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خلفاً  الطريفي  ع��ادل  هو  الأو���ش��ط«  »ال�شرق  جلريدة  جديد  حترير  رئي�س  تعيني  مت 

النائب  اأجرتها اجلريدة مع  التي  املقابلة  اإثر  التغيريات  لطارق احلميد، وقد جاءت هذه 

عقاب �شقر، بعد الت�شجيات التي ُبثت، وعلى اأثر املقابلة مع حمطة »امل�شتقبل«. 

وقد ُعلم اأن تاأنيباً �شديداً ُوّجه اإىل اإدارة التحرير جراء هذه املقابلة، التي كانت متعار�شة 

متاماً مع املوؤمتر ال�شحايف اخلطابي والناري ل�شقر، والذي مل تاأت »ال�شرق الأو�شط« على 

ذكره من بعيد اأو قريب.

ــــــدة َـّ ألمـــــة مــــوحـ
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الديمقراطية وحكم »اإلخوان« 
وجهًا لوجه

تغييرات في »الشرق األوسط«.. بسبب صقر

7

5 »جزرة« السالح.. و»عصا« الفضائح المالية توحيد المعارضة السورية بـ

»جبهة النصرة«
اغتـالت الحـريــري
وتقتل السوريين



يبدو اأن الأمور بني مفتي اجلمهورية 

املجل�س  يف  ال�����س��ن��ي��ورة  واأزالم  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 

االإ���س��ام��ي ال�����س��رع��ي االأع���ل���ى ق��د و�سلت 

على  خافياً  يعد  فلم  الاعودة،  نقطة  اإىل 

اإليه  و�سلت  ال��ذي  التوتر  م��دى  املتابعني 

ابتزاز مفتي  ب��دءاً من حماولتهم  االأم��ور، 

اجلمهورية بامللف املايل، لتمرير تعديات 

على املر�سوم اال�سرتاعي )55/18(، والتي 

ت��ه��دف اإىل ج��ع��ل م��ن�����س��ب امل��ف��ت��ي م��ن��زوع 

ب��ال��ت��ايل هيمنتهم  وت��وؤّم��ن  ال�����س��اح��ي��ات، 

على االأوقاف االإ�سامية، مروراً مبحاولة 

على  لادعاء  ب��روت  علماء  بع�س  جتنيد 

خيارين  اأم��ام  املفتي  لو�سع  وجنله،  املفتي 

اأو الرحيل مع  ال�سجن  اإما  ال ثالث لهما؛ 

ابنه اإىل ال�سعودية، بح�سب نائب �سابق من 

ا�سمه  ت��ردد  ممن  امل�ستقبل«،  »تيار  قياديي 

كثراً يف اختا�سات وف�ساد داخل »التيار«.

من  جمموعة  ف��اإن  املعلومات،  وح�سب 

اأع�ساء املجل�س االإ�سامي ال�سرعي االأعلى 

دعت اإىل عقد جل�سة للمجل�س يوم ال�سبت 

�سريحة  خمالفة  يف   ،2012/12/8 بتاريخ 

للقانون، وبتواطوؤ من اأحد اأزالم ال�سنيورة 

لعقد  ال��دع��وة  ك��ون  املجل�س،  يف  املوظفني 

مفتي  مبوافقة  تكون  اأن  ب��د  ال  جل�سة  اأي 

تن�س  حيث  املجل�س،  رئي�س  اجلمهورية؛ 

املادة 12 من النظام الداخلي للمجل�س على 

مبوجب  لاجتماع  املجل�س  »ُي��دع��ى  اأن���ه: 

موافقة  بعد  ال��ع��ام،  االأم���ني  يوّجهه  كتاب 

الرئي�س، اإىل كل ع�سو من اأع�ساء املجل�س، 

يت�سمن موعد اجلل�سة وجدول اأعمالها«. 

اأما املادة 14 من النظام الداخلي للمجل�س 

ط���ارئ���ة يف  اأم������ور  ُوج������دت  »اإذا  ��ه��ا:  ف��ن�����سّ

الفرتة الواقعة بني تاريخ الدعوة وموعد 

اجلل�سة، وكان مو�سوعها مهماً وم�ستوجباً 

االأعمال  ج��دول  اإىل  ت�ساف  عاجًا،  بحثاً 

اإن  اإليها،  العائدة  الوثائق  وت���وّزع  امل��ق��رر، 

باأربع  وج��دت، مبلحق قبل موعد اجلل�سة 

وع�سرين �ساعة على االأقل، واإن تعّذر ذلك 

املجل�س  ُيدعى  كما  اجلل�سة.  ابتداء  فعند 

طلب  اإذا  االأح����وال  تلك  مثل  يف  لانعقاد 

ذل���ك رب���ع اأع�����س��اء امل��ج��ل�����س«.. وامل�����ادة 48 

ن�ست   )55/18( اال�سرتاعي  املر�سوم  من 

املواعيد  املجل�س يف غر  »يجتمع  اأنه  على 

اأو ق�سايا  ل��در���س ق�سية  اأع���اه،  امل��ذك��ورة 

ال��دع��وة، وذل��ك بناء  طارئة ُتذكر يف كتاب 

ربع  اأو طلب من  الرئي�س،  دع��وة من  على 

االأع�ساء«. 

ربع  حق  من  اأن  اإىل  ت�سران  فاملادتان 

اأع�����س��اء ال��ط��ل��ب م��ن ال��رئ��ي�����س ط��ل��ب عقد 

الطلب  هذا  لكن  للمجل�س،  طارئة  جل�سة 

لي�س دعوة النعقاد اجلل�سة بحد ذات��ه، بل 

املن�سو�س  اأن متّر باالأ�سول  الدعوة ال بد 

ربع  طلب  اإذا  ال�سابقة،   12 امل��ادة  يف  عليها 

االأع�������س���اء ع��ق��د اجل��ل�����س��ة، وت���ت���ّم ال��دع��وة 

موافقة  بعد  للمجل�س،  العام  االأم��ني  عرب 

مفتي اجلمهورية؛ رئي�س املجل�س، ولذلك 

ج���اء يف ن�����س امل��ادت��ني 12 )ن��ظ��ام داخ��ل��ي( 

لفظ:   )55/18 ا���س��رتاع��ي  )م��ر���س��وم  و48 

»دع����وة ل��ل��رئ��ي�����س«، ول��ف��ظ: »وط��ل��ب لربع 

الكلمتني،  وا�سح بني  وال��ف��رق  االأع�����س��اء«، 

والقرار  الطلب،  اإال  االأع�ساء  لربع  فلي�س 

ينتهي عند الرئي�س.

املطلعني على ما ح�سل  اأح��د  وبح�سب 

ي���وم ال�����س��ب��ت امل��ا���س��ي، ف����اإن م���ن امل��اح��ظ 

اإعامي من االأع�ساء  اإىل ت�سليل  اللجوء 

ع��ل��م  اإىل  ي�������س���ر  م�����ا  »االن�����ق�����اب�����ي�����ني«، 

االن��ق��اب��ي��ني ب�����س��ع��ف امل���وق���ف ال��ق��ان��وين 

ه��وؤالء،  بها  ق��ام  التي  االنقابية  للحركة 

ب��ع��د حم��اول��ت��ه��م اإي���ه���ام ال�����راأي ال��ع��ام ب��اأن 

ثم  االج��ت��م��اع،  يف  ���س��ارك��وا  ع�سواً  ع�سرين 

ادع����اء اأن ه����وؤالء ي�����س��ك��ل��ون ث��ل��ث��ي اأع�����س��اء 

املجل�س، على اعتبار اأن املجل�س يتكون من 

اثنني وثاثني ع�سواً، متجاهلني ع�سوية 

اإ�سافة  ال�سابقني واحلايل،  الوزارء  روؤ�ساء 

املجل�س..  رئ��ي�����س  اجل��م��ه��وري��ة  مفتي  اىل 

ف���ال���ع���دد احل��ق��ي��ق��ي ه���و ت�����س��ع��ة وث���اث���ون 

اأن عدداً من االأع�ساء الذين  ع�سواً، علماً 

علموا  عندما  ان�سحبوا  االجتماع  ح�سروا 

امل��ن��ح��ى ال�����ذي ي���ري���د االن���ق���اب���ي���ون اأخ���د 

االجتماع  يف  يبق  ومل  باجتاهه،  االجتماع 

الع�سرة،  يتجاوز  ال  االأع�ساء  من  ع��دد  اإال 

ب�سكل  املجل�س  م���ددوا والي���ة  ال��ذي��ن  وه��م 

يخالف القانون .

يك�سف  »البلبلة«  ل��ه��ذه  املتابعني  اأح���د 

م�ساألة  ي��ث��رون  ب����داأوا  العلماء  بع�س  اأن 

التمديدينْن ال�سابقنينْ لهذا املجل�س املنتهية 

والي���ت���ه، ف��م��ن ينتخب ل��والي��ة حم���ددة ال 

مي��ل��ك اأن مي���دد والي����ة ن��ف�����س��ه؛ ك��م��ا فعل 

الأن  واليته،  املنتهية  املجل�س  اأع�ساء  ذل��ك 

االنتخاب هو تفوي�س من الهيئة الناخبة 

ملن انتخب لتمثيلهم ملدة، وحمددة، وال بد 

من الرجوع اإىل الهيئة الناخبة والوقوف 

عند راأيها يف اأي متديد .

مناورة بائ�سة

التي  البائ�سة  االنقابية  احل��رك��ة  اإن 

قام بها »امل�ستقبليون« يف املجل�س االإ�سامي 

ال�سرعي االأعلى لي�ست اإال مناورة لتغطية 

دعا  التي  االنتخابات  يف  حمتملة  هزمية 

اإل��ي��ه��ا م��ف��ت��ي اجل��م��ه��وري��ة، ب��ع��د اأن ب���داأت 

وملدة  جدياً،  بالعمل  االنتخابية  ماكينتهم 

ع�����س��رة اأي������ام، ع��ل��ى ت��ق�����س��ي واق�����ع ال��ه��ي��ئ��ة 

يبدو  م��ا  ع��ل��ى  وال��ت��ي  للمجل�س،  ال��ن��اخ��ب��ة 

اآخ��رون  يرى  فيما  الآمالهم،  خمّيبة  كانت 

اإل���ي���ه ه����وؤالء  اأن »ال���ت���ي���ار« ال�����ذي ي��ن��ت��م��ي 

االن��ق��اب��ي��ون، وم���ن خ���ال �سلوكه خ��ال 

من  يتعلم  ال  اأن��ه  اأثبت  املا�سية،  ال�سنوات 

اليوم يكرر  اأخطائه، بل ويكررها، وها هو 

حكومة  ت�سكيل  ع��ن��د  نف�سه  حتييد  خ��ط��اأ 

الرئي�س جنيب ميقاتي، حيث بداأ بعد ذلك 

ا���س��ت��ج��داء امل�����س��ارك��ة حت��ت ع��ن��وان حكومة 

حيادية، وهو اإذا ما قاطع انتخابات املجل�س 

ال��دورة،  لهذه  االأعلى  ال�سرعي  االإ�سامي 

جمل�س  اأي  يف  اأك��ري��ة  على  يح�سل  فلن 

مقبل.

عبد اهلل نا�سر
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المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

  همسات

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

 طبخة على نار هادئة
يطبخ  ب��ري  نبيه  النواب  جمل�س  رئي�س  اأن  على  واأوروب��ي��ة  عربية  �سفارات  تراهن 

حًا على نار هادئة �ستقبل به جميع االأطراف ال�سيا�سية كقاعدة لانتخابات النيابية 

لتخريب  ال���دوؤوب  بالعمل  »امل���وؤام���رات«  نظرية  اأ�سحاب  ا�ستمر  اإذا  اإال  املقبل،  ال��ع��ام 

الو�سع االأمني بغطاء غر معلن اإال وقت احل�سرة من جهات خارجية متون على »تيار 

امل�ستقبل«.

نة للجمّيل
ّ
 تهديدات انتخابية مبط

اأم��ني  الرئي�س  م��ن  البالغ  ا�ستياءها  اآذار   14 فريق  �سمن  متطرفة  جهات  اأب���دت 

اجلميل، وجنوحه اإىل مناق�سة اأي قانون انتخابي ُيطرح، وقالت اإن للجميل ماآخذ على 

كيفية تقا�سم غنائم االنتخابات املا�سية، مهددة باأنه �سيخرج يف االنتخابات املقبلة من 

»املولد با حّم�س« اإذا ا�ستمر بالتوا�سل مع خ�سوم االأمانة العامة من حتت الطاولة.

www.athabat.net
 هل يكون الحل 
»قانون بطرس«؟ بـ

اآذار   8 ق���وى  اأن  امل�����س��ادر  اأك�����دت 

وم��ن��ه��ا ال���ت���ي���ار ال���وط���ن���ي احل����ر لن 

وتوؤكد  ال�ستني،  بقانون  اأبداً  ير�سوا 

امل���ع���ل���وم���ات جل���ري���دة »ال���ث���ب���ات« اأن 

ع ح�سولها،  املفاجاآت التي من املتوقَّ

اآذار   14 ق��وى  اأف��رق��اء  رف�����س بع�س 

ل��ق��ان��ون ال�����س��ت��ني، وه���ن���اك ت��وق��ع��ات 

ب��ع��ق��د اج��ت��م��اع��ات ب���ني اأف���رق���اء من 

جديد  ق��ان��ون  ل�سياغة  اآذار  و14   8
قانون  ي��ك��ون  وق��د  اجل��م��ي��ع،  ير�سي 

فوؤاد بطر�س!

مناورة »مستقبلية« بائسة في دار الفتوى
تحصين خط طنجة - جاكرتا أمنيًا 

أولوية شرعية ووطنية
أبرز مشكليها هنري  أحد  بذلك  يعترف  كما  األميركية،  السياسة  تقوم 
كيسنجر، على إقامة أزرار انفجار في مواقع السخونة وغيرها، والتي ألميركا 
فيها مصالح جيوسياسية واسعة، وأحيانًا تلوذ أميركا بتفجير هذه األزرار، 
ليتبركن الوضع السياسي في هذه المنطقة وتلك، ومن ثم يفضي ذلك إلى 

تسهيل مهمة أميركا الجاهزة جيوشها دومًا للتدخل السريع.
كانوا  كيف  المتقاعدين  األميركان  المخابرات  ضباط  بعض  اعترف  وقد 
المسيحيين  لتأليب  الالتينية،  أميركا  في  الكنائس  تفجير  إلى  يلجأون 
الوجود  التي كانت تحارب  الشيوعية  الثورية  الحركات  البالد على  في هذه 

األميركي.
وقد قامت السياسة األميركية على هذا المبدأ، حيث تقوم دوائر صناعة 
الجنسيات  المتعددة  الشركات  مع  المتحالفة  الخارجية  األميركية  الخطط 
إقليم على حدا، وكلما  الكرة األرضية، ويدرس كل  بإجراء مسح على خرائط 
كان هذا اإلقليم مستجمعًا للثروات الظاهرة والباطنة، كان ذلك أدعى لكي 
توليه واشنطن العناية الكاملة، وفي هذا السياق يقول أندري تولي؛ صاحب 
المخابرات  )مقر  النغلي  في  مقرنا  دخلت  »إذا  األميركية:  الجوسسة  كتاب 
األميركية( فال تتعجب إذا وجدت أشخاصًا ُيتقنون عشر لغات، بما في ذلك 

اللغة العربية«، ويستطرد قائاًل: »بل إن فينا فقهاء في القانون اإلسالمي«!
كل  عن  والتنقيب  بالدراسة  يحيطها  دولة  »كل  آخر:  مجال  في  ويقول 
صغيرة وكبيرة فيها عشرون حكيمًا وخبيرًا في مختلف شؤون الخبرة«، وحتى 
تلك،  أو  الدولة  نائمة في هذه  الخبراء مقومات فتنة  عندما يصادف هؤالء 
يقومون بإحيائها وإحتضانها، وهذا ما يفسر ولع األميركان في التعامل مع 
األقليات واإلثنيات، ال حبًا فيها وإرادة منها في منحها حقوقها، بل التخاذها 
جسرًا إلى تفعيل مصالحها هنا وهناك، وأدل برهان على ذلك هو قيام أميركا 
بريجنسكي؛  تعبير  حد  وعلى  السود،  وبعدهم  الحمر  الهنود  حقوق  بوأد 
مستشار األمن القومي األميركي األسبق، في كتابه »مبدأ القوة« قال: »ال تهم 
اإليديولوجيا بقدر ما تهم المصلحة األميركية، والمصلحة األميركية فقط«.

لها  قدموا  الذين  على  تدوس  أن  اعتادت  فقد  لها،  مبدأ  ال  أميركا  وألن 
رضا  محمد  إيران  شاه  عن  تخليهم  ذلك  على  مصداق  وأبرز  جليلة،  خدمات 
بهلوي، الذي استنجد بأطبائهم، فمنعوه من دخول أميركا للعالج، وتخليهم 
عن ماركوس في الفليبين، واعتقالهم لنورييغا في بنما، بعد أن كان ضابطًا 
ألميركا  دخول  تأشيرة  منحهم  وعدم  بامتياز،  األميركية  للمخابرات  عمياًل 
بغية العالج للرئيس السوداني األسبق جعفر النميري، وهو الذي مّكن لهم 

ولمخابراتهم في السودان.
اإلذالل  فن  تتقن  األميركية  المتحدة  الواليات  فإن  وذاك،  هذا  وفوق 
البطون  وبقر  السجون  صناعة  في  تخصص  الذي  العربي  فالحاكم  بإحكام، 
وحلق الذقون، وتحويل العاقل إلى مجنون، تحّول إلى ساعي بريد لألميركان 
وجاسوس بامتياز، وكلما أرادت واشنطن إذالل عاصمة عربية أو إسالمية غير 
مرضي عنها أميركيًا، فإن اإلدارة األميركية توفد هذا الرئيس العربي أو ذاك 
لنقل رسالة أو تهديد، وفي كل الحاالت واألحوال على هذا الرئيس العربي 
البريد أن يكتب تقريرًا مفصاًل عما سمعه في هذه العاصمة وتلك،  ساعي 
وماذا دار بينه وبين ُصّناع القرار في تلك الدولة التي تريد منها واشنطن 

شيئًا.
الدكتور يحيى ابوزكريا

املفتي قباين مرتئ�ساً اإحدى جل�سات املجل�س االإ�سامي ال�سرعي االأعلى
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املعار�سة  اتخذته  الذي  القرار  كان 

النيابي  املجل�س  اإىل  بالعودة  لبنان  يف 

وم��ن��اق�����س��ة ق���ان���ون االن��ت��خ��اب ال��ع��ت��ي��د، 

م��ف��ي��داً ل��ه��ا ع��ل��ى ال�����س��ع��ي��د ال�����س��ع��ب��ي، 

وخم��ف��ف��اً م���ن اإح���راج���ه���ا ع��ل��ى �سعيد 

الراأي العام اللبناين، الذي بات مقتنعاً 

املتبقي  ال��وق��ت  ت�سّيع  اأن  ت��ري��د  ب��اأن��ه��ا 

جتري  ع�سري  انتخاب  ق��ان��ون  الإق���رار 

على اأ�سا�سه االنتخابات النيابية املقبلة، 

بدل قانون ال�ستني الذي مّتت جتربته 

اإىل مزيد  اإال  ي���وؤدِّ  ع��دي��دة ومل  م���ّرات 

من الت�سنج الطائفي، وزيادة نفوذ املال 

و�سواه  املذهبي،  والتحري�س  ال�سيا�سي 

مما ي�سّوه �سحة التمثيل.

ل���ك���ن، م����ن خ�����ال م����ا ي��ظ��ه��ر م��ن 

 14 تبدو قوى  ت�سريحات ومواقف، ال 

�سباط جّدية يف رف�س »قانون ال�ستني« 

اإىل  اأق��رب  االأم��ر  االنتخابي، بل يظهر 

تعطيل  ت��ه��م��ة  م��ن  للتمل�س  حم��اول��ة 

اأو على  انتخابي ج��دي��د،  ق��ان��ون  اإق���رار 

االأقل التمل�س من تهمة ت�سبثها باإجراء 

االنتخابات على اأ�سا�س قانون عفا عليه 

ال���زم���ن، ورف�����س��ت��ه ب��ك��رك��ي، وت��رف�����س��ه 

ق��وى االأك��ري��ة، التي لّوحت اأك��ر من 

ل تاأجيل االنتخابات على  مرة اأنها تف�سّ

اإجرائها بقانون ال�ستني.

اإن م���ا ي��ظ��ه��ر م���ن ح��رك��ة ق���وى 14 

�سباط مراهنتها على متغرات اإقليمية 

حمددة يف االأزمة ال�سورية، لكي تخو�س 

على اأ�سا�سها االنتخابات النيابية املقبلة؛ 

و���س��ع��ارات��ه��ا وخططها،  م��ع��اي��ره��ا  ب��ك��ل 

وه���و م��ا ي��ب��دو م��ن خ���ال م��راه��ان��ات��ه��ا 

ي�سمح  ال�سوري، ما  النظام  �سقوط  على 

على  ال�سيطرة  معها  املتحالفة  للقوى 

لبنان  اإىل  نفوذها  مّد  وبالتايل  �سورية، 

والق�ساء على املقاومة فيه.

ال��ن��ظ��ام  ����س���ق���وط  اأن  ل���ك���ن، ومب�����ا 

ال�����س��وري غ���ر م�����س��م��ون، وق���د تتعدد 

اأن  ���س��ي��ن��اري��وه��ات احل���ل، فكيف مي��ك��ن 

اللبنانية  االن��ت��خ��اب��ي��ة  ال�����س��اح��ة  ت��ت��اأث��ر 

بتلك ال�سيناريوهات؟

النظام  �سقوط  االأول:  ال�سيناريو 

ال�������س���وري ب���ال���ق���وة وان����ه����ي����اره، ف��ت��ك��ون 

ت��داع��ي��ات��ه ع��ل��ى ال��و���س��ع ال��ل��ب��ن��اين من 

خال ما يلي:

اإىل  ال��ن��ظ��ام  ���س��ق��وط  ي�����وؤدي  اأن   -

املتطرفة،  االأ���س��ول��ي��ة  ال��ق��وى  �سيطرة 

ف��ت��ح��اول تلك ال��ق��وى م��ّد ن��ف��وذه��ا اإىل 

ل���ب���ن���ان، ف��ت��اق��ي��ه��ا ق����وى 14 ���س��ب��اط، 

ال�����س��وري��ة  ال��و���س��اي��ة  ب��ع��ودة  م��ا ي�سمح 

حم��اوالت  ه��ن��اك  و�سيكون  ل��ب��ن��ان،  اإىل 

اأي  ت�سبه ما مّت بعد اغتيال احلريري، 

والق�ساء  ب��احل��ك��م  ا�ستئثار  حم����اوالت 

ع���ل���ى ج���م���ي���ع اخل���������س����وم ال���داخ���ل���ي���ني 

واإ�سكاتهم بالكامل، �سواء بانتخابات اأو 

من دون انتخابات.

ان��ه��ي��ار  اإىل  ال�����س��ق��وط  ي����وؤدي  اأن   -

ال��دول��ة ال�����س��وري��ة، وق��ي��ام ح���روب الكل 

���س��د ال���ك���ل، ف��ت��م��ت��د ����س���رارة االق��ت��ت��ال 

كما  ل��ب��ن��ان  اإىل  وال��ط��ائ��ف��ي  امل���ذه���ب���ي 

وال���دول  االإقليمية  املنطقة  ب��اق��ي  اىل 

امل���������ج���������اورة، وع�����ن�����ده�����ا ل������ن حت�����س��ل 

االنتخابات اللبنانية بطبيعة احلال. 

اأن هذا ال�سيناريو غر  ولكن نوؤكد 

ج���داً،  م�ستبعد  وه���و  ال��ت��ح��ق��ق،  مم��ك��ن 

ب�سبب مت��ا���س��ك ال��ن��ظ��ام داخ��ل��ي��اً، وق��وة 

الذين  واالإقليميني،  الدوليني  حلفائه 

على  رداً  ب��ال��ق��وة  ان���ه���ي���اره  ���س��ي��م��ن��ع��ون 

حماوالت اإ�سقاطه بالقوة.

ال�����س��ي��ن��اري��و ال���ث���اين: جن���اح ال��ن��ظ��ام 

ال�������س���وري يف ال��ق�����س��اء ع��ل��ى امل��ع��ار���س��ة 

�سيناريو  وه��و  ك��ام��ل،  ب�سكل  واجتثاثها 

يبدو  غر واقعي اأي�ساً. هذا ال�سيناريو 

النظام  حلفاء  نفوذ  تقوية  اإىل  �سيوؤدي 

امل���ق���اوم���ة  اأي  ال�����داخ�����ل،  يف  ال���������س����وري 

وح���ل���ف���ائ���ه���ا، واإ�����س����ع����اف ال����ق����وى ال��ت��ي 

قيا�ساً  ولكن  ال�سورية،  املعار�سة  تدعم 

التاريخ  وعلى  ال�سابقة،  التجارب  على 

اللبناين احلديث جداً، لن تعمد املقاومة 

واال�ستئثار  خ�سومها  على  الق�ساء  اإىل 

اإبقاء  باحلكم، بل �ستعمد اإىل حماوالت 

ن��وع من ال��ت��وازن يف ال��داخ��ل، خوفاً من 

�سورتها  على  وحر�ساً  املذهبية،  الفتنة 

يف العاملنينْ العربي واالإ�سامي.

ال�����س��ي��ن��اري��و ال���ث���ال���ث: ت�����س��وي��ة يف 

اإىل  االأق����رب  ال�سيناريو  وه���و  ���س��وري��ة، 

الواقعية.

ت�����س��وي��ة  اأو  ����س���ل���م���ي،  ح����ل  اأي  يف 

اململكة  �ستخرج  ���س��وري��ة،  يف  مقرتحة 

ال�����س��ع��ودي��ة خ��ا���س��رة، ب�سبب  ال��ع��رب��ي��ة 

افتقارها اإىل التاأييد ال�سعبي ال�سوري، 

اإىل  اإي�����س��ال وك��ائ��ه��ا  م��ا مينعها م��ن 

اأو  ���س��وري��ة  ان��ت��خ��اب��ات  اأي  يف  ال�سلطة 

تقا�سم �سلطة مفرت�س، لذلك �ستعمد 

ك��ل من  االأم��ن��ي يف  الو�سع  توتر  اإىل 

ل��ب��ن��ان و����س���وري���ة، وا����س���ت���خ���دام ك���ل ما 

اإره��اب��ي��ة  ت��ف��ج��ر  ميكنها م��ن و���س��ائ��ل 

التي  ال���دول  على  لل�سغط  �سورية،  يف 

ن���ف���وذاً يف لبنان  ت��ت��ف��او���س الإع��ط��ائ��ه��ا 

ك���ب���دي���ل ع���م���ا خ�����س��رت��ه م����ن ن���ف���وذ يف 

ال��ع��راق، وم��ا مل ت�ستطع حت�سيله من 

نفوذ يف �سورية.

����س���ت���ح���اول  ال�������س���ي���ن���اري���و،  يف ه������ذا 

ال�����س��ع��ودي��ة، وم��ع��ه��ا ال�����دول ال���ك���ربى، 

االن��ت��خ��اب��ي؛   2009 ع���ام  م�سهد  ت��ك��رار 

حني �سّخرت الدول كل نفوذها ومالها 

اإىل  وحلفائه  امل�ستقبل«  »تيار  الإي�سال 

ح�سلت  التي  الت�سوية  مقابل  احل��ك��م، 

ح��ني   ،2008 ع�����ام  ن���ه���اي���ة  ال����ع����راق  يف 

بتمرير  االإق��ل��ي��م��ي��ون  االأط������راف  ق��ب��ل 

االت��ف��اق��ي��ات ال��ع��راق��ي��ة - االأم��رك��ي��ة، 

عن  ال�سيا�سي  االت��ه��ام  �سقوط  مقابل 

احل��ري��ري،  اغ��ت��ي��ال  ���س��وري��ة يف ق�سية 

وا���س��ت��ح�����س��ال ال��ف��ري��ق ال�����س��ع��ودي على 

وقيام  اللبناين،  ال��ربمل��ان  يف  االأغلبية 

احل���ري���ري وج��ن��ب��اط ب���زي���ارة ���س��وري��ة 

وتقبيل الرئي�س ب�سار االأ�سد والنوم يف 

�سيافته.

ك��ل  ���س��ي��ع��ي��د  ال�����س��ي��ن��اري��و  ه�����ذا  اإن 

و�ستنتهي  الطبيعي،  حجمه  اإىل  طرف 

يبقى  ل��ك��ن  امل�ستقبلية«،  »ال��ع��ن��رتي��ات 

اليوم  التنبه  وحلفائها  امل��ق��اوم��ة  على 

اأك��ر من اأي وق��ت م�سى، لئا تقع يف 

�سابقاً  فيها  وقعت  التي  االأخطاء  نف�س 

و2009،   2005 عامي  انتخابات  خ��ال 

يتّم  وم��ا  ب��رك��ان،  فوهة  على  فاملنطقة 

تعوي�سه،  ميكن  ال  ق��د  ال��ي��وم  خ�سارته 

وي��ج��ب ال��ت��ن��ّب��ه ل��ئ��ا ت��ك��ون ال��ت��ط��ورات 

و�سعبه،  لبنان  ح�ساب  على  االإقليمية 

وعلى �سحة التمثيل فيه.

ليلى نقوال الرحباين
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اجتماع ل�»14 اآذار« يف منزل النائب بطر�س حرب

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

يـقــــال

 حسابات مختلفة
جمل�س  رئي�س  نائب  اأن  �سمع  عندما  اللبنانيني  ال�سيا�سيني  اأح��د  عّلق 

وال�سمال  طرابل�س  ومفتي  فرعون  مي�سال  والنائب  مكاري  فريد  النواب 

ذلك  وراء  ب��اأن  اخلطر،  دائ��رة  يف  واأنهم  م�ستهدفون،  ال�سعار  مالك  ال�سيخ 

معركة  يفتح  اأن  ي��ري��د  م��ن  فمنهم  واح����د،  ل��ك��ل  و�سيقة  خ��ا���س��ة  م�سالح 

اجتماعات  ي��راأ���س  اأن  ي��ري��د  م��ن  ومنهم  ق��ب��اين،  املفتي  خل��اف��ة  تر�سيحه 

النواب خارج املجل�س، ومنهم يعاين من فقدان الثقة بني ناخبيه  جمل�س 

القدامى يف االأ�سرفية.

 تحّملوا المسؤولية.. ولكن
اأبدى م�سوؤول ر�سمي ا�ستهجانه با ق�سد اأمام اأحد نواب »امل�ستقبل« 

واالأمنية  الع�سكرية  ال��ق��ي��ادات  م��ن  ع��ني يطلب احل��ري��ري  ب��اأي  ق��ائ��ًا: 

اأول من عمل على النيل منها،  اأنه وجماعته  حتّمل م�سوؤولياتها، �سيما 

اإن كان يوم خ�سارة احلكومة، اأو يوم الغ�سب املاجن، اأو اأحداث اجلامعة 

على  االع��ت��داءات  بتكّرر  اأو  الع�سكريني،  ع�سرات  اأ�سيب  حيث  العربية، 

القوى الع�سكرية من جانب اأن�ساره، مدعومني ب�70 مقاتًا من »اجلي�س 

احلر« يف منطقة عر�سال، اأو باالعتداء على ع�سكريني اأثناء توجههم اإىل 

منازلهم بعد حادثة الكويخات؟!

 انتقاد للدعم الغربي
منتقدة  م��ق��ااًل  �سبينت�سروفا«  »ت��ري��زا  الت�سيكية  ال�سحيفة  ن�سرت 

خال  من  �سورية،  يف  التكفرية  للمجموعات  والرتكي  الغربي  الدعم 

هذه  اأن  اإىل  »�سبينت�سروفا«  واأ���س��ارت  وامل���ال.  وال�ساح  بالعتاد  مدها 

املجموعات ثبت تورطها يف جتنيد االأطفال وا�ستخدامهم كدروع ب�سرية، 

واإع��دام  واملدار�س،  االأحمر  والهال  ال�سليب  على مقرات  االعتداء  ويف 

املدنيني االأ�سرى.

 اعتذار علني
���س��ح��ب م�����س��وؤول اق��ت�����س��ادي ك��ام��اً ت��ن��اول به 

احلكومة على املاأ، واأبدى اعتذاراً غر م�سبوق، 

ي��ت��ب��واأ حقيبة  اأن  اح��ت��م��ال  اأم���ام���ه  ُط���رح  اأن  ب��ع��د 

وزارية، واإن مل يكن يف موعد قريب، وو�سع نف�سه 

بت�سرف �سخ�سية اعتبارية باأي »�ساأن تريد«.

 الموساد يبحث 
عن »الكيميائي« في سورية

ق����ال م���را����س���ل ���س��ح��ي��ف��ة »ال�������س���ن���داي ت��امي��ز« 

اإن  ع���وزي حم��ن��امي��ي،  اأب��ي��ب؛  ت��ل  الربيطانية يف 

على  حالياً  »م��وج��ودة  خا�سة  »اإ�سرائيلية«  ق��وات 

م��راق��ب��ني يتعقبون  ب��ه��ي��ئ��ة  ال�����س��وري��ة  االأرا�����س����ي 

والبيولوجية  الكيميائية  االأ���س��ل��ح��ة  خم��زون��ات 

ال�سورية«، يف اإ�سارة اإىل اأنهم ينت�سرون يف املناطق 

بزّي مدين غر م�سلحني. وقالت ال�سحيفة »اإن 

اأث��ر  ���س��ري��ة لتعقب  م��ن ح���رب  ه��ي ج���زء  العملية 

وتخريبها،  التقليدية،  غ��ر  ال�سورية  االأ�سلحة 

م�سدر  ع��ن  ال�سحيفة  ونقلت  ت��ط��وره��ا«.  وم��ن��ع 

»اإ���س��رائ��ي��ل��ي«  ق��ول��ه: »ع��ل��ى م��دى �سنوات طويلة 

من  ال�سورية  للذخائر  الدقيق  املكان  نعرف  كنا 

خال  م��ن  والبيولوجية،  الكيميائية  االأ�سلحة 

طيار،  دون  م��ن  وال��ط��ائ��رات  التج�س�سية  االأق��م��ار 

ولكننا ح�سلنا على موؤ�سرات االأ�سبوع املا�سي تفيد 

باأنه مت نقل هذه الذخائر اإىل مواقع جديدة«.

 طائرات تركية 
في خدمة »القاعدة«

»�سول خرب«  وموقع  »ي��ورت«  ك�سفت �سحيفة 

200 م��ق��ات��ل م��ن تنظيم  اإر����س���ال  ال��رتك��ي��ان، ع��ن 

خمتلفة  جن�سيات  م��ن  و»اجل���ه���ادي���ني«  ال��ق��اع��دة 

تركية  الرتكية بطائرة  احل��دود  �سورية عرب  اإىل 

خ����ارج ال��ت��ع��ري��ف��ة اجل��م��رك��ي��ة، ه��ب��ط��ت يف م��ط��ار 

مدينة اأنطاكية يف 7 كانون االأول، من دون اأن تتم 

اإجراءات ت�سجيلها ب�سكل ر�سمي يف املطار. ونقلت 

ال�سحيفة املعلومات عن حممد علي اأديب اأوغلو؛ 

اإن  ق��ول��ه:  ال�سعب اجل��م��ه��وري  ع��ن ح��زب  النائب 

الطائرة التابعة للخطوط اجلوية الرتكية التي 

مطار  يف  هبطت  جيت«  »اأن��ا���س��ول  �سركة  متلكها 

جن�سيات  م��ن  مقاتل   200 منها  ون��زل  اأنطاكية، 

ويتكلم  القاعدة،  تنظيم  اإىل  وينت�سبون  خمتلفة، 

اإج���راءات  اأي  يجروا  ومل  العربية،  اللغة  اأغلبهم 

مغادرتهم  بعد  تركيا  اإىل  دخولهم  تثبت  ر�سمية 

ال�سورية  احل���دود  اإىل  نقلهم  مت  حيث  ال��ط��ائ��رة، 

عرب 15 حافلة �سغرة كانت بانتظارهم يف �ساحة 

املطار.

السيناريوهات السورية.. ومصير االنتخابات اللبنانية

) العدد 242(  اجلمعة - 14 كانون الأول - 2012

 مؤسسة »خيرية« 
تمّول حرب الشمال

اأك����د اأح����د امل��ت��اب��ع��ني ل���اأح���داث االأخ�����رة ال��ت��ي 

مدينة  يف  حم�سن  وجبل  التبانة  ب��اب  بني  تفّجرت 

طرابل�س �سمال لبنان، اأن املعركة هي بني منظمات 

جمموعات  ومعها  اإ���س��ام��ي،  ط��اب��ع  ذات  متطرفة 

���س��وري��ة ت��اب��ع��ة ل��ل��م��ع��ار���س��ة ال�����س��وري��ة مم���ا ي�سمى 

اإن  يقال  حديثة  اأ�سلحة  ولديهم  احل���ر«،  »اجلي�س 

ممول  اأن  اأي�����س��اً  وُع��ل��م  ليبيا،  م��ن  ُج��ل��ب  معظمها 

الهجوم على جبل حم�سن هو �سيخ قطري �ساحب 

م��وؤ���س�����س��ة »خ���ري���ة« ق��ط��ري��ة م��ق��ي��م ب���ني ال��دوح��ة 

وعمان.



ُت����رى م���ا ال����ذي ي��دف��ع اأع������راب ال�����ش��رق 

وال����غ����رب، مب���ا ف��ي��ه��م ب��ائ��ع��و ال����ك����از، ل��ه��ذا 

ال��ت��ط��اب��ق م���ع ال���ك���ي���ان ال�����ص��ه��ي��وين، وم��ع 

ال���والي���ات امل��ت��ح��دة وب��ري��ط��ان��ي��ا وف��رن�����ص��ا يف 

العداء ل�صورية؟ وما الذي يدفع كل هوؤالء 

ل��ل��ت��ط��اب��ق م���ع »ال���وه���اب���ي���ن« وامل��ت��ط��رف��ن 

وجم���م���وع���ات »ال���ق���اع���دة« يف احل����رب على 

�صورية ودولتها الوطنية؟

ال��والي��ات  ل��دى  »االإ���ص��رائ��ي��ل��ي«  ال�صفري 

املتحدة؛ مايكل اأوري��ن، عبرّ عنهم ب�صريح 

ال�صوري  »الرئي�س  اأن  اأك��د  حينما  ال��ع��ب��ارة 

��ل خ��ط��راً ع��ل��ى املنطقة  ب�����ص��ار االأ����ص���د ي�����ص��كرّ

مع  حت��ال��ف��ه  ي�صببه  م��ا  �صيما  ال  ب��اأ���ص��ره��ا، 

���ص��ي��ك��ون  رح��ي��ل��ه  واإن  اهلل،  وح�����زب  اإي������ران 

مبنزلة تطور اإيجابي«.

حديثاً  �صدر  كتاب  يف  ورد  ما  يكون  قد 

عن دار ن�صر باري�صية »ellipses«، حتت 

العربية«،  للثورات  اخلفي  »اجلانب  عنوان 

اإن  اإذ  وال��واق��ع،  م��ن احلقيقة  كبري  ج��ان��ب 

ا�صرتكوا  ال��ذي��ن  الباحثن  م��ن  جمموعة 

اأن هناك ثالث  اأك��دوا  يف و�صع هذا الكتاب 

جم��م��وع��ات ���ص��ارك��ت يف ال��ت��خ��ط��ي��ط ل��ه��ذه 

االأحداث هي: الواليات املتحدة االأمريكية، 

والبلدان  اخلليجية،  ال��وراث��ي��ة  واالأن��ظ��م��ة 

االأوروبية.

وي���رى ه����وؤالء ال��ب��اح��ث��ون اأن ال��والي��ات 

املتحدة واأنظمة اخلليج جمعتهما امل�صلحة 

ح�صارة  العربية  ال���دول  الأك���ر  ال��ع��داء  يف 

ال��ع��راق و�صورية  ووع��ي��اً وت��ق��دم��اً، حت��دي��داً 

���ص��ار خلفهما االأوروب�����ي من  وم�����ص��ر، وق���د 

حتقيق  ب��ذري��ع��ة  ذل��ي��اًل،  اأو  ي�صعر  اأن  دون 

م�صاحله.

اأج��رت��ه��ا  ال���ُك���ت���اب اإىل درا����ص���ة  وي�����ص��ري 
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املعادي  ال�صعور  اأ�صباب  حول   2001 اأيلول 

ل���ه���ا يف ال�������ص���رق���ن االأو������ص�����ط واالأق�������ص���ى، 

فتو�صلت اإىل نتيجة موؤداها اأن اأحد اأ�صباب 

ذل���ك ه���و ���ص��ق��وط م��راه��ن��ة ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة 

االأم���ريك���ي���ة ع��ل��ى دع����م االأن���ظ���م���ة امل��ع��ادي��ة 

ل  حتورّ اأن  فكان  االإ�صالمين،  للمتطرفن 

ال�صريعة..  »ل��ه��م  االأم��ريك��ي  عند  ال��ره��ان 

ولنا النفط«.

التي  العاملية  االقت�صادية  االأزم���ة  اأم��ام 

ال��راأ���ص��م��ال��ي��ة منذ  االأن��ظ��م��ة  اأ���ص�����س  �صربت 

احل��ادي  ال��ق��رن  م��ن  االأول  العقد  منت�صف 

اأمام  املتحدة  الواليات  ُو�صعت  والع�صرين، 

االأمريكي، من  االقت�صاد  اإع��ادة منو  مهمة 

حلفائه  مع  التناف�صية  قدرته  اإع��ادة  خالل 

ال��ع��م��الق��ن  م���واج���ه���ة  االأوروب������ي������ن، ويف 

ورو�صيا،  ال�صن  الناه�صن  االقت�صادين 

احلربية،  خ�صو�صاً  �صناعاتهما،  ر  وت��ط��ورّ

يف  جديدة  ف�صاءات  اإيجاد  اإىل  وتوجههما 

واقت�صادياً  �صيا�صياً  ال��دول��ي��ة؛  ال��ت��وازن��ات 

��اه  وع�������ص���ك���ري���اً، وال���ت���ي ت��ت��ج��ل��ى ف��ي��م��ا ���ص��مرّ

اجلباران الناه�صان؛ اأورا�صيا، اأو يف التكتل 

جمموعة  اأو  »البيك�س«،  اجلديد  ال��دويل 

�صنغهاي.

��ة عند  وب���ه���ذا ك����ان ث��م��ة م��ه��م��ة م��ل��حرّ

االأم������ريك������ي، وه�����ي ال�������ص���ي���ط���رة امل��ط��ل��ق��ة 

ال�صرق  يف  وخ��ط��وط��ه  النفط  منابع  على 

ل ���ص��رورة مطلقة  �صكرّ م��ا  االأو����ص���ط، وه��و 

ال��رو���ص��ي وال�صيني م��ن جهة،  امل��د  ل��وق��ف 

ول��ع��رق��ل��ة من���و م��و���ص��ك��و وب��ك��ن م���ن جهة 

ثانية، ولهذا كان حتالف ال�صرورة اأو املوت 

اإعداد اخلطة  مع دول الكاز العربي، فبداأ 

ال��ت��ي مت��ث��ل��ت يف: اإع������داد ق����ادة احل��رك��ات 

االحتجاجية، وت�صكيل �صبكة من الن�صطاء، 

كما  االت�صاالت،  اأن��واع  باأحدث  وتزويدهم 

كانت هناك برامج اأمريكية خا�صة الإعداد 

ال����ك����وادر، ومل ُي��ك��ت��َف ب��ال��ب��ح��ث ع���ن ه��ذه 

الكوادر يف داخل البلدان العربية، بل كان 

هناك دبلوما�صيون واأكادمييون اأمريكيون 

ع��م��ل��وا ل��ل��ب��ح��ث ب���ن امل��ه��اج��ري��ن ال��ع��رب 

مكان،  كل  ويف  ول��ن��دن،  باري�س  يف  ال�صباب 

هت اإليهم الدعوات اإىل الواليات  حيث ُوجرّ

املتحدة ليتمرّ تدريبهم.

ه�����ذه  اأن  ع�����ل�����ى  ال�����ك�����ت�����اب  وي�����������ص�����دد 

اال�صرتاتيجية ا�صُتخدمت يف تون�س وم�صر 

خا�س  تركيز  هناك  وك��ان  واليمن،  وليبيا 

على �صورية، ال�صيما اأن فيها قاعدة بحرية 

رو�صية.

اأن��ه يف ح��ن ُقمعت  اإىل  ��اب  ال��ُك��ترّ ويلفت 

االن���ت���ف���ا����ص���ة يف ال�������ص���ع���ودي���ة وال���ب���ح���ري���ن، 

اأم��ريك��ي��ة  ع�صكرية  ق��واع��د  فيهما  ال��ل��ت��ن 

م��ه��م��ة، ب���ال���ق���وة، مل ت��ه��ز االأم����ريك����ي وال 

و���ص��ائ��ل االإع����الم ال��ت��ي ن��راه��ا مت���الأ الدنيا 

االأخ���رى،  ال���دول  �صجيجاً يف م��ا يجري يف 

الأن عملية التغيري يف هذه الدول وو�صول 

»االإ�صالمين« ي�صبرّان يف م�صلحة ال�صعودية 

وقطر، لكن قبل اأي �صيء اآخر تطبيق »لنا 

ال�صريعة.. ولهم النفط«.

