كل عام والأمة بخري
ملنا�سبة عيد ا أل�ضحى املبارك ،أ�عاده اهلل على ا ألمة
ا إل�سالمية عموم ًا ،وعلى اللبنانيني خ�صو�ص ًا ,باخلري
والربكات ،حتتجب «الثبات» ا أل�سبوع املقبل عن ال�صدور،
على أ�ن تعود إ�ىل قرائها يف ا أل�سبوع الذي يليه.
يــومـيـــة �سيــا�سـيــة م�ستـقـلـة  -تـ�صــدر م�ؤقتــ ًا �أ�سـبـوعـيــ ًا  -تــ�أ�سـ�ســـت عام 1908
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و«المعارضون» ينتظرون عبثًا البضاعة
ما معنى العودة إلى حديث االغتياالت
واللوائح الجاهزة؟

8

14

جورج قرم :الغرب قد يشن حربًا غير عقالنية..
ومسؤولوه قد ينجرون وراء انفعاالتهم
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االفتتاحية

وحدة مصر ..وحدة األمة
بقلم ح�سن احلبال
ت�شكل م�صر موقع القلب والقاعدة الأ�سا�سية يف وح��دة ا ألم��ة العربية ،ومتتلك من
ال�ق��درات م��ا ي�ؤهلها ل��دور ري��ادي وق�ي��ادي متميز يف الأم��ة� ،شرط ت��أم�ين م��داه��ا احليوي
جغرافياً يف ال�سودان وليبيا واليمن ،ومداها احليوي القومي يف �سورية ،لأن االحتاد امل�صري
 ال�سوري �شكل عامل ق��وة �صنع انت�صارات منذ ح��روب الفرجنة �إىل ح��رب ال�ساد�س منت�شرين الأول .1973
بعد ثورة يوليو ،جند م�ساراً لأمريكا وحلفائها الأوروبيني ،على حما�صرة ثورة متوز
وحماربة قائدها جمال عبد النا�صر وعزل م�صر عن باقي ال�شرق الأو�سط يف اجلزء العربي
منه على وجه اخل�صو�ص ،وجنحت يف ذلك من الناحية الع�سكرية وال�سيا�سية ،حني ارت�ضى
�أن��ور ال�سادات زي��ارة القد�س �أواخ��ر عام  ،1977وب��د أ� ميهد للتفاو�ض مع العدو ال�صهيوين
الأمريكي ،وكذلك عملوا على �إ�ضعاف م�صر يف الداخل حني �شجعوا فيها اقت�صاداً يقوم على
فل�سفة اال�ستهالك ،ويلتزم فل�سفة االقرتا�ض وتراكم الديون من البنك الدويل ،وت�صفية
وبيع م�ؤ�س�سات القطاع العام الإنتاجية ،وي�ضاف �إىل ذل��ك التخريب الثقايف واالخ�تراق
الأمني والف�ساد االجتماعي ،وترافق مع ذلك تعطيل دور م�صر الريادي والقيادي والثوري
يف �أمتها وحميطها العربي والإ�سالمي والإفريقي ،كما �أتاح «ال�صلح» الذي �أقامه ال�سادات
مع العدو ال�صهيوين برعاية �أمريكية �إىل اخرتاقه دول حو�ض النيل ،حيث �أقام العالقات
الديبلوما�سية معها وعقد اتفاقات �أمنية و�صناعية وجتارية..
هناك حتديات أ�خ��رى متار�س حالياً على م�صر و�سورية يعد هزمية �أمريكا يف العراق
وهو االخرتاق الأمريكي املتمثل بتمويل وتوجيه مئات اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات ال�شعبية غري
احلكومية وبع�ضها يوظف للف�ساد والأمركة ،وبع�ضها يدعو للتطرف والع�صبيات والفنت،
منها ما هو يف الو�سط الإ�سالمي ومنها يف الو�سط امل�سيحي ،وذلك تنفيذاً مل�شروع «�شرق
�أو��س��ط جديد» لإن�شاء دوي�لات طائفية ومذهبية و�إثنية تتناحر فيما بينها ،حتى يكون
لإ�سرائيل مربرات يهودية الدولة.
الأ�ساليب وال��دواف��ع التي تذرعت بها �أمريكا وال��دول الأوروب�ي��ة وعمالئها يف املنطقة
العربية ،غري الأ�سباب احلقيقية التي تهدف �إىل التملك والت�سلط وال�سيطرة على مقدرات
ال�شعوب العربية �سيا�سياً واقت�صادياً وثقافياً ،وا�ستنزاف مواردها خلدمة ورفاهية �شعوب
تلك الدول املت�آمرة ،وا�ستناداً على ذلك هناك �إجماع على �أن املت�سللني واملتدخلني هم كرث
من الداخل واخلارج ،و�إذا �ص ّح من قال :الثورة يفجرها جمنون ويقطف ثمارها انتهازي،
فما ح�صل يف ليبيا بعد �أن انك�شف الغطاء متاماً عن دور الغرب و�أم�يرك��ا وبع�ض ال��دول
العربية املت�آمرة ،ظهر بو�ضوح �أن ما ي�سمى بالثوار يف ليبيا �أغرقوا �أنف�سهم حتت حماية
ونفوذ القوى امل�ضادة للثورة و�أدخلوها يف نفق اخلطر اال�ستعماري القدمي ب�أ�سلوب جديد..
من ناحية �أخرى� ،إن الثورات املتتالية احلالية و�أخ�ص منها ثورتي تون�س وم�صر� ،شدّت
الأنظار والعواطف والقلوب �إليهما مبا �أثارتا من �أمل وك�أن ثورة عربية كربى باتت على
الأب��واب ،مما �أربك �أمريكا والدول الأوروبية و�إ�سرائيل وحاولوا االلتفاف عليهما ب�إظهار
الكثري من العطف والت�أييد ملا يجري فيهما .وك��ان��وا يدعون ب��إحل��اح م�ستغرب لكل من
الرئي�سني امل�صري والتون�سي بالرحيل ب�أق�صى �سرعة .وغني عن القول �أن الرئي�سني كانا
الأكرث �أمانة و�إخال�صاً للغرب و�أمريكا و�إ�سرائيل..
بالعودة �إىل م�شروع ال�شرق الأو�سط اجلديد ،نقر أ� امل�ؤامرة التي بد�أت يف ال�سودان ومتر
الآن يف ليبيا ويحاولون متريرها يف �سورية للق�ضاء على النهج القومي العربي الثوري
املمانع لتنفيذ خمططاتهم الت�آمرية الأمريكية الأورورب�ي��ة الإ�سرائيلية بتق�سيم �سورية
ولبنان والعراق وتركيا والأردن.
ال بد من تعميق التوا�صل بني امل�شرق العربي ومغربه ب��د أ� من قلب هذه الأم��ة م�صر
و�سورية ،فالقلب هو القاهرة ودم�شق نب�ضه الدائم لإط�لاق م�سار قومي عربي نه�ضوي
لإن�ق��اذ الأم��ة وو�أد ال�ف�تن وم�ق��اوم��ة الع�صبيات الطائفية واملذهبية وال�ع��رق�ي��ة .فواجب
العروبيني امل�ؤمنني بق�ضيتهم �أن يتوحدوا وي�شكلوا الطليعة القومية التي �ستحمل امل�شروع
القومي العربي الثوري الذي يعيد للأمة العربية والإ�سالمية قوتها وعزتها.

نـــداء لـلإ�صــــالح� ..أو الـــ�سـالم
ليلى نقوال الرحباين

يعي�ش لبنان منذ ت�أ�سي�سه
خماطر جمّ ة ،منها ما يتعلق
بوجوده يف منطقة زالزل
�سيا�سية وم�شاكل �إقليمية
دائمة منذ ت�أ�سي�س دولة
�إ�رسائيل ،ومنها ما هو بنيوي
يرتبط بهيكلية الف�ساد
املع�ش�ش يف البنى ال�سيا�سية
واالجتماعية والإدارية منذ
ما قبل ت�أ�سي�س دولة لبنان
الكبري ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستفادة
هذا الف�ساد من البنى الطائفية
ونظام املحا�ص�صة الطائفي
امل�ستمد من نظام امللل
العثماين الذي �أن�ش�أ ما ي�شبه
فيدرالية الطوائف املتناحرة
على الوطن.
وال � �ي� ��وم ،وب �ع ��د و�� �ص ��ول ال��وط��ن
�إىل م�ستويات منحدرة من االنهيار
االقت�صادي االجتماعي ال��ذي �ضرب
الفئات ال�شعبية كافة ،باتت احلاجة
ملحة جداً لل�سري مب�سرية �إ�صالحية
ل�ب�ن��اء ال��دول��ة ،يتحمل م�س�ؤوليتها
جميع ��ش��رائ��ح ال�ط�ب�ق��ات ال�سيا�سية
واالج �ت �م��اع �ي��ة ع�ل��ى ح��د � �س��واء� .أم��ا
ال � �ق ��وى امل� ��دع� ��وة �إىل �أن ت �� �ض��اف��ر
ج �ه��وده��ا ،ف �ه��ي ب��الأ� �س��ا���س ال �ف �ئ��ات
ال�سيا�سة التي مل ت�شارك يف الف�ساد
املتعاقب منذ ع�ق��ود ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
� �ش��رائ��ح امل�ج�ت�م��ع ال�ل�ب�ن��اين املت�ضرر
م��ن ه ��ذا ال�ف���س��اد امل���س�ت���ش��ري ال��ذي
ي�ؤدي �إىل ا�ستئثار قلة فا�سدة منتفعة
مبقدرات بلد بكامله.
وتنق�سم ال�ف�ئ��ات امل�خ��اط�ب��ة بهذا
النداء للإ�صالح �إىل فئات ثالث على
ال�شكل التايل:

�أوالً :ال �ف �ئ��ات ال �ت��ي مل ت���ش��ارك
ب��احل�ك��م يف ال�ع �ق��ود امل��ا��ض�ي��ة ،وال�ت��ي
كانت خ��ارج��ه مت��ام�اً ،وه��ي منق�سمة
اليوم بني معار�ضة ومواالة.
بالن�سبة للفئات املعار�ضة اليوم،
وال �ت ��ي مل ت �ك��ن ج � ��زءاً م ��ن ت��رك�ي�ب��ة
ال�سلطة ال�سيا�سية قبل ع��ام ،2005
ف� �ه ��ي م� ��دع� ��وة ك� �م ��ا امل � � � � ��واالة ،و�إن
مب�س�ؤولية �أقل ،للم�ساهمة يف م�سرية
�إ� � �ص�ل��اح ال� ��دول� ��ة وت �ط �ه�ي�ره��ا م��ن
الف�ساد ،فاخلروج من احلكم ال يعني
ب ��أي ح��ال م��ن ا ألح� ��وال اخل ��روج من
الوطن �أو ال��دول��ة .و�إن ك��ان البع�ض
يتهم ه��ذه ال�ف�ئ��ات ب��أن�ه��ا �ساهمت يف
الف�ساد ال��ذي مور�س بعد ع��ام 2005
فهي مدعوة �أي�ضاً �إىل �إ�سقاط هذه
التهمة عن نف�سها ،وذل��ك من خالل
عدم تغطية الفا�سدين والدفاع عنهم
بحجة احرتام التحالفات �أو الكيدية
ال�سيا�سية �أو غريها.
�أم��ا امل�س�ؤولية ا ألك�بر يف مكافحة
الف�ساد وا�ستئ�صاله ،فيتحملها متولو
ال���س�ل�ط��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة� ،أي احل�ك��وم��ة
اللبنانية ،التي متتلك �سلطة املعاجلة
و�سلطة املكافحة و�سلطة ال �رّدع ،وال
ينفع ادع��اء بع�ض الفئات ال�سيا�سية
املكوّنة للحكومة ب�ضغوط خارجية
�أو داخ�ل�ي��ة �أو ط��ائ�ف�ي��ة ل�ل�ت�ه��رب من
م�س�ؤولية مكافحة الف�ساد ،و إ�ق��ام��ة
ح �ك��م ال � �ع� ��دل و إ�ح� � �ق � ��اق احل � ��ق ب�ين
املواطنني.
من هنا ،انطالقاً من مبد�أ ثابت
يفيد �أن «ال�ساكت عن ال�شر �شيطان
�أخ� ��ر�� ��س» ،ف� � ��إن ال� �ق ��وى ال���س�ي��ا��س�ي��ة
واالجتماعية كافة ،وخ�صو�صاً القوى
امل�شاركة يف احلكومة ،مدعوة ملكافحة
الف�ساد وال�سري يف م�سرية بناء الدولة،
ال ب ��ل �إن ادع � ��اء ه ��ذه ال� �ق ��وى ع��دم
�شراكتها بالف�ساد ال�سابق ،ال يعفيها
م��ن حتمل م�س�ؤولية امل�شاركة فيه،
�أم��ا م��ن خ�لال تلكئها ع��ن مكافحته

�أو ع�بر �صمتها عنه وتغطيته ال��ذي
يجعلها حامية وم�شرعنة له حتى لو
مل تكن �شريكة فيه.
ث��ان �ي �اً :امل� �ق ��اوم ��ة ،وه ��ي م��دع��وة
للم�شاركة بفاعلية وق��وة يف م�سرية
الإ��ص�لاح والق�ضاء يف الف�ساد� ،إذ ال
ميكن لأي �شعب �أن ي� ّدع��ي احلافظ
على �سيادته وا�ستقالله م��ن خالل
ام� �ت�ل�اك ال� �ق ��وة ال �ع �� �س �ك��ري��ة ف�ق��ط،
وي� �ت� �غ ��ا�� �ض ��ى ع� ��ن ح� ��ال� ��ة االه� �ت ��راء
ال��داخ�ل��ي ال�ت��ي تعي�شها دول �ت��ه وم��ن
ال �ن��واح��ي ال���س�ي��ا��س�ي��ة واالق�ت���ص��ادي��ة
واالجتماعية.
ل �ك ��ي ت �ت �ح �ق��ق ال � ��دول � ��ة ال �ق��وي��ة
ال �ق��ادرة ال�ت��ي حت��اف��ظ على املقاومة
ومكت�سباتها وم��ا حققته لغاية الآن
من حترير للأر�ض وحفظ للإن�سان
ف �ي��ه ،ب ��ات ع �ل��ى امل �ق��اوم��ة �أي �� �ض �اً �أن
ت�سهم يف حماربة الف�ساد ال��ذي يكاد
يق�ضي على الدولة والوطن ،ومينع
املواطنني من التمتع ب�أب�سط معايري
ال �ع��دال��ة ا إلن �� �س��ان �ي��ة ،ومي �ن��ع عنهم
موا�صفات املواطنية ال�صحيحة .مل
ي�ع��د م�ق�ن�ع�اً ال�ت�ق��اع����س ع��ن حم��ارب��ة
الف�ساد �أو غ�ض النظر ع��ن �إ��ص�لاح
ال��دول��ة وبنائها على �أ�س�س العدالة
وال�شفافية واحلكم ال�صالح بذريعة
حماية املقاومة و�سالحها .فالف�ساد
يف ل �ب �ن��ان �أ� �ص �ب��ح ب �ن �ي��وي �اً يف هيكل
ال��دول��ة واملجتمع ،حتى يكاد يق�ضي
على الهيكل مبن فيه.
ثالثًا :املجتمع اللبناين :ال ميكن
ب�أي حال من الأحوال� ،إعفاء املجتمع
ال �ل �ب �ن��اين م ��ن م �� �س ��ؤول �ي��ة ان�ت���ش��ار
ال�ف���س��اد وت �ط��وره ،ف�ق��د ان�ت���ش��رت يف
الثقافة اللبنانية مفاهيم قيميّة
ومثل �شعبية تدعو �إىل ال�سكوت عن
الف�ساد وت�شجيعه ،من خالل الدعوة
�إىل احلياد من منطلق «�شو وقفت
عليي؟» �أو «ح��اي��دي عن �ضهري»..
�أو على الأق��ل التخلي عن حماربته
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• ا�ستهجن �أ�شخا�ص من عائلة احلريري كيف
�أن ابنهم �سعد اختلق الأعذار لعدم ح�ضور احتفال
خم�ص�ص لوالده يف الواليات املتحدة ،ومل يرتدد يف
البكاء �أثناء التعازي بويل العهد ال�سعودي �سلطان
بن عبد العزيز ..وقال �أحدهم مت�أ�سفاً :قليل من
احلياء ال ي�ضر.
• ت�ب�ين �أن ��ض��اب�ط�اً ي�سعى ال�ك�ث�يرون لرتقيته
خ�لاف�اً للقوانني وال�ل��وائ��ح ك��ان ق��د ن��ال �أقدمية
رتبة مرتني وخالفاً للوائح ،خ�صو�صاً يف ق�ضية
تفجري عني علق ،بحيث ن��ال �صفة �أقدمية على
اك�ت���ش��اف ظ�ه��ر �أن ��ه غ�ير �صحيح ب��امل�ط�ل��ق ،و�إمن��ا
تركيبة ا�ستخباراتية تخدم الذين تولوا االتهامات
و�أظهروا �أنف�سهم ك�شارلوك هوملز.

• علق تقدمي ا�شرتاكي عتيق على كالم جنبالط
ب�أنه ال يريد التوريث ،ولكن الإبقاء على دور املختارة
والعائلة ،ب�ضحكة طويلة ،تالها تعليق هل يرتك كل
�شيء لليزبكيني� ،أو الأمري طالل �أر�سالن؟ ورد زميل
له مل يوفق يف انتخابات جمل�س قيادة التقدمي �أن
النكتة احلقيقية تكمن يف �أن جنبالط �سيكون رئي�س ًا
لآخر مرة للحزب التقدمي ،وك�أنه �سيكون هناك مرة
أ�خ��رى انتخابات حزبية يف حياة وليد جنبالط� ،إذا
كان ف�إن جماهري احلزبيني لن تر�ضى بديالً ،وما عليه
�إال النزول عند الرغبة.
• ا�ستغربت �سفارة دولة كربى ،من املعلومات التي
�أوردتها �صحيفة لبنانية «كربى» ،حول موقف بالده
من متويل املحكمة الدولية ،و�أ�شارت هذه ال�سفارة

�إىل �أن ما مت ذكره يف املقال ،وال��ذي يخ�ص مو�ضوع
التوجيهات التي �أعطاها �إياها ال�سفري ،وكذلك نائب
وزير خارجية البلد ،عا ٍر عن ال�صحة ،وخ�صو�صاً ما
يتعلق منها بالعقوبات بحق لبنان وا�ستقالة رئي�س
احلكومة جنيب ميقاتي ،يف ح��ل ف�شل حكومته يف
إ�ق ��رار مت��وي��ل املحكمة .ودع��ت ال���س�ف��ارة �إىل �إي�ج��اد
حل لتمويل املحكمة ،فال ت�شارك �أي �شائعات حول
تداعيات ناجتة عن عدم متويل املحكمة يف جمل�س
الأمن وغريهاً.
• مرجع نيابي ا�ستهجن التهويل الذي ميار�سه فريق
املعار�ضة� ،سواء على رئي�س اجلمهورية �أم على رئي�س
احلكومة ،ب�أن املحكمة الدولية �أقرت يف جمل�س الأمن
حتت بند الف�صل ال�سابع.
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لبيك اللهم لبيك

عــلى لــبــــــنــان

جمل�س الوزراء منعقداً يف بعبدا

ب��ذري �ع��ة ت���س�ه�ي��ل ��س�ب��ل ال�ع�ي����ش وتي�سري
ا ألم� ��ور الإداري � ��ة ال �ب�يروق��راط �ي��ة ،فبات
الف�ساد و�سيلة فعالة لت�سهيل للمعامالت،
�أو خمت�صر للوقت �أو غريها.
م ��ن ه �ن ��ا ،ت �غ ��دو م �� �س ��ؤول �ي��ة حم��ارب��ة
ال �ف �� �س��اد وا� �س �ت �ئ �� �ص��ال��ه ،م �� �س ��ؤول �ي��ة ع��ام��ة
يتحملها اجل�م�ي��ع ،وخ�صو�صاً امل�ؤ�س�سات
املجتمعية كالعائلة وامل��در� �س��ة واجل��ام�ع��ة
وغ�يره��ا ب��اع�ت�ب��اره��ا م���س��ؤول��ة ع��ن تغيري
ذهنية اجتماعية ،تكاد تق�ضي على الوطن
وت�ستبيحه �أمام الرياح التي تع�صف به من
كل حدب و�صوب.
لطاملا ك��ان ال��وط��ن اللبناين بحاجة
�إىل م�ق��اوم��ة �شعبية و��س�ي��ا��س�ي��ة دائ�م��ة

منذ ت�أ�سي�سه ،فالأخطار التي تتهدده ،بنف�س أ�ه�م�ي��ة احل�م��اي��ة م��ن التهديدات
مل ت�ك��ن ي��وم �اً خ��ارج �ي��ة ف �ق��ط ،ب��ل هي اخلارجية ،لأن انهيار الوطن اقت�صادياً
داخلية �أي�ضاً قد ت�ؤدي يف بع�ض الأحيان واج�ت�م��اع�ي�اً ،ي�ستبيحه ويق�ض �سيادته
�إىل ك ��وارث ت ��وازي اح�ت�لال الأر�� ��ض� ،إذ االقت�صادية ومنعته االجتماعية ب�شكل
قد ت��ؤدي هذه الآف��ات االجتماعية التي ال يقل خطورة و�أهمية عن ب�سط النفوذ
حت��ول��ت �إىل ��س��رط��ان م�ستفحل ينخر الع�سكري عليه ،ال ميكن لدولة منخورة
ج�سد الوطن ،مما قد ي��ؤدي �إىل انهيار بالف�ساد وع��دم ال�ع��دال��ة �أن ت�ق��اوم ع��دواً
الدولة واملجتمع.
�شر�ساً يرب�ض على ح��دوده��ا ،فمقومات
�إن ال �ق��ول بحماية ال��وط��ن ع�سكرياً املناعة االجتماعية واملقاومة الفاعلة مل
وح �م��اي �ت��ه م��ن ا ألخ� �ط ��ار واالع � �ت� ��داءات تكن يوماً ع�سكرية فقط ،ولنا يف حالة
الإ�سرائيلية وح��ده��ا ال تكفي للحفاظ ان�ه�ي��ار االحت ��اد ال�سوفياتي ال��ذي انهار
على �سيادته ،بل باتت املعاجلة الداخلية من الداخل عربة مفيدة ،هل ا�ستطاعت
وا�ستئ�صال ال�ف���س��اد وب �ن��اء ال��دول��ة على الرت�سانة الع�سكرية الهائلة التي امتلكها
�أ�س�س ال�شفافية والعدالة واحلكم ال�صالح االحتاد �أن متنع انفجاره من الداخل؟

بيننا وبني الوقوف على جبل عرفات �أي��ام ،ليلتقي
احلجيج على اخ�ت�لاف أ�ل��وان�ه��م و�أل�سنتهم و�أعراقهم
بلبا�س موحد ،متجهني لقبلة واح��دة ،يلبّون ب�صيغة
واحدة ،لبيك اللهم لبيك ،لبيك ال �شريك لك لبيك� ،إن
احلمد ،والنعمة ،لك وامللك ،ال �شريك لك لبيك ،فكل
مظاهر الوحدة القولية واجل�سدية الظاهرية� ،ألزمهم
اهلل ت�ع��اىل ب�ه��ا ،وامل�ط�ل��وب منهم� ،أن ي��وحّ ��دوا قلوبهم
وتوجههم و�أعمالهم ،لينالوا العزة يف الدنيا والقرب يف
الآخرة ،وهنا كان ممكن الداء حيث تعددت التوجّ هات،
فمنهم من توجّ ه لأمريكا ،ومنهم من توجه لإ�سرائيل،
ومنهم م��ن توجه لأوروب ��ا ،وحلف الناتو ،وال�صليبية
ال��دول �ي��ة� ،أو ال�صهيونية ال�ع��امل�ي��ة ،وم�ن�ه��م م��ن توجه
لالحتاد ال�سوفياتي ومن لف لفهم� ،أي منهم من اجته
للغرب ومنهم من اجته لل�شرق ح�سب ما تهوى الأنف�س
وتطلب الرغبات ،فتفرّقت الأم��ة وتبعرثت ،ف�صار كل
حزب مبا لديه فرحاً وم�سروراً ،فقُ�سِّ منا دو ًال و�أقطاراً
م�ت�ن��اح��رة م�ت� آ�ك�ل��ة ،ول�ع�ل�ه��ا م�ت�ق��ات�ل��ة ،وف ��رح ك��ل قطر
بجغرافيته ،و َبريَقه ،وملكه ،ورئي�سه ،و�أمريه ،و�شيخه،
وزعيمه ،وا�ستقوى كل �أخ على �أخيه بعدوه وك�أننا يف
الع�صور الو�سطى ع�صر االنحطاط والتخلف ونحن
كذلك ،فدُمّرت �أفغان�ستان وباك�ستان والعراق واليمن
وليبيا واحل�ب��ل على اجل ��رار ..ونحن ننظر ،والبع�ض
ا آلخ��ر ي�ساهم ،و�صار احل��ال كحال اليهود }يخربون
بيوتهم ب�أيديهم{ و أ�ي��دي الغرب احلاقدين فاعتربوا
يا �أويل الأب�صار .يا ق��وم �إىل من �أنتم تهرعون؟! �إىل
فرن�سا �أم �إىل بريطانيا �أم �إىل �أملانيا �أم �إىل �أمريكا..
ه��ل ت�ت��وق�ع��ون م��ن ع��دوك��م خ �ي�راً؟ �أمل ت ��روا أ�ن �ه��م ما
دخلوا بلداً� ،إال ودمروها وجعلوا �أهلها �أذل��ة ،مزقوهم
و�شردوهم ،ومن بيوتهم ومنازلهم �أخرجوهم� ،سرقوا
أ�م��وال�ه��م وث��روات�ه��م بحجة �إع ��ادة الإع �م��ار واحل��ري��ات
ون�صبوا عليها من يحكمها من هو
والدميقراطياتّ ،
�أك�ثر والء لهم ممن كان قبله� .إىل �أي��ن �أنتم ذاهبون؟
�ألي�س لنا االعتبار من التاريخ �أن نعود لوحدتنا بعد
القطيعة معها حتى مُنعنا عن الكالم بها؟ �ألي�ست القوة
يل م��ن �أخ��ي العربي
يف ال��وح��دة؟ ه��ل ال�غ��رب��ي �أق ��رب �إ ّ
و أ�خ��ي امل�سلم؟ �أمل نبني ح�ضارتنا ونتقدم يف العلوم
من خالل متازجنا كعرب وفر�س وترك وكرد وقبط..
ال ف��رق بيننا �إال بالتقوى ،وب�ق��در م��ا يح�سن املواطن
لوطنه و�أهله� .أمل يلزمنا ربنا تبارك وتعاىل بالعبادات
وك�ل�ه��ا ب�ظ��اه��ره��ا ال�ت�ع�ب��دي ع�ل��ى هيئة اجل�م��اع��ة؟ أ� َم��ا
�آن لنا �أن نعبد �إلهاً واح��داً بحق ،ونرتك املت�ألهني من
الب�شر والدول اال�ستكبارية� ،أمَا �آن لنا �أن نعود ل�شعار ال
�شرقية وال غربية ،وحدة وحدة �إ�سالمية ،لتكون تلبيتنا
�صادقة ،و�صالتنا �صحيحة ،و�صدقاتنا مقبولة ،وتعود
لنا فل�سطني وبالد الهند وال�سند والأندل�س وغريها،
وت �ع��ود ل�ن��ا ع��زت�ن��ا وك��رام �ت �ن��ا ،وع �ن��دئ��ذ ت �ك��ون تلبيتنا
مطابقة لواقعنا ومقبولة عند ربنا.

ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي

• يف لقاء خا�ص وحميم ،جمع عدد ًا من
ق��ادة ح��زب امل�ستقبل ،ك��ان يجمعهم فيما
م�ضى حزب ي�ساري ،تذكروا املرحلة املا�ضية
و«الن�ضاالت» الطويلة ،والدفاع عن حقوق
العمال وامل��زارع�ين وال�ف�ق��راء� ،أم��ا ال�سبب
ال��ذي جعلهم يعودون �إىل الأي��ام اخل��وايل،
فهو تق�صري حزبهم اجلديد مالياً ،وحالة
التق�شف املفرو�ضة عليهم ،والتي ن�سوها منذ
فرتة بعيدة.
• بد�أت جمموعة من ال�شباب من قرية
ب�ق��اع�ي��ة ،م���ش�ه��ورة ب�ن���ض��االت�ه��ا الوطنية
وال�ق��وم�ي��ة ،وق��دم��ت امل�ئ��ات م��ن ال�شهداء
� �س��واء ع�ل��ى خ �ط��وط ال�ت�م��ا���س يف احل��رب

الأهلية اللبنانية� ،أم يف عمليات املقاومة
�ضد جي�ش االحتالل ال�صهيوين ،وكانت
دائ�م�اً تتميز بح�سن العالقة م��ع �سورية
ب���س�ب��ب وق��وع �ه��ا ع �ل��ى احل� � ��دود ،ت��راج��ع
املواقف واحل�سابات التي قادتها �إليها زمر
من تيار كان يف ال�سلطة ،وعلم �أن حت�ضري
�سيبد�أ ه��ؤالء ال�شباب الإع��داد لها ،لعودة
الوجه الكفاحي والن�ضايل لهذه القرية
� �ض��د الإق� �ط ��اع ال���س�ي��ا��س��ي وال��ر�أ� �س �م��ايل
امل �ت��وح ����ش� ،إ�� �ض ��اف ��ة �إىل �إح � �ي ��اء ذك ��رى
�شهدائها ��س��واء ال��ذي ق�ضوا يف مواجهة
ال� �ع ��دو الإ� �س ��رائ �ي �ل ��ي �أم ع �ل��ى خ �ط��وط
التما�س يف مواجهة ما كان ي�سميهم كمال
جنبالط القوى االنعزالية.

• تربع �أحد ال�صحافيني
ب��اال� �س �ت �ن �ت��اج ب � ��أن �سعد
احلريري �سيعود قريب ًا �إىل
لبنان لأن هناك معطيات
ط ��ر�أت وم�لام��ح ظهرت،
دون حت��دي��د امل�ع�ط�ي��ات
واملالمح املذكورة ،ال�سيما
�أن املتربع اتبع ا�ستنتاجه
ب�أنه لن يكون من ال�سهل
ت� ��� �ص� �ف� �ي ��ة احل � ��ري � ��ري
�سيا�سي ًا �أو �إبعاده �أمنياً .و�سقط املتربع يف هفوة ك�شفت الت�أليفات
وال�سيناريوهات ال�سابقة املبنية على �أوهام و�أ�ضاليل ب�أن تهديدات
�أمنية كانت وراء هروب احلريري من بريوت ،وقال املتربع �إنه مل يكن
هناك �أي تقرير خمابراتي �أو �أمني يحذر �سعد ب�أنه هدف لالغتيال.

وفد «الثبات»
يعود من طهران
ع ��اد م �� �س��اء ال �ث�ل�اث��اء امل��ا� �ض��ي وف ��د �صحيفة
«ال �ث �ب��ات» م��ن ع��ا��ص�م��ة اجل �م �ه��وري��ة ا إل��س�لام�ي��ة
الإيرانية طهران ،بعد �أن �شارك يف ت�أ�سي�س احتاد
ال�صحف واملطبوعات الإ�سالمية العاملي.
و�ضمن فعاليات م�ؤمتر الت�أ�سي�س ،قام االحتاد
ب��زي��ارة الرئي�س الإي ��راين حم�م��ود أ�ح�م��دي جن��اد،
وم��دي�ن��ة ق��م ،وج��ام�ع��ة ا إلم� ��ام ج�ع�ف��ر ال �� �ص��ادق يف
طهران ،ومنظمة الثقافة والعلوم الإ�سالمية.
ي��ذك��ر �أن جملة ال��وح��دة ا إل��س�لام�ي��ة (التابعة
لتجمع العلماء امل�سلمني يف لبنان) �شاركت �أي�ضاً يف
ت�أ�سي�س االحتاد ،ب�شخ�ص رئي�س حتريرها الأ�ستاذ
غ�سان عبد اهلل.
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جعبة األسبوع
اجلامعة العربية ..بطة عرجاء ت�صف نف�سها بالغزالة

�ســـوريـــــة ..هــــل يــتذكر الــعــرب والـغـــرب هــزيـمـــة الــتـتــار؟
ثمة �أ�سئلة كثرية تطرح ،حول امل�صري الذي
تقود جامعة الدول العربية نف�سها �إليه ،والتي
�أثبتت منذ عقود �أنها �أ�ضحت بطة عرجاء ،غري
قادرة على �إثبات نف�سها وح�ضورها يف �أي حدث
�أو منا�سبة مهما كان ب�سيطاً �أو عابراً ،لتتحول
الآن �إىل جم ��رد � �ص��دى ،ل�ل�ع�ب��ة الأمم ،فهي
عاجزة من جهة عن �أي موقف يحفظ للأمة
حقاً �أو دوراً يف مواجهة التحديات ،حتى �أنها يف
الظروف ال�صعبة ،تكون عاجزة عن االجتماع،
فتهرب �إىل اجتماعات مت�أخرة ،بعد �أن يكون
«م��ن � �ض��رب � �ض��رب ،وم��ن ه��رب ه ��رب» ،وم��ن
جهة ثانية ،تتميز ب�ضعف بنيتها وتكوينها،
يحكم �ضعف وه�شا�شة النظام العربي الر�سمي،
وم ��ن ج�ه��ة ث��ال�ث��ة ،حت��ول��ت �إىل م ��أم��ور ل��دى
لعبة الأمم ،وخادماً للأمريكي ال��ذي تعتربه
مطاعاً.
والأنكى� ،أن جمل�س جامعة الدول العربية،
ال��ذي يجتمع على م�ستوى وزراء اخلارجية،
كان يف معظم الأحيان ،يعجز عن اتخاذ موقف
م ��ا ،ف�ي�ح�ي��ل الأم � ��ر �إىل ق �م��ة ع��رب �ي��ة ،ي�سري
خاللها ال��زع�م��اء ال�ع��رب ب�ين ن�ق��اط الأزم ��ات،
فيتخذون املواقف الرمادية.
هكذا� ،شهدنا هذه اجلامعة ،عاجزة ،وثقيلة
احل��رك��ة �أم��ام الأزم ��ة اللبنانية ال�ت��ي اندلعت
ع��ام  ،1975وه�ك��ذا �شهدناها� ،إب ��ان االجتياح
الإ�سرائيلي للبنان يف  4ح��زي��ران ع��ام ،1982
ال بل أ�ن��ه ذهبت ملالقاة ال�سادات ال��ذي حط يف
القد�س املحتلة ع��ام  ،1977وعقد ال�صلح مع
�إ�سرائيل يف كامب دايفيد  ،1979وم��ن خالل
االعرتاف بالكيان ال�صهيوين ،بناء ملبادرة ويل
العهد ال�سعودي �آن�ئ��ذ يف قمة ف��ا���س يف �أي�ل��ول
.1982
وه��ذه اجلامعة ،مبجل�س وزرائ�ه��ا وقممها
وقفت �ضد إ�ي��ران بعد انت�صار ثورتها يف العام
 ،1979رغ ��م �أن ع�م��ل ال �ث ��ورة الأول حلظة
انت�صارها وعودة الإمام اخلميني �إىل طهران،
ك��ان �إل�غ��اء ال�سفارة ال�صهيونية ،وفتح �سفارة
لفل�سطني ،وع��ادت حافظ الأ�سد وعملت على
ع��زل��ه ب�سبب ت ��أي �ي��ده ل �ه��ذه ال �ث��ورة ،ورف���ض��ه
ل �ل �ح��رب ال �ظ��امل��ة ال �ت��ي ��ش�ن�ه��ا � �ص ��دام ح�سني
�ضد إ�ي��ران وثورتها الفتية ..كما �أنها ،وقفت
ع��اج��زة م���ش�ل��ول��ة ،وك��أن�ه��ا ج�ث��ة �أم ��ام اح�ت�لال
� � �ص ��دام ح �� �س�ين ل �ل �ك��وي��ت ،ف �ك��ان��ت ال �� �ص��دى
والغطاء للتدخل الأم�يرك��ي ع��ام  ،1991وهي
ه��ي نف�سها ،مل ت�ستطع �أن ت��أخ��ذ موقفاً �أم��ام
الغزو الأم�يرك��ي لبالد الرافدين ع��ام ،2003
ال بل �صارت �أكرث ا�ست�سالماً لل�سيد الأمريكي،
وخ�صو�صاً �أنها مهدت لهذا العدوان بطريقة
�أو �أخ��رى من خالل قمة ب�يروت ومبادرة ويل
العهد ال�سعودي لل�سالم ،ول��وال موقف رئي�س
لبنان �إميل �إميل حلود �آنئذ ،ودعم من الرئي�س
ب�شار الأ��س��د ،لكانت قمة ب�ي�روت ،ق��د �أ�سهمت
بت�صغري �أعظم إ�جن��از حتقق يف تاريخ ال�صراع
العربي  -الإ�سرائيلي ،وه��و انت�صار املقاومة
الإ�سالمية على العدو الإ�سرائيلي عام .2000
نتابع تعدد �سل�سلة الهزائم التي �أرادت�ه��ا
ه��ذه اجلامعة للأمة ونذكر �سريعاً ،موقفها
من لبنان منذ اغتيال الرئي�س رفيق احلريري
يف � 14شباط  ،2005حيث وقفت �شاهد زور ،يف
وقت �شهد لبنان �أو�سع هجوم �سيا�سي عليه من

(رئ�ي����س وزراء ق�ط��ر ون�ب�ي��ل ال�ع��رب��ي بالف�شل
الذريع) ،بذهابها للتدخل يف ال�ش�ؤون ال�سورية
الداخلية بالوكالة عن الأمريكي والأطل�سي،
�أعاد �إىل ال�صورة املوقف الوا�ضح للرئي�س ب�شار
الأ��س��د ب ��أن ا�ستهداف �سورية يعني �أن زل��زا ًال
�سيحرق منطقة ال�شرق الأو�سط ،فما معنى �أن
يقول ج��راح يف طب العيون مثل ه��ذا الكالم،
ومن املعروف �أن جراحة طب العيون هي الأقل
يف �إ�سالة الدماء ..لكنه يتميز بالنظر الدقيق،
ف�سورية لي�ست بائعة ك��از ،وال جمهورية موز
على طريقة �سوموزا.
فمن �سورية ،ودم�شق حتديداً ،كانت بداية
نهاية املغول والتتار� ،أعظم فر�سان الأر���ض يف
�أزمنتهم ..وال�سوري جول جمال اال�ست�شهادي
ال�ب��ارز يف ال�ت��اري��خ ال�ع��رب��ي احل��دي��ث ،ك��ان �أول
نقطة دم كتبت ف�شل ال �ع��دوان ال�ث�لاث��ي على
م�صر ،عام ..1956
وباخلال�صة ،لن جتد �سورياً يقتل تاريخ
وطنه من �أجل �إ�شعال غليون يف ال�سوربون� ،أو
من �أجل خدام يف ق�صر بالإعارة.
ال � �ش��ك ،ي�خ�ت��م ال��دب �ل��وم��ا� �س��ي� ،أن يف يد
املعار�ضات �أ�ساليب ،ما زال �أ�سيادهم يريدونهم
يف اخلدمة ،و�إال ما معنى التحرك امل�شبوه من
ح�شود م�ؤيدة للرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد يف دير الزور
�شمال لبنان �إىل البقاع ال�غ��رب��ي ..وم��ا معنى
�أن بائع ك��از م��ا زال مي��ول ..ورمب��ا مي��ول غ��داً
قبل الأم�يرك��ي والفرن�سي ،ال ب��ل �أن�ه��ا �شكلت جيداً ،فينده�ش كيف �أنهم يتحولون بني ليلة ن�صف الب�شرية �إال قليالً ،و�أن رو�سيا ما تزال � �س �ي��ارات مفخخة ت�ت��وج��ه �إىل ك��ل الأم �ك �ن��ة..
غطاء لتدخل دويل �سافر وخطري يف ال�ش�ؤون و�ضحاها �إىل دعاة نقاء و�إ�صالح ودميقراطية ،قوة عظمى ،وقبل هذا وذاك ،ال تن�سوا �أن حلف ت ��ذك ��روا �أن ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة م��رغ�م��ة على
الداخلية اللبنانية ،جتلى ب�صورة من �صوره وه��م م�شهورون بنقل البندقية من كتف �إىل امل�ق��اوم��ة وامل�م��ان�ع��ة يف امل�ن�ط�ق��ة�� ،ص��ار حم��دداً االن���س�ح��اب يف نهاية  2011م��ن ال �ع��راق ،ويف
يف ما ي�سمى املحكمة الدولية ،و�شهودها الزور .ك�ت��ف ،وم��ا و��ص�ل��وا �إال ب��ال��وراث��ة واملح�سوبية ،وق��ادراً على قلب الأم��ور والطاوالت ر�أ�ساً على نهاية  2012من �أفغان�ستان.
ثم �أي��ن كانت هذه اجلامعة يف حرب متوز وك �ث�يرون منهم ك��ان��وا ق�ب��ل ن�ح��و �� 10س�ن��وات ،عقب.
و�أي��ن اختفت يف احلرب ال�صهيونية على غزة ،رموز الف�ساد والإف�ساد يف العالقات ال�سورية -
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وكيف كان الكثري من قادتها ووزراء خارجيتها اللبنانية.
ي�ن�ت�ظ��رون �أن ي�ف�ع��ل ال���س�ك�ين الإ� �س��رائ �ي �ل��ي -
وي �ق��ول ه��ذا ال��دب�ل��وم��ا��س��ي� :إن معلومات
الأمريكي فعلته ،ليتقبلوا التعازي بعدها؟
ب�ل��اده ع ��ن ال �ت �ط ��ورات ال �� �س��وري��ة ،ت ��ؤك ��د �أن
وقبل كل هذا وبعده� ،أين هي جامعة الدول املعار�ضة فقدت قدرتها على حتريك ال�شارع
العربية ،من االعتداءات الإ�سرائيلية على �أوىل ال �� �س ��وري� ،إم � ��ا ب���س�ب��ب أ�خ �ط��ائ �ه��ا �أو ب�سبب
القبلتني وث��ال��ث احل��رم�ين وم�سرى الر�سول ارتباطاتها التي توغلت فيها ،والتي جعلتها
�صلى اهلل عليه و�آل��ه و�سلم ،و�أي��ن موقفها من �أ�سرية الوهم بقدرتها وقدرة اجلامعة العربية
� 12ألف �أ�سري فل�سطيني يف �سجون العدو بينهم على الفعل ،ولهذا مل يعد �أمامها �إال الإ�صرار
�أطفال ون�ساء.
على طلب التدخل الأطل�سي والأمريكي على
ويف هذه املرحلة ،ها هي جامعة «العرب» ،الطريقة الليبية �أو العراقية.
ت�ت�ح��ول �إىل ل�ع�ب��ة ه�ج�ي�ن��ة يف ي��د الأم�ي�رك��ي
ويلفت ه��ذا الدبلوما�سي �أنها لي�ست املرة
والأطل�سي �ضد �سورية ،علماً �أن هذه اجلامعة الأوىل ال�ت��ي تتحرك فيها اجل��ام�ع��ة العربية
ق��دم��ت ليبيا لقمة �سائغة لل��أف��واه اجلائعة حل�صار �سورية التي كانت دائماً ،تفر�ض على
ع�ل��ى ال�ت��دخ��ل ال�ترك��ي ب�ك��ل �صغرية
�أنقرة  -الثبات
للذهب الأ��س��ود يف حلف الناتو� ،إذ �إن��ه بعد �أن هذه الأداة الإنكليزية يف الأ�صل على �أن تعود
وكبرية فيه.
متكنت ال��دول��ة ال�سورية م��ن ح�صر امل��ؤام��رة� ،إليها �صاغرة ..م��ذك��راً يف اجتماع قمة عمان
م ��ا ي� � ��زال امل ��وق ��ف ال �ت�رك ��ي م��ن
وق ��د �أدت ت��دخ�ل�ات «امل���س�ت�ع��رب»
وت �ف �ك �ي��ك ال �ع �� �ص��اب��ات امل �� �س �ل �ح��ة الإج ��رام �ي ��ة الفا�شلة ع��ام  ،1980ب�سبب مقاطعة �سورية،
الأزم ��ة ال�سورية «ل�غ��زاً» ل��دى بع�ض ال �ت�رك� ��ي � �س �ف��ر ت � � � ��وران ،م�� �س�ت�� �ش��ار
رف�ض
ل�ل�م�ع��ار��ض��ات ال �� �س��وري��ة ،وخ���ص��و��ص�اً ال�ت��اب�ع��ة وق�م��ة ف��ا���س الأوىل ع��ام  1981ب�سبب
ال�شخ�صيات ال���س��وري��ة الأ� �ص��ل ،من رئي�س ال ��وزراء رج��ب طيب �أردوغ��ان
ملجل�س ا�سطنبول ،والتي �شربت حليب ال�سباع �سورية ملبادرة ويل العهد ال�سعودي باالعرتاف
معار�ضي النظام الذين يتجمعون يف لل�ش�ؤون العربية ،وممثله يف «املجل�س
الرتكي والقطري برف�ض احل��وار ،رافقه �إىل ب�إ�سرائيل.
ا�سطنبول عند كل منا�سبة للقيام مبا ال��وط �ن��ي» �إىل ح��ال��ة مت�ل�م��ل ك�ب�يرة
درجة ق�صوى رهانه على ا�ستعجال التدخالت
ثم ما هو دور هذه اجلامعة �أمام تهديدات
ميليه عليهم «�ضمريهم» يف ملفات و�سط بع�ض ال�شخ�صيات املعار�ضة،
الغربية يف �سورية كما جرى يف ليبيا.
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وال�ف���ض�ي�ل��ة ،ب��ل ه��و ��ش�خ����ص عينته عنه خم�ص�صاً لإدان��ة الهجمات التي
دعاة للتغيري والدميقراطية يف بلدان غريهم ،العربية وال�غ��رب�ي��ة ،م��ن مثل قطع العالقات
ال �ق �ي��ادة ال�ترك �ي��ة ل �ـ«ال �ت��وا� �ص��ل» مع تعر�ض لها اجلي�ش الرتكي من قبل
فيما ه��م مي��ار��س��ون احل�ك��م بالقهر والت�سلط الدبلوما�سية ،وال�ت�ج��اري��ة واالق�ت���ص��ادي��ة مع
ق�ي��ادات «املجل�س الوطني ال�سوري» ،م�سلحي حزب العمال الكرد�ستاين.
والوراثة� ..أما يف لبنان ،ف�إن هذا الدبلوما�سي دم�شق ،نبه �إىل �أن �سورية لي�ست وحيدة ،فال
ال��ذي ب��د أ� بع�ض املعار�ضني ت�سميته
وي ��روي أ�ح ��د �أع���ض��اء «امل�ج�ل����س»،
ال��ذي يعرف ب�يروت وال�سيا�سيني اللبنانيني تن�سوا �أن ال���ص�ين وال�ه�ن��د وح��ده�م��ا �أق ��ل من
ً
ا
احتجاج
الرتكي»
الوطني
«املجل�س
�أن اجتماعاً «ه��ام �اً» ك��ان منعقداً يف

