تــعــلــن شــركــة «الـثــبـات» عن بدء استقبال طلبات الراغبين
بالعمل في قناتها الفضائية ،من ذوي االختصاصات اآلتية:

َّ
مــــوحــــــــدة
ألمـــــة

تحرير أخبار ،إعداد برامج ،تقديم برامج،
فنيو الكترونيك ،)I.T( ،تصوير ،مونتاج ،غرافيكس..
مجمع كلية الدعوة اإلسالمية (غربًا) ،قرب السفارة
بيروت ،بئر حسن ،مقابل ّ
الكويتية ،يوميًا من الساعة  10إلى  7مساء ،ما عدا السبت واألحد.
لالسـتـعـالم03/678365 :
E-mail: recruiting@athabat.net
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االفتتاحية

وقفة األسرى البطولية
وق�ف��ة بطولية يقفها �أك�ث�ر م��ن  1700معتقل يف ال���س�ج��ون ال�صهيونية
ليحملوا ق�ضيتهم �إىل العامل ،والتي من عناوينها؛ جرائم االعتقال التع�سفي
والإداري ،متديد االعتقال الإداري ل�سنوات ،والعزل الإفرادي ،وعدم الرعاية
ال�صحية� ،إىل جانب جرائم البط�ش والإذالل وامل��وت البطيء ،حمل ه��ؤالء
الأب�ط��ال ق�ضيتهم وب ��د�أوا معركة ال�ك��رام��ة؛ معركة «الأم�ع��اء اخل��اوي��ة» منذ
�أكرث من �شهرين بعد �أن خذلهم العامل والعرب وتركوهم فري�سة بيد العدو
الغا�صب.
نت�ساءل والت�سا�ؤل هنا واجب وطني وقومي لنقول ،ملاذا مل يتحرك النظام
العربي الر�سمي باخل�صو�ص ،ومل��اذا ع��دم االتفاق ح��ول برنامج احل��د الأدن��ى
ل��دى الأط ��راف الفل�سطينية ،ومل��اذا م��ازال��ت ال��وح��دة الوطنية الفل�سطينية
تتخبط باملجهول ،ومل��اذا مل ت�ضع الأح��زاب والهيئات واملنظمات واجلمعيات
العربية هذه الق�ضية يف برنامج عملها اليومي؟
ال ندري ،ملاذا مل ت�ضع منظمة التحرير الفل�سطينية هذه الق�ضية يف �سلم
الأولويات لديها؟
ال ندري �أي�ضاً! ملاذا مل تتحرك الربملانات العربية والإ�سالمية وبرملانات
العامل �أجمع ،لإنقاذ الأ�سرى ،وخ�صو�صاً �أن بينهم  27نائباً يقبعون يف الزنازين
منذ �سنوات ،ومل ن�شهد �أو ن�سمع خاللها مبادرة �إن�سانية دولية جتاههم؟
ماذا ينتظر ه�ؤالء!!
ملاذا ال تتحرك منظمات حقوق الإن�سان العربية لوقفات احتجاجية منظمة
�أمام مراكز الأمم املتحدة املوجودة يف الأرا�ضي العربية ،بل يف العامل ،لي�سمع
كل من على الكرة الأر�ضية ويدرك مدى النازية والفا�شية والعن�صرية التي
ميار�سها العدو ال�صهيوين �ضد �أر�ضنا و�إن�ساننا؟
ملاذا ال جنند منظمات املجتمع املدين الأجنبية خلدمة م�صاحلنا ،ونتبادل
معهم الدعم يف الن�ضال ،ملاذا ال يعري الإعالم العربي املرئي وامل�سموع واملقروء
هذه الق�ضية التي ت�ستحق االهتمام واملتابعة وال�ضغط وك�شف االنتهاكات بحق
الأ�سرى؟
كل هذه الالمواقف ت�صب يف م�صلحة �أمن «�إ�سرائيل» و�أمن النفط الذي
تعمل لهما الواليات املتحدة الأمريكية وحلفا�ؤها وال�صهيونية العاملية.
ن�ؤكد �أن ال��وح��دة الوطنية الفل�سطينية هي الأ�سا�س يف قيادة الن�ضال
الفل�سطيني نحو التحرير ،ون�صر �أي�ضاً ب�أن املقاومة وثقافة املقاومة على
كل امل�ستويات هي الطريق نحو الن�صر ،وننبه ب�أن احلراك العربي يقت�ضي
�أن تكون مظلته العروبة وبو�صلته فل�سطني و أ�ه��داف��ه وا�ضحة يف اعتماد
الدميقراطية واح�ت�رام ح�ق��وق الإن���س��ان ،و�أال ي�ك��ون يف خ��دم��ة املخططات
املعادية للأمة.
�إن�ن��ا بانتظار م��ا �سي�صدر ع��ن امل��ؤمت��ر القانوين ال��دويل ال��ذي �أو��ص��ى به
وزراء العدل العرب يف اجتماعهم الأخ�ير ،بناء لطلب احتاد املحامني العرب
الذي قدمناه من خالل وزير العدل الفل�سطيني ال�سابق د .علي خ�شان؛ الذي
عمل بكل جهد للو�صول �إىل عقد هذا امل�ؤمتر يف جامعة الدول العربية خالل
ال�شهرين القادمني ،وقد بد�أنا بتبادل االقرتاحات جلدول الأعمال ،موا�ضيع،
وحما�ضرين ،وكذلك �أ�سماء امل�شاركني مع وزير العدل الفل�سطيني اجلديد
النقيب علي مهنا وال�سفري لدى جامعة الدول العربية حممد �صبيح.
احلرية لأ��س��ران��ا؛ ق��ادة الأم��ة لل�سري بها لتنال حريتها وتك�سر الأ�صفاد
وت�خ��رج م��ن ال�سجن ال�ك�ب�ير وت�ستعيد حقوقها وت�ن�ف��ذ م�شروعها القومي
النه�ضوي.

أسباب سقوط حلم «اإلمارة الوهابية» في الشمال
قد يكون من ال�سذاجة �أن يفكر �أح��د �أن
�سبب احلوادث الأمنية التي �شهدتها عا�صمة
ال�شمال م��ؤخ��راً ،هو توقيف �شادي املولوي،
لكن عملية التوقيف هذه جاءت «غب الطلب»
للمرتب�صني ب ��أم��ن امل��دي�ن��ة ،وال���س��اع�ين �إىل
ربطها ب��ال��واق��ع ال���س��وري امل � ��أزوم ،م��ن خالل
حماولة حتويلها �إىل منطقة عازلة النطالق
العمليات الإرهابية باجتاه الأرا�ضي ال�سورية،
ب �ع��د ف���ش��ل امل � �ح ��اوالت امل �م��اث �ل��ة يف ال��داخ��ل
ال�سوري.
وت�شري الوقائع وت�سل�سل الأحداث �إىل �أن
عملية �إ�شعال طرابل�س ،متت على مرحلتني:
�أو ًال :املرحلة التعبوية ،من خ�لال �إلقاء
اخلطب النارية ،و�إثارة النعرات املذهبية بني
مكونات املدينة ،وت�سيري امل��واك��ب امل�ستنفرة
يف ال���ش��وارع ،حيث مقار وبيوت م��ؤي��دي نهج
امل �ق ��اوم ��ة وامل �م��ان �ع��ة ،وم� ��ن خ �ل�ال ح�م�لات
ال �ت �ح��ري ����ض ع �ل��ى اجل �ي ����ش ال �ل �ب �ن��اين ،عرب
حم��اول��ة �إل�ب��ا��س��ه ت�ه�م��ة «امل �ع �ت��دي ع�ل��ى �أه��ل
ال�سنة واجلماعة» ،وقد جاء هجوم النائبني
وليد جنبالط وخالد ال�ضاهر و�سواهما يف
هذا الإطار.
ويف ه��ذا ال���ص��دد ،اع�ت�بر م��رج��ع �إ�سالمي
طرابل�سي موال لقوى � 14آذار� ،أن «�أداء اجلي�ش

املحامي عمر زين
الأمني العام الحتاد املحامني العرب

اللبناين يوحي وك�أنه الأداة التنفيذية لقوى
الثامن من �آذار» ،م�شدداً على �ضرورة احرتام
حرية ر�أي اللبنانيني املتعاطفني مع «الثورة
ال �� �س��وري��ة» ،وع� ��دم ال �ت �ع��ر���ض ل �ه��م م ��ن قبل
الأجهزة الأمنية ،م�ؤكداً �أن اال�ستمرار يف قمع
«ال�صوت الإ�سالمي ال�سني» �سي�ؤدي حتماً �إىل
نتائج ال يحمد عقباها ،ومعترباً �أنه ال ميكن
ف�صل الأزمة ال�سورية عن الواقع الطرابل�سي،
مل��ا لعا�صمة ال���ش�م��ال م��ن ارت �ب��اط اجتماعي
وديني وتاريخ م�شرتك مع ال�شعب ال�سوري.
ث��ان �ي �اً :امل��رح�ل��ة ال�ت�ف�ي��ذي��ة ،ف�ب�ع��د حمالت
ال�ت�ح��ري����ض الآن �ف��ة ال��ذك��ر ،ب ��د أ� ال�ت�ك�ف�يري��ون
يتحينون الفر�صة لالنتقال �إىل ال�شق التنفيذي
ل�ط �ب��اق ع�ل��ى ط��راب �ل ����س ،ف��ا��س�ت�غ�ل��وا م���س� أ�ل��ة
ل� إ
ت��وق�ي��ف امل��ول��وي ل�ل�ب��دء يف تنفيذ م�شروعهم،
فعمدوا �إىل قطع ال�ط��رق امل��ؤدي��ة �إىل املدينة،
ثم نفذوا انت�شاراً م�سلحاً يف خمتلف �شوراعها،
وف�ت�ح��وا ال�ن��ار ع�ل��ى ج�ب��ل حم���س��ن ،يف حم��اول��ة
جلر �أبناء طرابل�س �إىل اتون فتنة مذهبية ،ال
�أح��د ي��درك متى ميكن �أن تنتهي ل��وال تدخل
اجلي�ش ،وحكمة بع�ض املرجعيات الطرابل�سية،
التي �شددت على �ضرورة �ضبط النف�س ،وترك
املعاجلة الأمنية للأجهزة املخت�صة.
وهنا ُيطرح �س�ؤال بديهي :ما عالقة �أهايل

«اجلبل» بتوقيف املولوي؟ وهل رفعت عيد من
�أ�صدر قراراً بتوقيفه حتى يقن�ض التكفرييون
على «جبل حم�سن»؟
الري��ب �أن االنت�شار امل�سلح غ�ير االعتيادي
للتكفرييني يف طرابل�س ،وامل�سبوق بحملة على
اجلي�ش ،ي�ؤكد �صوابية املعلومات التي حتدثت
ع��ن م�شروع « إ�ق��ام��ة وه��اب�ي��ة» يف �شمال لبنان،
وال �ه �ج��وم ع �ل��ى «اجل �ب ��ل» ي �ه��دف �إىل إ�� �ش �ع��ال
طرابل�س ودفعها �إىل االقتتال املذهبي ،لعل هذا
الأم��ر ينعك�س على الو�ضع ال�سوري وي�سهم يف
تغذية الفتنة املذهبية يف اجلارة الأقرب.
غري �أن «حلم الإم��ارة» مل يتحقق يف جولة
القتال الأخرية ال�صطدامه بعائقني:
�أو ًال :رف�ض �أهايل طرابل�س حتويل مدينتهم
�إىل ب�ؤرة �أمنية وواحة للإرهاب ،ما ينعك�س �سلباً
على �أو�ضاعهم االقت�صادية واملعي�شية ،خ�صو�صاً
�أنهم مروا بتجربة مماثلة يف العام 1983؛ يوم
ح�ضنت حركة فتح وبع�ض التيارات الإ�سالمية
التابعة لها بع�ض جمموعات «الإخوان» الفارين
م��ن وج ��ه ال �ع��دال��ة يف � �س��وري��ة ،ال��س�ت�غ�لال�ه��م
يف االق�ت�ت��ال ال��داخ �ل��ي ،ويف ع�م�ل�ي��ات ت�صفيات
احل �� �س��اب��ات الإق �ل �ي �م �ي��ة ،م ��ا ا� �ض �ط��ر اجل�ي����ش
ال�سوري يومها �إىل دخ��ول املدينة حفاظاً على
�أمنه القومي ،بعد حرب �ضرو�س كان �ضحيتها
بالدرجة الأوىل املواطن الطرابل�سي.
ثانياً :رف�ض املرجعيات الطرابل�سية �إقامة
«الإمارة» ،وت�صديهم لها ،وتهديدهم بالتحرك،
كالتحذير ال��ذي �أطلقه الرئي�س عمر كرامي
من اال�ستمرار يف �سيا�سة الن�أي بالنف�س حيال
م��ا ي�ج��ري يف طرابل�س ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل �إج�م��اع
الفاعليات الطرابل�سية على رفع الغطاء عن �أي
م�سلح ،الأمر الذي �أ�سهم يف تعزيز عمل اجلي�ش
يف �ضبط الأمن ومالحقة امل�سلحني.
فبعد انت�شار اجلي�ش ب��د�أت طرابل�س ت�شهد
ه��دوءاً ن�سبياً ،لكن هل ه��ذا ال�ه��دوء هو جمرد
ه��دن��ة ه���ش��ة؟ وه ��ل �إدارة ال �� �ص��راع حم�ل�ي��ة �أو
عربية �أو دولية ،خ�صو�صاً �أنها �أت��ت بعد زيارة
ل�ي�برم��ان ل�ل���ش�م��ال ،و�أن �شبكة امل��ول��وي ت�ضم
قطري و�أردين؟ وه��ل ب�إمكان �أي فريق حملي
التحكم ب�أجندة التكفرييني؟ و�ألي�س هذا الكم
الكبري م��ن ال�سالح امل��وج��ود يف حوزتهم ي�ؤكد
�أنهم يتمتعون بدعم مايل ولوجت�سي كبريين ال
ميكن �أن يكون حملياً ،خ�صو�صاً يف �ضوء ارتفاع
�أ�سعار ال�سالح ،واحلرمان الذي تعانيه طرابل�س
يف �آن؟
يف املح�صلة ،الأي ��ام املقبلة �ستحدد وجهة
الأمور ،و�إن غداً لناظره قريب.

عن�صران م�سلحان بني جبل حم�سن وباب التبانة (�أ.ف.ب).

ح�سان احل�سن

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

فستق يتهم

توتير األجواء مجددًا في «عين الحلوة»

ات � �ه� ��م ال� ��� �ش� �ي ��خ ع �م��ر
ب � �ك� ��ري ف �� �س �ت��ق «م �ع �ظ��م
ال�سلفيني» يف لبنان ب�أنهم
«ي �ن �ت �م��ون �إىل الأج� �ه ��زة
الأم�ن�ي��ة ويعملون لديها
ول � � ��دى امل � �خ �ب�ري� ��ن» ،م��ا
�أث��ار �أ�صدقاء مفرت�ضني
ل �ل �� �ش �ي ��خ ع � �م� ��ر ب � �ك� ��ري،
خ �� �ص��و� �ص �اً يف ال �� �ش �م��ال،
حيث متّت معاتبته ب�شدة
م��ن «��س�ل�ف�ي�ين» يلتقيهم
ب�صورة منتظمة.

ع��ادت احل��وادث الأمنية لتتكرر من جديد يف خميم عني احل�ل��وة ،وب�شكل بعيد نوعاً ما عن الإع�لام،
وت��دور الكثري من عالمات اال�ستفهام حول الهدف من توتري الأج��واء يف هذا املخيم ،واجلهات التي تقف
وراء اخلروقات الأمنية داخله ،الأمر الذي قد يعيد ما �شهده خميم نهر البارد يف العام � 2007إىل الواجهة
من جديد .وو�صفت م�صادرمطلعة على الو�ضع يف املخيم ب�أنه مير يف مرحلة خطرية ،و�أن ما
يح�صل يندرج يف �إطار حرب باردة ،وت�صفية ح�سابات بني حركة «فتح» وجند ال�شام.

زيارات سرية
ير ّوج �إعالم قريب من الرئي�س �سعد احلريري ب�أن الأخري يقوم �أو �سيقوم بزيارات �سرية �إىل لبنان،
رغم االعتبارات الأمنية ،و�أن الزيارات املوعودة هدفها التح�ضري لالنتخابات النيابية ..وقد علق �أحد
«كوادر امل�ستقبل» على اخلربية بالقول« :رمبا �ستكون االنتخابات �سرية �أي�ضاً» ،خ�صو�صاً بعد الت�ضارب
املناطقي الذي ح�صل يف �ساحة الربج بني �أن�صاره خالل االحتفال ب�صفعة � 7أيار.
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موضوع الغالف

يـقــال

آت
أحداث طرابلس اختبار لما هو ٍ

مع توقف اال�شتباكات املفت َعلة يف عا�صمة ال�شمال اللبناين
ط��راب�ل����س ،عقب ث�لاث��ة �أي ��ام ��س��ود بلياليها ،ت��وق��ف العقالء
واجل �ه�لاء على ح��د ��س��واء �أم ��ام الأ��س�ب��اب الفعلية ال�ت��ي راح
�ضحيتها نحو ع�شرة ��ش�ه��داء و�أك�ث�ر م��ن خم�سني جريحاً،
ف�ض ًال عن الأ��ض��رار املادية واملعنوية والنف�سية التي حلقت
ب�أبناء املدينة.
ال�س�ؤال الأه��م الذي طرحه املواطن يف طرابل�س ،وببالغ
الأ�سى :نريد �أن نعرف ملاذا ا�شتعلت؟ وملاذا انطف�أت؟
من ميلك اجل��واب على ال�س�ؤالني هو ال��ذي ح ّر�ض على
�إطالق النار ،وهو الذي ي�سعى منذ �أ�شهر ويعمل على �شحن
النفو�س بكل االجت��اه��ات ،عرب �أ�ضالع ترتبط مبركز واحد،
ولها �أهداف متعددة:
ال �ه ��دف الأول :ال �ت �ح��ري ����ض ع �ل��ى اجل �ي ����ش ال �ل �ب �ن��اين،
والذي يرتفع ويخبو ح�سب الطلب� ..أما الطالب فهو لي�س
فريقاً حملياً ،بل فريق ير�سل امل��ال وال�سالح �إىل «الفقراء»
امل���س�ت�خ� َدم�ين ح�ط�ب�اً ب��دل �أن ت���ش� َّي��د ل�ه��م م�ن���ش��أة يقتاتون
وعيالهم منها ..وكذلك �أي�ضاً التطاول املتكرر على اجلي�ش
اللبناين ،وهو معروف امل�صدر� ،سيما من بع�ض ن��واب فريق
«امل�ستقبل» ،الذين انخرطوا يف التحري�ض املذهبي بال رادع
ديني وال �سيا�سي.
ال�ه��دف ال �ث��اين :حم��اول��ة االن�ت�ق��ام ب�ع��د اف�ت���ض��اح ت��ورط
الفريق نف�سه ،بالت�آزر مع قوى تكفريية �سعودية التمويل،
يف مترير ال�سالح وامل��ال �إىل املعار�ضة ال�سورية ،ال�سيما تلك
التي تنتهج الإره��اب �سبي ًال يف �أداء عملها ،وترفع له يافطة
«الدميقراطية واحلرية» ..فقد �ش ّكل توقيف الباخرة «لطف
اهلل  »2املثقلة بالأ�سلحة واملتفجرات والذخائر �صدمة لأولئك
ال��ذي��ن ابتلعوا �أل�سنتهم ،خ�صو�صاً امل�ت��ورط�ين يف الأح��داث
ال�سورية ،وج��اء العثور يف الباخرة الإيطالية «غرينالدي»
على ذخ��ائ��ر ا�ستوردها ع�ضو يف تيار امل�ستقبل معب�أة داخ��ل
�سيارته وكان مقرراً �أن تدخل �إىل خمازن ميلكها �أحد النواب
ال�شماليني� ،صفعة غري متوقعة لهذا الفريق ،الذي «انكلم»
يف ال��دف��اع ع��ن نف�سه يف ��ض��وء اع�تراف��ات امل��وق��وف�ين يف هذه
الق�ضية.
لقد ك��ان الفتاً من�سوب احلقد على امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
ال��ذي ت�ف� ّوه ب��ه النائب حممد ك�ب��ارة وزميله معني املرعبي،
م���س�ب��وق� نْْين مب��واق��ف ال�ن��ائ��ب خ��ال��د ال���ض��اه��ر ع�ق��ب اج�ت�م��اع
املجل�س الأعلى للدفاع ،من اتهام امل�ؤ�س�سة الع�سكرية بالتورط،
فيما كانت امل�ؤ�س�سة (قائداً وقيادة و�ضباط ورتباء و�أف��راد)
متار�س �أق�صى درجات االن�ضباط ،رغم �سقوط �شهيد ع�سكري
بر�صا�ص «قنا�ص»؛ رف�ضاً لالجنرار �إىل م�ستنقع يعي�ش يف
خباياه التواقون �إىل م�شاهدة الدم اللبناين ي�سيل.
�إن ا��س�ت�غ�لال ت��وق�ي��ف م �ت��ورط يف ق�ضايا �إره� ��اب ،بغ�ض
النظر عن �أ�سلوب توقيف �شادي املولوي ،هو حماولة �إرهاب
ملديرية الأمن العام ،والذي لي�س لأحد �أن يطلب منها كيفية
توقيف املتورطني ،ما دام الأ�سلوب مل ي�ؤ ِّد �إىل وقوع �ضحايا،
ال�سيما �أن هناك مذكرة ق�ضائية ت�سمح بذلك ،و�أن املوقوف
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يستجدي رفع دعوى
د أ�ب � � ��ت م �ط �ب��وع��ة ي �ت �ع��ام��ل رئ �ي ����س
حتريرها مع املخابرات ال�سعودية منذ
زم ��ن ط��وي��ل ،ع �ل��ى ت��دب �ي��ج م �ق��االت ال
ّ
مت��ت �إىل ال��واق��ع ب�صلة ،وتت�شاور �أرب��ع
�شخ�صيات لرفع دع��وى �ضد املطبوعة
واخل� � ��ادم «ال� ��� �س� �ع ��ودي» ،رغ ��م ن���ص��ائ��ح
وج�ه��ت إ�ل�ي�ه��م ب ��أن ال��دع��وى ينتظرها
رئي�س التحرير ال�ستعادة ال�ضوء الذي
خبى بعد �أن قب�ض مبلغاً يف انتخابات
نيابية �سابقة.

أمن ذاتي
في جرود البترون

اجلي�ش اللبناين يف منطقة باب التبانة (�أ.ف.ب).

ي�ص َّنف «خطراً» ،و�أن العملية «الأمنية نظيفة» ،وكان ميكن
امل�ساحمة لو �أن اال�ستغالل بقي يف �إطاره ال�سيا�سي االنتخابي،
على قذارته ،لكن �أن ُيقتل ع�شرة مواطنني وي�صاب الع�شرات
باجلراح كرمى لإط�لاق متورط يف الدم اللبناين وال�سوري،
فهذا يتجاوز حدود اال�ستغالل �إىل درجة الت�آمر وتنفيذ �أوامر
من جهة تريد تخريب لبنان ..ويف هذا ال�سياق جاء ا�ستغالل
«دي��وك امل�ستقبل» حل��وادث طرابل�س ،ب��ال��دف��اع ع��ن املوقوف
املولوي ،بذريعة الطريقة التي مت توقيفه بها ،واللجوء �إىل
كلمات واتهامات تعك�س نوايا �إ�ضرام النار عن �سابق ت�صميم
و�إ�صرار.
رمبا الذين �سارعوا �إىل �إط�لاق النار على جبل حم�سن،
�أو �أعطوا الأوامر بذلك ،كان يف اعتقادهم �أن الفر�صة حانت
لإعادة الفو�ضى �إىل ال�شمال ،كي يكون اال�ستيالء على املنطقة
برمتها م�ق��دم��ة لإن���ش��اء «امل�ن�ط�ق��ة الأم �ن �ي��ة» ال�ت��ي حتت�ضن
املعار�ضني ال�سوريني ،الذين ظهر بع�ضهم م�سلحاً علناً يف
� �ش��وارع ال���ش�م��ال� ،أو على الأق ��ل جلعل ال�شمال ج�سر عبور
مفرت�ض.
رمب ��ا ف�ه��م ه � ��ؤالء �أن زي� ��ارة ال��وف��د الأم�ي�رك ��ي الأخ�ي�ر،
بزعامة ع�ضو الكونغر�س الأمريكي جو ليربمان ،الذي دعا
�إىل م�ساعدة املعار�ضة ال�سورية وت�سليحها ،كانت املقدمة
الطبيعية لتفجري الأو�ضاع� ،سيما �أن هناك هم�ساً بد�أ يتعاىل
بطلب �أمريكي لإع��ادة ت�شغيل مطار القليعات ،ال�ستخدامه
يف مهمات تخريبية بعد �إف�شال خطة �أنان يف �سورية ،و�إن ما
جرى افتعاله يف ال�شمال يندرج يف �سياق اال�ستعالم عن درجة
اجلهوزية الع�سكرية من جهة ،ويف �إطار ال�ضغط الذي ميكن
�أن ميا َر�س ،وقد بد�أ ،من جهة ثانية.
جهات دبلوما�سية عربية ال ت�ستبعد �أن غياب املخابرات

الحريري إلى الخدمات ..والسنيورة إلى بيروت
�أكد مقربون من النائبة بهية احلريري ،لـ«الثبات»� ،أنها عازمة  -لغاية الآن  -على
تر�شيح ولدها �أحمد لالنتخابات النيابية املقبلة يف �صيدا ،وذلك بعد �أن تعتذر من
جمهورها على عدم متابعة دورها يف املجل�س النيابي ،مكتفية بتقدمي اخلدمات.
و�أكد امل�صدر لـ«الثبات»� ،أن هناك اعرتا�ضات من الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة على قرار النائبة
احلريري ،و�أنه يبدي توج�سه من ظهور مفاج�آت انتخابية غري حم�سوبة� ،سواء على �صعيد
ّ
الرت�شح �أو النتائج يف �صيدا ،ما يجعله ينكب حالياً على درا�سة نقل تر�شيحه من �صيدا �إىل
ً
بريوت ،خ�صو�صا يف ظل �إ�صرار اجلماعة الإ�سالمية على خو�ض االنتخابات يف �صيدا.

