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عــودة »المارينــز 
الــتـكـفـــــيـــــري« 
إلــــى الـــعــــــراق

»الــمـــجــــــلـــس 
العـــــــالــــــمـــــي 

لـلـغـة العـربـيـة«          
يعـقــد مـؤتـمره 
الـــثـــــــــامـــــــــن

أبعاد المناورات 
الحربية الروسية 

سياسيًا وعسكريًا

مشروع »النكايات 
األرثوذكسي« 
يغلب قانون 

االستئثار الستيني 

الـــمـوقــوفــون 
السـعــوديــــون 

في لبنان.. من هم؟
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لالإعالم  اللبنانية  املجموعة  ع�سوية  لإلغاء  البحرين  مملكة  م�سروع  اأن  »الثبات«  علمت 

»قناة املنار« واإذاعة »النور« من احتاد اإذاعات الدول العربية التابع للجامعة العربية، واإلغاء بث 

»املنار« على القمرين العربين »عرب�سات ونايل �سات« قد مت اإ�سقاطه خالل اجتماع جمل�س وزراء 

الإعالم العرب الذي انعقد الثالثاء املا�سي يف القاهرة بطلب من ال�سلطات البحرينية.

وبح�سب املعلومات فاإن جهداً كبرياً ُبذل قبل واأثناء الجتماع اأدى اإىل هذه النتيجة الإيجابية، 

واإن وزراء اإعالم لبنان والعراق وال�سودان كان موقفهم �سريحاً جتاه عدد من الف�سائيات التي 

لدول  واإدارييياً  مالياً  وتتبع  التحري�س،  املهنية، ومتار�س  الإعالمية  خارج مهمتها  اأدواراً  تييوؤدي 

عربية معروفة، موؤكدين اأن الأجدى اإيقاف هذه املحطات عن الف�ساء العربي.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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»الـمـنـــــار« و»الـنـــور« بــاقـيــــتـان
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7 حـــلــــول »مـسـتـقـبـلـيـة« ألزمـــة ريـفــي.. وأحــالهـــا ُمــــّر

األولـــــويـــــة للمـــلـف الـــســـوري
مفاوضات خلف ستائر جنيف.. لتسوية شاملة



لو كان لدى اأهل ال�صيا�صة اللبنانيني، خ�صو�صاً 

م��ت��زع��م��ي ال��ط��وائ��ف وامل���ذاه���ب، ن��واي��ا ط��ي��ب��ة حلل 

الأزمة النا�صبة حول ماهية القانون الذي �صُتجرى 

املقبل  النيابية، يف حزيران  اأ�صا�صه النتخابات  على 

من هذا العام، لرّددنا القول املاأثور: »ا�صتّدي اأزمة، 

تنفرجي«، لكن اللبنانيني اختربوا بدمائهم وحطام 

امل��ا���ص��ي��ة م���دى خ��ط��ورة  ال��ع��ق��ود  م�صاحلهم ط���وال 

اخليارات التي يندفع اإليها، اأو يتورط فيها، هوؤلء 

الن��ف��راج  ت��وق��ع  اإن  ال��ق��ول:  اإىل  ي��دف��ع  م��ا  ال�صا�صة، 

اأقله  اأو  الن��ف��ج��ار،  خطر  ل�صالح  لديهم  ي��راج��ع 

التي  النتخابية«  »امل��ن��اورات  و�صط  معه،  يت�صاوى 

ن�صاهد ف�صولها وكاأنها فيلم هندي فيه من الهزل 

والهرج بقدر ما فيه من الدموع.

جن��ح م�����ص��روع »ال��ل��ق��اء الأرث��وذك�����ص��ي« يف خ��رق 

نظرياً  ميلك  وب��ات  الت�صريعية،  وال�����ص��دود  احل���دود 

الهيئة  ع��ل��ى  ُع��ر���ض  ل��و  فيما  ل��ُي��ق��ّر  ���ص��وت��اً  �صبعني 

ن���زال  ذل���ك م���ا  ال��ن��ي��اب��ي، ورغ����م  ال��ع��ام��ة للمجل�ض 

بعيدين عن اإيجاد حل حقيقي للأزمة.

لعبة  يف  اآذار  م���ن  ع�����ص��ر  ال���راب���ع  ق����وى  ف�����ص��ل��ت 

الأك��ري  ال�صتني«  »قانون  لإبقاء  الزمن  ا�صتهلك 

اأم����راً واق��ع��اً وق��اع��دة لإج����راء الن��ت��خ��اب��ات، و�صقط 

قانون »اخلم�صني دائرة« الذي اأعده حزبا »القوات« 

اأ�صحابه،  حللفاء  القا�صية  بال�صربة  و»الكتائب« 

ل��ك��ن م��ن��ط��ق ال��ن��ك��اي��ة ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة وغ��ل��ب��ة امل�����ص��ال��ح 

على  البلد،  يجرجر  يزال  ما  والفئوية  ال�صخ�صية 

ال��رغ��م م��ن اأن امل��ن��ط��ق وال��ع��ق��ل ي��ق��ّران ب���اأن خم��رج 

الطغيان  بتخفيف  ي��ك��ون  اأزم��ات��ه��م  م��ن  اللبنانيني 

وطريق  احلكم،  على  واملذهبي  الطائفي  والتناف�ض 

الن�صبية  باإقرار قانون يقوم على قاعدة  ذلك يكون 

ويف  ال�صيا�صية،  الطائفية  واإلغاء  املو�صعة  والدوائر 

هذا تطبيق لتفاق الطائف الذي يخالفه كل الذين 

يّدعون التم�صك به.

اأُح��رج  اأن  بعد  رهاناتها،  اآذار   14 ق��وى  خ�صرت 

ل  لكن  الأرثوذك�صي«،  »امل�صروع  بطرح  م�صيحيوها 

يبدو اأن قوى 8 اآذار فرحة بهذا »الن�صر املبني«.

ال��دائ��ر  ال�صيا�صي  »ال��ك��ب��ا���ض«  يف  الق�صيد  ب��ي��ت 

ك��ان وم��ا ي���زال: كيف ميكن احل�����ص��ول على  ح��ال��ي��اً 

اأ�صوات النائب وليد جنبلط لتاأمني اأكرية نيابية 

يوؤّمن  انتخابياً  ق��ان��ون��اً  ف��رق،  ل  تفر�ض،  اأو  تنتج، 

اأكرية نيابية للجهة التي تنجح يف اإر�صاء »البيك«! 

اأن تخلى عن رهاناته الإقليمية  اأما »البيك«، فبعد 

على  موافقته  يرهن  املحلية،  احل�صابات  اإىل  وع��اد 

ال��ط��ل��ب��ات امل��ق��دم��ة اإل��ي��ه ب���اإق���رار م��ا اأق����ره ل��ه ات��ف��اق 

الطائف: جمل�ض لل�صيوخ يراأ�صه درزي.

اأُ�ّص�ض لبنان وم�صرية الراجع م�صتمرة  منذ اأن 

يف ح��ي��ات��ه ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة ن��ح��و م���زي���د م���ن ال��ت��ق��وق��ع 

والن���غ���لق وال��ت��ع�����ص��ب ال��ط��ائ��ف��ي وامل���ذه���ب���ي.. ك��ان 

اللبنانيون منق�صمني انتخابياً اإىل حزبني يف املرحلة 

ال�صتقللية: »د�صتوريني« و»كتلويني«، لكن بعدها 

اإ�صقاط  يتيح  مبا  ُت�صاغ  النتخابية  القوانني  ب��داأت 

اخل�����ص��وم وف���وز اأ���ص��ح��اب ال��ن��ف��وذ، وه��ك��ذا ان��ح��درت 

الزعامات  مقا�ض  على  لت�صبح  النتخابات  قوانني 

الأرثوذك�صي«  »امل�صروع  دور  جاء  والآن  والطوائف، 

ليف�صل البلد على مقا�ض املذاهب.

اإىل ح��روب  ال��ب��لد  اأو���ص��ل��ت  ال�صابقة  ال��ق��وان��ني 

اأه���ل���ي���ة مل ت��ت��وق��ف م��ن��ذ خ��م�����ص��ة ع���ق���ود؛ »ق���ان���ون 

ال�صتني« جاء اإثر »ثورة 1958« لري�صي النق�صامات 

الطائفية التي نتجت عن ا�صطفافات تلك املرحلة، 

حًل  جاء  الطائف  واتفاق   ،1975 عام  انفجار  فكان 

اإىل  فاأو�صلنا  املتحاربة،  القوى  طلبات  بني  و�صطاً 

ال�صراع املذهبي القائم، واتفاق الدوحة كان تعديًل 

موؤقتاً لبع�ض التوازنات، فهل ياأتي »م�صروع القانون 

الأرثوذك�صي« ليلبي تطلعات تق�صيم املنطقة وتفتيت 

املفتَّت؟

اإق��ف��ال  ت���ام يف  ب��ن��ج��اح  دوره  امل�����ص��روع  ه���ذا  اأدى 

الطريق على ا�صتدامة »قانون ال�صتني«، ويف اإحداث 

اأ�صحاب العقلية ال�صتئثارية، لكنه  �صرخ يف حتالف 

يعرّب  ك��ون��ه  ذات���ه،  بحد  ح��ًل  ي��ك��ون  اأن  ي�صتطيع  ل 

حقيقة عن واقع متدد النق�صام املذهبي والطائفي 

داخل التفا�صيل اللبنانية، فهل املطلوب دواء لعلج 

ب��ح��ي��ث مي��وت  اأم تكثيف جل��رث��وم��ت��ه  امل���ر����ض،  ه���ذا 

امل��ري�����ض؟ وه���ل امل��ط��ل��وب اإن���ق���اذ ل��ب��ن��ان م��ن نظامه 

الطائفي امل�صوؤول عن كل معاناة اللبنانيني، والذي 

اأم  املجاورة،  املجتمعات  لتدمري  ي�صّدر  بات منوذجاً 

يريد  من  مل�صاعدة  النظام  هذا  تكري�ض  املطلوب  اأن 

تق�صيم املنطقة وتفتيت املفتَّت وتدمري كل ما ي�صّكل 

خطراً على م�صروعي الهيمنة الغربية وال�صتيطان 

ال�صهيوين؟

اإىل  ت�����ص��ري��ع��ي��اً  ل��ب��ن��ان  ي��ت��ح��ّول  اأن  وب��ع��د  الآن، 

اعتماد  خ��لل  م��ن  وم��ذاه��ب،  ط��وائ��ف  كونفدرالية 

احل��واج��ز  ك��ل  �صت�صقط  الأرث���وذك�������ص���ي«،  »امل�����ص��روع 

املناخات  تتكفل  اأن  بعد  اإقامة كانتونات،  التي متنع 

بني  هجرات  بتبادل  القائمة  والنف�صية  ال�صيا�صية 

املناطق، واإىل اخلارج، ليتقوقع بعدها من يبقى يف 

لبنان كل يف معزله املذهبي.

        ول���ل���ذك���رى، ف��ق��د ف����ّوت م���ّدع���و »احل��ري��ة 

وال�����ص��ي��ادة وال���ص��ت��ق��لل« ف��ر���ص��ة ت��اري��خ��ي��ة لإل��غ��اء 

»الج��ت��م��اع  اإن  ق��ال��وا  عندما  ال�صيا�صية  الطائفية 

 ،2005 ع���ام  ال�����ص��ه��داء  ���ص��اح��ة  ال��ل��ب��ن��اين مكتمل« يف 

من  اأي  يف  �صادقني  يكونوا  مل  اأن��ه��م  الأي���ام  وبّينت 

ال�صعارات التي رفعوها.

        والآن، من حق اللبنانيني اأن يعرفوا اإن كان 

اإميان  فعل  هو  اأم  للمناورة  الأرثوذك�صي«  »امل�صروع 

مبا �صيكون عليه م�صتقبل لبنان؟

عدنان ال�ساحلي
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أحداث األسبوع

االفتتاحية

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

المدير المسؤول: عــدنــــان الســاحـلــي

يشارك في التحرير:  
أحمد زين الدين -  سـعـيد عيـتــانـــي

المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

  همسات

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

 قلة اهتمام
لحظ نواب من جماعة 14 اآذار اأن �صحيفة »امل�صتقبل« مل تكرث، مثلما جرت 

العادة، باإبراز اخلرب الأخري ال�صادر عن املحكمة الدولية، ل بل و�صعته يف ال�صفحة 

رقم 5، بينما �صحف اأقل انتماء اهتمت اأكر بكثري باخلرب، وكما ال�صحيفة كذلك 

حمطات »امل�صتقبل« الأخرى، ما دفع اأحد النواب لل�صوؤال: »هل اآن اأوان التعزية«؟

 سعد ال يرى إال »الستين«
قال اأحد النواب لدى خروجه من اإحدى جل�صات اللجان النيابية التي تناق�ض 

اأو  �صيغة  اأي  يف  اأح��د  ملناق�صة  م�صتعد  غري  »امل�صتقبل«  فريق  اإن  النتخاب،  قانون 

تقدمي اأي اقراح، خوفاً على احلقيقة الآخذة بالتاآكل، خ�صو�صاً يف بريوت، واأ�صاف 

اإل قانون ال�صتني، وهو يدرك  اأن رئي�ض »امل�صتقبل« �صعد احلريري ل يرى اأمامه 

اأن هذا القانون ل عودة اإليه، وكلما ذكر اأحدهم اأمامه كلمة »الن�صبية«، تراه وكاأنه 

يدخل يف غيبوبة.

www.athabat.net
 هل يقّدم 

استقالته ويرحل؟
من  باإيعاز  �صيا�صية،  جهات  ت�صعى 

رئ��ي�����ض ح��ك��وم��ة ل��ب��ن��اين اأ����ص���ب���ق، اإىل 

ال�صغط على مفتي اجلمهورية ال�صيخ 

حممد ر�صيد قباين لتقدمي ا�صتقالته، 

حيناً،  ال��رغ��ي��ب  اأ���ص��ل��وب  اإىل  لج��ئ��ة 

بتبليغه  وذل��ك  اآخ��ر،  حيناً  والرهيب 

الناخبني  »معظم  اأن  مفادها  ر�صائل 

يف املجل�ض الإ�صلمي ال�صرعي الأعلى 

امل�صتقبل«،  ل���»ت��ي��ار  ب���ال���ولء  ي��دي��ن��ون 

اإىل حم��اك��م��ة  امل��ف��ت��ي  ن���ق���ّدم  و����ص���وف 

عادلة«.

مشروع »النكايات األرثوذكسي« يغلب قانون االستئثار الستيني 

هل الحل بقانون يحمي حقوق اللبنانيين ويوّحدهم؟

 »قانون الستين« جاء إثر 
»ثورة 1958« ليرضي 
االنقسامات الطائفية.. 
واتفاق الطائف جاء حاًل 
وسطًا بين طلبات القوى 
المتحاربة.. واتفاق الدوحة 
كان تعدياًل مؤقتًا لبعض 
التوازنات

جورج عبدالله.. 
»مانديال العرب«

»لن أندم.. لن أساوم.. سأبقى أقاوم«، تلك هي الجملة السحرية 
الفرنسي،  االستعمار  سليلي  ت��زال  وما  أغضبت  التي  الرائعة 
وقبلهم سيدهم األميركي، ومعلمهم الصهيوني، الرابض على 

أرض فلسطين بالجبروت اإلمبريالي، وبالتخلف الرجعي العربي.
تلك الجملة  قالها يومًا المناضل والمقاوم األسير في السجون 
المخابرات  له  فبركت  الذي  الله،  عبد  إبراهيم  جورج  الفرنسية 
إيزابيل  محاميته  تعبير  حد  على  قضائية«،  »مؤامرة  الفرنسية 
في  أيضًا  األسير  األممي  الفنزويلي  المناضل  زوجة  باير؛  كوتان 

السجون الفرنسية »كارلوس«.
في  م��أث��ورة  مقولة  ذهبت  التي  الجملة  ه��ذه  تكون  ق��د 
الصهيونية  ضد  والمقاومين  والمناضلين  المجاهدين  مسيرة 

واالستعمار، هي السبب قبل أي شيء آخر.
والعدل  »اإلخاء  الفرنسية  الثورة  شعارات  تحت  التي  فرنسا 
والمساواة« استعمرت أقسامًا واسعة من القارة السوداء، وشاركت 
فرنسوا  زمن  في  ضميرها  يستيقظ  لم  استعمارية،  حروب  في 
ميتران، الذي ُيعتبر آخر الرؤساء الفرنسيين المحترمين، خصوصًا 
الله، ولم  أنه في عهده حيكت المؤامرة القذرة ضد األسير عبد 
الكبير جاك شيراك، وال في  تستيقظ في زمن خائن الديغولية 
تستيقظ  ولن  ساركوزي،  نيكوال  مجري  أصل  من  اليهودي  زمن 
الذي  فرنسوا هوالند،  والبهلوانية  الصبيانية  أسطورة  في عهد 
يتكون معظم أعضاء حكومته من اليهود والصهاينة والماسون.

أما عندنا في دولتنا فثمة حقيقة لم يعد جائزًا السكوت عنها، 
ألنه ال ُيعقل أن يستمر البلد محكومًا من قبل مجموعة مقاولين 
إال على مصالحهم، فيساومون ويتنازلون عن  وأثرياء ال يخافون 

كل شيء خوفًا على األعمال واألرصدة في رياح األرض األربعة.
هل يتذكر أحد تاريخ 2004/6/1، حينما خرجت فضيحة شبكة 
لبناني ونجل ملك  باريس، وكان بطالها نجل مسؤول  البغاء في 
عربي، فسارع األبوان إلى لفلفتها مع شيراك.. ونسيها الجميع، 

وسكت القضاء الفرنسي، ولم يعد يأتي على ذكرها.
جورج إبراهيم عبد الله تستحق فعاًل أن تحمل لقب »مانديال 
العرب« الذي قبع في السجون العنصرية 25 عامًا فقط.. وعلى حد 
وصف شقيقك روبير »لو أنك كنت عمياًل أو سارقًا أو أمير زاروب أو 

مهربًا.. هل كان ما يزال في السجن«؟!
ربما كان ضروريًا هنا التذكير بحديث ذاك الجهبذ الكبير في 
حالي،  نائب  صفة  ويحمل  المستقبل«،  »تيار  في  وهو  القانون، 
يا  »مجرمًا«!  الله  عبد  إبراهيم  جورج  اعتبر  حينما  سابق،  ووزير 
الحريرية  الحكومات  إحدى  فعلته  ما  يتذكر  ليته  الشوم..  عيب 
في منتصف تسعينيات القرن الماضي بالمناضل الياباني كوزو 
ناضال  أن  بعد  اليابانية،  للحكومة  م  ُسلِّ الذي  ورفيقه  أكوموتو، 

وقاتال من أجل فلسطين والعرب.
كل  أن��ف  رغ��م  م��ا،  لحظة  في  ح��رًا  أن��ك ستكون  نعرف  نحن 
المتواطئين والعمالء.. فتحية إلى جورج إبراهيم عبد الله.. أسيرًا، 

ودائمًا وأبدًا مناضاًل.

أحمد شحادة

النائب روبري غامن مرئ�صاً اجتماع اللجنة اخلا�صة بدرا�صة قانون النتخابات
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في خطوة إضافية للضغط على 
سورية، قامت مجموعة مؤلفة من 57 

دولة، على رأسها سويسرا، بإرسال 
رسالة إلى مجلس األمن الدولي 

تطالبه فيها بتحويل الملف السوري 
إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك 

للتحقيق في جرائم الحرب التي 
ارتكبت في النزاع.

عن  وامل�صاءلة  املحا�صبة  اأن  على  التاأكيد  ومع 

ال�صوري �صرورية ول  النزاع  املرتكبة يف  اجلرائم 

ينعم  اأن  البلد  لهذا  اأري��د  اإن  عنها  التنازل  ميكن 

من  ج��دي��د  عهد  نحو  وي��ت��ق��دم  الفعلي،  بال�صلم 

اأن  يبدو  ل  وواقعياً  فعلياً  لكن  للجميع،  العدالة 

العدالة،  لإح��ق��اق  م�صتقبلياً  اأف��ق��اً  الر�صالة  لهذه 

احلرب  اأدوات  من  اإ�صافية  اأداة  كاأنها  تظهر  وهي 

ال��ن��ف�����ص��ي��ة ال���ت���ي ي���ق���وم ب��ه��ا ال���غ���رب ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام 

التقدم فيها  اإمكانيات  اأن  املوّقعني  ال�صوري، لعلم 

تبدو �صئيلة جداً، وذلك للأ�صباب الآتية:

1- مل تن�صم �صورية اإىل نظام روما الأ�صا�صي 
لذا  اأ�صا�صه،  على  اجلنائية  املحكمة  اأن�صئت  ال��ذي 

جمل�ض  م��ن  ق����راراً  تتطلب  الق�صية  اإح��ال��ة  ف���اإن 

اأبواب املجل�ض  اأن  اأمر متعذر باعتبار  الأمن، وهو 

ال�صوري  النظام  يتخذ �صد  ق��رار  اأي  اأم��ام  مقفلة 

منذ فرة.

الدولية  اجلنائية  املحكمة  عمل  ميّيز  ما   -2
هو اأن عملها مكّمل للق�صاء املحلي، ولي�ض بديًل 

ع��ن��ه، ل���ذا اإن ن��ظ��ام ال��ت��ك��ام��ل ه���ذا ي��ف��ر���ض على 

لكي  ال���دول  قبل  م��ن  التعاون  تطلب  اأن  املحكمة 

تقوم باملهام املطلوبة منها، والتحقيق يف الق�صايا 

ف��امل��ح��ك��م��ة ل مت��ل��ك الأدوات  ف��ي��ه��ا،  ت��ن��ظ��ر  ال��ت��ي 

اأو  املتهمني،  اعتقال  من  متّكنها  التي  التنفيذية 

احل�صول على الأدلة، بل تعتمد ب�صكل كامل على 

تعاون كامل وفّعال من قبل الدول، وهذا التكامل 

امل�صروط بالتعاون يعني اأنه يعود للدول الأطراف 

�صلطة القرار يف متكني املّدعي العام للمحكمة من 

اإجراء حتقيقات جدية وفّعالة يف اأقاليمها، واإتاحة 

املجال لفريق املحكمة من احل�صول على الوثائق، 

ومعرفة الأ�صول التي يحوزها املتهم وم�صادرتها، 

عن  والبحث  الأدل���ة،  و�صبط  التحريات  واإج���راء 

ال�����ص��ه��ود وت��وف��ري احل��م��اي��ة ل��ه��م، وال��ق��ب�����ض على 

الأ�صخا�ض الذين تتهمهم املحكمة بارتكاب جرائم 

تدخل يف اخت�صا�صها وتقدميهم اإليها.

م���ا ورد اأع�����له ي��ع��ن��ي اأن����ه ح��ت��ى ل���و ا���ص��ت��ط��اع 

جمل�ض الأمن التو�صل اإىل قرار بتحويل الق�صية 

اإىل املحكمة اجلنائية الدولية، فاإن عمل املحكمة 

للقيام  ال�صورية  الدولة  بتعاون  م�صروط  الفّعال 

املتهمني، واإل بقيت الق�صية  اأو ت�صليم  بالتحقيق 

حرباً على ورق، وجمرد اأداة ابتزاز �صيا�صي ل اأكر 

ول اأقل.

اإىل  اأ���ص��ارت  الر�صالة  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على   -3
اأي��اً  ا�صتثناءات  »ب��ل  يكون  اأن  يجب  التحقيق  اأن 

ه��ذه اجل��رائ��م، لكن مر�صلي  امل�صوؤولون« عن  ك��ان 

الر�صالة يعلمون اأن فتح التحقيق بهذه الطريقة 

من  ال��غ��رب  يدعمهم  م��ن  م�صلحة  يف  ي��ك��ون  ل��ن 

اأمام  الغربية  ال��دول  �صُيحرج  وبالتايل  امل�صلحني، 

ال�����راأي ال��ع��ام ال��ع��امل��ي، لأن��ه��ا ت��ق��وم ب��دع��م ال��ذي��ن 

حلقوق  ج�صيمة  وانتهاكات  حرب  جرائم  ارتكبوا 

الإن�صان، موثقة من قبل منظمات وتقارير دولية، 

ذلك  وتوثيق  الأبرياء،  وقتل  الروؤو�ض  منها قطع 

بن�صرها عرب الإنرنت لرهيب املواطنني، ومنها 

جتنيد الأطفال الق�صر للقتال التي تعترب جرمية 

حرب مبوجب نظام روما الأ�صا�صي.

تقرير  ومنها  الأخ��رية،  التقارير  ذلك  اإىل  زد 

جلنة الإنقاذ الدولية، وهي منظمة دولية مقرها 

اأم��ريك��ا، وق��د ن�صرت ت��ق��ري��راً ب��ع��ن��وان »���ص��وري��ة.. 

مروعة  »م�صتويات  ع��ن  حت��دث  اإق��ل��ي��م��ي��ة«،  اأزم���ة 

من  »العديد  اأن  ولفت اإىل  اجلن�صي«،  العنف  من 

الن�صاء والفتيات حتدثن عن التعر�ض لعتداءات 

اأ���ص��ا���ص��ي من  اأو يف م��ن��ازل��ه��ن، وب�����ص��ك��ل  ال��ع��ل��ن  يف 

وو�صف  ال�صلطة«،  �صد  املقاتلني  امل�صلحني  قبل 

»�صمة ملحوظة ومقلقة  باأنه  الغت�صاب  التقرير 

اإن��ه بالعتماد  ال�����ص��وري��ة«، وق��ال  الأه��ل��ي��ة  للحرب 

اللجئون  حدد  والأردن،  لبنان  يف  تقييمات  على 

ال�����ص��وري��ون الغ��ت�����ص��اب ���ص��ب��ب��اً اأ���ص��ا���ص��ي��اً ل��ه��روب 

عائلتهم من �صورية.

من هنا يعلم داعمو حتويل الق�صية ال�صورية 

اإىل اجل��ن��ائ��ي��ة ال��دول��ي��ة، اأن م��ا ي��ق��وم ب��ه ه���وؤلء 

الإب����ادة، وذل��ك  اإىل ج��رمي��ة  ي��رق��ى  ق��د  امل�صلحون 

املحكمة  اأق��ّرت��ه��ا  ال��ت��ي  ال�����ص��واب��ق  اإىل  ب��ال���ص��ت��ن��اد 

اجل��ن��ائ��ي��ة اخل���ا����ص���ة ب�����روان�����دا، وال���ت���ي اع��ت��ربت 

اأن كان  الغت�صاب جرماً من جرائم الإب��ادة، بعد 

ُيعترب �صابقاً جرمية حرب، وذلك يف ق�صية جان 

اأ�صدر  ال��ذي  للقا�صي  ت�صريح  ويف  اأكاي�صو،  ب��ول 

اأن »الغت�صاب يف  اإن املحكمة اعتربت  احلكم قال 

هذا احلكم عمل من اأعمال الإبادة ولي�ض جرمية 

ح����رب، لأن��ه��ا ت��ري��د اأن ت��ر���ص��ل ر���ص��ال��ة ق��وي��ة ب��اأن 

الغت�صاب مل يعد جائزة حرب«.

انطلقاً من كل ما �صبق، ومن ناحية واقعية 

جمل�ض  اإىل  امل��ر���ص��ل��ة  ال��ر���ص��ال��ة  اأن  ي��ب��دو  عملية، 

احل���رب  اأدوات  م���ن  اأداة  ك��ون��ه��ا  ت��غ��دو  ل  الأم�����ن 

على  اأن ميار�صوها  الغربيون  يريد  التي  النف�صية 

الر�صالة يف هذا  تكون هذه  وقد  ال�صوري،  النظام 

ال��وق��ت ب���ال���ذات ه��ي ل��دف��ع ال��رئ��ي�����ض الأ����ص���د اإىل 

ال��ر���ص��ح لرئا�صة  ب��ال��ت��ن��ازل ع��ن حقه يف  ال��ق��ب��ول 

اأو لإرغامه على القيام بتنازلت  ثانية عام 2014، 

هامة جتعل من الغرب منت�صراً يف اأي مفاو�صات 

حلل �صلمي يريدون فر�صه يف �صورية.

ليلى نقوال الرحباين
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م�صلحون تابعون ل�»جبهة الن�صرة« موجودون يف ريف اإدلب

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

يـقــــال

 إهمال الدولة.. وفوضى الناس
يف معر�ض احلديث عن تداعيات العا�صفة الأخرية التي �صربت 

لبنان، ذكر وزير خدماتي اأن ما ح�صل يف »حي ال�صلم« �صببه اإهمال 

املنطقة  وتنظيم  ال�صكنية  امل�صكلة  حل  واأن  النا�ض،  وفو�صى  الدولة 

اأمثلة عن  واأع��ط��ى  ال��ظ��روف،  غري ممكن، ل بل م�صتحيل يف ه��ذه 

ال�صلم،  ح��ي  يف  العمل  لبنانية  وغ��ري  لبنانية  �صركات  ع��دة  رف�����ض 

موؤكداً اأن بع�ض الدرا�صات اأكدت اأن اأبنية كثرية �صتقع على بع�صها 

فيما لو بداأت اآلت احلفر يف عملها.

فّي ُحنين
ُ

 عاد بخ
نائب اأرميني معار�ض �صافر اإىل دولة عربية موؤخراً للقاء رئي�ض 

تيار معار�ض، ل�صمان مقعده النيابي يف الدورة املقبلة، اإل اأنه عاد 

بُخّفْي ُحنني.

 مهّرج في المجلس
و����ص���ف اأح�����د ن�����واب »ال���ت���ي���ار ال���وط���ن���ي احل������ر«، ال���ن���ائ���ب ���ص��ريج 

طور�صركي�صيان، باأنه مهّرج املجل�ض دون منازع، فهو ي�صارك يف عدد 

الكامريات،  اأم��ام  و»الت�صبيح«  »اخلربطة«  اأج��ل  من  اجلل�صات  من 

وتقدمي اأحدث اأنواع النكات للفت الأنظار اإليه.

 شتائم وإهانات..
دّب اخل���لف ب��ني »ال���ق���وات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة« م��ن ج��ه��ة، و»ال��ك��ت��ائ��ب« 

و»الأحرار« من جهة اأخرى، ب�صبب اإ�صرار الفريقنْي الأخريين على 

اإدارة وتنظيم العت�صام قبالة ال�صفارة ال�صورية يوم ال�صبت املا�صي، 

ما ا�صتدعى اتخاذ قرار من »القوات« بالن�صحاب وعدم امل�صاركة، ما 

ال�صتائم  بع�ض  يخُل من  الطرفني، مل  بني  ت�صّنج  ح��الت  اإىل  اأّدى 

والإهانات املتبادلة.

 الحريري يتوّعد
اأ�صدر الرئي�ض �صعد الدين احلريري اأوامره بالبدء يف ت�صكيل 

املكنة النتخابية اخلا�صة مبر�صحي »تيار امل�صتقبل« للنتخابات 

النتخابية  املكنة  م�����ص��وؤويل  جميع  وا���ص��ت��ب��دال  املقبلة،  النيابية 

وقد هدد  ال�صيا�صيني.  تعاونهم مع اخل�صوم  من  ال�صابقة، خوفاً 

قانون  اختيار  يتم  »اإذا مل  باأنه  اخل��ارج  زواره يف  اأم��ام  احل��ري��ري 

انتخابي ينا�صبنا وحلفاءنا، ف�صيكون لنا موقف ي�صدم اجلميع«.

 بين المناورة والتكتيك
اأم��ام  وزي���ر �صابق م��ن ق��وى الأك��ري��ة النيابية ع��رّب ع��ن راأي���ه 

الذين  جميع  قائًل:  الأرثوذك�صي  بالقانون  يتعلق  ما  يف  اأ�صدقائه 

ينادون به، �صواء من قوى 8 اأو 14 اآذار، اإمنا يقومون بذلك من اأجل 

املناورة والتكتيك فقط، لأنهم يدركون جيداً اأنه اإذا جرت النتخابات 

النيابية املقبلة وفق هذا القانون، ف�صيخ�صر كل الطرفني 30 باملئة 

من املقاعد، ما يف�ّصر اأنهما متم�صكان بقانون ال�صتني، الذي ي�صمن 

لهما التمثيل الطائفي واملذهبي، مع بع�ض التعديل.

 تقييم التحريض
تفيد املعلومات باأن اأجهزة ال�صتخبارات ال�صعودية �صتعمد اإىل 

التحري�صية  الف�صائيات  بع�ض  اأجنزته  ملا  ا�صتثنائي  تقييم  رفع 

يف خدمة امل�صروع الهادف اإىل بث الفنت والتفرقة بني امل�صلمني، 

وك�صف دبلوما�صي �صعودي اأنه �صيتم اإغلق بع�ض الف�صائيات التي 

عمل  تطوير  على  العمل  �صيتم  كما  املطلوب،  الربنامج  اأجن���زت 

اأداوؤه��ا  انعك�ض  بعدما  جديدة،  اأ�صاليب  باعتماد  اأخ��رى،  حمطات 

�صلباً على املجتمع بني جندي وحجازي.

بين »الجبهة« وأقرانها
ملكافحة  كويليام«  »موؤ�ص�صة  ع��ن  ���ص��ادر  بريطاين  تقرير  ذك��ر 

اأكر من خم�صة اآلف مقاتل  اأن »جبهة الن�صرة« ت�صم  التطرف، 

على علقة مبا�صرة ب�»دولة العراق الإ�صلمية« التي اأعلنها تنظيم 

»القاعدة« يف الأنبار قبل �صنوات. وتوقع التقرير اأن يت�صبب وجود 

ال�صدام  �صورية، مبا يف ذلك  اأمنية خطرية يف  »اجلبهة« مب�صاكل 

للتقرير  وطبقاً  الأخ��رى.  امل�صلحة  املجموعات  وبني  بينها  امل�صلح 

الذي اأعّده كل من روزين بليك ونعمان بن عثمان، وهو اأحد قيادات 

�صورى  جمل�ض  وع�صو  �صابقاً،  اأفغان�صتان  يف  »ال��ق��اع��دة«  تنظيم 

القذايف  �صد  امل�صلح  العمل  ق��ادت  التي  املقاتلة«  الليبية  »اجلماعة 

واح��دة من اجلماعات  »اجلبهة«  فاإن  الت�صعينيات،  ليبيا خلل  يف 

اأيديولوجية جهادية«،  »اأ�ص�ض  وفق  �صورية  تقاتل يف  التي  القليلة 

بينما بقية اجلماعات تركز على التغيري ال�صيا�صي للنظام.

 مجلس الجامعة العربية.. فاشل
م�صدر مقرب من وزير اخلارجية واملغربني اللبناين، و�صف 

ال��دول  جامعة  مقر  يف  ال��ع��رب  اخلارجية  وزراء  جمل�ض  اجتماع 

العربية يف القاهرة املخ�ص�ض لبحث اأزمة اللجئني ال�صوريني اإىل 

اللبناين  الوزير  ا�صتياء  ُمبدياً  اأي نتيجة،  باأنه فا�صل وبل  لبنان 

من الكتفاء بت�صكيل جلنة تق�صي، بينما الأزمة م�صتفحلة وتكاد 

تنفجر يف وجه اجلميع.

المحكمة الجنائية في بازار الحرب السورية

المخابرات البريطانية تنتقي المدعوين
موؤمتراً   )6 اآي  )اإم  الربيطانية  اخلارجية  املخابرات  تنّظم 

الغربية  املتحدة والدول  بالوليات  املرتبطة  ال�صورية  للمعار�صة 

»�صا�صك�ض«  الواقعة يف مقاطعة  ب��ارك«  »ويلتون  قريباً يف منطقة 

املوؤمتر  ف��اإن  لندن،  يف  املتداولة  للمعلومات  وطبقاً  لندن.  خ��ارج 

منهم  الع�صكريني  ال�����ص��وري؛  النظام  �صد  التمرد  ق��ادة  »�صي�صم 

ال�����ص��وري والئ��ت��لف  الوطني  املجل�ض  راأ���ص��ه��م  وامل��دن��ي��ني، وع��ل��ى 

املخابرات  عليه  »ت�صرف  امل��وؤمت��ر  اأن  امل�����ص��ادر  واأك���دت  امل��ع��ار���ض«. 

بينما  املدعوين«،  اأ�صماء  انتقاء  حيث  من  الربيطانية  اخلارجية 

ذكرت �صحيفة »هوفينغتون بو�صت« الإلكرونية اأن املوؤمتر الذي 

و�صيتناول  املطلقة،  بال�صرية  حم��اط��اً  �صيكون  يومني  �صي�صتمر 

ال��ت��خ��ط��ي��ط ال��ربي��ط��اين ل��لن��ت��ق��ال ال�����ص��ي��ا���ص��ي يف دول ال�����ص��رق 

الأو�صط، و�صيح�صره ممثلون عن الدول العربية اأي�صاً.
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مفاد هذه اخلال�سة اأن هناك اأقل من �ستة يف املئة 

والباقون من  ال�سوريني،  امل�سلحني يف حلب من  من 

وبع�سها  والأجنبي،  العربي  فيها  خمتلفة؛  جن�سيات 

بني  الت�سفيات  ب��اأع��م��ال  ب���داأت  متناحرة  جمموعات 

ب��ع�����س��ه��ا ع��ل��ى »ال��غ��ن��ائ��م« واأع���م���ال ال�����س��ل��ب.. وح��ت��ى 

اإىل  بالن�سبة  واملتناق�سة  املتعار�سة  املفاهيم  على 

»ال�سريعة«.

ال�سوريني  امل�سلحني  ف���اإن  امل��ن��اط��ق  بقية  يف  اأم���ا 

املوجودين  الأماكن  اأك��ر  ويف  با�ستمرار،  يت�ساءلون 

فيها ل يتجاوزون ال�50 يف املئة، حتى اأن بع�ض هوؤلء 

ولبنان  وقطر  ال�سعودية  يف  جتنيدهم  مت  ال�سوريني 

بدوائر  مرتبط  منهم  وق�سم  غربية،  ودول  وتركيا، 

خمابراتية.

ح��ني َت��ن��ق��ل ه���ذه امل��ع��ل��وم��ة اإىل اأح����د امل�����س��وؤول��ني 

ال�سوريني ل تراه يف موقع امل�ستهجن، بل تكاد تكون 

لدى  اأن  يعلمك  لأن��ه  ب�سيطة،  خربية  جم��رد  عنده 

امل�سلحني،  عن  والأف���الم  الوثائق  من  اأطناناً  دم�سق 

اإىل  اإ�سافة  ال�سالح،  نقل  وط��رق  ت�سليحهم  وكيفية 

املعلومات املوثقة التي و�سلت اإىل املعنيني من خالل 

غرف ال�ستخبارات، حتى اأن بع�ض الدول اخلليجية 

والعربية بداأ الوهم واخلوف يدب يف اأو�سال حكامها، 

وبداأوا باأ�سكال خمتلفة يعملون لالت�سال بامل�سوؤولني 

عندهم  م��ا  وت�سليم  الأم���ن���ي،  للتن�سيق  ال�����س��وري��ني 

بداأ  امل�سلحني  من  بع�ساً  اأن  من معلومات، خ�سو�ساً 

بالعودة اإىل الأمكنة التي انطلق منها، بالإ�سافة اإىل 

اأن كثرياً من هوؤلء ك�سفوا حقيقة خداعهم ب�»اجلهاد« 

اأر���ض الرباط )فل�سطني(، ف��اإذا هم مع جمموعة  يف 

والغت�ساب  والنهب  والذبح  القتل  متار�ض  متخلفة 

وف���ق م��ف��اه��ي��م ل مت���ت ب�����س��ل��ة اإىل ح��ق��ي��ق��ة وج��وه��ر 

اأهاليهم  اأ���س��وات  اأخ���ذت  وق��ت  الإ���س��الم احلنيف، يف 

تتعاىل، لأنهم يريدون معرفة م�سري اأولدهم.

وث��م��ة م��ع��ل��وم��ات ه��ن��ا ح���ول كيفية رع��اي��ة قطر 

ليبيا  من  الأ�سلحة  حتميل  الرتكية  وال�ستخبارات 

وكيف  الأم��وي��ني،  ب��الد  اإىل  لنقلها  ال�سفن  بوا�سطة 

خالد  امللك  مطار  من  والأج��ه��زة  الأ�سلحة  نقل  يتم 

اإىل  ومنها  تركيا..  يف  اأ�سنة  مطار  اإىل  ال�سعودية  يف 

امل�سلحني.. ويف الأيام املقبلة �سيتم الك�سف عن املزيد 

وبكني  مو�سكو  ل��دى  �سار  التي  املعلومات،  ه��ذه  من 

وطهران، وحتى وا�سنطن، معلومات وافرة عنها.

ال���وه���م واخل�����وف واخل���ط���ر ب������داأوا ي���دّب���ون حتى 

يف اأو���س��ال حكم رج��ب طيب اأردوغ�����ان، ال���ذي اأح��رق 

ك���ل م��راك��ب��ه وك�����س��ف اأق��ن��ع��ت��ه ع��ن��د اجل��م��ي��ع، ووف��ق��اً 

للمعلومات التي ُنقلت اإىل امل�سوؤولني ال�سوريني، فاإن 

»ال���وايل« ال��رتك��ي اأوف���د قبل ف��رتة غ��ري ق�سرية اإىل 

اأنقرة  �سفري  اأوغ��ل��و«؛  �سينريليو  »ف��ريي��دون  مو�سكو 

يف »تل اأبيب« بني 2003 و2006، وخالل هذه الفرتة 

ن�����س��ج ع��الق��ة ج��ي��دة م���ع امل���و����س���اد، وه���و ي��ح��ت��ل الآن 

اأنه هو  من�سب وكيل وزارة اخلارجية الرتكية، علماً 

من اأدار يف جنيف املفاو�سات الرتكية - »الإ�سرائيلية« 

ب�ساأن �سفينة مرمرة.

تركية  م��ب��ادرة  مو�سكو  اإىل  حمل  الرتكي  املوفد 

للحل يف �سورية، لكنه جوبه بكثري من الوقائع التي 

الت�سرف  بحقيقة  ج��وب��ه  ح��ني  خ�سو�ساً  اأخ��ر���س��ت��ه، 

اإل عن  �سيء  ع��ن  ينم  وال���ذي ل  �سورية،  ال��رتك��ي يف 

اأطماع ا�ستعمارية وىّل زمنها، فعاد من بالد ال�سقيع 

بُخفّي ُحنني.

وه��ن��ا ث��م��ة م��الح��ظ��ة ه��ام��ة حت�سر اأي�����س��اً ح��ول 

 – – اخلليجي  – القطري  الرتكي  التاآمر  حقيقة 

الأمريكي – »الإ�سرائيلي« على �سورية، تعود اإىل عام 

1996؛ حينما ُوّقعت اتفاقية »كيوتو«، التي مل توقعها 
الوليات املتحدة، وفيها ت�سديد على �سرورة ا�ستعمال 

ال��غ��از ك��وق��ود ب��دي��ل، لأن���ه اأق���ل ت��ل��وي��ث��اً، ف��ك��ان العمل 

تتحدث  مل�سرحية  هو  ال�سم  وه��ذا  »نبوكو«،  مل�سروع 

اأنابيب  مبد  ويق�سي  لليهود،  ن�سر  نبوخذ  �سبي  عن 

وال��رتك��ي،  ال�����س��وري  ال�ساحلنينْ  اإىل  قطر  م��ن  ال��غ��از 

ل��ت��وري��ده اإىل اأوروب����ا، وق��د تبنى اأردوغ����ان – اأوغ��ل��و 

مع  بالتاأكيد  ذه��ب  الآن  لكنه  بالكامل،  امل�سروع  ه��ذا 

الرياح، ب�سبب الإ�سرار الرو�سي على رف�سه، و�سمود 

للمجموعات  ق��ا���س��م��ة  ���س��رب��ات  وت��وج��ي��ه��ه��ا  ���س��وري��ة 

ب��داأت  وامل��ع��ارك  وراءه���ا،  ومل�ساريع من يقف  امل�سلحة، 

حيث  ال��رتك��ي��ة،  احل���دود  م��ن  مت�سارع  ب�سكل  تقرتب 

بداية  منذ  م��رة  ولأول  الأت���راك،  اأن  املعلومات  توؤكد 

�سائكاً  �سياجاً  يقيمون  اأخ���ذوا  ���س��وري��ة،  يف  الأح����داث 

امل�سلحني، حيث  ت�سلل  ملنع  �سورية،  احل��دود مع  على 

القتل  اأع��م��ال  تو�سع  عن  تركيا  يف  معلومات  تتف�سى 

�سبل  ع��ن  يفّت�سون  و���س��اروا  وا���س��ع،  ب�سكل  وال�سرقة 

لنقل املعركة اإىل اأمكنة اأخرى، كانت اإحدى واجهاتها 

موؤخراً يف باري�ض، باغتيال ثالث نا�سطات من حزب 

العمال الكرد�ستاين، والتي حاول الأتراك اأن يعزوها 

اإىل خالفات داخلية، لكن ب�سمات املخابرات الرتكية 

اإىل  ال��وا���س��ع��ة  ال��ع��ودة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  وا���س��ح��ة فيها، 

ك��م��ا ح�سل  الأب���ري���اء،  وا���س��ت��ه��داف  التفجري  اأع��م��ال 

قبل �ساعات يف ال�ستهداف الإجرامي جلامعة حلب، 

والذي اأودى بحياة ع�سرات ال�سحايا.