ان�شقاق كردي من «املجل�س الوطني»
تركيا قب�ضت ثمن وعودها بالتدخل
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مــوضــــوع الـغــــالف

�أر�ض الرافدين رف�ضت ا�ستمرار بقاء الغزاة

دول «جمل�س التعاون» تتحول �إىل «ثكنات» �أمريكية
حزم العراقيون �أمرهم ورف�ضوا بقاء
جيو�ش الغزاة الأمريكيني على �أرا�ضيهم،
ومت�سكوا برف�ض �إع�ط��اء احل�صانة حتى
ل �ل �م��درب�ين ال��ذي��ن مي �ك��ن �أن يحتاجهم
العراق لتدريب جي�شه ،خ�صو�صاً �أن هذه
ال�صيغة ك��ان��ت ق�ن��اع�اً �أراد الأم�يرك �ي��ون
الت�سرت خلفها لإبقاء �آالف من جنودهم
يف العراق؛ فما كان من الأمريكي �إ ّال �أن
حزم �أم��ره ب��دوره ..واتخذ ق��راره الذي ال
يحتاج فيه ،على ما يبدو� ،إىل موافقة �أحد،
بتحويل �أرا��ض��ي ب�ل��دان «جمل�س التعاون
اخلليجي» �إىل ثكنات ع�سكرية جلنوده،
وقواعد لطريانه ،وموانئ لأ�ساطيله.
ال �ق��رار الأم�ي�رك ��ي ك�م��ا ن���ش��اه��ده ب ��أم
ال �ع�ين ،ج��اء مت�شعباً ب��اجت��اه�ين :الأول
ا�ستكمال حتويل بلدان اخلليج العربية
من ممالك و�إمارات و�سلطنات وم�شيخات،
�إىل م�ستعمرات �أمريكية ،من خ�لال ما
ك�شف عنه الإع�لام الأمريكي ،ب�أن «�إدارة
الرئي�س الأمريكي ب��اراك �أوباما تخطط
لإعادة ت�شكيل القوات الأمريكية املوجودة
يف اخل �ل �ي��ج ،ب �ع��د إ�ن� �ه ��اء االن �� �س �ح��اب من
ال�ع��راق نهاية ه��ذا ال�ع��ام .وم��ن املقرر �أن
ت�شمل حركة �إعادة التمو�ضع زيادة القوات
املقاتلة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي».
و�أن «�إدارة وا� �ش �ن �ط��ن ت�خ�ط��ط لإع� ��ادة
ت�شكيل ق��وات�ه��ا يف اخل�ل�ي��ج ،مب��ا يت�ضمن
زي��ادة عدد القوات املقاتلة ،و�إر�سال قوات
بحرية �إ�ضافية» .واعرتفت تلك الأو�ساط
الأم�يرك �ي��ة الإع�لام �ي��ة وال��ر��س�م�ي��ة ،ب ��أن
ذل��ك ي�أتي إ�ث��ر «ف�شل اجلهود الأمريكية

�إحدى القواعد االمريكية يف اخلليج العربي

يف �إقناع احلكومة العراقية ،بالإبقاء على الكويت ،التي ت�ستقبل العديد من القوات
� 20ألف جندي يف العراق» .و�أ�شارت �إىل ب��ال�ف�ع��ل ،ك�م��ا ت�شمل خ�ط��ة ال��دع��م ه��ذه
�أن «الواليات املتحدة تدر�س زي��ادة �أع��داد �إر�سال قوات من البحرية الأمريكية ملياه
قواتها املقاتلة يف ال�سعودية ،البحرين ،اخل�ل�ي��ج ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل منظومة كاملة
الإمارات العربية ،قطر ،عمان ،وخ�صو�صاً م��ن ق��واع��د ال �ط�ي�ران وال ��دف ��اع اجل ��وي،

ترابط يف املنطقة» ،علماً �أن وزير الدفاع
الأم�يرك��ي ليون بانيتا� ،سبق �أن �أك��د �أن
ل �ل��والي��ات امل �ت �ح��دة  40أ�ل � ��ف ج �ن��دي يف
اخلليج ،منهم � 23ألف جندي موجودون
يف الكويت وحدها.

الــ�ســـوري بــعـــد انـ�شـقـــــــــاق �أنـــــطـــــالــيــــــــــا
م�سبقاً ..و«املعار�ضون» ينتظرون عبث ًا الب�ضاعة
ا�سطنبول ،عندما تلقى �أع�ضاء يف «الأمانة العامة»
ات�صا ًال من توران قطع بعده الع�ضوان املنتميان �إىل
حركة «الإخ��وان امل�سلمني» �أحمد رم�ضان وحممود
عثمان االجتماع ،وذهبا للقاء ت��وران يف فندق �آخر،
فعقد اج�ت�م��اع مغلق ب�ين ت ��وران ورم �� �ض��ان ،يخرج
بعدها الأخري ثم يفاج أ� �أع�ضاء املجل�س بربقية �إدانة
ت�ستنكر «الإرهاب الكردي» با�سم املجل�س.
م��ا أ�ث��ار حفيظة ممثلي الأك ��راد يف ه��ذا املجل�س
ال��ذي��ن اع �ت�بروا �أن ه��ذا الت�صرف ال ي�ساعدهم يف
ال للمجل�س يف الأو�ساط
جمع «ال�شعبية» املفقودة �أ�ص ً
ال �ك��ردي��ة ال���س��وري��ة ال�ت��ي ت��راق��ب ب�ت��وج����س العالقة
امل�م�ي��زة ال�ت��ي جت�م��ع ب�ين ق �ي��ادة املجل�س الإخ��وان�ي��ة
وبني القيادة الرتكية ،خ�صو�صاً �أن قيادات الإخوان،
ك�صدر الدين البيانوين تنربي يف كل ي��وم النتقاد
العمل امل�سلح الكردي �ضد تركيا ،وهو ما دفع مبمثلي
الأكراد يف املجل�س �إىل االن�سحاب تخوفاً من فقدانهم
حتى دعم عائالتهم لهم.

وتبدو ال�سيطرة الرتكية على املجل�س وا�ضحة،
من خ�لال العالقة الوثيقة بني الإخ ��وان والقيادة
ال�ترك�ي��ة وق �ي��ادات ح��زب «التنمية وال�ع��دال��ة» ال��ذي
ير�أ�سه �أردوغان ،حتى �أنه عندما قامت مبادرة قدمت
للإخوان امل�سلمني للإجماع حول راية واحدة� ،أعلن
ع�ضو جمل�س ال���ش��ورى ملهم ال��دروب��ي الرتحيب
ب�أي مبادرة�« ،شرط �أن تعلن من تركيا» ما �أدى �إىل
عرقلتها ،فيما ير�سم �آخرون عالمات ا�ستقهام حول
دور ع�ضو «املجل�س الوطني» وع�ضو جمل�س ال�شورى
يف الإخ � ��وان غ ��زوان امل���ص��ري وه��و ت��رك��ي اجلن�سية
متزوج من ابنة م�ؤ�س�س حزب العدالة الرتكي.
وت�ؤكد �أو�ساط املعار�ضني �أن الوعود التي تلقوها
ل�ل�ق�ب��ول ب��االج�ت�م��اع حت��ت ل ��واء «امل�ج�ل����س ال��وط�ن��ي»
ومل تنفذ من قبل الأت ��راك ،كانت ت�شمل ب ��أن تقوم
تركيا بقطع جميع العالقات مع النظام ال�سوري،
و�أن تن�ضم تركيا �إىل املقاطعة االقت�صادية ال�شاملة
وال�ك��ام�ل��ة �ضد ال�ن�ظ��ام ،كما �ستقوم تركيا بت�سليح

املعار�ض ال�سوري املقيم يف فرن�سا برهان غليون

«اجل�ي����ش ال���س��وري احل��ر» وت��دع��م منطقة ع��ازل��ة يف
�شمال �سورية ،و�ستقوم تركيا بامل�ساعدة دولياً باملناداة
باحلماية الدولية.
ووع��د الأت��راك �أن الإع�لان عن هذه التطورات،
�ستتم يف زيارة �سيقوم بها �أردوغان ملخيمات الالجئني
يف جنوب تركيا ،غري �أن هذه الزيارة �أُرجئت ل�سبب
غ�ير م�ف�ه��وم ،و�إن ك��ان املعلن منها ه��و وف��اة وال��دة
�أردوغان ،وهو �سبب مل يقنع �أحداً ،باعتبار �أن الو�ضع
العائلي قد ي�ؤخر خطوة مماثلة ،لكنه لن يلغيها،
م�شريين �إىل �أن ه��ذه ال��وع��ود ،ك��ان ثمنها القبول
«بالت�شكيلة» التي ي�أمر بها الأت��راك ،وهو ثمن دفع
م�سبقاً ..ومل ت�سلم تركيا الب�ضاعة!

االجت��اه ال�ث��اين ،ه��و ب��ث الفنت ون�شر
�أعمال التخريب يف �شتى البلدان العربية،
على ن�سق ما يجري يف �سورية ،والتي لن
يكون العراق مبن�أى عنها بعد االن�سحاب
الأم�ي�رك ��ي ،ح�ي��ث ي�شهد ال �ع��راق ح��ال�ي�اً
ت��زاي��داً يف �أع�م��ال التفجري واالغتياالت،
كما ب��ات وا�ضحاً �أن ال�ضغوط �ستمار�س
ع �ل��ى ح �ك��وم �ت��ه م ��ن خ �ل�ال الأم� � ��ور بني
م �ك��ون��ات��ه وحم��اف �ظ��ات��ه �إىل اجت ��اه ��ات
تق�سيمية ،ح�ي��ث ب��د أ�ن��ا ن���ش�ه��د م�ساعي
لتحويل املحافظات �إىل �أقاليم ،مبا يتيح
لها الح�ق�اً� ،إذا �أرادت� ،إع�لان ا�ستقاللها
عن العراق.
وعلى ما يبدو ،ف�إن التطورات �ست�سري
خالل الفرتة الفا�صلة بيننا وبني نهاية
ال �ع��ام احل ��ايل ،ب��اجت��اه ع ��راق يعمل على
ا�ستعادة دوره الإقليمي ،وبني عراق مهدد
بكل ما حملته �أجندة االحتالل ،يف حماولة
�أمريكية لتنفيذها ولو بالوا�سطة .لذلك،
ف ��إن ال�ع��راق غ�ير خم�ير يف إ�ع ��ادة جتميع
و�إع ��داد واكت�ساب ك��ل أ���س�ب��اب ال �ق��وة ،لأن
البديل عن ذلك ،هو االنكفاء على الذات،
مب ��ا ي�ع�ن�ي��ه م ��ن ا� �س �ت �� �س�لام �أم � ��ام ��س�ي��ول
التحديات املحيطة به لتجرفه .وبالتايل،
لي�س �أمام العراق �إال �أن يعود قوة �إقليمية
يح�سب ح�سابها ،لي�س باعتباره ،كما كان
ط ��وال ت��اري�خ��ه�� ،ص��اح��ب دور حم ��وري يف
املنطقة ،فح�سب ،بل لأنه يواجه حتديات
�أم �ن �ي��ة وا� �س �ع��ة � �س �ت ��زداد ق �� �س��اوت �ه��ا بعد
ان�سحاب قوات االحتالل.
العراق يواجه حتدي حماية حدود
�شا�سعة متتد �آالف الكيلومرتات مع عدد
قيا�سي م��ن ال ��دول ال�ت��ي جت ��اوره ،هي:
�إيران ،تركيا� ،سورية ،الأردن ،ال�سعودية
والكويت .كما �أنه يواجه حتدي حماية
منفذه البحري الوحيد وال�ضيق ،الذي
ت�ه��دده أ�ع�م��ال الكويت يف تو�سيع ميناء
«جابر الكبري»� .إ�ضافة �إىل حماية ثروته
النفطية واملائية �ضخمة ،و�أو ًال و�أخرياً،
حماية وح��دة الأر� ��ض وال�شعب ،بعدما
مت�ك��ن االح �ت�لال م��ن ت�سويق ال�ه��وي��ات
الع�صبوية على ح�ساب الهوية الوطنية.
والأه��م� ،أن القوى الإقليمية والدولية
ل ��ن ت�ت��رك ال � �ع ��راق ي ��رت ��اح حت ��ت وه��م
احلياد جتاه امل�شاكل الإقليمية امل�شتعلة،
ب��ل �سيتم ال�ضغط عليه ليتخذ موقفاً
من ال�صراعات القائمة ،بدءاً من حتديد
م��وق��ف م��ن امل�ع���س�ك��ري��ن امل�ت���ص��ارع�ين:
مع�سكر الأمريكيني وحلفائهم ،ومع�سكر
ق ��وى امل �ق��اوم��ة وامل �م��ان �ع��ة ،و� �ص��و ًال �إىل
ق�ضية العرب املركزية فل�سطني ،و�إىل
الأزمة الكردية التي تتحرك حالياً بقوة،
وغ�ي�ر ذل ��ك م��ن ق���ض��اي��ا ت���ش�ك��ل حت��دي�اً
لل�سلطات العراقية ،ب��ل مم��راً �إج�ب��اري�اً
لها نحو ح�سم خيارها ال��ذي يبدو �أن��ه
ب ��ات وا� �ض �ح �اً ك��ال���ش�م����س ،ف�م��ن يرف�ض
بقاء االحتالل ،لن يقبل باالنتماء �إىل
حموره.

عدنان عبد الغني
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لبنانيات
انق�سام يف التوجه لدى «امل�ستقبل»حيال �سورية
خ�صومة كبارة �سيا�سة ..وممار�سات ال�ضاهر واملرعبي �أبعد ذلك
«ل��ن ي�ستغرق �أك�ث�ر م��ن �أ�سبوعني
وينهار»« ..انتظروا �شهر رم�ضان� ،إنها
النهاية حتماً»« ..ترقبوا حديث النائب
وليد جنبالط يف م�ؤمتر حزبه ال�سنوي،
قد ينعي النظام يف دم�شق»« ..لن ي�ستمر
�إىل م ��ا ب �ع��د ع �ي��د الأ�� �ض� �ح ��ى» ..ب�ه��ذه
العبارات التحليلية والتي اختلطت فيها
الأحالم بالأوهام ،توجه بها ما تبقى من
فريق الرابع ع�شر من �آذار �إىل جمهوره،
عله يبعث فيه بع�ض احلما�س ،بعد �أن
�أ�صابه حال الإفال�س ال�سيا�سي واملعنوي
وامل � ��ادي ،نتيجة �سيا�سته امل �ع �ت��ادة على
الرهانات الفا�شلة ،وعلى ردود الأفعال،
وال�ت�ع�ب�ئ��ة امل��ذه�ب�ي��ة� ،إ� �ض��اف��ة �إىل ��ش��راء
ال�ضمائر..
ف�ت��ارة ي��راه��ن على املحكمة اخلا�صة
ب�ل�ب�ن��ان ،ووع ��د ج�م�ه��وره بتعليق امل�شانق
للخ�صوم ال�سيا�سيني وال�ق��ادة الأمنيني،
وت � � � ��ارة �أخ � � � ��رى راه � � ��ن ع� �ل ��ى ال � �ع � ��دوان
الإ�سرائيلي للتخل�ص من املقاومة ،ومن
ين�سى حملة «ف��ل» التي ا�ستهدفت رئي�س
اجلمهورية ال�سابق العماد �إم�ي��ل حل��ود،
وك�ل�ام رئي�س «ال �ق��وات اللبنانية» �سمري
جعجع على �أن حلود لن ي�ستمر يف واليته
الرئا�سية الثانية �إىل �أبعد من منت�صف
�شهر �آذار .2006
�أم��ا احل�ل��م الأ��س��ا���س ال��ذي ي��راود ق��ادة
ال�ف��ري��ق الأق �ل��وي م�ن��ذ ال �ع��ام  ،1998فهو
ان�ت�ق��ال احل�ك��م يف ��س��وري��ة ،وه��ذا م��ا �أعلنه
جنبالط �صراحة للحود يف �أول لقاء بينهما
غ��داة انتخابه رئي�ساً للجمهورية ،فتوجه
«البيك اال�شرتاكي» �إىل رئي�س اجلمهورية
�آنذاك بالقول�« :إذا كنت تراهن على و�صول
ب�شار الأ�سد �إىل �سدة احلكم يف �سورية ،ف�أنت
خمطئ ،ولن ي�صل �إىل احلكم بعد الرئي�س
حافظ الأ�سد� ،إال عبد احلليم خدام».
ه ��ذا احل �ل��م ال �ق��دمي – امل �ت �ج��دد ،ع��اد
ال� �ي ��وم ل �ي ��راود ب � �ع � �� ��ض»الآذاري �ي�ن» ،بعد
احلراك الذي يجري على ال�ساحة العربية،
وال� ��ذي �أن �ع ����ش ق �ل��وب �أ� �ص �ح��اب ال��ره��ان��ات
الفا�شلة ،وال�ت��ي �أث�ب�ت��ت الأح� ��داث ف�شلهم
ال��ذري��ع وره��ان��ات�ه��م اخل��اط �ئ��ة ،ف�ق��د ت��وىل
الرئي�س الأ�سد احلكم يف �سورية ،وال يزال،
و��س�ي�ب�ق��ى ،وع��ري���ض��ة ح�م�ل��ة «ف ��ل» حتولت
�إىل جمرد عرا�ضة ،ويف متوز  2006حتقق
ال�ن���ص��ر الإل� �ه ��ي ..ويف �آخ ��ر امل �ط��اف خ��رج
زعيم الأكرثية ال�سابقة �سعد احلريري من
احلكم ببطاقة �سفر ذهاب بال عودة بف�ضل
�سيا�سته املعتمدة.
�أم ��ا راه �ن �اً ويف ��ض��وء حت��رك اجلامعة
العربية لإيجاد حل للأزمة ال�سورية ،الأمر
ال ��ذي ي���ش�ير �إىل �أن ه �ن��اك ت�ف��او��ض�اً غري
مبا�شر ب�ين ال�سوريني والأم�يرك�ي�ين عرب
وكالئهم اخلليجيني ،وخ�صو�صاً الوكيل
القطري ،وقد تكون خواتيم هذا التحرك
ت�صب يف م�صلحة ��س��وري��ة و�شعبها ،رغ��م
تكرار التجارب غري املجدية مع اجلامعة
العربية عرب الزمن.
�إن ه��ذا التحرك العربي انعك�س على
�سيا�سة ون�ه��ج م��ا تبقى م��ن ف��ري��ق ال��راب��ع
ع�شر من �آذار ،وخ�صو�صاً «حزب امل�ستقبل»

الذي انق�سم بالتوجه �إىل فريقني.
الأول -ويتمثل بالنائب حممد عبد
ال �ل �ط �ي��ف ك �ب ��ارة وغ �ي��ره ،وال � ��ذي يحظى
بخربة �سيا�سية معينة من خالل احتكاكه
بال�شارع ،وبعد انتخابه نائباً خلم�س دورات
انتخابية ،وال��ذي ي�ح��اول ح�صر اختالفه
م��ع دم�شق ب��الإط��ار ال�سيا�سي واخلطابي،
بعيداً من العمل الأمني الذي يدرك مدى

خ �ط��ورت��ه ،وه ��ذا م��ا �أث �ب �ت��ه ��س�ل��وك ك�ب��ارة
ال��ذي رعى والأم�ين العام حلركة التوحيد
الإ�سالمي ال�شيخ بالل �شعبان م�صاحلة يف
منطقة الزاهرية بني عائلتني حم�سوبتني
على فريقي املعار�ضة واملواالة ،ل�سحب فتيل
التوتر الأمني من طرابل�س.
وال� �ث ��اين -وي�ت�م�ث��ل ب��ال�ن��ائ�ب�ين خ��ال��د
ال���ض��اه��ر وم�ع�ين امل��رع�ب��ي ،وب�ع����ض ال��ذي��ن

�أقدموا على تورط كبري يف الأعمال الأمنية
التي ت�ستهدف �سورية ،ومل يعد ب�إمكانهم
الرتاجع ،ف�أ�صبحوا يعملون على قاعدة «�أنا
الغريق وما خويف من البلبل» ،فال يزالون
على غيهم ،ويتح�ضرون وك� ��أن احل�ك��م يف
�سورية �سي�سقط غ��داً ،لي�شكل ذلك فر�صة
ل�لاق�ت���ص��ا���ص م��ن �أ� �ص��دق��اء دم �� �ش��ق ،وم��ا
�أعلن عنه النائب امل�ستقبلي خالد زهرمان

� 14آذار راهنت على عودة جنبالط ..ولكن

عن وج��ود �شبكة �أمنية لتنفيذ االغتياالت
يف �شمال لبنان ،قد تكون تعرب عن توجه
الإدارة الأمنية لفريقه ال�سيا�سي لي�س �إال.
فبعد حديث زهرمان ،مل تعد فر�ضية
وقوع اغتيال �سيا�سي لأحد م�س�ؤويل فريق
الأقلية م�ستبعدة ،ملحاولة ت�أليب ال�شارع
�ضد احلكومة واملقاومة ودم�شق على غرار
اغتيال الرئي�س رفيق احلريري وما حلقه
من اغتياالت �أخ��رى ،واالرت��دادات الناجتة
عنها.
ورغ ��م ك��ل ال�ت�خ��وف م��ن حت��رك �أم�ن��ي
ل �ه��ذا ال �ف��ري��ق ،ف � ��إن ه ��ذه ال�ف��ر��ض�ي��ة غري
م �ط��روح��ة يف ��ش�ك��ل ج ��دي ح�ت��ى ال���س��اع��ة،
لأ�سباب عدة �أبرزها:
 وج � � ��ود ت � �ع� ��ادل ق � ��وة ب �ي�ن ف��ري �ق��ياملعار�ضة واملواالة يف ال�شمال.
 ل�ي����س م��ن م�صلحة ال �ف��ري��ق ال��ذييدّعي حر�صه على دولة امل�ؤ�س�سات �أن يبادر
بعمل �أمني ميداين راهناً.
يف املح�صلة� ،إنها جم��رد �أي��ام معدودة
وي �ت �ب�ي�ن اخل� �ي ��ط الأب� �ي� �� ��ض م ��ن اخل �ي��ط
الأ�� �س ��ود ،وع �ن��ده��ا ت�ب�ي����ض وج ��وه وت���س��ود
وج�ه��وه ،ويبقى اخليار الأج��دى هو خيار
ال ��وح ��دة ال��وط �ن �ي��ة وامل �ق��اوم��ة وال �ع�لاق��ة
امل �م �ي��زة م ��ع خم�ت�ل��ف ال � ��دول ال���ص��دي�ق��ة،
وخ�صو�صاً اجلارة الأقرب ،فكفى ت�آمراً.

ح�سان احل�سن

مـــواقف
• لقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية �أكد على دقة وح�سا�سية املرحلة التي مير بها
لبنان واملنطقة� ،سيما و�أن الهجمة ال�شر�سة التي تتزعمها �إدارة ال�شر الأمريكية والغرب
الطامح بنهب خرياتنا وثرواتنا ا�شتدت �ضراوة وق�ساوة ،وهي حت��اول �إخ�ضاع املنطقة
ل�سطوتها و�سيطرتها وو�صايتها من جديد ،عرب ال�ضغوطات الأمنية وال�سيا�سية واالقت�صادية
املتالحقة ،والتي ت�ستهدف قوى ودول املقاومة واملمانعة ،ويف طليعتها اجلمهورية الإ�سالمية
الإيرانية ،و�سورية واملقاومة يف لبنان ،والعراق وفل�سطني.
ودعا اللقاء العامل العربي والإ�سالمي للوقوف يد ًا واحدة يف مواجهة امل�ؤامرات اخلارجية
والتدخالت الأجنبية ،ويف مواجهة جميع امل�شاريع الداخلية امل�شبوهة وقطع دابر الفتنة
الطائفية واملذهبية ورفع راية الوحدة ورف�ض كل دع��وات التعبئة والتحري�ض والتق�سيم
والتجزئة.
و�أعلن اللقاء رف�ضه متويل املحكمة الدولية اخلا�صة بلبنان وذلك لعدم �شرعيتها وم�صداقيتها
ولإنحيازها ال�سيا�سي الفا�ضح للم�شروع الأمريكي ال�صهيوين يف املنطقة ،والهادف �إىل ك�سر
�شوكة املقاومة و ّيل ذراعها ،وحتويل لبنان �إىل حممية �أمريكية �صهيونية من جديد.
• ال�شيخ ح�سان عبد اهلل؛ رئي�س الهيئة الإدارية يف جتمع العلماء امل�سلمني ،و�أع�ضاء الهيئة
الإدارية ،ا�ستقبلوا عزام الأيوبي؛ رئي�س املكتب ال�سيا�سي يف اجلماعة الإ�سالمية ،يف مركز
التجمع ،ومت التطرق �إىل جممل الق�ضايا التي تعني ال�ساحة الإ�سالمية ب�شكل عام ،واللبنانية
ب�شكل خا�ص ،وقد مت الت�أكيد على العمل ب�شكل حثيث لرت�سيخ الوحدة الإ�سالمية ،والوقوف
يف وجه الفنت التي ت�سعى �إليها الواليات املتحدة الأمريكية والكيان ال�صهيوين.
و�أكد املجتمعون �أن املقاومة هي العنوان الأنقى يف �أمتنا اليوم ،وهي حمط �إجماع الأمة،
ويجب �أن ال يُتعامل معها على �أ�سا�س امل�صالح احلزبية ال�ضيقة بل على �أ�سا�س م�صلحة الأمة
يف �إزالة كل �أ�شكال االحتالل.
ويف ما يتعلق مبا يجري يف �سورية ،مت الت�أكيد على �ضرورة �إجناز الإ�صالحات يف �سورية
ب�أ�سرع وقت ممكن ،ورف�ض �أي تدخل �أجنبي فيها ،والو�صول �إىل حوار حقيقي بني الدولة
واملعار�ضة ،تو�ص ًال �إىل حل ي�ضمن وحدة وا�ستقرار و�أمن البالد.
النائب ال�سابق زاهر اخلطيب؛ �أمني عام رابطة ال�شغيلة ،قال �إن بيان جلنة املبادرة العربية
يعك�س مدى انخراط بع�ض �أطرافها ،خ�صو�ص ًا قطر ،يف خمطط ا�ستهداف �سورية ،والتهويل

عليها برفع الغطاء العربي عنها ،وتدويل الأزمة� ،إذا مل تر�ضخ �سورية لل�شروط الأمريكية،
و�إذا مل تتخل عن ثوابتها الوطنية والقومية وا�ستقاللية قرارها الوطني ،غري �أن هذا التهويل
على �سورية ال ميكن �أن ينال من ثبات و�صمود القيادة ال�سورية ،ويف هذا ال�سياق ت�أتي
املواقف التي �أطلقها الرئي�س ب�شار الأ�سد يف مقابلته مع �صحيفة «�صنداي تلغراف» ،لت�شكل
رد ًا حازم ًا على كل املحاوالت امل�شبوهة.
• العميد م�صطفى حمدان؛ �أم�ين الهيئة القيادية يف حركة النا�صريني امل�ستقلني -
املرابطون� ،أكد �أن �أي حراك �شعبي على م�ستوى الأمة العربية ال ميكن تقييمه �سلب ًا �أو �إيجاب ًا
�إال من خالل ت�صويب البو�صلة باجتاه فل�سطني والقد�س ال�شريف.
لبنانياً� ،شدد حمدان على وجوب «حتقيق املطالب االجتماعية لأهلنا يف املخيمات ،لأن
ما يحدث من حرمان وبطالة وت�ضييق على �أهلنا الفل�سطينيني ال ي�ؤدي فقط �إىل م�شاكل
اقت�صادية واجتماعية على �صعيد املخيمات� ،إمنا ينتقل �إىل املحيط الأبعد».
ويف ما يتعلق بال�ش�أن ال�سوري ،قال حمدان� :سورية كانت و�ستبقى قوية ،و�ستبقى حمور ًا
�أ�سا�سي ًا من حمور املقاومة واجلهاد على �أر�ض الأمة العربية ،و�أ�ضاف� :سورية هي املعيار،
وهي املكان الأ�سا�سي يف مواجهة كل خمططات املجموعة اال�ستعمارية ال�صهيونية الأمريكية
على ال�ساحة العربية ،م�ؤكد ًا �أن �سورية �ستبقى �إىل جانب فل�سطني و�إىل جانب كل القوى
الفل�سطينية وكل القوى القومية العربية على امتداد الأمة.
• حركة الأمة اعتربت �أن املنظمات الدولية ،مبا فيها الأوني�سكو ،ت�أخرت �أكرث من  63عام ًا
على االعرتاف بالدولة وال�شعب الفل�سطيني املظلوم ،الذي بات ال�شعب الوحيد بالعامل من
دون �أر�ض وما زالت �أروقة الأمم املتحدة تدر�س االعرتاف بدولته املن�سية منذ  63عاماً ،يف
الوقت الذي اعرتفت هذه املنظمة الدولية بالكيان الغا�صب بعد �ساعات من قرار تق�سيم
فل�سطني و�إعالن دولتها املزعومة.
كما توقف املجتمعون عند عمليات تهريب الأ�سلحة امل�ستمر من لبنان �إىل �سورية ،ما يزيد
من حالة اال�ضطراب وعدم اال�ستقرار يف �سورية ولبنان ،لأن القاعدة التاريخية تقول �إن
�أمن �سورية من �أمن لبنان ،وما ي�صيب �سورية ي�صيب لبنان.
و�أه��اب��ت احلركة ب�أهل ال�سيا�سة اللبنانيني املرتبطني بالدوائر الغربية مبنع كوادرهم
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ما معنى العودة �إىل حديث االغتياالت واللوائح اجلاهزة؟
ثمة ت�سا�ؤالت عديدة ،عن �سر احلديث
امل�ت���ص��اع��د ع��ن خم ��اوف غ��رب�ي��ة و�أم�يرك �ي��ة
م��ن موجة اغ�ت�ي��االت �سيا�سية ،وذه��اب هذه
الأح ��ادي ��ث وال�ت�ك�ه�ن��ات ال �ت��ي ب� ��د�أت تثريها
و� �س��ائ��ل �إع �ل��ام م �ت �ن��وع��ة ،ك ��ان ال �ع ��امل قد
�شهد مثي ًال لها يف  ،2007 - 2005وتذهب
ت�أكيداتها �إىل حد �أن هذه املعلومات ا�ستقتها
من �أجهزة ا�ستخباراتية غربية متنوعة.
وال�لاف��ت لالنتباه� ،أن و�سائل الإع�لام
ه��ذه ،تذكر �أن معلوماتها ع��ن االغ�ت�ي��االت،
مت تداولها مع م�س�ؤولني �أمريكيني وعرب
و�أت��راك ،والأخطر من ذلك ذهابها �إىل حد
الت�أكيد عن ا�ستعدادات بد�أت حت�ضر لأعمال
القتل واالغ�ت�ي��ال ،حتى �أن �إح��دى ال�صحف
اخل�ل�ي�ج�ي��ة مل ت �ت��وان ع��ن ن���ش��ر الئ �ح��ة من
الأ�سماء ،و�أمام هذه اله�ستريية املهي�أة ،ثمة
من �أخذ يف و�سائل �إعالم حمددة ،ي�ستح�ضر
كل التجربة التي م�رّت على لبنان منذ 14
�شباط  ،2005ويجمع ت�صاريح �سيا�سيني،
ممن يدعمون وي�ؤيدون املقاومة� ،أو يطالبون
ب��وق��ف الف�ساد وتطهري الإدارة ،وحما�سبة
�سارقي وناهبي امل��ال ال�ع��ام ،لي�أخذها دلي ًال
على التهديدات التي ت�ساق.
و�أم ��ام ه��ذه اله�سترييا اخل�ط�يرة التي
�أخ��ذت تلقى رواج �اً ،ل��دى منظري ومفكري
و«قادة» و«�أزالم» ما ي�سمى «ثورة الأرز» ،ثمة
من ي�س�أل ،ماذا يح�ضر للبلد وما الغاية من
هذه الأكاذيب والفربكات.
ويف ه��ذا ال���ص��دد ،ر�أت م���ص��ادر وطنية
متابعة� ،أن الأم��ر ب��ات يتطلب من الأجهزة

الأم �ن �ي��ة وال�ق���ض��ائ�ي��ة ،ال �ت �ح��رك ال���س��ري��ع،
وم���س��اءل��ة و��س��ائ��ل الإع �ل�ام ال�ت��ي ت ��روج ملثل
هذه املعلومات ،ومن �أين ا�ستقت معلوماتها،
وخ�صو�صاً �أن �سيا�سيني من جماعة � 14آذار
ب��د�أو ي�ك��ررون ه��ذه الأ�سطوانة ،مع املرحلة
امل �ت �ق��دم��ة ال �ت��ي و� �ص �ل��ت �إل �ي �ه��ا � �س��وري��ة يف
معاجلة �أزمتها ،واعتقال العديد من عنا�صر
املجموعات التخريبية امل�سلحة الذين ك�شفوا
عن م�صادر متويلهم وت�سليحهم.
وت �� �ض �ي��ف ه� ��ذه امل �� �ص ��ادر � �س �ب �ب �اً �آخ ��ر
خل�شيتها من هذه الت�سريبات امل�شبوهة ،هو
امل ��أزق ال��ذي و�صلت �إليه املحكمة الدولية
ال�ت��ي بلغ ع��دد اال��س�ت�ق��االت فيها  13حتى
الآن ،وكانت مر�شحة لأن ت�شهد اال�ستقالة
الرابعة ع�شرة ،حيث �أف��ادت املعلومات عن
نية كانت لدى قا�ضي الإجراءات التمهيدية
دان �ي��ال فرن�سني ل�ت�ق��دمي ا�ستقالته ،لكن
�ضغوطات كربى من قبل �أم�ين عام الأمم
املتحدة بان كي مون الذي ال يعرف التمييز
ب�ي�ن ال�ب�ح��ر الأب �ي ����ض امل�ت��و��س��ط وامل�ح�ي��ط
الأط�ل���س��ي� ،إ� �ض��اف��ة �إىل ات �� �ص��االت ع��دي��دة
وم�ت�ن��وع��ة �أج ��راه ��ا ،ف��ر��ض��ت ع�ل�ي��ه ت� أ�خ�ير
ت �ق��دمي ه ��ذه اال��س�ت�ق��ال��ة ،ال �ت��ي �ستح�صل
حتماً ب��ر�أي م�صادر قانونية متابعة ،لأن
مثل ه��ؤالء الق�ضاة ،الذين ما زال لديهم
م �� �س��اح��ة ك� �ب�ي�رة م ��ن ال ��وق ��ت ل �ل �ت �ق��اع��د،
ينظرون �إىل م�ستقبلهم من خالل �أعمالهم
ودوره � ��م امل�ه�ن��ي يف ب �ل��دان �ه��م ،ول�ي����س من
خ�لال والئ�ه��م لأم�ي�ن ع��ام الأمم املتحدة،
�أو ال��والي��ات املتحدة �أو �أي عا�صمة كربى

وم�س�ؤوليهم عن االنخراط املتزايد يف عمليات التهريب ر�أف��ة بلبنان
و�سورية ،وطالبت �أجهزة الأمن منع عمليات التهريب وو�ضع حد نهائي
لها.
• جبهة العمل اال�سالمي يف لبنان ر�أت �أن ال حل لالنق�سام ال�سيا�سي
الداخلي بني الأفرقاء اللبنانيني �إال باحلوار الهادف والنقد البناء ،ويف
االبتعاد عن ال�شحن والتحري�ض الطائفي واملذهبي ،وبوقف كل حمالت
الت�شهري واالتهام امل�ضلل واالفرتاء الكاذب �ضد كل من حمل ال�سالح بوجه
العدو ال�صهيوين ،و�ضد املقاومة البطلة التي حررت الأر�ض والإن�سان.
ويف ال�ش�أن الإقليمي ،حذرت اجلبهة من اخلطوات الت�صعيدية التي �أقدم
عليها العدو ال�صهيوين داخل فل�سطني املحتلة� ،سواء على ال�صعيد الأمني
والع�سكري� ،أم على ال�صعيد اجليودميغرايف ،عرب الغارات املتكررة على
قطاع غزة وعرب ق�ضم الأرا�ضي وفرز ال�سكان عن�صري ًا وتهجريهم من
بيوتهم ،ما ي�شري �إىل النوايا ال�صهيونية احلاقدة من �أجل تهويد القد�س
والأماكن الإ�سالمية املقد�سة وحتويلها �إىل الرتاث الإ�سرائيلي.
كذلك حذرت اجلبهة من انت�شار ال�سالح بكثافة بني �أيدي ال�شعب الليبي
وظاهرة االنتقام ال�سيا�سي والث�أر و�صو ًال �إىل نب�ش وتدمري الأ�ضرحة
والقبور ،ودعت اجلبهة املجل�س الوطني االنتقايل وال�شعب الليبي ال�شقيق
�إىل احل��ذر والتنبه و�إىل التعامل مع جمريات الأح��داث بحكمة ووعي
وم�س�ؤولية بعيد ًا عن الغوغائية والع�صبية ،خ�شية الوقوع يف فخ احلرب
الأهلية التي تفرح �أمريكا وال�صهاينة و�أعداء الأمة �أجمعني.
• ال�شيخ �أحمد القطان؛ رئي�س جمعية قولنا والعمل ،اعترب �أن ما تقوم
به جامعة الدول العربية من ت�ضييق على النظام ال�سوري ،و�أخذها بكالم
كل ناعق وم�ضخم للأو�ضاع يف �سورية ،يدل على ارتهانها للم�شروع
التق�سيمي والتفتيتي للمنطقة عموماً ،ول�سورية الداعمة حلركات
املقاومة خ�صو�صاً.

ما الهدف من ت�سريب لوائح جديدة لالغتياالت؟

�أو غنية ،معيداً �إىل الأذهان� ،أن �أميناً عاماً
ل�ل�أمم املتحدة على وزن ك��ورت فالدهامي،
انتخب ب�أغلبية �ساحقة رئي�ساً للنم�سا ،رغم
احلملة الوا�سعة التي �شنتها عليها تل �أبيب
ووا�شنطن واتهامه مبعاداة ال�سامية ،لأنه
�أكد حياديته ونزاهته ،وا�ستطاع �أن يحفظ
دور الأمم املتحد كما ن�ص عليها ميثاقها.
مم��ا يعني ب ��ر�أي ه��ذا امل���ص��در �أن امل ��أزق
وال�ف�برك��ات التي �أو�صلت ه��ذه املحكمة �إىل
الأزم ��ة ال�ت��ي جعلها تعي�ش على �أوك�سجني

ال��دع��م ال�سيا�سي ال�غ��رب��ي ،ك�م��ا �أن الفريق
املحلي اللبناين املوايل للمحكمة ،بحاجة �إىل
ا�ستنها�ض بعد �سل�سلة النك�سات التي مني
بها ،وجعل زعيمها �سعد احلريري هائماً يف
بالد اهلل الوا�سعة ،ولهذا ينبه �إىل التجربة
املريرة التي كانت ترافق والدة هذه املحكمة
واملتمثلة بالدم ،بحيث �أنه منذ العام ،2005
كان يح�صل اغتيال كلما كان جمل�س الأمن
جمتمعاً �أو على و�شك االجتماع..
والآن ويف ظ��ل ال�ن�ق��ا���ش امل�ح�ت��دم ح��ول

هذه املحكمة التي مل يبق من عمرها �سوى
ن �ح��و خ�م���س��ة �أ� �ش �ه��ر ،ويف ظ ��ل ال �ت �ط��ورات
ال�سورية التي جتعل ك��ل �أت�ب��اع خ��ط ع��دوان
متوز يف م�أزق �أعمالهم وارتباطاتهم قبل �أي
�شيء �آخ��ر ،قد ي�صبح �ضرورياً العمل اجلاد
وال�سريع واحلا�سم لف�ضح املخطط اجلهنمي
ال��ذي يعد ،لإع��ادة �إن�ت��اج �أزم��ة خطرية على
نحو ما ن�شهده.

