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االفتتاحية

احلكومة امليقاتية �ضحية ا�ستن�ساخ �سابقاتها

بين األمس واليوم
يف العام � 1952أُ�سقط الرئي�س اال�ستقاليل الأول ب�شارة اخلوري من
احلكم يف منت�صف واليته الثانية املمدة ،وانتُخب «فتى العروبة الأغر»
كميل �شمعون رئي�ساً للجمهورية ،وكان من �أهم الأ�سباب التي �أدت �إىل
هذا االنتخاب �أمران هما :تطبيق م�شروع من �أين لك هذا ،واحلفاظ
على روح امليثاق الوطني؛ ب�أن ال يكون لبنان ممراً وال مقراً لال�ستعمار،
�ضد �أ�شقائه العرب.
وم��ا ح�صل هو �أن الأم��ر الأول مل ي� َر النور ،ال بل �أك�ثر من ذلك،
فلبنان ال��ذي ا�ستفاد من كارثة فل�سطني ،وتدفقت �إليه الودائع من
الأغنياء الفل�سطينيني ،ثم تهريب ر�ؤو�س الأموال العربية من م�صر
و�سورية �إىل امل�صارف اللبنانية� ،أوجد فورة اقت�صادية مل ي�ستفد منها
احلكم يف عملية التنمية االجتماعية واالقت�صادية ،و�إي�ج��اد اقت�صاد
را�سخ فاعل ومنتج ومتطور ،ال بل �أكرث من ذلك ،كانت هناك عملية
نهب وا�سعة خلقت �أثرياء جدداً ب�شكل مفاجئ مل يعرف من �أين وكيف
تكوّنت ثرواتهم ،وو�صلت الأمور �إىل حد نهب النا�س ،و�سرقة التربعات
التي تدفقت للمنكوبني ج��راء ال��زل��زال ال��ذي �ضرب �إقليم اخل��روب
وبع�ض �صيدا ع��ام  ،1956وظ��ل ال�س�ؤال عن م�صري أ�م��وال التعمري
ال من الزمن ،ومل يقدم �شمعون اجلواب ال�شايف على
يطرح ردهاً طوي ً
ذلك.
ويف ه��ذا ال��زم��ن ،وب�ع��د ات�ف��اق ال�ط��ائ��ف ،ال ن��ري��د �أن ن�سيء الظن
ب�أحد ،لكن هل لنا �أن ن�س�أل طبقة الأثرياء اجل��دد ،الذين كنا نعرف
�أنهم ميلكون أ�م��وا ًال أ�ك�ثر من غريهم ،ولهم �أر�صدتهم املحرتمة يف
امل�صارف ،لكن من �أين لهم التحرك يف طائرات خا�صة ،وبيوت فخمة
وفلل فارهة يف �أرقى الأحياء الباري�سية ،ويف �أهم املدن ال�سوي�سرية؟!
�أم��ا الأم��ر ال�ث��اين ،ففتى «العروبة الأغ ��ر» ،ال��ذي ما �أن تربع على
الكر�سي الأول ،حتى بد�أ يك�شف عن وجهه احلقيقي ،وحتول �إىل «عدو
العروبة الأول» ،ف�أ�شهر بعد �سنتني انحيازه �إىل حلف بغداد امل�ش�ؤوم،
حتى �أنه بعد انهيار هذا احللف بفعل ثورة  14متوز يف العراق ،وقيام
حلف ال�سنتو على انقا�ضه ،مل يتوان هذا الفتى عن �إعالن االنحياز �إليه،
مع �أنه بات حم�صوراً بدول غري عربية يف عدادهما تركيا والباك�ستان.
ثم كان م�شروع �أيزنهاور ،وال��ذي يقوم بتوحيد و�سائط الدفاع يف
املنطقة ،مبا فيها «�إ�سرائيل» ،بوجه ما �أ�سمي اخلطر الأحمر ،وكان
انحياز �شمعون �إىل هذا احللف اجلهنمي ،وكل ذلك يتنافى مع علة
وجود الكيان اللبناين ،ويتعار�ض مع روح امليثاق الوطني ،ب�أن ال يكون
لبنان ممراً وال مقراً لال�ستعمار ،فكيف بذاك احللف الأمريكي الذي
ي�ستهدف �أو ًال و�أخرياً م�صر عبد النا�صر و�سورية ،اللتني ردتا بالوحدة
وقيام اجلمهورية العربية املتحدة! وبلغ االنحراف ال�شمعوين� ،أق�صى
م��داه ب � إ�ن��زال م�شاة البحرية الأم�يرك�ي��ة (امل��اري �ن��ز) على ال�شواطئ
اللبنانية ،لكن الثورة ال�شعبية التي انطلقت �ضد �شمعون مل تنته �إال
ب�إ�سقاط �شمعون.
فماذا تغري اليوم عن الأم�س؟ �أثرياء جدد ،انحراف وطني ،ا�ستهداف
للعمق العربي ،فيلتمان قائد م�سرية االنحراف ،ولي�س نوري ال�سعيد..
الأولغار�شية اخلليجية تت�صدر مبالها وثرواتها ..و�أذنابها ،لكن من
قال �إن الليل لي�س له نهاية..
ح�م��ى اهلل ل�ب�ن��ان م��ن م�ه��وو��س��ي امل ��ال وال �� �س �ل �ط��ة ..و«ال �ط��ائ��رات
اخلا�صة».

«الثبات»

لي�س جديداً انفجار التناق�ضات بني �أع�ضاء
ومكونات احلكومة امليقاتية ،لكن اجلديد فيها
عملية ع�ض الأ�صابع اجل��اري��ة بني �سيا�ستني
ومفهومني يتجاذبان الأداء احلكومي ،الذي
مل ينجح حلينه يف تقدمي �إجناز حقيقي مييزه
عن نهج م�ساوىء احلكومات ال�سابقة ،واخلوف
�أن ي ��ؤدي الأداء امليقاتي املرتبك �إىل الرتحم
ع�ل��ى ن�ه��ج احل��ري��ري ،وظ � ّل��ه احل��ا��ض��ر دائ �م �اً؛
ال�سنيورة.
من الوا�ضح لكل اللبنانيني �أن ما ن�شاهده
يف «الكبا�ش» احلكومي امل�ستمر� ،أنه لي�س جمرد
م�شاكل طارئة على الأداء احلكومي القائم حالياً،
بل هي م�شاكل وخالفات مزمنة ،عمرها من عمر
هذه احلكومة ،لذلك ف�إنها مر�شحة لال�ستمرار
وال�ت�ف��اع��ل ،ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ع�م�ل�ي��ات ال�ترق�ي��ع
وحماولة احللحلة عرب «تبوي�س اللحى».
م���ش�ك�ل��ة احل �ك��وم��ة امل�ي�ق��ات�ي��ة �أن رئي�سها
ارت���ض��ى �أن ي�ك��ون ب��دي�ل�اً  ،وب��ال �ت��ايل مناف�ساً
للرئي�س �سعد احل��ري��ري على ال��زع��ام��ة التي
ي�ت�ق�ل��ده��ا ..ل�ك��ن ب ��ذات الأدوات وال���س�ي��ا��س��ات
احل��ري��ري��ة امل �ع��روف��ة ،ف�ل��م ي�ن����س ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون
�أن ال��رئ �ي ����س جن �ي��ب م �ي �ق��ات��ي �أع� �ط ��ى ق��وى
ال��راب��ع ع�شر من �آذار ،خ�لال حكومته الأوىل
«االنتقالية» ،م��ا ك��ان��وا عاجزين ع��ن حتقيقه
ب�صفتهم ط��رف�اً �سيا�سياً وف�ئ��وي�اً يت�صادم مع
آ�خ��ري��ن ،خ�صو�صاً اعتقال ال�ضباط الأرب�ع��ة،
ومت�ه�ي��د ال �ط��ري��ق �أم� ��ام ال�ت�ح�ق�ي��ق وامل�ح�ك�م��ة
الدوليي وغريهما من م�سائل ح�سا�سة.
نْ
رئي�س الوزراء اللبناين جنيب ميقاتي
يف حكومته الثانية ،ي�صر الرئي�س ميقاتي
ع �ل��ى امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى ك ��ل «الإجن � � � ��ازات» ال�ت��ي «كعب اخ�ي��ل» ال��ذي ي�ضرب ال�ت��وازن��ات ،ومييل جل�سات جمل�س ال� ��وزراء ،ففي غ�ي��اب جمل�س
ارتكبها م��ن �سبقه يف رئا�سة احل�ك��وم��ة ،والتي ك�ف��ة ال���س�ي��ا��س��ة ل���ص��ال��ح ف��ري��ق ��ض��د �آخ� ��ر� .أم��ا ال � ��وزراء تتعطل ف�ع�ل�ي�اً ال�سلطة الإج��رائ �ي��ة،
اع�تر���ض عليها اللبنانيون ،خ�صو�صاً يف قتل الفريق امل�ضطهد هنا ،فهو تيار العماد مي�شال وبالتايل الدولة يف فعاليتها»..
م��ن اخلطر ال�شديد االعتقاد ب ��أن خطوة
«روح» الطائف ،من خالل «االجتهاد» يف مو�ضع عون ،الذي مل «يقتنع» مناو�ؤه وبع�ض �شركائه
الن�ص ،ف ��إذا مواقع الرئا�سات الثالث متار�س يف احلكومة� ،أنه ميثل الكتلة امل�سيحية الأكرب ،الرئي�س ميقاتي ه��ي للتغطية على انك�شاف
�سلطات و�صالحيات غ�ير م��ا ه��و مكتوب ،و�إذا التي من حقها ،مثل بقية الكتل الطائفية التي حقيقة م�شاركة لبنانيني يف �أعمال التخريب
حم��اوالت جعل احلكومة جم��رد جمل�س �إدارة حتكم با�سم اللبنانيني� ،أن يكون لها ر�أيها بكل يف �سورية ،ويف تهريبهم الأ�سلحة وامل�سلحني
م�ستمرة ،حيث ي�أمره رئي�سه فيطيع من دون �أن ما له عالقة بناخبيها ،ال �أن تكون ا�ستثناء عن �إليها� ،أو �أن تكون لل�ضغط على الوزير �شربل
يحق له النقا�ش واالعرتا�ض ،حتى بات كل فعل غ�يره��ا .وال �� �س ��ؤال ه�ن��ا :مل�صلحة م��ن حم��اول��ة نحا�س حتى ي��و ّق��ع مرا�سيما ،م��ا دام جمل�س
حكومي حتت املجهر� ،إذ �إن بند ممار�سة جمل�س تهمي�ش وته�شيم الدور ال�سيا�سي ملي�شال عون؟ �شورى الدولة و�صفها ب�أنها غري قانونية ،لكن
ال ��وزراء ال�سلطة جمتمعاً مل يتحقق منذ �أن هل لأنه حليف للمقاومة� ،أم لأنه ي�شهر ب�صوت �ضرورات �إ�صدار مرا�سيم زيادة �أجور العاملني
ُوج ��د ات �ف��اق ال�ط��ائ��ف ،ف �ـ«ال�تروي �ك��ا» القدمية عال عداءه للقوى الغربية التي تهاجم املنطقة يف القطاع العام ،التي مل ت�صدر بعد ،و�ضغوط
تتجدد دائماً ،وهي باملر�صاد عند كل منعطف ،العربية ب�شرا�سة؟ �أم لأن��ه ي�ص ّر على متابعة �أرب��اب العمل لفر�ض وجهة نظرهم يف م�س�ألة
وه��ي متار�س ،ح�سب أ�ح��د كبار �أركانها ،منطق ملف التحقيق يف هدر وت�ضييع ع�شرات مليارات ب��دالت النقل والتعليم ،حتى ال ت�صبح هذه
ال�ب��دالت حقاً مكت�سباً للعمال� ،أو �أنها جمرد
من يدخل ال�سوق يبيع وي�شرتي؛ لذلك ،من الدوالرات من �أموال اللبنانيني؟
كان يفرت�ض به �أن يكون حكماً فوق الأط��راف
�إن ما قام به الرئي�س ميقاتي من اعتكاف خطوة لك�سب ال�شعبية ومراكمتها ا�ستعداداً
واخلالفات ،ن��راه �أ�صبح �شريكاً م�ضارباً ،ي�صر عن دعوة احلكومة �إىل االنعقاد ،دفع الرئي�س النتخابات .2013
على أ�خ��ذ «ح�صّ ته» من التعيينات «مهما كلف �سليم احل�ص  -املعروف باتزانه وانحيازه �إىل
عدنان عبد الغني
الأم��ر» ،على الرغم من �أن ه��ذه «احل�صّ ة» هي القانون � -إىل القول« :لي�س من حقه �أن يوقف

همسات

الـنـــاشــر :شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
رئـيس التـحــريــر :عـبـداهلل جـــبـري
المدير المسؤول :عــدنــــان الســاحـلــي
يشارك في التحـرير :أحمد زين الدين  -جهـاد ضـانـي

المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

زوروا مـوقـعــنــــا على الـعنوان التالـي:
www.athabat.net

 ¢الآباء ي�س�ألون عن م�صري �أبنائهم

 ¢ع�شرة مليارات دوالر �إ�ضافية

غ�ضب بع�ض الأه��ايل يف ب�يروت ،بعد اختفاء �أبنائهم الذين ذهبوا
م��ع بع�ض اجلمعيات ذات الطابع الإ��س�لام��ي ،لق�ضاء ب�ضعة أ�ي��ام خ��ارج
العا�صمة ،حتت عنوان «خميم ترفيهي» ،ومل يعرفوا عنهم �أي �شيء لغاية
الآن ،مما ا�ستدعى بع�ضهم لل�س�ؤال :هل �أر�سلتم �أبناءنا �إىل �سورية للقتال
هناك؟ وملاذا مل يعودوا؟ وهل هم معتقلون �أم �أموات؟

ذكرت دوائر يف اخلارجية الأمريكية� ،أنه عقب �صدور الفيتو املزدوج
يف جمل�س الأم��ن ،ات�صل �أمري قطر حمد بن جا�سم ،بوزيرة اخلارجية
الأمريكية هيالري كلنتون ،كا�شفاً لها �أن الع�شرة مليارات دوالر التي
كان قد خ�ص�صها ل�شراء قرار �ضد �سورية يف جمل�س الأمن� ،سي�ضيفها،
بعد الف�شل� ،إىل املبالغ التي خُ �ص�صت لإ�سقاط النظام ال�سوري ..فرحبت
كلنتون بهذا القرار «ال�صائب».

ذكر أ�ح��د املواقع الإلكرتونية التابعة لتيار لبناين معار�ض،
�أن مفاج�أة � 14آذار يف مهرجان اغتيال رفيق احلريري� ،ستكون
مب�شاركة جمل�س ا�سطنبول يف االحتفال ،م�ؤكداً ذهاب �أحد كوادر
التيار �إىل تركيا لدعوة برهان غليون ،الذي ر ّد بقوله� :إذا ح�ضر
الرئي�س �سعد احلريري ف�سوف �أح�ضر� ،أو �أر�سل لكم �أحد �أع�ضاء
املجل�س.

عُلم �أن نقا�شاً ي��دور ح��ول الإط�لال��ة املتوقعة ل�سعد ال��دي��ن احل��ري��ري عرب
ال�شا�شة يف ذكرى � 14شباط؛ هل �ستكون من ال�سرير ،وتربز فيها قدمه مغم�سة
باجلب�س� ،أم يربز فيها ن�صفه الأعلى فقط ،بحيث يكون بكامل �أناقته ..وتُرك
الأمر �أخرياً لغرفة العمليات التي يقودها �أحد ال�سيا�سيني من بلجيكا ،لتربير
الظهور الالئق ،بالتعاون مع خرباء يف الإعالم اجلماهريي وعلم النف�س.

 ¢مفاج�أة � 14آذار

 ¢هل �سيظهر «القائد»؟
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�سورية ..و�سقوط الأحادية القطبية
يف ال ��وق ��ت ال � ��ذي ت �ث �ب��ت دول جم �ل ����س ال �ت �ع��اون
اخل�ل�ي�ج��ي أ�ن �ه��ا جم��رد ��ص��دى ت�ن�ف�ي��ذي ل��ويل الأم��ر
الأمريكي ،وهو ما �أكدته خطوة �سحب ال�سفراء من
دم�شق مبا�شرة بعد �سحب وا�شنطن �سفريها ،والطلب
م��ن ال���س�ف��راء ال���س��وري�ين م �غ��ادرة عوا�صمهم ،خطت
دم�شق خطوة جديدة وثابتة مع زيارة وزير اخلارجية
ال��رو� �س��ي ��س�يرغ��ي الف� ��روف ،ورئ�ي����س اال��س�ت�خ�ب��ارات
ميخائيل ب��رادك��وف �إىل دم�شق ،والتي تكت�سب �صفة
ال��زي��ارة التاريخية� ،إن من حيث اال�ستقبال ال�شعبي
غري امل�سبوق ل��زي��ارات من ه��ذا ال�ن��وع ،و�إن من حيث
البحث ال�سيا�سي يف الأزم��ة ال�سورية ب�شقيْها الأمني
واال�سرتاتيجي.
فدم�شق رمبا خرجت عن بكرة �أبيها ،ل�شكر رو�سيا
ع�ل��ى م��وق�ف�ه��ا احل��ا��س��م يف جمل�س الأم� ��ن ،م��ن �أج��ل
حماية �سورية من حرب �أهلية يريدها الغرب بقيادة
�أمريكا وااللتحاقيني الزاحفني ،الذين ح�صلوا على
ت�سمية م��ع م��رور ال��زم��ن ب��أن�ه��م م��ن ال �ع��رب ،لكنهم
فقدوا �صالحية عروبتهم.
اال�ستقبال املعنوي ال�سيا�سي للوفد الرو�سي مل
يقت�صر على دم�شق ،بل امتد �إىل ال�شهباء حلب ،ومدن
�سورية �أخرى ،انعكا�ساً ل�صورة العربي الأ�صيل ،الذي
ا�شتهر بالوفاء وال�شهامة ،ولي�س ذل��ك ال��ذي �سِ مته
الغدر والتلوّن احلربائي ،واجلزع من ال�صوت العايل.
ال ��ش��ك �أن ال�ل�ق��اء غ�ير امل���س�ب��وق يف الأه�م�ي��ة بني
القيادة ال�سورية وامل�س�ؤولني الرو�س الرفيعي امل�ستوى
يف دم�شق ،بعيد الفيتو الرو�سي  -ال�صيني يف جمل�س
الأم ��ن ،وال�ت� أ�ك�ي��د ع�ل��ى م���س��ار الإ� �ص�لاح��ات واحل ��وار
ك��أول��وي��ة م�ت��وازي��ة م��ع اج�ت�ث��اث الإره� ��اب� ،سيكون له
تداعياته على امل�ستوى اخل��ارج��ي� ،سيما �أن �سورية
�ست�شكل ال�ضمان اخل��ارج��ي ملنع ال�ت��دخ��ل الع�سكري
حت��ت �أي ذري �ع ��ة ،خ���ص��و��ص�اً يف مم�ل�ك��ة اخل �ل��ط بني
الأكاذيب واحلقائق التي تريد االتيان بالدميقراطية
عرب �إ�سالة الدم ال�سوري ،وتدمري م�ؤ�س�ساته ،وحرف
عقيدته عن معاداة الكيان ال�صهيوين.
ومبوازاة ذلك ،ي�شهد العامل �صياحاً �أمريكياً ي�شبه
هياج الثور املثخن باجلروح يف حلبة امل�صارعة ،بحيث
يت�صرف «خبط ع�شواء» �أثناء ترنحه الأخ�ير ،ولذلك
�صدرت التعليمات غري املنطقية لدول جمل�س التعاون
اخلليجي لتنفيذ املنكر ب�إغالق ال�سفارات ،والذي رمبا
ي�ت�ط��ور �إىل االع�ت��راف باملجل�س االن �ت �ق��ايل يف ف�ترة
الحقة ،باعتبار التوقيت يخ�ضع للتعليمات �أي�ضاً ،يف
ما ع��اد رئي�س احلكومة الرتكية للتك�شري عن �أنيابه
امل�ح�ط�م��ة ،ب ��أن��ه �سيتقدم مب �ب��ادرة ج��دي��دة اعتربتها
ت�سريبات مكتبه الإع�ل�ام��ي ب��أن�ه��ا �ستكون راف�ع��ة �أو
م�ؤيدة لأي تدخل ع�سكري حللف الناتو.
ال �شك �أن م�شهد ال�شارع ال�سوري �أثناء ا�ستقبال
الوفد الرو�سي� ،صدم القوى املعادية ل�سورية ،ابتداء
من تركيا ،و�صو ًال �إىل وا�شنطن وملحقاتها الأوروبية،
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 ¢اخلليجيون ..والكافيار
� �س �خ��ر ال �ب �ع ����ض م ��ن ال� ��دع� ��وة �إىل م�ق��اط�ع��ة
املنتوجات الرو�سية ،رداً على الفيتو الذي اتُّخذ يف
جمل�س الأم��ن قائالً� :أك�ثر ما تُ�شتهر به مو�سكو
هما ال�سالح والكافيار ،وليتهم يقاطعون ال�سالح
الرو�سي ،ويتوقفون عن ن�شر الفو�ضى واخل��راب
يف البالد العربية� ،أم��ا الكافيار ،فنحن نعلم علم
اليقني �أن قادة اخلليج ال ميكنهم العي�ش من دونه.

 ¢خمالفة د�ستورية

ي ��ؤك��د خ�ب�ير د� �س �ت��وري �أن جمل�س ال ��وزراء
ي��رت�ك��ب يف ك��ل اج�ت�م��اع��ات��ه خم��ال�ف��ة د��س�ت��وري��ة
خطرية ،ذلك لأن الد�ستور ين�ص على اجتماع
جمل�س الوزراء يف مركز خا�ص به ،وهو ما كان
قد ثبّته الرئي�سان �إميل حل��ود و�سليم احل�ص
منذ نهاية ال�ع��ام  ،1998م�ع�ت�براً �أن االجتماع
م ��رة يف ب �ع �ب��دا و�أخ � ��رى يف ال �� �س��راي خم��ال�ف��ة
د�ستورية ،خ�صو�صاً �أنه مل يتم �أي تعديل لهذه
امل ��ادة ال��د��س�ت��وري��ة ،ال�ت��ي ت�سمح ب�ت�ب��ادل أ�م��اك��ن
االجتماعات.

املواطنون ال�سوريون يحيطون مبوكب وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي الفروف

بينما مل ت�ق��رر دول اخل�ل�ي��ج �أن ت�ع�بر ع��ن �صدمتها
م��ن حجم االل�ت�ف��اف ال�شعبي ح��ول ال�ق�ي��ادة ال�سورية
وخ�ط��وات�ه��ا ،ول��ذل��ك ف ��إن امل�ط�ل��وب منها ح��ال�ي�اً زي��ادة
ميزانية الرتويج والت�ضليل.
ويف ه ��ذا ال���س�ي��اق ،ك�شفت وث�ي�ق��ة ب��ات��ت يف ح��وزة
القيادة الرو�سية ،ع��ن �أ�سماء بع�ض الأ��ش�خ��ا���ص ،ويف
ق��ائ�م��ة واح ��دة يتلقون ال��ر� �ش��اوى م��ن ق�ط��ر ،لإن���ش��اء
موقع �إخباري ،هدفه فربكة �أخبار ،خدمة للمخطط
الغربي  -الأمريكي  -ال�صهيوين ،وتت�ضمن الوثيقة
�أ�سماء �صحافيني عرب ورو�س ،ومهمة كل واحد منهم،
مثل �أ�سامة احللبي ورائد ال�صرب و�أندريه �سرييوفت�ش
و�سريغي �أندريفت�ش و�إيغور �شارتوف.
ك��ل اخل�ط��وات اخلليجية العدائية امل�ع�برة عن
حقد دفني ،بحيث ال ال�سعودية وال قطر ت�صدقان
أ�ن�ه�م��ا ي�ن�ف��ذان ت�ل��ك امل��واق��ف احل��اق��دة ،ال�ت��ي ي��رى
البع�ض �أن منبعها الق�صور يف امل�س�ؤولية القومية
والدينية جتاه الق�ضية الفل�سطينية ،والتي بقيت
�سورية احل�ضن الدافئ واحل�صني لها ،وقد حافظت
على مكوناتها رغ��م االخ�ت�لال يف امل�ي��زان ال��دويل،
بعد ان�ه�ي��ار االحت ��اد ال�سوفياتي ،وف �ق��دان �صديق
جبار للعرب وللق�ضية الفل�سطينية طيلة الوقت
الذي امتد نحو ع�شرين عاماً �أثناء ان�شغال رو�سيا
با�ستعادة توازنها كمقدمة للعودة �إىل دورها يف �إن�شاء
توازن عاملي جديد ،بد�أنا ن�شهد مكوناته مع ت�شكل
جمموعة «الربيك�س» ،والتي ا�ستندت �إليها رو�سيا
وال�صني يف الفيتو الأخ�ير ،ال��ذي �أ�سقط الأحادية
القطبية ل�ل��والي��ات امل�ت�ح��دة ال�ت��ي ا�ستحقت الأم��ر
للمرة الأوىل منذ نحو ع�شرين عاماً ،ب�أن كلمة «ال»

اجلميّل �ضحية تزوير غليون

وقع الرئي�س �أمني اجلميل �ضحية م�ؤامرة دبّرها رئي�س جمل�س
ا�سطنبول؛ ب��ره��ان غ�ل�ي��ون ،م��ن خ�لال ت��زوي��ر �أوراق ت��وح��ي بوجود
بطر�س خوند (القيادي الكتائبي
امل�خ�ت�ط��ف م�ن��ذ ع ��دة � �س �ن��وات) يف
ال�سجون ال�سورية.
وم �ن��ذ ي��وم�ين ت �ب�ّي�نّ للرئي�س
اجلميل أ�ن��ه وق��ع يف امل�ك�ي��دة ،بعد
�أن ك���ش��ف ال��وث��ائ��ق ن�ف���س�ه��ا أ�ح��د
امل� ��واق� ��ع الإل� �ك�ت�رون� �ي ��ة ال �ت��اب �ع��ة
لال�ستخبارات الأوروب�ي��ة ،م�ؤكداً
ظهورها منذ �ست �سنوات ،و�أنها
وث��ائ��ق ُزوّرت م��ن أ�ج ��ل ال�ضغط
على �سورية.

قوية ع��ادت لت�صدح ،والركيزة فيها �سورية ،لأنها
نقطة االرت �ك��از امل�ط�ل��وب أ�م�يرك�ي�اً حتطيمها رغم
الف�شل املتكرر.
م��ن الطبيعي �أن ت ��درك رو��س�ي��ا ح�ج��م ال�ضغوط
ال �ت��ي مي�ك��ن ت �ت � أ�ت��ى ع��ن م��وق�ف�ه��ا ال �ه��ادف �إىل إ�ع ��ادة
�صياغة ال�ت��وازن العاملي ،من خ�لال وج��ود ق��وة حتمي
احلق الإن�ساين وال�سيا�سي والأخالقي ،الذي امتهنته
ال�سيا�سة الأمريكية وامللحقني ب�أذيالها ،وكما تعرف
رو�سيا حجم ال�ضغوط تعرف متاماً حجم امل�ؤامرة.
ويف ه��ذا ال�سياق يُتوقع �أن حت��رك أ�م�يرك��ا ثالثة
ملفات� :أولها الو�ضع يف جورجيا ،التي اكت�شفت رو�سيا
م��دى ال�ت��ورط الأم�يرك��ي  -الإ��س��رائ�ي�ل��ي فيه �سابقاً،
ودفعها �إىل ح�سمه ب�سرعة قبل نحو �أربع �سنوات ونيف،
وه ��ذا م��ا �سيحدث الح �ق �اً ،ث��ان�ي�اً حت��ري��ك ال��و��ض��ع يف
�أوكرانيا ،حيث انطلقت �أوىل الثورات امللونة ،ثم �إخماد
�أوىل مفاعيل تلك امل ��ؤام��رة ،بحيث الت��زال الرئي�سة
التي جاءت بالت�ضليل الأمريكي نزيلة ال�سجن ،و�أخرياً
�إعادة حتريك جبهة ال�شي�شان ،لإزعاج رو�سيا.
ك��ل ه��ذه املعطيات ت� ؤ���ش��ر �إىل �أن احل�ل��ف ال��دويل
اجلديد النا�شئ وال�صاعد على �أر���ض �صلبة� ،سيكتب
تاريخ العامل ل�سنوات طويلة مقبلة ،ولي�ست الزيارة
ال�ت��ي جمعت ال�ق�ي��ادة ال���س��وري��ة ب��ال��وف��د ال��رو��س��ي� ،إال
�إحدى اللبنات الت�أ�سي�سية ال�صلبة ،والتي بد�أت بكلمة
«��ش�ك��راً رو��س�ي��ا» ،ال�ت��ي �أطلقها م�ئ��ات �آالف ال�سوريني
الذين نزلوا �إىل ال�شوارع ،رغم الظروف املناخية غري
املواتية.

يون�س عودة

 ¢تخطيط الغتيال الكفاءات يف �سورية
نقل موقع «امل�ن��ار املقد�سي» معلومات ع��ن اعتقال ال�سلطات
ال�سورية م�ؤخراً عنا�صر ا�ستخباراتية قطرية و�سعودية ،مهمتها
�إ�� �ص ��دار ال�ت�ع�ل�ي�م��ات ل�ل�م�ج�م��وع��ات امل���س�ل�ح��ة يف � �س��وري��ة بالقتل
والتفجري ،واالع �ت��داء على ق��وات حفظ النظام وعلى املمتلكات
العامة.
وك�شفت م���ص��ادر مطلعة ل �ـ«امل �ن��ار»� ،أن مهمة ال�ع���ش��رات من
هذه العنا�صر ،هو التج�س�س ل�صالح الكيان ال�صهيوين ،ومتابعة
ال�ك�ف��اءات العلمية ال���س��وري��ة يف ك��ل امل�ي��ادي��ن ،ب�ه��دف التخطيط
الغتيالهم يف املرحلة املقبلة.
املوقع نقل �أي�ضاً بع�ض اعرتافات ه ��ؤالء ،ب�أنهم ي�ستخدمون
�سيارات دبلوما�سية و�أجهزة ات�صال متقدمة يف تنفيذ املهام التي
�أوكلت اليهم ،بعد م�شاركتهم يف اجتماع «توجيهي» يف الأرا�ضي
الرتكية ،ب�إ�شراف «�إ�سرائيلي»� ،إ�ضافة �إىل تلقي امل�سلحني �أ�سلحة

 ¢الأقربون �أوىل بالنعيم

يف ج�ل���س��ة خ��ا� �ص��ة ل�ب�ع����ض م �ن��ظّ ��ري ت�ي��ار
م�ع��ار���ض ،تخلله �ضحك وتهكم ط��وي�لان على
قيادة حزبهم ،ال��ذي ي�ضم ابنيْ عمة «القائد»
الغائب� ،أحدهما يف مركز الأمني العام ،والثاين
يف م��رك��ز ح��ام��ل الأ� �س��رار وامل�ف��ات�ي��ح ،والعمة يف
مركز املر�شد العام ،فيما املقربون من الزعيم
الأوحد على حد تعبريهم ،يجولون يف دنيا اهلل
الوا�سعة ،ينعمون بالراحة والنعيم.

 ¢جنبالط يفكك �شيفرات الر�سائل

�أدرج��ت ق�ي��ادات درزي��ة ادع ��اءات النائب وليد
ج �ن �ب�لاط ب ��وج ��ود «� �ش �ب �ي �ح��ة» يف ج �ب��ل ل �ب �ن��ان،
ي�ساعدون �سورية� ،ضمن خطة مربجمة لتوتري
الو�ضع ال ��درزي ،ال�سيما بعد ا�ستقبال الرئي�س
الأ�سد للوزير وئام وهاب ،ومعه جنله ب�شار ،الأمر
ال��ذي اع�ت�بره جنبالط ر�سالة ب��أن��ه ال م�ستقبل
�سيا�سي له بعد الآن ،وكذلك جلنبالط االبن.

«�إ�سرائيلية» متطورة ،تقوم �شبكات تهريب متخ�ص�صة على احلدود
الرتكية واحلدود اللبنانية بتهريبها �إىل الأرا�ضي ال�سورية.

� ¢شهيد بزيت ..و�آخر ب�سمنة

أ�ث��ار ق��رار �إقفال جميع الإدارات العامة وامل�ؤ�س�سات العامة يف
ال��ذك��رى ال�سابعة الغتيال الرئي�س رفيق احل��ري��ري ،ا�ستهجان
�أو�ساط وا�سعة من اللبنانيني ،لأن ذلك يعني �أن هناك «�شهداء
بزيت و�شهداء ب�سمنة»� ،إذ �إن هناك ر�ؤ�ساء جمهورية وحكومات
ومفتني ونواباً ورج��ال دول��ة اغتيلوا ..فهل �سيكون هناك �إقفال
يف ذك��رى الأول م��ن ح��زي��ران يف ذك��رى اغتيال الرئي�س ال�شهيد
ر�شيد كرامي؟ وهل �سيتم �إقفال الإدارات يف متوز يف ذكرى اغتيال
الرئي�س ريا�ض ال�صلح؟ وهل �سيتم �إقفال الإدارات يف �آذار يف ذكرى
اغتيال كمال جنبالط..؟ وهكذا دواليك يف ذكرى اغتيال ب�شري
اجلميل ،ورينيه معو�ض ،واملفتي ح�سن خالد ،وناظم القادري،
وقائد اجلي�ش جان جنيم ،والعميد خليل كنعان..
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أحداث األسبوع
حينما ي�صرخ ال�صهاينة لأ�صدقائهم� :أنقذوا املعار�ضة ال�سورية

الأمريكيون ي�ستح�ضرون حلفاءهم من كل الأزمنة� ..ضد دم�شق
ل�ع�ل��ه � �ص��ار م��ن ن��اف��ل ال �ق��ول �إن خمطط
ا�ستهداف �سورية لي�س وليد �ساعته قبل �أحد
ع�شر ��ش�ه��راً ،لأن م��ا ك�شفته وث��ائ��ق ودرا��س��ات
� � �ص� ��ادرة ع ��ن م ��ؤ� �س �� �س��ات وم� ��راك� ��ز درا�� �س ��ات
وا��س�ت�خ�ب��ارات �صهيونية و�أم�يرك �ي��ة وغربية
م�ن��ذ مطلع ت�سعينيات ال �ق��رن امل��ا��ض��ي� ،صار
ال�ك�ث�ير م�ن��ه م �ت��داو ًال وم �ع��روف �اً .ف�ق��د ك�شف
منذ عدة �سنوات عن اجتماع للجنة العالقات
اخلارجية يف الكونغر�س الأمريكي عام ،1991
حيث مت �إق��رار خطة القرن الأم�يرك��ي ،والتي
حُ ددت مدتها الزمنية بع�شرين عاماً ،وحتديداً
 ،2020 - 2000وقد مت تطوير هذه اخلطة
يف العام  ،1997لت�صبح كامل منطقة ال�شرق
الأو�سط حتت الهيمنة الأمربيالية الأمريكية،
وم�سرحاً للعمليات الع�سكرية التي تنفذ من
خاللها ال�سيطرة على العامل كله ،و�ضرب كل
مناطق القوة املحتملة ملواجهة م�صا�صي دماء
ال�شعوب اجلدد.
وب���ش�ك��ل ع ��ام ،ف�ق��د ب ��د�أ و� �ض��ع خمططات
هذا الهجوم وال�سيطرة على العامل منذ العام
 ،2000وو�ضع مو�ضع التطبيق عام 2003؛ منذ
غزو العراق ،لي�شتد وي�أخذ وتريته الت�صاعدية
ب �ع��د ع ��ام  ،2005ح �ي��ث ت ��ؤك��د امل �ع �ل��وم��ات �أن
اجتماعات عديدة ومطولة عقدت يف الدوحة
وال ��ري ��ا� ��ض وب ��اري� �� ��س ووا�� �ش� �ن� �ط ��ن ،و� �ض �ع��ت
خمططات ا�ستهداف �سورية ،م�ستفيدة من كل
التجارب التي خا�ضها الأم�يرك��ي يف املنطقة،
منذ غ��زو ��ص��دام ح�سني للكويت ،وال�ت��ي �أدت
�إىل جرمية غ��زو ال�ع��راق بعد  13ع��ام�اً ،حيث
�إن امل��رت��زق��ة ال��ذي��ن �أ�سهموا و��ش��ارك��وا و�أع��دوا
ل �ه��ذه اجل��رمي��ة ،ك��ان ه��دف�ه��م � �ض��رب ��س��وري��ة
وا��س�ت�ق��راره��ا ،ول �ه��ذا ف�ت��ح الأم�ي�رك��ي خ��زائ��ن
وثائقه و�أر�شيفه م�ستعيناً ب�أتباعه الأوروبيني،
حت��دي��داً ال�بري �ط��اين وال�ف��رن���س��ي ،ب�صفتهما
رم��زي اال�ستعمار ال�ق��دمي ،ال��ذي م��د خمالبه
و�سكاكينه �إىل منطقتنا ،وع�م��ل فيها �سلخاً
وذبحاً وتق�سيماً ،وكانت يف �أحد �أبرز جتلياتها
القذرة يف اتفاقية �سايك�س  -بيكو ،ووعد بلفور
الذي ُتوِّج باغت�صاب فل�سطني.
�إذاً ،ا�ستُح�ضرت كل الوثائق الغربية التي
ك��ان��ت ت � ؤ�ك��د ع�ل��ى حقيقة واح ��دة �أن �سقوط
�سورية ب�صفتها روح وقلب ب�لاد ال�شام ،التي
منها انطلقت ال��دي��ان��ات ال���س�م��اوي��ة ،كما من
خاللها قامت �إمرباطوريات قدمية ،وا�ستمرت
ودام� ��ت ل �ق��رون ،وب��اه �ت��زازه��ا يف ه ��ذه ال�ب�لاد
اه �ت��زت وان ��دح ��رت وان �ت �ه��ت ،وم ��ن ال��وث��ائ��ق،
الأحزاب والتجمعات واجلمعيات التي �أن�ش�أتها
اال� �س �ت �خ �ب��ارات ال�بري�ط��ان�ي��ة ،ف�ك��ان��ت النتائج
مذهلة� ،إذ �إن هناك �أحزاباً قامت حتت �أ�سماء
�إ�سالمية وب�شعارات كبرية ،وهي ما تزال على
نف�س ال ��والء ،وم�ستعدة لأي ��ش��يء م��ن �أج��ل
طموحاتها با�ستالم ال�سلطة.
ه �ن��اك دول وم���ش�ي�خ��ات ت �ع��وم ع�ل��ى ك�ن��وز
الأر� � ��ض ،وه ��ي م��ا ك��ان��ت ل�ت�ق��وم وحت �ك��م ل��وال
تن�صيبها وحمايتها ،وتوفري كل �أ�سباب بقائها
ووج� ��وده� ��ا ،خ �� �ص��و� �ص �اً �أن ب �ع ����ض ال �ع��ائ�لات
احل��اك�م��ة ه�ن��اك �شكوك ح��ول ن�سبها العربي،
ويذهب بع�ض امل��ؤرخ�ين �إىل ت�أكيد �أن ن�سبها
يعود �إىل �أ�صول يهودية.
وهكذا ف��إن ال��دول التي وافقت على غزو
ال �ع��راق ع ��ام ُ ،2003ي�ط�ل��ق عليها يف البيت

ال الوزير �سريغي الفروف
الرئي�س ب�شار الأ�سد م�ستقب ً

الأب �ي ����ض ال � ��دول امل �ط �ي �ع��ة ،ول� �ه ��ذا و��ض�ع��ت ب�ت�ن�ف�ي��ذ وت���ص�ع�ي��د امل � ��ؤام� ��رة واحل � ��رب على
ال ��دوائ ��ر الأم�ي�رك �ي��ة ب�ع��د غ ��زو ال� �ع ��راق� ،أن دم�شق ،فال�سعودية وقطر حتكمهما عائالت
جائزتها الكربى �ستكون �سورية ،التي يطرح ت� أ�ك��ل ث��روات �شعوبها وامل�سلمني البرتولية،
ا� �س �ت �ه��داف �ه��ا � �ض �م��ن خم �ط��ط ا� �س�ترات �ي �ج��ي وا�ستمرارها مربوط بعجلة تنفيذ ال�سيا�سة
لفر�ض الهيمنة ،ب ��دءاً م��ن امل�ي��اه ال��داف�ئ��ة  -الأمريكية ،ما يعني �أنهم �أدوات تنفيذية ال
البحر الأبي�ض املتو�سط � -إىل ح��دود البحر ميكنهم �أن يخرجوا عن بيت طاعة �سيدهم.
الأ�صفر� ،أي ال�صني و�شرق �آ�سيا ،و�إىل بحري
م��ن ه �ن��ا ،ت�ك���ش��ف ت�ف��ا��ص�ي��ل احل ��رب على
قزوين والأ��س��ود وجبال الأورال� ،أي رو�سيا� ،سورية كل يوم ف�صو ًال جديدة ،حيث ك�شفت
ال��س�ي�م��ا �أن االم � �ت� ��دادات ب�ي�ن ه ��ذه امل�ن��اط��ق م���ص��ادرة ذات ��ص�ل��ة� ،أن ال�سلطات ال�سورية
�أ�صبحت جمرد �أذيال �أو �أتباع «ال�سيد الكبري» اعتقلت م�ؤخراً عنا�صر ا�ستخباراتية قطرية
يف البيت الأب�ي����ض ،وال�ك��ل يتذكر م��ا ج�سده و�سعودية ،مهمتها التحري�ض على �سورية،
مايكل م��ور حينما ��ص��ور ط��وين بلري جمرد و�إ� �ص��دار التعليمات للمجموعات الإره��اب�ي��ة
كلب �صغري ي�ج��ره ج��ورج ب��و���ش االب ��ن ،علماً بالقتل والتفجري واالعتداء على قوات حفظ
�أن ك��ول��ن ب ��اول ��س�ب��ق اجل�م�ي��ع ب � إ�ع�لان��ه بعد النظام واملمتلكات ال�ع��ام��ة ،وك�شفت امل�صادر
غزو العراق �أن �أوروبا قارة عجوز بحاجة �إىل �أي �� �ض �اً �أن م�ه�م��ة ه ��ذه ال �ع �ن��ا� �ص��ر ،وع��دده��ا
جتديد �شبابها بوا�سطة �سيدها الأمريكي.
بالع�شرات ،متابعة ال�ك�ف��اءات العلمية يف كل
و�إذا ك ��ان ��ت ال� ��درا� � �س� ��ات وامل �خ �ط �ط��ات امليادين ،الغتيالهم.
الأمريكية م�ستفيدة من كل جتارب اال�ستعمار
و�أك � � � ��دت امل� ��� �ص ��ادر �أن اال� �س �ت �خ �ب��اري�ي�ن
القدمي جاهزة ،فال يعني �أن ذلك �سيكون قدراً ال�سعوديني والقطريني ي�ستخدمون �سيارات
حتمياً ،ولهذا فوجئت باالنتفا�ضات العربية ،دبلوما�سية و�أجهزة ات�صال متقدمة يف تنفيذ
التي �سارعت يف خمتلف الو�سائل والأ�شكال املهام التي �أوكلت �إليهم ،و�أ�شارت امل�صادر �إىل
ال�ستيعابها ،م�ستعينة ب��دف��ات��ره��ا القدمية �أن �أحد ال�سعوديني املعتقلني اعرتف بامل�شاركة
واحلديثة ،ولعل ما ك�شفته النيابة العامة يف يف اج �ت �م��اع ت��وج�ي�ه��ي يف الأرا�� �ض ��ي ال�ترك�ي��ة
م�صر ب�أن �أمو ً
اال قطرية و�سعودية و�أمريكية ب � إ�� �ش��راف «�إ� �س��رائ �ي �ل��ي» ،ك�م��ا اع�ت�رف بتلقي
مت�وّل منظمات متطرفة و�أ�صولية يف م�صر الإرهابيني كميات من الأ�سلحة الإ�سرائيلية
بهدف �إث��ارة الفتنة والبلبلة ب�شكل دائ��م ،فيه املتطورة ،تقوم �شبكات تهريب متخ�ص�صة يف
�صورة وا�ضحة عما جرى وما يخطَّ ط ل�سورية تركيا ولبنان بتهريبها �إىل ال�ساحة ال�سورية.
واملنطقة ،من دون �أن نن�سى ما كان قد ك�شفه
يف ك��ل الأح � ��وال ،وح�ت��ى ال ن��ذه��ب بعيداً
الرئي�س التون�سي امل��ؤق��ت املن�صف امل��رزوق��ي �أك�ث��ر ،ن�ك�ت�ف��ي ب��الإ� �ش��ارة �إىل �أن ا��س�ت�ه��داف
قبيل ان�ت�خ��اب��ه ،حينما ق��ال مل �ح��اوره يف قناة �سورية منذ العام  ،1979ترافق مع اتفاقية
«اجلزيرة» ،وال��ذي كان ي�ست�ضيفه مع حملل كامب دايفيد التي وقعها �أن��ور ال���س��ادات مع
�سيا�سي« :ال ت�س�ألني عن م�صدر معلوماتي ،العدو ،وبلغ ذروت��ه مع االجتياح الإ�سرائيلي
�إمنا �أ�شري فقط �أنني تلقيت من م�صادرة عليا ل�ل�ب�ن��ان ال �ع��ام  ،1982ل�ك��ن ��س��وري��ة انت�صرت
يف الدوحة �أن بعد  22كانون الثاين يف �سورية ،و�أجه�ضت امل�ؤامرة الكربى التي �شاركت فيها
ل��ن ي�ك��ون كما قبله ،حيث ال�ضغوط وتقدم وا��ش�ن�ط��ن م�ب��ا��ش��رة � �س��واء م��ن خ�ل�ال ق�صف
املعار�ضة وجمل�س الأمن».
نيوجر�سي على ل�ب�ن��ان� ،أو ب �غ��ارات ال�ط�يران
من الوا�ضح �أن الأت�ب��اع يف اخلليج ق��رروا احلربي الأمريكي على �سورية حيث �أ�سقطت
�أن ي�ك��ون��وا �أدوات لتنفيذ امل ��ؤام��رة واحل��رب دم���ش��ق ط��ائ��رت�ين ح��رب�ي�ت�ين ،و�أ� �س��رت ط�ي��اراً
ع �ل��ى � �س ��وري ��ة ،لأن ب �ق��اءه��م ب� ��ات م��ره��ون �اً بقي على قيد احلياة �سلمه الرئي�س الراحل

ح��اف��ظ الأ�� �س ��د �إىل ال �ق ����س الأ� � �س� ��ود ج�سي
ج��اك �� �س��ون ،وه �ك��ذا ع �ل��ى م ��دى � �س��ت ��س�ن��وات
( ،)1985 - 1979واجهت �سورية الأمريكيني
وال�صهاينة والرجعية العربية التي طرحت
منذ العام  1980مبادرة ويل العهد ال�سعودي،
والتي تعرتف بـ«�إ�سرائيل» ،و�أجه�ضت امل�ؤامرة
واحل��روب الداخلية التي حاولت �أن تفتعلها
ن�ف����س ال��زم��ر الآن ،و�أ� �س �ق��ط ات �ف��اق � 17أي��ار
اخل�ي��اين ..وك��ل مرحلة االجتياح وانت�صرت
�سورية ،وتعاظمت املقاومة يف لبنان.