ق���راءة  ه��ن��اك  ي��ك��ون  اأن  ه��ل مي��ك��ن  اإذاً، 

هادئة للتطورات اجلارية يف �صورية؟

مل���اذا ُي��ط��ل��ب احل����وار يف ك��ل م��ك��ان؟ هو 

مطلوب يف لبنان، ومطلوب يف م�صر، حتى 

�صعبه،  ع��ل��ى  ال��ب��ح��ري��ن خ���رج  ع��ه��د  اأن ويل 

ال���ذي يقمعه اأب���وه ون��ظ��ام��ه، ب��ال��دع��وة اإىل 

وم�صموح  �صورية،  يف  ممنوع  لكنه  احل���وار، 

اأولئك  يد  على  ي�صيل  ال��دم  يبقى  اأن  فقط 

والذين  »ج��ه��ادي��ون«،  عليهم  يطلق  ال��ذي��ن 

ا���ص��ُت��ح�����ص��روا من  اأن���ه���م  ت��ب��نرّ ح��ت��ى االآن 

ب��ت��واط��وؤ غربي  15 دول��ة عربية،  اأك��ر م��ن 

وت���رك���ي وع���رب���ي، ل��ل��ت��وغ��ل يف ���ص��ف��ك ال���دم 

ال�صوري، وتهدمي الدولة الوطنية ال�صورية 

دبلوما�صياً  اأن  حتى  العريقة،  وموؤ�ص�صاتها 

اأن  اأم���ام حمدثيه  اأع��ل��ن  ب���ريوت  غ��رب��ي��اً يف 

ه��ن��اك م��غ��رتب��اً ���ص��وري��اً يف ن��ي��ج��ريي��ا يعمل 

ع��رب��ي، لنقل  اأم���ن  م��ع ج��ه��از  ت���ام  بتن�صيق 

ال��ع�����ص��رات م��ن ج��م��اع��ة »ب��وك��و ح����رام« اإىل 

�صورية.

القطرية  الغاز  ناقلة  اأين تريد  اإىل  ثم 

اأن ت�صل، حينما ت�صهم يف ن�صر االإره��اب يف 

���ص��وري��ة ل��ت��دم��ري ال���دول���ة ال��وط��ن��ي��ة؟ لقد 

ك�صفت املعلومات موؤخراً اأنها عملت وتعمل 

املتطرفة من كل  اإر�صال اجلماعات  ومتول 

اإر�صالها  واآخرها  �صورية،  اإىل  العامل  اأرج��اء 

جم���م���وع���ت���ن م����ن امل�����ص��ل��ح��ن م����ن والي����ة 

عب  باك�صتان  غ��رب  ج��ن��وب  يف  بلو�ص�صتان 

تركيا، لالن�صمام اإىل املجموعات امل�صلحة.

التاريخ  اإذاً، ثمة ح�صد غري م�صبوق يف 

احلديث من كل قوى اال�صتعمار والرجعية 

الوطنية  الدولة  املتطرفة �صد  واالأ�صولية 

ال�صورية، لكن هل �صتتمكرّن من اإ�صقاطها؟

الوطنية  ال��دول��ة  اأن  وه��ي  حقيقة  ثمة 

اأن تطلق  ال�����ص��وري��ة ���ص��م��دت، وا���ص��ت��ط��اع��ت 

ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ه��ام��ة ك��م��ا ي��ق��ول اخل����باء 

اال�صرتاجتيون، وهي »ال�صمود«، اأي الهجوم 

والدفاع حتت هذا العنوان، من دون اأن تهتز 

الف�صائيات  تبثها  ال��ت��ي  ال�صائعات  حل��رب 

ال�صريكة يف �صفك الدم ال�صوري.

ف��اإن  الكيمائية،  االأ�صلحة  اأك��ذوب��ة  اأم���ا 

االأمريكية حلديث  ال�صطور  بن  ما  ق��راءة 

»ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي« اأظ��ه��رت وك����اأن ه��ن��اك ���ص��وءاً 

اأخ�صر لرتكيا، لعدوان اأو اجتياح من جانب 

اأن���ق���رة، خ�����ص��و���ص��اً جل��ه��ة ن�����ص��ب ���ص��واري��خ 

ال�»باتريوت«، لكن موقف دم�صق وحلفائها 

كان حا�صماً، فمن اأنقرة اأعلن بوتن و�صول 

�صواريخ »االإ�صكندر« اإىل �صورية، ما يوحي 

طهران  ومن  وقوية،  متما�صكة  دم�صق  ب��اأن 

اأعلن مر�صد الثورة االإ�صالمية ال�صيد علي 

للدولة  احلتمي  االنت�صار  ع��ن  اخلامنئي 

ال��وط��ن��ي��ة ال�������ص���وري���ة، ويف ق��ل��ب ال��ق��اه��رة 

اأعلن  اأن  ف��ك��ان  االأ���ص��د،  ب�صار  ���ص��ور  ُرف��ع��ت 

�صُتن�صب  ال�»باتريوت«  اأن  االأطل�صي  احللف 

احل��دود  ع��ن  ك��ي��ل��وم��رتات  ع�صرة  بعد  على 

ال�صورية داخل االأرا�صي الرتكية، وبالتايل 

ومو�صكو؛  طهران  جيداً  فهمتها  فالر�صالة 

اأنهما م�صتهدفان اأي�صاً بال�»باتريوت«، وكان 

هناك نوع من الرد احلا�صم:

يف ����ص���وري���ة ُق���ت���ل يف اأق�����ل م���ن اأ���ص��ب��وع 

امل�صلحن غري  اآالف م��ن  ث��الث��ة  اأك���ر م��ن 

ُقتل  حلب  ويف  دم�صق،  ري��ف  يف  ال�صورين 

دفعة واحدة األف م�صلح اأثناء هجومهم على 

حمطة لتوليد الكهرباء، ويف داريا وحدها 

���ص��وري،  غ��ري  م�صلحاً   150 ن��ح��و  ا�صت�صلم 

وُقتل اأكر من األف معظمهم غري �صوري.

الف��روف  �صريغي  ح�صمها  مو�صكو  ويف 

اإىل  الذاهبة  كلينتون  هيالري  مع  جم��دداً 

التقاعد؛ اأن ال حل اإال حتت اإ�صراف االأ�صد.

اإع����الن ب�صيط ج���داً،  ث��م��ة  ويف ط��ه��ران 

لكنه ذو مغاٍز: طائرة اأيوب �صناعة اإيرانية 

منذ العام 2002.

فلننتظر  االأم����ور؟  ت�صري  اأي���ن  اإىل  اإذاً، 

اللقاء املوعود بن فالدميري بوتن وباراك 

فق  اتُّ ك��ان قد  وال��ذي  املزمع قريباً،  اأوب��ام��ا 

�صنة،  املك�صيك قبل  عليه خالل لقائهما يف 

حيث اأر�صيا مروحة تفاهم، كان من ثمارها 

دع��م رو�صيا الإع���ادة جن��اح اأوب��ام��ا يف والي��ة 

اأُف��ه��م  اأوب��ام��ا  اأن  ث��ان��ي��ة.. وم��ن خال�صاتها 

جيداً اأنه لن يح�صل يف �صورية ما ح�صل يف 

ليبيا باأي حال من االأحوال.

اأحمد زين الدين
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تفاهم أميركي مع الخليجيين والمتطرفين: الشريعة لكم.. والنفط لنا

دمشق صمدت.. وبوتين أفهم أوباما: سورية ليست ليبيا

وثيقة »�سرية« �سعودية تداولتها بع�ض و�سائل الإعالم

مـــن هنــــا وهنـــــاك

) العدد 242(  اجلمعة - 14 كانون الأول - 2012

 أموال فرنسية لمسلحي سورية
مبالغ  امل��ا���ص��ي  ال�صهر  �صلمت  فرن�صا  اإن  البيطانية  »ال��غ��اردي��ان«  �صحيفة  ق��ال��ت 

ال�صورين عب االأرا�صي الرتكية. ونقلت ال�صحيفة عن م�صادر  للم�صلحن  مالية نقداً 

للحكومة  ع��م��الء  قبل  م��ن  ك��ب��رية  نقدية  مبالغ  ت�صليم  »ج���رى  اإن���ه  قولها  دبلوما�صية 

الفرن�صية، لقادة التمرد امل�صلح يف �صورية، عب االأرا�صي الرتكية، وقد ُخ�ص�صت االأموال 

ل�صراء االأ�صلحة، ولتمويل العمليات امل�صلحة �صد القوات احلكومية«. واأكدت ال�صحيفة اأن 

ن�صف املبالغ املدفوعة ذهبت اإىل املنظمات االإ�صالمية املتطرفة، ومنها »القاعدة«.

 لماذا قررت واشنطن إضعاف »جبهة النصرة«؟
باإ�صراف  ربط املراقبون بن توحيد القيادة الع�صكرية للجماعات امل�صلحة يف �صورية 

اإ�صعاف »جبهة  اأمريكي غربي، من دون م�صاركة »جبهة الن�صرة« فيها، وقرار وا�صنطن 

هو  ذلك،  اإىل  االأمريكية  االإدارة  يدفع  ما  اأن  وراأوا  »القاعدة«،  لتنظيم  التابعة  الن�صرة« 

اإىل خروج  امل�صلحة،  التنظيم يف �صفوف اجلماعات  اأن يوؤدي تنامي قوة هذا  خوفها من 

الأمريكا  احلليفة  باالأنظمة  االإ���ص��رار  واإىل  ناحية،  من  �صيطرتها  عن  �صورية  يف  اللعبة 

اأخ��رى، حيث يوؤدي فرار عنا�صر »جبهة الن�صرة«، نتيجة �صربات  يف املنطقة من ناحية 

اجلي�س ال�صوري، اإىل تركيا واالأردن وال�صعودية وغريها، اإىل تعزيز نفوذها يف هذه الدول.

االأمريكية،  »االإدارة  اأن  ج��ورن��ال«،  �صرتيت  »وول  �صحيفة  ك�صفت  ال�صياق،  ه��ذا  ويف 

بارتباطهم  املتهمن  ال�صورين  املقاتلن  الإ�صعاف  اجل��ه��ود  تكثف  حلفائها،  مب�صاعدة 

بتنظيم »القاعدة«، واجلهات املتطرفة االأخرى«، واأو�صحت اأن »وزارة اخلزانة االأمريكية 

بداأت التح�صري لفر�س عقوبات على جبهة الن�صرة«.

الالئحة  على  الن�صرة«  »جبهة  بو�صع  اأمريكي  ق��رار  �صياق  يندرج يف  ذلك  اأن  ويبدو 

االأمريكية ال�صوداء، من �صمن خطة و�صعت لدعم ائتالف الدوحة الذي ي�صم املجموعات 

التابعة لوا�صنطن وقطر وال�صعودية وتركيا، ويف مقدمها جماعة »االإخوان امل�صلمن«.



�صهدت االأزم��ة يف �صورية يف االأي��ام 

و�صيا�صية  اأم��ن��ي��ة  ت���ط���ورات  امل��ا���ص��ي��ة، 

جديدة  مرحلة  يف  دخولها  اإىل  توؤ�صر 

ت�صعها اأمام احتماالت اأن ت�صهد مزيداً 

والع�صكري على  االأمني  الت�صعيد  من 

الغربي،  التوتري  ارتفاع من�صوب  �صوء 

احل��ل  ط��ري��ق  ول���وج  ن��ح��و  تتجه  اأن  اأو 

ال�����ص��ي��ا���ص��ي، ب��ع��دم��ا ت��ب��ن ل��وا���ص��ن��ط��ن 

ا���ص��ت��ح��ال��ة اإ����ص���ق���اط ال��ن��ظ��ام ال��وط��ن��ي 

امل��ق��اوم يف ���ص��وري��ة، وت��زاي��د م��وؤ���ص��رات 

اإخفاق احلرب االإرهابية التي تخو�صها 

بالوا�صطة.

والع�صكري،  االأمني  امل�صتوى  فعلى 

���ص��ج��ل��ت ال����ت����ط����ورات جن�����اح اجل��ي�����س 

ال���ع���رب���ي ال�������ص���وري يف حت��ق��ي��ق امل��زي��د 

م���ن االإجن�������ازات امل��ي��دان��ي��ة يف م��دي��ن��ة 

دوار  على  �صيطرته  خ��الل  م��ن  حلب، 

»ال����ل����ريم����ون« ال�������ص���م���ايل، ال�����ذي ك��ان 

وامل�صلحن،  ال�����ص��الح  اإدخ����ال  منه  يتم 

ويف  ال��ب��ا���ص��ا،  ب�صتان  بتطهري  وال��ب��دء 

حم��اف��ظ��ة ري���ف دم�����ص��ق، ع��ب اإح��ب��اط 

خمطط اجلماعات االإرهابية الإحداث 

كانت  العا�صمة،  يف  م��ي��داين  اخ���رتاق 

ت���راه���ن ع��ل��ي��ه الإي�������ص���ال ر����ص���ائ���ل اإىل 

ب��داأ  ب��اأن حكم الرئي�س االأ���ص��د  اخل���ارج 

يفقد ال�صيطرة، وبالتايل التاأثري على 

م��ع��ن��وي��ات اجل��ي�����س واأدائ�����ه، وحم��اول��ة 

اإحداث انق�صام يف �صفوفه.

وجت���ل���ى ذل�����ك يف مت���ك���ن اجل���ي�������س م��ن 

ت���وج���ي���ه �����ص����رب����ات ق���ا����ص���م���ة مل���ج���م���وع���ات 

امل�����ص��ل��ح��ن يف ري���ف دم�����ص��ق، خ�����ص��و���ص��اً يف 

منطقة داري��ا، حيث اأف��ادت م�صادر مطلعة 

ل�»الثبات«، اأن ما يفوق الثالثة اآالف م�صلح 

اكت�صاف  ومت  امل��دي��ن��ة،  يف  م�صرعهم  ل��ق��وا 

مبع�صمية  داري��ا  ي�صل  1300م  بطول  نفق 

ال�صام، يف داخله كميات كبرية من االأ�صلحة 

والذخرية تكفي لقتال طويل، االأمر الذي 

اأهميته،  الع�صكريون عند  املراقبون  توقف 

من زاويتن:

االأوىل: النجاح يف توجيه �صربة الأهم 

اأمني وع�صكري للجماعات امل�صلحة  مرتكز 

بابا  اأهميته حي  يف  مياثل  دم�صق،  ريف  يف 

ال��ذي كان مبنزلة مركز  عمرو يف حم�س، 

للم�صلحن  االأ���ص��ا���ص��ي��ة  وال��ق��اع��دة  ال��ق��ي��ادة 

ل يف  �صقوطه نقطة حتورّ ل  يف حم�س، و�صكرّ

املواجهة مع اجلماعات امل�صلحة.

الثانية: دليل جديد على اأن التح�صري 

للحرب على �صورية قد بداأ منذ �صنوات، اأي 

ع��دوان متوز  ال�صهيونية يف  الهزمية  ف��ور 

ال�صهاينة  امل�صوؤولن  واإع���الن   ،2006 ع��ام 

على  املقاومة  اأطلقتها  التي  ال�صواريخ  اأن 

العمق ال�صهيوين هي من �صنع �صوري، الأن 

حفر هذا النفق، وبهذا الطول، يحتاج اإىل 

�صنوات عديدة.

التطورات  ه��ذه  اأعقاب  اأن��ه يف  ولوحظ 

وتركيا  الغربية  ال���دول  ع��م��دت  امل��ي��دان��ي��ة، 

اإىل القيام بخطوات ت�صعيدية �صد �صورية 

متثلت يف:

�صورايخ  ن�صر  على  الناتو  حلف  موافقة   -

باتريوت على احلدود الرتكية - ال�صورية.

- ع���ودة وا���ص��ن��ط��ن وح��ل��ف��ائ��ه��ا اإىل اإط���الق 

ت�����ص��ري��ح��ات حت���ذر ���ص��وري��ة م��ن ا���ص��ت��خ��دام 

االأ�صلحة الكيميائية.

اأن ه��ذا  االإع�������الم ع���ن  - ح���دي���ث و����ص���ائ���ل 

ل�صن  اال�صتعداد  �صياق  يف  يندرج  الت�صعيد 

ه���ج���وم ب����ري ل��ل�����ص��ي��ط��رة ع��ل��ى االأ���ص��ل��ح��ة 

الكيميائية.

الت�صعيد يف  ه���ذا  ه��ل  ال�������ص���وؤال:  ل��ك��ن 

���ص��ي��اق  يف  ف��ع��اًل  الغربية يندرج  امل���واق���ف 

ياأتي  االأم���ر  اأن  اأم  احل���رب،  ل�صن  التمهيد 

اإره��اب �صورية،  اإط��ار التهويل وحماولة  يف 

ورفع معنويات امل�صلحن؟

على  احل���رب،  احتمال  اأن  الوا�صح  م��ن 

الرغم من �صعوبة نفيه باملطلق، اإال اأن كل 

املعطيات توؤ�صر اإىل اأن حلف »الناتو« لي�س 

الأ�صباب  ب��ري��ة  ح��رب  يف  للدخول  م�صتعداً 

عديدة، اأهمها اأزماته االقت�صادية واملالية، 

وف�����ص��ل ح���روب���ه يف ال���ع���راق واأف��غ��ان�����ص��ت��ان، 

ولقمة  �صعيفة  لي�صت  �صورية  اأن  واإدراك���ه 

�صتكون مكلفة جداً  واحل��رب معها  �صائغة، 

�صاملة يف  اإىل ح��رب  �صتقود  اأن��ه��ا  ع��دا  ل��ه، 

املنطقة.

يف امل��ق��اب��ل، ف���اإن اإق���دام ط��ائ��رات الناتو 

اجلو  ل�صالح  ع�صكرية  �صربة  توجيه  على 

ال�������ص���وري، ل��ت��وف��ري م��ظ��ل��ة ح��م��اي��ة ج��وي��ة 

ل��ل��ج��م��اع��ات امل�����ص��ل��ح��ة، ���ص��ي��دف��ع ���ص��وري��ة 

منها  انطلقت  ال��ت��ي  ال��ق��واع��د  ق�صف  اإىل 

الطائرات، ما يوؤدي اإىل حرب �صاملة، االأمر 

ال��ذي  للناتو،  الج��م��اً  ع��ام��اًل  ي�صكل  ال���ذي 

حر�س اأمينه العام را�صمو�صن على نفي اأي 

نية لديه بعمل ع�صكري �صد �صورية.

الت�صعيد  يكون  اأن  ��ح  امل��رجرّ ف��اإن  لهذا، 

املفاو�صات  م�صار  اإقالع  قبيل  الغربي جاء 

ب��ن وا���ص��ن��ط��ن وم��و���ص��ك��و، وال����ذي ظهرت 

م����وؤ�����ص����رات����ه يف ل����ق����اء وزي��������ري خ���ارج���ي���ة 

ال��ب��ل��دي��ن؛ ه���ي���الري ك��ل��ي��ن��ت��ون و���ص��ريغ��ي 

اأكد  الذي  االإبراهيمي،  بح�صور  الف��روف، 

اأم��ري��ن  ب��ه��دف حتقيق  ات��ف��اق جنيف  على 

اأ�صا�صين:

امل��ج��م��وع��ات  ع�����ص��د  م��ن  ال�����ص��د  االأول: 

امل�����ص��ل��ح��ة ورف����ع م��ع��ن��وي��ات��ه��ا، ودف��ع��ه��ا اإىل 

وع��دم  ���ص��وري��ة،  الإ���ص��ع��اف  حربها  موا�صلة 

ال�������ص���ع���ور ب���ال���ي���اأ����س واالإح������ب������اط ن��ت��ي��ج��ة 

لتبقى  موؤخراً،  بها  منيت  التي  االإخفاقات 

وا�صنطن قادرة على ا�صتخدامها كورقة يف 

املفاو�صات.

الثاين: اإرهاب القيادة ال�صورية لدفعها 

اإىل تلين مواقفها والقبول ب�صيغة للحل 

ال�صورية،  ال�صيادة  من  تنتق�س  ال�صيا�صي 

وت�����ص��رع االأب�����واب اأم����ام ال��ت��دخ��ل اخل��ارج��ي 

ب�����ص��وؤون��ه��ا، ل��ت��ح��ق��ق وا���ص��ن��ط��ن ب���ذل���ك ما 

عجزت عنه بالقوة.

غري اأن مثل هذه املناورة الغربية لي�س 

ل��ه��ا ح��ظ يف ال��ن��ج��اح، م��ادام��ت اجل��م��اع��ات 

اأي جن��اح��ات  ف�����ص��ل��ت يف حت��ق��ي��ق  امل�����ص��ل��ح��ة 

ال�صورية  ال��دول��ة  وم��ادام��ت  االأر�����س،  على 

مل ت�صعف، وحتافظ على عنا�صر قدرتها 

وق����وت����ه����ا )مت����ا�����ص����ك اجل����ي���������س، ال����وح����دة 

والتي  قيادتها(،  موقف  �صالبة  الوطنية، 

م��ك��ن��ت��ه��ا م���ن ال�����ص��م��ود واإح����ب����اط اأه�����داف 

املخطط التاآمري.

ح�سني عطوي

بعد نجاحات الجيش السوري واإلخفاق المستمر للمسلحين

ماذا وراء عودة التصعيد الغربي ضد دمشق؟
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عنا�سر من »اجلي�ض احلر« يف داريا بريف دم�سق

) العدد 242(  اجلمعة - 14 كانون الأول - 2012

اأنقرة - الثبات

مل متررّ عملية توحيد الف�صائل ال�صورية امل�صلحة ب�صغط دويل 

وعربي كبريين مرور الكرام، فقد ُولد الهيكل الع�صكري اجلديد 

بعد خما�س ع�صري �صبه ميت، وال ينتظر �صوى اإعالن �صاعة الوفاة 

التي قد ال ُتعلن، لكن اجلميع بداأ بالفعل تقبرّل التعازي.

فقد اأظهرت املفاو�صات التي اأُجريت يف اأنطاليا، مدى االإنق�صام 

الذي تعاين منه هذه القوى، ومدى �صعفها اأمام االإغراءات املالية 

حتقيق  بعد  عليه  احل�صول  تتوقع  التي  بالنفوذ  املتعلقة  وتلك 

ال�صوري  امللف  الرغم من ح�صور م�صوؤول  »االنت�صار«، فعلى  حلم 

يف  نف�صه  امللف  وم�صوؤول  �صخ�صياً،  االأمريكية  اخلارجية  وزارة  يف 

رئي�س  »تخييم«  اإىل  باالإ�صافة  اأي�صاً،  البيطانية  اال�صتخبارات 

اأقيمت  ال���ذي  الفندق  يف  ف��ي��دال،  ح��ق��ان  ال��رتك��ي��ة؛  اال�صتخبارات 

الن�صرة  »جماعة  منها  ا�صُتثنيت  التي  »التوحيد«،  اجتماعات  فيه 

واجلهاد«، فقد كان من الع�صري جداً على املتفاو�صن الو�صول اإىل 

نتيجة من دون »زعل«، فانتقل اخلالف بن القيادات اإىل مرحلة 

ال�صراخ وال�صتائم، ثم اإىل درجة رفع ال�صالح يف وجه بع�صهم، االأمر 

الذي حدا باإدارة الفندق اإىل طرد هوؤالء بعد 4 اأيام من االجتماع 

لعدم تعري�س �صالمة طاقمها ونزالئها للخطر، وقد قدمت اإدارة  

الفندق - الرو�صي امللكية - مذكرة احتجاج اإىل ال�صلطات الرتكية، 

ت املغادرة اإىل  اإن لزم االأم��ر، فتمرّ مهددة برفع االأم��ر اإىل الق�صاء 

فندق اآخر ميتلكه اأحد قادة حزب »العدالة والتنمية«.

ويف الفندق الثاين، مل تكن االأمور اأف�صل حااًل، لكن ال�صغط 

مواجهة  فتمت  مفاعيله،  اأدى  ه���وؤالء  على  م��ور���س  ال��ذي  الكبري 

املالية،  الف�صائح  م��ن  مبجموعة  االأ���ص��ع��د  ري��ا���س  املن�صق  العقيد 

منها تلك املتعلقة بتجارة ال�صالح، ما اأدى به اإىل قبول االن�صحاب، 

اأي  يف  ال�صيخ  م�صطفى  املتقاعد  العميد  وج���ود  ع��دم  م�صرتطاً 

هيكلية.

التي  ال��ف��ن��دق،  ف��ات��ورة  كانت يف  فقد  ال��ك��بى،  الف�صيحة  اأم��ا 

والبيطانيون،  االأمريكيون  منها  ل  وتن�صرّ دفعها،  تركيا  رف�صت 

اأرق��ام��اً  ال��ف��ات��ورة  اأن يف ه��ذه  »اجل��ي�����س احل���ر«، خ�صو�صاً  وط��ب��ع��اً 

خيالية، يعود جزء كبري منها اإىل امل�صروبات الكحولية التي اأغدق 

منها »الثوار« على اأنف�صهم الكثري، فكان اأن مت اإر�صال الفاتورة اإىل 

ال�صفارة القطرية يف اأنقرة.

اأن ال���ق���ي���ادة ال��ع�����ص��ك��ري��ة اجل����دي����دة ي��ه��ي��م��ن ع��ل��ي��ه��ا  ورغ������م 

»االإ����ص���الم���ي���ون«، ب��ع��د ا���ص��ت��ح�����ص��ار ���ص��ب��اط اأك����ر ط��اع��ة جلماعة 

تكن  ال�صوري مل  ال�صمال  امل�صلحن يف  اأو���ص��اط  اأن  اإال  »االإخ���وان«، 

مرتاحة للنتائج، ما خال جماعتي »التوحيد« التابعة ل�»االإخوان«، 

طال�س؛  ال���رزاق  عبد  يقودها  التي  ال��ف��اروق«  »كتيبة  ت�صمى  وم��ا 

�صاحب الف�صيحة اجلن�صية امل�صهورة.

وت�����ص��ت��ب��ع��د اأو����ص���اط يف امل��ع��ار���ص��ة امل�����ص��ل��ح��ة اإم��ك��ان��ي��ة توحيد 

االأمريكين  امل�صوؤولن  اأن  من  الرغم  على  القوى،  ه��ذه  �صفوف 

وال��بي��ط��ان��ي��ن وع���دوا ب��اإغ��داق الكثري م��ن ال�����ص��الح على ه��وؤالء 

كانت  اأن  بعد  »االن��ت�����ص��ار«  م��ن  التوحيد، مب��ا ميكنهم  ح��ال مت  يف 

االأ�صلحة التي يزودون بها تكفيهم للبقاء، فاالأر�س يف �صورية لها 

جماعاتها االآن، وال ميكن التنبوؤ بامل�صتقبل.

ردوا من الفندق لسحبهم المسدسات.. والفاتورة »مع الكحول« دفعتها قطر
ُ
ط

»جزرة« السالح.. و»عصا« الفضائح المالية توحيد المعارضة المسلحة بـ

العالم بلغ عصر 
التغييرات الجذرية

في آخر مواقفه، أعلن 
الرئيس الروسي 
فالديمير بوتين 

أن األعوام القليلة 
المقبلة ستكون أعوام 

انعطاف بالنسبة 
إلى روسيا والعالم 

بأسره، الذي بلغ عصر 
التغييرات الجذرية.. 

وربما الهزات.
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لبنانيات

ب��ع��د ج�����والت م��ت��ك��ررة م���ن اال���ش��ت��ب��اك��ات 

وبع�ض  حم�سن  ج��ب��ل  منطقة  ب��ن  ال��دام��ي��ة 

امل��ن��اط��ق امل��ح��ي��ط��ة ام���ت���دت ع��ل��ى م����دى نحو 

�سبع ���س��ن��وات، وك���ان اأ���س��ّده��ا ع��ن��ف��اً و���س��راوة 

الفائتة،  القليلة  الأي���ام  يف  الأخ���رة  اجل��ول��ة 

نفذ اجلي�ض اللبناين موؤخراً انت�ساراً ع�سكرياً 

اجل��ولت  اأعقبت  التي  �سابقاته  ع��ن  خمتلفاً 

املا�سية، فالوحدات الع�سكرية موجودة للمرة 

الأوىل على خمتلف حماور القتال ويف الأزقة 

و»اجلبل«،  التبانة  باب  يف  ال�سيقة  وال�سوارع 

بالغطاء  الن��ت�����س��ار ح��ظ��ي  ه���ذا  اأن  ي��وؤك��د  م��ا 

تنفيذه،  ال��ب��دء يف  ق��ب��ل  امل��ن��ا���س��ب  ال�����س��ي��ا���س��ي 

خ�����س��و���س��اً اأن����ه مت مب�����س��ارك��ة ف���وج امل��غ��اوي��ر؛ 

املعروف ب�سرامته يف تنفيذ الأوام��ر وحزمه 

يف امليدان.

ل ريب اأن الإجراءات الأمنية ال�ستثنائية 

لبنان  التي يّتخذها اجلي�ض حالياً يف عا�سمة 

وطماأنينة  ال�سارع  يف  ه��دوءاً  انعك�ست  الثانية 

ل���دى امل���واط���ن���ن، ال���ذي���ن ���س��ئ��م��وا ك���ل اأ���س��ك��ال 

تبقى  اأن  يرف�سون  وه��م  والق��ت��ت��ال،  ال��ت��اأزمي 

الر�سائل  لإي�����س��ال  ب��ري��د  ���س��ن��دوق  مدينتهم  

الإقليمية واملحلية النارية.

الإج����راءات  ات��خ��اذ  ال��ق��ول بعد  لكن ميكن 

طويلة  هدنة  يف  دخلت  طرابل�ض  اإن  امل��ذك��ورة، 

الأم�����د، ل يف م��رح��ل��ة ا���س��ت��ق��رار ت���ام، يف �سوء 

فيها،  ال��ت��ف��ج��ر  اأدوات  ك���ل  وج����ود  ا���س��ت��م��رار 

ب��اأم��رة  »ال��ق��اع��دة«  تنظيم  م�سلحي  خ�سو�ساً 

ح�����س��ام ال�����س��ب��اغ امل����ت����ورط الأب�������رز يف اإع�����داد 

»جم���م���وع���ة ت��ل��ك��ل��خ« ودف���ع���ه���ا اإىل ال���ق���ت���ال يف 

هاتان  وتعمل  ي��ا���س��ر«،  »اأب���و  وجماعة  ���س��وري��ة، 

املجموعتان وفق اأجندة خارجية خا�سة بهما، 

ما  بح�سب  »امل�ستقبل«،  ت��ي��ار  �سيطرة  وخ���ارج 

اأثبتت جولة ال�ستباكات الأخرة، ووفق ما اأقّر 

نواب طرابل�ض وفاعلياتها اأي�ساً.

حتديداً  اللبنانيون،  يطرح  اأن  بّد  ل  وهنا 

ال��ط��راب��ل�����س��ي��ن، ال�������س���وؤال ال����ت����ايل: مل�����اذا مل 

ُت��ّت��خ��ذ ال��ت��داب��ر الأم��ن��ي��ة ال���ازم���ة م��ن��ذ ب��دء 

ال���س��ت��ف��زازات ب��ن »اجل��ب��ل« و»ال��ت��ب��ان��ة« غ��داة 

الن�سحاب ال�سوري من لبنان عام 2005؟

الإجابة الدقيقة على هذا ال�سوؤال تقت�سي 

الإقليمية  والتغّرات  املحلية  الأح��داث  ق��راءة 

يف ال�سنوات ال�سابقة، ففي �سوء الحتدام بن 

وال��ذي  اآذار،  م��ن  ال��ث��ام��ن  وف��ري��ق  »امل�ستقبل« 

و�سل اإىل ذروته يف ال�سابع من اأيار 2008، نكاأ 

حم�سن  ج��ب��ل  ب��ن  ق��دمي��اً  ج��رح��اً  »امل�ستقبل« 

»حزب  على  ك��رّد  ب��ه،  املحيطة  املناطق  وبع�ض 

الفتنة  واأد  اهلل« و�سورية بعد جناح احل��زب يف 

يف بروت.

وع����ن����د ح�������س���ول ال����ت����ق����ارب ال���������س����وري - 

ال�سعودي، اأو ما ُيعرف باتفاق »ال�سن - �سن«، 

ق�سد النائب �سعد احلريري طرابل�ض، واأجرى 

م�ساحلة مع النائب ال�سابق علي عيد يف دارة 

مفتي طرابل�ض وال�سمال ال�سيخ مالك ال�سعار، 

معرتفاً  وفاعليتها،  امل��دي��ن��ة  ن���واب  وبح�سور 

العلوية  للطائفة  كممثل  عيد  ب�سرعية  بذلك 

يف الفيحاء. مل مي�ض وقت طويل حتى »حل�ض« 

احلريري توقيعه عند ت�سكيل قائمة مر�سحي 

النيابية  ل��ان��ت��خ��اب��ات  م��ي��ق��ات��ي   - احل���ري���ري 

اأن  الأخرة، والتي ا�سُتبعد عنها عيد، بذريعة 

طرابل�ض،  ح��وداث  يف  اأ�سا�سي  متورط  الأخ��ر 

ملاذا  التالية:  الأ�سئلة  ُتطرح  الإط���ار  ه��ذا  ويف 

عقد احلريري �سلحاً مع عيد؟ األي�ض من اأجل 

طّي �سفحة ال�سراع بن »التبانة« و»اجلبل«؟ 

�سوء  يف  حقيقية  م�ساحلة  ق��ي��ام  ميكن  وه��ل 

�سيا�سة الإمعان يف تهمي�ض العلوين؟

اأت���ون الأزم���ة  نتيجة ت���وّرط احل��ري��ري يف 

اإىل  »الوهابين«  ال�سورية، و�سعيه مع حلفائه 

مل�سلحي  اآمنة«  »منطقة  اإىل  طرابل�ض  حتويل 

»املعار�سة ال�سورية«، تغلغلت يف املدينة عنا�سر 

اأخ��راً  خرجوا  الذين  »ال��ق��اع��دة«،  تنظيم  من 

اأحرج  الواقع  اأم��رة احلريري وتياره، هذا  عن 

رئ��ي�����ض »امل�����س��ت��ق��ب��ل« اأم�����ام امل��ج��ت��م��ع امل����دين يف 

طرابل�ض الراف�ض لكل اأ�سكال القتتال، ودفعه 

فيها،  امل�سلحن  ع��ن  ح��ال��ي��اً  ال��غ��ط��اء  رف��ع  اإىل 

بانتظار تطورات الو�سع الإقليمي وحتديد اأي 

النتخابات  اأ�سا�سه  على  �ستتم  انتخابي  قانون 

النيابية املرتقبة.

اآخ��ر مهم  اإىل كل ذل��ك، ثمة �سبب  اإ�سافة 

ال�سمال،  عا�سمة  يف  اجلي�ض  انت�سار  يف  اأ�سهم 

خال  من  ورئي�سها،  احلكومة  ا�ستهداف  وهو 

عدم  على  وال��ره��ان  الأمنية  احل���وادث  افتعال 

ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ���س��ب��ط��ه��ا، م��ا ح��ّف��زه��ا اإىل ب��ذل 

ال��ازم  ال�سيا�سي  الغطاء  لتاأمن  اجلهود  كل 

لانت�سار، وهذا ما ح�سل، ودخلت الفيحاء يف 

هدنة قد تكون طويلة.

ح�سان احل�سن

طرابلس في هدنة طويلة.. لكن ليس في مرحلة استقرار تام

انت�سار عنا�سر من اجلي�ض اللبناين يف طرابل�ض                                           )اأ.ف.ب.(

الكذب حرفة
جهاز  أه��م  بزعيم  أخالقية  غير  عالقة  أطاحت  أسابيع  قبل 
األسوأ  الجهاز  وهو  األميركية،  المتحدة  الواليات  في  اسخباراتي 
ذكرًا على وجه الكرة األرضية، بسبب قذارة أعماله، وهو ليس أهم 
على  األميركية  »البروباغندا«  دأبت  كما  العالم،  في  مخابرات  جهاز 
أن  لعقل  يمكن  ال  مادية  ق��درات  يملك  أنه  اعتبار  على  تصويره، 

يتصور حجمها؛ ماليًا، ونفوذًا، وإرهابًا، وقذارة..
الملزمة  االستقالة  أن  اعتبروا  المتحدة  الواليات  صبية  بعض 
للجيوش  الوسطى  األميركية  والقيادة  العراقية،  الحرب  لجنرال 
الجنرال  األميركية  المخابرات  رأس  زمام  يتسلم  أن  قبل  األميركية، 
ديفيد بترايوس، بسبب عالقة جنسية مع غانية من أصل عربي، »خطأ« 
ومن  كان يجب،  أنه  المغرية، سيما  أن يقع في حبائله  عليه  كان  ما 
موقعه وخبرته، أال يسقط هذا السقوط المريع، خصوصًا أنه أحد وأبرز 
السريع  التسلق  في ضوء   ،2016 عام  األميركية  للرئاسة  المرشحين 
بأن  األميركية  اإلدارة  إقناع  من  تمّكنه  بسبب  والمواقع،  للمراتب 
الفشل في العراق هو نجاحات استراتيجية، ما أوجد لديه ما يسمى 
أهم  كخامس  أميركية  مطبوعة  صنفته  أن  بعد  العظمة«،  »جنون 
شخصية في العالم عام 2007، والتي رشحه رئيس تحريرها للرئاسة 
ودعاه من حينها للتفرغ لذلك، لكن األدميرال وليم فالون الذي خلفه 
بترايوس في القيادة الوسطى، كان يقول دائمًا إن بترايوس »كذاب 
محترف«، وإن هزيمة أميركا في العراق محققة ببترايوس أو بغيره، وال 
»استرتيجية الخروج«، أي الهروب، وهذا ما حصل، وليشهد  مخرج إال ب�
العالم سقوط المحترف بترايوس قبل مرور سنة على اندحار القوات 

األميركية من أرض الرافدين، وعبر غانية أغرمته.
المبّكر،  وخريفه  الجنرال  بحكاية  ذّكرتني  التي  الكالم«  »زبدة 
عبقري  لسان  على  »الرغي«  إلى  االستماع  على  أجبرتني  التي  تلك 
منهم  السمر  العذارى  قلوب  وملوع  األفخاخ،  وناصب  المخابرات، 
جرى  وكيف  صقر،  عقاب  القائد  سعد؛  الشيخ  ملهم  والشقر.. 
تفقيسه ليتسلق السلم بسرعة قياسية، وهو ينقل لسانه من كتف 
والعمري  الزمني  جانب سيده  إلى  المقام  به  حط  حتى  كتف،  إلى 
برعاية »مدوزنة« أبلغته إياها يومًا على الهواء ولم ينف، لكن كم 

كان حبل بترايوس طويل.
»الالبتوب«  مالحظة أخيرة: قال عقاب إن تسجيالت سرقت من 
خاصته، وهذا يعني أن الواصل يمكنه أشياء أخرى، إذًا، فال داعي 
للكذب والقول إن هناك من يهدد حياتك، »ما حدا قاريك.. وحياتك«.
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اأ���س��ب��اب وكيفية جتنيد  ُت��ط��رح ح���ول  ك��ث��رة  اأ���س��ئ��ل��ة 

ال��دول��ة  �سد  ���س��وري��ة  يف  للقتال  الفتية  م��ن  جم��م��وع��ات 

اأخذت  قد  تلكلخ  �سحايا  جمموعة  كانت  واإذا  الوطنية، 

وا�سع  ب�سكل  اإعامياً، فذلك لأنها برزت  م�ساحة كبرة 

ولأنها  واح��دة،  دفعة  ُقتلوا  الذين  ال�سحايا  عدد  ب�سبب 

�سواء يف طرابل�ض من حيث  ج��اءت يف ظ��روف م�ستعلة، 

حيث  من  اأم  الثانية،  العا�سمة  يف  وال�ستباكات  التوتر 

�سقر«،  �سعد  »اأب����و  ل��ل��ن��ائ��ب  الف�سائحية  الت�سجيات 

وحم����اولت����ه م���ن ب��ع��ده��ا ب��ل��ه��ج��ة ح��م��ا���س��ي��ة وخ��ط��اب��ي��ة 

وحتري�سية ل متت ب�سلة اإىل موؤمتر �سحايف كما اأعلن، 

اأن يغطي »ال�سموات بالقبوات«.

تلكلخ  اأخذ �سحايا  الأ�سباب وغرها  اإذا كان لهذه 

هذه ال�سجة الإعامية، فاإنه قد �سبقها �سحايا اآخرون 

على مدى الأزمة ال�سورية، بع�سهم لقي حتفه ومل يتم 

الآن  اعُتقل وهم موجودون  وبع�سهم  الإع��ان عنهم، 

يف  ال�سورية  التلفزة  وعر�ستهم  ال�سورية،  ال�سجون  يف 

واإغ��وائ��ه��م  اإغ��رائ��ه��م  ع��ن كيفية  حينه، حيث حت��دث��وا 

ليكونوا �سمن جمموعات  اإما  وت�سليلهم وجتنيدهم، 

عمليات  لينفذوا  تعبئتهم  مت��ت  اأو  اإره��اب��ي��ة،  قتالية 

اأو يتحدث  ب��ه��م  ي��ط��ال��ب  اأح������داً مل  ل��ك��ن  ان��ت��ح��اري��ة، 

ع��ن��ه��م، خ�����س��و���س��اً م��ن جم��ّن��دي��ه��م يف ل��ب��ن��ان، ح��ت��ى ل 

ينف�سح اأمرهم، واأمر من يقف وراءهم، حتديداً »تيار 

امل�ستقبل«، الذي يحاول اأن يبعد عنه �سمة »التطرف«، 

م��ن ف�سول  ال��ك��ث��ر  تتك�سف  اأخ����ذت  ال���ذي  ال��وق��ت  يف 

التن�سيق بن هذا »التيار« واجلماعات املتطرفة، والتي 

ل��ب��ن��ان اإىل واح���ة »ال��دمي��ق��راط��ي��ة« اململكة  مت��ت��د م��ن 

ال�سعودية؛ مقر اإقامة قائد الزرق الدميقراطي �سعد 

الدين احلريري.

وتك�سف الوقائع اأن ثمة عائات لبنانية وفل�سطينية 

عديدة يف �سيدا وال�سمال، اأخذت ت�ساأل عن اأبنائها الذين 

مل يعرفوا �سيئاً عنهم منذ اأ�سهر، فيما ل يجدون جواباً 

الأه��ايل مدمنن  ه��وؤلء  من م�سغليهم، ما جعل  �سافياً 

ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة ق��ن��وات ال��ت��ل��ف��زة ال�����س��وري��ة، ل��ع��ل اع��رتاف��اً 

املعرتف  يتطرق  اأو  ابنهم،  يكون  امل�سلحن  لأح��د  ُيبث 

اأو ملعرفة م�سره، كما ح�سل لإحدى العائات  ل�سمه، 

باعرتافات  فوجئت  التي  ال�سيداوية،   - الفل�سطينية 

�سينفذ  كان  اأن��ه  ال�سورية؛  الف�سائية  �سا�سة  على  لبنها 

ره  ح�سّ حينما  �سيخه  واأن  حم�ض،  يف  انتحارية  مهمة 

ليتنا  يا  لك على مهمتك،  »هنيئاً  ل��ه:  ق��ال  املهمة  لهذه 

ن�ستطيع اأن نقوم مثلك بهذا العمل اجلهادي«!

اإذاً، فمجموعة �سحايا تلكلخ الذين ترتاوح اأعمارهم 

بن 17 و22 �سنة، �سكلت �سرخة كبرة يف وجه م�سّغليهم، 

الذين حاول كل طرف فيهم، �سواء بع�ض »املعّممن« اأو 

»تيار امل�ستقبل«، اأن يتن�سلوا منهم، واعتبارهم جمموعة 

من الفتية املتحم�سن ملا ُي�سمى »الثورة ال�سورية« لي�ض 

اإل.. وكاأنهم ت�سرفوا من راأ�سهم بحمل ال�ساح والت�سلل 

يرمون  ال�سحايا  اأه��ل  بع�ض  جعل  م��ا  وه��و  تلكلخ،  اإىل 

التُّهم على اأولئك املتع�سبن الذين يودون باأبنائهم اإىل 

دماء  ا�ستغال  ورف�سوا  ج��داً،  خا�سة  حل�سابات  التهلكة 

فتيتهم يف بازارات التحري�ض، وبالتايل مل يكن اأمام قادة 

التحري�ض يف ال�سمال �سوى ت�سعر الفتنة يف طرابل�ض، 

والتي و�سلت هذه املرة اإىل حدود خطرة جداً.

ب�سكل عام، فاإن ثمة راأياً عاماً بداأ يتكون يف ال�سمال 

وال��ب��ق��اع و���س��ي��دا ���س��د ت���ه���ّور »امل�����س��ت��ق��ب��ل« والأ���س��ول��ي��ة 

املتطرفة يف الذهاب بالعداء �سد �سورية اإىل ما ل نهاية، 

خ�سو�ساً اأمام ما بداأ يتك�سف من اأكرث من م�سدر �سوري 

وعربي، من اأن بع�ض القوى اللبنانية التي تتوىل ت�سهيل 

دخول املقاتلن املتطرفن اإىل �سورية، �سواء من لبنان اأو 

من جن�سيات عربية واأجنبية، اأ�سيبت بنك�سة كبرة جراء 

ب��ن �سفوف  ال��ت��ي وق��ع��ت  ال��ف��ادح��ة وال��ك��ب��رة  اخل�سائر 

امل�سلحن من جن�سيات غر �سورية، �سواء عرب الكمائن 

اأو  للم�سلحن،  ال�سورية  امل�سلحة  القوات  ن�سبتها  التي 

عرب توجيه �سربات حا�سمة لها يف خمتلف املواجهات.

