها 

وقد  والت�ضليح،  وال��ت��دري��ب  اللوج�ضتية  الت�ضهيالت 

التلهي  ب��دل  باأ�ضمائها  الأ�ضياء  لت�ضمية  الأوان  ح��ان 

بتحليالت حول »التطرف الإ�ضالمي اأو العتدال«، اأو 

ما �ضابه من ال�ضطالحات والتعابري التي  ت�ضتخدمها 

الأمة،  لتفتيت  الأمريكية  ال�ضهيونية  الهجمة  اأدوات 

وحتويل كياناتها اإىل دول فا�ضلة.

عدنان حممد العربي

مع تزايد الضغوط الفرنسية واألميركية 
ل تبعاته  الجزائر ترضى بالحل العسكري ألزمة مالي.. وتحمُّ
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كلما جتددت عمليات التهجري الق�ضري يف املناطق 

ال��ع��رب��ي والإ���ض��الم��ي،  ال��ع��امل��ني  امل�ضتعلة يف  ال��ع��دي��دة 

الفل�ضطينيون ن�ضيباً منها، فيتجدد  ينال الالجئون 

اإىل  عائالتهم  وتت�ضتت  خميماتهم،  م��ن  تهجريهم 

املنايف الأكر بعداً عن الوطن الأ�ضلي، ويبداأ التنكيل 

اأقلية  اأو  اإثنياً  بو�ضفهم طرفاً  اأينما توجهوا، ل  بهم 

ما  اأن��ه��م  مل��ج��رد  ب��ل  البينية،  ال�����ض��راع��ات  مذهبية يف 

البلدان امل�ضيفة، وذلك  زالو يعتربون غرباء يف  كل 

منذ اللحظة الأوىل بعد �ضلبهم بيوتهم واأرا�ضيهم يف 

فل�ضطني املغت�ضبة.

جتمع  اأك���رب  دم�ضق  يف  ال��ريم��وك  خميم  يعترب  ل 

ال�ضتات،  ع���امل  عا�ضمة  ه��و  ب��ل  فح�ضب،  ل��ل��ن��ازح��ني 

الهجمة  اأدوات  ي���د  ع��ل��ى  ب���الأم�������ض  ���ض��ق��ط  ف��ع��ن��دم��ا 

جميع  وط���رد  امل�ضتجدة،  الأم��ريك��ي��ة   - ال�ضهيونية 

�ضكانه، تكّبد ال�ضعب الفل�ضطيني نكبة اأخرى ل تقل 

»املجتمع  هبة  تكون  ول��ن   ،1948 نكبة  عن  ماأ�ضاوية 

التي  ال�ضابقة  الإغاثة  ال��دويل« خمتلفة عن عمليات 

جعلت من خميمات اللجوء جزراً منعزلة و�ضط اأبناء 

جلدتهم واأمتهم.

م��ا ح�ضل  املبتلية جت��رب��ة  ���ض��وري��ة  ال��ي��وم يف  ت��ع��اد 

ال��ع��راق  م��ن  ب��ال��ق��وة  ه��ج��روا  ال��ذي��ن  للفل�ضطينيني 

امل��ن��ك��وب، ول��ك��ن ب�ضكل اأك���ر دم��وي��ة وق�����ض��وة، ورمب��ا 

اأي�ضاً  ي�ضيب  اليوم  ي�ضيبهم  ما  اأن  الوحيد  عزاوؤهم 

اإخ���وان���ه���م م���ن امل��واط��ن��ني ال�����ض��وري��ني وال��ع��راق��ي��ي��ني 

والليبيني  وال�ضوماليني،  واليمنيني  وال�ضودانيني 

وغريهم ممن يعانون التهجري الق�ضري، اأو ينتظرون 

نف�ض امل�ضري.

  امل�ضيبة الأكرب اأن هيئات الإغاثة والدول املعنية 

املهجرين  اأو  ال��الج��ئ��ني  اإع����ادة  ع��ل��ى  اأب����داً  تعمل  ل��ن 

يتخلى  بينما  الأ�ضلية،  مناطقهم  اأو  مواطنهم  اإىل 

ما  تبعات  حتمل  ع��ن  وامل�ضلمون  ال��ع��رب  امل�����ض��وؤول��ون 

املاأ�ضاوي، فبدًل من حماية  الو�ضع  واإ�ضالح  يح�ضل 

يت�ضابقون  نراهم  العابرين،  و»�ضيوفها«  مواطنيها 

»الهبات وامل�ضاعدات« مما يتو�ضلونه من  على تقا�ضم 

الدول الغربية نف�ضها التي ت�ضارك ب�ضكل اأو باآخر يف 

خلق امل�ضكلة وتاأزميها. 

العربي والإ�ضالمي  العاملني  متى تتحرر حكومات 

من الرتهان لالأجانب، وتتوىل بنف�ضها حل م�ضكالت 

التهجري والنزوح؟ اأو متى تكف عن معاملة الالجئني 

امل�����ض��ل��م��ني وال����ع����رب يف دي����اره����م م��ع��ام��ل��ة ال���غ���رب���اء 

املنبوذين؟ اإن احلل الفعلي للم�ضكلة ل يتم اإل بعودة 

ك��ل امل��ه��ج��ري��ن اإىل دي���اره���م م��ك��رم��ني وم��ع��ززي��ن يف 

فل�ضطني، اأو العراق، اأو �ضورية، اأو يف اأّي من البلدان 

املنكوبة.

اإن التهجري الق�ضري للفل�ضطينيني وغريهم لي�ض 

وليد ال�ضدفة، بل يتم ب�ضكل منهجي ومدرو�ض، ول 

كاحلرب  امل�ضببة،  العوامل  انتهاء  مع  تبعاته  تنتهي 

اأو  والعرقي،  والطائفي  املذهبي  والتطهري  الأهلية، 

ال��غ��زو الأج��ن��ب��ي والح��ت��الل، وال��غ��اي��ة تبقى يف اإط��ار 

تفتيت كيانات املنطقة، ول يغيب عن بالنا اأن احلركة 

جمريات  يف  اأذنيها  حتى  غارقة  العاملية  ال�ضهيونية 

الأح����داث ال��ك��ربى يف ب��ل��دان ال�����ض��رق الأو����ض���ط، وهي 

فوق  كيانها  رقعة  تو�ضيع  على  واإ���ض��رار  ب��داأب  ت�ضعى 

ركام جمتمعاتنا املفككة.

اإىل  الفل�ضطينيني  الالجئني  بعودة  ناأمل  زلنا  ما 

التفريط  الأم���ل يتبدد يف ظ��ل  ول��ك��ن ه��ذا  دي��اره��م، 

ب��اأخ��الق��ي��ات ال�����ض��ي��اف��ة وح��م��اي��ة امل�����ض��ت��ج��ري، �ضحيح 

ال��ريم��وك  خميم  اجتاحت  ال��ت��ي  الع�ضابات  ق���ادة  اأن 

وحقوق  احل��ري��ة  ���ض��ع��ارات  حت��ت  جرميتهم  يرتكبون 

امل��خ��ادع��ة،  الغربية  امل��ع��اي��ري  م��ن  �ضابه  الإن�����ض��ان وم��ا 

»اجلهاد«،  برايات  يتغطون  اأكرهم  اأن  الأنكى،  ولكن 

ب��راء،  منهم  الإ���ض��الم  اأن  املعرفة  خ��ري  يعرفون  وه��م 

الفتنة  الذين يزجوهم يف حروب  املغررين  واأن دماء 

�ضتبقى يف رقابهم اإىل يوم الدين.

ل�������ض���ن���ا ن�����ح�����اول »ك�������ردل�������ة« اأن����ط����ون 

ول  ع���ون،  »ب��ط��رك��ة« مي�ضال  ول  ���ض��ع��ادة، 

ال���رج���ل���نينْ مب�����ض��وؤول��ي��ة  ت���اري���خ  ُن���ل���زم  اأن 

الأل��ف��ي  ت��خ��ّط��ى  ع��م��ره��ا  دي��ان��ة م�ضرقية 

امل���غ���ارة  ع�����ام، و���ض��ل��ك��ت م��ن��ذ ولدة ط��ف��ل 

���ض��ال���ض��ل م��ن دروب اجل��ل��ج��ل��ة، وواج��ه��ت 

رمبا  ق��درّي��ة،  عوا�ضف  املجتمعات  ك�ضائر 

َق����َدُره����ا.  لأن ال�����ض��رق م��ه��ده��ا وال�������ض���رق 

ك��لٍّ منهما  ا�ضم  اق��رتن  اأن  الرجلني  ق��َدر 

»امل�ضيحية  م�ضرية  من  تاريخية  مبرحلة 

امل�����ض��رق��ي��ة«، م���ع اخ���ت���الف يف ال���ظ���روف، 

ال��ت��ي  ل���ك���لٍّ دوره وف����ق احل��ي��ث��ي��ات  ف���ك���ان 

ان��ط��ل��ق م��ن��ه��ا، ووف�����ق ال��ت�����ض��ّور ال���ه���ادف 

ومتفاعل  من�ضجم  ك��ي��اين  ا���ض��ت��ق��رار  اإىل 

ال��ك�����ض��ب  اإىل  ي����ه����دف  ل  امل����ح����ي����ط،  م����ع 

ع��ل��ى  احل�����ف�����اظ  اإىل  ي����ه����دف  م�����ا  ب����ق����در 

خماطر  م��ن  والتقليل  ال��وج��ود،  مكا�ضب 

الغربية«،  ال�ضليبية  »الو�ضمة  انعكا�ض 

 امل��الزم��ة ظ��ل��م��اً مل��ن ه��م »اأ���ض��ل ال�����ض��رق«.

التي  �ضعادة  اأن��ط��ون  األ��ق��اب  ت��ع��ّددت  مهما 

ي�ضتحقها، من »الفيل�ضوف«، اإىل »الزعيم«، 

و����ض���وًل اإىل »امل��ف��ّك��ر اجل���ي���و- ���ض��ي��ا���ض��ي«، 

الذي �ضّكل ظاهرة نه�ضوية واكبت ع�ضر 

رّواده����ا  امل�ضيحيون  ك���ان  ال��ت��ي  النه�ضة، 

هنا  تعنينا  التي  اجلزئية  ف��اإن  ال�ضرق،  يف 

حمل  ال��ذي  امل�ضيحي،  �ضعادة  اأن��ط��ون  هي 

وبواقعية  املغامر،  مغامرة  يف  زاداً  َقَيمه 

ال���ع���املمِ امل������درك، وال�����روؤي�����وي املُ���ح���ّل���ق يف 

خطوة  لأج�����راأ  ح���الل«  »ا���ض��ت��ث��م��ار  عملية 

الآخ��ر،  ملالقاة  النبيل  الرتقاء  �ضّلم  على 

اآم������ن، ل�ضعب  ور����ض���م م�����ض��ت��ق��ب��ل ع���روب���ي 

الكبري. ال��وط��ن  �ضمن  الن��ت��م��اء   علماين 

خاللهما  �ضهد  زمنني،  بني  ف�ضلت  عقود 

ال���������ض����رق ت����غ����ي����ريات دمي����غ����راف����ي����ة، ك���ان 

وحتّولت  كبري  ن�ضيب  فيها  للم�ضيحيني 

اأك����رب، وك����اأن اأن���ط���ون ���ض��ع��ادة وم��ع��ه رّواد 

ال��ن��ه�����ض��ة ال��ع��رب��ي��ة م���ن امل�����ض��ي��ح��ي��ني قد 

و���ض��ط تنامي  ال��ع�����ض��راخل��ط��اأ،  ُول�����دوا يف 

اأفرزت  التي  واملذهبية  الطائفية  املوجات 

تباعاً مع�ضكرات دينية، منها ما هو معلن 

ودفع  ال�ضاخن،  الرماد  ما هو حتت  وم��ن 

والتهجري  الهجرة  من  اأثماناً  امل�ضيحيون 

وجدانهم،  م��ن  القومي  الفكر  وانح�ضار 

عندما باتوا جمّرد »هوية خمتلفة«، وجب 

على حاملها البحث عمن يدير الختالف، 

 ليتحا�ضى ولو اإىل حني تداعيات اخلالف.  

يف ال���ب���داي���ات، جن��ح��ت ج��زئ��ي��اً حم���اولت 

ب��ع�����ض ال����ق����ادة امل�����ض��ي��ح��ي��ني ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني 

اإدارة  م���ن  ب�����دًل  »الأي�������ض���ر«  ام��ت�����ض��اق  يف 

»الأي���������ض����ر«، يف م��ع��رك��ة دف�����اع ع���ن وج���ود 

وج��دوه م��ه��دداً اأك��ر من اأي وق��ت، و�ضط 

امل�ضيحي  ال���وج���ود  ت��وّج��ه  ع��ن  م��وؤ���ض��رات 

ب��رز ب�ضكل  اإىل ال���ض��م��ح��الل،  ال�����ض��رق  يف 

خ��ا���ض يف ف��ل�����ض��ط��ني امل���ه���د، و����ض���وًل اإىل 

ه��ج��رة ال�����ض��ري��ان وال��ك��ل��دان والأ���ض��وري��ني 

اأقباط  ويعانيه  عاناه  ما  مع  العراق،  من 

ال�ضيا�ضية  للقوة  ملحوظ  وتراجع  م�ضر، 

مل�����ض��ي��ح��ي��ّي ل���ب���ن���ان، وحم�������اولت ال��ب��ع�����ض 

»ك��ن��ت��ن��ة« ال���وج���ود امل�����ض��ي��ح��ي وع���زل���ه عن 

واق����ع امل��ن��ط��ق��ة، وو���ض��ع��ه ع��ل��ى م��ت��اري�����ض 

املواجهة يف معركة غبار خ�ضائرها وا�ضح 

م���ن ق��ب��ل اأن ت���ب���داأ، ف��ك��ان��ت الن��ت��ف��ا���ض��ة 

الأوىل ملي�ضال عون �ضد حماولة وا�ضحة 

لإق���ام���ة ال��ك��ان��ت��ون امل�����ض��ي��ح��ي، ال����ذي راآه 

احل�ضون  اآخ��ر  املعهود  بتهّورهم  البع�ض 

الدفاعية عّما تبقى من وجود، وراآه عون 

امل�ضيحيني  يجمع  كمن  نظره  وجهة  من 

���ض��م��ن ج�����ض��م ج���غ���رايف ���ض��ي��ا���ض��ي غ��ري��ب، 

وي��ج��ع��ل م���ن امل�����ض��ي��ح��ي��ني ط���رائ���د حم��لَّ��ل 

ا�ضتهدافها، حيث و�ضائل الدفاع معدومة، 

وم���ق���وم���ات ال����ض���ت���م���رار اأح������الم واه���ي���ة، 

خا�ضرة.  خا�ضرة  ال��غ��رب  على   وال��ره��ان��ات 

وم��ن��ذ ع��ودت��ه م��ن امل��ن��ف��ى ال��ف��رن�����ض��ي، ب��دا 

على  النتفا�ض  ق��رر  وك��اأن��ه  ع��ون  مي�ضال 

ال�ضرتاتيجية  بها  ُمنيت  التي  اخليبات 

اأن  وراأى  لبنان،  يف  امل�ضيحية  ال�ضيا�ضية 

ول  بعزلهم  ت��ك��ون  ل  امل�ضيحيني  حماية 

ب�»اأجنبتهم« ول ب�»تهويدهم«، بل بعودتهم 

امل�����ض��رق��ي��ة، والن��ف��ت��اح على  اإىل الأ����ض���ول 

حم��ي��ط ه���م م��ن��ه ول�����ه، وك����اأن����ه ع���ن غري 

ق�ضد نف�ض الغبارعن كتب اأنطون �ضعادة، 

يف حم���اول���ة لإن���ع���ا����ض ال����روؤي����ة ل����دى من 

بالرغم  لالأمان،  �ضبياًل  التقوقع  اختاروا 

اأن الن��ع��زال مل يكن خطئاً  اإدراك��ه��م  م��ن 

تكتيكياً يف اإدارة ال�ضاأن امل�ضيحي اللبناين، 

ب���ل ط��ع��ن��ة يف خ���ا����ض���رة ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 

 ال����واع����ي����ة مل���خ���اط���ر الآت��������ي م����ن الأي��������ام.

