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المغ ّيبة في

مقتل الحريري
م��رة �أخ���رى تطل «ل��ع��ب��ة» املحكمة ال��دول��ي��ة يف
التطورات اللبنانية ،بهدف الت�أثري على جمرياتها،
و�أخذها يف اجتاهات مدمرة ال تخدم ق�ضية العدالة
من قريب �أو من بعيد ،وال تخدم لبنان وا�ستقراره
و�سلمه الأهلي ،فوقائع ما �أُطلق عليه حتقيقات ،بيّنت
يف ال�سابق وت�ؤكد الآن �أن الكثري من املعطيات مل ت�ؤخذ
بعني االعتبار ،ومل تلحظ �أي قيم للعدالة و�إحقاق
احلق ،يف الوقت الذي كان يتم ت�سريب معلومات عن
التحقيق وعن القرار االتهامي ح�سب احلاجة ،وح�سب
الطلب ،لتبقى الكثري من احلقائق العملية خمفية.
مع التطورات ال�سورية التي �شارفت على نهايتها،
ومع �إقالع احلكومة امليقاتية ،جاء القرار االتهامي
تزامن ًا مع اجتماع جمل�س ال���وزراء ،لي�ؤكد املعطى
ال�سيا�سي لهذا القرار كورقة �ضغط على لبنان يف لعبة
�سيا�سية مف�ضوحة.
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االفتتاحية

الرهانات الغربية ..خيبة وارتباك
ت�سود حالة م��ن االرت�ب��اك وخيبة الأم��ل يف ال��دوائ��ر الأم�يرك�ي��ة والأوروب �ي��ة �أم��ام ب��روز
مالمح ال�تراج��ع يف ان��دف��اع اال�ضطرابات املتدحرجة التي �شهدتها ال�ب�لاد العربية حتت
م�سمى ال�ث��ورات ،يف ظل االنك�شاف املتزايد لعجز الإم�براط��وري��ة الأمريكية وحلفائها يف
الناتو عن تخطي ال�سقف الذي بلغوه يف حركة ال�ضغوط والتدخالت واال�ستثمار ال�سيا�سي
واال�سرتاتيجي يف مرحلة ما بعد الثورتني التون�سية وامل�صرية.
تظهر العقد املرتاكمة يف طريق اال�سرتاتيجيات الأمريكية الإ�سرائيلية يف م�صر بنتيجة
حيوية احلركة ال�شعبية وا�ستع�صائها على التدجني يف م�ستوى النزوع التحرري اال�ستقاليل
واالنتماء القومي ال��ذي يعرب عنه رف�ض بقاء ال�سفارة الإ�سرائيلية يف القاهرة ،وت�صاعد
الدعوات والتحركات لإلغاء اتفاقية كامب ديفيد ،التي تعهد املجل�س الع�سكري االنتقايل
وق��ادة تنظيم الإخ��وان امل�سلمني بحماية ا�ستمرارها ،وب�إدامة ما ترتب عليها من التزامات
�أمنية وا�سرتاتيجية ،بينما جاء خطابا �أوباما ونتنياهو حول املنطقة ليزيال بعنف مو�صوف
كثرياً من احل�سابات الواهمة.
وبينما يت�صاعد م��دى التوتر يف تون�س ،وتتحفز حم��اور ��ص��راع �شعبي و�سيا�سي �ضد
ال�صيغة االنتقالية التي رعاها جيفري فيلتمان ،يراوح التدخل الع�سكري الأطل�سي يف ليبيا
يف امل�أزق ،فقد تكر�س واقع اال�ستع�صاء امليداين ع�سكرياً بني �شطري ليبيا الغربي وال�شرقي،
وبات وا�ضحاً �أن اخلالفات التي تع�صف بدول الناتو هي نتيجة للعجز عن التدخل الربي
من جهة ،وال�ستنفاذ بنوك الأه��داف اجلوية ،وباتت املخارج معلقة على م�سار الو�ساطات
ال�سيا�سية لإدارة التفاو�ض اعرتفت بها فرن�سا ،على الرغم من اال�ستعانة ال�صريحة باملحكمة
اجلنائية الدولية لتكثيف ال�ضغط ال�سيا�سي مبذكرة ق�ضائية.
�أما يف اليمن ،وعلى الرغم من حماولة قتل الرئي�س علي عبد اهلل �صالح ،وحجزه الظاهر
يف ال�سعودية حتت عنوان ال�ع�لاج ،فقد ف�شلت جميع حم��اوالت الت�أ�سي�س ملرحلة �سيا�سية
جديدة ،بفعل قوة الكتلة ال�شعبية والع�سكرية التي ما تزال تدين بالوالء للرئي�س اليمني،
لتبدو ع��ودة �صالح �إىل �صنعاء عنواناً لت�سوية بني الرئي�س وفريقه من جهة ،ومعار�ضيه
املتناحرين من جهة �أخرى.
�أما يف �سورية ،فقد ح�صد الرئي�س ب�شار الأ�سد ثمار ال�صمود واحلكمة يف �إدارة ال�صراع
داخلياً وخارجياً ،ويف حني جنحت رو�سيا وال�صني يف و�ضع حد للرهانات الأمريكية والأوروبية
على �إمكانية فر�ض عقوبات �ضد �سورية يف جمل�س الأمن ،اعرتف ال�سفري الأمريكي روبرت
ف��ورد بعد زيارته جل�سر ال�شغور ،بوجود ع�صابات م�سلحة متمردة ،وهو ما �أوردت��ه �صحف
بريطانية و�أم�يرك�ي��ة ك�شفت وق��ائ��ع التزوير الإع�لام��ي ،واع�ترف��ت بظهور غالبية �شعبية
�ساحقة ت�ساند الرئي�س الأ�سد ،وتثق مب�شروعه الإ�صالحي ،يف حني �أر�سلت كل من وا�شنطن
ولندن موفدين للقاء الأ�سد والتباحث معه.
ال��دول��ة الوطنية ال�سورية التي يقودها الرئي�س ب�شار الأ��س��د جنحت يف التقاط زمام
املبادرة واالنتقال �إىل مرحلة جديدة من املبادرة ال�سيا�سية وامليدانية ،بف�ضل الت�أييد ال�شعبي
وااللتفاف حول اجلي�ش يف ح�سمه للتمرد والإرهاب يف �أكرث من منطقة �سورية ،بينما انتقلت
املعار�ضة ال�سورية داخ��ل البالد لتنظيم �صفوفها ،عرب اللقاءات التي عقدتها �أو ت�ستعد
لعقدها يف مناخ الدعوة �إىل احلوار الوطني ،و�سيطرت اخليبة على جماعة �أنطاليا املرتبطة
باحللف الأجنبي الإقليمي الداعم خلطة تخريب �سورية ،والتي طغت على حتركاتها عمليات
اجلناح الع�سكري املتطرف يف تنظيم الإخوان امل�سلمني وتيار التكفري الإرهابي.
م��ن ال��وا��ض��ح �أن �إدارة �أوب��ام��ا ال�ت��ي ت��دخ��ل بعد �أ��ش�ه��ر يف حملة االن�ت�خ��اب��ات الرئا�سية
�ستبا�شر مطلع اخلريف ترتيب �أوراقها يف املنطقة ،ويف حني تظهر الأحداث عدم امتالكها
طاقة هجومية كافية لتو�سيع التدخالت ،ف�ستكون جمربة على البحث عن التفاهمات �أو
االنكفاء ،لت�سقط بذلك جميع الرهانات على ر�سم معادالت جديدة ،بينما حتتفظ الواليات
املتحدة بعقيدة فر�ض هيمنة �إ�سرائيل ،وا�ستمرار نهب النفط العربي ك�أولوية حا�سمة لر�سم
ال�سيا�سات ،وهذا ما �سيكون عن�صر التحفيز ل�صعود كتلة املقاومة واال�ستقالل ،وما �إن تنجح
�سورية يف �إعالن انتهاء الأزمة� ،ست�ستعد املنطقة ملالقاة حتول م�صري مقبل ،ي�سابقه انفجار
الغ�ضب الفل�سطيني يف انتفا�ضة ثالثة ،يقول اخلرباء ال�صهاينة �إنها قد ت�أتي يف �أيلول ،بعد
منع الأمم املتحدة من االعرتاف بالدولة الفل�سطينية االفرتا�ضية.

غالب قنديل

الـنـــاشــر :شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
رئـيس التـحــريــر :عـبـداهلل جـــبـري
المدير المسؤول :عــدنــــان الســاحـلــي
شارك في التحـرير :أحمد زين الدين  -جهـاد ضـانـي
إن المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

زوروا مـوقـعــنــــا على الـعنوان التالـيwww.ath-thabat.com :

محكمة لبنان ..أداة للعقاب الجماعي؟
ليلى نقوال الرحباين*
م��ع ��ص��دور ال�ق��رار االت�ه��ام��ي ،م��ن املفيد
التنبه �إىل م�س�ألة بالغة الأهمية واخلطورة،
ح ��ول م��ا ق �ي��ل �إن ال �ق ��رار ي�ت���ض�م��ن ات �ه��ام �اً
ل �ع �ن��ا� �ص��ر م ��ن ح � ��زب اهلل ،ف �ب��ال��رغ��م م��ن
التب�سيط ال��ذي متار�سه بع�ض ال��دول حول
الأم ��ر ،واالدع ��اء ب ��أن ات�ه��ام�اً ك�ه��ذا ل��ن ي�ؤثر
ول��ن ي�غ�ير يف م���س��ار الأح � ��داث ،ف� ��إن خ�ط��راً
كبرياً قد ينتج عن هذا االتهام ،الذي ميكن
�أن ي�ؤدي �إىل اتهام و�إدان��ة «جميع من ينتمي
�إىل احل��زب» ،وذل��ك يف �سابقة �أخ��رى ت�ضاف
�إىل ال�سوابق التي اعتمدت يف �إق��رار املحكمة
الدولية اخلا�صة بلبنان.
لعل �أخطر ما ينتظر من اتهمهم القرار
االت �ه��ام��ي ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل م��ا ورد يف نظام
املحكمة الأ�سا�سي حول م�س�ؤولية الرئي�س عن
املر�ؤو�س ال��واردة يف امل��ادة الثالثة من النظام
الأ�سا�سي ،هو الإدان��ة مبوجب مبد�أ ق�ضائي
م���س�ت�ح��دث يف ال �ق ��ان ��ون اجل �ن��ائ��ي ال ��دويل
يطلق عليه ا�سم «امل�شروع اجلنائي امل�شرتك»
،joint criminal enterprise
وال ��ذي ت�ع�ت�م��ده امل�ح��اك��م ال��دول �ي��ة م�ن��ذ ع��ام
 ،1999وبالتحديد منذ احلكم الذي �أ�صدرته
حمكمة يوغ�سالفيا يف ق�ضية تاديت�ش ،والذي
اع �ت�بر ع�لام��ة ف��ارق��ة يف ال�ق���ض��اء اجل�ن��ائ��ي
الدويل ،وال�سابقة التي اعتمدت عليها املحاكم
ال��دول�ي��ة الأخ ��رى لإدان ��ة املتهمني مبوجب
«الق�صد امل�شرتك» �أو «الهدف امل�شرتك» ،وهو
ما ورد يف النظام الأ�سا�سي للمحكمة الدولية
اخلا�صة بلبنان �صراحة �أي�ضاً.
ما هو هذا املبد�أ؟ وكيف يتم ا�ستعماله يف
املحاكم الدولية؟
ب ��داي ��ة ،مي�ك��ن ت�ل�خ�ي����ص ه ��ذا امل �ب ��د�أ مبا
يلي :يعترب كل ع�ضو يف «جمموعة منظمة»
م�س�ؤول م�س�ؤولية جنائية فردية عن اجلرائم
ال �ت ��ي ت��رت �ك �ب �ه��ا امل �ج �م��وع��ة � �ض �م��ن اخل �ط��ة
امل�شرتكة �أو الهدف امل�شرتك ،وه��ذه الإدان��ة
خمتلفة بالطبع عن الإدان��ة بالتحري�ض �أو
امل�ساعدة.
ومي �ي��ز ال �ق��رار ال ��ذي اع�ت�م��دت��ه حمكمة
يوغ�سالفيا يف �إدان�ت�ه��ا لتاديت�ش ،ب�ين فئات
ث�ل�اث م�ت�م��اي��زة م��ن امل���س��ؤول�ي��ة ��ض�م��ن ه��ذا
املبد�أ ،وهي:
ال�ف�ئ��ة الأوىل :تتمثل يف احل ��االت التي
ي�ك��ون فيها جميع املتهمني يعملون بق�صد
م���ش�ترك ،ومي�ل�ك��ون ن�ف����س ال�ن�ي��ة اجل��رم�ي��ة،
�أي �إنهم على �سبيل املثال ت�شاركوا يف خطة
ال�ق�ت��ل ،وح�ت��ى ل��و ك��ان ك��ل واح ��د منهم �أدى
دوراً خمتلفاً ،لكنهم جميعا ميلكون النية
اجلرمية.
وه �ن��ا ع �ل��ى االدع � ��اء الإث� �ب ��ات �أن امل�ت�ه��م
ا�شرتك طوعياً بطريقة �أو ب�أخرى يف الق�صد
امل�شرتك� ،أو �أن��ه ول��و مل ي�شارك مبا�شرة يف
القتل� ،إال �أن��ه كان ميلك النية للو�صول �إىل
هذه النتيجة.

مبنى املحكمة يف الهاي

الفئة الثانية :وه��ي ت�شبه تقريبا الفئة
الأوىل ،وه��ي ح��االت «مع�سكرات االعتقال»،
وهي تعتمد �أي�ضاً على مبد�أ الهدف امل�شرتك،
حيث يدان كل الع�سكريني والإداري�ين الذين
�أداروا ه��ذه املعتقالت ،اي جميع اال�شخا�ص
الذين عملوا وفقاً خلطة من�سقة.
ال�ف�ئ��ة ال�ث��ال�ث��ة وه ��ي الأخ �ط ��ر والأك �ث�ر
�إ� �ش �ك��ال �ي��ة ،وال �ت��ي �أخ� ��ذت ح � ّي ��زاً وا� �س �ع �اً من
االنتقادات الفقهية القانونية على ال�صعيد
الدويل ،وهو الإطار املو�سع من مبد�أ الق�صد
امل���ش�ترك ال��ذي ي�ق��ول :ي��دان ج��زائ�ي�اً جميع
�أع���ض��اء «امل�ج�م��وع��ة امل�ن�ظ�م��ة» يف ح��ال كانت
اجلرمية «نتيجة طبيعية ومتوقعة» للهدف
امل���ش�ترك ال��ذي و�ضعته املجموعة لنف�سها،
حتى لو مل يكن هذا الهدف امل�شرتك جرميا
يف الأ�سا�س.
و��ض�م��ن ه��ذه ال�ف�ئ��ة ال�ث��ال�ث��ة ّمت��ت �إدان ��ة
ت��ادي�ت����ش ،ف�ق��د اع �ت�برت املحكمة �أن ال�ه��دف
امل���ش�ترك للمجموعة وه��و حتقيق «�صربيا
ال �ك�برى» ،ف ��إن اجل��رائ��م املرتكبة بحق غري
ال�صربيني كان نتيجة طبيعية ومتوقعة لهذا
الهدف امل�شرتك.
ويف حكم �آخ��ر �أدان��ت املحكمة كاراديت�ش
مبوجب �ست �أه��داف ا�سرتاتيجية م�شرتكة
ل�ل�م�ج�م��وع��ة ال �ت��ي ي �ق��وده��ا ،وق ��د اع �ت�برت
ان م��ن الأه� ��داف املهمة والرئي�سية «ف�صل
ال�صرب عن املجموعات الوطنية الأخ��رى»،
ك�م��ا اع �ت�برت �أن ال �ه��دف امل���ش�ترك بـ»تقوية
نفوذ ال�صرب وتوطيد �سلطتهم يف البلدية»
�أدى �إىل ال���ض�غ��ط ع�ل��ى غ�ي�ر ال �� �ص��رب ،من
خالل بروباغندا �إعالمية �ساهمت يف �إ�شاعة
جو من الرعب والرتويع بني غري ال�صرب،
و�ساهمت يف تغذية احلقد الذي �أدى فيما بعد
�إىل جرائم تطهري عرقي كـ«نتيجة طبيعية
ومنطقية».
وبالرغم من �أن النظام الأ�سا�سي للمحكمة
ال��دول�ي��ة اخلا�صة بيوغ�سالفيا ال�سابقة مل
ين�ص �صراحة على مبد�أ «الق�صد امل�شرتك»،
بل ت�ضمن مبد�أ امل�س�ؤولية اجلنائية الفردية
ولي�س اجلماعية ،وب��ال��رغ��م م��ن االن�ت�ق��ادات
احلادة التي تعر�ض لها هذا املبد�أ ،خ�صو�صاً

أيــن الســريـــة؟
فور الإع�لان عن و�صول وفد املحكمة الدولية اخلا�صة يف لبنان �إىل ق�صر
العدل لت�سليم القا�ضي �سعيد م�يرزا القرار االتهامي ،ب��د�أت حمطات التلفزة
تتحدث عن املتهمني الأربعة يف القرار ،فمحطة اجلديد �أعلنت عن �أربعة عنا�صر
من حزب اهلل ،و�إخبارية امل�ستقبل حتدثت عن مذكرة توقيف بحق �سامي و�سليم
عيا�ش و�أ�سد �صربا ،والـ( )L.B.Cقالت �إن املذكرات تت�ضمن ا�سميْ م�صطفى بدر
الدين وح�سن عني�سي ،بينما ذكرت الـ( )otvا�سم عبد احلميد غملو�ش..
و�أجمعت خمتلف الو�سائل على �أن عدد �صفحات قرار االتهام � 163صفحة!..

الفئة الثالثة منه ،لأنه مي�س باب�سط مبادئ
القانون اجلنائي التي تعترب �أن «ال �إدانة من
دون جرم» ،والنتهاكه ملبادئ حقوق االن�سان،
ومي�س مب�صداقية االح�ك��ام ،ويعطي املدعي
العام للمحكمة �سلطات ا�ستن�سابية وا�سعة..
فقد ا�ستخدمته امل�ح��اك��م ال��دول�ي��ة كمحاكم
ك�ي��وغ���س�لاف�ي��ا وروان� � ��دا وك �م �ب��ودي��ا وت�ي�م��ور
ال�شرقية وغريها ،ولو بطريقة انتقائية.
من هنا ،ينبغي االلتفات �إىل �أن املحكمة
ال��دول�ي��ة اخل��ا��ص��ة بلبنان �أدرج ��ت يف (امل��ادة
الثالثة  -البند االول) من النظام الأ�سا�سي
ع �ب��ارة وا��ض�ح��ة و��ص��ري�ح��ة ح��ول «املجموعة
ذات الهدف امل�شرتك» ،وهنا اخلطر الأك�بر،
وه ��ذا ي�ع�ن��ي �أن امل�ح�ك�م��ة ت�ت�ح���ض��ر مل���س��اءل��ة
ج ��زء ك�ب�ير �أو «ك ��ل» م��ن ي�ن�ت�م��ي �إىل ح��زب
اهلل ،وحتميلهم م���س��ؤول�ي��ة جنائية ف��ردي��ة،
ل��وج��ود ه��دف م�شرتك �أو �أه��داف م�شرتكة،
كفر�ض �سيطرة ح��زب اهلل� ،أو تقوية نفوذه،
�أو غ�ير ذل��ك م��ن الأه� ��داف ال�ت��ي ق��د تعترب
املحكمة �أن «االغتيال» ي�أتي «نتيجة طبيعية
ومنطقية لها» .كما �أن التو�صيف الذي �أُطلق
على ج��رمي��ة اغ�ت�ي��ال رف�ي��ق احل��ري��ري ب�أنها
جرمية ارهابية يجعل الإ�شارة �إىل االتفاقيات
ال��دول �ي��ة مل�ك��اف�ح��ة الإره� � ��اب �أه � ��ون و�أ� �س �ه��ل
بالن�سبة �إىل املحكمة لإدان ��ة �أع���ض��اء ح��زب
اهلل مبوجب مبد�أ «الهدف امل�شرتك» ،وعليه
�ستتم اال�ستدعاءات ،و�سيطلب من احلكومة
اللبنانية التعاون وت�سليم املطلوبني مبوجب
ات�ف��اق�ي��ات «م�ك��اف�ح��ة االره � ��اب» ال�ت��ي وقعها
لبنان �سابقاً� ،إن مل يكن مبوجب بروتوكول
التعاون مع املحكمة.
ي��وم�اً بعد ي��وم تك�شف املحاكم الدولية،
ومثلها املحكمة ال��دول�ي��ة اخل��ا��ص��ة بلبنان،
�أن �ه��ا �أداة لت�سيي�س ال �ع��دال��ة وا��س�ت�خ��دام�ه��ا
لت�صفية ح�سابات �سيا�سية ودول�ي��ة ،و�إذا مل
ت�ك��ن املحكمة ال��دول�ي��ة اخل��ا��ص��ة بلبنان قد
ب� ��د�أت امل �ح��اك �م��ات ب�ع��د ل�ل�ح�ك��م ع�ل�ي�ه��ا ،لكن
جتارب حتقيقاتها ،وطريقة �إقرارها وق�ضية
��ش�ه��ود ال ��زور ال �ت��ي تن�صلت م�ن�ه��ا وغ�يره��ا،
تنبئ ب�أن لبنان قادم على حتديات كبرية قد
ترهن م�ستقبله وم�ستقبل الأج�ي��ال املقبلة،
و��س�ت�ع��ر��ض��ه ل���ض�غ��وط ك �ب�يرة وت���ض�ع��ه حتت
رحمة ق�ضاة دوليني يتك�شف يوماً بعد يوم
مدى «م�صداقيتهم» ،ومنهم على �سبيل املثال
ال احل���ص��ر ال�ق��ا��ض��ي ري�ت���ش��ارد غولد�ستون،
ال��ذي ت��راج��ع ع��ن ت�ق��ري��ره يف م�ق��ال �صحفي
�أط�ل��ق فيه �أح�ك��ام�اً وت��راج��ع ع��ن �أخ ��رى من
دون حتقيق وال تثبت؛ فقط لك�سب الر�ضى
الإ�سرائيلي!
* �أ��س�ت��اذة م��ادة ال�ع�لاق��ات ال��دول�ي��ة يف
اجلامعة اللبنانية الدولية
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الحقيقة المغيّبة في مقتل الرئيس الحريري
كتب املحرر ال�سيا�سي
م��اذا يعتمد القرار االتهامي ال��ذي تبدل
ث�ل�اث م� ��رات وف ��ق اع �ت��راف م�ك�ت��ب امل�ح�ك�م��ة
الدولية ،وك��ان �آخرها بعد زي��ارة املدعي العام
دان �ي ��ال ب�ي�ل�م��ار �إىل وا� �ش �ن �ط��ن ،ح �ي��ث ال�ت�ق��ى
م�س�ؤولني �أمريكيني �أمنيني و�سيا�سيني؟
بعيداً عن ذلك ،هناك ت�سا�ؤالت م�شروعة
ال ي�ب��دو �أن حمكمة القا�ضي (ف��رن���س�ين) قد
�أخذت بها ،وهي قرائن دامغة وردت يف تقارير
حم �ق �ق�ين حم�ت�رف�ي�ن ،وم� ��وج� ��ودة يف �أوراق
املحكمة ،تثبت كيفية قُتل احلريري ،لكنها لن
تظهر.
ه��ذه املعلومات تن�شرها (ال�ث�ب��ات) للمرة
الأوىل ،م��ن خ�لال ق ��راءة علمية مبنية على
حقائق فيزيائية مل�سرح اجل��رمي��ة ،بعيداً عن
الأهواء ال�سيا�سية.
حقائق مقتل احلريري
م ّر التحقيق يف جرمية اغتيال احلريري
مب��راح��ل ح���ص�ل��ت ف�ي�ه��ا ت��وق �ي �ف��ات ،ث��م �أُخ �ل��ي
�سبيلهم ،وق��د �أدت االت�ه��ام��ات ال�سيا�سية �إىل
ا�ضطرابات ،كما �أدت الت�سريبات عن التحقيق
يف ال�صحف وحمطات التلفزيون �إىل انق�سام
اللبنانيني بني ق�سم متم�سك ب�شعار احلقيقة،
وب��ال�ث�ق��ة ال�ت��ام��ة للمحكمة ال��دول�ي��ة و�أج �ه��زة
التحقيق ،و�آخر ال يثق باملحكمة وال باملحققني،
وي�ع�ت�بره��ا �أداة �سيا�سية ،وي�ستح�ضر واق�ع��ة
«�شهود ال��زور» وت�أثريهم على �سري التحقيق،
وي �� �ض��ع م�ل�اح �ظ��ات ع �ل��ى ت��رك �ي �ب��ة امل�ح�ك�م��ة
و�صالحيتها و�شرعيتها.
الأم� ��ر الأ� �س��ا� �س��ي ال ��ذي ك ��ان ع�ل��ى جلنة
التحقيق ال��دول�ي��ة �إظ �ه��اره ه��و ك�ي��ف ح�صلت
اجل��رمي��ة ب���ش�ك��ل ع�ل�م��ي م �ق �ن��ع ،وه� ��ذا م��ا مل
تعلنه ،فيما تبقى �أ�سماء الفاعلني وامل�شرتكني
واملحر�ضني و�أدواره ��م مهمة �أ�سا�سية �أخ��رى
حتتاج �إىل جهد كبري.
نعم ،ميكن للتحقيق �أن يجيب على �س�ؤال
اللبنانيني :كيف ح�صلت اجلرمية؟
ب �ع��د ا� �س �ت �ع��را���ض ل �ل��وق��ائ��ع امل �ي��دان �ي��ة يف
م���س��رح اجل��رمي��ة ،وب��اال� �س �ت �ف��ادة م��ن ت�ق��اري��ر
جل �ن��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق ال ��دول �ي ��ة ،خ �� �ص��و� �ص �اً ح��ول
امل�سرح املذكور ،نقدم هذه الإج��اب��ة ،وتتلخ�ص
باال�ستنتاجات التالية:
من الوا�ضح �أن من خطط جلرمية اغتيال
الرئي�س احل��ري��ري ك��ان يتعمد ال�ت��أك�ي��د ب�أنه

�سيقتل من دون �أي �شك ،وقد كان التخطيط جورج) ال يعر�ضها لع�صف كبري ،وال ي�ؤدي �إىل ال��ذي يح�صل بني ال�سيارات الأرب��ع املت�شابهة،
على درج��ة عالية م��ن ال��دق��ة ،وال يحتمل �أي �إ�صابتها ب�أ�ضرار قاتلة ،لأنها م�صفحة ب�شدة .وحت��دي��د �أي م�ن�ه��ا ت �ك��ون � �س �ي��ارة احل��ري��ري،
ووارد �أي�ضاً ب�سبب �ضيق جمال الر�ؤية ل�سائق
خط�أ ،بدءاً من اختيار املكان ور�صد املوكب� ،إىل
(امل�ي�ت���س��وب�ي���ش��ي) ،لأن م�ق��وده��ا �إىل ال�ي�م�ين،
نوعية املتفجرات وطريقة التفجري.
التوقيت
و�أي���ض�اً ب�سبب العامل الإن���س��اين لالنتحاري
�إذاً ،املخططون حمكومون بفندق (�سان املفرت�ض (ارتباك ،)..والذي ميكن �أن ي�ؤخر �أو
اختيار املكان
ج��ورج) مكاناً للجرمية ،ل�ضمان �إ�صابة قاتلة يقدم مدة ثانية �أو �أكرث.
ورد يف تقرير (ميلي�س) تاريخ  19ت�شرين
ك ��ان ال��رئ�ي����س احل��ري��ري يتنقل ب�سيارة للرئي�س احلريري ،لكن ماذا عن التوقيت؟
ورد يف تقرير (ميلي�س) تاريخ  19ت�شرين الأول عام  2005الفقرة ( 154د) ما يلي:
مر�سيد�س �شديدة الت�صفيح ترافقه � 3سيارات
«ﺟــرﻯ فح�ص نظام ﺍﻟت�شوي�ش م��ـﻦ قبل
مر�سيد�س �أخ��رى � �س��وداء ،م��ن نف�س ال�ط��راز ،الأول ع ��ام  2005ال �ف �ق��رة  133ع��ن ��ش��ري��ط
و�سيارة حتمل �أجهزة ت�شوي�ش ال ت�سمح مبرور الفيديو يف كامريا م�صرف  HSBCما يلي :ع�ضو يف جمموعة ﺍﻟ�ﺴــيد احلريري ﺍ�ﻷﻣﻨﻴـ��ـﺔ
«ﻭب �ّي��نّ ﺍﻟﺘ�ﺴﺠﻴﻞ ﺑﻮ�ﺿﻮﺡ �ﺃﻥ �ﺷﺎﺣﻨﺔ قبل اﻻﻧﻔﺠﺎﺭ بيومني ،وبدا �أنه يف ﺣﺎﻟﺔ ت�شغيل
الإ� �ش��ارات الال�سلكية �ضمن �شعاع يبلغ نحو
1000م ،مما مينع �أي تفجري عن بعد �ضمن (امليت�سوﺑﻴ�ﺸﻲ ﻛﺎﻧﺮﺘ) ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻨﻘﻞ ﺑ�ﺴـﺮﻋﺔ �أبط�أ جيدة ،ﻭﻣﻦ بني �ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘ�ﺸوي�ش ﺍﻟﺜﻼﺛـﺔ ُدمّر
هذه امل�ساحة ،بالإ�ضافة �إىل �سيارة مواكبة من �ستة �ﺃ�ﺿﻌﺎﻑ ﻣﻦ جميع املرﻛﺒـﺎﺕ ﺍ�ﻷﺧـﺮﻯ ﺍﻟـتي واحد بالكامل بفعل ﺍﻻﻧﻔﺠـ��ـﺎﺭ ،ﻭاح�ترق �آخر،
ﻛﺎﻧـﺖ تعرب ﻧﻔـ�ﺲ اجل��زء ﻣـﻦ ال�ط��ري��ق ،وب�ّي�نّ لكن �ﺃم�ك��ن ﺍﻧﺘ�ﺸـ��ال��ه ﻭﺍﻻﺣﺘﻔـ� ��ـﺎﻅ ﺑـ��ـﻪ كدليل،
قوى الأمن الداخلي و�سيارة �إ�سعاف.
ال مي�ك��ن ت�ن�ف�ي��ذ ال�ت�ف�ج�ير يف ال�ط��رق��ات حتليل للت�سل�سل الزمني �ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨ�ﺴـﺒﺔ مل�سافة ﺑﻴﻨﻤــﺎ ال ﻳﺰﺍﻝ ﺟﻬﺎﺯ ثالث ﻳﻌﻤل ،ﻭعند ﺍﺧﺘﺒـﺎﺭﻩ
لا ﻋـﻦ
الداخلية يف ب�ي�روت ،ل�ك�ثرة التقاطعات التي ﺍﻟــ 50ﻣﺘـﺮﺍً ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً ﻣـﻦ ﺍﻟﻄﺮي��ق التي تغطيها ﺗﺒـ�ي�ن �ﺃﻧـﻪ ﻳﻌﻤـﻞ ﺑ�ﺸـﻜﻞ �ﺳل �ي��م ،ﻭﻓ� �ض� ً
حت��د م��ن ال�ت�ح�ك��م ب��ال�ت��وق�ي�ت��ات امل��ر��س��وم��ة يف �ﺁﻟـﺔ الت�صوير حتتاج �ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻋﺎﺩﻳﺔ �إىل ﻣﺪﺓ  3ذل��ك خل�ص �ﺃﻳ�ﻀـ � �ـﺎً تقرير خ�براء املتفجــﺮﺍﺕ
خم�ط��ط اجل ��رمي ��ة ،وحت ��د �أي �� �ض �اً م��ن ح��ري��ة �إىل  4ﺛﻮﺍﻥ لقطع امل�سافة ،يف حني حتتاج �ﺳـﻴﺎﺭﺓ ال�ه��ول�ن��دي�ين ﻭﺍمل�خ�ت���ص�ين ﺑﺎ�ﻷﺩﻟـ� � ��ـﺔ اجلنائية
احلركة للمنفذين ،فيبقى الطريق البحري ﻧﻘـﻞ كبرية �إىل فرتة � 5إىل  6ﺛﻮﺍﻥ ﻟﻘﻄﻊ ﻧﻔ�ﺲ �إىل �ﺃﻧﻪ بفح�ص اجل�ه��اﺯﻳﻦ ﺍﻟﻠذﻳْﻦ مل يدمَّرا
يف بريوت ،وهو الأقل زحمة والأقل تقاطعات ،امل���س��اف��ة ،وا�ستغرقت امل��دة ﺍل�ت��ي قطعت ﻓﻴﻬـﺎ ﻭﺍﺣﺘُﻔظ بهما كدليل ،تبني �ﺃﻥ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘ�ﺸﻮﻳ�ﺶ
لكن �أي تفجري على الطريق البحري ي��ؤدي �ﺷـﺎﺣﻨﺔ (امليت�سوبي�شي ك��ان�تر) ه��ذه امل�سافة ﺍﻟ�ﺴليم ﻳـ�ﺆﺩﻱ ﻭظائفه».
�إىل �أن يذهب معظم الع�صف النا�شئ عنه �إىل ﺣﻮﺍىل  ٢٢ﺛﺎﻧﻴﺔ ،ودخلت املنطقة ﻗﺒﻞ ﻭ�ﺻﻮﻝ
ي�ستبعد التقرير التفجري عن بعد �إال يف
الفراغ يف اجلهة البحرية ،لأنه ال يوجد �أبنية موكب احلريري بدﻗﻴﻘـﺔ ﻭ 49ﺛﺎﻧﻴﺔ».
حاالت وردت يف الفقرة :155
«وه � �ن� ��اك �ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ خم �ت �ل �ف��ة ﺗ�ﺸﻤﻞ
�إن م��ا ورد يف ه ��ذه ال �ف �ق��رة م��ن ت�ق��ري��ر
مرتفعة ،فقانون البناء مينع �إ�شادة �أبنية �أعلى
م��ن م�ستوى الطريق جلهة البحر با�ستثناء (ميلي�س) يعني �أن ��س�ي��ارات م��وك��ب الرئي�س ح��دﻭﺙ ﺗﻔﺠي��ر ﺍﻧﺘﺤﺎﺭﻱ �ﺃﻭ ﺗﻔﺠي��ر ﻻ�ﺳﻠﻜﻲ
منطقة عني املري�سة ،التي يوجد فيها �أبنية احلريري كانت تعرب م�سافة الـ 50مرتاً مبدة ﺑﺎ�ﺳـﺘﻌﻤﺎﻝ ﺗـﺮﺩﺩﺍﺕ خمتلفة ﻋـ ��ـﻦ ﺗـ� ��ـﺮﺩﺩﺍﺕ
بارتفاع طابق واح��د ،معظمها مطاعم ،وبناء من � 3إىل  4ث��وان� ،أي ب�سرعة ت�تراوح بني � 12ﺃﺟﻬــﺰﺓ ﺍﻟﺘ�شوي�ش� ،ﺃﻭ ﺍ�ﺳــﺘﻌﻤﺎﻝ ترﺩﺩﺍﺕ �ﺃﺟهزة
واحد فقط م�ؤلف من خم�س طبقات هو فندق و 15مرتاً بالثانية ،وهذا يعني �أن �أي ت�أخري �أو ﺍﻟت���ش��وي����ش� ،ﺃﻭ ت�ف�ج�ير ﻻ��س�ل�ك��ي با�ستعمال
تقدمي يف التفجري ملدة ثانية واحدة من �ش�أنه �ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟت�شوي�ش ﻧﻔ�ﺴﻬﺎ� ،ﺃﻭ ﺗﻔﺠي��ر ﻻ�ﺳـﻠﻜﻲ
(�سان جورج).
ﺑﺎ�ﺳـﺘﻌﻤﺎﻝ �أح ��د ﻫﻮﺍت ��ف (ﺍﻟﺮﺜﻳـﺎ) املت�صلة
مي �ت��د ال �ف �ن��دق م �� �س��اف��ة ن �ح��و  20م�ت�راً �أن ال ي�صيب �سيارة احلريري.
يتنقل احلريري عادة يف موكب يت�ألف من بالتوابع ﺍﻻ�صطناعية ،ﻭ(الرثيا) ﻫﻲ �ﺷﺮﻛﺔ
على الطريق ال�ب�ح��ري ،وع�ل��ى اجل�ه��ة املقابلة
م��ن م�ك��ان االن�ف�ج��ار ي�ق��ع مبنى ف�ن��دق (ب��امل � 4سيارات من اللون نف�سه (�أ��س��ود) والطراز ﺍلهاتف ﺍﻟﻮحيدة ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ يف ﺍ�ﻷﺭﺍ�ﺿﻲ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
بيت�ش) ،وه��و يرتفع  12طابقاً (قانون البناء نف�سه (م��ر��س�ي��د���س) ،مم��ا يجعل م��ن ال�صعب التي لديها �صالت ﺑـﺎلتوابع ﺍﻻ�ﺻطﻨﺎﻋﻴﺔ� ،ﺃﻭ
يف امل �ن �ط �ق��ة ي �� �س �م��ح ب ��ارت �ف ��اع ��ات ح � ��رة ع�ل��ى على �أي انتحاري �أن يختار اللحظة املنا�سبة تفجري �ﺳـﻠﻜﻲ ﺑﺎ�ﺳـﺘﻌﻤﺎﻝ كابل تي �أن ت��ي� ،ﺃﻭ
اجلانب غري البحري للطريق) ،مع العلم �أن مل��رور ال�سيارة  -الهدف لتفجريها ،لأن عليه تفجري �ﺳـﻠﻜﻲ با�ستعمال ﻧﻮﻉ �ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟكوابل
وق��وع االنفجار بني بنايتني من �ش�أنه الإف��ادة �أن مييز �سيارة احل��ري��ري من بني � 4سيارات ،ﺍملركبة ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ �ﺳلك ﺍلهاتف ﺑﻮ�ﺻـﻔﻪ �ﺳلك
الق�صوى م��ن الع�صف ال�ن��اجت ع��ن االن�ف�ج��ار ،حتى لو كان عاملاً برتتيب ال�سيارة يف املوكب ،ﺗﻮ�صيل ،ﻭرغ��م �أﻧﻪ يبدو ﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍ�ﺳـﺘﻨﺎﺩﺍً �إىل
ل�ضمان حتقيق �أك�بر ق��در من ال�ضرر ب�سيارة ف�إن التحقق من ال�سيارة وفقاً لرتتيبها �أوىل �أو حتقيقاتها ال �ت��ي ﺟرﺕ ح�ت��ى ﺍ�ﻵﻥ ،ﻻ�ﺳـﻴﻤﺎ
الرئي�س احل��ري��ري ،لذلك ك��ان على ال�شاحنة ثانية �أو ثالثة �أو رابعة يحتمل خط�أ ،خ�صو�صاً ﻧﺘـﺎﺋﺞ بحث فريق ﺍ�ﻷ دل��ة اجلنائية ﺍلهوﻟﻨدي
ال�صغرية املحملة باملتفجرات ،وهي من طراز �أن �سيارة (امليت�سوبي�شي) مقودها �إىل اليمني ،ﺍلذي ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻣﻮﻗــﻊ ﺍجلرمية �ﺃﻧﻪ ﻣــﻦ املحتمل
(ميت�سوبي�شي كانرت)� ،أن تكون �إم��ا متوقفة ،وهذا ما ي�ضيق جمال الر�ؤية نحو الي�سار� ،أي �ﺃﻥ يكون ﺗﻔﺠي��ر ﺍﻧﺘﺤﺎﺭﻱ ق��د ت�سبب يف هذا
ﺍﻻﻧﻔﺠﺎﺭ ،ت���س�ت��دع��ي ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍ�ﻷﺧﺮﻯ
�أو ت�سري ببطء على امتداد مبنى فندق (�سان باجتاه املوكب ،ويح�صره من خالل النافذة.
�إن �أي خ �ط ��أ مل ��دة ث��ان�ي��ة ي�ب�ع��د �أو ي�ق��رب ﻣﺰي��داً ﻣـﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ� ،سواء �إم�ك��ان حتقيقها
ج��ورج) ،من �أج��ل �ضمان اال�ستفادة الق�صوى
م��ن االن�ف�ج��ار ،واجت��اه �أك�بر ق��در م��ن الع�صف �سيارة احلريري عن التفجري م�سافة بني  12وح ��ده ��ا� ،أو ب ��االق�ت�ران م��ع ح ��دوث تفجري
نحو �سيارة الرئي�س احلريري ،ف�أي تفجري على و 15م�ت�راً ،وه��ي كافية لنجاته ..ه��ذا اخلط�أ انتحاري».
�إذاً يت�ضح من التقرير �أن �أجهزة الت�شوي�ش
امتداد الطريق البحري بعيداً عن فندق (�سان وارد بن�سبة ك �ب�يرة ،وذل ��ك ب�سبب االل�ت�ب��ا���س

همسات
• ت �ت��داول �أو� �س��اط (امل�ستقبل) امل�ق��رب��ة من
زع �ي �م��ه� ،أن ��س�ع��د احل ��ري ��ري ي��رب��ط ع��ودت��ه
�إىل ب�ي�روت ب���ص��دور ق ��رار املحكمة ال��دول�ي��ة
االتهامي ،بحيث �سيتهم اجلهات املعروفة التي
يعمد ن��واب امل�ستقبل �إىل اتهامها ،ويح�ضّ ر
ه� ��ؤالء لإخ ��راج ت�ظ��اه��رة ت�ستقبل احل��ري��ري
بالتعاون مع القوات اللبنانية وبع�ض الف�صائل
الأمنية التي يرعاها امل�ستقبل متوي ًال وغطاء،
عل �أ�سا�س �أن «تنب�ؤاته» قد ح�صلت.
• اج�ت��اح��ت (ح��رك��ة ال�ي���س��ار ال��دمي�ق��راط��ي)
التي ُيعَد عنا�صرها «بب�ضع الع�شرات» حالة
ان�ق���س��ام �أدت �إىل ان���ش�ق��اق ب�ع����ض امل��ؤ��س���س�ين
اعرتا�ضاً على «�شخ�صنة» زعيمها اليا�س عطا

اهلل لكل �شيء ،ويقول �أحد «املن�شقني الكبار»
�إن اليا�س عطا اهلل متكن من �أن ي�صبح نائباً
وع�ّي�نّ �أوالده يف وظائف هامة ..وا�ستفاد من
حركة التقلبات خ�لال التظاهرات ،ويرف�ض
�أن يتقاعد رغم ت�أمني م�ستقبله املايل.
• تتحدث �أو�ساط تيار (امل�ستقبل) ب�أ�سى عن
ات�ف��اق مت ب�ين ال�ع�م��اد مي�شال ع��ون والنائب
ول �ي��د ج�ن�ب�لاط ج��وه��ره ال�ع�م��ل ع�ل��ى �إن �ه��اء
احلريرية يف لبنان ،وتقول الأو�ساط �إن هناك
تقا�سماً وظيفياً بينهما بحيث يتوىل �أحدهما
�إن �ه��اء ه��ذه ال�ظ��اه��رة ال�ت��ي ��ش��ذت ع��ن قواعد
اللعبة ال�سيا�سية واالقت�صادية من امل�ؤ�س�سات،
فيما يتوىل الثاين احتواء رموزها ال�شارعية.

• ا�ستغرب �أه��ايل منطقة �شعبية يف ب�يروت،
�سرعة االنت�شار الكثيف لرجال غري لبنانيني
(مينيني و��س��وري�ين وفل�سطينيني) يلب�سون
ال ��زي ال��دي �ن��ي ،وي�ع�ط��ون درو� �س �اً ذات ت��وجّ ��ه
م �ت �ط��رف يف م �� �س��اج��د امل �ن �ط �ق��ة ،وي �ق��وم��ون
مب �ح��اول��ة ت ��أل �ي��ب ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ع�ل��ى بع�ضهم
البع�ض ،حتديداً بني امل�سلمني.
• تبني �أن وراء ه�م��روج��ة ال�ق��رار االتهامي
�صحايف م�ستقبلي مقيم يف اخلارج ،له دور يف
ترتيب �شهود الزور ..كما �أن هذا ال�صحايف هو
من ات�صل ب�أكرث من طرف من فريق � 14آذار،
و�أعلمهم ب�أن عودة �سعد الدين احلريري �إىل
ب�يروت �ستكون قبل ب��داي��ة �شهر مت��وز ،فبد�أ

كل طرف ي�شيع �أخبار العودة وفق م�صلحته،
فهناك م��ن ق��ال �إن��ه �سيعود ليح�ضر �إع�لان
النظام الداخلي حلزب حليفه �سمري جعجع،
وهناك من �أكد �أن العودة من �أجل �شد مفا�صل
حزبه و�إجراء تغيريات قيادية فيه ،لكن يف كل
احلاالت تبني �أنه لن يعود قريباً.
• ل��وح��ظ م�ن��ذ �أك�ث�ر م��ن ع���ش��رة �أي ��ام غياب
مقال يومي مل�س�ؤول يف جريدة �أخبار يومية
كانت حم�سوبة على املعار�ضة ال�سابقة ،د�أب
منذ ان��دالع الأح��داث يف �سورية على الكتابة
�ضد دم�شق ،فبدا وك�أنه وكيل للقطري فيها،
م��ا �أ ّث��ر على �سمعة اجل��ري��دة ،وت��راجُ ��ع �أرق��ام
مبيعاتها.