محاوالت إلعادة الثقة لـ«المعارضة السورية»
ع��اد ال�ي�ه��ودي الفرن�سي من�سق «ال �ث��ورات» يف ال��وط��ن ال�ع��رب��ي؛ ب��رن��ارد ه�نري ليفي،
للظهور م��ن ج��دي��د ،فقد �شوهد يف لقاء لـ«املعار�ضة ال�سورية» يف ا�سطنبول ،يف فندق

امل�صرية عن ال�شمال ب�شكل فعال بعد �سقوط نظام ح�سني
م�ب��ارك ،أ�ت��اح لل�سعوديني �أن يعملوا ب�شكل ع�شوائي� ،سيما
�أنهم مل يرتددوا يف تقدمي الدعم املايل والت�سليحي ،وتغطية
نفقات التدريب للمناه�ضني للنظام يف �سورية ،واملرتزقة
من جن�سيات خمتلفة ،وهنا يقول م�صدر دبلوما�سي :يجب
قراءة ت�صريح �سعود الفي�صل يف ما قاله لنظريه ال�سوداين
قبل فرتة ،من �أن ال�سوريني «خ ّربوا علينا يف لبنان ،ولذلك
�سنخرب عليهم �أينما كان؛ يف �سوريا ولبنان» ،ولهذا قال �إن
الثقة يف جهد �أن��ان ب��د�أت تتناق�ص كثرياً ،وب�سرعة ..و�أوغل
ال��وزي��ر ال�سعودي يف عملية التحري�ض غ�ير املنطقي ،بعد
�أن نفى وج��ود م�سلحني يف ��س��وري��ة ،ب ��أن ت���س��اءل ع��ن مربر
�أن ُي�ستخدم لبنان لأداء مهمات ه��و ال يريد �أن يقوم بها،
متهماً �سورية بذلك ،يف وقت �أثبتت الوقائع كل يوم التورط
ال���س�ع��ودي ع�بر ل�ب�ن��ان�� ،ض��د ��س��وري��ة ،و��ض��د م�صالح لبنان
و�شعبه..
�إن م��ا ح�صل يف طرابل�س لي�س ح��ادث��ة توقيف �شخ�ص
�أدت �إىل كل ذل��ك� ،إنها االختبار رمبا يكون الأخ�ير ملا ميكن
�أن يكون الح�ق�اً� ..إن�ه��ا مبعنى آ�خ��ر ت�أهيل امل�ي��دان يف م��وازاة
العمل على اجلهوزية ..بانتظار الإ�شارة �أو التوقيت القاتل،
ولذلك �أي�ضاً �سارع م�ستقبليو «ال�سنيورة» �إىل التن�صل ورفع
الغطاء عن «حملة ال�سالح» ،رغم جرعات التحري�ض ..لكن
بعد الأحداث امل�ؤملة يف طرابل�س تبينّ للر�أي العام من هو حزب
ال�سالح والت�سلح من �أجل تخريب لبنان و�سورية ،ولي�س من
�أجل مقاومة «�إ�سرائيل» ،التي تغ�ض الطرف بحراً عن و�صول
ال�سالح �إليهم� ،إذا مل تكن بوارجها تواكب ناقلي ال�سالح.

يون�س عودة

«ال��وردة البي�ضاء» يف �شارع التق�سيم ،بح�ضور بع�ض �أع�ضاء «جمل�س ا�سطنبول» ،ومنهم
نْ
نْ
حم�سوبي
�ضابطي من املخابرات الرتكية،
برهان غليون ،وب�سمة الق�ضماين ،ومب�شاركة
على «حزب العدالة والتنمية» ،و�شخ�ص من �إحدى دولتي املغرب العربي اللتني �شملهما
«التغيري العربي».
وقد �أكدت معلومات خا�صة لـ«الثبات»� ،أن هدف اللقاء هو امل�شاركة اجلماعية يف قراءة
�شاملة ملجريات الأحداث يف �سورية ،و�إعادة توزيع الأدوار ،ودرا�سة اخلطوات التي يجب �أن
ُتتخذ لإعادة االعتبار للمعار�ضة ،بعد �أن �شهدت م�ؤخراً العديد من اخلالفات واالن�شقاقات.

شطحات جنبالطية
فوجئ النائب وليد جنبالط بامل�ستوى العايل ال�شتباكات ال�شمال التي افتعلها
حلفا�ؤه القدامى  -اجلدد� ،سيما �أنها جاءت بعد �ساعات من ت�صريح له ب�أن هناك
جهات تكبرّ ه ��ؤالء لال�ستغالل ،الأم��ر ال��ذي أ�ط��اح بح�ساب البيدر ال��ذي كان
ينتظره ،لأن ح�ساب احلقل مل يكن دقيقاً.

ت�ساءل أ�ح��د ال�ن��واب اللبنانيني عما
يجري يف جرود البرتون ،مبدياً خ�شيته
مم ��ا ي �ق��وم ب ��ه �أح � ��د الأح� � � ��زاب يف تلك
اجل� ��رود ،ال�سيما �أن ��ه يعمد �إىل إ�ن���ش��اء
م�ع���س�ك��رات ت��دري�ب�ي��ة ،وي�ق�ي��م احل��واج��ز
الليلة بحجة �أم�ن��ه ال��ذات��ي! وا�ستغرب
النائب عدم الأخذ بتقرير التيار الوطني
احل��ر ح��ول امل�خ��اط��ر ال�ت��ي �ستنجم عن
ت �ل��ك ال �ت �ح �� �ض�يرات يف ب �ل ��دات ح��ردي��ن
وا�صبا وجربتا ،جراء ظهور م�سلح كثيف
يف �أغلب الأحيان ،وكذلك تخزين �أ�سلحة
يف م �ن��ازل ي�ق��ال �إن �ه��ا ل �ن��واب حم�سوبني
ع�ل��ى احل ��زب امل ��ذك ��ور ..وط��ال��ب النائب
امل�ن�ت�خ��ب ع��ن ق���ض��اء ج�ب�ي��ل ،ال�سلطات
املخت�صة ب�أخذ هذه الأمور بعني االعتبار
قبل حدوث ما ال يحمد عقباه.

توقعات بتأجيل االنتخابات
النيابية سنة واحدة
ر�أت بع�ض امل�صادر �أن ح�سم اخلالف
القائم بني الأفرقاء ال�سيا�سيني يف لبنان،
ح��ول اخ�ت�ي��ار ال�ق��ان��ون االن�ت�خ��اب��ي لعام
 ،2013هو بيد رئي�س اجلمهورية العماد
مي�شال �سليمان ،وميكن معرفة ق��راره
م��ن خ�ل�ال م��ا �سيعلنه وزي ��ر الداخلية
مروان �شربل يف هذا اخل�صو�ص.
من جهة �أخ��رى ،ي�ؤكد �أحد الوزراء
�أمام زواره �أن فر�ص ت�أجيل االنتخابات
كبرية ،وملدة �سنة واح��دة ،وذلك ب�سبب
التعنت القائم بني الأفرقاء املتحالفني
واملتخا�صمني.

كالم أردوغان خير دليل
ذكرت �صحيفة «اندبندت» الرتكية خالل
افتتاحيتها الأ�سبوع املا�ضي ،أ�ن��ه كما خطط
املو�ساد واملخابرات املركزية الأمريكية (ال�سي
اي ايه) لعمليات تفجري امل�ساجد يف العراق،
فرتة وجود املحتل الأمريكي ،لإذك��اء الفتنة
بني �أبناء بالد الرافدين ،يتم حالياً اللجوء
�إىل الأ��س�ل��وب نف�سه يف ��س��وري��ة ،يف حماولة
لإف�شال وعرقلة خطة املبعوث الأمم��ي �إىل
�سورية؛ كويف أ�ن��ان ،م�ست�شهدة بكالم رئي�س
الوزراء الرتكي رجب طيب �أردوغ��ان ،حينما
ق��ال �إن العمليات االنتحارية يف �سورية �أدت
�إىل عرقلة عملية وقف �إطالق النار.
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أحداث األسبوع
األسـد يـرفـض عــرضــًا أميركيــًا جــديـدًا

َ
لبنان واألردن بلدان بديالن لحكام السعودية وقطر
بائ�س برهان غليون ،ال بل تائه و�ضائع،
ك �م��ا ي���ص�ف��ه �أك ��ادمي ��ي ل �ب �ن��اين م �ق �ي��م يف
باري�س ،فقد خُ يّل لهذا «املثقف» يف حلظة
ما� ،أنه �صار قاب قو�سني �أو �أدنى من ق�صر
املهاجرين ،لكن امل�شكلة التي �شغلت باله
يف حلظات الوهم ،هي ماذا يفعل بخليلته
التي تالزمه يف حله وترحاله؟!
ك ��م ه ��و ب��ائ ����س ه� ��ذا ال ��رج ��ل ،ح���س��ب
الأك��ادمي��ي اللبناين ،لأن ه��ذا الـ«غليون»
ق � �رّر يف حل�ظ��ة ال��وه��م �أن ي�ت�ع�ل��م �أ� �ص��ول
الربوتوكوالت الرئا�سية ،فحدق كثرياً يف
املرايا ،حتى يروى �أنه يف الفنادق التي كان
ينزل فيها يف الدوحة وا�سطنبول والقاهرة،
كان يت�أمل باملرايا طويالً ،لريى ظله الذي
وج��ده ي ��زداد ��ش�ح��وب�اً ،ويف ب��اري����س �صارت
قدماه تقوده من حيث يدري �أو ال يدري،
مع خليلته للتنزه� ،أمام ال�شانزليزيه ،لكن
من الوا�ضح ،كما يرى اللبناين القادم من
بالد اجلبنة� ،أن الـ«غليون» �سينتظر كثرياً،
ورمبا لن يجد بعد حني ر�صيفاً لينتظر �أو
يت�سكع عليه ،حتى الأدغال قد ال حتتمله،
رغ��م امل�لاي�ين ال�ت��ي جناها م��ن �أ��س�ي��اده يف
الدوحة والريا�ض..
وينقل هذا الأكادميي الهلو�سات التي
بد�أ يتحدث بها الغليون ،حيث يت�ساءل هذا
الأخ�ي�ر :مل��اذا ال يُ�سمح ألم�يرك��ا بالتدخل
ال �ع �� �س �ك��ري يف � �س��وري��ة؟ ومل � ��اذا ال حتمي
وا�شنطن املعار�ضة؟ كما ي�س�أل بغ�ضب :ملاذا
مو�سكو وبكني تتدخالن وتعمالن حلماية
النظام يف �سورية؟
ن �� �س��وق ه� ��ذه احل ��ادث ��ة ال ل �ن ��ؤك��د �أن
املعار�ضات ال�سورية �سقطت وف�شلت وانتهى
م�شروعها� ،إمن��ا لن�شري �إىل حجم الأوه��ام
والأم��را���ض التي تتملك هذه القوى التي
ق��ررت ارت�ك��اب فعل اجل��رمي��ة بحق بلدها
و�أهلها ،والتي ا�ستطاعت ال�سلطة الوطنية
�أن جته�ض معظم حلقاتها اجلهنمية.
فوفقاً للوقائع وال�ت�ط��ورات امليدانية
وال�سيا�سية يف �سورية ،ثمة ي�أ�س بات يتملك
احللف امل�ع��ادي لدم�شق ،التي ا�ستطاعت
�أن ت�ك���س��ر احل �ل �ق��ات ال �ت ��آم��ري��ة ،ال��س�ي�م��ا
بعدما دانت لها ال�سيطرة على اجلغرافيا
ال�سيا�سية ،بفعل احل���س��م ال ��ذي مار�سته
يف م�ن��اط��ق مت ��دد امل �ج �م��وع��ات الإره��اب �ي��ة
امل���س�ل�ح��ة ،ك �ح��ال �إدل� ��ب وح �م��اه وح�م����ص،
وحت��دي��داً يف ب��اب��ا ع �م��رو ،ال�ت��ي ر�أى فيها
ول�ي��د ج�ن�ب�لاط �أن �ه��ا «��س�ت��ال�ي�ن�غ��راد» التي
�ست�ضع حداً للنظام التقدمي يف �سورية.
ف�ق��د ت�ب�ين �أن �أع� ��داء ��س��وري��ة ح�شدوا
�أك �ث��ر م ��ن �أرب� �ع ��ة �آالف م �ق��ات��ل يف ه��ذه
امل�ن�ط�ق��ة ،م ��زودي ��ن ب ��أح ��دث ال�ت�ج�ه�ي��زات
القتالية ،لكن �أقل من  700جندي �سوري
ا��س�ت�ط��اع��وا ح���س��م امل �ع��رك��ة وت�ط�ه�ير ب��اب��ا
ع� �م ��رو ،م ��ا ج �ع��ل اخل �ب ��راء ال�ع���س�ك��ري�ين
اال�سرتاتيجيني ي�صفون معركة بابا عمرو
ب�أنها فتح ع�سكري منوذجي ونوعي ي�سجَّ ل
ل�ل�ج�ي����ش ال �ع��رب��ي ال �� �س��وري ،وجت �ع��ل من
هذه التجربة مادة تدرَّ�س يف الأكادمييات
والكليات الع�سكرية ..وك��ان لهذا الن�صر
�أثره يف ارتفاع وترية الإجرام بحق ال�شعب
ال�سوري ،من خالل ا�ستنفار �أعداء �سورية

التفجريان اللذان وقعا يف منطقة القزاز ب�ضواحي دم�شق

كل احتياطاتهم ،و�أبرزها ا�ستح�ضار عقيدة
املجرم الأمريكي جون نيغروبونتي ،الذي
يرتبط بعالقات خا�صة و�صداقة قوية مع
ع �رّاب تنظيم ال�ق��اع��دة ب�ن��در ب��ن �سلطان،
ناهيك عن �أحد �أبرز م�ساعدي نيغروبونتي
�سابقاً؛ ال�سفري الأمريكي يف دم�شق روبرت
فورد ،الذي كان امل�س�ؤول يف وزارة اخلارجية
الم�يرك �ي��ة ع��ن ت�شكيل «ف ��رق م ��وت» من
أ
�أ��ش�خ��ا���ص مرتبطني بتنظيم ال�ق��اع��دة يف
�أفغانت�سان وال�ع��راق ،واليمن وال�شي�شان،
وتوظيفهم للقيام بعمليات �ضد اجلي�ش
وقوات الأمن ال�سورية.
وق� ��د ع �م��ل ف � ��ورد � �س��اب �ق �اً يف من�صب
امل�س�ؤول ال�سيا�سي يف ال�سفارة الأمريكية
يف بغداد بني  2004و2006؛ حني كان جون
نيغروبونتي �سفرياً لوا�شنطن يف العراق،

معركة سورية اآلن
هي معركة آسيا الجديدة
وفيها تحدَّد مالمح
أوراسيا التي تحدث عنها
الرئيس الروسي فالديمير
بوتين يوم تنصيبه

وال ��ذي ك��ان ��س�ف�يراً ل�ل��والي��ات امل�ت�ح��دة يف
ال �ه �ن��دورا���س ب�ي�ن ع��ام��ي  1981و،1985
و�أ� �ص �ب��ح ف � ��ورد ال���ش�خ���ص�ي��ة امل��رك��زي��ة يف
عملية توظيف عرب وم�سلمني من ال�شرق
الأو� �س��ط وم��ا ب �ع��ده ل�ل�ق�ت��ال ��ض��د ال�ن�ظ��ام

ال �� �س��وري ،ومل ي �ق��م ه � ��ؤالء الإره��اب �ي��ون وال ��ذي ي�ت�ك�وّن م��ن جم�م��وع��ات ال�ت�ط��رف
امل��دع��وم��ون م��ن ال��والي��ات امل�ت�ح��دة وقطر التكفريي ،ويف قلبها وعلى ر�أ�سها القاعدة،
وال �� �س �ع ��ودي ��ة ف �ق ��ط مب �ه��اج �م��ة ال �ق ��وى وبرناجمها ت��وري��ط ال�سوريني بالفو�ضى
الأمنية ال�سورية ،بل قاموا �أي�ضاً بارتكاب وال �ع �ن��ف� ،إىل امل �ج��رم�ي�ن ال �ع��ادي�ي�ن من
املجازر �ضد املدنيني يف عمليات التفجري مهربني وق��طّ ��اع ط��رق ول�صو�ص وفارين
الإجرامية.
من العدالة� ،إىل الفلول املحدودة ملا ي�سمى
خيار فورد  -العروبيني ح�صل يف ليبيا ،اجل�ي����ش احل ��ر ،وال��ذي��ن ي�ح��اف�ظ��ون على
حيث قام مقاتلو القاعدة الذين مت جلبهم دورهم مبجاراة حراك امل�سلحني الآخرين،
من العراق و�أفغان�ستان واليمن ،بارتكاب وي�ت���ص��درون الإع�ل�ام ب�لا وج��ود حقيقي،
اجل��رائ��م �ضد املدنيني الليبيني ،كما قام ت�ضاف �إىل ذلك �شبكات املخابرات القطرية
ف��ورد بتقدمي الن�صائح ملقاتلي املعار�ضة وال�سعودية والرتكية ،التي متول وت�سلح،
الليبية ح��ول كيفية تنفيذ هجمات «فرق بعد ي�أ�س حكوماتها من �أي دور يف امل�ستقبل
املوت».
ال���س��وري ،وقناعتها ب ��أن نهاية الأزم ��ة يف
وب�ين ع��ام��يْ  2006و 2008عمل ف��ورد �سورية ،بداية الت�أزم يف �أو�ضاعهم.
ك�سفري ل �ب�لاده يف اجل��زائ��ر ،ال �ت��ي ب��د�أت
ووف� � � � ��ق ر ؤ�ي� � � � � ��ة وحت � �ل � �ي� ��ل اخل� �ب� ��راء
ت���ش�ه��د ع ��ودة ظ �ه��ور ه�ج�م��ات م��ن تنفيذ اال��س�ترات�ي�ج�ي�ين ،ف� ��إن ال��دول��ة ال���س��وري��ة
�إره��اب �ي��ي ال�ق��اع��دة ��ض��د �أه� ��داف حكومية ت�سري نحو ح�سم املعركة ،التي قد ال تنتهي
جزائرية ،ويف احلقيقة ينظر �إىل اجلزائر ب�ين ليلة و��ض�ح��اه��ا ،وال يف �أ��س��اب�ي��ع ،لأن
ع �ل��ى �أن� �ه ��ا امل� �ك ��ان ال� �ت ��ايل ال � ��ذي ��س�ي�ت��م دم�شق يف هذه املعركة مع حلفائها تر�سي
ا� �س �ت �ه��داف��ه يف � �س �ي��اق ال���س�ع��ي أ
الم�ي�رك��ي معادلة وتوازناً دوليينْ جديديْن ،فمعركة
لل�سيطرة الع�سكرية وال�سيا�سية على �شمال ��س��وري��ة الآن ه��ي معركة �آ��س�ي��ا اجل��دي��دة،
�أفريقيا.
وفيها حت��دد مالمح �أورا�سيا التي حتدث
ب�أي حال ،بعد �أن �أف�شل «عرب �أمريكا» عنها الرئي�س ال��رو��س��ي ف�لادمي�ير بوتني
مهمة بعثة املراقبني العرب ،ثمة توقعات يوم تن�صيبه.
كثرية ب��أن ينهوا ،بالتعاون مع الأمريكي
وال���س��ؤال ب��ر�أي اخل�ب�راء :ه��ل �ستمنح
وال �غ��رب ،وب �ت��واط � ؤ� مف�ضوح م��ع �صاحب وا� �ش �ن �ط��ن �أو ت �ع�ت�رف ب �ن �� �ص��ر � �س��وري��ة؟
املبادرة الأممية كويف �أنان ،مهمة املراقبني ليجيبوا �أن ال��والي��ات املتحدة لن تعرتف
ال ��دول� �ي�ي�ن ال ��ذي ��ن ي �ت �ل �م �� �س��ون م �ب��ا� �ش��رة ب�ه��ذا ال�ن���ص��ر ق�ب��ل �إج� ��راء �صفقة ك�برى،
أ
الع�م��ال الإج��رام�ي��ة للع�صابات امل�سلحة ،وه � ��م ي� �ج ��زم ��ون ب � � ��أن م �ع��رك��ة امل �خ��اط��ر
خ���ص��و��ص�اً �أن �أن ��ان ي��ويل اه�ت�م��ام�اً ك�ب�يراً اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة إل��س�ق��اط ��س��وري��ة ف�شلت،
بدفع ومتويل قطري لتوحيد املعار�ضات و�إن ك��ان هناك �سباق بني �أع�م��ال �إرهابية
ال�سورية �ضد دم�شق ،وك��ان الف�ت�اً تركيز وت�ف�ج�يرات و�إع �ل�ان ال��رئ�ي����س الأ� �س��د عن
نا�صر القدوة؛ نائب �أن��ان ،على اجتماعات الن�صر امل�ؤزر.
�إعادة هيكلة املجل�س الوطني ال�سوري ،مما
وي� �ح ��دد اخل �ب ��راء م�ل�ام ��ح ال�ت���س��وي��ة
يُعترب ابتعاداً عن خطة �أنان ذاتها.
الكربى ،في�ؤكدون �أن عر�ضاً �أمريكياً قدم
ثمة ا�ستنفار �شامل يقوده ال
أمريكي؛
للرئي�س الأ�سد لإع�لان ن�صره يقوم على
ب��ا� �س �ت �ح �� �ض��ار ك ��ل �أدوات � � � ��ه دف �ع ��ة واح� ��دة ت�سليمه الورقة اللبنانية بالكامل ،مع ق�سم
يف م��واج �ه��ة � �س��وري��ة ،ب � ��دءاً م ��ن احل���ش��د �أ�سا�سي ورئي�سي من ورقة العراق ،مقابل
اخلليجي� ،إىل �أدوات ��ه يف الأردن ولبنان� ،ضمان �أم��ن «�إ��س��رائ�ي��ل» ،لكن الأ��س��د ،كما

رف�ض �إغ��راءات وتهديدات كولن باول عام
 ،2003رف�ض جمرد البحث يف هذا الأمر،
خ�صو�صاً �أن حلف املقاومة واملمانعة قوي
�إىل درجة �أنه ا�ستعمل بع�ض الأوراق يف عز
الأزمة ال�سورية ،فهزت �أو�صال حلف �أعداء
�سورية ومنها:
�ضرب املفا�صل الأ�سا�سية يف امل��ؤام��رة
على �سورية.
�إج� � � ��راء دم �� �ش��ق م � �ن� ��اورات ع���س�ك��ري��ة
و�صاروخية �أذهلت املراقبني.
الم�ي��رك� ��ي م��ن
ف ��ر� ��ض االن �� �س �ح��اب أ
العراق نهاية .2011
م �ن��اورات ع�سكرية �إي��ران�ي��ة نوعية يف
م���ض�ي��ق ه ��رم ��ز ،و�أ�� �س ��ر ط �ه ��ران لأح ��دث
طائرات اال�ستطالع الأمريكية التي كانت
حتوم يف �أفغان�ستان ،ولي�س قرب �إيران كما
ذكر ،واالطالع على �أ�سرارها ،وبدء ت�صنيع
مثيالت لها بخربات �إيرانية �صرفة.
ج �ه��وزي��ة ف��ائ�ق��ة وا� �س �ت �ع��داد امل�ق��اوم��ة
الإ�سالمية يف لبنان ،و�إعالن ال�سيد ح�سن
ن�صراهلل عن معادالت جديدة يف �أي معركة
مع العدو ال�صهيوين.
�أخ�يراً ،بر�أي املراقبني �أن املعركة الآن
ه��ي معركة فا�صلة �سيطرح فيها م�صري
بقاء الأُ�سر احلاكمة يف اخلليج ،خ�صو�صاً
يف ال �� �س �ع��ودي��ة وق � �ط ��ر ،وب ��ال� �ت ��ايل ف � ��إن
ال�سعودي والقطري يخو�ضون الآن معركة
بقائهم وا�ستمرارهم ،على �أن اخلطري يف
الأمر هو التخطيط جلعل الأردن ولبنان
وطنينْ افرتا�ضيينْ لهما ..ومن هنا يلفت
امل�ت��اب�ع��ون اال��س�ترات�ي�ج�ي��ون �إىل ت�صاعد
وت�ي�رة مت � ّل��ك ح �ك��ام اخل�ل�ي��ج يف ل�ب�ن��ان يف
ال�سنوات الأخ�ي�رة ،كما يو�ضع الت�صعيد
امل�شبوه بتوقيته يف ال�شمال ،ويف طرابل�س
على وج��ه التحديد ،م��ع م��ا ي�تراف��ق ذلك
من حملة �ضد اجلي�ش اللبناين ،بالتزامن
مع جتفيف متويله ودع�م��ه ،وال��ذي تلعب
دوراً بارزاً فيه مراجع كبرية.
وب��ر�أي اخل�براء اال�سرتاتيجيني ،ف�إن
الح� ��داث ال�ت��ي جت��ري يف ال���ش�م��ال�� ،س��واء
أ
جلهة ا�ستهداف اجلي�ش اللبناين� ،أم دعم
املخربني �ضد �سورية ،وتوفري املالذ الآمن
للمجموعات الإرهابية امل�سلحة ،من دون
�أن نن�سى م��ا يح�ضَّ ر ل�ع��ر��س��ال يف البقاع
ال���ش�م��ايل ،ي ��راد م�ن��ه ن ��وع م��ن امل�ح��ا��ص��رة
ل �ل �م �ق��اوم��ة ج� �ن ��وب� �اً م� ��ن خ �ل��ال ال �ع ��دو
ال�صهيوين ،و�شما ًال من خ�لال ما يجري
على �ساحة ط��راب�ل����س ..لكن ح�ب��ذا ل��و �أن
بع�ض الر�ؤو�س احلامية تفهم جيداً الكالم
الخ�ير لأمني عام حزب اهلل ال�سيد ح�سن
أ
ن�صراهلل..
قد يكون �ضرورياً النظر �إىل املناورات
ال�ع���س�ك��ري��ة امل���ش�ب��وه��ة ال �ت��ي ��س�ت�ج��ري يف
الأردن ،وال �ت��ي ت �� �ش��ارك ف�ي�ه��ا ال��والي��ات
امل�ت�ح��دة وال�ك�ي��ان ال�صهيوين وال�سعودية
وقطر ،بالإ�ضافة �إىل الأردن ،خ�صو�صاً يف
ظل ما يجري عن احتمال بقاء ما بني 16
�ألفاً و� 20ألف جندي �سعودي معظمهم من
املجن�سني يف الأردن بعد هذه املناورات.

