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لـبــــنـان ُيـسـتـبـاح
باسم »الخوف من الفتنة«

14 آذار تحلم بتحقيق 
ما عجزت عنه حرب تموز 2006

حمادة : زيارة »البابا« للبنان 
آمنة.. وكل الحركات 

6»المتطرفة« مضبوطة أميركيًا
5 8

�ــشــجــلــت مــ�ــشــادر مــتــابــعــة لــتــطــورات الــطــائــرة الــقــطــريــة 

اأجهزة  متنها  على  اللبنانية  اجلمارك  ك�شفت  التي  اخلا�شة 

تن�شت وات�شال متطورة جداً، عدة مالحظات اأبرزها:

- اإخالء �شبيل �شاحب الطائرة الذي غادر اإىل الدوحة.

لغاية  اإقــامــة، وهــو يقيم  ب�شند  الطائرة  �شبيل قائد  اإخــالء   -

االآن يف اأحد الفنادق الفخمة.

على اأن البارز يف االأمر اأن اخلراء املخت�شني مل يتمكنوا 

يتم  كما مل  املــ�ــشــاَدرة،  االأجــهــزة  �شيفرة  فــك  مــن  االآن  لغاية 

حتديد اجلهة املر�َشلة اإليها.
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»المعارضة السورية« تفقد أوراقها في الداخل.. وحساباتها في الخارج

ــــــدة َـّ ألمـــــة مــــوحـ
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الـطــائـرة القطـريــة
واألجهـزة الخطيرة



ع�شر  ال�شاد�س  بندكتو�س  البابا  قدا�شة  زي���ارة 

اإىل ل��ب��ن��ان، و���س��ط ال���ظ���روف ال��ع��رب��ي��ة امل��اأ���س��اوي��ة، 

ه��ي ع��ام��ة رج���اء و���س��ام وحم��ب��ة، ودع���وة �سادقة 

للم�سلمني وامل�سيحيني العرب وامل�سرقيني، وجميع 

�سوؤون  تتدخل يف  التي  والدولية  الإقليمية  القوى 

ال���ع���امل ال���ع���رب���ي، اإىل وق����ف ال��ع��ن��ف ف������وراً، ورف���ع 

احل�سار، واإنهاء التدخات ل�سالح م�ساريع �سيا�سية 

م�سبوهة، وترك املواطنني يعي�سون باحرتام واأمان 

و�سام، وحّل النزاعات باحلوار والتفاهم، وتر�سيخ 

والتعددية،  والدميقراطية  واحل��ق  احلرية  ثقافة 

والعدالة وال�سام من اأجل �سون العي�ش امل�سرتك 

امل�سيحي - الإ�سامي، والوحدة الوطنية، وال�سراكة 

يف املحبة، والوحدة يف التنوع يف العامل العربي.

امل�سيحيني  يثّبت  لكي  لبنان  اإىل  »البابا«  ياأتي 

وامل�����س��ل��م��ني يف ه���ذا ال�����س��رق ب��اإمي��ان��ه��م ودع��وت��ه��م 

ور�سالتهم، انطاقاً من م�سرق الأديان واحل�سارات، 

ال���ع���ادل وال�����س��ام��ل يف  ال�����س��ام احل��ق��ي��ق��ي  لتحقيق 

ال�سرق والعامل، واللتزام بثقافة حوار احل�سارات 

والعنف  ال�سراع  عن  كبديل  والأدي���ان،  والثقافات 

والتطرف، ورف�ش الآخر وتكفريه، واإلغائه.

ن��ح��ن ن����رى ال���وج���ه الإي���ج���اب���ي ل��ل��ت��ح��ولت يف 

العربية  النه�سة  اإىل قيام  الهادفة  العربي،  العامل 

اجل��دي��دة، وال��ت��ي �ستنطلق م��ن خ��ال ال��ع��ودة اإىل 

الإ���س��ام  روح  واإىل  احلقيقية،  الإن�����س��ان��ي��ة  ال��ق��ي��م 

وامل�سيحية والعروبة، واإىل فكر العتدال، لالتزام 

ب��ق�����س��اي��ا ال��ع�����س��ر احل��ق��ي��ق��ي��ة، وامل�����س��ارك��ة يف �سنع 

العوملة، واإنارة م�سراها بقيمنا ال�سامية.

ل��ك��ن، م��ن ال��ب��داي��ة، ن��ح��ن ن��رف�����ش ال���س��ت��ب��داد 

وال��ظ��ل��م وال��ف�����س��اد وال��ه��ج��م��ات الإره��اب��ي��ة والعنف 

وال����س���ط���ه���اد وال���ق���ت���ل وال�����دم�����ار ال������ذي ���س��ي��ح��ّل 

ب��امل�����س��ي��ح��ي��ني ك��م��ا ب��امل�����س��ل��م��ني، و���س��ي��ه��دد وح��دت��ن��ا 

وم�����س��ت��ق��ب��ل��ن��ا، ك��م��ا ���س��ُي��دخ��ل��ن��ا يف اأن���ف���اق ال��ت��ط��رف 

والنق�سام والتهجري والهجرة والفو�سى والظام 

والطائفية  ال��دي��ن��ي��ة  ال���دوي���ات  واإن�����س��اء  وامل�����وت، 

وامل��ذه��ب��ي��ة والإث���ن���ي���ة، ب��دي��ًا ع��ن ال���دول���ة امل��دن��ي��ة 

الدميقراطية املرجّوة.

عامة  �سيكون  اجل��دي��د  الر�سويل  الإر���س��اد  اإّن 

العربية  النه�سة  لتعزيز  اأ�سا�سية  ووثيقة  رج���اء، 

يف  ال�سينود�ش  تو�سيات  م��ن  ان��ط��اق��اً  اجل��دي��دة، 

امل�سيحية  الأدي��ان، والعاقات  مو�سوع احلوار بني 

الإ�سامية، والدفاع عن اللغة العربية التي �ستزداد 

و�سوحاً، والتي جاء فيها:

متابعة  اإىل  الأو���س��ط  ال�سرق  م�سيحّيو  »ُي��دع��ى 

احلوار مع مواطنيهم من الديانات الأخرى، كونه 

يقّرب بني الأذهان والقلوب، لذلك، يجدر بهم، مع 

�سركائهم، تدعيم احلوار الديني، وتنقية الذاكرة، 

والغفران املتبادل عن املا�سي، والبحث عن م�ستقبل 

اأف�سل، وهم يبحثون يف حياتهم اليومية  م�سرتك 

عن القبول املتبادل بع�سهم لبع�ش، على الرغم من 

الختاف، ويجهدون يف بناء جمتمع جديد، حيث 

ُيحرتم التعدد الديني، وُينبذ التطّرف والتع�سب، 

ب���اإع���داد خ��ط��ة للتن�سئة ع��ل��ى احل����وار يف  وي��و���س��ي 

ويف  الإكلريكية،  املعاهد  ويف  الرتبوية،  املوؤ�س�سات 

على  املبنّية  احل��وار  ثقافة  لتعزيز  الب��ت��داء،  بيوت 

روح التعا�سد«.

املر�سوم  يف  ال��ث��اين  الفاتيكاين  املجمع  وو���س��ع 

حول العاقات بني الكني�سة الكاثوليكية والديانات 

ال�سرق  ب��ط��ارك��ة  ر���س��ائ��ل  وك��ذل��ك  امل�سيحية،  غ��ري 

الكني�سة  ع��اق��ة  اأ���س�����ش  ال���راع���وي���ة،  ال��ك��اث��ول��ي��ك 

البابا  اأعلن قدا�سة  امل�سلمني، وقد  الكاثوليكية مع 

للحوار  مي��ك��ن  »ل  اأن���ه  ع�سر  ال�����س��اد���ش  بندكتو�ش 

اأن  وامل�����س��ل��م��ني  امل�سيحيني  ب��ني  وال��ث��ق��ايف  ال��دي��ن��ي 

ال���واق���ع حاجة  ع��اب��ر، لأن���ه يف  ع��ل��ى خ��ي��ار  يقت�سر 

حياتية يرتبط بها م�ستقبلنا ارتباطاً كبرياً«.

وت���ت���اب���ع ال��ت��و���س��ي��ات: »ي��ت�����س��ارك امل�����س��ي��ح��ي��ون 

وامل�����س��ل��م��ون م��ع��اً يف ال�����س��رق الأو�����س����ط يف احل��ي��اة 

املهم  م��ن  ل��ذل��ك  املجتمع،  يبنون  وم��ع��اً  وامل�����س��ري، 

الب�سري،  ال�سخ�ش  املواطنة وكرامة  تعزيز مفهوم 

وامل�ساواة يف احلقوق والواجبات واحلرية الدينية، 

التي تت�سمن حرية العبادة وحرية ال�سمري«.

يثابروا  اأن  الأو�سط  ال�سرق  يف  امل�سيحيني  على 

ع��ل��ى ح����وار احل��ي��اة امل��ث��م��ر م��ع امل�����س��ل��م��ني، ول��ذل��ك 

راف�سني كل  اإليهم نظرة تقدير وحمبة،  ينظرون 

اأحكام �سلبية م�سبقة �سّدهم، واإنهم مدعّوون اإىل اأن 

البع�ش،  الدينية عند بع�سهم  القيم  يكت�سفوا معاً 

وهكذا يقّدمون للعامل �سورة عن اللقاء الإيجابي 

والتعاون املثمر بني موؤمني هاتني الديانتني، من 

الأ�سولية  اأن��واع  لكل  امل�سرتكة  مناه�ستهم  خال 

والعنف با�سم الدين.

اأهمية خا�سة  لها  العربية  »اللغة  اأّن  توؤكد  كما 

ب��ارزاً يف  دوراً  لعبت  اأنها  �سّيما  امل�سيحيني، ل  لدى 

تطور الفكر الاهوتي والروحي للكني�سة اجلامعة، 

وتقرتح  امل�سيحي،  العربي  الأدب  ت��راث  وحت��دي��داً 

دوائ��ر  يف  اأوف���ر  ب�سكل  العربية  اللغة  ُت�ستخدم  اأن 

الكر�سي الر�سويل واجتماعاته الر�سمية، حتى ُيتاح 

على  احل�سول  العربية،  الثقافة  ذوي  للم�سيحيني 

بلغتهم  الر�سويل  الكر�سي  عن  ال�سادرة  املعلومات 

الأّم«.

الأب د. اأنطوان �ضّو

امل��خ��ط��وف��ني  ق�����س��ي��ة  اأن  ي���ب���دو 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني م��ر���س��ح��ة ل��ل��دخ��ول يف 

م��ت��اه��ات ج��دي��دة، اإذ م��ا ت��ك��اد تهب 

ن�����س��م��ة ت���ف���اوؤل ح��ت��ى ت��ط��ل م��وج��ة 

ت�������س���اوؤم، ت���رج���ح م�������س���ادر م��ت��اب��ع��ة 

كل  ب��ني  التناق�سات  اإىل  اأ���س��ب��اب��ه��ا 

مع  املتحالفة  اجل��ه��ات  م��ن  م��ك��ون 

عملية  مت��ت  ال��ذي��ن  اأو  اخلاطفني، 

اخلطف با�سمهم.

ال���اف���ت ه��ن��ا اأن ه���ذه امل�����س��ادر 

اجلهات  م��ن  »م��ك��ون��ات«  اإىل  ت�سري 

وحينما  اخلاطفني،  مع  املتحالفة 

ت�سارع  »مكونات«،  معنى  عن  ت�ساأل 

ج��ه��ات  اأو  م��ك��ون��ات  ع���دة  ذك���ر  اإىل 

ت�����دخ�����ل يف حل����ظ����ة م�����ن حل���ظ���ات 

اإىل  ل���ت���ع���ي���د الأم����������ور  ال�����ت�����ف�����اوؤل، 

ومنافعها  م�ساحلها  لأن  بداياتها، 

اجلهود  م��ع  ت��ت��واف��ق  ل  ال�سيا�سية 

املبذولة من هذه اجلهة اأو تلك.

جهات  املتابعة  امل�����س��ادر  وت��ع��دد 

ال��ع��رق��ل��ة واأ���س��ب��اب��ه��ا ع��ل��ى ال��ن��ح��و 

الآتي:

�سيا�سية  اأط����راف����اً  ه��ن��اك  اأن   -

الرئي�ش  حلكومة  دور  اأي  تريد  ل 

ملقربني  ح��ت��ى  اأو  م��ي��ق��ات��ي،  جن��ي��ب 

حم�سوبني  اأو  احلكومة  رئي�ش  من 

ع��ل��ي��ه، وب��ال��ت��ايل ف��ه��ي ل ت��ري��د اأن 

ه��ذا  يف  ت��ق��دم  اأو  جن���اح  اأي  ي�سجل 

واإف�سال  لعرقلة  وم�ستعدة  املجال، 

اأي خمرج يتم التو�سل اإليه اإذا مل 

يكن لها الدور البارز فيه.

وتذهب هذه امل�سادر اإىل حتديد 

ا�سم  بال�سم، وحتدد  امل�ستقبل  تيار 

نائب غائب عن ال�سمع والب�سر يف 

لبنان يتحرك يف هذا الجتاه.

ب��ع��د  حت�����س��م  مل  ت���رك���ي���ا  اأن   -

تدخلها احلا�سم يف هذا املجال، لأن 

اإدخالها  تريد  التي  ح�ساباتها  لها 

املخطوفني  بق�سية  امل�����س��اوم��ة  يف 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني، وم��ن��ه��ا الإف�������راج عن 

اأت���������راك ت���ف���ي���د امل���ع���ل���وم���ات اأن���ه���م 

�سباط خمابرات اعتقلتهم القوات 

الإرهابية  املجموعات  مع  ال�سورية 

امل�سلحة، اأو �سرعتهم، وتريد اأنقرة 

جثثهم.

ال�����س��م��ال ل  اأن م�����س��اي��خ م���ن   -

ي���ري���دون ل��ب��ع�����ش امل�����س��اي��خ ال��ذي��ن 

ي���ب���ذل���ون امل�����س��اع��ي ل����اإف����راج عن 

ب���ع�������ش امل���خ���ط���وف���ني، وحت����دي����داً 

ال�����س��ي��خ ���س��امل ال��راف��ع��ي، ال��ن��ج��اح، 

ولهذا يتحركون لإف�سال م�ساعيه، 

حققت  اأن��ه��ا  املعلومات  تفيد  التي 

يف ال�ساعات الأخرية تقدماً، لكنها 

امل�سدود  احلائط  اإىل  و�سلت  فجاأة 

بحكم ت��دخ��ل ال��ن��ائ��ب ال��غ��ائ��ب عن 

ال�سمع والب�سر، وبع�ش امل�سايخ، ما 

�ستنتهي  كانت  التي  العملية  جّمد 

بالإفراج عن خمطوف اأو اثنني.

ي�����رتاف�����ق ك�����ل ذل������ك م�����ع ���س��خ 

كمية من ال�سائعات من اأجل جعل 

توتر  ح��ال��ة  يف  املخطوفني  اأه���ايل 

ق�����س��وى ق��د ت��دف��ع��ه��م اإىل ت��داب��ري 

���س��ل��ب��ي��ة، ك��ت��ل��ك ال��ت��ي ت��راف��ق��ت مع 

ت���راج���ع اأن����ق����رة ع���ن اإر�����س����ال وف��د 

امل��ق��داد،  اآل  راب��ط��ة  م��ع  للتفاو�ش 

ا�ستطاعت  املقداد  اآل  ع�سرية  لكن 

ومل  ودح�سها،  ال�سائعة  ا�ستيعاب 

���س��ل��ب��ي نحو  ت�����س��رف  ت��ن��دف��ع لأي 

اأربك  املخطوف الرتكي لديها، ما 

اخلاطفني واجلهات الداعمة لهم، 

وع�����ادت ل��ت��م��د خ���ي���وط ال��ت��ف��او���ش 

والت���������������س�������الت، ت���������ارة ب���واج���ه���ة 

امل�ساعي  ب��ب��ذل  وط�����وراً  اإع��ام��ي��ة، 

احل��م��ي��دة.. ويف ك��ل احل����الت ك��ان 

ث��م��ة ان��ك�����س��اف م��ف�����س��وح جل��ه��ات 

داخ���ل���ي���ة م��ع��رق��ل��ة، ول������دور ت��رك��ي 

يريد �سباط  باأنه  �سار مف�سوحاً، 

اجلهات  ل��دى  املعتقلني  خمابراته 

ي��ج��دوا  ال�������س���وري���ة، ومل  الأم���ن���ي���ة 

اأف�����س��ل م���ن »���س��ل��ع��ة« امل��خ��ط��وف��ني 

ولل�سغط  للم�ساومة،  اللبنانيني 

ع��ل��ى ال��دول��ة ال��وط��ن��ي��ة ال�����س��وري��ة، 

وعلى لبنان اأي�ساً.

اأحمد الطب�ش
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المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

  همسات
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مقدمات لتدّخل عسكري
ذكرت و�سائل اإعام �سينية اأن اهتمام الغرب بق�سية تقدمي امل�ساعدات الإن�سانية لاجئني 

جيباو«  »جينمني  �سحيفة  وح���ذرت  الع�سكري.  للتدخل  كمقدمة  تطويعه  ميكن  ال�سوريني 

اإىل  الإن�سانية، م�سرية  الق�سايا  الر�سمية، من ت�سيي�ش  التي تعك�ش وجهة نظر بكني  ال�سينية، 

ا�ستخدام املعونات الإن�سانية يف ما يتعلق ب�سورية  �سرورة اليقظة جتاه حماولت بع�ش الدول 

ق�سية  حل  ال�سحيفة  وو�سفت  الع�سكري.  التدخل  واإمكانية  الداخلية،  ال�سوؤون  يف  للتدخل 

الاجئني ال�سوريني من خال اإن�ساء ما ي�سمى باملناطق الآمنة داخل �سورية بال�سيا�سة اخلاطئة، 

م�سرية اإىل اأنها تهدف اإىل تخفيف العبء عن الدول املجاورة ل�سورية.

عتاب »األحباب«
عّلق اأحد كوادر 14 اآذار غا�سباً من ت�سرفات بع�ش احللفاء: »بعد اأن اأفل�ش بع�ش قياداتنا مادياً 

ا�ستعدادها  مبدية  خليجية،  دول  ولبتزاز  اإقامتهم،  لتمويل  الختياري  املنفى  اختار  و�سيا�سياً، 

للعب اأي دور ا�ست�ساري وغري ا�ست�ساري.. نحن ع اأبواب انتخابات، وهاحلكي ما بي�سري«.

www.athabat.net

زيارة »البابا«.. رسالة سالم إلى العالم العربي
المخطوفون اللبنانيون في سورية.. جهات 
محلية وتركية على خط المساومة والعرقلة

من هو؟
يف  النيابية  لانتخابات  املر�سحني  اأح��د 

اجتماعية  موؤ�س�سات  ع��دة  ومي��ل��ك  ب���ريوت، 

و����س���ح���ي���ة، ب������داأ ب��ف��ت��ح م���ك���ات���ب خ���ا����س���ة يف 

للفقراء  م�ساعدات  ق��ّدم  اأن  بعد  العا�سمة، 

واملحتاجني يف �سهر رم�سان املبارك )موائد 

اأنه  والافت  غذائية(.  وح�س�ش  رم�سانية 

معروفني  اأ���س��خ��ا���ش  ع���دة  ب��امل��ر���س��ح  يحيط 

باأنهم من النوع الذي يعمل مع »مني بيدفع 

اأك����ر«، وب��اأن��ه��م اأك���ر ال��ن��ا���ش ا���س��ت��ف��ادة على 

الن��ت��خ��اب��ات«،  »م��وا���س��م  يف  امل����ادي  ال�سعيد 

وُيتوّقع اأن يتخلوا عنه مع بروز اأول فر�سة 

لعقد �سفقات »د�سمة« اأخرى.
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مدينة  �سهدتها  ال��ت��ي  امل�سلحة  ال���س��ت��ب��اك��ات  ج��ول��ة 

اجلماعات  م��ن  امللحوظ  والت�سعيد  م��وؤخ��راً،  طرابل�ش 

ال�سلفية املتحالفة مع املجموعات الإرهابية امل�سلحة، التي 

اآمناً لتهريب ال�ساح، والت�سلل  تتخذ من ال�سمال ماذاً 

اإىل داخل الأرا�سي ال�سورية، اأقلقت الطرابل�سيني خا�سة، 

�سلخ  اإىل  ت����وؤدي  اأن  اح��ت��م��الت  م��ن  ع��ام��ة،  واللبنانيني 

ال�سمال اللبناين عن �سلطة الدولة، و�سيطرة اجلماعات 

ال�سلفية والإرهابية التكفريية عليه.

ع��ن وج��ود خطة لدى  ُروج  م��ا  القلق،  ه��ذا  م��ن  وزاد 

الأل��وان  كل  من  طرابل�ش  لتطهري  ال�سلفية،  اجلماعات 

ال��وط��ن��ي��ة والإ���س��ام��ي��ة امل��ع��ار���س��ة ل�����س��ي��ا���س��ات��ه��ا، وذل���ك 

ا�ستعداداً  حما�سرته  مت  ال��ذي  حم�سن؛  جبل  م��ن  ب���دءاً 

العربي  احلزب  اأع�ساء  �سد  جمزرة  وارتكاب  لقتحامه، 

الدميقراطي ومنا�سريه، لتكون بداية ملذابح مماثلة يف 

كل اأنحاء ال�سمال، ويف هذا ال�سياق، علم اأن ر�سائل تهديد 

وجهت اإىل بع�ش القوى الإ�سامية الوطنية يف طرابل�ش، 

لدفعها اإىل النحياز اإىل جانب موقف هذه اجلماعات. 

لكن يف اللحظة الأخرية، تراجعت اجلماعات ال�سلفية 

وقبلت  امل��خ��ط��ط،  ه���ذا  تنفيذ  ع��ن  امل�سلحة  والإره��اب��ي��ة 

بوقف اإطاق النار، ودخول اجلي�ش اللبناين اإىل مناطق 

ال�ستباكات واإزالة املتاري�ش واحلواجز بني جبل حم�سن 

وباب التبانة، وهو ما دفع اإىل طرح ال�سوؤال حول العوامل 

التي اأدت اإىل هذا الرتاجع.

يف هذا ال�سياق ميكن ت�سجيل اأربعة عوامل:

 رف�ش الفعاليات الأهلية الطرابل�سية ل�ستباحة اأمن 

مدينتهم، وقد جاء الجتماع يف بلدية طرابل�ش مبنزلة 

انتفا�سة �سعبية �سد اجلماعات ال�سلفية امل�سلحة.

اجلماعات  ل��ه��ذه  ال��داع��م  اآذار؛   14 ف��ري��ق  ا���س��ط��رار 

بنف�سه،  الناأي  اإىل  امل�ستقبل،  تيار  طليعته  ويف  امل�سلحة، 

توفري  على  واملوافقة  ال�سلفية،  اجلماعات  عن  ظاهرياً، 

والأم���ن  ال��ن��ار  وق��ف  لفر�ش  اللبناين،  للجي�ش  ال��غ��ط��اء 

وال�ستقرار، والت�سدي ملن يرف�ش اللتزام بذلك.

ويعود هذا املوقف لتيار امل�ستقبل اإىل �سببني:

ل�سالح  �سعبيته  وخ�����س��ارة  ف��ق��دان  م��ن  قلقه  الأول: 

خ�سومه، الأمر الذي �سينعك�ش عليه �سلباً يف النتخابات 

النيابية العام املقبل.

على  ال�سلفيني  �سيطرة  ت��وؤدي  اأن  الثاين: خوفه من 

ال�سمال وحتولهم اإىل �سلطة اأمر واقع، اإىل انقاب الأدوار 

بني الطرفني، في�سبح خا�سعاً ل�سيطرتهم وقرارهم، بعد 

خدمة  يف  توظيفهم  على  ويعمل  ل��ه،  خا�سعني  كانوا  اأن 

�سيا�ساته املذهبية، كلما ا�ستدعى الأمر ذلك، و�سوًل اإىل 

النتخابات ليكون املناخ مواتياً له حل�سد اأكرب عدد من 

الأ�سوات ل�ساحله.

ال��داع��م��ة للجماعات الإره��اب��ي��ة  ال����دول  ت��اأي��ي��د  ع���دم 

على  متمردة  منطقة  اإىل  ال�سمال  لتحويل  وال�سلفية، 

�سلطة الدولة لأن ذلك:

احل��ال��ي��ة، يف  ح��ري��ة حركتها  اجل��م��اع��ات  ه���ذه  يفقد 

�سلطتها ل  على  ويجعلها حالة متمردة  ال��دول��ة،  ظ��ال 

اأن يغطيها، كما يح�سل الآن حتت عنوان  اأحد  ي�ستطيع 

�سيا�سة الناأي بالنف�ش.

 يعطي امل�����س��روع��ي��ة ل��ل��دول��ة ال�����س��وري��ة ل�����س��رب ه��ذه 

لاعتداء  لبنان  من  تنطلق  التي  الإرهابية؛  اجلماعات 

على �سورية، وماحقتها داخل الأرا�سي اللبنانية.

على  والإره���اب���ي���ة  ال�سلفية  اجل��م��اع��ات  ���س��ي��ط��رة  اإن 

ال�سمال دونه معركة قا�سية مع القوى الوطنية، قد تدفع 

ت��وازن القوى فيها لي�ش مل�سلحة  اأت��ون حرب  اإىل  الباد 

اآذار، مما قد يوؤدي   14 امل�ستقبل وحلفائه من قوى  تيار 

امل��رة على نطاق كل  ه��ذه  اأي���ار، لكن   7 اإىل تكرار م�سهد 

لبنان، الأمر الذي تخاف منه القوى الإقليمية والدولية 

املوؤيدة لفريق 14 اآذار، لأنه قد يقود اإىل خ�سارة نفوذها 

يف لبنان. 

ال�سمال  حت��ول  منع  يف  الأ���س��ا���س��ي  الف�سل  اأن  على 

فيها  تعبث  ال��دول��ة،  �سلطة  على  متمردة  منطقة  اإىل 

الذين  طرابل�ش  اأه���ل  اإىل  ي��ع��ود  ال�سلفية،  اجل��م��اع��ات 

ب��ج��راأة اخل�سوع لإره���اب ه��ذه اجل��م��اع��ات، ما  رف�سوا 

امل�ستقبل  تيار  وخ�سو�ساً  ال�سيا�سية،  الفعاليات  اأج��رب 

على اأخذ م�سافة، ظاهرياً، عن اجلماعات العابثة باأمن 

طرابل�ش، واإعان دعمه توفري الغطاء للجي�ش لو�سع 

وحتقيق  الأم����ن،  و���س��ب��ط  امل�سلحة،  لا�ستباكات  ح��د 

ال�ستقرار.

ح�سني عطوي
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يـقــال

قانون الدوحة االنتخابي
لن  اأنه  النتخاب اجلديد  لقانون  املتابعني  اأحد  توقع 

�ستتم  وب��ال��ت��ايل  ال��ن��واب،  اأك���ر  و�سريف�سه  ال��ن��ور،  يب�سر 

اإعادته اإىل جمل�ش الوزراء، موؤكداً اأن الوقت لي�ش ل�سالح 

ال�ستني  قانون  اإىل  ال��رج��وع  ي�ستدعي  ال��ي��وم، مما  امل���والة 

الدوحة  الدوحة، ليكون قانون  اتفاق  الذي مت تعديله يف 

ولي�ش قانون ال�ستني كما يدعون.

.. وتطول فترة اإلحباط
قال �سفري اأوروبي مل�سوؤول لبناين يعي�ش يف اخلارج، اإن 

الأمريكي  الوعد  لأن  �ستطول،  الأوروبية  الإحباط  فرتة 

باإ�سقاط نظام الأ�سد كان ل يتجاوز ال�سهرين منذ اندلع 

ف��رّد  ���س��ه��راً،  ع�سر  ال�سبعة  الآن  حتى  وجت����اوزت  الأزم����ة، 

�ستطول  ك��م  »ب��راأي��ك  جن�سيات:   3 يحمل  ال��ذي  اللبناين 

بعد«؟ فقال له: »على طريقتكم، اهلل اأعلم، فا اأحد ميكنه 

التنبوؤ بالنهاية التي �ستوؤول اإليها الأحداث«.

إعادة تفعيل النشاط »اإلسرائيلي«
فوجئت الأو�ساط التون�سية على اختاف مواقعها 

ال�سيا�سية، بعدم حترك ال�سلطات على اأي �سعيد، بعد 

املرزوقي  من�سف  للرئي�ش  امل�ستقيل  امل�ست�سار  اإع��ان 

300 �سابط من  اأن  باأنه تبّلغ من م�سوؤول اأمني كبري 

املو�ساد »الإ�سرائيلي« دخلوا اإىل تون�ش موؤخراً، وتوّزعوا 

يف موؤ�س�سات مدنية وعامة، من بينها وزارة الداخلية، 

التي ميكن اأن تكون »خمرتقة« وفيها عنا�سر متعاونة 

مع املو�ساد، وعملت على اإتاف العديد من امللفات.

بني  من  يكون  اأن  عربية  دبلوما�سية  م�سادر  وتوقعت 

الفل�سطيني  القائد  باغتيال  املتعلقة  تلك  املتلفة،  امللفات 

وح��دة كوماندو�ش  نفذتها  التي  »اأب��و جهاد«،  الوزير  خليل 

»اإ�سرائيلية« يف حي �سيدي بو�سعيد، وقيل اإن العملية �سارك 

فيها و�سّهل لها م�سوؤولون تون�سيون.

تجار الدم
يف  ُقتلوا  ال��ذي��ن  ال��ق��وات  عنا�سر  بع�ش  اأه���ايل  يتذّمر 

»�سهداء«  با�سم  احتفاًل  اأقامت  ق��وات جعجع  لأن  احل��رب، 

القوات، مل ُيدع اإليه اأي من الأهايل، وقال جنل اأحدهم: 

»حتى اأبي املوجود يف قربه ل يريدون له الراحة، في�ستغلون 

موته بعد 24 �سنة.. �سحيح اإنهم جتار دم وموت«!

تكريم لحاجز البربارة
ل��وح��ظ يف اح��ت��ف��ال ت��ك��رمي »����س���ه���داء« ح��زب 

نواب  اللبنانية يف معراب، ح�سور جميع  القوات 

�سفقوا  الذين  واملفتني،  امل�سايخ  وبع�ش  ب��ريوت، 

اأح��د املتابعني  لكام جعجع ع��دة م��رات، ما دع��ا 

هو  حما�سة  بهذه  الت�سفيق  هل  �سائًا:  للتعليق 

تكرمي حلاجز الرببارة الذي كان يقتل وي�سّفي 

كرامي؟  ر�سيد  ال�سهيد  دم  ول�سفك  الهوية،  على 

ثم هل تنا�سوا جمازر الكرنتينا، وجمزة ال�سفرا 

واإهدن ودير القمر واإقليم اخلروب؟ وهل تنا�سوا 

امل���ج���ازر ب��ح��ق امل�����س��ل��م��ني وامل�����س��ي��ح��ي��ني ع��ل��ى حد 

�سواء؟!

العنف تحت السيطرة
اأن مت��وي��ل  امل���ت���ع���ددة ع���ل���ى  امل�������س���ادر  جت���م���ع 

ي��اأت��ي من  لبنان  �سمال  ال��وه��اب��ي��ة يف  اجل��م��اع��ات 

العربية  والإم�����ارات  وال��ك��وي��ت  وق��ط��ر  ال�سعودية 

املتحدة. ويوؤكد الدكتور بول �سامل؛ مدير مركز 

»كارينغي لل�سرق الأو�سط«، اأن دول اخلليج تقوم 

ب���»حت��وي��ل الأم����وال وامل����وارد، رمب��ا بالتعاون من 

كقاعدة  لبنان  �سمال  اإىل  الغربية،  القوى  بع�ش 

دعم للمتمردين يف �سورية«.

ويعتقد �سامل اأن اأعمال العنف �ستظل متفرقة 

الوقت  التوّجه يف  اأن  ال�سيطرة، ول يظن  وحتت 

اأقله يف  ا�ستباكات طائفية وحزبية،  الراهن نحو 

املدى القريب، اأو اإىل انهيار وا�سع النطاق لاأمن 

اأو ال�ستقرار يف بريوت اأو لبنان ب�سكل عام.

المسؤولون المغّردون
اأظ���ه���رت درا����س���ة ج���دي���دة اأن ث��ل��ث��ي زع��م��اء 

املوقع الجتماعي  العامل لديهم ح�سابات على 

 125 »تويرت«، ويتفاعلون مع منا�سريهم، واأن 

دولة لها ح�سابات يف ال�سبكة ذاتها، يتفرع عنها 

وياأتي  فيها،  للم�سوؤولني  ر�سمياً  ح�ساباً   264
زع���م���اء دول جم��م��وع��ة ال��ع�����س��ري��ن ع��ل��ى راأ����ش 

ق��ائ��م��ة امل��غ��ّردي��ن ع��ل��ى »ت���وي���رت«، ح��ي��ث ين�سط 

واإندوني�سيا  ال�سني  قادة  با�ستثناء  زعيماً،   16
حممد  ال�سيخ  ويت�سّدر  وال�سعودية.  واإيطاليا 

اآل مكتوم؛ نائب رئي�ش دولة الإم��ارات ورئي�ش 

العرب  ال�سيا�سيني  قائمة  دب��ي،  حاكم  ال���وزراء 

اأك��ر من مليون متابع، يف  مع  ن�ساطاً  الأك��ر 

العراق،  وزراء  رئي�ش  املالكي؛  نوري  ياأتي  حني 

اأن بع�ش  القائمة )385 متابعاً(، كما  اأ�سفل  يف 

مثل  ك��ر،  مبتابعني  يحظنينْ  الزعماء  زوج��ات 

حظيت  التي  الأردن،  ملك  زوج��ة  ران��ي��ا؛  امللكة 

باأكرمن مليوين متابع.

مصدر جديد 
لتمويل المحاسيب

ال�ساأن  يف  املخ�سرمني  ال�سيا�سيني  اأحد  عّلق 

ال��ل��ب��ن��اين ع��ل��ى ذه����اب ال���وزي���ر وائ����ل اأب����و ف��اع��ور 

للمطالبة  ال���دويل  الأم���ن  جمل�ش  اج��ت��م��اع  اإىل 

مب�����س��اع��دات م��ال��ي��ة ل����»ال���ن���ازح���ني« ال�����س��وري��ني 

كان عقله خمرب«،  املجرب  »يّلي جمرب  قائًا: 

التي  امل�ساعدات  اأم���وال  ذهبت  »اأي��ن  ومت�سائًا: 

اأتت يف حرب العدو ال�سهيوين عام 2006؟ وهل 

الأم����وال  م��ن  ال�����س��وري��ني  ال�����س��ي��وف  �سيحرمون 

املخ�س�سة مل�ساعدتهم؛ كما حرموا اأهل اجلنوب 

���رف���ت ع��ل��ى امل��ح��ا���س��ي��ب  م���ن اأم���وال���ه���م ال���ت���ي ����سُ

واملوالني حلكومة ال�سنيورة وقتها؟

ما الذي يمنع تحّول الشمال
إلى منطقة خارج سلطة الدولة؟
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ال��دويل  املبعوث  يعترب  البع�ض  ك��ان  اإذا 

اإىل �سورية الأخ�سر الإبراهيمي دبلوما�سياً 

خم�سرماً، اإل اأن �سجّله مل يحمل يف املهمات 

التي ُكلِّف بها اإل جناحاً واحداً نوعياً، وذلك 

حلل  العربية  اللجنة  مبعوث  �سغل  حينما 

الأزمة اللبنانية عام 1989.

ك���ل م���ن ع���رف���ه وت���اب���ع م��ه��م��ت��ه يف تلك 

ال���ف���رة، ل ي��ج��د ف��ي��ه ذل����ك ال��دب��ل��وم��ا���س��ي 

واملفاو�سات،  وال���رد،  الأخ���ذ  ف��ن  يف  ال�سليع 

ب��ق��در م��ا ه��و ن��اق��ل ر���س��ائ��ل ب��ن الأط����راف.. 

اأن  مل��اذا جن��ح؟ فل�سبب ب�سيط ج��داً، هو  اأم��ا 

اأراد  الرئي�س ال�سوري الراحل حافظ الأ�سد 

ل��ه ذل��ك، وب��ال��ت��ايل مّكنه م��ن ال��و���س��ول اإىل 

النتائج املعروفة واملتمثلة ب�»اتفاق الطائف«.

الأ�سد  ب�سار  ال�سوري  الرئي�س  املرة  هذه 

يف  ال��ن��ج��اح  اجل���زائ���ري  للدبلوما�سي  ي��ري��د 

لدى  ه��ل  ال�����س��وؤال:  لكن  ال�����س��وري��ة،  مهمته 

الإبراهيمي النية لتحقيق ذلك؟

كانت  اأن�����ان(  )ك���ويف  الإب��راه��ي��م��ي  �سلف 

بتاأكيدهما  ا�ستبقتاه  ق��د  وقطر  ال�سعودية 

ف�سله يف مهمته مع �سدور قرار تعيينه، اأما 

اخلليجي؛  القرار  ينتظر  فلم  الإبراهيمي، 

ورمب��ا  الناق�سة  بدع�سته  ب��داأ  البداية  منذ 

اأهلية  ح��رب  ع��ن  حت��دث  حينما  »امل�سبوهة« 

ت�سهدها �سورية، من دون اأن ياأتي من قريب 

اأو ب��ع��ي��د ع��ل��ى امل��ع�����س��ك��ر ال��ع��رب��ي - ال���دويل 

رياح  وامل�ستقَدمة من  امل�سلحة،  وجمموعاته 

ال�سوري، وهو  الدم  ل�سفك  الأربعة،  الأر���س 

اخلارجية  وزارة  من  ح��ازم��اً  رداً  ا�ستحق  ما 

تّرهاته،  تكرار  ع��دم  عليه  فر�س  ال�سورية، 

وهو لحقاً عّب عن م�سري مهمته ب�سريح 

العبارة لهيئة الإذاعة البيطانية )بي. بي. 

لإن��ه��اء  الدبلوما�سية  امل��ح��اولت  ب���اأن  ���س��ي(، 

ال�سراع »�سبه م�ستحيلة«.

الإبراهيمي  الأخ�سر  وال�سوؤال هنا: هل 

م�ستعد لو�سع النقاط على حروف املوؤامرة 

الوا�سعة واملتعددة الأطراف على �سورية؟

اإذا   - الإبراهيمي  مهمة  جناح  بب�ساطة، 

الدول  بالتزام  - مرهونة  النجاح  يريد  كان 

املتورطة يف �سفك الدماء ال�سورية، وحتديداً 

القطري وال�سعودي والركي، وعلى راأ�سهم 

الأم���ريك���ي وت��اب��ع��ه ال��ف��رن�����س��ي، ع��ل��ن��اً بنجاح 

والتوقف  ال�ست،  بنقاطها  اأن���ان  ك��ويف  خطة 

وبال اأي تردد اأو مماطلة عن اإر�سال ال�سالح 

وامل��رت��زق��ة اإىل ال��داخ��ل ال�����س��وري، واإغ���الق 

لالإرهابين  املفتوحة  ال��ت��دري��ب  مع�سكرات 

واإغ��الق احل��دود يف وجه  يف تركيا والأردن، 

امل�سلحن ومهّربي ال�سالح كما هو حا�سل يف 

هذين البلدين، بالإ�سافة اإىل لبنان.

م���ن ج��ه��ة اأخ������رى، م���ازال���ت اخل���الف���ات 

وال��ت��ن��اح��ر ي��ع�����س��ف��ون ب��اأج��ن��ح��ة امل��ع��ار���س��ات 

منها  خمتلفة،  ولأ�سباب  املتنوعة،  ال�سورية 

ال��ذي يريد كل طرف ن�سيباً  امل��ايل  التدفق 

اأن م��ع��ادلت  اأك����ب م���ن الآخ������ر، خ�����س��و���س��اً 

القوة التي اأر�ستها الدولة الوطنية وقواتها 

اآلف  ع��دة  على  الآن  حتى  ق�ست  امل�سلحة، 

م��ن الإره��اب��ي��ن، ب��الإ���س��اف��ة اإىل ق��وة ال��ردع 

ب�سورية،  املحيطة  امل��ق��اوم��ة  منظومة  ل��دى 

حمتمل،  اأو  ط���ارئ  ع����دوان  لأي  واجل���اه���زة 

���س��واء اأك����ان م��ن »اإ���س��رائ��ي��ل« اأم الأط��ل�����س��ي، 

وبفعل الواقع ال�سراتيجي النوعي اجلديد 

دولياً، الذي اأر�سته دم�سق مع مو�سكو وبكن، 

ن��اه��ي��ك ع��ن ع��الق��ات��ه��ا ال��ق��وي��ة م��ع اإي����ران، 

ت��وازن دويل  اإر�ساء  والتي تعني يف ما تعنيه 

جديد، بداأ يفر�س معادلت جديدة تتخطى 

�سار  مب��ا  منها،  تنطلق  ك��ان��ت  واإن  ���س��وري��ة، 

مراكز  لدى  ل�سيما  اجلميع،  لدى  معروفاً 

وا�سنطن  يف  التخطيط  ودوائ���ر  ال��درا���س��ات 

ب��اأن  الأطل�سية؛  املجموعة  وك��ل  اأب��ي��ب،  وت��ل 

اأي تدخل ع�سكري يف �سورية �سيتدحرج اإىل 

املنطقة  على  تقت�سر  ل  قد  مفتوحة  ح��رب 

ف��ح�����س��ب، ب���ل ق���د مت��ت��د اإىل اأرج�����اء وا���س��ع��ة 

م��ن ال��ع��امل، وق��د ي��ك��ون الثعلب الأم��ريك��ي 

حذر  من  اأول  ك�سنجر  ه��ري  ال�سهيوين   -

اأبعادها، يف وقت بداأت الدوائر  منها اأو فهم 

ل  قد  التي  امتداداتها  من  تخ�سى  الغربية 

»اإ�سرائيل«  وجود  على  حقيقياً  خطراً  تكون 

ب�سكل  الغربية  امل�سالح  على  اإمن��ا  وح�سب، 

عام، يف وقت بداأ ال�ستاء يدق اأبوابها.

الأخ�سر الإبراهيمي قد ل يكون غريباً 

اأو جاهاًل لهذا الواقع، لكن هل هو يريد اأن 

يختم عمره بكلمة حق، اأو بنجاح دبلوما�سي 

ب��اه��ر، وه���و ال���ذي ك���ان ق��د ج��اه��ر يف حلظة 

واحلياة،  ال�سالم  يف  »اإ�سرائيل«  بحق  معينة 

الأج���ن���ب���ي  ال���ت���دخ���ل  اأن  وي����وؤك����د  ف���ي���ع���رف 

احلوار  مينع  واخلليجي  والعربي  الأطل�سي 

يف ����س���وري���ة، وي��ع��م��ل ع��ل��ى ت�����س��ع��ي��د ال��ق��ت��ل 

والعنف والإره��اب ب�سورة ل مثيل لها، ويف 

�سرية الإبراهيمي لي�س ما يدل على ذلك؟

احلقائق وا�سحة، ف�سورية تقاوم عدواناً 

دول  فيه  وت�سارك  وا�سنطن،  ت��ق��وده  وا�سعاً 

وعلى  وت��رك��ي��ا،  وال�سعودية  كقطر  ع��دي��دة، 

ه��ذا احللف ميار�س  وك��ل  اأب��ي��ب،  ت��ل  راأ�سهم 

ال�سغوطات، وحت�سد  �ستى  العامل  دول  على 

ف��ي��ه الآلف م��ن اإره��اب��ي��ي الأر������س م��ن كل 

على  احل��رب  نتائج  �سوء  وعلى  الأج��ن��ا���س.. 

�سورية، ثمة تاريخ جديد �سُيكتب يف املنطقة، 

الوطنية  الدولة  انت�سار  بعد  ما  وبالتاأكيد 

ال�سورية يف هذه احلرب لي�س كما قبله.

اأحمد زين الدين

حافظ األسد كان سبب نجاحه في لبنان عام 1989

هل يعترف اإلبراهيمي بحقيقة المؤامرة على سورية؟
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اأنقرة - الثبات

�سهدت املنطقة احلدودية الركية الأ�سبوع اجلاري، حماولة عربية - غربية جديدة 

لتوحيد �سفوف اجلماعات امل�سلحة، التي تقاتل يف الداخل ال�سوري حتت م�سمى »اجلي�س 

احلر«، بقيادات وولءات خمتلفة ومتناق�سة يف اأحيان كثرية.

واجتمع نحو 400 قيادي من التنظيمات امل�سلحة يف اأنطلو�س يف اإقليم اأنطاكية بركيا 

كلمة  »توحيد  للتباحث يف  اأي��ام،  م��دى ثالثة  �سورية على  �سمال  احل��دود مع  من  قريباً 

و�سفوف اجلي�س احلر« نتيجة توافق »فرن�سي - تركي وبدفع اأمريكي ومباركة عربية«.

و»اجلي�س احلر« هو عبارة عن مظلة وهمية تعمل حتت رايتها اجلماعات امل�سلحة، 

لتبير حملها ال�سالح وعدم اإظهار نف�سها كجماعات متعددة ال��ولءات والأه��داف، كما 

يقول قياديون من هذه اجلماعات، اإذ جاهر بع�سهم ل�سحافين غربين زاروهم، اأنهم ل 

ياأمترون باأوامر ما ت�سمى »قيادة اجلي�س احلر«، املوجودة يف �سمال تركيا يف اأحد املخيمات 

التي اأقامتها تركيا، والتي حتولت اإىل مراكز للتدريب جلماعات �سورية - وغري �سورية، 

تتوافد اإليها من كل اأنحاء العامل مبباركة اأجهزة ال�ستخبارات املختلفة.

وقد بداأت ت�سمية اجلي�س احلر على يد املقدم ح�سن هرمو�س، عندما حول ما ي�سمى 

عند ذاك بال�سباط الأحرار اإىل، ما اأ�سماه هو باجلي�س احلر، هرمو�س بداأ عمليات ت�سليح 

جلماعته املقاتلة مبئة األف دولر، قدمها موؤمتر اإنطاليا الذي عن مندوباً من املوؤمتر، 

ليحمل النقود يف حمفظة، ولريافق هرمو�س بجولته ل�سراء ال�سالح والذخائر يف تركيا.