املن�سار  عقدة  اإن  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  القول  خال�سة 

يف ه��ذا امل�����س��روع ال��ق��ط��ري - ال��رتك��ي - الأم��ريك��ي - 

الغازية  الطاقة  وم�ساريع  �سورية،  هي  »الإ�سرائيلي« 

التي �ستمر يف اأرا�سيها من رو�سيا واإيران، بالإ�سافة 

اإىل الروات الهائلة التي ت�سري املعلومات الحفورية 

�سورية  والتي يف ظل  وبرها،  بحرها  اإىل وجودها يف 

ق���وي���ة وم���ق���اوم���ة ل��ب��ن��ان��ي��ة ج����اه����زة، ل����ن ت�����س��ت��ط��ي��ع 

اأنيابهما  مت���ّدا  اأن  النك�سارية  وال��دول��ة  »اإ���س��رائ��ي��ل« 

َلب�ض  ل  حقيقة  فثمة  وم�����س��احل��ه��م��ا..  وخمالبهما 

وق��در  ل��الأق��وي��اء،  ه��ي  املقبلة  املرحلة  اأن  وه��ي  فيها، 

اأن تواجه وتقاوم وتنت�سر..  التاريخ  �سورية على مر 

لأنها كانت و�ستبقى قوية.

اأحمد زين الدين

التسـمـيــة بــاقـيــة رغــــم االعتـراضـــات

فيصل يلماظ باشا للسوريين: أنا الوالي
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قـــَدر ســـوريـــــة أن تـــواجـــه.. وأن تـبــقى قـــويــــــة

تفاصيل إحباط دمشق المؤامرة المتعددة األضالع

عقدة المنشار في المشروع 
القطري - التركي - األميركي 

- »اإلسرائيلي« هي مشاريع 
الطاقة الغازية التي ستمّر 

في أراضي سورية.. 
قادمة من روسيا وإيران

�آثار �لدمار �لذي خلفه �لتفجري يف جامعة حلب                                       )�أ.ف.ب.(

اأنقرة - الثبات

خ��رب ت��ع��ي��ني واٍل ت��رك��ي ل��ل�����س��وري��ني مل ي��ك��ن خ��رباً 

هذا  من�سبه  يف  ُع��نّي  يلماظ  في�سل  ف���»ال��وايل«  حديثاً، 

ك�سف  ي�سطرهم  اأن  قبل  املا�سي،  ال��ث��اين  ت�سرين  منذ 

اإىل  الوظيفي  امل�سمى  تغيري  ر�سمياً، ثم حماولة  اخلرب 

»من�سق �سوؤون الالجئني«.

واأن وظيفته هي  ُع��نّي،  »ال��وايل« قد  اأن  الثابت  لكن 

ويف  ال��رتك��ي��ة،  املناطق  كافة  يف  ال�سوريني  ���س��وؤون  اإدارة 

ال���وزراء  رئي�ض  األ��غ��ى  فقد  ال�سورية،  امل��ح��ررة«  »املناطق 

التن�سيقية  املنا�سب  ك��ل  اأردوغ����ان  طيب  رج��ب  ال��رتك��ي 

الطوارئ  �سوؤون  اإدارة  ويف  اخلارجية،  وزارة  يف  ال�سابقة 

و����س���الح���ي���ات ح���ك���ام ال�����ولي�����ات، ل��ي��ع��نّي وال����ي����اً واح�����داً 

ب�سالحيات مطلقة يعود فيها اإىل اأردوغان نف�سه.

الوايل اجلديد بداأ بالفعل بتنظيم اأمور »ال�سوريني« 

يف الداخل ال�سوري، متابعاً كل �سغرية وكبرية، وقد عنّي 

املعار�سون ممثلني لهم للتن�سيق معه، يقيمون يف ولية 

غازي عنتاب حيث ي�ستقبلهم، وعلى طاولته لفتة »وايل 

ال�سوريني« التي مل ُيزلها، بالرغم من كل ال�سجة التي 

اأثريت، و»ا�ستياء« اأردوغان نف�سه.

تن�سيق عمليات  اأي�����س��اً،  اجل��دي��د  ال���وايل  وم��ن مهام 

للجماعات  الرتكية  ال�سلطات  بها  تقوم  التي  الت�سليح 

امل�سلحة، وتاأمني مرورها عرب املعابر الرتكية الر�سمية 

ال��وايل  اإن  �سوريون  معار�سون  ويقول  الر�سمية،  وغ��ري 

وبع�ض  العربية  يعرف  فهو  متع�سب«،  »قومي  اجلديد 

وهو  بالرتكية،  اإل  احل��دي��ث  يرف�ض  لكنه  الإنكليزية، 

وع��ل��ى عالقة  امل��ت��ط��رف��ة،  ال��ق��وم��ي��ة  بتوجهاته  م��ع��روف 

وثيقة باملخابرات الرتكية، وبقيادة »الإخوان« يف �سورية.

وب���ال���رغ���م م���ن اأن الع���رتا����س���ات اخل���ج���ول���ة ال��ت��ي 

املثال  املعار�سة، ومنهم على �سبيل  اأطلقتها بع�ض فئات 

اأن��ه��ا غ��ري م��وّف��ق��ة، فقد كان  ال��ذي راأى  ب��ره��ان غليون، 

اأط��ل��ق��ه جمل�ض ا�سطنبول  ال���ذي  »ال��ت��ن��دي��د«  ال��ب��ارز ه��و 

يف  ال�سبب  يو�سح  اأن  دون  من  املغر�سة«،  ب�»التف�سريات 

التكتم على التعيني نحو �سهرين قبل ف�سحه بطريقة 

النا�ض  اإىل  »الإخ�����واين«  املجل�ض  ليخرج  ر�سمية،  غ��ري 

املخاوف  كل  متخطياً  اجل��دي��د،  ب��ال��وايل  ترحيب  ببيان 

التي بعثها هذا التعيني، فال�سوريون مل ين�سوا بعد اأيام 

اأن  قبل  �سنة،   400 العربي  امل�سرق  الذين حكموا  ال��ولة 

ي�ستعيد رئي�ض احلكومة الرتكية اأو »ال�سلطان« اجلديد 

داود  اأحمد  الأعظم«  »ال�سدر  برفقة  العثمانية،  اأجماده 

اأ�س�ض »العمق  اأحفاد داود با�سا، الذي و�سع  اأحد  اأوغلو؛ 

ال���س��رتات��ي��ج��ي« ل��رتك��ي��ا، امل��ت��م��ث��ل ب��ا���س��ت��ع��ادة الأجم����اد 

»العثمانيني اجلدد«  اأن  يبدو  املنطقة، ول  العثمانية يف 

يهابون ك��ث��رياً م��ن الع��رتا���س��ات التي ���س��درت، ول من 

لكن  ت��غ��رّي،  ال��وظ��ي��ف��ي  فامل�سمى  اأث����ريت،  ال��ت��ي  ال�سجة 

الت�سمية بقيت، وبقي في�سل با�سا والياً على ال�سوريني؛ 

له الكلمة الأوىل يف اإدارة �سوؤونهم، ويف تقدمي فئة منهم 

على اأُخرى.

) العدد 246(  اجلمعة - 18 كانون الثاين - 2013

قبل عدة أسابيع توجهت سرًا بعثة ألمانية إلى سورية لالطالع على األوضاع، 
فجالت على بعض المناطق التي فيها المجموعات المسلحة، وعادت بخالصة 
من  لبرلين  التحذير  من  نوع  فيها  األلمانية،  الرسمية  الجهات  إلى  رفعتها 

االنخراط العلني والمباشر في الحرب والمؤامرة على سورية.



�سيئاً ف�سيئاً بداأت تتك�سف عوامل القوة غري املرئية 

التي حكمت ظروف لقاء الرئي�ض ال�سوري ب�سار الأ�سد 

م��ع امل��ب��ع��وث ال����دويل الأخ�����س��ر الإب��راه��ي��م��ي، وت��ال��ي��اً 

مرتكزات القوة التي كّر�سها الأ�سد يف خطابه الأخري، 

امليدانية  والأو���س��اع  الأي��ام  يت�سح من جمريات  حيث 

والدبلوما�سية،  وال�سيا�سية  الع�سكرية  ال�سعد  على 

التي حققتها  الدفع  لقوة  الأول  امل��درك  الأ�سد هو  اأّن 

�سورية.

ب�سيط  ب��روت��وك��ويل  ا�ستقبال  ه��و  ال�سكل،  حيث  م��ن 

و�سعها  التي  امل�سافة  ولوحظت  وجمامالت،  عناق  دون 

بح�سور  مل�سافحته  ي���ده  م���ّد  ع��ن��دم��ا  الأ����س���د  ال��رئ��ي�����ض 

الجتماع  اإّن  ث��ّم  ال��دول��ة،  وع��دد من م�سوؤويل  العد�سات 

مل ي��ُدم �سوى خم�ض واأرب��ع��ني دقيقة، وق��د ج��رت العادة 

اآخ��ري��ن، يحملون  ل��ق��اءات الأ���س��د م��ع �سيوف  ت��اأخ��ذ  اأن 

اأطول من ذلك، اإل اأن الرئي�ض  ملفات اأقل اأهمية، وقتاً 

انتهى  عندما  ي��ده  �ساعة  يف  النظر  حتى  تعّمد  ال�سوري 

اأكر  ال��ذي مل يكن يتكلم  ال�سيف  اإرب��اك  اللقاء، و�سط 

مما ي�ستمع، من دون اأن يقّدم اأي مقرتح وا�سح وواقعي 

لالأزمة ال�سورية، وبالتايل اأراد الرئي�ض ال�سوري القول، 

ت�سعها  التي  ال�سروط  وف��ق  ه��ي  املرغوبة  الت�سوية  اإّن 

القيادة يف دم�سق، ل يف اأي بقعة اأخرى، وهذا ما اأظهره 

اخلطاب يف قاعة الأوبرا، حيث عزف الأ�سد »معزوفته« 

بكل اإتقان، واأراد اأن يظهر للعامل اأنه غري ماأخوذ بعوامل 

باأريحّية  امل�����س��رح  اإىل  ن��زل  ال��رته��ي��ب وال�����س��غ��وط، وق��د 

وخطوات واثقة.

للمرحلة  و�سعه  ال���ذي  بالتوقيت  الأ���س��د  اأك���د  لقد 

الراهنة، اأنه يدير املعركة بتالزم م�سبوط بني الوقائع 

امليدانية التي توؤكد التقدم العمالين على الأر�ض، وبني 

مع اخلارج،  والدبلوما�سية، خ�سو�ساً  ال�سيا�سية  حركته 

وقد اكت�سف الإبراهيمي موؤخراً، اأنه ك�»الزوج املخدوع«، 

لهذا اأطلق ت�سريحه الذي عرّب فيه عن نزعة �سخ�سية 

ت�سوية  اأي  ل��الأ���س��د يف  م��ك��ان  ق���ائ���اًل: »ل  غ��ري ح��ي��ادي��ة 

مقبلة«. 

�سكاًل مع  يفاو�ض  ك��ان  احل��ال  واق��ع  الإبراهيمي يف 

بوغدانوف،  الرو�سي  وامل��وف��د  ب��رين��ز،  الأم��ريك��ي  امل��وف��د 

اآخ��ر خلف  تتّم يف مكان  الواقع اجلديد  اأّن �سياغة  َبيد 

���س��ت��ائ��ر ل��ق��اء جنيف ب��ني ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة م��ن جهة، 

ورو�سيا واإيران من جهة اأخرى، وتعرف وا�سنطن مدى 

قوة وتاأثري اإيران يف اأو�ساع كهذه، ذلك اأّن �سورية تعني 

معنية  عا�سمة  من  اأك��ر  ت��رى  لذلك  الكثري،  لطهران 

مبا�سرة بالأزمة اأن نقا�ساً عميقاً يكاد يقرتب من حلظة 

الدوحة  اإىل  اأ���س��داوؤه��ا  و�سلت  تفاهمات  اإىل  التو�سل 

والريا�ض واأنقرة، الذين ا�ستنفذوا معاً كل اأوراق اللعبة 

الإقليمية �سّد �سورية، وهذا القرتاب ي�ستند اإىل �سل�سلة 

ت�سيب  مل��خ��اط��ر  الت�سخي�ض  يف  امل�����س��رتك��ات  م��ن  ه��ام��ة 

يقوده  ال���ذي  املتطرف  الإره����اب  راأ���س��ه��ا  وع��ل��ى  اجلميع، 

تنظيم »القاعدة« ووليدتها »جبهة الن�سرة«، كثقل حا�سم 

يف احل�سور امليداين، هذا اأوًل، اأما ثانياً، فاإن عدم وجود 

معار�سة ي�سكل ورقة حا�سرة على الطاولة مقابل قدرة 

ومركزية النظام، وثالثاً، حيوية اجلي�ض ال�سوري كنقطة 

ارتكاز موؤثر يف م�سهد مواجهة الإرهاب والق�ساء عليه، 

والرتباط الوثيق بني ديناميكية اجلي�ض وقيادته، وما 

الرئي�ض  اأن يبقى فيها  التي ميكن  امل��دة  تبّقى فقط هو 

بالرت�سح  ه��ي مرتبطة  وه��ل  �سورية،  راأ����ض  على  الأ���س��د 

للرئا�سة بعد العام 2014؟

اأّم����ا يف  ه���ذا يف اأ���س��ا���ض عملية ال��ت��ف��او���ض ال���دائ���رة، 

مقابل  متكامل  ك��م�����س��روع  ح��ا���س��ر  ف��ال��ن��ظ��ام  التطبيق، 

معار�سة ماأزومة، واأ�سرية �سعار تاريخي يقول ب�سرورة 

»اإ���س��ق��اط الأ����س���د وع����دم ال��ت��ف��او���ض م��ع��ه«، اإل اأن ه��ذه 

املعار�سة تدرك ب�سكل دامغ وبالدليل احل�سي اأنها تعوم 

على اأ�س�ض رملية قد تطيح بها اأي ت�سوية بني الالعبني 

الألوية  اأذرع  تنازع ع�سكري ميداين بني  الكبار، يف ظل 

العامل  واأهمها  الأ�سباب،  واأب�سط  اأتفه  على  امل�سطَنعة 

على  »ال��ن�����س��رة«  لكتائب  مطلقة  �سبه  و�سيطرة  امل���ايل، 

ظهر  ال��ع��وام��ل  ه��ذه  واأم���ام  الع�سكري،  ال��ق��رار  مركزية 

على  راأ���س��اً  م��زاج��ه  تغرّي  وال���ذي  ب��ق��وة،  ال�سعبي  العامل 

تنا�سر  معروفة  �سعبية  م��ك��ّون��ات  ك��ان��ت  فبعدما  ع��ق��ب، 

والدعم  احلا�سنة  والبيئة  امل��اأوى  لها  وتوؤّمن  املعار�سة، 

وخرجت  عليها،  عبئاً  امل�سّلحة  القوى  هذه  باتت  امل��ايل، 

امل��دن والأح��ي��اء وال��ق��رى، بعدما  يف تظاهرات �سّدها يف 

عاثت فيها هذه املجموعات هتكاً وخراباً ودماراً، ف�ساًل 

والفوقية،  التحتية  والبنى  واملعامل  امل�سانع  اإحراق  عن 

ن��ح��و كنف  اأع����ادت ه���ذه اجل��م��اه��ري بو�سلتها  وب��ال��ت��ايل 

يعنيه  م��ن  اإىل  وه��ذه حقيقة و�سلت  وال��ن��ظ��ام،  ال��دول��ة 

الأمر.

لكنها م�سريية،  �ستكون رمبا طويلة،  املقبلة  الأي��ام 

ومنها تلوح بوادر انت�سار طال انتظاره يف املرحلة الآتية، 

وما ت�سهده ال�ساحة ال�سورية من اإجنازات متفرقة، هي 

يف احلقيقة تراكم ملنجزات يتّم جتميعها و�سبطها على 

يف  ان��ق��الب  اإىل  اأدى  م��ا  وه���ذا  فاعلة،  �سيا�سية  حل��ظ��ات 

املفاهيم لدى الإدارة الأمريكية، التي بّدلت من قناعاتها 

يف  متّثلت  حم�سو�سة،  �سيا�سية  خ��ي��ارات  اإىل  الع�سكرية 

وا�سرتاتيجية،  اأه��م��ي��ة  ال��ق��رار  م��راك��ز  لأك���ر  تعيينات 

وهذه  وال�ستخبارات،  والدفاع  اخلارجية  منا�سب  وهي 

التعيينات �ستكون ج�سر عبور نحو ت�سوية مقبلة اإقليمياً، 

لأن الوليات املتحدة ميكنها التكّيف مع الوقائع، حتى 

ت�سعرك  ف��ال  ال��ع��راق،  يف  معها  ح�سل  كما  خ�����س��رت،  ل��و 

اأّما  املرتبكة،  »اإ�سرائيل«  يقلق  بات  ما  وه��ذا  بخ�سارتها، 

اآن��ف��اً، ف��اإن��ه��ا ب��ال �سّك  العوا�سم ال��ث��الث ال��ت��ي ذك��رن��اه��ا 

تعي�ض يف كابو�ض مرعب.

بهاء النابل�سي

األولـــــويـــــة للمـــلـف الـــســـوري

مفاوضات خلف ستائر جنيف.. لتسوية شاملة
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�ملبعوث �لأممي �لأخ�سر �لإبر�هيمي متو�سطًا �ملندوبينْ �لرو�سي و�لأمريكي يف جنيف               )�أ.ف.ب.(

الغريب اأن هيثم املالح الذي ُيفرت�ض به اأن يكون 

حقوقياً، و»�سيخ احلقوقيني« كما يحب اأن يلقب نف�سه، 

ت�سديقها  التي ل ميكن  لل�سائعات  الأول  امل�سدر  كان 

اغتيال  نظرية  فمن  منطق،  ول  عقل  بها  يقبل  ول 

اإىل  دم�����س��ق،  تفجري  ج��رمي��ة  يف  �سليمان  عمر  ال��ل��واء 

نظرية وجود الرئي�ض الأ�سد على منت باخرة رو�سية..

يقول معار�ض �سوري يف مقالة خ�س�سها للحديث 

احلقوقيني«  »�سيخ  لقب  ن��ال  الأخ���ري  اإن  امل��ال��ح،  ع��ن 

بناء لعمره فقط، ولي�ض للدور اأو الإجنازات، علماً اأن 

املالح من اأبرز الذين تطغى عليهم لعبة »الأن��ا«، فهو 

مل  اأن��ه  ملجرد  املعار�سة  اجتماعات  اأح��د  دخ��ول  رف�ض 

يحَظ بكر�سي عليه ا�سمه، ورف�ض اأن ي�سارك يف موؤمتر 

اآخر لأنه مل يرتاأ�ض اجلل�سة، وعندما مل يح�سل على 

عنه  ان�سقاقه  اأعلن  ا�سطنبول،  جمل�ض  يف  قيادي  دور 

وذهب اإىل م�سر ليوؤ�س�ض »جمل�ض اأمناء« ثم »جمل�ض 

ت��ك��ون ع��ن احلكمة،  اأب��ع��د م��ا  ح��ك��م��اء« م��ع �سخ�سيات 

تاأليف ما  املجل�ض مع  ه��ذا  انقلب على  اأن  لبث  ثم ما 

ي�سمى »الئتالف« فان�سم اإليه، ويف اليوم التايل علق 

ما  على  منه  بطلب  امل��ال��ح  زم���الء  ع�سوية  الئ��ت��الف 

الثمنينات  يف  ي�سجن  مل  املالح  اأن  علماً  ه��وؤلء،  يقول 

ملعار�سته النظام، بل لعالقته ب�»الإخوان«.

�سوق  ح��ي  يف   1931 ع���ام  امل��ال��ح  خليل  هيثم  ُول���د 

����س���اروج���ة مب��دي��ن��ة دم�������س���ق، وال������ده ك����ان م���وظ���ف���اً يف 

اخل���ط احل���دي���دي احل���ج���ازي، اإ���س��اف��ة اإىل ع��م��ل��ه يف 

احل�سيني؛  مغربية  زينب  ووال��دت��ه  ال�ساعات،  اإ�سالح 

الفل�سطينية الن�سب، تخلت عن مهنة اخلياطة لرتبي 

اأخ���ت واح��دة  اأب��ن��اءه��ا )ب�سري وهيثم وم��ك��رم(، ول��ه��م 

اأكرب من هيثم تزوجت من الفل�سطيني الأردين �سليم 

النابل�سي واأقامت يف الأردن.

ب��در الدين  اب��ن��ة القا�سي  ال��ك��ات��ب؛  ب��دري��ة  ت���زوج   

الكاتب، واأجنبت له لينا وحممد اأن�ض واإيا�ض ونربا�ض، 

اأم��ريك��ا، حيث  2011 يف  اأي���ار  �سهر  ب��دري��ة يف  وتوفيت 

ت����زوج من  امل��ال��ح  اإي���ا����ض، لأن  اب��ن��ه��ا  ك��ان��ت تعي�ض م��ع 

�سكريرتته كوكب القاري.

عمل قا�سياً للتحقيق يف ق�سية جوا�سي�ض اأحالهم 

ه��و �سراحهم  واأط��ل��ق  ال�����س��ي��ا���س��ي،  الأم����ن  عليه ج��ه��از 

الأم��ر  التحرير«،  »ح��زب  اإىل  املنتمني  من  وجميعهم 

التابع  ال�سيا�سي  الأم���ن  م��ن  م�ستهدفاً  جعله  ال���ذي 

اأن النف�سال الذي ح�سل بعدها مبا�سرة  اإل  لل�سراج، 

رمبا رحمه من العقاب.

غادر املالح اإىل ليبيا عام 1966 ليعمل قا�سياً، وعاد 

اإىل دم�سق يف 1968، حيث اأعاد قيده يف نقابة املحامني، 

وافتتح مكتباً له فيها، اإل اأنه ف�سل يف املحاماة، فتوّجه 

للتجارة، وافتتح حماًل جتارياً لبيع الألب�سة الن�سائية 

املي�سورين،  اأهلها  من  ورثت  التي  زوجته  من  بتمويل 

م��ادّي��اً  ل  ل��ل��زوج��ة،  مر�سية  تكن  مل  النتائج  اأن  غ��ري 

تعر�ض  اإذ  الن�سائية،  املالح  ب�سبب عالقات  عائلياً،  ول 

خل�سارة كبرية اأتت على كل راأ�ض املال بعد �سنتني من 

العمل. 

يف  العمل  يف  امل��ال��ح  ان��خ��رط  ال�سبعينات  ب��داي��ة  يف 

نقابة املحامني، وانت�سب اإىل »الكتلة الإ�سالمية« فيها. 

�سراحه  اأُطلق  ثم   ،1980 اأي��ار   3 املالح يف  اعُتقل هيثم 

بعد �ست �سنوات، ليغادر مبا�سرة اإىل الوليات املتحدة 

الأمريكية ملتحقاً بعائلته وحماوًل راأب ال�سدع معها، 

اإل اأن اأم اإيا�ض رف�ست العي�ض معه.

عاد اإىل �سورية وافتتح مكتباً للمحاماة مل ينجح، 

ف�سافر اإىل عدد من الدول العربية والأوروبية نا�سجاً 

عالقات مع منظمات حقوقية عربية واأجنبية، والتي 

ح�سل على متويالت كافية منها لن�ساطاته.

و�سدر   ،2009/1/14 بتاريخ  جم��دداً  املالح  اأوق��ف 

خرج  لكنه  �سنوات،  ث��الث  بال�سجن  عليه  احلكم  ق��رار 

الأ���س��د  ب�سار  الرئي�ض  اأ���س��دره  رئ��ا���س��ي  عفو  مب��وج��ب 

ليغادر اإىل تركيا ويبداأ رحلة البحث عن موقع.

»شيخ الحقوقيين« يتخصص في ترويج الشائعات

هيثم المالح.. ورحلة البحث عن موقع

) العدد 246(  اجلمعة - 18 كانون الثاين - 2013
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لبنانيات

 �لنائب �ل�سابق بهاء �لدين عيتاين ر�أى �أن لبنان �ليوم �أمام 
قانون  باعتماد  �ل�سيا�سي،  نظامه  لإ�للسللاح  تاريخية  فر�سة 

�نللتللخللاب جللديللد يعيد �لللوحللدة �لللوطللنلليللة و�للللتلللو�زن بللن فئات 

�عتماد  مع  كدو�ئر،  �ملحافظات  �عتماد  �أن  معترب�ً  �للبنانين، 

�لن�سبية، هو �لقانون �لأف�سل لهذه �ملرحلة.

مبد�أ  على  �سدد  �لإ�سامية  و�ل�سخ�سيات  �جلمعيات  لقاء   
�للقاء  مل�سروع  �لكلي  ورف�سه  و�لنتخابي،  �ل�سيا�سي  �لإن�ساف 

و�لقوى  �للبنانية  �لللدولللة  مطالباً  �لنتخابي،  �لأرثللوذكلل�للسللي 

�نتخابي  قانون  �سيغة  �إيللجللاد  على  �لعمل  �لفاعلة  �ل�سيا�سية 

جديد ع�سري وعادل ومتو�زن.

تللاأجلليللل  �لللفللرنلل�للسللي عللن  حللركللة �لأمللللة ��ستهجنت �لإعلللللان   
�أن  ور�أت  عبد�هلل،  �إبر�هيم  جللورج  �ملنا�سل  عن  �لإفللر�ج  جل�سة 

باري�س توؤكد يف �سلوكها هذ� �أنها جمرد تابع للوليات �ملتحدة 

با�سم  �لناطقة  �إليها  وجهتها  �لتي  �لأو�مللر  نفذت  �لأمريكية، 

�خلارجية �لأمريكية.

 �حلاج عمر غندور �عترب وكاأن �حتجاز �ملنا�سل جورج عبد 
حتى  تكفي،  ل  �سنة  وع�سرين  ثللمللاين  فرن�سا  �سجون  يف  �هلل 

ق�سائي  حلكم  تنفيذ�  �إطاقه  يف  �لفرن�سية  �حلكومة  متاطل 

�سريح، م�ستبيحة بذلك ��ستقالية �لق�ساء، ��ستجابة لبتز�ز 

�لوليات �ملتحدة و�ل�سهاينة.

 جتمع �لعلماء �مل�سلمن ز�ر كاثوليكو�س �لأرمن �لأرثوذك�س 
�لبطريرك �آر�م �لأول كي�سي�سيان، ومّت �لتاأكيد على �سرورة �أن 

يقّدم �للبنانيون يد �مل�ساعدة للنازحن �ل�سورين، و�إبعاد لبنان 

عن تد�عيات �ل�ساحة �ل�سورية بكل تفا�سيلها.

�لقيادية يف حركة  �لهيئة  �أمن  �لعميد م�سطفى حمد�ن؛   
�لتنظيمات  �أن  على  �سدد  �ملر�بطون،   - �مل�ستقلن  �لنا�سرين 

�لتيار�ت  خ�سو�ساً  لبنان،  يف  �ملللقللاومللة  و�لقومية  �ل�سيا�سية 

�لنا�سرية، هي �أكرث و�سوحاً يف �لروؤية، و�أكرث خربة يف �لعمل 

�ل�سيا�سي �لعربي.

�للبناين  �ل�سعب  �أن  �إىل  �لغز�وي لفت  �حلللاج يو�سف بكري   
وحماية  �لللوطللن  بللنللاء  م�سوؤولية  يتحملون  للله  ممثلن  يللريللد 

حدوده و�أمنه، وبناء �قت�ساد لتاأمن فر�س للقوى �لقت�سادية، 

�لت�سرد  مللن  حلمايتها  �لعاملة،  للقوى  عمل  فر�س  وتللاأمللن 

و�لعوز و�لهجرة و�لرتهان لاإرهاب.

بلللعلللد �لللسلللعلللود جنللللم �لأحللللللللللز�ب و�لللللتلللليللللار�ت 

بع�س  يف  �حلكم  مقاليد  وت�سلمها  �لإ�سامية، 

�لربيع  »ثللور�ت  �لعربية عقب ما ت�سمى  �لللدول 

�لتمدد  �إىل  ي�سعى  بع�سها  يلللز�ل  مللا  �لللعللربللي«، 

و�سائل  من  لها  �أتيح  ما  بكل  ولبنان  �سورية  يف 

خمتلف  م�ستخدمة  م�سروعة،  وغري  م�سروعة 

�إىل  للو�سول  ف�سلى  كو�سيلة  �لإرهلللاب  �أ�سكال 

ما  مع  و�لتكافل  بالت�سامن  دم�سق،  يف  �حلكم 

ي�سمى »جمل�س �لدوحة«، �لذي ل ي�سكل �سوى 

للللللعللدو�ن �خلللارجللي على �سورية،  بللوق وغللطللاء 

�لذي يتم من خال دعم �ملجموعات �لإرهابية 

�مل�سلحة بكامل عدة �لتخريب.

�إن �لنهج �لإرهابي »لاأ�سوليات«، خ�سو�ساً 

بعد قيامها بالعتد�ء على رجال دين م�سيحين 

ُيللطللرح لللدى �لأقللللليللات يف  �للسللوريللة،  وكنائ�س يف 

�ملنطقة هو�ج�س عدة يف �ساأن م�سريها يف حال 

ت�سكل  كللانللت  بعدما  �للسللوريللة،  يف  �حلللكللم  �سقوط 

للعي�س  ومنوذجاً  �لأقليات،  جلميع  �آمناً  مللاذ�ً 

�لو�حد بن خمتلف مكونات �ل�سعب �ل�سوري.

ل ريب �أن �لنهج �ملذكور �نعك�س على �حلياة 

لبنان  مب�سيحيي  ودفلللع  �للبنانية،  �ل�سيا�سية 

�إىل �لبحث عن �سيغ حتمي وجودهم ودورهم، 

متثليهم  يوؤّمن  عللادًل  �نتخابياً  قانوناً  �سيما  ل 

هنا  من  �لنيابي،  �ملجل�س  يف  و�لللعللادل  �ل�سحيح 

قانون  م�سروع  على  �مل�سيحين  غالبية  �أجللمللع 

»�للقاء �لأرثوذك�سي«.

 - �لإ�سامية  �لعاقات  تاريخ  �إىل  وبالعودة 

على  باإيجاز  �ل�سوء  �إلقاء  من  بد  ل  �مل�سيحية، 

�لإ�للسللامللي، فقد  �إبلللان �حلللكللم  �مل�سيحين  حللال 

خلللال حقبة  �لللعللربللي  �مللل�للسللرق  حللظللي م�سيحيو 

ح�سنة،  مبعاملة  �لعربية  �لإ�سامية  �خلافة 

فكانو� ميار�سمون طقو�سهم �لدينية يف هام�س 

من �حلرية، وي�ساركون يف �إد�رة بع�س قطاعات 

دوللللة �خلللافللة، كلللان �أبلللرزهلللا و�للسللول �سرجون 

�ملللال يف  وزيللر  يعادل  �إىل من�سب ما  �لن�سر�ين 

عهد �لدولة �لأموية.

�ملالية  �للل�للسللربلليللة  �أي  »�جللللزيلللة«،  �للسللاأن  �أملللا 

�مل�سلمن، فهي  ُتللفللر�للس علللللى غللري  كللانللت  �لللتللي 

�لقتال  �أعللمللال  لأن  �جلندية،  عللن  بللدل  مبنزلة 

و�حلر��سة وما �ساكل كانت حم�سورة بامل�سلمن 

دون �سو�هم، ومل ي�سهد �مل�سيحيون �سوء معاملة 

�إبلللان تويل  �إل  �لللعللربلليللة،  خللال حكم �خلللافللة 

�ملتوكل �خلافة �لعبا�سية.

و�سول  وبعد  �لر�هنة،  �ملرحلة  �ساأن  يف  �أمللا 

ُينظر  كيف  �حلكم،  �إىل  �لإ�سامية«  »�لتيار�ت 

وما  �ل�سرعية،  �لوجهة  من  �مل�سلمن  غري  �إىل 

لهم من حقوق وما عليهم من و�جبات يف ظل 

�حلكم �لإ�سامي؟

يللقللول �أحلللد �ملللر�جللع �لللديللنلليللة �لإ�للسللاملليللة: 

ولكن  علينا،  ما  ولهم  لنا  ما  �لكتاب  لأهللل  »�إن 

�للللدوللللة  �أ�للللسللللر�ر  يلللوؤمتلللنلللون علللللى  �أن  ل ميللكللن 

�أن يللكللونللو� يف مللو�قللع مللوؤثللرة  �لإ�للسللاملليللة، ول 

َها �لَِّذيَن  يُّ
فيها«، �لتز�ماً بالن�س �لقر�آين: {َيا �أَ

َياأُْلوَنُكْم  ل  ُدوِنُكْم  ِمْن  ِبَطاَنًة  َتتَِّخُذو�  ل  �آَمُنو� 

للاُء ِمللْن  للْم َقلللْد َبللللَدِت �ْلللَبللْغلل�للسَ و� َمللا َعللِنللتُّ َخللَبللاًل َودُّ

نَّا َلُكُم  ْكرَبُ َقْد َبيَّ ُدوُرُهْم �أَ �أَْفَو�ِهِهْم َوَما ُتْخِفي �سُ

�لآَياِت �إِْن ُكْنُتْم َتْعِقُلوَن}. )�آل عمر�ن(

وعن مدى �لتز�م �لأحز�ب �لإ�سامية �لتي 

و�سلت �إىل �حلكم بالن�س �ل�سرعي �ملذكور �آنفاً، 

هذه  �سلوك  على  يتوقف  �لأملللر  هللذ�  �أن  يعترب 

�أ�سحاب  �أم  �سلطة،  طللاب  كانو�  �إذ�  �لأحلللز�ب؛ 

م�سروع دولة �إ�سامية متكاملة.

�لإ�سامية  �لأحلللز�ب  �ل�سبه بن  �أوجلله  وعللن 

�لتي ت�سلمت �حلكم يف ما ي�سمى »�لربيع �لعربي«، 

هو  �لكرمي  �لقر�آن  �أن  �ملرجع  يوؤكد  �هلل،  وحللزب 

�أنللزل �هلل«  �مل�سلمن، و�حلكم »مبا  د�ستور جميع 

بفئة  ح�سر�ً  ولي�ست  جمعاً،  لهم  �سرعية  غاية 

منهم، و�إن يكن هناك بع�س �لختافات بن �أهل 

�ل�سنة و�ل�سيعة يف �ساأن �سلطة �حلاكم.

�أبللرم  �أن حللزب �هلل  لكن جتللدر �لإ�للسللارة �ىل 

�حللللر، حدد  �لللوطللنللي  �لللتلليللار  مللع  تفاهم  وثيقة 

فلليللهللا نللظللرتلله للللللدولللة �للللللبللنللانلليللة عللللام 2006، 

فيها  �أكللد   ،2009 عللام  �سيا�سية  بوثقية  �أحلقها 

�لقاعدة  تبقى  �لتو�فقية  �لللدميللوقللر�طلليللة  �أن 

�لأ�سا�س للحكم يف لبنان ما يلغي هاج�س تهمي�س 

�لأفرقاء  بع�س  لبنانية، يف وقت يحذر  فئة  �أي 

�للبنانين من حكم ولية �لفقيه ويرحب بحكم 

�لتكفريين، ملجرد كيدية �سيا�سية لي�س �إل.

ح�سان احل�سن

مـسـيحيو لبـنان 
يبحثون عن صيغ 
تحمي وجودهم 

ودورهم

قمة �إ�سامية م�سيحية يف بكركي

عفاف.. ونفاق
ملء  يضحك  أن  م��واط��ن،  أي  للمواطن،  يحق 
شدقيه، ويسخر بكل وريد من أوردته عندما يسمع 
أدعياء الدفاع عن اتفاق الطائف وهم يصّرون على 
غّيهم في رفض أي مشروع ُينتج قانونًا انتخابيًا على 
سة  جثة قانون 1960، الذي كان أحد األسباب المؤسِّ
أكثر  تعديالت  إليه  أضيفت  وإن  األهلية،  للحرب 
شؤمًا في عاصمة التآمر العربي الحديث، أي الدوحة.
موقف  السخرية  إلى  ويدعو  ُيضحك  ما  ليس 
الذين أتت بهم  اللبنانية،  الطارئين على السياسة 
أكبر  مقاعد  في  يجلسون  وجعلتهم  الصدف  أسوأ 
المفتَرض  أولئك  موقف  إنما  حجمهم،  من  بكثير 
أنهم تمّرسوا في العمل السياسي، وذاقوا كما ذاق 
أنصارهم مرارة الحرب، لكنهم رغم ذلك يتمترسون 
يومًا  زعموا  متاريس  إخالء  يريدون  وال  ماٍض  خلف 
أنهم سئموا منها وباتوا من أنصار »ثقافة الحياة«.

أرض  على  المتكئ  الحالي  لبنان  واق��ع  ف��ي 
يستعر تحتها جمر، تصّر بعض األطراف المحترفة 
مكشوفة  وه��ي  العفاف،  محاضرات  إل��ق��اء  على 
السلوك الحقيقي واألهداف، وعلى تشييد المزالق 
وإلغاء  الطائف  تطبيق  برفض  إن  ال��خ��راب،  نحو 
انتخابات  قانون  بإقرار  أو  السياسية،  الطائفية 
خارج القيد الطائفي، لكي يبقى البلد أسير قانون 
يؤدي إلى توترات، ويوّلد أجنة تكبر وتترعرع معها 
بذور حرب أهلية، يبدو أنها أصبحت غاية الذين ال 
يمكنهم التعايش مع أي شكل من أشكال السالم 
االعتراف  يرفضون  أولئك  أن  كما  االجتماعي، 
حجمهم  كشف  إل��ى  ي��ؤدي  قانون  ب��أي  والقبول 
لبنان،  و»ُيطّيف«  مذهبي  أن��ه  بذريعة  الفعلي، 
النخاع،  حتى  مذهبيون  أنهم  أوض��ح  بمعنى  أي 
والعلمية  والتقدم  االنفتاح  بمتراس  ويتسّترون 
والعالمية، وفي الوقت نفسه ال يخشون لومة الئم 
إن افتضح مسخهم للحياة السياسية واالجتماعية، 
وتدمير بقايا النسيج الوطني الجامع، ال بل يبررون 
من مفهوم راسخ جوهره »علم المنافق في لسانه«.. 

وهم مدركون!
يون�س

تاأكيد�ت  هناك  �أن  »تقدمية«  م�سادر  ذكللرت 

�لرئي�س  �إىل  جنباط  وليد  �لنائب  مللن  و�سلت 

نبيه بلللري تللرفلل�للس قللانللون �للللللقللاء �لأرثللوذكلل�للسللي، 

مع  جتمعه  فكرة  بلورة  �إىل  ي�سعى  جنباط  و�أن 

�لرئي�س جنيب ميقاتي و�لرئي�س مي�سال �سليمان 

دور�ً  تلعب  و�سيطة  كتلة  بتكوين  بري،  و�لرئي�س 

عن  بعيد�ً  �ل�سيا�سية،  يف �حلياة  موؤثر�ً  �أو  جديد�ً 

تاأثري�ت قوى 8 و14 �آذ�ر، و�أن �لرئي�س بري يعمل 

على در��سة �لفكرة، و�أنه د�ئماً، بح�سب تلك �مل�سادر 

�لنيابية �لعليمة، يحاول خياطة ثوب جديد ُيقبل 

من �جلميع. ويح�سر هنا قانون فوؤ�د بطر�س، مع 

�أن  �إذ ياَحظ مثًا  �لللدو�ئللر،  تعديات يف بع�س 

قانون بطر�س يدمج بن د�ئرتي �سيد� �لزهر�ين 

�أو  �ملقبول  ي�سبح من غري  �ملعنى  وبهذ�  وجزين، 

من غري �لائق تر�ّسح بري يف د�ئرة بنت جبيل، 

بعد �أربع دور�ت متتالية يف �لزهر�ين.

و�أكدت �مل�سادر �أن ل �أحد يفكر يف عدم ح�سول 

�لنتخابات �أو �إف�سالها، ول م�سلحة لأي طرف يف 

ذلك، وعلى �لرغم من �أن �لقانون �لأرثوذك�سي ل 

�أنه يبقى �أحد �أف�سل �حللول  �إل  يوؤمن �مليثاقية، 

لتاأمن �لأكرثية �لنيابية �ملطلوبة، و�أن �جلرن�ل 

هللذ�  �إن  �إذ  �لآخللللللر،  �إىل  بللالللقللانللون  ميلل�للسللي  علللون 

�لن�سبية،  مع  و�حللدة  د�ئللرة  لبنان  يجعل  �لقانون 

نيابي،  م�سدر  وبح�سب  �ملذهبية.  �لن�سبية  لكن 

�لقانون،  هللذ�  وفللق  �لنتخابات  ح�سلت  �إذ�  فللاإنلله 

 70 تللاأمللن  با�ستطاعتها  �حلللاللليللة  �لأكللرثيللة  فلللاإن 

نائباً ب�سكل موؤكد كحد �أدنى.

�مل�ستقبل«  »تلليللار  للللدى  وهللنللا مللكللمللن �خلللللوف 

وزعلليللملله �لللللذي يللعللمللل بللللاأي �للسللكللل لللبللقللاء قللانللون 

حلفائه  مللن  عللدد  بللللاآر�ء  ي�سطدم  لكنه  �ل�ستن، 

على �ل�ساحة �مل�سيحية، وقد تباحث عدد من نو�ب 

»�لكتائب« و»�لقو�ت« مع نو�ب »�مل�ستقبل« يف هذ� 

�إىل  �لأزرق«  »�لتيار  مع  ي�سلو�  مل  لكنهم  �لأمللر، 

نتيجة حتى �لآن.

حممد �سهاب

قانون االنتخاب.. لكل محاذيره وحساباته
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يتخذ بع�س �مل�سايخ »�لوهابين« �لذين تربطهم عاقات ممتازة مع م�سوؤولن قيادين يف تنظيم »�لقاعدة«، من 

م�ساجد حمددة د�خل �ململكة �لعربية �ل�سعودية، مقر�ً لتجنيد �ل�سبان �لر�غبن يف �لقتال، �أو �لنتحار يف �لعر�ق حتت 

�سعار »�جلهاد«، في�سحذون �لهمم لتحقيق مبتغاهم، غري �أنهم وب�سورة مغايرة لكل �أحاديثهم �ل�سابقة مع �لأ�سخا�س 

�ملتطلعن لل»�جلهاد« و�لو�قعن حتت تاأثري�ت »غ�سل �لدماغ« و�لرتغيب �ملمّوه بعبار�ت ل قدرة للغة �لعربية على 

��ستعيابها، كانو� يعدلون عن �إر�سال �ملقاتلن �ل�سعودين �إىل �لبلد �ملجاور �لعر�ق، ويوّجهونهم للذهاب �إىل لبنان، 

ويو�سلونهم �إىل من بيده �حلل و�لربط، لان�سمام �إىل تنظيم »فتح �لإ�سام«.