ومل ت�ستبعد هذه امل�سادر اأن يكون يف بع�ض الكمائن 

الوطنية  ال��دول��ة  �ساعد  خمابراتي  تن�سيق  وامل��واج��ه��ات 

ال�����س��وري��ة يف الأ���س��ب��وع الأخ����ر يف ال��ق�����س��اء ع��ل��ى اآلف 

الغرباء، كما ح�سل يف حماولة  امل�سلحن معظمهم من 

اح���ت���ال حم��ط��ة ت��ول��ي��د ال��ك��ه��رب��اء يف ح��ل��ب، ح��ي��ث مت 

األ��ف م�سلح، وعلى مئات  الق�ساء يف معركة واح��دة على 

امل�سلحن يف حم�ض وريفها.

اأ�سماء  اأكرث من م�سدر، فاإنه حينما تتك�سف  وبراأي 

الفقراء  نقمة  �ستتو�سع  بهم،  ر  املغرَّ ال�سحايا  املزيد من 

على من ي�ستغل فقرهم وتعترهم يف معارك �سهوة املال 

وال�سلطة واأ�سياء اأخرى.

اأحمد �سحادة

لماذا يحاول »سلفّيو« الشمال و»المستقبل« التنصل من ضحايا تلكلخ؟
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موضوع الغالف

����س���ري م�سلح  ب��ت��ن��ظ��ي��م  ال���ع���امل ك��ل��ه  ي�����س��م��ع  مل 

ي��دع��ى »ج��م��اع��ة ال��ن�����س��رة واجل��ه��اد يف ب���اد ال�����س��ام« 

ظهور  عند  2005؛  �سباط   14 يف  اإل  الأوىل  للمرة 

الفل�سطيني اأحمد اأبو عد�ض يف �سريط فيديو متبنياً 

حملة  يف  احل��ري��ري  رفيق  الرئي�ض  اغتيال  جرمية 

ال�ساحة  ع��ن  التنظيم  ه��ذا  ُغ��ّي��ب  ث��م  املري�سة،  ع��ن 

مع  التعاطي  م��األ��وف��ة يف  غ��ر  بطريقة  الإع��ام��ي��ة 

اأو  »ال��ق��اع��دة«،  تنظيم  اإىل  املنتمية  اجل��م��اع��ات  ك��ل 

�سلة  لها  اأو  ب��ه،  وجودية  عاقة  تربطها  التي  تلك 

ما باأفكاره وتطلعاته، وذلك لإبعاد التهام املبا�سر له 

التهام  اأ�سابع  توجيه  وت�سهيل  احلريري،  باغتيال 

الأربعة،  وال�سباط  �سورية  اإىل  �سواه، وحتديداً  اإىل 

اخلا�سة  املحكمة  ت�سيي�ض  م��ط��اف  ي�ستقر  اأن  قبل 

بلبنان على »حزب اهلل«.

وبعد �سبع �سنوات نزع هذا التنظيم �سفة ال�سرية 

عن نف�سه، ونزل اإىل امليدان ب�سكل علني يف الأحداث 

الأمنية يف �سورية، من خال بيانه الأول ال�سادر يف 

الطريق  فيه  مّهد  وال��ذي   ،2012 الثاين  كانون   24
الرعب والإره��اب، وتنفيذ عمليات  اأم��ام نف�سه لن�سر 

انتحارية وتفجرات، ا�ستهدفت املدنين والع�سكرين 

على حد �سواء، ومنها على �سبيل املثال تفجر مبنى 

قيادة الأركان يف دم�سق يف ت�سرين الأول 2012، ومبنى 

الأطفال  وذبح ع�سرات  املخابرات اجلوية يف حر�ستا، 

والن�ساء والرجال وامل�سنن يف اأكرث من قرية وبلدة، 

�سادف مكانها �سمن حتركاته الع�سكرية.

اأخ��ذ  التنظيم  ه��ذا  ع��ن  احل��دي��ث  تكاثر  اأن  على 

يتفاقم مع اإعان الوليات املتحدة الأمركية و�سعه 

�سوؤال بديهي  ليتبادر  ال��دويل،  الإره��اب  على قائمة 

اإىل الذهن مفاده: هل حان وقت التخل�ض من هذا 

التنظيم املتطرف على نحو وا�سع، والتربوؤ منه على 

الأمركية  املتحدة  الوليات  واإل كيف توفق  الأقل، 

ب��ن اإي�����راده ع��ل��ى لئ��ح��ة الإره�����اب ودع��م��ه��ا اخلفي 

وامل�ستمر له ول�سواه من الطاحمن بالإطاحة بنظام 

الرئي�ض ب�سار الأ�سد؟

اأمركا  ت�سمية  ف��اإن  اجل���واب،  ع��ن  النظر  بغ�ض 

لهذه اجلبهة بالإرهابية، قد تعيد خلط الأوراق يف 

اإذ  احل��ري��ري،  اغتيال  ق�سية  يف  القائمة  التهامات 

املحكمة اخلا�سة  ال��دويل يف  العام  املدعي  ب��ات على 

يراجع  اأن  فاريل،  نورمان  الكندي  القا�سي  بلبنان 

التهامي  ال��ق��رار  فحوى  يف  اأك��رث  ويدقق  ح�ساباته 

الذي ورثه من مواطنه القا�سي دانيال بيلمار، مبا 

�سهلت  ووق��ائ��ع مغلوطة  وع���رثات  اأخ��ط��اء  م��ن  فيه 

عن  بعيداً  للفرار  احلقيقي  املرتكب  اأم��ام  الطريق 

العقاب.

حزيران   30 يف  ال�سادر  التهامي  القرار  ففي 

الن�سرة  »جماعة  عن  حديثه  معِر�ض  ويف   ،2011
بيلمار  القا�سي  ادع���ى  ال�����س��ام«،  ب��اد  واجل��ه��اد يف 

اأن يقول  اأ�سولية وهمية«، من دون  اأنها »جماعة 

ول  م��وج��ودة  وغ��ر  وهمية  اأنها  اإىل  تو�سل  كيف 

مغيباً  ���س��راً،  ول��و  حل�سورها  ال�سحة  م��ن  اأ���س��ا���ض 

الأدلة احل�سية التي توؤكد �سحة ادعائه، على غرار 

توؤكد  ال��ت��ي  امللمو�سة  للقرائن  الق�سري  تغييبه 

القرار  تورط »حزب اهلل« يف اغتيال احلريري يف 

التهامي نف�سه.

ومل َت�����س��ت��ب��ع��د ك���ل م�������س���ارات ال��ت��ح��ق��ي��ق ل��دى 

جلنة التحقيق الدولية، التي كان بيلمار رئي�سها 

اأو اجلبهة  الثالث والأخ��ر، وج��ود هذه اجلماعة 

ال��ازم  الهتمام  ُتعْرها  مل  لكنها  مفكرتها،  م��ن 

واجلدي، مبا يف ذلك عند حتقيق الرئي�ض الثاين 

لهذه اللجنة )القا�سي البلجيكي �سرج برامرتز( 

التابعة  ال�13«  ب�»جمموعة  ع��رف  م��ا  اأع�����س��اء  م��ع 

لأحد فروع تنظيم »القاعدة« يف باد ال�سام، وهو 

على الأرجح، وكما يتبدى مع مرور الأيام، »جبهة 

مع  ال�سام«،  ب��اد  يف  واجل��ه��اد  الن�سرة  جماعة  اأو 

الإط���اق  على  م�سادفة  لي�ست  اأن���ه  اإىل  الإ���س��ارة 

اأن يكون بع�ض اأفراد هذه املجموعة على �سداقة 

وعاقة تنظيمية ب�»اأبو عد�ض«، ومنهم على �سبيل 

اأُخرج من م�سرح الأحداث  املثال خالد طه، الذي 

بطريقة ا�ستخباراتية مك�سوفة مل متّر على اأحد.

ول ب����د م����ن م���اح���ظ���ة اأخ��������رة، وه�����ي اأن������ه مل 

م��ا، ثم  اأم��ن��ي  م��ا بعمل  ت�سجل ح��الت قيام جماعة 

اإذا  اإل  نف�سه،  ال���س��م  حتمل  مماثلة  جماعة  ن�سوء 

ك��ان��ت ه��ي نف�سها، ول��ذل��ك: ه��ل اإم��اط��ة ال��ل��ث��ام عن 

وج���ه ه���ذا التنظيم ورف���ع ال��غ��ط��اء ع��ن��ه، ه��و ب��داي��ة 

اأخ���رى  اأف���ول���ه للت�سرت ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات وم��ع��ط��ي��ات 

يف م��ل��ف اغ��ت��ي��ال احل���ري���ري؟ وه���ل ت��ث��ب��ت املحكمة 

الإج��راءات  قا�سي  وُيلزم  بلبنان حياديتها،  اخلا�سة 

فران�سن،  دان��ي��ال  البلجيكي  القا�سي  التمهيدية 

امل��دع��ي ال��ع��ام ف��اري��ل، ب��اإع��داد ق���رار ات��ه��ام��ي جديد 

ي�ستند اإىل حيثيات جدية ودامغة متوافرة يف ملفات 

الق�سية، تذهب اإىل اتهام »جماعة الن�سرة واجلهاد 

وعندها  احل��ري��ري؟  رفيق  باغتيال  ال�سام«  ب��اد  يف 

�سعد  ورئي�سه  امل�ستقبل«  »تيار  موقف  �سيكون  م��اذا 

ال��دي��ن احل��ري��ري، ال��ذي ل يكف ع��ن ت��اأم��ن الدعم 

واإمدادها، مواربة،  لهذه اجلبهة  واللوج�ستي  املايل 

باملقاتلن من لبنان؟

علي املو�سوي

باإطالة  ال�ساّبة  جماهره  خماطبة  اأراد  مذ 

قمي�ض �سبابية، ف�سل �سعد احلريري يف اأن يكون 

وكاأنه يخطب يف  يومها  وب��دا  ال�ساحة«،  »ج��ربان 

الطريق اجلديدة بلكنة بروتية »َجَغلية« مل ُترث 

امل�ساعر بالقدر الذي طمح اإليه من اعتاد ارتداء 

ومكا�سب  جماهرية  لقاعدة  تو�ّسًا  القم�سان 

انتخابية، بدءاً من »قمي�ض« املحكمة واحلقيقة، 

وانتهاء  اهلل،  ح��زب  �ساح  »قمي�ض«  اإىل  و���س��وًل 

ب�»قمي�ض« اإ�سقاط النظام ال�سوري.

الأخ��ر؛  »القمي�ض«  جلده  وعلى  لبنان  غ��ادر 

اإ�سقاط النظام املقاوم، متهيداً لعودة مظّفرة اإىل 

اأوحداً،  ح�سن ال�سّنية ال�سيا�سية اللبنانية زعيماً 

لأهل  ونا�سراً  لأنظمة  ُم�سقطاً  اإقليمياً  ولع��ب��اً 

الوّهابية  با�سم  عنيداً  �سورية، ومقارعاً  ال�ّسنة يف 

املتاأمركة يف وجه كل من يدور يف الفلك الإيراين، 

وكل احلاملن ب�»هال �سيعي«.

عندما ارحتل اإىل املنفى، اأدرك احلريري من 

بّذرها  املالية  وال��ده  تركة  اأن  امل��غ��ادرة،  �سّلم  على 

امل�ستقبل  وتلفزيون  امل�ستقبل«  »تيار  مكاتب  على 

وج���ري���دة امل�����س��ت��ق��ب��ل، وع��ل��ى احل��ا���س��ي��ة، ب���دل اأن 

اأورثها  التي  الجتماعية  املوؤ�س�سات  على  يحافظ 

واأنه  النا�ض،  ومعاناة  الأر���ض  احت�سان  الوالد يف 

امل��وج��ودة  ���س��ّخ��ر م��ال��ه لتلميع ك��اري��زم��ي��ت��ه غ��ر 

اأ�سًا، فخ�سر قّوة ناخبة نامت على حرير الوعود 

مل  احل��ري��ري  ب��ذّم��ة  م�ستحقات  على  وا�ستفاقت 

تدفع حتى الآن، �سيما اأن ال�سيدة نازك اأدركت اأن 

�سعد ي�سعى ليكون الوريث ال�سيا�سي على اأنقا�ض 

ما حققه الوالد من اإجنازات، واأن احللقة ال�سيقة 

حوله التي اعتادت على قريطم »معلفاً«، وحدها 

يقال  ما  اأقل  من رجل  ومالياً  �سيا�سياً  امل�ستفيدة 

عنه ما قاله �سديقه فيلتمان لل�»ويكيليك�ض«.

اأهدرها  خيالية  مالية  تركة  الوالد  عن  ورث 

الزعامة  ك��اري��زم��ا  ي��رث  لكنه مل  ال��وه��م،  زرع  يف 

والإطالة ال�ساملة على الوطن، فاملال النتخابي 

لكنها  نيابية عماقة عددياً،  كتلة  له  اأّمن  املبّذر 

نقطة  ي����وازي  وط��ن��ي��اً  �سيا�سياً  ح��ج��م��اً  تعطه  مل 

يف ف��راغ غياب وال��ده، لأن��ه جنح يف اأن يكون ابن 

يف  وف�سل  والدموع،  العواطف  وا�ستدرار  ال�سهيد 

اأن يكون باحلّد الأدنى الوريث ال�سيا�سي الوطني 

والإقليمي والدويل ملن اأورثه العاقات الداخلية 

حلزب  خ�سارته  كانت  نك�سته  وبداية  واخلارجية، 

ال��راح��ل  الرئي�ض  يكن  مل  لآذاري����ن  وك�سبه  اهلل 

»يت�سّرف بهم، ورئا�سة احلكومة مل متنحه وهج 

دولة الرئي�ض، هو الذي ا�ستبدل مام�سة الواقع 

ع��ل��ى الأر�������ض ب��ال��ت��ح��ل��ي��ق ال��ف�����س��ائ��ي اخل���ارج���ي، 

واخ��ت�����س��ر ال�������س���راي ب��ك��اب��ي��ن��ة ط���ائ���رة ال���رتح���ال 

الدائم«.

للجماهر اخلائبة  ُتعيد  »التويرت«  تغريدات  ل 

ما يجذب  اأنبتت  ال�ساحات  وع��ود  ول  باملغّرد،  ثقتها 

امل��وع��ودي��ن، ف��اح��رتف احل���ري���ري حت��ري��ك ال��دم��ى، 

وب��ات��ت اأب���واق���ه ت��ت��ح��رك ع��رب »رمي����وت ك���ون���رتول«، 

وزّج�����وا اأن��ف�����س��ه��م واحل���ري���ري م��ع��ه��م ب��ج��ب��ه��ة ع��ك��ار 

وهاجت  ال�سورية،  املعار�سة  لدعم  ورج���اًل  اأ�سلحة 

جماهرهم يف طرابل�ض، ودفعت كل من باب التبانة 

املح�سوبة،  غ��ر  امل��غ��ام��رات  �سريبة  حم�سن  وب��ع��ل 

وُفتحت على الأ�سد كل »اجلبهات«، لي�ست عكار اأولها 

اآخرها، وكان وقع الإطالت امل�سمومة  ول عر�سال 

من  اللبنانية؛  ال�ساحة  على  ���س��وءاً  اأك���رث  ل��اأب��واق 

خفف  الوقع  ه��ذا  لكن  واملقاتلن،  ال�ساح  ت�سدير 

م��ن وق��ع��ه ���س��م��ت ح���زب اهلل، وا���س��ت��ي��ع��اب م��درو���ض 

للفورة املذهبية.

ال��وه��م ب�سقوط  ي��ح��ن م��وع��د ق��ط��ف  اأن  وق��ب��ل 

الأ�سد، ا�سُتغيب قّطافو الفر�ض؛ احلريري واأبواقه، 

نة«، فبات  ورف�ض اأهل اللحى »مدنية قيادة اأهل ال�سُّ

طرابل�ض،  يف  وم��ري��دوه  �سارعه  بكري  عمر  لل�سيخ 

ملعب  على  والأ���س��ول��ي��ة  ال�سلفية  ال��ت��ي��ارات  وب���رزت 

��ن��ي، واك��ت��م��ل  ����س���راع���ات ال����س���ت���ح���واذ ل��ل�����س��ارع ال�����سُّ

ال�سيخ  ب���ربوز  املغّيبة  للحريرية  التطويق  م�سهد 

الأ���س��ر ك��راأ���ض ح��رب��ة م��ق��ارع��ة حل��زب اهلل، امت�سق 

اأكرث  نة«، وع��زف واأج��اد  ال�سُّ اأه��ل  �سيف »الدفاع عن 

ووقف  املذهبية،  وت��ر  على  »املعتدل«  احل��ري��ري  من 

من  توّقعوها  �سفعة  اأم��ام  مذهولن  »امل�ستقبليون« 

ط��راب��ل�����ض، ف��ج��اءت م��ن ���س��ي��دا، وه��م اأع��ج��ز م��ن اأن 

دي��ن يف ن�سرة  ع��امل  اأو  اإم���ام م�سجد  ي��زاي��دوا على 

الأهل وا�ستعادة احلق امل�سلوب.

ي�����س��ق��ط، �سقط  اأم مل  ال�����س��وري  ال��ن��ظ��ام  ���س��ق��ط 

ال��وه��م، لأن م��ن �سرث  احل��ري��ري يف حقل زراع���ة 

دون  ال�سلفيون  ه��م  ال�����س��وري��ة  امل��ع��ار���س��ة  »ان��ت�����س��ار« 

�سواهم، فا عقاب �سقر �سيحمل على جناحيه من 

»اأبو ابراهيم« غّلة الن�سر للحريري، ول احلريري 

���س��وري��ة، ول  اأن���ي���اب م��ع��ار���س��ات  ب��ن  �سيقطفه م��ن 

املكتنزة  ال�سنابل  اإليه  �ستحمل  النيابية  النتخابات 

باحل�ساد الوفر، اأمام غياب التقدميات »امل�ستقبلية« 

ال�ساحات، كحّبات  يف  وع��وداً  بقيت  التي  والإغ���راءت 

حنطة بالكاد تكفي علفاً لطيور احلمام على اأر�سفة 

»الداون تاون«.

اأمني اأبورا�سد

أميركا وضعتها على الئحة اإلرهاب للتبرؤ منها

»جبهة النصرة« اغتالت الحريري.. وتقتل السوريين

سعد الحريري.. بين زراعة الوهم وحصاد السنابل الفارغة
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ج���ري���دة »ال���ث���ب���ات« ال��ت��ق��ت ع�����ض��و تكتل 

ال���ت���غ���ي���ر والإ��������ض�������اح ال����ن����ائ����ب يف ح���زب 

عن  لت�ضاأله  بقرادونيان،  اأغ��وب  الطا�ضناق؛ 

واإليكم  والإقليمية،  املحلية  التطورات  اآخ��ر 

احلوار:

الأرميني �ضرج  الرئي�س  زيارة  اأن  رغم 

�ضاركي�ضيان للبنان كانت تلبية لدعوة خا�ضة 

ال��ل��ب��ن��اين م��ي�����ض��ال �ضليمان  ن��ظ��ره  وج��ه��ه��ا 

اأثناء زيارته اأرمينيا، براأي النائب املتني فاإن 

جت��اوزت  البلدين  بني  املتبادلة  ال��ود  عاقة 

الطابع الر�ضمي، يقول بقردونيان: »الزيارة 

ك���ان���ت ج����د م���وف���ق���ة ع���ل���ى ���ض��ع��ي��د ت��ن�����ض��ي��ط 

البلدين  بني  التفاقيات  وتزخيم  العاقات 

اأثرها  �ضعيد  وعلى  اتفاقية(،   30 )ح���وايل 

الطيب على الطائفة الأرمنية، خ�ضو�ضاً اأن 

الرئي�س اطلع عن كثب على اأحوال الطائفة 

ب��ني موؤ�ض�ضاتها  ل��ب��ن��ان، وج���ال  الأرم��ن��ي��ة يف 

وحتدث مع طابها و�ضبابها«.

اأن ال���زي���ارة ال��ت��ي  ب��ق��رادون��ي��ان ي��ع��ت��ر 

جاءت �ضمن ظروف �ضعبة متر بها املنطقة، 

امل�ضيحيني،  لعموم  الرتياح  من  جواً  اأ�ضفت 

ال��دي��ان��ة  تعتنق  دول���ة  اأول  تعتر  ف��اأرم��ي��ن��ي��ا 

دولة  التاريخ، ورئي�ضها يرتاأ�س  امل�ضيحية يف 

م�ضيحية يف هذا ال�ضرق، وي�ضيف مو�ضحاً: 

العامل  اأقطار  و�ضائر  ولبنان  �ضورية  »اأرم��ن 

ل�ضنا  نحن  اأرمينية،  لدولة  جاليات  لي�ضوا 

ك��ال��ف��رن�����ض��ي��ني، ع��ل��ى ���ض��ب��ي��ل امل���ث���ال نحظى 

نحن  لبنان،  ونقطن يف  الفرن�ضية  اجلن�ضية 

لبنانيون من اأ�ضل اأرمني«.

���ض��األ��ن��اه ع��ن و���ض��ع الأرم����ن يف ���ض��وري��ة، 

ي�ضبق  ال��ت��اري��خ��ي  وج���وده���م  اأن  اإىل  ي�����ض��ر 

الإب����ادة، ي��ق��ول: »وج���ود الأرم���ن منذ القرن 

ال���ع���ا����ض���ر واحل��������ادي ع�����ض��ر م����ي����ادي، ه���ذه 

ال���ع���اق���ات ت���ط���ورت وت��ع��م��ق��ت ب��ع��د جم���زرة 

الأتراك يف مطلع القرن املا�ضي، ومع امتزاج 

ال����دم الأرم���ن���ي ب����رتاب الأر������س ال�����ض��وري��ة«، 

ويتابع بقردونيان حديثه: »م�ضرهم يتعلق 

مب�ضر الوطن ال�ضوري، وما ي�ضيب الوطن 

اأرمن  من م�ضاكل واأزم��ات ي�ضيب املواطن.. 

دولتهم ومع وحدتها  اإىل جانب  �ضورية هم 

ويرف�ضون تق�ضيمها اأو جتزئتها، وهم طبعاً 

�ضد ا�ضتخدام العنف باملطلق، �ضواء جاء من 

اأو النظام، ويتمنون احلل  املعار�ضة امل�ضلحة 

لأزمتها بالطرق ال�ضلمية واحلوار«.

الو�ضع  اأن  بقرادونيان  يعتر  ميدانياً 

ب��ال��ع��م��وم يف ���ض��وري��ة م��اأ���ض��اوي��اً، »امل��وؤ���ض�����ض��ات 

الأرم���ن���ي���ة ل ت����زال ت��ن�����ض��ط رغ����م ال��ظ��روف 

ح�ضل  ال�ضديد  الأ���ض��ف  م��ع  لكنه  ال�ضعبة، 

ا�ضتهداف للكنائ�س الأرمنية يف عدة مناطق، 

ال��زور وحماه وحم�س وحلب،  دي��ر  �ضيما يف 

بقردونيان  يتوقف  اأرم��ن��ي��ة«،  كنائ�س  لأن��ه��ا 

حل��ظ��ات ث��م ي��ت��اب��ع ح��دي��ث��ه ���ض��ارح��اً: »لفهم 

ت�ضريحات  اإىل  ال��ع��ودة  علينا  جيداً  امل�ضاألة 

رئي�س وزراء تركيا رجب اأردوغ��ان والرئي�س 

اأح��م��د داود  ع��ب��داهلل غ��ول ووزي���ر اخلارجية 

امل�ضكلة  اأن  عانية  يتحدثون  ه��وؤلء  اأوغلو، 

ال�ضتات  مع  بل  الأرمنية،  الدولة  مع  لي�ضت 

والن��ت�����ض��ار الأرم���ن���ي، خ�����ض��و���ض��اً م��ع اأرم���ن 

يف  املوجودين  الأرم���ن  ك��ون  ولبنان،  �ضورية 

اجل��وار  اإط���ار  �ضمن  ُي��َع��ّدان  البلدين  هذين 

الرتكي«.

لن نحمل ال�سالح

على  الأرم��ن  حر�س  بقرادونيان  يوؤكد 

ال�ضاح  نحمل  »لن  يقول:  �ضورية،  ا�ضتقرار 

موؤ�ض�ضاتنا  ع��ل��ى  ن��ح��اف��ظ  ن��ح��ن  اأح����د،  ���ض��د 

ر�ضا�ضة  نطلق  لن  واأبنائنا،  اأعرا�ضنا  وعلى 

�ضاألناه: ولكن  ك��ان«،  اأي ط��رف  واح��دة �ضد 

ُفر�س  بكثافة،  موجودون  هم  حيث  الأك��راد 

عن  للدفاع  ال��ذات��ي��ة  قوتهم  ت�ضكيل  عليهم 

»ت�ضكيل  ب��ق��ردون��ي��ان:  ي��ج��ي��ب  م��ن��اط��ق��ه��م؟ 

ت��ن��ظ��ي��م م�����ض��ل��ح اأم�����ر م��رف��و���س م���ن ق��ب��ل��ن��ا، 

بديهي،  اأم���ر  موؤ�ض�ضاتنا  ع��ن  ال��دف��اع  ول��ك��ن 

اإيقاف  وال��ه��دف منه  ال��دف��اع م�ضروع،  وه��ذا 

ال�ضرقات والقتل«.

ن���زوح الأرم���ن  ت��ق��دي��رات��ه لعمليات  ع��ن 

م��ن ���ض��وري��ة، ي��ق��ول: »ال��ع��دي��د م��ن الأرم���ن 

احللبيني غادروا املدينة متوجهني اإىل لبنان 

ح�ضل  كما  مت��ام��اً  م��وؤق��ت،  ب�ضكل  واأرم��ي��ن��ي��ا 

لأرمن لبنان اإثر احلرب اللبنانية، فبع�ضهم 

وذلك  �ضورية،  اإىل  متوجهاً  مناطقهم  غ��ادر 

ي��ح�����ض��ل ب�����ض��ك��ل ط��ب��ي��ع��ي، لرت���ب���اط ع��ام��ل��ْي 

القربى والدم الذي يجمع ول�ضرورات عدم 

ال�ضتقرار الأمني«.

يوؤكد بقرادونيان اأنه ل يوجد حركة 

اأي بلد،  اإىل  ن��زوح كبرة لأرم��ن �ضورية 

درا�ضية  اأو  اأمنية  حم�س  هي  »الظروف 

اأو معي�ضية، ونحن كاأرمن نف�ضل اإن اأراد 

الأرمن مغادرة �ضورية التوجه اإىل لبنان 

اأمركا،  اأو  اأوروب��ا  اإىل  اأرمينيا ولي�س  اأو 

لأننا �ضنينون على احلفاظ على الوجود 

امل�ضيحي يف هذا ال�ضرق«.

املقاطعة النيابية

الأم����ور  ت�����ض��ل  األ  ب��ق��رادون��ي��ان  يتمنى 

خمتلف  بني  امل�ضدود  احلائط  اإىل  لبنان  يف 

ال��ق��وى ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة، ي��ق��ول رداً ع��ل��ى ���ض��وؤال 

»املقاطعة  موؤ�ض�ضاته:  يطال  ال��ذي  اجلمود 

الأنظمة  �ضمن  م�ضروعة  امل��ب��داأ  ناحية  م��ن 

طبيعياً،  و�ضعاً  تعي�س  التي  الدميقراطية 

ال�ضتثنائية  احل���الت  يف  مرفو�ضة  ولكنها 

امل�ضتوى  على  ك��ان  اإن  لبنان،  يعي�ضها  كالتي 

التي  احل��ج��ة  امل���ت���اأزم..  الإق��ل��ي��م��ي  اأو  املحلي 

النيابي  للمجل�س  النواب  مقاطعة  اأن  تفيد 

حلث احلكومة على ال�ضتقالة، اأمر جمحف 

ال���ي���وم  م���ن���ذ  وغ�����ر واق�����ع�����ي، لأن ع��م��ل��ه��م 

وفر�س  عملها  لعرقلة  ك��ان  لتاأليفها  الأول 

ق��ب��ل عملية  ك��ل��ه ح�ضل  وذل���ك  ال���ض��ت��ق��ال��ة، 

اغ��ت��ي��ال ال���ل���واء و���ض��ام احل�����ض��ن، اأم���ا احلجة 

يك�ضف  ل  احلكومة  ا�ضتمرار  اأن  تفيد  التي 

عن قتلة و�ضام احل�ضن، نذّكرهم اأنه يف زمن 

جرائم  ع��دة  ح�ضلت  ال�ضنيورة  ف��وؤاد  رئا�ضة 

ي�ضتقل  ومل  �ضيا�ضيني  ل��زع��م��اء  واغ��ت��ي��الت 

يجوز  »ل  ب��ق��ردون��ي��ان:  وي�ضيف  الأخ�����ر«. 

اأ�ضا�ضية  ق�ضايا  عرقلة  النيابية  للمعار�ضة 

هل  املثال:  �ضبيل  على  اللبنانيني..  كل  تهم 

�ضل�ضلة  مو�ضوع  املعار�ضة  ن��واب  �ضيقاطعون 

اأح��ال��ت��ه��ا احل��ك��وم��ة  اإن  ال���رت���ب وال����روات����ب 

بقردونيان  وي���ردف  النيابي«؟  املجل�س  اإىل 

الذين  النواب  يرر  »كيف  م�ضتف�ضراً:  قوله 

بحجة  الرملانية  اللجان  جل�ضات  يقاطعون 

الدواعي الأمنية، م�ضاركتهم �ضمن الأن�ضطة 

اإىل  الو�ضول  ي�ضتطيعون  وكيف  ال�ضيا�ضية؟ 

منزل اأحد النواب لاجتماع فيما بينهم، ول 

النيابي«؟  املجل�س  اإىل  امل��ج��يء  ي�ضتطيعون 

ينهي بقردونيان حديثه متمنياً على الفريق 

املعار�س النيابي اللتئام يف املجل�س النيابي، 

انتخابي جديد ع�ضري،  اأقله لإق��رار قانون 

الفعلية  املنا�ضفة  حق  للم�ضيحيني  وليعيد 

ولي�س ال�ضكلية، لأن املنا�ضفة النيابية اإن مل 

منتق�ضة،  تبقى  الفعلية  بامل�ضاركة  ت�ضتتبع 

ومن يرف�س تغير قانون ال�ضتني املجحف، 

ي��ع��ن��ي اأن����ه ل ي��ري��د اإج������راء الن��ت��خ��اب��ات يف 

موعدها«.

القانون  اإق���رار  الطا�ضناق  ح��زب  يحبذ 

التفاعل  فكرة  من  ان�ضجاماً  الأورثوذك�ضي، 

اللبنانيون  براأيه،  الطوائف.  بني  احلقيقي 

ي�����ض��ع��ون ع��ج��ات امل��رك��ب��ة اأم����ام الأح�����ض��ن��ة، 

اأهميته،  على  الن��ت��خ��اب��ي  »ال��ق��ان��ون  ي��ق��ول: 

الوطني،  الن�ضهار  اإىل  بال�ضرورة  ي��وؤدي  ل 

ال��ت��ع��اي�����س ال���وط���ن���ي ل ي��ح��ق��ق��ه ال���ق���ان���ون 

الن���ت���خ���اب���ي، ه���ن���اك م�����ض��ائ��ل ك���ث���رة ي�ضبق 

امل��دار���س،  يف  الإي��ج��اب��ي  التعليم  منها  ذل���ك، 

حمفز  مدنية  وتربية  تاريخ  كتاب  و�ضياغة 

على التعاي�س ال�ضلمي بني الطوائف، اإ�ضافة 

اإىل الأن�ضطة الجتماعية والثقافية وحركة 

ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة«، يكمل  اجل���ام���ع���ات واخل���ط���ب 

ب��ق��ردون��ي��ان ���ض��رح ف��ك��رت��ه: »م��ن��ذ ال��ط��ائ��ف 

وحتى اليوم، كل قوانيننا النتخابية مل تنتج 

الواقع  املطلوب جتاهل  لي�س  وحدة وطنية، 

لبنان  ج��ذاب��ة،  ب�ضعارات  والتغني  اللبناين 

بلد الطوائف، وحق كل طائفة احلفاظ على 

يتحدث  اجلميع  املغلقة  ال��غ��رف  يف  نف�ضها، 

من  حقيقة  تتاأمن  الوطنية  ال��وح��دة  ذل��ك، 

الأورثوذك�ضي«،  اللقاء  قانون  خال م�ضروع 

يف  �ضركاوؤنا  ال�ضديد  الأ���ض��ف  »م��ع  وي�ضيف، 

قانون  اأي  م��ع  اأن��ه��م  للماأ  يعلنون  ال��وط��ن 

اأننا نحن  امل�ضيحيون، ويراهنون  يتفق عليه 

اأي قانون، وذلك  كم�ضيحيني لن نتفق على 

م�ضيحية  ال���ق���وى  داخ�����ل  اأح���ج���ام  لأ����ض���ب���اب 

بقردونيان  وي��ق��ول  �ضيا�ضية«،  ولتحالفات 

احلقيقي  التمثيل  ت��وؤم��ن  »الن�ضبية  اأي�����ض��اً: 

ل��ل��ط��وائ��ف وت��ع��ط��ي ا���ض��ت��ق��راراً وان��ت��ظ��ام��اً يف 

ال��ع��م��ل الإج���رائ���ي، ووف���ق م��ا راأي���ن���اه �ضابقاً 

واليوم ولحقاً، بلد كلبنان ل ي�ضتقر حكمه 

% من   49 ال����ذي ي��ط��ال  ال��غ��ن  ب���اإزال���ة  اإل 

اللبنانيني«.

التحالفات

انتخابياً، ل يرى بقردونيان تعديًا يف 

م�ضاألة التحالفات النتخابية، يقول: »نحن 

2005 وحتى  ال��ع��ام  م��ن��ذ  ك��ح��زب ط��ا���ض��ن��اق، 

اليوم مرتاحون لتحالفنا مع التيار الوطني 

الذي  ع��ون، وحتالفنا  مي�ضال  والعماد  احلر 

ما  الأمر  وهذا  �ضيا�ضياً،  اأ�ضبح  انتخابياً  بداأ 

ال��ت��ي��ار واجل����رال ع��ون«،  اأي�����ض��اً  ي�ضعرنا ب��ه 

ل  »هذا  م�ضيفاً:  فكرته،  بقردونيان  يو�ضح 

اإىل  اأيديهم  مي��دون  ل  الطا�ضناق  اأن  يعني 

باقي الأفرقاء اللبنانيني، خ�ضو�ضاً اأننا نريد 

ال�ضحيح،  امل�ضيحي  التمثيل  على  احل��ف��اظ 

ول���ك���ن ل��ي��ك��ن وا����ض���ح���اً ال��ت��م��ث��ي��ل امل�����ض��ي��ح��ي 

اجل��ي��د ل ي��ك��ون ب��ف��ر���س اأ���ض��خ��ا���س معينني 

امل�ضيحيني  �ضمن  حتى  معينة  طائفة  على 

اأنف�ضهم، فكما اأنه ل يحق للطائفة ال�ضنية اأو 

ال�ضيعية مثًا الإتيان مبر�ضحني من طائفة 

اأخرى، ل يحق لأي طائفة م�ضيحية الإتيان 

عما  ���ض��األ��ن��اه  الأخ������رى«،  للطائفة  مب��ر���ض��ح 

اأك��ر:  ك��ام��ه  ب��ق��ردون��ي��ان  يو�ضح  يق�ضده، 

»الأح����زاب الأرم��ن��ي��ة وح��ده��ا ه��ي التي تقرر 

داخ��ل  الأرم��ن��ي��ة  الطائفة  مر�ضحو  ه��م  م��ن 

املجل�س النيابي، واأق�ضد بذلك ح�ضراً حزب 

الطا�ضناق والهن�ضاك والرمغافار«.

املر

ي��دع��م  اأن ح���زب���ه  ب���ق���رادون���ي���ان  ي���وؤك���د 

كاملة  حقوقها  اأخ��ذ  يف  ال�ضريانية  الطائفة 

»ال�ضريان  ي��ق��ول:  ال��ل��ب��ن��اين،  ال��ن��ظ��ام  �ضمن 

الهمجية  كانوا كالأرمن �ضحية العتداءات 

من قبل ال�ضلطنة الرتكية، حتى الآن هناك 

ال�ضريانية،  اللغة  تتحدث  اأرمنية  ع��ائ��ات 

الأرم��ن��ي��ة،  اللغة  تتكلم  �ضريانية  وع��ائ��ات 

���ض��ام��ًا  ي��ك��ن  اإن مل  ح���ق���اً  ي���ك���ون  احل����ق ل 

ل��ل��ج��م��ي��ع وي���ط���ال اجل���م���ي���ع، ون���ح���ن ن��دع��م 

النيابي  متثيلها  لتاأخذ  ال�ضريانية  الطائفة 

داخل الندوة الرملانية«.

وب���خ�������ض���و����س ال���ت���ح���ال���ف م����ع ال��ن��ائ��ب 

م��ي�����ض��ال امل���ر يف امل����ن، ي��ق��ول ب��ق��رادون��ي��ان: 

»���ض��داق��ت��ن��ا م���ا زال����ت وث��ي��ق��ة وع��ل��ى ح��ال��ه��ا، 

نحن نتمنى اأن يت�ضع التحالف ليطال باقي 

القوى امل�ضيحية«، �ضاألناه حتى لو قال املر اإن 

حتالفكم يف العام 2009 كان نتيجة �ضغوطات 

»ال�ضغوطات  بقردونيان:  يجيب  خارجية؟ 

الأرم��ن��ي،  ال�ضارع  قبل  م��ن  كانت  �ضّحت  اإن 

نحن اليوم على كل جتاوزنا كل �ضوء تفاهم 

معه ومع الرئي�س اأمني اجلميل، لأنه يجب 

اأن نكون واقعيني، ل خا�س للم�ضيحيني اإل 

نريحهم  ل  فلَم  نتمناه،  ما  وه��ذا  بوحدتهم 

املناطق الذي ن�ضتطيع« ينهي بقردونيان  يف 

كامه.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

األحزاب األرمنية وحدها تقرر من هم مرشحو الطائفة
بقرادونيان: نحن ضد العنف في سورية.. ونرفض حمل السالح

حزب الطا�سناق يوؤيد قانون اللقاء الأورثوذك�سي اأو اأي قانون يفّعل ال�رشاكة امل�سيحية احلقيقية يف النظام، 

والأرمن يف لبنان كما �سائر اأقطار العامل؛ لي�سوا جاليات اأرمنية، بل هم مواطنون لبنانيون لهم نف�س احلقوق 

وعليهم نف�س الواجبات.. احلوار فيما بيننا يبقى الو�سيلة الأف�سل لتفادي امل�ساكل حمليًا وحتى اإقليميًا، فبقطع 

التوا�سل مع الآخر يخ�رش اجلميع. 

نذّكرهم أنه في زمن 
رئاسة فؤاد السنيورة 

حصلت عدة جرائم 
واغتياالت لزعماء 
سياسيين.. ولم 

يستقل األخير
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تحقيق

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

»ال�سباب يق�سون 

الوقت على الفي�سبوك، 

ونحن من�سي اأوقاتنا 

هنا، ندرد�س، نتحدث 

عن اآخر الأخبار، نتبادل 

الذكريات القدمية لنمرر 

الوقت، نلعب الطاولة 

ون�رشب ال�ساي، ثم يعود 

كل منا اإىل منزله على 

موعد اللقاء غدًا، اإن مل 

ياأخذ اهلل اأمانته«.. 

هذا ما يقوله احلاج اأبو �ضمر؛ الذي 

واظ���ب ع��ل��ى زي����ارة اأح���د م��ق��اه��ي منطقة 

ال��ب�����ض��ط��ة ال�����ض��ع��ب��ي��ة م��ن��ذ ب�����ض��ع��ة اأع�����وام، 

ب��ع��دم��ا ف��ق��د زوج���ت���ه وه���اج���ر اب��ن��ه البكر 

اأن  الافت  من  الوحيدة،  ابنته  وتزوجت 

الفي�ضبوك  عن  يحدثك  الثمانيني  احلاج 

ل  اأن��ه  رغ��م  احلديثة،  التوا�ضل  وتقنيات 

اإليها  تعّرف  اإن��ه  يقول  لكنه  ي�ضتخدمها، 

املنطقة،  يف  وال�ضبان  اأح��ف��اده  طريق  ع��ن 

وو�ضائل  الفي�ضبوك  بني  يقارن  هو  لذلك 

�ضاحات  باتت  التي  الجتماعية  التوا�ضل 

ال��ي��وم،  ���ض��ب��اب  ب���ني  ل��ال��ت��ق��اء  خم�ض�ضة 

الأب��رز  احلا�ضنة  تعد  التي  املقاهي  وب��ني 

ل  الذين  ب��روت،  يف  امل�ضنني  من  للعديد 

ظل  يف  يق�ضدونه  اآخ��ر  مكان  اأي  يجدون 

انح�ضار احلدائق العامة، با�ضتثناء حديقة 

ال�ضنائع املكتظة، وغياب اأي اأماكن اأخرى 

اإم�����ض��اء  ع��ل��ى  وم�����ض��اع��دت��ه  امل�����ض��ن  لت�ضلية 

الأدبية،  كال�ضالونات  ملل  دون  نهاره من 

والأن�����دي�����ة اخل���ا����ض���ة ال���ت���ي ت�����ض��ج��ع على 

ال�ضحية،  وال��ه��واي��ات  الريا�ضة  ممار�ضة 

التي  ال��ي��دوي��ة  الأع��م��ال  ممار�ضة  حتى  اأو 

كالر�ضم  امل��ج��ه��ود  م��ن  ال��ك��ث��ر  تتطلب  ل 

والنحت والنجارة.

العديد  ت�ضتقطب  ب���روت  اأن  ورغ���م 

م��ن امل�����ض��اري��ع الج��ت��م��اع��ي��ة والإن�����ض��ان��ي��ة، 

اإل  امل�ضنني،  رعاية  دور  من  الكثر  وفيها 

اأنها تخلو من اأندية امل�ضنني اأو اجلمعيات 

امل��خ�����ض�����ض��ة ل���رتف���ي���ه امل�������ض���ن وت�����ض��ل��ي��ت��ه 

وم�ضاعدته على اخلروج من عزلته.

ب�������راأي احل������اج اأب������و ����ض���م���ر، اأن������ه »م���ن 

اأن ي��ك��ون ل��ه��ا دور  ال���واج���ب ع��ل��ى ال���دول���ة 

ان�ضغال  بعد  خ�ضو�ضاً  امل�ضنني،  رع��اي��ة  يف 

الأب����ن����اء و���ض��ع��ف ال���ت���وا����ض���ل الج��ت��م��اع��ي 

معهم لن�ضراف كل على اأعماله، من املهم 

والعزلة  ال��وح��دة  م��ن  اخل���روج  على  العمل 

وذلك  ال�ضن،  كبار  فيها معظم  يعي�س  التي 

م��ن خ���ال ت��وف��ر اجل��م��ع��ي��ات وامل��وؤ���ض�����ض��ات 

للتوا�ضل مع امل�ضن ب�ضفة يومية، بالإ�ضافة 

وال�������ض���اح���ات  الأن�����دي�����ة  ب��ع�����س  ت���وف���ر  اإىل 

لق�ضاء  ب�ضيط  م��ادي  مبقابل  الجتماعية 

وق���ت ك��ب��ر يف ال���ن���ادي، ب���دًل م��ن م�ضاهدة 

ب�ضكل  املقاهي  يف  اجللو�س  اأو  التليفزيون 

يومي«.

اأما �ضريكه يف لعب الطاولة، اأبو منر 

عبد العال فرى اأن »امل�ضن يف لبنان ل مكان 

ورفيق  اليومي،  مق�ضدنا  ه��ي  املقاهي  ل��ه، 

بديل،  هناك  لي�س  اإذ  حياتنا،  من  تبقى  ما 

والطاولة  ال�ضدة«  و»ورق  الرجيلة  وتبقى 

من الأمور التي تعينني على اإم�ضاء النهار، 

واإن كنت مل اأعد اأجد فيها اأي ت�ضلية، كونها 

لكن  ال��وق��ت،  لتقطيع  روت���ني  اإىل  حت��ول��ت 

ال��ذي  ال��ث��اين  امل��ق��ه��ى ه��و بيتي  اأن  ���ض��ك  ل 

ملا كان  األتقي به مع معاريف، ول��ول وج��وده 

وم��ن  ف��راغ��ي،  وق���ت  مت�ضية  با�ضتطاعتي 

خاله اأي�ضاً اأ�ضتطلع اأخبار املدينة، واأخبار 

العمل،  عن  انقطاعي  بعد  واأن��ا  الأ�ضدقاء، 

مل اأعد اأجد مكاناً اأذهب اإليه، حيث اإن هنا 

ومل  للم�ضنني،  خا�ضة  ن���وادي  ل  ي��وج��د  ل 

ال�ضينما  اإىل  ال��ذه��اب  الع��ت��ي��ادي  م��ن  يعد 

باتت  كلها  الأف��ام  اأن  خ�ضو�ضاً  عمرنا،  يف 

�ضبابية، كما ل يوجد هناك م�ضرح مثل اأيام 

املقاهي  انح�ضار  اإىل  بالإ�ضافة  ه��ذا  زم��ان، 

الأدبية وغيابها عن الأجواء الثقافية«.