ونتيجة لعدم توافق الهرمو�س مع جماعات الإخوان، دفع الثمن �سغطاً تركياً عليه 

�سوري مقيم يف  معار�س  ويقول  اأكرث مطواعية،  هو  والإتيان مبن  لإجها�س حتركاته 

مع�سكرات  �سباط  كل  يلقبه  ال��ذي  الأ�سعد  ريا�س  العقيد  »اإن  مدونته،  على  اأ�سراليا 

تركيا بالغبي، كان البديل املنطقي، فالأ�سعد اأ�ساًل �سابط ميكانيكي مل يحارب قط ومل 

يكن م�سوؤوًل عن ع�سكري واحد قط، ولكن الإخوان اأح�سروه ونظفوه وو�سعوه »قائداً« 

للجي�س احلر، فهم يريدون �سخ�سية »فذة« كريا�س الأ�سعد، لي�ستطيع اأن يقول اإل نعم 

لأ�سياده الإخوجنية«.

غري  التبعات  من  كبري  ق�سم  و�سرقة  اأ�سبعته  ب�»حل�س  الأ�سعد  املعار�سون  ويتهم   

الر�سمية«، ويك�سف املعار�س اأن الأ�سعد اأ�سبح ميلك �سقة ممتازة يف ا�سطنبول، ويتاجر 

الأت���راك خميمات  منها  ي��زود  والتي  بلغاريا،  لالأغذية يف  زوجته يف خم��ازن  �سقيق  مع 

الأ�سعد يحتفط  اأن  له،  املعار�س عن �سابط كان �سكرترياً  ال�سورين، وينقل  الالجئن 

مبا ل يقل عن مليون دولر نقداً يف خيمته، ي�سلمها لزوجته كلما ا�سطر اإىل ال�سفر اإىل 

دولر  مالين  اأن املعار�سن ال�سورين يتحدثون عن ر�سيد قيمته 3  ا�سطنبول«، علماً 

با�سم الأ�سعد يف م�سرف بلغاري اأي�ساً.

ويقول املعار�س اإن »الرتيبات كانت مقبولة لالإخوان، فقد ح�سلوا على اأغبى اأغبياء 

اجلي�س ال�سوري، كخامت باأ�سبعهم وبداأوا بتجاوز اجلي�س احلر، ولكن با�ستخدام كل نقود 

األويتهم اخلا�سة حتت م�سميات  اجلي�س احلر )عدا ماي�سرقه الأ�سعد( وبداأوا ي�سكلون 

ا�سم اجلي�س احلر  اأ�سبح  التوحيد يف حلب، والفاروق يف حم�س، وبالنتيجة  عدة، منها 

تو�سع  بل  ل  اح���رام،  اأو  كلمة  اأي  املن�سقن  لل�سباط  يعد  ومل  فقط،  ا�سم  بل  �سيء،  ل 

ا�ستخدام ا�سم اجلي�س احلر لي�سمل قّطاع طرق، وجمرمن وح�سا�سن ومهربي خمدرات 

وع�سابات خطف«.

ورغ���م الإع�����الن ال��ر���س��م��ي ال���ذي ت��ب��ع اج��ت��م��اع��ات ج��ن��وب ت��رك��ي��ا، ف���اإن املجتمعن 

عجزوا عن الو�سول اإىل اأية ترتيبات منطقية، فالإخوان والأتراك يدعمون الأ�سعد، 

والأمريكيون ي�سجعون اللواء حممد احلاج علي املوجود يف الأردن، الذي التقاه وفد 

املن�سقن  ال�سباط  لتجميع  اجلهود  يبداأ  اأن  �سجعه  امل�ستوى،  رفيع  ع�سكري  اأمريكي 

حتت راية واحدة.

تركيا  اإىل  ي�سافر  اأن  للحاج  و�سمحوا  الأردن��ي��ون  الأم��ريك��ي، �سمت  ال�سغط  وحت��ت 

رف�س  الأ�سعد  لكن  امل�سلحة،  ال��ق��ي��ادات  م��ن  العديد  م��ع  واجتمع  �سفر،  ج��واز  دون  م��ن 

غ�سباً،  حت�سرهما  اأن  الركية  املخابرات  فا�سطرت  ال�سيخ،  والعميد  هو  به  الجتماع 

ويقول املعار�سون اأن ل الأتراك ول الإخوان، ي�ستطيعون اأن يرف�سوا طلباً مبا�سراً من 

الأمريكين، ولكنهم ي�ستطيعون املماطلة واإفراغ خطة العمل من م�سمونها، فعاد احلاج 

اإىل الأردن ومت الإعالن عن »التوحيد«.. مع وقف التنفيذ.

األسعد يتاجر باألغذية المخصصة لالجئين

محاولة أميركية عربية لتوحيد الجماعات المسلحة في سورية تصاب بالفشل

عنا�سر م�سلحة يف حي �سيف الدولة بحلب قبيل دخول اجلي�ش ال�سوري
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لــقــــاءات
مخابراتية سرية

اأمريكية  ع�سكرية  طائرة  حّطت 

ا����س���ط���ن���ب���ول  »م������ط������ار  يف  خ����ا�����س����ة 

ل��ل�����س��ح��ن ال�����ت�����ج�����اري«، ك����ان����ت ت��ق��ّل 

رئ��ي�����س ج��ه��از امل��خ��اب��رات الأم��ريك��ي��ة 

دي��ف��ي��د ب��راي��و���س، ال���ذي ان��ت��ق��ل اإىل 

الإعالميون  يتمكن  مل  �سري  مكان 

ال����وزراء  رئ��ي�����س  فالتقى  ك�سفه،  م��ن 

الركي رجب طيب اأردوغ��ان، ووزير 

اأوغ����ل����و،  داوود  اأح����م����د  اخل����ارج����ي����ة 

ب��ح�����س��ور رئ��ي�����س ج���ه���از امل���خ���اب���رات 

ال��وط��ن��ي��ة؛ ه��اك��ان ف��ي��دان، وُع��ل��م اأن 

بندر  ال�سعودية  ال�ستخبارات  رئي�س 

بن �سلطان ان�سم اإىل هذا الجتماع. 

اأن  الركية  الإع���الم  و�سائل  وذك���رت 

ب��راي��و���س ب��ح��ث خ���الل ل��ق��اءات��ه مع 

التعاون  الأت��راك تفا�سيل  امل�سوؤولن 

الركي - الأمريكي  لدعم امل�سلحن 

يف �سورية، والعمليات الع�سكرية �سد 

حزب العمال الكرد�ستاين، لفتة اإىل 

اأن��ه  ل�سيما  ال��زي��ارة،  توقيت  اأه��م��ي��ة 

التقى اأي�ساً مع جمموعة من �سباط 

ال�سوري،  اجلي�س  من  ف��روا  �سورين 

يف وقت ت�سعى اأنقرة اإىل اإقامة حزام 

اأمني داخل الأرا�سي ال�سورية.



وعود  وق��ع  على  اللبنانيون  يعي�س 

للملفات  معاجلة  يف  بتح�سن  حكومية 

الداخلية الكبى؛ املالية والنتخابية، 

بالتوازي مع انك�ساف اأقنعة امل�سوؤولن 

ال���ر����س���م���ي���ن، وظ����ه����ور ن���ف���اق »ال����ن����اأي 

ب��ال��ن��ف�����س احل���ك���وم���ي« جت����اه ���س��وري��ة، 

من  ب��ال��ه��روب  حقيقته  على  وظ��ه��وره 

م���واج���ه���ة امل���ل���ف���ات امل�������س���ريي���ة، ب��دف��ن 

الروؤو�س يف الرمال.

واإن كان كل هذا الهراء ال�سيا�سي 

ق���د ظ��ه��ر وب����ات ي���دق ج��ر���س الإن�����ذار 

ع���ل���ى اأب���������واب اخل����ري����ف ال�����ق�����ادم اإىل 

اللبنانن، وموؤذناً ببدء العام الدرا�سي، 

ال�����ذي ي��ح��م��ل م��ع��ه ه���م���وم الأق�����س��اط 

بالإ�سافة  والعت�سامات،  وال�سرابات 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون  ان����ف����رج  ك��ل��م��ا  اأن������ه  اإىل 

بانح�سار موجات احلر يف ظل انقطاع 

نفو�سهم  يف  القلق  دّب  حتى  الكهرباء، 

ق���ار����س ل ميلكون  ���س��ت��اء  خ�����س��ي��ة م���ن 

ثمن حمروقاته، يف ظل هذا الرتفاع 

الهائل لأ�سعارها.

يف خ�����س��م ك����ل ذل������ك، ت���ق���وم ق���وى 

ظاهره  م��ت��دّرج،  بت�سعيد  �سباط   14
�سد  وحقيقته  ال�����س��وري،  النظام  �سد 

اأبرزها  يبدو  والتي  لبنان،  املقاومة يف 

ال�سنيورة  ف��وؤاد  قدمها  التي  العري�سة 

���ع���ة  م���وقَّ اجل����م����ه����وري����ة،  رئ���ي�������س  اإىل 

م���ن ن����واب امل��ع��ار���س��ة، ت��ط��ال��ب بقطع 

ب��ن لبنان  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  ال��ع��الق��ات 

الأمنية  التفاقيات  واإل��غ��اء  و���س��وري��ة، 

بينهما، وتطالب بن�سر اليونيفيل على 

احلدود مع �سورية.

مطالبات  م�����س��ت��غ��َرب��ة  لي�ست  ل��ك��ن 

ق���وى 14 ���س��ب��اط ب���ق���وات دول���ي���ة على 

احلدود بن لبنان و�سورية، بل اإن هذه 

انتهاء  اإث��ر  ال�سابق  يف  مّت��ت  املطالبات 

ال���ق���رار  و�����س����دور   2006 ح����رب مت����وز 

اليونيفيل  اإدراج مهمات  1701، ومنها 
قواعد  وتعديل  ال�سابع،  الف�سل  حتت 

اإىل  انت�سارها  رقعة  وتو�سع  ال�ستباك 

احلدود ال�سمالية مع �سورية، ملراقبتها 

ومنع تهريب ال�سالح اإىل حزب اهلل يف 

لبنان، وهذا يعني املطالبة مبنع دخول 

اإىل لبنان، وبقائه  ال�سالح من �سورية 

مفتوحاً بالجتاه الآخر.

وبالرغم من اأن العري�سة ل قيمة 

ا�ستعمالها  مي��ك��ن  ول  ل��ه��ا،  ق��ان��ون��ي��ة 

دول���ي���اً، ك��م��ا ا���س��ُت��ع��م��ل��ت ال��ع��رائ�����س يف 

ال�����س��اب��ق ل��ت��م��ري��ر امل��ح��ك��م��ة ال��دول��ي��ة 

اخل��ا���س��ة ب��ل��ب��ن��ان، ل��ك��ن ل ُت����الم ق��وى 

14 �سباط على الت�سعيد الدائم الذي 
جمعيات  لي�ست  فال�سيا�سة  ب��ه،  ت��ق��وم 

ي�ستعمل  اأن  للخ�سم  وميكن  خ��ريي��ة، 

كل ما لديه من و�سائل لك�سب معركة 

�سد خ�سومه اأو اأعدائه.

وان��ط��الق��اً م��ن ه��ذا امل��ب��داأ، تعتمد 

فّزاعة  م��ع ح��زب اهلل  �سباط   14 ق��وى 

نية - ال�سيعية منذ اغتيال  الفتنة ال�سُّ

حيث  الآن،  ول��غ��اي��ة  احل���ري���ري  رف��ي��ق 

الفتنة كلما  يطل �سيف التخويف من 

حتركت مكونات احلكومة لدفع عجلة 

ال�سري بالبالد.

اخل�����وف م���ن ال��ف��ت��ن��ة ال���دائ���م جعل 

اإىل  ال�����س��ل��ط��ة  بت�سليم  ت��ق��وم  امل��ق��اوم��ة 

ت��ل��ك ال��ق��وى ع���ام 2005، وه���و اخل��وف 

امل��ي��داين  ال���ذي ج��ع��ل الن��ت�����س��ار  نف�سه 

اإىل  يتحول   2006 ع��ام  يف ح��رب مت��وز 

ال��ق��رار  ب�����س��دور  �سيا�سية  ه��زمي��ة  �سبه 

م�ساءلة  بعدم  �سمح  ال��ذي  وه��و   ،1701
وحّر�س  وخطط  تعامل  َمن  وحما�سبة 

و���س��اه��م ب��ال��ع��دوان »الإ���س��رائ��ي��ل��ي« على 

ل��ب��ن��ان، وه��و ذل��ك اخل���وف نف�سه ال��ذي 

التي  امليدانية  ال�سيطرة  مفاعيل  اأزال 

حققتها املقاومة يف معر�س دفاعها عن 

 5 نف�سها، وال��ذي قامت به بعد ت�سعيد 

وليد  به  ق��ام  وم��ا  ال�سهري،   2008 اأي��ار 

جنبالط وحكومة ال�سنيورة، والقرارات 

ات�����س��الت  ات��خ��ذت��ه��ا ح���ول �سبكة  ال��ت��ي 

امل����ق����اوم����ة، وك����ان����ت ن��ت��ي��ج��ة الن��ت�����س��ار 

بال�سيا�سة  املقاومة  تخ�سر  اأن  امل��ي��داين 

بت�سليم  فقامت  امل��ي��دان،  يف  ربحته  م��ا 

اإىل  والت�سريعية  التنفيذية  ال�سلطة 

واإع��ادة  الدوحة  اتفاق  فكان  خ�سومها، 

ال�����س��ل��ط��ة   راأ�������س  اإىل  ���س��ع��د احل����ري����ري 

مي�سال  وانتخاب  لبنان،  يف  التنفيذية 

�سليمان رئي�ساً للجمهورية، على الرغم 

م��ن ك��ل ع��الق��ات��ه امل��ع��روف��ة ب��الأط��راف 

ال��دول��ي��ة والإق��ل��ي��م��ي��ة وامل��ح��ل��ي��ة، والتي 

وق��ان��ون  للمقاومة،  م��ع��ادي��ة  مبعظمها 

انتخابات  اأ�سا�سه  على  اأجريت  انتخابي 

عملية  اأك��ب  �سهدت  وال��ت��ي   ،2009 ع��ام 

ت��زوي��ري��ة يف ت��اري��خ ل��ب��ن��ان، وت��دخ��الت 

خارجية باملال والإع��الم، وجميء نائب 

�سخ�سياً  ب���اي���دن  الأم���ريك���ي  ال��رئ��ي�����س 

�����س����ب����اط، ودع���وت���ه���ا   14 ق������وى  ل����دع����م 

لالنت�سار وا�ستالم ال�سلطة.

ه���ي ال���ف���ّزاع���ة ن��ف�����س��ه��ا ال���ت���ي ك��ّب��ل��ت 

اأط��اح��ت  ال��ت��ي  اللبنانية  الأط�����راف  ي��د 

العربية،  ال��ث��ورات  بداية  يف  باحلريري 

حيث كان با�ستطاعة املقاومة وحلفائها 

ت�����س��ك��ي��ل احل��ك��وم��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، يف ظل 

و�سقوط  م�سر  ب��ث��ورة  ال��ع��امل  ان�سغال 

مبارك، اإل اأن ال�سيا�سة تدخلت واأ�ساعت 

التقاطها  بالإمكان  ك��ان  ذهبية  فر�سة 

وت�����س��ك��ي��ل ح���ك���وم���ة م��ت��ج��ان�����س��ة حت��ك��م 

مبوجب برنامج عمل وا�سح، وت�سهم يف 

اإنها�س البلد من كل الف�ساد والزبائنية 

والهراء الذي اأوقعته فيه احلكومات 

اإىل  الت�سكيل  ت��اأّخ��ر  وه��ك��ذا  امل��ت��ع��اق��ب��ة، 

م��ا ب��ع��د ال��ت��ق��اط الأم��ريك��ي��ن وال��ع��امل 

اأن���ف���ا����س���ه، ودخ������ول ����س���وري���ة ع��ل��ى خط 

ت�سكيل  اإىل  اأّدى  ما  الإقليمي،  ال��زلزل 

بينما  املقاوم،  احللف  واِجَهتها  حكومة 

واق���ع���ه���ا ال��ف��ع��ل��ي ون���ف���وذه���ا ل���ق���وى 14 

و�سيطرتها  نفوذها  اأبقت  التي  �سباط، 

يف ك���ل امل���راف���ق الأ���س��ا���س��ي��ة، ك��ال��ق�����س��اء 

والأم�������ن وال���ه���ات���ف، ورئ���ا����س���ة جمل�س 

�سابقاً  ال��وزراء وغريها، وما كان خافياً 

بات حقيقة اليوم، فها هو جنبالط عاد 

ورئي�س  ���س��امل��اً،  الطبيعية  ق��واع��ده  اإىل 

ودفن  »الو�سطية«  اأعلن موت  احلكومة 

اجلمهورية  ورئي�س  بالنف�س«،  »ال��ن��اأي 

�سباط؛   14 خطابات  معظم  يتبنى  بات 

مبا�سرة اأو مواربة، والفتنة التي يخاف 

منها حزب اهلل ويقدم التنازلت با�سمها 

فت�سحب من  ي����وم،  ك���ل  ب��راأ���س��ه��ا  ت��ط��ل 

اأن حتققه على  الأك��رثي��ة كل ما ميكن 

اأبواب عام انتخابي قادم.

با�سم »اخلوف من الفتنة« مير كل 

مع  التعامل  وك��ل  لبنان،  على  التاآمر 

العدو، وجّره للعدوان على لبنان.

»ي��ك��زدر«  الفتنة  م��ن  اخل��وف  با�سم 

الأ����س���ري وم�����س��ل��ح��و اجل��ي�����س ال�����س��وري 

احلر، وي�ستبيحون �سا�ساتنا و�ساحاتنا 

واأم���ن���ن���ا، وي��ت��ن��ط��ح ف��ت��ف��ت وامل��رع��ب��ي 

وال�����س��اه��ر وي���ح���ا����س���رون ب���»ال��ع��ف��ة«، 

وت��ع�����س��ع�����س احل����رك����ات الإره����اب����ي����ة يف 

اأزقتنا.

ت�ستويل  الفتنة،  من  اخلوف  با�سم 

اأوجريو على اأموالنا، وي�سبح الإرهابي 

بطاًل قومياً، وت�ستبيح القوى الأمنية 

اإىل  وت��دخ��ل  وخ�سو�سياتنا  حرياتنا 

غرف نومنا لت�ستبيح اأعرا�سنا.

ر  ب��ا���س��م اخل���وف م��ن ال��ف��ت��ن��ة، تهجَّ

عائالت من طرابل�س وعكار، ويتحمل 

امل��واط��ن��ون ت��ب��ع��ات ر���س��ا���س الب��ت��ه��اج 

وم���دف���ع���ي���ة الأ������س�����ى، و»ف���������س����ات خ��ل��ق 

ال�سباب«.

ب��ا���س��م اخل����وف م��ن ال��ف��ت��ن��ة ُت��ع��ّط��ل 

وتنهار  امل�����س��اري��ع،  وتتوقف  ال��ق��وان��ن، 

الدولة واملوؤ�س�سات.

ال���ق���وة  ف���ائ�������س  اإن  الأ������س�����ف،  م����ع 

ال�������ذي ح�����س��ل��ت ع���ل���ي���ه امل����ق����اوم����ة مّت 

وه��ك��ذا  ب���راج���ح..  اأو  ب��ف��زاع��ة  تعطيله 

���� كما اأم��ريك��ا  دخ��ل��ت امل��ق��اوم��ة داخ��ل��ي��اً 

و»اإ�سرائيل« �� يف عجز القوة و�سعفها.

ويبقى ال�سوؤال: ماذا لو اأتى راجح؟ 

هل الكلفة اأكرث مما ندفعه الآن؟ وهل 

هناك راجح فعاًل؟

ليلى نقوال الرحباين
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أحداث األسبوع

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

لبنان ُيستباح باسم »الخوف من الفتنة«

اإجن��ازاٍت ميدانيٍة مهمٍة يف عمليات تطهري  ال�سوري  بعد يوم يحقق اجلي�س   يوماً 

بالده من البوؤر الإرهابية، وما انح�سار ال�ستباكات يف بقٍع جغرافيٍة حمدودٍة يف بع�س 

مناطق ريف دم�سق وحم�س وحلب اإل دليل على ذلك، وقد ت�سهد هذه املناطق يف وقٍت 

اأع���داٍد  واأ���س��ر  وقتل  فيها  امل�سلحن  اأوك���ار  تدمري  بعد  احلربية  للعمليات  وق��ف��اً  ق��ري��ٍب 

اأن  كبريٍة منهم، على ما يوؤكد مرجع ع�سكري وا�سراتيجي، لفتاً يف الوقت عينه اإىل 

مالحقة فلول امل�سلحن ومداهمة ما تبقى من خمابئهم �ست�ستمر وقد ت�ستغرق وقتاً 

كاأحياء  امل�سلحن،  ه���وؤلء  وج��ود  مناطق  بع�س  يف  ال�سكاين  لالكتظاظ  ن��ظ��راً  ط��وي��اًل 

اأخ��رياً. العمران  اجتاحها  التي  دم�سق  لريف  ال�سرقية  الغوطة  وق��رى  القدمية   حلب 

امل��خ��ت�����س��ة �سبطت  الأج����ه����زة  اأن  امل���رج���ع  ي��ك�����س��ف  امل����ي����داين،  ال���و����س���ع  ت��ف��ا���س��ي��ل  ويف 

خم���زن���اً ���س��خ��م��اً ل��ل�����س��الح يف درع�����ا ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ك��م��ي��ٍة ك���ب���ريٍة م���ن ����س���واري���خ »ل���و« 

الأردن. ع����ب  ����س���وري���ة  اإىل  ت��ه��ري��ب��ه��ا  مت  ال�������س���ن���ع،  الأم����ريك����ي����ة  ل����ل����دروع   امل�������س���ادة 

التي حققها  النجاحات  اأن  املرجع  فيوؤكد  وريفها،  التطورات يف حلب  اآخ��ر  �ساأن  اأم��ا يف 

اجل��ي�����س يف ع��م��ل��ي��ات اج��ت��ث��اث الإره���اب���ي���ن ف��اق��ت امل��ت��وق��ع واأن���ه���ا جت���ري وف���ق اخل��ط��ة 

بطء  �سبب  عازياً  امل�سلحة،  البوؤر  من  ال�سوري  ال�سمال  لتطهري  اأع��دت  التي  الع�سكرية 

راهناً  املعارك  ت��دور  القدمية حيث  لأحياء حلب  اجلغرافية  الطبيعة  اإىل  املعارك  �سري 

املدرعات  األوية  م���وؤازرٍة من  اأي  دون  الإرهابين من  وفلول  اجلي�س  امل�ساة يف  فرق  بن 

امل��ذك��ورة. ال��ع��م��راين يف الأح��ي��اء  ال��ط��رق والك��ت��ظ��اظ  ن��ظ��راً ل�سيق  اأف����واج املدفعية،   و 

ويلفت اإىل اأن الوحدات الع�سكرية املنت�سرة يف حلب اأعادت ال�سيطرة على اأجزاء كبرية 

امل�سلحن من جن�سياٍت خمتلفة، مرجحاً  اأع��داٍد كبريٍة من  اعتقال  منها، ومتنكت من 

اإعالن »تطهري حلب« خالل ع�سرة اأيام كحٍد اأق�سى.

ي���ح���ذر م��راق��ب��ون  ب���احل���ال���ة الأم���ن���ي���ة يف ح��ل��ب وري���ف���ه���ا،  �����س����اأٍن ذات ���س��ل��ة  ويف 

م����ن ان���ع���ك���ا����س ه������ذه احل����ال����ة ����س���ل���ب���اً ع���ل���ى ال���و����س���ع���ن الق����ت���������س����ادي وامل��ع��ي�����س��ي 

ل�������س���وري���ة. الق����ت���������س����ادي����ة  ال�����رئ�����ة  ت�������س���ك���ل  ح����ل����ب  اأن  خ�������س���و����س���اً  ������س�����وري�����ة،   يف 

ويف هذا ال�سدد، ي�سري م�سدر مطلع اإىل اأن اندلع املعارك يف حلب يحول دون و�سول 

اإدخال املنتجات الغذائية  اإليها واإىل املناطق املت�سلة بها، كما يحول دون  املحروقات 

املخابز.  التي ت�ستخدم يف  البرية  اأ�سا�سية كخمرية  املحافظات ومنها مواد   اإىل باقي 

اأن ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ع�����س��ك��ري��ة  وب���الن���ت���ق���ال اإىل ري����ف دم�������س���ق، ي���وؤك���د م�����س��در م��ط��ل��ع 

ب��ات��ت حم�����س��ورًة يف م��ن��ط��ق��ت��ي »ال��ن�����س��اب��ي��ة« و »دي����ر ال��ع�����س��اف��ري« ال��واق��ع��ت��ن على 

اإىل م��ن��ط��ق��ت��ي »داري�����ا«  ط���ري���ق م���ط���ار دم�����س��ق ال������دويل، واأن ال���ه���دوء ع����اد ن�����س��ب��ي��اً 

فيهما. اأوك��اره��م  ومداهمة  امل�سلحن  لفلول  املالحقات  بع�س  خال  ما   و»ال��ق��اب��ون« 

الأو�ساع  على  اخلطرة  وارتدادتها  �سورية  يف  املعارك  �سراوة  رغم  على  املح�سلة،  يف 

ال�����س��وري ت�سميمه على  اأث���ب���ت اجل��ي�����س  وامل��ع��ي�����س��ي��ة،  الق��ت�����س��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة 

وب��دا  �سعبه،  نفو�س  اإىل  والطماأنينة  ب���الده  اإىل  الأم���ن  واإع����ادة  الإره����اب  مكافحة 

اإجن���ازات  بف�سله  ال���ذي حقق  القتايل  واأدائ����ه  خ��الل متا�سكه  م��ن  الأم���ر جلياً  ه��ذا 

الفائتة. القليلة  الأي����ام  يف  وخ�سو�ساً  الإره����اب  ظ��اه��رة  مكافحة  جم��ال  يف   مهمة 

خ��ارج��ٍي  بتدخل  املطالبة  على  اخل��ارج��ي��ة«  »امل��ع��ار���س��ة  اإ���س��رار  �سبب  يفهم  هنا  م��ن 

لإطاحة احلكم يف �سورية، بعدما فقدت هذه املعار�سة كل اأوراقها يف الداخل، واآخرها 

تفكك الع�سابات امل�سلحة. ولكن، ح�ساب بيدر املعار�سة اخلارجية ل يطابق ح�سابات 

حقل القوى اخلارجية الداعمة لها، فال القوى الكبى م�ستعدة للتدخل ع�سكريا، ملا 

لذلك من كلفة مادية وع�سكرية واقت�سادية وملا ميكن اأن يوؤدي من حرب اقليمية، ول 

تركيا التي تدفع اىل اإقامة مناطق عازلة بالقوة ا�ستطاعت اأن تاأخذ موافقة دولية 

بذلك.

ح�سان احل�سن

»المعارضة السورية« تفقد أوراقها في الداخل.. وحساباتها في الخارج

رئي�ش اجلمهورية م�ستقباًل الرئي�ش ال�سنيورة يف بعبدا
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دور  خم�����ض��رم  ل��ب��ن��اين  �ضيا�ضي  ي�����ض��ّب��ه 

ب���دور  اآذار،   14 وق�����وى  ال�����ض��ن��ي��ورة  ف������وؤاد 

رج�����ال االن����ت����داب ال��ف��رن�����ض��ي ال��ل��ب��ن��ان��ي��ن 

م��ن��ذ ع�����ض��ري��ن��ي��ات ال���ق���رن امل��ا���ض��ي وح��ت��ى 

االأربعينيات، والذين يقول عنهم ال�ضحايف 

يا�ضي:  اإ�ضكندر  الراحل  املعروف  اللبناين 

ال�ضا�ضة  للفرن�ضين مبكرمة على  ل  »ي�ضجَّ

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ن، الأن���ه���م مل ي��ف�����ض��ح��وا ال��ذي��ن 

ان��ق��ل��ب��وا ع��ل��ي��ه��م.. ب���ل اأر����ض���ل���ت امل��ف��و���ض��ي��ة 

و�ضجالتها  اأوراق��ه��ا   1941 �ضنة  الفرن�ضية 

اأت�����ون ال���ن���ار، يف ه�����ض��اب بيت  حت��رق��ه��ا يف 

مري.. وبن هذه االأوراق ال�ضجل الذهبي 

كانوا  الذين  جميع  اأ�ضماء  يت�ضمن  ال��ذي 

اخلفاء،  يف  ال��ب��الد  ويبيعونها  يخدمونها 

بينما كانوا يتظاهرون اأمام النا�س بالتجرد 

التي ال تقبل  امل�ضتقلة  والنزاهة والوطنية 

انتداباً«.

وهوؤالء بدت وطنيتهم باأو�ضح �ضورها 

ت��ب��ن  ح��ي��ن��م��ا   ،2006 مت�����وز  ح�����رب  اإب�������ان 

بالعدوان،  علم  على  كانوا  اأنهم  بالوقائع 

ومع ذلك مل يطلعوا ال املقاومة وال قيادة 

معلومات  م��ن  لهم  توفر  م��ا  على  اجلي�س 

اأن  اع��ت��روا  م��وؤك��دة م��ن وا�ضنطن، الأن��ه��م 

الفر�ضة �ضانحة للق�ضاء على املقاومة.

ال�ضهيونية  للحرب  االأوىل  االأيام  ومع 

اآذار بياناً عن  على لبنان اأ�ضدرت قوى 14 

عملية »الوعد ال�ضادق« ت�ضاءلت فيه، »هل 

ح�ضلت العمليات الع�ضكرية وفقاً حل�ضابات 

اإق��ل��ي��م��ي��ة رداً ع��ل��ى حت��ل��ي��ق ل���ط���ران ف��وق 

الرئا�ضة  ق�ضر  يق�ضدون  )وهنا  ما  ق�ضر 

ما  مفاو�ضات  يف  التعرث  اأو  ال��الذق��ي��ة(  يف 

املحكمة  ت�ضكيل  واإعاقة  اإي��ران(،  )املق�ضود 

الدولية )املق�ضود �ضورية(«؟

غبية  الت�ضاوؤالت  ه��ذه  كانت  ما  وبقدر 

اأي حجة قانونية  اإىل  وم�ضللة وال ت�ضتند 

توؤكد  كانت  اأنها  اإال  �ضيا�ضية،  اأو  علمية  اأو 

احل��رب  م�ضروع  يف  انخراطهم  م��دى  على 

على املقاومة ولبنان باأ�ضكال خمتلفة، لي�س 

االآن جمال العودة اإىل تفا�ضيلها.

ل�ضورية  العداء  ر  امل��رة يح�ضَّ لكن هذه 

ب�ضكل �ضارخ وفا�ضح وغر م�ضبوق، وهو اإن 

اإمنا يدل على هدف رئي�س  دل على �ضيء، 

ووا�ضنطن  اأب��ي��ب  ت��ل  اإل��ي��ه  �ضعت  واأ�ضا�ضي، 

اإب��ان ع��دوان مت��وز 2006، من اأج��ل ح�ضار 

املقاومة وال�ضغط على �ضورية.

ل�ضورية  ال��ع��داء  م��وج��ة  ف���اإن  بب�ضاطة، 

م��ن ق��ب��ل ه���ذه ال��ق��وى، ���ض��واء بهمروجات 

ال��ت��ظ��اه��ر ���ض��د ال�����ض��ف��ر ال�������ض���وري، اأو يف 

املذكرة التي حملها »رئي�س حكومة لبنان« 

ال�ضنيورة  ف���وؤاد   2006 مت��وز  ع���دوان  اإب���ان 

�ضليمان،  مي�ضال  اجل��م��ه��وري��ة  رئي�س  اإىل 

ال��ت��ي ت��ط��ل��ب ف��ي��ه��ا ن�����ض��ر ال��ي��ون��ي��ف��ي��ل على 

احلدود ال�ضمالية، هو املطلب االأمركي - 

»االإ�ضرائيلي« نف�ضه الذي يعلم به ال�ضنيورة 

اأجل  1701، من  القرار  عند �ضياغة  جيداً 

ح�����ض��ار امل��ق��اوم��ة وال�����ض��غ��ط ع��ل��ى ���ض��وري��ة، 

واع��ت��ب��اره��ا ع����دواً ك��ال��ع��دو »االإ���ض��رائ��ي��ل��ي«، 

اإليه قوى  وبالتايل فاإن ما تريده وتندفع 

اأن تدفع بالو�ضع  تريد  اأنها  يوؤكد  اآذار   14
خطرة  مرحلة  اإىل  اللبناين  ال�ضمال  يف 

االإرهابية  للع�ضابات  مرتعاً  ويجعله  ج��داً، 

ولل�ضالح غر ال�ضرعي، ما يعني دفع لبنان 

االآذاري�����ون  ه����وؤالء  ي��ع��رف  اأت����ون فتنة  اإىل 

يعرفون كيف  اإمن��ا ال  فيها،  كيف يدخلون 

اإذا  التطورات  و�ضتجعلهم  منها،  يخرجون 

ما ح�ضلت على نحو ما ياأمرهم به اأولياء 

اأول  وال�ضحارى،  البحار  وراء  من  اأمرهم 

من يدفعون اأغلى االأثمان..

حمرر ال�ش�ؤون املحلية
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مـــواقف

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

14 آذار تحلم بتحقيق 
ما عجزت عنه حرب تموز 2006

قوى 14 اآذار خالل اإحدى اجتماعاتها يف معراب

لبنانيات

انـتـمـــاء طــونــي خـلـيـفــة.. 
و»الـمـسـتـقـبــل«

اآن،  واح��د يف  بلد  ي�ضهدهما  اأحياناً بن حدثننْ  اأن يقارن  امل��رء  ي�ضعب على 

من  اأ�ضهل  لي�س  لبنان  يف  لكن  الت�ضادم،  ح��دود  اإىل  متناق�ضن  كانا  اإذا  �ضيما 

املقارنة، خ�ضو�ضاً يف م�ضاألة االنتماء الوطني.

واأعلنها  �ضنوات،  منذ  �ضراً  اإليه  ي�ضعى  كان  ما  ا�ضتعاد  »امل�ضتقبل«  فتنظيم 

ننْ باأ�ضابع اأمركية واأكرث �ضد  بوقاحة تعك�س الغل واحلقد الدفينننْ واملحركَّ

�ضورية.

فطلب العابثن بامل�ضتقبل الوطني ن�ضر قوات دولية على احلدود اللبنانية 

ال�ضورية، هو نف�ضه طلب »اإ�ضرائيلي« - اأمركي - اأطل�ضي، ال بل جرى بحثه 

بجدية يف االأروقة اال�ضتخبارية املذكورة، وجرى االإعالن عن ذلك تكراراً.

مل ي�ضكل هذا املطلب اأي مفاجاأة الأحد، ال�ضيما اأن الطرف نف�ضه ي�ضعى اإىل 

اأكرث من ذلك؛ تعطيل ونزع �ضالح املقاومة، الذي اأظهر اأنه ورقة القوة الوحيدة 

التي اأذّلت ال�ضهاينة ومن معهم.

مبوازاة هذه »الوطنية« غر امل�ضبوقة ال يف التاريخ وال يف اجلغرافيا وال يف 

علوم احلياة كلها، ومن �ضمنها الفيزياء والكيمياء والريا�ضيات، فاإن االإعالمي 

طوين خليفة ا�ضتفّزه، كما غالبية اللبنانين الذين �ضاهدوا »اأوبريت« اجلي�س 

»االأوب��ري��ت«  يف  الن�س(  )ك��ات��ب  فرن�ضي�س  ن��زار  ال�ضاعر  ي�ضارك  اأن  اللبناين، 

.»US ARMY« »بقمي�س ع�ضكري مكتوب عليه »يو. اأ�س. اأرمي

لقد اأعطى خليفة فر�ضة لل�ضاعر فرن�ضي�س باأن يعتر ذلك خطاأ، �ضيما اأن 

»االأوبريت« للجي�س اللبناين، فاأ�ضّر فرن�ضي�س باأن ذلك لي�س خطاأ، ويجب عدم 

الرتكيز عليه، اإمنا على العمل الفني، وكاأن االأمر لي�س متكاماًل، وعندما �ضاأله 

اإذا كان قب�س ثمن الظهور باإظهار اجلملة امل�ضتفزة على قمي�ضه، مل يجب على 

ال�ضوؤال، اإمنا هرب اإىل احلديث عن عظمة اجلي�س اللبناين واأعماله، و»تغطية 

الدعوة  يوؤخر يف جوهر  يقّدم وال  الذي ال  اللغو  بالقبوات«.. حتى  ال�ضماوات 

التي اأعطت الفر�ضة للرتاجع، لكنه باإ�ضراره حّول االأمر من خطاأ اإىل خطيئة، 

اإنه ال  اأي لبناين ا�ضتفزته العبارة، قائاًل  اأن »ال�ضاعر« مل تهمه م�ضاعر  �ضيما 

يعنيه من يرى اخلطاأ.. االأمر الذي دعا طوين خليفة امل�ضتَفز مثل اأي مواطن 

ينتمي اإىل هذا الوطن، ليعر عن م�ضاعره وانتمائه بال ترّدد وعلى الهواء..

االرت��زاق  »�ضعراء«  على  وطنية«  و»لعنة  خليفة..  طوين  وطنية  اإىل  حتية 

حتت �ضعار �ضر اأغوار امل�ضتقبل.

ي�ن�س

ال��وح��دوي، قال  اللقاء االإ���ض��الم��ي  احل��اج عمر غ��ن��دور؛ رئي�س   •
ال�ضبابي  »ال��ل��ق��اء  ال���ذي نظمه  االع��ت�����ض��ام  األ��ق��اه��ا يف  خ��الل كلمة 

اللبناين الفل�ضطيني«: يف زمن الفتنة، ويف زمن االلتحاق باملذهب 

وال��ق��ب��ي��ل��ة، ويف زم���ن ال��ك��ف��ر ب��ال��وط��ن واجل��ي�����س، ويف زم���ن العهر 

ال�ضيا�ضي املتفلت، ويف زمن التقوقع واالنعزال املتجدد، تخرجون 

اأن  لتعلنوا  وامليادين،  ال�ضاحات  اإىل  وال�ضبايا  ال�ضباب  اأيها  اأنتم 

االأمة بخر، واأن �ضوت احلرية والكرامة اأعلى من �ضوت التبعية 

وااللتحاق واالرتهان.

عليهم م�ضرة  تقطعون  ال�ضباب،  اأيها  اليوم  الرمزي  باعت�ضامكم 

االنحراف، وت�ضّفهون ادعاءاتهم، وتوؤكدون اأن نب�س احلياة احلرة 

الكرمية ما زال يجري يف العروق.

ال�ضيخ د.عبد النا�ضر جري؛ االأمن العام حلركة االأم��ة، نّوه   •
بحديث ال�ضيد ح�ضن ن�ضر اهلل خالل املقابلة التلفزيونية موؤخراً، 

والذي ركز فيه على عنا�ضر جديدة يف معادلة الردع اال�ضرتاتيجي 

للعدو »االإ�ضرائيلي«، والذي من دون �ضك �ضيرتك تفاعالت هامة 

وخطرة داخل الكيان امل�ضطَنع.

واأ�ضار ال�ضيخ جري اإىل اأن ال�ضيد ن�ضر اهلل اأكد مرة جديدة على 

الكيان  ومتنع  لبنان،  حتمي  التي  للمقاومة  النوعي  ال��ردع  تفوق 

ال�ضهيوين من املغامرة، فيما جماعة جيفري فيلتمان اللبنانيون 

ال هّم لهم �ضوى ا�ضرت�ضاء االأمركي وبع�س حكام الدول العربية، 

عرتقدمي اخلدمات والوالء يف احلرب املفتوحة على �ضورية، ويف 

ا�ضتهداف رمز عّز لبنان املتمثل يف املقاومة.

القيادية يف حركة  الهيئة  رئي�س  العميد م�ضطفى حمدان؛   •
التدخل يف عمل  ح��ّذر من حم��اوالت  املرابطون،   - النا�ضرين 

املدعو  �ضراح  اإط��الق  جنبالط  وليد  »حم���اوالت  عر  الق�ضاء، 

بط ب�ضيارة تابعة لقوى  هادي زاكي، وهو اأحد مرافقيه، وقد �ضُ

اأ�ضلحة وذخائر ومواد ممنوعة  تهريب  الداخلي يحاول  االأمن 

يف  ال�ضتخدامها  واالإره��اب��ي��ن  واملهربن  للمخربن  لت�ضليمها 

�ضفك دماء اأهلنا يف �ضورية العربية«.

وتوّجه حمدان اإىل وزير العدل �ضكيب قرطباوي للتدخل »ملنع 

التحقيقات،  متابعة  على  م�����ض��ّراً  زاك���ي،  لتهريب  حم��اول��ة  اأي 

الدم  وجت��ارة  ال�ضالح  تهريب  من  جنبالط  وليد  دور  ومعرفة 

التي ميار�ضها لتقتل اأهلنا يف �ضورية العربية«.

ا�ضتغرب  لبنان  يف  االإ�ضالمية  وال�ضخ�ضيات  اجلمعيات  لقاء   •
و�ضالحها،  املقاومة  على  بالتهجم  الداخل  يف  البع�س  ا�ضتمرار 

ارتكبه  ما  بامتياز، من خالل  داكن  اأ�ضود  �ضجّله  من  خ�ضو�ضاً 

امل�ضوؤومة،  اللبنانية  احل��رب  اإّب��ان  واأه���وال  وفظائع  جرائم  من 

االأ�ضبق  اللبناين  ال���وزراء  رئي�س  اغتيال  جرمية  مقدمتها  ويف 

ال�ضهيد ر�ضيد عبد احلميد كرامي، وغره من رجاالت ال�ضا�ضة 

يف لبنان.

ولفت اللقاء اإىل اأن عقلية االإلغاء والت�ضفية مازالت موجودة عند 

عدم  ينبغي  ولذلك  للخارج،  املرتهنن  اللبنانين  من  الفئة  ه��ذه 

ا�ضتقبالهم يف �ضيدا اأو غر �ضيدا، الأنهم نق�ضوا ب�ضماتهم الدموية 

واالإجرامية يف كل لبنان. 

• عمر زين؛ االأمن العام الحتاد املحامن العرب، وبعد الزيارة 
التي قام بها لرئي�س ال�ضلطة الفل�ضطينية حممود عبا�س، قال: 

اأبدينا موقفنا الثابت ب�ضرورة االإ�ضراع ومن دون تاأخر الإجراء 

امل�ضاحلة الفل�ضطينية الفل�ضطينية، باعتبارها الطريق االأكيد 

الفل�ضطيني يف  العربي  ال�ضعب  واآمال  اأماين  والوحيد لتحقيق 

العودة، واالإف��راج  التهويد وتكري�س حق  حترير االأر���س ووق��ف 

عن االأ�ضرى واملعتقلن فى �ضجون االحتالل ال�ضهيوين.

اإىل  امل���ق���اوم، دع���ا  ال��ع��م��ل  ال�ضيخ زه���ر اجل��ع��ي��د؛ رئ��ي�����س جبهة 

تثبيت  اإىل  وال��ه��ادف  املقاوم  ال��وح��دوي  االإع��الم  تعزيز  �ضرورة 

دع���ائ���م ال���وح���دة ب���ن امل�����ض��ل��م��ن، واإىل ت��ع��زي��ز ���ض��م��ود ال��ع��امل 

ال��ذي��ن ي�ضطرون  امل��ق��اوم��ن  ت��ع��زي��ز ���ض��م��ود  واإىل  االإ���ض��الم��ي، 

املالحم  اأروع  االإ�ضالمي  العامل  مدى  على  ودمائهم  بوحدتهم 

باأمتنا  املحدقة  التحديات  و  االأخطار  مواجهة  يف  البطوالت  و 

العربية واالإ�ضالمية.

• راجي احلكيم؛ امل�ضرف العام يف »�ضبيبة وحدة لبنان«، وخالل 
حتت  الغربي  والبقاع  اجلنوب  اإىل  التعارفية  اجلولة  انطالق 

ب��اأم�����ّس احلاجة  لبنان  اإن  ق���ال:  م��ت��اري�����س«،  ب��ال  »�ضباب  ع��ن��وان 

على  امل��واط��ن  فيه  يت�ضاوى  اأف�ضل؛  حل��ال  الّطاحمن  لل�ضباب 

اأ�ضا�س انتمائه اإىل هذا الوطن، ال على اأ�ضا�س الطائفة اأو املذهب 

اأو املح�ضوبيات، متوجهاً اإىل كل ذي م�ضوؤولية بتخ�ضي�س برامج 

ُتعنى بق�ضايا ال�ضباب وهمومهم.
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اللبنانية،  ال�ضيا�ضية  الطبقة  حت����ّوالت 

كاملروحة،  تكون  تكاد  وتبدالتها،  وتغراتها 

اأو  »ق��ائ��داً«  اأو  قطباً  ب�ضفته  جنبالط  ووليد 

على  االأك��رث �ضراخاً  املثال  �ضوى  لي�س  زعيماً 

كثر  اأو  البلد  ف�ضيا�ضيو  امل���وؤمل،  ال��واق��ع  ه��ذا 

منهم ال ي�ضتقرون على حال، وال على مبادئ، 

وف�ضله  اأ���ض��ل��ه  يلغي  اأن  ي��ح��اول  ومعظمهم 

ياً من�ضّياً.. وقد جاء  وج��ذوره، واأن يجعله ن�ضنْ

اأبو  يف كتاب »الدين والدهماء وال��دم« ل�ضقر 

من  لبنان  هبطوا  اجلميل  »عائلة  اأن  فخر، 

بلدة يحفوفا القريبة من دم�ضق، واآل اإده هم 

اإميل  اإزرع يف ح��وران«، بح�ضب االأب  من بلدة 

االأم�س  م��ن  التاريخ  يف  اإده  »اآل  كتابه  يف  اإده 

االأب  وبح�ضب  احل��ا���ض��ر«،  ال��ي��وم  اإىل  ال��ع��اب��ر 

النقاب  »ك�����ض��ف  ك��ت��اب��ه  يف  ال�ضخني  غ�ضطن 

عن قرطبا واالأن�ضاب«، فاإن الرئي�س اإميل اإده 

اأمن �ضر بلدية دم�ضق  مولود يف دم�ضق، واأن 

واأبعد  اإده،  اأن��ط��ون  قريبه  ك��ان   1942 �ضنة  يف 

من ذلك اآل تويني، فهم من ع�ضرة امل�ضاعيد 

يف جبل ال����دروز يف ���ض��وري��ة، وه��م ن��زح��وا اإىل 

قرية عناز يف وادي الن�ضارى، وموؤخراً جاءوا 

اإىل لبنان، وما زال اأبناء عمومتهم يقطنون يف 

»عناز« حتى اليوم، واآل الثويني قبيلة بدوية 

الثاين  والرئي�س  واالأردن،  ال�ضام  يف  معروفة 

حلزب الكتائب بعد بيار اجلميل، اإيلي كرامة 

ه��و ح��م�����ض��ي، وك��ذل��ك م��و���ض��ى ب��رن�����س، ال��ذي 

�ضمعون  كميل  العقيدة يف حزب  م�ضوؤول  كان 

)الوطنين االأحرار( هو حموي..«.