عبداهلل ال�صفدي

جـنـبالط فـي اجلمعية العمومية لـ «التقدمي»..
الـ�صـمـود على ر�أ�س الـتـلـة
مل ت�أت كلمة رئي�س احلزب التقدمي اال�شرتاكي
ال �ن��ائ��ب ول �ي��د ج �ن �ب�لاط يف اجل �م �ع �ي��ة ال�ع�م��وم�ي��ة
الأخرية حلزبه ،على قدر ما كان يجري من حديث
ع��ن م�ف��اج��أة ك�ب�رى� ،ستخلخل امل�ع��ادل��ة اللبنانية
القائمة حالياً.
فهي مل ت�أت على قدر التحول الذي �أحدثه يف
الثاين من �آب ع��ام  ،2008حينما �أعلن انتقاله من
�ضفة � 14آذار ،التي كان يف عدادها يف «حلظة تخل»
كما قال حينها ،وهي مل ت�أت على قدر ما كان ي�أمل
رف��اق��ه ال �ق��دام��ى م��ن زم��ن ال�ت�خ�ل��ي وم���ص��اح�ب��ة �أو
اال�ستمتاع ب�إ�صغاء للعزيز جيف.
هو باخت�صار قال �شيئاً من كل �شيء ،مل يتخل
عن موقعه اجلديد ،لكنه ملح �إىل ا�ستعداده لالنتقال.
هو مل يعلن ع��داءه �أو القطع مع �سورية ،و�إن
كان قد ح�سن من ال�شروط �أو «خارطة طريق» التي
و�ضعها يف مقابلته مع تلفزيون املنار.
ا�ستح�ضر القائد ال�شهيد كمال جنبالط ،مبا
ي�ت��واف��ق م��ع ت��رددات��ه ،واح �ت �م��االت ال �ت �ح��والت ،فلم
ير من م� آ�ث��ره� ،إال انتقاده لل�سجن العربي الكبري،
لكن م��اذا ع��ن م��واق��ف القائد ال��راح��ل وا�شرتاكيته
الإن�سانية وانتقاده الالذع والدائم للطبقة ال�سيا�سية
العفنة يف لبنان ،وللر�أ�سمال املتوح�ش الذي ال يقيم
وزناً للإن�سان والفقراء الذين لي�س على قم�صانهم
زر ..وهم الذين �سيغريون وجه العامل.
ه��و رف�ض التوريث ال�سيا�سي ب�لا ح�سم لهذه

امل�س�ألة ،وقرر جتديد حزبه ،ولهذا ،طالب ب�أن تكون
ال�ق�ي��ادة انتقالية ،وال�ت��ي ر�أى فيها البع�ض ت�شبهاً
بالقيادة االنتقالية يف لبيبا ،واملرحلة االنتقالية يف
تون�س..
وح�سب م�صادر ا�شرتاكية قدمية ،مل يعد لها
عالقة مع احلزب الآن ،ف�إن رئي�س احلزب التقدمي
اال��ش�تراك��ي امل �ج��ددة والي�ت��ه ل�سنة ك�م��ا ط��ال��ب ه��و،
ول�ث�لاث ��س�ن��وات ب ��د ًال م��ن �أرب ��ع ،ك�م��ا ع��دل النظام
الداخلي للحزب ،ف�إنه مل ي�ستعجل كما ك��ان يفعل
منذ العام  2002ب�سرعة التحول واالنتقال من مكان
�إىل �آخ��ر ،حيث ال يلبث �أن ي��رى نف�سه قد ا�صطدم
باجلدران ،ف�أثر هذه امل��رة �أن يبقى على ر�أ���س التلة

كما ن�صح منذ �شهر �آذار من ال�سنة املا�ضية ،بحيث
ي��راق��ب يف ك��ل االجت ��اه ��ات ،ومي ��د خ�ي��وط�اً �إىل كل
الأمكنة ،دون �أن يعاك�س الريح ،بل يجل�س القرف�صاء
على ر�أ� ��س ه��ذه التلة ليمر م��ن ف��وق ر�أ� �س��ه ،ليقف
بعدها بكامل طوله يت�أمل يف كل االجتاهات..
ك��م ��س�ي���س�ت�غ��رق «ال �ب �ي��ك» يف ه ��ذه ال��و��ض�ع�ي��ة،
ال ي �ج��زم ال��رف �ي��ق اال� �ش�ت�راك ��ي ب �ه��ذا الأم� � ��ر ،لأن
«الربيع العربي» ال��ذي انتظره جنبالط ،لن ي�أتي
ق��ط م��ن امل �م��ال��ك ال �ت��ي ط��ال�ب�ه��ا ،ب� ��أن ت�ت�ح��ول �إىل
ممالك د�ستورية ،مع بقاء ث��روات �شعوبها ملكاً لها
ولأحفادها من بعدها ،بل من مكان �آخر ،من املحور
ال��ذي و�صفه بال�سخيف �أي حم��ور املمانعة ،ف�بر�أي
الرفيق اال�شرتاكي القدمي ،رمبا �أدرك وريث ق�صر
امل �خ �ت��ارة ي��وم �اً �أو يف حل�ظ��ة ��ض�م�ير� ،أن ال��رب�ي��ع ال
ي�أتي �إال من بنادق املقاومة التي ت�شكل دائماً رافعة
ال���ص�م��ود ال �ك�برى ،ف�ل��رمب��ا ت��ذك��ر يف حل�ظ��ة م��ا� ،أن
اتفاق � 17أيار والذي ين�ص على ال�صلح مع �إ�سرائيل
�أ�سقطته املواجهة البطولية التي فر�ضت على العدو
الإ�سرائيلي االن�سحاب �أو ًال من بريوت لت�أتي بعدها
البقية..
ورمب��ا تذكر �أن �شهداء الرئي�س التقدمي «يف
هذه املرحلة االنتقالية» وقبلها بفرتة طويلة رئي�س
احل��رك��ة الوطنية ق�ضوا يف ��ص�ح��راء ت���ش��اد ،حينما
كانوا يقاتلون جنباً �إىل جنب مع ال�ق��وات الليبية،
تلبية لنداء معمر القذايف.
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مقابلة
�أكد لـ«لثبات» �أن معركة الغرب مع �سورية طويلة
قرم :الغرب قد ي�شن حرب ًا غري عقالنية ..وم�س�ؤولوه قد ينجرون وراء انفعاالتهم
منطق الت�آمر بني ال��دول لي�س بجديد،
وح ��راك الأق �ط��ار ال�ع��رب�ي��ة مبعظمه ع�ف��وي،
أ�م�ي�رك ��ا ال ت� ��زال ال �ق��وة ال ��وازن ��ة يف ال���ش��رق
الأو�سط ،والطبقة الو�سطى يف �سورية تدعم
الرئي�س الأ�سد.
تف�سريات عديدة �أطلقها الأخ�صائي يف
��ش��ؤون ال�شرق الأو��س��ط ال��دك�ت��ور ج��ورج قرم
جلريدة الثبات واليكم احلوار:
ي�ضع املفكّر والناقد اللبناين جورج قرم
الأح ��داث العربية الأخ�ي�رة� ،ضمن �سياق ما
�سبقه من ث��ورات عربية يف مطلع ومنت�صف
ال�ق��رن امل��ا��ض��ي ،ي�ق��ول« :ه��ي �أح ��داث �ضخمة
وت��اري�خ�ي��ة ،ق��د ُي�ب�ن��ى عليها �أ��س��اط�ير ّ
بغ�ض
ال�ن�ظ��ر ع��ن ن�ت��ائ�ج�ه��ا الإي �ج��اب �ي��ة وال�سلبية،
انطالق الثورة يف تون�س كان عفوياً ،أ�مّا انتقال
االنتفا�ضات �إىل �سائر الدول العربية ال يجعل
احل ��راك ال�ع�ف��وي مب�ن��أى ال�ت�ط��وي��ع ال�غ��رب��ي،
املنطقة ا�سرتاتيجية بامتياز وتخ�ضع لتدخّ ل
أ�م�يرك��ي �أوروب ��ي وا��ض��ح ،وذل��ك لي�س ب�سبب
تدخّ ل قوات الناتو يف ليبيا فح�سب ،بل ب�سبب
�إعالن قمّة ر�ؤ�ساء الدول جمموعة «الثمانية»
يف «دوفيل» يف باري�س� ،أنّهم �شركاء يف الثورات
العربية» .وي�ضيف القرم�« :إقرار الغرب منح
امل�ساعدات لك ّل من م�صر وتون�س وفق �شروط
�صندوق النقد الدويل ،دليل قاطع على �سعي
دول الغربية ت�أمني م�صاحلها اال�سرتاتيجية
وامل ��ادي ��ة واجل�ي��وب��ول�ي�ت�ي�ك�ي��ة ب���ش�ك��ل مبا�شر
وتوجيه وا�ستيعاب الثورات العربية».
ي�ف��ّ��ض��ل ال��دك �ت��ور ق ��رم ا� �س �ت �خ��دام كلمة
انتفا�ضات عربية على ا�ستخدام ع�ب��ارات �أو
كلمات م�سوقّة غربياً« :م��ا يح�صل يف عاملنا
ال �ع��رب��ي ل�ي����س ب �ث ��ورات وال ب��رب �ي��ع ،ن�ح��ن يف
م�سار ث��وري ويف حلقة ج��دي��دة م��ن حلقاته،
علينا ربط الأحداث تاريخياً بذاكرة الثورات
العربية التي �سادت من املحيط �إىل اخلليج
للتخلّ�ص من الهيمنة اال�ستعمارية املبا�شرة
وم ��ن �أو� �ض ��اع ان �ع��دام ال �ع��دال��ة االق�ت���ص��ادي��ة
واالج�ت�م��اع�ي��ة يف مطلع ال �ق��رن ال ��ذي �سبق،
اليوم هناك فتح حللقة ثورية جديدة لي�ست
ن �ت��اج أ�ح � ��زاب ط�ل�ي�ع�ي��ة �أو ق �ي��ادي��ة ،إ�من ��ا هي
حم�صلة حراك عفوي غري منظّ م».
عن حاجة الغرب و�أمريكا لعدو م�شرتك
ي�برر تدخلها يف � �ش ��ؤون ال�ع��امل بعد �سقوط
االحت��اد ال�سوفياتي وال�ت��ذرّع بنظرية �صراع
احل� ��� �ض ��ارات ي �ق ��ول ال � �ق ��رم« :ي �ن �ق ����ص ه��ذه
النظرية املو�ضوعية والدقّة ،ممّا ال �شكّ فيه
�أ ّن أ�ح��داث � 11أيلول ا�ستُغلّت �سيا�سياً لتربير
ن �ظ��ري��ة ��ص��ام��وئ�ي��ل ه�ن�ت�غ�ت��ون ال���س�خ�ي�ف��ة..
ل�ك��ن ت��وظ�ي��ف ال��دي��ن الإ� �س�لام��ي والكنائ�س
الربوت�ستانتية وب�ع����ض ال �ت �ي��ارات اليهودية
املتطرفة �ضمن �صراع الدول وال�شعوب لي�س
بجديد� ،سبق و ّمت اال�ستعانة ب�إ�سالم ابن تيمية
وب ��أع �م��ال ال���س� ّي��د ق�ط��ب ال�ف�ك��ري��ة وال��دي�ن�ي��ة
والتيولوجية الداعية �إىل �إن�شاء حاكمية اهلل
على الأر�ض للإطاحة بالنفوذ ال�سوفياتي يف
�أفغان�ستان ول�ضرب التيار النا�صري يف م�صر
و�سائر البلدان العربية» .يتابع قرم حديثه:
« إ�ق �ح��ام ال��دي��ن يف ال���س�ي��ا��س��ة ل�ي����س ب�ج��دي��د،
ه��ذا ما تفعله معظم ال�شعوب وه��ذا ما فعله

لبنان :لبنانان ،األول مهمل
والثاني يشهد معدالت
نمو مرتفع عقائديًا
وسياحيًا ومصرفيًا

اال�ستعمار الأوروب ��ي منذ ع��دة ق��رون عندما
ا�ستعان برجال الدين لتربير احتالله �أرا�ضي
جديدة» .امل�س�ألة وفق قرم لي�ست بحاجة �إىل
ن�ظ��ري��ات م ��ؤام��رة ،لأ ّن امل ��ؤام��رات ه��ي حالة
ثابتة بني الدول وال�شعوب والأمم».
الطبقة الو�سطى ت�ساند الأ�سد
ي�ضع ال�ق��رم الأح ��داث ال�سورية �ضمن
ب��ازل ح��راك املنطقة ،يقول« :الو�ضع معقّد
ل�ل�غ��اي��ة ،ال�ن�ظ��ام ال �� �س��وري ك��ان ي�ظ��نّ نف�سه
مب �ن ��أى ع��ن االن�ت�ف��ا��ض��ات ال�ع��رب�ي��ة مل��واق�ف��ه
ال��داع �م��ة ل�ل�م�ق��اوم��ة يف فل�سطني ول�ب�ن��ان،
والف�ترا��ض��ه �أ ّن ال�شعب ال���س��وري لي�ست له
م�ط��ال��ب اج�ت�م��اع�ي��ة ،والع �ت �ب��اره �أ ّن ال��دول
ال �ع��رب �ي��ة ال ت���س�ع��ى �إث � � ��ارة امل �� �ش��اك��ل ف �ي��ه».
يف�سّ ر ال��دك�ت��ور ال �ق��رم م�ق��ارب�ت��ه ل�ل�أح��داث
ال���س��وري��ة ب��الإ� �ش��ارة �إىل أ� ّن ال �غ��رب ا�ستغل
مطالب �أهل الريف ونقمتهم على �سيا�سات
ال��دول��ة بعد جم��يء � 4سنوات م��ن اجلفاف،
كما ا�ستغل ت��راج��ع دع��م �سيا�سات احلكومة
للمناطق ال��زراع �ي��ة واه�ت�م��ام�ه��م باالنفتاح
على النظام الغربي وتركيا ،ما �أنتج انعداماً
للعدالة االجتماعية وت��ر ّك��زاً ل�ل�ثروات بني
ف�ئ��ة قليلة ع�ل��ى �شاكلة م��ا ح�صل يف م�صر
وت��ون����س ،ف��أحل��ق ال�ت�ب��ادل احل � ّر باالقت�صاد
ال �� �س��وري � �ض��رراً يف ال���ص�ن��اع��ات ال���س��وري��ة».
ي�ضيف ال�ق��رم «ن�لاح��ظ م��ن خ�لال ال�صور
التي يبثها التلفزيون الر�سمي �أ ّن جمهور
مظاهرات املعار�ضة طابعه ريفي بخالف ما
يح�صل يف م�صر وتون�س واليمن الذي نرى
فيه م�شاركة م��ن قبل ك � ّل الفئات العمرية
والطبقات االجتماعية ..يف �سورية الطبقة
ال��و��س�ط��ى ه��ي �إىل ج��ان��ب ال�ن�ظ��ام ال���س��وري
و�سن ٌد كبري له».
يعترب وزير املالية الأ�سبق جورج القرم
�أ ّن معركة الغرب مع �سورية �ستطول ،بر�أيه
عناد الغرب ب�ضرب النظام ال�سوري قدمي،
�أح�ي��ان�اً ك�ث�يرة ي��أخ��ذ منحى ن��اع�م�اً و�أح�ي��ان�اً
�أخ��رى ي�أخذ منحى ت�صعيدياً ،ويف النتيجة
ه�ن��اك �سعي دائ��م لف�صل �سورية ع��ن �إي��ران
وع��ن ح��رك��ات املقاومة يف لبنان وفل�سطني،

لأ ّن امل �ح �رّك الأ��س��ا��س��ي ل�ه��ذه ال ��دول ت�أمني
م�صالح �إ��س��رائ�ي��ل ،و��ض��رب امل�ح��ور ال�سوري
الإيراين اللبناين الفل�سطيني».
ال ي�ج��اري ال�ق��رم ك�ث�يراً نظرية �سقوط
�أمريكا من عر�شها ،يقول بخ�صو�ص الفيتو
الرو�سي – ال�صيني الأخري« :ال�صني ورو�سيا
مل يقفا حتى الآن �إىل جانب لبنان يف مو�ضوع
املحكمة الدولية ،هناك �آراء حمرتمة ت�شري
�إىل �أ ّن الأح ��ادي ��ة الأم�ي�رك �ي��ة ��س�ق�ط��ت مع
تراجع الو�ضع املايل وال�سيا�سي واالقت�صادي
والع�سكري� ،شخ�صياً ما زلت حذراً وحمتاطاً
من ال�سري بهذه النظرية ،لأ ّن الأمريكيني
ال ي��زال��ون ي�ستحوذون �إىل جانب حلفائهم
(�أوروبا – تركيا – الدول العربية) مبعظم
احلراك ال�سيا�سي والدبلوما�سي والأمني يف
العامل ،وقدرة �إيذاء �أمريكا يف العامل ال تزال
قوية».
ولكن �أال ي�ستتبع ف�شل م�شروع ال�شرق
الأو�سط اجلديد عام  2006يف لبنان واحلرب
الناعمة يف �إي ��ران و��س��وري��ة �سقوطاً للهيبة
الأمريكية يف العامل؟ ي��ر ّد القرم« :من قال
�أ ّن العقلية الغربية لي�ست عنيدة ،يف القرن
املا�ضي رغ��م انك�سار اجلي�ش الربيطاين يف
�أفغان�ستان والعراق ع��ادت جيو�شه لت�سيطر
ع�ل�ي�ه�م��ا�� ،س�ي��ا��س��ات ال� ��دول ال�غ��رب�ي��ة لي�ست
بال�ضرورة عقالنية ،و�سيا�ساتهم قد تخ�ضع
مل�ن�ط��ق ال�ع��اط�ف��ة واالن �ف �ع��االت ك�م��ا ل�ت��أث�ير
�شركات املتعددة اجلن�سيات».
القوة االقت�صادية متعددة الأقطاب
رغم ارتباط اقت�صادات عامل اجلنوب
بنمو اق�ت���ص��ادات دول ال���ش�م��ال (�أوروب � ��ا -
�أم�ي�رك ��ا –اليابان) يف ال �ق��رن امل��ا� �ض��ي ال
ي�صنّف القرم الأزم��ة املالية التي تعانيها
�أوروب��ا و�أمريكا باخلطرية ،ي�شرح فكرته:
�إن�شاء جمموعة دول الـ( 20ال�صني وتركيا
وال�ب�رازي ��ل وج �ن��وب �أف��ري �ق �ي��ا) ج�ع��ل ه��ذه
ال � ��دول ت���س�ت�ف�ي��د م ��ن ال �ع��ومل��ة اجل ��دي ��دة،
وب��ال�ت��ايل لي�س م��ن م�صلحة �أح ��د انهيار
ال �ن �ظ��ام ال��ر أ�� �س �م��ايل امل �ع ��ومل مب ��ن فيهم
ال�صني ذات النظام اال�شرتاكي�« ..شخ�صياً

لي�ست ب��ال���ض��رورة عقلية ،وب��ال�ت��ايل اعتماد
الأكادمييني على العقل واملنطق قد ال يكون
�صحيحاً ،لأ ّن هذه ال��دول قد تت�صرّف كدول
«متخلفة» يف جمال ال�سيا�سة الدولية».
ثقافة «مونتي كارلو»

ي��رى ق��رم أ� ّن ل�ب�ن��ان ب�ح��اج��ة �إىل تغيري
ج��ذري يف �سيا�ساته االقت�صادية ،يرد امل�شكلة
�إىل عقلية «ريعية» �سائدة منذ ن�شوء الكيان
وت�سويقها أ� ّن دور لبنان الوحيد يقوم على
قطاع اخلدمات .يقول« :هناك ارتفاع جنوين
يف تكاليف املعي�شة ،وهناك ربط غري مقبول
ل�ل�ع�م�ل��ة ال��وط�ن�ي��ة ب ��ال ��دوالر الأم�ي�رك ��ي من
قبل البنك املركزي ،هذه الأ�سباب بالإ�ضافة
�إىل م�شكلة فوائد الدين املرتفعة جعلت من
لبنان اقت�صاداً ريعياً يقوم فقط على رافعة
على امل�ستوى العربي ل�ست من دعاة املراهنة اال�سترياد اخلارجي ،فلبنان ،لبنانان ،الأول
ع �ل��ى ه ��ذه ال �ت �غ�ي�رات ل �ل �ق��ول �إن أ�م�ي�رك��ا �سائب مرتوك مهمل ،والثاين ي�شهد معدالت
تراجعت �سيا�سياً ،حتى يف مو�ضوع الفيتو منو مرتفع جداً عقارياً و�سياحياً وم�صرفياً».
ال��رو� �س��ي ال مي �ك��ن امل��راه �ن��ة ع �ل��ى ث�ب��ات��ه.
ن �� �س ��أل��ه ع ��ن ب ��داي ��ة ال �ت �� �ص �ح �ي��ح ،ي� ��ردّ:
القوة االقت�صادية رغ��م متددها �إىل �أكرث «املطلوب ثقافة اقت�صادية جديدة ،لبنان لن
م��ن اجت��اه وقطب ال ي��زال م��ن املبكر ج��داً ت�ستقيم حالته ما دامت ثقافة الهجرة وثقافة
احل��دي��ث ع��ن من��و �صيني � �ض��ارب للوجود م��ون�ت��ي ك��ارل��و ودب ��ي ه��ي ال �� �س��ائ��دة ،ف�م��ا دام
الأمريكي يف املنطقة ..وبالفعل نحن العرب نظامه االقت�صادي حم�صوراً ب�أن�شطة الريع
من طبعنا التعويل كثرياً على اخلارج �أكرث ال�ع�ق��اري وال��ري��ع اخل��دم��ات��ي الب�سيط وري��ع
من تعويلنا على �أنف�سنا ،فتارة نحن ندعم امل�غ�ترب�ين ،ل��ن نخرج م��ن ال��دوا ّم��ة ..فلبنان
تركيا ل�ضرب �إ�سرائيل وط��وراً نعوّل على ال يجوز ح�صره بجزيرة م�ساحتها  50كلم2
ال�صني ورو�سيا لإ�ضعاف �أمريكا».
على �أو��س��ع تقدير ،للقول �أن البلد بخري».
ي�ف����سّ ��ر اخل�ب�ير االق�ت���ص��ادي ج ��ورج ق��رم وب�ضحكة مليئة بالأمل ،يكمل القرم حديثه:
�أزم ��ة �أم�يرك��ا ب��ال�ت��ايل« :ال�ن�ظ��ام ال��ر�أ��س�م��ايل «للأ�سف اللبنانيون مطمئنون ل�سيا�سة هجرة
ي �ت �م � ّي��ز ب �ح �ل �ق��ات ازده � � ��ار ومن� ��و يف الإن� �ت ��اج الأدم �غ��ة ال�ت��ي تنتج ري �ع �اً م���ض��اف�اً ع�ل��ى ري��ع
لي�ستتبعه ب�ع��د ح�ي�ن ح��ال��ة ان�ك�م��ا���ش ح ��ادّة� ،أن�شطته االقت�صادية من خ�لال التحويالت
فت�سود البطالة والأزمات امل�صرفية واملالية» .املالية �إىل الوطن الأم ،ف�صحيح �أن احلريرية
بر�أي القرم ا�ستمرار االنكما�ش لفرتة طويلة ،ال�سيا�سية هي من ق�ضى نهائياً على �أن�شطة
ي��و ّل��د ت �ي��ارات ميينية متطرفة ل��دى ال��دول ال��زراع��ة وال�صناعة ،ولكنّه �صحيح �أي�ضاً �أ ّن
ويفتح الباب �أمام مزايدات وت�صعيد ،وحروب ذلك مل يت ّم لوال وجود �أر�ضية فكرية خ�صبة».
جديدة ،يقول« :ك ّل التحليالت املنطقية تفيد
عن عجز ال��دول الغربية و�أمريكا و�إ�سرائيل
املحكمة الدولية
م ��ن خ ��و� ��ض ح� � ��روب ج ��دي ��دة يف امل �ن �ط �ق��ة،
ل�ك��نّ ال�ت��اري��خ يخربنا أ� ّن ال�سيا�سة الدولية
ب��ر�أي القرم ،ف�إن اللبنانيني لن ينجّ روا
�إىل ح� ��رب �أه �ل �ي��ة ب���س�ب��ب مت��وي��ل امل�ح�ك�م��ة
اخل��ا� �ص��ة ب�ل�ب�ن��ان «م �ق��ره��ا ال�ب�ع�ي��د وكلفتها
ال�ب��اه�ظ��ة ل��ن ت��أخ��ذ اللبنانيني �إىل احل��رب،
م��ن الطبيعي �أن يتم�سك ال �غ��رب باملحكمة
الدولية لل�ضغط على لبنان لتحقيق �أهدافه،
لكنّه يف املقابل على الدولة اللبنانية واجب
استمرار االنكماش
م�ساءلتها عن �أخطائها اجل�سيمة ..يف النهاية
مادام بع�ض ال�سا�سة يقرّون �أ ّن م�سار املحكمة
االقتصادي في النظام
ال��دول�ي��ة �أ��ص�ب��ح ب�ي��د امل�ج�ت�م��ع ال� ��دويل ،على
الرأسمالي يولد تيارات
الأخري �إيجاد الأموال الالزمة لذلك» .يقول
ح��ول ر�أي ميقاتي ال��داع��م مت��وي��ل املحكمة:
يمينية متطرفة ويفتح
«�إن �ه��ا وج�ه��ة ن�ظ��ر ،لبنان ي�ستطيع امل��راوغ��ة
الباب أمام التصعيد
كثرياً يف املو�ضوع ،ويف النهاية هناك تقطيع
للوقت لأن��ه يف ��ش�ه��ريْ �آذار وني�سان �ستربز
والحروب
م�س�ألة جتديد االتفاقات بني لبنان واملحكمة
الدولية».

�أجرى احلوار بول با�سيل
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تحقيق
التوقيت ال�شتوي ..حاالت من االكتئاب و�ساعة من النهار ال تقدم وال ت�ؤخر
إ�ن �ه��ا ال�ث��ان�ي��ة ع���ش��رة م���س��اء ح�سب
ال�ت��وق�ي��ت امل�ح�ل��ي مل��دي�ن��ة ب �ي�روت ،ال بل
�إنها احلادية ع�شرة م�ساء ح�سب توقيت
املدينة ،فعقارب ال�ساعة ق��ررت الرجوع
�ساعة �إىل الوراء.
عند منت�صف ليل ال�سبت – الأحد،
��ض�ب��ط ال �ل �ب �ن��ان �ي��ون � �س��اع��ات �ه��م ح�سب
التوقيت اجلديد ،الذين �شاءوا �أم أ�ب��وا
�إال �أن ي �ف �ع �ل��وه ،مم��ا ��س�ي�ج�بره��م على
ت�غ�ي�ير ب�ع����ض م��ن ع��ادات �ه��م ال�ي��وم�ي��ة،
كموعد اال�ستيقاظ و�ساعة اخللود للنوم،
على الرغم من امتعا�ض البع�ض وعدم
اعرتا�ض �آخرين.
ت�ع��ود ف�ك��رة ال�ت��وق�ي��ت ال���ش�ت��وي �إىل
الأم�يرك��ي « بنجامني ف��راك�ل�ين» ال��ذي
كان �أول من طرحها عام  ،1784لكن مل
ت�ب��دو ال�ف�ك��رة ج��دي��ة يف ب��ادئ الأم ��ر �إال
مع بداية القرن الع�شرين ،حيث طرحها
الربيطاين «وليم ول�ست» عام  1907من
جديد والذي بذل جهداً كبرياً من �أجل
ترويجها.
ف� �ك� �ي ��ف ا�� �س� �ت� �ق� �ب ��ل ال� �ل� �ب� �ن ��ان� �ي ��ون
ال �ت��وق �ي��ت اجل ��دي ��د ،وك �ي��ف ي�ت��أق�ل�م��ون
م��ع ه ��ذا ال��وق��ت؟ ا�ستطلعت «ال�ث�ب��ات»
�آراء امل��واط�ن�ين وخ��رج��ت باالنطباعات
التالية:
بداية االكتئاب
ي �� �ص��اح��ب ال �ت ��وق �ي ��ت ال �� �ش �ت ��وي يف
بداياته االكتئاب الذي قد ي�صيب بع�ض
الأ��ش�خ��ا���ص ،لإع�ل�ان م��وع��د ب��دء ف�صل
ال�شتاء ،هكذا و�صف م�صطفى حمدان
( 38ع��ام �اً) ه ��ذه احل��ال��ة ،ح�ي��ث اعترب
لا ل �ل �م��رح وجت��دد
ف���ص��ل ال���ص�ي��ف ف �� �ص� ً
الن�شاط ب�سبب احلفالت وكرثة النزهات
واخلروج من املنزل من �أجل الرتفيه عن
النف�س ،على عك�س ف�صل ال�شتاء ال��ذي
يتحكم ت�ق�ل�ب��ات ال�ط�ق����س ف�ي��ه بتقلبات
م ��زاج ال �ن��ا���س ،و أ�ح �ي��ان �اً ي�ف��ر���ض عليهم
الر�ضوخ له والبقاء يف منازلهم والتوقف
عن القيام مب�شاريع و�أداء واجباتهم مما
ي � ��ؤدي �إىل اخل �م��ول وامل �ل��ل ،م��ن جهتي
�أ�شعر مع بداية ال�شهر بالقلق واالكتئاب،
ثم ما �ألبث �أن �أعتاد عليه بعد �أ�سبوع.
م��ن جهتها أ�� �ش ��ارت آ�ي ��ة � �ص��وف��ان (
طالبة جامعية) �أن فراق ف�صل ال�صيف
بالن�سبة لها يجلب لها امللل ب�سبب طبيعة

العمل بالتوقيت ال�صيفي يف م�صر يف
�أوائ��ل �سبعينيات القرن املا�ضي ،و�ألغي
العمل ب��ه خم�س م��رات متتالية ب�سبب
ت�ضارب الآراء ،كما �ألغي العمل بنظام
التوقيت ال�صيفي يف ال�صني وتون�س،
ومل تعمل به دول اخلليج العربي على
الرغم من �أنها بلدان �صحراوية.
�أ�سباب مبهمة

الأجواء امل�صاحبة له ،بالإ�ضافة �إىل �أ�شعة
ال�شم�س التي تعمل على جتديد الن�شاط
اليومي للإن�سان ،وتبث يف نف�سه الراحة
والقدرة على الإنتاج والإجن��از ،و�أ�ضافت
�أن تغيري التوقيت يزيد من �صعوبة هذا
الف�صل ،خ�صو�صاً للأ�شخا�ص الذين هم
عر�ضة لأمرا�ض ف�صل ال�شتاء كالر�شح
وغريه ،يف حني �أن �ساعة ميكن �أن تقل�ص
من ن�شاطهم لأيام.
وي �� �س �ت �ق �ب��ل حم� �م ��د ع � � ��واد ت�غ�ي�ير
ال �ت��وق �ي��ت ب �ك��ل رح ��اب ��ة �� �ص ��در ،وذل ��ك
ب��اك�ت���س��اب � �س��اع��ة إ�� �ض��اف �ي��ة م��ن ال��وق��ت
التي تتيح له النوم ب�شكل مريح وكاف،
معترباً �أن ال�ساعة التي يتم ت�أخريها
تعادل �ساعات النهار التي يكون بحاجة
�إليها الإن�سان ب�شكل طبيعي.
يف ح�ين �أن داري ��ن مو�سى ( طالبة
جامعية) اعتربت �أن التوقيت ال�صيفي
أ�ف���ض��ل بكثري ،وخ�صو�صاً أ�ن�ن��ي طالبة
جامعية تتطلب درا�ستي اخل��روج يومياً
يف وق� ��ت م �ب �ك��ر م ��ن امل� �ن ��زل يف � �س��اع��ات
ال �� �ص �ب��اح الأوىل ،وذل � ��ك ب �� �س �ب��ب ب�ع��د

الدول التي تتبع نظام التوقيت ال�شتوي
 حالياً هناك حوايل  87دولة يف العامل تتبع هذا النظام �أوروب��ا  55ال�شرق الأو�سط � 9أمريكا ال�شمالية � 11أمريكا اجلنوبية  5و�أوقيانيا 4و�أفريقيا 3
 وال يوجد من الدول العظمى �إال اليابان ال تتبع هذا النظام. ال�صني �أوقفته بعد اعتماده من عام 91-86 ومن الدول العربية هناك ال�سعودية ال تتبع هذا النظام وحالياً م�صر. يف لبنان اعتمد التوقيت ال�صيفي يف عهد الرئي�س �سليمان فرجنية ،و�ألغي يف عهدالرئي�س �إليا�س �سركي�س ،و�أعيد العمل به يف ال�سنة الثانية من عهد ما بعد الطائف.

اجلامعة ع��ن مكان �سكني ،حيث يكون
اجل��و يف ال�صباح خمتلفاً وال�شم�س مل
ت�سطع بعد ،مما يبعث يف نف�سي اخلوف
والك�آبة.
وتتفق معها �سعاد �سويد ( ربة منزل)
يف ال��ر�أي ،التي ت�شعر بالغ�ضب ال�شديد
ب�سبب تغيري الوقت ولعدة �أ�سباب منها
املزاج ال�سيئ الذي ي�صاحبها ،بالإ�ضافة
�إىل �أبنائها ال�صغار ،ففي ف�صل ال�شتاء
ي�شعر ال�شخ�ص بالك�سل وع��دم الرغبة
ب��احل��رك��ة ال �ك �ث�يرة ،و�أن ل�ع��ب �أط �ف��ايل
يتطلب مني مالحقتهم معظم الوقت،
وه ��ذا م��ا يجعلني ال �أج ��د ق ��دوم ف�صل
ال�شتاء وتغري الوقت مرحباً به عندي.
تف�سري علمي
م��ن جهة �أخ ��رى ع�برت �آالء �سرور
ع ��ن �أن ال �ت �غ �ي�ير يف الأوق � � � ��ات ح���س��ب
ال�ف���ص��ول ه��و ت�غ�ي�ير ع�ل�م��ي ،ف�ك�ل�م��ا مت
االب� �ت� �ع ��اد ع ��ن خ ��ط اال�� �س� �ت ��واء ب��اجت��اه
القطبني ،كلما �أ�صبح الفرق وا�ضحاً بني
طول الليل والنهار ،وخ�صو�صاً يف ف�صل
ال�صيف ،وبذلك يبد أ� �شروق ال�شم�س يف
�ساعات النهار الأوىل ،حيث يكون معظم
النا�س نائمني ،على العك�س من ال��دول
القريبة �إىل خط اال�ستواء ،حيث يكون
فيها طول النهار قريباً من طول الليل
يف ف�صل ال�صيف.
وت���س�ت�ن��د ف �ك��رة ال�ت��وق�ي��ت ال�صيفي
وال �� �ش �ت��وي ع �ل��ى ا� �س �ت �ث �م��ار م ��ا ي���س�م��ى
ب�ـ«��س��اع��ات ال � ��ذروة» يف ن���ش��اط الإن���س��ان
اعتماداً على �ساعات النهار ،ففي البلدان
�شديدة ال�برودة يلج�أ �إىل ت�أخري الوقت
� �س��اع��ة واح � ��دة وي �ج��ري ع�ك����س ذل ��ك يف
ال �ب �ل��دان � �ش��دي��دة احل� � ��رارة .وق ��د طبق

ولي�ست الأ��س�ب��اب املوجبة التي توخاها
�إق � � ��رار ال �ت��وق �ي��ت ال �� �ص �ي �ف��ي يف ل�ب�ن��ان
م�ع��روف��ة ،علماً �أن ال�صيف ه��و متعب،
�أ�سا�ساً مع الإزعاج الذي يتحمله املواطن
م��ن �شح الطاقة الكهربائية ..ه��ذا �إذا
ك��ان ال�ه��دف ه��و راح��ة امل��واط��ن ،أ�م��ا �إذا
ك��ان ال�سبب ه��و إ�ط��ال��ة ال�ن�ه��ار للتقليل
م ��ن ا� �س �ت �ه�لاك ال �ط��اق��ة ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة،
خ�صو�صاً الإن��ارة ،فمن الأج��دى �إ�ضافة
ه��ذه ال�ساعة يف ال�شتاء ال يف ال�صيف،
ملا ل�ساعات النهار من ق�صر يف ال�شتاء.
و�إذا ك��ان للوقت عند ال�شعوب املتقدمة
ح�سابات اقت�صادية معقدة قد ت�صل �إىل
ح�ساب قيمة �أو كمية املنتج بالثانية،
ف ��إن الكثري منا يف لبنان �إىل الآن ـ مع
الأ�سف ـ ال يدرك �أهمية وقيمة الوقت.
لا
وي� �ب ��دو ال �ت��وق �ي��ت ال �� �ص �ي �ف��ي م�ت���ص� ً
ب��الإن�ت��اج يف امل�صانع التي يعتمد عليها
يف اقت�صاد البلدان املنتجة� ،أما يف لبنان
ف�لا �أهمية لهذا ل�سبب ب�سيط ه��و �أننا
�شعب ا�ستهالكي ونكاد ال ننتج �شيئاً ،و�إذا

طبق العمل بهذا التوقيت �أو مل يطبق
ل�م��ر �أهمية ،ف��الأح��رى تغيري
فلي�س ل� أ
� �س��اع��ات ب ��دء وان �ت �ه��اء ال� ��دوام بالن�سبة
ل�ب�ع����ض الأع � �م� ��ال ،وال داع � ��ي لتعميم
ال�ق���ض�ي��ة ع�ل��ى اجل �م �ي��ع ،ل�ك��ن ي �ب��دو �أن
امل�ستفيد الوحيد من التوقيت ال�صيفي
هو �شركات الطريان وامل�صارف ملجاراة
التوقيت يف �أوروبا.
�أما التف�سري العلمي لهذه الظاهرة،
فهو �أنه كلما ابتعدنا عن خط اال�ستواء
باجتاه القطبني ي�صبح الفرق وا�ضحاً
ب �ي�ن ط � ��ول ال �ل �ي��ل وال� �ن� �ه ��ار يف ف���ص��ل
ال�صيف ،و يبد�أ �شروق ال�شم�س يف �ساعات
النهار الأوىل ،حيث يكون معظم النا�س
نياماً فيذهب ال�ضوء ه��دراً ،ولهذا يتم
ت��أخ�ير ��ش��روق ال�شم�س ��س��اع��ة ،وعملياً
ه ��ذا ي�ج�ع��ل ال� �غ ��روب م �ت ��أخ ��راً ��س��اع��ة.
أ�م��ا ال��دول القريبة من خط اال�ستواء،
ي �ك��ون ف �ي �ه��ا ط� ��ول ال �ن �ه��ار ق��ري �ب �اً من
ط��ول الليل يف ف�صل ال�صيف ()12-12
و بالتايل ال يوجد فائدة ملمو�سة من
ات �ب��اع ن�ظ��ام ال�ت��وق�ي��ت ال�صيفي ،لذلك
معظم الدول القريبة من خط اال�ستواء
ال تعتمد هذا النظام.
ويبقى جواب الكثري من اللبنانيني
جواباً �صريحاً لي�س هناك جمال للبحث
يف �أمره�« :صراحة ما �إلو طعمة ،التوقيت
ال�صيفي �أو ال�شتوي يعني �شو رح ن�ستفيد
�إذا قدمنا ال�ساعة �أو �أخرناها!»