وب���دا اأي�����ض��اً مي�ضال ع���ون وك��اأن��ه ُول���د يف 

حلدود  العابرة  روؤي��ت��ه  وك��اأن  غريع�ضره، 

»الكانتونات«،  زعامة  هواة  اأخافت  امل�ضرق 

�ضيا�ضة، وجتّي�ضت  اأق��زام  واأرب��ك��ت من هم 

وامل�ضيحية  املزّيفة  الوطنية  اأب���واق  �ضّده 

الإ�ضخريوطية، وبات املارد امل�ضرقي هدفاً 

�ضيدا  �ضرق  م�ضيحيي  هّجروا  ملن  وحيداً 

ملعانقة  �ضيدا  ���ض��رق  اإىل  وع����ادوا  ���ض��اب��ق��اً، 

تو�ّضاًل  بركته،  واأخ��ذ  »اأ�ضري«  وم�ضافحة  

لزعامة م�ضيحية على كر�ضي من ورق.

اأمني اأبو را�سد
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مسيحيو المشرق.. ومعركة الدفاع عن الوجود
الجزء الثاني..  أي لبنان نريد؟

�ضبق لفقيد الإن�ضانية الطوباوي يوحنا بول�ض الثاين، اأن قال يف لبنان: 

»اإنه اأكر من بلد، اإنه ر�ضالة«.. وكان الإمام مو�ضى ال�ضدر قال من قبله: 

ذات  رقعة جغرافية  لي�ض  لبنان  اأن  يعني  ما  ك��ب��رياً«،  يكون  اأن  لبنان  »ق��در 

حدود وح�ضب، اإمنا هو دور عليه تاأديته على مدى العامل!

فعمر لبنان من عمر التاريخ، وهو يختزن اإرثاً اأغنى احل�ضارة الإن�ضانية.. 

فمن على �ضواطئه انطلقت الأبجدية جتوب اأ�ضقاع املعمور..

اإ�ضافة  طائفة،  لبنان حا�ضن ملزيج اإن�ضاين تعداد طوائفه يربو على 18 

ما  لبناين،  اأ�ضل  من  واملتحدرين  للبنانيني  الوا�ضعة  النت�ضار  رقعة  اإىل 

الذي  العامل  هذا  باأ�ضره،  العامل  اأنظار  حمط  ال�ضغري  البلد  هذا  يجعل 

تتجاذبه جمموعة من النظريات والروؤى يف وقت واحد..

ل�ضتقطاب  مهيء   - وموؤ�ض�ضات  و�ضعباً  دول��ة   - احلا�ضر  لبنان  فهل 

ال��راأي العام ال��دويل، ليكون مقراً حلوار الأدي��ان واحل�ضارات والثقافات 

دون  اعتماده  على  املتحدة  الأمم  حمل  وبالتايل  اأر�ضه..  على  والإثنيات 

�ضواه للعب هذا الدور على م�ضتوى الكرة الأر�ضية؟

هل ت�ضكلت القناعة الرا�ضخة لدى اللبنانيني بق�ضهم وق�ضي�ضهم اأن 

لبنان هو املقر الذي ل بديل لهم عنه، واأن احلياة الواحدة امل�ضرتكة فيما 

بينهم، يجب اأن تفّعل اأكر فاأكر، وذلك عن طريق الو�ضول اإىل قوا�ضم 

اليوم؟  اللبناين  ال�ضارع  ت�ضود  التي  اخلالفية  النقاط  ح��ول  م�ضرتكة 

وبعيداً عن التلميح واملداورة، هل اآن لنا اأن نحدد العدو وبال�ضم اأمام املالأ، 

بيننا،  الثقة  يعزز  الأم��ر  هذا  عينها؟  بال�ضفافية  الأ�ضدقاء  نحدد  مثلما 

وجهات  واختلفت  الأح��وال  �ضاءت  كلما  واللمز  الغمز  �ضيا�ضة  عن  فنقلع 

النظر..

التاأكيدات  بع�ض  تلزمه  له  املعد  ال��دور  ال�ضعب،  المتحان  اأم��ام  لبنان 

واأن  بانتظام،  وت��وؤدي مهامها  املوؤ�ض�ضات قائمة فعاًل  اأن دولة  امل�ضبقة، منها 

الدميقراطية املعتمدة فيه هي واقع ممار�ض ل جمرد �ضعار اأجوف..

ول��ع��ل ق��ان��ون الن��ت��خ��اب��ات امل��زم��ع اإ����ض���داره، اأو ب��الأح��رى ���ض��ّن��ه، كفيل 

الداخل،  اأهل  تقلق  التي  واملخاوف  والهواج�ض  الت�ضاوؤلت  على  بالإجابة 

كما اأهل اخلارج احلري�ضني على دميومة لبنان ودوره الر�ضايل يف العامل..

لبنان  لأن  ال��راع��ي،  الكاردينال  نيافة  اإىل  التوجه  خ�ض�ضنا  هنا  م��ن 

الدولة الوحيدة يف املجموعة العربية على راأ�ضها حاكم م�ضيحي، وبالتايل 

لأن قانون النتخابات تعلق على ماهيته و�ضكله الأنظار، فهو املدخل اإىل 

الإ�ضالح الفعلي، اإذا كان ثمة من يريد الإ�ضالح، فنحن ممن ينادون دوماً 

بطماأنة �ضائر اللبنانيني، لكن لي�ض وفق اأي قانون، اإذ نرباأ ببلد الر�ضالة 

اأو  اأو ع�ضائري  اأن جتري النتخابات الت�ضريعية فيه وفق قانون مذهبي 

مناطقي، فاأين نكون من احلياة امل�ضرتكة الواحدة يف الوطن الواحد يف 

ظل العلم الواحد؟

الكبرية  العقول  حتققها  الكبرية  الطموحات  الكاردينال،  نيافة  اأج��ل 

النرّية، واملدارك الوا�ضعة واحلكمة يف اإ�ضالح ذات البني..

واأختم مع »اأبو الطيب املتنبي«:

ت�ع�ب�ت ف���ي م�����رادها الأج�ض���ام واإذا ك���ان��ت النف���و�ض ك����ب����اراً 

نبيه الأعور

�لعماد مي�شال عون
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اأدرك������ت ال���ف���رق امل�����ص��رح��ي��ة امل�����ص��ري��ة ت��ق��دي��ر 

اجلمهور البريوتي للفن امل�صرحي الراقي، فكانت 

الفرق، فقدمت  لتلك  ب��ريوت حمطة ال بد منها 

فيها اأقوى م�صرحياتها واأ�صهرها.

اأبي�ض،  ج���ورج  ف��رق��ة  ك��ان��ت  ال��ف��رق  تلك  اأوىل 

ال��ت��ي ق��دم��ت ع��ل��ى م�����ص��رح ال��ك��ري�����ص��ت��ال وم�����ص��رح 

لوي�ض  ال�صهرية مثل:  �صورية، م�صرحياتها  زهرة 

احلادي ع�صر، من تاأليف اليا�ض فيا�ض، واحلاكم 

ب���اأم���ر اهلل، امل��ر���ص��ي��ل��ي��ة احل�����ص��ن��اء م���ع ن��اب��ل��ي��ون، 

العرب،  وث��ارات  والبطل عطيل،  امللك،  وم�صحك 

ويف �صبيل الوطن، وهارون الر�صيد، واأديب امللك، 

امل��ق��ام��ر، وم�����ص��ر اجل���دي���دة، وال��ك��اب��ورال  وعي�صة 

�صان جني مع  الياباين، ومدام  �صيمون، وال�صرف 

هذه  يف  اأبي�ض  ج��ورج  �صاهدوا  وال��ذي��ن  نابليون، 

امل�صرحية االأخرية ظنوه نابليون نف�صه؛ يف بالطه 

وبني قواده، �صكاًل وزياً ووجهاً، ويف رواية يف �صبيل 

الوطن ظهر جورج اأبي�ض بدور القائد الع�صكري 

العظيم الذي كان بطاًل يف احلرب وال�صلم.

كما مثلت الفرقة رواية �صالح الدين االأيوبي، 

ولَيم،  ب��دور  مر�صي  حامد  ال�صيخ  فيها  ق��ام  ال��ذي 

فغنى اأثناء اأداء دوره عدة اأحلان، منها ق�صيدة »اإن 

�صبق  ال��ذي  العلم«،  �صاحب  ادع��ى  اجلي�ض  يف  كنت 

للبريوتيني اأن �صمعوها من ال�صيخ �صالمة حجازي.

ُيذكر اأن م�صرحية هارون الر�صيد كانت متثل 

حامد  ال�صيخ  فيه  وغنى  امل��ذك��ور،  اخلليفة  ع�صر 

مر�صي على تخت طرب من عود وقانون وكمنجة، 

ب��دور علي  قيامه  وذل��ك خالل  وطقاطيق،  اأدواراً 

نور الدين.

فُقدمت على م�صرح  املمثل  اأما م�صرحية كني 

زه���رة ���ص��وري��ة، وه��ي م��ن و���ص��ع ا�صكندر دوم��ا���ض 

االأب، وتدور حول ممثل له اأعداء اأ�صداء من جهة، 

وم��ري��دون اأح��ب��اء م��ن جهة ث��ان��ي��ة، ع��ا���ض مرتفاً 

والنبل  ال�صرف  مظاهر  باأ�صمى  ويظهر  خليعاً، 

لكنه ال  برعايته،  اأم��ري  وي�صمله  االأخ���الق،  وك��رم 

امل�صكني،  ملقنه  �صخ�ض  يف  اإال  ال�����ص��داق��ة  ي��ج��د 

يف  يجل�صون،  كانوا  املمثلني  بع�ض  اأن  والطريف 

بع�ض ف�����ص��ول ال���رواي���ة، يف االأل�����واج ب��ني ال����رواد، 

ك���اأن���ه���م ي��ح�����ص��رون مت��ث��ي��ل »ك�����ني« ل��ف�����ص��ل من 

م�صرحية هملت، فيحدث ما يدعو كني اإىل قطع 

دوره وي�صمع بينه وهو على امل�صرح وبينهم، وهم يف 

االألواج، حديث عنيف موؤثر، وهو اأمر مل يكن قد 

�صبق له مثيل يف امل�صارح العربية.

يذكر اأن االأدي���ب ال��راح��ل عمر ف��اخ��وري كتب 

مقاالت  ثالثة  احلقيقة،  �صحيفة  يف   1919 �صنة 

ي��وم يعظم  ك��ل  اح��داه��ا »يف  يف م�صرحيات ج���ورج 

فرقته،  وباتقان  اأبي�ض،  باالأ�صتاذ  النا�ض  اإعجاب 

ويف كل يوم م�صاء، يزداد االإقبال على م�صرح زهرة 

�صورية، لريوا كيف اأن التمثيل العربي اأ�صبح حياً 

فاخوري  وق��ال  وح�صناً..«،  و�صعوراً  ذوق��اً  يفي�ض 

لوي�ض  اأم  »اأبي�ض  امل��ل��ك«:  »لوي�ض  م�صرحية  ع��ن 

امللك؟ ميزة الدور هي �صعوبة متثيله، وال مغاالة 

بعد خم�صة  امليت  لوي�ض  ن�صر  اأبي�ض  اأن  ق��ويل  يف 

قرون، فعا�ض ملك فرن�صا يف �صخ�ض ملك التمثيل 

اأبدع االإبداع  اأبي�ض، بل  العربي، مل يجد االأ�صتاذ 

كله واأعجب به كل من ح�صر الرواية، وكان النا�ض 

بع�صهم فوق بع�ض، وكانوا ماأخوذين مبا يرونه.. 

وماذا راأوا؟ راأوا لوي�ض احلادي ع�صر ي�صعر ويفكر 

ويجل�ض وي�صجع ويجنب، راأوه يحيا احلياة كلها«.

وقال يف املقال الثالث »اإن �صورية تغبط م�صر 

على نعمة اهلل عليها باالأ�صتاذ اأبي�ض، كيف ال وهو 

باري�ض  ربيب  املمثل  اأبي�ض  كان  واإن  ب��ريوت،  ابن 

بال�صعادة  نف�صها  ب��ريوت  وع��دت  لذلك  والقاهرة، 

بني  االأ���ص��ت��اذ  و�صيق�صي  اأم���ا  اإل��ي��ه��ا،  ابنها  ب��ع��ودة 

اأم��ه ع�صر ليال فقط، ث��م ي��رتك ب��ريوت،  ذراع���ي 

فبريوت تعد هذه الليايل ليايل عيد«.