ن�ضوق هذه املقدمة ال�ضريعة عن االأ�ضول 

اآل  اإىل  ل��ن��دخ��ل  ال�����ض��ا���ض��ة،  لبع�س  واجل�����ذور 

اجلميل، حيث فتى الكتائب اأو »القوات« ندمي 

ب�ضر اجلميل، وابن عمه الفتى االآخر �ضامي 

اأمن اجلميل، اتخذا قراراً »وا�ضحاً و�ضريحاً 

ومرماً« �ضد ال�ضفر ال�ضوري يف لبنان.

فالفتى االأول رمبا ما زالت ال�ضورة االأوىل 

ب�ضحبة  ل���»ن��دمي«  االأذه����ان  يف  عالقة  املنفرة 

والدته �ضوالجن، التي كانت حّلت نائباً بركات 

اإح����دى ت��ظ��اه��رات  �ضعد ال��دي��ن احل��ري��ري يف 

اال�ضتنكار الغتيال رفيق احلريري عام 2006، 

حينما اأطل على املن�ضة، واأمام مكر ال�ضوت، 

وال���ده،  طريقة  على  اأ���ض��ن��ان��ه،  على  يكز  وراح 

ال�ضوري«،  »ال�ضاطور  ملواجهة  وهائجاً  �ضارخاً 

ح�ضب تعبره، وكاأنه ال يعلم قط اأن اأول من 

ا�ضتخدم البلطة وال�ضاطور والفراعة يف لبنان 

ال�ضبت االأ���ض��ود يف تاريخ  ك��ان وال��ده ب�ضر يف 

�ضد   ،1975 االأول  ك��ان��ون  �ضهر  م��ن  ال�ضاد�س 

النا�س، كل النا�س، حيث �ضجلت مذبحة بحق 

كانوا  اأو  اأعمالهم،  اإىل  يتوجهون  كانوا  نا�س 

ب�»حفلة«  �ضماعهم  بعد  اأعمالهم  من  يفرون 

ال���دم، وح��ب��ذا ل��و ي��ق��راأ ه��ذا الفتى ك��ت��اب اأح��د 

�ضعادة، ليعرف جانباً  والده جوزف  م�ضاعدي 

من حمام الدم هذا.

ندمي رمبا كان ال يدري اأو هو يدري اأنه 

النائبة  اإن  اإذ  االأ���ض��ل،  ال�ضورية  والدته  اأه��ان 

اأ���ض��ول  م��ن  ه��ي  توتنجي  ���ض��والجن  ال�ضابقة 

حلبية م�ضهورة.

 اأما ابن عمه �ضامي الذي يعتز بكل تاريخ 

»ح��زب��ه« و»م�����ض��رت��ه«، رمب���ا ه��و ي���دري اأو ال 

يدري اأن ا�ضم حزبه يعود اإىل ثالثينات القرن 

اإ�ضبانيا  ديكتاتور  ب���»ف��االجن«  تيّمناً  املا�ضي؛ 

اجلرنال فرانكو، ومعناها بالعربية »كتائب«، 

اأملانيا يف تلك  بيار كان قد عاد من  واأن جده 

الفرتة معجباً بالروح النازية التي بثها هتلر، 

ولهذا كان حزب الكتائب اأو »الفاالجن« متاأثراً 

يف ن�ضاأته بالنزعة النازية اأو الروح »الهتلرية«، 

ال�ضهيوين  ال��ك��ي��ان  م��ع  ات�����ض��االت ح��زب��ه  واإن 

تعود اإىل ال�ضنوات االأوىل الغت�ضاب فل�ضطن، 

1951 من  حيث طلب حزب الكتائب يف العام 

االنتخابية،  اأبيب م�ضاعدة مالية حلملته  تل 

يحتل  وك��ان  �ضاريت،  مو�ضيه  اأر���ض��ل  اأن  فكان 

مركز وزير خارجية العدو ال�ضهيوين، ثالثة 

الذي  باجلميل  اأمركي، اعرتافاً  اآالف دوالر 

قدم ب�ضورة فردية ليهود �ضورية الذين هربوا 

اإىل الكيان العري.

باأي حال، جرت االنتخابات يف 10 ني�ضان 

1951، وتر�ضح جده بيار اجلميل يف وجه بيار 
اجلميل  ف�ضقط   - كارلو�س  وال��د   - اإده  اإميل 

وفاز اإده.. لت�ضتمر العالقات باأ�ضكال خمتلفة، 

وت���اأخ���ذ اأ���ض��ك��ال��ه��ا اخل��ط��رة وال��ع��ل��ن��ي��ة، وب��ال 

املا�ضي،  القرن  �ضتينيات  منت�ضف  منذ  حرج، 

نورد تفا�ضيلها يف العدد املقبل.

اأحمد �شحادة
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لو أعلن غورو »مزرعة لبنان الكبير« )4/3(
صيدا لن تكون »أسيرة« حزب الكتائب.. من الوالدة حتى اغتصاب فلسطين

قاطع طريق.. أو »حكيم«
�ضيدا.. عطاء بال حدود، هي عنوان الت�ضحية 

ب��ال��روح وال���دم م��ن اأج���ل ال��وط��ن، ف��ال��ذي ي�ضتقرئ 

تاريخ �ضيدا، ال ي�ضتطيع اإال اأن يقف باإجالل وخ�ضوع 

الفل�ضطينين  ال�����ض��ه��داء  م��ن  االآالف  ذك���رى  اأم����ام 

واللبنانين، الذين قدموا اأرواحهم من اأجل حترير 

فل�ضطن، ومن اأجل حرية وا�ضتقالل لبنان، و�ضائر 

ال�ضهيوين  ال��ع��دو  م��واج��ه��ة  يف  ال��ع��رب��ي��ة  الق�ضايا 

وعمالئه يف الداخل.

عندما اجتاحت »اإ�ضرائيل« لبنان يف العام 1982، 

فتك  اأن  بعد  اإال  �ضيدا  مدينة  باحتالل  تغامر  مل 

الطران احلربي ال�ضهيوين بالب�ضر، وهدم احلجر 

ال�����ض��ي��داوي��ون واآث����روا عدم  واق��ت��ل��ع ال�ضجر، ف��ق��اوم 

انتمى  م��ن  بع�س  فعل  كما  اال�ضت�ضالم  اأو  ال��ه��روب 

�ضعبه  على  متاآمراً  ك��ان  وم��ن   �ضيدا،  اإىل  بالهوية 

وعمل  »االإ���ض��رائ��ي��ل��ي«،  جانب  اإىل  ووق��ف  ومدينته، 

معه. 

�ضيدا مل تن�َس جرائم املتعاملن مع ال�ضهاينة 

���ض��د اأب���ن���اء امل��دي��ن��ة، ول���ن ي��ن�����ض��ى امل��ت��ع��ام��ل��ون مع 

اأب��ن��اء  وم��ق��اوم��ة  وت�ضحيات  ن�����ض��االت  ال�ضهاينة 

�ضيدا، ومن ال يعرف تاريخ �ضيدا،ال  يعرف التاريخ 

وال اجل��غ��راف��ي��ا، ف�����ض��ي��دا ق��ل��ع��ة ال�����ض��م��ود، حملت 

عا�ضمة  اأب��ن��ائ��ه��ا،  قلب  يف  الفل�ضطينية  الق�ضية 

امل��ق��اوم��ة وال�����ض��ه��داء، فالتاريخ  اجل��ن��وب وم��دي��ن��ة 

الاللبنانية«،  »ال���ق���وات  ق��اوم��ت  ���ض��ي��دا  اأن  ���ض��ّج��ل 

ومنعت دخولهم اإىل �ضيدا، و�ضقط ال�ضهداء دفاعاً 

عن كرامة املدينة.

»اأ�ضر« �ضيدا لديه اأحالم مظلمة، لذلك فهو 

»اأ���ض��ر ال��ظ��الم«، ول��دي��ه »غ���رة«، لكن اأن تغار من 

لديه  الرجال،  اأ�ضباه  تغار من  اأن  اأف�ضل من  رجل، 

ح��ل��م ب��ب��ن��اء م��رب��ع اأم��ن��ي ل��ه وجل��م��اع��ت��ه، »غ���ار من 

جماعة معراب«، فكان مربع »عرا االأمني«، »حكيم« 

القوات لديه حلم بدخول جماعته اإىل �ضيدا، فهو 

ف��اراً هارباً حينما حاول  البحر  مل ين�س كيف ركب 

اأن يجعل من �ضرق �ضيدا يف مطلع الثمانينات من 

القرن املا�ضي جزءاً من م�ضخ دويلة يحلم بها، فكان  

الباب هذه املرة »اأ�ضر �ضيدا«.

 ال�������ض���ي���داوي���ون »ط��ن�����ض��و« ع���ن االأ�����ض����ر وع��ن 

يف  ت�ضتقبل  اأن  لكن  الهوائية،  ودراج��ت��ه  اعت�ضامه 

ع���را مم��ث��ل��ن ع��ن م��ن ف��ر ي��وم��اً م��ه��زوم��اً ذل��ي��اًل، 

واأن�����ت حت��م��ل ل��ق��ب ال�����ض��ي��خ، ف��ه��ذا ل���ن ي�����ض��ك��ت عنه 

ال�ضيداويون.

»�ضيخ« على مواقفك  يا  الزيارة ال ل�ضكرك  هدف 

هدف  جعجع،  �ضمر  ورئي�ضها  القوات  من  االإيجابية 

بذوي  وا�ضتهزاء  مدينتك،  باأبناء  الطعن  هو  ال��زي��ارة 

�ضيخ  ي��ا  اأي���دي �ضيوفك  وامل��خ��ط��وف��ن على  ال�����ض��ه��داء 

اأحمد.

»حكيم« القوات حتقق حلمه على يديك، كان لديه 

حيث  »ع��را«،  وحتى  ومنطقتها،  �ضيدا  بدخول  حلم 

منزلك ومربعك االأمني.. حلفاء القوات يف �ضيدا مل 

ي�ضتقبلوا وفداً كالذي ا�ضتقبلته اأيها االأ�ضر.

اأهايل ال�ضهداء واملخطوفن الذين �ضقطوا على 

اأيدي »القوات« يف الثمانينات، والذين خطفتهم من 

دون اأن ُيعرف م�ضرهم حتى اليوم، لن ين�ضوك اأو 

يتنا�ضوك، ال اأنت وال �ضيوفك يا اأ�ضر الظالم.

�ضيدا التي نا�ضلت وقاومت كل املتاآمرين على 

امل��ق��اوم��ة، ل��ن ت��ك��ون اأ���ض��رة »اأ���ض��ر« اأو »ح��ك��ي��م« ال 

يعرف احلكمة.

�شعيد عيتاين

اإذا كان اجلديد يف م�ضروع قانون االنتخاب احلكومي هو اعتماد 

الطبقة  الأن  ال���ن���واب،  جمل�س  يف  مي��ر  ل��ن  اأن���ه  ي��ب��دو  ال���ذي  الن�ضبية 

اإلغاء  اأ�ضلوب  واأدائها  عقلها  على  يهيمن  يزال  ما  املهيمنة  ال�ضيا�ضية 

ففيه خليط  لي�س جديداً،  االنتخابية  الدوائر  تق�ضيم  اأن  اإال  االآخ��ر، 

عجيب من قانون انتخابات 1951 التي قادت اإىل اأزمة 1952، وقانون 

قاد  الذي   1960 وقانون   ،1958 فتنة  اإىل  قادت  التي   1957 انتخابات 

ليكون   ،1975 االأهلية  احل��رب  ثم  وم��ن  و1973،   1969 اأزم���ات  اإىل 

االقت�ضادية  االأزم����ات  راك��م��ت  التي  ال��ط��ائ��ف،  بعد  م��ا  ق��وان��ن  بعدها 

واالجتماعية، واأدت اإىل عمليات اإلغاء �ضيا�ضي لكل من ال يوافق �ضيا�ضة 

الهيمنة والت�ضلط ونهب املال العام، فكان اإ�ضقاط �ضمر لبنان �ضليم 

امل�ضرح  ع��ن  ب���ارزة  وقومية  وطنية  و�ضخ�ضيات  ق��وى  واإب��ع��اد  احل�����س، 

ال�ضيا�ضي اللبناين، من اأمثال اأ�ضامة فاخوري، واأ�ضمر اأ�ضمر وعدنان 

عرقجي وغرهم.. لنعود مرة اأخرى يف عام 2009 اإىل قانون 1960، 

على  الق�ضاء  ب�»قانون  بري  نبيه  النواب  رئي�س جمل�س  و�ضفه  ال��ذي 

لبنان«، وهو يعي�س االآن اأبرز جتلياته املدمرة واخلطرة.

قد تر�ضى الهيمنة ال�ضيا�ضية على لبنان و�ضعبه مب�ضروع القانون 

اجلديد، لكن من دون ن�ضبية، اأو يكون احلل بالعودة اإىل قانون 2009، 

االإق��ط��اع  ف���اإن  احل��ال��ن  ويف  ال��ب��روت��ي��ة،  بتعديالته   1960 ق��ان��ون  اأي 

ال�ضيا�ضي املهيمن يكون هدفه واحد، وهو الدفع باالأزمات نحو الهاوية.

التق�ضيمات  ال��ق��ان��ون احل��ك��وم��ي م��ن حيث  م�����ض��روع  ال ج��دي��د يف 

االنتخابية املتَبعة، اإذ اإن تق�ضيم جبل لبنان ولبنان ال�ضمايل هو نف�ضه 

يف قانون 1951، اأما بروت فقد اعتمد تق�ضيم قانون 1957، والبقاع 

هو  دائماً  واجلنوب  جديد..  تق�ضيم  يف  اجلنوب  ليبقى   ،1960 قانون 

اال�ضتثناء.

حمم�د مرع�شلي
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حتكم العامل منظمات خفية 

ال موؤ�ش�شات د�شتورية �شكلية.. 

»النيوليربالية« املت�شهينة حتكم 

العامل واأوروبا ومعظم الدول 

العربية، والكني�شة الكاثوليكية 

تعاك�س نهج االإدارة االأمريكية 

يف العامل، وهناك تالق وتقارب 

بني الكني�شتني الغربية وال�رشقية.. 

دعاة �شعار »لبنان يف لبنان 

و�شورية يف �شورية« طبقوا 

�شعار وحدة امل�شار وامل�شري بني 

ال�شعبني خري تطبيق.. انت�شار 

اأي من امل�رشوعني يف املنطقة 

والعامل ينتظر نتائج الفوز يف 

احللبة ال�شورية.

الكاتب واملحلل ال�سيا�سي دكتور ح�سن 

حمادة خ�ص جريدة الـ»ثبات« بهذا اللقاء، 

واإليكم ما جاء فيه:

املخت�ص  حمادة  ح�سن  الدكتور  يوؤكد 

العالقة  اأن  الكاثوليكية،  الكني�سة  ب�سوؤون 

بني الدوائر الفاتيكانية والواليات املتحدة 

وباطنها  �سلمي،  االأمريكية ظاهرها هادئ 

مت�سنج متوتر، يقول: »املواجهة �ساخنة جداً 

بني البابوية والدوائر االأمريكية املتعاقبة، 

والريبة  احلـــذر  دائــمــاً  ي�سوبها  والــعــالقــة 

بني  التناق�ص  بــراأي حمادة،  الثقة«،  وعدم 

جــذري،  واالأمريكية  البابوية  ال�سيا�ستني 

اخلـــالف  يف  يــظــهــر  االأول  ُبــــعــــدان:  ولـــهـــا 

الـــعـــقـــائـــدي مـــا بـــني الـــطـــرح الــفــاتــيــكــاين 

الــداعــي اإىل الــعــدالــة االجــتــمــاعــيــة، وبــني 

تدفع  الــتــي  املتوح�سة  الدميقراطية  نهج 

تر�سيخ  خــالل  من  االأمريكية  االإدارات  به 

حمادة  ي�سرح  »النيوليربالية«؛  اخلــيــارات 

تــلــك احلــلــقــة املــتــ�ــســنــجــة مـــن الــعــالقــات 

بالقول: »جممل امل�ساكل التي تعاين منها 

�سيا�سات  عــن  نــاجتــة  الــعــامل،  دول  �ــســعــوب 

»النيوليربالية« التي همها االأوحد مراكمة 

الرثوة واملال، يف حني اأن النهج الفاتيكاين 

الغنى  اأن  ويوؤكد  يعترب  البابوي،  الفقه  اأو 

الفاح�ص هو خطيئة مميتة، وبالتايل يجب 

اجــتــنــابــه واجــتــثــاثــه، وبــالــتــايل يــجــب نبذ 

اإىل  يـــوؤدي  نيوليربايل  اقت�سادي  نهج  كــل 

»البعد  حــمــادة:  ي�سيف  الفاح�ص«،  الغنى 

االآخـــــر يــطــال مــ�ــســاألــة تــنــظــيــم الــعــالقــات 

بوجوب  علناً  يجاهر  الفاتيكان  الــدولــيــة، 

اإعــــادة تنظيم الــعــالقــات الــدولــيــة، واإعـــادة 

التي  الــدولــيــة  املــوؤ�ــســ�ــســات  ببع�ص  الــنــظــر 

�سعوب  عــلــى  مـــوؤثـــراً  تخريبياً  دوراً  تلعب 

العامل، والتي هي خا�سعة متاماً للواليات 

املــتــحــدة االأمــريكــيــة، ومــن هــذه املنظمات 

»االأمم املتحدة«، و»�سندوق النقد الدويل« 

و»الـــبـــنـــك الـــــــدويل« و»مــنــظــمــة الــ�ــســحــة 

الــعــاملــيــة« و»مــنــظــمــة الــتــجــارة الــدولــيــة«، 

يطالب  »الفاتيكان  حديثه:  حمادة  ويتابع 

بتغيري عمل تلك املوؤ�س�سات جذرياً، وي�سعى 

اإىل نف�سها راأ�ساً على عقب«.

البابوية  بــني  بــــراأي حــمــادة اخلـــالف 

والــ�ــســيــا�ــســة االأمـــريكـــيـــة، يــتــمــظــهــر اأيــ�ــســاً 

تاأييد  خــالل  مــن  الــدولــيــة،  ال�ساحة  على 

كحق  الــثــالــث،  الــعــامل  دول  لق�سايا  االأول 

حمادة:  ويقول  م�سريها،  ال�سعوب  تقرير 

اآخـــر يطفو على �سطح  »مــو�ــســوع مــركــزي 

العالقات املت�سنجة ما بني البابوية ودوائر 

الــ�ــســيــا�ــســة االأمــــريكــــيــــة، بـــدعـــم االأخـــــرية 

عـــمـــلـــيـــات الــتــبــ�ــســري الـــربوتـــ�ـــســـتـــانـــتـــي يف 

داخل  وخ�سو�ساً  العامل،  دول  من  العديد 

الكني�سة  واعتبار  الالتينية،  اأمــريكــا  دول 

الــكــاثــولــيــكــيــة عـــــدواً، مــن خـــالل الــركــيــز 

للكني�سة  التاريخية  الق�سايا  بع�ص  على 

امل�سار  ل�سرب  )االنحرافات(،  الكاثوليكية 

الـــعـــام لــلــنــهــج الــفــاتــيــكــاين الـــداعـــم ملــبــادئ 

الــعــدالــة االإنــ�ــســانــيــة واحلـــريـــات اخلــا�ــســة 

لل�سعوب واالأفراد.

زيارة اآمنة لقدا�سة البابا

ويعترب ح�سن حمادة الدكتور املخت�ص 

يف القانون الدويل العام، اأن االأ�سباب االآنفة 

الفاتيكان  بــني  مــا  بالعالقة  تــاأخــذ  الــذكــر، 

واأمريكا اإىل مزيد من التوتر، �سيما جتاه 

»الــفــارق  يــقــول:  ال�ساخنة،  �سورية  اأحـــداث 

كبري جداً بني نظرة كل منهما، الفاتيكان 

ال�سلمي  احلــوار  �سيا�سة  البدء  منذ  يطرح 

الــ�ــســيــا�ــســي، واأمـــريكـــا تــطــرح فــكــرة الــنــزاع 

امل�سلح واملواجهة؛ الطرح الفاتكاين يطرح 

�سمان الوحدة االإقليمية للدولة ال�سورية، 

بغية عدم التالعب بحقوق ال�سعوب، وعدم 

وطائفية  اإثــنــيــة  لــقــواعــد  املنطقة  جتــزئــة 

اأن  حني  يف  وقومية،  وع�سائرية  ومذهبية 

امل�سلح،  خيارها  خــالل  من  ت�سعى،  اأمــريكــا 

خالل  مــن  املنطقة،  لتق�سيم  بــقــوة  الــدفــع 

دعمها خمتلف منظمات االإرهاب يف العامل، 

النا�سطة واملوجهة �سوب الداخل ال�سوري، 

لتفتيتها ون�سر �سيا�سة الفو�سى اخلالقة«.

وهــــل مـــن احـــتـــمـــال لــتــوجــيــه ر�ــســائــل 

تــفــجــرييــة لــقــدا�ــســة الـــبـــابـــا بــنــديــكــتــو�ــص 

الــ�ــســاد�ــص عــ�ــســر خــــالل زيــــارتــــه لــلــبــنــان؟ 

هــكــذا طــرح وهكذا  ي�ستبعد حــمــادة وجـــود 

احــتــمــال، يــقــول: »نــتــمــنــى اأن تــعــيــد زيـــارة 

الــبــابــا اإىل لــبــنــان ر�ــســد الــ�ــســيــا�ــســيــني، يف 

تتطاول  التي  االإ�سالمية  التيارات  النهاية 

البابا، هي م�سبوطة بالكامل  على قدا�سة 

مـــن قــبــل الــــدوائــــر الـــغـــربـــيـــة، وال وجـــود 

اإرادة  اأ�ـــســـويل واحـــــد مــتــفــلــت عـــن  لــتــيــار 

مــ�ــســيــئــة االأمــــريكــــي، وهــــذا الـــكـــالم يــطــال 

بح�سب  اإرهــابــيــة  امل�سماة  املنظمات  متــامــاً 

تلك  بــالــفــعــل  الأنــهــا  الــغــربــي..  الت�سنيف 

اأمريكا  ل�سيا�سة  بالكامل  تاأمتر  اجلمعيات 

ـــهـــا جــــزء ال يــتــجــزاأ  اال�ــســراتــيــجــيــة، والأن

الــعــامل،  يف  اال�ــســراتــيــجــي  م�سروعها  مــن 

الفو�سى  منطق  لت�سويق  يــعــول  كــيــف  اإذ 

والغرب يف  اأمريكا  اخلالقة، ومبداأ تدخل 

لــوال وجــود  الــعــامل،  �سعوب  وواردة  �ــســاردة 

حمادة  ويتابع  االإرهــابــيــة«،  املنظمات  تلك 

اإىل  البابا  قدا�سة  زيــارة  »�سالمة  حديثه: 

لبنان م�ساألة هامة جداً، وال اأظن اأن اأحداً 

ي�ستطيع املغامرة بتعري�ص �سالمة البابا«.

اللوبي ال�سهيوين

توؤكد  التي  اأقــوالــه،  عن  حمادة  �ساألنا 

االأوروبـــيـــة،  الــقــارة  داخـــل  الكثلكة  تــراجــع 

ـــات الـــد�ـــســـتـــوريـــة الـــعـــريـــقـــة يف  ـــ�ـــس واملـــوؤ�ـــس

الدميقراطية ل�سالح موؤ�س�سات �سهيونية، 

اإىل  باالإ�سارة  الظاهرة،  تلك  حمادة  يف�سر 

اأن ظهورها بداأ يتكون مع �سقوط االحتاد 

ال�سوفياتي، واإىل اأن تر�سيخ تلك املوؤ�س�سات 

اخلــفــيــة، جـــاء اإثــــر غـــزو اأمـــريكـــا لــلــعــراق، 

لـــــالإرادة  كــلــيــاً  اأوروبــــــا  ا�ست�سلمت  عــنــدمــا 

االأمـــريكـــيـــة بــتــوقــيــع اتــفــاقــيــة وا�ــســنــطــن 

 ،2003 26 حــزيــران  )الــبــيــت االأبــيــ�ــص( يف 

وتن�سيق  تعاون  ظاهرها  »اتفاقيات  يقول: 

واأمــــريكــــا وبــاطــنــهــا هيمنة  اأوروبــــــــا  بـــني 

االإرادة  على  اأمريكية  �سهيونية  ملوؤ�س�سات 

االأوروبـــــيـــــة«، يــ�ــســيــف حـــمـــادة: »تـــال ذلــك 

االأوروبــــي، فقد  وثيقتان من قبل االحتــاد 

اأوروبـــا اأكرث  اأجــل  جــرى توقيع وثيقة من 

اأماناً واأكرث قوة عام 2003 من قبل الرجل 

االأول الأمــريكــا داخـــل االحتــــاد االأوروبـــــي، 

الوثيقة  وبــهــذه  �ــســوالنــا،  خــافــيــري  ال�سيد 

فــقــد االحتـــــاد االأوروبــــــــي كـــل ا�ــســتــقــاللــيــة 

�ــســيــا�ــســتــه اخلـــارجـــيـــة  اأمـــــريكـــــا، الأن  عــــن 

اأمريكا  ب�سيا�سة  ملحقة  بالكامل  اأ�سبحت 

»ا�ستقاللية  حــمــادة:  ي�سيف  اخلــارجــيــة«، 

ــتــقــاللــيــة احلـــكـــومـــات  ـــــــــا تــ�ــســبــه ا�ــس اأوروب

العربية،  بلداننا  يف  العربية   - ال�سهيونية 

فهي خا�سعة كلياً لالإرادة االأمريكية، ومن 

ال  الأنهم  بذلك،  النا�ص  يقتنع  اأن  ال�سعب 

يزالون ينظرون اإىل الدول االأوروبية على 

اأنــهــا قـــوى ا�ــســتــعــمــاريــة، وهـــي يف احلقيقة 

النيو-  املنظمات  قبل  مــن  كلياً  حمكومة 

ي�سرح  اأمـــريكـــيـــة«،   - الــ�ــســهــيــو  لــيــربالــيــة 

الغربية  »االأنظمة  باإ�سهاب:  فكرته  حمادة 

اأ�ــســبــحــت فـــارغـــة عــمــلــيــاً، الأن الــ�ــســلــطــات 

عمل  تــاأثــري  مــن  عملياً  انتقلت  ال�سيا�سية 

املوؤ�س�سات الد�ستورية، اإىل تاأثري موؤ�س�سات 

الــبــنــوك والــكــتــل الــ�ــســنــاعــيــة الــعــ�ــســكــريــة 

واأجــهــزة املــخــابــرات، والــتــاأكــيــد الــفــظ على 

ذلـــك، هــو مــا عــرب عــن ذلــك رئي�ص فرن�سا 

ال�سريح  بقوله  هــوالنــد  فرن�سوا  احلـــايل 

وجه،  وال  ا�سم  له  لي�ص  »خ�سمي  الدقيق: 

وهـــو ال يــر�ــســح عــلــى االنــتــخــابــات، ولي�ص 

اإنه عامل  له حزب، ولكنه هو الذي يحكم، 

األي�ص  لكن  لال�ستف�سار،  قاطعناه  املـــال..«، 

ليربالية   - النيو  منظومة  وليد  هــوالنــد 

تـــلـــك؟ يـــــرد حــــمــــادة: »نـــعـــم اإنــــــه كـــذلـــك، 

اإحــدى  يف  بذلك  يعرف  اأن  ا�سطر  ولكنه 

تاأييد  ك�سب  بغية  االنتخابية،  مهرجاناته 

وبع�ص  الفرن�سي  ال�سيوعي  احلزب  �سعبية 

التيارات الي�سارية املتطرفة«.

نتيحة احلرب ال�سورية �ستحدد 

بخ�سو�ص االأحداث الدائرة يف �سورية، 

اأن االأزمة الدم�سقية �ستطول  يرى حمادة 

جداً، »اأمريكا انق�ست نهائياً على املطالب 

كلياً  وخطفت  �سورية،  يف  املحقة  ال�سعبية 

االأحــــــداث الـــدائـــرة هــنــاك، هـــدف اأمــريكــا 

وحــدة  ل�سرب  م�سعى  هناك  جلياً،  اأ�سبح 

مب�سار  ال�سري  اأجــل  من  ال�سورية  االأرا�سي 

الــفــو�ــســى اخلــــالقــــة، وخمـــطـــط »بـــرنـــارد 

لــويــ�ــص« )مــ�ــســتــ�ــســرق بــريــطــاين االأ�ـــســـل، 

والعمل  العربي،  العامل  لتفتيت  ويهودي( 

بــذلــك بـــداأ يف الــعــراق مــن خــالل تق�سيمه 

اإىل دولة كرد�ستان يف ال�سمال، رغم وجود 

االحتاد ال�سكلي«، ي�سيف حمادة: »م�ساعي 

تفتيت املنطقة م�ستمرة على قدم و�ساق يف 

�سورية، ولبنان ُيجر اإىل ذلك، ال�سودان مت 

تق�سيمه، والق�سية الفل�سطينية مت �سطبها 

وحذفها من قامو�ص العرب، الذين يتلهون 

ال�سنة  بـــني  الــطــائــفــيــة  الــفــتــنــة  �ـــســـراع  يف 

وال�سيعة«.

وعما اإذا كان امل�سروع االأمريكي انت�سر 

اأن  »لــنــعــرف  املــنــطــقــة يجيب حـــمـــادة:  يف 

على  املنطقة  يف  يتقدم  االأمــريكــي  امل�سروع 

غريه من امل�ساريع الدولية، فالراأي القائل 

غري  واملنطقة  الــعــراق  يف  اأمــريكــا  بهزمية 

مل  موحدة  كدولة  اأواًل  العراق  الأن  دقيق، 

الفل�سطينية  الق�سية  والأن  مــوجــوداً،  يعد 

ال�سعوب  وجــــدان  مــن  ثــانــيــاً  ت�سفيتها  مت 

م�سار  يف  اأدخـــلـــت  �ــســوريــة  والأن  الــعــربــيــة، 

الــ�ــســودان  والأن  ثــالــثــاً،  اخلــالقــة  الفو�سى 

لدولة  احليوية  امل�سالح  دائــرة  دخــل  رابعاً 

االأمريكي  امل�سروع  اأن  »اإ�سرائيل«.. �سحيح 

ال يزال متعرثاً وغري ماكن مع وجود قوة 

وال�سني  ورو�ــســيــا  اإيـــران  قوامها  متنامية 

ومنظومة  »الــربيــكــ�ــص«  دول  خلفهم  ومــن 

الكلمة  اأن  بيد  الــعــامل،  املتحررة يف  الــدول 

نتيجة  ينتظر  م�سروع  اأي  لغلبة  الفا�سلة 

احلرب ال�سورية لتحديد اأي من امل�سروعني 

�سينت�سر«.

الكني�سة الأرثوذك�سية

فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــالــــتــــقــــارب مـــــا بــني 

واالأورثــوذكــ�ــســيــة  الكاثوليكية  الكني�ستني 

حول م�ساألة �سورية، يعترب ح�سن حمادة اأن 

ح�سمت  الرو�سية  االأورثوذك�سية  »الكني�سة 

خـــيـــارهـــا مــنــذ اأكـــــرث مـــن عــــام مـــع جمــيء 

بطريرك مو�سكو و�سائر رو�سيا كرييل اإىل 

�سورية، لدعم ال�سيا�سة الرو�سية يف املنطقة 

و�ــســيــا�ــســة رو�ـــســـيـــا االحتــــاديــــة يف الــ�ــســرق 

االأو�ــســط«، ي�سيف حــمــادة يف هــذا املجال: 

الفو�سى  نــظــريــة  مــواجــهــة  �سعيد  »عــلــى 

تفادي  رو�سيا  ت�سعى  االأمريكية،  اخلالقة 

دخــول املنطقة يف اأتــون احلــروب الدموية، 

ويف هـــذا املـــجـــال هــنــاك تـــالق وا�ـــســـح بني 

الكني�ستني االأورثوذك�سية والكاثوليكية«.

النتخابات النيابية 

يــ�ــســري الـــدكـــتـــور حـــمـــادة اإىل تــفــويــت 

اللبنانيني فر�سة كبرية لتح�سني دولتهم 

مــع انــــدالع االأزمــــة الــ�ــســوريــة، الأنـــه بــراأيــه 

ــعــار الــــذي ُيـــرفـــع مـــن بــعــ�ــص الــقــوى  الــ�ــسِّ

الــ�ــســيــا�ــســيــة »لـــبـــنـــان يف لـــبـــنـــان، و�ــســوريــة 

يف �ــســوريــة« مل يــلــتــزم بـــه بــعــ�ــص الــفــرقــاء 

كانت  �سورية  »اأحــداث  يقول:  ال�سيا�سيني، 

منا�سبة جادة، لتطبيق �سعار عدم تدخل اأي 

من البلدين ب�سوؤون االآخر، غري اأن نظرية 

يرف�سها  كــان  التي  وامل�سري  امل�سار  وحــدة 

تطبيقاً  االأكرث  اللبنانيني، هم  قادة  بع�ص 

لهذه الفكرة«، ينهي حمادة فكرته بالقول: 

»كل �سيء يف لبنان مرتبط بنتائج تطورات 

االأحـــــــداث الــ�ــســوريــة، ومــــن بــيــنــهــا اإجــــراء 

االنتخابات النيابية يف موعدها العام املقبل 

اأم عدمه«.

اأجرى احلوار: بول با�سيل
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الــتــ�ــســق لــقــب »بـــاريـــ�ـــص الـــ�ـــســـرق« يف 

العا�سمة بريوت، لكونها ت�ساهي عوا�سم 

العامل من حيث اجلمالية والع�سرنة، لكن 

العاملي  التطور  بركب  حلقت  واإن  بــريوت 

وجــمــعــت بــني ثــنــايــاهــا اأحــــدث االبــتــكــارات 

واملاركات واملباين ال�ساهقة، تبقى متم�سكة 

بــراثــهــا وقــدميــهــا، لي�ص فقط مــن حيث 

مــا خ�ص  يف  اأي�ساً  بــل  والــعــادات،  العمران 

اأثاثها وديكوراتها وحتفها املميزة.

يف �ــــســــوارع مــتــفــرعــة مــــن مــنــطــقــة 

الب�سطة يف بريوت، تتوزع حمال واأ�سواق 

يق�سدها  واالأنــتــيــكــا،  العتق  لبيع  كــثــرية 

اجلن�سيات  خمتلف  من  عري�ص  جمهور 

للم�ساهدة  اأو  وال�سراء  للبيع  والطبقات 

فــــقــــط، يف هـــــذه املــــحــــال ميـــكـــن لــلــمــرء 

بــريوت  بيوت  عــن  كاملة  �ــســورة  ا�ستعادة 

اأقدم  حقبات  من  ورمبــا  االأربعينات،  من 

بكثري، يف �سوق العتق هناك قطع فريدة 

من نوعها تخطف االأنفا�ص وتعيدك اإىل 

عوامل جميلة خلتها انتهت اأو اندثرت بكل 

اإىل  يعود عمرها  واحــدة  فيها، قطعة  ما 

مئة عام، ورمبا اأكرث، كفيلة باأن تاأخذك 

باألف  الزمن وحتيي خيالك  برحلة عرب 

روايــــة وروايــــــة، و�ــســتــكــون حمــظــوظــاً اإن 

ت�ستوطن  نــادرة كانت  عــرثت على قطعة 

بــــيــــوت اأحـــــــد الـــــروؤ�ـــــســـــاء الــــراحــــلــــني اأو 

ال�سخ�سيات الفنية ال�سهرية.

بتفا�سيلها  املــذهــلــة  الـــرثيـــات  بـــني 

واملــــنــــحــــوتــــات اخلـــ�ـــســـبـــيـــة والـــزجـــاجـــيـــة 

املــتــفــرقــة، والــقــطــع الــفــنــيــة الــنــحــا�ــســيــة 

يقف  اأن  اإال  املــــرء  يــ�ــســع  ال  واخلــ�ــســبــيــة، 

القطع  هــذه  مــن  قطعة  فلكل  م�سدوهاً، 

حياة  على  �سهدت  قــد  منها  وكــل  ق�سة، 

عائلة ومــنــزل ومــكــان ممــيــز، قــد جتدها 

يك�سوها  الــذي  وبالغبار  القدمي  ب�سكلها 

منذ زمن، ورمبا جتدها ملمعة وجديدة 

بعدما اأ�سفيت عليها التعديالت الالزمة 

لت�سبح متاألقة من جديد.

ت�سيع  الب�سطة  يف  الــعــتــق  �ــســوق  يف 

قد  التاريخية،  وقيمتها  املعرو�سات  بني 

تظن اأن االأمر يقت�سر على بع�ص املحال 

التي تطل على ال�سارع، لكن ما اأن تدخل 

اأحدها حتى تدرك اأنه مرتبط مبجموعة 

من املحال، اأو باالأحرى ب�سوق كبري ميتد 

يف الداخل، حيث لكل تاجر حمله اخلا�ص 

امللت�سق مبحل جاره، ع�سرات االآالف من 

والكبرية  واملتو�سطة  ال�سغرية  القطع 

االأرجـــاء، هنا ثريا قدمية من  تتناثر يف 

الثالثينات،  حقبة  اإىل  تعود  الكري�ستال 

بانتظار اأن ياأتي الزبون لنقلها اإىل منزله 

بعدما جرى تنظيفها وتلميعها خ�سي�ساً 

م�ستديرة  خ�سبية  طـــاولـــة  وهـــنـــاك  لـــه، 

مــطــعــمــة بــالــعــاج والــــزخــــارف تــقــف على 

هيكل ي�سبه ذيل احلوت.

يف الواقع، قد يفاجئ املرء بَكّم املحال 

املــوجــودة  واالأنــتــيــكــا  بالعتق  املتخ�س�سة 

ب�سعة  طوله  يتعدى  ال  واحـــد،  �ــســارع  يف 

كــيــلــومــرات، لــكــن املــهــنــة مــغــريــة لي�ص 

مــاديــاً فــقــط بــل مــعــنــويــاً، وعــــادة مــا يتم 

تــوارثــهــا اأبـــاً عــن جــد، كما اأنــهــا عـــادة ما 

فتتحول  بها،  العامل  لــدى  �سغفاً  ت�سبح 

للح�سول  جــمــيــل  �ــســبــق  اإىل  الــوقــت  مــع 

على اأقدم القطع واأجملها، الكثريون من 

عن  بحثاً  ي�سافرون  هنا  املحال  اأ�سحاب 

اللبنانية  املناطق  ويجوبون  نــادرة،  قطع 

يف مــ�ــســعــى لــلــعــثــور عــلــى قــطــع تــاريــخــيــة 

جميلة ت�ستحق العناء.

خمتلف  من  بائعون  العتق  �سوق  يف 

االأعـــمـــار، فــهــنــاك عــلــي خمــزومــي الــذي 

يتعامل  عـــامـــاً،  الـ25  عــمــره  يــتــجــاوز  ال 

بكثري،  �ــســنــاً  تــفــوقــه  نحا�سية  عــلــبــة  مــع 

على حد  عــامــاً  الثمانني  الأنــهــا جتـــاوزت 

احلاج  يقف  قليلة  اأمتار  بعد  على  قوله، 

ريا�ص عبد اهلل الذي ميار�ص املهنة منذ 

مــن هويته،  باتت جـــزءاً  عــامــاً، حتى   30
زبــائــن  عــن  ليحدثك  بثقة  احلـــاج  يــقــف 

ح�سوله  بــرقــب  يــنــتــظــرون  منتظمني 

على قطعة فنية واأنتيكا جميلة وقدمية 

يف اآن، يقول اإنه يف بع�ص االأحيان ي�سطر 

اإىل التدخل لف�ص نزاع بني زبونني حول 

لهما،  بيعها  باالمتناع عن  قطعة واحدة 

القطع  بع�ص  بلهفة عن  وبينما يتحدث 

القّيمة التي و�سلت اإىل يده، منها كر�سي 

رائعة  وثــريــا  اده،  اآل  ق�سر  مــن  خ�سبي 

مــن ق�سر بــ�ــســارة اخلــــوري، يــتــذمــر من 

املناف�سة غري ال�سريفة اليوم بحيث دخل 

بع�ص التجار الزائفني اإىل املهنة، وباتوا 

اأ�سلية  اأنها  على  املقلدة  القطع  يبيعون 

وباأ�سعار اأقل.

الــكــبــري  الــعــتــق  �ـــســـوق  اأن  املـــفـــارقـــة 

واملــتــفــرع هــذا، بــداأ مــن خــالل جمموعة 

حمال ال يتعدى عددها اخلم�سة اأ�س�سها 

كــل مــن اأبـــو حممد حــجــازي، واأبـــو علي 

بــديــر، واأحــمــد عــلــول، واإبــراهــيــم �سعد، 

واأبـــو فــرج عــمــار، لكنه �سرعان مــا جذب 

جهودهم  توحيد  ارتــــاأوا  الــذيــن  الــتــجــار 

معاً لتاأ�سي�ص �سوق خا�ص لعر�ص حتفهم 

وقطعهم النادرة، ليكون مق�سداً ووجهة 

واحدة للكثري من الزبائن، وبالفعل فقد 

العتق  ب�سوق  �سهرية  املنطقة  اأ�سبحت 

فيها، الذي جذب على مر ال�سنوات كبار 

وفنانيني  �سيا�سيني  مــن  ال�سخ�سيات 

ومهند�سي ديكور و�سياح اأجانب وعرب.

اأن معظم زبــائــن �سوق  املــتــداول  ومــن 

يبحثون  الذين  املي�سورين  من  هم  العتق 

واأكرثها جمالية وقيمة  القطع  اأقــدم  عن 

تاريخية، لعر�سها يف منازلهم وق�سورهم 

والــتــبــاهــي بـــهـــا، عــلــي عــلــى �ــســبــيــل املــثــال 

يــقــول اإن لــديــه الــكــثــري مــن الــزبــائــن من 

ال�سيا�سيني وكبار رجال و�سيدات االأعمال، 

ب�سكل  بــه  االتــ�ــســال  على  يحر�سون  ممــن 

دوري ملعرفة ما اإذا كان قد و�سع يده على 

اأي قطعة جديدة ذات قيمة، حتى اأنه يقوم 

�سخ�سياً باالت�سال ببع�ص الزبائن يف حال 

الزبائن  عن  ومبعزل  جميلة،  قطعة  اأمــن 

القطع اجلميلة  الذين ي�سرون  املعتادين 

العتق  �سوق  يق�سد  من  هناك  والقدمية، 

للتفرج فقط من باب املتعة ال اأكرث.

واأحياناً تلعب ال�سدفة دوراً يف جتارة 

الــعــتــق، فــكــثــرياً مــا يتخلى اأ�ــســحــاب قطع 

الأنهم ال  زهيدة،  اأ�سعار  نــادرة عنها مقابل 

بعدها  ليتبني  احلقيقية،  قيمتها  يعرفون 

اأنــهــا تــعــود اإىل اأكـــرث مــن مئة عـــام، لذلك 

حتــتــاج هـــذه املــهــنــة اإىل احـــــراف وخـــربة 

القطع  قيمة  تقدير  من  ممار�سيها  متكن 

التاجر  يقوم  اأخــرى  اأحيان  ويف  القدمية، 

ليندم  واحـــدة،  دفعة  قطع  جمموعة  ببيع 

الحــقــاً عــلــى الــتــفــريــط بــاإحــداهــا، لكنه يف 

بالزبون وعر�ص عليه  االت�سال  اأعــاد  حال 

�سعف املبلغ الذي دفعه مقابل ا�سردادها، 

فاإن اجلواب عادة ما يكون الرف�ص.

ال�سوق  يف  املحال  بع�ص  اأن  واملالحظ 

مت  قدمية  وحتــفــاً  معرو�سات  فقط  ي�سم 

لكن  قــدميــة،  لبنانية  مــنــازل  مــن  جمعها 

هناك اأي�ساً الكثري من املعرو�سات امل�سرية 

واالأنــدونــيــ�ــســيــة والـــركـــيـــة، ال بـــل وحــتــى 

التجار  فبع�ص  والبلجيكية،  الفرن�سية 

املـــزادات  وح�سور  ال�سفر  على  يحر�سون 

العلنية ل�سراء بع�ص القطع النادرة. 

هــو يف حال  كما  االأحـــيـــان،  بع�ص  ويف 

الــــرثيــــات مـــثـــاًل، يـــجـــري الـــتـــاجـــر بع�ص 

التعديالت و»الرتو�ص« الفنية على القطع 

اإىل خربة  يحتاج  تعديلها  الأن  بيعها،  قبل 

تت�سرر  اأو  القطعة  قيمة  ت�سيع  ال  حتى 

بفعل اإ�سفاء مواد غري �ساحلة اإليها.