مالك املغربي
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عربي

ال�سلطة تتحدث عن حال ان�سداد ..واحلل فـي احلوار ال�شامل
بات رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية ال�سيد
حم �م��ود ع�ب��ا���س م�ت�ي�ق�ن�اً ،م��ن �أن وا�شنطن
ق��د جن�ح��ت يف �إح �ب��اط م���س�ع��اه يف املنظمة
ال��دول�ي��ة للح�صول ع�ل��ى اع�ت�راف ب��ال��دول��ة
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة .وامل �ع �ل��وم��ات امل �ت��واف��رة بني
يديه ،ت�شري �إىل �أن املعرو�ض عرب الرباعية،
وامل �� �ص �م��م �أم�ي��رك � �ي � �اً ،ي �ل �ح��ظ ع� � ��ودة �إىل
املفاو�ضات دون جتميد اال�ستيطان .وعندما
تنتهي املفاو�ضات �إىل النتيجة املتوقعة� ،أي
الف�شل ،تكون ال�ع��ودة من جديد �إىل الأمم
املتحدة ،للح�صول على �صفة ع�ضو مراقب.
�سيناريو بهذا املعنى� ،أبلغه �ساركوزي �إىل
رئي�س ال�سلطة الذي �صارح �أع�ضاء املجل�س
الثوري لفتح يف اجتماعهم الأ�سبوع املا�ضي،
بحقيقة م��ا ي �ج��ري� .إىل ه �ن��ا ،مل ي�ك��ن ما
حت��دث به عبا�س منطوياً على مفاج�أة من
�أي ن��وع ،فمن تابع احل��رك��ة ال�سيا�سية منذ
ن�ه��اي��ات �أي�ل��ول��/س�ب�ت�م�بر امل��ا��ض��ي ،ا�ستطاع
�أن يلم�س حجم امل��رارة التي تطبع �أحاديث
رئي�س ال�سلطة ،وال��ذي بنى مراهنة كبرية
ع�ل��ى ال�ت��وج��ه �إىل الأمم امل�ت�ح��دة .متطلعاً
�إىل ك�سر حالة االن�سداد القائمة يف العملية
ال�سيا�سية.
لكن ما ي�سرتعي االنتباه حقاً يف كالم
عبا�س ،هو اخلال�صات املت�صلة ،باخليارات
امل�ستقبلية وبو�ضع ال�سلطة الفل�سطينية،
فلدى حديثه عن اللقاء املتوقع مع رئي�س
امل �ك �ت��ب ال���س�ي��ا��س��ي حل��رك��ة ح �م��ا���س ،خ��ال��د
م���ش�ع��ل يف ال �ق��اه��رة ،ق ��ال رئ�ي����س ال�سلطة
الفل�سطينية�« :إن ال���س��ؤال امل�ل� ّح ال�ي��وم هو
لي�س ت�شكيل ح�ك��وم��ة وف ��اق وط �ن��ي ،و�إمن��ا

�إىل �أي ��ن ن�ح��ن ذاه� �ب ��ون؟» و�أ�� �ض ��اف« :ب�ع��د
مايو�/أيار ،اتفقنا على ت�شكيل حكومة ،لكن
هناك ظروفاً �أخ��رى الآن� ،سنتابع املو�ضوع
م��ع ح�م��ا���س م�ط�ل��ع ال���ش�ه��ر ،و�أن� ��ا ��س��أل�ت�ق��ي
خ��ال��د م�شعل ..الآن �سي�صري ح��دي��ث آ�خ��ر،
ورمب��ا نلتقي معهم ونتحدث لي�س فقط يف
امل�صاحلة ،و�إمن��ا يف ال���س��ؤال ال��ذي نطرحه
وط��رح�ن��اه على ال�ق�ي��ادات ،ونطرحه عليكم
اليوم� :إىل �أين؟ هذا ال�س�ؤال من املهم جداً
�أن جنيب عليه».
ويف ال� �ن� �ق� �ط ��ة امل �ت �ع �ل �ق ��ة ب��ال �� �س �ل �ط��ة
الفل�سطينية ق��ال ع�ب��ا���س� :إن��ه �أب�ل��غ �أوب��ام��ا
�أن الفل�سطينيني ي�ت���س��اءل��ون ع��ن ج��دوى
ا�ستمرار ال�سلطة؟ .و�أ�ضاف« :ال�س�ؤال الذي
يجب �أن جنيب عليه� :إىل �أين نحن ذاهبون؟
وماذا �سنعمل؟ وال�س�ؤال �أن ال�سلطة مل تعد
�سلطة».
م��ن امل�ت���ص��ور وج ��ود ع �� �ش��رات الأ� �س �ب��اب
ل�ط��رح ه��ذه الأ��س�ئ�ل��ة ب��ال��ذات ،وم��ن املفهوم
�أي���ض�اً �أن ال�ت���س��ا�ؤل ح��ول ج ��دوى ال�سلطة
و�صو ًال �إىل التلويح بحلها ،لي�س جديداً .وقد
جرى ا�ستخدامه مراراً� ،إما يف �سياق الدعوة
�إىل �إع � ��ادة ت��و��ص�ي��ف ال��واق��ع الفل�سطيني،
والتخل�ص من �أوهام البناء حتت االحتالل.
و�إما يف �سياق التلويح بقلب الطاولة ،جراء
التعرث الكبري الذي ت�شهده الت�سوية.
ثمة ميل �إىل احت�ساب ال�ك�لام املن�سوب
لل�سيد ع�ب��ا���س� ،ضمن ال�سياق ال�ث��اين هذه
امل��رة �أي���ض�اً ،ولكن ال��رب��ط ب�ين احل��دي��ث عن
بحث خ�ي��ارات امل�ستقبل ،ب��دل اال�ستمرار يف
«ت�سايل تطبيق امل�صاحلة» ،وب�ين الت�سا�ؤل

عن ج��دوى وج��ود ال�سلطة ،رمب��ا ي�شري �إىل
�سياق خمتلف.
قبل حديث عبا�س �أم��ام املجل�س الثوري
ل�ف�ت��ح ،ن�سبت إ�ل �ي��ه ت�صريحات ع��ن تقدمي
خطة مبتكرة وج��دي��دة .ت���س��اءل الكثريون
عما ق�صده بذلك ،وجاءت الأجوبة مرتكزة
�إىل ال�سياقات التقليدية امل�ع�ت��ادة م��ن قبل
رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية.
وع�شية ن�شر حديثه �أمام املجل�س الثوري،
ن�شرت �صحيفة معاريف ال�صهيونية ،كالماً
ن�سبته مل�س�ؤول فل�سطيني كبري ،مل ت�سمه،
ق��ال��ت م�ع��اري��ف« :ذك ��ر م���س��ؤول فل�سطيني
كبري �أن ال�سلطة الفل�سطينية �أع��دت خطة
حبي�سة الدرج حلل ال�سلطة خالل عدة �أ�شهر
�إذا م��ا ف�شلت يف م�ساعيها للح�صول على
ع�ضوية يف الأمم املتحدة».
و�أ�ضافت نق ًال عن امل�س�ؤول نف�سه�« :أن
�إعداد هذه اخلطة مت بناء على طلب رئي�س

ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س و�أنها
تق�ضي بنقل امل�س�ؤولية عن �ش�ؤون ال�صحة
وال�ت�رب �ي��ة وال���س�ي��اح��ة �إىل إ�� �س��رائ �ي��ل .ويف
نهاية هذه العملية �ستتوىل �إ�سرائيل �أي�ضاً
امل�س�ؤولية الأمنية عن املناطق الفل�سطينية.
ورك��زت ال�صحيفة ال�صهيونية على إ���ش��ارة
امل���س��ؤول ،وي�ب��دو أ�ن��ه أ�ح��د ق��ادة حركة فتح،
�إىل �أن فكرة حل ال�سلطة الفل�سطينية قد
عر�ضت على �أع�ضاء اللجنة املركزية للحركة
فتح وحظيت بت�أييدهم ،دون الو�صول �إىل
قرار نهائي بهذا ال�ش�أن.
�أم ��ا م��ا و��ص��ف ب � أ�ن��ه ن�ف��ي للت�صريحات
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�ح��ل ال���س�ل�ط��ة ،م��ن ق�ب��ل حم�م��ود
العالول ،ع�ضو مركزية فتح ،فقد حمل ما
يعاك�س النفي وح�م��ل �إ� �ش��ارة وا��ض�ح��ة� ،إىل
خيارات ع��دة ،يظل حل ال�سلطة من بينها.
و�إن تعمد العالول الت�أكيد على �أن املق�صود
ه��و تو�صيف ح��ال��ة ال�سلطة ال�ت��ي اعتربها

��ص�ع�ب��ة ،م �� �ش�يراً �إىل أ�ن ��ه ج ��رى ال�ب�ح��ث يف
خيارات عديدة ،وا أله��م هو �أن احلديث عن
خيارات ،حديث جاد ،ولي�س تكتيكاً.
يف هذا �أي�ضاً ،ما يحمل على االفرتا�ض،
ب ��أن ال�سلطة الفل�سطينية ،ت�شعر بو�صول
خ �ي��ارات �ه��ا �إىل ح��ائ��ط م �� �س ��دود ،وي���ص�ب��ح
ب��ا إلم�ك��ان تف�سري كثري مم��ا ورد يف الكالم
املن�سوب لرئي�س ال�سلطة.
امل�ه��م ه�ن��ا ،و�إذا ك��ان��ت ه�ن��اك ج��دي��ة حقاً
يف البحث عن خم��رج ،فيجب ع��دم االكتفاء
بنقا�شات يف مركزية فتح� ،أو حوار ثنائي بني
فتح وحما�س .فالفر�صة قائمة الآن لإطالق
ح��وار وط�ن��ي �شامل ،بالطبع لي�س ملناق�شة
ت�شكيل حكومة� ،أو بحث بنود اتفاق القاهرة،
بل ملناق�شة ا�سرتاتيجية وطنية �شاملة .و�إذا
وجد املتحاورون �أن وجود ال�سلطة ال مربر
له� ،أو �أنه ي�شكل عبئاً على الق�ضية الوطنية،
فليجر حل ال�سلطة ،واعتماد خيارات بديلة.
وم��ن املفهوم �أن ه��ذا يقت�ضي التخل�ص من
وه��م ال�ت�ف��او���ض م��ع االح �ت�ل�ال ،وم��ن وه��م
الت�سويات ،وطروحاتها التي �أحدثت ت�أك ًال
كبرياً يف ر�صيد الق�ضية الفل�سطينية ،ويف
حقوق ال�شعب الفل�سطيني الثابتة.
حوار وطني �شامل متحرر من الأوه��ام،
�� �س ��وف ي �ف �� �ض��ي �إىل إ�ع� � � ��ادة ب� �ن ��اء امل���ش�ه��د
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ،مب��ا ي�ن��ا��س��ب ح��ال��ة ال�ت�ح��رر
الوطني ،ن�أمل ذلك ،كما ن�أمل �أال نكون قد
وقعنا يف وهم ما ،نتيجة تلك الت�صريحات،
فالتجربة مريرة وكاوية.

نافذ �أبو ح�سنة

غزة ترد على النار بالنار ..راجمات يف غزة
ا��س�ت�ه��دف��ت ط��ائ��رات االح �ت�ل�ال ع�صر
ال�سبت امل��ا��ض��ي ،مع�سكراً تدريبياً ل�سرايا
القد�س ،ال��ذراع الع�سكري حلركة اجلهاد
الإ� �س�ل�ام��ي يف ف�ل���س�ط�ين ،يف م��دي�ن��ة رف��ح
جنوبي قطاع غزة� ،أدى الق�صف ال�صهيوين،
�إىل ا�ست�شهاد قادة من ال�سرايا على الفور،
بينهم القائد ال�ب��ارز� ،أحمد ال�شيخ خليل،
امل�س�ؤول عن وحدة الهند�سة والت�صميم ،يف
ال�سرايا ،والأخ ال�شقيق لأربعة من ال�شهداء
الذين ق�ضوا يف مواجهة االحتالل.
ادع��ى ال�صهاينة �أن الق�صف ج��اء رداً
على �صواريخ ا�ستهدفت امل�ستوطنات جنوب
ف�ل���س�ط�ين ،ع�ل�م�اً �أن ال �� �ص��واري��خ اجل ��اري
احلديث عنها� ،أطلقت بالفعل ،ومل يعلن
�أي ف�صيل فل�سطيني ع��ن تبني �إطالقها،
فظلت يتيمة وبال �أي �أثر .وحقيقة �أن �أحداً
مل يعلن تبنيها ،يف ظروف االحتفاالت التي
تعي�شها فل�سطني ،وغ��زة ب��ال��ذات بتحرير
الأ�سرى ،يثري �أ�سئلة كثرية ،خ�صو�صاً و�أن
الف�صائل الفل�سطينية عادة ما تقوم بتبني
�أن�شطتها املقاومة �ضد االحتالل.
ال �ق �� �ص��ف ال �� �ص �ه �ي��وين ع �ل��ى م�ع���س�ك��ر
ال �ت��دري��ب ،وك �م��ا ي�لاح��ظ حم �ل �ل��ون ك�ثر،
�أراد م��ن خ�ل�ال «ن��زه��ة دم��وي��ة» م���ص��ادرة

االحتفاالت الفل�سطينية بتحرير الأ�سرى،
و�سعت حكومة العدو من ورائه� ،إىل حتقيق
ك���س��ب م �ع �ن��وي ب �ع��د ��س�ل���س�ل��ة االن �ت �ق��ادات
ال�ت��ي واج�ه�ت�ه��ا ب�سبب ال���ص�ف�ق��ة ،ك�م��ا أ�ن��ه
ك��ان حماولة متجددة ال�ستعادة هيبة ردع
مت�آكلة ،ومل تعد قائمة بالفعل.
افرت�ض االحتالل �أنه ي�ستطيع توجيه

� �ض��رب��ة ق��ا� �س �ي��ة ،وا إلف �ل ��ات ب �ه��ا ،م�ع�ت�م��داً
على القبة الفوالذية ،وعلى حترك �سريع
لإح��راز تهدئة ،تعيد الأم��ور �إىل ما كانت
عليه ،بعد �أن يكون جي�ش االح�ت�لال� ،أم��ام
�إجن ��از يتحدث ع�ن��ه ،با�ستهداف ع��دد من
ق� ��ادة ال �� �س��راي��ا وق �ت �ل �ه��م ،وب��وق��ف احل��ال��ة
االحتفالية ب�صفقة التبادل.

مل ت�سر اخلطة ال�صهيونية ،كما ر�سمت،
فقد جاء رد املقاومة �سريعاً وفاعالً ،و�أبرز
معطيات جديدة يف �ساحة اال�شتباك� ،سوف
تكون لها �آثارها يف امل�ستقبل القريب.
ا� �س �ت �ه��دف��ت امل � �ق ��اوم ��ة م �� �س �ت��وط �ن��ات
االحتالل ،ف�أوقعت قتلى وجرحى ،ودمرت
من�ش�آت .ورغ��م �أن العدو ا�ست�أنف الغارات،
و�أ�سقطت قذائفه مزيداً من ال�شهداء� ،إال
�أن كثافة الق�صف ال���ص��اروخ��ي مل تت�أثر.
وهنا انك�شفت «القبة احلديدية» امل�صممة
الع�ت��را�� ��ض ال� ��� �ص ��واري ��خ ،ع ��ن ف���ض�ي�ح��ة
ج��دي��دة ،فهي مل ت�ستطع منع ال�صواريخ
الفل�سطينية م��ن ال��و��ص��ول �إىل أ�ه��داف�ه��ا،
ف�أخذ ال�صهاينة باحلديث عن عطل تقني
�أ�صاب املنظومة ،وعطل جزءاً من فاعليتها،
وه��ذا الأم��ر �سي�أخذ كما هو متوقع نقا�شاً
ك �ب�ي�راً يف � �ص �ف��وف امل � ؤ�� �س �� �س��ة ال�ع���س�ك��ري��ة
ال�صهيونية ،عن «ح��ال القبة النائمة» كما
و�صفتها �صحافة االحتالل.
وك���ش��ف ال ��رد الفل�سطيني امل �ق��اوم عن
مفاج�أة للعدو ،متثلت براجمات ال�صواريخ
امل�ح�م��ول��ة ،م��ا ي� ؤ���ش��ر �إىل ت�ط��ور ن��وع��ي يف
ال��و��س��ائ��ط ال�ت��ي متلكها امل�ق��اوم��ة يف غ��زة.
ظهور ه��ذه ال��راج�م��ات� ،سيعيد قلب كثري

م��ن احل �� �س��اب��ات .ف�ف��ي ا��س�ت�خ��دام�ه��ا أ�ك�ث�ر
من م�ؤ�شر يتجاوز م�س�ألة امتالكها ،ومن
ذلك اجل��ر�أة على ق�صف ال�صهاينة بها من
القطاع املك�شوف واملحا�صر ،واملراقب .هنا
ميكن احلديث عن جر�أة نادرة وا�ستثنائية،
وميكن الذهاب �إىل �أبعد من ذلك �أي�ضاً.
ميكن االف�ترا���ض ب ��أن ال�ع��دو �أراد من
خ�ل�ال ق���ص��ف م�ع���س�ك��ر ال �� �س��راي��ا ،فح�ص
ق � ��درات امل �ق ��اوم ��ة ،يف �آون � ��ة احل ��دي ��ث عن
حت �� �ض�ي�رات ��ه ل� �ل� �ح ��رب ،وك� ��ذل� ��ك ف�ح����ص
الت�ضامن املقاوم يف القطاع ،ومن املفرت�ض
�أي�ضاً �أن املقاومة ال تهمل احتما ًال كهذا،
و�إذا تك�شف ع��ن ه��ذا ال�سالح ب�ين �أيديها،
فهي تريد الت�أ�شري �إىل خيار ا�سرتاتيجي،
بجهوزيتها العالية ،وب��ال��ذه��اب �إىل مدى
بعيد يف حتدي االحتالل.
وم ��ن امل �ه��م ا إل� � �ش� ��ارة �إىل �أن ج �ه��وداً
م �� �ص��ري��ة ،أ�ث � �م� ��رت ع ��ن ات� �ف ��اق ل�ت�ج��دي��د
ال�ت�ه��دئ��ة ،ي�ب��د أ� تنفيذه فجر ا ألح ��د ،لكن
ال �ع��دوان على غ��زة ت��وا��ص��ل ،وك��ذل��ك ال��رد
امل�ق��اوم ،فهل تتحول “النزهة الدموية”
�إىل بداية حرب؟
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انتخاب اللجان ال�شعبية يف املخيمات

حتــديــات بحــاجـــة �إلــى �إرادة ووحـــدة وطـنـيـــة
�أطلق عدد من منظمات املجتمع املدين
م�شروعاً حول احلقوق ال�سيا�سية لالجئني
الفل�سطينيني يف ل�ب�ن��ان ،وم�ن�ه��ا ح�ق��ه يف
االنتخاب وامل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية
مل�ج�ت�م�ع��ه ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ع�ب�ر االن �ت �خ��اب
والرت�شح ،وتناولت ور�شات العمل املرتبطة
بامل�شروع عناوين عديدة ،منها :الأنظمة
االن �ت �خ��اب �ي��ة وت�ط�ب�ي�ق��ات�ه��ا ع �ل��ى احل��ال��ة
الفل�سطينية (املجل�س الت�شريعي 1996
و ،)2005وطرح امل�شاركون �آراء كثرية حول
ح��ق ال�لاج �ئ�ين يف ان �ت �خ��اب مم�ث�ل�ي�ه��م يف
كافة القطاعات الفل�سطينية عرب م�شاركة
الالجئني يف احلياة ال�سيا�سية ملجتمعهم
م��ن ان�ت�خ��اب��ات ال�ل�ج��ان ال�شعبية املحلية
داخل املخيمات والتجمعات الفل�سطينية،
مروراً باالنتخابات يف النقابات واالحتادات،
و�صو ًال �إىل �إمكانية امل�شاركة يف انتخابات
الرئا�سة واملجال�س الت�شريعية والوطنية.
وتتعدد اجل�ه��ات الر�سمية واحلزبية
وال��دول �ي��ة امل �� �س ��ؤول��ة ب���ش�ك��ل م�ب��ا��ش��ر �أو
غ �ي�ر م �ب��ا� �ش��ر ع ��ن �أو�� � �ض � ��اع ال�ل�اج �ئ�ي�ن
ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي�ين يف ال �� �ش �ت��ات ع �م��وم �اً،
ويف ل �ب �ن��ان ب �� �ش �ك��ل �أك �ث��ر خ���ص��و��ص�ي��ة،
ن �ظ ��راً ل �ل �ت �غ�يرات ال �ت��ي �أدت �إىل ت�ع��دد
الأط ��راف امل���س��ؤول��ة ع��ن ق�ضايا و��ش��ؤون
الفل�سطينيني ،البع�ض يعترب وكالة غوث
وت�شغيل ال�لاج�ئ�ين (الأون� � ��روا) �إح��دى
�أه� ��م امل��رج �ع �ي��ات امل �� �س ��ؤول��ة ع��ن ق�ضايا
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين ،وال��س�ي�م��ا االج�ت�م��اع�ي��ة
منها ،كونها ت�ق��دم اخل��دم��ات ال�صحية
والتعليمية� ،إ��ض��اف��ة ل�لال�ت��زام القانوين

جتاه الالجئني الفل�سطينيني من حيث
ت�سجيلهم وت���ص�ن�ي�ف�ه��م ،ويف ل�ب�ن��ان من
يعترب �أن م��دي��ري��ة ال �� �ش ��ؤون ال�سيا�سية
والالجئني التابعة لوزارة الداخلية متثل
مرجعية ،خ�صو�صاً من الناحية القانونية
املتمثلة بت�سجيلهم و�إقامتهم يف لبنان،

وال �ك �ث�ير م��ن ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين ي�صنفون
�أنف�سهم مع ذلك الف�صيل �أو تلك املنظمة
يف ال�ع�ب��د ال���س�ي��ا��س��ي ل�ل�م��رج�ع�ي��ة�� ،س��واء
أ�ك��ان��وا �أع�ضاء حزبيني �أم م�ؤيدين .هذا
ال�ت�ن��وع �أ� �ص��اب احل��ال��ة الفل�سطينية يف
لبنان بحالة من االختالل نوعاً ما.

يف ل �ب �ن��ان ،ك��ان��ت ه �ن��اك حم��اول��ة
متوا�ضعة النتخاب اللجنة ال�شعبية
يف خم �ي��م � �ش��ات �ي�لا يف ال� �ع ��ام ،2005
حيث مت التن�سيق بني املجتمع الأهلي
وال�ف���ص��ائ��ل ع�ل��ى ت�ن�ظ�ي��م ان�ت�خ��اب��ات،
وبالفعل جرى انتخاب ممثلي الأهايل

واالحت� � ��ادات ،وك��ان��ت ن�سبة امل���ش��ارك��ة
مرتفعة ،ولكن تنظيم عملية انتخابية
فل�سطينية يف ل�ب�ن��ان ،مل تن�ضج بعد
ل�ضبط احلياة االجتماعية ،خ�صو�صاً
و�أن ت��رك �ي �ب��ة ال� �ق ��وى ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة
خم �ت �ل �ف��ة مت ��ام � �اً ع ��ن م �ث �ي�لات �ه��ا يف
الداخل الفل�سطيني.
يف داخ � ��ل امل �خ �ي �م��ات م �ع �ظ��م ال �ل �ج��ان
امل��وج��ودة الآن جندها إ�م��ا مقت�صرة على
ف�صائل «م.ت.ف» كما يف خميم املية ومية،
�أو غ�ير م��وج��ودة كما يف خميم �ضبية� ،أو
موجودة من خالل جلنتني كما يف خميم
ع�ين احل�ل��وة� ،أو �ضعيفة احل�ضور كما يف
جميع املخيمات الأخرى.
�أب��رز العوائق الظاهرة غياب الربامج
وع ��دم وج ��ود �آل�ي��ة للمحا�سبة واالخ�ت�ي��ار
الع�شوائي لأع�ضاء ه��ذه اللجان ،ويحتم
ذلك �ضرورة البدء بو�ضع برنامج خا�ص
الن �ت �خ��اب ال �ل �ج��ان ال���ش�ع�ب�ي��ة م ��ن خ�لال
االتفاق على ت�شريع لتكون �شعبية بحق.
احلالة الفل�سطينية يف لبنان بحاجة
الآن �أك�ثر من �أي زمن م�ضى �إىل تنظيم
وترتيب  -بعد االنفالت الأمني وا�ستغالله
ع �ل��ى ك��اف��ة امل �� �س �ت��وي��ات ،خ �� �ص��و� �ص �اً بعد
احل��وادث الأمنية ا ألخ�ي�رة يف خميم عني
احللوة التي �أع��ادت ط��رح مو�ضوع �أهمية
ت��وح�ي��د امل��رج�ع�ي��ة الفل�سطينية يف لبنان
على الأقل ،مل�صلحة ال�شعبني الفل�سطيني
واللبناين.

�سامر ال�سيالوي

معاناة �أهايل جتمّع جلّ البحر ..احتجاجات �ضد �سيا�سة الإهمال والتق�صري
ك ��ل ع � ��ام ،م ��ع ب ��داي ��ة ف �� �ص��ل الأم � �ط� ��ار تطغى
ال� �ظ ��روف الإن �� �س��ان �ي��ة ل�ل�ت�ج�م�ع��ات الفل�سطينية
املمتدة على ال�ساحل اجلنوبي من �صيدا �إىل �صور
على الكثري م��ن ق�ضايا الالجئني الفل�سطينيني
ومعاناتهم يف لبنان ،ويتقدم جتمّع جل البحر عند
املدخل ال�شمايل ملدينة �صور على باقي التجمعات
من جهة تعدد امل�شاكل وات�ساع املعاناة .كذلك ف�إن
حماذاة التجمّع لل�شارع العام الرئي�سي جعله مكاناً
خطراً ،خ�صو�صاً مع غياب جتهيزات ا إلن��ارة ،مما
�أدى �إىل �سقوط أ�ك�ث�ر م��ن � 12ضحية يف الع�شرة
الأعوام الأخرية ،معظمهم من فئة ال�شباب.
جت��اوز ع��دد �سكان التجمّع ال��ذي ت�أ�سّ �س بداية
ال�ع��ام  1951الـ 1850ن�سمه ينتمون �إىل الع�شائر
الفل�سطينية التي جل�أت من ق�ضاء عكا يف فل�سطني
�إىل لبنان �سنة  ،1948و�أق��ام��وا يف بلدة رمي�ش ،ثم
انتقلوا �إىل العزّية فالقليّلة ثم منطقة الرمل يف
مدينة �صور �إىل �أن ا�ستقروا يف ج ّل البحر ،معظمهم
م��ن ع ��رب ال �� �س��واع��د وال �� �س��وي �ط��ات وال �� �ص��وي�لات
والطوقيني.

يقع ه��ذا التجمّع عند املدخل ال�شمايل ملدينة
� �ص��ور ،ب�ط��ول كيلومرت ون���ص��ف ،وع��ر���ض ي�ت�راوح
ب�ين � 200إىل  300م�تر ،وي�ت��وزع �سكانه على 190
بيتاً تقريباً ،مبعدل � 10أ�شخا�ص للم�سكن الواحد
امل ��ؤل��ف م��ن غ��رف�ت�ين ك�ح��د �أق���ص��ى .وب��ال��رغ��م من
م��رور ع���ش��رات ال�سنوات م��ازال��ت م�سقوفة ب��أل��واح
«االت��رن�ي��ت» واخل�شب وحتى البناء احلجري فيها
�ضعيف نتيجة العوامل الطبيعية وا�ستخدام املواد
ذات اجل ��ودة الهابطة يف ال�ب�ن��اء ب�سبب الإم�ك��ان��ات
امل ��ادي ��ة امل �ت��وا� �ض �ع��ة ،ك�م��ا �أن م�ن��ع الإع� �م ��ار وح�ت��ى
الرتميم داخل التجمّع �إال برتخي�ص من ال�سلطة
اللبنانية زاد الأم��ر ��س��وءاً ،وي�صعب احل�صول على
الإذن نتيجة الإجراءات املعقّدة� .أبو جهاد الطوقي
( 65ع��ام�اً) ي�ق��ول�« :إن احل��ال��ة االقت�صادية �سيئة
جداً ،وهذا ما حال دون ترميم البيوت التي حتتاج
�إىل مبالغ طائلة ،كذلك ف ��إن �إج ��راءات احل�صول
على اذونات معقدة للغاية» .وي�ؤكد« :البطالة تزداد
ب�شكل كبري ،وموقع التجمّع يجعله منعزل ومهمل
ب�شكل ك �ب�ير» .وي�ن�ت�ق��د ال�ط��وق��ي �سيا�سة تقلي�ص

اخلدمات التي تتبعها الأون��روا ،و�إهمالها ملتطلبات
وحاجات التجمّع.
بع�ض احل��اج��ات ال�صحية ي�ؤمنها الأه��ايل من
خميم الب�ص القريب من التجمّع وفق ما هو متوفر
يف مراكز الأون ��روا وال�ه�لال الأح�م��ر الفل�سطيني،
�أم��ا بالن�سبة للتعليم ،فامل�ستوى التعليمي داخ��ل
التجمّع منخف�ض ج��داً لعدة �أ�سباب� ،أهمها الفقر
وح��اج��ة رب ال�ع��ائ�ل��ة �إىل م��ن يعينه ،وال يلبث �أن
ي�صل التلميذ �إىل املرحلة الإعدادية حتى يخرج �إىل
�سوق العمل ،كما ي�ؤكد ع�صام عبد اهلل ( 50عاماً)
الذي يقول« :اثنان من �أوالدي يف املدر�سة وثالثة
يعملون ب��ال��زراع��ة ،ويح�صل ك��ل واح��د منهم على
�أجر يومي ال يتجاوز الـ� 18ألف لرية ،وال يكفي ذلك
لت�أمني احلد الأدنى من متطلبات العائلة» .معظم
�أهايل التجمّع يعملون يف قطاع الزراعة ،وخ�صو�صاً
قطاف احلم�ضيات ،ون�سبة البطالة تتجاوز الـ50
يف املئة بح�سب عبد اهلل الذي يتابع مت�سائالً�« :أين
الف�صائل الفل�سطينية ،وملاذا ال تقوم بواجباتها؟»
وب�سبب �أن التجمّع حم��ا ٍذ لل�شارع العام ب�شكل

مبا�شر� ،أدى ذلك �إىل وقوع عدد من ال�ضحايا نتيجة
ع��دم وج��ود �إن ��ارة و��س��رع��ة ال���س�ي��ارات وغ�ي��اب �أدن��ى
معايري ال�سالمة العامة .ويقول ف��ؤاد ( 30عاماً)
�شقيق �أح��د �ضحايا ح��وادث اال��ص�ط��دام :ال يوجد
�أي ن��وع م��ن الإن ��ارة على ال�ط��رق��ات� ،إال مب�ب��ادرات
فردية للنا�س ،لكنها ال تكفي ،كذلك ف�إنه ال يوجد
مطبّات مدرو�سة لتخفيف ال�سرعة ،وهذا ما ي�ؤدي
�إىل حوادث باجلملة» .وي�ضيف« :يجب على البلدية
�أن ت�ق��وم بواجبها ل�ت� أ�م�ين �سالمة ال�ن��ا���س ،كذلك
على املرجعيات الفل�سطينية التحرك لإيجاد حل
ل�ه��ذه امل�شكلة ،ومل�شكلة الفي�ضانات ال�ت��ي حت�صل
يف ف�صل ال�شتاء مع ارتفاع الأم��واج وهبوب الرياح
وت��داع��ي �سقوف ال�ع��دي��د م��ن امل �ن��ازل ،وع��دم ق��درة
الفل�سطينيني على ترميم بيوتهم ب�شكل حم�صّ ن».
ق��ام �أه��ايل التجمّع بقطع الطريق ع��دة م��رات
اح �ت �ج��اج �اً ع �ل��ى ح � ��وادث ال �� �ص��دم ،ك��ذل��ك ق��ام��وا
باعت�صامات �ضد �إهمال وتق�صري الأونروا ويعدون
مب��وا� �ص �ل��ة ال �ت �ح��رك��ات ح �ت��ى حت �ق �ي��ق م�ط��ال�ب�ه��م
املتوا�ضعة.
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ظـاهــرة إلى تفـاقـم ..سرقة السيارات
ت �ع��د ج��رائ��م � �س��رق��ة ال �� �س �ي��ارات من
أ�ب� � ��رز ال �ق �� �ض��اي��ا امل �ن �ت �� �ش��رة يف �أو�� �س ��اط
املجتمع اللبناين ،ب�سبب تعدد حاالتها
وت�شعبها ،بحيث ال مي��ر ي��وم م��ن دون
ت�سجيل ح��االت ب�لاغ �سرقة لل�سيارات،
مما جعل هذه الظاهرة ت�ؤرق الكثري من
املواطنني.
الأم��ر يف حد ذات��ه ي�شكل حتدياً غري
ل�ج�ه��زة ا ألم�ن�ي��ة ،التي
ع��ادي بالن�سبة ل� أ
ت�سعى جاهدة وبح�سب �إمكاناتها املتوافرة
ل �ل �ح��د م� ��ن م � �ع� ��دالت ه � ��ذه اجل� ��رائ� ��م.
وبالفعل ،فقد �أثبتت ال�ق��وى الأمنية يف
الآون� ��ة ا ألخ �ي�رة ق��درت�ه��ا ع�ل��ى الت�صدي
لل�سرقات عرب ا�ستخدام و�سائل وتقنيات
خمتلفة ،لي�س �أقلها نظام املالحة اجلوي
ضال عن التدخل ال�سريع
�أو الـ« ،»GPSف� ً
واملالحقة الفورية لل�سارقني ،بالإ�ضافة
�إىل تكثيف امل �ه �م��ات ل�ت��وق�ي��ف ع�صابات
�سرقة ال���س�ي��ارات ال�ت��ي تتخذ م��ن بع�ض
القرى اللبنانية مقرات لها ،كبلدة بريتال
يف ال�ب�ق��اع .وق��د خ�سرت ال�ق��وى الأمنية
بع�ض عنا�صرها يف مثل هذه املواجهات،
لكنها عززت من ثقة املواطنني بقدراتها
وعزمها على معاقبة ل�صو�ص ال�سيارات
وم�لاح�ق�ت�ه��م م�ه�م��ا ك�ل��ف ا ألم � ��ر�� ،س��واء
أ�ك��ان ذل��ك داخ��ل امل��دن �أم على الطرقات
الرئي�سية التي تربط بني بع�ض املدن.

جرمية مزدوجة
غالباً م��ا ت�ك��ون �سرقة ال���س�ي��ارات جرمية
م��زدوج��ة ،مبعنى �أن��ه يتم ا��س�ت�خ��دام ال�سيارة
امل�سروقة يف ارتكاب جرائم �أخرى ،مثل �سرقة
املنازل �أو امل�ؤ�س�سات� ،أو الن�صب واالحتيال� ،أو
تغيري م�ع��امل�ه��ا وت��زوي��ر م�ستنداتها الرت�ك��اب
جرائم �إرهابية .وال �شك �أن هناك �صعوبة يف
مكافحة جرائم �سرقة ال�سيارات� ،إذ �إنها تت�شابه
يف �أو� �ص��اف �ه��ا م��ع م�ث�ي�لات�ه��ا ،يف ح��ال��ة طم�س
الأرقام على اللوحة املعدنية ،كما ي�سهل تغيري
معامل ال�سيارة وتزوير م�ستنداتها.
وهناك و�سائل خمتلفة ل�سرقة ال�سيارات،
ل�ع��ل �أك�ث�ره��ا ب��دي�ه�ي��ة و��ش�ي��وع�اً ال�ت�ع��ام��ل مع
ال �� �س �ي��ارة امل ��رك ��ون ��ة� ،إن ع�ب�ر جم �م��وع��ة من
امل�ف��ات�ي��ح� ،أو الأ� �س�ل�اك ل�ف�ت��ح �أب��واب �ه��ا و�إدارة
امل�ح��رك� ،أو ع�بر تهديد �سائقها بال�سالح� ،أو
حتى عرب االرت�ط��ام بال�سيارة من اخللف مما
يجرب �صاحبها على الرتجل منها مما يجعله
هدفاً �سه ًال لل�سارقني.
وتعترب �سرقة ال�سيارات �أو العبث بها� ،أحد
الهموم الرئي�سية ل�شركات ت�أجري ال�سيارات،
ف�ه�ن��اك م��ن ال��زب��ائ��ن م��ن ي���س�ت��أج��ر ال���س�ي��ارة
لأ� �س �ب��وع ،لكنه يحتفظ ب�ه��ا لأ��س��اب�ي��ع ،ورمب��ا
يرتكها يف �أي م�ك��ان� ،أو رمب��ا ي��ذه��ب بها �إىل
مدن بعيدة ويرتكها حتى من دون �إخبار مركز
ال�شركة مبكانها ،ال �سيما �إذا تعر�ضت لعطل
فني .يف هذا ا إلط��ار ،ين�صح اخل�براء ب�ضرورة
ا�ستخدام ن�ظ��ام امل�لاح��ة اجل��وي على �سيارات
الت�أجري التي عادة ما تكون من طرازات حديثة
للغاية .وي�ت��وىل ال�ن�ظ��ام �أخ �ب��ار مقر ال�شركة
ف ��وراً مب��وق��ع ال���س�ي��ارة وح��ال�ت�ه��ا ،الأم ��ر ال��ذي
ي�سهل ا�ستعادتها ،و�صيانتها �أو �إعادة ت�أجريها،
وبالتايل يحد من اخل�سائر التي ترتتب على
فقد ال���س�ي��ارة �أو تعطيل عملها .والأه ��م من
ذلك ،ت�ستطيع ال�شركة �إطفاء حمرك ال�سيارة
ومنع ت�شغيلها مت��ام�اً ع��ن بعد ،وه��ي التقنية
التي مت تطبيقها حديثاً بالتعاون مع القوى
الأم�ن�ي��ة للقب�ض على ع�صابة متخ�ص�صة يف
�سرقة ال�سيارات تعر�ضت لأحد ال�سياح.
تقنيات خمتلفة
ت���ش�ير ج �ه��ات أ�م �ن �ي��ة خم�ت���ص��ة ال �ي��وم �إىل
وجوب �إيالء العناية املنا�سبة حلماية ال�سيارات،
ع�بر ت��زوي��ده��ا ب��ال�ت�ق�ن�ي��ات ال�ت��ي ت���س��اع��د على
حمايتها من ال�سرقة ،وت�سهم يف �إرباك وتعطيل
ال�سارق ال��ذي قد يت�أثر ويرتبك من �أي �شيء
ب�سبب توتره ،كا�ستخدام �أجهزة �إنذار حديثة،
�أو بع�ض الأجهزة التي قد ت�ؤخر تنفيذه لهذا
ال �ع �م��ل� ،أو �أن �ظ �م��ة الـ« ،»GPSوغ�ي�ره��ا من
ا ألج �ه��زة املخ�ص�صة ل�سالمة ال���س�ي��ارات من
ال�سرقة.
م��ن ه��ذه الأج �ه��زة ن��ذك��ر ج�ه��از super
 ،guard 4carوه ��و ي �ع��د ن �ظ��ام تعقب
و�إدارة مرتكز بال�سيارة يعمل على نظام حتديد
الأم��اك��ن ال ��دويل ع�بر ت��رك�ي��ب ج�ه��از ر�سيفر
( )GPSبال�سيارة وال��ذي يقوم بجمع بيانات

امل��وق��ع م��ن الأق�م��ار اال�صطناعية وال�صندوق
الأ�� �س ��ود ال �ع��ام��ل ع �ل��ى ن �ظ��ام ( )GSMال��ذي
ي��ر��س��ل ه ��ذه ال�ب�ي��ان��ات �إىل ج �ه��از الكمبيوتر
اخل��ا���ص بالفرد �أو هاتفه ،وب��ذل��ك ميكن من

تعقب ال�سيارة يف جميع �أنحاء العامل ،وتظهر
امل�ع�ل��وم��ات ال�ت��ي يحتاجها ال�ف��رد ع��ن �سيارته
� �س��واء ع��ن (حت��دي��د ال���س��رع��ة ،امل��وق��ع ،احل��ال��ة
وغ�ي�ره ��ا) ب��وا��س�ط��ة االن�ت�رن ��ت ع�ل��ى خ��رائ��ط

السرقات
بح�سب اجلهات الأمنية ،ف��إن عمل ع�صابات �سرقة ال�سيارات يتم ع��ادة على
مرحلتني :املرحلة الأوىل تتوالها ع�صابة تقوم ب�سرقة ال�سيارات احلديثة ،وحتى
القدمية ،بقوة ال�سالح .وعندها تدخل املرحلة الثانية ،تقوم هذه الع�صابة بت�سليم
ه��ذه ال�سيارات �إىل ع�صابة أ�خ��رى متخ�ص�صة بتزوير امل�ستندات و�أرق ��ام هياكل
ال�سيارات وحمركاتها.
كما �إن تغيري �أرق��ام الهياكل واملحركات يتم ب�شكل متقن �إىل درج��ة كبرية قد
ت�ضلل بع�ض القوى الأمنية املوجلة التدقيق فيها.
وب���ش��أن ت��زوي��ر امل�ستندات ال�ع��ائ��دة لل�سيارات امل���س��روق��ة ،ف ��إن تلك الع�صابات
ت�ستخدم تقنية احلا�سوب ،وبالتحديد برامج امل�سح ( ال�سكانر) والتحكم بال�صور
وا�ستبدالها عرب برامج معاجلة ال�صور ،وهناك �سهولة يف �صناعة وبيع لوحات
ال�سيارات� ،إذ �إن �أ�صحاب هذه املهنة يكتفون بطلب رخ�صة ت�سجيل ال�سيارة دون
معرفة منهم ب�أ�ساليب املزورين.
وميكن القول �إن تعدد �أ�ساليب ع�صابات �سرقة ال�سيارات يواكبه تنوع يف طرق
ت�سويق ما ي�سرقونه� ،إذ ت�شري التحقيقات الق�ضائية �إىل �أن بع�ض الع�صابات يفاو�ض
�أ�صحاب ال�سيارات امل�سروقة على دفع مبالغ مالية مقابل �إرجاعها �إليهم ،لكن بعيداً
عن �أعني ال�سلطات .كما تقوم ع�صابات �أخرى بتفكيك ال�سيارات امل�سروقة ،ومن ثم
بيعها قطعا جم َّز�أة يف ال�سوق املحلية� ،أو تلج�أ لتهريبها �إىل الأ�سواق اخلارجية� ،أو
تعيد بيع ال�سيارات من جديد ،لكن بعد تزوير م�ستنداتها.
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بالبيض والسالح
رقمية تف�صيلية ع�بر «غ��وغ��ل �إرث» و»غوغل
م ��اب» وال �ت��ي ت�ق��وم بتحديث ب�ي��ان��ات ال�سيارة
ح���س��ب رغ �ب��ة امل���س�ت�خ��دم و�أي �� �ض �اً ب��ا��س�ت�خ��دام
الهاتف اجلوال.
ومي �ن��ح ال� �ف ��رد خ��ا� �ص �ي��ة �إي� �ق ��اف وظ�ي�ف��ة
حم ��رك ال �� �س �ي��ارة يف ح ��ال ح� ��دوث خم��ال�ف��ات
�أو حم��اوالت �سرقة ع�بر �إر��س��ال إ�ن ��ذارات على
الهاتف اجل��وال وج�ه��از الكمبيوتر .وحتتوي
ال�ت�ق��اري��ر ال�ت��ي مينحها اجل�ه��از ع�ل��ى العديد
من املعلومات� ،أهمها نداء اال�ستغاثة يف حاالت
ال�ط��وارئ واحل��وادث �أو االختطاف ،التحطم،
�ضعف البطارية ،ال�سرعة ،ت�شغيل ال�سيارة غري
ال�شرعي ،ال�صدمة ،ويف مقدمتها اخلروج من
املنطقة املحددة ،والذي يخدم كثرياً امل�ؤ�س�سات
يف حت��دي��د املنطقة ل�سائقهم اخل��ا���ص �أو ملن
ا�ست�أجر منهم ال�سيارة.
�إىل ذل� ��ك ،مت �ك��ن م�ه�ن��د���س م �� �ص��ري من
اخرتاع وت�صميم وتطوير جهاز فريد حلماية
ال�سيارات من ال�سرقة ،غري معتمد على الإنذار
قدر اعتماده على �أن تدافع ال�سيارة عن نف�سها
بنف�سها ،وتقاوم من يحاول �سرقتها من دون
اال�ستغاثة �أو طلب العون من �صاحبها .بفعل
هذا اجلهاز ،ت�صبح ال�سيارة ككتلة حديدية �أو
�صخر على الأر���ض ،بحيث ال ميكن حتريكها
ع��ن ط��ري��ق حم��رك�ه��ا رغ��م �إدارت � ��ه ،وك��ذل��ك ال
ميكن جرها �أو دفعها ب�سيارة �أخ��رى� ،أو ب��أي
و��س�ي�ل��ة ،وي���ص�ل��ح ه ��ذا ال �ن �ظ��ام جل�م�ي��ع �أن ��واع
ال�سيارات القدمية واجلديدة.
وب��ال�ت��ايل� ،إذا متكن �أح��د حم�تريف �سرقة
ال�سيارات من اقتحام إ�ح��دى ال�سيارات وفتح
�أحد �أبوابها ،وجل�س يف و�ضعية القيادة ،ودخل
يف �سل�سلة من املحاوالت لإدارة حمرك ال�سيارة
ف ��إن ج�ه��ده �سيتوقف ع�ن��د ه��ذا احل��د ،بحيث
يقف �سارق ال�سيارة عاجزاً عن حتريكها ،حيث
ت�ستجيب ال���س�ي��ارة �آن� ��ذاك وج�م�ي��ع �أج�ه��زت�ه��ا
اخل��ا� �ص��ة ب��ال�ت�ح�ك��م يف ق �ي��ادت �ه��ا م ��ن ف��رام��ل

ودب ��ري ��اج وم�ف��ات�ي��ح الأن � ��وار وذراع الإ� �ش ��ارات
وك��ذل��ك م�ف�ت��اح �آل ��ة ال�ت�ن�ب�ي��ه� ..إىل الأوام� ��ر
ال�صادرة لها من نظام حمايتها �ضد ال�سرقة،
ال��ذي يقوم بتحويل جميع �أج�ه��زة التحكم يف
قيادة ال�سيارة عن الغر�ض امل�صممة من �أجله
�إىل ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت�ث�ب�ي��ت وف��رم �ل��ة ال�ع�ج�لات
الأربعة لل�سيارة.
و�إذا متكن ال���س��ارق م��ن ال��و��ص��ول �إىل �أي
ج��زء م��ن �أج��زاء النظام وحم��اول��ة تخريبه �أو
ن��زع��ه م��ن ال�سيارة و�إل�ق��ائ��ه خ��ارج�ه��ا� ،سيبقى
يعمل من دون �أن يدري ال�سارق ،حتى بعد نزعة
و�إلقائه خارجها ،ويتميز النظام ب�أن حجمه ال
يتعدى حجم الهاتف املحمول ،بالإ�ضافة �إىل
�أن تكاليف �إنتاجه زهيدة.
كذلك ،متكن �أحد ال�شبان ال�سعوديني من
ابتكار جهاز مماثل ،عبارة عن جهاز حتكم عن
بعد �صغري (رمي��وت ك �ن�ترول) ،ي�ستطيع من
خالله �صاحب ال�سيارة تعطيل ال�سيارة عن
بعد فور �سرقتها ،وهي يف و�ضع الت�شغيل.
ويف الإط ��ار عينه ،ت�سعى �شركة ات�صاالت
ج ��زائ ��ري ��ة لت��رك �ي��ب � �ش��رائ��ح �إل �ك�ت�رون �ي��ة يف
ال�سيارات واملركبات اجلديدة ب�شكل �إلزامي من
ط��رف احلكومة ب��داي��ة م��ن ال�ع��ام � 2012سعياً
منها للحد من ال�سرقة.
وجاء هذا القرار للحد من عمليات ال�سرقة
التي تنامت ب�شكل الف��ت ،مم��ا دف��ع ال�سلطات
�إىل اال�ستعانة بالتكنولوجيا اجلديدة ،وهو ما
�سي�ساعد ق��وات الأم��ن وال��درك على الو�صول
�إىل مواقع املركبات امل�سروقة يف وقت قيا�سي،
قبل �أن يتم تهريبها خارج البالد.
كما متكن مهند�س �إل�ك�ترون�ي��ات م�صري
م ��ن اب �ت �ك ��ار ج �ه ��از ج ��دي ��د ل�ل ��إن� ��ذار ي�ح�م��ي
ال �� �س �ي��ارات م��ن ال �� �س��رق��ة ع��ن ط��ري��ق رب�ط�ه��ا
ب��رق��م ال �ه��ات��ف امل �ح �م��ول اخل ��ا� ��ص مب��ال�ك�ه��ا،
و�إر�سال �إ�شارات على هيئة رنات ملدة  25ثانية
عند حم��اول��ة �سرقة ال���س�ي��ارة ،ث��م يتوقف 55

إحباط سرقة
�ألقت القوى الأمنية يف الآونة الأخرية القب�ض على ع�صابة �سرقة �سيارات خطرية،
ويف التفا�صيل� ،أن ثالثة �أ�شخا�ص كانوا على منت �سيارة «ب�.أم� .إك�س � »5أقدموا يف حملة
املنارة يف بريوت على �سلب �أحد الأ�شخا�ص �سيارته من نوع «ب� .أم� .إك�س  ،»6ومبلغ �ألف
ومئتي دوالر وهاتفه اخللوي بعدما هددوه بال�سالح  .
وتبني �أن ال�سيارة م�سجلة با�سم �شركة ت�أجري �سيارات التي وبالتن�سيق معها ،مت
تعطيل ال�سيارة مركزياً وحتديد موقعها بوا�سطة ال�ـ«ج��ي .ب��ي�.أ���س» يف ج��رود زحلة،
بح�سب ما �أعلنت املديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ،وعلى الفور مت تطويق املنطقة
و�ضبط ال�سيارة امل�سلوبة ،بينما كان اجلناة يف �سيارتهم يف البقعة ذاتها ،فتمت مطاردتهم
وح�صل تبادل �إطالق النار ،مما ا�ضطرهم لرتكها والفرار ،وا�ستمرت عملية املطاردة،
ف�أ�صيب �أحد ال�سالبني فتم توقيفه و�شريكيه ،وقد بد�أ التحقيق مع املوقوفني ب�إ�شراف
الق�ضاء املخت�ص.
ويف �سياق مت�صل ،متكنت القوى الأمنية من ا�ستعادة �سيارة �أخرى م�سلوبة بعد �أقل
من ن�صف �ساعة على �سرقتها .وكان �صاحبها قد و�صل �إىل املكان الذي ركنها به ليجد
�أن �شخ�صاً �آخر يقودها يف نهاية ال�شارع ،وبعد االت�صال بالأجهزة املخت�صة �ألقي القب�ض
على ال�سارق وتبني �أنه �شاب كان يرغب يف قيادة ال�سيارة للمتعة فقط ومن ثم �إعادتها
�إىل مكانها على حد قوله.