�إر�سال  فكرة  �لعدول عن  ملا مت  و�إل  �لإ�للسللام«،  و»فتح  »�لقاعدة«  بن  قوية  هناك �سات  �أن  يعني  �لتحّول  هذ� 

�ملقاتلن �إىل �لعر�ق للم�ساركة يف زيادة �لنزف �لدموي و��ستباحة �ل�سيادة و�لأمن حتت عناوين مذهبية ل متت �إىل 

�لإ�سام«  »فتح  لأمللر  مهتماً  »�لقاعدة«  تنظيم  يكن  مل  ولو  ب�سلة،  �لإ�سام 

وقبوله به كمولود جديد م�ساعد له يف �لنت�سار، ملا كلف م�سايخه �ملوجلن 

�ل�سعودي  �ل�سباب  با�ستقطاب  �ل�سعودية،  �لعربية  �ململكة  د�خللل  بالتجنيد 

�إىل  �إر�سالهم  �ملغايرة لأ�سول �لدين �حلنيف، ومن ثم  وتذخريهم بالأفكار 

اأ للعب دور  لبنان لزيادة حجم وقوة »فتح �لإ�سام« ك�سريك م�ستقبلي كان يهيَّ

ما يف ب�سط نفوذ »�لقاعدة« يف خمتلف �أرجاء �لدول �لعربية.

ومن هوؤلء �مل�سايخ، وبح�سب �لتحقيقات �لق�سائية �للبنانية �مل�ستقاة من 

�سد  �لبارد  نهر  خميم  باأحد�ث  �ملتورطن  �ل�سعودين  �ملوقوفن  �عرت�فات 

يا�سر«،  »�أبللو  بل  �ملعروف  �ل�سيعري،  �هلل  عبد  �ل�سيخ  نذكر  �للبناين،  �جلي�س 

و�لذي كان يتو��سل مع تنظيم »�لقاعدة« يف �لعر�ق، ويوؤّم �مل�سلن يف م�سجد 

ى  ت�سمَّ و�لتي  �ليمن،  من  �لقريبة  �للسللرورة  منطقة  يف  �سلطانة  حي  يف  يقع 

»عرو�س �لربع �خلايل«.

�سامل  عللامللر  �لللبللدويللة؛  قبيلته  بللابللن  �لإيللقللاع  �ل�سيعري  ��ستطاع 

�سليمان �ل�سيعري، �ملولود يف �سرورة يف �لعام 1985، و�مللقب بل»�أبو �أُ�َسْيد 

حلب  مدينة  �إىل  بللّر�ً  ف�سافر  �لعر�ق،  �إىل  للخروج  وجّنده  �ل�سروري«، 

�ل�سورية، و�أقام يف خميم »�لريموك«، �إىل �أن متّكن »�أبو �لولء«، وهو �سخ�س ظل جمهوًل يف منت �لتحقيقات 

�للبنانية �لأمنية و�لق�سائية على حد �سو�ء، من �إدخاله ُخل�سة �ىل لبنان، حيث خ�سع لدورة تدريبية ع�سكرية 

يف مركز »حلوى« يف �لبقاع، ولدورة تدريبية �أخرى، لكْن على �ملتفجر�ت هذه �ملرة، ويف خميم نهر �لبارد، 

وقاتل يف �ملحمرة و�لعبدة، وحاول �لفر�ر مع �لناطق �لإعامي با�سم »فتح �لإ�سام« �لفل�سطيني �ل�سوري 

حممد �سالح زو�وي، �ملعروف با�سمه �حلركي »�أبو �سليم طه«، بعد �نهيار معنويات تنظيمهما وفر�ر قيادييه 

�لكبار، غري �أن �لقوى �لأمنية �للبنانية �عتقلتهما يف جرود جبل تربل يف طر�بل�س يف 15 �أيلول 2007.

ومع �أن علي ناجي عامر �لكربي قاتل يف �لعر�ق، �إل �أن �سقيقه مبارك، �ملولود يف جنر�ن يف �لعام 1986 و�مللقب 

ل ربوع لبنان، بعدما �ت�سل به �ل�سعودي �سالح علي  بل»�أبو �حل�سن �ل�سروري« وبل»�أبو �حل�سن �جلزر�وي«، ف�سّ

عمر �ملقدع �لنهدي �مللقب بل»�أبو ريتاج« من لبنان ليوؤمن له �لطريق، فذهب يف 

�لبدء �إىل �ليمن �ملحاذية مل�سقط ر�أ�سه برفقة حممد ب�سام �سليمان �ل�سعريي 

)�أو حممد ي�سلم �سليمان حممد �ل�سيعري، و�لثنان ُقتا يف لبنان(، وحممد 

مبارك  با�سم  �سفر ميني  على جو�ز  و��ستح�سل  عبادة«،  بل»�أبو  �مللقب  �لنهدي 

عامر ح�سن �لكربي، وطار مبوجبه �إىل �سورية، ومنها �أُدخل �إىل لبنان خل�سة، 

حيث �ن�سم �إىل �سديقْيه �للذْين �سبقاه يف �لو�سول عرب �سورية �أي�ساً؛ ح�سن 

�سليمان �لدهيباتي �ل�سيعري �مللقب بل»�أبو حمجن �ل�سروري«، و�لذي ُقتل يف 

لبنان، ومبارك علي �سالح �لكربي �مللقب بل»�أبو ُجلَيبيب«، و�ملطلوب للعد�لة.

 ،1985 �لعام  يف  �لريا�س  يف  �ملولود  �لقحطاين  �هلل  عبد  مبارك  عاي�س  و�آثللر 

و�مللقب بلل»�أبو م�سعب �جلزر�وي«، �لت�سال ب�سفارة باده يف بريوت لت�سليم نف�سه، 

�لعبدة  �لإ�للسللام« يف حملة  »فتح  �لقتال بن �سفوف  �لتمادي يف  بعدما خاف من 

و�ملحمرة د�خل �ملخيم، فاعُتقل يف 13 حزير�ن 2007، �أي بعد 106 �أيام على و�سوله 

�إىل لبنان عرب �ملطار يف 27 �سباط 2007.

علي املو�سوي

�ل�سيا�سي  م�ساره  يف  �أ�سا�سية  �أزمللة  �مل�ستقبل«  »تيار  ُتو�جه 

�لتقاعد يف  �إىل  ريفي  �أ�سرف  �للو�ء  �إحالة  قرب  و�لأمللنللي، مع 

موؤ�س�سة قوى  يعترب  �لتيار  �أن  ذلك  �ملقبل،  ني�سان  �لثاين من 

�غتيال  بعد  خ�سو�ساً  وحللده،  تخ�سه  وكاأنها  �لد�خلي  �لأمللن 

�للو�ء و�سام �حل�سن.

عظم  ك�سر  معركة  �أن  �مللللللف،  لهذ�  متابعة  �أو�للسللاط  وتللرى 

�أو  �لتمديد  بللن خلليللاريللن؛  �لأفلللرقلللاء، وهللي حم�سورة  تللو�جلله 

عدمه، ويخو�س معركة عدم �لتمديد »�لتيار �لوطني �حلر«، 

�لذي ميلك ع�سرة وزر�ء يف �حلكومة، وبح�سب �لقانون فاإنه �إذ� 

�أحيل ملف �لتمديد �إىل جمل�س �لوزر�ء، فاإ�سقاطه يحتاج �إىل 

�لثلث، و�ل�سوؤ�ل: هل باإمكان »�لتيار �لوطني« تاأمن وزير يكون 

كفيًا باإنهاء �لأمر؟

و�ل�للسللرت�كللي  ميقاتي  �لرئي�س  وزر�ء  �إن  تقول  �لأو�للسللاط 

ورئلليلل�للس �جلللمللهللوريللة هللم مللع �لللتللمللديللد، و�إن وزر�ء حللزب �هلل 

وزيللر  يبقى  فيما  �لآن،  حتى  مللوقللفللاً  يعطو�  مل  �أملللل  وحللركللة 

�حلزب �لقومي علي قان�سوه، �لذي مل يعلن بالتحديد خياره 

�لنهائي، ورغم �أن �لوقت ما ز�ل مبكر�ً لذلك، لكن �لأكيد �أنه 

يف حال �سقوط �لتمديد يف جمل�س �لللوزر�ء، ف�ستذهب �لأمور 

�إىل جمل�س �لنو�ب، حيث �لق�سية حتتاج �إىل م�سروع قانون يتم 

�لت�سويت عليه بالثلثن، وهنا عقبة »تيار �مل�ستقبل« �ل�سيا�سية؛ 

هل ت�سارك يف هذه �جلل�سة، وهي �لتي �أعلنت مقاطعتها جل�سات 

�ملجل�س ب�سبب وجود حكومة ترف�س جمرد �جللو�س �أمامها؟

من �لو��سح �أن كا �خليارين �سعب بالن�سبة لل»�مل�ستقبل«، 

�لذي ميار�س عتو�ً وجربوتاً يف مكان يحتاج عملياً �إىل و�قعية 

على  �لللفللريللق  هللذ�  �سيا�سيو  يفتقدها  وبللر�غللمللائلليللة،  �سيا�سية 

�لدو�م.

يريد  »�مل�ستقبل«  �أن  نظرها  وجللهللة  ومللن  تللرى  �لأو�للسللاط 

�ل�سيا�سي  �مل�سهد  �أ�للسللرف ريفي عللن  �إز�حلللة  �أمللريللن؛  ذلللك  مللن 

�ساحب  وهللو  لللانللتللخللابللات،  تر�سحه  مللن  خللوفللاً  �لطر�بل�سي، 

يوم يتحالف فيه، يف حال تر�سحه  ياأتي  �سعبية كبرية، ورمبللا 

لانتخابات، مع �لرئي�س ميقاتي، وهذ� و�رد.

�إبقاء ريفي على ر�أ�س موؤ�س�سة قوى �لأمن  و�لأمللر �لآخللر، 

لكن  �مل�ستقبل«،  لل»تيار  �ل�سيا�سية  �لأهللد�ف  خلدمة  �لد�خلي، 

�ل�ساعة موقف  ُيللعللرف حتى  و�لللللرد، مل  �لأخلللذ  هللذ�  كللل  و�إز�ء 

�للو�ء ريفي؛ هل يريد �لتمديد لنف�سه، �أم �لنتقال �إىل �حلياة 

�ل�سيا�سية، وخلع �لبزة �لع�سكرية و�لدخول �إىل �لربملان؟

عبد اهلل نا�سر

ز�ل  ومللا  رحيله،  على  عاماً  و42  �لنا�سر،  عبد  جمال  �لرئي�س  مياد  على  عاماً   95
�إىل دنيا �لقومية و�لعروبة،  �إىل عامل �لروؤى �لبعيدة؛  للحديث عنه نكهة خا�سة حتملنا 

�إىل �أمل �لفقر�ء و�لفاحن، �إىل كلمات تهز �لأمم فت�سغي لها �لآذ�ن �ملعار�سة قبل �ملوؤيدة.

�لعربي  لل�سعب  خدمة  حياته  مكر�ساً  عاماً،  هو ذ� �لقائد جمال عبد �لنا�سر، عا�س 52 

من  �بتد�ء  �لنا�سر،  عبد  باإجناز�ت  مقارنة  جد�ً  ق�سري  زمني  عمر  وتقدمه..  و��ستقاله 

ح�ساره فالوجة فل�سطن عام 1948، وحتى 28 �أيلول 1970، مرور�ً بحرب �ل�ستنز�ف.

ذ�ك  عن  خاطري  رحللاب  يف  يجول  ما  �ملتطايرة  �أور�قلللي  على  لأكتب  قلمي  ��ستدعيُت 

�لعظيم؛ قائد معركة �لتحرر �لعربي.. �سمت قلمي وكاأن حربه جف، غري �أن �لو�قع هو �أن 

�خلجل و�حلياء من عظمة هذ� �لقائد �أبكما �حلرب �ل�سائل، فماذ� �أكتب عن ر�بع هرم من 

�أهر�م م�سر؟ حلم بالوحدة �لعربية، و�آمن بالإر�دة �ل�سيا�سية، ونذر حياته لاأمة �لعربية، 

�أكتب عن قائد �لتم�س نب�س �ل�سارع  و�أفنى عمره يف �سبيل حرية �لوطن و�ملو�طن.. ماذ� 

فاأح�س بوجع �سعبه؟

�أكتب عن  �أكتب عن منا�سل خا�س معركة �لأمة منا�سًا لتو�سيح �لهوية؟ ماذ�  ماذ� 

ثائر عظيم قاد ن�سال �سعبه يف ��ستب�سال نادر لدحر موؤ�مرة هذ� �لع�سر؟ ماذ� �أكتب عن 

موحد �لأمة وم�سمد جر�حها؟ ماذ� �أكتب عن حامي �لكر�مة وباعث �لنه�سة؟ ماذ� �أكتب 

�لعربي ومثال  �لقومي  �لفكر  �أكتب عن نرب��س  مللاذ�  وبللاين �سامها؟  عن موجه كفاحها 

�لنهج �لنا�سري؟ ماذ� �أكتب عن �سعلة �حلرية وقبلة �لإباء؟ ماذ� �أكتب عن حبيب �ملاين؟ 

�أحب �ل�سعب فاأحبه..

�أيها �لقائد، لن �أ�سمح لنف�سي �أن ترتكب خطيئة �ملقارنة بينك وبن �لكثري من �حلكام 

�مل�ستعربن يف ع�سرنا، فعذر�ً للمقارنة، �إذ �ستان بن �لرثى و�لرثيا..

�أيا رجًا �رت�سفت من بحر عطائك �لفيا�س.. �أيا م�سعًا �أنار �سر�ج �حلرية، �أيا مر�سد�ً 

�لعزة و�لإبللاء،  �أيا قلماً خط ونرث ور�سم دروب  �لثورة، فكانت ثورة �حلللق..  �أو�سح مامح 

�أيا �أمًا �أنار دياجري �لزمان بفتيل �لعزة و�لكر�مة.. �أيا �سمري�ً للما�سي و�سوتاً للحا�سر 

ت�ستطيع  ل  ومعلماً  قائد�ً  �أيا  �لن�سر..  �أريللج  منها  يفوح  �أقحو�نة  �أيا  للم�ستقبل..  و�سدى 

�لأيام على حمو ذكر�ه.

�أجد يف �لكتابة عن عبد �لنا�سر ف�سحة �أمل وب�سي�س فرح للخروج من حالة �لإحباط 

�لعربية �لتي و�سلنا �إليها، و�أتطلع �إىل �ملا�سي بعن حاملة، بغد عروبي لأمة عربية و�حدة، 

�لعربية  �لللوحللدة  باأمتعة  حمّملة  و�لللعللروبللة،  �لقومية  �سفن  مللو�نللئ  �سو�طئه  على  حتللط 

و�لأمل.. كل �لأمل �أن نلبي �سوت �لقائد حينما �سرخ فينا: »�رفع ر�أ�سك يا �أخي �لعربي«.

خلود حمد الرمح

7

لو لم يكن تنظيم »القاعدة« 
مهتمًا بأمر »فتح اإلسالم« 

لما كلف مشايخه باستقطاب 
الشباب السعوديين إلرسالهم إلى 

لبنان لزيادة قوة »فتح اإلسالم«

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

ارفـــــــع رأســـــــك..حلول »مستقبلية« ألزمة ريفي.. وأحالها ُمّر

الموقوفون السعوديون في لبنان من هم؟ ]6/3[
»القاعدة« و»فتح اإلسالم«؟ وما هي عالقتهم بـ

�للو�ء �أ�سرف ريفي
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مقابلة

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

مدير مركز بريوت للدرا�سات؛ عبدو 

حال  واق��ع  »الثبات«  جلريدة  ي�سرح  �سعد، 

الأرث��وذك�����س��ي«  »ال��ل��ق��اء  ق��ان��وين  مفاعيل 

و«ال�ستني« على مكونات املجتمع، ويتحدث 

اأي  عن  بعيداً  بالأرقام  امل�سحوبة  بجراأته 

يف  ال�سيا�سيني  خللفيات  مراعاة  اأو  تكلف 

لبنان، وما اأكرثها.. واإليكم احلوار:

ق���ب���ل ال���������س����روع يف �����س����رح وت��ف�����س��ري 

اإ���س��اف��ات م�����س��روع »ال��ل��ق��اء الأرث��وذك�����س��ي« 

مدير  ينطلق  »ال�ستني«،  بقانون  مقارنة 

من  �سعد  عبدو  للدرا�سات  ب��ريوت  مركز 

»حفاظاً  ليقول:  واأكيدة  وا�سحة  م�سّلمة 

بالدميقراطية،  ومت�سكاً  ال��د���س��ت��ور  على 

بحزم  رف�ض  فئاتهم  بكل  اللبنانيني  على 

حتفظ  ل  ان���ت���خ���اب���ات  اأي  اإج�������راء  وق�����وة 

ح���ق���وق الأق���ل���ي���ات، لأن�����ه ب��احل��ف��اظ على 

املتنوع  اللبناين  املجتمع  مكونات  حقوق 

حتفظ حقوق املواطنني اأفراداً وجماعات، 

العي�ض  اللبناين وميثاق  الد�ستور  ونطبق 

ل  ال�سحيحة  فالدميقراطية  امل�����س��رك، 

تعني فقط حكم الأكرثية وت�سلطها على 

حلقوقها  حماية  اأي�ساً  تعني  بل  الأقلية، 

النظر  الأكرثية، وذلك بغ�ض  من تع�سف 

�سيا�سية«،  اأو  دينية  الأقلية  هذه  كانت  اإن 

وي�سيف �سعد: »يجب حترير اإرادة ناخبي 

بايجاد  الأك���رثي���ات  هيمنة  م��ن  الأق��ل��ي��ات 

ق��ان��ون ع���ادل، وه���ذا الأم���ر ل يتحقق اإل 

بالن�سبية، �سواء كانت وفق قانون وطني اأم 

اأرثوذك�سي«.

ورغ��������م ت���ف�������س���ي���ل ����س���ع���د ل��ل��ن�����س��ب��ي��ة 

الأرث��وذك�����س��ي��ة،  الن�سبية  ع��ل��ى  ال��وط��ن��ي��ة 

»اللقاء  قانون  م�سروع  ف�سائل  اأن  يعترب 

الأرث���وذك�������س���ي« ي���ب���داأ ب��اع��ت��م��اده ال��ن��ظ��ام 

اأ�سا�ض  على  »النتخابات  يقول:  الن�سبي، 

الأك��رثي مبعزل عن حجم الدوائر �سواء 

كانت فردية اأو �سغرية اأو كربى اأمر �سيئ 

وبالتايل  للم�سيحيني،  خ�سو�ساً  للغاية، 

اع��ت��م��اد ق���ان���ون »ال��ل��ق��اء الأورث���وذك�������س���ي« 

لبنان دائرة واحدة ووفق القيد الطائفي، 

���س��ي��ح��رر م��ق��اع��د الأق���ل���ي���ات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

والدينية من هيمنة الأكرثيات، و�سيك�سر 

ح��ت��م��اً م���ن اأح����ادي����ة ال���ط���وائ���ف ل�����س��ال��ح 

تنوعها«.

القوة الذاتية للطوائف

وع������ن حت�������س���ي���ن���ات ق�����ان�����ون »ال���ل���ق���اء 

الأورث����وذك���������س����ي« ب���امل���ق���ارن���ة م����ع ق���ان���ون 

»ال�������س���ت���ني«، ي�����س��رح ع���ب���دو ���س��ع��د ال�����س��رر 

»يطال  فيقول:  بامل�سيحيني،  يلحق  ال��ذي 

توزعهم  ج���راء  بنيوياً،  خ��ل��ًا  امل�سيحيني 

وكون  اأوًل،  اللبنانية  الأرا���س��ي  كافة  على 

وبالتايل  ثانياً،  مطبقاً  الأك��رثي  القانون 

ه��ذه احلالة تذوب  امل�سيحيني يف  اأ���س��وات 

جغرافياً �سمن اأكرثيات مناطقية طائفية 

اأخرى«، ي�سرح �سعد فكرته باإبراز املعطيات 

امل�سيحيون نحو  القاطعة، فيقول: »ميثل 

من  يليهم  ل��ب��ن��ان،  �سكان  م��ن   ٪38 ن�سبة 

وال�سيعة،  ال�سنة  بالت�ساوي  العدد  ناحية 

ن�سبة  اأم��ا   ،٪27 نحو  ن�سبة  منهما  ولكل 

نحو  والعلويني   ٪5.8 نحو  فهي  ال���دروز 

ال�ستني  ق��ان��ون  امل��ع��ط��ي��ات وف���ق  ت��ل��ك   ،٪1
دائ����رة   12 ي��ت��م��ث��ل��ون يف  ال�����س��ي��ع��ة  جت��ع��ل 

انتخابية، وال�سنة يف 11 دائرة، وامل�سيحيني 

يف 22 دائ��رة من اأ�سل 26 دائ��رة، )الغياب 

و�سيدا  ���س��ور  دوائ����ر:   4 يف  حا�سل  فقط 

اأن��ه  يعني  وه��ذا  جبيل(،  وبنت  والنبطية 

باإمكان ال�سيعة التيان ب�20 مقعداً بقوتهم 

اأي مبا  م���ق���ع���داً،   27 اأ����س���ل  م���ن  ال���ذات���ي���ة 

النيابية  مقاعدهم  من   ٪75 ن�سبة  يعادل 

انتخابية  دوائ���ر   6 م��ت��م��رك��زون يف  لأن��ه��م 

اأي�ساً  متمركزون  فهم  ال�سنة  اأما  بكثافة، 

الإتيان  وباإمكانهم  انتخابية،  دوائ��ر   6 يف 

اأي  ال��ذات��ي��ة  بقوتهم  ن��ي��اب��ي��اً  م��ق��ع��داً  ب�19 

اأم��ا  ال�سنة،  ال��ن��واب  م��ن   ٪70 ن�سبته  مب��ا 

اأقلية  اأك���رب  ي��ع��ت��ربون  ال��ذي��ن  امل�سيحيون 

فهم  وال�سيعة،  بال�سنة  مقارنة  لبنان  يف 

قوتهم  خ��ال  من  فقط  نائباً  ب�17  ياأتون 

الذاتية، ون�سبتهم بالتايل ل تتعدى ٪26 

من قوتهم الذاتية«.

املق�عد ذات الت�أثري امل�سلم

ب���������راأي ����س���ع���د، ال������دوائ������ر ال�����ذي 

كامل  ب�سكل  امل�سيحيون  ب��ه��ا  يتحكم 

والبرون  ب�سري  دوائ���ر:  اأرب��ع  هي يف 

املناطق  اأما يف باقي  وك�سروان وامل��ن، 

نيابياً  م��ق��ع��داً   20 ف��ه��ن��اك  وال���دوائ���ر 

اأك��رثي��ات م�سيحية،  م��وج��ودون �سمن 

ول���ك���ن الأق���ل���ي���ة امل�����س��ل��م��ة ل���ه���ا ق����درة 

ال��رج��ي��ح، ك��م��ا ه��ي احل����ال يف دوائ���ر 

وزغرتا  وزحلة  وجزين  وجبيل  بعبدا 

اأما  الأوىل،  الدائرة  وب��ريوت  والكورة 

املقاعد امل�سيحية املتبقية فهي موزعة 

���س��م��ن اأك���رثي���ات اإ���س��ام��ي��ة وا���س��ح��ة 

وال��زه��راين  ال��ه��رم��ل  بعلبك  ك��دوائ��ر 

ومرجعيون وعكار وطرابل�ض وبريوت 

الدائرة الثالثة.

للم�سيحي ن�ئبً�   54

ب�������راأي ����س���ع���د، ال���ن���ت���ائ���ج ال��ع��م��ل��ي��ة 

لن��ت�����س��ار امل�����س��ي��ح��ي��ني ���س��م��ن دوائ����ر 

ت��رج��ي��ح  اأو  اإ����س���ام���ي���ة  اأغ��ل��ب��ي��ة  ذات 

اأن  اإىل  قاطع  ب�سكل  ي�سري  اإ���س��ام��ي، 

حجم  عن  مبعزل  الأك��رثي��ة  القوانني 

ال����دوائ����ر، ����س���واء ك��ان��ت دائ�����رة ف��ردي��ة 

بتاتاً  ت�سلح  ل  ك���ربى،  اأم  و���س��ط��ى  اأم 

اأقلية،  لأي  ول  للم�سيحيني  وباملطلق 

وبالتايل ال�سري بنظام اأكرثي ل يتيح 

اخ��ت��ي��ار  ق��اط��ع  ب��ب�����س��ك��ل  للم�سيحيني 

�سعد  ويكمل  احلقيقيني«،  ممثليهم 

اأن��ه م��ا دام  م��ن  ان��ط��اق��اً  �سرح فكرته 

امل�����س��ل��م��ون اأك���رثي���ة، م��ن ال��ب��دي��ه��ي اأن 

مقاعدهم  على  ت��اأث��رياً  ذل��ك  ي�ستتبع 

ال���ن���ي���اب���ي���ة«، ف�����ريد �����س����ارح����اً: »ن�����س��ب��ة 

ي��ع��ن��ي  وه������ذا   ،٪38 ه����ي  امل�����س��ي��ح��ي��ني 

من  نائباً  ب�54  الت��ي��ان  لهم  يحق  اأن��ه 

الذي  فامل�سلم  الذاتية،  قوتهم  خ��ال 

يتحدث وفق هذا املنطق وهذا النهج، 

ع��ل��ي��ه اإي���ج���اد ق��ان��ون ان��ت��خ��اب��ي ي�سمح 

مقاعد  بن�سبة  الت��ي��ان  للم�سيحيني 

نيابية متثل ن�سبة عددهم الدميغرايف 

احل���ق���ي���ق���ي«، وي�����س��ي��ف ع���ب���دو ���س��ع��د: 

ال�ستني ل ي�سمح للم�سيحيني  »قانون 

 64 قبل  من  نائباً  ب�17  �سوى  بالإتيان 

ويعني  ال��د���س��ت��ور،  عليها  ين�ض  ن��ائ��ب��اً 

فيما  ف���ق���ط،   ٪26 ن�����س��ب��ت��ه  ذل����ك مب���ا 

الإتيان  الدميغرايف يجيز لهم  الواقع 

ب�54 نائباً«.

اأح���ق���ي���ة  ع����ن  ������س�����وؤال  ع���ل���ى  ورداً 

امل�ستقبل«  »ت��ي��ار  وه��واج�����ض  خم���اوف 

م�سروع  م��ن  جنباط  وليد  وال��ن��ائ��ب 

قانون اللقاء الأرثوذك�سي، يوؤكد �سعد 

عدم وجود اأي خماوف على الإطاق، 

ورف�سهم  ال�ستني  بقانون  »مت�سكهم 

يجيز  ح���ق،  وج���ه  دون  م���ن  للن�سبية 

لل�سوت امل�سلم التاأثري على 47 مقعداً 

���س��واء  ن��ائ��ب��اً،   64 اأ���س��ل  م��ن  م�سيحياً 

ب�سكل  امل�سلم  الناخب  خيار  برجيح 

النتخابية  الكفة  برجيح  اأم  ك��ام��ل، 

التي يريدونها، والدوائر ذات الأكرثية 

امل�سلمة املوؤثرة على امل�سيحيني، تطال 

دوائر عكار وطرابل�ض وبريوت وبعلبك 

ال��ه��رم��ل وال�����س��وف وع��ال��ي��ه، وبالتايل 

و»ال�سراكي«  امل�ستقبل«  »تيار  رف�ض 

ت��راج��ع  م��ن  اخل����وف  ه��دف��ه  الن�سبية 

بكل  ال�ستني  فقانون  النيابي،  تكتلهم 

املقاعد  ع��ل��ى  الهيمنة  يجيز  ب�ساطة 

امل�سيحية«.

���س��األ��ن��ا ���س��ع��د امل��خ�����س��رم ب��درا���س��ة 

ال���ق���وان���ني الن��ت��خ��اب��ي��ة ع���ن ال��ق��ان��ون 

الأن�سب انتخابياً، �سواء جلهة احرام 

امل��ع��ي��ار ال��وط��ن��ي م��ن ج��ه��ة اأو امل��ع��ي��ار 

ال��ط��ائ��ف��ي م���ن ج��ه��ة اأخ�������رى؟ ي���رد: 

»ال��ن�����س��ب��ي��ة ���س��م��ن ال���دائ���رة ال���واح���دة 

ت��ع��ط��ي امل�����س��ي��ح��ي��ني ح��ق��ه��م ب��ال��ك��ام��ل، 

�سمن  اللبنانيني  و�سع  وطنياً  وتزيل 

القيد الطائفي، فامل�سيحيون باإمكانهم 

ج���ل���ب ���س��اع��ت��ئ��ذ ب����اأق����ل ت���ق���دي���ر ٪54 

ومن  ال��ذات��ي��ة،  بقدرتهم  ن��واب��ه��م  م��ن 

�سيتحكمون  الوطني  حتالفهم  خ��ال 

تلقائياً مبجيء 64 نائباً«، �ساألناه وهل 

ي�ستطيع املواطن اختيار 64 نائباً دفعة 

واح����دة؟ ي��و���س��ح: »ال��ت�����س��وي��ت حينئذ 

���س��ي��ك��ون ل��ل��وائ��ح ول��ي�����ض ل��اأ���س��خ��ا���ض 

وال����ربام����ج ول��ي�����ض ل�����س��ال��ح اأ���س��ح��اب 

اخلدمات ال�سغرية«.

ق�نون القوات اأ�سواأ من ال�ستني 

وم����اذا ع��ن م�����س��روع امل��ق��دم م��ن قبل 

ل��ل��دوائ��ر  وتق�سيمها  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة،  ال���ق���وات 

النتخابية ل�54؟ يقول �سعد وبحزم: »اإنه 

التق�سيم  ال�ستني،  قانون  من  �سوءاً  اأك��رث 

ع��ل��ى م��ا ي��ب��دو ه��دف��ه ف��ق��ط ت��رج��ي��ح كفة 

امل��ع��ار���س��ة، لأن���ه بالفعل م��ن و�سع  ف��ري��ق 

هذا القانون و�سع ن�سبة 51 نائباً م�سيحياً 

م�����س��ي��ح��ي��ة،  اأك����رثي����ة  ذات  دوائ�������ر  ���س��م��ن 

املرجحة  امل�سلمة هي  التاأثري  ق��درة  ولكن 

ب�����س��ك��ل ك���ب���ري، وذل�����ك ب�����س��ب��ب الن��ق�����س��ام 

يتوقف  ال���دوائ���ر«،  يف  امل�سيحي  وال��ت��ن��وع 

اأن »وا�سع هذا  اإىل  �سعد للحظات وي�سري 

النيابية  امل��ق��اع��د  ك�����س��ب  ه��دف��ه  ال��ق��ان��ون 

للم�سيحيني،  ظاميته  عن  النظر  بغ�ض 

فريق  التق�سيم  ه��ذا  واف��ق  لو  اأمانة  وبكل 

الأكرثية النيابية لتبنته اأي�ساً، ولاأمانة 

فاإن م�سروع احلكومة القائم على الن�سبية 

الوطني،  ال��ط��رح  م��ع  مو�سوعياً  يتقاطع 

زعماء  م��ع  حتماً  �سيتعار�ض  الأم���ر  وه��ذا 

الطوائف ولي�ض مع الطوائف بحد ذاتها«.

ب��ب�����س��اط��ة وا����س���ح���ة، ي��ق��ول��ه��ا ع��ب��دو 

�سعد، اإن�ساف امل�سيحيني تكون من خال 

اعتماد  كلبنان  بلد  »ل يجوز يف  الن�سبية، 

النظام الأكرثي، اإنه بلد متنوع، واجلميع 

ف��ي��ه اأق���ل���ي���ات، ف���ا ي�����س��ح ع��ل��ى الإط����اق 

الإ�سكالية  اآخ��ر، وه��ذه  هيمنة فريق على 

ل تتعالج اإل من خال اعتماد الن�سبية.. 

اأقليات  على  تهيمن  اأقليات  هناك  ال��ي��وم 

اأخ�������رى، ه���ن���اك 3 م��ق��اع��د م�����س��ي��ح��ي��ة يف 

هناك  ال�سنة،  الأ���س��وات  بهم  ياأتون  عكار 

الهرمل  بعلبك  يف  م�سيحيان  م��ق��ع��دان 

وهناك  ال�سيعية،  الأ���س��وات  بهما  ياأتيان 

مقعدان �سيعيان تهيمن عليهما الأ�سوات 

الغربي  البقاع  يف  �سيعي  ومقعد  ال�سنية، 

دوال��ي��ك..«  وه��ك��ذا  ال�سنة،  عليه  تهيمن 

يقول �سعد.

مرة واحدة فقط

ويف حال توا�سل الإجماع امل�سيحي على 

بدعم  نهايته،  اإىل  الأرث��وذك�����س��ي  ال��ق��ان��ون 

اأم��ل، هل الطعن به  من ح��زب اهلل وحركة 

اأمام املجل�ض الد�ستوري ت�سح رغم حيازته 

ال�����س��رع��ي��ة ال��ربمل��ان��ي��ة؟ ي��ق��ول ���س��ع��د: »م��ن 

ن��اح��ي��ة امل���ب���داأ ي��ح��ق ل��رئ��ي�����ض اجل��م��ه��وري��ة 

ورئ��ي�����ض جمل�ض  ال�����وزراء  ورئ��ي�����ض جمل�ض 

ال����ن����واب، ب��الإ���س��اف��ة اىل ال����ن����واب، ت��ق��دمي 

ال��ط��ع��ن ب�����اأي ق���ان���ون ي��ع��ت��ربون��ه خم��ال��ف��اً 

للد�ستور.. ولكن اإذا �سوت على القانون ملرة 

واحدة فقط غري قابل للطعن، لأن هذا ما 

ح�سل عام 1996.

اأجرى احلوار: بول ب��سيل

الشيعة يأتون بـ75% من نوابهم والسنة 70% والمسيحيون %26

سعد: االنتشار المسيحي على مساحة الوطن يضعف تمثيلهم.. والنسبي يقويه 
التمثيل الن�سبي يحفظ حقوق الأقليات الدينية وال�سيا�سية يف بلد متنوع كلبنان، اإنها اخلطوة الأوىل واللبنة 

الأ�سا�سية لإزالة الغنب والهيمنة من طائفة على اأخرى.. املنا�سفة بني امل�سيحيني وامل�سلمني املكر�سة بالد�ستور 

تتطلب حترير 64 نائبًا م�سيحيًا من تاأثري الناخب امل�سلم، ووفق التوازن الدميغرايف الفعلي الأمر يتطلب حترير 54 

نائبًا م�سيحيًا.

رفض »تيار المستقبل« 
و»االشتراكي« 

النسبية هدفه الخوف 
من تراجع تكتلهم 
النيابي.. فقانون 

الستين بكل بساطة 
يجيز الهيمنة على 

المقاعد المسيحية
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اقتصاد

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

جراء األزمة االقتصادية 
التي تعصف بالمزيد من الدول 
األوروبية، من المتوقع أن ينمو 

اقتصاد الظل عام 2013 بمعدالت 
قياسية، ويتشكل اقتصاد الظل 

من مجموع األعمال التجارية 
واالقتصادية غير المبلغ عنها 
إلى دوائر الجباية وإلى مصالح 

التأمينات االجتماعية، منها مثاًل 
البسطات واألكشاك الصغيرة 

لبيع الصحف والمجالت والكتب، 
أو الخيم في األسواق العامة لبيع 

مختلف أنواع البضائع، أو المصالح 
التي تدار من المنزل وغيرها.

وينتق�ض اقت�ساد الظل اأو العمل الأ�سود 

فر�ض  م��ن  ت�سميته،  للبع�ض  يحلو  ك��م��ا 

النمو القت�سادي وعائدات اخلزينة، كونه 

ي�سمل اإنتاج ب�سائع وخدمات �سرعية خارج 

ال�سجات، اأو خمفية عن �سلطات الدولة، 

فهذه اأن�سطة ذات قيمة م�سافة، ويفر�ض 

اأن حتت�سب �سمن اإجمايل الناجت الداخلي، 

لكنها ل حتت�سب ب�سبب عدم التبليغ عنها 

الداخلي  الناجت  يخف�ض  ما  ت�سجيلها،  اأو 

ب�سكل غري مبا�سر.

اقت�س�د م�سترت

واملعي�سي  الق��ت�����س��ادي  ال����ردي  ب�سبب 

ب���امل���زي���د م���ن دول الحت����اد  ال�����ذي ي��ع�����س��ف 

الأوروب����������ي، ب����رز اق��ت�����س��اد ال���ظ���ل ك��ظ��اه��رة 

الآون���ة الأخ����رية،  وه��و يحرم  م�ستفحلة يف 

الق���ت�������س���اد م���ن اأم�������وال م��ت��اأت��ي��ة م���ن عمل 

وب�سائع  بخدمات  يرتبط  ب��ه،  م�سرح  غ��ري 

م�سروعة.

ويق�سد باقت�ساد الظل ما هو معروف 

اأي الق��ت�����س��اد غري  امل�����س��ت��ر  ب��الق��ت�����س��اد 

امل��ن��ظ��م، وه���و ي��ح��ت�����س��ن ج��م��ي��ع الأن�����س��ط��ة 

الق���ت�������س���ادي���ة ال���ت���ي ت���ق���وده���ا الأف��������راد اأو 

ال�سركات اأو املنظمات التي ل يتم اإح�ساوؤها 

قيمتها  احل���ك���وم���ات  ت���ع���رف  ول  ر���س��م��ي��اً، 

الفعلية، ول تدخل حتى يف ح�سابات الدخل 

ال�سريبي  ل��ل��ن��ظ��ام  تخ�سع  ول  ال��ق��وم��ي، 

قام  م��ا  اإذا  امل��ث��ال،  �سبيل  على  ال��ر���س��وم،  اأو 

م��ا يف  ل��زب��ون  ���س��ي��ارة  ب��اإ���س��اح  ميكانيكي 

الإب��اغ عن ذلك،  مراآبه اخلا�ض من دون 

ف����الأم����ر ي��ت��ع��ل��ق ب��ن�����س��اط م�������س���روع اأ���س��ف��ر 

ع���ن اإي����ج����اد ق��ي��م��ة م�����س��اف��ة، م���ا ه���و غري 

م�سروع هنا، هو تهربه من دفع ال�سرائب 

وامل�ساهمات يف التاأمينات الجتماعية، ومع 

بخ�سائر  يت�سبب  ف��اإن��ه  الأم����ر،  ا�ستفحال 

اقت�سادية للحكومات.

 من ج��ان��ب��ه��م، ت��ت��م��ح��ور م��ه��ام خ���رباء 

�سوي�سرا  يف  خ�سو�ساً  القت�ساد،  وحمللي 

كمية  تقييم  ح��ول  ال��ي��ورو،  منطقة  ودول 

ط��ائ��ل��ة م���ن الأم�������وال ال��ت��ي ت��ف��ل��ت ���س��ن��وي��اً 

ال�����س��رائ��ب،  حت�سيل  �سلطات  قب�سة  م��ن 

لكل  املحلي  الإجمايل  الناجت  قيا�ض  فاأثناء 

قيمة  اإعطاء  ينبغي  اأوروب��ي��ة غربية،  دول��ة 

لقت�ساد الظل، ولو تقديرية، لأجل حتليل 

مطلق  يف  القت�سادي،  النمو  على  ت��اأث��ريه 

الأحوال، يقدر اخلرباء اأن ي�ستاأثر اقت�ساد 

معدله  مبا  اليورو،  منطقة  دول  يف  الظل، 

17 يف املئة من الناجت الإجمايل املحلي، ما 
جمموعها  خفية  مالية  ن���ريان  ق��وة  يعني 

260 مليار يورو غري خا�سعة لل�سرائب، يف 
ما يتعلق ب�سوي�سرا؛ التي مل تعتنق اليورو 

بعد، فاإن قيمة اقت�ساد الظل تر�سو تقريباً 

اأي  ���س��وي�����س��ري،  ف��رن��ك  ب��ل��ي��ون   130 ع��ل��ى 

الناجت  من  املئة  يف   9.6 بنحو  ت�ستاأثر  اأنها 

الإجمايل املحلي.

الربوفي�سور  ي�سري  مت�سل،  �سياق   يف 

ف��ري��دري��ك ���س��ن��اي��در، م��ن ج��ام��ع��ة زوري����خ، 

ت�سريع  ���س��اع��دت يف  امل��ال��ي��ة  الأزم����ة  اأن  اإىل 

ف��اإن  ه��ك��ذا،  ال��ظ��ل،  اقت�ساد  تف�سي ظ��اه��رة 

اإىل منظمة  ت��ن��ت��م��ي  ال��ت��ي  ال�����دول  ج��م��ي��ع 

احتداد  تتوقع  اأوروب���ا،  يف  والتعاون  الأم��ن 

ه���ذه ال��ظ��اه��رة ال��ع��ام امل��ق��ب��ل، ع����اوة على 

ورجال  ال�سركات  من  الكثري  ي�ستعد  ذلك، 

الأع���م���ال م��ع��اً، خل��و���ض م��ع��رك��ة م�سريية 

اأرباح )احلد  تخولهم جني ما اأمكنهم من 

الأدنى منها( عن طريق ممار�سة اأن�سطتهم 

داخ�������ل الق����ت���������س����اد ال�������س���رع���ي وامل���ن���ظ���م، 

ول��ل��ت��ع��وي�����ض ع���ن ت���راج���ع الأرب���������اح، ف���اإن 

ال�سركات ورجال الأعمال والأفراد، �ستعزز 

وجودها يف اأن�سطة اقت�ساد الظل!

الأزمة  باأن  �سنايدر  الربوفي�سور   وينوه 

امل��ال��ي��ة، ال��ت��ي ا���س��ت��ه��دف��ت ال���ع���امل م��ن��ذ ع��ام 

التخطيط  على  الكثريين  ح�ست   ،2008
نظامية،  غ��ري  جت��اري��ة  واأن�سطة  ل�سلوكيات 

وه���ي م�����س��ت��م��رة ح��ت��ى ي��وم��ن��ا، مب��ع��ن��ى اآخ���ر، 

اجلميع،  جيوب  من  الأرب��اح  لتقل�ض  ونظراً 

ف����اإن ال��ك��ث��ريي��ن اخ���ت���اروا ال��ت��ه��رب م��ن دف��ع 

ال�����س��رائ��ب، ه���ذا وت��ع��ت��رب ���س��وي�����س��را اإ���س��اف��ة 

لي�ستن�ستاين  كما  اأخ���رى،  اأوروب��ي��ة  دول  اإىل 

امللجاأ  مارينو،  و�سان  واأن���دورا  ولوك�سمبورغ 

ال�سرائب، لكن  دف���ع  ع���دم  ق���رر  مل��ن  الآم����ن 

الأوروبية  الدول  ي�ستفحل يف  الظل  اقت�ساد 

الأفقر كرومانيا.

الفائت، حتتل  العام  اأعدها  ووفق درا�سة 

ب��ل��غ��اري��ا امل��رت��ب��ة ال��ث��ال��ث��ة م��ن ب��ني 37 ب��ل��داً 

هذا  تغطي  وال��ت��ي  ال��ظ��ل،  اقت�ساد  حجم  يف 

ال��ن��اجت املحلي  امل��ئ��ة م��ن  37 يف  ن��ح��و  ال��ع��ام 

اأن  درا���س��ت��ه،  م��ن  بيانات  وتظهر  الإج��م��ايل، 

بني  الثانية  واملرتبة  الأوىل،  كانت  النم�سا 

لكل  ك��ان��ت  ال�ستطاع  �سملها  ال��ت��ي  ال���دول 

اأن ت��رك��ي��ا  م���ن لت��ف��ي��ا وا���س��ت��ون��ي��ا، يف ح���ني 

واليونان يف املرتبة الرابعة واخلام�سة، بينما 

م��ت��و���س��ط ح��ج��م الأع���م���ال غ��ري امل��ب��ل��غ عنها 

وفقاً للدرا�سة، تتجاوز قليًا 20 يف املئة من 

ل�سنايدر،  ووف��ق��اً  الإج��م��ايل،  املحلي  ال��ن��اجت 

لكل بلد اقت�سادان؛ الر�سمي واقت�ساد الظل، 

الر�سمي يقدر من الدولة من خال الناجت 

املحلي الإجمايل، والإي��رادات من ال�سرائب 

من  ال��ظ��ل  واق��ت�����س��اد  الأخ����رى،  وامل�ساهمات 

خ����ال ك���ل الأم��������وال وف���ر����ض ال��ع��م��ل غري 

امل�سوؤولة قانونياً وغري املعلن عنها.