اأن �سراء التحف  اإىل  االإ�ــســارة  وجتــدر 

الطبقة  اأفــــراد  عــلــى  يقت�سر  ال  الــقــدميــة 

الراقية واالأثــريــاء كما اأكــد لنا جتار كرث، 

باالأنتيكا  املهتمني  ال�سبان  بع�ص  فهناك 

بها،  منازلهم  تزيني  يعيدون  ممــن  اأي�ساً 

اجلــدد  الــديــكــور  مهند�سي  بع�ص  اأن  كــمــا 

الــقــدميــة،  والــتــحــف  الــقــطــع  ي�ستخدمون 

اأعمالهم، وبع�سهم يجمع  كب�سمة لهم يف 

بني الع�سري والكال�سيكي فيق�سد ال�سوق 

لتنفيذ اأفكاره.

يف حالة االأنتيكا والعتق، لعل ال�سوؤال 

االأبرز هو كيف باالإمكان التمييز ومعرفة 

تـــاريـــخ الــقــطــعــة وقــيــمــتــهــا، اأمـــــا اجلــــواب 

الـــذي قــدمــه اأحـــد الــتــجــار ويــدعــى حممد 

املــتــوارثــة ت�سمح  اأن اخلـــربة  �ــســقــري، فــهــو 

النظرة  مــن  القطعة  تــاريــخ  بتمييز  لــهــم 

االأوىل لها، اأحياناً من الزخارف اأو من نوع 

االألــوان  اأو من  النحا�ص  اأو  ولونه  اخل�سب 

امل�ستخدمة. 

يــ�ــســرح �ــســقــري؛ الـــــذي يــــــزاول املــهــنــة 

وال�سراء  البيع  حركة  اأن  ال�ستينيات،  منذ 

يق�سدونه  والــزبــائــن  معينة،  موا�سم  لها 

مــن لــبــنــان وخـــارجـــه، وطــلــبــاتــهــم تن�سب 

عــلــى االأنــتــيــكــا الــقــدميــة تـــراثـــاً وتــاريــخــاً، 

وي�سيف »هناك حتف يعود تاريخ �سناعتها 

امل�سرين  اأعــمــار  وغــالــبــاً  عــامــاً،   130 اإىل 

الن�ساء،  تــفــوق اخلــمــ�ــســني، واأكـــرثهـــم مــن 

واملعرو�سات تراوح بني القطع النحا�سية 

والـــزجـــاجـــيـــة املـــزخـــرفـــة واخلــ�ــســبــيــة من 

خمــتــلــف االأحــــجــــام، وتـــكـــون هـــذه التحف 

�ساهدة على حقبة من حياة �سعوب ا�ستهرت 

ب�سناعة هذا االخت�سا�ص«، م�سرياً اإىل »اأن 

الن�ساطات  اأقــدم  من  التحف  جتــارة  مهنة 

احلرفية على مر الع�سور، وتتميز بربيق 

لــــدى طــبــقــات معينة  وجـــاذبـــيـــة خــا�ــســة 

والنخبة،  واالأثــريــاء  العاديني  النا�ص  من 

ومــا زالــت هــذه الــتــجــارة تــتــوارث مــن قبل 

عـــائـــالت وبــيــوتــات يف بــــريوت جــيــاًل بعد 

لها  واالأنــتــيــكــا  التحف  واأن  ال�سيما  جــيــل، 

يعرف  وال  وقواعدها،  واأ�سرارها  اأ�سواقها 

مكنوناتها �سوى قلة من اخلرباء«.

اأن »اأ�ــــســــواق الــعــتــق والــتــحــف  ويــــرى 

املــوا�ــســم رواجــاً  الــقــدميــة، ت�سهد يف بع�ص 

االقــتــ�ــســادي،  امل�ستوى  يح�سن  وازدهــــــاراً، 

وينمي احل�ص الراثي يف املجتمع ويحفظ 

تاريخه احل�ساري، نظراً ملا حتويه من اإرث 

التحف  حتويه  عما  ف�ساًل  قــدمي،  �سعبي 

واالأثــــــاث الـــقـــدمي مـــن �ــســنــاعــات حرفية 

ماأخوذة من املا�سي البعيد اأو القريب«.

هبة �صيداين
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ا�ستقبلت اجلماهري العربية وامل�سلمة 

ال�سعبية يف  ال��ت��ح��رك��ات  ب��ال��غ��ة،  ب��ح��ف��اوة 

كل من تون�س وم�سر، واملطالبة بتغيري 

نظامي احلكم يف البلدين، انبنى اجلانب 

بالتحركات يف  االح��ت��ف��اء  م��ن  االأ���س��ا���س��ي 

اأن ال��ن��ظ��ام��ن  ال��ب��ل��دي��ن، ع��ل��ى ح��ق��ي��ق��ة 

ال��ف��ا���س��دي��ن، مل ي��ك��ت��ف��ي��ا ب��ت��ع��م��ي��م ح��ال��ة 

االأ�سكال،  متعدد  والف�ساد  الطغيان  من 

ونا�سبا  االأم��ة،  لق�سايا  الظهر  اأدارا  بل 

وال��ع��راق،  ول��ب��ن��ان  امل��ق��اوم��ة يف فل�سطن 

حالة من العداء، وكانا مرتهنن بالكامل 

م��ن  ف����ج  من������وذج  يف  وا����س���ن���ط���ن،  الإرادة 

م�سر  يف  النظام  ارتبط  وبينما  التعبية، 

مب��ع��اه��دة ك��ام��ب دي��ف��ي��د م���ع االح��ت��ال 

تون�س  يف  النظام  ي��رك  مل  ال�سهيوين، 

معاهدة  دون  التطبيع،  ملمار�سة  فر�سة 

اإىل  و���س��ار فيها  اإال  م��ع كيان االح��ت��ال، 

اآخ���ر ال�����س��وط، وبينما ف��ر���س ال��ن��ظ��ام يف 

واأعلنت  غ��زة،  قطاع  على  ح�ساراً  م�سر 

2008، من  ع����ام  ال��ق��ط��اع  ع��ل��ى  احل�����رب 

القاهرة، على ل�سان ت�سيبي ليفني، تورط 

النظام التون�سي يف عمليات اغتيال لقادة 

فل�سطينين، على راأ�سهم ال�سهيد القائد 

خليل الوزير )اأبو جهاد(.

ك���ان���ت ه�����ذه اأ����س���ب���اب���اً ك���اف���ي���ة ل���رى 

ال�سعبي  التحرك  يف  العربية  اجلماهري 

تون�س  يف  النظامن  تغيري  اإىل  ال��ه��ادف 

ال�سديد،  التاأييد  ي�ستحق  اأم��راً  وم�سر، 

للم�ساركة يف  امل��ج��ال  اأم��ام��ه��ا  ُف��ت��ح  ول���و 

التحرك، ملا ترددت حلظة واحدة.

يف ك�����ل ح�������ال، جن���ح���ت ال���ت���ح���رك���ات 

ال�����س��ع��ب��ي��ة يف ال��ب��ل��دي��ن، ب���اإط���اح���ة راأ�����س 

النظام يف كل منهما، وبات يدور احلديث 

عما يو�سف »بثورة منت�سرة«، ولكن بدا 

بن  امل�����س��اف��ة  اأن  االأوىل،  ال��ل��ح��ظ��ة  م��ن��ذ 

ال��ت��وق��ع وال���واق���ع ك��ب��رية ج�����داً، �سحيح 

ل��ل��ت��ح��رك��ات  االأ���س��ا���س��ي��ة  ال�������س���ع���ارات  اأن 

ويف  حم��ل��ي،  ط��اب��ع  ذات  ك��ان��ت  ال�سعبية، 

م���رة ن����ادرة ه��ت��ف ال��ت��ون�����س��ي��ون ب��ال��ق��ول: 

وتكرر  فل�سطن،  حت��ري��ر  ي��ري��د  ال�سعب 

اأك����ر يف م�����س��ر،  اأو  مل����رة واح�����دة  االأم�����ر 

ل��ك��ن ال���وع���ي ال�����س��ع��ب��ي ال��ع��رب��ي، اأح���دث 

ال�سعبية  التحركات  ب��ن  مبا�سراً  رب��ط��اً 

اإ�سقاط نظم فا�سدة، وتدير  الهادفة اإىل 

ظ��ه��ره��ا مل�������س���روع م���ق���اوم���ة االح���ت���ال، 

ب��ل وحت����ارب ه���ذا امل�����س��روع وق����واه، وب��ن 

الكربى لاأمة، ويف  ال�سيا�سية  االأه��داف 

طليعتها حترير فل�سطن ودحر العدوان 

ال�سهيوين عنها.

ولو  املنت�سرتان«  »الثورتان  تقدم  مل 

اإ���س��ارة واح���دة ع��ن االق���راب م��ن ال��ت��زام 

االأهداف الكربى، وباخل�سو�س االلتزام 

جت�����اه ف��ل�����س��ط��ن وق�����س��ي��ت��ه��ا و���س��ع��ب��ه��ا، 

م����ا ح�����دث ك�����ان ع���ل���ى ال���ع���ك�������س مت���ام���اً، 

فالقيادات امل�سرية على تنوعها، حتدثت 

ع��ن ال��ت��م�����س��ك ب��امل��ع��اه��دة م��ع االح��ت��ال 

ال�����س��ه��ي��وين، وال���ت���اأك���ي���د ع��ل��ى اح����رام 

اأم���ا يف تون�س فقد  ال��دول��ي��ة،  امل��ع��اه��دات 

تكلم زعيم حركة النه�سة را�سد الغنو�سي 

واالإ�سرائيلين  »الفل�سطينين  قيام  عن 

تون�س  اأن  بينهما«، ماحظاً  النزاع  بحل 

لديها ما يكفي من امل�ساغل والهموم.

امنحوهم وقتًا..

ح��ت��ى ق��ب��ل اأن ي��ت��ك��ل��م ال��غ��ن��و���س��ي، وم��ع 

ت�سريحات من�سوبة لقيادتي حركة االإخوان 

م�سر،  يف  ال�سلفي  ال��ن��ور  وح���زب  امل�سلمن، 

اإم��ك��ان  و���س��ل بع�سها اإىل ح��د االإع���ان ع��ن 

نغمة  ب���رزت  »ال�سهاينة«،  م��ع  ل��ق��اءات  عقد 

الرئي�س:  عنوانها  »الثورتن«  موؤيدي  لدى 

امنحوهم وقتاً.

����س���ار ي�����ردد ب�����س��ك��ل دائ�����م ال���ك���ام عن 

م�سر،  يف  واالإخ�����وان  تون�س  يف  النه�سة  اأن 

ي���واج���ه���ون م���ل���ف���ات ك�����ربى ���س��اغ��ط��ة ع��ل��ى 

االآن،  احلكمة  م��ن  ولي�س  امل��ح��ل��ي،  ال�سعيد 

اال���س��ت��ب��اك م���ع ق����وى م��ن��اه�����س��ة ل��ل��ث��ورة يف 

الداخل، وقوى خارجية مرب�سة بها، وعليه 

واملواقف  الت�سريحات  ي��ربر  من  هناك  ك��ان 

امل��ن��اورة  ب��اب  يف  ت��دخ��ل  باأنها  املنتظرة،  غ��ري 

تاأجيل  اإىل  ال��ه��ادف  التكتيك  اأو  ال�سيا�سية، 

بال�سرورة  �سيعقب  وال��ذي  الكبري،  ال�سدام 

والوا�سحة،  املواقف احلقيقية  االإع��ان عن 

االأ�سا�سي  وال�سراع  املركزية،  الق�سية  جتاه 

قوى  م��ن  وداعميه  ال�سهيوين  امل�سروع  م��ع 

الغرب، والتبعية.

األ����ق����ى ه�����ذا اخل����ط����اب ب��ث��ق��ل��ه ع���ل���ى ك��ل 

م��ن ي��راق��ب ال��ت��ط��ورات يف ال��ب��ل��دي��ن، و���س��ار 

اأو  للنه�سة  ال�سيا�سي  لل�سلوك  ان��ت��ق��اد  اأي 

للثورة«،  »ال��ع��داء  االإخ���وان، يح�سب يف خانة 

عليها،  واملتعجل  املو�سوعي  غ��ري  احلكم  اأو 

وال������ذي ���س��ي��ك��ون م�������ردوده ���س��ل��ب��ي��ا، وي�����س��ب��ه 

االنحياز لروؤو�س النظم ال�سابقة.

مل ي�ستمر االأمر كثرياً على هذا النحو، 

ل��ق��د �سمت ال��ك��ث��ريون ب��ال��ف��ع��ل، ودخ���ل���وا يف 

م��ن��ط��ق��ة االن���ت���ظ���ار، يف ح���ن ك���ان���ت ج��وق��ة 

واالإخ������وان،  للنه�سة  وم��ن��ح��ازي��ن  مطبلن 

�سيء على مايرام،  اأن كل  عن  اأوه��ام��اً  ت�سيع 

ال��وق��ت كي  ان��ت��ظ��ار بع�س  ���س��وى  وم���ا علينا 

�سجع هذا  وق��د  ال��ك��ربى،  ال��ت��ح��والت  ن�سهد 

امل�سوؤولن من زعماء النه�سة واالإخوان على 

متابعة امل�سار ال�سابق، ما دام الذنب مغفوراً 

منا�سبة،  فبمنا�سبة وغري  واخلطايا مربرة، 

حممد  فاملنتخب  املر�سح  م�سر  رئي�س  ع��ربرّ 

م��ر���س��ي، ع��ن االل���ت���زام ب��امل��ع��اه��دة )م��ع��اه��دة 

ك���ام���ب دي����ف����ي����د(، وب����االت����ف����اق����ات ال���دول���ي���ة 

والعاقة القوية مع وا�سنطن.

وه����ك����ذا حت������رر ال����ك����ث����ريون م����ن ع��ق��دة 

فقادة  »للثورة«،  بالعداء  االتهام  اخلوف من 

ي�سرب  واق���ع  تعميم  يف  ي��ب��ال��غ��ون  »ال���ث���ورة« 

اإ�سارة  التوقعات واالأح��ام، وال يقدمون  كل 

ت�سجيع واحدة، تنا�سب حجم التوقعات التي 

انتظرتها جماهري االأمة وبنت اأحاماً على 

اأ�سا�سها، حتى جاء خطاب مر�سي يف قمة عدم 

االنحياز يف طهران، ليك�سف الكثري، وليجعل 

من ال�سمت عن كل هذا ال�سقوط ال�سيا�سي، 

م�ساركة يف جرمية ت�سويق االأوهام على اأبناء 

�سعوبنا.

تربئة ال�سهاينة وال�سقف 

ال�سيا�سي الهابط

م�����س��ب��وق��اً  اإىل ط���ه���ران  م��ر���س��ي  ج����اء 

ب����اآم����ال ك���ب���رية، ب�����اأن ي�����س��ت��ث��م��ر ال��رئ��ي�����س 

امل�سري منرب منظمة عدم االنحياز �� وهي 

وب��ارزاً يف  التي حتتل مكاناً كبرياً  املنظمة 

اإىل  م�سر  ع��ودة  ليعلن   �� امل�سرين  ذاك��رة 

الزعيم  املفتقد منذ غياب  القيادي  دوره��ا 

ال��ت��اري��خ��ي ال��ك��ب��ري ج��م��ال ع��ب��د ال��ن��ا���س��ر، 

الطبيعي،  اإىل مكانها  وليعلن عودة م�سر 

يف دع���م واإ���س��ن��اد االأم����ة يف ق�����س��اي��اه��ا، بل 

وخ���و����س م��ع��رك��ت��ه��ا ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ك��ربى، 

وخ�سو�ساً يف فل�سطن.

ول��ك��ن! ال ���س��يء م��ن ه���ذا، ب��ل العك�س 

تقزمي  ا�ستمرار  مر�سي  اختار  لقد  متاماً، 

ل��دوره��ا  م�سر  م��غ��ادرة  وا���س��ت��م��رار  م�سر، 

وم��وق��ع��ه��ا وم��ك��ان��ت��ه��ا، ت��ك��ل��م ك��زع��ي��م من 

ال��درج��ة ال��ث��ان��ي��ة جل��م��اع��ة ح��زب��ي��ة، وب���داًل 

م��ن االإع�����ان ع��ن م���ب���ادرة ك���ربى، الإن��ه��اء 

االأزم������ة يف ���س��وري��ة )وم���ث���ل ه���ذه امل���ب���ادرة 

ت�ستعيد  ك���ي  اأواًل،  مل�����س��ر  ف��ر���س��ة  مت��ث��ل 

يبادر  اأن  مر�سي  اخ��ت��ار  ومكانتها(  دوره���ا 

باجتاه الكيان ال�سهيوين، اإن عبارته التي 

ال�سوري  ال�سعبن  »كفاح  عن  فيها  حت��دث 

من  هائلة  درج��ة  على  هي  والفل�سطيني«، 

ال�سهيوين  امل�سروع  فيها  ي�سع  اخلطورة، 

وم�سر  فل�سطن  على  خطراً  ي�سكل  ال��ذي 

والعرب اأجمعن وامل�سلمن كلهم، والعامل 

باأ�سره، مبوازاة اأزمة داخلية يف �سورية التي 

وع��دوان وا�سحن يعرف  ملوؤامرة  تتعر�س 

مر�سي الكثري عنهما، ولكنه اختار الوقوف 

يف املحور املعادي ل�سورية ووحدتها ودورها 

املقاوم، واالأخطر من هذا اأنه �سرح باإخراج 

م�����س��ر جم�����دداً م���ن دائ�����رة ال�������س���راع، وال 

معنى اآخر لو�سع �سورية وكيان االحتال 

ال�سهيوين يف �سلة واحدة، اأما ما مل يت�سح 

االإن�سائي  الكام  ب�سبب  العبارة  ه��ذه  من 

ع��ن ك��ف��اح ���س��ع��ب ف��ل�����س��ط��ن، ف��ق��د و�سحه 

مر�سي متاماً عندما حتدث ب�سقف �سيا�سي 

يف  الفل�سطينية  ال�سلطة  �سقف  هو  هابط، 

ال�����س��راع، ع��رب ت�سوية ظاملة  روؤي��ت��ه��ا حل��ل 

التاريخية،  فل�سطن  اأرب��اع  بثاثة  تذهب 

وال ت�سمن للفل�سطينين )ومعهم العرب 

العودة  يف  اأو  القد�س،  يف  حقاً  وامل�سلمون( 

وعندما  منها،  اقُتلعوا  ال��ت��ي  دي��اره��م  اإىل 

ال�سيا�سية،  الت�سوية  �سقف  هو  ه��ذا  يكون 

فماذا يعني واقعها الفعلي؟ �ستبدو اأو�سلو 

يف هذه احلالة اإجنازاً كبرياً.

ل��ق��د اأق���ام���ت ج��م��اع��ة ال�����س��ي��د م��ر���س��ي، 

ج��ان��ب��اً اأ���س��ا���س��ي��اً م���ن م��ع��ار���س��ت��ه��ا ل��ن��ظ��ام 

و�سعبها  فل�سطن  املوقف من  مبارك على 

وق�����س��ي��ت��ه��ا، وخ���ي���ل مل���ن ك����ان ي�����س��ت��م��ع اإىل 

م��ر���س��ي و����س���واه م���ن اأع�������س���اء وق�����ادة تلك 

ال�سلطة،  اإىل  ه��وؤالء  و�سول  اأن  اجلماعة، 

�سيعني بدء معركة التحرير الكربى.

لفكرة  ي�ستجيب  ال�����س��ل��ي��م  امل��ن��ط��ق  اإن 

اأو�ساعها  ب��اإع��ادة ترتيب  م��ا،  ق��وة  اأن تقوم 

واأوراق��ه��ا قبل ال��دخ��ول يف معركة ك��ربى، 

ل��ك��ن��ه��ا يف االأث����ن����اء، ت���ق���دم م���وؤ����س���رات عن 

وج��ه��ت��ه��ا، وه����ي ل��ي�����س��ت م��ط��ال��ب��ة يف ه��ذا 

للمحتل،  اإ�سافية  تنازالت  بتقدمي  الوقت 

ال�سلطة،  ت�سلمه  منذ  مر�سي  ب��ه  ق��ام  وم��ا 

و�سواًل  التطمن،  ر�سائل  يف  االإف���راط  هو 

اإىل الت�سريح )يف اخلطاب اأمام قمة عدم 

ال�سراع،  دائ��رة  باأن م�سر خارج  االنحياز( 

وهي تتحدث عن احلل العادل، وهو ي�ساوي 

االع��راف  ال�سائد:  ال�سيا�سي  اخلطاب  يف 

ب�»اإ�سرائيل«، والقبول بت�سوية يف االأرا�سي 

املحتلة عام 1967، وباملنا�سبة هنا، مل يذكر 

اللبنانية  االأرا���س��ي  وال  اجل���والن،  مر�سي 

املحتلة بكلمة واحدة.

هو هنا كان اأ�سبه �سيء مبا كان يقوله 

اإن  بل  �سابقاً، ح�سني مبارك،  النظام  راأ���س 

مبارك على �سعيد اخلطاب الذي يتحدث 

عن »احلقوق« كان اأكر مهارة وقدرة على 

متم�سكاً  جتعله  بعبارات  خطابه،  تبطن 

ا�ستعادة  يف  وال��ع��رب  الفل�سطينين  بحق 

املحتل من اأر�سهم عام 67، ومع ذلك فقد 

يواجه  اأن  دون  مر�سي،  ال�سيد  خطاب  مر 

لي�س  اإذ  وا���س��ح��اً،  فل�سطينياً  رداً  اأو  ن��ق��داً 

بثاثة  التفريط  ع��ن  احل��دي��ث  حقه  م��ن 

اأرب������اع ف��ل�����س��ط��ن، وع�����ادة م���ا ك����ان خ��ط��اب 

م��ن ه��ذا ال��ن��وع ي��واج��ه ان��ت��ق��اداً فل�سطينياً 

�سديداً، ورمبا كان الذين اأفرطوا يف اإ�ساعة 

االأوهام عن دور م�سر يف ظل حكم مر�سي 

النا�س  م�سارحة  م��ن  خجلن  وجماعته، 

الرئي�س  خطاب  عليه  ينطوي  ما  بحقيقة 

امل�سري من خماطر.

ال�������س���م���اح ق��د  اأن ف�����رة  امل���ف���ر����س  م����ن 

ي��ك��ون هناك  اأن ال  امل��ف��ر���س  ان��ت��ه��ت، وم���ن 

هناك،  ك��ان  اإذا  اإال  االآن،  بعد  لل�سمت  م��ربر 

�سراً  يتبنى  من  الفل�سطينية،  الف�سائل  بن 

خ��ط��اب م��ر���س��ي وروؤي���ت���ه ل��ل�����س��راع واآف���اق���ه، 

ب��ادع��اء موقف  �سعبه  ال��ك��ذب على  ومي��ار���س 

املوؤ�سرات على عدم وجوده من  اآخر، تتزايد 

الناحية الفعلية.

عبد الرحمن نا�سر     

انتهــاء مـبررات الـصـمـت
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الع�سرين،  القرن  خال ثاثينات 

كانت موانئ عكا وحيفا ويافا، تعترب 

املنطقة،  املوجودة يف  املرافئ  اأهم  من 

نظراً ملوقعها اال�سراتيجي يف البحر 

التي  البحرية،  املنطقة  يف  املتو�سط 

واأوروب���ا  اآ�سيا  الثاث  ال��ق��ارات  تربط 

ال�ساطئ  ات�ساع  فاإن  كذلك  واأفريقيا، 

يف  اإ���س��اف��ي��اً  دوراً  ل��ع��ب  الفل�سطيني 

تطوير االأعمال البحرية، وجعل مهنة 

قطاع  ل���دى  اأ���س��ا���س��ي��ة،  ال�سمك  �سيد 

وا�سع من �سكان ال�ساحل الفل�سطيني، 

وب��ال��ت��ايل ك��ان��ت م��ه��ن ال��ب��ح��ر رائ��ج��ة 

النكبة  وب��ع��د  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن،  ل���دى 

عمل   ،1948 ع��ام  الق�سري  والتهجري 

البحرية،  امل��ه��ن  يف  منهم  ال��ك��ث��ريون 

يف  خ�سو�ساً  ال�سمك،  �سيد  ال�سيما 

وجود  حيث  البحري،  و�ساطئه  لبنان 

ع�سرات املوانئ املخ�س�سة لذلك.

الفل�سطينيون  ال�سيادون  وتبادل 

واللبنانيون اخلربات خال 64 عاماً، 

يف ال��وق��ت ال���ذي ت�����س��اءل ف��ي��ه اإق��ب��ال 

لعدة  املهنة  ه��ذه  على  الفل�سطينين 

االقت�سادية  احل��ال��ة  اأب��رزه��ا  اأ���س��ب��اب، 

ال���������س����ع����ب����ة، وال�����ه�����ج�����رة امل�����ت�����زاي�����دة 

وال��ق��ان��ون  ج��ه��ة،  م��ن  للفل�سطينين 

ال��ل��ب��ن��اين ال����ذي ي��ح��د م���ن ال��ع��م��ل يف 

عدد من املهن، وبع�سها ما له عاقة 

اإىل بع�س  باالإ�سافة  البحرية،  باملهن 

عدد  يف  اخلا�سة  النقابية  االج���راءات 

م���ن امل���ن���اط���ق،  ل��ك��ن ذل����ك مل مينع 

ال��ك��ث��ريي��ن م��ن��ه��م ال��ع��م��ل يف م��وان��ئ 

بحرية كثرية على طول ال�ساحل، من 

م���روراً  ال��ب��ارد،  نهر  اإىل  ���س��ور  ميناء 

ب�����س��ي��دا واالأوزاع����������ي.. وغ���ريه���ا من 

مواقع ال�سيد، وقد َت�ساركوا جميعاً يف 

�س لها لبنان نتيجة  االأزمات التي تعررّ

احل������روب ال�����س��ه��ي��ون��ي��ة ع��ل��ى ل��ب��ن��ان، 

واآخرها كان عدوان متوز 2006.

يف ال��ي��وم ال���راب���ع وال��ع�����س��ري��ن من 

ال����ع����دوان ال�����س��ه��ي��وين ع��ل��ى ل��ب��ن��ان، 

�سنرّت   ،2006 ع���ام  اآب   4 يف  وحت���دي���داً 

ط����ائ����رات ال���ع���دو ال�����س��ه��ي��وين اأك���ر 

م����ن ع�����س��ري��ن غ������ارة م��ت��ت��ال��ي��ة ع��ل��ى 

م��رف��اأ االأوزاع������ي ل��ل�����س��ي��ادي��ن، معظم 

��رت، وغ���رق���ت اإىل ق��اع  امل���راك���ب ت��ك�����سرّ

املن�ساآت  اإىل تدمري  باالإ�سافة  البحر، 

وت�سنيع  ال�����س��م��ك   ل��ب��ي��ع  املخ�س�سة 

فانقطعت  ال�سيادين،  املراكب وغرف 

لل�سيادين،  الوحيدة  العي�س  و�سيلة 

باأنف�سهم  ال�����س��ي��ادون  انت�سل  حينها 

يف  القابعة  مراكبهم  نفقتهم،  وعلى 

قاع املرفاأ، ليبيعوا ما تبقى من حديد 

ن�سيبهم  لهم  ي�سرف  ريثما  وخ�سب، 

م���ن ال��ت��ع��وي�����س��ات ح��ت��ى ي�����س��ت��اأن��ف��وا 

حياتهم.

اأُ���س�����س عام  ميناء االأوزاع����ي ال��ذي 

م��وان��ئ  اأه�����م  م���ن  واح�����د  ه���و   ،1999
ال�����س��ي��د ال����ذي ي��ق�����س��ده��ا ال�����س��ي��ادون 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون وال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون، ك��ون 

عاً الالآف العائات  املنطقة تعترب جتمرّ

رت  ُهجرّ التي  والفل�سطينية  اللبنانية 

خ���ال احل����رب االأه���ل���ي���ة. وي��ع��ي�����س يف 

90 عائلة  منطقة االأوزاع��ي اأكر من 

م��ئ��ات  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، 

العائات اللبنانية، ومعظم اأبناء هذه 

ال��ع��ائ��ات، ق��د ورث ه���ذه امل��ه��ن��ة من 

اأبيه اأو جده الذي جلاأ اإىل لبنان �سنة 

1948 من موانئ حيفا ويافا وغريها. 
��اد )57 ع��ام��اً( عامل  اإب��راه��ي��م ع��يرّ

املنطقة  �سكان  من  فل�سطيني  بحري 

ي����ق����ول: »ورث�������ت امل���ه���ن���ة ع����ن وال�����دي 

وج����دي، ال��ذي��ن ب�����داأوا يف ل��ب��ن��ان من 

ج���دي���د ك���ع���م���ال ب���ح���ر، ب���ع���د خ�����س��ارة 

فل�سطن،  يف  وم��ع��دات��ه��م  م��راك��ب��ه��م 

لبناء مراكب  وكانت هناك حم��اوالت 

جديدة، لكن عوائق كثرية حالت دون 

القدرة على االإدخال  ذلك، منها عدم 

يف ظل االأو�ساع االقت�سادية ال�سعبة«.

وامل�������رف�������اأ خم�������س�������س ل�������س���ي���ادي 

االأ�سماك بالدرجة االأوىل، حيث ي�سم 

اأك����ر م��ن م��ئ��ة و���س��ت��ن ق����ارب �سيد، 

اأك����ر م���ن خ��م�����س��ة وع�����س��ري��ن م��رك��ب��اً 

فل�سطينيون  �سيادون  ميتلكها  منها 

بح�سب اأحدهم، كما ي�سم املرفاأ اأكر 

�ستون منهم تقريباً  من مئتي �سياد، 

اح��ت�����س��اب  دون  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون، ط��ب��ع��اً 

ال��ذي��ن ي��ت��خ��ذون م��ن ال�سيد ه��واي��ة، 

حياً  منوذجاً  ي�سكرّل  املرفاأ  ف��اإن  لذلك 

الفل�سطيني   - ال��ل��ب��ن��اين  ل��ل��ت��ع��اي�����س 

ب��اق��ت�����س��ام ل��ق��م��ة ال��ع��ي�����س، ب��ح�����س��ب ما 

يجمع عليه الكثريين. 

وكانت منطقة نهر البارد، واملخيم 

القائم عند �ساطئ البحر، من االأماكن 

اأي�ساً قطاع ال�سيد،  التي ازدهر فيها 

ل���ك���ن ال����دم����ار ال������ذي حل����ق ب��امل��خ��ي��م 

ب�سكل  ال��ق��ط��اع  ه��ذا  ت��دم��ري  اإىل  اأدى 

ع�سرات  عمل  ل  تعطرّ وبالتايل  كامل، 

ال�سيادين الفل�سطينين لغاية اليوم، 

 وب���ع���د خ��م�����س ����س���ن���وات م���ن امل���اأ����س���اة.

الفل�سطيني  النقابي  دي��ب؛  اهلل  عبد 

م��ن خم��ي��م ن��ه��ر ال���ب���ارد ي��ق��ول: »بعد 

البارد،  نهر  باأبناء  حلرّت  التي  املاأ�ساة 

يبقى  املختلفة،  تداعياتها  وا�ستمرار 

اإىل  النزول  من  ممنوعن  ال�سيادون 

وهم  عي�سهم،  لقمة  عن  بحثاً  البحر 

ال��ذي��ن ال مي��ار���س��وا اأي���ة مهنة اأخ��رى 

ويعود  ال��ي��وم،  لغاية  منها  يعتا�سون 

ذلك اإىل املواقف املجحفة والتمييزية 

ب�سكل  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي  ال�����س��ع��ب  ب��ح��ق 

الوا�سعة  ال�سريحة  ه��ذه  وبحق  ع��ام، 

خ�سو�ساً«. 

وي�سيف ديب: »ومل تنجح العديد 

الر�سمية  وال���ل���ق���اءات  ال����زي����ارات  م���ن 

وال���ن���ق���اب���ي���ة ل��ل��ع��دي��د م����ن ال���ق���ي���ادات 

ب�سبب  املو�سوع، وذلك  اللبنانية حلل 

التربيرات التي ت�ساق يف هذا االإطار، 

وه����ي ت���ربي���رات غ���ري م��ق��ن��ع��ة، وق��ب��ل 

النقل  وزي��ر  اأوع��ز  تقريباً،  اأ�سهر  �ستة 

اللبناين االأ�ستاذ غازي العري�سي اإىل 

يف  ال�سيادين  ونقابة  النقل  مديرية 

اإىل �سيادي  بالطلب  ميناء طرابل�س، 

ال�سمال ونهر البارد لتقدمي طلباتهم 

ال���ع���ام،  امل���ي���ن���اء واالأم�������ن  اإىل رئ���ا����س���ة 

ليت�سنى لهم احل�سول على  الت�ساريح 

اإىل  ال��ع��ودة  م��ن  ويتمكنوا  البحرية، 

عملهم ب�سكل قانوين، وقد القت هذه 

ال�سيادين، لكن  اخلطوه ترحيباً من 

�سرعان ما تبددت االآم��ال، وبقيت كل 

الوعود حرباً على ورق، ودون ترجمة 

عملية على اأر�س الواقع، مما زاد من 

ال�سريحة،  هذه  لدى  االإحباط  حجم 

ال�����س��ع��وب��ات احل��ي��ات��ي��ة وغ��ي��اب  ب�سبب 

فر�س العمل االأخرى، وتدين م�ستوى 

الت�سرد  ا�ستمرار  اإىل  اإ�سافة  املعي�سة، 

والنزوح للق�سم االأكرب منهم«.

اأي�ساً  واأرزاق����ه  البحر  ُي�ستثن  مل 

م���ن ت���داع���ي���ات احل������روب وال��ت��ه��ج��ري 

غدت  بحيث  ع��ام��اً،   64 منذ  امل�ستمر 

امل���ع���ان���اة ���س��ري��ك��ة ل��ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن يف 

الرب.. والبحر.

�سامر ال�سيالوي
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منذ اأكر من عام طرح عدد من موؤ�س�سات 

ال�سيا�سية  الهيئات  وبع�س  امل��دين  املجتمع 

متنوعة  عمل  اآلية  الفل�سطينية  والفعاليات 

ال��داخ��ل  يف  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  احل��ي��اة  لتفعيل 

الفل�سطيني، كذلك اإطاق عمليات انتخابية 

عليه  اأُطلق  مبا  البدء  و���س��رورة  ال�ستات،  يف 

»منظمة  موؤ�س�سات  يف  خ�سو�ساً  »االإ�ساح«، 

من  انطاقاً  وذلك  الفل�سطينية«،  التحرير 

برنامج يتيح الفر�سة للمجتمع الفل�سطيني 

يف ال������داخ������ل واخل�����������ارج مب���خ���ت���ل���ف ف��ئ��ات��ه 

اأ�سوة  بنف�سه؛  ممثليه  الختيار  االجتماعية 

ت��دري��ج��ي  امل��ج��ت��م��ع��ات، وذل����ك ب�سكل  ب��ب��اق��ي 

م���ن ال��ل��ج��ان ال�����س��ع��ب��ي��ة، ���س��م��واًل ل��ل��ن��ق��اب��ات 

اإىل االنتخاب ال�سيا�سي  واالحتادات، و�سواًل 

اجلماعي ملمثلي الاجئن الفل�سطينين يف 

لبنان يف املجل�س الوطني الفل�سطيني الحقاً.

هي  االأم��ر  يف  االأ�سا�سية  العقبات  اإح��دى 

الفل�سطينين،  ال��ن��اخ��ب��ن  ت�سجيل  عملية 

ال�����س��ت��ات وامل��ه��ج��ر، حيث  خ�����س��و���س��اً يف دول 

و�سع  والبع�س  ت�سجيلية،  �سيغة  توجد  ال 

اإلكرونية  �سفحة  اإن�ساء  على  تعتمد  اآل��ي��ة 

اأنحاء  خمتلف  من  الفل�سطينين  لت�سجيل 

العامل. 

الت�سهيل  مكتب  اأن��ه��ى  اأخ���رى،  جهة  م��ن 

حلملة الت�سجيل بعد اأ�سهر من التح�سريات 

اآل����ة ت�سجيل  ب��ن��اء  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة وال��ت��ق��ن��ي��ة، 

املجل�س  النتخابات  وذل���ك  اآم���ن،  اإل��ك��روين 

ال���وط���ن���ي، وُت����ع����درّ اآل������ة ال��ت�����س��ج��ي��ل ج���اه���زة 

واجلاليات  واملخيمات  اجلمعيات  ال�ستخدام 

م��ن  م�����رة  الأول  ل��ت��ت��م��ك��ن  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، 

الت�سجيل النتخابات املجل�س الوطني.

�سهر  اأول  م��ن  الناخبن  ت�سجيل  ب��داأ  وق��د 

ال��ث��اين  ك��ان��ون  ن��ه��اي��ة  ل��غ��اي��ة  اأي���ل���ول، وي�ستمر 

الفل�سطينية  اجلمعيات  �ستقوم  حيث   ،2012
يف جميع اأنحاء العامل بت�سجيل الفل�سطينين 

ممن بلغت اأعمارهم ال�سن القانونية لاقراع.

آلية النتخاب أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني
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جدل م�ستعر

ي�������س���ت���ع���ر اجل��������دل ح������ول ق���ان���ون 

م��ن��ع ال��ت��دخ��ن، و���س��ط ���س��ك��وك ح��ول 

�سعف  اإىل  ن��ظ��راً  تطبيقه،  اإم��ك��ان��ي��ة 

املخت�سة، خ�سو�ساً  الأجهزة  اإمكانات 

ال�����س��رط��ة ال�����س��ي��اح��ي��ة ال���ت���ي ت��راق��ب 

امل�سحكة  املفارقة  واملطاعم.  املقاهي 

ع�سرة  �ستفرز  ال�سياحية  ال�سرطة  اأن 

قانون  تنفيذ  مل��راق��ب��ة  فقط  عنا�سر 

موؤ�س�سة  اآلف   10 يف  ال��ت��دخ��ن  منع 

�سياحية، وهو ما اأثار �سخرية الكثري 

من اجلهات املعار�سة للقانون اجلديد 

وامل�����س��ان��دة ل���ه، ل��ك��ن الأم�����ور �سرعان 

م��ا اجن��ل��ت ح��ن اأك����دت احل��ك��وم��ة اأن 

التعويل يف �سبط املخالفات يقع على 

عاتق عنا�سر قوى الأمن، اإذ اأكد وزير 

�سيجّند  اأن��ه  �سربل  م��روان  الداخلية 

عنا�سر ق��وى الأم���ن ل���إ���س��راف على 

تطبيق القانون. 

ال��ق��ان��ون  تبلغ غ��رام��ة خم��ال��ف��ة 

ويعاَقب  لبنانية،  ل��رية  األ���ف   135
���س��اح��ب امل��وؤ���س�����س��ة اأو امل���ك���ان ال��ع��ام 

ال��ع��ام ب��غ��رام��ة م��ا ب��ن مليوين اإىل 

6 م�ين لرية لبنانية، مع عقوبة 
ت��ك��ررت  اإذا  اأ���س��ه��ر  احل��ب�����س ث���ث��ة 

املخالفة.

اآب  اأُق�����ّر يف  ال��ق��ان��ون  اأن  ورغ����م 

ي�����س��ّدق  مل  اأح������داً  اأن  اإل   ،2010
للتطبيق  ق��اب��ل  ال��ق��ان��ون  اأن  حينها 

يف لبنان، فقد �سبق لقوانن اأخرى، 

كو�سع حزام الأمان ومنع التحدث 

على الهاتف اأثناء القيادة، اأن ُطبقت 

ي��خ��ف��ت  اأن  ق���ب���ل  م��ع��ي��ن��ة  ل����ف����رات 

ب��ري��ق��ه��ا وت��ت��ح��ول اإىل جم���رد حرب 

على ورق برملاين.

اإىل  يف وق��ت ت�سري الإح�����س��اءات 

 3500 نحو  مب��وت  التدخن  ت�سبب 

�سخ�س �سنوياً يف لبنان، اإ�سافة اإىل 

فاتورة �سحية ت�سل اإىل 350 مليون 

دولر �سنوياً، فاإن منع التدخن مل 

يقنع غالبية املدخنن.

ك���ان ال��ه��دف م��ن اإق�����رار ق��ان��ون 

العامة  الأم��اك��ن  يف  ال��ت��دخ��ن  منع 

ح��م��اي��ة الأ���س��خ��ا���س غ��ري املدخنن 

اآثار التدخن ال�سلبي، وخف�س  من 

ن�سبة املدخنن من خ�ل م�ساعدة 

ال��ك��ث��ريي��ن ع��ل��ى الإق������ع، وخف�س 

الناجم  وال��ب��ي��ئ��ي  ال�سحي  اخل��ط��ر 

ع����ن ال����ت����دخ����ن، وب���ال���ف���ع���ل، ف��ف��ي 

2011، بداأ تنفيذ  اأيلول  الثالث من 

اأح���ك���ام م��ن��ع ال��ت��دخ��ن يف الأم��اك��ن 

امل�ست�سفيات  م��ث��ل  امل��غ��ل��ق��ة،  ال��ع��ام��ة 

واجلامعات واأماكن العمل وغريها، 

ت��ل��ت��ه خ���ط���وة ف���ر����س احل���ظ���ر على 

لن�سل  التبغية،  املنتجات  اإع���ن��ات 

والتي  اليوم،  الأخ��رية  اإىل اخلطوة 

ج���وب���ه���ت مب���ع���ار����س���ة ���س��ر���س��ة م��ن 

املدخنن.

تاأثر القطاع ال�سياحي

ع��ن م��دى ت��اأث��ري ال��ق��ان��ون على 

�سر  اأمن  يعترب  ال�سياحي،  القطاع 

وامل�هي؛  واملقاهي  املطاعم  نقابة 

»ق�����ان�����ون  اأن  ال��������رام��������ي،  ط��������وين 

م��ن��ع ال���ت���دخ���ن ال�������س���ادر ي��ح��ت��وي 

اح��ت��واه��ا  ال��ت��ي  نف�سها  امل��وا���س��ف��ات 

ق��ان��ون م��ن��ع ال��ت��دخ��ن يف الأم��اك��ن 

العامة يف �سورية، والذي بعد فرة 

12

السيجارة 
تلفظ أنفاسهـا 

األخيرة في األماكن 
العـامـة

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

ملف خاص

 في الثالث من أيلول الجاري بدأ لبنان بتطبيق حظره الجوي والقانوني على التدخين. صدر القرار بمنع التدخين في 
األماكن العامة والمغلقة منعًا باتًا، وألن اللبناني »فهلوي« وله باع طويل في تفسير القوانين كما يحلو له، حددت وزارة 
الصحة العامة عبر اللوحات اإلعالنية وحمالت التوعية التي بدأتها منذ أكثر من عام »مفهوم« األماكن العامة، فجزمت 
بأن »التدخين ممنوع بالتاكسي، وبالمول، وبالمكتب، وبالجامعة، وبالمستشفى، وبالمطار.. التدخين ممنوع وقفل على 

الموضوع«، وإال فإن شبح الغرامة المالية يلوح في األفق.
القرار القى ترحيبًا من الناشطين البيئيين ومعارضي التدخين وغير المدخنين، لكنه كاد أن يفّجر ثورة شعبية لدى 
طائفة المدخنين وأنصارهم من أصحاب المطاعم والمقاهي، فهؤالء يؤكدون على التوالي أن القانون الجديد الذي دخل 

حّيز التنفيذ يضّيق الخناق على حرياتهم، ويقطع أرزاقهم، وفي ظل دخان معمل الزوق، والكسارات، وقطع الكهرباء 
والماء، والفلتان األمني، والخطف »الضارب أطنابو«، هل فعاًل »وقفت األمور عند السيجارة«؟!
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اقـــتـــــراح قــــانــــــون 
ك����ان ال���ن���ائ���ب ع���اط���ف جم�����دلين من 

ال��ن��واب ال��ذي��ن ���س��اه��م��وا يف اإع����داد ق��ان��ون 

2004، ويف �سيغته كان  التدخن عام  منع 

ف�����س��ول:  ث���ث��ة  ال��ق��ان��ون ي�سمل  اق����راح 

الإع������ن  ت��ن��ظ��ي��م  ي�����س��م��ل  الأول  ال��ف�����س��ل 

وح���ظ���ره ع���ن امل��ن��ت��ج��ات ال��ت��ب��غ��ي��ة، وي��ح��ذر 

الف�سل الثاين من م�سار التدخن، ويورد 

الأماكن  يف  التدخن  منع  الثالث  الف�سل 

العامة، وهو ما يحدث اليوم.



تراجع  بعدما  فيه،  النظر  اأُعيد  ق�سرية 

املئة،  يف   40 القطاع ال�سياحي ما ن�سبته 

ومت ت��ع��دي��ل��ه ب�������س���ورة ي�����س��م��ح خ���ل��ه��ا 

60 يف املئة من  للمطاعم من تخ�سي�س 

املئة  يف  و40  امل��دخ��ن��ن،  لغري  م�ساحتها 

الليلية  للم�هي  وال�سماح  للمدخنن، 

اأن تخ�س�س 60 يف املئة م�ساحة للمدخنن، 

و40 يف املئة لغري املدخنن«.

املطاعم  من  كبرياً  ع��دداً  اأن  اإىل  ولفت 

لأن  مبا�سر،  ب�سكل  تتاأثر  �سوف  واملقاهي 

اأن  امل��ط��اع��م  لبع�س  اإم��ك��ان��ي��ة  ه��ن��اك  لي�س 

يف  خ�سو�ساً  خارجية،  ف�سحة  لديها  تكون 

التاأجريية  والقيمة  العقارية  الفورة  ظل 

ال��راج��ع يف الأع��م��ال ب�سبب  املرتفع، وم��ع 

وال�سيا�سي  امل����ردي  الق��ت�����س��ادي  ال��و���س��ع 

والأمني غري امل�ستقر.