ث��ان�ي��ة وي �ع��اود �إر� �س��ال ا إل� �ش ��ارات م��رة أ�خ ��رى.
واجلهاز اجلديد ال يعمل �إال من خالل الأرقام
التي يتم برجمتها و�إ�ضافتها لنظامه ،ويعطل
جهاز الإن��ذار اجلديد عمل ال�سيارة متاماً يف
حال حماولة �سرقتها حتى ي�ستحيل ت�شغيلها
�إال ب�ع��د �أرب� ��ع � �س��اع��ات ،يف ح�ي�ن �أن �صاحبها
�سيقوم بت�شغيلها ب�ضغطة زر واح��دة مبجرد
و��ص��ول��ه ل�سيارته ،وب�ع�ي��داً ع��ن ال�سرقة يبلغ
اجل �ه��از �أي �� �ض �اً ��ص��اح�ب�ه��ا يف ح ��ال ح ��دوث �أي
مكروه لها ،ك��أن ت�صدمها �سيارة �أخ��رى وهي
يف مكانها ،ومن مميزات هذا االخ�تراع �أن��ه ال
ي�ستهلك ر�صيد العميل ،لأنه يعتمد فقط على

الرنات ،ولذلك ال يحمله أ�ي��ة تكلفة �إ�ضافية،
هذا ويتوقف اجلهاز ذاتياً يف حالة عدم ت�شغيل
الإن ��ذار ،لذلك ال ي�ستهلك نهائياً �أي كهرباء
م��ن ب�ط��اري��ة ال���س�ي��ارة وال يعمل كهربائياً �إال
عند ح��دوث اخ�ت�راق �أو م�ك��روه لل�سيارة ملدة
االخرتاق وبعدها تقطع عنه الكهرباء تلقائياً،
ويعمل ببطارية م�ستقلة عن بطارية ال�سيارة
ي �ت��م ��ش�ح�ن�ه��ا ب�ط��ري�ق�ت�ين :الأوىل ع �ن��د فتح
كونتاك ال�سيارة وعند امتالء البطارية ،ف�إنها
تف�صل نف�سها بطريقة �أوتوماتيكية ،وبالتايل
لو افرت�ضنا �أن �صاحب ال�سيارة لن ي�ستعمل
� �س �ي��ارت��ه مل ��دة ��ش�ه��ر ك ��ام ��ل ،ف ��إن �ه��ا �ست�شحن
�أوتوماتيكياً كل � 24ساعة من بطارية ال�سيارة،
ث��م تغلق نف�سها �أوت��وم��ات�ي�ك�ي�اً .ويف ح��ال عدم
ت�شغيل ال�سيارة بطريقه �شرعية «بالرميوت
ك � �ن �ت�رول» ا أل� �ص �ل ��ي خ��ا� �ص �ت �ه��ا وم�ف��ات�ي�ح�ه��ا
الأ��ص�ل�ي��ة�� ،س��وف ت�خ�بر �صاحبها ع�ل��ى هاتفه
اخلا�ص به �أن ال�سيارة الآن يتم اخرتاقها.
خطوات مهمة
ه �ن��اك و� �س��ائ��ل وت �ق �ن �ي��ات ك �ث�ي�رة حل�م��اي��ة
ال�سيارة من ال�سرقة ،وتوجد بع�ض اخلطوات
التي ي�سهل القيام بها من دون تكبد تكاليف
باهظة� ،أو بذل جمهود كبري ومنها:
• الت�أكد من �سالمة �أبواب ال�سيارة والأقفال
اخلا�صة بها وكذلك زجاج النوافذ.
• تركيب غطاء وقود قابل للغلق ،لأن وجود
مثل هذا الغطاء يدفع الل�ص �إىل ترك ال�سيارة
يف مكانها ع�ن��د ن�ف��اد ال��وق��ود م�ن�ه��ا ،وب��ال�ت��ايل
ي�صبح بالإمكان ا�ستعادتها.
• ت��زوي��د ال�سيارة بجهاز إ�ن ��ذار ينطلق عند
حماولة فتح الأبواب �أو ك�سر الزجاج.
• ي�ف���ض��ل جت�ه�ي��ز ال �� �س �ي��ارة مب�ف�ت��اح يف�صل
الدائرة الكهربائية بال�سيارة ،على �أن يو�ضع يف
مكان ال يعرفه �إال مالكها.

• يف�ضل ا�ستخدام �أقفال خم�ص�صة لعجلة
القيادة ودوا��س��ة البنزين لزيادة الت�أمني �ضد
ال�سرقة.
• االحتفاظ دائماً برقم اللوحة املعدنية ورقم
�شا�سي ال�سيارة واملوتور ،وكذلك ماركة ورقم
جهاز الراديو والإطارات والبطارية و�أو�صاف
كاملة عن ال�سيارة و�أي عالمات مميزة لها،
ويف�ضل االحتفاظ ب�صورة فوتوغرافية لها،
لأن ذلك ي�سهل مهمة القوى الأمنية للبحث
عنها عند �سرقتها.
• ع��دم ت��رك م�ستندات ال�سيارة �أو رخ�صة
القيادة بداخلها ،لأن ذلك قد ي�ساعد الل�ص
على تزويرها وبيع ال�سيارة بعد تغيري معاملها.
• ع��دم ت��رك �أ��ش�ي��اء ثمينة �أو متعلقات �أو
ح�ق��ائ��ب ��ص�غ�يرة ول ��و مل حت �ت � ِو ع�ل��ى �أ��ش�ي��اء
ثمينة ،لأن ذلك قد يغري بك�سر زجاج ال�سيارة
و�سرقتها.
• يف حالة �إيقاف ال�سيارة يف الطريق ال�سريع،
يجب اختيار مكان مفتوح ذي �إ��ض��اءة جيدة،
وع ��دم ت��رك�ه��ا يف الأم ��اك ��ن اخل��ال �ي��ة �أو غري
امل�أهولة لأن الل�ص يف�ضل ارتكاب جرائمه يف
مثل هذه الأماكن.
�أم� ��ا ب��ال�ن���س�ب��ة لأ� �ص �ح��اب م �ع��ار���ض بيع
ال�سيارات ،فال بد من احلذر من الأ�شخا�ص
الذين يطلبون جتربة ال�سيارة قبل �شرائها
وي �ج��ب ا��ص�ط�ح��اب�ه��م ل�ل�ت�ج��رب��ة ،ال �ت ��أك��د من
�صحة بيانات راغ�ب��ي ال���ش��راء ،حتى ال تكون
مزورة بهدف ال�سرقة.
�سرقة ال�سيارات امل�ؤجرة
ازدهر يف الآونة الأخرية �سرقة ال�سيارات
ال�سياحية اخل�صو�صية ذات اللوحات البي�ضاء
امل ��ؤج��رة وغ�ير املخ�ص�صة ل�ل�إي�ج��ار ،يف وقت
ي�ستغل ��س��ارق��و ال �� �س �ي��ارات خم��ال�ف��ة ه� ��ؤالء،
فيعمدون �إىل ا�ستئجارها مب�ستندات مزورة،
ثم يبيعونها للغري �أو للع�صابات ،م�ستخدمني
رخ �� �ص��ة � �س�يره��ا وه��وي��ة م � ��زورة مل��ال �ك �ه��ا� ،أو
يفاو�ضون عليها لإعادتها �إىل مالكيها لقاء
مبالغ مالية كبرية.
و�أظ �ه ��رت �إح���ص��ائ�ي��ات امل��دي��ري��ة ال�ع��ام��ة
ل �ق��وى الأم� ��ن ال��داخ �ل��ي �أن ع ��دد ال���س�ي��ارات
امل�سروقة بهذه الطريقة بلغ نحو � 30سيارة
خ�ل�ال الأ� �ش �ه��ر ال �ث�لاث��ة امل �ن �� �ص��رم ،و�أك� ��دت
امل��دي��ري��ة �أن ت��أج�ير ال���س�ي��ارات ذات اللوحات
البي�ضاء ،خمالف للقانون ويعر�ض مرتكبه
للمالحقة.
احذروا البي�ض
�إذا كنت ت�سوق يف الليل وف�ج��أة هوجمت
ب��ال�ب�ي����ض ع �ل��ى زج� ��اج ال �� �س �ي��ارة الأم ��ام ��ي ال
ت�ستعمل امل�ساحات وال تر�ش املاء على الزجاج
لأن م��زي��ج امل��اء والبي�ض ي�صبح م��ادة لزجة
مت�ن��ع ال��ر ؤ�ي��ة بن�سبة  90يف امل �ئ��ة ،وب��ال�ت��ايل
ت�ضطر للتوقف مم��ا ي�سهل عملية ال�سطو،
علماً �أن ه��ذه التقنية اجلديدة ت�ستعمل من
قبل ل�صو�ص ال�سيارات يف الآونة الأخرية.

هناء عليان
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عربي
الحكومة في ظل قيادة النهضة
هواجس تونسية ..من لبننة أو عرقنة
قبل ح�سم م�س�ألة حجم امل�شاركة ال�شعبية يف
انتخابات املجل�س الت�أ�سي�سي التون�سي ،الذي نال
مباركة �أوروب��ي��ة و�أمريكية ،من خ�لال خم�سة
ع�شر �أل��ف مراقب دويل وحملي لالنتخابات،
وات�صاالت مهنئة على �أعلى امل�ستويات الدولية،
بزعيم حزب النه�ضة را�شد الغنو�شي� ،أمريكياً
و�أوروب����ي����اً �إ���ض��اف��ة �إىل ال���ع���رب ،ف�����إن اخل��ط��وة
االنتقالية �إىل ت�شكيل حكومة ائتالف وطني
قد حتتوي الإ�شكاالت ح��ول ���ص�يرورة العملية
االنتخابية ،التي قيل فيها ما مل يقله «مالك يف
اخلمر» من حيث حجم امل�شاركة غري امل�سبوقة
يف التاريخ العاملي ولي�س التون�سي فح�سب� ،إذ
بلغت ت�سعني يف املئة ح�سب الإع�لان الر�سمي،
الأم���ر ال���ذي انعك�س ت��ن��دراً ���س��اخ��راً يف ال�شارع
التون�سي بغ�ض النظر عن املخالفات ا ألخ��رى
التي ذهب �ضحيتها قوى �سيا�سية ،مل تتوقف
عند خ�سارتها فهن�أت الفائزين كرمى لعيون
تون�س وو�ضع البالد على �سكة اال�ستقرار بعد
عا�صفة احلركة ال�شعبية.
ب��ك��ل ا ألح�������وال ف������إن امل��ج��ل�����س ال��ت أ������س��ي�����س��ي
املنتخب بتقدم حركة النه�ضة على �سواها من
ال��ق��وى التون�سية بن�سبة �أرب��ع�ين يف امل��ئ��ة من
جم��م��ل الأ�����ص����وات ،ح��ي��ث ح�����ص��ل ع��ل��ى ت�سعني
م��ق��ع��داً م��ن �أ���ص��ل  217م��ق��ع��داً ي��ت��ك��ون منها
املجل�س �ستكون على عاتقه املهمة الأ�صعب
منذ �صياغة ال��د���س��ت��ور التون�سي الأول بعيد
اال�ستقالل عن اال�ستعمار الفرن�سي ،وهو الذي
�سيفتح املجال أ�م��ام انتخابات رئا�سية ونيابية

ناخبون تون�سيون يقرتعون (�أ.ف.ب)

ج��دي��دة� ،إال �أن امل��ه��م��ة ال��ط��ارئ��ة وامل�ستعجلة
ت��ك��م��ن يف م��ع��اجل��ة احل���ل���ق���ات ال���ت���ي �أدت �إىل
انتفا�ضة �شعبية تون�سية �أطاحت بالرئي�س زين
العابدين بن علي وعائلته احلاكمة ،فيما بقيت
�أرك��ان النظام على حالها ،على �أم��ل �أن يتبلور

امل�شهد التون�سي على امل�ستوى احلكومي خالل
�أ�سبوعني ،بحيث �ستكون هناك حكومة جديدة
ب��رئ��ا���س��ة ح��م��ادي اجل��ب��ايل ال��ق��ي��ادي يف ح��زب
النه�ضة.
وه�����ذا احل�����زب ال�����ذي ي�����س��ع��ى �إىل ت�شكيل

حكومة ائتالفية ال ت�ضم التيار املناف�س املتمثل
بتيار «العري�ضة ال�شعبية للعدالة واحل��ري��ة
والتنمية» الذي خرج من رحم النه�ضة ب�سبب
خ�لاف زعيمه حممد الها�شمي احلامدي مع
را���ش��د الغنو�شي على ق�ضايا �شخ�صية أ�ث��ن��اء

الثورة البحرينية في مواجهة مخطط أمني سياسي
إلجهاضها وااللتفاف على مطلبها اإلصالحي
رغ���م م���رور م��ا ي��ن��اه��ز الثمانية أ����ش��ه��ر ع��ل��ى ان��دالع��ه��ا ،ال
تزال الثورة ال�شعبية يف البحرين م�ستمرة ب�إ�صرار وعزم،
لتحقيق �أه��داف��ه��ا ب���إق��رار �إ���ص�لاح��ات �سيا�سية ،وباملقابل
ف���إن النظام امللكي يوا�صل ت�شبثه مبوقفه الراف�ض لهذه
الإ�صالحات ،الأمر الذي ي�شكل تهديداً مبا�شراً للأنظمة
امللكية والأمريية امل�ست�أثرة بال�سلطة والرثوة.
على �أن التدقيق يف م�شهد التطورات التي ح�صلت م�ؤخراً،
ي�ؤ�شر �إىل جملة من الأم��ور تدلل على امل�سار ال��ذي تتجه
�إليه الأو�ضاع:
ا ألم��ر الأول :ا�ستمرار الثورة ال�شعبية ال�سلمية ،ورف�ض
قيادتها االجنرار �إىل فخ ا�ستخدام العنف ،يف مواجهة عنف
ال�سلطة ،التي ت�سعى �إىل ا�ستدراج املعار�ضة �إىل الوقوع فيه
لتربير �سيا�ستها القمعية ،واالنتقال �إىل العنف الدموي
لإطفاء �شعلة الثورة ،وعك�س ذلك وعياً لدى قادة املعار�ضة،
�أ�سهم يف �إحباط خطط النظام ،و�أدى �إىل تعريته ،وك�شفه
�أم���ام ال����ر�أي ال��ع��ام ال��داخ��ل��ي ،واخل��ارج��ي يف ك��ون��ه يرف�ض
مطلب ال�شعب العادل بالإ�صالح ،وال��ذي ال ي�ستطيع �أحد
رف�ضه يف العامل� ،أو تربير الوقوف �ضده.
الأم���ر ال��ث��اين :إ�ي��غ��ال النظام امللكي يف �سيا�سته القمعية،
والتع�سفية واجتاهه �إىل تنفيذ ا�سرتاتيجية �أمنية جديدة
يف حم��اول��ة لإخ��م��اد ال��ث��ورة� ،إ���ض��اف��ة �إىل االع��ت��ق��االت التي
طالت الن�ساء ،و�أحكام الإعدام وف�صل املوظفني ،وتقوم هذه
اال�سرتاتيجية على فر�ض حظر التجوال يف مطلع ت�شرين

ال��ث��اين اجل���اري يف املناطق التي ت�شهد تظاهرات �شعبية،
وذل��ك بعد �أن ف�شلت الإج����راءات الأن��ف��ة ال��ذك��ر ،يف �إطفاء
�شعلة الثورة� ،أو دفع النا�س �إىل الرتاجع عن امل�شاركة يف
فعالياتها.
الأمر الثالث :متكن قيادة الثورة من اخرتاق جدار ال�صمت
والتعتيم الإعالمي املفرو�ض على جمريات الأحداث عرب:
 1ـ النجاح يف قرار مقاطعة االنتخابات التي ك�شفت ،ن�سبة
امل�شاركة الهزيلة فيها ،عن حجم العزلة ال�شعبية التي يرزح
حتت وط�أتها النظام من جهة ،وعن حجم الت�أييد ال�شعبي
الذي تتمتع به قوى املعار�ضة.
 2ـ قيام وف��ود م��ن ق��وى املعار�ضة ب��زي��ارات �إىل ع��دة دول
عربية منها ل��ب��ن��ان ،وم�����ص��ر ،و�إق��ام��ة امل���ؤمت��رات الداعمة
ل��ل��ث��ورة ،وع��ق��د ال��ل��ق��اءات م��ع ال��ق��وى ،واحل��رك��ات الوطنية
والقومية والإ�سالمية لو�ضعها يف �صورة ما يجري.
الأم���ر ال��راب��ع� :أدى م�شهد ال��ث��ورة املتوا�صلة بزخم �شعبي
الفت ومنقطع النظري� ،إذا ما قي�س بعدد �سكان البحرين،
وانف�ضاح ال�سيا�سات القمعية ،وانتهاكات حقوق الإن�سان التي
ميار�سها النظام �إىل �إحراج الإدارة الأمريكية ،التي حتر�ص
على منع �أي تغيري يتعار�ض مع م�صاحلها اال�سرتاتيجية
يف منطقة اخلليج ،وت�سعى لتعزيز وجودها الع�سكري فيها،
خ�صو�صاً بعد هزميتها يف ال��ع��راق ،وق��رار ان�سحابها منه،
واخلوف من ح�صول تداعيات �سلبية نتيجة هذه الهزمية.
و�أدى ه��ذا الإح���راج والقلق الأم�يرك��ي ،من احتمال تطور

ا ألم����ور على نحو ال ي��خ��دم م�صاحلها� ،إىل رف��ع م�ستوى
اهتمام وا�شنطن مبا يجري يف البحرين ،وامل�سارعة �إىل
العمل على امت�صا�ص نقمة ال�شعب ال��ع��رب��ي ه��ن��اك �ضد
�سيا�سة املعايري املزدوجة التي تعتمدها ،وذلك عرب حماولة
الظهور مبظهر امل��داف��ع ع��ن احل��ق��وق ،لتح�سني �صورتها
م��ن خ�لال ال��دع��وة لإج����راء حتقيق يف ه��ذه االن��ت��ه��اك��ات (
ت�صريح وزيرة اخلارجية هيالري كلينتون) ،وبالتايل دفع
النظام �إىل الرتاجع عن الأحكام الع�سكرية التي �أ�صدرها،
والتخفيف من �إجراءاته التع�سفية يف �إطار خطة ت�ستهدف
ح�صر الق�ضية بكونها م�شكلة حقوقية و�إن�سانية ،وبالتايل
حل هذه امل�شكلة بعيداً عن الأزمة ال�سيا�سية التي �أدت �إىل
الثورة ،وااللتفاف على مطلبها ب�إجراء �إ�صالحات �سيا�سة.
الأم�����ر اخل��ام�����س :ي��ب��دو م���ن ال��وا���ض��ح �أن ال���ث���ورة ت��واج��ه
حتديات كبرية ب�سبب املوقع اجلغرايف للبحرين ،وحجم
احل�صار الذي تتعر�ض له عربيا ،ودولياً ،وهذه التحديات
ال ميكن التغلب عليها ،وحتقيق مطلب الإ�صالح ال�سيا�سي،
�إال مب��وا���ص��ل��ة ال���ث���ورة ال�سلمية ب��ع��زم و���ص�لاب��ة و�إ����ص���رار
والتم�سك ب��ال��وح��دة الوطنية والنف�س ال��ط��وي��ل ،وحتمل
املعاناة لإحباط اخلطة الأمريكية واال�سرتاتيجية الأمنية
وال�سيا�سية الهادفة �إىل االلتفاف على مطلب الإ���ص�لاح
و�إخماد و�إجها�ض الثورة.

ح�سني عطوي

وج��وده��ا يف املنفى ،ي�ستبعد �أي خ�لاف داخ��ل
املجل�س الت�أ�سي�سي �إال يف امل��ج��ال االقت�صادي
بحيث ه��ن��اك ن��ظ��ري��ات متقدمة ع��ل��ى �أخ���رى،
أ�م��ا يف العالقات اخلارجية رمب��ا تكون هناك
�أول���وي���ات خمتلفة ك��ذل��ك يف التعلم والثقافة
وامل���ال���ي���ة ،ل��ك��ن��ه ي��ع��ت��م��د ب�����ص��ورة وا���س��ع��ة على
التوافق حول �أولوية الت�شغيل و�إقامة التوازن
املناطقي وحتقيق الأمن والإنعا�ش االقت�صادي
وت أ������س��ي�����س م�����س��ار دمي���ق���راط���ي ح��ق��ي��ق��ي ت��ك��ون
الدولة فيه حامية للحريات احلقيقية ،باعتبار
ذلك جوهر مطالب الثورة.
الغريب �أن ال أ�ح��د ي�أتي على دور اجلي�ش
التون�سي ال��ذي ال ي��زال يف ال�شكل يلعب دوراً
حم��اي��داً يف �إدارة ال��ب�لاد ،لكنه يبقى الالعب
الأق���وى� ،إ�ضافة �إىل دعمه اجلهاز القدمي يف
الدولة وهو اجلهاز الذي ال يزال بدير الدولة
وال�سلطة بكاملها ،ول��ع��ل م��ا ق��ال��ه الغنو�شي
على تر�سيخ ال��ع�لاق��ات اجل��ي��دة م��ع ال��والي��ات
املتحدة الأمريكية يعك�س ا�ستمرار قوة اجلي�ش
و�سيطرته على املفا�صل الأ�سا�سية يف الدولة.
وه����ذه ال��ن��ق��ط��ة امل��رك��زي��ة يف ال��ن��ظ��رة �إىل
ال��ع�لاق��ات م��ع ال��والي��ات املتحدة ال ي��ب��دو �أنها
���س��ت��ك��ون حم����ط آ�م�������ال ���ش��ري��ح��ة وا����س���ع���ة م��ن
التون�سيني ال��ذي��ن ب����د�أو ي��� أ��س���ل��ون با�ستغراب
عمن �سيقطف دماء «ث��ورة تون�س» و�أي م�شهد
ي��ن��ت��ظ��ر ال���ب�ل�اد م���ع دف����ع ال����والي����ات امل��ت��ح��دة
املنطقة العربية مب�شرقها ومغربها �إىل �أتون
االنق�سامات الدينية والع�شائرية والإث��ن��ي��ة،
ح��ت��ى �أن ال��ب��ع�����ض ط���رح ه��واج�����س م��ن عرقنة
ضال ع��ن حم���اوالت �إغ��راق
�أو لبننة تون�س ،ف� ً
تون�س يف ديون ال تقدر على النهو�ض منها.
ه��ذه ال��ط��روح��ات ب���ر�أي البع�ض ه��ي التي
دفعت حزب النه�ضة وزعيمه الغنو�شي لل�سعي
�إىل التوافق ،مع �إطالق ت�صريحات ت�ؤكد على
احل��ف��اظ ع��ل��ى مكت�سبات امل����ر�أة االج��ت��م��اع��ي��ة،
وحتى تلك التي يرف�ضها الإ�سالم مثل �إباحة
االختالط مبالب�س البحر وغريها.
ويتخوف النه�ضة من تكوين خمالف ي�ضم
ح���زب امل����ؤمت���ر م��ن �أج���ل اجل��م��ه��وري��ة ،التكتل
ال���دمي���ق���راط���ي م���ن �أج�����ل ال��ع��م��ل واحل���ري���ات،
والعري�ضة ال�شعبية �إذ ميكن لهذا التحالف
�إن ح�����ص��ل وجن����ح يف ال��ط��ع��ن ل����دى ال��ق�����ض��اء
التون�سي ب�أي م�شروع ب�أن يكفل الأغلبية داخل
املجل�س الد�ستوري وه��ذا �أم��ر قد يفتح البالد
على متاهة �سيا�سية غ�ير حم��م��ودة العواقب،
ولذلك �أي�ضاً ي�سعى النه�ضة ب�أن يكون التوافق
ع��ل��ى ال��ط��ري��ق��ة اللبنانية �سيد الأح���ك���ام ب��دل
الت�صويت.
بكل الأحوال ،ف�إن النه�ضة يو�سع م�شاوراته
خ��ل�ال �أ����س���ب���وع م���ع ق����وى أ�خ������رى غ�ي�ر ح��زب
امل ؤ���مت��ر ،ال��ذي حل ثانياً يف انتخابات املجل�س
الت�أ�سي�سي كي ت�صدر احلكومة يف موعد �أق�صاه
 12ت�����ش��ري��ن ال��ث��اين ع��ل��ى �أن ت�سبق باجتماع
للمجل�س الد�ستوري.
وي��ب��ق��ى �أن ا ألح�����زاب ال��ت��ون�����س��ي��ة ال��ت��ي بلغ
تعدادها  116حزباً �أي بزيادة مئة و�سبعة �أحزاب
على ما كان موجوداً �أيام زين العابدين بن علي
�ستكون الرقيب الأول للمجل�س الت�أ�سي�سي وما
ميكن �أن ي�صدر عنه.
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الربيع العربي ..وطوق النجاة للكيان الصهيوني
لي�س فينا من يرف�ض �أو ي�تردد �إزاء دعم
ح���ق ال�����ش��ع��ب ال��ع��رب��ي يف ك���ل دول����ة م���ن دول��ن��ا
ليختار بحرية كاملة قيادته وممثليه ،ولي�س
منا من يقبل �إراقة دم �أي مواطن عربي يخرج
لل�شارع من �أج��ل املطالبة بحريته ،كما �أن كل
النا�س ت�شجع وتعا�ضد املطالبني بحفظ كرامة
الأم�����ة و�أب��ن��ائ��ه��ا يف م��واج��ه��ة ط��غ��ي��ان احل��ك��ام
وجتاوزهم على القوانني والد�ساتري املقرة يف
بلدانهم بالذات.
امل�س�ألة فيما نتناوله منذ ب��د�أت ال�صحوة
الأمريكية ملواجهة الربيع العربي بعد ثورتي
م�صر وتون�س ،تتعلق بالنتائج املحققة جراء
احل��راك ال��ذي �أخ��ذ �أبعاداً مدمرة� ،ستكون� ،إن
ا�ستمر اجتاهها ب��ذات ال�سوية ،خريفاً قا�سياً
ال �شجر فيه وال ماء ،والأهم �أنه �سيتحول �إىل
�شتاء طويل وقا�سي للغاية� .إن نظرة متفح�صة
مل��ا يجري يف ليبيا وم��ا وق��ع بالأم�س القريب
م��ن أ�ح����داث ،ي��دل على �أي منزلق تدخل فيه
هذه الدولة املهمة على البحر املتو�سط ،والتي
حتد م�صر وال�سودان وعديد الدول الأخرى يف
�إفريقيا.
والأخ����ط����ر م���ا ي���ج���ري ال���ي���وم يف ال��ي��م��ن،
الذي يعي�ش خما�ضاً ع�سرياً و�أزماته املتعددة،
وخ�صو�صاً االقت�صادية واالجتماعية ،تتفاقم
بدرجة ي�صبح معها ا�ستنتاجنا بتعطيل قدرة
اليمن على الفعل ل�سنوات طويلة �صحيحاً
وم�ؤملاً ،وهذا ما تخطط له �أمريكا وما يتمناه
العدو ال�صهيوين.
املع�ضلة الأكرب يف جبهة املقاومة للم�شروع
الأمريكي  -ال�صهيوين باملنطقة ،وما تخطط
له الدولتان املعاديتان لأي تطلع عربي نحو

احلرية وا�ستعادة احلقوق ،هو ما يجري اليوم
يف �سورية ،والأم��ر هنا لي�س ما يعتقده بع�ض
الإخوة من الكتّاب واملتابعني �أو حتى اجلمهور
ال��ذي مييل بحا�سته ال�سوية وميله الطبيعي
للحرية وحفظ الكرامة وال��دم العربي فقط،
بل ما يجري حقيقة على الأر����ض وم��ن خلف
ال��ك��وال��ي�����س ،حيث امل��و���ض��وع ال يتعلق بطلبات
للنا�س وحتركهم للح�صول على حقوقهم ،وهي

طلبات وح��ق��وق م�شروعة وي��ج��ب اال�ستجابة
ل��ه��ا ،ب��ل مب��ا يرتبط ب��ع��ن��وان ال�����ص��راع العربي
الإ�سرائيلي الذي ميثل اجلانب الأهم يف ر�ؤية
امل�ستقبل والبناء يف املنطقة العربية وال�شرق
الأو�سط عموماً.
�إن �أخ���ط���اراً ك��ب�يرة ت��واج��ه العمل العربي
العقالين وال��ه��ادئ م��ن �أج���ل ت�سوية املع�ضلة
ال�سورية ،هذه الأخطار ت�صنعها يد الواليات

امل��ت��ح��دة الأم�ي�رك���ي���ة ،مب��ا يف ذل���ك تعليماتها
ل���ع���م�ل�ائ���ه���ا يف امل���ن���ط���ق���ة م����ن ك����ل ال���ع���ي���ارات
وامل�����س��ت��وي��ات� .إن م��ا ي��ج��ري ال��ي��وم يف ���س��وري��ة
�ستكون ل��ه ن��ت��ائ��ج غ��اي��ة يف ا أله��م��ي��ة مل�ستقبل
املنطقة وال�صراع مع الكيان ال�صهيوين ،وكل
من يحلم ب�أن �سورية �ستتمكن من لعب دورها
امل�أمول يف املواجهة ويف دعم املقاومة �إن جنحت
خمططات حت��وي��ل ال��رب��ي��ع �إىل خ��ري��ف ،عليه

�أن ي��راج��ع وق��ائ��ع م��ا ج��رى يف ليبيا والنتائج
الكارثية باملعنى القومي لتدخل الناتو فيها
حيث ال ميكن لأي عاقل االدع��اء ب�أن ليبيا ما
زالت ق��ادرة على لعب ال��دور املفرت�ض منها �أو
البقاء حرة م�ستقلة كما كانت قبل �أن ي�سيطر
عليها وعلى جمل�سها االنتقايل احللف العدو
للأمة وحلمها يف احلرية والعدالة والوحدة.
ال�ل�اف���ت يف امل��خ��ط��ط الأم�ي�رك���ي حلماية
الكيان ال�صهيوين وم�صالح الواليات املتحدة
وع��م�لائ��ه��ا يف امل��ن��ط��ق��ة ال��ت��غ��ي�ير يف ط��ري��ق��ة
ت��ع��اط��ي��ه��ا م���ع ق���وى ع��رب��ي��ة و�إ���س�لام��ي��ة ك��ان��ت
ت�ضع عليها حظراً �شديداً يف فرتة �سابقة ،بل
الأن��ك��ى ،قدرتها على رب��ط بع�ض ه��ذه القوى
بفلول الأنظمة الديكتاتورية ،وكذلك قدرتها
يف ظ��ل ال�شلل العربي على �إن�����ض��اج احل��ال��ة يف
ال��ي��م��ن وال��ب��ح��ري��ن والأردن وامل���غ���رب ب��اجت��اه
هيمنة حتالفات لي�ست �أف�ضل من احلكومات
والأنظمة ال�سابقة على التغيري ،ولعل ما جرى
مب�صر ويف حمطة انتخابات نقابة ال�صحفيني
امل�����ص��ري�ين م��ا ي���دل �أو ي�����ش��رح م��ا ن��ق��ول ،حيث
ات�ضح �أن جماعة الإخوان امل�سلمني قد حتالفوا
م��ع ال��ف��ل��ول وب��ق��اي��ا �أج���ه���زة ال��ق��م��ع ال��ق��دمي��ة،
ومب��ع��ن��ى �أو����ض���ح ،م���ع ن��ظ��ام م���ب���ارك بن�سخته
اجلديدة املح�سنة.
نحن جميعاً معنيون بحل هذه التناق�ضات
دون �أن يكون احلل على ح�ساب �أي من الهدفني،
ف��ه��م��ا ج��ن��اح��ان ل��ط��ائ��ر ي��ح��م��ل �أم����ل ا ألم����ة يف
احل�صول على مكان الئق حتت ال�شم�س وبني
الأمم.

زياد �أبو �شاوي�ش

جل�سات جامعة الدول العربية� ..أي م�ستقبل؟

الدور المصري المطلوب ...واألمن القومي المفقود
م�����ص��ر ت���ق�ت�رب م���ن حل��ظ��ة ال��ت��غ��ي�ير �أو ���س��اع��ة
احلقيقة التي �سوف تر�سم مالمح احلقبة املقبلة،
ومن املفرت�ض �أن تغري �شكل احلياة ال�سيا�سية فيها
م��ن خ�لال االن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ي �ستبد أ� �أواخ���ر ال�شهر
اجلاري ،لت�ساهم هذه االنتخابات بتحديد الأحجام
ال��دق��ي��ق��ة ل��ل��ق��وى احل��زب��ي��ة ،ال��ت��ي ت�صاعد حراكها
ال�����س��ي��ا���س��ي ب��ع��د ال���ث���ورة ،ول��ك��ن ي��ب��دو �أن الأح����زاب
ال�سيا�سية التاريخية التي راكمت خرباتها ال�سيا�سية
والإداري�����ة خ�لال ال�����س��ن��وات امل��ا���ض��ي��ة� ،ستتمكن من
حتقيق ت��ف��وق م��ل��ح��وظ ع��ل��ى ال��ق��وى امل�����س��ت��ج��دة يف
احلياة ال�سيا�سية امل�صرية ،وم��ن املتوقع �أن تخرق
القوى ال�سلفية هذه القاعدة وت�سجل تقدماً حتى
على الإخ����وان امل�سلمني يف بع�ض ال���دوائ���ر ،وذل��ك
ب�����س��ب��ب ك�ث�رة امل���ؤ���س�����س��ات االج��ت��م��اع��ي��ة وال�صحية
والرتبوية التي امتلكتها بالفرتة الأخ�يرة ،وحجم
الإم��ك��ان��ي��ات امل��ال��ي��ة ال��ت��ي ت�ستطيع إ�ن��ف��اق��ه��ا على
امل�ؤيدين واملنا�صرين وتوفر الو�سائط اللوجي�ستية
للنقل لديها التي ت�ستطيع من خاللها نقل ماليني
الناخبني ،كما �أظهرت جتربة التظاهرة ال�سلفية يف
ميدان التحرير.
ول��ن ت��ك��ون دوائ��ره��م التنظيمية غ�ير املت�صلة
عائقاً يف ه��ذه املرحلة ،لأن التوا�صل موجود فيما
بينهم ،ولأن راعيهم وممولهم الإقليمي الوحيد،

ي�ستطيع �أن ي�شكل نقطة تقاطع وتوا�صل مع جميع
دوائرهم الدينية وال�سيا�سية وال�شعبية.
وكل �شيء يف م�صر يف هذه املرحلة يتحرك �إما
بفعل ال��ث��ورة و�إم���ا بفعل التغيريات الكبرية التي
حتيط بالواقع امل�صري ،وتفر�ض على النظام �إيقاعاً
�سيا�سياً خمتلفاً عن الأداء اململ لل�سيا�سة امل�صرية
خالل العقود املا�ضية ،فما جرى ويجري يف ليبيا
على �سبيل املثال هو �أمر من �صميم الأمن القومي
امل�صري ،و�أن الأ�سلوب ال�سلبي بالكامل وك�أنه غري
معني مبا يجري التي تعامل بها النظام مع هذه
الأزمة كان م�ضراً وغري �سليم ،بحجة �أن هناك ثورة
يف م�صر �أو �أن النظام يف مرحلة انتقالية ،لأن ما
جرى يف ليبيا من تغيري كان عميقاً جداً ،و�إفرازات
هذا التغيري والو�سائل التي مت �إر�سالها من خالل
الطريقة التي قتل فيها القذايف كانت �أعمق ،والدور
ال�سيا�سي ال���ذي يلعبه املجل�س االن��ت��ق��ايل الليبي
ال��ي��وم وموقفه م��ن ال��ق��ي��ادة ال�سورية ال��ذي ت�لازم
م��ع امل��وق��ف القطري �أث��ن��اء انعقاد جمل�س جامعة
ال��دول العربية ك��ان مفاجئاً ،لأن ا�ستمرار تغريد
الدبلوما�سية الليبية خ��ارج �سرب ت�أثري ال�سيا�سة
امل�صرية بقدر ما هو الفتاً يفر�ض على الدبلوما�سية
امل�صرية حتديات ب�ش�أن قدرتها على فر�ض التناغم
ال�سيا�سي ،فاحلراك ال�سيا�سي الليبي ال بد �أن ي�ؤثر

يف ال��داخ��ل امل�����ص��ري ،وك��ذل��ك التغيري احلا�صل يف
تون�س ،ونتائج االنتخابات هناك تفر�ض حتديات
جدية يف م�صر ومدى قدرتها على �ضبط املحيط
والتعامل معه.
ح�سناً فعلت القيادة امل�صرية حني قررت التوا�صل
الإيجابي مع حركة حما�س ،وقد ت��رددت معلومات
ع��ن ق���رب م��وع��د اف��ت��ت��اح مكتب حل��رك��ة ح��م��ا���س يف
القاهرة ،يف �أعقاب جناح عملية تبادل الأ�سرى بني
حركة حما�س والكيان الإ�سرائيلي برعاية م�صرية،
ب�����ص��رف ال��ن��ظ��ر ع��ن موقفنا ال�سيا�سي (�إن م�صر
لي�ست و�سيطاً يف الق�ضية الفل�سطينية� ،إمنا طرفاً
مبا�شراً وج��زءاً �أ�سا�سياً من هذا ال�صراع التاريخي
الوجودي).
ك��م��ا �أن تق�سيم ال�����س��ودان وال��ت��وت��رات العرقية
وال��دي��ن��ي��ة وال��ق��وم��ي��ة امل�ستمرة يف ال�����س��ودان ،ال��ذي
كانت وما زالت من �صميم الأمن القومي امل�صري،
وما يعنيه ال�سودان كممر لنهر النيل والذي ي�شكل
عمق الأمن املائي امل�صري ،وما يفر�ضه هذا الواقع
من �ضرورة حماية ممرات النيل املائية ،وما ت�شكله
ال�سودان �سلة الغذاء العربي ،ال��ذي �إذا ما ا�ستثمر
بطريقة �إي��ج��اب��ي��ة ي�شكل �ضمانة الأم����ن ال��غ��ذائ��ي
امل�صري ،بالإ�ضافة للبعد ال�سيا�سي لل�سودان والدور
الإخ����واين يف النظام ال�����س��وداين ،خ�صو�صاً بعد �أن

ترددت معلومات عن دور ال�سودان يف ت�سليح املجل�س
االنتقايل الليبي.
ال�سودان وليبيا وتون�س وفل�سطني ،هم املحيط
املبا�شر للأمن القومي امل�صري ،الذي يفر�ض على
املجل�س الع�سكري ال��ي��وم� ،أن ي��ب��ادر ليعيد ترتيب
الأولويات فوراً ،والتي تعني الدور ال�سيا�سي والأمن
امل�صري .وال يجب على املجل�س الع�سكري االنتظار
حتى �إع���ادة هيكلة النظام وم�ؤ�س�ساته وال���ذي من
املمكن �أن ي�أخذ وقتاً طويالً ،لأن ما يجري يف الوطن
العربي والإقليمي �سريع جداً ،حلد �أن ما كان يلزمه
عقود �أو �سنوات لتحقيقه وتنفيذه ،يجري يف �أ�سابيع
�أو �شهور ،فما يجري يف �سورية يعني م�صر وجزءاً
من الأم��ن القومي يجب املبادرة للإحاطة به لأن
تفتيت ب�لاد ال�شام ال بد �أن ي�صيب ال��دور امل�صري
بالعجز ،لأن ت��رددات ما يجري �سيكون لها عواقب
خ��ط�يرة ج���داً ع��ل��ى م�����ص��ر� ،إن م��ا مت م��ن تغيري يف
م�صر حتى الآن على �أهميته ،ال ي�شكل مانعاً �أو �سداً
حلمايتها من �آثار ما يجري� ،إذا مل يتحرك املجل�س
الع�سكري ب�إيجابية يف الإقليم ليحد من �سلبيات
ت��رددات ال��زالزل التي ت�ضرب الوطن العربي ،ف�إن
هذه الرتددات �سوف ت�صيب الداخل امل�صري.
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إقليمي
األكراد ..بين المواطنة ومشاريع االنفصال []2
د .ن�سيب حطيط
ب��د�أت امل�شكلة الكردية بالظهور يف الع�صر
احل��دي��ث عند ا��ص�ط��دام ال��دول�ت�ين ال�صفوية
والعثمانية عام (1514م) يف معركة جالديران
ال�ت��ي ك��ان��ت ك�ب�يرة وغ�ير حا�سمة ،وال�ت��ي �أدت
ل�ت�ق���س�ي��م ك��رد� �س �ت��ان ع �م �ل � ّي �اً ب�ي�ن ال��دول �ت�ين
ال�صفوية والعثمانية.
ف�ق��د ك��ان��ت ك��رد��س�ت��ان ق�ب��ل �سنة (1514م)
ع�ب��ارة ع��ن �إم ��ارات م�ستقلة م�شغولة بتنظيم
�ش�ؤونها الداخلية ،ويف ع��ام (1555م) عقدت
الدولتان العثمانية وال�صفوية اتفاقية ثنائية،
ُع � ِرف��ت ب��ات�ف��اق�ي��ة «�أم��ا� �س �ي��ا» ،و َّمت مبوجبها
تكري�س تق�سيم كرد�ستان ر�سم ّياً ،ومت توقيع
ع� ��دة م �ع ��اه ��دات م�ك�م�ل��ة ل �ت �ل��ك االت �ف��اق �ي��ة؛
منها معاهدة «زه ��او» �أو تنظيم احل��دود عام
(1639م) ،ومت الت�أكيد على معاهدة �أما�سيا
بالن�سبة لتعيني احل��دود؛ مما زاد من تعميق
امل�شكلة الكردية ،ثم عقدت بعد ذلك معاهدات
�أخ� ��رى م�ث��ل «�أر� � �ض ��روم الأوىل» (1823م)،
و»�أر� � �ض� ��روم ال �ث��ان �ي��ة» (1847م) ،وات�ف��اق�ي��ة
طهران (1911م) ،واتفاقية تخطيط احلدود
ب�ي�ن ال��دول �ت�ي�ن :الإي��ران �ي��ة وال�ع�ث�م��ان�ي��ة ع��ام
(1913م) يف الأ� �س �ت��ان��ة ،وك��ذل��ك ب��روت��وك��ول
الأ�ستانة يف العام نف�سه.
لقد �أ�سهمت هذه املعاهدات بتكري�س تق�سيم
�إق�ل�ي��م ك��رد��س�ت��ان ،وق��د زاد م��ن ح��دة م�شاعر
ال�غ���ض��ب ال �ك��ردي��ة ،ب��دء الأف �ك��ار ال�ق��وم�ي��ة يف
االنت�شار يف ال�شرق مع بدايات القرن التا�سع

ع�شر؛ حيث ب ��د�أت ال ��دول الأوروب �ي��ة تتعرف
ع �ل��ى ال ��واق ��ع ال �ك ��ردي ع��ن ط��ري��ق ال��رحّ ��ال��ة
الأج��ان��ب والإر� �س��ال �ي��ات ال�ت�ب���ش�يري��ة ،وبع�ض
القن�صليات ،و�أهمها الربيطانية والرو�سية
والفرن�سية ثم الأمريكية.
عندما ن�شبت احل��رب العاملية الأوىل �سنة
1914م ،مل يكن للأكراد م�صلحة فيها ،وبرغم
ذل��ك؛ فقد ان�ضم الأك��راد �إىل جانب تركيا يف
احل ��رب ،حيث متكن الأت ��راك م��ن توجيههم
لقتال الأرمن والأ�شوريني الذين خانوا تركيا،
ومت��ردوا عليها ،وان�ضموا �إىل جبهة احللفاء
املعادية.
وق � ��د �أ�� � �ص � ��در احل� �ل� �ف ��اء ب �ع ��د ا� �س �ت �ك �م��ال
حت �� �ض�ي�رات �ه��م ل �ل �م ��ؤمت ��ر ق � � � ��راراً يف ��ش�ه��ر
يناير1919م ن�ص على ما ي�أتي�« :إن احللفاء
وال� � ��دول ال �ت��اب �ع��ة ل �ه��م ق ��د ات �ف �ق��وا ع �ل��ى �أن
�أرمينيا وبالد الرافدين وكرد�ستان وفل�سطني
وال�ب�لاد العربية يجب انتزاعها بكاملها من
الإمرباطورية العثمانية».
وانطالقاً من هذا القرار قدم املمثل الكردي
�شريف با�شا مذكرتني مع خريطتني لكرد�ستان
�إىل امل�ؤمتر� ،إحداهما بتاريخ (21/3/1919م)،
وا ألخ��رى يوم (1/3/1920م) .كما طلب من
القائمني على � �ش ��ؤون امل ��ؤمت��ر ت�شكيل جلنة
دولية تتوىل تخطيط احل��دود مبوجب مبد�أ
ال�ق��وم�ي��ات ،لت�صبح ك��رد��س�ت��ان امل�ن��اط��ق التي
ت�سكن فيها الغالبية ال�ك��ردي��ة ،و�إ��ض��اف��ة �إىل
ذل��ك فقد ج��اء يف املذكرة الأوىل�« :إن جتزئة
كرد�ستان ال يخدم ال�سالم يف ال�شرق».