تقديرات اأوروبية

الظل  اقت�ساد  اأن  اإىل  التقديرات  ت�سري 

ناهز عام 2008 نحو 9.6 يف املئة من اإجمايل 

الن�سبة  ه��ذه  �سوي�سرا،  يف  الداخلي  الناجت 

تقل ك��ث��رياً ع��ن امل��ع��دل الأع��ل��ى ال���ذي يبلغ 

19.2 يف املئة امل�سجل يف 31 من القت�ساديات 
بينها  وم���ن  حتليلها،  مت  الأوروبية التي 

اأملانيا )13.5 يف املئة( وفرن�سا )11 يف املئة( 

 10.5( وبريطانيا  املئة(  )19.2يف  واإ�سبانيا 

يف املئة( واإيطاليا )21.6 يف املئة( والربتغال 

اأن�سطة  م��ع��دل  اأن  ع��ل��م��اً  امل��ئ��ة(،  يف   19.4(

الناجت  اإجمايل  من  ون�سبته  الظل  اقت�ساد 

املحلي، تتفاوت بني بلد واآخر اإىل حد كبري 

و39   36 اإىل  الن�سبة  ترتفع هذه  اإذ  اأحياناً، 

يف امل��ئ��ة يف ب��ل��دان م��ث��ل ل��ي��ت��وان��ي��ا وب��ل��غ��اري��ا 

 10 تتجاوز  ل  ولكنها  وا�ستونيا،  ورومانيا 

و12 يف املئة يف البلدان ال�سكندنافية.

  

ظواهر خمتلفة

ل ُي���رخ�������ض ب��ع�����ض اأ����س���ح���اب امل��ح��ال 

وحمالهم،  اأعمالهم  ال�سغرية  واملوؤ�س�سات 

يعتربون  وه��م  ال�سريبة،  يدفعوا  ل  حتى 

اأن املالية ل تاأخذ ن�سب اأرباحهم احلقيقية 

هواها،  ح�سب  وتقتطعها  الع��ت��ب��ار،  بعني 

ق��ادري��ن  غ��ري  ب��اأن��ه��م  ي��ق��رون  بب�ساطة  اأو 

اأغلبهم من ن�سب  على الدفع، كما يخ�سى 

ال��ت��اأم��ي��ن��ات ال��ت��ي ي��ع��ت��ربون��ه��ا ع��ال��ي��ة، اأم��ا 

تخفي�ض  ف��ي��ط��ل��ب��ون  اجل����وال����ون،  ال��ب��اع��ة 

اأ���س��ع��ار ال��ع��ق��ارات وزي�����ادة ال���روات���ب، حتى 

ويلتزموا  دخلهم  ويرتفع  عملهم  ينظموا 

بالقانون.

الظل  اق��ت�����س��اد  اأن  اإىل  الإ����س���ارة  وجت���در 

�سيما  ل  ال���ع���امل،  دول  م��ع��ظ��م  يف  م���وج���ود 

اأ�سباب  اأه���م  ول��ع��ل  منها،  النامية  ال���دول  يف 

ن�سوئه تعود يف البداية اإىل تعقيد الإجراءات 

ال���ن���اظ���م���ة لإق�����ام�����ة وت���اأ����س���ي�������ض امل�������س���اري���ع 

خمتلفة  تراخي�ض  تتطلب  التي  وال�سركات، 

واإج�������راءات م��ت��ع��ددة، وب�����س��ب��ب ت��ع��ق��ي��د ه��ذه 

الإج�����راءات وط���ول ف��رة تنفيذها ال��ت��ي قد 

�ساحب  يجعل  م��ا  اأك���رث،  اأو  �سنة  اإىل  ت�سل 

املن�ساأة ال�سغرية الذي ل ميتلك  اأو  امل�سروع 

يبتعد عن  ال��ك��اف��ي��ني،  ال��رف��اه��ي��ة  اأو  ال��وق��ت 

هذه الإج��راءات، فهو ينفذ م�سروعه باأدوات 

ب�����س��ي��ط��ة وج���ه���ود خ��ا���س��ة، ون��ت��ي��ج��ة �سعف 

الإمكانات، فهو بحاجة اإىل تنفيذ م�سروعه 

ب��اأق��ل وق��ت وج��ه��د.. وال�سبب الآخ���ر يف منو 

هذا القت�ساد، هو التهرب من ال�سرائب اأو 

الر�سوم لعدم القدرة على ت�سديدها، اإ�سافة 

اإىل قلة اخليارات نتيجة البطالة التي ت�سجع 

على تطور هذا القطاع، فالعاطل من العمل 

يف  عمل  فر�سة  يجد  اأن  الأف�سل  من  طبعاً 

القطاع املنظم، وبالتايل هناك ما يحفظ له 

حقوقه، لكن عدم توافر مثل هذه الفر�سة، 

امل��ن��ظ��م  ال���ق���ط���اع غ����ري  اإىل  ي��ت��ج��ه  جت��ع��ل��ه 

التاأمينات  ي�سجل عماله يف  باأنه ل  املعروف 

الجتماعية، وعدم حفظه احلقوق املختلفة 

للعامل، علماً اأن اإحدى اأهم �سفات القت�ساد 

غري املنظم، اأن 99 يف املئة من ن�ساطه عبارة 

عن م�ساريع �سغرية ومتو�سطة، ول مينع اأن 

هناك اأحياناً �سركات كبرية تعمل يف جزء من 

ن�ساطها �سمن القت�ساد غري املنظم، ولي�ض 

م��ن خ��ال تهربها  وذل��ك  يف جممل عملها، 

من ال�سرائب، وتهربها من ت�سجيل عمالها 

يف التاأمينات الجتماعية.

هن� مرت�سى

لكل بلد اقتصادان: رسمي وظل.. 
الرسمي يقدر من الدولة من خالل الناتج 
المحلي اإلجمالي، واإليرادات من الضرائب 
والمساهمات األخرى، واقتصاد الظل 
من خالل كل األموال وفرص العمل غير 
المسؤولة قانونيًا وغير المعلن عنها

العمل األسود.. اقتصاد الظل يعصف بأوروبا
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فشلت حتى اآلن، كل الجهود 
المبذولة إلخراج المسلحين من مخيم 

اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب 
العاصمة السورية دمشق، أكثر من ذلك، 

فإن مخاطر داهمة تتهدد المخيمات 
الفلسطينية األخرى، مثل السبينة 
والسيدة زينب وتجمع الحسينية، 

وجميعها تقع في الضواحي الجنوبية 
لمدينة دمشق.

وي�����س��ه��د امل��خ��ي��م ���س��ق��وط��اً ي��وم��ي��اً مل���زي���د من 

فيه  املمتلكات  وتتعر�ض  واجل��رح��ى،  ال�سحايا 

املخيم  ب��ق��ي يف  م��ن  وي��واج��ه  وال��ت��دم��ر،  للنهب 

اأ�سكااًل من املعاناة  من الفل�سطينني وال�سوريني، 

التي خلفها وجود امل�سلحني، وهجماتهم الدائمة 

ع��ل��ى م��واق��ع اجل��ي�����ض ال�����س��وري ح���ول ال��رم��وك 

تقت�سر  وت��ك��اد  وال�سمالية،  الغربية  جهتيه  م��ن 

حركة الكثرين على دخول املخيم، جللب بع�ض 

احل��اج��ي��ات م���ن ال��ب��ي��وت، ق��ب��ل ا���س��ت��ئ��ن��اف رح��ل��ة 

الت�سرد، والبحث عن مالذ اآمن من جديد.

منذ الهجوم على املخيم، عقد ممثلو الف�سائل 

االجتماعات،  من  العديد  الفل�سطينية  والهيئات 

ال���ت���ي مت���ت حت���ت ع���ن���وان اأ����س���ا����س���ي واح�����د ه��و: 

واقت�سى  �سورية«،  يف  النزاع  عن  املخيم  »حتييد 

ه��ذا االأم���ر ت��وا���س��اًل م��ع امل�سلحني، وك��ذل��ك مع 

احلكومة ال�سورية، وبح�سب م�سادر امل�ساركني يف 

تعاوناً  ال�سورية  اأبدت احلكومة  االت�ساالت، فقد 

كاماًل، وكانت منفتحة على كافة اخليارات التي 

ميكن لها، اأن ت�سمن حتييد املخيم، وجعله بقعة 

وال�سوريني،  الفل�سطينيني  م��ن  لقاطنيه  اآم��ن��ة 

ولكن كل ذلك ا�سطدم بعناد امل�سلحني وقادتهم، 

من  لالن�سحاب  ا�ستعداداً  ه��وؤالء  اأب��دى  اأن  فبعد 

املخيم، ما ترافق مع دعوات جمعيات وموؤ�س�سات 

اأهلية، اأبناء الرموك للعودة اإليه، عاد امل�سلحون 

وت���راج���ع���وا ع���ن ت��ع��ه��دات��ه��م ال�����س��اب��ق��ة، وو���س��ع��وا 

�سروطاً تعجيزية مقابل االن�سحاب، يف حني قال 

بع�سهم �سراحة ملن ات�سل بهم: »نحن مل ندخل 

املخيم كي نخرج منه«.

وهكذا عادت االأمور اإىل نقطة ال�سفر، بح�سب 

التي  الفل�سطينية  وال��ه��ي��ئ��ات  ال��ل��ج��ان  م�����س��ادر 

بالذات  الوقت  ات�ساالت متعددة، ويف هذا  اأجرت 

باملخيمات  امل�سلحني  حت��ر���ض  عمليات  ت��زاي��دت 

ريبة  اأث����ار  ال���ذي  االأم����ر  االأخ�����رى،  الفل�سطينية 

االت�ساالت،  تتابع  التي  الفل�سطينية  الف�سائل 

وي��ب��دي بع�ض ه���وؤالء خ�سية م��ن وج��ود خمطط 

�سورية،  يف  الفل�سطيني  الوجود  ي�ستهدف  كبر 

لالنتباه،  املثرة  املالحظات  من  جملة  وي�سجل 

على  ال��ه��اون  بقذائف  الق�سف  ا�ستمرار  ومنها: 

ح����ارات واأح���ي���اء ال���رم���وك ال��ت��ي ي��ق��ي ع���دد من 

ل��ل��خ��روج من  دف��ع��ه��م  اأو  لقتلهم  ف��ي��ه��ا،  ال�����س��ك��ان 

القن�ض  عمليات  ت�ستمر  ذل��ك  ومب���وازاة  املخيم، 

وذلك  املخيم،  اأبناء  من  العديد  لتطال  ال��غ��ادرة، 

من  اأن  اأي�ساً،  ذل��ك  وم��ن  نف�سه،  الهدف  خلدمة 

ال��رم��وك يف ما  اأهمية موقع خميم  حت��دث عن 

ت�سمى »معركة دم�سق«، ي�ستهدف يف الوقت نف�سه 

خميم ال�سبينة، الذي ال يخدمه يف املعركة امل�سار 

اإليها، واالأمر نف�سه ين�سحب على خميم ال�سيدة 

زينب، وجتمع احل�سينية، وهما بعيدان ن�سبياً عن 

يف  اأهمية  اأي  عليهما  الهجوم  ي�سكل  وال  املدينة، 

املعركة امل�سار اإليها.

املخاوف التي تبديها اأو�ساط فل�سطينية على 

والتي  ���س��وري��ة،  يف  الفل�سطيني  ال��وج��ود  جممل 

واالأك��ر  االأن�سب  املكان  الوقت  م��دار  على  �سكلت 

امل��خ��اوف  ه���ذه  الفل�سطينيني،  ل��الج��ئ��ني  راح����ة 

والقوى  الف�سائل  اأداء  يف  االآن  حتى  تنعك�ض  مل 

روؤي��ة  اإيجاد  ت�ستطع  مل  الف�سائل  الفل�سطينية، 

وهي  امل�سلحني،  بيد  املخيم  �سقوط  قبل  موحدة 

�سيطان  لكن  ع��ري�����ض،  ع��ن��وان  على  ال��ي��وم  تتفق 

وهكذا  امل���داوالت،  كل  يف  بقوة  حا�سر  التفا�سيل 

ف����اإن غ��ي��اب م��وق��ف م��وح��د ح���ول امل�����س��األ��ة كلها، 

يوؤخر التحرك اجلدي الهادف اإىل جعل العنوان 

العري�ض، واقعاً فعلياً.

فقد  دم�سق،  يف  فل�سطينية  م�سادر  وبح�سب 

ات�����س��االت مع  ه��ن��اك  امل��وج��ودة  الف�سائل  اأج���رت 

ورئي�ض  ع��ب��ا���ض،  حم��م��ود  الفل�سطيني  ال��رئ��ي�����ض 

م�سعل،  خ��ال��د  حما�ض  حل��رك��ة  ال�سيا�سي  املكتب 

اجت��اه  اجت���اه���ني:  ت��اأث��ره��م��ا يف  لتفعيل  وذل����ك 

ال�����دول ال��راع��ي��ة وامل��م��ول��ة ل��ل��م�����س��ل��ح��ني، وال��ت��ي 

لهما  االثنان عالقات قوية معها، وميكن  ميلك 

لالن�سحاب  امل�سلحني  على  بال�سغط  مطالبتها 

م��ن امل��خ��ي��م، واإجن����اح ج��ه��ود حت��ي��ي��ده، اأم���ا اجت��اه 

حيث  اأنف�سهم،  امل�سلحني  فنحو  الثاين،  التحرك 

يرتدد اأن من بني هوؤالء اأعداداً من الفل�سطينيني 

امل��ق��رب��ني م��ن ح��رك��ت��ي ف��ت��ح وح��م��ا���ض، وق���د نفت 

يتبعانهما  م�سلحني  وج��ود  با�ستمرار  احلركتان 

يف الرموك، لكن م�سادر عديدة تقول اإن هوؤالء 

وه��و ما  ل��واح��دة منهما،  ع��ن والئ��ه��م  يتحدثون 

يتطلب القيام بجهد لرفع الغطاء ب�سكل عملي، 

اأم  حما�ض،  اأو  لفتح  فعلياً  منتٍم  ه��و  عمن  ���س��واء 

ي��دع��ي االن��ت��م��اء ل��ه��ذه اأو ت��ل��ك م���ن احل��رك��ت��ني 

الفل�سطينيتني.

ال���ف�������س���ائ���ل ت����ق����ول: اإن����ه����ا ت���ت���اب���ع ج���ه���وده���ا 

وحت��رك��ات��ه��ا، ل��ك��ن ك���ل م���ا ق��ام��ت ب���ه ح��ت��ى االآن 

اأبناء  غالبية  ت�سرد  بينما  البحر،  بحرث  اأ�سبه 

اأخ����رى، يف  الت�سريد خم��ي��م��ات  امل��خ��ي��م، وي��ت��ه��دد 

ح���ني ال ي�����زال ال����رم����وك وب���اق���ي امل��خ��ي��م��ات يف 

وت�ستلزم  جدية،  خماطر  تهديدات  حتت  دم�سق 

فيها  الفل�سطينيني  الالجئني  وحماية  حمايتها 

واالأ�سكال  الرتابة  حال  يتجاوز  ا�ستثنائياً،  عماًل 

الف�سائل  بها  تقوم  التي  العمل  م��ن  التقليدية 

وج����ود  م����ن  ال���ت���ح���ذي���ر  االآن.  ح���ت���ى  وال���ه���ي���ئ���ات 

خم��ط��ط��ات ك��ب��رة وخ���ط���رة، ي��ت��ط��ل��ب ب��امل��ق��اب��ل 

ج���ه���وداً ك��ب��رة وج���دي���ة، وغ����ر م�����س��ب��وق��ة، واإال 

جرى  لقد  ج��دي��د،  م��ن  امل��اأ���س��اة  م�ساهد  �ستتكرر 

الالجئني  تتهدد  خماطر  من  طوياًل  التحذير 

يف  ه���وؤالء  تفرق  االآن  ال��ع��راق،  يف  الفل�سطينيني 

وال��ك��الم عن  التحذير  االأر����ض، الأن  اأرب���ع جهات 

خمططات ظل حتذيراً وكالماً، ع�سى اأال تخذل 

الف�سائل �سعبها مرة اأخرى.

عبد الرحمن نا�صر

مأساة »اليرموك« مستمرة.. ومخاطر تتهدد المخيمات األخرى
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م�سلح من »اجلي�ض احلر« يتجّول يف اأحد اأحياء خميم الرموك

عربي

ما  واأن  الفل�سطينية،  االأر���ض  يف  احل��ق  لهم  لي�ض  ال�سهاينة  »اإن 

لهذا  ا�ستمرار  هو  االآن  يفعلوه  وما  نهباً،  يعد   1948 قبل  اأخ��ذوه 

النهب«، »االأر�ض الفل�سطينية للفل�سطينيني ولي�ست لل�سهاينة«.

اإ�ساعة  هي  العقيمة  االإ�سرائيلية  الفل�سطينية  املفاو�سات  »اإن 

فيها  ويخ�سر  ال��ف��ر���ض  ال�سهاينة  فيها  يك�سب  وال��ف��ر���ض،  للوقت 

اأن نرى  والفر�ض، ميكننا  الوقت  وامل�سلمون  والعرب  الفل�سطينيون 

كيف تبدد هذا احللم.. اإن هذا احللم لطاملا كان وهماً«.

ال�سلطة  خلقوا  الذين  هم  االأمركيني  واالأع���داء  ال�سهاينة  »اإن 

الفل�سطيني  ال�سعب  اإرادة  معار�سة  هو  وحيد،  لغر�ض  الفل�سطينية 

وم�ساحله«، »ال يوجد �سخ�ض م�سوؤول ميكنه اأن يتوقع اأي تقدم على 

هذا امل�سار، فاإما املوافقة على ال�سهاينة وكل ما يريدون، اأو تكون احلرب، 

وهذا ما يعرفه هوؤالء حمتلو االأر�ض الفل�سطينية، م�سا�سو الدماء 

 ودعاة احلرب وحفدة القردة واخلنازير الذي هاجموا الفل�سطينيني«.

اأر�ض فل�سطني �سد  اأن يكون هناك مقاومة ع�سكرية داخل  »ينبغي 

و�سعبها،  فل�سطني  يهاجمون  ال��ذي��ن  امل��ج��رم��ني،  ال�سهاينة  ه���وؤالء 

باالإ�سافة اإىل املقاومة ال�سيا�سية واالقت�سادية، من خالل املقاطعة 

ودعم مقاتلي املقاومة، هذا ينبغي اأن يكون ممار�سة امل�سلمني والعرب 

وامل�سلمة  العربية  واالأنظمة  ال�سعوب  تتعامل  واأال  فل�سطني،  خ��ارج 

اأي فر�سة، ومنعهم  اإعطائهم  ال�سغط عليهم، وعدم  معهم، ويجب 

من الوقوف على اأي اأر�ض عربية اأو اإ�سالمية، وطردهم من بالدنا«.

يف  ال��ق��ي��ادي  مر�سي؛  حممد  ه��و  كلها  ال�سابقة  االأق����وال  �ساحب 

عام  اأطلقها  الت�سريحات  ه��ذه  م�سر،  يف  امل�سلمني  االإخ���وان  حركة 

وهي كانت تعترب طبيعية جداً يف  فل�سطينية،  ف�سائية  لقناة   2010
حينه، ال بل كانت ت�سكل جممل اخلطاب االإخواين، الذي كان ي�سدر 

لي�ض  والراف�ض  الفل�سطينية،  للمقاومة  احلا�سن  اأن��ه  على  نف�سه 

للت�سوية فقط، بل للوجود ال�سهيوين كله، على كل اأر�ض فل�سطني 

التاريخية.

قالت  مر�سي،  اأق���وال  ن�سر  اأع���ادت  ال��ت��ي  ال�سهيونية  ال�سحيفة 

اأي�ساً: »الرئي�ض مر�سي خفف ب�سكل كبر من الت�سريحات املعادية 

الإ�سرائيل بعد اأن توىل ال�سلطة يف االنتخابات الدميقراطية االأوىل 

يف م�سر«.

�سمعون  خ��اط��ب  ال��رئ��ي�����ض  م��ر���س��ي  تخفيف،  االأم����ر جم���رد  لي�ض 

ر�سالته  وذّي���ل  العظيم،  بال�سديق  االح��ت��الل  دول���ة  رئي�ض  ب��ري��ز؛ 

ال��دور  غ��زة  نف�سه لعب يف احل��رب على  ال��ويف، مر�سي  له ب�سديقك 

ذاك  والفل�سطينيني،  االإ�سرائيليني  بني  التو�سط  يف  املعتاد  امل�سري 

مر�سي املعار�ض، وهذا مر�سي الرئي�ض.
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التعامل  على  املخيمات  يف  الفل�سطينيون  اعتاد 

مع الفي�سانات التي متالأ اأزقة خميماتهم وطرقاتها 

م���ع ب���داي���ة ك���ل ���س��ت��اء، ومل ت��ف��ل��ح م�����س��اري��ع ال��ب��ن��ى 

التحتية التي كّلفت ماليني الدوالرات، يف احلّد من 

امل�ستنقعات والربك يف االأزقة والزواريب وال�ساحات، 

خ�����س��و���س��اً يف خم��ي��م��ات ���س��ات��ي��ال وب�����رج ال��رباج��ن��ة 

الفل�سطينية،  التجّمعات  م��ن  وع��دد  احل��ل��وة،  وع��ني 

و�سور،  ال�ساحل اجلنوبي بني �سيدا  على  خ�سو�ساً 

حيث تفي�ض جور ال�سرف ال�سحي نتيجة غياب اأي 

االأو���س��اع  كانت  كيف  لكن  التحتية،  للبنى  اأ�سا�سات 

و�سط العا�سفة الثلجية التي �سربت لبنان االأ�سبوع 

الفائت؟

الفل�سطيني يف  اإبراهيم �سعد )45 عاماً( الالجئ 

االقت�سادية  االأو���س��اع  »تعترب  يقول:  �ساتيال  خميم 

اأزم��ة  اأي  م��ع  املخيم  يف  الرئي�سية  امل�سكلة  ال�سعبة، 

معدومة  ف��ال��ك��ه��رب��اء  اج��ت��م��اع��ي��ة،  اأو  ك��ان��ت  طبيعية 

وامل�ستقيد  جمهول،  واأكرها  معلوم  بع�سها  الأ�سباب 

الوحيد اأ�سحاب املّولدات الكهربائية، الذين يرفعون 

مراعاة حاالت  دون  املنازل  اإىل  الطاقة  تو�سيل  �سعر 

الفقر ال�سديد، وكاأننا ن�سكن يف اأرقى مناطق بروت، 

حيث جتاوزت االأ�سعار ال�150 دوالراً للخم�سة »اأمبر«، 

الفقرة، مما  العائالت  ق��درات  يتجاوز  ال��ذي  االأم��ر 

ي�سطرها للعي�ض داخل ظلمة دائمة، وجاءت العا�سفة 

ع��دداً  فدخلت  للماأ�ساة،  اإ���س��ايف  كعامل  والفي�سانات 

ال��ذي نخر  ال��ب��ي��وت، ناهيك ع��ن ال�سقيع  م��ن  ك��ب��راً 

عظام االأطفال و�سط غياب اأي و�سائل للتدفئة«.

اأبو بالل مو�سى )70 عاماً(؛ م�سوؤول يف اللجان 

اإىل  ح��اج��ة  »ه��ن��اك  ي��ق��ول:  الفل�سطينية  ال�سعبية 

تعاون اأكرب، وتن�سيق بني اللجان ال�سعبية والهيئات 

مقدمها  ويف  الفل�سطيني،  ال�����س��ع��ب  ع��ن  امل�����س��وؤول��ة 

البنى  مل�ساكل  اإىل حلول جذرية  للو�سول  االأون��روا، 

البنيوي  ال��و���س��ع  امل��خ��ي��م��ات، ودرا����س���ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة يف 

ارت��ف��اع��اً  ه��ن��اك  اأن  خ�سو�ساً  ق���رب،  ع��ن  الهند�سي 

وغ��ر  الفل�سطينيني  م��ن  ال�����س��ك��ان  ع���دد  يف  ك��ب��راً 

ال�سغط  ي�ساعف  مما  املخيمات،  يف  الفل�سطينيني 

ظل  يف  وال��ك��ه��رب��اء،  ال�سحي  ال�����س��رف  �سبكات  على 

حالة البناء الع�سوائي«.

وو���س��ل��ت امل���ي���اه يف ب��ع�����ض اأح���ي���اء خم��ي��م��ات ب��رج 

م�ستويات  اإىل  احل��ل��وة  وع���ني  و���س��ات��ي��ال  ال��رباج��ن��ة 

قيا�سية، مما ا�سطر االأهايل لل�سر و�سط امل�ستنقعات 

يف  ك��ذل��ك  وفتحها،  ال�سحية  امل�����س��ارف  ع��ن  للبحث 

جتمعات القا�سمية والوا�سطة وجل البحر.

من  الفل�سطينية  النازحة  ع��ام��اً(؛   50( ر�سا  اأم 

»اإن حالة  ت��ق��ول:  اإىل خم��ي��م ع��ني احل��ل��وة  ���س��وري��ة 

امل��خ��ي��م��ات يف ل��ب��ن��ان م��اأ���س��اوي��ة، ه��ن��اك اإه��م��ال كبر 

�سهدتها هنا  ال��ت��ي  وامل��واق��ف  اجل��ه��ات،  م��ن خمتلف 

والفو�سى  الفي�سان  ح��ال��ة  خ�سو�ساً  ج���داً،  �سعبة 

وعدم  امل�سارف،  ان�سداد  نتيجة  امل�ستنقعات  وانت�سار 

تاأمني احلد االأدنى من الطاقة واالنقطاع املتوا�سل 

باهظة  امل��ّول��دات  كهرباء  على  واالعتماد  للكهرباء، 

الثمن، كذلك فاإن احلرمان غر املربر من احلقوق 

ي�سّكل  ال��ع��م��ل،  م��ق��دم��ه��ا احل���ق يف  االإن�����س��ان��ي��ة، ويف 

ال�سيدة  وت��ق��ارن  الفل�سطينيني«،  بحق  كبراً  ظلماً 

لبنان  يف  الفل�سطينيني  اأو����س���اع  ب��ني  اخلم�سينية 

ي�سعرون  ال  الفل�سطينيني  اأن  توؤكد  حيث  و�سورية، 

ب��ال��ت��م��ي��ي��ز ب���ني امل��واط��ن��ي��ني ال�����س��وري��ني اأن��ف�����س��ه��م، 

وي��ت��م��ت��ع��ون ب��ك��اف��ة احل���ق���وق، ك��م��ا ي������وؤدون خمتلف 

الواجبات، ولوال االأزمة احلالية ملا ظهر الفل�سطيني 

كحالة خا�سة.

دخول  اإىل  البحر  جل  جتّمع  يف  العا�سفة  واأّدت 

من  ع��دد  وانهيار  امل�ساكن،  بع�ض  اإىل  البحر  اأم���واج 

اجلدران وت�سّدع اأخرى، علياء )44 عاماً( من �سكان 

اأقربائي يف خميم  التجّمع تقول: »ق�سدت وعائلتي 

الب�ض حلني انتهاء العا�سفة، وحني عدت اإىل البيت، 

وج���دت اأث���اث امل��ن��زل غ���ارق يف م��ي��اه ال��ب��ح��ر، واأ�سبح 

ما�سة  بحاجة  املنزل  اأن  كما  لال�ستعمال،  قابل  غر 

اإ�سافية للحد من و�سول االأمواج  بناء دّعامات  اإىل 

اإىل الداخل«، وتدعو ال�سيدة االأون��روا اإىل االهتمام 

اإىل  ال�سعبية  واللجان  البحر،  ج��ل  جتّمع  مب�ساكل 

البيوت  بع�ض  ترميم  خ�سو�ساً  اجل��ه��ود،  م�ساعفة 

واإم��ك��ان��ي��ة ب��ن��اء ح��اج��ز ب��ني البحر وال��ت��ج��ّم��ع املمتد 

الأكر من 500 مرت.

ك��م��ا تنتقد ع��ل��ي��اء ال��ك��ث��ر م��ن و���س��ائ��ل االإع���الم 

اإبراز معاناة  التي براأيها كانت غائبة عن  اللبنانية، 

الالجئني الفل�سطينيني يف املخيمات، يف ما تت�سارع 

اإىل تغطية اأي حدث اأمني عادي داخل املخيمات.

اأم�����ا يف ال���ب���ق���اع، وم����ع ت���راك���م ال���ث���ل���وج وارت���ف���اع 

اأي�ساً  فكان  قيا�سية،  درج��ات  اإىل  ال�سقيع  معدالت 

ال��و���س��ع االق��ت�����س��ادي ه��و ال��ع��ن��وان االأب����رز لالجئني 

من  اجل����دد  وال���واف���دي���ن  ل��ب��ن��ان،  يف  الفل�سطينيني 

�سورية، جلهة عدم القدرة على تاأمني احلد املنا�سب 

�سالح  ي��و���س��ف  الفل�سطيني  ال��ت��دف��ئ��ة،  و���س��ائ��ل  م��ن 

م���ن جت��ّم��ع ب���ر ال��ي��ا���ض ي���ق���ول: »م��ع��ظ��م ال��الج��ئ��ني 

املازوت  تكاليف  تاأمني  ي�ستطيعون  ال  الفل�سطينيني 

ال�سعبة  االق��ت�����س��ادي��ة  االأو����س���اع  ب�سبب  واحل��ط��ب، 

النهار  خ��الل  املتوا�سل  ال�سقيع  م��ع  تزامنت  التي 

���س��وى لعدة  االأون����روا ال يكفي  وال��ل��ي��ل، وم��ا تقدمه 

لقمة  بني  خم��ّر  فيها  الفل�سطيني  ي�سبح  اأ�سابيع، 

العي�ض وتاأمني املازوت، لذلك على االأون��روا مراعاة 

اأو�ساع  ذلك ورفع قيمة تقدمياتها مبا يتنا�سب مع 

الالجئني وحالة الطق�ض«.

معاناة  يف  اإ���س��اف��ي��اً  ع��ام��اًل  ليكون  ال�سقيع  ج��اء 

وفل�سطينيني..  ل��ب��ن��ان��ي��ني  ال��ب��ل��د  ه���ذا  يف  ال��ف��ق��راء 

وغرهم، يف ظل و�سع �سيا�سي دائم التاأزم، واأجندة 

مقدمة  يف  الفقراء  معاناة  لي�ست  للم�سوؤولني  عمل 

بنودها.

�صامر ال�صيالوي
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ت�ساقط االأمطار يف اليوم االأول من العا�سفة - خميم برج الرباجنة

ب���دت جت��رب��ة »ق��ري��ة ب���اب ال�����س��م�����ض«، 

مب����ن����زل����ة حم�����اول�����ة الإع������ط������اء م���ف���ه���وم 

»املقاومة ال�سعبية ال�سلمية«، بعداً عملياً 

وموؤثراً، يتخطى التظاهرات االأ�سبوعية 

التقليدية �سد جدار الف�سل العن�سري، 

ويدخل يف مواجهة كبرة �سد االحتالل، 

ال���ذي ج��رى اخ��ت��ي��اره للمواجهة،  امل��ك��ان 

ع��ل��ى اأر�����ض م�����س��ادرة ق���رب ال��ق��د���ض، هو 

ق��رب��ه من  ب�سبب  اأواًل  ج����داً،  ه���ام  م��ك��ان 

م��دي��ن��ة ال��ق��د���ض امل��ح��ت��ل��ة، وث���ان���ي���اً الأن���ه 

اأر����ض ���س��ادره��ا االح��ت��الل ب��ه��دف اإق��ام��ة 

ما  وه���و  ج��دي��دة،  �سهيونية  م�ستوطنة 

يعني فتح معركة يف مواجهة اال�ستيطان 

ال�������س���ه���ي���وين ال�����زاح�����ف ع���ل���ى االأر��������ض 

الفل�سطينية.

�سعر  ق�سر،  لوقت  التجربة  عا�ست 

فاّتخذ  ي��ج��ري،  م��ا  بخطورة  ال�سهاينة 

ب��اإزال��ة  ق����راراً  االح��ت��الل  حكومة  رئي�ض 

ال���ف���ور، وبالفعل  امل��خ��ي��م ع��ل��ى  ال��ق��ري��ة/ 

حتركت قوات �سهيونية �سخمة، هاجمت 

ن��ح��و م��ئ��ت��ي ����س���اب و����س���اب���ة م���ن ال���ع���زل، 

وا�ستطاعت اإزالة قرية اخليام ال�سغرة.

رمبا ي�ستند البع�ض اإىل ما حدث كي 

اإمكان القيام بها  ي�سكك يف التجربة ويف 

جمدداً، احلقيقة اأن ما جرى كان حدثاً 

كبراً، وهو يجب اأن ميثل حافزاً لتكرار 

وخ�سو�ساً  متعددة،  اأم��اك��ن  يف  التجربة 

يف االأرا���س��ي امل�����س��ادرة وامل��ه��ددة م��ن قبل 

وح�����ض اال���س��ت��ي��ط��ان ال�����س��ه��ي��وين، االأم���ر 

التحرك  ق���وة  ال��وق��ت  م��ع  �سيعزز  ال���ذي 

ال�سعبي، وجتنيد قطاعات كثرة وكبرة 

يف امل���واج���ه���ة ����س���د االح�����ت�����الل، وي�����س��ع 

اأهمية حتقق  اأمام  الفل�سطينيني جمدداً 

م��ط��ل��ب ك��ب��ر وق����دمي ب�����س��رورة تكامل 

ولي�ض  امل��واج��ه��ة،  يف  الن�سالية  االأ���س��ك��ال 

�ساأن  اعتماد ن�سق واح��د فقط، لي�ض من 

لكن  كبرة،  نتائج  يحقق  اأن  واح��د  ن�سق 

للتكامل �ساأناً اآخر.

تـــجــربـــة »بــــاب الـشـمــس«
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اأو  كامل�سرية  خمتلفة  جن�سيات  اأ���س��ح��اب  م��ن  ت��زوج��ن  ال��ل��وات��ي  الفل�سطينيات  ال��الج��ئ��ات  م��ن  ع��دد  يعاين 

العراقية.. من ظروف ا�ستثنائية مريرة وقا�سية جداً، نتيجة انعدام اال�ستقرار واالأمان، واخلوف من امل�ستقبل 

لبنانية،  البحث عن كفالة  واأزم��ة  ال�سنوية،  القانونية  املعامالت  التعقيدات يف  اأوالده��ن، خ�سو�ساً جلهة  على 

ناهيك عن الفقر ال�سديد.

وياأتي مو�سوع جتديد االإقامات �سنوياً على راأ�ض امل�ساكل، ويف هذا املجال، فاإن الثمن تكلفة ور�سوم احل�سول 

على االإقامة التي يجب ت�سديدها �سنوياً للدولة اللبنانية ت�سل اإىل 300 دوالر، وجتدر االإ�سارة اإىل اأن �سعوبات 

جتديد االإقامة ال تنح�سر فقط بدفع املال، واإمنا اأي�ساً برحلة البحث عن اإفادات مرخ�سة من قبل الوزارات 

اللبنانية، الإثبات وجود اأبنائهن يف املدار�ض اأو املعاهد املهنية.

مثل  اأمنية،  باإجراءات  املحاطة  املخيمات  يف  لالإقامة  خا�ض  اإ�سايف  ت�سريح  على  احل�سول  مو�سوع  كذلك 

خميم عني احللوة، واحلركه الدائمة منها واإليها، وهي ت�ساريح ينبغي اإعادة ا�ست�سدارها كل ثالثة اأ�سهر، واإن 

كان بحوزة الزوج واالأبناء اإقامة قانونية.

وقد ت�سامنت عدد من الهيئات الن�سائية مع هذه الفئة، خ�سو�ساً يف خميم عني احللوة، و�سعت معهن الإيجاد 

حلول لهذه املع�سلة، واأجرت عدداً من اللقاءات يف هذا االإطار، وا�ستعانت مبحامني من اإحدى املوؤ�س�سات العاملة 

يف املخيم، من اأجل اإيجاد ت�سهيالت قانونية الأو�ساعهن بالعالقة مع الدولة اللبنانية، وال�سفارات املعنية، لت�سهم 

ما اأمكن يف التخفيف من اإجراءات احل�سول على االإقامة، وتخفيف الر�سوم املالية املرتتبة على ا�ست�سدارها.

الفلسطينيات المتزوجات من أصحاب جنسيات مختلفة 
مطالب بتخفيف القيود على أزواجهن



العاملي  »املجل�س  اأخ��ذ  ه��ذا،  من  انطالقاً 

م�ؤمتره  تنظيم  عاتقه  على  العربية«  للغة 

من  العربية..  »اللغة  ع��ن���ان:  حت��ت  الثامن 

خماطر اجلم�د اإىل تداعيات التجديد«.

اف���ت���ت���ح امل���ج���ل�������س م������ؤمت�����ره ال���ث���ام���ن يف 

جم��ّم��ع كلية ال��دع���ة الإ���س��الم��ي��ة - ب��روت، 

بح�س�ر ممثلني عن وزير الإعالم والثقافة 

، ووف�د م�ساركة من الباحثني من  اللبنانينينْ

خمتلف الدول العربية.

افُتتح امل�ؤمتر بتالوة اآيات بينات من 

ال�طني  الن�سيد  تالها  احلكيم،  الذكر 

الأ����س���ت���اذ منت�سر  األ���ق���ى  ث���م  ال��ل��ب��ن��اين، 

امل�ساركني،  كلمة  العراق  من  غ�سنفري 

اعترب فيها اأن »هذا امل�ؤمتر ياأتي ليناق�س 

م��س�عاً قدمياً حديثاً ملا يزال اخل��س 

اختلطت  زم��ن  يف  الأ���س��ج��ان،  يثر  فيه 

ال��ه���ي��ات، �سعياً  ال��ق��ي��م وت��داخ��ل��ت  ف��ي��ه 

نح� حت�يل العامل اإىل حالة هالمية ل 

مالمح لها ول اأبعاد، تقف وراءه��ا ق�ى 

تريد التالعب مبقدرات الأمم وم�سائر 

ال�سع�ب خدمة ملاآربها اخلا�سة«.

ه��ي رمز  م��ن حيث  »اللغة  واأ���س��اف: 

ثقافية  اأب��ع��اد  ذو  �سيا�سي  ���س��اأن  وه���ي��ة 

ي�سكل  واقت�سادية،  وعلمية  واجتماعية 

التخطيط  مفا�سل  م��ن  مهماً  مف�ساًل 

ال�سرتاتيجي«.

وت���ق���دم غ�����س��ن��ف��ري ب��ال�����س��ك��ر ل��دول��ة 

وبال�سكر  اجلهد،  هذا  لحت�سانها  لبنان 

ال��ذي  ال��ع��رب��ي��ة،  للغة  ال��ع��امل��ي  للمجل�س 

عنها،  ويدافع  العربية  الأم��ة  هم  يحمل 

وبال�سكر للباحثني الذين حتمل�ا اجلهد 

والعناء وبذل�ا املال وال�قت خدمة للغة 

العربية.

الأمة م�ستودع الرتاث

األقى  وامل�����س��ارك��ني،  الرتحيب  كلمة  بعد 

حتت  ق�سيدة  م��راد  غ��ازي  اللبناين  ال�ساعر 

ع���ن����ان »ل��غ��ت��ي وال�������س���ع���ر«، ث���م ك���ان���ت كلمة 

ال�سيخ  العربية  العاملي للغة  لرئي�س املجل�س 

بتقدمي  ا�ستهّلها  ج���ربي،  ال��ن��ا���س��ر  ع��ب��د  د. 

التهاين مبنا�سبة م�لد النبي عليه ال�سالة 

وال�سالم، وه� اأف�سح من نطق بلغة »ال�ساد« 

املقد�س  الكتاب  لغة  �ساأنها، حيث هي  واأعلى 

القراآن الكرمي والكتب الأخرى.

والم��ت��ن��ان  ال�سكر  ج���ربي  ال�سيخ  وق���دم 

لل�سادة واملفكرين والأدب��اء الذين وفدوا من 

البالد العربية والإ�سالمية لتقدمي درا�سات 

وثقافتها،  الأم��ة  لغة  تتعلق بخدمة  وبح�ث 

املجتمع  اأط��ي��اف  جتمع  اأن  ا�ستطاعت  ال��ت��ي 

الإن�����س��اين م��ع اخ��ت��الف ط���ائ��ف��ه وم��ذاه��ب��ه 

متحابة  اأم��ة  منه  لت�سنع  و�سع�به،  واأل���ان��ه 

متاآخية متعاونة واحدة.

م�ست�دع  ه��ي  الأم����ة  اأن  �سماحته  وراأى 

عميقة،  ب�سرية  خل���ربة  واحل��ام��ل��ة  ال����رتاث 
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مؤتمر

يتعرض التراث 
اللغوي، تحديدًا اللغة 
العربية، إلى محاوالت 

طمس وتشويه وإدخال 
ما ليس منها على أنه 
مكون من مكوناتها، 
ولعل وسائل اإلعالم 

والهواتف الذكية 
وغيرها من الوسائل 
الحديثة التي غزت 
مجتمعاتنا العربية 

بشكل عام، واإلسالمية 
على وجه الخصوص، 

كان لها الدور األبرز في 
تحويل اللغة العربية 
– لغة القرآن الكريم - 
إلى لغة جامدة بداعي 

التجديد.
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قدمه  التجديد«،  وتداعيات  اللغ�ي  »ال��رتاث  عن�ان:  حتت  كان  للم�ؤمتر  الأول  املح�ر 

الدكت�ر  فيه  وحت��دث  اجل��ّم��ال،  اأحمد  الدكت�ر  لبنان؛  يف  العايل  التعليم  وزارة  ع��ام  مدير 

�سابر عبد الدامي ي�ن�س من م�سر، وبحثه حتت عن�ان: »لغتنا العربية بني املا�سي العريق 

اأقدم لغات العامل، وهي اللغة ال�حيدة  اأن اللغة العربية هي  وال�اقع املاأم�ل«، اعترب فيها 

التي ا�ستمرت منذ اأن ا�ستقرت بكل مق�ماتها يف اجلزيرة العربية، وحفظها اهلل تعاىل بنزول 

القراآن الكرمي، حيث اأنزله بل�سان عربي  مبني، واأن كل ما اأنتجه العقل العربي والإ�سالمي يف 

ع�س�ر ازدهار احل�سارة العربية كان بالل�سان العربي الناطق واملعرّب عن فكر الأمة وتراثها.. 

واأ�سبحت لغة عاملية يفتخر بها كل من اأراد اأن يتعرف اإىل ح�سارة العرب وامل�سلمني.

اأ�سبق  العربية  الثقافة  اأولها:  ال�س�ء يف بحثه على حماور عدة،  الدكت�ر ي�ن�س  واألقى 

من ثقافة الي�نان والعربيني، ثانياً: الل�سان العربي واكتمال جهاز النطق يف الإن�سان، ثالثاً: 

اللغة العربية ومطالب جمتمع املعرفة، خام�ساً:  امل�ستقبل، رابعاً:  اللغة العربية وحتديات 

كيفية التط�ر العلمي واملنهجي لإيجاد البديل يف ع�سر املعل�ماتية واحلا�س�ب، والت�سدي 

ملن ينادون ب�سرورة تغير اأبجدية العربية واأ�سل�ب كتابتها، و�ساد�ساً ت��سيات واقرتاحات، 

تت�سمن ا�ستمراراً فاعاًل للغة وم�ستقباًل م�ؤثراً ووج�د مناف�س.