ك��ان��ت ت���ش�ت�غ��ل �أث �ن ��اء ح� ��دوث ال �ت �ف �ج�ير ،و�أن
الإمكانيات املختلفة التي حتدث عنها التقرير،
مثل ا�ستعمال ت��رددات �أجهزة الت�شوي�ش ذاتها
�أو ترددات خمتلفة وا�ستعمال �أجهزة (الرثيا)
وغريها ،هي مو�ضوع قابل لإج��راء حتقيق به
وفقاً ل�صالحيات اللجنة والإمكانيات التقنية
املتوافرة لها ،ولو �أنها تو�صلت �إىل نتيجة ما
حول هذه االحتماالت لكانت �أعلنتها حتماً.
االحتمال الأخري
�إذا ك��ان التفجري االن�ت�ح��اري م�ستبعداً
للأ�سباب املبينة �أع�لاه ،والتفجري عن بعد
ب�شكل ع��ادي م�ستبعد لأن �أجهزة الت�شوي�ش
يف املوكب كانت تعمل ب�شكل �سليم ،واللجنة
مل تتو�صل �إىل �أي نتيجة تتعلق باالحتماالت
الأخ ��رى للتفجري ع��ن ب�ع��د ،ف ��إن االحتمال
الأخ �ي��ر ي�ب�ق��ى �إع� �ط ��اء �أم� ��ر ال�ت�ف�ج�ير من
اجلو ل�صاعق مثبت يف �سيارة (ميت�سوبي�شي
كانرت) ،وه��ذا احتمال وارد مل تتطرق �إليه
اللجنة.
�إن �إم�ك��ان�ي��ة �إر� �س��ال �أم ��ر التفجري من
اجل��و ب�ترددات عالية ت�ستطيع خ��رق �أجهزة
الت�شوي�ش العاملة يف موكب احلريري لي�ست
م�ت��اح��ة مل�ن�ظ�م��ات وال لأف � ��راد� ،إن �ه��ا تتطلب
جتهيزات تقنية معقدة ال تتوافر �إال لدى
دول متقدمة.
وحدها ال��دول املتقدمة هي التي متلك
مثل ه��ذه الأج �ه��زة امل�ت�ط��ورة وتركبها على
ط ��ائ ��رات خ��ا� �ص��ة ،وب�ع����ض ه ��ذه ال �ط��ائ��رات
جم �ه��زة ب ��أج �ه��زة ت���ص��وي��ر ��س��ري�ع��ة ودق�ي�ق��ة
ت�ل�ت�ق��ط ال �� �ص��ور م ��ن �أم ��اك ��ن ب �ع �ي��دة ب��دق��ة
عالية ،وه��ي جمهزة �أي�ضاً بجهاز �إح�سا�س
( )censorميكنه متييز �سيارة الرئي�س
رفيق احلريري ا�ستناداً �إىل معدنها املختلف
وت�صفيحها املميز ووزن�ه��ا الأك�بر من باقي
ال�سيارات ،وعندما تظهر ال�سيارة على ال�شا�شة
يف داخل الطائرة وهي ت�صل �إىل قرب �سيارة
(امليت�سوبي�شي) يعطى �أم ��ر ال�ت�ف�ج�ير من
اجلو ب�إ�شارة ذات تردد فوق العايل ي�ستطيع
خرق �أجهزة الت�شوي�ش �إىل �شحنة املتفجرات
املوجودة داخل (امليت�سوبي�شي) التي تنفجر،
في�صيب التفجري �سيارة الرئي�س احلريري
مبا�شرة ،وتتلقى ال�سيارة �أكرب ع�صف ممكن،
لأن التفجري ح�صل بني بنايتني ،وبغري هذه
الطريقة ال ميكن التيقن من قتل الرئي�س
احلريري.
�إن امل �ج��ال اجل� ��وي ال �ل �ب �ن��اين يتعر�ض
خل ��رق ��ش�ب��ه ي ��وم ��ي ،وم ��ن ال���س�ه��ل م�ع��رف��ة
اخل � ��رق ،و�أف � � ��ادت م �ع �ل��وم��ات غ�ي�ر ر��س�م�ي��ة
مل ت��ؤك��ده��ا �أو تنفها �أي��ة ج�ه��ة ر��س�م�ي��ة� ،أن
ن�شاطاً لطريان �سُ جّ ل يوم ح�صول االغتيال
وحلظتها ،وق��د رف�ضت «�إ�سرائيل» التعاون
مع التحقيقات و�إبراز �سجل حركة طريانها
ي��وم ذاك ف��وق لبنان ،كما �أف��اد تقرير جلنة
التحقيق الدولية �أن��ه تلقى م��ن ال�شركتني
امل�شغلتني للهاتف املحمول �أن ت�شوي�شاً ح�صل
على االت�صاالت بني (ال�سان جورج) و�ساحة
النجمة ي��وم ح�صول اجل��رمي��ة ب�ين ال�ساعة
 12:00و ،13:00ومل ت��و��ض��ح ال�ل�ج�ن��ة يف
تقاريرها من قام بالت�شوي�ش.
ه ��ذه احل �ق��ائ��ق ال �ف �ي��زي��ائ �ي��ة ال �ت��ي ال
عالقة لها بالأهواء ال�سيا�سية ،فهل نظرت
�إل�ي�ه��ا امل�ح�ك�م��ة مب �ي��زان ال �ع��دل ،م��ن �أج��ل
ك�شف هذه اجلرمية و�إنقاذ لبنان من دوامة
ال�شكوك والفنت التي ت�سوده منذ �أكرث من
� 6سنوات؟
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جعبة األسبوع

املعار�ضة ال�سورية يف ميزان الوقائع ال�سيا�سية الإقليمية والدولية
بعد نحو ثالثة �أ�شهر من اندالع الأحداث
يف ��س��وري��ة ،ثمة حقيقة ت�ط��رح نف�سها بقوة
على الأر���ض ،وه��ي �أن الرئي�س ب�شار الأ�سد،
يخرج منها �أك�ثر ق��وة و�أك�ثر ح�ضوراً و�أك�ثر
ثقة بامل�ستقبل� ،إذ �إن��ه رغ��م �شرا�سة الهجمة
العاملية  -العربية التي على �سورية ،ا�ستطاع
�أن يفككها ع �ق��دة ،ع �ق��دة ،ويك�شف غاياتها
و�أبعادها ،والتي تتلخ�ص ب�أن تتخلى �سورية
ع��ن دوره ��ا وم�ك��ان�ت�ه��ا وري��ادت �ه��ا يف ال���ص��راع
العربي  -الإ�سرائيلي ،وما ي�ستتبع ذلك من
حتالفات على امل�ستوى الإقليمي والدويل.
وع �ل��ى ح ��د ت �ع �ب�ير دب �ل��وم��ا� �س��ي ل�ب�ن��اين
متقاعد ،ك��ان ق��د ب��د�أ عمله الدبلوما�سي يف
�ستينيات ال�ق��رن امل��ا��ض��ي ،ويجمع يف ذاكرته
ال �ك �ث�ير م��ن ال �ت �ج��ارب واخل �ب ��رات ،ف � ��إن ما
تتعر�ض ل��ه �سورية الآن ،ه��و ع��دوان ثالثي
متعدد الأط��راف ،وهو (�أي العدوان) �إذا كان
ي�شبه �إىل حد ما العدوان الثالثي على م�صر
ع��ام  ،1956م��ع ف ��ارق ج��وه��ري وك�ب�ير وه��و
�أن ال��والي��ات املتحدة مل تكن ج��زءاً من ذلك
العدوان ،فيما كان يوجد االحتاد ال�سوفيتي،
الذي وجه �إن��ذاره ال�شهري �ضد دول العدوان
الثالثي ،مما �أوق��ف ذل��ك ال�ع��دوان و�أجه�ض
�أهدافه� ،إال �أن العدوان الثالثي هذه املرة على
�سورية ،هو ع��دوان دويل و�إقليمي و�إعالمي
عربي وغربي.
وي�سهب هذا الدبلوما�سي العتيق يف �سرده
لتفا�صيل امل�ؤامرة التي تتعر�ض لها �سورية،
فيلفت النظر �أن�ه��ا ب ��د�أت م��ع اللحظة التي
و�ضعت فيها املعار�ضة اللبنانية ال�سابقة� ،سعد
الدين احلريري على ال��رف ،وهو ما اعتربه
العثماين رج��ب طيب �أردوغ ��ان و�أم�ي�ر قطر
حمد بن خليفة �أنه يتعار�ض مع م�صاحلهما،
مم��ا جعلهما ي�ع�ت�بران��ه �أم� ��راً غ�ير م�ق�ب��ول،
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ت�ل�ق��ي ال �ط��رفي��ن ت�ع�ل�ي�م��ات
�أمريكية وا�ضحة برف�ض �سقوط احلريري
وال�ع�م��ل على �إع��ادت��ه �إىل ال�سلطة بوا�سطة
ال�ضغط على �سورية.
�أم��ا مل��اذا كانت �سرعة احلركة الرتكية -
القطرية ،فرب�أي هذا الدبلوما�سي �أن م�صالح
ما تربط �أردوغان باحلريري من جهة ،و�إنها
�أوامر �أمريكية للرتكي من جهة ثانية ،وهو
الذي ال ي�ستطيع �أن يرف�ض طلباً لوا�شنطن
ال�ت��ي فر�ضت على اجلي�ش «ال�ع�ل�م��اين» عدم
ال �ت �ح��رك � �ض��ده ،ك �م��ا ف �ع��ل م��ع الإ� �س�لام��ي
املرموق (جنم الدين �أربكان) ،الذي تعر�ض
للهجوم من اجلي�ش ومن وا�شنطن و�إ�سرائيل،
كما �أنه بهذه النهاية التي �آل �إليها احلريري
�شعر العثماين �أردوغان �أنه �سقط باالمتحان
�أمام ال�سيد الأمريكي ،لأنه كان يريد �إظهار
نفوذه لهذه الإدارة ،نفوذه للإدارة من البوابة
ال���س��وري��ة والفل�سطينية واللبنانية ،والكل
يتذكر االحتفال املفتعل لأردوغ ��ان يف عكار
�أث�ن��اء زي��ارت��ه الأخ�ي�رة �إىل لبنان ،بهذا ف��إن
حدثاً كبرياً ح�صل يف لبنان دون �أن يكون له
جمرد ر�أي فيه.
�أم��ا ال �ث��اين� ،أو الأم�ي�ر ال�ق�ط��ري ،فوجد
ب�سقوط احلريري �سقوطاً التفاقية الدوحة،
ما يعني �سقوطاً نهائياً ومدوياً للدبلوما�سية
ال �ق �ط��ري��ة يف امل �ن �ط �ق��ة ب �ع��د ت �ع�ثر ح�ل��ول�ه��ا
وم���س��اع�ي�ه��ا وو��س��اط�ت�ه��ا يف دراف � ��ور وال�ي�م��ن
وغريهما.

املعار�ضة ال�سورية خالل م�ؤمترها الأول يف دم�شق

وي �ل �ف��ت ه ��ذا ال��دب �ل��وم��ا� �س��ي �إىل ��س��رع��ة فل�سطينية �أث �ن��اء ان�ع�ق��اد اجل�م�ع�ي��ة ال�ع��ام��ة و�إ�سقاطه املحاوالت البائ�سة لإقامة مناطق
احل��رك��ة الرتكية  -القطرية ب��اجت��اه دم�شق لل��أمم امل�ت�ح��دة يف �شهر �أي �ل��ول امل�ق�ب��ل ،لكن عازلة و�إع�ل�ان �إم��ارات �سلفية هنا �أو هناك،
بعد �سقوط احل��ري��ري ،حيث طلب �أردوغ��ان بعد ال�سقوط الأمريكي املدوي لأوباما �أثناء يف نف�س الوقت ال��ذي حتركت الدبلوما�سية
وحمد بن خليفة من الرئي�س الأ�سد العودة زي ��ارة نتنياهو ل��وا��ش�ن�ط��ن ،ووق ��وف �أع���ض��اء الرو�سية بحزم وثبات �ضد املحاوالت الرتكية
�إىل ت�ك�ل�ي��ف احل ��ري ��ري ب�ت���ش�ك�ي��ل احل�ك��وم��ة الكونغر�س الأمريكي  29مرة مع ت�صفيقهم املف�ضوحة لإدخ ��ال ال �ق��وات الأم�يرك�ي��ة �إىل
اجل ��دي ��دة ،وت� ��ردد ي��وم�ه��ا �أن االث �ن�ي�ن �أب�ل�غ��ا احل � ��اد ل ��ه �أث � �ن ��اء �إل� �ق ��ائ ��ه خ �ط��اب��ه ج�ع�ل�ه��م ال �ف �ن��اء ال��رو� �س��ي ،م��ن خ�ل�ال �إدخ � ��ال ث�لاث
الرئي�س الأ�سد �أن الأمريكيني والفرن�سيني مرتبكون ،وبالتايل �أمام الرف�ض الأمريكي  -ب��وارج �أمريكية �إىل البحر الأ��س��ود ،يف نف�س
ب��الإ��ض��اف��ة �إليهما ي��ري��دان ع��ودة احل��ري��ري ،الإ�سرائيلي للدولة الفل�سطينية وقع االحتاد ال��وق��ت ال��ذي قل�صت فيه مو�سكو وف��داً مما
ل�ك��ن ال��رئ�ي����س الأ� �س��د ال ��ذي مل مي��ان��ع ،ق��ال الأوروبي وحتديداً فرن�سا وبريطانيا و�أملانيا ي�سمى املعار�ضة ال�سورية من التوجه �إليها
ل�ضيفيه �إن ��ه ال ي�ستطيع �أن ي�ف��ر���ض على و�إيطاليا يف م ��أزق ال يعرفون اخل��روج منه ،لأن��ه تبني �أن هذا الوفد يف ع��داده بالإ�ضافة
حلفائه اللبنانيني ما ال يريدونه ،خ�صو�صاً ومن هنا كان انخراطهم الفظيع يف احلرب �إىل رئي�سه فيه عدد من امل�شبوهني بق�ضايا
ح��زب اهلل وال�ع�م��اد مي�شال ع ��ون ،وحت��دي��داً ع�ل��ى ليبيا ،ويف مم��ار��س��ة ال�ضغط وال�ت��آم��ر جنائية كربى.
بعد �أن ر�ضخ احلريري لل�ضغوط الأمريكية على �سورية ،م��ن خ�لال م��ا ي�سمى املعار�ضة
ب� �ع ��د ه � � ��ذا ال � �ل� ��وح� ��ة ال � �ت� ��ي ي��ر� �س �م �ه��ا
ال �� �س��وري��ة ،ف �ك��ان االن �ف �ت��اح ع �ل��ى جم�م��وع��ة الدبلوما�سي اللبناين العتيق ،ير�سم خريطة
و�أ�سقط معادلة «ال�سني  -ال�سني».
وه �ن��ا ب ��د�أ االن �ق�ل�اب ال�ق�ط��ري ال�ترك��ي ،امل�ن���ش�ق�ين م��ن �أم� �ث ��ال ع �ب��د احل �ل �ي��م خ ��دام ،امل�شهد ال��دويل والإقليمي بالن�سبة ل�سورية،
فبد�أت اجلزيرة ب�أكاذيبها ،فيما �أخذ الرتكي واجل��ا� �س��و���س الإ� �س��رائ �ي �ل��ي ف��ري��د ال �غ��ادري ،في�ؤكد �أن ال��والي��ات املتحدة وبريطانيا هما
ي�ستدعي ما ي�سمى املعار�ضة الإخوانية ،وتلك وجم� �م ��وع ��ة م� ��ن ال�ل�اج� �ئ�ي�ن �إىل ج �م��اع��ة يف �صدد مراجعة ح�ساباتهما ولهذا �أر�سلتا
املرتبطة بالعدو الإ�سرائيلي للح�ضور �إىل البياتوين و�إ�ضرابهم� ،إ�ضافة �إىل ما ف�ضح موفدين للقاء الرئي�س ب�شار الأ�سد ،يف نق�س
ا��س�ط�ن�ب��ول ،و� �ص��و ًال �إىل م ��ؤمت��ر (�أن�ط��ال�ي��ا) م��ن و��س��ائ��ل و�أ��س��ال�ي��ب التن�سيق م��ع ال��دول الوقت الذي بد�أت فيه و�سائل �إعالم �أمريكية
اجل��وار ل�سورية ،خ�صو�صاً يف لبنان وتركيا وغ��رب�ي��ة ت�ع�ي��د ح���س��اب��ات�ه��ا ،ف ��أخ��ذت تعرتف
وبقية الق�صة� ،صارت معروفة.
�أم ��ا ب �� �ش ��أن الأوروب � � ��ي ،ف � ��إن ث�م��ة ف�ضائح والأردن ،مع توفري كامل م�ستلزمات �أعمال بوجود تزوير �إع�لام��ي ،مبا ي�شبه الف�ضائح
جملجلة للرئي�س الفرن�سي ��س��ارك��وزي ،حيث التخريب والإره��اب والقتل لزمر وع�صابات ب�ش�أن الو�ضع يف �سورية ،معرتفة ب�أن املوقف
تبني �أن وزي��رة دفاعه �سابقاً ووزي��رة خارجيته ال�ت�خ��ري��ب والإره � � ��اب� ،إ� �ض��اف��ة �إىل ال �ع��ودة ال�شعبي ال�سوري ب�أكرثيته ال�ساحقة م�ساند
الح�ق�اَ مرتبطة م��ع عائلتها مب�صالح مالية املتجددة لرفع �شعار املحكمة الدولية اخلا�صة وداع ��م للرئي�س ال���س��وري وم ��ؤي��د خلطواته
وجت��اري��ة واق�ت���ص��ادي��ة م��ع ال��رئ�ي����س التون�سي بلبنان وقرارها االتهامي الذي مل يهز �شعرة وم�شروعه الإ��ص�لاح��ي ،معرتفة �أي���ض�اً ب��أن
املخلوع زي��ن العابدين ب��ن علي وزوج�ت��ه ،كما من ر�أ�س املقاومة يف لبنان �أو النظام ال�سوري .ه �ن��اك ع���ص��اب��ات �إره��اب �ي��ة م���س�ل�ح��ة ت��رت�ك��ب
�أن ه�ن��اك م�صالح م�شرتكة ب�ين بع�ض �أرك��ان
فبالن�سبة �إىل امل �ق��اوم��ة يف ل�ب�ن��ان ،ك��ان اجلرائم وتتلقى الدعم من ال�سعودية وقطر
حكمه وعائلة الرئي�س امل�صري املخلوع ح�سني ظهور �أمني عام حزب اهلل ال�سيد ح�سن ن�صر وتركيا ولبنان ،وبالتايل ثمة اعرتاف وا�ضح
مبارك ،وبالتايل ،ف��إن �ساركوزي ح��اول ركوب اهلل ليك�شف ع��ن �شبكة امل �خ��اب��رات امل��رك��زي��ة ب�سقوط النظرية الأمريكية  -الرتكية التي
موجة الثورات العربية ،بالت�صعيد �ضد دم�شق ،الأم�يرك�ي��ة (��س��ي �آي �إي ��ه) ،ويف ��س��وري��ة كان روج��ت لها (ه�ي�لاري كلينتون) مع نظريها
ناهيك عن ف�ضائح قد يتم الك�شف عنها قريباً موقف الرئي�س الأ��س��د ال��ذي ح��دد برناجماً ال�ت�رك ��ي ع ��ن ق �م��ع �� �س ��وري ل�لاح �ت �ج��اج��ات
عن هدايا ور�شاوى قدمتها قطر ل�ساركوزي� ،إ�صالحياً وا�ضحاً �أ�سقط م��ن ي��د املت�آمرين ال�سلمية ،التي جاء م�ؤمتر املعار�ضة العلني
يخ�شى �أن يتم ت�سريبها باالتفاق مع الأمريكي ،حججهم وذرائ �ع �ه��م ،يف نف�س ال��وق��ت ال��ذي يف دم�شق ليك�شف الكثري من احلقائق.
فكان ركوبه قطار امل�ؤامرة �ضد الأ�سد.
متكنت ق��وى اجل�ي����ش والأم ��ن ال���س��وري من
ف � �م� ��اذا يف واق � � ��ع ووق � ��ائ � ��ع امل �ع ��ار� �ض ��ات
يف ن�ف����س ال ��وق ��ت ،ف � ��إن الأوروب � � ��ي ��س��واء ت��وج �ي��ه � �ض��رب��ات ق��ا��ص�م��ة وح��ا� �س �م��ة ل��زم��ر ال�سورية؟
م��ن خ�ل�ال االحت ��اد الأوروب � ��ي �أم م��ن خ�لال التخريب امل�سلحة ،مع انت�شار لقوى اجلي�ش
ح�سب الدبلوما�سي املخ�ضرم ي��ؤك��د �أن
بع�ض ال��دول الأوروب �ي��ة منفردة ،ق��د وع��دت ع�ل��ى احل ��دود امل�ت��اخ�م��ة ل�ترك�ي��ا ،و�إج�ه��ا��ض��ه ه �ن��اك ن�ح��و ث�ل�اث �أو �أرب ��ع م�ع��ار��ض��ات على
دول «ال �ث��ورات ال�ع��رب�ي��ة» ب��االع�تراف بدولة ال�ف�ت�ن��ة ع�ل��ى احل ��دود ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ال�شمالية ،امل�ستوى الداخلي على النحو الآتي:

�أوالً :م�ع��ار��ض��ة ال ��داخ ��ل ،غ��ال�ب�ي��ة ه��ذه
املعار�ضة اتخذت موقفاً وا�ضحاً �ضد التدخل
الأجنبي ،وبع�ض �أجزائها �شددوا على احلوار
الوطني ،وبع�ضهم رف�ض ا�ستعمال القوة �ضد
الزمر امل�سلحة التي تهاجم القوى واملراكز
الأمنية وامل�ؤ�س�سات الر�سمية وه��ذا �أم��ر مل
ي�ق��دم��وا كيفية م�ع��اجل�ت��ه� ،إذاً ك�ي��ف ي��واج��ه
العنف وب�أي و�سيلة.
ث��ان�ي�اً :م�ع��ار��ض��ة وط�ن�ي��ة حقيقية تريد
مث ًال احل��وار الوطني ،وترى يف الإ�صالحات
التي �أعلنها الرئي�س ال�سوري خطوة �صحيحة
يف الطريق ال�صحيح.
ث��ال �ث �اً :م �ع��ار� �ض��ة اخل � ��ارج وه ��ي ح�سب
الدبلوما�سي اللبناين ،عنا�صر ال تعول �إال
ع�ل��ى ال�ت��دخ��ل اخل��ارج��ي ،ح�ت��ى �أن �ه��ا تتمنى
اج�ت�ي��اح�اً �إ��س��رائ�ي�ل�ي�اً ع�ل��ى ن�ح��و م��ا ج��رى يف
العراق يف ني�سان � 2003أو تدخ ًال �أطل�سياً على
نحو ما يجري الآن يف ليبيا.
وي ��رى ه��ذا ال��دب�ل��وم��ا��س��ي �أن املعار�ضني
يواجهون يف الداخل حملة مكر�سة لل�ضغط
واالب� �ت ��زاز وال�ت���ش�ك�ي��ك م��ن ق�ب��ل اجل�م��اع��ات
املن�شقة املوجودة خارج �سورية ،بينما ي�ؤكدون
�أنهم لي�سوا من يقود التحركات االحتجاجية
داخ � ��ل ال � �ب�ل��اد ،وه � ��م مل ي � ��أت� ��وا ع �ل��ى ذك��ر
اجلماعات التكفريية واملتطرفة التي �أ�شهرت
ال�سالح يف وجه الدولة الوطنية وم�ؤ�س�ساتها
وح��اول��ت �أن ت�ق�ي��م ��س�ي�ط��رت�ه��ا امليلي�شيوية
بوا�سطة القتل والإرهاب والتمثيل باجلثث يف
�أكرث من منطقة يف �سورية.
كذلك ف�إن املعار�ضة يف الداخل مل تتخذ
م��وق�ف�اً وا��ض�ح�اً و��ص��ري�ح�اً �إىل ج��ان��ب خيار
امل�ق��اوم��ة وال�ت���ص��دي للهيمنة اال�ستعمارية
ال � ��ذي مي �ث��ل � �س �ق �ف �اً ج��ام �ع �اً ،ع �ّب رّ�ر ال���ش�ع��ب
ال���س��وري ع��ن مت�سكه ب��ه واك�ت�ف��ت املعار�ضة
بالتلميح العمومي لتبنيه.
راب�ع�اً :يف اخلطاب ال�سيا�سي للمعار�ضة
ال�سورية حماولة لالحتفاظ ب�أوراق تفاو�ضية
والفتعال م�سافة مع القيادة ال�سورية ومع
حزب البعث بهدف تاليف االبتزاز وال�ضغوط
ال�ت��ي مي��ار��س�ه��ا امل��رت�ب�ط��ون م��ن املن�شقني يف
اخل ��ارج ،وه ��ذا �أم ��ر ق��د ي�ك��ون م�ف�ه��وم�اً على
ال���ص�ع�ي��د ال�ت�ك�ت�ي�ك��ي ،ل�ك��ن مي�ك��ن ال �ق��ول �أن
زم��ن الفرز ال�سيا�سي يف �صفوف املعار�ضني
ال�سوريني قد ب��د�أ وهو يقت�ضي درج��ة عالية
من اجلر�أة وال�شجاعة.
وي��رى الدبلوما�سي املخ�ضرم �أن هجوم
معار�ضي اخل��ارج على اللقاءات والتجمعات
املعار�ضة داخل البالد ناجت �أ�سا�ساً عن اخل�شية
من ظفر املعار�ضة الوطنية بفر�صة �شراكة
ح�ق�ي�ق�ي��ة يف ال���س�ل�ط��ة ،وع ��ن امل �خ��اوف ال�ت��ي
يثريها ال�ت�ب��دل يف امل�ن��اخ املحيط ب��الأح��داث
ال�سورية ،بعد انتقال امل��راك��ز الفاعلة دولياً
ال�ت��ي ي�ع��ول م�ع��ار��ض��و اخل ��ارج ع�ل��ى تدخلها
يف ال �ب�لاد� ،إىل تبني م�ق��ارب��ات ج��دي��دة نحو
الو�ضع ال�سوري بعد �أن انك�شفت حقيقة وجود
تنظيمات م�سلحة تخريبية ع�ل��ى الأر� ��ض،
وب�ع��دم��ا تك�شف ه��زال ال��وع��ود واالل�ت��زام��ات
ال�ت��ي �أع�ط�ت�ه��ا م�ع��ار��ض��ة (�أن�ط��ال�ي��ا) وتركيا
وال���س�ع��ودي��ة وق�ط��ر ل�ل�م�خ��اب��رات الأم�يرك�ي��ة
واال�سرائيلية.

�أحمد زين الدين
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بروفايل

الــذكــرى الأولــى لرحيله حتمل معهـــا الـمزيد مــن الفـراغ

ال�سيد ف�ضل اهلل داعية حوار ..ورجل انفتاح واعتدال
ت�ط��ل ال��ذك��رى ال���س�ن��وي��ة الأوىل ل�غ�ي��اب �آي ��ة اهلل
العالمة ال�سيد حممد ح�سني ف�ضل اهلل ،حاملة معها
املزيد من الفراغ الذي �أحدثه غيابه على ال�ساحتني
اال�سالمية واللبنانية ،فال�سيد ف�ضل اهلل ال��ذي كان
يعرب من �أبرز املجددين ودعاة الوحدة اال�سالمية ،كان
�أي�ضاً من �أبرز الداعني �إىل الوحدة الوطنية اللبنانية،
واالنفتاح على اجلميع من منطلق مل يكن يي�أ�س من
ت� ��رداده ،وه��و «االن �ط�ل�اق م��ن ن�ق��اط االل �ت �ق��اء» ،على
قاعدة «كلمة �سواء».
ع�م��ل ال�سيد ف�ضل اهلل ب�ك��ل ج��وارح��ه �سعياً �إىل
ال ��وح ��دة الإ� �س�ل�ام �ي��ة؛ ح� ��اور اجل �م �ي��ع وان �ف �ت��ح على
اجلميع ،وغا�ص يف عمق نقاط االخ�ت�لاف ،ليدح�ض
ما هو م�سيء �إىل الوحدة ،وينقي بالبحث والتق�صي
والدليل ما علق من رواي��ات م�شكوك فيها تغذي روح
االنق�سام وتولد الفرقة ،لكنه تعر�ض يف م�سعاه هذا
�إىل الكثري من حمالت الت�شكيك ،فا�ستمر ك�أنها مل
تكن عام ًال يف ما ر�أى فيه خري الأمة.
ال�سيد حممد ح�سني ف�ضل اهلل ه��و اب��ن �آي��ة اهلل
ال�سيد عبد ال��ر�ؤوف ف�ضل اهلل عامل .والدته احلاجة
ر�ؤوف��ة بزي .وُلد يف مدينة النجف الأ�شرف بالعراق،
يف � 19شعبان من �سنة 1354هـ املوافق 1936م� .سبقت
والدت ��ه بع�ض امل�ع��ان��اة يف ح�ي��اة ال�ع��ائ�ل��ة� ،إذ �أ�سقطت
امل��رح��وم��ة وال��دت��ه م��رت�ي�ن ،ك�م��ا خ���س��ر ث�لاث��ة �أخ ��وة
توفاهم اهلل ..ثم ولد ال�سيد حممد ح�سني بعد ابنتني،
ف��أح�ي��ط بعناية ف��ائ�ق��ة ،وك��ان اخل��وف ��ش��دي��داً عليه،
ف ُقيّدت حركته ،ومُنع من اللعب يف �أزقة النجف.
يف عمر اخلم�س �سنوات� ،أُدخ��ل ال ُكتَاب ال��ذي كان
ي��دي��ره �شيخ م�سن ،ليتعلم ال�ق��راءة والكتابة وت�لاوة
ال� �ق ��ر�آن ال �ك ��رمي ،وك��ان��ت جت��رب��ة م�ه�م��ة الن�ط�لاق��ة
ال�سيد يف رف�ض بع�ض الأ�ساليب املتبعة يف التدري�س
وال�ترب�ي��ة ب�سبب الأ�ساليب ال�ترب��وي��ة القا�سية التي
كان ميار�سها ه�ؤالء يف حق الأطفال ،من «كيل الأكف
على الوجه ،و�شد الآذان ،و�ضرب «الفلق» ،وغريها من
العقوبات التي كانت تمُ ار�س ب�سبب الأخطاء الب�سيطة
ج��داً �أح�ي��ان�اً» ،ولعل �أ�شد ما ك��ان يجرح عنفوانه ،هو
متييز املعلم بني الرفاق ،خ�صو�صاً بني �أبناء الوجهاء
والأغنياء ،و�أبناء الفقراء.

ن�ش�أ ال�سيد ف�ضل اهلل يف �أح�ضان احلوزة العلمية
يف النجف ،وبد�أ درا�سته للعلوم الدينية يف �سن مبكرة
ج��داً ،ففي ح��واىل التا�سعة من عمره ب��د�أ بالدرا�سة
على يد والده ،وتدرج حتى انخرط يف درو�س اخلارج
يف �سن ال�ساد�سة ع���ش��رة ،فح�ضر على ك�ب��ار �أ��س��ات��ذة
احل ��وزة �آن� ��ذاك� ،أم �ث��ال امل��رج��ع ال��دي�ن��ي �أب ��و القا�سم
اخلوئي ،واملرجع الديني حم�سن احلكيم ،وحممود
ال�شاهرودي ،وح�سني احللي ،وح�ضر در���س الأ�سفار
عند املال �صدرا البادكوبي ،ثم انطلق وهو يف مقتبل
��ص�ب��اه ي �ن��وع يف ن���ش��اط��ات��ه ،ف��اجت��ه ل�ي�م��ار���س ه��واي��ة
الإع�لام يف عامل الأدب والفكر ،ف�أ�صدر بالتعاون مع
ابن خالته ال�شهيد ال�سيد مهدي احلكيم جملة با�سم
«الأدب» ،كانا يحررانها خطياً ،فيكتبان الأعداد بعدد
امل�شرتكني ،حتى �إذا ما زاد واح��د ا�ضطرا �إىل كتابة
ع��دد �إ� �ض��ايف ،وان�ف�ت��ح ال���س�ي��د ع�ل��ى الأج � ��واء الأدب �ي��ة
والعلمية والثقافية املعا�صرة ،فكان ي��رت��اد املكتبات

ليطالع ال�صحف امل���ص��ري��ة وال�ل�ب�ن��ان�ي��ة وال�ع��راق�ي��ة،
حتى ح�صل على خم��زون معريف ا�ستطاع من خالله
�أن ي��واج��ه متحدياً ك��ل ال�ت�ي��ارات الفكرية والقومية
والي�سارية واال��ش�تراك�ي��ة يف ح ��وارات م��ارات��ون�ي��ة مع
�أت �ب��اع ه��ذه ال �ت �ي��ارات ،وه��ذا االن�ف�ت��اح جعله مو�ضعاً
للنقد ،على �أ�سا�س �أن هذه الثقافة الع�صرية تخفف
من هيبة رجل الدين وروحانيته ،وبذلك �شكوه �إىل
والده.
يف عالقته مع �أبيه يقول :ع�شت معه يف طفولتي
ك�صديق ،مل ي�ضربني م��رة يف حياتي ،ومل ي�ؤنبني
�أي�ضاً ،كان �إذا غ�ضب مني ،ف�إن �أق�سى �أ�ساليب العقوبة
لديه� ،أن يرتكني ل�ش�أين� ،أي ال يتكلم معي حتى �أعود
معتذراً ،وهذا الأ�سلوب �أفاده كثرياً الحقاً ،تنطالقا
من �أن «كثرياً من الق�ضايا التي يواجهها الإن�سان،
والتي قد تقوده �إىل معارك �شخ�صية فيها فعل ورد
ف�ع��ل ،تحُ ��ل ب��إه�م��ال�ه��ا ،ف�ع�ن��دم��ا ي�شتمك الآخ� ��رون،
وي�ح��اول��ون �إث ��ارة انفعالك ،ف ��إن ال�سكوت والإه�م��ال
وعدم التحدث هو الذي يُتعب الآخر ويُ�شعره باخلزي
وال�ع��ار» ..وه��ذا ما اعتمده ال�سيد �أم��ام احلملة التي
ثارت يف وجهه.
مل متنع الأح ��داث الأم�ن�ي��ة ال�ت��ي ع�صفت بلبنان
مع مطلع العام  1975من موا�صلة مهمته ،فانتقل
�إىل حملة بئر العبد ،وهناك تعر�ض ملحاولة اغتيال
ذهب �ضحيتها ما يزيد على املئة واخلم�سني بني قتيل
وجريح ،معظمهم من الأطفال والن�ساء وال�شيوخ� ،إال
�أن تلك املحاوالت الفا�شلة مل تنل منه �أو من عزميته
فكان يقول� :إنني قد نذرت نف�سي للإ�سالم وال عودة
�إىل الوراء حتى لو �أدى ذلك �إىل ا�ست�شهادي..
��ش��رع �آي��ة اهلل ف�ضل اهلل العمليات اال�ست�شهادية
يف لبنان لدحر االح�ت�لال ال�صهيوين ،ويف فل�سطني
مب��واج �ه��ة ال �ع ��دو ال �� �ص �ه �ي��وين ،ودع� ��ا �إىل م�ق��ارع��ة
االحتالل الأمريكي يف العراق� ،إ�ضافة �إىل �إعالنه مبد�أً
�سيا�سياً هاماً ،وهو �أنه يجب على امل�سلمني يف كل الدول
العربية التي تواجه االحتالل واال�ستكبار ،العمل على
�أن ال ي�ستقر االحتالل �أو ي�شعر باال�سرتخاء يف �أر�ض
امل�سلمني ،ف�ض ًال عن ت�أكيده الدائم على �ضرورة توحد
امل�سلمني وعدم االنزالق وراء الفنت املذهبية.

رهانات املعار�ضة اجلديدة �سقطت كلها

احلكومة �أجنزت بيانها ..والثقة مطلع الأ�سبوع
 ..و�أخرياً �أُجنز البيان الوزاري الذي �ستنال
على �أ��س��ا��س��ه احل�ك��وم��ة امليقاتية ثقة جمل�س
النواب ،الذي �سيعقد جل�سة يف هذا اخل�صو�ص
مطلع الأ�سبوع قد ال تتعدى اليومني ،لتنطلق
ال��ور� �ش��ة احل �ك��وم �ي��ة ،ب�ع��د �سل�سلة م��راه�ن��ات
للمعار�ضة اجل��دي��دة ،دف�ع��ت خ�لال�ه��ا ال�ب�لاد
�إىل �أم��اك��ن خ �ط�يرة ،ف�ك��ان��ت ه ��ذه امل��راه �ن��ات
باجتاهني:
الأول :مراهنة على ال�ت�ط��ورات ال�سورية،
و�إمكان �إحداث انقالب وا�سع ،يخرب معادالت
املنطقة ،وبهذا �شاركت يف عمليات دعم عمليات
ال�ت�خ��ري��ب� � ،س��واء ع�بر الإع�ل��ام� ،أو ع�بر دع��م
لوج�ستي ،على اع�ت�ب��ار �أن ذل��ك يعيدها �إىل
ال�سيطرة على البالد ب�شكل مطلق.

ال� �ث ��اين :امل��راه �ن��ة ع �ل��ى ت �ط ��ورات داخ�ل�ي��ة
بع�ضها مرتبط باالجتاه الأول ،كحالة ال�ضغط
ال�شعبي وامل��ذه�ب��ي ال�ت��ي �أرادوا فر�ضها على
الرئي�س ميقاتي كف�ضيحة يوم الغ�ضب �أثناء
التكليف ،وت�ضخيم احل�شد يف � 13آذار املا�ضي
نحو ع�شرة �أ��ض�ع��اف ،وب�ي��ان املجل�س ال�شرعي
الإ�سالمي الأعلى ،ومظاهرات الت�ضامن مع
حركة التخريب يف �سورية ،وامل�شاركة يف �أحداث
تلكلخ ،وبيانات بع�ض امل�ستقبليني �ضد �سورية
واحداث التبانة  -جبل حم�سن..
كما كانت املراهنات ح��ول والدة احلكومة،
ثم عدم االتفاق على بيانها الوزاري ،وكل رهان
و�ضعوا له �أ�س�ساً ونظّ روا يف �سبيله ب�أنه لن تلد
حكومة ،ثم لن «تقلـّع» بالبيان ،فهم حتدثوا

ع��ن ع �ج��ز ه ��ذه الأك �ث�ري� ��ة ..ل �ك��ن م��ع �إق�ل�اع
احلكومة ،ح�سمت هذه املعار�ضة رهاناتها بعدم
�إنتاج البيان الوزاري ،ويف �سبيله حتركوا يف كل
االجتاهات ،فكانت همروجة القرار االتهامي،
التي عملت لها غرفة عمليات قادها �إعالمي
هارب من لبنان ب�سبب تورطه يف �شهود الزور،
ك�م��ا حت��رك��ت ب��اجت��اه ال �ع��وا� �ص��م امل �� �ش��ارك��ة يف
امل�ؤامرة �ضد �سورية ،وقبيل الإع�لان حتركت
ال�سفرية الأمريكية جتاه الرابية ،لتوجه منها
الر�سائل الأمريكية التحذيرية ،فيما حترك
ال�سفري الفرن�سي باجتاه ال�سراي احلكومية،
ليبلغ رئي�س احلكومة ر�سائل �ساركوزية ،لكن
البيان احلكومي �صدر ،و�سقطت مرة جديدة
رهانات املعار�ضة.

السيـد المضيء
كما يح�ضر ال��رج��ال م�ضيئني ..يغيب الرجال
م�ضيئني.
يف الرابع من متوز غاب الرجل امل�ضيء �سماحة
�آي��ة اهلل العظمى ال�سيد حممد ح�سني ف�ضل اهلل
�إىل ج��وار رب��ه را�ضي ًا مر�ضياً ،بعد عمر �شرّع فيه
الف�ضاءات كما ال�صباحات �إىل اخلياالت البعيدة
يف العدل والرحمة ..وال�ضوء والنور ..وقبل كل �شيء
يف مواجهة الظلم والطغاة واال�ستبداد واالحتالل..
ف�شرّع على مدى ال�صفحات ذو الفقار ..وا�ستنه�ض
هامة �أبا ذر.
ففي خطاب الي�أ�س واخلوف بعد ليايل حزيران
احلزينة عام � ،1982أطلق ال�سيد الإ�سالم احلركي،
ا�ستنه�ض الهمم فتحركت الرمال ،و�أفياء الأ�شجار،
وبارك خطوات املقاومني ،يف �إطالق غ�ضبة الفر�سان.
جاء نذير الن�صر من م�سجد الإم��ام الر�ضا يف
بئر العبد انطلقت «الال» للعدو وعمالئه و�أذنابه..
ك�سر حاجز اخلوف..
جاء نذير الفتح..
وبد�أت �صولة الفر�سان وغ�ضبهم..
م�رّت الزوابع على الفر�سان واملقاومني من كل
اجل�ه��ات ..من �أي��ن كل ه��ذه ال�برك��ات؟ من �أي��ن كل
ه��ذا الب�أ�س؟ من �أي��ن كل ه��ذا احلنني �إىل الأر���ض
والرتاب..؟ ومن �أين كل اال�شتياق �إىل اجلنة ومالقاة
وجه اهلل؟
من �أين ي�أتي ه�ؤالء حاملني �سيوف قامات الفجر
و�صيحات اهلل �أكرب؟
�أح ��رق الأذن���اب ال�ضاحية ال�صبوح ،ف�أ�شعلوا
قذائفهم وقنابلهم يف م�ع��و���ض ..وق�ـّ�ع��وا � 17آي��ار،
�أ�شعلوا خطوط التما�س ..ون�سقوا وتوحدوا مع حلدهم
العميل ..بعد �أن عاثوا ف�ساد ًا يف بريوت وارتكبوا �أفظع
جمازر الع�صر يف �صربا و�شاتيال.
ومن م�سجد بئر العبد كانت الربكات ،وكانت اهلل
و�أكرب ،ومرت الزوابع على الفر�سان ،وبد�أت �سيوفهم
تقطع ر�ؤو� ��س ال �ظ�لام ،وه��ام��ات ال�ط�غ��اة والليايل
الداهمة.
وب��د�أت بقع ال�ضوء تكرب ..فحاولوا �أن يطفئوا نور
اهلل ،نزل الكفر كله �إىل امليدان ،طن من املتفجرات
رتبتها وح�ضرتها الـ( )C.I.Aذات جمعة ،يف بئر العبد
قرب فرن ال�ساندريال على طريق ال�سيد  -النور �إىل
منزله ،لكن اهلل ي�أبى �إ ّال �أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
مت��ر ال��زواب��ع على ال�ف��ر��س��ان؛ وال��وط��ن م��ن كل
اجلهات ،وال�سيد يف بقعة ال�ضوء ي��ؤم دائم ًا �صالة
الفجر وك��ل ��ص�لاة ،وخلفه و�أم��ام��ه �أول �ئ��ك الذين
مي�ل�أه��م �شغف ال�ق�ن��اع��ات وع���ش��ق اهلل ..وي�صري
الفر�سان مطرزون من الآيات املطوية يف عمامة.
وال�سيد  -ال �ن��ور ..الآت ��ي م��ع الأي� ��ام م��ن ن�سل
اجل�ه��اد ..ي�صري وي��دوم ويتحول نربا�ساً ،ح�ضوراً،
�ضوءاً ،مرياث ًا ي�سلمه للآتني بعده بالو�صية �أو للذي
مل يولد بعد.
للجهاد ح��ق الإق ��دام وال���ش�ه��ادة ،لل�شريعة حق
الر�سوخ واليقني والعلم ،والعدل فطرة اهلل يف م�ساواة
خلقه ،وللر�سالة خلود ،لأنها نبع جنان ،وخال�صة فكر
تنبع من ع�صارة الإميان اخلال�ص هلل.
نحو م�سجد احل���س�ن�ين ..بعد ع��ام على غياب
ال�سيد  -النور ..نح�ضر بقامتنا وعقولنا و�أج�سادنا،
ن�ستلهم كل قيم احلق ..ونقر�ؤك الفاحتة ...ون�ستمد
العزمية ..ففي جنان اخللد يا �سيد  -النور.
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لبنانيات
اجتماع يف منطقة «الرامة» �ضم املرعبي و�سوريني
للبحث يف �إقامة «ب�ؤرة �أمنية» يف (الق�صري)
ب � ��د�أت الأج� � ��واء االن �ف��راج �ي��ة ت�ل��وح
يف �أف ��ق الأزم � ��ة ال �� �س��وري��ة ،م��ن خ�لال
االن �ف �ت��اح ال ��دويل ع�ل��ى دم���ش��ق ،بعدما
�أث �ب �ت��ت ال �ق �ي��ادة ��ص��دق�ي�ت�ه��ا يف تطبيق
الإ� �ص�ل�اح��ات ال���س�ي��ا��س�ي��ة ال �ت��ي حت��دث
ع�ن�ه��ا ال��رئ�ي����س ب���ش��ار الأ� �س��د م ��ؤخ��راً،
وبعدما �أجنز ور�شة �إ�صالحية تطويرية
يف املجالني االقت�صادي والتكنولوجي
ك��ان قد �شرع فيها منذ ت�سلمه احلكم،
م��ا ي��ؤ��ش��ر �إىل �أن ��س��وري��ة ذاه �ب��ة نحو
تغيري دميقراطي ،وتعديل يف د�ستورها،
ل�ت�ت��اح ال�ف��ر��ص��ة �أم� ��ام خم�ت�ل��ف �أح ��زاب
ومكونات املجتمع ال�سوري امل�شاركة يف
�إدارة الدولة.
ب ��ال ��رغ ��م م� ��ن ف �� �ش��ل امل �ج �م��وع��ات
امل�سلحة يف �سورية من �إقامة ب�ؤر �أمنية
يف م �ن��اط��ق ح ��دودي ��ة ع � ��دة ،الن �ط�لاق
عملياتهم �إىل العمق ال �� �س��وري ،يبدو
�أن ه��ذه الفكرة ال ت��زال ت��راود بع�ضهم
بالتكافل والت�ضامن مع بع�ض �أن�صار
(تيار امل�ستقبل) يف لبنان.
ويف ه � ��ذا ال� ��� �ص ��دد ع� �ق ��د اج �م �ت��اع
يف ب� �ل ��دة (ال � ��رام � ��ة) يف وادي خ��ال��د
الأ�سبوع املا�ضي ،تلته «جمعة �إ�سقاط
ال���ش��رع�ي��ة ع��ن ال �ن �ظ��ام» يف � �س��وري��ة ،يف

منزل ع�ضو (امل�ستقبل) عامر حممد،
ح�ضره ال�ن��ائ��ب معني امل��رع�ب��ي ،وربيع
�ضاهر (�شقيق النائب خالد �ضاهر)،
وال�شيخان الوهابيان عبد اهلل الدويك
وزي � ��اد ع � ��دره ،وع �� �ض��و امل���س�ت�ق�ب��ل عبد
ال ��رزاق اخل��ال��د ،وال�شيخان ال�سوريان
ال �ف��اران م�صطفى ال �ع �ك��اري امل�ق�ي��م يف
قرية البرية يف عكار بحماية املرعبي،
وخ�ضر اللولو املقيم يف قرية الهي�شة يف
وادي خالد ،للبحث يف كيفية تقدمي كل
�أ�شكال الدعم لـ«الثورة ال�سورية».
ويف ه ��ذا ال���س�ي��اق ،رج �ح��ت م���ص��ادر
ع�ل�ي�م��ة ل �ـ(ال �ث �ب��ات) �أن ي �ك��ون ال �ه��دف
الأ�سا�س لهذا االجتماع هو التخطيط
لإقامة ب�ؤرة �أمنية يف منطقة (الق�صري)
ال�سورية الواقعة على احلدود ال�شمالية
 ال �� �ش��رق �ي��ة ،ت �ك��ون ق��اع��دة الن �ط�لاقالعمليات امل�سلحة يف اجتاه العمق؛ على
غرار ما يجري يف ليبيا.
ك��ذل��ك �أك ��دت م�ع�ل��وم��ات خ��ا��ص��ة �أن
ال�سوري حممد امل�صطفى املقيم يف بلدة
(ه �ي��ت ال �� �س��وري��ة) ق��دم �إىل (ال��رام��ة)
وح���ص��ل ع�ل��ى �أج �ه��زة ات �� �ص��ال و�أم� ��وال
و�أ�سلحة ..والأ�سئلة التي تطرح هنا:
مل ��اذا مل ي�ح���ص��ل �أي حت ��رك ��ش�ع�ب��ي �أو

م�سلح يف (ال�ق���ص�ير) �إال ب�ع��د اجتماع
(الرامة)؟ وما هو �سبب بقاء العكاري
وال�ل��ول��و يف ل�ب�ن��ان ،رغ��م � �ص��دور العفو
ا
ال �ع��ام يف ب�لاده�م��ا؟ �أل�ي����س ذل��ك دل�ي�ل ً
على �أنهما متورطان يف حوداث �أمنية؟
و�أن دوره �م��ا مل ينته ب�ع��د؟ ومل ��اذا ك��ان
ع�ن��ا��ص��ر (امل���س�ت�ق�ب��ل) وم��را��س�ل��و بع�ض
ال �ق �ن��وات ال �ع��رب �ي��ة يف ان �ت �ظ��ار ج��رح��ى
م��واج �ه��ات (ال �ق �� �ص�ير) ع �ل��ى احل ��دود
ال
اللبنانية  -ال�سورية؟ �ألي�س ذلك دلي ً
على �أن هذه التحركات من�سقة ومدبرة
ولي�ست عفوية؟
�أم � ��ا اخ �ت �ي��ار م �ن �ط �ق��ة (ال �ق �� �ص�ير)
ف�سببه الأ�سا�سي هو العامل الدميغرايف،
لأنها حتوي خليط من التنوع املذهبي،
الأم��ر ال��ذي ق��د ي�سهم يف �إم�ك��ان �إث��ارة
الفنت بني �أبناء املنطقة ،و�إدخ��ال حال
الفو�ضى �إليها.
وال �ل��اف � ��ت ق� �ب ��ل ان � � � ��دالع ح� � ��وداث
(الق�صري) ،هو حت��ذي��رات املرعبي من
دخول م�سلحني �سوريني �إىل الأرا�ضي
اللبنانية ،ون���ش��ر ��س�لاح حل��زب اهلل يف
عكار ،و�إقامة مراب�ض مدفعية للجي�ش
ال���س��وري يف ال �ق��رى احل��دودي��ة ،الأم��ر
الذي نفاه اجلي�ش اللبناين.