ولأن مو�سم احل�صاد الغربي للأزمة قد حان بد�أت ليبيا
تتعر�ض لغزو اقت�صادي من ال�شركات الغربية ،وحتديداً
من �شركات املقاوالت املتخ�ص�صة يف جمال البنى التحتية
وا ألم ��ن و�إع ��ادة الإع �م��ار ،وه�ن��اك تناف�س �شديد ب�ين هذه
ال�شركات يجري الآن على الأر�ض الليبية ،حيث مت الإعالن
عن و�صول وفد ي�ضم م�س�ؤولني عن ثمانني �شركة �إعمار
فرن�سية �إىل طرابل�س ،يف وقت دعا وزير الدفاع الربيطاين
فيليب ه��ام��ون��د عالنية م���س��ؤويل ال�شركات الربيطانية
حلزم حقائبهم والتوجه �إىل طرابل�س حلجز ح�صتهم من
عملية �إع��ادة الإع�م��ار التي يبدو �أن ال��دور الغربي �سيكون
وح �ي��داً ف�ي�ه��ا ،وه ��ذا م��ا ع�بر ع�ن��ه م���س��ؤول��و ط��راب�ل����س ل��رد
اجلميل للغرب.
يبدو �أن ال��دول الغربية التي قامت بامل�شاركة مع حلف
الناتو بقتل � 50ألف ليبي معظمهم من الليبيني وحطمت
املن�ش�آت وامل�ع��دات الع�سكرية والنفطية وامل��دن�ي��ة ،ودم��رت
نواحي وبلدات ومدنا �آخرها مدينة �سرت التي متت �إزالتها
عن اخلريطة ،ت�سارع هذه الدول لتقب�ض اليوم ثمن تدمري
ليبيا.
لعل م�شكلة عودة املهجرين الليبيني �إىل مدنهم �ستكون
الأب��رز وامللقاة على عاتق احلكومة التي يجب �أن تت�صرف
ب�ح��زم يف معاجلة ه��ذه الأزم ��ة ،لأن الف�شل فيها �سي�شكل
�ضربة قا�سية للحكومة وال�شعب الليبي.

معاهدة �سيفر (1920م)
جنح ممثل ا ألك��راد �شريف با�شا يف �إدخ��ال
ث�ل�اث��ة ب �ن��ود ت�ت�ع�ل��ق ب��ال�ق���ض�ي��ة ال �ك��ردي��ة يف
معاهدة �سيفر التي �أبرمها احللفاء بباري�س
يف �آب 1920م ،وق��د كر�س ذل��ك عملية تدويل
ال�ق���ض�ي��ة ال �ك��ردي��ة ب���ص��ورة ر��س�م�ي��ة ،رغ��م �أن
ال��دول��ة ال�ع�ث�م��ان�ي��ة ح��اول��ت م� ��راراً �أن ت�صف
الق�ضية الكردية ب�أنها ق�ضية داخلية ت�ستطيع
الدولة حلها.
وهكذا مل تر معاهدة �سيفر النور؛ ب�سبب
��ص�ع��ود جن��م «م�صطفى أ�ت ��ات ��ورك» واحل��رك��ة
الكمالية ،وتو�سيع مناطق ن�ف��وذه��ا ،وكذلك
لرغبة �أوروبا يف �إبراز م�صطفى كمال كبطل؛
ل��دع �م��ه يف ح��رب��ه ع �ل��ى الإ�� �س�ل�ام واخل�ل�اف��ة
الإ�سالمية يف تركيا مقر اخلالفة.
د َّع��م الزعيم ال�ك��ردي م�صطفى ال�ب��ارزاين
ق��وات��ه ،ودخ ��ل يف م �ع��ارك ك�ث�يرة م��ع اجلي�ش
العراقي م�ستعيناً بعالقات قوية مع الواليات
امل�ت�ح��دة ال�ت��ي ك��ان��ت �ضد ال �ع��راق ،وم�ستعيناً
ك��ذل��ك ب ��إم��دادات ع�سكرية ك�ب�يرة م��ن �إي��ران
ال���ش��اه ال�ت��ي ك��ان��ت ت�ع��ادي ال �ع��راق ،ول�ك��ن من
يعتمد على الواليات املتحدة ال بد �أن يخ�سر
يف النهاية؛ �إذ قامت �أمريكا برعاية اتفاقية
اجل��زائ��ر ب�ين ال�ع��راق و�إي ��ران يف  6م��ن مار�س
1975م ع��ن ط��ري��ق وزي ��ر خارجيتها ه�نري
ك�ي���س�ن�ج��ر؛ وم ��ن ث� � ّم ��س�ح�ب��ت إ�ي� � ��ران ال���ش��اه
�أ��س�ل�ح�ت�ه��ا ،وت��رك��ت ا ألك � ��راد ف��ري���س��ة لهجوم
ع��راق��ي كا�سح �أ�سفر ع��ن هزمية تامة لقوات
ال� �ب ��ارزاين ،وان �ت �ه��اء ال �ث��ورة ال �ك��ردي��ة ب�ق�ي��ادة
احل ��زب ال��دمي �ق��راط��ي ال �ك��رد� �س �ت��اين يف ه��ذا
الوقت متاماً ،وجلوء البارزاين �إىل �إيران.
وي �ك��رر ال �ت��اري��خ نف�سه م��ع ح ��زب ال�ع��دال��ة
والتنمية الإ�سالمي ،عرب الطائرات الأمريكية
ب ��دون ط �ي��ار ل�ق���ص��ف ا ألك � � ��راد ،م��ع إ�ب�ق��ائ�ه��م
�أداة ابتزاز للدول التي يقيمون فيها (تركيا
وال �ع��راق و��س��وري��ة و إ�ي ��ران) لتحقيق امل�صالح
الأمريكية ،ما دام من يدفع الثمن والدماء
لي�س �أمريكا بل الأكراد والدول املحيطة.
ويف احلقيقة ف�إن الدور الأجنبي ال�سيئ ظل
ي�ؤثر يف احلركة القومية الكردية وبالأ�سلوب
نف�سه ول��و بطرق خمتلفة على ط��ول م�سرية
احل��رك��ة ،وف��ق م��ا ق��ال��ه زع�م��اء الأك ��راد لوزير
داخ �ل �ي��ة امل �ل��ك ف�ي���ص��ل آ�ن � ��ذاك ع �ب��د امل�ح���س��ن
ال�سعدون عام « :1921مبا �أننا ال نعرف كيف
منيز بني اخلري وال�شر ،ف�إننا نوكل �أمورنا �إىل
املندوب ال�سامي الربيطاين ،لكي يقرر لنا ما
هو مفيد و�صالح».
ف�ه��ل ت �ب��ادر ال ��دول ا إل��س�لام�ي��ة والعربية
لإن �ق��اذ الأك � ��راد م��ن �أح�لام �ه��م ب��االن�ف���ص��ال،
وب�ق��ائ�ه��م يف ح�ضن �أم�ن�ه��م و�أوط��ان �ه��م ،حتى
ال ت�ت�ف�ت��ت الأم � � ��ة ،وذل � ��ك ع�ب�ر اح�ت���ض��ان�ه��م
واالعرتاف بحقوقهم وتطوير حركة االندماج
� �ض �م��ن امل �ن �ظ��وم��ات ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة وال �ث �ق��اف �ي��ة
واالج �ت �م��اع �ي��ة� ،أم ي �ت�رك ا ألك � � ��راد ف��ري���س��ة
امل�خ �ط�ط��ات اال� �س�ت �ع�م��اري��ة ووق� � ��وداً مل���ش��اري��ع
الفنت ،ليدفعوا مع �شركائهم من املواطنني
�أثمانها باهظة يح�صدها اجلميع ،فللأكراد
احل��ق العي�ش بكرامة و�أم ��ان� ،شرط احلفاظ
ع�ل��ى وح ��دة �أوط��ان �ه��م وب�ق��ائ�ه��م ��ض�م��ن إ�ط��ار
وحدة الأمة ،بعيداً عن م�شاريع االنف�صال.

حمرر ال�ش�ؤون الإقليمية
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ليبيا ..الناتو يدمر والشركات الغربية تجني األموال
تزامن و�صول الأم�ين العام للحلف الأطل�سي �أندرو�س
ف ��وغ را��س�م��و��س��ن م��ع ان�ت�خ��اب امل�ج�ل����س االن �ت �ق��ايل الليبي
الأكادميي عبد الرحيم الكيب رئي�ساً للحكومة االنتقالية،
هذا التزامن الذي يبدو �أنه لي�س �صدفة �أو بريئاً ،رمبا �إن
و�صول فوغ �ساهم يف �إعالن رئي�س احلكومة الليبية� ،أو لعل
الأق��دار التي �ساهمت يف ر�سم النهاية امل�أ�ساوية للقذايف،
ه��ي ال�ت��ي ت�صنع ال�ي��وم ب��زوغ �شم�س ال�سيا�سة الغربية يف
�سماء ليبيا الغد ،لأن رئي�س احلكومة اجلديد هو معار�ض
مقيم يف الواليات املتحدة منذ �أكرث من ثالثني عاماً ،وهو
�شخ�صية تكنوقراطية يدور يف فلك ال�سيا�سات الأمريكية
وال مي�سك بزمام املبادرة وال ب�أدوات ال�سلطة يف طرابل�س وال
ميلك �أية عالقات قدمية مع ال�شرائح ال�سيا�سية للمجتمع
الليبي ،ولأن �أدوات ال�سلطة التي تتمركز هذه الأيام ب�أيدي
امليلي�شيات امل�سلحة التي تنت�شر يف امل��دن الليبية التي ال
ي��وج��د بينها وب�ي�ن��ه �أي راب ��ط ،ولأن ه��ذه امللي�شيات غري
ملتزمة �أ��س��ا��س�اً يف �أح ��زاب �أو تنظيمات عقائدية ،ب��ل هي
تتحرك من خالل دوائ��ر منف�صلة �إما قبلية �أو مناطقية،
فهناك مقاتلو م�صراتة ن�سبة ملدينة م�صراتة ومقاتلو
الزاوية وهكذا..
وه ��ذه امل�ل�ي���ش�ي��ات امل���س�ل�ح��ة �أ��ص�ب�ح��ت ال ه��م ل�ه��ا ��س��وى
التناف�س لل�سيطرة على �أكرب م�ساحة من املدن والأرا�ضي
الليبية ومنابع النفط يف ال�ب�لاد ،كما تندلع اال�شتباكات
فيما بينهم يف طرابل�س بني احلني والآخ��ر ،لأ�سباب تبدو
للوهلة الأوىل تافهة ،ولكنها يف العمق ،تبدو �أنها �ضمن

ر ؤ�ي��ة متهد ل�صراعات م�سلحة ب��د�أت امللي�شيات حت�ضر لها
يف املدن الليبية.
لعل �أوىل التحديات التي �ستواجه احلكومة اجلديدة،
هي نزع ال�سالح وتفكيك امللي�شيات وحماولة �إع��ادة عجلة
االق �ت �� �ص��اد ل� �ل ��دوران ،ب��الإ� �ض��اف��ة ل�ل�ت�ح���ض�ير الن�ت�خ��اب��ات
ت�أ�سي�سية ،حُ ��دد موعدها بعد ثمانية �أ��ش�ه��ر ،و�سيتم حل
املجل�س االن�ت�ق��ايل بعد ه��ذه االن�ت�خ��اب��ات ،على �أن يعقبها
انتخابات عامة بعد �سنة� ،إذا �سارت الأمور كما هو مقدر لها.
لكن يبدو �أن العقبة الدهماء �ستكون يف حل امللي�شيات
امل�سلحة التي ب��ات يوجد ب�ين �أيديها الكثري م��ن الأم��وال
والعتاد وامل��وارد وال�سالح� ،ستمكنها من اال�ستمرار والبقاء
ملدة طويلة جداً ،والأخطر يف هذا الوقت �أن رئي�س احلكومة
املنتخب بالإرادة الغربية لي�س لديه �أي �سيطرة على الثوار،
يف حني بد أ� جنم التيار الإ�سالمي يت�صاعد يف املدن الليبية،
�أتى تعيني الكيب رئي�ساً للحكومة ،معاك�ساً لل�شارع الليبي،
فهل �سيكون م�ؤ�شر على بداية نهاية ح�ضور الإ�سالميني
ال��ذي��ن ي�سيطرون على ال���ش��ارع ال �ي��وم؟ وك��ان��وا يف طليعة
املقاتلني الذين �أ�سقطوا القذايف ،وهل �ستتمكن الليربالية
الغربية من �إبعاد القوى الإ�سالمية عن ال�سلطة ،وما هو
الثمن الذي �سيدفعه املجتمع الليبي؟
رمب��ا ك��ان وراء ق��رار قتل ال�ق��ذايف ميدانياً هدفه ،لي�س
فقط االنتقام �أو دفن معلومات �سيا�سية و�أمنية بحوزته،
بل �أي�ضاً رمبا من �أجل دفن ح�ساباته امل�صرفية ال�سرية يف
البنوك الغربية لال�ستيالء عليها.
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رأي
مـكـــانـــة ودور األم فـــي اإلســـالم
 21من الد�ستور ،فيما يتعلق باملر�أة:
احلكومة م�س�ؤولة  -يف �إطار الإ�سالم -
عن ت�أمني حقوق املر�أة يف كل املجاالت
وعليها القيام مبايلي:
� -1إي�ج��اد ال�ظ��روف امل�ساعدة لتكامل
�شخ�صية امل��ر�أة و�إحياء حقوقها املادية
واملعنوية.
 -2حماية الأمهات وال �سيما يف مرحلة
احل� �م ��ل وح �� �ض��ان��ة ال �ط �ف��ل ورع ��اي ��ة
الأطفال الذين ال معني لهم.
� -3إي�ج��اد املحكمة ال�صاحلة للحفاظ
على كيان الأ�سرة و ا�ستمرار بقائها.
 -4ت��وف�ي�ر ت � أ�م�ي�ن خ��ا���ص ل�ل��أرام ��ل،
والن�ساء العجائز وفاقدات املعيل.
� -5إع� � �ط � ��اء الأم � � �ه � ��ات ال �� �ص��احل��ات
القيمومة على �أوالده��ن عن فقدانهم
الويل ال�شرعي من �أجل رعايتهم.
وم ��ن ه ��ذا امل�ن�ط�ل��ق ب ��ذل ال��د��س�ت��ور
جهوداً لو�ضع ت�شريعات متكن املر�أة من
القيام بر�سالتها يف الأم��وم��ة وتوفري
ال � �ظ ��روف ال �ل�ازم ��ة ل �ه��ا مب ��ا ي�ح�ق��ق
ارتقاءهما ورف��ع م�ستواها على جميع
الأ�صعدة ،ومن هذه الت�شريعات ميكن
الإ�شارة �إىل املوارد التالية:

«الأم» �أجمل لفظة يف الكون ،و�أهم
عامل يف الرتبية واحلفاظ على �سالمة
الإب��ن الروحية والنف�سية واجل�سدية،
وا أله��م من ذل��ك كله دوره��ا يف انتقال
ال�ق�ي��م �إىل الأط� �ف ��ال ،ب��اع�ت�ب��اره��ا من
�أه��م ما يدفع الأب�ن��اء لاللتزام بالقيم
والتعاليم الدينية ،وذل��ك م��ن خالل
�أ�سلوب وطريقة تعاملها معهم ،فهي
ت�سهل لديهم القبول بالقيم الدينية
واالل� � �ت � ��زام ب ��الأح� �ك ��ام الإ� �س�ل�ام �ي ��ة.
ب�ع�ب��ارة خم�ت���ص��رة ،الأم ه��ي الأ��س��ا���س
ال�ستمرارية العمل ال�صالح يف املجتمع.
وم��ن ه��ذا امل�ن�ط�ل��ق� ،أوىل الإ� �س�لام
�أه�م�ي��ة ك�ب�يرة ل�صيانة ح�ق��وق الأم يف
امل�ج�ت�م��ع وال ��دف ��اع ع �ن �ه��ا ،ف��ال�ت�ع��ال�ي��م
الإ�سالمية وم��ع ت�أكيدها على مكانة
الأم و�ضرورة احرتامها ،و�ضعت جملة
من الت�شريعات والو�صايا الأخالقية
التي ت�ضمن �سالمة هذا الكيان املربي
بحد ذاته من جميع اجلهات الروحية
والنف�سية واجل�سدية ل�ضمان ن�شاط
الأ�سرة واملجتمع وحيويتهما.
بعد �سقوط النظام امللكي يف �إي��ران
عام � 1979أوىل خرباء الد�ستور �أهمية
بالغة ل��دور امل��ر�أة ،والأم بوجه خا�ص،
يف ت�شريعاتهم وامل��واد الد�ستورية التي
نفقة الزوجة
كتبوها ،بحيث �شهد و�ضع املر�أة حتو ًال
ج ��ذري� �اً ع �م��ا ك ��ان ال��د� �س �ت��ور ال���س��اب��ق ت �ق��ع م �� �س ��ؤول �ي��ة الإن� �ف ��اق على
ال ��زوج ��ة ع �ل��ى ع��ات��ق ال � ��زوج بعد
يت�ضمنه.
وع�ل��ى ه��ذا الأ� �س��ا���س ن �ق��ر�أ يف امل��ادة �إجراء عقدة النكاح وبداية حياتها

امل�شرتكة ،وتعرب ه��ذه امل�س�ؤولية
ع ��ن ا� �س �ت �ق�لال �ي��ة ك �ي ��ان ا أل�� �س ��رة
وجت �ل��ي ل �ق �ي �م��وم��ة ال ��رج ��ل على
�أ�سرته.
ويف امل � ��ادة  1107ي �ح��دد ال �ق��ان��ون
م �� �ص��ادي��ق ال �ن �ف �ق��ة وم �ن �ه ��ا :ال���س�ك��ن
وامل�لاب ����س وا ألك � ��ل و�أث � ��اث ال�ب�ي��ت مبا
يتنا�سب ومكانة املر�أة و�ش�أنها ،وخادمة
�إذا ك��ان��ت ق ��د اع� �ت ��ادت ع �ل��ى ذل ��ك �أو
ح��اج�ت�ه��ا �إىل ذل ��ك ب���س�ب��ب م��ر���ض �أو
�إعاقة ج�سدية.
دعم املر�أة العاملة
ال �ث ��ورة الإ� �س�لام �ي��ة ف�ت�ح��ت ال�ب��اب
وا�سعاً �أم��ام امل��ر�أة بعيداً ع��ن االب�ت��ذال
وا��س�ت�غ�لال امل ��ر�أة حت��ت ��ش�ع��ار احل��ري��ة
وال �ت �ح��رر وامل �� �س��اواة م��ع ال��رج��ل وم��ا
�شابه ذلك ،ف�أقرت الكثري من القوانني
ل�صالح امل��ر�أة ومب��ا يتنا�سب مع دوره��ا
الأك�بر يف املجتمع والأ�سرة ،ومن تلك
القوانني:
 -1م��ع �إع �ط��اء الأول��وي��ة ل�ق�ي��ام امل ��ر�أة
ب ��دوره ��ا يف الأ�� �س ��رة وت��رب �ي��ة ا ألب �ن ��اء،
ف � ��إن ف �ت��ح امل �ج��ال أ�م � ��ام امل � ��ر�أة للعمل
يف امل �ج ��االت ال�ث�ق��اف�ي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة
واالقت�صادية والإدارية من م�ستلزمات
حتقيق العدالة االجتماعية.
 -2يجب �أن تكون بنية العمل الن�سوي
مبا يوفر لهن التعايل وال�سمو املعنوي

اإلنسان ..الغاية

والعلمي واملهني و�أن ال ي�ضر بتدينهن
و��ش�خ���ص�ي�ت�ه��ن وم �ك��ان �ت �ه��ن ال�ف�ك��ري��ة
والروحية وبخ�صو�صياتهن اجل�سدية.
 -3تو�سيع م���ش��ارك��ة امل ��ر�أة يف العديد
من املجاالت اخلا�صة بها مثل الطبابة
وال �ت �م��ري ����ض وال �ت��ول �ي��د (الإجن � � ��اب)
وال �ت��دري ����س ،إ���ض��اف��ة �إىل ال�ع��دي��د من
املجاالت التي تتالئم مع خ�صو�صياتها
اجل �� �س��دي��ة وال ��روح� �ي ��ة م �ث��ل ال �ع �ل��وم
امل �خ �ت�بري��ة ،ال�ه�ن��د��س��ة االل �ك�ترون �ي��ة،
ال�صيدلة ،الرتجمة و ما �إىل ذلك..
 -4حماية املر�أة وم�ساندتها يف الت�صدي
مل��واق��ع �إداري� ��ة م��رم��وق��ة وم�ت�ق��دم��ة يف
ال�سلّم الإداري.
بع�ض القوانني التي �صدرت والتي
حت�م��ل ع �ن��اوي��ن وا� �ض �ح��ة يف معانيها
ودالالتها:
 تقليل �ساعات عمل امل ��ر�أة و�سنواتعملها.
 دع� ��م امل� � � ��ر�أة أ�ث � �ن� ��اء ف�ت��رة احل �م��لوالوالدة.
 منح املر�أة بعد الوالدة �إجازة لفرتة 4�شهور مع مرتبها �سواء كانت يف القطاع
احلكومي �أم اخلا�ص.
 احل�ضانة :منح الأم حقاً يف احل�ضانة�إذا ما ثبت ع��دم �أهلية الرجل يف مثل
هذه احل�ضانة و�إمكانية املر�أة يف تقدمي
ح�ضانة �أف�ضل.

ع�.ص.

وعد بلفور ..ما وراء الوعد المشؤوم وأبعد منه
�شكلت فل�سطني ع�بر ال�ت��اري��خ ،حم��ل اهتمام
اليهود وحمط �أنظارهم ،فمنذ �أن ت�سرب اليهود
�إىل فل�سطني �إث ��ر خ��روج�ه��م م��ن م���ص��ر ،وه��م
يحاولون �أن يربطوا �أنف�سهم بهذه الأر�ض ب�شتى
الو�سائل .وتعود فكرة ال�سيطرة على فل�سطني
تاريخياً �إىل القرن الثامن ع�شر� ،إذ حاولت كل
من فرن�سا وبريطانيا ال�سيطرة على فل�سطني �أو
نيل امتيازات فيها ،وجتلت �أوىل هذه املحاوالت
يف حملة نابليون على م�صر وبالد ال�شام.
وبعد ف�شل نابليون يف حتقيق وعده لليهود،
حترك اليهود باجتاه بريطانيا التي ترجح بع�ض
امل�صادر اهتمامها ببالد ال�شام عموماً ،وفل�سطني
خ�صو�صاً ،بعد �شق الفرن�سيني لقناة ال�سوي�س،
فتبنت بريطانيا فكرة ال�سيطرة على هذا املمر
امل��ائ��ي ال �ه��ام وم�ن��ع �أي ق��وة م��ن احل���ص��ول على
فل�سطني لقربها م��ن قناة ال�سوي�س ،فاتخذت
بريطانيا عدة خطوات لتمكني هذا امل�شروع.
ول �ك ��ن ،م ��ا ال ��دواف ��ع احل�ق�ي�ق�ي��ة وراء منح
بريطانيا العظمى �آن��ذاك اليهود وع��داً ب�إن�شاء
وطن قومي لهم على �أر�ض فل�سطني؟
مي �ك��ن ت�ل�خ�ي����ص ه� ��ذه ال� ��دواف� ��ع ب �ع ��دد م��ن
العوامل املت�ضافرة ،فمن جهة ،يع ّد قيام دولة
لليهود على �أر���ض فل�سطني حتقيقاً مل��ا يعتقد

�أ ّن��ه من تعاليم امل�سيحيّة� ،إذ �أدى منو التحالف
ين امل�سيحي �إىل ج�ع��ل ف�ك��رة «ع ��ودة»
ال���ص�ه�ي��و ّ
اليهود �إىل �أر���ض فل�سطني ت�برز ب�ق�وّة ك�شرط
ل�ع��ودة امل�سيح عليه ال���س�لام ودخ ��ول ال�ي�ه��ود يف
امل�سيحيّة وبالتايل نهاية العامل .ومن الناحية
ال�سيا�سية ،كانت بريطانيا تريد بهذه اخلطوة
�ضمان ت�أييد اليهود يف العامل يف احلرب العاملية
الأوىل ،ال �سيما اليهود امل��وج��ودون يف الواليات
املتحدة الأمريكية الذين دفعوا بالفعل �أمريكا
�إىل دخول احلرب ر�سمياً يف العام .1917
وي�ب�رز ال�ت�ن��اف����س ا إلم�ب�ري ��ايل ع�ل��ى ال���س�ي��ادة
وامل���ص��ال��ح اال��س�ترات�ي�ج� ّي��ة ك�ع��ام��ل م � ؤ�ث��ر ،ففي
الوقت الذي كان لفرن�سا موطئ قدم يف فل�سطني
عرب عالقتها مع امل�سيحيني الكاثوليك ،ورو�سيا
ع�بر عالقتها ب��الأرث��وذك����س ،ف ��إ ّن بريطانيا مل
ي�ك��ن ل�ه��ا ب�ي�ن ال �� �س � ّك��ان الأ� �ص �ل � ّي�ين �أي حليف،
وه ��و م ��ا ج�ع�ل�ه��ا ت���س�ع��ى �إىل ع �ق��د حت��ال��ف مع
ال�صهاينة ،ومن جهة �أخرى ف�إ ّن موقع فل�سطني
اال��س�ترات�ي�ج��ي ج�ع��ل بريطانيا ت�ف� ّك��ر ج��دي �اً يف
ب�سط نفوذها على فل�سطني ،بالإ�ضافة �إىل رغبة
بريطانيا يف اال�ستفادة من الو�ضع املايل القوي
لليهود ،وا�ستمالة يهود رو�سيا وال��دول املحايدة
لت�أييد ق�ضية احللفاء يف احلرب العاملية الأوىل.

و�أخ�يراً تنفيذ الوعد ال��ذي قطعته بريطانيا
حل��اي�ي��م واي��زم��ن ب� إ�ن���ش��اء وط��ن ق��وم��ي لليهود؛
م�ك��اف��أة ل��ه على اكت�شافه م��ادة (اجللي�سريين)
امل���س�ت�خ��دم��ة يف ��ص�ن��اع��ة امل�ت�ف�ج��رات م��ن ال�سكر
املخمر� ،إذ رف�ض حينها بيع اخرتاعه �إال مقابل
احل�صول على هذا الوعد الذي عمل على تكري�سه
عندما �أ�صبح �أول رئي�س وزراء للكيان ال�صهيوين.
مل ي�ك��ن وع��د ب�ل�ف��ور ��س��وى حلقة ج��دي��دة يف
م�سل�سل �سعي ال�ق��وى ال�ك�برى لل�سيطرة على
الأر� ��ض امل�ب��ارك��ة (ف�ل���س�ط�ين) ،ع�ل��ى ال��رغ��م من
تعدد الو�سائل واختالفها ظاهرياً ،فمن نابليون
يف الع�صر احلديث �إىل بريطانيا �إىل الواليات
امل �ت �ح��دة الأم�ي�رك �ي��ة ،مل ي�ع��د ارت �ب ��اط ال�ك�ي��ان
ال���ص�ه�ي��وين ب �ه��ذه ال ��دول ل�ي�ث�ير �أي غ�ضا�ضة
�أو ا�ستغراب يف ظ��ل ال��دور الوظيفي ال��ذي بات
الكيان ال�صهيوين قانعاً به وم�سلماً بدوره ،فيما
ينكر على �أه��ل ال��دار �أب�سط حقوقهم يف الدفاع
عن �أر�ضهم بذريعة حماربة الت�شدد والتطرف
والإرهاب ،وك�أن ن�ضال ال�شعوب لنيل حريتها قد
�أ�ضحى عم ًال جمرماً يف نظر �أ�صحاب د�ساتري
احلرية و�إعالنات حقوق الإن�سان؟

ه�شام منوّر

رفاه الإن�سان و�سعادته وطم�أنينته ..غاية الد�ساتري والقوانني يف
ال��دول واملجتمعات التي تقيم حلقوق الإن�سان البديهية والطبيعية
وزناً..
فالقوانني والد�ساتري والأنظمة والت�شريعات و�سواها من اجتهادات
احلكماء و�أ�ساطني الفكر ُوج��دت جميعها خلدمة الإن�سان ورعايته
ولي�س العك�س.
الد�ساتري (نظم) �صاغها الإن�سان ،وال �أظ��ن �أن عاق ًال �صاغ يوماً
ما هو �ضد القيم الإن�سانية وتطورها وتقدمها على ال�صعد العلمية
والتقنية وال�ث�ق��اف�ي��ة ،واحل�ق��وق�ي��ة وال�ترب��وي��ة وال�صحية ،واحل��ري��ة
وامل�ساواة واحلياة الكرمية».
و�إذا ما اعرتى الأنظمة والقوانني بع�ض املثالب ،ف�إن الأمر عائد
�إىل ق�صور يف تف�سري الن�صو�ص� ..أو القفز على الن�صو�ص عينها لغاية
يف نف�س يعقوب� ..أو ق��ل :لغايات رخي�صة يف نفو�س �ضعيفة ،ال بل
�صغرية حتى ال نقول حقرية..
�إذاً� ،صحة ومو�ضوعية املمار�سة والتنفيذ تكمن يف النفو�س الكبرية
والرجاالت الكبار ..ولي�س يف ح�سن ودقة و�صوابية الن�صو�ص فقط.
م��ن هنا كانت ال��دع��وة الدائمة �إىل امل�ج��يء بقامات م��دي��دة فكراً
وع�ل�م�اً وث�ق��اف��ة وح�ك�م��ة ور� �ص��ان��ة ،ل�صنع زم��ن يليق ب��إن���س��ان ال�ي��وم
ومقت�ضيات الع�صر..
فو�سائل االت�صال والإع�لام من مرئي وم�سموع ما ع��ادت لت�سمح
بغ�ض ال�ط��رف �أو التعامي ع��ن حقائق ه ��ؤالء و�أول�ئ��ك م��ن املمثلني
امل�سرحيني الذين يفتقرون �إىل الكثري من مقومات القادة ،قادة الر�أي
والفكر واملجتمع والدولة..
ف�أولوا ال�ش�أن ..يجب �أن تتوافر فيهم �صفات ومزايا غري عادية
جتعل منهم مميزين حقاً عن �سائر �أقرانهم و�أترابهم� ،إ�ضافة �إىل
حتليهم بخ�صال �سبق ذكرها..
فال�شخ�صية القيادية �إذا مل تكن وقـ ّادة الفكر ولها من الفرا�سة
واال�ست�شراف �أ�ضعاف �أ�ضعاف ما يتمتع به الإن�سان ال�ع��ادي ..تكون
غ�ير ج��دي��رة بتحمل م���س��ؤول�ي��ات ق�ي��ادي��ة يف زم��ن ا�ستثنائي مليء
ب�صنوف الألغام والعراقيل كالزمن الذي نعي�ش به.
�إن التطلع �إىل العدالة ي�ضع احرتام الفرد يف احلياة االجتماعية
هدفاً �أ�سا�سياً ونهائياً للقانون ،فالقوانني التي تكم ا ألف��واه وحتطم
ا ألق�لام تهدم نف�سها بنف�سها ،لأنه ال يلبث النا�س أ�م��داً طوي ًال على
احرتامهم للقوانني التي ال جتيز لهم �أن ينتقدوها..
�إين �أتوجه �إىل الدولة اللبنانية ،ولي�س �إىل احلكومة وح�سب..
�آن الأوان ل�صيحات ال�ن��ا���س �أن ت�ـُ�ترج��م �إ� �ص�لاح��ات ع�ل��ى �أر���ض
املكان والواقع ،ال �أن تبقى حرباً على ورق ،حبي�س الأدراج والإهمال
والن�سيان..
فالرغيف ومقعد الدرا�سة و�سرير امل�ست�شفى وال�سقف امل�أوى ،حقوق
مكت�سبة لكل مواطن ،ال مِ نّة ..ال من الدولة وال من احلكومة وال من
الإقطاع� ،سواء كان طائفياً �أم �سيا�سياً �أم مالياً �أو غريه� ..إنها واجبات
ال��دول��ة �أي دول ��ة ..و�إن ك��ان��ت ع��اج��زة ع��ن ت��أم�ين مثل ه��ذه احلقوق
البديهية ،فا ألوْىل بها ،بل الأجدر� ،أن ترحل �إىل غري رجعة ..فاملراهم
التي د�أبت على ا�ستعمالها ملعاجلة هذه امل�شكالت منذ اال�ستقالل حتى
اليوم باءت بالف�شل ..املطلوب مب�ضع وجراح و�إرادة �صادقة وحتديد
ال�ساعة �صفر لل�شروع بالإ�صالحات قبل �أن ت�صل ري��اح (�أثينا) �إىل
مدننا و�شوارعنا و�أزقتنا.
ع��ودوا �إىل النظام االقت�صادي واكت�شفوا املثالب والثغرات التي
خلقت مثل ه��ذه الفجوة الوا�سعة بني العامل ورب العمل ،وق�ضت
نهائياً على طبقة كانت تعرف بالو�سطى ..ففي لبنان اليوم ال وجود
�إال لطبقتني اثنتني ،واح��دة ت�شكو التخمة وثانية تعاين الفاقة..
واح��دة يف �أب ��راج عاجية وا ألخ ��رى م��ا دون ال�ت�راب ..وال�شعار ال��ذي
يرتدّد (الدنيي ب�ألف خري) ال ..الدنيا لي�ست بخري� ،إذا ما بقيت ذهنية
احلكّام على هذا املنوال..
فليعلم احلكام �أن �أ�سو�أ �أنواع الظلم ،هو االدعاء ب�أن هناك
عدالً ،كما و�أن الت�أخري يف �إحقاق العدالة ،هو نوع من الظلم،
وليعلموا �أي�ضاً �أن��ه متى انتهى القانون �أو انتفى وج��وده يف
املجتمعات يبد أ� الطغيان..
كذلك ال بد يل من ن�صيحة �أ�سوقها �إىل من بيدهم احلل
والربط من �أهل ال�سلطة ويف �أي موقع كانوا..
الرحمة هي جوهر القانون الو�ضعي ..وو�صية اهلل للإن�سان
ب�أخيه الإن�سان ..وال ي�ستخدم القانون بق�سوة �إال الطغاة.
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بيروتيات

بـيــــوت بــــريوت �أيــــــام زمـــــــان
ق��دمي �اً ،ك��ان��ت ب�ي��وت ب�ي�روت خمتلفة،
فهي م�شرعة على ال�شم�س والهواء واملاء..
ك ��ان ن �ظ��ام ال �ب �ن��اء يف امل��دي �ن��ة ت�ق��ري�ب�اً
واحداً ،والبيوت يف معظمها كانت واجهتها
م �ك �� �ش��وف��ة ع �ل��ى ال� �ب� �ح ��ر ..ذات � �س �ق��وف
عالية ..يعلو �سطوحها القرميد وتزينها
القمريات.
و ال ي��زال املعمرون ي��ذك��رون �أن بيوت
بريوت القدمية داخل ال�سور ،كانت مبنية
على ط��راز البيوت العربية القدمية التي
وجدت يف دم�شق والقاهرة وبغداد وغريها
م��ن امل ��دن ال �ع��رب �ي��ة ،أ�خ ��ذ ط ��راز ال�ع�م��ارة
امل��ذك��ور م�ي��زات��ه م��ن ع��ام�ل�ين ،ه�م��ا امل�ن��اخ
والأع ��راف الأخالقية واالجتماعية ،وقد
متيزت العمارة املذكورة باالهتمام بداخل
البيت ال��ذي ك��ان ي�ت� أ�ل��ف م��ن ف�ن��اء داخلي
هو عبارة عن ف�سحة �سماوية ،حتتوي بكرة
ماء ،تزرع حولها نباتات مزهرة كاليا�سمني،
والفل والفتنة ،و�أ�شجار مثمرة كالليمون
وال� �ن ��ارجن وال � � ��دوايل ،وت �ت ��وزع ال �غ��رف يف
ال�ط�ب�ق��ة الأر� �ض �ي��ة ح ��ول ال�ف�ن��اء امل��ذك��ور،
ت�ع�ل��وه��ا طبقة ث��ان�ي��ة ي�صعد �إل�ي�ه��ا ب�سلم
داخ �ل��ي� ،إىل مم��ر ي��دخ��ل منه �إىل الغرف

العليا .ومل يكن ثمة �شرفات �أو نوافذ تطل
على الطريق ،بل �أمّنت القمريات املرتفعة
و�صول النور وال�ضياء �إىل الغرف.
ب ��د�أ من��ط ال �ع �م��ارة ي�ت�غ�ير م��ع ان�ف�ت��اح
املدينة على الغرب ومنو التبادل التجاري،
وت�ط��ور م��واد البناء ،وازدي ��اد البناء خ��ارج
��س��ور امل��دي�ن��ة .ح�صل أ�ه��م تعديل يف نظام
ال�ب�ن��اء ،عندما مت �إق�ف��ال الفناء الداخلي
ال�سماوي و�سقفه بالقرميد ،واال�ستعا�ضة
ع � ��ن ال �ف �� �س �ح ��ة امل� � ��ذك� � ��ورة ب ��ال �� �ش ��رف ��ات
وال�ب�ل�ك��ون��ات ،وب� إ�ب�ق��اء ف�سحة م��ن الأر���ض
حول املبنى ال�ستعمالها كحديقة زرع فيها
غالباً �شجرة نخيل با�سقة.
ك �م��ا ط � ��ر أ� ت �ع��دي��ل آ�خ � ��ر ع �ل��ى ال �ف �ن��اء
الداخلي ،فبعد �أن كان رواق من القناطر
والأع�م��دة يطوق ه��ذا الفناء من الداخل،
جل��أ املعمار �إىل بناء �أروق ��ة خارجية على
��ش�ك��ل ب �ل �ك��ون ح ��ول ال� � ��دار ،ي �ح �ت��وي على
جم �م��وع��ة م��ن ا ألع� �م ��دة ال��رخ��ام �ي��ة بني
القناطر.
و�أ�صبحت للبيوت واج�ه��ات م��ن ثالث
ق �ن��اط��ر ت�ت���ض�م��ن زخ� � ��ارف م ��ن اخل���ش��ب
املخروط ب�أ�شكال نباتية ،ومن الزجاج امللون