البحث الثاين حتت عن�ان: »الأبجدية الدولية العربية.. ودور علماء العربية«، للدكت�ر 

حممد خليفة الأ�س�د )اأ�ستاذ جامعي - طرابل�س/ ليبيا(.

تناول بحثه اجله�د الكبرة التي قام بها علماء اللغة العربية الأوائل، اأمثال اأبي الأ�س�د 

اأن  اأحمد الفراهيدي، يف تدقيق رمز احلرف لل�س�ت العربي، واعترب  الدوؤيل واخلليل بن 

اللغة العربية يف ع�سرنا هذا يف اأ�سد احلاجة اإىل مثل هذه اجله�د لتط�ير الكتابة باحلرف 

العربي، لنقل اأ�س�ات اللغات الأخرى وحتليلها �س�تياً، فمن امل�ساكل التي تعرت�س البحث 

ي�ستطيع  بحروف  ال�س�ت  نقل  وه��ي  ال�س�تي،  التمثيل  هي  الآن  العربية  باللغة  ال�س�تي 

الباحث ال�س�تي نطقها نطقاً �سحيحاً، ول ي�جد الآن و�سيلة لذلك اإل الأبجدية الدولية 

التي معظم حروفها لتينية، فاإذا اأردت درا�سة اللغة العربية درا�سة �س�تية دقيقة، اأو اأردت 

درا�سة اأي لغة اأخرى، فال بد من نقلها اإىل الأبجدية الدولية، الأمر الذي ي�ؤدي اإىل كتابة 

اللغة العربية باحلروف الالتينية، وهذا تغريب للغة بدل تعريبها.

ولهذا ال�سبب راأى الباحث �سرورة التفكر اجلدي يف اخرتاع اأبجدية دولية متّكن اللغة 

العربية من نقل اأي �س�ت عاملي م�ستعمل، ومل يكن الباحث ه� ال�حيد الذي فكر يف هذا 

امل�سروع ثم نفذه على اأر�س ال�اقع، بل هناك من فّكر قبله، وكان ال�سبب الذي دعاهم اإىل 

هذه الفكرة ه� ت�سهيل تعليم اللغة العربية لأبناء امل�سلمني غر العرب.

اإذاً، الهدف من هذا البحث ه� ر�سم �س�رة لالأبجدية الدولية العربية، التي تتمكن بها 

العربية من و�سف اأ�س�ات اللغات الأخرى، وميكن ا�ستخدامها يف املعاجم العربية لت�سحيح 

النطق.

الـــجـــلـــســـــــــــة األولــــــــــــــــى

ال�صيخ د. عبد النا�صر جربي متحدثًا خالل االفتتاح



فاأكرمها اهلل تعاىل بالقراآن الكرمي بق�له: 

{ولقد �سربنا للنا�س يف هذا القراآن من كل 

مثل لعّلهم يتذكرون • قراآناً عربياً غر ذي 

ع�ج لعّلهم يّتق�ن}.

امل���ؤمت��ر  ه��ذا  اأن  اإىل  ال�سيخ ج��ربي  ول��ف��ت 

ه���� ن��ت��ي��ج��ة جم��ه���د ذات����ي م���ن اأج����ل ال���ق���ف 

عند مكامن اأ�سباب ال�سعف الذي حلق بلغتنا، 

احلفاظ  م��ع  وال��ت��ح��دي��ث،  التجديد  واإم��ك��ان��ي��ة 

ع��ل��ى الأ����س���ال���ة واجل��������ذور، ل���س��ي��م��ا يف زم��ن 

التطلع  اأج���ل  م��ن  ال��ع��رب��ي«،  ب���»ال��رب��ي��ع  التغني 

ب�جه  وال�ق�ف  الإن�سان،  يخدم  م�ستقبل  اإىل 

الب�سر  لطاقات  امل�ستغلة  املت�ح�سة  الراأ�سمالية 

اأنه ل بد لأهل العلم  خدمة لنزواتهم، معترباً 

بني  يجتمع�ا  اأن  وال��ث��ق��اف��ة  وال�����راأي  وال��ف��ك��ر 

الفينة والأخرى ليتدار�س�ا اأو�ساع اأمتهم واملاآل 

التي و�سلت اإليهم، ويبذل�ا جهداً لالجتهاد يف 

ا�ستنها�سها من كب�تها طلباً ل�ستبدال احلال، 

لالنطالق  وق���ان��ني  وت��سيات  اأ�س�س  وو���س��ع 

اخلر  على  جامعة  لغة  العربية  فاللغة  ب��ه��ا، 

والبناء وحت�سني الأوطان واملجتمع والأ�سر.

وت�����س��م��ن امل�����ؤمت����ر م��ع��ر���س��اً ل��ل��خ��ط��اط 

ال���ل���ب���ن���اين ف�������ادي اأب�������� م���ل���ح���م، وم���ع���ر����س���اً 

ملخط�طات عربية من اأوروبا.

مالك مغربي
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»الثبات« التقت عدداً من امل�ساركني يف امل�ؤمتر، وكانت هذه احل�ارات ح�ل 

اأهمية عقده يف هذه الظروف حتديداً:

د. مقابلة: املجل�س العاملي يكمل دور اجلامعات

الدكت�ر جمال مقابلة )من الأردن( راأى اأن اأهمية امل�ؤمتر الثامن للمجل�س 

العاملي للغة العربية خالل ع�سر �سن�ات، تاأتي من بداية تاأ�سي�سه، وهذا يدل 

على ا�ستمراره رغم ال�سع�بات التي ت�اجه جميع الدول العربية اأو الإ�سالمية 

التي فيها عدد من امل�ساركة، لكن راأى القائم�ن على هذا امل�ؤمتر �سرورة اأن ل 

يت�قف ن�ساطه، ك�ن الهيئة الإدارية يف املجل�س العاملي م�سممة على اأن يك�ن 

اجلامع بني اجلميع هي اللغة العربية.

واأ�ساف »مقابلة«: »امل�ؤمترات بعناوينها املختلفة كانت دائماً تتحدث عن 

الت�سال  و�سائل  زمن  العربية يف  اللغة  على  تتغلب  التي  وامل�سكالت  املخاطر 

الهجمات  ���س���اء  خمتلفة،  باأ�سكال  ممثلة  ن��راه��ا  التي  والهجمات  احل��دي��ث��ة، 

الع�سكرية كما جرى يف احتالل العراق، اأو الهجمات الثقافية التي تاأتي عرب 

واله�اتف  الت�سال  و�سائل  يف  م���ؤخ��راً  ح��دث  وم��ا  املختلفة،  الإع���الم  و�سائل 

اأو  �سلبي  تاأثر  اأو  تاأثر  يك�ن من  ما  تتابع عن كثب  درا�سات  الذكية، وهناك 

العربية هي بخر  اللغة  اأن  يعترب  العام دائماً  العربية، وال��راأي  اإيجابي للغة 

وت�سر اإىل احلال الأف�سل، لكن ل ياأتي هذا اإل بجه�د القائمني عليه«.

اجلامعات  به  تق�م  ما  ليكمل  اأت��ى  العاملي  املجل�س  جهد  اأن  »مقابلة«  واأك��د 

العربية جميعاً واجلامعات الإ�سالمية اأي�ساً، التي ُتعنى بتدري�س اللغة العربية 

للناطقني بغرها بن�سرها يف العامل الإ�سالمي واملغربي، ثم تتكامل مع اإجنازات 

املجامع اللغ�ية امل�ستتة، مع الأ�سف، يف دول عربية عديدة، حتاول اأن تبني �سرحاً 

لهذه اللغة ب�سكل اأو باآخر، ولكن حتى الآن مل ت�ستطع اأن ت�حد اجله�د يف اللغة 

العربية، واأو�سح قائاًل: »ل نريد اأن نتدخل يف عمل اجلامعات ول املجامع، بل 

نريد اأن نك�ن مكملني كهيئة ثقافية اجتماعية تط�عية لهذه اجلهات«.

وختم »مقابلة« بالق�ل: »هذا العمل ي�ؤكد لنا كم�ساركني من جميع الدول 

العربية، اأن همنا واحد، واأن املك�ن الأ�سا�سي يف ه�يتنا هي اللغة العربية، التي 

�ستبقى حمط عنايتنا جميعاً، وهي ت�سر اإىل الأف�سل يف الغالب، ول يحدث هذا 

اإل من خالل جه�د متبعة، ون�ساأل اهلل اأن ي�ستمر هذا الأمر با�سطراد وجناح«.

د. ال�شامرائي: اللغة توّحد ال�شعوب

بدوره، اعترب د. اأحمد ال�سامرائي )من العراق( اأن »كل لغة من اللغات ل 

بد لها اأن ت�حد �سعبها من خالل و�سيلة التعامل بني اأبناء هذا ال�سعب، ومن 

خالل اللغة العربية ا�ستطعنا اأن ندخل اإىل املجل�س العاملي للغة العربية من 

خالل ما اأقامه من م�ؤمترات، وهذه هي املرة الثانية التي اأ�سارك يف امل�ؤمتر، 

واحلقيقة اأنها التفاتة رائعة من املجل�س العاملي حني ركز على اأمرين مهمني 

جداً يف ما ي�اجه اللغة: اجلم�د والتجديد، لذا وجبت علينا حماربة اجلم�د 

ومنع التجديد، واأن نك�ن و�سطاً بني اجلم�د والتجديد«.

د. الأ�شود: اأغلب ال�شعوب توّد تعّلم العربية

الدكت�ر حممد خليفة الأ�س�د )من ليبيا( اأكد اأن هذا امل�ؤمتر يق�ي اللغة 

�سيقدم بح�ثاً  واأن��ه  واملغرب،  امل�سرق  العرب من  العربية ويجعلها تربط بني 

عملية لكي تنه�س الأمة العربية وتك�ن اللغة يف مقدمة اللغات جلعلها لغة 

عاملية.

العربية،  اللغة  تتعلم  اأن  تريد  الإ�سالمية  ال�سع�ب  »اأغ��ل��ب  اأن  واأ���س��اف: 

فلغات ال�سع�ب الإ�سالمية كانت تكتب باللغة العربية، ولكن نتيجة ال�ستعمار 

لغتها  تكتب  اأن  ال�سع�ب  ه��ذه  تريد  والآن  الالتينية،  للغة  بّدلها  الأوروب���ي 

مرة  يكتب  لكي  العربي  احل��رف  و�سع  على  ي�ساعد  البحث  وه��ذا  بالعربية، 

اأخرى كتلك اللغات، لي�سل اإىل الدول الإ�سالمية عن طريق حم� الأمية«.

د. عطا: الهجمة �شر�شة

الدكت�ر حممد علي عطا )من جمه�رية م�سر  اعترب  اأخ��رى،  من جهة 

اجلميع،  قبل  م��ن  �سر�سة  هجمة  اإىل  تتعر�س  العربية  اللغة  اأن  العربية( 

لإهمالهم لها وحر�سهم على تعلم اللغات الأخرى، وتركها مك�س�ة بالأ�سرار 

هذه  ظل  ففي  ذل��ك،  اإىل  وم��ا  وتعّلمها  تعليمها  وعلى  عليها  احلر�س  وع��دم 

الهجمات جميعها، وجب على كل اإن�سان اأن يق�م ب�اجبه جتاه هذه اللغة التي 

اأهملها، والتقدمي ول� احلد الأدنى كهذه امل�ؤمترات التي تعيد الروح وال�سع�ر 

باأهمية هذه اللغة، ومبا اآلت اإليه وب�اجبنا نح�ها، وما يجب اأن تك�ن عليه، 

باعتبارها لغة احل�سارة املمتدة، ول تزال، وقبل اأن تك�ن لغة احل�سارة، فهي 

واجتماعية  فردية  وحياة  وا�ستمرارية،  خل�د  ه�  ال��ذي  الكرمي،  القراآن  لغة 

وحياة دني�ية واأخروية، وياأتي خل�دها من خل�د القراآن الكرمي، واأنا على ثقة 

باأن هذه اللغة هي لغة هذا الزمان كما كانت لغة الزمان الذي �سبق، و�ستك�ن 

لغة ما �سياأتي، فكما اأن القراآن خالد و�سالح لكل زمان ومكان، فاللغة العربية 

كذلك الأمر، ونحن اإذ نقدم هذا ال�اجب، ن�ساهم يف اإحيائها، واأ�ساأل اهلل تعاىل 

اأن ي�ستعملنا يف خدمة هذه اللغة.

د. الرفاعي: لالنتباه اإىل جمال اللغة

اللتزام  فيه  ت��راَج��ع  زم��ن  اأن��ه يف  الرفاعي  كامل  الدكت�ر  راأى  ذل��ك،  اإىل 

اأجيالنا  باللغة العربية وكرث فيه ا�ستخدام اللغة املحكية، وه� ما ي�ؤثر على 

وعقيدتنا، يعترب هذا امل�ؤمتر عملية تف�ي�س وحتريك للمجتمع للع�دة اإىل 

مدى  ل��رى  بها  للتم�سك  ال��ك��رمي،  ال��ق��راآن  ولغة  الأم  اللغة  العربية؛  اللغة 

جماليتها يف ا�ستعمالتها الي�مية والأدبية.

د. اليمالحي: فو�شى ل�شانية

ياأتي  امل�ؤمتر  اأن هذا  اإىل  اأ�سارت  املغرب(  اليمالحي )من  اأمينة  الدكت�رة 

واملغرب  ال�طني  امل�ست�ى  على  العربية  اللغة  اأزم��ة  وه�  اأ�سا�سي،  منعطف  يف 

خا�سة، وذلك نتيجة ال��سعية اللغ�ية التي تعرف اختاللت وتعرثات ب�سبب 

تدبراً  املدبر  غر  اللغ�ي  التعدد  كذلك  جند  واأحياناً  اللغ�ية،  الزدواج��ي��ة 

اأ�سبحت هذه اللغات وكذلك التعدد الل�سني الذي يتمثل يف  عقالنياً، بحيث 

نعرف  العربية،  للغة  قاتلة  ل�سانية  ف��سى  ويخلق  ي�س��س  املحلية،  اللهجات 

اأن اللغة العربية ل خ�ف عليها، لأن م��س�ع هذا امل�ؤمتر ه� م�ساألة اجلم�د 

نح�ها  م�ست�ى  على  اللغة  م�ست�ى  يف  التدين  من  ن�عاً  يعرف  اأ�سبح  ال��ذي 

و�سرفها وكذلك معجمها، اأما من حيث تداعيات ما تفر�سه حالياً التحديات 

الك�نية، فه� ا�ست�سراف امل�ستقبل الذي يطلب تكثيف اجله�د العربية ب�سكل 

لغ�ي  تخطيط  على  تنبني  فاعلة،  لغ�ية  خطة  اإي��ج��اد  لأج��ل  وواع  جماعي 

حمكم من �ساأنه دعم اللغة العربية وتط�يرها، وبالتايل رد العتبار لها كلغة 

من اللغات العاملية.

ال�شيخ اجلعيد: العربية لغة توحيد وجْمع

واعترب ال�سيخ زهر اجلعيد )اأمني عام جبهة العمل الإ�سالمي املقاوم يف 

لبنان( اأن اللغة العربية هي اللغة اجلامعة بني العرب وامل�سلمني، بعد خالفات 

كبرة زرعها العدو ال�سهي�ين، من خالل امل�سروع الأمركي الذي يفّرق لي�س 

والعجمي وغرهم،  وال��رتك  والعرب  الفر�س  امل�سلمني من خالل  بني  فقط 

خالل  من  مق�سمة  �سبه  ال��ع��راق  فاأ�سبحت  اأنف�سهم،  العرب  اأب��ن��اء  حتى  لكن 

الدع�ات، وما ن�سهده يف �س�رية وليبيا واليمن هي دع�ات خمالفة لأ�سل من 

جاء بعز اللغة العربية، األ وه� النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم الذي جمع 

املتفرقني.

الغزاوي: يجب التفاعل مع اللغة العربية

»املرابط�ن«؛  امل�ستقلني  النا�سرين  حلركة  ال�سيا�سي  املكتب  رئي�س  وراأى 

ق�ية،  ا�ستعمارية  لهجمة  تتعر�س  العربية  اللغة  اأن  ال��غ��زواي،  بكري  ي��سف 

ق���ة هذه  العربية م�سدر  اللغة  اأن  ت���اَج��ه، خ�س��ساً  اأن  بد  الأزم���ة ل  وه��ذه 

الأمة، وهي الر�سالة التي اأنزلها رب العاملني على النبي حممد عليه ال�سالة 

وال�سالم، لذا وجب علينا التفاعل مع هذه اللغة واإعطاوؤها الأهمية البالغة، 

بعد حماربتها باملذهبية والطائفية والع�سائرية.. فاللغة ت�حد اجلميع.

لـــــــقـــــــــــــــــــاءات خــــــــــــــاصـــــــــــــــــــة

احلاج يو�صف الغزاوي د. اأميه اليمالحي ال�صيخ زهري اجلعيدد. اأحمد ال�صامرائي د. حممد علي عطا النائب كامل الرفاعي د. اأحمد خليفة االأ�صود د. جمال مقابلة



ب��ع��د ال���غ���زو الأم����رك����ي ل���ل���ع���راق، بحجة 

م��ط��اردة »ال��ق��اع��دة« واإ���س��ق��اط ���س��دام ح�سني، 

ا���س��ت��ول��د الأم���رك���ي���ون ج��م��اع��ات »ال���ق���اع���دة« 

ال��وح��دة  لتخريب  وا�ستعملوها  ال��ت��ك��ف��ري��ة، 

الجتماعية والدينية على مدى عقود، وكانت 

والطائفي  املذهبي  والقتل  املفخخة  ال�سيارات 

الأ���س��ل��وب الأم���رك���ي الأف�����س��ل والأق�����ل كلفة 

كمقدمة  ب�����س��ري��اً،  وتق�سيمه  ال��ع��راق  لتدمر 

للتق�سيم اجلغرايف.

و�سيعة  واأك����راداً،  ع��رب��اً  العراقيون  انق�سم 

و����س���ن���ة، وم�����س��ل��م��ني وم�����س��ي��ح��ي��ني، وحت�����ّول 

فرئا�سة  ومذهبية،  قومية  ملحا�س�سة  النظام 

باإقليم  احتفاظهم  )م��ع  ل���أك��راد  اجلمهورية 

كرد�ستان امل�ستقل(، ورئا�سة احلكومة لل�سيعة، 

ماً،  نة، و�سار العراق مق�سَّ وجمل�س النواب لل�سُّ

لكن  واح��دة،  وحكومة  بعلم  التق�سيم  ى  ويغطَّ

الدولية  امل��وؤام��رة  حمافل  ويف  الكوالي�س  وراء 

كان العراق فري�سة عم�ء اأمركا الإقليميني.

ت���ط���ّوع���ت ت���رك���ي���ا وت���دخ���ل���ت يف ال����ع����راق 

القطريون  ورافقها  ��ن��ة«،  »ال�����سُّ حماية  بحجة 

التكفرية  واجل��م��اع��ات  ب��امل��ال  وال�����س��ع��ودي��ون 

وفق  »ال�سيعي«  احل��ك��م  لإ���س��ق��اط  و»ال��ق��اع��دة« 

ادعاءاتهم، ولقطع طريق الإمداد عن النظام 

يف ���س��وري��ة وت��ق��ط��ي��ع ح��ل��ق��ات ال��ت��وا���س��ل بني 

ال�سورية �سربت  ف��الأح��داث  امل��ق��اوم��ة،  حم��ور 

حلقة التوا�سل بني املقاومة يف لبنان واإيران، 

ال��ت��وا���س��ل بني  ال��ع��راق يقطع حلقة  واإ���س��ع��ال 

�سل�سلة  امل��ح��ور  ه��ذا  في�سبح  واإي����ران،  ���س��وري��ة 

حديدية مفككة ل ميكن اأن حتمي نف�سها، فكل 

�ساحة م�سغولة بنف�سها واأحداثها الأمنية.

اأم���رك���ا  دف����ع  ال�������س���وري  ال�����س��م��ود  اأن  اإل 

التفتي�س  اإىل  واملحتلني  الغربيني  وحلفاءها 

الف�سل،  ع��ن  للتعويي�س  اأخ���رى  ���س��اح��ات  ع��ن 

فربحوا اأوىل الأوراق بتدجني »حما�س«، وبداأوا 

بالعمل على اإن�ساء الوطن البديل على خطني 

الفل�سطينية  ال��دول��ة  اإق��ام��ة  ؛ خ��ط  م��ت��وازي��نينْ

ال��وه��م��ي��ة ل��ت��اأم��ني الحت����اد ال��ك��ون��ف��درايل مع 

ال��ت��ي قالت  »الإخ�����وان«  وال��ث��اين ع��ر  الأردن، 

ما  لها،  اجلهادية  ال��ذراع  متثل  اإنها  »حما�س« 

يف  امللكي  النظام  اإ�سقاط  اأم��ام  الطريق  يفتح 

واإع��ط��اء  احل��ك��م،  »الإخ����وان«  وا�ست�م  الأردن، 

ليعلن  الفل�سطينية،  الدولة  رئا�سة  »حما�س« 

مفاهيم  وف��ق  الحت��اد،  »ال�سقيقان«  الطرفان 

دولة اخل�فة »الإخوانية«.

ع��اد الأم��رك��ي��ون وح��ل��ف��اوؤه��م اإىل ال��ع��راق 

ال�سعبية  واملطالب  املذهبية،  الفتنة  بوابة  من 

��ن��ة« يف  ��ن��ة«، وم���ا ي��ع��ان��ي��ه »ال�����سُّ ل����أخ���وة »ال�����سُّ

ال��ع��راق��ي من  ي��ع��اين منه ك��ل ال�سعب  ال��ع��راق 

من  ال��ك��رمي،  العي�س  مقومات  يطال  ح��رم��ان 

كهرباء ومياه وف�ساد وهدر ل�أموال، وفقدان 

الدولة  الأك��راد عن  انف�سال  الأم��ن، وم�ساكل 

املركزية، ومع اأحقية املطالب التي كان �سدام 

وح��زب��ه م�����س��وؤول��ني عنها ط���وال ث���ث��ة عقود 

من الديكتاتورية والتمييز املذهبي، والإعدام 

و���س��ن احل����روب ع��ل��ى اإي�����ران وال��ك��وي��ت، بدعم 

اأم���رك���ي ومت���وي���ل ع���رب���ي، ث���م ج����اء احل�����س��ار 

الذي فر�سته اأمركا بعد غزو الكويت، واأعاد 

الغزو  ج��اء  ث��م  ال����وراء،  اإىل  ق��رون��اً  العراقيني 

الأم��رك��ي ال��ذي دّم��ر ال��ع��راق ونهب ث��روات��ه، 

الأث��م��ان، ومل  باأبخ�س  نفطه  ي�سرق  ي��زال  ول 

مي�����س ع��ل��ى ان�����س��ح��اب الأم��رك��ي��ني اأك���ر من 

عام »يف ال�سكل«.. فهل ميكن مع كل املوؤامرات 

اخلارجية والداخلية حلكومة عراقية مقّطعة 

اأن  ال�سعد  جميع  على  وم�ستنزفة  الأو���س��ال 

تعّو�س على العراقيني يف عام اأو خم�سة اأعوام 

ما ُحرموا منه طوال خم�سني عاماً؟

ال�����ع�����راق ع���ل���ى ح���اف���ة ال���ف���ت���ن���ة امل��ذه��ب��ي��ة 

الأت��راك  ويظن  واخلليجي،  الرتكي  والتدخل 

العراق  احت�ل  با�ستطاعتهم  اأن  معهم  وم��ن 

وجود  لعدم  و�سعه،  له�سا�سة  عليه  وال�سيطرة 

العراق  يف  لكن  �سورية،  يف  كما  عراقي  جي�س 

يفتح  ما  الطوائف،  كل  ميلي�سيات حزبية من 

اأو����س���ع واأك���ر  اأب�����واب احل����رب الأه��ل��ي��ة ب�سكل 

دموية من الفتنة ال�سابقة، نتيجة التفجرات 

من  الأجانب  التكفريون  بها  يقوم  كان  التي 

من  باأمر  ال�سيعة  عليها  ي��رد  ومل  »ال��ق��اع��دة«، 

لكن  ال�سيا�سيني،  وال��ق��ادة  الدينية  املرجعية 

ال��ع��راق��ي��ة،  امل��ك��ون��ات  ب��ني  الفتنة  ان��دل��ع��ت  اإذا 

النف�س،  الدفاع عن  وتقاتلت الأط��راف بحجة 

وبتحري�س خارجي، ف�سي�ستعل العراق ويحرق 

دول  يف  خ�سو�ساً  العربية،  ال�ساحات  ب�سظاياه 

بني  التاريخي  العداء  نتيجة  وتركيا،  اخلليج 

ال���ع���راق ودول اخل��ل��ي��ج، ول��ل��رد ع��ل��ى ال��ت��دخ��ل 

و�ستتفاَجاأ  والأم���رك���ي،  وال��رتك��ي  اخلليجي 

ت��رك��ي��ا ب���اإع����ن ال���دول���ة ال��ك��ردي��ة يف ال��ع��راق، 

فماذا  و���س��وري��ة..  تركيا  جت��اه  �ستتمدد  وال��ت��ي 

التحرك  وم��ع  الأك�����راد،  م��ع  الأت����راك  �سيفعل 

ال��ع��ل��وي ال�����ذي ب������داأت اإره���ا����س���ات���ه ب��ال��ظ��ه��ور 

نتيجة اخلطاب املذهبي الذي اأطلقه اأردوغان 

وامل�سوؤولون الأتراك؟

ماذا �ستفعل تركيا اإذا اأعلن اجلناح الرتكي 

ل���»ج��ب��ه��ة ال��ن�����س��رة« »اجل����ه����اد« ���س��د ال��ن��ظ��ام 

يف  احلاكم  والتنمية  العدالة  حلزب  العلماين 

تركيا، والذي مينع احلجاب ويبعد الدين عن 

»ال�سلفيون«  يطرح  األن  ال�سلطة..؟  موؤ�س�سات 

اإعادة اخل�فة الإ�س�مية يف تركيا كما كانت، 

كل  تناق�س  �سلفية«،  »وه��اب��ي��ة  ب�سيغة  ول��ك��ن 

مفردات النهج ال�سيا�سي والفكري والجتماعي 

حلزب العدالة والتنمية الرتكي؟

ل����ق����د ت��������ورط الأت�������������راك واخل���ل���ي���ج���ي���ون 

ب��اإ���س��ع��ال ال��ن��ار امل��ذه��ب��ي��ة يف ���س��وري��ة، والآن يف 

م�سر  يف  و�ست�ستعل  لبنان،  يف  وبعده  ال��ع��راق، 

الأق��ب��اط  وب���ني  و»الإخ�������وان«،  ال�سلفيني  ب��ني 

وامل�����س��ل��م��ني، وب����ني »الإخ��������وان« وال��ع��ل��م��ان��ي��ني 

وال��ل��ي��رال��ي��ني، وب����داأ اخل����ف ب��ني الإم����ارات 

والتناف�س  وقطر،  الكويت  وب��ني  و»الإخ����وان«، 

»ال��ث��ورات  على  لل�سيطرة  ال�سعودي  القطري 

العربية«..

املنهزمون  العم�ء هم  اأن  ي�سهد  التاريخ 

ال�����س��رف��اء  ال���وط���ن���ي���ني  واأن  وامل�������ط�������رودون، 

اأو ح��م��اي��ة  ب���ال�������س���ه���ادة  �����س����واء  م���ن���ت�������س���رون، 

الأوطان.. واإنا ملنتظرون.

د. ن�سيب حطيط
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اأن الأزم��ة القت�سادية يف  يتفق خراء القت�ساد على 

خطورة  ت��زداد  لكنها  ال�سابق،  النظام  من  م��وروث��ة  م�سر 

يف ظل الرئي�س مر�سي، الذي مل يقّرر ال�ستمرار بالنهج 

»النيو- ليرايل« وح�سب، بل ي�ستكمل ال�سيا�سات التي مل 

يتجراأ ح�سني مبارك على تنفيذها يف عهده وظل يوؤجلها 

اإىل فرتة ما بعد رحيله عن ال�سلطة.

مقدرات  كل  �سُتعّر�س  القت�سادية  مر�سي  �سيا�سة  اإن 

للطعن،  قابلة  غر  �سيادية  بقوانني  القت�سادية،  الب�د 

ل��ل��ب��ي��ع اأو ال���ره���ن حل��ك��ام اخل��ل��ي��ج ال��ط��ام��ع��ني ب���ال���روات 

الر�سوخ  خ�ل  من  الأجنبية،  القوى  ولتمكني  امل�سرية، 

مقومات  تقوي�س  م��ن  ال���دويل،  النقد  �سندوق  ل�سروط 

موؤ�س�ساتها  ب�����س��ّل  والج��ت��م��اع��ي��ة،  الق��ت�����س��ادي��ة  ال���دول���ة 

اخلدمية العامة، واإلغاء براجمها الجتماعية على �سعيد 

الأ�سا�سية  احلاجيات  ودع��م  والتعليم،  ال�سحية،  الرعاية 

للمواطنني. 

ل ي��ت��ورع »الإ���س���م��ي��ون اجل���دد« يف م�سر ع��ن خ��داع 

اأن  ف��ك��رة  بت�سويق  ال�����س��واء،  على  ومعار�سيهم  موؤيديهم 

قبول �سندوق النقد باإقرا�س م�سر مبلغ 4.7 مليار دولر، 

امل�سري،  بالقت�ساد  ال��دويل  املجتمع  ثقة  على  ي��دل  اإمن��ا 

وي�����س��ّج��ع م��وؤ���س�����س��ات م��ال��ي��ة اأخ�����رى ل��ت��ق��دمي امل���زي���د من 

القرو�س، ويجلب ال�ستثمارات اخلارجية، بينما يف الواقع 

التنازلت  ح��ول  ال�سندوق  م�سوؤويل  م��ع  النقا�س  يجري 

على  احل�سول  مقابل  امل�سرية  احلكومة  �ستقدمها  التي 

احلقيقية  التنمية  ح�����س��اب  ع��ل��ى  �ستتم  وال��ت��ي  ال��ق��ر���س، 

وم�ستوى معي�سة الطبقات املعدومة.

قد يتاأخر التوقيع على القر�س اإىل ما بعد النتخابات 

اأن�ساره  ردة فعل  الرملانية، لأن حزب مر�سي يخ�سى من 

تلجاأ  ق��د  ول��ه��ذا  القا�سية،  ال�����س��روط  �سرف�سون  ال��ذي��ن 

حكومته اإىل مترير ال�سفقة بدون �سفافية، فيتم التوقيع 

لكن مع عدم ك�سف كل التفا�سيل للراأي العام، وهذا ممكن، 

لأن ال�سندوق يق�سم القر�س اإىل مراحل عديدة، وُيجري 

عن انتهاء كل مرحلة مراجعة ملدى التزام الطرف الآخر 

بتنفيذ ال�سروط حتت طائلة اإلغاء القر�س، مع الحتفاظ 

بحق املطالبة بتعوي�س الأ�سرار.

اأن حكومة مر�سي �ستوظف فقط لوقف  املعروف  من 

ارتفاع  �سوء  يف  الوطنية،  للعملة  احلاد  النخفا�س  حالة 

العملة  احتياطي  وانخفا�س  العامة،  امليزانية  يف  العجز 

اإىل   ،2011 الثاين  كانون  يف  دولر  مليار  ال�سعبة من 36 

نحو 15 مليار دولر يف نهاية كانون الأول املا�سي، ما يعني 

اأن القر�س هو جمرد م�سّكنات موؤقتة، ول يغيب هذا عن 

اأن  م�سبقاً  ي��درك��ون  اإذ  ال���دويل،  النقد  �سندوق  م�سوؤويل 

ي�ستدعي  ما  ال��دف��ع،  عن  املطاف  نهاية  يف  �ستعجز  م�سر 

طلب ق��رو���س ج��دي��دة، وم��زي��داً م��ن ال��ر���س��وخ والرت��ه��ان 

لإرادة القوى الأجنبية.

�سندوق  ق��ر���س  على  للح�سول  ال�سعي  اإىل  اإ���س��اف��ة   

النقد الدويل مبا يتطلبه من رفع ال�سرائب على ال�سلع 

والب�سائع التي يعتمد عليها اأغلب امل�سريني فيي حياتهم 

اليومية، ت�سعى حكومة مر�سي اإىل ال�ستدانة من م�سادر 

اأخرى عربية واإ�س�مية واأوروبية، وذلك يف اإطار القت�ساد 

الريعي البعيد عن متطلبات �سيا�سة التنمية ال�ساملة، التي 

ل ي�سعها »الإخوان« يف براجمهم احلالية اأو امل�ستقبلية.

انتهاء  عند  و�سلت  الديون  اأن  اإىل  الإح�ساءات  ت�سر 

962 م��ل��ي��ار ج��ن��ي��ه، وارت��ف��ع��ت يف ظ��ّل  اإىل  ع��ه��د م���ب���ارك 

عام  نهاية  ويف  جنيه،  مليار   1238 اإىل  الع�سكري  املجل�س 

اقرت�س  مر�سي  اأن  اأي  جنيه،  مليار   1350 بلغت   2012
اأ�سهر، وي�حظ املراقبون بو�سوح   6 جنيه يف  مليار   112
وال�سكن  وال�سحة  التعليم  جتاه  احلكومية  ال�سيا�سات  اأن 

تغير  اأي  ت�سهد  مل  الجتماعية  والعدالة  الفقراء  ودع��م 

والنتكا�س،  ال��رتاج��ع  م��ن  م��زي��داً  ب��ل  ال�سابق،  العهد  ع��ن 

ف�ساعفت  الفر�س،  ت�سّيد  ب��اب  م��ن  اإل  ت��دّخ��ل قطر  وم��ا 

اأمركي  دولر  مليار   2.5 من  مل�سر  املالية  »م�ساعداتها« 

اإىل خم�سة مليارات دولر، وادعى م�سوؤولو »حزب احلرية 

والعدالة« اأنها خطوة تدفع القت�ساد اإىل الأمام، علماً اأن 

ال�ستثمارات القطرية املتوقع اأن ت�سل اإىل حدود 18 مليار 

على  �سرتكز فقط  املقبلة،  ال�سنوات اخلم�س  دولر خ�ل 

جمالت ال�سياحة والعقار والطاقة، بهدف حتقيق الأرباح 

ال�سريعة، ل بهدف تنمية القت�ساد.

ل���ن ي�����س��ت��ف��ي��د م���ن جم��م��ل احل���ل���ول امل���وؤق���ت���ة مل��ع��اجل��ة 

الأزمة القت�سادية �سوى نخبة حمدودة من النتهازيني، 

الذين ل هم لهم �سوى جتميع الروات واحتكار ال�سلطة 

ال�سيا�سية وت�سخرها خلدمة ماآربهم اخلا�سة، ويف هذا ل 

يوجد اأدنى اخت�ف بني الطغمة املالية التي مّثلها جمال 

مبارك و�سركاوؤه، وبني الطغمة التي ميثلها »الإ�س�ميون 

اجلدد« حالياً، ولكن هذه املرة بحلة جديدة وخطاب اأكر 

ت�سليل.

امل�ستفحلة،  القت�سادية  الأزم��ة  لأ�سباب  تو�سيفهم  يف 

من  النتقالية  باحلالة  واأع��وان��ه  مر�سي  الرئي�س  ي��ت��ذّرع 

ال��ط��ارئ  ال�سيا�سي  ال���س��ت��ق��رار  ب��ع��دم  اأو  ع��ه��د،  اإىل  ع��ه��د 

ال��ذي ت�سببه اخل���ف��ات ب��ني خمتلف ال��ق��وى والأح����زاب، 

الأ�سهر  يف  لها  ي��ع��ّدون  اأو  بها  يعدون  التي  احللول  ولكن 

ال�ستقرار  ع��دم  حالة  من  الب�د  �ستنقل  املقبلة  القليلة 

اإىل ال�سراعات التي قد تاأخد �سكل العنف غر امل�سبوق يف 

م�سر، اأو يف اأح�سن احلالت اإىل ا�سطرابات اجتماعية قد 

»الإخ��وان«  و�سيتحمل  ال�سعبية،  النتفا�سة  اإىل حد  ت�سل 

وزر اأعمالهم اإذا مل ي�ستدركوا عواقبها قبل فوات الأوان.

عدنان حممد العربي

مصر.. والطغمة المالية الجديدة

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

عــودة »المارينــــز التكفيــــري« إلى العـــراق

اآثار تفجر انتحاري و�سط العا�سمة العراقية بغداد                )اأ.ف.ب.(

عربي
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كل نظام �سيا�سي يقوم على جمموعة قواعد تعتر 

املتو�سط، وميكن اخت�سار تلك  املدى  قوام بقائه على 

القواعد مبعادلة التوفر الإيجابي لعوامل خم�سة هي: 

املال، والب�سر الرا�سون به، واملحيط الإقليمي والدويل 

ال���داع���م ل���ه، وال�����س���ح ال��ف��ّع��ال، وال���ق���درة ع��ل��ى اإدارة 

الب�د، خ�سو�ساً يف فرتة الأزمات، كما اأن هناك حالة 

ال�سيخوخة ال�سيا�سية وحالة املر�س ال�سيا�سي القاتل، 

نهاية دول مهما عملت من  اإىل  توؤديان  وهما حالتان 

فدوام  ال�سابقة،  العوامل  لديها  وتوفرت  البقاء،  اأجل 

اأن  اأ���س��ار اهلل مالك امللك اإىل  احل��ال من امل��ح��ال، وق��د 

من �سنته يف حياة الب�سر، هو حالة املوت واحلياة على 

َماِلَك  اللَُّهَمّ  {ُق��ِل  تعاىل:  بقوله  احلكومات  م�ستوى 

ننْ  َوُتِعُزّ َمننْ  ُلنَْك مِمَّ ِزُع املنْ ُلنَْك َمننْ َت�َساُء َوَتننْ ُلنِْك ُتوؤنِْتي املنْ املنْ

ٍء  اإَِنَّك َعلَى ُكِلّ �َسينْ  ُ رنْ َ ِبَيِدَك اخلنْ َوُتِذُلّ َمننْ َت�َساُء  َت�َساُء 

َقِديٌر}.

يف  اأن��ه  اإىل  املعا�سرين  املفكرين  اأح��د  خل�س  لقد 

العقدين الأخرين دخل عامل خطر وجديد، له دور 

فّعال يف اإحداث التغيرات ال�سيا�سية، وثبت بالفعل اأنه 

التوا�سل  وهو  الديكتاتورية،  باحلكومات  فتاك  �س�ح 

املعلوماتي ال�سريع الذي جاء ب�سبب ال�سبكة العنكوبتية 

»ال���ن���ت« وال��ف�����س��ائ��ي��ات، ف��ال��غ�����س��ب اجل��م��اه��ري ك��ان 

باإمكان احلكومات �سابقاً احتواوؤه، اإما بالقمع ال�سديد 

اأو اخلداع الوهمي مب�ساريع فارغة املحتوى، مبا ميّكن 

ال��زج��اج��ة اخلانق  احل��ك��وم��ات م��ن تخطي ح��ال��ة عنق 

لها، اإل اأن �س�ح النت الفّعال والف�سائيات، اأفقد تلك 

احلكومات القدرة على التخطي ال�سهل اأمام الأزمات.

واحلركات  اجلماهر  ف��اإن  البحرانية،  احلالة  ويف 

ا�ستخدام  على  الأق��در  هي  باتت  املعار�سة،  ال�سيا�سية 

ه����ذا ال�������س����ح، ف��م��ا ي��ت��م��ي��ز ب���ه ث�����وار ال��ب��ح��ري��ن، هو 

ال���س��ت��خ��دام ال��وا���س��ع ل��ل�����س��ورة ال��ث��اب��ت��ة وامل��ت��ح��رك��ة يف 

وعر  واملنتديات  الإلكرتونية  وال�سحافة  الف�سائيات 

مبا  للمعلومات،  ال�سريع  التوا�سل  وكذلك  الهواتف، 

امل�ستمرة،  الإنهاك  يعي�س حالة  النظام اخلليفي  جعل 

والأخ��ط��ر م��ن ك��ل ذل���ك، ه��و ق���درة احل��رك��ات الثورية 

التكنوجيا اجلديدة يف  البحرين من توظيف هذه  يف 

قيادة ال�سراع امليداين، واإنهاك النظام ب�سكل يومي يف 

�ساحات الأر�س والف�ساء.

ومن خ�ل تتّبع بيانات النظام و�سحافته ال�سفراء 

واإع���م��ه، ي�َحظ م��دى ان��زع��اج النظام واأرك��ان��ه من 

�سوارع  على  ت�سيطر  التي  الثورية  احلركات  فعاليات 

البحرين يف وقت �سريع  ومنظم، حيث يقوموا باإي�سال 

ر�سائل للنظام من خ�ل فعاليات متنوعة.

املت�سررة  وحدها  هي  امل�ستبدة  احلكومات  لي�ست 

ال�سيا�سيني  احتكار  اأنهى  اإنه  بل  ال�س�ح اجلديد،  من 

والأطراف ال�سيا�سية املتفردة عادة يف امل�سهد ال�سيا�سي، 

وهو اأمر لوحظ يف الثورة امل�سرية الأخ��رة، ولكن يف 

ال�سبابية،  الثورية  احلركات  ف��اإن  البحرانية،  احلالة 

فاإنها  ال�س�ح،  ه��ذا  ا�ستخدام  اأتقنت  اأنها  اإىل  اإ�سافة 

ال�سخ�سيات  فدور  للثورة،  حقيقية  قيادة  اإىل  حتولت 

ائت�ف  خ�سو�ساً  ال�سبابية،  واحل��رك��ات  اجلماهرية 

لدى  �سمعاً  الأق���وى والأك���ر  ه��و  اأ�سبح  ف��راي��ر،   14
اجلماهر.

وي����رى اأح����د اأب�����رز م��ن��ظ��ري وم��ر���س��دي احل��رك��ات 

الإ�س�مية يف املنطقة؛ �سماحة ال�سيد هادي املدر�سي: 

14 فراير يف البحرين، رغم  »اأن �سبب جناح ائت�ف 

كون  هو  واأ�سخا�سه،  بقياداته  اجلماهر  معرفة  عدم 

امل�ساجد  مدر�سة  م��ن  انطلق  �سجاعاً  �سباباً  عنا�سره 

اإىل  وخل�س  وامل��ي��دان«،  املنهج  يف  وجن��ح  واحل�سينيات، 

بالفكرة  توؤمن  باتت  البحرانية  »اجلماهر  اأن  نتيجة 

ول��ي�����س ب��الأ���س��خ��ا���س وال���واج���ه���ات«، ومم���ا ي��وؤك��د على 

عدة  م��ن  م�سنية  حم���اولت  اأن  �سماحته،  راأي  �سحة 

جهات و�سخ�سيات نافذة يف الو�سط اجلماهري، اأرادت 

تب�سيط ال�سراع الدائر يف البحرين والكتفاء اإىل اأنه 

دعوة لإ�س�ح النظام، اإل اأن اأكر اجلماهر واحلركات 

الثورية، اأ�سرت على منهجها الداعي لإ�سقاط النظام 

ف�سح  على  مركزة  جديد،  بنظام  وا�ستبداله  اخلليفي 

ومواجهة راأ�س النظام ورئي�س الوزراء وكبار املتنفذين 

هي  وامتيازاتهم،  عقليتهم  واأن  اخلليفية،  العائلة  يف 

اأمر تتجنب اخلو�س  اأ�سا�س الأزمة يف البحرين، وهو 

فيه معظم اجلمعيات ال�سيا�سية، يف حني اأن اجلماهر 

اإىل قناعة عدم القدرة على التعاي�س مع هذه  و�سلت 

على  وج��وده��ا  ظل  يف  ينتج  اأن  ميكن  ل  التي  العائلة، 

احلكم تغيراً اإيجابياً حقيقياً ل�سالح اجلماهر، وهو 

ما اأثبتته جتارب م�سنية يف النتفا�سات ال�سابقة، التي 

تنّكر لها النظام، ومل يحقق �سيئاً من مطالبها.