رمب��ا م��ا نحتاجه ف��ع��ًا يف ب���روت، اأن 

ال�ضن مب��ع��زل عن  بكبار  اله��ت��م��ام  ن��ب��داأ يف 

ت��وف��ر ال���ع���اج وامل���اأك���ل وال�������ض���راب، ورمب���ا 

ي��ك��ون الأم�����ر م���ن خ���ال ب���رام���ج  متنوعة 

ت��ن��ا���ض��ب اأع����م����اره����م، ����ض���واء ك���ان���ت ب��رام��ج 

���ض��ي��اح��ي��ة ب����اأك����اف رخ��ي�����ض��ة ن�����ض��ب��ي��اً لكي 

اأو  فيها،  امل�ضاركة  الأك��ر من  العدد  يتمكن 

اجلانب  تراعي  وترفيهية  تعليمية  برامج 

املجتمع،  يف  باأهميتهم  وت�ضعرهم  النف�ضي 

ومن الرامج التعليمية التي بداأ تطبيقها 

ب��ال��ف��ع��ل، ب��رن��ام��ج »ج��ام��ع��ة ال��ك��ب��ار تطلب 

به اجلامعة  ال��ذي قامت  مواهب ج��دي��دة«، 

الأمركية يف بروت، وهي مبادرة ل تهدف 

اإىل الربح، ومتنح فر�ضة بداية جديدة ملن 

جتاوزوا �ضن اخلم�ضني.

وان�������ض���م اأك������ر م����ن م���ئ���ة دار��������س اإىل 

املبادرة يف الف�ضل اجلامعي احلايل، ترتاوح 

اأعمارهم بني 50 و86 عاماً.

وذكرت عبلة �ضباعي الأ�ضتاذ باجلامعة، 

والتي �ضاركت يف تاأ�ضي�س املبادرة، اأن حتفيز 

والثقافة،  املعرفة  اكت�ضاب  على  ال�ضن  كبار 

اأع�ضاء فاعلني يف  اأن يظلوا  ي�ضجعهم على 

املجتمع.

ج�ضدياً  نا�ضطني  نبقى  »نحن  وقالت: 

ونا�ضطني  اج��ت��م��اع��ي��اً  ن��ا���ض��ط��ني  بقينا  اإذا 

املحيط  مع  ومتفاعلني  املحيط،  مع  فكرياً 

من حولنا، من هنا قلنا لنبداأ ونطلق هذه 

الفكرة، دكتورة �ضينثيا مينتي واأنا من كلية 

يف  الأمركية  اجلامعة  يف  العامة  ال�ضحة 

ي�ضيء  ب��رن��اجم��اً  ن�����ض��ع  اأن  اأردن�����ا  ب����روت، 

ع��ل��ى ه����ذه ال�����ض��ري��ح��ة ال���ع���م���ري���ة، وي��ن��ظ��ر 

فعالة  وك�ضريحة  منتجة  ك�ضريحة  اإل��ي��ه��ا 

واملجتمع  املحيط  م��ع  تتفاعل  وك�ضريحة 

حولها«.

امل����ب����ادرة  اأن  ���ض��ب��اع��ي  ع��ب��ل��ة  وذك�������رت 

يوا�ضل  لبنان  الأع��م��ار يف  اأن معدل  ت��درك 

الرت���ف���اع، واأن ك��ب��ار ال�����ض��ن ج���زء م��ه��م من 

امل��ج��ت��م��ع ال��ل��ب��ن��اين، وع��م��ل��ت ع��ب��ل��ة �ضباعي 

و�ضينثيا مينتي على تطوير برنامج التعليم 

اجلامعي للكبار منذ عام 2008، و�ضكلتا قوة 

جمموعة  �ضمت   2010 ع��ام  جتريبية  عمل 

م���ن ك��ب��ار ال�����ض��ن والأ����ض���ات���ذة وامل��ت��ط��وع��ني 

م��ن اجل��ام��ع��ة الأم��رك��ي��ة يف ب����روت، وم��ع 

ال���رن���ام���ج دورات  اأط���ل���ق  زي�����ادة الإق����ب����ال، 

اأخرى، اإحداها مقدمة يف و�ضائل التوا�ضل 

الفي�ضبوك  الإنرتنت مثل  الجتماعي على 

وتويرت.

����ض���اه���ني؛ من�ضقة  اأب�����ي  م���اي���ا  وذك������رت 

على  اأن��ه��ا حر�ضت  ال��ك��ب��ار،  م��ب��ادرة جامعة 

ح�����ض��ور ك��ل ال�����دورات وم��ق��اب��ل��ة ال��دار���ض��ني 

ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى اآرائ���ه���م، وق���ال���ت: »ن��ح��ن يف 

الكبار بف�ضل هناك مئة و�ضخ�ضان  جامعة 

 460 م�������ض���ج���ل���ون، و�����ض����ار ه���ن���اك ت���ق���ري���ب���اً 

مر  على  ال��ك��ب��ار  بجامعة  م�����ض��ارك��اً  �ضخ�ضاً 

ال��ف�����ض��ول ال���ق���ادم���ة، يف ال��ف�����ض��ل ال���واح���د 

����ض���ف���وف و12 حم���ا����ض���رة،  ع�������ض���رة  ل���دي���ن���ا 

اأي��ام  ط��وال  واملحا�ضرات  الف�ضول  وت�ضتمر 

للدار�ضني اأك���ر  فر�ضة  لإت��اح��ة   الأ���ض��ب��وع، 

لخ���ت���ي���ار امل���واع���ي���د ال���ت���ي ت��ن��ا���ض��ب��ه��م، ول 

ي�ضرتط برنامج جامعة الكبار اإل اأن يكون 

اأك��ر، ول يطلب  اأو  50 عاماً  الدار�س  عمر 

امل��واد  اأو خ��رات علمية، وم��ن  اأي موؤهات 

ال��ع��دي��دة ال��ت��ي ت��در���س يف ج��ام��ع��ة ال��ك��ب��ار، 

ع��ل��م اج��ت��م��اع الأدي�����ان، وال��ف��ن الإ���ض��ام��ي، 

وال����ت���������ض����وي����ر ال�����رق�����م�����ي، وي����ل����ق����ى ب��ع�����س 

املحا�ضرات باللغة الإنكليزية.

امل���ب���ادرة نقطة  ت��ك��ون ه���ذه  اأن  وي��ج��ب 

انطاق ملبادرات م�ضابهة، لي�س يف اجلامعة 

ب��الأم��ور  اأي�����ض��اً يف م��ا يتعلق  ب��ل  ف��ح�����ض��ب، 

لكي  وال��ري��ا���ض��ي��ة،  والتثقيفية  الرتفيهية 

ي�ضعر امل�ضن اأنه منخرط متاماً يف جمتمعه، 

ولي�س جمرد ظل ثقيل على العائلة.

هبة �صيداين

أنـديـــة خــاصــة للمسنـين فـي بــــيروت

تحفيز كبار السن 
على اكتساب المعرفة 

والثقافة يشجعهم 
على أن يظلوا أعضاء 
فاعلين في المجتمع
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الطابي  املجل�س  نّظم 

يف كلية الدعوة الإ�ضامية 

زي�����������ارة مل����ع����ر�����س ب������روت 

العربي الدويل يف »البيال«، 

اأرج����������اء  يف  ج��������ال  ح����ي����ث 

املعر�س، واطاعا على اآخر 

اإ�ضدارات دور الن�ضر.

ك���م���ا ن���ظ���م���ت ال��ل��ج��ن��ة 

ال���������ض����ب����اب����ي����ة ال���ط���اب���ي���ة 

زي������ارة  الأم���������ة  يف ح����رك����ة 

ح�����ض��ور  ومّت  ل��ل��م��ع��ر���س، 

حفل توقيع كتاب للدكتور 

بعنوان  حميو  اأن��ي�����س  زي���اد 

»التحدي يف ظال احلب«.

زيـــــــارة شـبــــابـيــــة لــمــعــــــرض الــكـتـــــاب

ثلة من اللجنة ال�ضبابية الطابية مع الدكتور   زياد حميو يف املعر�س طاب من كلية الدعوة الإ�ضامية يف زيارة ملعر�س الكتاب



حفل خطاب رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس؛ خالد مشعل، 

في ذكرى انطالقة الحركة الذي أقيم 
في قطاع غزة، بالكثير من المواقف، 
وانطوى على قدر كبير من الدالالت، 

وإذا كانت هناك حاجة لالنتظار 
لبعض الوقت، من أجل اتضاح طبيعة 
االتفاق أو الصفقة التي جعلت رئيس 

المكتب السياسي لحماس، قادرًا 
على دخول القطاع، وإلقاء خطاب في 
الحشود وسط مدينة غزة، فإن كثيرًا 

من المواقف التي أطلقها مشعل 
تستحق الوقوف عندها.

حول الزيارة

الت�صديق،  في�صعب  ال�صفقة،  اأو  االت��ف��اق  ب�صاأن 

حما�س،  حل��رك��ة  ال�صيا�صي  املكتب  رئي�س  دخ���ول  اأن 

للحركة  ال�صيا�صي  املكتب  اأع�صاء  من  وع��دد  ونائبه، 

اأي�صاً،  اخلطابات  واإلقاء  فيه،  والتجول  القطاع،  اإىل 

هو فقط من ثمرات ن�صر املقاومة يف غزة، �صحيح اأن 

املقاومة هناك �صجلت اإجنازاً نوعياً كبرياً، لكنه لي�س 

م��ن ذاك ال��ن��وع م��ن االإجن����ازات، ال��ق��ادر على ت�صهيل 

بالطريقة  القطاع،  اإىل  الفل�صطينية  القيادات  دخول 

التي متت مع ال�صيد م�صعل و�صحبه، لقد كلف دخول 

غ��زة  اإىل  اهلل،  ي��رح��م��ه  ع��رف��ات،  ليا�صر  ���ص��اب��ق  �صبيه 

اتفاقية كارثية على ال�صعب الفل�صطيني هي اتفاقية 

�صواريخ  �صقوط  اأن  حقاً،  الت�صديق  وي�صعب  اأو�صلو، 

املقاومة يف �صواحي »تل اأبيب«، و�صمود غزة كفيالن 

بتاأمني ما حدث.

ي�صر قادة حما�س على القول، اإنه ال توجد �صفقة 

طريقة  ع��ل��ى  ال��ق��ط��اع  اإىل  ال���دخ���ول  وراء  ات��ف��اق  اأو 

ال��ف��احت��ني، واإن����ه ج���اء نتيجة م��ب��ا���ص��رة مل��ع��رك��ة غ��زة 

منع  فلماذا  ك��ذل��ك،  االأم���ر  ك��ان  اإذا  االأخ����رية، ح�صناً، 

اهلل،  الدكتور رم�صان عبد  عام حركة اجلهاد؛  اأمني 

ونائبه زياد النخالة، من دخول القطاع، مع اأن اجلهاد 

ال���ذي �صجلته  ال��ف��وز  اإح����راز  اأ���ص��ا���ص��ي��اً يف  ك��ان �صريكاً 

امل��ق��اوم��ة يف غ����زة، وه��ن��اك م��ن ي��ق��ول: اإن ���ص��واري��خ 

ال�صرايا التابعة للجهاد، هي التي اأ�صابت »تل اأبيب«، 

اإذا كانت الزيارة ب�صبب الفوز، فما يحق مل�صعل ونائبه، 

يحق لرم�صان عبد اهلل ونائبه اأي�صاً، هذا هو املنطق 

الب�صيط والوا�صح، عند القول اإن الزيارة هي نتيجة 

ن�صر غزة، ثم ما معنى ال��وارد يف بيان حركة اجلهاد 

ونائبه،  اهلل  لعبد  االإ���ص��الم��ي، عن حت��ذي��رات وجهت 

ع��ر امل�����ص��ري��ني، ب��االغ��ت��ي��ال واإن��ه��اء ات��ف��اق التهدئة، 

عن  اأي�صاً  البيان حت��دث  القطاع؟  اإىل  دخ��ال  اإن هما 

ن�صائح من امل�صريني الذين اأو�صحوا لقيادات اجلهاد، 

اإن  بحمايتها،  �صمانات  تقدمي  ي�صتطيعون  ال  اأن��ه��م 

قررت الدخول اإىل غزة.

حتذيرات  نقل  ال��ذي  ف��اإن  ذات���ه،  الب�صيط  باملنطق 

ل��ق��ي��ادة اجل��ه��اد، ه��و ال���ذي ن��ق��ل ���ص��م��ان��ات وتطمينات 

ال��زي��ارة  اإن  ه��و:  واح��د  ول��ه��ذا معنى  لقيادات حما�س، 

متت مبوافقة االحتالل، اأو على االأقل بغ�س الطرف 

عنها.

بغية  الوقت  املزيد من  اإىل  مل��اذا؟ فهذا يحتاج  اأم��ا 

تبينه على حقيقته، وما ميكن افرتا�صه االآن، اأن هناك 

حماولة حثيثة لدمج حما�س، يف منظومة العمل من 

طواقم  يف  ال��دخ��ول  مبعنى  ال�صيا�صية،  الت�صوية  اأج��ل 

املفاو�صات الفل�صطينية مع حكومة االحتالل.

التي  اأن ح��ك��وم��ة »االإخ�������وان« يف م�����ص��ر،  وي��ب��دو 

ديفيد«،  »ك��ام��ب  مب��ع��اه��دة  مت�صكها  ت��ك��راراً  اأع��ل��ن��ت 

ولكي  ال��دائ��م،  لل�صداع  �صبباً  غ��زة  تبقى  اأن  تريد  ال 

ف��اإن دخ��ول حما�س  واح��د،  يكون اجلميع يف مركب 

اإنهاء املقاومة، واالإبقاء على  لعبة املفاو�صات، يعني 

وا�صحة،  دالل��ة  دون  ولي�صت  فقط،  التفاو�س  خيار 

الثاين من  اليوم  األقاها يف  التي  كلمة خالد م�صعل 

زيارته اإىل غزة، والتي قال فيها: »اإن �صكل املقاومة 

الفل�صطينية �صوف يتحدد طبقاً للظروف واملعطيات 

على اأر�س الواقع«.

على كل »�صياأتيك باالأخبار من مل ت��زود«، لقد مت 

على مدار ال�صاعة نفي وجود م�صمون �صيا�صي التفاق 

مر�صي،  حممد  برعاية  اأجن��ز  ال��ذي  االأخ���ري  التهدئة 

وج��ود  ع��ن  لتك�صف  غ����زة،  اإىل  م�صعل  زي����ارة  وج����اءت 

تفاهمات �صيا�صية، حقيقة هذه التفاهمات �صوف تظهر 

فوق  �صيء  كل  ي�صبح  حتى  الوقت  يطول  ول��ن  تباعاً، 

الطاولة.

�أي منظمة؟

رمبا يعتر البع�س اأن ت�صريحات من هذا النوع ال 

تكت�صب اأهمية خا�صة، ما دامت الف�صائل الفل�صطينية 

���ص��ب��ق ل��ه��ا اأن ت��واف��ق��ت ع��ل��ى اإع�����ادة ب��ن��اء امل��ن��ظ��م��ة )اأو 

تطويرها واإ�صالحها( لدى توقيع اتفاق امل�صاحلة يف 

القاهرة )اأيار/2011(، وهذا يعني اأن اجلميع متفقون 

يف  �صحيحاً  ه��ذا  ي��ك��ون  وق��د  املنظمة،  مرجعية  على 

بال�صوؤال:  مرفقاً  دوم��اً  كان  لكن احلديث  جانب منه، 

عن اأي منظمة حترير يدور احلديث؟ كما اأن الت�صريح 

العلني مبرجعية املنظمة، مل يكن قائماً.

واحلال، اأن الكالم هام يف علنيته، وهام يف توقيته، 

امل�صتقبلية حلركة  ويعني كثرياً على قراءة التوجهات 

حما�س، فرمبا يكون اللواذ باملنظمة االآن، وباعتبارها 

امل�صلك  ل�صكل  م���رراً  الفل�صطيني،  لل�صعب  املرجعية 

اأن  ال�صيا�صي القادم، املنظمة تتبنى التفاو�س، وتعتر 

الفل�صطيني«،  الوطني  االإج��م��اع  »برنامج  ت�صميه  م��ا 

االأرا����ص���ي  ع��ل��ى  دول����ة  لتح�صيل  ال�����ص��ع��ي  يف  يتلخ�س 

عن   ،1967 ع��ام  املحتلة(  االأرا���ص��ي  يف  )للدقة  املحتلة 

طريق املفاو�صات، واملفاو�صات فقط.

ال تظهر االأطراف املكونة ملنظمة التحرير االآن، اأية 

نية للرتاجع عن هذا الرنامج، وهي ترى اأنها حققت 

ك�صباً كبرياً يف االآون��ة االأخ��رية بتح�صيل مكانة ع�صو 

مراقب للدولة الفل�صطينية يف االأمم املتحدة. 

الدخول اإىل املنظمة بوجود برناجمها هذا، يعني 

اأجل  العمل من  الفعلي يف  واالنخراط  عليه،  املوافقة 

ال�صكلية،  التغيريات  اإحداث بع�س  يتم  تنفيذه، ورمبا 

االأم��ر  واق��ع  م��ن  تغري  اإن�صائية ال  تعبريات  اإدخ���ال  اأو 

�صيئاً، وهو ما يطلق عليه عادة، تعبري اإ�صالح وتطوير 

منظمة التحرير، نحن هنا باإزاء نوع من املحا�ص�صة يف 

ال�صكل، دون تغيري جدي يف امل�صامني.

اخليار االآخر يتمثل يف العمل من اأجل اإع��ادة بناء 

وبينها  الف�صائل،  ب��ه  تطالب  كانت  م��ا  وه��و  املنظمة، 

اإع���ادة  ويعني  ال�صابقة،  ال�صنوات  م���دار  على  حما�س، 

جديد،  وطني  اإج��م��اع  برنامج  على  تقوم  فعلية،  بناء 

يتيح خيارات فعلية اأمام ال�صعب الفل�صطيني، ويحفظ 

حقوقه الوطنية كافة.

بب�صاطة ال، الأن  ف��ع��اًل؟ اجل����واب  ه���ذا مم��ك��ن  ه��ل 

املنظمة،  ع��ل��ى  وم��ه��ي��م��ن��اً  اأ���ص��ا���ص��ي��اً  فل�صطينياً  ط��رف��اً 

ويعتر  جديد،  وطني  برنامج  �صياغة  اإع���ادة  يرف�س 

اأن اخليار املعتمد من قبله هو خيار �صائب، وهو يقبل 

حما�ص�صة يف املنظمة وموؤ�ص�صاتها، لكنه ال يقبل اإعادة 

بناء املنظمة تاأ�صي�صاً على برنامج جديد.

فعلية،  م�صاحلة  لتحقيق  �صبيل  من  لي�س  عملياً، 

مل  ما  منا�صب،  نحو  على  الفل�صطيني  البيت  وترتيب 

وعملياً  املنظمة،  بناء  اإع���ادة  على  العمل  ك��ل  يتاأ�ص�س 

اأي�صاً ال تتوفر اإمكانية فعلية للقيام بذلك.

اأخ����رى، عن  اإىل االأ���ص��ئ��ل��ة م��رة  يف ه��ذا م��ا يعيدنا 

الزيارة، وعن الت�صريحات، وعن اخليارات اأي�صاً؟

عبد الرحمن نا�صر

مشعل في غزة
أسئلة حول الزيارة والمواقف والخيارات
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خالد م�صعل يف غزة خالل االحتفال بانطالقة حركة حما�س

إلى جانب الكثير من الكلمات الوجدانية والعاطفية، وكيل المديح لغزة وأهلها، ومقاومتها 
السياسية،  بالمواقف  ألقاها في غزة،  التي  المتعددة،  الشجاعة، حفلت كلمات خالد مشعل 
ومنها التأكيد على المقاومة خيارًا أساسيًا، والتشديد على أهمية المصالحة، واعتبار منظمة 
التحرير الفلسطينية، مرجعية أساسية للشعب الفلسطيني، ينبغي العمل على إعادة بنائها 

وتعزيزها من خالل برنامج إجماع وطني، يصون الحقوق والثوابت الفلسطينية.
بالنسبة لخيار المقاومة، فإنه موضوع في االختبار اآلن، االحتالل يثابر على خرق تفاهمات 
الهدنة األخيرة دون أي رد، االستمرار على هذه الحالة سوف يعني، أن الكالم عن المقاومة، 

وخيار المقاومة سيبقى كالمًا في كالم.
أما المصالحة فحديث يطول، لقد سمع الفلسطينيون كالمًا عن المصالحة، في كل مناسبة 
االندفاع في  القدر من  إبداء ذاك  ولم يكن مفاجئًا  االنقسام خطيبًا،  أطراف  أحد  وقف فيها 
الحديث عن المصالحة، من قبل خالد مشعل، فهو يخطب في غزة، وفي مناسبة مزدوجة؛ ذكرى 
بالتشديد على ضرورة وأهمية  بأس  بالزهو، فال  انطالقة حماس ونصر غزة، ويعيش شعورًا 
المصالحة في مثل هذه اللحظات، حتى لتبدو وكأنه منحة يقدمها من موقع الفائز، الموجود 
اليوم على أرض فلسطينية، والمدعوم من حكومة مصر »اإلخوانية«، ومع ذلك تظل العبرة في 
التنفيذ، لقد قيل الكثير عن المصالحة وأهميتها، وأبدى المتحدثون دومًا، ضروبًا من الغيرية 
واإليثار، وعند االقتراب من التنفيذ، كانوا يعودون إلى متاريسهم، وهنا يجب التمييز بدقة، 
بين ما يمكن اعتباره تحواًل، أو تغييرًا في الموقف السياسي والرؤية، ما يجعل طرفي االنقسام، 
وترتيب  متبادلة،  تنازالت  إجرائي يتطلب  المصالحة، كعمل  وبين  ذاتها،  المعزوفة  يرددان 

أوضاع أصحاب المصالح من الجانبين.
السياسية، سوف يجعل  الرؤية  في  االقتراب  أن  عن  األخيرة، حديث  األيام  في  تردد  لقد 
توافقوا  التي  المصالحة  بنود  تنفيذ  عمليًا في  والشروع  االتفاق،  إلى  أقرب  االنقسام  طرفي 
عليها في القاهرة، منذ أكثر من عام ونصف العام، ولكن هذا الكالم يفتقد إلى الدقة، الخالف 

أصاًل في مكان آخر، منذ وقت ليس بالقصير.
النقطة الثالثة التي يمكن التوقف عندها، هي تلك المتعلقة بمنظمة التحرير الفلسطينية، 
التحرير  منظمة  لحماس،  السياسي  المكتب  رئيس  اعتبر  النادرة،  المرات  من  واحدة  ففي 

الفلسطينية مرجعية موحدة للفلسطينيين، وتحدث عن ضرورة إعادة بنائها.
اإلقرار العلني والواضح بمرجعية المنظمة، هو أمر على درجة كبيرة من األهمية، والتركيز 
السياسي  الوضع  بناء  وإعادة  للمصالحة،  أساسيًا  منطلقًا  المنظمة،  بناء  إعادة  اعتبار  على 

الفلسطيني كله، هو أمر هام جدًا أيضًا.

وحــول الــمــواقـف

عربي
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الفل�صطيني،  ل��الإح�����ص��اء  امل���رك���زي  اجل���ه���از  ن��ّف��ذ 

ال��راب��ع  ال��ع��ن��ق��ودي  امل�����ص��ح  اليوني�صف،  م��ن  وب��ت��م��وي��ل 

متعدد املوؤ�صرات يف املخيمات والتجمعات الفل�صطينية 

يف لبنان عام 2011، ويوفر امل�صح معلومات عن و�صع 

االأط���ف���ال وال��ن�����ص��اء، وي��ه��دف اإىل ت��وف��ري امل��ع��ل��وم��ات 

والن�صاء،  االأط��ف��ال  و���ص��ع  لتقييم  ال��الزم��ة  احلديثة 

واالإ���ص��ه��ام يف حت�صني ال��ب��ي��ان��ات واأن��ط��م��ة ال��ر���ص��د يف 

اخلرات  وتعزيز  الفل�صطينية،  والتجمعات  املخيمات 

الفنية يف جماالت ت�صميم تلك االأنظمة، وقد �صملت 

الدرا�صة جميع االأ�صر الفل�صطينية املقيمة يف املخيمات 

والتجمعات الفل�صطينية.

اأ�صارت اأهم النتائج يف امل�صح اإىل اأن م�صدر املياه 

تعني  ال  الن�صبة  وه��ذه  املئة،  يف   72 بلغ  قد  املح�صن 

الدرا�صة،  بح�صب  اآمنة  مياه  م�صدر  اأن��ه  بال�صرورة 

فذلك  �صحيحة،  الن�صبة  ه��ذه  اأن  اعترنا  اإذا  لكن 

يعني اأن 28 يف املئة من املياه غري حم�صنة، وبالتايل 

غري اآمنة، مما يوؤ�صر اإىل اأن املياه ت�صكل خطراً على 

يف  خ�صو�صاً  املخيمات،  اأبناء  من  وا�صع  قطاع  حياة 

اإىل  الدرا�صة  اأ�صارت  حيث  و�صور،  ب��ريوت  منطقتي 

اأن اأكرث من ثلثي ال�صكان الذين يعي�صون يف بريوت 

)74 يف امل���ئ���ة(، واأك����رث م��ن ن�����ص��ف ال�����ص��ك��ان ال��ذي��ن 

يعي�صون يف مدينة �صور )58 يف املئة(  ي�صتخدمون 

مياه �صهريج، وهو م�صدر غري حم�ّصن من املياه، ال 

�صيما اأن معظم ال�صكان يعترونها امل�صدر الرئي�صي 

ملياه ال�صرب.

43 يف  اأن  ال��درا���ص��ة،  امللحوظة يف  االأرق����ام  وم��ن 

 59 اإىل   36 العمرية  الفئة  م��ن  االأط��ف��ال  م��ن  امل��ئ��ة 

�صهراً، ال يلتحقون بريا�س االأطفال، ولوحظ فروق 

تفا�صيلية ح�صب عمر الطفل واملنطقة اجلغرافية، 

االأط��ف��ال  ب��ري��ا���س  االن��ت��ظ��ام  ن�صبة  تنخف�س  حيث 

36-47 �صهراً  ب�صكل كبري بني االأطفال لفئة العمر 

اإىل 39 يف املئة، مقارنة مع االأطفال يف الفئة العمرية 

48-59 �صهراً، والذين تبلغ ن�صبة انتظامهم بريا�س 
اهتمام  ي��دل على قلة  وه���ذا  امل��ئ��ة،  77 يف  االأط��ف��ال 

اأن  اأهمها  اأ�صباب،  التمهيدي لعدة  بالتعليم  االأهايل 

اإىل  اأهمية  يعطي  ال  االأون����روا  ل��دى  الرتبية  نظام 

املراحل  على  �صلبياً  تاأثرياً  املرحلة، مما يرتك  هذه 

ال��الح��ق��ة م��ن ال��ت��ع��ل��ي��م، بح�صب اخل��ب��ري ال��رتب��وي 

البحث عن  اإىل  االأه��ايل  اإدري�����س، مما ي�صطر  عمر 

املوؤ�ص�صات التي ت�صمل يف براجمها رو�صات اأطفال.

الذين  االأطفال  ن�صبة  اأن  اإىل  التقرير  ي�صري  كما 

ال�15  ي��ت��ج��اوزون  ت��غ��ذوي  نق�س  م�صاكل  م��ن  يعانون 

موؤ�صرات  اإىل  ذل��ك  الباحثون يف  ا�صتند  وق��د  املئة،  يف 

االن���رثوب���وم���رتي���ة )ال����ط����ول، ال������وزن، ال���ع���م���ر(، وق��د 

االأط����ف����ال دون اخل��ام�����ص��ة  ن�����ص��ب��ة  اأن  ال��ن��ت��ائ��ج  ب��ّي��ن��ت 

بلغت  ق��د  املعتدل  القامة  ق�صر  م��ن  يعانون  وال��ذي��ن 

يف   5 ال�صديد  القامة  ق�صر  ن�صبة  وبلغت  املئة،  يف   13
مما  قلياًل  يعتر  لعمرهم  بالن�صبة  طولهم  اأي  املئة، 

 5 اأن  الدرا�صة  بّينت  كما  ال��غ��ذاء،  يف  نق�س  على  ي��دل 

)النحافة  ال��ه��زال  م��ن  يعانون  االأط��ف��ال  م��ن  املئة  يف 

اأن  جن��د  حيث  ���ص��ور،  منطقة  يف  خ�صو�صاً  احل����ادة(، 

ق�صر القامة ال�صديد،  من  يعانون  منهم  املئة  يف   22
ويعاين اأي�صاً 9 يف املئة من اأطفال خميمات وجتمعات 

�صور من نق�س ال��وزن املعتدل، و7 يف املئة من نق�س 

االأون��روا  يف  م�صوؤول  م�صدر  ويرجح  ال�صديد،  ال��وزن 

اأن �صبب ذلك هو ارتفاع ن�صبة حاالت الع�صر ال�صديد 

وقلة  لطبيعة  ن��ظ��راً  ���ص��ور،  يف خم��ي��م��ات وجت��ّم��ع��ات 

وع��دم  ب��ال��زراع��ة،  املرتبطة  تلك  خ�صو�صاً  االأع��م��ال، 

قدرة طائفة وا�صعة من العائالت تاأمني احلد االأدنى 

ال�صليم  ال��غ��ذاء  �صمنها  وم��ن  العي�س،  م��ق��ّوم��ات  م��ن 

االإن�صاين  الو�صع  اإىل  باالإ�صافة  لالأطفال،  واملتكامل 

من  واحل���رم���ان  ل��ب��ن��ان  يف  الفل�صطينيني  ل��الج��ئ��ني 

احلقوق االإن�صانية االأ�صا�صية.

الدرا�صة،  بّينتها  التي  االإيجابية  اجل��وان��ب  وم��ن 

ا�صتخدام  ل��ه��ن  �صبق  ال��ل��وات��ي  ال��ن�����ص��اء  ن�صبة  ارت��ف��اع 

�صنة،   24-15 العمرية  الفئة  يف  خ�صو�صاً  احلا�صوب، 

وبلغت الن�صبة 64 يف املئة، و46 يف املئة منهن �صبق لهن 

اأن  اإىل  ال��درا���ص��ة  اأ���ص��ارت  االإن��رتن��ت، كذلك  ا�صتخدام 

15-49 �صنة اللواتي  ن�صبة الن�صاء من الفئة العمرية 

ي���ق���راأن اجل���ري���دة اأو امل��ج��ل��ة ع��ل��ى االأق����ل م���رة واح���دة 

اللواتي  ن�صبة  وبلغت  املئة،  يف   21 بلغت  االأ���ص��ب��وع،  يف 

ي�صتمعن للمذياع على االأق��ل مرة واح��دة يف االأ�صبوع 

97 يف املئة للواتي ي�صاهدن  اإىل  وارتفعت  املئة،  يف   20
اإيجابياً انطالقاً من  التلفزيون، وهذا يعطي موؤ�صراً 

معايري الثقافة واملعرفة.

وخالل ور�صة العمل التي ُنّظمت الإطالق الدرا�صة، 

معايري  اتباع  اأبرزها  املالحظات،  من  العديد  ُوجهت 

دولية وغربية وتطبيقها على ن�صاء واأطفال املخيمات 

االعتبار  بعني  االأخ��ذ  دون  الفل�صطينية  والتجمعات 

خ�صو�صية احلالة الفل�صطينية يف لبنان، كذلك اإهمال 

جوانب اأخرى اأ�صا�صية يف حياة العائالت الفل�صطينية 

للن�صاء  بالن�صبة  ال�صحي  للو�صع  االأخ��رى  كاجلوانب 

التعليمية  امل��راح��ل  يف  ال��رتب��وي  والو�صع  واالأط��ف��ال، 

خمتلف  على  �صلباً  تنعك�س  التي  وامل�صاكل  االأخ���رى، 

اجلوانب املعي�صية لالأ�صر الفل�صطينية.

�سامر �ل�سيالوي
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قراءة في المسح العنقودي الرابع للمخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان

ثلثا سكان مخيمات بيروت يستخدمون مياهًا غير آمنة

مؤشرات االنثروبومترية بّينت 
أن نسبة األطفال دون الخامسة 

الذين يعانون من قصر القامة 
المعتدل قد بلغت 13٪ ونسبة 

قصر القامة الشديد ٪5
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يف التغذية نق�س  من  يعانون  االأطفال  من  املئة  يف   15

املنت�صرة  التجمعات  يف  الفل�صطينية  العائالت  ماآ�صي  تتكرر 

اأج��زاء من  �صقوط  اآخرها  وك��ان  و�صور،  ال�صاحل بني �صيدا  على 

�صقف اأحد بيوت تلك التجّمعات منذ ب�صعة اأ�صابيع، ودخول مياه 

اجلنوب  �صربت  التي  العا�صفة  بعد  البيوت  مئات  اإىل  االأم��ط��ار 

ال�صهر املا�صي، واأدت اإىل اأ�صرار بالغة يف املنطقة ال�صاحلية عموماً.

رامي  اأب��و  �صور  جتّمعات  منطقة  يف  ال�صعبية  اللجنة  م�صوؤول 

اآيلة  الفل�صطينية  التجمعات  منازل  من  املئات  »اإن  يقول:  غ��ازي 

لل�صقوط، وامل�صوؤولية تقع على عاتق االأونروا واجلمعيات االأهلية 

تلك  م��ن  اللبنانية  ال�صلطات  تعفى  وال  الفل�صطينية،  واجل��ه��ات 

امل�صوؤولية، حيث متنع اإعمار اأو ترميم اأي منزل يف هذه التجمعات 

حتت حجج واهية«.

وي�صيف اأن »هذه البيوت اأكرثها من الطني وال�صفيح وم�صادة 

منذ اأكرث من 40 عاماً، واالآن ال ت�صلح لل�صكن االآدمي، وعود كثرية 

ومل  الدولية،  واملوؤ�ص�صات  اجلمعيات  بها  قامت  عديدة  ودرا���ص��ات 

اإال ترميم عدد قليل من البيوت، وبقي العدد االأكر  ينجز منها 

دون ترميم مما يجعلها مهددة بال�صقوط يف اأي وقت«.

ويطالب غازي وكالة الغوث باأخذ دورها يف تاأمني امل�صتلزمات 

�صوؤون  امل�صوؤولة عن  باعتبارها اجلهة  البيوت،  االأ�صا�صية لرتميم 

الإنهاء  واملوؤ�ص�صات  اجلمعيات  مع  ال�صريع  والعمل  الفل�صطينيني، 

معاناة العائالت يف التجمعات الفل�صطينية كما يف باقي املخيمات 

بت�صهيل  والبلديات  اللبنانية  ال��دول��ة  يطالب  وك��ذل��ك  االأخ���رى، 

التحرير  منظمة  وي��دع��و  امل��و���ص��وع،  ل��ه��ذا  القانونية  االإج�����راءات 

دع���وة  ع���ر  ال��رتم��ي��م،  م�����ص��روع  يف  امل�����ص��اه��م��ة  اإىل  الفل�صطينية 

الدعم  لتوفري  الدولية،  واجلمعيات  واملوؤ�ص�صات  املانحة  اجلهات 

التجمعات  يف  الفل�صطينية  للعائالت  الئقة  منازل  لتاأمني  امل��ادي 

واملخيمات.

العواصف واألمطار تهدد مئات العائالت
في التجّمعات الفلسطينية قرب صور
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رقابة مبالغ فيها

ال��ع��ج��ائ��ب  ب���ل���د  ي���ك���ون  اأن  ل���ب���ن���ان  اع����ت����اد 

وال���غ���رائ���ب، وه���ا ه��و ي�سجل ���س��اب��ق��ة ج��دي��دة 

قام فرع  العامل عندما  وفريدة من نوعها يف 

امل��ع��ل��وم��ات يف الأم���ن ال��داخ��ل��ي، وم��ن دون اأن 

يرف له جفن، بطلب كلمات املرور التي تخ�ص 

مليون ون�سف م�ستخدم لل�»في�سبوك« يف تعدٍّ 

وا�سح على حرياتهم ال�سخ�سية والفردية.

توقيت ح�سا�ص يف  الطلب يف  ه��ذا  وياأتي 

عربي  ج��ه��از  اأي  اأن  ع��ل��م��اً  ب��رم��ت��ه��ا،  املنطقة 

مل ي���ت���ق���دم ب��ط��ل��ب مم����اث����ل، رغ�����م م����ا ك���ان 

يف  ل��ل��ث��ورات  حم���رك  دور  م��ن  لل�»في�سبوك« 

ع����دد م���ن ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة، ورغ����م ح��م��ات 

العتقالت التي طالت بع�ص النا�سطني على 

اأن الطلب الأمني  موقع التوا�سل، والافت 

النا�سطون  ي�سنها  �سر�سة  حملة  مع  يتزامن 

م�سر  مثل  ال���دول  بع�ص  يف  الإل��ك��رون��ي��ون 

وال��ه��ن��د ���س��د بع�ص م��ا مت��ار���س��ه احل��ك��وم��ات 

م���ن اأف���ع���ال رق��اب��ي��ة ع��ل��ى م���وق���ع ال��ت��وا���س��ل 

الجتماعي ال�»في�سبوك«، وبعدما مت التعدي 

على بع�ص الأ�سخا�ص اأو توقيفهم والتحقيق 

معهم ب�سبب تعليقات ن�سروها على اجلدول 

الزمني خا�ستهم.

داتا االت�صاالت

امل���ا����س���ي���ني، �سجل  ال���ع���ام���ني  وخ�����ال 

م���ع���دل اخ�����راق ال��ه��ات��ف اخل���ل���وي من���واً 

بارزاً يف لبنان، ومت الطلب اأكرث من مرة 

احل�����س��ول ع��ل��ى دات���ا الت�����س��الت لبع�ص 

القانون  يبيحه  ل  اأم��ر  وه��و  الأ�سخا�ص، 

ُي�سمح  ل  اإن��ه  اإذ  اللبناين،  ول  الفرن�سي 

بذلك اإل لل�سرورة الق�سوى.

ولكن هناك اأبعد من الر�سائل الن�سية 

يف  تعقيداً  واأك��رث  منها  واأخطر  الق�سرية 

طلب فرع املعلومات، فهذا اجلهاز يطلب 

مب�ستخدمي  اخل��ا���س��ة  امل��ع��ل��وم��ات  اأي�����س��اً 

البحث  حجة  حت��ت  وم�سغليه  الإن��رن��ت 

يريدون  اليوم  فهم  نف�سها،  اخليوط  عن 

بيانات ال�ستخدام: ال�سم، وكلمات املرور 

الإنرنت  ي�ستخدمون  الذين  للبنانيني 

مقدمي  ب��ي��ان��ات  اإىل  اإ���س��اف��ة  ل��ب��ن��ان،  يف 

اخلدمات وبوابات الولوج اإىل ال�سبكة. 

وزارة  ب���اإم���ك���ان  ي��ك��ن  مل  وب���ال���ت���اأك���ي���د 

الت�������س���الت امل���واف���ق���ة ع��ل��ى ت���وف���ري تلك 

امل���ع���ل���وم���ات وال���ت���ع���ر����ص خل�����س��و���س��ي��ات 

امل�ستخدمني، ولي�ص من املمكن اأن يوافق 

اإذ من  ك��ه��ذا،  ال���وزراء على طلب  جمل�ص 

املمكن اأن يولد معار�سة �سر�سة.

وال���ي���وم، يعك�ص ط��ل��ب احل�����س��ول على 

م�ستخدم  مليون  ون�سف  مليون  بيانات 

ال�سعوب  م��ن  كغريهم  اللبنانيني  اإق��ب��ال 

ع���ل���ى خ����دم����ات ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات 

والت���������س����الت، وخ�������س���و����س���اً م����ع ت���واف���ر 

الإنرنت ال�سريع على الهاتف اخللوي.

ول����ك����ن ب���غ�������ص ال���ن���ظ���ر ع�����ن ط��ب��ي��ع��ة 

الطلب املخيفة، هل ميكن اأن توفر وزارة 

الت�سالت هذه البيانات لفرع املعلومات؟ 

بح�سب �سحناوي: »هناك بع�ص املعلومات 

ال���ت���ي مي���ك���ن ت���اأم���ي���ن���ه���ا، واأخ��������رى ي��ج��ب 

مبا�سرة«،  ال�سركات  من  عليها  احل�سول 

م��ع ت�����س��دي��ده ع��ل��ى اأن »ال��ب��ح��ث ي��ج��ب األ 

ي��ك��ون ع��ن��د ه���ذا امل�����س��ت��وى، ب��ل يف امل��ج��ال 

ال�سخ�سية  ب��احل��ري��ات  اخل��ا���ص  امل��ب��دئ��ي 

واملعطيات املنطقية«.

الأخري  الطلب  يدخل  اأن  هكذا ميكن 

ل��ف��رع امل��ع��ل��وم��ات يف دوام����ة م��ع��ق��دة، كما 

ح�سل يف ق�سية »داتا الت�سالت«. 

اأم����ن����ي، اإن  يف امل���ق���اب���ل، ق����ال م�����س��در 

 »SMS« بيانات  املعلومات مل يطلب  »فرع 

خ�سو�سيات  ك�سف  اأو  الت�سلية  اأج��ل  م��ن 

امل���واط���ن���ني، اإمن����ا ف��ق��ط م���ن اأج����ل تعقب 

بعدما  احل�سن،  ال��ل��واء  باغتيال  املتهمني 

جل��اأوا  اجل��رمي��ة  منفذي  اأن  للفرع  تبني 

اأن  ب��ع��دم��ا اك��ت�����س��ف��وا  اإىل ه���ذا الأ����س���ل���وب 

الت�سالت الهاتفية تعر�سهم للتوقيف«.

امل�����س��در، ف���اإن »الم��ت��ن��اع عن  وبح�سب 

للتحقيق،  البيانات  بهذه  الأجهزة  تزويد 

م�سوؤولية  عن  ال��دول��ة  تخلي  مبنزلة  هو 

وت�سجيعهم  بالغتيال،  املتهمني  توقيف 

على ارت��ك��اب اغ��ت��ي��الت اأخ����رى، م��ا دام��وا 

يجدون اأنف�سهم حمميني«، م�سرياً اإىل اأن 

والأمنية  ال�سيا�سية  والقيادات  »املجتمع 

امل�ستهدفة واأمن املواطنني، اأهم بكثري من 

تقدمي حجج غري مربرة على الإطاق«.

ل��ي�����ص  ال����ه����دف  اأن  امل���������س����در،  واأك��������د 

عن  الك�سف  بل  املواطنني،  حرية  انتهاك 

ولي�ص  لبنان،  تدمري  ي��ري��دون  جمرمني 

واأب��رز  قياداته  بع�ص  من  التخل�ص  فقط 

لاأمور  الت�سويق  يجري  كما  م�سوؤوليه 

بهدف ت�سطيحها.