وكتب اليا�ض اأبو �صبكة يف �صنة 1929 يقول »اإن 

اأن  للبالد  فحق  مبمثلها،  تفخر  اأن  لفرن�صا  ح��ق 

تفاخر بجورج اأبي�ض الذي اإذا غ�صب،راأيت نريون 

واأتيال، واإن بكى �صمعت اأوديب امللك باكياً اأمام �صبح 

والقي�صر  اال�صكندر  ���ص��اه��دت  ث��ار  واإن  اجل��رمي��ة، 

ونابوليون، هذا هو الرجل الذي اجتمعت فيه ثورة 

امللك وغ�صب الظاملني ودموع املجرمني املكفرين، 

اإمنا وراء تلك الثورة تكمن نف�ض مطمئنة، وحتت 

الظامل جمال قلب ح�صا�ض، وخالل  الغ�صب  ذلك 

تلك الدموع املتاأملة جتلد روح حكيم«.

يتبع

عن »بريوتنا«

�أحمد
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يف  ف�صائله  يلّخ�ض  اأن  اأّي��ا���ض  اب��ن��ه  اأراد 

ع��ب��ارة واح����دة ف��ق��ال: »م��اك��ذب اأب���ي ق���ط«.. 

وح�صب اإن�صان اأن ُيحرز هذه الف�صيلة، لياأخذ 

مكانه العايل بني االأبرار وال�صاحلني، ولقد 

اأحرزها �صلمة بن االأكوع وهو جدير بها.

كان �صلمة ر�صي اهلل عنه من رماة العرب 

امل���ع���دودي���ن، وك����ان ك��ذل��ك م��ن امل���ّرزي���ن يف 

ال�����ص��ج��اع��ة وال��ك��رم وف��ع��ل اخل����ريات، وح��ني 

اأ�صلم نف�صه لالإ�صالم، اأ�صلمها �صادقاً منيباً، 

ف�صاغها االإ�صالم على ن�صقه العظيم.

���ص��ل��م��ة ب���ن االأك������وع م���ن اأ����ص���ح���اب بيعة 

الر�صوان، وحني خرج الر�صول عليه ال�صالة 

ال�صاد�ض من  ال��ع��ام  واأ���ص��ح��اب��ه يف  وال�����ص��الم 

ال��ه��ج��رة، ق��ا���ص��دي��ن زي����ارة ال��ب��ي��ت احل����رام، 

النبي  اأر�صل  متنعهم،  قري�ض  لهم  وت�صّدت 

النبي  اأن  ليخرهم  بن عفان  اإليهم عثمان 

جاء زائراً ال مقاتاًل، ويف انتظار عودة عثمان 

باأن قري�صاً قد  اإ�صاعة  ر�صي اهلل عنه، �صرت 

قتلته، وجل�ض الر�صول �صلى اهلل عليه واآله 

اأ�صحابه  بيعة  ال�صجرة يتلقى  و�صلم يف ظل 

واح������داً واح������داً ع��ل��ى امل�����وت. ي��ق��ول �صلمة: 

و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر���ص��ول  »ب��اي��ع��ت 

فلما خّف  تنحّيت،  ثم  ال�صجرة،  امل��وت حتت 

قلت:  تبايع؟  ال  مالك  �صلمة  يا  قال  النا�ض 

ق��د ب��اي��ع��ت ي��ا ر���ص��ول اهلل، ق����ال: واأي�����ص��اً.. 

فبايعُته«، ولقد وّفى بالبيعة خري وفاء، بل 

ال  اأن  �صهد  منذ  يعطيها؛  اأن  قبل  بها  وّف��ى 

ر�صول اهلل. يقول:  واأن حممداً  اإال اهلل،  اإله 

»غزوُت مع ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم 

ومع زيد بن حارثة ت�صع غزوات«.

يقاتلون  ال��ذي��ن  اأم���َه���ر  م��ن  �صلمة  ك���ان 

وكانت  وال���رم���اح،  بالنبال  وي��رم��ون  م�����ص��اة، 

ط���ري���ق���ت���ه ت�����ص��ب��ه ط���ري���ق���ة ب���ع�������ض ح����روب 

الع�صابات الكبرية التي ُتّتبع اليوم، فكان اإذا 

العدو  اأدبر  فاإذا  هاجمه عدّوه تقهقر دونه، 

اأو وق���ف ي�����ص��رتي��ح ه��اج��م��ه يف غ��ري ه���وادة، 

وح��ده  ي��ط��ارد  اأن  ا�صتطاع  الطريقة  وب��ه��ذه 

ال���ق���وة ال��ت��ي اأغ�����ارت ع��ل��ى م�����ص��ارف امل��دي��ن��ة 

يف  الفزاري  ح�صن  بن  ُعَيينة  بقيادة  املنّورة 

الغزوة املعروفة بغزو ذي قرد.

اأث���ره���م وح����ده، وظ���ل يقاتلهم  خ���رج يف 

وي��راوغ��ه��م، وي��ب��ع��ده��م ع��ن امل��دي��ن��ة امل��ن��ورة 

اأدرك��ه الر�صول عليه ال�صالة وال�صالم  حتى 

اليوم  اأ�صحابه، ويف ه��ذا  واف��رة من  ق��وة  يف 

و�صلم   واآل����ه  عليه  اهلل  �صلى  ال��ر���ص��ول  ق���ال 

الأ�صحابه: »خري رّجالتنا، اأي م�صاتنا، �صلمة 

بن االأكوع«.

اإال عند  االأ�صى واجل��زع  �صلمة  مل يعرف 

م�صرع اأخيه عامر بن االأكوع يف حرب خير، 

امل�صلمني  جي�ض  اأم����ام  ي��رجت��ز  ع��ام��ر  وك���ان 

اأن��ت م��ا اهتدينا.. وال  ه��ات��ف��اً: »ال ه��ّم ل��وال 

ت�صّدقنا وال �صّلينا.. فاأنزَلْن �صكينًة علينا.. 

وثّبت االأقدام اإن القينا«.

يف تلك املعركة ذهب عامر ي�صرب ب�صيفه 

اأح����د امل�����ص��رك��ني، ف��ان��ث��ن��ى ال�����ص��ي��ف يف ي���ده، 

واأ���ص��اب��ت ذّواب��ت��ه منه م��ق��ت��اًل، ف��ق��ال بع�ض 

ال�صهادة«..  ُح��رم  عامر  »م�صكني  امل�صلمني: 

ظّن  حني  �صديداً  جزعاً  �صلمة  جزع  عندئذ 

كما ظن غريه اأن اأخ��اه قد قتل نف�صه خطاأ 

وُح���رم اأج���ر اجل��ه��اد، وث���واب ال�����ص��ه��ادة، لكن 

االأم��ور  و�صع  م��ا  �صرعان  الرحيم  الر�صول 

وق��ال له:  �صلمة  اإليه  يف ن�صابها حني ذهب 

اأ�صحيح يا ر�صول اهلل اأن عامراً حبط عمله؟ 

فاأجابه الر�صول عليه ال�صالة ال�صالم: »اإنه 

ُقتل جم��اه��داً، واإن ل��ه الأج��ري��ن، واإن���ه االآن 

لي�صبح يف اأنهار اجلنة«.

اأك��ر ما  املفي�ض  �صلمة على ج��وده  ك��ان 

يكون جّواداً اإذا �ُصئل بوجه اهلل، فلو اأن اإن�صاناً 

�صاأله بوجه اهلل اأن مينحه حياته، ملا تردد يف 

ب��ذل��ه��ا، وق��د ع��رف ال��ن��ا���ض منه ذل���ك، فكان 

اأحدهم اإذا اأراد اأن يظفر منه ب�صيء قال له: 

»من مل يعط بوجه اهلل، فبَم يعطي«؟

اأدرك  ع��ن��ه،  ر���ص��ي اهلل  ُق��ت��ل عثمان  ي��وم 

املجاهد ال�صجاع اأن اأبواب الفتنة قد ُفتحت 

على امل�صلمني، وما كان له، وهو الذي ق�صى 

اإىل  يتحول  اأن  اإخ���وان���ه،  ب��ني  يقاتل  ع��م��ره 

مقاتل �صد اإخوانه.

اأج�����ل، اإن ال���رج���ل ال����ذي ح��ّي��ا ال��ر���ص��ول 

واآل��ه و�صلم مهارته يف قتال  �صلى اهلل عليه 

بهذه  يقاتل  اأن  حقه  م��ن  لي�ض  امل�����ص��رك��ني، 

ث��ّم، فقد حمل متاعه  امل��ه��ارة م�صلماً. وم��ن 

وغادر املدينة املنورة اإىل الربدة؛ نف�ض املكان 

ال���ذي اخ��ت��اره اأب���و ذر م��ن قبل م��ه��اج��راً له 

وم�صرياً.

ويف الّربدة عا�ض �صلمة بقية حياته، حتى 

اأرب��ع��ة و�صبعني م��ن الهجرة،  ي��وم ع��ام  ك��ان 

اإليها  ف�����ص��اف��ر  امل��دي��ن��ة  اإىل  ال�����ص��وق  ف���اأخ���ذه 

اليوم  وثانياً.. ويف  يوماً،  بها  وق�صى  زائ��راً، 

الثالث مات.

وه��ك��ذا ن����اداه ث��راه��ا احل��ب��ي��ب ال��رط��ي��ب 

ل��ي�����ص��ّم��ه حت���ت ج��وان��ح��ه وي����وؤوي����ه م���ع من 

وال�صهداء  املباركني،  الرفاق  من  قبله  اآوى 

ال�صاحلني.

سلمة بن األكوع.. 
بطل المشاة

رجال حول الرسول

الفنان جورج اأبي�ض
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بعيد  ح��د  اإىل  ينطبق  اأف��ري��ق��ي��ا،  يف 

امل��ث��ل ال��ق��ائ��ل »احل���اج���ة اأم االخ�����رتاع«، 

ج����راء ذل����ك، مل ت��ع��د و���ص��ائ��ل االت�����ص��ال 

االجتماعي  التوا�صل  ومواقع  الرقمية 

جمرد و�صائل لتبادل ال�صور والرثرات 

وال���ت���ع���ل���ق���ي���ات ك���م���ا ي����ح����دث يف ع��امل��ن��ا 

ال���ع���رب���ي ال����ي����وم، ب���ل ي���ب���دو اأن���ه���ا تخلق 

على  وت�صاعد  حيوية،  اقت�صادية  فر�صاً 

امل��ن��اط��ق االأف��ري��ق��ي��ة  ال��ك��ث��ري م��ن  تنمية 

ال ���ص��ي��م��ا ال��ن��ائ��ي��ة وامل��ه��م��ل��ة م��ن��ه��ا، من 

خ���الل اف��ت��ت��اح اأ����ص���واق ج���دي���دة، تقدمي 

عمليات  ت�صهيل  االلكرتونية،  اخلرائط 

ت��ب��ادل االأم�����وال ون��ق��ل��ه��ا، مي��ك��ن ال��ق��ول، 

ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي التي  اإن و���ص��ائ��ل 

اإ�صعال الثورات ال�صيا�صية يف  �صاهمت يف 

اإط��الق ثورة  العربي، تعمل على  العامل 

اقت�صادية هائلة يف القارة ال�صمراء.

قبل نحو ثالثني عاماً، كانت الكثري 

من املدن والقرى االأفريقية تفتقر اإىل 

املواطنني  تنقل  ت�صهل  التي  اخل��رائ��ط، 

يف الربوع وال�صحارى االأفريقية املمتدة 

ع��ل��ى م�����ص��اح��ات ���ص��ا���ص��ع��ة، ال��ك��ث��ري من 

ودول  وغانا  وزائ��ري  الكونغو  يف  ال�صكان 

اأفريقية اأخرى، كانوا يلجاأون اإىل ر�صم 

اأال  على  منهم  حر�صاً  ي��دوي��اً  اخل��رائ��ط 

القاحلة  اأو  الزراعية  املناطق  يف  يتوهوا 

الوا�صعة.

ال��ي��وم، ت��ب��دل��ت ال��ك��ث��ري م��ن االأم����ور، 

االأفريقية  ال��دول  العديد من  اأن  ورغ��م 

اأن  اإال  ال���الزم���ة،  اخل��رائ��ط  اإىل  تفتقر 

املثال،  �صبيل  على  ط��راأ،  حقيقياً  تغيرياً 

ع���م���د ب��ع�����ض ال�������ص���ب���ان م����ن ج��م��ه��وري��ة 

اإن�������ص���اء  اإىل  ال���دمي���ق���راط���ي���ة  ال���ك���ون���غ���و 

جم���م���وع���ة خ����رائ����ط رق���م���ي���ة ل��ب��ل��ده��م، 

م��ن خ���الل اال���ص��ت��ع��ان��ة ب��رن��ام��ج غوغل 

والطرقات  ال�����ص��وارع  خ��رائ��ط  لت�صميم 

ال�صيقة.

وقد مت تكرار وا�صتن�صاخ هذه اجلهود 

قبل  م��ن  اأفريقيا  اأن��ح��اء  م��ن  الكثري  يف 

ع�صرات الهواة، الذين ا�صتخدموا مواقع 

التوا�صل االجتماعي للعمل معاً من اأجل 

ر���ص��م اخل��رائ��ط ال��دق��ي��ق��ة، وق��د جنحوا 

ب�صكل جماعي يف ر�صم مئات االآالف من 

خرائط املدن والطرق واملباين، ال �صيما 

تلك التي تقع يف املناطق النائية، والتي 

اخلرائط  ر�صامي  قبل  من  جتاهلها  مت 

ال��دول اال�صتعمارية، وه��ذا جمرد  ل��دى 

ال��ث��ورة  اإ���ص��ه��ام  م��ث��ال واح���د على كيفية 

اأف���ري���ق���ي���ا على  ال��رق��م��ي��ة يف م�����ص��اع��دة 

النهو�ض.

ي��ق��ول ال�����ص��واد االأع��ظ��م م��ن ال�صباب 

االأف�����ري�����ق�����ي ع���ل���ى م�����واق�����ع ال���ت���وا����ص���ل 

االج��ت��م��اع��ي، واأب���رزه���ا »ال��ف��ي�����ض ب���وك«، 

يف  اأ�صهمت  اجلديدة  »التكنولوجيات  اإن 

فانت�صار  ال��ن��ا���ض..  ح��ي��اة  حت��وي��ل  عملية 

بني  بالتوا�صل  �صمح  اخللوية  الهواتف 

تطبيقات  خ����الل  م���ن  وال����ق����رى،  امل�����دن 

ال���ه���ات���ف وم����واق����ع ال��ت��وا���ص��ل م���ن دون 

مل�����ص��اف��ات كبرية  االن��ت��ق��ال  اإىل  احل��اج��ة 

ال��ه��وات��ف  اأن  ���ص��ك  ل��ن��ق��ل خ���ر م���ا، وال 

بلد  يف  حقيقية  ث����ورة  خ��ل��ق��ت  اخل��ل��وي��ة 

ك���ان���ت ف��ي��ه ���ص��ب��ك��ة ال���ه���وات���ف االأر���ص��ي��ة 

مقت�صرة على عدد قليل من العائالت«.