وا ألع �م��دة الرخامية البي�ضاء ،وانفتحت
الواجهات على بلكون �أر�ض قطعة كبرية �أو
ع��دة قطع من الرخام حممول على �أزف��ار
(جمع زفر) من احلجارة املزخرفة ،وم�سوّر
بدرابزين من احلديد امل�شغول.
ك��ان��ت ال �ن��واف��ذ جم �ه��زة ب ��درف ��ات من
اخل���ش��ب ( أ�ب ��اج ��ور) ت�سمح ب��دخ��ول ال�ن��ور
وال �ه��واء ومت�ن��ع �أع�ي�ن املتطفلني ،يف حني
�أبقى على القمريات نظراً الرتفاعها عن
م�ستوى النظر ،يذكر �أن القمريات اتخذت
أ���ش�ك��ا ًال خمتلفة ،منها م��ا ك��ان مثل ورق��ة
ال �ن �ف��ل  TREFLEوم �ن �ه��ا م��ا ك ��ان دائ ��رة
ب�سيطة �أو مزخرفة الإطار.
وا�ستقدم بع�ض كبار التجار الأثرياء،
فنّيني من �إيطاليا لزخرفة �شرفات دورهم
وت�ل��وي��ن �سقوفها وت��ذه�ي�ب�ه��ا ،وا�ستعملوا
ق�ط��ع ب�ل�اط ال��رخ��ام ا إلي �ط ��ايل ا ألب�ي����ض
يف �أر���ض ال�صاالت الرئي�سة ،ف�صلوا بينها
بقطع م�ستطيلة من الرخام الأ�سود ،فيما
ا�ستعملوا يف تبليط الغرف �أ�شكا ًال نباتية
وهند�سية.
ي�ل�اح ��ظ �أن واج � �ه ��ات ب �ي ��وت ب�ي�روت
ال �ق��دمي��ة ك ��ان ��ت ك �ل �ه��ا واق� �ع ��ة يف اجل �ه��ة

ال�شمالية م��ن ال�ب�ن��اء� ،أي مك�شوفة على
البحر ،للتمتع مبنظره اجلميل وه��وائ��ه
العليل.
يقت�ضي �أن ن�شري �إىل �أن نظام البناء
هذا كان واحداً من خمتلف مناطق بريوت
ال �ق��دمي��ة و أ�ح �ي��ائ �ه��ا� � ،س��واء يف ال�ب���س�ط��ة
وامل�صيطبة وزق��اق البالط� ،أم يف ال�صيفي
واملدّور والأ�شرفية ،وال تزال بع�ض البيوت
القدمية موجودة ومهددة بالزوال.
م ��ن ال �ب �ي ��وت ال �ت ��ي ت �ت �م �ي��ز ب ��الأروق ��ة
اخل��ارج �ي��ة ،ن��ذك��ر ب�ي��وت ج��دي وال�ن�ع�م��اين
ولوي�س زيادة يف زقاق البالط ودار جنحو يف
امل�صيطبة وبيت رم�ضان يف الب�سطة الفوقا.
وم ��ن ال��واج �ه��ات اجل�م�ي�ل��ة امل��زخ��رف��ة،
ن��ذك��ر واج� �ه ��ات ب �ي��روت خم �ت��ار خمّ �ي����ش
وح�سن القا�ضي وح� ّم��ود يف زق��اق البالط
وبيتي ا َّي��ا���س يف وادي أ�ب��ي جميل (�أط�ل��ق
عليه �سعد احلريري بيت الو�سط) ور�أ���س
بريوت.
�أما القمريات املختلفة الأ�شكال ،فيمكن
م�شاهدتها يف دار ع�ب��د اهلل بيهم (جت��اه
مبنى �ستاركو) التي بنيت �سنة  1856وكان
ينزل فيها الأم�ير عبد القادر اجلزائري،

ويف ب�ي��ت ج�بر (جت ��ار حم�ط��ة ال���ض� ّن��اوي)
وبيت حمود (مدر�سة فاطمة ال��زه��راء –
املقا�صد) وبيت العرقجي �إىل اجلنوب من
نفق ف�ؤاد �شهاب ،وتوجد بع�ض مناذجها يف
�أبنية اجلامعة الأمريكية القدمية.
اه�ت��م ال�ب�يروت�ي��ون مب��داخ��ل بيوتهم،
ف �ب �ن��وا �أب ��واب� �ه ��ا م ��ن ح� �ج ��ارة م �ن �ح��وت��ة،
وزخ��رف��وه��ا ،ونق�ش بع�ضهم عليها تاريخ
ال�ب�ن��اء �أو ال�ب���س�م�ل��ة ،وم��ن ه��ذه الأب� ��واب،
م ��داخ ��ل ب �ي ��وت خم �ت ��ار خم �ي ����ش وب���ش�ير
ب �ي �� �ض��ون واحل � �� ��ص (م ��رك ��ز ال ��درا�� �س ��ات
الإ�سالمية) ومنزل �آل �سالم يف امل�صيطبة،
وامل�ن��زل ال��ذي �سكنه الرئي�س تقي ال�صلح
يف القنطاري ودار �آل اخل�ج��ا يف الب�سطة
الفوقا.
وال بد �أخرياً من الإ�شارة �إىل �أن بع�ض
الأب�ن�ي��ة مت�ي��زت ب�ب�ن��اء علّيتني �أو برجني
على ال�سطح ال يزال بع�ضها موجوداً ،كدار
ج��دي ودار لوي�س زي��ادة يف زق��اق البالط
وبناية يف حي بني ميوت.
من «بريوتنا»

�أحمد

من �أجل قانون انتخاب مينع و�صول الع�صا []4

من �أجل احلد من ا�ستعمال املال ال�سيا�سي ..والو�صول �إىل الن�سبية
ب�صرف النظر ع��ن م�شروع ق��ان��ون االن�ت�خ��اب ال��ذي
�أع��ده وزي��ر الداخلية وال�ب�ل��دي��ات ،وال��ذي �سيطرح على
ط��اول��ة جم�ل����س ال� � ��وزراء ل�ل�م�ن��اق���ش��ة ،وب �� �ص��رف النظر
ع��ن إ�ي �ج��اب �ي��ات��ه و��س�ل�ب�ي��ات��ه ،ال �ت��ي ي�ن�ط�ل��ق ��س�ي��ا��س�ي��ون،
و�صحافيون ،وبع�ض م��ن يطلقون على �أنف�سهم �صفة
خرباء ،ليحددوها ،كل ح�سب �أهوائه وم�صاحله ،و�أرباحه
وخ�سائره ،والتي ت�صب ب�أ�شكال خمتلفة يف النهاية ،يف
جمرى تعقيد «الن�سبية» ،وجعلها �أم��راً معقداً ال يفقهه
املر�شح والناخب على حد �سواء ..وكل الغاية من ذلك،
هو البقاء على القانون الأكرثي والدوائر ال�صغرية ،التي
ميكن التحكم بنتائجها بو�سائل خمتلفة؛ وخ�صو�صاً عرب
امل��ال ال�سيا�سي وال�شحن ال�سيا�سي واملذهبي والطائفي
والإعالمي ،مما يجعل �أغلبية الناخبني ي�ستنكفون على
امل�شاركة يف العملية الدميقراطية ،وق��د بينت التجارب
االنتخابية املختلفة التي م ّر بها لبنان� ،أن ن�سب االقرتاع
مل تتجاوز يف �أح�سن احل��االت اخلم�سني باملئة يف جبل
لبنان ،وبعلبك – الهرمل واجلنوب ،لكنها ظلت دون 45

باملئة يف بريوت وطرابل�س ويف بع�ض الدوائر و�صلت �إىل
حدود  40باملئة.
و�إذا كانت االنتخابات النيابية ه��ي امل��دخ��ل لتكوين
ال�سلطة ،ف ��إن �أب��رز م��ا يجب �أن حتفل ب��ه ه��ذه العملية
الدميقراطية هي تنفيذ الن�ص الد�ستوري ال��ذي ي�ؤكد
على م�ساواة املواطنني يف احلقوق والواجبات ،وااللتزام
ب�شرعة حقوق الإن���س��ان ،وهما الأم ��ران غري ال�سائدين
وغ�ير املعمول بهما يف القوانني االنتخابية والعمليات
االنتخابية:
�أوالً :على م�ستوى العمليات االنتخابية ،كيف يحق
لناخب �أن يقرتع لع�شرة مر�شحني( ،بعلبك  -الهرمل
م �ث�لاً) ،ون��اخ��ب آ�خ��ر ي�ق�ترع ملر�شحني (��ص�ي��دا ،ب�شري،
البرتون مثالً) �أو ثالثة مر�شحني (جزين ،بنت جبيل،
املنية  -ال�ضنية ،زغرتا ،جبيل ،النبطية مثالً)..
و�إذا ،جرى احلديث عن �أن الدوائر ال�صغرى ،ت�ؤمن
معرفة الناخب باملر�شح ،فهذا قول حق يراد به باطل ،ذلك
لأن م�ساحة لبنان املحدودة ،وهي �أ�صغر من �أي حمافظة
يف دولة �أخرى فلبنان على �سبيل املثال ال احل�صر بحجم
حمافظة حلب ال�سورية� ،أو حمافظة دياىل العراقية ،ثم
�أن املطلوب لي�س �أن يقرتع الناخب ،ل�شيخ قبيلة �أو زعيم
الع�شرية �أو مدير فرع م�صرف..
ثانياً :مادام انتخاب املجل�س النيابي يتم على �أ�سا�س
طائفي ،كيف يجوز لق�سم من ممثلي مذهب من املذاهب
�أن ي�شاركوا يف االقرتاع ملن ميثلهم ،وال يجوز لهم �أن يكون
لهم من ميثلهم يف دائرة �أخرى ،ومثال على ذلك :هناك
�أكرث من � 9آالف ناخب كاثوليكي ،يف البقاع الغربي ،لي�س

لهم ممثل ،يف حني �أن نحو �أربعة �آالف ناخب ماروين يف
طرابل�س لهم ممثل ،ونحو ثالثة �آالف ناخب درزي يف
بريوت الثالثة لهم من ميثلهم ،يف حني �أن �أكرث من 11
�ألف ناخب ماروين يف بنت جبيل لي�س لهم من ميثلهم،
و أ�ك�ثر من �سبعة �آالف ناخب �سني يف دائ��رة بعبدا لي�س
لهم مر�شح ..وهكذا دواليك.
�إذن ،ق��ان��ون االن�ت�خ��اب وف��ق التق�سيمات االنتخابية
املا�ضية� ،أو املقرتحة يف م�شروع القانون اجلديد ،تبقى
على خلل متثيلي فا�ضح.
ثالثاً :ثمة حقيقة �إ�ضافية هنا ،ال بد من ت�سليط ال�ضوء
عليها ،وهي حقيقة د�ستورية �أي�ضاً ،تن�ص على �أن النائب
ميثل الأم��ة جمعاء ،لكن يف الرتجمة العملية للتق�سيمات
االنتخابية املختلفة ،تنفي هذه احلقيقة ،نفياً قاطعاً ،بحيث
�أننا نرى النائب �أو املر�شح مع اق�تراب املوا�سم االنتخابية
يتحول �إىل ما ي�شبه معقب معامالت� ،أو وجيه احل��ي� ،أو
مكتب خ��دم��ات ،من �أج��ل �إدخ��ال مري�ض �إىل م�ست�شفى �أو
ت�سجيل تلميذ يف مدر�سة� ،أو ق�ضاء حاجة لناخب.
�أمام هذا الواقع ،كيف ميكن �إنتاج قانون انتخاب ،يجعل
من جمل�س النواب حقيقة وفع ًال ميثل الأغلبية ال�ساحقة
من اللبنانيني؟
�أوالً :بتوفري قانون ،يجعل من ال�صعوبة مبكان ،للمال
ال�سيا�سي �أن يلعب دوره يف حتديد النتائج ،وهذا ال يتم ب�أي
�شكل من الأ�شكال بوا�سطة الدوائر ال�صغرى �أو الفردية،
ول�ن��ا يف ذل��ك م�ث��ال يف ان�ت�خ��اب��ات  ،1953حينما اع�ت�م��دت
الدوائر الفردية والدوائر الثنائية �أو الثالثية ،حيث دمرت
احلياة ال�سيا�سية ،وانفلتت الغرائز الطائفية والع�شائرية

م��ن عقالها ،وكانت ال�سبب يف كل الأزم��ات التي ن�ش�أت يف
لبنان من بعد ذلك.
وال يف الق�ضاء الذي �أ�ضطر �إليه الرئي�س ف��ؤاد �شهاب،
لأن الطبقة ال�سيا�سية التي �أنتجت من انتخابات تق�سيم
امل�ح��اف�ظ��ات يف ع��ام  ،1951وال��دوائ��ر ال�ف��ردي��ة ع��ام ،1953
وع ��ام  ،1957مل ت�ستطع حت�م��ل ال �ع��ودة �إىل امل�ح��اف�ظ��ات
ب�سبب م�صاحلها من جهة ،وب�سبب حتالفاتها ال�ضيقة التي
ارتاحت �إليها من جهة ثانية ،فكان احلل الو�سط باللجوء
�إىل الق�ضاء ،متهيداً لقانون نوعي ،لكن الق�ضاء بعد مدة
ق�ضى على لبنان ،فاندلعت �أحداث  ،1969و 1975وما نزال
نتحمل �أعباءها.
وهنا ،ي�صبح من ال�ضرورة �أن نلج�أ �إىل دائ��رة مو�سعة
ج ��داً ،ك ��أن ي�ك��ون لبنان دائ ��رة انتخابية واح ��دة ،ف�لا يعود
ندمي اجلميل ،همه تلة يف الأ�شرفية ،وال يعود فار�س �سعيد
م�شغو ًال بق�ضية ال��س��ا ،وال ي�صبح �سعد احل��ري��ري حممد
ال�ف��احت يف �صيدا �أو ب�ي�روت ،وول�ي��د جنبالط �أو وري�ث��ه ال
يهمه �سوى �أربعة نواب دروز يف ال�شوف وعاليه ..وبالتايل
�سيجد كل �أ�صحاب ر�ؤو�س الأموال �أنف�سهم عاجزين عن دفع
املال ال�سيا�سي يف كل �أنحاء لبنان لت�أمني �أكرثية ناخبني،
وي�صبحون م�ضطرين لأن يقدموا ب��رام��ج وطنية حتمل
حلو ًال اجتماعية �شاملة لكل املواطنني.
على �أن الأهم يف ذلك ،تنفيذ الن�ص الد�ستوري مب�ساواة
اللبنانيني يف احل�ق��وق وال��واج �ب��ات ،وج�ع��ل ال�ن��ائ��ب ممث ًال
للأمة جمعاء.
وللبحث تتمة
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االختالف واالئتالف بني �أفراد الأمة

نظرة تربوية يف �ضوء منهج �أهل البيت عليهم ال�سالم
��ش�ك��ر اهلل لإخ��وت �ن��ا ع�ل��ى ج�ه��ده��م يف
�إق��ام��ة ه��ذا امل��ؤمت��ر ،وعلى �إت��اح��ة فر�صة
التوا�صل والتعارف.
ب� ��داي� ��ة ،ال ب ��د �أن ن� ��� �س� ��أل :م ��ا ه��و
اجل��دي��د ال� ��ذي مي �ك��ن �أن ت �ق��دم��ه ورق��ة
ع��ن ف�ضائل أ�ه��ل البيت عليهم ال�سالم،
وع��ن م�ساهماتهم يف تعزيز الت�آخي بني
امل�سلمني ،لت�ستحق �أن تطرح ب�ين �أي��دي
م�ئ��ة وع���ش��ري��ن ب��اح�ث�اً م��ن �أرج ��اء ال�ع��امل
الإ�سالمي؟
ب��ل م��ا ه��و اجل��دي��د يف �أ� �ص��ل امل���س��أل��ة
ليعاد طرحها؟ ف�ض ًال ع��ن جناية توهم
خالف ذلك يف حق جنابهم؟
�أم��ا و�إن �أ�صرت «غزية» على احلاجة
�إىل ذل ��ك ف �ق��وم��وا �أذن� � ��وا يف م���س��ام�ع�ه��ا
وت ��ودع ��وا م�ن�ه��ا ،لأن ��ش�ي�ط��ان�ه��ا مل يعد
«طائفاً» م�سها ،وهي �إذ ذاك معه يف «حال
م��ن الأح ��وال» ب��ل �صار ح��ا ًال ذاك ��راً ،وهي
معه يف «مقام« الغفلة والن�سيان من �سفر
الغاوين:
وما �أنا يوماً من غزية �إن غوت
غويت و�إن تر�شد غزية �أر�شد
ن �ع��م� ،إذا � �ص��ار ال �ك�ل�ام �إىل ال�ب�ح��ث
ع��ن اال� �س �ت �ف��ادة م��ن ط��ري�ق�ت�ه��م يف ت��أل��ف
قلوب النا�س من حولهم ،م�سلمني وغري
م�سلمني ،فنعمّا هو بحث عن �صوىً يقام
عليه �أو يتفرق عنه ويبقى حداً من حدود
اهلل ،وع��ن الأع��راف وه��م أ�ه��ل اهلل يف حل
و يف حرم.
ون�ع� ّم��ا ه��و ب�ح��ث يف ا��س�ت�ع��ادة املفهوم
ال�ق��ر�آين وم�صطلحه :مفهوم وم�صطلح
«الأخوة الإميانية الإ�سالمية» �إ�ضافة �إىل
ما نعمل حتته اليوم من �شعار «الوحدة
الإ�سالمية».
ولئن ك��ان �إط�لاق م�صطلح «الوحدة
الإ�سالمية» ا�ستعادة من الإمام اخلميني
رحمه اهلل مل�صطلح «اجلامعة الإ�سالمية»
ال ��ذي �أط�ل�ق��ه امل��رح��وم��ان ال���س�ي��د جمال
ال��دي��ن الأ� �س��د �آب� ��ادي الأف �غ��اين وال�شيخ
حممد عبده امل�صري ،ف��إن ما بني هذين
امل �� �ص �ط �ل �ح�ين« :ال� ��وح� ��دة الإ� �س�ل�ام �ي��ة»
و«الأخ � � ��وة الإمي��ان �ي��ة الإ� �س�ل�ام �ي��ة» من

عالقة ي�ستدعي دفع توهم التطابق ،ف�إن
مو�ضوع الأول :ك�ي��ان الأم��ة الإ�سالمية
مقابل الأمم الأخ��رى ،ومو�ضوع الثاين:
�أف��راد هذه الأمة الإ�سالمية يف عالقتهم
ببع�ضهم البع�ض.
يف هذا املقام �س�أطرح للمذاكرة  -يف ما
�أعتربه كذلك -واحداً من �أهم ما يعرتي
ع�لاق��ة �أف� ��راد ه��ذه الأم ��ة م��ن �أم��را���ض،
لأن��ه ك��داء ال تنح�صر �أعرا�ضه بامل�ستوى
ال�شخ�صي املبا�شر ،بل تتف�شى حتى تعيق
ا�ستكمال �سالمة ج�سد ا ألم��ة مبا يرجع
�إىل واح��د م��ن عنا�صر بنائها وق��وام�ه��ا،
وهو عن�صر امل�ساواة والأخوة الدينية بني
�أفرادها وهذا املر�ض هو بالتعبري القر�آين
«ال �ن ��زغ ال���ش�ي�ط��اين» و� �س ��أع��ر���ض بع�ضاً
م��ن ط��ري�ق��ة �أه ��ل ال�ب�ي��ت عليهم ال�سالم
يف الوقاية منه ويف عالجه .وه��ذا الباب
الرتبوي قل ما ننظر فيه عند البحث عن
�أ�سباب مر�ض اختالف الأمة ونزاعاتها.
لقد جعل اهلل امل��ؤم�ن�ين �إخ��وة بقوله
ت�ع��اىل�} :إمن��ا امل��ؤم�ن��ون �إخ��وة ف�أ�صلحوا
بني �أخويكم واتقوا اهلل لعلكم ترحمون{
احلجرات .10:وقد �سمى اهلل �سبحانه يف
ال�ق��ر�آن الكرمي امل��ؤاخ��اة نعمة ،حيث قال
عز وجل} :واعت�صموا بحبل اهلل جميعاً
وال تفرقوا واذك��روا �إذ كنتم �أع��داء ف�ألف
ب�ين قلوبكم ف�أ�صبحتم بنعمته �إخ��وان��ا
وكنتم على �شفا حفرة من النار ف�أنقذكم
م �ن �ه��ا ك ��ذل ��ك ي �ب�ي�ن ل �ك��م �آي ��ات ��ه ل�ع�ل�ك��م
تهتدون{� -آل مران .103

و�إن ال�شقاق والنزاع بني الأخوة كائن
منذ �أن خلق اهلل لآدم عليه ال�سالم ذرية
أ�خ � ��وة ،ف�ل�ق��د ��ش�ج��ر ن� ��زاع ط��وع��ت نف�س
أ�ح��ده �م��ا ل��ه ف�ي��ه ق�ت��ل أ�خ �ي��ه ،وم��ن ذل��ك
�أي�ضاً النزاع بني �أخوة �سيدنا يو�سف عليه
ال���س�لام ال ��ذي �أرج �ع��ه �إىل ال���ش�ي�ط��ان يف
حكاية القر�آن الكرمي قوله عليه ال�سالم:
}م��ن بعد �أن ن��زغ ال�شيطان بيني وبني
�أخوتي{ يو�سف .100
والنزغ يقع للإن�سان من ال�شيطان،
فهو من �أدواته يف حتقيق بقائه ،ولذلك
ذك��رن��ا امل��وىل ب�ضرورة اال�ستعاذة ب��ه عز
وج��ل ال�ستبعاده ع��ن عي�شنا ودف�ع��ه عن
�أذيتنا يف �آيتني من كتابه العزيز ختمها
مرة بقوله تعاىل يف �سورة الأعراف :200
}فا�ستعذ باهلل �إنه �سميع عليم{ و�أخرى
ب�ق��ول��ه ت �ع��اىل يف � �س��ورة ف���ص�ل��ت } :36
فا�ستعذ ب��اهلل إ�ن��ه ه��و ال�سميع العليم{
بعد قوله} :و�إما ينزغنك من ال�شيطان
نزغ{.
وال�ن��زغ ه��و الإزع ��اج وا إلغ ��راء ،و أ�ك�ثر
م��ا ي �ك��ون ح ��ال ال�غ���ض��ب ،وه ��و ي�ج��ر �إىل
االنتقام.
ولقد �أمرنا املوىل عز وجل بعالج
وقائي للنزغ ال�شيطاين يف قوله} :
وقل لعبادي يقولوا التي هي �أح�سن
�إن ال�شيطان ينزغ بينهم �إن ال�شيطان
كان للإن�سان عدواً مبيناً{ الإ�سراء
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ف�ل�ل�ن��زاع وال �� �ش �ق��اق الإن �� �س��ان �ي�ين �إذاً

�سببان :مبا�شر وهو ترك القول احل�سن
يف امل�ح��اورات خ�لاف ما �أم��ر به امل��وىل عز
وجل يف كثري من �آياته ،و�آخر غري مبا�شر
وهو ال�شيطان القاعد املرتب�ص للإن�سان
يف ك�ث�ير م��ن �أم� ��ور ح�ي��ات��ه ،ح�ت��ى ت�صري
مقالة ال�سوء والفح�ش ع��ادة غالبة على
حاله وال عالج لهما �إال اال�ستعاذة مبالك
�أمره وزمامه.
�أخرياً� ،إنه مما ينفع امل�سلمني اليوم يف
حفظ �أخوتهم� ،أن ي�ستفيدوا من طريقة
�أهل البيت عليهم ال�سالم عند ح�ضور ما
ينب�ش خ�لاف��ات املا�ضي �أو يبثه الأع��داء
وامل��رج�ف��ون ب�ش�أن احلا�ضر وم��ن ذل��ك يف
��ش��أن املا�ضي م��ا روي ع��ن زي��ن العابدين
و�سيد ال�ساجدين الإمام علي بن احل�سني
بن علي بن �أبي طالب عليهم ال�سالم وقد
قدم عليه نفر من أ�ه��ل العراق فقالوا يف
�أب��ي بكر وعمر وعثمان ر�ضي اهلل عنهم،
فلما فرغوا من كالمهم قال:
�أال ت � �خ �ب��روين! �أن � �ت� ��م امل� �ه ��اج ��رون
الأول � � ��ون ال��ذي��ن �أخ ��رج ��وا م��ن دي��اره��م
و�أموالهم يبتغون ف�ض ًال من اهلل ور�ضواناً
وي �ن �� �ص��رون اهلل ور�� �س ��ول ��ه �أول � �ئ� ��ك ه��م
ال�صادقون؟ قالوا :ال.
ق � ��ال :ف � أ�ن �ت��م ال ��ذي ��ن ت � �ب ��و�ؤا ال� ��دار
والإمي ��ان م��ن قبلهم يحبون م��ن هاجر
�إليهم وال يجدون يف �صدورهم حاجة مما
�أوتوا وي�ؤثرون على �أنف�سهم ولو كان بهم
خ�صا�صة؟ قالوا :ال.
ق��ال� :أم��ا �أنتم فقد ت�بر�أمت �أن تكونوا
أ�ح ��د ه��ذي��ن ال�ف��ري�ق�ين و�أن ��ا �أ��ش�ه��د �أن�ك��م
ل�ستم من الذين قال اهلل يف حقهم :الذين
ج � ��ا�ؤوا م��ن ب�ع��ده��م ي �ق��ول��ون رب �ن��ا اغ�ف��ر
لنا ولإخ��وان �ن��ا ال��ذي��ن �سبقونا ب��ا إلمي��ان
لا للذين �آم�ن��وا.
وال جتعل يف قلوبنا غ� ً
اخرجوا عني فعل اهلل لكم «..
وال���س�لام عليكم ورح�م��ة اهلل تعاىل
وبركاته

ال�شيخ علي خازم

ع�ضو جمل�س الأمناء يف جتمع
العلماء امل�سلمني

مب�شاركة اللجنة الن�سائية يف حركة الأمة

معر�ض «�أر�ضي» ..حدث تراثي و�صحي واقت�صادي
«�أر��ض��ي» عنوان املعر�ض ال��ذي �أقيم
يف جممع �سيد ال���ش�ه��داء ،بتنظيم من
م ��ؤ� �س �� �س��ة ج �ه��اد ال �ب �ن��اء ،و�� �ش ��ارك فيه
م�ؤ�س�سات اجتماعية خمتلفة عر�ضت
يف �أجنحتها مواد غذائية بلدية متنوعة
و�أعمال يدوية وحرفية.
م�ع��ر���ض «�أر� �ض ��ي» �أ��ض�ح��ى منا�سبة
�سنوية ،ت�ؤكد �أن خري الأر���ض الطيبة،
يبقى الأ�سلم والأ��ص��ح ،و�أن ما تبتدعه
ي��د الإن���س��ان امل��اه��رة م��ن �أ�شكال وح��رف
مهنية فيه قيمة تراثية و�إن�سانية ت�ؤكد
على عراقة الإن�سان و�أ�صالته وارتباطه
ب��الأر���ض ال�ت��ي ترخ�ص ال��دم��اء الذكية
من �أجل بقائها حرة وطاهرة..
وه��ذا املعر�ض املو�سمي� ،إ�ضافة �إىل

م��ا يحمله م��ن قيم ت��راث�ي��ة و�إن�سانية،
�أ� �ض �ح��ى ب��امل�ن��ا��س�ب��ة ح��دث �اً اق �ت �� �ص��ادي �اً،
تنتظره اليد املنتجة واملبدعة يف الأ�سر
ال �ف �ق�يرة وخ �� �ص��و� �ص �اً ال �ق��روي��ة م�ن�ه��ا،
وينتظره امل�ستهلك ال��ذي ��ص��ار يفت�ش
عن امل��واد الغذائية النظيفة وال�صحية
وال�سليمة.
يذكر �أن اللجنة الن�سائية يف حركة
الأم� ��ة � �ش��ارك��ت يف ه ��ذا امل �ع��ر���ض ال��ذي
افتتح برعاية رئي�س املجل�س ال�سيا�سي
يف حزب اهلل ال�سيد �إبراهيم �أمني ال�سيد،
بتاريخ  26ت�شرين الأول وي�ستمر لغاية
 4ت�شرين ال�ث��اين  2011وق��د ت�ضمن
جناح حركة الأمة :مواد غذائية و�أ�شغال
يدوية وحرفية.
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زاويـــة حــــادة
يبني الشاعر مدنًا من الموج
مَوج ٌه تندف ُع الآن نحوي،
تبَعرثُين حنطةً �صوْبَ هذا اجلدا ْر
غابـ ُة اللوز ُت ْنكِر يِف ال�سِّ ِّر �صيَّادَها
و�أقولْ  :عادت �إليكِ خُ ْ�ضر ُة احلُبِّ
ا�ستقا َل امل ُحِ بُّ  ،ووجهُكِ مل يزلْ وجهاً �ساحِ راً
هو ا آل َن َينْقطُ ع�س ًال وجلَّنا ْر
م�س ،ا�ستدَارتْ نَحوكِ ،
دوَّار ُة ال�شَّ ِ
م�س لوال بِكِ خَ جَ ٌل ال َي صِ� حُّ لها
ك�أنَّكِ ال�شَّ ُ
م�س لوال لك رِع�ش ٌة ال ت�صحُّ لها،
ك�أنَّك ال�شَّ ُ
ولوال �أ َّن لك قلباً دافئاً،
ُكنْتِ �أنتِ مثلَها ،كر ًة مِ نَ اجلَمرِ،
�أو جَ مْر ًة تتو َّه ُج
مَوج ٌة تنْد ِف ُع ا آل َن نحوي،
ف�أهوي
تُبعثرِ ُين ،وتَ�سْ قطُ خلَّباً
عـلى ظَ هرِها.
�أحاو ُل �أن �أفتِّتها ..ولكن!
أران أ�نْحَ تُ فِيها انتظاري،
� يِ
واح ِف ُر نَهري ..على َن ْه ِرهَا.
ترى!
هو الهَج ُر الَّذي يـز َر ُع يِف امل َو ِج حُ بَّ الياب�سة؟!
لليبا�س؟!
ْ
ويزر ُع يِف �أعماقِ نَف�س َي عِ �شقاً
لعلِّي �صحرا ُء عطْ �شى!
�أو لع َّل الرَّم َل مل يرت ِو من َنبِيذي؟!
والتبا�س
ْ
القيظ ذاتُ وهمٍ
�أو لعلَّكِ �أنتِ غاب ٌة من ِ
هو املو ُج من �سري�شِ دُين �إليكِ � ،إذا ماتَ الدَّليلُ،
وراح ي ْل َع ُق حُ ْز َن ُه الأرخبي ُل
وما�س
ويلم ُع دم ُع ُه ُد ّراً ْ
هو املوجُ ..من �سيعبرُ بي
َّوار�س
حبَّ الن ِ
�إليكِ ي�شد يُِّن،
ُّعا�س.
وي�أخذُين �صوبَ هذا الن ْ
َّوار�س
ترى ِقدَماً نمَ َتْ �أحزانُها هذي الن ُ
وتربعَمت..
�أُ�شْ نَاتٍ �صَ ارتْ على مَرف�أ ال�صَّ خ ِر
َوا�س.
تدنُو من بحا ٍر موغِ ل ٍة يِف احل ْ
�أمواجُ ها مم َع ْن ٌة يِف التَّدا ُف ِع
�أرف ُع ثِقلَها..
�أنبُ�شُ ها..
�أب َتنِيها..
�أرْ�سُ ُم فِيها �أ�صَ اب َع الدَّه ِر
يِف �ساحاتِها َنزَقي،
و�آثا ُر الزَّمانِ الَّتي �أقتفيها
مُدنٌ جم�سَّ مةٌ؛
مكوَّم ٌة على بع�ضِ ها
ال وقْتَ فِيها
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عالم المرأة

تدليل األجداد لألحفاد ..نقمة أم نعمة؟
يع�شق الأج��داد الأحفاد ،تبعاً للمثل القائل
“�أعز ال��ول��د ..ول��د الولد” ،ه��ذه العالقة
اخل��ا� �ص��ة والأل � �ف ��ة ال��رائ �ع��ة م ��ع اخ �ت�لاف
�أج �ي��ال �ه��ا ت �ت �� �س��م ب ��احل ��ب ب�ي�ن ال �ط��رف�ي�ن،
فمهمة الأج��داد تقت�صر دائماً على التدليل
وال�صواب دون عقاب �أو �أوامر ونواهي ،الأمر
الذي يدفع ثمنه الآباء فيما بعد.
وي�ق��ول خ�ب�راء علم النف�س� ،إن الأب والأم
يعي�شان الأب��وة والأم��وم��ة مع �أطفالهما يف
حلوها و ُم � ّره��ا ،لكن اجل��دي��ن يعي�شان مع
الأحفاد الأبوة والأمومة املت�أخرة يف حلوها
فقط� ،أما اجلانب املر فيرتكانه للأب والأم،
يعطيان احللوى للحفيد حني يرف�ض الأب
�أو الأم ..يعطيانه النقود خل�سة ..ي�شرتيان
له الأل�ع��اب ..حكاية قبل النوم ت�صبح عند
اجل��دي��ن ح�ك��اي��ات وح �ك��اي��ات ..ي�ت�ف�ن�ن��ان يف
تدليع احلفيد ،وال مانع لديهما من اللعب
معه حتى ولو كان على ح�ساب الوقت املحدد
لنومه ..بل �إن البع�ض ي�شعر ب�سعادة بالغة
ح�ي�ن ي�ع�ل��م احل�ف�ي��د ب�ع����ض ال�ك�ل�م��ات ال�ت��ي
يرف�ضها الوالدان.
و�إذا كنت جداً �أو جدة بهذه املوا�صفات ،فال
تبتئ�سا لأنكما ل�ستما وحيدين ،فتقول درا�سة
حديثة �إن الأج��داد واجل��دات ينفقون مئات
الدوالرات على �أحفادهم �سنوياً ،مقابل هذا
ال�ك��رم ال��زائ��د ،تت�ضاعف امل�شكلة عند الأب
والأم عقب انتهاء زي��ارة اجلدين ،فاحلفيد
ي��ري��د منهما م��وا��ص�ل��ة �سيا�سة اجل��دي��ن..
يريد احل�صول على املزايا ذاتها م�ستخدماً
�سالح البكاء �إذا لزم الأمر ..وغالباً ما يلزم.
وب��ال �ط �ب��ع ،ل �ي ����س م ��ن ال�ل�ائ ��ق �أن ي�ط�ل��ب
ال ��زوج ��ان م ��ن اجل ��دي ��ن� ،أو ع �ل��ى الأ� �ص��ح
م��ن اجل ��دود الأرب �ع ��ة ،ال�ت��وق��ف ع��ن تدليع
�أحفادهم ..فهم ي�شعرون �أن هذا من حقهم
جت ��اه الأح� �ف ��اد ،ل�ك��ن م��ن امل�م�ك��ن ال�ت�ح��دث
معهم ب�ه��دوء ،ويف غياب الأح �ف��اد بالطبع،

لنجعلهم ي�شعرون معنا بامل�شكلة وباملعاناة
الناجتة منها م��ن دون �أن يحمل احلديث
ن��وع�اً م��ن ال�ل��وم �أو حتميلهم م�س�ؤولية ما
يحدث.
املتخ�ص�صون ين�صحون ب�أن يطلب الوالدان
من اجلدين الن�صيحة للعثور على الطريقة
الأف���ض��ل حل��ل امل�شكلة الناجمة ع��ن تدليع
احلفيد؛ �إ�شعارهما ب�أنهما ج��زء م��ن احلل
املطلوب ولي�سا امل�شكلة �أو ال�سبب وراءها.
فمن املهم �أن ي�ؤكد الأب والأم للجدين �أنهما
يدركان جيداً م�شاعر ال�سعادة التي تغمرهما
حني يدلعان احلفيد الذي يبادلهما ال�سعادة
ح �ت �م �اً ،ل�ك��ن م��ن ال �� �ض��روري و� �ض��ع ق��واع��د
للرتبية والتم�سك بهذه القواعد.

ف�إعطاء ال�صغري حلوى �صلبة ميكن
�أن ت�سبب االختناق ،ت�صرف مرفو�ض
حتماً ،وكذلك احلال �إذا كان من عادة
اجل��د �أو اجل��دة ا�صطحاب احلفيد يف
�سيارتهما ،ف��ا��س�ت�خ��دام ح ��زام الأم ��ان
للطفل م���س� أ�ل��ة مهمة ج ��داً ال يجوز
التغا�ضي عنها.
ويف هذه احلالة ي�ستح�سن لفت �أنظار
اجلدين �إىل مقال من�شور حول �أهمية
حزام الأم��ان للطفل� ،أو حديث �إذاعي
�أو ت �ل �ف��زي��وين ح ��ول امل��و� �ض��وع ،وم��ن
ال
املمكن �أن نتحدث م��ع اجل��دي��ن مث ً
ع ��ن ح � ��ادث م � ��روري وك �ي��ف �أن ع��دم
ا��س�ت�خ��دام ح ��زام الأم� ��ان ��س� ّب��ب ك��ارث��ة
�أو �إ�صابات بالغة �أو وف��اة بني الركاب
وبينهم �أطفال.

ي �ق��ول اخل �ب��راء :ح�ي�ن ي���ش�ع��ر الأب� � ��وان �أن
اجل ��دي ��ن ي� �ك�ث�ران م ��ن �إح �� �ض ��ار احل �ل��وى
للحفيد ،ففي الإم�ك��ان لفت �أنظارهما �إىل
ه ��ذه امل���ش�ك�ل��ة ب��ال�ت�ح��دث ع��ن زي ��ارة طبيب
الأ� �س �ن ��ان م �ث�ل�اً وك ��م ه ��ي م ��ؤمل ��ة لل�صغري
وال�ك�ب�ير ع�ل��ى ح��د � �س��واء .ومي�ك��ن احل��دي��ث
عن م�شاهدة بع�ض �آث��ار الت�سو�س يف �أ�سنان
ال�صغري� ،أو �أن الأ�سنان �ضعيفة و�أن احللوى
هي ال�سبب من دون الإ��ش��ارة �إىل م�س�ؤولية
اجلدين.
�إع �ط ��اء ال �ن �ق��ود ل�ل�ح�ف�ي��د ع �ل �ن �اً �أو خ�ل���س��ة،
�أ��س�ل��وب مف�ضل للجد واجل ��دة يف التعامل
مع الأحفاد ،وال ي�سبب �أي م�شكلة ،خ�صو�صاً
�إذا ك ��ان اجل � ��دان ي���س�ك�ن��ان يف م �ك��ان بعيد
وزياراتهما لي�ست يومية ..ما يعني �أن مثل
ه��ذا الت�صرف ال ي�ستحق �أن ن��رف��ع ال��راي��ة
احل �م��راء جت��اه��ه ،وال ي���س�ت�ح��ق �أن ي�سبب
م�شكلة م��ع اجل��دي��ن ،وم��ن الأف���ض��ل ت��رك
املو�ضوع مير بهدوء.

ن�صيحة للآباء

�أدوات التدليل

يف �ضيافة اجلدين

قواعد جديدة

يف بع�ض الأحيان يق�ضي احلفيد ليلة
�أو �أك �ث�ر يف ��ض�ي��اف��ة اجل��دي��ن ل�سبب
ا�ضطرار الأبوين �إىل ال�سفر �أو املر�ض،
�أو ب�سبب العمل� ،أو بكل ب�ساطة لأن
اجل ��دي ��ن ي ��ري ��دان ذل � ��ك� ،أو ل��رغ�ب��ة
ال �� �ص �غ�ير يف ق �� �ض��اء ال �ل �ي��ل يف م�ن��زل
اجل��دي��ن ال�ل��ذي��ن �سيتفننان حتماً يف
�إر�ضائه ،وقد يزيدان م�ستوى الدلع،
في�سمحان له مبمار�سة ت�صرف معني
مينعه ال��وال��دان ..من ال�ضروري هنا
م�ن��اق���ش��ة امل��و� �ض��وع م��ع اجل��دي��ن بكل
ه��دوء وح��زم ب ��أن ه��ذا الت�صرف يجب
�أال يتكرر.

من املهم �إفهام ال�صغري �أن للمنزل قواعده
التي قد تختلف جذرياً عن القواعد املتبعة
يف منزل اجلدين ،و�أن لوالديه قواعدهما
�أي�ضاً املختلفة حتماً عن قواعد اجلدين ،و�أن
عليه �أال يتوقع احل�صول يف منزل الأ��س��رة
على املزايا ذاتها التي يح�صل عليها يف منزل
اجلدين.
�سالمة طفلك
من الأف�ضل التغا�ضي عن �أمور كثرية
يف عالقة اجلدين باحلفيد ،با�ستثناء
ما يتعلق منها بال�صحة وال�سالمة..

ِ
أنــت وطــــــفــــــــــلــك

كيف نجعل الطفل اجتماعيًا؟
�أن ي�ك��ون ال�ط�ف��ل اج�ت�م��اع�ي�اً ،فهذا
ي�ع�ن��ي �أن ال�ط�ف��ل ن��اج��ح يف ح�ي��ات��ه،
وقادر على حتمل امل�س�ؤولية ،وتكوين
ع�ل�اق ��ات اج �ت �م��اع �ي��ة ،ول �ك��ي ي�ك��ون
ال�ط�ف��ل اج �ت �م��اع �ي �اً ،ه �ن��اك ع��وام��ل
كثرية مكت�سبة ت�ساعد على حتقيق
ذلك.
�صفات الطفل اخلجول
رف�ض الطفل امل�شاركة يف الأن�شطة
املدر�سية واللعب.
تف�ضيل الطفل للمكوث باملنزل عن
اخلروج مع زمالئه و�أقرانه.
ال �ت��زام ال�ط�ف��ل ال �ع��زل��ة ع�ن��د ق��دوم
�ضيوف �إىل البيت.
مي�ك��ن �أن ي�ك��ون ال�ط�ف��ل اجتماعياً
من خ�لال جمموعة من الن�صائح،
تتمثل فيما يلي:
التعرف على �أ�سباب رف�ض الطفل
الذهاب للمدر�سة ،ومعرفة الأ�سباب
ال � �ت ��ي حت � ��ول دون م �� �ش ��ارك �ت ��ه يف

الأن�شطة والألعاب.
تقدير الآباء للطفل واحرتام �آرائه،
وعدم ال�ضغط عليه للم�شاركة يف �أي
ن�شاط.
ت��وف�ير ج��و م��ن ال ��دفء واحل��ب من
جانب الوالدين جتاه الطفل ،حتى
ي�شعر بالأمان واال�ستقرار.
ال�سماح للطفل مبمار�سة هواياته
التي يحبها يف املدر�سة ،ك��أن يجمع
ال�صور والكتب ،حتى ي�ألف املدر�سة
ويجد فيها متعته.
�إع � �ط ��اء ال �ط �ف��ل ف��ر� �ص��ة ل�ل�ن�ج��اح،
وتوجيهه عند الوقوع يف �أخطاء �أو
واجهته ع�ثرات يف املدر�سة ال يقف
ويعلن رف�ضه ال�ستكمال درا�سته.
م�ساعدة الطفل على ح��ل ال��واج��ب
امل ��در�� �س ��ي ب �ط��ري �ق��ة م ��رح ��ة ،ف�ق��د
يكون لدى الطفل قدرة على �إجناز
ال��واج��ب امل��در� �س��ي ،ول�ك��ن ال ي�سمح
ال�ضغط يف الف�صل املدر�سي بذلك.

جتنب الرتكيز على �إخفاقات الطفل والعمل على �إظهار جناحاته واجنازاته.
حر�ص الوالدين على م�ساعدة الطفل يف تنظيم �ألعابه يف البيت بجانب م�شاركة الطفل يف
�ألعابه ،حتى يكت�سب الطفل الثقة بنف�سه.
التعرف �إىل الأغاين التي يحبها الطفل و�سماعها يف البيت لتدريبه على �إلقائه ،فحينما ينجح
يف البيت �سينجح يف املدر�سة.