النائب معني املرعبي

وت� ��� �ش�ي�ر ال� ��وق� ��ائ� ��ع ه� �ن ��ا �إىل �أن
حت��ذي��رات امل��رع �ب��ي ه��ي للتعمية عن
ح���ق���ي���ق���ة امل���خ���ط���ط «امل�������س���ت���ق���ب���ل���ي» يف
امل �ن �ط �ق��ة احل � ��دودي � ��ة ،وال� ��ذاه� ��ب �إىل
مزيد م��ن الف�شل بف�ضل دور اجلي�ش
اللبناين ،الذي منع �سابقاً �إقامة خميم
ل��ـ«ال�لاج��ئ�ين ال�����س��وري�ين» يف منطقة
ال ملخيم «الالجئني»
(البقيعة) مماث ً
يف ت��رك�ي��ا ،ح��ر��ص�اً م�ن��ه ع�ل��ى ا��س�ت�ق��رار
ال باتفاق الطائف
البلد الأق��رب ،وعم ً
ومعاهدات التن�سيق الأخرى.
رغ��م ك��ل م��ا ح���ص��ل ،ال ي ��زال بع�ض

امل ��راه� �ن�ي�ن يف ل �ب �ن��ان و�� �س ��وري ��ة ع�ل��ى
اخلارج ،والذين اعتادوا هذا النهج ،مرة
باملراهنة على وق��وع ح��رب �إ�سرائيلية
يف املنطقة ،و�أخ��رى على �صدور القرار
ال �ظ �ن��ي امل��رت �ق��ب يف ج ��رمي ��ة اغ �ت �ي��ال
الرئي�س رفيق احل��ري��ري ،وط ��وراً على
�سقوط احل��ك��م يف دم�شق ،ي�سعون �إىل
�ضرب اال�ستقرار ال�����س��وري ،ظناً منهم
�أن جن ��اح ه ��ذا الأم� ��ر ق��د ي�ع�ي��د ف��ري��ق
احل��ري��ري �إىل احل�ك��م يف ب�ي�روت ،لكن
خمططهم ل��ي�����س �إال �أ���ض��غ��اث �أح��ل�ام،
و��س�ي�ت�ح��ول �إىل ك��اب��و���س بالن�سبة �إىل
�أ����ص���ح���اب���ه ،ع��ق��ب ال�����س��ق��وط ال��ن��ه��ائ��ي
للم�شروع التفتيتي الذي �أُعد للمنطقة،
والذي بد�أت ب�شائر هذا ال�سقوط تلوح
يف الأفق القريب.
يف امل �ح �� �ص �ل��ة ،ع �ج �ل��ة الإ� � �ص �ل�اح يف
��س��وري��ة انطلقت �إىل الأم � ��ام ،وت��راف��ق
ذل ��ك م��ع ت���ص��ري�ح��ات دول �ي��ة م��رح�ب��ة،
ومهرجانات �شعبية م ��ؤي��دة ،ف�لا �أح��د
ي�ستطيع �إع � ��ادة ع �ق��ارب ال���س��اع��ة �إىل
ال��وراء ،مهما حاول املت�ضررون ..فعبثاً
يحاولون.

ح�سان احل�سن

مواقف ونشاطات
• النائب ال�سابق عدنان عرقجي ندد باجلرمية الأمريكية اجلديدة
�ضد الأمن القومي للبنان ،من خالل التج�س�س على مقاومته وتهديد
�سيادته وا�ستقالله ،وقال :مل نفاج�أ باكت�شاف �أن املخابرات الأمريكية
تتج�س�س على مقاومتنا وت�ه��دد �أمننا ال�ق��وم��ي ،ف��ال��والي��ات املتحدة
�صاحبة تاريخ طويل من املواقف ال�سيا�سية املعادية للق�ضايا العربية،
ت�أييداً لإ�سرائيل ،بحيث تنفق مليارات الدوالرات �سنوياً على تعزيز �آلة
احلرب ال�صهيونية لقتل العرب و�سحقهم ،كما ال نن�سى �أن املخابرات
الأمريكية هي امل�ؤ�س�سة الأمنية الأكرث قذارة و�إجراماً يف العامل ..كل
ذلك ال يفاجئنا ،ولكن يجدر التوقف عند مزاعم هذه الدولة ب�أنها
�صديقة للعرب وللدول ال�صغرية ،ف�إذا بها تك�شف عن حقيقتها ب�أنها
تطعن يف الظهر كل من �صادقها ،وت�سحق كل من راه��ن على ك�سب
ودها.

• جبهة العمل الإ�سالمي يف لبنان حذرت من عودة اخلطاب الطائفي
واملذهبي وانعكا�سه �سلباً على الو�ضع الداخلي ،ور�أت �أن املطلوب هو
العمل على تخفيف التوتر والت�شنج ،خ�صو�صاً بعد ت�شكيل حكومة
الإنقاذ الوطني.
وا�ستهجنت اجلبهة اخلطابات الرنانة والت�صرفات الالم�س�ؤولة لبع�ض
املتنطعني م��ن ح��زب تيار امل�ستقبل يف طرابل�س وال�شمال ،معتربة �أن
ت�صرفاتهم ال�صبيانية والغوغائية ج��اءت على �أث��ر ت�شكيل احلكومة
امليقاتية ،ظناً منهم �أنهم بذلك ي�ستطيعون �إع��ادة عقارب ال�ساعة �إىل
الوراء.

• لقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية يف لبنان ،ندد بانتهاك العدو
ال�صهيوين للحرمات الإ��س�لام�ي��ة ب�شكل ك�ي��دي وم�ستمر ،معترباً �أن
جرف العدو ملقربة (م�أمن اهلل) يف القد�س ال�شريف هو اعتداء فا�ضح
• حركة الأمة توقفت عند الإ�صرار الغربي على فتح ملفات من كل على كرامة الإن�سان الذي كرمه اهلل �سبحانه وتعاىل حياً وميتاً ،واعتداء
حدب و�صوب لإ�شعال الفتنة وتعميق االنق�سام يف املنطقة ،م�ستغربة �صارخ على املعتقدات الدينية ،وهو بر�سم كل املحافل الدولية ومدّعي
من �أن ه��ذه الإرادة الأممية مل نعد نراها �إال يف دنيا العرب ،فنادراً العدالة واحلرية وامل�ساواة يف العامل.
ما نرى قب�ضة الأمم املتحدة ال�صلبة �إال يف هذه املنطقة امل�ستهدفة و�أث�ن��ى اللقاء على خطاب الأم�ي�ن حل��زب اهلل ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل،
الذي وكعادته كان �شفافاً يف كل ما حتدث عنه .ولفت اللقاء �إىل التقدير
تاريخياً عرب هذه احلروب ال�صليبية التي ال تنتهي.
إلهيي احلا�صل ،ومن ثم �إىل حكمة وم�س�ؤولية القيمني على
واعتربت احلركة �أن التلويح ب�إعالن القرار الظني يف هذه اللحظة واللطف ال نْ
ال�سيا�سية ،حيث يتم �إ�شغال املنطقة و�إ�شعالها بعدد كبري م��ن ب��ؤر ه��ذه املقاومة ،الذين تبقى �أعينهم �ساهرة حلفظ املقاومة ،وبالتايل
التوتر ما هو �إال ا�ستكما ًال للم�شروع الغربي لتعميم الفو�ضى وتق�سيم حفظ الأمة من �أي اعتداء �أو اخرتاق �أمني �أو ع�سكري.
املنطقة ،وطالبت احلكومة اجلديدة برف�ض �أي تعاون مع هذه املحكمة
• ال�شيخ ها�شم منقارة؛ املن�سق العام جلبهة العمل الإ�سالمي يف لبنان،
املت�آمرة.
وق �دّرت احلركة عالياً رحابة �صدر القيادة ال�سورية التي رعت لقاء �أكد �أن اخلرق الذي قامت به املخابرات الأمريكية للمقاومة الإ�سالمية
املعار�ضة ال�سورية يف دم�شق ،ور�أت �أن دعوة الدولة ال�سورية للحوار ل��ن ي��ؤث��ر على جهاد ومعنويات امل�ق��اوم�ين ال�شرفاء ،وه��و بالت�أكيد ال
الوطني مع املعار�ضة يف العا�شر من ال�شهر املقبل هو املدخل ال�سليم ي�شكل عيباً وال خديعة غري م�سبوقة يف التاريخ؛ كما يحب البع�ض من
امل�شككني القول.
للإ�صالح ال�سيا�سي.

و�أكد ف�ضيلته �أن العربة امل�ستخل�صة من عملية (ال�سي �أي �آي) الأخرية
ت�ؤكد �أن ال�سيا�سة العدائية لأمتنا ثابتة ،و�أن �سفاراتها ،خ�صو�صاً �سفارتها
يف عوكر ،ال تعدو كونها وكراً للتج�س�س على لبنان ومقاومته ومواقفه
امل�شرفة �ضد �إ�سرائيل.
• احل��اج ع�صام غ�ن��دور؛ رئي�س الهيئة ال�شرعية يف اللقاء الإ�سالمي
الوحدوي قال :يف منا�سبة ذكرى اال�سراء واملعراج ،فليعلم �أهل فل�سطني
�أن ه�ؤالء احلكام ومن يتبعهم من قادة ال �أمل فيهم ،والأمل معقود على
ال�شعب واجلماهري وال�شباب امل�ق��اوم يف لبنان وفل�سطني ،وغريهم ال
نعلمهم ،من �أجل ذلك يجب ال�صمود على الثوابت واحلقائق.
• ال�شيخ �أحمد القطان؛ رئي�س جمعية قولنا والعمل ،دان �إقدام قوات
االحتالل الإ�سرائيلية على ا�ستباحة مقربة (م�أمن اهلل) ،وا�ضعاً هذا
الت�صرف يف خانة االنتهاك الوا�ضح للحرمات .وطالب القطان رجال
الدين �إىل �أي مذهب �أو طائفة انتموا �إب��داء مواقفهم الوا�ضحة حيال
هذه الت�صرفات.
• منظمة ال�شباب ال�ق��وم��ي ال�ع��رب��ي ك��رم��ت يف مدينة �صيدا ع ��دداً من
ال�شخ�صيات التي لعبت دوراً مهماً يف الن�شاط ال�شبابي اللبناين والعربي،
ومن �أبرزهم ع�ضو املكتب ال�سيا�سي يف حزب االحتاد طالل خانكان ،بح�ضور
املحامي �أحمد مرعي نائب رئي�س احلزب ،وال�سفري الفل�سطيني الدكتور
عبد اهلل عبد اهلل ،والعميد م�صطفى حمدان؛ �أم�ين الهيئة القيادية يف
املرابطون ،ومعن ب�شور؛ املن�سق العام للجان والروابط ال�شعبية ،والدكتور
�أ�سامة �سعد؛ رئي�س التنظيم ال�شعبي النا�صري ،و�سمري طرابل�سي؛ ع�ضو
قيادة امل�ؤمتر ال�شعبي ،و�أمني �سر حركة فتح يف لبنان؛ فتحي �أبو العرادات،
والعميد علي �شحرور؛ م�س�ؤول خمابرات اجلي�ش يف اجلنوب ،وعدد من
ال�شخ�صيات ال�سيا�سية وال�شبابية ،وفعاليات �صيداوية.
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مقابلة

عبود لـ (ال�سياح العرب) :ال تنخدعوا..
وزير ال�سياحة هو نف�سه فـي حكومتي احلريري وميقاتي
الإخفاق ممنوع حان وقت التنفيذ ،النا�س
ت�ع�ق��د الآم� ��ال لأن احل�ك��وم��ة متجان�سة ول��ن
ت�ع��ذره��ا على الإط�ل�اق يف ح��ال الف�شل ،بهذه
اجل��دي��ة ي�ستهل وزي ��ر ال���س�ي��اح��ة ف ��ادي عبود
كالمه جلريدة (الثبات) لت�أكيد ملل النا�س
من الكالم ،الأجواء الإ�صالحية بر�أيه منا�سبة
ل��ت��ط��ب��ي��ق ���ش��ع��ار «ك��ل��ن��ا ل��ل��وط��ن ،ك��ل��ن��ا للعمل»
ف��اخل��ط��ة امل��و���ض��وع��ة ت��زخ��ر ب��امل��ع��اين امل�صوبة
نحو �أكرث من طرف حملي (امل�ستقبل  -الإدارة
امل�سي�سة) واجتاه �إقليمي (العرب � -أمريكا).
عبود يعترب �أن معركة �إثبات الإمكانات
ع �ل��ى امل �ح��ك لأن الإخ � �ف ��اق ي �ع �ن��ي ان�ك���س��ار
النهج الإ�صالحي يف الدولة ل�صالح الف�ساد
«�سنكون مثال التغيري على الأر���ض ونتمنى
�أال يح�صل �أي عرقلة و�أن جند جت��اوب�اً من
كافة املعنيني».
يتوقف عبود للحظات يريد �إي�صال فكرة
هامة لل�شعب اللبناين فيقول« :ل��و �شكلت
حكومة (تكنوقراط) يف ظل �إدارة م�سي�سة
ك �م��ا ط��ال��ب ال �ب �ع ����ض مل ��ا مت�ك�ن��ت احل�ك��وم��ة
م��ن ف�ع��ل �أي � �ش��يء ي��ذك��ر( ،ت�ك�ت��ل التغيري
والإ�صالح) حتديداً ال يعرف بقامو�سه الث�أر
ال�سيا�سي ،ولكن هذا املوقف املبدئي هل يعني
غ�ض الطرف يف مواجهة �أهل الف�ساد!».
مليار ون�صف دوالر
ر�شاوى �سنوية
ع��ب��ود ي�����ش��رح ف��ك��رت��ه «الإدارة امل�تره��ل��ة
وامل�سي�سة منذ  20عاماً قد تك�شر عن �أنيابها
لتعطيل ال َنفً�س اجل��دي��د الإ��ص�لاح��ي ،على
��س�ب�ي��ل امل �ث��ال ج�م�ي��ع ال �ع��ام �ل�ين يف ال � ��وزارة
تبلغوا نهجي اجل��دي��د يف العمل ،الر�شاوى
و»احل �� �س �ن��ات» م��ن ه �ن��ا �أو ه �ن��اك �أ��ص�ب�ح��ت
من املا�ضي ..وامل��دي��ر العام امل�سي�س ورئي�س
امل�صلحة امل�سي�س عليهما معرفة �أن التغيري
الإ�صالحي اجلدي �سي�أخذ جمراه» ،ي�ستمر
عبود يف تف�سريه« :مل يعد مقبو ًال �أن يكون
م�ع��دل ان�ت�ظ��ار رخ����ص ال�ب�ن��اء  282ي��وم�اً يف
ب�ل��د �صغري ك�ل�ب�ن��ان ،الأرق � ��ام ت�شري �إىل �أن
ح �ج��م ال ��ر� �ش ��اوى يف ل �ب �ن��ان ت �ع ��ادل امل�ل�ي��ار
ون�صف مليار �أمريكي �سنوياً ،هل ي�ستطيع
اللبناين ت�صدير ب�ضاعة �أو ا�سترياد ب�ضاعة
دون تقدمي الر�شاوى؟ هل بالإمكان ال�سري
مبعامالت ال�ضمان االجتماعي �أو ت�سجيل
عقار دون تقدمي ال��ـ «ح�سنات»! ه��ذا الأم��ر
�أ�صبح م��ن املا�ضي يف وزارات تكتل التغيري
والإ�� �ص�ل�اح ،ط�ب�ع�اً ال مي�ك��ن �إدع � ��اء ال�ك�م��ال
ل �ك��ن ت��وج�ي�ه��ات��ي ال �ي��وم ع �ل��ى ��س�ب�ي��ل امل �ث��ال
كانت وا�ضحة جلهة معرفة �أ�صحاب طلبات
الرخ�ص لوقف الدكاكني».
الكتبة والفري�سيون
الإ�صالح ب��ر�أي عبود يحتاج �إىل مواكبة
�إداري����ة «ن�صف امل��ع��رك��ة م��ع ال��ن��ا���س ون�صفها
املتبقي م��ع «امل��ع��ام�لات الإداري�����ة» ،ه��ن��اك يف
بع�ض الأحيان ا�ستحالة يف توقيف الر�شاوى
م ��ع وج � ��ود ت �� �ش��ري �ع��ات وجل � ��ان ت �خ �م�ين يف
العقارات ،النف�س الإ�صالحي يجب مواكبته

ب ��ور� ��ش ع �م��ل ح �ق �ي �ق �ي��ة ت� �ط ��ال ال �ق��وان�ي�ن
والقرارات لتكون ع�صرية وع�صية على فئتي
الكتبة والفري�سيني املتواجدين بكرثة داخل
�إدارات وم�ؤ�س�سات الدولة».
ال ي �ث �ن��ي ال � �ه ��دوء الأم � �ن ��ي يف ل�ب�ن��ان
ال��وزي��ر ف��ادي عبود من رف��ع �صوته عالياً
ليطالب بخطة ط��وارئ �سياحية ،يقول:
«ال �أ�ستطيع �أن �أك��ون متفرجاً حيال �إنقاذ
املو�سم ال�سياحي يف لبنان ،لبنان يرتاده
ب��راً ح��وايل � 500أل��ف �سائح معظمهم من
الأردن�ي�ين ،وه ��ؤالء ال�سياح الذين اعتادوا
املجيء من خالل الرب ب�سياراتهم اخلا�صة
اع �ت��ادوا �أي���ض�اً ارت �ي��اد م�ن��اط��ق ب�ع�ي��دة عن
بريوت لي�ضفوا نوعاً من التوازن املقبول..
و�إ�صرارنا على �إن�شاء ج�سر جوي بني لبنان
والأردن وع��وا��ص��م اخل�ل�ي��ج ه��دف��ه ت��أم�ين
ظ��روف م�شجعة للعرب املعتادون املجيء
�إىل لبنان عرب الرب».
�أغنياء العرب «ع را�سنا» ..ولكن

الوزير فادي عبود

�شركة «طريان ال�شرق الأو�سط» حممد احلوت
كان �سلبياً جتاه دعوتنا ت�أمني ج�سر جوي من
الأردن ودول اخلليج �إىل لبنان».

ب��ر�أي عبود لبنان لي�س بلداً خم�ص�صاً
فقط لل�سياح الأغنياء يقول« :على را�سنا
�أثرياء العرب وملوكها نريد خدمتهم على
�أكمل وجه ،لكن هناك �أي�ضاً فئات الدخل
ع�ب��ود ال ي��ري��د ت�صديق �أن ه�ن��اك فريقاً
املتو�سط ب�إمكان لبنان جذبهم عرب تنظيم �سيا�سياً ي�ح��اول �إق�ن��اع ال�ع��رب ب�ع��دم املجيء
رحالت �سياحية لعدة �أيام كما تفعل تركيا �إىل لبنان لأن��ه لي�س يف احلكم! هم يعملون
�أو قرب�ص �أو غريها من الدول».
لي ًال ن�ه��اراً لرت�سيخ فكرة �أننا ال نحبهم...
يتابع عبود فكرته« :مع العوملة �أ�ضحت «بالفعل (امل�ستقبل) ي�سخر ك��ل �إمكانياته
ال���س�ي��اح��ة ��ص�ن��اع��ة واح �ت��راف وت���س��وي��ق ،الدولية ل�ضرب االقت�صاد اللبناين ،ت�صور
ونحن يف هذا املجال ن�سعى لإقناع �شركات �أن �صحيفة (امل�ستقبل) التي حتب «احلياة»
ال���س�ف��ري��ات يف ل�ب�ن��ان ب��أن�ه��م ق ��ادرون على ت�ضع ع�ن��وان�اً ع�ل��ى ��ص��در �صفحتها الأوىل
جذب خليجيني و�أت��راك و�إيرانيني �ضمن ل�ت�ق��ول �أن الإن �ف��اق ال���س�ي��اح��ي يف ل�ب�ن��ان هو
برنامج �سياحي ي�شمل ك��ل مناطقه ،فلم �صفر ،مع العلم �أن الإنفاق ال�سياحي ارتفع
ال ي�ب��اع اخلليجي �أو امل���ص��ري �أو الرتكي عما كان عليه يف العام  ،»2011بح�سب عبود
برامج �سفر -من اخلمي�س وحتى الأح��د هناك تالعب بالأرقام لتيئي�س النا�س «�شغل
 وب�أ�سعار مدرو�سة للعائالت املتو�سطة �صحيفة امل�ستقبل ال�شاغل مع الكاتب (رائدال��دخ��ل ( 1000 - 600دوالر) خ�صو�صاً اخلطيب) �إحباط معنويات العامل� ،شخ�صياً
�أن ال���ف���ن���ادق م����ؤم���ن���ة يف ب��ك��ف��ي��ا و���ض��ه��ور ال �أظنه لبنانياً لأين �أرف����ض �أن �أ��ص��دق �أنه
ال�شوير و�صور و�صيدا والبرتون وعاليه ،يوجد لبناين يتمنى اخلراب لبلده؟! ونقول
والـ« »visaمتوفرة لعرب جمل�س التعاون لإخ��وان �ن��ا ال �ع��رب ن�ح��ن ن��ري��دك��م يف ل�ب�ن��ان
اخلليجي تلقائياً من مطار بريوت».
لأن�ن��ا نحبكم ونحرتمكم ،نحن م�ستعدون
�ر
�
ف
�
س
�
�
�
ي �� �س ��أل ع� �ب ��ود مل� � ��اذا � �ش ��رك ��ات ال
خل��دم�ت�ك��م يف رم��و���ش �أع�ي�ن�ن��ا ،ال ت�ستمعوا
اللبنانية تنظم مئات الرحالت من لبنان �إىل �أك��اذي�ب�ه��م ..وزي��ر ال�سياحة يف حكومة
�إىل تركيا وال تنظّ م رحلة واحدة من تركيا احل ��ري ��ري ه ��و ن �ف�� �س��ه وزي � ��ر ال �� �س �ي��اح��ة يف
�إىل لبنان؟ يكمل حديثه :التناف�س بني حكومة ميقاتي ،وبعك�س ما ي�شيعونه نحن
�شركات الطريان العاملية يخف�ض الأ�سعار يف ج��ه��وزي��ة �أف�����ض��ل مم��ا ك��ن��ا عليه يف ال��ع��ام
ويجذب ال�سياح».
املن�صرم» ،يتابع الوزير عبود كالمه« :و�ضعنا
بت�صرف ال �ع��رب وال���س�ي��اح ��ش��رط��ة �سياحية
حممد احلوت
على مدى � 24 /24ساعة باليوم ،ونحن على
تن�سيق كامل مع وزارة الداخلية بغية رفع
وع��ن رد �شركة (ط�يران ال�شرق الأو��س��ط) عديد ال�شرطة ال�سياحية لنتمكن من تغطية
على طلب العماد ع��ون خف�ض �أ�سعار بطاقات كامل الأرا�ضي اللبنانية».
ال�سفر للبنانيني املتواجدين يف �أوروب��ا؟ يقول
عبود «بكل �أ�سف �شركة الـ« »MEAمل تتجاوب
1735
م��ع ط��رح�ن��ا ال��وط �ن��ي ب��ذري �ع��ة ت��راج��ع �أرب ��اح
ال�شركة ،متنا�سني �أن تخفي�ض �سعر «التيكت»
ب�أ�سى �شديد يقول ال��وزي��ر عبود «�سخرت
 20دوالر يقابلها ا�ستقطاب ملبلغ  1000دوالر فيما م�ضى ال�ق��وى الأم�ن�ي��ة حل��را��س��ة م�ن��ازل
داخل ال�سوق اللبناين» ،يعلق عبود ب�أ�سى بعيد ال � ��وزراء وب�ع���ض�ه��م ك ��ان ي�ح���ش��د �أم� ��ام منزله
عن اال�ست�سالم «لقائي برئي�س جمل�س �إدارة �سيار درك ،نحن ب�صدد نيل حقنا فيما يتعلق
رائد اخلطيب ..لبناين؟

بال�شرطة ال�سياحية ،لأن دوره ��ا ال يقت�صر
على قمع املخالفات بل على م��ؤازرة وم�ساعدة
ال�سائح ،بالأم�س كانت وزارة ال�سياحة تطلب
م ��ن ال �� �س��ائ��ح امل� �ج ��يء �إىل ال � � ��وزارة ل�ت�ق��دمي
ال�شكوى� ،أم��ا ال�ي��وم يف عهدنا نحن ملزمون
مب �� �س��اع��دة ال �� �س��ائ��ح وال ��ذه ��اب �إل �ي��ه حللحلة
املو�ضوع ،وب�صوت مرتفع ي��ردد عبود عبارته:
تف�ضل «تعا على الوزارة» انتهيت منها ،ويف حال
خمالفة التعليمات �س�آخذ ال�ت��داب�ير الفورية
ب��ح��ق امل���وظ���ف امل���خ���ل ،رق����م « »1735م�ت��و ّف��ر
ط�ي�ل��ة ال�ن�ه��ار وال�ل�ي��ل لتبلغ ��ش�ك��اوى ال�سياح
وباللغات الفرن�سية والإنكليزية والإ�سبانية
وطبعاً العربية ،ويف حال تعذر حترك ال�شرطة
ال�سياحية على الفور �سن�ستعني فوراً بال�شرطة
الق�ضائية �أو الأمن الداخلي».
ي�ضع عبود جتربته الوزارية يف عهد �سعد
احل���ري���ري «رغ����م ال���ع���رق�ل�ات ال��ك��ث�يرة �ضمن
�سياق فرتة التمحي�ص والتخطيط والـ «روداج»
لفهم العمل الوزاري وتفكيك حقول الألغام»..
�إميان احلريري بتنفيذ ا�سرتاحات �إىل جانب
املعابر احلدود الربية بقيت كالماً دون فائدة
م��ع ع��رق�ل��ة وزارة امل ��ال ت ��أم�ين الأم � ��وال ،نعم
للأ�سف مار�ست احلريرية ال�سيا�سية على وزارة
ال�سياحة الكيدية ال�سيا�سية بكل ما للكلمة من
معنى ،وال��دل�ي��ل على ذل��ك ان�ت�ظ��اري � 9أ�شهر
لت�أمني حاجيات مكتب الوزير الأ�سا�سية فيما
حاز مكتب وزير البيئة على كل م�ستلزماته يف
غ�ضون � 3أيام».
القرار الظني
ي �ع �ت�بر ال ��وزي ��ر ع �ب��ود �أن ع �م��ل امل�ح�ك�م��ة
ال��دول�ي��ة ب��ات ي�شكل ع�ب�ئ�اً حقيقياً ع�ل��ى تيار
امل�ستقبل وداع��م��ي��ه« :تخويف النا�س ب�إ�صدار
القرار االتهامي مل يعد �صاحلاً البتزاز �أحد،
وال �ك�ل�ام ع��ن ��س�ي�ن��اري��و ان � ��دالع ح ��رب جم��رد
�صدوره تخمني خبيث ال يغري بواقع �أن النا�س
وت �ي��ار امل�ستقبل وال�ه�ي�ئ��ات االق�ت���ص��ادي��ة ملت
�سماع ال�سيناريوهات املفربكة� ..سيا�سة «�أنا �أو
ال �أحد» بد�أت تفقد بريقها ..وبانتظار الأ�سباب
املوجبة ل�صدور �أي قرار اتهامي جديد يعترب
عبود �أن �أحداث �سورية متجهة �إىل االنح�سار.
ي�ستذكر عبود العدل ال��دويل يف ال�سودان
ون���س�ي��ان ات �ه��ام رئي�سه ع�م��ر الب�شري بجرائم
الإب� ��ادة اجل�م��اع�ي��ة ،وب��ر�أي��ه ال�ضغط ال��دويل
على �سوريا م�صطنع لأن الواقع ال�شعبي م�ؤيد
للنظام ب �ق��وة ،م�لاي�ين ال�شعب ال���س��وري يتم
جتاهلهم على و�سائل الإع�ل�ام بخالف بع�ض
املئات الذين ي�ستحوذون على اهتمام كلي من
الغرب ،فت�صبح تلك املئات عدة �آالف ،واملاليني
ي�غ�ي�ب��ون ،لنعترب �أن ه�ن��اك � 100أل ��ف ��س��وري
يريدون قلب النظام لأ�سباب عديدة ،ملاذا يتم
جتاهل  24مليوناً ال يريدون ذلك! «هل حتقيق
الإ� �ص�لاح يكون بتفتيت املنطقة �إىل دوي�لات
�صغرية متناحرة وب�إخ�ضاع املقاومات ل�ل�إرادة
الإ�سرائيلية؟ يتابع عبود حديثه« :نكن كامل
االح�ترام لل�شعب الأمريكي ،ولكن هل تبديد
م���ص��احل��ه احل�ق�ي�ق�ي��ة م��ع  400م�ل�ي��ون عربي
لن تت�أمن من خ�لال  5ماليني �إ�سرائيلي يف
املنطقة؟

التبولة كلمة �آرامية تعني
«اخللطة»
�س�ألنا الوزير عبود عن جديد حماوالت
�إ�سرائيل �سرقة امل�أكوالت اللبنانية ال�سيما
(التبولة) واحلم�ص فرد �ضاحكاً« :النا�س
�أ��ص�ب�ح��ت مقتنعة �أن ت�ل��ك امل� ��أك ��والت هي
ل��ب��ن��ان��ي��ة ،ال���دع���اوى الق�ضائية ه��ي �ضمن
ن� �ط ��اق وزارة االق� �ت� ��� �ص ��اد ،ي �ج��ب ت �ق��دمي
الرباهني ...ولي�س هاماً �أن نربح الدعوى �أم
ال ...املهم �إب��راز الواقع واحلقيقة ،اجلميع
متيقن �أن �أول م��ن ب��د�أ بت�صنيع احلم�ص
يف ال�����ش��رق الأو���س��ط ه��ي �شركة «ق��رط��ا���س»
اللبنانية� ،أما �أ�صل كلمة (تبولة) تعود �إىل
اللغة الآرامية الفينيقية وتعني «جبلة» �أي
«خلطة» ..يكمل عبود حديثه :على ال�صعيد
ال�شخ�صي �أن�ش�أت معم ًال لت�صنيع احلم�ص
لنقول للعامل ب��أ��س��ره �إن �سرقة منتجاتنا
خط �أحمر».
وح���ول ق��ول العماد ع��ون «one way
 »ticketللحريرية ال�سيا�سية يقول عبود
«نذكر احلريرية ال�سيا�سية �أنها هي من �أقفل
بيوتات �سيا�سية عريقة يف ب�ي�روت ،بخالف
ال �ع �م��اد ع ��ون امل ��ؤم ��ن ب��الإ� �ص�ل�اح وال�ت�غ�ي�ير
احلقيقيني ،وتعلق حمبيه  -و�أنا واحد منهم
 ب��ظ��اه��رة «اجل��ن��رال» ت��ع��ود ك��ون��ه ي��ق��ول مايفكر به بخالف ما اعتاده �سماعه اللبنانيني
�سابقاً.
جملة م��ن ال��وع��ود يطلقها ال��وزي��ر عبود
للبنانيني يف القريب العاجل� ،أهمها ت�أمني
«ا���س�تراح��ة» لل�سياح على امل��ع��اب��ر احل��دودي��ة
و�إن�شاء مركز امل�ؤمترات (بال�ضبية) وتفعيل
ع�م��ل ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع�ل�ي��ا ل�ل���س�ي��اح��ة امل ��ؤل �ف��ة من
رئي�س ال��وزراء وت�سع وزراء معنيني بتطوير
ال�صناعة ال�سياحية.
مطارات �سياحية
ولأن امل�صلحة الوطنية تعلو على اجلميع
بر�أي عبود هناك خطة طوارئ �سياحية �ستعلن
يف القريب العاجل لإع��ادة التوازن لالقت�صاد،
الو�ضع ال يحتمل ع��دم م��ب��االة �شركة ط�يران
الأو��س��ط وال ينتظر ت��أخ�يراً م��ن قبل �شركات
ال�سفر جلذب ال�سياح الأجانب �إىل لبنان ،هل
ير�ضى اللبنانيون �إر�سال � 200ألف لبناين من
�أ�صل  4ماليني �إىل تركيا فيما ال ي�صلنا من
تركيا �إىل بريوت � 20ألف من �أ�صل  70مليون
تركي!
ي��ؤك��د عبود �أن ب��داي��ة التغيري �سنتلم�سها
قريباً بغ�ضون � 6أ�شهر والبداية بر�أيه تبد�أ مع
تقدمي �شركات ال�سفر عرو�ضاً للعرب يجذب
الطبقة الو�سطى لتنتع�ش ج��رود الهرمل يف
البقاع والبرتون وال�ضنية و�إه��دن يف ال�شمال
وجبيل والباروك يف جبل لبنان و�صيدا و�صور
وم�ل�ي�ت��ا يف اجل �ن ��وب ،ي���ض�ح��ك ع �ب��ود ق��ائ�ل�اً :
«الإمن��اء املتوازن �سياحياً �أبعد من «�سوليدير»
و�شخ�صياً ال �أعرف ملاذا ال يتم ت�شغيل مطارات
القليعات ورياق وحامات كمطارات �سياحية»؟
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فلسطين
حينما يعجب رئيس السلطة بنفسه
ب ��دا رئ�ي����س ال���س�ل�ط��ة الفل�سطينية
�أث �ن��اء م��را��س�ي��م ت��وق�ي��ع االت �ف��اق يف
ال���س�ي��د حم �م��ود ع�ب��ا���س م�ع�ج�ب�اً ك�ث�يراً القاهرة ،طالبت حما�س ب�إبداء قدر من
بنف�سه� ،أثناء املقابلة التلفزيونية التي ح�سن نية ال�سلطة ورئي�سها ،ب��الإف��راج
ظهر فيها على �شا�شة الف�ضائية اللبنانية ع��ن املعتقلني ال�سيا�سيني �أو بع�ضهم،
الأ� �س �ب��وع امل��ا� �ض��ي ،وق ��د واظ� ��ب رئي�س وه�ن��ا ك��ان رد عبا�س ب ��أن �أي �إف ��راج عن
ال�سلطة على �إلقاء نظرة جانبية ،يتوجه املعتقلني لن يتم �إال وفق «القانون» ،مل
بها �إىل �أحد اجلال�سني على مقربة منه ،ي�س�أله �أحد عن القانون املق�صود؟ ورمبا
م�ت��وق�ع�اً ن�ظ��رة �إع �ج��اب مم��اث�ل��ة ل��زه��وه ك��ان وا��ض�ح�اً لكل ذي عينني �أن عبا�س
بنف�سه ،ومبا �أفا�ض به من مواقف ،ومل ج��اء �إىل ال�ق��اه��رة ،متمنياً �أن ينجح يف
يطل بامل�شاهدين وقت االنتظار ملعرفة �إغ���ض��اب ط��رف فل�سطيني ،وي�ستطيع
�سعيد احل��ظ ه��ذا� ،إذ ب��ادر املخرج الذي حتميله وزر �إف���ش��ال امل���ص��احل��ة ،وهكذا
لفتت انتباهه تلك النظرات الرئا�سية� ،أط �ل��ق ردوداً ا��س�ت�ف��زازي��ة ك �ث�يرة ،وخ�ب��أ
ف ��أزاح الكامريا قلي ً
ال ليظهر املتحدث ورقة فيا�ض �إىل اللحظة التي حان فيها
با�سم عبا�س ال�سيد (نبيل �أب��و ردي�ن��ة) البحث اجلدي ،يف �إ�سناد رئا�سة حكومة
ج��ال���س�اً وق ��د غ�م��رت��ه ال �� �س �ع��ادة وم ل��أت التوافق ل�شخ�صية م�ستقلة ،و�سبقت هذا
وجهه ع�لام��ات الإع�ج��اب والإط ��راء� ،أو املوقف ت�صريحات عديدة لقيادات من
ه�ك��ذا خ�ي��ل ل�ن��ا ،ذل��ك �أن مهمة ال�سيد حركة فتح ،بع�ضها تبنى تر�شيح فيا�ض،
�أبو ردينة الرئي�سية هي ت�سويق مواقف وبع�ضها الأخ ��ر ق��ال�« :إن ا��س��م فيا�ض
الرئي�س �أياً كانت.
�أ�ضحى خارج التداول» ،وحده عبا�س الذ
ثمة قواعد معروفة يف التعامل مع بال�صمت تاركاً لأع�ضاء املركزية متابعة
الكامريا ،ومنها �أن يثابر «ال�ضيف» على امل� �ن ��اورة� ،أو رمب ��ا احل��دي��ث مب�ك�ن��ون��ات
النظر يف وج��ه حم��دث��ه� ،أو م��ن يجري ن�ف��و��س�ه��م ،و�إذ رك��ن اجل�م�ي��ع �إىل فكرة
املقابلة معه ،دون خطف نظرة من هنا ،التدوال يف �أ�سماء عدة ،با�ستثناء فيا�ض،
�أو ت��وج�ي��ه ال�ت�ف��ات��ة ه �ن��اك ،ق��د تظهره جاءت «ال» قاطعة من عبا�س.
م�شتتاً �أو �شارد الذهن �أو مرتبكاً خائفاً
يف املقابلة عمد رئي�س ال�سلطة �إىل
�أو معجباً بنف�سه وحري�صاً على م�شاهدة متابعة لهجته الت�صعيدية اال�ستفزازية،
�إط�لال �ت��ه ،وه ��ذه ك�ل�ه��ا �إ�� �ش ��ارات �سلبية فهو مل يكتف بالتم�سك بفيا�ض ،عاملاً
للمتلقي ،وت���ض�ع��ف ح���ض��ور امل�ت�ح��دث ،بتداعيات ذلك على امل�صاحلة ،بل �شدد
�أي �اً كانت �صفته �أو موقعه ،وعملياً مل على �أن احلكومة ه��ي حكومته ،وتنفذ
يكن ينق�ص املقابلة �سوى هذه الق�ضايا �سيا�سته وه��و امل���س��ؤول عنها ،حتى كاد
امل�ت���ص�ل��ة ب��ال���ش�ك��ل ح�ت��ى يكتمل امل�شهد
ال�ك��اري�ك��ات��وري لرئي�س ال�سلطة املزهو
بنف�سه.
ب �ع �ي��داً ع��ن ال���ش�ك��ل ،ع��ر���ض عبا�س
مواقف تت�صل بامل�صاحلة الفل�سطينية
وت���ش�ك�ي��ل ح �ك��وم��ة ال �ت��واف��ق ال��وط �ن��ي،
وم�سار وم�ستقبل الت�سوية ،والذهاب �إىل
الأمم امل�ت�ح��دة ،واخل �ي��ارات امل�ستقبلية،
والو�ضع العربي.
ويف ك��ل م��ا ق��ال��ه ،مل يخالف رئي�س
ال�سلطة ،م��ا ه��و متوقع منه� ،أو م��ا هو
معروف عنه من مواقف ،لكنه وكالعادة
ك ��ان مي �ل��ك م��ا ي��زي��د ع��ن احل��اج��ة من
اال�ستعرا�ضات الفجة ،وما يعتربه «لغة
�صادمة» من قبيل القول« :الكفاح امل�سلح
خرب بيتنا» ،ورمبا تكمن م�شكلة ال�سيد
ع�ب��ا���س يف �أن ه��ذا ال �ن��وع م��ن ال�ع�ب��ارات
�أي �� �ض �اً ،مل يعد مم��ا يح�سب على خانة
اال�ستثنائي� ،إذ �سبق للرجل �أن و�صف
العمليات اال�ست�شهادية ب�أنها «حقرية».
رئي�س ال�سلطة كر�س جانباً كبرياً
من املقابلة للمدافعة عن �سالم فيا�ض،
وه ��ذا د�أب� ��ه ،ح�ت��ى يف م��واج�ه��ة امل��واق��ف
امل�ن��اه���ض��ة ل��رئ�ي����س ح �ك��وم��ة ال���س�ل�ط��ة،
وال �� �ص��ادرة ع��ن �أق �ط��اب يف ح��رك��ة فتح،
لكن دفاع عبا�س هذه املرة جاء يف �أعقاب
توقيع اتفاق امل�صاحلة بني فتح وحما�س،
ورف�ض الأخ�ي�رة القاطع لتويل فيا�ض
رئ��ا� �س��ة ح �ك��وم��ة ال ��وح ��دة ،وه ��و ب��ذل��ك
ك��ان ي�ج��دد ال �ق��ول�« :إم ��ا �أن ت�سري هذه
امل�صاحلة كما �أريد� ،أو �أقوم ب�إ�سقاطها».

الرئي�س حممود عبا�س

يقول ملن وقعوا اتفاق امل�صاحلة« :لقد
ف��و��ض�ت�م��وين وال � �ش ��أن ل�ك��م ب� ��أي ��ش��يء
بعد الآن» ،ومل ين�س يف ال�سياق ،توجيه
لا حما�س
امل��دي��ح مل�ب��ارك وطاقمه حم�م� ً
م�س�ؤولية ال�ت��أخ�ير يف �إن�ه��اء االنق�سام،
وك��أن �شعبنا بال ذاك��رة ،ومل يكن يعرف
م��ن ال ��ذي �أط ��ال �أم ��د االن�ق���س��ام ،وب ��أي
�شروط ولأية �أغرا�ض.
و�إذ جاء وقت احلديث عن الت�سوية،
ق��ال عبا�س �إن��ه ج��اه��ز ل�ب��دء املفاو�ضات

بان كي مون

وتسديد األثمان

فوراً �إن توفرت الفر�صة لذلك ،و�إن مل
حت��ن ،فهو ق��ادر يف كل جولة على جلب
م��واف�ق��ة دول �إ��ض��اف�ي��ة ع�ل��ى االع�ت�راف
ب ��ال ��دول ��ة ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي��ة يف ��س�ب�ت�م�بر
املقبل ،وحت��دث مزهواً عن جلب ع�شرة
اعرتافات يف جولة واحدة ،و�أنه مل يتبق
� �س��وى ال�ق�ل�ي��ل م��ن ال��وق��ت ،ح�ت��ى تكون
بقية االعرتافات يف جيبه ،ولكن �إن كان
الأمر كذلك فلماذا هو جاهز للعودة �إىل
املفاو�ضات ف��وراً؟ ومل��اذا احلنني �إىل ما

ت��أ��س���س��ت منظمة الأمم امل�ت�ح��دة ب�ع��د احل��رب
العاملية الثانية ،وم��ن بني امل�شاركني يف الت�أ�سي�س،
دول نالت ا�ستقاللها حديثاً ،وتطمح �إىل نظام دويل
جديد ير�سي ن�سقاً خمتلفاً للعالقات الدولية ،عن
ذاك ال��ذي �ساد ب��وج��ود ع�صبة الأمم ،وال�ت��ي كانت
�أ��ش�ب��ه بتحالف ب�ين ال�ق��وى ال�ك�برى ال�ت��ي تتقا�سم
النفوذ وال�سيطرة على العامل.
مل يطل الوقت باملنظمة الوليدة حتى تتحول
�إىل ع���ص�ب��ة �أمم ج��دي��دة ،ت�ن�ف��ذ ��س�ي��ا��س��ات ال ��دول
الكربى ،وت�شكل انعكا�ساً بيناً لنفوذها على امل�ستوى
ال��دويل ،ولو �أراد املرء ال�شروع يف ا�ستح�ضار �أمثلة
ال وم�ساحات وا�سعة.
على ذلك الحتاج وقتاً طوي ً
وق��د ظلت الق�ضية الفل�سطينية ،املثال الأب��رز
دوم � � �اً ،ع �ل��ى ح�ق�ي�ق��ة � �س �ل��وك و� �س �ي��ا� �س��ات امل�ن�ظ�م��ة
ال��دول�ي��ة ،فاغت�صاب اجل��زء الأك�ب�ر م��ن فل�سطني،
ج��رت �شرعنته (�إذا ج��از التعبري) بوا�سطة الأمم
املتحدة التي و�ضعت قرار التق�سيم ،دون �أن ت�شرف
على تنفيذه ت��ارك��ة لل�صهاينة ر�سم ح��دود الكيان
الغا�صب بالقوة.
ب�ع��د �إع �ط��اء ال�صهاينة ��ص��ك ت��أ��س�ي����س ال�ك�ي��ان،
جرى �إ�صدار ع�شرات القرارات التي اعتربها البع�ض
يف �صالح الق�ضية الفل�سطينية ،لكن هذه القرارات
ظلت حرباً على ورق ،و�صارت تتكرر على نحو مثري
للملل ،فهي ت�صدر وقد حكم عليها م�سبقاً ب�أال تنفذ،
يف حني وجد كل قرار �صدر �ضد العرب طريقه �إىل
التنفيذ ،و�شرع يف التنفيذ �أحياناً قبل �صدور القرار
الذي ي�أتي لتكري�س ما هو قائم� ،أو مت البدء فيه.