حم��م��د؛ م��ال��ك اأح���د امل��ق��اه��ي اخلا�سة 

القانون  هذا  يعترب  ب��ريوت،  يف  بالرنجيلة 

ن��ق��م��ة ع��ل��ى اأ���س��ح��اب امل��ق��اه��ي، وق����ال »اإن 

معظم الزبائن يق�سدوننا ب�سبب الرنجيلة 

اإل  حتلو  ل  التي  ال�سباح  قهوة  ل�سرب  اأو 

القانون  ال�سيجارة، فاإذا مت تنفيذ هذا  مع 

�سنخ�سر الكثري منهم، لأن املقهى مغلق ول 

تو�سيعه  ميكن  ول  مفتوحة،  باحة  يحوي 

اأن ل  اآخ���ر م��ف��ت��وح«، راج��ي��اً  واإق���ام���ة ق�سم 

تخ�سع امل�ساألة كاملعتاد؛ للمح�سوبيات، »مع 

الأ�سف، اإذا ُطّبق هذا القانون �سياأتي فقط 

على راأ�س الفقري«.

وكان اأ�سحاب املطاعم واملقاهي واأماكن 

قنبلة  باعتباره  القانون  اإىل  ال�سهر نظروا 

للمطالبة  حملة  فاأعدوا  لأرزاقهم،  نا�سفة 

ومكان  مقهى  األ���ف  ُيبعد  ج��دي��د  بت�سريع 

لل�سهر ع��ن ه��ذا ال��ق��ان��ون، م��ن اأ���س��ل 6 اأو 

حتدث عنه رئي�س نقابة  ما  هذا  اآلف.   7
اأ����س���ح���اب امل���ط���اع���م وامل���ق���اه���ي وامل����ه���ي 

اإىل  ا�سار  ال��ذي  عري�س،  ب��ول  والباتي�سري 

الع��را���س  حملة  يف  ت�ستند  النقابة  »اأن 

التي تعدها حول قانون منع التدخن اإىل 

والتي  ي��ون��غ«،  اآن��د  »ارن�ست  اأعدتها  درا���س��ة 

بّينت اأن قانون منع التدخن اللبناين جاء 

الأك����ر ت��ط��رف��اً، لأن���ه مت ح��ظ��ر التدخن 

ال��ع��ام��ة، ويف ك��ل املطاعم  يف ك��ل الأم���اك���ن 

اللبنانية عموماً، مقارنة مع �سائر الدول، 

وقطر  ودب��ي  واليونان  واأملانيا  فرن�سا  مثل 

و�سورية«.

اأن  ي��ج��در  »ال��ق��ان��ون  اأن  ع��ري�����س  وراأى 

مطعم   7000 م��ن   6000 نحو  على  يطبق 

يف لبنان، يف حن يجب ا�ستثناء األف مقهى 

ومكان لل�سهر من ذلك القانون«، موؤكداً اأن 

من ينزعج من التدخن ميكنه األ يتوجه 

يق�سدها  التي  ال�سهر  واأماكن  املقاهي  اإىل 

املدخنون عادة.

و�سدد عري�س على اأنه من �ساأن القانون 

احلايل اأن يقل�س عائدات املطاعم واملقاهي 

واحلانات والنوادي الليلية اللبنانية بن�سبة 

اإىل  ي��ن��ظ��ر  ف��ي��م��ا  ع����ام،  ب�سكل  امل��ئ��ة  يف   25
املقاهي كاأكرب املتاأثرين �سلباً بالقانون.

بالرف�س من  ج��وب��ه  ال��ك���م  ه��ذا  لكن 

قبل ممثلي عدد من اجلمعيات واملوؤ�س�سات 

املحاربة للتدخن، ومن بينهن الإع�مية 

ران��ي��ا ب����ارود م��ن جمعية »ح��ي��اة ح���رة ب� 

الإق��ب��ال  ن�سبة  اأن  اع��ت��ربت  التي  ت��دخ��ن«، 

التي طبقت  البلدان  على املطاعم زادت يف 

تركيا،  مثل  التدخن،  من  احل��د  �سيا�سات 

الإقبال  ن�سبة  اأن  بينت  العاملية  والتجارب 

تركيا  ففي  زادت،  امل��ط��اع��م  على  والأرب�����اح 

بن�سبة  امل��ط��اع��م  ع��ل��ى  الإق���ب���ال  زاد  م��ث��ً�، 

التي  نف�سها  ال��زي��ادة  وه��ي  املئة،  يف  خم�سة 

�ُسّجلت يف اإيرلندا.

اأع��رب ع��ّراب��و ق��رار منع  ويف بيان لهم، 

التفهم  ع��ن  ب���ارود،  بينهم  وم��ن  التدخن، 

واملقاهي  املطاعم  اأ�سحاب  ملخاوف  املطلق 

وامل�هي، لكنهم حتفظوا على الأرقام التي 

اأوردتها الدرا�سة الآنفة الذكر. ففي فرن�سا 

القهوة  تقدم  كانت  التي  املقاهي  زال��ت  ما 

م��ع ال�����س��ي��ج��ارة ف��ق��ط، ت��ع��ّج ب���ال���رواد، رغ��م 

التدخن،  م��ن  كلياً  خالية  اأ�سبحت  اأن��ه��ا 

ف��اأ���س��ق��ط��ت ب��ال��ت��ايل م��ق��ول��ة اإن »ال��ت��دخ��ن 

وال��ق��ه��وة ت���واأم���ان ل ي��ن��ف�����س���ن«. اأم����ا يف 

لبنان، فقد يعتكف اللبناين املحب للحياة 

اأ���س��ب��وع��ن على  اأو  اأ���س��ب��وع  يف م��ن��زل��ه م���دة 

اأبعد تقدير، ولكنه لن يقبع يف بيته طيلة 

اإذا  للقانون  �سيخ�سع  وبالنتيجة  العمر، 

و�سريتاد  به،  التقيد  املطاعم  اأ�سحاب  قرر 

املطعم جمدداً، كما اأنه �سيت�سرف مبدنّية 

عندما  يفعل  ك��م��ا   ، مطلقتننْ وح�����س��اري��ة 

ي�����س��اف��ر اإىل ال���ب���ل���دان امل��ت��ق��دم��ة، ف��ي��خ��رج 

وي���دخ���ن ���س��ي��ج��ارت��ه، ث���م ي���ع���ود حم��رم��اً 

بعدم  ال�سحية  الآخرين وخياراتهم  حرية 

التدخن.

ت�سارب اآراء

ب��ال��ف��ع��ل، ف����اإن ب��ع�����س ال�����س��رك��ات ال��ت��ي 

بداأت يف تطبيق القانون منذ العام الفائت 

حتدثت عن فارق اإيجابي، وبح�سب مديري 

اأحد �سركات التاأمن، فقد انح�سرت اأماكن 

التدخن خارج طبقات ال�سركة »مما �ساهم 

التي  ال�سجائر  عدد  يف  ملحوظ  خف�س  يف 

اأن  اإىل  املدخنون«، م�سرياً  ي�����س��ت��ه��ل��ك��ه��ا 

الأ�سخا�س  م��ن  »اأن��ن��ي  ذل��ك  على  ال��دل��ي��ل 

اإذ اإنني  الأم���ر،  ه��ذا  عليهم  انعك�س  الذين 

ك��ن��ت اأدّخ�������ن ن��ح��و ع��ل��ب��ة ���س��ج��ائ��ر خ���ل 

اأم��ا  ب��ال��ق��رار،  العمل  ب��دء  قبل  العمل  دوام 

عدد  يتجاوز  ل  اأدخ��ن��ه  ما  حالياً فمجموع 

اأ�سابع اليد الواحدة«.

ك������ان������ت  اخل�����������ط�����������وة  اأن  وراأى 

غريهم،  قبل  املدخنن  مل�سلحة املوظفن 

موجهاً ر�سالة ت�سجيع اإىل بقية املوؤ�س�سات، 

على  وال�سركات  كل املوؤ�س�سات  فيها  ح�س 

�سحة  على  حفاظاً  التجربة،  ه��ذه  خو�س 

املوظفن و�س�متهم اأوًل، والبيئة املحيطة 

بهم ثانياً.

من جهته، رّحب �سمري بالقانون، وهو 

يعج  احل��م��را  منطقة  يف  م��ق��ه��ى  يف  ي��ع��م��ل 

اأكر  اإىل  يومياً  يتعر�س  اإن��ه  اأي  ب��ال��رواد، 

الرنجيلة،  �ساعات متوا�سلة لدخان   8 من 

علماً اأنه ل يدخن، م�سرياً اإىل اأن الرنجيلة 

وهي  ال�سبان،  ب��ن  �سريع  ب�سكل  انت�سرت 

ت�سكل �سرراً اأخطر.

اأن  فاعترب  ق��اووق  الدكتور حممد  اأم��ا 

احلا�سل  التطور  وي��واك��ب  جيد  »ال��ق��ان��ون 

يف العامل، فاأغلب الدول متنع التدخن يف 

النقل واملوؤ�س�سات  العامة وو�سائل  الأماكن 

احل��ك��وم��ي��ة واجل���ام���ع���ات، ف��ل��م��اذا ن��ح��ن ل 

فهو  ك��ث��رية،  ف��وائ��د  للقانون  ب��ه��ا؟  نقتدي 

يوؤدي اإىل تقليل ن�سبة التدخن واملدخنن، 

الأقل  على  التدخن،  ويجربهم على عدم 

الأم����اك����ن، وه����ذا ينعك�س  م���ن  ال��ع��دي��د  يف 

ب�سورة اإيجابية على �سحة ال�سخ�س نف�سه، 

وعلى ال�سعب، وعلى الدولة ب�سكل عام، واإذا 

اأن  ف�سرنى  امل���ادي  اجل��ان��ب  اإىل  نظرنا  م��ا 

التي  الأم���وال  من  الكثري  توفري  باإمكاننا 

اإىل  لف��ت��اً  لل�سجائر«،  ثمناً  يومياً  حُت���رق 

»اأننا اعتدنا تقليد الدول الغربية، لكن يف 

اخلارج يتخذون تدابري احرازية ووقائية 

ك���ث���رية ���س��د ال���ت���دخ���ن، الأم������ر ي���ب���داأ من 

مقارنة  املرتفع كثرياً  ال�سجائر  �سعر علبة 

ب�سعرها يف لبنان مثً�«. 

يف املقابل، اأعرب عدد كبري من ال�سبان، 

ل ���س��ي��م��ا م����رت����ادي امل���ق���اه���ي م���ن���ه���م، ع��ن 

غ�سبهم من القرار الذي يحرمهم و�سيلة 

الرفيه الوحيدة والرخي�سة. 

ج��داً من  ب��دا غا�سباً  ج.  ال�ساب حممد 

ال��ق��رار ف��ق��ال: »ي��ب��دو اأن احل��ك��وم��ة يف واد 

منهمكون  ف��ن��ح��ن  اآخ�����ر،  واد  يف  وال���ن���ا����س 

فر�سة عمل،  البحث عن  الوقت يف  ط��وال 

واخلدمات  العي�س  لقمة  لتوفري  وال�سعي 

اأن هذه  الأ�سا�سية؛ من كهرباء وماء، رغم 

ال�سياء من واجب احلكومة، التي تتجاهل 

الوقت  وت�سرف  وتذهب  امل�ساكل،  هذه  كل 

واجل���ه���ود والأم�������وال ل��ك��ي ت�����س��در ق��ان��ون��اً 

حلول  عن  البحث  من  ب��دًل  التدخن  ملنع 

ه��ذه  ت��وظ��ف  ف��ل��م��اذا ل  ال��ك��ث��رية،  مل�ساكلنا 

واخلطف  الأمني  الفلتان  منع  يف  اجلهود 

على  وقفت  وال�سرقات..  الطرقات  وقطع 

ال�سيجارة«؟

م���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ي��و���س��ف )26 ���س��ن��ة(، 

�ساأنفجر،  اأدخ����ن  مل  »اإن  حم��م��د،  ���س��دي��ق 

ول  العمل،  عن  وعاطل  جامعي  �ساب  فاأنا 

حياتي  عائلة،  واأك����ّون  اأت����زّوج  اأن  اأ�ستطيع 

وال�سيجارة  وهموم،  وم�ساكل  متاعب  كلها 

هي �سديقتي التي تخفف عني بع�س هذه 

امل�ساكل، كما يقول املثل نّفخ عليها تنجلي، 

ال��ت��دخ��ن،  ت��اأت��ي احل��ك��وم��ة لتمنع  ف��ك��ي��ف 

العمل  لنا فر�س  توفر  اأن  بها  الأوىل  ك��ان 

واخل�����دم�����ات، وم����ن ث���م ت��ف��ك��ر مب��ث��ل ه��ذه 

القرارات«.

واأ�ساف: »هذا القرار ميكن اأن يتخذ يف 

دولة م�ستقرة، ولي�س يف بلد يعاين الفو�سى 

وامل�����س��اك��ل يف ك���ل ���س��يء ن��ت��ي��ج��ة الأخ���ط���اء 

اأنهم  املفارقة  ال�سيا�سيون،  يرتكبها  التي 

منق�سمون على �سكل �سيء، لكن جاء قرار 

منع التدخن ووّحدهم فجاأة«.

املدخنن  ن�سبة  اأن  اإىل  الإ���س��ارة  جت��در 

البالغن؛  م��ن  امل��ئ��ة  يف   38 تبلغ  لبنان  يف 

مبعدل 46 يف املئة عند الذكور، و34 يف املئة 

التدخن بن  ن�سبة  الإن��اث، وارتفعت  عند 

ال�سبان من 7.5 يف العام 2001 اإىل 11.3 يف 

العام 2011، وقد بلغ حجم اأ�سرار التدخن 

امل��ب��ا���س��ر وغ���ري امل��ب��ا���س��ر ال�����س��ن��وي يف لبنان 

327.6 مليون دولر، مقابل اأرباح ناجتة عن 
بيع وتوزيع التبغ بلغت 271.3 مليون دولر، 

ويظهر اأن املر�س الأول من ال�سرطانات هو 

ب�سبب جتمع  الرجال،  املثانة عند  �سرطان 

لفرات  املبولة  يف  النيكوتن  م��ن  كميات 

نرجيلة  يدخن  ال��ذي  اأن  �سيما  ل  طويلة، 

كاأنه يدخن علبة دخان دفعة واحدة.

اإعداد هناء عليان

13 w w w . a t h a b a t . n e t ) �لعدد 229(  �جلمعة - 7  �أيلول - 2012

تو�سلت درا�سة »اإرن�ست اأند يونغ« اإىل ما يلي:

مقارنة  كبري  ب�سكل  مت�سدداً  احل��ايل  اللبناين  القانون  يعترب   •
اأملانيا وفرن�سا، والتي  بالقوانن املطبقة يف الدول املتقدمة، مثل 

مثل  ف��ع��ال��ة،  اإقليمية  ب��ن��م��اذج  م��ق��ارن��ة  وك��ذل��ك  فعاليتها،  اأث��ب��ت��ت 

الإمارات العربية املتحدة وقطر.

يف  اأ�سا�سياً  دوراً  اأع���ه  املذكورة  ال��دول  للمرونة يف قوانن  اإن   •
جناح تطبيقها.

يف املناطق، حيث  �سيما  ل  مب�ساواة،  يطبَّق  لن  احلايل  • القانون 
ت�سعف �سلطة الدولة.

القانون احلايل ب�سكل يوؤدي اإىل تاأثريات �سلبية  �سياغة  • مّتت 
كبرية على القت�ساد اللبناين، وذلك على م�ستوى العائدات، وعلى 

معدل البطالة، والإنفاق ال�سياحي، ف�سً� عن عائدات ال�سرائب.

ويف معر�س احلقائق والأرقام، اأوردت الدرا�سة الآتي:

عائدات  الليلية  والنوادي  واحلانات  واملقاهي  املطاعم  حتقق   •
بقيمة 735 مليون دولر يف �سنة.

احلالية اأن يقل�س العائدات 282  �سيغته  يف  القانون  �ساأن  • من 
الإجمايل  املحلي  الناجت  من  املئة  يف   7.1 ميّثل  ما  دولر،  مليون 

القت�ساد  ملجمل  ك��ربى  انتكا�سة  ي�سكل  م��ا  ال�سياحة،  ق��ط��اع  يف 

اللبناين.

احلايل اأن يقل�س عائدات املطاعم واملقاهي  القانون  �ساأن  • من 
واحلانات والنوادي الليلية اللبنانية بن�سبة 25 يف املئة ب�سكل عام، 

فيما ينظر اإىل املقاهي كاأكرب املتاأثرين �سلباً بالقانون.

مليون   46 بخ�سارة  احل��ايل  القانون  يت�سبب  اأن  املتوقع  م��ن   •
دولر من الإنفاق ال�سياحي ما يهدد بفقدان 2600 وظيفة بدوام 

كامل.

• والأهم من كل ما تقدم، هو ما اأ�سارت اإليه درا�سة ميدانية عن 
اأن املواطنن لديهم اإميان �سعيف جداً بالقانون احلايل، اإذ اعترب 

من امل�ستطلعن اأن القانون �سيطبق ب�سكل �سيئ، فيما  املئة  يف   71
�سي�سكل  القانون اجلديد  باأن  اإميانهم  املئة منهم عن  عرّب 82 يف 

فر�سة للمزيد من الف�ساد.

دراسة 
أخـيـرة



ل��ط��امل��ا ا���س��ت��ن��ك��ر ال��ب��ع�����ض احل���دي���ث ع���ن »ن��ظ��ري��ة 

امل���وؤام���رة«، حتى ل��و ك��ان��ت خ��ي��وط ن�سيجها وا���س��ح��ة يف 

تنا�سقها واجتاهها نحو هدف حمدد وخطري، ي�سبه ما 

�سكلت  التي  العربية،  اجليو�ض  على  »م��وؤام��رة«  ن�سميه 

خ��ط��راً م��ق��ل��ق��اً ع��ل��ى م�سري ال��ك��ي��ان ال�����س��ه��ي��وين ال��ذي 

يحتل فل�سطني العربية، وي�سرد اأهلها ويهّود مقد�ساتها 

وحوا�سرها.

واأق��واه��ا ال  العربية  الأه���م اجليو�ض  م��ا ج��رى  لكن 

يدع جمااًل لل�سك باأننا ن�سهد هذه االأيام حلقة اأ�سا�سية 

من م�سل�سل هذه »املوؤامرة« الرامية اإىل �سرب وتدمري 

ال�����س��ه��ي��وين  ل��ل��ك��ي��ان  ليت�سنى  ال��ع��رب��ي��ة،  ال���ق���وة  ن��ق��اط 

اال���س��ت��م��رار وال���ب���ق���اء، ول���أن��ظ��م��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��ذي��ل��ي��ة؛ 

القيام  م��ن  �سعبه  مينع  ال���ذي  ال�سرطي  دور  موا�سلة 

وقاعدته  والغربي  االأمريكي  »احلاكم«  يزعج  باأي عمل 

الع�سكرية املتقدمة »اإ�سرائيل«.

»ح��روب  ي�سمى  م��ا  العربية يف  امل�����س��ارك��ة  اأخ��ذن��ا  ل��و 

اأن االأدوار الفاعلة  1948، لوجدنا  فل�سطني« منذ العام 

فيها كانت مق�سورة على عدد حمدد من تلك اجليو�ض 

واإلهاوؤها  فاعليتها  واإلغاء  تفكيكها  ويجري  جرى  التي 

العربية  الق�سية  عن  تبعدها  التي  الق�سايا  من  بكثري 

املركزية؛ فل�سطني.

منها  »االإ�سرائيلي«  القلق  اأزي��ل  التي  اجليو�ض  اأول 

كان اجلي�ض االأردين، الذي توىل نيابة عن كيان العدو 

1969، يف ما  الفل�سطينية عام  املقاومة  وجي�سه ت�سفية 

اإربد وجر�ض وال�سلط وعجلون وغريها،  ُعرف مبجازر 

ومل يكن غريباً عن جي�ض ملك االأردن القيام بهذه املهمة 

القذرة حينما نعرف اأن االإنكليز اأن�ساأوه خ�ل انتدابهم 

اأح����د ج��راالت��ه��م  ���س��رق االأردن، وو���س��ع��وا  اإم�����ارة  ع��ل��ى 

هو  ال��ق��در،  ل�سخرية  وه��ذا،  عليه،  ق��ائ��داً  با�سا(  )غلوب 

الذي قاده عام 1948 »لتحرير فل�سطني« من الع�سابات 

»وادي  باتفاقية  ال�سهيونية، وهذا اجلي�ض مقيد حالياً 

عربة« بني النظام االأردين والكيان ال�سهيوين.

امل�سنف  امل�سري،  اجلي�ض  ك��ان  اجليو�ض  تلك  ث��اين 

حيث  العاملية،  اجليو�ض  بني  ع�سرة  احلادية  املرتبة  يف 

جرى حتييده اإثر معاهدة »كامب ديفيد«، التي عقدها 

تكبيل  ج��رى  ثم  ال�سهيوين،  الكيان  مع  ال�سادات  اأن��ور 

ه���ذا اجل��ي�����ض ال����ذي ي��ع��ت��ر ت��ق��ل��ي��دي��اً اأق�����وى اجل��ي��و���ض 

باالأمريكيني،  وتدريبه  ت�سليحه  ح�سر  عر  العربية، 

»اإ�سرائيل«  يهدد  ب��اأن  ل��ه  ي�سمحوا  اأن  ميكن  ال  ال��ذي��ن 

ط��امل��ا ب��ق��ي��ت ل��ه��م ���س��ل��ط��ة ع��ل��ى ق������راره، خ�����س��و���س��اً اأن 

»االإخوان امل�سلمني« الذين و�سلوا اإىل ال�سلطة يف م�سر 

باملعاهدة  التزامهم  تاأكيد  م��ن  يتحرجون  ال  م��وؤخ��راً، 

بال�سيا�سات  التقليدي  وب��ارت��ب��اط��ه��م  ال��ذك��ر،  ال�سيئة 

االأمريكية يف املنطقة العربية، وا�سرت�سادهم ب�سيا�سات 

للم�ساريع  التبعية  راأ�ض  تعتر  التي  ال�سعودية،  اململكة 

وال�سيا�سات االأمريكية.

اأما ق�سة ثالث تلك اجليو�ض ففيها كل العجب، الأنها 

تخت�سر ما جرى للعراق خ�ل العقود القليلة املا�سية، 

للجبهة  ق��وي��اً  ظ��ه��رياً  ال��ع��راق��ي  اجلي�ض  �سّكل  فلطاملا 

كان  اأن��ه  كما  االإ�سرائيلي،  العدو  مواجهة  يف  ال�سرقية 

املخطط  لكن  النفطية،  اخلليج  ل��دول  دائ��م  قلق  عامل 

اجلي�ض،  ه��ذا  بو�سلة  تغيري  م��ن  متكنوا  واملخططني 

اإيران،  يف  الفتية  االإ�س�مية  لتكون وجهته اجلمهورية 

اآن��ذاك  ال�سعودي  العهد  ويل  مار�سه  م��ع��روف  دور  ع��ر 

فهد بن عبد العزيز، الذي اأ�سبح ملكاً فيما بعد، حيث 

اأغدقت ممالك واإمارات وم�سيخات اخلليج م�ساعداتها 

تنفيذ خمطط  واف��ق على  ال��ذي  املالية ل�سدام ح�سني، 

ا�ستهداف اإيران، بعدما رف�ض ذلك الرئي�ض اأحمد ح�سن 

البكر، فاأزاحه �سدام وتوىل احلكم مكانه، يف حني تولت 

فرن�سا  االأوروب��ي��ة، خ�سو�ساً  وال��دول  املتحدة  ال��والي��ات 

وبريطانيا، تاأمني كل احلاجات الع�سكرية لهذا اجلي�ض، 

مليون   1991 ع��ام  اخلليج«  »ح��رب  ع�سية  تعداده  ليبلغ 

الرابع  اجلي�ض  العاملي  الت�سنيف  يف  جعله  مبا  مقاتل، 

من حيث احلجم والقوة، لكن عندما توقف هذا اجلي�ض 

الكويت،  ملهاجمة  ا�ستدراجه  جرى  اإي��ران،  حماربة  عن 

ولت�ستكمل   ،1991 ع��ام  دويل  حتالف  ع��ر  �سربه  ليتم 

ال��ع��م��ل��ي��ة ذات��ه��ا ع���ام 2003 ب��ت��دم��ري ال���ع���راق، م��ن قبل 

اخلليجي   - العربي   - االأطل�سي   �� االأم��ريك��ي  التحالف 

نف�سه الذي ورطه يف احلرب على اإيران، وكذلك بتدمري 

اجلي�ض العراقي، ثم باإعدام �سدام نف�سه، وهكذا اطماأن 

قبل  االإقليمي  دوره  ي�ستعيد  لن  اأن��ه  اإىل  العراق  اأع��داء 

�سنوات، ورمبا عقود عدة.

وهكذا، مل يبق يف وجه الكيان ال�سهيوين من قوى 

ال�سوري،  العربي  اجلي�ض  �سوى  املعروفة  املواجهة  دول 

وفل�سطني، ويف حني  لبنان  ال�سعبية يف  املقاومة  وق��وى 

تتوىل  ل��ب��ن��ان  يف  اآذار  م��ن  ع�سر  ال��راب��ع  ق���وى  اأن  ن���رى 

مهمة اإل��ه��اء امل��ق��اوم��ة ع��ن دوره���ا يف وج��ه ع��دو االأم���ة، 

وتتاآمر عليها وت�سكك فيها ليً� ونهاراً، بل وتراهن على 

�سربها من قبل العدو االإ�سرائيلي والقوى الغربية، كما 

2006، ف��اإن ح�سار املقاومة  ج��رى خ���ل ع���دوان مت��وز 

الو�سائل،  ومبختلف  و�ساق،  قدم  على  ج��اٍر  فل�سطني  يف 

ليبقى اجلي�ض العربي ال�سوري، امل�سنف رابع ع�سر بني 

حيث  املعركة،  هذه  يف  الزاوية  حجر  العاملية،  اجليو�ض 

يقود املواجهة الفا�سلة، بعد اأن ُنقلت احلرب �سده اإىل 

ف�سول  كل  �سقطت  فيها  انت�سر  ف��اإذا  ال�سوري،  الداخل 

ومن  ال�سهيوين   ���� الغربي  التحالف  وخ�سر  امل���وؤام���رة، 

البوؤ�ض  ونالوا  رهاناتهم،  كل  العرب  احلكام  من  يتبعه 

يف  واملمانعة  امل��ق��اوم��ة  ق��وى  انت�سار  مقابل  وال��ه��زمي��ة، 

وهو  ال�����س��وري،  ال��ع��رب��ي  اجلي�ض  ُه���زم  اإذا  اأم���ا  املنطقة، 

اإرادة  اأمر �سبه م�ستحيل، ملا ُعرف عن هذا اجلي�ض من 

كما  خا�سها،  ال��ت��ي  احل���روب  ك��ل  يف  و�سكيمة  وت�سميم 

اأنه اجلي�ض العربي الوحيد املتبقي الذي ما زال يحمل 

هي،  كما  تبقى  ل��ن  �سورية  ف��اإن  قومية،  قتالية  عقيدة 

وجي�سها �سيت�سظى مثلها، والعرب والعروبة �سي�سبحان 

ذكريات، و�سرتزح املنطقة برمتها حتت �سنابك واأحذية 

يعملون  عبيد  جم��رد  اإىل  �سكانها  وي��ت��ح��ول  ال��ت��ه��وي��د، 

ل�سالح م�سروع »�سعب اهلل املختار«، الذي يبدو اأن بع�ض 

م��ن��ه، بدليل  ال��ع��رب��ي��ة احل��اك��م��ة ج���زء فعلياً  ال��ع��ائ���ت 

اأق��دام  ب���داأت  اأن  منذ  ال�سهيوين  امل�سروع  م��ع  تواطئها 

املحتلني ال�سهاينة تطاأ اأر�ض فل�سطني.

عدنان ال�ساحلي

14

عربي

لقد تكلمُت عن الرموز عند ال�سهاينة يف �سعارهم 

»ن��اب��وك��و«، وك��ن��ت م��ن خ���ل��ه ق��د ك�سفت ن��واي��ا ه��ذا 

ا�سم  اأطلقت  التي  والقوى  التو�سعي،  الغازي  امل�سروع 

ا�سم  قلبت  التي  العرية  باللغة  عنه  تعر  »نابوكو«، 

فكلمة  ب��ه،  وا�ستخفت  ن�سر«  »نبوخذ  البابلي  امللك 

»نابوكو« متثل �سيغة ت�سغري لهذا اال�سم، وهو امللك 

الذي قاد ال�سبي البابلي العظيم.

حرف  اأن  جن��د  ال�سهيوين،  ال�سعار  اإىل  بالعودة 

)A( ُر����س���م ع��ل��ى ���س��ك��ل ق��ن��ط��رة اأن��ب��وب��ي��ة م��ق��و���س��ة، 

النيل  اإىل نهر  ي��رم��ز  ال���ذي   ،)N( ب��ني ح��رف ت��رب��ط 

مدينة  اإىل  ي��رم��ز  ال����ذي   ،)B( ح���رف  وب���ني   ،nile
من  ال��ت��م��دد  هنا  املق�سود  فيكون   ،babylon ب��اب��ل 

املقولة  وه��ي  ال��ف��رات،  ال��واق��ع��ة على  ب��اب��ل  اإىل  النيل 

 ال��ت��ي ي�����س��وق ل��ه��ا ال�����س��ه��اي��ن��ة ب����اأن دول����ة »اإ���س��رائ��ي��ل«

من النيل اإىل الفرات.

 ،2009 ال��ع��ام  يف  »ليفياثان«  الق�سية  ه��ذه  ب���داأت 

يف  تنقيبها  اإن��ريج��ي«  »نوبل  �سركة  فيه  با�سرت  فقد 

الثمانني  ب��ح��وايل  حيفا  ميناء  غربي  البحر  عر�ض 

كلم، فاكت�سفت، ما مل يكن ليخطر على بال ال العدو 

الطبيعي  الغاز  وج��ود  املنقبة،  ال�سركة  وال  ال�سيوين 

مكعب،  م��رت  مليار   238 بنحو  ت��ق��در  هائلة  بكميات 

والتنقيبية،  اال�ستك�سافية  م�ساريعها  يف  تو�سعت  ثم 

فاكت�سفت عام 2010 اأنها اأمام حو�ض هائل من الغاز 

كميات  على  يحتوي  ال��ذي  اجل��ودة،  العايل  الطبيعي 

خرافية من الغاز، ما يكفي جلعل »اإ�سرائيل« من اأكرث 

البلدان ثراء.

االكت�ساف  هذا  بعد  بالت�ساوؤل  »اإ�سرائيل«  ب��داأت 

ال��ع��ظ��ي��م، ال����ذي مل ي��ك��ن ل��ي��خ��ط��ر ع��ل��ى ب����ال اأك���رث 

اإىل م�ساف  الو�سول  انتهازية، عن كيفية  مفكريها 

كيفية  وت�ساءلت عن  للغاز،  وامل�سدرة  املنتجة  االأمم 

ح�سد املوارد املالية الهائلة، وطرق ا�ستثمار عوائدها 

�سمان  كيفية  ع��ن  وت�����س��اءل��ت  وال��غ��ازي��ة،  النفطية 

من  ك��ل��ه،  الغني  احل��ق��ل  ه��ذا  مكامن  على  الهيمنة 

�سماله اإىل جنوبه، ومن �سرقه اإىل غربه، ما يرتتب 

ا�ستثمار  �سورية ولبنان من  اأن حترم كً� من  عليه 

ح�سته يف هذا احلقل، ومتنعهما من اال�ستفادة من 

االإقليمية  املياه  يف  الواقعة  الغازية  ا�ستحقاقاتهما 

لكل من الدولتني، فراأت اأن التاآمر العربي وال�سعي 

اإىل اإنتاج زعامات اأخرى اأ�سد والء لها بدل الزعامات 

ال��ع��رب��ي��ة احل���ال���ي���ة، ه���و اأف�����س��ل ال�����س��ب��ل امل�����س��اع��دة 

لل�سيطرة على هذه الرثوة الطبيعية التي اكت�سفها 

العدو.

الدرا�سات  معهد  با�سم  الر�سمي  الناطق  اأكد  لقد 

»اأن  االأم��ريك��ي��ة،  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  يف  اجليولوجية 

م��ن��اب��ع ال��غ��از يف احل��و���ض ال�����س��رق��ي للبحر االأب��ي�����ض 

املتو�سط، توازي كريات املنابع الغازية امل�ستثمرة االآن 

يف مناطق متفرقة من العامل، واأن منابع الغاز يف حقل 

»ليفياثان«، اأ�سخم واأو�سع واأعمق من كل املنابع التي 

املعهد:  تقارير  وتقول  املتحدة«،  الواليات  اكت�سفتها 

»اإن م�سادر النفط والغاز �سرقي املتو�سط تقدر بنحو 

 )3450( وبنحو  البرتول،  من  برميل  مليار   )1.68(

اجل��ودة،  الطبيعي عايل  الغاز  مليار مرت مكعب من 

يف  وال��غ��از  النفط  ملنابع  مكت�سفة  غري  منابع  وهناك 

حو�ض النيل مب�سر، تقدر بنحو )1.76( مليار برميل 

من النفط، ونحو )6850( مليار مرت مكعب من الغاز 

الطبيعي عايل اجلودة، وقدر املعهد اإجمايل املخزون 

يف اجلزء ال�سرقي من حو�ض البحر االأبي�ض املتو�سط 

ونحو  اخل��ام،  النفط  من  برميل  مليار   )3.4( بنحو 

)9700( مليار مرت مكعب من الغاز الطبيعي.

النفطية  االكت�سافات  ف��اإن  ت��ق��دم،  م��ا  على  وب��ن��اء 

ال�سيا�سي  ال�����س��راع  ب��اب  فتحت  اجل��دي��دة،  وال��غ��ازي��ة 

باأن  علم  عندما  فلبنان  م�سراعيه،  على  والع�سكري 

ا�ستب�سر  االإقليمية،  مياهه  داخ���ل  ميتد  ال��غ��از  حقل 

خرياً واأمل بتح�سني اأو�ساعه االقت�سادية، وقدم طلباً 

اإىل االأمم املتحدة ل�سمان حقوقه النفطية والغازية، 

ل��ك��ن ال����رد ج����اء م���ن ال���ع���دو ال�����س��ه��ي��وين ع���ر وزي���ر 

اإ�سرائيل لن تتخلى  »اإن  خارجيته »ليرمان« قائً�: 

للبنان وال ل�سورية عن قطرة واحدة«.

اخل��ن��اق  بت�سييق  ال�سهيوين  ال��ع��دو  ب��ا���س��ر  ل��ق��د 

على احلكومة اللبنانية، با�ستخدام ال�س�ح الطائفي 

االأقطار  اال�ستقرار يف  بزعزعة  لكل من يرغب  املتاح 

واأب�سط  اأ�سهل  م��ن  يعد  فهو  واالإ���س���م��ي��ة،  العربية 

واأ�سرع االأ�سلحة امل�سمونة النتائج حتى يف املجتمعات 

االإ�س�مية.

اأم���ا ال���والي���ات امل��ت��ح��دة االأم��ريك��ي��ة، ف��ق��د اأدرك���ت 

اأه��م��ي��ة االك��ت�����س��اف��ات اجل���دي���دة، وا���س��ت��ن��ف��رت لتعديل 

»�سايك�ض بيكو« التي ق�سمت وجزاأت العامل العربي يف 

 ،2016 عام  �سيكون  وح�سب تخطيطهم،   ،1916 العام 

هو املوعد املقرر الإنتاج معاهدة جديدة غري »�سايك�ض 

ال��زم��ن ع��ل��ى معاهدة  ب��ي��ك��و«، فبعد م���رور ق���رن م��ن 

ر�سمت  التي  راأيهم،  ح�سب  عتيقة  باتت  التي   ،1916
اخلطوط احلدودية الفا�سلة بني الدول العربية على 

التوقعات التخمينية للنفط، ثم جاء دور الغاز الذي 

�سيعبث مب�سري الدول العربية كافة، مبا فيها الدول 

التي  وال����دول  »ال��ن��ات��و«،  حلف  خلف  االآن  تقف  ال��ت��ي 

وال��ه��وان،  بالذل  وارت�ست  وعروبتها  لدينها  تنكرت 

ور�سخت الإرادة املخطط ال�سهيو - اأمريكي، مبا فيها 

تلك الدول املتاأ�سلمة، التي ما انفكت تغذي ال�سرايني 

اأم�سى  م��ن  يعد  ال��ذي  الطائفي،  للتناحر  الرئي�سة 

اأع���داء  بها  ا�ستعان  ال��ت��ي  االأ�سلحة  واأرخ�����ض  واأق����وى 

االأمة العربية يف زعزعة اأمنهم وتفريقهم وجتزئتهم.

حممد اأمني ال�سناوي

اكتشاف الغاز بكميات هائلة
السبب الرئيس لالقتتال في الوطن العربي )2(
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من  ال��ت��ح��ذي��رات  ليبيا  يف  تت�ساعد 

خ��ط��ر »ال��وه��اب��ي��ة امل���ج���رم���ة«، يف ���س��وء 

ت��ف��ج��ريات ط���ال���ت م��ق��ام��ات واأ���س��رح��ة 

املناطق  من  العديد  يف  �ساحلني  اأولياء 

اإح������راق م��راك��ز  اإىل  ال��ل��ي��ب��ي��ة، و����س���واًل 

حتفيظ القراآن الكرمي واملدائح النبوية.

وق����د ب�����داأت ه����ذه االع�����ت�����داءات �سد 

الوهابية،  اأي���دي احل��رك��ة  االإ���س���م على 

عازلة،  مناطق  الناتو  ق��وات  ت��اأم��ني  م��ع 

تدمري  اأح�����س��ى  ح��ت��ى  م���وؤخ���راً  وازدادت 

و�سريحاً  مقاماً  ع�سر  خم�سة  من  اأك��رث 

وزاوية، امتّدت من بنغازي اإىل درنة اإىل 

فالعرقوب  جرد�ض  اإىل  االأخ�سر  اجلبل 

فيهم  و�سلت  حتى  وم�سراته،  وزل��ي��ن 

ن��ب�����ض ق���ب���ور وت��دم��ريه��ا،  اإىل  ال����دن����اءة 

 63 نب�ض  وح��ده��ا  طرابل�ض  يف  واأح�����س��ي 

قراً واإحراق رفات االأولياء ال�ساحلني.

وي���ع���ت���ق���د م�������س���وؤول���ون ل���ي���ب���ي���ون اأن 

ال��ت��اأ���س��ي�����ض مل�سكلة  ي��ري��دون  ال��وه��اب��ي��ني 

يفعلونه  وم���ا  ل��ي��ب��ي��ا،  اأرج�����اء  اإىل  مت��ت��ّد 

اأنهم يتهمون  ب��ذوراً، خ�سو�ساً  اإاّل  لي�ض 

مييلون  الذين  وكل  لل�سحابة  املريدين 

اإىل الت�سّوف الذين يحرتمون املقامات 

ب��اأن��ه��م م�����س��رك��ون واأن زي���ارة  ال��دي��ن��ي��ة، 

ق��ب��ور االأم�������وات، وال���دع���اء واال���س��ت��غ��اث��ة 

للعقيدة  خمالف  �سرك  االأ�سرحة،  عند 

ال�سحيحة.

ما  هّزهم  الذين  الليبيون  ويت�ساءل 

فعل  رّدات  لذلك  اأن  ويعتقدون  ج��رى، 

كانت  ما  اإذا  عاجً�،  �ستتبلور  »زلزالية« 

وامل�ستعربني  وال��غ��رب  ال��ن��ات��و  ا�ستغاثة 

واال���س��ت��ع��ان��ة ب��ه��م، ل��ت��دم��ري ب��ل��ده��م كي 

باأّن هذه  الدولة،  نفوذهم على  يب�سطوا 

وعقيدة  واإ�س�م  خا�ض  »توحيد  الفعلة 

�سحيحة«.

الو�سع يف ليبيا يزداد خطورة بفعل 

ما تفعله احلركة الوهابية، التي يغّذيها 

اأم����راء اآل ���س��ع��ود، يف ح��ني ب���داأت اأج��ه��زة 

اإليه  يتحّول  اأن  دولية، تر�سد ما ميكن 

القوى  بع�ض  اإع����ن  بعد  ليبيا  م�سري 

ن��ي��ت��ه��ا م���واج���ه���ة »احل����رك����ة ال��وه��اب��ي��ة 

باإحراق كتب  اأي�ساً  تقوم  التي  املجرمة« 

العلماء.

تت�سرّت  الليبية  ال�سلطات  اأن  ويبدو 

ع��ل��ى االأع���م���ال امل�����س��ي��ن��ة ال��ت��ي ي��ق��وم بها 

الوهابيون الإرهاب النا�ض، فيما خرجت 

تظاهرات متعددة يف املدن الليبية، ومنذ 

اأكرث من ثمانية اأ�سهر.

اإىل  الوهابية  احلركة  جلاأت  ولذلك 

تفجريات اأمنية اأخرى الإرهاب ال�سلطة 

اأي�����س��اً، وال��ق��ي��ام ب��اغ��ت��ي��االت ل��رم��وز مل 

مثل  مت��ام��اً،  �سيئاً  منها  االإع�����م  ي��ذك��ر 

اغتيال عبد الفّتاح يون�ض؛ اأول املن�سّقني 

ع��ن ن��ظ��ام ال���ق���ّذايف، وال���ذي ك��ان القائد 

وزي���راً  ب�سفته  ل��ل��م��ع��ار���س��ة،  ال��ع�����س��ك��ري 

�سابقاً للدفاع.

االأخ�����رية،  امل��ت��ف��ج��رات  اأن  وال����ف���ت 

القذايف،  باأن�سار  اإل�ساقها  النظام  حاول 

تنظيم  اإىل  ت�����س��ري  ال���دالئ���ل  ك���ل  ف��ي��م��ا 

»ال���ق���اع���دة«؛ ال����ذي ه��و ال�����ذراع االأمي���ن 

للوهابيني خارج ال�سعودية، ورمبا تكون 

ليبيا القاعدة االأكرث و�سوحاً وعلنية يف 

ن�ساط احلركة الوهابية.

ي�سبه  ليبيا  يف  »ال��ق��اع��دة«  وتنظيم 

علني  ظ��ه��ور  اأول  ال��ع��ل��ن��ي��ة،  ح��ي��ث  م���ن 

ل��ل��ق��اع��دة يف ال��ي��م��ن، ف��اأن�����س��ار ال��ق��اع��دة 

اأقاموا احتفاليني علنيني على االأرا�سي 

الليبية، االأول يف مدينة �سرت يف ني�سان 

املا�سي، وا�ستعرفوا قدراتهم الع�سكرية، 

بنغازي  االأهم كان يف مدينة  واالحتفال 

�سقوط  قبل  للمعار�سة  الرئي�ض  املعقل 

العازلة  املنطقة  ك��ان��ت  وح��ي��ث  ال��ق��ذايف، 

حربه  ل�سّن  االأطل�سي  اإليها  ا�ستند  التي 

القذرة على ليبيا.

قوته  »ال��ق��اع��دة«  تنظيم  وا�ستعر�ض 

ال��ع�����س��ك��ري��ة يف م���ي���دان »ال���ت���ح���ري���ر« يف 

مطالبني  ر�سمي،  �سمت  و�سط  بنغازي 

ب��ت��ط��ب��ي��ق ال�����س��ري��ع��ة االإ����س����م���ي���ة، وه��م 

املدينة  ���س��وارع  اإىل  امل��ي��دان  يف  يتنقلون 

ع�سكرية  ب��اآل��ي��ات  م��ع��ّززي��ن  باأ�سلحتهم، 

يحمل بع�سها اأ�سلحة م�ساّدة للطائرات 

ومبرافقة دب��اب��ات وع��رب��ات جت��ّر مدافع 

هاون.

وال�سلطات حينها تعاملت وكاأن على 

راأ���س��ه��ا ال��ط��ري، يف ح��ني ت��وؤك��د م�����س��ادر 

ا�ستثمار  ليبيا  يف  »ال��ق��اع��دة«  اأن  ليبية 

اأم��ريك��ي ن��اج��ح، ف��ال��والي��ات املتحدة هي 

العنا�سر  ل��دخ��ول  ال��ط��ري��ق  فتحت  م��ن 

ال���ت���ح���رك ���س��د  ب����داي����ة  ل��ي��ب��ي��ا م����ع  اإىل 

ال���ق���ذايف، وق���د ���س��ّه��ل��ت اأك����رث م���ن م���رة، 

يقول  الظواهر  ت�سريحات الأمين  وبعد 

اإن��ه  املا�سي،  االأول  ك��ان��ون  �سهر  يف  فيها 

اأر�سل من جديد وينّظم خ�يا للقاعدة 

املتحدة  ال��والي��ات  ف��اإن  ليبيا، ولذلك  يف 

على  »احل��رب  امل��درو���ض  �سعارها  و�سمن 

اأم���وال  ا�ستغ�ل  على  تعمل  االإره�����اب«، 

عم�ء  جي�ض  لت�سغيل  دوالر،   - البرتو 

ولذلك  ال�س�ح،  وم�سانع  ا�ستخباراتها 

ك����ان اال���س��ت��ث��م��ار ل��ن�����س��اط��ات امل��وؤ���س�����س��ة 

الوهابية ال�سعودية، التي تعلن توجهات 

الإره���اب  »عن�سرية«  بعقيدة  »ج��ه��ادي��ة« 

كما تخيف  امل�ستقرة،  االإ�س�مية  ال��دول 

العامل امل�سيحي.

ويتوقع يف ليبيا اأن تذهب الب�د اإىل 

وامل��خ��اوف،  القلق  �سوء  اأت��ون جديد، يف 

ت�ستلهم  التي  ال��دع��ام��ات  ف�سلت  بعدما 

ال���ت���ط���ّرف وال���ت���ك���ف���ري يف حت��ق��ي��ق ف���وز 

ُي��ع��ت��ّد ب��ه يف االن��ت��خ��اب��ات االأخ����رية، وهم 

ع��ّروا عن ذلك خ�ل لقاء مع حممود 

جريل؛ رئي�ض حتالف القوى الوطنية، 

باأن لهم احلق يف حكم ليبيا بعد الثورة 

قيا�ساً اإىل ما قدموه ح�سب راأيهم، وقال 

ج��ري��ل ب��ال��ف��م امل�������آن، اإن ال��راف�����س��ني 

العمليات  وراء  ه��م  االنتخابات،  لنتائج 

التخريبية.

