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االفتتاحية

العروبة أو ًال

الـم�ســ�ؤولـون اللبـنانيــون م�ستمـرون فـي الـلعب

عـــمر زيـــــن*
ال�ت�ط��ورات وامل�ت�غ�يرات التي ح�صلت خ�لال ال�سنة املا�ضية ب�شكل
ح��راك على �أر�ضنا العربية ،هي نتيجة حتمية الغت�صاب فل�سطني
�أوالً ،ولالحتالالت لأر�ض العراق وفل�سطني و�سورية واجلزر املغربية
ولبنان ثانياً ،وللقهر والظلم واال�ستبداد والتخلف ال��ذي مار�سته
الإدارة الأمريكية وربيبتها ال�صهيونية مع �أعوانهما يف املنطقة.
وبناء عليه ،ف��إن ال�شعب العربي ،بكل أ�ط��راف��ه ،هو املت�ضرر �أو ًال
و�أخرياً من ذلك ،وحراكه يق�ضي �أن يوجه �إىل بناء الأوطان وتقدّمها،
وا��س�ترداد فل�سطني؛ كل فل�سطني من البحر �إىل النهر ،وا��س�ترداد
ك��ل الأر� ��ض العربية املغت�صبة واملحتلة ،و�إزال ��ة القواعد الع�سكرية
الأم�يرك�ي��ة ال�ت��ي زرع�ت�ه��ا الإدارة الأم�يرك�ي��ة على �أر��ض�ن��ا ال�ط��اه��رة،
لتحقيق وحماية م�صاحلها يف العامل ،والتحكم يف ثرواتنا القومية،
كما �أنه ال بد �أن يواكب هذا احل��راك ،بل �أن ي�ستهدف حتقيق �سيادة
ح�ك��م ال �ق��ان��ون واح�ت��رام ح �ق��وق الإن �� �س��ان واح�ت��رام ال� ��ر�أي وال� ��ر�أي
الآخر ،بعيداً عن الطائفية واملذهبية واملناطقية والقطرية ،و�سواها
من الأم��را���ض التي �ضختها القوى الظاملة العاملية التي ا�ستعمرت
بلداننا ،كي ن�صل �إىل ما و�صلنا �إليه اليوم ،حيث �أ�صبح بفعل الأنظمة
العربية الر�سمية التي حكمتنا ،للطائفية قواها ،وللمذهبية رجالها،
وللمناطقية رعاتها ،وللقطرية حماتها ،كل ذلك و ّل��د بعداً حقيقياً
وغربة �إىل حد ما ت�أخذ طريقها بالتجذر بني �أبناء الأم��ة ،أ�م��ر مل
يعرفوه يف القرون الغابرة وحتى مطلع القرن الع�شرين ،حيث كانت
الثورات العربية ت�ساند بع�ضها؛ من الأطل�سي حتى املتو�سط ،بروح
من العروبة ال�صافية ،التي يعترب كل فرد من الأمة م�س�ؤو ًال عن كل
حبة تراب منها ،بدل �أن يكون م�س�ؤو ًال فقط عن بيته ،حيث �إن العزّة
والكرامة والتقدم وال�ثروة والقوة وال��دور العاملي ال يتوفر �إال بكل
الأمة ال بالفردية والأنانية.
ونرى اليوم بع�ض القوى املعادية للعروبة ،وهي قوى قطرية ذات
الطابع االنف�صال تعمل وتهدف �إىل متزيق ج�سد هذه الأمة ،لتجزّئ
املج َّز�أ ،وتق�سّ م املق�سَّ م ،فبعد �أن جرى متزيق وطننا مبوجب �سايك�س
بيكو ،و�أ�صبحنا اثنتني وع�شرين دولة ،يعملون اليوم جاهدين لن�صبح
 66دولة كل ذلك خدمة لل�صهيونية العاملية وحماية للكيان ال�صهيوين.
فعلينا جميعاً �أن ن�ك��ون عاملني متحدين حت��ت �شعار «العروبة
�أوالً» ،وقبل �أي �أول ،حيث بالعروبة وحدها ،وبقوة املقاومة على كل
امل�ستويات ،وبتعميم ثقافتها ،ن�ستطيع �أن نحقق �أهدافنا و�أمانينا.
ل��ن ن�ضيع البو�صلة ،وع�ل��ى ك��ل ال�ق��وى احل�ي��ة يف ه��ذه الأم ��ة �أن
تتكاتف وتت�ضامن وتعمل م��ع بع�ضها ،وف��ق ا�سرتاتيجية وا�ضحة،
لتبقى فل�سطني ق�ضيتنا الأوىل ،فن�سرتجعها ،ولنحقق كامل �أهدافنا،
فيحرتمنا العامل.
لن يغرّنا �أحد بال�شعارات الزائفة وبالأهداف املزوّرة ،حيث �ستبقى
العروبة عندنا �أوالً ،لأنها هي التي جتمع وال تفرّق ،وبها ننجح وال
ت�سقط ،وحتت �سقفها نحبط امل�ؤامرات وتنت�صر ،يد اهلل مع اجلماعة،
وهنا هي الأمة العربية كلها.
تاريخنا وتراثنا وثقافتنا واحده ،فعلينا �أن نعت ّز بذلك ،ونحافظ
ون�ستفيد منه ،ون�أخذ العرب.
* الأمني العام الحتاد املحامني العرب

الرئي�س مي�شال �سليمان مرتئ�ساً جل�سة جمل�س الوزراء الأخرية

يحتار اللبنانيون ماذا يفعلون جتاه الدائرة
امل �ف��رغ��ة ال �ت��ي ت���ض�ع�ه��م ف�ي�ه��ا �أزم � ��ة ال�ت��دف�ئ��ة
�شتاء ،وتراجع �ساعات الإنارة والتغذية بالتيار
ال �ك �ه��رب��ائ��ي دائ� �م� �اً ،مم��ا ي���س�ت�ن��زف م��وارده��م
ويرمي بهم يف �أتون العذاب وال�ضياع.
ل�ي���س��ت ال �� �س �ن��ة الأوىل ،ورمب� ��ا ل ��ن ت�ك��ون
الأخرية التي تثار فيها ف�ضائح لعب امل�س�ؤولني
ب��امل��واد امل�ل�ت�ه�ب��ة ،ال�ت��ي مي�ك��ن ل�ه��ا �أن «ت�ط رّ�ّي�»
حكومات بحالها ،لو �أنها جتري يف بلد �آخر غري
لبنان ،الذي يحتمي املرتكبون فيه بطوائفهم
وع�صبياتهم يف وجه العدالة وامل�ساءلة.
كل �سنة تُطلق �صرخة لدعم املازوت ،فتدفع
الدولة ع�شرات املليارات من اخلزينة العامة،
على �أ�سا�س �أنها لدعم ميزانية الأُ�سر الفقرية
يف امل�ن��اط��ق اجل�ب�ل�ي��ة ،ح�ي��ث يُ�ستعمل امل ��ازوت
ل�ل�ت��دف�ئ��ة ،ل�ك��ن ك��ل ��س�ن��ة ي���ض� ّل  ٪80م��ن ه��ذا
ال��دع��م طريقه وي��ذه��ب �إىل ج�ي��وب املنتفعني
و«امل ��اف �ي ��ات» ،ح�ي��ث ب ��ات اخ �ت�ل�اق �أزم� ��ة يف كل
مرة يُدعم فيها امل��ازوت م�شكلة بحد ذاتها؛ �إذ
�إن «ال��دول��ة» ال تتعلم من �أخطائها وجتاربها،
وكيف تتعلم �إذا كان هناك من ي�ستفيد «ويفيد»
من هذه الأخطاء!
لكن امل�شكلة هذا العام �أكرث حدّة وانك�شافاً،
ففي الأع��وام ال�سابقة ك��ان تهريب املحروقات
عموماً ،واملازوت خ�صو�صاً ،من �سورية ،يخفف
م��ن ح �دّة الأزم ��ة وم��ن ارت �ف��اع أ���س�ع��اره��ا ،لكن
الأحداث اجلارية يف �سورية ،وت�شديد الإجراءات

الأم�ن�ي��ة ل��وق��ف التهريب ب�ين البلدين ،فاقم
من حدة �أزم��ة م��ازوت التدفئة؛ وجعل امل��ازوت
اللبناين املدعوم (ملدة �شهر فقط) ال ي�صل �إىل
�أ�صحابه ،و�إذا و�صل يباع يف ال�سوق ال�سوداء ،لأن
م��دة الدعم الق�صرية ت�شجع بع�ض ال�شركات
واملوزعني على تخزينه لبيعه بعد وقف الدعم،
وح�صد ف��ارق ال�سعر البالغ ثالثة �آالف لرية
على كل �صفيحة.
الالفت �أن معظم الدرا�سات واال�ستطالعات
ت���ش�ير �إىل �أن �أول امل�ستفيدين م��ن عمليات
ال ��دع ��م ،ه��م �أ� �ص �ح��اب امل ��و ّل ��دات ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة
اخل��ا� �ص��ة ،ف �ه ��ؤالء ي�ح���ص�ل��ون ع�ل��ى  ٪30من
الكميات امل��دع��وم��ة ،أ�م��ا امل�ستفيد ال�ث��اين فهم
�أ� �ص �ح��اب امل � ؤ�� �س �� �س��ات ال �ك�ب�رى ال �ت��ي ت�ستعمل
امل ��ازوت امل��دع��وم لت�شغيل م��ول��دات�ه��ا اخلا�صة،
كما ي�ستفيد من ه��ذا الدعم �أ�صحاب الفنادق
واملطاعم وامل�ؤ�س�سات ،وك��ذل��ك امل�صانع ،حيث
ت���ص��ل ح���صّ �ت�ه��م م��ن ال�ك�م�ي��ات امل��دع��وم��ة �إىل
 ،٪30فيما  ٪20من الكميات املدعومة تذهب
�إىل اخل��زان��ات� ،أي �إن ث��ال��ث امل�ستفيدين هم
جت��ار امل ��ازوت ،وبع�ض الفاعليات ال�ت��ي ت�سعى
ل�لا��س�ت�ف��ادة م��ن الأ� �س �ع��ار امل��دع��وم��ة لتحقيق
�أرب� ��اح ك �ب�يرة� ،إذ �إن ع ��دداً ك �ب�يراً م��ن التجار
يحتكر املازوت الأحمر بعد ت�سلمه من امل�صفاة،
ل�ف��ادة م��ن م��و��ض��وع الدعم
ويخلقون �أزم ��ة ل� إ
ع�ب�ر ت �خ��زي��ن ه ��ذه امل � ��ادة ،وم ��ن ث��م ب�ي�ع�ه��ا يف
م��ا بعد ب ��أرب��اح إ���ض��اف�ي��ة� ،أو لبيعها يف ال�سوق

ال�سوداء ب�سعر مرتفع ،ويبقى حوايل  ٪20من
الكميات امل��دع��وم��ة ت��ذه��ب �إىل الفئة الرابعة
من امل�ستفيدين� ،أي الأ�سر اللبنانية امل�ستهدفة
�شك ًال بالدعم.
يف ال��واق��ع� ،إن م�شكلة امل ��ازوت لي�ست �سوى
��ص��ورة ع��ن م�شكلة امل�ح��روق��ات والإن ��ارة عموماً
يف لبنان� ،إذ �إن امل�س�ؤولني كلما ارتفعت �أ�صوات
امل��واط �ن�ي�ن ب��ال �� �ش �ك��وى ،ي�خ�ت�ل�ف��ون ع �ل��ى جن�س
امل�لائ�ك��ة ،ويلهون النا�س باحلديث ع��ن �إ�صالح
حمطات إ�ن�ت��اج الطاقة الكهربائية حيناً ،وعن
ا�ستجرارها م��ن اخل��ارج أ�ح�ي��ان�اً ،وع��ن �أف�ضلية
ا��س�ت�خ��دام ال �غ��از ع�ل��ى ال�ف�ي��ول وامل � ��ازوت �أح�ي��ان�اً
ثالثة ،متجاهلني و�ضع الأ�صبع على اجلرح الذي
ي�سبب نزف جيوب اللبنانيني وخزينتهم العامة،
و�إب �ق��اءه��م أ�� �س��رى ان�ق�ط��اع ال�ت�ي��ار ع��ن منازلهم
وم�ؤ�س�ساتهم يف الوقت ذاته.
فالأزمة كما خربها اللبنانيون لي�ست �أزمة
ارتفاع عاملي لأ�سعار النفط ،بل هي يف حقيقتها
ال���س��اط�ع��ة �أزم � ��ة «م��اف �ي��ا» حم�م�ي��ة وم�ت�ح�ك�م��ة،
تفر�ض خياراتها وم�صاحلها يف �سوق الطاقة،
ف�ت�ف��ر���ض م �ث�ل ًا ا� �س �ت �خ��دام امل � ��ازوت �أو ال�ف�ي��ول
لت�شغيل حمطات توليد جرى �شرا�ؤها لت�ستخدم
على ال�غ��از ،مم��ا يعطلها ويحيلها �إىل التقاعد
قبل انتهاء عمرها االفرتا�ضي ،وهذه املافيا هي
التي متنع كذلك الرتخي�ص بت�شغيل ال�سيارات
والآل �ي��ات على ال�غ��از ،ب��د ًال م��ن البنزين املرتفع
ال�سعر ،وهي التي متنع ت�صليح م�صايف البرتول
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زوروا مـوقـعــنــــا على الـعنوان التالـي:
www.athabat.net

ا�ستكما ًال ملا كانت جريدة «الثبات» �أول من ك�شف خمزى زي��ارة الوفد
الأمني الأمريكي الذي ح�ضر �إىل لبنان منذ �أكرث من خم�سة �أ�شهر ملعاينة مطار
القليعات ،ت�ؤكد اليوم �أن قائد الأ�سطول ال�ساد�س يف البحرية الأمريكية ،زار
لبنان �سر ًا خالل الأ�سبوع املا�ضي ،وعاين املطار املذكور ،و�أجرى م�سح ًا ميداني ًا
جيوغرافياً ،و�شوهد وهو يقي�س الطريق مرتني من البحر �إىل املطار ،وبالعك�س.

� ¢صداقة فيلتمان �سيئة

�أبدت قيادة دينية درزية ا�ستياءها البالغ من دعوة النائب وليد جنبالط
اجلنود ال�سوريني من الطائفة الدرزية �إىل مغادرة اجلي�ش ،وقالت�« :إن جنبالط
يلعب الدور املطلوب منه يف الفتنة ،لأن دعوته فيها لغم غري مبا�شر ب�أن الدروز
هم الذين يقتلون ولي�س الع�صابات امل�سلحة» ،و�أ�ضاف�« :إن جنبالط مل يخذل
من يحالفه فقط ،بل يخذل �أبناء جلدته كل يوم منذ تعرّفه �إىل فيلتمان».

 ¢خالفات بني احللفاء

ي�سجَّ ل يف هذه الفرتة خالف حاد بني �أحزاب قوى � 14آذار ،حتديد ًا بني الأحزاب
امل�سيحية ،ما ي�ضطر �أحد م�س�ؤوليها للظهور يف الفرتة املقبلة خالل م�ؤمتر �صحفي،
ي�شرح للر�أي العام اللبناين �سبب خروجه من فريق � 14آذار ،ما �سي�ؤدي �إىل حالة �إرباك
لدى حلفائه ال�سابقني ،ال�سيما مع اقرتاب و�ضع م�شروع لالنتخابات النيابية املقبلة.

 ¢طائرة «�إغاثة» حممّلة بالقاذفات
أ�ك��د م�س�ؤول ع�سكري «�إ�سرائيلي»� ،أن تل �أبيب زوّدت امل�سلحني يف �سورية ،وما
ي�سمى «اجلي�ش ال�سوري احل��ر» ،بقواذف «�شيبون بي  »300امل�ضاد للدبابات ،وقد
نُقلت هذه القاذفات �إىل املنطقة عرب منت طائرة الإغاثة الإيطالية التي حطت على
مطار بريوت يف  ،2012-1-22على اعتبار �أنها كانت حممّلة مبواد طبية لالجئني
ال�سوريني املتواجدين يف �شمال لبنان ،ومن ثم جرى تهريبها �إىل الأرا�ضي ال�سورية
عرب احلدود امل�شرتكة.
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باملواد امللتهبة
يف طرابل�س والزهراين ،وهي التي �ستحاول بكل
ما �أوتيت من ق��وة منع ا�ستخراج النفط والغاز
اللبناين ،ما مل ت�ضع يدها عليه ،وهي التي ما
تزال ترف�ض املبادرات التي تقدمها دول �صديقة،
مثل �إي��ران ،حلل �أزم��ة الإن��ارة يف لبنان ،حتى لو
اقت�ضى رف�ضها �إبقاء اللبنانيني �أ�سرى العتمة،
ال �ت��ي مل حت��ل م�شكلتها ع�بر ا��س�ت�ج��رار لبنان
ح��وايل  130ميغا من �سورية ومثلها من م�صر
مب�ع��دل  200م�ي�غ��اوات ت�ق��ري�ب�اً ،توقفت ب�صورة
كلية ه��ذه الأي ��ام ،وه��ذه الكميات غ�ير متوفرة
دائماً ،لأنها تتوقف عادة يف �شهري كانون الثاين
و�شباط ،و�أحياناً اعتباراً من �شهر كانون الأول
من كل �سنة ،لت�شابه الأحوال اجلوية يف البلدان
الثالثة.
وح�سب درا� �س��ات ُن���ش��رت م ��ؤخ��راً ،ف ��إن عجز
م�ؤ�س�سة كهرباء لبنان ح�سب موازنتها واملوازنة
العامة للعام � ،2012سيكون بحدود  3000مليار
ل�ي�رة ،وه ��ذه ت �ق��دي��رات ُب�ن�ي��ت ع�ل��ى �أ� �س �ع��ار 110
دوالرات لربميل النفط ،وك��ل زي��ادة دوالر على
برميل النفط تكلف الكهرباء  15مليون دوالر
عجزاً �إ�ضافياً ،على اعتبار �أن تعرفة الكهرباء
مو�ضوعة على �سعر  25دوالراً لربميل النفط
منذ الثمانينات ،مم��ا ي��دف��ع امل�ؤ�س�سة �إىل عدم
زي��ادة الطاقة الإنتاجية ،حتى ال تزيد العجز،
على اعتبار �أن التعرفة احلالية مدعومة ب�أكرث
من  ٪50من كلفتها ،لذلك ف��إن �إمكانية زي��ادة
التقنني والقطع �ستتقدم على �إمكانية حت�سني
ال�ت�غ��ذي��ة� ،أم��ا احل�ل��ول امل�ق�ترح��ة مثل ا�ستئجار
البواخر وغريها ،ف�إنها حتل ج��زءاً من امل�شكلة،
ع�ل��ى اع�ت�ب��ار �أن ل�ب�ن��ان ي�ح�ت��اج ف ��وراً �إىل 1000
م �ي �غ��اوات لتلبية احل��اج��ة ،م��ن دون الأخ� ��ذ يف
االع�ت�ب��ار ال�ن�م��و امل���ض�ط��رد حل��اج��ة اال��س�ت�ه�لاك
وت��زاي��د الأبنية وال�سكان وامل�ؤ�س�سات ،وحتى لو
متت عملية التعاقد على ا�ستئجار البواخر خالل
وقت قريب ،ح�سب املراقبني ،ف�إن عملية االنتاج
وو�ضعها على ال�شبكة قد ت�ستغرق �ستة �أ�شهر ،مبا
يعني �أنها �ستبد أ� الإنتاج �أواخر ال�صيف املقبل.
ي�ب�ق��ى ال �� �س ��ؤال :م��ن ه��و ��ص��اح��ب امل�صلحة
بدفع النا�س �إىل الي�أ�س؟ وهل الف�ساد امل�ست�شري
يف لبنان �أ�صبح �أك�بر من �أن يقاوم و�أن يواجهه
�أحد؟ وهل كتب على اللبنانيني �أن يدفعوا ثمن
ك��ل اخل��دم��ات ال�ضررية حلياتهم ث�لاث م��رات،
فهم ي��دف�ع��ون لإن ��ارة منازلهم لكهرباء لبنان،
ولأ�صحاب املولدات ،وكلفة ما بني التغذيتني..
فهل ينجح ره��ان البع�ض على ا�ستمرار �صمت
اللبنانيني؟

عدنان عبد الغني

 ¢جنبالط �أكرث يقين ًا ببقاء النظام
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ابتزاز با�سم ال�شعب اللبناين
منذ اغتيال رفيق احلريري ،ولغاية اليوم ،يتعر�ض
ال���ش�ع��ب ال�ل�ب�ن��اين ي��وم�ي�اً لأك�ب�ر و�أ� �س ��و�أ عملية اب�ت��زاز
يف ت��اري �خ��ه ،مي��ار��س�ه��ا ت�ي��ار امل�ستقبل ع�ل��ى ب�ل��د ي��ؤم��ن
باحلرية والتعددية وحقوق الإن�سان ،حماولني حتويله
�إىل «م�شيخة» تعوي�ضية عن «دم ال�شهيد» ،ومكر�سني
ا�ستئثارهم على مقدرات البالد حتت �شعار «احلفاظ على
�إرث ال�شهيد» ،وملتفني على الد�ستور والقوانني ،لب�سط
�سيطرة احلريرية ال�سيا�سية والأمنية واالقت�صادية،
على بلد نهبه الف�ساد واملح�سوبية يف عهدها �أكرث من �أي
وقت م�ضى ،ونخرته الطائفية حتى العظم.
ففي مو�ضوع داتا االت�صاالت القدمي اجلديد ،الذي
يطرح على ب�ساط البحث من بوابة ت�سريب معلومات
ع��ن حم��اول��ة اغتيال مرجعية �أمنية� ،إن�ه��ا لي�ست امل��رة
الأوىل التي ي�ستخدم فيها هذا امللف احليوي واخلطري
يف ع�م�ل�ي��ات اب �ت��زاز م��ن ه��ذا ال �ن��وع ،فمنذ خ�ل��ف وزراء
التيار الوطني احل��ر م��روان حمادة يف م�س�ؤولية وزارة
االت�صاالت ،وحماولة وقوفهم بوجه ا�ستباحة ال�ساحة
اللبنانية ،جلميع أ�ن��واع اال�ستخبارات املحلية والعربية
والعاملية ،التي تتن�صت على اللبنانيني وتنتهك حرماتهم
ال�شخ�صية ،التي من املفرت�ض �أن تكون م�صانة بوا�سطة
الد�ستور ،منذ ذل��ك احل�ين ولغاية ال�ي��وم ،يحاول تيار
امل�ستقبل وح�ل�ف��ا�ؤه اب�ت��زاز ال ��وزراء املعنيني ،وا�ستباحة
حرمات املواطنني اللبنانيني حتت �شعار «�إم��ا تعطونا
داتا االت�صاالت كاملة� ،أو �أنكم م�س�ؤولون عن �أي مكروه
ي�صيبنا �أو �أي حادثة اغتيال حت�صل يف البلد».
وال�سخيف� ،أن ال�سيناريو الذي يعتمده احلريريون
ال �ي��وم ،ب��ات م �ك��رراً �إىل درج ��ة ال���ض�ج��ر ،ف�ك��م م��ن م��رة
خ�ل�ال ال���س�ن��وات امل��ا��ض�ي��ة م�ن��ذ ا��س�ت�لام ج�ب�ران با�سيل
وزارة االت�صاالت �إىل اليوم ،خرج احلريريون ليعلنوا �أن
«وزي��ر االت�صاالت مل ي�سلمنا داتا االت�صاالت ،لذا نحن
نحمّله م�س�ؤولية �أي خطر �أمني نتعر�ض ل��ه» ،وهكذا
يحاولون ابتزاز الوزير ،لت�سليمهم كل ملفات اللبنانيني
ال�شخ�صية وات���ص��االت�ه��م وم��را��س�لات�ه��م ال�شخ�صية،
ال�ستخدامها يف غايات مل تعرف لغاية الآن.
والأ��س�ئ�ل��ة الأ��س��ا��س�ي��ة ال�ت��ي م��ن امل�ف�تر���ض مبجل�س
الوزراء وال�سلطات املعنية الإجابة عليها ،هي:
�إذا كان و�صول الداتا �إىل �أيدي الأجهزة الأمنية ال
متنع االغتيال ،كما يعرتف الوزير مروان �شربل الذي
قال �إنه حتى ولو �أخذت الأجهزة الأمنية داتا االت�صاالت
ك��ل ي��وم على م��دار  365ي��وم�اً ،ف�لا �شيء مينع ح�صول
ج��رمي��ة معينة ،ف�ل�م��اذا الإ� �ص��رار ع�ل��ى احل���ص��ول على
دات��ا كاملة ع��ن ماليني اخل�ط��وط الهاتفية ،وال يكون
الرتكيز على الأرقام امل�شبوهة فقط؟
و�إذا مل ت�سلّم وزارة االت�صاالت الداتا ،فهل هذا يعني
�أن الأجهزة الأمنية ال تتن�صت على من ت�شتبه ب�ضلوعهم
ب�أعمال جرمية؟
ومل��اذا ُت�غ��رق الأج �ه��زة الأم�ن�ي��ة نف�سها بحجم هائل
م��ن ال��دات��ا ،ب��دل �أن حت�صر اهتمامها بالرتكيز على

�أكدت م�صادر قريبة من النائب وليد جنبالط� ،أن الأخري عاد من رو�سيا
�أكرث يقين ًا ببقاء النظام ال�سوري ،ال�سيما بعد ما �سمعه من امل�س�ؤولني الرو�س،
فبد أ� يف جل�ساته املغلقة بتمهيد الطريق
�أمام ا�ستالم جنله مكانه ،بعد �أن �أدرك
�أن خ��ط ال��رج�ع��ة بالن�سبة �إل �ي��ه بات
م�ستحيالً.
اجلدير بالذكر �أن جنبالط حني
مغادرته �إىل مو�سكو �سوّق �أنها تت ّم تلبية
ل��دع��وة م��ن وزي��ر اخل��ارج�ي��ة الرو�سي
�سريغي الف��روف ،لكن تبني �أن رئي�س
التقدمي كان قد �ألحّ على م�س�ؤولني يف
اخلارجية الرو�سية طالب ًا هذه الزيارة
منذ �أكرث من �شهر.

الوزير نقوال نحا�س والنائب ح�سن ف�ضل اهلل حلظة و�صولهما �إىل مبنى االت�صاالت

االت�صاالت التي جتريها القاعدة «التي متر» يف لبنان،
واال�ستباحة الع�سكرية والأمنية لل�شمال اللبناين ،من
قبل ما يُعرف باجلي�ش ال�سوري احلر ،والتي مت أ
ل �صور
م�سلحيه املوجودين بكامل عُدتهم الع�سكرية يف مناطق
عكار؟
يف ال��واق��ع� ،إن االب �ت��زاز ال��ذي ميتهنه ويتقنه تيار
امل�ستقبل ،غري م�سبوق يف تاريخ اجلمهورية اللبنانية،
ومل ي�شهد ال���ش�ع��ب ال�ل�ب�ن��اين ه ��ذا ال �ك � ّم م��ن ال�ف�ج��ور
ال�سيا�سي م��ن ق�ب��ل ،ف��االب �ت��زاز ت�ن� ّق��ل م��ن االن�ت�خ��اب��ات
�إىل املالية العامة �إىل الق�ضاء و��ص��و ًال حتى املحكمة
ال��دول �ي��ة اخل��ا� �ص��ة ب �ل �ب �ن��ان ،وك ��ل ت�ف���ص�ي��ل يف احل �ي��اة
ال�سيا�سية اللبنانية ،فمن ي�صوّت لغري تيار امل�ستقبل
يف االنتخابات يتهم بامل�ساهمة يف «قتل ال�شهيد» ،ومن
يريد �إ�صالح الدولة وحما�سبة الفا�سدين و�إحالة ملفات
�سرقة املال العام �إىل الق�ضاء ،يُتهم ب�أنه يريد �أن ي�سيئ
�إىل «�سمعة ال�شهيد» ،وم��ن يقول �إن املحكمة الدولية
م�سيّ�سة ويطالبها بتح�سني �أدائ �ه��ا ومناق�شة جميع
فر�ضيات االتهام ،ومنها فر�ضية اتهام �إ�سرائيل باغتيال
احل��ري��ري ،يُتهم ب�أنه يريد عرقلة العدالة يف «ق�ضية
اغ �ت �ي��ال ال���ش�ه�ي��د» وه �ك��ذا دوال �ي ��ك ،وال�لائ �ح��ة ت�ط��ول
وال تنتهي ،ي���ض��اف �إل�ي�ه��ا ب�ين احل�ي�ن والآخ ��ر ع�ب��ارات
مذهبية رخي�صة ،تتهم كل مَن يقف �ضد تيار امل�ستقبل
وا�ستئثاره باحلكم ،وخروجه عنه حد ال�سلطة ب�أنه �ضد
طائفة معينة ،وك�أنهم يحتكرون هذه الطائفة� ،أو ك�أنهم
يريدون �أن يوحوا �أن ف�سادهم مغطى دينياً وهو �أمر غري
�صحيح.
وهكذا ،خ�ضع اجلميع من كتل �سيا�سية وم�ؤ�س�سات
ل�ب�ن��ان�ي��ة خ��ا��ص��ة وع��ام��ة ،ل�ع�م�ل�ي��ات اب �ت��زاز ه��ائ �ل��ة� ،إم��ا

 ¢الأمن يتفاج�أ

تفاج أ� بع�ض الأمنيني ال�سوريني ،ب�أن �أحد الذين مت �إلقاء القب�ض عليهم يف
منزل مبنطقة البارودية ،يحمل هوية «�إ�سرائيلية» ،وبوجود �ضباط �أجانب (عرب
وغربيني) يقودون املعارك وعمليات تقوّ�ض �أمن املواطنني يف عدة مدن �سورية.

 ¢اجلميع بانتظار جنبالط

طلب نائب يف تيار امل�ستقبل وقف الت�سجيل �أثناء مقابلة �صحفية عندما �سئل
كيف ينظر �إىل ما قاله جنبالط ب��أن �شعاره �أن ينتظر على �ضفة النهر لريى
حية عدوه متر من �أمامه ..وبعد �أن �أوقف الت�سجيل تابع النائب امل�ستقبلي� :إن
ال�شعار املذكور يتبناه حلفاء وخ�صوم جنبالط؛ فهم ينتظرون على ال�ضفتني مرور
جنبالط يف نهر جارف.

 ¢كذب ..وغري مقنع

الم م�س�ؤولو تيار امل�ستقبل والقوات اللبنانية ،م�س�ؤويل حزب الكتائب ،لرف�ضهم

با�سم «ال�شهيد»� ،أو با�سم «الفتنة ال�سنية ال�شيعية»،
�أدت ال�ستباحة كاملة لأم��ن اللبنانيني وخ�صو�صياتهم
و�أعرا�ضهم حتت �ستار «التحقيق الدويل يف اغتيال رفيق
احل��ري��ري» ،فت�سلمت جلنة التحقيق ال��دول�ي��ة ،جميع
بيانات االت�صاالت يف لبنان منذ عام � 2003إىل اليوم،
والتي يتم حتديثها ب�شكل دوري ،بالإ�ضافة �إىل ملفات
طالب اجلامعات يف لبنان من لبنانيني وغري لبنانيني،
وقاعدة بيانات الـ «دي �أن ايه» ،ون�سخة عن ب�صمات جميع
اللبنانيني التي اعرتف وزير الداخلية �أنها ملك �شركة
فرن�سية ،كانت حكومة احلريري الأب قد وقّعت معها
عقداً عام  ،1996ويف حال ف�سخه تتحول الب�صمات �إىل
ملكية خا�صة لل�شركة ،وال تعود ملك الدولة اللبنانية،
بالإ�ضافة �إىل قاعدة البيانات اجلغرافية ،وك��ل ما له
عالقة باملو�ضوع اجلغرايف من احلدود �إىل احلدود ،من
جبال ووديان ونقاط ح�سا�سة ومهمة ،وا�ستح�صلت على
ل��وائ��ح م�شرتكي كهرباء لبنان ،وح��اول��ت اال�ستح�صال
على امللفات الطبية للن�ساء ،و�إىل ما هنالك من ملفات
ك�شفت للر�أي العام ،ويعتقد �أن ما خفي هو �أعظم بكثري.
ب��ال�ف�ع��ل ،ه��و اب �ت��زاز مم�ن�ه��ج ،وف �ج��ور �سيا�سي غري
م�سبوق� ،أدى �إىل ا�ستباحة كاملة لل�سيادة اللبنانية
واحل ��رم ��ات ال���ش�خ���ص�ي��ة ،ق��ام��ت ب �ه��ا جل �ن��ة التحقيق
الدولية التي ح�صلت على كل تلك امللفات ،ويقال �إنها
حوّلتها �إىل �إ��س��رائ�ي��ل ،التي ا�ستح�صلت ب�سهولة على
كل ي�سهل عدوانها على لبنان ،حتت �ستار حمكمة يقال
�إنها «�ستوقف �آل��ة القتل ،وحتمي ال�شعب اللبناين من
االغتياالت ،وتق�ضي على �سيا�سة الإفالت من العقاب».

ليلى نقوال الرحباين

التدخل و«و�ضع املناخري يف الأزمة» كما تفعل قوى � 14آذار ،ح�سب تعبري النائب
�سامي اجلميل ،وكذلك على اعرتاف حزب الكتائب بوجود �شيكات وخاليا نائمة
لتنظيم القاعدة يف لبنان ،لأن ذلك ين�سف كل القاعدة الوهمية التي بنت عليها
قوى � 14آذار هجومها على وزير الدفاع فايز غ�صن ،وقال �أحد م�س�ؤويل الكتائب،
�إن تيار امل�ستقبل والقوات يت�صرفون وفق التعليمات؛ من دون �أدنى تفكري فيما �إذا
كانت الكذبة مقنعة!

 ¢م�س�ؤولون لبنانيون يكتبون بيانات غليون

تُتداول يف حلقات �ضيقة معلومات مفادها �أن نائب ًا يف حمور «لبنان �أوالً» يعمل
على �إقناع النائب �سعد احلريري با�صطحاب رئي�س جمل�س ا�سطنبول برهان
غليون معه �إىل بريوت ،مبنا�سبة اغتيال �أبيه ،ويقول مقربون من النائب املذكور،
�إنه هو من �صاغ بيان جمل�س ا�سطنبول الذي توجه به �إىل اللبنانيني ،وكان هو �أول
املرحبني مب�ضمون البيان ،لكنه الم زمالءه يف التحالف لعدم ترويجهم للبيان؛ كما
هي العادة ،الأمر الذي جعل النائب �أحمد فتفت ي�شري وي�شيد بالبيان طيلة خم�سة
�أيام ،ومثله فعل الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة.
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أحداث األسبوع
�سالح «�إ�سرائيلي» و�أمريكي ومال خليجي لإهراق الدم ال�سوري
جي�ش �سعد حداد ينبعث من جديد ..لكن دم�شق على طريق احل�سم
ي � ��روي � �ص��اح��ب ب �� �س �ت��ان يف اجل �ن��وب ول�ي�ب��ي ،وه ��م ك��ان��وا داخ ��ل ��س�ي��ارة حتمل
ال�ل�ب�ن��اين� ،أن ع��ام�ل ً
ا � �س��وري �اً ك ��ان يعمل لوحة م ��زورة ،ويف حوزتهم مبلغ مليون
ع�ن��ده ،ق��رر ف�ج��أة وم��ن دون �سابق �إن��ذار دوالر وخ�م���س��ة ر��ش��ا��ش��ات «�إ��س��رائ�ي�ل�ي��ة»،
ترْك العمل ..وحينما �س�أله عن الأ�سباب ،وجم �م��وع��ة م��ن ال �ق �ن��اب��ل ال �ي��دوي��ة غري
فوجئ �صاحب الب�ستان بقول العامل :ال تقليدية من �صنع �أمريكي.
�أريد منك �شيئاً ،لكنني �س�أغادر �إىل وادي
ويف ح �م��اه مت �ك �ن��ت ال� �ق ��وى الأم �ن �ي��ة
خ��ال��د م�ق��اب��ل  800دوالر ��ش�ه��ري�اً ،لأن�ه��ا ال �� �س��وري��ة يف ح��ي احل �م �ي��دي��ة م��ن �إل �ق��اء
�أف�ضل من  400دوالر.
ال�ق�ب����ض ع �ل��ى �إره��اب �ي�ي�ن م��ن اجل�ن���س�ي��ة
ن �� �س��وق ه ��ذه احل ��ادث ��ة لل��إ� �ش ��ارة �إىل العراقية ،ويف البارودية �ألقي القب�ض على
حجم الإغ��راءات التي توزّع مييناً و�شما ًال �أ�شخا�ص يحملون ه��وي��ات «�إ�سرائيلية»،
من �أجل احل�شد �ضد �سورية ،حيث ت�شري ويف ح���س��م ال �ق��وى الأم �ن �ي��ة ال �� �س��وري��ة يف
امل�ع�ل��وم��ات �إىل م��وف��دي��ن ل �ـ«امل �ع��ار� �ض��ات» ريف دم�شق عرث على مزيد من الأ�سلحة
ال�سورية مع بع�ض اللبنانيني� ،إىل مراكز «الإ�سرائيلية» والأمريكية.
ع� �ل ��ى �أن ال�ل��اف� ��ت يف ال� �ت� �ط ��ورات
جتمعّات العمال ال�سوريني يف لبنان ،تعمل
على �إغ��رائ�ه��م ب�شتى ال�سبل وال��و��س��ائ��ل ،ال�سورية ،ه��و حجم ال�ت��ورط الأم�يرك��ي
الرت �ك��اب اخل�ي��ان��ة ��ض��د ب�ل��ده��م و�شعبهم و«الإ� �س ��رائ �ي �ل ��ي» واخل �ل �ي �ج��ي امل �ب��ا� �ش��ر،
ون �ظ ��ام �ه ��م ،م �� �س �ت �ف �ي��دي��ن م ��ن ال �غ �ط��اء ف �ت ��ؤك��د امل�ع�ل��وم��ات �أن الأم�يرك �ي�ين مع
والتحري�ض ال�سيا�سي اللذين ميار�سهما ب��دء الأح� ��داث يف ��س��وري��ة� ،أف��رج��وا قبل
احلريريون وجماعة «� 14آذار � »1978ضد ان�سحابهم من العراق عن نحو  600من
�سورية ونظامها الوطني التقدمي املقاوم العنا�صر التي كانت تو�صف باخلطرية
واملمانع ،الذي كان و�سيبقى �شريكاً �أ�سا�سياً ج��داً م��ن خمتلف اجلن�سيات ،وزودت�ه��م
يف ك��ل امل��واج�ه��ات م��ع ال�ع��دو ال�صهيوين ،مببالغ مالية كبرية ،مقابل �أن يتوجهوا
ويف �إحباط و�إف�شال الهجوم الإمربيايل للتخريب يف ��س��وري��ة .ووف �ق �اً مل��ا ي� ؤ�ك��ده
الوا�سع على املنطقة منذ العام  ،1990بعد دب �ل��وم��ا� �س��ي غ��رب��ي يف ب� �ي��روت ،تعترب
�أن ق �دّم ل��ه ح��اك��م ال �ع��راق ال�سابق �صدام ب�ل�اده م��ن امل���ش��ارك�ين يف امل� ��ؤام ��رة على
ح���س�ين الأ� �س �ب��اب وامل �ب ��ررات مب�غ��ام��رت��ه ��س��وري��ة ،ف ��إن اجل�ي����ش ال�ع��رب��ي ال���س��وري
الفا�شلة يف ال�ك��وي��ت ،وال�ت��ي دفعته �إليها يواجه جمموعات �إرهابية من جن�سيات
ال�سفرية الأمريكية �أنئذ يف بغداد ابريل خمتلفة ،تلقت خمتلف �أن��واع التدريب
يف اخل� ��ارج ،م���ش��دداً ع�ل��ى �أن م��ا ك�شفته
غال�سبي..
لقد بات ي�صح القول �إن جي�ش الرائد ق �ب��ل ف �ت�رة ��ص�ح�ي�ف��ة «دي� �ل ��ي ت �ل �غ��راف»
امل�ن���ش��ق ع��ن اجل�ي����ش ال �ل �ب �ن��اين؛ العميل الربيطانية عن وجود جمموعات �سلفية
��س�ع��د ح� ��داد ،ال ��ذي �أُط �ل ��ق ع�ل�ي��ه «جي�ش متطرفة ،وعنا�صر من تنظيم القاعدة
لبنان احل��ر» ،وك��ان نتاجاً الجتياح العدو ك ��ان ي�ت���س�ل�ل��ون �إىل � �س��وري��ة م��ن ل�ب�ن��ان
ال�صهيوين يف � 14آذار  1978للجنوب حتى والأردن وال�ع��راق وتركيا ل�شن هجمات
جمرى نهر الليطاين ،ينطبق متاماً على يف امل ��دن وال �ق��رى ال���س��وري��ة ه��و �صحيح
م��وا��ص�ف��ات «امل�ع��ار��ض��ات» احل��ال�ي��ة ،وقيام مت��ام �اً ،م� ��ؤك ��داً �أن �ه��م ي�خ�ط�ط��ون مل��زي��د
ه��ذه ال��زم��ر ب� إ�ط�لاق ا��س��م «جي�ش �سوريا من الهجمات الإرهابية داخ��ل الأرا�ضي
احل ��ر» ع�ل��ى ب�ع����ض امل���س�ل�ح�ين وال �ف��اري��ن ال���س��وري��ة ،بحيث �أن ��ه مل ي�ستغرب قط
م��ن اخل��دم��ة الع�سكرية ،م��ع دف��ق م��ايل ،الأن�ب��اء ع��ن مقتل لبنانيني ت�سللوا من
خ�صو�صاً اخلليجي ،حيث ت�ؤكد الوقائع �شمال لبنان وحتديداً من منطقة وادي
�أنه طوال فرتة احلرب الأهلية يف لبنان ،خالد ،لأنهم قد يكونوا يعملون ك��أدالء
ال
ك ��ان امل � ��ال اخل �ل �ي �ج��ي ي �ت��دف��ق ع �ل��ى ع��دد للزمر الإرهابية� ،أو هم م�شاركون فع ً
م��ن �أط ��راف ال�ن��زاع يف لبنان املتناق�ضني يف الأعمال الإرهابية.
على �أن الالفت يف التطورات ال�سورية،
واملتعار�ضني واملتحاربني طوال �سبعينيات
وث �م��ان �ي �ن �ي��ات ال� �ق ��رن امل ��ا� �ض ��ي ،ل�ت��أج�ي��ج هو ال��دخ��ول العلني لل�سعودية على خط
وتطويل �أمد احلرب يف لبنان ،وعلى نوْل امل�ؤامرة ،بعد �أن كانت قد �أخلت ال�ساحة يف
ه��ذه ال�ت�ج��رب��ة ي�ح��اول��ون �أن ين�سجوا يف ال�سابق للقطري وان�سحبت �إىل اخلطوط
اخللفية ،مما ي�ؤكد ب��ر�أي مراقبني حجم
�سورية.
ثم �إن��ه قد تبني يف الوقائع امليدانية ،امل�أزق الذي يواجه قوى امل�ؤامرة واحلرب
وب� �ع ��د م ��داه� �م ��ة ق� � ��وات ح �ف ��ظ ال �ن �ظ��ام على �سورية ،والتي ا�ضطرت للطلب من
واجلي�ش العربي ال�سوري لأوكار امل�سلحني ال�سعودي بالدخول �إىل امليدان ،لأنها �أكرث
امل� �ت� �م ��ردي ��ن� ،أن يف ح ��وزت� �ه ��م �أ� �س �ل �ح��ة من ي�ؤثر يف الأ�صولية املتطرفة والقاعدة
«�إ�سرائيلية» و�أمريكية وخليجية حديثة ،ال�ت��ي تلقى امل��زي��د م��ن ام � ��دادات ال��دع��م،
وه ��و م��ا ك ��ان ب��ال�ت�م��ام م��ع «ج�ي����ش لبنان خ�صو�صاً �أن ال��وق��ائ��ع يف املنطقة ت��ؤك��د
احل��ر» بقيادة العميل �سعد ح��داد وبع�ض ع�ل��ى ال �ت��ورط ال���س�ع��ودي يف �إه� ��راق ال��دم
ال�ع��رب��ي ،و�آخ��ره��ا يف ال �ع��راق ،م��ن خ�لال
امللي�شيات اللبنانية.
ووف� �ق� �اً مل ��ا ت �� �ش�ير �إل� �ي ��ه ��س�ل���س�ل��ة من �سل�سلة التفجريات الإجرامية التي تبني
الوقائع امليدانية يف التطورات ال�سورية� ،أن لل�سعودية ال�ي��د ال�ط��وىل فيها ،وعلى
فقد متكنت ال�ق��وى النظامية ال�سورية �أع �ل��ى امل���س�ت��وي��ات ،ح�ي��ث ك�شفت النائبة
ع�ل��ى ط��ري��ق ط��رط��و���س  -ال�لاذق �ي��ة من يف ال�برمل��ان ال�ع��راق��ي كميلة امل��و��س��وي� ،أن
قتل ثالثة �إرهابيني تبني �أنهم �أفغانيان هناك �إرهابيني �سعوديني من املحكومني