ال�سيد جعفر العلوي

15

�سنعاء – الثبات

اليمنية �سنعاء ت�سعر  العا�سمة  اأينما حللت يف 

يف القلق املخيم على النا�س من الآتي، ويف جل�سات 

قبل  البعيد، وحتديداً  املا�سي  كانت يف  التي  املقيل 

بدء الأحداث والتطورات اليمنية، فيها الكثر من 

حديث الأدب والثقافة والفن والتاريخ.

التي ح�سلت يف ب�د  والتغرات  الأح��داث  بعد 

العروبة الأول، مل يعد من مكان لكل ذل��ك.. �سار 

ال��ق��ل��ق ه��و ال���ذي ي��ل��ف ك��ل ���س��يء، ق��ل��ق ع��ل��ى وح��دة 

الب�د، التي مل تعد مهددة بالعودة اإىل دولتني، بل 

اأكر من ذلك، فالبع�س يتحدث عن �سيناريوهات 

حت����ول ال��ي��م��ن اإىل ث�����ث ورمب�����ا اأرب������ع دوي������ت، 

ب�سكل  القبلية  الن��ب��ع��اث��ات  ع��ن  يتحدث  والبع�س 

مل ت��ك��ن عليه ال��ي��م��ن يف ي���وم م��ن الأي�����ام، رغ���م اأن 

اأبداً  هذه الب�د معروفة مبجتمعها القبلي، لكنها 

ال��ذي ي�سل  النحو من النق�سام  مل تكن على هذا 

اأحياناً حد التناحر اخلطر.

»القاعدة«  عن  يتحدثون  كثرون  كثرون 

اأحد  ودوره��ا، ويجدون يف هذا التناحر القبلي 

واللعب  التمدد  باأوك�سجني  ال��ق��اع��دة  م��د  اأه��م 

ع��ل��ى ال��ت��ن��اق�����س��ات، وك�����س��ب ال����ولء م��ن خ���ل 

الإم��ك��ان��ي��ات امل��ت��واف��رة ل��دي��ه��ا ل�����س��راء ح��اج��ات 

اإليها  و�سل  التي  الفقر  حالة  م�ستغلة  النا�س، 

امل��ئ��ة من  يف   50 م��ن  اأك���ر  اإن  اليمنيون، حيث 

النا�س �ساروا حتت خط الفقر.

يبدو  واملت�سعبة،  املتعددة  الأحاديث  هذه  و�سط 

ال�سعودية  اأن  هو  اجلميع،  بني  م�سرتكاً  قا�سماً  اأن 

هي الداء والدواء.

حتى اأن اأولئك املوالني للريا�س ويعي�سون على 

ي��ت��ح��دث��ون عن  ال����دواء  �سخائها وي��ج��دون ع��ن��ده��ا 

ذلك، واإن كان من موقف اأقل عدائية، فراأيهم، لو 

اأن اجلميع يعلنون الن�سجام مع اآل �سعود ونهجهم 

املالية  وامل�ساعدات  املعونات  وتاأتي  امل�ساكل،  تختفي 

واملادية والعينية.

لكن ماذا عن جيزان وجنران وحائل والأرا�سي 

ال��غ��ن��ي��ة ال��ي��م��ن��ي��ة ال���ت���ي حت��ت��ل��ه��ا ال�����س��ع��ودي��ة منذ 

اأربعينيات القرن املا�سي ومتتد اإىل حدود الطائف؟

ال��رئ��ي�����س علي  اإن  ال���ق���ول:  اإىل  ه����وؤلء  ي�����س��ارع 

مع  احل���دود  برت�سيم  عنها  ت��ن��ازل  �سالح  ع��ب��داهلل 

ال��ذي ك��ان يفرت�س  ال��ع��ام  1995، وه��و  اململكة ع��ام 

اأن تعود به اإىل اليمن، وقد ت�سبب الرئي�س ال�سابق 

ب�سعف اليمن حينما انخرط يف تاأييد �سدام ح�سني 

كله �سد  اأن حت��ول اخلليج  فكان  ال��ك��وي��ت،  غ��زو  يف 

اليمن، واأوقف م�ساعداته، بعد اأن كانت دول اخلليج 

الوقوف يف  ت�ساعدها على  ك��رى  ق��وة  اليمن  جتد 

وجه ال�سعودية.

اإذاً، مواقف هوؤلء بالن�سبة اإىل اآل �سعود لي�ست 

اإىل  ي�سارعون  وهنا  ال�سعودية،  بنزاهة  قناعة  عن 

التاأكيد على ذلك، لكن »ل بد من الذي ل بد منه 

بد« على حد تعبرهم يف هذه الظروف.

اأم����ا ال��ذي��ن ي����رون اأن ك��ل ال�����س��رور ال��ت��ي تهب 

من  فينطلقون  ال�سعودية،  م�سدرها  اليمن  على 

ياأتي  و�سركم  »خركم  لأبنائه،  العزيز  عبد  و�سية 

ال�سعودية  لتبقى  باأنه  اليمن«، ويف�سرون ذلك  من 

مرتاحة، يجب اأن تبقى اليمن غر مرتاحة، ويجب 

اأن ي�ستمر فيها الفقر وحالة عدم ال�ستقرار وتزايد 

النزاع القبلي.

متّوله  القاعدة  تنظيم  اأن  على  هنا  وي�سددون 

باأمثلة  وي�ست�سهدون  ال�سعودية،  لعنا�سره  وتدفع 

ك��ث��رة ع��ن اأ���س��خ��ا���س مينيني ك��ان��وا م��ن ال��ف��ق��راء، 

يف  انخرطوا  اأن  بعد  النعمة،  عليهم  �سارت  وفجاأة 

القاعدة، فاأخذ اأهلهم ي�سرتون الأرا�سي، ويعددون 

الزوجات )ن�سبة اإىل اأن مهر الزواج يف اليمن غايل 

جداً(.

وع��ن اأم��رك��ا ودوره����ا، اإذا ك��ان ال��ك��ل يجمع يف 

ي��وؤك��دون  اأن��ه��م  اإل  ال��ع��داء لأم��رك��ا،  املجال�س على 

اأن معظم غ���ارات ال��ط��ائ��رات الأم��رك��ي��ة ب��� طيار 

على اليمن تتم من قواعد يف ال�سعودية، والتدخل 

الأمركي ال�سافر، يتم بالتفاق التام مع اآل �سعود.. 

فاملهم اأن تبقى اليمن �سعيفة ل حول لها ول قوة.

واأكر ما ي�سعر اليمنيني باملرارة اأي�ساً، التدخل 

القطري، تلك الدولة ال�سغرة التي ل يبلغ تعداد 

احلديدة،  مدينة  �سكان  تعبرهم  حد  على  �سكانها 

والإر���س��اد،  الن�سح  يف  ال�سعودية  لت�سابق  وتتنطح 

وهي لول اأنها متول اأكر قاعدة اأمركية يف العامل 

مقيمة على اأرا�سيها ما كانت لت�ساوي رائحة الغاز 

التي تت�سرب اأحياناً من بع�س الآبار.

أحاديث المجالس اليمنية: السعودية سبب العلل

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

ثورة البحرين بين شباب متقدم.. وسالح جديد

حراك �سبابي يف اأحد �سوارع العا�سمة البحرينية                                                                                  )اأ.ف.ب.(
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التي  اجل���دي���دة،  الأم��رك��ي��ة  الإدارة  حت��ظ��ى 

الرئي�س  جانب  اإىل  الأمركية  ال�سيا�سة  �ستقود 

ب����اراك اأوب���ام���ا يف ولي��ت��ه ال��ث��ان��ي��ة امل��م��ت��دة اأرب���ع 

���س��ن��وات، باهتمام ع��امل��ي، ب��ال��ت��وزي م��ع حم��اولت 

ا�ستنباط، ملا �ستكون عليه تلك ال�سيا�سة، واإذا ما 

�ستكون اأقل عدوانية يف حتقيق ما ت�سفه الإدارات 

املتحدة،  الوليات  مب�سالح  املتعاقبة  الأمركية 

�سعوب  من  �سعب  اأي  �سيدفعه  عما  النظر  بغ�س 

الأر�س من �سحايا واقت�ساديات على مذبح تلك 

امل�سالح.

املنطقة  يتمركز يف  الأك���ر،  اله��ت��م��ام  ول��ع��ل 

اأزم��ات  من  حتتويه  ما  ب�سبب  فيها،  نعي�س  التي 

كر�ستها  التي  ال�ستعمارية،  ال�سيا�سات  م�سدرها 

على  ودموية  ا�سطهاداً  اأك��ر  وحولتها  وا�سنطن 

م���دى ال�����س��ن��وات ال��ت��ي و���س��ع��ت ف��ي��ه��ا ي��ده��ا على 

باحتمال  اآماله  انتع�ست  البع�س  اأن  اإل  املنطقة، 

اإزاء  اإح�����داث ت��غ��ي��رات يف ال��ت��ع��اط��ي الأم���رك���ي 

ل��وزارة  ك��ري  ج��ون  اختيار  م��ع  املنطقة،  ق�سايا 

ف�ساًل  الدفاع،  ل��وزارة  هاغل  وت�ساك  اخلارجية، 

ع��ن ج���ون ب��ري��ن��ان ل���راأ����س وك��ال��ة ال���س��ت��خ��ب��ارات 

املركزية »�سي اأي اإيه«.

وه����ذه ال���ره���ان���ات ق���د جت���د اآذان�������اً ���س��اغ��ي��ة، 

اأن كري الذي �سيهند�س ال�سيا�سة  اعتماداً على 

اخل��ارج��ي��ة، ه��و م��ن ال�����س��خ�����س��ي��ات ال��ت��ي تتمتع 

حتقيق  اإىل  تدفعه  م��ا،  ح��د  اإىل  واقعية  بعقلية 

امل��خ��ط��ط��ات ع���ر ال���ت���ف���او����س، ف�����س��اًل ع���ن اأن���ه 

الكاثوليكية  املجموعة  داخل  كبر  بنفوذ  يتمتع 

امل�ستوى  ع��ل��ى  اق��ت�����س��ادي��اً  وم��ت��ح��رر  التقليدية، 

التي يرتبط بها،  العائلة  اإن ثروة  اإذ  ال�سخ�سي، 

تفوق ال�70 مليار دولر، ولي�س له ميول انعزالية 

ثقافته  اأن  �سيما  الأمركيني،  كغالبية  اأمركية 

اأو�سطية  ال�����س��رق  الأوروب���ي���ة وا���س��ع��ة، وم���دارك���ه 

ول��دى  اخل���راء عنه  ل��دى  النطباع  اأم��ا  عالية، 

عارفيه، فاإنه �سخ�سية ا�ستقاللية  ت�سووية ذات 

اأكر  كونية  ال�سيا�سية  ونظرته  تفاو�سي،  طابع 

منها اأمركية، ول يفوت فر�سة اإل ويردد »نحن 

من  اأك���ر  احلقيقية،  اإ���س��رائ��ي��ل  م�سلحة  ن���درك 

احلكومات الإ�سرائيلية«.

على  لعارفيه  وف��ق��اً  فهو  ه��اغ��ل،  ت�ساك  اأم���ا   

امل�����س��ت��وى ال�����س��خ�����س��ي، ا���س��ت��ق��اليل و����س���ج���اع يف 

ك��ان يخو�س  راأي��ه وقناعاته، لذلك لطاملا  اإب��داء 

م���واج���ه���ات داخ�����ل احل�����زب اجل���م���ه���وري، رف�����س��اً 

لل�سيا�سات املتطرفة التي ينتهجها حزبه، ل �سيما 

اإىل ح��روب، وله  اأن جتر  يف الق�سايا التي ميكن 

لعتمادها  الأمركية  ل��الإدارات  منتقدة  مواقف 

املكا�سرة مع اإيران على خلفية امللف النووي، كما 

اأن���ه ك��ان �سد ال��ت��ورط يف اح��ت��الل ال��ع��راق، لأن��ه 

احل���روب،  وتخلفها  تنتجها  ال��ت��ي  امل��اآ���س��ي  ي��ع��رف 

وهو املجرب يف احلرب الأمركية يف فيتنام، حيث 

اأم��رك��ا �سر  اأك��ر من م��رة، حيث ُهزمت  اأ�سيب 

هزمية، كما له انتقادات على العنف »الإ�سرائيلي« 

العدوان  �سد  وكذلك  الفل�سطيني،  ال�سعب  �سد 

وراء  كانت  املواقف  وه��ذه   ،2006 ع��ام  لبنان  على 

ال��دف��اع،  حلقيبة  تر�سيحه  ملنع  املن�سقة  احلملة 

ال�سهيوين، على  واللوبي  املحافظني اجلدد  بني 

اعتبار اأن تر�سيحه اأ�سواأ ر�سالة ميكن اأن تبعث بها 

اأمركا اإىل »اإ�سرائيل«، واأن التعامل معه لن يكون 

وا�سح  مبوقف  ط��م��اأن  م��ا  �سرعان  اأن  اإل  �سهاًل، 

وتاماً  �سريحاً  دعماً  يظهر  �سجله  اإن  ق��ائ��اًل،  له 

اإي��ران دولة  لإ�سرائيل، واإن��ه قال م��رات عدة ، اإن 

راعية لالإرهاب، لكنه يعتر اأن ت�سجيع ال�سالم يف 

»اإ�سرائيل«، ويزكي  ال�سرق الأو�سط من م�سلحة 

ه���ذا ال���ك���الم م��وق��ف وزي����ر احل����رب ال�����س��ه��ي��وين 

اإيهود باراك، الذي منحه بطاقة املرور قائاًل، اإنه 

معجب بهاغل، اإن بخلفيته الع�سكرية اأو بتحليله 

للم�ساكل  وفهمه  الأو����س���ط،  بال�سرق  ومعرفته 

الأم���ن���ي���ة الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة، وه����و ل��ي�����س م��ن��اه�����س��اً 

لإ�سرائيل ول معادياً لل�سامية، وهناك من يجزم 

دفعه  ب��ه��دف  م�سطنعة  ه��اغ��ل  ع��ل��ى  احل��م��ل��ة  اأن 

للعالقات  املو�سوعة  باملعاير  التزامه  �سماع  اإىل 

يو�سف  ما  ولواجبات  »الإ�سرائيلية«،  الأمركية 

»التحالف املقد�س  �سد كل الأخطار«.

اأم���ا اخ��ت��ي��ار ج��ون ب��ري��ن��ان لإدارة ال���»���س��ي اأي 

باعتباره  تقني،  حم�س  يبدو  ما  على  فهو  اإي��ه«، 

مت���ر����س يف م��ل��ف »م��ك��اف��ح��ة الإره���������اب«، ل��ذل��ك 

اأم���ام الإدارة الأم��رك��ي��ة  ف���اإن ال��ت��ح��دي��ات ك��ب��رة 

التوترات  تخفيف  اختبار  اأم���ام  وه��ي  اجل��دي��دة، 

الأزم��ة القت�سادية،  �سيما مع تعاظم  العامل،  يف 

حيث يرتفع الدْين ال�سنوي األف مليار دولر، كما 

اأن وا�سنطن م�سطرة لإطفاء ملفات �ساخنة منذ 

�سنوات، اأهمها اأمركياً، الن�سحاب من اأفغان�ستان 

ال���دف���اع  وزارة  يف  احل�����رب  م����وازن����ات  وت��ق��ل��ي�����س 

مثل  ال�سرتاتيجية  امل��ل��ف��ات  بينما  وامل��خ��اب��رات، 

الفل�سطينية،  والق�سية  الإي��راين،  النووي  امللف 

وك���ذل���ك امل��ل��ف ال�������س���وري امل�����س��ت��ع��ل، ف���ال ب���د من 

على  اأمركا م�سممة  كانت  اإذا  بعدالة،  ت�سويتها 

النتقال اإىل م�سرح عمليات ال�سرق الأق�سى.

اخل��ال���س��ة، ل م��ن��ا���س م���ن ع����ودة ال���ولي���ات 

ال�سرور  بعد  الرغماتية،  ال�سيا�سة  اإىل  املتحدة 

امل�����س��ت��ط��رة ال��ت��ي ت��ك��ب��ل��ت ب��ه��ا ج����راء ال�����س��ي��ا���س��ة 

املتهورة عقائدياً، وانطالقاً من مفهوم امل�سالح، 

التيار  تطويع  املنطقة،  يف  عنوانها  �سيكون  التي 

الإ����س���الم���ي ال�����س��اع��د اإىل ح��ك��م ب��ع�����س ال����دول، 

ل��ت��اأم��ني م�ساحلها، ول��ذل��ك وق��ع الخ��ت��ي��ار على 

الثالثي، كري، وهاغل، وبرينان.

يون�س عودة

اإلدارة األميركية الجديدة أمام 
اختبار تخفيف التوترات في العالم

دولي

�لرئي�س �لأمريكي بار�ك �أوباما ووزير دفاعه ت�شاك هاغل                                       )�أ.ف.ب.(

ي�سكل اإعالن مو�سكو اإجراء مناورات حربية رو�سية يف البحرْين الأ�سود والأبي�س 

فهذه  ال�سيا�سية،  واأب��ع��اده  دللت��ه  له  ع�سكرياً  اجل��اري، حدثاً  ال�سهر  نهاية  املتو�سط 

املناورات التي من املقرر اأن ت�سارك فيها الأ�ساطيل الرو�سية يف البحر الأ�سود، وبحر 

الحت��اد  انهيار  منذ  نوعها  م��ن  الأوىل  ه��ي  وال�����س��م��ال،  ال��ه��ادي،  واملحيط  البلطيق، 

تثبيت  اإىل  الرو�سية  القوة  ع��ودة  لناحية  كبرة  اأهمية  وتكت�سي  ال�سابق،  ال�سوفياتي 

جتري  حيث  ال�سوري،  ال�ساحل  وقبالة  باملتو�سط  الدافئة  املياه  يف  القوي  ح�سورها 

هذه املناورات يف وقت ي�ستد ال�سراع الدويل والإقليمي بني حمورين: الدول الغربية 

�سورية،  �سد  ت�سنها  التي  احلرب  عر  ال�ساعية  الأمركية؛  املتحدة  الوليات  بقيادة 

يف  ال�ستعمارية  �سيطرتها  اإنتاج  اإع��ادة  اإىل  لها  العميلة  والقوى  اجلماعات  بوا�سطة 

املنطقة، ل�سمان ا�ستمرار ال�سركات الغربية يف القيام بعملية نهب  الروات العربية، 

خ�سو�ساً مادتي النفط والغاز، وبني حمور مقابل يتج�سد يف حلف دول وقوى املقاومة 

والفل�سطينية(،  اللبنانية  واملقاومتني  الإيرانية،  الإ�سالمية  واجلمهورية  )�سورية، 

وجنوب  والهند  وال��رازي��ل  وال�سني  )رو�سيا  الريك�س  دول  جمموعة  من  مدعوماً 

اإنهاء ع�سر الهيمنة الغربية على العامل، ومنع جتدده،  اإىل  اأفريقيا(، والذي ي�سعى 

الداخلية، وبالتايل  ال��دول  �سوؤون  الغربي يف  التدخل  ل�سيا�سات  من خالل و�سع حد 

منع ا�ستخدام جمل�س الأمن غطاء لتنفيذ هذه ال�سيا�سات.

املوقف  ذروت���ه يف  ويبلغ  ال�����س��راع  يحتدم  توقيت  ت��اأت��ي يف  امل��ن��اورات  ه��ذه  اأن  كما 

ي�سحذ  الزجاجة، ما يجعل كل حمور  بلغت مرحلة عنق  التي  ال�سورية،  الأزم��ة  من 

التي  النتيجة  اعتبار  فيه  ي�سح  ال��ذي  الأم��ر  موقفه،  لتغليب  اأ�سلحته  كل  وي�ستنفر 

�ستف�سي اإليها احلرب ال�ستعمارية �سد �سورية هي التي �ستقرر ماهية وطبيعة النظام 

الدويل والإقليمي؛ فاإما يعاد تكري�س نظام الهيمنة الغربية بقيادة اأمركا، اأو ين�ساأ 

نظام متعدد الأقطاب على اأنقا�س نظام هيمنة القطب الأوحد.

ومن الوا�سح اأن الإعالن عن اإجراء املناورات جاء يف حلظة تبني فيها اأن القوى 

العميلة لال�ستعمار ف�سلت يف حتقيق اأهدافها يف اإ�سقاط �سورية، واأن الدولة الوطنية 

ال�سورية �سمدت وبرهنت اأنها متلك من عنا�سر القوة ما ميّكنها من النت�سار على 

خمطط  اإحباط  يف  النجاح  بعد  خ�سو�ساً  منها،  البالد  وتطهر  امل�سلحة  اجلماعات 

اخرتاق العا�سمة دم�سق، وحماولة ال�سيطرة على مطارها الدويل، الأمر الذي وّلد 

امل�سلحة  املجموعات  اإن��ق��اذ  ميكن  ل  باأنه  الغربيني  واملحللني  املراقبني  ل��دى  قناعة 

وهو  خارجي،  ع�سكري  تدخل  دون  من  طوياًل  ال�سمود  من  ومتكينها  الهزمية  من 

الع�سكرية  وتداعياته  نتائجه  م��ن  خ��وف��اً  عليه،  الإق���دام  »ال��ن��ات��و«  حلف  ي��ح��اذر  خيار 

والقت�سادية وال�سيا�سية على دول احللف.

من هنا، فاإن مو�سكو التي تعتر اأمن دم�سق من اأمنها القومي، و�سقوطها يف فلك 

الهيمنة الغربية يعني خروج رو�سيا من املياه الدافئة وخ�سارة دورها يف اأهم منطقة 

وج��واره،  الرو�سي  الحت��اد  قلب  اإىل  بالوا�سطة  الغربية  احل��رب  وانتقال  العامل،  من 

تهدف من وراء املناورات اإي�سال عدة ر�سائل اإىل الغرب اأهمها:

م�ستعدة  وهي  به،  م�سموح  غر  رو�سي،  اأحمر  خط  �سورية  يف  الع�سكري  التدخل   -1
للحرب ملنع هذا التدخل.

2- احلل يف �سورية لن يكون اإل �سيا�سياً، وعلى قاعدة حفظ �سيادة وا�ستقالل �سورية، 
ومن يقرر م�سر �سورية هو ال�سعب ال�سوري ولي�س اأي جهة اأخ��رى، وبالتايل لي�س 

م�سموحاً لأحد فر�س حلول خارجية معّلبة على ال�سعب ال�سوري، مثل تنحية الرئي�س 

كونها  تعدو  ل  احللول  هذه  فمثل  انتقالية،  حكومة  اإىل  �سالحيته  وحتويل  الأ�سد، 

حتت  الإبراهيمي  الأخ�سر  ال��دويل  املبعوث  عر  ترويجها  يجري  ا�ستعمارية  �سيغاً 

عنوان احلل ال�سيا�سي.

3- رو�سيا لن تخرج من املياه الدافئة، وقاعدتها يف طرطو�س ا�سرتاتيجية وحيوية 
ناحية  من  واأمنها  ناحية،  من  املنطقة  يف  نفوذها  ل�سمان  اأ�ساطيلها،  اإىل  بالن�سبة 

اأخرى.

على  الغربي  الهيمنة  نظام  فر�س  اإع��ادة  حماولة  مواجهة  يف  تتهاون  لن  رو�سيا   -4
العامل، خ�سو�ساً مع تاأكيد جمموعة دول »الريك�س« اأن اأي تدخل خارجي يف النزاع 

ال�سوري غر ممكن، واأن حل الأزمة يف �سورية ميكن حتقيقه عن طريق املفاو�سات 

فقط، والت�سديد على اأن ال�سوريني اأنف�سهم هم من يحددون م�ستقبلهم.

ح�سني عطوي

أبعاد المناورات الحربية الروسية.. سياسيًا وعسكريًا
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مرة اأخرى اأت�ساآءل با�ستغراب، ملاذا يح�س النازح اأو 

الالجئ بالذلة وال�سعف والهوان يف البلد امل�سيف، 

الف��رتاق  اأو  واأر���س��ه،  ل��رتك م�سكنه  ا�سطر  بعدما 

ع��ن اأه��ل��ه وج��ران��ه ه��رب��اً م��ن خم��اط��ر احل���رب، اأو 

اأو  امل��ذه��ب��ي،  اأو  ال��ط��ائ��ف��ي  اأو  ال��ع��رق��ي،  ال���س��ط��ه��اد 

ب�سبب الحتالل الأجنبي؟ وملاذا تتحول »امل�ساعدات 

لإذلل  و�سيلة  اإىل  اأخ���رى  اأو  بطريقة  والإع���ان���ات« 

والعزلة،  بالغربة  اإح�سا�سه  لتعميق  اأو  امل�ستجر، 

بدل ال�ستئنا�س اإىل من يقدم له يد العون؟

قد تنطبق هذه الت�ساوؤلت على ماليني الالجئني 

الدنيا، ولكن  كالمي هنا  اأقطار  والنازحني يف كل 

وامل�سلم،  العربي  الالجئ  يعانيه  مبا  ح�سراً  يتعلق 

اإىل بلد  اإقامته يف هذا البلد  ال��ذي ينزح من مكان 

جماور، فال يجد فيه اأثراً ملعاين الأخوة والتعا�سد 

البلد  بينما ي�سر حكامه على ت�سميته  والت�سامن، 

ال�سقيق.

جل�سة  ل��ع��ق��د  ال��ع��رب  اخل��ارج��ي��ة  وزراء  ت��داع��ى 

ط���ارئ���ة ب��ط��ل��ب م���ن ال���وزي���ر ال��ل��ب��ن��اين، ك���ي ي�سرح 

اجلريحة،  �سورية  من  النازحني  م�سكلة  لزمالئه 

وي��ب��ني ل��ه��م ك��ي��ف اأ���س��ب��ح��ت ع��ب��ئ��اً ث��ق��ي��اًل ل ميكن 

مثل  يف  ال��ع��ادة  ج��رت  وكما  تتحمله،  اأن  حلكومته 

هذه الظروف، فاإن اأق�سى ما يطمح اإليه امل�سوؤولون 

العرب، هو تاأمني جزء ي�سر من الأموال، التي هي 

بحوزة اأثرى اأثرياء الدنيا، اأعني م�سايخ النفط.

مهمات  ت��ل��زمي  ي��ج��ري  الأم�������وال،  ت��اأّم��ن��ت  واإذا 

لتن�سب  »امل��خ��ت�����س��ة«  امل��دن��ي��ة  للمنظمات  الإغ���اث���ة 

بالطرق  ال��ل��ج��وء  وت��دي��ر خميمات  ال��رث��ة،  اخل��ي��ام 

املعهودة، فال ي�سل اإىل املحتاج �سوى الفتات، بينما 

هوؤلء  ينال  ثم  الأ�سد،  بح�سة  ال�سما�سرة  يحتفظ 

يف  وتفانيهم  »ت�سحياتهم  ل��ق��اء  ال�����س��رف  اأو���س��م��ة 

خدمة الإن�سانية«.

حني ُتطرح امل�ساألة على هذا الن�سق، قد يعرت�س 

هذا النا�سط الإجتماعي اأو ذاك، ويت�ساءل م�ستغرباً، 

»هل املطلوب اأن نبني لهم بيوتاً جديدة، اأو ناأويهم 

يف منازلنا ون�سركهم يف طعامنا و�سرابنا«؟ بالفعل، 

واجهني اأحد الن�سطاء بهذا الت�ساوؤل معرت�ساً على 

تذمري »غر الواقعي«، بح�سب تعبره، من طرق 

معاجلة �سوؤون النازحني. 

ا���س��ت��خ��دم��ه��ا يف تهكمه  ال��ت��ي  ل��ل��م��ف��ردات  وك����ان 

للتجربة  نبهتني  اإذ  م�سامعي،  على  احل�سن  وقعها 

الإن�����س��ان��ي��ة ال��ف��ري��دة يف ال��ت��اري��خ ال��ب�����س��ري، وال��ت��ي 

ح�سلت فجر الدعوة الإ�سالمية، اإنها ق�سة الأن�سار 

القادمني  املهاجرين  اآووا  الذين  املنورة،  املدينة  يف 

م��ن م��ك��ة امل��ك��رم��ة وت���اآخ���وا م��ع��ه��م، ف��اأ���س��رك��وه��م يف 

ووق��وا  العي�س،  لقمة  معهم  وتقا�سموا  اأم��وال��ه��م، 

�ُسّح اأنف�سهم، واآثروهم على اأنف�سهم، وكانوا البذرة 

ال�ساحلة لن�سوء الأمة الإ�سالمية وانت�سارها.

ل��ق��د ح�����س��رت ت��ع��ل��ي��ق��ي ع��ل��ى ال��ن��ازح��ني ال��ع��رب 

م��ن غ��ره��م يف تعميم  الأوىل  وامل�����س��ل��م��ني، لأن��ه��م 

الدرو�س، التي تعطيها ق�سة الأن�سار واملهاجرين، 

اأ�سمع  اأو  اأق���راأ  ف��اأن��ا مل  الأر�����س،  �سعوب  بقية  على 

ع����ن م���ث���ال اآخ�������ر، يف ت����اري����خ ال��ب�����س��ري��ة احل���دي���ث 

التعامل  كيفية  يف  الق�سة  هذه  ي�ساهي  والقدمي، 

الذلة  م��ن  وتخلي�سهم  »ال��غ��رب��اء«،  املهاجرين  م��ع 

وال�سعور بال�سعف والهوان.

ب��ا���س��ت��ث��ن��اء ت��ه��ج��ر ال�����س��ع��ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي على 

النازحني  ماأ�ساة  ف��اإن  ال�سهيونية،  الع�سابات  ي��د 

اأكر  الأم��ة حت�سل يف  اأب��ن��اء ه��ذه  واملهاجرين من 

احلالت با�سم الدين، وعلى يد من يتغطون بعباءة 

املوؤمترات  ينظمون  الذين  اأن  والأغ���رب،  الإ���س��الم، 

وال��ل��ق��اءات حل��ل الأزم�����ة ه��م اأي�����س��اً مم��ن ي��دع��ون 

خدمة الإ�سالم، وحماية املقد�سات.

الأقنعة عن  فتنك�سف  املهزلة،  تنتهي  متى  ترى، 

كل الوجوه ال�سافرة؟

ل�����س��ن��ا ب�����وارد ا���س��ت��ع��را���س »ال��وه��اب��ي��ة« 

كاجتاه ديني �ساأنه �ساأن الجتاهات الأخرى 

ال���ت���ي ن�����س��اأت وت��ن�����س��اأ ل����دى ك���ل ال��دي��ان��ات 

ن��ت��ي��ج��ة اج���ت���ه���ادات ف��ق��ه��ي��ة، ول��ه��ا اأت��ب��اع��ه��ا 

وم���ري���دوه���ا، ون��ن��ح��ن��ي ل��ه��ا ك��م��ذه��ب ديني 

�سريف  ُمنزل  كتاب  من  تعاليمه  ا�ستوحى 

تاريخها  ل��ك��ن  دن��ي��وي،  راأي  اأي  ع��ن  م��ن��ّزه 

منذ ن�سوئها يف القرن ال�سابع ع�سر على يد 

حممد بن عبد الوهاب ميّيزها عن �سواها، 

�سيا�سية،  ظ��اه��رة  ا�ستغاللها  منطلق  م��ن 

الريطانية  امل�ستعمرات  وزارة  »ب��ارك��ت��ه��ا« 

ملقارعة بالد امل�سلمني، بدءاً من العام 1747، 

مل  دينية  مرجعية  ال��وه��اب  عبد  ب��ن  فبات 

يعرتف بها ومل يحت�سنها اإ�سالمياً وعربياً 

ب��ع��ده جنله  ب��ن �سعود، وم��ن  ���س��وى حممد 

لريطانيا  وب���ات   ،1765 ع��ام  ال��ع��زي��ز  عبد 

الدعوة حلرب  كتاب  يحمل  »العظمى« من 

اأجلها،  من  اآخ��ري��ن  م�سلمني  بوجه  فكرية 

وم����ن ي��ح��م��ل ال�����س��ي��ف ل��ت��م��زي��ق ج��غ��راف��ي��ا 

ال���ب���ل���دان ال���ت���ي ل ُت����دي����ن ب����ال����ولء ل��ل��ت��اج 

عبد  اآل  تاريخ  بدايات  فكانت  الريطاين، 

على  حملة  عر  الآخ��ري��ن،  بتكفر  العزيز 

املكرمة  مكة  واحتالل   ،1788 ع��ام  الكويت 

 ،1804 1803، ث��م امل��دي��ن��ة امل��ن��ورة ع��ام  ع��ام 

واأخ��راً ولي�س اآخ��راً حمالت عدوانية على 

بالد ال�سام بدءاً من العام 1810.

الدامغ  والإثبات  القاطع  الرهان  لعل 

على ا�ستغالل »الوهابية« من قَبل اآل �سعود 

ل��ت��اأ���س��ي�����س م�����س��احل��ه��م، اأن دع���ت احل��رك��ة 

املذكورة ح�سداً عظيماً من اأتباعها، يتقدمه 

ملبايعة   ،1787 عام  الوهاب  عبد  بن  حممد 

عبد العزيز بن حممد اآل �سعود اأمراً على 

اخل��الف��ة  ح���ق  وت��ث��ب��ي��ت  »م���ع���زة«،  م�سيخة 

لأولده من بعده، على كل اأر�س يطاأها اآل 

�سعود ب�سيوف ال�سلطة الوهابية والأ�سلحة 

ال���ري���ط���ان���ي���ة، وب���ات���ت ل��ه��م اإم���ارت���ه���م ثم 

بات  اليوم  وحتى  تاريخه  ومنذ  مملكتهم، 

»مملكتهم«،  علم  يت�سدر  رايتهم؛  ال�سيف 

البدعة  الويل ملن يتطاول على  والويل ثم 

الوهابية التي باتت »د�ستور« اآل عبد العزيز 

ورمز �سلطتهم و�سلطانهم.

اإىل  ل��ال���س��ت��ف��ا���س��ة وال����ع����ودة  ل داع�����ي 

تقت�سي  ال�������س���رورة  ت��ك��ن  ل���و مل  ال���ت���اري���خ 

ال���ت���ذك���ر ب�����اأن ال���وه���اب���ي���ة ل��ي�����س��ت م��ذه��ب��اً 

ارت�������س���اه ال�����س��ع��ب ال�������س���ع���ودي، ب����ل ب��دع��ة 

واحت�سنوا  �سعود،  اآل  احت�سنها  مذهبية 

تعاليم رفيق الدرب الإمام بن عبد الوهاب، 

نقمة  اإىل  اهلل  وكتاب  الدين  نعمة  وحّولوا 

اأه��ل  م��ن  اهلل  ع��ب��اد  على  بال�سيف  ُم�سلطة 

اآل  �سبه اجل��زي��رة ال��ع��رب��ي��ة، ال��ذي��ن اح��ت��ل 

�سعود بلدانهم، واأقاموا عليها امراطورية 

ع��ائ��ل��ي��ة ب�����ات ا���س��م��ه��ا »امل���م���ل���ك���ة ال��ع��رب��ي��ة 

اأول��ي��اء  ه��م  وب��ات��وا   ،1934 ع��ام  ال�سعودية« 

الأمر و»ُمالك اململكة« منذ عبد العزيز بن 

عبد الرحمن اآل �سعود.

ك����ل امل���م���ال���ك وال����ب����ل����دان ن�������س���اأت ع��ر 

كانت  ال�سيا�سية  الكيانات  وك��ل  الفتوحات، 

�سعود ذهبوا  اآل  نتاج حروب ونزاعات، لكن 

بعيداً يف ت�سويق »وهابيتهم« واأفكار الت�سدد 

يف التف�سر، من خالل عملية متويل كبرة 

للمدار�س الدينية منذ بدايات العام 1994، 

منها  تخّرج  التي  واأفغان�ستان  باك�ستان  يف 

مييلون  الذين  »طالبان«،  حركة  مت�سددو 

ال���وه���اب���ي، وث��م��ة   - امل���ذه���ب احل��ن��ف��ي  اإىل 

م�سوؤولية  اأن  وتثبت  توؤكد  عديدة  مراجع 

التمويل والتدري�س واخلدمات اللوج�ستية 

ل���ه���ذه امل����دار�����س ك���ان���ت ����س���ع���ودي���ة، ب��اإي��ع��از 

اأمركي، ملقاتلة ال�سوفيات يف حينه.

اإن م�سوؤولية التطرف الديني وتخريج 

طالبان  لي�ست  و»اجل��ه��ادي��ني«  املت�سددين 

اآخ��ره��ا، وغياب  القاعدة  ول��ن تكون  اأول��ه��ا، 

وق�سية  املنتهكة  العربية  ال��ك��رام��ة  ثقافة 

اأوىل  ح��ي��ث   - فل�سطني  يف  الأوىل  ال��ع��رب 

القبلتني وثالث احلرمني ال�سريفني - عن 

الغرب،  وباركها  ال�سعودية  مولتها  مناهج 

مع ما ا�ستتبع ذلك وحلقه من دور �سعودي 

والكيان،  ال��دول��ة  ال��ع��راق  تدمر  م�سني يف 

اأمور ك�سفت وتك�سف »اإيدولوجية« اآل �سعود 

يف ح��ك��م ال���داخ���ل ب�����س��ي��ف وه���اب���ي وف��ت��اوى 

الغرب  م�سالح  وخ��دم��ة  جهة،  م��ن  قمعية 

الأم��رك��ي وال��ري��ط��اين م��ن جهة اأخ���رى، 

املناطق  اإىل  فقط  ال�سيف  ه��ذا  ميتد  حيث 

التي يرغب الغرب يف تطويعها و�سّمها اإىل 

لئحة جمهوريات املوز.

»ربيعية«،  عربية  ث��ورة  وو�سط  وال��ي��وم، 

وب�����س��رف ال��ن��ظ��ر ع��ن اأن ال����دور ال��ق��ط��ري 

ه���و يف ال���واج���ه���ة ل���دع���م ث������ورات ال�����س��ع��وب 

ال��ع��رب��ي��ة وح��ق��ه��ا يف ال��دمي��ق��راط��ي��ة، ف���اإن 

العار الأك��ر الذي و�سم كل هذه الثورات، 

العامل، ويف مقدمتها  دكتاتوريات  اأعتى  اأن 

قطر  خلفها  وم���ن  ���س��ع��ود،  اآل  دك��ت��ات��وري��ة 

و���س��ائ��ر دول جم��ل�����س ال���ت���ع���اون، ب��ات��ت من 

ل���الآخ���ري���ن، فيما  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ���ن���اع  ����سُ

���س��ج��ن��اء ال�����راأي مي����الأون ���س��ج��ون اخل��ل��ي��ج، 

اأوىل  وطاعة »ويل الأم���ر« كانت وم��ا زال��ت 

والنهي  باملعروف  الأم��ر  و»هيئة  املقد�سات، 

ع���ن امل��ن��ك��ر« ت��ق��م��ع ���س��ي��دة ذن��ب��ه��ا ال��وح��ي��د 

و���س��ع ط���الء الأظ���اف���ر، بينما مم��ن��وع على 

الأم��راء  اأ�سوارق�سور  الإق��رتاب من  الهيئة 

�سعوب  وباتت  واملعا�سي،  الرتكابات  حيث 

وتاريخها،  وح�سارتها  ثقافتها  لها  عربية 

وانتهاء  وم�سر  ال��ع��راق  اإىل  فل�سطني  م��ن 

ب�������س���وري���ة، حت���ت رح���م���ة اأول����ي����اء الن���ه���زام 

امل���ج���اين و����س���الط���ني ال����ب����رتول، وع��م��الء 

ماداموا  الدين،  ويبيعون  العروبة  يبيعون 

على عرو�سهم مرتبعني.

اأمني اأبو را�سد
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»الوهابية«.. من نعمة السماء إلى نقمة »األولياء«
ونحن نوّدع عامًا اّتس���م بالعنف والخراب والدم���ار وزهق الدماء البريئة، 
عل���ى مذابح أوطان معّذبة مقهورة، انتهك���ت حرماتها عصابة دولية ترفع 
ش���عارات زائفة، وتتلّطى خل���ف مزاعم واهية، أقل ما يق���ال فيها وعنها، 
إنها كذبة دوائر الصهيونّية المترّبصة ش���ّرًا باإلنس���انّية جمعاء، انتصارًا 
لمخّططها الشّرير المرسوم منذ مئات الّسنين، والقائم على القتل والترويع 
واإلره���اب، صونًا لكيان مس���خ.. وحفاظًا على عروش ربيب���ة مهزوزة، ناهبة 
لش���عوبها، منهوبة في الوقت عينه من قبل حماتها.. مّصاصي الّدم وعرق 

جباه الكادحين الّشرفاء، من غير أن يثور للنخوة والحمية ثائر..
غداة إطاللة العام 2013 نتوجه إلى اّللبنانيين.. شعبًا ومؤسسات.. أحزابًا 
وأفرادًا، طالبًا وعّمااًل...ساسة ومثّقفين، أغنياء وفقراء.. متواضعين أو بسطاء 

ونابهين..
أن التفتوا إلى منافذ الّريح، فس���ارعوا إلى س���ّدها بوحدتكم والتفافكم 
حول بعضكم البعض، قبل أن تستفحل العاصفة وتتحّول إلى إعصار يلتف 
عليكم، فيمّزق صفوفكم، ويخّلع نوافذكم وأبوابكم التي بها وبواس���طتها 
تطّلون على العالم المتحّضر والّراقي.. فلتبادر المؤّسس���ات إلى أخذ دورها 
في عملّية رأب التصّدع الحاصل في الجس���م اّللبناني على أكثر من مستوى 

وصعيد..
هذا الّنداء - االس���تغاثة - معني به المجل���س الّنيابي، كما الحكومة، كما 
س���ائر المؤّسسات العاّمة، ومؤّسسات المجتمع المدني، إذا جاز الّتعبير.. أو 

األصح، »المجتمع األهلي« بطوائفه وأحزابه وجمعياته..
فالوطن المتماسك غير الممسوك، الموّحد غير المتوّحد، قادر على الّنأي 
بنفس���ه وتجّنب المخاطر المحدقة فيه.. أّما إذا شّكلت هذه الجماعة أو تلك 

جسرًا لعبور الفتنة - المؤامرة – الّداخل، فعلى لبنان ومن فيه الّسالم..
نحن ال ندعو إلى صّب الّناس في قالب واحد، أو فرض الّرأي الواحد عليها.. 
لكن عندم���ا يكون مصير الوطن مرتبطًا بوحدة الموقف، فمن العار علينا أن 

نفّرط بالمصير إرضاء لألهواء والّشخصانّية:
المحافظة على الوطن مسؤولّية جماعّية تقع على عاتق المواالة والمعارضة 
والحيادّيي���ن على حّد س���واء.. فجماعة »يصطفلوا« معنّية كس���واها، ففي 

المسائل المفصلّية ال وجود للحياد، والّنأي بالّنفس و»ما خصني«.
التطورات الّدولّية واإلقليمّية، ال تحتمل الالمباالة والّتسويف والّتطنيش.. 
المطلوب واحد، فعلى الّضمائر أن تس���تيقظ قبل فوات األوان والت س���اعة 
من���دم.. فالّتاري���خ لن يرحم، كما األجيال لن تتس���اهل م���ع المتغافلين أو 

المتواطئين على وحدة لبنان وأمنه واستقراره..
فل���كل اّلذين تنتابهم هواجس انتقال الّش���رارة إل���ى الّداخل اّللبناني، 
عليهم بتنقية نفوس���هم وس���رائرهم أواًل، ثم اإلس���راع إلى لملمة الوضع 
بالتفه���م والتفاهم.. فالعداواة الّداخلّية صنعها تّجار فّجار، س���واء أكانوا 

سياسيين أم غير صنعة يمتهنون..
ليس ثّمة من عدّو لنا ينازعنا حقنا س���وى »إس���رائيل«، فعلى اّللبنانيين 
اختي���ار الموق���ع الذي يرونه مناس���بًا ويّتس���ق مع قناعاته���م ومروءتهم 

ووطنيتهم..
   اّللهم اشهد إّني قد بّلغت..