�أحمد زين الدين
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ألن المشاركة فيه أو رفضه يفضح الحقيقة

«المعارضة السورية» تهرب من الحوار مع النظام ..والتأييد الدولي يتراخى
�أنقرة  -الثبات
ال يفوّت مراقب ملجريات الأحداث يف ملف الأزمة
ال�سورية �أن يالحظ اجلهد املبذول عربياً ودولياً من
�أجل �إف�شال مبادرة املبعوث الدويل كويف �أنان ،وتقول
م�صادر دبلوما�سية عربية �إن ه��ذه ال��دول ت�سعى من
�أجل «ا�ستثمار» هذه املبادرة يف عدة �أوجه.
ف �ه��ذه امل �ب ��ادرة ت�شكل ف��ر��ص��ة م�ه�م��ة للم�سلحني
اللتقاط �أنفا�سهم ،والعمل على ترتيب �صفوفهم التي
�ضع�ضعتها العملية الع�سكرية ال�سورية ،كما �أنها متنح
ال�ق��وى ال�ك�برى فر�صة �إ��ض��اف�ي��ة لتقرير ال�سيا�سات
املتبعة يف �سورية ،يف �ضوء الرتدد الأمريكي يف الذهاب
�إىل النهاية يف دع��م احل��راك املناه�ض للنظام ،رغم
�أن ال��دب�ل��وم��ا��س��ي نف�سه ال ي�ف��وت��ه �أن ي���ش��رح «��س�ع��ادة
الأمريكيني والإ�سرائيليني» يف ما يجري يف �سورية.
وي�ق��ول الدبلوما�سي �إن �إع�ل�ان ف�شل امل�ب��ادرة من
�ش�أنه يف نهاية املطاف �أن يوفر �سنداً �إ�ضافياً لدعاة
التدخل الع�سكري ،رغم اعرتافه ب�أن هذا التدخل هو
�أكرث بُعداً عن التحقيق من �أكرث من �أي وقت م�ضى.
فالأمريكيون املن�شغلون بانتخاباتهم ال يرون يف تنامي
احلركات «اجلهادية» يف �سورية عام ًال م�شجعاً ،رغم
�أنهم يتمنّون نظاماً حليفاً لهم يف �سورية ،وال�سبب كما
يقول الدبلوما�سي� ،أن الأمريكيني يدركون «ح�سا�سية»
ال�شعب ال�سوري حيالهم ،ويعرفون �أن كلمتهم «ثقيلة»
على ال�سوريني الذين يتميزون عن غريهم من الدول
ال�ع��رب�ي��ة الأخ ��رى ب��و��ض��وح امل��وق��ف م��ن الأم�يرك�ي�ين،

جمل�س ا�سطنبول يعيد انتخاب برهان غليون رئي�ساً له

ولهذا  -ي�ضيف الدبلوما�سي  -ف�ضّ لوا الرتاجع �إىل
ال���ص�ف��وف اخل�ل�ف�ي��ة ،ل�ئ�لا ينقلب دع�م�ه��م �إىل نقمة
�أك�بر على �سيا�سات امل�ح��ور امل��ؤي��د لهم ،وال��ذي ي�سعى
ال�ستغالل عوامل �أخرى ي�أمل �أن متكنه من النفاذ �إىل
الرتكيبة ال�سورية.
وي�شري الدبلوما�سي �إىل �أن الربيطانيني تراجعوا
بدورهم؛ ان�سجاماً مع الأمريكيني ،فيما الفرن�سيون

غري مهتمني بالو�ضع ال�سوري ،ويف�ضّ لون حل �أزم��ة
منطقة اليورو على �أي �شيء �آخر.
يف ظل هذه املعطيات التي ترتافق مع ثبات املوقف
ال�سوري خالفاً لتوقعات العديد من «امل�ست�شارين»،
وج ��دت ه��ذه ال ��دول نف�سها معنية بال�سعي لتفريغ
مبادرة �أنان ،بالتواط�ؤ مع ما ي�سمى «املجل�س الوطني»،
ال ��ذي ان�ت�ق��ل م��ن ف �ن��ادق ا�سطنبول �إىل ف �ن��ادق روم��ا

لإج ��راء ان�ت�خ��اب��ات رئ��ا��س�ت��ه ،ال�ت��ي مت� ّك��ن فيها برهان
غليون من النفاذ برئا�سة �إ�ضافية ب�ضغط �أوروبي ،بعد
�أن ف�شل «الإخ��وان» يف ت�سويق جورج �صربا ،الذي كان
قاب قو�سني �أو �أدنى من التعيني.
و�أت ��ت «م�سرحية» االن�ت�خ��اب��ات ،كما و�صفها �أح��د
املعار�ضني ،لتغطي على موقف الف��ت اتخذه جمل�س
�إ��س�ط�ن�ب��ول ،وال�ق��ا��ض��ي ب��رف����ض امل���ش��ارك��ة يف امل � ؤ�مت��ر
ال � ��ذي دع ��ت �إل �ي ��ه اجل��ام �ع��ة ال �ع��رب �ي��ة ،وال � ��ذي ك��ان
م�ق��رراً الأرب�ع��اء واخلمي�س يف ال�ق��اه��رة ،ب�سبب «عيب
برتوكويل» ،فاجلامعة مل توجّ ه الدعوات �إىل املجل�س،
بل �إىل �أفراد ،وهذا يعني بنظر قيادة هذا املجل�س عدم
اع�ت�راف ب�شرعيته كممثل للمعار�ضة ،فيما تك�شف
�أو�ساط �أخرى �أن املجل�س تهرّب من االجتماع للهرب
من ا�ستحقاق هام ،هو ت�أليف وفد يحاور النظام ،لأن
ه��ذه اخلطوة من �ش�أنها �إظ�ه��ار ع��دم جدية ه ��ؤالء يف
الو�صول �إىل حل للأزمة ،على قاعدة �أن املطلوب «قتل
الناطور ال �أكل العنب» ،وهو ما قد ي�ساهم يف املزيد من
تعرية موقف هذه املعار�ضة �أمام الر�أي العام ال�سوري
والعربي.
وت�شري ه��ذه الأو� �س��اط �إىل �أن امل�ع��ار��ض�ين الذين
كانوا مينّون النف�س ب�أن ال يتعاون النظام مع املبعوث
ال ��دويل ،فيتحمل وح��ده م���س��ؤول�ي��ة ال�ف���ش��ل ،وج��دوا
�أنف�سهم �أمام نظام ي�سهّل وي�ساعد ،فكان عليهم اتخاذ
ال �ق��رار بف�ضح حقيقة موقفهم ال��راف����ض للحلول،
�أو االنخراط يف عملية ح��وار تف�ضح حقيقتهم �أكرث،
فاختاروا �أ�سهل احللول ..وهو الهرب!

«اتحاد دول الخليج» ..مشروع مات قبل أن يولد
الريا�ض  -الثبات
مل ي�ستطع حكام ال�سعودية �أن ميرروا م�شروعهم
 احللم بال�سيطرة على كامل منطقة اخلليج ،منخ�لال ال�تروي��ج قبيل القمة اخلليجية اال�ستثنائية
الأخ�يرة يف الريا�ض ،باالنتقال من �صيغة «التعاون»
�إىل �صيغة «االحت ��اد» ،كما �أن ه��ذه القمة عجزت عن
تقدمي الغطاء لالحتاد ال�سعودي  -البحريني.
فمجل�س التعاون اخلليجي الذي عجز عن �إن�شاء
بنك مركزي موحد للمجل�س ،و�إطالق عملة خليجية
موحدة كان مقرراً نهاية عام � ،2010أو �أوائل ،2011
اخ�ت�ل��ف ح��ول م�ق��ر ال�ب�ن��ك ،وح ��ول جن�سية احل��اك��م،
فتقرر ت�أجيل امل�شروع حتى �إ�شعار �آخر.

وح�سب م�صادر متابعة ،ف�إن �سبب ت�أجيل امل�شروع،
�أو ب � ��الأدق �إل �غ��ائ��ه ،ه��و حت��ذي��ر �أم�ي�رك��ي ول�ي����س �أي
�شيء �آخ��ر ،لأن��ه ممنوع على بائعي الغاز �إال التعامل
بالعملة اخل�ضراء� ،سواء يف دف��ع ثمن م�ستورداتهم،
�أو تعامالتهم ،و�أو ًال و�أخرياً ثمن ثرواتهم من املعادن
والنفط.
امل�شروع ال�سعودي ،بر�أي امل�صادر ،لن يرى النور يف
امل�ستقبل لعدة �أ�سباب� ،أبرزها �أن العائلة املالكة يف بالد
جند واحلجاز ،لها م�شاكل حدودية مع كل جريانها،
الم ��ر ال��واق��ع ،وب��ال��دع��م
ورغ ��م �أن �ه��ا ت�ستويل بحكم أ
الإنكليزي يف البداية ثم باحلماية الأمريكية الحقاً،
الم� ��ارات
ع�ل��ى �أرا�� ��ض �شا�سعة م��ن ع�م��ان وال�ك��وي��ت و إ
واليمن ..وحتى من الأردن� ،إال �أنها تظل تتطلع �إىل

حكام اخلليج خالل قمتهم الأخرية يف الريا�ض

مزيد من ق�ضم الأرا��ض��ي ،وبالتايل فهذا امل�شروع قد
يوفر لها ال�سيطرة الكاملة ،وحتولها �إىل «م�شروع دولة
ك�برى» ،يف ظل ما ي�تردد عن ات�ساع املعار�ضة للعائلة
احل��اك �م��ة ،ومت�ل�م��ل �شعبي وا� �س��ع ،وات �� �س��اع ال�ف�ج��وات
الع �م��ال
االج �ت �م��اع �ي��ة ب�ي�ن ال �ع��ائ �ل��ة امل��ال �ك��ة ورج � ��ال أ
املحظوظني وبع�ض رج��ال الدين من جهة ،وال�شعب
م��ن جهة ثانية ،حيث ت�شري الأرق ��ام �إىل �أن نحو 30
يف املئة من ال�سكان حتت خط الفقر املدقع ،مع وجود
ن�سبة �أمية كاملة يف املجتمع تتجاوز الـ 40يف املئة.
العائلة املالكة يف جن��د واحل�ج��از تريد �أن مت�سح
�أي �شكل من �أ�شكال التعبري عن الر�أي يف دول اخلليج
العربي ،كما �أنها مل تعد ت�ستطيع حتمّل دول تعتربها
�أق��ل منها �ش�أناً ،جند لها م�ساحة يف ال��دول العربية
أ
الخ � � ��رى ،ج� ��راء م���س��اع��دات�ه��ا م��ن خ�ل�ال ��ص�ن��ادي��ق
التنمية �أو امل�ساعدات ،وبالتايل فالريا�ض ت�ضيق ذرعاً
بالدميقراطية يف الكويت ،ويُحكى �أنه يف االنتخابات
الكويتية الأخرية ،دفعت ال�سعودية مليارات الدوالرات
من �أج��ل �إي�صال �أك�بر عدد من ال�سلفيني املتطرفني
والوهابيني ،وكل ذلك ملنع ا�ستقرار احلياة ال�سيا�سية
والربملانية واحلكومية الكويتية ،ولبقاء الكويت حتت
«الرحمة» ال�سعودية.
ك �م��ا �أن ال �� �س �ع��ودي��ة ت���ض�ي��ق ذرع� � �اً م��ن االن �ف �ت��اح
الم��ارات��ي على اجلميع ،خ�صو�صاً خ�لال التطورات
إ
الأخ �ي��رة ،وه ��ذا م��ا ت��رف���ض��ه ال��ري��ا���ض وت�ع�م��ل على
تخريبه ،حيث متكنت الأجهزة الأمنية الإماراتية من
ك�شف �شبكات تخريبية من الإخوان والوهابيني الذين
متوّلهم ال�سعودية.
كما �أن ال��ري��ا���ض مل تعد حتتمل م��وق��ف �سلطنة

ع�م��ان ال�ت��ي ترف�ض االن�ح�ي��از �ضد ط��رف يف املنطقة
مل�صلحة �آخر ،فهي على عالقة جيدة مع �إيران ،وهو ما
ال تريده ال�سعودية ،وهي على عالقة جيدة مع مو�سكو
وبكني ،وهو ما ترف�ضه الريا�ض والأمريكي ،من دون
�أن تكون بالطبع على عالقة �سيئة م��ع وا�شنطن �أو
لندن ،ال بل على العك�س هي تتميز باحلرارة.
امل�شروع االحت��ادي ال�سعودي تعثرّ قبل �أن يبد�أ،
ذلك لأن دول اخلليج ال جتد لها م�صلحة حقيقية يف
مثل هذا امل�شروع ،با�ستثناء البحرين التي تريد الأ�سرة
احلاكمة م�ص ًال مقوياً ملواجهة املعار�ضة املتعاظمة،
وقطر التي تتحدث املعلومات عن �أن ال�سجون فيها
تغ�ص مبعتقلي ال��ر�أي والراف�ضني ل�سلوك احلمديْن
امل�شبوهينْ  ،ويو�صف الو�ضع فيها ب�أنه كاجلمر حتت
ال��رم��اد ،تكفي هبة ري��ح واح��دة حتى يندلع اللهيب
الكبري ،وبالتايل ف�إن امل�شروع ال�سعودي يلقى حما�ساً
بحرينياً وعدم رف�ض قطري ،و�إن كان الأخري يخ�شى
على دوره ،لكن حتطم ر�أ� �س��ه يف م ��ؤام��رات «الربيع
العربي» جعله يرتنح ويخاف على نف�سه.
ويف هذا الوقت يح�ضر التحذير الإيراين من هذا
االحت��اد ال��ذي تدعو �إل�ي��ه ال�سعودية ،لأن��ه ي�ستهدف
البحرين التي ل��ن تكون «لقمة �سائغة لل�سعودية»،
الي��راين ..ثم �إن ظهور فكرة االحتاد
ح�سب التعبري إ
ال �ع��ام امل��ا� �ض��ي ،ك�م��ا و��ص�ف�ه��ا امل �ل��ك ع �ب��داهلل ب��ن عبد
العزيز ،هي ل�ضرورة ت�ضافر اجلهود لـ«مواجهة العدو
الإيراين» ،ولي�س «الإ�سرائيلي» ،وهو ما يك�شف حقيقة
امل�شروع يف «خريف العمر» ال�سعودي.
باخت�صار ،فكرة «االحتاد» ال�سعودية ،بر�أي امل�صادر،
ماتت قبل �أن تولد.
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لبنانيات
أزمة اإلنفاق الحكومي تفضح خطة نشر الفوضى في البالد
��ش� ّك��ل اخل�ل�اف ال���س�ي��ا��س��ي احل ��اد ح��ول
قوننة ال�صرف احلكومي فر�صة النك�شاف
�آفاق ما تخطط له بع�ض القوى الداخلية،
وارتباطاتها اخل��ارج�ي��ة ،للبنان يف املرحلة
املقبلة ،ويبدو انعدام املوافقة على م�شروع
ال �ق��ان��ون امل�ع�ج��ل امل �ك��رر ال ��رام ��ي �إىل فتح
اعتمادات �إ�ضافية ملوازنة العام  ،2011بقيمة
 8900م�ل�ي��ار ل�ي�رة ل�ب�ن��ان�ي��ة ،ك ��ان جم��رد
�صاعق لتفجري� أزمة ي��راد لها� أن تبد�أ ،من
دون� أن يعرف أ�ح��د متى تنتهي ،با�ستثناء
املخططني لها.
فقوى امل�ع��ار��ض��ة ت �ع ��رف� أن االك�ثري��ة
احل ��ال� �ي ��ة ال ت �� �س �ت �ط �ي��ع حت� ��ت �أي ظ ��رف
ت�شريع امل�خ��ال�ف��ات امل��ال�ي��ة حل�ك��وم��ات «ت�ي��ار
امل�س�ستقبل»« ،حريرية» كانت �أم «�سنيورية»،
ولذلك افتتحت حتت هذا العنوان «كبا�شاً»
ت��ري��د ل ��ه �أن ي � �ك ��ون ب ��داي ��ة ه �ج��وم م���ض��اد
��ش��ر���س على الأكرثية احلالية ،ي � ��ؤدي يف
ن �ه��اي��ة امل �ط��اف� إىل ا� �س �ت �ع��ادة «امل���س�ت�ق�ب��ل»
لل�سلطة ،م��ع �أك�ث�ري��ة ن�ي��اب�ي��ة تطلق يديه
يف كل ق�ضايا ال�ب�لاد ،و�إال فلتكن الفو�ضى
«اخلالقة» التي حتقق للمعار�ضة اللبنانية
وحل �ل �ف��ائ �ه��ا يف اخل � � ��ارج ك ��ل م ��ا ي ��ري ��دون
من� أهداف حملية و�إقليمية.
وح� � ��� � �س � ��ب� أو�� � �س � ��اط م� � �ت � ��اب� � �ع � ��ة ،ك� ��ان
ال �ه ��دف الأ� �س ��ا� ��س مل �ن ��ع ق ��ون �ن ��ة ال �� �ص ��رف
امل��ايل حلكومة الرئي�س جنيب ميقاتي يف
جمل�س النواب ،هو تعطيل عمل احلكومة،
وفتح� أبواب البالد� أمام تطورات متالحقة،

ت �ن��درج ك�ل�ه��ا ��ض�م��ن م��ا ي���س�م��ى «ال�ف��و��ض��ى
اخل�ل�اق ��ة» ال �ت��ي ت�ع�م��ل ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
الأمريكية ومن ميا�شيها ع�ل��ى ن�شرها يف
املنطقة العربية.
وت ��ذك ��ر الأو�� �س ��اط ب � ��أن ت�ع�ط�ي��ل ق ��درة
احلكومة على ال�صرف املتورطة فيه� أطراف
م��ن داخلها ،عطّ ل �أ�شياء كثرية يف البالد،
م �ث��ل ت� ��أج� �ي ��ل� إق ��رار ال ��زي ��ادة ع �ل��ى روات ��ب
ال�ع��ام�ل�ين يف ال�ق�ط��اع ال �ع ��ام� إىل� أج ��ل غري
م�سمى ،و إ�ي�ج��اد حالة �ضاغطة على حركة
اجلي�ش اللبناين ،ال��ذي ي�شكو من التقتري
ال�شديد يف تغطية م�صروفاته ال�ضرورية،
التي ال ي�ستطيع العمل من دون ت�أمينها.
وتلفت الأو��س��اط �إىل �أن دخ��ول املعطى
ال�سوري على م�شروع الهيمنة على لبنان،
بـمحاولة «ا��س�ت�م�لاك��ه» (ع�م�ل�ي�اً) م��ن قبل
�أثرياء النفط ،لبنانيني وعرباً ،والذي �شكل
ع �ن��وان احل�ك��م خ�ل�ال ال�ع�ق��دي��ن امل��ا��ض�ي�ين،
ب��ات ي�ضغط بقوة على املعار�ضة اللبنانية
احلالية ،فقيادة هذه املعار�ضة باتت ت�ست�شعر
خ �ط��راً �أك� �ي ��داً ع�ل��ى م�ستقبلها ال�سيا�سي
واالق�ت���ص��ادي ،م��ع ان�ك���ش��اف ف�شل امل ��ؤام��رة
امل�ن�ف��ذة ��ض��د ��س��وري��ة ،وا� �ض �ط��رار ح�ك��ام كل
من ال�سعودية وقطر �إىل التحدث ك�أ�صوات
ن �� �ش��اذ م �ع ��زول ��ة ،يف دع��وت �ه��م �إىل �إر� �س ��ال
ال�سالح لتخريب �سورية وقتل �شعبها ،وها
هو �سعود الفي�صل يحرّ�ض �ضد ما ي�سميه
«تدخل �سورية يف لبنان» ،علماً� أن اجلميع
يرى� أن� أ�صابع ال�سعودية تقف خلف كثري

ال الرئي�س جنيب ميقاتي
الرئي�س مي�شال �سليمان م�ستقب ً

من� أعمال التخريب اجلارية يف �سورية ،ويف
لبنان.
وتعترب الأو��س��اط ذاتها �أن ما ج��رى يف
املجل�س النيابي من تعطيل للن�صاب وجتميد
قوننة ال�صرف احل�ك��وم��ي ،ث��م ال��دع��وة �إىل
إ�� �س �ق ��اط احل �ك ��وم ��ة ،وال�ت��روي� ��ج حل�ك��وم��ة
«تكنوقراط» ،حتت عنوان «حكومة حيادية»،
ت�ت��وىل �إدارة الأزم��ة م��ن الآن ح�ت��ى حلول
موعد االنتخابات النيابية ،هو �أمر يتخطى
اخلالف على احلكم لي�صل� إىل تكري�س دور
لبنان� ،ضمن املخطط الأمريكي  -اخلليجي
 ال�ت�رك ��ي اجل� � ��اري ت �ن �ف �ي��ذه يف � �س��وري��ة،�إذ� إن لبنان بات �أمام خيارين؛ �إما �أن تتمكن
املعار�ضة احلالية من ترتيب� أو�ضاعها للفوز

يف االن�ت�خ��اب��ات ،وم��ن ث��م تنفيذ م�شروعها
امل � �ع� ��روف ب��ال �� �س �ي �ط��رة ع �ل��ى ك ��ل م�ق��ال�ي��د
ال�سلطة ،وجتنب الأخطاء وال�ث�غ��رات التي
م�ن�ع�ت�ه��ا م��ن ه ��ذا الأم ��ر خ �ل�ال ال���س�ن��وات
ال�سابقة ،وهو� أمر اختربت ه��ذه املعار�ضة
خالل �سنوات حكمها �صعوبة تنفيذه ،و�إما
�أنها �ستفتح� أبواب البالد� أمام الفو�ضى ،مبا
يتيح التدخل اخلارجي الوا�سع يف الأحداث
ال���س��وري��ة ،ع�بر ل�ب�ن��ان ،كبديل ع��ن خ�ي��ارات
التدخل الفا�شلة الأخرى ،مبا مينع انهيار
املجموعات امل�سلحة يف �سورية ،والتي تعمل
بدعم ومتويل من القوى ذاتها التي تدعم
وترعى قوى املعار�ضة يف لبنان .وقد جاءت
ال��دع��وات املعلنة ل �ـ«ع��دم إ�ج ��راء انتخابات

يف ظ ��ل ال �� �س�ل�اح» �إ� � �ش� ��ارة� إىل ن� ��واي� ��ا ه��ذه
ال �ق��وى ،ث��م ج ��اءت أ�ح� ��داث ط��راب�ل����س ،مبا
�شكلته من تهديد لأمن لبنان واللبنانيني،
وم � � ��ن م � �� � �ش ��روع ف �ت �ن ��ة مي � �ك� ��ن� أن حت� ��رق
اجلميع ،ويجعل م��ن ط��راب�ل����س وال���ش�م��ال
خ� ��ارج ��س�ل�ط��ة ال ��دول ��ة ،ل �ت � ؤ�ك��د �أن ال �ق ��وى
امل ��رت �ب �ط ��ة ب � أ�ن �ظ �م ��ة ال �ن �ف ��ط و أ�� �س �ي ��اده ��ا
ال �غ��رب �ي�ين ،مل ت�ع��د ت�ت�ح�م��ل ح�ت��ى �سيا�سة
الن�أي بالنف�س ،التي يختبء احلكم اللبناين
وراءه��ا ،بل تريد انخراطاً لبنانياً وا�سعاً يف
الأزمة ال�سورية ،لأن ف�شل امل ��ؤام��رة هناك
�سينعك�س على م�ستقبل ودور حلفائها يف
لبنان.
ك ��ذل ��ك ك � �� � �ش � �ف� ��ت الأح� ��داث الأخ�ي��رة
وام�ت��دادات�ه��ا يف خمتلف املناطق� ،أن ف�شل
��س�ي��ا��س��ة «ال �ن ��أي ب��ال�ن�ف����س» يف م�ن��ع حتويل
لبنان� إىل مقر ومم��ر للتخريب يف �سورية،
كما ين�ص الد�ستور ال �ل �ب �ن��اين ،ه��و ف�شل
مم��اث��ل للعبة ال��و��س�ط�ي�ين ،خ���ص��و��ص�اً من
ه��م يف م��وق��ع ال���س�ل�ط��ات التنفيذية� ،إذ� إن
ال � � �ت � � �ط� � ��ورات امل � �ت�ل��اح � �ق� ��ة ب � ��ات � ��ت ت� �ه ��دد
ب�شطب� أدوارهم ال�سيا�سية ،لأن املنطقة
عموماً� أ�صبحت تعي�ش مرحلة فرز ال تقبل
احلياد بني من هو مع امل�شروع الأمريكي -
ال�صهيوين ،وبني من يقاتل لرد هجمة هذا
امل�شروع عن وطنه ،وعن كل ما يزعج امل�شروع
ال�صهيوين ،بل حتى عن� أهله وبيته.