الرئي�س ب�شار الأ�سد خالل زيارته جرحى اجلي�ش والقوات امل�سلحة وقوى الأمن

ب ��الإع ��دام يف ال� �ع ��راق ،ات �� �ض��ح �أن �ه��م من
العائلة املالكة ال�سعودية ،وت�سعى الريا�ض
هذه الأيام �إىل �إبرام �صفقة مع احلكومة
العراقية لتبادلهم مع �سجناء يف اململكة
ال�سعودية .و�أك ��دت النائبة العراقية �أن
ه �ن��اك ��س�ت��ة ��س�ع��ودي�ين م�ع�ت�ق�ل�ين ،بينهم
ثالثة من الأ��س��رة املالكة حمكوم عليهم
بالإعدام.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن امل�شروع العربي
الذي رفع �إىل جمل�س الأمن �ضد �سورية،

والذي يتحدث عن تخلي الرئي�س الأ�سد
عن ال�سلطة ل�صالح نائبه هو يف حقيقته
م�شروع خليجي ،وحتديداً �سعودي؛ على
ال�ن���س��ق ال�ي�م�ن��ي ،ل�ك��ن ح�سب امل��راق�ب�ين
فاتهم �أن �سورية غري اليمن ،وغري �أي
م��ن ب �ل��دان «اخل��ري��ف» ال �ع��رب��ي ،بحيث
يو�ضح دبلوما�سي عربي يعمل يف �أح��د
�سفارات دول «الربيع» يف ب�يروت ،متنى
عدم الك�شف عن ا�سمه �أو م�س�ؤوليته� ،أن
�أح��د الدبلوما�سيني يف ال��دول الدائمة

الع�ضوية يف جمل�س الأمن �أ�س ّر �إليه �أن
ال�سعودية وقطر �أرادا تعميم النموذج
اليمني على �سورية ،مما ي�ؤكد الف�شل
ال ��ذري ��ع ل�ه��ات�ين ال��دول �ت�ي�ن ،ول�ل�م�ح��ور
الذي يدورون يف فلكه.
وي� �ت� �ح ��دث ه � ��ذا ال ��دب �ل ��وم ��ا� �س ��ي ع��ن
ا�ستطالع ر�أي ق��دم��ت قطر وال�سعودية
وتركيا مبالغ مالية هائلة �إىل م�ؤ�س�سة
ع��امل �ي��ة لإج ��رائ ��ه ح ��ول ح�ق�ي�ق��ة مت����سّ ��ك
ال�شعب ال���س��وري بالرئي�س ب�شار الأ��س��د،
ف�ت�ب�ين ل �ه��م ،رغ ��م �أن� ��ه ي��و� �ض��ع ع���ش��رات
عالمات اال�ستفهام حول العينات وطريقة
انتقائها� ،أن  55باملئة ت�ؤيد الرئي�س الأ�سد،
و�أن  95ب��امل�ئ��ة م��ن امل�ستطلعني ه��م �ضد
«املعار�ضات» ال�سورية ،خ�صو�صاً املعار�ضات
اخل��ارج �ي��ة ،و�أن �ه��م ي��رف���ض��ون ا�ستن�ساخ
التجربة الليبية على الأر� ��ض ال�سورية،
و�أن �ه��م م��ع امل �ق��اوم��ة و��ض��د �أي �شكل من
�أ�شكال التطبيع مع العدو «الإ�سرائيلي».
ويخل�ص هذا الدبلوما�سي �إىل نتيجة
ي�ع�ت�بره��ا ح��ا��س�م��ة ب ��ر�أي ��ه �أك�ث��ر م��ن �أي
ا��س�ت�ط�لاع �إىل ال �ق��ول :ق��د ي �ك��ون حمقاً
املعار�ض ال�سعودي ال�شهيد نا�صر ال�سعيد
بحديثه ع��ن �أ� �ص��ول احل��اك��م ال���س�ع��ودي،
وق ��د ي �ك��ون حم �ق �اً ذل ��ك ال �ب��اح��ث ال ��ذي
حتدث عن �أ�صول �آل ثاين ،فما معنى كل
ه��ذا التناغم واالن���س�ج��ام ب�ين ��س��ارك��وزي
املهاجر اليهودي ،والأمريكي والإ�سرائيلي
واخلليجي وال��رج�ع��ي ال�ع��رب��ي على خط
عداء واحد ل�سورية ونظامها وقيادتها؟

�أحمد زين الدين

جمـل�س ا�سطـنـبول يخــتـلف مع الـمن�شقني
ولـجـــنة جـــديـــدة قــد تـــ�ؤجــل االنفجـــار
�أنقرة  -الثبات
دخ �ل��ت ال �ت �ط��ورات ال �� �س��وري��ة ،م��رح�ل��ة ��ش��دي��دة اخل �ط ��ورة ،مع
ان�ف�لات الو�ضع الأم�ن��ي يف ال�ب�لاد ،على نحو غ�ير م�سبوق ،ج��راء
فقدان الأطراف الداعمة لـ«التغيري» يف �سورية ،كل �أمل من تكوين
حراك �شعبي فاعل يف البالد ،فتم و�ضع كل الإمكانات وراء جماعات
ال�ت�خ��ري��ب ،ال�ت��ي تن�شط يف خمتلف امل�ن��اط��ق احل��دودي��ة م��ع لبنان
والأردن ،خ�صو�صاً مع مالحظة الفتة تتمثل بتقل�ص الدعم الرتكي
اللوج�ستي �إىل ح��دوده الدنيا املتمثلة بالطعام وال�شراب «املدفوع
ثمنه».
وق��د �أب� ��رزت ال �ت �ط��ورات الأخ�ي��رة خ��راف��ة م��ا ي�سمى «اجل�ي����ش
ال�سوري احلر» ،الذي ي�ضم ع�شرات الفارين �إىل الأرا�ضي الرتكية،
يقيمون يف مع�سكر كان من  5جنوم ،لي�صبح ب�أقل من ن�صف جنمة
حالياً.
فبعد �أن انفجر اخلالف ،داخل املعار�ضة ال�سورية بني اجلناحني
«ال�سيا�سي» و«الع�سكري» ،بد�أت تظهر �إىل العلن «التفا�صيل املخفية»
يف العالقة بني كفتي امليزان ،الذي يعتمد عليه مناوئوا �سورية ،وقد
ب��رز �إىل العلن اخل�لاف بني الطرفني ،مع �إع�لان «اجلي�ش احلر»
�أن جمل�س ا�سطنبول ي�ستعمل املن�شقني �إدارة دعائية ،و�أن��ه نكث

بوعوده املتكررة بالدعم املايل مقابل ح�صوله على القيادة ال�سيا�سية
واعرتاف املن�شقني مبرجعيته ،وتبني �أي�ضاً �أن اللجان التي �أن�شئت،
ومكتب التن�سيق بينهما ،ما هو �إال فقاعة �إعالمية مل ترتجم على
�أر�ض الواقع.
ويف املقابل ،يتهم �أع�ضاء جمل�س ا�سطنبول املن�شقني يف تركيا
ب�أنهم «ا��س��م م��ن غ�ير م�سمى» ،فقد تبني �أن امل��وج��ودي��ن يف تركيا
ي�شكلون قيادة �إعالمية ال تن�سق على الأر���ض مع �أي من الف�صائل
الع�سكرية ،التي تعود معظمها �إىل وحدات مت�شددة من التنظيمات
الأ�صولية من بقايا القاعدة يف العراق وغريه ،وي�أتي ه�ؤالء بالكثري
من الأدلة على عدم معرفة املن�شقني ب�أب�سط التطورات على الأر�ض،
فهم «�آخ��ر م��ن يعلم» يف الكثري م��ن الق�ضايا ،التي راجعهم فيها
«املجل�س الوطني» ،الذي حظي ب�إجابات �أ�صدق من بع�ض ال�سفارات
الغربية والعربية من تلك التي قدمها املن�شقون ،وكان فيها الكثري
م��ن الت�ضارب ،كق�ضية املخطوفني الإي��ران�ي�ين وبع�ض العمليات
الع�سكرية التي جرت �ضد من�ش�آت �سورية.
ويعي�ش املن�شقون حالياً �أو��ض��اع�اً �صعبة ،دفعت ببع�ضهم �إىل
طلب اللجوء ال�سيا�سي يف بع�ض الدول الغربية ،وهو ما مل ت�سمح
به ال�سلطات الرتكية خوفاً على �صورتها كحامية لل�سوريني ،وتقول
م���ص��ادر يف تركيا �إن �أن�ق��رة ال ت��ري��د �أن ت��رب��ط نف�سها ب ��أي حترك
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موضوع الغالف
حذاء خروت�شوف يطرق جمدد ًا يف جمل�س الأمن

الأزمة ال�سورية تعود �إىل مربعها احلقيقي
ب�غ����ض ال �ن �ظ��ر ع��ن ال��ره��ان��ات اخلليجية
 القطرية  -ال�سعودية على �إدخ ��ال �سوريةيف �أت ��ون ح��رب �أه�ل�ي��ة ،بعد الف�شل ال��ذري��ع يف
اجلامعة العربية ،ف�إن الأزمة ال�سورية وُ�ضعت
على �سكة احلل ،يف �ضوء �إخفاق جمل�س الأمن
ال��دويل يف حتقيق امل��آرب الأمريكية  -الغربية
 اخلليجية ،بعد رفع رو�سيا وال�صني ،ومعهادول «الربيك�س» ،البطاقة احلمراء للم�شروع
الإم�ب�ري��ايل ال �ه��ادف �إىل ت��دم�ير دول امل�شرق
العربي ،وكذلك دول املغرب العربي.
تنتهي املواجهة الغربية بقيادة ال��والي��ات
املتحدة ،التي ح�شدت لها كل الأدوات العربية
اجل ��اه ��زة ل�لام �ت �ث��ال ،وامل �م �ل ��وءة ح �ق ��داً غري
م�سبوق يف جمل�س الأم��ن ،بال�ضربة القا�ضية
الرو�سية الناعمة ،ال�ت��ي ت�شبه �إىل ح��د بعيد
امل��وق��ف ال��رو� �س��ي يف دورة خ��ري��ف ع ��ام 1960
ل�ل�أمم املتحدة؛ حني رفع الزعيم ال�سوفياتي
نيكيتيا خروت�شوف حذاءه ودق به من�صة الأمم
امل �ت �ح��دة ،ت���ص��دي�اً مل�ق��اط�ع�ت��ه م��ن ق�ب��ل احللف
الأم�يرك��ي  -الربيطاين و�إح��داث جلبة �أثناء
�إلقائه كلمته ،حتى باتت تلك الدورة ال�شهرية
ل�ل��أمم امل�ت�ح��دة م�ع��روف��ة ب��ا��س��م «دورة ح��ذاء
خ��روت �� �ش��وف» ،ح�ي�ن مت و� �ض��ع ح��د ل�لان��دف��اع
الغربي ،ولو بعد حني.
جل�سة جمل�س الأمن الثالثاء املا�ضي ت�شبه
�إىل حد بعيد م�ضمون دورة احل��ذاء الرو�سي
تلك ،حيث �إن الواليات املتحدة جلبت بريطانيا
وفرن�سا و�أمل��ان�ي��ا وال�برت�غ��ال وملحقات �أخ��رى
لالنتقام من �سورية ،بعدما ف�شل الأع��راب يف
تطويعها عن قرب ،لعل التحكم عن بعد يكون
�أ�صلح� ،أو على الأق��ل يبني قاعدة لالرتكاز..
�إال �أن اجلل�سة االفتتاحية جاءت خميبة لآمال

«العربي» �أثناء قراءة بيانه يف جل�سة جمل�س الأمن (�أ.ف.ب)

امل�خ�ط�ط�ين ،وحت��ول��ت �إىل م�ه��رج��ان خطابي
من الدرجة العا�شرة ،حيث مل يعد لل�سيا�سة
مكان مع لغة ال�شتائم واالنتقام التي اعتُمدت
من ال�شيخ حمد� ،إىل ال�سيدة الأمريكية ،حيث
�إن حمد و�إخوانه اعتادوا �أن يكون لهم �سيدان
و�أ�سياد من الطراز الذي ي�شهده العامل ،فكانت
كلمات وزراء خارجية ال��دول العظمى الثالث
�أ�شبه بكلمات مبخاتري يف قرى نائية.

يف ك��ل الأح � ��وال ،مل ت�ن�ت��ج امل��واج �ه��ة التي
بد�أها حمد وا�ستكملها نبيل العربي؛ �أمني عام
اجلامعة العربية� ،أي فكرة جديدة �سوى مزيد
م��ن ال�تراج��ع ع��ن ال�غ�ل��واء ب���ض��رورة التدخل
الع�سكري واحلظر اجل��وي وحماكمة النظام،
�إىل جمرد �أي عقوبة اقت�صادية مل يجاريهما
فيها الغرب ،الذي �شدد على �إنكاره ب�أن امل�شروع
ال ي�ت���ض�م��ن �أي ت��دخ��ل ع���س�ك��ري �أو �إ��س�ق��اط

النظام ،وهو ما عرب عنه وزيرا خارجية فرن�سا
وبريطانيا ،حيث قال الأول« :لي�ست لنا �أي نية
لفر�ض �أي حل على النظام من اخل��ارج» ،فيما
قال الثاين�« :إن الغرب ال يحاول �أن ميلي على
�سورية م��ا تفعله� ..إن�ه��ا ال��دول العربية التي
حت��ث جمل�س الأم ��ن ..ال�ق��رار ال ي�ضع الأم��ر
حت��ت ال�ف���ص��ل ال���س��اب��ع» ،و�إ� �ض��اف��ة �إىل هذين
امل��وق�ف�ين ال��ذي��ن يبطنا تخلياً ع��ن «ق��دا��س��ة»
�إ�سقاط النظام ،كما كان ي�سعيان ،ف��إن موقف
ال���س�ي��دة ك�ل�ي�ن�ت��ون مل ي�ت�ج��اوز ل�غ��ة ال���ش�ت��ائ��م،
التي على ما يبدو تعلمتها من نائبها جيفري
فيلتمان.
ال �شك �أن املوقف الرو�سي  -ال�صيني الذي
ي��ؤك��د على �أن احل��ل ل��ن ي� أ�ت��ي م��ن اخل��ارج ،بل
تقوم به �سورية نف�سها� ،أعاد الأمور �إىل ن�صابها،
�أو �إىل املربع ال�سوري ح�صراً� ،سيما �أن التواط ؤ�
والت�آمر اخلليجي وبع�ض املرت�شني العرب من
الغرب ،لن ي�أتيا �أكلهما بعد اكتمال الف�ضيحة
املجلجلة التي ك�شفها رئي�س فريق املراقبني
ال �ع��رب ال�ف��ري��ق حم�م��د �أح �م��د ال��داب��ي ،ال��ذي
قال ب�صريح العبارة�« :إن املعار�ضة ال�سورية ال
تتعاون مع وف��د املراقبني ،وه��ي ال تريدنا �أن
نعمل ،لكي يذهبوا بامللف �إىل جمل�س الأمن».
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر يف ه��ذا ال���س�ي��اق� ،أن ي��وم
م��واف�ق��ة ��س��وري��ة ع�ل��ى ق�ب��ول ف��ري��ق امل��راق�ب�ين،
وت��وق�ي��ع ال�بروت��وك��ول م��ع اجل��ام�ع��ة العربية،
كان اخلليجيون يظنون �أن �سورية �سرتف�ض،
فينقلون امل�س�ألة مبا�شرة �إىل طلب عون دويل
للتدخل ،ومل��ا واف�ق��ت وف��اج��أت�ه��م ،ق��ال الأم�ين
ال �ع��ام للجامعة ال�ع��رب�ي��ة« :دي ليلة مهببة»
لل�شيخ حمد.
يبدو �أن الليلة «املهببة» تكررت لل�شيخ حمد

وم��ن خلفه �سعود الفي�صل ،بعد ال��ذي جرى
يف جمل�س الأم ��ن ،حيث �إن ال��راي��ة الرو�سية
امل ��رف ��وع ��ة مل حت �ت��ج ح �ت��ى �إىل وج � ��ود وزي ��ر
اخلارجية ،مقابل احل�شد الغربي وامل�ستعربني،
ف��اك�ت�ف��ت  -وك��ذل��ك ال���ص�ين  -ب��امل �ن��دوب�ين يف
جمل�س الأمن.
ال���ص��ورة تعني بكل ب�ساطة ع��ودة امللف
�إىل احل���ض��ن ال �� �س��وري ،ح�ي��ث �إن �سيناريو
ال�ت���س�ل�ي��ح وال�ت�م��وي��ل ه��و ال �ب��اق��ي يف جعبة
ال��دول احلاقدة على �سورية ،من �أج��ل دفع
البالد جتاه حرب �أهلية ،وهو ما يت�شدق به
ال�شيخ حمد وال�سيدة كلينتون كمخاوف،
ل�ك��ن م��ن ي �ع��رف ال��و� �ض��ع ال �� �س��وري ،ورغ��م
ارتكاب امل�سلحني جرائم مذهبية ،يدرك �أن
الأم��ور لن تذهب �إىل حرب �أهلية ،ولذلك
ف�إن الف�شل �سيكون النتيجة احلتمية لهذا
ال�سيناريو ،متاماً كما ف�شل �سيناريو التدخل
اخل��ارج��ي ع���س�ك��ري�اً ل�ت�بري��ر غ��زو ��س��وري��ة،
�إن ك��ان ع�بر الناتو �أو ع�بر الأمم املتحدة،
ولذلك �سيبقى ال�سيناريو ال�سوري هو احلل،
�أي ال�سري بالتعديالت والإ�صالح واحلوار،
و��ض��رب �أوك ��ار الإره� ��اب ،بغ�ض النظر عما
يدعمه ويقف وراءه� ،أي �إن النظام يف �سورية
� �س��ائ��ر يف «روزن ��ام� �ت ��ه» اخل��ا� �ص��ة ،ول��ذل��ك
�شاهدنا الرئي�س الأ�سد يجول على جرحى
ال�ق��وات امل�سلحة ،واث�ق�اً من خامتة �ستكون
يف م�صلحة � �س��وري��ة ،ال�ت��ي ع�ل��ى �صخرتها
كانت تتك�سر امل�ؤامرات دوماً ،و�ستكون �أوىل
املظاهر ع��ودة تركيا �إىل ر�شدها ،و�ست�شهد
على �أنها �أخط�أت.

يون�س عودة

لـمـــــاذا ريــف دمــ�شــق �أوالً؟

جمل�س ا�سطنبول واجلي�ش احلر ..انعدام الثقة

ع�سكري للمن�شقني ،و�أنها ت�سعى �إىل �إبعاد نف�سها عن �شبهة متويل �أو ت�سهيل
عمل ه�ؤالء ،م�شرية �إىل �أن ممرات ال�سالح والرجال من الأرا�ضي الرتكية،
ال ت�شمل املن�شقني الذين يقبعون يف املع�سكر املقام يف تركيا كالأ�سرى حالياً،
بع�ض حرمانهم من الكثري من االمتيازات ،كاالختالط مع الزوار والتجول
يف الأرا�ضي الرتكية ،فال يخرج �أحدهم ،مهما علت رتبته من املع�سكر� ،إال
ب�إذن من وزارة اخلارجية (بد ًال من اال�ستخبارات �سابقاً) ،كما �أن مع�سكرهم
يتعر�ض النقطاعات كبرية للتيار الكهربائي يف �أوق��ات الليل والنهار ،مما
يعزل ه�ؤالء عن العامل اخلارجي لفرتات طويلة من اليوم.
عموماً ،ترى امل�صادر الرتكية �أن �صراع املجل�س مع املن�شقني ما يزال يف
�أوله ،وقد يتطور �إىل �سجاالت �إعالمية كبرية ،ما مل يتدخل �أ�صحاب ال�ش�أن
ملنع تفاقمه ،لينتهي �إىل جلنة جديدة بينهما ت�ؤجل اخلالف الدائر بينهما
على �أ�سا�س املطامع امل�شرتكة وال تنهيه..

 ..وي�ستمر م�سل�سل الت�آمر على �سورية حلقة تلو
الأخ��رى ،من دون �أن يحقق هدفه املن�شود الرامي
�إىل ال�ن�ي��ل م��ن وح��دت �ه��ا ،و� �ض��رب ه�ي�ب��ة نظامها،
فقد بدا م�شهد متا�سك م�ؤ�س�سات الدولة ال�سورية
وا��ض�ح�اً �أم ��ام جميع امل��راق�ب�ين ،ف�ل��م ي�سجل حتى
ال�ساعة ان�شقاق �أي م�س�ؤول �سيا�سي �أو قائد ع�سكري
�أو �ضابط �أمني �أو دبلوما�سي� ،أو حتى موظف يف �أي
من ال�سفارات ال�سورية يف كل دول العامل.
�أم ��ا ج��دي��د ح�ل�ق��ات امل�سل�سل امل��ذك��ور و�أ��ش��ده��ا
خطورة ،ومل يكتب لها النجاح �أي�ضاً ،وهي حماولة
انق�ضا�ض املجموعات امل�سلحة على مدينتي دم�شق
وحلب ،بالتزامن مع انعقاد جمل�س الأمن الدويل
للتباحث يف �ش�أن الأزمة ال�سورية ،والتي �أحبطتها
الأجهزة ال�سورية املخت�صة ب�ضربة ا�ستباقية.
وهكذا بد�أت القوات ال�سورية مبطاردة امل�سلحني
ان �ط�لاق �اً م��ن غ��وط��ة دم �� �ش��ق ،ع�ل�م�اً �أن الأو� �ض��اع
الأمنية يف حم�ص وجبل الزاوية �أكرث �سخونة.
فلماذا ريف دم�شق �أوالً؟
ي�ك���ش��ف م �� �ص��در م�ط�ل��ع �أن ع � ��دداً ك �ب ي�راً من
الإرهابيني من جن�سيات خمتلفة جتمعوا يف املناطق
القريبة من العا�صمة وحلب ،بانتظار �أن ي�أتيهم
�أم��ر العمليات بالهجوم على ال�ط��رق امل ��ؤي��دة �إىل

املدينتني املذكورتني ،الفتاً �إىل �أن �ساعة ال�صفر،
حددت قبيل انعقاد جمل�س الأمن ،لإ�ضعاف املوقف
ال�سوري ،وحماولة �إظهار عجز النظام يف ال�سيطرة
على الأر� ��ض ،ولإي �ه��ام ال ��ر�أي ال�ع��ام ال��دويل �أن ما
ي�سمى «اجلي�ش احل��ر» ،ب��د�أ مبحا�صرة العا�صمة،
و�أن النظام ال�سوري و�صل �إىل م ��أزق حقيقي ،ما
قد يدفع رو�سيا وال�صني �إىل تغيري موقفهما من
احلكم يف �سورية ،وفق ح�سابات �أ�صحاب امل�ؤامرة.
وي���ش�ير امل���ص��در �إىل �أن ال���ش��ق الإع�ل�ام��ي من
اخلطة التخريبية املذكورة� ،أخذ حيز التنفيذ ،من
خالل ن�شر الإ�شاعات عن اقرتاب املعارك من مطار
دم�شق الدويل ،ومن تخوم ال�شام.
ويك�شف �أن الأج �ه��زة املخت�صة� ،ضبطت لدى
امل�ج�م��وع��ات الإره��اب �ي��ة يف ري��ف دم���ش��ق � 60سيارة
«ب�ي��ك �أب» جم � ّه��زة مب���ض��ادات  ،12,7ك��ان��ت تنوي
ا�ستخدامها لتمثيل م�شهد مماثل مل�شهد اق�تراب
امل�سلحني من طرابل�س الغرب قبيل �سقوطها على
يد حلف «الناتو» ،على �أن يبث على �شا�شات قنوات
الت�ضليل للت�أثري يف معنويات اجلي�ش وال�شعب،
ودفع الدول امل�ساندة ل�سورية �إىل تغيري موقفها.
وي ��ؤك��د امل �� �ص��در �أن ق ��وات الأم� ��ن ال���س��وري��ة،
ما�ضية يف ا�ستئ�صال الب�ؤر الإرهابية ،و�أنها �ألقت

القب�ض على عدد كبري من امل�سلحني من جن�سيات
عربية خمتلفة ،بينهم لبنانيون ،متوقعاً عر�ضهم
�أم��ام و�سائل الإع�لام عند اق�تراب نهاية العملية
الأمنية.
ويف �ش�أن ت�سل�سل امل�سلحني وتهريب ال�سالح عرب
الأرا�ضي اللبنانية ،ينقل مرجع لبناين قريب من
دم�شق� ،أ�سف القيادة ال�سورية من تعاطي احلكومة
اللبنانية مع الأزمة يف �سورية ،وخ�صو�صاً يف م�س�ألة
�ضبط احل��دود ،حم��ذراً من التمادي يف ا�ستهداف
اجل��ارة الأق��رب انطالقاً من لبنان ،ملمحاً �إىل �أن
ه�ن��اك ت��وج��ه ل��دى الأف��رق��اء اللبنانيني احللفاء
ل�سورية ،بت�صعيد مواقفهم� ،إذا مل تعالج م�س�ألة
�ضبط الأمن يف املناطق احلدودية.
وي �ج��زم ب� ��أن م�سل�سل ال�ع�ن��ف ال��دم��وي و��ص��ل
�إىل خواتيمه ،و�أن اجلهات التي تقف وراءه ،باتت
�أم��ام حائط م�سدود بفعل التفاف ال�سوريني حول
جي�شهم وقيادتهم ،وبف�ضل ثبات املواقف الرو�سية
وال�صينية والإي��ران�ي��ة ،الراف�ضة للنيل من وحدة
� �س��وري��ة ،ح�ف��اظ�اً ع�ل��ى م�صاحلها اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة
و�أمنها القومي.

ح�سان احل�سن
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مقابلة
�أكد �أن �سورية منت�صرة حتماً ..و�أن موازين دولية جديدة �ستقوم

الرئي�س حلود :نعم ..هناك انقالب ح�صل عام  2000على نهج �إ�صالحي �أردناه
يبدي الرئي�س �إميل حلود خ�شيته من
بع�ض الت�صرفات اخلطرية التي �أطلت على
اللبنانيني يف الأي ��ام الأخ �ي�رة ،با�ستهداف
اجل �ي ����ش ال �ل �ب �ن��اين ال��وط �ن��ي ،ب�ح�ي��ث ي�ب��دو
ك��ل ��ش��يء م��د َّب��راً� ،إذ م��ا معنى قطع طريق
ال�ساحل ج��راء تخلف جندي عن االلتحاق
ب��وح��دت��ه؟ وم��ا معنى م��ا �شهدته العا�صمة
الثانية من تظاهرات وحرق دواليب و�إطالق
�شعارات ت�ستهدف امل�ؤ�س�سة الوطنية الأوىل
يف البالد ،جراء �س�ؤال �أو م�ساءلة �شخ�ص� ،أياً
كان هذا ال�شخ�ص ،عن الغاية من حتري�ضه
�ضد امل�ؤ�س�سة الع�سكرية؟
وي �ع��ود ب��ال��ذاك��رة �إىل ب��داي��ات احل��رب
الأهلية اللبنانية ،التي حتل ذكراها ال�سابعة
والثالثني هذه الأيام ،حينما بد�أ ا�ستهداف
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية �أوالً ،من خالل ا�ست�شهاد
قائدها العماد جان جنيم يف ظروف غام�ضة،
جراء حتطم املروحية التي كانت تقله ،فمن
هو ال�ضابط ال��ذي ك��ان يرافقه؟ ومل��اذا قرر
يف اللحظة الأخ�يرة العودة بال�سيارة ،وعدم
م��راف�ق��ة ال�ع�م��اد جن�ي��م..؟ وم��ن بعدها كان
االنق�سام م��ن خ�لال م�ظ��اه��رات ت�أييد هنا،
ورف�ض هناك ،ب�شكل فر�ض انق�ساماً حول
دور اجلي�ش الوطني ،وجعله م�شلوالً ،عاجزاً
�أمام التطورات التي �شهدها لبنان وما فعلت
فيها من فنت وم�شاكل وحروب طويلة.
ويلفت الرئي�س حل��ود �إىل �أن اجلي�ش
اللبناين الوطني كان م�ستهدفاً منذ حلظة
�إع � ��ادة ب �ن��ائ��ه يف ال �ع��ام  ،1992م �ع �ي��داً �إىل
ال��ذاك��رة حماولة زج��ه يف  1993يف اجلنوب
يف م��واج�ه��ة امل �ق��اوم��ة ،وك�ي��ف ت���ص��دى لها،
ومل �ح��اوالت ح��رم��ان��ه م��ن ال�ع�ت��اد والتجهيز
والعدد والإعداد� ،إ�ضافة �إىل حماوالت زجه
يف وحول اللعبة ال�سيا�سية الداخلية ،وكلها
مل تفلح يف ثني امل�ؤ�س�سة الوطنية عن لعب
دوره � ��ا يف ح�ف��ظ الأم � ��ن ال��وط �ن��ي وال���س�ل��م
الأه�ل��ي ،باللحم احل��ي والعقيدة الوطنية،
ال�ت��ي �أر��س�ي��ت يف امل�ؤ�س�سة بتحديد م��ن هو
ال�صديق ومن هو العدو.
ويف � �ش ��أن م��ا ت� ��ردد ع��ن ا� �س �ت �ه��داف �أو
حماولة اغتيال ،كما مت احلديث الإعالمي
عنها م�ؤخراً ،يرف�ض الرئي�س حلود اخلو�ض
يف ه��ذا الأم ��ر ،لكنه ي��وج��ه جم��رد ت���س��ا�ؤل:
كيف �أن هذه الأخبار �أطلت مع و�صول دانيال
بيلمار �إىل لبنان يف زي��ارت��ه ال��وداع�ي��ة ،بعد
�أعماله وحتقيقاته واتهاماته التي يو�ضع
�أم��ام �ه��ا ال �ع��دي��د م��ن ع�ل�ام��ات اال��س�ت�ف�ه��ام
والت�سا�ؤالت؟
وي��زي��د رئي�س اجلمهورية ال�سابق من
ت�سا�ؤالته عن �سر االهتمام املفاجئ مبطار
القليعات بعد هذه الزيارة ،وعن املغزى من
ذل��ك يف ظل التطورات ال�سورية ،الفتاً �إىل
�أن��ه ك��ان يف ع�ه��ده ق��د و��ض��ع م���ش��روع �إح�ي��اء
م �ط��ارَيْ ال�ق�ل�ي�ع��ات وري� ��اق ،ليلعبا دوره�م��ا
يف التنمية امل�ت��وازن��ة ،ويف تن�شيط ال�سياحة
اللبنانية وتطوير حركة النقل.
ومبنا�سبة هذه الزيارة لبيلمار يت�ساءل
الرئي�س حل��ود ح��ول م��ا �إذا ك��ان م��ا ي�سمى
املجتمع الدويل ،واملحكمة الدولية �سي�سهم
ف�ع� ً
لا بك�شف احل�ق�ي�ق��ة ،م �� �ش��دداً �أن�ه�م��ا لن
ي �� �ص�لا ب �ت��ات �اً ،وم � � ؤ�ك� ��داً �أن ه ��ذا امل�ج�ت�م��ع

ما هو سر الغيرة المفاجئة
على مطار القليعات في
هذه الظروف؟

وم�ؤ�س�سته الدولية الأمم املتحدة وجمل�س
الأمن مل ي�صل �إىل ك�شف من قتل و�سيطها
يف العام  1949يف فل�سطني الكونت برنادوت،
م��ع �أن��ه اغتيل م��ع مرافقه يف و�ضح النهار
يف ال �ق��د���س ،وك� ��ان م��ن ن �ف��ذ اجل��رمي��ة هو
ا��س�ح��اق ��ش��ام�ير ،ال ��ذي ا��س�ت���ض��اف�ت��ه الأمم
املتحدة كوزير خلارجية العدو الإ�سرائيلي،
وم��ن ث��م رئي�س ل �ل��وزراء ..وجمل�س الأم��ن
والأمم امل�ت�ح��دة مل ي���ص��ل �إىل ك���ش��ف كيف
�أ�سقطت طائرة �أمني عام الأمم املتحدة داغ
همر�شولد يف مطلع �ستينيات القرن املا�ضي،
وبقيت اجلرمية م�سجلة �ضد جمهول ،ثم
�إن هذه «العدالة» الأمريكية مل تخربنا بعد
حتى الآن كيف قُتل الرئي�س ج��ون كنيدي،
وك��ل م��ن اتهم باغتياله ك��ان م�صريه امل��وت
الغام�ض.
ورمب ��ا اال��س�ت�ع��ان��ة ،ب ��ر�أي حل ��ود ،ب��أح��د
املنظّ رين الأم�يرك�ي�ين ه��و ريت�شارد فولك
ت �ع �ط��ي ال� ��� �ص ��ورة ع ��ن امل� �ح ��اك ��م ال��دول �ي��ة
وه� ��ي�« :أن اجل �ه��ة امل�ن�ت���ص��رة ال �ت��ي تن�شئ
ه ��ذا ال �ن��وع م��ن امل �ح��اك��م ت�ستغلها ل�ت��ؤك��د
�صحة نظرية ت�ق��ول �إن ال�ع��دال��ة تنظر �إىل
ج��رائ��م اخل��ا��س��ري��ن ،وتتغا�ضى ع��ن جرائم
املنت�صرين» ،فمن يحا�سب الأم�يرك��ي على
�أك �ث�ر م��ن م�ل�ي��ون ق�ت�ي��ل يف ال� �ع ��راق؟ وم��ن
ي �ح��اك��م ال �ع��دو ال���ص�ه�ي��وين ع �ل��ى ج��رائ�م��ه
وجمازره بحق العرب على م ّر تاريخه؟ ومن
يحا�سب الفرن�سي على جرائمه يف اجلزائر
التي راح �ضحيتها مليون �شهيد..؟
ول��و حت��دث��ت م��ع الرئي�س حل��ود ،مل��اذا مل
ي�ط�ب��ق خ�ط��ة �إ� �ص�ل�اح �سيا�سي ط ��وال ع�ه��ده؟
لأجاب �أنه احللم الذي كان يراوده منذ �صباه،
فهو كان يريد �إ�صالحاً اجتماعياً واقت�صادياً

المحكمة الدولية
و«المجتمع الدولي» لن
يصال إلى أي حقيقة

الرئي�س �إميل حلود والزميل �أحمدزين الدين

و�سيا�سياً �شامالً ،لكن حجم الهجوم على �أي
�إ� �ص�لاح �أك�ب�ر مم��ا ي�ت���ص��وره امل ��رء ،م � ؤ�ك��داً �أن
خ�ط��اب الق�سم اح�ت��وى على ن��وع م��ن برنامج
للإ�صالح ،لكن نوعاً من االنقالب ال�سيا�سي
ح���ص��ل يف ال �ع��ام  ،2000ن�ت�ي�ج��ة االن �ت �خ��اب��ات
النيابية التي حتالفت فيها ق��وى من النظام
يف � �س��وري��ة ،ت �ب�ّيننّ ف�ي�م��ا ب �ع��د �أن �ه��ا م��ن رم��وز
الت�آمر على �سورية ،مع قوى داخلية مدعومة
عربياً و�أمريكياً ،فكانت االنتخابات بقانونها
ونتائجها مف�ص ًال يف تلك املرحلة التي فر�ضت
ن �ت��ائ��ج ان �ت �خ��اب �ي��ة�� ،ش�ك�ل��ت ان �ق�ل�اب �اً ع �ل��ى نهج
�إ�صالحي وتنموي كنا نريده ونتمناه ،حتى �أن
بع�ض حلفائنا انخرطوا يف املحور الآخر �آنئذ،
ف�أجه�ضوا م�شروع الإ�صالح الذي كان ين�شده
حتى يف �أب���س��ط الأم ��ور ،ك�ضمان ال�شيخوخة
الذي كان حلماً و�أُقرّ ،لكنهم اختلفوا با�سم من
تكون الأم��وال ومن يديرها ..الفتاً �إىل متكنه
من �إجن��از بع�ض اخلطوات الهامة ،كا�سرتداد
اخل �ل��وي ال ��ذي ك ��ان ي �ح��رم ال��دول��ة م��ن �أك�ثر
مليار دوالر �سنوياً على م��دى ع�شرة �أع ��وام،
كانت تذهب �إىل �شركتني خا�صتني ،فيما ح�صة
الدولة مل تتجاوز الـ 300مليون دوالر �سنوياً.
اجل�ل���س��ة و�إن ك��ان��ت زي � ��ارة ��س��ري�ع��ة مع
ال��رئ�ي����س حل ��ود ،ل�ك��ن ال ب��د �أن حت�ضر فيها
التطورات ال�سورية ،فريى الرئي�س حلود �أن
احل��رب وامل ��ؤام��رة على �سورية نحو نهايتها،
وهي بالت�أكيد �ستف�شل يف غايتها وا�ستهدافها،
ف��الأم�يرك��ي وال �غ��رب ك��ان��وا ي�ع�ت�ق��دون �أن ما
ح�صل يف م�صر وتون�س وليبيا ميكن �أن يتكرر
يف � �س��وري��ة ،ل�ك�ن�ه��م اك�ت���ش�ف��وا ع�ق��م ره��ان�ه��م،
فاجلي�ش العربي ال�سوري ذو عقيدة را�سخة؛
يعرف متاماً من هو العدو ومن هو ال�صديق،
وي�ع��رف دوره وم�ه��ام��ه القومية ال�ت��ي تر�سخ
على قيمها.
وي�شدد الرئي�س حلود �أن ال�شعب العربي
ال�سوري ب�أغلبيته ال�ساحقة هو مع الرئي�س
ب���ش��ار الأ� �س��د ،ال ��ذي ي��ري��د وي�ع�م��ل م��ن �أج��ل
الإ� �ص�لاح وال�ت�ط��ور ال�سيا�سي واالج�ت�م��اع��ي،
الذي كان دائماً هدفه منذ �أن ت�سلم �سلطاته
ال��د��س�ت��وري��ة ،ل�ك��ن ح�ج��م اال��س�ت�ه��داف ال��ذي

لماذا لم تعرف واشنطن
من قتل جون كندي بعد؟
وكيف تمت تصفية
المتهمين؟

ت�ت�ع��ر���ض ل��ه ��س��وري��ة وح�ل�ف��ا ؤ�ه��ا ك��ان ك�ب�يراً،
ل��درج��ة �أن دم���ش��ق مل ت��رحت �أب ��داً م�ن��ذ ال�ع��ام
 2001كما لبنان ،معيداً �شريط الأح��داث
منذ � 11أيلول ،ومذكراً ب�إنذارات �أمريكا التي
حملها كولن باول بعد غزو العراق ،واغتيال
رفيق احل��ري��ري وم�سرحية املجتمع ال��دويل
واملحكمة الدولية ،وحرب متوز واحلرب على
غ ��زة ..وغ�يره��ا م��ن امل�ح�ط��ات ال �ت��ي فر�ضت
ت�أخري عملية الإ�صالح التي ين�شدها الرئي�س
الأ�سد.
ويلفت الرئي�س حلود �إىل �أن حرباً عاملية
ت�شن على �سورية ،ي�شارك فيها ،م��ع الأ�سف
ال �� �ش��دي��د ،ال �ع��رب ال��ذي��ن ي �ب��دو �أن �ه��م ن���س��وا
فل�سطني والقد�س وبيت حلم ،ولهذا مل يرتك
املع�سكر املعادي و�سيلة ت�آمرية على �سورية �إال
وا�ستعملها ،م��ن الإع�ل�ام امل�ضلل �إىل �شراء
ال�ضمائر وال��ذمم وه��در مليارات ال��دوالرات
على هذه امل�ؤامرة الدنيئة ،ب��د ًال من �صرفها
على التنمية العربية وحماربة اجلوع والفقر
والت�صحر.
وي��ؤك��د الرئي�س حل��ود �أن امل ��ؤام��رة على
طريق نهايتها ،بعد �أن ب��د�أ احل�سم م��ع ب��ؤر
ال�ت��وت��ر ال�ت��ي �أوج��ده��ا امل �ت � آ�م��رون ،الف�ت�اً �إىل
املراحل التي قطعها حلف ا�ستهداف �سورية
وحتطّ م حلقاته واح��دة تلو الأخ��رى ،وف�شل

جم�ل����س الأم ��ن يف ال���س��اب��ق م��ن ات �خ��اذ ق��رار
�ضد دم�شق بفعل الفيتو الرو�سي  -ال�صيني
امل �� �ش�ترك ،ودخ� ��ول اجل��ام �ع��ة ال�ع��رب�ي��ة على
اخل ��ط ،مب��ا ي�خ��ال��ف دوره ��ا وميثاقها ال��ذي
ك��ان��ت ��س��وري��ة ال��دول��ة الأ��س��ا���س يف �صياغته،
حتى �إذا ما ف�شل املخطط العربي اجلديد،
ب�ع��د ب �ي��ان امل��راق �ب�ين ال �ع��رب ،ك��ان��ت اخل�ط��ة
اجل ��دي ��دة؛ ب � ��أن ت�ط�ل��ب اجل��ام �ع��ة ال�ع��رب�ي��ة
تدخل القوى الغربية والأطل�سية من خالل
جمل�س الأم��ن ،لكن ف��ات ه ��ؤالء �أن امل��وازي��ن
ال��دول�ي��ة تتبدل وتتغري ،حيث �إن ال�ع��امل يف
طور ت��وازن جديد لن ي�سمح للأمريكي بعد
الآن با�ستفراد العامل ،خ�صو�صاً يف ظل �أزمات
اقت�صادية ومالية خانقة ت�ضرب �أ�س�س النظام
الر�أ�سمايل املتوح�ش ،وها هو املوقف الرو�سي
وا��ض��ح وع�ل��ى �أع�ل��ى امل�ستويات ،بالت�أكيد �أن
جمل�س الأم��ن ل��ن ي�صادق �أب ��داً على تدخل
ع�سكري ب�سورية.
وي�شري الرئي�س حل��ود �إىل �أن املت�آمرين
ع�ل��ى � �س��وري��ة�� ،س�ي�ك��ون��ون �أم� ��ام اخل��رط��و��ش��ة
الأخرية باالعتماد على الأ�صولية ،يف حماولة
م�ن�ه��م خل �ل��ق � �ص��راع م��ذه �ب��ي ،ل �ك��ن ��س��وري��ة
و��ش�ع�ب�ه��ا � �س �ي ��ؤك��دون م��رة ج��دي��ة �أن �ه��م �أك�بر
و�أقوى من امل�ؤامرة ،وبالتايل �ستنت�صر �سورية
و��س�ي�ك��ون ال��رئ�ي����س ب���ش��ار الأ� �س��د �أق� ��وى من
ال�سابق ،و�سيكون الزمن ال�سوري املقبل كزمن
ج�م��ال عبد ال�ن��ا��ص��ر ،حيث �سيعود للقومية
العربية وهجها ونقا�ؤها ،وبالتايل فالأمريكي
بعد خ�سارته يف ال�ع��راق وخ�سارته يف �سورية
�سيحاول �أن يدفع بالأ�صوليات التي كان قد
حتالف معها ودعمها ووفر لها كل �سبل القوة
يف مواجهة ال�سوفيات يف ال�سابق ،يعمل هذه
املرة لإعادة هذه التحالفات ،التي بد�أ احلديث
عن ل�ق��اءات فيما بينهم يف �أك�ثر من مكان..
ويف ك��ل احل��االت نختم اجلل�سة م��ع الرئي�س
حلود التي مل تكن خم�ص�صة ملقابلة ،بت�أكيده
�أن احلرب على �سورية �صارت يف نهايتها ،و�أن
دم�شق حتماً �ستنت�صر.