باخت�صار ،لي�س �أمام �سورية من خيار �سوى
املواجهة و�إ�سقاط امل�ؤامرة الكربى الآن ،والتي
ت�شبه حرباً عاملية تخو�ضها القوى الإمربيالية
الكربى مع ال�صهيونية والرجعيات العربية
والداخلية..
ل�ي����س �أم ��ام ��س��وري��ة ��س��وى االن�ت���ص��ار على
هذه امل�ؤامرة العاملية ،لأن على �ضوء نتائجها
�ستحدد الكثري من تفا�صيل املوازنات العربية
والدولية..
ال�ف�ي�ت��و ال��رو� �س��ي  -ال�صيني �أول الغيث،
وزي� ��ارة الف ��روف وم��دي��ر امل �خ��اب��رات يعني �أن
الغيث �سينهمر ،وان�ت���ص��ار ��س��وري��ة على جتار
احل ��روب وال ��دم يعني �أن ال�غ�ي��ث ان�ه�م��ر ،و�أن
ربيعاً حقيقياً �سيبد�أ ولي�س على طريقة بائع
ال�ك��از العربي ،ال��ذي مل يجد م�ست�شار كامب
دايفيد «القانوين» نبيل العربي الذي ا�شرتاه
ح �ف �ي��د ال �ي �ه��ودي��ة ال �ب��ول��ون �ي��ة ب �ث�لاث�ين من
الف�ضية مع كثريين من �أمثاله ..فال تن�سوا �أن
ع�ضو الكني�ست ال�صهيوين الإرهابي يت�سحاق
هرتزوع يعلن �أنه على ات�صال دائم باملعار�ضة
ال���س��وري��ة ال��ذي��ن �أب�ل�غ��وا بكامل �إرادت �ه��م �أنهم
�سيتفاو�ضون م��ع ت��ل �أب�ي��ب �إذا �سقط الأ��س��د..
ولهذا ي�صرخ ب�أعلى �صوته :ال ترتكوا املعار�ضة
ال�سورية ..لقد ن�صحنا �أ�صدقاءنا العرب ويف
ال�ع��امل لأن ي �ط��ردوا ال���س�ف��ارات ال���س��وري��ة من
بلدانهم..
�إن م�ستقبل «�إ��س��رائ�ي��ل» وب�ق��اءه��ا �سيكون
م �� �ص��ون �اً ب���س�ق��وط ن �ظ��ام الأ�� �س ��د ،ك �م��ا ي�ط��رح
الإرهابي ال�صهيوين ..فهل هناك من يفهم..
وبقي فيه ذرة من عقل و�ضمري وعروبة..؟

�أحمد زين الدين

«متديد» واليـــة بـــرهــان غـليــون �شهراً..
�أنقرة  -الثبات
ت�شكل املعار�ضة ال�سورية يف اخلارج،
ب�شقيها الع�سكري وال�سيا�سي ،منوذجاً
� �ص��ارخ �اً ل �ت �� �ض��ارب امل �� �ص��ال��ح وال�ب�ع��د
ع��ن امل���ص��ال��ح اال��س�ترت�ي�ج�ي��ة لل�شعب
ال�سوري.
وتقول م�صادر دبلوما�سية �أمريكية،
�إن «كل يوم مي�ضي على ه��ؤالء ،يُظهر
م ��دى ال�ت���ض��ارب بينها واخل �ل��اف ،ال
على الر�ؤية ،بل على الأهداف والنيات
التي يبيّتها ه�ؤالء» ،فهم يتفقون على
��ش��يء واح ��د :ال �ع��داء امل�ط�ل��ق للنظام،
ويختلفون على كل �شيء �آخر».
وت�شري امل�صادر �إىل �أن العائق الأكرب
�أم� ��ام ال��دع��م الأم�ي�رك ��ي اجل� ��دي ،هو
ت�شتت املعار�ضة ال�سورية وانق�سامها.
ال ي� �ت ��وان ��ى ه � � � ��ؤالء ع� ��ن �إظ � �ه ��ار
انق�سامهم ال ��ذي ت�ع��اين م�ن��ه تركيا؛
ال�ب�ل��د امل���ض�ي��ف ال ��ذي ي�ستقبل دوري� �اً
املزيد منهم ،في�أتون للقاء امل�س�ؤولني
الأت��راك مع �شعار واح��د« :نحن منثل

ال�شارع...والباقون ال».
وعلى ال��رغ��م م��ن ك��ل ال��دع��م ال��ذي
ي �ت �ل �ق��اه امل �ع��ار� �ض��ون ال �� �س��وري��ون من
دول غ��رب �ي��ة ،وع��رب �ي��ة� ،إال �أن ه ��ؤالء
م�ستمرون بالت�شظي واالنق�سام ،وك�أن
ال ��دع ��م ه ��و � �س �ب��ب �إ�� �ض ��ايف مل��زي��د من
االنق�سام حول من �سينال هذا الدعم،
وم��اذا �سيفعل ب��ه .فقد �شهد الأ�سبوع
املا�ضي انق�سامني ب��ارزي��ن يف �صفوف
«جمل�س ا�سطنبول» ،الذي انبثق عنه ما
ي�سمى «تيار التغيري» ،وي�ضم نحو 80
�شخ�صية بزعامة عمار القربي ،امل�ستاء
م��ن ا� �س �ت �ب �ع��اده ع��ن ال �ق �ي��ادة الفعلية
يف امل�ج�ل����س ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ع ��دد من
ال�شخ�صيات من خ��ارج املجل�س ،والتي
�أتت بدورها لال�ستقرار يف ا�سطنبول،
ويف الوقت نف�سه كان امل�شهد م�سرحياً
يف مع�سكر ال�ضباط ،الذي انق�سم �إىل
مع�سكريْن �ضمن �سياج �شائك واح��د.
فمع و�صول «العميد» م�صطفى ال�شيخ
�إىل تركيا ،ب��د�أت احل��رب ال�ب��اردة بينه
وب�ين «العقيد» ري��ا���ض الأ��س�ع��د ،ال��ذي
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رو�سيا العظمى تولد من الرحم ال�سوري
تعترب احلرب الأمريكية على �سورية
مبنزلة املعركة الأخرية يف اال�سرتاتيجية
الأمريكية لل�سيطرة على ال�شرق الأو�سط
وحماية «�إ�سرائيل» من حركات و�أنظمة
املقاومة ،فتحقق �أمريكا هدفني :حماية
وجود «�إ�سرائيل» ،وال�سيطرة على النفط
والغاز.
لقد ح�شدت �أمريكا كل القوى العاملية،
و� �س��خّ ��رت اجل��ام �ع��ة ال �ع��رب �ي��ة و�أت �ب��اع �ه��ا
وامل�ؤ�س�سات الدولية لهذه املعركة ،حل�سمها
قبل فوات الآوان ،لتنتقل بعدها لإ�سقاط
�إيران ورو�سيا ،وح�صار ال�صني ،ولتعوي�ض
خ�سائرها املفرت�ضة بعد �إ�سقاط الر�ؤ�ساء
ال �ت��اب �ع�ي�ن ل� �ه ��ا ،وب� �ق ��اء �أن �ظ �م ��ة احل �ك��م
و�أذرع��ه والفعاليات االقت�صادية والنخب
الإع�لام �ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة ال�ت��اب�ع��ة للثقافة
الغربية.
ولأن � � �ش � �ع� ��ارات «ال ��دمي� �ق ��راط� �ي ��ة»
و«الإ� � � �ص� �ل��اح» �أف �� �ض ��ل و� �س ��ائ ��ل احل ��رب
ال �ن��اع �م��ة ل �ه��زمي��ة الأن� �ظ� �م ��ة امل �ت �م��ردة
واملمانعة لإ�سقاطها من الداخل بالثورات
امللونة ،فقد جل�أت �أمريكا لتفجري املوقع
الأخري املتمثل ب�سورية ،ي�ساعدها الأتباع
والأذن��اب واالنتهازيون ،مع املراهنة على
«اخلمول» الرو�سي ،وال�تردد ال�صيني يف
امل�ؤ�س�سات الدولية ويف امليدان ،م�ستفيدة
م��ن «ال �ف��خ ال�ل�ي�ب��ي» ال ��ذي ��س�ق�ط��ت فيه
رو�سيا ،فخ�سرت �أهم �ساحاتها يف �أفريقيا،
نتيجة اخلديعة الأمريكية وع��دم احلزم
الرو�سي ،حيث حاول الأمريكيون جتربة
اخلطة بن�سخة مكررة يف �سورية القتالع
رو�سيا من املغرب وامل�شرق العربي.

الوفد الرو�سي يف ق�صر ال�شعب

لقد ا�ستوعب الرو�س «الدر�س الليبي»
وفهموا �أهداف الأمريكيني من ا�ستغالل
احل��راك ال���س��وري ،ف�ب��ادروا �إىل التحرك
الوقائي حلماية دولتهم من اال�ضطرابات
عرب دع��م النظام يف �سورية ،م�ستفيدين
من ال�صمود وال�صالبة للجي�ش وال�شعب
والإدارة ال�سيا�سية للنظام ،وكذلك من
امل ��وق ��ع اجل �ي��و� �س �ي��ا� �س��ي اال� �س�ترات �ي �ج��ي،
وبع�ض �أوراق القوة ل�سورية عرب حلفائها
م��ن ح��رك��ات امل �ق��اوم��ة و�إي � ��ران وال �ع��راق،

وت�أجيل تر�ؤ�س الإخوان ملجل�س ا�سطنبول
يرف�ض ت�سليم القيادة ملن هو �أعلى رتبة منه ،فكان �أن جل أ� الأ�سعد �إىل «تخوين»
ال�شيخ ،فحدث االنق�سام الكبري يف �صفوف نحو  300نزيل يف ال�ضيافة الرتكية.
واملفارقة �أن هذا االنق�سام حت�وّل �إىل ما ي�شبه خطوط التما�س داخ��ل خيام ما
ي�سمى «اجلي�ش احلر» ،ف�أن�صار هذا ال يحادثون �أن�صار ذاك ،بل ويتعاركون على
الطعام واملقاعد ،وكل �شيء ،يف م�سرحية و�صفتها م�صادر تركيا ب�أنها «هزلية».
ق �دّم الأ�سعد للعميد «اخل��ائ��ن» عر�ضاً ب�ضمه �إىل «ال�ق�ي��ادة» ،على �أن يبقى
هو القائد ،فرف�ض الأخري و�أن�ش�أ «جمل�ساً ع�سكرياً» ان�ضم �إليه عدد من �أن�صار
الأ�سعد ،الذي يحاول ا�ستيعاب ال�شيخ بناء لن�صيحة تركية ،فاقرتح �صيغة من
 27م��ادة ،تت�ضمن �إع��ادة هيكلية «اجلي�ش احل��ر» ،على �أن يبقى الأ�سعد قائداً
ل��ه ،وت�شكيل  7جل��ان تغطي كل امل�ج��االت؛ من التنظيمية �إىل الإداري ��ة واملالية
والع�سكرية ،و�إع��ادة ت�شكيل املجل�س برئا�سة ال�شيخ ،مع منحه �صالحيات تغطّ ي
�أكرث من ثلثي عمل «اجلي�ش احلر» ،على �أن تكون قراراته نافذة بعد الت�صديق
عليها من قائد «اجلي�ش احلر» ،وهو ما رف�ضه ال�شيخ �أي�ضاً.
وقد ا�ضطرت �سلطات الو�صاية الرتكية �إىل التدخل بني ه�ؤالء ملنع امتداد
الإ�شكاالت ،وطلبت منهما جتميد كل الإج��راءات ،بانتظار بلورة حل قد يق�ضي
بنقل �أن�صار «اجلي�ش احلر» �إىل مع�سكر ثان ،و�إبقاء «املجل�س الع�سكري» يف املخيم
احلايل.
وباالنتظار ،ت�شري التطورات الأخرية �إىل �أن �ساحة املعار�ضني �ستكون عر�ضة
يف الأيام املقبلة ملزيد من الت�شظي� ،إال �إذا جنح الغرب والعرب جمدداً يف فر�ض
االن�ضباط عليهم ،وهو ما �سيتجلى يف جتديد والية برهان غليون رئي�ساً ملجل�س
ا�سطنبول ،وت�أجيل ت�سلم «الإخ ��وان امل�سلمني» العلني لقيادته �شهراً �إ�ضافياً،
بانتظار معرفة ما �ست�ؤول �إليه اجتاهات الو�ضع ال�سوري.

واخ �ت��اروا ال�ق�ت��ال يف دم���ش��ق ل�ل��دف��اع عن
مو�سكو ،بالإ�ضافة �إىل اقتنا�ص اللحظة
التاريخية التي لن تتكرر �إال بعد عقود
م��ن ال ��زم ��ن ،ال� �س �ت �ع��ادة �أجم � ��اد االحت ��اد
ال�سوفياتي ك�ق��وة عظمى ت��رث�ه��ا رو�سيا
لت�صبح «رو�سيا العظمى» ،لإنهاء ع�شرين
ع��ام�اً م��ن ال �ه��وان وال�ضعف ،بعد انهيار
االحت ��اد ال���س��وف�ي��ات��ي ،وح�ت��ى ال تتطاول
قطر على رو�سيا يف جمل�س الأمن ،بعدما
تطاولت على �سفريها يف الدوحة ،وتنقلب
الأدوار فت�صبح قطر العظمى �أو قنينة
الغاز العظمى مقابل رو�سيا ال�ضعيفة.
وا�سرتجاعاً للتاريخ منذ امللكة كاترينا
ال�ث��ان�ي��ة ال��رو��س�ي��ة ،ال�ت��ي �أرادت االن�ف�ت��اح
على امل�سلمني ف�أعطتهم بع�ض حقوقهم
ل�ضمان عدم متردهم عليها ،ولكي تفتح
لرو�سيا منفذاً �إىل املياه الدافئة ،حتى ال
يتجمد ال�سوفيات يف �صقيع ال�شمال ،بادر
الثالثي الرو�سي  -الإي��راين  -ال�سوري،
م��دع��وم�اً م��ن ال���ص�ين ،يف ح��رب ا�ستعادة
امل ��واق ��ع ال��دول �ي��ة و� �س��اح��ات��ه ال���س��اب�ق��ة،
وك��ذل��ك ��ص��وت��ه يف امل��ؤ��س���س��ات ال��دول�ي��ة،
وك��ان �أول�ه��ا جمل�س الأم ��ن ،ال��ذي ي�شكل
امل��خ ال��دويل لأم�يرك��ا و�أتباعها ،لإخ�ضاع
املتمردين �أو «حمور ال�شر» كما ت�سميهم
�أم�يرك��ا ،وحل�صار القوى ال�صاعدة التي
اجتمعت بعنوان دول «الربيك�س» ،فكان
الفيتو الرو�سي  -ال�صيني امل��زدوج الأول
ع��ام  2011امل �ن��ازل��ة الأوىل يف الت�صدي
ال ��رو�� �س ��ي ل�ل�ه�ي�م�ن��ة الأم�ي�رك� �ي ��ة ق�ب�ي��ل
االن�سحاب الأم�يرك��ي يف ال�ع��راق ،وب��د�أت
احل��رب لإل�غ��اء منظومة القطب الواحد
الأمريكي يف العامل ،وتوالت املعارك �ضد
الهيمنة الأمريكية ،عرب الدعم الرو�سي
للنظام يف ��س��وري��ة ،ومعار�ضة العقوبات
االقت�صادية على �إيران.
�إن ال��و� �ض��ع ال� � ��دويل ال � ��ذي ي�ت�ب�ل��ور
على م�شهد مع�سكرين متقابلني ،تقود
�أح��ده �م��ا �أم�ي�رك ��ا وح �ل �ف��ا�ؤه��ا ،وال �ث��اين

رو�سيا وال�صني وحلفا�ؤهما ،يتجاوز يف
�صراعه م�س�ألة الو�ضع ال�سوري الداخلي
�إىل مناق�شة امل�شهد العاملي اجليو�سيا�سي
للمرحلة املقبلة ،وحتديد القوى امل�ؤثرة
يف العامل ،ف��إذا انت�صر املحور الأمريكي،
دخ� �ل ��ت امل �ن �ط �ق��ة يف م��رح �ل��ة احل � ��روب
الأه�ل�ي��ة وال�ف�تن ال��داخ�ل�ي��ة ،و� �ص��و ًال �إىل
تق�سيم البالد العربية والإ�سالمية �إىل
م��ا ي���ش��اب��ه ق �ط��ر ودول اخل �ل �ي��ج ،وال �ت��ي
�أثبتت فعالية من��وذج الكيانات ال�صغرية
يف خدمة امل�شروع الأمريكي االقت�صادي
وال �ع �� �س �ك ��ري� ،أم� � ��ا �إذا ان �ت �� �ص��ر حم��ور
املمانعة بالتحالف م��ع رو�سيا وال�صني،
ف�ستحافظ البالد العربية والإ�سالمية،
وك��ذل��ك رو��س�ي��ا وال �� �ص�ين ،ع�ل��ى وحدتها
وا�ستقاللها وثرواتها ،و�ستنكفئ �أمريكا
�إىل داخل حدودها ،و�ستكون �أوروبا �أوىل
اخل��ا� �س��ري��ن ،وك��ذل��ك دول اخل �ل �ي��ج ،لأن
�أم�يرك��ا ال ت��دف��ع م��ن جيبها ،ب��ل تتخلى
ع��ن �أت �ب��اع �ه��ا ع �ن��د ان �ت �ه��اء �صالحيتهم
وانتفاء خدماتهم؛ هكذا فعلت يف فيتنام
وم��ع ح�سني م�ب��ارك وب��ن علي وال�ق��ذايف،
وكذلك فعلت «�إ�سرائيل» مع عمالئها من
جي�ش حل��د ،و�سترتك �أم�يرك��ا املتعاونني
معها من جمل�س ا�سطنبول وامل�سلحني،
عندما تتقدم امل�ف��او��ض��ات ،خ�صو�صاً �أن
طرق التدخل الع�سكري باتت م�سدودة يف
�سورية ،وط��رق التدخل ال��دويل العنيف
الدبلوما�سي م�سدودة يف جمل�س الأم��ن،
واالن�ت�خ��اب��ات الرئا�سية الأم�يرك�ي��ة على
الأب� � � ��واب ،والأزم � � ��ة امل��ال �ي��ة الأم�ي�رك �ي��ة
جت�ب�ر �أوب ��ام ��ا ع�ل��ى االن �� �س �ح��اب ال���س��ري��ع
من �أفغان�ستان ،للهروب من م�ستقنعات
�أفغان�ستان ،التي ميكن �أن يث�أر ال�سوفيات
من الأمريكيني فيها ،ويذيقونهم طعم
م��ا ذاق� ��وه �أث �ن��اء غ��زوه��م ،ب�ع��دم��ا دعمت
�أم�يرك��ا الأف�غ��ان العرب وغ�يره��م ،فيعيد
الرو�س الكرّة �ضد الأمريكيني ،ويعاونهم
يف ذلك الإيرانيون.

�إن �صمود �سورية قيادة و�شعباً وجي�شاً،
هو مركب النجاة ملحور املقاومة واملمانعة،
ول�ل�ق���ض�ي��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ال �ت��ي ��س�ت�ب��د�أ
ب��ال��ذوب��ان ،بعدما اجتهت حما�س لإلقاء
ال�سالح والتخلي عن املقاومة عرب حتالف
(م�شعل  -عبا�س  -حمد) ،وهذا ما ربحته
«�إ� �س��رائ �ي��ل» م��ن ال�ف�ت�ن��ة ال �� �س��وري��ة حتى
الآن ،كجائزة تر�ضية ب��د ًال عن خ�سارتها
ب�إ�سقاط النظام.
�إن � �ص �م��ود �� �س ��وري ��ة ف �ت��ح ال �ط��ري��ق
�أم� ��ام رو� �س �ي��ا ل�ت�ع��ود ق ��وة ع�ظ�م��ى تك�سر
الأح� ��ادي� ��ة ،وت �ث �ب��ت م�ن�ظ��وم��ة الأق �ط��اب
امل �ت �ع��ددة يف ال �ع��امل ب��دي�ل�اً ع��ن القطب
الواحد ال��ذي عا�ش ع�شرين عاماً فقط،
ب�ي�ن�م��ا ك��ان��ت الإم�ب�راط ��وري ��ات ال�ك�برى
تعي�ش مئات ال�سنني ،وت� أ�ت��ي زي��ارة وزير
اخل��ارج �ي��ة ال��رو��س�ي��ة ��س�يرغ��ي الف ��روف
مع مدير املخابرات الرو�سية ميخائيل
ب� � ��رادك� � ��وف� ،إىل دم� ��� �ش ��ق ،ل� �ت� ��ؤك ��د �أن
ت�شييع العهد الإم�ب�راط��وري الأم�يرك��ي
ب ��ات و� �ش �ي �ك �اً ،خ �� �ص��و� �ص �اً �أن امل �ح��ادث��ات
ال��رو� �س �ي��ة  -ال �� �س��وري��ة مل تقت�صر على
اجلانب ال�سيا�سي ،الذي مت فيه الت�أكيد
ع�ل��ى م���ض��ي ال �ق �ي��ادة ال �� �س��وري��ة بعملية
الإ�� �ص�ل�اح ��ات ال �� �ش��ام �ل��ة� ،إمن � ��ا ت �ن��اول��ت
�أي�ضاً التطورات الأمنية ،حيث ت�سلمت
ال عن الن�شاط
القيادة ال�سورية ملفاً كام ً
التخريبي لـ«املعار�ضات ال�سورية» ،حيث
ت�ب�ّي�نّ �أن امل �خ��اب��رات ال��رو��س�ي��ة اخ�ترق��ت
جتمعات ه��ذه «امل�ع��ار��ض��ات»؛ الع�سكرية
وال�سيا�سية ،مما ي�ساعد اجلي�ش العربي
ال�سوري يف ت�سريع احل�سم مع املجموعات
امل�سلحة.
باخت�صار� ،ستنت�صر املقاومة و�شعوب
امل �ن �ط �ق��ة ،و� �س � ُي �خ��ذل امل �ت ��آم��ر وال �ت��اب��ع،
و� �س �ت �ب �ق��ى الأوط � � � ��ان حم �م �ي��ة ب �� �س��واع��د
�شرفائها ،ولي�س ب�أموال «م�شايخها».
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لبنانيات
ال�سيد ن�صراهلل ي�ؤكد على الوحدة لـمواجهة التحديات
جملة م��ن ال��ر��س��ائ��ل وج�ه�ه��ا �أم�ي�ن ع��ام ح��زب اهلل ونتناق�ش يقال لنا �إن هناك ظروفاً يجب �أن نتفهمها!
وثالثها ،كان ت�أكيد ال�سيد ن�صراهلل على التهويل
ال�سيد ح�سن ن�صراهلل يف خطابه الأخ�ي�ر� ،أول�ه��ا كانت
م��ن خ�لال ن�برت��ه و�إط�لال�ت��ه ال�ه��ادئ��ة ،ال�ت��ي وج��د فيها الذي ي�ستهدف �سورية ،الفتاً �إىل وجود «ق��رار �أمريكي
امل��راق�ب��ون �أن�ه��ا تعك�س الثقة وال �ق��درة وال�سيطرة على  -غربي � -إ�سرائيلي  -عربي ب�إ�سقاط النظام لالتيان
جمريات التطورات التي ت�شهدها املنطقة ،مبا يخدم بنظام ب��دي��ل» ،كا�شفاً �أن «بع�ض الأ��ص��دق��اء امل�شرتكني
قالوا لنا �أال نقلق ،و�إن النظام اجلديد �سيدعم املقاومة،
قوى املقاومة واملمانعة.
وثانيها� ،أن املنا�سبة العظيمة واجلليلة التي �أطل و�إن��ه يجب علينا ع��دم توريط �أنف�سنا مبوقفنا امل�ؤيدة
من خاللها ،وهي ذكرى املولد النبوي ال�شريف ،و�أ�سبوع للنظام ال�سوري» ،م�ضيفاً« :نحن ال نورّط �أنف�سنا بهذا
الوحدة الإ�سالمية ،و�ضعت النقاط على احلروف على املوقف ،بل نحن من�سجمون مع �أنف�سنا ،و�أول ما �ستطلبه
كثري من املزاعم والأباطيل التي يروجها البع�ض ،م�ؤكداً �أمريكا من �أي نظام بديل يف �سورية ،هو ر�أ�س املقاومة
�أن انت�صار ال�ث��ورة الإ��س�لام�ي��ة يف �إي ��ران ،وتبني قيادة يف لبنان وفل�سطني ،ور�أ�س الق�ضية الفل�سطينية ،ور�أ�س
اجل�م�ه��وري��ة الإ��س�لام�ي��ة مل��و��ض��وع ال��وح��دة الإ��س�لام�ي��ة ،ال�شعب الفل�سطيني ،وهذه هي احلقيقة».
وت ��اب ��ع ال �� �س �ي��د ن �� �ص��ر اهلل« :ال� �ق� �ي ��ادة ال �� �س��وري��ة
�أعطى دفعاً خا�صاً لفكرة وم�شروع الوحدة الإ�سالمية،
علماً �أنه مل يكن يوماً املق�صود �أن يتم تذويب املذاهب موافقة على معظم الإ�صالحات التي طُ لبت ،والقيادة
الإ��س�لام�ي��ة يف م��ذه��ب واح ��د� ،أو �أن ي�صبح امل�سلمون ج��اه��زة ل�ل�ح��وار وب�ع����ض م��ن يف ال �ط��رف الآخ ��ر يقول
ف ��ات الأوان» ،م�ت���س��ائ�لاً« :ك �ي��ف ف ��ات الأوان وه�ن��اك
جميعاً �أتباع مذهب واحد على الإطالق.
و� � �ش ��دد ال �� �س �ي��د ن �� �ص ��راهلل ع �ل��ى �أن «احل ��رك ��ات ح ��رب يف � �س��وري��ة ،وه �ن ��اك م ��ن ي��دف��ع � �س��وري��ة حل��رب
الإ�سالمية» التي فازت يف االنتخابات� ،أمام حت ٍّد خطري �أه�ل�ي��ة»؟ معترباً �أن «م��ن يحر�ص على �سورية ال يقل
وا�ستحقاقات �صعبة ،وهي م�ستهدفة لأن الأمريكيني ف��ات الأوان ،ب��ل ي��ذه��ب �إىل احل��وار م��ن دون ��ش��روط».
ي�سعون جلعلها تف�شل ،وهذا يحتاج �إىل كالم كثري ،لكن ون�ف��ى ال�سيد ن�صر اهلل �أن ي�ك��ون االق�ت�ت��ال يف �سورية
بع�ض القيادات الإ�سالمية اليوم ،ونظراً �إىل الظروف مذهبياً ،م�ؤكداً �أن املجموعات امل�سلحة «قتلت من ال�سُّ نة
ال�سيا�سية يف ب�ل��دان�ه��م ،ال ي ��أخ��ذون م��واق��ف وا�ضحة ال���س��وري�ين أ�ك�ث�ر مم��ا قتلت م��ن ال�ط��وائ��ف الأخ� ��رى».
يف الق�ضية القومية ويف امل��و��ض��وع «الإ��س��رائ�ي�ل��ي» ،بل ورابعها ،كان �إعالن ال�سيد ن�صر اهلل �أن حزب اهلل يتلقى
�أحياناً قد ت�صدر عنهم مواقف ملتب�سة ،وعندما نراجع «الدعم املعنوي وال�سيا�سي وامل��ادي بكل �أ�شكاله املمكنة

واملتاحة من اجلمهورية الإ�سالمية يف �إي��ران منذ عام
 ،»1982الفتاً �إىل �أن «انت�صار املقاومة يف لبنان على
�إ��س��رائ�ي��ل يف � 25أي ��ار  2000م��ا ك��ان ليتحقق ل��وال هذا
الدعم الإيراين حلركة املقاومة يف لبنان ،وهذا االنت�صار
العربي الأول الذي حتقق بال قيد وال �شرط حتقق بدعم
�إيراين ،وكان ل�سورية دور كبري فيه» ،م�ؤكداً �أن «حركة
املقاومة التي �صمدت وانت�صرت يف حرب متوز ،ما كانت
لت�صمد وتنت�صر �أي�ضاً لوال هذا الدعم الإيراين» ،ووجّ ه
«ال�شكر للم�س�ؤولني يف إ�ي ��ران ال��ذي��ن ي��دف�ع��ون �أث�م��ان�اً
باهظة لوقوفهم �إىل جانب فل�سطني ولبنان» ،قائالً:
«�إذا ب��اع��ت �إي ��ران فل�سطني ،فكل ��ش��يء ُي�ح�لّ ،فم�شكلة
�أمريكا لي�ست الدميقراطية ،بل �إ�سرائيل والنفط».
وخام�سها ،ك��ان م��ا تناوله ال�سيد ن�صراهلل ب�ش�أن
الو�ضع الداخلي ب�إعالنه �أن احلكومة باقية ،والوقت
الآن لي�س وقت �إ�سقاط احلكومة ،واملرحلة لي�ست مرحلة
توتري �سيا�سي ..مما يعني باخت�صار يف هذا املجال� ،أن
ال حكومة لبنانية جديدة يف الأفق ،فهذه احلكومة هي
�أ�سا�س ا�ستقرار البلد ،ومعاجلة الأزم��ة هي م�س�ؤولية
اجلميع ،على �أن بع�ض التفا�صيل واملزيد من املعطيات
�سيقدمها �سماحة أ�م�ي�ن ع��ام ح��زب اهلل ال�سيد ح�سن
ن�صراهلل يف  16اجل��اري كما وع��د ..وهو �صاحب الوعد
ال�صادق.

مـــواقف
• حركة الأمة رحبت بالفيتو الرو�سي  -ال�صيني املزدوج يف
جمل�س الأمن ،واعتربت �أن هذا املوقف هو �إثبات �آخر على
�أن ما تتعر�ض له �سورية اليوم هو جزء من م�شروع غربي -
خليجي جهنمي ،ل�ضرب وحدة �سورية وا�ستقرارها ،وتعطيل
دورها املقاوم ،ال�سيما �أنها خط الدفاع الأخري يف املواجهة
و�صد امل�شروع الغربي الذي يهدف تعميم الفو�ضى وتق�سيم
املنطقة.
ومتنّت احلركة لو �أن دول اخلليج العربي قبل �سحب �سفرائها
من �سورية� ،سحبت �صفة العروبة عنها ،بعد �أن باتت �أ�سرية
�أوامر امل�شروع الأمريكي املت�صهني يف املنطقة.
• ح��زب االحت��اد ح��دد موقفه من �أي ح��راك �شعبي عربي
مبدى التزامه بطبيعة ال�صراع القائم يف املنطقة ملواجهة
الكيان ال�صهيوين الغا�صب ،وحترير كامل فل�سطني من
دن�سه ،ومواجهة ال�سيا�سات اال�ستعمارية وبناء تنمية حقيقية
م�ستقلة.
كما اع�ت�بر احل��زب �أن �أي �صفقة ب�ين ق��وى حملية وبني
اال�ستعمار ،ما هي �إال �صفقات على ح�ساب الوطن وق�ضاياه
الأ�سا�سية ،حتى لو اتخذت من الإ��س�لام �شعار ًا لها ،لأن
امل�ؤامرة ت�ستهدف العروبة والإ�سالم احلقيقي ،كما ت�ستهدف
التنمية والرثوة العربية.
• ل�ق��اء اجل�م�ع�ي��ات وال�شخ�صيات الإ��س�لام�ي��ة يف لبنان،
دع��ا �إىل بلورة موقف موحّ د يهدف �إىل حت�صني �ساحتنا
الداخلية �سيا�سي ًا و�أمني ًا واجتماعية و�أخالقياً ،من �أجل �ص ّد
الهجمة الأمريكية ال�صهيونية ال�شر�سة التي ت�ستهدف لبنان
واملنطقة.
ولفت اللقاء �إىل �أن الر�ضوخ واال�ست�سالم لهذه الهجمة
ال�شر�سة�� ،س�ي��ؤدي حتم ًا �إىل تق�سيم ب�لادن��ا وجتزئتها،
وحتويلها �إىل دويالت طائفية وعرقية ومذهبية متناحرة،
ي�سهل االنق�ضا�ض عليها ،وبالتايل نهب نفطها واال�ستيالء
على خرياتها وثرواتها.
• هيئة دعم الوحدة ومقاومة االحتالل دعت اللبنانيني

للتم�سك مببادىء امليثاق الوطني والد�ستور ،وال�سلطات
اللبنانية وق��وى الأم��ن واجلي�ش لإغ�ل�اق منافذ التخريب
والفتنة على احل ��دود اللبنانية  -ال���س��وري��ة ،وم�ن��ع توغل
املخربني الذين ي�ستهدفون �أمن �سورية ولبنان معاً.
• النائب ال�سابق عدنان عرقجي مل ي�ستغرب انتقادات
الدول الغربية وبع�ض العرب لرو�سيا وال�صني على موقفهما
امل�شرف ،لأن تلك ال��دول منخرطة مبا�شرة وبكل ثقلها
يف احلرب الكونية على �سورية ،ومن الطبيعي �أن ت�صرخ
�أمل ًا من �صفعة الفيتو ،وتتح�سر على نهاية مرحلة الهيمنة
الأح��ادي��ة على املنظمات الدولية عموماً ،وجمل�س الأمن
خ�صو�صاً ،لكن العرقجي ا�ستغرب من موقف بان كي مون،
ال��ذي من املفرت�ض �أن يحرتم مواقف ال��دول الكربى �إذا
رف�ضت مترير قرار منحاز �أو عدائي �ضد دولة ع�ضو يف
االمم املتحدة.
جبهة العمل الإ�سالمي يف لبنان ر�أت �أن املطلوب اليوم �أن
تتالقى جهود العلماء والدعاة املخل�صني مع جهود احلكام
والأم��راء ال�صاحلني ال�صادقني املدركني للأخطار اجلمة
التي حتيق بالأمة جمعاء ،لتوحيد اجلهود والطاقات من �أجل
حترير فل�سطني ،وحترير كافة الأرا�ضي املحتلة.
• الوزير والنائب ال�سابق زاهر اخلطيب؛ �أمني عام رابطة
ال�شغيلة ،عبرّ عن ارتياحه لتحرك اجلي�ش الوطني اللبناين،
ملالحقة مهربي ال�سالح ،و�ضبط الأمن يف املناطق املحاذية
للحدود مع ال�شقيقة �سورية ،ومنع حتويل لبنان �إىل ممر،
�أو م�ستقر لأي تنظيم� ،أو جهة معادية ل�سورية ،كما ين�ص
الد�ستور اللبناين.
• احلاج عمر غندور؛ رئي�س اللقاء الإ�سالمي الوحدوي ،ر�أى
�أنه يف الذكرى الثالثة والثالثني للثورة الإ�سالمية ،ال ي�سع
العامل الإ�سالمي �إال �أن ينحني تقدير ًا لهذه الثورة املباركة،
التي ا�ستنه�ضت امل�سلمني كافة ،و�أع��ادت للإ�سالم حيويته
كم�شروع للحكم والإن�سان واحلياة.

حمرر ال�ش�ؤون اللبنانية

دم�شق تنتظر قراراً ميقاتياً ..و�إال
لعل �أب��رز ما ت�شري �إليه احلالة اله�ستريية التي
و�صلت �إليها بع�ض الدبلوما�سيات الغربية والعربية،
بعد �سقوط ق��رار ا�ستهداف �سورية يف جمل�س الأمن
ال� ��دويل ،بفعل ا��س�ت�خ��دام «ال�ف�ي�ت��و» م��ن ق�ب��ل رو�سيا
وال�صني ،هو الإخفاق اال�ستخباراتي الغربي  -الرتكي
 العربي ،الذي دفع �أع��داء دم�شق �إىل ت�سعري الفتنةب�ين ال���س��وري�ين ،ع�بر ال�ل�ج��وء �إىل ا��س�ت�خ��دام خمتلف
�أدوات التخريب املادية والإعالمية واللوج�ستية ،ظناً
منها �أن �سقوط احل�ك��م يف �سورية حتمي ،و�أن خيار
تبني مبادرة اجلامعة العربية حول الأزم��ة ال�سورية
يف «جمل�س الأمن» ،قد يحرج مو�سكو �أمام �أ�صداقائها
«ال�ع��رب» ،ويدفعها �إىل تغيري موقفها اال�سرتاتيجي
حيال الأزم��ة امل��ذك��ورة ،لكن مل يطابق ح�ساب احلقل
الغربي  -العربي ح�ساب البيدر الرو�سي  -ال�صيني،
ما �أدى �إىل �سقوط خيار ا�ست�صدار قرار �أممي يدين
�سورية.
ج ��اء ه ��ذا االن�ت���ص��ار ال��دب�ل��وم��ا��س��ي  -ال�سيا�سي
مرتافقاً مع حتقيق الأجهزة الأمنية ال�سورية �إجنازات
م�ي��دان�ي��ة يف جم��ال م�ك��اف�ح��ة ظ��اه��رة الإره � ��اب التي
انت�شرت م�ؤخراً يف بع�ض املناطق ال�سورية.
وع��ن املهلة الزمنية النتهاء العمليات الأمنية،
يرف�ض م�صدر متابع حليثيات الواقع امليداين ال�سوري
تعيني وقت حمدد لإجناز العملية كاملةً ،عازياً ال�سبب
�إىل ال��دق��ة يف معاجلة الأم��ور التي تنتهجها القوات
ال�سورية ملالحقة فلول امل�سلحني املنت�شرين يف املناطق
امل ��أه��ول��ة ،ح�ف��اظ�اً ع�ل��ى ��س�لام��ة امل��دن �ي�ين ،الف �ت �اً �إىل
�أن الأج�ه��زة املخت�صة ت ��ؤدي املهمة املوكلة �إليها من
خالل القيام بعمليات نوعية على طريقة «اجلراحة
املو�ضوعية» القتالع ظاهرة الإرهاب.
ويجزم ب ��أن الف�شل الدبلوما�سي �سينعك�س على
التحرك امل�ي��داين ،مهما تعاظمت العمليات امل�سلحة
�ضد القوات النظامية ،معترباً �أن هذا الف�شل حجب
الأفق �أمام اخلاليا امل�سلحة ومن يقف وراءها.
وال ي�ستبعد امل�صدر ا�ستمرار الأعمال الإرهابية

وارتفاع حدتها يف املدى املنظور ،معترباً �أنها �أ�ضحت
جم��رد �أع�م��ال �إنتقامية ل��ن ت� ؤ�ث��ر يف متا�سك الو�ضع
الداخلي ال�سوري ،رغم نتائجها امل�ؤملة �أحياناً.
ويختم بالقول« :ال تعني هذه التطورات الآنفة
الذكر �أن الأزمة يف �سورية انتهت ،بل ت�ؤ�شر �إىل بداية
النهاية».
وعن م�س�ألة �ضبط احلدود اللبنانية  -ال�سورية،
ي � ؤ�ك��د م��رج��ع ل�ب�ن��ان ق��ري��ب م��ن دم���ش��ق� ،أن ال�ق�ي��ادة
ال�سورية ال ت��زال تنتظر ق ��راراً حكومياً يف�ضي �إىل
م�ع��اجل��ة الأو�� �ض ��اع الأم �ن �ي��ة يف امل �ن��اط��ق احل ��دودي ��ة،
وب��ال �ت��ايل وق ��ف ع �م �ل �ي��ات ت �ه��ري��ب ال �� �س�ل�اح وت���س�ل��ل
امل�سلحني �إىل الأرا�ضي ال�سورية �إنطالقاً من لبنان،
م�شرياً �إىل �أن م�س�ؤولية التق�صري يف عدم �إتخاذ القرار
املنا�سب يقع على عاتق احلكومة اللبنانية.
ويك�شف عن وجود خطة تف�ضي �إىل انت�شار 3000
جندي يف املناطق احلدودية امل�شرتكة مع �سورية ،من
أ�ج��ل وقف عمليات «التهريب والت�سلل» ،وهي تنتظر
ق� ��راراً �سيا�سياً م��ن احل�ك��وم��ة ورئ�ي���س�ه��ا لتطبيقها،
معترباً �أن التباط�ؤ يف اتخاذ القرار ناجم عن ح�سابات
مذهبية وغ��اي��ات انتخابية للرئي�س جنيب ميقاتي،
ال��ذي ينظر �إىل معاجلة خمتلف الق�ضايا العالقة
ان �ط�ل�اق �اً م��ن احل �ف��اظ ع�ل��ى م���ص��احل��ه ال�شخ�صية
الداخلية واخلارجية �أوالً.
وي�ل�ف��ت امل��رج��ع �إىل �أن امل��داه �م��ات ال �ت��ي نفذها
اجلي�ش اللبناين يف وادي خالد م�ؤخراً ،كانت بقرار من
قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،الذي يعي خطورة
تدهور الأو�ضاع على احلدود ،ومل يحظ قراره بغطاء
�سيا�سي.
ويحذر املرجع من تداعيات خطرة على العالقات
اللبنانية  -ال�سورية يف �ضوء ا�ستمرار انفالت الو�ضع
الأمني يف القرى احل��دودي��ة وغياب دور احلكومة يف
معاجلته.

ح�سان احل�سن
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ملاذا حماوالت ا�ستهداف امل�ؤ�س�سة الوطنية الكربى؟
احلمالت �ضد اجلي�ش لي�ست �صدفة� ..إنها اخلطة اجلديدة  -القدمية
ت �� �س��ا�ؤالت ع��دي��دة ت �ط��رح ع��ن الأ� �س �ب��اب
احل�ق�ي�ق�ي��ة ال� �س �ت �ه��داف اجل �ي ����ش ال �ل �ب �ن��اين،
التي مل تهد�أ منذ حلظة البدء ب�إعادة بنائه
م�ن��ذ ال�ع��ام  ،1992ح�ي��ث ت�ع��ددت أ���ش�ك��ال ه��ذا
اال�ستهداف ،بع�ضها كان يف البداية من الذين
يفرت�ض أ�ن�ه��م م��ن « أ�ه��ل ب�ي��ت» ب�ن��اء ال��دول��ة،
وال �ك��ل ي��ذك��ر ح��ر���ض وزي ��ر ال��دول��ة لل�ش�ؤون
امل��ال�ي��ة ق�ب��ل ن�ح��و ع�شرين ع��ام �اً ع�ل��ى مالية
الدولة ،التي كانت تتدفق على امل�شاريع التي
يتم تلزميها بالرتا�ضي ،بعيداً عن �أي �شكل
م��ن �أ��ش�ك��ال املناق�صة ،بحيث �إن �أي م�شروع
كلف �ضعف �أو ثالثة �أ�ضعاف ورمبا �أكرث من
كلفته احلقيقية ،لكنه كان يك�سر يده ويت�سول
عليها �أو بها ،ل��دى احلديث عن زي��ارة عديد
اجلي�ش �أو جتهيزه بالعتاد والالزم.
ال �ك��ل رمب��ا ي�ت��ذك��ر حينما ط��رح��ت فكرة
خ��دم��ة ال�ع�ل��م ،وه��ي ق�ضية ق��دمي��ة مطروحة
منذ ال�سنوات الأوىل لعهد اال�ستقالل ،كيف
قوبلت من نف�س هذا الفريق بالرف�ض بذريعة
التكاليف التي تبني �أن�ه��ا غ�ير حقيقية� ،إمن��ا
احلقيقة �أن تبقى امل�ؤ�س�سة الوطنية الأوىل
يف ال�ب�لاد �ضعيفة ،وح�ت��ى ال يتمكن ال�شباب

حتية �إىل �سليم
احل�ص� ..ضمري
فل�سطني
م��رة جديدة يعيدنا دول��ة الرئي�س
� �س �ل �ي��م احل� �� ��ص �إىل � �س��اح��ة امل �ع��رك��ة
احل �ق �ي �ق �ي ��ة� ..إىل ف �ل �� �س �ط�ي�ن ،رغ ��م
ال���ص�خ��ب وال���ض�ج�ي��ج ال �ل��ذي��ن ميل��آن
املنطقة.
مل ت �خ �ط��ئ ب��و� �ص �ل �ت��ه ال �ق��وم �ي��ة
بتحديد ع��دوه��ا ..م �رّة ج��دي��دة ي�ؤكد
دول��ة الرئي�س عمق ال�ت��زام��ه القومي،
و�شفافية مواقفه التي مل ترتهن يوماً
من �أجل من�صب �أو مال ،بل كان دائماً
ب�صدقه وال�ت��زام��ه بق�ضايا أ�م�ت��ه �أك�بر
من كل املنا�صب واملواقع ال�سيا�سية.
حتية �إىل �ضمري لبنان ،الذي يج�سد
اليوم �ضمري كل العرب وفل�سطني..
حتية �إىل دول��ة الإن���س��ان ال��ذي مل
ي�ت�ه��اون ي��وم �اً يف ق�ضية فل�سطني ،يف
حني ثوار الق�ضية الذين حتم�سوا لها
طوي ًال �صمتوا ..وباتوا يف قطر بحماية
القواعد الأمريكية!
� �ش �ي��خ ال �ع ��روب ��ة ال � ��ذي ع ��ودن ��ا �أال
ي�ستكني ل�ضيم �أو ح��ق ع��رب��ي ..ت�ؤكد
ا�ستقالته اليوم من امل�ؤ�س�سة العربية
ل�ل��دمي�ق��راط�ي��ة يف ق �ط��ر ،ك��م �أن ع��دد
الرجال الرجال �أ�صبح نادراً يف الأمة.
ن �� �س ��أل اهلل ع��ز وج ��ل �أن ي�ط�ي��ل يف
ع �م ��ره ،و�أن مي ��ده ب��ال���ص�ح��ة وال �ق��وة
والعافية ،ال�سيما �أننا يف زم��ن بحاجة
�أكرث من �أي وقت �إىل �أمثاله.