�أجنزه من تفاهمات مع �أوملرت؟
يف كل ما يت�صل بهذا الأم��ر حتدث
عبا�س بو�صفه املعني الوحيد والأوح��د،
ال ر�أي ل�ف���ص��ائ��ل ،ال ر�أي ل �ق��وى ،وال
ل�شعب �أي�ضاً ،فهو من �سيذهب �إىل الأمم
املتحدة ،وهو من ي�ستطيع �أن يقرر عك�س
ذلك ،هو فقط.
رئ�ي����س ال���س�ل�ط��ة مل ي�ك�ت��ف ب��ال��زه��و،
ب��ل وجل� ��أ �إىل الإث � ��ارة والإدع � � ��اء ،فلدى
احل��دي��ث ع �م��ا � �ش �ه��ده خم �ي��م ال�ي�رم��وك
م��ن هجوم على جممع اخلال�صة التابع
للجبهة ال�شعبية  -القيادة العامة� ،أ�صر
عبا�س على القول ب��أن هناك �أربعة ع�شر
فل�سطينياً قتلوا بر�صا�ص حرا�س املقر،
ل�ق��د م���ض��ى وق ��ت ع�ل��ى احل� ��ادث الأل �ي��م،
واجل �م �ي��ع ي �ع��رف ب � ��أن ال �ع��دد الإج �م��ايل
مل��ن ��س�ق�ط��وا يف ذل ��ك ال �ي��وم ه��و خم�سة
ف �ق��ط ،م ��ن ب�ي�ن�ه��م ث�ل�اث��ة م ��ن �أع �� �ض��اء
وك��وادر اجلبهة الذين تعر�ضوا للتمثيل
بجثامينهم بعد ا�ست�شهادهم ،لكن رئي�س
ال�سلطة الذي هاجم القيادة العامة� ،أراد
�أن يكون هجومه م�شفوعاً ب�أرقام مثرية،
وهو يعرف ب�أنه يكذب.
عبا�س الذي و�ضح يف املقابلة عداءه
لفكرة املقاومة ،جدد الهجوم على كافة
قواها ،ويف هذا ي�صح القول :لي�س بعد
الكفر ذن��ب ،فليقل عبا�س ما ي�شاء� ،أما
امل�صاحلة....؟

نافذ �أبو ح�سنة

ح �ت��ى ال� �ق ��رارات ذات ال �ط��اب��ع امل �ع �ن��وي وال �ت��ي
ف�ضحت ك�ي��ان االح �ت�لال ،على غ��رار ال�ق��رار ال��ذي
�ساوى بني العن�صرية وال�صهيونية ،جرى الرتاجع
ع�ن��ه حت��ت ��ض�غ��ط ال���ص�ه��اي�ن��ة وال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
الأمريكية.
يف ه��ذه امل�ن��اخ��ات ��ص��ار الأ��ش�خ��ا���ص املر�شحون
ل�شغل الوظائف العليا يف املنظمة الدولية ،خ�صو�صاً
وظيفة الأم�ي�ن ال�ع��ام ،يعرفون ح��دود م��ا ه��و متاح
لهم ،ويدركون �أن الدعم املفتوح لكيان االحتالل،
هو �ضمان لوجودهم يف منا�صبهم وال�ستمرارهم
فيها ،والأمثلة على ذل��ك متعددة ومعروفة ،لكن
�أقربها �إلينا الآن هو مثل الأمني العام احلايل (بان
كي مون).
ق �ب��ل �أي� � ��ام ق�ل�ي�ل��ة مت ال �ت �ج��دي��د ل �ل �م��ذك��ور يف
من�صبه �أميناً عاماً للأمم املتحدة ،وقد �شرع على
الفور يف ت�سديد ا�ستحقاقات و�أثمان اال�ستمرار يف
املن�صب ،ف�شن هجوماً على �سوريا ،ثم �أيد احل�صار
ال�صهيوين املفرو�ض على قطاع غزة ،وهاجم بعنف
ال�ت�ح��رك��ات ال�ه��ادف��ة �إىل ك�سر ه��ذا احل���ص��ار ،مثل
حتريك «�أ�سطول احلرية  ،»2ال��ذي �سينطلق نحو
القطاع اخلمي�س القادم.
غ�ير خ��اف �أن مثل ه��ذا امل��وق��ف م��ن �أم�ي�ن عام
امل�ن�ظ�م��ة ال��دول �ي��ة ،ه��و مب �ث��اب��ة ت�ف��وي����ض ب��ال�ق�ت��ل
يعطيه (بان كي مون) للقتلة ال�صهاينة ..ومن ثم
يحدثونك عن حقوق الإن�سان!

عبد الرحمن نا�صر

فلسطين
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التجمعات على الساحل الجنوبي

فلسطينيون خارج خريطة رعاية االهتمام
ذكرت �آخر �إح�صاءات قامت بها وكالة
غوث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني
يف لبنان (الأونروا) نهاية عام � ،2010أن
عدد الالجئني الفل�سطينيني امل�سجلني
ل��دي�ه��ا جت ��اوز ال �ـ � 425أل �ف �اً� ،أك�ث�ر من
ن�صفهم يعي�ش يف املخيمات بينما يعي�ش
اجل��زء الآخ��ر خ��ارج املخيمات ،بالن�سبة
ل�ل�أون��روا ف��إن م�صطلح خ��ارج املخيمات
ي�شري بطريقة �أو ب�أخرى �إىل �أن و�ضع
من هم خارج املخيمات �أف�ضل ب�شكل عام
مم��ن ه��م داخ�ل�ه��ا ،وذل��ك ق��د ي�برر عدم
تقدمي اخلدمات لهم ،لكن اجلدير ذكره
�أن ال�لاج�ئ�ين خ ��ارج امل�خ�ي�م��ات وال��ذي��ن
يقدرون بنحو مئة �ألف ( 40يف املئة� ،إذا
ا�ستثنينا املهاجرين واملجن�سني والغري
م�شطوبني من �سجالت الأون��روا ب�سبب
ال ��وف ��اة �أو غ�ي�ر ذل� ��ك) ي�ن�ق���س�م��ون �إىل
ق�سمني ،ق�سم يعي�ش يف امل��دن ،والق�سم
الآخ� � ��ر ي �ع �ي ����ش يف جت �م �ع��ات ن �� �ش ��أت يف
ظروف متفاوتة.
�أق � � ��دم ال �ت �ج �م �ع��ات ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة
تلك التي تقع على الطريق ال�ساحلي
ب�ين ��ص�ي��دا و� �ص��ور ،و�أب ��رزه ��ا :ك�ف��رب��دا،
ال�ب�رغ� �ل� �ي ��ة ،ال �ع �ي �ت��ان �ي��ة ،ال ��وا� �س �ط ��ة،
ال�شربيحا ،القا�سمية ،ال�ع��ر���ش ،العب،
ج ��ل ال �ب �ح��ر ،امل �ع �� �ش��وق ،وم �ع �ظ��م ه��ذه
التجمعات ن�ش�أت بعد النكبة والتهجري
�إىل ل �ب �ن��ان ،وت���س�ع��ى ب�ع����ض ال �ع��ائ�لات
لل�سكن ق��رب احل�ق��ول والأرا� �ض��ي التي
ي �ع �م �ل��ون يف زراع �ت �ه��ا ورع��اي �ت �ه��ا ،ك��ون
الكثري من الفل�سطينيني ف�ضل العمل
يف زراعة الأر�ض لت�أمني القوت اليومي
لعائالتهم م��ن ج�ه��ة ،وح��اج��ة �أ�صحاب
الأرا� �ض��ي اللبنانيني �إىل اليد العاملة
الفل�سطينية امل��اه��رة يف �أم ��ور ال��زراع��ة
وا� �س �ت �خ��دام �ه��ا �إىل ح�ي�ن ال� �ع ��ودة �إىل
فل�سطني ،ويقول حممد الهو�شي (40
��س�ن��ة)�« :إن منطقة ال�ساحل اجلنوبي املياه وتداخل �شبكات املياه النظيفة يف
كانت �شبه ج��رداء قبل �أن تتم زراعتها ع��دد من التجمعات باملياه الآ�سنة ،مما
وااله� �ت� �م ��ام ب �ه��ا ب ��داي ��ة اخل �م �� �س �ي �ن��ات ،ا�ضطرنا �إىل �شراء املياه» ،وت�ضيف�« :إن
ح�ي��ث مت��ت اال� �س �ت �ف��ادة م��ن ال�ف�لاح�ين غ�ي��اب االه�ت�م��ام م��ن الأون� ��روا ومنظمة
الفل�سطينيني ل��زراع��ة الأر� ��ض ،خا�صة التحرير يزيد من املعاناة التي يعي�شها
�أن طبيعة الرتبة تكاد �أن ال ت�ستطيع �أن �أه ��ايل ال�ت�ج�م�ع��ات ،ك��ذل��ك ف� ��إن متل�ص
متيز بينها وبني الأرا�ضي الفل�سطينية» .البلديات يف اجل�ن��وب م��ن ت�ق��دمي احلد
تعاين تلك التجمعات م��ن م�شاكل الأدنى من اخلدمات �إىل هذه التجمعات
م �� �ش�ترك��ة� ،أب� ��رزه� ��ا :م���ش�ك�ل��ة ال���ص��رف يفاقم املعاناة».
تفتقر بع�ض التجمعات �إىل امل�صادر
ال���ص�ح��ي ،وذل ��ك ن �ظ��راً ل�غ�ي��اب �شبكات
ال�صرف ال�صحي ،مما ي�ضطر املواطن الأ�سا�سية للحياة كتجمع العب (بالطة
الفل�سطيني باال�ستعا�ضة عنها بالـحفر جمجيم) ال��ذي ي�ع��اين م��ن غ�ي��اب مياه
ال�صحية ال�ت��ي تفي�ض يف ال���ش�ت��اء ،مما ال�شرب واخل��دم��ة مم��ا ي�ضطر الأه��ايل
ي � � ��ؤدي �إىل ظ �ه ��ور م���س�ت�ن�ق�ع��ات امل �ي��اه �إىل االن �ت �ق��ال ي��وم�ي�اً ع��دة ك�ي�ل��وم�ترات
الآ� �س �ن��ة وان �ت �� �ش��ار احل �� �ش��رات ال �� �ض��ارة ،ل�شراء املياه ،مما ي�ضاعف الأعباء املادية
ت �ق��ول احل ��اج ��ة م� ��رمي؛ �إح � ��دى ��س�ك��ان واملعنوية عليهم ،ويقول ع�ضو اللجنة
خميم القا�سمية« :انت�شار مياه ال�صرف ال�شعبية ح�سني غماز�« :إن تكاليف حفر
ال�صحي ي� ��ؤدي �إىل ظ�ه��ور ال�ك�ث�ير من بئر ارت ��وازي وب�ن��اء خ��زان باهظة ج��داً،
�أم��را���ض احل�سا�سية وال��رب��و ،و�أح �ي��ان �اً و�سكان التجمع غري قادرين على ت�أمني
ي�ؤدي �إىل �أمرا�ض خطرية نتيجة تلوث املال ،خا�صة �أن م�صاريف ت�شغيل امل�شروع

�أي�ضاً مكلفة ،هناك حماوالت مع جهات
ممولة لتنفيذ امل�شروع ولكن لغاية الآن
مل تنجح».
خ � �ل ��ال ف� ��� �ص ��ل ال � �� � �ش � �ت� ��اء ت� �ع ��اين
التجمعات م��ن م�شاكل ج�م��ة ف�إ�ضافة
�إىل في�ضان مياه ال�صرف ال�صحي هناك
م�شكلة مزمنة وه��ي ن�ش مياه الأمطار
التي تدخل معظم البيوت ذات الأ�سقف
املعدنية �أو الأ�سقف الإ�سمنتية اله�شة،
وق��د ق��ام��ت �إح ��دى اجلمعيات الدولية
مب �� �ش��روع ل�ت�رم �ي��م ع� ��دد م ��ن ال �ب �ي��وت
الأكرث �سوءاً ،لكن بقي الق�سم الأكرب من
امل�ساكن بحاجة �إىل ترميم وق�سم �آخر
يحتاج �إىل �إع��ادة بناء نظراً للت�شققات
ال�ك�ب�يرة و�ضعف الأ��س��ا��س��ات بح�سب ما
�أكد الكثري من الأهايل.
�أم��ا جتمع ج��ل البحر ،فكل ع��ام يف
ف�صل ال�شتاء تربز م�شكلته �إىل الإعالم
ب �ع��د دخ� � ��ول �أم� � � ��واج ال �ب �ح��ر ال �ن��اجت��ة
ع��ن ال�ع��وا��ص��ف وال��ري��اح ال�ب�ح��ري��ة �إىل

ب �ي��وت ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين داخ� ��ل ال�ت�ج�م��ع،
وا� �ض �ط��راره��م �إىل االن �ت �ق��ال �إىل بيوت
�أق ��ارب� �ه ��م و�أ� �ص��دق��ائ �ه��م يف امل �خ �ي �م��ات
والتجمعات الأخرى ،وقد �أدت العوا�صف
املفاجئة هذا العام �إىل خ�سائر كبرية يف
املمتلكات بعد �أن غرقت بع�ض امل�ساكن
باملياه.
ال �ع �م��ل يف ال� ��زراع� ��ة ي �ع �ت�بر م���ص��در
الرزق الأبرز ل�سكان التجمعات ،وبح�سب
احتاد نقابات عمال فل�سطني ،ف�إن العمل
يف قطاف الليمون واحلم�ضيات ،والر�ش،
والتبنيد ،والنكا�شة م��ن �أط ��ول موا�سم
العمل الزراعية ،حيث يبد�أ يف الأول من
ت�شرين الثاين وينتهي يف نهاية حزيران،
و�أح �ي��ان �اً مي�ت��د ف�ت�رة �أط� ��ول ،وي�ع�م��ل به
غالبية العمال الذين يتولون النكا�شة،
والر�ش ،والقطاف وب�سبب توقف العمل
ب��ال��زراع��ة ن�سبياً يف ف�صل ال���ش�ت��اء يلج�أ
ه ��ؤالء �إىل العمل يف قطاع ال�ب�ن��اء ،ولأن
قانون العمل يف لبنان ال ين�ص على �ضرورة
ت�أمني �إجازة عمل يف قطاع الزراعة ،فقد
ب�ل�غ��ت ن�سبة ال�ع��ام�ل�ين ف�ي��ه م��ن ال�ع�م��ال
وال�ع��ام�لات امل�ي��اوم�ين وال�شهريني ٪24
م��ن جم �م��وع ال �ي��د ال�ع��ام�ل��ة ال �ت��ي تعمل
يف القطاعات وامل�ه��ن الأخ ��رى ،وه��و من
ق �ط��اع��ات امل �ه��ن ال���ش��اق��ة وال���ص�ع�ب��ة ،وال
حتكمه قوانني حلماية حقوق العمال وال
ي�شمله ال�ضمان ال�صحي.
ينتقل العمال يف ال�سيارات والفانات
التي يتكد�سون بها حت��ت املطر وال�برد
القار�س ،وبالن�سبة للأجور ف�إنها تختلف
من ور�شة �إىل �أخ��رى ،يف بع�ض الور�ش
الأج ��رة اليومية للعامل ع���ش��رون �أل��ف
ل�ي�رة لبنانية ( 20000ل.ل) تت�ضمن
امل��و��ص�لات ،ويف بع�ض ال��ور���ش الأخ��رى
التي تعمل حل�ساب ال�سوق� ،أجرة العامل
اليومية خم�سة ع�شر �ألف لرية لبنانية
( 15000ل.ل) .كما �أنه ال توجد م�ساواة

ما بني �أجور العمال ال�شهريني ،ويقول
امل�س�ؤول يف احتاد نقابات عمال فل�سطني،
�أب��و ��س��ام��ح�« :إن امل��دخ��ل حل��ل م�شكالت
العمال يكمن يف ��ض��رورة زي��ادة الأج��ور
وتوحيدها يف الور�ش ،ويف توحيد نظام
املقاطعة وحتديد �ساعات العمل ،وت�أمني
ال �� �ض �م��ان��ات االج �ت �م��اع �ي��ة وال���ص�ح�ي��ة،
�إ� �ض��اف��ة �إىل ال �ع �م��ل م��ن خ�ل�ال ال �ب��دء
يف عقد اجلمعيات العمومية وت�شكيل
النقابات ،ويف تعزيز وتطوير التن�سيق
م��ا ب�ين احت ��اد ن�ق��اب��ات ع �م��ال فل�سطني
واحت� ��ادات ون�ق��اب��ات ال�ع�م��ال ال��زراع�ي�ين
اللبنانيني يف اجل �ن��وب ،ويف التح�ضري
خل��و���ض حت��رك مطلبي م���ش�ترك ،ويف
�إل � ��زام وك �ل�اء ال ��ور� ��ش ،و�أرب� � ��اب ال�ع�م��ل
ب��االت�ف��اق��ات امل��وق�ع��ة م��ا بينهم وم��ا بني
احت� � ��ادات ن �ق��اب��ات ال �ع �م��ال ال��زراع �ي�ي�ن
ال �ل �ب �ن��ان �ي�ي�ن واحت� � � ��اد ن� �ق ��اب ��ات ع �م��ال
فل�سطني».
ع�ن��د ال�ت�ج��ول يف �أن �ح��اء التجمعات
ي�لاح��ظ ق�ل��ة ال �ت��واج��د ل�ف�ئ��ة ال���ش�ب��اب،
وعند اال�ستف�سار عن املو�ضوع تكت�شف
�أن ال �ك �ث�ير م ��ن �أب� �ن ��اء ال �ت �ج �م �ع��ات قد
هاجروا �إىل اخلارج ،بحيث ي�سعى الآباء
�إىل ه�ج��رة �أب �ن��اءه��م للعمل يف اخل��ارج
للم�ساعدة يف ت�أمني م�ستقبل عائالتهم.
ال تغيب فل�سطني عن حديث �سكان
ال �ت �ج �م �ع��ات ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة يف اجل �ن��وب
ال �ل �ب �ن ��اين ،وي� �ق ��ول م� ��� �س� ��ؤول ال�ل�ج�ن��ة
ال�شعبية� ،أب��و رام��ي�« :إن م�شاركة �أبناء
ال �ت �ج �م �ع��ات يف م �� �س�يرة ال� �ع ��ودة ك��ان��ت
كبرية ج��داً ،منذ ال�صباح الباكر حمل
الفل�سطينيون �أمتعتهم و�شدوا الرحال،
غ���ص��ت احل ��اف�ل�ات ب �ه��م ب�ح�ي��ث جت ��اوز
العدد امل�شارك كل التوقعات وك�أنه يوم
العودة �إىل فل�سطني».

�سامر ال�سيالوي
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عربي

هل تت�صاعد الأزمة فـي البحرين قبل احلوار؟
تقع منطقة البحرين يف اجلزء الأو�سط
م��ن ال�ك��رة الأر� �ض �ي��ة ،وحت��دي��داً يف جنوب
غربي قارة �آ�سيا وتبلغ م�ساحتها 750كلم،2
وهي �أرخبيل يت�شكل من  33جزيرة و�سط
اخلليج العربي ،ولكن بالرغم م��ن �صغر
م�ساحة هذه اململكة �إال �أن �أهميتها كبرية:
�أوالً :ن�ظ��راً ملوقعها اجل�غ��رايف يف قلب
منطقة اخلليج.
ث��ان �ي �اً :ك��ون �ه��ا ا��س�ت�ط��اع��ت �أن تبني
م ��رك ��زاً م��ال �ي �اً م �ه �م �اً ن��اف ����س ب�ي��روت يف
ريادتها للقطاع امل�صريف العربي ،حيث
يعترب امل��رك��ز امل ��ايل يف ال�ب�ح��ري��ن الأول
يف املنطقة ،بالإ�ضافة �إىل �صادراتها من
النفط وال �غ��از ،ف��رغ��م �ضعف خمزونها
ال �ن �ف �ط��ي ا� �س �ت �ط��اع��ت �أن ت �ل �ع��ب دوراً
اقت�صادياً مهماً يف اخلليج ن�ظ��راً لتنوع
اق�ت���ص��اده��ا ح�ي��ث مت�ل��ك ال�ب�ح��ري��ن �أك�بر
م�صنع �أملنيوم يف العامل.
ث��ال �ث �اً :ب �ع��د ن�ي�ل�ه��ا اال� �س �ت �ق�لال ع��ام
 1971من امل�ستعمر الإنكليزي �سمحت
ب�إقامة قاعدة بحرية للجي�ش اخلام�س
الأم�يرك��ي وب��ات ه��ذا املوقع مركز قيادة
لعمليات القوات الأمريكية يف اخلليج.
ول�ك��ن احل��دي��ث ع��ن ال�ب�ح��ري��ن ال�ي��وم
�أم ��ر �آخ ��ر ،ف��االن�ت�ف��ا��ض��ة ال�شعبية التي
تقودها (ح��رك��ة ال��وف��اق الإ��س�لام�ي��ة) يف
البحرين مل ت�أتي فج�أة �أو من فراغ ،بل
ه��ي نتيجة ت��راك�م��ات تاريخية ن�ضالية
ات �خ��ذت �أ� �ش �ك��ال خم�ت�ل�ف��ة م��ن احل ��راك
ال�سيا�سي ال�شعبي ،فلطاملا كانت البحرين
�ساحة ن�ضال م�شتعلة متقدمة اجتماعياً
و�سيا�سياً على معظم دول اخلليج وجزء
من احلركة ال�شعبية العربية ون�ضالها،
وتاريخ املعار�ضة الوطنية للبحرين زاخر
باملحطات الوطنية والعروبية ،فاحلركة
الإ�صالحية البحرينية التي �أن�ش�أت عام
 1920كانت جزء من احلياة ال�سيا�سية
التي كانت مت��وج فيها املنطقة العربية
�آن��ذاك ،ون��ادي العروبة الذي ت�أ�س�س عام
 1939فا�سمه يغني عن كل الكالم.
وع �ن��دم��ا ر� �س��ت �أول ��س�ف�ي�ن��ة ح��رب�ي��ة
�أمريكية عام  1949يف �سواحل البحرين
ه ��زت ال �ب�ل�اد م �ظ��اه��رات ع�ن�ي�ف��ة رف���ض�اً
ل� �ه ��ذا احل� ��� �ض ��ور الأم �ي ��رك� � ��ي ،وك ��ان ��ت
احل�ي��اة ال�سيا�سية البحرينية النا�شطة
ت��زخ��ر ب� ��أح ��زاب م �ث��ل االحت � ��اد ال��وط�ن��ي
وح��رك��ة القوميني ال�ع��رب وح��زب البعث
وال� �ن ��ا�� �ص ��ري ��ون وغ �ي�ره ��م م ��ن ال �ق��وى
ال�سيا�سية.
ا��ض�ط��ررن��ا ل�ه��ذه امل�ق��دم��ة ل�ن�ق��ول �إن
املعار�ضة البحرينية اليوم �ضحية نظام
م�ل�ك��ي ي�ت�خ��ذ م��ن ال �ع��وام��ل الإق�ل�ي�م�ي��ة
والدولية النا�شئة ومن مناخات الفتنة يف
املنطقة ذريعة لقمع احلركات ال�سيا�سية
يف البحرين ،ولتغليب احل�ل��ول الأمنية
ع�ل��ى ال�سيا�سية وم�ن��ع عجلة اال��ص�لاح
ال�سيا�سي م��ن ال � ��دوران ،ح�ت��ى �إن ��ه �أزال
ن�صب دوار الل�ؤل�ؤة الذي بني عام 1982
من الوجود بحجة ت�سهيل حركة املرور يف
حماولة لطم�س معامل مرحلة �سيا�سية
و�إنهاء رمزية مكان تعمد بالدم �ستبقي
الذاكرة تختزنه دائماً.

فاملظاهرات واالحتجاجات اليومية
ال�ت��ي انطلقت جم ��دداً ف��ور �إل �غ��اء حالة
ال �ط��وارئ يف ال�ب�لاد ب ��د�أت ت��أخ��ذ منحى
ت�صاعدياً خ�صو�صاً م��ع ت��زاي��د عمليات
قمع املتظاهرين واقرتاب موعد جل�سات
احلوار الوطني املزمع �إقامته يف الأ�سبوع
القادم.
وب � ��د�أت امل� �خ ��اوف وال �ه��واج ����س ح��ول
انعقاد جل�سات احل��وار الوطني تت�صاعد
قبل بدء جل�ساته وكرثت الت�سا�ؤالت ،هل
�ست�شارك املعار�ضة؟ �أم �ستبقى بعيدة عن
ه��ذا احل��وار جت��اوب�اً م��ع �شريحة وا�سعة
من جماهريها الراف�ضه للحوار؟
وال �� �س ��ؤال الآن ،ه��ل �سيظل ال�ن�ظ��ام
احلاكم يخاطب نف�سه ويحاور م�ؤيديه
وي�ن�ت��ج ذات الآل �ي��ات يف احل�ك��م والإدارة
واحلياة ال�سيا�سية؟
وقبل �أن ت�ب��د�أ جل�سات احل��وار هناك
م�ق��دم��ات لإجن��اح��ه و�أه�م�ه��ا �إع� ��ادة بناء
الثقة بني املعار�ضة والنظام ،و�إن �إ�صدار
املحكمة الع�سكرية ق��رارات �ه��ا ب��الإع��دام
وال���س�ج��ن امل ��ؤب ��د ل�ع���ش��رات الأ��ش�خ��ا���ص
لي�ست الأ�سلوب الأف�ضل لتعبيد الطريق
�إىل احل� ��وار ،ف�ح��رك��ة ال��وف��اق ت �ق��ول �إن
الأج� � ��واء م��ا زال� ��ت م �ل �ب��دة ب��ال �غ �ي��وم وال
ت�سمح ب�إجراء ح��وار مثمر وت��رى انعدام
ج��دوى م��ن امل���ش��ارك��ة ،وه�ن��اك ت���س��ا�ؤالت

ع��دي��دة يف الأو�� �س ��اط ال�ب�ح��ران�ي��ة ح��ول
احلوار املن�شود:
ما هي �آليات هذا احلوار؟
كيف �سيتم حتديد التمثيل ال�سيا�سي
فيه؟
وم��ا ه��ي ال�ضمانات التي ت��ؤك��د تنفيذ
القرارات والتو�صيات التي �سيخرج بها؟
ه ��ل �إغ � � ��راق ط ��اول ��ة احل� � ��وار ب 300
متحاور ه��ي حالة علمية عاقلة للتحاور
واخل � ��روج ب�ق��وا��س��م م���ش�ترك��ة وت��و��ص�ي��ات
يجمع عليها احلا�ضرون� ،أم �سيكون حوار
ال�سلطان و�أتباعه ورمبا يتحول �إىل حوار
«طر�شان» و�سط هذا العدد؟
مع العلم �أن حركة الوفاق الإ�سالمية
املعار�ضة لديها  18نائباً من �أ�صل  40نائباً
يف جم�ل����س ال �ن��واب ال�ب�ح��ري�ن��ي ،ه��ذا قبل
�أن تتقدم املعار�ضة با�ستقالة نوابها من
املجل�س.
ال���ش�ي��خ (ع �ل��ي ��س�ل�م��ان) رئ�ي����س ح��رك��ة
ال��وف��اق �أع�ل��ن �أن احل��رك��ة مل تتخذ ق��راراً
نهائياً ب�ش�أن امل�شاركة يف احل��وار الوطني،
واعترب �أن الظروف احلالية ال ت�ساعد على
�إجن��اح احل ��وار ،واع�ت�بر �أن رئي�س جمل�س
النواب الذي �سوف يدير احل��وار ال ي�ؤمن
بالتغيري.
ت�شييع �أحد ال�شهداء يف البحرين

جهاد ال�ضاين

ال�صـاروخ الذي ا�ستهدف الرئي�س �صالح� ..أمــريكـي الـ�صنـع
بالرغم من �أن الرئي�س �صالح يبدو للوهلة الأوىل �أنه
�أ�صبح خارج احلياة ال�سيا�سية اليمنية ،بعد حماولة االغتيال
ال�ت��ي تعر�ض لها ون�ق��ل على �أث��ره��ا �إىل ال�سعودية لتلقي
العالج� ،إال �أن ح�ضوره التاريخي يف ال�سلطة وجتذر �أدواته
املزروعة يف معظم مفا�صل �إدارات الدولة ال�سيا�سية والأمنية
والع�سكرية ما زاال يتحكمان مب�سارات العملية ال�سيا�سية
ويفر�ضان ح�ضورهما ،وخ�صو�صاً من خالل العميد �أحمد
علي عبد اهلل �صالح ،الذي كان يعترب خليفة والده يف احلكم
والذي تر�أ�س احلر�س اجلمهوري واحتفظ بحق القيادة من
الق�صر اجلمهوري ،وحقق على ما يبدو تكاف�ؤ ع�سكري مع
خ�صوم الرئي�س بعد �سفره للعالج ،وا�ستطاع �أن يحافظ على
توازن القوى الدقيق يف اليمن.
ويف خ�ضم هذه الفو�ضى برز دور ال�سفري الأمريكي يف
اليمن (جريالد فاير�ستاين) الذي ا�ستطاع �أن ي�شكل دائرة
ت�أثري على القرارت التي تتخذ يف اليمن ،خ�صو�صاً مع تراجع
دور جمل�س التعاون اخلليجي حيث �أخذ ال�سفري الأمريكي
بالتوا�صل مع كل القوى اليمنية ،وخ�صو�صاً �أن هذا ال�سفري
يتمتع ب�سجل مهني حافل بالعمل يف �أك�ثر الب�ؤر توتراً يف
العامل ،فهو تنقل بني تون�س والريا�ض وبي�شاور وم�سقط
والقد�س وبريوت ورمبا كانت جتربته الأخرية يف �إ�سالم �أباد
كفيلة لأن متنحه من�صب نائب الرئي�س امل�ساعد لربامج
مكافحة الإره��اب يف وا�شنطن من � 2006إىل  ،2008حيث
عرف عنه براعته يف لعب دور اجل�نرال وحتقيقه جناحات
خارقة يف �سجل مكافحة الإرهاب ،ولعل هذه ال�سرية الذاتية
هي التي �أهلته لتويل هذا املن�صب يف اليمن.

وي�ت�ردد يف بع�ض الأو� �س��اط ال��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة �أن (ف��اي��ر
�ستاين) ت�سلم م��ن �أوب��ام��ا ملف اليمن بعد تعهده ب�إجناز
الكثري يف ملف الإره ��اب وح�م��اي��ة امل�م��ر ال�ب�ح��ري الأه ��م يف
العامل (م�ضيق باب املندب) الذي مير من خالله ما يجاوز
 ٪60من ا�ستهالك العامل من النفط.
ومن هنا نرى �سبب تزايد العمليات الع�سكرية الأمريكية
منذ و�صول ال�سفري �إىل �صنعاء يف � 17أيلول  ،2010حيث �أقام
غرف عمليات م�شرتكة مينية �أمريكية ملكافحة الإرهاب يف
اليمن ،وب��د�أ ا�ستخدام وح��دات برية تابعة لقيادة العمليات
اخلا�صة الأمريكية و�أن�ش�أ قواعد ع�سكرية وم�لاذات �آمنة
لقواته ،وبد�أ نقل طائرات من دون طيار من نوع (بريداتور)
و�أن ��واع �أخ��رى م��ن ط��ائ��رات التج�س�س ،وه��ي تعمل ب��أوام��ر
مبا�شرة من ( )CIAو�أكرث ما تهتم به ال�سيا�سة الأمريكية
هو ا�ستثمار الفو�ضى و�ضعف الدولة لإبقاء يد املخابرات
الأمريكية هي الأقوى يف احلراك اليمني املت�صاعد.
بعد و�صول بعثة من جلنة التحقيق الفيدرايل ()FBI
للتحقيق يف حم��اول��ة اغ�ت�ي��ال ��ص��ال��ح ،ن�سفت ه��ذه اللجنة
فر�ضية �إط�لاق ��ص��اروخ من اخل��ارج �إىل امل�سجد وقالت �إن
عبوة نا�سفة زرعت يف امل�سجد خ�صو�صاً بعد تناقل معلومات
�شبه م�ؤكدة �أن الهجوم الذي تعر�ض له الرئي�س �صالح مت
ب���ص��اروخ �أم�يرك��ي ال�صنع م�ت�ط��ور خم�ص�ص لالغتياالت
وه ��و م��وج��ه ح ��راري �اً ي�سمى (ب ��وج ��از) وه ��و م��ا زال خ��ارج
نطاق التداول يف �أ�سواق ال�سالح العاملية وهو موجود فقط
ب��ال��والي��ات املتحدة الأم�يرك�ي��ة وم��زود ب��ر�أ���س دوار و�شهاب
ت�أخريي حيث يعمل من خالل فتح كوة �صغرية يف جدران

املباين املح�صنة ثم ينفجر بالداخل بعد اخرتاقها وامل��ادة
املتفجرة فيه لي�ست (تي �أن تي) و�إمنا هي مادة غازية تنت�شر
بقوة ح��ارق��ة م�صحوبة ب�ضغط كبري يولدها االنفجار يف
الأم��اك��ن املغلقة ،ويف تقرير طبي �أع�ل��ن �أن احل ��روق التي
�أ�صابت الرئي�س �صالح كانت غازاً حارقاً.
ويعتقد بع�ض املحللون �أن �أم�يرك��ا �ستحاول منع �أي
خ�ط��وة نحو انتقال دمي�ق��راط��ي للبالد ،والأم��ري�ك��ي ال��ذي
يعمل للفو�ضى ويعممها هو امل�ستفيد الأوحد من عدم وجود
�سلطة قوية يف اليمن.
حيث تبقى ال�سعودية رغم ن�سجها عالقات عميقة مع
زعماء الع�شائر و�سيا�سيني و�ضباط جي�ش� ،أ�سرية خماوفها
الأمنية من حديقتها اخللفية اليمن ،وبالتايل �ستظل اململكة
ت�شعر باحتياجها الدائم للحماية الأمريكية وخدماتها.
يف جانب �آخر خرج الآف اليمنني يف تظاهرات حا�شدة
رف�ضاً للتدخل الأمريكي املت�صاعد يف اليمن تلبية لدعوة
املن�سقية العليا ل�ل�ث��ورة اليمنية ،خ�صو�صاًَ بعد �أن و�صل
م�ساعد وزير اخلارجية الأمريكي العزيز (جيف) ما غريه
(فيلتمان) ناق ًال بركاته التخريبية من لبنان �إىل اليمن
ح�ي��ث اج�ت�م��ع ي��راف�ق��ه ال�سفري (ف��اي��ر ��س�ت��اي��ن) م��ع ال�ق��وى
ال�سيا�سية اليمنية و ق��ال�« :إن هناك اتفاق مع الأوروبيني
وجم�ل����س ال �ت �ع��اون اخل�ل�ي�ج��ي ع�ل��ى � �ض��رورة ت��رت�ي��ب �سريع
النتقال ال�سلطة يف ال �ب�لاد» ،يف ح�ين رف����ض �شباب ال�ث��ورة
لقائه ووجهوا دعوات �إىل مقاطعته.
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الـمغـرب بــني «يـا�سمني» تـون�س و«�إع�صـــار» ليــبـيـا
احلراك ال�شعبي يف اململكة املغربية ال ي�شبه
�أي ح��راك يف اجل ��وار امل�غ��ارب��ي ال�ع��رب��ي ،وال ما
يجري يف امل�شرق العربي -الإ�سالمي.
فالواقع ال�سيا�سي يف املغرب منذ «التنفي�سة»
الكبرية املتمثلة ب�إعادة االعتبار لزعيم احلركة
ال�شعبية (املهدي بن بركة) الذي جرت ت�صفيته
على �أي��دي النظام امللكي للح�سن الثاين والد
امل�ل��ك احل��ايل حم�م��د ال���س��اد���س ،ي�سري النظام
احل��ايل م��ن ج��راء خ�برة م�تراك�م��ة م��ع امللفات
ال��داخ�ل�ي��ة واخل��ارج�ي��ة ع�ل��ى ه��دى «التنفي�س»
ال �ت��دري �ج��ي لأي حت� ��رك � �ش �ع �ب��ي ،م ��ن خ�ل�ال
احتواء بع�ض القوى امل�ؤثرة يف ال�شارع ال�سيما
قوى الي�سار التي انخرطت حتت اللواء امللكي
بغالبيتها ط�ب�ع�اً مب��وق��ع ه�ن��ا �أو ام�ت�ي��از هناك
ضال عن تراجع فعالية
لبع�ض ال�شخ�صيات ،ف� ً
الأحزاب على اختالفها بني اجلماهري.
ف��امل �ل��ك حم �م��د ال �� �س��اد���س الح ��ظ �إ� �س �ن��اداً
�إىل خ�ب�رة م�ست�شاريه املحليني واخل��ارج�ي�ين
واخل�ب�راء الغربيني ال��ذي��ن يحيطونه م��ن كل
ح��دب و��ص��وب ،وبعيد ان��دالع ث��ورة تون�س ومن
ثم م�صر وبعدها انفجار الو�ضع يف ليبيا� ،أن
ال�ط��وف��ان �سي�صل �إىل ب�ل�اده ال�ت��ي ك��ان��ت �أك�ثر
دول املغرب العربي با�ستثناء موريتانيا ،تعي�ش
ظروفاً �أمنية تت�صاعد ثم تخبو لتطل جمدداً
عرب تفجريات هنا وهناك.
�إال �أن ا��س�ت���ش�ع��ار «ال �ط��وف��ان» امل�ت�ج���س��د يف
صال دول اجلوار ،دفع امللك
احلراك الذي �سبق �أ� ً

للخروج �إىل �شعبه يف التا�سع من �آذار (مار�س)
امل��ا� �ض��ي ل�ي�ط�ل��ق وع � ��داً ب ��إ� �ص�ل�اح��ات «جت���س��د
ت�ط�ل�ع��ات ال���ش�ع��ب امل �غ��رب��ي ب ��إ� �ص�لاح د��س�ت��وري
ج��ذري ي��رق��ى �إىل ث��ورة بكل م��ا يف الكلمة من
م �ع �ن��ى» ،وف ��ق م��ا روج �أن �� �ص��ار امل �ل��ك وال�ك�ت�ب��ة،
ليخل�صوا �إىل ا�ستنتاج مفاده �أنه �سيتم االنتقال
م��ن ع���ص��ر امل�ل�ك�ي��ة امل�ط�ل�ق��ة �إىل ع���ص��ر امللكية
ال��د��س�ت��وري��ة ،لكن امل�ف��اج��أة ج��اءت كارثية على
امل�ستوى ال�شعبي رغم حم��اوالت تلميع خطاب
امللك الأخ�ير ال�شهر اجل��اري ،وم��ا ت�ضمنه من
نوايا تعديل د�ستوري �سيجري اال�ستفتاء عليه
مطلع متوز املقبل.
فاخلطوط العري�ضة للإ�صالحات املطلوب
اال�ستفتاء عليها تتناول بعدين ،الأول مناطقي
 جهوي بحيث ت�صبح الهيئات املحلية متمتعةب �� �ص�لاح �ي��ات �أو�� �س ��ع يف ن �ط��اق وح � ��دة وط�ن�ي��ة
متما�سكة ،وهذه عبارات عائمة ميكن االلتفاف
عليها يف �أية حلظة ما ي�ؤكد �أنها حركة تنفي�سية
لي�س �إال ،والبعد الآخر وطني ي�شمل االعرتاف
ب��ال�ط��اب��ع ال �ت �ع��ددي ل�ل�ه��وي��ة امل �غ��ارب �ي��ة وب ��دور
امل��ر�أة ومكانتها يف املجتمع ،وه��ات��ان النقطتان
م �ك��ر� �س �ت��ان �أ� � �ص �ل� ًا يف امل �ج �ت �م��ع امل �غ��رب��ي وال
تتجاوزان كونهما من باب ت�أكيد امل�ؤكد ،واملثال
�أن االع�تراف بالأمازيغية لغة ر�سمية ال تغري
�شيئاً يذكر يف الواقع املغربي ،اعرتف امللك �أو مل
يعرتف ،ومن ثم الكالم العمومي الذي تتداوله
كل الأنظمة يف العامل مبا فيها الأك�ثر تخلفاً
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مثل تر�سيخ دول��ة القانون وامل�ؤ�س�سات وتعزيز
ن �ط��اق احل ��ري ��ات وم �ن �ظ��وم��ة ح �ق��وق الإن �� �س��ان
وت�ك��ري����س م �ب��د�أ ف�صل ال���س�ل�ط��ات ع�ل��ى �أ��س��ا���س
ت�شكيل برملان ناجم من انتخابات حرة و�شفافة،
واخ�ت���ص��ا��ص��ات وا� �ض �ح��ة مت�ث�ي�ل�ي��ة وت�شريعية
ضال عن �أن حتظى احلكومة بدعم
ورقابية ،ف� ّ
غالبية جمل�س ال�ن��واب ومنح رئي�س احلكومة
�صالحيات تعيني لكن مبوافقة امللك.

�إال �أن الغريب �إعطاء الطابع الدميقراطي
لكل ما قاله امللك باعتبار �أن ذلك يوطد دعائم
ن�ظ��ام «ملكية د��س�ت��وري��ة دمي�ق��راط�ي��ة برملانية
واجتماعية» على الرغم ب�أن امللك مل يتنازل عن
�أي من �صالحياته التي احتفظ بها كاملة ،فهو
كر�س نف�سه ب��أن��ه ال�ضامن مل��ا ي�سمى «ال�ت��وازن
اجل��دي��د» ،وبالتايل ف ��إن التغيري الأ�سا�سي مل
ت�ب�ع��د اجل��ان��ب ال���ش�ك�ل��ي �أمن �ل��ة واح � ��دة ،ول�ع��ل

التدخل فـي ليبيا منوذج ل�سوء نوايا املجتمع الدويل
�أ�صبحت ليبيا م�ضرب مثل يف �سوء نوايا الدول الغربية،
التي طاملا عرفت با�سم «اال�ستعمار ال�ق��دمي» ،عندما «لبت
ا�ستغاثة» فئة �أو �شريحة من �شعب هذا البلد العربي ،الذي
طاملا طمع امل�ستعمر يف ثرواته ،ويف موقعه اجلغرايف.
�شريحة «ا�ستغاثت م��ن الرم�ضاء ب��ال�ن��ار» ،ت��دل عليها
تلك ال�صورة التي ن�شرتها و�سائل الإع�ل�ام م��ؤخ��راً ،وفيها
«م �ع��ار� �ض��ون» ل�ي�ب�ي��ون ي���ص�ل��ون ،م�ستظلني ب�ع�ل��م �أم�يرك��ي
بحجم ج ��دار ،وه��ذا لي�س م�ستغرباً فهكذا جت��ري الأم��ور
عندما ت�ق��رر فئة م��ن ال�ن��ا���س �إط�ل�اق «ث ��ورة» ،وف��ق �أج�ن��دة
وتوقيت خارجيني ،فيما هي مل تكن �أجن��زت ا�ستعداداتها
لهذه «الثورة» ،وال �أن�ضجت �أو�ضاع الداخل الوطني لإطالق
مثل هذا العمل ،لكن �أجندة اخل��ارج الأمريكي والأطل�سي،
اقت�ضت �إط�لاق «ث��ورة» يف ليبيا �ضد نظام العقيد القذايف،
علماً �أن «املظلومية» التي �شكلت عنوان حترك «الثائرين»
لي�ست بنت يومها ،بل م�ضت عليها �أعوام و�أعوام.
ولأن الأجندة خارجية ،كان ال بد من ا�ستدعاء التدخل
الع�سكري الغربي ،وهو ما خطط له (الأطل�سيون) ،الذين
ي�سعون لإعادة ت�شكيل املنطقة العربية ،مبا ي�ضمن ا�ستمرار
وبقاء (�إ�سرائيل) ،بعد �أن واجهتها املقاومة ب�س�ؤال امل�صري.
ه��ي ال��وق��ائ��ع والأرق � ��ام ت�شري �إىل وق ��وع ليبيا فري�سة
املطامع الغربية ،ومنذ البداية �أعلن (�سريغي الف��روف)
وزير اخلارجية الرو�سي� ،أن دعوات املعار�ضة الليبية حللف
«الناتو» مل�ساعدة الثوار وت�أمني ال�سالح لهم ،هي يف احلقيقة
دعوة للتدخل يف حرب �أهلية حمتملة يف ليبيا.

هذا التوقع حتول �إىل يوميات �أكرث �سوءاً� ،إذ بعد مرور
�أك�ث�ر م��ن م��ائ��ة ي��وم ع�ل��ى ب��دء عمليات «ال �ن��ات��و» ،ال ت�شري
التطورات �إىل قرب انت�صار �أي من الطرفني ،يف امل�ستقبل
امل�ن�ظ��ور ،فيما ي�ج��ري احل��دي��ث ع��ن ��س�ق��وط م�ئ��ات القتلى
املدنيني الليبيني بالق�صف اجلوي الغربي ،اعرتفت القوات
الأطل�سية �أن بع�ضهم �سقط عن طريق اخلط�أ ،كما يجري
احلديث عن ت�سعمائة �ألف نازح.
وتبدو خ�سائر ليبيا املادية �أكرب من ا�ستيعابها ،وي�شري
�أع�ضاء يف املجل�س االنتقايل �إىل �أن حجم الدمار الذي حلق
بليبيا يقدر ب�ـ  480مليار دوالر ب�سبب تدمري امل��دن ،هذا
عدا اخل�سائر الع�سكرية ،ولو �أ�ضفنا ذلك �إىل توقف �إنتاج
وت�صدير النفط من جهة ،وم�صادرة دول التحالف الغربي
للمدخرات الليبية يف اخل��ارج ،وهي تفوق بكثري املئة مليار
دوالر �أمريكي؛ حتتجز الواليات املتحدة منها لوحدها ما
يزيد على  34مليار دوالر ،وفق ما �أعلن (ديفيد كوهني)
�أم��ام جمل�س ال�شيوخ الأم�يرك��ي ،يف جل�سة الت�صديق على
اختياره ل�شغل من�صب وكيل وزارة اخلزانة ل�ش�ؤون املخابرات
امل��ال �ي��ة ،ح�ي��ث ق ��ال�« :إن الأم � ��وال ق��د ت���س�ت�خ��دم يف تلبية
احتياجات ال�شعب الليبي» ،كما يزيد عن هذا املبلغ جمموع ما
حتتجزه بقية الدول الأوروبية من �أموال ليبية ،ومن يعرف
ما حل ب�أموال العراق امل�صادرة ،وكيف ا�ستوفى الأمريكيون
من لبنان كلفة تدخلهم فيه ع�سكرياً عام  ،1983وح�صلوا
من احلكومة اللبنانية �أثمان املكعبات الإ�سمنتية التي كانوا
يحمون بها مواقعهم ،يدرك �أن �أموال ليبيا امل�صادرة ذهبت

ول��ن تعد ،وامل���س��ؤول الأم�يرك��ي (ك��وه�ين) مل يخفي نواياه
عندما قال« :هناك �شيء وا�ضح هو �أننا لن نعيد هذه الأموال
�إىل العقيد القذايف والأ�شخا�ص الذين يتولون ال�سلطة يف
طرابل�س» ،وتبدو تكلفة احلرب باهظة على الليبيني عندما
ندرك حجم الفواتري املالية التي �ستطالب بها الدول التي
تتوىل العمليات احلربية هناك ،فالواليات املتحدة تقول
�إنها رغ��م ان�سحابها من عمليات الق�صف اجل��وي يف ليبيا،
ف�إنها وا�صلت توفري امل��وارد ال�ضرورية ومن بينها طائرات
اال�ستطالع وطائرات التزود بالوقود من اجلو ،وطائرات من
دون طيار م�سلحة� ،أما الدول الأوروبية؛ في�شري وزير الدفاع
الأمريكي ال�سابق �إىل تق�صريها يف احلرب ،فيقول�« :إنه كان
عليها القيام ب�أكرث من  300طلعة جوية يومياً» ،يف حني
�أنها جتد �صعوبة بالقيام ب�أكرث من  150طلعة يومياً .وهذه
العمليات لي�ست عم ًال خ�يري�اً ،بل �سي�ستويف القائمون بها
تكاليفها من ثروات ليبيا ،التي ك�شف الأدمريال الأمريكي
قائد العمليات امل�شرتكة حللف الأطل�سي م�ؤخراً ،عن هدفني
لهم حالياً فيها :تكثيف الهجمات لقتل القذايف ،ون�شر قوات
�أجنبية على الأر���ض الليبية بعد الإط��اح��ة ب��ه ،ه��ذا الكالم
�سبق قرار املحكمة اجلنائية الدولية بالدعوة للقب�ض على
ال�ق��ذايف واب�ن��ه و�صهره ب�ي��وم واح��د ،مم��ا ي��ؤك��د �أن عمليات
«ال�ن��ات��و» تتعدى م��ا قيل ع��ن حماية املدنيني� ،إىل احتالل
�صريح لها ،والأيام املقبلة �ستك�شف بقية ف�صول هذه امل�أ�ساة.