�أجرىاحلوار� :أحمد زين الدين
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ن�صح بقراءة تاريخ التيار الوطني احلر جيد ًا

�أبو خليل :خطة الكهرباء مق�سّ مة �إىل  3مراحل و 6م�شاريع و 42خطوة تنفيذية
ي�شدد م�ست�شار وزير الطاقة
�سيزار �أبو خليل على �أن حترك
تكتل الإ�صالح والتغيري يف ال�شارع
أحد النواب يمانع إنشاء
�سيطال كل امل�شاريع ،الفت ًا اىل
�أن التيار ال يتعاطى يف مو�ضوع
سد مائي في قريته ..لتبرير
نه�ضة اقت�صاده باملفرق ..هناك
عجزه طيلة العشرين عامًا
ديناميكية جديدة على الطبقة
ال�سيا�سية �أن تعتاد عليه ،وهناك
المنصرمين
ا�ستبدال ذهنية املواطنة بدل
ذهنية ال�رشكة.
بر�أيه م�سرية التيار الإنقاذية لن
تتوقف� ،شاء من �شاء و�أبى من �أبى،
وتاريخ التيار يف هذا املجال مليء
ال�صناديق ،بل مل�سارها البطيء ،املطلوب
بالن�ضاالت ..فماذا قال ال�ضليع
الت�صرف ب�سرعة ،بينما ال�سري وفق �آلية
ب�ش�ؤون الطاقة �سيزار �أبو خليل
ال���ص�ن��ادي��ق يتطلب وق �ت �اً �أق �ل��ه ع��ام��ان،
جلريدة «الثبات»؟
فما نوفره من خ�لال �صناديق الفائدة
يعترب م�ست�شار وزي��ر الطاقة �سيزار
�أبو خليل �أن عرقلة خطة نهو�ض القطاع
ال�ك�ه��رب��ائ��ي يف ل�ب�ن��ان مفتعلة �سيا�سياً،
ب��ال �ت �ل �ط��ي وراء مم ��اح� �ك ��ات � �س �ج��ال �ي��ة
وع��را��ض��ات غ�ير قانونية ،ي�ق��ول« :خطة
الإن� �ق ��اذ ال �ت��ي �أق��رت �ه��ا ح�ك��وم��ة ال��وح��دة
الوطنية يف  21ح��زي��ران  ،2010منطلق
�أ�سا�سي ال مفر منه لبناء حلول م�ستدمية
ل�ق�ط��اع ال�ك�ه��رب��اء يف ل �ب �ن��ان» ،ي���ش�ير �أب��و
خ �ل �ي��ل �إىل �أن اخل �ط ��ة امل ��وزع ��ة �إىل 3
مراحل كبرية ،و 6م�شاريع �أ�سا�سية و42
خطوة تنفيذية هدفها �إي�صال التغذية
بالطاقة الكهربائية �إىل � 24/24ساعة
يومياً ،مع �أخذ االعتبار م�س�ألتي الطلب
املتزايد للطاقة الكهربائية واالحتياط،
ما ي�ستلزم بح�سب ر�أي اخلطة ا�ستمرار
اال�ستثمارات يف قطاع الطاقة بوترية تلبي
حاجة منو االقت�صاد اللبناين ،يو�ضح �أبو
خليل« :الفائ�ض ال يجب �أن يقل عن 10
�أو  15%من احتياط حاجة لبنان».
امل�شاريع ال�ستة
ي�شرح م�ست�شار ال�ط��اق��ة �أب��و خليل
التدابري ال�ستة بالقول« :امل�شروع الأول
العاجل لت�أمني الكهرباء يف لبنان هو
ا�ستجرار الطاقة من البواخر يف عر�ض
ال �ب �ح��ر ل��و� �ض��ع �إم �ك��ان �ي��ات �ه��ا ب�ت���ص��رف
ال�شبكة ،كي ال يكون �صيف لبنان معتماً،
وه��ذا الأم ��ر ي�ستلزم وق�ت�اً معيناً ،على
�أقل تقدير حوايل � 6أ�شهر� ،أما امل�شروع
ال � �ث� ��اين ،ه� ��و خ �ط��ة ال� � �ط � ��وارئ (700
ميغاواط) امل ُقر متويلها من قبل جمل�س
ال �ن��واب ع�بر ق��ان��ون  ،»181و�أ� �ض��اف �أب��و
خليل« :ما زلنا ننتظر الأموال ،العرقلة
ن ��اجت ��ة ع ��ن ط �ل��ب ال �ب �ع ����ض �أن ي �ك��ون
التمويل م��ن خ�لال ق��رو���ض ال�صناديق
العربية والإ�سالمية وال��دول�ي��ة ،ال من
خ�ل�ال امل��وازن��ة ال�ع��ام��ة ،ون�ح��ن نرف�ض
ذلك ب�شدة لي�س لوجود �إ�شكا ًال معيناً مع

املخف�ضة ،ندفعه يومياً عجزاً كهربائياً
ومالياً هائلني ( 4مليارات دوالر)».
التدبري الثالث من خطة الكهرباء
بح�سب �أب ��و خ�ل�ي��ل ،ه��و تنفيذ م�شروع
«ت �ق��دمي اخل ��دم ��ات» م��ن ق �ب��ل ��ش��رك��ات
خ��ا��ص��ة ،لتطال م�س�ألة �صيانة �شبكات
التوزيع وال�ع��دادات الذكية امل ُتحكم بها
ع��ن ب �ع��د ،لتفعيل اجل �ب��اي��ة و�ضبطها�� ،س�ي��زار �أب ��و خليل امل���س��أل��ة يف اجت��اه�ين،
ي�ق��ول« :ه��ذا امل���ش��روع تعر�ض للعرقلة الأول يتعلق ب��اجل�ه��ات امل���س�ت�ف�ي��دة من
نيابياً وم�ساءالت ق�ضائية ،بَيد �أن وزارة الو�ضع احلايل ،و�سعي هذه املافيات من
الطاقة ربحت الدعاوى الثالث ،ونحن خ�ل�ال خ�ط��ط مم�ن�ه�ج��ة ت��دم�ير ق�ط��اع
اليوم ن�أمل تنفيذ امل�شروع يف �آذار املقبل» .ال �ك �ه��رب��اء ل�لا� �س �ت �ي�لاء ع�ل�ي��ه ب��أب�خ����س
عن امل�شاريع املتبقية يقول �أب��و خليل :الأث �م��ان ،لنقله م��ن ال�ق�ط��اع ال�ع��ام �إىل
«امل�شروع الرابع الذي �أقره جمل�س الوزراء اخلا�ص� ،أم��ا االجت��اه الثاين فهو يطال
هو مد خط التوتر يف املن�صورية ،امل�شروع فريقاً �سيا�سياً عري�ضاً ،ال يريد مل�شاريع
ب�ح��اج��ة مل� � ��ؤازرة ال �ق��وى الأم �ن �ي��ة للفنيني وزراء التيار الوطني احلر الإ�صالحية
للبدء بتنفيذه ميدايناً على الأر� ��ض� ،أم��ا �أن تُب�صر ال�ن��ور ،لتربير ف�شله امل��دوّي
امل�شروع اخلام�س فهو م�شروع مد خطوط اقت�صادياً واجتماعياً منذ ال�ع��ام 1991
الغاز لت�أمني املحروقات الأقل كلفة ملعامل وحتى عام .2005
الطاقة الكهربائية على ال�ساحل اللبناين،
ي�سهب �أبو خليل يف تف�سري العرقلة
ليبقى امل�شروع ال�ساد�س والأخري هو ت�أهيل ال�سيا�سية بالإ�شارة �إىل �أن «هذا الفريق
م�ع�م�ل��ي ال � ��ذوق واجل �ي��ة ال �ل��ذي��ن ي�ع�م�لان ال�سيا�سي ال�ف��ا��س��د ي��ري��د م���س��اوات�ن��ا به
بظروف �صعبة» ،يعقب �أبو خليل« :توقف �أي ع�ل��ى ب�ع��د ��س�ن��ة ون �ي��ف م��ن االن�ت�خ��اب��ات
من معملي الذوق واجلية ي�ضع اللبنانيني النيابية ،لي�شو�شوا على �إ�صالحات التيار
�أمام كارثة كهربائية».
و�إجنزات التكتل».
ورداً ع�ل��ى �إ��ش��ارت�ن��ا �إىل �أن خ�صوم
العرقلة
ب �خ �� �ص��و���ص ال �ع��رق �ل��ة ال� �ت ��ي ي�ت�ه��م
ب �ه��ا ال �ت �ي��ار ال��وط �ن��ي احل� ��ر خ���ص��وم��ه
ال�سيا�سيني ،ي�ؤكد مر�شح التيار الوطني
احل ��ر الأ� �س �ب��ق يف دائ � ��رة ق �� �ض��اء ع��ال�ي��ه
�سيزار �أبو خليل� ،أن التح�ضريات التقنية
والإداري� � ��ة ج��اه��زة لإط �ل�اق املناق�صات
والأعمال ،يقول« :هذه التدابري ال�ستة
ه ��ي م ��رت �ك ��زات �أ� �س��ا� �س �ي��ة ل �ب �ن��اء خطة
الـ 1500م �ي �غ��اواط امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ،خطة
ال �ط ��وارئ ب�ح��اج��ة ل�سنتني لتنفيذها،
�أما خطة الو�صول �إىل تغذية كهربائية
 24/24فهي بحاجة لأربع �سنوات».
عن مواجهة تكتل التغيري والإ�صالح
العرقلة بالتحرك يف ال���ش��ارع ،ي�صنف

شباب التيار لن يسمحوا
باستمرار الوضع على حاله
بالتفريط في مقدرات
الوطن من أجل مهاترات
سياسية

ي�ضحك �أب��و خليل مو�ضحاً« :العرقلة
يتعر�ض لها كافة وزراء التيار الوطني
احلر ،وزارة االت�صاالت على �سبيل املثال،
ت�ع��اين م��ن �شركة «�أوج�ي��رو» النا�شطة
يف العرقلة متاماً كما نعاين يف عرقلة
الت�شكيالت الق�ضائية والتعيينات التي
تفرمل �إ� �ص�لاح امل�ؤ�س�سات ال�ت��ي ينادي
ب�ه��ا ال�ت�ك�ت��ل» ،ي�ت��اب��ع �أب ��و خ�ل�ي��ل حديثه
ق��ائ�لاً« :ل�ك��ن ال ��ر�أي ال�ع��ام ل��دي��ه ذاك��رة
جيدة لكرثة ل�سعات الطبقة ال�سيا�سية،
التي عاثت ف�ساداً منذ العام  1991وحتى
اليوم ،والنا�س تعلم جيداً ماذا �ستفعله
يف الوقت املحدد والظرف املنا�سب».
ي � ؤ�ك��د �أب ��و خليل �أن ق�ط��ع الطريق
يف بع�ض املناطق يتم من قبل حزبيني،
بهدف �إحراج التيار وت�أليب الر�أي العام
ع�ل�ي��ه ،ي �ق��ول« :ه �ن��اك �أح � ��زاب م�صابة
ب��ان�ف���ص��ام ال�شخ�صية ،لأن �ه��ا م��ن جهة
تعمد على عرقلة م�شاريع الكهرباء يف
جمل�س ال �ن��واب ويف ال���ش��ارع وم��ن جهة
ث��ان�ي��ة «ت�ت�ف�ل���س��ف» ع�ل�ي�ن��ا ب �ع��دم ت��أم�ين
الطاقة الكهربائية يف املناطق».
نائب �ضد �إمناء قريته
التيار يف ال�سيا�سة هم يف املعار�ضة ،يرد
��س�ي��زار �أب ��و خ�ل�ي��ل« :ال���س�ل�ط��ة يف لبنان
تخ�ضع للنظام الربملاين ،جمل�س النواب
ب�إمكانه تعطيل كثري من امل�شاريع� ،أمل
ي�ت��م ت�ضييع  170ي��وم �اً داخ ��ل جمل�س
ال �ن��واب لإق� ��رار خ�ط��ة ال� �ط ��وارئ ،وه��ذا
الت�أخري كلف لبنان ملياراً ومئتي مليون
دوالر خ �� �س��ارة ،ب �ق��در ت�ك�ل�ف��ة امل �� �ش��روع
نف�سه» ،يتابع �أبو خليل حديثه جلريدة
ال �ث �ب��ات« :احل �ك��وم��ة �إئ�ت�لاف�ي��ة ،ووزراء
التكتل فيها ال ي�شكلون الأكرثية».
نزول التيار على الأر�ض
م��ر� �ش��ح ال �ت �ي��ار ال��وط �ن��ي احل� ��ر يف
ق�ضاء عاليه �سيزار �أب��و خليل ،يطمئن
اللبنانيني ب�أن �شباب التيار لن ي�سمحوا
با�ستمرار الو�ضع على حاله ،بالتفريط
يف م �ق��درات ال��وط��ن م��ن �أج ��ل م�ه��ات��رة
�سيا�سية م��ن هنا وت���ص��رف��ات �صبيانية
م ��ن ه �ن��ال��ك ،ي �ق ��ول« :ن��ا� �ش �ط��و ال�ت�ي��ار
ن��ا� �ض �ل��وا يف ظ� ��روف �أق �� �س��ى و�أم � ��ر مما
ن�شهده الآن ،اليوم هم �أي�ضاً على �أهبة
اال�ستعداد مرة جديدة ،ليكونوا القدوة
واملحرك الأ�سا�س لأي ن�ضاالت �شعبية،
ونن�صح الفريق ال�سيا�سي امل ُعرقل بقراءة
ت��اري�خ�ه��م ال�ن���ض��ايل ج �ي��داً ،فليتذكروا
كيف تخطى �شباب التيار الأفق امل�سدود
ع��ام  1991بعملهم ال� ��د�ؤوب وال�صبور
ليكونوا الأفق الواعد لقيامة لبنان ،لأن
ه��ذا التيار م�صر على عزميته حتقيق
ب��رن��اجم��ه الإ�� �ص�ل�اح ��ي والإمن� ��ائ� ��ي يف
م�شاريع الكهرباء وغريها».
� �س ��أل �ن��ا �أب � ��و خ �ل �ي��ل ع �م��ا �إذا ك��ان��ت
العرقلة تطال م�شاريع �سدود املياه �أي�ضاً،

بر�أي �أبو خليل معارك التيار تُخا�ض
على كل اجلبهات ويف كل الوزارات ،يقول:
«ل�ع��ل �أن�ي�ن ال�ن��ا���س م��ن ال�ك�ه��رب��اء مرتفع
�أك �ث�ر م��ن ب��اق��ي ال�ق���ض��اي��ا االج�ت�م��اع�ي��ة
لتعلقها مب�سار النا�س يومياً ،ت�صور �أن
�أح��د ال�ن��واب ال يريد �إن�شاء �سد مائي يف
قريته لتربير عجزه طيلة الع�شرين عاماً
املن�صرمة ،بحجة هلو�سات فكرية لديه»؟
ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق مب �� �ش��اري��ع ال �ن �ف��ط يف
ل �ب �ن��ان ،ي � ؤ�ك��د م���س�ت���ش��ار وزي ��ر ال�ط��اق��ة
ج�بران با�سيل �أن م�ؤ�شرات امل�سح ت�شري
�إىل وجود املواد الهادروكاربونية يف قعر
ب�ح��رن��ا ،وه ��ذه ال�ث�روة النفطية �أي���ض�اً
ق��د ت�ت��وف��ر يف ال�ي��اب���س��ة �أي �� �ض �اً ،ويعترب
�أب��و خليل �أن امل�سوحات اجليوفيزيائية
ل �ك�ثرت �ه��ا م ��ن ق �ب��ل ك�ب��رى ال �� �ش��رك��ات
العاملية ،قد تُ�ساعدنا عمليات االكت�شاف
الحقاً قبل البدء بعمليات التنقيب وبعد
�إجراء املناق�صات ،يقول« :و�ضع القانون
ل��رع��اي��ة الأن���ش�ط��ة ال�ب�ترول�ي��ة يف لبنان
�أجنزت منذ العام  ،2010من قبل الوزير
ج�بران با�سيل وم�ست�شارييه ،وم��ؤخ��راً
م��ع ا�ستكمال ك��ل امل�ستندات القانونية
�أقر جمل�س الوزراء مر�سوم �إن�شاء الهيئة
الناظمة لإدارة قطاع البرتول يف لبنان
وقواعدها التنظيمية».
ي�ع�ت�بر �أب ��و خ�ل�ي��ل �أن �إجن� ��از ال�ت�ي��ار
ال��وط�ن��ي احل��ر يف وزارة ال�ط��اق��ة �سيما
النفطية منها ،بلغت ��ش��أن�اً ك�ب�يراً ،لأن
ال ��وزارة مل تكن متلك م�ستنداً واح��داً
عن النفط يف لبنان« ،نحن اليوم ،على
ق ��اب ق��و��س�ين �أو �أدن� ��ى لإط�ل��اق دورات
الرتاخي�ص لتليها فيما ب�ع��د ،مرحلتا
اال�ستك�شاف والتنقيب».

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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لبنانيات
جماعة � 14آذار يتح�ضرون ملنا�سباتهم يف  2012على وقع الأزمات

التجربة الأمريكية تُ�ستح�ضر يف امل�سرية احلريرية
ي �ب ��دو �أن امل �ح �ي �ط�ين ب��رئ �ي ����س ح��زب
امل�ستقبل ،النائب �سعد ال��دي��ن احل��ري��ري،
معجبون حتى الثمالة بالتجربة �أو التجارب
الأم�ي�رك� �ي ��ة ،ه ��م م �ق �ل��دون ج� �ي ��دون لكل
�شيء ،لكن على طريقة «خليك مع الكبري
ب�ت�ك�بر» و«ج� ��اور ال�سعيد ب�ت���س�ع��د» ،ول�ه��ذا
فهم معجبون ب�شتى التجارب الأمريكية
االقت�صادية وال�سيا�سية واجلماهريية.
ف��اق �ت �� �ص��ادي �اً ،ال ي�ن�ح���ص��ر الإع� �ج ��اب
بالليربالية املتوح�شة التي ت�شري �أرقامها
الآن �إىل �أن ه�ن��اك نحو  54مليون م�شرد
�أمريكي ،بل تذهب �إىل االفتتنان بالتجربة
الهوليودية يف اكت�شاف الكنوز والنفائ�س،
ول�ع��ل جت��رب��ة امل�ست�شار حممد �شطح �إب��ان
�شغله ل� ��وزارة امل��ال�ي��ة يف احل�ف��ر ع��ن الكنز
العثماين «الثمني» يف البقاع الغربي الذي
مل يتبني له من �أثر� ،أو يف ا�ستغالل م�أ�ساة
الطائرة الأثيوبية ،حينما ا�ستقدمت باخرة
اال�ست�شعار الأمريكية لتفت�ش عن احلطام
يف البحر مقابل عني املري�سة ،حيث تبني
�أن البحث كان عن �سفينة غارقة يف املنطقة
منذ عدة عقود ويزعم �أن��ه كان على متنها
نفائ�س ن ��ادرة ،بينما ح�ط��ام ال�ط��ائ��رة كان
يف مقابل الناعمة ،كما �أك��د وعمل اجلي�ش
اللبناين يف حينه ،خري مثال وعلى �سبيل
احل�صر لي�س �إال.
ويف ال �ت �ج��ارب وال�ع�م��ل ال�سيا�سي مبا
يتطلب من ح�ضور جماهريي ،ف�إنه �إ�ضافة

�إىل التمثل بتجربة ال�ع��م ��س��ام يف م�سرية
املحافظني اجل��دد ،باال�ستفادة من جتارب
وخ �ب��رات ي �� �س��اري�ين � �س��اب �ق�ين يف ال�ه�ج��وم
على العامل ،وخ�صو�صاً يف منطقة ال�شرق
الأو��س��ط ،ف ��إن التمثل بتجربة كبار القوم
الأمريكيني هو املهمة التي ما بعد مهمة،
عم ًال بقول ال�شاعر:
�إذا غامرت يف �شرف مروم
فال تقنع ما دون النجوم
ولهذا ح�ضرت ل��دى منظمة إ�ط�لاالت
�سعد ال��دي��ن احل��ري��ري ،يف ال�سنة املا�ضية،
جتربة ب��اراك �أوب��ام��ا إ�ب��ان اح�ت��دام معركته
الرئا�سية الأوىل بخلعه اجل��اك�ي��ت وربطة
ال �ع �ن��ق ،وحت �� �ض��ر يف ه� ��ذه ال �� �س �ن��ة جت��رب��ة
الرئي�س الأمريكي الدميقراطي الأ�سبق بيل
كلينتون ،حينما ك�سر رجله ،فيما كان ميار�س
ال��ري��ا� �ض��ة ،ل�ي�ط��ل ع�ل��ى ج�م�ه��ور ال�ن��اخ�ب�ين
برجل مغم�سة باجلب�س و�إىل جانبه هيالري
متنا�سباً مت��ام�اً ف�ضيحة مونيكا ،م�ستدراً
عطفهم وحما�سهم وت�أييدهم ،وخ�صو�صاً �أن
منا�سباتهم يف هذه ال�سنة (� 14شباط ،و14
�آذار) ت�أتي قبل مو�سم االنتخابات يف ال�سنة
املقبلة ،بعد �أن أ�� �ش��رت جت��ارب �سابقة على
مدى � 12شهراً ب�ؤ�س احل�ضور اجلماهريي
ك�ح��ال��ة ي��وم ال�غ���ض��ب إ�ث ��ر تكليف الرئي�س
ميقاتي بت�شكيل احلكومة ،رغم التحري�ض
ال �ن��اري لأب ��ي ال�ع�ب��د الطرابل�سي وال���س�لاَّم
البريوتي وال�ضاهر العكاري ..ناهيك عن

رئي�س الوزراء ال�سابق �سعد الدين احلريري

االح�ت�ف��ال امل�ت��وا��ض��ع يف ال�ب�ي��ال ويف � 14آذار
وغريها من املنا�سبات ،يف ظل �شح وتقتري
م��ايل ،ب��د�أ ينعك�س على اجلمهور الأزرق يف
خم�ت�ل��ف امل �ن��اط��ق ،خ�لاف��ات ب�ين م�س�ؤوليه
وق�ي��ادي��ه وق��واع��ده ،ك�م��ا ه��و ح��ا��ص��ل بقاعاً
و�صيداوياً وبريوتياً و�شمالياً ،والذي يتجلى
يف �إغ �ل��اق ال �ع��دي��د م ��ن امل ��راك ��ز احل��زب �ي��ة
وامل�ستو�صفات وامل�ؤ�س�سات.
ه��ذا ال��واق��ع �أي���ض�اً ،ب��د�أ ينعك�س على

احللفاء يف � 14آذار ،الذين توقفت عنهم
امل �خ �� �ص �� �ص��ات احل ��ري ��ري ��ة ،ف �ك��ان �إق �ف��ال
العديد من املراكز ،وت�سريح العديد من
ال�ع�ن��ا��ص��ر امل �ت �ف��رغ��ة ،يف وق ��ت وج ��د فيه
حلفاء �آخرون احلل ،بالتوجه املبا�شر �إىل
النبع الذي كان يغرف منه �آل احلريري،
�أي �إىل اململكة العربية ال�سعودية ،والتي
ت��وج��ه إ�ل�ي�ه��ا �سابقاً رئي�س ح��زب ال�ق��وات
اللبنانية ،ورئي�س حزب الكتائب ،ورئي�س

احل��زب التقدمي اال�شرتاكي� ،إ�ضافة �إىل
ال��زي��ارات القطرية واخلليجية الأخ��رى،
دون �أن نغفل الزيارات الكرد�ستانية.
اح �ت �ف��االت �� 14ش�ب��اط و� 14آذار ه��ذا
ال� �ع ��ام ،ت �ت��م �إذن ع �ل��ى ه ��ذا ال ��وق ��ع ال ��ذي
ي�تراف��ق م��ع احل ��دث ال �� �س��وري ،ال ��ذي ك��ان
رئي�س التيار الأزرق قد وع��د بالعودة من
منفاه ال��ذي فر�ضه على نف�سه من مطار
دم�شق ،لكن على بعد أ�ي��ام من احتفال 14
�شباط ،مل يعد م�ؤكداً �إن كان �سيعود �إىل
ل�ب�ن��ان ،ك�م��ا مل ي�ت�ح��دد ب�ع��د م�ك��ان و�شكل
املهرجان و�إن كان امليل لأن يكون يف قاعة
مقفلة يطل فيها ق��ائ��د ال��زرق م��ن خالل
ال�شا�شة العمالقة دون �أن يت�سنى ملحرك �ألـ
«�أو توكيو» يف لبنان من العمل هذه املرة.
يف ه��ذا ال��وق��ت ،ين�شغل ج�م��اع��ة «14
�آذار  »1978يف العمل على وثائق ،لتنظيم
امل�سرية «الن�ضالية» لهذا التحالف ،حيث
هناك درا��س��ات واق�تراح��ات يعدها قيادي
يف ه��ذه اجل�م��اع��ة ،ك��ان ذات ي��وم ي�سارياً،
وم �ق��رب �اً وم���س�ت���ش��اراً م��ن رئ�ي����س احل��زب
ال�ت�ق��دم��ي اال� �ش�تراك��ي ،لأن ��ه �أم ��ام «ف�ق��ر»
رئي�س الزرق� ،صار �ضرورياً طرح �شعارات
ومواقف �إن�سانية وعدالة اجتماعية ،لعل
وع�سى ت�سعفهم ال�سماء الزرقاء ال�صافية
يف موعد � 14آذار اجلديد.

حمرر ال�ش�ؤون اللبنانية

مـــواقف
• ال�شيخ زهري اجلعيد؛ من�سق عام جبهة العمل الإ�سالمي ،دعا
احلكومة اللبنانية مت�ضامنة �إىل �إيجاد حل جدي و�سريع لأزمة
الكهرباء املتفاقمة ،والتي بد�أت تنعك�س �سلب ًا على ال�ش�أن االقت�صادي
واحلياتي للمواطن اللبناين ،وكذلك على حركة ال�شارع ،من خالل
�إقفال الطرقات وقطعها ،مما ينذر بعواقب وانعكا�سات ت�ضر وت�ؤثر
على العالقة بني احللفاء وقوى الأكرثية يف هذه املرحلة ال�صعبة
التي مير بها لبنان واملنطقة.
• خالد الداعوق؛ رئي�س جتمع الإ�صالح والتقدم� ،أ�سف ملا �أقدمت
عليه البلدية من ا�ستبدال ا�سم �شارع الرئي�س �أحمد الداعوق با�سم
ال�شهيد فرن�سوا احل��اج ،وق��ال� :إننا نرتحم على ال�شهيد فرن�سوا
احلاج ،ونعترب ا�ست�شهاده م�أ�ساة وطنية وقومية ،ويجب ت�سمية �أحد
�شوارع العا�صمة با�سمه� ،إمنا كان �أجدى باملجل�س البلدي �أن يختار
�أحد ال�شوارع امل�سماة ب�أ�سماء �شخ�صيات �أو دول �أجنبية بد ًال من
تغيري ا�سم �شارع الرئي�س �أحمد الداعوق.
• الوزير والنائب ال�سابق زاهر اخلطيب؛ الأمني العام لرابطة ال�شغيلة،
اعترب �أن ا�ستمرار وتزايد عمليات تهريب ال�سالح من لبنان �إىل �سورية،
وانك�شاف مدى �إيغال قوى � 14شباط يف التورط ب�أعمال العنف ،ال ي�شكل
فقط اعتداء على الد�ستور اللبناين ،وانتهاك ًا خطري ًا التفاقيات التعاون
والتن�سيق التي تربط لبنان ب�سورية� ،إمنا يهدد بعواقب وتداعيات خطرية
على الأمن واال�ستقرار الداخلي ،كما ي�شكل ا�ستفزاز ًا للغالبية العظمى
من اللبنانيني ،الذين يرف�ضون حت �وّل لبنان �إىل �ساحة للت�آمر على
ال�شقيقة �سورية ،خدمة ملخططات �أمريكا والعدو ال�صهيوين ،وحلفائهما.
كما ح �ذّر اخلطيب «اجل �ه��ات الر�سمية امل���س��ؤول��ة م��ن ال�سماح
بقدوم املدعو برهان غليون ،اخلائن لوطنه وعميل اال�ستخبارات
الفرن�سية� ،إىل لبنان ،لإطالق �سهامه ال�سامة جتاه �سورية».

• لقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية يف لبنان ،ا�ستغرب
قرارات بع�ض الدول العربية واخلليجية ،وت�صريحات الأمني العام
للجامعة العربية نبيل العربي ،الذين يطلبون التدخل الأجنبي،
وي�سعون ملء جهدهم و�إرادتهم �إىل تدويل الأزمة ال�سورية ،رغم
كل اجلراحات احلا�صلة يف �أمتنا من وراء هذا التدخل اخلطري،
ورغم كل الأخطار الناجمة عن هذا التدخل الذي يهدف فقط �إىل
حماية الكيان ال�صهيوين ،وت�ضييق اخلناق على م�شروع املقاومة يف
عاملنا العربي.

يف لبنان ،واعتبارهم كالجئني ،ح�سب مفهوم ما ي�سمى بالأمم
املتحدة� ،سي�ؤدي �إىل دفع فواتري دموية على ال�ساحة اللبنانية ،من
�أجل ا�ستخدامها لل�ضغط الأمريكي على �سورية العربية».
• هيئة علماء لبنان ا�ستهجنت الت�صرف امل�سيء لبع�ض �أن�صار
اجل�م��اع��ات الإ�سالمية يف عا�صمة ال�ع��روب��ة طرابل�س ،والذين
�أحرقوا راية املقاومة ،م�ؤكدة �أن فعلهم هذا يندرج يف قول اهلل
تعايل} :يريدون ليطفئوا نور اهلل ب�أفواههم واهلل متم نوره ولو كره
الكافرون{ ،ال�سيما �أن الراية كُتبت عليها �آية قر�آنية وا�سم اهلل
الأعظم ،ومل يجر�ؤ ال�صهاينة على حرقها �أو حتى ّ
امل�س بها.

• احل��اج عمر غندور؛ رئي�س اللقاء الإ�سالمي الوحدوي ،ر�أى
�أنه للتعوي�ض عن خ�سارة «�إ�سرائيل» حل�سني مبارك ونظامه،
كان ال بد من حترك نوعي يحا�صر النموذج الإي��راين ،ويتوجه
�إىل �إي�ق��اظ الع�صب املذهبي وخماطبة اجلماهري ،وتقدمي
إ�ي��ران كعدو للبالد العربية ،متهيد ًا لفتنة عمياء طاملا متنتها
«�إ��س��رائ�ي��ل» ،وع�بر و�سائل �إعالمية عربية �ضخمة ،لت�ضليل
الوعي ال�شعبي ،ولذلك ن�شهد اليوم م�شاركة عربية ،ولأول مرة،
يف م�ؤمتر «هرت�سيليا» ،الذي يعترب من �أهم امل�ؤمترات الأمنية
اال�سرتاتيجية لـ«�إ�سرائيل».

• اللجنة الن�سائية يف ح��رك��ة الأم ��ة �أق��ام��ت احتفا ًال ديني ًا يف
م�سجد ال�شيخ �أحمد كفتارو ،يف بريوت ،مبنا�سبة �شهر ربيع الأنوار،
بح�ضور ح�شد من الفعاليات وممثلي الهيئات الن�سائية ،وقد قدّمت
فرقة احلركة (براعم الإمي��ان) باقة من الأنا�شيد الدينية من
وحي املنا�سبة العطرة .وكان الفت ًا خالل االحتفال �إعالن �إحدى
احلا�ضرات التزامها باحلجاب ال�شرعي ،امتثا ًال لأم��ر اهلل عز
وجل ،ونبيه الكرمي عليه ال�صالة وال�سالم.

• ال�سفري ال�سوري يف لبنان؛ د .علي عبد الكرمي علي ،ا�ستقبل
�أمني الهيئة القيادية يف حركة النا�صريني امل�ستقلني  -املرابطون؛
العميد م�صطفى حمدان ،على ر�أ�س وفد من احلركة ،و�شدد علي
على �إ�صرار �سورية على تنفيذ امل�سرية الإ�صالحية التي �أطلقها
الرئي�س ب�شار الأ�سد ،ح�سب الأجندة الزمنية التي حُ ��ددت لها،
كون هذه الإ�صالحات هي هدف ًا �أ�سا�سي ًا من �أجل تطوير النظام
ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي لل�شعب ال�سوري.
بدوره اعترب حمدان �أن «ا�ستغالل الواقع الإن�ساين لأهلنا ال�سوريني

• الهيئة العامة جلمعية دار العجزة الإ�سالمية عقدت جل�سة
خم�ص�صة النتخاب هيئة �إداري��ة جديدة ،ت�ضم :املهند�س وليد
حميي الدين كبي :رئي�ساً ،املحامي أ�م�ين �سامي ط�ي��ارة :نائب ًا
للرئي�س ،املحامي ح�سان �أحمد طبارة� :أمين ًا لل�سر ،الأ�ستاذ عمر
عبد احلفيظ �سلطاين� :أمين ًا مالياً ،املهند�س عا�صم عبد البديع
�سنو :ع�ضواً ،املهند�س الدكتور حممد �سعيد جزائريل :ع�ضواً،
ال�سيدة هنا الب�ساط جنا :ع�ضواً ،الدكتور حممود على فاعور:
ع�ضواً.
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تحقيق
يقضون مضاجع أهالي بيروت
ّ
زعيق المارة وأبواق السيارات
ي�صم ال�ضجيج و�سط مدينة بريوت،
حتى يكاد ي�صح القول �إنه ال �صوت يعلو
ف��وق �صوت ال�ضجيج وال���ص��راخ و أ�ب��واق
ال �� �س �ي��ارات� � ،س �ك��ان ال �ع��ا� �ص �م��ة ي�ع��ان��ون
الأم� � ّري ��ن ،وي�ط��ال�ب��ون ب��احل��د م��ن ه��ذا
ال�ت�ل��وث ال���ض��و��ض��ائ��ي ،ال ��ذي ي�ستنزف
�أع�صابهم ويق�ضي على راحتهم ،ال�سيما
م��ن ك ��ان م�ن�ه��م غ�ير حم �ظ��وظ ك�ف��اي��ة،
فكانت �شرفة منزله �أو مكتبه تطل على
�شارع رئي�سي تتنازعه عجالت ال�سيارات
وعجقة املحال التجارية و�صراخ املارة يف
الليل والنهار.
ال��و��ض��ع ب ��ر�أي ال�ك�ث�يري��ن أ���ص�ب��ح ال
يطاق ،فال�ضجيج ال يرحم أ�ط�ف��ا ًال وال
عجزة وال �أي �شخ�ص يبتغي ق�سطاً من
ال لن�شر التوعية
الراحة ،وي�ستدعي تدخ ً
ووق � ��ف ال �� �ض �ج �ي��ج ع�ب�ر ط� ��رق ك �ث�ي�رة،
�أبرزها منع �أبواق ال�سيارات ب�شكل فاعل،
ورغ��م �أن العي�ش يف العا�صمة يعد من
الرفاهيات ب�سبب غالء الأج��ور و�أ�سعار
ال�شقق فيها� ،إال �أن الأح�ي��اء البريوتية
الوادعة �سابقاً ،حتولت �إىل خاليا نحل
ب�أ�صوات ال حتتمل ،ت�ستمر حتى �ساعات
مت�أخرة من الليل ،مما حوّل حياة الكثري
من �أبناء بريوت �إىل جحيم.
�أ�صوات خمتلفة
بح�سب ال��درا��س��ات ،ي�ستمر ازدح��ام
ال �� �س�ي�ر ل �� �س��اع��ات يف خم �ت �ل��ف أ�ن� �ح ��اء
العا�صمة بريوت ،وهو ي�ؤدي بدوره �إىل
ارتفاع زعيق �أب��واق ال�سيارات ،وبالتايل
و�صول معدالت ال�ضجيج �إىل �أكرث من
 90دي�سيبل ،فيما احل��د الأق�صى الذي
ت�سمح ب��ه منظمة ال�صحة العاملية هو
 56دي�سيبل ،فكيف يتحمل البريوتيون
هذا الفارق اخلارق للطبيعة املتمثل بـ34
دي�سبل؟
ي �ب��دو �أن م���ش�ك�ل��ة ال���ض�ج�ي��ج ال��ذي
يغزو بريوت ،لن جتد طريقها �إىل احلل
ق��ري�ب�اً ،خ�صو�صاً �أن العا�صمة جتتذب
أ�ع � ��داداً م �ت��زاي��دة م��ن ال� ��زوار وال���س�ك��ان
وال�سياح �أي�ضاً ،ويف ظل غياب ال�سيا�سات
احل�ك��وم�ي��ة ال �ق��ادرة ع�ل��ى �ضبط ارت�ف��اع
معدالت التلوث ال�ضو�ضائي.
وب�ح���س��ب ا��س�ت�ط�لاع ��س��ري��ع ل �ل��ر�أي
�أجريناه مع عينة من الأ�شخا�ص ،تبني
�أن على ر أ����س م�صادر ال�ضجيج املزعجة
و��س��ائ��ل ال�ن�ق��ل امل�خ�ت�ل�ف��ة ،ويف طليعتها
الدراجات النارية ،بالرغم من حمالت
وزارة ال��داخ�ل�ي��ة للحد م��ن ان�ت���ش��اره��ا،
والتي ب��د�أت ت�ؤتي ثمارها ،تليها حركة
ال�سري امل�صحوبة بزعيق �أبواق ال�سيارات،
ت�ل��ي ذل��ك م��ول��دات ال�ك�ه��رب��اء اخل��ا��ص��ة
ال �ت��ي أ���ص�ب�ح��ت ظ��اه��رة ال غ�ن��ى عنها،
يف ظ��ل التقنني الكهربائي امل�ستمر يف
بريوت و�ضواحيها ،وهناك �أي�ضاً �أعمال
الإن �� �ش��اء ال �ت��ي �سجلت ف ��ورة يف الآون ��ة
الأخ�ي��رة ،ف�لا ي�ك��اد � �ش��ارع يف العا�صمة
يخلو م��ن عملية ب�ن��اء مبنى ج��دي��د �أو
هدم �آخر� ،أ�ضف �إىل ذلك �إطالق الألعاب
ال �ن��اري��ة يف ك��ل امل�ن��ا��س�ب��ات ،وم��ع ازدي ��اد
أ�ع � ��داد امل �ط��اع��م وق ��اع ��ات االح �ت �ف��االت،

املعلمة ندى احل�ص

الدكتور با�سم الدنا

�أ�صبح البريوتيون على موعد مع هذه ال �ع��رب � �ص��م ،مل� ��اذا ي �ج��ب �أن ت �ك��ون كل الكرب ،و�سكان املدن �أكرث تعر�ضاً للكرب
من �سكان الأري��اف ،كما �أنهم �أ�شد منهم
الظاهرة ،خ�صو�صاً يف نهاية الأ�سبوع ،الأ�صوات عالية»؟
ع�صبية وعدوانية ،ونفاد �صرب وانفعال.
حيث تن�شط االحتفاالت.
و�أ�ضاف الدنا« :تعد م�شكلة ال�ضجيج
�
ي
�
ب
ب��اخ �ت �� �ص��ار ،ت �غ��رق
بحر
يف
�روت
�أثره على ال�صحة النف�سية
يف ب� �ي ��روت ب ��ال� �غ ��ة اخل � � �ط � ��ورة ،ب���س�ب��ب
م��ن ال�ضجيج ،حيث يعلو فيها التلوث
ب �ح �� �س��ب ال� ��دك � �ت� ��ور ب ��ا�� �س ��م ال ��دن ��ا؛ تعاظم ا�ستخدام و�سائل النقل املختلفة،
ال �� �ض��و� �ض��ائ��ي ،وه ��و مي �ت��د �إىل ��س��اع��ات
متقدمة من الليل ،ب�سبب عدم حتديد املتخ�ص�ص يف �أمرا�ض الأذن واحلنجرة ،وا�ستعمال التقنيات ال�صناعية وما حتدثه
ال ع��ن ارت �ف��اع الكثافة
�� �س ��اع ��ات ال �ع �م��ل ل �ل �م �ح��ال ال �ت �ج��اري��ة ف��إن التلوث بال�ضجيج ي ��ؤدي �إىل �إحل��اق م��ن �ضجيج ،ف�ض ً
وامل�ط��اع��م ،مم��ا ي ��ؤدي �إىل كثافة حركة �أ� � �ض� ��رار ج���س�ي�م��ة ب��ال �� �ص �ح��ة اجل���س�م�ي��ة ال���س�ك��ان�ي��ة ف �ي �ه��ا ،وق ��د ت �ب�ين م��ن خ�لال
املرور و�إىل �إقالق راحة �سكان العا�صمة ،والعقلية والنف�سية للإن�سان ،وقد ي�صاب درا��س��ات التخطيط الكهربائي لع�ضالت
ال��س�ي�م��ا م�ن�ه��م ك �ب��ار ال �� �س��ن ،وي �ب��دو �أن بال�صمم يف بع�ض الأحيان جراء تعر�ضه ج�سم الإن�سان املعر�ض لل�ضجيج ،ح�صول
العادات والتقاليد تلعب دوراً يف التلوث لأ��ص��وات عالية با�ستمرار ،وه��ي ظاهرة تبدل يف و�ضع الع�ضالت التي يبدو عليها
ال�ضو�ضائي ،فالنا�س عامة يتحدثون ميكن تلم�س ارت�ف��اع�اً ب�ين �سكان ب�يروت الت�شنج ،كما تتدنى املقاومة الكهربائية
ب � � أ�� � �ص ��وات ع��ال �ي��ة وي �� �ش �غ �ل��ون �أج� �ه ��زة حت��دي��داً ،حيث �إن الأذن ب��ات��ت ال ت�سمع يف جلد الإن�سان� ،إ�ضافة �إىل ارتفاع ب�سيط
الت�سجيل وال��رادي��و يف �سياراتهم على ع �م��وم �اً �إال مب �ع��دل  60دي���س�ب��ل ،ب�سبب يف �ضغط الدم وانخفا�ض يف درجة حرارة
أ�ع �ل��ى م���س�ت��وي��ات ال���ص��وت ت�ق��ري�ب�اً ،من تعر�ضها لل�ضجيج امل�ستمر والأ� �ص��وات اجل�سم عموماً ،مع ات�ساع يف حدقة العني،
دون اح�ت�رام ح��ق الآخ��ري��ن يف ال��راح��ة ،ال�ع��ال�ي��ة ،ورغ��م �أن بع�ض الأ� �ص��وات ذات �إىل جانب انخفا�ض إ�ف��رازات املعدة ،كما
لا ب�يروت�ي�اً خ��رج يف �إح��دى امل�ستوى الأخف�ض ،ال تولد �أذى ج�سمياً ي��ؤدي االنزعاج املتكرر من ال�ضجيج �إىل
حتى �أن ك�ه� ً
امل��رات �إىل �شرفة منزله لي�صرخ« :هل م�ب��ا��ش��راً ،غ�ير �أن�ه��ا حت��دث �ضيقاً يدعى توتر اجلهاز الع�صبي امل��رك��زي ،ويتبدى
يف خ��روج النائم من نومه العميق الذي
يحتاجه اجل�سم يف �سبيل الراحة وجتدد
الن�شاط ،وي�صبح النوم بالتايل متقطعاً
ي�ت��رك �أث� � ��ره ال �ن �ف �� �س��ي وال �� �ص �ح��ي ع�ل��ى
رغم تباين وجهات النظر حول تعريف حمدد و�شامل لل�ضجيج� ،إال
ال�شخ�ص املعر�ض لل�ضجيج».
�أن اجلميع يتفق حول املعنى الأقرب والأدق ملفهوم ال�ضجيج ،وهو «عبارة
وي �ت ��اب ��ع« :ي �ت � أ�ت ��ى الأذى ال���س�م�ع��ي
عن اهتزازات لها �أثر فيزيولوجي على الإن�سان ،ت�سبب له الإزعاج والفزع
ال �ن��اج��م ع��ن ال���ض�ج�ي��ج ع ��ادة م��ن خ�لال
والتوتر ،وت�ؤدي �إىل �أ�ضرار يف �أجهزة ال�سمع» ،وتتجلى تلك االهتزازات
ت��راك��م الأ� � �ض� ��رار ع�ب�ر � �س �ن��وات ط��وي�ل��ة،
على �شكل موجات تنت�شر يف جميع االجت��اه��ات ،والأذن هي �أول �أجهزة
ويظهر الأذى ال�سمعي عند الأ�شخا�ص
اجل�سم التي ت�ستقبل هذه املوجات ال�صوتية وتت�أثر بها.
امل�صابني ب�شكوى من �آالم الأذن ،مع �شعور
بد
ال
إن�سان،
ل
ا
على
لإدراك مدى اخلطورة التي يرتكها ال�ضجيج
بطنني دائ��م ،و�إذا ما تفاقم تدين ال�سمع
ويعرب
بها،
امل�سموح
ال�ضجيج
من الإ�شارة �إىل احل��دود الق�صوى ل�شدة
ليبلغ خ�سارة ال�سمع احل��د الأعلى يكون
تخطيط
أثناء
�
النظرية
عنها بالدي�سيبل ،والتي تعد الأ�س�س
املعتمدة
امل�صاب يف هذه احلال �سمعه ثقيل يف كل
املدن ،وتن�ص على الآتي:
املجال ال�ترددي ،ويف هذه املرحلة يظهر
ال يف املناطق ال�سكنية ال�صرفة -
•  50دي�سيبل نهاراً و 35دي�سيبل لي ً
تعطل وا�ضح يف �إمكانية التفاهم يف حال
بيوت الراحة.
�إجراء ه�ؤالء حمادثة يف �أجواء �صاخبة».
ال يف مناطق ال�سكن العامة.
•  55دي�سيبل نهاراً و 40دي�سيبل لي ً
وم��ن ب�ين امل��ر��ض��ى يف ع �ي��ادة ال��دن��ا،
لا يف املناطق الريفية ،مناطق
•  60دي�سيبل ن�ه��اراً و 45دي�سيبل ل�ي� ً
�صادفنا ال�سيدة �أم حممد التي تعاين
خمتلفة.
من طنني م�ستمر يف �أذنها ،يكاد يفقدها