جهاد ال�ضاين

اللبناين �أن يتعرف �إىل بع�ضه يف كنف عقيدة
وطنية �أر�ساها من �أعاد بناء هذا اجلي�ش العماد
�إميل جميل جرج�س حل��ود ،وهكذا ما �أن �أقر
قانون خدمة العلم ،حتى انطلقت احلملة على
ه��ذا القانون ،التي مل تتوقف �إال بعد �إلغائه،
رغ��م كل ما ك��ان يلوح يف البلد من حاجة �إىل
تعزيز وتطوير القوات امل�سلحة ع��دداً وعتاداً،
والتي �أكدت التطورات التي �شهدها لبنان منذ
العام  ،2005احلاجة املا�سة والأ�سا�سية لهذه
امل�ؤ�س�سة الوطنية الكربى ،ال�ضامنة احلقيقية
لبناء وا�ستمرار لبنان ،رغ��م احلملة ال�شر�سة
وامل�شبوهة التي ظلت ت�ستهدف تلك امل�ؤ�س�سة،
يف ظل الظروف ال�صعبة التي مير بها لبنان،
فنتذكر احلمالت �ضده يف عز مواجهاته مع
ق��وى ال�ت�ط��رف يف خمتلف امل��راح��ل� � ،س��واء يف
مواجهات ج��رود ال�ضنية� ،أم يف معارك خميم
نهر البارد ،بحيث نتذكر ذلك النائب ال�سابق
ال��ذي يحتل موقعاً ق�ي��ادي�اً يف �أم��ان��ة «� 14آذار
 »1978ح�ي�ن�م��ا ه��اج��م ق��ائ��ده ال���س��اب��ق ال��ذي
اعتربه جمرد موظف.
الآن تتجدد احلملة على اجلي�ش اللبناين
م��ن ن�ف����س ت�ل��ك ال �ق��وى ،خ���ص��و��ص�اً م��ن ن��واب

عكار الذين ي��ري��دون �أن «ي�شيطنوا» امل�ؤ�س�سة
الوطنية الأوىل يف البالد ،لعدة �أ�سباب �أبرزها:
�أوالً� :أن هذه امل�ؤ�س�سة �ضمنت حياة كرمية
ل�ع���ش��رات الآالف م��ن �أب �ن��اء ع �ك��ار م��ن خ�لال
انتمائهم �إليها ،وبالتايل ف�إن ا�ستهداف اجلي�ش
ب��امل��واق��ف والت�صريحات امل�سيئة ،مهما كانت
�أ��س�ب��اب ه��ذه احلملة ،حم��اول��ة يائ�سة لتغيري
قناعات العكاريني بامل�ؤ�س�سة الوطنية الأوىل يف
البالد ،والتي ما تزال مالذهم.
ث��ان�ي�اً :ال�ضغط للتخفيف م��ن وج��ود �أي
�شكل من احل�ضور الأمني والوطني اللبناين،
ل��ر� �ص��د احل ��رك ��ات امل �ت �ط��رف��ة ،وم �ن��ع ت�ه��ري��ب
امل���س�ل�ح�ين وال �� �س�لاح �إىل � �س��وري��ة ،م��ع �إع�ل�ان
تيار امل�ستقبل وحلفائه انحيازهم ب�شكل كامل
�ضد �سورية� ،إذ بعد حمالت ا�ستهداف املقاومة
و�سالحها بد�أت حملة ا�ستهداف اجلي�ش.
ثالثاً :مل تعد جمهولة بتاتاً؛ �أن التطاول
ع�ل��ى امل� ؤ���س���س��ة ال��وط�ن�ي��ة ال �ك�ب�رى ،خلفيتها
وا��ض�ح��ة مت��ام �اً ،ومهمتها النيل م��ن املعادلة
الذهبية «ال�شعب واجلي�ش وامل�ق��اوم��ة» ،التي
�أكدت الوقائع اخلطرية التي م ّر بها لبنان� ،أن
فيها قوة لبنان لردع العدو «الإ�سرائيلي».

وتبعاً ملا يراه �سيا�سي لبناين خم�ضرم ،ف�إن
احلملة ال�ستهداف اجلي�ش هي تكرار لتجارب
�سابقة م ّر بها لبنان� ،أدت �إىل تهمي�ش دور هذه
امل�ؤ�س�سة ،وتو�سع احل��رب الأهلية القذرة التي
انطلقت �شرا�ستها يف  13ني�سان .1975
ويعود هذا ال�سيا�سي املخ�ضرم �إىل بدايات
��س�ب�ع�ي�ن��ات ال �ق��رن امل��ا� �ض��ي ،ح�ي�ن�م��ا ا��س� ُت�ه��دف
اجلي�ش مبنع ت�سليحه مبنظومات �صاروخية
ج ��وي ��ة ،ف �ك��ان��ت �أن أ�ل �غ �ي��ت ��ص�ف�ق��ة � �ص��واري��خ
ك ��روت ��ال ،وب �ع��د أ�ح � � ��داث م�ت�ت��ال�ي��ة ت�ع��ر��ض��ت
امل�ؤ�س�سة الوطنية حلملة �إعالمية كربى� ،أدت
�إىل �شل دوره��ا ،خ�صو�صاً يف ظل االنق�سامات
التي �أخ��ذت ت�شهدها ال�ب�لاد ،ف�صارت تنطلق
مظاهرة هنا م�ؤيدة للجي�ش ،و�أخرى معار�ضة
هناك ،وبالتايل حدث انق�سام خطري حول دور
هذه امل�ؤ�س�سة ،التي تعر�ضت ملزيد من ال�شلل،
وم��ن ث��م ال �� �ش��رذم��ة ،يف ظ��ل ت�صعيد وت��وت�ير
طائفي خ�ط�ير ..حتى �إذا م��ا انتهت احل��رب،
وب��د�أت عملية إ�ع��ادة بنائها ،حتى انطلقت من
ج��دي��د ،ح�م�لات وع�م�ل�ي��ات ا��س�ت�ه��داف�ه��ا ومنع
ب �ن��ائ �ه��ا ،ف �ك��ان��ت حم � ��اوالت ح �� �ص��اره��ا م��ال �ي �اً،
وك��ان القرار امل�شبوه عام  1993مبحاولة ن�شر

اجلي�ش يف اجلنوب ،وهو مايزال طري العود مل
ي�ستكمل بناءه بعد ،فرف�ض قائده العماد �إميل
حل��ود ق��رار جمل�س ال ��وزراء ،وجن��ح بدعم من
الرئي�س حافظ الأ�سد.
ومن ثم كانت القرارات امل�شبوهة مبواجهة
املتظاهرين ،رف�ضاً التفاقية �أو�سلو حتت ج�سر
املطار ،وبالتايل كان هدفها احلقيقي ،و�ضعه يف
وجه النا�س واملقاومة ،لكن موقف قائده وقيادة
املقاومة �أجه�ضت تلك اخلطة اجلهنمية..
�أياً تكن املالحظات� ،إذا �أخذنا ح�سن النوايا
لدى البع�ض ،حتديداً جماعة «� 14آذار »1978
على �أداء اجلي�ش ،ف ��إن احلقيقة ه��ي �أن هذه
احلملة ت�صب يف �إط��ار خطة �إ�شاعة الفو�ضى
يف كل املنطقة العربية ،ب�أ�سماء وذرائع خمتلفة
ومتنوعة� ..إنهم يريدون الفو�ضى يف لبنان من
خالل بوابة الوحدة الوطنية اجلي�ش ،لتتكامل
مع فو�ضى يف �سورية؛ يعملون ليوفروا لها كل
�أ�سباب الت�أييد واحل�شد والتهريب ..وكل ذلك
مل�صلحة الكيان ال�صهوين وربيبته ال��والي��ات
املتحدة� ..إنه م�شروع «الفو�ضى اخلالقة».

�أحمد �شحادة

جتمع العلماء امل�سلمني يقيم ع�شاءه ال�سنوي
ملنا�سبة املولد النبوي ال�شريف و�أ�سبوع
ال ��وح ��دة الإ� �س�ل�ام �ي��ة� ،أق � ��ام جت �م��ع ال�ع�ل�م��اء
امل�سلمني ع�شاءه ال�سنوي ،بح�ضور �شخ�صيات
�سيا�سية ودينية.
رئ�ي����س ال�ه�ي�ئ��ة الإداري � � ��ة يف ال�ت�ج�م��ع؛
ال�شيخ ح�سان عبد اهلل� ،أل�ق��ى كلمة اعترب
فيها �أن احلرب الكونية التي تُ�شن اليوم على
�سورية ،بقيادة الواليات املتحدة الأمريكية
و�أوروب� � � � � ��ا ،ه ��ي ن �ت �ي �ج��ة ل �ل �م��وق��ف امل� �ق ��اوم
ل�ه��ذه ال��دول��ة ال��رائ��دة يف حمل ه��م حترير
فل�سطني ،وهي الع�صية على كل التهديدات
الغربية لها يف التخلي عن هذا النهج؛ من
�أي ��ام الرئي�س ح��اف��ظ الأ��س��د و�إىل الرئي�س
ب�شار الأ�سد ،وق��ال�« :إن ال��ذي يغيظ هو �أن
حتمل �شبه دولة مثل قطر م�شروع الق�ضاء
على دور دول��ة ذات ت��اري��خ وح�ضارة عريقة
مثل ��س��وري��ة؛ ه��ي قلب ال�ع��روب��ة الناب�ض..
ه��ذه �شبه ال��دول��ة تظن �أن ب�أموالها ميكن
�أن ت�شرتي �ضمائر �أم��ة ،وت�سعى لقيادتها
يف م �� �ش ��روع ي �ه ��دف ل �ل�اع �ت�راف ب��ال �ك �ي��ان
ال�صهيوين».
و�أ� �ض��اف�« :إن�ن��ا يف دفاعنا ع��ن �سورية ال
ندافع عن �أ�شخا�ص وال عن الظلم والف�ساد،
بل ندافع عن النهج ال��ذي نتبناه يف املقاومة
وامل�م��ان�ع��ة ،وال�ت��ي يعرب عنها �سيادة الرئي�س
ب�شار الأ�سد خري تعبري».
ويف الو�ضع اللبناين ر�أى ال�شيخ عبد
اهلل �أن «ثالثية ال�شعب واجلي�ش واملقاومة
ما زالت هي الطريقة املثلى حلماية بلدنا
م��ن الأط �م��اع ال���ص�ه�ي��ون�ي��ة ،وه��ي ال�سبيل
الوحيد املتاح لتحرير ما تبقى من �أر�ضنا،

رئي�س الهيئة الإدارية يف جتمع العلماء امل�سلمني ال�شيخ ح�سان عبد اهلل يلقي كلمته

و�إذا ما ر�ضيت املقاومة ب�أن ترتك الفر�صة
للجوء املراهنني على املجتمع الدويل �إليه
لإع��ادة �أرا�ضينا ،فهذا ال يعني بال�ضرورة
�أنها تعتقد ب�صوابية ه��ذا ال��ره��ان ،بل هي
مقتنعة متاماً بعدم ج��دواه ،وجتربتنا مع
ال �ق��رار  425خ�ير دل�ي��ل على ذل��ك ،ويجب
عليهم �أن يدركوا �أن املقاومة لن تبقى على
هذا الو�ضع طويالً».
ودعا ال�شيخ عبد اهلل �إىل �ضرورة ا�ستمرار
احلكومة بعملها ،وعدم تعطيلها ،والبحث عن
احللول للتباينات يف الآراء ،وتقدمي امل�صلحة
العامة على امل�صالح ال�شخ�صية ال�ضيقة.
�أم ��ا ع�ل��ى ال���ص�ع�ي��د الفل�سطيني ،ف��أك��د
�سماحت ه �أن ف�ل���س�ط�ين ��س�ت�ب�ق��ى ال�ق���ض�ي��ة

املركزية ل�ل�أم��ة الإ�سالمية ،و«�سنظل نعمل
من �أجل حتريرها حتى �آخر �شرب منها ،ولن
ن�سمح حتت �أي عنوان من العناوين ب��أن نقر
لل�صهاينة احتاللهم ل�شرب واح��د من �أر�ضنا
املباركة ،وهذا اخليار لي�س �ضرباً من �ضروب
اخليال �أو حلماً ع�صياً على التطبيق ،بل هو
حقيقة ووعد �إلهي �سيتحقق �إن مل يكن اليوم
ففي الغد».
وعلى ال�صعيد �آخر ،هن�أ �سماحته القيادة
الإي��ران�ي��ة على الإجن ��ازات العلمية ال�ضخمة
ال�ت��ي ك��ان �آخ��ره��ا �إط�ل�اق ال�ق�م��ر ال�صناعي،
معترباً خ�ط��اب ال�سيد اخلامنائي يف خطبة
اجلمعة الأخ �ي�رة ،ميثل م���ش��روع ا�ستنها�ض
للأمة يجب حتويله �إىل ميثاق عمل ونهج يف

تطبيق الوحدة الإ�سالمية ،وتر�شيد ال�صحوة
الإ�سالمية.
ويف ما يتعلق بالبحرين ،قال ال�شيخ عبد
اهلل�« :إن ال�شعب املظلوم يف البحرين يعاين
اليوم من عملية ت�صفية بطيئة تق�ضي على
�آماله يف احلرية والدميقراطية ،وهذا املجتمع
الدويل الظامل ال يجد هناك انتهاكاً حلقوق
الإن�سان ويغ�ض النظر عن كل اجلرائم التي
ترتكب� .إن هذا املجتمع الدويل الذي يح�شد
طاقاته يف �سورية التي فيها ب��رمل��ان منتخب
لإ�سقاط احلكم هناك ،بينما يف الوقت عينه
يدعم العائلة احلاكمة يف البحرين ،التي لي�س
فقط مل تنتخب م��ن ال�شعب ،ب��ل ال يعرتف
ال�شعب بواليتها عليه».
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مقابلة
«انتفا�ضة اال�ستقالل» �أم «ثورة الأرز»؟

كابي ليون :نعتز بتاريخنا ..وكتاب التاريخ يجب �أن يكون مو�ضوعي ًا
احل ��ر ،وال مي�ك��ن اق�ت�ط��اع�ه��ا م�ن�ه��م ،ألن�ه��م
رواده ��ا ،ول�ك��ن ه��ل امل�ط�ل��وب ا ألخ ��ذ بتعابري
دعائية م�ستوردة من قبل �أجهزة خمابرات �أو
�شركات �إعالنية لإ�ضفاء العنرتيات اجلذابة
على بع�ض القادة؟»
وح ��ول «ان�ت�ف��ا��ض��ة اال� �س �ت �ق�لال» ،ي�س�أل
ل �ي��ون ه ��ذا ال �ف��ري��ق ع ��ن دواع � ��ي ا��س�ت�ب��دال
ه��ذه احلركة بعبارة «ث��ورة الأرز»؟ وي�ضيف
مو�ضحاً« :هل مت ا�ستخدام هذا امل�صطلح يف
تظاهرة ال��راب��ع ع�شر من �آذار  2005و�أثناء
خ ��روج اجل�ي����ش ال �� �س��وري م��ن ل �ب �ن��ان؟ وه��ل
عر�ض جمل�س قيادة ثورة الأرز مبادئه لإدارة
البلد؟ نحن بالفعل نطلب منهم م�شاهدة
�أن �ف �� �س �ه��م ع �ل��ى امل� � ��ر�آة ال� �س �ت��ذك��ار حجمهم
ال�ط�ب�ي�ع��ي وح �ج��م ت���ص��ري�ح��ات�ه��م ال�ف�ع�ل�ي��ة
وقتذاك».

ال نحكم على النوايا ،بل
على الوقائع ..تعطيل جمل�س
الوزراء ناجت عن جتاوز الرئي�س
ميقاتي لأحكام الد�ستور ..التيار
ال شيء اسمه تجميد
الوطني احلر لي�س طرف ًا يف �أي
توتر ،وجل ما يطلبه تطبيق
جلسات مجلس الوزراء إلى
الد�ستورية..
الأ�صول والقواعد
ما ال نهاية ..وإال انعدمت
تكتل التغيري والإ�صالح هو
قيمة التصويت داخل
من ميثل امل�سيحيني داخل
ال�سلطة الإجرائية ،وممنوع
مجلس الوزراء
جتاوز �إرادته.
وزي ��ر ال�ث�ق��اف��ة ك��اب��ي ل �ي��ون يك�شف
جلريدة الـ«ثبات» ،م�س�ألة تدوين كتاب
ال�ت��اري��خ ،م��ن أ�ل�ف�ه��ا �إىل ي��ائ�ه��ا ،و�إليكم
تفا�صيل احلوار:
ي� ��رف � ��� ��ض ال � � ��وزي � � ��ر ك � ��اب � ��ي ل� �ي ��ون
اال�سرت�سال يف تف�سري موقف الرئي�س
جنيب ميقاتي امل ُعرقل النعقاد جل�سات
جمل�س الوزراء ،يقول« :ما ح�صل داخل
اجل�ل���س��ة أ�م ��ر م���س�ت�غ��رب ،ج��ل م��ا طلبه
وزراء التكتل ،هو ت�أجيل بند له عالقة
بالتعيينات ل�لا��ض�ط�لاع ع�ل�ي��ه و إ�ب� ��داء
ال � ��ر�أي ب ��ه ،ردة ف �ع��ل م�ي�ق��ات��ي مل تكن
مفهومة ،لأن ت�أجيل البنود ال��وزاري��ة،
كانت حت�صل ب�شكل تلقائي وطبيعي».
ل �ي ��ون ي� ��رى �أن ت���س�م�ي��ة ال��رئ �ي ����س
ميقاتي لرئي�س جمل�س ال�ت��أدي��ب غري
لا وم���ض�م��ون�اً ،ي �ق��ول« :يف
مقبولة ��ش�ك� ً
ال�شكل ي�ح��ق ل �ل��وزراء االع�ت�را���ض على
�أي ب�ن��د م �ط��روح ع�ل��ى ج ��دول ا ألع �م��ال
ل��درا� �س �ت��ه وم �ن��اق �� �ش �ت��ه ،ويف امل���ض�م��ون
ي�ح��ق مل��ن مي�ث��ل امل�سيحيني يف ال�سلطة
الإجرائية �أن تكون كلمته م�سموعة يف
تعيينات ال�ف�ئ��ة الأوىل» ،وي�ت��اب��ع وزي��ر
الثقافة �شرح فكرته قائالً« :ملا ال يتبع
ميقاتي نف�س ال�ط��ري�ق��ة يف التعيينات
مع الطوائف الأخرى� ،أم �أن الوطنية ال
تطبق �إال على امل�سيحيني وتكتل التغيري
والإ�صالح ،لق�ضم متثيلهم ال�شعبي؟»
�أ�صدقاء ميقاتي
ي��رف����ض ال��وزي��ر ل �ي��ون ال��دخ��ول يف
�سجاالت �إعالمية وحماكمات «ن��واي��ا»،
كما يعتمد الآخرين مع التيار الوطني
احل ��ر ورئ �ي �� �س��ه ال �ع �م��اد م �ي �� �ش��ال ع ��ون،
ب��ر أ�ي��ه امل �ق��ارب��ة د� �س �ت��وري��ة � �ص��رف��ة ،وال
��س�ب��ب ق��ان��وين ل��وق��ف ج�ل���س��ات جمل�س
ال� � ��وزراء م��ن االن �ع �ق��اد ،ألن� ��ه يف امل �ب��د�أ
ال��د��س�ت��وري ،ه�ن��اك ا�ستمرارية ألع�م��ال
امل��رف��ق ال �ع��ام ..فكيف ب��احل��ري جمل�س
ال ��وزراء امل��رف��ق ا ألب��رز ب�ش�ؤون و�شجون
النا�س؟ �س�ألنا ليون عن تف�سري موقف
ميقاتي وخلفياته ،يرد« :نرف�ض �إ�سقاط
التخمينات وال�ت�ك�ه�ن��ات ،ل�ك��ن امل��و��ض��وع
ق��د يكون ل��ه عالقة ب�ـ« أ�ج�ن��دات» معينة
جنهلها ،نحن بالفعل متفاجئون من ردة
فعله وردة فعل �أ�صدقائه يف طرابل�س،

وامل�ستوى الأخ�لاق��ي الذين حتلوا به»،
يعقب ل�ي��ون« :ج�ي��د �أال يتبنى ميقاتي
ه��ذه ا ألق��وال املنثورة يف مدينته� ،سيما
و أ�ن� � ��ه رج� ��ل م� �ع ��روف ع �ن��ه االع � �ت� ��دال،
ولكن كان عليه ت�أنيب من انتحل �صفة
«�أ�صدقاء ميقاتي» ،لوقف ت�أجيج م�شاعر
ال �ن��ا���س ب��ال���س�ل�ب�ي��ة يف ب�ع����ض امل �ن��اط��ق»،
وي���س��أل ل�ي��ون ��ض��اح�ك�اً« :ل�ع��ل أ���ص��دق��اء
م �ي �ق��ات��ي اجل� ��دد أ�� �ص ��دق ��اء م���ش�ترك��ون
لفريق �سيا�سي �آخر»!
العرقلة
ي�ؤكد الوزير ليون �أن عرقلة م�شاريع
وزراء تكتل التغيري والإ�صالح متعمدة،
لت�أليب الر�أي العام اللبناين على التيار،
يقول« :لدينا طروحات كاملة ومتكاملة
حول م�شاريع الطاقة واالت�صاالت واملياه
والتعيينات الإداري ��ة وال��روات��ب ..ولكن
العراقيل تو�ضع بحجة اال�ضطالع عليها
تارة� ،أو التدقيق بها تارة �أخرى ،واليوم
ي � أ�ت��ي جتميد جل�سات جمل�س ال ��وزراء
م��ن ق�ب��ل رئ�ي����س احل�ك��وم��ة ل�ي� ؤ�ك��د نهج
التعطيل املتعمد ،لأن الد�ستور اللبناين
ين�ص �صراحة على �أن البت يف �إقرار بند
وزاري على جدول جمل�س الوزراء يكون
بالت�صويت عليه �أو برتحيله �إىل جل�سة
�أخرى لإيجاد التوافق ال�سيا�سي ب�ش�أنه».
وع� ��ن م ��وق ��ف رئ �ي ����س اجل �م �ه��وري��ة
م�ي���ش��ال �سليمان مت�ن��ى ل �ي��ون �أن ت��أت��ي
مواقفه من�سجمة مع الد�ستور اللبناين،
ي�ق��ول« :ال �شيء ا�سمه جتميد جل�سات
جمل�س ال� ��وزراء �إىل م��ا ال ن�ه��اي��ة ،و�إال
انعدمت قيمة الت�صويت داخ��ل جمل�س
ال � � � � ��وزراء ،والن� �ت� �ف ��ى م �ع �ن��ى اح �ت �� �س��اب
ثلثي ا أل� �ص��وات» ،ويعقب ل�ي��ون ق��ائ�لاً:
«ال��د��س�ت��ور يتحدث ع��ن منحى �إيجابي
ال �سلبي ،يف حديثه عن انعقاد جمل�س
ال��وزراء ال عن �إ�شارته �إىل عدم انعقاده،
ونحن اليوم ل�سنا بحاجة لو�ساطات �أو
حللحالت من �أية جهة كانت ،لأن تكتل
ال�ت�غ�ي�ير وا إل�� �ص�ل�اح ،ال ي���ش�ع��ر ب��وج��ود
م�شكلة لديه مع �أحد ،ويطالب بتطبيق
الن�صو�ص القانونية».

�شرق بريوت وغربها

«ثورة الأرز»
وحول م�س�ألة كتاب التاريخ وتدوين
عبارة ثورة الأرز �أو تظاهرة الرابع ع�شر
م��ن �آذار ،ي���ش��رح ل �ي��ون ال�ل�غ��ظ املفتعل
�إع�ل�ام �ي �اً م��ن ق�ب��ل ب�ع����ض ال�سيا�سيني
للت�صويب عليه ،قائالً�« :شوهوا الوقائع،
ظ ��ان�ي�ن �أن� �ه ��م ي���س �ت�ط�ي�ع��ون ال �ت�لاع��ب
بتاريخنا ون�ضالنا ،املو�ضوع بكل ب�ساطة،
ه��و اف�ت�ع��ال ب�ع����ض ال���س�ي��ا��س�ي�ين مل�ع��ارك
وهمية لت�صوير �أنف�سهم �أب �ط��االً ،نعم
�إن عبارة «ثورة الأرز» ال يجب �أن تدخل
كم�صطلح �أو ت�سمية يف ك�ت��اب تاريخنا
ال��وط�ن��ي ،وق��ائ��ع ال��راب��ع ع�شر م��ن �آذار
�ستذكر يف الكتاب ،ونحن التيار الوطني
احل��ر أ�ب��رز امل�شاركني فيه» ،يتابع ليون
حديثه جل��ري��دة الثبات ق��ائ�لاً« :وح��ده
ال�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي احل��ر يف � 14آذار 2005

كتاب التاريخ يجب أن
يكون شام ًال وموضوعيًا..
فنحن ال ندون تاريخ حزب
وال نكتب الشعر بداخله

ك ��ان ي��رف��ع � �ش �ع��ار «ال �� �س �ي��ادة واحل��ري��ة
واال�ستقالل» ،الآخ ��رون من يت�شدقون
باالنت�صارات ال��ورق�ي��ة ،ك��ان��وا يطالبون
بان�سحاب اجلي�ش ال���س��وري �إىل البقاع
وتطبيق اتفاق الطائف ،و�شعارهم كان
«حقيقة  -حرية  -وحدة وطنية» ،فكفى
مزايدة و�ضحكاً على النا�س».
«خ�سئوا»..
حت��ري��ف ال��وق��ائ��ع وتبديلها ب ��أخ��رى ،ال
تثني ال��وزي��ر ليون ع��ن ك�شف احلقائق بكل
روية وهدوء؛ والهجمة ال�شر�سة عليه تزيده
عزماً وحزماً ،يقول ليون بثقة ،واالبت�سامة
ب ��ادي ��ة ع �ل��ى وج � ��ه« :خ �� �س �ئ��وا ،ال �ع��را� �ض��ات
ال�ك�لام�ي��ة ال تثنينا م��ن ال�ق�ي��ام بواجباتنا
ال��وط�ن�ي��ة ،ن�شاطنا يف ال�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي احلر
ال�ف�ع��ال يجعلني �أت��ذك��ر ج �ي��داً ت�ل��ك الأي ��ام،
نحن نفتخر بكل �إجنازاتنا الوطنية منذ ما
قبل ،ما قبل  ،2005ونحن كتيار ،ال نتلقى
ال��درو���س ال��وط�ن�ي��ة م��ن �أح ��د ،لأن �ن��ا نلقنها
للذين يتطاولون علينا ،كتاب التاريخ يجب
لا وم��و��ض��وع�ي�اً ،وب��ال�ت��ايل ال
�أن ي�ك��ون ��ش��ام� ً
جم��ال ف�ي��ه ل�ل�م��وارب��ة ول�ل�م���س��اي��رة ،ن�ح��ن ال
ندون تاريخ حزب ،وال نكتب ال�شعر بداخله..
تعبري «ث��ورة الأرز» هو تعبري دعائي �أُ�سقط
على حركة �سيا�سية جل��ذب النا�س ،وجتمع
ال ��راب ��ع ع���ش��ر م��ن �آذار م��وث��ق ب��ال �� �ص��ور يف
كتاب التاريخ ،كما باقي الأحداث التاريخية
(االغ�ت�ي��االت ال�سيا�سية) وب��اق��ي التجمعات
ال�سيا�سية (جت�م��ع ال�ث��ام��ن م��ن �آذار) ،فل َم
كل هذه االنفعاالت اال�صطناعية»؟ ي�ضيف
ليون« :تظاهرة الرابع ع�شر من �آذار ،2005
موجودة بذاكرة كل منا�ضلي التيار الوطني

�س�ألنا ليون عن �آلية و�ضع كتاب التاريخ،
وع��ن ال�ت�ع��دي�لات امل�ق�ترح��ة م��ن ق�ب��ل وزارة
الثقافة ،يقول« :بعد ت�شكيل وزي��ر الرتبية
ال�سابق ح�سن منيمنة جلنة ل�صياغة كتاب
التاريخ ،احلكومة احلالية �أقرت ت�شكيل جلنة
ثلثها من ال��وزراء لو�ضع اللم�سات الأخ�يرة
على الربنامج»؛ ي�ضيف ليون « :أ�ث�ن��اء هذه
االج �ت �م��اع��ات أ�ب ��دي ��تُ اع�ت�را� �ض �اً ع �ل��ى ذك��ر
ب�يروت ال�شرقية وب�ي�روت الغربية ،فطلبت
ا��س�ت�ب��دال�ه��ا ب���ش��رق ب�ي�روت وغ��رب �ه��ا لإب ��راز
ال��وج��ه اجل �غ��رايف للعا�صمة و إلب �ع��اد فكرة
وجود عا�صمتني للبنان وبريوتني عن ذهن
التالمذة� ،أما بخ�صو�ص عبارة «ثورة الأرز»
املدونة بجانب �صورة لتجمع � 14آذار ،2005
فجاء اعرتا�ضنا على امل�صطلح ،لأن التحرك
ال �� �ش �ع �ب��ي وق� �ت ��ذاك ك� ��ان ي���س�م��ى ان�ت�ف��ا��ض��ة
اال� �س �ت �ق�لال ،ول�ي����س «ث ��ورة الأرز» ،ويعقب
ليون على اال�ستهداف ال�سيا�سي ل�شخ�صه
بالقول« :مل يجدوا �شيئاً حقيقياً ملهاجمتنا،
فاختلقوا الأق��اوي��ل وا ألك��اذي��ب ،للأ�سف يف
ه��ذا ال�ب�ل��د ،يتم الت�صويب على «ال���ص��واب»
للت�شوي�ش علينا ،بدل التفتي�ش عن اخلط أ� -
وجل من ال يُخطئ  -لأن معار�ضتهم كيدية
وافرتاءاتهم حم�ض فئوية ،فع�سى �أن ي�سمع
من مل ي�سمع ،و�أن يفهم من �سمع وم��ن مل
يفهم ،و�أن ي�سرت�شد من �ضلل عن �سوء نية».
ي��دع��و ل �ي��ون �إىل ك �ت��اب��ة ال �ت��اري��خ دون
ت��وري��ة للتعلم م��ن أ�خ�ط��ائ�ن��ا ،ي�ق��ول يف ه��ذا
اخل�صو�ص« :هل يقبل تيار امل�ستقبل ال�سري
مبقاربة حزب الكتائب فقط لتدوين �أحداث
 1976و ،1982دون ا ألخ� ��ذ ب��وج�ه��ة نظر
ال�ف��ري��ق الآخ � ��ر؛ �أال ت���س�ت��دع��ي امل��و��ض��وع�ي��ة
العلمية عر�ضاً لوجهات النظر املختلفة ،لكن
تدوين التاريخ على حقيقته إلب��راز حاالت
االنق�سام احلادة تاريخياً �شيء ،والتحريف �أو
التحوير �أو الإنقا�ص �أو التغيري �شيء �آخر،
نعم لبنان �شهد ت��دخ� ً
لا لقنا�صل و�سفارات
لزيادة ال�شرخ الداخلي يف كثري من املحطات
التاريخية ،ولهذا ال�سبب نحن مع �إبراز ذلك
لتجاوزها».

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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تحقيق
هل األلقاب وحدها تحدد مكانة الشخص؟
عفواً� ،أ�ستاذ �أحمد هل
ميكنني التحدت معك
للحظة؟� ..إذا برتيد «الدكتور
�أحمد م�ش الأ�ستاذ» عيب
عليك.
كيف حالك يا �أبو حممد
وكيف ال�شغل؟ ..ق�صدك
«حاج ،نادين باحلاج �أبو حممد»
ما ب�صري هيك.
�أرجوك يا �أخ حافظ على
النظام وانتظر يف ال�صف
حتى يحني دورك كما يفعل
غريك� ..أال تعرف من �أنا؟ �أنا
العقيد والكل بيعرفني ،ال
�أ�سمح لك التكلم معي بهذه
النربة.
فخامة ،رئي�س ،نائب ،وزير ،عقيد،
دكتور ،حمامي ،مهند�س� ،أ�ستاذ ..كلها
�أل �ق��اب ت��وح��ي للنا�س بعظمة حاملها،
وهيبة �صاحبها ،وت�شعرهم ب�صغرهم
�أم � ��ام ع �ل��و ه� � ��ؤالء الأ� �ش �خ��ا���ص ال��ذي��ن
و�صلوا �إىل مقام ال ي�صل �إليه �أي كان،
�إال من كان حمظوظاً� ،أو من فتحت له
احلياة �أبوابها وقدمت له فر�ص النجاح
وال�ت�ف��وق ،لكنهم قلما يلتفتون �إىل ما
يخب�ؤه بع�ض ه ��ؤالء وراء لقبهم هذا،
الذي ي�ستخدمونه لالحتماء به من �شر
ما �صنعت �أيديهم ،وتغيب عنهم مقولة
ط��امل��ا رددوه � ��ا ب��أن�ف���س�ه��م« :ي��ام��ا حتت
ال�سواهي دواهي».
ي�ع��رف ال�ل�ق��ب ب ��أن��ه ا��س��م ي�ستخدم
�إما للت�شريف �أو للتحقري ،هو م�صطلح
لي�س بحديث ،فقد ا�ستخدم يف القدم
للتمييز بني الأف��راد والتعريف عنهم،
فكانت حيناً كنية و�أحياناً �صفة .ولكرثة
�شيوعها وا�ستخدامها �أن���س��ت الأل�ق��اب
الأ�سماء احلقيقية للأ�شخا�ص لت�صبح
ه��ي املعرب عنهم كاجلاحظ والأخف�ش
مثالً ،وم��ع تغري الزمن وتطور العلم،
تطورت الألقاب �أي�ضاً ،ف�أ�صبحت تعرب
ع��ن املرتبة االجتماعية للفرد ( بيك،
�أم �ي��ر ،خ � ��امن� )..أو ت �ع�بر ع��ن طبيعة
عمله وم��ا و�صل �إل�ي��ه م��ن ثقافة وعلم
(م�ه�ن��د���س ،حم��ام��ي ،دك� �ت ��ور� )..إال �أن
احل � ��ال يف م �ع �ظ��م الأح � �ي� ��ان ،ه ��و لقب
ال مي��تّ �إىل القيمة النف�سية �أو حتى
ال�ع�ل�م�ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة احل�ق�ي�ق�ي��ة للفرد
ب�صلة ،بل هو جمرد ا�سم يطلق من �أجل
�إزال��ة ال�شك والت�سا�ؤالت التي قد ت�ضع
الفرد يف قف�ص االتهام ،فتبان حقيقته.
دائ �م �اً م��ا ي�ع�ط��ي ال �ن��ا���س أ���ص�ح��اب
الأل �ق��اب امل�ع��روف��ة قيمة و�أه�م�ي��ة �أك�ثر
م ��ن ال �ل ��ازم ،وي �ب��ال �غ��ون يف تقييمهم
وخ��دم�ت�ه��م ،ي�ن�خ��دع��ون ب �ه��ا ،فيظنون
�أن ك��ل م��ن يحمل لقباً مهماً ،ه��و ذات
��ش�خ���ص�ي��ة مم �ي��زة وق� � ��درات وك� �ف ��اءات
خ��ارق��ة و�صفات مالئكية ،فيمجدونه
وي�ع�ظ�م��ون��ه وي��رف�ع��ون��ه ف ��وق أ�ك�ت��اف�ه��م
ور�ؤو� � � �س � � �ه � ��م وي � �ظ � �ه� ��رون ل � ��ه ك ��ام ��ل

�سمرية �أبو زكي

اح�ترام �ه��م وخ�ج�ل�ه��م و��ص�غ��ره��م �أم��ام �شخ�ص ت�شاجر معه بخ�شبة ،والوح�ش
ح�ضرته ،يكرثون يف مدحه ويقيمون ملن يعامل غريه بعنف وقوة ،و�أبو عنرت
ل��ه ال �ع��زوم��ات وال��والئ��م وي�ق��دم��ون له ملن يخاف منه النا�س ويهابه ،وغريها
الهدايا ،و�إن ا�ضطروا �إىل �أخذ الدين ،ال �ك �ث�ير م��ن ا ألل� �ق ��اب ال �ت��ي ال تخطر
كما يح�سبون ح�ساباً لكل كلمة ينوون على بال �أح��د ،لتجعل كل من ي�سمعها
ال �ن �ط��ق ب �ه��ا أ�م� ��ام� ��ه ،ف ��أ� �ص �ب��ح ال�ل�ق��ب يرتع�ش خوفاً من حاملها ،فال يجر�ؤ
بالن�سبة لهم هو ال��ذي يحدد ويج�سد أ�ح � ��د ع �ل��ى االق� �ت ��راب م �ن��ه وال �ت��دخ��ل
��ش�خ���ص�ي��ة الإن� ��� �س ��ان ول �ي ����س �أخ�ل�اق��ه ب�أفعاله ،و�إن كانت تتعار�ض مع م�صالح
وتوا�ضعه وذكاءه.
الآخرين وت�سيء اليهم.
كما �أعطى هذا التقدي�س للألقاب
ه ��ذا ال�ت�ق��دي����س امل���س�ت�م��ر م��ن قبل
ال�ن��ا���س حل��ام�ل��ي الأل �ق ��اب ،ج�ع��ل ال��ذي مل ��ن ال ي���س�ت�ح�ق�ه��ا ال �� �ض ��وء ا ألخ �� �ض��ر
ال ميلك لقباً يبحث عن واح��د يطلقه ال� �س �ت �غ�لال � �س��ذاج��ة ال �ن��ا���س وج�ه�ل�ه��م
ع�ل��ى ن�ف���س��ه ،و�إن مل ي�ج��د ف�ي�ق��وم هو ل�ل�ا� �س �ت �م��رار يف ال �ق �ي��ام ب��ال �ك �ث�ير م��ن
باخرتاعه ،هذا ال�سباق للح�صول على اخل ��روق ��ات ال �ق��ان��ون �ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة
ا ألل �ق��اب ي�ع��ود �إىل ع��دم ث�ق��ة ا إلن���س��ان غري الأخالقية والأف�ع��ال امل�شينة غري
بنف�سه ،مما يدفعه للبحث عما يعطيه امل�ب��ررة ،ف � ��ازدادوا ت �ك�براً وغ � ��روراً على
كيان م�صطنع ،يظن �أن به ينمو ويكرب غريهم من العامة ،و�أ�صبحوا ي�ضعون
بعني الآخرين ،ف�صار �أبو حديدة لقباً �أنف�سهم ف��وق ال�ق��ان��ون ويتعاملون مع
مل��ن ي �ت��درب ع�ل��ى ح�م��ل الأث� �ق ��ال ،و�أب ��و النا�س بفوقية ،وم��ع ذل��ك ال يخجلون
خ�شبة ملن قام يف يوم من الأيام ب�ضرب م��ن ح�م��ل أ�ل �ق��اب ه��م ال ي�ستحقون �أن

الدكتور طارق حامد

ي�ن��ادوا بها ،بل يتمردون ويحتجون �أن
مل ي�سمعوك تناديهم ب�ألقابهم ،التي لو
كان لها �إح�سا�س ل�شعرت باخلجل والعار
من �أنا�س مزيفني ادع��و �أنهم جديرون
ب �ح �م �ل �ه��ا واالف � �ت � �خ� ��ار ب� �ه ��ا ،ي �ح �م �ل��ون
ال�شهادات العليا ويدعون الذكاء والعلم
واملعرفة يف العلن ،بينما هم ميار�سون
االحتيال والكذب والدجل يف اخلفاء.
ولكن يبقى هناك من يعي حقيقة
مثل ه�ؤالء ،فتقول �سمرية �أبو زكي (29
عاماً)« :هناك �أنا�س ي�ستحقون لقبهم،
وهم جديرون به لأنهم تعبوا واجتهدوا
من �أجل احل�صول عليه ،يف املقابل جند
�أن هناك من مل يبذل ذرة جهد وعناء
للح�صول عليه ،ألن��ه ُق��دم �إليهم على
طبق من ذه��ب ،وطبعاً ال ميكننا و�ضع
االثنني يف نف�س املقام ،فغالباً ما ن�سمع
عن �أطباء قاموا بعمليات غري �أخالقية،
�أو ع��ن حم��ام�ين داف �ع��وا ع��ن جمرمني
وقاتلني ،وعن ور ؤ���س��اء قمعوا �شعوبهم
وعذبوها ،لذلك علينا دائماً �أن نتعامل
مع �صاحب اللقب ب�إن�سانيته قبل لقبه،
يبقى مثلنا مثله �إىل �أن تبان �شخ�صيته
احلقيقية ،ف�إما �أن يزيد احرتامنا له،
و�إما �أن ينق�ص».
أ�م� ��ا ر� �ض��ا احل� ��اج (22عاماً) وه��و
ط��ال��ب ت �خ��رج م � ��ؤخ� ��راً م ��ن اجل��ام �ع��ة
الأمريكية يف بريوت ،ويحمل �شهادة يف
�إدارة االع�م��ال ،فيعرب عن ر�أي��ه قائالً:
«من املهم جداً �أن نفرق بني ال�شخ�صية
املهنية وال�شخ�صية الإن�سانية حلامل
اللقب ،فعلى الرغم من �أن��ه قد يتمتع
ب �ق��درات وك �ف��اءات ع��ال�ي��ه يف ع�م�ل��ه� ،إال
�أن��ه على ال�صعيد ال�شخ�صي ،قد تكون
أ�خ�ل�اق��ه «زف � ��ت» ،ب��ال�ن���س�ب��ة يل� ،أع�ت�بر
�أن على حامل اللقب �أن يكون قد قدم
�شيئاً للإن�سانية قبل �أن ي�ستوحذ على
ت �ق��دي��ري واح �ت�رام� ��ي ،و�أرى ك ��ل من
يتم�سك بلقبه ،هو �إما �ضعيف ال�شخ�صية
�أو مغرور ومتكرب ،ويف كال احلاتني ،هو

ال ي�ستحق احرتام الآخرين ،ووحدهما
التوا�ضع والتعامل احل�سن يرفعان من
قيمة الإن�سان ومقامه».
�إال �أن أ�غ �ل��ب ال�ن��ا���س ي�ع�ت�ق��دون �أن
الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن ح���ص�ل��وا ع�ل��ى لقب
«دكتور» �أو لقب «رئي�س» �أو «وزي��ر» ،هم
بال �شك �أ�صحاب فكر وثقافة ،بينما هم
ال خط يقر�أ ،وال كالم يفهم ،ال منطق
لديهم وال حكمة ،ال �أخ�لاق وال مروءة
�أو �شجاعة ،كذبوا على �أنف�سهم و�صدقوا
الكذبة ،ونحن ن�شهد على ذلك يف معظم
الأحيان على �شا�شات التلفاز وعلى �أر�ض
الواقع ،حيث يف�ضح �أمرهم ،ويتبني لنا
مدى غبائهم وت�صنعهم ،لكننا نتجاهل
ع �ي��وب �ه��م ،ون �غ ����ض ع�ن�ه��ا ال �ب �� �ص��ر ،لأن
�ألقابهم هي التي ت�شفع لهم وتنقذهم
من الوقوع يف الف�ضيحة.
ي�خ�ط��ىء م��ن ي�ظ��ن �أن امل�ث�ق��ف هو
من يحمل �شهادة جامعية� ،أو من قطع
�شوطاً يف ميادين العلم واملعرفة فقط،
ف�إذا رجعنا �إىل قوامي�س اللغة ،جند �أن
الثقافة تعني« :التقومي والتهذيب»� ،إذاً،
الثقافة هي فكر عالٍ و�سلوك راقٍ يف �آنٍ
معاً ،هكذا يعرف الدكتور ط��ارق حامد
( 47ع ��ام� �اً ،ط�ب�ي��ب �أ� �س �ن��ان) مفهومه
للثقافة.
ث��م ي �ت��اب��ع« :دائ� �م� �اً م��ا �أع� � �رّف عن
نف�سي للآخرين بطارق حامد ،ولي�س
ب��ال��دك�ت��ور ط� ��ارق ،وال �أم��ان��ع م�ن��ادات��ي
ب��ا� �س �م��ي ف �ق��ط ،ف�ل�ي���س��ت الأل � �ق ��اب هي
ال�ت��ي تك�سب ال�ن��ا���س امل �ج��د ،ب��ل النا�س
هم من يك�سبون الأل�ق��اب جم��داً ،وعلى
ك��ل م��ن ي���س�ع��ى ل�ل�ح���ص��ول ع �ل��ى ل�ق��ب،
�أن ي �ك��ون ه��دف��ه خ��دم��ة الإن �� �س��ان قبل
خ��دم��ة ذات��ه ،فالدكتور يجب �أن يكون
هدفه �شفاء املر�ضى ،واحلاكم �أن يكون
هدفه خدمة �شعبه ولي�س خدمة جيبه
وم �� �ص��احل��ه� ،أو ل�ي�ت�ع��اىل ع �ل��ى ال�ك�ب�ير
وال���ص�غ�ير« ،ح�ت��ى ع�ل��ى ن��اط��ور البناية
�صارو ي�شوفوا حالون» ،ولن�س�أل �أنف�سنا
قبل �أن نرفع مقام �صاحب اللقب عالياً،
ه��ل �إذا ج��ردن��اه م��ن لقبه تبقى قيمته
ال�سامية ب�ين النا�س مكانها ،والفكرة
العالقة يف �أذه��ان�ه��م ح��ول��ه ه��ي ذات�ه��ا؟
ه��ل يظل �إن���س��ان�اً يحمل علماً ومعرفة
و�أخ�لاق �اً جتعل م��ن ح��ول��ه يحرتمونه
ويقدرونه ل�شخ�صه ولي�س للقبه� ،أم �أنه
ي�صبح �إن�ساناً لي�س جديراً بالذكر وال
ال للظهور؟ وعلى هذا الأ�سا�س نبني
�أه ً
العالقة بيننا وبينه».
الألقاب هي كالبهرجة الإعالمية،
ن�صدقها يف حني �أنها مبالغات و�أو�صاف
قد ال يحمل �صاحبها منها �إال القليل،
ف�يرك��ب ع�ل��ى م�ت�ن ال �ق��ارب وي�ب�ح��ر به
ح�ت��ى ي�ت��و��س��ط ال�ب�ح��ار وه ��و ال يح�سن
ال���س�ب��اح��ة� ،إن ب�ق��ي م�ك��ان��ه غ ��رق ،و�إن
وا��ص��ل غ��رق �أي���ض�اًَ ،ف�لا يكون م�صريه
�إال الهالك ،لذلك فلنتوقف عن �إطالق
الألقاب وتقدي�سها كيفما اتفق ،ولنرتك
احلديث ل�ل�أرق��ام وا إلجن ��ازات ،فعندها
اخلرب اليقني.