االت�صال  و�صائل  خلقت  اأفريقيا،  يف 

ال��رق��م��ي��ة وم����واق����ع ال���ت���وا����ص���ل ف��ر���ص��اً 

ح��ق��ي��ق��ي��ة ل���ل���ن���م���و، ف����ب����داًل م����ن ت���ب���ادل 

وان�صتاغرام  ب��وك  الفي�ض  على  ال�����ص��ور 

اأو الهوايات على »بي انرت�صت«، عادة ما 

واخلدمات  الو�صائل  هذه  ا�صتخدام  يتم 

اأح�����د االأق������ارب  اإىل  الإر�����ص����ال االأم��������وال 

مل��راق��ب��ة ور����ص���د احل��م��ل  اأو  ال���ري���ف،  يف 

مل�����ص��اع��دة  اأو  امل���وا����ص���ي،  ب���ني  وال���وف���ي���ات 

امل����زارع����ني ع��ل��ى ال��ب��ح��ث وم��ع��رف��ة اأي���ن 

مي��ك��ن��ه��م احل�����ص��ول ع��ل��ى اأف�����ص��ل �صعر 

اأفريقيا  يف  التكنولوجيا  ملحا�صيلهم، 

�صاعدت قبل كل �صيء يف حل الكثري من 

امل�صاكل، ويف حت�صني امل�صتويات املعي�صية 

للعديد من االأ�صر.

حتويل الأموال

امل��ال  ا�صتخدام  يتم  اأفريقيا،  �صرق  يف 

االإل���ك���رتوين )ال���ذي ي��ج��ري حتويله عر 

الهاتف(  يف كثري من االأحيان بقدر ما يتم 

ا�صتخدام النقود الورقية، وحتتكر املنطقة 

ن��ح��و اأرب����ع����ة اأخ���م���ا����ض امل���ع���ام���الت امل��ال��ي��ة 

والتبادالت يف العامل، وهي ن�صبة عالية.

 من خالل الر�صائل الن�صية، بات من 

ه��ات��ف خلوي  اإىل  االأم����وال  اإر���ص��ال  املمكن 

امل��ال عر نظام  اآخ��ر، بحيث ميكن �صرف 

م��ن  االآالف  ع�������ص���رات  ق���ب���ل  م����ن  م��ع��ت��م��د 

اأن ن�صف  اإىل  التقديرات  الوكالء، وت�صري 

ال���ن���اجت امل��ح��ل��ي االإج����م����ايل م���ن امل���ب���ادالت 

الهواتف،  خ��الل  م��ن  يتم  كينيا  يف  املالية 

وذل������ك ب���ا����ص���ت���خ���دام م��ع��ظ��م��ه��م ل��ل��خ��دم��ة 

بع�ض  ل��دي��ه��ا  ال��ت��ي   ،m-pesa ال���رائ���دة 

امل�صتخدمني 14 مليون م�صتخدم.

االت�صال  االأج��ه��زة اخللوية  ع��ززت  لقد 

بني النا�ض اأكر من اأي وقت م�صى، وربطت 

ال��ق��رى ب��امل��دن يف ج��زء م��ن ال��ث��ان��ي��ة، بينما 

كانت املعامالت تاأخذ �صابقاً اأياماً واأ�صابيع، 

ف�صاًل عن ذلك، فاإن خدمات املعلومات عر 

الر�صائل الن�صية ت�صمح للمزارعني مبعرفة 

امل��زي��د ع��ن اأف�����ص��ل اأن�����واع امل��ح��ا���ص��ي��ل التي 

والظروف  ال�صوق  واأ�صعار  زرع��ه��ا،  ميكنهم 

اجل����وي����ة، ومي���ك���ن ل��ل��ع��اط��ل��ني م���ن ال��ع��م��ل 

الوظائف  عن  ن�صية  ر�صائل  يف  اال���ص��رتاك 

ال�صفر  اإىل  اال�صطرار  من  ب��داًل  ال�صاغرة، 

اإىل املدن البعيدة للبحث عن العمل.

ت�صيء  الرقمية  ال��ث��ورة  اإن  باخت�صار، 

ال���ق���ارة ال�������ص���وداء، ال��ن��ا���ض ي��ت��ح��دث��ون مع 

بع�صهم البع�ض  ب�صكل اأكر، العمال الذين 

مع  يتوا�صلون  قراهم  ت��رك  اإىل  ا�صطروا 

املال عند  عائالتهم يومياً، وير�صلون لهم 

يف  التقنيات  ه��ذه  اأ�صهمت  فقد  احل��اج��ة، 

اإعطاء النا�ض احلرية االجتماعية، وكذلك 

احلرية االقت�صادية التي يرغبون.

وق����د اغ��ت��ن��م رج����ال االأع����م����ال امل��ح��ل��ي��ون 

اأك��را، كيب تاون،  الفر�صة، ففي مراكز مثل 

الغ���و����ض ون����ريوب����ي ل����دى رج�����ال االأع���م���ال 

امل��ح��ل��ل��ني م��ي��زة م��ع��رف��ة اح��ت��ي��اج��ات ال��ن��ا���ض 

متا�ض  ع��ل��ى  ك��ون��ه��م  اأف��ري��ق��ي��ا  يف  احلقيقية 

معهم، وهو ما يخولهم التناف�ض مع ال�صبكات 

الغربية، لذلك، ظهرت العديد من ال�صبكات 

االج���ت���م���اع���ي���ة ع���ل���ى وج�����ه ال���ت���ح���دي���د ت��ل��ك 

املخ�ص�صة للخلوي، بحيث تقدم االت�صاالت 

الرخي�صة اأو �صبه املجانية مل�صتخدميها مثل 

اأفريقيا ولديهما  mxit و2go من جنوب 
مليون م�صتخدم. و20  مليون   44

وفقاً الإح�صائيات االإنرتنت يف العامل، 

وال تزال اأفريقيا يف مراتب متدنية بن�صبة 

15.6 يف املئة جلهة ولوج االإنرتنت، كما اأن 
واالآي  املكتبية  الكمبيوتر  اأجهزة  مبيعات 

اأن  ل��ك��ن ه���ذا ال مي��ن��ع  ن�����ص��ب��ي��اً،  ب���اد قليلة 

منواً  حتقق  والب�صيطة،  العادية  التقنيات 

من  الكثري  ح��ل  يف  وت�صهم  للقارة  �صريعاً 

امل�صكالت االقت�صادية التي تواجهها.

هنا مرت�ضى

19

اقتصاد
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يف هذا االإطار، ت�صت�صيف جنوب اأفريقيا املوؤمتر ال�صنوي 

يف  الأف��ري��ق��ي��ا«،  »التقنية  اأو   »tech4africa«�ل ال��ث��ال��ث 

جوهان�صرغ، والهدف هو جذب املبتكرين واأ�صحاب امل�صاريع 

من اثني ع�صر بلداً، من بني امل�صاركني، �صيم �صاغايا، وهو �صاب 

نيجريي املولد من خريجي جامعة هارفارد، وهو يعمل على  

اإن�صاء موقع  »اأمازون اأفريقيا، لبيع كل ال�صلع والب�صائع التي 

تنتج يف الغو�ض من العطور اإىل الثالجات اإىل الكعك املحلى«، 

 ،dealdey عنوان  ال�صابق حتت  املغامر  م�صروعه  اأن  علماً 

الذي يقدم عرو�صاً مغرية للتجار وامل�صرتين، هو اليوم موقع 

التجارة االإلكرتونية االأعلى من حيث االإي��رادات يف نيجرييا 

مع 350 األف م�صرتك.

الكونغو  م��ن  وه��و  مانكو  ف��ريون  امل��وؤمت��ر  يف  ي�صارك  كما 

�صعر  بثلث  يباع  لوحي  كمبيوتر  جهاز  �صمم  وق��د  برازافيل، 

جهاز االآي باد، كما اأطلق اأي�صاً الهاتف الذكي االأفريقي، با�صم 

elikia، الذي يعني »االأمل باللغة املحلية«.
وجتدر االإ�صارة اإىل اأن فكرة املوؤمتر تعود اإىل غاريث نايت 

لندن،  يف  ويعي�ض  اأفريقيا  جنوب  من  �صاب  وه��و  ع��ام��اً(   35(

يتم  ك��ان  و2004   2002 عامي  ب��ني  بريطانيا  »يف  يقول  وه��و 

تركيب خدمات االإنرتنت الوا�صعة النطاق، بحيث كان ميكن 

للجميع اال�صتفادة منها، حتى واإن كان عليهم اأن يق�صدوا اأحد 

املقاهي، اإن مل يتمكنوا من حتمل نفقات االإنرتنت يف املنزل«.

املتحدة  وال��والي��ات  بريطانيا  يف  ح��دث  ما  »اإن  وي�صيف: 

من  انطالقاً  ولكن  اأفريقيا،  االآن يف  القرن يحدث  يف مطلع 

االجتماعية  للمنفعة  ا�صتخدامه  يتم  ال��ذي  اخللوي  الهاتف 

اإر�صال  النا�ض يف  املثال، عندما يرغب  �صبيل  والتجارية، على 

امل���ال، ي��ل��ج��اأون اإىل خ��دم��ات االإن��رتن��ت ع��ر ال��ه��ات��ف.. وق�ض 

ال�صوق  بكثري من  اأكر  االأفريقي  ال�صوق  اأن  ذلك، علماً  على 

يف امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة وال���والي���ات امل��ت��ح��دة، امل��زي��د وامل���زي���د من 

النا�ض �صي�صعون للح�صول على االإنرتنت يف ال�صنوات القليلة 

القادمة، الأنه �صيح�صن من حياتهم«.

يف اأفقر قارة يف العامل، حيث يح�صل واحد فقط من بني 

اأكر  ع��دد  يحمل  الكهرباء،  خدمة  على  اأ�صخا�ض  ثالثة  كل 

بكثري الهاتف اخللوي، اأفريقيا هي املنطقة »االأ�صرع منواً« يف 

اآ�صيا،  ق��ارة  بعد  و»االأك��ر«  العامل،  الهواتف اخللوية يف  �صوق 

وفقاً لتقديرات جمعية gsm، هناك االآن ما يقدر بنحو 700 

مليون بطاقات sim يف اأفريقيا.

من خالل االأجهزة اخللوية، ميكن لالأفارقة التغلب على 

القارة،  والتقدم يف  النمو  التي عرقلت  املزمنة  امل�صاكل  بع�ض 

منها على �صبيل املثال: �صعف البنية التحتية )�صواء يف جمال 

ذات  الريفية  وامل��ن��اط��ق  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة(،  ال��ط��اق��ة  م��د  اأو  النقل 

الكثافة ال�صكانية املنخف�صة، وانت�صار الفقر على نطاق وا�صع.

ل��ك��ن تبقى ال��ه��وات��ف اخل��ل��وي��ة االأق����ل م��ي��زة، ه��ي االأك���ر 

�صعبية، اإذ اإن �صحنها يدوم لوقت اأطول من الهواتف االأخرى 

اإىل  االإ�صارة  �صاكل، مع  وما  اللم�ض  �صا�صات  على  تعتمد  التي 

اأن الكثري من النا�ض يبتكرون طرقاً جديدة ل�صحن هواتفهم، 

منها ا�صتخدام بطاريات ال�صيارات.

مــــــــؤتـــــمــر تــقــنـــــــــي



زوجية  خالفات  وق��وع  الطبيعي  من 

لكن  الأزواج،  ب���ن  اآخ����ر  اإىل  وق����ت  م���ن 

البع�ض ي�ساهم اأحياناً يف افتعال الأزمات، 

بن  البيت  اأ���س��رار  ع��ن  الإف�����س��اح  ب�سبب 

ال��ذي يزيد  الأ�سدقاء والأق���ارب، الأم��ر 

م���ن ت���وت���ر ال���ع���اق���ة ال���ت���ي ت��ت��ط��ور اإىل 

مطالب  الزوجن  فكا  اأحياناً،  الطاق 

اأدب  وه���ذا  وبيته،  زوج���ه  اأ���س��رار  بكتمان 

عام حث عليه الإ�سام ورّغب فيه، �سواء 

ك��ان��ت ت��ل��ك الأ�����س����رار خ��ا���س��ة ب��ال��ع��اق��ة 

فخروج  ال��ب��ي��ت،  مب�سكات  اأو  ال��زوج��ي��ة 

ا�ستمرارها  يعني  البيت  خ���ارج  امل�سكلة 

اإىل  ُنقلت  اإذا  خ�سو�ساً  نارها،  وا�ستعال 

اأهل اأحد الزوجن، حيث ل يكون احلكم 

ي�سمعون من  لأن��ه��م  ال��غ��ال��ب،  يف  ع����ادًل 

طرف واحد، وقد تاأخذهم احلمية جتاه 

ابنهم اأو ابنتهم.

اأ�سرار املنزل

اإىل  والجتماع  النف�ض  علماء  ي�سري 

اأن ترويح اأحد الزوجن عن نف�سه بن�سر 

اأخ��ب��ار احل��ي��اة ال��زوج��ي��ة، وب���ث همومها 

بن الآخرين مهما كانت درجة قرابتهم 

خطاأ فادح، حيث يوّلد يف النفو�ض الغيظ 

وال��ن��ف��ور، وي��زي��د الفجوة ب��ن ال��زوج��ن 

ن�سفه  اأن  اأحدهما  يعرف  عندما  ات�ساعاً 

الآخر قد باح باأ�سراره اأو انتقده يف غيابه 

واأظهر �سلبياته.

الأ�سرية  امل�ساكل  اأن  العلماء  ويو�سح 

ووارد  طبيعي  اأم��ر  الزوجية  واخلافات 

يف اأغلب البيوت، وهي ل تعني اأبداً اأنهما 

يكرهان بع�سهما اأو يحقدان على بع�ض، 

واح��د  م��ك��ان  يف  �سخ�سن  اج��ت��م��اع  لأن 

اخلاف  يجعل  بينهما  الحتكاك  وك��ر 

الأخطاء  اأك��ر  من  ولكن  عاً،  متوقَّ اأم���راً 

التي يرتكبها الأزواج جتاوز اأ�سوار البيت 

املجال�ض  امل�����س��ك��ات، وع��ر���س��ه��ا يف  ب��ه��ذه 

اإىل  حملها  اأو  الآخ���ري���ن،  م�سامع  ع��ل��ى 

والزميات،  ال��زم��اء  ب��ن  وبثها  العمل 

للبوح والتنفي�ض عما يعتمل يف النف�ض.