عدنان ال�ساحلي

مـــواقف
• د� .سمري �صباغ ،اعترب �أن م�شكلة طرابل�س هي كم�شكلة لبنان كله؛
مزمنة ،فهي متتد يف هذه املدينة من الثمانينات من القرن املا�ضي،
واليوم ازدادت حدة نتيجة عوامل متعددة ،فتداعيات الأزمة ال�سورية
تزيد ه��ذه العوامل ذات ال��وج��وه املذهبية وال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية .واعترب �صباغ �أن معاجلة الو�ضع يف طرابل�س ال ميكن �أن
يكون بوا�سطة حلول جزئية ،بل ينبغي اعتماد القوى ال�سيا�سية اللبنانية
كلها ،م�شدد ًا على �أن��ه ال يجوز �إبقاء املوقوفني الإ�سالميني من دون
حماكمات ،ف�إما �أن توجه �إليهم تهمة يحاكَموا على �أ�سا�سها� ،أو يطلَق
�سراحهم فوراً.
• حركة الأمة ا�ستنكرت املواجهات امل�سلحة التي اندلعت يف �شوارع طرابل�س،
حمذرة من وجود معطيات بد�أت تتكامل حول وجود خمطط لتعميم الفو�ضى
يف ال�شمال ،لإخراجه عن �سلطة الدولة واجلي�ش ،لإيجاد نقطة ارتكاز لتهريب
الأ�سلحة ع�بر م��رف��أ طرابل�س ،ومت��ري��ر الإره��اب�ي�ين برعاية دول�ي��ة وعربية
ال�ستهداف �سورية ،و�أمن �شعبها.
كما ا�ستهجنت احلركة كالم قوى � 14آذار يف عر�سال ،بعد �أن دعوا �إىل حمل
ال�سالح ،مما يعر�ض ال�سلم الأهلي للخطر ،معتربة �أن هذه الدعوات التي
حت�ض على العنف توجب حترك النيابة العامة فور ًا لإ�صدار مذكرات توقيف
بحق مطلقيها.
• احل��اج عمر غندور؛ رئي�س اللقاء الإ�سالمي الوحدوي ،اعترب �أن
وقوف نائب طرابل�س حممد كبارة بني جموع الغا�ضبني من امل�سلحني
وغريهم ،معلن ًا طرابل�س عا�صمة ال�سنة يف لبنان ،ي�ستدعي �أن تختار
بقية املذاهب الأخ��رى يف طرابل�س وال�شمال ،عوا�صمها يف �أماكن
�أخ��رى ،كما يتحتم على �سنة ب�يروت وجبل لبنان واجلنوب والبقاع
�أن يبحثوا عن عا�صمة متثلهم� ،أو �أن يلتحقوا بعا�صمة كبارة ،وعلى
بقية امللل الأخ��رى من غري امل�سلمني �أن يعلنوا اال�ستقالل يف �أماكن
تواجدهم ..لرت�ضى «�إ�سرائيل».

• جتمع العلماء امل�سلمني اعترب �أن نتائج زي��ارة نائب وزي��رة اخلارجية
الأمريكية جيفري فيلتمان ،وال�سيناتور جون ليربمان قد بد�أت بالظهور ،من
خالل الأحداث الأمنية الهادفة �إىل �إخراج منطقة ال�شمال من �سلطة الدولة
اللبنانية ،لكي تكون قاعدة خلفية للجماعات الإرهابية التي �ستُ�ستقدم من
خ��ارج لبنان لتقوم بعملياتها داخ��ل �سورية ،وكذلك لكي تكون مركز �إم��داد
بال�سالح ،وما اكتُ�شف من خالل الباخرة امل�صادَرة ي�ؤكد �أن الق�ضية مفتوحة
على تطورات خطرية على ال�ساحة ال�شمالية.
• النائب ال�سابق في�صل الداوود؛ الأمني العام حلركة الن�ضال اللبناين العربي،
دعا �إىل و�ضع مقررات جمل�س الدفاع الأعلى مو�ضع التنفيذ ،يف فر�ض الأمن يف
طرابل�س ،مبنع وقوعها يف يد امل�سلحني ،ومنهم من له اجتاهات تكفريية ،مبا
يعيد عا�صمة ال�شمال �إىل مرحلة الثمانينات من القرن املا�ضي ،والتي كلّفت
املدينة مئات القتلى و�آالف اجلرحى ،وخ�سائر يف املمتلكات ،و�إدخال ال�صراع
املذهبي بني املواطنني.
• جبهة العمل الإ�سالمي يف لبنان اعتربت �أن ما يجري من �أحداث م�ؤملة يف
مدينة طرابل�س وال�شمال هو من نتائج زيارة م�ساعد وزيرة اخلارجية الأمريكية
جيفري فيلتمان ،وال��وف��ود الأمريكية املكوكية التحري�ضية التي ت�سعى �إىل
ت�أليب وحتري�ض اللبنانيني �ضد املقاومة ب�شكل خا�ص ،و�ضد بع�ضهم البع�ض
ب�شكل عام ،لرت�سيخ الفتنة وتو�سيع دائرة اخلالف ال�سيا�سي ،وزعزعة الأمن
واال�ستقرار يف البالد.
• لقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية يف لبنان ،ا�ستنكر ا�ستهداف
اجلي�ش اللبناين واالعتداء عليه من قبل بع�ض الزمر امل�سلحة واخلارجة على
القانون يف مدينة طرابل�س وال�شمال ،مبدي ًا �أ�سفه على حالة الفو�ضى والذعر
واخل��وف التي تعم مدينة طرابل�س ،وع��ودة الظهور امل�سلح الكثيف ،وجتدد
اال�شتباكات بني جبل حم�سن والقبة وباب التبانة ،الفت ًا �إىل وجود حماوالت
حثيثة خلطف املدينة و�سلخها عن حميطها ،وحتويلها �إىل ب�ؤرة كبرية م�سلحة

من قبل حزب وتيار امل�ستقبل ،بالتن�سيق مع بع�ض القوى ال�سلفية ،التي حتاول
�إثبات وجودها وقوتها عرب ا�ستغالل ق�ضية املوقوفني الإ�سالميني ،يف حني
ت�سعى بع�ض القوى ال�سيا�سية والإ�سالمية يف املدينة �إىل حل هذه الق�ضية
بالطرق ال�سلمية بعيد ًا عن ا�ستخدام العنف.
• هيئة علماء لبنان اعتربت �أن العامل العربي والإ�سالمي يحيي ذكرى النكبة
هذا العام بانت�صار �سورية على امل�ؤامرة ،وخروجها من حمنتها ،وثباتها على
موقفها من الق�ضية الفل�سطينية.
كما ذ ّك��رت الهيئة باحت�ضان اجلمهورية الإ�سالمية يف �إي ��ران ،للمقاومة
الفل�سطينية ،دفاع ًا عن فل�سطني و�أهلها ،واحت�ضانها للمقاومة الإ�سالمية
يف لبنان ،والتي �أعطت الأم��ل للأمة من جديد بعد االنت�صار على العدو
«الإ�سرائيلي».
• النائب ال�سابق ع��دن��ان عرقجي ا�ستغرب تعطيل رئي�س احلكومة جنيب
ميقاتي امل�شاريع الإيرانية يف لبنان ،معترب ًا �أن م�صالح ال�شعب اللبناين �أهم من
م�صاحله اخلا�صة ،مع �أن اجلمهورية الإ�سالمية �أثبتت �صدق وعودها يف دعم
و�إقامة امل�شاريع التنموية يف خمتلف املناطق اللبنانية من دون متييز .واعترب
عرقجي �أن خدمة ال�شعب اللبناين هي فوق كل اعتبار ،وحق اللبنانيني باملياه
والكهرباء واحلياة الهانئة يجب �أن يكون �أولوية لكل من يتوىل احلكم.
• الهيئة الوطنية لدعم الوحدة ومقاومة االحتالل نظمت م�سرية مبنا�سبة
ال��ذك��رى الرابعة وال�ستني لنكبة فل�سطني ،حتت عنوان «ال��وف��اء لفل�سطني
والتحرير» ،يف خميم برج الرباجنة ،بح�ضور �أمني �سر الهيئة؛ املحامي �أحمد
مرعي ،وال�شيخ ح�سن امل�صري؛ نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة �أمل،
ومن�سق  لقاء الأحزاب؛ قا�سم �صالح ،وع�ضو املكتب ال�سيا�سي للحزب العربي
الدميقراطي؛ عماد العماد ،وعاطف الغ�ضبان وحممد قليالت و�سمري �شرك�س
وم��روان فاخوري ،والدكتور حيدر نا�صر ،ووفود من الأح��زاب الوطنية ،وقد
�ألقيت كلمات لكل من ال�شيخ امل�صري ،وحمزة الب�شتاوي ،و�صالح.

( العدد  )214اجلمعة � 18 -أيار 2012 -

7

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

ُ
لماذا لم يزر وفد  14آذار مقابر عرسال؟
ثمة �أ�سئلة كثرية تُطرح حول الغاية والأهداف من زيارة
قوى «� 14آذار  »1978لبلدة عر�سال يف البقاع ال�شمايل يف
هذا التوقيت بالذات ،وما حفلت به من ت�أجيج وحتري�ض
م�شبوهي ،ب�شكل جعل رئي�س البلدية يدعو �إىل ت�سليح
نْ
�أبناء بلدته ،و�إطالقه �صرخات «يا قاتل يا مقتول» ،من دون
�أن يفهم مربر هذا الكالم العبثي ،الذي ي�ضع بلدة قدمت
مئات ال�شهداء يف مواجهة ما �أطلق عليه كمال جنبالط
امل�شروع االنعزايل ..كما �أن عر�سال قدمت ع�شرات ال�شهداء
يف �صفوف جبهة املقاومة الوطنية اللبنانية يف مقاومة
ومواجهة العدو ال�صهيوين ،ناهيك عن الدور الذي لعبه
«ال�ع��را��س�ل��ة» يف م��واج�ه��ة م���ش��روع اي��زن �ه��اور وح�ك��م كميل
�شمعون عام  ،1958حتى �أن الأم��ور و�صلت يف تلك الفرتة
البعيدة �إىل حد تهديد �أه��ل عر�سال بااللتحاق ب�سورية،
ورف��ع الأه��ايل �آنئذ العلم ال�سوري  -ولي�س علم االنتداب
ال�ف��رن���س��ي  -ع�ل��ى ��س��اري��ة خم�ف��ر ال �ب �ل��دة ،وذل ��ك م��ن ب��اب
انحيازهم للوحدة العربية ،وت�أييدهم لزعامة جمال عبد
النا�صر ،الذي كان قد �أ�صبح رئي�ساً مل�صر و�سورية حتت ا�سم
«اجلمهورية العربية املتحدة».
و�إذا ك��ان ��ش�ب��اب ع��ر��س��ال يف خمتلف م��راح��ل الن�ضال
الوطني والدميقراطي والقومي يف طليعة املواجهة مع
م�شاريع النهب الر�أ�سمايل ونظام االقت�صاد احلر ب�شكله
الب�شع ،ويف مواجهة امل�شاريع اال�ستعمارية ،وانخرطوا يف
�صفوف املقاومة الفل�سطينية واملقاومة اللبنانية ملقاتلة
العدو الإ�سرائيلي ،ف�إن الأ�سئلة التي تطرح الآن� :إىل �أين
ت�ق��ود احل��ري��ري��ة ال�سيا�سية ونهجها ال�ل�ي�برايل املتوح�ش
الذي راكم على البلد ديوناً تفوق الـ 60مليار دوالر ،فقراء
ل�ب�ن��ان؟ ومل ��اذا ه��ذا اال�ستغالل الب�شع واملتوح�ش للنا�س،
ل�ي�ك��ون��وا وق ��وداً ل�ت�ي��ار وع��ائ�ل��ة ون�ه��ج �سيا�سي واق�ت���ص��ادي
مدمر ،يق�ضي معظم �أفرادها يف اخلارج يتنعمون ويلهون
يف املنتجعات وعوا�صم العامل؟!
ث��م م��ا م�ع�ن��ى ه ��ذه ال ��زي ��ادة «ال�ت���ض��ام�ن�ي��ة» ل �ق��وى «14
�آذار � »1978إىل عر�سال؟ وما معنى كالم وت�صريح فار�س
�سعيد ،وحماولة جر عر�سال �إىل معاداة حميطهم و�أهلهم
وربعهم؟ ونت�ساءل مع النائب �إميل رحمه يف ه��ذا املجال
عن حماولة هذا الفريق ربط لبنان بالتطورات والأحداث
ال�سورية ،فهل الذين ذهبوا �إىل عر�سال التي لديها طريق
واحدة من اللبوة� ،إذا قرر فريق � 8آذار �أن يقيم لقاء �شبيهاً
بلقاء عر�سال يف منطقة يغلب عليها ل��ون الفريق الآخ��ر،
كطرابل�س مثالً ،هل ي�ستطيع فريق � 8آذار الو�صول �إىل تلك

وفد الأمانة العامة لقوى � 14آذار خالل زيارة عر�سال

املنطقة ،و�إطالق اخلطابات كالتي �أطلقها وفد � 14آذار؟
زي��ارة ق��وى «� 14آذار  »1978امل�شبوهة �إىل عر�سال يف
توقيتها و�أهدافها و�أغرا�ضها مل تخل �أي�ضاً من حتري�ض
�ضد ال�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي احل��ر ،وق��ائ��ده ال�ع�م��اد مي�شال ع��ون،
فحبذا لو نعود �إىل «عنرتيات» �إيلي ماروين حول التعر�ض
ملوكبه يف زحلة ،وهو مل يكن �سوى حادث مروري لي�س �إال،
لكن زميل النائب الغائب عقاب �صقر �أراد �أن يعمل من
«احلبة قبة» ،خ�صو�صاً �أن زمن االنتخابات يقرتب ،و�أحد
�ضرورياته اخرتاع البطوالت وال�شعارات.
ب��اخ�ت���ص��ار ،ل�ي��ت رئ�ي����س ب�ل��دي��ة ع��ر��س��ال أ�خ ��ذ �ضيوفه
«امليامني» لزيارة مقربة يف عر�سال ،علّهم كانوا قد �أح�سوا
ب�شيء م��ن اخل�ج��ل ،حينما �سيكت�شفون م��ن على �شواهد
القبور �أ�سماء ال�شهداء الذين ق�ضوا يف املواجهة مع جي�ش
ال �ع��دو ال���ص�ه�ي��وين� ،أو يف امل �ع��ارك م��ع ال �ق��وى االن�ع��زال�ي��ة
العميلة كما هو مدوَّن على �شواهد العديد من قبور البلدة
الفقرية ،التي تتذكرها هذه القوى يف هذا الزمن امل�شبوه.
�أخرياً ،ثمة �س�ؤال يبقى ملحاً� :إىل متى ي�ستمر ا�ستغالل
الفقراء يف معارك الوهم الطائفي واملذهبي ،دف��اع�اً عن
م�صالح طبقة �سيا�سية فا�سدة وغبية ..وم�ستعدة لكل �شيء
من �أجل بقاء نهبها ..وحتى عمالتها ،و�سيطرتها التي ال
يهم �أن تكون على الكرا�سي� ..أو على جماجم الفقراء؟!

جنبالط يرفض النسبية
من أجل  6نواب دروز
ت �� �س �ت �غ��رب � �ش �خ �� �ص �ي��ات درزي� � ��ة
حم �� �س��وب��ة ت ��اري� �خ� �ي� �اً ع �ل ��ى احل� ��زب
ال �ت �ق��دم��ي اال� � �ش �ت�راك ��ي واحل��زب �ي��ة
اجل�ن�ب�لاط�ي��ة ،م��واق��ف ال�ن��ائ��ب وليد
ج �ن �ب�لاط م ��ن م �ب ��د أ� «ال �ن �� �س �ب �ي��ة» يف
قانون االنتخاب ،واعتباره ذلك �إلغاء
�أو حتجيماً ل��ه ،وت��رى يف حقيقة هذا
املوقف نوعاً من الإرهاب املقنّع املوجه
�إىل ال��دروز واحل��زب اال�شرتاكي قبل
�أي �أحد �آخر ،وتعترب هذه ال�شخ�صيات
�أن ه��ذه امل��واق��ف لوليد جنبالط هي
ارت� ��داد وان �ق�ل�اب ع�ل��ى ت��اري��خ احل��زب
التقدمي اال��ش�تراك��ي منذ �أن �أ�س�سه
وال ��ده ك�م��ال ج�ن�ب�لاط يف الأول من
أ�ي��ار  ،1949أ�م��ا النربة العالية التي
ي�ستعملها فهي تهدف لأمرين :الأول،
ه��و منع و��ص��ول �أي درزي �إىل مركز
م���س��ؤول�ي��ة ،م�ه�م��ا ��ص�غ��رت �أو ك�برت،
�إال ع�بره ،ليبقى ويل نعمة اجلميع،
وال �ث��اين ه��و ت�ه��دي��د م�ب��طّ ��ن ل�ك��ل من
ي �ف �ك��ر يف امل �ن��اف �� �س��ة ال��دمي �ق��راط �ي��ة،
وحت ��دي ��داً م��ن ال � ��دروز ،ف�ه��و ال�ق��ائ��د
واملفكر ..وحتى ويل الوقف.
وب � � ��ر�أي ه ��ذه ال���ش�خ���ص�ي��ات ف ��إن
م��وق��ف ول�ي��د ج�ن�ب�لاط ه��و ا��س�ت�ع��داد
ملرحلة مقبلة قد تق�صر فرتة الو�صول
�إليها �أو تطول ،ب�إعالنه اعتزال العمل
ال�سيا�سي ،ورمب��ا الإق��ام��ة يف اخل��ارج،
خ�صو�صاً �أنه يعرف ويعي متاماً كيف
ق��زم احل��زب اال��ش�تراك��ي ،وكيف �ألغى

ال ��دور ال��وط�ن��ي امل � ؤ�ث��ر ل �ل��دروز ال��ذي
ا��ش�ت�غ��ل يف ��س�ب�ي�ل��ه ك �م��ال ج�ن�ب�لاط،
وجعل له انت�شاره امل�ؤثر يف كل املناطق
والطوائف اللبنانية ،ولعله هنا ال�سر
الذي ميكن يف تنوع الهيئة الت�أ�سي�سية
ل �ل �ح��زب ال �ت �ق��دم��ي اال� �ش�ت�راك ��ي ع��ام
 ،1949ث��م ان �ت �� �ش��اره يف ك��ل امل�ن��اط��ق
اللبنانية ،وو�صول قيادات يف احلزب
م��ن ك��ل ال�ط��وائ��ف لعبت �أدواراً ب��ارزة
يف خمتلف امل��راح��ل ،وعليه مل يرتك
ك�م��ال جنبالط منا�سبة �إال وحت��دث
ف �ي �ه��ا ع ��ن الإ� � �ص�ل��اح ،ويف م�ق��دم�ه��ا
إ��� �ص�ل�اح ق ��ان ��ون االن �ت �خ��اب واع �ت �م��اد
الن�سبية ..لكن االبن قزّم كل الأمور،
وو� �ص �ل��ت الأم � ��ور �إىل ح��د االه �ت �م��ام
بحفظ ح�صته ال��درزي��ة ال�ت��ي تتكون
م��ن ��س�ت��ة ن ��واب ،ول�ي����س م��ن ثمانية،
وب��ال�ت��ايل فحبل ت�ن��ازالت��ه لـ«ال�شيخ»
احلريري ال حدود له ،من �أجل �ضمان
ه ��ذه ال�ك�ت�ل��ة ال ��درزي ��ة ،ل�ك��ن أ�� �ش��د ما
يقلق وري��ث امل�خ�ت��ارة� ،أن ه��ذا ال�شيخ
تتحدث �أو��س��اط��ه على نيته �أن يكون
يف كتلته النيابية املقبلة درزي��ان على
الأقل ..خ�صو�صاً �أنه الوازن وامل�ؤثر يف
انتخابات قانون الق�ضاء على لبنان،
ولهذا فرمبا تكون خطة جنبالط �أنه
«ال بد من الريا�ض و�إن طال ال�سفر»،
لعل «ال�شيخ» يتوا�ضع قليالً.

�أحمد �شحادة

احتفال نسائي في حركة األمة
بعيد المقاومة والتحرير

م�ؤمن احللبي

من ماري أنطوانيت إلى مروان حمادة ..فنقوال نحاس

صراع في وادي «القمح» على ربطة خبز
مرة �أخرى ،ربطة اخلبز يف لبنان،
يف واج� �ه ��ة اه �ت �م��ام��ات ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين،
مب �ع �ن��ى �أدق :ل �ق �م��ة أ�ك � ��ل �أو ح �ي��اة
امل��واط �ن�ي�ن يف ب � ��ازار «االه �ت �م��ام��ات»
ال�سيا�سية و«االقت�صادية» ل�سيا�سيي
ل �ب �ن��ان ،يف ع ��ز �أزم� � ��ة «ال �ل �ي�برال �ي��ة»
املتوح�شة يف العامل.
أ�� � �ص � �ح� ��اب الأف� � � � � ��ران وامل� �ط ��اح ��ن
وم�ستوردو القمح على خمتلف �ألوانهم
و�أجنا�سهم ،بالفا�سد �أو ال�سليم ،كلهم
جل همهم �أو اهتمامهم ت�أمني الرغيف
للبناين.
وزي � ��ر االق �ت �� �ص��اد امل �ح �� �س��وب على
رئي�س حكومة ال �ن ��أي بالنف�س ،يهدد
ويتوعد كل من ت�سوّل له نف�سه زيادة
ث �م��ن ال ��رغ �ي ��ف ،ع �ل��ى الـ 1500ل�يرة

للربطة الواحدة التي تناق�ص عددها
�إىل �سبعة �أرغفة..
ول�ل�ت��ذك�ير ه �ن��ا ،ف�ي�م��ا م���ض��ى ك��ان
ه �ن��اك وزي � ��ر ا� �س �م��ه م� � ��روان ح �م��اده،
حم���س��وب ع�ل��ى ح��زب ك�م��ال جنبالط،
كان وزي��راً لالقت�صاد ،رفع �سعر ربطة
اخل�ب��ر  500ل �ي��رة ،ف �� �ص��ارت 1500
ل�ي�رة ،وم ��ن ب �ع��ده ،وط�ب�ع�اً يف وزارات
ال��رج��ل ال��ذي «ع� ّل��م وع� ّم��ر» ،بقي �سعر
رب �ط��ة اخل �ب��ز ع�ل��ى م��ا ه��و ع�ل�ي��ه ،لكن
عدد الأرغفة تراجع يف البداية من 12
رغيفاً �إىل ع�شرة ،ثم �إىل �سبعة ،ومن
ي��دري �إىل ك��م �سي�صل ع��دد الأرغ �ف��ة،
ف �ه��ل اق�ت�ن�ع�ت��م ب�ع�ب�ق��ري��ة ال��ر�أ� �س �م��ال
اللبناين الطفيلي؟
م��اذا يفعل اللبنانيون ،خ�صو�صاً

�أن م��اري �أن�ط��وان�ي��ت دي ب��ورب��ون غري
موجودة يف هذا الزمن ،الذي �أ�صبحت
ف �ي��ه ��ص�ن��اع��ة ال�ب���س�ك��وي��ت يف م�صانع
احل �ل ��وي ��ات وال �� �س �ك��اك��ر وال �� �ش��وك��وال،
ول�ي����س يف الأف � ��ران؟ ل�ك��ن «العبقرية»
االقت�صادية قد تنجز الكثري من خارج
املعقول ،و�إن مل ت�صدقوا ،فتذكروا �أن
لبنان منذ ال�ع��ام  2006ب�لا م��وازن��ات
عامة ملالية الدولة ،و�أن  11مليار دوالر
ال ُي �ع��رف ك�ي��ف �ُ��ص��رف��ت ،ل�ك��ن العقبة
الآن هي �أن هناك من ال يريد �أن يوقَّع
مر�سوم مبلغ  8مليار و 900مليون لرية
لت�سوية الإنفاق املايل ..واحلجة املثارة
مع الأ�سف ال�شديد ..ال تقلي «عجة».

�سعيد عيتاين

جانب من احلا�ضرات

نظمت اللجنة الن�سائية يف حركة الأمة حف ًال �إن�شادياً مبنا�سبة الذكرى
الثانية ع�شرة النت�صار لبنان على العدو الإ�سرائيلي يف � 25أيار  ،2000بح�ضور
ممثلة اللجنة الن�سائية يف هيئة دعم املقاومة الإ�سالمية ،وممثالت الهيئات
الن�سائية يف الأحزاب والقوى ال�سيا�سية اللبنانية والفل�سطينية.
من�سقة اللجنة الن�سائية يف احلركة؛ رانيا ال�شيخ� ،ألقت كلمة ر�أت فيها
�أن��ه يف منا�سبة اندحار اجلي�ش ،ال��ذي قيل �إن��ه ال يُقهر ،عن �أر�ضنا الغالية،
ال ي�سعنا �إال �أن ن�ستذكر «ت�ضحيات وبطوالت املجاهدين الذين �صنعوا هذا
االنت�صار العظيم ،الذي �أعاد الكرامة والعزة للبنان والعرب ..يريدون نزع
�سالح املقاومة لي�صبح لبنان لقمة �سائغة �أمام العدو ال�صهيوين ،لكن املقاومة
التي دافعت عن ال�شعب والأر���ض ب�إرادتها ال�صلبة تعرف كيف تواجة هذه
املخططات».