غدير حامد
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عــربــي
م�شاركة عرب يف هرتزليا� ..أبعد من التطبيع
ما بني احلادي والثالثني من كانون
ال �ث��اين امل��ا��ض��ي وح�ت��ى ال �ث��اين م��ن �شهر
�شباط اجل��اري ،انعقد م� ؤ�مت��ر هرتزليا
ال���س�ن��وي يف ال �ك �ي��ان ال���ص�ه�ي��وين ،حتت
ع �ن��وان «يف ع�ي�ن ال �ع��ا� �ص �ف��ة� ..إ��س��رائ�ي��ل
وال�شرق الأو�سط».
امل ��ؤمت ��ر ي�ن�ع�ق��د � �س �ن��وي �اً م �ن��ذ ال �ع��ام
�أل � �ف �ي�ن ،وي �ن �ظ �م��ه «م �ع �ه��د ال �� �س �ي��ا� �س��ات
اال�سرتاتيجية يف املركز املتعدد املجاالت
يف ه��رت��زل �ي��ا» ،وي���س�ع��ى ال���ص�ه��اي�ن��ة من
خ�لال��ه� ،إىل تقليد م�ن�ت��دى «داف ��و� ��س»،
ال��ذي يبحث يف ال�سيا�سات االقت�صادية
واال�سرتاتيجيات العاملية.
ومن الناحية العملية ،ف�إن اخلال�صات
التي ت�صل �إليها البحوث والنقا�شات يف
هرتزليا ك��ل ع��ام� ،أ��ض�ح��ت حتتل مكانة
هامة يف تخطيط ال�سيا�سات ال�صهيونية،
ومي�ك��ن م��ن ن��اح�ي��ة �أخ ��رى تلم�س �شكل
ال�ه��واج����س ال�ت��ي ت�سيطر ع�ل��ى التفكري
ال���ص�ه�ي��وين م��ن خ�ل�ال تتبع النقا�شات
والنتائج التي ينتهي �إليها امل�ؤمتر� ،أقله

يف اخل �ط��وط اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ال �ع��ام��ة،
يف ح�ي�ن ت �ب �ق��ى ك �ث�ي�ر م ��ن ال�ت�ف��ا��ص�ي��ل،
و�أمن ��اط التعامل امل�ق�ترح��ة يف التعامل
مع التحديات ،ملكاً لعدد من امل�ؤمترين،
ولدوائر �صنع القرار يف كيان االحتالل.
يف �إط� ��ار ال�ت�ق�ل�ي��د ل��داف��و���س ،ي�سعى
امل �ن �ظ �م ��ون ال �� �ص �ه��اي �ن��ة �إىل �إ� � �ش� ��راك
��ش�خ���ص�ي��ات دول �ي ��ة يف �أع� �م ��ال امل ��ؤمت ��ر،
حيث ي��دع��ى ه� ��ؤالء لإل �ق��اء حم��ا��ض��رات،
وامل�شاركة يف بع�ض الندوات ،وقد الحظنا
�أن االه �ت �م��ام ق��د ت��رك��ز ه ��ذا ال �ع��ام على
م���ش��ارك��ة �شخ�صيات ع��رب�ي��ة يف امل ��ؤمت��ر،
حيث �سجلت م�شاركة ويل العهد الأردين
ال�سابق ح�سن بن ط�لال ،ورئي�س طاقم
املفاو�ضني الفل�سطينيني �صائب عريقات،
و�أك ��ادمي ��ي ق �ط��ري ،م �ق��رب م��ن العائلة
احل��اك�م��ة ،ي��دع��ى �سليمان ��ش�ي��خ ،ف�ض ًال
عن م�شاركني م�صريني ،وم��ن جن�سيات
عربية �أخرى.
احل�ق�ي�ق��ة �أن �ه��ا ل�ي���س��ت امل� ��رة الأوىل
ال �ت��ي ت���س�ج��ل ف�ي�ه��ا م�ث��ل ه ��ذه امل���ش��ارك��ة

العربية ،وفقط يف امل�ؤمتر ال�سابق ،كان التطبيع ب�أ�شكاله وخماطره املعروفة،
� �س�لام ف�ي��ا���ض رئ�ي����س ح�ك��وم��ة ال�سلطة �إىل ما هو �أكرث من ذلك بكثري.
عموماً ،فقد و�صلنا �إىل مرحلة ،مل
الفل�سطينية يف رام اهلل� ،أح��د امل�شاركني
يعد الكثري مما يجري فيها مفاجئاً،
البارزين فيه.
مت �ث��ل امل �� �ش��ارك��ة ال �ع��رب �ي��ة ،رغ��م ول �ك��ن ه ��ذا ال ي�ع�ن��ي ال �ك��ف ع ��ن رف��ع
ه��ام �� �ش �ي �ت �ه��ا� ،أح� � ��د �أخ � �ط� ��ر �أ� �ش �ك��ال ال�صوت يف ف�ضح املمار�سات القذرة� ،أياً
التطبيع مع كيان االحتالل ،خ�صو�صاً كانت العناوين التي يجري التلطي
ح�ي�ن ي� ��دور احل��دي��ث ع��ن ال �ب �ح��ث يف خلفها ،وامل�شاركة امل�شار �إليها خطرة،
ا�سرتاتيجيات ،و�أ��ش�ك��ال التعامل مع وم��رف��و��ض��ة ،وت��دل على ان �ح��دار غري
التحديات الكربى ،وهي تعني موافقة م�سبوق يف �أداء عدد من الدول العربية،
�ضمنية على العناوين والأهداف التي وال �ت��ي ت�سعى ب�ج�ه��ود حم�م��وم��ة� ،إىل
ي �ح��دده��ا ه ��ذا امل ��ؤمت��ر ل�ن�ف���س��ه ،على ن��زع �صفة العدو عن كيان االحتالل،
�سبيل املثال ،ف�إن مدير مركز هرتزليا بل وم�شاركته يف التخطيط مل�ستقبله،
اجل �ن ��رال اح �ت �ي��اط داين روت���ش�ي�ل��د م��ا يعني ا��س�ت�م��راره يف ال �ع��دوان على
يقول« :مل يوفر عام  2011لإ�سرائيل ال�شعب الفل�سطيني والأمة العربية.
م��ا ت��رغ��ب ف �ي��ه ،وه ��و ال�ت�خ�ل����ص من
�أما على �صعيد الأجواء التي �سادت
�سورية واملقاومة و�إي ��ران» ،يعني هذا امل ��ؤمت��ر ،ف�ق��د ب��دا �أن ال�ق�ل��ق ي�سيطر
�أن الهدف هو مو�ضع بحث يف كيفيات على كيان االح�ت�لال� ،إذ دار احلديث
حتقيقه يف ال�ع��ام اجل ��اري ،وامل�شاركة عن مرحلة من ع��دم الو�ضوح ،جراء
العربية ،تعني م�شاركة يف العمل من التطورات والتغيريات التي وقعت يف
أ�ج��ل هذا الهدف ،ويف هذا ما يتجاوز ع��دد من ال��دول العربية ،وظ��ل القلق

من امل�شروع ال�ن��ووي الإي��راين قائماً،
لا ع��ن ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي طرحها
ف���ض� ً
من�سوب الت�سلح يف املنطقة.
يعمل العقل ال�صهيوين دوماً ،على
�إظهار ثنائية «ال�ضعف والقوة» ،وهذا
ك��ان �سائداً �أي�ضاً يف م�ؤمتر هرتزليا
الأخ�ي�ر ،فقد ت�ك��ررت ع�ب��ارة «اخلطر
ال ��وج ��ودي» ،ك�م��ا ت �ك��ررت ع �ب��ارات عن
ال � �ق� ��درة «ع� �ل ��ى م ��واج� �ه ��ة ال �ت �ح��دي
الوجودي».
م��ن ال�ه��ام در���س اخل�لا��ص��ات التي
انتهى �إليها ال�صهاينة يف م�ؤمترهم،
�إن ه � ��ذا ي� �ع ��زز ال� � �ق � ��درة ع� �ل ��ى ف�ه��م
�آل�ي��ات تفكري الكيان القلق وال�ط��ارئ
وامللفق ،وكيفية التعامل معها راهناً
وم�ستقبالً ،مع �أن ال م�ستقبل بعيداً
لدولة االغت�صاب وال�ع��دوان ،حتى لو
�أن بع�ض م��ن يحملون �صفة العرب
و�ضعوا �أنف�سهم يف �شراكة معها.

نافذ �أبو ح�سنة

عبا�س لرئا�سة حكومة وحدة
م � �ب � ��ارك� ..إ�� �ض ��اف ��ة �إىل �أل �ق��اب��ه
ال �ع��دي��دة ،ف� ��إن حم�م��ود ع�ب��ا���س �صار
ال عن كونه،
�أي�ضاً رئي�ساً للوزراء ،ف�ض ً
رئ �ي ����س ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ملنظمة
ال �ت �ح��ري��ر ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي��ة ،ورئ �ي ����س
ال�سلطة الفل�سطينية ،ورئي�س حركة
فتح.
�أ�صابع حمد وا�ضحة يف ما �سمي
«�إعالن الدوحة» ،وهو بداية يخالف
ال �ق��ان��ون الأ� �س��ا� �س��ي ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي،
وال� � ��ذي مي �ن��ع اجل� �م ��ع ب�ي�ن رئ��ا� �س��ة
ال�سلطة ورئا�سة ال��وزراء ،ومل��ن ن�سي
ف�ق��د خ��ا���ض ع�ب��ا���س ب��ال��ذات معركة
�� �ش ��ر�� �س ��ة ،ل� �ق ��ي ف �ي �ه��ا دع � ��م ج �ه��ات
عديدة� ،ضد الرئي�س الراحل «يا�سر
ع��رف��ات» م��ن �أج��ل دفعه �إىل ت�شكيل
حكومة ،يتوىل فيها عبا�س �شخ�صياً
من�صب رئي�س ال��وزراء ،وج��اءت تلك
احلملة حتت عنوان �إ�صالح ال�سلطة
الفل�سطينية ،يف ح�ين ك��ان ال�ه��دف
الفعلي منها ،التخل�ص من الرئي�س
ع ��رف ��ات ،ول ��و ج� ��رت ال� �ع ��ودة ال �ي��وم
�إىل ت���ص��ري�ح��ات ع �ب��ا���س ،وم � ؤ�ي��دي��ه
ع ��ن الإ�� � �ص �ل��اح ،وت ��رت �ي ��ب ال��و� �ض��ع
الفل�سطيني ،لأ�صيب املرء بالذهول،
ك �م��ا �أن الإع� �ل ��ان امل ��ذك ��ور تخطى
دور ال �ق��وى الفل�سطينية ج�م�ي�ع�اً،
وال� �ت ��ي ي �ف�ت�ر���ض �أن� �ه ��ا � �ش��ري �ك��ة يف
اتفاق امل�صاحلة ،وهو يخالف اتفاق
امل�صاحلة نف�سه� ،أي�ضاً وال��ذي ن�ص
ع�ل��ى �أن ت�ت��وىل �شخ�صية م�ستقلة،
ت���ش�ك�ي��ل ح �ك��وم��ة ت �ك �ن��وق��راط ت�ع��د
لالنتخابات الت�شريعية والرئا�سية،
وقد �أثار هذا الأمر حفيظة عدد من
الف�صائل الفل�سطينية ،التي تعترب

�أمري قطر متو�سطاً الرئي�س حممود عبا�س وخالد م�شعل يف الدوحة (�أ .ف .ب).

االتفاقات الثنائية املتجاهلة لوجود
ه ��ذه ال �ف �� �ص��ائ��ل ودوره � � ��ا� ،إح �ب��اط �اً
لإجناز م�صاحلة حقيقية وفاعلة.
و�إذا ج � ��رى غ ����ض ال� �ط ��رف ع��ن
هذه املخالفات ،والتي يراها البع�ض
م��ن امل��راق �ب�ي�ن ،طبيعية يف احل��ال��ة
الفل�سطينية ،لأن عبا�س نف�سه انتهت
والي �ت��ه ،ووالي� ��ة ال�ل�ج�ن��ة التنفيذية
مل �ن �ظ �م��ة ال �ت �ح��ري��ر م �ن �ت �ه �ي��ة ،وك ��ذا
املجل�س ال��وط�ن��ي الفل�سطيني ،ف ��إن
ت��ول�ي��ة ع�ب��ا���س م�ه�م��ة � �س�لام ف�ي��ا���ض،
يعني رف��ع ح�ج��م التفوي�ض املمنوح
لرئي�س ال�سلطة ،وهو �سي�أتي بفيا�ض
وزيراً للمالية ،كما هو متوقع ،ويبقي

ب��ذل��ك ع �ل��ى حت�ك�م��ه ال ��راه ��ن ب �ق��رار
احل �ك��وم��ة ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي��ة ،وع �ب��ا���س
بتجميع كل �أوراق النظام ال�سيا�سي
الفل�سطيني ب�ي�ن ي��دي��ه (امل�ن�ظ�م��ة/
ال�سلطة/احلكومة)� ،سوف ي�شرع يف
ترتيب كل �شيء على هواه ،و�أ�سا�ساً يف
خدمة امل�شروع التفاو�ضي.
واحل �ق �ي �ق��ة �أن الإع �ل��ان امل��ذك��ور
ال ي�شكل �إج��اب��ة فعلية على الأ�سئلة
ال�صعبة اخلا�صة بامل�صاحلة ،واملتعلقة
باخليارات ال�سيا�سية وبامللف الأمني
قبل ك��ل ��ش��يء� ،إن جن��اح�اً يف مقاربة
هذه امللفات ،لن يكون متي�سراً� ،إال �إذا
كان احلديث يدور عن تبدل يف املواقع

وال � � ��ر�ؤى ،مب�ع�ن��ى �أن ح �م��ا���س ت��ري��د
م�صاحلة ب�أي �شكل ،وب�أي ثمن �أي�ضاً،
و�أن �ه��ا تخلت ع��ن تو�صيفها ال�سابق
لواقع الأجهزة الأمنية ،فمن الوا�ضح
�أن ال �� �ص �ي �غ��ة ال� �ت ��ي مت �خ ����ض ع�ن�ه��ا
الإع�ل��ان جت�ع��ل م��ن �شبه امل�ستحيل
�إع��ادة تركيب الأج�ه��زة الأمنية ،وفق
ر�ؤي � ��ة خم�ت�ل�ف��ة ع��ن دوره � ��ا ال �ق��ائ��م،
وطبيعة املهمات التي تقوم بها.
م �� �ص��ادر يف ح �م��ا���س حت��دث��ت عن
�أن احل��رك��ة «ق��دم��ت ت�ن��ازالت لل�شعب
ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن��ي ال� � ��ذي ي ��ري ��د �إجن � ��از
امل �� �ص��احل��ة وحت �ق �ي �ق �ه��ا» ،واع� �ت�ب�رت
�أن االت �ف��اق «ي�ح�ظ��ى ب�ت� أ�ي�ي��د غالبية

فل�سطينية» ،لأن ��ه «ي�ج�ع��ل الطريق
� �س��ال �ك �اً �أم � � ��ام امل� ��� �ص ��احل ��ة» ،ومي �ث��ل
«اخ�ت�راق �اً ك�ب�يراً للجمود ،وخ��روج�اً
من امل�أزق».
�سوف تك�شف الأيام القادمة ،حجم
وط�ب�ي�ع��ة ال �ت � أ�ي �ي��د ال� ��ذي ي�ح�ظ��ى به
االت �ف��اق ،خ�صو�صاً م��ع ر ؤ�ي ��ة ال�شكل
ال��ذي �سيعتمده عبا�س يف التطبيق،
وم � � ��ع م�ل�اح� �ظ ��ة ن� �ق� �ط ��ة يف غ ��اي ��ة
الأه�م�ي��ة ،فقد ات�ف��ق ال�ط��رف��ان ،على
ت�أجيل االنتخابات ،م��ا يعني متديد
ال �ف�ت�رة ال �ت��ي �سي�شغل ف�ي�ه��ا عبا�س
م�ن��ا��ص�ب��ه ك �ل �ه��ا ،وه ��و ال ��واق ��ع حتت
�ضغوط املطالبة با�ستئناف املفاو�ضات
يف ع �م��ان ،وامل �ت��وج��ه ب �ه��ذا امل �ل��ف �إىل
جلنة املتابعة العربية ،والتي لن تفعل
�شيئاً �سوى �أن تطلب منه اال�ستمرار
يف «ال �ت �ف��او���ض اال��س�ت�ك���ش��ايف» ،ودون
�شروط م�سبقة مت�صلة باال�ستيطان
وغ�ي��ره ،وذل ��ك وف �ق �اً ل��و��ص�ف��ة وزي��ر
اخلارجية الأردين «نا�صر جودة».
م� ��راق � �ب� ��ون م� �ت ��اب� �ع ��ون ل �ل �� �ش ��أن
الفل�سطيني ،اع �ت�بروا �أن االخ�ت�راق
املحكي عنه لي�س حقيقياً ،و�أن الأمر
م �ت �� �ص��ل ب �ت �� �س �ج �ي��ل �إجن � � ��از ل �� �ص��ال��ح
�أم�ي�ر ق�ط��ر ،لي�س �إال� ،أم��ا التطبيق
ف�سيبقى ره��ن رغبة عبا�س احلا�صل
على تفوي�ض مو�سع ،وي��ذك��ر ه ��ؤالء
�أن تقدماً حقيقياً يف ملف امل�صاحلة
يتطلب دوراً م�صرياً �أ��س��ا��س�اً ،ولعل
ال � �� � �س � ��ؤال الآن ه� � ��و :ك� �ي ��ف ي�ن�ظ��ر
امل�صريون �إىل ما حدث؟

عبد الرحمن نا�صر
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خميم الر�شيدية ..يوميات من ال�صمود واحلرمان
خ�ل�ال ال �ع��ام امل�ن���ص��رم ( )2011ق��ام
�أه� ��ايل خم�ي��م ال��ر��ش�ي��دي��ة وال�ت�ج� ّم�ع��ات
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة امل� �ج ��اورة ل ��ه ،ب �ع��دد من
ال �ت �ح � ّرك��ات ال �� �ض��اغ �ط��ة ل�ل���س�م��اح لهم
ب��إدخ��ال م��واد البناء �إىل املخيم ،بهدف
تدعيم بع�ض ال�ب�ي��وت ال�ت��ي حت�ت��اج �إىل
ت��رم�ي��م ،وك��ان ق��د مت منع �إدخ ��ال م��واد
البناء �إىل املخيمات منذ ع��دة �سنوات،
خ �� �ص��و� �ص �اً ت �ل��ك امل ��وج ��ودة يف اجل �ن��وب
اللبناين.
وي �ق ��ع خم �ي��م ال��ر� �ش �ي��دي��ة ج�ن��وب��ي
مدينة �صور ويبعد عنها ح��وايل  5كم،
كما يبعد  80كم عن ب�يروت� ،أُن�شئ عام
 ،1948وتبلغ م�ساحته ح��وايل 267.2
دومن ،ويبلغ عدد �سكانه  26769ن�سمة،
ح�سب �إح�صاءات .2010
ع� �ب ��داهلل ي��و� �س��ف ( 55ع ��ام� �اً) من
� �س �ك��ان امل �خ �ي��م ي� �ق ��ول« :ق� � ��دم خم�ي��م
ال��ر� �ش �ي��دي��ة ال �ك �ث�ير م ��ن ال�ت���ض�ح�ي��ات
خالل احلروب �ضد الكيان ال�صهيوين،
ويظهر ذلك من خالل �صور ال�شهداء
امل��وج��ودة يف ك��ل دار ويف الأزق � ��ة ،لكن
ذل��ك مل مينع م��ن ا�ستمرار احل��رم��ان
والإه� �م ��ال م��ن ق�ب��ل امل�ع�ن�ي�ين ب���ش��ؤون
ال �� �ش �ع��ب ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن��ي ،وخ �� �ص��و� �ص �اً
الأون� ��روا ،واخل��دم��ات املتوا�ضعة التي
تقدمها �إىل �شعب ع��ان��ى وي�ع��اين منذ
�أكرث من �ستني عاماً» ،وي�ضيف« :اعتاد
�سكان املخيم على احل��رم��ان والإه�م��ال
بحقهم ،خ�صو�صاً من طرف الأون��روا،
هناك حاجة كبرية لالهتمام بالو�ضع
ال���ص�ح��ي يف امل�خ�ي��م ال ��ذي جت ��اوز ع��دد
�سكانه خم�ساً وع�شرين �ألفاً ،خ�صو�صاً
�أن ت�ق��دمي��ات جمعية ال�ه�لال الأح�م��ر
ع�بر م�ست�شفى بل�سم ال تكفي حاجات
�أبناء املخيم املتزايدة كل يوم».

خميم الر�شيدية

ي�شهد املخيم م�ؤخراً ارتفاعاً كبرياً التي ير�سلها الأب�ن��اء م��ن اخل ��ارج� ،أو
بن�سب البطالة ،التي �أدت ب��دوره��ا �إىل امل���س��اع��دات املتوا�ضعة ال�ت��ي تقدمها
ارت �ف��اع ع��دد ح��االت الع�سر ال�شديد يف الأون � ��روا ،وم��ن �أ��س�ب��اب ارت �ف��اع ن�سب
امل �خ �ي��م ،وي�ع�م��ل م�ع�ظ��م رج ��ال و��ش�ب��اب البطالة ،تراجع العمل يف الب�ساتني
املخيم يف ال��زراع��ة ،كذلك ف ��إن البع�ض ب�سبب ا�ستبدال احلم�ضيات باملوز يف
يعمل يف مهن ح��رة ك�صيانة الكهرباء الكثري م��ن الب�ساتني ،وم��ن املعروف
�أن زراعة املوز ،حتتاج �إىل عدد حمدود
والدهان والأملنيوم.
�إمي ��ان دي ��اب ( 36ع��ام �اً) نا�شطة م��ن ال�ع�م��ال ،ك��ذل��ك ف ��إن منع �إدخ��ال
اجتماعية يف املخيم تقول« :البطالة م��واد البناء �إىل املخيم يحرم بع�ض
م �ن �ت �� �ش��رة يف امل� �خ� �ي ��م وت� ��� �ص ��ل �إىل العمال من ممار�سة مهنة البناء التي
م�ستويات مرتفعة جت��اوزت الـ 70يف ي �ت �ق �ن��وه��ا» ،وت���ض�ي��ف دي � ��اب« :ه �ن��اك
املئة ،وتعتمد العائالت على امل�ساعدات ت�ن��ام��ي ل�ظ��اه��رة ع�م��ال��ة الأط �ف ��ال يف

ور�� ��ش احل � ��دادة وال �ن �ج��ارة وت�صليح
ال � �� � �س � �ي� ��ارات ..وغ �ي��ر ذل� � ��ك ،وت �ق ��وم
م��ؤ��س���س��ات امل�ج�ت�م��ع الأه �ل ��ي بحملة
للحد من تنامي هذه الظاهرة ،لكن
الأمر يحتاج �إىل ت�ضافر اجلهود بني
الأونروا وامل�ؤ�س�سات والدولة اللبنانية
امل�ط��ال�ب��ة مب�ن��ح ال�لاج �ئ�ين ح��ري��ة يف
التنقل وال�سماح ب�إدخال مواد البناء،
كذلك بالإفراج عن احلقوق الإن�سانية
يف العمل والتملك».
تنعك�س الكثافة ال�سكانية يف املخيم
ع� �ل ��ى ارت� � �ف � ��اع يف م �� �س �ت��وى اك �ت �ظ��اظ

حملة «حق العمل للفل�سطينيني» ..م�ستمرة
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ب �ع��د ع ��ام ون �� �ص��ف ع �ل��ى ال �ت �ع��دي�لات ال �ق��ان��ون �ي��ة لعمل
ال�لاج�ئ�ين الفل�سطينيني يف ل�ب�ن��ان ،اع�ت�بر ال�ق��ائ�م��ون على
ح�م�ل��ة «ح ��ق ال�ع�م��ل للفل�سطينيني»� ،أن ت�ل��ك ال�ت�ع��دي�لات
غري كافية باعتبارها مل تغري �شيئاً لغاية اليوم يف معاناة
العمال ،وثمنت احلملة اخلطوة التي قام بها املجل�س النيابي
اللبناين مهمة جداً كخطوة �أوىل وت�أ�سي�سية يف م�سار ف�صل
ق�ضية حقوق الفل�سطيني الأ�سا�سية عن اخلالفات ال�سيا�سية
املحلية ،ببلوغ ما ميكن مما �سبق �أن توافق عليه من �إعالنات
واتفاقيات.
وكان جمل�س النواب اللبناين قام بتعديالت على قانون
ال�ع�م��ل ك��ال �ت��ايل« :ي�ع�ف��ى امل�ستفيد م��ن ال�ع�م��ال ال�لاج�ئ�ين
الفل�سطينيني م��ن �شرط املعاملة باملثل املن�صو�ص عنه يف
ق��ان��ون العمل وق��ان��ون ال�ضمان االجتماعي ،وي�ستفيد من
تقدميات تعوي�ض نهاية اخلدمة بال�شروط التي ي�ستفيد
فيها ال�ع��ام��ل ال�ل�ب�ن��اين» ،و«ي�ت��وج��ب ع�ل��ى �إدارة ال�صندوق
ال��وط�ن��ي لل�ضمان االج�ت�م��اع��ي� ،أن ت�ف��رد ح�ساباً منف�ص ًال
م�ستق ًال لديها ،لال�شرتاكات العائدة للعمال من الالجئني
الفل�سطينيني ،على �أال تتحمل اخلزينة �أو ال�صندوق الوطني
لل�ضمان االجتماعي �أي ال�ت��زام م��ايل جت��اه��ه ،وال ي�ستفيد

امل�شمولون ب��أح�ك��ام ه��ذا ال�ق��ان��ون ،م��ن تقدميات �صندوقي
�ضمان املر�ضى والأمومة والتقدميات العائلية».
ودع��ت احلملة �إىل ا�ستكمال الإجن ��از مب�شاريع قوانني
للحقوق الأ��س��ا��س�ي��ة الأخ� ��رى ،مثل ح��ق امللكية ،والتعليم،
وال�صحة ،و�إن�شاء امل�ؤ�س�سات وغريها.
وت �ه��دف احل�م�ل��ة �إىل �إع �ف��اء ال�لاج�ئ�ين الفل�سطينيني
امل�سجلني ر�سمياً يف �سجالت وزارة الداخلية ،من اال�ستح�صال
على �إجازة عمل ،وا�ستفادة الالجئني الفل�سطينيني امل�سجلني
ر�سمياً يف �سجالت وزارة الداخلية ،من كل �أحكام قانون العمل
و�سائر الأحكام القانونية ،التي ترعى عمل اللبنانيني ،كذلك
�إل�غ��اء جميع الن�صو�ص املخالفة للقوانني امل�ع�ّبةرّ ة عن هذه
الأهداف �أو املتعار�ضة مع �أحكامها ،بالإ�ضافة �إىل اال�ستفادة
الكاملة ل�ل�أج��راء الفل�سطينيني كاللبنانيني م��ن �صندوق
ال�ضمان االجتماعي ،والو�صول بالو�ضع الفل�سطيني عموماً
�إىل مرحلة ال ي�ع��اين فيها م��ن التمييز ،وي�ت��م جت��اوز منع
الفل�سطيني من ممار�سة املهن احلرة ،وي�سمح باالنخراط يف
نقاباتها ،واالقرتاب احلقيقي من تطبيق بروتوكوالت الدار
البي�ضاء ،واحل�ق��وق ال ��واردة يف اتفاقية الالجئني الدولية
التي مل يوقع لبنان عليها بعد.

ال �ط�لاب يف م��دار���س الأون � ��روا ،وت�صل
يف بع�ض ال���ص�ف��وف �إىل  48ت�ل�م�ي��ذاً يف
ال�صف ال��واح��د ،مما ينعك�س �سلباً على
احلالة التعليمية ،وتدين ن�سب النجاح،
خ�صو�صاً يف املرحلة املتو�سطة.
� �صل��اح م��و� �س��ى ( 44ع ��ام� �اً) �أ� �س �ت��اذ
ومربي يقول« :تدين م�ستويات التعليم
يف ال���ص�ف��وف امل�ت��و��س�ط��ة� ،سببه متركز
الظواهر ال�سلبية ،كالت�سرب واالكتظاظ
يف هذه املرحلة� ،أما من يعرب �إىل املرحلة
ال�ث��ان��وي��ة ،فقد تخطى ه��ذه ال�ظ��واه��ر،
وهذا ما يف�سّ ر النتائج املمتازة يف املرحلة
الثانوية التي تخطّ ت الـ 90يف املئة على
مدار عدة �سنوات».
م ��ن �أب � � ��رز � �س �م��ات امل� �خ� �ي ��م ،وج ��ود
ال ��رواب ��ط واالحت � � ��ادات ال�ع��ائ�ل�ي��ة ال�ت��ي
ت�سعى �إىل خدمة �أبناء العائالت امللحقة
ب �ه��ا ،ويف ب�ع����ض الأح � �ي� ��ان� ،أي� ��ة ع��ائ�ل��ة
فل�سطينية �أخ ��رى ،بحاجة �إىل خدمة
ب��الأف��راح والأح� ��زان �أو �أي��ة منا�سبة �أو
�أزم��ة ما ،يت�سابقون �إىل تلبيتها مبحبة
و�أخوة.
�أب� ��و ب�ل�ال ( 70ع ��ام� �اً) م �� �س ��ؤول يف
�إحدى الروابط يقول« :ت�ؤمّن الرابطة
ال�ك��را��س��ي وال �ط �ع��ام يف الأف � ��راح وامل� ��آمت
على ال���س��واء ،كما تقدم معونات مادية
لُ�سر الفقرية �أو للحاالت
متوا�ضعة ل أ
املر�ضية الطارئة واملعقدة ،ون�سعى �إىل
تطوير اخلدمات ما �أمكن».
خ�لال �ستة ع�ق��ود على النكبة ،كان
خميم الر�شيدية يعترب �أحد �أهم القِالع
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة يف م��واج �ه��ة ال�ه�م�ج�ي��ة
ال�صهيونية ،بعد �أن مت ا�ستهدافه عدة
م��رات ب�غ��ارات� ،أدت �إىل ا�ست�شهاد املئات
من �أبنائه الذين كانوا يواجهون املوت
ب�صالبة وعزم ،ت�شهد لها �أزقة وجدران
املخيم املليئة ب�صورهم.

�سامر ال�سيالوي
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الذكرى الـ 33النتصار الثورة إالسالمية
مفهوم الحكومة الدينية في رأي اإلمام الخميني
ل�ع�ل�ن��ا ال ن�ب��ال��غ �إذا م��ا ق�ل�ن��ا �إن من
املميزات البارزة التي يت�سم بها ع�صرنا
احلايل� ،أنه ا�ستطاع �أن ي�شهد على والدة
حكومة دينية تعتمد ال��دي��ن و�أح�ك��ام��ه
وتعاليمه وقيمه �أ�سا�ساً ونربا�ساً ود�ستوراً
وق��ان��ون�اً ل�ه��ا ،وتعمل مبوجبه ،وحت��اول
ت�ط�ب�ي��ق ق��وان �ي �ن��ه ،وت �� �س �ت �ن�ير ب �ف �ت��اوى
فقهائه امل�أخوذة ب�شكل مبا�شر من �آيات
ال �ق ��ر�آن ال �ك��رمي ،وم ��ن ال���س�ن��ة النبوية
امل �ب��ارك��ة ،وم��ن �أح��ادي��ث الأئ �م��ة عليهم
ال�سالم.
ه��ي ت�ل��ك احل �ك��وم��ة ال �ق��ر�آن �ي��ة ال�ت��ي
قامت يف �إيران ،بف�ضل الثورة الإ�سالمية
ال �ت��ي ط� ��ردت ال �� �ش��اه وف �� �س ��اده ،ومي�ك��ن
ال �ق��ول �إن ��ه ي �ك��اد ال ي��وج��د ع�ل��ى ام �ت��داد
التاريخ الإ�سالمي ،منذ �صدر الإ�سالم
و�إىل اليوم ،وبالتحديد منذ �أن حتولت
اخلالفة يف العامل الإ�سالمي �إىل ملك
وراث ��ي ،ول�غ��اي��ة ال �ي��وم ،ن�ك��اد ال جن��د �أي��ة
حكومة حكمت عملياً على �أ�سا�س الدين
وال���ش��ري�ع��ة ،ح�ت��ى ال ��دول ال�ت��ي ك��ان��ت يف
وقتها وزم��ان�ه��ا ت�سمى با�سم اخل�لاف��ة،
وتزعم �أنها دول��ة الإ�سالم ،فعلى الرغم
من �أن كثرياً من امل�سلمني كانوا يعقدون
الم ��ال حلملها ه��ذا
عليها ال�ك�ث�ير م��ن آ
العنوان الكبري ،ولأنها كانت ترفع راية
الإ��س�لام ،ول��و يف الظاهر والعلن فقط،
فهي ـ يف الواقع ـ مل تكن �أكرث من جهاز
حكم ملكي� ،أي �إن احلكم فيها مل يكن
على �أ�سا�س الدين ،وال على �أ�سا�س �أحكام
ال�شريعة ،بل على �أ�سا�س التوريث العائلي
والأ�سري املح�ض.
ه��ي ظ��اه��رة ت�ب��دو غ��ري�ب� ًة مل��ن يت�أمل
فيها� ،أعني� :أن تكون حكومة ما تدعي
�أنها حكومة الإ��س�لام ودول�ت��ه ،ثم تبادر
ه � ��ذه احل� �ك ��وم ��ة ن �ف �� �س �ه��ا �إىل �إق �� �ص��اء
الإ� �س�ل�ام ،بجميع م��ا ميثله م��ن جوهر
وحقيقة و�أحكام ورموز وتعاليم ،و�إبعاده
ال
عن نظام احلكم ود�ستوره فيها ،ف�ض ً
عن االبتعاد الكلي والطالق الدائم بني
امل�م��ار��س��ات العملية حل�ك��ام ه��ذه ال��دول
و�أ�صحاب هذه احلكومات وبني الإ�سالم
احلنيف.
بل �إن الأغ��رب من الظاهرة نف�سها،
�أن تكون ه��ي ال�ظ��اه��رة امل��أل��وف��ة التي ال
ي�ستهجنها العقل الإ�سالمي العام� ،إىل
م��ا قبل ظهور الإم ��ام اخلميني (رحمه
اهلل) ،ب�أفكاره النرية التي ا�ستوحاها من
روح الإ�سالم و�أحكامه ومنابعه الأ�صيلة،
وم� ��ن ن �ف ����س ال � �ق� ��ر�آن ال� �ك ��رمي وال���س�ن��ة
ال�شريفة.
ل�ق��د �أ� �س ����س الإم � ��ام ال ��راح ��ل (ق ��ده)
لظاهرة جديدة من احلكومة الدينية،
وهي ظاهرة فريدة ومهمة للغاية.
تتمحور ه��ذه ال�ظ��اه��رة ح��ول ث�لاث
�أفكار رئي�سية:
� 1أن يتحول جهاز احلكم والنظامال�سيا�سي القائم يف البالد �إىل نظام قائم
على ال�سماح لأهل الدين بالتحرك على
وفق املعايري والقيم والقوانني الدينية،

الإمام اخلميني يج�سد معاين الدميقراطية يف الإ�سالم

بل �إىل نظام يريد من كل املنتمني �إليه
�أن يتحركوا على �سبيل �إ�شاعة ال�شريعة
ون�شرها و�إحاللها.
� -2إن ق�ي��ام ح�ك��وم��ة ك�ه��ذه يعني �أن
ع�ل��ى م���س��ؤويل ال�ن�ظ��ام فيها �أن يكونوا
ممتثلني لأحكام الدين ،بل �أن يكونوا هم
�أول املطبقني لتكاليفه ،و�أول العاملني
ب�أوامره ونواهيه ،بحيث لو فر�ض �أنهم
مل يكونوا متطابقني متاماً مع املعايري
الدينية ،ف�سوف يفقدون  -ومبقت�ضى
القانون نف�سه  -كل �شرعيتهم ومنا�صبهم
وحيثية وج��وده��م يف �سلم احلكم ،وهذا
يعني �أن نظام احلكم ود��س�ت��وره يف هذه
احلكومة الدينية هو نف�سه ال��ذي يكون
خم � ��و ًال ب� � ��أن ي �ج��رد ال ��ذي ��ن ي�خ��ال�ف��ون
قوانينه الإ�سالمية من منا�صبهم ،ومن
�صالحياتهم ،وم��ن �صفاتهم التمثيلية
لو كانت لهم ،وهكذا..
� 3أن ت�ك��ون مهمة ح��را��س��ة ال��دي��نالإ�سالمي احلنيف وتعاليمه و�أحكامه
منوطةً ،بالدرجة الأوىل ،بنف�س الد�ستور
املطبق عملياً يف البالد ،وبوا�سطة نف�س
جهاز ال��دول��ة احلاكم فيها ،بعد �أن كان
ذلك ال يزيد على �أن يكون مهمة فردية
تقع على عاتق هذا الفرد �أو ذاك� ،أو على
هذه امل�ؤ�س�سة العلمية �أو تلك..
ويف ذل� � ��ك ي � �ق ��ول الإم� � � � ��ام ال �ق��ائ��د
اخل��ام�ن�ئ��ي (دام ظ �ل��ه)�« :إن �ن��ي ال �أدع��ي
�أن ه��ذه احل�ك��وم��ة الدينية ه��ي حكومة
ق��ر�آن�ي��ة متكاملة� ،أب � ��داً ..ب��ل �أول ناقد
لهذه احلكومة هو �أنا ،و�إمنا نحن نحاول
�أن ن���س�ير يف اجت� ��اه ت�ط�ب�ي��ق ال���ش��ري�ع��ة
الإ�سالمية ،ولو وفقاً حلدها الأدنى ،بيد
�أننا ن�ؤمن ب��أن ه��ذا االجت��اه هو االجت��اه
ال �� �ص �ح �ي��ح ،وم� ��ا ن ��روم ��ه ون ��رغ ��ب ف�ي��ه
ون�سعى �إليه ب�شدة هو التحرك والتقدم
الع �ل��ى� .إن ك��ل م��ا ندعيه
ب��اجت��اه احل��د أ
هو �أن حكومتنا ه��ذه هي حكومة دينية
ر�سمياً وقانونياً وبح�سب الد�ستور ،وهي
ح�ك��وم��ة تعترب �أي ��ة خ�ط��وة ع�ل��ى خ�لاف
ال �� �ش��ري �ع��ة �أو �أي ق ��ان ��ون ع �ل��ى خ�لاف
ال�ق��وان�ين الإ��س�لام�ي��ة ه��و ق��ان��ون باطل

ومن�سوخ وغري قابل للتطبيق».
وم��ن ه�ن��ا ،ن�ق��ول ل�ك��ل ال�غ�ي��ارى على
ال��دي��ن احل�ن�ي��ف� :إن ك��ل م��ن ه��و �صادق
يف غ�يرت��ه على �شريعة حممد ب��ن عبد
اهلل �صلى اهلل عليه و�آل ��ه و��س�ل��م ،وعلى
تبليغ �أح�ك��ام��ه ،و�إح�ل�ال دي�ن��ه ور�سالته
يف الأر�� � ��ض ،ف�ع�ل�ي��ه �أن ي�ن�ظ��ر �إىل ه��ذه
احلكومة القائمة حالياً يف �إي ��ران على
�أنها فر�صة كبرية قابلة لأن ن�ستثمرها
�إىل �أق���ص��ى ال��درج��ات يف �سبيل خدمة
حقائق الإ�سالم ،ون�شر معارفه و�شريعته،
ويف حماولة فك �أ�سر هذا العامل القابع

يف ��س�ج��ن امل ��ادي ��ات ،وان �ت �� �ش��ال��ه م��ن فخ
الأ�ضواء الرباقة لالكت�شافات ال�صناعية
والعلمية والتقنية اخلالية مت��ام�اً من
�شغف الروح وحركة العاطفة.
ويف ه� � ��ذا ي � �ق� ��ول � �س �ي ��د ق � �ط� ��ب ،يف
الم ��ام
ك�ل�ام ينقله ع�ن��ه م��ر��ش��د ال �ث��ورة إ
الج��در
اخلامنئي« :ك��ان من الأف�ضل و أ
للم�سلمني ،ب��د ًال من �أن يكتبوا كل هذه
ال �ك �ت��ب ،وب � ��د ًال م��ن �أن ي �ب �ث��وا ك��ل ه��ذه
اخل �ط��اب��ات الإع�ل�ام �ي��ة ،وب� ��د ًال م��ن �أن
يعملوا على �إدارة كل هذه امل�ساجد ،كان
الف �� �ض��ل ل�ه��م ب ��د ًال م��ن ذل��ك كله،
م��ن أ

ل��و �أن �ه��م ك��ان��وا ق��د ف�ع�ل��وا م��ا م��ن �ش�أنه
�أن ي�ساهم يف ن�شر الإ� �س�لام ويف تعميم
الثقافة الإ�سالمية ،فلو �أنهم كانوا قد
عملوا يف هذا االجتاه لكان هذا خرياً لهم
من كل ما يفعلونه».
فباعتقاد �سيد قطب �أن جمرد ت�شكيل
حكومة �إ��س�لام�ي��ة تعمل وف�ق�اً للقانون
الإ�سالمي يف ناحية ما من ه��ذا العامل
ال �ك �ب�ير ل �ه��و ق� ��ادر ع �ل��ى �أن ي�ت�رك من
ال�ت� أ�ث�ير م��ا ي�ف��وق �آالف ال�ك�ت��ب ،و�آالف
املحا�ضرات ،والآالف من الأفكار الدقيقة
الهادفة �إىل ن�شر الدين..
وال� ��ذي ن ��راه �أن ه��ذا ال �ك�لام ي��واف��ق
مقت�ضيات العقل واملنطق؛ �إذ ب��د ًال من
�أن ي �ك��ون االجت� ��اه يف اجل �ه��ود امل�ب��ذول��ة
ن�ح��و احل �ل��ول اجل��زئ�ي��ة وامل��و��ض�ع�ي��ة� ،أو
ن�ح��و �أن �� �ص��اف احل �ل ��ول ،ف�م��ن أ
الف���ض��ل
ل�ه��ذه اجل�ه��ود وال�ط��اق��ات �أن ت�صرف يف
مكانها امل�لائ��م ،و�أن تو�ضع على ال�سكة
يف م �� �س��اره��ا ال���ص�ح�ي��ح؛ �إذ م��ا ن �ف��ع �أن
ين�شغل الإن�سان مبعاجلة بثور ظاهرية
�أو �أمرا�ض جلدية �أمل��ت به� ،إذا كان قلبه
ال��ذي به يعي�ش ويحيا يكاد يتوقف عن
النب�ض و�ضخ الدم و�أنفا�س احلياة!
الم� ��ام اخل��ام�ن�ئ��ي ع�ل��ى ك�لام
وي�ع�ل��ق إ
قطب ق��ائ�لاً« :ل�ق��د اختربنا نحن هذه
احل �ق �ي �ق��ة وج��رب �ن��اه��ا وع��اي �ن��ا �آث ��اره ��ا
ع��ن ك�ث��ب ،ف ��إن��ه حينما ت��أ��س����س النظام
ال�� �س�ل�ام ��ي ،وح �ي �ن �م��ا ��س�م�ع�ن��ا ه�ت��اف��ات
إ
الإ�سالم ت�صدر من حنجرة ذلك الرجل
العظيم� ،أعني به� :إمامنا اجلليل روح اهلل
املو�سوي اخلميني� ،شاهدنا �إقبا ًال عجيباً
وتوجهاً باهراً لقلوب كل امل�سلمني يف هذا
العامل نحو الإ�سالم.
لا �أن
وم��ن ه�ن��ا ،لي�س يف و�سعنا �أ� �ص� ً
الم��ام الراحل ب��أي من
نقارن �شخ�صية إ
ال�شخ�صيات الإ�سالمية امل�صلحة التي
مرت يف تاريخنا ،مع اعرتافنا لكل ه�ؤالء
امل�صلحني ال�ك�ب��ار بالف�ضل واالم�ت�ن��ان
الكبريين».