عدنان عبد الغني

التو�صيف الدقيق ملا حدث هو ذلك الذي �أ�شار
�إليه �أح��د �أ�ساتذة العلوم ال�سيا�سية يف جامعة
ال��رب��اط (حم�م��د م ��دين) ال ��ذي ق ��ال�« :إن ��ه مت
زي ��ادة ع ��دد ب �ن��ود ال��د��س�ت��ور ومت االن �ت �ق��ال من
«د�ستور قانون» �إىل «د�ستور برنامج» لكن يبقى
الد�ستور ملكياً ،ويبقى بعيداً ع��ن �أن يو�صف
بالدميقراطي».
فامللك يبقى بكل الأح��وال �صاحب ال�سطوة
املطلقة على املجتمع ال�سيا�سي والديني كذلك
ب�ح�ي��ث اح�ت�ف��ظ ��ض�م��ن الإ� �ص�ل�اح��ات امل��وع��ودة
ب�ل�ق�ب��ه «�أم�ي��ر امل ��ؤم �ن�ي�ن» م��ا ي�ج�ع�ل��ه ال�سلطة
ال��دي�ن�ي��ة ال��وح�ي��دة املطلقة يف ال �ب�لاد ،ويبقى
��ش�خ���ص��ه ب �ع �ي��داً ع ��ن �أي ان �ت �ق��اد م�ه�م��ا بلغت
�أخ �ط��ا�ؤه ،ال ب��ل ج��اء تو�صيفه �أك�بر بكثري من
�أن يحيطه �شخ�ص فهو «ح��ام��ي امل�ل��ة وال��دي��ن
والرمز الأ�سمى للدولة».
والأك�ث�ر غ��راب��ة �أن �إ��ص�لاح��ات امللك تر�سخ
«الهالة القد�سية» التي منحها لنف�سه و�أبوه من
قبله ،ب�أنه الوحيد الذي يعني الق�ضاة ما يجعل
ال�سلطة الق�ضائية ب��دون �أي ا�ستقالل ميكنها
من العمل بحرية.
والنقطة الوحيدة التي منحها امللك ،هي
�أن رئي�س ال ��وزراء ي�سميه احل��زب ال��ذي يفوز
يف االنتخابات الت�شريعية ،وك ��أن ذل��ك منة �أو
مكرمة� ،إال �أن رئي�س الوزراء الذي يحق له وفق
املقرتح حل جمل�س النواب ،لن يكون له �سبيل
يف ذلك �إال �إذا كان م�س�ؤو ًال �أمام امللك.
يف اخلال�صة �إن امللك رمبا ارتكب خط�أ غري
حم�سوب فهو مل يقارب التطلعات امللحة لل�شباب
واملجتمع ،ومل ي�أخذ تلك العبارة «الذهبية» �إذا
اختلفنا نحن والطلبة فنكون نحن املخطئني
لأن ال�ط�لاب ال م�صالح لهم ويتطلعون فقط
�إىل امل�ستقبل.
ولذلك كله ف�إن (حركة  20فرباير) التي
عمودها الفقري �شباب ت��واق �إىل م�ستقبل
م�غ��ارب��ي م���ش��رق ،اع�ت�برت �أن ك��ل م��ا طرحه
امللك ال ي�ستجيب ل�شيء من تطلعاتها ،وقد
�أث�ب�ت��ت دع��وت�ه��ا االع�ترا��ض�ي��ة على ذل��ك من
خ�ل�ال ال �ت �ظ��اه��رات احل��ا� �ش��دة ال �ت��ي ف��اج ��أت
احلا�شية ،وه��ذا ما يفتح املغرب على كبا�ش،
وال�ع�ين على اجل��ارت نْ�ْي� تون�س وليبيا ،ففي
تون�س هناك حماولة احتواء لثورة ال�شباب
وال�ع�م��ل م�ستمر لإج�ه��ا��ض�ه��ا و�إع � ��ادة �إن�ت��اج
ال�ن�ظ��ام ال���س��اب��ق بغ�ض ال�ن�ظ��ر ع��ن م�ستوى
ال�ف���س��اد� ،أم ��ا يف ليبيا ف��ال��دم م��ا زال �سي ًال
ينزف وال��دم��ار ي��زداد وعيون الأطل�سي على
ال�ث�روة الباطنية التي ي�سال على جوانبها
�ضحايا من �أبناء البلد.
ويبقى �أن اال�ستفتاء على �إ�صالحات امللك
ي��وم الأول م��ن مت��وز (ي��ول�ي��و) وال ��ذي �سيمثل
حم �ط��ة م�ف���ص�ل�ي��ة لأن � ��ه م �ق��اب��ل ال ��دع ��وة �إىل
ال��ذه��اب �إىل ��ص�ن��ادي��ق االق �ت��راع ،ه�ن��اك دع��وة
للمقاطعة من جانب قوى حركة الع�شرين من
فرباير التي ع�صبها ال�شباب ،ف�إن جاءت ن�سبة
املقرتعني م��ن ب�ين ال��ذي��ن يحق لهم االق�تراع
�أعلى يكون امللك قد ك�سب الرهان� ،أما �إذا جاءت
ن�سبة املقاطعني �أكرب� ،ستنطلق دينامية جديدة
يف املغرب ،على الرغم من �أن احتماالت التزوير
وا��س�ع��ة لأن ال�سلطة مل ت���ص��در ل��وائ��ح �شطب
يقرتع على �أ�سا�سها املواطنون.
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لحوم الحمير تفترش موائد أثرياء الخليج
اه�ت��ز ال���ش��ارع ال���س�ع��ودي والكويتي
قبل �أيام جراء ف�ضيحة مفادها �أنه يتم
ت�ق��دمي حل��وم حمري على م�تن رح�لات
اخل �ط��وط اجل��وي��ة ال �� �س �ع��ودي��ة وداخ ��ل
�أحد املطاعم الراقية يف الكويت ،وهو ما
�أط�ل��ق موجة م��ن اال�ستنكار يف �صفوف
املواطنني الذين �صعقوا بهذه الأخبار
�إىل حد الغثيان.
احلقيقة �أن ف�ضيحة بيع وا�ستهالك
حلوم احلمري ،لي�ست الأوىل من نوعها
يف ال�ع��امل العربي� ،إال �أن�ه��ا ع��ادت اليوم
�إىل الواجهة لي�س �إال ،فبعد �أن ا�ستيقظ
التون�سيون واجل��زائ��ري��ون وامل�صريون
من قبل على مهزلة ا�ستهالكهم لتلك
اللحوم التي د�ست لهم من قبل ع�صابات
يف الأ�سواق على �أ�سا�س �أنها حلوم �أبقار،
انتقل الأم��ر ه��ذه الأي��ام �إىل ال�سعودية
والكويت ،وبينما وقع الفقراء يف تون�س
وم���ص��ر �ضحية اجل ��زاري ��ن ال�ف��ا��س��دي��ن
ال��ذي��ن ب��اع��وه��م حل��وم احل�م�ير ب�أ�سعار
خمف�ضة على �أنها حلوم �أبقار ،افرت�شت
هذه اللحوم موائد الأثرياء يف اخلليج!
و��س��ط ك��ل ذل��ك ه�ن��اك م��ن يتخوف
ال من انتقال هذه الظاهرة �إىل لبنان
فع ً
املعروف ب�أنه ي�ستورد كل �أ�شكال الف�ساد،
ال� �س �ي �م��ا و�أن ال �ك �ث�ير م ��ن ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين
ي�ف��اخ��رون ب��أن�ه��م «ف�ه�ل��وي��ون» وق ��ادرون
على بيع ك��ل ��ش��يء مب��ا يف ذل��ك ال�ه��واء،
فكيف الأمر �إذاً بلحم احلمري!
م�س�ؤول يك�شف الف�ضيحة
ال ي��زال ��ص��دى ف�ضيحة بيع حلوم
احل �م�ير ي �ت�ردد يف �أرج � ��اء ال���س�ع��ودي��ة،
على الرغم من �أن امل�س�ؤولني يف �شركة
اخلطوط اجلوية ال�سعودية نفوا ذلك
جملة وتف�صيالً ،وح��اول��وا ال��زع��م ب��أن
ه��ذه املعلومات ع��اري��ة ع��ن ال�صحة� ،إال
�أن ال�سعوديني ال ي��زال��ون حت��ت وقعها،
ال�سيما و�أن مفجرها كان كبري املراقبني
ال�سابق يف �إدارة عمليات قطاع التموين يف
اخلطوط ال�سعودية (عبد اهلل البعبع)
والذي ك�شف عن اخلرب ال�صاعقة بجر�أة
ال مثيل لها متحدياً كل امل�س�ؤولني.
و�أك� ��د �أن ��ه مي�ل��ك م���س�ت�ن��دات و�أدل ��ة
ت ��ؤك��د �أن «ج� ��ودة ال �غ��ذاء يف اخل�ط��وط
ال�سعودية تدنت ،حتى و�صلت �إىل درجة
�إنها �أ�صحبت غري �صاحلة لال�ستهالك
الآدم��ي ،ولكنهم ما زال��وا م�صرين على
تقدمي هذه الوجبات املوبوءة».
يذكر �أن (البعبع) وب�سبب �صراحته
امل�ف��رط��ة ت�ع��ر���ض للف�صل م��ن وظيفته
ث�ل�اث م ��رات ل�ك�ن��ه ع��اد ب �ق��وة ال�ق��ان��ون،
وحالياً ف�صل لكنه �سيعود بعد �أن ك�سب
الق�ضية للمرة الثالثة.
�أم� ��ا ب��ال�ن���س�ب��ة ل �ل��رك��اب امل���س��اف��ري��ن
ع�ل��ى م�تن اخل �ط��وط اجل��وي��ة العربية
ال�سعودية ،الذين �سمعوا بخرب تقدمي
«حلم احلمري» فقد تفاوتت ردود فعلهم،
لكن �أغلبهم �أكد �أنه لن يتناول �أي وجبة
خ�لال رحلته ،بينما ق��ال البع�ض �إنهم

�سيعملون على ا�ستبدال وجبات اللحوم وب��امل�ق��اب��ل ت��دخ��ل رئي�س بلدية الكويت
ب��وج�ب��ات ال��دج��اج وال���س�م��ك واخل���ض��ار ،ل �ي �ك��ذب اخل �ب ��ر ،ل �ك��ن ذل � ��ك مل مي�ن��ع
بينما قلة مل ت�صدق الأخ�ب��ار املتداولة ال�ك�ث�يري��ن م��ن تقلي�ص ع��دد زي��ارات�ه��م
واعتربتها جمرد �شائعة ل�ضرب �سمعة �إىل املطاعم الفاخرة لل�شك يف م�صدر
اخل� �ط ��وط ال �� �س �ع��ودي��ة ال� �ت ��ي ت�ن��اف����س حلومها ونوعها.
اخلطوط اجلوية العاملية.
ك��ل ه��ذا دف��ع مبدير بلدية الكويت
املهند�س (�أحمد ال�صبيح) �إىل الإعالن
احلمري يف مطعم فاخر
�أن البلدية حري�صة ك��ل احل��ر���ص على
�سالمة امل��واط�ن�ين ،خا�صة فيما يتعلق
لي�س بعيداً عن ال�سعودية انت�شر يف باللحوم الفا�سدة ،و�أن هناك الكثري من
الكويت خرب تقدمي العديد من املطاعم اجلوالت التي تقوم بها فرق البلدية بني
الكويتية على موائدها الفاخرة وجبات احل�ين والآخ ��ر لفح�ص عينات اللحوم
حلم احلمري ،وا�ستغرب الكويتيون من امل�ت��واج��دة يف الأ� �س��واق ،يف حم��اول��ة منه
م�صدر اخل�بر وم��دى �صحته ،ال�سيما لتهدئة خماوف املواطنني.
و�أن الكويت تعد واحدة من �أغنى بلدان
والالفت كان ارتفاع �أ�سعار الأ�سماك
اخلليج.
والدجاج يف الكويت بعد هذه املعلومات
وك�شفت ال�صحف الكويتية �أخ�ي�راً حول حلم احلمري.
ع ��ن �أن م �ف �ت �� �ش��ي ب �ل��دي��ة ال �ك ��وي ��ت ق��د
��ض�ب�ط��وا �أح ��د امل�ط��اع��م ال���ش�ه�يرة تقوم
الفقراء ي�شرتونها طواعية
ببيع حلم احلمري ،و�أ�ضافت امل�صادر �إن
�إدارة املطعم حتاول قدر امل�ستطاع حالياً
يف تون�س ،ورغم �أن كثريين ا�شرتوا
�أن تتكتم على اخل�بر لعدم �إث��ارت��ه بعد حلوم احلمري من دون معرفة ذلك� ،إال
�أن مت تداوله من قبل بع�ض املواطنني� ،أن الالفت �أن البع�ض �أقبل على �شراء

حمير مصر تمد الصينيين
بالقوة الجنسية
اكت�شف ال�صينيون �أن احلمري امل�صرية كلها منافع و�أك��دوا ذلك يف
درا�سات علمية مت حتويلها �إىل م�شروعات اقت�صادية و�صناعية حت�صد
ال�صني م��ن ورائ�ه��ا امل�لاي�ين ،وت ��ردد �أن �أول ه��ذه امل���ش��روع��ات يتمثل يف
ا�ستغالل جلود احلمري حيث ت�ستورد ال�صني كميات كبرية من م�صر
وبع�ض دول ال�ع��امل ولكن لي�س لإن�ت��اج الأح��ذي��ة وامل�صنوعات اجللدية
الفاخرة ،و�إمنا ال�ستخال�ص عقاقري ومن�شطات جن�سية �أكدت الدرا�سات
�أنها بال �أي �آثار جانبية.
وت�ب�ين �أن �إح ��دى ال���ش��رك��ات امل���ص��ري��ة ب��ال�ت�ع��اون م��ع ��ش��رك��ة �صينية
متخ�ص�صة ت�ق��دم��ت ب�ع��ر���ض لإق��ام��ة م��زرع��ة للحمري وجم ��زر خ��ا���ص،
وم�صنع لإنتاج معلبات طعام للقطط والكالب الأليفة من حلم احلمري
ضال عن معمل ال�ستغالل �ألبان احلمري الغنية مب�ضادات حيوية نادرة
ف� ً
ت�ستخدم يف �إنتاج الأدوية.

ه ��ذه ال �ل �ح��وم م��ن ت�ل�ق��اء ن�ف���س��ه بحيث
القت رواج �اً وا�سعاً يف الأحياء ال�شعبية
الفقرية حول العا�صمة لرخ�ص ثمنها،
وامل�ث�ير يف التقارير ال ��واردة م��ن تون�س
�أن احلمري التي ي�شرتيها اجلزارون من
�سوق ال��دواب تذبح حتت �إ��ش��راف «�إط��ار
طبي» ،وحتت �إ�شراف م�صادر طبية «ال
ترى مانعاً يف ا�ستهالك حلم احلمار من
منطلق �أنه لي�س لديه انعكا�سات �صحية
�سيئة»� ،أم��ا بالن�سبة لتحرميه ،فهناك
م��ن ي ��ؤك��د �أن ال���ش��ري�ع��ة ح��رم��ت ت�ن��اول
حل��وم احل�م�ير الأه�ل�ي��ة �أو امل�ؤن�سة ومل
حت��رم ت�ن��اول حل��وم احل�م�ير الوح�شية،
(ل �ي ����س احل �م�ي�ر امل �خ �ط �ط��ة ب��الأب �ي ����ض
والأ�� �س ��ود ب��ل ال �ت��ي ت�ع�ي����ش يف ال �ب�راري
ومل تهجن) ،ال بل �إن البع�ض ذهب �إىل
ال�تروي��ج للحوم احلمري بالقول �إن يف
طعمهما �سكر و�أن ال ع��وار���ض جانبية
ل�ت�ن��اول�ه��ا ،وال��دل �ي��ل �أن �ه��ا ت�ب��اع بكميات
كبرية يف ال�صني والربازيل.
و� �س �ع��ر ال �ك �ي �ل��و ال� ��واح� ��د م ��ن حل��م
احل �م�ي�ر يف ت��ون ����س ال ي �ت �ع��دى خم�سة
دنانري (ثالثة دوالرات ون�صف) يف حني
يتجاوز �سعر كيلو من حلمة ال�ض�أن 14
ديناراً تون�سياً (�أكرث من  10دوالرات).
يف م�صر �أي�ض ًا
�أما م�صر ذات الثمانني مليون ن�سمة
فكانت ال�سباقة يف رواج احلديث عن بيع
حلوم احلمري ،ال�سيما و�أن حلوم الأبقار
ك��ان��ت غالية للغاية وتعترب ام�ت�ي��ازاً ال
يطوله �سوى الأغنياء ،لذلك قام بع�ض
اجلزارين الفا�سدين ببيع حلوم احلمري
على �أنها حلوم �أبقار ب�أ�سعار �أقل ال�سيما
خالل الأعياد.
وق��د ت��رددت ه��ذه الأخ �ب��ار يف م�صر
منذ �سنوات ،حتى �إن ال�سينما امل�صرية
تناولتها يف قوالب فكاهية ،ومل تتوان
�أق�ل�ام ال�صحافة امل�صرية ع��ن ن�شرها،
و�آخ��ره��ا تلك التي فجرت قبل �أ�سابيع
قليلة يف حمافظة �أ��س�ي��وط يف اجلنوب
امل�صري ،حيث �ألقت ال�شرطة امل�صرية
القب�ض ع�ل��ى ج ��زار حم�ت��ال يبيع حلم
احل �م�ير ع�ل��ى �أن ��ه حل��م ب �ل��دي ،وب�سعر
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يخف�ض �سعره!
ب��ائ��ع حل ��وم احل �م�ير ا��س�ت�غ��ل ح��ال��ة
ال��زح��ام ال�شديد مبولد ال�شيخ املغربي
وال � � ��ذي ي� �ج ��ذب الآالف م ��ن خم�ت�ل��ف
املحافظات ،وقام با�ستعارة �أحد العجول
من قريبه ،وظل يتجول به �أم��ام �أهايل
بلدته لإيهامهم ب�أنه �سيذبح العجل يف
اليوم التايل ،لكن �سرعان ما مت اكت�شاف
اخلدعة و�إلقاء القب�ض عليه بعد �أن كان
باع احلمار كله.
وق��د �سبق و�أن �أل �ق��ي القب�ض على
ج��زاري��ن يف الإ�سكندرية لبيعهما حلوم
احل�م�ير مب��ا يف ذل��ك احل�م�ير النافقة،
لكنهما بررا فعلتهما بالقول« :لقد �أدينا
خدمة كبرية للفقراء الذين مل يتذوقوا
طعم اللحم منذ �سنوات».
�إىل ذل� ��ك ،ويف ��س��اب�ق��ة م��ن ن��وع�ه��ا
ح�صلت قبل عامني تقدم نائب م�صري
ب���س��ؤال لرئي�س ال� ��وزراء ال���س��اب��ق ح��ول
قيام الهيئة العامة للخدمات البيطرية
التابعة ل ��وزارة ال��زراع��ة باملوافقة على
ت�صدير  7300قطعة جلد حمار لل�صني
خ�ل�ال ث�لاث��ة � �ش �ه��ور ،وت���ص��دي��ر 4600
قطعة �أخرى خالل �أقل من �شهر واحد،
م���ش�يراً �إىل �أن��ه يف �شهر ك��ان��ون الثاين
 2008مت ت�صدير  2700قطعة ،ويف �شهر
�آذار مت ت�صدير  2300قطعة ،ويف �أول
ني�سان من العام نف�سه مت ت�صدير 2300
قطعة.
وق��ال النائب �إن ال�صينيني ي�أكلون
حل� � ��وم احل � �م �ي�ر وال� �ق� �ط ��ط وال � �ك �ل�اب
وال���س�ح��ايل واخل�ن��اف����س وال���ص��را��ص�ير،
م �� �ش�ي�راً �إىل �أن ال �� �ص�ين ق ��د ت �ك��ون يف
ح��اج��ة م��ا� �س��ة ل �ه��ذه ال �ل �ح��وم ،و�أي �� �ض �اً
جللود احلمري ،لكنه ال يفهم �أن ت�ستورد
ال�صني م��ن م�صر ه��ذا ال�ك��م م��ن جلود
احلمري من دون حلومها« ،مما يجعلنا
نت�ساءل �أين ذهبت هذه اللحوم؟» ،و�أكد
�أن ت�صدير هذا الكم الكبري من اجللود
ي��أت��ي يف ال��وق��ت ال�ت��ي �ضبط فيه بع�ض
ال �ت �ج��ار ي �ق��وم��ون ب�ب�ي��ع حل ��وم احل�م�ير
النافقة.
و�أع��رب النائب عن تخوفه �أن يكون
ال�شعب امل�صري ،قد التهم حلوم احلمري
التي ذهبت جلودها �إىل ال�صني ،يف غيبة
من اجلهات الرقابية والأهلية.
خماوف الت�أثر

يبقى �أن ال�ك�ث�ير م��ن ال�ن��ا���س وبعد
��س�م��اع�ه��م ه ��ذه الأن� �ب ��اء ت �� �س��اءل��وا :هل
يت�أثر الإن�سان بنوع اللحوم التي ي�أكلها
ليكت�سب �صفات من م�صدر هذه اللحوم؟
البع�ض تندر بالقول �إن��ه ال غ��راب��ة �إذاً
�إذا �سمعنا البع�ض ينهق يف الطرقات،
واحل �ق �ي �ق��ة �أن ال �ك �ث�ير م��ن ال�ن�ظ��ري��ات
النف�سية واالج�ت�م��اع�ي��ة حت ��اول ال��رب��ط
ب�ي�ن ��س�ل��وك�ي��ات الإن �� �س��ان وم ��ا ي�ت�ن��اول��ه
م��ن �أط�ع�م��ة ،وي��ؤم�ن��ون مبقولة الت�أثر
وال �ت ��أث�ير ،وه� ��ؤالء ي��دع�م��ون نظريتهم
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شركة (غلوبال) األمنية اإلسرائيلية

تنشط في عدد من دول الخليج

بول ولحوم حمير في الصين

ب ��الإ� �ش ��ارة �إىل اخ �ت�ل�اف �أط� �ب ��اع ��س�ك��ان
القرى عن املدن �أو الإنكليز عن العرب،
فالأمر �إذاً يتعدى العوامل اجلغرافية
واملناخية واحل�ضارية بنظرهم لي�شمل
�أي�ضاً العوامل الغذائية.
ال��واق��ع �أن ��ه ك��ائ �ن �اً م��ن ك ��ان م��ن �أك��ل
حل��م ح �م��ار ،وع�ل��م الح �ق �اً ب��ذل��ك ،ف�لا بد
من �أن تظهر �صورة احلمار يف ر�أ�سه حتى
يتح�س�سه ك��ل ي��وم ويخ�شى على م��ا تبقى
من عقله ،لأن يف داخله �صورة حمار كامن!
كيف تعرف حلم احلمري؟
�أو�� �ض ��ح �أط� �ب ��اء ب �ي �ط��ري��ون و��س��ائ��ل
التعرف على حل��وم احلمري م��ن خالل

انك�شف �أمر مطعم يف �شمال �شرق ال�صني قدم �أطباقاً من حلوم
احلمري م�ضافاً �إليها بول النمور ب�أ�سعار باهظة زعم �أنها حلوم منور
مهددة باالنقرا�ض من �صحراء �سيبرييا.
وات�ضح �أن املطعم يقدم �أطباقاً مقلية وخموراً للأغرا�ض العالجية
من حلوم وعظام النمور ،مما دعا ال�شرطة ومفت�شي ال�صحة لتحري
الأمر ،وبعد الفح�ص اعرتف املالك ب�أن حلوم النمور املزعومة مل تكن
�سوى حلوم حمري �أ�ضيف اليها بول منور ملنح الأطباق مذاقاً خا�صاً!
وا�ستغل املطعم اعتقاد ال�صينيني ب�أن حلوم النمور تثري ال�شهوة
اجلن�سية وكان يبيع الطبق مقابل  100دوالر.
وبعد التحقيق� ،أغلق املطعم �أبوابه وفر�ضت عليه غرامة ،و�أكد
مدير حممية النمور ال�سيبريية يف ال�صني �أن �أي�اً من حيواناتها مل
يقدم على املائدة.
نقاط ع��دة� ،أب��رزه��ا �أن ع�ضالتها تكون
رف �ي �ع��ة ل �ل �غ��اي��ة ول �ي �� �س��ت ��س�م�ي�ك��ة مثل
الأب� �ق ��ار� ،إ� �ض��اف��ة �إىل �أن ل��ون �ه��ا ي�ك��ون
داكناً ،ولو تعر�ضت للهواء يتحول لونها
�إىل م��ا ي�شبه ��ص��د�أ النحا�س �أم��ا ل��و مت
طبخها فيكون طعمها فيه �سكر ،وتبدو
(مرقتها) وك�أن فيها بقع دهنية ،و�إذا ما
مت مل�س هذه الدهون في�شعر املرء وك�أنه
غم�س يده يف زيت.
�أما �إذا مت طبخها بالفعل �أو فرمها
ف �ل��ن ي �ت��م ال �ت �ع��رف ع �ل �ي �ه��ا ب��ال�ف�ح����ص

يُدلل قبل الذبح

ال �ظ��اه��ري �إال ل ��و �أخ � ��ذت م �ن �ه��ا عينة
للتحليل.
وتبقى الطريقة الوحيدة ل�ضمان
احل�صول على حلم �سليم طبياً و�صحياً
ه ��ي يف ال �� �ش��راء م ��ن حم�ل�ات اجل� ��زارة
املوثوق فيهم متاماً واملعروف م�صدرها
مت��ام �اً ،وعليها ك��اف��ة الأخ �ت��ام مب��ا يدل
على ذبحها والك�شف عليها والت�أكد من
�سالمتها.

هناء عليان

ك�شفت �صحيفة (يديعوت �أحرونوت) النقاب عن �شركة �أمن �إ�سرائيلية يف �إحدى
دول اخلليج ،لتدريب وت�أهيل مقاتلني وحرا�س �آبار نفط ومواقع ح�سا�سة �أمنياً ،ون�شرت
ال�صحيفة �صور ًا ملدربني �إ�سرائيليني ب�أ�سماء �أوروبية وغربية م�ستعارة ،خ�شية انك�شاف
هويتهم الإ�سرائيلية وتعري�ض حياتهم للخطر.
وقالت ال�صحيفة �إن املدربني هم من خريجي الوحدات القتالية يف جهاز الأمن
العام (�شاباك) ،ووح��دات النخبة القتالية يف اجلي�ش الإ�سرائيلي ،وتبلغ �أعمارهم
حواىل الـ 25عاماً ،وذكرت ال�صحيفة �أن املدربني ي�صلون �إىل �إحدى دول اخلليج العربية
من مطار بن غوريون يف اللد ،مرور ًا بعمان �أو �أنطاليا ،الفتة �إىل �أن عمل ال�شركة كان
مبعرفة وم�صادقة وزارة الأمن الإ�سرائيلية.
وزادت ال�صحيفة قائلة �إن التعاقد مع ال�شركة الإ�سرائيلية ينتهي �آخ��ر العام
احلايل ،يف ظل انتقادات �شديدة لها ،خ�شية نقلها خربات �أجهزة الأمن الإ�سرائيلية �إىل
دول عربية مقابل مبالغ طائلة.
وقامت ال�شركة بتدريب احلرا�س واملقاتلني اخلليجيني على ا�ستعمال �أ�سلحة
ر�شا�شة ثقيلة ،وعلى �أ�ساليب ال�سيطرة على مبان يف مناطق م�أهولة ،و�أ�ساليب قتال
ج�سدية ،وخرجت يف كل � 3أ�شهر  300مقاتل وحار�س.
ومل يقت�صر عمل ال�شركة الإ�سرائيلية ،كما قالت (يديعوت �أحرونوت) على التدريب
الع�سكري والأمني ،فقد وقّعت عقود ًا مع دول خليجية لتزويدها ب�أجهزة رقابة �أمنية
متطورة تكنولوجياً ،مقابل مبالغ مالية باهظة.
ي�أتي هذا بعد �أن كانت �صحيفة (كالكاللي�ست) االقت�صادية الإ�سرائيلية قد ك�شفت
النقاب م�ؤخر ًا عن �أن �شركة �إ�سرائيلية تعمل يف جمال احلرا�سة وتقدمي املعلومات
ال�سرية والتقنية العالية تعمل يف عدد من دول اخلليج العربي ،الفتة �إىل �أن حجم
الأعمال التي تنفذها ال�شركة يف الدول العربية ويف دول �أخرى يف العامل بلغ نهاية العام
 2010حواىل �سبعة مليارات دوالر.
وقالت ال�صحيفة �إن مدير ال�شركة عمل على جتنيد العديد من جرناالت اجلي�ش
الإ�سرائيلي �سابق ًا للعمل يف ال�شركة ،كما �أنه يُ�شغل العديد من �ضباط الأجهزة الأمنية
ال�سابقني موظفني كبار يف ال�شركة ،الفتة �إىل �أن ال�شركة حتافظ على ال�سرية التامة،
وجترب املوظفني الذين يعملون فيها على التوقيع على اتفاق خطي مينعون مبوجبه
من الإف�صاح عن طبيعة عملهم �أو عن مكانه .كما �أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أن ال�شركة
الإ�سرائيلية �أقامت فرع ًا لها يف مدينة هرت�سليا� ،شمال تل �أبيب ،وتعمل حتت طي
الكتمان يف �سوي�سرا ،ب�سبب �سيا�سة الإعفاءات ال�ضريبية املتبعة هناك.
وقال م�صدر يف ال�شركة لل�صحيفة �إن العمل الرئي�سي للمدير العام هو التجول يف
جميع �أنحاء العامل ،بهدف ت�سويق �شركته ،م�شري ًا �إىل �أنه مت م�ؤخر ًا التوقيع على �أكرب
عقد بني ال�شركة و�إحدى دول اخلليج ،التي مل يك�شف عن ا�سمها ،و�أ�ضافت �أن ال�شركة
الإ�سرائيلية وقعت اتفاق ًا مع الدولة اخلليجية لتنفيذ تقنيات حماية حدود �آبار النفط
والبنية التحتية الوطنية ،وحتويل العا�صمة �إىل مدينة ذكية ،ور�صد التحركات من خالل
نظام الأمن املركزي ،وترجمته على �أر�ض الواقع ،حيث تقوم الأجهزة بتتبع م�سار حترك
النا�س يف جميع �أنحاء املدينة ..وقال �أحد املوظفني الكبار يف ال�شركة ،والذي طلب عدم
الك�شف عن ا�سمه :نقوم بتحليل التحوالت الأمنية يف الوقت احلقيقي ،وحتديد �أمناط
م�شبوهة ،وترجمة البيانات �إىل معلومات ت�سمح للمخابرات مبنع �أعمال التهديد.
من جهة اخرى� ،أفادت �صحيفة (معاريف) ال�صهيوينة �أن اجلرنال يف االحتياط
ال�صهيوين؛ ي�سرائيل زيف� ،أ�س�س �شركة (غولبال) ،وكان قائد ًا لفرقة غزة ،ثم ان�ضم
�إىل هيئة الأركان يف العام  ،2003وخدم حتى فرتة قليلة قبل حرب � ،2006أما املدير
التنفيذي ل�شركة (غلوبال) فهو اجلرنال املتقاعد مئري كليفي ،الذي كان حتى العام
 2009امل�ست�شار الع�سكري لرئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو.
واملوظفون الآخ��رون ي�شملون قائد ال�شرطة ال�سابق يف تل �أبيب ،دافيد ت�سور،
واجلرنال االحتياط ليور لوتان ،وهو �ضابط كبري �سابق يف وحدة اال�ستطالع النخبوية
التابعة لهيئة الأركان ،بالإ�ضافة �إىل �أن امل�س�ؤول التنفيذي ال�سابق؛ اجلرنال يف االحتياط
يو�سيكوبرفا�سر ،الذي �شغل �سابق ًا من�صب ق�سم الأبحاث يف اال�ستخبارات الع�سكرية،
وهو اليوم نائب املدير العام يف ال��وزارة لل�ش�ؤون اال�سرتاتيجية ،كما �أن الكثريين من
موظفي ال�شركة �ضباط �سابقون يف اجلي�ش الإ�سرائيلي وال�شرطة وجهاز الأمن العام
(ال�شابك).
وبح�سب امل�صادر يف تل �أبيب ف�إن مفهوم هذه ال�شركة ب�سيط للغاية ،حيث يتم
دعوتها تقريب ًا �إىل البلدان التي تواجه م�شاكل على م�ستوى الأمن القومي ،وتقوم �شركة
(غلوبال) ب�إيجاد خطة متعددة املراحل والتي تهدف ،يف املرحلة الأوىل� ،إىل حل التهديد
اخلطري ،ومن ثم تتحرك ال�شركة نحو اخلطط الأمنية املدنية على املدى الوا�سع بهدف
تقوية اقت�صاد الدولة ،على �سبيل املثال ،وذلك بهدف منع ظهور الإرهاب �أو اجلرمية
جمدداً ،ف�إىل جانب �أق�سامها الأمنية واملدنية ،حتتوي �شركة (غلوبال) �أي�ض ًا على فرع
زراعي ،وتن�شط �أعمال ال�شركة يف حواىل اثنتي ع�شرة دولة يف ثالث قارات.
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دولي
فرنســا ..وإخفاقــات ساركــوزي
د .ن�سيب حطيط*
كي ال نن�سى وللتذكري فقط ،ف ��إن فرن�سا
ق��د قتلت �أك�ثر م��ن مليون �شهيد يف اجلزائر
ع�ن��د اح�ت�لال�ه��ا ،وك��ان��ت ت�ع��اق��ب ب ��الإع ��دام كل
معلم جزائري يعلم الأطفال القراءة والكتابة،
ول�ل�ت��ذك�ير �أي���ض�اً ف ��إن فرن�سا ا�ستعمرت دول
املغرب العربي وحا�صرت اللغة العربية و�أحلت
م�ك��ان�ه��ا ال�ف��رن���س�ي��ة ال �ت��ي ت�ظ�ه��ر ب��و� �ض��وح يف
املجتمعات املغاربية ،وفرن�سا هي التي احتلت
ل �ب �ن��ان و� �س��وري��ا وق���س�م��ت ال �ع��امل ال �ع��رب��ي يف
معاهدة (�سايك�س -بيكو) �إىل دول متناحرة
وم�صطنعة.
ووف��اء لتاريخها اال�ستعماري الدموي
ت��وا� �ص��ل ف��رن���س��ا ن�ه�ج�ه��ا اال� �س �ت �ع �م��اري يف
ال�ع���ص��ر احل��دي��ث ،ح�ي��ث ت �ع��اين ال�سيا�سة
الفرن�سية �إخفاقات خارجية نتيجة مواقفها
االنفعالية واملت�سرعة والهجومية� ،شبيهة
باملراهقة الثورية ال�سيا�سية ،ومبا يتناق�ض
م��ع ال�ت��اري��خ الدبلوما�سي الفرن�سي ال��ذي
ارتكز على �إقامة عالقات غري عدائية مع
ال �ع��امل ال�ع��رب��ي ب�ع��د ان���س�ح��اب اال��س�ت�ع�م��ار
الفرن�سي وفق املنهج الديغويل ،وظلت هذه
ال�سيا�سة قائمة حتى و�صول (جاك �شرياك)
الذي انقلب عليها بت�أثري من (جورج بو�ش)
واملال احلريري بعنوان ال�صداقة والهدايا،
وحت��ول �إىل ع��ام��ل ا��س�ت�ف��زاز ه�ج��وم��ي �ضد

�سوريا و�إي ��ران وح��رك��ات املقاومة العربية،
وانتهى به الأمر �إىل املحاكمة بتهمة الف�ساد
و�سوء ا�ستعمال ال�سلطة.
ت�سلم الرئي�س ��س��ارك��وزي احل�ك��م على
�أن�ق��ا���ض �سيا�سة ��ش�يراك وقلب ال�ط��اول��ة يف
ق�ضية ال�ع�لاق��ة م��ع ��س��وري��ا ،وان�ف�ت��ح ب�شكل
وا�سع على (الرئي�س الأ�سد) خالفاً ل�سيا�سة
� �ش�ي�راك ال �ت��ي ط��ال �ب��ت وع �م �ل��ت ع �ل��ى ع��زل
�سوريا وح�صارها ،و�صو ًال التهامها باغتيال
ال��رئ �ي ����س احل ��ري ��ري وا� �س �ت �ع �م��ال امل�ح�ك�م��ة
الدولية ك�أداة ث�أرية وانتقامية �ضد املقاومة
و�سوريا.
لكن �سرعان ما انك�شفت اخلديعة الفرن�سية
كما انك�شفت اخلديعة الرتكية بقيادة (رجب
�أردوغ � ��ان) بتقاربه م��ع ��س��وري��ا و�إظ �ه��ار تبنيه
للق�ضية الفل�سطينية والتي تبني زيفها بعد
الأح� � ��داث ال �� �س��وري��ة ح �ي��ث م�ن�ع��ت ال���س�ل�ط��ات
الرتكية امل�شاركة الرتكية يف �أ�سطول غزة ()2
و�أعادت الدفء للعالقات الإ�سرائيلية الرتكية.
وه�ك��ذا فعلت فرن�سا ع�ن��دم��ا �شكلت ر�أ���س
احلربة الدولية �ضد �سوريا �سواء على م�ستوى
االحت ��اد الأوروب � ��ي بالت�ضامن م��ع بريطانيا
حيث جتاوزت العقوبات الأوروبية على �سوريا
م�ستوى العقوبات الأمريكية ،و�أمعنت فرن�سا
يف دورها التحري�ضي والعدائي بالت�ضامن مع
بريطانيا �أي���ض�اً على م�ستوى جمل�س الأم��ن
لإ�صدار قرار يدين النظام ال�سوري ،وتورطت

فرن�سا �أي�ضاً يف العمليات الع�سكرية يف ليبيا
ب�شكل غري عقالين ،وتنا�ست دع��م (ال�ق��ذايف)
ل�ساركوزي يف معركته االنتخابية ،وانك�شفت
العورة ال�سيا�سية لفرن�سا يف تون�س حيث تزامن
م��ع ف��رار (زي��ن ال�ه��ارب�ين ب��ن ع�ل��ي) م��ع �إق�لاع
ط��ائ��رات ف��رن���س�ي��ة حم�م�ل��ة ب��ال�ق�ن��اب��ل امل�سيلة
ل�ل��دم��وع و�أدوات ال�ق�م��ع لل�شرطة التون�سية،
وك��ان��ت ف��رن���س��ا ق��د ب� ��ادرت ل�ل�ت���ص��دي للملف
النووي الإي��راين و�سافر الرئي�س (�ساركوزي)
قا�صداً العوا�صم العربية اخلليجية لت�سويق
امل �ف ��اع�ل�ات ال �ن ��ووي ��ة ال �ف��رن �� �س �ي��ة ل�ل��إم ��ارات
اخلليجية التي متثل �أهم منابع النفط والأقل
عدداً يف ال�سكان.
ويبدو للوهلة الأوىل �أن الفعل الفرن�سي

ه��و ق ��رار م�ستقل وذات ��ي ع�ل��ى �أ� �س��ا���س �إظ�ه��ار
فرن�سا ك��دول��ة عظمى  ،لكن احلقيقة تظهر
�أن القرار الفرن�سي ما هو �إال �إم�لاء �أمريكي
ب��ال��درج��ة الأوىل وب��وح��ي ��ص�ه�ي��وين لتنفيذ
املخططات الأمريكية على ح�ساب الأوروبيني
وال �ع ��رب ،وت�ستعمل ف��رن���س��ا خ��ا��ص��ة و�أوروب� ��ا
ع��ام��ة «ك��ا��س�ح��ة �أل �غ��ام» �سيا�سية واق�ت���ص��ادي��ة
�أمام امل�شروع الأمريكي لتجني �أمريكا الأرباح
وت��دف��ع فرن�سا الأث�م��ان واخل�سائر كما ح�صل
بعد غ��زو ال�ع��راق ،وكما �سيح�صل بعد �إنتهاء
احلراك يف ال�ساحات العربية ،خا�صة يف �سوريا
حيث ت�ؤ�شر الوقائع �إىل �إم�ساك الأمريكيني
مل�ل��ف ال �ث ��ورات واالجت� ��اه ب�ه��ا ن�ح��و ال�ت���س��وي��ات
ب�ين الأن �ظ �م��ة امل�ت�ه��ال�ك��ة وال �ث ��ورات املنهمكة،
و�إبقاء اجلميع على قيد احلياة ب�شكل �ضعيف
وم�شلول ،يحتاج الرعاية وال��دع��م الأم�يرك��ي
مم��ا يعطي �أم�يرك��ا ق ��درة ب��الإم���س��اك بطريف
النزاع واحلكام القدامى ك�أ�شخا�ص مع �ضرورة
بقاء �أنظمتهم كنهج و�أ�سلوب �سيا�سي ،ي�ؤمن
لأمريكا و�إ�سرائيل م�صاحلهما الإ�سرتاتيجية
الأمنية واالقت�صادية.
�إن فرن�سا �ساركوزي قد بالغت يف �إندفاعها
لت�أمني امل�صالح الأمريكية الإ�سرائيلية على
ح�ساب م�صاحلها الوطنية ،وجت��اوزت عناوين
ال �ث��ورة ال�ف��رن���س�ي��ة امل �ن��ادي��ة ب�ح�ق��وق الإن���س��ان
واحلرية بعدما مار�ست �سيا�سة دينية عن�صرية
م��رة مبنعها النقاب وتغرمي املخالفني مالياً،

وقبلها منع احل�ج��اب ب��الإ��ض��اف��ة �إىل التمييز
ال�ع�ن���ص��ري ��ض��د امل�ه��اج��ري��ن الأف ��ارق ��ة م��ع ما
رافقها من ممار�سات عنيفة يف �أعمال ال�شغب
يف ال�ضواحي الباري�سية.
�إن ال�سيا�سة الفرن�سية احل��ا��ض��رة تذكر
بالدور اال�ستعماري الفرن�سي يف العامل العربي
يف القرن املا�ضي واحلنني �إليه بطرق مبا�شرة
وغري مبا�شرة ،دفعت وزير اخلارجية (جوبيه)
�إىل �أخ��ذ دور ال�شعب ال�سوري بنزع ال�شرعية
دون وج��ه ح��ق ،وجت��اوزاً للقانون ال��دويل �ضد
الرئي�س الأ�سد.
�إن ف��رن �� �س��ا � �س �ت �ع��اين خ� ��� �س ��ارات ح��ال �ي��ة
وم�ستقبلية نتيجة ال���س�ي��ا��س��ة ال���س��ارك��وزي��ة
امل��راه �ق��ة ال �ت��ي ت�ت���س��م ب��اخل�ف��ة واالن�ف�ع��ال�ي��ة،
والتي متثل الكومبار�س الأوروب��ي للمخطط
الأم�يرك��ي دون �أخ��ذ دور البطل بل البهلواين
الذي ميثل امل�شاهد اخلطرية نيابة عن البطل
الأمريكي �إبعاداً للأذى عنه ،فلتعد فرن�سا �إىل
تاريخها لأخذ العربة منه ،لأنه مهما انتفخت
وعظمت ق��وة املحتل �أو امل�ستعمر �أو انت�شر يف
ال�ع��امل� ،ست�أتي اللحظة ال�ت��ي ي�ع��ود فيها �إىل
حجمه و�ستهزمه ال�شعوب وت�ستعيد حريتها
مهما بلغت الأثمان والت�ضحيات ،فاالحتالل
واال�ستعمار �إىل زوال والن�صر حليف املقهورين
وامل�ست�ضعفني.
		
*�سيا�سي لبناين

قرار أوباما سحب قواته والحوار مع طالبان
دليل نجاح أم إعالن خسارة الحرب؟
�شكل قرار الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما �سحب
التعزيزات التي �أر�سلها من اجلنود �إىل �أفغان�ستان عام
 2009من دون �أن تنجح يف حتقيق الهدف منها ،دلي ًال
قوياً على ف�شل الواليات املتحدة وحلفا�ؤها يف حتقيق
الن�صر ،وا�ستطراداً العجز عن بلوغ �أهدافهم من هذه
احل��رب ،وال�ت��ي تتجاوز ال�سعي للق�ضاء على حركة
طالبان ،وتنظيم القاعدة� ،إىل بناء نظام قوي موايل
لوا�شنطن zوالغرب لتحويل �أفغان�ستان �إىل قاعدة
�أ�سا�سية ملحا�صرة �إي� ��ران ،وت�ع��زي��ز ال��وج��ود الغربي
يف �أ�سيا الو�سطى ،والت�ضييق على رو�سيا وال�صني،
و� �ص��و ًال �إىل �ضمان ا�ستغالل ال�ث�روات النفطية يف
ه��ذه املنطقة ال�ت��ي حت�ت��وي على �أك�ث�ر م��ن  ٪20من
االحتياطات العاملية.
وعلى الرغم من �إعالن امل�س�ؤولني الأمريكيني ب�أن
قرار �أوباما البدء ب�سحب � 33ألف جندي ،من �أفغان�ستان
من الآن وحتى �شهر �أيلول يف العام املقبل ،قد جاء بناء
على النجاح الذي حققته القوات الأمريكية يف حرمان
تنظيم ال�ق��اع��دة م��ن ات �خ��اذ �أف�غ��ان���س�ت��ان م�ل�اذاً �آم �ن �اً،
و�إ�ضعاف حركة طالبان ،وتدريب القوات الأفغانية� ،إال
�أن املدقق يف جمريات الأح��داث يف �أفغان�ستان يالحظ
�أن قرار �أوباما مل ي�أت نتيجة النجاح يف حتقيق �أي تقدم
فعلي يف امليدان ،و�إمنا نتيجة الف�شل املتوا�صل والإنهاك
الذي تعاين منه �أمريكا بفعل احلرب امل�ستمرة ،وغياب

ب�صي�ص �أم��ل �إمكانية يف �إجن��از الن�صر على املقاومة
الأفغانية التي ت��زداد قوة وب�أ�ساً و�ضراوة يف عملياتها
�ضد قوات االحتالل.
وم��ا ي ��ؤك��د الف�شل الأم�ي�رك��ي ،وع ��دم �صحة
مزاعم امل�س�ؤولني الأمريكيني يف حتقيق جناحات
الأمور التالية:
الأمر الأول� :إرفاق قرار �سحب اجلنود الأمريكيني
ب��ال��دع��وة الج��راء ات���ص��االت م��ع حركة ط��ال�ب��ان ،والتي
�سبقها ق��رار م��ن دول حلف االطل�سي بالتفريق بني
ح��رك��ة ط��ال�ب��ان ،وتنظيم ال�ق��اع��دة ،ب�ه��دف ت�بري��ر فتح
احلوار معها لإيجاد خمرج �سيا�سي لإنهاء احلرب.
ول �ك��ن امل ��راق ��ب ل�ل�م���ش�ه��د الأف� �غ ��اين ي �ج��د �أن
ال�شروع يف م�ب��د�أ التفاو�ض بحد ذات��ه م�ؤ�شر على
ازدي��اد ق��وة املقاومة الأفغانية ولي�س العك�س ،وهو
ما جتلى يف رف�ض طالبان احل��وار والتوعد بزيادة
عملياتها حتى رحيل كل القوات الأجنبية.
الأم��ر الثاين� :إق��رار م�س�ؤولني �أمريكيني ب�أن
�أوب��ام��ا تعر�ض م ��ؤخ��راً ل�ضغوط داخلية متزايدة
من قبل الكونغر�س ،وو�سائل الإعالم ل�سحب �أكرب
عدد من اجلنود الأمريكيني نتيجة ارتفاع فاتورة
احلرب مادياً وب�شرياً.
فعلى امل�ستوى املادي تقدر كلفة العمليات الع�سكرية
�شهرياً بنحو ع�شرة مليارات دوالر ،وق��د بلغت تكلفة

احل��رب حتى نهاية ال�ع��ام املا�ضي ب�ـ  442مليار دوالر،
ومن املنتظر �أن ي�ضاف �إليها  113مليار لل�سنة احلالية،
الأم��ر ال��ذي ي�شكل اره��اق�اً كبرياً للخزينة الأمريكية
والو�ضع االقت�صادي الذي يعاين من �صعوبات �شديدة
بعد انفجار الأزم��ة املالية واالقت�صادية ،يف وقت بلغت
فيه ن�سبة البطالة �أرقاماً قيا�سية (. )٪19
�أم��ا على م�ستوى اخل�سائر الب�شرية فتقدر بني
 1600 - 1500جندي ،ع��دا عن اجل��رح��ى ،واملعاقني
واملر�ضى النف�سيني ،يف حني �أن التقديرات لهذا العام
ت�شري �إىل ارتفاع كبري يف �أع��داد القتلى نتيجة ا�شتداد
املقاومة على نحو م�شابه ملا كانت عليه يف ال�ع��راق يف
الأعوام الأوىل لالحتالل.
الأمر الثالث :ارتفاع ن�سبة الأمريكيني املطالبني
باالن�سحاب من �أفغان�ستان من � ٪39إىل  ٪55مما جعل
�أوب��ام��ا غري ق��ادر على �إدارة الظهر لذلك ،خا�صة و�أن
موعد االنتخابات الأمريكية يقرتب ،وهو ي�سعى �إىل
الفوز بوالية رئا�سية ثانية.
غ�ير �أن ق��رار الرئي�س الأم�يرك��ي عك�س ت��ردداً يف
ات�خ��اذ ق��رار نهائي باالن�سحاب ال�ك��ام��ل م��ن امل�ستنقع
الأفغاين ،وال�سبب يف ذلك �أنه يحاول م�سك الع�صا من
الو�سط ،من جهة يريد �إر�ضاء املطالبني باالن�سحاب،
ومن جهة ثانية ال يريد �إغ�ضاب املطالبني بالبقاء حتى
حتقيق الأهداف.