حلول �سهلة

يوؤكد اخلراء اأن اأية م�سكلة يف احلياة 

وتتا�سى  تنتهي  م��ا  ���س��رع��ان  ال��زوج��ي��ة 

ال�سمت  من  ي�سري  وق��ت  بعد  م�سبباتها 

ي��ن�����س��اه��ا  امل���ف���او����س���ات، و����س���رع���ان م���ا  اأو 

اأ���س��ح��اب��ه��ا، ل��ك��ن يف ك��ث��ري م��ن الأح��ي��ان 

يقوم الآخ��رون بنب�ض تلك امل�سكات من 

ب�سكل  في�ساهمون  ال�ستطاع،  حب  باب 

مبا�سر اأوغري مبا�سر يف اإ�سرام نريانها، 

قاله  ملا  ال�سحيح  غري  النقل  يكون  وق��د 

اأح��د ال��زوج��ن للطرف الآخ��ر اأح��د اأهم 

مبالغة  نن�سى  ول  امل�سكلة،  تطور  اأ�سباب 

بع�ض الأ�سخا�ض يف نقل الكام.

ن�سائح للزوجة

ي��ن�����س��ح��ِك خ����راء احل���ي���اة الأُ���س��ري��ة 

مب��ح��اول��ة ���س��د ال�����س��رخ وراأب ال�����س��دع يف 

ج�����دران ح��ي��ات��ك ال���زوج���ي���ة، ف���ا ف��ائ��دة 

ُت���رج���ى م���ن ال���ب���وح ب��ت��ف��ا���س��ي��ل احل��ي��اة 

قد  ال��ل��وات��ي  ال�سديقات  اأم���ام  ال��زوج��ي��ة 

ين�سحنك بالعناد و�سافة الراأي لإثبات 

ق���وة ال�����س��خ�����س��ي��ة، واأخ����ذ احل��ق��وق عنوة 

حتى م��ن ب��ن ي��دي اأق���رب ال��ن��ا���ض، وهو 

الزوج، فحاويل البتعاد مب�سكاتك عن 

زوجة  ن�سرت  فقلما  الن�سائية،  ال�ساحات 

م�سكاتها اأمام الأخريات ووجدت احلل، 

وافتحي قلبك لزوجك، فقد يكون احلل 

الذي تبحثن عنه يف جل�سة وّدية هادئة.

غالباً  الزوجة  تكت�سبها  العادات  هذه 

من اأمها التي تعترها قدوة، لذا عليِك 

ق����دوة لب��ن��ت��ك يف  ت��ك��وين  اأن  اأي��ت��ه��ا الأم 

ابنتك  بن�سيحة  تقومي  واأن  امل�ستقبل، 

املقدمة على الزواج بحفظ اأ�سرار زوجها 

زوجها  �سر  اإف�ساء  وع��دم  بيتها،  واأ���س��رار 

لأي �سخ�ض.

ا كان هذا  كما اإن اإف�ساء �سر الزوج، اأيًّ

وقد  امل�ساكل،  م��ن  الكثري  ي�سبب  ال�سر، 

على  فيجب  ال��ب��ي��وت،  خ���راب  يف  يت�سبب 

امل��راأة حن تعلم �سيئاً من اأمور الزوج ل 

تخر  األ  غ��ريه��ا،  اأح��د  يعرفه  اأن  يريد 

اأح��داً مهما يكن قريباً منها، وكذا ل  به 

لأح��د،  بيتها  اأ���س��رار  م��ن  �سر  اأي  تف�سي 

لأن  الل�سان،  �سبط  ولتتعلم  يكن،  مهما 

فلتة ل�سان قد تورد املهالك.

ما  »اإن  ال�ساحلن:  العلماء  اأح��د  ق��ال 

تفعله بع�ض الن�ساء من نقل اأحاديث املنزل 

واحلياة الزوجية اإىل الأقارب وال�سديقات 

اأمر حمرم، ول يحل لمراأة اأن تف�سي �سّر 

من  اأح���د  اإىل  زوج��ه��ا  م��ع  حالها  اأو  بيتها 

ال��ن��ا���ض، ق���ال اهلل ت��ع��اىل: {ف��ال�����س��احل��ات 

اهلل}،  حفظ  مبا  للغيب  حافظات  قانتات 

واآله و�سلم:  النبي �سلى اهلل عليه  فاأخر 

يوم  منزلة  اهلل  عند  النا�ض  اأ���س��رِّ  من  »اإن 

القيامة الرجل يف�سي اإىل املراأة وتف�سي 

اإليه ثم ين�سر �سرها«.

وي�سيف عامل اآخر: »اإن ك�سف الزوجة 

احلياة  اأ�سرار  اأهله  اأو  ال��زوج  اأو  اأهلها  اأو 

الإ���س��اءة  بق�سد  ال��ط��اق  بعد  ال��زوج��ي��ة 

ل��ل��ط��رف الآخ�����ر م���ن الأم������ور امل��ح��رم��ة، 

وه���ي غ��ي��ب��ة ومن��ي��م��ة وق��ط��ع ل��اأوا���س��ر 

الج���ت���م���اع���ي���ة، وي����رت����ب ع��ل��ي��ه��ا اأم�����ور 

خ��ط��رية ج���داً«، واأ���س��ار اإىل اأن »ال��ط��اق 

م�سرع من اهلل ملعاجلة م�سكلة ا�ستحالت 

فيها احل��ي��اة ب��ن ال��زوج��ن، ول���ذا يجب 

الل����ت����زام ب��ق�����س��اء اهلل وع����دم الجن����رار 

بكلمات  التفوه  اأو  اأخ��رى  م�سكات  وراء 

خطرية يف حق الزوج اأو الزوجة«.

اجتماعية  م�سكلة  »ه����ذه  واأ����س���اف: 

تتمثل ع��ن��دم��ا ي��ق��ع ال��ط��اق م��ن ال���زوج 

ب��ع��د طاقها  ال��زوج��ة  اأو م��ن  ل��زوج��ت��ه، 

من زوجها، اأو من بع�ض اأهايل الزوج اأو 

وكلمات  �سيئة،  األفاظاً  فن�سمع  الزوجة، 

اع��را���ض على  ج��ارح��ة، يكاد يكون فيها 

ال�����س��رع و���س��وء ال��ظ��ن ب���ه، ف��ي��ق��ول��ون »ي��ا 

ليت الزواج مل يتم«، و»ياليتنا مل نعرف 

ه��ذا ال��زوج اأو ه��ذه ال��زوج��ة«، اأو »ياليته 

وكلمات  ب��ه«،  نرتبط  بنا ومل  يرتبط  مل 

اأهله يف  اأو  ال��زوج  اأخ��رى كثرية تقع من 

بالعك�ض،  واأي�ساً  اأهلها،  اأو  ال��زوج��ة  حق 

وك�����ل ذل�����ك خ���ط���اأ ج�����س��ي��م، ول ب����د م��ن 

الإقاع عنه والت�سليم بق�ساء اهلل«.

للزوجة الذكية

وي����ق����دم خ�������راء احل����ي����اة ال���زوج���ي���ة 

الذكية، لتفادي  الن�سائح للزوجة  بع�ض 

امل�سكات:

ال�سديد،  غ�سبه  ع��ن��د  تتكلمي  ل   -

وا�سمتي حتى ينتهي من كامه.

مع  الآن،  فعلك  ترير  حت��اويل  ل   -

اأنه من حقك ذلك، لكن ميكنك تاأخريه 

ينفع  ل��ن  ت��ري��رك  اآخ����ر، لأن  وق���ت  اإىل 

�سدة  م��ن  ي��زي��د  ق��د  ب��ل  دام غ�سباناً،  م��ا 

غ�سبه.

- انتظري حتى ُيفرغ �سحنته متاماً، 

فاإذا هداأ قليًا حاويل اإظهار حزنك على 

اإذا  اإل  اب��دئ��ي يف الترير،  م��ا ح��دث، ث��م 

علمت اأنه ع�سبي وقد يعود اإىل الغ�سب 

بنف�ض الدرجة، فهنا يجب تاأخري النقا�ض 

اإىل وقت اآخر.

- اع��ت��ذري ع��ن خطئك، وع��دي��ه اأن��ك 

لن تكرريه مرة اأخرى، خ�سو�ساً اإن كنت 

مق�سرة فعًا.

الكام  اأو  الت�����س��ال  قطع  اح���ذري   -

كفيل  ال��زوج��ن  ب��ن  ف��احل��دي��ث  بينكما، 

اأن  كما  النف�ض،  يقلق  ق��د  م��ا  ك��ل  بغ�سل 

ال�ستمرار يف ال�سمت من �ساأنه اأن يزيد 

اخلاف تفاقماً.

رمي اخلياط
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أنــِت وطــــــفــــــــــلــك

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

ال�ستاء،  ف�سل  تكر يف  التي  الأمرا�ض  ببع�ض  اإ�سابة طفلك  منع  ل ميكنك 

بها، كالزكام  اأكر عر�سة لاإ�سابة  فاإن طفلك ي�سبح  ومع حلول مو�سم الرد، 

املناعة  دع��م نظام  ه��و  م��ا ميكنك فعله،  ك��ل  ه��ذه احل��ال��ة،  وال���رد، ويف  وال�سعال 

الداخلي لطفلك، الأمر الذي �سيخفف من احتمالية اإ�سابته باأحد هذه الأمرا�ض.

ولتتاأكدي من اأن طفلك م�ستعد ملواجهة مو�سم الرد وف�سل ال�ستاء، فاإليك 

الن�سائح التالية لتقوية املناعة لدى الأطفال:

- دعي طفلك يح�سل على نوم كاف، ذلك لأن قلة النوم ت�سبب تراجعاً يف نظام 

اأنه يح�سل على �ساعات نوم كافية، فوقت النوم بالن�سبة  املناعة، لذا تاأكدي من 

اإىل الأطفال هو وقت النمو، لذا حاويل تخ�سي�ض اأوقات متعددة لنوم طفلك.

احليوية  بامل�سادات  الأغ��ن��ى  ه��و  الأم  فحليب  حليبك،  م��ن  طفلك  حترمي  ل   -

الطبيعية التي ُتعتر خط الدفاع الأول �سد الأمرا�ض املناعية، وين�سح اخلراء 

باأن ت�ستمر الأم يف اإر�ساع طفلها من 6 اإىل 24 �سهراً على اأبعد تقدير.

- ل تخ�سي احليوانات الأليفة، فوفقاً لدرا�سة جديدة، تبن اأن الأطفال ال�سغار 

التهابات يف  يعانون من  ما  ن��ادراً  األيفة،  ترّبي حيوانات  بيوت  يعي�سون يف  الذين 

الإذن ومن ال�سعال و�سيان الأنف، وهم اأقل حاجة اإىل اأدوية م�سادات لالتهابات، 

كما يعتقد الباحثون اأن نظام حماية اجل�سم يبداأ بالتفاعل مبا�سرة مع املخاطر 

اخلارجية، ما يجعله يتطور ب�سرعة وبقوة.

- النظافة اأوًل واأخرياً: يف فرة الطفولة ميكن اأن يقوم الأطفال بلم�ض اأو حماولة 

و�سع اأي �سيء يرونه اأمامهم يف اأفواههم، لذا حاويل تنظيف الأ�سطح والألعاب، 

والعمل على تعقيمها جيداً، بالإ�سافة اإىل تعقيم الأدوات التي ي�ستخدمها الطفل 

يداك  تكون  اأن  يجب  وبالطبع  الفم،  وم�سا�سة  احلليب  زجاجات  مثل  مبا�سرة، 

نظيفتن قبل اإطعام طفلك، مع احلفاظ على نظافته ال�سخ�سية.

اأو  اأه��م طرق تقوية مناعة الأط��ف��ال، ول تن�سي  اللقاحات، فهي من  - ل تهملي 

تهملي مواعيدها ال�سرورية، التي توفر حماية اأ�سا�سية لاأطفال �سد الأمرا�ض 

واحل�سبة،  واملنجنايت�ض،  وال��دف��ت��ريي��ا،  وال��ت��ي��ت��ان��و���ض،  ال�����س��ل��ل،  م��ث��ل  اخل��ط��رية 

التي تن�ض  الأخ��رى  اللقاحات  الديكي، ول تن�سي  واجل��دري والروبيا وال�سعال 

عليها دوائر ال�سحة يف بلدك.

واأخرياً، احتفظي بدفر التطعيم يف مكان اآمن، واح�سلي على كل التطعيمات 

الأ�سا�سية وحتى الختيارية ل�سامة طفلك وحمايته.

تقوية المناعة عند األطفال لمقاومة أمراض الشتاء
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وت��ع��ن��ي �سد  ف��ار���س��ي��ة،  ال��ل��ي��م��ون كلمة 

تنقية  الليمون على  ق��درة  يعني  ال�سم، ما 

اجل�سم من ال�سموم املختلفة، والوقاية من 

الأمرا�ض.

نق�سد  فاإننا  الليمون،  نتكلم عن  حن 

فاكهة من اأجمل الفواكه التي اأنعم اهلل بها 

علينا، لي�ض لأنه فاكهة تو�سع على الطعام 

اأم��را���ض  ي��ع��ال��ج بع�ض  وح�����س��ب، ول لأن���ه 

جمة  فوائد  له  لأن  اأي�ساً  بل  الإنفلونزا، 

اأخرى ن�ستعر�سها من دون مقدمات:

ل��ل��ي��م��ون ا���س��ت��ع��م��الت ���س��ت��ى، ف��ُي�����س��رب 

اإىل  ع�����س��ريه  اأو  ه���و  وي�������س���اف  ك��ع�����س��ري، 

الأطعمة  بع�ض  اإىل  وي�����س��اف  ال�سلطات، 

ليك�سبها نكهة حم�سية، كما اأنه ي�ساعد يف 

اإخراج البلغم، ويفيد حالت الرد ويهدئ 

الكحة، ويهدئ املغ�ض.

ال��ل��ي��م��ون غ��ن��ي مب�������س���ادات الأك�������س���دة 

���ن م�����ن ك���ف���اءة  ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة ال����ت����ي حت�������سّ

ق�سور  مر�سى  وتفيد  ال��دم��وي��ة،  ال����دورة 

ال����دورة ال��دم��وي��ة، وال�����دوايل، وامل��ف��ا���س��ل، 

وال�����س��ي��خ��وخ��ة، وي��ع��م��ل ع��ل��ى ال��وق��اي��ة من 

ال�سرطان.