�إبراهيم بي�ضون
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الثورة اإلسالمية ..األسس والمنطلقات

الإمام اخلميني عائداً من فرن�سا �إىل �إيران

ك�ث�يراً م��ا راه��ن املفكرون ودار��س��و ال�ث��ورات
على جناح الثورة الإ�سالمية ،فاعتربوها جمرد
نظرية م��ن وح��ي اخل�ي��ال ،ال مت��ت �إىل الواقع
ب�صلة ،حتى �إن البع�ض �صنفها �ضمن قائمة
الأ� �س��اط�ير ال�ت��ي اخ�ترع�ه��ا امل���س�ل�م��ون مل��وا��س��اة
خيبتهم.
ن �ع��م ،ل�ق��د ظ��ل ه � ��ؤالء وح �ت��ى �آخ ��ر حلظة
ي��ؤم�ن��ون ب�ع��دم ج��دوائ�ي��ة ال �ث��ورة الإ��س�لام�ي��ة،
ولي�س ذلك �إال جلهلهم ب�أن هناك فرقاً جوهرياً
�شا�سعاً ب�ين ه��ذه ال�ث��ورة املباركة وب�ين غريها
من الثورات ..بني ثورة اندلعت من �أجل اهلل،
و�أخرى ن�شبت لأجل م�صالح دنيوية ،ويف �سبيل
ا�ستعالء �سلطة على �سلطة �أخرى.
ولكي نتعرف على ماهية الثورة الإ�سالمية
و�شروطها ال��ذات�ي��ة وامل��و��ض��وع�ي��ة ،ف�لا ب��د من
ا�ستنطاق م�صادرها الأ�صلية وا�ستخراجها من
منابعها ال�صافية ،ذلك �أن فهم �أي مبد�أ ال بد
�أن يكون عرب منهاجه ،وانطالقاً من قواعده
الفكرية ،وال ميكن �أن ن��در���س نظري ًة مبنهج
علمي تطرحه نظرية �أخرى.
�إن �أول نقطة تنقح لنا ال �ث��ورة يف املفهوم
الإ��س�لام��ي ،قوله ت�ع��اىل} :و�إن ه��ذا �صراطي
م�ستقيماً فاتبعوه وال تتبعوا ال�سبل فتفرق

بكم ع��ن �سبيله{ .فلي�ست الفو�ضى ث ��ور ًة يف
الإ� �س�لام ،وال اال��ض�ط��راب والهيجان ،ولي�ست
ك��ل فئة اجتمعت على حتقيق �أه��وائ�ه��ا ،كانت
فئة ث��ائ��رة� ،إمن��ا ال �ث��ورة ه��ي ت�صحيح م�سرية
الإن�سان ،و�إعادته �إىل النظام ال�سليم ،وبكلمة
�أخ ��رى :ال�ث��ورة يف نظر الإ� �س�لام ه��ي الطريق
ال ��ذي يعك�س ر� �س��االت ال���س�م��اء ع�ل��ى الأر� ��ض،
ويحقق حلم الأنبياء والأو�صياء يف كافة �أرجاء
املعمورة ،فهي ثورة من �أجل اهلل.
هذا اال�ستنتاج يهدينا ب��دوره �إىل بعد �آخر
وخ�صي�صة �أخ��رى ،وهي �أن الثورة الإ�سالمية
ث ��ورة م�برجم��ة ذات �ي �اً م�ن��ذ ب��داي �ت �ه��ا ،ف�ه��ي ال
تدعو النا�س �إىل �شيء جمهول وغري معقول،
وال ت ��أم��ره��م ب��ال �ت �ح��رك �أو ًال ث ��م ب �ع��د ذل��ك
ت��دع��وه��م ل�ي�ج�ل���س��وا وي�ب�رجم ��وا وي�خ�ط�ط��وا
وي��ر��س�م��وا ،كما ه��ي �أك�ث�ر ث ��ورات ال �ي��وم� .أب ��داً،
�إنها تدعوهم �إىل برنامج متكامل منذ اللحظة
الأوىل ،وك��ل خطوة يقطعها النا�س يف طريق
ال �ث��ورة الإ� �س�لام �ي��ة ل�ه��ا ب��رن��ام��ج م�ع��د �سلفاً،
وم��ن الطبيعي �أن تكون ه��ذه اخل�ط��وات نابعة
م��ن الربنامج الإ��س�لام��ي املتكامل ،على كافة
الأ� �ص �ع��دة واحل �ق��ول ،الثقافية واالق�ت���ص��ادي��ة
واالجتماعية وال�سيا�سية.

الحكومة اإلسالمية ..تتمة لمسيرة األنبياء
مي � ّث��ل ال��دي��ن ع �ن �� �ص � ٍراً � �ض��روري �اً ي�ح�ي��ا يف ال��وج��دان
الإن���س��اين م�ن��ذ �أن ك��ان الإن���س��ان و�إىل ع���ص��ورن��ا احل��ال�ي��ة،
ومل تنفع كل �أ�ضواء التقدم التقني واالكت�شافات العلمية
الباهرة ،بحركتها املت�سارعة اخلطى ،مل تنفع يف احلد من
م��دى تغلغل ال��دي��ن يف النفو�س ،وال ا�ستطاعت �أن تطفئ
ن��وره املنبعث ال��ذي ال ي�ستطيع الإن�سان �أن ي��راه جلياً �إال
يف اللحظات التي يعود فيها �إىل �صفاء فطرته التي خُ لق
عليها ،بل كان الدين دوماً قادراً على ك�سر اجلمود واجلفاف
املادي الناجم عن اخرتاعات واكت�شافات احل�ضارة املادية.
هذه احل�ضارة التي ،وبالرغم من �أنها جنحت يف توفري
�أ�شكال احلياة املادية املرفهة للإن�سان� ،إال �أن �أ�ضواءها قد
باتت ت�شكل م�صدر �إزعا ٍج له يف بُعده الروحي والنف�سي ،وهو
بُعد ال ي�ستَهان به يف حياة الإن�سان ،بل �إن��ه ي�صح القول:
�إن الإن�سان ما هو �إال ال��روح والنف�س ،مبعنى� :أن اجلانب
الروحي هو قوامه ،واجلانب العقلي والنف�سي من الإن�سان
هو وحده ما يجعل منه هذا املوجود احل�سا�س الذي يتميز
عن �سائر الكائنات التي خلقها اهلل تعاىل.
وبالرغم من كل الآثار الإيجابية التي خلقتها احل�ضارة
امل��ادي��ة يف اجل��ان��ب امل��ادي وال��رف��اه��ي م��ن حياة بني الب�شر،
�إال �أنها يف املقابل حا�صرت الإن�سان ب��آث��ار �سلبية وخيمة،
ويكفينا �أن نُلقي نظرة خاطفة على دول العامل وجمتمعات
الأمم وال�شعوب ،لرنى ب�أم العني كيف ا�ستطاع �شبح الفقر
املدقع �أن يفر�ض �سيطرته على ما يزيد على ثلثي الرقعة
اجلغرافية والدميوغرافية يف عاملنا املعا�صر ،ولرنى كيف
�أن ظلمة اجلهل والإجرام والإرهاب ما زالت تخيم على كل
�أرج��اء املعمورة ،من �أق�صاها �إىل �أق�صاها ،ول�نرى كيف �أن
من�سوب اال�ستكبار لدى القوى اال�ستكبارية ي��زداد ارتفاعاً
يوماً بعد يوم ،وكيف �أن ال�شعوب امل�ضطهدة ما زالت ،ونحن
يف الألفية الثالثة ،ترز�أ حتت �سياط املظلومية واال�ضطهاد،
�إمن��ا تتغري ال��وج��وه والأ��س�م��اء فح�سب ،و�إال ،فالظلم هو
الظلم ،واال�ضطهاد هو اال�ضطهاد..
من هنا انطلق الإم��ام اخلميني (رحمه اهلل) يف ثورته

العظيمة التي قادها يف �إي��ران منذ  33عاماً ،حيث حر�ص
على �إقامة دعائم هذه الثورة على الرف�ض التام لكل مظاهر
الطغيان والتهتك وال�سفور والفجور التي كان ال�شاه املقبور
يعمل لن�شرها يف املنطقة كلها ،امتثا ًال لأوام��ر �أ�سياده من
الإدارات الغربية اال�ستعمارية.
كان الإم��ام ي��درك �أن الدين هو الهبة الإلهية الأعظم
للإن�سان بعد العقل ،التي �أُعطيت له ليخرج من الظلمات
�إىل النور ،وكان يرى �أن هذه املهمة �أُوكلت ـ بالدرجة الأوىل ـ
للأنبياء واملر�سلني ،ثم من بَعدهم لأو�صيائهم ،ومن بعدهم
للعلماء الربانيني الذين جُ علوا يف الأدبيات الإ�سالمية ورثة
الأنبياء وحفظة ر�ساالتهم وال�صائنني لنهجهم وخطهم
امل�ستقيم ،فكان ال بد من العمل لإقامة الدولة الإ�سالمية،
وال�سعي لت�أ�سي�س حكومة تعمل على �أن تقيم ح��دود اهلل،
ع�سى �أن تعاين الب�شرية بذلك املنافع اجلليلة التي فوتتها
على نف�سها عندما تركت �إقامة حدود اهلل و�إنفاذ �أحكام اهلل.
وف�ي�م��ا ي�ل��ي ن�شري �إىل بع�ض �آث ��ار ال �ث��ورة الإ��س�لام�ي��ة
وبركاتها على جمتمعاتنا الإ�سالمية:
 -1انت�شار امليل نحو الإ�سالم لدى ال�شباب اجلامعي ،ويف
�أو�ساط ال�شريحة ال�شابة املثقفة ،وهو ما ميكن �أن نالحظه
بو�ضوح يف �أي��ة جامع ٍة من اجلامعات نق�صدها يف بلداننا
الإ�سالمية.
فقبل ال�ث��ورة الإ��س�لام�ي��ة ،ك��ان��ت ه��ذه ال�شريحة لقمة
�سائغة ب�أيدي ال�شيوعية والتيارات امللحدة ،ال�شرقية منها
وال�غ��رب�ي��ة ،وع�ل��ى اخ �ت�لاف �أ��ش�ك��ال�ه��ا .ك��ان��ت ت�ل��ك امل��ذاه��ب
ت�صطادهم بي�سر و�سهولة ،وكان ال�شباب اجلامعي كري�شة
يف مهب الريح ،تتدافعهم هذه التيارات الفا�سدة فيما بينها
لت�صيبهم بحال ٍة م��ن ال��دوار احل�ضاري وال�ث�ق��ايف ،يرمتي
على �أثرها ال�شاب امل�سلم تائهاً حمبطاً ال يرى �إال االنتحار
واملخدرات والإجرام و�سيل ًة للتعبري عن نف�سه.
�أم ��ا ال �ي��وم ،وب�ع��د ق�ي��ام ال �ث��ورة الإ��س�لام�ي��ة ،ف�ق��د �صار
لل�شاب امل�سلم القدرة على �أن يحافظ على �أ�صالته ،وتعزز
لديه ال�شعور بالثقة بالنف�س وبالهوية الإ�سالمية ،ومل يعد

االنتماء �إىل الإ�سالم الأ�صيل وال التقيد ب�أحكامه وتكاليفه
باعثاً على اخلجل بالن�سبة �إليه.
ك��ان االنتماء �إىل واح��د من تلك التيارات الفكرية �أو
ال�سيا�سية املنحرفة االنتماء �إليها يُنظر �إليه على �أنه مو�ضة
الع�صر احل�ضاري ،وكان يُنظر �إىل مَن يتخلف عنها وك�أنه
�آتٍ من الع�صور احلجرية التي ك��ان يعي�ش فيها الإن�سان
القدمي!
�أم ��ا ال �ي��وم ،وب�ف���ض��ل ال �ث��ورة الإ� �س�لام �ي��ة ،ب��ات��ت ه��ذه
التيارات الفا�سدة واال�ستقطابات وامليول الإحلادية يف �أدنى
م�ستوياتها ،لي�سود بد ًال منها التوجه والإقبال نحو الإ�سالم
العزيز ،ومل تعد هذه ال�شريحة من ال�شباب ت�شعر ب�أن عليها
�إثبات وجودها� ،أو حتقيق ذاتها وهويتها عن طريق االنتماء
�إىل واح��د من ه��ذه ال�ت�ي��ارات ،بل �صار ال�شاب امل�سلم يجد
االنتماء �إىل كتاب ربه وتعاليم دينه ب�صي�ص النور الوحيد
يف هذا العامل املظلم.
ال� �س�ي�رة
� -2إح� ��راج احل �ك��وم��ات ال��رج�ع�ي��ة وال�ت��اب�ع��ة و أ
والذليلة يف املنطقة ،ال�ت��ي ن��رى جميعاً عملها ون�شاطها
الذي متار�سه �ضد هذه الثورة الإ�سالمية املباركة ،وال�سبب
لي�س خافياً على �أحد� ،إنه خوف ه�ؤالء على حكمهم ،وعلى
منا�صبهم وك��را��س�ي�ه��م ،وه��و م��ا يجعلهم ي�ن��زع�ج��ون �أمي��ا
انزعاج عندما يرون امليل واحلب القلبي لدى �شبابهم نحو
هذه الثورة ،وهذا النظام ،وهذه الراية الإ�سالمية املرفوعة
واخلفاقة هنا..
ي��رى حكام ال�سوء ه��ذا كله ،فينتابهم اخل��وف والذعر
ال�شديدين ،فين�شطون �ضد الثورة بكل ما �أوت��وه من مكر
ودهاء ،وهذا لي�س �إال من �آثار الثورة الإ�سالمية؛ �إذ لو مل
يكن لها ه��ذا الت�أثري العجيب والعميق ال�ق��ادر با�ستمرار
على �أن ُي��حْ ��دث ك��ل ه��ذه التغيريات اجل��ذري��ة الإيجابية،
لمَ ��ا وج��دن��اه��م ي���ص��رون على حماربتها �إىل ه��ذه ال��درج��ة،
وبخا�صةٍ ،و�أنهم يت�سمون بامل�سلمني.

عبد اهلل ال�صفدي

منطلق الثورة يف احلقل الثقايف
ال� �س�لام �ي��ة يف م �ي��دان ال�ع�ل��م،
تتجلى ال �ث��ورة إ
برف�ض ثقافة اال�ستكبار وعلمائه ،وحماربة الغزو
الثقايف بكل �أ�شكاله و�ألوانه ،وال نعني بذلك �أن ال
الخ��ري��ن واخرتاعاتهم ،ف�إن
ن�ستفيد من جت��ارب آ
�أع�ل��م النا�س م��ن �ضم علم النا�س �إىل علمه� ،إمن��ا
نق�صد �أن ال يتحول امل�سلم �إىل و�سيلة رخي�صة يف
يد الغرب ،ي�سيرّ ونه كما �شا�ؤوا ،وي�صدرون له �أو�ساخ
ثقافتهم ،و�أما ما فيه نفع له ،فهو �إرث غربي يجب
احتكاره!
وال مي�ك��ن جن��اح ال �ث��ورة الثقافية �إال ب��ال�ث��ورة
ال�سيا�سية ،لأن اخل�ضوع �سيا�سياً لال�ستكبار هو
ال��ذي يفر�ض التبعية ل��ه يف امل�ج��ال الثقايف .ومن
هنا ،فال ميكن ن�سف ثقافة اال�ستكبار �إال عن طريق
ن�سف ال�ن�ظ��ام امل�ستبد ب��رم�ت��ه ،ك�ي�لا يبقى العلم
قمراً يدور يف فلك ال�سيا�سة �أو االقت�صاد �أو القوى
االجتماعية.
منطلق الثورة يف احلقل االقت�صادي
ال ي�شك �أح��د �أن االقت�صاد دع��ام��ة م��ن دعائم
املجتمع ،ورك�ي��زة �أ�سا�سية يف �أي ن�ظ��ام ،والإ��س�لام
كنظام ت�شريعي مل يهمل هذا اجلانب ،فقد �أو�ضح
اهلل �سنته يف ع��امل االقت�صاد� ،إذ ق��ال} :وال ت�ؤتوا
ال�سفهاء �أموالكم التي جعل اهلل لكم قياماً{.
ها هو اال�ستكبار اليوم يعبث باقت�صاد ال��دول
الإ�سالمية ،وي�صادر �أموال �شعوبها بحجج و�أكاذيب
مل تعد تنطلي على �أحد ،و�إذا ما متنعت عليه دولة
ما فر�ض عليها ح�صاراً داخلياً وخارجياً ،كل ذلك
لأن يعي متاماً �أن االقت�صاد ركن �أ�سا�سي من �أركان
�أي دولة.
ويف قبال ذلك ي�أتي اجلهاد االقت�صادي ،حيث
الي � ��راين امل���س�ل��م �أن با�ستطاعته
�أث �ب��ت ال���ش�ع��ب إ
حتمل اجلوع والعط�ش ،وحملوا على كاهلهم عبء
الن�ضال ،ليوجهوا ب��ذل��ك �صفعة ق��وي��ة �إىل �أعتى
هجمات عامل الكفر والطغيان.
هذان النموذجان للثورة وغريهما ،ي�ؤكدان �أن
الإ�سالم بذاته ثورة يف كل امليادين واحلقول ،ولي�س
ثورة يف املال وح�سب ،وال يف ال�سيا�سة فقط ،و�إمنا يف
جميع �أ�شكال املجتمع وقواعده ،ثورة على الطغيان
واال�ستكبار ،ومترد على الف�سادة وعودة �إىل احلق.
وه��ذا ه��و ال��ذي ميز ال�ث��ورة الإ�سالمية ،ف�إنها
كانت ثورة �شاملة ذات �أبعاد �سيا�سية وفكرية وثقافية
واجتماعية واقت�صادية .و�أما الثورات الأخرى فهي
ث ��ورات ج��ان�ب�ي��ة مت����س ج��ان�ب�اً واح� ��داً م��ن املجتمع
الخ � ��رى ،ف��ال �ث��ورة الفرن�سية
وت�ت�رك اجل��وان��ب أ
لا ك��ان��ت ث ��ورة �سيا�سية ،وال �ث��ورة الر�أ�سمالية
م�ث� ً
كانت ثورة اقت�صادية ،وكذا كانت الثورة ال�شيوعية
ث��ور ًة عقائدية .ف�شمولية الثورة الإ�سالمية فارق
الخ��رى التي متيزها عن
�آخر ت�ضاف �إىل الفروق أ
ال �ث��ورات ذات املنطلق الو�ضعي وامل�ح�ت��وى امل��ادي.
و�إن عمق النظرية الثورية يف الإ�سالم واملفارقات
الوا�سعة بينها وبني غريها من النظريات ،هو الذي
جعل الكثريين يعتقدون با�ستحالة حتققها ،وهو
�أي�ضاً ال��ذي �أج�بر ال��دول امل�ستكربة على الوقوف
يف وجهها واحليلولة دون جناحها ،من بني �سائر
الثورات ،ذلك بعد �أن �أيقنوا ب�أن بداية زوالهم �إمنا
هي مع �أول حجر �أ�سا�س يو�ضع لها.

ح�سني خ�ضر

14

( العدد  )200اجلمعة � 10 -شباط 2012 -

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

عـــربـــي
ف�شل حماولة �إثارة فتنة كربى لتثبيت حكم الع�سكر يف م�صر
�شهد اال�ستاد الريا�ضي مبدينة بور �سعيد
امل�صرية ،مذبحة ذهب �ضحيتها � 74شهيداً،
وما يزيد عن الأل��ف جريح ،على م��ر�أى من
��ش��رط��ة الأم ��ن امل��رك��زي امل��وج��ودة يف امل�ك��ان،
مما طرح ت�سا�ؤالت حول من ارتكب املجزرة،
ومل � ��اذا ،وم ��ا ه��ي ع�لاق�ت�ه��ا مب�خ�ط��ط �إث� ��ارة
الفو�ضى والفنت لتغيري �أولويات امل�صريني،
و�أخرياً ما هي النتائج التي �أدت �إليها؟

والع�صي ،وهي تنفذ املجزرة املروعة.
� -2إقفال بوابات امللعب ملنع خروج اجلماهري،
م��ا جعل �أك�ب�ر ع��دد منها عر�ضة لالعتداء
عليها ،وهي ال متلك ما تدافع به عن نف�سها.
 -3عدم وجود �أي مربر لدى اجلمهور البور
�سعيدي امل�ؤيد للفريق امل�صري الفائز للقيام
مب�ث��ل ه��ذا ال�ف�ع��ل امل���ش�ين ،ال ��ذي مل ت�شهد
الريا�ضة امل�صرية مثي ًال له.

�أوالً :موقعة جمل جديدة ارتكبها �أتباع
نظام مبارك:
مل ت�ن�ط��ل ع �ل��ى ال� � ��ر�أي ال �ع ��ام امل���ص��ري
حماولة ت�صوير �أن �أن�صار الفريق امل�صري
ه��م م��ن ارت �ك��ب ه ��ذه امل��ذب�ح��ة ب�ح��ق �أن���ص��ار
فريق الأهلي ،خ�صو�صاً �أن الفريق امل�صري
هو من فاز باملباراة ،ولي�س هناك �سبب يدفعه
�إىل االنتقام من اجلمهور املناف�س ل��ه ،على
ه��ذا النحو الب�شع ،مم��ا دف��ع امل�صريني بكل
فئاتهم ،وانتماءاتهم �إىل ا�ستح�ضار م�شهد
موقعة اجلمل التي ارتكبها بلطجة ،و�أتباع
و�أعوان نظام ح�سني مبارك خالل �أيام ثورة
 25يناير ،وع�شية االطاحة ب��ه ،و�أن ه��ؤالء
البلطجية ،ال��ذي��ن �أط�ل�ق�ه��م ال�ن�ظ��ام و�أم�ن��ه
املركزي ،هم من نفذ عمليات القتل املدبرة
وامل�خ�ط��ط ل�ه��ا ،وق��د ع��زز م��ن ه��ذا االت�ه��ام
الوقائع الآتية:
� -1إن �شرطة الأم ��ن امل��رك��زي ،امل��وج��ودة يف
اال� �س �ت��اد ال��ري��ا� �ض��ي حل�م��اي��ة الأم � ��ن ،وم�ن��ع
الفو�ضى ،مل حت��رك �ساكناً ،وبقيت تتفرج
ع�ل��ى امل �ج �م��وع��ات امل �ج �ه��زة ب � ��الآالت احل ��ادة

ث��ان �ي �اً� :أه� � ��داف امل� �ج ��زرة �إث� � ��ارة ال�ف�ت�ن��ة
والفو�ضى:
انطالقاً مما تقدم ،ف�إن هذه املجزرة مل
ت ��أتِ �صاعقة يف �سماء �صافية ،و�إمن ��ا كانت
خمططة ومدبرة من قبل �أتباع نظام مبارك،
وب��ال�ت��واط��ؤ م��ع ج�ه��از الأم��ن امل��رك��زي ،ومن
خ�ل��ف ال���ص��ورة املجل�س الع�سكري احل��اك��م،
الذي يرف�ض التخلي عن ال�سلطة ،وعاد �إىل
ممار�سة القمع الوح�شي �ضد املتظاهرين،
كما كان يفعل مبارك ،بغية حتقيق الأهداف
الآتية:
ال �ه��دف الأول� :إث � ��ارة ف�ت�ن��ة ك�ب�رى بني
امل�صريني تدخلهم يف �صراعات جانبية متزق
وحدتهم ،وتغري �أول��وي��ات�ه��م ،وتبعدهم عن
ق�ضيتهم الأ�سا�سية ،وه��ي الن�ضال لإح��داث
تغيري حقيقي يف نظام احلكم ،وعدم االكتفاء
بانتخابات مل تبدل �شيئاً من �سيا�سات م�صر
الداخلية واخلارجية التي ال تزال م�ستمرة،
وي� �ج ��ري ت �ع��ومي �ه��ا م ��ع ب �ع ����ض امل �� �س��اح �ي��ق
التجملية.
الهدف الثاين� :إدخال البالد يف حالة من

النريان م�شتعلة يف ملعب بور �سعيد مب�صر

الفو�ضى وان�ع��دام الأم��ن يف �إط��ار �سيناريو،
�أع��د له بعناية بعد ال�ث��ورة ،ي�ستهدف و�ضع
امل�صريني �أمام خيار من اثنني� :إما الفو�ضى،
و�إم � ��ا ال �ق �ب��ول ب�ح�ك��م امل�ج�ل����س ال�ع���س�ك��ري،
والتخلي عن املطالبة �إياه بت�سليم ال�سلطة،
والتنحي جانباً عن التدخل يف �ش�ؤونها.
ال �ه��دف ال �ث��ال��ث :االن �ت �ق��ام م��ن ال�شعب
امل�صري لثورته على نظام مبارك ،وحماولة
ت��دف �ي �ع��ه ال �ث �م��ن ،و�إدخ� � � ��ال ال �ي ��أ� ��س �إل �ي ��ه،
وجعله ينكفئ ع��ن اال�ستمرار بالتظاهرات
واالحتجاجات ،واملطالبة بتطهري م�ؤ�س�سات
الدولة من رموز و�أعوان نظام مبارك الذين
ال يزلوان يحكمون م�صر فعلياً.
ثالثاً :املذبحة ت�شعل الثورة �ضد املجل�س
الع�سكري:

غري �أنه على عك�س الأهداف املبتغاة من
وراء املذبحة ،ف�إن ما ح�صل �أدى �إىل ت�أجيج
الثورة ال�شعبية من جديد ،و�إعطاء دفع قوي
ملطالبها التي تتجاوز ما ح�صل من انتخابات
ت�شريعية ،وهذا ما جتلى بالآتي:
 -1بد ًال من �أن ت�ؤدي املذبحة �إىل �إ�شعال
فتنة وتقاتل بني امل�صريني ،وفو�ضى عامة
ت�برر قيام املجل�س الع�سكري بفر�ض الأم��ن
بالقوة ،وتكري�س بقائه يف ال�سلطة� ،أدت �إىل
تفجري ال�ت�ظ��اه��رات الوا�سعة واحل��ا��ش��دة يف
م�ع�ظ��م امل ��دن امل���ص��ري��ة ،وال �ت��ي حت��ول��ت �إىل
مواجهات مع �شرطة الأمن املركزي.
 -2ات�ساع حجم املطالبة ب��إن�ه��اء احلكم
الع�سكري والإ� �س ��راع بت�سليم ال�سلطة �إىل
املدنيني ،وتطهري امل�ؤ�س�سات من بقايا رموز

ن�ظ��ام م�ب��ارك ،وب��ال�ت��ايل حت��ول امل��ذب�ح��ة �إىل
حمطة جديدة حا�صرت قوى الثورة امل�ضادة
بقيادة املجل�س الع�سكري ،وو�ضعته يف قف�ص
االت�ه��ام باعتباره امل���س��ؤول عما يح�صل من
فو�ضى منذ الإط��اح��ة مببارك التي حتولت
حماكمته �إىل م�سرحية لإل�ه��اء النا�س عما
يدبر م��ن خمطط �إج�ه��ا���ض ال�ث��ورة ،و�إع��ادة
�إنتاج �سيا�سات النظام القدمي.
 -3الإع�لان عن �إ�ضراب عام يف الذكرى
الأوىل لإط ��اح ��ة م� �ب ��ارك ،وامل �� �ص��ادف��ة ي��وم
ال�سبت املقبل ،حتت عنوان املطالبة ب�إ�سقاط
حكم الع�سكر.
وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن ذل� ��ك ،ف � ��إن امل�ج�ل����س
الع�سكري الي��زال يناور ،ويحاول امت�صا�ص
ن�ق�م��ة ال �� �ش��ارع م��ن خ�ل�ال ال�ت��و��ص�ي��ة ال�ت��ي
�أعلنها املجل�س اال�ست�شاري بفتح باب الرت�شح
لالنتخابات الرئا�سية يف العا�شر من مار�س،
وت�شكيل جل�ن��ة ت�ت��وىل �إع ��ادة هيكلية وزارة
الداخلية ،و�إب��داء اال�ستعداد لت�سريع ت�سليم
ال�سلطة قبل و�ضع الد�ستور اجلديد.
وي �ب��دو �أن ذل ��ك ي�ل�ق��ى ت ��أي �ي��د الإخ � ��وان
امل�سلمني الذين رف�ضوا امل�شاركة يف الإ�ضراب
ال�ع��ام ،م��ا ي��ؤك��د وج��ود تفاهم ب�ين الإخ ��وان
وامل�ج�ل����س ال�ع���س�ك��ري ع�ل��ى اح �ت��واء ال���ش��ارع
مبا يعزز القناعة بوجود اتفاق على تقا�سم
ال�سلطة بني اجلانبني عنوانها انتخاب رئي�س
للجمهورية ير�ضى عنه املجل�س الع�سكري ،يف
مقابل �سيطرة الإخوان على جمل�س ال�شعب.

ح�سني عطوي

عبري احلرية ون�سائم الدميقراطية الأمريكية ..تق�سيم العراق منوذج ًا
ن �ع��م� ،أم�ي�رك��ا ان���س�ح�ب��ت م��ن ال �ع ��راق ،ب�ع��د �أن
قامت بغزوه بحجة منع �أ�سلحة ال��دم��ار ال�شامل،
التي مل تعرث عليها �أب��داً ،وبحجة تعميم التجربة
ال��دمي �ق��راط �ي��ة ال �غ��رب �ي��ة ،و�إر� � �س ��اء ق �ي��م ال �ع��دال��ة
واحل ��ري ��ة ،ال �ي��وم ان���س�ح�ب��ت �أم�ي�رك ��ا م��ن ال �ع��راق
ب�ع��د �أن ح��ول�ت��ه �إىل ح�ف��رة ت�ت���ص��ارع ف�ي�ه��ا ال�ق��وى
الإقليمية وال��دول�ي��ة ،وتتنازع امل��ذاه��ب والطوائف
التي تتقاتل فيما بينها بعنف يومياً ،ناهيك عن
تفكك اجلي�ش وال��دول��ة وامل� ؤ���س���س��ات ،و� �ص��و ًال �إىل
ن�ضوج م�شروع م��ؤام��رة تق�سيم ال�ع��راق ،حيث بات
اجلميع ينادي بالفدرالية ،ه��ذا هو عبري احلرية
ون�سائم الدميقراطية الغربية ،التي لفحت العراق
حتى كادت تدمره ،ورمبا جنحت بطريقها بتدمري
الوحدة والقيم التي مت �إر�سا�ؤها يف العراق طوال
العقود املا�ضية.
وال�ي��وم م��ع التحوالت الهائلة التي حت�صل يف
امل�ن�ط�ق��ة ،وم��وج��ات ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي املتناغمة مع
امل�صالح الغربية ،وحالة انعدام التوازن التي ي�شعر
ب�ه��ا اجل�م�ي��ع يف امل�ن�ط�ق��ة ،وغ �ي��اب ال� ��دور ال�ع��رب��ي
اجلامع ،يبدو �أن اجلميع امتهن �صناعة االنتحار.
هو�س االنتحار اجلماعي ،بد�أ ي�صيب كل العرب
بداعي احلرية ،اجلميع يتح�ضر للحظة االنطالق
للتق�سيم والتقا�سم ،والتي قد يكون موعدها كما
يخطط ل��ه ،حلظة �سقوط �سورية حجر ال��زاوي��ة،

نعم حجر الزاوية لوحدة املنطقة ومنعتها� ،سورية
رغم كل ما �أ�صاب دورها ،مازالت حتى اليوم حتمي
وح ��دة امل�ن�ط�ق��ة ك�ل�ه��ا ،وم�ن�ه��ا ق��د ي���س�ق��ط ال��وط��ن
العربي كله �أو تنت�صر وحدة الأمة ،التي رمبا باتت
امل�صالح الرو�سية وال�صينية خط دفاعها الأخري.
الذئاب اجلائعة تتح�ضر لنه�ش وحدة العراق،
ال �ق��وى الإق�ل�ي�م�ي��ة وامل�ح�ل�ي��ة تت�سابق لتحجز لها
مكاناً يف هو�س التق�سيم ،م�ستغلة حلظة الفو�ضى
لتنفيذ خمططاتها ،فقد ك�شف م�صدر مطلع يف
مدينة �أرب �ي��ل� ،أن رئي�س �إقليم كرد�ستان م�سعود
الربزاين ،ب�صدد الإعالن عن خطوة متقدمة نحو
�إع�ل�ان دول��ة كرد�ستان ،و�أن��ه بحث ه��ذا الأم��ر مع
رئي�س اجلمهورية ج�لال طالباين ،ال��ذي عار�ض
ه��ذه اخل �ط��وة يف ال �ب��داي��ة ،ث��م ع��اد وواف ��ق عليها،
وت�ق��ول امل�ع�ل��وم��ات�« :إن ال �ب�رزاين ا��س�ت��دع��ى خاله
وزي��ر اخلارجية العراقية هو�شيار زيباري ،وبحث
م�ع��ه ال�ت�ح���ض�يرات ال��دي�ب�ل��وم��ا��س�ي��ة ،وم ��دى تقبل
املجموعة الدولية لإعالن الدولة وموقفها منها»،
ونقل ع��ن ال�ب�رزاين ق��ول��ه�« :إن االحت��اد الأوروب ��ي
بالكامل ،ي�ؤيد مثل هذه اخلطوة ،و�أكرث املتحم�سني
ه��م ال�بري �ط��ان �ي��ون وال �ف��رن �� �س �ي��ون� ،أم� ��ا ح�ل�ف��ا�ؤن��ا
الأمريكيون فهم معنا ،والإ�سرائيليون م�ستعدون
للتدخل الع�سكري لدعم وحماية الدولة الوليدة».
واع�ت�بر ال�ب�رزاين �أن �أه��م الأط ��راف العراقية

املت�شددة �ضد �إعالن الدولة ،قد يكونوا ال�صدريني
وح��زب الف�ضيلة والبعثيني ،ال��ذي��ن ق��د يواجهون
االن �ف �� �ص��ال ح �ت��ى ب ��ال� �ق ��وة ،و� �س �ت �ت �ح �ف��ظ ال� ��دول
الإقليمية ،خ�صو�صاً تركيا و�سورية و�إي ��ران على
�إع�ل�ان ال��دول��ة ،ن�ظ��راً مل��ا ت�شكله ه��ذة ال��دول��ة من
خم��اط��ر على وح��دت�ه��ا ال��وط�ن�ي��ة ،م��ا يطلق عليها
الأك��راد قد�س الأق��دا���س �أو مدينة كركوك الغنية
بالنفط ،وال�شهرية باخلط الأحمر الرتكي ،حيث
تتعاي�ش الأق �ل �ي��ة ال�ترك�م��ان�ي��ة وال �ع��رب والأك� ��راد
فيها ،وتعتربها حكومة كرد�ستان جزءاً من دولتها
امل��وع��ودة ،ي�ق��ول ال�ب�رزاين�« :إن حلفاءنا ي��ري��دون
�إعطاءنا ب��د ًال من كركوك ا�ستثمار الغاز يف بع�ض
املناطق حتى يف املو�صل ،كما �أن هناك خمططاً لبناء
خط �أنابيب للغاز من قطر �إىل تركيا عن طريقنا،
ومنه يذهب �إىل �إ�سرائيل ،ويقوم وزي��ر اخلارجية
العراقية مبحاوالت لتغيري ممثل العراق يف الأمم
املتحدة البياتي ،حتى ي�ضمن �أن ال يفاج�أ مبوقف
معا ٍد للدولة حني يعر�ض الأم��ر يف الأمم املتحدة،
وجنح زيباري بزرع �أكراد يف �أغلب ال�سفارات املهمة،
ومت �شراء �أبنية جديدة فيها ،لتكون مقرات جديدة
ل�ل��دول��ة ال�ك��ردي��ة ع�ن��د �إع�لان�ه��ا ،وت��وق��ع ال�ب�رزاين
وج ��ود حت�ف��ظ رو� �س��ي �صيني ع�ن��د �إع�ل�ان ال��دول��ة
الكردية.
وق��د يكون املخرج الأن�سب ،الدعوة �إىل �إج��راء

ا�ستفتاء �شعبي لتقرير امل�صري كما ح�صل يف جنوب
ال�سودان ،وبالتايل نتيجة اال�ستفتاء معروفة �سلفاً،
وت�شكل �ضمانة �شعبية لأي م�ع��ار��ض��ة دول �ي��ة قد
تعرت�ضها ،ويعتقد زيباري �أن دول اخلليج �ست�ؤيد
انف�صال كرد�ستان عن العراق ،لأن يف ذلك �إ�ضعافاً
لل�شيعة يف العراق ،واعترب �أن هناك دو ًال مثل م�صر
ودول �شمال �أفريقيا وجامعة ال��دول العربية ،هم
خارج الت�أثري الآن بعد الثورات العربية.
كرد�ستان لي�ست ال�ب��ؤرة االنف�صالية الوحيدة
ال�ت��ي مت��وج بها راي ��ات التق�سيم م��ن الب�صرة �إىل
الأن �ب��ار �إىل ��ص�لاح ال��دي��ن �إىل امل��و��ص��ل� ،أح��د �أب��رز
�شيوخ الع�شائر يف البالد ه��دد ب�إعالن دول��ة با�سم
الأنبار� ،إذا ما ا�ستمر التهمي�ش بحق �أبناء املحافظة،
�أم ��ا يف � �ص�لاح ال��دي��ن وجّ ��ه ن��ائ��ب ع��ن امل�ح��اف�ظ��ة
ات �ه��ام��ات خ �ط�يرة �إىل احل ��زب الإ� �س�ل�ام��ي ،ال��ذي
ي�شكل الوجه العراقي للإخوان امل�سلمني ،وقال �إنه
ي�سعى لتنفيذ �أجندات �إقليمية ،كا�شفاً عن لقاءات
�سرية يجريها بع�ض قادة احلزب مع امل�س�ؤولني يف
قطر من �أجل الإعداد مل�شروع انف�صال �إقليم �صالح
الدين ،الذي �سيكون بوابة لتق�سيم العراق ،وهناك
م��ن ي ��روج ل�ف�ك��رة دول ��ة انف�صالية ،جت�م��ع م��ا بني
دياىل والأنبار و�صالح الدين واملو�صل.

جهاد �ضاين
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اجلامعة العربية تكافئ �آل خليفة

الـمنـــامــة عــا�صـمـة للثقـــافــة العـــربيـــة
�أي� ��ام م �ع ��دودة ،وحت ��ل ال��ذك��رى ال�سنوية
الأوىل النتفا�ضة ال��راب��ع ع�شر م��ن ف�براي��ر،
وكما هي العادة ،تتحول املنا�سبة �إىل ما ي�شبه
ج ��ردة ت� ��ؤرخ لأه ��م الأح � ��داث ،ويف البحرين،
ت�ت���ص��در ه��ذه الأج �ن��دة ع�م�ل�ي��ات ال�ق�م��ع التي
وا�صلها النظام ،مدعوماً �أو مدفوعاً بقوات درع
اجلزيرة ،بر�أ�س حربة �سعودية.
ج �م �ع �ي��ات م �ع��ار� �ض��ة ب �ح��ري �ن �ي��ة ت �ه �ي ��أت
للمنا�سبة ،ب��الإع�لان عن اعت�صام مل��دة �أ�سبوع
يف ال���س��اح��ة ال��رئ�ي���س��ة ،ع�ن��د م��دخ��ل منطقة
امل�ق���ش��ع � �ش��رق ال�ع��ا��ص�م��ة امل �ن��ام��ة ،ف�ي�م��ا ق��دم
منتدى البحرين حل�ق��وق الإن���س��ان يف بيان،
�إح�صاء جزئياً لعدد �ضحايا النظام ،واختار
ت��اري��خ م��ا ب�ع��د �إ� �ص ��دار ت�ق��ري��ر جل�ن��ة تق�صي
احلقائق بداية له ،والهدف هو �إي�صال ر�سالة
�إىل رئ�ي����س اللجنة «��ش��ري��ف ب���س�ي��وين» ال��ذي
ي ��زور امل �ن��ام��ة ،م�ف��اده��ا �أن ال��وق��ت ال ��ذي ك��ان
يفرت�ض �أن ُينْجَ ز خالله بع�ض من تو�صيات
ت �ق��ري��ره ،ا�ستغله ال�ن�ظ��ام ل�ي��وق��ع  16ق��ت��ي�لاً،
اختلفت �أ�سباب موتهم بني �إطالق نار وده�س
بال�سيارات وتعذيب يف ال�سجون� 18 ،آخ��رون
ق�ضوا ج��راء الغازات ال�سامة ،من رقم جتاوز
ال�ستني قتي ًال بينهم �أطفال ون�ساء� ،إ�ضافة �إىل
�أكرث من � 2600شخ�ص كان يفرت�ض �أن يعادوا
�إىل وظائفهم املدنية ،بعد �أن ط��ردوا لأ�سباب
ط��ائ�ف�ي��ة ،يف ح�ين �أع ��اد ال�ن�ظ��ام ال�ب�ع����ض �إىل
مراكز عملهم يف امل�ؤ�س�سات احلكومية ،ولكن

�إىل مواقع وظيفية �أدنى ،وب�سل�سلة طويلة من
االنتهاكات والتعدي على كراماتهم.
ومع اقرتاب الذكرى ،عمدت ال�سلطات �إىل
منع العديد من م�س�ؤويل امل�ؤ�س�سات الإن�سانية
واحلقوقية العاملية م��ن دخ��ول ال�ب�لاد ،منها
على �سبيل امل�ث��ال ،منظمات «�أط�ب��اء م��ن �أج��ل
حقوق الإن�سان» ،و«فريدوم هاو�س» ،و«حقوق
الإن�سان �أوالً» ،ول�سوء احلظ �أو حل�سنه ،طال
املنع «ريت�شارد �سولوم» الأم�يرك��ي اجلن�سية،
الذي ي�شغل من�صب نائب رئي�س منظمة �أطباء
م��ن �أج��ل ح�ق��وق الإن���س��ان الأم�يرك �ي��ة ،و�سوء
الطالع �أو ح�سنه هنا ،ال يرتبط باملنظمة �أو
ب�شخ�ص ��س��ول��وم ،و�إمن ��ا بالتحرك ال��ذي تال
ذل��ك م��ن قبل بع�ض �أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ
الأم�ي�رك ��ي ،ف�ق��د ت �ن��ادى �أح ��د ع���ش��ر ع���ض��واً،
ودع� ��وا ح�ك��وم��ة ال�ب�ح��ري��ن لإع � ��ادة ال�ن�ظ��ر يف
هذه القرارات التي اعتربوها «�أم��راً مزعجاً»،
يف حني �أك��دت م�صادر �إعالمية �أمريكية عن
تنفيذ وا�شنطن اللتزاماتها ،ومد �سلطات �آل
خليفة بال�سالح يف «�صفقات �سرية».
منظمة «مرا�سلون بال ح��دود» دان��ت قمع
�سلطات البحرين �ضد الإع�لام�ي�ين ،و�أوردت
ع � ��دداً م��ن االع � �ت� ��داءات ب �ح��ق ال���ص�ح��اف�ي�ين،
ول �ع��ل �أه ��م م��ا ج ��اء يف ب �ي��ان «م��را� �س �ل��ون بال
حدود» ،مطالبة املجتمع الدويل �أن ال ينخدع
ب ��ازدواج� �ي ��ة � �س �ل �ط��ات امل �ن ��ام ��ة ،ب�ي�ن ال�ت�ع�ه��د
«مب�ع��اق�ب��ة امل���س��ؤول�ين ع��ن االن�ت�ه��اك��ات ،وب�ين

قوات الأمن تطلق الر�صا�ص احلي على ال�شعب يف البحرين

اال�ستمرار يف القمع» ،والأكيد �أن هذا املجتمع
الدويل لن ينخدع ،وخ�صو�صاً يف م�س�ألة تت�صل
بازدواجية املعايري ،نعم قد يحرج ،ولكن ذلك
احل ��رج ال ��ذي ال دم ��اء ل��ه ،وامل���ص�ن��ف يف خانة
الدبلوم�سية.
�أي���ض�اً م��ع اق�ت�راب ال��ذك��رىُ ،ي �ت��وج ال�ع��ام
ب ��إع�ل�ان امل�ن��ام��ة ع��ا��ص�م��ة ل�ل�ث�ق��اف��ة ال�ع��رب�ي��ة،
بقرار ممهور من «جامعة العرب» ومباركتها،
ول�ك��ن ع��ا��ص�م��ة لأي ث�ق��اف��ة ،وال �ع��ام املن�صرم

كان دموياً وحاف ًال باالعتداءات واالنتهاكات،
العام املن�صرم كرّ�س ثقافة �سوداء كما ت�صفها
امل�ع��ار��ض��ة ،وامل�ف��رو���ض �أن ت�ك��ون امل��دي�ن��ة التي
ت�سمى عا�صمة للثقافة� ،أر�ضاً للحياة ولثقافة
احل �ي��اة ،ف��وف��ق �أي مقايي�س ت�سمي اجلامعة
العربية املنامة هذا العام بهذا اال�سم.
وليكتمل امل�شهد� ،أك��دت م�صادر املعار�ضة
�أن وف ��داً ت��وج��ه �إىل ال�ق��اه��رة ال�شهر املا�ضي
ملقابلة الأم�ي�ن ال�ع��ام للجامعة نبيل العربي،

بهدف �إي�صال ر�سالة تطالب ب ��إدراج مطالب
ال���ش�ع��ب ال�ب�ح��ري�ن��ي يف الإ� �ص�ل�اح ال�سيا�سي،
�ضمن مداوالت اجلامعة يف جل�ساتها الطارئة
وغ�ير االعتيادية( ،ب�ش�أن الأزم��ة ال�سورية)،
و�إر�سال وفد لتق�صّ ي احلقائق حول انتهاكات
حقوق الإن���س��ان ،مل يتم ا�ستقبال ال��وف��د ،ثم
�أج�ل��ت اجلامعة موعد ا�ستالم الر�سالة قبل
�أن ترف�ض ذلك ب�شكل كلي ،ما دفع الوفد �إىل
�إر�سالها عرب الربيد امل�سجّ ل.
ردود الفعل ب���ش��أن «عا�صمتنا الثقافية»
ج ��اءت خم�ج�ل��ة ،حت��رك ي�ك��اد ي�ك��ون ي�ت�ي�م�اً يف
الأردن ،ط��ال��ب ف�ي��ه ع��دد م��ن ك �ب��ار املثقفني
وال �� �ص �ح��اف �ي�ي�ن «ال� �ع ��رب ��ي» ب ��ال�ت�راج ��ع ع��ن
اخلطوة ،نظراً ملا �شهدته وت�شهده املنامة من
انتهاكات وكبت للحريات ،وهو ما يتناق�ض مع
معايري اختيار العوا�صم الثقافية.
حتية �إىل ك��ل م��ن رف��ع �صوته معرت�ضاً،
وخ�صو�صاً مثقفي الأردن وكتّابها ،فقد �أراحوا
الأمة من حكاية جديدة عن م�ؤامرة مذهبية،
ل��و ج��اء االع�ترا���ض م��ن مذهب خمتلف� ،أم��ا
بالن�سبة للجامعة العربية ،فكل االحتماالت
واردة ،وق��د تنقل امل�ل��ف «�إذا ل��زم الأم ��ر» �إىل
جم�ل����س الأم� ��ن ال � ��دويل ،امل�ن�ع�ق��د ه��و الآخ ��ر
ب�شكل ط��ارئ وغري اعتيادي على وقع الأزم��ة
ال�سورية.