.
احلرفية
واملناطق
املناطق
مراكز
يف
ال
ً
لي
دي�سيبل
و50
دي�سيبل
• 65
لا ع��ن ت ��ردي �سمعها يف
��ص��واب�ه��ا ،ف���ض� ً

.
ال�صناعية
املناطق
يف
ال
ً
ولي
ً
ا
نهار
دي�سيبل
70
•
�إح��دى الأذن�ي�ن ،تقول �أم حممد« :منذ
مناطق
يف
ال
ً
لي
دي�سيبل
70
إىل
�
35
ومن
ً
ا
نهار
دي�سيبل
70
إىل
�
45
من
•
��س�ن��وات ب ��د�أت �أ��ش�ع��ر ب ��أن �سمعي يخف،
خا�صة تبعاً لال�ستخدام وكثافة ال�سكن.
لكن ال�ي��وم �أ�صبح الو�ضع ال ي�ط��اق� ،أن��ا
�أع�ي����ش يف حم�ل��ة امل�ل�ا يف ب �ي�روت ،وه��ي

ت�ك�ت��ظ ب��ال �ن��ا���س وامل� �ح ��ال ،وب��ال �ت��ايل ال
ميكنني الراحة �أبداً طوال اليوم ،رغم �أن
الطبيب لطاملا حذرين بوجوب التواجد
يف بيئة هادئة و�ساكنة ،لكن م��اذا �أفعل،
فقد ولدت وتربيت يف تلك املنطقة ،وال
�أ�ستطيع التخلي عن بيتي».
من جهة ثانية ،يعاين طالب املدار�س
من ارتفاع م�ستوى ال�ضجيج يف اخلارج،
مما يفقدهم تركيزهم على درا�ستهم ،يف
هذا ال�سياق ،تقول املعلمة ندى احل�ص:
«�إن �أثر ال�ضجيج على تالميذ املدار�س،
يتجلى بتدين ق��درة اال�ستيعاب لديهم،
م��ع �ضعف يف ح�ي��ز ت��رك�ي��زه��م وفهمهم
للدرو�س ،وعدم القدرة على حل �أب�سط
العمليات احل�سابية� ،إ�ضافة �إىل الإرهاق
الع�صبي وال��وه��ن اجل�سدي ،وم��ن جهة
أ�خ � ��رى ،ي�ن�ع�ك����س ال���ض�ج�ي��ج ��س�ل�ب�اً على
� �س �ل��وك ه� � ��ؤالء ال �ت�لام �ي��ذ ،ف��ال�غ��ال�ب�ي��ة
منهم ي�صبح �سلوكهم متميزاً بالعنف
واالندفاع والقلق وعدم الرتكيز».
وامل � ؤ�� �س��ف �أن م��دي�ن��ة ب �ي�روت ،التي
ك��ان��ت تنعم ب��ال��راح��ة وال �ه��دوء على مر
م�ئ��ات ال�سنني اخل��ال�ي��ة� ،أ��ض�ح��ت تعاين
ال �ي��وم م��ن أ�ك�ث�ر امل�ل��وث��ات خ �ط��ورة على
�أو��س��اط�ه��ا� ،أال وه��و التلوث بال�ضجيج،
وم ��ا ي��زي��د الأم� ��ر �� �س ��وءاً ،ه��و اك�ت�ظ��اظ
� �ش��وارع �ه��ا و� �س��ط غ �ي��اب خ�ط��ط تنظيم
ال���س�ير ،واخ�ت�ن��اق �أزق�ت�ه��ا وق�ل��ة – ب��ل -
ون ��درة ح��دائ�ق�ه��ا وم�ت�ن��زه��ات�ه��ا� ،إ��ض��اف��ة
�إىل �سوء خمططها امل��دين والعمراين،
ال��ذي يكاد �أن يخرجها عن نطاق املدن
ال�ساحلية الع�صرية.
�أثره على القدرة الإنتاجية
وب�ح���س��ب ع �ل �م��اء االج �ت �م��اع ،ي�ترك
ال�ضجيج �آثاراً خطرية على العمل واملهام
الذهنية الفكرية ،فقد �أثبتت الدرا�سات
امليدانية� ،أن ال�ضجيج يت�سبب يف �أخطاء
تتعلق بالدرا�سات والأع�م��ال امليكانيكية
ب�ن���س�ب��ة  50يف امل� �ئ ��ة ،وي �ت �� �س �ب��ب ك��ذل��ك
ب�ح��وادث مهنية بن�سبة  20يف امل�ئ��ة ،كما
يت�سبب ب �ت��دين رغ �ب��ة ال�ع��ام�ل�ين وك�ثرة
تغيبهم وتهربهم ع��ن العمل بن�سبة 20
يف املئة ،مما يقود يف املح�صلة �إىل �ضعف
القدرة الإنتاجية للفرد .وللمفارقة تقول
�إحدى ال�سيدات التي رف�ضت الك�شف عن
ا�سمها ،وهي تعمل يف مبنى وزارة الإعالم
يف احل� �م ��راء� ،إن م���س�ت��وى ال���ض�ج�ي��ج يف
� �ش��ارع احل �م��راء الرئي�سي ي�ك��اد يجعلها
تفقد �صوابها ،فرغم �أنها حتر�ص على
�إغ�ل�اق ك��ل الأب ��واب وال�ن��واف��ذ للحد من
ال�ضجيج� ،إال �أن أ�ب��واق ال�سيارات تتناهى
�إىل م�سامعها ،كذلك أ���ص��وات ال�سيارات
والدراجات النارية امل�سرعة.
وت�ضيف« :لذلك ال �أطيق اجللو�س يف
املكتب ،و�أمتنى على املراجعني �أن يقدروا
ظ��روف�ن��ا� ،إذ ع��ادة م��ا ي�ت��ذم��رون م��ن �أننا
ال نكاد «ن�ط��ل» يف ال ��وزارة ،حتى نختفي
ب�سرعة الربق بعد نحو �ساعتني ،و�أعتقد
�أن ال�ضجيج هو ال�سبب الرئي�سي».
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عــربــي
�أبو غربيّة ..ومعادلة عبد القادر احل�سيني
راف�ق��ت القد�س حياته حتى خلنا �أن��ه
يتنف�سها ،ولعله كان كذلك ،فهو ابنها وهي
مدينته التي درج فيها طفالً ،ثم مقات ًال
يرد عنها غائلة العدوان ،ف�صحافياً يكتب
من قلب حاراتها العتيقة ،و�سيا�سياً يلهج
بذكرها لي ًال ونهاراً.
حمل الراحل الكبري بهجت �أبو غربية،
�ألقاباً عديدة ،فهو ابن القد�س ،املنا�ضل،
ال�صحايف ،ع�ضو اللجنة التنفيذية ملنظمة
التحرير الفل�سطينية ،و�أح��د م�ؤ�س�سيها
وم� � ؤ��� �س� �� ��س ج �ب �ه��ة ال �ن �� �ض ��ال ال �� �ش �ع �ب��ي
الفل�سطيني ،وع�ضو ق�ي��ادة قطر الأردن
حل��زب البعث العربي اال��ش�تراك��ي ،و�شيخ
املنا�ضلني الفل�سطينيني ،وقد �أعطى لكل
لقب حقه ،وك�سب اللقب به ،ومل يتك�سب
ب��الأل�ق��اب وامل�ن��ا��ص��ب ��ش��أن ك�ث�يري��ن ،لكن
�أح ��ب ت�ل��ك الأل �ق��اب �إىل نف�سه ه��و لقب
املنا�ضل� ،أما لقب �شيخ املنا�ضلني فحكاية
�أخرى.
ول � ��د ب �ه �ج��ت �أب � ��و غ��رب �ي��ة يف خ���ض��م
الن�ضال العربي الفل�سطيني �ضد العدوان
ال�صهيوين الربيطاين على بالدنا ،و�صار
�صنو الكفاح منذ �شبابه الأول ف�شارك يف
ال�ث��ورة الفل�سطينية ال�ك�برى ع��ام ،1936
منا�ض ًال �شجاعاً فذاً� ،أ�صيب مرات عديدة،
وكان يحمل جراحه من جديد �إىل �ساحات
امل �ع��ارك ،ف�لا ي�خ��رج منها �إال حت��ت وط ��أة
ا�شتداد جرح �آخر ،لن يقعده عن امل�شاركة،
�أكرث من �أيام قالئل� ،أو اعتقال تكرر كثرياً
على يد �سلطات االحتالل الربيطاين.
� �ش��ارك م��ع ال�ق��ائ��د الأ� �س �ط��وري عبد
ال� �ق ��ادر احل �� �س �ي �ن��ي ،يف ت ��أ� �س �ي ����س جي�ش
اجل�ه��اد امل�ق��د���س ،وك��ان �ضمن ق�ي��ادة هذا

املنا�ضل بهجت �أبو غربية

اجلي�ش يف منطقة القد�س التي �شهدت
�أ� �ش��ر���س امل �ع��ارك يف ح��رب ،1948-1947
وم ��ع ث �ل��ة م��ن امل �ق��ات �ل�ين الأف� � ��ذاذ �صمد
على �أ�سوار املدينة ،وحطم مع رفاقه كل
الهجمات ال�ت��ي ا�ستهدفت فتح الطريق
�إليها ،والو�صول �إىل حارة ال�شرف ،حيث
ح��و� �ص��رت جم �م��وع��ات م ��ن ال �ع �� �ص��اب��ات
اليهودية.
ك��ان �إىل ج��ان��ب احل�سيني يف معركة
الق�سطل ،وهو من �أوائ��ل من تنبهوا �إىل
�أن الع�صابات ال�صهيونية تريد ا�ستغالل
االن�شغال بالقائد الفذ لت�صعيد هجومها
على القد�س ،رف��ع ال�صوت عالياً منادياً
بالعودة ال�سريعة �إىل التمرت�س يف املدينة

وق ��راه ��ا ،ل �ك��ن امل�ن��ا��ض�ل�ين وامل �ج��اه��دي��ن
امل�صدومني بخ�سارة قائدهم ،مل يكونوا
يف و��ض��ع م��ن ي�ستمع لأي ك�ل�ام ،فكانت
جم��زرة دي��ر يا�سني ،بال�ضبط يف القرية
ال�ت��ي ت�ك���س��رت ع�ل��ى عتباتها ل���ش�ه��ور كل
الهجمات ال�صهيونية.
التقى بهجت �أب��و غربية عبد القادر
احل���س�ي�ن��ي ال �ع��ائ��د م��ن م�ق��اب�ل��ة ال�ل�ج�ن��ة
الع�سكرية العربية التابعة جلامعة العار
واخل �ي �ب��ات ،ع�شية م�ع��رك��ة ال�ق���س�ط��ل ،يف
كتابه ال�شهري «يف خ�ضم الن�ضال الوطني
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي» � �س �ج��ل �أب � ��و غ��رب �ي��ة تلك
اللحظات ،لقد خذلت اللجنة عبد القادر
ومقاتليه ،فلم تزودهم بال�سالح ،و�أ�ضاعت

اجل��ام �ع��ة ف��ر� �ص��ة ح �م��اي��ة ال �ق��د���س ،ك��ان
ال��رج��ال جاهزين للت�ضحية ب��أرواح�ه��م،
ولكن ال�سالح مل ي�أتِ من خمازن اجلامعة
اخلائبة.
م�ل��أت امل � ��رارة ن�ف��و���س ال ��رج ��ال ،لكن
الإح�سا�س باملرارة ال يعني و�ضع اليد على
اخلد والبكاء ،بل يعني ما فعله عبد القادر
بال�ضبط ،ال�صعود �إىل الق�سطل جم��دداً،
والقتال حتى حتريرها ،وال�شهادة.
��س��وف مي�ضي �أب ��و غ��رب�ي��ة ك��ل العمر
لا ه� ��ذا ال� ��در�� ��س ،وع ��ام �ل� ًا ب ��ذات
م �ت �م �ث� ً
املعادلة ،وهو الذي �شهد �أي�ضاً كيف عمل
ال �� �ض �ب��اط ال�بري �ط��ان �ي��ون ال ��ذي ��ن ك��ان��وا
يقودون اجلي�ش الأردين ،كل ما يف و�سعهم
كي مينعوا اجلنود وال�ضباط العرب من
ذوي ال��رت��ب ال �� �ص �غ�يرة ،م��ن ال �ت �ق��دم يف
اجت��اه غ��رب��ي ال�ق��د���س ،وحتطيم ال��وج��ود
ال���ص�ه�ي��وين فيها ن�ه��ائ�ي�اً ،وق��د ك��ان ه��ذا
ممكناً ط��وال ال��وق��ت وم��ن ي��راج��ع �سرده
ملعارك القطمون� ،سيكت�شف هذه احلقائق
عن كثب ،ويعرف كيف �ضيعت اخليانات
البالد.
�صمدت مناطق �شرقي القد�س بعزمية
املقاتلني ،بعد نكبة ع��ام  ،1948وظ��ل ابن
القد�س فيهاـ ولكنه عم ًال مبعادلة عبد
القادر يف الق�سطل ،مل يتوقف عن الكفاح
وال �أق�ع��ده الإح�سا�س باخليبةـ ��ش��ارك يف
ت�أ�سي�س املجل�س ال��وط�ن��ي الفل�سطيني،
ومنظمة التحرير الفل�سطينية مع �أحمد
ال�شقريي ،و�أ�س�س تنظيماً مقاتالً« ،جبهة
الن�ضال ال�شعبي الفل�سطيني» ،دون �أن
ي�سجن نف�سه يف بوتقة ف�صائلية ،كان همه
�أك�بر م��ن ذل��ك بكثري ،وي��رى �أن امليادين

جميعاً مفتوحة �أمامه ،ليدافع عن حرية
اعتقاده ب�أن فل�سطني كل فل�سطني هي بلد
ال�شعب العربي الفل�سطيني ،و�أن معركة
حتريرها ،عبء يجب �أن يكون على عاتق
العرب جميعاً ،لأنهم بذلك فقط ،يحمون
وجودهم وعوا�صمهم ومدنهم وثرواتهم
كلها.
بد�أت الأ�شياء تتغري من حول املنا�ضل
ال� �ك� �ب�ي�ر ،ف �ل��م ت �ع��د م �ن �ظ �م��ة ال �ت �ح��ري��ر
منظمة للتحرير ،و�صارت امل�ساومة «كار
امل�ن��ا��ض�ل�ين» ،ول �ك��ن ��ش�ي��خ ال �ك��ار ي�ع�ل��م �أن
امل���س��اوم��ة ع�ل��ى ذرة م��ن فل�سطني لي�ست
من �شيم ال�ث��وار وال من �شيم املنا�ضلني،
ف�أعلنها �صريحة منذ البداية ومل يرتاجع
عنها قيد �شعرة« ،فل�سطني كل فل�سطني
من املاء �إىل امل��اء» ،ولي�س من عذر لأحد،
وم��ن ال ي�ط��ق ه��ذا ف�ل�ي�ترك ال���س��اح��ة ملن
يريدون وي�ستطيعون �إن هم عملوا.
يف كل منا�سبة وعند كل منعطف ،وعلى
مدار الوقت ،مل ي�سجل على هذا املنا�ضل
ال�ك�ب�ير �أن ��ه ت��راج��ع ع��ن ق�ن��اع��ة �أو م�ب��د�أ،
تقدمت ال�سنون ب��ه ،ول�ك��ن حيث حت�ضر
فل�سطني يكون ،ال ي�تردد وال يتوانى وال
يت�أخر ،فكان ع��ن ح��ق «�شيخ املنا�ضلني»،
لي�س ب�سبب ال�ت�ق��دم يف ال�ع�م��ر ،وح�سب،
ل�ك��ن و�أ� �س��ا� �س �اً ب�سبب ال�ت�ق��دم يف امل��وق��ف
والر�سوخ فيه .رحمك اهلل رحمة وا�سعة،
�أيها الفار�س يف زم��ن «م��راع��اة الظروف»
والتمل�ص من املقاومة ،وك�أنها تهمة يريد
كثريون التخل�ص منها ،ولكن كثريين ما
زالوا �أي�ضاً يقب�ضون على اجلمر.

نافذ �أبو ح�سنة

�إىل جلنة املتابعةُ ..د ّر
مر يوم ال�ساد�س والع�شرين من اجلاري بهدوء فاق التوقعات ،وخ�صو�صاً
عند من �صدّق �أن حممود عبا�س ،رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية ب�صدد قرار كبري
يف هذا اليوم بالذات ،فقد ثابر عبا�س على الإع�لان ب�أن اليوم املذكور ،وهو
الذي حددته الرباعية موعداً نهائياً ل�شروع طريف ال�سلطة وحكومة االحتالل
يف مفاو�ضات جادة� ،سي�شهد قراراً كبرياً �إذا مل يتم ا�ستئناف املفاو�ضات ،وقد
انربى حمللون ومتابعون ملحاولة توقع طبيعة هذا القرار ،و�صو ًال �إىل القول
ب�أن رئي�س ال�سلطة ،قد يغادر رام اهلل �إىل عمان لال�ستقرار فيها.
ول �ع��ل م��ن ت��اب��ع ال�ط��ري�ق��ة ال �ت��ي ج ��رى ب�ه��ا الإع �ل��ان ع��ن ان �ت �ه��اء ج��ول��ة
«مفاو�ضات ا�ستك�شاف ما هو معروف وم�ستك�شف» يف العا�صمة الأردنية ،قد
توقع �أن ال�سلطة ب�صدد �إع�لان نهاية هذا العبث الطويل حقاً ،لكن كل من
يعرف ال�سلطة ووظائفها ،وكذلك كل من يعرف ،حقيقة الو�ضع الفل�سطيني
ال�ق��ائ��م ،ا��س�ت�ط��اع �أن يتخيل طبيعة ال �ي��وم ال �ت��ايل ،ال�ب�ح��ث ع��ن منفذ �آخ��ر
للتفاو�ض.
ت��ول��ت التهيئة ل�ه��ذا امل�ن�ف��ذ ،احل�ك��وم��ة الأردن� �ي ��ة ،وط ��وين ب�ل�ير مبعوث
الرباعية ،وحكومة االحتالل �أي�ضاً ،فقد �أعلن وزي��ر خارجية الأردن نا�صر
ج��ودة متني ب�لاده ،وعملها على ا�ستئناف املفاو�ضات ل�شهرين �آخ��ري��ن ،ويف
عمان �أي�ضاً لك�سر اجلمود وتقريب وجهات نظر الأطراف.
القى هذا اجلهد مبعوث الرباعية الدولية طوين بلري ،والذي التقى رئي�س
حكومة االحتالل ،ودعاه �إىل اتخاذ جملة �إجراءات ت�شجع ال�سلطة على العودة
�إىل املفاو�ضات ،من قبيل الإف��راج عن بع�ض املعتقلني ،وال�سماح للفل�سطينيني
بالن�شاط يف مناطق (ج) ،ووق��ف االعتقاالت يف مناطق ال�سلطة الفل�سطينية،
وكان هذا التحرك وراء ال�شائعات عن �إمكان �إطالق �سراح ع�ضو القيادي يف فتح

مروان الربغوثي ،وهو �أمر يخدم عبا�س يف �أكرث من اجتاه� ،آونة ت�صعيد ال�صراع
مع دحالن وجمموعته ،وقرارات الف�صل باجلملة التي اتخذتها مركزية فتح،
بحق دحالن وعدد من �أتباعه.
ومن الالفت �أن املفاو�ض با�سم حكومة االحتالل «موخلو» ،تعمد ت�سريب
معلومات عن �إمكان تنازل حكومته عن مت�سكها بال�سيطرة على �أغوار الأردن،
مقابل تنفيذ �إجراءات �أمنية م�شددة يف املنطقة ،ورغم �أن نتنياهو تعمد انتقاد
مثل هذه الت�سريبات ،غري �أن املراقبني اعتربوا الت�سريب ،من بني الإغراءات
العلنية املقدمة لل�سلطة ،والتي حتفظ ماء وجهها عند اتخاذ القرار بالعودة
�إىل املفاو�ضات ،مدعية وجود تراجعات يف موقف حكومة االحتالل.
يف هذه الأجواء �أعلنت ال�سلطة عن �سل�سلة اجتماعات ملركزية فتح وتنفيذية
املنظمة ،بغية تقييم املوقف من نتائج جوالت عمان التفاو�ضية ،ويف حني بدت
اجتماعات املركزية خم�ص�صة لت�صفية ح�ساب الرئي�س مع حممد دحالن ،فقد
ات�ضحت �أي�ضاً �صورة النتائج املتوقعة من اجتماعات التنفيذية ،القرار املتخذ
يق�ضي بالتوجه �إىل جلنة املتابعة العربية ،يوم ال�سبت القادم يف القاهرة ،لتقييم
الو�ضع وبحث اخليارات ،ومن ذلك العودة �إىل عمان ملتابعة التفاو�ض من جديد.
م��ن ال�سذاجة االف�ترا���ض ب��وج��ود توجه �آخ��ر ،فجامعة ال�ع��رب م�شغولة
با�ستكمال ف�صول امل�ؤامرة على �سورية ،وعمان التي ت�ستقبل حما�س ،وتخطط
معها للم�ستقبل ،تريد تفوي�ضاً بامللف الفل�سطيني ،لبع�ض الوقت على الأقل،
وعرب اجلامعة ال يرون �ضرياً يف ذلك ،مادامت ق�ضية فل�سطني هي اخلا�سر
الوحيد.

عبد الرحمن نا�صر

www.islamTimes.org/ar/
webmasterar@islamtimes.org
infoar@islamtimes.org

( العدد  )199اجلمعة � 3 -شباط 2012 -

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

11

ال�شباب الفل�سطيني يف لبنان ..ومع�ضلتيّ البطالة والهجرة
ذك ��رت ت�ق��اري��ر � �ص��ادرة ع��ن بع�ض
ي�ق��ول حم�م��د ف�ضل ( 25ع��ام �اً)،
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ووكالة غوث
ن��ا� �ش��ط يف ح� �ق ��وق الإن� ��� �س ��ان �« :إن
وت���ش�غ�ي��ل ال�لاج�ئ�ين «الأون� � � ��روا»� ،أن
ال� ��� �ش� �ب ��اب ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن��ي يف ل �ب �ن��ان
ن�سبة البطالة يف املخيمات والتجمّعات
يواجه ممار�سات �سيا�سية وقانونية،
الفل�سطينية يف لبنان ،جت��اوزت عتبة
وذل ��ك ب�سبب ال�ت�ق��اع����س ع��ن التقيد
الـ 65يف املئة ،و�أجمعت تلك التقارير
بالواجبات املرتتبة مبوجب �صكوك
على �أن البطالة هي ال�سبب الرئي�س
حقوق الإن�سان و�إع�لان��ات الالجئني
بارتفاع ن�سبة الهجرة لدى ال�شباب.
وال �ق��ان��ون ال� ��دويل الإن �� �س��اين ،وه��ذا
وي�ؤكد املتابعون لل�ش�ؤون الفل�سطينية
الق�صور ي�شمل احلقوق االقت�صادية
ذل��ك ،من خ�لال االرت�ف��اع يف الكثافة
واالجتماعية والثقافية» ،وي�ضيف:
ال �� �س �ك��ان �ي��ة ،ب �ح �ي��ث جت� ��د ال �� �ش �ب��اب
«بع�ض ال�شباب الفل�سطيني هم اجلزء
منت�شرين بكثافة يف الأحياء والأزق��ة
الأهم من الالجئني يف لبنان ،يعانون
من دون عمل.
م��ن ح��رم��ان�ه��م م��ن �أب���س��ط احل�ق��وق،
و�أ�شارت تلك التقارير �إىل �أن هناك
وجزء منهم ال يحمل هوية ولي�س له
ازدياداً ملحوظاً مبعدل هجرة ال�شباب
�أي �سجل ،ورغم الوعود والبدء باحلل
الفل�سطيني �إىل اخل��ارج ،وخ�صو�صاً
ل��دى اجلهات املخت�صة� ،أعيد �إيقاف
�إىل �أوروب� � � � ��ا ،لأ�� �س� �ب ��اب اق �ت �� �ص��ادي��ة
�إ��ص��دار بطاقات التعريف ،وه��م ممن
ب��ال��درج��ة الأوىل ،ب���س�ب��ب احل��رم��ان
يطلق عليهم ا��س��م (ف��اق��دو الأوراق
من احلقوق الإن�سانية يف لبنان ،ويف
الثبوتية)».
وتقول رانيا زيد ( 30عاماً) ،نا�شطة
مقدّمها ح��ق ال�ع�م��ل ،وق��د �أدى ذلك
يف �أو�ساط املجتمع املدين�« :إن املجتمع
�إىل �إف��راغ �أحياء بكاملها من ال�شباب
امل��دين الفل�سطيني بكل حيويته يربز
الفل�سطينيني الذين «يتعاونون على
ب��و� �ض��وح يف ال��و� �س��ط ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي،
�سحب بع�ضهم البع�ض �إىل اخل��ارج»،
�شباب يحملون منوذجاً م�صغراً للقد�س على �أكتافهم خالل �أحد الن�شاطات
ويتميز ب��دور مهم لل�شباب ،خ�صو�صاً
ك�م��ا ي �ق��ول ع�ب��د ال �ك��رمي ح���س��ن (25
ع ��ام� �اً) ،وي �� �ض �ي��ف« :ت � أ�� �س �ي ����س ع��ائ�ل��ة تقول« :هناك ظاهرة هجرة الفتيات ف�إن التوظيف يف وكالة غوث وت�شغيل لبنان هو� 440أل��ف الج��ئ ،ف��إن هناك للعن�صر ال�ن���س��ائ��ي ال�ن���ش��ط وال �ك �ف ��ؤ،
والعي�ش بكرامة م��ن الأه ��داف التي لاللتحاق ب�أزواجهن يف بلدان املهجر ،الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان حلم ما ال يقل عن � 200ألف �شاب بني عمر فاملنظمات غري احلكومية ،واملنظمات
ي�سعى الكثري من ال�شباب لتحقيقها ،ح�ي��ث ي��ر��س��ل ال���ش��اب ب�ع��د �أن ي�ستقر ي ��راود ال�ك�ث�ير م��ن ال���ش�ب��اب �أ��ص�ح��اب  15و� 30سنة باحلد الأدن ��ى ،باعتبار اجل�م��اه�يري��ة واالحت � ��ادات وال�ن�ق��اب��ات
ومل��ا كانت ه��ذه الأه��داف �صعبة املنال اق �ت �� �ص��ادي �اً �إىل �أه �ل��ه الخ �ت �ي��ار ف�ت��اة ال�شهادات اجلامعية ،وه��ذه الوظيفة �أن معدل الأع�م��ار للفل�سطينيني هو ال� �ق� �ط ��اع� �ي ��ة ،م� ��ع ت � �ف� ��اوت �أدواره� � � � ��ا
يف لبنان ،ي�ضطرون �إىل حتقيقها يف منا�سبة للزواج ،وال �شك �أن الكثري من بات ينالها بالأغلب من لديه وا�سطة 70 ،عاماً ،ون�صف ه�ؤالء من الذكور ،وط��اق��ات�ه��ا ،ت�ب��دو فيها �سمة ال�شباب
يف�ضلون عري�ساً يعي�ش وهي وظيفة ترفع بال�شاب اقت�صادياً ،ومعظمهم يعي�ش خ��ارج البالد بحثاً ودوره��م� ،سواء عرب �إجن��ازات مبا�شرة
اخل ��ارج ،حيث فر�ص العمل واحلياة �أولياء الأمور ّ
يف لبنان باحلد الأدنى من الإمكانات وجتنّبه التفكري مبو�ضوع الهجرة» .ع��ن العمل وال�ع�ل��م ،وم ��ازال الباقون للمجمتع� ،أم عرب امل�ؤمترات وم�شاغل
�أف�ضل».
و�إذا اع�ت�برن��ا �أن ال��رق��م امل �ت��داول جميعاً يف خميمات لبنان وقُراه ومدنه العمل والأندية والفاعليات».
ال �ع��ام �ل��ة االج �ت �م��اع �ي��ة يف خميم ع �ل��ى ع��ري ����س م �ه��اج��ر ،جت �ن �ب �اً لأمل
وت� � ؤ�ك ��د زي ��د امل �ع��ان��اة امل�ستفحلة
ال��ر� �ش �ي��دي��ة رن� ��ا �أي� � ��وب ( 30ع��ام �اً) ال�ف��راق وال�غ��رب��ة» ،وت�ضيف« :لذلك ل �ع��دد ال�لاج �ئ�ين ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين يف يعي�شون احلرمان من احلقوق.
لل�شباب بقولها« :ي�ع��اين ال�شباب يف
املخيمات �أو� �ض��اع �اً معي�شية و�سكنية
�صعبة ،خ�صو�صاً ب�سبب احلرمان من
احل��ق بالعمل وال�ضمان االجتماعي،
وه��و الع�صب ال��رئ�ي����س ل�ل�ح�ي��اة ،وق��د
حت �وّل العمل حلماً ومطلباً ،ويلحق
ب ��ه احل� ��ق يف ال �ت �ع �ل �ي��م ،ال � ��ذي ت �ق��رر
ال �ن �� �ص��و���ص ال �ق��ان��ون �ي��ة يف جم��ان�ي��ة
التعليم الر�سمي ب�أنه حق لكل لبناين،
مبا ال يجعله متاحاً للفل�سطيني �إال
نادراً خ�صو�صاً يف املدار�س الثانوية ،ما
خ�لال ح��وار يف �إح��دى ور���ش عمل ،ط��رح عدد
دف�ع��ت ه��ذه امل�خ��اط��ر ع ��دداً م��ن اجل�م�ع�ي��ات يف عموماً� ،أو من يعتقلون لتعاطيهم م��واد خمدرة
ا�ضطر الأون��روا للعمل يف هذا امليدان
من النا�شطني والنا�شطات خم��اوف ح��ول تنامي
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ظاهرة الأطفال والأحداث الذين يجمعون اخلردة و�ضع ب��رام��ج عمل ح��ول ه��ذه ال�ظ��اه��رة املتنامية قائمة املواد املحظورة كالبتك�س ( )patexوالترن
عملها الأربعة».
يف امل�خ�ي�م��ات وج ��واره ��ا ،وخ���ص��و��ص�اً م��ن «ج�ب��ل» ب�سبب غياب الكثري من املقوّمات التي يجب �أن املادتني اللتني ي�سهل احل�صول عليهما.
ومل ��ا ك ��ان ال���ش�ب��اب الفل�سطيني يف
وب�سبب �ضعف تطبيق الإج��راءات التي تُ�ساهم
النفايات يف �صيدا ،وامل�خ��اط��ر التي حتيط بهذه يتمتع بها الأطفال داخل املجتمع الفل�سطيني يف
لبنان ،ق��دم ق�سماً من الن�ضال دفاعاً
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الظاهرة ،و�أبرزها خمالفة القانون ،وحتوّلهم �إىل لبنان ،وفقاً التفاقية حقوق الطفل ،مثل احلق
ع��ن الق�ضية واحل �ق��وق الفل�سطينية
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لنتائجها �أي حلول.
خم��ال�ف��ة ال�ق��ان��ون وال�ت�ع��ر���ض لأخ �ط��ار امل �خ��درات وح�ت��ى بعد التعرّ�ض لتجربة ال�سجن ،ف ��إن قلة
�أث �ب �ت��ت ال �ت �ظ��اه��رات وال�ف��اع�ل�ي��ات
وال �ت �� �ش��رد ،ك �غ�يره��م م ��ن الأح � � ��داث ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين و�ضعف برامج الت�أهيل والتوعية يف بع�ض املناطق،
يف ذك ��رى ال�ن�ك�ب��ة ال �ع��ام ال���س��اب��ق على
وغيابها يف مناطق �أخ��رى ،يكون احلدث املخالف
والأجانب الذين يعي�شون ظروفاً م�شابهة.
ال��دور الكبري وامل�ه��م لل�شباب ،كما �أن
�إ�ضافة �إىل �أن هناك ظروفاً ا�ستثنائية جتعل للقانون ،عر�ضة لتكرار املخالفة ،ب�سبب وج��ود
اندفاعهم وا�ستمرار ن�ضالهم كجيل
م��ن ب�ع����ض ه� � ��ؤالء الأح � � ��داث�� ،ض�ح�ي��ة ال �ق��ان��ون الظروف ال�سابقة على حالها� ،إن كان على امل�ستوى
ول ��د خ ��ارج �أرا�� �ض ��ي ال��وط��ن متم�سك
والإج� ��راءات الروتينية املعقدة ،كق�ضية فاقدي ال �ف��ردي �أم ال�ع��ائ�ل��ي ،م��ن هنا يجب تعزيز فكرة
بحقوقه الوطنية باملقاومة ،ي�ضاعف
الأوراق ال �ث �ب��وت �ي��ة م ��ن ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين ال��ذي��ن �إن���ش��اء م��راك��ز �إع ��ادة ال�ت��أه�ي��ل ،لي�ستفيد ال�شباب
االعتقاد ب�أنهم على طريق التحرير
الن�شاطات
يعتقلون بتهمة ال��دخ��ول خل�سة م �ث�لاً ،ويتكرر من التوجيه املهني ،املتابعة الق�ضائية،
والعودة.
اع �ت �ق��ال �ه��م مل �خ��ال �ف��ة ال ذن� ��ب ل �ه��م ب �ه ��ا ،وي �ك��ون ال�ن�ف���س�ي��ة ال�ت�ث�ق�ي�ف�ي��ة ،ال��دع��م ال�ن�ف���س��ي ال �ف��ردي
لا ل �ت �ب��ادل خ�ب�رات �سلبية واملعاجلة من الإدمان.
اع�ت�ق��ال�ه��م ف�ع�ل�ي�اً ح �ق� ً
�سامر ال�سيالوي

َحراك اجتماعي لأجل حقوق
الأحداث الفل�سطينيني املخالفني للقانون
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ملف العدد

بشهـــادة الصحـــافيـــين األجـــانب:

المعـارضـة السـوريـة فـي دوامة اإلخفاقات
ب��د�أت وجهات النظر الغربية املنتقدة
لأداء املعار�ضة ال�سورية تطفو على ال�سطح،
بحيث وج�ه��ت ت�ق��اري��ر ودرا� �س��ات �أجنبية
�أخ�ي��رة ��س�ه��ام االن �ت �ق��ادات �إىل امل�ع��ار��ض��ة
الداخلية واخلارجية ،و�إخفاقاتها يف �إدارة
حمالت الربوباغندا �ضد نظام الرئي�س
ال�سوري ب�شار الأ��س��د ،رغ��م كل ما يوفره
لها الغرب من متويل ودعم.
يف ال� ��واق� ��ع ،وم �ن ��ذ ال �ل �ح �ظ��ة الأوىل
الن��دالع الأزم��ة يف �سورية� ،سعت املعار�ضة
ال���س��وري��ة �إىل �إط�ل�اق حملة ب��روب��اغ��ان��دا
هائلة على �أكرث من �صعيد ،لإيجاد انطباع
عام ب�أن قاعدة امل�ساندة االجتماعية للنظام
ال�سوري تتهاوى �إىل حد كبري ،و�أن النظام
ن�ف���س��ه �أ� �ص �ب��ح ي �ع��اين م��ن ح��ال��ة التفكك
واالن�ه�ي��ار ،بينما كانت املعار�ضة ه��ي من
يعاين من االنق�سامات التي مل تتمكن من
�إخفائها مهما حاولت.
�أراد امل�ع��ار��ض��ون ال��ذي��ن انق�سموا �إىل
ف��رق خمتلفة تتحكم ب�ه��ا ج�ه��ات غربية
وداخ�ل�ي��ة ع��دة ،تنظيم حركتهم وتوحيد
مطالبها وق��وام �ه��ا م�ستعينني لتحقيق
ذلك مبيزانيات دولية ر�صدت لهم وبدعم
غ�ير حم ��دود ،ال �سيما م��ن ق�ب��ل ك�بري��ات
و�سائل الإع�لام الأجنبية ،وحتى العربية،
ل�ك��ن الأم� ��ر ظ�ه��ر ب���ش�ك��ل ع�ك���س��ي ،وظ�ل��ت
االن�ق���س��ام��ات ه��ي ال�ت��ي حت��رك امل�ع��ار��ض��ة،
والأك ��اذي ��ب ه��ي ال �ت��ي ت ��ؤط��ره��ا� ،إىل حد
�أفقدها م�صداقيتها حتى يف �صفوف من
عوّل عليها بداية..
وال� �ي ��وم ،ي�ت��ردد يف �أروق� � ��ة ال���س�ي��ا��س��ة
والديبلوما�سية الغربية �أن ف�شل املعار�ضة
ال���س��وري��ة يف ت�شكيل ائ �ت�لاف م��وح��د بني
�أط �ي��اف �ه��ا ،وت �ب��ادل �ه��ا ات �ه��ام��ات ال�ت�خ��وي��ن
وال �ت �� �ض �ل �ي��ل يف م ��ا ب �ي �ن �ه��ا� ،إمن� � ��ا ي���ض��ع
احلكومات الغربية التي ترغب يف التعاطي
م��ع ك �ي��ان م��وح��د ل�ت�ل��ك ال �ق��وى يف م� ��أزق
حقيقي ،بينما تتكر�س �شعبية الأ�سد وقوة
�صموده على اجلهة الأخرى.
والواقع �أننا ل�سنا يف حاجة �إىل �شهادات
غ��رب �ي��ة ودول� �ي ��ة ل�ت�ب�ين م ��دى الإ� �س �ف��اف
وال�ضعف الذي و�صلت �إليه املعار�ضة ،التي
تتخبط يف م�ستنقعات �أفكارها و�أكاذيبها
ال�ت��ي تطلقها وت���ص��دق�ه��ا ،وجم ��رد نظرة
ب�سيطة على الأخبار الكاذبة واملتالعب بها
التي تروج لها ،كافية لإبراز �إفال�سها.
انعدام امل�صداقية
ح�ت��ى الآن ،مل ي�سجل �أي جن��اح حقيقي
للمعار�ضة يف اجلهود التي بذلتها لتوحيد
�صفوفها ،ال بل �إنها مُنيت بنك�سة كبرية
بفعل �إخ �ف��اق��ات ال�بروب��اغ��ان��دا الدعائية
التي ظلت تقوم بها خالل الأ�شهر الطويلة
املا�ضية ،وبالتايل فقد �أ�صبحت املعار�ضة
ال���س��وري��ة ت�ع��اين م��ن ان �ع��دام امل�صداقية،
واالفتقار �إىل التن�سيق.