لكن مثل هذا الرتدد يجعل القوات الأمريكية
املتبقية تواجه املزيد من امل�صاعب والأعباء يف ميدان
القتال امل�ت��زاي��د ��ض��راوة ،وه��و م��ا ع�بر عنه بو�ضوح
قائد �أرك��ان ال�ق��وات الأمريكية مايكل مولن الذي
قال�« :إن خطة االن�سحاب تنطوي على خماطر �أكرث
مما كنا م�ستعدين للقبول به ،و�إن الرئي�س هو الذي
يتحمل امل�س�ؤولية يف اتخاذ القرار».
وم��ا ي�ع��زز ه��ذا ال��و��ض��ع ال�صعب م�سارعة ق��ادة
ال ��دول الغربية �إىل احل��ذو ح��ذو �أوب��ام��ا ب��الإع�لان
ع��ن ان���س�ح��اب ت��دري�ج��ي ل�ق��وات�ه��ا ،وه��و م��ا �سيزيد
الإمي��ان والقناعة لدى املقاومة الأفغانية بقدرتها
على حتقيق الن�صر على ق��وات االحتالل ،وبالتايل
يجعلها �أكرث �صالبة وت�شدداً يف التم�سك مبوقفها
ال��راف����ض لأي ت�ف��او���ض ح��ول م�ستقبل ال��و��ض��ع يف
�أفغان�ستان ،قبل ان�سحاب �آخ��ر جندي �أجنبي من
�أفغان�ستان .
وه�ك��ذا ميكن ال�ق��ول �إن ق��رار الرئي�س الأم�يرك��ي
ب�سحب ت�ع��زي��زات ق��وات��ه م��ن �أفغان�ستان ي��أت��ي نتيجة
الف�شل من جهة ،وتزايد فاتورة النزف املادي والب�شري
من جهة ثانية ،وارتفاع من�سوب ال�ضغط الداخلي من
جهة ثالثة.

ح�سني عطوي
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رأي
الحكومة اإلسالمية ..الحاكم والقانون والناس
ي �ث�ير ال �ع��امل ال �ي��وم ال �ك �ث�ير م��ن ال �ل �غ��ط ب��داع��ي
حتريف مفهوم احلكومة الإ�سالمية ،فمرة ي�شبهونها
باحلكم الكني�سي يف الفرتة املظلمة من تاريخ �أوروبا،
وم ��رة ق��ال��وا� :إن �ه��ا ح�ك��م رج �ع��ي وم�ت�خ�ل��ف ال ي��ؤم��ن
بالتطور ،وثالثة �إنها �ضد العلم واالنفتاح ،ورابعة �إنها
تقف يف وجه املدنية� ،أو �إنها تتجاهل حقوق املر�أة التي
متثل ن�صف �سكان املعمورة ..ولو �أنهم ا�ستطاعوا بحق
�أن يدخلوا يف الأذه��ان ا�ستبدادية النظام الإ�سالمي
وجتاهله حلق املر�أة لتمكنوا بال �شك من �إثارة ن�صف
�سكان العامل �ضد هذا النظام.
كثرية تلك الأ�ساليب التي مار�سوها والتهم التي
�أل�صقوها بالنظام الإ�سالمي واحلكومة الإ�سالمية
ل�ت�ح��ري��ف ح�ق�ي�ق��ة الإ� � �س �ل�ام ،ول �ه��ذا ك ��ان ال ب��د من
القيام بعمل جاد يف هذا ال�سبيل ،وكان على املفكرين
الإ��س�لام�ي�ين �أن ي�شمروا ع��ن �ساعد العمل م��ن �أج��ل
تهيئة عقول الأمم وال�شعوب ملعرفة احل��ق ..فكانت
نتيجة هذه اجلهود النظام اجلمهوري الإ�سالمي يف
�إيران.
وعلى الرغم من �أن هذا النظام ال يدعي �أب��داً �أن
حكومته الإ�سالمية قد �أقيمت و�أُن�ش�أَت على �صورتها
املتكاملة� ،إال �أن��ه يتخذ االح�ت�ي��اط��ات التامة للتقيد
بتطبيق �أح�ك��ام ال �ق��ر�آن ،وي��درك  -ون��درك معه � -أن
ال�سري نحو تكميل هذا النظام و�إي�صاله �إىل �صورته
النهائية املتكاملة �سري تدريجي ،كما يدرك �أن هناك
كثرياً من امل�سائل التي مل حتل بعد.
�إن �أول م�س�ألة تربزها احلكومة الإ�سالمية وت�سعى
�إىل ر�سمها يف الأذه��ان باعتبارها �شعاراً �إ�سالمياً هو
القول ب�أن الإن�سان قد ولد بطبيعته حراً ،وهذه امل�س�ألة
تعد من امل�سلمات يف الدين احلنيف ،وه��ذا املعنى هو
م�ضمون �آيات قر�آنية متوافرة ورواي��ات متواترة ،قال
تعاىل�} :إن احلكم �إال هلل �أمر �أال تعبدوا �إال �إياه ذلك
الدين القيم ولكن �أكرث النا�س ال يعلمون{ ،وعن �أمري
امل�ؤمنني �سيدنا علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه �أنه
قال« :ال تكن عبد غريك وقد جعلك اهلل حراً».

و�إذا ثبت �أن احلكم �إمنا هو هلل دون �أحد من �أفراد
الب�شر ،تربز احلاجة �إىل عن�صر ثان يف هذا النظام� ،أال
وهو احلاكم �أو قل هو املطبق للحكم ،ورمب��ا و�صفناه
بقانون وهيكل النظام الإ�سالمي ،ومن هنا كان ال بد
لهذا الفرد �أن يكون عاملاً بكتاب اهلل عام ًال ب��ه ،غري
متبع لهوى نف�سه �صائناً نف�سه عن امليل �إىل الدنيا
وملذاتها ،وهذا معنى وجوب مراعاة العلم والعدالة يف
احلاكم الإ�سالمي.
هذه ال�شروط وامل�ؤهالت مل ترد ب�صورة تف�صيلية
يف الن�صو�ص الإ�سالمية وال يف الكتاب وال�سنة ،و�إمنا
ه��ي ح�ك��وم��ة ال�ف�ق�ي��ه ووالي �ت��ه ال�ت��ي اخ �ت��اره��ا النظام
الإ� �س�لام��ي يف �إي� ��ران حم ��وراً وق��اع��دة ل�ب�ن��اء نظامه
اجل�م�ه��وري ،وه�ن��ا ال ب��د م��ن �إ��ض��اف��ة ��ش��رط �آخ��ر وهو
القدرة على الإدارة ،قال تعاىل�} :إن اهلل قد بعث لكم
طالوت ملكاً قالوا �أنى يكون له امللك علينا ونحن �أحق
بامللك منه ومل ي�ؤت �سعة من املال قال �إن اهلل ا�صطفاه

عليكم وزاده ب�سطة يف العلم واجل�سم{ على �أن الب�سطة
يف اجل�سم يف الآية ال تعني القوة اجل�سمانية فح�سب بل
ت�شمل العقل ال�سليم والقدرة على اال�ضطالع ب�أعمال
الإدارة.
ه��ذه �أم��ور ن��رى ل��زوم توفرها يف احل��اك��م ،وهكذا
حتل ق�ضية احلاكم وال�ق��ان��ون ،فاحلاكم هو الإن�سان
الذي اختري وفق املعايري ،والقانون هو ما �أ�شري �إليه
يف ال�ق��ر�آن ووج��ب اتباعه حتى على الأنبياء من غري
�أن ي�صدروا حكماً من عندهم ،ولهذا ف�إنه ال �سلطة
ت�شريعية لدى النظام الإ�سالمي� ،إذ امل�شرع �إمنا هو اهلل
وحده ،فو�ضع بدي ًال عنها جمل�س �صيانة الت�شريع.
�إال �أن احلكومة الإ�سالمية �أو �أي حكومة كانت مل
يكن ليكتب لها النجاح ما مل ين�ضم �إىل العن�صرين
امل��ذك��وري��ن عن�صر رئي�سي ثالث وه��و النا�س ،كيف
ال؟ واجل�م��اه�ير ه��م ال��ذي��ن ينتخبون ،وه��م الذين
يعينون ،وهم الذين يرجع �إليهم يف الت�شاور وعند
اتخاذ القرارات ،فهم بحق �أ�صحاب االختيار ،ولي�س
هذا اعرتافاً ب�صحة نظرية الدميقراطية ال�شرقية
ك �م��ا ق ��د ي �ب��دو ل�ل�ب�ع����ض ،وذل� ��ك لأن االخ �ت �ي��ار يف
الدميقراطية ال�شرقية مق�صور على �أع�ضاء احلزب،
بل �إنه يف كثري من احلاالت يكون مق�صوراً على كبار
النخبة منهم.
�أم��ا بالن�سبة للحكم فللنا�س دوره��م يف انتخاب
جمموعة لنظام كامل ،كما �أن للدميقراطية دورها،
ولكن ميتاز احلكم الإ�سالمي ب�أنه ي��ويل الأولوية
للأحكام الإلهية ،فالنا�س يف خيار ما مل يتجاوزوا
حكم اهلل ،و�إن �شئت عربت ب�أنها دميقراطية �ضمن
احل��دود ال�شرعية ،وه��ذا ه��و النظام النبوي ال��ذي
ن��رج��و م��ن العلماء �أن ي�ت�ن��اول��وه ��ش��رح�اً وتف�صي ًال
ليبينوا للنا�س مدى امل�سافة التي تف�صل واقع احلياة
التي يع�شونها عن احلقيقة التي يريدها الإ�سالم..
دين احلياة.

ال�شيخ ح�سني خ�ضر

اإلمام الخامنئي :لن تنعم أفغانستان باألمن في ظل الوجود األمريكي
قال قائد الثورة الإ�سالمية �سماحة �آية اهلل العظمى ال�سيد علي اخلامنئي� ،إن
�إيران ت�أمل بخروج الأجانب من �أفغان�ستان ،من �أجل �أن ينعم هذا البلد با�ستقالله
و�سيادته احلقيقية .و�أ�شار ال�سيد اخلامنئي �إىل بطوالت ال�شعب الأفغاين طوال
التاريخ يف مقارعة املحتلني ووقوفه �أمام م�ؤامرات الدول الأجنبية و�إم�ساك زمام
�أموره بيده ،م�ؤكداً على �ضرورة طرد قوات االحتالل من هذا البلد امل�ستقل
وقطع دابر املحتلني؛ لأن ذلك يعود ل�صالح ال�شعب الأفغاين و�شعوب املنطقة.
ور�أى ق��ائ��د ال� �ث ��ورة الإ� �سل��ام �ي��ة الإي ��ران �ي ��ة يف � �ص �م��ود ال���ش�ع��ب الأف �غ��اين

�أم � � � ��ام اح� � �ت �ل��ال ق� � � ��وات الإحت � � � � ��اد ال �� �س ��وف �ي �ت ��ي ل� � �ب �ل��اده ف �ي �م ��ا م �� �ض��ى؛
ح� ��دث � �اً م �ن �ق �ط��ع ال� �ن� �ظ�ي�ر؛ ق� ��ائ�ل��اً «�إن ت� ��واج� ��د ال� � �ق � ��وات الأم ��ري� �ك� �ي ��ة
يف �أف� �غ ��ان� ��� �س� �ت ��ان ي � � � ��ؤذي ال �� �ش �ع��ب الأف � � �غ � ��اين وك � ��ل �� �ش� �ع ��وب امل� �ن� �ط� �ق ��ة».
و�شدد �سماحة القائد على ا�ستعداد اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية لتقدمي
امل�ساعدة والدعم للجانب الأفغاين بغية �إعادة بناء و�إن�شاء البنى التحتية لهذا
البلد ،م�ؤكداً «�أن ال�شباب الأفغاين قادر على بناء بلده ،واجلمهورية الإ�سالمية
الإيرانية �أي�ضاً م�ستعدة لتقدم له جتاربها وتقنيتها يف خمتلف املجاالت».

الرئيس أحمدي نجاد :أعداء البشرية يعارضون تطور إيران
�أك ��د رئ�ي����س اجل�م�ه��وري��ة الإ��س�لام�ي��ة الإي��ران�ي��ة
حممود �أحمدي جناد �أن �أعداء الب�شرية معار�ضون
ل�ت�ط��ور �إي� ��ران وق ��ال�« :إن �ه��م ال ي��ري��دون �أن تكون
�إي � ��ران ع��ام��رة م��زده��رة و�أن ت �ط��رح ك��دول��ة ك�برى
على ال�صعيد العاملي ،ولهذا ال�سبب ف�إنهم يتابعون
م�س�ألة فر�ض العقوبات بذريعة امل�ع��دات النووية».
و�أ��ش��ار الرئي�س �أحمدي جن��اد �إىل لقاءاته الأخ�يرة
التي �أج��راه��ا مع ق��ادة بع�ض ال��دول (خ�لال زيارته
�إىل كازاخ�ستان للم�شاركة يف االجتماع العا�شر لقمة
الدول الأع�ضاء يف منظمة �شنغهاي للتعاون) ،وقال:
«�إن ��ه مت خ�لال ه��ذه ال�ل�ق��اءات تبيني �آراء وم��واق��ف
اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية ب�صورة �شفافة»،

و�أك ��د �أن ال�شعب الإي� ��راين ال ي�سعي وراء القنبلة
النووية.
و�أ�ضاف جناد �أن اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية
كان لها حلد الآن �أكرب قدر من التعاون يف هذا املجال
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وا�ستعر�ض جن��اد و�ضع الوكالة الدولية للطاقة
ال��ذري��ة وكيفية �أدائ �ه��ا امل�ت�ف��اوت م��ع خمتلف ال��دول
وقال�« :إن الأفراد الذي ين�شطون يف هذه امل�ؤ�س�سة هم
�ألعوبة بيد عدد من الدول الكامنة وراء ال�ستار».
و�أ�شار �إىل حادثة حمطة (فوكو�شيما) النووية يف
اليابان وق��ال« :يف الوقت ال��ذي �أعلن فيه امل�س�ؤولون
اليابانيون ب�أن �أثار الإ�شعاعات الناجمة من احلادثة يف

حمطاتهم النووية تفوق املعايري العاملية عدة مرات،
�إال �إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التزمت ال�صمت
حتى هذه اللحظة».
و�أ��ش��ار الرئي�س جن��اد كذلك �إىل بع�ض �إج��راءات
جمل�س الأم ��ن ح��ول ليبيا وق ��ال�« :إن بع�ض ال��دول
ال�سلطوية تقوم بقتل ال�شعب الليبي من خالل �إقرار
منطقة حظر جوي يف ليبيا ،والهجوم على هذا البلد».
و�أو��ض��ح ق��ائ�لاً�« :إن�ه��م ي��ري��دون القيام ب��إج��راءات
مماثلة يف دول �أخ��رى مبنطقة ال�شرق الأو��س��ط� ،إال
�أنه خالل احلديث مع قادة بع�ض الدول �أكدوا ب�أنهم
�سوف ل��ن ي�سمحوا بتكرار م��ا ج��رى يف ليبيا يف دول
�أخرى».

مستقبل الشرق
بعيني باحث
ْ
األوسط
مل��ا ك��ان �آل �صهيون يعملون على ت�سخري �إم�ك��ان��ات وط��اق��ات
الغرب خللق �أر�ضية حتقق احللم ال��ذي طاملا انتظروه� ،أال وهو
�إن�شاء دولة عظمى (النيل والفرات) بع�ضاً من جمالها اجلغرايف،
(�إيران وباك�ستان وتركيا وم�صر) بع�ضاً من �ضواحيها و�ضحاياها
�إ��ض��اف��ة �إىل ال��دول املحيطة ب�ه��ذا الكيان ال��ذي يعتربها بحكم
املعطلة وغري القادرة على مواجهته( ،كالعراق) على �سبيل املثال
ال احل�صر الذي مل يعد الدولة الإقليمية التي ت�شكل خطراً على
الكيان ال�صهيوين بل العك�س هو ال�صحيح ،فاليد ال�صهيونية
تعمل مب��ا �أوت�ي��ت م��ن ط��اق��ات على تفتيته �إىل كيانات مذهبية
وعرقية ،والبقية ت�أتي!!
ومل��ا ك��ان بالإمكان وق��ف ه��ذا امل�شروع وبالتايل منعه من �أن
يب�صر النور �إذا ما وقف العرب وامل�سلمون الوقفة املو�ضوعية  -ال
الع�شوائية  -كما هو حالهم اليوم!!
فلديهم من �أ�سباب االنت�صار ما يخولهم ربح احل��رب �إذا ما
اعتمدوا ال��وع��ي ال�سيا�سي املعمق والتقييم املو�ضوعي لطبيعة
ال�ه�ج�م��ة ال���ص�ه�ي��ون�ي��ة ع �ل��ى ب�ل�ادن ��ا ،ع �ل��ى ال���ص�ع��د ال���س�ي��ا��س�ي��ة
واالقت�صادية والع�سكرية واالجتماعية والقيمية.
رمب��ا �أن م�ي��زان ت�ك��اف��ؤ ال�ف��ر���ص ال�ي��وم بيننا وب�ين ال�ع��دو يف
املجاالت ال�سيا�سية والإعالمية والع�سكرية ي�شوبه اخللل ،لذلك
مطلوب منا ح�شد كل ه��ذه الطاقات وع��دم التفريط ب��أي منها
ال�سيما مراكز الدرا�سات والأبحاث واال�سرتاتيجيات.
وال�ت���ص��دي للحمالت الإع�لام�ي��ة امل�ضللة ،ال�ت��ي ك�ث�يراً ما
ت���ص��ور ه��ذا ال �غ��رب مب�ل�اك ال ه � ّم ع�ن��ده وال غ��اي��ة �إال تطوير
جمتمعاتنا بدحر الدكتاتوريات فيها و�إح�ل�ال الدميقراطية
وحترير امل��ر�أة ،ون�شر حقوق الإن�سان ،ومكافحة الإره��اب ،وبناء
االقت�صاد ،وتوفري الرفاه لل�شعوب « ..تباً لها ما �أف�صحها حني
حتا�ضر بالعفاف».
فالأفعال التي متار�س من قبل ال�صهيونية العاملية يف �أكرث
م��ن م�ك��ان يف ال�ع��امل تف�ضح الأك��اذي��ب والأ��ض��ال�ي��ل وال���ش�ع��ارات
املرفوعة ،لكن وللأ�سف يف غياب القوة التي تدعم احل��ق يبقى
احلق هو نف�سه يف مفهوم القوى الظالمية.
�إن الإ�سراع يف توحيد طاقات عاملنا العربي والإ�سالمي فكرياً
و�سيا�سياً وح�شدها يف جبهة واحدة متكافلة ومت�ضامنة ب�إمكانه
�إحلاق الهزمية بامل�شروع ال�صهيوين واقتالع الكيان الإ�سرائيلي
من جذوره �إذا جاز التعبري ،لأن الطفيليات والطحالب ال جذور
لها يف الأ�صل.
نحن ال ننكر قدرة اللوبي ال�صهيوين العاملي ومدى ت�أثريه
يف ق ��رارات الإدارات الأم�يرك�ي��ة املتعاقبة وغ�يره��ا م��ن عوا�صم
القرار الغربي والعربي والإ�سالمي ،لكن هل نقف مكتويف الأيدي
حيال هذا التنامي املطرد� ،أم نحاول كبح جماحه وجلمه متهيداً
لل�سيطرة عليه وبالتايل الق�ضاء عليه؟ فاللوبي يهدف �إىل �إجبار
�أمريكا على حرب طويلة الأمد �ضد العاملني العربي والإ�سالمي،
فيما ين�صرف هو � -أي اللوبي � -إىل م�ساعدة �إ�سرائيل بالتو�سع
لتحقيق دولتها املزعومة ،وهنا �أود لفت النظر �إىل �أن ال�صهيونية
العاملية ال تقت�صر على اليهود وح�سب بل تتعداهم لت�شمل بع�ض
امل�سيحيني وامل�سلمني من �أمثال �آل بو�ش وبع�ض الأ�سر احلاكمة يف
العاملني العربي والإ�سالمي.
وم��ا م�سرحية � 11أي�ل��ول  2001وم��ا يكتنفها م��ن غمو�ض
و�شكوك �إال الدليل القاطع على نوايا ال�صهيونية يف خلق الذريعة
ل�شن حربها على م�شرقنا العربي والإ�سالمي حتت �شعار حماربة
الإرهاب.
ولو عدنا بالتاريخ �إىل ثمانينيات القرن املا�ضي لوجدنا �أن
دوائر اال�ستخبارات الغربية هي من �صنعت ودعمت ورعت اخلاليا
امل�سماة ال�ي��وم �إره��اب �اً لقتال ال�شيوعية يف عقر داره��ا واحل ��ؤول
دون مت��دده��ا �إىل العاملني العربي والإ��س�لام��ي  -التي تعتربها
ال�صهيونية جمالها احليوي ومراكز نفوذ لها على الأقل.
ولكن هذه الر�ؤية بد�أت تتهاوى �أمام يقظة ال�شعوب ال�سيما
الأجيال ال�صاعدة منها ،وهنا �أود لفت انتباه من هم على بينة من
املطلعني؛ �أين ومتى وعلى يد من كتب البيان ال�شيوعي الأول؟!
ومن ثم من �أطاح باملنظومة ال�شيوعية يف العامل ؟! للبحث �صلة..
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رأي
المرض اللبناني
المستدام
م�شكلة امل�شاكل لنا نحن يف لبنان ،والتي
ن �ع��اين م�ن�ه��ا ج�م�ي�ع�اً وت���ش�ك��ل خ �ط��راً علينا
ون �ع�ت�رف ب �ه��ا ون �� �ص��ر ع �ل��ى ع ��دم معاجلتها
ون���ش��رع م�ساكنتها ه��ي الع�صبية الطائفية
املربرة لكل انحراف و�شواذ.
ف�م�ن��ذ ت ��أ� �س�ي����س ه ��ذا ال���ش�ك��ل ال�ل�ب�ن��اين
امل�سمى بالكيان ،تعمد امل�ؤ�س�سون بل �أقروا �أن
�سبب هذه اخلطوة متييز فئة على فئات� ،أو
دوام الغلبة للبع�ض على الآخرين من خالل
متييز منا�صب وحتديد �صالحيات واحتكار
مواقع ال �شك وال ريب �أنها تختزن يف داخلها
�ألغاماً ال تلبث �أن تنفجر بني فرتة و�أخ��رى
لتزيد يف معاناة النا�س القاطنني يف الكيان
اللبناين.
ف��امل�ع�ل��وم ب��داه��ة �أن امل�ن��اط��ق اجلغرافية
امل�سماة ح��ال�ي�اً (ل�ب�ن��ان) ه��ي ج��زئ ال يتجز�أ
من بالد ال�شام يف العادات والتقاليد واللبا�س
والعائالت والأن���س��اب ..وا�صطناع كيانات ال
يغري من الواقع �شيئاً بقدر ما يوهم بوجود
�أمرا�ض لي�ست م��وج��ودة ..لت�صبح مع تكرار
الوهم موجودة!
ف��ال�غ��ال�ب�ي��ة ال�ع�ظ�م��ى م��ن ب �ل��دان ال�ع��امل
فيها تنوع قومي �أو �أثني �أو لغوي �أو قبلي �أو
ديني ..وتكاد ال تخلو دولة بل �أحياناً مدينة
من ذلك بدءاً من الواليات املتحدة الأمريكية
م��روراً بكندا و�أوروب��ا �إىل �أ�صغر جزر فيتنام
واندوني�سيا ،فلماذا ي�صور لبنان دوم �اً ب�أنه
�صيغة فريدة عجيبة تارة ينتمي �إىل ال�شرق
وت� ��ارة �إىل ال �غ��رب وط � ��وراً ذا م �ي��ول غربية
و�أحياناً ذا مالمح عربية ..بينما هو يف الواقع
ينتمي للع�صبية الطائفية املخرتعة.
وال�ت��ي ال تقيم وزن� �اً ل�ل�ك�ف��اءة وال خ�برة
وال درج��ة علمية ،حيث يت�صارع اجلميع مع
اجلميع للحفاظ على املكا�سب حتت عناوين
واه �ي��ة ،وامل�ف�تر���ض �أن يف ل�ب�ن��ان م�سيحيني
وم�سلمني فح�سب من دون التطرق لتفا�صيل
التجني�س والت�ضخيم والتن�سيب واال�ستقطاب
لقبار�صة ويونانيني و�إيطاليني وغريهم..
ليعي�ش اجلميع �ضمن �أنظمة وقوانني ت�ؤمن
اال�ستقالل و�ضروريات احلياة.
ف�إذا بنا نرى طوائف تتفرع عنها مذاهب
تفرعاً بد�أ ومل ينته حتى اليوم ،وال ندري ماذا
يخبئ لنا الغد ،لت�صبح الع�صبية هي النموذج
احل��ا��ض��ر للتعميم واال��س�ت�غ�لال م��ن ال�غ��رب
عند احلاجة ،فبعد �أن كان العراق يعي�ش من
دون �أن يعاين م��ن ه��ذه الآف ��ة ،ف ��إذا بنا بعد
االحتالل الأمريكي ن�سمع كل ي��وم ب�أطياف
ال�شعب العراقي وطوائفه ومذاهبه يف خطة
«لبننة» وا�ضحة وجاهزة للتعميم اليوم على
�سوريا وغداً على �أقطار �أخرى ،لتبقى بالدنا
يف ق�ل��ق م���س�ت�م��ر وي�ب�ق��ى اال��س�ت�ع�م��ار يتمتع
بخرياتنا من خالل �إثارة خالفاتنا!
ال �شك �أن هناك بيننا م�ستفيدين من هذه
الأم��را���ض الفتاكة ،لكن ال بد لنا يف النهاية
�أن ن�صل �إىل ق��رار ا�ستئ�صال لهذه الظواهر
«امل���س��رط�ن��ة» ح�ت��ى ال تبقى ق�ل�اع الطائفية
وال�ع���ص�ب�ي��ة حت �م��ي ال �ع �م�لاء واجل��وا��س�ي����س
و� �س��ارق��ي �أم � ��وال ال �ن��ا���س وامل�ن�ب�ط�ح�ين �أم ��ام
جحافل الغزاة.

ال�سيد �سامي خ�ضرة

مشروع مبادرة لإلصالح الوطني
الشامل في األردن
ط� ��رح ال �ن��ا� �ش��ط ال �� �س �ي��ا� �س��ي الأردين
(بالل ح�سن التل) على الأحزاب والنقابات
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين وزعماء الع�شائر
والأك ��ادمي �ي�ي�ن وال���ش�خ���ص�ي��ات ال�سيا�سية
امل���س�ت�ق�ل��ة يف الأردن م �� �ش��روع �اً ل�ل�إ��ص�لاح
ال��وط�ن��ي ال�شامل ي�ق��وم على �أ��س��ا���س �إع��ادة
بناء املجتمع الأردين كمجتمع عربي مقاوم
لي�ستعيد الأردن دوره يف مقاومة امل�شروع
ال�صهيوين ،وفق ما �أراده الآباء وامل�ؤ�س�سون
للدولة الأردنية من زعماء احلركة الوطنية
مطلع القرن املا�ضي.
وج � ��اء يف امل � �ب� ��ادرة �أن احل ��دي ��ث ع��ن
الإ� �ص�ل�اح ان�ح���ص��ر ح�ت��ى الآن يف اجل��ان��ب
ال�سيا�سي ،وعلى جزئية الت�شريع من هذا
اجل��ان��ب ،بينما املطلوب ه��و �إ��ص�لاح �أ�س�س
ال��دول��ة ،وه��وي�ت�ه��ا ودوره� ��ا ،وال�ع�لاق��ة بني
�سلطاتها ومواطنيها ،لذلك ف�إن الإ�صالح
لا م��ن خ�ل�ال ر�ؤي ��ة
ي �ج��ب ان ي �ك��ون � �ش��ام� ً
�شاملة ترتكز على فل�سفة فكرية وتربوية
و�سيا�سية واجتماعية واقت�صادية وا�ضحة.
وح � ��ددت امل � �ب ��ادرة م��رت �ك��زات و�أ� �س ����س
الإ� �ص�ل�اح ،و�أول �ه��ا ان ال�شعب الأردين هو
ال�شعب ال�سيد ،وانه م�صدر ال�سلطات ،وان
الدولة الأردنية قامت كدولة دور ور�سالة،
وان هذا ال��دور وه��ذه الر�سالة هما م�صدر
قوتها ،وان الأردن جزء ال يتجز�أ من �أمته
العربية والإ��س�لام�ي��ة وان دول�ت��ه احلديثة
قامت كقاعدة ملقاومة امل�شروع ال�صهيوين،
لذلك ال بد من �إعادة بناء الأردن واملجتمع
الأردين كمجتمع ع��رب��ي م�ق��اوم والت�أكيد
ع �ل ��ى ع �م �ق��ه ال� �ع ��رب ��ي ،وه � � ��ذا ي �� �س �ت��دع��ي
�إع ��ادة العمل بخدمة العلم بعيداً ع��ن كل
احل�سابات االقت�صادية ورف�ض كل حماوالت
ال�ت�ط�ب�ي��ع م��ع ال �ع��دو ال���ص�ه�ي��وين ،ك�م��ا ان
ال��دول��ة الأردن �ي��ة احل��دي�ث��ة ق��ام��ت كقاعدة
لوحدة الأمة ،لذلك ف�إن �أي تكامل وتن�سيق
يجب ان يقوم على �أ�سا�س عربي.
ودع � ��ا ال �ت��ل �إىل ب �ن��اء ج �ب �ه��ة وط�ن�ي��ة
موحدة ،جتمع قوى الأردن�ي�ين ،وتوحدهم
وتنقذ احلركة الوطنية من حالة ال�شرذمة،
وت �ف��رز ق �ي��ادات �شعبية ح�ق�ي�ق�ي��ة ،وتتبنى
م�شروعاً متكام ًال للإ�صالح الوطني ،يقوم
ع�ل��ى ع�ق��د اج�ت�م��اع��ي ج��دي��د ب�ين م�ك��ون��ات
الدولة الأردنية ،و�أ�ضاف التل ان ما يجري

«التل» يدعو األردن
ليستعيد دوره في
مقاومة المشروع
الصهيوني ..وبناء
المجتمع العربي المقاوم

بالل ح�سن التل

يف الأردن حتى الآن ،ال يقود �إىل الإ�صالح القيادات احلقيقية يف كل املجاالت.
ودع ��ت امل �ب��ادرة �إىل ت��أط�ير الأردن �ي�ين
امل�ن���ش��ود ،لأن��ه ي��رك��ز على �إف� ��رازات الف�ساد
ومظاهره .ويطرح حلوال م�سكنة .يف حني يف امل�ؤ�س�سات املجتمع الأهلي املح�صنة �ضد
حتتاج معاجلة الف�ساد �إىل عملية جراحية االخ�تراق و�أولها الأح��زاب التي هي �شرط
جتتث �أ��س�ب��اب الف�ساد ووج ��ود الفا�سدين ،من �شروط الدولة احلديثة ومن �أهم دعائه
وتخرج الدولة الأردن�ي��ة من حالة التفكك الدميقراطية و�أدواتها احلديثة.
ودع ��ت امل �ب��ادرة �إىل اح�ت�رام الد�ستور
التي نعي�شها.
ودعت املبادرة �إىل �إعادة النظر يف �آليات وع � ��دم ات� �خ ��اذ �أي ق � ��رار خ � ��ارج ال �ق �ن��وات
ت�شكيل احلكومات ابتداء من اختيار رئي�س ال ��د�� �س� �ت ��وري ��ة و�� �ص�ل�اح� �ي ��ات ال �� �س �ل �ط��ات
الوزراء و�أ�س�س اختيار الوزراء وموا�صفاتهم ال ��د� �س �ت ��وري ��ة ال � �ث�ل��اث ،ع �ل ��ى �أن جت ��ري
صوال �إىل �آلية منح الثقة م��راج�ع��ة وط�ن�ي��ة �شاملة ل�ل��د��س�ت��ور بهدف
وم�س�ؤولياتهم ،و� ً
باحلكومة والن�سبة التي يجب ان حت�صل تطويره ليتما�شى م��ع تطلعات الأردن�ي�ين
عليها من �أ�صوات النواب املنتخبني انتخاباً وط�م��وح��ات�ه��م .ودع ��ت امل �ب��ادرة ك��ذل��ك �إىل
ح��راً ون��زي�ه�اً ،م��ع �إع�ط��اء احل�ك��وم��ة الوقت
الكايف لتنفيذ براجمها.
ودع� � ��ت امل� � �ب � ��ادرة �إىل حت ��ري ��ر �إرادة
الأردن� �ي�ي�ن وت��رك �ه��م ي �خ �ت��ارون ممثليهم،
والتوقف عن كل �شكل من ا�شكال اغت�صاب
ه��ذه الإرادة وت��زوي��ره��ا ،م��ن خ�ل�ال و�ضع
قانون ونظام انتخابيني من �ش�أنهما �صهر المبادرة تتضمن إنشاء
الأردن �ي�ي�ن يف ب��وت�ق��ة وط�ن�ي��ة واح ��دة ،ب��د ًال
جبهة وطنية تتبنى
من القوانني التي �شرذمتهم ،ومنت بينهم
الع�صبيات ال�ضيقة .مع التوقف يف الوقت
تحقيق اإلصالح
نف�سه ع��ن �سيا�سة �صنع ال �ب��دالء والنفخ
فيهم�� ،س��واء ك��ان ذل��ك م��ن خ�لال ت�صنيع
النواب �أو الأح��زاب �أو �شيوخ الع�شائر ،وهي
ال�سيا�سة التي �أ�ضعفت البالد وحرمتها من
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احرتام الت�شريعات النافذ والتقيد بها لأن
ما هو �أهم من الن�ص الت�شريعي هو احرتام
هذا الن�ص وااللتزام مب�ضامينه.
واق�ت�رح ��ت امل � �ب� ��ادرة ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
�إن���ش��اء اجلبهة الوطنية العري�ضة� ،إن�شاء
هيئة �شعبية م�ستقلة نافذة وقادرة ودائمة،
ملراقبة �أداء ال�سلطات ،واحلفاظ على حقوق
ال�شعب الأردين ،وملنع االنقالب على م�سرية
الإ�صالح ،وعلى حقوق الأردنيني .كما دعت
�إىل �إن�شاء جمل�س �سيا�سات يجمع نخبة من
�أه��ل الثقة واالخت�صا�ص والتجربة يف كل
امل�ج��االت ،مم��ن يتمتعون مب�صداقية لدى

ال�ن��ا���س ،على �أن يعمل ه��ذا املجل�س ب�شكل
م�ؤ�س�سي ،وتكون مهمته �صياغة ال�سيا�سيات
والتن�سيق بينها ،ومراقبة تنفيذها منعاً لأي
خ��روج عنها يفقد ال��دول��ة وح��دة تفكريها
وت�صورها و�أدائها .وان يكون للدولة خطابا
موحداً ،على �أن يتم حتديد �أهداف وا�ضحة
لكل قطاع من قطاعات ال��دول��ة .كما دعت
امل�ب��ادرة �إىل �إ�صالح الدبلوما�سية الأردنية
ل �ت �خ��دم دور ور� �س��ال��ة الأردن وط �م��وح��ات
وتوجهات الأردنيني.
ك�م��ا دع��ت امل �ب��ادرة �إىل اح�ت�رام �أدوات
الدولة و�أولها الرجال البناة الثقافة ممن
تت�صف بالنظافة والعفة ال��ذي��ن ميتلكون
ر�ؤي��ة وا�ضحة م��ع ق��درة على حتويلها �إىل
واق��ع مع وثانيها الت�شريع النافذ وثالثها
الإدارة الفاعلة مت اح�ترام تقاليد الدولة
والإعالم الذي يج�سد ر�سالتها.
ودع � ��ت امل � �ب� ��ادرة �إىل ت�ث�ب�ي��ت ال �ه��وي��ة
ال�سكانية للدولة الأردنية وتوحيد خطابها
وال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى �أه ��داف الآب ��اء وامل�ؤ�س�سني
ل �ل��دول��ة الأردن � �ي � ��ة احل ��دي �ث ��ة ،واحل �ف ��اظ
على الع�صبيات التي قامت عليها الدولة
الأردن�ي��ة و�أول�ه��ا ع�صبية ال��دور والر�سالة،
وثانيها ع�صبية الع�شرية كوحدة اجتماعية،
وثالثها ع�صبية اجلي�ش العربي ،داعية �إىل
ت��أط�ير الأردن �ي�ين يف �أط��ر �سيا�سية حديثة
م��ن بينها الأح ��زاب والنقابات واجلمعيات
و�إزالة كل العوائق التي حتول بني الأردنيني
واالن � �خ ��راط يف ه ��ذه الأط � ��ر م��ع � �ض��رورة
حت �� �ص�ين امل �ج �ت �م��ع امل � ��دين الأردين ��ض��د
االخرتاق الأجنبي.
ودع ��ت امل �ب ��ادرة �إىل حت��دي��د ال�ع�لاق��ة
بني املواطن وال��دول��ة على �أ�سا�س املواطنة
ورف�ض فكرة املحا�ص�صة ،و�سيا�سية املكارم
والأعطيات ،وان يكون احلكم بني الأردين
ودول�ت��ه ه��و الد�ستور وال�ق��ان��ون م��ع تفعيل
�سيا�سة ال�ث��واب والعقاب ،وان تكون �سيادة
ال�ق��ان��ون ه��ي امل�ع�ي��ار ال��وح�ي��د للعالقة بني
ال��دول��ة وامل��واط��ن .م��ع ت��أك�ي��د م�ب��د�أ تكاف�ؤ
الفر�ص على �أ�سا�س ان الأردنيني �سواء �أمام
ال�ق��ان��ون وان ت�ك��ون امل���ص��ارح��ة وال�شفافية
ركيزة هذه العالقة.
ودع ��ت امل �ب��ادرة �إىل �إ� �ص�لاح املنظومة
القيمية ،لأن الف�ساد ال�سيا�سي واالقت�صادي
واالج�ت�م��اع��ي والإداري ه��و مظهر و�إف ��راز
م��ن �إف � ��رازات ال�ف���س��اد ال�ق�ي�م��ي ع�ن��د ال�ف��رد
وامل�ج�ت�م��ع .ك�م��ا دع��ت امل �ب��ادرة �إىل �إ��ص�لاح
ال�ت�ع�ل�ي��م يف الأردن ،خ��ا� �ص��ة ع �ل��ى �صعيد
تباين املناهج الذي يحول الأردن �إىل جزر
معزولة حتول بينها حواجز املفاهيم والقيم
وال�ع��ادات والتقاليد التي انعك�ست �شرذمة
يف الثقافة الوطنية م��ع ��ض��رورة االهتمام
باللغة العربية واحرتامها.
ك �م ��ا دع � ��ت امل� � �ب � ��ادرة �إىل الإ� � �ص�ل��اح
االقت�صادي لوقف االنهيار يف الإدارة العامة
ع�ب�ر ع�م�ل�ي��ة �إ�� �ص�ل�اح �إداري � �ش��ام��ل .كما
دعت املبادرة �إىل �إ�صالح اجلهاز الق�ضائي
وحت�صينه.