حممد مقهور

هل �سترتاجع قب�ضة �آل ال�صباح يف احلكم؟
طويت مرحلة االنتخابات النيابية يف الكويت؛
بحلوها ومرها� ،سواء �أعجبتنا نتائجها �أم ال ..مرّت
ب � أ�ح��داث �ه��ا وت��داع�ي��ات�ه��ا امل�ف�ت�ت��ة ل�ل��وح��دة ال��وط�ن�ي��ة،
وامل �ث�يرة للنعرات الطائفية البغي�ضة ،ال�ت��ي ك��ادت
تدفع البالد �إىل �صراع قبلي فئوي ال حتمد عقباه.
مل تختلف ن�ت��ائ��ج االن�ت�خ��اب��ات ال�ك��وي�ت�ي��ة ك�ث�يراً
ع��ن نتائج االن�ت�خ��اب��ات ال�ت��ي ج��رت يف املنطقة ،غري
�أن ت��رك�ي�ب��ة ال�ك��وي��ت ال�ه���ش��ة واحل���س��ا��س��ة ،وموقعها
اجل�غ��رايف احل�سا�س ،ال ي�سمحان بتغيريات بنيوية
كبرية يف �أدوات ال�سلطة ،التي لطاملا كان �أمرا�ؤها من
�آل ال�صباح يعتربون �أن املراكز احلكومية والنيابية،
واملنا�صب الر�سمية املختلفة رهن م�شيئتهم.
مل يختلف امل�شهد االنتخابي يف الكويت عن ما
ح��دث يف ان�ت�خ��اب��ات دول «ال��رب�ي��ع ال �ع��رب��ي» ،ت��راج��ع
ال�ق��وم�ي��ون وال�ل�ي�برال�ي��ون ،وت��راج�ع��ت ع��دد املقاعد
النيابية املح�سوبة على �أمري البالد ،واختفت �صورة
امل ��ر�أة يف املجل�س اجل��دي��د ،و�ضعفت �أي���ض�اً القبائل
بثقلها االنتخابي التاريخي ،تلك القبائل التي لطاملا
ك��ان��ت ق��رب �أم�ي�ر ال �ب�لاد؛ حتميه وت��دع�م��ه يف وج��ه
م��وج��ات احل��داث��ة التي كانت حت��اول عبور احل��دود،
فيكاف�ؤها الأمري ويغدق عليها املنا�صب والعطاءات،
غ�ير �أن ال���ص��ورة ال�ي��وم اختلفت؛ فتقدم ال�سلفيون
والإخوان امل�سلمون وح�صدوا معظم مقاعد املجل�س،
فماذا �سيكون موقف �أمري البالد؟ وما هي التغيريات
التي �سي�سمح بها؟ وه��ل �سيقبل �أن تتوىل الأغلبية
اجلديدة رئا�سة املجل�س؟ وكيف �سيتم احلفاظ على

ال�شيخ �صباح الأحمد ال�صباح

ال�ت��وازن��ات ال��داخ�ل�ي��ة؟ وه��ل �سي�سمح لها ب��الإخ�لال
بقواعدها وتغيري بنية النظام� ،أو بامل�شاركة احلقيقية
يف احلكم وك�سب مغامنه؟
اجلميع يتوقع �أن تتعاون العائلة احلاكمة مع
الأغلبية اجل��دي��دة ،وي�ب��دو �أن��ه ال ح � ّل �أم��ام جمل�س
ال��وزراء والأم�ير �سوى التحالف والتعاون مع التيار

الإ��س�لام��ي�� ،س��واء ب�إر�ضائهم بالتوزير يف احلكومة
اجل��دي��دة� ،أو م��ن حت��ت ال�ط��اول��ة ع��ن ط��ري��ق �ضمان
مترير بع�ض امل�صالح واملنا�صب للأغلبية اجلديدة،
وهذا الأمر �سيظهر قريباً �إذا مت االتفاق عليه.
�أعاد �أمري البالد تعيني ال�شيخ جابر املبارك رئي�ساً
ملجل�س ال��وزراء ،وك��أن �شيئاً مل يتغري ،واملعروف عن
ال�شيخ ج��اب��ر �أن��ه ال يحبذ التحالف وال�ت�ع��ام��ل مع
الأغلبية اجل��دي��دة ،فهو لديه �شعور عميق ب�أنه �إن
كان �سلفه قد بقي خم�س �سنوات يف املن�صب ،فهو لن
يتمكّن من البقاء ن�صف هذه املدة ،خ�صو�صاً �إذا حدث
ت�صادم بينه وبني الربملان اجلديد� ،أما �إذا قرر �أحد
الأط��راف الفاعلة �إث��ارة ال�شارع �ضده ،فلن يبقى يف
موقعه ،ورمبا �سيتعر�ض حينها الكيان الكويتي كله
للخطر.
اجلميع ي�س�أل :ه��ل ا�ستطاعت ه��ذه االنتخابات
ر� �س��م خ ��ارط ��ة ط��ري��ق مل �م��ار� �س��ة ال��دمي �ق��راط �ي��ة يف
الكويت؟ وهل �أ�صبح ال�شعب قريباً من احللم بتداول
ال�سلطة� ،أم �أن هناك اع�ت�ب��ارات مذهبية و�إقليمية
مت�ن��ع م�ث��ل ه��ذه ال���ش�ع��وذة ال���س�ي��ا��س�ي��ة؟ وه��ل تكفي
االنتخابات لإبعاد الكويت عن الأحالم املزعجة التي
تع�صف يف املنطقة؛ من �أزم��ة البحرين� ،إىل م�ضيق
هرمز� ،إىل تداعيات الأزمة ال�سورية التي حتولت �إىل
معركة �إرادات دولية؟
كيف �ستواجه ه��ذه الإم ��ارة النفطية ال�صغرية
ال�ت��ي ك��ان��ت ُت�ع�ت�بر الأك �ث�ر حت ��رراً ودمي�ق��راط�ي��ة يف
اخلليج ،التحوالت الكربى يف املنطقة؟ وهل �ستتمكن

الإدارة الأمريكية من حماية احلكم عرب قواعدها
املنت�شرة يف الكويت ،وت�ستمر بدعم �أمريها يف خ�ضم
الثورات العربية املتنقلة� ،أم �أن نتائج هذه االنتخابات
ال للتطورات اجلارية يف املنطقة؛
�ستكون م�شهداً مك ّم ً
من تون�س �إىل ليبيا وم�صر؟ وما مدى وعمق التغيري
ال��ذي �سيتم يف الكويت؟ وه��ل �سيتمكن �أم�يره��ا من
حماية م�صالح عائلة ال�صباح احلاكمة� ،أو �ستت�أثر
وترتاجع قب�ضة �آل ال�صباح يف احلكم؟
ماذا عن الوحدة الوطنية الكويتية؟ وهل �ستتائر
مبناخات املواجهة الأمريكية  -الإيرانية يف اخلليج
العربي؟
هل �ستتمكن هذه االنتخابات من حماية الكويت
م��ن ت��داع�ي��ات امل��واج�ه��ات ال�ت��ي ي�ب��دو �أن�ه��ا ت�ق�ترب يف
م�ضيق هرمز؟ وماذا لو هاجمت القوات الأمريكية
املوجودة يف الكويت اجلي�ش الإي��راين؟ وهل �ستدخل
القوات الإيرانية ملهاجمة القواعد الأمريكية هناك؟
وم� ��اذا ل��و ن � ّف��ذ ال �� �ص��دري��ون ال �ع��راق �ي��ون ت�ه��دي��ده��م
مبهاجهة ميناء مبارك الكبري املنوي �إن�شا�ؤه قرب
احل ��دود ال�ع��راق�ي��ة ،وال ��ذي ي���ض� ّر مب�صالح ال�ع��راق
االقت�صادية والبحرية؟
ع�شرات الأ�سئلة ال�صعبة والتحديات امل�صريية
�ستواجه ال�ك��وي��ت يف امل��رح�ل��ة املقبلة ،لكن ي�ب��دو �أن
العديد من الأ�سئلة �ستبقى من دون جواب يف الوقت
احلايل!

حمرر ال�ش�ؤون العربية
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دولي
أوروبا سفينة تغرق ..وتهدد سورية!
ت�ستمر التهديدات الأوروب�ي��ة مبزيد عمليات خارج احلدود ال تراها �ضرورية،
من العقوبات على �سورية ،خ�صو�صاً يف خ���ص��و��ص�اً م��ع ال���ش��ح ال �ه��ائ��ل ب ��امل ��وارد،
�أعقاب الفيتو الرو�سي ال�صيني امل��زدوج واختالف اال�سرتاتيجيات والطموحات
يف جمل�س الأم��ن ال��ذي أ�خ��رج الق�ضية ال�ع��امل�ي��ة ،واخ �ت�لاف الآل �ي��ات القانونية
ال �� �س��وري��ة م ��ن دوائ� � ��ر جم �ل ����س الأم� ��ن لت�شريع التدخالت الع�سكرية ،وبح�سب
ليعيدها �إىل ال�ساحة ال�سورية والعربية ،تعبري �أحد اخلرباء الأوروبيني :البنوك
وب��ال��رغ��م م��ن ت�أكيد اجلميع على عدم ولي�س الدبابات هي الأهم بالن�سبة لأمن
قابلية حتقق «خيار ع�سكري» يف �سورية �أوروبا يف الوقت احلا�ضر.
كما ح�صل يف ليبيا ،يبقى بع�ض الإعالم
م��ن ه��ذا املنطلق ،يكبح الأوروب �ي��ون
العربي وبع�ض ال�سوريني «املعار�ضني» اندفاعة �ساركوزي جتاه �سورية ،والتي
مينّون النف�س ويجوبون �أوروبا للت�سويق يحتاجها ل�ك��ي ي � ؤ�م��ن لنف�سه ان�ت���ص��اراً
لأم��ر كهذا ،متنا�سني �أو متجاهلني �أن م��ا يف ال�سيا�سة اخل��ارج�ي��ة ع�ل��ى �أب ��واب
�أوروبا تبدو �أ�شبه اليوم بـ«�سفينة غارقة» ان �ت �خ ��اب ��ات ف��رن �� �س �ي��ة غ�ي�ر م���ض�م��ون��ة
حت��اول �أن تغيرّ القبطان علّه يخرجها النتائج ،ويف ظل تدين ن�سب م�ؤيديه يف
ب�سالم م��ن جبل اجلليد ال��ذي وج��دت ا�ستطالعات الر�أي.
نف�سها فيه.
ب��ان�ت�ظ��ار ق�م��ة ال �ن��ات��و ال �ت��ي �ستنعقد
أ�م��ا �سيناريو ت��دخ��ل ع�سكري للناتو يف �شيكاغو يف أ�ي��ار من ال�سنة احلالية،
يف � �س��وري��ة ،وال� ��ذي � �س �ي ��ؤدي ل�ل�إط��اح��ة يعي�ش الأوروب �ي��ون قلقاً على م�ستقبل
بالأ�سد ويقيم حكماً بدي ً
ال من معار�ضي الناتو بعد الرغبة الأمريكية املتزايدة
اخل� ��ارج ،ال��ذي��ن ��س�ي� أ�ت��ون ع�ل��ى ال��دب��اب��ة ب���س�ح��ب اجل �ن��ود م��ن �أوروب � � ��ا ،ودع� ��وات
الأط�ل���س�ي��ة ،ف�ي�ب��دو ��ض��رب�اً م��ن ��ض��روب ت��دع��و الأوروب� �ي�ي�ن ل�لاه�ت�م��ام ب��أم�ن�ه��م
اخل �ي��ال ،لأن ال��واق��ع الأوروب � ��ي امل��دع��و اخلا�ص والأم��ن يف حديقتهم اخللفية،
للتدخل ع�سكرياً يف �سورية هو بعيد جداً وكما �صرّح روب��رت غيت�س �سابقاً« :بعد
ع��ن ه��ذه الإم�ك��ان�ي��ة ،ال ب��ل �إن ال�صورة ان �ت �ه��اء احل� ��رب ال � �ب� ��اردة ،ال ت�ستطيع
الأوروبية احلقيقية لأوروبا قامتة جداً ،ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة �أن ت �� �ص��رف �أم� ��وال
وهي كما يلي:
داف�ع��ي ال�ضرائب حلماية �أوروب ��ا ،على
�أزمة اقت�صادية كربى جتتاح منطقة �أوروبا �أن تقوم بذلك بنف�سها».
ال�ي��ورو ،ت ��ؤدي �إىل تق�شف يف امل��وازن��ات،
ينظر الأورب �ي��ون بقلق �إىل م�ستقبل
وخ�صو�صاً يف م��وازن��ات ال��دف��اع ،وتعلن االحت��اد الأوروب� ��ي ،خ�صو�صاً بعد قيام
كثري من الدول الأوروبية اليوم وب�شكل ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة الأم�ي�رك �ي��ة ب ��إع��ادة
وا� �ض��ح ع��ن خ�شيتها م��ن ال��ذه��اب �إىل تقييم خياراتها اال�سرتاتيجية ،و إ�ع��ادة

ترتيب �أولوياتها اجلغرافية نحو �آ�سيا
واملحيط ال�ه��ادي .وهنا ،وب�سبب العجز
امل� ��ايل واالق �ت �� �ص��ادي ،وال���ض�ع��ف ال��ذي
ي�برز يف اخل �ي��ارات ال�سيا�سية املتباينة،
وال �ت��ي ظ�ه��رت ب�شكل وا� �ض��ح يف الأزم ��ة
الليبية ،يجد الأوروب�ي��ون �أنف�سهم غري
قادرين على حلاق ركب الواليات املتحدة
حلجز مقعد لهم يف ال�سيا�سات العاملية
اجلديدة يف القرن احل��ادي والع�شرين،
حيث انتقل املركز من املحيد الأطل�سي
�إىل املحيط الهادي ،كما �أن ما ي�شاع عن
�إمكانية حرب باردة جديدة ،و�سباق ت�سلح
ب�ين ال�صني وال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،ي ��ؤدي
�إىل زيادة �شعور الأوروبيني بالعجز ،مما
يفاقم قلقهم على م�ستقبل االحتاد.
يف ظل توجه حثيث نحو حرب باردة

ج��دي��دة ب�ين رو��س�ي��ا وال��والي��ات املتحدة
الأمريكية ،ي�شعر الأوروبيون بثقل حول
امل�س�ؤولية امللقاة على عاتقهم �أمريكياً،
الع� �ت� �ب ��ارات ع � ��دة م�ت�ع�ل�ق��ة ب�ع�لاق�ت�ه��م
ب��رو� �س �ي��ا ،م�ن�ه��ا اع �ت �م��اده��م ع �ل��ى ال �غ��از
قا�س يف
الرو�سي ،وخ�شية من رد رو�سي ٍ
�أوروب� ��ا ب�سبب ب�ن��اء ال ��درع ال���ص��اروخ��ي،
ال��ذي تعترب مو�سكو �أن��ه موجه �ضدها،
ويف حال ا�ستمرار الأمريكيني بالتدخل
بال�ش�ؤون الرو�سية م��ن خ�لال ت�شجيع
التظاهرات املناوئة لبوتني ،ودع��م دول
�أوروب� � ��ا ال���ش��رق�ي��ة اخل ��ارج ��ة م��ن كنف
االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق.
بعك�س كل التاريخ الأوروب��ي ال�سابق،
يتطلع الأوروبيون اليوم �إىل قيادة �أملانيا
لالحتاد الأوروب��ي ،ويخ�شى الأوروبيون

�أن تتخلى �أملانيا عن التزاماتها جتاههم،
ف�ع��ام  2012ه��و ع��ام مف�صلي بالن�سبة
ل�ل�احت��اد الأوروب � � ��ي وم���س�ت�ق�ب�ل��ه ،وه��م
ي �ن �ظ��رون ب ��أم��ل �أن ي�ت��م ان �ق��اذه��م عرب
�أملانيا ،ويعوّل الأوروبيون على م�صلحة
�أملانيا يف ذلك ،فلطاملا حلم الأملان بقيادة
�أوروبا �سيا�سياً ،كما �أن �أملانيا لها م�صلحة
يف ا�ستقرار االقت�صاد الأوروب��ي ،لأن ما
يقارب  60يف املئة من ال�صادرات الأملانية،
هي مع ال�شركاء الأوروب�ين ،وهكذا� ،إما
�أن ت�صبح �أملانيا قائدة �أوروب��ا عام 2012
وتنقذ ال�سفينة الأوروبية من الغرق� ،أو
تتخاذل فيكرهونها.
يف املح�صلة� ،إن امل�شاكل االقت�صادية
وال�سيا�سية والدميغرافية التي تعي�شها
�أوروب � ��ا ،وا��س�ترات�ي�ج�ي��ة التق�شف التي
�أعلنها �أوب��ام��ا ،وال�ت��ي جتعل م��ن حلف
ال �ن��ات��و ال �ي��وم أ�� �ض �ع��ف م��ن �أي وق ��ت يف
ت��اري �خ��ه ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل م��ا ظ�ه��ر من
حتالف ثابت داعم للنظام ال�سوري ،وعدم
رغبة �أي من الدول بدفع تكاليف �إ�شعال
ح��رب �إقليمية يف منطقة ع��ائ�م��ة على
النفط� ،ست�ؤدي �إىل �إ�شعال لهيب ميتد
�إىل اجل��وار الأوروب ��ي ..كل هذا وغريه،
يجعل احلديث عن خيار تدخل ع�سكري
�أطل�سي يف ��س��وري��ة� ،أو ت �ك��رار �سيناريو
ع��راق��ي بقيام «حت��ال��ف ال��راغ�ب�ين» �أبعد
ما يكون عن الواقع ،هو تهويل �أو وهم
موجود يف خميلة مطلقيه.

ليلى نقوال الرحباين

الجيش الصهيوني يعزز فيالق الحرب الخفية ضد المنطقة
�أن� ��� �ش� ��أت ال� �ق� �ي ��ادة ال �ع �� �س �ك��ري��ة ل�ل�ك�ي��ان
ال�صهيوين يف مطلع العام اجلديد ،قيادة
موحدة جلميع الفرق ،التي تتوىل تنفيذ
العمليات الع�سكرية يف عمق «�أر�ض العدو»،
وج ��اءت اخل �ط��وة ن�سخة ع��ن الت�شكيالت
التي طورها البنتاغون يف مرحلة ما بعد
احل��رب ال �ب��اردة ،ل�شن احل��روب اخلفية يف
�أوقات ال�سلم الدويل ،حتت غطاء الفو�ضى
امل�خ�ت�ل� َق��ة ،واحل � ��روب امل�ح�ل�ي��ة يف امل�ن��اط��ق
احلامية.
لقد ب��رر الكيان ال�صهيوين �إن�شاء هذه
القيادة بتزايد «اخلطر النووي الإيراين»،
واالدع� � � ��اء ب �ت �ه��دي��د وج � � ��وده ،ول �ك��ن على
ال�صعيد العمالين املبا�شر ،ي�أتي الإج��راء
تطويراً لقدرة الآلة احلربية الإ�سرائيلية،
على تنفيذ العمليات الع�سكرية يف عمق
�أرا��ض��ي ال��دول العربية والإ��س�لام�ي��ة ،كما
ي �ج��ري ح��ال �ي �اً يف ال �� �ص��وم��ال وال �� �س��ودان
وال�ي�م��ن وال �ع ��راق ،وخ���ص��و��ص�اً يف �سورية
ولبنان.
ففي ظل الأو��ض��اع ال�سيا�سية والأمنية
ال�سائدة يف املنطقة ،بلغت عمليات احلرب
اخل�ف�ي��ة ،م���س�ت��وى م�ع�ق��داً م��ن املتطلبات

ال �ل��وج �ي �� �س �ت �ي��ة واالت � �� � �ص � ��االت ،وق ��واع ��د
اال� �ش �ت �ب��اك وت �خ��زي��ن ال ��ذخ ��ائ ��ر ،وح���ش��د
املقاتلني و�إدارة العمليات عن بعد ،يتطلب
معه توحيد قيادة الفرق اخلا�صة املنخرطة
يف عمليات ح��رب�ي��ة خ�ل��ف احل ��دود وداخ��ل
املناطق ال�ساخنة.
ل�ق��د ك��ان��ت ال �ف��رق اخل��ا��ص��ة تعمل حتى
وقت قريب ب�شكل متقطع ،لتنفيذ عمليات
حم��دودة ،تلبي غايات ا�ستخبارية معينة،
ك��ال�ت�خ��ري��ب واخل �ط��ف واالغ �ت �ي ��االت وم��ا
��ش��اب��ه ،ول�ك��ن م��ع �إجن ��از خ�ط��وة توحيدها
حت��ت ق�ي��ادة م��وح��دة م��ن �ضمن ت�شكيالت
«جي�ش ال��دف��اع الإ�سرائيلي» ،حتولت هذه
احل��روب اخلفية �إىل رم��ادي��ة ال�ل��ون ،حيث
�أ��ص�ب��ح م��ن ال �� �ض��روري ل ��دول امل�ن�ط�ق��ة� ،أن
تتنبه �إىل حقيقة �أن احلرب الإقليمية ،التي
يُنتظر �إط�لاق�ه��ا ب�شكل م�غ��اي��ر ،ق��د ب��د�أت
بالفعل على عدة جبهات دون الإعالن عنها.
تت�ضح �آثار احلرب اخلفية يوماً بعد يوم،
من خالل اكت�شاف نوعية ال�سالح املتطور،
والعمليات الع�سكرية املعقدة ،التي تن�سب
زوراً �إىل ق ��وى حم�ل�ي��ة ت�ت���س�تر ب�ح��رك��ات
املعار�ضة حتت م�سميات �سيا�سية خمتلفة،

ففي هذه احلالة ،تقوم القوى «املعار�ضة»
بتوزيع الأ�سلحة اخلفيفة واملتو�سطة على
املواطنني ،االنت�شار ب�شكل �أو �آخر يف حميط
العمليات احلربية دون امل�شاركة فيها �أو
الت�أثري يف جمرياتها الفعلية على الأر�ض.
لكن م��ن ��ش��أن ه��ذا ال�سيناريو �أن يوفر
يف ميدان املعركة غطاء �سيا�سياً وتكتيكياً
ل�ف��رق ال�ت��دخ��ل الأج �ن �ب��ي ،ك��ي تنفذ مهام
ح��رب �ه��ا اخل �ف �ي��ة ب �ن �ج��اح ،يف ح�ي�ن يعجز
اجل �ي ����ش ال��وط �ن��ي امل �� �س �ت �ه��دف ع ��ن ال ��رد
ب��الأ��س�ل�ح��ة وال�ت�ك�ت�ي�ك��ات امل�ن��ا��س�ب��ة ،الأم ��ر
الذي يوقعه يف حالة من الإرب��اك وانعدام
الفعالية.
ففي ليبيا على �سبيل املثال ،اقت�صر دور
«الثوار»� ،إ�ضافة �إىل �إ�شاعة الفو�ضى ،على
ا�ستعرا�ض املظاهر امل�سلحة �أم��ام �شا�شات
ال�ت�ل�ف��زة ،ذات ال�برام��ج امل��وج�ه��ة لت�ضليل
امل��راق�ب�ين وامل��واط �ن�ين الب�سطاء ع�ل��ى حد
� �س��واء ،ويف ال��وق��ت نف�سه ،مل تكتفِ ق��وات
ال�ن��ات��و ب�شن ال �غ��ارات اجل��وي��ة والبحرية،
بل �أقحمت يف �أر�ض املعركة فرقاً ع�سكرية
ب��ري��ة ق��ام��ت بعملياتها يف �إط ��ار تكتيكات
احلرب اخلفية.

وال ي�ستبعد �أن تكون الفرق الإ�سرائيلية
قد �شاركت �أي�ضاً يف تدمري مواقع النظام
املح�صّ نة ب��إح�ك��ام� ،أم��ام احتماالت التمرد
امل�سلح �أو االنقالبات الع�سكرية.
ول��و دققنا النظر بطبيعة الن�شاطات
امل���س�ل�ح��ة يف � �س��وري��ة ،ل��وج��دن��ا م � ؤ�� �ش��رات
ك �ث�يرة ت ��دل ع�ل��ى �أن ال�ن���ش��اط الع�سكري
اال� �س �ت �ع��را� �ض��ي داخ� ��ل ب�ع����ض الأح� �ي ��اء ملا
ي�سمى «اجلي�ش ال�سوري احل��ر» والن�شاط
ال�سيا�سي والإع�لام��ي ملجل�س ا�سطنبول،
�إمن � ��ا ي �ع �ط��ي ال �غ �ط��اء الن� �خ ��راط ال �ف��رق
الع�سكرية الإ�سرائيلية املبا�شر ،حتت �إمرة
القيادة امل�ستحدثة لفرق ما ي�سمى «فيالق
العمق» ،يف العمليات الع�سكرية التي تن�سب
ال �إما
فقط �إىل جمموعات �إرهابية ،هي �أ�ص ً
حليفة مو�ضوعياً لإ�سرائيل �أو من �صنع
�أمريكي � -صهيوين.
لقد توفرت معظم املعطيات التي ت�شري
�إىل حم��اوالت جعل �شمال لبنان منطقة
ع�ب��ور لوجي�ستية �آم�ن��ة لإ��س�ن��اد العمليات
الع�سكرية داخ��ل الأرا��ض��ي ال�سورية ،ولن
ت�ستطيع ف��رق اجلي�ش اللبناين املنت�شرة
يف ال�شمال وال�ق��وى ال�سيا�سية املعنية� ،أن

تغيرّ الو�ضع �أو حتبط املخطط ،من دون
�أن ت�أخذ باحل�سبان �أن �إ�سرائيل تزج بقواتها
مبا�شرة يف احلرب �ضد �سورية.
مع االن�سحاب الأمريكي اال�سرتاتيجي
من املنطقة ،يبقى لدى �إ�سرائيل خيارات
ا�سرتاتيجية متعددة ،منها �إن�شاء حتالفات
إ�ق �ل �ي �م �ي��ة م�ك���ش��وف��ة م ��ع ال � ��دول ال�ع��رب�ي��ة
والإ�سالمية املرتهنة للغرب ،وي��أت��ي على
ر�أ���س خياراتها ا�ستخدام تكتيكات احلرب
اخل�ف�ي��ة ،ال�ت��ي تتطلب تن�سيقاً دق�ي�ق�اً مع
القوى املحلية ،و�إثارة التوترات ال�سيا�سية
والأمنية بني �أنظمة احلكم على اختالفها
من جهة ،وب�ين رعاياها من جهة �أخ��رى.
وعليه ،ف��إن هذه التبدالت اال�سرتاتيجية
ت �ف��ر���ض ع �ل��ى دول امل �ن �ط �ق��ة ،خ���ص��و��ص�اً
ق��وى امل�ق��اوم��ة وامل�م��ان�ع��ة� ،أن تعيد النظر
بت�شكيالتها الع�سكرية التقليدية ،بحيث
ت���ص�ب��ح م�ن��ا��س�ب��ة مل��واج �ه��ة ق � ��درة ال �ك �ي��ان
ال�صهيوين على �شن حرب �إقليمية وا�سعة،
من دون �أن ت�ضطر �إىل ن�شر قوات ع�سكرية
كبرية على كل اجلبهات.

عدنان العربي
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«شيخ الشهداء» قاد عملية رفض التطبيع مع االحتالل

الشيخ راغب حرب :المــوقــف ســـالح
كلمته التي �ألقاها يف وج��ه �ضابط �إ�سرائيلي اقتحم
م�ن��زل��ه� ،أ�صبحت ��ش�ع��اراً يف م��واج�ه��ة امل�ح�ت��ل ،و�ساهمت
�إىل ح��د بعيد يف دح ��ره ع��ن معظم اجل �ن��وب اللبناين،
قالها ال�شيخ راغ��ب حرب لل�ضابط ال��ذي مد يده �إليه:
«امل�صافحة اع�تراف ،املوقف �سالح» ..ف�ساهم يف �إطالق
املمانعة ال�شعبية وامل�ق��اوم��ة امل�سلحة ،وهما ال�سالحان
اللذان �أجربا �إ�سرائيل على االنكفاء يف نهاية املطاف.
هذا املوقف ،دفع ال�شيخ ثمناً له حياته يف � 16شباط
 ،1984لكنه ك��ان �سبباً �إ�ضافياً يف تعزيز خيار مقاومة
امل�ح�ت��ل ،و� �ش��رارة إ���ض��اف�ي��ة ��س��اه�م��ت يف ت��أج�ي��ج عمليات
املقاومة واالعرتا�ض ال�شعبي على االحتالل ،فكان �شيخاً
لل�شهداء بحق.
ول��د ال�شيخ راغ��ب ح��رب يف ب�ل��دة جب�شيت اجلنوبية
لا ع��ادي �اً ،فبد ًال
ع��ام  ،1952منذ طفولته مل يكن ط�ف� ً
من ال�سعي وراء اللعب مع أ�ق��ران��ه ،ك��ان يلج�أ �إىل كتب
الدين ،ويقول �صديق طفولته مو�سى فح�ص�« :إن راغب
الطفل والفتى واملراهق ،كان خمتلفاً عن بقية الأطفال
والفتيان واملراهقني من �أبناء جيله ،فهو مل يكن مييل
للعب واللهو مثلهم ،بل كان يالزم امل�سجد طويالً ،يطالع
�أو يقر أ� القر�آن �أو ي�صلي ،وكذلك يعمل ،في�ساعد �أهله يف
زراعة التبغ».
دخل املدر�سة الر�سمية يف بلدته جب�شيت ،ليتلقى
فيها علومه الأوىل ،ثم توجه بعدها �إىل منطقة
النبطية ملتابعة املرحلة التعليمية املتو�سطة ،غري
أ�ن��ه مل يجد يف تلك ال�برام��ج التعليمية م��ا يلبي
ط�م��وح��ه ،ف�ترك امل��در��س��ة �سعياً �إىل طلب العلوم
الدينية التي كانت حلماً ي��راود خميلته ،يف �أوائ��ل

العام  ،1969غادر بلدته �إىل بريوت ،م�ستوطناً فيها
لطلب العلم ،وبعد �سنة عا�شها يف م�سرية العمل
الإ��س�لام��ي ،انتقل �إىل النجف الأ� �ش��رف ،عا�ش يف
مدار�سها وتتلمذ على �أيدي �أ�ساتذتها الكبار� ،إال �أنه
ا�ضطر عام � 1974إىل العودة �إىل لبنان مع كثري من
رجال الدين اللبنانيني هرباً من النظام العراقي،
ال��ذي ب��د�أ ي�شن حمالت اعتقال �شر�سة ،فعاد �إىل
م�سقط ر�أ�سه يف جب�شيت ،وب��ادر �إىل �إقامة �صالة
اجلمعة ،التي �أخذت تكرب �شيئاً ف�شيئاً ،رغم �سيطرة
الـحزب الي�سارية على املنطقةً.
عا�ش ال�شيخ راغب فرتة االحتالل الإ�سرائيلي الأول
عام  ،1978ف�ساهم يف �إي��واء وم�ساعدة املهجرين� ،ساهم
ان�ت���ص��ار ال �ث��ورة الإ� �س�لام �ي��ة يف �إي� ��ران يف ب �ل��ورة �أف �ك��ار
«الإ�سالم الثوري» التي حملها ال�شيخ راغب ،فعالقته مع
الإمام اخلميني كانت مميزة من قبل �أن يلتقيا ،ومن قبل
�أن تنت�صر الثورة الإ�سالمية ،لأنه كان متابعاً �شديداً له
ولأفكاره ،وعام  1982كان ال�شيخ يف زيارة �إىل اجلمهورية
الإ�سالمية ،عندما ح�صل االجتياح الإ�سرائيلي الوا�سع
للبنان يف العام  ،1982ح��زم ثيابه على عجل وع��اد �إىل
لبنان ،متوجهاً مبا�شرة �إىل بلدته جب�شيت «املحتلة».
يف امل��رة الأوىل لإق��ام��ة ال���ص�لاة ،بعد ع��ودت��ه ،اعتلى
ال�شيخ راغ��ب املنرب ودع��ا النا�س �إىل مقاطعة االحتالل
مقاطعة مطلقة ،ف�لا ب�ضائع �إ�سرائيلية وال ك�لام وال
تب�سم يف وج��ه جندي حمتل ،مهما ك��ان ال�سبب ،وق��ال:
«اف�ع�ل��وا ك��ل م��ا يغيظ الإ��س��رائ�ي�ل��ي ،نحن �أه��ل الأر���ض
وهم �إىل زوال». حاول الإ�سرائيليون ا�ستيعابه ترهيباً �أو
ترغيباً ،فلم ي�أبه ،وتقول زوجته �أم �أحمد�« :إن �ضابطاً

�إ�سرائيلياً ح�ضر �إىل منزله يوماً على ر�أ�س قوة ع�سكرية،
حيث كان ال�شيخ راغب جال�ساً على �سطح املنزل مع بع�ض
ال�ضيوف ،دخلت القوة حرم املنزل ،فبد�أ ال�شيخ ي�صرخ
بهم �أن يرجعوا من حيث �أتوا� ،إال �أن ال�ضابط �أ�ص ّر على
الدخول واقتحم املنزل �صاعداً �إىل ال�سطح ،ثم اقرتب
من ال�شيخ ومد يده م�صافحاً ،فما كان منه �إال �أن و�ضع

ي��دي��ه وراء ظ�ه��ره ممتنعاً ع��ن ال�ن�ظ��ر يف وج �ه��ه ،و َن� َه��ر
ال�ضابط لأنه دخل حرم املنزل من دون ا�ستئذان ،قال له
ال�ضابط « :وهل �أنا جن�س فال ت�سلّم علي»؟ رد ال�شيخ:
« أ�ن��ا ال �أ�صافح حم�ت�لاً� ،أخ��رج م��ن منزيل»، ث��م أ���ض��اف:
«�أنتم حمتلون ،فال تتوقعوا �أن ن�ستقبلكم بالورود».
�أث��ار هذا املوقف ردود فعل متفاوتة ،فمن النا�س من
كان يقول ب�أنه ال ب�أ�س من م�صافحة ال�ضابط ،فيما �أثنى
�آخرون على «املوقف ال�سالح» ،وتقول والدته احلاجة �أم
راغب� :إن املختار حذرها من مغّبة ما يفعله ولدها« ،لأن
الإ�سرائيليني ناويني عليه» ..وهكذا �صار ال�شيخ مالحقاً
من جانب جنود االحتالل وا�ستخباراته ،فلم يعد يبيت
يف منزله ،بل يتنقل من منزل �إىل �آخر طيلة �سبعة �أ�شهر،
�إىل �أن متكّنوا من اعتقاله يف �آذار  ،1983ف�أخذوه بداية
�إىل معتقل �أن�صار ،ثم �إىل مركز املخابرات يف �صور ،لكن
الأمور خارج املعتقل زادت �سوءاً بالن�سبة لالحتالل ،فقد
هب اجلنوبيون �إىل ح�سينية جب�شيت لتنفيذ �أول اعت�صام
م��ن ن��وع��ه ،واملطالبة ب��الإف��راج ع��ن ال�شيخ ف ��وراً ،وك��ان
االعت�صام حمط �أنظار العامل كله ،ا�ضطروا بعد  17يوماً
ل�ل�إف��راج عنه حت��ت �ضغط التحركات ال�شعبية ،لكنهم
كانوا قد اتخذوا قرارهم بت�صفية ال�شيخ ،وهذا ما ح�صل
عندما كمنوا له م�ساء � 16شباط مفرغني ر�صا�صتهم يف
ج�سده الذي حتول «منارة للمقاومني».
ف�ضائل ال�شيخ مل تتوقف يف ال�سيا�سة ،بل كانت تتحرك
يف كل االجتاهات ،فهو �أن�ش�أ مربة للأيتام ،لكنه بانتظار
انتهاء البناء ،ا�ست�ضاف الذكور منهم يف مبنى احل�سينية،
والإناث يف منزله مع �أوالده ،كما �أن�ش�أ م�ؤ�س�سة للقر�ض
احل�سن.

حرب األعصاب واالستنـزاف
لقد ارت�ضت ال�سيا�سة الأمريكية النتائج التي �صدرت عن الثورات
العربية ،خ�صو�صاً يف م�صر وتون�س ،رغم �إ�صابتها بالقهر ال�شديد جراء
امل�صري التعي�س ملبارك وبن علي ،لكنها �آثرت الت�ضحية بهما حتت �ستار
بدعة اح�ترام �إرادة ال�شعوب يف التغيري والدميقراطية ،رغم تاريخها
احلافل باملمار�سات امل�شينة التي اغت�صبت كل مبادئ وقيم الدميقراطية،
بهدف الو�صول �إىل م��راد واح��د ال ث��اين لهما� ،أال وه��و �إ�سقاط النظام
ال �ف��والذي املمانع يف دم�شق ،وال��ذي دع��م امل�ق��اوم��ة الوطنية اللبنانية
والفل�سطينية.
عملياً ،جنح الأمريكيون يف �إ�شعال �أعمال العنف الدموية يف �سورية ،وقد
�صرّح فيلتمان يف �أواخر كانون الأول الفائت قائالً« :فلي�أت الإ�سالميون يف
�سورية ،وليعد احلريري» ،فهل يق�صد فيلتمان ب�أن احلريري ال ميكن له
العودة �إىل بريوت �إال �إذا اعتلى «الإ�سالميون اجلدد» ال�سلطة يف �سورية؟
ويف حال ف�شل غليون وجماعته يف الو�صول �إىل ال�سلطة ،هل �سيتم حينئذ
دعم التيارات الإ�سالمية املت�شددة وامل�سلحني املخربني ب�شكل جدي وقوي
�إىل النهاية؟ وما هي النهاية التي �سيح�صدها ال�شعب ال�سوري احلر والأبي
وامل�ؤيد لإ�صالحات الرئي�س الأ�سد؟
�إن ما ال ت�أخذه تلك اجلماعات بعني االعتبار ،هو �أنه بعد فرتة من
ت�سلمها ال�سلطة يف �سورية� ،ستلج�أ املخابرات الأمريكية �إىل افتعال
تفجريات �إرهابية يف الواليات املتحدة الأمريكية ،ويف دول �أوروبا ،على
غ��رار احل��ادي ع�شر من �أيلول  ،2001وبذلك تكون الذريعة قد وُلدت
أ�م��ام الأمريكيني الجتياح �سورية ،عرب ق��وات الناتو ،للق�ضاء على ما
ي�سمونه الإره��اب يف �سورية ،وال��ذي �سيُتهم زوراً ب�أنه فجّ ر يف �أمريكا
وبع�ض دول �أوروب ��ا ال��دائ��رة يف الفلك ال�سيا�سي الأم�ي�رك��ي ،بعد �أن

تكون اجلمهورية الإ�سالمية يف �إي��ران وبرناجمها النووي قد �أ�ضحيا
يف حالة عزلة �شديدة ،وبالتايل تكون الواليات املتحدة الأمريكية قد
�أ�صابت ع�صفورين بحجر واحد؛ بالق�ضاء �أوال على النظام يف �سورية،
وثانياً بالق�ضاء على من �أخ�ط��أ و�أ��ص� ّر على التم�سك مبقولة �أن نهج
«الإ�سالميني اجل��دد» ه��و الكفيل الوحيد ب� إ�حل��اق الهزائم بامل�شاريع
الإمربيالية التو�سعية! ولغاية اللحظة ،مل تعمد التيارات واحلركات
الدينية التي ت�سلمت مقاليد ال�سلطة يف بع�ض البالد العربية� ،إىل
القيام بنقد ذات��ي ،ومراجعة �شاملة للح�سابات ،يجعلها تتقبل الآراء
الأخ��رى بكل حرية واح�ترام ،وه��ذا ال ينم �إال عن تزمت وتع�صب ،وال
يخدم �سوى �أع ��داء الأم��ة الطامعني بنهب ث��روات�ه��ا ومقدراتها عرب
�سيا�ساتهم التو�سعية الغا�صبة ،وحتويل ن�سيج الأم��ة الإجتماعي �إىل
عبيد يعي�شون يف حمميات تابعة لهم� .صحيح �أن امل�سلمني م�ضطهدون
منذ فرتة طويلة ،ويف عدة دول �أوروبية تتعر�ض الن�ساء امل�سلمات لعدة
�ضغوط تهدف �إىل �إجبارهن على خلع احلجاب ،لكن ردة الفعل يجب
�أال تكون باللجوء �إىل التكفري والتخوين ،والرد على امل�شروع الأمريكي
ال�صهيوين املتطرف العن�صري ال�ساعي �إىل �سيطرة أ�ح��ادي��ة القطب
على قرارات �شعوب امل�ستديرة كافة ال يكون ب�آحادية تقابله� ،إذ �إن �إحلاق
الهزائم بامل�شاريع الأمريكية ال�صهيونية ال ميكن �أن تتكلل بالنجاح
الباهر ال�ت��ام �إال بتحالف ق��وي تن�ضوي يف �صفوفه ك��ل ال�ت�ي��ارات على
اختالف عقائدها و�أفكارها ،تت�صدى لال�ستبداد الأمريكي ال�صهيوين
ولآالته احلربية التي تبيد باحلديد والنار ال�شعوب الربيئة الهانئة.