وكان فرع املعلومات اأكد اأنه يحتاج اإىل 

يف  امل�سركني  بح�سابات  املتعلقة  البيانات 

التي  اجلرمية  خيوط  لأن  ال�»في�سبوك«، 

بداخلها،  م��وج��ودة  احل�سن  بحياة  اأودت 

اإىل ما  وبالتايل فهذا مربر كاف بالنظر 
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»فـيســبـوك« لـــم يـســـــلــم.. حتــى الـ

»فــرع المعلـومــات« ينـتـهــك      خصــوصيـة اللبـنـانيــين

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

ملف العدد

في رد على ما أشيع عن طلب فرع المعلومات، أشار 
لندن،  في  »فيسبوك«  الـ باسم  المتحدث  مكنزي؛  إيان 
لطلب مثل  لن يمتثل  »فيسبوك«  الـ أن  المؤكد  أنه من 
ذلك الطلب، من جانب آخر، ألمح فريد ولينز؛ المسؤول 
»فيسبوك« إلى أن ما يجري حاليًا  اإلعالمي في شركة الـ
في لبنان ال يتجاوز مرحلة تداول الحصول على كلمات 
أن  وأوضح  اإلعالمية،  التقارير  تشير  لما  وفقًا  المرور، 
القضية  عن  كاماًل  رسميًا  توضيحًا  ستصدر  الشركة 

خالل وقت قريب لطمأنة جميع مستخدميها.
وزارة  مــن  طلب  أن  سبق  المعلومات  ــرع  ف وكــان 
اللبنانيين  لجميع  النصية  بالرسائل  كشفًا  االتصاالت 
خالل الشهرين اللذين سبقا اغتيال رئيس الفرع الراحل 
مدبري  عن  مفترضة  خيوط  لربط  الحسن،  وسام  اللواء 

التفجير الذي شهدته منطقة األشرفية في بيروت.
إزاء هذا الطلب، جدد وزير االتصاالت نقوال صحناوي 
رفضه كشف محتوى الرسائل النصية، وهو الموقف نفسه 
الذي كان قد اتخذه في قضية »داتا« االتصاالت الكاملة، 
التي اضطرت الوزارة إلى السفر إلى فرنسا لحسم الجدل 
مع  »عندما تشاورنا  الوزير:  وقال  قانونيتها،  بشأن مدى 
االتصاالت،  داتا  بشأن شرعية طلب  الفرنسيين  نظرائنا 
قالوا لنا، من يكشف معلومات كهذه يذهب إلى السجن 
مباشرة«، وأضاف: »نحن رفعنا الطلب إلى مجلس الوزراء 
مع تحفظنا، فيما أعطت الهيئة القضائية الخاصة بهذا 
البحث رأيًا سلبيًا«، بحسب ما أوضح صحناوي، »ولكن مهما 
والفريق  المعلومات  فرع   - أنهم  التأكيد  علينا  يحصل، 
طلباتهم  أن  يروجون  كانوا   - به  يتصل  الذي  السياسي 

»فـيـسـبــوك« يــرفـــض الـ

والناشطين  المدونين  بين  زوبعة  أثــار  قــرار  في 
لبنان،  في  الحريات  على  والحريصين  االلكترونيين 
بمليون  الخاصة  المرور  كلمات  المعلومات  فرع  طلب 
التواصل  لموقع  لبناني  مستخدم  مليون  ونصف 
»فيسبوك«، مبررًا طلبه بأن  االجتماعي األول عالميًا الـ
اغتيال  جريمة  منفذي  اكتشاف  في  سيسهم  ذلك 
اللواء وسام الحسن، لكن الطلب قوبل بانتقادات حادة، 
ليس فقط من قبل المدنيين، بل من قبل العديد من 
نقوال  االتصاالت  وزيــر  أن  حتى  أيضًا،  السياسيين 
صحناوي رفع طلب فرع المعلومات إلى مجلس الوزراء 

مع التحفظ.
»فيسبوك«  الـ باسم  ناطق  أعلن  المقابل،  فــي 
مــرور  كلمات  تسليم  على  تــوافــق  لــن  الشركة  أن 

المشتركين في لبنان للسلطات األمنية فيه، حتى لو 
كان لألمر عالقة بالتحقيقات التي تجرى للكشف عن 
منفذي جريمة اغتيال الحسن، وفي أولى الردود، أكد 
المنتقدون أن وسائل التواصل االجتماعية هي وسائل 
تقنية حديثة، لم تكن مستخدمة من قبل في الكشف 
اعتبروا  كما  اآلن؟  إليها  الحاجة  فلماذا  الجرائم،  عن 
كافيًا  مبررًا  ليس  به،  أو مشتبه  واحد  إيجاد مجرم  أن 
مستخدمي  من  ونصف  مليون  خصوصية  النتهاك 
وعالقاتهم  أســرارهــم  على  واالطــالع  »فيسبوك«  الـ
األصــدقــاء  مــع  المتبادلة  ورسائلهم  الشخصية 
والمعارف، فيما هناك من اعتبر أن الكشف عن كلمات 
ال  الفضائح،  من  هائاًل  كّمًا  يثير  أن  شأنه  من  المرور 

سيما في ما يخص المسؤولين وعالقاتهم.
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وحلماية  وللفرع،  للبنان  احل�سن  اأجن��زه 

الكثري من امل�سوؤولني وال�سيا�سيني بهدف 

منع الأمور من النفجار.

بح�سب القيمني على مدونة »بيكفي« 

نعرف  نعد  مل  »فاإننا  ال�»في�سبوك«:  على 

اغتيال  ي��وم  م��ن  املتبعة،  الأ���س��ول  ال��ي��وم 

رفيق احلريري،  الأ�سبق  رئي�ص احلكومة 

ط��ل��ب��وا دات���ا الت�����س��الت، وم���ع ك��ل ح��ادث 

اأمني تطلب الداتا بكل عنا�سرها، ولغاية 

على  ت�ساعد  كانت  ما  اإذا  يعرف  اليوم مل 

اليوم  العملية  واأ�سبحت  اجلرائم،  ك�سف 

م��زي��ج��اً اأم��ن��ي��اً و���س��ي��ا���س��ي��اً، ويف ك��ل ب��ل��دان 

من  م�سانة،  ال�سخ�سية  احل��ري��ة  ال��ع��امل 

وخ�سو�سيته،  اخل��ل��وي��ة  الر�سائل  خ��ال 

كل  يف  كما  القاعدة  ع��ن  ي�سذ  لبنان  لكن 

�سيء«.

واع�����ت�����رب امل����������دون ع����ل����ي خ���ل���ي���ل م��ن 

لي�ست  ل��ب��ن��ان  يف  احل����ري����ات  »اأن  ج��ه��ت��ه 

مل��ح��اول��ة  ت��ت��ع��ر���ص  واإمن�����ا  فقط  بخطر، 

الطلب  ه��ذا  نفهم  اأن  لنا  كيف  اغت�ساب، 

ح�سول  يعني  املعلومات؟ ماذا  ف��رع  م��ن 

فريق من الأمن على م�سمون كل ر�سائلي 

غريهما  اأو  و»توير«،  ال�»في�سبوك«  على 

كيف  الجتماعي؟  التوا�سل  م��واق��ع  م��ن 

اأ���س��م��ح ل��دول��ت��ي الط����اع على  مي��ك��ن اأن 

ح��ي��ات��ي ال��ف��ردي��ة وخ�����س��و���س��ي��ات��ي؟ اأن���ا ل 

لدى  حلم  املو�سوع  هذا  اأن  للحظة  اأ�سك 

لتحقيقه  وي�سعون  العامل،  خمابرات  كل 

الطلب  اإىل  ت�سل  اأن  اأم��ا  ب�سرية!  ولكن 

فهذه  امل��ع��ل��وم��ات،  م��ن  ن��وع  لهكذا  العلني 

�سابقة لبنانية، وقد �سجلت مراراً وتكراراً، 

مبعناه  ���س��يء  ك��ل  يف  �سباقني  ف��ع��ًا  نحن 

ويف  ال�سا�سات  على  فعًا،  �سلبي  ال�سلبي، 

تدعو  علنية  خ��ط��ب  ه��ن��اك  امل��ه��رج��ان��ات، 

ون��ه��اراً  ل��ي��ًا  وال��ق��ت��ل، وحت��ر���ص  للفتنة 

اأج��ل دم��ار ه��ذا البلد وه��ذا ال�سعب،  م��ن 

املفتنني  ه���وؤلء  ع��ن  م���اذا  ب�سيط:  ���س��وؤال 

األي�سوا  التلفاز؟  �سا�سات  على  املتنقلني 

اأحق باملاحقة وال�سجن بح�سب القوانني 

ب���دًل م��ن تنفيذ غ����ارات على  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، 

التي ت�سكل  التوا�سل الفرا�سية  مواقع 

دول  ك��ل  يف  ال����راأي  ع��ن  للتعبري  ف�سحات 

العامل«؟

ويتابع: »نحن متاأكدون اأن الهدف هو 

اإن�ساء  يحاول  من  كل  وماحقة  مراقبة 

خارجة  معرفية  خايا  اأو  فكرية  خايا 

ع���ن ن��ط��اق ال��ق��ي��د ال��ط��ائ��ف��ي وامل��ذه��ب��ي، 

خ�����ارج�����ة ع�����ن ن�����ط�����اق ال���دمي���ق���راط���ي���ة 

الطبقية  ن��ط��اق  ع��ن  خ��ارج��ة  التنا�سلية، 

مرة  اأول  لي�ست  اللبنانية، هذه  والعائلية 

ملحاولة  لبنان  يف  احلريات  فيها  تتعر�ص 

هذا  يف  الأخ����رية،  تكون  ول��ن  الغت�ساب، 

البلد حيث تعدد الديكتاتوريات، مل نتعلم 

و»واج��ب��ات«،  »ح��ق��وق��اً«  للمواطن  اأن  بعد 

اأوام�����ر يجب  ف��ق��ط عليه ح��ق��وق وه��ن��اك 

اعر�ص،  ث��م  نفذ  طريقة  على  تنفيذها 

على  الأم����ور  تبقى  اعر�سنا  مهما  لكن 

حالها.. فمتى ن�سحا من �سباتنا«؟

ب���دوره���ا، ح��دث��ت��ن��ا امل���دون���ة ع��ب��ري امل��ر 

اأن  اللبناين  با�ستطاعة  يعد  »مل  ت��ق��ول: 

اإىل  ر�سالة ممازحة  اأو  ر�سالة حب  ير�سل 

اأحد عرب الهاتف، لقد اأ�سبح الرجل ياأخذ 

»ع�سيقته«  اأو  زوجته  مرا�سلة  من  ح��ذره 

ع��رب  اأح�������د  اأو حم�����ادث�����ة  ه����ات����ف����ه،  ع�����رب 

ال�»في�سبوك« و»توتري« وال�»وات�ص اآب«، اإىل 

هذا احلد اأ�سبح الأمن ال�سخ�سي اخلا�ص 

للبنانيني مك�سوفاً، مل يعد فرع املعلومات 

ب��اأخ��ذ ح��رك��ة »دات����ا« الت�����س��الت،  يكتفي 

لو�سائل  امل��رور  كلمات  ياأخذ  اأن  يريد  بل 

الت�������س���الت، ل��ك��ي ي��ع��رف م��ا ي����دور حتى 

ب��ني ال��رج��ل وزوج��ت��ه، فهل ه��ذه حرية؟ 

عنها  نتحدث  ال��ت��ي  الدميقراطية  واأي���ن 

اإىل  اأق���رب  اأ�سبحنا  اأن��ن��ا  يبدو  لبنان؟  يف 

فبدل  امل��خ��اب��رات��ي،  الديكتاتوري  النظام 

ال��دول العربية على احلرية  اأن نعلم  من 

ال�سخ�سية، اأ�سبحنا نتخلف عنهم بعدما 

وليبيا،  وتون�ص  م�سر  يف  بالثورات  قاموا 

ع�سور  اإىل  املعلومات  ف��رع  يرجعنا  وق��د 

ال��ع��رب، فما يقوم به فرع  ب��اد  م�ست يف 

املعلومات هو ف�سيحة بكل معنى الكلمة، 

وج��رمي��ة ب��ح��ق احل��ري��ة وال��دمي��ق��راط��ي��ة 

يجعلوا  اأن  ل��ه��م  مي��ك��ن  ف���ا  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، 

اللبناين عر�سة لتن�ستهم عليه، هذا زمن 

م�سى ل ميكن الرجوع اإليه، اإل اإذا كانوا 

راغبني فعًا يف اإعادة لبنان ع�سرين عاماً 

اإىل الوراء«.

املعلومات،  ف��رع  ي��ري��ده  »م��ا  اأن  وراأت 

قد يكون طلباً من املحكمة الدولية، لكي 

امل��ع��ل��وم��ات،  ت��ري��ده ع��رب ف���رع  ي�سلها م��ا 

ال���دخ���ول يف ع��ن��اء وت��ع��ب وم�����س��اك��ل  دون 

اللبنانيني  دات��ا  على  للح�سول  لبنان  مع 

لنا  ي�سمن  »م��ن  �سائلة:  وحم��ادث��ات��ه��م«، 

املحكمة  اإىل  املعلومات  ه��ذه  ت�سل  ل  اأن 

ت�سل هذه  اأن ل  ي�سمن  وم��ن  ال��دول��ي��ة؟ 

يعلم  فجميعنا  »اإ�سرائيل«،  اإىل  املعلومات 

بني  عنها  ُيك�سف  جت�س�ص  �سبكات  بوجود 

املانع من ت�سريب  الفرة والأخ��رى، فما 

اأ�سرار اللبنانيني اإىل ال�سهاينة«؟

واعتربت اأن اإعطاء كل ما يريده فرع 

املعلومات، يعني اأننا قد ن�سل يف امل�ستقبل 

اإىل جر كل اللبنانيني اإىل التحقيق يف اأي 

حادثة، وهذا ل يجوز، ونحن اأمام قر�سنة 

ل��و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل غ���ري م��ب��ا���س��رة، فا 

لأربعة  ال�سخ�سية  الأم���ور  اإع��ط��اء  ميكن 

مليون لبناين عرب كافة و�سائل الت�سال 

اأب�سط  م��ع  يتنافى  ه��ذا  لأن  وال��ت��وا���س��ل، 

قواعد �سيانة احلريات والدميقراطية يف 

العامل اأجمع«.

وب���ع���د ال���ل���غ���ط ال������ذي اأث�������ري، اأو����س���ح 

�سعبة  »اأن  �سربل،  م��روان  الداخلية  وزي��ر 

على  احل�سول  بالفعل  طلبت  املعلومات 

املر�سلة  الن�سية  الر�سائل  جميع  حمتوى 

ل��ب��ن��ان، خ���ال ال�سهرين  ع��ل��ى م���دى ك��ل 

اللذين �سبقا اغتيال اللواء و�سام احل�سن، 

املخت�سة  الق�سائية  الهيئة  اأن  مو�سحاً 

على  ب����الط����اع  الإذن  اإع����ط����اء  رف�����س��ت 

ل��ت��ع��ار���ص   ،»SMS«�ال ر���س��ائ��ل  م�����س��م��ون 

الأم���ر، م��ن وج��ه��ة نظرها، م��ع احل��ري��ات 

التي  الفردية  واخل�سو�سيات  ال�سخ�سية 

ي��ح��م��ي��ه��ا ال��د���س��ت��ور، ف��رف��ع اإل��ي��ه��ا طلب 

اآخ����ر ب��احل�����س��ول ع��ل��ى م�����س��م��ون ر���س��ائ��ل 

ال�»SMS«، �سمن حمافظتني ح�سراً، من 

بينهما جبل لبنان«.

الأجهزة  حاجة  يتفهم  اأن��ه  �سربل  واأك��د 

الأمنية اإىل الر�سائل الن�سية، لأنها �سرورية 

اأج���ل ال��و���س��ول اإىل خ��ي��وط يف جرمية  م��ن 

اغتيال احل�سن، لفتاً النتباه اإىل اأن ح�سول 

الأجهزة على ر�سائل ال�»SMS« املتبادلة بني 

جميعها  اأن م�سامينها  يعني  ل  اللبنانيني، 

اللبناين  ال�سعب  واأن خ�سو�سيات  �ستك�سف، 

�ستكون م�ستباحة.

واأ���س��ار اإىل اأن امل��راد هو الط��اع على 

حمتوى الر�سائل الن�سية العائدة ح�سراً 

املحققون  يرتاب  التي  الهاتفية  ل��اأرق��ام 

ال��ت��وا���س��ل بني  يف ح��رك��ت��ه��ا، ويف ط��ب��ي��ع��ة 

اأ���س��ح��اب��ه��ا، ب��ع��د ال��ت��دق��ي��ق يف م�����س��اره��ا 

�سيما  ل  ب��ه��ا،  املتعلقة  املعطيات  وحتليل 

باتوا  الكبرية،  اجل��رائ��م  يف  املجرمني  اأن 

ي�����س��ت��ع��ي�����س��ون ع����ن الت�������س���ال ال��ه��ات��ف��ي 

امل��ب��ا���س��ر ب��ال��ر���س��ائ��ل ال��ن�����س��ي��ة، م���وؤك���داً اأن 

الأرقام الهاتفية للروؤ�ساء وقادة الأحزاب 

ت����درج �سمن  ال����ب����ارزة، ل  وال�����س��خ�����س��ي��ات 

لوائح ال�»داتا« التي ُتعطى لاأجهزة.

ومرة جديدة، اأثار تعليق �سربل الكثري 

الكثري  ثائرة  ثارت  حيث  النتقادات،  من 

ال�سيا�سيني  لتمييز  نظراً  اللبنانيني،  من 

وم��ن��ح��ه��م ال���غ���ط���اء ال������ازم واحل�����س��ان��ة 

حل���ري���ات���ه���م، ب��ي��ن��م��ا ب��ق��ي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني، 

الثانية  الدرجة  من  كمواطنني  يعاملون 

وت�ستباح حرياتهم.

هناء عليان
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»فـيســبـوك« لـــم يـســـــلــم.. حتــى الـ

»فــرع المعلـومــات« ينـتـهــك      خصــوصيـة اللبـنـانيــين

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

لم يعد فرع المعلومات 
يكتفي بأخذ حركة »داتا« 

االتصاالت.. بل يريد 
كلمات المرور لوسائل 
االتصاالت لكي يعرف 
ما يدور حتى بين الرجل 

وزوجته
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على  وليس  الحركة  على  تقتصر 
المضمون، وها هم يطلبون معرفة 
ماليين  وكشف  الرسائل  مضمون 

اللبنانيين«.
ـــــارة هــنــا إلــى  وتــجــدر اإلش
مقتبس  اللبناني  الــقــانــون  أن 
ما  وهــو  الفرنسي،  القانون  عن 
استوجب سفر بعض المسؤولين 
تحقيقه،  يمكن  ما  في  للتشاور 
لكن الرد الفرنسي جاء واضحًا بأن 
يعد  المرور  كلمات  عن  الكشف 
وبالتالي  الحريات  على  اعتداء 

انتهاك للقانون.



دخيييييليييييت مييي�يييسييير نييييفييييق االنييييقيييي�ييييسييييام بيين 

مع�سكرين و�سارعن متقابلن، وهو اأمر مل 

يكن يلوح يف اأي خيال.

هيييي ثيييميييار »اليييفيييو�يييسيييى اخليييياقيييية« الييتييي 

بيي�ييسييرت بييهييا وزييييييرة اخليييارجييييييية االأمييركييييية 

اأنها  �سحيح  راييي�ييس..  كييونييدوليييييزا  ال�سابقة 

املييفيياجيياآت،  �سنع  االإبييييداع يف  خيياقيية مبعنى 

تخريبها  ف�سول  نعي�س  فو�سى  تبقى  لكنها 

عرب  العربية،  جمتماعتنا  بنية  يف  وعبثها 

اإىل مئات  التي تعود  املتناق�سات  تفجر كل 

خلت من ال�سنن، والتي ال يخلو اأي جمتمع 

ليبيا  تدمر  �ساهدنا  اأن  فكان  منها،  ب�سري 

و�سرقة نفطها وخراتها، واإبدال ديكتاتورية 

باأخرى يف تون�س، واإ�سعال نار القتل واخلراب 

لبنان  �سبقهم  اأن  بييعييد  و�ييسييورييية،  اليييييميين  يف 

والعراق وال�سودان على هذا الدرب.

اأن تييراجييع  يييتييوقييع عيياقييل  يف ميي�ييسيير، ال 

بال�سلطة  مت�سكها  عيين  »االإخييييييوان«  جييميياعيية 

وميي�ييسييروع »اأخييييونيييية« ميي�ييسيير، وهيييو اأميييير غر 

»عيياملييثييالييثييييية«،  �سيا�سية  قيييوة  ميين  م�ستغرب 

عملت وحلمت بالو�سول اإىل ال�سلطة وحكم 

�سنة م�ست،  ثمانن  اأكيير من  طييوال  م�سر 

وهييييي تيي�ييسييتييقييوي بييالييدييين لييرفييع ميي�ييسييروعييهييا 

اليي�ييسيييييا�ييسييي. وتييبيين ليينييا جتييييارب »االإخييييييوان« 

العرب اأنهم مل يه�سموا فكرة الدميقراطية 

بعد، وهم اإذ اعتمدوها طريقاً للو�سول اإىل 

كما  اإليهم،  بالن�سبة  اأنها  فاالأرجح  ال�سلطة، 

ُنييقييل �ييسييابييقيياً عيين رئييييي�ييس وزراء تييركيييييا رجييب 

اأردوغان، هي طريق للو�سول فقط.

وكييذلييك  ميي�ييسيير،  يف  »االإخيييييييوان«  م�سكلة 

اإىل  و�سلوا  الييتييي  العربية  الييبييلييدان  بقية  يف 

النا�س  اأن  يتجاهلون  اأنييهييم  فيها،  ال�سلطة 

اإىل  ك�سرت حواجز اخلييوف، وهييذا ما دفعها 

اليينييزول اإىل اليي�ييسييوارع وامليييييادييين، وهيييم بعد 

قمقم  اإىل  اليينييا�ييس  اإعييييادة  يييريييدون  حتكمهم 

الرئي�س  هييكييذا حيييياول  اخلييييوف واخليي�ييسييوع، 

امل�سري تنفيذ برنامج »االإخوان« ال�سلطوي 

بيده:  ال�سلطة  مفا�سل  كييل  على  بالقب�س 

حتت  والق�سائية،  والت�سريعية  التنفيذية 

حجج واهية، يف وقت مل يعِط م�سروع حكمهم 

اأي اأمل للفقراء واملهم�سن، وكذلك للكوادر 

البطالة  ميين  ت�سكو  الييتييي  اليي�ييسييابيية  واليينييخييب 

العمل، وال جتد غر املغربات  وقلة فر�س 

وجهة لها، يف ظل ات�ساع الهوة بن املعدمن، 

الذين مار�سوا  االأثرياء  على كرتهم، وبن 

العام، من  الف�ساد وال�سرقة للمال  اأنييواع  كل 

دون اإر�سال اأي اإ�سارة »اإخوانية« اإىل اأن احلكم 

اجلديد م�ستعد لتغير هذه املعادلة.

عييلييى الييعييكيي�ييس مييين ذليييييك، ييييبيييدو حممد 

على  النف�س  وّطنوا  قد  و»االإخييييوان«  مر�سي 

التي  الييدويل  البنك  اإمييياءات  مع  التعاي�س 

ال حتمل غر و�سفات زيادة ال�سرائب على 

الييفييقييراء، مييع ترجيح خيييييار اال�ييسييتييدانيية من 

م�سر  اإبييقيياء  ا�ستمرار  يعني  اليييذي  اخليييارج، 

رهينة �سروط الدول الدائنة.

ومييييييا يييييقييييال عيييين االقيييتييي�يييسييياد يييي�يييسيييح يف 

اإن و�سول »االإخييوان« اإىل حكم  اإذ  ال�سيا�سة، 

مع  الييعيياقيية  عييلييى  �سلباً  ينعك�س  مل  م�سر 

القائمة  �سفارته  على  وال  ال�سهيوين  العدو 

اإجنيييازات حممد  اأول  اإن  بل  القاهرة،  و�سط 

مر�سي كانت انخراطه يف احلرب االأمركية 

- االأطل�سية - الرجعية �سد �سورية.

ويييييبييييدو اأخييييطيييير مييييا يف بيييرنييياميييج حييكييم 

»االإخيييييييوان« يف ميي�ييسيير، اأنييهييم ميي�ييسييرون على 

االإ�سام  يييرى من  ال  الييذي  الطريق  انتهاج 

طييريييقيية ح�سن  عييلييى  الييتييعييزييير،  اأحيييكيييام  اإال 

الرابي يف ال�سودان، الذي حتالف مع جعفر 

النمري فلم ي�سل من االإ�سام اإىل احلكم 

يدفعهم  اليييذيييين  الييفييقييراء  اأييييييدي  قييطييع  اإاّل 

كبار  يربع  حيين  يف  ال�سرقة،  اإىل  جوعهم 

ومييراكييز  ال�سلطة  اأروقيييية  داخيييل  الييليي�ييسييو�ييس 

القرار، فكان اأن خ�سر ال�سودان وحدته، فهل 

ي�سعى »االإخوان« اإىل م�سر مماثل مل�سر؟

بعد  »االإخييييييييييوان«  اأن  امليييعيييقيييول  مييين  هيييل 

و�سولهم اإىل ال�سلطة يكررون ذات ال�سعارات 

خال  األ�سنتهم  بها  لهجت  التي  والهتافات 

العهد امللكي يف م�سر؟ فهل م�ساكل املجتمع 

امليي�ييسييري والييتييحييديييات الييتييي تييواجييهييه بقيت 

»االإخييوان«  الوقت، كعقول  جامدة منذ ذلك 

اليييذيييين عييا�ييسييوا طييييوال الييعييقييود املييا�ييسييييية يف 

يبدون  حيث  الفكري،  وجمودهم  �سرنقتهم 

اليييييييوم وكييياأنيييهيييم يييعييييي�ييسييون حلييظيية تيياأ�ييسييييي�ييس 

حزبهم، منذ اأكر من ثمانن عاماً؟

يف املقابل، ال ي�ستطيع امل�سريون، بعدما 

�ييسييربوا طييويييًا عييلييى حييكييم ح�سني مييبييارك، 

اليي�ييسييكييوت عييلييى اخييتييطيياف دولييتييهييم ميين قبل 

مع  بال�سراكة  احلكم  تدعي  �سيا�سية،  جهة 

الطريق على  اهلل عز وجييل، بطريقة تقطع 

يف ظل  لل�سلطة، خ�سو�ساً  تييداول مقبل  اأي 

�ساهدها  احليياكييم،  للحزب  ميلي�سيات  وجييود 

وتهاجم  منتظمة  �سفوف  يف  تهرول  النا�س 

املعت�سمن اأمام ق�سر الرئا�سة يف االحتادية.

م�سر حتتاج اإىل من يدفع بها قدماً اإىل 

االأمام، �سيا�سة واقت�ساداً واجتماعاً، يف حن 

اأن املعرو�س على امل�سرين ن�سخة فقرة عن 

امللكيات وامل�سيخات النفطية اخلليجية، التي 

تنتزع  اأن  ميكن  رعييايييا،  جمييرد  �سعبها  تييرى 

و»االإخيييييوان«  تيي�ييسيياء،  �ييسيياعيية  اجلن�سية  منهم 

امل�ستبدة  املدر�سة  هييذه  اإىل  انتماءهم  اأكييدوا 

ميين خيييال رفيي�ييسييهييم اأن ييي�ييسيياركييهييم اأحييييد يف 

بالغ  اأمييام منعطف  احلكم، مما ي�سع م�سر 

اإيييجيياد  بييعيي�ييس حكمائها  يييحيياول  اخليييطيييورة، 

خمرج منه، فهل يحتمل م�سروع »االإخييوان« 

ي�سرون  هييم  اأم  لل�سلطة،  �سهوتهم  تخفيف 

نقل  اإن مل  و»عرقنتها«  »�سودنة« م�سر  على 

»�سورنتها«؟ وهو اأمر يقر به حليفهم االأكرب، 

حيييييث نييقييل عييين مييي�يييسيييوؤول اأمييييركييييي قييولييه: 

اإ�ييسييقيياط  »اإن االأ�ييسييولييييية االإ�ييسييامييييية جتيييييد 

االأنظمة، لكنها ال جتيد احلكم«.

عدنان ال�ساحلي
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ييي�ييسييكييل الييي�يييسيييراع الييعيي�ييسييكييري املييحييتييمييل بييين امليييركيييز يف 

االأمنية  االألييغييام  اأخطر  اأحييد  كرد�ستان،  اإقليم  وبيين  بغداد 

والد�ستورية التي زرعها االحتال االأمركي، قبل ان�سحاب 

الييوفيياق  كييل جييهييود  املييا�ييسييي، لعرقلة  الييعييام  ال�سكلي  قييواتييه 

وامل�ساحلة الوطنية، اإذ يت�سلح كا الطرفن بوجهة نظره 

اخلا�سة يف تف�سر بنود الد�ستور، التي اأرادها االحتال اأن 

توزيع  جلهة  الفيدرايل،  النظام  حتديد  يف  غام�سة  تظل 

تطبيق  و�سبل  واالإدارييية،  وال�سيا�سية  االأمنية  ال�ساحيات 

»قانون النفط«، جلهة حقوق ا�ستخراجه وتقا�سم عائداته.

نوري  حكومتي  بن  اليينييزاع  اأ�سباب  حتليل  حماولة  اإن 

املييالييكييي وميي�ييسييعييود اليييييربزاين يف اإطيييييار احلييجييج الييقييانييونييييية 

والييد�ييسييتييورييية، اإمنيييا تييزيييد يف اإربييياك اليي�ييسييورة احلقيقية ملا 

يييجييري على االأر�يييس ميين متييزيييق لييوحييدة الييعييراق، وتثبيت 

املييتيينييازع عليها يف حمافظات  امليينيياطييق  اليي�ييسييكيياين يف  الييفييرز 

نينوى وكركوك ودياىل، ففي حن يتنازع الطرفان يف تلك 

اآخر  اأحقية ت�سلم املهام االأمنية، يدور خاف  املناطق على 

اأو عييدم االعييراف  بيياعييراف  140 التي تتعلق  امليييادة  حييول 

يف  حقهم  اأو  االأ�سلية،  مناطقهم  من  املُبعدين  مبواطنية 

البقاء واال�ستقرار يف حمافظة كركوك.

بيييييداأت االأزميييييية بييا�ييسييتييبيياك حمييييدود يف تيي�ييسييرييين الييثيياين 

مرافقي  وبيين  الييعييراقييي  اجلي�س  ميين  عنا�سر  بيين  املا�سي 

اإىل  ملحوظ  ب�سكل  وتييطييور  »الب�سمركة«،  ميي�ييسييوؤويل  اأحيييد 

من  مييبيياغييت  لييهييجييوم  حت�سباً  املييتييبييادل،  الع�سكري  احليي�ييسييد 

اأييية حتركات  الطرف االآخيير، وتييرى حكومة الييربزاين »اأن 

ع�سكرية كردية اإىل املناطق املتنازع عليها، هي حق طبيعي 

و�سروري«، بينما تعترب بغداد اأن من حقها وحدها احلفاظ 

مبواقفهما  الطرفان  ويت�سدد  املتوترة،  املناطق  اأميين  على 

املتعار�سة، وقد توؤدي اإىل اال�ستباك الع�سكري.

اأن تعين   يتذرع االأكييراد باجلوانب القانونية، ويييرون 

د�ستوري«  »غيير  اإجيييراء  دجلة،  عمليات  قيادة  يف  ال�سباط 

من جانب املالكي، ويهددون اأن كركوك هي »برميل بارود، 

املكونات  جميع  على  خييطييراً  تعد  و�سعها  يف  تيياأزمييات  واأيييية 

االإثيينييييية  تركيبتها  اإىل  وا�ييسييحيية  اإ�يييسيييارة  يف  املييحييافييظيية«،  يف 

واملذهبية.

الد�ستور  ميييواد  تف�سر  حيييول  اأييي�ييسيياً،  اخلييياف  ويييييدور 

جلهة تراتبية العاقات بن املركز واالإقليم، ولكن االأمر ال 

يتعدى حدود احلجج الواهية، التي ال تفيد طريف النزاع، 

بقدر ما توؤدي يف نهاية املطاف اإىل تق�سيم الباد، وحتويل 

القوى  عليها  تت�سابق  نفوذ،  مناطق  اإىل  املفّككة  اأقاليمها 

الذي  ال�سهيوين  الكيان  راأ�سها  االإقليمية والدولية، وعلى 

ويطمح  كييرد�ييسييتييان،  اإقييليييييم  يف  ا�سراتيجي  بييوجييود  يتمتع 

للتو�سع اإىل بقية االأقاليم.

اإىل جانب اخلافات الد�ستورية، ي�سع بع�س املحللن 

اأ�سباب االأزمة يف اإطار الت�سابق على تق�سيم عائدات النفط، 

خرباء  توقعات  بح�سب  �ست�سبح،  »النفطية«  املنافع  ولكن 

عامي  بيين  عليها  الت�سابق  ت�ستدعي  اأهمية  ذات  الطاقة، 

بن  املبكر  الييتيياأزمي  من  يبقى  لن  وعليه،  و2035،   2020
االأطراف املعنية �سوى دفع اخلافات ال�سيا�سية اإىل درجة 

ال�سراع امل�سلح، واالنتحار الذاتي.

كما ال يغيب عن البال، اأن االأطراف املحلية املت�سارعة 

فيما بينها، ما زالت خا�سعة الإرادة القوى االأجنبية، فاملالكي 

لتاأمن  رو�سيا  اإىل  ويتوجه  اإيييييران،  مييع  بعاقاته  يت�سلح 

امل�سوؤولون  اأمييا  العراقي،  اجلي�س  لت�سليح  اإ�سافية  م�سادر 

باراك  االأمركي  الرئي�س  نا�سدوا  فقد  االآخيير،  اجلانب  يف 

اأوباما بي»التدخل الفوري ملنع اجلي�س العراقي من ا�ستعمال 

قيود  وفر�س  االأكيييراد،  ملهاجمة  ال�سنع  اأمركية  االأ�سلحة 

تلجم اإمكانية ا�ستخدامها �سد اإقليم كرد�ستان«.

املتنازعن  الطرفن  بن  املفاو�سات  جتري  الواقع،  يف 

الييتييعيياون االأميينييي للجي�س االأمييركييي  اإ�ييسييراف مكتب  حتييت 

تدعو  وبينما  االإيرانية،  ال�سفارة  مع  وبالتن�سيق  بغداد،  يف 

املوقف  ينحاز  بيياحلييوار،  خافاتهما  حلل  الطرفن  اإييييران 

حتريك  عن  ويدافع  الكردي،  اجلانب  اإىل  علناً  االأمركي 

على  للحفاظ  دفاعياً  »اإجيييراء  ويعتربه  الب�سمركة،  قييوات 

حقوقهم الد�ستورية«.

لي�س من احلكمة اأن يدافع اأي من االأطييراف املتنازعة 

اأو  القانونية  باحلجج  مت�سلحاً  اخلا�سة  »م�ساحله«  عيين 

مع  فعلياً  تن�سجم  ال  القوانن  هييذه  الأن  ذلييك  الد�ستورية، 

امل�سلحة الوطنية العليا، بل اإن �سلطات االحتال االأمركي 

ا�ستتباب  حر�ست على �سياغة ومترير د�ستور مينع عملياً 

اخلطط  تنفيذ  اأو  االأهيييليييي،  ال�سلم  اأ�ييسييكييال  ميين  �سكل  اأي 

التنموية، اأو حتقيق الوحدة والوفاق الوطني.

بل  الييبيياد،  م�ستقبل  ي�سمن  ال  احليييايل  الييد�ييسييتييور  اإن 

يختزن يف مواده امللتب�سة بذور ال�سراع االأهلي، والتق�سيم، 

والتفتيت، وما مل ي�سع قادة االأحزاب وعلماء الدين، و�سائر 

القوى الفاعلة على االأر�س، يف �سلم اأولوياتهم ال�سروع يف 

االأزميييات  تييتييواىل  ف�سوف  جييديييد،  اإجييتييميياعييي  عقد  �سياغة 

املزروعة يف طريق تعايف  واال�سطرابات، و�ستنفجر االألغام 

العراق و�سعبه عند كل مفرق، ويف كل منا�سبة،  ل�سبب اأو 

الآخر.

عدنان حممد العربي

األزمة بين بغداد وإقليم كردستان لغم »دستوري« زرعه االحتالل قبل انسحابه
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الديمقراطية وحكم »اإلخوان« وجهًا لوجه

متظاهرون م�سريون غا�سبون اأمام ق�سر االحتادية الرئا�سي                                           )اأ.ف.ب.(

عربي
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اأُ�ييسيي�ييسييت حييركيية »االإخييييييوان امليي�ييسييلييميين« يف 

االإمييام ح�سن  التا�سع ع�سر مع  القرن  بداية 

على  يرتكز  خييا�ييس،  �سيا�سي  فكر  على  البنا 

مبادئ اأ�سا�سية منها:

- البيعة، وطاعة االإمام رئي�س اجلماعة.

- ال اإ�ساح وال تغير با �سلطان )االإم�ساك 

بال�سلطة(.

ال�ساحتن  على  اخلييافيية  لبناء  املرحلية   -

العربية واالإ�سامية.

وفق  الييهييدف  لتحقيق  ال�ساملة  املنظومة   -

املييبييادئ الييعيي�ييسييرة املييطييلييوبيية ميين »االإخيييييواين« 

املنت�سب.

- عيييدم الييتييكييفيير ملييين �ييسييهييد اليي�ييسييهييادتيين اإال 

با�ستثناءات حددها كتاب »االإخوان«.

حركة  اأول  »االإخيييييييوان«  جييميياعيية  وكييانييت 

�سيا�سية اإ�سامية عند اأهل ال�سنة واجلماعة 

بعد احلييركيية الييوهييابييييية يف اليي�ييسييعييودييية، وقد 

متيييييزت عيياقيية »االإخييييييوان« بييالييوهييابييييية عرب 

الييعييائييليية املييالييكيية اليي�ييسييعييودييية، بييالييتييعيياون، مع 

عبد  والرئي�س  »االإخيييوان«  بن  ال�سراع  بييدء 

اليييذي حييياول »االإخييييييوان« اغتياله  اليينييا�ييسيير، 

ال�سعوديون  فا�ستفاد  التنظيم اخلا�س،  عرب 

الييذييين كييانييوا قلقن ميين امليييد اليينييا�ييسييري يف 

»االإخييوان«، وجلاأت  العربية، فدعموا  الدول 

عبد  ملقاتلة  ال�سعودية  اإىل  قياداتها  بع�س 

النا�سر، لكنها ا�ستفادت من هذا االحت�سان 

الوهابي  الفكر  املتعار�سة مع  اأفكارها  لن�سر 

على امل�ستويننْ ال�سيا�سي والعقائدي.

يييعييمييل »االإخيييييييوان« وفيييق مييبييداأ »الييتييقييييية« 

اليي�ييسيييييا�ييسييييية حتيييت عييينيييوان الييتييكييتيييييك، فهم 

يحركون بع�س االأحداث من وراء الكوالي�س 

م�ستغلن  املييي�يييسيييرح،  عييلييى  ظيييهيييور  دون  مييين 

ظيييواهييير اجييتييميياعييييية ودييينييييية، و»ييي�ييسيينييعييون« 

فيياإذا  ودينية،  �سيا�سية  وجتمعات  �سخ�سيات 

ربييحييت هيييذه اجلييميياعييات انييقيي�ييس »االإخيييييوان« 

اإعييادة  وتتم  و�ييسييادروه،  باأكمله  على احلييدث 

هذه االأدوات املتحركة اإىل الكوالي�س، وميكن 

اأو  التحرك  ف�سل  واإذا  متيييردت،  اإذا  �سحقها 

يتحملوا  ومل  »االإخييييييوان«  �سمت  االنييقيياب 

ال�سيا�سية يف  مييبييادئييهييم  اأحيييد  وهيييذا  وزرهييييا، 

يف  اإخفاقاتهم  بعد   وذلييك  امليييييداين،  العمل 

ميي�ييسيير يف اخلييميي�ييسييييينييات �ييسييد الييرئييييي�ييس عبد 

الييثييمييانييييينييات �سد  �ييسييورييية يف  اليينييا�ييسيير، ويف 

دول  يف  وح�سارهم  االأ�ييسييد،  حافظ  الرئي�س 

اأخرى. واإذا ما رجعنا اإىل االأحداث يف م�سر 

وتون�س وليبيا، ويف �سورية، ال نرى »االإخوان 

املبا�سرة،  القيادة  اأو  الطليعة  يف  امل�سلمن« 

الييكييوالييييي�ييس،  يف  كيييانيييوا  بيييل  احليييييدث،  رواد  اأو 

وقبيل  الييعييام،  واحليييدث  اجلييمييهييور  اأو �سمن 

ظهور نتائج احلراك ال�سعبي انق�ست حركة 

الغنو�سي  را�ييسييد  بقيادة  التون�سية  النه�سة 

انتظر  ال�سلطة، ويف م�سر  »االإخيييواين« على 

»االإخيييييييييييوان«، فييلييم يييي�يييسييياركيييوا يف الييييثييييورة يف 

بدايتها، بل حيياوروا ح�سني مبارك، وعندما 

مالت املوازين اإىل �سالح الثورة انق�سوا على 

ال�سلطة »دميقراطية وفق النهج االإخواين«، 

ويف �سورية يتحكمون بكل مفا�سل املعار�سة 

اأو  ت�سمع  ال  لييكيين  والييعيي�ييسييكييرييية،  ال�سيا�سية 

امل�سلمن«  لييي»االإخييون  عنواناً  اأو  يافطة  ترى 

بانتظار نتائج املعارك الدائرة.

ييييوؤمييينيييون  املييي�يييسيييليييميييون« ال  »االإخييييييييييييوان 

ويعلنون  اأوالعلمانية،  الليربالية  باالأحزاب 

تيياأييييييدهييم لييلييتييعييددييية اليي�ييسيييييا�ييسييييية ظييياهيييراً، 

ي�سفونها  الأنهم  الييواقييع،  يف  �سدها  لكنهم 

والييراأ�ييسييمييالييييية  للعلمانية  انييعييكييا�ييس  بيياأنييهييا 

والنخب املرتبطة بالفكر الغربي، وهم مع 

االإ�ييسييامييييية،  املرجعية  ذات  الدميقراطية 

وتييطييبيييييق الييي�يييسيييرييييعييية، ليييكييين وفيييييق نييظييرييية 

االإخييوان )املر�سد - االإمييام( واجب الطاعة 

اإىل  و�سواًل  العامل«،  »اأ�ستاذية  نظرية  وفق 

االعييتييقيياد بيياأن االإميييام االإخييييواين »اخلليفة« 

الييدوليية  رئي�س  »االإخيييييوان«؛  م�سطلح  وفييق 

الكربى، وهو »ظل اهلل على االأر�س«.

لييقييد اعييتييمييد »االإخيييييييييوان« عييلييى ثيياثييييية 

والعنف  االجتماعية  وامل�ساعدات  »الييدعييوة  

لوا بن ج�سم  امل�سلح« لتحقيق اأهدافهم، وف�سّ

اجلييميياعيية الييفيي�ييسييفييا�ييس والييتيينييظيييييم اخلييا�ييس 

الذي ميثل الدرع الع�سكري واالأمني لتنفيذ 

فيياغييتييالييوا رئي�س   اليي�ييسيييييا�ييسييييية،  االغيييتييييييياالت 

الييييييوزراء امليي�ييسييري اأحيييميييد ميياهييرعييام 1944، 

حممود  امل�سري  اليييوزراء  رئي�س  اغتالوا  ثم 

حميياوليية  وبييعييدهييا   ،1948 عييييام  اليينييقييرا�ييسييي 

اغتيال الرئي�س عبد النا�سر عام 1954، ومن 

رحم »االإخوان« ُولدت اجلماعات االإ�سامية 

يف م�سر خا�سة.

يف  بالظهور  االإخيييوان  »ت�سّلط«  بييداأ  لقد 

عرب  م�سر  ويف  النه�سة،  حييركيية  مييع  تون�س 

قمع  االإعام، وتقييد احلريات، و»ميلي�سيا« 

االإخييييييييوان امليينييظييميية )الييتيينييظيييييم اخليييا�يييس(، 

»احلاكم  الد�ستوري  االإعييان  اإىل  باالإ�سافة 

العرفية  االأحيييكيييام  فيير�ييس  بيييدء  اإىل  املييطييلييق« 

امللطفة باإعطاء �ساحيات اجلي�س وال�سرطة 

واحليي�ييسييانيية الييقييانييونييييية بيياعييتييقييال املييدنييييين 

التعامل مع  ال�سيا�سين بتهمة  واملعار�سين 

اخلارج، وميكن لي»االإخوان« جتاوز مبداأ عدم 

التي يحددونها  اال�ستثناءات  التكفر �سمن 

باالنقاب على بع�س اأ�سا�سيات الدين.

»الوهابية«  عن  ن�سخة  »االإخيييوان«  ميثل 

لييكيين بييربييطيية عيينييق وبيييدلييية اإفيييرجنييييييية بييدل 

»الييد�ييسييدا�ييسيية« والييلييحييى الييطييويييليية، مييع فييارق 

ال�سلطة  تقا�سم  نظمت  قييد  »الييوهييابييييية«  اأن 

بينما  الدينية،  وال�سلطة  املالكة  العائلة  بن 

يجمع »االإخوان« بن ال�سلطة ال�سيا�سية مع 

ال�سلطة الدينية يف لقب واحد هو »اخلليفة« 

للدولة االإ�سامية الكربى، ودولة اخلافة 

»كييونييفييدرالييييية  �سمن  حتقيقها  ميييكيين  الييتييي 

واالإ�ييسييامييي،  العربي  العاملن  ت�سم  عاملية« 

»االإخيييوان«  فيها  ال�سلطة  يت�سلم  اأن  ب�سرط 

�سمن مفهوم »االإ�سام االإخواين«.

ممار�سة »الت�سلط« لدى »االإخوان« باتت 

وا�سحة للعيان.. فهل ت�ستمر وتقب�س على 

ال�ساحات  ت�سعل  اأم  االإ�ييسييام،  با�سم  ال�سلطة 

الييعييربييي«، الإجييهييا�ييس  يف مييا ي�سمى »الييربيييييع 

اإىل  وتعود  �ستنتهي  اأم  ُولييدت،  التي  الثورات 

عقود،  �ستة  طييوال  كانت  كما  ال�سري  عملها 

ويتم اإعطاء احلكم لتجمع �سيا�سي متنافر ال 

ميتلك وحدة القرار اأو اال�ستقالية، لتبقى 

اأمركا هي احلاكمة، �سواء عرب »االإخوان« اأو 

امللوك اأو االأمراء اأو »الثورات امل�سّنعة«؟

www.alnassib.com
د. ن�سيب حطيط
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اإلمام »اإلخواني« 
هو »الخليفة« ورئيس 

الدولة الكبرى.. 
و»ظل اهلل على األرض«

الثبات - تون�س

حممد  الييدكييتييور  املييوؤقييت  التون�سي  الرئي�س  اأن  يييبييدو 

االأيييام؛  ُيح�سد عليه هذه  املرزوقي لي�س يف و�سع  املن�سف 

اأحد  وهييو  النه�سة،  حييزب  وبيين  بينه  املعلن  الت�سادم  بعد 

اأركان ال�سلطة ذات االأ�سلع الثاثة التي ت�سر الباد بعد 

ال�سنة  الثالث والع�سرين من ت�سرين االأول من  انتخابات 

املا�سية.