يف ليبيا هناك من يقول، اإن تفجري 

االأ�سرحة ونب�ض القبور وتكفري املجتمع، 

اأهلية،  اإىل حرب  �سُتقاد  الب�د  اأن  يعني 

ير�سخوا  لن  ال�سنة واجلماعة  اأهل  الأن 

مهما غلت االأثمان.

يون�س عودة
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قمع في البحرين قتل وتـُ ة تــُ
ّ
أطفال وأجن

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

لـيـبــــيا في مهـب »الـوهـــابيــة«

ماآ�سي البحرين يف ظل النظام اخلليفي احلاكم يف البحرين 

تلك  اأ�سد  من  الرئية  الطفولة  ق�سية  اأن  اإال  االأوج���ه،  متعددة 

الق�سايا فظاعة، فالنظام بعد اأن ا�ستباح اأعظم املحرمات، بتمزيق 

وح���رق مرتزقته ك��ت��اب اهلل م����راراً، واأم����ام م���راأى ال��ع��امل وداخ��ل 

امل�ساجد، وبعد اأن اأ�سبحت بيوت اهلل مواقع ي�ستهدفها بالتدمري 

واإ�سرار  بعمد  بل  اعتيادياً  اأم��راً  االأطفال  قتل  عليه  بات  والهدم، 

غريب. 

18 �سنة ي��ع��دون من   يف ال��ق��ان��ون ال����دويل، ك��ل م��ن ه��م دون 

بالذات  ال�سريحة  ه��ذه  ت�ستهدف  االأم���ن  ق��وات  اأن  اإال  االأط��ف��ال، 

وال�سرب  اجلن�سي  وال��ت��ح��ر���ض  واالغ��ت�����س��اب  وال��ق��ت��ل  ب��االع��ت��ق��ال 

والتعذيب واملحاكمات، واأ�سبح ذلك ركناً اأ�سا�سياً يف  ا�سرتاتيجية 

النظام لك�سر االإرادة الفوالذية ل�سعب البحرين الثائر ب� هوادة 

طوال اأكرث من �سنة ون�سف، فالنظام بعد اأن ف�سلت كل حماوالته 

االأمنيون  م�ست�ساروه  اب��ت��دع  الغا�سب،  ال��ث��ورة  ب��رك��ان  اإي��ق��اف  يف 

امل�ستعارون من بريطانيا واأمريكا ومن بقايا العنا�سر املخابراتية 

ال��ت��ي ه��رب��ت ب��ع��د ���س��ق��وط االأن��ظ��م��ة ال��ع��رب��ي��ة، ف��ك��رة ا���س��ت��ه��داف 

االأط���ف���ال ك��ج��زء م��ن ح��زم��ة ال��ع��ق��وب��ات اجل��م��اع��ي��ة امل��ت��ع��ددة �سد 

ال�سعب، وكنوع من ل�َّي ذراع املواطنني يف موقع موجع لهم، وهو 

ال�سهيوين  الكيان  مار�سها  التي  ال�سهيونية  اال�سرتاتيجية  ذات 

�سد الفل�سطينيني.

وه��ن��ا اأ���س��ع ب��ني اأي��دي��ك��م جم��م��وع��ة م��ع��ل��وم��ات م��وث��ق��ة ح��ول 

ا�ستهداف الطفولة واالأجنة يف البحرين:

مت قتل العديد من االأطفال، اإما بر�سا�ض ال�سوزن كما حدث 

اأو   ،2012 اأغ�سط�ض  يف  عاماً(  موؤخراً لل�سهيد ح�سام احلداد )16 

واأم��ا  ع��ام��اً(،   14( ال�سيخ  علي  لل�سهيد  ح��دث  كما  مبا�سر  بطلق 

بداح )16 عاماً(  لعلي  االأم��ن كما حدث  ب�سيارات  الده�ض  ب�سبب 

وعلي اإبراهيم الدم�ستاين )17 عاماً(، اأو ب�سبب التعذيب والقتل 

�سم�ض  �سعيد  اأحمد  �سيد  كال�سهيد  الوجه  ناري يف  املتعمد بطلق 

)15 عاماُ( وال�سهيد �سيد ها�سم �سعيد )15 عاماً(.

البحرين  مركز  رئي�سة  اخلواجة؛  مرمي  النا�سطة  عن  نقً� 

حلقوق االإن�سان بالوكالة، اأن ما لديهم من وقائع مر�سودة، تدل 

على 45 ق�سية اإجها�ض ا�سطراري الأجنة وقعت يف اأ�سهر الثورة، 

ب�سبب الغازات ال�سامة.

يف ح��ني ه��ن��اك ع��دد م��ن االأج��ن��ة وق��ع��وا �سقطاً، مثل ح��وراء 

ما  )امل��ع��روف منهم  ب��اق��ر..  وج��ود ح�سني وحممد  �سعيد  حممد 

ا�ست�سهدوا ب�سبب  ع  اأطفال ر�سّ اأجنة(، ومنهم  الع�سرة  يزيد على 

وح�سن  ���س��ن��وات(   6( ف��رح��ان  حممد  مثل  اللعينة،  ال��غ��ازات  تلك 

عي�سى )�سنة ون�سف( ويحيي يو�سف )45 يوماً( و�ساجدة في�سل 

)5 اأيام( والقائمة تطول.

ومناه�سة  للتاأهيل  البحرينية  املنظمة  به  �سرحت  ملا  وفقاً 

اأن ما يزيد على ع�سرين طفً� فقدوا ب�سرهم،  العنف )برافو(، 

ومنهم الطفل اأحمد النهام )4 �سنوات( الذي فقد اأحد عينيه بعد 

الوجه وهو بني يدي  ال�سوزن باجتاه  االأم��ن بر�سا�ض  اأن �سربه 

والده.

ي�سابون  البحرين،  م��دن  يف  واالأح��ي��اء  القرى  اأطفال  معظم 

باأذى واإ�سابات �سبه ليلي، ب�سبب الغازات ال�سامة والقمع والرعب 

اليومي لقوات االأمن.

اع��ُت��ق��ل م��ئ��ات م��ن االأط���ف���ال يف اأ���س��ه��ر ال���ث���ورة، ووف��ق��اً الأح��د 

 )2012 اأن���ه ي��وج��د ح��ال��ي��اً )�سبتمر  م��راك��ز ال��ر���س��د احل��ق��وق��ي��ة، 

وكانت  طفً�،   60 على  يزيد  ما  �سيا�سية،  والأ�سباب  ال�سجون  يف 

ملدة  عاماً(   11( ح�سن  علي  الطفل  احتجزت  قد  االأم��ن  �سلطات 

ال�سحف  من  العديد  نقلت  وقد  للمحاكمة،  وقدمته  يوماً   25
مل  جديدة  �سابقة  باعتبارها  احل��دث  ه��ذا  العاملية  والف�سائيات 

ياألفها العامل، وكذا الطفل عبد الكرمي ح�سن )14 عاماً( اعُتقل 

12 يوماً، واآخ��ر م�سل�سل اعتقال االأطفال هو ما وقع بتاريخ  ملدة 

�سنوات(، ثم  �سلطان )9  �سامل  الطفل  بتوقيف   ،2012 �سبتمر   2
اأطلق �سراحه بعد تدخل حماميته، ويبداأ م�سل�سل ال�سرب للطفل 

من بداية اعتقاله، ثم يزداد يف مركز ال�سرطة، ويتعر�ض العديد 

واالغت�ساب  الكهربائي  كال�سعق  الكبار  تعذيب  ل�سنوف  منهم 

والتحر�ض اجلن�سي بالتعرية وغريها.

اإن الوقائع هي اأكرث من اأن حُت�سى، ولعل اجلانب غري الوا�سح 

اأو  والقمع،  الرعب  اأج���واء  االأط��ف��ال �سمن  املبا�سر يف منو  وغ��ري 

االإهانات التي حت�سل يف املدار�ض، اأثرها هو االآخر عظيم وخطري، 

يف ظل نظام متفرعن برعاية اأمريكية و�سعودية بامتياز خا�ض.

ال�سيد جعفر العلوي
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الإيرانية  الإ�سالمية  اجلمهورية  اأرادت 

م���ن ق��م��ة ع���دم �لن��ح��ي��از �لأخ������رة، �إح��ي��اء 

وتعزيز  �لعاملية،  �ل�ش�ؤون  يف  �ملجم�عة  دور 

دور�لق�ى �لإقليمية �لأخرى يف حل م�شاكل 

ومل  �لأجنبي،  �لتدخل  عن  بعيد�ً  �ملنطقة، 

ي��ق��اط��ع �مل����ؤمت���َر �أي م���ن �ل�����دول �مل��ت���رط��ة 

�ل�����ش��اخ��ن��ة يف عم�م  م��ب��ا���ش��رة يف �لأح������د�ث 

�ملنطقة، ويف �ش�رية بالتحديد، ولكن قر�ءة 

دق��ي��ق��ة ب���ن �ل�����ش��ط���ر، ت��ك�����ش��ف �أن �ل��ه��دف 

�ملقاطعة، ه� حماولة حرف  لعدم  �لرئي�س 

�لقمة عن م�شارها �ملن�ش�د، وذلك من خالل 

تظهر �ل�شطفافات �لتي تعّمق �خلالفات 

�ملنطقة  بلد�ن  وجت��ّر  خا�س،  ب�شكل  �ملحلية 

�إىل �شر�ع �شيعي - �شني يطال �إير�ن وتركيا 

وم�شر و�ململكة �ل�شع�دية. 

�ن�شغل �ملر�قب�ن بتبيان حقيقة �أن �إير�ن 

�ل��ع��زل��ة، و�أن دوره����ا كالعب  ت��ع��اين م��ن  ل 

و�لإقليمية،  �لدولية  �ل�شاحتن  رئي�س على 

م��از�ل يف تعاظم م�شتمر، ولكن غاب عنهم 

يف  تلعبه  �أن  لإي���ر�ن  ي��ر�د  دور  �أي  �لت�شاوؤل 

�لتهجم  �أن  يالحظ��  ومل  �لتالية،  �ملرحلة 

�مل��ك�����ش���ف م���ن ج���ان���ب �ل�����لي����ات �مل��ت��ح��دة 

�لقمة،  �شد  �ل�شهي�ين  و�لكيان  �لأمركية 

تر�فق مع تاأييد مبطن لتع�مي دور طهر�ن 

وت��ري  فلتمان  ج��ري  ح�ش�ر  خ��الل  م��ن 

رود لر����ش���ن، ول���� حت��ت غ��ط��اء وف���د �لأمم 

�ملتحدة.

ُع��ر���س يف نهاية  ت��ل��ف��زي���ين  ب��رن��ام��ج  يف 

�ملتخ�ش�س  �لباحث  ك�شف  �ملا�شي،  �لأ�شب�ع 

ب����ال���������ش�����ؤون �لإي�����ر�ن�����ي�����ة؛ حم���م���د ����ش���ادق 

�حل�����ش��ي��ن��ي، ن��ق��اًل ع��ن م�����ش��ادر م��ق��رب��ة من 

ممثاًل  ب�شفته  فلتمان،  �أن  �مل���ؤمت��ر،  رئا�شة 

�أقنع  �ل���ذي  ل����الإد�رة �لأم��رك��ي��ة، ه���  فعلياً 

و��شنطن،  دول �خلليج، وغرها من حلفاء 

�إي�������ر�ن ك���الع���ب رئ��ي�����س يف جممل  ب��ق��ب���ل 

�ل�شاخنة يف �ملنطقة، و�أنه طلب من  �مللفات 

ب��ان  �مل��ت��ح��دة،  �لأمم  ملنظمة  �ل��ع��ام  �لأم����ن 

�خلامنئي  م��ن  ر�شمياً  يطلب  �أن  م���ن،  ك��ي 

�لتدخل �ملبا�شر حلل �مل�شاألة �ل�ش�رية.

ف�ّشر بع�س �ملر�قبن هذ� �لت�جه �لدويل، 

كانعكا�س ل�شعف �ل�ليات �ملتحدة وعجزها 

و�نت�شار�ً  �ملنطقة،  يف  �أجندتها  تنفيذ  ع��ن 

لإير�ن وحم�ر �ملمانعة يف �ملنطقة، ويف هذ� 

م�شاركة  يف  �أي�����ش��اً  �مل��ر�ق��ب���ن  ر�أى  �ل�شياق، 

هاماً على �شعيد  �مل�ؤمتر منعطفاً  م�شر يف 

�لعالقات �لإير�نية �مل�شرية، وتعزيز�ً لدور 

�ملحلية،  �لنز�عات  حل  يف  �لإقليمية  �ل��دول 

من خالل �حل��ر وبالطرق �ل�شلمية.

�لأم���ر، مل يكن م�شتغرباً  و�ق��ع  ولكن يف 

تركيا  باإ�شر�ك  �مل�شرية  �ملبادرة  ت�شتبعد  �أن 

و�إير�ن و�ل�شع�دية يف حل �مل�شاألة �ل�ش�رية، 

�إي��ر�ن  ب��اأن حتفظ  فمن جهة، حلل �لبع�س 

على �ملبادرة يع�د �إىل �إ�شر�ك ثالثة �أطر�ف 

من جبهة و�حدة، �شيا�شياً ومذهبياً، مقابل 

طرف و�حد، مما يعيق فر�س �لت��فق على 

�إي���ر�ن  تكليف  �مل���ؤمت��ر  ف��اأق��ر  ح��ل م�شرتك، 

وم�����ش��ر وف��ن��زوي��ال مل��ت��اب��ع��ة �مل��ل��ف �ل�����ش���ري 

ب�شكل ي�ؤمن �لت��زن.

�لأي���ام و�لأ�شابيع  �أ���ش��رت م�شر يف  ف��اإن   

�ملقبلة على مبادرتها، ونالت م��فقة �لدول 

ببدء  �جل����زم  ن�شتطيع  ب���الإج���م���اع،  �مل��ع��ن��ي��ة 

تر�جع �أجندة �لكيان �ل�شهي�ين و�ل�ليات 

تق�شيم  �إع��ادة  يف  م�شروعها  وف�شل  �ملتحدة، 

كيانات �ملنطقة وتفتيتها، ول� مت هذ� �لأمر، 

�ل�طنية  و�ل��ق���ى  �إي����ر�ن  حلم  يتحقق  ل��ن 

�ل�شع�ب  بل حلم جميع  و�ملخل�شة فح�شب، 

ل�ش�ء  ولكن  �لعامل،  �مل�شت�شعفة يف  و�ل��دول 

�حل��ظ، م��از�ل��ت �ل�قائع جت��ري يف �لجت��اه 

�ملعاك�س.  

لقد حملت كلمة �لرئي�س �مل�شري حممد 

�مل�ؤمتر، يف �شكلها وم�شم�نها،  �أمام  مر�شي 

ما ير�شي �ل�ليات �ملتحدة، وب�شكل خا�س، 

�حلليف  وه��ي  �ل�شلفية،  �ل��ق���ى  ير�شي  م��ا 

�لرئي�س، ورمبا �لأوحد، �لذي بيده دعم �أو 

م�شر،  يف  �مل�شلمن  �لإخ�����ن  حكم  تق�ي�س 

وعليه، من �ملبكر �أن تر�هن �لق�ى �ل�طنية 

ع��ل��ى ����ش��ت��ع��ادة م�����ش��ر ل����دوره����ا �لإق��ل��ي��م��ي 

�مل��ن�����ش���د، و�ل����ذي ل ي���ز�ل م��ره���ن��اً للق�ى 

لبتز�ز  وعر�شة  و�شيا�شياً،  مالياً  �لأجنبية 

ب��ع�����س دول �خل��ل��ي��ج، �ل��ت��ي ت��رع��ى ومت����ل 

�ملجاورة  و�ل��دول  م�شر  يف  �ل�شلفية  �لق�ى 

لها.

�ل���ق����ى �ل�����ش��ل��ف��ي��ة يف م�شر  �أب�����دت  ل��ق��د 

م��ع��ار���ش��ت��ه��ا �ل�����ش��دي��دة ل���زي���ارة م��ر���ش��ي �إىل 

�أي دور  �إي���ر�ن  �إع��ط��اء  ط��ه��ر�ن، كما رف�شت 

يف ح���ل �ل���ن���ز�ع���ات �ل��د�خ��ل��ي��ة يف �مل��ن��ط��ق��ة، 

ول��ه��ذه �لأ���ش��ب��اب وغ��ره��ا، ل��ن ت����ؤدي زي��ارة 

حت�شن  �إىل  بال�شرورة  طهر�ن  �إىل  مر�شي 

�لعالقات �مل�شرية �لإير�نية، بل �إىل جمرد 

تبادل �ل�شفر�ء من جهة، وتظهر �خلالفات 

�لبلدين من جهة  �ل�شيا�شية و�ملذهبية بن 

�إن كان  �ل��ز�وي��ة، نت�شاءل  �أخ���رى، م��ن ه��ذه 

�ل�شني  للح��ر  مركز  تاأ�شي�س  من  �لغر�س 

بن  �لتقريب  ه���  �ل��ري��ا���س،  يف  �ل�شيعي   -

وت�شعرها  �خل��الف��ات  تظهر  �أو  �ملذهبن، 

على �مل�شت�ى �لإقليمي. 

تاأجيج  على  ت��ر�ه��ن  �مل��ع��ادي��ة  �ل��ق���ى  �إن 

�ملنطقة،  م�����ش��ت���ى  ع��ل��ى  �مل��ذه��ب��ي  �ل�����ش��ر�ع 

م��ن خ���الل ت���ظ��ي��ف و����ش��ت��غ��الل �ل��ع��الق��ات 

�ليمن،  يف  باحل�ثين  �خل��ا���ش��ة  �لإي��ر�ن��ي��ة 

وب�����ش��ي��ع��ة �ل��ب��ح��ري��ن و�مل��م��ل��ك��ة �ل�����ش��ع���دي��ة، 

وبحزب �هلل يف لبنان، و�لعل�ين يف �ش�رية، 

ولدى  �لعر�ق،  يف  �لإي��ر�ين  �لنف�ذ  وبتمدد 

يف  و�لعلمانية  �لإ�شالمية  �جلماعات  بع�س 

م�شر وت�ن�س و�ملغرب وغرها.

�رت�شت  �ل��ت��ي  �لأم��رك��ي��ة،  فال�شيا�شة 

تع�مي �لدور �لإير�ين، و�عرتفت بطهر�ن 

�إمن���ا ت�شتهدف  �مل��ن��ط��ق��ة،  ك��الع��ب ه���ام يف 

�لتي  �ملحلية  �ل�شر�عات  �إي��ر�ن يف  ت�ريط 

�خل��الف��ات  ح���ل  م��ت��ز�ي��د  ب�شكل  تتمح�ر 

�مل��ذه��ب��ي��ة ب���ن �ل�����ش��ن��ة و�ل�����ش��ي��ع��ة، فمن 

�مل��ط��ل���ب م��ن �إي����ر�ن وم���ن ق����ى �ملمانعة 

لأن  �ل���ف���خ،  ل���ه���ذ�  ت��ت��ن��ب��ه  �أن  �مل��ن��ط��ق��ة  يف 

من  �لأم���ة  على  �مل�شتجدة  �لهجمة  ل��دى 

�لكثرة  و�ل��ف��ر���س  �ل�شخمة،  �لإم��ك��ان��ات 

�ملتاحة، ما يتطلب من �جلميع �ملزيد من 

عزم  بكل  مل��جهتها  و�ل���ش��ت��ع��د�د  �ل���ع��ي 

وق�ة.

عدنان حممد العربي

بعد �أقل من �شهرين على م�عد �لنتخابات �لرئا�شية �لأمركية )6 ت�شرين �لثاين(، 

و�ملر�شح  �أوب���ام���ا،  ب���ار�ك  �حل���ايل  �لرئي�س  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي  �مل��ر���ش��ح  ب��ن  �ملناف�شة  حت��ت��دم 

�جلمه�ري ميت رومني، وت�شتعمل فيها كل �ل��شائل و�لنتقاد�ت، مبا فيها »�ملحرمة«.

�إىل  ت�شر  �لأمركية،  �لإع��الم  و�شائل  تن�شرها  �لتي  �ل��ر�أي  ��شتطالعات  كانت  و�إذ� 

�ملئة  يف   43 �إىل  �ملئة  يف   45 بن�شبة  على مناف�شه �جلمه�ري  ز�ل متقدماً  �أوباما ما  �أن 

لرومني، بالرغم من جهد �لدعاية �لتي بد�أت تنفيذها حملة �ملر�شح �جلمه�ري، فيما 

يتعلق بالنتعا�س �لقت�شادي ودور و��شنطن �لعاملي، وقيادتها ما ي�شمى »�لعامل �حلر«، 

لأن  ذلك  يقلق�ن،  �أوباما  ق��ادة حملة  �ملر�شحن، يجعل  �ل�شئيل بن  �لفارق  �أن هذ�  �إل 

�أكرث من  �إىل تقدم كبر لأوباما، جتاوز قبل  �ل�شابقة، كانت ت�شر  �ل��ر�أي  ��شتطالعات 

�أ�شب�ع من �آخر ��شتطالع،  �شهر ون�شف �ل�شهر 16 نقطة، لياأخذ بالرت�جع لي�شجل قبل 

�أربع نقاط ل�شالح �أوباما، ولي�شتقر �لآن على نقطتن.

��شتد�د�ً يف تبادل �لتهامات بن  �لفا�شلة عن ي�م �حل�شم،  وعليه، �شت�شهد �لأ�شابيع 

�ملر�شحن، و�لتفنن يف �لدعاية �لنتخابية؛ �لتي يدخل فيها �للبا�س و�لر�شاقة، و�ل�شباب 

�لدولية،  �ملتحدة  �ل�ليات  �ملناف�شة على دور ومكانة  �إىل  بالإ�شافة  و�لكه�لة و�خل��رة، 

و�ل��قع �لقت�شادي �لد�خلي.

و�إذ� كان �أوباما يحاول �أن يركز على معاجلة �لأو�شاع �لقت�شادية �لد�خلية، ومعاناة 

�ل�ليات �ملتحدة من �لأزمة �ملالية �لتي ورثها من �جلمه�ري ج�رج ب��س �لبن، �إل �أن 

ح�شب  للعامل  وقيادتها  �لعاملية،  �ملتحدة  �ل�ليات  مكانة  على  يركز  �جلمه�ري  �حل��زب 

تعبرهم، �إذ من �ملعروف �أن �حلزب �جلمه�ري عادة ه� من يدير �حلروب �لأمركية، 

وعليه يهاجم �ملر�شح �جلمه�ري ميت رومني �شيا�شة �أوباما، ويقدم خططاً و�قرت�حات 

وبر�مج بديلة عن نهج �لرئي�س �لدميقر�طي.

للمعار�شات  و�لل�ج�شتي  �لع�شكري  �لدعم  تقدمي  على  �جلمه�رية  �خلطط  وتق�م 

�شد �لبلد�ن و�لأنظمة �ل�طنية و�لتقدمية، وب�شقيها �ل�شيا�شي و�لع�شكري، كما ه� حال 

�إعطاء  على  يرتكز  �ل��ذي  �خلفي«،  »�لن�شاط  �شماه  ما  رومني  يتبع  حيث  �لي�م،  �ش�رية 

�ل�ش�ء �لأخ�شر حللفاء و��شنطن مل�شاعدة �ملعار�شات، ويف حال �ش�رية ي�شدد رومني على 

و�ل�شع�دية  وقطر  لرتكيا  �أخ�شر«  »�ش�ء  باإعطاء  حللفائها،  �لدعم  �أ�شاليب  كل  ت�فر 

وق�ى 14 �آذ�ر يف لبنان، لزيادة �ل�شغط بكل �أ�شكاله �شد �لدولة �ل�طنية �ل�ش�رية، ورمبا 

و�ش�ًل �إىل حق �لتدخل �لع�شكري �ملبا�شر..

ب��ن �جلمه�رين  �مل��ج��ال ل ف��رق  �ل�����ش���ري��ة يف ه��ذ�  �ل��ت��ط���ر�ت  ك��ان م��ا يخ�س  و�إذ� 

و�لدميقر�طين، �إل �أن هذه �لنقطة بالذ�ت، قد تك�ن نقطة �شعف �جلمه�رين، ذلك 

و�أزم��ات مالية خانقة، رغم كل  �لقتلى  ب��األآف  �إليهم  �لعر�ق، قد ع��ادت  لأن حروبهم يف 

�أعمال �لنهب و�ل�شلب، ويف �لنتيجة خرج �لأمركي�ن مدح�رين، يف نف�س �ل�قت �لذي 

يعمل�ن فيه للخروج من �ل�ح�ل �لأفغانية يف �لعام 2014.

�لدور  �أوباما، ل يقل خط�رة على  بقيادة  و��شنطن  ت�ؤديه  �ل��ذي  وب��اأي ح��ال، فالدور 

�لتي  و�ل�شغ�ط  و�ل��ق��ر�ر�ت  �لعق�بات  جلهة  وخ�ش��شاً  روم��ن��ي،  يلعبه  �أن  يريد  �ل��ذي 

متار�س �شد �لدولة �ل�طنية �ل�ش�رية، �أو على حلفائها، بهدف �إ�شعاف �لدولة �ل�ش�رية 

وم�ؤ�ش�شاتها و�إنهاكها، لكن �لقر�ر �لدميقر�طي يبقى يف هذ� �ل�شاأن بعيد�ً عن �لتدخل 

�ملبا�شر، وخ�ش��شاً يف �ل�قت �حلايل و�لظرف �لر�هن.. كما �أن �لع��مل �لتي يف �لنهاية 

تدفع �لرئي�س �لأمركي، لتخاذ �أي قر�ر على م�شت�ى عال من �لأهمية متعددة ومعقدة 

يف ذ�ت �ل�قت.. وتختلف ترتيب �لأول�يات يف مثل هذه �لع��مل من ظرف لآخر..

ويف �ملعل�مات ب�شاأن �حتد�م �لتناف�س �لنتخابي �لرئا�شي �لأمركي، فاإن حملة �أوباما 

تاأمل  �لتلفزي�نية، وهي  �لدعاية  �لإنفاق على  �أن يتف�ق رومني عليها يف عملية  تت�قع 

حتييد تلك �مليزة من خالل ��شرت�تيجية ق�ية لتعبئة �لأ�ش��ت �لتي يجري �لإعد�د لها 

منذ �أكرث من عام، حيث �إن �لت�ش�يت �ملبكر يعتر جزء�ً هاماً من هذه �ل�شرت�تيجية.

و�إذ� كانت �لنتخابات �لرئا�شية �لأمركية، �شتح�شل يف �ل�شاد�س من ت�شرين �لثاين، 

�إل �أن �لناخبن يبد�أون �لإدلء باأ�ش��تهم يف غ�ش�ن �أيام، ف�لية �أي�� تبد�أ فيها عملية 

�أي��ل���ل،   22 يف  �لت�ش�يت  عملية  يف  فرجينيا  ولي��ة  وت�شبقها  �أي��ل���ل،   27 يف  �لت�ش�يت 

وعليهما يع�ل �أوباما على �أخذ ق�شب �ل�شبق.

�أوباما للنجاح، كما ح�شل يف  وبهذ�، فالت�ش�يت �ملبكر يعتر جزء�ً من ��شرت�تيجية 

�لعام 2008.

حممد �شهاب
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����ش��ت��ي��ق��ظ �ل���ن���ائ���ب �أك������رم ���ش��ه��ّي��ب من 

مين  على  جم��دد�ً  نف�شه  ليجد  »�شباته«، 

زع���ي���م �حل������زب �ل���ت���ق���دم���ي �ل����ش���رت�ك���ي 

�لفل�شفة  ف��ف��ي  ج��ن��ب��الط،  ول��ي��د  �ل��ن��ائ��ب 

�جل��ن��ب��الط��ي��ة، ل��ك��ل زم����ان، دول���ة ورج���ال، 

و�أكرم �شهّيب من رجال �لع�دة �إىل »ث�رة 

�لبعيدة  �ل��ت��ي��ار�ت  م��ع  و�ل��ع��الق��ات  �لأرز«، 

عن �لعمل �ل�طني �ملقاوم.

�لأوىل،  لل�هلة  �لأم�����ر  ت��ب��دو  ه��ك��ذ� 

ف�����ش��ه��ّي��ب م����ن �خل�������ر�ء يف �ل��ت��ن�����ش��ي��ق 

�لأمني و�مليد�ين، وه� ما يز�ل ميار�س 

�جلبل  يف  �لأر�����س  ع��ل��ى  �لتن�شيق  ه���ذ� 

م��قف  �شقف  حتت  �ملقاومة،  تيار  مع 

�لبتعاد  يريد  �ل��ذي  جنبالط  �لنائب 

�ل�����ش��د�م و�لب��ت��ع��اد ع��ن �لتحالف  ع��ن 

قناة  بثتها  �لتي  �ل�ش�رة  ولعل  �أي�����ش��اً، 

»�مل����ن����ار« وت��ن��اق��ل��ت��ه��ا و����ش���ائ���ل �لإع�����الم 

عندما  �شهيب  ُم��ظ��ه��رة  �لل��ك��رتون��ي��ة، 

ع��ال��ي��ه يف �حل��زب  ك���ان معتمد م��دي��ن��ة 

»�لإ�شر�ئيلين«  م��ع  من�شقاً  �لتقدمي 

�ل�ش�ر  وت��ظ��ه��ر  �جل��ب��ل،  يف   1982 ع���ام 

يتحّدث  ح��ر����ش��ه،  ب��ن  منهمكاً  �شهيب 

ت����ارة �إىل ���ش��ح��اف��ي��ن �أج���ان���ب، وط�����ر�ً 

يعطي ت�جيهات لعنا�شر حزبه، يحمل 

�إىل حيث  �ل��ال���ش��ل��ك��ي وي��دخ��ل  ج��ه��ازه 

ممن�ع �أن يدخل �إل �أ�شحاب �لمتياز�ت 

مع  للتن�شيق  �لإ�شر�ئيلية،  �لع�شكرية 

ق��ت �لحتالل ميد�نياً. 

�أ�شاتذة  �أح��د  ينقل  �شحفية  مقالة  ويف 

�ل��ع��ل���م �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ع��ن �ل��ن��ائ��ب �لأ���ش��ب��ق 

�لتقى جنبالط �شدفة  �أن��ه  و�كيم،  جن��اح 

يف دم�س يف �لثمانينات، فدعاه �لأخر �إىل 

جناحه يف فندق »�ل�شر�ت�ن«، وجل�س مع 

�أّن �أكرم  جنبالط ليحت�شيا �شر�باً، ف�جد 

�شهّيب يقف يف ز�وية يف �جلناح �لذي كان 

جنبالط يقيم فيه، وكان جنبالط ي�شيح 

�أكرم،  يا  باأو�مر: بع�شاً من �جلزر،  نح�ه 

�أو بع�شاً من �ملك�ّشر�ت، يا �أكرم، وكان �أكرم 

يقّدم ما ُيطلب منه ب�شمت وطاعة، لكن 

و�كيم �لذي كان يعرف �شهّيب من عاليه 

ت�شايق من �مل�شهد، فطلب منه �أن يجل�س 

معهما وي�شاركهما �ل�شر�ب، رف�س �شهّيب 

�أف�شل  باأّنه  عّلق  �ل��ذي  ورف�س جنبالط، 

حيث ه�، �أو كالم من هذ� �لقبيل.

مع  �ل�شيا�شية،  �شهيب  ع����دة  ت��ز�م��ن��ت 

�ل����ش���ت���د�رة �ل��ت��ي ب����د�أ �ل��ن��ائ��ب جنبالط 

�ل���ق���ي���ام ب���ه���ا، وك���ان���ت ع����دت���ه ج������زء�ً من 

م�ؤ�شر�ت هذه �ل�شتد�رة، ومنها ت�شريحه 

�حلك�مة،  جنبالط  دخ����ل  ع��ن  �ل�شهر 

لعرقلة م�شاريع �لنائب مي�شال ع�ن �لذي 

درجة  �إىل  �شهيب  �غتاظ من »ممار�شات« 

و�شفه ب�»ملك �ل�شر«.

����ش��رت�ك��ي��اً، بل  �شهيب  �أك����رم  ُي���ل��د  مل 

�لعر�قي  �لرئي�س  �أن�����ش��ار  م��ن  بعثياً  ك��ان 

����ش���د�م ح�����ش��ن، وك�����ان ي��ع��م��ل �أ����ش���ت���اذ�ً يف 

غر  عاليه،  يف  �ل�طنية  �جلامعة  ثان�ية 

دمه،  بالدم..  تعمد  للحزب  �ن�شمامه  �أن 

فيقال �أن �شهيب تعر�س لل�شرب على يد 

�شفيق  بقيادة  �ل�شرت�كي  �حل��زب  �أن�شار 

باز.. فقّرر �لن�شمام �إىل �شف�فه.

ُول�����د �أك������رم ح�����ش��ن ���ش��ه��ي��ب يف ع��ال��ي��ه 

تلقى   ،1947 �شنة  �لأول  ت�شرين   17 يف 

و�لثان�ية  و�لتكميلية  �لبتد�ئية  عل�مه 

عاليه،  يف  �ل�طنية  �جلامعة  مدر�شة  يف 

ب��روت  جامعة  يف  �لعلمي  حت�شيله  تابع 

�لتاريخ،  يف  �لإج���ازة  منها  فنال  �لعربية، 

ك��م��ا ن����ال ���ش��ه��ادة م��اج�����ش��ت��ر يف �ل��ت��اري��خ 

�حلديث و�ملعا�شر من جامعة �لقاهرة. 

�لتاريخ يف �جلامعة  تعليم مادة  مار�س 

�ملدر�شة  �إد�رة  وت���ىل  عاليه،  يف  �ل�طنية 

ف����رتة م���ن �ل����زم����ن، وب���ع���د �ن��ت�����ش��اب��ه �إىل 

 ،1979 �شنة  �ل�شرت�كي  �لتقدمي  �حل��زب 

�ن�����ش��رف �إىل ت���يل ���ش���ؤون ح��زب��ي��ة، فكان 

يف  ُعن ع�ش��ً  ثم  عاليه،  معتمد منطقة 

جمل�س قيادة �حلزب، ثم ع�ش��ً يف �ملكتب 

�ل�شيا�شي �شنة 1984، ول يز�ل حتى �لآن.

ت�ىل �إد�رة مكتب �حلزب يف دم�شق �شنة 

مدير�ً  �أ�شبح  �لتالية  �ل�شنة  ويف   ،1984
�إىل جانبه  و���ش��ارك  �حل��زب،  رئي�س  ملكتب 

يف مفاو�شات جنيف ول���ز�ن ويف �لت�قيع 

على �لتفاق �لثالثي، ُعن نائباً عن د�ئرة 

�نُتخب  ثم   ،1991 �شنة  �لثانية يف  ب��روت 

نائباً عن جبل لبنان ق�شاء عاليه، يف دورة 

عن  نائباً  �نتخابه  و�أعيد  و1996،   1992
ق�شاءي عاليه �� بعبد� يف دورة �شنة 2000، 

ودورة �شنة 2009.   2005
�لثاين  ت�شرين  يف  للبيئة  وزي����ر�ً  ُع��ن 

رف��ي��ق  �ل��رئ��ي�����س  ح��ك���م��ة  1996، يف  ���ش��ن��ة 

للمهجرين يف حك�مة  �حلريري، ووزي��ر�ً 

جنله �شعد �لدين �حلريري.

ي�شغل من�شب �لرئي�س �لفخري لنادي 

�إمن�����اء ع��ال��ي��ه �ل��ري��ا���ش��ي، ون���ائ���ب رئي�س 

جمعية  ورئ���ي�������س  �ل�������ش����ف،  �أرز  ج��م��ع��ي��ة 

ورئي�س  �لرثوة �حلرجية،  وتنمية  حماية 

جمعية �أ�شدقاء م�شت�شفى �ل�شحار �لغربي 

�حل��ك���م��ي، م��ت��اأه��ل م���ن �ل�����ش��ي��دة �شلمى 

�إب��ر�ه��ي��م �جل����ردي ول��ه��م��ا: م����ازن وو�ئ���ل 

وهبة وملى.

بيني  د�ر  �ملا�شي،  �لقرن  �شبعينيات  مطلع  يف 

وب��ن �أح���د م��ع��اريف، ح��دي��ث �ع��ت��ره حم��دث��ي يف 

ي�م ن�شرتي فيه  �شياأتي  حينها م�شتغرباً، قلت: 

مياه �ل�شفه بالق��رير �ملعلبة، ثم �أتى هذ� �لي�م 

�آخر  م�شدر�ً  يعرف�ن  �أبناوؤنا  يعد  فلم  �مل�ش�ؤوم، 

و�ل��ي���م  �لبال�شتيك،  قنينة  ���ش���ى  �مل���اء  ل�����ش��رب 

�أق�ل �أمر�ً يبدو �أكرث ��شتغر�باً: �شياأتي ي�م يعّب 

فيه �لنا�س �مل��اء �ل��ع��ذب م��ن �جل���د�ول و�لأن��ه��ار 

و�ل�ش��قي، خالياً من �ملعقمات و�مل��د �حلافظة، 

متاماً كما فعل �آباوؤنا يف �لأيام �خل��يل. 

�أ�شك �أن �أحد�ً ي�شدق ق�يل، يف زمن بات فيه 

جمال  ول  ح��ا���ش��ل،  حت�شيل  و�لإف�����ش��اد  �لف�شاد 

لإ���ش��الح��ه، و�ل��ع��ج��ي��ب يف �لأم����ر، �أن �ل��ن��ا���س ل 

�ل�شفه،  م��ي��اه  و�ن��ق��ط��اع  �مل��ي��اه  ن���درة  ي�شتغرب�ن 

رغم ��شتمر�ر تدفق �لأنهار �لعظمى و�ل�شغرى، 

وهط�ل  �لدنيا،  �أ�شقاع  كل  يف  �لينابيع  وتفجر 

�ملطر على �شطح �لأر�س على مد�ر �ل�شنة، ياأتيك 

�أق��ب��ح من  بنظري،  و�خل����ر�ء«،  »�لعلماء  ج����ب 

جهلهم.

لعدم  �لأول  �ل�شبب  ه���  �ل��ت��ل���ث  �إن  ي��ق���ل���ن 

ل��ل�����ش��رب م����ن دون م��ع��ق��م��ات،  �مل������اء  ���ش��الح��ي��ة 

�أم���ا �لإن��ب��ع��اث��ات �حل���ر�ري���ة، فهي �مل�����ش���ؤول��ة عن 

يتجاهل�ن،  تر�هم  �أم  ه���ؤلء،  يعلم  �أو  �جلفاف، 

�أك��رث  ي�شيب  �ل��ذي  �جل�شع  �شنيعة  �لتل�ث  �أن 

معاندتهم  ن��ت��اج  �مل��ن��اخ  ت��ب��دل  و�أن  �مل�شتثمرين، 

لإتالفها  �لأع��م��ى  و�شعيهم  �لطبيعة،  لق��نن 

�آنية �شيقة،  و�إف�شادها يف �شبيل حتقيق مكا�شب 

�لك�كب  مل�شتقبل �حلياة على هذ�  وزن��اً  تقيم  ل 

اجلريح.

�مل���ؤ�م��رة«،  »نظرية  ��شتخل�شته  ما  �أق�شى  �إن 

بقية  تتاآمر على  �لب�شر  �أن ثمة جماعة من  ه� 

�ل��ن��ا���س، وت�����ش��ع��ى �إىل �إف�����ش��اد �لأر������س م��ن �أج��ل 

�لتحكم ب��ه��ا، و�لإ���ش��ت��ئ��ث��ار ب��خ��ر�ت��ه��ا، ول��ك��ن مل 

ت�����ش��رح »�ل��ن��ظ��ري��ة« ك��ي��ف ي��غ��ي��ب ع���ن �جل��م��اع��ة 

ف��ائ��دة م��ن م���ر�ث ل زرع فيه  �أن ل  �مل��ف�����ش��دة، 

�مل���ؤ�م��رة، ل يعقل  ف��اإن �شحت نظرية  ول م��اء، 

�أن ت��ق��دم ج��م��اع��ة، ت������ش��ف ب��ه��ذ� �ل��ق��در �لكبر 

�إتالف ما تطمح  »�لعبقرية و�لدهاء«، على  من 

لال�شتئثار به دون �لعاملن. 

ف��ال ���ش��ك ع��ن��دي �أن���ه ب��ق��در م��ا ت���ه��م��ن��ا ه��ذه 

م�شتحيلة  �شبه  �أ�شبحت  �حلياة  ب��اأن  �جلماعة، 

�ل��ف�����ش��اد يف  تف�شي  ب�شبب  �لأر������س،  ك���ك��ب  ع��ل��ى 

ما  بقدر  �لبيئي،  و�خل��ر�ب  �لنا�س  بن  �لتعامل 

�إ�شالح  على  و�لقدرة  باملعارف  لنف�شها  حتتفظ 

جمرد  بل  مزمنة،  علة  لي�س  فالتل�ث  تلف،  ما 

ن�����ش��اأن��ا على  ف��ك��رة �شائعة وخ��دع��ة ك��اذب��ة، وق���د 

ترد�دها و�شماعها، حتى بتنا ن�شدقها كاأمر و�قع 

ل خال�س منه. 

ف��ب��ك��ل ب�����ش��اط��ة، ي��ك��ف��ي �أن ل ن��رم��ي �مل��ل���ث��ات 

جم��اري  يف  ���ش��اب��ه  وم���ا  و�ل��ك��ي��م��اوي��ة  �ل�شناعية 

�لأنهار و�ل�ش��قي حتى تطهر من كل �ل�ش��ئب، 

ويكفي �أن ل ن�شتهلك �لطاقة �لنفطية بالطرق 

�لع�ش��ئية �ملتبعة �لي�م، فتتعدل حر�رة �لأر�س 

وتبطل مفاعيل �لإنحبا�س �حلر�ري.  

�أنا ل �أ�شك يف قدرة »�خلر�ء« على ت�شخي�س 

�ل��ع��ل��ل و�ج�����رت�ح �ل��ع��الج��ات �ل��ن��اج��ع��ة، ولكني 

�أنف�شهم  ُي�شخرون  �إذ  �لإر�دة،  م�شل�بي  �أر�ه���م 

�لذين  �لأر�����س،  يف  �ملف�شدين  خل��دم��ة  وعلمهم 

�ح��ت��ك��رو� وح��ده��م �ل��ق��درة و�مل��ع��رف��ة على تغير 

وجهة �حلياة، وهم بالتايل يهيمن�ن على �شناع 

�ل���ق���ر�ر�ت يف ك��ل �ل��ب��ل��د�ن، وع��ل��ى ك��ل �لأ���ش��ع��دة 

�لعلمية و�لقت�شادية و�ل�شيا�شية وما �إىل ذلك.

ع. العربي
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بــــــروفــــــــايـــــــــل

المدّرس البعثي تعرض للضرب من أنصار التقدمي.. فقرر االنضمام إليه

أكرم شهّيب.. صوت »البيك« ويده

اإلبراهيمي في دائرة الضوء
�لرتكة ثقيلة، لي�س ب�شبب وطاأة �لأح��د�ث �جلارية على �لأر���س، �إمنا ب�شبب 

كرثة �لطباخن و�أهد�فهم!

�إيجاد �شيغة حلّله  ُكلف  بل  �أجله،  ج��اء من  �ل��ذي  �لهدف  �مل�فد  �شّ�ب  فهل 

ف�ق  �ش�رية  كل  �ش�رية،  م�شلحة  �أو  �ل�ش�ري،  �ل�شعب  بع�س  �ل�ش�ري(  )�مللف 

�جلميع؟

م�ش��ره  ب���د�أ  �ل���ذي  �لإب��ر�ه��ي��م��ي؛  �لأخ�����ش��ر  و�لعتيق  �ل��ع��ري��ق  �لدبل�ما�شي 

�ل�شتعمار  رب��ق��ة  م��ن  �مل��ت��ح��ررة   - للجز�ئر  �شفر  ك���اأول   1962 ع��ام  �ل�شيا�شي 

�لفرن�شي - �إىل �جلمه�رية �لعربية �مل�شرية، و�لذي تقّلب يف منا�شب �شيا�شية 

عديدة، كان �أبرزها ت�شّلمه وز�رة �خلارجية �جلز�ئرية، �شبق له �أن عمل �إطفائياً 

�لطائف..  �تفاق  يف  �لظاهرة  �لب�شمات  بع�س  له  كانت  بل  ل  لبنان،  ح��روب  يف 

�أوقف دو�مة �لعنف، ورفع �حل��جز �ملادية من على خط�ط  هذ� �لتفاق �لذي 

بل  �ل�ش�رين،  �آم��ال  حمط  �لي�م  ه�  �ل����ح��د..  �لل�ن  ���ش����رع  وبع�س  �لتما�س، 

�لعامل �ملن�شغل بالأزمة �ل�ش�رية وتد�عياتها على �جل��ر..

�لإبر�هيمي �أمام �لمتحان �لأ�شعب يف حياته �ل�شيا�شية و�لدبل�ما�شية.. فه� 

�أمام نظام  �إقليمية ودولية، ولي�س  �إز�ء تقاطع روؤى وم�شالح  ل�جه  يقف وجهاً 

ومعار�شة وح�شب!

على  �لف�شل  �لكلمة  لهما  دوليان  قطبان  خلفه  يرت��شف  �ل�ش�ري  فالنظام 

�إقليمية هي بدورها غر  �مل�شرح �لعاملي، ويف �ملحافل �لأممية، ناهيكم عن دول 

�أياً كان �لثمن، يف حن تقف دول �أخرى، لها �شاأنها  م�شتعدة للتفريط بالنظام 

و�ملالية  و�لقت�شادية  و�لع�شكرية  و�ل�شيا�شية  و�لأممية  �لدولية  �مل�شت�يات  على 

�أن تك�ن متحم�شة للمعار�شات �لد�خلية  كافة، يف وجه �لنظام عينه، ومن دون 

باملال  �لآخ���ر  وبع�شها  ب��الإع��الم،  ي��دع��م  فبع�شها  �مل�شت�ى،  �أو  �لن�شبة  بنف�س 

�إذ�ً، عليه بالتفتي�س عن مفاتيح �حلل خارج  و�ل�شالح، وهناك �لدعم �لب�شري.. 