رميون مي�شال هنود

18

ثقافة
( العدد  )200اجلمعة � 10 -شباط 2012 -

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

بيروتيات
أوائل األطباء المسلمين في بيروت []2/2
يف  8ت���ش��ري��ن ال �ث��اين  ،1879ع �ق��دت جمعية
املقا�صد اخلريية الإ�سالمية جل�سة برئا�سة حمرم
ب ��ك ،ال ��ذي خ�ل��ف ال��رئ�ي����س امل ��ؤ� �س ����س ال���س�ي��د عبد
القادر القباين ،وح�ضرها الأع�ضاء املغفور لهم:
حممود رم�ضان (ن��ائ��ب الرئي�س) ،واحل��اج ح�سن
طرابل�سي ،و�أبو �سليم حممد املغربل ،وحممد طه
الن�صويل ،وها�شم اجلمال ،و�أحمد دري��ان ،وح�سن
بيهم ،وحممد اللبابيدي ،وم�صباح حمرم (كاتب
اجل �م �ع �ي��ة) ،وم���ص�ط�ف��ى � �ش �ب��ارو ،وع �ب��د ال��رح�م��ن
النعماين ،وعبداهلل ال�غ��زاوي ،و�أر��س�لان دم�شقية،
و�سعيد ط��رب��اه ،و�سعيد اجل �ن��دي ،وب��دي��ع ال�ي��ايف،
وب�شري الرببري ،و�أحمد عبا�س ،وعبد القادر �سنو،
وحممود خرما ،وحممد الفاخوري وعبد القادر
القباين.
وك��ان ج��دول �أع �م��ال اجلل�سة يت�ضمن خم�سة
موا�ضيع� ،آخرها مو�ضوعنا:
« ...خام�ساً :تقدمي تقرير للحكومة ،كي تخابر
الوالية ،والوالية تخابر احلكومة امل�صرية ،بقبول
خم�سة ت�لام�ي��ذ ،تر�سلهم اجلمعية �إىل مدر�سة
الطب يف م�صر على نفقتها».
وب�ع��د ت�سعة �أ��س��اب�ي��ع ،ع�ق��دت اجلمعية جل�سة
ي��وم اجلمعة يف  29ذي احل�ج��ة  14( 1296كانون
الأول  ،)1879فبحثت يف ثمانية موا�ضيع� ،آخرها
مو�ضوعنا:
« ...ثامناً :تلي التحرير الوارد خطاباً وجواباً،
�إىل �صاحب ال��دول��ة واالب�ه��ة �أفندينا ال ��وايل ،من

نظارة الداخلية امل�صرية امل ��ؤرخ يف  19ذي احلجة
 ،1296نومرو  ،121املت�ضمن �إمكان قبول وتعليم
خم�سة تالمذة من طرف هذه اجلمعية يف املدر�سة
اخلديوية الطبية يف م�صر ،وعلى ذلك قررنا تعيني
كل من �أحدنا ال�شيخ �أحمد �أفندي عبا�س وح�سن
�أفندي بيهم و�أحمد �أفندي دري��ان جلنة النتخاب
خم�سة تالمذة من الأوالد الطالبني الدخول ،مع
مالحظة ذك��اء التالميذ وا��س�ت�ع��داده��م الطبيعي
وقابليتهم �سناً ،وذل��ك مبخابرة من يقت�ضي من
الأط�ب��اء ،وبعد االنتخاب تعرف �أ�سماء املنتخبني
على اجلمعية لتقرر ار�سالهم �إىل املدر�سة املذكورة
ح�سب القرار ال�سابق».
ويف اجلل�سة التي عقدتها جمعية املقا�صد يوم
اجلمعة يف  6حم��رم ( 1297ك��ان��ون الأول ،)1879
ت�ضمن جدول الأعمال املو�ضوع الآتي:
« ...ث��ان�ي�اً :حيث �إن اللجنة املكلفة بانتخاب
خم�سة ت�لام��ذة م��ن �أويل ال�ن�ب��اه��ة ل�ير��س�ل��وا �إىل
املدر�سة الطبية يف م�صر ،للتعلم فيها �أنواع الفنون
الطبية ،قد قدمت تقريراً م�ؤرخاً يف  4حمرم 1279
يت�ضمن انتخابها التالمذة امل��ذك��ورة (ك��ذا) وهم
ال�سادة :كامل قريطم ،عبد الرحمن الأن�سي� ،سليم
�سعد الدين �سالم ،ح�سن الأ�سري ،وحممد �سلطاين،
و�أب�ل�غ�ت�ن��ا ��ش�ف��اه�اً ق�ب��ول�ه��م ل �ل��ذه��اب �إىل امل��در��س��ة
املذكورة فتقرر:
�أوالً :قبولهم و�إر�سالهم للمدر�سة املذكورة على
نفقة اجلمعية.

حركة األمة تنظم
حواجز محبة في بيروت
ملنا�سبة ذكرى املولد النبوي ال�شريف ،و�أ�سبوع الوحدة الإ�سالمية ،ن�صبت حركة
الم��ة حواجز حمبة يف ال�شوارع الرئي�سية للعا�صمة ب�يروت ،موزعة على املواطنني
أ
احللوى ،والهدايا على الأطفال ،و�سط �صوت الأنا�شيد واملدائح النبوية ،ما انعك�س
�سروراً وبهجة لدى املارة بوالدة خري الربية عليه ال�صالة وال�سالم.

« ...راب�ع�اً :كلفنا �أح��دن��ا بديع �أف�ن��دي (اليايف)
ث��ان�ي�اً :ا�ستح�ضارهم يف ليلة االرب �ع��اء ال�ق��ادم
للجمعية ،و�إع�ط��اء الن�صائح والتنبيهات الالزمة با�ستح�صال ت��وا��ص��ي م��ن ع��زت�ل��و ف�خ��ري ب��ك �إىل
�أ�صحابه مب�صر بحق اخلم�سة تالمذة املر�سلني من
لهم.
ث��ال�ث�اً� :إع �ط��اء بو�صلة ب�أ�سمائهم �إىل ح�ضرة طرف اجلمعية ملدر�سة م�صر ،وقررنا حترير كتابني
الرئي�س لي�ستح�صل على ج��واب من دول��ة �أفندينا من ط��رف اجلمعية� ،أحدهما �إىل ال�شيخ الأبياري
والثاين ل�سعادة ح�سن را�سم با�شا تو�صية بهم.
الوايل �إىل نظارة الداخلية مب�صر.
«خام�ساً :قررنا �صرف خم�سة وع�شرين ري��ا ًال
رابعاً :املذاكرة يف �أول فر�صة عن التخ�صي�صات
جميدياً من ال�صندوق على احل�ساب �إىل اللجنة
الالزمة للتالمذة املذكورة.
و�أم��ا �أح��ده��م (حممد �سلطاين) فهو و�إن كان املكلفة بت�سفري التالمذة �إىل م�صر».
ويف اجل�ل���س��ة ال�ت��ي ع�ق��دت ي��وم اجل�م�ع��ة يف 27
مقرراً �إر�ساله� ،إال �أنه �صار التذاكر يف لزوم الوقوف
على ر�ضاء وليه ،لأن اللجنة �أبلغتنا ر�ضاء �أولياء حم ��رم  9( 1297ك ��ان ��ون ال �ث ��اين  )1880ق ��ررت
الأربعة البقية فقط ،وبعد خم�سة �أيام (يوم الأربعاء اجلمعية:
« ...ثالثاً :نقدم ال�شكر �إىل اهلل �سبحانه وتعاىل،
يف العا�شر من حمرم) عقدت اجلمعية جل�سة ،وكان
الذي وفق هذه اجلمعية الر�سال اخلم�سة التالمذة
مو�ضوعنا البحث الرابع من جدول �أعمالها:
« ...رابعاً :قررنا باالتفاق �أن �أحدنا حمرم بك املتقدم ذكرهم �سابقاً �إىل مدر�سة الطب يف م�صر،
(رئي�س اجلمعية) يخابر �سعادة املت�صرف ،خطاً وذل��ك ي��وم ال�سبت ال��واق��ع يف  22حم��رم ( 3كانون
�أو �شفاهاً ،ب�أمر ذهاب اخلم�سة تالميذ املتوجهني ال�ث��اين  )1880يف قمرة ال��واب��ون الفرن�ساوي ،عن
�إىل مدر�سة الطب مب�صر� ،أي ي�ستح�صل لهم على ط��ري��ق اال� �س �ك �ن��دري��ة ،م���ص�ح��وب�ين م��ع �أح ��د ذوات
�أح��د من ط��رف احلكومة لأج��ل ال��ذه��اب مبعيتهم البولي�س ،ح�سن �أف �ن��دي امل ��أم��ور املخ�صو�ص من
و�إي�صالهم �إىل حمل مق�صدهم ،ويكون معه �أحد ط��رف احل�ك��وم��ة ال�سنية ب�إي�صالهم �إىل حكومة
م��ن ط ��رف احل�ك��وم��ة م���ص�ح�ب�اً ب��ه لي�سلمهم �إىل اال�سكندرية ،التي تر�سلهم مل�صر للمدر�سة املذكورة،
حكومة اال�سكندرية ،ويكون فحوى الأمر :تو�صيل كما �أننا نقدم الثناء لدولة والينا الأفخم ،ول�سعادة
التالمذة �إىل م�صر على نفقة احلكومة امل�صرية مت�صرفنا الأك ��رم ،وللحكومة امل�صرية ول��ك من
�ساعدنا بهذا امل�شروع اخلريي».
بال�سكة احلديدية �إن �أمكن».
عن «�أوراق لبنانية»
وبعد يومني� ،أي اجلمعة يف  12حمرم ،عقدت
حزيران 1956
اجلمعية جل�سة قررت فيها:

كتاب «البوطي ..والجهاد واإلسالم السياسي»
صادر عن مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي
للباحثان هشام عليوان وفادي الغوش

هذا الكتاب من �سل�سلة لدرا�سة �أعالم
ال�ف�ك��ر والإ� �ص�ل�اح يف ال �ع��امل اال��س�لام��ي،
وال��دك�ت��ور ال�شيخ حممد �سعيد رم�ضان
البوطي واح��د من ه ��ؤالء الأع�لام الذين
�ضخمي ،واعتُرب من
نْ
�أنتجوا فكراً وتراثاً
�أبرز العلماء والدعاة يف �سورية مطلع هذا
القرن.
ويعر�ض الكتاب ج��ل �آراء د .البوطي
يف م�سائل الع�صر وه�م��وم��ه ،وم��ا �أث��ارت��ه
م��ن نقا�شات فكرية ج��ادة ح��ول الق�ضايا
املعا�صرة .وهو و�إن كان ينتمي �إىل التيار
الفقهي التقليدي ،وينفر م��ن «الإ��س�لام
احل� ��رك� ��ي» ،وم� ��ن �إف � ��رازات � ��ه ال���س�ي��ا��س�ي��ة
وال�ت�ن�ظ�م�ي��ة وال �ف �ك��ري��ة ،ل�ك�ن��ه مت � ّك��ن من
جم � ��اراة ن �ف ��وزه وم �� �ض��اه��ات��ه م ��ن خ�لال
خ �ط��اب��ه ال ��دع ��وي امل �ت �ن��وع ،ال� ��ذي يغطي
كافة ال�ش�ؤون الفردية والعامة ،م�ستفيداً
من الفراغ ال��ذي خلفته جماعة الإخ��وان
امل�سلمني وراءه��ا �إث��ر �صدامها مع النظام
احلاكم ،وم��ن ا�ستخدامه املنظّ م لو�سائل
االت�صال احلديث للتوا�صل مع اجلمهور.
كما ن�ش�أت عالقة تفاعل �إيجابي بينه وبني
النظام ال�سيا�سي� ،سمحت له باال�ستفادة
م��ن �إم�ك��ان�ي��ات ال��دول��ة للوعظ والإر� �ش��اد
ون�شر العلم ،و�إ ّن قرْبه هذا جعله يف مرمى

��س�ه��ام امل�ن�ت�ق��دي��ن م��ن م�ع��ار��ض��ي ال�ن�ظ��ام
يف ال��داخ��ل واخل� ��ارج ،ولي�سوا م��ن التيار
الديني ح�صراً.
ينق�سم ال�ك�ت��اب �إىل م�ق��دم��ة وخم�سة
ف�صول:
يف الف�صل الأول �سرد مقت�ضب ملحطات
ا�سا�سية يف �سرية ال�شيخ د .البوطي.
ويف ال �ف �� �ص��ل ال� �ث ��اين و�� �ص ��ف م�ك�ث��ف

للبيئة اخلا�صة والعامة التي ن�ش�أ فيها د.
البوطي ،وما اكتنفها من �أ�سباب وعوامل
�أ� �س �ه �م��ت يف ال �ب �ن ��اء ال �ع �ل �م��ي وال �ف �ك��ري
ل�شخ�صية البوطي ،ويف ر�سم االجتاهات
�إزاء الواقع و�إرغاماته.
ويف الف�صل الثالث ر�صد لأبرز �آراء البوطي
يف الإ� �س�لام ال�سيا�سي واحل��رك��ي واجل �ه��ادي،
ويف ال �ت �ي��ار ال���س�ل�ف��ي وم �ق��والت��ه ،وك��ان��ت له
اجتهادات يف م�سائل حيوية ،كق�ضية فل�سطني
والعمليات اال�ست�شهادية ،وال�صلح والتطبيع
مع «�إ�سرائيل» ،وحقوق املر�أة ،والقومية.
ويف الف�صل الرابع اقتبا�س لنماذج معربة
م��ن ال ��ردود العلمية املتنوعة االجت��اه على
م�ؤلفاته وحما�ضراته ،بحيث يف�ضي هذا
النقا�ش �إىل تظهري �أو�ضح �آراء د .البوطي
يف �سياقاتها التفاعلية مع الآراء االخ��رى.
وت���ض�م�ن��ت ال � � ��ردود � �س �ت��ة من � ��اذج اع �ت �م��دت
النقا�ش العلمي حول ما كتبه البوطي عن
ال�سلفية وق�ضايا اجلهاد يف الإ�سالم ،واملنهج
املتبَع يف �إثبات احلقائق الدينية� ،إ�ضافة �إىل
امل�سائل اخلالفية بني امل�سلمني.
�أم ��ا ال�ف���ص��ل اخل��ام����س «ب�ي�ل��وغ��راف�ي��ا»
ال�ب�ح��ث ،ف � ُذك��ر فيها ال��درا� �س��ات والئ�ح��ة
م��ؤل�ف��ات د .ال�ب��وط��ي م��ع ن�ب��ذة خمت�صرة
عنها.
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نبوغه الديني برز في سن مبكرة

إضاءة على حياة اإلمام البخاري
 1240عاماً مرت على ميالد الإمام
ال�� � �ض � ��اءات ع �ل��ى ح�ي��ات��ه
ال� �ب� �خ ��اري ،و إ
وم���ص�ن�ف��ات��ه ت �ت��واىل م��ع م ��رور ال��زم��ن
�أك�ث�ر م��ن ذي ق �ب��ل ،مل��ا ت��رك��ه م��ن �إرث
فكري وديني ي�ستحق التوقف عنده.
�أُطلقت على الإمام البخاري �صفتان:
«�إم� ��ام امل�ح��دث�ين» و«�أم �ي�ر امل� ؤ�م�ن�ين يف
احل��دي��ث»� ،أب��وه �إ�سماعيل ك��ان يف زمنه
حم��دث �اً ب� ��ارزاً وت�ل�م�ي��ذاً ل� إ
ل�م��ام مالك
وتابعاً له ،ويف ظل �أب �شديد ال��ورع و�أم
تقية وف�ط�ن��ة ،ت��رع��رع ال�ب�خ��اري ال��ذي
ذهبت عيناه يف �صغره ف�أ�صبح �ضعيف
الب�صر ،ودون �أن تجُ دِ حماوالت الأطباء
م�ع��اجل�ت��ه .وق��د روى �أن �أم ��ه �شاهدت
يف املنام اخلليل �إبراهيم عليه ال�سالم
الذي قال لها« :يا هذه ،قد رد اهلل على
ابنك ب�صره بكرثة دعائك» ،ف�أ�صبحت
ووج��دت ابنها وق��د امتلأت عيناه ن��وراً
وعاد ب�صره كامالً».
�أب � � ��دى ال� �ب� �خ ��اري يف � �س��ن م �ب �ك��رة
اهتماماً بالغاً بالعلوم الإن�سانية ودرا�سة
احلديث النبوي ال�شريف منذ �أن كان يف
العا�شرة ،ومن �أقدم �شيوخه «الداخلي».
ك��ان ال��داخ�ل��ي ح�سب ال �ع��ادة يعطي
درو� � � ��س احل ��دي ��ث ب �ن �ف �� �س��ه ،وق� ��د ق��ال
يوماً فيما ك��ان يقر�أ على النا�س حول
الح��ادي��ث�« :سفيان
�صحة حديث م��ن أ
ب��ن ال��زب�ير ب��ن �إب��راه �ي��م» ،فاعرت�ضه
ال �ب �خ��اري ب��ال �ق��ول� :إن �أب ��ا ال��زب�ي�ر مل
ي��ر ِو عن �إبراهيم وك��ان البخاري يريد
�أن ي���ص��ون ال��داخ�ل��ي م��ن اخل �ط ��أ ،لكن
الأ�ستاذ امل�أخوذ بتجا�سر تلميذه نهره،
ف�أ�صر التلميذ على موقفه قائالً�« :إن
مل ت�صدقني فارجع �إىل الأ�صل �إن كان
ع�ن��دك» ،ومتى دخ��ل ونظر فيه حتقق
م��ن �صحة م��ا قاله ال�ب�خ��اري ،لكنه مل
ي���ص��وب اخل �ط � أ� ع�ل��ى ال �ف��ور ب��ل انتظر
بع�ض الوقت.
كانت �سن البخاري �آنذاك ال تتعدى
احلادية ع�شرة ،لتبد�أ رحلة الإبداع لديه
يف ال�ساد�سة ع�شرة ،وه�ن��ا جن��د �شهادة
�سليم ب��ن جماهد ال�ع��امل م��ن بخارى:
«لقد ذهبت يوماً �إىل �ضيافة �صديقي
حم�م��د ب��ن � �س�لام ال�ب�ك�ن��دي ف �ق��ال :لو
لا ل��ر�أي��ت �صبياً يحفظ �أل��ف
جئت ق�ب� ً
حديث ،فخرجت حتى حلقته وقلت له
�أن ��ت حت�ف��ظ �أل ��ف ح��دي��ث؟ ف �ق��ال :نعم
و�أكرث ،وتابع يقول :وال �أجيئك بحديث
عن ال�صحابة والتابعني �إال عرفت مولد
�أك�ثره��م ووف��ات�ه��م وم�ساكنهم ،ول�ست
�أروي ح��دي �ث �اً م ��ن ح��دي��ث ال���ص�ح��اب��ة
والتابعني �إال ويل من ذلك �أ�صل �أحفظه
حفظاً من الكتب وال�سنة».
االجتاه �إىل مكة
وق��د ن�ق��ل ع�ن��ه �أن ��ه ح�ف��ظ ك�ت��ب اب��ن
امل �ب��ارك ووك �ي��ع م�ن��ذ �أن ب�ل��غ ال�ساد�سة
ع �� �ش��رة ،ث��م خ ��رج م��ع �أم ��ه و�أخ �ي��ه �إىل

لأين ال �أكتم العلم عن النا�س».
الم�ي�ر
وك ��ان ه ��ذا ��س�ب��ب يف ع� ��داوة أ
للبخاري ،وراح يتحني الفر�ص لينفيه،
ومل يكن ذلك ممكناً بالقوة ،لأن النا�س
كانوا يكرمونه �أ�شد التكرمي ،وملا افرتت
الم�ي�ر ا�ضطر
عليه جماعة ب��أم��ر م��ن أ
�إىل الرحيل.
كانت املحطة التالية هي بيكند ،لكنه
فوجئ ب ��أن الأخ�ب��ار امللفقة �سبقته �إىل
ه�ن��اك ،وانق�سم النا�س ب�ين منا�صرين
وم� �ع ��ادي ��ن ل � ��ه ،ف� �ق ��رر االن� �ت� �ق ��ال �إىل
�سمرقند ،ولكن النا�س انق�سموا حوله
ه�ن��اك �أي �� �ض �اً ،ف�ت��وج��ه �إىل اهلل ق��ائ�لاً:
«ال �ل �ه��م ق��د � �ض��اق��ت ع �ل��ي الأر� � ��ض مبا
رحبت فاقب�ضني �إليك» ،فما �أمت ال�شهر
حتى �أ�صيب مبر�ض �شديد فقب�ضه اهلل
�إل�ي��ه ،وك��ان ذل��ك ليلة ال�سبت وه��و يوم
عيد الفطر عام  256هجرية ،وكان قد
ول��د يف ب�خ��ارى بعد ��ص�لاة اجلمعة يف
الثالث ع�شر من �شوال عام � ،194أي �أنه
عا�ش �ستني عاماً.

كان يحفظ أكثر من ألف
حديث في سن صغيرة

مكة ،واجلميع يعلم �أنه عا�ش بها زمناً،
ث��م ق���ص��د امل��دي �ن��ة ،ح�ي��ث ك ��ان ي�ت��واف��د
العلماء الفحول مثل �إبراهيم بن املنذر
وم �ط��رف ب��ن ع�ب��د اهلل و�إب��راه �ي��م بن
الل ��ه وعبد
ح�م��زة و�أب ��و ث��اب��ت ب��ن عبد إ
العزيز بن عبد اهلل الأوي�سي وغريهم،
وخالل رحلته يف احلجاز� ،سهر الليايل
يف الت�أليف ،وانتهى م��ن كتابة ال�شكل
املبدئي لـ«الت�أريخ الكبري».
وم ��ن احل� �ج ��از ح �ي��ث �أم �� �ض��ى �ستة
�أع��وام ،تخللتها �أ�سفار ورح�لات ،توجه
�إىل ال�ب���ص��رة ،وك��ان��ت �آن� ��ذاك ح��ا��ض��رة
علمية در�س فيها العلوم ،كما �آزر الكوفة
وحط رحاله يف بغداد ،حيث در�س لدى
الم��ام �أحمد بن
�أه��ل العلم من �أمثال إ
حنبل ،وحني رحل ودّعه الأخري �آ�سفاً:
«�أت ��رح ��ل �إىل خ��را� �س��ان ت �ت�رك ال�ع�ل��م
و�أت�ب��اع��ك؟» وحينما دب��ر ل��ه �أب��و طاهر
الذهلي م�ؤامرة مفرتياً عليه ونفاه من
البلد ،ذكرت �أقوال الإمام �أحمد مراراً،
وقال وقلبه مليء بالندم« :والآن فهمت
�أ�صل املراد من كالم الإمام».
ويف ال�شام ،تعلم البخاري عند �أبرز
علماء القرون الو�سطى ،كما زار م�صر.
�أقوال بينة
خلف معا�صرو البخاري �أقوا ًال قيمة
ك�ث�يرة ع�ن��ه وع��ن ب��راع�ت��ه يف ب�ي��ان علل
الم��ام الرتمذي الذي
احلديث ،وكتب إ
كر�س «كتاب العلل» للأحاديث ال�سقيمة
ع�ل��ى م��ا ي �ل��ي« :ن�ق�ل��ت �آرائ � ��ي و�أق� ��وايل
ح ��ول احل��دي��ث وال� � ��رواة و�أق��وال �ه��م يف
علل و�سقم احلديث عن كتاب الت�أريخ
للبخاري ،وانتفعت كثرياً من جمادالتي
العلمية معه» ،لي�ضيف« :مل �أ َر طوال

تتلمذ على يد كبار علماء
الدين في بالد مختلفة

كتاب العلل

عمري يف معنى العلل والت�أريخ ومعرفة
الأ�سانيد �أعلم من حممد بن �إ�سماعيل
البخاري».
وك� ��ان ال���ش�ي��خ «م �� �س��دد» م��ن ��ش�ي��وخ
الإم��ام البخاري ،ال��ذي يثق به كل ثقة
ويقول فيه على ال��دوام« :م�سدد ير�شد
�إىل �سواء ال�سبيل ،كما ي��دل على ذلك
ا��س�م��ه ،لي�س ثمة ف��رق ب�ين �أن حتفظ
الكتب عندي �أم عنده».
ومل ي�ت��وق��ف ال�ب�خ��اري ع��ن العطاء
العلمي واملادي للمعوزين ،وكان ي�ساعد
العلماء وطالب العلم وكذلك م�شايخه
واملحدثني ،وكان يتاجر ويوزع من 500
درهم يكت�سبها على الفقراء وامل�ساكني
و�أه��ل احلاجة ،وك��ان يخ�ص�ص لطالب
امل��دار���س ال��دي�ن�ي��ة �أم� ��وا ًال رغ�ب��ة حثهم
على تعلم الدين� ،أم��ا ذات��ه فكان يقتنع
بالقليل ويحذر التبذير ،وك�أحد مظاهر
ورعه قال ذات يوم« :ما اغتبت �أحداً قط
منذ �أن علمت �أن الغيبة حرام».
م�ؤامرة الأمري
نعود �إىل ق�صة عودة الإمام البخاري
�إىل بالده ،وهناك كان ن�صري الطاهرية
الم�ير خالد بن �أحمد الذهلي يحكم
أ
املدينة ،وراح �صاحب «ال�صحيح» يعمل

أبى أن يذل العلم والدين
في بالط السالطين

على متجيد بلده ،وذات يوم بعث الأمري
�إىل البخاري يطلب منه �أن ي�أتيه بكتاب
«اجل��ام��ع ال�صحيح» وك�ت��اب «ال�ت��أري��خ»
حتى ي�سمعه له ولأوالده يف ق�صره ،فقال
الم�ي�ر�« :أن��ا ال �أذل العلم ،وال
ملبعوث أ
�أحمله �إىل �أب��واب ال�سالطني» ،فرا�سله
الم�ير طالباً �أن يعقد جمل�ساً لأوالده
أ
ال يح�ضره غريهم ،فامتنع �أي�ضاً وقال:
«�إن طلب العلم من مواريث النبي �صلى
اهلل عليه و��س�ل��م و�إن ال�ن��ا���س �سوا�سية
يف ه��ذا احل��ق» ،وق��ال كذلك�« :إن كانت
ل��ك �إيل ��ش��يء منه ح��اج��ة ،فاح�ضر يف
م�سجدي �أو داري ،و�إن مل يعجبك ،هذا
ف � إ�ن��ك �سلطان فامنعني م��ن املجل�س،
ليكون عندي عذر عند اهلل يوم القيامة،

ت��رك البخاري  24م�صنفاً� ،أب��رزه��ا
«اجل��ام��ع ال�صحيح» ،و�إن ك��ان ق��د غني
بكل �شيء يتعلق بتطبيقات ال�شريعة،
حتى �أنه و�ضع «جزء رفع اليدين» الذي
ج�م��ع ف�ي��ه �أح ��ادي ��ث ع��ن رف ��ع ال�ي��دي��ن،
وج ��ادل ب��رواي��ات ع��دم رف�ع�ه��ا ،دون �أن
نن�سى كتاب «العلل» الذي هو �أدق علوم
احلديث و�أك�ثره��ا �أهمية ،ولعله �أ�سبق
الكتب يف هذا املجال.
والواقع �أن امل�سلمني �أجمعوا على �أن
«اجلامع ال�صحيح» هو مرجع مهم جداً
لعلوم الدين وقواعده.
ال�� �ش ��ارة �إىل �أن ال�ب�خ��اري
وجت ��در إ
�شديد ال ��ورع ،نقل الأح��ادي��ث مبنتهى
الخ�لا���ص ،ق��ال« :م��ا و�ضعت يف «كتاب
إ
ال���ص�ح�ي��ح» ح��دي �ث �اً �إال اغ�ت���س�ل��ت قبل
ذل��ك و�صليت رك�ع�ت�ين» ،وق��د ا�ستخرج
ال�صحيح م��ن � 600أل��ف ح��دي��ث ،و�ألفه
يف �ست ع�شرة �سنة ،وق��د ي���س��أل �سائل
�أي��ن مت ت�أليفه ،وهناك �أجوبة خمتلفة
على هذا ال�س�ؤال ،ويف هذا املجال ،جمع
اب��ن احلجر الأج��وب��ة وانتهى �إىل هذه
اخلال�صة� :إن البخاري �أخ��ذ يف ت�أليف
«ال�صحيح» وو�ضع الفهر�س الأ�سا�سي له
يف مكة املكرمة يف بيت اهلل احلرام و�أمته
يف بخارى وطنه».
والواقع �أن البخاري اعتمد منهجاً
ال يف و�ضع الكتاب،
علمياً عميقاً ومتكام ً
ويف املراجع كالم عن �شروط البخاري
يف نقل احل��دي��ث« :ات�صال الإ�سناد� ،أي
�أن ي �ك��ون م�ت��وال�ي�اً غ�ير م�ن�ق�ط��ع ،و�أن
يكون ال ��راوي �صادقاً ال ي�ك��ذب ،و�أن ال
يكون �شارد الفكر ،و�أن يتحلى بالعدل،
ويكون متزناً قليل اخلط�أ ،وتقياً كامل
الإميان».
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عالم المرأة

تمنحك «الكاريزما» المحبوبة في مجتمعك
ِ
صفات
«ال�ك��اري��زم��ا» م�صطلح ينطبق على
ال�شخ�صية امل�ؤثرة التي تعد م�سار �إعجاب
الآخرين ،وغالباً ما تتوافر هذه ال�صفة
يف ال�شخ�صيات القيادية الناجحة ،وال
ي�ع�ن��ي ذل ��ك ه ��ذا �أن ال���ش�خ����ص �صاحب
ال �ك��اري��زم��ا ي �ج��ب �أن ي �ك��ون ق �ي��ادي �اً �أو
م�شهوراً �أو ذا من�صب معني ،بالعك�س؛
فيمكن ل���ص��اح��ب ت�ل��ك ال�شخ�صية� ،أن
يكون �إن�ساناً عادياً من العامة ،لكن له
م��ن ال���ص�ف��ات م��ا مت � ّي��زه وجت ��ذب إ�ل�ي��ه
الآخرين.
وي ��ؤك��د أ���س��ات��ذة امل ��وارد الب�شرية يف
جمال التنمية الب�شرية� ،أنه اتفق علماء
الإدارة منذ القدم ،على �أن الكاريزما هبة
�أو مقدرة يولد بها الإن�سان ،وال ميكن
�أن يكت�سبها يف حياته ،لكن علم الإدارة
احل��دي��ث �أك��د �أن «ال�ك��اري��زم��ا» ميكن �أن
تكت�سب م��ع التطوير ال��ذات��ي ل�ل�أف��راد،
وم � ��ع ك �ث��رة االح� �ت� �ك ��اك ب��الأ� �ش �خ��ا���ص
والتوا�صل معهم ،فهي جمموعة مهارات
ميكن �أن ي�ت��درب عليها ال�شخ�ص حتى
ت�صبح ج ��زءاً م��ن �شخ�صيته ،ل��ذا على
املر�أة الطموحة ،والتي تعمل على تطوير
ذات �ه ��ا� ،أن حت��ر���ص ع�ل��ى ع ��دة خ�ط��وات
تك�سبها كاريزما خا�صة بها:
 -1اكت�ساب احرتام الآخرين :من خالل
الأقوال والأفعال املتزنة واحرتام م�شاعر
ال �غ�ي�ر ،م��ع احل �ف��اظ ع �ل��ى م �ب��ادئ��ك يف
احلياة مهما تغري الأ�شخا�ص واملواقف،
لأن الإن�سان املحرتم يكون �أك�ثر ت�أثرياً
و�إقناعاً للمحيطني به.
 -2ال�ث�ق��ة بالنف�س :تغلبي ع�ل��ى قلقك
�أو خ� ��وف� ��ك وخ � �ج � �ل ��ك ،واع � �ل � �م ��ي �أن
ال�ث�ق��ة بالنف�س ت ��زداد ب�ك�ثرة ال�ت��دري��ب
ع�ل��ى ال �� �ش��يء ال ��ذي ت�خ���ش�ي�ن��ه ،واب��دئ��ي
ب��االح�ت�ك��اك ب��الآخ��ري��ن ،وم��واج �ه��ة �أي
موقف ترتددين �أمامه.
 -3ف�ن��ون التوا�صل غ�ير اللفظية :هي

القدرة على �إر�سال إ���ش��ارات غري لفظية لكل م��وق��ف :ه��ذا الأم��ر يعترب �أ�سا�سياً  -10روح املرح :حافظي على تلك الروح
ب�ل�غ��ة اجل���س��د وال �ع�ي�ن ون �ب�رة ال���ص��وت ،يف ب� �ن ��اء ع�ل�اق ��ات ��ك م ��ع الآخ � ��ري � ��ن �أو قدر الإمكان ،حيث �صدق املثل ال�شعبي
ف� �ت ��درب ��ي ع �ل ��ى م � �ه � ��ارات وال �ت ��وا� �ص ��ل هدمهما ،فالذكاء يكمن يف اختيار الوقت «ج ��اور ال�سعيد ت���س�ع��د» ،م��ع احل��ر���ص
واخلطابة التي ت�ساعدك على الت�أثري يف وال���ش�خ����ص امل�ن��ا��س��ب ل�ك��ل م��وق��ف حتى ع �ل��ى ت��وظ �ي��ف ذك ��ائ ��ك االج �ت �م��اع��ي
يكون ت�أثريك �أقوى.
با�ستخدام امل��رح يف الأوق ��ات املنا�سبة،
الآخرين ب�شكل غري مبا�شر.
 -4ت �ع �ل �م��ي م � �ه ��ارة إ�ق � �ن� ��اع الآخ ��ري ��ن  -7ال �ت �ع��ام��ل م ��ع الأ�� �ش� �خ ��ا� ��ص ط�ب�ق�اً وال تقحميه يف غري حمله ،و�إال انقلب
بالب�ساطة والتلقائية وال�صدق :فت�أكدي خل�ل�ف�ي��ات�ه��م :ع�ل��م م�ع��رف��ة ا أل��ش�خ��ا���ص املوقف ر�أ�ساً على عقب.
أ�ن ��ك ك�ل�م��ا ك�ن��ت ب�سيطة وغريمتكلفة ل��ه أ��� �س ��راره ،ل�ك��ن ب�صفة ع��ام��ة ح��اويل
وين�صحك علماء النف�س ب�أن تثقي
ووا�ضحة و�صادقة فيما تقولينه ،ف�إنك �أن مت� �ي ��زي ب �ي�ن اخ � �ت �ل�اف ال �ث �ق��اف��ات ب� أ�ن��ه ب� إ�م�ك��ان��ك اكت�ساب «ال�ك��اري��زم��ا»،
ت�صبحني �أك�ثرارت �ي��اح �اً و�أك�ث�ر ت ��أث�يراً واخل�ل�ف�ي��ات ل�ل�أ��ش�خ��ا���ص ح�ت��ى حت�سني لأن �ه��ا ��ص�ف��ات م�ت� أ���ص�ل��ة ف �ي��ك ،ك��ون��ك
الت�صرف مع كل منهم.
ع��رب �ي��ة ذات أ�� �ص��ل وع ��راق ��ة م�ع��روف��ة
و�إقناعاً للآخرين.
 -5اح�ترام م�شاعر الآخ��ري��ن واللباقة -8 :ح ��ب ال� �ع� �ط ��اء :ع � ��ادة م ��ا جن ��د �أن ب �� �ش �ه��ادة ال� �ع ��امل ،ف��اب �ح �ث��ي ع ��ن ه��ذا
ال���ش�خ���ص�ي��ة ال �ك��اري��زم��ات �ي��ة �شخ�صية ال�شخ�صيات الأكرث ت�أثرياً يف املحيطني ال�سحر ال��رب��اين ب��داخ�ل��ك ،م��ن خالل
م�ؤثرة وحمببة للآخرين ،والميكن لأي بهم يتميزون بحبهم للعطاء م��ن دون التنمية الذاتية ل�شخ�صك والإ��ص��رار
�شخ�ص �أن يك�سب حب واحرتام الآخرين مقابل وحب اخلري للآخرين.
على ذلك ،و�سيكون �سر جناحك الدائم
له من دون �أن يكون مراعياً مل�شاعرهم يف  -9روح امل� �ب ��ادرة :ك ��وين إ�ي �ج��اب �ي��ة ب ��أن يف حياتك.
ت�ب��ادري يف ت�صحيح م�سار الأم ��ور ب��د ًال
املقام الأول يف الأفعال والت�صرفات.
املنا�سبي من انتقادها.
رمي اخلياط
نْ
 -6اختيار الوقت وال�شخ�ص

كيف تحمين راتبك من
استغالل زوجك المفرط
ت�ع��اين بع�ض ال���س�ي��دات ال�ع��ام�لات من
��س�ي�ط��رة �أزواج �ه ��ن ع�ل��ى امل��رت��ب ال�شهري
ب � ��الإك � ��راه ،وال� ��ذي� ��ن ي �ع �ت�ب�رون �أن ه��ذه
الت�صرفات طبيعية ،نتيجة خروج املر�أة �إىل
العمل ،وال بد من م�شاركتها يف امل�صاريف
بطريقة �أو ب�أخرى.
ك� �ث�ي�راً م ��ا ت �ق��ف ال� ��زوج� ��ات ح ��ائ ��رات
ب�ي�ن ال �� �ص �م��ت وال � �ب� ��وح ،ف��ال �� �ص �م��ت يعني
ا��س�ت�م��رار تلك امل ��أ� �س��اة� ،أم��ا ال�ك�لام فرمبا
يجر الزوجني معاً �إىل بحر متالطم من
امل�شاكل التي ال تنتهي �إال ب�أبغ�ض احلالل،
وهو الطالق ،ال�سيما �إذا كان الزوج امل�سرف
يلج أ� دائماً �إىل راتب زوجته ،وبالقوة.
دي �ن �ن��ا الإ� �س�ل�ام ��ي ج ��اء مب �ب ��د�أ وا� �ض��ح
مل ت�ع��رف��ه ال�ب���ش��ري��ة م��ن ق�ب��ل ،وه��و ف�صل
الذمة املالية للزوجني ،وق��د �أخ��ذ القانون
بذلك املبد�أ ،فلكل من الزوجني ذمة مالية
منف�صلة عن الآخ��ر ،وبالتايل ال ي�س�أل �أي
من الزوجني عن الت�صرفات القانونية التي
يقوم بها ال�ط��رف الآخ��ر كالبيع وال�شراء،
ومن هنا يت�ضح لنا �أن الزوج ال ميلك احلق
يف ال�ت���ص��رف يف �أم� ��وال زوج �ت��ه �إال ب��إذن�ه��ا
ومبوافقتها ..وال ب��د �أي�ضاً م��ن وج��ود حد
�أدنى من التفاهم بني كال زوجني ،فالأ�سا�س
هو التكامل ،وال بد للرجل �أن يتفهم قدر
ومكانة ال��زوج��ة ،و�أن يعطيها حقها ،لكي
تتمكن من تربية الأبناء بال�شكل ال�سليم.
الرجل هو امل�س�ؤول �شرعاً عن زوجته،
والإن� �ف ��اق عليها م��ن واج �ب��ات��ه ال�شرعية
ال�ت��ي اخت�صه بها وح��ده امل��وىل ع��ز وج��ل،
�أما �إذا �أرادت الزوجة �أن ت�شاركه يف الإنفاق
ب��ر� �ض��اه��ا ،ف�ه��و ج��ائ��ز ،وم ��ن ج�ه��ة �أخ ��رى
ينبغي على امل ��ر�أة �أال تطلب طلبات فوق
طاقة زوجها املالية� ،أو تنظر ملن هم �أعلى
منها يف امل�ستوى االجتماعي وامل��ادي ،وما
دام ال� ��زوج را� �ض �ي �اً ع��ن ع�م��ل زوج �ت��ه منذ
البداية ،فال يجوز له �أن ي�أخذ من راتبها
�إال بر�ضاها ومبوافقتها.

ِ
أنــت وطــــــفــــــــــلــك

نصائح لتشجيع الطفل على تناول الطعام
مير الطفل خالل مراحل منوه مبرحلة ميل فيها من تناول
الطعام ويف�ضل ت�ن��اول �أن ��واع قليلة ج��داً م��ن ال�ط�ع��ام ،ويعترب
رف�ض الطفل لتناول �أن��واع عديدة من الطعام والإ��ص��رار على
تناول نوع معني من الطعام �أم��راً طبيعياً ،حيث ينتاب الطفل
حالة من القلق من تناول الأطعمة اجلديدة عليه.
ومل�ساعدة الطفل يف ع�ب��ور ه��ذه امل��رح�ل��ة ،ميكن لل��أم ات�ب��اع بع�ض
الن�صائح الهامة:
تناول الطفل الطعام مع الآخرين :من املهم جداً �أن يتناول الطفل
الطعام مع بقية �أفراد الأ�سرة ،حيث ي�ساعد هذا على ت�شجيع الطفل يف
تناول الأنواع اجلديدة من الطعام.
ت�ق��دمي ن��وع�ين م��ن الطعام للطفل يف الوجبة ال��واح��دة:
يجب على الأم تقدمي نوعني من الطعام للطفل ،حتى ال ميل
الطفل م��ن ت�ن��اول ن��وع واح��د فقط م��ن الطعام ،كما ي�ساعد
تقدمي �أكرث من نوع للطعام على تناول الطفل املزيد من املواد
الغذائية الالزمة جل�سمه.
التعليق ب�إيجابية على م��ذاق الطعام :وذل��ك من �ش�أنه �أن ي�شجع
الطفل على تناول املزيد من الأنواع املختلفة واجلديدة من الطعام.
تقليل الوقت املخ�ص�ص لتناول الطعام :يجب �أن ترتاوح مدة تناول
الطفل للطعام من  20دقيقة �إىل  30دقيقة ،ويجب عدم �إرغام الطفل
على تناول املزيد من الطعام.
تقدمي كميات �صغرية ومنا�سبة من الطعام للطفل :حتى ال

ي�شعر الطفل بامللل حينما يرى �أنه من املفرت�ض تناول كمية كبرية
من الطعام املوجودة يف الطبق املخ�ص�ص له.
و�ضع روتني يومي لتناول الطعام :يجب و�ضع روتني يومي

للطفل لتناول وجباته الثالثة ،ويجب العلم �أنه �إذا كان الطفل
جائعاً ب�شدة ،ف�إنه لن يتناول الطعام الالزم له ،والطفل املتعب
لن يكون يف حالته املزاجية والنف�سية ال�صحيحة التي ت�ساعده
على تناول الطعام ب�شكل �سليم.
م�شاركة الطفل يف �شراء واختيار و�إعداد الطعام الذي يف�ضله :وهذا
من �ش�أنه ت�شجيع الطفل على تناول الطعام.
ت�ن��اول الطعام يف مكان ه��ادئ :على الأم توفري ج��و ه��ادئ للطفل
لتناول الطعام بعيداً ع��ن التليفزيون �أو الأل�ع��اب ،حيث ي�صعب على
الطفل الرتكيز يف القيام ب�أكرث من �شيء يف وقت واحد.
ت�شجيع الأم املتوا�صل للطفل على تناول الطعام.
حم��اول��ة جتميع أ�ف��راد الأ��س��رة أ�ث�ن��اء ت�ن��اول الطفل للطعام ،فهذا
ي�شجع الطفل على تناول الطعام  -خ�صو�صاً الأطعمة التي ال يحبها -
حينما ي�شاهد �أخوته و�أ�سرته ت�أكلها.
تقدمي الطعام للطفل على �أنه مكاف�أة �أو هدية على �إجنازه
لعمل ما ،ك�أن يقال للطفل :لو �أنهيت �أكل اخل�ضار� ،س�أح�ضر
لك احللوى التي حتبها.
�إطفاء التلفاز �أثناء �إطعام الطفل ،لأن التلفاز ي�شغل الطفل عن
تناول الطعام ،ومن ثم ال يح�صل على التغذية املنا�سبة.
تزيني الأطعمة املقدمة للطفل ،وتغيري �شكلها ،فالتنويع والتزيني
يف �شكل الأطعمة ي�سمح ب�شكل كبري يف جذب اهتمام الطفل ،مما ي�ساعد
الطفل للح�صول على التغذية ال�سليمة.

( العدد  )200اجلمعة � 10 -شباط 2012 -
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مـنــوعــــات

أشعة الشمس شفاء ودواء ..فماذا نفعل في الشتاء؟
ت � ��ؤدي ال���ش�م����س دوراً �أ��س��ا��س�ي�اً يف
وق��اي �ت��ك م ��ن ال �� �ش �ع��ور ب��االك �ت �ئ��اب،
خ���ص��و��ص�اً يف ف���ص��ل ال���ص�ي��ف ،وذل��ك
�إىل ج��ان��ب مم �ي��زات �ه��ا ال �ت��ي ال تعد
وال حت�صى ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل �أن�ه��ا قد
ت�ساعدك يف الإجناب وزيادة خ�صوبتك
�أي�ضاً ..هذا ما �أكدته درا�سة حديثة،
نا�صحة الأزواج الراغبني بالإجناب،
ب��أن ي� أ�خ��ذوا ق�سطاً من الراحة حتت
�أ� �ش �ع��ة ال �� �ش �م ����س ،ل�ي����س ف �ق��ط لأن �ه��ا
جتعلهم يف مزاج رومان�سي �أف�ضل ،بل
لأنها تزيد اخل�صوبة عند اجلن�سني
لرفعها معدالت الفيتامني «د».