دون  مواقفه من  املييوؤقييت عن  الرئي�س  ففي حن عرب 

ميييواربييية وال الييتييبييا�ييس عيين انييزعيياجييه ميين اليييقيييرارات التي 

اتخذتها ومتعن يف اتخاذها حكومة ال�سيد حمادي اجلبايل 

وبقية وزرائه الذين ف�سلوا يف حتقيق اأدنى مطالب الثورة، 

فاإن حتدي احلكومة للرئي�س ثابت. 

ويف ظل هذا الف�سل، طفح الكاأ�س حن جتاهلت حكومة 

الييبييغييدادي  بت�سليم  اليي�ييسييهييرة  الق�سية  اجلييبييايل  حييمييادي 

اعُتربت حركة حتد  والتي  الليبية،  ال�سلط  اإىل  املحمودي 

�سارخة وخرقاً لكل املواثيق، �سواء الوطنية اأو االإخاقية، 

ويف هذه احلادثة اأبرزت حركة النه�سة من خال رموزها 

اأنيابها  الييدوليية،  ومفا�سل  احلكم  دواليييييب  على  امل�سيطرة 

واأن  قييرطيياج،  ق�سر  يف  ماأ�سور  »اأ�ييسييد«  باأنه  الرئي�س  لتنذر 

عليه ال�سمت واالمتثال الأ�سحاب القرار احلقيقي. 

فالدكتور  ال�سلوقي،  يحفظه  الذئب  قييراأه  الييذي  لكن 

ظروفه  ويعرف  التون�سي،  املجتمع  اأي�ساً  يعرف  املرزوقي 

ومعاناته، وهو من ال�سخ�سيات املحبَّبة جداً لدى ال�سعب، 

خ�سو�ساً الذين عرفوه بن ال�سبعينات والثمانينات؛ ذلك 

�سبيل  يف  العنيد  واملنا�سل  الفقراء،  عن  ال�سر�س  املييدافييع 

احلريات، وهو اأحد الذين اأ�سعلوا »ثورة اخلبز« �سنة 1984، 

لذلك ال يعتقد املحللون ال�سيا�سيون اأن هذا الرئي�س، واإن 

كان موؤقتاً، حتى واإن ُقّلمت اأظافره �سي�سكت، اأو �سي�سمت 

اإزاء ما يحدث يف الباد من فو�سى وت�سّيب وارتييداد عن 

مييطييالييب اليييثيييورة، الييتييي يييعييود الييفيي�ييسييل فيها اإىل الييفييقييراء 

واملييحييتيياجيين والييعيياطييليين عيين الييعييمييل.. تييلييك الييثييورة التي 

اندلعت من اجلهات املحرومة املعزولة املنكوبة املن�سية، منذ 

�سيف 2008 يف احلو�س املنجمي بوالية قف�سة، خ�سو�ساً 

يف مدينة الرديف، التي بقدر اهتمام دولة املخلوع بروتها 

من الف�سفاط، بقدر االإهمال الذي عانت منه لعدة اأجيال، 

ويبدو اأن الر�سد عاد اإىل �سيادة الرئي�س لينتبه اإىل املبادئ 

قبل الكرا�سي، ليعلن يف خطابه، قبل االأخر، عن تخوفه 

مطمحها  بف�سح  وا�ييسييتيينييفيياره  النه�سة،  حييزب  تييغييّول  ميين 

لا�ستياء على كل »الدولة«، حتى ال نعيد لفظتي مفا�سل 

ودواليب، االأمر الذي اأبرز »نيوب« النه�سة، رغم االبت�سامة 

التي و�سمت مامح وزراء النه�سة، لكن »ال تظنن اأن الليث 

يبت�سم«، وقدموا تربيرات، واهية يف اأغلبها، لعل اأف�سحها 

اإليه نتائج االنتخابات،  اآلت  اأوىل بال�سلطة بحكم ما  اأنهم 

اأعلن  الييربكييان بعد ذلييك، وتيييزول االأقيينييعيية، حيين  لينفجر 

الييرئييييي�ييس املييوؤقييت الييدكييتييور امليييرزوقيييي اأنيييه نييظييراً اإىل ف�سل 

حكومة »الرويكا«، التي هو طرف منها، ال بد من البحث 

تييقيينييوقييراط، ب�سرف  يتمثل يف حييكييوميية  بييديييل،  عيين حييل 

النظر عن انتماء اأع�سائها وتقلي�س عددها تخفيفاً لعبء 

االأجور واملنح واالمتيازات، ويبدو اأن هذه الفكرة هي التي 

اأفا�ست الكاأ�س، اأو بعبارة اأخرى »الق�سة التي ق�سمت ظهر 

البعر«، لذلك انربى اأقطاب النه�سة بالتهديد والوعيد 

والتنديد بهذه الت�سريحات، ملّوحن ب�ساحيات املجل�س 

اإىل  املقاعد،  اأغييلييب  على  فيه  يهيمنون  الييذي  التاأ�سي�سي، 

اللجوء حتى اإىل �سحب الثقة من الرئي�س وتعوي�سه، وهو 

اأمر ممكن االآن يف ظل التنظيم القائم.

بن ت�سريحات رئي�س اجلمهورية، وتهديدات النه�سة، 

اإقالة  اأبييرزهييا  لعل  االإ�سكاليات،  بع�س  تفح�س  من  بد  ال 

النابلي،  ال�سابق؛ م�سطفى كمال  املركزي  البنك  حمافظ 

امل�سهود لييه بييالييكييفيياءة واملييعييرفيية، بييالييرغييم ميين بييراءتييه من 

ال  الييذي  الييعييييياري،  بال�ساذيل  وتعوي�سه  املييخييلييوع،  النظام 

ي�سك اأحد يف مقدرته ومعرفته، لكنه من اأقطاب نظام بن 

علي غر املاأ�سوف عليه. 

امل�سكلة اأن حزب النه�سة يريد اأن يطّهر الباد من كل 

النا�س، حتى واإن كان هذا التطهر باملبيدات القاتلة، واأن 

فقط،  اجلراثيم  من  الباد  تنظيف  اإىل  يطمح  املييرزوقييي 

واأن يبقي على الباد بعبادها ال�ساحلن، اأما عن ال�سلطة 

الت�سريعية، اأي املجل�س الد�ستوري، ف�سننتظره طويًا حتى 

احييرام  عييدم  اأن يف�س خ�سومات  لييه، قبل  ينجز ما عهد 

ال�سابقة...  باالنتماءات  االتهامات  ورمي  الوطني  الن�سيد 

اأن م�ستقبل تون�س  اإىل  ننبهه  اأن  بد  الذي ال  املجل�س  هذا 

اإىل االأمام ولي�س اإىل اخللف.

تـونـس بــين التـطـهــير والتـنـظـيف

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

بين »اإلخوان المسلمين«.. والوهابية

موؤ�س�س حركة االإخوان امل�سلمن ومر�سدها االأول ال�سيخ ح�سن البنا
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�شهدتها  ال��ت��ي  ال��ت��ظ��اه��رات  ل��ي�����ش��ت 

من  الأوىل  ه��ي  املا�ضي  الأ���ض��ب��وع  تركيا 

والتنمية«،  »العدالة  نوعها �ضد حكومة 

ول ي���ب���دو اأن���ه���ا ���ض��ت��ك��ون الأخ��������رة، بل 

م�ضموناً  يتعلق  اأهمية  ذات  موؤ�ضر  هي 

بال�ضيادة  التفريط  نهج  �ضد  بالتحرك 

ال��وط��ن��ي��ة ال�����ذي ي��ن��ت��ه��ج��ه رج����ب طيب 

اأوغ��ل��و  اأح��م��د داود  اأردوغ������ان و���ض��ري��ك��ه 

اأح���ام ط��وران��ي��ة مل يعد  ب��وه��م حتقيق 

لها موطئ لذبابة يف عامل يت�ضارع فيه 

الكبار.

ل�����ق�����د حت������رك������ت ج������م������وع ال�������ض���ع���ب 

�ضواريخ  منظومات  ن�ضر  �ضد  ال��رك��ي 

ال���»ب��ات��ري��وت« الأط��ل�����ض��ي��ة ع��ل��ى الأر�����ض 

الركية بطلب واٍه من حكومة اأردوغان 

مل ُي��ق��ن��ع ال�����ض��ع��ب ال���رك���ي ب��غ��ال��ب��ي��ت��ه، 

ال�����ض��دي��د  ال��ق��م��ع  اأن  ت�����درك  ك���ان���ت  واإن 

الذي  الأم��ر  ح�ضل،  ما  وهو  بانتظارها، 

اإىل جدول الأزمات  ي�ضيف بنداً جديداً 

اأردوغ����ان  بحكومة  تع�ضف  ���ض��وف  ال��ت��ي 

خال اأ�ضهر قليلة، ح�ضبما يرى العديد 

من ال�ضا�ضة الأتراك.

ما هو  ق��راءة  املعتمد يف  التعليل  اإن 

اأ�ضباب  مقبل على تركيا يقرن بجملة 

اأداء  يف  ال����ت����ازم  ح���د  اإىل  م���راب���ط���ة 

كل من  »خانت«  التي  اأردوغ���ان  حكومة 

اجل��وار  دول  ول�ضيما  ���ض��دره،  لها  فتح 

با ا�ضتثناء، ف�ضًا عن »اخلديعة« التي 

ي�ضعر ق�ضم كبر من ال�ضعب الركي اأنه 

كان �ضحية لت�ضديقه اإعان اأردوغان - 

اأوغلو »�ضيا�ضة �ضفر م�ضاكل«.

ال����ط����وراين  ال���ث���ن���ائ���ي  ان����ق����اب  اإن 

ت�ضفر  �ضيا�ضة  اإىل  م�ضاكلهما  ب�ضفر 

امل�������ض���اك���ل يف ك����ل اجت�������اه، ك�����ان ط��ل��ي��ع��ة 

الأ�ضباب التي زادت من تنامي هواج�ض 

ال�ضعب الركي مبا ميكن اأن تغرقه به 

ال�ضيا�ضة الرجتالية للثنائي املذكور.

على  الركية  احلكومة  اأقدمت  فقد 

ق��ط��ع ع��اق��ات��ه��ا ال��ط��ي��ب��ة ب��ك��ل ال��ذي��ن 

بالرغم  بها،  عاقاتهم  حت�ضني  حاولوا 

من مرارة الأزمة يف �ضورية، اإىل العراق، 

وح��ت��ى اأرم��ي��ن��ي��ا، وك��ذل��ك اإي�����ران، ج��راء 

اأذنيها  حتى  ل��ان��خ��راط  دفعتها  وع���ود 

وتنفيذ  الأم��رك��ي��ة،  ل�����اإدارة  بالتبعية 

ول  املنطقة،  يف  امل��دم��رة  ا�ضراتيجيتها 

لعيون  وك��رم��ى  ب�ضورية،  املتعلقة  �ضيما 

»اإ�ضرائيل«، واإن جرحت الأخرة كربياء 

اأك���ر م��ن م���رة، ومل ت�ضتجب  اأردوغ�����ان 

على  الأم���ر  لت�ضوية  ب��الع��ت��ذار  لرجائه 

عيون العرب اجلدد.

ل �ضك اأن هناك جملة عوامل �ضوف 

ت��ع��ّم��ق الأزم�����ة يف ت��رك��ي��ا الأردوغ���ان���ي���ة، 

ومنها:

• العجز يف فر�ض تغير يف �ضورية، 
ول���و ب��ق��وة الأط��ل�����ض��ي وق�����واه، واإن ك��ان 

دول��ة من دول احللف  على م�ضتوى كل 

مب���ف���رده���ا، ول��ي�����ض حت���ت م��ظ��ل��ة الأمم 

املتحدة، اأو احللف جمتمعاً.

• تخّلف العقل الركي احلاكم عن 
املنطقة،  يف  الأزم���ة  جوهر  حقائق  فهم 

م���ا دف���ع ت��ل��ك امل��ج��م��وع��ة اإىل ان��دف��اع��ة 

املنطقة  ب��ق��ي��ادة  ل��ا���ض��ت��ف��راد  م��وه��وم��ة 

الذي  امل�ضتحَدث،  »الإ�ضام«  �ضعار  حتت 

الذاتية  امل�ضالح  عليه  القّيمون  ي��ق��ّدم 

على املبادئ، وعلى العقيدة.

• التحدي جتاه العراق، عرب تاأمني 
ماذ لنائب الرئي�ض العراقي الفار من 

وجه العدالة طارق الها�ضمي، اإىل العمل 

العراقي  ك��رد���ض��ت��ان  اإق��ل��ي��م  ت��األ��ي��ب  على 

على الدولة املركزية، ملزيد من امل�ضاكل.

الأو���ض��اع مع اإي��ران،  ت��رّدي  • اإع��ادة 
لتاأخذ  تركيا  ت�ضاعد  اأن  ح��اول��ت  ال��ت��ي 

م��ك��ان��ة يف الإق��ل��ي��م، م��ن خ���ال اإ���ض��رار 

ط���ه���ران ع��ل��ى اأن ت��ك��ون ت��رك��ي��ا راع���ي���اً، 

امللف  ملفاو�ضات  احت�ضانها  خ��ال  م��ن 

ال�ضيا�ضي  ال��ن��ظ��ر  ��ر  ق�����ضَ ل��ك��ن  ال���ن���ووي، 

ح����ّول اأن���ق���رة اإىل جم����ّرد ���ض��اع��ي ب��ري��د، 

ول��ي�����ض دائ����م����اً، اإمن�����ا ب��ح�����ض��ب ال�����ض��ه��وة 

الأمركية.

امل�ضاألة  ح��ل  يف  ال��ذري��ع  الف�ضل   •
الكردية، بالرغم من بهلوانية اأردوغان، 

وع��م��ل��ه ع��ل��ى ا���ض��ت��غ��ال ه����ذه امل�����ض��األ��ة 

روائ���ح  منها  ت��ف��وح  �ضيا�ضية  لأغ���را����ض 

ال��ع��ف��ن ال���رك���ي، م���ن ح��ي��ث ا���ض��ت��غ��ال 

با�ضم  امل�ضلمني  الكرد  لت�ضليل  الإ�ضام 

ال����دي����ن وال����دمي����ق����راط����ي����ة، وحم���اول���ة 

اأردوغ������������ان و����ض���ري���ك���ه اأوغ�����ل�����و حت��وي��ل 

متدينني  اأنف�ضهم؛  الأك��راد  بني  املعركة 

وعلمانيني.

اإن فقدان امل�ضداقية هو حجر الزاوية 

اأردوغ����ان، التي  ت��رّن��ح جمموعة  ب��داي��ة  يف 

يف  تك�ضف  ق��د  متعاظمة  معار�ضة  ت��واج��ه 

اأنها جمرد منر من ورق،  حلظة تاريخية 

�ضاحة  اإىل جم���رد  ت��رك��ي��ا  ح���ّول���ت  ب��ع��دم��ا 

ي��ت��ح��رك ع��ل��ي��ه��ا الآخ��������رون، ويف امل��ق��دم��ة 

الإرهابيون واأجهزة ال�ضتخبارات.

يون�س عودة

تـــركـيــــــــا.. نــمــــــر مـــــن ورق

دولي

تركيات يهتفن خالل �ملظاهرة �سد �سيا�سة حكومة �أردوغان

خف�ضت موؤ�ض�ضة »موديز« ت�ضنيف �ضندات احلكومة الفرن�ضية الئتمانية مبقدار 

درجة واحدة من الت�ضنيف املمتاز »اأي اأي اأي« اإىل »اأي اأي 1«، وحّذرت من اأنها يف املدى 

املتو�ضط قد تكون اأمام احتمال خف�ض اآخر.

اأن هناك خطراً  اأبرزها  ذلك، فهي عديدة،  اإىل  »موديز«  التي دعت  الأ�ضباب  اأما 

للحكومة،  املالية  الأو���ض��اع  نتيجة  العطر،  باد  يف  القت�ضادي  النمو  يهدد  حقيقياً 

قدرة  �ضتقل�ض  والتي  فرن�ضا،  تواجهها  التي  الهيكلية  القت�ضادية  امل�ضكات  ب�ضبب 

القت�ضاد الفرن�ضي على املناف�ضة عاملياً.

لفرن�ضا،  الئ��ت��م��اين  الت�ضنيف  خّف�ضت  التي  وح��ده��ا  لي�ضت  »م��ودي��ز«  موؤ�ض�ضة 

ال�ضنة احلالية،  اأن خف�ضت ت�ضنيف فرن�ضا يف مطلع  ب��ورز«  اأند  ل�»�ضتاندرد  بل �ضبق 

وحتديداً يف �ضهر كانون الثاين، والافت يف هذا التخفي�ض لثاين اأكرب اقت�ضاديات 

منطقة اليورو، اأنه ياأتي نتيجة مل�ضاكل واأزمات اقت�ضادية هيكلية تعاين منها فرن�ضا، 

ما قد ي�ضتولد خماطر �ضتوؤثر �ضلباً على النمو القت�ضادي، بداأ يتج�ضد يف ال�ضنتني 

تقلي�ض  �ضُي�ضهم يف  ما  اخل��دم��ات،  و�ضوق  العمل،  �ضوق  املرونة يف  بغياب  الأخ��رت��ني 

تدريجي لتناف�ضية القت�ضاد الفرن�ضي على امل�ضتوى العاملي.

ب��اده  تخفي�ض  ت��ربي��ر  اإىل  ���ض��ارع  مو�ضكوفيت�ضي  بير  الفرن�ضية  املالية  وزي���ر 

النتمائي، عازياً الأ�ضباب اإىل الإدارة اليمينية ال�ضابقة بقيادة نيكول �ضاركوزي، وهو 

اإىل  �ضت�ضارع  اأن حكومته  ك�ضف  ي��زال جيداً،  ما  ائتمانياً  ب��اده  ت�ضنيف  اأن  اعترب  اإذ 

تنفيذ اإ�ضاحات هامة، من دون اأن يحدد ماهية هذه الإ�ضاحات.

واإذا كان كثر من اخلرباء القت�ضاديني الفرن�ضيني يرون اأن احلكومة ال�ضراكية 

اليمني  مل��رح��ل��ة  ال�ضابقة  احل��ك��وم��ات  ���ض��ّم��اع��ة  ع��ل��ى  فرن�ضا  اأزم����ات  ت��ع��ّل��ق  اأن  حت���اول 

ال�ضيا�ضات احلالية مل تختلف يف جوهرها عن  اأن  اأنهم ي�ضددون على  اإل  الفرن�ضي، 

ال�ضابق، من حيث التبعية الكاملة للوليات املتحدة الأمركية، والإيغال يف اقت�ضاد 

ال�ضوق الذي مل ينتج يف الوليات املتحدة والغرب، ويف كثر من الدول �ضوى الأزمات 

املالية والقت�ضادية العميقة، التي مل ي�ضتطعوا حتى الآن اإيجاد خمارج لها، ما قد 

يجعل بع�ض الدول ال�ضغرة تتحكم يف بع�ض مفا�ضل اقت�ضاديات هذه الدول، على 

نحو التغّول القطري الذي يهجم مبلياراته على �ضراء الفنادق والأندية الريا�ضية 

على  ال�ضعوب،  �ضد  ال�ضتعمارية  العدوانية  ت��زداد  ال��ذي  الوقت  نف�ض  يف  الفرن�ضية، 

اأمل اأن يكون لها ح�ضة يف ال��روات، والأ�ضواق، كما ح�ضل يف زمن نيكول �ضاركوزي 

يف الهجمة ال�ضتعمارية املتعددة الأ�ضاع على ليبيا، على اأمل اأن يكون لها ح�ض�ض 

نفط ليبيا ويف اإعادة اإعمارها، وكما يجري الآن يف م�ضرة احلكومة ال�ضراكية، يف 

اأن  اأم��ل  على  �ضورية،  �ضد  العربي   - الرجعي   - ال�ضهيوين   - ال�ضتعماري  التحالف 

يكون لباري�ض ح�ضة يف طريق احلرير نحو ثروات ال�ضرق الأو�ضط، من دون اأن نن�ضى 

غزو العراق قبل اأقل من عقد من الزمن من قبل الوليات املتحدة وحتالفها، والذي 

ا�ضتلحق جاك �ضراك نف�ضه على اأمل اأن يكون له �ضيء من بقايا اجلبنة العراقية.

وبراأي هوؤلء اخلرباء، خمطئ هذا الغرب الذي ارت�ضى اأن يكون جمرد تابع اأو 

ذيل يف خدمة ال�ضيد الأمركي، الذي يفت�ض منذ نحو خم�ض �ضنوات عن حبل خا�ض 

م�ضر  فعًا  تهدد  باتت  التي  العميقة  والقت�ضادية  املالية  اأزم��ات��ه  من  لانفكاك 

الحتاد الأمركي، اإذا ما ا�ضتمرت هذه الأزمة العاملية بالتفاعل والتفاقم..

اأج��ل حركة �ضعبية )خليفة  رمب��ا يف ك��ام الرئي�ض اجل��دي��د حل��زب الحت���اد م��ن 

�ضاركوزي(؛ جان فرن�ضوا كوبيه، بع�ض ال�ضحة حينما قال: »اإن احلكومة ال�ضراكية 

ت�ضر على اإلقاء اللوم على �ضاركوزي، يف حني اأنها تتحمل ق�ضطاً من امل�ضوؤولية عن 

خف�ض الت�ضنيف الئتماين«.

ل  الفرن�ضي  ال�ضراكي  الأبي�ض  الثور  اأن  واح��دة  حقيقة  ثمة  احل���الت،  كل  يف 

امل��اأزوم،  الأمركي  لل�ضيد  اأتباع  فكاهما  اليميني،  الأ�ضود  الثور  عن  كثراً  يختلف 

يف  وغرها،  واإيطاليا  واإ�ضبانيا،  والربتغال  اليونان،  طريق  على  تكون  قد  وباري�ض 

الطريق نحو الأزمة اأو الهاوية.

حممد �شهاب

أزماتها تزداد عمقًا.. وقطر لن تنفعها
فرنسا على طريق اليونان وإسبانيا

) العدد 242(  اجلمعة - 14 كانون الأول - 2012



»ال�ضعب«؛ كلمة يردد ذكرها بكل معاين »التقدير 

واحل��ك��ام،  ال��ث��وار،  األ�ضنة  على  والعظمة«  والح���رام 

وال��ف��ا���ض��ف��ة، وال�������ض���ع���راء، وامل��ف��ك��ري��ن، وال��ف��ن��ان��ني، 

اأو  والتجار، وكل من يقيم عاقة مهنية مع الآخ��ر، 

له منفعة »خا�ضة«مع عموم النا�ض، اأو يتعاطى ال�ضاأن 

ال��ع��ام، ولكرة اج��راره��ا  وت��ك��راره��ا، ت�ضاءلت، رمبا 

لأّول مرة، اإلم، اأو ملن، ت�ضر هذه العبارة ال�ضائعة؟ 

م��ع ان��ط��اق »ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي«، ان��ت��ق��ل��ت �ضرخة 

امل��ظ��اه��رات  جميع  اإىل  ب��ال��ع��دوى  ي��ري��د...«  »ال�ضعب 

الأوط��ان  كل  يف  تقريباً  حت�ضل  التي  والحتجاجات 

وع����ل����ى ام�����ت�����داد ال�����ع�����امل، م����ن ال������ولي������ات امل���ت���ح���دة 

اختاف  مع  »ال�ضعبية«،  ال�ضني  حتى  »الإمربيالية« 

ب�����ض��ي��ط يف ت��ك��م��ل��ة اجل���م���ل���ة ب��ح�����ض��ب ن�����وع امل��ط��ال��ب 

املطروحة هنا اأو هناك.

على  ي��دل  ا�ضماً  لي�ضت  »ال�ضعب«  كلمة  اأن  اأع���رف 

»ه���وي���ة م��ع��ن��وي��ة« ك��م��ا ت�����ض��م��ى ال�����ض��رك��ات حم����دودة 

على  منت�ضبوه  يتوافق  حل��زب  عنواناً  ول  امل�ضوؤولية، 

تنفيذ خطة حمددة لتحقيق هدف معني، ومع ذلك، 

ترتكب كل الكبائر با�ضم ال�ضعب، ويتهرب املجرم من 

امل�ضوؤولية، ويرميها اأي�ضاً على »ال�ضعب«.

ومن مرادفات الكلمة، وما يقابل كًا منها، بح�ضب 

»امل��واط��ن��ون«  ع��ب��ارة  ال��ل��غ��ات،  وك��ل  القوامي�ض  معظم 

ال����دول����ة«، و»اجل���م���اه���ر«  اأو  وي��ق��اب��ل��ه��ا »احل���ك���وم���ة 

وي��ق��اب��ل��ه��ا »ال���ن���خ���ب���ة«، و»ع����ام����ة ال���ن���ا����ض« وي��ق��اب��ل��ه��ا 

»اخل��ا���ض��ة« و»ال�����ض��ك��ان« ويقابلها »ال��غ��رب��اء وال���زوار«، 

واإىل ما �ضابه من املدلولت الكثرة التي تنطبق على 

كل تكّتل من النا�ض، �ضواء على �ضكل جمموعات من 

العمال وال�ضغيلة كالنقابات، اأو التعاونيات الإنتاجية 

واحل���رف���ي���ة، ك��ال��ت��ج��ار واأ����ض���ح���اب امل���ه���ن احل�����رة، اأو 

املجموعات الإثنية، اأو القبلية، اأو العائلية. 

ل��دى الأمم  »���ض��ع��وب��اً« ع��دي��دة  اأن ثمة  وه���ذا يعني 

امل��ن��ت�����ض��رة يف ك���ل ب��ق��اع ال��دن��ي��ا، وع��ل��ي��ه، ف����اإن ممثلي 

بل  ي�ضاع،  كما  متجان�ضني  بال�ضرورة  لي�ضوا  ال�ضعب 

ال��واح��د منهم  ه��م جمموعة م��ن الأ���ض��خ��ا���ض، ميثل 

كتلة »�ضعبية« حمددة تبحث عن قوا�ضم م�ضركة مع 

الكتل الأخرى، فت�ضكل مبجموعها »العقد الجتماعي 

الذي يجعل منهم ما ي�ضمى  الد�ضتور،  اأو  امل�ضرك«، 

اجلمهور اأو الأمة اأو املواطنني، وما اإىل ذلك.

حت�ضرين  املخت�ضرة،  التفا�ضيل  ه��ذه  اأ�ضرد  بينما 

جمال�ض »اللويا جرغا« يف اأفغان�ضتان وباك�ضتان، التي 

اأبناء  مبا�ضرة  يختارهم  من مندوبني  تقليدياً  تتكون 

القبائل واملجموعات ال�ضكانية يف كل اأنحاء الباد، واأنا 

اأرى يف هذا ال�ضكل، املناق�ض للربملانات املعروفة اليوم، 

اأقرب متثيل لل�ضعب، اإذ يعك�ض اإرادة جمموع ال�ضكان، 

واأجمل ما يف هذه املجال�ض، براأيي، هو اأن املندوبني ل 

العام  ال�ضاأن  من  جتعل  �ضيا�ضية  طبقة  اإىل  يتحولون 

مهنة اأو و�ضيلة لا�ضتئثار بال�ضلطة والروة.

بتطبيق  املجل�ض  هذا  اأع�ضاء  ُيكّلف  اأن  نتمنى  فكم 

م���ب���داأ »ال�������ض���ورى«، ف��ي��ب��اي��ع��ون م���ن ال��ن��ا���ض اأع��ل��م��ه��م، 

اإدارة  ليت�ضلموا  واأت��ق��اه��م  واأخ��ل�����ض��ه��م،  واأف�����ض��ل��ه��م، 

اإن يف هذه الروؤية ما  ال�ضوؤون العامة يف كل مراتبها، 

يخّل�ض الأمم من النظام ال�ضائد اليوم، والذي ي�ضمح 

ان��ت��ه��ازي، وك��ل ذي طموح  اأو  اأو و���ض��ويل،  اأن���اين،  لكل 

وي�ضق  »ال�ضعب«،  با�ضم  يت�ضدق  اأن  ومغامر،  �ضوداوي 

طريقه بو�ضائل التكاذب، واخلداع، والتزوير وال�ضغط 

اإىل »جمال�ض النواب« التابعة للطاغوت العاملي.

النخب  �ضوى  �ضفوفه  اإىل  يجذب  ل  فالطاغوت 

واملجموعات  التكتات  خمتلف  ب��ني  م��ن  ال�ضاقطة 

الظامية  ق��وى  كل  جناحه  حتت  فيوّحد  الب�ضرية، 

وال�ضال.. هوؤلء هم حقاً »املف�ضدون يف الأر�ض«.

ال�ضرق منذ ا�ضتقاله عن الغرب يتخبط 

ال��دائ��م عن  ���ض��ي��اع، يف خ�ضم بحثه  ح��ال��ة  يف 

مكونات حياة �ضعوبه والإرث احل�ضاري الكبر 

اإىل  يفتقر  فال�ضرق  ت��اري��خ��ي��اً،  حتمله  ال���ذي 

ال�ضيا�ضية،  حياته  يف  الدميقراطية  املمار�ضة 

ول �ضك اأن املجتمعات املتعددة يف ال�ضرق �ضكلت 

اإىل  ع��ادت  ث��م  ح�ضارته،  اأ�ض�ض  الع�ضور  ع��رب 

التام  اإىل النحطاط  اأن و�ضلت  اإىل  التخلف، 

اإىل ال�ضتعمار  يف هذا الع�ضر، يعود ذلك كله 

الذي حكمها طوال �ضنوات عديدة.

الناجت  الراجع  اأ�ضباب  اأه��م  من  التخلف 

ع���ن احل���ك���م ال���رك���ي و���ض��ي��ط��رت��ه ع��ل��ى ه��ذه 

مقدراتها،  على  و�ضطوته  ودول��ه��ا  ال�����ض��ع��وب، 

وال�����ذي ح��ك��م امل��ن��ط��ق��ة مل��ئ��ات ال�����ض��ن��ني و�ضبق 

ال�ضتعمار الأوروبي لها.

الجتماعي  التخلف  اأ���ض��ب��اب  يف  وال��ب��ح��ث 

املجتمعات  ه��ذه  اأن  اإىل  بنا  ي�ضل  ال�����ض��رق،  يف 

ال�ضابقة،  ل تزال تعاين من روا�ضب احلقبات 

وتئن حتت وطاأة الفقر املزمن املفرو�ض عليها، 

اإنها تخ�ضع يف جممل الأحيان لأنظمة اأورثها 

ا�ضتوىل  ع�ضكري  انقاب  اأو  ال�ضتعمار،  اإياها 

ب��احل��ك��م وتبط�ض  ل��ت�����ض��ت��اأث��ر  ال�����ض��ل��ط��ة،  ع��ل��ى 

بقاء  م�ضببات  يف  البحث  اأمعنا  واإن  بالعباد، 

هكذا اأنظمة ل تتمتع بر�ضى وتاأييد �ضعوبها.

من  ال�ضيا�ضية  املعركة  يف  الإع���ام  يدخل 

ب��اب��ه��ا ال��ع��ري�����ض، ك��ون��ه ال��واج��ه��ة الأ���ض��ا���ض��ي��ة 

والأوىل يف التاأثر على الراأي العام من خال 

اإثارته  اإليه، ما ميكن  اإي�ضال احلدث مبا�ضرة 

والنتفا�ضة  للتحرك  قابًا  وجعله  ب�ضهولة 

على امل�ضوؤولني اأنف�ضهم، وهذا م�ضدر خوفهم 

الإعامية  الو�ضائل  وحتتل  ال��دائ��م،  وقلقهم 

املجتمعات  تثقيف  يف  ب��ام��ت��ي��از  الأول  امل��وق��ع 

وتنويرها، كونها الوحيدة القادرة على اإي�ضال 

ب�����ض��ك��ل تف�ضيلي  اإل��ي��ه��ا  امل��ط��ل��وب��ة  امل��ع��ل��وم��ات 

اأو  احل��دث  تقّبل  على  النا�ض  وحمل  وم��وث��ق، 

رف�ضه، من خال طريقة تقدميه لها، ونظراً 

التي  ال�ضعوب  توجيه  يف  موقعه  اأه��م��ي��ة  اإىل 

بات  احل���دث،  ب��ث  م��ن خ��ال طريقة  تتفاعل 

يف  احل��اك��م��ة  لاأنظمة  ا�ضراتيجياً  الإع����ام 

ك��ي ل  اإم�ضاكه كلياً  ب��د م��ن  ال�����ض��رق، وك���ان ل 

يفلت الأمر من اأيديهم. 

اإن وعي امل�ضوؤولني يف اأنظمة كهذه لأهمية 

الإع�������ام وت����اأث����ره ع��ل��ى ح���رك���ة امل��ج��ت��م��ع��ات 

وت�ضعه  عليه  تنَق�ض  جعلها  الع��را���ض��ي��ة، 

ول مترر  وال�ضاملة،  املبا�ضرة  �ضيطرتها  حتت 

منه �ضوى ما تريده وما ينا�ضبها. من هنا، فاإن 

لاإعام دوراً رئي�ضاً يف تخدير �ضعوب املنطقة، 

للمخابرات  امل�ضتمرة  الو�ضاية  حتت  وجعلها 

ك����اف����ة، م����ن ه���ن���ا ف�����الإع�����ام يف ال�������ض���رق ب���ات 

الدائمة،  الو�ضاية  حتت  ومو�ضوعاً  مم�ضوكاً 

وهو خا�ضع دوماً للرقابة امل�ضددة كي ل ت�ضل 

املجتمعات  اإىل  فيها  م��رغ��وب  غ��ر  معلومات 

املدنية.

يف  الإع����ام  ي��ك��ون  اأن  اأح���د  ي�ضتغربن  ول 

ويفتقد  دائ��م،  ب�ضكل  ومقطراً  موجهاً  ال�ضرق 

واجل��دي��ة،  املهنية  اإىل  الأح��ي��ان  م��ن  كثر  يف 

وال�ضدق يف التعاطي مع ق�ضايا هذه ال�ضعوب 

ي��ح��د م��ن فعاليته واإم��ك��ان��ي��ة  الإن�����ض��ان��ي��ة، م��ا 

ت���ط���وره، وُي��ن��ه��ي دوره احل�����ض��اري ال���رائ���د يف 

الثقافة العربية ال�ضرقية، من جهة اأخرى، اإن 

بحثنا عن اإعام حر يف هذه املنظقة ملا وجدناه 

قطعاً، كون هذا النوع من الإعام ل وجود له 

لبنان مثًا عما  اأخذنا  واإذا  بلد عربي،  اأي  يف 

يتخبط  باأنه  فوجئنا  احل��ر،  ب��الإع��ام  ي�ضمى 

يف الفو�ضى الكاملة، ويخ�ضع ل�ضروط ال�ضوق 

ال�ضتثمارية، ولكت�ضفنا اأي�ضاً اأن هذا الإعام 

اإىل  املعلومات  اإي�ضال  الذي يدعي احلرية يف 

اإع��ام موجه وخا�ضع بدوره  اإمن��ا هو  النا�ض، 

الإعامية،  القنوات  ه��ذه  ومالكي  لأ�ضحاب 

ن��رى الإع���ام مم�ضوكاً يف  اأن  وم��ا م��ن عجب 

اأو  الطوائف  زع��م��اء  قبل  م��ن  مبجمله  لبنان 

يتقا�ضمونه  امل��ت��ع��ددة،  وامليلي�ضيات  الأح����زاب 

وي���دي���رون���ه وي��وج��ه��ون��ه ح�����ض��ب ان��ت��م��اءات��ه��م 

تكمن  اخلطورة  اإن  بل  ل  املتنوعة،  ال�ضيا�ضية 

اإي�ضال  يف  احليادية  تدعي  التي  الو�ضائل  يف 

وتتغا�ضى  منه  تريد  م��ا  مت��رر  كونها  اخل��رب، 

ع��ن الأه����م ف��ي��ه اإذا م��ا وج���دت اأن���ه ل��ن يكون 

هو  امل��و���ض��وع  يف  والأخ���ط���ر  مالكيها،  ل�ضالح 

اإط��ار خمتلف عن  حتوير احل��دث وو�ضعه يف 

بحيث  حمتواه  وت�ضويه  احلقيقني  م�ضمونه 

يخدم م�ضالح حزبية و�ضخ�ضية �ضيقة.

الإع��ام  و�ضائل  م�ضداقية  ف��اإن  هنا،  م��ن 

ت��راع��ي منه  امل��ح��ك، ول  على  مو�ضوعة دوم���اً 

بها،  يتحكم  م��ن  ط��م��وح��ات  ينا�ضب  م��ا  ���ض��وى 

فتميل ح�ضب اأهوائه وتوجهاته الآنية املوؤقتة، 

ومما يثر الريبة واحلذر جتاه هذه الو�ضائل 

ما  لفريق  املطلق  ان��ح��ي��ازه��ا  ه��و  الإع��ام��ي��ة، 

ال��ف��رق��اء  وم��ه��اج��م��ة  ����ض���واه،  دون  ال�ضلطة  يف 

الر�ضمي  الناطق  عملياً  يجعلها  ما  الآخرين، 

املوقف خطورة، هو  يزيد  ال�ضلطة، وما  با�ضم 

الأحيان، والبث  ت�ضويه احلقائق يف كثر من 

ومربمج  متعمد  وب�ضكل  تتبعه  الذي  امل�ضموم 

ال��ن��ع��رات  ي��ث��ر  اأخ���اق���ي���ة، م���ا  ودون ح�����دود 

ال��ط��ائ��ق��ي��ة واحل���زب���ي���ة وامل���ذه���ب���ي���ة وي�����ض��ح��ذ 

ال��ن��ف��و���ض وي��ح��م��ل��ه��ا ع��ل��ى احل��ق��د وال��ب��غ�����ض��اء 

ويرك اأثراً �ضيئاً فيها.

املنحاز،  املوجه والإع���ام  الإع��ام  ما بني 

يبقى ال�ضرق يفتقد اإىل اإعام ح�ضاري واثق 

مهما  احلقيقة  عن  باحث  ومو�ضوعي  �ضادق 

اخلرب  لإع��ط��اء  م�ضتعد  وغ��ر  موجعة،  كانت 

وان��ت��م��اء  اأه����واء  ح�ضب  م��غ��ل��وط��اً  اأو  منقو�ضاً 

املعلنة، ل بل حم��وراً كما يحدث دوماً  اجلهة 

حتى الآن.

وال�����ض��وؤال امل��ط��روح يف ه��ذا املو�ضوع: متى 

���ض��ي��ت��ح��رر ال�����ض��رق م���ن الإع������ام امل�����ض��خ ه���ذا، 

و���ض��ي��ت��م��ك��ن م���ن احل�������ض���ول ع��ل��ى امل��ع��ل��وم��ات 

ال�ضحيحة ب�ضكل راٍق ودون ت�ضويه، ما ي�ضمح 

له بالرتقاء والتطور والنتماء اإىل احل�ضارة 

الإن�ضانية احلقيقية؟

حممد اأمني ال�شنـاوي
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أي لبنان نريد؟اإلعالم.. وترسيخ التخلف في الوطن العربي
لبنان ب�ضخ�ض نيافة الكاردينال الأ�ضقف مار ب�ضارة بطر�ض الراعي 

يف دائرة ال�ضوء من جديد، هذا املوقع املمّيز واملرموق، ما كان ليح�ضل 

عليه لبنان، لول الدور املنتظر اأن يلعبه يف املنطقة، التي على ما يبدو 

ذاهبة عاجًا اأم اآجًا اإىل اعادة ت�ضكيل يف اخلارطة ال�ضيا�ضّية، والتي 

�ضتف�ضي با �ضك اإىل »خربطة« يف التوزيع الدميغرايف.. لذلك بات 

لزاماً علينا نحن الّلبنانيون اأن نقف اأمام اأنف�ضنا ون�ضاأل ب�ضوت عاٍل: 

»اأي لبنان نريد«؟

فلبنان الّراهن الذي اأب�ضر الّنور من على درج ق�ضر ال�ضنوبر العام 

ال�ضيا�ضات  لأن  والدميومة،  ال�ضتمرارية  له  متاحاً  يعد  مل   ،1920
املّتبعة منذ ذلك احلني حّتى اليوم ا�ضتنزفت جميعها مقومات الّدولة، 

غر اأّن الُعرف ابتلع الّد�ضتور، لتتجّذر الّظاهرة املر�ضّية »الّت�ضوية« 

قامو�ض  اإىل  اأ�ضيف  جديد  مب�ضطلح   ،1958 اأعقاب  اأكر فاأكر يف 

ال�ضيا�ضة الّلبنانية »ل غالب ول مغلوب«، ما حمل بع�ض اأهل الّداخل 

يف الإمعان ب�ضرب هيبة الّدولة والقانون بال�ضتقواء »بفتح لند«.

وتكّر ال�ضبحة.. لبنان من غر حكومة على مدى 7 �ضهور.. لبنان 

- فردان - م�ضرحاً جلرمية يقودها باراك نف�ضه �ضحيتها ثاثة من 

القادة الفل�ضطينيني..

لأّن���ه   - امل�ضت�ضيف   - ال�ضقيق  م��ن  ينتقمون  ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ون.. 

وغر  عربية  اإي��اه��ا  امل��راه��م  والعقاقر   ..1973 اأي��ار  فكان  الأ�ضعف 

عربية، والذقون الّلبنانية كادت ت�ضاب باجلرب من كرة التبوي�ض.. 

فيما احلال على حاله، ل بل يزداد �ضوءاً.. اإىل اأن دخل لبنان الّنفق 

لأّن لءات عبد  اأر���ض��ه،  الآخ��ري��ن على  اأت���ون ح��رب  ب��ل  - ل  الكبر 

النا�ضر العام 1967 - ل �ضلح ل ا�ضت�ضام، ل اعراف.. �ضقطت مع 

اإ�ضعال فتنة ما يف بلد عربي ما  اأنور ال�ضادات.. وبات  رئي�ض »القدر« 

اأمراً ملّحاً، فكانت من ن�ضيب لبنان بالّتحديد ولي�ض �ضدفة.. وذلك 

ب�ضبب خروج اأو اإخراج القيادة الفل�ضطينية يف اأيلول الأ�ضود 1970 من 

الأردن اإىل لبنان..

لبنان يف مرحلة ما براأ�ضني؛ واحد لبناين واآخر فل�ضطيني يقيم 

على اأر�ض لبنان.. فيما العامل باأ�ضره، اإما متفّرج اأو يوقد احلطب يف 

مرجل احلرب التي كرت اأ�ضماوؤها واأو�ضافها.. 

و���ض��اد ال��ه��رج وامل����رج يف ط���ول ال��ب��اد وع��ر���ض��ه��ا.. ح��ت��ى العمالة 

ل�»ا�ضرائيل« مل تعد نقي�ضة، ل بل اإّن البع�ض كان يفاخر ب�ضداقاته 

ت�ضجعوا  ال��ع��وام  اأّن  ح��ّت��ى  ال��ع��دو..  وجي�ض  حكومة  يف  الأم���ر  لأويل 

ودخلوا الأرا�ضي املحتّلة.. بع�ضهم يبحث عن فر�ضة عمل والبع�ض 

الآخر »يو�ضو�ض« يف اآذان من �ضّخره ع�ض�ضاً على بني جلدته وقومه.. 

لينتهي الركب بالأزمة الّلبنانية اإىل حمّطة عربية يف اأر�ض جند - 

الطائف يف اململكة العربّية ال�ّضعودية - فيولد الّتفاق الق�ضري، ولدة 

قي�ضرية على اأيدي اأطباء متمّر�ضني يف علم ال�ضيا�ضة، في�ضّمي املولود 

اجلديد »وثيقة الوفاق الوطني اللبناين« لن يفوتنا �ضكرهم - فقد 

األب�ضوه الّثوب الّلبناين.. 

ال�ّضوؤال مطروح على نيافة الكاردينال الّراعي: اأي لبنان تريد؟

نبيه الأعور
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���س��ه��د امل�����س��رح يف ب����روت ب��ع��د ان��ت��ه��اء احل����رب ال��ع��امل��ي��ة الأوىل 

1918، نهو�ساً جديداً، ويف فرتة النتداب الفرن�سي 1920 - 1943 
اأ�سكاًل ومظاهر متنوعة، ومنها امل�سرح الغنائي، حيث �سهد م�سرح 

الكوميدية  الغنائية  امل�سرحيات  من  لوحات  ب��روت  يف  الكري�ستال 

ب���»الأوب��را  وُع��رف��ت  بها،  وا�ستهرت  م�سابني  بديعة  اأطلقتها  التي 

مب�ساهد  واخت�ست  التمثيل  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  هجرت  ث��م  كوميك«، 

ذات  رق�ص  م�ساهد  فقدمت  )طقاطيق(،  خفيفة  واأغنيات  راق�سة 

معنى )لوحات تعبرية( كرق�سة البدور ورق�سة الغزال، و»رق�سة 

الطاوو�ص«، ورق�سة الريا�سي ورق�سة الريفية، وكلها �سمن حركات 

فنية بعيدة عن البتذال.