نبيه الأعور

مائر الحّية
ّ
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�شورة من�شوبة ملوؤ�ش�س �لوهابية حممد بن عبد �لوهاب



 ،1920 ع��ام  �أي��ل��ول  �لكبري يف  �إع���ان دول��ة لبنان  بعد 

ومفو�ضيات  �لق�ضاء  بتنظيم  �النتد�بية  �ل�ضلطات  ب��د�أت 

�ل�������ض���رط���ة، ودو�ئ��������ر �ل���ت���ح���ري، و�ل���������ض����ري.. ف���ق���د ك��ان��ت 

�لتحقيقات �لق�ضائية �لتي تقوم بها مفو�ضيات �ل�ضرطة 

قبل ��ضتعمال دفرت �ضبط �الإفاد�ت �مل�ضتعمل لدى �لدرك 

كانت  الأنها  كبرية،  مبيزة  تتمتع  �لفرن�ضية،  �الأري���اف  يف 

�لق�ضاة  يعتمده  �ل���ذي  �ل��ق�����ض��ائ��ي  �الأ���ض��ل��وب  ع��ل��ى  ت��ق��وم 

من  كانو�  �ملفو�ضني  �أك��ر  �أن  خ�ضو�ضاً  �ل��ع��دل،  ق�ضر  يف 

ح��َم��ل��ة ���ض��ه��ادة �حل��ق��وق، �أو م��ن خ��ري��ج��ي �مل��ع��ه��د �ل��ع��ايل، 

فكانت جميع �الإج��ر�ء�ت، من �لقب�ص على �الأ�ضخا�ص �أو 

��ضتدعائهم للتحقيق و�ضبط �إفاد�تهم، وكذلك �ملد�همات 

�الأدلة �جلنائية  و�الإ�ضر�ف على عمل  �لفنية  و�لك�ضوفات 

تنظيم  م��ع  متناهية،  ب��دق��ة  ت��ت��م  �ل�����ض��رع��ي��ني،  و�الأط���ب���اء 

لقا�ضي  ت�ضّهل  ك��ان��ت  ل��ه  وخ��ا���ض��ة  �لتحقيقي،  للملف 

�إىل  ر�أ���ض��اً  �ل�ضرطة  م��ن  �ملنظم  �مل��ل��ف  يحيل  �أن  �الإح��ال��ة 

�ملحكمة �ملخت�ضة، من دون �حلاجة �إىل �إجر�ء �أي حتقيق 

�إ�ضايف.

النائب العام الفاعل.. وحقوق الإن�سان

�ليوم، ح�ضن �حلريات  �لعامة، كما هي  �لنيابة  كانت 

�أو  حتقيق  �أي  يجري  فا  �لنا�ص،  حقوق  على  و�ل�ضاهرة 

�أح��د  �أو  �ل��ع��ام  )�مل��دع��ي  باإ�ضر�فها  �إال  ق�ضائي  �إج���ر�ء  �أي 

�لتحقيقات  على  ويطلع  منه  با�ضتنابة  �أو  م�ضاعديه(، 

خطوة خطوة، وكانت حرية �لفرد م�ضانة، فا يجروؤ �أي 

�ضرطي �أو معاون �أو مفو�ص على حجز حرية �أي مو�طن 

�أو توقيفه �أو حجز حريته �أكر من �لوقت �ملطلوب لذلك 

لزم  �إذ�  و�لق�ضائية  �مل�ضلكية  �لعقوبة  �لعمل، حتت طائلة 

ليًا  �لتا�ضعة  �ل�ضاعة  بعد  �أن��ه مل يكن يجوز  �الأم��ر، كما 

�إبقاء �أي مو�طن يف �لنظارة �أو خمفر �ل�ضرطة �إال مبعرفة 

�لنائب �لعام ومو�فقته، حتى �ضوقه �ضباحاً �إىل �لق�ضاء.

املداهمات.. والتفتي�ش فجائي

وك���م م��ن م���رة ف��اج��اأ �ل��ن��ائ��ب �ل��ع��ام خم��اف��ر �ل�ضرطة 

ودو�ئ�������ر �ل���ت���ح���ري و�مل���ب���اح���ث ل��ل��ت��اأك��د م���ن ح�����ض��ن �ضري 

�لتوقيف،  يف  �مل��و�ط��ن��ني  وج���ود  �ضبب  وم��ن  �لتحقيقات، 

وعدم جتاوز �لن�ص �لقانوين وحجز حرية �لنا�ص من دون 

وجه حق.

وك����ان ي��دق��ق يف ت���و�ري���خ و���ض��ول ع��ر�ئ�����ص �ل�����ض��ك��اوى 

و�ح��د�ً،  �أ�ضبوعاً  وروده��ا  �إذ� تخطت مدة  تاأخريها  و�ضبب 

فاإما حتقيق، �أو مر�جعة �لنائب �لعام و�إطاعه على �ضبب 

�لتاأخري، وطلب متديد �ملدة بعد بيان �الأ�ضباب.

املفو�ش �سيخ ال�سلح

لهم  وملا  باملفو�ضني،  و�لق�ضاء  �الإد�رة  ثقة  �إىل  نظر�ً 

من �حرت�م لدى �الأهايل، وخلربتهم يف �الأحياء ورجالها 

وفهمهم  فيها،  و�لعائلية  �حلزبية  و�لتيار�ت  ووجهائها، 

لنف�ضية �ملو�طنني وعاد�تهم، كان �ملحافظ �أو �لنائب �لعام 

يو�فق على �أي تدبري �إد�ري يوؤدي �إىل �إنهاء نز�ع قد ينجم 

ب��ني ف��ئ��ات �ل�ضعب وع��ائ��ات��ه، وح��ف��ظ بع�ص  �أح��ق��اد  عنه 

وعدم  م�ضاحنات  �أو  �ضرب  �أو  �ضتم  ق�ضايا  يف  �لتحقيقات 

�ل�ضري بها ق�ضائياً، كما �ضمح لبع�ص �ملفو�ضني �لكبار �أن 

يحكمو� يف بع�ص �لق�ضايا على طريقة �ضيخ �ل�ضلح، �لتي 

كانت معروفة يف �لعهد �لعثماين، وقد وفر هذ� �لتدبري 

�لتي  �لق�ضايا  من  وقلل  �مل�ضاكل  من  �لكثري  �لباد  على 

ت�ضغل �لق�ضاء و�الإد�رة.

قا�سي ال�سري.. واملخالفات

�ملخالفات  ق�ضايا  يف  تق�ضي  حمكمة  للبلدية  ك���ان 

�أن  �إال  �ل�����ض��ري،  �ل��ب��ن��اء، وخم��ال��ف��ات  �ل�ضحية وخم��ال��ف��ات 

���ض��اح��ي��ات ه���ذه �مل��ح��ك��م��ة �أن��ي��ط��ت مب��ف��و���ص ع���ام ق�ضر 

�لعدل، فكان يق�ضي باالأحكام و�لغر�مات، و�آخر من �ضغل 

قباين؛  �لدين  حميي  �ملمتاز  �لعام  �ملفو�ص  �ملن�ضب  ه��ذ� 

مفو�ص �ضرطة ق�ضر �لعدل.

اللبا�ش 

�ل����ر�أ�����ص يف عهد  �ل��ل��ب��ا���ص وع���م���رة  ي��ت��غ��ري  مل 

�لعثماين، فكان  �لعهد  �لفرن�ضي عنه يف  �النتد�ب 

�لزي هو نف�ضه و�لقلبق هو نف�ضه، ما عد� �ل�ضيف 

�ل����ذي ك���ان ي��ح��م��ل��ه م��ف��و���ص �ل�����ض��رط��ة يف �لعهد 

�لعثماين، فا�ضتبدل بكرباج خفيف �أو ع�ضا خيزر�ن 

مغلفة باجللد - رمز �ل�ضلطة - ثم �ألغي كل ذلك 

حني  �ل�ضتينات  �أو�خ���ر  �لد�خلية  وزي��ر  من  بقر�ر 

للد�خلية،  �ل�ضلح وزي��ر�ً  �لرئي�ص تقي �لدين  كان 

وك����ان م���ن ج��م��ل��ة �ل��ت��د�ب��ري �جل���دي���دة �أن ي���وؤدي 

�ل�ضرطي حتية للمو�طن عند تنظيم �أية خمالفة.

القبعة

�أل���غ���ي ل��ب�����ص �ل��ق��ل��ب��ق وف���ر����ص ل��ب�����ص �ل��ق��ب��ع��ة 

)ك��ا���ض��ك��ي��ت( ب���ن���اء ع��ل��ى �ق������رت�ح �مل���ف���و����ص �ل��ع��ام 

ب��اجل��ر�ل غ��ورون��غ،  غ��رغ��ور، وك��ان �ضديد �ل�ضبه 

�الأمل��ان  �ل�ضباط  قبعات  ن�ضق  على  �لقبعة  وكانت 

�أول عهد �ل��ن��ازي م��ن ل��ون و�ح���د، م��ع جديلة  يف 

�أحمر  بقما�ص  �أعاها  مغلف  لل�ضباط،  مق�ضبة 

�للون لاأفر�د، مزنرة بجلد بني �للون للمعاونني 

�أرز على  �ل�����ض��اح غ�ضني  ���ض��ارة  وك���ان  و�الأف�����ر�د، 

���ض��ارة �ضاح  )�ل��ي��وم  �ل�ضدر  �الأي�ضر م��ن  �جل��ان��ب 

معدنية جلميع قوى �الأمن(.

عن »بريوتنا«

اأحمد

18

تحقـيـقــات.. ونيــــابـــة عـــامــة فـــاعـلـــة

بيروتيات

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

موؤمنون كثريون،  �الإ�ضام  عانق  فار�ص حيث  باد  �مل��رة.. من  �لبطل هذه  فار�ص يجيء  باد  من 

فجعل منهم �أفذ�د�ً فيما بعد.. 

�أم��ام د�ره »باملد�ئن« يحّدث جل�ضاءه عن  �مللتّفة  �لو�رفة  �ل�ضجرة  ها هو ذ� جال�ص هناك حتت ظل 

مغامرته �لعظمى يف �ضبيل �حلقيقة، ويق�ص عليهم كيف غادر دين قومه �لفر�ص �إىل �مل�ضيحية، ثم �إىل 

�الإ�ضام..

تعالو� نقرتب من جمل�ضه �جلليل، ون�ضغ �إىل �لنباأ �لباهر �لذي يرويه، فقد قال:

كنت رجًا من �أهل �أ�ضبهان، وكنت من �أحب عباد �هلل �إىل و�لدي، وقد �جتهدت يف �ملجو�ضية، 

فمررت  فخرجت،  ي��وم��اً،  �إليها  �أر�ضلني  �ضيعة  الأب��ي  وكانت  نوقدها،  �لتي  �لنار  قاطن  كنت  حتى 

ر�أي��ت من  ما  فاأعجبني  ي�ضنعون،  ما  �أنظر  عليهم  ي�ضّلون، فدخلت  ف�ضمعتهم  للن�ضارى،  بكني�ضة 

�ضاتهم، وقلت لنف�ضي: هذ� خري من ديننا �لذي نحن عليه، ف�ضاألت �لن�ضارى عن �أ�ضل دينهم، 

فقالو� يف �ل�ضام، فقلت الأبي حني عدت �إليه ما حدث معي، فحازرين وحاورته، ثم جعل يف رجلي 

حديد�ً وحب�ضني.. فاأر�ضلُت �إىل �لن�ضارى �أخربهم �أين دخلت يف دينهم، و�ضاألتهم �إذ� قدم عليهم ركب 

من �ل�ضام �أن يخربوين قبل عودتهم �إليها الأرحل �إىل �ل�ضام معهم، وقد فعلو�، فحطمُت �حلديد 

�ضاحب  �الأ�ضقف؛  هو  يل  فقيل  عاملهم،  عن  �ضاألت  وهناك  �ل�ضام،  �إىل  معهم  و�نطلقُت  وخ��رج��ت، 

�لكني�ضة، فاأتيته و�أخربته خربي، فاأقمت معه �أخدم، و�أ�ضلي و�أتعلم، ثم مات، فجاءو� باآخر فجعلوه 

مكانه، فما ر�أيت رجًا على دينهم خري�ً منه، وملّا ح�ضر قَدُره قلت له �إنه قد ح�ضرك من �أمر �هلل 

تعاىل ما ترى، فبَم تاأمرين؟ و�إىل من تو�ضي بي؟ قال: �أي بني، ما �أعرف �أح��د�ً من �لنا�ص على 

مثل ما �أنا عليه �إال رجا باملو�ضل.. فلما تويف �أتيت �ضاحب �ملو�ضل، فاأخربته �خلرب، و�أقمت معه 

ما �ضاء �هلل �أن �أقيم، ثم ح�ضَرته �لوفاة، �ضاألته فاأمرين �أن �أحلق برجل يف عمورية يف باد �لروم، 

رته �لوفاة، فقلت له: �إىل  فرحلُت �إليه، و�أقمت معه، و��ضطنعت ملعا�ضي بقر�ت وغنمات.. ثم ح�ضَ

من تو�ضي بي؟ فقال يل: يا بني ما �أعرف �أحد�ً على مثل ما كنا عليه، �آمرك �أن تاأتيه، ولكنه قد 

�أظلك زمان نبي يبعث بدين �إبر�هيم حنيفاً، يهاجر �إىل �أر�ص ذ�ت نخل بني جّرتني، فاإن ��ضتطعت 

�أن تخل�ص �إليه فافعل، و�إن له �آيات ال تخفى، فهو ال ياأكل �ل�ضدقة، ويقبل �لهدية، و�إن بني كتفيه 

خامت �لنبوة، �إذ� ر�أيته عرفته.

ومر بي ركب ذ�ت يوم ف�ضاألتهم عن بادهم، فعلمُت �أنهم من جزيرة �لعرب، فقلت لهم: �أعطيكم 

بقر�تي هذه وغنمي على �أن حتملوين معكم �إىل �أر�ضكم؟ قالو�: نعم.. و��ضطحبوين معهم حتى قدمو� 

�أن تكون  بي و�دي �لقرى، وهناك ظلموين وباعوين لرجل من �ليهود، وب�ضرت بنخل كثري، فطمعت 

هذه �لبلدة �لتي و�ضفت يل، و�لتي �ضتكون مهاجر �لنبي �ملنتَظر، ولكنها مل تكن هي، و�أقمُت عند �لرجل 

�لذي ��ضرت�ين، حتى قدم عليه يوماً رجل من يهود بني قريظة، فابتاعني منه، ثم خرج بي حتى قدمت 

�ملدينة، فو�هلل ما هو �إال �أن ر�أيتها حتى �أيقنت �أنها �لبلد �لتي ُو�ضفت يل، و�أقمت معه �أعمل له يف نخله 

يف بني قريظة، حتى بعث �هلل ر�ضوله وحتى قدم �ملدينة ونزل بقباء يف بني عمرو بن عوف.. و�إين لفي 

ر�أ�ص نخلة يوماً، و�ضاحبي جال�ص حتتها �إذ �أقبل رجل من �ليهود، من بني عمه، فقال يخاطبه: قاتل 

�هلل بني قيلة، �إنهم ليتقا�ضفون على رجل بقباء، قادم من مكة يزعم �أنه نبي.. فو�هلل ما �أن قالها حتى 

�أخذتني �لعرو�ء، فرجفت �لنخلة حتى كدت �أ�ضقط فوق �ضاحبي، ثم نزلت �ضريعاً �أقول: ماذ� تقول؟ ما 

�خلرب؟ فرفع �ضيدي يده ولكزين لكزة �ضديدة، ثم قال: مالك ولهذ�؟ �أقبل على عملك.. فما �أم�ضيُت 

جمعُت ما كان عندي ثم خرجت حتى جئت ر�ضول �هلل �ضلى �هلل عليه و�ضلم بقباء، فدخلت عليه ومعه 

�إنكم �أهل حاجة وغربة، وقد كان عندي طعام نذرته لل�ضدقة، فلما ذكر  نفر من �أ�ضحابه، فقلت له: 

با�ضم �هلل..  كلو�  �لر�ضول الأ�ضحابه:  به.. ثم و�ضعُته، فقال  به فجئتكم  �لنا�ص  �أحق  ر�أيتم  يل مكانكم 

و�أم�ضك هو فلم يب�ضط �إليه يد�ً.. فقلت يف نف�ضي: هذه و�هلل و�حدة، �إنه ال ياأكل �ل�ضدقة.. ثم رجعت 

وعدت �إىل �لر�ضول عليه �ل�ضاة و�ل�ضام يف �لغد�ة، �أحمل طعاماً، وقلت له عليه �ل�ضام: �إين ر�أيتك ال 

تاأكل �ل�ضدقة، وقد كان عندي �ضيء �أحب �أن �أكرمك به هدية، وو�ضعته بني يديه، فقال الأ�ضحابه كلو� 

با�ضم �هلل، و�أكل معهم.. قلت لنف�ضي: هذه و�هلل �لثانية، �إنه ياأكل �لهدية.. ثم رجعت فمكثُت ما �ضاء �هلل، 

ثم �أتيته، فوجدته يف �لبقيع قد تبع جنازة، وحوله �أ�ضحابه وعليه �ضملتان موؤتزر�ً بو�حدة، ومرتدياً 

�الأخرى، ف�ضلمُت عليه، ثم عدلُت الأنظر �أعلى ظهره، فعرف �أين �أريد ذلك، فاألقى بردته عن كاهله، فاإذ� 

�لعامة بني كتفيه.. خامت �لنبوة، كما و�ضفه يل �ضاحبي.. فاأكببُت عليه �أقّبله و�أبكي، ثم دعاين عليه 

�ل�ضاة و�ل�ضام فجل�ضت بني يديه، وحّدثته حديثي كما �أحدثكم �الآن.. ثم �أ�ضلمت، وحال �لرق بيني 

وبني �ضهود بدر و�أحد.. 

ويف ذ�ت يوم قال �لر�ضول عليه �ل�ضاة و�ل�ضام: »كاِتْب �ضيَدك حتى يعتَقَك«، فكاتبُته، و�أمر �لر�ضول 

�أ�ضحابه كي يعونوين، وحرر �هلل رقبتي، وع�ضُت حر�ً م�ضلماً، و�ضهدُت مع ر�ضول �هلل �ضلى �هلل عليه و�آله 

و�ضلم غزوة �خلندق و�مل�ضاهد كلها.

رجال حول الرسول
سلـمـان الـفـارسي..
البـاحث عن الحقيقـة )2/1(
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تحقيق

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

م���ن خم��ت��ل��ف �مل�����ض��ت��وي��ات و�مل��ن��اط��ق، 

تدفق �ل�ضوريون على بريوت، �ملدينة �لتي 

للعديدين  و�ضنوية  ر�ضمية  حمطة  كانت 

م��ن��ه��م، ورغ����م �أن��ه��م جم����ربون ه���ذه �مل��رة 

تع�ضف  �لتي  �الأو�ضاع  �لبقاء يف ظل  على 

حمبتهم  ي��خ��ف��ون  ال  �أن���ه���م  �إال  ب��ب��ل��ده��م، 

ب�ضو�رعها  ودر�ي��ت��ه��م  ب��ب��ريوت  وتعلقهم 

وزو�ريبها، كما لو �أنها كانت ت�ضكل �متد�د�ً 

لل�ضام.

��ضمه  �أعطى  �ل��ذي  �حلمر�،  �ضارع  يف 

�ل�ضوريون  يكاد  �ضورية،  يف  �ضقيق  ل�ضارع 

�ضيار�تهم،  يف  ع���دد�ً،  �للبنانيني  يفوقون 

د�خل �ملحال، يف �ملقاهي و�ملطاعم، تتجول 

�لكثري من �لعائات و�ل�ضبان لي�ص فقط 

م���ن م��ي�����ض��وري �حل������ال، ب���ل م���ن خمتلف 

�ل�ضوريني  �ل�ضبان  من  �لكثري  �لطبقات، 

لبنان ومل يوفقو�  �إىل  �أت��و� حديثاً  �لذين 

�حلمر�  ���ض��ارع  يف  يتم�ضون  عمل  ب��اأي  بعد 

ب��ريوت، علهم يحظون  وغريه من �ضو�رع 

�أو ور����ض���ة، كما  ب��ف��ر���ض��ة ع��م��ل  يف حم���ل 

�جلو�لني  �لباعة  من  �لكثري  ر�ضد  ميكن 

�لب�ضائع  ك��ان��ت  وف��ي��م��ا  �ل�����ض��وري��ني،  م���ن 

ت��ق��ت�����ض��ر يف �ل�������ض���اب���ق ع���ل���ى �ل���ع���ط���ور�ت 

�ل�ضيار�ت  تنظيف  و�أدو�ت  �الألعاب  وبع�ص 

و�أقر��ص �ملو�ضيقى �ملدجمة، ت�ضعبت �ليوم 

لت�ضمل �ملاب�ص وقطع �ل�ضجاد و�لبزور�ت 

و�حللويات وغريها، حيث تعج �لكثري من 

�ضو�رع بريوت بهم.

م��ن �حل��م��ر� و�مل���ن���ارة ور�أ������ص ب��ريوت 

وب��ل�����ص ور�أ�����ص �ل��ن��ب��ع و�ل��ط��ري��ق �جل��دي��دة 

ب��ك��ار وكليمن�ضو  وت��ل��ة �خل��ي��اط وع��ائ�����ض��ة 

وف���رد�ن �إىل و���ض��ط ب���ريوت، ت��ب��دو ب��ريوت 

�مل���دي���ن���ة �الأك��������ر ت���رح���ي���ب���اً ب���امل���و�ط���ن���ني 

�ل�ضقق  يف  ي��ق��ط��ن  ب��ع�����ض��ه��م  �ل�����ض��وري��ني، 

و�ل���ف���ن���ادق، وي���ذه���ب ط��اب��ه��م �إىل �أرق���ى 

�مل��د�ر���ص و�جل��ام��ع��ات، وي��رت��ادون �ملقاهي 

و�مل��ط��اع��م وي�����ض��ت��اأج��رون م��ك��ات��ب �ل��ع��م��ل، 

و�ملالية،  �لتجارية  م�ضاريعهم  وي�ضتاأنفون 

و��ضتهاكاً  �إنفاقاً  يومية  حياة  ويتدبرون 

وع���اق���ات �ج��ت��م��اع��ي��ة و�أ����ض���غ���ااًل وع��ل��م��اً، 

نفحته عقود  لبنانياً  ويخالطون جمتمعاً 

�لبلدين  بني  �لقائمة  �ملميزة«  »�لعاقات 

�حل��دود،  بينهما  �ضاعت  �ل��ذي��ن  �جل��اري��ن 

ب��ريوت منذ  �إىل  ق��د و�ضل  ك��ان  وبع�ضهم 

للعمل،  م�ضتقر�ً  منها  و�تخذ  طويل  وقت 

وع��ن��دم��ا وق��ع��ت �الأزم����ة يف ���ض��وري��ة �أر���ض��ل 

�لقول،  وميكن  و�أق��ارب��ه،  عائلته  طلب  يف 

�إن �ل��ك��ث��ري م��ن �ل��ع��م��ال �ل�����ض��وري��ني ممن 

ك��ان��و� م��وج��ودي��ن يف ب��ريوت ق��د �أح�ضرو� 

مكان  ك��ان  و�إن  معهم،  للعي�ص  عائاتهم 

وقد  �ل��و�ح��دة،  �لغرفة  يتعدى  ال  �ضكنهم 

الق��و� يف �أه��ل ب��ريوت كل �لرتحاب و�مل��ودة 

و�مل�������ض���اع���دة ك���ل ع��ل��ى ق����در ����ض��ت��ط��اع��ت��ه، 

��ضتقدمو�  �مل��ب��اين  ن��و�ط��ري  و�ل��ك��ث��ري م��ن 

عليهم،  خ��وف��اً  معهم  لل�ضكن  ع��ائ��ات��ه��م 

�ل�ضيوف  �لتعاون طاغية بني  روح  وتبدو 

�ل�����ض��وري��ني، ح��ي��ث ي��ت��ع��اون��ون م��ع��اً الإن��ه��اء 

عمل ما و�إن كلف به و�حد منهم، مما يدل 

على �أنهم ال يريدون �أن يكونو� عبئاً على 

�ل�ضبان  و���ض��غ��ار  �الأط��ف��ال  �أن  حتى  �أح���د، 

�ل�ضن،  وك��ب��ار  �لن�ضوة  مل�ضاعدة  يرك�ضون 

وع��اد�ت��ه��م  تربيتهم  ح�ضن  �إىل  �إ���ض��ارة  يف 

وتقاليدهم �ملمهورة بعاد�ت وقيم �ملجتمع 

�للبناين. 

و�ملاحظ كرة �ليد �لعاملة �ل�ضورية 

�ل��ك��ث��ري من  �مل��ه��ن،  ب���ريوت يف خمتلف  يف 

�ل��ع��م��ال �ل���ذي���ن �أت�����و� ح��دي��ث��اً ي��ع��م��ل��ون يف 

�أو يف حفريات  تهد�أ،  �لتي ال  �لبناء  ور���ص 

يف  �أو  �الأ���ض��غ��ال،  ل���وز�رة  �لتابعة  �لطرقات 

�ملطاعم �إن كنادل �أو لتو�ضيل �لطلبات �إىل 

�ملنازل، �أو ك�ضائقي �ضيار�ت عمومية، حيث 

�للبنانيني،  �أح��د  من  �ل�ضيارة  ي�ضتاأجرون 

كما �أن بع�ص مي�ضوري �حلال قد �فتتحو� 

����ض���رك���ات للنقل  ����ض���رك���ات خ���ا����ض���ة، م��ن��ه��ا 

ب�»حتوي�ضة  م��ن��ه��م  ج���اء  وم���ن  و�ل���ت���ج���ارة، 

موؤ�ض�ضة  �أو  حمل  فتح  من  متكن  �لعمر«، 

�ضغرية يف بع�ص مناطق بريوت �ملنخف�ضة 

�الإيجار�ت.

و�ملاحظ، �أن منطقة �ضرب� �لرحاب 

�لتي تعد �أحد مد�خل �ل�ضاحية �جلنوبية، 

باتت تعج بال�ضوريني من م�ضرتين وباعة، 

للب�ضائع  �ملن�ضوبة  �خل��ي��ام  ع��دد  �أن  كما 

و�لب�ضطات، قد ت�ضاعف، �إذ يبحث كل عن 

رزقه و�إن كرت �ملناف�ضة يف ما بينهم، لكن 

�ملكان يت�ضع للجميع با �ضك.

�إىل  �ل�ضوريني  �ل��و�ف��دي��ن  �أن  وي��ب��دو 

�مل��ي�����ض��وري��ن  �ضيما  �الأي������ام، ال  ه���ذه  ل��ب��ن��ان 

حت��ري��ك  يف  ب������ارز�ً  دور�ً  ي��ل��ع��ب��ون  م��ن��ه��م، 

بعدما  و�ل�ضياحية  �الق��ت�����ض��ادي��ة  �لعجلة 

ق���رر �خل��ل��ي��ج��ي��ون ه��ج��رة ب����ريوت، ويفيد 

�أ����ض���ح���اب �مل���ح���ال و�ل���ع���ام���ل���ون يف حم��ال 

ب������ريوت ب������اأن »�ل�������ض���وري���ني م����ن �ل��ط��ب��ق��ة 

�ملي�ضورة ي�ضكلون 50 يف �ملئة من �لزبائن، 

وه����م ي�����ض��رتون ب��ك��م��ي��ات ك���ب���رية، ك��ون��ه��م 

تركو� حاجياتهم ور�ءهم«، وي�ضهد مو�ضم 

�لتنزيات يف �أ�ضو�ق فرد�ن وو�ضط بريوت 

�ل�ضوريني  من قبل  �إقبااًل كبري�ً  و�حلمر� 

م��ن��ذ ع���دة �أي�����ام، وك����ان وج����ود �ل�����ض��وري��ني 

بالفعل منذ  و��ضحاً  �ملي�ضورين يف بريوت 

�أط��ف��ال��ه��م مب��د�ر���ص  �لتحق  ���ض��ه��ور، حيث 

طر�ز  من  �ل�ضيار�ت  كانت  حني  يف  ر�قية، 

»بي.�أم.دبليو« وبور�ص �لتي حتمل لوحات 

�ملدينة،  �ضو�رع  معدنية من دم�ضق جتوب 

و�ل�ضبب هو �أنهم كانو� قد �عتادو� مت�ضية 

ب�����ريوت على  �إج����از�ت����ه����م و���ض��ه��ر�ت��ه��م يف 

�إليها  �للجوء  �ليوم  ق��ررو�  لذلك  �ل���دو�م، 

�ل��دول �لغربية  �أح��د  �إىل  ب��داًل من �ل�ضفر 

�ل�ضعبني  ع��اد�ت  �أن  خ�ضو�ضاً  �لعربية،  �أو 

و�حدة ومتقاربة، وهم بح�ضب �الإح�ضاء�ت 

قد �أ�ضهمو� يف �إنقاذ �قت�ضاد لبنان �إىل حد 

ما، بعدما تغيب عنه �ل�ضياح الأ�ضباب عدة 

�لعام �لفائت.

ب�����ريوت ال  �أن  ي��ع��ن��ي  ذل����ك ال  ل��ك��ن   

حتت�ضن بقية �ل�ضيوف �ل�ضوريني ممن ال 

ت�ضعفهم ظروفهم، فالكثري من �لعائات 

�لعائات  م��ن  ع���دد�ً  حتت�ضن  �ل��ب��ريوت��ي��ة 

�ل�ضورية ممن جتمعهم بهم رو�بط عائلية 

�لعائات  بع�ص  ع��م��دت  وق��د  ���ض��د�ق��ة،  �أو 

�لعريقة يف منطقة ر�أ�ص بريوت �إىل �لقيام 

�الأ���ض��ر  لبع�ص  �ل��ت��ربع��ات  جل��م��ع  بحملة 

مزرية،  �أو���ض��اع  من  تعاين  �لتي  �ل�ضورية 

ال �ضيما مع بدء مو�ضم �ل�ضتاء، ومت تاأمني 

�الأغطية و�الأدوية وبع�ص �ملاب�ص �لثقيلة 

�ل��ت��ي وزع���ت ب�ضمت، م��ن دون  و�مل��ع��ل��ب��ات 

�الإ�ضارة �إىل �جلهة �لتي تربعت بها.

هبة �سيداين

بــــــــيروت حــــاضــنـــــــة الــجــمـــــــــيـــــع

يشكل السوريون 
الميسورون 50% من 
الزبائن وهم يشترون 
بكميات كبيرة كونهم 

تركوا حاجياتهم 
وراءهم

تغ�ص بريوت اليوم بال�سيوف ال�سوريني الذين ميكن مطالعتهم يف 

ال�سوارع واملقاهي واملطاعم باأعداد هائلة، حتى اإن لوحات ال�سيارات ال�سورية 

التي ميكن ر�سدها يف �سوارع بريوت توازي يف بع�ص اأوقات النهار، وال �سيما 

يف فرتة بعد الظهر، اللوحات اللبنانية، هكذا ميكنك اأن ترى ريف دم�سق 

وال�سام وحلب وحم�ص اإىل جانب بريوت يف لوحات معدنية مت�سابكة، تنم عن 

مدى التقارب الكبري بني ال�سعبني، وميكن مالحظة غطاء الراأ�ص االأبي�ص الذي 

ترتديه الفتيات وال�سيدات ال�سوريات عادة اإىل جانب مالب�ص اللبنانيات، بينما 

ت�سري جمموعات ال�سباب ال�سوريني جنبًا اإىل جنب مع اأ�سدقائهم اللبنانيني الذين 

تعرفوا اإليهم على مقاعد الدرا�سة اأو يف املقاهي اأو احلي الذي ي�سكنونه.
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بعد الزواج تتوقع المرأة 
من زوجها تقديم يد العون 
لها في الصغيرة والكبيرة، 
وقد تكتفي أحيانًا بالدعم 

المعنوي المغّلف باالمتنان 
على مجهودها في المنزل، 

لكنها تصطدم بواقع آخر إذا 
كان الزوج فوضويًا، حتى وإن 
كانت لديه الرغبة في تقديم 

المساعدة.

ه����ذا ال���ن���وع ت��رف�����ض��ه ال��ع��دي��د من 

ال��ن�����س��اء، ويف ال��وق��ت ال���ذي ي��ق��ّدم فيه 

ال������زوج ال���ع���ون ل���زوج���ت���ه يف الأع���م���ال 

املنزلية وغريها من املهام التي يتطوع 

الأم��ر  يقت�سر  وبع�سهم  اأح��ي��ان��اً،  بها 

على فكرة امل�ساعدة عندهم باأل يثريوا 

فو�سى اأو يلقوا مبالب�سهم يف الأماكن 

غري املخ�س�سة لذلك، واإما اأن يتطور 

الأمر اإىل امل�ساركة يف الغ�سيل اأو تبديل 

مالب�س الأولد اأو اإعداد وجبة الإفطار، 

اأو غ�سل الأطباق، وهذا الأمر ل تقبله 

اأن هذه  ي��ري��ن  لأن��ه��ن  اأح��ي��ان��اً،  الن�ساء 

�سديدة،  وي��الت  عليهن  جت��ّر  امل�ساعدة 

ومن الأف�سل لهن بدل ال�ساعات التي 

الغ�سالة،  ج��ان��ب  اإىل  ال����زوج  يق�سيها 

البي�ساء،  م��ع  امللونة  املالب�س  يخلط 

وهن  �سيئ،  ب�سكل  املنظف  ي�ستخدم  اأو 

يف�سلن اأن يكّفوا عن امل�ساعدة اإذا كانوا 

ي�سببون كل هذه الفو�سى.

امل����راأة  دور  اأن  ث��ال��ث  ق��ط��اع  وي����ري 

التقليدي مل يعد كذلك، ودور الرجل 

اخل���دم���ات  م����ن  ك����ث����رياً  واأن  اأي���������س����اً، 

ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا امل��رب��ي��ات واخل���ادم���ات، 

تغرّي  اإىل  اأّدت  الأط���ف���ال،  وج��ل��ي�����س��ات 

الزوج  التعاون بني  جذري يف عالقات 

والزوجة يف �سوؤون الأ�سرة.

طباع خمتلفة

الرجل الفو�سوي  هو الزوج الذي يلجاأ 

اإىل بعرثة مالب�سه التي خلعها هنا وهناك ،  

اأو عدم اإعادة اأدوات املنزل اإىل اأماكنها بعد 

ا���س��ت��ع��م��ال��ه��ا، اإىل غ��ري ذل���ك م��ن اأ���س��ال��ي��ب 

هذه  وتربكها ..   ال��زوج��ة  ت��ره��ق  فو�سوية 

ت�ستيت  �ساأنها  م��ن  ال��رج��ال  م��ن  النوعية 

الأ����س���رة ، ل��ك��ن ل ب��د م��ن اأن ن��ع��رف ب��اأن 

الإهمال العاطفي قد ل يثري للمراأة خالفاً 

للفو�سى،  زوج��ه��ا  ع�سق  ي��ث��ريه��ا  م��ا  ق���در 

وبالتايل تدب اخلالفات املعتادة.

غ�سباً  ال��زوج��ة  ت�ست�سيط  م��ا  ف��ك��ث��رياً 

عندما يهمل الزوج احلفاظ على النظافة 

امل��ن��زل��ي��ة وال��رت��ي��ب، وق���د اأ����س���ارت اإح���دى 

الدرا�سات اإىل اأن 41٪ من الأزواج يثريون 

ال��ف��و���س��ى داخ����ل امل���ن���ازل، وه��ن��ا ل ت���درك 

املراأة الختالف بني طبيعة اآدم عن حواء، 

الأ�سرية  العالقات  يوؤكده خرباء  وهذا ما 

التهّرب  يف  الرجال  فممار�سات  الناجحة، 

وم�����س��اه��دة  امل��ن��زل��ي��ة،  الأع����م����ال  اأداء  م���ن 

م��ب��اري��ات ك��رة ال��ق��دم، وجت��اه��ل زوجاتهم، 

ال��ع��ق��ل،  ال��ت�����س��رف��ات مبعثها  ه���ذه  ج��م��ي��ع 

لفتني اإىل اأن ت�سرفات الرجل التي عادة 

ال�سمات  اإىل  ترجع  امل���راأة  غ�سب  تثري  م��ا 

التي يت�سف بها عقله.

م����ن ج���ه���ت���ه���م، ي����ق����ول الأط������ب������اء، اإن 

�سك  بال  تت�سكل  وامل���راأة  الرجل  �سخ�سية 

وفق اأ�سلوب التن�سئة، واإن اأوجه الختالف 

ال����واق����ع يف اخ���ت���الف  ت��ك��م��ن يف  ب��ي��ن��ه��م��ا 

ت��رك��ي��ب م���خ ك���ل م��ن��ه��م��ا، م�����س��ي��ف��ني اأن 

اأق��ل من مادتي  الرجل يفرز كميات  عقل 

عملية  ت�سجع  ال��ت��ي  »الأوك�����س��ي��ت��و���س��ني«، 

ال��ت��اآل��ف الج��ت��م��اع��ي، و»ال�����س��ريوت��ون��ني« 

الوقت  ففي  وبالتايل  لالأع�ساب،  املهدئة 

��ل امل������راأة احل�����وار ال��ع��اط��ف��ي،  ال����ذي ت��ف�����سّ

اإىل  ال��ل��ج��وء  امل��ج��ه��د يف�سل  ال��رج��ل  ف���اإن 

العزلة وا�ستخدام جهاز الرميوت مل�ساهدة 

التليفزيون، كما اأن عقل الرجل يكون اأقل 

وبالتايل  احل�سية،  بالتفا�سيل  اهتماماً 

يف  الأت���رب���ة  اأو  ب��ال��ف��و���س��ى  ي�سعر  ل  ف��ه��و 

املنزل مثلما تفعل املراأة.

متييز.. وتواكل

راأي  فلهم  الج��ت��م��اع،  اأ���س��ات��ذة علم  اأم���ا 

اآخر يف الزوج الفو�سوي، حيث يرون اأن هذه 

نف�سياً  الزوجة  ترهق  الرجال  من  النوعية 

اإذا كانت  اأي�ساً، خ�سو�ساً  وع�سبياً وج�سدياً 

فال�سلوك  ب��ال��ن��ظ��ام،  يهتمْمن  ال��الت��ي  م��ن 

وبالتايل  املنظمة،  بالعقلية  مرتبط  املنّظم 

فهذا يعود اإىل التن�سئة الجتماعية، وغالباً 

م���ا ي��ك��ون ال���رج���ل ه���و امل��ت��ه��م ب��ع��دم »ح��ف��ظ 

اإىل  الأ�سياء  اإع��ادة  فعدم  املنزل،  يف  النظام« 

اأماكنها الطبيعية بعد ا�ستعمالها يوؤدي اإىل 

ام���راأة  ك��ان��ت  اإذا  ال��زوج��ة، ل�سيما  »ن��رف��زة« 

عبئاً  ال��زوج  ي�سبح  احلالة  ه��ذه  ويف  عاملة، 

وكاأنه طفل كبري تلملم وراءه ما يبعرثه.

متييز  اأن  اإىل  الخت�سا�سيون  ويلفت 

ال���ول���د ع���ن ال��ب��ن��ت م��ن��ذ ال�����س��غ��ر، واإل���ق���اء 

ك�سيء  البنت  على  املنزل  تنظيف  م�سوؤولية 

اأن  ���س��اأن��ه  ل��ل��ع��رف وال��ت��ق��ال��ي��د، م��ن  يخ�سع 

اأو  الأم  على  ي��ت��واك��ل  ال��ذك��ر  الطفل  يجعل 

على  متواكاًل  زوج��اً  ين�ساأ  وبالتايل  الأخ��ت، 

م�سوؤولياته  م��ن  لي�س  اأن  وي�سعر  زوج��ت��ه، 

هناك  كانت  واإن  املنزل،  نظافة  اأو  الرتيب 

اأب��ن��اءه��م على  ي��ع��ّودون  اأم��ه��ات واآب���اء حالياً 

بعد زيادة الوعي  اأي�ساً  القيام بهذه الأعباء 

والتعليم واأهمية دور البنت.

و�صفة التعامل

يقدم لِك خرباء علم النف�س والجتماع 

ال��زوج  م��ع  التعامل  كيفية  تعّلمك  و�سفة 

الفو�سوي من دون اإثارة امل�ساكل:

يجل�س فيه زوج���ك يف  ال���ذي  ال��ي��وم  يف   •
البيت، حتاوري معه ول تهتمي باأن يكون 

كل �سيء يف مكانه كاملعتاد، فيمكنك ترتيب 

كل �سيء يف اليوم التايل عندما يذهب اإىل 

العمل، وبالتايل لن ت�سابي بالإحباط بعد 

اأن ت�سعي كل �سيء يف مكانه ويتم نقله بعد 

ذلك بقليل.

كل  ي��ك��ون  ب���اأن  يهتمون  الأزواج  بع�س   •
ُي��ج��ه��دون زوجاتهم  ���س��يء يف م��ك��ان��ه، وه��م 

برتيب كل �سيء، خ�سو�ساً عندما يكونون 

يف املنزل، وقد جتدين اأن ع�سوائية زوجك 

هنا ميزة مقارنة باأخرى.

• عندما يكون هناك �سيء �سروري وُملّح 
وي��ج��ب الل��ت��زام ب��ه، ذّك���ري زوج���ك قبلها 

القيام بهذه  ي�ستطيع  بفرة طويلة، حتى 

املهمة يف ميعادها.

ج��داً، يف حني  م�سغوًل  زوج��ك  ك��ان  • اإذا 
اأن���ك متلكني ال��وق��ت لإجن���از م��ه��ام عنه ل 

ترددي يف طلب ذلك منه، وقويل له اإنك 

�ستكونني �سعيدة بفعل ذلك.

وغ��ري  ع�����س��وائ��ي  اأن����ه  اأم���ام���ه  ت��ذك��ري  • ل 
اأن  وت��ك��راراً، فالأمر ل يحتمل  منظم م��راراً 

�سيء  ب�سبب  بينكما  غ�سا�سة  ه��ن��اك  ت��ك��ون 

كهذا، ناجت عن اختالف يف الطباع والربية.

واإل  زوج�������ك،  ت����غ����رّيي  اأن  حت������اويل  ل   •
ن��ف�����س��ك، رمب���ا يكون  ت��غ��رّيي  اأن  ف��الأف�����س��ل 

هناك تغري طفيف، ولكنه لن يكون جذرياً.

ب��اأن تعي�سي احلياة كما يجب مع  اهتمي   •
زوجك؛ ا�ستمتعي باحلياة ول ترهقي نف�سك 

كرثة  لأن  فيها،  والتفكري  التفا�سيل  بكل 

لعي�س  ف��ر���س��ة  ل��ك  ت���دع  ل  اأح��ي��ان��اً  التفكري 

احلياة نف�سها.

رمي اخلياط

عــــــــــالـــــــــم الـــمــــــــــــرأة
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خطوات تخفف من غيرة الشقيق األكبر عند قدوم المولود الجديد
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ُي��ح��دث ق���دوم الطفل ح��دي��ث ال����ولدة الكثري م��ن ال��ت��غ��ي��ريات داخ��ل 

للطفل  املختلفة  بالتجهيزات  م�سغولني  دائ��م��اً  الأه��ل  في�سبح  الأ���س��رة، 

اجلديد، ويكون كل اهتمامهما من�سّباً على تلبية حاجات الطفل حديث 

الولدة الأ�سا�سية، فهل لديك اإملام بالطرق التي تخفف من غرية ال�سقيق 

الأكرب عند قدوم املولود اجلديد؟

التغيريات ع��ادة ما تكون  اأن تلك  اإليه هو  اأه��م ما يجب اللتفات  اإن 

�سعبة على ال�سقيق الأكرب للطفل من ناحية كيفية التعامل مع الو�سع 

اجلديد، حتى اإنه قد يبداأ �سعوره بالغرية جتاه املولود، وقد يت�سرف اأي�ساً 

الطفل  ي�ساعدوا  اأن  باأكملها  والعائلة  الأم  التمرد، وعلى  اأن��واع  بنوع من 

الأكرب �سناً اأو ال�سقيق الأكرب يف ال�ستعداد ل�ستقبال �سقيقه الأ�سغر، عن 

طريق التحدث معه، وجتهيز بع�س الإجراءات، وطلب م�ساعدة الطفل يف 

العتناء باملولود اجلديد.