8

( العدد  )214اجلمعة � 18 -أيار 2012 -

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

مقابلة
الشيخ ماهر حمود :من يطرح نفسه بديالً للنظام في دمشق
ال يستحق أن يقود الشعب السوري
والكالم بغري ذلك باطل وهراء وال قيمة
معنوية له».
يف�سر حمود التبعية ال�سعودية لأمريكا
ب��ال �ع��ودة �إىل ال �ع��ام  ،1975ع �ن��دم��ا �أج�ب�ر
امل �ل��ك ف�ي���ص��ل ت�ب��دي��ل م��وق�ف��ه جت ��اه ال ��دول
الداعمة لـ«�إ�سرائيل» ،ومنع البرتول عنهم،
ف�أُبلغ املعنيون وامل�ل��ك �أن ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية ق��ادرة على جتنيد �أ�شخا�ص من
داخل الأ�سرة املالكة لتنفيذ �سيا�ستها ،فكان
ال�تراج��ع والإذع ��ان ال��ذي ح�صل �أي���ض�اً مع
امللك فهد بن عبد العزيز ،الذي ا�ستبدل بني
ليلة و�ضُ حاها فكرة اجلهاد املقد�س لتحرير
فل�سطني يف الثمانينات �إىل جهاد يف النف�س
بعد اعرتا�ض �أمريكا على ذلك.

�أحداث طرابل�س الأمنية
خطرية ،ون�أمل تدارك
تداعياتها ..ال�سنة لي�سوا
طائفة ليُح�رشوا مذهبياً،
ف�ضل اخلطاب
وميقاتي ّ
الفئوي املناطقي على اخلطاب
الوطني.
جريدة «الثبات» التقت
�إمام م�سجد القد�س يف �صيدا؛
ال�شيخ ماهر حمود ،وكان هذا
احلوار ال�شيق ب�أبعاده املحلية
والإقليمية والفقهية.
يخ�شى ال�شيخ م��اه��ر ح�م��ود �أن تكون
�أحداث طرابل�س مقدمة لبداية تفلت �أمني
يف لبنان ،ويتمنى �أن يكون انت�شار اجلي�ش
اللبناين يف مناطق التوتر ،تكذيباً حقيقياً
ملعطيات �أمنية ،وحتليالت �سيا�سية ،تفيد
بنقل الأزم��ة ال�سورية �إىل ال�شمال ،ويعترب
ال�شيخ حمود �أن نقل الأزم��ة ال�سورية �إىل
لبنان بعد زي��ارت��يْ م�ساعد وزي��ر اخلارجية
الأم�يرك�ي��ة جيفري فيلتمان ،وال�سيناتور
ج��وزي��ف ل �ي�برم��ان ،ه��دف��ه �إب �ق��اء ال�ضغط
على دم�شق واحلكومة اللبنانية التي تعتمد
�سيا�سة الن�أي بالنف�س عن الأحداث ال�سورية،
وي�ع�ت�بره��ا ر��س��ال��ة وا��ض�ح��ة للمعنيني على
ال�ساحة اللبنانية ،على �أن الأم�يرك��ي قادر
على حتريك جمموعات ع�سكرية يف لبنان،
ويقول حمود« :انت�شار امل�سلحني وال�سالح
يف طرابل�س بعد �إل�ق��اء القب�ض على �شادي
امل��ول��وي م��ن قبل الأم ��ن ال�ع��ام ،رغ��م وج��ود
اخل �ط � أ� ال���ش�ك�ل��ي ،ال ي �ح �ت��اج �إىل ك ��ل ه��ذه
االحتجاجات والتوترات ،فاحلادثة تذكرنا
 رغ��م ف ��ارق الت�شبيه  -ب�ح��ادث��ة حم��اول��ةاغ�ت�ي��ال ال�سفري الإ��س��رائ�ي�ل��ي يف ل�ن��دن عام
 1982لتربير االج�ت�ي��اح ال�صهيوين على
لبنان ،فاملو�ضوع لي�س حمرزاً لهذه الدرجة،
لأن ا�ستح�ضار ملفات كبرية والإ��ش��ارة �إىل
ح��رب م��وج�ه��ة ��ض��د ال�سنة فيها مغالطات
م��و� �ض��وع �ي��ة وع �م�ل�ان �ي��ة وف �ق �ه �ي��ة ،وف�ي�ه��ا
جت�ي�ي����ش ع��اط�ف��ي و�أوه � ��ام م�صطنعة غري
�سليمة».
ورداً على مقولة �إقرار اجلي�ش اللبناين
مبنطق الأمن بالرتا�ضي يف طرابل�س ،ي�شري
ح �م��ود �إىل م��واق��ف ال���س�ي��ا��س�ي�ين ال �ه��ادئ��ة،
ي�ق��ول« :مل ن�سمع يف ال�ع�ل��ن دع ��وات لقطع
ال�ط��رق��ات ،وال دع��وات ل�ف��رط اجلي�ش وفق
م��ا ج��رى ب��داي��ة احل��رب الأه�ل�ي��ة ،فاجلي�ش
حتى الآن يف نظر اجلميع يحظى بثقة كل
ال�سيا�سيني ،وت�شكيك البع�ض منهم بدوره
الوطني من �ش�أنه �أن يرتد انتخابياً و�شعبياً
ودينياً على مطلقيه».
ال�سنة ال يدافعون عن فا�سد
وعن رفع �شعارات حم�ض طائفية من
قبل امل�سلحني يف طرابل�س ال�ستثارة الطائفة
ال�سنية وقمع �أي ر�أي خم��ال��ف ،يقول �إم��ام
م�سجد القد�س يف �صيدا ال�شيخ ماهر حمود:
«التذرع بوجود ا�ستهداف للطائفة ال�سنية

فتح الإ�سالم

ي �ف��ر���ض ع�ل�ي�ن��ا ت���ص�ح�ي��ح ب�ع����ض امل �ف ��ردات،
�أه��ل ال�سنة لي�سوا طائفة يف الأ��س��ا���س ،هم
تاريخ عريق وفقه عميق ور ؤ�ي��ة للم�ستقبل،
وبالتايل تو�صيفهم ك�أنهم فئة من امل�سلمني
غ�ير دق�ي��ق لأن�ه��م ك��ان��وا على ال ��دوام �أ�شبه
ب ��ال ��وع ��اء ال � ��ذي ي�ح�ت���ض��ن ك��اف��ة امل��ذاه��ب
الإ��س�لام�ي��ة� ..أه��ل ال�سنة معنيون بكل ما
ينفع الأمة ،وعلى �سبيل املثال يف هذا املجال
امل �ق��اوم��ة يف ل�ب�ن��ان ،و�إن ك��ان��ت �شيعية من
ناحية ال�شكل والآداة ،فهي مقاومة �إ�سالمية
و�سنية م��ن ناحية الوظيفة ،لأن�ه��ا خدمت
الأمة الإ�سالمية �أو ًال والإن�سانية ثانياً».
�س�ألناه عن الفتاوى التي تقول بخالف
ذل ��ك ،ي��و��ض��ح ح �م��ود« :ي�ج��ب �إع� ��ادة ت�أهيل
بع�ض امل�شايخ ل�ي��درك��وا معنى �أه��ل ال�سنة،
لأن ت�صرفات زعماء �أه��ل ال�سنة يف التاريخ
بخالف ما يتحدثون ويفعلون ،على �سبيل
املثال اخلليفة عمر بن خطاب الذي ا�شتهر
بعدله� ،أمل يحاكم عمرو بن العا�ص املجاهد
الكبري ،لتظلمه ال�شاب القبطي الذي فاز يف
�سباق اخليل»؟ وبحما�س يكمل ال�شيخ حمود
حديثه« :خالد بن وليد امللقب ب�سيف اهلل
امل�سلول ،والإمام �أبو حنيفة الذي ن�شر الفكر
ال�سني ،مل ي�أخذا باملنطق املذهبي ال�ضيق،
كذلك الأم��ر بالن�سبة �إىل الإم��ام ال�شافعي
واب � ��ن ح �ن �ب��ل ،واب � ��ن ت �ي �م �ي��ة ال � ��ذي ي�ع�ت�بر
متع�صباً �سنياً ..اليوم من يقحم �أهل ال�سنة
باجلداالت عليه مراجعة تاريخه جيداً ،لأنه
ال ي�ج��وز �أن ي��داف��ع رج��ل �سني ع��ن �ضابط
ف��ا� �س��د ،وال ع��ن م��وظ��ف م��رت���ش��ي ،ورف����ض
امل�ساءلة حول  11مليار دوالر الذين تبخروا
�أي ��ام ال��رئ�ي����س ف� ��ؤاد ال���س�ن�ي��ورة ه��و انتهاك
للفكر ال�سني ،وكالم هرائي وتزوير وت�شويه
للعقل ال�سني وللوظيفة ال�سنية احلقة».
ي �ت��ذك��ر ال �� �ش �ي��خ ح �م��ود ح ��ادث ��ة وق�ع��ت
قبل اخلام�س من حزيران من العام 1967
لتف�سري ه ��ذه ال �ظ��واه��ر ال�ع��ر��ض�ي��ة ،وه��ذا
الوهم املجبول بالتخويف عند �أهل ال�سنة،
يتذكر كيف خُ �وّن �أح��د اخلطباء يف �صيدا،
جم��رد اعتباره اجليو�ش العربية مب��ا فيها
اجلي�ش امل�صري (�أي��ام جمال عبد النا�صر)

ع��اج��زي��ن ع��ن م��واج�ه��ة «�إ��س��رائ�ي��ل» ،يقول:
«مع ف��ارق الأحجام واملواقع والأه��داف بني
الأم����س وال�ي��وم� ،أهلنا ال�سنة يعي�شون وهم
اخل ��وف م��ن «ال �ف��ر���س» ،وه ��ذا الأم� ��ر غري
ج��ائ��ز ،لأن�ه��م �أو ًال م�سلمون ،وث��ان�ي�اً �أخ��وة
و��س�ن��د ل�ن��ا يف ق�ضية ف�ل���س�ط�ين ،ت���ص��ور �أن
مرجعاً دينياً كالقر�ضاوي �أ��ص��اب��ه اخل��رف
بقوله منذ عدة �أيام �أنه لو كان النبي حممد
�صلى اهلل عليه و�سلم على قيد احلياة ،لو�ضع
يده يف يد «الناتو».

العماد عون أثبت
بالوقائع والتاريخ أنه من
الساسة القالئل الذين
يريدون بناء دولة قوية

ي�ع�ت�بر ال���ش�ي��خ ح �م��ود �أن ال�ت���ش��وي��ه
الديني ،رغم تنوع �أ�سبابه و�أعرا�ضه ،يعود
اليوم ب�شكل �أ�سا�سي �إىل ال�سعودية وقطر،
يقول« :مع ت�أ�سي�س الفكر الوهابي وف�صل
ال��دي��ن ع��ن ال�ش�أن ال�ع��ام ،وو��ض��ع امل�سائل
ال�سيا�سية بت�صرف �آل �سعود خط أ� كبري،
لأن ت��وج��ه �أول �ي ��اء ال���س�ع��ودي��ة مبعظمه
�أمريكي التوجه ،ففي العام  2006نُ�شرت
فتوى كاذبة «بتحرمي الدعاء حلزب اهلل
بالن�صر على «�إ��س��رائ�ي��ل» حتى ال يُفنت
ال �ن��ا���س ع��ن دي �ن �ه��م ،لأن ال�ن���ص��ر ن�صر
لل�شيعة الذين يخالفون �أهل اجلماعة»!..
ي�س�أل حمود مبت�سماً« :انت�صر حزب اهلل
على «�إ��س��رائ�ي��ل» ف��أي��ن الت�شويه للدين؟
ان �ت �� �ص��ار ح ��زب اهلل �أن �ع ����ش الأم � ��ة ك�ل�ه��ا،

ب��ال�ع��ودة �إىل �أح ��داث ط��راب�ل����س� ،س�ألنا
ال �� �ش �ي��خ ح �م ��ود ع ��ن � �ص �ح��ة ال� �ك�ل�ام ال ��ذي
ل�ف��راج عن
ي�شري �إىل ا�ستغالل امل��و��ض��وع ل� إ
�سجناء فتح الإ�سالم ..يرد �سماحته بت�أكيد
امل���ض�ط�ل��ع ع�ل��ى امل �ل �ف��ات ق ��ائ�ل�اً « :ال�ق���ض�ي��ة
�إن�سانية حم�ضة ،وت��ورط البع�ض ال يعني
ت��ورط الأغ�ل�ب�ي��ة ،م��ن ه��و م�ت��ورط ليحاكم
ولي�سجن م��دى احل�ي��اة ول� ُي�ع��دم ..بب�ساطة
فليطبَّق ال�ق��ان��ون ول�ت�ع� ّم ال�ع��دال��ة ،لكن يف
امل�ق��اب��ل ال ي�ج��وز �أن يُظلم ك�ث�يرون مبجرد
ح�صول و�شايات تقارير مخُ ربين غري دقيقة
وكيدية».
ب ��ر�أي ح�م��ود ه�ن��اك ��س��وء ف�ه��م متعمد
ملو�ضوع معاجلة خميم نهر البارد عام 2007
وفتح الإ�سالم ،يقول« :تدمري الكلي للمخيم
كان م�شبوهاً ،واملعاجلة ال�سيا�سية والأمنية
مب�ع�ظ�م�ه��ا ك ��ان ��ت � �س �ي �ئ��ة ،ك ��ل امل �ق�ت�رح��ات
العقالنية �أجه�ضت ،ومن يُتابع املو�ضوع عن
كثب يعرف ذلك ،الق�ضاة �أنف�سهم ي�ؤكدون
ما نقوله ،ت�صور �أن حجة عدم املحاكمة تعود
لعدم وجود مكان يت�سع للمتهمني ،فيظلون
دون حماكمة ق�ضائية ملدة � 5سنوات».
ميقاتي خ�سر
ح��ول �إنتاجية احلكومة و�أداء رئي�سها
جن �ي��ب م�ي�ق��ات��ي ي�ع�ت�بر ال���ش�ي��خ ح �م��ود �أن
الأخ�ي�ر خ�سر فر�صة ذهبية ليكون زعيماً
وط �ن �ي �اً ،ي� �ق ��ول« :ف �� �ض��ل االح �ت �ف ��اظ على
�شعبيته الطرابل�سية ،فخ�سر التمدد وطنياً
ومل يك�سب ال���ش��ارع الطرابل�سي ..للأ�سف
�إب�ق��اء ال�ضباط واملوظفني املح�سوبني على
تيار امل�ستقبل وحمايتهم �سيا�سياً ،مل يهدئ
من هجوم نواب احلريري عليه ،ومل يك�سبه
ع �ط��ف ال �ق��وى الإ� �س�ل�ام �ي��ة ع �ل��ى ال���س��اح��ة
ال�سنية كما الوطنية» ،ي�ضيف حمود« :كان
ب�إمكانه ال�سري مبنطق م�شروع رجل الدولة
وامل��ؤ��س���س��ات ،وك��ان ب�إمكانه �إع ��ادة االعتبار
لل�ضباط الأرب �ع��ة ال��ذي��ن ظُ �ل�م��وا م��ن قبل
امل�ح�ك�م��ة اخل��ا� �ص��ة ب�ل�ب�ن��ان ب �ع��د ت�برئ�ت�ه��م،
فليُحا�سب ك��ل خم��ال��ف ��س��واء ك��ان �سنياً �أم
�شيعياً �أم م�سيحياً �أم درزي�اً» .يتوقف ال�شيخ
حمود قلي ًال ويتابع حديثه جلريدة الثبات:

«تطبيق �شعار «كلنا للوطن كلنا للعمل» كان
يتطلب جميء فريق عمل جديد للحكومة،
ل�ك��ن ت ��ذرع ميقاتي ب�ع��دم ال���س�ير مبطالب
العماد مي�شال عون ،وت�صوير مواقف الأخري
على �أن�ه��ا معادية للطائفة ال�سنية معادلة
خاطئة ،فرغم حتفظنا على بع�ض تعابري
اجل�نرال من ناحية ال�شكل ،فالأخري �أثبت
بالوقائع والتاريخ �أنه من ال�سا�سة القالئل
الذين يريدون بناء دولة قوية».
مييز ال�شيخ حمود ب�ين عمل الرئي�س
ف ��ؤاد �شهاب ال�صامت و�أداء اجل�ن�رال عون
ال �� �ص��اخ��ب ،ي� �ق ��ول« :ح �� �ش��ر ال �ع �م��اد ع��ون
م��ذه �ب �ي �اً ،وت �� �ص��وي��ر وث �ي �ق��ة ال �ت �ف��اه��م بني
ال�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي احل��ر وح��زب اهلل على �أنها
حت��ال��ف م���س�ي�ح��ي �� -ش�ي�ع��ي ف�ي�ه��ا ظالمية
كبرية للوثيقة بحد ذاتها ،لأنها يف احلقيقة
حتالف موجه لأع��داء لبنان ،وهي ت�صب يف
م�صلحة الق�ضية الفل�سطينية وامل�ق��اوم��ة
ع�ل��ى ال �� �س��واء» ،ي�ت��اب��ع ح�م��ود ح��دي�ث��ه« :كنا
نتمنى على ميقاتي التن�سيق مع العماد عون
خلري ال��وط��ن ،ولكن الأول ف�ضل ال�سيا�سة
ال�ضيقة على ال�سيا�سة الوطنية ال�شاملة».
احلراك العربي
ح��ول م���س��أل��ة احل ��راك ال �ع��رب��ي ،مييز
ال�شيخ ماهر حمود بني حراك دول املختلفة،
ي� �ق ��ول« :يف ت��ون ����س ت �ف��اج � أ� الأم�ي�رك �ي ��ون
بالتظاهرات بادئ الأمر ،يف م�صر ا�ستلحقوا
ال��و� �ض��ع ،يف ل�ي�ب�ي��ا ح���ص��ل ت��دخ��ل ع�سكري
مبا�شر من قبل «الناتو» ،ويف اليمن ح�صلت
��ص�ف�ق��ات� ،أم ��ا يف ال�ب�ح��ري��ن ف�ه�ن��اك �إي �ع��از
واحت�ضان للقمع من قبل النظام ال�سعودي
وال �غ��رب» ،ي�شري ح�م��ود �إىل �أن احل ��راك يف
��س��وري��ة ت�ت��داخ��ل فيه امل�ط��ال��ب االجتماعية
امل �ح �ق��ة ب �ع��وام��ل ال �ت��دخ��ل الإ� �س��رائ �ي �ل��ي -
الأم �ي�رك ��ي ال � ��ذي ي��ري��د م �ع��اق �ب��ة ال �ن �ظ��ام
ال�سوري على مواقفه الداعمة للمقاومات
يف املنطقة ،يقول�« :أقر الرئي�س ب�شار الأ�سد
ب��وج��ود �أخ �ط��اء ك �ث�يرة ،وب ��د�أ يف معاجلتها
د�ستورياً وحكومياً واجتماعياً ،لكن ت�أثري
و�سائل الإعالم اخلارجية ومتويل الع�صابات
امل�سلحة ب��الأم��وال وال�سالح عقد الأم��ور يف
�سورية رغم �صمود القيادة ال�سورية يف وجه
امل ��ؤام��رة اخل��ارج�ي��ة وت� أ�ي�ي��د معظم ال�شعب
ال�سوري للرئي�س الأ��س��د وللإ�صالحات يف
�سورية».
ت�أكيد ال�شيخ ماهر حمود انت�صار حمور
امل �ق��اوم��ة ع�ل��ى اجل�ب�ه��ة ال �� �س��وري��ة ،ال يعني
بر�أيه انتهاء الأزمة قبل عامني ،يقول« :قد
تزداد �سورية قوة ومنعة رغم امل�صاعب ..من
يطرح نف�سه بدي ًال للنظام احلايل ال ي�ستحق
�أن ي �ق��ود ال���ش�ع��ب ال �� �س��وري ،لأن امل�ع��ار��ض��ة
مق�سمة ومتناحرة ،ففيها التكفريي وفيها
الأمريكي ،وفيها العلماين وفيها املغامر..
ث��م :ه��ل ري��ا���ض الأ��س�ع��د �أو ب��ره��ان غليون
ي�صلحان ملقارعة الرئي�س الأ��س��د؟ م��ا هذا
الكالم غري املنطقي»؟!

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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تحقيق

«الغرافيتي» يحتل جدران بيروت
منذ ب�ضع ��س�ن��وات ،حتولت ج��دران
ال� ��� �ش ��وارع يف ب �ي��روت �إىل ج ��ري ��دة �أو
م��دون��ة مت�سل�سلة جلمهور م��ن ال�شبان
امل �ت �ح �م �� �س�ي�ن ال � ��ذي � ��ن �أع � �ج � �ب� ��وا ب �ف��ن
الغرافيتي املنت�شر عاملياً ،وارت� ��أوا نقله
�إىل �أحياء العا�صمة.
ب�ين رف�ض الطائفية ،وال��دف��اع عن
احل��ري��ات ،وان�ت�ق��اد ال�ن�ظ��ام االن�ت�خ��اب��ي،
وا�ستنكار الدَّين العام ،وغريها وغريها
م��ن الق�ضايا ،باتت ر��س��وم��ات �أهميتها،
ي�ك�ف��ي �أن يتلقف احل ��دث اه�ت�م��ام �أح��د
ر��س��ام��ي ال�غ��راف�ي�ت��ي ،ح�ت��ى ي�ت�ح��ول �إىل
ج��داري��ة م�ل��ون��ة يف ب�ي�روت ت��وق��ف امل��ارة
وت�شد انتباههم.
ر��س��وم��ات الغرافيتي ب��ات��ت م�شهداً
ي��وم �ي �اً مل��دي �ن��ة ب �ي��روت ،ال �ت��ي ت�ستفيق
ك��ل ي ��وم ع�ل��ى ج ��داري ��ة ج��دي��دة بحجم
ورذاذ وق���ص��ة خمتلفة .وك��ال �ع��ادة ،ف ��إن
ال �ع��ا� �ص �م��ة ب �ي��روت ا��س�ت�ق�ط�ب��ت حمبي
ه ��ذا ال �ف��ن امل�ع��ا��ص��ر وف�ت�ح��ت ��ش��وارع�ه��ا
وجدرانها �أمامهم ملمار�سة هوايتهم �أو
«ر�سالتهم» ،بغ�ض النظر عن م�ستنكري
هذه اجلداريات ممن يرون فيها تلويثاً
للم�شهد العام و�إ�ضراراً بالأبنية اخلا�صة
والأمالك العامة ،وت�شويهاً لوجه بريوت
ال�سياحي.
ترتكز ر�سومات الغرافيتي يف بريوت
حتديداً بالقرب من اجلامعات املنت�شرة
ف� �ي ��ه ،حت� ��دي� ��داً اجل ��ام �ع ��ة الأم�ي�رك �ي ��ة
وال �� �ش��وارع امل�ت�ف��رع��ة م�ن�ه��ا� ،إ��ض��اف��ة �إىل
��ش��ارع احل�م��را ،ال��ذي يتميز باحت�ضانه
لكافة الطوائف والأحزاب والفئات.
ع� �ل ��ى اجل � � � ��دران ت �ب��رز ج� ��داري� ��ات
��ض�خ�م��ة ،ور� �س��وم��ات ��ص�غ�يرة ،و�أح �ي��ان �اً
جم��رد رم��ز �صغري ر�سم ب��ال��رذاذ ،وكلها
تدخل يف �إطار فن الغرافيتي.
� �ش �ب��ان ك�ث�ر ي� �ه ��وون ال ��ر� �س ��م ع�ل��ى
اجل � ��دران ،وي�ت���س�ل�ح��ون ب�ع�ب��وات ال ��رذاذ
والألوان للتعبري عن مواقفهم الفكرية
وال�سيا�سية ،وتوجهاتهم وطموحاتهم،
و�أحياناً للتعبري عن مزاجهم لي�س �إال،
كال�شاب ال��ذي اختار �أن ين�شر غرافيتي
لل�سيدة �أم كلثوم وهي تغني هيفاء وهبي:
«بو�س الواوا»!
بد�أ الأمر بانت�شار ر�سمات الغرافيتي
على بع�ض احليطان الباقية م��ن زمن

ي��و� �س��ف ع �ي �ت��اين ،ف � ��إن الأم � ��ر خ ��رج عن
نطاق ال�سيطرة ،ومل يعد الأم��ر للتعبري
عن فكرة �أو ر�سالة معينة بل تخطاه �إىل
عبارات ور�سومات �سخيفة ،وال تعني �شيئاً.
و�إذ �أ�شار �إىل «�أننا نقدر حرية التعبري
ون�ح�ترم �أف �ك��ار ال�شباب وه��واي��ات�ه��م �إال
�أنهم ال ميلكون احلق يف ت�شويه الأمالك
ال�ع��ام��ة ،فما ب��ال��ك ب��الأم�لاك اخلا�صة،
ففي كثري م��ن الأح �ي��ان ن�سمع �شكاوى
من �سكان بع�ض املباين �أو �أ�صحاب املحال
ب�سبب ر�سومات جدارية و�صور مر�شو�شة
بال�سرباي مت ر�سمها من دون �أخ��ذ �إذن
�أ��ص�ح��اب امل�ب��اين وامل �ح��ال ،كما �أن بع�ض
ال��ر��س��وم��ات ي�ح�م��ل م���ض��ام�ين �سيا�سية
وطائفية يرف�ضها ه�ؤالء».
وت � �� � �س� ��اءل« :ه � ��ل ي �ح ��ق مل� ��ن ي��ري��د
ممار�سة هوايته �أن يتعدى على حرية
و�أم� �ل ��اك الآخ � ��ري � ��ن؟ ويف ح� ��ال ك��ان��وا
يرغبون بن�شر الدميقراطية واحلرية
فلماذا ي�صادرون حق غريهم»؟
وت� ��وج� ��ه �إىل حم �ب ��ي ال �غ��راف �ي �ت��ي
بالقول�« :إننا ال نرغب بتقييد ابداعاتهم
ل �ك��ن ه �ن ��اك ط ��رق� �اً م �ت �ع��ددة مل �م��ار� �س��ة
الغرافيتي يف �أماكن ت�سمح بها البلدية
وب �ن ��اء ع �ل��ى �إذن م �� �س �ب��ق ،و�أمت� �ن ��ى من
اجلميع التقيد بهذا الأمر».
احل ��رب الأه �ل �ي��ة .ال�غ��اي��ة ك��ان��ت يف حمو
�أي �آثار للحرب والدمار .ف�سكتت بلدية
ب�يروت �أو غ�ضت ال�ط��رف ،لكن �سرعان
م��ا ان�ف�ل�ت��ت الأم � ��ور ل�ت���ص�ب��ح ج��داري��ات
ال�شبان ،اجلميلة والع�شوائية ،املحرتفة
وال��رك �ي �ك��ة ،اجل��دي��ة وال �� �س��اخ��رة� ،سيدة
اجل��دران يف العا�صمة ،وهو ما ا�ستدعى
ق ��راراً مبنعها ومعاقبة ر�ساميها ،لكن
ه��ذا ال �ق��رار مل ي�ح��د م��ن ان�ت���ش��اره��ا بل
جاءت �أقوى من ال�سابق.
بح�سب حمبي ال�غ��راف�ي�ت��ي ،فهناك
م �� �س �ت��وي��ات ع� ��دة ل� �ه ��ذا ال� �ف ��ن ،وط ��رق
خم�ت�ل�ف��ة مل�م��ار��س�ت��ه ت�ت�ن��وع ب�ي�ن ال�سهل
والأ��ص�ع��ب ،فبني اجل��داري��ات ال�ضخمة
ال �ت��ي ي�ح�ت��اج ر��س�م�ه��ا وت�ن�ف�ي��ذه��ا ل��وق��ت
لي�س بقليل ،وب�ين ر�سمات ال�ستن�سل �أو
ال�ط�ب�ع��ات اجل��اه��زة ه �ن��اك ف ��ارق كبري،
ف��الأخ�يرة �سهلة للغاية ،وتتطلب فكرة
معينة �أو ر�سماً �صغرياً ير�سم على ورق

جــدران خــاصــة
يف بع�ض البلدان ،ونتيجة الإقبال الكبري على ممار�سة هذا النوع من الفنون،
مت تخ�صي�ص م�ساحات وا�سعة لع�شاق فن الغرافيتي كي تكون لهم حرية التعبري،
وبعيداً عن منع القانون ومظاهر التخريب والتجاوز على جمالية املدن ،كما حدث
يف �إندوني�سيا ،التي باتت تقيم م�سابقات خا�صة لهذا النوع من الر�سم ،وخُ �ص�ص
له جدار طويل �شبيه بجدار برلني يجد فيه امل�شاركون كل احلرية للتعبري عن
�أفكارهم وهمومهم.
مبوجب املر�سوم اال�شرتاعي الرقم  118ال�صادر يف  30حزيران  ،1977مينع
ممار�سة فن الغرافيتي ،رغم �إقبال ال�شباب وال�شابات على التعبري عن �أنف�سهم من
خالله .وا�ستناداً �إىل املر�سوم ،مينع �أي تغيري يطر�أ على مظهر امل�ساحات العامة
من خالل الر�سم �أو الطباعة� ،أو �أي و�سيلة �أخرى من دون احل�صول على رخ�صة
م�سبقة من البلدية ،كالتي ح�صلت عليها اجلامعة الأمريكية يف بريوت.