17

( العدد  )170اجلمعة  1 -متوز 2011 -

تحقيق

جماعة عباد الرحمن

رسالة تربوية واجتماعية وثقافية في آن معًا
ت��أم�ين الكتيبات والن�شرات اخلا�صة لهذه
}وعباد الرحمن الذين مي�شون على الأر�ض هوناً{ من هذه الآية الكرمية وبتوفيق من
الدورات بالإ�ضافة �إىل �أجزاء امل�صاحف.
اهلل عز وجل وجتاوب �أهل اخلري والإح�سان انطلقت جماعة عباد الرحمن ب�أداء ر�سالتها
يف البداية �أ��ص��درن��ا كتيبات خا�صة بكل
الرتبوية واالجتماعية والثقافية التي التزمت بها منذ ت�أ�سي�سها عام  ،1949وقد وقفت
م��و� �ض��وع ف��وج��دن��ا �أن ه �ن��اك ��ص�ع��وب��ة ل��دى
مواقف خرية يف مراحل متعددة وكان لها الأثر الطيب يف تخفيف معاناة النا�س و�آالمهم
الطالب �أن يحمل �أربعة كتب �إ�ضافة �إىل جزء
يف الأزمات املتعددة التي مر بها لبنان.
ال�ق��ر�آن ال�ك��رمي وخ�صو�صاً م��ن ه��م دون �سن
الثانية ع�شر.
ولإ�ستعرا�ض هذه املواقف التي قامت بها اجلماعة ،والدورات القر�آنية التي كانت من
لذلك جمعنا يف كتيبات خا�صة للدورات
�أوىل الدورات التي �أقيمت يف لبنان ،كان لنا لقاء مع الأ�ستاذ عبد اهلل احلكيم الذي يعترب
ثالثة مراحل :الأوىل ملن �أعمارهم دون 12
من م�ؤ�س�سي الدورات القر�آنية يف جماعة عباد الرحمن حيث �رشح لنا عن هذه الدورات
�سنة وث�لاث��ة م��راح��ل مل��ا ف��وق ال�ث��ال�ث��ة ع�شر
والن�شاطات التي تقوم بها اجلماعة قائالً:
عاماً ،وكل كتيب ي�ضم عدة موا�ضيع مبعنى
الأ�ستاذ عبد اهلل احلكيم
درو���س يف الفقه ،درو���س يف ال�سرية ،درو���س يف
الأح��ادي��ث والآداب الإ��س�لام�ي��ة ،تق�سم على
ع�ن��دم��ا ت�أ�س�ست ج�م��اع��ة ع�ب��اد الرحمن
�أربعة �أ�سابيع لتنتهي الدورة.
ب �ن �ي��ت ع �ل��ى �أ� �س ����س ت��رب��وي��ة � -إ� �س�ل�ام �ي��ة -
�أم � ��ا ع ��ن الأه � � ��داف ف �� �ش��رح ق ��ائ�ل�اً� :إن
اجتماعية ،يف املراحل الأوىل لها �أي من �سنة
�أهدافنا �أو ًال تعليم الطفل ما يجب �أن يعرفه
 1949حيث كانت الأع�م��ال االجتماعية هي
من الإ�سالم بال�ضرورة �أي �أن ال يتعمق كثرياً،
ال�ت��ي تت�صدر ب��اق��ي الأع �م��ال ،وق��د اعتمدت
بل يعرف ويتعلم الأ�شياء الأ�سا�سية كالطهارة
و�سائل عدة يف عملها الرتبوي ،فكان البع�ض
وكيفية الو�ضوء ومبطالته وعلى الأق��ل �أن
يقام داخل املراكز والبع�ض الآخر يف خارجها.
يقر�أ لغة عربية ف�صحى ،ومن ثم نتدرج معه
ففي اخلارج كانت زيارات القرى و�إعطاء
لي�صبح ملماً بالأحكام.
امل �ح��ا� �ض��رات و�أح� �ي ��ان� �اً ك �ن��ا ن�ق�ي��م امل�خ�ي�م��ات
وت �ط��رق �إىل م��و��ض��وع ال�ن���ش��اط��ات التي
الك�شفية يف بع�ضها ،فنجمع الأطفال ونعلمهم
ت�ق��وم ب�ه��ا اجل�م��اع��ة ق��ائ�ل�اً  :وم�ث��ل �أي ��ة جهة
الدين الإ�سالمي ولكن يف ذلك الوقت كانت
م�س�ؤولة ،نعترب �أن الدر�س وحده لي�س حمبباً
الدورات غري منتظمة.
للأطفال ،لذلك كنا دائ�م�اً نقرنه بن�شاطات
�أم��ا داخ��ل امل�ساجد يف ب�يروت ،كان هناك
ال منهجية ،ف�ف��ي ع��ام � 1983أي م��ع ب��داي��ة
م��ا ي�سمى بالن�شاطات الأ��س��ري��ة والك�شفية،
يجتمعون حول مائدة القر�آن الكرمي
ال� � ��دورات ،ق�م�ن��ا ب �� �ش��راء ب�ع����ض احل��وا��س�ي��ب،
مبعنى �أن جمموعة الطالب التي ال ترغب
فعلمنا الطالب كيفية ا�ستخدامها بالإ�ضافة
الأع �م ��ال الك�شفية ي�ج�ت�م�ع��ون وي�ت��دار��س��ون
�إىل الأل �ع��اب ال��ري��ا��ض�ي��ة وال ��رح�ل�ات ،وه��ذه
ب�شكل نظامي يوم واحد يف الأ�سبوع وعددهم
الن�شاطات القت جناحاً كبرياً يف عدة �سنوات.
بني  7و 11طالباً ي�ؤلفون �أ�سرة ،على ر�أ�سهم
ح��ال �ي �اً �أع� � ��داد الأف � � ��راد ال ��ذي ��ن ي�ن�ت�م��ون
عريف �أق��در منهم ،وكانوا يتعلمون ما يجب
ل��دورات �ن��ا قليل والأع � ��داد ال�ت��ي ت�ستفيد من
معرفته من الإ�سالم.
دورات �ن��ا ت�ت�ج��اوز ال �ـ  1500ال��ذي��ن ي�ستفيدون
�أم��ا الك�شافة ال��ذي��ن يرغبون املغامرات
م��ن ال�ك�ت�ي�ب��ات امل��وزع��ة وم��ن ب��رام��ج ال ��دورات
والتي كانت �أعمارهم دون اخلم�سة ع�شر عاماً
التعليمية.
ك�أفراد وم�سئولني يتجاوز عمرهم الع�شرين
�أما الدورة احلالية فهي عبارة عن در�س
� �س �ن��ة ،ف �ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ال�ت�رب �ي��ة ال��دي�ن�ي��ة
ي��وم��ي ل �ل �ق��ر�آن ال �ك��رمي وال �ف �ق��ه وال�ت�ع��ال�ي��م
والإ�سالمية ،كانوا يقومون بالعمل الك�شفي
الإ� �س�ل�ام �ي��ة ،ب���ش�ك��ل ع ��ام �أح �ي��ان �اً ن�ل�ج��أ �إىل
بكل م��ا ج��اء يف �شريعة الك�شافة م��ن �أع�م��ال
الأ��ش�غ��ال الفنية ك��ال�ك�ه��رب��اء للفتية وتعليم
(خميمات ،ريا�ضة)..
اخلياطة للفتيات.
و�أ��ض��اف حم��دث�اً ع��ن امل��راح��ل التي مرت
�أم ��ا فيما يخ�ص متابعة ال� ��دورات فقد
بها اجلماعة ق��ائ�لاً :لقد م��رت جماعة عباد
الطالبات خالل �إحدى الرحالت
ح��دث �ن��ا ق ��ائ�ل�اً :ه �ن��اك �أك�ث��ر م ��ن  ٪40من
الرحمن بعدة مراحل خالل تاريخها ،كانت
�أح�ي��ان�اً ت�ضم �أع� ��داداً ك�ب�يرة و�أح�ي��ان�اً �أع ��داداً املدار�س وخا�صة الر�سمية قد تراجع كثرياً ،ه��ذه ال��دورات هو ع��دم ان�شغال النا�س ،حيث ال�ط�لاب يتم معهم متابعة م��ا بعد ال��دورات
�أ��ض��ف �إىل ذل��ك م��دار���س الإر��س��ال�ي��ات التي كانت �أوقاتهم �شبه خالية ال�صطحاب الأوالد م �ن �ه��م م ��ن ي��رغ��ب يف ال �ن �� �ش��اط��ات وه� � ��ؤالء
قليلة ح�سب حركة املجتمع ب�شكل عام.
بعد ال�غ��زو الإ�سرائيلي ظ�ه��رت احلاجة يختفي فيها التعليم ال��دي�ن��ي ،فبناء على �إىل ال � ��دورات ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ال�ع��دد الكبري ن�سبتهم مرتفعة ومنهم من ي�ستمر من �سنة
االجتماعية لدى النا�س ،ف�أ�ضافت اجلماعة طلب النا�س الذين �أرادوا تعليم �أوالدهم ولو م ��ن امل��در� �س�ي�ن امل �ت �ط��وع�ي�ن -م�ع�ظ��م عملنا �إىل �أخ��رى ب��ال��دورات واملتابعة وهناك �أع��داد
�إىل عملها ال�ع�م��ل االج�ت�م��اع��ي ،ع�ل��ى �سبيل جزء ب�سيط من الدين الإ�سالمي وخا�صة يف اجل�م��اع��ة ه��و ت�ط��وع��ي �أي غ�ير م ��أج��ور -قليلة ي�صبحون مدر�سني يف املركز.
�أم� ��ا دورات ف���ص��ل ال �� �ش �ت��اء ف �ه��ي نف�س
امل�ث��ال وم��ع ب��داي��ة احل��رب اللبنانية ،وعندما يف العطلة ال�صيفية ،ب��د�أت ال ��دورات وكنا بالإ�ضافة �إىل وجود �أ�صحاب االخت�صا�ص يف
ال ��دورات ال�صيفية لكن ال��وق��ت حم��دود بها
�أقفلت املدار�س و�أ�صبح الأطفال م�شردين يف ن�ضطر �إىل �إي �ج��اد �أك�ث�ر م��ن دورة وك��ان��ت كل املجاالت من ذوي الكفاءة العالية.
ف�ح��اول�ن��ا ال�ت�ع��ام��ل ق��در امل���س�ت�ط��اع مع بالن�سبة مل��دار���س الأط �ف��ال ،وه�ن��اك ن�شاطات
الطرقات ،قامت جماعة عباد الرحمن بفتح م��دت�ه��ا ��س��ت �أ� �س��اب �ي��ع ت�ق���س��م �إىل دف�ع�ت�ين،
امل��دار���س ل�ط�لاب امل��رح�ل��ة الإب�ت��دائ�ي��ة – �أي الدفعة الأوىل ما دون الثالثة ع�شر عاماً ،جلان امل�ساجد يف املناطق الأخ��رى ،والقينا دورية منها:
خم�س �سنوات وما فوق  -وا�ستمر هذا العمل وال��دف �ع��ة ال �ث��ان �ي��ة م��ا ف ��وق ال �ث��ال �ث��ة ع�شر القبول الكبري من النا�س لإقامة ال��دورات • دورة القر�آن الكرمي ويتجاوز عدد الطالب
ملدة ق�صرية� ،إ�ضافة �إىل مالحقة بع�ض طالب عاماً ،وتقريباً كانت هي ال��دورات الوحيدة وك��ان علينا تزويدهم بالربامج مب�ساعدة فيها ن�ح��و ال �ـ  140ط��ال��ب م�ستمرين ب�شكل
الباكالوريا وتقدمي امل�ساعدات على �أم��ل �أن امل ��وج ��ودة يف ب�ي�روت يف ت�ل��ك الأي � ��ام وع��دد بع�ض الأ�ساتذة حتى تنت�شر الدورات ،حالياً دائم نقيم لهم دورات يف �شهر رم�ضان حلفظ
ال�ط�لاب ك��ان ي�ف��وق  300للفتية وال �ـ  250ه�ن��اك �أك�ث�ر م��ن  1800دورة نتعامل معها القر�آن الكرمي ح�سب م�ستواهم.
يكون هناك امتحانات ر�سمية.
يف لبنان ،معظمها تقوم بها جلان امل�ساجد • الن�شاط الريا�ضي وخا�صة للذين يرغبون
بعد ه��ذه امل��رح�ل��ة ،انطلقنا ب��ال��دورات للفتيات.
وحت��دث عن جن��اح ه��ذه ال��دورات قائالً� :أوال�شيخ امل���س��ؤول ع��ن امل�سجد �إ�ضافة �إىل باالنتماء �إىل الفرق الريا�ضية.
ال�صيفية التي تخ�ص طالب املدار�س ،وكان
�سبب انطالقتنا هو �أن التعليم الديني يف يف تلك ال�ف�ترة ،ك��ان ال�سبب الأك�ب�ر يف جناح بع�ض اجل�م�ع�ي��ات ،ودورن� ��ا ح��ال�ي�اً ي�ك��ون يف • الك�شافة ومعظمهم من عمر خم�سة ع�شر

��س�ن��ة وم ��ا ف ��وق ح �ي��ث ي �ع �ت��ادون ع �ل��ى حتمل
الظروف ال�صعبة.
وجميع ه��ذه ال�ف�ئ��ات يجمعهم الن�شاط
الرتبوي.
وتطرق �إىل مو�ضوع الن�شاطات الأخرى
للجماعة عدا عن الدورات القر�آنية قائالً:
بعد احلرب الإ�سرائيلية على لبنان ،دخلنا
يف ال�ع�م��ل الإج�ت�م��اع��ي ل�ت�ق��دمي امل���س��اع��دات،
ف ��أج��ري �ن��ا ك �� �ش��وف��ات ع �ل��ى ع ��ائ�ل�ات ت�ق��دم��ت
بطلب امل�ساعدات م��ن ك��ل اجلمعيات تقريباً
ومنها م�ساعدات امل�ل��ك فهد وغ�يره��ا وقمنا
بت�أ�سي�س جمموعة هدفها جمع معلومات عن
ه��ذه ال�ع��ائ�لات املحتاجة و�صنفناها بح�سب
احتياجاتها وح�سب ا�ستفادتها من الأم��وال
ف�أن�ش�أنا ما ي�سمى (�صندوق الزكاة) بالتعاون
مع دار الفتوى وما زلنا م�ستمرين.
و�أ� �ض ��اف :ه�ن��اك ح ��واىل  12000عائلة
نرعاها ونقدم لها امل�ساعدات التي حتتاجها،
فمن جهة م�ساعدات الطبابة هناك ح��وايل
 1090مري�ض مزمن ي�أخذون �أدويتهم من
الأم��را���ض ال�ت��ي ن��رع��اه��ا ،واع�ت�م��دن��ا يف ذل��ك
�أك�ثر ما ميكن على م�ساعدات وزارة ال�صحة
ون�شرتي ما تبقى.
قبل عام  1995كان الوكالء ير�سلون لنا
عبوات امل�ست�شفيات -عبوات الألف حبة -وكان
املري�ض يكلفنا  ٪20مما يكلف ال�صيدلية.
ب ��الإ� �ض ��اف ��ة �إىل ذل� ��ك ه �ن ��اك ع��ائ�ل�ات
ت�ستفيد م��ن ال�ك���س��وة ال�صيفية وال���ش�ت��وي��ة،
والتي الأ�سا�س فيها املالب�س الداخلية على
�أن امل�لاب����س اخل��ارج�ي��ة تعتمد على تربعات
امل�صانع والتجار ون�ستكملها مبا �أمكن لنغطي
التربعات التي ت�أتينا من اخلارج.
وهناك ن�شاطات �شهر رم�ضان والتي هي
عبارة عن م�ساعدات غذائية بكافة �أنواعها من
حلومات ووجبات �أو ما يجود علينا التجار بها
من مواد توزع ب�سرعة خالل ال�شهر الف�ضيل،
و�أموال الزكاة تدفع نقداً �أو عيناً.
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ��س�ن��ة الأ� �ض��اح��ي ،ب��د�أن��ا
ب��ذب��ائ��ح ق�ل�ي�ل��ة �إىل �أن ت��و��س�ع�ن��ا ب�ف���ض��ل اهلل
وو�صلنا �إىل ح��وايل � 3000أ�ضحية تذبح يف
�أيام الأ�ضحى ،بالإ�ضافة �إىل الفريق التطوعي
الذي يقوم بهذا العمل.
وه �ن��اك م �� �ش��روع ب��د�أن��ا ب��ه م�ن��ذ ح��وايل
خم�سة ع�شر عاماً �أال وهو الألب�سة امل�ستعملة
التي توزع على الفقراء حلواىل  4000عائلة
يف بريوت وجوارها ،وم�شروع �إعادة ت�أهيل هذه
الألب�سة لي�س من ال�سهل حتقيقه حلاجاته
ل �ل ��آالت ال���ص�ن��اع�ي��ة احل��دي �ث��ة لإح �ي ��اء ه��ذه
الطريقة ولكي ي�ستفيد النا�س �أكرث ما ميكن.
وخ�ت��م ق��ائ�لاً :لقد ت�ع��رف ال�ن��ا���س علينا
وعلى الإ�سالم من خالل هذه ال��دورات ،فهي
بذرة تزرع يف نف�س الإن�سان منذ �صغره فتكرب
معه �إم��ا �إي�ج��اب�ي�اً �أو �سلبياً ،و�إذا نظرنا �إىل
اجلمعيات الأخرى نرى الكثري من م�س�ؤوليها
يفخرون �أنهم كانوا يف يوم من الأيام يعملون
يف مراكز عباد الرحمن.
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بيروتيات
هل نطلق ا�سمه على مطار �أو نهر �أو �ساحة؟

�إبراهيم عبد العال ..ما يزال �سر غيابه غام�ض ًا
امل�ه�ن��د���س ال �ع�لام��ة �إب��راه �ي��م عبد
يف ح � �ي� ��اة ال �ل �ب �ن ��ان �ي�ي�ن ع� �م ��وم� �اً،
والبريوتيني خ�صو�صاً ،رج��ال ورم��وز ،العال ،كان عاملاً �شامالً ،فهو على حد
مل ي�صنعهم املال ،وال الرثوات املتكد�سة تعبري موري�س اجلميل ك��ان يقلق �أن
جم�ه��ول��ة ال �ه��وي��ة وامل �� �ص��در وال�ت�ك��ون ي��رى االق�ت���ص��اد م�ت�ن�ك��راً ل�ل�إن���س��ان يف
وال�تر� �س �م��ل� ،إمن ��ا ��ص�ن�ع�ه��م ع�ط��اءه��م لبنان ،ويقلقه �أك�ثر ،ذلك اجلفاء بني
وع�ل�م�ه��م و�إب ��داع� �ه ��م� ،أغ� �ن ��وا وط�ن�ه��م الإن �� �س��ان وال�ط�ب�ي�ع��ة ال �ت��ي مل ت�ستغل
و�أه�ل�ه��م و�شعبهم ،ب�لا منة وال تكرب ،ثرواتها ال�ضخمة الدفينة ا�ستغال ًال
وت��رك��وا ع�لام��ات م�ضيئة للم�ستقبل ،فنياً وافياً ،فكان عليه �أن يجابه بروح
وم��ن ه ��ؤالء ال�ع��امل وامل�ب��دع البريوتي �إن�سانية كبرية ،طبيعة عنيدة ليعرف
املهند�س �إبراهيم عبد العال ،الذي بد�أ كيف يذللها وي�ستخرج منها لي�س فقط
لبنان معه على حد تعبري الرئي�س تقي ما ي�سد �أ�شد حاجات الإن�سان �ضرورة،
ال��دي��ن ال�صلح يف كلمة ل��ه يف ت�شرين بل ما يبدل وجه احلياة وي�ضفي عليها
ال�ث��اين ع��ام  1959يف ذك��رى �أربعينه� ،إن�سانية ت�سرتيح �إليها نف�س الإن�سان».
�إب� ��راه � �ي� ��م ع �ب ��د ال � �ع� ��ال ��س�ي�ب�ق��ى
«ينتمي انتماء �صادقاً �إىل ع�صر �أخذ
ف�ي��ه بنا�صية �أ� �س��رار الطبيعة ،ع�صر ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون ي�ت��ذك��رون��ه م��ع ك��ل حتد
ا��س�ت�ي�لاد ال �ق��وة اجل �ب��ارة ،و�إخ�ضاعها ��ص�ه�ي��وين ي��واج��ه ل �ب �ن��ان ،لأن� ��ه ك��ان
لإرادة الإن �� �س��ان ،وتطويعها لغاياته� ،أول من �أع��د درا�سة عن (الليطاين)
ع�صر انتقال الفتوح من بقاع الأر���ض مت ن�شرها يف ال�ع��ام  1943يف الن�شرة
العلمية ال�صادرة عن جامعة القدي�س
�إىل كوكب الفلك».
ي�ضيف« :لقد �أدرك �إبراهيم عبد ي��و��س��ف وك��ان��ت درا� �س ��ة م�ب��دئ�ي��ة عن
ال �ع��ال احل��اج��ة يف لبنان ويف ك��ل بلد (الليطاين) ،مت تطويرها فيما بعد
ع��رب��ي �إىل دخ � ��ول م��رح �ل��ة ج��دي��دة م ��ن ال �ن��اح �ي��ة ال�ت�ف���ص�ي�ل�ي��ة يف ال �ع��ام
يف ع��امل ال�ع�ل��م ،تعطي وط�ن��ه �أ�سباب .1948
يعترب (الليطاين) من �أكرب الرثوات
ال �ل �ح��اق ال���س��ري��ع ب��ال�ع���ص��ر ومتنحه
مقومات البقاء وكرامة البقاء ،فكانت املائية يف لبنان ،وميكن جتهيزه للخدمة
حياته كلها �إمياناً بهذه احلاجة و�سعياً على �صعيد الكهرباء ومياه ال��ري ومياه
ال���ش��رب وق��د در��س��ه عبد ال�ع��ال ب ��دءاً من
�إىل توفريها ودعوة �إىل ن�شرها».

املهند�س �إبراهيم عبد العال

انحداره اخلفيف الذي ي�شكل م�ستنقعات
ع� �ن ��د ه � �ط ��ول الأم � � �ط � ��ار وال � �ت� ��ي ت���ض��ر
باملزروعات ،لذلك كان �أول من حمل لواء
ت�ق��ومي جم��رى (ال�ل�ي�ط��اين) ج��زءاً بجزء
وه��ذا ما �ساعد على جتفيف �سهل البقاع
الحقاً ،كما مت حتويل املجرى.
هل انتقل �إبراهيم عبد العال �إىل جوار
ربه ،بوفاة طبيعية �أم قتل؟
ك ��ان ل��ه م��ن ال�ع�م��ر حينما ت ��ويف ع��ام
51 ،1959عاماً ،فتعمق بدرا�سة مو�ضوع
امل �ي��اه ب�ك��ل ج��وان �ب �ه��ا ،م��ن الأم� �ط ��ار �إىل
ت �� �س��رب امل� �ي ��اه ،و� �س�ي�ر امل �ي ��اه ع �ل��ى �سطح
الأر�ض ،والتبخر ..كما عمل على اخرتاع
�آل��ة ر��ص��د امل�ي��اه ال�ت��ي �ساهمت فيما بعد
على القيام بالدرا�سات والإح�صاءات حول
امل �ي��اه ،ب��رز اهتمامه مب��و��ض��وع امل�ي��اه من

خالل امل�س�ؤوليات التي توالها يف القطاع مل ن�ع��د يف ع���ص��ور ال �ه��دوء واال��س�ت�ق��رار
العام ،وهو مل يكتف باال�ستك�شافات على وال � �ه � �ن� ��اءة وال � � ��وداع � � ��ة ،ف �م ��ن واج �ب �ن��ا
الأر���ض ،بل ح��اول �أن يعطي بعداً ر�ؤيوياً اال�ستعداد للطوارئ ،و�إمناء قوة املقاومة
ل �ه��ذه الأم� � ��ور ،وك ��ان ه��اج���س��ه �أال ت�ك��ون عندنا ملواجهة هذا الزمن القلق والأزمات
امل �� �ش��اري��ع جم �ت ��ز�أة �إمن� ��ا ت�ن�ف��ذ امل���ش��اري��ع ال�ت��ي ت�ت��واىل بغري ان�ق�ط��اع ،م��ن واجبنا
ب�ك��ام�ل�ه��ا ومب��راح�ل�ه��ا ك��اف��ة ب�ح�ي��ث تكون �أن ن�ن��زل م��ن عليائنا �إىل �أر� ��ض لبنان،
الأج ��زاء متممة لبع�ضها البع�ض ،وك��ان ه ��ذه ال �ت��ي ن�ع�ي����ش ع�ل�ي�ه��ا ل�ن�ت�ع��رف �إىل
ي�شدد على م�س�ألة �إي�ج��اد ت�صاميم عامة ميزاتها وخرياتها و�إمكاناتها ،فامل�ستقبل
لي�ستفيد كل لبنان من امل��وارد الطبيعية قطعة من احلا�ضر متوقف على �إرادتنا
لأق���ص��ى ح��د ،م��ن ه�ن��ا اه�ت�م��ام��ه و�شغفه وحدها».
�إذا كان كثريون يقولون �أن وفاة العامل
مب�شروع (الليطاين).
لقد مت االنطالق مب�شروع (الليطاين) امل��رم��وق �إب��راه �ي��م ع�ب��د ال �ع��ال ،طبيعية
يف العام  ،1956ويف �أوائ��ل ال�ستينات طر�أ �إال �أن ه �ن��اك ك �ث�يرون ي ��رون غ�ير ذل��ك،
تعديل على الت�صاميم التف�صيلية ،مثل فها هو املقا�صدي الكبري الدكتور (زكي
ال �� �س��دود ال �ت��ي ��ش�ي��دت م��ن ال���ص�خ��ر ب��دل النقا�ش) ،يتحدث عن �إبراهيم عبد العال
ال �ب��اط��ون ،ون �ظ��راً للتحويالت امل��وج��ودة يف ذكرى �أربعينه فيقول« :لقد كان املغدور
على جم��رى النهر ك��ان هناك �صعوبة يف رحمه اهلل  -متابعاً  -مطبوعاً على حب
ال�ت���ض�ح�ي��ة ..م��ن �أج ��ل �إن �� �ش��اء ج�ي��ل من
تنفيذ النفق الذي بلغ طوله  16كلم.
وي��ؤك��د عبد ال�ع��ال �أن تنفيذ م�شروع العرب يف لبنان».
وال��رئ�ي����س ت�ق��ي ال��دي��ن ال�صلح يقول
(ال�ل�ي�ط��اين) م��ن ��ش��أن��ه �أن ي��وف��ر وم��ادة
الفيول لتوليد الطاقة هذا كان قبل نحو عنه« :ذل��ك امل��واط��ن العظيم ال��ذي جعل
 55عاماً ،والالفت �أنه بعد �أن بد�أ احلديث من فكره نواة ومن دمه �سقيا».
رح��م اهلل �إب��راه �ي��م ع�ب��د ال �ع��ال ال��ذي
عام  1956عن م�شروع (الليطاين) ،نقل
�إب��راه �ي��م ع�ب��د ال �ع��ال ل�ي�ك��ون م��دي��راً ع��ام � �ش��دد ع�ل��ى �إمن� ��اء ق ��وة امل �ق��اوم��ة مل��واج�ه��ة
الزمن القلق.
لوزارة الأ�شغال ..فما ال�سر يف ذلك؟
ي� �ق ��ول ال � �ع� ��امل ال� ��راح� ��ل يف م�ط�ل��ع
�أحمد
اخلم�سينات م��ن ال�ق��رن امل��ا��ض��ي« .نحن

عندما يتحدث األتراك لغة الضاد
منذ عام تقريباً اختار الأتراك �أن يقاربوا
العامل العربي من زاوي��ة خمتلفة� ،إعالمية
ه ��ذه امل� ��رة ول�ي �� �س��ت ع �� �س �ك��ري��ة ،ق � ��رروا دف��ن
حمطات التاريخ التي ف�صلت بني العثمانيني
وال�ع��رب ،و�أع��ادت مد ج�سر حديث للتوا�صل
واحل� ��وار ب��رق��ي وحت���ض��ر ،ف�ك��ان �أن انطلقت
الف�ضائية الرتكية (ت��ي�-آر-ت��ي) التي �شكلت
متنف�ساً ثقافياً جميالً ،ودع��وة للتعارف بني
�شعب تركيا والعامل العربي.
يف ظل االنفتاح املعومل ،الحظ الأتراك �أنه
ينق�صهم باباً للتعاون والتكامل الإعالمي مع
العرب ،ف�أطلقوا قناتهم التلفزيونية اجلديدة

ليلحقوا بركب الإع�لام الأجنبي املتوجه �إىل
ال�شارع العربي ،على الرغم من �أنهم ت�أخروا
ل�سنوات ،ولكن منذ اللحظة الأوىل لبثها ،بدا
�أن املحطة عازمة على ن�سج خيوط التوا�صل
والتقارب مع العرب ومع جمهوريات ال�سلطنة
العثمانية ال�سابقة ،ه��ذه ال�ع�لاق��ات التي ما
ف�ت��ئ ح��زب (ال �ع��دال��ة وال�ت�ن�م�ي��ة الإ��س�لام��ي)
يدعمها منذ و��ص��ول��ه �إىل ال�سلطة برئا�سة
(رج��ب طيب �أردوغ ��ان) يف العام  ،2002فمع
�أردوغ� � ��ان �أ��ص�ب�ح��ت ت��رك�ي��ا �أك�ث�ر م �ي�ل ًا نحو
العرب والإ�سالم من �أي وقت م�ضى ،ومع فوز
�أردوغان يف االنتخابات الأخرية قد ي�سعى �إىل

تر�سيخ هذا النهج و�إن كان كثريون ي��رون يف
�سيا�ساته الأخرية انقالباً على حلفاء الأم�س.
مع ذل��ك ،عندما ن�ستعيد حلظات افتتاح
ه��ذه امل�ح�ط��ة ،ال ي�سعنا �إال �أن ن��ذك��ر رئي�س
ال��وزراء ال��ذي بدا �أك�ثر احلا�ضرين اغتباطاً،
مل تكن تعوزه احلما�سة �أو الكلمات الالزمة
للتعبري ع��ن �سبب ابت�سامته التي مل تفارق
��ش�ف�ت�ي��ه ،ل �ق��د �أجن � ��ز خ �ط��وة ك �ب�ي�رة ب��اجت��اه
اجل� �ي��ران ال� �ع ��رب ،وق � ��ال ج �م �ل��ة ق ��د ت��دخ��ل
التاريخ« :بدون العرب ال معنى للعامل ،نحن
ك�أ�صابع اليد ال��واح��دة ما�ضينا ك��ان واح��داً،
وم�ستقبلنا �أي�ضاً �سيكون واحداً ،عندما ت�صرخ
العوا�صم العربية ي�صل ال�صدى �إىل �أنقرة،
وعندما تنادي �إ�سطنبول ي�صل ال�صوت �إىل
القاهرة والريا�ض وعمان ودم�شق وب�يروت،
نحن يف ثقافتنا متاماً مثلكم نبحث عن اجلار
قبل الدار».
ال�ي��وم رمب��ا خفت حما�سة �أردوغ ��ان جتاه
ال�ع��رب ،وق��د تلم�س املراقبون �سرعة ابتعاده
ع��ن احل�ل�ي��ف ال �� �س��وري و�إ� �ص �غ��ائ��ه ل�ل�غ��رب يف
الأزم� ��ة الأخ �ي��رة ،ل�ك��ن ه��ذا ال مي�ن��ع م��ن �أن

املحطة الرتكية الناطقة بالعربية قد مدت
ج �� �س��وراً ل �ل �ت��وا� �ص��ل ب�ي�ن ال���ش�ع�ب�ين ال�ع��رب��ي
والرتكي.
اخرتاق تركي
كان وا�ضحاً �أنه بعدما اخرتقت امل�سل�سالت
الرتكية الف�ضاء العربي ،ودخلت �إىل البيوت
بعفوية ،قد حان دور القناة الرتكية الناطقة
بلغة ال�ضاد لكي تخطب ود امل�شاهدين العرب
عرب باقة من الربامج املنتقاة بعناية وذك��اء،
لإع� � ��ادة و� �ص��ل م��ا ان �ق �ط��ع م��ن ع�ل�اق��ات مع
تركيا بعيد انهيار اخلالفة العثمانية و�إقامة
اجل�م�ه��وري��ة احل��دي�ث��ة يف ع�شرينيات ال�ق��رن
املا�ضي على يد (م�صطفى كمال �أتاتورك).
ل�سبعة �أي ��ام يف الأ� �س �ب��وع و�� 24س��اع��ة يف
اليوم تابع العرب ،برامج حمطة (تي�-آر-تي)
التي بد�أت ماراتونها الإعالمي العربي بقوة،
وقررت �أن تكون براجمها على مدار ال�ساعة،
وه��ي ال�ي��وم م��ن القنوات التي ت�ستحوذ على
ن�سبة عالية م��ن متابعة امل�شاهدين العرب

لها ،وعندما احتفلت بعامها الأول يف �أي��ار/
مايو املا�ضي كانت برامج املحطة ت�ستقطب
اه �ت �م��ام��ات امل���ش��اه��دي��ن م��ن خم�ت�ل��ف �أرج ��اء
ال�ع��امل ال�ع��رب��ي وع�ل��ى اخ�ت�لاف م�ستوياتهم
وتطلعاتهم� ،إذ تتوجه املحطة الرتكية �إىل
 350مليون م�شاهد على امتداد العامل العربي،
ورغ ��م �أن �إ��س�ط�ن�ب��ول ه��ي م�ق��ره��ا الرئي�سي،
�إال �أن�ه��ا على ات���ص��ال دائ��م بدم�شق وب�يروت
والقاهرة عرب مكاتبها هناك ،ويتجلى ذلك يف
الربنامج ال�صباحي الذي تبثه املحطة بعنوان
«�صباح اخلري من �إ�سطنبول» من ثالث دول
ع��رب�ي��ة ه��ي ل�ب�ن��ان وفل�سطني وم���ص��ر ،علماً
�أن��ه ي��وج��د يف ال��وق��ت احل��ايل نحو  750قناة
تلفزيونية تقدم برامج ناطقة باللغة العربية.
�أغلب موظفي القناة من العرب ،وحتديداً
م��ن م���ص��ر وال �� �س ��ودان و� �س��وري��ا وف�ل���س�ط�ين
واجل��زائ��ر والأردن ،وق��د �أراد القيمون على
القناة �أن تكون اللغة الرئي�سية امل�ستخدمة يف
براجمها هي العربية الف�صحى ،ولكنهم مع
ال��وق��ت ب��د�أوا يبثون �أي�ضاً ب��رام��ج باللهجات
العربية املحلية م��ن ح�ين لآخ��ر� ،أم��ا املن�سق
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لغتي هويتي

ليلى خلف السبعان
جامعة الكويت

العربية في مواجهة التحدي اإلعالمي
ت�أثري الإعالم على اللغة العربية
الف�صحى من حيث الرتاكيب
خ�ص�صت يف ه��ذا اجل ��زء م��ن ال��درا��س��ة
م��ا ط��ر�أ على اجلملة العربية م��ن تغريات
من حيث التقدمي والت�أخري والف�صل بني
املت�ضامني �أو امل�ت�لازم�ين �أو ط��ول اجلملة
وق�صرها وغمو�ضها ،وت�شكل درا��س��ة نظام
اجلملة قمة ال�ب�ح��وث اللغوية واحل��دي�ث��ة،
فهي تتوج بحوث الأ� �ص��وات ،وبنية الكلمة
وال ��دالل ��ة ،وت��رت �ق��ي ب��ال�ب�ح��ث ال �ل �غ��وي �إىل
م�ستوى ا��س�ت�خ��دام الإن���س��ان ل�ل�أ��ص��وات يف
�صياغة الكلمات ،للتعبري عن معان �إفرادية،
تنظم يف �إط��ار التعبري اللغوي �أو اجلملة
ب �غ��ر���ض ت �ك��وي��ن م �ع �ن��ى ك �ل��ي م ��ن م �ع��اين
الكلمات املفردة ،وفيها املباحث التالية:
�أمناط اجلملة كيفي ًا
وف �ي��ه در� �س��ت �أن� � ��واع اجل �م �ل��ة يف ال�ل�غ��ة
ال�ع��رب�ي��ة ،و�أك�ث�ره ��ا ا��س�ت�ع�م��ا ًال يف ف�صحى
الع�صر ،و�شيوع ا�ستعمال اجلملة الطويلة
التي تكرث متعلقاتها ،مما ي��ؤدي �إىل لب�س
وغمو�ض يف املعنى ،و�شيوع ا�ستعمال اجلمل
الق�صرية �أو املبتورة التي ت�شيع يف مواجيز
الأنباء و�أقوال ال�صحف.
�إمناء اجلمل كمي ًا
وتناولت يف ه��ذا البحث �سيادة اجلملة
الإ� �س �م �ي��ة ع �ل��ى اجل �م �ل��ة ال �ف �ع �ل �ي��ة ،وق�م��ت
بعمل من��وذج �إح�صائي من القر�آن الكرمي،

و�أو� �ض �ح��ت ف�ي��ه �أن ال �ق ��ر�آن ال �ك��رمي ي��ؤث��ر
ا�ستعمال اجل�م��ل الفعلية ك�م��ا ه��و م��ذك��ور
يف كتب اللغة وك��ذل��ك كتب ال�ت�راث ،بينما
مت �ي��ل ل �غ��ة الإع �ل ��ام امل �ع��ا� �ص��ر يف ال�ك��وي��ت
ودول جمل�س التعاون �إىل ا�ستخدام اجلمل
اال�سمية ال�سيما يف العناوين.
وت� �ت� �ب� �ع ��ت � � �ش � �ي ��وع ب� �ع� �� ��ض ال� �ك� �ل� �م ��ات
وا�ستعماالتها يف �سياقات حديثة متعددة.
و�� �ش� �م ��ل ه� � ��ذا اجل � � ��زء م � ��ن ال ��درا�� �س ��ة
ظواهر ال�ع��دول بالف�صل وه��و الف�صل بني
امل �ت�ل�ازم�ي�ن �أو امل�ت���ض��ام�ين م��ن ال �ظ��واه��ر
الرتكيبية ال��وا��ض�ح��ة يف ف�صحى الع�صر،
حيث يكرث الف�صل بني ال�صفة واملو�صوف،
وبني املعطوف عليه واملعطوف وبني امل�ضاف
وامل �� �ض��اف �إل �ي��ه واجل ��ار وامل �ج��رور وامل�ب�ت��د�أ
واخلرب.
العدول بامل�ستحدث:
وف �ي��ه درا� �س��ة ل���ش�ي��وع ا��س�ت�ع�م��ال امل��ول��د
وامل�ع��رب �أل�ف��اظ�اً وت��راك�ي��ب ،ودور الرتجمة
م ��ن ال �ل �غ��ات الأخ � � ��رى يف ظ �ه��ور ت��راك �ي��ب
و�أ�ساليب حمدثة ،خارجة عن املعيار اللغوي
ال�صحيح� ،سواء من جهة املعنى� ،أو من جهة
ا�ستعمالها يف اللغة العربية الف�صحى.
العدول بالأعجمي:
ف�ي��ه ب�ي��ان ل�ك��م م��ن ال�ك�ل�م��ات الأج�ن�ب�ي��ة
امل�ستعملة يف ف�صحى ال�ع���ص��ر ،م��ع وج��ود
امل�صطلح العربي البديل وبيان جهود جممع
اللغة العربية بالقاهرة حول هذا املو�ضوع.
وامل� ��ادة ال�ل�غ��وي��ة ال�ت��ي اع�ت�م��دت عليها
يف ه��ذه ال��درا��س��ة �شملت ن���ش��رات الأخ�ب��ار

ال�ع��ام للقناة ،ف�لا ي��زال الكاتب وال�صحايف ال�ترك��ي (�سفر
ط ��وران) ،ال��ذي ق�ضى �أك�ث�ر م��ن � 10أع ��وام يف دول عربية،
وعمل يف م�ؤ�س�سات �إعالمية عربية خمتلفة بحيث بد�أ عام
 1985كمذيع ومرتجم لدى راديو وتلفزيون القاهرة ،كما
�أنه عمل يف قناة  7الإ�سالمية الرتكية ،التي كانت تابعة لـ
(حزب الرفاه الإ�سالمي) املنحل.
ع��ن ��س�ب��ب تف�ضيل ال�ق�ن��اة ال�ترك�ي��ة ل ��دى امل���ش��اه��دي��ن
ال�ع��رب ،يجيب (�سفر ط��وران) ق��ائ�لاً�« :أو ًال �إن قناة (تي-
�آر-ت��ي) عائلية ،كما �إن تركيا ت�شرتك مع العامل العربي يف
اجلغرافيا والثقافة والتاريخ ،وجذور هذه العالقة عميقة
جداً ،وعلى الرغم من ذلك ظل الإت�صال بني املجتمعني مدة
طويلة فقط عرب غرباء �أو مرتجمني ،مما �أدى �إىل حدوث
ح��االت ��س��وء تفاهم و�أخ �ط��اء يف ال�ترج�م��ة ،وب ��إط�لاق قناة
(تي�-آر-تي) بالعربية �أردن��ا حت�سني املوقف بقدر امل�ستطاع
وق��د حققنا ذل��ك �إىل حد بعيد� ،أردن��ا التبادل املبا�شر عرب
جغرافيتنا وتعاليمنا وثقافتنا وك��ل ما هو ممكن ،مل نكن
نريد مرتجمني يقومون بالتخاطب بد ًال عنا ،كما �أن تركيا
تريد �أن تكون حا�ضرة بنف�سها يف العامل العربي ،لكن هذه
العملية ال بد �أن ت�سري يف االجتاهني ،فينتج يف الوقت نف�سه
برامج يف البالد العربية يتم ترجمتها �إىل الرتكية ثم تبث
عرب قنوات �أخ��رى ناطقة باللغة الرتكية ،بهذا ميكننا �أن
نقرب العامل العربي من امل�شاهد الناطق باللغة الرتكية
ب�صورة منا�سبة ومبا�شرة».
عبداهلل ال�صفدي

وم��وج��ز الأن�ب��اء و�شكلت امل��ادة الإخ�ب��اري��ة،
�أكرث من ن�صف املادة الدرا�سية خالل هذه
ال ��دورة ال�براجم�ي��ة امل��درو��س��ة �إىل جانب
ما يقارب مائة وثمانني موجزاً للأنباء،
بواقع موجزين يف ال�ي��وم ،وت�سعني حلقة
من الربنامج ال�سيا�سي التحليلي (حدث
وتعليق) وهو برنامج يومي يذاع يف ال�ساعة
ال ��واح ��دة وال �ن �� �ص��ف ظ �ه��راً م��ا ع ��دا �أي ��ام
اجلمع ،بالإ�ضافة �إىل ال�برام��ج الثقافية
اليومية والأ�سبوعية والتي بلغت خم�ساً
وثمانني حلقة من كل برنامج يومي ،وهي
مو�ضحة يف جدول الربامج املدرو�سة.
وق��د تنوعت امل ��ادة امل��درو��س��ة ،ف�شملت
فقرات من النرث وال�شعر وبرامج احلوار،
وف �ق��رات ك��ام�ل��ة م��ن ال�ب�رام��ج امل�ف�ت��وح��ة،
و�أح� �ي ��ان� �اً �أج � � ��زاء م ��ن ف� �ق ��رات ك��ام �ل��ة �أو
م�ت�ن��اث��رة ،واه�ت�م�م��ت بتحليل الن�صو�ص
املكتوبة باللغة العربية املنقولة عن �أ�صول
عربية ،ووقفت عند املنقول من �أ�صول غري
عربية كاملعرب واملحدث وحر�صت على �أن
ت�ك��ون امل ��ادة اللغوية امل ��راد �إج ��راء البحث
عليها ،م��ادة مكتوبة ،منطوقة م�سموعة
حملياً.
وق��د حر�ص ه��ذا البحث على �أن ي�شمل
بالدرا�سة نوعني من املادة املذاعة هما:
 - 1املادة التي �سبق �إعدادها ومراجعتها
وت��دوي �ن �ه��ا ،وي�ق�ت���ص��ر دور امل��ذي��ع ف�ي�ه��ا �أو
املتحدث على القراءة مثل ن�شرات الأخبار،
وال �ت �ع �ل �ي��ق ال �� �س �ي��ا� �س��ي ،وب �ع ����ض ال�ب�رام ��ج
ال�ث�ق��اف�ي��ة والأدب � �ي ��ة م �ث��ل �أخ� �ب ��ار ج�ه�ي�ن��ة،
ونافذة على التاريخ ،وجنوم القمة ،و�أم�سية
الأربعاء.

رابطة أبناء بيروت تحيي
ذكرى اإلسراء والمعراج
في الطريق الجديدة
ن�ظ�م��ت راب �ط ��ة �أب� �ن ��اء ب�ي��روت حم��ا� �ض��رة دي�ن�ي��ة
لف�ضيلة ال�شيخ يون�س ال�سيد ،مبنا�سبة ذكرى الإ�سراء
واملعراج ،يف قاعة مركز العا�صمة للتنمية الب�شرية
امل�ستدامة يف منطقة ال�ط��ري��ق اجل��دي��دة ،بح�ضور
عدد من ر�ؤ�ساء اجلمعيات والروابط ،ور�ؤ�ساء اللجان
االجتماعية يف بريوت.
ال�شيخ يون�س ال�سيد حتدث حول مفاهيم وثوابت
و�أب �ع��اد ه��ذه ال��رح�ل��ة امل �ع �ج��زة ،وامل���ش��اه��د العظيمة
التي ر�آها الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم وهو برفقة
ج�بري��ل عليه ال���س�لام عندما ارت�ق��ى �إىل ال�سموات
ال�سبع ،و�أبرز ما ر�آه ر�سولنا الكرمي يف تلك الليلة هو
ما كُتب على باب اجلنة (ال �إله �إال اهلل حممد ر�سول
اهلل) ،فهذه ك��رام��ة متيز بها الر�سول حممد �صلى
اهلل عليه و�سلم� .إنها الرحلة التي تتجدد معانيها مع
مرور  27رجب من كل عام ،و�إن �آثارها �ستظل باقية
يف املجتمع الإ�سالمي �إىل يوم القيامة ب�إذن اهلل.
ويف اخل �ت��ام ق� �دّم رئ�ي����س ال��راب�ط��ة احل ��اج حممد
الفيل �شهادة عربون ووف��اء لف�ضيلة ال�شيخ يون�س
ال�سيد.

 - 2امل ��ادة ال�ت��ي ه��ي ح��دي��ث ع�ف��وي مل
يكن معداً وال م��دون�اً ،ومتتع فيه املتحدث
�أو املذيع بقدر كبري من احلرية يف الت�شكيل
وال�صياغة اللغوية مثل برامج البث املبا�شر
ال �ت��ي �أت �� �س��ع ن �ط��اق ال �ع �م��ل ب �ه��ا يف الآون� ��ة
الأخرية.
�أما اخلامتة ففيها نتائج عامة للبحث،
ونتائج اال�ستبانة التي �أجرتها يف الإذاع��ة
امل���س�م��وع��ة ومت�ث��ل ه��ذه ال��درا� �س��ة ال�سابقة
ب�أبوابها الثالثة حماولة لر�صد الظواهر
اللغوية والأ�سلوبية يف لغة الإعالم املعا�صر
يف الكويت ودول جمل�س ال�ت�ع��اون ،وج��اءت
خامتة البحث لتربز ه��ذه الظواهر ب�شكل
و�صفي حتليلي ،مرة و�إح�صائي مرة �أخرى.
التو�صيات
و�أرى �أن ت�ؤكد على ما يلي:
ي �ج��ب �أن ت�ع�م��ل اجل��ام �ع��ات وال�ك�ل�ي��ات
ومعاهد العلوم الأ�سا�سية والتطبيقية على
تعريب العلوم وتدري�سها بالعربية ،وتن�شيط
و�ضع توحيد امل�صطلحات ،وملركز التعريب
امل�صطلحات الطبية يف ال�ك��وي��ت دور ب��ارز
ح�ي��ث �أن جت��رب�ت��ه امل�ث�م��رة يف ع�م��ل موا�سم
ث�ق��اف�ي��ة ��س�ن��وي�اً دور ب ��ارز يف احل �ف��اظ على
�أ�صالة اللغة.
ن�شر جهود املجامع اللغوية واملجال�س
القومية املتخ�ص�صة بدورها لرعاية اللغة
العربية وتنمية ا�ستعمالها مع �إن�شاء وحده
متخ�ص�صة يف هذه املجامع واملجال�س لن�شر
�أع �م��ال �ه��ا ب���ص�ف��ة دوري� ��ة ع�ل��ى ك��ل ال�ه�ي�ئ��ات
ووزارات الرتبية والتعليم و�إدارات املناهج

2-2
لتعميم اجل �ه��ود امل �ب��ذول��ة يف ه ��ذا امل �ج��ال،
ومتابعة تنفيذها وتطبيقها ،كل ن�شاط فيما
يخ�صه.
ح��ث ك �ل �ي��ات ال �ل �غ��ة والآداب والأل �� �س��ن
ع�ل��ى �أن تهتم مبناهجها ع�ل��ى �أن تتوافق
واح �ت �ي��اج��ات احل �ي��اة ال�ع�ل�م�ي��ة وال�ع�م�ل�ي��ة،
وع�صرنة اللغة ،وي�ضاف �إىل �أن�شطة هذه
امل�ؤ�س�سات العلمية على �سبيل املثال االهتمام
ب � ��إع� ��داد ك� � ��وادر م ��ن امل �� �ص �ح �ح�ين و�إع� � ��داد
املراجع وامل�صادر الهامة و�إع��داد املرتجمني
املتخ�ص�صني يف كافه التخ�ص�صات العلمية
و�إعادة العمل بنظام الدبلومات املتخ�ص�صة
لإع��داد هذا املرتجم بعد املرحلة اجلامعية
الأوىل خا�صة املتخ�ص�ص يف ترجمة جمال
اللغة العربية.
ح��ث امل��ؤ��س���س��ات ال�ت�ج��اري��ة والإع�لام�ي��ة
ع�ل��ى االل� �ت ��زام ب��ا��س�ت�خ��دام ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة
الف�صحى ال�صحيحة يف كافه الأن�شطة كافة
و�أ�سماء املنتجات والعالمات التجارية باللغة
العربية ،مع �أ�ضافه لغة �أجنبية ثانية قرين
اللغة العربية الأوىل �إذا اقت�ضت ال�ضرورة
وتنطبق نف�س القاعدة على كافة الن�شرات
اخل��ا� �ص��ة ب��ال�ن���ش��اط ال�ف�ن��دق��ي وال���س�ي��اح��ي
والإعالمي.
دعم املجل�س العاملي احلايل لرعاية اللغة
العربية ملتابعة تنفيذ م�ب��ادئ ه��ذا امليثاق
والرتويج له ،وتقدير احلوافز الت�شجيعية
نظري االلتزام املثمر مبا جاء فيه ،وتو�سيع
قاعدة امل�شرتكني من املتخ�ص�صني به.
من ندوات املجل�س العاملي
للغة العربية يف خدمة الف�صحى
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عالم المرأة

كيف تتصرفين تجاه العالقات الخاصة في العمل؟
ال يجد املوظفون ت�سلية �أكرث من التي
حتدث نتيجة تقارب بني زميلني فى العمل
�أو �إعجاب املدير ب�إحدى املوظفات ،حيث
ت�ب��د�أ امل�سرحية ال�ه��زل�ي��ة م��ع م��ا يرافقها
م��ن ح�م�لات الهم�س وال�غ�م��ز ،و��س�ي��ل من
التعليقات ال�سخيفة التى تالحق الطرفني
يف حال انك�شاف �أمرهما.
وتعد ه��ذه العالقة �سالحاً ذا حدين
لتداخل العالقات ال�شخ�صية فى العمل،
ويف كل الأح��وال يجب على الطرفني �أن
ي�ؤمنا البديل ،بت�ضحية �شخ�ص للبحث
ع��ن عمل �آخ��ر مل��واج�ه��ة امل�شاكل املنزلية
ال �ت��ي ��س�ت�ح��دث ل�ل���س�ي��د امل ��دي ��ر �إذا ك��ان
متزوجاً� ،أو �سرعة �إعالن �أن هناك ارتباط
ر�سمي بني الطرفني.
لكن ظروف البع�ض ت�ضطر �إىل البقاء
فى املكان� ،أو التمهل يف خطوة اخلطبة �أو
الزواج رغم وجود املتطفلني من �أ�صحاب
الأنوف الطويلة من الزمالء ،وقد ت�ستمر
هذه العالقة �شهوراً �أو رمبا �أعوام ،وعلى
ال��رغ��م م��ن ح��ر���ص ال�ط��رف�ين ع�ل��ى عمل
متويه ،لكن هذا الأمر لن يفلح ،ويكت�شف
اجلميع ه��ذه العالقة ب��دءاً م��ن ال�ساعي
وانتهاء مبوظف اال�ستعالمات.
وقد تنتهي الق�صة بالنهاية ال�سعيدة �أو
ال تكتمل ،و�أغلبها ينتهي ب�شكل ه�ستريي
عرب نظرات حادة و�أجواء خانقة يف العمل،
هذا �إذا مل ترتافق نهاية العالقة بال�صراخ
وال�ع��وي��ل وك���ش��ف امل���س�ت��ور �إذا وج��د ط��رف
ثالث يف العالقة (الزوجة).
تطور العالقة
ل��ذل��ك م ��ن امل �ن �ط �ق��ي ت��وج �ي��ه الأ� �س �ئ �ل��ة
ح��ول ن��وع�ي��ة ال�ق��واع��د ال�ت��ي ي�ج��ب االل �ت��زام
بها كي يتجنب املوظف �أو املدير �أو امل�س�ؤول
ال �ت��داع �ي��ات امل�ح�ت�م�ل��ة م ��ن �إق ��ام ��ة ع�لاق��ة
غرامية مع �إحدى املوظفات.
وت�شري درا�سة حديثة �إىل �أن  40%من
الأم�يرك �ي�ين ع��ا��ش��وا ق�ص�صاً روم��ان���س�ي��ة يف
العمل ،و�أن الن�ساء �أكرث مي ًال لذلك.