ال���ل���ي���م���ون م�������س���در ج���ي���د ل���األ���ي���اف 

الغذائية بن�سبة 5٪، والتي حتد من ارتفاع 

يف  ويفيد  الوجبات،  بعد  والدهون  ال�سكر 

عن  امل�سوؤول  الروتن  الكولجن  تكوين 

واحلفاظ  اجللد،  ومتانة  ونعومة  مرونة 

على لون اجللد، وي�ساعد يف تكوين العظام 

اجل�سم  الدموية، ومينح  الأوعية  وتكوين 

ي�ساعد اجل�سم على  لأنه  ون�سارة،  حيوية 

ام��ت�����س��ا���ض احل���دي���د امل���وج���ود يف ال���غ���ذاء، 

ال��ذي  ب6،  فيتامن  على  اأي�ساً  ويحتوي 

والتهابات  جلدية  التهابات  نق�سه  ي�سبب 

والت�سنجات  وال��ق��يء  والك��ت��ئ��اب  ال��ل�����س��ان 

والأنيميا.

ي��ح��ت��وي ال��ل��ي��م��ون ع��ل��ى ال��ك��ال�����س��ي��وم 

والعظام  لاأع�ساب  هام  وهو  بن�سبة ٪26، 

وهام  اأن��ه مهدئ  كما  واحل��رك��ة،  والأ�سنان 

ل����ت����وازن اخل���اي���ا وال�������س���وائ���ل، وي��ح��ت��وي 

اجل�سدية  للقوى  ال��ه��ام  الفو�سفور  على 

والفكرية.

يعمل الليمون على رفع املناعة، وزيادة 

اله�سم،  على  وي�ساعد  املعدية،  الإف���رازات 

ويطرد  امل��ع��دة،  ع�سات  تقل�سات  ومي��ن��ع 

وي��زي��د تركيز  الأم��ع��اء،  ال��غ��ازات، وين�سط 

يف  ثيون  اجللوتا  ال��ق��وى  الأك�����س��دة  م�ساد 

الكبد والأمعاء، ما يحمي من ال�سرطانات، 

قوي  وم��ذي��ب  ال��ث��دي،  ���س��رط��ان  خ�سو�ساً 

ل��ل��ك��ول��ي�����س��ت��ريول، وي��ح��اف��ظ ع��ل��ى ك��ف��اءة 

املرارة، ويفيد يف اإذابة ح�سوات املرارة.

الليمون يقوي ال�سعر، ويذيب الدهون، 

ويرفع املعنويات.

بتاأثرياته  ال��ق��دم  منذ  الليمون  ُع��رف 

ال���ع���اج���ي���ة واجل���م���ال���ي���ة، ب����ل ت���اأث���ريات���ه 

رائحته  ت�سم  اأن  فبمجرد  اأي�ساً،  النف�سية 

ويوؤكد  ال�سدر،  وين�سرح  املعنويات  ترتفع 

ذل����ك خ�����راء ال���ع���اج ب����روائ����ح ال��ن��ب��ات��ات 

فقط  الليمون  دور  يقت�سر  ول  العطرية، 

على جعل الروح املعنوية اأف�سل، فهو يوؤدي 

لها،  وامل��غ��ذي��ة  للب�سرة  امل��ق��وي��ة  امل����ادة  دور 

امل�سامات  انكما�ض  اإىل  ي��وؤدي  وا�ستخدامه 

الوا�سعة.

ال��ب��ق��ع من  لإزال����ة  ال��ل��ي��م��ون  ي�ستخدم 

الب�سرة، وهو غني بفيتامن )C(، وم�ساد 

ل��ل��ت��ج��اع��ي��د، وُي�������س���ت���خ���دم م���ب���ا����س���رة ع��ل��ى 

الب�سرة، وللح�سول على النعومة واجلمال 

وع�سارة  الزيتون  بزيت  التدليك  ل  يف�سَّ

اأو  �ساعتن  م��دة  الب�سرة  وت��رك  الليمون، 

ثاث �ساعات.

 ال���ل���ي���م���ون م��ف��ي��د يف اإذاب��������ة اخل���اي���ا 

فائقة  نعومة  مينحها  كما  للب�سرة،  امليتة 

ا�ستخدامه  وميكن  تاألقاً،  اأك��ر  ويجعلها 

لعاج الثاآليل وال�سامات.

بحكمة  الليمون  زي��ت  ا�ستخدام  يجب 

ومن دون اإ�سراف، ويف منا�سبات حمدودة، 

الب�سرة، فيجب  ح��رق  يت�سبب يف  قد  لأن��ه 

اأ�سعة  حت��ت  اخل���روج  ث��م  ا�ستخدامه  ع��دم 

اإىل  ذل���ك  ي����وؤدي  ف��ق��د  م��ب��ا���س��رة،  ال�سم�ض 

ظهور بقع على الب�سرة. 

ال��ل��ي��م��ون ع���اج ي��ذي��ب ال���ده���ون يف 

ال���ردف���ن وال�����س��اق��ن، ف��ل��ل��ي��م��ون ق���درة 

رائ���ع���ة ع��ل��ى ت�����س��ك��ي��ل خ���ط دف�����اع اآخ���ر 

حل��م��اي��ة اجل���م���ال م���ن ك��اب��و���ض ت��راك��م 

الدهون، فالليمون عاج جيد لتخلي�ض 

ال���ب�������س���رة م����ن ال�������س���م���وم، ف���ه���و ي��ح��م��ي 

الب�سرة وين�سط الكليتن لتتخل�ض من 

ان��ح��ب��ا���ض ال�����س��وائ��ل يف اجل�����س��م وت��راك��م 

اجل�سم  تطهري  ميكن  لذلك  ال��ده��ون، 

من الداخل ب�سرب كوب ماء �ساخن مع 

ع�سري الليمون.

الليمون مبا�سرة على  ا�ستخدام  ميكن 

اأو  مل���دة �ساعتن  ت��رك��ه  ��ل  ال��ب�����س��رة، وي��ف�����سّ

بزيت  التدليك  عند  وذل��ك  �ساعات،  ثاث 

ال��زي��ت��ون وع�����س��ارة ال��ل��ي��م��ون، وه���و مفيد 

امليتة للب�سرة، كما  اإذاب��ة اخلايا  اأي�ساً يف 

مينحها نعومة فائقة ويجعلها اأكر تاألقاً.

ا�ستعمال زيت  لكن يجب النتباه عند 

الليمون، لأنه قد يت�سبب يف حرق الب�سرة، 

م��ن��ا���س��ب��ات  ي�����س��ت��خ��دم يف  اأن  ��ل  ي��ف�����سَّ ل����ذا 

حمدودة، واأن ي�ستخدم بعقل وحكمة، فا 

الب�سرة  ُت��ع��ر���ض  ث��م  الب�سرة،  على  ي��ده��ن 

ذلك  ي��وؤدي  فقد  مبا�سرة،  ال�سم�ض  لأ�سعة 

اإىل ظهور بقع على الب�سرة.
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لكرة  االع��ت��ب��ار  كورينثيان�س  ف��ري��ق  اأع���اد 

ال��ق��دم ال��رازي��ل��ي��ة خ�����ص��و���ص��اً، واالأم��رك��ي��ة 

اجلنوبية عموماً، واأنهى احتكار اأوروبا للقب 

بفوزه   ،2007 عام  منذ  للأندية  العامل  كاأ�س 

ن��ه��ائ��ي  0 يف   - 1 ت�����ص��ل�����ص��ي االإن��ك��ل��ي��زي  ع��ل��ى 

االأح��د  االأن��دي��ة،  مل��ون��دي��ال  التا�صعة  الن�صخة 

املا�صي يف مدينة يوكوهاما اليابانية.

ورف����ع ك��وري��ن��ث��ي��ان�����س ع���دد األ���ق���اب اأن��دي��ة 

اأمركا اجلنوبية يف البطولة بنظامها اجلديد 

تزال  ما  االأوروب��ي��ة  لكن نظرتها  اأربعة،  اإىل 

تتفوق بخم�صة األقاب، االألقاب الثلثة االأوىل 

كانت برازيلية، هي لكورينثيان�س و�صاو باولو 

و2006،  و2005   2000 اأعوام  وانرتنا�صيونال، 

قبل اأن تنتقل ال�صيطرة اإىل الفرق االأوروبية 

ومان�ص�صرت   )2007( االإي��ط��ايل  ميلن  ع��ر 

يونايتد )2008( وبر�صلونة )2009( واالإنرت 

)2010( وبر�صلونة جمدداً )2011(.

ت�صل�صي  ج���راح  م��ن  كورينثيان�س  وع��م��ق 

لقبه  ف��ق��دان��ه  خيبة  تعوي�س  يف  ف�صل  ال���ذي 

ب��ط��ًل الأوروب�����ا، ب��خ��روج��ه م��ن ال���دور االأول، 

وازداد ال�صغط على مدربه اجلديد االإ�صباين 

االإي��ط��ايل روب��رت��و دي  راف��اي��ل بينيتيز خلف 

اإىل احللم االأوروب��ي للمرة  ماتيو الذي قاده 

االأوىل يف تاريخه.

ومي���ر ال��ف��ري��ق االإن��ك��ل��ي��زي ب��ف��رتة �صعبة 

ه����ذا امل���و����ص���م، ف��ف�����ص��ًل ع���ن ف���ق���دان���ه لقبه 

االأوروبي بعد اأن حل ثالثاً يف جمموعته خلف 

االأوك����راين،  و�صاختار  االإي��ط��ايل  جوفنتو�س 

فاإنه يعاين اأي�صاً يف الدوري املحلي الذي كان 

يت�صدره يف م�صتهل املو�صم بعد فوزه يف �صبع 

مباريات من اأ�صل 8 )تعادل يف االأخرى( قبل 

اأن يرتاجع اإىل املركز الثالث ب�29 نقطة.

مونتري  خلف  راب��ع��اً  حلوله  رغ��م  وعلى 

امل��ك�����ص��ي��ك��ي، دخ����ل االأه���ل���ي امل�����ص��ري ال��ت��اري��خ 

العاملي كونه اأكرث الفرق م�صاركة يف البطولة 

ب��ن��ظ��ام��ه��ا اجل���دي���د )4 م����رات م�����ص��ارك��ة مع 

�صان  اأم��ام  ال��ذي خ�صر  النيوزيلندي  اأوكلند 

التمهيدي(،  الدور  0-1 يف  الياباين  فريت�صي 

بعدد  القيا�صي  ال��رق��م  ح��ام��ل  االأه��ل��ي،  وب���ات 

االألقاب يف دوري اأبطال اأفريقيا )7(، النادي 

االأك����رث خ��و���ص��اً ل��ل��م��ب��اري��ات يف ال��ب��ط��ول��ة ب�9 

مباريات.

اأب���و تريكة  واأ���ص��ب��ح جن��م ال��ف��ري��ق حممد 

اأف�����ص��ل ه����داف يف ت���اري���خ ال��ب��ط��ول��ة ال��ق��اري��ة 

االإ�صباين ليونيل  م�صاركة مع جنم بر�صلونة 

 2009 ع���ام���ي  اأه���������داف   4 ����ص���اح���ب  م��ي�����ص��ي 

 4 �صجل  ال��ذي  دنيل�صون  وال��رازي��ل��ي  و2011 

اجلنوبي  ال��ك��وري  �صتيلرز  لبوهانغ  اأه����داف 

االأه��ل��ي  ه���دف  بت�صجيله  وذل����ك   2009 ع���ام 

فيها  تغلب  ال��ت��ي  االأوىل  م��ب��ارات��ه  يف  ال��ث��اين 

اليابان  بطل  هرو�صيما  �صانفريت�صي  على 

االأهلي يف �صفوفه ثلثة العبني  و�صم   ،1-2
هم  ال�صابقة  ال��ث��لث  ال��ب��ط��والت  يف  ���ص��ارك��وا 

وائل جمعه وح�صام عا�صور واأبو تريكة.

نادي امل�شاهري

من   1910 ع��ام  كورينثيان�س  ن��ادي  اأُ�ص�س 

ق��ب��ل جم��م��وع��ة م���ن ال���ع���م���ال ال��رت��غ��ال��ي��ني 

كانو موجودين  الذين  واالإيطاليني  االإ�صبان 

بالرازيل يف تلك الفرتة، اأمًل يف اإن�صاء نادي 

اأندية  للعب �صد  باولو  �صاو  �صعبي يف مدينة 

ناٍد  ا�صم  من  النادي  ا�صم  ا�صُتق  وقد  النخبة، 

يف  موجوداً  كان  كورينثيان�س  يدعى  اإنكليزي 

جولة بالرازيل. 

يف  �صعبية  االأك���رث  كورينثيان�س  ويعتر 

ب�صعبيته  ي��ن��اف�����ص��ه  وال  ب���اول���و،  ���ص��او  م��دي��ن��ة 

ف��لم��ن��غ��و، فهو  اإال  ال����رازي����ل،  ع���م���وم  ع��ل��ى 

وح��ال  م�صجع،   مليون   25 م��ن  اأك��رث  ميتلك 

ك��وري��ن��ث��ي��ان��ز ك��ح��ال ك��ل اأن���دي���ة ال���ع���امل، فهي 

تعرف النجاح يف فرتات واالإخفاق يف فرتات 

اأخ�����رى، ول��ع��ل اأف�����ص��ل ف����رتات ال���ن���ادي كانت 

على  ح�صل  حينما   2000-1999 ع��ام��ي  ب��ني 

باوبو  �صاو  والي��ة  ودوري  الرازيلي  ال���دوري 

)الباولي�صتا( وكاأ�س العامل للأندية، اأما اأ�صواأ 

فرتاته فكانت عام 2007 حني هبط للدرجة 

الثانية للمرة االأوىل يف تاريخه. 

الرازيلي  ب��ال��دوري  كورينثيان�س  �صارك 

وب��ال��درج��ة  ن�صخة   40 اأ���ص��ل  م��ن  م����رة،   38
كورينثيان�س  تاريخ  ويف  واح��دة،  م��رة  الثانية 

مفارقة غريبة، فهو يتوج دائماً يف الذكريات 

امل��ئ��وي��ة وامل��ن��ا���ص��ب��ات ال��وط��ن��ي��ة، ول��ع��ل اأب��رزه��ا 

 1922 ع��ام  الباولي�صتا  بطولة  على  ح�صوله 

مبئة  الرتغال  م��ن  ال��رازي��ل  ا�صتقلل  بعد 

ال��ب��اول��ي�����ص��ت��ا �صنة  ع��ل��ى  ع���ام، وك��ذل��ك ح�صل 

على  �صنة  مرور400  ذك���رى  و���ص��ادف   1954
تاأ�صي�س مدينة �صاو باولو، ومل يختلف احلال 

عام 1988 حني ح�صل على الباولي�صتا �صادف 

الذكرى املئوية الإلغاء الرق وقيام اجلمهورية 

على  ح�صوله  واأخ���راً   1888 ع��ام  الرازيلية 

كاأ�س العامل للأندية عام 2000 وكانت ذكرى 

مرور 500 �صنة على اكت�صاف الرازيل.