مقوى ويفرغ ليتم ر�شه يف مرحلة الحقة
ع �ل��ى �أك �ب�ر ع ��دد مم �ك��ن م��ن اجل � ��دران.
�أم ��ا ر��س��م ج��داري��ة ك�ب�رى ع�ل��ى احل��ائ��ط
واختيار فكرتها و�ألوانها فيتطلب جهداً
وم�ق��داراً كبرياً من االحرتافية ،فلي�س
�أي كان با�ستطاعته ر�سم غرافيتي ب�شكل
�أنيق وحمرتف.
احل�ق�ي�ق��ة �أن ك�ث�يري��ن م��ن ال�شبان
اليوم باتوا ميار�سون هواية الغرافيتي،
رغ��م �أن�ه��م ال ميلكون �أي موهبة تتعلق
بالر�سم �أو تن�سيق الأل� ��وان ،ويف بع�ض
االح�ي��ان تبدو ر�سمة الغرافيتي جمرد
خرب�شة على اجلدران وهي ت�شوه املنظر
ال �ع��ام ب �ح��ق� .أم ��ا الأم� ��ر امل ��ؤ� �س��ف ،فهو
ا��س�ت�غ�لال ظ��اه��رة ال�غ��راف�ي�ت��ي املنت�شرة
ل�ن���ش��ر ع �ب��ارات و�أ� �ش �ك��ال م�سيئة وغ�ير
�أخ�لاق�ي��ة �أو ع�ب��ارات طائفية ،وه��و �أم��ر
يرف�ضه �سكان العا�صمة بريوت.
وب�ح���س��ب �أح ��د امل�خ��ات�ير يف ب�ي�روت؛

فرق الغرافيتي
وم � ��ن ال� �ف ��رق ال �ن��ا� �ش �ط��ة يف ع��امل
الغرافيتي يف لبنان ،هناك فريق «»rek
�أو «رد �آي ك��ام �ي �ك��ازي» ،وي�ف���س��رون�ه��ا
مبعنى «اجلي�ش ال��ذي يعمل يف الليل»،
ب�سبب طابع ال�سرية ال��ذي يطغى على
عملهم ع�ن��دم��ا ت �ك��ون ال �� �ش��وارع ه��ادئ��ة،
وت �غ �ي��ب ع�ن�ه��ا رق��اب��ة ال �ق��وى الأم �ن �ي��ة،
وتتخ�ص�ص املجموعة بر�سم ال�شخ�صيات
امللونة والأحرف الالتينية .وهناك �أي�ضاً
فرقة «ا�شكمان» للأخوين قباين ،الذين
ر�سموا الكثري من اجلداريات يف �شوارع
العا�صمة.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن مم��ار� �س��ة ه��ذا
ال �ف��ن ال ت�ك�ل��ف ال �ك �ث�ير ،ف�ل�ل��ر��س��م على
اجلدران يحتاج ال�شباب �إىل علب الطالء
البخاخة ،وثمنها يف حدود الثالثة �آالف
ل�يرة لبنانية للعلبة ،وكلفة جمموعة

الأل��وان الكاملة ع�شرون �ألف لرية ،وهو
�سعر مقبول ن�سبياً .ويف مقابل الر�سم
امل�ستقل ،ال��ذي يقوم به �شبان متمردون
على القانون وعلى واقعهم ،يقوم بع�ض
ال���ش�ب��اب ب��ال��ر��س��م ب�ط��ري�ق��ة «��ش��رع�ي��ة»،
و�ضمن �أطر منظمة.
� �س��ارة ع��وا� �ض��ة (� � 18س �ن��ة) واح ��دة
منهم ،وه��ي در��س��ت ه��ذا ال�ف��ن يف معهد
خا�ص« :ال�شرط الأ�سا�سي هو �أن تكون
هذه البخاخات ذات �أل��وان فاقعة وقوية
مثل الأحمر ،الأزرق ،الفو�شيا ،والأ�صفر،
وذل��ك جلذب الأنظار �إليها» .تتابع �أنها
تر�سم على ج ��دران امل��دار���س واحل��دائ��ق
ب�إذن من البلدية.
يف الواقع ،يعد عامل الغرافيتي عاملاً
ف�سيحاً ،ف�ب�ين ع�لام��ة �سريعة يخطها
��ش��اب حم ��او ًال �صب �أف �ك��اره على ج��دار،
وب�ي�ن ر� �س��م لآخ� ��ر ن �ف��ذ مب �ه��ارة ممثال
قطعة فنية ،هناك القليل من الأ�شياء
امل�شرتكة ،اللهم �إال جدران املدينة..
لبنان غرافيتي
م��دون��ة «ل�ب�ن��ان غ��راف�ي�ت��ي» �أ و le b
 graffiواح��د من ه��ذه املواقع املهتمة

بهذا الفن ،وفكرته تقوم على ن�شر �صور
عن الغرافيتي املنت�شرة على جدران بريوت،
وبهذه الطريقة ي�سمح املوقع بجمع �أكرب
عدد ممكن من «الغرافيتي» يف �صفحاته،
خ�صو�صاً �أن��ه ي�سمح لأي ق��ارئ «حتميل»
�صور الغرافيتي بنف�سه.
ق�ضايا عربية
ه� �ن ��اك ع � �ب� ��ارات ك� �ث�ي�رة ور�� �س ��وم ��ات
غرافيتي ت�ت�ن��اول «ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي» ،وقد
�أث�ي�رت جلبة �أخ�ي�راً بعد اعتقال مدونني
ور�سامي غرافيتي ب�سبب موقفهما امل�ؤيد
لـ«الثورة ال�سورية».
�أما بالن�سبة �إىل الق�ضية الفل�سطينية،
ف�م��ن ال�ط�ب�ي�ع��ي ،ل�ل�م��دي�ن��ة ال �ت��ي ح�ضنت
ق���ض� ّي��ة ف�ل���س�ط�ين ،م�ن��ذ ال�ل�ح�ظ��ة الأوىل
الح �ت�لال �ه��ا� ،أن ت �ك��ون ل �ه��ا ح���ص�ت�ه��ا من
حمالت الغرافيتي ،وق��د ترافقت احل��رب
الإ�سرائيلية على قطاع غزّة عام  ،2009مع
عدة ر�سومات غرافيتي ظهرت على جدران
املدينة ،وم��ن بينها «ال�صاروخ ال��ذي يبدو
على �شكل هدية مع عبارة غزة» ،وهو �إ�شارة
�إىل ال�صواريخ التي كانت تدك �أحياء غزة،
�أث�ن��اء ف�ترة الأع�ي��اد .كما �أن اجل��دار الذي
كان نظام مبارك يبنيه ليف�صل القطاع عن
م�صر ،و�إغالقه املعابر حتى بوجه املدنيني
اجل��رح��ى م��ن الفل�سطينيني �أث ��ار �سخط
ال�ن��ا��ش�ط�ين يف ب�ي�روت ،م��ا دف�ع�ه��م للقيام
بحملة غرافيتي ت�شكلت من وج��ه ح�سني
مبارك مع عبارة باالنكليزية «جداري يقتل
الفل�سطينيني»� .أما �أكرث غرافيتي ب�سيط
وم �ع�بر ومي �ك��ن اع �ت �ب��اره مب�ن��زل��ة حت��دي��د
البو�صلة للن�ضال يف ب�ي�روت ،فهو �إ��ش��ارة
ال���س�ه��م ب��ال�ل��ون الأح �م��ر م��ع ع �ب��ارة «نحو
فل�سطني».

عبد اهلل ال�صفدي
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عــربــي
نهـــايــة زمــن الـنـكـبـــة
م�ضت �أربع و�ستون �سنة على اخلام�س ع�شر للتاريخ والواقع ..بهذا املعنى كانت احلرب على
من �أيار /مايو عام  ،1948اليوم الذي �شهد �إعالن الذاكرة جزءاً �أ�سا�سياً من العدوان املتوا�صل ،ويف
الكيان ال�صهيوين على �أر�ض فل�سطني ،وتر�سيم هذا ال�سياق جرى و�ضع املعادلة الظاملة واملزيفة
النكبة الفل�سطينية ،املتمثلة باغت�صاب ثالثة عن «�أر�ض بال �شعب ل�شعب بال �أر�ض» ،وهي كانت
�أرب ��اع فل�سطني ،واق �ت�لاع ن�ح��و م�ل�ي��ون م��واط��ن نوعاً من «الت�سويغ الفل�سفي» للمجزرة املفتوحة
ف�ل���س�ط�ي�ن��ي م��ن دوره � ��م وب �ي��وت �ه��م وب �ي��ارات �ه��م� ،ضد ال�شعب الفل�سطيني ،فلتحقيق اجلزء الأول
وطردهم �إىل خميمات الب�ؤ�س واحلرمان.
منها كان ال بد من تفريغ الأر���ض ،بينما تتكفل
على مدى تلك العقود واجه الفل�سطينيون عملية ا��س�ت�يراد ال�صهاينة �إىل �أر� ��ض فل�سطني
حرباً على وج��وده��م ،لقد ك��ان االقتالع ترجمة باجلزء الثاين.
ومثل كل عملية تزييف ت�ستهدف التاريخ،
للمقولة ال�صهيونية ع��ن ال�ط��رد والنفي؛ نفي
ا آلخ��ر من الوجود ،ولي�س جمرد القيام بعملية ت���ص�ب��ح م��وا��ص�ل��ة ال �ت��زود ب��ال�ع�ن��ا��ص��ر امل���س��اع��دة
نقل من مكان �إىل مكان ،على ما يوحي التعبري على �إكمالها مطلوبة ب�شكل دائ��م ،وه�ك��ذا فقد
امل�خ��ادع امل�سمى بالرتان�سفري� ،أو «عمليات نقل اتُّهم الفل�سطينيون الذين اقتُلعوا من �أر�ضهم
باحلديد والنار ،ب�أنهم باعوا �أرا�ضيهم وقب�ضوا
ال�سكان».
ال �ق �ت��ل وامل � �ج� ��ازر ه �م��ا ال��و� �س �ي �ل �ت��ان ال �ل �ت��ان ثمنها! مل يجب �أح��د مم��ن تبنوا ه��ذه ال��رواي��ة
اعتمدتا لتنفيذ االقتالع ،ومل يكن اخلداع غائباً وت��اب �ع��وا ت�سويقها وال�ع�م��ل ع�ل�ي�ه��ا ،ع�ل��ى ��س��ؤال
عن امل�شهد عندما وجد ال�صهاينة �شركاء لهم يف مفاده :مل��اذا يبيع الفل�سطيني �أر�ضه كي ي�سكن
امل�سعى لتقوي�ض الوجود الفل�سطيني على �أر�ض خيمة تعبث بها الريح؟
مل تكن امل�شكلة يف �إي�ج��اد �إج��اب��ة على �س�ؤال
فل�سطني.
احلرب على الوجود توا�صلت ،وتكررت م�شاهد عبثي من نقطة البدء ،لكنها كمنت حقاً يف وجود
النكبة التي تعر�ضها التلفزيونات ال�ي��وم� ،أك�ثر �أولئك الباحثني عن طرق لتطهري �ضمائرهم،
من مرة .غالبية املجازر التي قام بها ال�صهاينة ومل يكن ه�ن��اك م��ا ه��و �أ�سهل م��ن توجيه اللوم
وق�ع��ت بعد ع��ام النكبة ،و أ�ع� ��داد ال��ذي��ن اقتُلعوا �إىل ال�ضحية ،م��ا دام ��ت ال �ق��درة ع�ل��ى مواجهة
من الأر���ض بعد النكبة ،ال يقل عن ع��دد الذين اجلالد غري موجودة� ،أو �أن الإرادة الالزمة لتلك
اقتُلعوا ب�سببها� ،أو يف التمهيد لها .هذه احلرب املواجهة غائبة �أ�صالً.
�أرادت �إنهاء الوجود الفل�سطيني على الأر�ض ،كي
ا�ستمر الت�سويق لكل �أ��ش�ك��ال ال��زي��ف ،حتى
يحل بدي ً
ال عنه امل�ستوطنون امل�ستجلَبون من كل �أن ال�ضحية اتُّهمت بالعناد ،وبعدم القدرة على
�أ�صقاع ال�ع��امل ،ولكي تعيد ت�شكيل رواي��ة زائفة �إدراك ووع� ��ي م ��وازي ��ن ال� �ق ��وى ..وه �ك��ذا ا ُّت�ه��م

الفل�سطينيون الذين رف�ضوا القبول بالتق�سيم،
ب�إ�ضاعة «فر�صة تاريخية» ،وحتى هذه اللحظة
يتهم الفل�سطيني املتم�سك ب��أر��ض��ه وبحقوقه
وبحقائق التاريخ ،بالعدمية ،وبغياب القدرة على
وع��ي ما يفر�ضه ال��واق��ع من م��وازي��ن ق��وى على
الأر�ض ،وذلك على الرغم من �أن «الواقعيني» قد
�أدلوا بدالئهم كلها ،ومل يح�صدوا �سوى اخليبات
و�سالل الوهم.
لقد كانت احلرب على الوجود بكل �أ�شكالها
�أ� �ش��ر���س م��ا واج �ه��ه ال���ش�ع��ب الفل�سطيني على
مدى العقود املن�صرمة ،واحلق �أنه بعد كل تلك
اجل ��والت م��ن احل ��رب ال�ط��وي�ل��ة وامل���س�ت�م��رة ،قد
�أف�شل م��ا خطط ل��ه ال�ع��دو� .صحيح �أن ال�شعب
الفل�سطيني ومعه ق��وى املقاومة العربية كلها
مل ينجحوا يف ت�سجيل انت�صار حا�سم ونهائي
على العدو الغا�صب لفل�سطني ،لكنهم جنحوا يف
تقييد الآل��ة العدوانية ،و�أج�بروا «الدولة» التي
كانت تتحدث عن «�إ�سرائيل الكربى» من الفرات
�إىل ال�ن�ي��ل ،على العي�ش خلف اجل� ��دران ،وعلى
الت�صريح مبعاناة «القلق ال��وج��ودي» ..ولعلها
مفارقة تاريخية الفتة� ،أن «الدولة امل�صطنعة»
التي قامت ب�أكرب ث��اين عملية اقتالع ونفي يف
التاريخ ،بعد تلك التي قام بها املهاجرون البي�ض
�إىل ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،بحق ال�شعب ا ألم�يرك��ي
من مواطني القارة الأمريكية ،تبدو م�شغولة،
و�أ�سا�ساً ال�ي��وم ،مب��ا ت�سميه اخلطر الدميغرايف
ع�ل��ى وج ��وده ��ا ،وال� ��ذي ي�شكله الفل�سطينيون
بوا�سطة التكاثر الطبيعي.

انتصــار األمعـــاء الخــاويـــة

الأ�سريان بالل ذياب وثائر حالحلة

ل�ي��ل االث �ن�ين امل��ا��ض��ي جن��ح ا أل� �س ��رى الأب �ط ��ال يف
�سجون االح�ت�لال ،يف ت�سجيل انت�صار على ال�سجانني
ال�صهاينة ،بعد إ�� �ض��راب طويل ومفتوح ع��ن الطعام،
خ��ا��ض��ه امل �ئ��ات منهم ع�ل��ى م��دى أ�ي ��ام ط��وي�ل��ة ،و�سجل
ال�ب�ع����ض م�ن�ه��م خ�لال��ه من� ��اذج يف ال �� �ص�بر وال���ص�م��ود
وال �ت �ح��دي ،ح�ي��ث �أ� �ض��رب ا أل�� �س�ي�ران ال �ب �ط�لان ث��ائ��ر
حالحلة وب�لال ذي��اب ع��ن الطعام مل��دة جت��اوزت �سبعة
و�سبعني يوماً.
مرة �أخرى �أثبت ه�ؤالء الأبطال �أن الإرادة ت�صنع
املعجزات ،ومرة �أخرى تقف احلركة الوطنية الأ�سرية
يف طليعة الن�ضال الوطني الفل�سطيني ،وتقود امل�شهد
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ك �ل��ه يف ت��ر��س�ي��خ اال� �ش �ت �ب��اك م��ع ال �ع��دو
ال�صهيوين.

ووف� � ��ق ت �� �ص��ري �ح��ات ل� ��وزي� ��ر � � �ش � ��ؤون الأ� � �س� ��رى
الفل�سطيني؛ عي�سى ق��راق��ع ،ف� ��إن ال�صيغة ال�ت��ي مت
االتفاق عليها لإنهاء الإ�ضراب ،تُعترب ا�ستجابة كبرية
مل�ط��ال��ب املعتقلني امل���ض��رب�ين ،ف�ق��د ن�صت «ع�ل��ى ع��دم
جت��دي��د االع�ت�ق��ال الإداري لكافة الأ� �س��رى الإداري�ي�ن،
وا إلف��راج عنهم فور �إنهاء حمكومياتهم ،و�إنهاء العزل
االن� �ف ��رادي ،وال���س�م��اح ب��زي��ارة �أ� �س��رى ق�ط��اع غ��زة من
قرابة الدرجة الأوىل ،وغريها من الق�ضايا التي تلبي
مطالب الأ�سرى».
مبارك للأ�سرى الأبطال ن�صرهم ال�ساطع ،ولعله
قد بات ملحّ اً �أكرث من �أي وقت م�ضى �أن ت�صرف القوى
الفل�سطينية كل جهدها من �أجل �إنهاء معاناة الآالف
من �أبطال احلرية ،مرة و�إىل الأبد.

الفل�سطينيون هم احلقيقة الوحيدة اليوم
على �أر�ضهم� ،سواء تلك التي احتُلت قبل �أربعة
و��س�ت�ين ع��ام �اً� ،أم ت�ل��ك ال�ت��ي اح� ُت�ل��ت ع��ام �سبعة
و� �س �ت�ين ..ه��م احل�ق�ي�ق��ة رغ ��م ا آلل� ��ة الع�سكرية
ال�ضخمة وق�ط�ع��ان امل�ستوطنني ،وك��ل و�سائط
ال�ق�ت��ل وال �ع ��دوان وال �ن �ف��ي ..ه��م احل�ق�ي�ق��ة حني
يكون �إ�ضراب مئات منهم عن الطعام «تهديداً»
لكيان االغت�صاب ،وحني تكون حجارة الأطفال
خ �ط��راً ع�ل��ى « أ�م ��ن ال ��دول ��ة» ،وب���ض�ع��ة ��ص��واري��خ
بدائية ال�صنع تهديداً ا�سرتاتيجياً.
ل� �ق ��د د�أب ك � �ث �ي�رون ع� �ل ��ى ال� �ت� �ح ��ذي ��ر م��ن
اال�ستخفاف بقوة العدو ،لأن ما ينتج عن ذلك
هو توهّ م بالقدرة على �سهولة تقوي�ضه ،والوهم
خ�ط�ير يف ك��ل احل � ��االت ،ل�ك��ن م��ن ال �ه��ام �أي���ض�اً
التحذير من ت�صوير العدو على �أنه قوة مطلقة
ال �سبيل �إىل هزميته ،لأن هذا النوع من الوهم
ه��و خ�ط�ير ج ��داً أ�ي �� �ض �اً ،خ�صو�صاً �أن ال�ت�ج��ارب
�أكدت �أن هزميته �أكرث من ممكنة.
يف ال���س�ن��ة امل��ا��ض�ي��ة ف�ق��ط ارت �ع��دت ف��رائ����ص
«ال��دول��ة» ج��راء حماولة �شبان اقتحام احل��دود،
و�إنهاء حالة النكبة والت�شرد .لن يطول الوقت
ح �ت��ى ت��واج��ه ت �ل��ك «ال ��دول ��ة» م��ا ه��و �أك �ث�ر من
«االرجت� � ��اف» .ب�ع��د �أرب ��ع و��س�ت�ين ��س�ن��ة ،م��ا ي��زال
الفل�سطينيون على �أر�ضهم حقيقة ،وي�صنعون
نهاية الزيف والباطل ،فدر�س التاريخ يبني �أنه
ال ميكن �صناعة تاريخ من الزيف.

السلطة
الفلسطينية:
رد نتنياهو بال
أجوبة واضحة
وف ��ق م �� �ص��ادر ر� �س �م �ي��ة ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة،
ف ��إن اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
الفل�سطينية� ،أك��دت يوم الأح��د املا�ضي �أن
ر�سالة رئي�س حكومة االح�ت�لال بنيامني
ن�ت�ن�ي��اه��و اجل��واب �ي��ة ع �ل��ى ر� �س��ال��ة رئ�ي����س
ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س التي
بعثها يف  17ني�سان امل��ا��ض��ي ،ال تت�ضمن
�أج��وب��ة وا��ض�ح��ة ح��ول الق�ضايا امل��رك��زي��ة
ال �ت��ي ت�ع�ط��ل ا��س�ت�ئ�ن��اف امل �ف��او� �ض��ات ،ويف
مقدمتها وقف اال�ستيطان الذي ت�صاعدت
وت�ي�رت ��ه م � ��ؤخ� ��راً ،خ �� �ص��و� �ص �اً يف م��دي�ن��ة
القد�س وحميطها ،واالعرتاف بحدود عام
 ،1967وااللتزام ب�إطالق �سراح الأ�سرى.
و�أكدت اللجنة التنفيذية يف بيان �صدر
يف ختام اجتماعها برام اهلل ،الأحد املا�ضي،
م�ساندتها للموقف الذي عرب عنه حممود
ع�ب��ا���س ،خ���ص��و��ص�اً �إ� �ص ��راره ك��ذل��ك خ�لال
اللقاء مع مبعوث حكومة االحتالل «ا�سحق
موخلو» على �ضرورة حل ق�ضية الأ�سرى،
و�إنهاء معاناتهم عرب اال�ستجابة ملطالبهم.
ودع� ��ت ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ال�ل�ج�ن��ة

نافذ �أبو ح�سنة

ال��رب��اع�ي��ة ال��دول�ي��ة �إىل ال�ت��دخ��ل بفعالية
ل�ت���ص�ح�ي��ح م �� �س��ار ال�ع�م�ل�ي��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة،
وتكري�س االل �ت��زام ب��ا أل��س����س ال�ت��ي ت�ستند
�إل�ي�ه��ا لتمكينها م��ن االن �ط�ل�اق ،ولإزال ��ة
العقبات التي ال تزال تعرت�ض طريقها.
وقال م�س�ؤولون فل�سطينيون �إن الردود
التي ت�ضمنتها ر�سالة نتنياهو �إىل رئي�س
ال�سلطة حم�م��ود ع�ب��ا���س ال ت�شكل �أر��ض�ي��ة
للعودة �إىل ما �سمّوه «مفاو�ضات ال�سالم».
وقالت حنان ع�شراوي؛ ع�ضو اللجنة
التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية:
«ال��ر��س��ال��ة مل حتمل �أي ��ش��يء يحتاج �إىل
رد �أو ت�ع��ام��ل ،لأن ��ه ال ي��وج��د فيها ال�ت��زام
باملرجعية ووق��ف اال�ستيطان وح ��دود 67
و�إطالق �سراح الأ�سرى ..كل ما فيها �أمور
عامة تتحدث عن إ�ع��ادة �إطالق حوار غري
م�شروط».
و�أ�ضافت بعد اجتماع للجنة التنفيذية
عقد يف رام اهلل برئا�سة عبا�س «ال توجد �أي
ح��اج��ة للتعامل على �أن ه�ن��اك تغيريا يف
املواقف �أو يف ا�ستعداد للتعامل بجدية مع
الر�سالة التي قدمت له».
ونقل وا�صل �أبو يو�سف؛ ع�ضو اللجنة
التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية،
عن عبا�س قوله خالل االجتماع «الر�سالة
تتحدث عن حل الدولتني :دول��ة يهودية
ودولة فل�سطينية قابلة للحياة» .وقال �أبو
يو�سف بعد اج�ت�م��اع اللجنة« :ه��ذا كالم
ال م�ع�ن��ى ل��ه م��ن دون االع �ت��راف ب��دول��ة
فل�سطينية على ح��دود  ،67القبول بحل
الدولتني من دون ذلك ال يعني �شيئاً».