على مدى �أ�شهر ،عمدت املعار�ضة �إىل
بث �صور و�أخبار ملفقة ،بغية ح�شد ت�أييد
الر�أي العام حملياً وخارجياً ،لكن كما يف
كل مرة كانت �أكاذيبها تنك�شف ب�سهولة،
لأنها غري حمكمة ،وتنم عن غباء وعدم
دراي � ��ة مب �� �س �ت��وى ال ��وع ��ي اجل �م��اه�يري
لل�شعوب ،ويف هذا الإطار ،بدّد ال�صحفي
الفرن�سي لوي�س دنغيان �أكاذيب املعار�ضة
ال�سورية يف اخلارج ،والتي عر�ضت �صوراً
لأطفال ر َُّ�ضع على �أنهم يف م�ست�شفى يف
حماة ،م�ؤكداً �أنها م�أخوذة من م�ست�شفى
يف مدينة الإ�سكندرية امل�صرية.
وانتقد دنغيان ما روجت له املعار�ضة
ال�سورية يف الآونة الأخرية على الفي�س
ب� ��وك ،ب�ع��ر��ض�ه��ا �� �ص ��وراً ره �ي �ب��ة تظهر
أ�ط �ف ��ا ًال ُر� ّ��ض��ع م�ك��د��س�ين ،م��دع�ي��ة �أن�ه��ا
لأطفال حديثي الوالدة ماتوا يف م�شفى
ح �م ��اة ،وق� ��ال دن �غ �ي��ان « :إ�ن � ��ه ي �ب��دو �أن
اال�ستغالل ال�ك��اذب وال��وق��ح مل��وت حمزة
اخلطيب مل يعد يكفي املعار�ضة ،فبد�أت
بالتعرث باخرتاعها ملثل تلك الأخطاء»،
ال �إىل �أي ح��د متطرف و�صلت
مت�سائ ً
املعار�ضة يف �سورية لتن�سخ ب�شكل �سيئ
ق �� �ص��ة الأط � �ف� ��ال ال �ك��وي �ت �ي�ين ح��دي�ث��ي
ال��والدة يف ح��رب اخلليج الأوىل ،والتي
�أثارت الر�أي العام الأمريكي عام ،1991
ما ا�ستدعى التدخل يف ال�ع��راق! �آن��ذاك
ادع��ت ممر�ضة كويتية �أن جنود �صدام
ح�سني دخلوا م�ست�شفى كويتي ،وه�شّ موا
ج �م��اج��م ال��ر� �ض��ع ل���س��رق��ة احل��وا� �ض��ن،
ليتبني الح�ق�اً أ�ن�ه��ا لي�ست ممر�ضة بل
جمرد ممثلة كاذبة.
م��ن ج�ه�ت��ه ،ان�ت�ق��د امل�ع�ل��ق ال�سيا�سي
ال�بري �ط��اين ج��ون��اث��ان �ستيل التغطية
الإعالمية الغربية للأحداث اجلارية يف
�سورية ،واتهمها بالتحيز الوا�ضح وعدم
االن�صاف ،وحجب احلقائق غري املالئمة
ل�سرديتها ال�سائدة ح��ول م��ا ي�ج��ري يف

�سورية ،وقال� :إن هذه التغطية حتولت
�إىل �سالح دعائي �ضد النظام يف �سوري.
و�أ� �ش ��ار ��س�ت�ي��ل ،وه ��و ك�ب�ير مرا�سلي
الغارديان ال�سابق لل�ش�ؤون الدولية� ،إىل
�أن ك��ل ال�ن�ق��اط الرئي�سية يف مو�ضوع
��س��وري��ة م��ن ال�شعبية ال�ت��ي يتمتع بها
الرئي�س ب�شار الأ�سد �إىل مهمة املراقبني
العرب و�إىل التورط الع�سكري الأمريكي
مت ت�شويهها يف حرب الدعاية الغربية.
وت �� �س��اءل ��س�ت�ي��ل ق��ائ�ل�ا� :أال ُي�ف�تر���ض
ب��و� �س��ائ��ل الإع � �ل� ��ام ال �غ��رب �ي��ة �أن ت�ب�ن��ي
حتليالتها ع�ل��ى ن�ت��ائ��ج ا��س�ت�ط�لاع ال ��ر�أي
ال��دق�ي��ق ال��ذي أ�ج ��ري ،و أ�ظ �ه��ر �أن معظم
ال �� �س��وري�ي�ن ي � � ؤ�ي� ��دون ال��رئ �ي ����س الأ�� �س ��د،
خ�صو�صاً �أن��ه ي�أتي على نقي�ض ال�سردية
ال�سائدة عن الأزمة ال�سورية؟
و أ�ك ��د �ستيل �أن ال��ذي��ن ق��ام��وا بانتقاد
مهمة امل��راق�ب�ين ال �ع��رب ق�ب��ل انطالقها،
ك��ان��وا ي�خ���ش��ون ق �ي��ام امل��راق �ب�ي�ن ب�ت�ق��دمي
ت�ق��اري��ر ت � ؤ�ك��د �أن ال �� �ص��ورة ال���س��ائ��دة عن

متظاهرين م�ساملني يتعر�ضون لقمع من
ال�شرطة واجلي�ش �صورة زائفة ومفربكة.
�أكاذيب باجلملة
على �أ�سا�س النقاط امل�شار �إليها ،هناك
جملة كبرية من الأح��داث والوقائع التي
أ�ف �ق��دت امل�ع��ار��ض��ة ال���س��وري��ة امل���ص��داق�ي��ة،
وال مي�ك��ن ح���ص��ره��ا ب��أم�ث�ل��ة ق�ل�ي�ل��ة ،لكن
ع�ل��ى �سبيل امل �ث��ال ال احل���ص��ر ،يف ي��وم 10
ك��ان��ون الأول /دي���س�م�بر  ،2011حتدثت
م���ص��ادر امل�ع��ار��ض��ة ال���س��وري��ة امل��وج��ودة يف
ل�ن��دن ،ع��ن مقتل أ�ح��د كبار امل�س�ؤولني يف
دم�شق بوا�سطة م���س��ؤول كبري �آخ��ر ،ومل
تكتف م�صادر املعار�ضة ب��ذل��ك ،ب��ل �سعت
�إىل احل��دي��ث ع��ن التفا�صيل واملالب�سات،
والحقاً تبني �أن مزاعم املعار�ضة ال�سورية
اللندنية كانت غري �صحيحة.
�إىل ذل � ��ك� � ،س �ع��ت م �� �ص��ادر امل �ع��ار� �ض��ة
ال �� �س��وري��ة �إىل ال ��زع ��م م �� �س �ب �ق �اً ب��وج��ود

خالفات عدائية بني قيادة ق��وات احلر�س
اجل �م �ه��وري ،وق �ي��ادة امل� ؤ���س���س��ة الأم �ن �ي��ة،
والحقاً تبني �أن هذه املزاعم غري �صحيحة
�أي�ضاً ،ولي�س لها �أي �أثر حقيقي.
وت��أ��س�ي���س�اً ع�ل��ى جم�م��وع��ة ك �ب�يرة من
الأحداث امل�شابهة ،حاول عدد من املراقبني
الغربيني ،ال �سيما العاملني منهم يف مراكز
ال��درا� �س��ات ال���س�ي��ا��س�ي��ة والإ��س�ترات�ي�ج�ي��ة
املعنية بال�ش�أن ال�سوري وال�شرق �أو�سطي،
�أن يجدوا الدليل احل�سي والربهان على
�صحة مزاعم املعار�ضة ال�سورية ،ولكنهم
مل يجدوا �أي �شيء ي�ؤكد ذلك ،با�ستثناء �أن
ما يعلن عنه لي�س �إال مزاعم واختالقات ال
�صحة لها ،وهو ما دفعهم �إىل توجيه �إنذار
�إىل املعار�ضة ال�سورية ،لأنها حتاول بيعهم
الأك ��اذي ��ب و إ�ظ �ه��اره��م مب�ظ�ه��ر الأغ �ب �ي��اء
عدميي امل�صداقية.
وي�شري املطلعون على ال�ش�أن ال�سوري يف
ال��والي��ات املتحدة �إىل �أن �أك��اذي��ب املعار�ضة
�أدت �إىل جعل �أع��داد كبرية من املعار�ضني
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وإطـالق األكــاذيب
ال���س��وري�ين امل��وج��ودي��ن يف اخل ��ارج يتخلون
ع��ن امل �ع��ار� �ض��ة ،وي �ب��دون والءه� ��م ل�ل�ن�ظ��ام،
بعدما رف�ضوا �أن يكونوا م�ساندين للمزاعم
لا ع��ن ذل ��ك فقد
والأخ� �ب ��ار امل �ل �ف �ق��ة ،ف �� �ض� ً
�أ� �ص �ب �ح��ت ح��ال �ي �اً ال �ع��دي��د م ��ن امل��ؤ��س���س��ات
الإعالمية وال�صحفية العاملية �أكرث حر�صاً
جل�ه��ة ال�ت�ع��ام��ل م��ع �أخ �ب��ار امل�ع��ار��ض��ة ،فهي
ت �ت �ع��ام��ل ال �ي ��وم ب �ق��در م ��ن ال �ت �ح �ف��ظ �إزاء
امل�ع�ل��وم��ات وال�ت�ق��اري��ر ال�ت��ي ت�ق��وم فعاليات
امل�ع��ار��ض��ة ال���س��وري��ة اخل��ارج �ي��ة ب��ال�تروي��ج
وال�ت���س��وي��ق ل�ه��ا ع�ل��ى �أ� �س��ا���س �أن �ه��ا خاطئة
م�سبقاً �إىل حد �أن مزاعم املعار�ضة ال�سورية
اللندنية الأخرية قد قوبلت بتجاهل بع�ض
م�ؤ�س�سات هذه املعار�ضة نف�سها ،منها على
�سبيل امل�ث��ال ال احل�صر «امل��ر��ص��د ال�سوري
حلقوق الإن�سان» ،و«جلان التن�سيق املحلية»،
ب��ل حتى امل�ؤ�س�سات الإع�لام�ي��ة الأمريكية
املعادية للنظام يف �سورية ،التي �سعت بدورها
�إىل ت �ف ��ادي ن���ش��ر وب ��ث م ��زاع ��م امل�ع��ار��ض��ة
اللندنية �أو الرتكية الأخرية ال�صادرة.
حمفزات الربوباغندا
تتميز املعار�ضة ال�سورية اليوم بالتنافر
وان � �ع� ��دام ال �ت �ن �� �س �ي��ق ،وح �ت��ى امل �ج �م��وع��ات
املعار�ضة الكبرية ات�ضح �أن�ه��ا تفتقر �إىل
تن�سيق الأخبار العادية ،ناهيك عن تن�سيق
اجلهود والعمل.
يف هذا الإط��ار ،ظهرت �سيناريوهات
ع ��دة ل�ت�ف���س�ير إ�خ �ف��اق��ات ال�بروب��اغ �ن��دا
ال �ت��ي ت�ن�ت�ه�ج�ه��ا امل �ع��ار� �ض��ة ال �� �س��وري��ة،
وبرزت وجهات نظر لتربير �أ�سباب قيام
ج �م��اع��ات امل�ع��ار��ض��ة ال���س��وري��ة ب ��إط�لاق
امل ��زاع ��م والأخ� � �ب � ��ار غ�ي�ر ال���ص�ح�ي�ح��ة.
واعتربت بع�ض وجهات النظر �أن الهدف
م��ن ه ��ذه االخ �ب ��ار ه��و ح��ث ال���س��وري�ين
يف ال��داخ��ل على � �ض��رورة االن �خ��راط يف
فعاليات املعار�ضة حتت وهم االفرتا�ض

الذي يزعم ب�أن النظام �أ�صبح يعاين من
التفكك ال��داخ�ل��ي ،وذل��ك لأن املعار�ضة
باتت تتلم�س �أن فر�صها يف النجاح قد
انعدمت.
وت��روج املعار�ضة للأكاذيب بغية �إقناع
الأطراف اخلارجية املعادية لدم�شق ،مثل
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة وف��رن���س��ا وب��ري�ط��ان�ي��ا،
و�أي�ضاً الدول العربية املجاورة ،مثل اململكة
العربية ال�سعودية وبلدان اخلليج العربي،
ب�أن النظام قد �أ�صبح يعاين من االنق�سامات
والتفكك ،وب�أنه على و�شك القيام بتنفيذ
مذبحة �ضد املدنيني ال�سوريني املحتجني،
و�أي�ضاً �إقناع ال�سوريني يف الداخل واخلارج،
و�إق�ن��اع الأط��راف الدولية اخلارجية ،ب�أن
االنهيار النهائي للنظام لن يرتتب عليه
ح ��دوث ا��ض�ط��راب��ات وع ��دم ا��س�ت�ق��رار على
غرار ما حدث يف العراق بعد انهيار نظام
ال��رئ�ي����س ال��راح��ل � �ص��دام ح���س�ين� ،أو على
غ��رار م��ا �أ��ص�ب��ح على و��ش��ك احل ��دوث من

فو�ضى وح��رب أ�ه�ل�ي��ة ليبية داخ�ل�ي��ة بعد
انهيار نظام الزعيم الليبي الراحل معمر
القذايف.
ومي� �ك ��ن ت �ل �م ����س ال ��رغ� �ب ��ة يف ال�ت�روي ��ج
للمزاعم القائلة ب ��أن م��ا ي�سمى بـ«اجلي�ش
ال�سوري احل��ر» هو جي�ش يهدف �إىل حماية
امل��دن�ي�ين ال���س��وري�ين ،ع�ل�م�اً �أن ه��ذا اجلي�ش
موجود يف �أغلبه يف تركيا ،ولي�س يف �أو�ساط
املدنيني .كما يربز الرتويج للمزاعم القائلة
ب�أن املعار�ضة ال�سيا�سية ال�سورية �سوف ت�سعى
جلهة االلتزام باملحافظة على �سالمة هياكل
الدولة ،علماً �أن العديد من م�ؤ�س�سات الدولة
ق��د ت�ع��ر��ض��ت للهجمات امل���س�ل�ح��ة ،وب��ال��ذات
م�ب��اين وم�صنفات ق�صور ال�ع��دل وامل�ح��اك��م،
وحتى مراكز ال�شرطة العادية.
و�إ�ضافة �إىل ذلك� ،سعت جماعات املعار�ضة
ال�سيا�سية ال�سورية يف الآون ��ة الأخ�ي�رة �إىل
املطالبة بتنفيذ عملية إ�� �ض��راب ع��ام �ضمن
خ�ط��وات مرحلية ،على �أم��ل �أن تتمكن من
�إحياء �صفوفها املنهارة.
يف ال ��واق ��ع�� ،س�ع��ت ف �ع��ال �ي��ات امل�ع��ار��ض��ة
ال�سورية وب��ال��ذات املر�صد ال�سوري حلقوق
الإن�سان ،وجلان التن�سيق املحلية ،جلهة بث
الربوباغندا الدعائية القائلة ب�أن الإ�ضراب
العام قد جنح ب�شكل كامل يف مناطق حم�ص
ودرع��ا ودوم��ا ،وب��أن فعاليات الإ�ضراب بد�أت
تنتقل عدواها �إىل املراكز املالية والتجارية
الكبرية مثل مدينة حلب ،لكن هذه الأكاذيب
ان �ك �� �ش �ف��ت ب �ع��دم��ا ق��ام��ت و� �س��ائ��ل الإع �ل��ام
ال�سورية ببث ال�صور وامل�شاهد الإعالمية
امل �ب��ا� �ش��رة وال �ف��وري��ة خ�ل�ال ف�ت�رة �إ� �ض��راب
املعار�ضة املفرت�ض ،فر�أى اجلميع ب�أم العني
كيف �أن ال�سوريني قد جتاهلوا هذا الإ�ضراب.
وت�ع�ل�ي�ق�اً ع�ل��ى ه ��ذه ال �ن �ق��اط ،ف�ق��د ذك��ر
م��رك��ز درا�� �س ��ات � �س�ترات �ف��ور الإ� �س �ت �خ �ب��اري
الأم�ي�رك ��ي ب � ��أن «م �� �ص��ادره يف دم �� �ش��ق» قد
�أك ��دت ل��ه ب� ��أن ال���س��وري�ين مل ي�ن�خ��رط��وا يف
ه��ذا الإ� �ض��راب ،رغ��م ان ه��ذه امل�صادر اك��دت

ب ��أن �أع ��داداً كبرية م��ن ال�سوريني ق��د تلقوا
ر�سائل الكرتونية قادمة من هواتف �أجنبية
حت �م��ل �أرق� � ��ام أ�م�ي�رك �ي ��ة ،حت ��ث ال���س��وري�ين
ع�ل��ى امل���ش��ارك��ة يف الإ�� �ض ��راب ،وب��رغ��م ذل��ك،
وبح�سب تقرير �سرتاتفور ،ف��إن ال�سوريني
قد جتاهلوا ب�شكل كامل الدعوة للإ�ضراب
لعدم اميانهم الكبري مبا تخطط له قيادات
املعار�ضة املنق�سمة على نف�سها ،والتي تعي�ش
يف اخلارج.
ب ��اخ� �ت� ��� �ص ��ار ،ب ��ات ��ت ع �ن��ا� �ص��ر ال �ف��رق��ة
واالخ � �ت�ل��اف ت �ط �غ��ى ع �ل��ى ط ��اب ��ع امل�ج�ل����س
اال�سطنبويل ال�سوري املعار�ض� ،أو بالأحرى
على معار�ضة الداخل واخل��ارج� ،أكرث بكثري
مم��ا ك��ان��ت ع�ل�ي��ه ق�ب��ل ث�لاث��ة �أ� �ش �ه��ر ،ورغ��م
حماولة قادة املعار�ضة �أن يبدوا متما�سكني
ب�شكل اك�ث�ر ،لكن ت�صريحاتهم املتناق�ضة
بال�ش�أن ال�سوري تك�شف عن حقيقة �صراعهم
امل�ستمر.
وه �ن��اك ج�ه��ات ا��س�ت�خ�ب��اري��ة غ��رب�ي��ة ع��دة
�أعربت عن خ�شيتها من �أن هذه املعار�ضة ،قد
تتفكك خالل �أ�سابيع قليلة ج��داً �إن مل يكن
خالل �أيام معدودة ،ويبدو �أن رهان الواليات
امل �ت �ح��دة وح�ل�ف��ائ�ه��ا م��ن ال �ع��رب والأج ��ان ��ب
على توحيد املعار�ضة ال�سورية ،بني الداخل
واخلارج ،قد ف�شل نهائياً ،فتحْ ت عنوان «نعم
للتدخل اخلارجي يف �سورية»« ..ال للتدخل
اخل ��ارج ��ي يف � �س��وري��ة»� ،أر� �س ��ى م��ا ي�سمون
�أنف�سهم ب�ق��ادة املعار�ضة ال�سورية موقفني
ن�ق�ي���ض�ين ر� �س �خ��ا م ��ن ج��دي��د االن �ق �� �س��ام يف
�صفوف املعار�ضة بني املجل�س الوطني الداعم
للموقف الأول ،وه�ي�ئ��ة التن�سيق الوطنية
ل �ق ��وى ال �ت �غ �ي�ير ال ��دمي ��وق ��راط ��ي امل� ��ؤي ��دة
للموقف ال �ث��اين ،ب�ع��دم��ا ك��ان ال�ط��رف��ان قد
اتفقا على ا�ستبعاد خيار التدخل ،وذلك قبل
انقالب املجل�س الوطني على االتفاق .فعلى
ال��رغ��م م��ن ترحيب معظم و��س��ائ��ل الإع�ل�ام
الغربية والعربية امل�ؤيدة للمعار�ضة باالتفاق
ال��ذي مت ب�ين اجلانبني حت��ت ل��واء اجلامعة
العربية� ،إال �أنه مل ي�صمد طوي ًال بعد �إعالن
اللجنة التنفيذية للمجل�س الوطني ال�سوري
رف�ضها الر�سمي لهذا االتفاق.
وفيما ي�شتعل اخل�لاف ب�ين اجلانبني
م � ��ن ج � �ه� ��ة ،ت �ت �� �ص ��در ل� �غ ��ة االت � �ه ��ام ��ات
ال �� �س �ج��ال ال �� �س �ي��ا� �س��ي ب�ي�ن ال���ش�خ���ص�ي��ات
ال�سورية املعار�ضة من جهة ثانية .وباتت
ال�شخ�صيات تتقاذف االت�ه��ام��ات وتف�ضح
نف�سها بنف�سها ،ويف ح��ال عدنا بالذاكرة
لا �إىل ال� ��وراء يتبني ل�ن��ا ان��ه وم��ا �أن
ق�ل�ي� ً
انف�ض م�ؤمتر «الإنقاذ» يف ا�سطنبول ،وقبل
و� �ض��ع ال�ل�م���س��ات الأخ�ي��رة و� �ص��دور بيانه
اخل�ت��ام��ي ،ح�ت��ى ك����شّ ��ر امل���ش��ارك��ون ك��ل عن
�أنيابه لينه�ش الآخ��ر ،ولتقاذف االتهامات
واالدع� � ��اءات ب��ال�ت�ف��ري��ط ب��دم��اء ال���ش�ه��داء
وخيانة الثوابت الوطنية وتخييب �آم��ال
ال�سوريني وااللتفاف على مطالبهم ،وما
�أن انتهت جل�سات «م�ؤمتر الإن�ق��اذ» ،حتى
ظهر برهان غليون �أي�ضاً على قناة الـ«�سي

�إن �إن» ممتع�ضاً وم�ستنكراً النتائج التي
و�صل �إليها امل�ؤمتر ،الذي ر�أى �أنه ال ميثل
�أطياف ال�شعب ال�سوري..
ويف ال �� �س �ي��اق ذات� � ��ه ،ا��س�ت���ص�غ��ر هيثم
املالح يف ت�صريحه لـ«العربية» �آراء بع�ض
احل��ا� �ض��ري��ن وف�ه�م�ه��م مل���ص�ط�ل��ح ح�ك��وم��ة
ال�ظ��ل ال�ت��ي ن ��ادى ب�ه��ا �أول �ئ��ك امل�ع��ار��ض��ون
امل� �ت� �ف ��ا�� �ص� �ح ��ون ،يف ح�ي��ن خ� � ��رج ع �ب �ي��دة
النحا�س؛ �أح��د امل�شاركني يف امل�ؤمتر ،على
ق�ن��اة «اجل ��زي ��رة» ل�ي� ؤ�ك��د ع�م��ق اخل�لاف��ات
وج��ذري�ت�ه��ا ،وال�ف�ج��وة الكبرية يف وجهات
ال�ن�ظ��ر ،و�أن امل � ؤ�مت��ر خيب الآم ��ال ب�سبب
اخل�لاف على املكا�سب واالم�ت�ي��ازات التي
ا� �ش�ت�رط �ه��ا ال �ب �ع ����ض وان �� �س �ح��ب لأج �ل �ه��ا
البع�ض الآخر.
�أم��ا هيثم مناع ،فقد �صرح من باري�س
ب��أن ه��ذا امل�ؤمتر ال ميكن �أن يكون لإنقاذ
� �س��وري��ة ،لأن ��ه ��س�ق��ط يف �أوه� ��ام منظميه،
وو�صف مناع  -وهو رئي�س هيئة التن�سيق
ال��وط�ن�ي��ة يف امل�ه�ج��ر  -م �ق�ترح��ات بع�ض
�أط� �ي ��اف امل �ع��ار� �ض��ة ال �� �س��وري��ة ب��ا��س�ت�ق��دام
الناتو �أو �أي تدخل ع�سكري باالقرتاحات
اليائ�سة وامل�سعورة ،وقال« :ه�ؤالء يريدون
الو�صول لل�سلطة ولو على دبابة �أمريكية
�أو تركية.»..
ويف �إ�شارة �إىل �أن الناتو يتحرك وفقاً
مل���ص��احل��ه ،ق��ال �إن «ال �ن��ات��و ل�ي����س جمعية
خريية وقد تدخل بليبيا من �أجل النفط
والآن ي�ت�ردد �أن ��ص�ح��راءه��ا ق��د حتولت
ل�ق��واع��د ع�سكرية ل��ه ،و�أن ��ا أ�ت �� �س��اءل م��اذا
�سيكون الثمن لدينا ب�سورية خا�صة ونحن
ال من�ل��ك ال�ن�ف��ط»؟ وت���س��اءل أ�ي �� �ض �اً« :ه��ل
�سنقبل باحتالل و�إق��ام��ة قواعد ع�سكرية
ل�ب��د �أم نبيع اجل ��والن؟
�أم ك�سر هيبة ل� أ
كما ي�ق�ترح بع�ض أ�ط �ي��اف امل�ع��ار��ض��ة عرب
ت�صريحاتهم التي �أعلنوا فيها عدم نيتهم
حم��ارب��ة �إ� �س��رائ �ي��ل �إذا م��ا و� �ص �ل��وا ل�سدة
احلكم بدم�شق �أو �أنهم �سيقبلون الت�صالح
مع �إ�سرائيل دون مقابل وهو ما يعني �أن
ه�ؤالء وافقوا عمليا بيع اجلوالن».
�إىل ذلك� ،أ�صبحت الع�صابات االرهابية
امل�سلحة وال �ت��ي ت�سمي نف�سها «باجلي�ش
ال �� �س��وري احل ��ر» م���ص��در ق�ل��ق للمعار�ضة
ال���س��وري��ة نف�سها .ويف ه��ذا الإط� ��ار ،اتهم
املعار�ض مي�شيل كيلو ما يعرف بـ«اجلي�ش
ال�سوري احلر» قائال �إنه يخاطر ب�سورية
ويدخلها يف فو�ضى ال نهاية لها.
ويعك�س انتقاد كيلو وه��و �أح��د �أع�ضاء
هيئة التن�سيق ال��وط�ن�ي��ة ل�ق��وى التغيري
ال ��دمي �ق ��راط ��ي االن �ق �� �س��ام امل �� �س �ت �م��ر ب�ين
جماعات املعار�ضة ال�سورية الأم��ر ال��ذي
جعل هذه «املعار�ضات» كما تقول التقارير
ال���ص�ح�ف�ي��ة ال ��داف ��ع الأ� �س��ا� �س��ي وراء قلق
ال� �ق ��وى ال �غ��رب �ي��ة ،وع � ��دم دع �م �ه��ا ع�ل�ن�ي��ا
للمعار�ضة ال�سورية.
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عـــربـــي
نزاعات القوى ال�سيا�سية العراقية ت�سابق على ف�ضالت املحتل
ت���ض��ارب��ت ال �ت �ق��دي��رات �إزاء االن���س�ح��اب
الأم �ي�رك� ��ي م ��ن ال� �ع ��راق يف ن �ه��اي��ة ،2011
وك� �ث��رت ال �ت �ح �ل �ي�ل�ات يف ت �ف �� �س�ير دواف� �ع ��ه
وتبعاته وانعكا�ساته على القوى املنخرطة يف
العملية ال�سيا�سية ،غري �أن القليل من هذه
ال�ت�ق��دي��رات� ،أ� �ش��ار �إىل حقيقة �أن الهجمة
ال�صهيونية  -الأمريكية ما زال��ت م�ستمرة
يف حتقيق أ�ه��داف حربها على ال�ع��راق ،و�أن
االح�ت�لال ي��أخ��ذ �أ��ش�ك��ا ًال أ�خ ��رى ،وي�ستخدم
عوامل و�أدوات خمتلفة تتوافق مع متطلبات
اال�سرتاتيجية الأمريكية اجلديدة.
يخطئ البع�ض يف تف�سري ارتفاع وترية
ال�ت�ف�ج�يرات الأم�ن�ي��ة ،و�إث� ��ارة ال���ص��راع على
ال�سلطة حالياً ،على �أنه ردة فعل من جانب
الإدارة الأمريكية انتقاماً لهزميتها ،مل يكن
االن�سحاب نتيجة لهزمية ال م��ن قريب �أو
بعيد ،فالقوى املحلية برتكيبتها املذهبية
وال �ع��رق �ي��ة ،غ�ي�ر م �ه �ي ��أة ل �ل��ذه��اب ب �ع �ي��داً يف
طريق التحرر واال�ستقالل وبناء م�ؤ�س�سات
الدولة املوحّ دة و�إزالة �آثار االحتالل.
ب��ل �إن دور ه��ذه ال �ق��وى ال ��ذي ر�سمته
الإدارة الأم�ي��رك � �ي� ��ة ودوائ� � � � ��ر احل ��رك ��ة
ال�صهيونية ينح�صر مو�ضوعياً يف الت�سابق
ع�ل��ى ��س�ل�ط��ة مهم�شة وال�ت�ن��اح��ر م��ن �أج��ل
اال� �س �ت �ئ �ث��ار ب�ف���ض�لات االح� �ت�ل�ال املتمثلة
�أو ًال بعائدات النفط ،لقد عالج االحتالل
الأم �ي�رك� ��ي ال��و� �ض��ع ال �� �س �ي��ا� �س��ي ب�ط��ري�ق��ة
تر�سّ خت فيها التوجهات املذهبية والعرقية
ل��دى معظم ال�ق��وى ال�سيا�سية ،ول�ه��ذا مل

الرئي�سان نوري املالكي و�إياد عالوي

ي�ك��ن ت�ف�ج�ير وات �� �س��اع ال �ن��زاع��ات امل��ذه�ب�ي��ة
ع�شية االن�سحاب مفاج�أة غري �سارة للإدارة
الأمريكية.
وك ��ذل ��ك ي �خ �ط��ئ م ��ن ي� ��رى يف ت��ده��ور
الو�ضع مربراً لعودة الفرق القتالية القادرة
وح��ده��ا ،بح�سب ه��ذه ال��ر�ؤي��ة ،ع�ل��ى �ضبط
الفلتان الأمني وال�سيا�سي وانقاذ العراق من
م�ستقبل جمهول� ،إن ا�سرتاتيجية البنتاجون

اجل��دي��دة تتطلب تبدي ًال جوهرياً يف حجم
ال�ق��وات امل�سلحة ونوعية ت�سليحها� ،إ�ضافة
�إىل �أولوية ن�شرها يف منطقة املحيط الهادئ
ويف الدول القريبة من حدود ال�صني ،وعليه،
ف��إن اخلطط اجل��دي��دة ال ت�شمل ن�شر قوات
ج��دي��دة ،ال يف ال�ع��راق وال يف ع�م��وم منطقة
ال�شرق الأو�سط.
لقد و�ضع االن�سحاب الأم�يرك��ي القوى

ال �ع��راق �ي��ة أ�م� � ��ام خ �ي ��اري ��ن ،ك�لاه �م��ا ي �ع �زّز
االنق�سام والتقاتل املذهبي وال�ع��رق��ي؛ �إم��ا
ال�ت�ف��رد بال�سلطة م��ن ج��ان��ب ت�ي��ار مذهبي
واحد با�سم املركزية ،و�إما تفتيت البالد با�سم
الفدرالية ،ومع خروج �آخر الفرق القتالية،
اح�ت��د ال �ن��زاع ب�ين كتلة رئ�ي����س ال� ��وزراء ن��ور
املالكي ذات الأك�ثري��ة ال�شيعية ،وكتلة �إي��اد
ع�ل�اوي ذات التمثيل ال�سني الأق ��وى ،وقد

 35مليون دوالر« ..حر�صاً» على دم البحرينيني
ارتفعت يف الأ�سابيع الأخ�يرة وت�يرة التظاهرات يف البحرين ،مع اق�تراب الذكرى الفر�صة لتقا�سم جمد الإ�صالح ،مع اجلامعة العربية يف خ�ضم اجتماعاتها امللتهبة ب�ش�أن
ال�سنوية للحركة االحتجاجية التي �شهدتها البالد ومت قمعها ،ومل يكن الأم��ر �سراً الأزم��ة ال�سورية ،التي �أبدت �إعجابها وتقديرها «باخلطوات الإ�صالحية الهامة» التي
يومها� ،أن من قمع احلركة االحتجاجية وال ي��زال ،هو القوات ال�سعودية حتت م�سمى اتخذتها حكومة البحرين.
قوات درع اجلزيرة يف عملية عنيفة جداً� ،أرادتها الريا�ض ا�ستعرا�ضية من حيث ا�ستخدام
لي�س من قبيل املقارنة مع �سورية وما يجري فيها ،و�إن تكن املقارنة واجبة يف هذه
القوة� ،ضد �أكرثية �شعبية م�سحوقة وممنوعة من �أدنى حقوق املواطنة ،وذنبها �أنها من احلالة ،لقد مت تقزمي الأزم��ة يف البحرين ،فُح�صت دماء ال�ضحايا وتبني �أن فئتها ال
مذهب خمتلف (�شيعي) ،وبتهمة �أنها تتحرك وفق �أجندة �إيرانية.
تتنا�سب وحالة التعبئة ال�سعودية والقطرية لنجدة ال�شعوب و�إعطائها احلق يف تقرير
يعرف امل�س�ؤولون يف ال�سعودية والبحرين� ،أن حركة االحتجاج مل تكن على �صلة م�صريها ،فيما العوا�صم العاملية تتحرك بدبلوما�سية ال ت�شوبها بالدة ،كندا ا�ستنفرت
بطهران ،وموا�صلة املعار�ضة البحرينية حلركتها االحتجاجية على مدى ع��ام� ،أظهر خارجيتها م�ؤخراً لأن بني املحتجزين يف �سجون ال�سلطة �شاباً يحمل جن�سيتها وتطالب
ذلك �إىل حد بعيد ،و�صار وا�ضحاً �أكرث �أن ما فعلته القوات ال�سعودية يف دوار الل�ؤل�ؤة ،ب�إطالق �سراحه� ،صمت يف باري�س وعمى يف لندن ،يف حني تراقب وا�شنطن الطريق التي
كان هدفه �إي�صال ر�سالة �إىل مناطق �أخرى متتد على كامل �أر�ض البحرين و�صو ًال �إىل ي�سلكها رعاياها بني �أماكن �إقامتهم يف منطقة بوداية باجتاه �سفارتها ،وتقرر نقلهم مع
الداخل ال�سعودي يف القطيف واملنطقة ال�شرقية ،فهناك �أي�ضاً� ،شعب مقموع وحمروم �أ�سرهم «احرتازياً» لأ�سباب �أمنية ،ووفق ما جاء يف بيان اخلارجية الأمريكية� ،أن «تزايد
من �أب�سط حقوق املواطنة ،والأمر لي�س �صدفة� ،أن يكون ه�ؤالء �أي�ضاً من املذهب ال�شيعي ،عدد املظاهرات العنيفة م�ؤخراً على طول جادة بوداية ت�سبب بفو�ضى يف حركة املرور ،ما
خال�صة القول� ،أن القمع يف عموم تلك املناطق دوافعه واحدة ،مذهبية وطائفية.
�أدى �إىل احل�ؤول دون تنقل جميع الذين يقطنون يف هذه املنطقة» ،و�إن «عدم التمكن من
الالفت يف الأزم��ة البحرينية هي املواقف الدولية ،والطريقة التي تتعاطى معها مغادرة املنزل لفرتات طويلة هو م�شكلة حقيقية للأمن والأم��ان» ،مع �إقرارها �أنها ال
امل�ؤ�س�سات الدولية ،وعلى �سبيل املثال ال احل�صر ،تقول منظمة العفو الدولية�« :إن ارتفاع متلك م�ؤ�شراً على �أن الأمريكيني «م�ستهدفون مبا�شرة» يف التظاهرات.
عدد الوفيات وروايات �شهود العيان ،ي�شريان �إىل �أن قوات الأمن البحرينية ت�ستخدم الغاز
لكن حر�ص وا�شنطن على ع��دم ك�سر القيم الدميقراطية يف �أي مكان يف العامل،
امل�سيل للدموع ب�شكل غري منا�سب ،مبا يف ذلك يف املنازل وغريها من الأماكن املغلقة» ،يتجلى بقرار تعليق �شحنة �أ�سلحة مقررة لل�سلطات البحرينية ،وا�شنطن ربطت بني
والالفت هنا �أن املنظمة «تدعو وحتث» �سلطات �آل خليفة على �إجراء حتقيق بهذا ال�ش�أن ،م��دى ا�ستجابة اململكة لنتائج وتو�صيات «التحقيق امل�ستقل» و�صفقة �أ�سلحة قيمتها
مع �أن جتربة جلنة تق�صي احلقائق امل�ستقلة ،وعلى الرغم من جميع �شوائبها ،انتهت  53مليون دوالر ،يدخل على امل�شهد مطالبة م�ؤ�س�سات حقوقية مبوا�صلة تعليق هذه
�إىل ال �شيء عملياً ،اللهم �إال �إذا اعت رُِب �إعالن وزارة الداخليية �أنها �ستبد أ� ت�صوير عمليات ال�صفقة لنظام قد «ي�سيئ ا�ستخدام الأ�سلحة الأمريكية خارج الإطار القانوين».
ا�ستجواب املحتجزين� ،إجنازاً� ،أو رف�ض املحكمة الد�ستورية الطعن يف الدعوى املتعلقة
 53مليون دوالر فقط للحفاظ على دم املواطنني� ،ألي�س رقماً هزي ًال جداً مقارنة
بد�ستورية �إعالن الطوارئ ،امل�سمى «حالة ال�سالمة الوطنية» وما نتج عنها ،بالتزامن مبا �سُ رّب عن حجم املاليني اخلليجية التي تر�صد لتحرك امل�سلحني يف �سورية ،ب�أمر
مع قمع االحتجاجات يف منت�صف �آذار املا�ضي ،والطريف يف الأم��ر� ،أن رئي�س ال��وزراء �أمريكي وبدعم لوج�ستي وا�ستخباراتي ت�شرتك فيه معظم العوا�صم الغربية والإقليمية.
خليفة بن �سلمان �آل خليفة هو من تقدم بالدعوى تنفيذاً لتو�صية تقرير جلنة تق�صي
حممد مقهور
احلقائق ،ي�ضاف هذا �إىل �سل�سلة من املواقف والقرارات �أتاحت للملك ورجاالت ال�سلطة

وج��د ه��ذا ال�ن��زاع ��ص��داه على �صعيد القوى
الإق �ل �ي�م�ي��ة ،وخ���ص��و��ص�اً دول اجل� ��وار ال�ت��ي
تو�ضحت خ�ط��وط ا�صطفافها ب�شكل يعزز
االنق�سام املذهبي بني ال�سنة وال�شيعة.
على ال�صعيد ال��داخ�ل��ي ،ي�ب��دو اخل�لاف
يف ظ��اه��ره وك � أ�ن��ه ت�ب��اي��ن يف وج �ه��ات النظر
ب�ي�ن م ��ن ُي � � ؤ� ّي ��د م��رك��زي��ة ال �� �س �ل �ط��ة ،وب�ين
م��ن ي�شعر ب��ال�غ�بن ب�سبب ا�ستئثار ال�شيعة
ب��ال���س�ل�ط��ة ،وي��دع��و ب��ال �ت��ايل �إىل ا��س�ت�ق�لال
املحافظات على من��ط كرد�ستان ،ولكن من
حيث اجل��وه��ر ،يحتدم ال�صراع العبثي من
منطلقات مذهبية وتفتيتية ع�ل��ى �أر��ض�ي��ة
تقا�سم احل�ص�ص من فتات ما تركه االحتالل
م��ن م ��وارد النفط وم��ن ع�م��والت ال�شركات
ا ألج �ن �ب �ي��ة ال �ت��ي ت�ت�ح�ك��م مب� �ق ��درات ال �ب�لاد
االق�ت���ص��ادي��ة واخل��دم �ي��ة ومب�ج�م��ل م�صادر
عي�ش ال�شعب العراقي.
والأه � � ��م �أن ط� ��ريف ال� �ن ��زاع يف ال��داخ��ل
واخل��ارج يتحا�شيان احلديث بالتف�صيل عن
الوقائع ،التي ت�شري بو�ضوح �إىل �أن الوجود
الأج �ن �ب ��ي ،ب���ش�ك�ل�ي��ه ال �ع �� �س �ك��ري و«امل � ��دين»
امل�سلح ،ما زال على �أ�شده و�أن دوره يتعاظم
ع�ل��ى ح���س��اب ت�ف��وي��ت ال�ف��ر���ص �أم ��ام حتقيق
ال�سيادة واال�ستقالل ،ففي مقابلة �صحفية
مع �إي��اد ع�لاوي� ،صرح بخجل �أن االن�سحاب
الأمريكي كان �شكلياً وا�ستعرا�ضياً.
مل ي�سهب عالوي يف و�صفه ل�شكل الوجود
الع�سكري وحجمه على الأر�ض ،ولكن لدينا
م��ؤ��ش��رات ع��دي��دة تفيد ب ��أن االح�ت�لال �أبقى
م��ن الإم�ك��ان�ي��ات الع�سكرية والدبلوما�سية،
م��ا يكفي حلماية امل�صالح ا ألج�ن�ب�ي��ة وقمع
ك��ل ال�ت�ح��رك��ات املحتملة مل�ق��اوم��ة االح�ت�لال
وخم �ل �ف��ات��ه ،إ�� �ض��اف��ة �إىل ت ��ذك�ي�ره بحجم
اجلالية الدبلوما�سية امل�سلحة ،التي ال مثيل
لها على �صعيد العالقات بني ال��دول� ،أ�شار
ع�ل�اوي �إىل ت�ع��اظ��م دور ��ش��رك��ات احل�م��اي��ة
اخلا�صة.
يحلو للبع�ض التقليل من فعالية القوى
الع�سكرية والرتتيبات ال�سيا�سية التي خلفها
االحتالل يف العراق لإدامة نفوذه وا�ستكمال
ال �غ��اي��ات امل��رج��وة م��ن احل� ��رب ،ويف امل�ق��اب��ل
ي �ج��ري ت�ضخيم ف�ع��ال�ي��ة ال�ن�ف��وذ ا إلي� ��راين
بحيث يجعل منه ف��زاع��ة ت�ستف ّز بقية دول
اجلوار ،وخ�صو�صاً تركيا وال�سعودية.
�إن على ال�ق��وى امل�ت�ن��ازع��ة داخ��ل ال�ع��راق
وخ��ارج��ه �أن ت�خ��رج م��ن م�ستنقع املذهبية
والتناحر حول احل�ص�ص البالية ،وعليها �أن
تركز جهودها على مراقبة وتعطيل ال��دور
ال���ص�ه�ي��وين والإ��س��رائ�ي�ل��ي ال ��ذي يتغا�ضى
عنه اجلميع ،و�سط هذا التخبط يف التحليل
والتعليل.
فالنفوذ ال�صهيوين يف العراق يتنامي من
خالل التحكم املبا�شر بالبعثة الدبلوما�سية
امل���س�ل�ح��ة ،وامل�ت�ح�ك�م��ة ب ��دوره ��ا ب��ال �ق��رارات
امل�صريية للبلد� ،أ�ضف �إىل ذلك �أن اخلطط
اال�سرتاتيجية اجل��دي��دة ل�ل��والي��ات املتحدة
تعطي �إ�سرائيل ح�صرياً هذا الدور ال�ستكمال
الهجمة على املنطقة ،وال نن�سى �أن امل�ستفيد
الأول والأخ�ي�ر من ه��ذه الهجمة امل�ستجدة
على ا ألم��ة ،هي احلركة ال�صهيونية العاملية
وكيانها ال�صهيوين.

عدنان العربي
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ملاذا كانت الثورة يف م�صر ..وما الذي تغري بعد الثورة؟
ال� �ث ��ورة امل �� �ص��ري��ة م�ل�ه�م��ة ث � ��وار امل�ن�ط�ق��ة
و�أملها بالغد امل�شرق للأمة ،ما زال��ت تتخبط
مبجموعة هائلة من امل�صاعب والتعقيدات يف
ر�ؤيتها وبنيتها و�إدارتها ،ال�س�ؤال الذي يرتدد،
مل��اذا اختلفت ه��ذه اجل�م��وع ال�ث��ائ��رة م��ع نظام
ح�سني مبارك ،وم��اذا تغري اليوم بعد الثورة،
مل� ��اذا رددت احل �� �ش��ود ال���ش�ع��ب ي��ري��د �إ� �س �ق��اط
النظام؟
يف ال �ب��داي��ة الب ��د م��ن ال �ق��ول �إن حت��ال��ف
ج�م��ال م�ب��ارك ورج ��ال امل��ال والأع �م��ال ،عمم
ال �ف �� �س��اد يف ك��ل ال �ق �ط��اع��ات ،وح� � �وّل احل��زب
ال��وط�ن��ي وال�ت�ع�ي�ي�ن��ات يف احل�ك��وم��ة واحل �ي��اة
ال�سيا�سية ج��زءاً من «البيزني�س» خربوا كل
��ش��يء ،و أ�ت ��ى م���ش��روع ال�ت��وري��ث كالق�شة التي
ق�صمت ظهر البعري ،وكل حماوالت الإ�صالح
ال �ي��وم ،وال �ت �غ �ي�يرات ال �ت��ي جت ��ري ،مل تطال
��س��وى ق�شرة ال�ن�ظ��ام ،ومل تتمكن م��ن �ضرب
�شبكة امل�صالح املحلية والدولية املرتبطة بهذا
التحالف.
يف امللف االقت�صادي ،يقول البنك الدويل
�إن م�صر حققت أ�ك�بر ن�سبة منو يف املنطقة،
رمبا تعدت  ٪7عام  ،2010لكن بب�ساطة ،ناجت
ه��ذا ال�ن�م��و ،مت جت�ي�يره لل�شريحة احلاكمة
املم�سكة باالقت�صاد ،وملفات اال�ستحواذ على
امل��ال العام واالح�ت�ك��ارات ،وق�ص�ص الف�ساد يف
هذا امل�ضمار كثرية وعديدة ،وماذا عن اتفاقية
«ك��وي��ز» ،وم��اذا ع��ن ال�صندوق النقد ال��دويل
و� �ش��روط��ه ،وب �ي��ع ال �غ��از امل �� �ص��ري إل��س��رائ�ي��ل
ب�أ�سعار جمحفة وماذا وماذا..