م�ساعر  تخطي  على  طفلك  وم�ساعدة  امل�سكلة  ه��ذه  من  وللتخفيف 

الغرية من �سقيقه اجلديد، اإليِك الن�سائح الآتية:

واأنه �سي�ستقبل  فر�سة،  واأ�سرع  باأقرب  حامل  باأنك  طفلك  • اأخربي 
قريباً �سقيقه اجلديد، حتى ي�سبح من ال�سهل عليه حماولة التاأقلم 

مع فكرة وجود �سقيق له.

الولدة، قومي بتح�سري كل �سيء خا�س بابنك  • عند اقراب موعد 
الأكرب يف فرة بقائك يف امل�ست�سفى، ومن الأف�سل اأن جتعلي طفلك 

يزورك يف امل�ست�سفى بعد الولدة مبا�سرة، وعندما ل يكون هناك اأي 

زوار، ما �سيجعله ي�سعر بقيمة العائلة، ومبدى قربكم من بع�س.

كان طفلك ميّر ببع�س املراحل املهمة يف حياته، مثل النتقال  • اإذا 
من �سرير الأطفال اإىل �سرير الكبار، فاإما اأن ت�سرعي يف اتخاذ مثل 

امل�ست�سفى  من  عودتك  حني  اإىل  بتاأجيلها  تقومي  اأو  اخل��ط��وة،  تلك 

باملولود اجلديد، ويكون قد م�سى على هذا الأمر بع�س الوقت، وعند 

عودتك اأول مرة اإىل املنزل بعد الولدة ل تقابلي طفلك الأكرب �سناً 

�سقيقه  ي�سعر  ل  وحتى  ل��ه،  اجل��دي��د؛ حماية  امل��ول��ود  واأن���ت حتملني 

الأكرب باأنه لي�س مهماً بالن�سبة اإليِك.

اجلديد  املولود  �سقيقه  يعلم  اأن  �سناً  الأك��رب  طفلك  من  اطلبي   •
التنبيه  م��ع  م�ستقيماً،  يجل�س  وك��ي��ف  ي�سحك  وك��ي��ف  يبت�سم  كيف 

�سيعلمها  التي  احلركات  اأو  الأ�سياء  اأن  الأك��رب  الطفل  على  والتاأكيد 

العمرية،  الناحية  من  له  منا�سبة  تكون  اأن  يجب  اجلديد  للمولود 

فمثاًل ل ميكن لل�سقيق الأك��رب اأن يعلم الطفل حديث ال��ولدة كيف 

مي�سى وهو مل يتعلم كيف يجل�س بعد!

مت�سي بع�س الوقت مع طفلك الأكرب اأثناء نوم املولود  اأن  • حاويل 
�سي بع�س الوقت كل يوم للجلو�س اأنت وابنك الأكرب،  اجلديد، وخ�سّ

مع الو�سع يف العتبار اأن هذا الأمر �سيقلل من م�ساعر الكراهية التي 

قد ي�سعر بها ال�سقيق الأكرب جتاه املولود اجلديد.

• �سجعي طفلك على اأن يتحدث عن اأي م�ساعر قد تكون لديه جتاه 
�سقيقه حديث الولدة.



اأظ��ه��رت اأح���دث الأب��ح��اث وال��درا���س��ات 

ال��ع��د���س  اإ���س��اف��ة  اأن  ال��ت��غ��ذي��ة،  يف جم���ال 

خ�سو�ساً، والبقوليات عموماً، اإىل الغذاء، 

ي��ح��م��ي ال���ق���ل���ب وي���ق���ل���ل ف���ر����س ت��ع��ّر���س��ه 

لالأزمات وامل�سكالت ال�سحية اخلطرية.

اإ�سابة  خطر  اأن  الباحثون  وج��د  فقد 

الرجال والن�ساء الذين واظبوا على تناول 

مرات  اأرب��ع  ب��ال��ذات،  والعد�س  البقوليات، 

على  التاجية  القلب  ب��اأم��را���س  اأ�سبوعياً، 

يف   22 بن�سبة  اأق����ل  ك���ان  ع���ام���اً،   19 م���دى 

املئة، مقارنة مبن تناولوها مرة واحدة يف 

الأ�سبوع.

ولحظ هوؤلء بعد اإجراء الفحو�سات 

الأ�سحاء  من  �سخ�س   9600 على  الطبية 

غري امل�سابني باأمرا�س القلب، اأن قراءات 

عند  الكلي  وال��ك��ول��ي�����س��رول  ال���دم  �سغط 

الأ����س���خ���ا����س ال����ذي����ن ي��ع�����س��ق��ون ال��ع��د���س 

م��ن مثيالتها عند  اأق���ل  ك��ان��ت  وال��ب��ق��ول، 

الآخ������ري������ن، ك���م���ا ان��خ��ف�����س��ت اح���ت���م���الت 

تعّر�سهم لالإ�سابة بداء ال�سّكري اأو ارتفاع 

�سغط الدم ال�سرياين.

وُي���ع���ت���رب ال���ع���د����س م���ن اأغ���ل���ى واأغ���ن���ى 

العنا�سر  يف  الإط�����الق  ع��ل��ى  ال��ب��ق��ول��ي��ات 

ال��غ��ذائ��ي��ة، ف��ه��و ي��ع��ادل ال��ل��ح��م م��ن حيث 

ال��ق��ي��م��ة ال��غ��ذائ��ي��ة، ب���ل ي��ف��وق��ه يف بع�س 

ال�����ن�����واح�����ي، لأن�������ه ي���ح���ت���وي ع���ل���ى م�����واد 

ك���رب���وه���ي���درات���ي���ة وب��روت��ي��ن��ي��ة وزلل���ي���ة، 

وده��ن��ي��ة اأي�������س���اً، وه����ذه ال��ع��ن��ا���س��ر جتعل 

غراما   50 يتجاوز  ل  العد�س  من  مقداراً 

ُين�سح  ل���ذا  ح���راري���ة،  ���س��ع��رة   333 يعطي 

جمهودات  يبذلون  ملن  اأ�سا�سي  كغذاء  به 

ع�سلية �ساقة.

اأن العد�س يحتوي  ولفت اخلرباء اإىل 

اأي�ساً على الكال�سيوم والف�سفور، واحلديد 

ال���ذي يفيد يف ت��ق��وي��ة ال��ع��ظ��ام والأ���س��ن��ان 

ت�ساعد ق�سوره يف  والأع�����س��اب، كما  وال��دم 

مكافحة الإم�ساك واإدرار البول، ومعاجلة 

ح���الت ف��ق��ر ال���دم والأن��ي��م��ي��ا، مو�سحني 

والأم��ع��اء  ال�سمنة  مر�سى  ينا�سب  ل  اأن���ه 

ال�����س��ع��ي��ف��ة، وامل�����س��اب��ني ب���اأم���را����س امل��ع��دة 

والكبد والكلى واملرارة.

املطبوخ  ال��ع��د���س  م��ن  ك���وب  ت��ن��اول  اإن 

ح��راري��ة،  �سعرة   230 نحو  اجل�سم  ُيعطي 

و٪65  ف��ول��ي��ت،  فيتامني  م��ن   ٪90 ون��ح��و 

اإل��ي��ه��ا اجل�سم،  ال��ت��ي يحتاج  الأل��ي��اف  م��ن 

وك���ذل���ك  ت���ري���ب���ت���وف���ان،  م������ادة  م����ن  و٪50 

احل��دي��د  م��ن  و٪40  املنغنيز،  عن�سر  م��ن 

وفيتامني  النحا�س  من  و٪25  والف�سفور، 

الربوتينات  وت�سكل  والبوتا�سيوم،   »1� »بي 

نحو 25٪ من تركيبه، ول يتفوق عليه يف 

املنتجات  جميع  مع  باملقارنة  اجلانب  هذا 

ف��اإن  ول���ذا  ال�����س��وي��ا،  ف���ول  ���س��وى  النباتية 

تناول كوب من العد�س مُيد اجل�سم بنحو 

40٪ من حاجته من الربوتينات.
الغذائية  املنتجات  ت��ن��اول  يف  الأ���س��ا���س 

هو البحث عن فوائدها ال�سحية يف تزويد 

ل�سالمته  وحيوية  هامة  بعنا�سر  اجل�سم 

م��ن الأم���را����س وت��ق��وي��ت��ه وت��ن�����س��ي��ط��ه، ثم 

العالجية،  الطبية  الفوائد  تاأتي  بعد هذا 

والعد�س يخدم هذين اجلانبني.

يف  يتوفر  ال��ن��ادر  املوليبدنيوم  عن�سر 

املنتجات  م��ن  ���س��واه  تفوق  بن�سبة  العد�س 

الغذائية، واأهميته تنبع من دوره احليوي 

يف عمل جمموعة من الأنزميات املهمة يف 

اجل�سم، والتي تعمل بالدرجة الأوىل على 

تفتيت املواد ال�سارة، كالتي مثاًل ُت�ستخدم 

ون��ق�����س��ه يف اجل�سم  الأط���ع���م���ة،  ح��ف��ظ  يف 

الأ���س��ن��ان  وت�سوي�س  ال���دم  فقر  اإىل  ُي����وؤدي 

وال�����س��ع��ف اجل��ن�����س��ي وال���ت���وت���ر ال��ن��ف�����س��ي، 

ل���ذا ف����اإن اآث�����اره امل��ف��ي��دة ت��ظ��ه��ر يف خف�س 

ح�سا�سية اجل�سم اإزاء العديد من املركبات 

اجل�سم  ا���س��ت��خ��دام  وت�سهيل  الكيميائية، 

الهيموغلوبني،  �سنع  يف  احلديد  لعن�سر 

خا�سة  اجلن�سية  ال��رج��ل  ق���درات  وت��ق��وي��ة 

لدى املتقدمني يف العمر.

وحم����ت����واه ال���ع���ايل م���ن ال��ربوت��ي��ن��ات 

ُي���وؤم���ن���ه���ا ب��ك��م��ي��ة م��ط��ل��وب��ة م���ن اجل�����س��م، 

خ�سو�ساً عند اإ�سافة العد�س اإىل الأطباق 

م���ت���دن���ي���ة امل����ح����ت����وى، م����ن ال���ربوت���ي���ن���ات، 

اخل�سار،  ���س��ورب��ة  اأو  الأرز  اأو  كال�سلطات 

حمتوى  يف  التكامل  م��ن  ن��وع��اً  يعطي  م��ا 

الطبق على املائدة.

كما اأن اجلانب الأبرز يف فوائد العد�س 

هو املحتوى العايل من الألياف، فالألياف 

����س���روري���ة ل���ع���دة اأم��������ور، اأه���م���ه���ا ت��ن��ظ��ي��م 

وك��ذل��ك  ل��ل�����س��ك��ري��ات،  الأم���ع���اء  امت�سا�س 

للكولي�سرول،  الأمعاء  امت�سا�س  تقليل 

���س��ه��ول��ة م����رور ف�����س��الت  ب��الإ���س��اف��ة اإىل 

اأي�ساً  وتخفيف  ال��ق��ول��ون،  خ��الل  الطعام 

اأع����را�����س ال���ق���ول���ون ال��ع�����س��ب��ي، وت��ن��ظ��ي��م 

الأل���ي���اف لم��ت�����س��ا���س ال�����س��ك��ري��ات يحمي 

هرمون  م�ستوى  يف  الرت��ف��اع  م��ن  اجل�سم 

الأن�����س��ول��ني ب��ك��ل اآث������اره، ك��م��ا ي��ع��م��ل على 

ما  بال�سكريات،  للج�سم  البطيء  التزويد 

ال��دفء، وت�سهيل النوم لو كان  يبعث على 

يف وجبة الع�ساء.

����ع ع����وام����ل م���ث���ل الأل������ي������اف يف  وجت����مُّ

وه��رم��ون  ال��ك��ول��ي�����س��رول  ن�سبة  تخفيف 

جوانب  يف  فوليت  وفيتامني  الأن�سولني، 

هومو�سي�ستني،  م��ادة  من  كالتخل�س  عدة 

وامل��ن��غ��ن��ي��ز ك��ع��ام��ل لإغ����الق ب��وب��ات ت�سرب 

الع�سلية،  اخل��الي��ا  ج���دران  يف  الكال�سيوم 

كلها ُتعطي ملحة عن فوائد العد�س ل�سحة 

القلب.
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ك�أ�س  م�س�بقة  ال�ستة ع�سر من  دور  حفل 

قدمته�  طيبة  مب�ستوي�ت  القدم  لكرة  لبن�ن 

الفرق الأربعة التي خ��ست مواجهتي القمة 

بني ال�سف�ء والعهد والأن�س�ر والنجمة، وهو 

ت��زال حتتفظ  اللبن�نية ل  ال��ك��رة  اأن  اأك��د  م��� 

ب��ط���ق��ت��ه��� وح��ي��وي��ت��ه���، ع��ل��ى رغ����م ال��ظ��روف 

امل���دي��ة  الأزم���ة  بفعل  تعي�سه�  ال��ت��ي  ال�سعبة 

التي  القوية  وال��ه��زة  الأن��دي��ة،  تع�نيه�  التي 

اأ�س�بته� ب�سبب ف�سيحة التالعب ب�ملب�ري�ت.

وفيم� جنح ح�مل اللقب الأن�س�ر، وبطل 

يف  م�سريتهم�  مب��ت���ب��ع��ة  ال�����س��ف���ء،  ال�����دوري 

العهد  النه�ئي، خرج  لربع  والت�أهل  امل�س�بقة 

تركيزهم�  ليحول  ح��ن��ني،  بخفي  والنجمة 

ال��ك���م��ل ن��ح��و ال�����دوري، ح��ي��ث ل ي���زال لهم� 

حظوظ وافرة يف املن�ف�سة على اللقب.

وج����ء ت���أه��ل الأن�����س���ر بف�سل ف���وزه على 

ال��ن��ج��م��ة 1 – 0، ل��ي��وؤك��د ال��ف��ري��ق الأخ�����س��ر 

تفوقه على غرميه التقليدي، يف مواجهتهم� 

الثن�ئية يف امل�س�بقة، ويكرر فوزه على النجمة 

بعد اأن ف�ز عليه يف نه�ئي املو�سم امل��سي 1-2 

ك�نت  امل��ب���رة  اأن  علم�ً  الأخ����رية،  ال��ث��واين  يف 

اأ�سبوعني،  اأقل من  الفريقني يف  الث�نية بني 

اإذ التقي� يف املرحلة احل�دية ع�سرة )الأخرية 

ذه���ب���ً( م��ن ال���دوري وت��ع���دل �سلب�ً، م��� اأن��زل 

النجمة عن ال�سدارة مل�سلحة ال�سف�ء. 

وال���ل���ق����ء الأخ�������ري ك������ن ال����رق����م 11 ب��ني 

مرات   8 الأن�س�ر  فف�ز  الك�أ�س،  يف  الفريقني 

بينهم�  م��ب���راة  اأي  �سم  حتحُ ومل   ،3 والنجمة 

ب�سرب�ت الرتجيح، واأكرب فوز لالأن�س�ر على 

رب��ع نه�ئي  0 يف   ���  4 ك���ن  ال��ك���أ���س  النجمة يف 

واأك��رب   ،2002  ���  2001 مو�سم  ال�30  ال��ك���أ���س 

اإي����ب  3  يف   �������  4 ف���وز للنجمة ع��ل��ى الأن�����س���ر 

ربع نه�ئي الك��س ال�34 مو�سم 2005 ��� 2006، 

ورغ��م ف��وز النجمة فقد ت���أه��ل الأن�����س���ر اإىل 

 .0  �� ن�سف النه�ئي بفوزه ذه�ب�ً 2 

اأم�����م النجمة ع��ل��و كعب  امل���ب����راة  واأك����دت 

اأغبل�سكو،  وي�سدوم  الغ�ين  الأن�س�ر  مه�جم 

ال�����ذي ���س��ن��ع ه����دف ال���ف���وز ل��زم��ي��ل��ه حممد 

جت�وز  اأن  بعد  رائ��ع��ة،  فنية  بطريقة  عطوي 

اأك���ر م��ن م��داف��ع جن��م���وي، وم��رر  ب�سهولة 

ال���ك���رة ع��ل��ى ط��ب��ق م���ن ذه����ب ل��ع��ط��وي، ويف 

الوقت عينه، ك�سف لق�ء القطبني عن خلل يف 

حيث  الدف�ع،  يف  خ�سو�س�ً  النجمة،  خطوط 

ف�بيو بطيئ�ً  الربازيلي  ق�ئد هذا اخلط  بدا 

وبعيداً عن م�ستوى املب�راة، وهو اأمر �سيكون 

مو�سى  ال�����س���ب  النجمة  م���درب  اأول���وي����ت  يف 

حجيج، اإذا م� اأراد اأن يت�بع مع لعبيه ال�سعي 

نحو اإحراز لقب الدوري، حيث يحتل النجمة 

املركز الث�ين خلف ال�سف�ء.

جم�ل  الأن�س�ر  مل��درب  ي�سجل  املق�بل،  يف 

ط���ه جت�������وزه ل���ل���م����أزق ال���دف����ع���ي ل��ف��ري��ق��ه، 

الربازيلي  الأم����ن  �سم�م  بغي�ب  لعب  ال��ذي 

ط��رده يف  بعد  امل��وق��وف  رام��و���س  �سيب��ستي�ن 

مب�راة الفريقني يف الدوري، وكذلك الظهري 

حم��م��د ح��م��ود امل���وق���وف اأي�����س���ً، واأظ���ه���ر طه 

املتبقية  الفرتة  يف  يقوله  كالم�ً  لفريقه  اأن 

ب��وج��ود جمموعة من  �سيم�  امل��و���س��م، ل  م��ن 

ال���ق����دري���ن ع��ل��ى مت�بعة  امل��م��ي��زي��ن  ال�����س��ب���ب 

امل�سوار، اأبرزهم احل�ر�س الدويل لري مهن�، 

�سيلف�، والغ�ين  والربازيلي م�ر�سيلو برييرا 

اله�دي،  عبد  و�سيم  والفل�سطيني  وي�سدوم، 

ال��دويل  وامل��داف��ع  اجلمل،  ن�سرت  واملخ�سرم 

الفريق، وتكت�سب  معتز ب�هلل اجلنيدي ق�ئد 

م�س�بقة الك�أ�س اأهمية لالأن�س�ر ح�مل الرقم 
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مرة(.

مله�جم  م��وؤث��ر  وداع  القمة  ل��ق���ء  واأع��ق��ب 

الأن�س�ر املخ�سرم علي ن��سر الدين، اإذ ذرف 

الدموع حزن�ً على فراق ن�ديه وحمبيه، بعد 

اإع��الن��ه اع��ت��زال��ه ك���رة ال��ق��دم ل��الن��ت��ق���ل اإىل 

اإحدى دول اخلليج من اأجل العمل.

من جهة ث�نية، وا�سل ال�سف�ء زحفه نحو 

يف  الأوىل  للمرة  )الدوبليه(  الثن�ئية  لقب 

بعد  ت�ريخه الطويل، بتخطيه العهد 6 – 5 

ت��ع��رف ه��وي��ة الف�ئز  م���ب����راة م���رات��ون��ي��ة مل 

فيه� اإل بعد اآخر �سربة جزاء ترجيحية.

وج�����ءت م��ب���راة ال�����س��ف���ء وال��ع��ه��د مثرية 

وجم���ن���ون���ة، ب���ع���د ان���ت���ه����ء ال����وق����ت الأ����س���ل���ي 

ب�لتع�دل 2 �� 2، ثم الوقت املمدد 3 �� 3، وعلى 

ال��راأ���س،  م��رف��وع  العهد  خ��رج  رغ��م خ�س�رته، 

تفوقوا من  اأداء رجولي�ً  اأن قدم لعبوه  بعد 

خالله على من�ف�سيهم معظم فرتات اللق�ء، 

م��� اأك��د ع��زم الفريق على جت����وزه ف��رتة من 

ال�����س��غ��وط���ت وامل�����س���ك��ل، اأف�����س��ت اإىل اإي��ق���ف 

ثالثة من الالعبني الدوليني للفريق ب�سبب 

»ف�����س��ي��ح��ة امل���راه���ن����ت« ال��ت��ي ت�����س��رب ال��ك��رة 

اللبن�نية.

ال��ث���أر م��ن خ�سمه بعد  العهد يف  واأخ��ف��ق 

اأم���م��ه يف  اخل�����س���رة الثقيلة ال��ت��ي م��ن��ي ب��ه��� 

ال�����دوري ب��ث��الث��ي��ة ن��ظ��ي��ف��ة، ل��ك��ن��ه اأث���ب���ت اأن���ه 

امل���درب  ب��ق��ي���دة  ت��دري��ج��ي���ً،  ع���ف��ي��ت��ه  ي�ستعيد 

الأمل�������ين- ال��رتك��ي ب���ه��ت��ي���ر ف���ن��ل��ي، ووج���ود 

جمموعة مميزة من الالعبني ت�سم حممد 

الأل��ع���ب  امل��رم��ى و���س���ن��ع  �سنتين� يف ح��را���س��ة 

ع��ب������س ع��ل��ي ع���ط���وي وح�����س��ني ع���وا����س���ة يف 

ال��و���س��ط وع��ل��ي ب���زي وط�����رق ال��ع��ل��ي وح�سن 

�سعيتو يف الهجوم واأحمد زريق وهيثم ف�عور 

ال��و���س��ط، و�سين�سب  وح�����س��ني دق��ي��ق يف خ��ط 

م�  لإن��ق���ذ  ال���دوري  على  ح�لي�ً  العهد  تركيز 

الوجه  م���ء  على  واحلف�ظ  املو�سم  من  تبقى 

كي ل يخرج خ�يل الوف��س يف كل البطولت 

كم� يف املو�سم امل��سي.

اإحراز  بدوره، ت�بع ال�سف�ء م�سواره نحو 

ت�ريخه، معوًل على  الث�لثة يف  اللقب للمرة 

املغربي  ي��ق��وده���  ال��ت��ي  املتج�ن�سة،  ت�سكيلته 

ال��دف���ع،  يف  ال�سعدي  وعلي  العمراتي  ط���رق 

الو�سط  يف  عوي�سة  وع��م��ر  �سالمي  وح��م��زة 

وحم���م���د ح���ي���در ون���غ���و او���س��ي��ن��� ���س��م��وي��ل يف 

الهجوم. 

املو�سم  ه��ذا  ال�سف�ء  مهمة  تقت�سر  ول 

على املن�ف�س�ت املحلية، بل اإنه �سيخو�س ك�أ�س 

مواجه�ت  تنتظره  حيث  الآ���س��ي��وي،  الحت����د 

الأوىل  املجموعة  يف  مب�ري�ته  فيفتتح  قوية، 

اأم�م فريق ريغ�ر ت�داز الط�جيكي على ملعب 

اآذار   5 الثالث�ء  ب��ريوت  يف  الري��سية  املدينة 

املقبل.

ج���ن��ب  اإىل  الأوىل  امل��ج��م��وع��ة  وت�����س��م 

)ح�مل  الكويتي  الكويت  م��ن  ك��اًل  ال�سف�ء، 

ت�غ�ز،  وري��غ���ر  البحريني  وال��رف���ع  ال��ل��ق��ب(، 

وي��ل��ع��ب مم��ث��ل ل��ب��ن���ن م���ب����رات���ه ال��ث���ن��ي��ة يف 

اآذار،   12 اأم���م الكويت يف الكويت يف  امل�س�بقة 

4 ني�س�ن يف بريوت،  اأم���م الرف�ع يف  والث�لثة 

على اأن يخو�س بعد ذلك مب�ري�ت اإي�ب الدور 

ال��رف���ع يف  اأم���م  10 ني�س�ن  اب��ت��داء من  الأول 

ت�ديز يف ط�جيك�ست�ن  ريغ�ر  اأم�م  ثم  املن�مة، 

اأم���م  اأي���ر   1 ليختتم مب�ري�ته يف  24 منه  يف 

الكويت يف بريوت.

نتائج دور الـ16

الأن�س�ر  1 ��� النجمة 0

ال�سف�ء 6 �� العهد 5 )ب�سرب�ت الرتجيح(

�سب�ب ال�س�حل 3 ��� اخليول )درجة ث�نية(0

الت�س�من   -  0 ث�نية(  ال�سب�ب )درج��ة  حركة 

�سور 6

1 �سور  ال�سالم   - املربة )درجة ث�نية( 5 

الرا�سينغ 3 - النبي �سيت )درجة ث�نية( 1

الجتم�عي 0 - الخ�ء الهلي ع�ليه 1 

ال�سب�ب الغ�زية 1 - طرابل�س 3

برنامج ربع النهائي

الأن�س�ر ��� الت�س�من �سور

ال�سف�ء �� املربة

الإخ�ء الأهلي ��� الرا�سينغ

طرابل�س �� ال�س�حل
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كـــــأس لـبــــــنـان: حـامـل اللقـب وبطـل الدوري 
يتابعان مشوارهما.. والنجمة والعهد يودعان

من مب�راة القمة بني الأن�س�ر والنجمةالكرة داخل ال�سب�ك يف مب�راة العهد وال�سف�ء
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اأراد الحت����د ال���دويل لأل��ع���ب ال��ق��وى اأن 

نظمه�  التي  امل��ئ��وي  بعيده  احتف�لته  تكون 

منه�  ي�ستلهم  من��سبة  بر�سلونة،  يف  اأخ���رياً 

اإجن���زات  ال�س�عدة  وال��وج��وه  اجليل احل���يل 

الكب�ر والنجوم الأ�س�طري.

تقت�سر  ل  ال��ذك��رى  »مرا�سم«  ك�نت  واإذا 

وقفة  ف����إن  بر�سلونة،  اح��ت��ف���لت  على  فقط 

�سريعة مع حمط�ت خمت�رة بعن�ية من هذه 

الأعوام، ت�سلط ال�سوء على من��سب�ت ووجوه 

يف »اأم الألع�ب«.

احل����رك����ة يف احل����ي�����ة ت����ب����داأ ب���ل�����س��ري ث��م 

اأ�س��س كل ن�س�ط ري��سي،  اجلري، لذا ف�إنه� 

القبيل  هذا  من  كثرية  اأ�سب�ب�ً  ف���إن  وب�لت�يل 

»اأم  ه��ي  ال��ق��وى  األ��ع���ب  اأن  تر�سخ  وامل��ن��ط��ل��ق، 

الألع�ب« كم� يطلق عليه�.

تهيمن  الق�سرية  ال�سب�ق�ت  ك���ن��ت  واإذا 

ح����ل���ي����ً ع��ل��ى الأ������س�����واء وت��خ��ط��ف ب��ري��ق��ه���، 

حمتكرة ج�نب�ً كبرياً من ال�سهرة، خ�سو�س�ً 

»ا���س��ت��ع��را���س���ت« اجل���م���ي��ك��ي او�س�ين  يف ظ��ل 

ب��ول��ت، ال���ذي اخ��ت��ري ل��ل��م��رة ال��راب��ع��ة اأف�سل 

ري��سي يف اللعبة، حتى اأنه حجب اإىل حد م� 

اإجن�ز الكيني ديفيد رودي�س� ورقمه القي��سي 

ال��ق��رن  م���ن  الأول  ال��ن�����س��ف  ف��ف��ي  800م،  يف 

امل��سي وحتى �ستين�ته عموم�ً، ك�نت امل�س�ف�ت 

امل��ت��و���س��ط��ة وال��ط��وي��ل��ة ه��ي ال��ه���ل��ة ال��ك��ربى، 

ثم  نورمي  ب�فو  الفنلندي  مع وجود ظ�هرة 

الت�سيكو�سلوف�كي اميل زاتوبيك.

ال��ع��م��الق  ه���و   )1897 ن���ورم���ي )م��وال��ي��د 

الأول الذي برز يف حقبة الع�سرين�ت، ومتيز 

ب�ّتب�عه نظ�م�ً غذائي�ً نب�تي�ً وتدربه 3 مرات 

اأن  وتف�سيله  20كلم،  ن��ح��و  جم��ت���زاً  ي��وم��ي���ً 

ال��ذي ل  ال��ع��داء  يقي�س وقته مب��ف��رده، فك�ن 

يقهر على امل�س�ف�ت من 1500 م اإىل 10 اآلف 

م بني الع�مني 1921 و1925، وح�سد 9 األق�ب 

و1928(،  و1924   1290( دورات   3 يف  اأوملبية 

غ�سون  يف  م  اآلف  و5  م   1500 بثن�ئية  وف���ز 

�س�عتني ع�م 1924.

ه�يله  الأث��ي��وب��ي  ق���رن، ظهر  نحو  وب��ع��د 

الألق�ب  له  ودان��ت  )1.69م(  جربي�سيال�سي 

1500 م داخ��ل  ب���دءاً م��ن �سب�ق  اأن��واع��ه���  على 

 27 ق���ع��ة ح��ت��ى امل����راث���ون، وح��م��ل يف جعبته 

رقم�ً ع�ملي�ً.

ولح���ق����ً، ع��ل��ى غ����رار ت����أث���ر اب���ط����ل ك��ر، 

وم��ن��ه��م زات��وب��ي��ك والأث��ي��وب��ي اب��ي��ي��ي بيكيال 

ت�أثر  بنورمي،  الأومل��ب��ي��ة  روم���  دورة  مف�ج�أة 

الأم���ريك���ي ك�����رل ل��وي�����س جن��م ال��ث��م���ن��ي��ن���ت، 

خ�����س��و���س���ً يف ���س��ب���ق���ت ال�����س��رع��ة وال���وث���ب 

الطويل، مبواطنه »الأ�سطورة« جي�سي اوينز 

رغم   1936 ع���م  الأوملبية  برلني  دورة  �سه�ب 

اأن����ف ادول�����ف ه��ت��ل��ر، وك����رر اإجن������زه يف ل��و���س 

 100 ذه��ب��ي���ت يف   4 ح������س��داً   1984 اأجن��ل�����س 

والوثب  م   100 م��رات   4 والتت�بع  م  و200  م 

ال���ط���وي���ل، وق����د »���س��ل��م ع�����س��� ال���ت���ن����وب« اإىل 

»ال�����س���ع��ق��ة« ب��ول��ت ال���ذي طبع دورت���ي بكني 

وب��ط��ول��ة  الأومل��ب��ي��ت��ني   2012 ول���ن���دن   2008
اخل������س  ب��ط���ب��ع��ه   2009 ب���رل���ني  ال���ع����مل يف 

واأرق�مه القي��سية.

ك�نت  عقود  بني  املق�رنة  ميكن  ل  طبع�ً، 

التدريب  وتقني�ت  بدائية  التجهيزات  فيه� 

خمتلفة ومتوا�سعة، ومل ت�أخذ التكنولوجي� 

اأغواره�، لكن بولت الب�لغة  �سبياًل اإىل �سرب 

كلم/  45 ���س��رع��ت��ه  وم��ع��دل  2.70م  خ��ط��وت��ه 

���س���ع��ة، ه��و ب��ع��د 70 ع���م���ً وري���ث اوي��ن��ز على 

زع�مة �سب�ق�ت ال�سرعة، و»ا�ستعرا�س القرن 

اأن النق��س يبقى  علم�ً  من�زع،  دون  من   »21
ق����ئ���م����ً ح����ول ح�����دود ال����ق����درة ع��ل��ى حتطيم 

الأرق�م، ومن هو اأ�سرع رجل يف الع�مل.

وب�ملن��سبة، �سنف خرباء »حزمة« اأحداث 

مئوية  طبعه�  ن�حية  م��ن  الأب���رز  اع��ت��ربوه��� 

ال��ق��وى وم�س�بق�ته  ال���دويل لأل��ع���ب  الحت����د 

الأوملبية وبطولته الع�ملية.

اأب����رز الأح�����داث وال��وق���ئ��ع  وع��ل��ى �سعيد 

انعك��سه�  ���س��وء  يف  ال�سي��سية  الن�حية  م��ن 

على حميطه� الع�م والظروف التي رافقته�، 

تبقى حركة »القب�سة ال�سوداء« يف ال�سدارة، 

ال��ذاك��رة كونه� مهدت  م��ن  ت���زول  حمطة ل 

ملفهوم ونظرة خمتلفني.

ع�م 1968 وخالل دورة مك�سيكو الأوملبية، 

اإن تقلد الأمريكي�ن تومي �سميث وجون  م� 

والث�ين  الأول  املركزين  ميداليتي  ك�رلو�س 

يف �سب�ق 200 م بعدم� اعتلي� من�سة التتويج، 

بقف�ز  غلفه�  وق���د  قب�سته  منهم�  ك��ل  رف���ع 

�سد  ون�س�له�  ال�����س��وداء،  للقوة  رم���زاً  اأ���س��ود 

التمييز العن�سري يف الولي�ت املتحدة.

وقد ت�سدرت تلك »احلركة« على ح�س�ب 

ظ���ه��رة ال���ع���داء الأم���ريك���ي الأ����س���ود جي�سي 

الزعيم  عن�سرية  ع��ل��ى  تغلب  ال���ذي  اوي��ن��ز، 

الأوملبية  ادول��ف هتلر يف دورة برلني  الن�زي 

م�سدق  غري  غيظه  كظم  ال��ذي   ،1936 ع�م 

العن�سر  ع��ل��ى  ت��ف��وق��ه  م��ن مي��ك��ن  ه��ن���ك  اأن 

الآري.

وح��ق��ق ال���ع���داء الأث��ي��وب��ي اب��ي��ب��ي بيكيال 

فتح�ً يف ع�مل جري امل�س�ف�ت الطويلة، بعدم� 

اأ�سحى اأول بطل اأوملبي من اأفريقي� ال�سوداء، 

دورة  القدمني مب�راثون  م�س�ركته ح�يف  اإثر 

روم���� الأومل��ب��ي��ة ع����م 1960 واإح������رازه امل��رك��ز 

الأول.

ع�م�ً،   32 فبعد  اأفريقي�،  ننتقل من  ولن 

�سب�ق  ب��ومل��رق��ة  ح�سيبة  اجل��زائ��ري��ة  خ������س��ت 

م يف دورة بر�سلونة الأوملبية، وانتزعت   1500
امليدالية الذهبية.

وقدمت الأثيوبية ديراتو تولو واجلنوب 

اأف��ري��ق��ي��ة اي��ل��ي��ن��� م���ي���ري، من����وذج�����ً ل���الإخ����ء 

ال�سرف على  دورة  دارت��� مع�ً  الإن�س�ين، حني 

فوزهم�  اإث���ر   ،1992 ع���م  بر�سلونة  م�سم�ر 

ال��ذه��ب��ي��ة وال��ف�����س��ي��ة يف �سب�ق  ب���مل��ي��دال��ي��ت��ني 

العودة  ال��دورة  و�سجلت يف تلك  م،  اآلف   10
الك�ملة جلنوب اأفريقي� اإىل ال�س�حة الدولية 

�سي��سة  ع��ن  نظ�مه�  تخلي  ب��ع��د  والأومل��ب��ي��ة 

التمييز العن�سري.

»اخل�����ل����دة«، قفزة  الإجن�������زات  اأب����رز  ويف 

بوب بيمون »اخلرافية« يف الوثب الطويل يف 

اأوملبي�د مك�سيكو )8.90 م(، وارتق�ء الأوكراين 

ارتف�ع  وقتذاك(  )ال�سوفي�تي  بوبك�  �سريغي 

ب�ري�س  ب�لزانة خالل لق�ء  القفز  اأمت�ر يف   6
ديفيد  الكيني  وت��ع��زي��ز   ،1985 ع���م  ال���دويل 

م�سجاًل  800م،  يف  ال��ع���مل��ي  رق��م��ه  رودي�����س��� 

الأوملبية  لندن  دورة  خالل  دقيقة   1.40.91
الربيط�ين جون�ث�ن ادواردز  2012، وحتقيق 
بطولة  خ��الل  الثالثية  الوثبة  يف  18.29م 
ال��ع���م يف م��دي��ن��ة غ��وت��ب��ورغ ال�����س��وي��دي��ة ع���م 

وك�سر  ���س���م��داً،  ي��زال  ل  ع�ملي  رق��م   ،1995
الربيط�ين »ال�سري« روجري ب�ني�ستري ح�جز 

1954، حني  الأرب��ع دق�ئق يف �سب�ق امليل ع�م 

ج�معة  م�سم�ر  على  دقيقة   3.54.06 �سجل 

اوك�سفورد.

ول متر الذكرى املئوية من دون التطرق 

واأب��رزه���  ال�سهرية،  الثن�ئية  ال�سراع�ت  اإىل 

»�سراع« الربيط�نيني �سيب��سيت�ن كو و�ستيف 

خ��الل  م،  و1500  م   800 ���س��ب���ق��ي  يف  اوف��ي��ت 

واملن�ف�سة   ،1980 ع�م  الأوملبية  مو�سكو  دورة 

لوي�س  وك���رل  ب���ول  م�يكل  الأمريكيني  بني 

ال��ع���مل يف  الطويل خ��الل بطولة  ال��وث��ب  يف 

طوكيو ع�م 1991، يومه� انت�سر ب�ول وحطم 

يحُن�سى  ل  كم�  )8،95م(،  الع�ملي  بيمون  رق��م 

جربي�سيال�سي  ه�يله  الأثيوبي  بني  »النزاع« 

ال�10  �سب�ق  نه�ئي  يف  تريغ�ت  ب��ول  والكيني 

ع���م  الأومل��ب��ي��ة  ���س��ي��دين  دورة  خ���الل  م  اآلف 

2000، و»م�سل�سل« الوثب الع�يل بني الأمل�نية 
الحت����دي���ة روز م����ري اك��رم���ن والإي��ط���ل��ي��ة 

 1974 ال����ع�����م����ني  ب�����ني  ����س���ي���م���ي���وين  ������س������ره 

الع�س�رية  امل�����س���ب��ق��ة  و»م���واج���ه����ت«  و1978، 

ب��ني ال��ربي��ط���ين دي��ل��ي ط��وم�����س��ون والأمل�����ين 

الحت�دي يورغن هنغ�سن بني الع�مني 1982 

و1986.

جالل قبطان

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

مئوية االتحاد الدولي أللعاب القوى

تـكــريــس أسـاطــير »أم األلـعـــــاب«

اأو�س�ين بولته�يله جربي�سيال�سي

�سريغي بوبك�
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وظيفتها  ع��ام��اً(   30( ليين«  »كري�ستي  الربيطانية  الييعييرو�ييس  ا�ستغلت 

وتختل�س  لت�سحب  �ييسييوتييون«،  »بييييير  رئي�سها  �سركة  يف  مالية  كم�سوؤولة 

1.200.000 ريال ل�سداد تكاليف حفل زفافها املرف  مبلغاً يقدر بحوايل 

والباذخ، معّر�سة ال�سركة خلطر الإفال�س وفقدان 25 �سخ�ساً من زمالئها 

لوظائفهم.

وا�ستعانت العرو�س، التي بدت خجلة و�سعيدة يف ال�سور التي جمعتها 

مع عري�سها »غراهام لن« يف تلك الليلة، باأكرب �سركات ال�سيافة ومتعهدي 

احلفالت لتنظيم احلفل الذي و�سفه احل�سور بالفخم جداً.

وبعد �سكوى رئي�سها لل�سرطة ورفع الأمر للمحكمة، �سدر حكم ق�سائي 

ب�سجنها مدة 20 �سهراً، مع اإلزامها باإعادة ُع�سر املبلغ الذي احتالت لأخذه 

رئي�سها  يقول  كما  هييذا احلكم  كييان  ريييال فقط( حيث   120.000 )حييوايل 

»بير« خميباً لالآمال وحمبطاً جلميع من ت�سرروا من فعلتها الغادرة.

اأيام قليلة من زواجها، واإيقافها على  وانك�سفت حكاية »كري�ستي« بعد 

ذمة التحقيق عندما ظهرت عليها عالمات الرثاء املفاجئ، ليتم ربط ذلك 

بعملية الختال�س يف ال�سركة، ليتبن اأنها كانت ت�ستغل وظيفتها منذ عام 

ال�سركة واإيداعها يف  122 عملية �سحب لأموال من ح�ساب  2008، ونفذت 
ح�سابات متفرقة تخ�سها وتخ�س زوجها »غراهام«، الذي بّراأته املحكمة - 

بعد �سهادة زوجته - من اأي تهم، لعدم علمه مب�سدر الأموال التي كذبت 

زوجته ب�ساأنها حن اأودعتها يف ح�سابه.

اليمييدييير الييفيينيي: مييييالك مييحييييييييفييوظ
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كاريكاتير

مسـتـشـفى تـحـظــر ســـرقــت أمــوال مـــديــرهـــا لـــدفــع تـكــالــيـف زفـــــافـــهـــــا
دخــول الــبــدنــــــاء

يف خطوة اأثارت غ�سب الكثري من النا�سطن 

يف جميييال اليييدفييياع عيين احليييرييييات املييدنييييية، اأقيييدم 

م�ست�سفى يف ا�سكتلندا على حظر البدناء الذين 

تيييزن اأجيي�ييسييادهييم اأكييييرث ميين 96 كيييييلييوغييراميياً من 

ال�سحة  على  فيه، حفاظاً  الطوارئ  ق�سم  دخول 

وال�سالمة.

»بلدة  يف  جييراي«  »الدكتور  م�ست�سفى  وكانت 

حظرت  ا�سكتلندا،  �سرق  �سمال  الواقعة  اإجليين«، 

امليير�ييسييى الييذييين ُيييعييانييون ميين زيييييادة الييييوزن من 

ا�ستخدام الأ�سّرة يف ق�سم الطوارئ، بعد اأن اأ�سّر 

خرباء احلرائق على اأن نظام الإخالء مهدد من 

قبل هوؤلء املر�سى عند وقوع حريق.

حييقييوق  جييميياعييات  اأن  اإىل  امليي�ييسييادر  واأ�ييييسييييارت 

القيود  هذه  انتقدت  املدنية  واحلريات  الإن�سان 

واعتربتها »غري مقبولة وحترم املر�سى البدناء 

اأ�سّرت على  امل�ست�سفى  اإدارة  من حقوقهم«، لكن 

موقفها.

اليييطيييوارئ،  ق�سم  اإغييييالق  امل�ست�سفى  وقييييررت 

اعتباره غري  15 �سريراً، بعد  الذي يحتوي على 

احلديثة.  ال�سحية  الرعاية  لحتياجات  �سالح 

تركيب  جمال  يف  تعمل  بريطانية  �سركة  وكانت 

املعدات املكتبية ف�سلت موظفاً خوفاً من وقوعه 

فوق اأحد زمالئه اأثناء العمل، ب�سبب وزنه البالغ 

كيلوغراماً.  190

�سّهل ل�ّس يف الوليات املتحدة على ال�سرطة 

اأحييد  يف  ا�سمه  وّقييع  اأن  بعد  عنه،  البحث  مهمة 

الأمكنة التي �سطا عليها.

وذكييييييرت اإحييييييدى اليي�ييسييحييف الأميييريكييييييية اأن 

عاماً(،   26( كير  كري�ستوفر  اعتقلت  ال�سرطة 

 3 لي�سرق  اإطييفيياء  رجييل  �سخ�سية  انتحل  اأن  بعد 

منه  �سرق  مو�سيقي  معهد  بينها  من  موؤ�س�سات، 

رادييييو،  وجييهيياز  راأ�يييس  و�سماعات  كمبيوتر  جييهيياز 

ثم �سرق راديييو وميكروفون من متحف حملي، 

وجهازي كمبيوتر حممول من معهد الفنون.

ومتّكنت ال�سرطة من اعتقال الرجل بعد اأن 

وّقع ا�سمه احلقيقي يف �سجل زّوار معهد الفنون.

موظف  �سخ�سية  بييانييتييحييال  »كييييير«  يييهيييم  واتُّ

والتعدي اجلرمي وال�سرقة، وقد مت العثور على 

امل�سروقات يف بيته.

لــّص يــوقـــع اسـمـه فــي األمـكـنــة الـتـــي يـسـطــو عـلـيــهـــــــــا