( العدد  )214اجلمعة � 18 -أيار 2012 -
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صبرا ..الكثافة السكانية األعلى في بيروت

ت�خ�ت�ل��ف ال �ت �ج � ّم �ع��ات ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة يف
لبنان ع��ن املخيمات ب�ن��واح ك�ث�يرة� ،أب��رزه��ا
ظروف الت�أ�سي�س وغياب اخلدمات مبختلف
�أنواعها و�أ�شكالها ،فاملخيمات الفل�سطينية
ب�شكل ع��ام ت�أ�س�ست نتيجة نكبة فل�سطني
والتهجري الق�سري لالجئني من وطنهم،
وت��ول��ت الأون ��روا بعد ت�أ�سي�سها امل�س�ؤولية
اخل��دم��ات �ي��ة م ��ن ك �ه��رب��اء وم � ��اء و�إع� �م ��ار
وب�ن��ى حتتية ،وق��د جت��اوز ع��دده��ا الـ 16يف
ال�ف�ترة ب�ين  1948و ،1956أ�م��ا التجمّعات
الفل�سطينية فت�أ�س�ست ب�ع��د ه��ذه ال�ف�ترة
وبظروف خمتلفة نوعاً ما� ،أبرزها االجتياح
ال�صهيوين ع��ام  1982واحل��رب الأهلية يف
لبنان وتدمري عدد من املخيمات وموجات
التهجري التي ا�ستمرت لأكرث من  20عاماً،
�أي �� �ض �اً ،ف ��إن الأرا� �ض��ي ال�ت��ي �أق�ي�م��ت عليها
امل�خ�ي�م��ات� ،إم ��ا ا��س�ت��أج��رت�ه��ا الأون � ��روا من
�أ�صحابها �أو قدّمت من قبل هيئات لإي��واء
الالجئني ريثما تتحقق العودة.
ك��ذل��ك ،ف ��إن م��ا مي�ي��ز ه��ذه التجمّعات
اعتبارها �أم��اك��ن م�ؤقتة لإي��واء الالجئني،
وميكن �إزالتها يف حال �إع��ادة بناء املخيمات
ال�ت��ي دم ��رت� ،أو �إي �ج��اد ب��دي��ل �آخ��ر ي�ضمن
اخل�صو�صية الوطنية للحالة الفل�سطينية،
وكالة الغوث ال تقدم �أي نوع من اخلدمات
يف التجمّعات ،كذلك ال��دول��ة اللبنانية �أو
منظمة التحرير.
«�أ�� �ش ��ار ال�ب�ع����ض �إىل �إم �ك��ان �ي��ة �إحل ��اق
التجمّعات ب�خ��دم��ات الأون� ��روا ،واعتبارها
امتداداً للمخيمات مع �إيجاد م�صوّغ قانوين
لذلك ،لكن ،ال �شيء لغاية الآن» ،كما يقول
�أبو �إبراهيم جمعة ( 68عاماً) الذي ي�سكن
يف جتمّع �صربا ،ويطالب ب�إيجاد مرجعية
موحدة لالجئني تتوىل م�س�ؤولية املخيمات
والتجمّعات يف �آن ،وترعى م�صاحلهم �أينما
كانوا.
�إذاً ،ت ��أ� �س �� �س��ت م �ع �ظ��م ال �ت �ج � ّم �ع��ات
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة يف ل �ب �ن��ان ن�ت�ي�ج��ة ع�م�ل�ي��ات
ال �ت �ه �ج�ير ال �ت ��ي ت �ع��ر���ض ل �ه��ا ال�ل�اج �ئ��ون
الفل�سطينيون يف لبنان خ�لال �ستة عقود،
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�أب ��رز ه��ذه ال�ت�ج� ّم�ع��ات :جت� ّم��ع ال�شاليهات
لالجئني الفل�سطينيني واللبنانيني الذي
هجّ ر معظمهم من مناطق تل الزعرت ،برج
حمود والنبعة ،وجت� ّم��ع �صربا ال��ذي ح�وّل
�أكرب م�ست�شفى للهالل الأحمر الفل�سطيني
يف ل�ب�ن��ان �إىل م���س��اك��ن لإي � ��واء ال�لاج�ئ�ين
الفل�سطينيني املهجرين من خميم �شاتيال
وجواره بعد االجتياح الإ�سرائيلي للبنان.
«يف ال �ع��ام  1978ق ��ررت �إدارة جمعية
الهالل الأحمر الفل�سطيني ت�أ�سي�س جممّع
طبي كبري يف ب�ي�روت ،بعد درا��س��ة حاجات
ال�سكان خ�صو�صاً الالجئني الفل�سطينيني
املقيمني يف م�ن��اط��ق � �ص�برا� ،أر� ��ض ج�ل��ول،
طريق اجل��دي��دة وخميمات ب��رج الرباجنة
و�شاتيال ومار اليا�س و�أن�ش�أت م�ست�شفى غزة
قبيل الغزو ال�صهيوين للبنان» ،كما يقول
�أحمد عبد الرحمن �أحد م�ؤ�س�سي اجلمعية
يف لبنان.
ت ��أل��ف امل�ج� ّم��ع م��ن �أرب �ع��ة م �ب��انٍ  ،ت�ضم
م�ست�شفى ومركزاً للوالدة و�سكناً للأطباء،
وقد توقف العمل داخل امل�ست�شفى تدريجياً
ح �ت��ى ع ��ام  1986ن�ت�ي�ج��ة الأح � � ��داث ال�ت��ي
ت ��وال ��ت ،خ���ص��و��ص�اً االج �ت �ي��اح ال���ص�ه�ي��وين
وتدمري خميم �شاتيال واملجزرة التي ذهب
�ضحيتها الآالف من الأبرياء ،بالإ�ضافة �إىل
تدمري خميمات ج�سر البا�شا والنبطية..
وغ�يره��ا ،ف�ت�ح�وّل امل�ج� ّم��ع م��ن م��رك��ز طبي
�إىل مبانٍ �سكنية ت�ضم �أكرث من  250عائلة
فل�سطينية ،ويطلق عليها ا�سم جتمّع �صربا
�أو «غزة» ،اال�سم الذي �أطلق على امل�ست�شفى.
ه��جّ ��رت معظم ع��ائ�لات ذل��ك التجمّع
�أك�ثر من م��رة� ،إىل �أن ا�ستقرت يف املباين،
�سل�سلة من الهجرات املتوا�صلة دفعت مئات
الأهايل �إىل اال�ستقرار الن�سبي يف امل�ست�شفى
املهجور ،حيث ن�سبة الرطوبة املرتقعة التي
�أدت �إىل انت�شار �أمرا�ض احل�سا�سية مبختلف
�أنواعها ،والربو ب�شكل خا�ص ،ب�سبب الن�ش
يف خم�ت�ل��ف غ ��رف و�أروق � ��ة امل �ب��اين ،كذلك
االنت�شار الكثيف للقوار�ض واحل�شرات يف
خمتلف �أن�ح��اء امل�ج� ّم��ع ،مم��ا يجعل احلياة

�شديدة ال�صعوبة.
�أم ��س�ع�ي��د ك��ام��ل ( 55ع ��ام� �اً) ت �ق��ول:
«ال � � �ظ �ل��ام ال� ��دام � ��� ��س داخ� � � ��ل ال �ت �ج � ّم ��ع،
نتيجة م�شاكل �شبكة ال�ك�ه��رب��اء امل�ستمرة
والع�شوائية يف الإم� ��دادت ،و�إق �ف��ال منافذ
التهوئة امل�شمولة مب�شاريع الرتميم التي
ن�ف��ذه��ا املجل�س ال�ن�روج��ي ،ك��ذل��ك م�شكلة
انقطاع مياه اخل��دم��ة وال�شرب وا�ضطرار
ا أله��ايل �إىل نقل املياه يف عملية فو�ضوية
ت�ستمر معظم �أوقات النهار نتيجة الكثافة
ال�سكانية و�إع��ادة تق�سيم الغرف ال�ستيعاب
العدد الأكرب».
ت�صل الكثافة ال�سكانية �إىل � 5أف��راد يف
الغرفة الواحدة التي ت�صل م�ساحة �أق�صاها
�إىل 10م3x2( 2م) ،ويتلقى معظم الطالب
تعليمهم يف مدار�س الأونروا يف منطقة بئر
ح�سن ،حيث يوجد جتمّع للمدار�س« .ب�سبب
ال�ضغط املعي�شي ،وخ�صو�صاً االقت�صادي،
�أك�ث�ر الأم��را���ض ان�ت���ش��اراً ال�سكر و أ�م��را���ض
ال�ق�ل��ب ،ومي�ك��ن اع�ت�ب��ار ال�ك�ث��اف��ة ال�سكانية
الأع�ل��ى يف ب�ي�روت» ،كما ت�ضيف �أم �سعيد.
وال يتوفر داخل التجمع �أي مركز طبي �أو
اجتماعي ،ب��ل ذل��ك مقت�صر على ع��دد من
الأطباء.
الن�ش يف مقدمة امل�شاكل التي يذكرها
�أه ��ايل ال�ت�ج� ّم��ع ،وذل ��ك نتيجة الت�شققات
ال�ك�ث�ي�ف��ة ال �ت��ي ت�ت���س��ع ي��وم �اً ب�ع��د ي ��وم من
ال ��داخ ��ل واخل � � ��ارج ع �ل��ى ال �� �س ��واء ،ب�سبب
الت�صدّعات الناجتة عن املعارك واحلروب،
وا�ستخدام م��واد غ�ير ذات ج��ودة يف عملية
الرتميم كما ي�ؤكد الأه��ايل ،بالإ�ضافة �إىل
ه�شا�شة البنية التحتية و إ�م��دادات ال�صرف
ال�صحي البالية ،وغياب الرقابة للم�شاريع
التي متوّلها بع�ض اجلهات الأوروبية ،والتي
تبقى عر�ضة للف�ساد و�سوء الإدارة بح�سب
الأهايل الذين يتهمون القائمني على بع�ض
امل���ش��اري��ع ،ب�غ�ي��اب امل���ص��داق�ي��ة وال�لام�ب��االة
وغياب الرقابة وال�شفافية واملهنية.

�سامر ال�سيالوي

«نسمة عابرة»
مل �أره��ا ب��أم عيني من قبل ،ومل �أ�شم عطرها ،ومل �أمل�س طهرها ،مل أ�ك��ن �أعلم
عنها الكثري� ،إال �أنها وطني ،وحقي بعقيدتي ..نعم ،هذا ما كنت �أعلمه عن فل�سطني.
يف ذاك اليوم كل �شيء تبدل وتغري وحت��ول ،لكنها بقيت ثابتة ال تتبدل ..يف ذاك
اليوم كان طعم احلياة خمتلفاً جداً عن الطعم الذي نتذوقه يف خميماتنا ..يف ذاك اليوم
علمت �أن هناك لوناً �أخ�ضر هو �أجمل الألوان ..يف ذاك اليوم كانت املعادلة الأ�صعب التي
عجز العلماء �أمام حقيقتها ،وهي �أن الأر�ض ت�سقى مبياه خا�صة؛ لها طعم ورائحة ولون،
فطعمها كرامة وعزة و�شرف ،ورائحتها م�سك وريحان وبخور ،ولونها �أحمر ..نعم ،كانت
مياهنا دماً ..يف ذاك اليوم كان للهواء طعم خا�ص؛ مل يكن كهواء خميماتنا امللوث ،بل
كان �صافياًَ نقياً طيباً ،فهواء يومنا ذاك حمل بني ثناياه �أرواح �ستة من �أبطالنا� ..أرواح
خليل و�إخوانه.
مل يكن م�شهداً طبيعياً ذاك يف مارون الرا�س� ،ألفنا امل�شهد على �شا�شات التلفاز يف
فل�سطني ،لكن مل نع�شه يوماً ،تداعت املئات �صوب ذاك ال�شريط اللعني الذي نُ�صب مانعاً
�أمام فل�سطني..
كانت عنا�صر امل�شهد جميلة ،غري �أن واحداً كان بغي�ض املنظر ،وك�أن امل�شهد يلفظه
ال يريده ،كانت فل�سطني جميلة ،وك�أنها متزينة ال�ستقبال �أبنائها وهي تقول« :لقد طال
الفراق �أبنائي» ..فكانوا هم الأجمل يف امل�شهد ،و�أب��وا �أن يلتقوا عرو�سهم من دون �أن
يتزينوا ويتعطروا ..هم �ستة �أوفياء تقدموا ..هم �ستة �أبطال كانوا رُ�سُ ًال ليبلغوا النا�س
ر�سالة �إخوانهم؛ �أن «ترقبي فل�سطني ..ها هم الأبناء عائدون ،مهما غرّروهم و�أغروهم
هم �إليك منتمون ،مهما �أثابوهم �أو عاقبوهم هم لأر�ضك منتمون ،مهما فعلوا وقالوا
هم لق�ضيتك منتمون»..
كن�سمة عابرة م�ضى خليل �أحمد حممد ،كزهرة قُطفت من حديقة فل�سطني
احلبيبة ،م�ضى وه��و يبت�سم مل�صريه ال��ذي �سعى �إل�ي��ه بنف�سه ..م�ضى وه��و ي��ودع
�إخوانه �أن �أب�شروا بجنة ور�ضوان ،م�ضى خليل وك�أين ب�آخر نظراته يقول «�أ�ستودعكم
فل�سطني الأر���ض وال��وط��ن والق�ضية ..ق��اوم��وا و�ضحوا واب��ذل��وا الغايل والنفي�س
حلمايتها ..هي الدرة الأغلى ،وهي اجلوهرة الأنف�س».
ع�شق امل ��وت خ�ل�ي��ل ،ف�ط��رب لقعقعات ال���س�ي��وف ،ت�ي��م ب��وط�ن��ه ف�ق��دم روح ��ه� ..أع�ل��ن
لفل�سطني االنتماء ،ف�أرخ�ص نف�سه يف �سبيل اهلل ..هو خليل الذي تعجز كلماتي اليوم
�أن تزين مدحاً به ،وتعجز عباراتي �أن تتجمل يف رثائه ،وتق�صر مقوالتي عن التعطر يف
التحدث عن خليل.
ف�سالم لك �أيا خليل..
�سالم لروحك الطاهرة املحلقة يف �سماء فل�سطني..
�سالم لإخوانك ال�شهداء الذين ارتقوا معك..
�سالم لفل�سطني الأر�ض والوطن والق�ضية ..

حممود علي

فعاليات ذكرى النكبة
عهد بالتحرير والعودة يتجدد كل عام
خالل 64عاماً د�أب الفل�سطينيون يف كل مكان على �إحياء ذك��رى النكبة بن�شاطات
م�ت�ن��وع��ة ،ي���ش�ترك ب�ه��ا ا ألط �ف��ال وال�ن���س��اء وال��رج��ال مبختلف أ�ع �م��اره��م ،يف رو��ض��ات
الأطفال تقوم املربيات بتعليم الأطفال م�صطلحات خا�صة بالنكبة كالعودة والتحرير
والالجئني ..والبع�ض يقيم مناف�سات يف جغرافية وتاريخ فل�سطني ،معلمة الرو�ضة يف
خميم عني احللوة عبري ح�سن تقول« :بد�أنا التح�ضري لن�شاطات �إحياء ذكرى النكبة
يف منت�صف ني�سان� ،أقمنا م�سابقة يف الر�سم وم�سرية للأطفال جابت �شوارع وزواريب
املخيم� ،أطلق خاللها الأطفال هتافات حما�سية حول العودة والتحرير» ،وت�ضيف»:ال
تغيب الق�ضية الفل�سطينية عن جممل الدرو�س خالل العام ،منرر الكثري من الأحداث
والأخبار واملفاهيم خالل احللقات التعليمية ،دون �أن ي�شعر الطفل ،فين�ش�أ وهو يعلم
الكثري عن حياته وبيئته و�سبب وجوده يف املخيم».
معظم الف�صائل الفل�سطينية تقوم باعت�صامات وم�سريات وطنية� ،أم��ام مكاتب
وكالة غوث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني «الأون��روا» ،كونها ال�شاهد على م�أ�ساته
من جهة وما متثله باعتبارها دلي ًال على اعرتاف الغرب مبعاناة ال�شعب الفل�سطيني
بعد تهجريه على يد الع�صابات ال�صهيونية امل�سلحة ،املدعومة من الغرب نف�سه ،كذلك
يقوم الفل�سطينيون باالعت�صام �أمام مقرات الأمم املتحدة ..ناهيك عن الندوات وور�شات
العمل اخلا�صة بالق�ضية الفل�سطينية وح��ق ال�ع��ودة ،و�شرحه م��ن الناحية الوطنية
والقانونية والقرارات املرتبطة به ،والبع�ض يخ�ص�ص زيارات خا�صة �إىل مقابر ال�شهداء.
عاطف مو�سى امل�س�ؤول يف �أحد الف�صائل يقول�« :إن الن�شاطات التي يقوم بها ال�شعب
الفل�سطيني تعبرّ عن مدى مت�سكه ب�أر�ضه و�سعيه �إىل حتقيق التحرير والعودة ،وذلك
وا�ضح من الن�شاطات التي يقوم بها الفل�سطينيون خالل العام الذي يت�ضمن يوم الأ�سري
ويوم ال�شهيد ويوم الأر�ض وذكرى النكبة و�أ�سبوع الت�ضامن.»..
يف � 15أي��ار من كل عام ،حني يحتفل الكيان ال�صهيوين والواليات املتحدة بذكرى
«ا�ستقالل �إ�سرائيل» ،يذكر ال�شعب الفل�سطيني العامل مب�أ�ساته ومعاناته يف خميمات
اللجوء ويجدد العهد بالتحرير ..والعودة.
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ملف خاص

ما هو قانون النسبية؟
وكيف يتم االنتخاب على أساسه؟
ال تكاد تخلو صحيفة يومية أو نشرة إخبارية من ترديد
مصطلح «قانون النسبية» لعشرات المرات ،فبين المقاالت
التي تتناوله والخطابات المدججة بالعبارات الثقيلة التي
تورد ذكره سريعًا ،ووسط المواقف المؤيدة أو الرافضة له،
يتضح أن الكثير من اللبنانيين ما زالوا يجهلون كنه قانون
االنتخاب النسبي وركائزه ،ال بل إن المفارقة هي أن بعض
من يتناوله بالتحليل والتفسير في مقاالته وتقاريره ،ال
يعرف عنه سوى القليل ..فما هو القانون النسبي؟ ولماذا
يظن البعض أنه القانون االنتخابي األمثل للبنان ،بينما
يعارضه البعض اآلخر بحدة؟

تـفـســير مـوجـــز
يقت�ضي نظام االنتخابات بالقائمة الن�سبية� ،أن يتم
�إج��راء االنتخابات على �أ�سا�س �أن الدولة �أو املحافظة كلها
دائ��رة انتخابية واح��دة ،ت�ضم كل مقاعد الربملان (يف حالة
االنتخابات النيابية العامة)� ،أو ت�ضم كل املقاعد يف املجل�س
املحلي (يف حالة االنتخابات على م�ستوى املحافظة).
ومب��وج��ب ن�ظ��ام التمثيل الن�سبي امل�ط�ل��وب اع�ت�م��اده يف
انتخابات جمل�س ال�ن��واب املقبلة م��ن قبل الكثريين ،تنال
ك��ل الئحة م��ن ال�ل��وائ��ح املتناف�سة ن�سبة مئوية م��ن املقاعد
م�ساوية للن�سبة املئوية التي تنالها من جممل الأ�صوات التي
نالتها على م�ستوى الدائرة االنتخابية الكربى ،فمثالً� ،إذا
ك��ان جمموع الأ��ص��وات
يف ال � ��دائ � ��رة ال �ك�ب�رى
م�ل�ي��ون � �ص��وت ،ون��ال��ت
الئحة مئة �ألف �صوت،
�أي ع� ��� �ش ��رة يف امل �ئ ��ة
م� ��ن جم� �م ��ل أ�� � �ص� ��وات
امل �ق�ت�رع�ي�ن ،ف � ��إن ذل��ك
ي�ؤهلها للفوز بع�شرة يف
املئة من جممل مقاعد
ال ��دائ ��رة ال �ك�ب�رى ،مع
ت��دوي��ر الك�سور العليا،
ع �ل��ى �أن يكون ن�صاب
االبعاد  10يف امل �ئ��ة
(علماً �أن ن�صاب االبعاد
يف بع�ض الدول مثل �أملانيا هو  5يف املئة).
�أم ��ا ن���ص��اب االب �ع��اد ف�ه��و احل��د الأدن� ��ى م��ن جم�م��ل ع��دد
الأ� �ص ��وات ال�ت��ي يقت�ضي �أن تنالها ال�ل��وائ��ح املتناف�سة كي
يحق لها التمثل يف الربملان� ،أي كي يحق لها امل�شاركة يف توزيع
املقاعد على اللوائح املتناف�سة وفق الن�سبة املئوية التي تنالها
من جمموع �أ�صوات املقرتعني ،فالالئحة التي ال تنال هذا
الن�صاب ،ال تنال �أي مقعد.
فكل الئ�ح��ة ال حت�صل على ن�صاب االبعاد املحدد من
جممل �أ�صوات الدائرة الكربى ،تفقد �إمكانية التمثل ب�أي
مقعد ،وتعترب الأ��ص��وات التي ح�صلت عليها ك�أنها مل تكن،
وتعطى مقاعدها اىل اللوائح املتجاوزة لهذا الن�صاب.

ماهية القانون
يف تعريفه القانوين ،يعترب قانون الن�سبية
نظاماً انتخابياً يقوم على التناف�س احلر بني
ل��وائ��ح �أو تكتالت �سيا�سية خمتلفة يف دوائ��ر
انتخابية كربى ،بحيث تفوز كل الئحة بعدد
م��ن امل�ق��اع��د النيابية م���س��او للن�سبة املئوية
ال�ت��ي ت�ن��ال�ه��ا م��ن جم�م��وع ع��دد امل�ق�ترع�ين..
وب�ع�ب��ارات �أك�ثر تب�سيطاً ،ف ��إن الالئحة التي
تفوز بخم�سني يف املئة من الأ�صوات ،حت�صل
على  ٪50من املقاعد النيابية ،وهكذا دواليك،
وب��ال�ت��ايل ال ت�ف��وز ال�لائ�ح��ة ال�ت��ي ح��ازت على
�أك�بر ن�سبة من الأ��ص��وات باملقاعد كلها؛ كما
ه��و احل ��ال م��ع ال�ن�ظ��ام الأك�ث��ري ،ب��ل حت�صل
الأح��زاب الأق��ل قوة ،والأقليات ،على ح�ص�ص
عادلة ح�سب جمموع الأ�صوات التي تنالها.
ويف �إط� ��ار ن �ظ��ام ال�ت�م�ث�ي��ل ال�ن���س�ب��ي ،ف ��إن
الناخب ال يقرتع ملر�شح ،بل يقرتع لالئحة،
كما ال يحق له �إ�ضافة �أ�سماء من لوائح �أخرى
�إىل الالئحة التي يختارها ،فخيار الناخب
حم�صور باملفا�ضلة ب�ين ال�ل��وائ��ح املتناف�سة،
ولي�س بني املر�شحني املنتمني �إىل هذه اللوائح،
كما هو احلال يف نظام االقرتاع الأكرثي.
ومت �ت ��از ه ��ذه ال �ط��ري �ق��ة م ��ن ال�ت���ص��وي��ت
بالب�ساطة وال�سهولة ،حيث �إن على الناخب
�أن يختار الئحة من اللوائح املتناف�سة ،وعلى
هذه الالئحة ي�ضع �إ�شارة �أم��ام ا�سم واح��د �أو
اثنني ،هو ا�سم مر�شحه املف�ضل �أو مر�شحيه
املف�ضلني.