اإذ توج  ميلك كورينثيان�س �صجًل نا�صعاً، 

1990 و1998  اأع��وام  5 مرات  بطًل للرازيل 

 3 ال��رازي��ل  وبكاأ�س  و2011،  و2005   و1999 

وب��دوري  1995 و2002 و2009،  اأع���وام  م��رات 

والي����ة ���ص��او ب���اول���و )ال��ب��اول��ي�����ص��ت��ا( 26 م���رة، 

وبكاأ�س ليرتادوري�س عام 2012، ومبونديال 

االأندية عامي 2000 و2012.

ال��ن��ادي بالتازار )44 -  اأب��رز العبي  وم��ن 

 70( ماريا  وزي   )74  -  65( وريفيلينو   )57
ب��رو  وب���رو   )87  -  72( وف��لدمي��ر   )-83
ونيتو   )84  -  78( و���ص��ق��راط�����س   )89  -  78(

97( وزي اليا�س )93 - 96(  )89 - 93 و96 - 

 97( واإدي��ل�����ص��ون   )2006  -  94( ومار�صيلينو 

2007( ودي��دا )99  2000( وفامبيتا )98 -   -

2011( وروبرتو   - - 2002( ورونالدو )2009 

كارلو�س )2009 - 2011(.

حتوالت نوعية

م���رت ب��ط��ول��ة ال��ع��امل ل��لأن��دي��ة مب��راح��ل 

عدة، حيث ظلت حم�صورة لع�صرات ال�صنوات، 

ب��ط��ل��ي  ب����ني   1962 ع�����ام  م���ن���ذ  وب���ال���ت���ح���دي���د 

اأوروب�����ا واأم���رك���ا اجل��ن��وب��ي��ة حت��ت ا���ص��م ك��اأ���س 

القرن  بداية  وم��ع  انرتكونتننتال«،  »تويوتا 

ك��رة  احل����ادي وال��ع�����ص��ري��ن، وارت���ف���اع م�صتوى 

كونكاكاف  واحت��ادي  واآ�صيا  اأفريقيا  يف  القدم 

وال��ك��اري��ب��ي(  وال��و���ص��ط��ى  ال�صمالية  )اأم��رك��ا 

واالأوق���ي���ان���و����س خ���لل ال��ع��ق��دي��ن امل��ا���ص��ي��ني، 

حتولت النظرة اإىل البطولة من جمرد لقاء 

حا�صم على الكاأ�س بني بطلي اأوروبا واأمركا 

ت�صبه  حقيقية  ع��امل  بطولة  اإىل  اجلنوبية، 

كاأ�س العامل للمنتخبات.

مب�صاركة   2000 ع���ام  ال��ب��ط��ول��ة  واأق��ي��م��ت 

مم��ث��ل��ني م���ن ال����ق����ارات ال�����ص��ت، ل��ك��ن��ه��ا ع���ادت 

جم�����دداً ل��ت��ق��ام ب���ني ب��ط��ل��ي اأوروب������ا واأم���رك���ا 

اإل«  اإ���س  »اآي  �صركة  اأعلنت  بعدما  اجلنوبية 

الراعية لبطوالت الفيفا اإفل�صها.

وا���ص��ت��م��ر ال��ع��م��ل ب��ك��اأ���س ان��رتك��ون��ت��ن��ن��ت��ال 

فكرة  تعود  اأن  قبل  و2004   2001 عامي  بني 

ال�صت من  القارات  اأبطال  العامل بني  بطولة 

من  بداية  التنفيذ  مو�صع  ولتو�صع  جديد، 

عام 2005.

االأوىل  ه���ي   2000 ع����ام  ب��ط��ول��ة  وك���ان���ت 

ل���لأن���دي���ة يف االأل���ف���ي���ة ال��ث��ال��ث��ة، واأق���ي���م���ت يف 

م���دي���ن���ت���ي ري�����و دي ج����ان����رو و�����ص����او ب���اول���و 

ال���رازي���ل���ي���ت���ني مب�������ص���ارك���ة 8 اأن������دي������ة، ه��ي 

الرازيل  من  غاما  دا  وفا�صكو  كورينثيان�س 

مدريد  وري��ال  اجلنوبية،  الأم��رك��ا  كممثلني 

يونايتد  ومان�ص�صرت  ال��ق��رن،  ن��ادي  االإ�صباين 

اأوروب�����ا كممثلني الأوروب����ا،  ب��ط��ل  االإن��ك��ل��ي��زي 

وال���ن�������ص���ر ال�������ص���ع���ودي م����ن اآ����ص���ي���ا وال����رج����اء 

ونيكاك�صا  اأف��ري��ق��ي��ا  م��ن  امل��غ��رب��ي  البي�صاوي 

املك�صيكي من كونكاكاف وملبورن االأ�صرتايل 

من اأوقيانو�صيا.

�صنوات عادت فيها  اأربع  دام  انقطاع  وبعد 

اأقيمت  انرتكونتننتال  كاأ�س  لنظام  امل�صابقة 

بني  ال��ي��اب��ان  يف  احل����ايل  بنظامها  ال��ب��ط��ول��ة 

الرازيل  فرق  واأك��دت  ال�صت،  القارات  اأبطال 

باللقب  باولو  �صاو  توج  تفوقها جم��دداً حيث 

بعد التغلب يف املباراة النهائية للبطولة على 

ليفربول االإنكليزي بطل اأوروبا 1 - 0.

بطولة  يف  ك��ث��راً  ال��ن��ه��اي��ة  تختلف  ومل 

القدم  لكرة  العليا  اليد  كانت  فقد   ،2006
الرازيلية اأي�صاً ليتوج فريق انرتنا�صيونال 

بورتو األيغري باللقب بالتغلب على بر�صلونة 

اأن  0 يف املباراة النهائية، رغم   - 1 االإ�صباين 

بر�صلونة كان املر�صح االأقوى للفوز يف املباراة 

تاريخ  يف  فا�صًل  خطاً  امل��ب��اراة  لتكون  اأي�صاً 

النهائية،  امل���ب���اراة  ويف  ال��رازي��ل��ي،  ال��ف��ري��ق 

بهدف  بر�صلونة  على  انرتنا�صيونال  تغلب 
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كورينثيانس ينهي احتكار 
أوروبـــا لمـونـديــال األندية

فريق بر�صلونة

خيبة العبي ت�صل�صي بعد املباراةهدف الفوز لكورينثيان�س ي�صجله خوان باولو غريرو )9(
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سجـــل بطـــولــة العـــالـــم لــألنــديـــة

 )3-4( ثم   )0-0( )الرازيل(  غاما  دا  فا�صكو   - )الرازيل(  كورينثيان�س   :2000
ب�صربات الرتجيح.

)0-1( )اإنكلرتا(  ليفربول   - )الرازيل(  باولو  �صاو   :2005
)0-1( )اإ�صبانيا(  بر�صلونة   - )الرازيل(  اإنرتنا�صيونال   :2006
بوكا جونيورز )االأرجنتني( )2-4(  - )اإيطاليا(  ميلن   :2007

دي كيتو )االإكوادور( )0-1( ليغا   - )اإنكلرتا(  يونايتد  مان�ص�صرت   :2008
بعد التمديد  1-2 )االأرجنتني(  ا�صتوديانتي�س   - )اإ�صبانيا(  بر�صلونة   :2009

0-3 )الكونغو(  مازميبي   - )اإيطاليا(  االإنرت   :2010
)اإ�صبانيا( - �صانتو�س )الرازيل( 0-4 بر�صلونة   :2011

0-1 )اإنكلرتا(  ت�صل�صي   - )الرازيل(  كورينثيان�س   :2012



العهدال�صفاء

اأ���ص��واأ �صيناريو  ك��اأ���س لبنان ع��ن  ق��رع��ة  اأ���ص��ف��رت 

مم��ك��ن، عندما اأوق��ع��ت ال��ف��رق االأرب��ع��ة االأب����رز على 

ال�صاحة اللبنانية حالياً يف مواجهة بع�صها البع�س، 

ال��ك��روي  ال�����ص��ارع  يف  خيبة  عينه  ال��وق��ت  يف  وخلفت 

املحلي، الأن جمهور اللعبة �صيخ�صر فريقني بارزين 

يف دور مبكر من امل�صابقة.

ومبوجب القرعة التي اأجريت االأ�صبوع املا�صي، 

�صيلعب االأن�صار مع النجمة والعهد مع ال�صفاء، يف 

و�صترتكز  لبنان،  لكاأ�س  ال�16  ال��دور  مباريات  اأب��رز 

االأن���ظ���ار ع��ل��ى ه��ات��ني امل��ب��ارات��ني ع��ل��ى ح�����ص��اب باقي 

ل���ق���اءات ه����ذا ال�����دور ال���ت���ي جت��م��ع ح���رك���ة ال�����ص��ب��اب 

م���ع ال��ت�����ص��ام��ن ����ص���ور، وامل�����رة م���ع ال�����ص��لم ���ص��ور، 

عاليه،  االأه��ل��ي  االإخ����اء  م��ع  واالج��ت��م��اع��ي طرابل�س 

مع  الغازية  وال�صباب  �صيث،  النبي  م��ع  والرا�صينغ 

طرابل�س، و�صباب ال�صاحل مع اخليول.

خا�صة  اأه��م��ي��ة  ل��ب��ن��ان  ك��اأ���س  م�صابقة  وت���رت���دي 

القيا�صي يف  الرقم  اللقب و�صاحب  للأن�صار حامل 

عدد مرات الفوز )13(، اإذ توج باللقب اأع��وام 1988 

و1990 و1991 و1992 و1994 و1995 و1996 و1999 

و2002 و2006 و2007 و2010 و2012.

وي�صعى االأن�صار ملوا�صلة نتائجه االإيجابية، ومير 

ا�صتقرار فني بقيادة املدرب جمال طه  الفريق بفرتة 

الذي ي�صتعني بلعبي اخلرة، كن�صرات اجلمل وعلي 

نا�صر الدين، اإىل الثلثي االأجنبي املوؤلف من املدافع 

الرازيلي �صيبا�صتيان رامو�س ومواطنه العب الو�صط 

مار�صيللو دا �صيلفا واملهاجم الغاين ويزدوم اأغبليك�صو، 

وت�صاندهم جمموعة من ال�صبان اأبرزهم ربيع عطايا 

وحممود اأحمد كجك. 

مو�صى  للنجمة  الفني  املدير  ي�صعى  املقابل،  يف 

حجيج ملوا�صلة ال�صحوة التي بداأها من طرابل�س يف 

0، حيث ظهر  ـــ   2 بفوزه  ل��ل��دوري،  ال�صابعة  املرحلة 

اللعبون االأجانب باأف�صل م�صتوى لهم هذا املو�صم، 

و�صاهموا يف الفوز اأواًل على نادي طرابل�س بهدفني 

قا�صم،  حممد  والفل�صطيني  الفزاين  اأ�صامة  لليبي 

ــ 2 يف املرحلة الثامنة، بخما�صية منها  وعلى االإخاء 5ـ 

للفل�صطيني  وه��دف  الفزاين  اأ�صامة  لليبي  هدفان 

وعبا�س  حجيج  مل��و���ص��ى  ه��دف��ني  اإىل  ق��ا���ص��م  حم��م��د 

عطوي، اإ�صافة اإىل املجموعة ال�صابة للفريق والتي 

يقودها الرازيلي فابيو دا �صيلفا يف الدفاع والدويل 

عبا�س عطوي، العائد من مناف�صات »غرب اآ�صيا« مع 

املنتخب، يف الو�صط.

وت��ع��ت��ر امل����ب����اراة ث���اأري���ة ل��ل��ن��ج��م��ة ال����ذي اأخ��ف��ق 

اأم��ام  بخ�صارته  املا�صي  املو�صم  يف  اللقب  اإح���راز  يف 

وياأمل  النهائية،  امل��ب��اراة  – 2 يف   1 بالذات  االأن�صار 

النجمة يف اإحراز لقبه ال�صاد�س يف الكاأ�س بعد اأعوام 

1971 و1987 و1989 و1997 و1998.
وال��ت��ق��ا ق��ط��ب��ا ال��ك��رة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 100 م����رة، ف��از 

33 م���رة وت��ع��ادال  40 م��ن��ه��ا وال��ن��ج��م��ة  االأن�������ص���ار يف 

الفريقني  جمعت  املئوية  امل��ب��اراة  وكانت  م��رة،   27
فاز  حني  املا�صي،  اآب  يف  النخبة  كاأ�س  مناف�صات  يف 

االأن�صار 2 - 1.

من جهة ثانية، تكت�صب مباراة العهد مع ال�صفاء 

بخ�صارة  مني  ال���ذي  ل���لأول  بالن�صبة  ث��اأري��اً  طابعاً 

ثقيلة اأمام خ�صمه يف املرحلة ال�صابعة من الدوري، 

اأواخ������ر ال�����ص��ه��ر امل���ا����ص���ي، وذل�����ك ب��ث��لث��ي��ة نظيفة 

العمراتي  وط���ارق  العمر  اأح��م��د  ال�����ص��وري  �صجلها 

وحممد حيدر، وقدم ال�صفاء يف هذه املباراة اأجمل 

ع��رو���ص��ه ه��ذا امل��و���ص��م يف حملة دف��اع��ه ع��ن اللقب، 

وظهرت ت�صكيلته متجان�صة بعك�س العهد الذي بدا 

ال�صفاويني  وكان مبقدور  وتائهاً،  االأو�صال  مفكك 

ت�صجيل عدد اأكر من االإ�صابات لوال احلظ وت�صرع 

اأمام  اأي�صاً  خ�صر  العهد  وكان  للت�صجيل،  اللعبني 

ان��ط��لق  ال��ن��خ��ب��ة، قبيل  ن��ه��ائ��ي  2 يف   - 0 ال�����ص��ف��اء 

البطولة.