وكانت بديعة تفتتح حفلتها بالأغنية:

يا حاجة حلوة كوي�سة يا نواعم يا تفاح 

وحلوة و�ست الن�سا واللي بتبيعك قمورة 

ون�سب امل�سريون اإىل بديعة اأنها كانت تكرث من اإلقاء املونولوجات ال�سورية 

اأح��د  ت�سايق  اأن  وح��دث  يفهموها،  ل  األ��ف��اظ��اً  ت�سم  كانت  التي  ال�سامية،  اأو 

الزبائن يوماً ف�سفق للجر�سون وقال له: هات واحد �سامي، فقال اجلر�سون 

م�ستفهماً: ال�سامي ده اإيه يا بيه زبيب؟ لأ يا اأخي ال�سامي ده راجل �سامي يجي 

يرتجم الكالم اللي بتقوله ال�ست.

م�سر  يف  ه���ول«  »امل��ي��وزك  اإح��ي��اء  يف  م�سابني  بديعة  اإىل  الف�سل  وي��ع��ود 

والعامل العربي، ورفعه اإىل مرتبة عالية، وقد اأُطلقت على بديعة عدة األقاب 

منها: ملكة امل�سارح وملكة الأناقة وملكة ال�ستعرا�ص وملكة الأزياء، وقدمت 

عدة لوحات ا�ستعرا�سية األف بع�سها اأبو ال�سعود الأبياري، وا�سرتك يف تلحينها 

فريد غ�سن وعزت اجلاهلي.

م��ن ال���رواي���ات ال���س��ت��ع��را���س��ي��ة ال��ت��ي ق��دم��ت��ه��ا ب��دي��ع��ة م�سابني: 

ال�سيطان �ساطر، حمد اهلل على ال�سالمة، رق�سة يا مراكبي، وعديني، 

ورق�سة  واحل��رب،  واجلمال  احلب  ا�ستعرا�ص  والبحر،  الرب  ا�سكت�ص 

العجايب،  �سندوق  ا�ستعرا�ص  الرتكية،  الزيبق  رق�سة  كونتينتال، 

ا�ستعرا�ص احلي ال�سيني، ا�سكت�ص العلمو نورون، رواية نينتي خالتي، 

، اإىل جانب العديد من املونولوجات، مثل �سحايا املخدرات، وبالو يف 

جهنم، ومن مونولوج ال�سرل�ستون نذكر:

ده بعادك ي�سنيني يا حبيبي ونور عيني 

اأنا اأبو�سك من خدك يا خفافتك يا لطافتك 

وتروح وت�سيبني كده بر�سه تعذبني 

تهجرين وتتمحك اأ�سمح لك واأخ�سع لك 

روح يلعن اأبو �سغلك اأنا اأحبك وبعزك 

اأحبك يا علي يا بتاع الزيت علي يا علي يا بتاع الزيت 

اآي�ست يا حبيبي وجيتك اأنا اأما �سفتك حبيتك 

الدلل والقلب مال قمت اأنت قال �سقت 

ورددوا  امل�سارح«  »ملكة  فيلم  يف  م�سابني  بديعة  البروتيون  �ساهد  وق��د 

اأغنياتها فيه ومنها:

منولوج »على مني مكر احلبيبة«:

اللي بيعملو دايبني على مني مكر احلبيبة 

لكن حتخيل على مني دي اأمورهم حاجة غريبة 

ومنها »حلن البدر« الذي حلنه ال�سيخ زكريا اأحمد ومطلعه:

وارق�سوا حوايل وقولوا البدر طلع غنواله 

حركة  �سلت  اأن  امل�سارح،  بقية  عمل  على  م�سابني  بديعة  تاأثر  بلغ  وق��د 

للتمتع  بديعة  �سالة  اإىل  الذهاب  يف�سل  اجلمهور  واأ�سبح  رم�سي�ص،  م�سرح 

بالغناء والفرح، واأراد يو�سف وهبي اأن ينتقم من بديعة، فو�سع فيلم »الدفاع« 

يعر�ص فيه بالراق�سات.

عن »بروتنا«

�أحمد
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نتحدث  ال��ذي  الأواب  العابد  التائب  القانت 

الذي  العا�ص،  بن  عمرو  بن  اهلل  عبد  الآن  عنه 

ب��ق��در م��ا ك���ان اأب����وه اأ���س��ت��اذاً يف ال��ذك��اء وال��ده��اء 

و�سعة احليلة، كان هو اأ�ستاذاً ذا مكانة عالية بني 

العابدين الزاهدين الوا�سحني.

�سبق اأباه اإىل ال�سالم، ومنذ و�سع ميينه يف 

ميني الر�سول �سلى اهلل عليه واآله و�سلم مبايعاً، 

ون��ور  اهلل  بنور  الن�سر  كال�سبح  ُم�ساء  وقلبه 

طاعته..

كان عبد اهلل قد ُخلق ليكون عابداً، ول �سيء 

يف الدنيا كان قادراً على اأن ي�سغله عن هذا الذي 

اإذا خ��رج جي�ص الإ�سالم  اإل��ي��ه..  خلق ل��ه، وُه��دي 

اإىل ج��ه��اد ي��الق��ي ف��ي��ه امل�����س��رك��ني، وج���دن���اه يف 

حمب،  ب��روح  ال�سهادة  يتمنى  ال�سفوف  مقدمة 

واإحلاح عا�سق.

فاإذا و�سعت احلرب اأوزارها فاأين نراه؟ هناك 

�سائم  داره،  م�سجد  يف  اأو  اجل��ام��ع،  امل�سجد  يف 

من  حديثاً  ل�سانه  ي��ع��رف  ل  ليله،  ق��ائ��م  ن��ه��اره، 

اأحاديث الدنيا مهما يكن حالًل، اإمنا هو رطب 

دائماً بذكر اهلل، تالياً قراآنه، اأو م�سّبحاً بحمده، 

اأو م�ستغفراً لذنبه.

واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر���س��ول  علم  لقد 

و�سلم اأن عبد اهلل بن عمرو بن العا�ص يق�سي 

حياته على وت��رة واح��دة، وم��ا مل يكن هناك 

اأي��ام��ه كلها تتلخ�ص يف  خ���روج يف غ���زوة، ف���اإن 

اأنه من الفجر اإىل الفجر يف عبادة مو�سولة؛ 

���س��ي��ام و�����س����الة، وت������الوة ال����ق����راآن ال���ك���رمي.. 

وال�سالم، وراح  ال�سالة  النبي عليه  فا�ستدعاه 

يدعوه اإىل الق�سد يف عبادته.. قال له الر�سول 

ت�سوم  اأن��ك  »اأُخ���ربت  وال�سالم:  ال�سالة  عليه 

ال��ن��ه��ار، ول ت��ف��ط��ر، وت�����س��ل��ي ال��ل��ي��ل ل ت��ن��ام.. 

اأي��ام.  ثالثة  �سهر  كل  من  ت�سوم  اأن  فح�سبك 

قال عبد اهلل: اإين اأطيق اأكرث من ذلك، فقال 

فح�سبك  و�سلم:  واآل���ه  عليه  اهلل  �سلى  النبي 

اأن ت�����س��وم م��ن ك��ل ج��م��ع��ة ي��وم��ني. ق���ال عبد 

اهلل: ف��اإين اأطيق اأك��رث من ذل��ك.. ق��ال ر�سول 

اإذن  واآل��ه و�سلم: فهل لك  اهلل �سلى اهلل عليه 

داود، كان ي�سوم يوماً  ال�سيام؛ �سيام  يف خر 

ال�سالة  عليه  ال��ر���س��ول  وع���اد  ي��وم��اً..  ويفطر 

اأن���ك جتمع  ق��ائ��اًل: وع��ل��م��ُت  ي�ساأله  وال�����س��الم 

القراآن الكرمي يف ليلة، واإين اأخ�سى اأن يطول 

بك العمر، واأن متّل قراءته.. اقراأه يف كل �سهر 

مّرة، اقراأه يف كل ع�سرة اأيام مّرة، اقراأه يف كل 

ث��الث م���ّرة، ث��م ق��ال ل��ه: اإين اأ���س��وم واأف��ط��ر.. 

الن�ساء، فمن رغب عن  واأت��زوج  واأن��ام،  واأ�سلي 

�سنتي فلي�ص مني«.

الر�سول فيها  اأم���ره  التي  الأخ���رة  امل��رة  ويف 

كان  مواقيتها،  ل��ه  وح���دد  ال��ع��ب��ادة،  يف  بالق�سد 

ع��م��رو ح���ا����س���راً، ف���اأخ���ذ ال��ر���س��ول ي���د ع��ب��داهلل، 

وقال  )اأبيه(،  العا�ص  ابن  يد عمرو  وو�سعها يف 

ل���ه: »اف���ع���ل م���ا اأم���رت���ك، واأط�����ع اأب������اك«، وع��ا���ص 

عبداهلل بن عمرو عمره الطويل ل ين�سى حلظة 

من نهار تلك العبارة املوجزة.

تتابعت يف موكب الزمن اأعوام واأيام، ورف�ص 

اأن  علي  ورف�ص  علياً،  يبايع  اأن  بال�سام  معاوية 

يذعن لتمّرد غر م�سروع.. وقامت احلرب بني 

امل�سلمني، وم�ست موقعة اجلمل،  طائفتني من 

وجاءت موقعة �سفني.

كان عمرو يتفاءل كثراً بوجود عبد اهلل اإىل 

ج���واره يف ال��ق��ت��ال، وه��و ل ين�سى ب���الءه معه يف 

فتوح ال�سام، ويوم الرموك، فحني هّم باخلروج 

اإىل �سفني دعاه اإليه وقال له: يا عبد اهلل تهياأ 

عبداهلل:  اأجابه  معنا..  �ستقاتل  فاإنك  للخروج، 

عليه  اهلل  اهلل �سلى  ر�سول  اإيّل  وق��د عهد  »كيف 

و�سلم األ اأ�سع �سيفاً يف عنق م�سلم اأبداً«؟!

ح����اول ع��م��رو اإق��ن��اع��ه ب��اأن��ه��م اإمن����ا ي��ري��دون 

واأن  عثمان  قتلة  اإىل  ي�سلوا  اأن  هذا  بخروجهم 

يثاأروا لدمه الزكّي، ثم األقى مفاجاأته احلا�سمة 

قائاًل لولده: »اأتذكر يا عبداهلل، اآخر عهد عهده 

ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم حني اأخذ بيدك 

فو�سعها يف ي��دي وق��ال ل��ك: اأط��ع اأب���اك؟ ف��اإين 

اأعزم عليك الآن اأن تخرج معنا وتقاتل«.

خ���رج ع��ب��داهلل ب��ن ع��م��رو ط��اع��ة لأب���ي���ه، ويف 

ولكن  م�سلماً،  يقتل  ول  �سيفاً  يحمل  األ  عزمه 

كيف يتم له هذا؟ ح�سبه الآن اأن يخرج مع اأبيه، 

اأما حني تكون املعركة فله �ساعتئذ اأمر يق�سيه.

ن�سب القتال حامياً �سارياً، ويختلف املوؤرخون 

فيما اإذا كان عبداهلل قد ا�سرتك يف بدايته اأم ل.. 

قلياًل،  اإل  يلبث  القتال مل  لأن  بدايته،  ونقول: 

حتى وقعت واقعة جعلت عبداهلل بن عمرو ياأخذ 

�سّد احل��رب، و�سّد معاوية، وذلك  مكانه جهاراً 

علّي،  مع  يقاتل  ك��ان  يا�سر  بن  عّمار  �سيدنا  لأن 

اأ�سحاب  من  مطلق  اإج��الل  مو�سع  عّمار  وك��ان 

الر�سول، واأكرث من هذا، فقد تنباأ عليه ال�سالة 

وال�سالم مب�سرعه ومقتله عندما قال: »ويح ابن 

�سمّية، تقتله الفئة الباغية«.

القتال بني جماعة �سيدنا علّي وجماعة  بداأ 

�سيدنا معاوية، وتوا�سى بقتل عمار جماعة من 

اآثمة، نقلته  جي�ص معاوية، ف�سددوا نحوه رمية 

اإىل عامل ال�سهداء الأبرار.. و�سرى النباأ كالريح 

اأن عّمار قد ُقتل، وانق�ّص عبداهلل بن عمرو ثائراً 

مهتاجاً: اأَوقد ُقتل عمار؟ واأنتم قاتلوه؟ اإذن انتم 

�ساللة..  على  املقاتلون  اأن��ت��م  الباغية..  الفئة 

ك���ال���ن���ذي���ر، يثبط  وان���ط���ل���ق يف ج��ي�����ص م���ع���اوي���ة 

قتلوا  لأنهم  بغاة،  اأنهم  فيهم  ويهتف  عزائمهم، 

عماراً، وقد تنباأ له الر�سول منذ �سبع وع�سرين 

الفئة  �ستقتله  باأنه  امل�سلمني  من  مالأ  على  �سنة 

الباغية..

اهلل  عبد  وع��اد  ال��ق��ت��ال،  الفريقان  وا�ستاأنف 

حياته  وعا�ص  وعبادته،  م�سجده،  اإىل  عمرو  بن 

اإىل ان وافته  ل ميلوؤها بغر منا�سكه وتعّبده.. 

املنية.

عبدالله بن عمرو 
بن العاص.. 
القانت األّواب

رجال حول الرسول
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م�سهد من اإحدى امل�سرحيات على م�سرح رم�سي�ص



ن���ّظ���م امل���رك���ز ال����س���ت�������س���اري ل��ل��درا���س��ات 

وال��ت��وث��ي��ق م���وؤمت���راً حت��ت ع��ن��وان: »�سرعية 

ال��دويل..  ل��ق��رارات جمل�ص الأم��ن  الت�سدي 

ا�سُتهل  ال��ق�����س��اء«،  وولي���ة  ال���دول  �سالحية 

للدرا�سات  ال�ست�ساري  املركز  رئي�ص  بكلمة 

اهلل،  ف�سل  احل��ل��ي��م  ع��ب��د  ال�سيد  وال��ت��وث��ي��ق 

انعقاد  وراء  الأ�سا�سي  ال��داف��ع  اأن  فيها  اأك��د 

احلقوقية  املراجعة  اإي��الء  كان  املوؤمتر،  هذا 

لأعمال جمل�ص الأمن وقراراته ما ت�ستحقه 

ل  ال�سيا�سية  فاملراجعة  وعناية،  تدقيق  من 

امل�سيطرة، وق��ال: من ذل��ك تنبثق  ت��زال هي 

امل��وؤمت��ر،  ه��ذا  ملو�سوع  الرئي�سية  الإ�سكالية 

الآتية:  الثالثة  الأ�سئلة  عنها  تتفرع  والتي 

والق�سائية  التنفيذية  لل�سلطات  ميكن  هل 

للدول ذات ال�سيادة، اأن ترف�ص تنفيذ بع�ص 

قرارات جمل�ص الأمن، من دون اأن ُيعّد ذلك 

تبقى  وهل  الدولية؟  ال�سرعية  على  خروجاً 

هذه القرارات نافذة اإذا تعار�ست مع مبادئ 

القانون الدويل واملواثيق الدولية، مبا فيها 

ميثاق الأمم املتحدة نف�سه؟ وما هي احلدود 

ال��دق��ي��ق��ة ال���ت���ي ت��ف�����س��ل ب���ني ال�����س��رع��ي��ت��ني 

الدولية والوطنية؟

املنطقة  يف  اهلل:  ف�سل  ال�سيد  واأ���س��اف 

حافاًل  الأم���ن  جمل�ص  �سجّل  ك��ان  العربية، 

ب��امل��ع��اي��ر امل���زدوج���ة ال��ت��ي اأ���س�����س��ت ل��ن��زاع��ات 

اأ���س�����ص  م�����س��ت��دمي��ة، واأف�����س��ت اإىل ت��ق��وي�����ص 

ال����س���ت���ق���رار، امل���ث���ال ال��ب��دي��ه��ي ه��ن��ا رع��اي��ت��ه 

تاأ�سي�ص دولة »اإ�سرائيل«، و�سمته عن التغير 

امل�سبوق  واملربمج وغر  العميق  الدميغرايف 

مل  ال��ذي  الح��ت��الل  وت�سريعه  فل�سطني،  يف 

ي��و���س��ع ق��ط حت��ت ط��ائ��ل��ة ال��ف�����س��ل ال�����س��اب��ع، 

ال��ت��ي ت�سببت يف  اأ���س��ل��وب احل����رب  واع��ت��م��اد 

�سقوط ماليني ال�سحايا وهددت وجود دول 

وكيانات، ولنتذكر اأن بلداً �سغراً هو لبنان، 

ك���ان م��و���س��وع��اً لأك����رث م���ن ع�����س��ري��ن ق����راراً 

�سادراً عن جمل�ص الأمن يف غ�سون �سنوات 

قليلة، واإن كل واحد من تلك القرارات كان 

وتهديد  الداخلي  النق�سام  تاأجيج  يف  �سبباً 

الوحدة الوطنية، واإ�ساعة الفو�سى.

الأوىل • اجلل�سة 
ال��دويل..  وحت��ت عنوان »جمل�ص الأم��ن 

ال��ت��ج��اوزات واإم��ك��ان��ي��ة ال��ت�����س��دي« يف املحور 

الأول للموؤمتر، حتدث وزير العمل الدكتور 

القرار  تعار�ص  اإىل  فلفت  �سليم جري�ساتي، 

انت�سابها  اأثناء  فرن�سا  يف  ح�سل  كما   ،1757
�سبيل  على  الدولية  اجلنائية  املحكمة  اإىل 

قرارات  فل�سفة  �سماه  ما  املثال، وحتدث عن 

ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال���ظ���اه���رة  اأو  الأم�������ن،  جم��ل�����ص 

ل���ل���ق���رارات، و�����س����األ: م�����اذا ي���ك���ون الأم�����ر لو 

ت��ع��ار���ص ق���رار ���س��ادر ع��ن جمل�ص الأم���ن يف 

الأمم املتحدة حتت الف�سل ال�سابع مع ن�ص 

ق���رارات  اإن  اأق���ر يف لبنان؟ وق���ال:  د���س��ت��وري 

جم��ل�����ص الأم�����ن ه���ي ق������رارات ت��ف��ر���ص على 

الدول، اأو على الأقل ت�ستغني عن موافقتها 

والتفاقيات  امل��ع��اه��دات  اأم��ا  عليها،  امل�سبقة 

الدولية، فتقرها الدول باإرادتها ال�سيادية.

مطلقة  ب�سورة  ال�سيادة  حجة  ت�سح  ل 

يف م��ع��ر���ص الإج���اب���ة ع��ن ال�����س��وؤال امل��ط��روح 

اأع������اله، ذل����ك اأن ���س��ي��ادة ال������دول، اإمن����ا هي 

ل  وامل��ف��ه��وم��ان  ال��دول��ي��ة،  ل�سرعيتها  �سنو 

ي��ت��ن��اق�����س��ان، ب���ل ع��ل��ى ال��ع��ك�����ص، ي��ت��ك��ام��الن 

ويتفاعالن ع�سوياً.

التدخل  املتحدة  الأمم  منظمة  ي�سع  ل 

على  الأع�ساء،  للدول  الداخلية  ال�سوؤون  يف 

املتحدة  الأمم  اخت�سا�ص  من  ذلك  يحد  األ 

الف�سل  مبوجب  الدولية  القرارات  بتطبيق 

ال�سابع من امليثاق.

ق��رار عن  ه��و   )2007( 1757 ال��ق��رار  اإن 

جمل�ص الأمن حتت الف�سل ال�سابع، وهو مل 

ين�سئ حمكمة خا�سة مبا�سرة، بل اأدخل اإىل 

حيز النفاذ م�سروع اتفاق بني الأمم املتحدة 

جنائية  دولية  حمكمة  اإن�ساء  ب�ساأن  ولبنان، 

خا�سة، ونظامها اللذين مل ي�سلك اإقرارهما 

يف لبنان الآلية الد�ستورية املعتمدة.

و���س��األ: هل ي��رى حقاً جمل�ص الأم��ن اأن 

الأهلي  حتى  اأو  العاملي  ال�سلم  ن  ح�سّ ق��راره 

اأوج���د  اأن���ه  اأم  يف ل��ب��ن��ان، اأو ع��ال��ج ال���ع���دوان، 

واقتتال  فتنة  لكل  خ�سبة  اأر�ساً  توؤلف  بيئة 

وعدوان؟ هل يرى جمل�ص الأمن اأن جرمية 

التو�سيف  واإرهابية  الطابع  �سيا�سية  فردية 

)ب��امل��ف��ه��وم ال��ل��ب��ن��اين ول��ي�����ص ال������دويل غر 

املوجود اأ�ساًل( تربر خروج العدالة اجلنائية 

الدولية من كونها رد فعل الإن�سانية جمعاء 

اأي  لها،  تتعر�ص  التي  اجل��رائ��م  اأف��ظ��ع  على 

حت���دي���داً اجل���رائ���م ���س��د الإن�����س��ان��ي��ة )اإب�����ادة 

ق�سري  تهجر   - عرقي  تطهر   - جماعية 

اأن  ح����رب، يف ح���ني  اأو ج���رائ���م  ج���م���اع���ي..( 

اأو ب�»املحكمة  القرارت ذات ال�سلة بالتحقيق 

يف  معاير  لأع��ل��ى  تخ�سع  بلبنان«  اخلا�سة 

حمكمة العدالية اجلنائية الدولية؟

الدكتور حممد ط��ي، فطرح  ث��م حت��دث 

اأ���س��ئ��ل��ة ح����ول ���س��الح��ي��ات جم��ل�����ص الأم����ن 

�سالحيات  لي�ست  وهي  منها،  وال�ستن�سابي 

مطلقة، اإمنا يجب اأن ت�ستند اإىل وقائع وفقاً 

لعلم القانون.

املطلقة  ال�سالحيات  بني  الفرق  و�سرح 

جت��اوز  اإىل  ولفت  ال�سمنية،  وال�سالحيات 

اإىل  جل��اأ  عندما  �سالحياته  الأم���ن  جمل�ص 

 1373 ال��ق��رار  مثاًل  منها  ت�سريعات،  ات��خ��اذ 

ح��ول الإره���اب، وغرها من ال��ق��رارات التي 

تلزم دول العامل بتنفيذ هذا القرار، يف حني 

اأن مهمته تنفيذية.

الأمن �سالحياته  وقال: جتاوز جمل�ص 

حماكم  واإق��ام��ت��ه  ال��ق�����س��اء،  دور  مبمار�سته 

ناف�ست  ق�سائية  م�سائل  يف  ودخوله  جنائية 

املحاكم اجلنائية.

و�ساأل هل هناك قيود على جمل�ص الأمن 

اأن يتقيد بها؟ واأجاب: اإن التف�سر لأي قرار 

اأن  يجب  اإمن��ا  فح�سب،  لغوية  م�ساألة  لي�ص 

واأ���س��ار  امل�����س��رتك��ة،  ال��دول��ي��ة  امل�سلحة  يلتزم 

اإىل جت������اوزات حت��ك��م ع��م��ل جم��ل�����ص الأم���ن 

وتتعار�ص مع م�سالح الدول.

ك���م���ا حت���دث���ت ال����دك����ت����ورة ل��ي��ل��ى ن��ق��ول 

ال���رح���ب���اين ت��ع��ق��ي��ب��اً ع���ل���ى ن�������ص حم��ا���س��رة 

واأ���س��ادت مبا ورد فيها  الدكتور حممد طي، 

»لأنها عر�ست لوجهات النظر دومنا تعليق«.

اإ�سكالية جمل�ص الأمن يف  وتطرقت اإىل 

ال�سالحيات، وخطورة تدخل جمل�ص الأمن 

يف النطاق التطبيقي، ولي�ص النظري فقط، 

على ال�سعيد العاملي.

اأما الدكتور علي غ�سن فقال: اإن ال�سلم 

العاملي هو مربر وجود جمل�ص الأمن الدويل 

جمل�ص  �سلوك  على  م��رّك��زاً  ال�سلم،  وحفظ 

الأمن جتاه حماكم جرائم احلرب واجلرائم 

وجهت  التي  والنتقادات  الدولية،  اجلنائية 

املنت�سر  ه��ي  كانت  وال��ت��ي  املحاكم  ه��ذه  اإىل 

ولي�ص املهزوم.

الثانية • اجلل�سة 
اجل��ل�����س��ة ال��ث��ان��ي��ة ك���ان���ت حت���ت ع���ن���وان: 

»جتاوز جمل�ص الأمن �سالحياته«، وتراأ�سها 

النائب علي فيا�ص، وحا�سرت فيها الدكتورة 

اأم����ل ال���ي���ازج���ي، ون��اق�����س��ه��ا ال���دك���ت���ور ط���ارق 

املجذوب.

اأ���س��ار ال��ن��ائ��ب ف��ي��ا���ص اإىل نفوذ  ب��داي��ة، 

ال��دول الأع�ساء يف جمل�ص الأم��ن، انطالقاً 

اأن ق����رارات  اإىل  ن��ف��وذ دول���ه���م، م�����س��راً  م��ن 

جمل�ص الأمن ت�ستند غالباً اإىل ت�سويات بني 

هذه الدول اأو تتعطل اأحياناً.

اأن  اإىل  اأ����س���ار  ال��ل��ب��ن��اين،  ال��و���س��ع  وع���ن 
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امل��ح��ك��م��ة  ب��اإن�����س��اء  امل��ت��ع��ل��ق   1595 وال����ق����رار 

امل�ستوى  على  نحن  وق��ال:  بلبنان،  اخلا�سة 

اإىل حمكمة د�ستورية دولية  الدويل، نحتاج 

تطعن من خاللها الدول املت�سررة بقرارات 

جمل�ص الأمن غر العادلة.

وحت����دث����ت ال����دك����ت����ورة اأم������ل ال���ي���ازج���ي؛ 

ف�ساألت:  ال��دويل،  القانون  يف  الخت�سا�سية 

جمل�ص  ���س��الح��ي��ات  نفهم  اأن  مي��ك��ن  »ك��ي��ف 

واأين يح�سل  اخت�سا�سه؟  الأمن من �سمن 

التجاوز«؟

و�����س����رح����ت ال����ت����ع����ري����ف ال���������ذي ي��ع��ط��ي 

اإىل غياب  الأم��ن، ولفتت  �سالحيات ملجل�ص 

ال�سالحيات  بني  الرابط  املو�سوعي  املعيار 

املنوحة للمجل�ص واتخاذ القرارت.

اأن  ي����رى  ق���د  الأم�����ن  جم��ل�����ص  اأن  وراأت 

ومنها  حولها،  اإج��م��اع  يح�سل  ل  م��ا  ق�سية 

م��ث��اًل امل��ح��ك��م��ة اخل��ا���س��ة ب��ل��ب��ن��ان ب��ج��رمي��ة 

لتعار�ص  احل��ري��ري،  رفيق  الرئي�ص  اغتيال 

الأم���ن  ا�ستن�ساب  يف  الأم����ن  جمل�ص  ���س��دق 

الدويل مع جرمية اغتيال فردية.

واع���ت���ربت اأن ت��و���س��ع جم��ل�����ص الأم����ن يف 

كان  الن�ص  لأن  واق���ع،  ه��و  �سالحياته  فهم 

ف�سفا�ساً.

اأم���ا ال��دك��ت��ور ط���ارق امل���ج���ذوب، فعر�ص 

بع�ص القرارات »التي بداأت مع بداية القرن 

الأم���ن يف  ان���زلق جمل�ص  احل���ايل، وعك�ست 

���س��ي��ا���س��ت��ه«، وق����ال اإن جم��ل�����ص الأم����ن اأع��ف��ى 

اأم��ام  املحاكمة  من  اجل��رائ��م  مرتكبي  بع�ص 

املحاكم الدولية.

ول��ف��ت اإىل ال��ت��ط��ور ال����ذي ك��ان��ت ب��داي��ة 

ل��الأم��ور غ��ر امل��األ��وف��ة، وه��و ال��ق��رار 1557، 

التدخل يف  الأم���ن  و���س��األ: ه��ل يحق ملجل�ص 

م�ساألة النتخابات التي جتري داخل الدول؟

واأ����س���ار اإىل خم��ال��ف��ة ال��ق��ان��ون ال���دويل 

جل��ه��ة امل��ع��اه��دات ال��دول��ي��ة يف ق���رار جمل�ص 

اأن  وراأى   ،1559 ال��ق��رار  ال�����س��ادر يف  الأم���ن 

ت��ت��ك��رر،  األ  ي���ج���ب  ���س��اب��ق��ة   1557 ال����ق����رار 

مطالباً بالتنبه لهذا الأمر.

و����س���األ: م����اذا ل���و ف��ر���ص ع��ل��ي��ن��ا جمل�ص 

والع���رتاف  العربي  ال��وط��ن  تق�سيم  الأم���ن 

ب�»اإ�سرائيل«، وفر�ص علينا تطبيق ذلك؟

الثالثة • اجلل�سة 
مت������ح������ورت اجل���ل�������س���ة ال����ث����ال����ث����ة ح����ول 

»�سالحية املحاكم يف مراقبة قرارات جمل�ص 

الأم�����ن ال�������دويل«، ت��راأ���س��ه��ا امل��ح��ام��ي ر���س��اد 

�سالمية، وحا�سر فيها الدكتور حازم عتلم، 

والدكتور  اجل��وين  ح�سن  الدكتور  وناق�سها 

عمر ن�سابة.

وقال عتلم: »اإن جمل�ص الأمن مل ي�سبح 

م�����س��رع��اً ك��م��ا ي��ق��ول ال��ب��ع�����ص«، واأ����س���اف اأن 

»حمكمة العدل الدولية دعت اإىل اأن حترتم 

الأمم املتحدة عملها«.

و����س���األ ع���ن م����دى ال���رق���اب���ة ال��ق�����س��ائ��ي��ة 

اإب��ط��ال اأي ق���رار ل ت��راه  اأو ع���دم  اإب��ط��ال  يف 

ال��ع��دل  حم��ك��م��ة  �ست�ستمر  وه���ل  م�����س��روع��اً، 

ال���دول���ي���ة ع���ل���ى ه�����ذا ال���ن���ح���و ال���ب���ط���يء، اأم 

�ستتحرك قدماً نحو خطوات تت�سدى فيها 

لأحكام غر م�سروعة؟

الدكتور عمر ن�سابة، وتطرق  ثم حتدث 

اإىل  ب��ل��ب��ن��ان، لف���ت���اً  امل��ح��ك��م��ة اخل��ا���س��ة  اإىل 

ت�����س��ارب امل�����س��ال��ح ب���ني ال��ق�����س��اة يف م�����س��األ��ة 

���س��رع��ي��ة امل��ح��ك��م��ة واإن�������س���ائ���ه���ا، يف ح���ني اأن 

هذا  حكم  وم�سلحياً  �سخ�سياً  جانباً  هناك 

اأق��وى  م��ن  خ�سيتهم  اإىل  اإ�سافة  الت�سارب، 

دولة يف العامل.

و�سدد على اأن �سالحيات جمل�ص الأمن 

لي�ست مطلقة، يف حني اأن ازدواجية املعاير 

التي ا�ستخدمها وا�سحة يف بع�ص املحطات، 

وزراء  رئي�سة  اغ��ت��ي��ال  ج��رمي��ة  م��ث��اًل  ومنها 

باك�ستان بنازير بوتو، وعدم الهتمام بها.

بعدم  فقال  اجل��وين  ح�سن  الدكتور  اأم��ا 

�سابقاً،  املو�سوعات  هذه  ملثل  معاجلة  وج��ود 

بدايته يف  زال يف  العربي ما  الفقه  اأن  وراأى 

هذه املعاجلة.

ال��دول��ي��ة  ال���ع���دل  اأن حم��ك��م��ة  واأ�����س����اف 

اإداري  اأو  د�ستوري  ق�ساء  يت�سكل  اأن  ترف�ص 

لالأمم املتحدة، لأ�سباب �سيا�سية، و�ساأل عما 

م��راج��ع��ة  ال��وط��ن��ي  للق�ساء  مي��ك��ن  ك���ان  اإذا 

قرارات جمل�ص الأمن الدويل.

الرابعة • اجلل�سة 
حملت عنوان »حق الدول يف عدم تنفيذ 

الدكتور  ت��راأ���س��ه��ا  الأم����ن«،  جمل�ص  ق����رارات 

حم��م��د امل��و���س��ى، ون��اق�����س��ه��ا ال��دك��ت��ور �سامي 

�سلهب والأ�ستاذ ح�سني العزي.

وعالج الدكتور املو�سى »الو�سع القانوين 

لقواعد  امل��خ��ال��ف��ة  الأم����ن  جمل�ص  ل���ق���رارات 

اأنه يجب عدم املغالة  اآم��رة«، فاأو�سح  دولية 

يف الإعالء من مكانة وقيمة قرارات جمل�ص 

الأمن، واأنه ل يت�سور اأن يعلن بطالنها عند 

اإىل  م�سراً  اآم��رة،  دولية  لقواعد  خمالفتها 

»اأ�سانيد تدعم نظرية بطالن قرارات جمل�ص 

الأمن املخالفة للنظام العام الدويل«.

الدكتور  ال��ع��زي على حم��ا���س��رة  وع��ّق��ب 

املو�سى، وعر�ص ملوقف الدولة بوجه قرارات 

يرتب  كان  اإذا  وعما  ال�سرعية،  غر  املجل�ص 

عقوبات حمددة.
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ارت�����داء  اأن  ال����زوج����ات  ب��ع�����ض  ت��ع��ت��ق��د 

اأمر  مالب�ض النوم والإغ��راء طوال الوقت 

الزوج ويلفت نظره، ولكن  �سروري ي�سعد 

الإط��الق،  على  العتقاد غري �سحيح  هذا 

ارت��داء مالب�ض النوم يف البيت ب�سفة  لأن 

م�ستمرة، ومن دون طلب من الزوج، يبعث 

يف داخ��ل��ه ح��ال��ة م��ن امل��ل��ل وع���دم التغيري، 

ال��ن��وم فقط،  ع��ن��د  امل��الب�����ض  ه���ذه  فاجعلي 

الأنيقة  الثياب  دائماً  ترتدي  اأن  وميكنِك 

الب�سيطة، حتى ل ي�سعر باأنك حت�ّسنني من 

مظهرك خارج املنزل فقط.

ين�سحونك  الزوجية  العالقات  خرباء 

ب���احل���ر����ض ع��ل��ى ال��ت��ج��دي��د دائ����م����اً، حتى 

ق��د ي�سيب  ال���ذي  ال��روت��ني  م��ن  تتخل�سي 

هناك  ف��م��ث��اًل،  ب��امل��ل��ل،  ال��زوج��ي��ة  حياتكما 

التي  الرومان�سية  املنا�سبات  م��ن  الكثري 

بها، مثل  الكرام، فال نهتم  بنا م��رور  متّر 

ذكرى ال��زواج، فمن املمكن اأن تقرتحي يف 

اأو الغداء خارج  هذا اليوم اخلروج للع�ساء 

»الروتني«،  وك�سر  الأج��واء  لتغيري  املنزل، 

يف  اليوم  بهذا  حتتفلي  اأن  اأي�ساً  وميكنك 

منزلك، من خالل تقدمي الطعام بطريقة 

جذابة.

ل تعتربي اأبداً اأنك كربت على احلب 

مع زوجك، فالقلب يبقى �ساباً مهما كرب 

وه��م��وم��ه��م بني  الأولد  ان�����س��ي  ال�����س��ن.. 

وقت واآخر، واأكرثي من الدلع، ومازحيه 

اإىل  اخل���روج  على  و�سجعيه  ل��ي��م��ازح��ك، 

امل��ق��اه��ي وامل��ط��اع��م والأم���اك���ن اخل��ا���س��ة 

ب���ال�������س���ب���اب، ول���ي�������ض ف���ق���ط ال���ع���ائ���الت.. 

���س��اه��دي م��ع��ه م�����س��رح��ي��ة ك��وم��ي��دي��ة اأو 

فذلك  النقاد،  ج��دل  اأث���ار  ج��دي��داً  فيلماً 

عالقتكما  اإىل  والن�ساط  احليوية  �سريّد 

وم�ساعركما.

زوج������ك،  اإىل  اح���ت���ي���اج���ك  اأظ������ه������ري 

للرجال  حاجتهن  يربطن  الن�ساء  فبع�ض 

فمن  خطاأ،  وه��ذا  �سخ�سيتهن،  يف  ب�سعف 

ال�����س��روري ج���داً اأن ُت�����س��ع��ر امل�����راأة زوج��ه��ا 

بحاجتها اإليه يف بع�ض الأحيان، واحلاجة 

هنا معنوية اأكرث مما هي مادية، كما يقول 

اأي��ن ومتى  �سريكك  اأخ��ربي  اإذاً،  اخل���رباء، 

حتتاجني اإىل وجوده بقربك، وكيف ميكن 

له اأن يقوم بذلك، حتى لو كنت حتتاجني 

فهذا  الكتف،  على  تربيت  اأو  ي��د  مل�سة  اإىل 

الأن��ث��وي��ة  ومب��ي��ول��ك  ب��الأه��م��ي��ة،  �سي�سعره 

جت���اه���ه، وق���درت���ه ع��ل��ى ت��ط��ي��ي��ب خ��اط��رك 

اأن  طبعاً  تن�سي  ول  احتياجاتك،  واإ���س��ب��اع 

تعامليه باملثل.

بالزهور منزلك �أكرث رومان�سية  

على  ت�ساعد  ال��ت��ي  ال��ع��وام��ل  تقت�سر  ل 

جت���دي���د ح��ي��ات��ك ال���زوج���ي���ة ع��ل��ى اله��ت��م��ام 

ب��امل��الب�����ض ف��ق��ط، ب���ل مي��ك��ن��ك و���س��ع مل�����س��ات 

اأن  منزلك،  ديكور  على  ورومان�سية  ب�سيطة 

جت���ددي ح��ي��ات��ك ك��ل��ه��ا، وجت��ع��ل��ي ل��ه��ا رون��ق��اً 

ج��م��ي��اًل، ف��ي��م��ك��ن��ك ت��غ��ي��ري ب��ع�����ض دي���ك���ورات 

م���ن���زل���ك، ل��ك��ن م���ن دون ت��ك��ال��ي��ف ب��اه��ظ��ة، 

الإك�س�سوارات  بع�ض  و�سع  مثاًل  فباإمكانك 

منزلك  على  ت�سفي  ال��ت��ي  ال��زي��ن��ة  ون��ب��ات��ات 

نوعاً من احليوية والنقاء يف الأركان.

قومي  ق��دمي،  مفر�ض  لديك  ك��ان  واإذا 

ب��ق�����ض اأط���راف���ه امل��ت��ه��ال��ك��ة، ح��ت��ى ميكنك 

ا�ستخدامه يف فر�ض ركنة �سغرية، وميكنك 

عمل م�ساحات من ال�سوء الذهبي يف املنزل 

على  اخلافتة  الإ�ساءة  ت�سليط  طريق  عن 

ال�سور واجلدران، وفوق الأرفف وحتتها.

واهتمي بو�سع الزهور والورود يف اأركان 

املنزل، حيث يوؤكد خرباء الطب النف�سي، اأن 

األوان الزهور اجلميلة لها تاأثري على احلالة 

املزاجية والنف�سية لالإن�سان، فلون اخل�سرة 

هو لون الأمان النف�سي الذي ي�سعر الإن�سان 

والأل��وان  العطاء ،   على  والقدرة  بالتلقائية 

بالأمان،  اإح�سا�ساً  تعطي  للزهور  املختلفة 

وتعمل  اخل��ال��ق،  بعظمة  الإن�����س��ان  وُت�����س��ع��ر 

اأن كرثة  ذات��ه، كما  الكاآبة ونقاء  اإزال��ة  على 

اإىل  بالإ�سافة  �سدر ،  �سعة  تعطي  الأل���وان 

تعمل  كما  الرومان�سية اجلميلة..  لغة  اأنها 

ال���زه���ور اأي�����س��اً ع��ل��ى حت�����س��ني م����زاج امل����راأة، 

تاأثري  الع�سبية والكتئاب، ويختلف  واإبعاد 

من زهرة اإىل اأخرى؛ كٌل ح�سب رائحتها.

�لتدريبات �مل�سرتكة

ول�سمان ق�ساء اأطول فرتة معاً، يذكر 

التي  ال��ري��ا���س��ي��ة  ال��ت��دري��ب��ات  اأن  اخل����رباء 

جت��م��ع ال����زوج ب��زوج��ت��ه ل��ه��ا ف��وائ��د ع��دي��دة 

وتوؤكد  ال��زوج��ني،  �سجار  تقلل  ج��داً، حيث 

ي�سرتك  التي  التدريبات  اأن  الأبحاث  اآخر 

الكثري  ال��زوج مع زوجته، قد تخفف  فيها 

وي��ك��ون  بينهما،  العائلية  امل�����س��اح��ن��ات  م��ن 

الثنني،  على  طيب  �سحي  اأث��ر  اأي�ساً  لها 

روح  ب��ي��ن��ه��م  ت��خ��ل��ق  مم��ار���س��ت��ه��ا  اأن  ك���م���ا 

وتلك  التدريب،  يف  والختالفات  التحدي 

الخ��ت��الف��ات مهمة لأن��ه��ا ق��د ت��وؤج��ج روح 

التناف�ض بينهما، وتدفع وتريتها نحو اآفاق 

اأكرث قوة وحيوية.

اخلا�سة  امل�سرتكة  الأر���س��ي��ة  ولإي��ج��اد 

ب��ال��ن�����س��اط ال���ري���ا����س���ي، مي��ك��ن ل��ل��زوج��ني 

اجل��ل��و���ض م��ع��اً وو���س��ع ق��ائ��م��ة ب��ك��ل ن�ساط 

ي�سعران اأنه قد يثري اهتمامهما، ويف حال 

مل يكن اأي طرف يجيد اأي ريا�سة، ميكن 

اأن يبداآن �سوياً بالتدرب خطوة خطوة على 

ريا�سة يختارانها معاً.

ويقرتح الأطباء النف�سيون، اأن ين�سم 

ن���اد ���س��ح��ي واح����د، حيث  ال���زوج���ان اإىل 

ميكنهما اخل�سوع ملدرب واحد، ويتدربان 

ك��ل  ي����ق����وم  ث����م  ب��ع�����س��ه��م��ا،  اإىل ج����ان����ب 

املنا�سب  للربنامج  وفقاً  بالتدرب  واح��د 

املخ�س�ض له.

وم���ن امل��م��ي��زات ال��وا���س��ح��ة اأي�������س���اً، اأو 

امل�سرتكة  التدريبات  ممار�سة  عن  الناجتة 

اأن ي���ك���ون ه���ن���اك ت����وازن  ب���ني ال����زوج����ني، 

اأن تغرمي  منا�سب بني الطرفني، ويتوقع 

بالتدريبات الريا�سية عندما يكون لديك 

�سريك يتقا�سم معِك تلك الأن�سطة املقرر 

اأن تقومي بها.

زوجك  مع  التدريبات  ممار�سة  اأن  كما 

مت��ن��ح��ك��م��ا ف��ر���س��ة ذه��ب��ي��ة ل��ق�����س��اء وق��ت 

طويل، وخالل تلك الفرتات يحلو النقا�ض 

واحلوار بينكما، ف�ساًل عن تبادل الق�س�ض 

التدريبات  م��زاي��ا  اأه���م  م��ن  ول��ع��ل  والآراء، 

امل�����س��رتك��ة، اأن���ه���ا ت�����س��ه��م يف ال��ت��خ��ل�����ض من 

الإجهاد والتوتر وتعزز الن�ساط، وُيتوقع اأن 

يتال�سى تاأثري الإجهاد املرتاكم طوال يوم 

حال  يف  الإج��ه��اد  يتبدد  اأن  وميكن  العمل، 

البيت  يف  م�سكالتهما  ك��ل  ال��زوج��ني  ت��رك 

قبل اأن يتوّجها اإىل النادي ال�سحي، واإياك 

وا���س��ت��غ��الل ال��ت��دري��ب��ات واع��ت��ب��اره��ا فر�سة 

ملواجهة الزوج حول اأي تق�سري تظنني اأنه 

عمله  يف  ط��وي��اًل  كغيابه  ح��ق��ك،  يف  ارتكبه 

مثاًل، اأو خروجه املتكرر مع الأ�سدقاء.

ن�سائح  للزوجني

واأخ����رياً، لإ���س��اف��ة امل��زي��د م��ن ال�سعادة 

الزوجية، ين�سح  اإىل احلياة  والرومان�سية 

اخلرباء الزوجني يف هذه ال�سطور ببع�ض 

ال��ن��ق��اط واحل����رك����ات ال��روم��ان�����س��ي��ة ال��ت��ي 

حتبها املراأة، وبالأ�سياء التي يحبها الرجل 

وتوقظ لديه ال�سعور والإح�سا�ض:

اأو م���ن دون  ي��دي��ه��ا مب��ن��ا���س��ب��ة  ام�����س��ك   •
منا�سبة.

اإىل  اإ�سبعك لتنظر  ارف��ع ذقنها بطريف   •
وجهك وعينيك، عند الكالم.

وقعت  التي  �سعرها  خ�سالت  لها  ابعد   •
على وجهها بكل رقة وحنان.

اإذا  اأ���س��اب��ع��ك  ب��اأط��راف  ام�سح دم��وع��ه��ا   •
ت�سبب لها اأي �سي من البكاء.

• ُقل لها كلمة »بحبك« حتى وهي غا�سبة، 
فهي كلمة تغري امل�ساعر وجتعلها يف اأح�سن 

احلالت.