�لعا�شمة دم�شق.

�ل�شهي�ين  بامل�شروع  �أول��ه��ا  يبد�أ  دولية  م���ؤ�م��رة  �شحية  هي  ف�ش�رية  �أج��ل، 

هرني كي�شنجر، ولي�س بال�شرورة �أن ينتهي بخارطة ربيبه - برنارد ل�ي�س، �أما 

�شدنة �مل�ؤ�مرة فهم من �ش�رية عينها، �إذ �إن غاية �مل�ؤ�مرة ت�شغيل مرجل �لعنف، 

وها ه� �لي�م، مع �لأ�شف �ل�شديد، يف �أوج غليانه.

�لأخ�شر �لإبر�هيمي.. كي تخرج من �ش�رية بعد حن �أخ�شَر كما دخلتها، ل 

�أ�شفر كاأور�ق �خلريف، عليك �أن ت�شمن حياد من �أوفدك، ومن �أ�شند �إليك هذه 

�ملهمة �لتي ل حت�شد عليها.. 

�ملع�شكر�ن �لدوليان �ملتقابالن م�ش�ؤولن عن جناح �أو ف�شل مهمتك بالدرجة 

�لأوىل.. يليهما �لقطر �لعربي �ملعني �ش�رية، بعد �شمان وقف �لتدخل �خلارجي!

�ش�رية يا �شعادة �ملبع�ث، �آخر معاقل عرب �لق�شية، فتدمرها يعني �لق�شاء 

ق�شاء مرماً على �أنبل ق�شايا �لع�شر )�لق�شية �لفل�شطينية(، فاأنت ل�شت فر�س 

�لرهان وح�شب، �إمنا �لفار�س �لذي �شي�شّد بحكمته وحنكته وخرته هذ� �لغزو 

�ل�شتة �لآف عام، عا�شمتها  �لأممي �لربري عن بالد يف�ق عمرها �حل�شاري 

دم�شق �ل�شام.. 

�ل�شيد �لأخ�شر �لإبر�هيمي، حذ�ر من �أن جتعل منك �مل�ؤ�مرة ح�شان طرو�دة، 

ويك�ن �لفتح �ل�شهي�ين لبالد �ل�شام على يديك!

نبيه الأعور
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�أيام  ثمة عاد�ت وتقاليد كانت تتميز فيها بريوت 

زم����ان؛ ك��ان��ت م��ن��ازل��ه��ا ودوره����ا وب��ي��وت��ه��ا ل��ه��ا منطها 

�خلا�ص.

�أما لبا�ص رجالها ون�سائها، وحتى �أطفالها، فيدالن 

�لبريوتي  �للبا�ص  فماذ� يف  �الجتماعية..  �ملكانة  على 

�لذي كان �سائد�ً �إبان عقود ما�سية؟

ل��ب��ا���ص �أه���ل ب���ريوت �خل��ارج��ي ك���ان ط��وي��ًا ع���ادة، 

�للبا�ص  ط��ول  وك��ان  �لن�سائي،  �أو  منه  �لرجايل  �سو�ء 

ويخ�سعان  �الجتماعية،  �ملكانية  على  ي��دالن  ونوعه 

جيد�ن  و�جلوخ  �ل�سوف  فلبا�ص  �ملناخية،  لل�سرور�ت 

مفيد  �حلرير  �أو  �لقطني  و�للبا�ص  �ستاء،  �ل��رد  �سد 

يف �ل�سيف.

من �الألب�سة �لتي �رتد�ها �لبيارتة نذكر:

القنابز اأو اخلنباز

يلب�ص  ل��ل��ب��ي��ارت��ة،  �لتقليدية  �مل��اب�����ص  م��ن  وه���و 

�أ�سا�ساً �لرجال، وهو نوع من �ل�سدرية �لطويلة �لتي 

�الأق����د�م، وي��ك��ون م��ن �حل��ري��ر �ملخطط  ت�سل حتى 

من  ومفتوح  �ستاء،  �جل��وخ  م��ن  �أو  �سيفاً،  )�مل��ق��ّل��م( 

�أن ت����رّد ج��ه��ة م��ن��ه على  �أو ز�وي���ت���ْي���ه، مي��ك��ن  ذي��ل��ْي��ه 

من  ح���ز�م  بو��سطة  �خل�سر  على  ويثبت  �الأخ����رى، 

�أم��ا  �ل�سيف،  يف  �ملو�سلني  �أو  �ل�����س��ت��اء،  يف  �لك�سمري 

�أكمامه فكانت عري�سة و��سعة يف �لبدء، ثم �أ�سبحت 

وك��ان  �ل��غ��ري��ب��ة،  باالألب�سة  ت��اأث��ر�ً  ب��ع��د،  فيما  �أ���س��ي��ق 

�أقم�سة مقّلمة  �لعليا ي�سرتون  �لذو�قة من �لطبقة 

��سُتهر  �مل��زرك�����ص  �حل��ري��ر  م��ن  خمتلفة  �أل����و�ن  ذ�ت 

مباركة »�سبع �ساطني«.

ال�شروال )ال�شروال(

عبارة عن بنطال و��سع، وهو من �الألب�سة �ملعروفة 

�الأيوبيني  �أي��ام  �ل�سعب، ُعرف منذ  ُكفاة طبقات  لدى 

و�ملماليك و�لعثمانيني، �أما �سرو�ل �لعلماء و�الأثرياء 

ما  �الأر����ص،  يام�ص  يكاد  طويًا  فكان  �لتجار  وكبار 

من  غالباً  ويكون  �لعي�ص،  و�سعة  �لرفاهية  على  ي��دل 

�حلرير »�ست كروزه« �سيفاً، ومن �جلوخ �لفاحت �للون 

�ستاء، وهو مطّرز لدى �الأغنياء على جانبية باحلرير 

ب. �ملق�سّ

�أم���ا ���س��رو�ل �ل��ف��ر���س��ان ف��ك��ان �أ���س��ود �ل��ل��ون، مثبتاً 

ب��و����س��ط��ة »���س��م��ل��ة« ت��و���س��ع فيها �ل���غ���د�رة و�ل��ي��ط��ق��ان 

)�ل�سيف �ل�سغري �لعري�ص �مل�ستقيم(.

�ل�����س��رو�ل  ف��وق  ت��رت��دي  �ل�سعبية  �لطبقة  وك��ان��ت 

قمي�ساً من دون ياقة )قبة(، وجاكيت طويلة �الأكمام، 

وي���اَح���ظ �أن �ل��ق��ب�����س��اي��ات ك���ان���و� ي���رتك���ون �ل��زري��ن 

�لعلويني من �لقمي�ص )�ل�سدرية( حمررين عامة 

على �لرجولة و�لفتّوة.

اجلبة )املالية(

�جلبة �أو �ملاية هي �لعن�سر �الأ�سا�سي كانت للب�ص 

�ملر�أة، وهي عبارة عن معطف و��سع مفتوح من �الأمام، 

�أغ��ل��ب �الأح��ي��ان  �أك��م��ام ي�سّمى »در�ع����ة«، ي�سل يف  ول��ه 

ي�سّمى  و�لوجه  �ل��ر�أ���ص  على  و�ساح  مع  �لقدمني،  �إىل 

»في�سة«، وهو من ن�سيج �حلرير �الأ�سود �أو من �لقطن 

�ل�سفاف غالباً، �أو غطاء من �لقما�ص �الأبي�ص �للون.

العمامة

كان لبا�ص �لر�أ�ص قبل �لعهد �لعثماين عبارة عن 

عرف  ثم  طربو�ص،  دون  ومن  للجميع،  ملفوفة  عّمة 

فكان  �لغليظة،  �لذوؤ�بة  ذ�  �ملغربي  �لطربو�ص  �ل�سعب 

�أما  للقب�سايات،  �للون  �خلمري  �لطويل  �لطربو�ص 

�ل�سبان فكانو� يعتمرون �لطربو�ص �الأحمر �لق�سري، 

لف  �إىل  ب���ريوت  �أه���ل  م��ن  �ملتدينني  بع�ص  وق��د عمد 

ق��ط��ع��ة م���ن �ل��ق��م��ا���ص �حل���ري���ري �ل��ت��ي ك��ان��ت دم�سق 

�أغباين«  للخنابيز، ومي�سّمى  »�ل�سايات  وهو  ت�سّدره، 

على طربو�سه داللة على �لتدّين.

عن »بريوتنا«

�أحمد
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ال يجيء ذكر طلحة �ال ويذكر �لزبري معه.. وال 

يجيء ذكر �لزبري �ال ويذكر طلحة معه، فحني كان 

�لر�سول عليه �ل�ساة و�ل�سام يوؤ�خي بني �أ�سحابه 

يف مكة قبل �لهجرة، �آخى بني طلحة و�لزبري، وطاملا 

قوله:  مثل  معاً..  عنهما  يتحدث  �ل�سام  عليه  كان 

»طلحة و�لزبري جار�ي يف �جلنة«، وكاهما يجتمع 

مع �لر�سول يف �لقر�بة و�لن�سب. �أما طلحة، فيجتمع 

يف ن�سبه مع �لر�سول يف مرة بن كعب، بينما �لزبري 

فيلتقي يف ن�سبه مع �لر�سول عليه �ل�ساة و�ل�سام 

ي بن كاب، كما �أن �أمه �سفية عمة �لر�سول  يف ق�سّ

�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم.

�لنا�ص  �أك���ر  و�ل��زب��ري(  )طلحة  منهما  ك��ل  ك��ان 

بينهما  فالتماثل  �حل��ي��اة،  مقادير  يف  ب��االآخ��ر  �سبهاً 

�ل�سخاء، ويف قوة  �ل��ر�ء، ويف  �لن�ساأة، ويف  كبري: يف 

�مل�سلمني  �ل�سجاعة، وكاهما من  روعة  �لدين، ويف 

ب�ّسرهم  �ل��ذي��ن  �لع�سرة  وم��ن  باإ�سامهم،  �ملبكرين 

�ل��ر���س��ول ب��اجل��ن��ة، وم���ن �أ���س��ح��اب �ل�����س��ورى �ل�ستة 

بن �خلطاب ر�سي �هلل عنه  �إليهم عمر  وّك��ل  �لذين 

كان  م�سريهما  وح��ت��ى  ب��ع��ده،  م��ن  �خلليفة  �خ��ت��ي��ار 

�أ�سلم  وق��د  و�ح���د�ً،  م�سري�ً  ك��ان  ب��ل  �لتماثل،  كامل 

�ل��زب��ري �إ���س��ام��اً م��ب��ك��ر�ً، �إذ ك��ان و�ح���د�ً م��ن �ل�سبعة 

�الأو�ئ����ل �ل��ذي��ن ���س��ارع��و� �إىل �الإ���س��ام، و�أ���س��ه��م��و� يف 

يومئذ  عمره  وك��ان  �الأرق���م،  د�ر  يف  �ملباركة  طليعته 

خم�ص ع�سرة �سنة، وهكذ� ُرزق �لهدى و�لنور و�خلري 

�سبياً..

لقد كان �لزبري فار�ساً ومقد�ما منذ �سباه، حتى 

�أول �سيف �ُسهر يف �الإ�سام  �أن  �ملوؤرخني يذكرون  �أن 

كان �سيف �لزبري بني �لعو�م.

يومئذ  و�مل�سلمون  لاإ�سام،  �الأوىل  �الأي��ام  ففي 

�إ�ساعة ذ�ت يوم  �الأرق��م، �سرت  قلة ي�ستخفون يف د�ر 

فما  ُق��ت��ل،  و�سلم  و�آل���ه  عليه  �هلل  �سلى  �ل��ر���س��ول  �أن 

و�سار  و�مت�سقه،  �سيفه  ��ستّل  �أن  �إال  �لزبري  من  كان 

يف �سو�رع مكة كاالإع�سار، ويف �أعلى مكة لقيه ر�سول 

�هلل �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم، ف�ساأله ماذ� به، فاأنهى 

�إليه �لزبري �لنباأ، فدعا له �لر�سول باخلري، ول�سيفه 

بالغلب.

وع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن ���س��رف �ل��زب��ري يف ق��وم��ه، فقد 

حمل حظه من ��سطهاد قري�ص وعذ�بها، وكان �لذي 

وي��دّخ��ن  ح�سري،  يف  يلفه  ك��ان  ع��م��ه؛  تعذيبه  ت��وىل 

حتت  وه��و  وي��ن��ادي��ه  �أنفا�سه،  تزهق  ك��ي  بالنار  عليه 

وطاأة �لعذ�ب: »�كفر برب حممد، �أدر�أ عنك �لعذ�ب«.

فيجيبه �لزبري �لذي مل يكن يوم ذ�ك �أكر من 

�إىل  �أع���ود  ال  و�هلل  »ال..  �ل��ع��ظ��ام:  غ�����ّص  نا�سئ،  فتى 

�لكفر �أبد�«.

�الأوىل  �لهجرتني  �حلب�سة،  �إىل  �ل��زب��ري  ه��اج��ر 

ر�سول  م��ع  كلها  �مل�ساهد  لي�سهد  ع��اد  ث��م  و�ل��ث��ان��ي��ة، 

غ��زوة  تفتقده  ال  و���س��ل��م،  و�آل����ه  عليه  �هلل  �سلى  �هلل 

�لتي تلقاها ج�سده،  �أكر �لطعنات  وال معركة، وما 

و�حتفظ بها �أو�سمة حتكي بطولة �لزبري و�أجماده.

�الأو�سمة  تلك  ح��ول  �ل�سحابة  �أح��د  ح��ّدث  وق��د 

�ل��ت��ي ت��زدح��م ع��ل��ى ج�����س��د �ل��زب��ري ب��ن ع����و�م ف��ق��ال: 

ور�أي��ت  �أ�سفاره  بع�ص  يف  �لعّو�م  بن  �لزبري  »�سحبت 

ج�سده، فر�أيته جمّذعاً بال�سيوف، ويف �سدره الأمثال 

�لعيون �لغائرة من �لطعن و�لرمي، فقلت له: و�هلل 

لقد �سهدت بج�سمك ما مل �أره باأحد قط، فقال يل: 

�سبيل  �هلل، ويف  ر�سول  �إال مع  ما منها جر�حة  و�هلل 

�هلل«.

ويف غزوة �أحد، بعد �أن �نقلب جي�ص قري�ص ر�جعاً 

�إىل م��ك��ة، ن��دب��ه �ل��ر���س��ول ه��و و�أب����ا ب��ك��ر )ر���س��ي �هلل 

يرو�  لتعّقب جي�ص قري�ص ومطاردته، حتى  عنهما( 

�أن �مل�سلمني قوة، فا يفكرو� يف �لرجوع �إىل �ملدينة 

ال�ستئناف �لقتال، وقاد �أبو بكر و�لزبري �سبعني من 

�مل�سلمني، وعلى �لرغم من �أنهم كانو� يتعقبون جي�ساً 

��ستخدمها  �ل��ت��ي  �حل��رب��ي��ة  �للباقة  ف���اإن  منت�سر�ً، 

�أ���س��اءت  �أن��ه��ا  تظن  قري�ساً  جعلت  و�ل��زب��ري  �ل�سّديق 

هذه  �أن  حت�سب  وجعلتها  �مل�سلمني،  خ�سائر  تقدير 

�لطليعة �لقوية �لتي �أجاد �لزبري مع �ل�سّديق �إبر�ز 

قوتها، وما هي �إال مقدمة جلي�ص �لر�سول �سلى �هلل 

عليه و�آله و�سلم، و�لذي يبدو �أنه قادم لي�سن مطاردة 

رهيبة، فاأغّذت قري�ص �سريها، و�أ�سرعت خطاها �إىل 

مكة!

وحني طال ح�سار بني قريظة دون �أن ي�ست�سلمو�، 

و�سلم مع علي  و�آل��ه  عليه  �هلل  �لر�سول �سلى  �أر�سله 

�ب���ن �أب���ي ط��ال��ب )ر���س��ي �هلل ع��ن��ه��م��ا(، ف��وق��ف �أم���ام 

لنذوقّن  »و�هلل  قوله:  علي  مع  ي��ردد  �ملنيع  �حل�سن 

ما ذ�ق حمزة، �أو لنفتحّن عليهم ح�سنهم«، ثم �ألقيا 

�أع�ساب  وبقوة  �حل�سن،  د�خ��ل  وحيدْين  بنف�سيهما 

�ملتح�سنني  �أف��ئ��دة  يف  �ل��رع��ب  �إن���ز�ل  �أحكما  مذهلة 

د�خله، وفتحا �أبو�به للم�سلمني.

به  يباهي  و�ل�سام  �ل�ساة  عليه  �لر�سول  وك��ان 

بن  �لزبري  ح��و�ري��اً، وحو�ريي  نبي  لكل  »�إن  ويقول: 

�لعّو�م«، ذلك �أنه مل يكن �بن عمته وح�سب، وال زوج 

�أ�سماء بنت �أبي بكر ذ�ت �لنطاقني، بل كان ذلك �لويف 

و�لبائع  �ل�سخّي،  و�جل���ّو�د  �الأب���ّي،  و�ل�سجاع  �لقوي، 

نف�سه وماله هلل رب �لعاملني.

ومنطلق  ج����وده،  منطلق  �هلل  ع��ل��ى  ت��وك��ل��ه  ك���ان 

�أو�سى  �سجاعته وفد�ئيته، حتى وهو يجود بروحه، 

�أعجزك  »�إذ�  ولده عبد �هلل بق�ساء ديونه فقال له: 

»�أي موىل  و�ساأل عبد�هلل:  فا�ستعن مب��والي«،  دي��ن، 

تعني«؟ فاأجابه: »�هلل، نعم �ملوىل ونعم �لن�سري«.

الزبير بن العوام 
لم تفتقده غزوة 
وال معركة
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جو�ئز  كانت  �ل��غ��اب��رة،  �لع�سور  يف 

�لفائزين عن�سر�ً مهماً يف �ألعاب �لقوة 

�ليوم  تعرف  �لتي  �لقدمية،  �ليونانية 

باالأوملبياد، فالكلمة �الإنكليزية الألعاب 

�لكلمة  من  م�ستقة  »�أثلتيك�ص«  �لقوة 

�ليونانية »�أثلون« مبعنى »جائزة«، وهو 

�أن��ه و�أث��ن��اء �الأل��ع��اب  م��ا يف�سر حقيقة 

�أ�سياء  �لفائزون  �الأوىل، منح  �الأوملبية 

ثاثية  قو�عد  �أو  �أح�سنة  مثل  ثمينة 

�ل���رون���ز، و�إىل ج��ان��ب  �ل��ق��و�ئ��م م���ن 

�جلو�ئز �لرمزية �أو �ملادية، كان بع�ص 

على  يح�سلون  �مل��ت��ف��وق��ني  �ل��اع��ب��ني 

ج���و�ئ���ز �إ���س��اف��ي��ة م���ن ط����رف �مل��دي��ن��ة 

�سريف،  نق�ص  �أو  مت��ث��ال  مثل  �ملنظمة، 

تعطي  �ملنظمة  �مل��دي��ن��ة  ك��ان��ت  ك��ذل��ك 

�لاعبني �لريا�سيني حق �ملو�طنة يف 

بع�ص �الأحيان، �أو حتى حق �لع�سوية 

�ملحلي، وهكذ� فقد  �ملدينة  يف جمل�ص 

جمع بع�ص �لاعبني �مل�سهورين عدة 

طائلة  ث�����رو�ت  ج��ان��ب  �إىل  ج��ن�����س��ي��ات 

وحققو� مكانة �جتماعية عالية.

�أثناء  مالية  جو�ئز  تقدم  ال  �ليوم 

�الأل����ع����اب �الأومل���ب���ي���ة م���ن ق��ب��ل �جل��ه��ة 

�ملنظمة، وتغيب �أي�ساً �جلو�ئز �لثمينة 

�لر�سمية، فا ي�ستلم �لاعبون حالياً 

�الأكاليل  نظائر  وه��ي  م��ي��د�ل��ي��ات،  �إال 

�لقدمية، وحتى �لت�سعينات من �لقرن 

للريا�سيني  ي�سمح  ي��ك��ن  مل  �مل��ا���س��ي، 

�أي  بتحقيق  �الأل���ع���اب،  ل��ق��و�ع��د  وف��ق��اً 

ربح من ريا�ستهم، وهذ� يعني عليهم 

ه��و�ة، وه��ي قاعدة مل يكن  �أن يكونو� 

هناك ما ي�سبهها يف �لع�سور �لقدمية، 

 1992 �ل��ع��ام  م��ن  �ب��ت��د�ء  �ألغيت  لكنها 

وبات باإمكان �لاعبني �حل�سول على 

فارهة  و�سيار�ت  و�سقق  مكافاآت مالية 

بلد�نهم  قبل  ع��دة، من  قيمة  وجو�ئز 

و�جل��م��ع��ي��ات �الأومل���ب���ي���ة �خل���ا����س���ة، �أو 

�أن  ت���ق���رر  �أخ�������رى  خ���ا����س���ة  ج���ه���ة  �أي 

خا�سة  جو�ئز  �أو  مالية  نفحات  تقدم 

ل��اع��ب��ني �ل��ف��ائ��زي��ن، الأن���ه���م ح��ق��ق��و� 

�إجناز�ً عاملياً رفع ��سم بادهم. 

ي��ع��ت��ر �ل��ري��ا���س��ي��ون �مل��ع��ا���س��رون 

كبري�ً  �سرفاً  �أومل��ب��ي��ة  مبيد�لية  �ل��ف��وز 

ينتظرونه بعد تدريب  و�إجن��از�ً مهنياً 

وع��ن��اء ك��ب��ريْي��ن، لكنهم ي�����س��ارك��ون يف 

بع�ص �الأحيان وبحما�سة �أكر، عندما 

�أن هناك جائزة مادية كبرية  يعلمون 

م�ستقبلهم  ت�سمن  ق��د  ب��ان��ت��ظ��اره��م، 

وت��ت��ي��ح ل��ه��م �ل��ت��ف��رغ مت���ام���اً مل��م��ار���س��ة 

ري��ا���س��ات��ه��م، وحت��ق��ي��ق م��ر�ت��ب عالية 

مادية  هو�ج�ص  ب�ساأن  �لقلق  من  ب��داًل 

عن  تلهيهم  ق��د  م��ت��ف��رق��ة،  ومعي�سية 

�أهد�فهم �لريا�سية.

وف��ي��م��ا ت��ك��ت��ف��ي �ل��ل��ج��ن��ة �الأومل��ب��ي��ة 

ب���ت���وزي���ع �مل���ي���د�ل���ي���ات ع��ل��ى �ل��اع��ب��ني 

�لفائزين باالألعاب بالت�ساوي، حتر�ص 

�حلكومات على وعد العبيها باملكافاآت 

لتقدمي  لهم،  �ملحفزة  و�مل��ادي��ة  �ملالية 

�أد�ء �أف�سل و�إعطاء �أف�سل ما لديهم.

فبمنا�سبة �الأوملبياد �لذي حتت�سنه 

�أف��ردت  ل��ن��دن،  �لريطانية  �لعا�سمة 

بني  لاعبيها،  قيمة  جو�ئز  دول��ة  كل 

م��ب��ال��غ م��ال��ي��ة ك���ب���رية، و����س���ي���ار�ت من 

�أحدث �لطر�ز�ت، و�سقق باهظة �لثمن 

ك���ل دول�����ة حت�����اول ت���ق���دمي �الأف�������س���ل، 

�ل��ن��ام��ي��ة تدفع  �ل����دول  �أن  و�مل���اح���ظ 

م��ب��ال��غ �أك�����ر ل��اع��ب��ي��ه��ا م���ن �ل����دول 

على  تتقدم  مثًا  فباك�ستان  �ملتقدمة، 

�حلو�فز  حيث  م��ن  �ملتحدة  �ل��والي��ات 

يف  �لريا�سيني  لاعبني  تعطى  �لتي 

�الأومل��ب��ي��اد، و�ل�����س��ب��ب ه��و ق��ل��ة ح�سول 

العبيها على ميد�ليات ذهبية.

اإطاللة �شريعة

بح�سب �الأرقام، فاإن جورجيا تقدم 

لكل من يحوز على ميد�لية ذهبية من 

وهو  دوالر،  مليون   1.5 على  العبيها 

مبلغ مرتفع للغاية، لكن �لدولة تعتر 

متقدمة  مكانة  لت�سمن  ���س��روري  �أن��ه 

لها على �ل�ساحة �لريا�سية �لعاملية بعد 

غياب طويل، بينما طاجك�ستان وعدت 

ب�����س��ي��ار�ت حديثة  �ل��ف��ائ��زي��ن  الع��ب��ي��ه��ا 

مبعظمها  ي���ت���رع  وم���رف���ه���ة  �ل����ط����ر�ز 

�لقطاع  من  �أعمال  ورج��ال  �سخ�سيات 

�خلا�ص لهم �أحام ريا�سية كثرية، ويف 

�سكنية  ب�سقة  �ل��اع��ب  ي��ف��وز  �جل��ز�ئ��ر 

�أث��ري جدل  ومببلغ م��ايل، و�إن كان قد 

�سابق ع��ن ع��دم �ل��وف��اء ب��ال��وع��ود، �أم��ا 

�لفائزين  العبيها  ف��وع��دت  �أذرب��ي��ج��ان 

دوالر،  �آالف  ب�510  ذهبية  مبيد�ليات 

�أل���ف���اً،  ب�250  ك��از�خ�����س��ت��ان  وج���ارت���ه���ا 

وقريغز�ستان  �أل��ف��اً،   63 وطاجك�ستان 

ب�سكيك  �ل��ع��ا���س��م��ة  بينما  �أل����ف،   200

م��دى  ���س��ه��ري��اً  500 دوالر  ع��ن  �أع��ل��ن��ت 

�حل����ي����اة ل���ك���ل ف����ائ����ز، مب����ا ي�����س��م��ح ل��ه 

بالتفرغ للريا�سة فقط ال غري، وعدم 

خمتلفة  ب��وظ��ائ��ف  �لعمل  يف  �لتفكري 

دوالر  �ل�500  ومبلغ  معي�سته،  لتاأمني 

�ل��ب��اد،  يف  ج��ي��د  ب�سكل  للعي�ص  ك���اف 

مثل  متقدمة  دواًل  �أن  �ملاحظ  بينما 

�ل����والي����ات �مل���ت���ح���دة ال ت���دف���ع �ل��ك��ث��ري 

�أبطال  لاعبيها، الأنها �عتادت و�سول 

�الأوىل يف  �مل��ر�ت��ب  �إىل  �أمريكيني كر 

�الأومل���ب���ي���اد، ف��ال��ف��ائ��ز ب��ذه��ب��ي��ة يح�سل 

وبالف�سية  دوالر  �أل���ف   25 على  فقط 

بينما  �آالف،   10 وبالرونزية  �ألفاً   15
دوالر،  �أل���ف   125 للفائز  ت��ق��دم  رو�سيا 

�لرو�سية  �سيليابن�سك  مقاطعة  لكن 

ري��ا���س��ي  ل���ك���ل  دوالر  م���ل���ي���ون  ت���دف���ع 

بطر�سرغ  �سانت  و�إق��ل��ي��م  منها،  ف��ائ��ز 

�إي��ر�ن  �ملبلغ يف  �ألفاً، لريتفع   33 يقدم 

�إىل  �إ�سافة  دوالر،  �أل��ف  �إىل85  و�سواًل 

ل��ري�ت ذهبية، ويف  �أو  �سقق  �أو  �سيار�ت 

 150 على  �ل��ف��ائ��ز  يح�سل  بيارو�سيا 

�ألفاً، بينما يف �لعر�ق خ�س�ص للفائزين 

مبلغ 90 �ألفاً، لينخف�ص �ملبلغ يف �أملانيا 

�أنها من  �أل��ف دوالر فقط، مع   18 �إىل 

�لدول �الأوروبية �الأغنى، لكن �ملعروف 

�ملكافاآت  �أن��ه��م ال مينحون  �الأمل���ان  ع��ن 

�ل�����س��خ��م��ة ع�����س��و�ئ��ي��اً وب�����س��ك��ل خ��ي��ايل، 

بالذهبية  �لفائز  يح�سل  فرن�سا  ويف 

�الأوملبية على 61 �ألف دوالر، لينخف�ص 

دوالر،  �أل����ف   20 �إىل  ك��ن��د�  يف  �ل���رق���م 

به  يتمتع  �ل��ذي  �لبلد  و�أنها  خ�سو�ساً 

�أم��ا  للغاية،  ع��ال  �سنوي  ب��دخ��ل  �ل��ف��رد 

 100 �جلائزة  قيمة  فتبلغ  �أوكر�نيا  يف 

و�إيطاليا  �آالف،   107 وباك�ستان  �أل��ف، 
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�إىل  رو�سيا  ت�سعى  �لتفا�سيل،   يف 

�لذهبية يف  �مليد�ليات  �لفوز بكنز من 

�أن��ه��ا م��ا ز�ل���ت قوة  �الأومل��ب��ي��اد، لتاأكيد 

ري��ا���س��ي��ة ع��ظ��م��ى، ب��ع��د ع��ق��دي��ن على 

�ل�����س��وف��ي��ات��ي، وت�سعى  �ن��ه��ي��ار �الحت����اد 

يف  �لثالث  �مل��رك��ز  �ح��ت��ال  �إىل  رو�سيا 

�ل���رتت���ي���ب، و���س��ت��ق��دم ح���و�ف���ز ن��ق��دي��ة 

للفائزين  دوالر  مليون  �إىل  ت�سل  قد 

�أحمد  �أعلن  وق��د  �لذهبية،  بامليد�لية 

�الأوملبية  �للجنة  رئي�ص  نائب  بالوف 

�لريا�سيني  �أن   ���� ن��ائ��ب  �أي�����س��اً  وه���و   ����

�لذي �سيفوزون مبيد�ليات ذهبية قد 

يح�سلون على مبالغ ت�سل �إىل مليون 

�الألعاب  جمعية  »لدينا  وق��ال:  دوالر. 

�الأومل���ب���ي���ة �ل�����س��ي��ف��ي��ة �ل���ت���ي ي��ر�أ���س��ه��ا 

ف��ادمي��ري  �حل��دي��د(  �سناعة  )ق��ط��ب 

لي�سني، �أحد �أكر �الأثرياء يف �لباد«.

مكافاأة  كل  حجم  »يتعلق   �أ�ساف: 

ما  غالباً  �لتي  �لريا�سية،  باالحتاد�ت 

ي��ح�����س��رون �سناديق  �أث���ري���اء  ي��ر�أ���س��ه��ا 

ناأمل  لريا�سييهم،  ب��امل��ك��اف��اآت  خا�سة 

�أوملبية  كقوة  رو�سيا  و�سع  ��ستعادة  يف 

عظمى يف �أوملبياد لندن«.

ويف الدول العربية

�لعربي ال يختلف  �لعامل  بينما يف 

�ل����و�����س����ع، ف���ق���د خ�����س�����س��ت �ل��ل��ج��ن��ة 

�مل��غ��رب مكافاآت  �ل��دول��ي��ة يف  �الأومل��ب��ي��ة 

حيث  ب��امل��ي��د�ل��ي��ات،  للمتوجني  مالية 

مليون   1.5 �لذهبية  �ساحب  �سيتلقى 

درهم، و�ساحب �لف�سية مليون درهم، 

دره��م،  �أل��ف   700 �لرونزية  و�ساحب 

م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال ك���م���ال حل��ل��و ن��ائ��ب 

�إن  �ملغربية،  �الأومل��ب��ي��ة  �للجنة  رئي�ص 

عمًا مهما بذل بعد �أوملبياد بكني عام 

�سنو�ت  ثمار ثاث  وقد جنينا   ،2008
مب�������س���ارك���ات ج���ي���دة، �أب����رزه����ا �مل��رت��ب��ة 

بالدوحة  �لعربية  �ل���دورة  يف  �لثالثة 

خلف م�سر وتون�ص.

�حل����دي����ث  ع��������اد  �جل��������ز�ئ��������ر،  ويف 

ل��ي��ت��ج��دد ع���ن �مل���ك���اف���اآت �مل��ال��ي��ة �ل��ت��ي 

مت����ن����ح ل���ل���ري���ا����س���ي���ني �جل����ز�ئ����ري����ني 

دور�ت  يف  مب����ي����د�ل����ي����ات  �مل����ت����وج����ني 

�الأل������ع������اب �الأومل�����ب�����ي�����ة، وق������د ���س��ه��دت 

�حل����و�ف����ز �مل���ال���ي���ة زي�������ادة حم�����س��و���س��ة 

منذ  وبال�سبط  �ل�����س��ن��و�ت،  م���رور  م��ع 

�إ�����س����د�ر �مل���ر����س���وم �خل���ا����ص ب��ري��ا���س��ة 

�أنها  �إال   ،2007 ع��ام  �ل��ع��ايل  �مل�ستوى 

قيا�ساً  ج��د�ً،  متو��سعة  تعتر  ماز�لت 

متنح  �لتي  �خليالية  �ملالية  باملكافاآت 

ل��اأب��ط��ال �الأوروب���ي���ني و�الأم��ريك��ي��ني 

�مل��ب��ال��غ  ج���ان���ب  و�إىل  و�خل��ل��ي��ج��ي��ني، 

�ملالية �لتي ال حتظى قيمتها باالإجماع 

�إىل  بالنظر  �لريا�سية،  �الأ�سرة  و�سط 

ق�ساوة �لت�سحيات �لتي يتطلبها �لفوز 

�ملناف�سة  و����س��ت��د�د  �أومل��ب��ي��ة  مب��ي��د�ل��ي��ة 

يف �الأل��ع��اب، ف��اإن �الم��ت��ي��از�ت �الأخ��رى 

مل ت�����س��ل��م م���ن �جل�����دل، ب��ال��ن��ظ��ر �إىل 

جتربة �أوملبياد بكني، فما تز�ل �الأ�سرة 

�لتي  �ملوؤثثة  �ل�سقق  تتذكر  �لريا�سية 

�أرب����ع  ق��ب��ل  �ل��ت�����س��ام��ن  وز�رة  وع�����دت 

�أومل��ب��ي��اد  الأب���ط���ال  بت�سليمها  ���س��ن��و�ت، 

بعد  �ت�سح فيما  �أن��ه  �إال  بكني جم��ان��اً، 

وع���ود�ً  �إال  تكن  مل  �مل��وؤث��ث��ة  �ل�سقق  �أن 

ز�ئ���ف���ة، مل ي��ك��ن �ل���ه���دف م��ن��ه��ا ���س��وى 

�لرتويج لغايات غري ريا�سية، ويتاأمل 

�أن  �لعام  ه��ذ�  �جل��ز�ئ��ري��ون  �لاعبون 

تتحقق �لوعود باملال و�لبيوت.

ويف ل���ب���ن���ان، وّق�����ع وزي�����ر �ل�����س��ب��اب 

يتعلق  و�لريا�سة في�سل كر�مي قر�ر�ً 

ت�سجيعية  م��ال��ي��ة  م�����س��اع��د�ت  مب��ن��ح 

�ل��ذي��ن  �ل�11  و�ل���اع���ب���ات  ل��اع��ب��ني 

���س��ي��م��ث��ل��ون ل��ب��ن��ان يف �أومل���ب���ي���اد ل��ن��دن، 

و�عتر كر�مي هذه �مل�ساعد�ت كمكافاأة 

ت�����س��ج��ي��ع��ي��ة وم�����س��اه��م��ة م���ن �ل������وز�رة 

و�لتح�سري  �الإع��د�د  برنامج  بتكاليف 

و�لتدريب.

وبلغت قيمة �مل�ساعد�ت 135 مليون 

ل����رية ل��ب��ن��ان��ي��ة، ت���وزع���ت مب���ع���دل 15 

مليوناً على كل العب تاأهل عن جد�رة، 

ببطاقات  �مل�ساركني  �إىل  مايني  و10 

دعوة.

هنا مرت�شى
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اللم�س حا�سة مهملة بني االأزواج، وال 

يلتفت كثريون اإليها، بالرغم من اأهميتها، 

وهي نوع من اأنواع التوا�سل غري اللفظي، 

ي��ع���رّ ع��ن اأح��ا���س��ي�����س االإن�����س��ان ال��داخ��ل��ي��ة، 

وتنعك�س على ال�سخ�س املتلقي اإيجابياً.

االإن�سانية،  ال��ع��اق��ات  خ����اء  ح  يو�سرّ

اأنه عندما ميد الرجل يده لكي يلم�س يد 

املراأة، فاإن ذلك ي�ستحث م�ساعرها، ويفتح 

عام  ب�سكل  فالرجل  كبري،  ب�سكل  حوا�سها 

يحب اأن يتفح�س يد املراأة بيده يف مرحلة 

اخلطبة واالرتباط، لكنه يتوقف عن ذلك 

بعد الزواج، وهذه خ�سارة كبرية.

الرجل  ح��ب  ت�ست�سعر  اأن  حت��ب  امل���راأة 

اإذا  بحبه  ت�سعر  ال  وه��ي  الطريقة،  ب��ه��ذه 

اإال عن  كانت رغبته يف مام�ستها ال تاأتي 

طريق ممار�سة العاقة احلميمة فقط.

مل�سات حنونة

اإذا اأراد الرجل اأن ي�سعر برغبة زوجته 

يف مم��ار���س��ة ال��ع��اق��ة احل��م��ي��م��ة، ف��اإن��ه يف 

حنونة  ب��ط��ري��ق��ة  يلم�سها  اأن  اإىل  ح��اج��ة 

اأك��ر م��ن م��رة يف ال��ي��وم ال��واح��د، وعندما 

اأن مي�سك يدها،  املمار�سة، ميكنه  ال يريد 

ي��رب��ت ع��ل��ى كتفها  ب��ذراع��ي��ه،  ي��ط��وق��ه��ا  اأو 

ممار�سة  اإىل  ح  يلمرّ اأن  دون  من  وذراعيها، 

العاقة الزوجية.

وي�������س���ري اخ���ت�������س���ا����س���ي���و ال���ع���اق���ات 

ال��زوج��ة  مل�����س  اأن  اإىل  ال��ن��اج��ح��ة  ال��زوج��ي��ة 

ف��ق��ط ع��ن��د ال��رغ��ب��ة يف مم��ار���س��ة ال��ع��اق��ة 

اأنها ُت�ستغل، واأن مل�سات  احلميمة، ي�سعرها 

خالية  و�سيلة  اإال  ه��ي  م��ا  احلانية  زوج��ه��ا 

واأن هذا  اإىل هدفه،  للو�سول  امل�ساعر  من 

التعامل اأمر م�سلرّم به.

ويوؤكد االخت�سا�سيون اأن املراأة حتتاج 

اأن يلم�سها الرجل باأكر من طريقة،  اإىل 

ال��ي��وم، فعندما مي�سك  واأك��ر من م��رة يف 

ُي�سعرها  اأن  الرجل يد زوجته، يجب عليه 

بالدفء واالهتمام يف مل�ساته، ويف كثري من 

ي��ده��ا،  يحت�سن  اأن  ال��رج��ل  ين�سى  امل����رات 

ال  ب���اردة  بيد  نف�سها مم�سكة  امل���راأة  وجت��د 

حياة فيها.

يركز  اأن  اإىل  ال��رج��ل  ي��ح��ت��اج  ع��ن��دم��ا 

اه��ت��م��ام��ه م��ن ن��اح��ي��ة اأخ����رى، ي��ج��ب عليه 

تريد  ال  ف��امل��راأة  ي��ده��ا فح�سب،  ي��رك  اأن 

اأن ُت�سك بيد الرجل طوال الوقت، الأنها 

فقط و�سيلة ات�سال حنون لب�سع دقائق.

ل��ي�����س جم����رد ط��ري��ق��ة  ال��ت��ام�����س  اإن 

ع��ظ��ي��م��ة ل��ات�����س��ال وال�������س���ع���ور ب���ال���دفء 

والقرب، لكنه اأي�ساً يهدئ امل�ساعر الثائرة 

يف االأوقات ال�سعبة، ويجعلنا نعود مب�ساعر 

احلب الذي نكنه لبع�سنا البع�س.

و�سيلة للتعبري

النف�س  ع��ل��م  اخ��ت�����س��ا���س��ي��و  ي��ك�����س��ف 

اأن كل  ال���زوج���ي���ة،  ال���ع���اق���ات  وخ���ب���ريو 

ثاثة  فيه  اجل��ل��د  م��ن  م��رب��ع  �سنتيمر 

الدهنية،  اخلايا  ت�سمل  خلية،  مايني 

ركزنا  واإذا  وع�سبية،  و�سعرية،  وعرقية، 

ع��ل��ى ال��ن��ه��اي��ات ال��ع�����س��ب��ي��ة ع��ل��ى اجل��ل��د 

جندها تبلغ يف اجللد كله خم�سة مايني 

يف  االإن�����س��ان  يكون  لذلك  ع�سبية،  خلية 

على  كم�سحة  ح��ن��ون��ة،  مل�سة  اإىل  ح��اج��ة 

الراأ�س اأو تربيت على الظهر، اأو احت�سان، 

اأو ت�سجيع، وكلها تعبريات حانية تتم عن 

طريق اللم�س.

االإن�سانية  العاقات  خ���اء  وي��وؤك��د 

اأن التام�س اجل�سدي و�سيلة من و�سائل 

ا�ستغال  فيجب  امل�ساعر،  ع��ن  التعبري 

عن  للتعبري  االأزواج  ب��ني  الو�سيلة  ه��ذه 

احلب وجتديد امل�ساعر، واملراأة بطبيعتها 

حت��ت��اج ل��ل��ت��دل��ي��ل وامل��ام�����س��ة اأك����ر من 

�سريك  يعطي  اللم�س  اأن  ك��م��ا  ال��رج��ل، 

واالطمئنان،  بالراحة،  بال�سعور  احلياة 

وال�����ث�����ق�����ة، وي�����زي�����د اأح����ا�����س����ي���������س احل����ب 

و�سائل  من  و�سيلة  ُيعدرّ  كما  واال�ستياق، 

اإزالة التوتر واخلوف، واإبعاد �سبح الكثري 

ي��زي��د م��ن �سربات  م��ن االأم���را����س، فهو 

ال��ق��ل��ب، وب���ال���ت���ايل ي��ح��رق ع�����دداً ك��ب��رياً 

ذكية  طريقة  اأي�ساً  وه��و  ال�سعرات،  م��ن 

لاعتذار وحل اخلافات.

مفيد ل�سحة �ملر�أة

وم�����ن خ�����ال ال�����درا������س�����ات، ت���ب���ني اأن 

على  اإيجابياً  ينعك�س  ال��زوج  مع  التام�س 

جتاعيدها  فت�سبح  ملحوظ،  ب�سكل  امل���راأة 

ال�سهرية  ودورت���ه���ا  ���س��اب��ة،  وب�سرتها  اأق���ل 

اأكر انتظاماً، وقابليتها لاإخ�ساب اأقوى، 

وقدرة حتملها ل�سغوط احلياة اأعلى.

وي��وؤك��د خ����اء احل��ي��اة ال��زوج��ي��ة، اأن 

على  م��ق�����س��وراً  لي�س  اجل�����س��دي  التام�س 

غ��رف��ة ال���ن���وم ف��ق��ط، ب���ل اإن����ه م��ت��اح يف اأي 

وقت ويف اأي مكان، مع وجود اخل�سو�سية 

امل���ن���ا����س���ب���ة ل���ل���م���وق���ف، وم�����ن اأب��������رز ط���رق 

التام�س بني الزوجني املطلوبة يومياً:

االح��ت�����س��ان ال���ي���وم���ي، وه����و ع����اج يف 

م���ت���ن���اول اأي���دي���ن���ا ون��ت��ج��اه��ل��ه ون��ق��ل��ل من 

ال��راأ���س،  على  وامل�����س��ح  والتقبيل،  اأه��م��ي��ت��ه، 

واللعب بخا�سات ال�سعر، وتربيت الظهر 

وت�سابك  وم�سكها،  اليدين  ومل�س  والكتف، 

االأ���س��اب��ع، ومل�����س ال��وج��ه وال��رق��ب��ة، وو�سع 

الراأ�س على الكتف اأو على الفخذ، واللم�سة 

احلنونة، وم�سح دموع الزوجة، وااللت�ساق 

وق���ت ال���ن���وم، ���س��واء ب��ال��ظ��ه��ر اأو ب��االأرج��ل 

وغ��ريه، واملداعبة ال�سقية يف كل االأوق��ات، 

والتدليك وامل�ساج.

رمي �خلياط

عالم المرأة
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ع��دد  اإىل  ي��ح��ت��اج  ال��ط��ف��ل  اأن  ت��ع��ل��م��ني  ه���ل 

�ساعات نوم اأقل مما كان يحتاج اإليه وهو ر�سيع؟ 

النوم؟ م��ن  تكفيه  التي  ال�ساعات  ع��دد  ك��م   لكن 

ع��دد  ح��ي��ث  م��ن  بينهم  ف��ي��م��ا  االأط���ف���ال  يختلف 

���س��اع��ات ال��ن��وم ال��ازم��ة ل��ك��ل واح���د م��ن��ه��م، لكن 

ه��ن��اك ب��ع�����س االإر�����س����ادات ال��ت��ي ت�����س��اع��دك على 

اأن  يجب  ال��ت��ي  ال�����س��اع��ات  ع��دد  متو�سط  معرفة 

يح�سل عليها الطفل من النوم يومياً:

اأثناء  اأن عدد �ساعات نوم الطفل   - الحظي 

�ساعات  اإج��م��ايل ع��دد  على  دائ��م��اً  النهار ال تزيد 

النوم، الأن االأطفال الذين ينامون �ساعات طويلة 

اأثناء النهار ينامون عدداً اأقل اأثناء الليل.