ومير ال�صفاء بفرتة ممتازة ومعنويات مرتفعة 

االأ�صفر بقيادة  الفريق  ال��دوري، وي�صعى  اإذ يت�صدر 

م��درب��ه ال��ع��راق��ي اأك����رم ���ص��ل��م��ان مل��وا���ص��ل��ة ع��رو���ص��ه 

ال��ق��وي��ة م���ع���واًل ع��ل��ى ت�����ص��ك��ي��ل��ت��ه، ال��ت��ي ت�����ص��م اأب����رز 

عن  يدافعون  الذين  خ�صو�صاً  املحليني،  اللعبني 

األ�����وان امل��ن��ت��خ��ب ال��ل��ب��ن��اين، وم��ن��ه��م ه����داف ال��ف��ري��ق 

وامل��داف��ع  خ��ان  عامر  الو�صط  والع��ب  حيدر  حممد 

اأعلن  ال��ذي  ال�صمد  زي��اد  واحل��ار���س  ال�صعدي،  علي 

وت��ف��رغ��ه لفريقه،  ال���دويل  اللعب  اع��ت��زال��ه  م��وؤخ��راً 

امل��ت��وا���ص��ع  االأداء  يف  تكمن  ال�����ص��ف��اء  م�صكلة  ول��ك��ن 

للعبني االأجانب، خ�صو�صاً ال�صوري اأحمد العمر 

والنيجري نغو اأو�صينا �صامويل يف الهجوم، وي�صعى 

بعد  لبنان  كاأ�س  م�صابقة  يف  الثالث  للقبه  ال�صفاء 

عامي 1964 و1986.

والتي  االأخ����رة،  ع��رثات��ه  ل��ت��دارك  العهد  وي�صعى 

الدقة  حممد  ال�صابق  م��درب��ه  ا�صتقالة  ع��ن  اأ���ص��ف��رت 

وتعيني االأملاين فانلي بداًل منه، ويبدو العهد يف حالة 

انعدام توازن، اإذ اإنه مل يكد ي�صتفق من �صقوطه اأمام 

ال�صفاء )0 - 3( فتعادل مع االأن�صار )1 - 1( و�صقط 

جمدداً اأمام ال�صباب الغازية )4 - 5(، ما طرح علمات 

بنجوم  املدججة  الفريق  �صفوف  حول  عدة  ا�صتفهام 

زري��ق  واأح��م��د  �صعيتو  ح�صن  اأم��ث��ال  اللبنانية  ال��ك��رة 

وعبا�س عطوي وح�صن مزهر وغرهم من اللعبني 

م�صابقة  يف  خام�س  للقب  العهد  ويتطلع  االأك��ف��ي��اء، 

الكاأ�س بعد اأعوام 2004 و2005 و2009 و2011.

وي��ع��ت��ر االأن�������ص���ار االأك�����رث ف�����وزاً ب��ك��اأ���س ل��ب��ن��ان 

 )4( والنه�صة  والعهد   )5( النجمة  يليه  م��رة،  ب�13 

وال�صبيبة  �صبور  وال�صفاء وحلمي  والهومنتمن )3( 

ال�������ص���اح���ل وال�������رج وامل�����رة  امل����زرع����ة )2( و����ص���ب���اب 

والت�صامن �صور واالأوملبيك )1(.

جالل قبطان
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للويز اأدريانو يف الدقيقة 82 بينما فاز االأهلي على اأمركا 

املك�صيكي 2 - 1 يف مباراة مثرة على املركز الثالث، ليكون 

اأ�صبح  االأهلي هو املفاجاأة احلقيقية لهذه البطولة التي 

يف  ي�صارك  ال��ذي  العامل  يف  الوحيد  الفريق  خللها  من 

حممد  وت�صدر  متتاليني،  عامني  ويف  مرتني،  البطولة 

الهدافني  قائمة  امل�صري  االأهلي  األعاب  �صانع  تريكة  اأبو 

زميله  اأم���ام  ه��دف  وب��ف��ارق  اأه����داف  بثلثة  البطولة  يف 

االأنغويل فلفيو، بينما احتل اأدريانو جنم انرتنا�صيونال 

العبني  ع�صرة  مع  بالت�صاوي  واح��د  بهدف  الثالث  املركز 

اآخرين.

وحملت بطولة 2007 احلظ اأخراً الأبطال اأوروبا بعد 

ف�صلهم يف البطوالت ال�صابقة اأمام اأبطال اأمركا اللتينية، 

واأحكم ميلن االإيطايل قب�صته على اللقب اأخراً، وجنح 

لعام  العامل  يف  الع��ب  اأف�صل  بلقب  الفائز  كاكا  الرازيلي 

2007 يف قيادة ميلن للفوز على بوكا جونيورز االأرجنتيني 
4 - 2 يف نهائي البطولة، و�صهدت البطولة للمرة االأوىل يف 
التاريخ م�صاركة فريق من اليابان هو اأوراوا ريد دياموندز، 

واأي�صاً ا�صتخدام الكرة الذكية يف بداية جتربة هذه التقنية 

اجلديدة للتاأكد من عبور الكرة خط املرمى.

للممثل  حمالفته  احلظ  وا�صل  التالية،  البطولة  ويف 

االأوروب��������ي، ح��ي��ث ذه���ب ال��ل��ق��ب مل��ان�����ص�����ص��رت ي��ون��اي��ت��د بعد 

تغلبه على ليغا دي كويتو االإك��وادوري يف املباراة النهائية 

الأرب��ع  مثراً  ختاماً  ليكون  روين  لواين  بهدف  للبطولة 

البطولة  و�صهدت  باليابان،  البطولة  فيها  اأقيمت  �صنوات 

م�صاركة االأهلي امل�صري للمرة الثالثة يف البطولة ليكون 

بذلك �صاحب الرقم القيا�صي يف عدد مرات امل�صاركة بها، 

العاملي  اللقب  على  االأوروب��ي��ة  للقارة  مان�ص�صرت  وح��اف��ظ 

بالتغلب على الفريق االإكوادوري يف النهائي 1 - 0.

االإم��ارات  اإىل  اليابان  من  البطولة  انتقلت   2009 ويف 

للمرة االأوىل، ولكن ذلك مل يغر �صيئاً من جمرياتها، حيث 

وا�صلت جناحها على امل�صتوى اجلماهري واالإعلمي، كما 

كانت املباراة النهائية للبطولة بني ممثلي اأوروبا واأمركا 

الأوروب��ا  احلفاظ  يف  االإ�صباين  بر�صلونة  وجن��ح  اجلنوبية، 

االأرجنتيني  ا�صتوديانت�س  على  بالفوز  العاملي  اللقب  على 

1 يف املباراة النهائية.  -  2
ت�صهد  مل  التي  التالية  الن�صخة  ظبي  اأب��و  وا�صت�صافت 

اخ��ت��لف��اً ك��ب��راً ع��ن ���ص��اب��ق��ت��ه��ا، ���ص��واء م��ن ح��ي��ث ال��ن��ج��اح 

وكان  املناف�صة،  م�صتوى  على  اأو  واجلماهري  التنظيمي 

مازميبي الكونغويل بطل اأفريقيا مفاجاأة البطولة، حيث 

املربع  اإىل  ليتاأهل   0  -  1 املك�صيكي  بات�صوكا  على  تغلب 

الذهبي، حيث وا�صل مفاجاآته بالفوز على انرتنا�صيونال 

اأم��رك��ا  خ���ارج  م��ن  ف��ري��ق  اأول  لي�صبح   0  -  2 ال��رازي��ل��ي 

اجلنوبية واأوروب��ا يظهر يف نهائي البطولة، وحلق االإنرت 

االإيطايل بطل اأوروبا مبازميبي يف النهائي بفوزه الكبر 3 

- 0 على �صيونغنام، واأوقفت خرة االإنرت مغامرة مازميبي 

االإيطايل  الفريق  بها  وا�صل  نظيفة  بثلثية  النهائي  يف 

اللقب  اأ�صبح  اإذ  اللقب،  على  االأوروب��ي��ة  االأن��دي��ة  �صيطرة 

الرابع توالياً لبطل اأوروبا.

و�صهدت بطولة العام املا�صي م�صاركة فريقني عربيني، 

هما الرتجي التون�صي بطل اأفريقيا وال�صد القطري بطل 

معاً  اأوقعتهما  حيث  الفريقني،  القرعة  تخدم  ومل  اآ�صيا، 

العربية  للكرة  �صمنت  واإن  بالبطولة،  مبكرة  مواجهة  يف 

فريقاً يف املربع الذهبي، حيث �صعد ال�صد القطري، بالفوز 

بر�صلونة يف ن�صف النهائي،  ملواجهة  الرتجي،  1 على   -   2
القطري  ال�صد  وف��از  نظيفة،  برباعية  اأمامه  �صقط  ولكنه 

باملركز الثالث يف البطولة عر تغلبه يف �صربات الرتجيح 

�صلبياً،  تعادلهما  بعد   3  -  5 الياباين  ري�صول  كا�صيوا  على 

مهاجمه  ب��ق��ي��ادة  ال��رازي��ل��ي  �صانتو�س  ت��اأه��ل  امل��ق��اب��ل،  ويف 

النهائي  اإىل  �صيلفا  دا  نيمار  ال�����ص��اب  ال���دويل  ال��رازي��ل��ي 

بالتغلب على كا�صيوا ري�صول بطل الدوري الياباين 3 - 1 

يف املباراة االأخرى يف ن�صف النهائي، ولكن اآمال �صانتو�س 

والتي  ال��ع��امل��ي،  للقب  االأوروب��ي��ة  االأن��دي��ة  احتكار  ك�صر  يف 

ظهرت يف ال�صنوات االأربع التي �صبقت العام املا�صي واإعادة 

اللقب اإىل فرق اأمركا اجلنوبية باءت بالف�صل و�صقط يف 

فخ الهزمية املدوية 0 - 4 اأمام بر�صلونة.

قرعة كأس لبنان تظلم »األربعة الكبار«



اأر�صلت اإحدى املدار�س يف بريطانيا ر�صائل ن�صية 

اإىل اأه����ايل ال��ت��ام��ي��ذ امل��وج��ودي��ن داخ���ل امل��در���ص��ة، 

اأطفالهم،  حقائب  داخ��ل  م��وز  و�صع  م��ن  حت��ذره��م 

توقيف  مّت  كما  م��دّر���ص��ة،  قتل  يف  يت�صبب  ق��د  لأن���ه 

توزيع  املوز للكافيتاريا املخ�ص�صة للمدر�صة.

يعود  ال�صبب  اأن  املدر�صة  على  القيمون  واأو�صح 

اإح��دى  مبقتل  يت�صبب  قد  املدر�صة  يف  امل��وز  اأن  اإىل 

اأنها م�صابة بح�صا�صية معينة  املدر�صات، التي تبني 

جتاه املوز، قد توؤدي اإىل وفاتها يف ظل �صاعات قليلة 

اإن اقرتبت من املوز.

ي�صار اإىل اأن الر�صالة التي تلقاها الأهل اخُتتمت 

بالتمني ب��اأك��ل ك��ل امل���وز ال���ذي ي��ري��ده الأط��ف��ال يف 

املنزل.
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كاريكاتير

سجن انفرادي لطائر تطاول منــــع إحضـــار »الـــمــــــوز« إلـــى الـمــدرســـــة
على زوار حديقة الحيوان

طائر  و�صع  اإىل  �صينية  ح��ي��وان  حديقة  ح��را���س  ر  ا�صطُّ

فيتنامي نادر داخل احلب�س النفرادي، بعدما اأ�صرَّ على اإهانة 

وال�صباب،  ال�صتائم  من  بوابل  ال�صياح  وحتية  احلديقة،  زوار 

ُو���ص��ع��وا يف مدينة جيفينج يف مكان  اأرب��ع��ة  م��ن  وه��و ط��ائ��ر 

خا�س، ب�صبب متتعه باملوهبة، ومبهارات لغوية متميزة.

امل�صتوردة من فيتنام  ولقى ظهور تلك الطيور اجلّذابة 

وال�صائحني،  ال��زوار  من  �صديداً  واإق��ب��اًل  جناحاً  ال�صني  اإىل 

اأحد  اأن  احلديقة  حرا�س  لح��ظ  الأخ���رية  الأ�صابيع  يف  لكن 

اإلقاء  طريق  عن  احلديقة  رّواد  بتحية  دوم��اً  يقوم  الطيور 

ال�صتائم وال�صباب.

ر احلار�س اإىل اإيداع الطائر باحلب�س النفرادي  وقد ا�صطُّ

حتى يتلّقى تدريباً وتاأهيًا خا�صاً عن طريق �صماعه بع�س 

الأ�صرطة التي حتتوي على كلمات مهذبة، واإن مل ي�صتجب 

�صيتم حرمانه من وجباته الغذائية حتى يتم تلقينه بكلمات 

مهذبة يقولها للزوار.

ويف الوقت نف�صه طلب من الزوار اللتزام بالآداب العامة، 

وعدم التفّوه بالألفاظ البذيئة اأمام الطيور املقلِّدة، حتى ل 

تتعلمها منهم، ول ترددها بعد ذلك وراءهم.

ُيذكر اأن طائر املينا ال�صائع هو ع�صو عائلة الزرزور، وهي 

من الطيور البنية متو�صطة احلجم، وذات راأ�س اأ�صود واأقدام 

ويتم  الب�صرية،  الكلمات  تقليد  على  ق���ادرة  وه��ي  ���ص��ف��راء، 

الحتفاظ بها كطيور األيفة يف الهند، واأي�صا ُتعترب يف الهند 

يتزوج مرة  الطيور  النوع من  لأن هذا  الدائم،  للحب  رم��زاً 

واحدة يف حياته، ويظل الزوجان مرتبطني مدى احلياة.

�صبط رجال »هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر« يف حمافظة املجمعة ال�صعودية، �صاباً متنكراً بزي ن�صائي، كان يدور يف املحال 

ر فعلته باأنه »يريد ال�صحاذة«. ب�صوق املجمعة الداخلي، وبرَّ

واأوقعت »الهيئة« بال�صاب بعد اأن تلقت باغاً من �صاحب حمل عن امراأة ي�صك يف ت�صرفاتها، فبا�صر رجالها الواقعة على الفور.

وبعد عمليات التحري تاأكدت �صكوك رجال »الهيئة« يف املراأة فاأوقفوها، فتجمهر النا�س وطالبوا الهيئة بعدم القب�س على الفتاة 

»خلود«، كما ذكرت ذلك، لكن املفاجاأة اأنه تبني اأن »خلود« مل تكن اإل �صاباً �صعودياً يف الع�صرينيات، ارتدى ماب�س ن�صائية كاملة من 

الداخل واخلارج، وحمل �صنطة ن�صائية، ولب�س حذاء بكعب.

وذكرت �صاحبة حمل اأن ال�صاب كان يحاول ال�صرقة، لكنه قال لرجال »الهيئة« اإنه كان يق�صد ال�صحاذة.

ــر بـــزّي فـتـــــاة.. مــن أجـــل »الشحــــاذة«
ّ

تنــك