وق��ال العلماء�« :إن نتائج الدرا�سة
تف�سر ال�سبب ال�ك��ام��ن وراء انخفا�ض
معدالت احلمل �شتاء وارتفاعها �صيفاً
يف دول �أوروب� � ��ا ال �� �ش��رق �ي��ة ،وت �ب�ين �أن
معدالت الت�ست�ستريون والفيتامني «د»
تبلغ �أعلى م�ستوياتها عند الرجال يف
�أغ�سط�س ،و�أقل م�ستوى يف مار�س».
وقاية من ال�سرطان
ك �م��ا مي �ك �ن��ك ال �ت �ق �ل �ي��ل م ��ن خ�ط��ر
�إ� �ص ��اب ��ة � �س��رط��ان ال� �ث ��دي ب��ال�ت�ع��ر���ض

فيتامني ال�شم�س
ووج��د الباحثون �أن الفيتامني «د»
املعروف با�سم «فيتامني ال�شم�س» ،هو
مفتاح لتوازن الهرمونات اجلن�سية عند
امل��ر�أة ،وحت�سني عدد احليوانات املنوية
عند الرجل.
ولفت العلماء �إىل �أن ه��ذه النتائج
تظهر �أن بع�ض الأزواج قد يخ�ضعون
ل �ع�ل�اج��ات ل�ل�خ���ص��وب��ة م�ك�ل�ف��ة وغ�ير
� �ض��روري��ة ،يف ح�ين �أن مت�ضية بع�ض
الوقت حتت ال�شم�س قد يكون احلل.
ويحفز فيتامني «د» الن�ساء على
زي��ادة معدالت الهرمونيني الأنثويني
ب��روج���س�ت�يرون وا� �س�ت�روج�ي�ن بن�سبة
 ٪13و ٪21ع �ل��ى ال� �ت ��وايل ،وت�ن�ظ�ي��م
ال � ��دورة ال �� �ش �ه��ري��ة ،ك �م��ا �أن ال��رج��ال
ال� ��ذي� ��ن ي� ��ري� ��دون الإجن � � � ��اب ع�ل�ي�ه��م
اجل�ل��و���س حت��ت �أ��ش�ع��ة ال�شم�س أ�ي���ض�اً
ل��زي��ادة خ�صوبتهم ،فالفيتامني «د»
��ض��روري للنمو ال�صحي حليواناتهم
املنوية ،وه��و يزيد معدالت الهرمون
الذكري ت�ست�ستريون ،ويح�سّ ن الرغبة
اجلن�سية.

طــريـقـة اللعـب

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

ل�ل���ش�م����س ،ح �ي��ث وج ��د ال �ب��اح �ث��ون �أن
ح��االت �سرطان الثدي املتقدمة تخف
كلما ت�ع��ر���ض اجل���س��م لأ��ش�ع��ة ال�شم�س
وفيتامني «د».
وب �ح �� �س��ب ال �ع �ل �م��اء ،ف� � ��إن ال �ن �� �س��اء
ال �ل��وات��ي ي�ت�ع��ر��ض��ن لأ� �ش �ع��ة ال���ش�م����س
لفرتة �أطول ،ينخف�ض خطر �إ�صابتهن
ب�سرطان ال�ث��دي امل�ت�ق��دم �إىل الن�صف
مقارنة بنظرياتهن اللواتي يتعر�ضن
لها لفرتة �أقل.
وق��ال الباحثون« :ميكن معرفة ما
�إذا كانت امل��ر�أة تعر�ضت لل�شم�س ب�شكل

ك ��اف م��ن خ�ل�ال ال�ن�ظ��ر �إىل جبهتها،
ومقارنة ذل��ك بلون اجللد يف املنطقة
حتت �إبطها».
�أمرا�ض القلب وال�سكري
كما �أفاد خرباء طبيون ب�أن جلو�س
امل�سنّني يف ال�شم�س ،ميكن �أن يخف�ض
خ �ط��ر إ�� �ص��اب �ت �ه��م ب� ��أم ��را� ��ض ال �ق �ل��ب
وال�سكري.
و أ�ث �ب��ت ف��ري��ق ط�ب��ي� ،أن النق�ص يف
فيتامني «د» ،له عالقة ب�أمرا�ض القلب

والأوع�ي��ة الدموية ،وي�ساعد اجللو�س
يف ال�شم�س اجللد على �إن�ت��اج فيتامني
«د» ،ال��ذي يفتقر إ�ل�ي��ه امل���س� ّن��ون عامة
الت�ب��اع�ه��م �أ� �س �ل��وب ح�ي��اة م�ع�ّي نّ ب�سبب
تقدّمهم يف العمر.
ورك � � ��زت ال ��درا�� �س ��ة ع �ل��ى �� �ض ��رورة
ت �ع��ر���ض امل �� �س � ّن�ين ل�ل�م��زي��د م ��ن أ���ش�ع��ة
ال�شم�س ،لكن مع عدم الإفراط يف ذلك
خ�شية الإ�صابة ب�سرطان اجللد ،ومن
بني الذين �شملتهم الدرا�سة� ،أ�شخا�ص
ت�تراوح �أعمارهم ما بني  50و� 70سنة
يعي�شون يف ال���ص�ين ،م��ن بينهم ٪94
يعانون من النق�ص يف فيتامني «د» ،و
 ٪42من متالزمة «اال�ستقالب».
ت�صلب ال�شرايني
و أ�ك ��د ال�ب��اح�ث��ون �أي���ض�اً� ،أن كمية
الأ�شعة ما فوق البنف�سجية املوجودة
يف �ضوء ال�شم�س ،ميكن �أن تلعب دوراً
�أكرب من الفيتامني «د» يف ال�سيطرة
على مر�ض ت�صلب الأن�سجة املتعدد.
ووج��د الباحثون �أن��ه بالرغم من
�أن الأ�شعة ما فوق البنف�سجية ترفع
م�ع��دالت الفيتامني «د»� ،إال �أن هذا
الت�أثري بحد ذات��ه ال ميكن �أن يف�سر
تخفي�ض ع��وار���ض ت�صلب الأن�سجة
املتعدد.
يذكر �أن مر�ض ت�صلب الأن�سجة
املتعدد ،هو مر�ض مزمن ي�ؤثر على
النظام الع�صبي امل��رك��زي ،وميكن �أن
يت�سبب بالعديد من الأع��را���ض ،من
�ضمنها تغيرّ يف الإح�سا�س ،وم�شاكل
ب���ص��ري��ة ،و��ض�ع��ف ع �� �ض�لات ،وك ��آب��ة،
و� �ص �ع��وب��ات يف ال�ت�ن���س�ي��ق وال� �ك�ل�ام،
و�إعياء ح��اد� ،ضعف �إدراك��ي ،وم�شاكل
يف ال �ت��وازن ،وارت�ف��اع درج��ة احل��رارة،
و�أمل.
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ريَ اضـَ ة
ترك احل�ضور العربي الهزيل يف الن�سخة
الثامنة والع�شرين ل�ك��أ���س الأمم الأفريقية
املقامة يف ال�غ��اب��ون وغينيا� ،أ�سئلة ع��دة حول
الأ�سباب الكامنة وراء هذا الإخفاق ،وال�سيما
�أن العرب احتكروا
لقب ال�ق��ارة منذ  2004عندما ظفرت به
تون�س على �أر��ض�ه��ا على ح�ساب امل�غ��رب ،حتى
الن�سخة الأخ�ي�رة يف �أن�غ��وال ع��ام  2010عندما
أ�ح ��رزه الفراعنة للمرة الثالثة على التوايل
قبل �أن يغيبوا عن الن�سخة احلالية بعد ف�شلهم
يف الت�صفيات.
وح�م��ل ال��رب��اع��ي ليبيا وال���س��ودان وامل�غ��رب
وت��ون����س م���ش�ع��ل ال��دف��اع ع��ن ال �ل��واء ال�ع��رب��ي،
وك��ان��ت ال�ف��ر��ص��ة م��وات�ي��ة �أم ��ام ه��ذا ال��رب��اع��ي
للذهاب بعيداً يف الن�سخة احلالية يف ظل غياب
اخلم�سة الكبار ،يف مقدمهم م�صر حاملة الرقم
القيا�سي يف عدد الألقاب ( )7والكامريون ()4
ونيجرييا ( )2واجلزائر ( )1وجنوب �أفريقيا
( ،)1بالإ�ضافة �إىل خ��روج ال�سنغال �أح��د �أب��رز
املر�شحني ،من الدور الأول.
وت�ب��اي�ن��ت ع��رو���ض امل�ن�ت�خ�ب��ات ال�ع��رب�ي��ة يف
ال�ن���س�خ��ة احل��ال �ي��ة ب�ي�ن خم�ي��ب لل��آم��ال على
غ��رار ما ح�صل مع املنتخب املغربي ال��ذي ودع
البطولة من الدور الأول وبعد مباراتني فقط
بخ�سارتني �أم ��ام ت��ون����س  2-1وال�غ��اب��ون ،3-2
وم�شرفة بالن�سبة �إىل ليبيا التي على الرغم
من ظروفها ال�صعبة (الثورة وتوقف الدوري
منذ �آذار) جنحت يف حجز  4ن�ق��اط وخرجت
مرفوعة الر�أ�س من الدور الأول بفوز تاريخي
(ع�ل��ى ال�سنغال  )1-2ه��و الأول لها منذ 30
ع��ام�اً ،وال���س��ودان ال��ذي حقق ب��دوره �إجن��ازات
تاريخية عدة ببلوغه ربع النهائي للمرة الأوىل
يف تاريخه وحتقيقه للفوز الأول منذ  42عاماً،
وحت��دي��داً منذ �إح ��رازه اللقب الأول والأخ�ير
عام  ،1970وهز ال�شباك للمرة الأوىل منذ عام
.1976
وح ��ده املنتخب التون�سي ك��ان اال�ستثناء
بني املنتخبات الأربعة ،لأنه حجز بطاقته �إىل
ربع النهائي بفوزين غري مقنعني على املغرب
وال�ن�ي�ج��ر بنتيجة واح� ��دة ،ق�ب��ل �أن ي�ت��أل��ق يف
مباراتيه التاليتني �أم��ام الغابون وغ��ان��ا لكنه
خ�سرهما  1-0و 2-1بعد التمديد على التوايل.
و�إذا ك��ان ال���س��ودان دف��ع ثمن نق�ص خربة
العبيه يف رب��ع النهائي �أم ��ام زام�ب�ي��ا ،م��ا �أدى
�إىل خ�سارته املذلة  ،3-0ف�إن املنتخب التون�سي
ودع بخط�أ فادح حلار�س مرماه �أمين املثلوثي
اقتن�صه جنم مر�سيليا الفرن�سي �أندريه ايوو
و�سجل منه ه��دف الفوز ،بالإ�ضافة �إىل دفعه
ف��ات��ورة غ��ال�ي��ة ال�ث�م��ن ب���س�ب��ب ت��وت��ر �أع���ص��اب
الع �ب �ي��ه يف ال��دق��ائ��ق احل��ا� �س �م��ة م��ن ال���ش��وط
الإ�ضايف الثاين ،حيث ان�ساقوا وراء ا�ستفزازات
الغانيني ف�أكملوا الوقت املتبقي بع�شرة العبني،
وف�شلوا يف التعادل جلر النجوم ال�سوداء �إىل
� �ض��رب��ات ال�ت�رج �ي��ح ،وه ��و م��ا اع �ت�ب�ره امل ��درب
�سامي الطرابل�سي «خيبة �أم��ل ك�ب�يرة» ،لكن
بني التمني وال��واق��ع ف��ارق �شا�سع� ،صحيح �أن
املنتخب التون�سي ك��ان �أف���ض��ل ،لكن ذل��ك مل
ي�شفع ل��ه على غ��رار منتخبات �أخ��رى قدمت
ع��رو� �ض �اً ج �ي��دة وودع ��ت م��ن ال �ب��اب ال�صغري،
�أمثال غينيا وال�سنغال واملغرب وبوركينا فا�سو.
تبخر حلم ال�ع��رب يف الإب �ق��اء على اللقب
يف خزائنهم ،وتبخر معه حلم م��درب تون�س
الطرابل�سي بقيادة منتخب ب�لاده �إىل اللقب
ال�ث��اين يف تاريخها بعد ع��ام  ،2004و�إح ��رازه
هو �شخ�صياً للقب ق��اري كبري ث��ان بعدما قاد
تون�س للظفر بلقب �أمم �أفريقيا للمحليني
العام املا�ضي.

ما هي أسباب اإلخفاق العربي في كأس أفريقيا؟

املدرب �سامي الطرابل�سي

�أريك غرييت�س م�س�ؤول عن خروج املغرب؟

منتخب ال�سودان بلغ ربع النهائي

ويبقى عزاء الطرابل�سي خ�صو�صاً ،و«ن�سور
ق��رط��اج» ع �م��وم �اً ،ت ��أل��ق ال�ع��دي��د م��ن امل��واه��ب
ال�شابة التي �سيكون لها م�ستقبل واعد يف كرة
ال�ق��دم التون�سية وال�ق��اري��ة وال�ع��امل�ي��ة� ،أب��رزه��ا
ال���س��اي�ح��ي و��ص��اب��ر خليفة و�أم�ي�ن ع�ب��د ال�ن��ور
و�أ��س��ام��ة ال��دراج��ي وامل�ه��اج��م يو�سف امل�ساكني
امللقب بـ«مي�سي تون�س» وال��ذي �أب�ه��ر اجلميع
مب��راوغ��ات��ه ال��رائ�ع��ة وحت��رك��ات��ه الن�شيطة يف
خمتلف �أرجاء امللعب.
عموماً ،فقد ع��رب �أفريقيا �آخ��ر �أم��ل بهم
ب��الإب �ق��اء ع�ل��ى ال �ك ��أ���س يف اخل��زائ��ن ال�ع��رب�ي��ة،
و��س�ت�ت�ح��ول الأخ �ي��رة م ��رة �أخ � ��رى �إىل غ��رب
القارة للمرة الأوىل منذ عام ( 2002توجت به
الكامريون للمرة الثانية على التوايل والرابعة
يف تاريخها) بوجود  3منتخبات قوية ومر�شحة
لنيله ،هي �ساحل العاج ومايل اللذين يلتقيان
يف دور الأرب �ع��ة وغ��ان��ا ال�ت��ي تلتقي م��ع زامبيا
الوحيدة التي حتمل �آمال جنوب القارة ب�إعادة
اللقب �إىل خزائنها للمرة الأوىل منذ  1996يف
جنوب �أفريقيا.

الر�أ�س بفوز  1-2هو الأول لها منذ  30عاماً يف
النهائيات القارية.
عموماً ،وعلى غرار الن�سخ الثالث الأخرية،
انح�صر الوجود العربي يف الدور ربع النهائي
على منتخبني ف�ق��ط ،ويبقى ال�غ��ائ��ب الأك�بر
منتخب م�صر �صاحب اللقب يف الن�سخ الثالث
الأخ�ي��رة ،فتون�س ح�ج��زت بطاقتها �إىل رب��ع
ال�ن�ه��ائ��ي ل�ل�م��رة ال��راب �ع��ة يف ال�ن���س��خ اخلم�س
الأخ�يرة وحت��دي��داً منذ تتويجها باللقب على
�أر�ضها قبل � 8أعوام والعا�شرة يف تاريخها ،فيما
و��ض��ع ال���س��ودان ق��دم��ه يف رب��ع النهائي للمرة
الأوىل يف تاريخه والأوىل منذ تتويجه باللقب
الأول والأخري عام  1970على �أر�ضه.
والقا�سم امل�شرتك بني املنتخبني التون�سي
وال�سوداين �أن �إدارات�ه��ا الفنية بقيادة مدربني

منتخب ليبيا ت�ألق برغم املعاناة

حم�ل�ي�ين ه �م��ا � �س��ام��ي ال �ط��راب �ل �� �س��ي وحم�م��د
عبداهلل «مازدا» وكالهما قاد منتخب بالده �إىل
إ�جن��از تاريخي يف ك�أ�س �أمم �أفريقيا لالعبني
املحليني التي ا�ست�ضافها ال�سودان العام املا�ضي،
فالأول توج باللقب ،والثاين حل ثالثاً.
ل�ك��ن ��ش�ت��ان ب�ي�ن م �� �ش��وار «ن �� �س��ور ق��رط��اج»
و«مت��ا��س�ي��ح ال�ن�ي��ل» يف الن�سخة احل��ال�ي��ة ،لأن
رجال الطرابل�سي تخطوا الدور الأول ب�سهولة
ب �ع��د ف��وزي��ن ث�م�ي�ن�ين ع �ل��ى امل �غ��رب وال�ن�ي�ج��ر
بنتيجة واح ��دة  1-2ق�ب��ل �أن ي�خ���س��روا أ�م��ام
الغابون امل�ضيفة  1-0على ��ص��دارة املجموعة
ال �ث��ال �ث��ة ،ف�ي�م��ا ع��ان��ى رج ��ال م� ��ازدا الأم � ّري��ن
وان �ت �ظ��روا اجل��ول��ة ال�ث��ال�ث��ة الأخ �ي��رة حلجز
بطاقتهم �إىل الدور الثاين بعدما خ�سروا �أمام
�ساحل العاج  1-0وتعادلوا مع �أنغوال  2-2ثم
تغلبوا على بوركينا فا�سو  1-2م�ستفيدين من
فوز الفيلة على �أنغوال  0-2وبالتايل الت�أهل
بف�ضل فارق الأهداف.
وال�غ��ري��ب يف املنتخب التون�سي �أن��ه حجز
ت ��أه �ل��ه ب �ف��وزي��ن غ�ي�ر م�ق�ن�ع�ين ع �ل��ى امل �غ��رب
النيجر ،لكنه �أب�ل��ى ال�ب�لاء احل�سن يف امل�ب��اراة
الثالثة �أمام الغابون والتي خ�سرها  1-0وكان
الأف�ضل طيلة جمرياتها على الرغم من �أنه
خا�ضها يف غياب  8العبني �أ�سا�سيني.
م��ن ج �ه �ت��ه ،ح �ق��ق امل�ن�ت�خ��ب ال �� �س��وداين 3
�إجنازات تاريخية بالن�سبة له� ،أولها هز ال�شباك
للمرة الأوىل منذ ع��ام  ،1976وثانيهما فوزه
الأول يف النهائيات منذ تغلبه على غانا 0-1
يف املباراة النهائية عام  ،1970وثالثهما الدور
ربع النهائي للمرة الأوىل �أي�ضاً منذ عام 1970
والأوىل يف ت��اري�خ��ه لأن��ه عندما ح��ل و�صيفاً
عامي  1959و 1963وثالثاً ع��ام � 1957شهدت

خيبة �أمل
دخ �ل ��ت امل �ن �ت �خ �ب��ات ال �ع��رب �ي��ة ب�ط�م��وح��ات
خمتلقة ،ومنها من حقق املفاج�أة وبلغ ما مل
يكن متوقعاً منه على غ��رار ال���س��ودان ،ومنها
من خيب الآمال مثل املغرب الذي كان مر�شحاً
للقب الثاين يف تاريخه بعد عام  ،1976ومنها
من كان واقعياً وتخطى ال��دور الأول يف �سعيه
�إىل لقبه الثاين �أي�ضاً بعد عام  2004بالن�سبة
�إىل ن�سور ق��رط��اج ،و أ�خ�ي�راً حققت ليبيا �أكرث
من املتوقع بجمعها  4نقاط وخروجها مرفوعة

جنم تون�س يو�سف امل�ساكني حماو ًال اخرتاق الدفاع الغاين

البطولة م�شاركة  4منتخبات ع��ام  1957و3
منتخبات ع��ام  1959و 6منتخبات ع��ام ،1963
كما �أن ال��دور ربع النهائي مل يكن موجوداً يف
ن�سخة  ،1970حيث �شاركت  8منتخبات فقط
وزع��ت على جمموعتني ت��أه��ل �أول وث��اين كل
منها �إىل دور الأربعة.
ويدين ال�سودان مل��ازدا بوجوده يف ن�سختي
 2008و ،2012وتعترب الت�شكيلة احلالية �شابة،
�إذ �إن م�ع��دل أ�ع�م��اره��ا  24ع��ام �اً ،وتعترب غلة
ال�سودان �إيجابية� ،إذ �إنها املرة الأوىل التي تفوز
فيها يف امل�سابقة منذ عام  ،1970و�ضد �أنغوال
��س�ج�ل��ت ال �� �س��ودان ه��دف�ين ه�م��ا الأوالن منذ
.1976
م�شاركة ليبية م�شجعة
مل ي�ك��ن �أ� �ش��د امل�ت�ف��ائ�ل�ين ي�ت��وق��ع م���ش��واراً
جيداً لليبيني يف البطولة احلالية ،خ�صو�صاً
بعد اخل�سارة أ�م��ام غينيا اال�ستوائية امل�ضيفة
(م�صنفة  150عاملياً و 42قارياً) ،لكن «فر�سان
امل�ت��و��س��ط» وه��و ل�ق��ب امل�ن�ت�خ��ب ال�ل�ي�ب��ي ودع��وا
العر�س القاري بر�أ�س مرفوعة بعدما ظفروا
ب�أربع نقاط من رحم املعاناة ،والأهم من ذلك
فوز تاريخي مل يحلموا به منذ  30عاماً وكان
على ح�ساب ال�سنغال �أحد �أبرز املنتخبات التي
كانت مر�شحة للظفر باللقب.
حققت ليبيا املعجزة بالت�أهل �إىل النهائيات
بالنظر �إىل ال�ظ��روف القا�سية ال�ت��ي عا�شتها
بالدهم ج��راء الثورة وا�ضطرتهم �إىل خو�ض
مبارياتهم البيتية خارج القواعد ،ثم ا�ستعادت
ال �ت��وازن بعد خ�سارة امل �ب��اراة الأوىل بالتعادل
مع زامبيا ( )2-2بف�ضل ثنائية �أحمد �سعد،
وحققت ف��وزاً تاريخياً هو الأول لها منذ عام
 ،1982عندما تغلبت على ال�سنغال بف�ضل
ثنائية جديدة وهذه املرة لإيهاب البو�سيفي.
حقق اجل�ي��ل ال�ث��وري ل�ك��رة ال�ق��دم الليبية
ويف �أ�صعب ال�ظ��روف م��ا عجزت عنه الأج�ي��ال
ال�سابقة التي كانت «مدللة» ب�أموال ال�ساعدي
القذايف ،جنل الزعيم الليبي ،الذي كان وقتها
العباً ورئي�ساً لالحتاد املحلي.
حققت ليبيا ب�ق�ي��ادة ال�برازي�ل��ي ماركو�س
باكيتا ف ��وزاً ت��اري�خ�ي�اً ه��و الأول لها منذ 30
عاماً والثالث يف تاريخ م�شاركاتها يف النهائيات
ال �ق��اري��ة ،ل�ك��ن ب ��دون ��ش��ك ل��ن ي �ك��ون الأخ�ي�ر
لأن ليبيا �أب��ان��ت ع��ن علو كعبها بت�شكيلة من
الالعبني الواعدين الذين �سيقولون كلمتهم
يف امل�ستقبل ال حمالة.
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العنف الرياضي ظاهرة تهدد مستقبل كرة القدم
من امل�ؤكد �أن �أحداث العنف امل�ؤ�سفة التي
وق�ع��ت يف ا��س�ت��اد مدينة بور�سعيد امل�صرية
لكرة ال�ق��دم ب�ين جماهري الفريق «امل�صري
البور�سعيدي» و«الأه �ل��ي ال�ق��اه��ري» ،والتي
ق �ت��ل خ�لال �ه��ا �أك �ث��ر م ��ن ��س�ب�ع�ين م���ش�ج�ع�اً
م���ص��ري�اً ،ت�شكل ي��وم�اً �أ� �س��وداً يف ت��اري��خ كرة
ال�ق��دم ،لي�س امل�صرية فح�سب ،بل والعاملية
على حد �سواء ،لأن اغتيال الروح الريا�ضية
بهذا ال�شكل ،ال يعد �ش�أناً حملياً ،و�إمن��ا هو
م ��أ� �س��اة إ�ن���س��ان�ي��ة م��روع��ة ق��د ت�ط��ال �آث��اره��ا
امل��دم��رة دو ًال خمتلفة ،ففي ح��ال ا�ستمرت
هذه ال�سلوكيات العنيفة بالظهور يف املالعب،
و�أ�صبحت هي القاعدة ال اال�ستثناء ،ال �شك
ب�أنها �ستهدد ب�إلغاء كرة القدم ،التي تعترب
اللعبة الأك�ثر �شعبية يف العامل ،من خارطة
التناف�س الريا�ضي لأ�سباب �أمنية بحتة.

طريق الزحام الف�ضويل �أو التجمهر ،فمث ًال
ل��و ح ��دث ان�ف�ع��ال يف ��ص��ف م��ن اجل�م�ه��ور،
�سينتقل االنفعال �إىل بقية املتجمهرين �أو
�إىل �صفوف احلا�ضرين واالنفعال �سي�صبح
جماعياً ،وكذلك ي�صبح ال�سلوك جماعياً،
ولي�س فردياً ،وذلك بفعل التقليد.
وي�ع�ت�بر البع�ض �أن التع�صب الأع�م��ى
ال� � ��ذي ي �� �س �ي �ط��ر ع �ل��ى ب �ع ����ض الأو� � �س� ��اط
الريا�ضية ،هو املتهم الأول يف هذه الق�ضية،
خ �� �ص��و� �ص �اً ب �ع��د ظ �ه��ور وان �ت �� �ش��ار رواب� ��ط
امل���ش�ج�ع�ين «الأل �ت�را�� ��س» ،وه ��ي ع �ب��ارة عن
جمموعات منظمة ،تكن الوالء التام للفرق
الريا�ضية ،ففي ال�سنوات الأخ�يرة ،ظهرت
هذه الروابط اجلماهريية ،ومعها ظهرت
ال�صواريخ امللونة وال�ع�ب��ارات املكتوبة على
الالفتات ،التي ت�سيء للأندية الأخرى وما
�شاكل.

الأكرث عنف ًا
ي�ث�ير ت��زاي��د �أع �م��ال ال�ع�ن��ف يف امل�لاع��ب
الريا�ضية قلقاً م�ستمراً لدى القائمني على
احلركة الريا�ضية ،الأ�سباب عديدة لظاهرة
ال�شغب ال��ري��ا��ض��ي ،وحم� ��اوالت ردع العنف
املتفاقم يف املالعب الريا�ضية ال تتوقف ،لكن
ال���ص��ورة على الأر� ��ض ت�ق��دم حقائق مفزعة
و�سوداوية.
�أ�صبحت ظاهرة العنف الريا�ضي ظاهرة
وا�سعة االنت�شار ،و�شهدت ال�سنوات الع�شر
الأخ �ي��رة� ،أح� ��داث ��ش�غ��ب دام �ي��ة يف ال�ع��دي��د
م��ن امل�لاع��ب ال�ع��رب�ي��ة وال�ع��امل�ي��ة ،ك��ان��ت لها
توابع �سيا�سية كبرية ،ولي�س �أدل على ذلك
م��ن الأزم ��ة ال�ك�برى التي ن�شبت ب�ين م�صر
واجل ��زائ ��ر ع�ل��ى خ�ل�ف�ي��ة �أح � ��داث م �ب ��اراة �أم
درمان الفا�صلة ،وقبلها حادث االعتداء من
ق�ب��ل جم�م��وع��ة م���ص��ري��ة متع�صبة ري��ا��ض�ي�اً
ع�ل��ى ح��اف�ل��ة منتخب اجل��زائ��ر يف ال�ق��اه��رة،
وه �م��ا احل ��ادث ��ان ال �ل ��ذان ت���س�ب�ب��ا يف ان ��دالع
ح��رب �إعالمية �صاخبة انعك�ست �سلباً على
العالقات بني البلدين ال�شقيقني ،والأمثلة
الأخ� ��رى ك �ث�يرة ،ح�ت��ى ب��ات��ت ه��ذه الق�ضية
ت�ؤرق ال�سا�سة قبل الريا�ضيني ،لكن �أكرث ما
يدق ناقو�س اخلطر هو اندالع �شرارة العنف
يف �صفوف �أبناء الوطن الواحد ب�شكل يثري
الأمل واال�ستنكار يف �آن ،كما ر أ�ي�ن��ا يف م�صر
�أخرياً ،حيث �أدت مباراة كرة قدم كانت تهدف
�إىل الإم�ت��اع وال�ترف�ي��ه� ،إىل جم��زرة بكل ما
حتمله الكلمة من معنى.
ول�ل�أ� �س��ف ،ف� ��إن أ�ح ��دث ال�ت�ق��اري��ر ت�شري امل �ح �ي �ط��ة ب��امل �ل �ع��ب وق �ط��ع ال� �ط ��رق ،وك�ل�ه��ا
�إىل �أن امل�لاع��ب العربية �شهدت يف الأع��وام ت���ص��رف��ات لي�س ل�ه��ا ع�لاق��ة ب�ك��رة ال �ق��دم �أو
الأخ � �ي� ��رة  23ح� � ��ادث � �ش �غ��ب يف م�لاع �ب �ه��ا بالأخالق الريا�ضية.
الريا�ضية ،مقابل  18حادث �شغب يف مالعب
�أ�سباب متباينة
�أوروب��ا والأمريكيتني ،وت�أتي م�صر وتون�س
واجلزائر يف مقدمة ال��دول العربية الأكرث
يتج�سد ال���ش�غ��ب ال��ري��ا��ض��ي يف مظاهر
عنفاً و�شغباً يف مالعبها.
اجل��دي��د راه�ن�اً ه��و ت�ع��دد مظاهر العنف ع ��دة وم�ت�ب��اي�ن��ة يف ال �ك��م وال �ك �ي��ف وي�صعب
وال�شغب وتغري طبيعته ليخرج ع��ن ح��دود ح�صرها ،ولكن علم النف�س االجتماعي يقدم
املعقول ،فال�شغب الريا�ضي داخ��ل املالعب بع�ضها على اعتبار �أن لها دوراً مبا�شراً يف
العربية ،ب��ات ي�شمل �إىل جانب االع�ت��داءات انت�شار ظ��اه��رة ال�شغب يف امل�لاع��ب ومنها:
ال �ل �ف �ظ �ي��ة اخل ��اد�� �ش ��ة ل �ل �ح �ي��اء ،ا� �س �ت �خ��دام انت�شار ظاهرة العنف يف املجتمع ككل ،ثقافة
ال �� �س �ك��اك�ين واخل �ن��اج��ر والأل � �ع� ��اب ال �ن��اري��ة ال�ف��رد و�أخ�لاق��ه وتعاليمه ،غ�ي��اب �أو �ضعف
امل��ؤذي��ة وال�ه��راوات والع�صي بني امل�شجعني ،الأم ��ن داخ ��ل امل�ن���ش��آت ال��ري��ا��ض�ي��ة ،التعبئة
ضال عن رمي احلجارة وحتطيم املدرجات �أو ال�شحن الإع�لام��ي ال�سلبي للجماهري،
ف� ً
وامل �ق��اع��د ،ث��م حم ��اوالت ال �ن��زول �إىل �أر���ض التع�صب واالجن� ��راف ال�ع��اط�ف��ي واحل�م��ا���س
امل �ل �ع��ب واالع � �ت � ��داء ع �ل��ى رج � ��ال ال �� �ش��رط��ة ال ��زائ ��د ،ت �� �ص ��ري �ح ��ات ال �ت �ح ��دي م ��ن ق�ب��ل
والأم��ن ،وما يلي ذلك من حتطيم البا�صات الإداريني ،ا�ستفزاز امل�شجعني من قبل بع�ض
املخ�ص�صة لنقل الالعبني وامل�شجعني من الالعبني ،ميل بع�ض الأف� ��راد �إىل العنف
الفريق املناف�س ،ثم �إ�شعال النار يف ال�سيارات عندما يكونون يف جماعات� ،سوء �إدارة حتكيم
وحت�ط�ي��م امل �ح�لات وال�لاف �ت��ات يف ال���ش��وارع املباراة.

حلول مقرتحة

ول �ق��د ات �ف��ق ع�ل�م��اء االج �ت �م��اع وع�ل�م��اء
النف�س على �أن مالعب كرة القدم �أ�صبحت
متنف�ساً يعرب فيه املعجبون ع��ن خمتلف
م���ش��اع��ر ال �ق �م��ع ال �ت��ي ي�ح���س��ون ب �ه��ا ،و�أن
التحم�س للريا�ضة ي�ت�ج��اوز يف ك�ث�ير من
الأح �ي��ان احل ��دود امل�سموح بها اجتماعياً،
مما ي ��ؤدي �إىل م�شاهد عنف غري م�سموح
بها ،وقد يرتبط ال�شكل الدموي من العنف
ال��ري��ا� �ض��ي ب��اال� �ض �ط��راب��ات ال �ن��اج �م��ة عن
م�ع��دالت االزدح ��ام العالية داخ��ل املالعب
الريا�ضية ،ففي ظل االزدحام الذي ت�شهده
املالعب الريا�ضية تتدهور �شروط الأمن،
وتتكتل اجلماهري وتتجمع وتتال�صق قبل،
و�أثناء ،وبعد احلدث الريا�ضي ،ومثل هذا
ال �ظ��رف ي �ك��ون م���ش�ح��ون�اً ب��ال �ع��دوان نحو
الآخر ،خ�صو�صاً �إذا ما كان هذا الآخر من
اجل�م��اه�ير ال�ت��ي ت�شجع ال�ف��ري��ق املناف�س،
لذلك ،قد تبد�أ املباريات الريا�ضية بح�شد
جماهريي هادئ يعرب عن احلما�س املتدفق،
واالهتمام ال�شديد ،ومع ذلك رمبا ينتهي
بالعنف وال�شغب والعدوان الذي يف�ضي �إىل

الدمار واملوت كما �شهدنا �أخرياً.
ويجنح بع�ض علماء النف�س� إىل ربط
تف�سري ال�سلوك الإجرامي خالل املباريات
ب��امل�ت�غ�يرات االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة التي
تدفع ال�ف��رد �إىل �إن�ت��اج �سلوك معني ومنه
ال �� �س �ل��وك الإج � ��رام � ��ي ،وي � ��رى ه � � ��ؤالء �أن
اجل��رمي��ة ظ��اه��رة اجتماعية ت�ت�ك��ون حتت
ت�أثري البيئة االجتماعية ،وهي بذلك ت�شكل
ج��زءاً من الن�شاط االجتماعي ،وهنا ال بد
م��ن وج ��ود م �ث��ال �أو ق ��دوة لأي من��ط من
�أمن��اط ال�سلوك االجتماعي ي�سعى الفرد
اال �أو منطاً يف
لتقليده ،فاملجرم يجد م�ث� ً
جمرم �آخر.
ويف جم��ال ظ��اه��رة �شغب امل�لاع��ب التي
ت�ؤدي الرتكاب الكثري من اجلرائم ،فيمكن
النظر �إليها من خالل التقليد الذي ينتقل
من الأع�ل��ى �إىل الأ�سفل �أو بت�أثري العادة،
الذاكرة ،االختالط ،وقد يحدث �أي�ضاً عن

حل لمكافحة الشغب
�أع �ل��ن االحت� ��اد ال�ت�رك��ي ل�ك��رة
القدم ،ال�سماح للن�ساء والأطفال
بح�ضور املباريات الكروية من دون
مقابل ،يف �إط��ار م�ساعيه ملكافحة
�شغب املالعب ،وجاء الإعالن بعد
تعليمات � �ص��درت يف وق��ت �سابق
من العام املا�ضي ،ب�أن �أي ناد توقع
عليه عقوبة اللعب بدون جمهور
ب�سبب ��س�ل��وك ج �م��اه�يره ،يلتزم
بح�ضور الن�ساء والأط �ف��ال حتت
 12عاماً ،بد ًال من اللعب يف ا�ستاد
خال من املتفرجني ،وهذه املبادرة
اجل ��دي ��دة ،ه ��ي ج ��زء م ��ن حملة
بعنوان «اللعبة اجلميلة �ستظل
جميلة».

م��ن الوا�ضح �أن ظ��اه��رة �شغب املالعب
خ �ط�ي�رة ل�ل�غ��اي��ة �إذا ت��رك��ت ،ويف ح ��ال مل
ت�ع��ال��ج م��ن ال �ب��داي��ة� ،سي�ستفحل خطرها
وي�صعب بعد ذل��ك ال�سيطرة عليها ،حيث
�إن �ه��ا ت�ن�م��و ك��ال���س��رط��ان ،خ���ص��و��ص�اً �إذا ما
وجدت �شباباً بعيدين عن الوعي والأخالق
الريا�ضية ،ووجدوا قدراً كبرياً من الفراغ،
ومن احللول املقرتحة لعالج هذه امل�شكلة
والوقاية منها ما يلي:
 ت�ك�ث�ي��ف ال��وع��ي ال��دي �ن��ي وال �ف �ك��ري،فهو وقاية فاعلة يف احل��د من تفاقم هذه
الظاهرة.
 �أن يقوم املهتمون بالرتبية والتعليمب�شكل ع ��ام ،ومعلمو ال�ترب�ي��ة ال�ب��دن�ي��ة يف
امل��دار���س ب�شكل خا�ص ،بتغيري الكثري من
ال�سلوكيات والت�صرفات اخلاطئة واملرتبطة
بالريا�ضة وغ�ير امل��رغ��وب��ة ،ومنها ال�شغب
اجلماهريي.
 تفعيل دور الإعالميني ورجال الفكروالثقافة وامل�س�ؤولني يف الأندية الريا�ضية.
 ال � �ت � �ع ��ام ��ل م � ��ع م � �ث�ي��ري ال �� �ش �غ��باجل �م ��اه�ي�ري ب� �ح ��زم ،وال �ع �م��ل ع �ل��ى ع��دم
دخولهم للمالعب والتقاط �صور لهم �أثناء
قيامهم بال�شغب ملعاقبتهم بعد ذلك ،مثلما
يحدث يف بع�ض البطوالت الأوروبية ،فهذه
العقوبة ت�ؤثر يف الآخرين ممن يفكرون يف
ارتكاب ال�شغب مرة �أخرى.
 ت�ك�ث�ي��ف وج � ��ود رج � ��ال الأم � ��ن ب�ع��دديتنا�سب مع حجم املباراة الريا�ضية� ،أثناء
وعقب املباريات احلا�سمة ،لأنه يرفع معدل
احل��ذر واخل ��وف ل��دى الكثري م��ن مثريي
ال�شغب من اجلمهور بعد املباراة.
 �أن ت�ق��وم جلنة احل�ك��ام بالعديد منالإج � ��راءات العملية ،م�ث��ل ت��وع�ي��ة احل�ك��ام
ب�ضرورة االبتعاد عن امليل العاطفي �أثناء
امل�ب��اراة الريا�ضية ،و�أن يبتعد احل�ك��ام عن
حتكيم امل�ب��اري��ات التي ي�شارك فيها �أندية
ي�شجعونها وغري ذلك من الإجراءات.
 �أن ي�شارك العبو الأن��دي��ة الريا�ضيةيف معاجلة ال�شغب ،من خ�لال مطالبتهم
ل�ل�ج�م��اه�ير ال��ري��ا��ض�ي��ة ب��ال�ت�ح�ل��ي ب��ال��روح
الريا�ضية بعد املباريات ،وكذلك �أن يقوم
الع �ب��و ال�ف��ري�ق�ين ال��ري��ا��ض�ي�ين امل�ت�ب��اري�ين
عقب املباريات بال�سالم وم�صافحة بع�ضهم
ال�ب�ع����ض ،و�أي �� �ض �اً ت �ب��ادل الع�ب��ي الفريقني
القم�صان الريا�ضية بعد املباراة اخلتامية.

هناء عليان

( العدد  )200اجلمعة � 10 -شباط 2012 -

كاريكاتير

وزنه  58كلغ ..وي�أكل  337جناح
دجاج يف ن�صف �ساعة فقط
ح��ط��م ���ش��اب ي���اب���اين ال���رق���م ال��ق��ي��ا���س��ي يف �أك���ل
�أجنحة الدجاج خالل م�سابقة الأك��ل ،بعد �أن �أكل
 337جناح دج��اج بـ 30دقيقة فقط� ،أم��ام جمهور
مكوّن من � 20000شخ�ص ،وبهذا ح�صل «تاكريو
ك��وب��اي��ا���ش��ي» ( 33ع���ام���اً ال ي���زي���د وزن�����ه ع���ن 58
كيلوغراماً ،وطوله  1.52مرتاً) على جائزة نقدية
بقيمة  20.000دوالر.
�أما بالن�سبة �إىل �صاحب املركز الثاين؛ «جوناثان
�سكويب» ،فكان هناك فارق كبري بينه وبني الأول،
لأنه �أنهى ال�سباق بـ 271جناح دجاج فقط� ،أي الفرق
بني املركز الأول والثاين هو  66جناحاً.
وذك���ر «���س��ك��وي��ب» �أن���ه ا���ش�ترك ب��ع��دة م�سابقات
طعام من قبل ،وف��از ببع�ض منها ،لكن هذه املرة
هي الأوىل التي ي��رى فيها الطعام يختفي بهذه
ال�سرعة!

طفل يغت�صب ر�ضيعة!
اعرتف طفل مغربي مل يتجاوز الثامنة من العمر ،باغت�صاب
جارته الر�ضيعة يف غياب الأه���ل ،وذل��ك يف �أح��دث تطور ت�شهده
واقعة مقتل الر�ضيعة يف مالب�سات غام�ضة.
وبعد� 3أيام من البحث املتوا�صل ،مت العثور على جثة الر�ضيعة
«هاجر» التي �أكملت بالكاد ربيعها الثاين ،يف قعر بئر ،بعدما تطوع
�أحد �شباب املنطقة ونزل �إىل القاع.
�أق ّر الطفل بفعلته �أمام عنا�صر الدرك امللكي ،بح�ضور والديه،
و�أحيل بعدها �إىل قا�ضي الأحداث مبحكمة منطقة «�سال» املغربية.
وج���اء يف �أق��وال��ه �أن���ه بعدما ق��ام باغت�صابها ف��وج��ئ بها تلقي
بنف�سها يف ق��اع ال��ب��ئ��ر ،ومل يتمالك نف�سه م��ن اخل���وف ،ف�أطلق
�سيقانه للريح ،لكن الدرك مل ي�صدقوا ق�صة �إلقاء نف�سها بنف�سها
يف البئر ،وما زال التحقيق جارياً ،حيث تخ�ضع اجلثة للت�شريح،
ملعرفة كل مالب�سات هذا احلادث املريع ،الذي اهتزت له البالد.

�سرق نقود والده وحرقها ..انتقام ًا
اعرتف رجل تايالندي بحرق مليون باهت (� 32ألفاً و 300دوالر)،
�سرقها من والده لأنه �ساعد �أ�شقاءه مالياً ،ومل ي�ساعده باملثل.
وقد اعرتف «ورابان روج�ساتارات» ( 30عاماً) ب�أنه �أخذ املبلغ من
متجر الذهب الذي ميتلكه والده (على بعد نحو  80كيلومرتاً جنوب
�شرق بانكوك) ،وجمعه على مدار عدة �سنوات ،من دون �أن يعدل يف
العطاء بينه وبني �إخوته ،ف�أحرقها!
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

وقالت ال�شرطة �إنها لن توجه تهماً لـ«ورابان» مبوجب القانون،
الذي يحظر طم�س �أي �صورة للملك التايالندي ،لأنه مل يكن يق�صد
�أي �إهانة عندما �أحرق الأوراق النقدية فئة �ألف باهت ،والتي حتمل
�صورة امللك.
و�أ�ضافت �أن البنك املركزي �سيفح�ص الأوراق النقدية املحرتقة،
لريى ما �إذا كان ميكن تقدمي بديل لأي منها.

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

متابعة التوزيع� :سعيد عيتاين

«جنية» تخطف �شاباً..
واجلي�ش يحا�صر املنطقة
�سُ جّ ل اختفاء �شاب عُماين ،و�سط �إ�شاعات عن اختطافه من قبل
جماعة من اجلن يف جبل مدر ،الذي تدور حوله روايات خمتلفة.
وذكر عدد من �أهايل القرى القريبة من جبل مدر يف عُمان،
�أن ه��ذا اجل��ب��ل ا�شتُهر ب���أن��ه م���أه��ول ب��اجل��ن منذ م��ئ��ات ال�سنني،
الأم��ر ال��ذي تطلّب من اجلهات الأمنية ا�ستدعاء بع�ض امل�شايخ
واملخت�صني ال�شرعيني للموقع ،حيث ثبت لهم �أن جمموعة من
اجل��ن حتتفظ بال�شاب يف مغارة داخ��ل اجلبل ،وق��د ح��اول بع�ض
امل�شايخ ال�صاحلني التو�سط ل�ل�إف��راج عن ال�شاب ،لكن من دون
فائدة.
وقال �أحد امل�شايخ بعد �أن رجع من حماورة اجلن باملغارة التي
يف اجلبل« :ر�أيت املفقود وهو على قيد احلياة ،مم�سكة به امر�أة،
وقد قامت بلفه ب�شعر ر�أ�سها».
و�أ�ضاف« :حتاورت معها وطلبت منها ب�أن �أدفع فدية لإطالق
�سراح املفقود ،لكن مل تر�ض و�أ�صرت على موقفها».
وقال �أحد �سكان القرية� ،إن ال�شاب توجّ ه الأربعاء املا�ضي �إىل
�أحد اجلبال القريبة من القرية بدراجته الهوائية ،ومل يعد ،ما
دف��ع �أهله �إىل ���س���ؤال اجل�يران عنه وتق�صي �أخ��ب��اره ،وم��ن خالل
البحث عنه مت العثور على دراجته الهوائية مركونة بجوار اجلبل،
من دون �أية �آثار �أخرى ،م�ضيفاً �أنه عندما مل تفلح جهود الأهايل
يف العثور على الفتى ،قاموا باالت�صال بال�شرطة ،التي قدمت �إىل
املكان مبعيّة عدد من الكالب البولي�سية ،وطائرة عمودية ،لكن
من دون �أية جدوى.
يذكر �أن ع��دداً كبرياً من املواطنني متواجدون جنب اجلبل،
فيما ق��ام البع�ض منهم بجلب ال��ذب��ائ��ح ون��ح��ره��ا؛ متا�شياً مع
معتقداتهم ال��دي��ن��ي��ة ،فيما الت����زال ف��رق��ة م��ن اجل��ي�����ش حتا�صر
اجلبل؛ متهيداً القتحامه.
ت ـ ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ـ ــع الأوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
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