قّبل يديها واعتربها نعمة من اهلل عز   •
وج��ل، وقل لها اإن��ك ت�سكر اهلل اأن��ه اأه��داك 

اإياها.

وعلى الرغم من اأن املراأة كتلة مفعمة 

اأننا  اإل  والرومان�سية،  واحلنان  من احلب 

الت�سرفات  بع�ض  ذل��ك  ك��ل  اإىل  �سن�سيف 

وقت  اأي  منِك  ت�ستهلك  ل  التي  الب�سيطة 

للتعبري عن حبك  لزوجك:

• عند خروج زوجك اإىل العمل، عرّبي له 
عن مدى اإعجابك مبظهره واأناقته.

ل��ه ع��ن ح��ب��ك كلما  ت��ع��ربي  اأن  • ح����اويل 
ب��ه، ول��و للحظات، وذّك��ري��ه دائماً  ان��ف��ردِت 

ب��اأن��ِك م��ا زل��ت حتبينه كما ك��ان الأم���ر يف 

بداية عالقتكما.

ب��اأن��ِك مهتمة  اأن ت�سعريه  • ح��اويل دائ��م��اً 
مبظهره، عن طريق اإعطائه نظرة فاح�سة 

قبل مغادرة املنزل.

• اأ���س��ع��ري��ه ب��ت��ق��دي��رك مل���دى اج��ت��ه��اده يف 
العمل من اأجل توفري حياة جيدة لالأ�سرة.

حني  من  املف�سلة  وجبته  بطبخ  قومي   •
اإىل اآخر.

• م��ن وق���ت اإىل اآخ����ر ق��وم��ي ب��ن��زع خ��امت 
اإي��اه مرة  يلب�سك  اأن  ال���زواج، واطلبي منه 

اأخرى.

اأمام اأ�سدقائه، مو�سحة  • قومي مبدحه 
مزاياه التي جذبتك اإليه.

• حاويل اإظهار مدى �سعادتك عند قيامه 
مب�ساعدتك يف الأعمال املنزلية.

اأ�سعريه مبدى �سعادتك باأنه جزء  • دائماً 
تخّيل  ت�ستطيعني  ل  واأن���ك  ح��ي��ات��ك،  م��ن 

حياتك من دونه.

وي��ن�����س��ح ع��ل��م��اء ال��ن��ف�����ض ب��ق�����س��اء وق��ت 

حميم مع ال�سريك، لأنه جزء مهم واأ�سا�سي 

يف العالقة الزوجية، بل اإنه العن�سر الذي 

ومعناها  عمقها  ال��زوج��ي��ة  العالقة  مينح 

احلقيقي.

رمي �خلياط

عالم المرأة
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خطوات رومنسية بسيطة لكسر »الروتين« في المشاعر

أنــِت وطــــــفــــــــــلــك

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

ع من الأمرا�ض ال�سائعة عند الأطفال،  انتفاخ الر�سّ

عند  النتفاخ  لأن  باملر�ض،  ت�سميتها  لنا  �سح  اإن  ه��ذا 

�سيء خطري  دلياًل على  ُيعّد  اأمر طبيعي، ول  ع  الر�سّ

امل��رح��ل��ة عند  ف��ه��و م��ن م��ي��زات ه���ذه  اأو غ��ري طبيعي، 

الأطفال.

وحتى تتعامل الأم مع انتفاخات ر�سيعها، يجب اأن 

لتقارن  ع،  الر�سّ عند  النتفاخ  اأع��را���ض  هي  ما  تعرف 

وتتاأكد، وبعد ذلك تتخذ الإجراء ال�سليم.

اأعرا�ض النتفاخ عند الر�سع، هي:

وهي  ��ع،  ال��ر���سّ مغ�ض  ي�سمى  كما  اأو  البطن  اأوج���اع   -

اأ�سهر عر�ض من اأعرا�ض النتفاخ عند الر�سع.

- ع�سر اله�سم.

- تطّبل البطن وانتفاخه.

- خروج كمّية زائدة وملحوظة من الغازات، وغالباً ما 

تكون من دون رائحة.

��ع، وكلها �سهلة  ال��ر���سّ اأع��را���ض الن��ت��ف��اخ عند  ه��ذه 

لتكت�سفي  دائماً  والتمييز، فلرتاقبي طفلك  املالحظة 

اإن كان يعاين من الغازات اأم ل.

ع
ّ

أعراض االنتفاخ عند الرض
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اإىل  ال�ستاء  ف�سل  يف  الب�سرة  حتتاج 

ف�سل  اأي  ع��ن  وخمتلفة  فائقة  عناية 

�سديدة  ل��ربودة  لتعّر�سها  وذل��ك  اآخ��ر، 

توؤثر على �سفائها ون�سارتها، وجتعلها 

اأكرث عر�سة للت�سققات.

�لرمان مغذٍّ للب�سرة

ال����رم����ان م����ن ال���ف���اك���ه���ة ال�����س��ه��ي��ة 

وال��ل��ذي��ذة، وال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى م��واد 

م���ف���ي���دة ل���ل���ج�������س���م وال���������س����ح����ة، ك��م��ا 

من  العديد  تكوين  يف  ال��رم��ان  يدخل 

وهذا  بالب�سرة،  العناية  م�ستح�سرات 

م���ا ي�����س��ري لع�����رتاف خ����رباء ال��ب�����س��رة 

بفوائده الكبرية، وقد اأثبتت الدرا�سات 

غني  م�����س��در  ال����رم����ان  اأن  ال��ع��ل��م��ي��ة، 

بالعديد من الأحما�ض والفيتامينات 

وامل����ع����ادن امل��غ��ذي��ة ل��ل��ب�����س��رة، وت��ت��م��ث��ل 

فوائد الرمان يف الأمور الآتية:

- ال���رم���ان غ��ن��ي ب��ح��م�����ض زي���ت ب���ذور 

الرمان punicic، ودهون الأوميجا 

ت�����س��اع��د يف جت���دي���د خ��الي��ا  ال���ت���ي   3
الب�سرة واإنتاج اخلاليا اجلديدة.

 A ع��ل��ى فيتامني  ال��رم��ان  ي��ح��ت��وي   -

على  يحافظان  اللذين   E وفيتامني 

 C ال��ب�����س��رة، وك��ذل��ك فيتامني  ���س��ب��اب 

امل��ف��ي��د يف ع����الج ال��ب�����س��رة ال��ده��ن��ي��ة، 

الب�سرة  اإف����راز  م�ستوى  يف  وال��ت��ح��ك��م 

للدهون.

كبرية  ن�سبة  على  باحتوائه  يتميز   -

من املعادن ال�سرورية ل�سحة الب�سرة، 

والبوتا�سيوم  والكال�سيوم  الزنك  مثل 

وحم�ض الفوليك.

- ي�����س��اع��د يف ع���الج احل��ب��وب وال��ب��ق��ع 

عنا�سر  على  احتوائه  بف�سل  الداكنة 

م�������س���ادة ل���الل���ت���ه���اب���ات، وي�������س���اع���د يف 

الإ�سراع من �سفاء اجلروح والبثور.

هيدروك�سني،  الألفا  باأحما�ض  غني   -

يجعله  م��ا  للتاأك�سد،  امل�����س��ادة  وامل����واد 

الب�سرة  �سيخوخة  حم��ارب��ة  يف  مفيداً 

وتاأخر ظهور اأعرا�سها، مثل التجاعيد 

واخلطوط الرفيعة.

زيت �لقرفة يقي �لب�سرة 

من �لتجاعيد

ع��دي��دة وخمتلفة،  ف��وائ��د  لها  ال��ق��رف��ة 

وُي�����س��ت��خ��دم زي��ت��ه��ا يف ���س��ن��اع��ة اأف�����س��ل 

وم�ستح�سرات  للج�سم  العطور  اأن���واع 

اأن��ه  كما  بالب�سرة،  والعناية  التجميل 

ل��ل��ب�����س��رة واجل�����س��م  ف��وائ��د خمتلفة  ل��ه 

عموماً.

ci n القرفة زي��ت  اأن  اخل���رباء   ���وؤك��د 

حل��اء  م���ن  ُي�����س��ت��خ��رج   namon oil
اأقدم  من  وُيعّد  القرفة،  �سجرة  واأوراق 

منذ  ُت�ستخدم  التي  الطبيعية  ال��زي��وت 

اآلف ال�سنني، نظراً اإىل فوائده املتعددة.

وي��ع��د زي���ت ال��ق��رف��ة م��ن اأه����م ال��زي��وت 

تقت�سر  ول  باملعادن،  الغنية  الطبيعية 

اأه��م  وم��ن  فقط،  الب�سرة  على  ف��وائ��ده 

فوائده الطبية اأنه ي�ساعد على:

للج�سم. الدموية  الدورة  • تن�سيط 
اجلن�سية، لذا يدخل  الرغبة  • حتفيز 
اأن���واع  اأف�����س��ل  ال��ق��رف��ة يف �سناعة  زي��ت 

العطور.

ال�سهية. وزيادة  • حت�سني 
• تقوية مناعة اجل�سم �سد الأمرا�ض.
الدم وال�سكر املرتفع. �سغط  • خف�ض 

املعدية  والأم��را���ض  ال��ربد  مقاومة   •
نظراً خلوا�سه املعروفة كمطهر وقاتل 

للبكترييا.

املعدة  وتقل�سات  اله�سم  ع�سر  • عالج 
نظراً خلوا�سه املعروفة كم�سّكن.

الدوار. • عالج 
والإ�سهال. النتفاخ  • عالج 

واآلم املفا�سل. الروماتيزم  • عالج 

�لقهوة.. لب�سرة ن�سرة

ول��ب�����س��رة اأك����رث ن�����س��ارة وج���م���اًل، ين�سح 

اخل����رباء ب����اأن ال��ك��اف��ي��ني امل���وج���ود بكمية 

عن�سراً  يعترب  وال�ساي  القهوة  يف  كبرية 

مم��ت��ازاً يف ال��ع��ن��اي��ة ب��ال��ب�����س��رة، ل���ذا جن��ده 

ومق�سرات  كرميات  من  العديد  يف  اليوم 

الب�سرة من اأبرز ماركات اجلمال والعناية 

بالب�سرة، فالكافيني يزيد من تدفق الدم، 

الأمر الذي حتتاجه الن�ساء والرجال على 

ورون��ق  �سباب  على  للمحافظة  �سواء  حد 

ب�سرتهم، واإليكم باخت�سار بع�ض فوائده:

م��ظ��ه��ر  م�����ن  ال���ت���خ���ف���ي���ف  يف  ي�������س���اع���د   •
ال�����س��ي��ل��ي��ولي��ت ال��ع��ن��ي��د ال�����ذي ي��ظ��ه��ر على 

الأرداف.

موؤقتاً. الب�سرة  وينعم  • ينفخ 
• ي�سد ويقل�ض حجم الأوعية الدموية.
املتعب  اجل��ل��د  مظهر  اإح��ي��اء  يعيد   •

واملرهق.

ن�سائح لب�سرة ناعمة

ال�ستاء،  ت��زداد ح�سا�سية يف  الب�سرة  ولأن 

وال��ت��اأث��ر  للتلوث  ع��ر���س��ة  اأك���رث  وت�سبح 

بها  تعتني  اأن  يجب  الف�سول،  بتغريات 

ل��ت��ع��دي��ه��ا ل���ه���ذه ال���ت���غ���ي���ريات وحت��م��ي��ه��ا 

اأن تتاأثر بها. الن�سائح الآتية  منها قبل 

ب�سرتك  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  كيفيه  ت��و���س��ح 

ناعمة وذات لون وردي جميل قبل واأثناء 

ال�ستاء:

على  ي��ح��ت��وي  م��ن��ظ��ف��اً  ا���س��ت��خ��دم��ي   •
اأتربة  اأي  من  ب�سرتك  لتنظيف  احلليب 

اأو جراثيم عالقة بها، خ�سو�ساً اإذا كانت 

ب�سرتك جافة.

يف  ج���ف���اف  م����ن  ت���ع���ان���ني  ك���ن���ت  اإذا   •
املرطبة  الكرميات  ا�ستخدمي  ب�سرتك، 

ونظيفة،  ن��اع��م��ة  ب�����س��رة  ع��ل��ى  للح�سول 

ولكن جتنبي دائماً و�سع هذه الكرميات 

املنزل حتى ل جتذب  قبل خروجك من 

الأتربة والأو�ساخ، فاأف�سل وقت لو�سعها 

امل�����س��اء بعد احل�����س��ول على حمام  ه��و يف 

�ساخن.

ال��ك��رمي  ا����س���ت���خ���دام  ع��ل��ى  • اح���ر����س���ي 
ي���وم���ي���اً، واأي�������س���اً ق���وم���ي ب��ع��م��ل ت��دل��ي��ك 

ل��ب�����س��رت��ك وج�����س��م��ك ب��ا���س��ت��خ��دام زي���وت 

ال���ت���دل���ي���ك، وذل������ك ل���ت���ح���ري���ك ال������دورة 

الدم لوجهك فتح�سلني  الدموية ودفع 

على ب�سرة وردية.

وال��ب��ودرة  الأ�سا�ض  ك��رمي  ا�ستخدمي   •
بن�سبة قليلة خالل ال�ستاء حتى ل تظهر 

احل���ب���وب وال���ب���ث���ور، ح��ي��ث اإن امل�����س��ام يف 

ال�ستاء ل تتنف�ض جيداً.

وردي  ل��ون  ذات  ب�سرة  على  للح�سول   •
ج��م��ي��ل، اأ���س��ي��ف��ي ق���در م��ل��ع��ق��ة م���ن زي��ت 

الزيتون اإىل كمية من املاء ال�ساخن اأثناء 

�سديدة  ب�سرتك  كانت  واإذا  ال�ستحمام، 

بزيت  ب�سرتك  بتدليك  قومي  اجلفاف، 

الزيتون قبل ال�ستحمام بربع �ساعة.

  مـنــوعــــات
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�أفــقــي

من حوله  ال�سوت  عال  اأو  �سوته  عال   / النا�ض  اعتزل  متعبد    1
/ انه�ض

والهداية. النور  مركز   / عن  ادافع   2
اأجاز.  / النخل  ثمر   / )اأذنيه(  اأغلق   3

طــريـقـة اللعـب

واأفقياً  9 عامودياً  اإىل   1 الأرق��ام من  تو�سع 

على اأن ل يتكرر الرقم يف اأي اجتاه عامودي 

كان اأو اأفقي 

الحل السابق 12345678910
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

ل�����س��اح��ب ك��ف��اءة يف جم���ال ما  ا���س��م   4
من  متقدمة  جمموعة   / )معكو�سة( 

اخليل اأو النا�ض اأو نحوها

اأدواره  ابرز   / كالذباب  �سوتا  اأ�سدر   5
القرمو�سطي.

حب  / )معكو�سة(  متحلل   6
البيوت  جم��م��وع��ة   / م��ل��ف��ات  �سجل   7

والدور واأهلها التي متثل الوطن.

ل��ل��ج��دل ل���ه ع���دد من  م��ث��ري  خم���رج   8
الأفالم منها حني مي�سرة

9 مظلة هبوط / �سرب برغبة �سديدة.
امل�����س��ري��ني  اآث�������ار  م����ن   / ي����دري����ن   10

القدماء.

عـــامـــودي

م�سل�سل  يف  �سعودي  كوميدي  ممثل   1
طا�ض ما طا�ض.

ممثل م�سري راح��ل ل يكذب ولكنه   2
يتجمل. / ا�سهر الفراعنة واكرب بناء

اإىل  املعلومات  نقل   / مميتة  م���ادة   3
احلا�سوب عرب اأجهزة يدوية.

العزيز  4 فيلم ج�سد فيه حممود عبد 
النظر.  كفيف  ح�سني  ال�سيخ  �سخ�سية 

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

/ 3 حروف من ها�سم

الأ�سياء. ناقلو   5
)معكو�سة(. تر�سد   / حجمه  تقل�ض   6

ا�ستجابتي لأ�سئلة ما  / اجلنون  اأ�سابه   7
الظل خفيفة  كوميدية  م�سرية  ممثلة   8

9 قطع تغطى بها الأ�سطح املائلة اب�سط / واأقل 
تعقيدا.

10 خمرج فلم احلموات الفاتنات متثيل ماري 
منيب وميمي �سكيب يف 1953
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القرفة والقهوة والرمان.. للمحافظة على نضارة وحيوية البشرة
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منتخب لبنان قبيل مباراته مع فل�سطني

�سرب منتخب لبنان بقوة يف بداية م�سواره �سمن 

بطولة غرب اآ�سيا، حيث فاز على �سلطنة عمان 1 - 0 

قبل اأن ي�سقط ب�سكل مفاجئ اأمام فل�سطني بالنتيجة 

الأداء  ا�ستفهام حول تفاوت  عينها، ما ر�سم عالمات 

ثيو  الأمل���اين  عليه  ي�سرف  ال��ذي  الفريق  �سفوف  يف 

بوكري.

يظهر  مل  ع���م���ان،  اأم�����ام  ال���ق���وي  الأداء  وب��ع��ك�����س 

اأم�����ام فل�سطني  امل���ب���اراة ال��ث��ان��ي��ة  م��ن��ت��خ��ب ل��ب��ن��ان يف 

�سيئاً من امل�ستوى املتطور الذي قدمه مع بوكري يف 

ت�سفيات كاأ�س العامل، بل اإن هذه املباراة كانت الأ�سواأ 

له منذ تويل الأخري الإ�سراف عليه بدًل من املدرب 

الوطني اإميل ر�ستم �سيف العام املا�سي.

و�سهدت املباراة اأمام فل�سطني �سياعاً تاماً ملنتخب 

الو�سط  خط  فيها  وغ��اب  �سفوفه،  يف  وتفككاً  لبنان 

وقائده ر�سا عنرت، الذي بدا بعيداً عن م�ستواه، وزاد 

الهجوم، فغابت  اأما  اللقاء،  بلة طرده من  الطني  يف 

امل��رم��ى  ي��ع��رف ط��ري��ق  الفاعلية ع��ن حت��رك��ات��ه، ومل 

الفل�سطيني، على رغم وجود عدنان حيدر وحممود 

العلي وفايز �سم�سني وحممود العلي وحممود كجك.

وبعد اجلولة الثانية، ت�ساوت منتخبات املجموعة 

نحو  الأن��ظ��ار  وحتولت  منهم،  لكل  نقاط  ب�3  الأوىل 

اجلولة الثالثة الأخرية واحلا�سمة يوم اجلمعة، حيث 

�سيلعب لبنان مع الكويت فيما تقابل عمان فل�سطني.

وترتدي املباراة اأمام الكويت طابعاً حا�سماً وثاأرياً 

ل�ستعادة  ي�سعى  »الأزرق«  اأن  �سيما  ل  واح���د،  اآن  يف 

اعتباره اأمام منتخب لبنان الذي اأبعده عن ت�سفيات 

املونديال بفوزه 1 - 0 يف الكويت وتعادل معه 2 - 2 

يف بريوت.

املباراتني  يف  متوا�سع  الكويت مب�ستوى  وظهرت 

الأوليني اأم��ام فل�سطني )1 - 0( وعمان )0 - 2(، اإذ 

منتقدو  وب��ات  »الأزرق«،  يف  ع��دة  �سلبية  نقاط  ب��رزت 

مع�سكر الفريق الذي اأقيم يف مدينة انطاليا الرتكية 

اأنه  راأوا  اإنهم  اإذ  حجة،  ميلكون  للبطولة،  ا�ستعداداً 

ك���ان ي��ت��وج��ب ع��ل��ى ال��ق��ي��م��ني ع��ل��ى امل��ن��ت��خ��ب اخ��ت��ي��ار 

اأف�سل م�ستوى ملواجهتها فيه بدل ايرنغو�سكي  فرق 

�سبور  ال��ردي��ف لن��ط��ال��ي��ا  وال��ف��ري��ق  ال��رتك��ي )0-4( 

اأفريقي  اجلنوب  �سبورت  واي  و�سي   )0-9( الرتكي 

)6-1( بعد تعذر لقاء منتخب �سربيا.

وحت��م��ل ال��ك��وي��ت ل��ق��ب ال��ب��ط��ول��ة، اإذ ت��وج��ت يف 

على  بفوزها  الأردن،  يف   2010 ع��ام  املا�سية  الن�سخة 

اإيران 2 ��� 1 يف املباراة النهائية يف م�ساركته الأوىل يف 

البطولة.

وي�������س���ه���د م��ن��ت��خ��ب ل���ب���ن���ان ت���غ���ي���رياً ج�����ذري�����اً يف 

ا�ستحقاقه احلايل، اإذ �سم بوكري مدافع ال�سفاء نور 

من�سور للمرة الأوىل، فيما يغيب عدد من الالعبني 

الإم���ارات���ي(  )ال�سعب  معتوق  ح�سن  مثل  ال��ب��ارزي��ن 

وي��و���س��ف حم��م��د )الأه���ل���ي الإم����ارات����ي( وب���الل �سيخ 

املحمد  الهندي( وح�سن  ب��راذرز  )ت�سر�سل  النجارين 

)تريو�سا�سانا التايلندي( والظهري الأمين علي حمام 

لعب النجمة. 

وي��خ��و���س م��ن��ت��خ��ب ل��ب��ن��ان م�����س��ارك��ت��ه اخل��ام�����س��ة 

يف امل�����س��اب��ق��ة الإق��ل��ي��م��ي��ة، ب��ت�����س��ك��ي��ل��ة ���س��م��ت ث��الث��ة 

لع��ب��ني حم��رتف��ني ف��ق��ط، ه���م ال��ق��ائ��د ر���س��ا عنرت 

)�ساندونغ لياونينغ ال�سيني( واحلار�س عبا�س ح�سن 

)ن��ورك��وب��ي��ن��غ ال�����س��وي��دي( وال���واف���د اجل��دي��د ع��دن��ان 

الفوز  �سجل هدف  الذي  الرنوجي(  )�ستابيك  حيدر 

يف مرمى عمان بلمحة فنية رائعة، وذلك يف مباراته 

اعتبار  ومي��ك��ن  ال��وط��ن��ي،  املنتخب  بقمي�س  الأوىل 

الأخري مك�سباً ملنتخب لبنان.

الإقليمية  ال��ب��ط��ول��ة  ت��ك��ون  لأن  ب��وك��ري  ويتطلع 

حمطة لتح�سري »رجال الأرز« ملا تبقى من مراحل يف 

املوؤهلة  الت�سفيات  اإىل  بالإ�سافة  العاملية،  الت�سفيات 

اأن  اأك��د  اأن��ه  علماً  اأ�سرتاليا،  يف   2015 اآ�سيا  كاأ�س  اإىل 

�سعف  ب�سبب  اآ�سيا  غ��رب  بطولة  يف  ي�سارك  فريقه 

ال��ف��رتة  امل��ح��ل��ي »ال����ذي ل يخدمنا يف ه���ذه  ال����دوري 

ت�سفيات  م��ن  الأخ���رية  للمرحلة  فيها  ن�ستعد  التي 

املونديال«.

ان��ت��زاع بطاقة  ي��اأم��ل  ال���دور احلا�سم ل ي��زال  ويف 

اأم��ام  بخ�سارته  الآم��ال  ت�ساوؤل  رغ��م  على  املونديال، 

امل��ن��ت��خ��ب ال��ق��ط��ري ال�����س��ه��ر امل��ا���س��ي، ع��ل��م��اً اأن����ه ه��زم 

اإيران يف الدور عينه، ويحتل املنتخب اللبناين املركز 

اخلام�س يف املجموعة الأوىل للدور احلا�سم ب�4 نقاط 

من 5 مباريات خلف قطر )7 من 5( واإي��ران )7 من 

4( واأوزبك�ستان )8 من  من   7( اجلنوبية  وكوريا   )5
.)5

وك���ان���ت جل��ن��ة امل�����س��اب��ق��ات يف احت����اد غ����رب اآ���س��ي��ا 

ال�سهري  الت�سنيف  وفق  املنتخبات  ت�سنيف  اعتمدت 

ل���الحت���اد ال�����دويل ل��ك��رة ال���ق���دم يف ح��ي��ن��ه��ا، ف��ج��اءت 

اإي��ران  اإىل جانب  الأول  امل�ستوى  امل�سيفة يف  الكويت 

وعمان  الأردن  ال��ث��اين  امل�ستوى  �سم  فيما  وال��ع��راق، 

وال�����س��ع��ودي��ة، وال��ث��ال��ث البحرين ول��ب��ن��ان والإم����ارات 

)قبل ا�ستبعادها(، والرابع �سورية وفل�سطني واليمن.

البطولة،  ل�ست�سافة  مالعب  ثالثة  اختيار  ومت 

هي ال�سداقة وال�سالم يف نادي كاظمة، وعلي �سباح 

ال�����س��امل يف ن���ادي ال��ن�����س��ر، وحم��م��د احل��م��د يف ن��ادي 

القاد�سية.

املنتخب  ويعترب   2000 ع��ام  البطولة  وانطلقت 

الإي���راين الأك��ر ف��وزاً باللقب ب�4 األ��ق��اب ع��ام 2000 

و2004 و2007 و2008، فيما انتزعه املنتخب العراقي 

يف 2002، والكويت يف 2010.
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أداء متقـلـب 
لمنتخب لبنان 
فـي بطــولــة 
غــرب آسـيــا

جماهري منتخب لبنان واكبته بحما�سة يف الكويت من مباراة لبنان وفل�سطني

عدنان حيدر الوجه اجلديد يف املنتخب
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حتى يوم األحد الماضي، 
كان األلماني غيرد مولر يتباهى 

بامتالكه رقمًا قياسيًا استبعد 
الكثيرون تحطيمه، ولو بعد 

عشرات األعوام، فأهدافه الـ85 
بين أول كانون الثاني من عام 

1972 وآخر تلك السنة، وضعته 
في خانة الهدافين األشهر على 

مر العصور.

اإجن��از مولر،  40 عاماً من  وال��ي��وم، وبعد 

عن  مي�سي  ليونيل  الأرجنتيني  الداهية  نزع 

اأحد  اأنه  واأثبت  الأمل��اين« �سوجلانه،  »الثعلب 

اأف�سل الالعبني الذين عرفتهم مالعب كرة 

القدم، اإن كان بالأداء اأو الأرقام، وذلك بعدما 

ال��رائ��ع،  �سجله  اإىل  ج���دي���داً  اإجن�����ازاً  اأ����س���اف 

خالل  والثمانني  ال�ساد�س  ه��دف��ه  بت�سجيله 

الهداف  رق��م  يحطم  جعله  مما   ،2012 ع��ام 

الأبرز يف تاريخ الكرة الأملانية.

معياراً  القيا�سية  ل��الأرق��ام  مي�سي  و���س��ع 

جديداً مع قرب انتهاء هذه ال�سنة، فهو ميلك 

بر�سلونة  اأه���داف  م��ن  امل��ئ��ة  41 يف  ن�سبته  م��ا 

منتخب  اأه����داف  م��ن  امل��ئ��ة  يف  و46   ،2012 يف 

تاريخ  م�سجل يف  اأف�سل  بات  كما  الأرجنتني، 

وراب��ع  م��ب��اراة،   352 يف  هدفاً  ب�283  بر�سلونة 

هدفاً  ب�31  ب��الده  منتخب  يف  م�سجل  اأف�سل 

خلف غابريال باتي�ستوتا )56 هدفاً( وهرنان 

كري�سبو )35( ودييغو مارادونا )34(.

على   2012 يف  م��ي�����س��ي  اأه������داف  وج������اءت 

بينها  بر�سلونة،  مع  74 هدفاً  التايل:  ال�سكل 

اإىل 14 هدفاً يف دوري  اإ�سافة  الدوري،  56 يف 
ال��ك��اأ���س  ال��ك��اأ���س و2 يف  اأوروب�����ا و3 يف  اأب���ط���ال 

ال�سوبر املحلية، وذلك اإىل جانب 12 هدفاً مع 

منتخب الأرجنتني.

واأ���س��اف مي�سي ه��ذا الإجن��از اإىل الأرق��ام 

ال��ق��ي��ا���س��ي��ة الأخ������رى ال���ت���ي وم����ن ب��ي��ن��ه��ا اأن���ه 

ال��الع��ب ال��وح��ي��د ال���ذي �سجل 5 اأه�����داف يف 

م���ب���اراة واح����دة ���س��م��ن دوري اأب���ط���ال اأوروب����ا 

الأملاين  ليفركوزن  باير  اأمام  املا�سي  )املو�سم 

اأن��ه  )7 - 1( يف اإي����اب ال����دور ال���ث���اين(، ع��ل��م��اً 

ث���اين لع���ب ف��ق��ط ي�����س��ج��ل 14 ه���دف���اً خ��الل 

مو�سم واحد )املا�سي( من امل�سابقة الأوروبية 

جوزيه  الربازيلي  الإي��ط��ايل  جانب  اإىل  الأم 

التافيني )مو�سم 1962 - 1963 مع ميالن(، 

يف  ه��دف��اً   73 ي�سجل  ال��ت��اري��خ  واأول لع��ب يف 

مو�سم واحد )املو�سم املا�سي(، اإ�سافة اإىل اأنه 

اأ�سبح الرقم القيا�سي من حيث عدد الأهداف 

امل�سجلة يف مو�سم واحد من الدوري الإ�سباين 

طريقه  وج��د  اأن  بعد  املا�سي  املو�سم  وحققه 

اإىل ال�سباك 50 مرة.

 8 ي�سجل  لع���ب  اأول  ه��و  مي�سي  اأن  ك��م��ا 

ث��الث��ي��ات »ه���ات���ري���ك« يف م��و���س��م واح�����د من 

ال�����دوري الإ���س��ب��اين، واأك����ر ال��الع��ب��ني ف���وزاً 

اأوروب��ا )4 مرات  اأبطال  بجائزة هداف دوري 

م�����س��ارك��ة م��ع غ���ريد م��ول��ر(، واأف�����س��ل ه��داف 

اأبطال  دوري  �سعيد  على  بر�سلونة  تاريخ  يف 

اأوروبا )56 هدفاً(.

فر�سة  اأم��ام  الأرجنتيني  النجم  و�سيكون 

اإ���س��اف��ة اإجن���از ت��اري��خ��ي اآخ���ر اإىل ر���س��ي��ده يف 

ح���ال ف���وزه ب��ج��ائ��زة اأف�����س��ل لع���ب يف ال��ع��امل 

يتناف�س  م�����س��ريت��ه، وه���و  ال��راب��ع��ة يف  ل��ل��م��رة 

على ذل��ك م��ع جن��م ري���ال م��دري��د الربتغايل 

بر�سلونة  يف  وزم��ي��ل��ه  رون���ال���دو  ك��ري�����س��ت��ي��ان��و 

اأندري�س اينيي�ستا.

وق�������اد م��ي�����س��ي الأح��������د امل���ا����س���ي ف��ري��ق��ه 

بر�سلونة الإ�سباين اإىل فوزه الثامن من اأ�سل 

خارج  املحلي  الدوري  يف  خا�سها  مباريات   8
مرمى  يف  ثنائية  بت�سجيله  وذل���ك  ق��واع��ده، 

ريال بيتي�س )2 - 1(.

وك��ان رئي�س الحت��اد الأوروب���ي الفرن�سي 

مي�سي  و�سف  عندما  حمقاً  بالتيني  مي�سال 

املا�سي  العام  ب�»القاتل«، تعليقاً على ح�سوله 

ع��ل��ى ج���ائ���زة ال���ك���رة ال��ذه��ب��ي��ة ال��ت��ي متنحها 

جم��ل��ة »ف��ران�����س ف��وت��ب��ول« والحت����اد ال���دويل 

لأف�سل لعب يف العامل، وذلك للمرة الثالثة 

على التوايل.

ا�ستحق مي�سي متاماً اأن ي�سبح رابع لعب 

بعد  الثالثة  للمرة  اجل��ائ��زة  ه��ذه  ينال  فقط 

و1973   1971( ك��روي��ف  ي��وه��ان  الهولنديني 

و1989   1988( با�سنت  ف��ان  وماركو  و1974( 

و1984   1983( اأي�����س��اً  وب��الت��ي��ن��ي  و1992( 

نيل  باأحقيته يف  ال�سك  �ساوره  و1985(، ومن 

هذا ال�سرف قد عدل عن راأي��ه، بعدما �ساهد 

اإىل  الأح��د  اإجن��از  الأرجنتيني ي�سيف  النجم 

اإجنازاته الرائعة.

ودفع الإجناز اجلديد ال�سحف الإ�سبانية 

ب��ال��ن��ج��م الأرج��ن��ت��ي��ن��ي، حيث  اإىل الح��ت��ف��ال 

»ال�ساروخ مي�سي  »�سبورت«:  عنونت �سحيفة 

بت�سجيله  خ��ل��ف��ه  م���ول���ر  ال���ت���ورب���ي���دو  ي����رتك 

ال�سحايف  كتب  فيما  ع���ام«،  خ��الل  ه��دف��اً   86
جو�سيب ماريا كا�سانوفا�س يف عموده: »نحن 

القول  من  دوم��اً  �سنتمكن  لأننا  حمظوظون 

فيه  �سجل  ال��ذي  الرائع  العام  ع�سنا هذا  اإننا 

واأمر  ا�ستعرا�س،  ملتعة،  اإنه  هدفاً،   86 مي�سي 

رائ���ع اأن ت���رى اأف�����س��ل لع���ب يف ال��ع��امل على 

اأر�سية امللعب«.

ومن املوؤكد اأن هذه الإ�سادات ت�سعد مي�سي 

ال��الزم لكي يحقق الأه��داف  الدافع  وتعطيه 

اأي  املو�سم،  لنف�سه وفريقه هذا  التي و�سعها 

الفوز بكل �سيء.

م��وؤخ��راً  اعترب  الأرجنتيني  النجم  وك��ان 

خيبتْي  لن�سيان  متحفز  بر�سلونة  فريقه  اأن 

املو�سم املا�سي يف دوري اأبطال اأوروبا والدوري 

والتعوي�س باإحراز اللقبني هذا املو�سم.

وك����ان ب��ر���س��ل��ون��ة ت��ن��ازل ع��ن ل��ق��ب��ه بطاًل 

ل����دوري اأب��ط��ال اأوروب�����ا ب��خ��روج��ه م��ن ن�سف 

النهائي على يد ت�سل�سي الإنكليزي الذي توج 

لحقاً على ح�ساب بايرن ميونيخ الأملاين، كما 

انحنى اأمام غرميه الأزيل ريال مدريد الذي 

ان��ت��زع م��ن ال��ن��ادي ال��ك��ات��ال��وين لقب ال���دوري 

الإ�سباين للمرة الأوىل يف اأربعة موا�سم.

واك��ت��ف��ى ب��ر���س��ل��ون��ة يف م��و���س��م��ه الأخ����ري 

ب��اإح��راز لقب  مع مدربه جو�سيب غ��واردي��ول 

هذا  اأن  اإل  بلباو،  اأتلتيك  ح�ساب  على  الكاأ�س 

التتويج مل ميح خيبة التخلي عن لقبْي دوري 

الأبطال والدوري املحلي.

وي��ب��دو ال���ن���ادي ال��ك��ات��ال��وين ه���ذا امل��و���س��م 

بقيادة تيتو فيالنوفا جاهزاً لفر�س هيمنته 

وال���ق���اري،  امل��ح��ل��ي  ال�سعيدين  ع��ل��ى  جم����دداً 

دوري  م���ن  امل���ج���م���وع���ات  دور  اأن���ه���ى  ب��ع��دم��ا 

الأبطال يف �سدارة جمموعته، كما اأنه يت�سدر 

نقطة عن غرميه   11 بفارق  املحلي  ال��دوري 

ريال مدريد الثالث، بعد اأن حقق 14 انت�ساراً 

ال�15 الأوىل، مما  وتعادًل واحداً يف مبارياته 

اأف�سل بداية يف تاريخ الدوري  جعله �ساحب 

املحلي منذ انطالقه عام 1929.

املا�سي  امل��و���س��م  ذك���رى  اأن  مي�سي  وي��وؤك��د 

التاألق  اإىل  فريقه  يقود  ال��ذي  الدافع  ت�سكل 

اأعلم ما هو اخلطاأ  »ل  املو�سم، م�سيفاً:  هذا 

لكن  امل��ا���س��ي،  امل��و���س��م  نهاية  ال���ذي ح�سل يف 

باإمكاننا اأن ن�ستغل هذه الذكرى لكي نحر�س 

على اأن ل تتكرر جمدداً، وهذا الأمر يجعلنا 

اأكر تعط�ساً من اأي وقت م�سى«.

�سيغة  اإىل  فيالنوفا  تو�سل  �ساهم  وق��د 

اينيي�ستا  اأن���دري�������س  ال��ث��الث��ي  ف��ي��ه��ا  ي�����س��رك 

وخابي هرنانديز و�سي�سك فابريغا�س، يف لعب 

دور كبري يف تطور م�ستوى الفريق.

جالل قبطان
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حقًا إنه رجل األرقام القياسية

فريق بر�سلونةالداهية ليونيل مي�سي

غريد مولر فقد رقماً قيا�سياً غالياً
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الأمريكية  ييل  جامعة  باحثو  اكت�شف 

ن��وع��اً ج��دي��داً م��ن ال��دي��ن��ا���ش��ورات اأط��ل��ق��وا 

لبت�شامة  تكرمياً  »اأوب��ام��ادون«،  ا�شم  عليه 

الرئي�س الأمريكي باراك اأوباما.

وق�������ال ع������امل ال���ط���ب���ي���ع���ة يف اجل���ام���ع���ة 

اإن  �شحفي،  ت�شريح  خ��ال  »لوجنريت�س« 

ح��ف��ري��ة ال��دي��ن��ا���ش��ور متتلك ف��ك��اً واأ���ش��ن��ان��اً 

���ش��ب��ي��ه��ة ب��اب��ت�����ش��ام��ة ال��رئ��ي�����س الأم���ريك���ي 

ال�������ش���ه���رية، ل����ذل����ك ق����ررن����ا ت��خ��ل��ي��د ت��ل��ك 

البت�شامة بت�شميته »اأوبامادون«.

واأ����ش���اف ال��ب��اح��ث: اإن ه���ذا ال���ن���وع من 

حفريات   9 من  واح���داً  ُيعّد  الدينا�شورات 

الثنني  ي��وم  عنها  الك�شف  مت  دينا�شورات 

امل��ا���ش��ي، ب��ح�����ش��ب م���ا مت الإع������ان ع��ن��ه يف 

دورية العلوم والتكنولوجيا، واأُطلقت عليها 

اأ�شماء متنوعة.

اإن تلك احلفرية كانت  وتقول اجلامعة 

ت�شنيفها  مت  ل��ك��ن   ،1974 م��ن��ذ  ُمكت�شفة 

خ��ط��اأً ك��ن��وع م��ن ال�����ش��ح��ايل، وب��ع��د اأب��ح��اث 

اأن��واع  اأح��د  اأنها  الك�شف عن  م�شتفي�شة مت 

الدينا�شورات.

وت���اب���ع ل��وجن��ري��ت�����س: »ه����ذا ال���ن���وع من 

كبرية،  ب�شورة  اأوباما  ي�شبه  الدينا�شورات 

م�شتقيمة  اأ�شنان  وذو  القامة،  طويل  فهو 

كالرئي�س الأمريكي متاماً، وميلك قواطع 

م��ب��ا���ش��رة ت�شبه ت��ل��ك ال��ت��ي ت��خ��رج م��ن فك 

اأوباما حينما يبت�شم«.

انتظر  اأن���ه  الأم��ريك��ي  ال��ب��اح��ث  وك�شف 

ح��ت��ى ب��ع��د ن��ه��اي��ة الن��ت��خ��اب��ات الأم��ريك��ي��ة 

ال��دي��ن��ا���ش��ور، حتى ل  ت�شمية  ع��ن  لإع���ان 

اأو  حم��اب��ات��ه،  اأو  الرئي�س  مبهاجمة  ُي��ّت��ه��م 

»ل��و  وق����ال:  امل��ن��اف�����ش��ة،  احل��م��ات  ت�شتغلها 

كان ي�شبه ميت رومني )املر�شح اجلمهوري 

ال������ذي ك�����ان ي���ن���اف�������س اأوب������ام������ا( ل�����ش��ّم��ي��ت��ه 

رومنيدون، ولو كان ي�شبه هياري كلينتون 

ل�شّميته  الأم��ريك��ي��ة(  اخل��ارج��ي��ة  )وزي�����رة 

كلينتوندوم«.

فيها  ُيطلق  ال��ت��ي  الأوىل  امل���رة  لي�شت 

اأ�شماء �شيا�شيون اأو م�شاهري على حيوانات 

ا�شم حيوان  واأُطلق  �شبق  منقر�شة، حيث 

م��ن��ق��ر���س اآك����ل ل��ل��ن��ب��ات��ات ع��ل��ى ال��رئ��ي�����س 

ت��وم��ا���س جيفر�شون،  الأ���ش��ب��ق  الأم��ريك��ي 

ف��ي��م��ا اأُط���ل���ق ع��ل��ى اإح�����دى ال��ق�����ش��ري��ات يف 

بوب  ال�شهري  املطرب  ا�شم  الكاريبي  جزر 

ماريل.

ال�م��دي��ر ال��ف��ن�ي: م����الك م��ح��������ف��وظ
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كاريكاتير

غزة تنتج عطرًا باسـم صاروخ »M75«إطالق ابتسامة أوباما على نوع من الديناصورات
ا���ش��ت��غ��ل��ت اإح����دى ال�����ش��رك��ات يف غ���زة روائ����ح الن��ت�����ش��ار الأخ���ري 

حاملة  الأ���ش��واق  اإىل  املا�شي  ال�شبت  نزلت  زج��اج��ات  يف  فاأنتجتها 

 »m75« القتال: عطر  اأب��ي��ب خ��ال  ت��ل  �شكان  ال��رع��ب يف  ب��ّث  ا�شماً 

الفل�شطيني للرجال والن�شاء.

اجلناح  الق�شام؛  الدين  عز  كتائب  اأطلقته  ا�شم  هو   »m75«

اأبيب يف حربها مع  به تل  الع�شكري حلما�س، على �شاروخ ق�شفت 

»خليك  �شركة  اأطلقتها  ماركة  اإىل  غ��زة  يف  حت��ول  لكنه  ال�شهاينة، 

���ش��ت��اي��ل« ل��ل��ع��ط��ور، ُو���ش��ف اأري��ج��ه��ا ب��اأن��ه »�شبيه ب��رائ��ح��ة ���ش��واري��خ 

املقاومة، ومنع�س وفّواح«.

واأو�شح �شاحب ال�شركة اأن املوؤ�ش�شة التي اأ�ش�شها 4 رجال اأعمال 

 5 بعر�س  )وه��ي  زجاجاته  ا���ش��ت��وردت  ب��غ��زة،   1999 يف  فل�شطينيني 

مليليرتاً   60 بتعبئة  وقامت  ال�شني،  من  �شنتيمرتاً(   16 وارت��ف��اع 

زجاجة   2000 منها  وط��رح��ت  غ��زة،  يف  مب�شنعها  فيها  العطر  م��ن 

قنينة   150 بعنا  واح��د،  »وبيوم  ال�شوق،  للن�شاء يف  ومثلها  للرجال، 

من العطرين معاً«.

ال���وزاري  ال��ط��اق��م  ف��رد يف  ك��ل  اأه���دت  �شتايل«  اأن »خليك  وذك���ر 

و�شلت  ومم��ن  ال�شاروخي،  العطر  من  زج��اج��ات  حما�س  بحكومة 

الأ�شبوع  رافقه  ومن  م�شعل  وخالد  هنية  اإ�شماعيل  الهدايا  اإليهم 

ال�شم  بت�شجيل  تقوم  قد  ال�شركة  واإن  للقطاع،  زي��ارت��ه  يف  املا�شي 

افتتاح ك�شك عند معرب  الآن يف  كماركة م�شجلة م�شتقبًا، وتفكر 

املنطقة من م�شريني وغريهم من �شراء  امل��اّرون يف  رفح، ليتمكن 

ال�شفر. عناء  عنهم  ويخفف  فينع�شهم   ،»m75«

الأ�شود  باللونني  بزجاجات  الأ�شواق  اإىل  اجلديد  العطر  ونزل 

دولراً   15 وب�شعر  للن�شاء،  والزهري  والأ���ش��ود  للرجال،  والأخ�شر 

تقريباً، و�شبب ارتفاع �شعرها مقارنة مع م�شتوى احلياة يف غزة اأن 

الكمية حمدودة، ولأن املواد امل�شتخدمة يف تركيبة العطر هي من 

النوع الفاخر.

تبــيـع المخـدرات وفــاًء لــزوجـهــا
متّكنت مباحث مكافحة املخدرات يف حمافظة الفيوم مب�شر من �شبط ربة منزل 

اإىل  املتهمة  واأُحيلت  التجار،  ت�شليمها لأحد  اأثناء  الهريوين  تذاكر  كمية من  بحوزتها 

النيابة التي تولت التحقيق.

بقيام  ال��ف��ي��وم  يف  امل��خ��درات  مكافحة  ق�شم  رئي�س  اإىل  وردت  ق��د  امل��ع��ل��وم��ات  وك��ان��ت 

اأ�شماء.ج. )20 �شنة( بت�شليم كمية من تذاكر الهريوين لأحد التجار.

ق�شايا  ذمة  على  امل�شجون  زوجها  ن�شاط  توا�شل  كانت  باأنها  املتهمة  اعرتفت  وقد 

اجتار يف املخدرات وفاء له.