املوظفة التي ارتبط بها امتيازات يف العمل
�أم زاد املهام التي تقوم بها ،لأن ذلك �سيثري
م�شاكل مع الآخرين ،ولهذا على امل�س�ؤول �أن
يبقى حمافظاً على الطريقة ذاتها التي كان
يتعامل بها مع موظفته قبل ب��دء العالقة
الغرامية.
وب��ال �ط �ب��ع ع�ل�ي��ه جت �ن��ب ت��دل�ي�ل�ه��ا ،ك ��أن
ي�خ��اط�ب�ه��ا ب � ��أي ا� �س��م ت��دل �ي �ل��ي ل �ه��ا ،وع ��دم
احلديث عن ق�ضاياه ال�شخ�صية مع زمالئه،
كما �أنه لن يكون حكيماً لو ترك �أدل��ة تثبت
وج��ود عالقاته ال�شخ�صية يف ب��ري��د العمل
الإلكرتوين اخلا�ص بال�شركة.
وي�ج��ب �أي���ض�اً م�ن��ذ ال�ب��داي��ة تو�ضيح
ال� �ق ��واع ��د وحت ��دي ��د ن��وع �ي��ة ال �ت��وق �ع��ات
املنتظرة م��ن ال�ع�لاق��ة ،ويف ك��ل الأح��وال
ي �ج��ب ال �ت �ح �� �ض�ير ل �� �س �ي �ن��اري��و ال �ن �ج��اة
والتطلع نحو م�ك��ان عمل �آخ ��ر ،يف حال
ت��وج��ب ع�ل��ى امل��دي��ر �أو امل��وظ�ف��ة م �غ��ادرة
مكان العمل.
وي ��ؤك��د خ�ب�راء ع�ل��م النف�س �أن اخلطر
الكبري على العالقة يف العمل هي احتمالية
الفراق بني املدير واملوظفة �أو بني املوظف
واملوظفة ب�شكل غري ودي ،لأن ذل��ك يجعل
من ال�صعوبة مبكان ا�ستئناف العمل معاً يف
املكان ذاته الحقاً.
وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن ع ��دم وج ��ود ق��وان�ين
حت�ظ��ر ق�ي��ام ع�لاق��ة عاطفية ب�ين امل���س��ؤول
و�إح ��دى م��وظ�ف��ات��ه ،ف ��إن��ه يف ح��ال اكت�شاف
الأم��ر ،ف ��إن امل��دي��ر يخاطر بهيبته و�سمعته
امل�ه�ن�ي��ة ،ويف ك��ل الأح� � ��وال ،ف � ��إن م�ث��ل ه��ذه
العالقة هي مثل ال�سري على طبقة خفيفة
من اجلليد قابلة لالنك�سار يف �أي حلظة.
ال يوجد مكان للأمور ال�شخ�صية
يف حالة الإ� �ص��رار على ت�ب��ادل الإع�ج��اب
يف ال �ع �م��ل ،ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن ك ��ل امل �ح��اذي��ر
وال�ن�ق��اط ال�سلبية ،فيجب ع�ل��ى الطرفني
اح�ت��رام ال �ق��واع��د الأ��س��ا��س�ي��ة ال �ت��ي تخفف
من اخل�سائر والأ�ضرار �إىل احل��دود الدنيا،

لذلك يجب الت�أكد �أو ًال �إذا كانت التعليمات
الداخلية لل�شركة �أو امل�ؤ�س�سة التي يعملون
فيها تتحدث ب�شكل من الأ�شكال العاطفية
يف العمل ،لأنه حتى عند عدم تناول قوانني
العمل مثل هذا الأمر ،فهذا ال يعني ب�أن رب
العمل �سيتبنى موقفاً مت�ساحماً �إزاء مثل
هذه العالقات.
وي �ت��وج��ب �أي �� �ض �اً ع�ل��ى امل��دي��ر �أن ي��أخ��ذ
دائ�م�اً بعني االعتبار �أن مثل ه��ذه ال��رواي��ات
الرومان�سية لن يكون بالإمكان الت�سرت عليها
ط��وال ال��وق��ت� ،إمن��ا عليه �أن يتوقع م�سبقاً
ب ��أن ذل��ك �سينك�شف يوماً م��ا ،وحتى لو كان
امل�س�ؤول الأعلى يف العمل من النوع الأك�ثر
ت�ساحماً على الكرة الأر�ضية ،ف�إن �أي �إن�سان
ع��اق��ل ل��ن يت�سامح م��ع مثل ه��ذه العالقات

عندما تبد�أ بالت�أثري يف �أجواء العمل.
وامل�شكلة الرئي�سية يف عالقات العمل هي
�أن ع��دداً قلي ًال م��ن النا�س يتقنون الف�صل
بني الق�ضايا ال�شخ�صية والعمل ،فامل�شاكل
امل�ت��أت�ي��ة م��ن احل �ي��اة ال�شخ�صية تنعك�س يف
الأغلب �سلباً على الأداء املهني ،لذلك حتى
بالن�سبة ل�ل�أزواج الذين يعملون يف ال�شركة
نف�سها ،عليهم منذ البداية حتديد قواعد
الت�صرف يف العمل والقواعد املعمول بها يف
املنزل.
�إخفاء العالقة وتداعياتها
الإب �ق��اء على العالقة العاطفية مل��دة يف
العمل �أمر �صعب ن�سبياً� ،سواء �أعطى املدير

كــيــف تــفــوزيـــن بــالســـعــادة؟
• االبت�سامة مفتاح ال�سعادة ،واحلب بابها ،وال�سرور حديقتها ،والإميان نورها ،والأمان
جدارها.
• البهجة :وجه جميل ،ورو���ض �أخ�ضر ،وماء ب��ارد ،وكتاب مفيد مع قلب يقدر النعمة
ويرتك الإثم ويحب اخلري.
• تنام املتعافية على �صخر ك�أنها على ري�ش حرير ،وت�أكل خبز ال�شعري كالرثيد ،وت�سكن
الكوخ ك�أنها يف �إيوان ك�سرى.
• الأوالد �أف�ضل م��ن ال�ث�روة ،وال�صحة خ�ير م��ن الغنى ،والأم ��ن �أح�سن م��ن ال�سكن،
والتجربة �أغلى من املال.
• اجعلي الفرح �شكراً ،واحلزن �صرباً ،وال�صمت تفكراً ،والنظر اعتباراً ،والنطق ذكراً،
واحلياء طاعةً ،واملوت �أمنيةً.
• كوين مثل الطائر ي�أتيه رزقه �صباح م�ساء ،وال يهتم بغد وال يثق ب�أحد وال ي�ؤذي
�أحداً ،خفيف الظل رفيق احلركة.
• من �أكرثت خمالطة النا�س �أهانوها ،ومن بخلت عليهم مقتوها ،ومن حلمت عليهم
وقروها ،ومن �أجادت عليهم �أحبوها ،ومن احتاجت �إليهم ابغ�ضوها.
• الفلك يدور ،والليايل حباىل ،والأيام دول ،ومن املحال دوام احلال ،والرحمن كل يوم
هو يف �ش�أن ..فلماذا حتزين؟

• ابعثي ر�سائل وق��ت ال�سحر :م��داده��ا ال��دم��ع وقراطي�سها اخل��دود وبريدها القبول
ووجهتها العر�ش :وانتظري اجلواب.
• �إذا �سجدت ف�أخربيه ب�أمورك �سراً ف�إنه يعلم ال�سر و�أخفى ،وال ت�سمعي من بجوارك
لأن للمحبة �أ�سراراً والنا�س حا�سد و�شافع.
• �سبحان من جعل الذل له عزة ،واالفتقار �إليه غنى ،وم�س�ألته �شرفاً ،واخل�ضوع له
رفعة ،والتوكل عليه كفاية.
الل َو ِن ْع َم ا ْل َوكِيلُ{ ف�إنها تطفئ احلريق ،وينجو بها الغريق ،ويعرف
• ال تن�سي }حَ �سْ ُبنَا هَّ ُ
بها الطريق ،وفيها العهد الوثيق.
• طوبى لك يا طائر :ترد النهر ،وت�سكن ال�شجر ،وت�أكل الثمر ،وال تتوقع اخلطر ،وال
متر على �سقر ،ف�أنت �أ�سعد حا ًال من الب�شر.
• ال�سرور حلظة م�ستعارة واحل��زن كفارة ،والغ�ضب �شرارة ،والفراغ خ�سارة ،والعبادة
جتارة.
• �أم�س مات ،واليوم يف ال�سياق ،وغداً مل يولد ،و�أنت ابنة ال�ساعة فاجعليها طاعة ،تعد
�إليك ب�أربح ب�ضاعة.
• ندميك القلم ،وغديرك احلرب ،و�صاحبك الكتاب ،ومملكتك بيتك ،وكنزك قوتك،
فال ت�أ�سفي على ما فات.

كوين حذرة
ال �شك �أن ه��ذا ال�ن��وع م��ن العالقات قد
يثمر ق�صة جميلة ت�ت��وج ب��ال��زواج وتنتهي
بالبيت ال�سعيد ،وت�صبح ق�صة رائعة يق�صها
ال�ط��رف��ان ل�ل�أب�ن��اء ،ولكن قبل �أن تخططي
ل�لا��س�ت�م��رار يف ال�ع�لاق��ة ي�ج��ب �أن تنتبهي
لبع�ض الأمور �أهمها:
قوانني العمل
بع�ض ال�شركات متنع منعاً باتاً العالقات
ب�ين امل��وظ�ف�ين بينما تطلب بع�ضها �إب�ل�اغ
امل � ��وارد ال�ب���ش��ري��ة ،ح�ت��ى �إذا مل ي�ك��ن ه�ن��اك
�سيا�سة ر�سمية ،ل��ذا عليك النظر ج�ي��داً يف
بيئة العمل يف مكتبك ،هل هناك ت�سامح يف
ال�ع�لاق��ات ب�ين املوظفني �أم تعترب خمالفة
قانونية؟
رئي�سك يف العمل
ت�ط��ور ال�ع�لاق��ة ب�ين رئي�سك ف��ى العمل
ق��د ت� ��ؤدي �إىل ك ��وارث ،لأن ذل��ك ي��زي��د من
خطورة التعر�ض لدعاوى التحر�ش اجلن�سي
�أو يزيد من كراهية املوظفني الآخرين لك
وو�صفهم ل��ك ب��أن��ك مت�سلقة� ،إذا كنت حقاً
حتبني م��دي��رك فيجب �أن تفكري بالبحث
عن وظيفة �أخرى لإكمال هذه العالقة.
ال تبوحي لأحد
� �س��واء ك��ان��ت ال �ع�لاق��ات ال�ع��اط�ف�ي��ة �أم��ر
طبيعي �أو مم�ن��وع ،يجب �أن ت�ك��وين كتومة
ح ��ول ح�ي��ات��ك اخل��ا� �ص��ة ،ف ��أن��ت ال ت��ري��دي��ن
حتفيز ردود الفعل ال�سيئة من ال��زم�لاء �أو
الزبائن ،و�إذا ق��ررت �إنهاء العالقة ف�أنت ال
ت��ري��دي��ن �أن ي�ع��رف ك��ل �شخ�ص ع��ن حياتك
ال�شخ�صية.

رمي اخلياط
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مـنــوعــــات

الرضا يخلصك من أزماتك النفسية
هل ت�شعر بني احلني والآخ��ر بفقدان
ال�سعادة من حولك؟ هل تبحث دوماً عن
توازنك لتحقيق �أهدافك؟ �إذا متكنت من
التخل�ص من التوتر �ستحل كل م�شاكلك،
ولكن كيف؟
العالقات االجتماعية الإيجابية هي
م�ف�ت��اح ال���س��ر ،ه��ذا م��ا ين�صح ب��ه خ�براء
ال���ص�ح��ة النف�سية ،ف�ه��م ي ��رون �أن �ه��ا من
�أه��م م�صادرال�شعور بالر�ضا� ،سواء كانت
ه��ذه ال�ع�لاق��ات م��ع �أف ��راد الأ� �س��رة �أو مع
الأ� �ص��دق��اء والأق � ��ارب� ،أو زم�ل�اء العمل،
وامل�ق���ص��ود ب��الإي�ج��اب�ي��ة ق ��درة ال �ف��رد على
ت�ك��وي��ن ع�لاق��ة ج�ي��دة وب �ن��اءة م��ع الآخ ��ر،
ودعم امل�ساندة االجتماعية والنف�سية من
خ�لال �شبكة العالقات االجتماعية التي
تزيد من �شعور الفرد بالر�ضا وت�ساعده
ع �ل��ى م ��واج� �ه ��ة ال �� �ص �ع��وب��ات وامل ��واق ��ف
احل�ي��ات�ي��ة ال���ص�ع�ب��ة ،وم��ن ث��م فعليك �أن
ت�ك��ون �إي�ج��اب�ي�اً وت�ستطيع تكوين عالقة
ناجحة قائمة على الثقة واملودة املتبادلة،
ويكون لديك القدرة على الأخذ والعطاء
والتوحد مع �أفراد �أ�سرتها.
وي�شري اخل�براء �إىل �أهمية العالقات
االجتماعية ،فهي من �أهم م�صادر الراحة
النف�سية داخ��ل الأ� �س��رة ،لأن�ه��ا تقلل من
ح ��دوث االك �ت �ئ��اب ل��دى الأب� �ن ��اء ،في�شعر
االب��ن ب��ال�ق�ب��ول ،وميتلك ح��ري��ة التعبري
ع��ن م���ش��اع��ره ،وي �ك��ون م �ت ��أك��داً م��ن فهم
الوالدين له ،وي�شعر ب�أنه ما زال يحظى
باهتمام �أ�سرته وجمتمعه.
ويو�ضح اخلرباء النف�سيون �أن الر�ضا
ال مي �ن��ع الأخ � � ��ذ ب ��الأ�� �س� �ب ��اب ل�ت�ح���س�ين
الأو�ضاع يف امل�ستقبل ،ولكي ينعم الإن�سان
بحياة م�ت��وازن��ة �سوية ال ب��د م��ن تنظيم
ال��وق��ت وت��وزي�ع��ه على الأن�شطة العملية
واالجتماعية والرتفيهية ،حتي ي�ستطيع
تغيري ن��وع�ي��ة ح�ي��ات��ه وي �ط��ور �أ��س�ل��وب��ه يف
ح��ل امل�شكالت مب��ا ي�ت�لاءم م��ع التحوالت

اجلوهرية التي ت�شهدها حياتنا يف ع�صر
امل �ع �ل ��وم ��ات ،واالت � �� � �ص� ��االت ،والإن �ت�رن ��ت
وال�سماوات املفتوحة.
وي� ��ؤك ��د اخل �ب��راء ال�ن�ف���س�ي��ون �أن من
ال يبدع ل��ن يجد ل��ه مكاناً على خريطة

طــريـقـة اللعـب
تو�ضع الأرق ��ام م��ن � 1إىل  9ع��ام��ودي�اً و�أف�ق�ي�اً على �أن ال
يتكرر الرقم يف �أي اجتاه عامودي كان �أو �أفقي
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العامل اجلديد ،فم�شكالت احلياة لن جتد
طريقها �إىل احلل عرب الطرق التقليدية
التي كانت �صاحلة ل�سنوات م�ضت ،وكانت
الب�ساطة �أ�سلوبها املميز ،وك��ان التعاون
�أهم �سماتها ،وكان اال�ستمتاع غايتها.

الحركة تزيد من
حيوية المسنين
�أك � ��د ب �ح��ث ج��دي��د �أن احل� �ف ��اظ ع �ل��ى ال �ع�لاق��ات
االجتماعية واحل��رك��ة يف �سن ال�شيخوخة عن�صران
مهمان للغاية م��ن �أج��ل التمتع بحياة ج�ي��دة ب�شكل
ع��ام ،حيث ي���س��اع��دان بع�ض امل�سنني على االحتفاظ
بحيويتهم ون�شاطهم.
و�أظ �ه��رت ال��درا� �س��ات ال�ت��ي �أج��ري��ت �أث �ن��اء تطوير
مقيا�س جديد لنوعية احلياة لدى امل�سنني� ،أن بع�ض
الأ�شخا�ص يف الت�سعينات من �أعمارهم يوا�صلون لعب
البولينغ مب�ساعدة ركبتني �أو ذراع�ي�ن ج��دي��دي��ن �أو
باال�ستعانة مبنظار ملواجهة �ضعف الر�ؤية.
ووف �ق �اً للبحث ف ��إن �أح��د مفاتيح ال�سعادة يف �سن
ال�شيخوخة يتمثل يف �سعة احل�ي�ل��ة ،ف�ق��د ق��ال رج��ل
�أرمل ( 85عاماً) للباحثني �إنه �صنع �أداة خ�شبية خللع
اجلوارب ،كي يت�سنى له جتفيف ما بني �أ�صابع قدميه
بعد �أن توفيت زوج �ت��ه ،ال�ت��ي ك��ان��ت ت�ساعده ع��ادة يف
القيام بذلك نظراً لأن��ه ال ي�ستطيع االنحناء ،بل �إنه
�صنع ن�سخاً من تلك الأداة و�أعطاها لأ�شخا�ص �آخرين
يعانون امل�شكلة نف�سها.
وب ��ر�أي الباحثني ف ��إن �أح��د املتطلبات ال�ضرورية
ملواجهة م�شاكل ال�شيخوخة هو االحتفاظ باحتياطي
م��ن ال��دع��م االج �ت �م��اع��ي وال �ث �ق��ة ب��ال�ن�ف����س ،ف��امل��وارد
االجتماعية والنف�سية متكن املرء من ا�ستغالل معظم
مهاراته وقدراته والفر�ص املتاحة �أمامه ،كي تت�سنى
له اال�ستعا�ضة بها عما افتقده ،عندما ي�صري عاجزاً
عن القيام بالأ�شياء ،كما �أن حتديد طرق قوية لقيا�س
ن��وع�ي��ة احل �ي��اة ��س�ي���س��اع��د احل �ك��وم��ات والأف� � ��راد على
التخطيط للم�ستقبل.
ويقول الباحثون �إن ال�سعادة تعني �أ�شياء خمتلفة يف
�أوق��ات خمتلفة بالن�سبة �إىل �أ�شخا�ص خمتلفني« ،لذا
ف�إننا نحتاج �إىل طرق دقيقة للقيا�س» ،ويتمثل الهدف
املن�شود على املدى الطويل يف حتديد ما ميكننا القيام
به لتح�سني نوعية احلياة لدى امل�سنني ،كما �أن نوعية
احلياة مفهوم قائم على املعتقدات ال�شخ�صية ،لذا من
ال�ضروري �أن ن�س�أل امل�سنني عن �أولوياتهم.
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سانتوس يستعيد أمجاده
ع�ب�رت ال ��دم ��وع ال �ت��ي ان �ه �م��رت من
مقلتي «امل�ل��ك» بيليه ع��ن عمق امل�شاعر
التي اختلجت يف �صدر �أ��س�ط��ورة الكرة
الربازيلية والعاملية ،لدى �إعالن احلكم
فوز �سانتو�س على بينارول  2ـــ 1يف نهائي
ك�أ�س ليربتادوري�س.
�أع ��اد ه��ذا ال�ف��وز اجل��وه��رة ال���س��وداء
 40عاماً �إىل الوراء عندما توج �سانتو�س
باللقب للمرة الأوىل على ح�ساب نف�س
الفريق قبل ان يحتفظ بك�أ�س البطولة
يف العام التايل على ح�ساب بوكا جونيورز
الأرجنتيني.
وبدال من ان تتجه الأنظار �إىل العبي
�سانتو�س بعد امل �ب��اراة ،ر��ص��دت عد�سات
ال�ك��ام�يرات انفعاالت بيليه ( 70عاماً)
ال��ذي راح يقبل «�أوالده» مثل ال�صغار،
قبل ان يقول لل�صحافيني�« :إنها �سعادة
غامرة .ي�صعب علي �أن �أح��رز البطولة
كم�شجع بعدما �أحرزتها العباً».
وعلى رغ��م ان �سانتو�س ارتبط با�سم
بيليه ف��ان ذل��ك ال ينفي موقعه كمقلع
ل�ل�م��واه��ب واخل��ام��ات ال�ت��ي اغ�ن��ت ال�ك��رة
ال�برازي�ل�ي��ة مبهاراتها على م��دى �أع��وام
ط��وال .ورمب��ا حجبت �شهرة بيليه ق��دراً
كبرياً عن العبي هذا النادي ،لكن جمهور
الكرة الربازيلية يدين لالعبي الفريق
ال��ذي��ن حمل ثالثة منهم ك��أ���س العامل:
م ��اورو ق��ائ��د منتخب  ،1962وك��ارل��و���س
الربتو توري�س قائد فريق الـ 70الذهبي،
ودونغا الذي رفع الك�أ�س الغالية بعد 24
عاماً يف الواليات املتحدة عام  .1994ولعب
ل�سانتو�س �أي�ضاً بيبي ( 450هدفاً يف 870
مباراة) واحلار�س جيلمار وكالودو �آلدو.
ويف الثمانينات لعب للفريق قائد منتخب
الربازيل �سقراط ،و�إي��در اجلناح الأي�سر
الرائع يف «�إ�سبانيا .»82
وال تزال �صفوف �سانتو�س تعج اليوم
ب��امل��واه��ب ،وعلى ر�أ�سها املهاجم نييمار
( 19ع��ام�اً) ال��ذي ميثل متعة جماهري
ال �ن��ادي ،وي�ب�رز �أي���ض�اً يف ال�ف��ري��ق باولو
هرنيكه غانزو �صاحب املهارات املميزة،
والذي برز يف �سن مبكرة ( 21عاماً).
ل�ك��ن ال�ت�ح��دي الأك�ب�ر ال ��ذي ي��واج��ه
ال �ن��ادي ال�برازي �ل��ي يف حم��اول�ت��ه �إح�ي��اء
ع�صره الذهبي يتمثل يف مطاردة كبار
�أندية �أوروبا لأف�ضل االعبني يف �صفوفه،
فغان�سو يالحقه �أكرب ناديني يف �إيطاليا
ميالن والإن�ت�ر ،فيما ت�ؤكد الكثري من
ال �ت �ق��اري��ر وج ��ود م �ف��او� �ض��ات ب�ي�ن ري��ال
مدريد ونييمار.
وي ��رى �أن �� �ص��ار ��س��ان�ت��و���س يف نييمار
اخلليفة الطبيعي للجوهرة ال���س��وداء
بيليه ،ال��ذي قاد �سانتو�س اىل اي��ام عزه
منت�صف القرن املا�ضي ،كما يعتربونه
ام� �ت ��داداً جل�ي��ل روب�ي�ن�ي��و الع ��ب ميالن
احل��ايل ،وال��ذي ق��اد �سانتو�س �إىل لقب
الدوري الربازيلي عامي  2002و.2004
وي�ث��ق رئ�ي����س ال �ن��ادي ل��وي����س �أل �ف��ارو
�أول�ي�ف�يرا بقدرته على �إق�ن��اع الالعبني
بالبقاء يف ال�ن��ادي وي��رى انهما ق��ادران
على �أن ي�صبحا الأف���ض��ل يف ال�ع��امل �إذا
ما ظال يف �سانتو�س ،يف �إ��ش��ارة منه �إىل
ك�أ�س العامل للأندية التي �سيخو�ضها
�سانتو�س اواخ��ر العام يف اليابان .و�أك��د
غان�سو على الأقل رغبته يف البقاء داخل

فريق �سانتو�س الفائز بلقب بطل �أمريكا اجلنوبية لعام 2011

النادي ،الذي بد�أ فيه م�سريته ،فيما مل
يعلق نيمار على ال�شائعات ،التي ت��دور
ح��ول انتقاله �إىل ري��ال م��دري��د .و�سافر
ال�ل�اع �ب��ان ب���ص�ح�ب��ة زم�ي�ل�ه�م��ا �إي�ل�ان��و
بعد «ك��وب��ا ليربتادوري�س ،مبا�شرة �إىل

الأرج �ن �ت�ين ،ح�ي��ث ين�ضم ال�ث�لاث��ي �إىل
زمالئهم يف املنتخب ال�برازي�ل��ي ،ال��ذي
ي�ستعد خلو�ض «كوبا �أمريكا» حيث قد
تتابع جماهري الكرة الف�صل الأول من
�صراع نييمار  -مي�سي.

حتدي بر�شلونة
ق ��اد ال�ل�ق��ب ال �ث��ال��ث ل���س��ان�ت��و���س يف ك��أ���س
ل�ي�برت��ادوري����س ال�ف��ري��ق �إىل ال �ت ��أه��ل ل�ك��أ���س
ال �ع��امل ل�ل�أن��دي��ة ل�ل�م��رة الأوىل يف ت��اري�خ��ه.

وحل��ق �سانتو�س برب�شلونة الإ��س�ب��اين حامل
لقب دوري �أبطال �أوروبا ،ومونتريي املك�سيكي
بطل الكونكاكاف ،و�أوكالند �سيتي الأ�سرتايل
وال �ف��ري��ق ال �ي��اب��اين م���س�ت���ض�ي��ف ال�ب�ط��ول��ة.
وت�ق��ام البطولة يف ال�ف�ترة ب�ين ال�ث��ام��ن من

سركيس ..واإلرث الثقيل لمنتخب السلة
ل ��ن ي �ك��ون امل ��دي ��ر ال �ف �ن��ي اجل��دي��د
غ�سان �سركي�س يف و�ضع يح�سد عليه
�إط�ل�اق� �اً ،ب�ع��د ت��ول�ي��ه م�ه��ام الإ� �ش��راف
على منتخب لبنان لكرة ال�سلة ،فهو
م�ؤمتن على املحافظة على بريق هذا
املنتخب ال��ذي �شكل العالمة الفارقة
للريا�ضة اللبنانية لأع��وام ط��وال ،وال
�سيما بعد ان بلغ نهائيات ك�أ�س العامل
للعبة ثالث مرات �أعوام  2002و2006
و ،2010كما ان رغ�ب��ة ع��دد كبري من
ال�لاع �ب�ين يف الإع � �ت� ��ذار والإع � �ت� ��زال،
�ست�صعب على مدرب ال�شانفيل املهمة.
وحتى ال�ساعة مل يح�سم عدد كبري
من الالعبني م�شاركتهم مع املنتخب.
وبني ه�ؤالء �أ�سماء بارزة كدانيال فار�س
وفادي اخلطيب وروين فهد وباتريك
بو عبود و�إيلي ر�ستم ،فيما ت�أكد غياب
م ��وزع ن ��ادي ال��ري��ا��ض��ي ع�ل��ي حم�م��ود،
بعدما ق��دم تقريراً طبياً �إىل االحت��اد
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�أوروب �ي�ي�ن ع��ري�ق�ين ،هما بنفيكا الربتغايل
وميالن الإيطايل.
واعتربت املباراة بني �سانتو�س وبنفيكا
مواجهة ثنائية بني بيليه و�أوزيبيو .وفاز
�سانتو�س يف � 19أيلول على ا�ستاد املاراكانا
ذهاباً  2-3و�سجل للفريق الربازيلي بيليه
( )2وكوتينيو ،ولبنفيكا �سانتانا (.)2
ويف  11ت�شرين الأول يف ل�شبونة �سحق
بيليه ورف��اق��ه ال�ف��ري��ق ال�برت�غ��ايل  5ـ�ـ ،2
وك��ان ن�صيب بيليه هاتريك وت��رك هدفا
لكوتينيو و�آخر لبيبي فيما �سجل لبنفيكا
�أوزيبيو و�سانتانا.
ويف ال� �ع ��ام ال� �ت ��ايل ال �ت �ق��ى ��س��ان�ت��و���س
م�ي�لان يف  16ت�شرين الأول  1963على
ملعب ��س��ان ��س�يرو ،و�سقط �أم ��ام الفريق
الإي � �ط� ��ايل  .4 - 2و� �س �ج��ل ت��راب��ات��وين
والربازيلي �أماريلدو ( )2وم��ورا مليالن،
فيما �سجل بيليه �إ�صابتي �سانتو�س .ومل
يكن �سيناريو الإياب يف املاراكانا �أقل �إثارة
�إذ تقدم ميالن على �سانتو�س ،الذي لعب
بغياب بيليه وزي�ت��و ،ب�إ�صابتني نظيفتني
ع�بر ال�ت��اف�ي�ن��ي وم� ��ورا ،ق�ب��ل ان ينتف�ض
�سانتو�س يف ال�شوط الثاين وي�سجل عرب
بيبي ( )2واملري وليما ،لت�صبح النتيجة  4ــ
 2ويتعادل الفريقني يف جمموع اللقاءين.
ويف امل �ب��اراة الفا�صلة ال�ت��ي �أج��ري��ت على
امللعب عينه ف��از �سانتو�س ب�ه��دف لداملو
ورفع الك�أ�س الثمينة للمرة الثانية.
«امللك» بيليه يرفع الك�أ�س مع العبي فريقه

كانون الأول املقبل وحتى الـ 18من ال�شهر ذاته،
وت�ست�ضيفها اليابان للمرة الرابعة .وينتظر
حت��دي��د ب�ط�ل��ي �آ� �س �ي��ا و�إف��ري �ق �ي��ا ال��س�ت�ك�م��ال
ع �ق��د ال �ب �ط��ول��ة امل �ك��ون��ة م ��ن � �س �ب �ع��ة ف ��رق.
و�أق � � ��ر م��وري �� �س��ي رام ��ال� �ي ��و ،امل ��دي ��ر ال�ف�ن��ي

اللبناين لكرة ال�سلة واحيل �إىل جلنة
املنتخبات ،وذلك ب�سبب اال�صابة.
وك��ان حم�م��ود ي�ع��اين م��ن �إ�صابة
ابعدته عن فريقه يف بطولة النوادي
العربية يف ال���ش��ارق��ة ث��م ع��ن معظم
مباريات بطولة النوادي الآ�سيوية يف
مانيال ،وه��و ح�سب التقرير الطبي
بحاجة �إىل راح��ة مل��دة ث�لاث��ة �أ�شهر
للتخل�ص من اال�صابة� .أما اخلطيب،
فرتددت �أنباء عن نيته اعتزال اللعب
دولياً ،لكن هذا احلديث بقي يف �إطار
ال�شائعات ،ومل ي�ؤكد الالعب نف�سه
هذا الكالم.
وبالن�سبة ل��روين فهد� ،أح��د �أب��رز
العبي املنتخب يف ال�سنوات املا�ضية،
ف �ي�رج ��ح امل� ��راق � �ب� ��ون ان ت �ت �خ �ط��اه
اخ �ت �ي��ارات �سركي�س مل�صلحة وج��وه
جديدة ،وال �سيما بعد تراجع م�ستواه
يف ال� �ب� �ط ��والت امل �ح �ل �ي��ة يف امل��و� �س��م
املا�ضي.
وت � ��أت� ��ي ه � ��ذه ال� �ت� �ح ��دي ��ات �أم � ��ام
��س��رك�ي����س ع �ل��ى ع �ت �ب��ة ا��س�ت�ح�ق��اق��ات
تنتظر املنتخب ه��ذا ال�صيف� ،أهمها
ا� �س �ت �ح �ق��اق ال� �ت� ��أه ��ل �إىل «اومل �ب �ي ��اد

ل�سانتو�س ب ��أن بر�شلونة ه��و امل��ر��ش��ح الأول
للفوز بلقب ك�أ�س العامل للأندية ،لكنه �أكد يف
الوقت عينه ان �سانتو�س �سيكون على املوعد
ل�ت�ق��دمي �أف���ض��ل م��ا ل��دي��ه ،وت ��أك �ي��د �أحقيته
بزعامة �أمريكا اجلنوبية والعامل �أي�ضاً.

ل �ن��دن  »2012لأول م ��رة يف ت��اري��خ
ال�سلة اللبنانية بعد ان كان املنتخب
ق ��اب ق��و� �س�ين �أو �أدن � ��ى م ��ن حتقيق
ذل��ك يف ال �ع��ام  2007ل��وال اخل���س��ارة
الدراماتيكية يف النهائي �أم��ام �إي��ران
 74ـ �ـ �ـ  ،69وذل� ��ك ع �ن��دم��ا ي �� �ش��ارك
ل�ب�ن��ان يف ن�ه��ائ�ي��ات ب�ط��ول��ة �آ� �س �ي��ا يف
مدينة ووه��ان ال�صينية يف منت�صف
لا لك�أ�س
�أي�ل��ول ال �ق��ادم ،بو�صفه ب�ط� ً
�ستانكوفيت�ش التي �أقيمت يف لبنان
ال�صيف املا�ضي.
وم��ن بني التحديات التي تنتظر
�سركي�س اختيار �صانع العاب جديد
ب ��د ًال م��ن ع�ل��ي حم �م��ود .وه�ن��ا تبدو
اخل�ي��ارات م��وزع��ة ب�ين رودري ��ك عقل
وميغيل مارتينيز وحممد ابراهيم،
ف�ي�م��ا ��س�ي�ل�ج��أ ��س��رك�ي����س اىل خ�برت��ه
الخ �ت �ي��ار خ�ل�ي�ف��ة ال�ل�اع ��ب امل�ج�ن����س
ج��اك���س��ون ف ��روم ��ان .وم ��ن الأ� �س �م��اء
املطروحة داريل واتكينز� ،شيخ �سامب
ولورين وودز املت�ألق مع الريا�ضي يف
املو�سم املن�صرم.
ومن بني ال�صعوبات التي تواجه
امل�ن�ت�خ��ب �أي �� �ض��ا ت ��أم�ي�ن االم�ك��ان�ي��ات

وكان �سانتو�س �أحرز لقبي ليربتادوري�س،
البطولة التي توازي دوري �أبطال �أوروب��ا يف
�أمريكا اجلنوبية ،يف العامني  1962و.1963
و�أع� �ق ��ب ال �ل �ق �ب�ين �إح� � ��راز � �س��ان �ت��و���س ك ��أ���س
«الإن�ترك��ون�ت�ي�ن�ن�ت��ال» ع�ل��ى ح���س��اب فريقني

املالية الالزمة للإعداد ،وهي م�س�ألة
ي ��ؤك��د امل��راق �ب��ون ارت�ب��اط�ه��ا ارت�ب��اط��ا
املخ�ص�صة له ،وي�أمل
ّ
وثيقا باملوازنة
االحت� ��اد ال�ل�ب�ن��اين ل �ك��رة ال���س�ل��ة من
وزارة ال�شباب وال��ري��ا��ض��ة ان ت�ؤمن
امل���س��اع��دة امل��ال�ي��ة امل�ط�ل��وب��ة م��ن �أج��ل
تو�سيع رقعة العمل ،و�إال �سي�ضطر،
بح�سب م�صادره ،للّجوء �إىل «اخلطة
ب» �أيّ اعتماد �سيا�سة التقّ�شف.
وعلمت «الثبات» ان التح�ضريات
�ست�شمل مع�سكراً حم�ل�ي�اً يف �إح��دى
امل �ن ��اط ��ق اجل �ب �ل �ي��ة يف ل �ب �ن ��ان ،ق�ب��ل
اخل���ض��وع ملع�سكر خ��ارج��ي ق��د يكون
على الأرج��ح يف تركيا ،ويلي املع�سكر
امل���ش��ارك��ة يف ب�ط��ول��ة امل �ل��ك ع�ب��د اهلل
ال�ث��اين ال�ت��ي �ستقام فــي الأردن من
� 21إىل  27متوز املقبل ،والتي ت�ضم
�إىل جانــب املنتخب الأردين امل�ضيف
ومنتخب بيالرو�سيا وتون�س حاملة
اللقب ع��ام  2008وم�صر واجل��زائ��ر
وف�ل���س�ط�ين وال �ك��وي��ت ،م��ا ي�ع�ن��ي ان
املنتخب اللبناين �سيك�سب احتكاكاً
ق��وي �اً م��ن خ�ل�ال م���ش��ارك�ت��ه يف ه��ذه
امل�سابقة.

البطاقة
اال�سم :نادي �سانتو�س لكرة القدم.
تاريخ الت�أ�سي�س 14 :ني�سان .1912
رئي�س النادي لوي�س �ألفارو �أوليفريا.
امللعب :فيال باملريو (� 20ألف متفرج).

الت�شكيلة الكاملة :رافايل وفالدميري
وفيليبي و�أران�ي��ا (حلرا�سة املرمى) �إي��دو
درا�سينا وليو وجوناثان ودورف��ال وبرونو
رودري�غ��و وب��رون��و اغيار واليك�س �ساندرو
وب��ارا ودييغو مونار وفيني�سيو�س �سيمون
ورافايل كالديرا (للدفاع) ت�شارلز و�إيالنو
وباولو هرنيكه غانزو و�أدريانو ورودريغو
وبارا ودانييلو وفيليبي اندر�سون وروجر
(ل �ل��و� �س��ط) ب��ورغ�ي����س ون�ي�ي�م��ار ودي��وغ��و
وتياغو الفيز وري�شيلي (للهجوم)
الإجنازات :ك�أ�س ليربتادوري�س �أعوام 62
و 63و 2011والدوري الربازيلي عامي 2002
و ،2004وك�أ�س الربازيل عام .2010
الطريق �إىل ليربتادوري�س
ال � � ��دور الأول :ت� �ع ��ادل � �س��ان �ت��و���س م��ع
ديبورتيفو تا�شريا الفنزويلي ذه��اب�اً  0ـــ 0
وف ��از عليه �إي��اب �اً  3ـ �ـ  1وت �ع��ادل م��ع ت�شريو
بورتينو الباراغوياين ذهاباً  1ـــ  1ثم فاز عليه
�إياباً  2ـــ  1وخ�سر امام كولوكولو الت�شيلياين
 2ـــ  3وفاز عليه بالنتيجة عينها �إياباً.
ثمن النهائي :فاز �سانتو�س على �أمريكا
املك�سيكي  1ـــ  0ذهاباً وتعادل معه �إياباً  0ـــ .0
رب��ع ال�ن�ه��ائ��ي :ف��از �سانت�سو على �أون����س
ك��ال��دا���س ال�ك��ول��وم�ب��ي  1ـ�ـ�ـ  0يف ك��ول��وم�ب�ي��ا
وتعادل معه �سلباً يف الربازيل.
ن�صف النهائي :ف��از �سانتو�س يف �أر�ضه
ع�ل��ى ت���ش�يرو ب��ورت�ي�ن��و ال �ب��اراغ��وي��اين  1ـ�ـ�ـ 0
وتعادل معه �إياباً يف ا�سان�سيون  3ـــ .3
ال�ن�ه��ائ��ي :ت�ع��ادل �سانتو�س م��ع بينارول
الأوروغ ��وي ��اين يف مونتيفيديو �سلباً وف��از
عليه على ا�ستاد باكاميو يف �ساو باولو  2ـــ .1
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كاريكاتير

غــرفـة مـجـهـزة لـ«مكــافـحــة ال�شـخــري»
ب��د�أت جمموعة فندقية عاملية اختبار �أول غرفة جمهزة
ملكافحة ال�شخري ،ال���ذي ُي��ع�� ّد م��ن �أح���د �أه���م �أ���س��ب��اب الطالق
والأرق فى احلياة الزوجية.
ف��ق��د وق���ع اخ��ت��ي��ار �سل�سلة ف���ن���ادق (ك������راون ب��ل��ازا) على
فندقها فى باري�س لتخترب فيه �أول غرفة فى العامل جمهزة
المت�صا�ص ال�شخري التجهيزات احلديثة.
وتتميز الغرفة بجدران متت�ص �أ�صوات ال�شخري ،و�سرير
م�صنوع م��ن م��ادة لديها نف�س اخلا�صية ،ف�ض ًال ع��ن مرتبة
جمهزة ملنع النزيل امل�شخر من النوم على ظهره ،وهو الو�ضع
الذي يُع ّد من الأ�سباب الرئي�سية لل�شخري.
كما ت�شمل هذه الغرفة على و�سادة م�صنوعة من مادة توفر
جما ًال مغناطي�سياً ي�ساعد على تن�شيط اجلهاز التنف�سي ملنع
ال�شخري ،ف�ض ًال عن �آله تعمل على تخفي�ض �أ�صوات ال�شخري.

بد�أ �إ�ضراب ًا عن الطعام..
مطالب ًا مبعاملته مثل مبارك

و���س�� ُت��خ��ت�بر ه���ذه ال��غ��رف��ة �أي�����ض��اً ف��ى ت�سعة ف��ن��ادق �أخ���رى
متتلكها املجموعة الفندقية فى �أوروبا وال�شرق الأو�سط.
ويعود �سبب االهتمام بتوفري غرفة لتخفي�ض ال�شخري �إىل
�أن بع�ض الدرا�سات �أ�شارت �إىل �أن ال�شخري يعد من �أحد �أهم
العوامل امل�سببة للأرق يف العامل ،ففي فرن�سا على �سبيل املثال
يعانى  60يف املائة من الأزواج من الأرق ب�سبب ال�شخري ،الذي
«يطيرّ » النوم من �أعني ه�ؤالء الأزواج والزوجات مدة ترتاوح
بني  15دقيقة �إىل � 5ساعات كاملة يف الليلة الواحدة.
كما �أخ��ذ �أي�ضاً القائمون على جمموعة ف��ن��ادق (ك��راون
ب��ل�ازا) ف��ى اع��ت��ب��اره��م �أن  ٪11م��ن الأزواج يف بع�ض ال���دول
الأوروب���ي���ة ي��ق��ررون االن��ف�����ص��ال ع��ن بع�ضهم �أو هجر فرا�ش
الزوجية ب�سبب ال�شخري.
يذكر �أنه مل تك�شف عن �سعر هذه الغرفة بعد.

والدة �سليمـــة لأم متوفـــاة دمـــاغيــــ ًا من � 4شـهـــور
ا�ستطاع فريق طبي ،ويف حالة نادرة على م�ستوى العامل،
احلفاظ على حياة جنني لأم متوفاة دماغياً منذ �أربعة �أ�شهر،
�إىل �أن مت��ت والدت���ه ب���أم��ان ت��ام و�صحة ج��ي��دة بعد ثمانية
وع�شرين �أ�سبوعاً ويومني من بداية احلمل .وقال الطبيب
املخت�ص باحلالة� ،إن املري�ضة تبلغ  38عاماً ،وهي يف حالة
متدهورة ،وكانت حتمل يف �أح�شائها جنيناً عمره � 11أ�سبوعاً
حلظة دخولها امل�ست�شفى ،حيث �إنه جرت متابعة تغذية الأم
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

عن طريق التغذية ال�صناعية ،واملحافظة على حركة الأمعاء
دوائياً ،كي تتنا�سب مع حاجة اجلنني �إىل ال�سعرات احلرارية
املطلوبة ،ومت �إعطا�ؤها جميع امل�ضادات احليوية ،لكن ل�شدة
امل��ر���ض وت���ورم ال��دم��اغ ح��دث امل���وت ال��دم��اغ��ي ،م��ا جعل �أه��م
�أولويات الفريق الطبي املحافظة على اجلنني داخل �أح�شاء
الأم قدر الإمكان ،مراعاة للأعراف الدينية والطبية.
وبعد ثمانية وع�شرين �أ�سبوعاً ويومني من بدء احلمل

الـمــديــر ال ـف ـنـي :مـ ــالك م ـح ـ ـ ـ ـفــوظ

ل��وح��ظ ال�تراج��ع الوظيفي مل�شيمة اجل��ن�ين وت��وق��ف من��وه،
حيث �أف��اد التقييم الدقيق للجنني ال�تراج��ع احل��اد لتدفق
دم امل�شيمة ،ما انعك�س على كمية امل��اء املحيط باجلنني ،مع
مالحظة بدء التدهور يف الوظائف احليوية له ،ومبالحظة
ه���ذا ال��ت��ده��ور ال�صحي حل��ال��ة اجل��ن�ين ،ك���ان ق���رار الفريق
الطبي ب��الإج��م��اع ب�����ض��رورة �إج���راء عملية قي�صرية ل��والدة
اجلنني فوراً ،ومتت الوالدة ب�سالم ملولود ذكر.

متابعة التوزيع� :سعيد عيتاين

ت ـ ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ـ ــع الأوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

ب����د�أ ���س��ج�ين ف���ى وادي ال��ن��ط��رون مب�صر
�إ���ض��راب��اً عن الطعام ،مطالباً مبعاملته مثل
الرئي�س امل�صري ال�سابق ح�سنى مبارك ،ونقله
�إىل م�ست�شفى �سجن ط��رة �أو م�ست�شفى �شرم
ال�شيخ ال��دويل ،خ�صو�صاً �أن حالته ال�صحية
ت�����ش��ب��ه ح��ال��ة ال��رئ��ي�����س ال�����س��اب��ق ،ح�����س��ب ق��ول
�أ�سرته.
وقالت �شقيقة ال�سجني �إن �أخاها ي�شكو من
�آالم حادة يف العمود الفقري ،و�سبق له �إجراء
جراحتني ،ويعاين ا�ضطراباً يف نب�ض القلب،
و�أنها تقدمت ببالغ للنائب العام تطالب فيه
بنقل �أخيها �إىل م�ست�شفى ال�سجن ،وحتتج
ع��ل��ى رف�����ض ن��ي��اب��ة ���ش��ب�ين ال���ك���وم ال�����س��م��اح له
بتوكيل حمام لال�ست�شكال يف احلكم ال�صادر
�ضده ،ورف�ضها طلباً لزيارته.
وحمّلت �شقيقة ال�سجني رئي�س جمل�س
ال����وزراء ،واملجل�س الأع��ل��ى ل��ل��ق��وات امل�سلحة،
ووزير العدل م�س�ؤولية تردي �صحة �شقيقها،
وه�������دّدت ب��ال��ل��ج��وء �إىل االحت������اد الأوروب�������ي
للمطالبة مبعاملته مثل مبارك« ،الذي قتل
�أكرث من � 800شهيد ،و�سرق م�صر على مدى
 30عاماً».

ع ــند وجـ ــود مـ�شـك ـلــة فـي التوزيع الرجاء االت�صال:
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