يحتاجون  االأط���ف���ال  م��ع��ظ��م  اأن  الح��ظ��ي   -

اإىل ق���در ك��ب��ري م��ن ال��ن��وم، اأك���ر مم��ا ي�سمح به 

الوالدان يف العادة، فاإذا كان الطفل لديه عادات 

اأن يذهب اإىل �سريره قبل  اأو يرف�س  نوم �سيئة، 

ال  اأن��ه  ال��وال��دان  يعتقد  ف�سوف  م�ساء،  العا�سرة 

ن��وم طويل، لكن ه��ذا يف واق��ع االأم��ر  يحتاج اإىل 

لي�س �سحيحاً، ففي احلقيقة جند اأن هذا الطفل 

وه��و ما ي�ر  النوم،  كفايته من  ال يح�سل على 

ن�ساطه الزائد و�سلوكياته التي تدل على االإرهاق 

ال�سديد عندما يحني وقت النوم، ميكنك اإذن اأن 

ت�ساأيل نف�سك االأ�سئلة االآتية كي تعريف ما اإذا كان 

طفلك من النوعية ال�سابقة اأم ال:

- ه���ل ي���ن���ام ال��ط��ف��ل غ���ال���ب���اً ع��ن��دم��ا ي��رك��ب 

ال�سيارة؟

قمت  اإذا  اإال  ي�����س��ت��ي��ق��ظ  ال  ال��ط��ف��ل  ه���ل   -

باإيقاظه كل �سباح؟

- ه���ل ت��ب��دو ع��ل��ى ال��ط��ف��ل اأع����را�����س ال��ق��ل��ق 

والتوتر واالإرهاق اأثناء اليوم؟

اأح�����د ه��ذه  اإذا ك���ان���ت االإج����اب����ة ب��ن��ع��م ع��ل��ى 

االأ�سئلة، فاإن هذا يعني اأن الطفل ال يح�سل على 

القدر الكايف من النوم الذي يحتاج اإليه ج�سمه، 

ت�ساعدي  اأن  يجب  امل�سكلة  ه��ذه  على  وللتغلب 

الطفل على اكت�ساب عادات نوم جيدة.

- ح�����ددي م����وع����داً م��ن��ا���س��ب��اً ل���ن���وم ال��ط��ف��ل 

واجعليه يلتزم به.

االأط��ف��ال يف مرحلة  اأن  - خ��ذي يف االعتبار 

احل�����س��ان��ة، ويف امل��رح��ل��ة االب��ت��دائ��ي��ة ال�����س��غ��رى 

)ال��ذي��ن م��ا ع���ادوا ي��اأخ��ذون غفوة اأث��ن��اء النهار( 

ال��ن��وم  م���ن  ���س��اع��ة   12 اإىل  من11   ي��ح��ت��اج��ون 

النوم  �ساعات  الليل، و�ستقل عدد  اأثناء  املتوا�سل 

التي يحتاج اإليها الطفل كلما ك�، حتى اإذا و�سل 

اإىل �سن املراهقة ف�سيحتاج ج�سمه من9  اإىل 10 

�ساعات نوم يومياً.

كسب الطفل ساعات نوم إضافية
ُ
نصائح ت
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ال��ت��ع��رق ال���زائ���د م�����س��ك��ل��ة حم��رج��ة ي��ع��اين منها 

عدداً  حواء  امتاك  رغم  الرجال،  خ�سو�ساً  البع�س، 

اأك� من غدد التعرق، لكن مل يرك الطب احلديث 

م�سكلة من دون حل طبي فعال.

الدرا�سات التي اأُجريت يف هذا املجال، اأكدت اأنه يف 

حال �سرب الرجل واملراأة الكمية نف�سها من ال�سوائل، 

وتعر�سا جلهد ع�سلي مت�ساو، فاإن املراأة تتعرق خال 

0.75 ل��ر مب��ع��دل و���س��ط��ي، يف ح��ني يتعرق  ال�����س��اع��ة 

الن�ساء  اأن  اإىل  فيعود  ال�سبب  اأم��ا  ل��ر،   1.12 ال��رج��ل 

ال���رج���ال، لهذا  ل��ل��ط��اق��ة م��ن  اأف�����س��ل  ل��دي��ه��ن تنظيم 

يحتجن اإىل التخل�س من كميات اأقل من العرق، لكن 

ال�سوؤال هو: متى ُيعت� التعرق مباَلغاً فيه؟

ي�سري اخل�اء اإىل اأن ج�سم االإن�سان يحتوي على 

تعمل  اأنها  غري  للتعرق،  غ��دة  مليون   2.5 اأك��ر من 

معرفة  قبل  لكن  بع�س،  ع��ن  بع�سها  خمتلف  ب�سكل 

منذ  يجب  مر�ساً،  ُيعت�  ال��ذي  الزائد  التعرق  ن�سبة 

ه��ل عندما  م��ث��ل:  اأ�سئلة  ع��دة  االإج��اب��ة على  ال��ب��داي��ة 

ت��رك��ب��ون ال���دراج���ة ال��ه��وائ��ي��ة مل���دة خ��م�����س دق���ائ���ق اأو 

اإىل تبديل  ت�سرعون يف م�سيتكم، حتتاجون بعد ذلك 

يتعنيرّ  وه���ل  ب��ال��ع��رق؟  م��ب��ل��واًل  ي�سبح  الأن���ه  لبا�سكم، 

عليكم اأن ت�سحوا راحة يدكم دائماً عندما ت�سافحون 

اأح�����داً م���ا؟ وه���ل ت���اأخ���ذون م��ع��ك��م اإىل ال��ع��م��ل عندما 

القمي�س  الأن  اإ�سافياً،  قمي�ساً  هام  لقاء  لديكم  يكون 

الواحد ال يكفيكم خال النهار ب�سبب التعرق؟ ثم هل 

تعرقون يف الكثري من االأحيان من دون اأن يكون هناك 

�سبب ظاهر لذلك؟

 حتذيرات

اإذا كانت االإجابة على اأحد هذه االأ�سئلة باالإيجاب، 

يف  املبالغة  مر�س  من  تعانون  اأنكم  كبري  فاالحتمال 

فعل  رد  التعرق  اأن  االإدراك  ال�سروري  وم��ن  التعرق، 

اأك��ر  التعرق  جم��رد  ف���اإن  وب��ال��ت��ايل  للج�سم،  طبيعي 

التعرق  مبر�س  م�سابون  اأنكم  يعني  ال  االآخرين  من 

وبالتايل  عملياً،  نوعه  من  فريد  اإن�سان  فكل  ال��زائ��د، 

يعرق  ل��ذل��ك  ف��ري��دة،  اأي�����س��اً  فعل ج�سمه  ردود  ت��ك��ون 

البع�س يف احل��دود الدنيا، فيما يعرق البع�س االآخر 

ب�سكل متكرر وبكرة، اأما يف حال تعرقكم ب�سكل كبري 

يف الطق�س احلار اأو اأثناء ممار�سة الريا�سة، فاإن ذلك 

ال يعني بال�سرورة وجود م�سكلة �سحية.

االإ�سارة التحذيرية باأن االأمر لي�س على ما يرام، 

ميكن اأن يكون تكرار التعرق من دون اأي �سبب، وحني 

راحة كف واحدة  اأن  التعرق متوازياً، مبعنى  ال يكون 

مثًا تتعرق يف حني تظل الثانية من دون تعرق.

�إمكانية �لوقاية 

الغدد  تقوم  عندما  مر�سية،  حالة  التعرق  ُي��ع��درّ 

من  اأك����  ب�سكل  ال��ع��رق  ب��اإف��راز  اجل�سم،  يف  العراقية 

الكمية التي يحتاج اجل�سم اإىل التخل�س منها يف تلك 

االأحيان  اأغلب  يف  الزائد  التعرق  وي�سيب  اللحظات، 

ال���راح���ة وحت���ت االإب���ط  االأي�����دي واالأرج������ل، وال �سيما 

واالأق��دام، وال يحتاج االإن�سان الذي يعاين من مر�س 

الأنه  ذل��ك،  يبداأ  كي  خا�س  حافز  اإىل  ال��زائ��د  التعرق 

اأن هذا  يتعرق يف خمتلف االأو�ساع خال النهار، كما 

التوتر،  اأو  بال�سيق  بال�سعور  له عاقة  لي�ست  املر�س 

وال حتى بالن�ساط اجل�سدي.

اإن امليل نحو التعرق الزائد يبداأ مع االإن�سان منذ 

منه غري ممكنة  الوقاية  اإمكانات  فاإن  ولهذا  مولده، 

الطفولة  عمر  يف  امل��ر���س  يتطور  م��ا  وغ��ال��ب��اً  عملياً، 

خلل  اإىل  فيعود  ذل��ك  �سبب  اأم��ا  النمو،  مرحلة  يف  اأو 

تكون  اأن  ميكن  التعرق  يف  املبالغة  اأن  غ��ري  وظيفي، 

اآخ��ر، مثل وج��ود م�سكات  موؤ�سراً على وج��ود مر�س 

يف الغدة الدرقية، اأو ال�سكر، اأو االإ�سابة مبر�س معٍد، 

اأي  فعل  اأن��ه ال ميكن  ذل��ك  يعني  احل��ال ال  وبطبيعة 

نوع  اأن  غ��ري  ال��زائ��د،  التعرق  مر�س  م��ن  للحد  �سيء 

املر�س،  وم��دى جدية هذا  يتوقف على حجم  العاج 

االأمر مع  الت�ساور حول هذا  ال�سروري  وبالتايل من 

الطبيب املخت�س، غري اأنه ميكن قبل زيارته جتريب 

حتتوي  والتي  ال�سيدليات،  يف  املتاحة  االأدوي���ة  بع�س 

على كلور االأملنيوم، الأنه يحد من التعرق، اأما تاأثريه 

اجلانبي على اجل�سم فيظهر من خال بقع اأو حبوب.

وق���د ي�����س��ف ال��ط��ب��ي��ب ل��ل��م�����س��اب اأدوي�����ة ت��وؤث��ر يف 

اجل�سم،  ح���رارة  درج���ات  تنظيم  ع��ن  امل�����س��وؤول  العامل 

وعادة ما تكون من النوع امل�ساد للكاآبة اأو املهدئات.

البوتوك�س  باأخذ حقن  اأن يكون احلل  كما ميكن 

يف االأمكنة امل�سابة، الأنه ي�سل االأع�ساب التي حتر�س 

على التعرق، غري اأن مثل هذا النوع من العاج يحتاج 

اإىل تكراره بعد ن�سف عام.

اأم�����ا احل����ل االأخ������ري ع��ن��دم��ا ت��ف�����س��ل ك���ل ال��ط��رق 

االأخ��رى، فيكمن يف اإج��راء عمل جراحي ُتزال خاله 

غدد التعرق، وهذه العملية جُترى فقط حتت االإبط.

وعلى الرغم من اأن التعرق الزائد ُيعت� ق�سية 

اجتماعية حمرجة، فاإن بحثاً اأُجري يف عام 2007، اأكد 

اأن عرق الرجال يوؤثر يف الهرمونات الن�سائية، ويزيد 

خفقان  ويزيد  امل��زاج،  ن  ويح�سرّ اجلن�سية،  االإث���ارة  من 

التاأثري  ه��ذا  ف��اإن  ال��درا���س��ة،  وا�سعي  وح�سب  القلب، 

يحدث خال 15 دقيقة، بعد اأن ت�سعر املراأة بالتعرق، 

وي�ستمر لنحو �ساعة واحدة.
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م�ستنقع  يف  اللبنانية  الريا�سة  تتخبط 

اأع����وام، وال  ال��رم��ال املتحركة منذ ع��دة  م��ن 

ي��ك��اد ال��ب��ل��د ي��خ��رج م��ن م�����اأزق، ح��ت��ى ي��واج��ه 

ماأزقاً غريه، والريا�سة هي كظل هذا البلد، 

ال جتد حتى اليوم م�ستقراً اآمناً تنعم فيه.

تتدهور  اأن  الطبيعي  م��ن  ك���ان  ورمب���ا 

الريا�سة اللبنانية، كغريها من القطاعات، 

ب������وؤراً  امل����اع����ب  ب��ع�����ض  ت���ت���ح���ول  اأن  ل���ك���ن 

املتنقلة،  الفنت  لبع�ض  ومنطلقاً  للتوتر، 

يحت�سب  ج��اءت من حيث مل  فهي م�سيبة 

امل�����س��وؤول��ون، وم���ا ���س��ه��دت��ه بع�ض م��ب��اري��ات 

ب��ط��ول��ة ل��ب��ن��ان ل���ك���رة ال�����س��ل��ة يف االأع������وام 

املا�سية، لي�ض �سوى دليل على اأهمية االأمن 

ع�سية  وذل�����ك  امل����اع����ب،  يف  اجل���م���اه���ريي 

مو�سم جديد يتزامن مع و�سع اأمني دقيق 

يف اأكرث من منطقة لبنانية.

ح���اف���ًا  ج������اء  امل���ا����س���ي  امل���و����س���م  والأن 

وبع�ض  امل��اع��ب،  يف  االأمنية  بال�»مطّبات« 

ك���اد يت�سبب  ال����ذي  ال��ف��ل��ت��ان اجل��م��اه��ريي 

باالأ�سواأ، يرتقب متابعو كرة ال�سلة بطولة 

االحت��اد  تعامل  كيفية  املو�سم،  لهذا  لبنان 

وال��ق��وى االأم��ن��ي��ة م��ع امل��ب��اري��ات، خ�سو�ساً 

احل�����س��ا���س��ة م��ن��ه��ا، ك���ل���ق���اءات ال����درب����ي بني 

الريا�سي وال�سانفيل والريا�سي واحلكمة.

واحل��������ذر يف اجل����ان����ب االأم�����ن�����ي ل��ي�����ض 

يف  للم�سوؤولني  بالن�سبة  اأول��وي��ة  ب��ل  ت��رف��اً، 

اأن  �سيما  وال  االأمنية،  القوى  ويف  االحت��اد، 

كبرياً  ال�سلة جتذب جمهوراً  كرة  مدرجات 

اإليها، حتى بات ميكن القول اإن كرة ال�سلة 

�سارت هي اللعبة ال�سعبية حالياً يف لبنان، 

م��ادي��اً  دخ���ًا  ي��وؤّم��ن  اللعبة  احت���اد  اأن  علماً 

كان  واإذا  الدخول،  اأب��واب  له ولاأندية من 

بع�ض جمهور كرة ال�سلة يخرج يف ت�سجيعه 

عن املاألوف، فاإنه �سيت�سبب يف الوقت عينه 

بحرمان االأندية من دخل مادي هي باأم�ّض 

احلاجة اإليه.

وي��ت��ع��اظ��م ال��ق��ل��ق م���ن اأم�����ن م��ب��اري��ات 

بع�ض  فيه  ���س��ارت  وق��ت  ل��ب��ن��ان، يف  بطولة 

االأن���دي���ة ت���رت���دي ال����زي احل���زب���ي، ومتتثل 

كما  ذاك،  اأو  ال�سيا�سي  الزعيم  الأوام��ر هذا 

اأن هناك بع�ض االأندية باتت متثل حزباً اأو 

طائفة �سيا�سية ب�سكل علني، حتى اأن جميع 

اإذا ك�سفوا انتماءاتهم  العبيها ال ي�سريهم 

اأو ال��ط��ائ��ف��ي��ة، وه��ن��اك ق��ل��ة باتت  احل��زب��ي��ة 

بتوحد العبيها،  تتباهى  االأندية  نادرة من 

من  ال��اع��ب��ني  م��ن  ت�سكيلة  ت�سم  وب��اأن��ه��ا 

خمتلف املناطق والطوائف، لتمثل منوذجاً 

لبلدنا املوّحد، والوا�سح اأنه كلما تو�سع �سق 

االأندية يف جر  توغلت  ال�سيا�سي،  اخل��اف 

العبيها اإىل �سفة التفرقة.

وتبدو م�ساألة تنظيم اجلمهور يف كل ناد 

اأمراً اأ�سا�سياً، وخ�سو�ساً يف االأندية الكبرية 

مثل الريا�سي واحلكمة، حيث تلجاأ االإدارة 

اجلمهور،  مكتب  اأو  للجمهور  راب��ط��ة  اإىل 

واجل��م��ه��ور  االإدارة  ب��ني  ال��ع��اق��ة  ل��ت��وث��ي��ق 

و���س��ب��ط��ه اأث����ن����اء امل����ب����اري����ات، ول���ارت���ق���اء 

وبذلك  وراقياً،  ح�سارياً  ليكون  بالت�سجيع 

املادية  العقوبات  خطر  عنها  االأن��دي��ة  ت��دراأ 

وال�سباب  ال�ستائم  ب�سبب  ول���و  ال��وق��ف  اأو 

من قبل اجلمهور، ولروابط اجلمهور دور 

ف��اع��ل يف م�����س��اع��دة االحت�����اد ع��م��ل��ي��اً خ��ال 

وم�ساعدة  امل��اع��ب،  اإىل  اجل��م��ه��ور  دخ���ول 

رجال االأمن على توفري النظام والت�سجيع 

االإيجابي.

وحت���ت���اج رواب�����ط االأن���دي���ة يف ل��ب��ن��ان اإىل 

ت��ف��ع��ي��ل، وال ���س��ي��م��ا ع���ر ت���ب���ادل ال����زي����ارات 

واالج����ت����م����اع����ات ق���ب���ل ك�����ل م�����ب�����اراة ت��ت�����س��م 

باحل�سا�سية، وعلى اأع�ساء الروابط اأن يكونوا 

ت��اأدي��ة عملهم يف امل��اع��ب،  ح��ي��ادي��ني خ���ال 

انفعال  حلظة  النار  على  الزيت  �سب  وع��دم 

اأحياناً  اإدارات االأندية  اجلمهور، كما تتدخل 

لتغيري رئي�ض الرابطة، حني يرف�ض اأن ي�سري 

معها يف طريق واحد، وباالإمكان تطوير عمل 

الروابط اأي�ساً عر تثبيت كامريات موجهة 

امللعب  اأرج������اء  يف  وم���وزع���ة  امل����درج����ات،  اإىل 

ملتابعة اأي عمل خمالف للقانون، وو�سع حد 

نتائجه  وتكر  يتعاظم  اأن  قبل  مهده  يف  له 

االت�سال  توفري  م��ن  ب��د  ال  كذلك  ال�سلبية، 

امل��اع��ب،  العاملة يف  ال��رواب��ط  اأع�����س��اء  ب��ني 

وير�سدهم رئي�ض الرابطة عما ميكن القيام 

به وبحكمة لعدم انت�سار الفو�سى يف امللعب.

تثقيف  يف  ي��ل��ع��ب��ه  ك��ب��ري  دور  ول���اإع���ام 

بني  احل�سا�سيات  ح��دة  وتخفيف  اجل��م��ه��ور، 

وبع�ض  املباريات،  موعد  قبل  املحلية  الفرق 

و���س��ائ��ل االإع����ام، غ��ري امل�����س��وؤول��ة، ت��ب��ادر اإىل 

���س��ب ال���زي���ت ع��ل��ى ال���ن���ار، وت��ع��ي��د اجل��م��ه��ور 

لاإح�سا�ض بحرب »داح�ض والغراء«.

واأظ���ه���ر ج��م��ه��ور ك���رة ال�����س��ل��ة يف امل��وا���س��م 

املا�سية – ولاآ�سف – اأ�ساليب عدة للتعبري 

عن غ�سبه يف املاعب، حيث ال�ستم وال�سباب 

احل���ادة،  واالأدوات  ال��ف��ارغ��ة  ال��ق��ن��اين  ورم���ي 

ال�سيارات،  ال�سبان فوق  وخارجها حيث �سري 

وال��ق��ي��ام  ال�سيا�سيني  ال��زع��م��اء  ���س��ور  ورف���ع 

ب��ح��رك��ات غ��ري اأخ��اق��ي��ة، مم��ا ي��ث��ري غ�سب 

التي  للماعب  املجاورين  واالأه��ايل  ال�سكان 

االأمنية  القوى  اأن  املباريات، علماً  فيها  تقام 

معينة  مل�سافة  االن��ت�����س��ار  على  ع���ادة  حت��ر���ض 

ح���ول امل��ل��ع��ب، مل��ن��ع االح��ت��ق��ان ب���ني االأه����ايل 

ال���ن���ادي���ني  ب����ني ج���م���ه���وري  اأو  واجل����م����ه����ور، 

املتناف�سني.

ت�سبب  اإ�سكااًل  �سهد  املا�سي  املو�سم  وك��ان 

ال���دوري  ال��ري��ا���س��ي م��ن  ال��ن��ادي  يف ان�سحاب 

ال��ل��ب��ن��اين ل��ك��رة ال�����س��ل��ة، وذل����ك ب�����س��ب��ب منع 

اأم��ام  اخلام�ض  اللقاء  مواكبة  م��ن  جمهوره 

�سيفه اأنيبال يف قاعة الرئي�ض �سائب �سام 

ت�ساعدياً،  منحى  ال�سجال  واأخ��ذ  امل��ن��ارة،  يف 

ودخ��ل��ت ق��ي��ادة اجل��ي�����ض ع��ل��ى خ��ط��ه، بعدما 

اأعلن رئي�ض النادي الريا�سي املهند�ض ه�سام 

احتجاجاً  ف��ري��ق��ه،  ان�سحاب  ع��ن  اجل����ارودي 

على عدم ال�سماح للجمهور بح�سور املباراة.

ع�سية  �سيا�سياً  املتوترة  االأج���واء  وو�سط 

املو�سم اجلديد، ينظر املراقبون بعني احلذر 

اأي  اإن  اإذ  املحلية،  ال�سلة  ك��رة  مناف�سات  اإىل 

اأو من  اأو زل��ة ق��دم، �سواء من االحت��اد  هفوة 

تهدد  ورمب��ا  كثرياً،  �ستكلف  االأمنية،  القوى 

بن�سف البطولة برمتها.
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أمن مالعب 
كرة السلة.. 
قنبلة موقوتة 
تهدد الموسم 
الجديد

من اإ�سكاالت ماعب ال�سلة يف املو�سم املا�سي

القوى االأمنية مهمتها اأ�سا�سية يف اإجناح بطولة لبنان
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بعد مو�سمني خميبني، يبدو فريق بايرن 

ميونيخ االأمل��اين على الطريق ال�سحيح، وال 

�سيما بعد انطاقة قوية يف الدوري االأملاين، 

غرويرت  على  االأول��ي��ني  مبباراتيه  فيها  ف��از 

فورث الوافد اجلديد 3-0 يف املرحلة االأوىل، 

قبل اأن يوؤكد اأنه على اأمت اال�ستعداد ال�ستعادة 

ال��ل��ق��ب ال���ذي اح��ت��ك��ره ب��ورو���س��ي��ا دورمت��ون��د 

حول  اأن  بعد  وذل��ك  املا�سيني،  املو�سمني  يف 

تخلفه اأمام �سيفه �ستوتغارت، اإىل فوز كا�سح 

املا�سي يف ختام املرحلة الثانية. االأحد   1-6
ي��ورو،  مليون   70 ميونيخ  ب��اي��رن  واأن��ف��ق 

ب��ي��ن��ه��ا 40 ل�����س��م الع���ب ال��و���س��ط االإ���س��ب��اين 

بلباو  اأتلتيك  م��ن  مارتينيز  خ��اب��ي  ال���دويل 

مل���دة خ��م�����س��ة اأع������وام، يف ���س��ف��ق��ة ق��ي��ا���س��ي��ة يف 

الثالثة  يبلغ  م��وه��وب  لاعب  البوند�سليغا 

وال��ع�����س��ري��ن م��ن ع��م��ره، ل��ك��ن ب�����س��رية ذات��ي��ة 

متوا�سعة حتى ال�ساعة.

اأي�����س��اً املهاجم  و���س��م ال���ن���ادي ال��ب��اف��اري 

الكرواتي ماريو ماندزوكيت�ض من فول�سبورغ، 

�سريدان  ال�ساب  ال�سوي�سري  الو�سط  والع��ب 

دانتي  الرازيلي  واملدافع  بال،  من  �ساكريي 

من بورو�سيا مون�سنغادباخ، وعاد اإليه اأي�ساً 

العبه ال�سابق البريويف كاوديو بيتزارو.

وينتظر القيمون على البايرن الكثري من 

اإ�سبانيا،  ت�سكيلة  كان �سمن  الذي  مارتينيز، 

اأوروبا  2010 وبطولة  اأحرزت مونديال  التي 

2012، وذلك يف �سعيهم احلثيث لوقف زحف 
ب��ورو���س��ي��ا دورمت���ون���د، ال��ب��اح��ث ع��ن ثاثية 

ال��دوري  من  اخلم�سني  الن�سخة  يف  تاريخية 

على  ال�سائعة  الهيمنة  وا���س��ت��ع��ادة  االأمل����اين، 

لقب البوند�سليغا.

يف  للبايرن  الح��ت  املو�سم  ب�سائر  وك��ان��ت 

اعتباره  ا���س��رتد  حيث  ال�سوبر،  ك��اأ���ض  م��ب��اراة 

للمرة  امل�سابقة  بلقب  وت��وج  دورمت��ون��د،  م��ن 

اخلام�سة يف تاريخه، بعد اأن تغلب عليه 2 - 1 

االأوىل منذ  ارينا« للمرة  »اليانز  على ملعبه 

�سباط 2010. ودخل بايرن اإىل هذه امل�سابقة 

ث��اأر من  وه��و  ل��دورمت��ون��د،  و�سيفاً  باعتباره 

فريق املدرب يورغن كلوب، الذي تغلب عليه 

يف املباريات االأربع االأخرية التي جمعتهما يف 

الدوري، اإ�سافة اإىل تدمريه يف نهائي الكاأ�ض 

)5 - 2( يف اأيار املا�سي.

وي��ع��د ب��اي��رن االأك����رث األ��ق��اب��اً يف ال���دوري 

كما  و�سيفاً(  م��رات  و10  لقباً   22( املحلي 

و���س��ي��ف��اً(  م���رة  اأح����رز ال��ك��اأ���ض 15 م���رة )13 

وك����اأ�����ض ال���راب���ط���ة 6 م������رات )م������رة واح�����دة 

مرات   3( م��رات   4 ال�سوبر  والكاأ�ض  و�سيفاً( 

و����س���ي���ف���اً(، وي��ح��ف��ل ���س��ج��ل ب���اي���رن م��ي��ون��ي��خ 

اأي�ساً، فقد توج يف  باالألقاب االأوروبية  اأي�ساً 

دوري اأبطال اأوروبا 4 مرات، وكاأ�ض الكوؤو�ض 

 3 ال�سوبر  والكاأ�ض  م��رة  االحت��اد  وكاأ�ض  م��رة 

مرات، اإ�سافة لفوزه مرتني بالكاأ�ض القارية 

بطولة  ال��ت��ي ح��ل��ت حملها ح��ال��ي��اً  ل��اأن��دي��ة 

العامل. 

ب��اي��رن ه��ذا املو�سم  ول��ن تقت�سر م��ع��ارك 

على اجلبهة املحلية، بل تتعداها اإىل ال�سفة 

البافاري  النادي  �سيخو�ض  حيث  االأوروبية، 

املجموعة  يف  اأوروب���ا  اأب��ط��ال  دوري  مناف�سات 

االإ�سباين وليل  اإىل جانب فالن�سيا  ال�ساد�سة 

وتقام  البيارو�سي،  وبوري�سوف  الفرن�سي 

اجلولة االأوىل من دور املجموعات يف 18 و19 

اأيلول اجلاري. 

وي�����س��ع��ى ب����اي����رن، ال�����ذي خ�����س��ر امل���ب���اراة 

اأمام  ارينا«  »اليانز  يف  ملعبه  على  النهائية 

اإىل  املا�سي،  املو�سم  يف  االإنكليزي  ت�سل�سي 

ا�ستعادة اللقب الذي فاز به للمرة االأخرية 

امل�سابقة  ن��ه��ائ��ي  ب��ل��غ  اأن���ه  ع��ل��م��اً   ،2001 ع���ام 

م���رت���ني يف ال�������س���ن���وات ال����ث����اث االأخ�������رية، 

مبارياته  اأوروب����ا  بطل  و�سيف  و�سيخو�ض 

ح�سوله  ب��ع��د  اري���ن���ا«،  »ال��ي��ان��ز  ملعبه  ع��ل��ى 

�سعته  زي��ادة  اإذن  على  البافارية  املدينة  من 

باألفي مقعد اإ�سايف، لت�سبح 71 األف متفرج 

متفرج  األ��ف   68 وتبقى  املحلي،  ال���دوري  يف 

للمباريات الدولية، وخ�سو�ساً دوري اأبطال 

اأوروبا.

جالل قبطان
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وافته  ال��ذي  اجل��وه��ري،  حممود  الكابنت  ا�سم  ارتبط 

املنية االثنني املا�سي يف م�ست�سفى املركز الطبي العربي يف 

العا�سمة عمان، بعد اإ�سابته بنزيف حاد يف املخ، باالجنازات 

والعطاء لكرة القدم امل�سرية واالأردنية.

واأقل ما يقال يف اجلوهري، اإنه كتاب دونت فيه الكرة 

قبل  بها  ا�سمه  اقرتن  اأن  منذ  واأتراحها  اأفراحها  امل�سرية 

اإجن���ازات مهمة  اأي�ساً  ال��زم��ان، وه��و حقق  ن�سف ق��رن من 

باإ�سرافه  االأول  املنتخب  و���س��ول  اأب��رزه��ا  االأردن��ي��ة،  للكرة 

اإىل نهائيات كاأ�ض اآ�سيا الأول مرة يف تاريخه يف ال�سني عام 

اليابان بركات  اأمام  النهائي  ربع  يف  خ�سر  حيث   ،2004
الرتجيح.

اأول  امل�سري،  املنتخب  مع  اجل��وه��ري  خا�ض  وكاعب 

البطولة  ه���داف  وك���ان  االأف��ري��ق��ي��ة،  االأمم  ل��ك��اأ���ض  بطولة 

اجلوهري،  تاألق  وا�ستمر  اأه���داف،  بثاثة   57 ع��ام  الثانية 

لكن االإ�سابة التي حلقت به مبكراً، حالت دون ا�ستمراره، 

رغم اأنه �سافر اإىل النم�سا للعاج، وكان اأول العب م�سري 

يعالج يف اخلارج، ليعتزل اللعب منت�سف اأوائل ال�ستينيات، 

وي�سجعه اللواء علي زيوار؛ مدير الكرة ال�سابق يف االأهلي 

وق���ائ���ده يف اجل��ي�����ض امل�����س��ري، ع��ل��ى االن���خ���راط يف ع��امل 

ال��ت��دري��ب، ال���ذي ���س��رع��ان م��ا اأث��ب��ت تفوقه ف��ي��ه، ليجد يف 

التدريب العو�ض عن اللعب، ويحقق فيه ما مل يكمله يف 

اللعب من جنومية.

وب���داأ اجل��وه��ري رحلته م��ع ال��ت��دري��ب ب��االإ���س��راف على 

امل�سلحة، ومنه  القوات  ف��روع اجلي�ض يف دوري  اأح��د  فريق 

اإىل فريق دون 20 �سنة يف االأهلي، لكن اندالع حرب 67 بني 

للتدريب،  اجلوهري  تفرغ  دون  حالت  و»اإ�سرائيل«،  م�سر 

االأ�سا�سية،  وظيفته  يف  وان�سغل  اجلي�ض،  يف  �سابطاً  لكونه 

االأول  ت�سرين  م��ن  ال�ساد�ض  ح��رب  يف  الن�سر  حتقق  حتى 

اأن اأدى دوره  بعد  التقاعد،  بعدها  اجلوهري  ليطلب   ،73
يف خدمة بلده، ليتفرغ للعمل يف املجال الذي يع�سقه وهو 

التدريب.

و�سق اجلوهري طريقه مبكراً يف عامل التدريب، وبعد 

ال�سعودية  اإىل  �سافر  م�سر،  يف  العمل  م��ن  قليلة  �سنوات 

للعمل يف نادي االحتاد لعدة �سنوات، عاد بعدها اإىل م�سر 

بالنادي  االأول  الفريق  تدريب  ليتوىل  الثمانينات،  مطلع 

املحلية،  البطوالت  من  بعدد  الفوز  معه  ويحقق  االأه��ل��ي، 

ت��وج��ه��ا ب��ال��ف��وز ببطولة ك��اأ���ض اأف��ري��ق��ي��ا ل��اأن��دي��ة اأب��ط��ال 

الدوري عام 83.

وت��وا���س��ل��ت م�����س��رية اجل���وه���ري م���ع ال���ن���ج���اح، وت���وىل 

تدريب املنتخب امل�سري العام 88، وبداأ ر�سم خطة العودة 

ل��ل��م��ون��دي��ال، ب��ع��د غ��ي��اب ا�ستمر 56 ع��ام��اً، ح��ي��ث جن��ح يف 

قومي  بطل  اإىل  وحت���ول  امل�����س��ري��ة،  للكرة  احل��ل��م  حتقيق 

كاأ�ض  نهائيات  يف  الاعبني،  قبل  با�سمه  اجلماهري  تهتف 

العامل يف اإيطاليا عام 1990، حيث تاألق الفراعنة وتعادلوا 

مع هولندا 1 – 1 واإيرلندا �سلباً، قبل اأن يخ�سروا ب�سعوبة 

اأمام اإنكلرتا 0 – 1.

ومل ت��خ��ُل م�سرية اجل��وه��ري م��ن حم��ط��ات االإخ��ف��اق، 

فبعد العودة من املونديال، بداأ املنتخب امل�سري اال�ستعداد 

لت�سفيات كاأ�ض االأمم االأفريقية، ولعب مع اليونان وخ�سر 

1-6، فاأقيل من من�سبه بعدها، لكنه �سرعان ما عاد بقرار 

البور  امل�سري  ال��ن��ادي  لتدريب  طريقه  يف  وك���ان  رئ��ا���س��ي، 

وقاده  الثانية،  للمرة  املنتخب  لتدريب  عاد  لكنه  �سعيدي، 

على  تغلب  بعدما  �سورية،  يف   92 ع��ام  العرب  بكاأ�ض  للفوز 

املنتخب ال�سعودي يف ختام البطولة 3-2، وهي املرة االأوىل 

والوحيدة التي فاز فيها املنتخب امل�سري باللقب العربي.

االأمل���اين  على  املتفرجني  اأح���د  ب��ه  األ��ق��ى  حجر  وب�سبب 

فابيت�ض مدرب زميبابوي يف ملعب القاهرة عام 93 �سمن 

املباراة  باإعادة  ال��دويل  اأمر االحت��اد  العامل،  كاأ�ض  ت�سفيات 

وخو�سها على ملعب حمايد وحتديداً يف فرن�سا، ليتعادل 

وي��رتك  الت�سفيات  م��ن  م�سر  وت��خ��رج  ���س��ل��ب��اً،  ال��ف��ري��ق��ان 

اجلوهري املنتخب.

 لكنه عاد للمرة الثالثة عام 98، ليقود املنتخب امل�سري 

اإجن��از كبري، بعد رحلة عمل ق�ساها مع نادي  اإىل حتقيق 

العربي  امل��درب  االإم��ارات��ي ومنتخب عمان، وك��ان  ال��وح��دة 

ورمبا العاملي الوحيد الذي قاد فريقني يف ت�سفيات كاأ�ض 

98 مير  ال��ع��ام  ي��رتك  98، هما عمان وم�سر، ومل  ال��ع��امل 

من دون اأن يحقق فيه اإجنازاً كبرياً، يعيده اإىل القمة من 

االأفريقية،  االأمم  بكاأ�ض  بفوزه  اأراد  ما  له  وحتقق  جديد، 

قبل  ال��ع��ام  مي�����ِض  ومل  ف��ا���س��و،  بوركينا  ا�ست�سافتها  ال��ت��ي 

20 م��درب��اً يف  اأف�����س��ل  ال����دويل �سمن  اأن ي��خ��ت��اره االحت����اد 

العامل، لكن العام 99 �سهد انتكا�سة مل يكن يتوقعها اأكرث 

املنتخب  ُم��ن��ي  ل��ل��ق��ارات  ال��ع��امل  بطولة  ففي  املت�سائمني، 

1-5، ليقال  امل�سري بخ�سارة ثقيلة اأمام �سقيقه ال�سعودي 

حدث،  ما  م�سوؤولية  اجلماهري  حّملته  اأن  بعد  اجلوهري 

امل�سري  املنتخب  ليقود  ع��اد  حتى  االأن��ظ��ار  ع��ن  فاحتجب 

التوفيق  لكن   ،2002 العامل  كاأ�ض  ت�سفيات  يف  جديد  من 

طالبته  عنيفة  اإع��ام��ي��ة  حل��م��ل��ة  ف��ت��ع��ر���ض  ي��ح��ال��ف��ه،  مل 

باالعتزال.

فاز  ال��ذي  الوحيد  االأفريقي  امل��درب  ويبقى اجلوهري 

بكاأ�ض االأمم االأفريقية العباً ومدرباً عامي 57 و98، وقاد 

بكاأ�ض  للفوز  االأه��ل��ي  لناديه  التقليدي  املناف�ض  الزمالك 

ال�سوبر  وكاأ�ض   ،93 عام  ال��دوري  اأبطال  لاأندية  اأفريقيا 

االأفريقي عام 94.

تدريب  يتوىل  م�سري  م��درب  اأول  اجل��وه��ري  ويعتر 

امل�سرية، كما  ال��ك��رة  ت��اري��خ  وال��زم��ال��ك يف  االأه��ل��ي  فريقي 

كان اأول مدرب يقود فريق االأهلي للفوز ببطولة اأفريقيا 

لاأندية اأبطال الدوري عام 82، كما جنح مع الزمالك يف 

 ،93 ع��ام  ال��دوري  اأبطال  لاأندية  اأفريقيا  ببطولة  الفوز 

والفوز بكاأ�ض ال�سوبر االأفريقي بعد اأن تغلب على مواطنه 

وتوىل اجلوهري   ،94 عام  االأهلي يف جوهان�سبورغ مطلع 

تدريب عدد من االأندية اخلليجية، منها االأهلي واالحتاد 

يف ال�سعودية، ال�سارقة والوحدة يف االإمارات، ودرب منتخب 

�سلطنة عمان عام 96، وقاده يف كاأ�ض اخلليج.

الكرة المصرية تفقد »الجنرال« محمود الجوهري

فرحة العبي الفريق البافاري بالفوز على �ستوتغارت
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كاريكاتير

الــــبــــورزان: »اإذا  تــقــول حــكــمــة حــ�ــشــنــي 

اأن  عليك  اإيطاليا،  يف  مــاذا  تعرف  اأن  اأردت 

الـــرازيـــل«، لــكــن »احلكمة  تــعــرف مـــاذا يف 

على  العاملية  جولتنا  بعد  بها  خرجنا  التي 

تعرف  اأن  اأردت  »اإذا  تقول:  الريح«  »ب�شاط 

مــاذا يف الــرازيــل، عليك اأن تعرف مــاذا يف 

الــزواج  اأن  هــو  عليه  فاملتعارف  املك�شيك«.. 

اأو  يــتــم بــني �شخ�شني هــمــا رجـــل وامــــــراأة، 

التي بداأت  »ثنائي« بح�شب املو�شة الغربية 

االأخــرية، لكن اجلديد،  ال�شنوات  تنت�شر يف 

هو عقد »زواج ثالثي«؛ يجمع ثالثة روؤو�س 

على فرا�س واحد، مت ت�شجيله على امل�شتوى 

واأثــار �شجة  الر�شمي يف الرازيل مــوؤخــراً، 

العدل  كاتبة  اأقــدمــت  حيث  هــنــاك،  كــبــرية 

يف حمكمة بوالية �شاو باولو، على ت�شجيل 

 عــقــد زواج ثـــالثـــي بـــني رجــــل وامــــراأتــــني.

واحــــد  بـــيـــت  يف  الـــثـــالثـــة  االأزواج  ويـــقـــيـــم 

مبدينة ريو دي جانريو منذ ثالث �شنوات، 

ويــتــقــا�ــشــمــون الــنــفــقــات املــنــزلــيــة عــن طيب 

امل�شل�شل  نــ�ــشــاء  مـــن  اأفــ�ــشــل  خـــاطـــر، رمبـــا 

ال�شهري »احلاج متويل«.

واأو�ـــشـــحـــت حمــامــيــة »الـــثـــالثـــي املــــرح« 

نــتــانــيــال �ــشــانــتــو�ــس بــاتــيــ�ــشــتــا جــونــيــور، اأن 

بغية  الـــزواج،  عقد  ت�شجيل  قــرروا  الثالثة 

حماية حقوقهم جميعاً، يف حالة انف�شال اأو 

موت اأحد االأزواج، وقد عقد الزواج الثالثي 

منذ ثالثة اأ�شهر، اإال اأنه مل يتم اإ�شهاره اإال 

بــي �شي«. »بــي  املا�شي كما ذكــرت   االأ�ــشــبــوع 

نا�شيمينتو  دو  كلوديا  العدل  كاتبة  وقالت 

»ال  اإنــه  الـــزواج،  �شجلت عقد  التي  دومينيز 

عقد  يحظر  البالد  يف  قانوين  ن�س  يوجد 

الزواج الثالثي«، بينما اأثارت هذه اخلطوة، 

�ــشــخــط جمـــمـــوعـــات ديــنــيــة يف الــــرازيــــل، 

واأعــــــرب حــقــوقــيــون عـــن ا�ــشــتــيــائــهــم وعـــدم 

التي  الــقــرارات،  هــذه  مثل  على  موافقتهم 

و�شفتها املحامية ريجينا بياتريز تافاري�س 

بحقوق  املعنية  اللجنة  رئي�شة  �شيلفا؛  دا 

»خطوة  باأنها  املــحــامــني،  غــرفــة  يف  العائلة 

�ــشــخــيــفــة وغــــري قــانــونــيــة وغــــري مــقــبــولــة 

املجتمع  اأخــــالق  مــع  تــتــالءم  و»ال  بـــاملـــرة«، 

الرازيلي وقيمه«.

الــرازيــلــي  الــــــزواج  مــو�ــشــة  كـــانـــت  واإذا 

اجلــــديــــدة، جتـــد مـــن يــرفــ�ــشــهــا ويــتــمــ�ــشــك 

بــــاأن الكثريين  بـــالـــزواج االأبــــــدي، فــال �ــشــك 

الطريقة  على  الــــزواج  مبــ�ــشــروع  �شريحبون 

املك�شيكية.. فال�شلطات هناك تدر�س م�شروعاً 

لزواج كانت ت�شيكو�شلوفاكيا  للزواج  م�شابهاً 

قد اأقرته قبل »رحيلها« ومدته ثالثة اأ�شهر، 

»اإىل  زواج  اأو  بــاإحــ�ــشــان  فــــراق  اإمــــا  وبــعــدهــا 

املك�شيكي يتيح الفر�شة  امل�شروع  االأبد«، لكن 

للعرو�شني لتجربة اأطول مدتها �شنتان، يتم 

بعدها اتخاذ القرار املنا�شب.

وقالت �شحيفة »ديلي ميل« الريطانية، 

»املــ�ــشــروع  هـــذا  يـــواجـــه  اأن  املــرتــقــب  اإن مـــن 

التي  الكني�شة  مــن  مــعــار�ــشــة  االنــفــتــاحــي«، 

وا�ــشــحــاً، حيث  كـــان دائــمــاً  تتم�شك مبــوقــف 

تقوية  على  وتعمل  عالياً  الــزواج  »تقيم  اإنها 

بــني �شخ�شني عــلــى مــدى  روابـــطـــه كــاحتــاد 

احلياة«، ولكن هذا امل�شروع - بح�شب موؤيديه 

- يــقــدم تــ�ــشــهــيــالت لــلــذيــن يــخــافــون اتــخــاذ 

كــالــزواج، ولذلك مت  خطوة مهمة يف احلياة 

املــدين، بحيث  القانون  اقــرتاح تعديل  طــرح 

ي�شمح بتجديدعقد الزواج كل عامني.

ويــوؤكــد مــوؤيــدو هــذا املــ�ــشــروع، اأن جتديد 

الـــــزواج كـــل عــامــني يــ�ــشــهــل عــمــلــيــة الــطــالق 

يف  وي�شهم  جــهــة،  مــن  نفقاتها  عـــبء  ويــقــلــل 

اإقــامــة عــالقــات بــنــاءة وطيبة بــني الــزوجــني 

من جهة اأخرى، جتعلهما يعي�شان يف »�ُشبات« 

و..»نبات«.

ح�شني نحلة

مــاذا فـي الـبــرازيـــــــل..؟ »زواج ثـــالثـــي«  بساط
الريـح

»تـنـمـيـل« هـنـدي
النمل  اأن  بابو،  الهندي حممد  العامل  الحظ 

املــحــيــط مبــنــزلــه يــتــمــيــز مبــعــدة �ــشــفــافــة، فــقــرر 

»تــنــمــيــلــه« عــلــى طــريــقــتــه اخلــا�ــشــة، عــر جتربة 

مت  �شائاًل  �شكراً  النمل  اأمـــام  فيها  و�شع  مــثــرية، 

الفكرة  هـــذه  وجــــاءت  خمــتــلــفــة..  بـــاألـــوان  تلوينه 

بــعــدمــا ظــهــر لــه اأن الــنــمــل الـــذي �ــشــرب احلليب 

اإىل  فعمد  االأبي�س،  اللون  اإىل  حتــول  املطبخ،  يف 

جعله )النمل( ي�شرب �شوائل باألوان اأخرى، وقام 

الــرافــني  مبـــادة  ال�شائلة  ال�شكر  قــطــرات  مبـــزج 

اللوحة  هذه  فكانت  و�شكلها،  بلونها  حتتفظ  كي 

الهواة  باإمكان  اأ�شبح  وهكذا  اجلميلة،  الطبيعية 

اأو الــذيــن يــاأكــلــون الــنــمــل كــمــا يف جنوب  ــاً،  اأيــ�ــش

الــذي  باللون  النمل  على  احل�شول  اآ�ــشــيــا،  �ــشــرق 

يف�شلونه، وبالنكهة التي يحبونها.

بدء تنفيذ قانون منع التدخني