امل�صريون ميل�ؤون ال�ساحات يف الذكرى ال�سنوية الأوىل للثورة (�أ .ف .ب).

ول �ك��ن ال �� �س ��ؤال احل �ي��وي ال ��ذي يطرحة
الثوار ،ماذا �س�سيتغري يف امللف االقت�صادي مع
التزام الأغلبية الربملانية اجلديدة ب�شروط
��ص�ن��دوق النقد ال ��دويل ،وا��س�ت�م��رار عمليات

االق�ت�را���ض الع�شوائية واخل���ض��وع ل�شروط
ال�ك��ون�غ��ر���س ا ألم�ي�رك��ي امل��ذل��ة ،وال �ت��ي مت�س
ال�سيادة الوطنية ،إلب�ق��اء وت�ي�رة امل�ساعدات
ا ألم�ي�رك �ي ��ة م �� �س �ت �م��رة ،م ��ع ال �ع �ل��م �أن ه��ذه

امل �� �س��اع��دات مبعظمها ع���س�ك��ري��ة و��ش��روط�ه��ا
جمحفة للغاية بامل�صريني ،وال ي�صل جلموع
ال�شعب �شيء يذكر منها.
ملاذا اختلفت هذه اجلموع الثائرة مع ح�سني

هل يبلور «ثوار ليبيا» بُعداً عربي ًا و�إ�سالمياً� ..أكـثـر عمقاً؟
اجل�م�ي��ع يف ليبيا يبحث ع��ن ح�م��اي��ة ودور �سيا�سي،
امللي�شيات امل���س�ل�ح��ة ،ال�ن�خ��ب ال�سيا�سية واالق�ت���ص��ادي��ة،
ال�ق�ب��ائ��ل ،امل���س��ؤول��ون احل�ك��وم�ي��ون اجل��دد ال��واف��دون من
الأري��اف و�أ�صقاع الدنيا من نيويورك �إىل باري�س� ،أركان
النظام ال�ق��دمي الباحثون ع��ن احل�م��اي��ة ،اجلميع يبحث
عن حا�ضنة دولية ودور �سيا�سي ،لكن ال �أحد منهم يحاول
�صنع دور ومهام �سيا�سية لليبيا الغد.
�أين املوقف الليبي من املحاور الدولية النا�شئة اليوم،
من ي�صنع الدور احل�ضاري الليبي ،من يحمل م�س�ؤولية
بناء ليبيا الدولة اجلامعة والوطن املوحد� ،أين ال�شريحة
االجتماعية التي �ستنكب لهذه املهمة لإدارة ليبيا ما بعد
الثورة والتغيري ،هل �صحيح �أن هذا الكالم هو جمرد وهم،
لأن ال وجود اليوم لليبيا الوطن واملهمة والدور والدولة،
هناك فقط ملي�شيات تتقاتل وتتنناحر من �أجل ال�سيطرة
على الأح�ي��اء وامل�ؤ�س�سات ال�ع��ام��ة ،هناك قبائل وع�شائر
تتقاتل فيما بينها وحتاول �إلغاء الأخرى بالقهر والقوة؟
هناك دائ�م�اً تهمة ج��اه��زة� ،أت�ب��اع ال�ق��ذايف� ،أو �صناعة
ال��وه��م كطواحني ال�ه��واء ،ي�صارعون ال��وه��م ويبنونه يف
خميلتهم ،بب�ساطة ،القذايف مات ،هو ومعظم �أبنا�ؤه انتهت
�أ�سطورتهم� ،أت�ب��اع م��ن ال��ذي��ن يقتلون يومياً ويعتقلون
ويعذبون يف �سجون الثوار كما تقول املنظمات الإن�سانية
ال��دول�ي��ة ،مل��اذا يقبع �آالف الليبيني يف ال���س�ج��ون م��ا دام
الطاغية ال��ذي ك��ان ميتلك ال�سطوة ويتم�سك بال�سلطة
وال يهمه �شيئاً �سوى ال�سلطة ..مات ،و�أتى الثوار احلاملون
بليبيا احلرة والقوية والقادرة �إىل ال�سلطة ليحلوا مكانه،
�أي��ن �أح�ل�ام ال��رج��ال ال�ك�ب��ار؟ وه��ل ��ص��ارت �أح�ل�ام ال�ث��وار
�ضيقة �ضيق احلواري القدمية والأحياء املظلمة؟

ما مينع احلكام اجلدد عن طرح ر�ؤيتهم االقت�صادية
وا إلع �ل�ان للنا�س ع��ن م�شروعهم االق�ت���ص��ادي وكيفية
�إدارت� �ه ��م ل �ل�ث�روة ال�ن�ف�ط�ي��ة؟ ك�ي��ف ��س�ي�ع�ي��دون ال�ث�روة
النفطية املنهوبة م��ن ال�شركات الغربية �إىل ال�شعب،
وك �ي��ف ��س�ي��واج�ه��ون ت�ل��ك ال �� �ش��رك��ات ال�ن�ف�ط�ي��ة ،وك�ي��ف
�سيطورون �شركات النفط الليبية لتتمكن من اكت�شاف
مكامن النفط وا�ستخراجه وت�سويقه وتكريره ونقله �إىل
�أ�صقاع الدنيا� ،أين �أحالم الثوار ال�شباب وم�شاريعهم يف
التنمية ،بدءاً من زرع وقطاف الزيتون الذي يبور على
الأ�شجار� ،إىل نقل املياه �إىل ال�صحراء ،والبدء مب�شاريع
ت�ن�م��وي��ة ط�م��وح��ة� ،أي ��ن رج ��ال احل��ري��ة ال��ذي��ن يقبلون
بال�شريك ا آلخ��ر يف الوطن وق��د يختلفون مع بع�ضهم
بالر�أي ،ولكنهم م�ستعدون للموت من �أجل حماية الر�أي
الآخ��ر� ،أي��ن ر�ؤيتهم لن�شر الثقافة الدميقراطية وبناء
�آليات �إنتاج القرار ال�سيا�سي ت�صون من خاللها احلياة
احلزبية الليبية وتطورها؟
كيف هان عليهم تفكيك اجلي�ش الليبي ،ومتى �سيعاد
بنا�ؤه وتزويده باملعدات والأ�سلحة القادرة؟
من �سيعيد حماية ح��دود البالد الربية والبحرية،
واجل��وي��ة امل���ش��رع��ة ل�ك��ل �أج �ه��زة امل �خ��اب��رات والأ��س��اط�ي��ل
الغربية ،الطاحمة ب�إقامة قواعد ع�سكرية على ال�سواحل
الليبية الطويلة ج��داً ،التي طاملا �أبعدت عنها وحرمت
من جمرد الدو�س عليها ،من يحمي اليوم هذه ال�سواحل
واملدن من �أجهزة املخابرات والأ�ساطيل الغربية امل�شرعة
الأبواب لكل معتدي من كل حدب و�صوب ،من �سيعيد بناء
اجلي�ش الليبي ..هل الغرب ،وقبل بناء اجلي�ش بعديده
وعدته الع�سكرية ،من �سيبني عقيدته الع�سكرية ويحدد

العدو وال�صديق ،وهل �ستكون �إ�سرائيل عدوة �أ�سا�سية يف
عقيدة هذا اجلي�ش� ،أين الرجال الذين �سيبنون ال�سيا�سة
اخلارجية الليبية من جديد ،و�أين خطتهم لإعادة و�صل
ما انقطع يف جمال العالقات الدولية والعربية ،ولكن
قبل ه��ذا وذاك ،م��اذا �سيكون موقف ال�ث��وار اجل��دد من
�إ�سرائيل واتفاقيات ال�سالم معها ،م��اذا �سيكون موقف
الثوار اجلدد من حلف الناتو الذي حرر ليبيا اجلديدة،
وهل �سي�سمح له ببناء قاعدة بحرية على �سواحلها؟
القذايف كان بب�ساطة قد ح�سم معظم هذه املع�ضالت
وال�ت���س��ا�ؤالت ال�سيا�سية املف�صلية الوطنية والعربية،
وال �ت��ي مت����س ال �ه��وي��ة واالن �ت �م��اء ،ف�ه��ل ال �ث ��وار اجل��دد
�سيعطون بعداً عربياً و�إ�سالمياً �أعمق لليبيا من الدور
الذي كان ر�سمه القذايف� ،أم �ستفتح ليبيا �أبوابها ل�شذاذ
ا ألف��اق من الأمريكيني وال�صهاينة املالعيني ليعيثوا
ف�ساداً فيها؟
م��ا ه��و م��وق��ف ال�ث��وار اجل��دد م��ن ال��وح��دة الوطنية،
وكيف �سيعاد بنا�ؤها� ،أم �أن �أف�ك��ار الفيدرالية التي يت ّم
التداول والتهديد بها هي التي �ستعتمد؟ و�أي ثوار ه�ؤالء
�إذا ق�سموا املوحد ،وهل �سيتمكنون من بناء عدالة و�إر�ساء
امل�ساواة يف احلقوق والواجبات بني جميع الليبيني من
�شرقها �إىل غربها؟ �أم �ستبقى �شريعة القوة امل�سلحة هي
الغالبة ،و�ستتعمق لغة القهر وفر�ض الأمر الواقع على
�أخوة الوطن ،لتنت�صر يف النهاية �شريعة الغاب الغربية
الأمريكية ،على �شريعة الرحمة �شريعة الإ�سالم ،وهي
ال�صفح والت�سامح بني الأخوة والقبول بالآخر.

جهاد ال�ضاين

مبارك ،ورددت احل�شود ال�شعب يريد �إ�سقاط
ال�ن�ظ��ام ..ك��ارث��ة ح�صار ا ألخ ��وة يف غ��زة ،التي
�شعر ك��ل م�صري فيها باملهانة بعد جتويعها
ومنع �إدخ��ال ا ألك��ل وال ��دواء ،حتى ال�ه��واء كاد
يقطع ع�ن�ه��ا ،ب��ا إل��ض��اف��ة �إىل وج ��ود ال���س�ف��ارة
الإ�سرائيلية يف القاهرة التي تذكّر امل�صريني
كل يوم بذل اتقافية كامب دايفيد ،ومل ينتبه
نظام ح�سني مبارك �أن ال�شعب امل�صري الذي
رف�ض التطبيع مع �إ�سرائيل والتزم حماربته
بدون هيئات �سيا�سية متابعة �أو منظمات راعية
�أو ح�م�لات إ�ع�لان�ي��ة و إ�ع�لام�ي��ة ،م��دى �أهمية
الق�ضية الفل�سطينية يف ال��وج��دان امل�صري،
بالإ�ضافة لإ��ص��رار النظام على التحالف مع
الأمريكي الب�شع ذي ال�سجل الإجرامي احلافل
م��ن اح �ت�ل�ال ب �غ��داد وك��اب��ل وت �ك ��رار امل���ش��اه��د
امل�سيئة لإن�سانية الإن�سان من �سجن �أبو غريب
�إىل غوانتانامو.
التحالف مع الأمريكي والتماهي معه يف
ال�سيا�سات العربية والدولية واخل�ضوع للإدارة
الأمريكية حتى يف امللفات التي مت�س ال�سيادة
امل �� �ص��ري��ة ،ك��ل ه ��ذة ال�ق���ض��اي��ا ك��ان��ت تتجمع
لتنفجر ث��ورة �شعبية مبيدان التحرير ،حني
بد�أها �شباب الفاي�س بوك ومنظمات املجتمع
امل��دين والهيئات املهتمة بن�شر الدميقراطية،
والتي كتب الكثري حولها ،فيما النظام غارق يف
هموم التوريث.
ويف ه��ذا امل�ضمار ،ن��ورد م��ا كتبه التوراتي
ال�ع��ري��ق «ه�ن�ري كي�سينجر» وزي ��ر اخل��ارج�ي��ة
الأمريكية الأ�سبق على �أحد املواقع الإلكرتونية
ا ألم�يرك�ي��ة� ،إذا كنت ال ت�ستطيع �سماع طبول
احل��رب ف� أ�ن��ت أ�ط��ر���ش ،وق��ال ع��ن حكم �أمريكا
للعامل و�إ�سرائيل لل�شرق الأو�سط ،لقد �أبلغنا
الع�سكريني لدينا ب�أن ي�سيطروا على �سبع دول
��ش��رق �أو�سطية وم��وارده��ا ،وه��م ك��ادوا ينهون
املهمة تقريباً ،و�ستكون �إيران املرحلة الأخرية
من مهمتهم ،ومعها �سيميل ميزان القوى ،ال
ن�ع��رف �إىل �أي م��دى �ستبقى رو��س�ي��ا وال�صني
ت �ت �ف��رج��ان ع �ل��ى أ�م�ي�رك ��ا وه ��ي ت �ق��وم بعملية
التنظيف؟ و�أج��اب عاج ًال �أم �أج�ل ًا �سي�ستيقظ
الدب الرو�سي ويتحرك املنجل ال�صيني ،عندها
�ستجد �إ�سرائيل نف�سها م�ضطرة �إىل القتال مبا
�أوتيت من قوة و�سالح ،و�أن تقتل ما ت�ستطيع
من العرب و�إذا �سار كل �شيء على ما يرام ،ف�إن
ن�صف ال�شرق الأو�سط �سي�صبح �إ�سرائيلياً.
كل هذا يبدو ك�أنه حت�ضري لبداية اخلروج
من ال�شرق الأو�سط ،ومتهيداً لبداية االحتواء
اجل ��دي ��دة ل �ل �� �ص�ين ،ال �ت ��ي أ�ق ��رت �ه ��ا ال ��دوائ ��ر
ا ألم�ي�رك �ي ��ة ،ف �ه��ل م�ه�م��ة ال� �ث ��ورات ال�ع��رب�ي��ة،
حت�ضري ال�شرق الأو��س��ط للخروج الأم�يرك��ي،
و�ضمان تفوق �إ�سرائيل النوعي لعقود طويلة،
وح�سم �أمر وجودها كجزء من املنطقة و�شطب
الق�ضية الفل�سطنية نهائياً؟
ون �ع��ود ل�ل�ب��داي��ة ،م��ا ه��و م��وق��ف الإخ� ��وان
اليوم من ميدان التحرير وثواره ،وهل مازالوا
جزءاً من هذا امليدان وحراكه ال�سيا�سي ،ذلك
امليدان الذين انطلقوا منه للو�صول للحكم،
ه��ل �سيبعدهم احلكم عنه ،وه��ل ه��ذا �سيكون
نذير الثورة الثانية� ،أم �سيدافع الإخ��وان عن
مواقعهم يف احلكم والنظام ،كما داف��ع ح�سني
مبارك عنها ،ويدافع املجل�س الع�سكري اليوم
عنها؟
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دولي
تركيا تتراجع ..وتعتذر من «إسرائيل»
� �س ��رع ��ان م ��ا ت ��راج ��ع «ال �� �س��وب��رم��ان» بالد �ضعيفة ،لكنه �سقط يف االمتحان �أمام
ال�ترك��ي ،ب�ع��د ان��دف��اع��ه امل���س��رح��ي لت�أييد �أ�سياده ،مع �أنهم دفعوه خلو�ض معاركهم
امل �ق��اوم��ة يف غ� ��زة ،وم�ط��ال�ب�ت��ه إ�� �س��رائ �ي��ل م��ن ال�ب��واب��ة املذهبية ،ف� أ�ع�ل��ن منذ بداية
باالعتذار وحماكمة امل�س�ؤولني الع�سكريني الأح � � ��داث ال �� �س��وري��ة م�ق��ول�ت��ه ال���ش�ه�يرة،
وال�سيا�سيني بعد جمزرة �أ�سطول احلرية� ،صحيح �أن الرئي�س الأ��س��د ع�ل��وي� ،إال �أن
ف�صفعه الإ�سرائيليون مرة �أخ��رى ب�إهانة زوج �ت ��ه ��س�ن�ي��ة ،وم ��ن ث ��م ��س�ق��ط يف ث ��ورة
�سفري تركيا يف �إ�سرائيل.
ال �ب �ح��ري��ن ال �ت��ي ان �ح��از ف�ي�ه��ا �إىل ج��ان��ب
تطوع الثنائي �أردوغ��ان-غ��ول لقيادة النظام العتبارات مذهبية ،مع أ�ن��ه يرفع
ج �ب �ه ��ة امل� ��واج � �ه� ��ة م � ��ن خ �ل ��ال م ��واق ��ف �شعار الدميقراطية والإ�صالح والتعددية
م�سرحية مدرو�سة م��ن داف��و���س واجل��دال ال�سيا�سية وت��داول ال�سلطة ،وتبني �أن كل
اخلديعة م��ع �شيمون برييز �إىل �أ�سطول هذا غري موجود يف البحرين.
م��رم��رة ،لكن �سرعان ما ك�شفت الأح��داث
ان �ت �ق��ل ال �ث �ن��ائ��ي �أردوغ � ��ان-غ � ��ول �إىل
ك��ذب ه��ذه املواقف التي ر�سمها الأمريكي تهديد العراق حلماية الأخ��وة ال�سنة منه
ال عن ال�سعودية
والإ��س��رائ�ي�ل��ي ليتمكن م��ن خ ��داع ال�ع��رب ليطرح نف�سه مناف�ساً وبدي ً
وامل �� �س �ل �م�ين ،وي��دخ��ل ت��رك �ي��ا يف منظومة وم�صر ،ويعلن �أنه كفيل للأيتام ال�سنة يف
العامل العربي – ال�سني مبواجهة العامل العامل العربي ،وبتفوي�ض �أمريكي وغربي
ال �ع��رب��ي – ال���ش�ي�ع��ي ،وت�ف�ج�ير منظومة ور� �ض��ى إ���س��رائ�ي�ل��ي ،ع�ل��ه يف ك��ل تقدمياته
املقاومة واملمانعة يف املنطقة ،لتكون تركيا ير�ضي �أ�سياده فيقبلونه ع�ضواً يف االحتاد
ال�ف��ك ال �ث��اين للكما�شة ال�غ��رب�ي��ة حل�صار الأوروبي بعد عقود من الرف�ض والإبعاد.
العامل العربي مع حليفتها �إ�سرائيل.
لقد ف�شل �أردوغ ��ان يف ��س��وري��ة ،بعدما
ل�ق��د ان�ت�ف��خ «ال �ب��ال��ون» ال�ترك��ي ك�ث�يراً تعهد بقدرته على �إ�سقاط النظام بالتعاون
و�شعر بقدرته على �شن احل��روب و�إعطاء مع قطر كممثل للعرب ،فبادر الأمريكيون
الأوام � � ��ر ب ��دل ال �ن �� �ص��ائ��ح وحت ��دي ��د امل�ه��ل وح �ل �ف ��ا�ؤه و�أوع� � � ��زوا ل�ف��رن���س��ا �أن ت��دي�ن��ه
للنظام يف �سوريا ،وك� أ�ن��ه ق��وة عظمى بني ب � إ�ق ��رار ق��ان��ون إ�ب � ��ادة الأرم � ��ن ،فانتفخت

�أوداج �أردوغ ��ان ،وه��دد قبل �إق��رار جمل�س
ال�شيوخ الفرن�سي ،ب��أن��ه �سيعاقب فرن�سا،
عله يجمد �إقرار القانون ،لكن الفرن�سيني
يعرفون �أتباعهم ،الذين يعملون عندهم،
فلم يكرتثوا ل�صراخه وتهديداته ،و�أقروا
ال�ق��ان��ون ،و� �س��ارع الثنائي �أردوغ��ان-غ��ول
ال� �س�ت�ر� �ض��اء �إ� �س ��رائ �ي ��ل ،ف�ت�راج �ع ��وا عن
ط�ل��ب االع �ت ��ذار ،وت��راج �ع��وا ع��ن حماكمة
ال�ف��اع�ل�ين ،وب�ع��ده��ا ولأول م��رة يف ت��اري��خ
ت��رك�ي��ا العلمانية �أو الإ��س�لام�ي��ة ،يعر�ض
فيلم يعرتف باملحرقة الإ�سرائيلية وباللغة
ال�ترك�ي��ة ،ت�ضامناً م��ع �إ��س��رائ�ي��ل ،وع��ادت
ت��رك�ي��ا �أردوغ � ��ان �إىل طبيعتها ع���ض��واً يف
الناتو وحليفاً لإ�سرائيل وذراع�اً للغرب يف
وطننا العربي والإ�سالمي.
لقد ا��س�ت��درج ح��زب ال�ع��دال��ة والتنمية
الإخ� � � � ��وان امل �� �س �ل �م�ي�ن ،ل �ي �ك��ون ال �ن �م��وذج
ال ��ذي ي�ق�ل��دوه ،ف��أع�ل��ن بع�ضهم يف م�صر
ال�ت��زام��ه باتفاقيات كامب ديفيد ،و�صرح
بع�ضهم للتلفزيون الإ�سرائيلي (ال�شقفة
وال �ب �ي��ان��وين يف � �س��وري��ة) و� �ص��رح بع�ضهم
للإذاعة الإ�سرائيلية (را�شد الغنو�شي يف
تون�س).
لقد ا�ستطاعت تركيا �أردوغ� ��ان خ��داع

العرب ،لأنها تت�صرف معهم ب�أنهم �ضعفاء
و�أغبياء وجبناء كما عرفتهم إ�ب��ان حكمها
ل�ه��م �أي� ��ام ال���س�ل�ط��ة ال�ع�ث�م��ان�ي��ة ،وم��ازال��ت
تتعامل معهم وفق هذه املوا�صفات.
لكن تركيا منر من ورق �أوروبي ت�شكل
قاعدة للناتو ودرعه ال�صاروخية ،ومدر�سة
للإ�سالم الأمريكي املهجن ،الذي يتحالف
م��ع �إ��س��رائ�ي��ل ال�ت��ي حت�ت��ل �أوىل القبلتني
وث��ال��ث احل ��رم�ي�ن ،والإ�� �س�ل�ام الأم�ي�رك��ي
الذي مينع احلجاب.
ت ��رك� �ي ��ا ت �ت��راج � ��ع وت� � �ع � ��ود حل �ج �م �ه��ا
احلقيقي �أو امل���س�م��وح ل�ه��ا أ�م�يرك �ي��ا ،و�إذا
ب� ��د�أت امل �ف��او� �ض��ات وال�ت���س��وي��ة ب�ي�ن حم��ور
امل�م��ان�ع��ة وامل �ح��ور ال�غ��رب��ي� ،ستكون تركيا
�أهم اخلا�سرين ،لأنها راهنت على اخلروج
م��ن ج �ل��ده��ا وخ � ��داع الأم � ��ة ال �ت��ي تنتمي
�إليها ،لتح�صيل جلوء �سيا�سي واقت�صادي
ل�ل�احت��اد الأوروب� � � ��ي ،و�أره �ق �ه��ا االن �ت �ظ��ار
وال�سعي �إليه.
لقد انتقلت تركيا م��ن �سيا�سة «�صفر
�شاكل» مع اجلريان �إىل «�صفر �صداقات»،
ف �ت �� �ص��ادم��ت م ��ع � �س��وري��ة ب �ع��د االت �ف��اق �ي��ة
اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ،وت �� �ص��ادم��ت م��ع ال �ع��راق
ب�ع��د ال�ت��دخ��ل ال�ترك��ي امل��ذه�ب��ي وت�شجيع

الإره��اب ،توترت مع إ�ي��ران ورو�سيا ب�سبب
ال��درع ال�صاروخية الأم�يرك�ي��ة ،م��اذا بقي
لرتكيا غ�ير ال �ع��ودة �إىل ح�ضرية الناتو،
يتعامل معها الغرب كدولة ت�ؤمن العمال
واجل � �ن � ��ود ال� ��ذي� ��ن ي� �ق ��وم ��ون ب ��الأع� �م ��ال
الب�سيطة التي اليقوم بها الأوروبيون ،كما
يتعامل الإ�سرائيليون مع الفل�سطينيني يف
الأعمال التي ال تتطلب مهارة بل �سواعد
ق��وي��ة ،وك�م��ا تعامل ال�ن�ظ��ام العن�صري يف
ج �ن��وب أ�ف��ري�ق�ي��ا م��ع ال��زن��وج ق�ب��ل حترير
البالد من النظام العن�صري.
�سيبقى الأت��راك  -احلكومات والنظام
ول�ي����س ال�شعب ال�ترك��ي  -أ�ت�ب��اع�اً وخ��دم�اً
للناتو ،ويحاولون متثيل �صفة ال�سيد عند
العرب ،لكن البالون الرتكي املنتفخ غروراً،
��س��رع��ان م��ا يخ�سر حجمه �أو ينفجر من
ال��داخ��ل ،فالفتنة التي �أوق��ده��ا يف �سورية
(الفتنة املذهبية) والتي �ستف�شل �إن �شاء
اهلل ،و�إذا جنحت �ستلتهم تركيا مع الفتنة
ال�ك��ردي��ة – ال�ترك�ي��ة ،ول��ن يبقى للثنائي
الرتكي �أردوغ��ان-غ��ول� ،سوى الأط�لال �أو
العقاب من �شعبهم �أو �أ�سيادهم.

د.ن�سيب حطيط

انتخابات فرنسية وروسية على وقع المتغيرات
يف الأ�شهر القليلة املقبلة �سي�شهد العامل ا�ستحقاقني
م �ه �م�ين ه� �م ��ا :االن� �ت� �خ ��اب ��ات ال��رئ��ا� �س �ي��ة ال �ف��رن �� �س �ي��ة،
واالنتخابات الرئا�سية الرو�سية.
فهذه االنتخابات جتري على وقع تطورات ومتغريات
نوعية يف العامل ،ي�ؤ�شر عليها تنامي قوة كل من رو�سيا
وال�صني� ،إن كان على ال�صعيد الداخلي� ،أو على ال�صعيد
ال��دويل انطالقاً من معادلة �أ�سا�سية ،وه��ي �أن ق��وة �أي
دولة كربى يف العامل� ،إمنا ت�ستمد �أو ًال من قوتها الذاتية
املتمثلة مب�ستوى منوها وتطورها االقت�صادي ،ومتانة
وا�ستقرار و�ضعها االجتماعي.
و�إذا ما انطلقنا من هذه املعادلة ،ميكن لنا �أن نقر�أ
�أفق هذه االنتخابات ،وموقف كل من املر�شحني الرو�سي
فالدميري بوتني ،والفرن�سي نيكوال �ساركوزي.
على �صعيد االنتخابات الفرن�سية
جت ��ري احل �م�ل�ات االن �ت �خ��اب �ي��ة ،يف ظ��ل ت �ط��ورات
�سيا�سية واقت�صادية واجتماعية ،ت�ؤ�شر �إىل م�ستوى
الأزم��ة التي بلغتها فرن�سا يف ظل رئا�سة �ساركوزي،
ال��ذي بات ي�ستفيق يومياً على �أخبار غري �سارة ،على
ك��اف��ة ال���ص�ع��د ،تنعك�س ��س�ل�ب�اً ع�ل��ى �شعبيته وو�ضعه
االن �ت �خ��اب��ي ،و�إي �ج ��اب �اً ع �ل��ى م�ن��اف���س�ي��ه اال� �ش�ت�راك��ي،
والي�ساري ،واليمني املتطرف.
وكانت أ�ك�ثر الأخ�ب��ار ��س��وءاً ،التي �سجلت م��ؤخ��راً،
ولها ت�أثريات كبرية على جمرى االنتخابات واجتاهات
الر�أي العامل ،و�أهمها:
� -1إعالن وكالة �ستاندرد اندبورز خف�ض الت�صنيف
االئتماين لفرن�سا ما يعني �أن باري�س �أ�صبحت يف و�ضع
مايل �صعب جداً ،لن جتد معه من يقر�ضها ب�سهولة،
ب�سبب ال�شك ال��ذي �سينتاب ال��دائ�ن�ين م��ن �إمكانية

حت�صيل ال�ق��رو���ض ،وه��ذا ب��دوره �سي�ؤدي �إىل تقل�ص
الإنفاق ملواجهة العجز املتنامي يف املوازنة ،وبالتايل
�إىل خف�ض م�ستويات اخل��دم��ات واملعي�شة ،وارت�ف��اع
ن�سبة ال�ب�ط��ال��ة امل �ت��زاي��دة ،والت�سبب بتفاقم الأزم ��ة
االجتماعية ،وا��س�ت�ط��راداً ا��ش�ت��داد ح��دة النقمة على
�سيا�سات ��س��ارك��وزي ،ال��ذي ف�شل ب��وع��دوه يف حت�سني
و�ضع فرن�سا االقت�صادي.
 -2ت�ل�ق��ي ال �ق��وات ال�ف��رن���س�ي��ة ��ض��رب��ة م��وج�ع��ة يف
�أفغان�ستان عندما قتل  4جنود فرن�سيني وج��رح 15
�آخ��رون على يد جندي �أفغاين ،ما دفع �ساركوزي �إىل
تعليق العمليات الع�سكرية ،وعدم ا�ستبعاد الإقدام على
ان�سحاب مبكر من �أفغان�ستان.
 -3ف���ش��ل ��س�ي��ا��س��ة ف��رن���س��ا جت��اه �إي� ��ران ال �ت��ي ات�سمت
بالت�صعيد والتهديد حيناً ،والرتاجع واللجوء �إىل التهدئة
حيناً �آخ��ر ،وك��ان آ�خ��ر م� ؤ���ش��رات ف�شل �سيا�سة �ساركوزي
ا�ضطراره مع حلفائه يف االحتاد الأوروبي �إىل تعليق قرار
ف��ر���ض ع�ق��وب��ات نفطية على �إي� ��ران ،إ�ث��ر ان�ت�ق��ال طهران
�إىل الهجوم و�إعالنها عن معادلة جديدة ،النفط مقابل
النفط� ،أي �إذا ما منع ت�صدير النفط الإيراين ،ف�إن الدول
الغربية لن حت�صل على النفط الذي ت�ستورده من اخلليج.
 -4أ�م��ا �آخ��ر الأخ �ب��ار ال�سيئة بالن�سبة ل���س��ارك��وزي،
ف�ك��ان ف�شل اخل�ط��ة ال�غ��رب�ي��ة ،ال�ت��ي �شكل ر�أ� ��س احل��رب��ة
فيها ،لإ�سقاط النظام امل�ق��اوم للهيمنة اال�ستعمارية يف
�سورية ،والعجز عن ا�ست�صدار ق��رار من جمل�س الأم��ن
لفر�ض احل�صار والو�صاية الدوليني عليها ،نتيجة الفيتو
الرو�سي ال�صيني.
�إن ه� ��ذه ال� �ت� �ط ��ورات االق �ت �� �ص��ادي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة
وال�سيا�سية ال�سلبية بالن�سبة لفرن�سا ج��اءت يف توقيت
ه��و الأ� �س��و�أ بالن�سبة لأي رئ�ي����س دول ��ة ي�ع�ت��زم الرت�شح
خلو�ض االنتخابات ،وجتعل حظوظه متدنية جداً ،وهو

وقد �أ�شرت االنتخابات الت�شريعية الأخ�يرة ملجل�س
الدوما على حمافظة حزب رو�سيا الذي ير�أ�سه بوتني
على �شعبيته وت�صدره املرتبة الأوىل ،وه��ذا يعني �أن
ف�ترة رئا�سة مدفيديف يف الكرملني ،ورئا�سة بوتني
للحكومة مل ت�شهد تطورات �سلبية ت�ضعف من �شعبية
ح��زب رو�سيا ،و�إمن��ا �شهدت ت�ط��ورات عك�ست ا�ستمرار
ت�ق��دم و��ص�ع��ود رو��س�ي��ا امل�ستمر ع�ل��ى امل���س��رح ال ��دويل،
وحت�سن و�ضعها االق�ت���ص��ادي ،ومتكنها م��ع جمموعة
الربك�س ،التي ت�ضم �أي�ضاً ال�صني والهند والربازيل
وج�ن��وب �أف��ري�ق�ي��ا ،م��ن التحول �إىل قطب ع��امل��ي كبري
�صاعد اقت�صادياً على ح�ساب القطب الأمريكي الغربي
الهابط نزوالً.
ولهذا يبدو من الوا�ضح �أن ا�سرتاتيجية بوتني
يف ت�صفية الآث��ار ال�سلبية ل�سيا�سات الرئي�س ال�سابق
يلت�سني ،ال�ت��ي �أ��ض�ع�ف��ت رو��س�ي��ا ع�ل��ى ك��ل امل�ستويات
ال��داخ�ل�ي��ة واخل��ارج �ي��ة ،ق��د جن�ح��ت يف رف��ع م�ع��دالت
النمو االقت�صادي ،وحت�سني الو�ضع االجتماعي ،ويف
ا��س�ت�ع��ادة م��وق��ع رو��س�ي��ا على ال�ساحة ال��دول�ي��ة كقوة
عاملية مقررة ،وارثة بالفعل لدور االحتاد ال�سوفياتي
الرئي�سان الفرن�سي �ساركوزي والرو�سي بوتني
ال�سابق ،وي�ؤ�شر على ذلك ح�ضورها القوي يف الأزمة
ما تظهره ا�ستطالعات الر�أي بالن�سبة ل�ساركوزي والتي ال�سورية وا�ستخدامها مع ال�صني للفيتو يف جمل�س
�سجلت تدنياً يف �شعبيته �إىل   ،٪23ما يف�سر عدم �إعالن الأمن ،و�سعيها ال�ستعادة نفوذها يف جمالها الإقليمي
تر�شيحه حتى الآن ،بانتظار ح�صول ت�ط��ورات معاك�سة يف اجلمهوريات ال�سوفياتية ال�سابقة ،التي خ�سرتها
ت�شجعه على �إعالن الرت�شح.
�إث��ر انهيار االحت��اد ال�سوفياتي ،ومت��دد حلف الناتو
�إليها.
وعليه ف ��إن املعطيات ت�ؤ�شر �إىل �أن ب��وت�ين مر�شح
على �صعيد االنتخابات الرو�سية
للعودة �إىل الكرملني مرة ثانية يف االنتخابات املقبلة،
على عك�س فرن�سا ،ف�إن رو�سيا بوتني ت�شهد حت�سناً وهذا يعني �أنه يف و�ضع قوي ومريح.
اقت�صادياً وا�ستقراراً اجتماعياً يرتافق مع تعزز موقعها
ح�سني عطوي
ودورها على احللبة الدولية.

( العدد  )199اجلمعة � 3 -شباط 2012 -
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تعهد لألميركيين بالسعي إلى معرفة مكان األمين العام لـ«حزب اهلل»

أمير قطر ..وعقدة الزعامة
ال أ�ح ��د ي �ع��رف ب��ال���ض�ب��ط ح�ج��م ال �ت��ورط
الذي بلغه �أمري قطر ال�شيخ حمد بن خليفة
�آل ث ��اين يف م���س�ع��اه �إىل حت��وي��ل ن�ف�ي��ه �إىل
«مرجع» �إقليمي ودويل.
ك �ث�يرون ي�ق��ول��ون �إن ال��رج��ل «ب ��اع نف�سه
لل�شيطان» ،من أ�ج��ل ت�صحيح عقدة زعامة
كانت تراوده منذ ال�صغر ،فلم ينتظر و�صول
ه��ذه اخل�لاف��ة إ�ل�ي��ه ب�شكل طبيعي ،وانقلب
على والده بخديعة كربى نفذها عند غياب
الأخ�ي�ر ع��ن ال�ب�لاد ،تلتها خ��دع كثرية أ�ط��اح
فيها ب� أ���ش�ق��ائ��ه ،و� �ص��و ًال �إىل م ��ؤام��رات على
�أوالده ،م ��روراً ب��ال�ع�ق��وب��ات اجل�م��اع�ي��ة التي
ن�ف��ذه��ا ع�ل��ى م�ع��ار��ض�ي��ه ،كقبيلة م ��رة ،فقد
انتقدت منظمة حقوق الإن�سان قيامه ب�سحب
جوازات العديد من املواطنني ،خ�صو�صاً من
قبيلة �آل م��رة ،حيث بلغ ع��دده��م �أك�ث�ر من
 6000جواز.
قد يقول البع�ض �إن هذا الرجل ال�ضعيف
ال�شخ�صية ،وال�ضعيف التح�صيل العلمي،
ين�ساق �إىل ما تريده «مدبرة منزله وعامله»
ال�شيخة م��وزة ،لكن الأك�ي��د �أن التنفيذ هو
بيده ،وباندفاع يح�سد عليه.
وقف والده بوجه طموحه الأول ،فانقلب
عليه� ،أم��ا طموحه ال �ث��اين ،فقد وق��ف بينه
�صغر حجم دول�ت��ه وقلة ت� أ�ث�يره��ا ال�سيا�سي
واجلغرايف ،لكنه عوّ�ض عن ذلك ب�إغداق مال
الرثوة النفطية والغازية التي يختزنها باطن
الأر�� ��ض ،ل���ش��راء ال��رج��ال وال���س�ي��ا��س��ات ،كما
قرر اخل�ضوع بالكامل للواليات املتحدة و«�إ�سرائيل»،
ف�أ�صبح ينفذ �سيا�ساتهما من دون تردد �أو هوادة.
ف�ت��ح ��س�ف��ارة ل �ـ«�إ� �س��رائ �ي��ل» يف ال��دوح��ة ،وافتتح
م�ك�ت�ب�اً ل�ق�ط��ر يف ت��ل أ�ب �ي��ب ،وا� �ش�ت�رى م��ع رج��ال
حا�شيته الق�صور وال�ف�ي�لات م��ن ي�ه��ود غ�صبوها
م��ن فل�سطينيني ،يقول �إن��ه يحت�ضنهم ،ث��م م�وّل
بناء وح��دات ا�ستيطانية ،ليتجر�أ ويفتتح �إحداها،
كما بيّنت لقطات فيديو بثها التلفزيون امل�صري،
نكاية ب�صاحب ال�ق��وة العظمى ،ال��ذي ك��ان ي�سعى
�إىل إ�ط��اح��ة النظام� ،إذ عر�ض برنامج التلفزيون
امل���ص��ري (م���ص��ر ال �ي��وم) فيلماً ع��ن اف�ت�ت��اح �أم�ير
قطر ال�شيخ حمد بن خليفة �آل ث��اين ،م�ستوطنة
ق ��ام ه��و �شخ�صياً ب��ال�ت�برع ل�ب�ن��ائ�ه��ا يف الأرا� �ض��ي
املحتلة ،ويظهر �أمري قطر يف الفيلم وهو يتجول

يف امل�ستوطنة ،ويطلع على �سري العمل وامل�ساكن
التي مت بنا�ؤها ،كما ظهر الأمري وهو يتحدث عن
امل�ستوطنة.
�أما دوره يف دعم حركات التحرر العربي ،فقد ك�شفته
وثيقة �سربتها �صحيفة «يديعوت �أحرونوت» العربية،
ورد فيها �أن �أمري قطر تعهد للأمريكيني بال�سعي �إىل
معرفة م�ك��ان الأم�ي�ن ال�ع��ام ل�ـ«ح��زب اهلل» ،ع��ن طريق
«العمل على متابعة الدعم جلنوب لبنان ،من خالل
ت�شييد الأبنية وامل�شاريع ال�سكنية واال�ستثمارية ،التي
م��ن دوره��ا ُت�ق�رِّب �أم�ير قطر م��ن ح��زب اهلل ،وال�سعي
لك�شف م��واق��ع �أم�ي�ن ح��زب اهلل و�أم��اك��ن وج ��وده ،من
خالل هدايا ب�سيطة تقدَّم الحقاً للأمني العام حلزب
اهلل ،وهي ت�ساعد يف حتديد موقعه بدقة عرب الأقمار
ال�صناعية».
ُول ��د أ�م�ي�ر ق�ط��ر يف الأول م��ن ك��ان��ون ال �ث��اين ع��ام
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 ،1952تلقى درا�سته االبتدائية والإعدادية
وال� �ث ��ان ��وي ��ة يف م� ��دار�� ��س ال � ��دول � ��ة ،ح�ي��ث
ال�ن�ج��اح م���ض�م��ون ،ث��م ال�ت�ح��ق ب��أك��ادمي�ي��ة
«�ساندهري�ست» الع�سكرية امللكية يف اململكة
املتحدة ،وتخرج منها يف �شهر متوز من عام
 ،1971وان�ضم بعدها �إىل القوات امل�سلحة
ال �ق �ط��ري��ة ،وت � ��درج يف امل �ن��ا� �ص��ب وال��رت��ب
الع�سكرية ،حتى رُقي �إىل رتبة لواء ،وعُينّ
قائداً عاماً للقوات امل�سلحة.
يف  27متوز  1995توىل مقاليد احلكم،
�إث��ر ان�ق�لاب على وال��ده ال�شيخ خليفة بن
حمد �آل ثاين ،نفذه �أثناء وجوده يف اخلارج،
وبحكم من�صبه �أ�صبح قائداً عاماً للقوات
امل�سلحة القطرية ،كما �أن��ه ي��ر�أ���س جمل�س
ال�ع��ائ�ل��ة احل��اك�م��ة ،و�أي �� �ض �اً ي��ر�أ���س اللجنة
العليا للتن�سيق واملتابعة واملجل�س الأعلى
لال�ستثمار.
ميتلك �أمري قطر ثروة �شخ�صية تزيد
ع��ن  2م�ل�ي��ار دوالر ،وق ��د و��ض�ع�ت��ه جملة
فورب�س الأمريكية بني �أثرى �أثرياء العامل،
يف ن�شرة لها حول �أغنى ملوك العامل ن�شرت
يف  ،2010حيث ق��درت املجلة ث��روت��ه بـ2.4
مليار دوالر �أمريكي ،غري �أن الأمري يتحكم
مب�صري مئات املليارات املو�ضوعة يف ح�ساب،
حتت �إ�شرافه ومن دون رقابة.
متزوج من ث�لاث �سيدات ،هن ال�شيخة
م� ��رمي ب �ن��ت حم �م��د ب ��ن ح �م��د �آل ث ��اين،
وال�شيخة موزة بنت نا�صر امل�سند ،وال�شيخة
نورة بنت خالد بن حمد �آل ثاين ،ورغم �أن اثنتني من
زوجاته هن قريباته� ،إال �أن ال�شيخة م��وزة تلعب دور
«ال�سيدة الأوىل» ،ويقال �إن ت�أثريها عليه يفوق ت�أثري
�أي �شيء �آخر يف العامل ،ف�أطاح بابنه ويل العهد حل�ساب
ابنها الأول ،ثم ال�ث��اين ،كما �سلمها �إدارة العديد من
امل�شاريع اخلرافية التي تقوم بها قطر.
ل�م�ير ذري��ة ك�ب�يرة تتمثل بـ 11م��ن الأب �ن��اء و13
ل� أ
م ��ن ال �ب �ن��ات ،ه ��م :ال �� �ش �ي��خ م���ش�ع��ل (رئ �ي ����س االحت ��اد
العربي للفرو�سية) ،وال�شيخ فهد (خ��ري��ج �أكادميية
�ساندهري�ست الع�سكرية امللكية) ،وال�شيخ جا�سم (املمثل
�م�ي�ر ،خ��ري��ج �أك��ادمي �ي��ة �ساندهري�ست
ال�شخ�صي لل� أ
الع�سكرية امللكية الربيطانية ،توىل واليه العهد لفرتة
وت�ن��ازل عنها لأخيه متيم) ،وال�شيخ متيم (ويل عهد
دول��ة قطر ،خريج �أكادميية �ساندهري�ست الع�سكرية
امللكية الربيطانية) ،وال�شيخ جوعان (�ضابط يف القوات
امل�سلحة القطرية يف ال�شرطة الع�سكرية ،وخريج كليه
�سان �سري الفرن�سية عام  ،)2007وال�شيخ خالد (قائد
فريق العنابي للدراج ري�س) ،وال�شيخ عبد اهلل (رئي�س
جمل�س �إدارة ن��ادي الريان ،ورئي�س الديوان الأم�يري
منذ ع��ام  ،)2011وال�شيخ حممد (ق��ائ��د ف��ري��ق قطر
لريا�ضة �سباقات القدرة) ،وال�شيخ خليفة وال�شيخ ثاين
وال�شيخ القعقاع.
�أم��ا بناته ،فهن :ال�شيخة امليا�سة (رئي�س جمل�س
�أم �ن��اء هيئة متاحف ق�ط��ر) ،وال�شيخة هند (م��دي��رة
مكتب الأم�ي�ر) ،وال�شيخة ل��ول��وه (خريجة كارنيجي
ميلون) ،وال�شيخة مها ،وال�شيخة رو��ض��ة ،وال�شيخة
فاطمة ،وال�شيخة دان��ة ،وال�شيخة العنود ،وال�شيخة
م��رمي ،وال�شيخة م�شاعل ،وال�شيخة ��س��ارة ،وال�شيخة
عائ�شة ،وال�شيخة ح�صة.