بعد مناق�شة كل الأمور وبكل �صراحة
م��ع اجل��دي��ن ،م��ن اجل��ائ��ز �أال يتغري
��ش��يء ،فالدلع ه��و ذات ��ه ،والت�صرفات
امل��رف��و� �ض��ة ع �ل��ى ح��ال �ه��ا ..ه �ن��ا ال بد
م��ن و��ض��ع ح��د ن�ه��ائ��ي وق��اط��ع ب��إف�ه��ام
الوالدين �أنهما توليا تربية �أبنائهما
بالطريقة التي اعتقدا �أنها �صحيحة،
و�أن الوقت قد حان لكي يرتكا الأبناء
ل�ت�رب �ي��ة الأح � �ف� ��اد ب��ال �ط��ري �ق��ة ال �ت��ي
يعتقدان �أن�ه��ا �صحيحة ..و�أن القول
ال�شائع ب ��أن لكل زم��ان دول��ة ورج��ال،
ميكن �أن يتحول لي�صبح �أن لكل طفل
�أبا و�أمًّا يريدان تربيته بالطريقة التي
يعتقدان �أنها �صحيحة.
حقائق عن الأجداد والأحفاد
 - 1اجلد واجل��دة هما �أف�ضل و�أكرب
معجبني باحلفيد ..ينفذان تقريباً كل
ما يريد.
 - 2اجل��د واجل��دة �أف�ضل من يرعى
احلفيد يف ح��ال اال�ضطرار �إىل ذلك،
و�أف�ضل من ي�ساعد الأم والأب يف كل
ما يتعلق بالأطفال.
 - 3اجلد واجلدة خبريان يف معاجلة
نزلة الربد التي قد ت�صيب ال�صغري� ،أو
رمبا معاناته من الإ�سهال �أو الإم�ساك،
ول� ��ن ي �ت ��رددا يف ت �ق ��دمي ال�ن���ص�ي�ح��ة
املجانية ،حتى ول��و مت االت�صال بهما
حول املو�ضوع بعد منت�صف الليل.
 - 4اجل��د واجل ��دة هما خ�ير حليف
وم�ؤيد للحفيد حني يرف�ض الوالدان
طلباته غري املقبولة.
 - 5ك��ل ح�ف�ي��د ي�ح��ب ج ��ده وج��دت��ه
لأن�ه�م��ا ي�ضعانه يف ب� ��ؤرة اهتمامهما
يف ك ��ل حل �ظ��ة وج��وده �م��ا م� �ع� �اً ،ف � ��إذا
ا�صطحباه �إىل حديقة احليوان مثالً،
فلن ي��دخ��را حلظة دون االه�ت�م��ام به
وباطالعه على كل �شيء �أمامه ..و�إذا
ل�ط�ف��ال
ا��ص�ط�ح�ب��اه مل���ش��اه��دة فيلم ل� أ
ف�سوف يقومان ب�شرح ك��ل �شيء ل��ه..
ول� ��و ا� �ص �ط �ح �ب��اه ل� ��زي� ��ارة الأه� � ��ل �أو
الأ� �ص��دق��اء ف�سيكون ح�ت�م�اً امل��و��ض��وع
املف�ضل للحديث.

رمي اخلياط
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مـنــوعــــات

ارتفاع درجة حرارة الطفل ..مؤشر صحي
ي ��ؤك��د الأط �ب ��اء �أن ارت �ف��اع درج ��ة ح� ��رارة ال�ط�ف��ل من
الأعرا�ض التي ال تثري القلق ،لأنه ي�شري يف الواقع �إىل
�أن ج�سم الطفل يدافع عن نف�سه يف مواجهة املر�ض.
وت�شري الدرا�سات� ،إىل �أن معظم الإجابات على �أ�سئلة
الأم �ه ��ات ح ��ول ارت �ف��اع درج ��ة احل � ��رارة ل ��دى الطفل
خاطئة ،وال �أ�سا�س لها من ال�صحة ،فتو�ضح �أن درجة
حرارته ميكن �أن ترتفع بعد اللعب �أو بعد حمام �ساخن،
واحل ��رارة تعترب مرتفعة عندما تتخطي  38.5درجة
مئوية عند قيا�سها ب�أي نوع من �أنواع موازين احلرارة،
�سواء من حتت الإبط� ،أم من الأذن� ،أم من الفم� ،أم من
امل�ؤخرة ،ويف حالة قيا�سها من الفم يجب �إ�ضافة ن�صف
درجة.
وعندما تكون ح��رارة الطفل  38.5درج��ة تكون امل�ؤ�شر
لل�سخونة املفرطة ،لذلك ين�صح بنزع مالب�س الطفل
�أو ًال يف ح��ال ع��دم وج��ود �أع��را���ض ،لأن احل��ر ميكن �أن
ي�سبب ارت�ف��اع احل ��رارة ،وبعدها بن�صف �ساعة ين�صح
بقيا�س احل ��رارة جم ��دداً .وتختلف خ �ط��ورة احل ��رارة
املرتفعة بح�سب �سن الطفل ،ف�إذا كان دون �سن ال�شهر،
يجب االت�صال بالطبيب مبا�شرة لأنه غالباً ما يتطلب
ارتفاع احل��رارة يف هذه ال�سن الدخول �إىل امل�ست�شفى.
�أما �إذا كان بني �سن ال�شهر والأ�شهر الثالثة فالذهاب
للطبيب يكون لتحديد مدى خطورة احلالة على �أثر
الفح�ص ال�سريري .وبعد الأ�شهر الثالثة ،يف حالة عدم
وجود �أعرا�ض مرافقة الرتفاع احلرارة ،ميكن االنتظار
وخف�ضها بوا�سطة خاف�ض للحرارة «بارا�سيتامول».
ويقول اخل�براء :توجد �أ�سباب عديدة الرتفاع ح��رارة
الطفل ،لكن غالباً تكون اجلراثيم هي امل�سبب الرئي�سي،
ف�إما �أن يكون ال�سبب فريو�سياً �أو بكتريياً ،ف ��إذا كان
الفريو�س هو ال�سبب ،يزول وحده وال حاجة �إىل عالج،
�أما �إذا كانت البكترييا ال�سبب ،فال بد من اللجوء �إىل
امل�ضادات احليوية .ويحدد العالج بح�سب الأع��را���ض
املرافقة الرتفاع احلرارة ،فعلى �سبيل املثال� ،إذا �صاحب
ارت �ف��اع احل ��رارة ال���س�ع��ال ي�ك��ون االل�ت�ه��اب ال��رئ��وي هو
ال�سبب ،وبالن�سبة �إىل الأع��را���ض التي تظهر ع��ادة مع
ارتفاع احلرارة ،فهي تتوقف على �سن الطفل ،ف�إذا كان
�صغرياً وال يتكلم ،تالحظ الأم أ�ن��ه يبكي ب��دون �سبب
وترى احمراراً يف وجهه ،كما �أنه يفقد ال�شهية للطعام،

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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�أو يعاين �إرهاقاً ،لذلك يجب قيا�س احل��رارة ف��وراً� ،أما
الطفل الأكرب �سناً فقد يعرب عن �أمل يف ر�أ�سه و�أوجاع يف
ج�سمه ،ويالحظ �صعوبة تنف�سه ليالً ،و�أهم الإجراءات
املنزلية التي ميكن اتخاذها يف حال ارتفاع احلرارة ،هي
و�ضع كمادات املاء البارد على اجلبني �أو حتت الإبط �أو
بني الفخذين.
ومي�ن��ع ال�ل�ج��وء �إىل ح�م��ام ال�ث�ل��ج ،لأن ارت�ف��اع احل��رارة

ال�سريع واملبا�شر ي�شكل خطراً على الطفل .واحلمام
يفيد الطفل ويريحه وال ي�شكل احلمام خطراً عليه،
ب�شرط �أن تكون درج��ة ح��رارة امل��اء منخف�ضة درجتني
عن حرارة ج�سم الطفل ،و�إذا كان �شعره طوي ًال فيجب
جتفيفه جيداً ..والطفل يرتع�ش عندما ترتفع حرارته،
لذلك ميكن لفه بغطاء ،ولي�س �صحيحاً ��ض��رورة �أن
يرتدي مالب�س ثقيلة حتى يعرق ،فعلى العك�س يجب

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ال�ب�ه��وات ول�ع��ب ال ��دور ال��راح��ل احمد
1
زكي
 7ف ��م  /ال ��ه ال���ش�م����س ع �ن��د ق��دم��اء
2
امل�صريني � /أراد وطلب
 8م��ن ا��س�م��اء الأ� �س��د  /غ�صبه على
3
قبول �أو عمل �شيء
4
 9م��ن الأط ��راف  /م��ن ��ش��روط احلج
والعمرة
5
 10ثمرة حتتاج �إىل �سنة كاملة لتن�ضج
6
عـــامـــودي
7
8
 1ك��وك��ب ق��ري��ب م��ن الأر� � ��ض  /ظلم
وهوان
9
� 2أكلة �شعبية � /شخ�ص واحد
10
� 3أهرب و�أتوارى عن الأنظار كالثعلب
 4خ �ف��ا���ش  /وح � ��دة ق �ي��ا���س ال �ط��اق��ة
ي�سري عليه ال�سائرون
الكهربية (مبعرثة)
�أفــقــي
 4تخزن عليه اال�شياء  /أ�ب��د�أ يف  5ليوناردو االيطايل ر�سام املوناليزا
 1إ�ل �ه ��ة احل ��ب واجل� �م ��ال عند عمل �شيء  /م�ستقيم �أو منحنى  /أ���ش�ك��ال �أو �إ� �ش��ارات معربة ع��ن معان
اليونان
بالقلم
معينة
 2م�ت���ش��اب�ه��ان �� /ش�خ����ص ثقيل  5م��ن اي�ط��ال�ي��ا (م�ع�ك��و��س��ة)  6 /ت�ستخدم للتف�سري وال�ستطراد �أثناء
الظل يتدخل فيما ال يعنيه
�شاب قوي
الكالم  /مرتبة معينة يف العدد من 1
 3وعاء  /خط حقيقي �أو وهمي  6يف الأفالم امل�صرية �أ�صبح من اىل  / 5مت�شابهان

تخفيف ما يلب�س و�أن تكون حرارة غرفته طبيعية .و�إذا
كان الطفل فوق �سن ثالثة �أ�شهر ،ميكن االنتظار 24
�ساعة قبل اللجوء �إىل الطبيب ،خ�صو�صاً �إذا كان ي�أكل
ب�شكل طبيعي وي�ضحك� ،أي�اً كانت درجة حرارته ..وال
تنتج م�ضاعفات عن ارتفاع احلرارة ،لأنه عار�ض ولي�س
م�شكلة �صحية ،بل على العك�س ،فارتفاع احلرارة ي�شري
�إىل �أن اجل�سم يدافع ويواجه املر�ض.

الحل السابق
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 1ا ر ث ر و ي ن 		 هـ د
 2ي 		 م ع ا ر ك		 ي ي
 3و د 		 ا 			 د ب ل 		ن
 4ن و ا ف ي ر 		 ر ن ا
ر ب 		 ق 		 ي ن ق �ص
5
 6ن 			 ا ل م ل ا ي و
 7ع ر ق ل 		 د ي م ل ر
 8ن ا ن و		 ع ن ج ر
 9ا هـ و ا ك					 �س
 10ع ن ت ر ب ن �ش	 د ا د
 7يعك�س ال�ضوء فيربق  /ي�ستخدم لت�أمني املمتلكات �ضد
ال�سرقة
 8ذكر املاعز  /متخلق ب�أخالق �إن�سانية عالية ويجيد الكر
والفر
 9امتحان
� 10أ�ضخم �شريان يف قلب االن�سان  /من ا�سماء الأ�سد
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ريَ ـاضـَ ة
عندما تذكر ا�سم فريق �إي�ط��ايل موجود
على �أر�ضية امللعب ،يتبادر �إىل ذهنك مبا�شرة
ال��دف��اع املحكم و«ق�ت��ل» اللعب ،فكيف احل��ال
�إذا كان هذا الفريق ا�سمه انرت ميالن الذي
قدم �إىل العامل مع مدربه الأرجنتيني هيلينو
هرييرا �أ�سلوب الـ«كاتينات�شيو» خالل حقبة
ال�ستينات ،وال ��ذي خ��ول املنتخب الإي�ط��ايل
الو�صول �إىل نهائي مونديال  ،1970ثم الفوز
باللقب العاملي للمرة الثالثة عام .1982
لكن �شتان بني الأم����س وال�ي��وم ،لأن �إنرت
ال�ستينات �أو ب��الأح��رى �إن�تر الأم����س القريب
ج� ��داً ،م��ا ه��و �إال ذك ��رى ب��ال�ن���س�ب��ة للمو�سم
احلايل الذي �شهد تدهوراً خميفاً يف م�ستوى
«نرياتزوري» على امل�ستوى الدفاعي والأرقام
تتحدث عن نف�سها 16 :هدفاً يف  9مباريات
خ��ا��ض�ه��ا يف ال � ��دوري امل�ح�ل��ي ح�ت��ى الآن ،ما
يجعله �صاحب �أ�سو�أ دفاع يف «�سريي �آ» بعدما
اه �ت��زت ��ش�ب��اك��ه مب�ع��دل �أك�ث�ر م��ن ه��دف�ين يف
املباراة الواحدة.
حاول رئي�س �إنرت ما�سيمو موراتي الذي
كان يتمنى لو بقي امل��درب الربتغايل جوزيه
مورينيو مع الفريق بعد �أن قاده �إىل ثالثية
ال ��دوري وال �ك ��أ���س املحليني وم�سابقة دوري
�أبطال �أوروب��ا عام � ،2010أن يتدارك املوقف،
فلج�أ �إىل احلل ال��ذي ا�شتهر به منذ و�صوله
�إىل �سدة الرئا�سة ،وهو تغيري امل��درب ،ف�أقال
ج��ان �ب �ي�ي�رو غ��ا� �س �ب�يري �ن��ي وع�ي��ن ب � ��د ًال م�ن��ه
كالوديو رانيريي.
اعتقد اجلميع �أن ال�صدمة املعنوية التي
�أحدثها قدوم مدرب جديد ،قد �أعطت ثمارها
ب�ع��دم��ا ح�ق��ق ال �ف��ري��ق ف��وزي��ن ع�ل��ى ال �ت��وايل
ب�ق�ي��ادة م��درب��ه اجل��دي��د ،الأول على بولونيا
( )3-1يف الدوري املحلي والثاين على �س�سكا

اإلنتر في نفق النتائج السيئة

م��و��س�ك��و ال��رو� �س��ي ( )3-2يف دوري �أب �ط��ال
�أوروبا ،واالنت�صاران كانا خارج قواعده.
ل � �ك� ��ن � � �س � ��رع � ��ان م� � ��ا ع� � � � ��ادت ج �م ��اه�ي�ر
«ن�ي�رات ��زوري» �إىل �أر� ��ض ال��واق��ع ب�ع��د تلقي
ال�ف��ري��ق ه��زمي�ت�ين ع�ل��ى ال �ت��وايل يف ال ��دوري
امل �ح �ل��ي �أم � ��ام ن ��اب ��ويل يف ع �ق��ر داره ()3-0
وكاتانيا ( .)2-1وبعد التعادل مع اتاالنتا  1ــ1
جاءت اخل�سارة ال�سبت املا�ضي �أمام جوفنتو�س
املت�صدر  1ـــ .2
ميكن القول ب��أن الإن�تر ال يعاين م�شكلة
ك �ب�ي�رة يف خ��ط ه �ج��وم��ه رغ ��م اف �ت �ق��اده �إىل
جهود الكامريوين �صامويل ايتو املنتقل �إىل
ال��دوري الرو�سي وف�شل الأوروغوياين دييغو
فورالن يف االرتقاء �إىل م�ستوى التوقعات� ،إذ
يقوم خط املقدمة �إىل حد ما باملطلوب منه
ب�ق�ي��ادة دييغو ميليتو وج��ام�ب��اول��و باتزيني،
ل�ك��ن امل�ه��اج�م�ين �أ��ص�ي�ب��وا ب��الإح �ب��اط نتيجة
الأخطاء اجل�سيمة التي يرتكبها زمال�ؤهم يف
خط الدفاع ،و�أب��رز دليل على ذلك ما ح�صل
يف مباراة �س�سكا مو�سكو عندما تقدم الفريق
ب�ه��دف�ين نظيفني ق�ب��ل �أن ي�ضطر يف نهاية
املطاف �إىل القتال من �أجل حتقيق فوزه الأول
وتعوي�ض خ�سارته املفاج�أة يف اجلولة الأوىل
�أم��ام �ضيفه املغمور ط��راب��زون �سبور الرتكي
( ،)1-0وذلك بف�ضل هدف �سجله الأرجنتيني
ماورو زاراتي يف الدقائق الع�شر الأخرية من
اللقاء.
وت �ك��رر ال���س�ي�ن��اري��و �أم ��ام ك��ات��ان�ي��ا ب�ع��د �أن
افتتح «نرياتزوري» الت�سجيل قبل مرور ع�شر
دقائق على البداية ،لكنه عاد وتلقى هدفني
يف غ�ضون خم�س دقائق فقط ،ب�سبب توا�ضع
�أداء ث�ن��ائ��ي ق�ل��ب ال��دف��اع ال�برازي �ل��ي لو�سيو
والأرجنتيني وولرت �صامويل.

فريق الإنرت ملو�سم  2011ـــ 2012

«مل ي �ك��ن �أح� ��د ي�ت�خ�ي��ل ان �ط�لاق��ة ب�ه��ذا
امل���س�ت��وى ،ي�صعب ع�ل��ي ح�ت��ى جم ��رد حتليل
ال��و� �ض��ع ،ال � �ش��ك �أن ه �ن��اك جم �م��وع��ة من
العوامل ،ي�ؤ�سفني ه��ذا الرتاجع من جديد،
علينا �أن ن�ستعيد حما�سنا ملواجهة الو�ضع»،
ه��ذا ك��ان ل���س��ان ح��ال الأرج�ن�ت�ي�ن��ي ا�ستيبان
كامبيا�سو ال��ذي ك��ان �أح��د �أ�سباب ف��وز الإن�تر
ب�ل�ق��ب دوري �أب �ط��ال �أوروب � ��ا امل��و��س��م م��ا قبل
املا�ضي.
ي�ع��اين �إن�ت�ر م�ي�لان م��ن م�شكلة حقيقية

يف خ ��ط دف ��اع ��ه ال ت�ن�ح���ص��ر ب �ب��طء ل��و��س�ي��و
و�صامويل� ،إذ ين�سى الظهري الياباين يوتو
ناغاموتو �أن يتوىل مهام الرقابة املوكلة �إليه،
فيما ينجرف الظهري ال�برازي�ل��ي دوغ�لا���س
م��اي�ك��ون يف ت��وغ�لات��ه ال�ه�ج��وم�ي��ة وال يحبذ
�أن يتوىل مهام ال��رق��اب��ة الل�صيقة على �أح��د
م�ه��اج�م��ي اخل �� �ص��م ،و�إن ك��ان��ت ل��ه ح�سناته
ال �ه �ج��وم �ي��ة ك��ال �ه��دف ال � ��ذي ه ��ز ب ��ه ��ش�ب��اك
«ال�سيدة العجوز».
ك�م��ا ي�ل�ع��ب ع��ام��ل ال �ت �ق��دم ب��ال�ع�م��ر دوره

«الـفــورمـــوال وان» تـــدخــل
عجز �سائق ري��د ب��ول  -رينو الأمل��اين
��س�ي�ب��ا��س�ت�ي��ان ف�ي�ت��ل ع��ن �إي �ج��اد ال�ك�ل�م��ات
املنا�سبة التي ت�صف �شعوره بعد �أن �أ�صبح
�أ�صغر �سائق يحتفظ بلقب بطولة العامل
ل�سباقات فورموال واحد.
ظفر فيتل باللقب ال�ع��امل��ي للمو�سم
ال �ث��اين ع�ل��ى ال �ت��وايل ق�ب��ل �أرب ��ع م��راح��ل
على ختام املو�سم ،وجنح يف حتقيق مبتغاه
بعدما �أنهى �سباق اليابان يف املركز الثالث
خ �ل��ف � �س��ائ��ق م ��اك�ل�اري ��ن  -م��ر��س�ي��د���س
ال�ب�ري �ط�ل�اين ج�ن���س��ون ب ��ات ��ون ،ال���س��ائ��ق
الوحيد ال��ذي كانت حظوظه احل�سابية
ق��ائ�م��ة ل�ت��أج�ي��ل ت�ت��وي��ج ال�ب�ط��ل الأمل ��اين،
و�سائق فرياري الأ�سباين فرناندو الون�سو
ال� ��ذي ك ��ان �أ� �ص �غ��ر � �س��ائ��ق ي �ت��وج باللقب
ملو�سمني على التوايل عامي  2005و2006
قبل �أن يتفوق عليه فيتل.
�أظهر فيتل ( 24عاماً و 98يوماً) هذا
املو�سم ن�ضوجاً مميزاً ما خوله الهيمنة
على جمريات البطولة متاماً ،حيث خرج
فائزاً يف ثمانية �سباقات وانطلق من املركز
الأول يف � 12سباقاً ،ما فتح الباب �أمامه
ليتوج باللقب ب�شكل مبكر ،وذل��ك خالفاً
ل�ل�م��و��س��م امل��ا��ض��ي ع�ن��دم��ا ان �ت��زع ال�سائق
الأمل ��اين اللقب العاملي يف «امل�تر الأخ�ير»
على ح�ساب الون�سو.

مايكون الظهري املبالغ يف الهجوم

�أي���ض�اً يف معاناة �إن�ت�ر م�ي�لان ،رغ��م �أن �أح��داً
ال ي�شك باجلهود التي يبذلها القائد الرائع
الأرج �ن �ت �ي �ن��ي خ��اف �ي�ير زان �ي �ت��ي ( 37ع��ام �اً)
ومواطنه كامبيا�سو ( 31عاماً).
ويرى رانيريي �أن امل�شكلة ال تنح�صر فقط
يف اخل��ط اخل�ل�ف��ي ،ب��ل بخط ال��و��س��ط �أي���ض�اً،
لأن الدفاع يبد�أ من منت�صف امللعب ،م�ضيفاً
«يجب على الفريق �أن يكون م��دجم�اً ب�شكل
�أكرب و�أن ال يرتك هذا الكم من امل�ساحات».
وت�ت�ع��دد �أوج ��ه امل�شكلة ال�ت��ي ي�ع��اين منها
«نرياتزوري» منذ بداية املو�سم� ،إذ يعجز عن
ال�ت�ع��ام��ل م��ع ال�ضغط امل�ع�ن��وي ع�ن��دم��ا تهتز
�شباكه ويظهر العبوه �سريعاً بوادر الإحباط،
وهذا ما �أ�شار �إليه الرئي�س موراتي.
وم ��ن ج�ه�ت��ه ع �ل��ق ال �ق��ائ��د زان �ي �ت��ي على
و��ض��ع ال�ف��ري��ق ق��ائ�لاً�« :إن �ه��ا ه��زمي��ة �أخ��رى
و�أه��داف �أخ��رى دخلت مرمانا ،هذا لي�س هو
الإن�ت�ر ال��ذي ن�ع��رف��ه ،علينا تغيري عقليتنا،
مل يكن �أح��د منا يتوقع بداية بهذا ال�شكل.
ن�شعر بخيبة الأم ��ل واحل� ��زن�� ،ش� أ�ن�ن��ا ��ش��أن
بقية اجل�م�ه��ور ن�ي�رات ��زوري ،ل�ك��ن علينا �أن
نبقى متحدين ،و�أن ن�سعى �إىل النهو�ض من
كبوتنا ،لأن هذا الفريق ما زال لديه الكثري
ليقوله».
ويبقى �أن نرى �إذا كانت ر�سالة الـ«كابيتانو»
�ستعطي مفعولها� ،أم �سيكون رانيريي �ضحية
�أخرى من �ضحايا موراتي!

مل حت�سم هوية بطل املو�سم املا�ضي
�إال على الطريقة «الهيت�شكوكية» ،لأن
ال���ص��راع على العر�ش بقي مفتوحاً على
م���ص��راع�ي��ه ح�ت��ى ال���س�ب��اق اخل�ت��ام��ي على
حلبة مر�سى يا�س يف �أبو ظبي ،حيث دخل
املو�سم �إىل �سباقه الأخري والون�سو الأوفر
ح�ظ�اً ل�ك��ي ي�ت��وج ب��ال�ل�ق��ب ل�ل�م��رة الثالثة
يف م�سريته بعد عامي  2005و ،2006يف
�صراع رباعي الأ��ض�لاع ت�شهده البطولة
للمرة الأوىل يف تاريخها.
وك��ان الون�سو يت�صدر الرتتيب العام
بر�صيد  246نقطة متقدماً على ثنائي
ري��د ب��ول  -رينو الأ� �س�ترايل م��ارك ويرب
( 238نقطة) وفيتل ( 231نقطة) ،فيما
ج��اء الربيطاين لوي�س هاميلتون �سائق
م��اك�لاري��ن-م��ر��س�ي��د���س يف امل��رك��ز ال��راب��ع
(.)222
ومبوجب نظام النقاط اجلديد الذي
اعتمد يف البطولة للمرة الأوىل ،فكان
ب�إمكان اللقب �أن يذهب لأي من ه��ؤالء
الأرب �ع��ة ،فيما ح�سمت ري��د ب��ول بطولة
ال���ص��ان�ع�ين يف اجل��ول��ة ق�ب��ل الأخ �ي��رة يف
ال�برازي��ل ،وذل��ك للمرة الأوىل يف تاريخ
احلظرية التي �أب�صرت النور عام .2005
ويف نهاية امل�ط��اف�« ،أع�ج��وب��ة ،دم��وع،
بطل ال �ع��امل» ،ه��ذا ك��ان �شعور الأمل ��ان يف

ال �ي��وم ال �ت��ايل لل�سباق الإم ��ارات ��ي بعدما
جن��ح ف�ي�ت��ل يف اخل � ��روج ف ��ائ ��زاً م��ن ه��ذه
امل �ع��رك��ة ال��رب��اع �ي��ة ع�ل��ى ال�ل�ق��ب ال�ع��امل��ي،
لي�صبح لأملانيا جم��دداً بط ًال يف فورموال
واحد بعد الأ�سطورة مايكل �شوماخر.
هلل الأملان لبطلهم اجلديد و�أ�ضافت
الريا�ضة الأملانية يوماً تاريخياً جديداً
يف يومياتها 14 :ت�شرين الثاين/نوفمرب،
حيث �أ�صبح فيتل �أ�صغر �سائق يف تاريخ
ف��ورم��وال واح ��د ( 23ع��ام �اً و 164ي��وم�اً)
متفوقاً على هاميلتون الذي توج باللقب
عام  2008وعمره  23عاماً و 300يوم.
احتاج فيتل املو�سم املا�ضي �إىل خط�أ
ا�سرتاتيجي من فريق فرياري يف ال�سباق
الأخ�ير ال��ذي �أقيم يف �أب��و ظبي من �أجل
�أن ي �ت��وج ب��ال�ل�ق��ب ال �ع��امل��ي ،ل�ك��ن ال��و��ض��ع
ك��ان خمتلفاً متاماً يف  2011لأن ال�سائق
الأمل � ��اين �أظ �ه��ر �أن ��ه ال ي�ق�ه��ر ع�ل��ى غ��رار
م��واط �ن��ه ��ش��وم��اخ��ر ال ��ذي �أح � ��رز ال�ل�ق��ب
العاملي �أع��وام  1994و 1995مع بينيتون
و 2000و 2001و 2002و 2003و 2004مع
فرياري.
«م ��ن ال��وا� �ض��ح �أن امل��و��س��م (احل ��ايل)
لا ج��داً لكنه ك��ان رائ�ع�اً �أي���ض�اً،
ك��ان ط��وي� ً
والأف �� �ض��ل �أن الأم� ��ور مل ت�ن�ت��ه» ،ه��ذا ما
�أ�ضافه فيتل ،مردفاً« :حققنا نتيجة قوية
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دوري أبطال أوروبا يعيد البريق لباالك
يبدو �أن دوري �أبطال �أوروبا قد منحت قائد الـ«مان�شافت»
ميكايل باالك فر�صة �أن ي�ضع خلفه خيبة ا�ستبعاده نهائياً
عن منتخب ب�لاده ،وه��و �أك��د ذل��ك عندما ق��اد فريقه باير
ليفركوزن للفوز على فالن�سيا اال�سباين  1-2وتعزيز مركزه
الثاين يف جمموعته.
«ب ��االك ه��و ال��زع�ي��م» ،ه��ذا م��ا عنونته �صحيفة «بيلد»
الأمل��ان �ي��ة ال��وا��س�ع��ة االن�ت���ش��ار ،وال �ت��ي ك��ان��ت ك�شفت يف �آذار
املا�ضي عن قرار مدرب املنتخب االملاين يواكيم لوف بعدم
اال�ستعانة جم��دداً بخدمات ب��االك ما �أث��ار حفيظة الأخري
ودفعه لرف�ض امل�شاركة يف املباراة الوداعية �ضد الربازيل.
غ��اب ب��االك عن املنتخب منذ �آذار  2010ب�سبب �إ�صابة
يف الكاحل حرمته من امل�شاركة يف مونديال جنوب �أفريقيا،
ثم تعر�ض لك�سر يف �ساقه يف �أيلول املا�ضي يف ثالث مباراة
له فقط بعد عودته من الإ�صابة الأوىل ،عانى بعدها كثرياً
م��ن �أج��ل �إي�ج��اد م�ك��ان �أ�سا�سي ل��ه يف ت�شكيلة فريقه باير
ليفركوزن ،لكن امل��درب روب��ن دات �صرب عليه �إمي��ان�اً منه
بقدرات �صانع �ألعاب بايرن ميونيخ وت�شل�سي ال�سابق.
وك��ان دات م�صيباً يف خ�ي��اره ،لأن ب��االك جن��ح ويف �أول
مباراة كاملة له منذ بداية املو�سم ،يف ا�ستعادة بريق الأيام
الغابرة وقاد فريقه لتحويل تخلفه �أم��ام فالن�سيا �إىل فوز
ثمني .1-2
مل ي�سجل ب ��االك يف امل �ب��اراة ال�ت��ي �أق�ي�م��ت ع�ل��ى ملعب
«باي ارينا» ،وذلك خالفاً ملباراة اجلولة ال�سابقة �أمام غنك
البلجيكي ( )0-2ع�ن��دم��ا �سجل ه��دف��ا مم�ي��زاً يف ال�ث��واين
الأخرية ،لكنه كان الالعب الذي قلب الطاولة على ال�ضيف
الإ��س�ب��اين عندما جن��ح ويف غ�ضون ث�لاث دق��ائ��ق فقط يف
حتويل الكفة لفريقه بعدما قام بحركة دفاعية وانتزع الكرة

مايكيل باالك.

من العب اخل�صم ،قبل �أن ينطلق بهجمة انتهت على �إثرها
الكرة عند اندري �شورله الذي �أدرك التعادل ،ثم مرر كرة
متقنة و�ضع عربها �سيدين �سام يف مواجهة املرمى فكان
الأخري على املوعد.
وق��دم ب��االك ( 35عاماً) �أداء جيداً منذ امل�ب��اراة الأوىل
لفريقه يف دور املجموعات ،حيث قاتل كالعب يف الع�شرينات
م��ن عمره يف مواجهة فريقه ال�سابق ت�شل�سي ال��ذي خرج

ف��ائ��زاً يف نهاية املطاف ( ،)0-2ثم وا�صل ت�ألقه يف املباراة
ال�ث��ان�ي��ة �أم ��ام غ�ن��ك ،ح�ي��ث �أك ��د ف��وز ف��ري�ق��ه ب�ك��رة ��س��دده��ا
«ط��ائ��رة» يف الدقيقة الأخ�ي�رة م��ن ال�ل�ق��اء ،م�سج ًال هدفه
الأول منذ �شباط املا�ضي.
تنا�سى ب��االك يف اللمحات التي قدمها ه��ذا املو�سم يف
دوري �أبطال �أوروبا التي و�صل �سابقاً �إىل مباراتها النهائية
مرتني (عام  2002مع ليفركوزن بالذات ،وعام  2008مع

عصر «فيتل»
�أخ��رى ،و�أن نفوز باللقب ،فهذا �أمر مذهل،
هناك الكثري م��ن الأم��ور التي تريد قولها
يف ه ��ذه ال�ل�ح�ظ��ة ل�ك��ن م��ن ال���ص�ع��ب ت��ذك��ر
ك��ل ��ش��يء ،وب��ال�ت��ايل �أن��ا �أ��ش�ك��ر ج��داً جلميع
العاملني يف الفريق».
و�أ�شار فيتل الذي ميلك فر�صة حتطيم
رق��م قيا�سي �آخ��ر من حيث ع��دد امل��رات التي
ينطلق فيها من املركز الأول خ�لال مو�سم

واح ��د وامل���س�ج��ل ب��ا��س��م ال�بري �ط��اين نايجل
مان�سيل ( ان�ط�ل��ق م��ن امل��رك��ز الأول يف 14
�سباقاً من �أ�صل  16خالل مو�سم  1992مع
فريق وليام�س)� ،إىل �أن فريقه عمل بجهد
ك�ب�ير م��ن �أج ��ل حت�ضري وت�ط��وي��ر ال���س�ي��ارة
«ل�ي����س ف�ق��ط خ�ل�ال �أي ��ام اجل�م�ع��ة وال�سبت
والأح��د بل من االثنني �إىل اجلمعة �أي�ضاً.
عملوا بجهد كل يوم من �أج��ل ال�صراع على

�سيبا�ستيان فيتل ..يقود �سيارته

النقاط وعلى بطولة العامل».
ووا�صل «من الرائع �أن نحقق منذ الآن
ال �ه��دف ال ��ذي و��ض�ع�ن��اه لأن�ف���س�ن��ا ،م�ع�ترف�اً
ب� ��أن ال �ف��وز ب��ال�ل�ق��ب مل��و��س�م�ين ع�ل��ى ال�ت��وايل
�أم��ر �صعب للغاية حتى يف ظل اخل�برة التي
اكت�سبها من املو�سم املا�ضي.
و�أكد فيتل �أنه خا�ض �سباقات هذا املو�سم
وه ��و ي�ب�ح��ث ع��ن �إح � ��راز امل��رك��ز الأول دون
التفكري باللقب لأن��ه متعط�ش للفوز �أكرث
من �أي وقت م�ضى ،واعرتف فيتل �أن وجود
�شوماخر �إىل جانبه وهو يتوج باللقب للمرة
الثانية على التوايل يعني له الكثري ،م�ضيفاً
«�أق ��ول لكم ب�صراحة ب ��أين مل �أتخيل يوماً
�أين �س�أفوز بلقبي العاملي الثاين على التوايل
وميكايل موجود يقود �إىل جانبي وهو يقوم
لا لأين كنت
بتحيتي� .أن ��ه �أم ��ر غ��ري��ب ف�ع� ً
�صبياً �صغرياً عندما توج بلقب بطل العامل».
ورد �شوماخر على فيتل ،م�شرياً �إىل �أنه
فخور لكونه امل�ث��ال الأع�ل��ى ملواطنه ال�شاب،
م���ض�ي�ف�اً «�أن� ��ا ف �خ��ور ل��ر�ؤي��ة ال�ت�ط��ور ال��ذي
حققه ،و�أنا فخور �أي�ضاً كونه يعتربين مثاله
الأع�ل��ى ،ال�ف��وز باللقب ال�ث��اين يعترب �صعباً
دائماً ،لأنه مل يعد هناك �أي مفعول لعامل
املفاج�أة».

جالل قبطان

ت�شل�سي) ،خيبة حرمانه من الو�صول �إىل مباراته املئة مع
الـ«مان�شافت» (خا�ض  98مباراة) عرب بيان خمت�صر �أ�صدره
االحت��اد املحلي معلناً فيه نهاية م�سرية ه��ذا الالعب على
ال�صعيد الدويل.
كما و�ضع ب��االك خلفه معاناته مع الإ�صابات وبدايته
ال�صعبة مع ليفركوزن هذا املو�سم ،حيث اكتفى بلعب دور
البديل ،ما دفعه �إىل االبتعاد عن الأ�ضواء وو�سائل الإعالم
متاماً حتى م�ب��اراة فالن�سيا ،عندما حت��دث لي�شكر مدربه
الذي منحه الثقة خالفاً للآخرين ،غامزاً من قناة مدرب
املنتخب يواكيم لوف.
ي��ذك��ر �أن ب ��االك ب ��د�أ م���ش��واره يف ال�ـ«ب��ون��د��س�ل�ي�غ��ه» ع��ام
 1997مع كايزر�سالوترن قبل �أن ينتقل �إىل ليفركوزن
( )2002-1999ثم بايرن ميونيخ ( )2006-2002وت�شل�سي
( )2010-2006وليفركوزن جمدداً.
وتعج خزائن باالك بالألقاب� ،إذ تُوج بلقب الدوري املحلي
م��رة واح ��دة م��ع ك��اي��زر��س�لاوت��رن وث�ل�اث م��رات م��ع بايرن
ميونيخ ال��ذي �أح��رز معه ثالثة �أل�ق��اب يف م�سابقة الك�أ�س
املحلية ،كما فاز مع ت�شل�سي بلقب ال��دوري الإنكليزي مرة
واحدة وك�أ�س �إنكلرتا ثالث مرات وك�أ�س الأندية الإنكليزية
املحرتفة مرة واحدة� .أما على ال�صعيد الدويل فهو �ساهم
يف ق�ي��ادة املنتخب �إىل نهائي م��ون��دي��ال  2002و�إىل املركز
الثالث يف مونديال  2006و�إىل نهائي ك�أ�س �أوروبا .2008
وم ��ن ال�ن��اح�ي��ة ال���ش�خ���ص�ي��ة ،ن ��ال ب ��االك ل�ق��ب �أف���ض��ل
الع��ب و�سط يف �أوروب ��ا ع��ام  2002و�أف���ض��ل الع��ب يف �أملانيا
�أع��وام  2002و 2003و ،2006كما كان �ضمن �أف�ضل ت�شكيلة
ملونديايل  2002و 2006و�أف�ضل ت�شكيلة لك�أ�س �أوروب ��ا يف
ن�سختي  2004و.2008
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كاريكاتير

القب�ض على العري�س
�أثناء حفل زفافه
يف الأردن �أل��ق��ت ال�شرطة ال�سياحية القب�ض
ع��ل��ى ع��ري�����س �أث���ن���اء ح��ف��ل زف���اف���ه ،ل��وج��ود طلبات
ق�ضائية بحقه.
وقال �شهود عيان� :إن عدداً من رجال ال�شرطة
ال�سياحية دخلوا قاعة االحتفاالت الكائنة يف فندق
مبنطقة ال�شمي�ساين و�سط عمان ،التي يقيم فيها
«ب .م» حفل زفافه.
و�أ�����ض����اف ال�����ش��ه��ود �أن الأم�����ن �أل���ق���ى القب�ض
على املطلوب ،ما دف��ع املدعوين للتفرق والعودة
ملنازلهم ،ول�سان حالهم يقول« :يا فرحة ما متت».
وعُلم �أن العري�س مطلوب لق�ضايا دولية� ،سي�سلّم
�إثرها لل�شرطة الدولية (االنرتبول) يف الأردن.

منظمو اجلنازات ي�شكون من قلة الوفيات
رغم املقولة ال�سائدة« :ب���أن ال �شيء م�ؤكد مثل امل��وت وال�ضرائب» ،ف���إن منظمي
اجلنازات يف �إ�سبانيا يقولون �إنهم ي�شعرون ب�ضغوط تراجع الوفيات يف البالد وبطء
النمو االقت�صادي.
ونقلت �صحيفة �إ�سبانية عن بع�ض مديري اجلنازات� ،أن معدل الوفيات يف البالد
يرتاجع ،وعائالت املوتى يخف�ضون التكاليف التي ينفقونها على اجلنازات.
وقالت املنظمة الوطنية خلدمات اجلنازات�« :إن عدد الوفيات يف �إ�سبانيا تراجع
يف العام  2010بن�سبة  ٪3عن العام ال�سابق ،و ٪5على مدى الأ�شهر الع�شرة الأوىل من
العام  2011اجلاري.
ويحاول منظمو اجلنازات تعزيز خدماتهم عن طريق تقدمي منتجات جديدة،
مثل جرار حلفظ رماد املوتى قابلة للتحلل ،و�أكفان ،ونعو�ش ،كما �أن بع�ضهم يعمل
على �إقفال ح�سابات امليت على �شبكة االنرتنت ،ويبلّغ �أ�صدقاء الفقيد عرب بريده
الإلكرتوين بوفاته ،ويزيل كل املعلومات املتعلقة به عن ال�شبكة العنكبوتية.
وقال املنظمون �إن معدل تكلفة اجلنازة يف �إ�سبانيا يرتاوح بني  2500و 2800دوالر.

�أكرب عائلة يف العامل 39 ..زوجة و 86ولد ًا و 35حفيد ًا
يف باحة �أحد املنازل بال�شمال ال�شرقي يف م��ن��زل كبري م��ك��ون م��ن �أرب��ع��ة ط��واب��ق،
م���ن ال��ه��ن��د ،ي��ق��وم ج��ي�����ش م���ن ال��ع��ام��ل�ين وي���ح���ت���وي ع��ل��ى  22غ���رف���ة ن�����وم ،وو���س��ط
بتقطيع اللحوم ،و�سلخها ،و�شيها ،غري �أن باحة امل��ن��زل ،التي تعترب امل��وق��ع احليوي
ه���ؤالء لي�سوا ج��ن��وداً �أو ق��وات �شرطة ،بل يف منزل زي��ون��ا ،تتم عملية ال��ذب��ح ثالث
ه��م �أف���راد عائلة واح���دة ،رب �أ�سرتهم هو مرات �أ�سبوعياً ،ويف �أوقات �أخرى يتم طبخ
رجل يدعى زيونا ،ال��ذي لديه  39زوجة ،ثالثني دجاجة.
و 86ابناً وبنتاً ،و 35حفيداً ،وهو ما جعل
وعلى وجبة الغداء ،ت�ستخدم العائلة
عائلته الأكرب يف العامل.
 25ك��ي��ل��و غ���رام���اً م���ن الأرز و 40كيلو
وتعي�ش العائلة املكونة من  160فرداً غ��رام��اً م��ن البطاطا ،وفيما تقوم بع�ض
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

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

متابعة التوزيع� :سعيد عيتاين

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

ال��زوج��ات بالطبخ ،ت�شرف زوج��ات أ�خ��رى
ع���ل���ى ع��م��ل��ي��ات ال�ت�رت���ي���ب وال��ت��ح�����ض�ير،
وتزرع العائلة حما�صيلها بنف�سها ،وتربي
ما�شيتها ك��ذل��ك ،بينما ي��ذه��ب ا ألط��ف��ال
يومياً �إىل مدر�سة جماورة.
وق��د ت���زوج زي��ون��ا للمرة الأوىل ،وهو
يف ال�سابعة ع�شرة من عمره ،واليوم يبلغ
عمر زوجته الأوىل  70عاماً ،بينما زوجته
ال�صغرى تبلغ من العمر  31عاماً.

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

بريوت امل�صيطبة � -شارع عثمان بن عفان  -بناية العرت  -ط - 1هاتف - 01/360807 :فاك�س - 01/368256 :بريد �إلكرتوين:

هاتف01/666314 :

info@athabat.net