كالس يعيّر طحان..
يا للسخرية!
ف ��رن� ��� �س ��ا ال� � ��دول� � ��ة ال �� �ض �ل �ي �ع ��ة وال� �ع ��ري� �ق ��ة
ب��ال��دمي�ق��راط�ي��ة ..ال���ص��ائ�ن��ة حل��ري��ات ال���ش�ع��وب،
النا�شرة لواء العدالة ،واحلري�صة �شديد احلر�ص
على حقوق الإن�سان يف م�شارق الأر�ض ومغاربها،
تدين تركيا امل�ستعمرة الظاملة ،امل�ستبدة القاتلة،
م��رت�ك�ب��ة امل �ج��ازر ال�ب���ش��ري��ة ..ح��اذف��ة الأوىل �أي
«ف��رن���س��ا» م��ن �سجلها ال��ذه �ب��ي م ��آث��ر جيو�شها
ومرتزقتها  -م��ن �سقط امل�ت��اع والب�شرية  -قتل
�أكرث من مليون �شهيد يف اجلزائر ويف غريها من
بقاع الأر�ض التي ا�ستعمرتها..
�أفّ من التاريخ ،وت ّباً للت�أريخ وامل�ؤرخني ..فهم
ال يرحمون� ،أم��ا ك��ان بو�سعهم غ�ض الطرف �أو
الن�سيان� ،أو التنا�سي� ،أو تزوير احلقائق؟ كرمى
لعيني الرئي�س ال�صهيوين احلري�ص على كرامة
الإن�سان والدماء الربيئة التي �سقطت على �أيدي
عتاة ع�صرهم �أحفاد بني عثمان من «الدومنة»
ال��ذي��ن اق�ت�رف��وا أ�ب���ش��ع اجل��رائ��م الإن���س��ان�ي��ة يف
الع�صر احل��دي��ث ،بحق �شعب �شبه أ�ع��زل ،حيث
فتكوا بالأطفال وال�شيوخ والن�سوة ،بعدما زجوا
ب���ش�ب��اب الأرم � ��ن يف � �س��اح��ات احل ��رب وم�ي��ادي��ن
القتال دفاعاً عن ال�سلطنة ..فليعلم من يحاول
ال�غ�م��ز م��ن ق �ن��اة « ،»...ال �غ��در ل�ي����س م��ن �شيم
الإ��س�لام� ..إنهم فلول اليهود الذين قدموا �إىل
تركيا من �أوروبا ل�ضرب اخلالفة من الداخل..
ما ي�ؤ�سف له �أن معظمنا ال يقر�أ التاريخ ،و�إذا ما
قر�أه ال يفهمه ..ويف حال فهمه �إياه ،فهو ين�سى
�أو يتنا�سى حقائق دام�غ��ة لأل��ف �سبب و�سبب..
قلة هم الذين ال يحابون وال يجافون احلقيقة
فيبقون عليها يف خزائن ال�ضمري مهما كلّفهم
الأمر من �أثمان باهظة..
يف ه��ذا ال�سياق �أود ت��ذك�ير �أ��ص�ح��اب ال��ذاك��رة
الق�صرية ..من �أع��دم خم�سني �ألفاً من ال�ضباط
الأمل � ��ان غ� ��داة و� �ض �ع��ت احل� ��رب ال �ع��امل �ي��ة ال�ث��ان�ي��ة
�أوزارها وهم �أ�سرى حرب� ..ألي�سوا حماة احلريات
والدميقراطيات �أنف�سهم اليوم؟
و�إذا ما عدنا بالتاريخ �إىل قرونه الو�سطى..
من ب�إمكانه �أن يعطي تربيراً مو�ضوعياً حلرب
املئة عام التي دارت على �أر�ض �أوروبا ..القارة التي
تعترب من �أمهات الدميقراطية يف العامل؟
ف �ب��د ًال م��ن ت �ب��ادل االت �ه��ام��ات وال�ت�ع�ي�ير ..لو
تلوذون �إىل ا�ستغفار اهلل ..وت�لاوة فعل الندامة،
واتقاء اهلل يف �شعبه القائم بني يديه اليوم ..لكنتم
لا اع�ت�برمت م��ن امل��ا��ض��ي ،واع �ت��ذرمت لل�ضمري
ف�ع� ً
الإن�ساين ،واحرتمتم العقل يف خلق اهلل.
لكن وللأ�سف ال�شديد ..جميعكم يكرر �أخطاء
�أ�سالفه ،من حيث يدري �أو ال ي��دري ..فالرئي�س
� �س��ارك��وزي ..ال�ضنني ب��دم��اء �ضحايا الأرم ��ن..
ي���س��اه��م ال �ي��وم يف م���ص��رع امل �ئ��ات ب��ل الآالف من
ال�ضحايا ال�بري�ئ��ة يف �أك�ث�ر م��ن م�ك��ان يف العامل
ج ��راء ال�سيا�سة ال ��ذي ينتهج ،ول�ي����س �أوب��ام��ا �أو
وق�س على هذا املنوال يف
�أردوغ��ان ب�أف�ضل منهّ ..
طول الأر���ض وعر�ضها ،يف بواديها وحوا�ضرها..
ر�ؤو� �س��اء وح�ك��ام يحا�ضرون ب�أل�سنتهم يف القيم
وامل�ع��اي�ير الأخ�لاق�ي��ة الإن�سانية ..فيما �أياديهم
تقرتف �أب�شع و أ�ق��ذع و�أفظع اجلرائم ،وب�أع�صاب
غاية يف الربودة..
يا لها من �ضمائر حيّة تخاف اهلل ..ت�سهر على
راحة و�أمن وا�ستقرار وطم�أنينة الب�شرية جمعاء..
ت ّباً للحياء واخلجل على حميّاكم ..فلو ملحناه
مرة ولو يتيمة لعذرناكم..
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بيروتيات
أوائل األطباء في بيروت []2/1
قدمياً ،مل يكن يف بريوت طبيب م�سلم واحد
من �أبنائها ،حتى �أن يف تلك الفرتة البعيدة كان
الطب ما يزال وقفاً على احلالقني واحلجامني،
وذهنية النا�س ال ت�ست�سيغ دعوة طبيب ملعاجلة
«حرمة» ،فاحلجاب مفرو�ض على وجه كل فتاة
جتاوزت الع�شر ،م�سلمة وم�سيحية على ال�سواء،
و�إذا ا�ضطر احلديثُ مواطناً لأن يذكر زوجته،
أ�� �ش��ار إ�ل�ي�ه��ا بكلمة «ال �ب �ي��ت» ،ف�ي�ق��ول« :ال�ب�ي��ت
مري�ض»� ،أو «:البيت راح على ال�شام»� ،أو «البيت
كان معي يف احل��ج» ،بل كان املواطنون يذكرون
الزوجة يف القرن الثامن ع�شر بالإ�شارة �إليها
بكلمة�« :أج ّل اهلل �ش�أنك»!
ومل��ا انت�شرت م��دار���س الإر��س��ال�ي��ات امل�سيحية
يف لبنان ،بعد منت�صف القرن التا�سع ع�شر ،ثم
�أن�شئت املدر�سة ال�سورية الإجنيلية (اجلامعة
الأم�ي�رك �ي��ة ال� �ي ��وم) ،ال �ت��ي ب � ��د�أت ت�ع�ل��م ال�ط��ب
بالعربية ،ك��ان م�سلمو ب�ي�روت �أق��ل املواطنني
ن�صيباً منها.
ق��ال امل�غ�ف��ور ل��ه ع�ب��د ال �ق��ادر ال�ق�ب��اين؛ أ�ح��د
�أبطال النه�ضة ،ي�صف تلك احلقبة ،فكتب �سنة
 ،1880يف كرا�س حتت عنوان «الفجر ال�صادق»:

ال يخفى على كل ذي ب�صرية من �أبناء الوطن،
أ�ن��ه منذ مدة لي�ست بق�صرية� ،أخ��ذت الطوائف
املختلفة امل��وج��ودة فيه ت��ؤل��ف جمعيات خريية
ت �ق��وم مب���ص��احل�ه��ا ال�ل�ازم ��ة ،ك��اف�ت�ت��اح م��دار���س
ل�ل��ذك��ور وا إلن� ��اث ،يتعلمون فيها �أن ��واع العلوم
وال �ل �غ��ات ،ج��اع�ل��ة �إرادت �أوق��اف �ه��ا ،امل�ضبوطة
ي��ده��ا ،ر أ�� ��س م��ال لأع�م��ال�ه��ا ،م�ستندة ع�ل��ى ما
ي�ت�برع ب��ه �أول ��و ال�بر والإح �� �س��ان م��ن طوائفها،
وعلى م�ساعدات الأجانب املالية ،وقد خ�ص�صت
لالبتدائية من هذه املدار�س ،الأماكن املنا�سبة،
وللداخلية :الق�صور العالية ،وا�ستح�ضرت لها
معلمني بارعني ،ووجهت خواطرها يف الدرجة
الأوىل �إىل تعليم �أوالده��ا لغات الأجانب الذين
لهم مع بالدنا االت�صاليات التجارية ،والأذكياء
م �ن �ه��م ع� �ل ��وم ال� �ط ��ب واجل � ��راح � ��ة وال �ك �ي �م �ي��اء
والريا�ضيات ،وغريها �أي�ضاً من العلوم املفيدة
وال�ضرورية للأوطان ،التي هي �أ�سا�س التقدم
والعمران.
«فما م�ضت مدة على �سريها بهذه الطريق،
�إال وق ��د ان�ت���ش��رت بينها ��ش�م��و���س ت�ل��ك ال�ع�ل��وم
وامل �ع��ارف وال�ل�غ��ات ،فاهتدت �أب�ن��ا�ؤه��ا �أن �إي�ج��اد

املطابع ون�شر اجلرائد وتطبيب املر�ضى الفقراء
ال ع��ن معرفة
يف امل�ست�شفيات العمومية ،ف�ض ً
الو�سائط امل�ؤدية لك�سب املال والراحة والرفاهية،
وغري ذلك من الأمور املحبوبة للإن�سان».
«ومل��ا كانت تلك اجلمعيات طائفية حم�ضة،
ك��ان��ت �أع�م��ال�ه��ا اخل�يري��ة �أي �� �ض �اً ،قلما تتخطى
دائرة طائفة غريها».
أ�م��ا الطائفة اال�سالمية ف�إنها كانت غافلة
عن ذلك نحو خم�س ع�شرة �سنة ،مقت�صرة من
امل ��دار� ��س ع�ل��ى ب�ع����ض زواي� ��ا م �ه �ج��ورة ،مم�ل��وءة
بالعفونة والرطوبة ،مما ي�ضر ب�صحة الأوالد
العمومية ،ومن املعلمني على امل�شايخ العميان،
الذي ال ننكر ف�ضلهم� ،إىل �أنهم قاموا بواجباتهم
على قدر ا�ستطاعتهم ،ومن الأطباء على �أنا�س
من احلالقني واحلجامني ،وبقيت حمرومة من
الفوائد التامة باملدار�س بالعمومية ،لأن مبادئ
تعليمها ال توافق امل�شرب الإ�سالمي من وجوه
معلومة ..كيف ال ،وقد ي�شرتط يف بع�ضها على
التالمذة اخل�ضوع لدين املدر�سة؟ «نعم ،يوجد
من ط��رف احلكومة ال�سُّ نية مكاتب الر�شدية،
امللكية والع�سكرية ،وهي وان كانت عمومية �إال

�أنها ال تقبل املبتدئني من التالمذة الذين �إذا
مل يكن يف طائفتهم مدار�س تر�شحهم للدخول
�إىل هاتيك املكاتب ،حرموا منها.»..
«وه�ك��ذا كانت القوة الدافعة �إىل الت�أخر يف
الطائفة اال�سالمية ،املنبعثة م��ن ه��ذه املوانع
وامل �� �ص��ادر ،ت �ع��ادل ال �ق��وة اجل��اذب��ة �إىل ال�ت�ق��دم
مب�غ�ن��اط�ي����س امل ��دار� ��س وامل �ك��ات��ب يف ال �ط��وائ��ف
ا ألخ��رى التي مر ذك��ره��ا ،مما ك��اد يق�ضي على
جمموع ج�سم وطننا العزيز باملر�ض الع�ضال.»..
وجن��ح ال ��رواد يف خطوتهم الأوىل ف�أ�س�سوا
جمعية املقا�صد اخلريية الإ�سالمية يف بريوت،
ويف غرة �شعبان من عام  31( 1295متوز ،)1778
ث��م خ�ط��وا خطوتهم الثانية امل��وف�ق��ة ،ف��أوف��دوا
ب�ع�ث��ة ت��در���س ال �ط��ب يف م���ص��ر ،وت �ق��رر ذل��ك يف
جل�سة عقدتها جمعية امل�ق��ا��ص��د يف  8ت�شرين
الأول  1879ب��رئ��ا��س��ة حم ��رم ب��ك ال ��ذي خلف
الرئي�س امل�ؤ�س�س عبد القادر القباين.
(يتبع)
عن «�أوراق لبنانية»
حزيران 1956

مؤتمر شباب الصحوة اإلسالمية في طهران:

تأكيد على دور الشباب في صناعة التاريخ
ب ��دع ��وة م ��ن امل �ج �م��ع ال �ع ��امل ��ي ل�ل���ص�ح��وة
الإ��س�لام�ي��ة ،ع�ق��د يف م��دي�ن��ة ط �ه��ران امل��ؤمت��ر
ال��دويل الأول لل�شباب وال�صحوة الإ�سالمية
حت ��ت ع� �ن ��وان «دور ال �� �ش �ب��اب الإ�� �س�ل�ام ��ي يف
ال�صحوة الإ�سالمية ..و�سبل التحديات» ،حيث
�شارك ح��وايل � 1200شاب و�شابة ،ميثلون 73
دولة عربية و�إ�سالمية ،و�سُ جلت م�شاركة قليلة
من م�سلمي بريطانيا وفرن�سا ورو�سيا.
يف حفل االف�ت�ت��اح�� ،ش��دد الرئي�س حممود

�أح � �م� ��دي جن � ��اد ع �ل��ى �أن �أم�ي��رك� ��ا وال �ك �ي��ان
الإ��س��رائ�ي�ل��ي ون �ظ��ام ال�سلطة ه��م م���ص��در كل
امل �� �ش��اك��ل ال �ت��ي ي��واج �ه �ه��ا ال� �ع ��امل يف ال��وق��ت
احلا�ضر ،وقال�« :إن نظام ال�سلطة ينفق �سنوياً
أ�ك�ثر م��ن  1200مليار دوالر لإن�ت��اج اال�سلحة
لقتل �أبناء الب�شر» ،م�ؤكداً على �أن الغرب ي�سعى
ع�بر ب��ث ال�ف��رق��ة وال �ف�تن ب�ين دول املنطقة،
�إىل �إن �ق��اذ ال�ك�ي��ان الإ��س��رائ�ي�ل��ي ،و�أ� �ض��اف� :إن
الهدف من زرع الكيان ال�صهيوين يف املنطقة

�أهداف امل�ؤمتر
� -1إحياء املبادئ وتطبیق القیم والأهداف الإ�سالمية علی �أ�سا�س �شريعة الإ�سالم والقر�آن
الكرمي.
� -2إحياء وجتدید العزة والكرامة الإ�سالمية والوطنية للبلدان الإ�سالمية.
 -3ت�شكیل قوة دولية �إ�سالمية ،وبناء ح�ضارة �إ�سالمية جديدة علی �أ�سا�س الدین والعقالنية
والعلم واالخالق.
� -4إیجاد �أجواء التعامل بنی التيارات وال�شخ�صیات والوجوه املختلفة ،ونقل التجارب فیما
بنی احلركات.
 -5مواجهة تدخالت وت�أثريات جبهة الكفر واال�ستكبار يف بناء الأنظمة ال�سیا�سية اجلديدة.
 -6تقدمي منوذج للدمیقراطية الإ�سالمية بد ًال من الدمیقراطية الغربية.
 -7مواجهة الظلم واال�ضطهاد وال�سیا�سات ا ألح��ادي��ة لنظام ال�سیطرة واال�ستكبار العاملي
وال�صهيونية الدولية.
 -8تقوية روح االتكال علی النف�س والثقة الوطنية يف جمابهة الهجمات الدعائية واحلرب
النف�سية التي ي�شنها نظام ال�سیطرة العاملية.
ومن �أهم التو�صيات التي �صدرت عن امل�ؤمتر� ،إحياء املبادئ والقيم الإ�سالمية ،و�إيجاد
�أر�ضية للتعاون بني التيارات وال�شخ�صيات املختلفة ،والوقوف يف وجه التدخالت الأجنبية،
وتقدمي منوذج للدميقراطية الإ�سالمية ،والوقوف بجدية �إىل جانب ال�شعب الفل�سطيني
ال�شقيق يف فل�سطني ،يف مواجهة �أ�شر�س التحديات ال�صهيونية التي تطال �أمنه وتاريخه
وم�ستقبله.

افتتاح م�ؤمتر �شباب ال�صحوة الإ�سالمية العاملي

ه��و ال�ه�ي�م�ن��ة ع�ل��ى م�ن�ط�ق��ة ال �� �ش��رق الأو� �س��ط
وم�صادرها الكثرية ،وبالتايل قمع احلركات
الثورية التي ت�شهدها املنطقة».
و�أعرب الرئي�س جناد عن ا�ستغرابه حلرية
�إهانة النبي م�سيح (عليه ال�سالم) يف �أوروب��ا،
و�إهانة املقد�سات الدينية ،ويف نف�س الوقت منع
توجيه ال�س�ؤال عن هوية الكيان ال�صهيوين،
وفر�ض عقوبات قا�سية على كل من ي�س�أل يف
ه��ذا اخل�صو�ص! وق��ال مت�سائالًَ :م��ن الذين
زرع��وا الكيان اال�سرائيلي اللقيط امل�ش�ؤوم يف
ق�ل��ب ال���ش��رق الأو� �س��ط ،وم �ه��دوا ل�ه��ذا الكيان
يف املنطقة خ�لال احل��رب�ين العامليتني االوىل
والثانية؟ يف حني �أن �شعوب املنطقة مل يكن
لها دور يف هاتني احلربني ،لأن املهاجرين هم
الذين و�ضعوا اخلطط خالل احل��رب العاملية
الثانية لن�شر الهيمنة ال�صهيونية يف املنطقة

وال� �ع ��امل ،م �ع �ت�براً �أن أ�� �س��ا���س وج� ��ود ال�ك�ي��ان
الإ�سرائيلي هو الق�ضاء على الإن�سانية و�إهانة
�شعوب العامل.
و�أو� �ض��ح �أح �م��دي جن��اد �أن الأو� �ض��اع التي
ي�شهدها العامل اليوم نابعة من �سيا�سات القوى
املت�سلطة ،م�شيداً ببزوغ ال�صحوة الإ�سالمية،
التي جعلت دول اال�ستبداد تراجع ح�ساباتها
وحتاول ا�ستبدال خططها.
ومن تون�س ،حيث ال�شرارة الأوىل للثورات
العربية ،حتدث حممد ال�صبحي عتيق؛ رئي�س
الكتلة الربملانية حل��زب النه�ضة الإ�سالمية،
وال ��ذي أ�ك ��د �إ��س�لام�ي��ة ال �ث ��ورات ،م���ش�يراً �إىل
�أن ال�غ��رب ي��رف��ع ف��زاع��ات للت�صدي لل�صحوة
الإ�سالمية.
ب ��دوره ،أ�ك ��د الأزه� ��ري ال�شيخ ت��اج ال��دي��ن
ال�ه�لايل� ،أن ث ��ورات ال�صحوة ا إل��س�لام�ي��ة مل

تكتمل ،و�ستقتلع ك��اف��ة ال�ط�غ��اة ،م���ش��دداً على
�أن م��ا ت��ري��ده ال���ش�ع��وب ه��و حت�ق�ي��ق ال��وح��دة
الإ�سالمية.
�أما الأمني العام حلركة اجلهاد الإ�سالمي
يف فل�سطني؛ د .رم�ضان عبد اهلل ،فحذّر من �أن
تُ�سلب الأمة عنا�صر قوتها ،من خالل الأفخاخ
التي تريد �إيقاع الفتنة ،م�شرياً �إىل �أن ما يراد
للأمة هو حرف البو�صلة عن العدو احلقيقي،
وت�صوير �إيران وك�أنها هي العدو للمنطقة.
من جهته ،ح��ذر رئي�س املجل�س ال�سيا�سي
حل��زب اهلل؛ ال�سيد �إبراهيم �أم�ين ال�سيد ،من
القوى التي ترتب�ص ب�ث��ورات الربيع العربي،
وق��ال �إن هناك م�ساعي �أمريكية و�إ�سرائيلية
ل�سرقة هذه الثورات.
و أ�ك ��د رئ�ي����س ال � ��وزراء ال �ع��راق��ي ا أل��س�ب��ق؛
د� .إب��راه�ي��م اجل�ع�ف��ري يف كلمته� ،أن انت�صار
الثورات ال يتوقف برحيل احلاكم ،بل بتغيري
الأنظمة.
واعترب الوزير الفل�سطيني حممد مدهون
يف كلمته �أن م��رح�ل��ة ال���ص�ح��وة ك��ان��ت ول�ي��دة
للمعاناة والت�ضحيات الفل�سطينية ،الفتاً �إىل
�أن �شرف اللقاء بهذا امل�ؤمتر هو �شرف العمل
على �صنع امل�ستقبل.
ك �م ��ا حت � ��دث رئ �ي �� ��س م � ؤ�� �س �� �س��ة «ال� �ن ��ور
الإ�سالمية» يف باك�ستان؛ ال�سيد افتخار نقوي،
وق��ال �إن ال�شباب ي�شكلون وي�ضمنون دعامة
و�آمال الأمة الإ�سالمية ،م�شرياً يف حديثه �إىل
اهتمام الإ��س�لام بال�شباب ،وق��ال ال�سيد نقوي
�إن م�شاكل العامل الإ�سالمي �ستنتهي عندما
ينتهي احتالل فل�سطني.

حممد طالل  -طهران
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اغتنام ذكرى المولد النبوي في الدعوة إلى اهلل تعالى
ك�ثر ال �ك�لام ع��ن ح�ك��م االح�ت�ف��ال باملولد
النبوي ال�شريف ،وما كنت �أود �أن �أكتب �شيئاً
يف ه��ذا امل��و� �ض��وع ،وذل ��ك لأن م��ا �شغل ذهني
وذه��ن العقالء م��ن امل�سلمني ال�ي��وم ه��و أ�ك�بر
من هذه الق�ضية اجلانبية ،التي �صار الكالم
عنها �أ�شبه م��ا يكون باحلولية التي ُت�ق��ر أ� يف
كل مو�سم ،وتُن�شر يف كل عام ،حتى مل النا�س
�سماع مثل هذا الكالم ،لكن ملا �أحب كثري من
الإخ��وان �أن يعرفوا ر�أي��ي باخل�صو�ص يف هذا
امل �ج��ال ،وخ��وف �اً م��ن �أن ي�ك��ون ذل��ك م��ن كتم
العلم �أقدمت على امل�شاركة يف الكتابة عن هذا
املو�ضوع.
�أوالً� :إن االحتفال باملولد النبوي ال�شريف
تعبري ع��ن ال�ف��رح وال���س��رور بامل�صطفى �صلى
اهلل ع�ل�ي��ه و� �س �ل��م ،ح�ت��ى �أن ��ه ج ��اء يف �صحيح
الإم��ام البخاري� ،أنه يخفف عن �أبي لهب كل
ي��وم االث�ن�ين ،ب�سبب عتقه لثويبة جاريته ملا
ب�شّ رته بوالدة امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم.
ويقول يف ذلك احلافظ �شم�س الدين حممد
بن نا�صر الدين الدم�شقي:
�إذا كان هذا كافـراً جاء ذمـه بتبت يداه يف
اجلحيم خملدا
�أتى �أنه يف يوم االثنني دائـمـا يُخفف عنه
لل�سرور ب�أحمدا
فما الظن بالعبد الذي كان عمره ب�أحمد
م�سرورا ومات موحدا
وهذه الق�صة رواها البخاري يف ال�صحيح
يف كتاب النكاح مر�سلة ونقلها احلافظ ابن
حجر يف ال�ف�ت��ح ،ورواه ��ا ا إلم ��ام ع�ب��دال��رزاق
ال�صنعاين يف امل�صنف ،واحلافظ البيهقي يف
ال��دالئ��ل ،واب��ن كثري يف ال�سرية النبوية من
البداية ،وحممد ابن عمر بحرق يف حدائق
ا ألن ��وار ،واحل��اف��ظ البغوي يف ��ش��رح ال�سنة،
واب ��ن ه���ش��ام وال�سهيلي يف ال��رو���ض ا أُل ُن ��ف،
والعامري يف بهجة املحافل ،وهي و�إ ْن كانت

مر�سلة �إال �أنها مقبولة لأجل نقل البخاري
ل�ه��ا واع �ت �م��اد ال�ع�ل�م��اء م��ن احل �ف��اظ ل��ذل��ك
ولكونها يف املناقب واخل�صائ�ص ال يف احلالل
واحل ��رام ،وط�ل�اب العلم ي�ع��رف��ون ال�ف��رق يف
اال�ستدالل باحلديث بني املناقب والأحكام،
و�أما انتفاع الكفار ب�أعمالهم ففيه كالم بني
العلماء لي�س هذا حمل ب�سطه ،والأ�صل فيه

م��ا ج��اء يف ال�صحيح م��ن التخفيف ع��ن �أب��ي
ط��ال��ب بطلب م��ن ال��ر��س��ول �صلى اهلل عليه
و�سلم.
ثانياً :ك��ان �صلى اهلل عليه و�سلم يعظّ م
ي ��وم م ��ول ��ده ،وي���ش�ك��ر اهلل ت �ع��اىل ف�ي��ه على
نعمته الكربى عليه ،وتف�ضله عليه باجلود
لهذا ال��وج��ود� ،إذ �سعد به كل م��وج��ود ،وكان
يعرب عن ذلك التعظيم بال�صيام كما جاء يف
احلديث عن أ�ب��ي قتادة� :أن ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم �سُ ئل عن �صيام يوم االثنني ؟
فقال (فيه وُلدتُ وفيه أ�ُنزل علي) رواه الإمام
م�سلم يف ال�صحيح يف كتاب ال�صيام.
وهذا يف معنى االحتفال به� ،إال �أن ال�صورة
خمتلفة ولكن املعنى موجود �سواء ك��ان ذلك
ب�صيام �أو إ�ط �ع��ام ط�ع��ام �أو اج�ت�م��اع على ذكر
�أو �صالة على النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أو
�سماع �شمائله ال�شريفة.
ثالثاً� :إن الفرح به �صلى اهلل عليه و�سلم
مطلوب ب��أم��ر ال �ق��ر�آن م��ن ق��ول��ه ت�ع��اىل }قل
بف�ضل اهلل وب��رح�م�ت��ه ف�ب��ذل��ك فليفرحوا{،
فاهلل تعاىل �أمرنا �أن نفرح بالرحمة ،والنبي
�صلى اهلل عليه و�سلم �أعظم الرحمة ،قال اهلل
تعاىل }وما �أر�سلناك �إال رحمة للعاملني{.
رابعاً� :إن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم كان
ي�لاح��ظ ارت�ب��اط ال��زم��ان ب��احل��وادث الدينية
ال�ع�ظ�م��ى ال �ت��ي م���ض��ت وان �ق �� �ض��ت ،ف � ��إذا ج��اء
الزمان الذي وقعت فيه كان فر�صة لتذكرها
وتعظيم يومها لأجلها ولأنه ظرف لها.
وق ��د �أ� ّ��ص��ل ��ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و��س�ل��م ه��ذه
القاعدة بنف�سه كما �صرح يف احلديث ال�صحيح
أ�ن��ه �صلى اهلل عليه و��س�ل��م :مل��ا و��ص��ل املدينة
ور�أى اليهود ي�صومون يوم عا�شوراء �س�أل عن
ذل��ك فقيل ل��ه� :إنهم ي�صومون لأن اهلل جنى
نبيهم و�أغ��رق عدوهم فهم ي�صومونه �شكرا

هلل على ه��ذه النعمة ،ف�ق��ال �صلى اهلل عليه
و�سلم :نحن �أوىل مبو�سى منكم ،ف�صامه و�أمر
ب�صيامه.
خام�ساً� :إن املولد ال�شريف يبعث على
ال�صالة وال�سالم املطلوبينْ بقوله تعاىل} :
�إن اهلل ومالئكته ي�صلون على النبي يا �أيها
الذين �آمنوا �صلوا عليه و�سلموا ت�سليما{.
�ساد�ساً� :إن امل��ول��د ال�شريف ي�شتمل على
ذك ��ر م��ول��ده ال���ش��ري��ف وم �ع �ج��زات��ه و��س�يرت��ه
والتعريف ب��ه� ..أ َول���س�ن��ا م� أ�م��وري��ن مبعرفته
وم�ط��ال�ب�ين ب��االق�ت��داء ب��ه وال�ت� أ���س��ي ب�أعماله
والإميان مبعجزاته والت�صديق ب�آياته؟ وكتب
املولد ت�ؤدي هذا املعنى متاماً.
�سابعاً :التعر�ض ملكاف�أته ب ��أداء بع�ض ما
يجب له علينا ببيان �أو�صافه الكاملة و�أخالقه
الفا�ضلة ،وقد كان ال�شعراء يفدون �إليه �صلى
اهلل عليه و�سلم بالق�صائد وير�ضى عملهم،
ويجزيهم على ذلك بالطيبات وال�صالت ،ف�إذا
كان ير�ضى عمن مدحه فكيف ال ير�ضى عمن
جمع �شمائله ال�شريفة ،ففي ذلك التقرب له
عليه ال�سالم با�ستجالب حمبته ور�ضاه.
ث��ام �ن �اً� :إن م�ع��رف��ة ��ش�م��ائ�ل��ه وم�ع�ج��زات��ه
و�إرها�صاته ت�ستدعي كمال ا إلمي��ان به عليه
ال�صالة وال�سالم ،وزي��ادة املحبة� ،إذ الإن�سان
م�ط�ب��وع ع�ل��ى ح��ب اجل �م �ي��ل ،وال أ�ج �م��ل وال
�أكمل وال �أف�ضل من �أخالقه و�شمائله �صلى
اهلل عليه و�سلم ،وزيادة املحبة وكمال الإميان
مطلوبان ��ش��رع�اً ،فما ك��ان ي�ستدعيهما فهو
مطلوب كذلك.
تا�سعاً� :إن تعظيمه �صلى اهلل عليه و�سلم
م�شروع ،والفرح بيوم ميالده ال�شريف ب�إظهار
ال �� �س��رور و��ص�ن��ع ال��والئ��م واالج �ت �م��اع للذكر
و�إك ��رام الفقراء م��ن أ�ظ�ه��ر مظاهر التعظيم
واالبتهاج والفرح وال�شكر هلل مبا هدانا لدينه

القومي وما من به علينا من بعثه عليه �أف�ضل
ال�صالة والت�سليم.
ع��ا��ش��راً :ي� ؤ�خ��ذ م��ن قوله �صلى اهلل عليه
و��س�ل��م يف ف���ض��ل ي ��وم اجل�م�ع��ة وع ��د م��زاي��اه:
(وفيه خُ لق �آدم) ت�شريف ال��زم��ان ال��ذي ثبت
أ�ن��ه ميالد لأي نبي ك��ان م��ن ا ألن�ب�ي��اء عليهم
ال�سالم ،فكيف باليوم ال��ذي ُول��د فيه �أف�ضل
النبيني و�أ�شرف املر�سلني.
وال يخت�ص ه��ذا التعظيم ب��ذل��ك ال�ي��وم
بعينه بل يكون له خ�صو�صاً ،ولنوعه عموماً
مهما تكرر كما هو احلال يف يوم اجلمعة �شُ كراً
للنعمة و�إظهاراً ملزية النبوة و�إحيا ًء للحوادث
التاريخية اخل�ط�يرة ذات ا إل� �ص�لاح امل�ه��م يف
ت��اري��خ ا إلن���س��ان�ي��ة وج�ب�ه��ة ال��ده��ر و�صحيفة
اخللود ،كما ي�ؤخذ تعظيم املكان الذي وُلد فيه
نبي من �أمر جربيل عليه ال�سالم النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم ب�صالة ركعتني ببيت حلم ،ثم
ق��ال ل��ه ( :أ�ت��دري أ�ي��ن �صليت؟ ق��ال :ال ،قال:
�صليتَ ببيت حلم حيث وُلد عي�سى).
حادي ع�شر :لي�س كل ما مل يفعله ال�سلف
ومل يكن يف ال�صدر الأول فهو بدعة منكرة
�سيئة يحرم فعلها ويجب ا إلن�ك��ار عليها ،بل
يجب �أن يعر�ض ما أ�ح��دث على �أدل��ة ال�شرع،
فما ا�شتمل على م�صلحة فهو واج��ب� ،أو على
حمرم فهو حمرم� ،أو على مكروه فهو مكروه،
�أو على مباح فهو مباح� ،أو على مندوب فهو
مندوب ،وللو�سائل حكم املقا�صد.
ثاين ع�شر :لي�ست كل بدعة حمرمة ،ولو
ك��ان كذلك حل �رُم جمع أ�ب��ي بكر وعمر وزي��د
ر��ض��ي اهلل عنهم ال �ق��ر�آن ال �ك��رمي ،وك�ت�ب��ه يف
امل�صاحف خوفاً من �ضياعه مب��وت ال�صحابة
ال �ق��راء ر��ض��ي اهلل ع�ن�ه��م ،وحل ��رم ج�م��ع عمر
ر�ضي اهلل عنه النا�س على �إمام واحد يف �صالة
القيام مع قوله (نعمت البدعة ه��ذه) ،وحرم
الت�صنيف يف جميع العلوم النافعة ولوجب
علينا ح��رب ال�ك�ف��ار بال�سهام وا ألق ��وا� ��س مع
حربهم لنا بالر�صا�ص وامل��داف��ع وال��دب��اب��ات
وال�ط�ي��ارات وال�غ��وا��ص��ات وا أل��س��اط�ي��ل ،وح��رم
الأذان على املنابر وات�خ��اذ ال��رب��ط وامل��دار���س
وامل �� �س �ت �� �ش �ف �ي��ات وا إل�� �س� �ع ��اف ودار ال �ي �ت��ام��ى
وال���س�ج��ون ،فمن َث��م قيد العلماء ر��ض��ي اهلل
عنهم ح��دي��ث (ك��ل ب��دع��ة ��ض�لال��ة) بالبدعة
ال�سيئة ،وي�صرح بهذا القيد ما وقع من �أكابر
ال�صحابة والتابعني من املحدثات التي مل تكن
يف زمنه �صلى اهلل عليه و�سلم ،ونحن اليوم قد
�أحدثنا م�سائل كثرية مل يفعلها ال�سلف.
فاالحتفال باملولد و�إن مل يكن يف عهده
�صلى اهلل عليه و�سلم فهو بدعة ،ولكنها ح�سنة
الندراجها حتت الأدل��ة ال�شرعية ،والقواعد
الكلية ،فهي بدعة باعتبار هيئتها االجتماعية
ال باعتبار أ�ف��راده��ا لوجود أ�ف��راده��ا يف العهد
النبوي عُلم ذلك يف الدليل الثاين ع�شر.
ويف اخلتام� ،إننا نرى �أن االحتفال باملولد
النبوي ال�شريف لي�ست له كيفية خم�صو�صة
البد من االلتزام �أو �إلزام النا�س بها ،بل �إن كل
ما يدعو �إىل اخلري ويجمع النا�س على الهدى
وي��ر��ش��ده��م �إىل م��ا ف�ي��ه منفعتهم يف دينهم
ودنياهم ،وبذلك ميكننا اغتنام ه��ذه الفرتة
لتجديد ن�شاط الدعوة �إىل اهلل عز وجل.

ال�سيد حممد علوي املالكي
احل�سني (رحمه اهلل)
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عالم المرأة

تأنـّي وال تتهوري ..تعبيره عن اإلعجاب ال يعنى قرارًا باالرتباط
�إذا اق�ت�رب م�ن��ك زم �ي��ل �أو �أي �شخ�ص
م��ن املحيطني ب��ك م��ن خ�لال الأ��ص��دق��اء �أو
الأقارب ،و�شعرت �أنكما على و�شك االرتباط،
�أو ت �ق��دم ل��ك � �ش��اب ل �ل��زواج ع�ل��ى ال�ط��ري�ق��ة
ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة «ال �� �ص��ال��ون��ات» ،وك ��ان �أم��ام�ك�م��ا
فر�صة للتعارف ،فاعلمي �أن ال�سبل لي�ست
كلها ت ��ؤدي �إىل االرت �ب��اط ال�شرعي والع�ش
الذهبي.
ل�ك��ن خ�ل�ال ف�ت�رة ال�ت�ع��ارف ال�ت��ي ت�سبق
اخلطوبة ،هناك بع�ض الأم ��ور التي عليك
االنتباه �إليها ،فالر�سائل التي ت�صلك وت�صل
للطرف ال�ث��اين ر�سائل خمتلفة ،ن�ظ��راً �إىل
اختالف الرجل عن امل��ر�أة ،لذلك عليك �أن
تكوين حذرة من هذه املرحلة ،و�أن تتفهميها
جيداً.
جتاذب عاطفي
الرجل �أي�ضاً يجب �أن يتعرف من خالل
هذه املرحلة على �شخ�صية حواء ،ليقرر �إما
االرتباط �أو �إعادة النظر يف مو�ضوع الزواج،
ومن هنا ي�أتي عدم التعجل يف اتخاذ القرار،
واالن �ت �ظ ��ار ح �ت��ى ت�ظ�ه��ر ال ��ر�ؤي ��ة وا��ض�ح��ة
للطرفني.
يقول خ�براء العالقات الإن�سانية�« :إن
احلكمة وراء انتظار �أن تكون العالقة �أكرث
�أل�ف��ة وحميمية ،ه��ي �أن ي�ك��ون ل��دى الرجل
رغبة يف تطور العالقة �إىل م�ستويات �أرقى
م��ن ال�ت�ع�ب�ير ،ف�ع�ن��دم��ا ي ��أخ��ذ ال��رج��ل وق�ت�اً
لكي يتحرك خ�لال املراحل الثالثة الأوىل
ل�ل�ارت �ب��اط ال �ع��اط �ف��ي (االجن� � � ��ذاب ،وع ��دم
اليقني ،واخل�صو�صية) ،ف�إن رغباته احل�سية
تتو�سع لكي ت�صبح رغبات عاطفية من �أجل
�إ�سعاد املر�أة».
ورغ �ب��ة امل� ��ر�أة يف �إ� �س �ع��اد ال��رج��ل تتطور
يف امل �ق��اب��ل ح �ت��ى ت���ص�ب��ح اه �ت �م��ام �اً �أ� �ص �ي�ل ًا
ب�ه��ا ،ومبعرفة «م��ن ت�ك��ون» ،وه��ذا االهتمام

مب�ع��رف��ة �شخ�صيتها ق��د ي�ت�ح��ول �إىل ح��ب،
وع�ن��دم��ا ت�ك��ون رغ�ب��ات��ه احل�سية ه��ي �أي���ض�اً
�أ�سلوب تعبريه عن حبه للمر�أة ،ف�إن ذلك هو
الوقت املنا�سب الختبار درجات متزايدة من
الألفة.
االنتظار يحدد القرار
وي ��ؤك��د االخ�ت���ص��ا��ص�ي��ون �أن ال��وق��ت
ال � ��ذي ت���س�ت�غ��رق�ي�ن��ه يف ال �ع�ل�اق��ة ل�ك��ي

ت�صبح �أكرث �ألفة ،قد ي�أخذ العديد من
الأ��ش�ك��ال ،وق��د متتنعني ع��ن �إظ�ه��ار كل
م�شاعرك قبل االرتباط حتى تتعريف �إىل
ذل��ك ال�شخ�ص على امل�ستوى العاطفي
وال �ع �ق �ل��ي ،وع ��ن ط��ري��ق االم �ت �ن��اع عن
�إظهار كل ما لديك خالل اللقاء الأول،
ف�إنك تهيئني فر�صة لكي ينمو الف�ضول
واالهتمام �إىل �شيء �أكرب.
�إن ك��ل ع�لاق��ة ل�ه��ا م��ا مي�ي��زه��ا عن
غريها ،وعندما يتعلق الأم��ر بالإجابة

عن ال�س�ؤال�« :إىل متى يجب �أن �أنتظر
لكي �أظهر م�شاعري؟» عليك �أن تن�صت
�إىل قلبك� ،أما امل��ر�أة فيجب يجب عليها
�أن ت�ك��ون �أك�ث�ر ح��ر��ص�اً ،لكيال تفرت�ض
�أن ال��رج��ل ينظر �إىل ال�ع�لاق��ة ب��ال�ت��زام
وخ���ص��و��ص�ي��ة مل �ج��رد �أن�ه�م��ا ال�ت�ق�ي��ا ع��دة
مرات.
ف��امل��ر�أة يف الغالب ق��د تظهر للرجل
م�شاعرها قبل �أن تتخذ قرار االرتباط،
وع �ل��ى ال�ن�ق�ي����ض ف� ��إن ال��رج��ل ال يظهر

ِ
أنــت وطــــــفــــــــــلــك

طرق إقناع الطفل بتناول األغذية الصحية
يعد �أمر تناول الطفل للأغذية ال�صحية �أم��راً بالغ الأهمية ،لكن يف كثري من
الأحيان يرف�ض الطفل تناول الأطعمة والأغذية ال�صحية ،ويطلب تناول الأطعمة
ال�سريعة ،والتي ت�ضر ب�صحة الطفل ،وهنا يتطلب �أن تتدخل الأم حماولة �إقناع
الطفل بتناول الأغذية ال�صحية ،ملا فيها من فوائد بالغة الأهمية ل�صحة الطفل.
لذلك ،ميكن �إقناع الطفل بتناول الأغذية ال�صحية من خالل جمموعة من
اخلطوات الب�سيطة ،ومنها:
م�شاركة الطفل يف حت�ضري الطعام :تعد هذه اخلطوة من �أذكى اخلطوات التي
ميكن من خاللها ت�شجيع الطفل على تناول الأطعمة والأغذية ال�صحية ،فت�شجيع
الطفل على اختيار الطعام وامل�شاركة يف �إعداده وجتهيزه على طاولة الطعام ي�سهم
ب�شكل كبري يف حتم�س الطفل لتناول الطعام والإقبال عليه.
ت�ن��اول ال��وال��دي��ن للطعام ال�صحي :تعترب ال�ق��دوة ق��اع��دة تربوية �أ�سا�سية مع
الطفل ،فهو يقتدي بوالديه يف كل �شيء ،ف�إذا �شاهدهما يتناوالن الطعام ال�صحي
يتعلم الطفل �أن ي�أكل هذا الطعام ،كذلك حالة اال�ستمتاع التي يظهرها الوالدان
�أثناء تناولهما اخل�ضار والفاكهة �ست�ؤثر ب�شكل كبري يف �إقبال الطفل على تناوله.
تخفيف كمية احللويات :ينبغي عدم تعويد الطفل على تناول احللويات بكرثة،
فمن ال�ضروري تقليل كمية احللويات التي يح�صل عليها الطفل ،مع �إفهام الطفل
�أ�ضرار الإكثار من احللويات.
اغتنام فر�صة جوع الطفل :يعترب موعد رجوع الطفل من املدر�سة من �أف�ضل
الأوقات التي ميكن فيها تقدمي الأطعمة والأغذية ال�صحية ،لأنه حينها يكون لديه
�شعور زائد باجلوع.
تزيني الأطعمة املقدمة للطفل� :إن تقدمي الأطعمة ب�شكل ممتع مع تزيينها؛

ي�سهم ب�شكل كبري يف فتح �شهية الطفل ،والإقبال على تناول الأطعمة املقدمة له.
ال�ت��زام احل��زم م��ع الطفل لتناول الطعام ال�صحي :على ال��وال��دي��ن احل��زم مع
الطفل ،وع��دم امل��واف�ق��ة على رف�ض الطفل لتناول الأط�ع�م��ة والأغ��ذي��ة ال�صحية،
وا�ستبدالها بحلوى الأي�س كرمي �أو ما ي�شبه ذلك ،لأن الأطفال حينما ي�ضغط عليهم
ال�شعور باجلوع �سي�أكلون �أي طعام �أمامهم بال م�شاكل.
التنويع يف الفواكه :تعترب احللويات من الأمور املحببة للطفل ،فيمكن ا�ستعمال
الفواكه مبختلف �أنوعها يف �صنع الكاتو حتى يحتوي على مكونات ذات فائدة �صحية.
التنويع يف الأطعمة واكت�شاف اجلديد :يف�ضل �أن تتابع كل �أم كل ما هو جديد
ومفيد يف �أغذية الطفل وحتاول �أن تنوع يف �أطعمة الطفل كي تفتح �شهيته للأ�شكال
والأنواع اجلديدة من الطعام.

م�شاعره �إال بعد �أن يتخذ هذا القرار.
ال �ل �ق��اء ب�ي�ن ال �ط��رف�ين ل �ع��دة م��رات
ل �ل �ت �ع��ارف وجت� � ��اذب �أط � � ��راف احل��دي��ث
ال ي �� �ض �م��ن رغ �ب ��ة ال ��رج ��ل اجل ��دي ��ة يف
االرتباط باملر�أة ،و�إذا ما �أ�سرفت املر�أة يف
�إظهار م�شاعرها ،ف�إن ذلك يدفع الرجل
بعيداً ،وامل��ر�أة بحاجة �إىل �أن ت��درك �أنه
مثلها كان لديه حرية يف �أن يبادلها هذه
امل�شاعر ،لكن حينما ي�شعر الرجل بذلك.
�إن العالقة القائمة على ال�صراحة
ت ��ؤدي �إىل بناء �أ�سا�س م��ن �أل�ف��ة دائمة،
وامل � ��ر�أة ت�صنع ت�ل��ك الأل �ف��ة ع��ن طريق
التعبري ب�صراحة عن ما ي��دور بداخلها
م��ن م���ش��اع��ر و�أح��ا��س�ي����س ،وك��ذل��ك ف ��إن
ال��رج��ل ي���ش�ع��ر مب��زي��د م��ن احلميمية
ع��ن ط��ري��ق م���س��ان��دت��ه ودع �م��ه ال�ن��اج��ح
ل�شخ�صية امل � ��ر�أة� ،إىل ج��ان��ب التعبري
ب�صدق عما بداخله.
وك �ل �م��ا �أف �� �ص �ح��ت امل� � ��ر�أة ع ��ن امل��زي��د
م��ن �شخ�صيتها ،ازدادت معرفة الرجل
ب�شخ�صيتها ،و�إذا ا��س�ت�م��رت م�ساندته
يف ال��وق��ت ال��ذي ت��زي��د معرفته ب��امل��ر�أة،
ف�إن احلب الذي ي�شعر به يف قلبه لديه
فر�صة كبرية لكي ينمو ويزدهر.
وع � �ن� ��دم� ��ا ي � ��زده � ��ر احل � � ��ب ي � ��درك
الطرفان �أنه قد حان الوقت لالرتباط،
وال ��دخ ��ول يف م��رح �ل��ة ج ��دي ��دة ،ل��ذل��ك
م��ن املهم ج��داً التعرف �إىل ال�شخ�صية
جيداً ،ومدى جدية العالقة قبل اتخاذ
ق ��رار اخل �ط��وب��ة ،ث��م يتحمل ال�ط��رف��ان
بعدها ق��دراً من امل�س�ؤولية والتخطيط
للم�ستقبل �سوياً.
ثقافة نف�سية
ع�ن��دم��ا ت�ط��ول ف�ت�رة اخل�ط��وب��ة تنق�سم
�إىل م��رح�ل�ت�ين ،امل��رح�ل��ة الأوىل ه��ي �سعادة
ل�ل�ط��رف�ين ،ي �ح��اول ف�ي�ه��ا ك��ل ط��رف �إظ �ه��ار
�أف�ضل ما لديه� ،أما املرحلة الثانية فهي نتاج
طبيعي للمرحلة الأوىل يف حالة االختيار
ال�سليم ،وات �ف��اق ال�ط��رف�ين فمن املمكن �أن
متر ب�سالم� ،أو قد يحدث خالفات مبا فيها
الأمور املادية وغريها من تدخالت الأهل.
وي�شري االخت�صا�صيون �إىل �أن قاعدة
عري�ضة من الفتيات يتبعن منطقاً خاطئ،
عاطفياً بحت ،وه��و «م��ادام بحبه خال�ص»،
وه � ��ذا امل �ن �ط��ق خ ��اط ��ئ ،لأن م �ن �ط��ق احل��ب
يختلف ع��ن منطق ال� ��زواج ،فلي�س ك��ل من
�أحبه ي�صلح زوج�اً ،ومن هنا ت�صدم بالواقع
وال ت�ستطيع اال�ستمرار ،خ�صو�صاً �إذا تعلق
الأمر بامل�ستوى االجتماعي واملاديات.
ف �م��ن امل �ه��م �أن ي �ك��ون ه �ن��اك وع ��ي من
الطرفني عن كيفية اختيار �شريك احلياة،
وتقييم الطرف الآخر من خالل الت�صرفات
م��ن دون غ����ض ال �ط��رف ع��ن بع�ض العيوب
القاتلة بحجة حماولة �إ�صالحها بعد الزواج،
وتقييم العقل خالل تلك الفرتة احلا�سمة،
وتقدميه على امل�شاعر التي تتحكم يف املر�أة
والتي غالباً ما تكون غالباً كاذبة ومزيفة.
ودرا�سة ال�شخ�ص الآخر حتتاج �إىل ثقافة
ج �ي��دة �أو م�ع��رف��ة ب�ب�ع����ض الأم � ��ور املتعلقة
بعلم النف�س ال�ت��ي تتعلق ب�سلوكيات وفهم
الآخ��ري��ن ،والثقافة العامة مهمة للتعرف
�إىل تلك املبادئ الهامة.

رمي اخلياط
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مـنــوعــــات

المواظبة على شرب الحليب يبني عظام الجسم
ي�ن���ص��ح الأط� �ب ��اء ب���ش��رب احلليب
ل�ل�م�ح��اف�ظ��ة ع �ل��ى ��ص�ح�ت��ك و��ص�ح��ة
�أ�سرتك ،وال��ذي يفيد يف الوقاية من
ه�شا�شة العظام ،ن�ظ��راً �إىل احتوائه
ع �ل��ى ف �ي �ت��ام�ين (د)، ال� ��ذي ي���س��اع��د
ب ��دوره ع�ل��ى ام�ت���ص��ا���ص الكال�سيوم،
وه ��ذا خ�ل�اف �اً مل��ا ت ��ردد م� ��ؤخ ��راً على
�شبكات الإنرتنت من �أن الإكثار من
� �ش��رب احل�ل�ي��ب ق��د ي���ض��ر بال�صحة،
حيث �إن��ه ي��ؤدي �إىل زي��ادة الكال�سيوم
يف اجل �� �س��م ،مم ��ا ي�ع�م��ل ع �ل��ى نق�ص
فيتامني (د) ال��واق��ي الطبيعي من
ال�سرطان ،و�أنه �إذا مت تناول احلليب
بكرثة ،ال بد من تناول جرعات مكملة
من فيتامني (د) ،خ�صو�صاً �أن الدول
ال�ت��ي ت�ستخدم احلليب ب�ك�ثرة ،مثل
ال�سويد ،ارتفعت فيها ن�سبة الإ�صابة
به�شا�شة العظام.
ي�شبه الأطباء �أهمية تناول احلليب
بعملية االدخ� ��ار يف ال�ب�ن��ك ،فعندما
ن �ق��وم يف ال �� �ص �غ��ر ب� ��االدخ� ��ار ،ميكن
اال��س�ت�ع��ان��ة ب�ه��ذا ال��ر��ص�ي��د يف ال�ك�بر،
ولذلك ف�إن �أهم فرتة لبناء العظام يف
فرتة الطفولة واملراهقة ،من خالل
الإك�ث��ار من تناول الأل�ب��ان والأطعمة
الغنية بالكال�سيوم والتعر�ض لل�شم�س
وممار�سة الريا�ضة ،وي�شريون �إىل �أن
ه�شا�شة العظام ال تقت�صر على الن�ساء
فقط ،لكن �أي�ضاً ت�صيب ال��رج��ال يف
مرحلة م��ا بعد �سن ال�ستني� ،إال �أن
ن�سبتها يف الن�ساء �أع �ل��ى ،ال�سيما يف
مرحلة انقطاع الطمث ،لأن هرمون
الإ�سرتوجني ،والذي تقل ن�سبته عند
ه��ذه املرحلة العمرية ،م��ن العوامل
امل�ه�م��ة ال �ت��ي ت � ؤ�ث��ر يف ب �ن��اء ال�ع�ظ��ام،
ومي� �ك ��ن اال� �س �ت �ع��ان��ة ب��ال �ه��رم��ون��ات
ال�ت�ع��وي���ض�ي��ة ب �ع��د ا� �س �ت �� �ش��ارة طبيب
الن�ساء ملنع �أو تقليل ن�سبة الإ�صابة

وت� � �ن � ��اول ف �ي �ت��ام�ي�ن (د) ب �ج��رع��ات
منا�سبة.
ويبي الأطباء �أن لكل مرحلة عمرية
نّ
ح��داً �أدن��ى لكمية احلليب التي يجب �أن
يتناولها ،وكلما زادت كان �أف�ضل ،فمث ًال
يجب على البالغني �أن يتناولوا يومياً
 500جرام ،والأطفال  750جراماً ،و1500
ج ��رام ل�ل�م��ر��ض�ع��ات واحل ��وام ��ل ،و1000
ج��رام لكبار ال�سن ،لكن احلليب وح��ده
ال يكفي للوقاية م��ن ه�شا�شة العظام،

طــريـقـة اللعـب

تو�ضع الأرق��ام من � 1إىل  9عامودياً و�أفقياً
على �أن ال يتكرر الرقم يف �أي اجتاه عامودي
كان �أو �أفقي

ف �ه �ن��اك �أ� �ش �ي��اء �أخ � ��رى ي �ج��ب االن �ت �ب��اه
�إل�ي�ه��ا� ،أه�م�ه��ا ت �ن��اول اخل �� �ض��راوات ذات
اللون الأخ�ضر ،مثل اخل�س واجلرجري
وامل�ل��وخ�ي��ة وال���س�ب��ان��خ ،الح�ت��وائ�ه��ا على
ن�سب عالية م��ن الكال�سيوم ،بالإ�ضافة
�إىل التعر�ض لل�شم�س ،وال بد �أن تكون يف
ال�صباح الباكر �أو قبل الغروب ،و�أن يكون
�أكرب جزء من اجل�سم مك�شوفاً ،ويف حال
تعذر ذلك ،ميكن ارت��داء مالب�س فاحتة
خفيفة.

وي���ض�ي��ف الأط� �ب ��اء �أن ال��ري��ا��ض��ة
م�ه�م��ة ،و�أب���س�ط�ه��ا امل���ش��ي ،مل��ا ل��ه من
دور م �ه��م يف ال ��وق ��اي ��ة ،لأن � ��ه ي��زي��د
م��ن �سرعة دوران ال ��دورة ال��دم��وي��ة،
وبالتايل تغذية العظام بالكال�سيوم
وال ��دم والعنا�صر ال���ض��روري��ة ،ومن
امل�ستح�سن �أن يكون امل�شي يف الهواء
الطلق مع �أ�شعة ال�شم�س.
ك� �م ��ا �أن احل� �ل� �ي ��ب وم �� �ش �ت �ق��ات��ه
يحتوون على كربوهيدرات وده��ون،

مم��ا ي�ق�ل��ل ح�م��و��ض��ة ال� ��دم ،وم ��ن ثم
كثافة الكال�سيوم يف العظام ،فمعظم
ال��درا��س��ات على املراهقني وج��دت �أن
م��ن ي �ت �ن��اول احل�ل�ي��ب ب �ك�ثرة لديهم
كثافة عظام �أف�ضل من غريهم.
وي��و� �ض��ح الأط � �ب� ��اء �أن الإ� �ص��اب��ة
ب�ه���ش��ا��ش��ة ال �ع �ظ��ام ت�ع�ت�م��د ع�ل��ى ع��دة
عوامل منها:
قلة التعر�ض لأ�شعة ال�شم�س.
التدخني.
امل �ق��اي �ي ����س اجل �� �س �م �ي��ة ،ح �ي��ث �إن
البدانة حتمي م��ن ه�شا�شة العظام،
بينما البنية النحيفة تكون معر�ضة
�أكرث للإ�صابة.
ال�ع��ادات الغذائية اخلاطئة ،مثل
ت� �ن ��اول امل �خ �ل�ل�ات وال �ل �ح ��وم وامل �ي��اه
الغازية بكرثة.
وي �� �ض �ي��ف الأط � �ب� ��اء �أن احل�ل�ي��ب
ي �ح �ت��وي ع �ل��ى ال�ن���س�ب��ة الأم� �ث ��ل من
ال�ك��ال���س�ي��وم وال�ب�روت�ي�ن وال�ف���س�ف��ور،
والتي ت�ساعد على تر�سيب الكال�سيوم
يف العظام� ،سكر الالكتوز الذي ي�سهم
ب��دوره يف امت�صا�ص الكال�سيوم من
الأمعاء ،بالإ�ضافة �إىل احتواء احلليب
على فيتامني (د) الالزم المت�صا�ص
ال�ك��ال���س�ي��وم ،و�أي �� �ض �اً م��ن ال���ض��روري
تعرّ�ض اجل�سم لأ�شعة ال�شم�س التي
ت�سمح ب�إنتاج ه��ذا الفيتامني ،ال��ذي
يقوم بتعزيز عملية االمت�صا�ص� ،إىل
جانب ممار�سة الريا�ضة ،خ�صو�صاً
امل �� �ش��ي ،لأن �ه��ا حت�ف��ز ع�م�ل�ي��ة ت�شكيل
العظام ،فال�سيدات بعد �سن اخلم�سني
مم��ن مي��ار� �س��ن ري��ا� �ض��ة امل �� �ش��ي م��دة
ن�صف �ساعة خم�س مرات يف الأ�سبوع،
ال ي�ن�ج�ح��ن ف�ق��ط يف ال�ت�خ�ف�ي��ف من
خ �ط��ر الإ�� �ص ��اب ��ة ب� ��أم ��را� ��ض ال�ق�ل��ب
والأوعية الدموية ،بل �أي�ضاً احلماية
من �إ�صابتهن بك�سور العظام.

 6 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1لعبة من لعبات الطاولة
الحل السابق
1
 7ع�صا يف الأر� ��ض ت�شد بها اخليمة
 /م��ن ال���س��اح��ل ال���ش��رق��ي للمتو�سط
2
قدميا
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 8ادخرت  /من احليوانات ذات اجللد
3
ا ب و ي
 1م ب ت و ر
املرتفع الثمن
4
ا ا
 9ا� �س��م م � ؤ�ن��ث (م�ع�ك��و��س��ة)  /ح��رف  2ت ر م ي م ا ت
عطف
5
ب ي ت ه و ف ن
 10م � � �ك � � �ت � � �� � � �ش� � ��ف امل � � � � ��وج � � � � ��ات  3ح ج
6
غ
م ا ع
الكهرومغناطي�سية  /خم�ت�رع قلم  4ف ا �س
الر�صا�ص
 5ا ل م ن ى
م ر ف ت
7
ي ن �س
 6ل ع ا ب
8
عـــامـــودي
ا ي
ك
 7ل ر ر ا و
9
ر ي ا ن
 1ق ��وة ط��اغ�ي��ة  /حم��ب �إىل درج��ة  8و ب ا ل
10
الوله
و ط
و �ص ل
ن
 9ف
� 2أول من اخرتع ماكنة اخلياطة
ع د و ا ن ي
 10ر ي �ش
 3ن���ص��ف ت��ام��ر  /خم�ت�رع احل��ري��ر
�أفــقــي
اال�صطناعي
 1خمرتع الطباعة
وطويلة  /خمرتع �ساعة اليد (معكو�سة)
 4مت�شـابهان  /مت�شابهان  /ك�سب
 2خمرتع الربا�شوت  /ج�سم
 7من عنا�صر ماء البحر
م�سابقة
 3ن�صف رتبت  /خمرتع املفاعل النووي.
 8خمرتع ماكنة الت�صوير امللون
 5اظ�ه��ر وج�ه��ا مرحبا ومبت�سما /
 4دكاكني �صناعة خفيفة  /جوال
 9مادة احلياة احلمراء  /خ�شوع وهدوء يف ال�صالة
بيت الدجاج  /ف�صل و�صنف
 5جتنح لل�سلم  /مر�شد
 10خمرتع �سماعة الطبيب
 6ي �ل �ب ����س ث �ي��اب��ا ج �م �ي �ل��ة وم��ري �ح��ة
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ريَ ـاضـَ ة

ي �� �ش �ه��د ال � � ��دور ال � �ث� ��اين م��ن ميالن ون��اب��ويل والإن�ت�ر ،لتعيد
دوري �أبطال �أوروب��ا لكرة القدم� � ،ش �ي �ئ �اً م ��ن ب ��ري ��ق ك� ��رة ب�ل�اده��ا
م��واج�ه�ت�ين ق��وي�ت�ين ب�ي�ن ال�ك��رة امل� �ف� �ق ��ود ،م �ن��ذ أ�ع� � � ��وام يف ه��ذه
الإيطالية ونظريتها الإنكليزية ،امل�سابقة ،وذل��ك مل�صلحة الفرق
بوقوع ميالن حامل اللقب �سبع الإ�سبانية والإنكليزية.
مرات مع الأر�سنال ،ونابويل مع
ويواجه ريال مدريد الوحيد
ت�شل�سي ،يف حني يلتقي بر�شلونة ال ��ذي ح�ق��ق ��س�ت��ة ان �ت �� �ص��ارات يف
الإ� �س �ب��اين ح��ام��ل ال�ل�ق��ب املو�سم ال � ��دور الأول يف � �س��ت م �ب��اري��ات
امل ��ا�� �ض ��ي م ��ع ب ��اي ��ر ل �ي �ف��رك��وزن �س�سكا مو�سكو يف مباراة تبدو يف
الأملاين.
م�ت�ن��اول��ه ،والأم� ��ر عينه ينطبق
وكان ميالن والأر�سنال التقيا على بايرن ميونيخ الأملاين الذي
ل�ل�م��رة الأخ�ي��رة يف ال ��دور عينه ي��واج��ه ج� ��اره ب ��ال ال���س��وي���س��ري
م��و��س��م  ،2008 - 2007فتعادال ال��ذي �أق�صى مان�ش�سرت يونايتد
�سلباً على ملعب الإم��ارات ذهاباً ،يف الدور الأول.
ق �ب��ل �أن ي �ف��وز الأر� �س �ن ��ال إ�ي��اب �اً
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،ل � ��ن ي �� �س �ت �ه�ين
ب �ه��دف�ي�ن � �س �ج �ل �ه �م��ا الإ� �س �ب ��اين ب��ر��ش�ل��ون��ة ح��ام��ل ال �ل �ق��ب ب�ب��اي��ر
�سي�سك فابريغا�س وال�ت��وغ��ويل ل� �ي� �ف ��رك ��وزن الأمل � � � ��اين يف ف�ت�رة
اميانويل اديبايور.
ب��د�أت فيها الإ�صابات ت�ؤثر على
أ�م ��ا ن��اب��ويل ف �ي��واج��ه ف��ري�ق�اً م�سرية الفريق الكاتالوين الذي
إ�ن� �ك� �ل� �ي ��زي� �اً آ�خ � � � ��ر ،ب� �ع ��د ل �ق��ائ��ه يت�أخر بـ 7نقاط عن ريال مدريد
م ��ع م��ان �� �ش �� �س�تر � �س �ي �ت��ي يف دور يف امل�ن��اف���س��ة ع�ل��ى ل�ق��ب ال ��دوري
امل �ج �م��وع��ات ،ح �ي��ث ت �ع��ادل معه الإ� �س �ب��اين ،إ�� �ض��اف��ة �إىل ال�غ�ي��اب
خ ��ارج �أر� �ض��ه  ،1 - 1وف ��از عليه الطويل الأم��د ملهاجمه ال��دويل
 1 - 2على ملعبه ،عندما يلتقي دافيد فيا بعد تعر�ضه لك�سر يف
ت�شل�سي ال���س��اع��ي لإح� ��راز لقبه ق��دم��ه يف ك� أ����س ال�ع��امل للأندية
الأول يف امل�سابقة ،بعد �أن كان قاب الأخ�ي��رة ،وال�ه��ول�ن��دي إ�ب��راه�ي��م
قو�سني من التتويج ع��ام  ،2008افيالي واندرو فونتا�س ،تعر�ض
قبل �أن يخ�سر ب�ضربات الرتجيح الع ��ب ال��و� �س��ط امل��اه��ر ان��دري����س
�أمام مان�ش�سرت يونايتد.
اينيي�ستا وامل�ه��اج��م الت�شيلياين
وخ � �ل � ��اف � � � � �اً ل� � �ل� � �ت � ��وق� � �ع � ��ات ،اليك�سي�س �سان�شي�س للإ�صابة يف
� �س �ي �ح �م��ل ف ��ري� �ق� �ـ َ��ا ال �ع��ا� �ص �م��ة مباراة ريال مدريد الأخرية.
ت�شل�سي والأر� �س �ن��ال ،راي��ة الكرة
ويلتقي مر�سيليا الفرن�سي
الإن�ك�ل�ي��زي��ة يف ه��ذا ال ��دور ،ب��د ًال م��ع الإن�ت�ر الإي �ط��ايل ،يف مباراة
من فريقي مان�ش�سرت الـ«�سيتي» ب �ي�ن ف��ري �ق�ي�ن ي �ح �ت�ل�ان و� �س��ط
والـ«يونايتد» اللذين ودّعا الدور ال�ترت �ي��ب يف ب�ل��دي�ه�م��ا ،وي� ��راود
الأول ب�شكل مفاجئ.
مر�سيليا حلم ا�ستعادة أ�جم��اده
يف امل �ق��اب��ل مل ت �ف �ق��د ال �ك��رة م�ط�ل��ع ال�ت���س�ع�ي�ن��ات ح�ي�ن ان�ت��زع
الإي �ط��ال �ي��ة أ�ي � �اً م��ن ممثليها يف ال �ل �ق��ب الأوروب� � � ��ي ال �ع �ت �ي��د ع��ام
ال� ��دور ال���س��اب��ق� ،إذ ت� أ�ه�ل��ت ف��رق  ،1993أ�م��ا الإن�ت�ر فينظر �إىل

أبطــال أوروبــا ..مواجهتـان

امل �� �س��اب �ق��ة الأوروب � �ي� ��ة ك�م���س��اح��ة
تعوي�ض ع��ن �إخفاقاته املحلية،
ح�ي��ث يبتعد يف ال� ��دوري ب�ف��ارق
ك�ب�ير ع��ن ج��وف�ن�ت��و���س امل�ت���ص��در
ومالحقه ميالن.
وي ��واج ��ه اب ��وي ��ل ال �ق�بر� �ص��ي
م �ف��اج ��أة امل��و� �س��م اجل� ��اري ل�ي��ون
ال�ف��رن���س��ي ،فيما يتقابل زينيت
� �س��ان ب �ط��ر� �س�برغ ال��رو� �س��ي مع
بنفيكا الربتغايل.
وت �ع �ت�ب�ر ال� �ك ��رة الإي �ط��ال �ي��ة
ال يف هذا ال��دور (3
الأك�ثر متثي ً
ف ��رق) تليها �إن �ك �ل�ترا و�إ��س�ب��ان�ي��ا
و أ�مل � ��ان� � �ي � ��ا ورو� � �س � �ي � ��ا وف ��رن �� �س ��ا
(ف��ري�ق��ان) وق�بر���ص وال�برت�غ��ال
و�سوي�سرا (فريق واح��د) ،وتقام
مباريات الذهاب يف  14و 15و21
و� 22شباط اجل ��اري ،وم�ب��اري��ات
الإي � ��اب يف  6و 7و 13و� 14آذار
املقبلني.
وهنا تن�شر «الثبات» بطاقات
ال �ف��رق الـ 16امل �ت ��أه �ل��ة �إىل ه��ذا
ال� ��دور م��ع نتائجها ال�ك��ام�ل��ة يف
الدور الأول:

• الأر�سنال
�أ�س�س عام 1886
امللعب :ا�ستاد الإمارات.
املدرب� :أر�سني فينغر.
ترتيبه يف ال ��دوري الإن�ك�ل�ي��زي:
اخلام�س.
نتائجه يف ال ��دور الأول :تعادل
م��ع بورو�سيا دورمت��ون��د الأمل��اين
 1ـــ  1وف��از عليه  2ـــ  ،1وف��از
على �أوملبياكو�س اليوناين  2ـــ 1
وخ���س��ر �أم��ام��ه  1ـ�ـ�ـ  3وف ��از على
مر�سيليا الفرن�سي  1ـــ  0وتعادل
معه  0ـــ .0
• ليون
�أ�س�س عام .1950
امللعب :ا�ستاد جريالن.
املدرب :رميي غارد.
ت��رت�ي�ب��ه يف ال� ��دوري ال�ف��رن���س��ي:
الرابع.
نتائجه يف الدور الأول :تعادل مع
�أجاك�س �أم�سرتدام الهولندي  0ــ
 0و 0ـــ  0وف��از على دينامو زغرب

الكرواتي  2ـــ  0و 7ـــ  1وخ�سر �أمام
ريال مدريد الإ�سباين  0ـــ  4و 0ـــ .2
• ريال مدريد
�أ�س�س عام .1902
امل � �ل � �ع� ��ب :ا� � �س � �ت� ��اد � �س��ان �ت �ي��اغ��و
برينابيو.
املدرب :جوزيه مورينيو.
ت��رت�ي�ب��ه يف ال � ��دوري الإ� �س �ب��اين:
املت�صدر.
نتائجه يف الدور الأول :فاز على
دينامو زغرب  1ــ  0و 6ـــ  2وعلى
�أجاك�س �أم�سرتدام الهولندي  3ـــ
 0و 3ــ  0وعلى ليون الفرن�سي 4
ـــ  0و 2ـــ .0
• الإنرت
�أ�س�س عام .1908
امللعب :ا�ستاد جيو�سيبي مياتزا.
املدرب :كالوديو رانيريي.
ت��رت�ي�ب��ه يف ال � ��دوري الإي �ط��ايل:
اخلام�س.

نتائجه يف ال ��دور الأول :خ�سر
أ�م� ��ام ط ��راب ��زون ال�ت�رك��ي  0ـ �ـ �ـ 1
وتعادل معه  1ـــ  1وفاز على �س�سكا
مو�سكو الرو�سي  3ـــ  2و 2ـــ  1وفاز
على ليل الفرن�سي  1ـــ  0و 2ـــ .1
• بر�شلونة
�أ�س�س عام .1899
امللعب :ا�ستاد نوكامب.
املدرب :جوزيب غوارديوال.
ت��رت�ي�ب��ه يف ال � ��دوري الإ� �س �ب��اين:
الثاين.
نتائجه يف الدور الأول :تعادل مع
ميالن الإيطايل  2ـــ  2وفاز عليه
 3ـــ  2وفاز على باتي بوري�سوف
البيالرو�سي  5ـــ  0و  4ـــ  0وفاز
على بلزن الت�شيكي  2ـــ  0و 4ـــ .0
• ت�شل�سي
�أ�س�س عام .1905
امللعب :ا�ستاد �ستامفورد بريدج.
املدرب :اندري فيا�ش بوا�ش.
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املدرب :جورج جي�سو�س.
ترتيبه يف ال ��دوري ال�برت�غ��ايل:
املت�صدر.
نتائجه يف ال ��دور الأول :تعادل
مع مان�ش�سرت يونايتد الإنكليزي
 1ـــ  1و 2ـــ  2وفاز على �أوتيلول
غ��االت��ي ال��روم��اين  1ـــ  0و 1ـــ 0
وف��از على ب��ال ال�سوي�سري  2ـــ 0
وتعادل معه  1ـــ .1
• نابويل

ترتيبه يف ال ��دوري الإن�ك�ل�ي��زي:
الرابع.
نتائجه يف الدور الأول :فاز على
ب��اي��ر ل�ي�ف��رك��وزن الأمل � ��اين  2ـ�ـ�ـ 0
وخ�سر أ�م��ام��ه  1ـــ  2وت�ع��ادل مع
فالن�سيا الإ�سباين  1ـــ  1وفاز عليه
 3ـــ  0وفاز على جينك البلجيكي
 5ـــ  0وتعادل معه  1ـــ .1
• بايرن ميونيخ
�أ�س�س عام .1900
امللعب :ا�ستاد اليانز رينا.
املدرب :يوب هاينك�س.
ت��رت �ي �ب��ه يف ال � � ��دوري الأمل� � ��اين:
املت�صدر.
نتائجه يف الدور الأول :فاز على
ف�ي��اري��ال الإ��س�ب��اين  2ـــ  0و 3ـــ 1
وعلى مان�ش�سرت �سيتي الإنكليزي
 2ـــ  0وخ�سر �أمامه  0ـــ  2وتعادل
مع نابويل الإي�ط��ايل  1ـــ  1وفاز
عليه  3ـــ .2

• ميالن
�أ�س�س عام .1899
امللعب� :سان �سريو.
املدرب :ما�سيميليانو اليغري.
ت��رت�ي�ب��ه يف ال � ��دوري الإي �ط��ايل:
الثاين.
نتائجه يف الدور الأول :تعادل مع
بر�شلونة الإ��س�ب��اين  2ـــ  2وخ�سر
�أمامه  2ـــ  3وفاز على بلزن الت�شيكي
 2ـــ  0وتعادل معه  2ـــ  2وفاز على
باتي بوري�سوف البيالرو�سي  2ـــ0
وتعادل معه  1ـــ .1
• �س�سكا مو�سكو
�أ�س�س عام .1911
امللعب :ا�ستاد لوزينيكي.
املدرب :ليونيد �سلوت�سكي.
ت��رت �ي �ب��ه يف ال� � ��دوري ال��رو� �س��ي:
الثاين.
نتائجه يف ال ��دور الأول :تعادل
م��ع ليل الفرن�سي  2ـــ  2وخ�سر
أ�م��ام��ه  0ـــ  2وخ�سر أ�م��ام الإن�تر

الإي�ط��ايل  2ـــ  3وف��از عليه  2ـــ 1
وفاز على طرابزون الرتكي  3ـــ 0
وتعادل معه  0ـــ .0
• �أبويل
�أ�س�س عام .1926
امللعب :ج �أ�س بي ا�ستاديوم.
املدرب� :إيفان جوفانوفيت�ش.
ترتيبه يف ال� ��دوري القرب�صي:
الثالث.
نتائجه يف الدور الأول :فاز على
زي�ن�ي��ت ال��رو� �س��ي  2ـ�ـ�ـ  1وت �ع��ادل
م�ع��ه  0ـ�ـ�ـ  0وت �ع��ادل م��ع �شاختار
دونيت�سك الأوكراين  1ـــ  1وخ�سر
�أمامه  0ـــ  2وتعادل مع بورتو
الربتغايل  1ـــ  1وفاز عليه  2ـــ .1
• باير ليفركوزن
�أ�س�س عام .1904
امللعب :باي �أرينا.
املدرب :روبن دوت.
ترتيبه يف الدوري الأملاين :ال�ساد�س.

نتائجه يف ال ��دور الأول :خ�سر
أ�م ��ام ت�شل�سي الإن�ك�ل�ي��زي  0ـ�ـ�ـ 2
وفاز عليه  2ـــ  1وفاز على جينك
البلجيكي  2ـــ  0وتعادل معه  1ـــ
 ،1فاز على فالن�سيا الإ�سباين  2ـــ
 1وخ�سر �أمامه  1ـــ .3
• زينيت �سان بطر�سربغ
�أ�س�س عام .1925
امللعب :برتوف�سكي ا�ستاديوم.
املدرب :لوت�شيانو �سباليتي.
ترتيبه يف الدوري الرو�سي :املت�صدر.
نتائجه يف ال ��دور الأول :خ�سر
�أم � ��ام �أب ��وي ��ل ال �ق�بر� �ص��ي  1ـ �ـ �ـ 2
وتعادل معه  0ـــ  0وفاز على بورتو
الربتغايل  3ـــ  1وتعادل معه  0ـــ 0
وتعادل مع �شاختار الأوكراين  2ـــ
 2وفاز عليه  1ــ .0
• بنفيكا
�أ�س�س عام .1904
امللعب :ا�ستاد دالوز.

�أ�س�س عام .1926
امللعب� :ساو باولو.
املدرب :والرت ماتزاري.
ت��رت�ي�ب��ه يف ال � ��دوري الإي �ط��ايل:
ال�سابع.
نتائجه يف ال ��دور الأول :تعادل
مع مان�ش�سرت �سيتي الإنكليزي
 1ـــ  1وفاز عليه  2ـــ  1وفاز على
ف �ي��اري��ال الإ� �س �ب��اين  2ـ�ـ�ـ  0و 2ـــ
 0وت �ع��ادل م��ع ب��اي��رن ميونيخ
الأملاين  1ـــ  1وخ�سر �أمامه  2ـــ .3

• بال
�أ�س�س عام .1893
امللعب� :سانت جاكوب بارك.
املدرب :هيكو فوغل.
ترتيبه يف ال��دوري ال�سوي�سري:
املت�صدر.
نتائجه يف الدور الأول :فاز على
�أوت �ي �ل��ول غ��االت��ي ال��روم��اين  2ــ
 1و 3ـ�ـ  2وت�ع��ادل م��ع مان�ش�سرت
ي��ون��اي�ت��د الإن�ك�ل�ي��زي  3ـ�ـ�ـ  3وف��از
عليه  2ـــ  1وخ�سر أ�م ��ام بنفيكا
الربتغايل  0ــ  2وتعادل معه  1ـــ
.1

• مر�سيليا
�أ�س�س عام .1899
امللعب :ا�ستاد فيلودروم.
املدرب :ديدييه دي�شان.
ت��رت�ي�ب��ه يف ال � ��دوري ال�ف��رن���س��ي:
اخلام�س.
نتائجه يف ال��دور الأول :فاز على
�أوملبياكو�س الروماين  1ـــ  0وخ�سر
�أمامه  0ـــ  1وف��از على بورو�سيا
دورمت��ون��د الأمل ��اين  3ـــ  0و 3ـــ 2
وخ�سر �أمام الأر�سنال الإنكليزي 0
ـــ  1وتعادل معه  0ــــ .0

• برنامج الذهاب
الثالثاء � 14شباط  :2012ليون
� xأب ��وي ��ل ..ب��اي��ر ل �ي �ف��رك��وزن x
بر�شلونة.
الأرب �ع��اء �� 15ش�ب��اط :زي�ن�ي��ت x
بنفيكا  ..ميالن  xالأر�سنال.
الثالثاء � 21شباط � :س�سكا مو�سكو
 xريال مدريد ..نابويل  xت�شل�سي.
الأربعاء � 22شباط :بال  xبايرن
ميونيخ ..مر�سيليا  xالإنرت.
• برنامج الإياب
ال �ث�لاث��اء � 6آذار :الأر� �س �ن ��ال x

ميالن ..بنفيكا  xزينيت.
الأربعاء � 7آذار� :أبويل  xليون..
بر�شلونة  xباير ليفركوزن.
الثالثاء � 13آذار :بايرن ميونيخ
 xبال ..الإنرت  xمر�سيليا.
الأرب � �ع� ��اء � 14آذار :ت���ش�ل���س��ي x
ن��اب��ويل ..ري��ال م��دري��د � xس�سكا
مو�سكو.

جالل قبطان
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كاريكاتير

الفقر يدفع الأطفال �إىل العي�ش على حليب الكالب
دفع الفقر ال�شديد واحلاجة املا�سة للغذاء ،طف ًال
هندياً يبلغ من العمر � 5أعوام �إىل العي�ش على حليب
الكالب ،ليتمكّن من توفري جزء من غذائه ،ب�سبب
عجز �أ�سرته ال�شديد عن توفري الغذاء لأبنائها.
الطفل الهندي ال�شهري بـ«�شوتو» يقوم باحل�صول
على احلليب من الكلبة «الأم» مبا�شرة من ثديها،
كما �أنها تعامله كما لو كان ر�ضيعها ،وال تهاجمه �أو
تبتعد عنه� ،إمنا تنتظر حتى ينتهي من الر�ضاعة.
م��ن جهته ،ك�شف الطفل �أن �أ���س��رت��ه ال ميكنها
توفري الطعام ،لذلك يقوم ب�شرب حليب الكالب،
و�إنه بد�أ يف ر�ضاعة ذلك منذ �أكرث من عام تقريباً،
و�أ�صبح معتاداً عليه ،ويحبه!

«�سكران» يالحق دورية �شرطة ..ويحاول �صدمها
انقلب املنطق ر�أ�ساً على عقب ،بعد �أن �أطاحت اخلمر بوعي ع�سكري يعمل يف احلر�س الوطني الكويتي ،فبد ًال من �أن يتوارى من
دورية الطرق اجلنوبية� ،إذا به يالحقها يف حماولة م�ستميتة لال�صطدام بها ،قبل �أن ي�سيطر عليه رجال الدورية ،ويعرثا بحوزته على
كي�س �أقرا�ص خمدرة اقتاداه على ذمتها �إىل املخفر.
وكان الع�سكري يقود �سيارته اخلا�صة يف طريق عودته من جل�سة �شراب يف ال�شاليهات� ،أ�سرف خاللها يف تناول اخلمور ،وعندما الحت
�أمامه دورية تابعة لأمن الطرق اجلنوبية ،اختلط عليه الأمر ،وبد ًال من �أن يتخذ لنف�سه طريقاً للهروب� ،إذا به يعمد �إىل مالحقتها؛
يف ت�صميم غريب على اال�صطدام بها ،غري �أن رجلي الدورية ا�ستطاعا تفاديه ،وطلبا منه التوقف على جانب الطريق ،ليفاج�آ به ي�شرع
يف الفرار ،منتهجاً �أ�سلوب الكر والفر ،عندها �أبلغ رجال الدورية مديرهما بالأمر ،ف�أمرهما مبتابعته والقب�ض عليه ،مو�صياً �إياهما
باحلر�ص على جتنب تعري�ض مرتادي الطريق للخطر ،فا�ستجابا للتعليمات وانطلقا يف تعقب ال�سيارة الهاربة ،حتى �أجربا �سائقها
على التوقف بالقوة ،ومل يكد يرتجل حتى �أطلق �ساقيه للريح ،قبل �أن يدركه الأمنيان ،ويحكما �سيطرتهما عليه ،وبادرا بتفتي�شه .وبعد
التدقيق على بيانات املقبو�ض عليه ،ات�ضح �أنه ع�سكري يف احلر�س الوطني ،فتحفظوا عليه متهيداً الحالته �إىل الإدارة العامة ملكافحة
املخدرات واخلمور.
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

فتاة تقرر الزواج من «مبنى �أثري»
بعد ق�صة حب دامت �سنوات طويلة
�شهدت الواليات املتحدة الأمريكية
ح��ف��ل زف����اف ه���و الأول م���ن ن��وع��ه يف
ال��ع��امل ،ح��ي��ث ق���ررت �إح����دى الفتيات
ال�����زواج م���ن م��ب��ن��ى أ�ث�����ري ف���ى مدينة
�سياتل ،بعد ق�صة ح��ب طويلة دام��ت
�سنوات طويلة ،على حد قولها.
وق��ال��ت الأم�يرك��ي��ة بيبلونيا ايفاز
( 27عاماً) �إنها تعتزم �إقامة مرا�سيم
الزفاف ب�شكل ر�سمي ،بح�ضو عدد كبري
من �أه��ل «�سياتل» ،وبع�ض �أ�صدقائها
ال��ذي��ن ج���اءوا م��ن ع��دة م��دن ووالي���ات
�أمريكية �أخرى حل�ضور حفل الزفاف.
و�أك���دت بيبلونيا لو�سائل الإع�لام
أ�ن��ه��ا ق���ررت ال����زواج ر�سمياً م��ن مبنى
«وايرهاو�س» الأثري ،الذي يبلغ عمره
� 107أعوام ،حتى تنقذه من قرار الهدم
الذي اتخذته �إدارة املدينة ،حيث تعتزم
بيع �أر���ض��ه لإح���دى ال�����ش��رك��ات ،بهدف
�إقامة جممع �سكني ترفيهي بد ًال منه،
خلدمة بع�ض الأغنياء اجلدد.
و�أكدت �أنها قررت الزواج من املبني
ألن��ه��ا حتبه وال ت�ستطيع احل��ي��اة من
دونه ،وعلى اجلميع �أن يحرتم رغبتها،
حتى لو اعتربوها «جمنونة».
وكانت بيبلونيا قد �أعلنت خطوبتها
على مبني «واي��ره��او���س» يف دي�سمرب
ت ـ ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ـ ــع الأوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

املا�ضي ،يف حفل ح�ضره عدد كبري من
�أ�صدقائها.
ووجهت بيبلونيا الدعوة �إىل جميع
�سكان ال�ضاحية حل�ضور حفل الزفاف
امل��ق��رر �إق��ام��ت��ه ف��ى نف�س املبني ال��ذي
يعترب واحداً من �أهم معامل �سياتل.
وق�������ام�������ت ب����ي����ب����ل����ون����ي����ا ب�������ارت�������داء
ال��ف�����س��ت��ان الأب���ي�������ض ،ووق���ف���ت يف وج��ه
«ال��ب��ل��دروزرات» التي حاولت هدم هذا
املبنى ،وقامت بال�صعود فوقها ،ومنعت
عمال الهدم من العمل.
وقالت بيبلونيا �إنها م�ستعدة للموت
يف �سبيل الدفاع عن هذا املبنى الأثري،
وعلى حكومة الوالية �أن ترتاجع عن
قرار الهدم ليبقى كما هو بد ًال من بيع
�أر���ض��ه لل�شركات حتى تقيم جممعها
ال�سكني الفخم للأثرياء اجل��دد على
�أنقا�ض تاريخ �أمريكا.
و�أكدت بيبلونيا حق �أهايل املنطقة
يف اال���س��ت��م��ت��اع مب��ن��ظ��ر امل��ب��ن��ى ،ودع��ت
امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا ال��ت��ي �أ����ص���درت ق���رار
ال���ه���دم مب���راج���ع���ة ق����راره����ا ،وه����ددت
باالعت�صام داخ��ل املبنى م��ع زمالئها
و�أ�صدقائها البالغ عددهم  200نا�شط،
وه��م جميعاً م�ستعدون للموت حتت
�أنقا�ضه.

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