ب� �ه ��ذه ال �ط��ري �ق��ة م ��ن االق� �ت� ��راع ت �ن��ال
كما ينبغي �أن ت��راع��ى يف ت�شكيل اللوائح
ال�لائ�ح��ة ��ص��وت ال�ن��اخ��ب ال ��ذي اق�ت�رع لها� ،أي�ضاً ال�ضوابط املفرو�ضة مناطقياً وطائفياً
وينال املر�شح املف�ضل �أو املر�شحون املف�ضلون ودميغرافياً ،بحيث ال يجوز �أن ت�ضم الئحة ما
� �ص��وت �اً ،ويف ال �ن �ظ��ام ال�ن���س�ب��ي ي�ستحيل �أن عدداً من املر�شحني من طائفة معينة �أكرث من
حت�صد الئحة ما كل املقاعد ،ل��ذا ،وتالفياً عدد املقاعد املخ�ص�صة لها يف الدائرة ،فمثالً،
ل � �ب ��روز خ �ل��اف � ��ات ب �ي��ن امل ��ر�� �ش� �ح�ي�ن ح ��ول يف دائرة حمافظة جبل لبنان هناك  35مقعداً،
الأف�ضلية يف احل�صول على املقاعد ،كان منح وق��د خ�ص�ص القانون للطائفة امل��ارون�ي��ة 19
الناخب حق املفا�ضلة بني املر�شحني من �أجل مقعداً يف هذه الدائرة ،ف�إن �أي الئحة يف دائرة
�أن ترتب �أ�سماء املر�شحني يف ه��ذه اللوائح حمافظة جبل لبنان ال ينبغي �أن ت�ضم �أ�سماء
وفقاً ملا ناله كل مر�شح من �أ�صوات.
�أك�ثر من  19مر�شحاً م��ارون�ي�اً ،وعلى الهيئة
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بعض االنتقادات
يقول بع�ض منتقدي اعتماد قانون الن�سبية يف لبنان� ،إنه ال ي�صلح للتطبيق يف جمتمعنا� ،إذ �إنه من املعروف �أن نظام االنتخابات
بالقائمة الن�سبية يحتاج �إىل درجة متطورة جداً من الوعي والن�ضج ال�سيا�سي لكل من الناخبني واملر�شحني ،حيث جتري
عملية املفا�ضلة بني القوائم على �أ�سا�س الربامج احلزبية ،ولي�س على �أ�سا�س املفا�ضلة بني الأفراد الذين ي�شغلون تلك القوائم،
كما يقت�ضي هذا النظام درجة عالية من التنظيم االجتماعي ،وجهازاً فنياً على درجة كبرية من الدقة والكفاءة ،لإجراء عملية
االنتخابات والقيام باحل�سابات املعقدة التي تتطلب وقتاً قبل �إع�لان �صدور النتائج ،مع احلاجة �إىل �ضمان النزاهة طوال
الوقت ،وفوق ذلك كله يتطلب هذا النظام روح ت�سامح متقدمة� ،سواء بني اللوائح والأحزاب وبع�ضها� ،أو داخل احلزب الواحد،
حيث تقوم قيادة كل حزب برتتيب قائمتها بح�سب نظرتها �إىل �أهمية الأ�شخا�ص ،ومدى حظهم يف اجتذاب الناخبني ،وهو �أمر
كثرياً ما يت�سبب يف ان�شقاقات وتعار�ضات داخل احلزب الواحد.
وبر�أي املعار�ضني ،يتعار�ض نظام التمثيل الن�سبي مع �أهم املبادئ الد�ستورية� ،أي مبد�أيْ احلرية الفردية وحرية االختيار،
وذل��ك ب�إق�صائه لفئة امل�ستقلني وحرمانهم من امل�شاركة يف االنتخابات كمر�شحني� ،أو �إجبارهم على االن�ضواء حتت �إحدى
القوائم احلزبية ،وال ميكن االلتفاف على ذلك بالقول �إن امل�ستقلني ميكنهم �أن يتقدموا �ضمن قائمة خا�صة بهم ،فهذا �ضد
مبد�أ اال�ستقاللية و�ضد مبد أ� احلرية الفردية معاً.
�أما املفارقة امل�ضحكة ،فهي قول الراف�ضني ملبد�أ الن�سبية يف االنتخابات� ،إن �أكرب دول العامل كالواليات املتحدة وبريطانيا
ترف�ض العمل بهذا القانون ،وتف�ضل النظام الأك�ث�ري ،وي�ضيفون« :ل��و ك��ان ه��ذا النظام مثالياً كما يزعمون ،لكان مالكو
«العالمات التجارية» يف ن�شر الدميقراطية وحقوق الإن�سان �سبقونا �إليه»!
امل���ش��رف��ة ع�ل��ى ت���س�ج�ي��ل أ�� �س �م��اء امل��ر��ش�ح�ين
وال�ل��وائ��ح املتناف�سة �أن ترف�ض ت�سجيل �أي
الئ �ح��ة ت���ض��م أ�ك�ث�ر م��ن ال �ع��دد امل �ق��رر لكل
طائفة يف هذه الدائرة ..مثال �آخر :ال يجوز
�أن ت�ضم الالئحة امل�شكّلة يف جبل لبنان مث ًال
أ�ك�ث�ر م��ن  5م��ر��ش�ح�ين م��وارن��ة م��ن ق�ضاء
ك�سروان ،لأن القانون حدد ح�صة ك�سروان
بخم�سة مقاعد مارونية.
حتديد الفائزين
يف م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب � آ�ل �ي��ة ف ��رز ا أل� �ص ��وات
وحتديد اللوائح واملر�شحني الفائزين
فالأمر ال يحمل تعقيدات كثرية ،وجل
م��ا حت �ت��اج��ه ع�م�ل�ي��ة ف ��رز ا أل�� �ص ��وات يف
ظ��ل ق��ان��ون ال�ن���س�ب�ي��ة ه��و �أو ًال حت��دي��د

ك��م ن��ال��ت ك��ل الئ�ح��ة م��ن ا أل� �ص��وات ،ثم
ي �ج��ري جت��دي��د ع ��دد ن ��واب ك��ل الئ�ح��ة،
ع�بر ق�سمة� إجمايل أ���ص��وات املقرتعني
ع�ل��ى ع��دد امل�ق��اع��د املخ�ص�صة ل�ل��دائ��رة
االن�ت�خ��اب�ي��ة ال ��واح ��دة ،ب�غ�ي��ة احل���ص��ول
ع�ل��ى م �ع��دل ا أل�� �ص ��وات ال�ل�ازم��ة للفوز
للمقعد الواحد� ،أو ما ي�سمى باحلا�صل
االن�ت�خ��اب��ي ..تطبيقياً ،ن� أ�خ��ذ حمافظة
بريوت ،فعدد املقاعد املخ�ص�ص ملحافظة
ب�يروت يبلغ ت�سعة ع�شر مقعداً ،ولْنقل
�إن جممل الذين اقرتعوا يف املحافظة
بلغ � 131ألف ناخب ،عندها علينا ق�سمة
ع ��دد ال�ن��اخ�ب�ين ع�ل��ى ع ��دد امل �ق��اع��د� ،أي
ق�سمة � 131ألف على  ،19لتكون النتيجة
 ،6894وهي احلا�صل االنتخابي.
ويف مرحلة ثانية يجب ق�سمة جممل

حقــائــــق
مت تطبيق نظام االنتخاب الن�سبي للمرة الأوىل يف بلجيكيا
عام  ،1889ويف هذه الأيام يطبَّق يف �أكرث من  60بلداً يف العامل.
بح�سب فقهاء القانون ،ف�إن العدالة هي امليزة الأوىل لهذا
ال�ن�ظ��ام ،فعندما يتنا�سب ع��دد امل�ق��اع��د ال�ت��ي ح�صلت عليها
القوى ال�سيا�سية مع ن�سبة ح�ضورها االنتخابي ،يكون التمثيل
ع��ادالً ،وبالتايل ف�إن �أياً من القوى ال�سيا�سية �أو �أي جزء من
الر�أي العام ،ال ي�ست�أثر ،من ناحية املبد�أ ،بالتمثيل الكامل ،وال
يظل �أي�ضاً من دون متثيل.
وهناك منوذجان �أ�سا�سيان يف قانون االنتخاب الن�سبي:
الن�سبي الكامل :تُعترب البالد كلها دائرة انتخابية واحدة،
وي �ت��م ت��وزي��ع امل �ق��اع��د ل�ل�ق��وائ��م �أو الأح � ��زاب ح���س��ب ح�صتها
الإجمالية.
ال�ن���س�ب��ي ال�ت�ق��ري�ب��ي :جت ��ري االن �ت �خ��اب��ات يف ع ��دة دورات

عدد الأ�صوات التي نالتها كل الئحة على
ح��دة ،على احلا�صل االنتخابي ،لي�صار
�إىل حتديد ن�صيب الالئحة من جممل
امل �ق��اع��د ،ف � ��إذا ح�صلت �إح� ��دى ال�ل��وائ��ح
على � 52700صوت ،تُق�سم ه��ذه الن�سبة
على احل��ا��ص��ل االن�ت�خ��اب��ي ،وه��و ،6894
وبالتايل تفوز الالئحة بثمانية مقاعد،
ول��و ح�صلت الالئحة الأخ��رى على 48
�ألف �صوت ،فتق�سم �أي�ضاً على احلا�صل
الإن�ت�خ��اب��ي وه��و  6894وت�ك��ون ح�صتها
�سبعة ن��واب� ،أما الثالثة والتي نالت 30
�ألفاً و� 300صوت فتكون ح�صتها �أربعة
نواب.
�أم ��ا ت��وزي��ع امل�ق��اع��د ع�ل��ى املر�شحني
امل �ت �ف��وق�ين يف ال� �ل ��وائ ��ح ،ف �ي �ج��ري بعد
�أن ت�ت��م عملية امل �ق��ارن��ة ب�ين الأ� �ص��وات

انتخابية ،ويتم توزيع املقاعد على هذا الأ�سا�س ،حيث يقبل
هذا النظام رمبا تفاوتاً بني عدد الأ�صوات التي ح�صل عليها
حزب ما يف البلد مبجمله ،وبني عدد املقاعد التي يفوز بها.
وحيث �إن نظام التمثيل الن�سبي ي�شكل انعكا�ساً لتمثل كافة
الأحزاب والأطياف ال�سيا�سية ،نورد بع�ض مزايا النظام:
ي�سهل النظام االنتخابي الن�سبي ح�صول �أحزاب الأقلية
على متثيل يف ال�برمل��ان ،ويعمل �آلية لبناء الثقة ،كما �أنه
ي�شجع ا ألح ��زاب الكبرية وال�صغرية على ح��د ��س��واء على
و�ضع قوائم متنوعة �إقليمياً وعرقياً وجن�سياً� ،إذ �إن عليها
تلبية �أذواق جمال مو�سع من املجتمع لزيادة عدد الأ�صوات
ال حقيقياً
يف جميع �أنحاء البالد ،وبالتايل ف�إنه يعك�س متثي ً
وعاد ًال للقوى والأحزاب يف الربملان ،وي�شجع على امل�شاركة
الوا�سعة يف االنتخابات ،كما يقلل من عمليات التزوير.
وم��ن عيوبه أ�ن��ه ي�ه��دد ب ��إح��داث خ�لاف��ات ت�شريعية يف
احلكومات االئتالفية املتعددة الأح��زاب ،وي ��ؤدي �إىل عدم
ا�ستقرار االئتالفيات احلكومية ،و�إىل جتزئة الأحزاب.

التفا�ضلية ال�ت��ي نالها ك��ل مر�شح من
خمتلف اللوائح ،بح�سب مقاعد الطائفة
والق�ضاء اللذين تر�شح عنهما لتحديد
املتفوقني منهم.
وبعد جمع �أ� �ص��وات ك��ل مر�شح ،يتم
ترتيب املر�شحني املتفوقني يف كل الئحة
على ح��دة؛ وف��ق ت�سل�سل ع��دد الأ��ص��وات
ال �ت��ي ن��ال�ه��ا امل��ر��ش �ح��ون امل �ت �ف��وق��ون من
الأع �ل��ى �إىل الأدن� ��ى ،ويحت�سب التفوق
على �أ�سا�س املقاعد الطائفية واملناطقية
التي تر�شحوا عنها ،كما هو معمول به يف
النظام الأكرثي.
مزاياه ..وعيوبه
م��ن �أب��رز م��زاي��ا النظام الن�سبي أ�ن��ه
ي� ��ؤم ��ن ع ��دال ��ة ال�ت�م�ث�ي��ل ال���ش�ع�ب��ي من
حيث �إن�صاف القوى ال�سيا�سية ،ال�سيما
ال �� �ص �غ�يرة م �ن �ه��ا ،ال �ت��ي ال ت�ت�م�ك��ن من
الو�صول �إىل الربملان عن طريق النظام
ا ألك�ثري ،كما أ�ن��ه يف�سح يف املجال �أمام
ال�ن�خ��ب ال���س�ي��ا��س�ي��ة اجل��دي��دة وال �ق��وى
ال�شبابية واالجتماعية ال�صاعدة ،وحتى
ال �ق ��وى ال �ن �� �س��ائ �ي��ة ،ل ��دخ ��ول ال�ب�رمل ��ان،
وه ��و ي�ع�ك����س ب��دق��ة ال �ت �ن��وع ال���س�ي��ا��س��ي
واجت��اه��ات ال ��ر�أي ال�ع��ام بكافة �أطيافه،
وي�سهل متثيل خمتلف القوى والأقليات
ال���س�ي��ا��س�ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة وال��دي �ن �ي��ة،
فيح�صل ك��ل ف��ري��ق ع�ل��ى ح �ق��ه ،وي�ن��ال
ح���ص��ة م��ن امل �ق��اع��د ت �ع��ادل ح���ص�ت��ه من
جم �م��وع ع ��دد امل �ق�ترع�ين ،وب��ال �ت��ايل ال
تذهب الأ�صوات التي نالها �سدى يف حال
مل يفز بالأغلبية.
وم ��ن ال�ل�اف��ت يف ه ��ذا ال �ن �ظ��ام ،أ�ن��ه
يحتم على املقرتع اختيار الئحة معينة
ذات برنامج وتطلعات ،ليحل التناف�س
بني اللوائح حمل ال�صراع ال�شخ�صي بني
املر�شحني ،وه��و يدفع يف اجت��اه �إ�صالح

احلياة الربملانية ،عرب الت�أثري يف قيام
كتل نيابية منظمة ،ويف �إقامة حتالفات
ب�ي�ن�ه��ا ،ب �ه��دف ت�ك��وي��ن أ�ك�ث�ري��ة م��وال�ي��ة
تقابلها �أقلية معار�ضة ،فتت�شكل بذلك
ق��اع��دة �صلبة لقيام حكومات م�س�ؤولة
على �أ�سا�س برامج حم��ددة وحائزة ثقة
جمهور الناخبني .ج��راء ذل��ك ،يتحول
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املجل�س النيابي �إىل م�ساحة تالق وحوار
وتفاعل كل تلونات ال�شعب ،من دون عزل
�أو إ�ق���ص��اء لأي ك��ان ا��س�ت�ه�ت��اراً بحجمه
ال�ت�م�ث�ي�ل��ي يف امل �ج �ت �م��ع ،خ���ص��و��ص�اً أ�ن��ه
يفر�ض على ا ألح ��زاب ال�ك�برى م��راع��اة
خمتلف ال�شرائح ال�شعبية عند ت�شكيل
اللوائح.
وم��ن أ�ه��م مكت�سبات اعتماد النظام
الن�سبي� ،أنه يو�صل �إىل املجال�س النيابية
مم�ث�ل�ين ل�ق���ض��اي��ا حم� ��ددة خ� ��ارج إ�ط ��ار
ال�ل�ع�ب��ة ال�سيا�سية ال �ع��ام��ة ،ك��ال�ت�ي��ارات
املنا�صرة للبيئة مثالً� ،إ�ضافة �إىل ق�ضايا
نقابية و�إن�سانية ،وغريها..
ع �ل��ى امل �ق �ل��ب الآخ � � ��ر ،ويف م�ع��ر���ض
رف �� �ض �ه��م امل �ط �ل��ق ل �ق ��ان ��ون ال �ن �� �س �ب �ي��ة،
ومت �� �س �ك �ه��م ب� �ق ��ان ��ون ال �� �س �ت�ي�ن ،ي �ع��زو
ال�سيا�سيون ذل��ك �إىل ذريعة �أن اعتماد
ال�ن���س�ب�ي��ة ال ي���ص�ل��ح م��ع جم�ت�م��ع ي�ق��وم
على الطائفية ال�سيا�سية التي �شملها
ال��د� �س �ت��ور مب � � ��واده ،ل �ك��ن امل �ن��ا� �ص��ري��ن
ل�ق��ان��ون الن�سبية ي�ع�ت�برون �أن ��ه ميحو
آ�ث � ��ار ال �ط��ائ �ف �ي��ة ،ك��ون��ه ي�ف���س��ح امل �ج��ال
�أم ��ام ا ألق �ل �ي��ات ال��دي�ن�ي��ة ل�ت�ك��ون ممثلة
يف ال�ب�رمل ��ان ،وي�ت�ي��ح ل�ل�ن��اخ��ب االق�ت�راع
لالئحة م��وح��دة جتمع �شخ�صيات من
طوائف متعددة.
ك �م��ا ي �ق��ول م �ع��ادو ال�ن���س�ب�ي��ة �إن� ��ه ال
ي�صلح يف لبنان ،لعدم وجود �أحزاب غري
طائفية ،ففي فرن�سا ينجح هذا النظام
االنتخابي لأن الأح��زاب تكون م�س�ؤولة
بحق عن اختيار النواب الذين ميثلونها.
ويرد املنا�صرون للنظام الن�سبي على
ه��ذه االع�ت�را� �ض��ات ب��ال�ق��ول �إن جت��ارب
ال��دول ال�ت��ي اعتمدت التمثيل الن�سبي
أ�ث �ب �ت��ت �أن �ه��ا ت � ��ؤدي �إىل ت��ول�ي��د �أح ��زاب
ج��دي��دة ،وتعزيز دور ا ألح� ��زاب ،وب�ل��ورة
��ش�ك��ل ج��دي��د م ��ن احل �ي ��اة ال���س�ي��ا��س�ي��ة،
يكون فيها للأحزاب ،ولي�س للجماعات
املذهبية �أو االثنية ،دور رئي�سي ،علماً
�أن اللوائح يف النظام الن�سبي ممكن �أن
تكون حزبية (مكونة من حزب واحد �أو
من حتالف �أحزاب) �أو ائتالفية (مكونة
م��ن م��ر��ش�ح�ين ح��زب�ي�ين وم���س�ت�ق�ل�ين)،
�أو م���س�ت�ق�ل��ة (م �ك��ون��ة م ��ن م��ر��ش�ح�ين
م���س�ت�ق�ل�ين) ،ب ��ل ب ��إم �ك��ان م��ر� �ش��ح ف��رد
م���س�ت�ق��ل �أن ي � ؤ�ل��ف الئ �ح��ة م�ك��ون��ة من
�شخ�صه فقط!
والأه��م يف النظام الن�سبي� ،أن �صناع
ال �ل��وائ��ح م �� �ض �ط��رون الخ �ت �ي��ار �أف���ض��ل
امل��ر� �ش �ح�ي�ن ال ��ذي ��ن مي �ل �ك��ون ح �� �ض��وراً
�شعبياً و�سيا�سياً وفكرياً وعلمياً من �أجل
احل �� �ص��ول ع�ل��ى امل��زي��د م��ن امل�ق�ترع�ين،
ولي�س اعتماداً على ح�ضور و�شعبية هذا
الزعيم �أو هذا التيار �أو ذاك احلزب.

�إعداد هناء عليان
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عــربــي
هل سيتمكن الرئيس المصري المقبل من حكم البالد بمفرده؟
�سحب بع�ض �أ�سباب التوتر من ال�شارع
اليلغي عمق الأزم��ة التي تعي�شها م�صر مع
اق�ت�راب م��وع��د �إج ��راء اجل��ول��ة الأوىل من
االنتخابات الرئا�سية ..فهل �سيتم �سحب
�أ��س�ب��اب ال�ت��وت��ر م��ن ال �� �ش��وارع� ،أم �أن �أج��واء
التحري�ض وال�شحن �ست�ستمر ب�ين القوى
ال�سيا�سية؟ هل �سن�شاهد املزيد من الأزمات
الأمنية وال�سيا�سة امل�صطنعة ليتم توظيفها
يف خ��داع النا�س الب�سطاء ،وا�ستثمارها يف
البازار الرئا�سي؟ حتى هذه اللحظة القوى
ال�سيا�سية الفاعلة ما زال��ت تتمرت�س حول
م��واق�ف�ه��ا وم���ص��احل�ه��ا ،وال �� �ص��راع ال�ك�ب�ير
وال �ه ��وة ال�ع�م�ي�ق��ة ب�ي�ن الإخ� � ��وان امل�سلمني
واجلي�ش ال يبدو �أن انتخاب رئي�س جمهورية
�سيتمكن من ردمها �أو جت��اوزه��ا ..امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية ب�شبكة م�صاحلها ال��وا��س�ع��ة يف
البالد التي طاملا لعبت دور القوة الناظمة
وال�ضامنة للحياة ال�سيا�سية ،ل��ن تتخلى
عن مكت�سباتها التي راكمتها رمبا من عهد
حممد علي الكبري.
�ضابط اجلي�ش امل�صري عندما يتقاعد ال
يذهب �إىل منزله مثل كل �ضباط اجليو�ش
يف العامل ،بل تتم ترقيته لي�صبح بعد تقاعدة
وزيراً �أو حمافظاً �أو رئي�س مدينة �أو مديراً
لإح��دى �شركات البرتول اململوكة للدولة،
�أوم�شرفاً على �إح��دى املوانئ املنت�شرة على
ال���س��واح��ل امل���ص��ري��ة� ،أو حتى م��دي��راً لقناة
ال���س��وي����س ..ه��ذه ال���ش��ري�ح��ة م��ن ال�ضباط

املر�شحان عمرو مو�سى وعبد املنعم �أبو الفتوح خالل مناظرة �سيا�سية (�أ.ف.ب).

�أ��ص�ح��اب ال��رت��ب العالية ت�شغل تقريباً كل
املنا�صب احل�سا�سة واملف�صلية يف ال��دول��ة،
ومعظم مراكز ال�ثروة الوطنية التي توفر
النفوذ ال�سيا�سي وال�شعبي واالقت�صادي..
اجلي�ش يهيمن على �شركات الغاز الطبيعي
وال �ن �ف��ط وال� �ط�ي�ران ،ح�ت��ى � �ش��رك��ات امل�ي��اه

وم�ؤ�س�سات ال�صرف ال�صحي وو�سائل النقل
وم��زارع الدواجن و أ�ف��ران اخلبز والإ�سمنت
وال �ف �ن��ادق وامل �ط��اع��م ..ب�ب���س��اط��ة ،اجل�ي����ش
مم�سك بكل مفا�صل املجتمع والدولة.
ه ��ل � �س �ي �ت �م �ك��ن ال��رئ �ي ����س ال � �ق� ��ادم م��ن
و�ضع حد لع�سكرة ال��دول��ة؟ وه��ل �سيخ�ضع

اجلي�ش لأوام ��ر ال�ق�ي��ادة ال�سيا�سية؟ ومن
ه ��ي ال �� �ش��ري �ح��ة االج �ت �م��اع �ي��ة ال� ��وازن� ��ة يف
امل�ج�ت�م��ع امل �� �ص��ري امل � ؤ�ه �ل��ة ل��دع��م وح�م��اي��ة
ال��رئ �ي ����س ال �ع �ت �ي��د؟ وه ��ل ��س�ي�ق�ب��ل اجل�ي����ش
ب�سهولة التخلي ع��ن ه��ذه املكت�سبات؟ و�إذا
ارت�ضى ،ما هي ال�ضمانات التي �سيقدمها

البحرين ..إصرار على نهج قمع الثورة ورفض اإلصالح
�أذهلت الثورة ال�شعبية ال�سلمية يف البحرين العامل �أجمع بقدرتها على اال�ستمرار،
رغم تزايد القمع والت�آمر العربي وال��دويل �ضدها ،و�أظهرت اجلماهري البحرينية
وقياداتها الوطنية ت�صميماً وعزماً ال يلني على موا�صلة االحتجاجات والتحركات
ال�شعبية ،وع��دم اال�ست�سالم �أو الر�ضوخ �أو اخل��وف من �إره��اب ال�سلطة ،واال�ستعداد
لتقدمي املزيد من الت�ضحيات على طريق الن�ضال لتحقيق حريتها وكرامتها ومطالبها
العادلة.
وتك�شف عجز �أجهزة النظام البحريني ،وقوات درع اجلزيرة الداعمة له ،عن �إخماد
الثورة� ،أو �إ�ضعاف جذوتها ،حيث �أدت �سيا�سات التع�سف الأمني �إىل ت�أجيج الثورة.
�إال �أن ف�شل حكم �آل خليفة مل يدفعه �إىل �إعادة النظر ب�سيا�ساته الأمنية ،وانتهاج
�سبيل معاجلة الأزم��ة التي ت�ستجيب ملطالب ال�شعب ب��الإ��ص�لاح ال�سيا�سي ،والكف
عن موا�صلة �سيا�سة النعامة التي تدفن ر�أ�سها يف الرمال ،وجتاهل حقيقة ا�ستحالة
اال�ستمرار بنمط نظام حكم العائلة امل�ست�أثرة بال�سلطة والرثوة.
وال�لاف��ت ه��و إ�ي�غ��ال ال�سلطة يف الطريق الأم�ن��ي م��ن خ�لال امل��راه�ن��ة على و�ضع
ا�سرتاتيجية �أمنية جديدة ل�ضرب الثورة ،مطعمة ب�إجراء �شكلي على �صعيد ال�سلطة
التنفيذية ،وترتكز هذه اال�سرتاتيجية �إىل العنا�صر الآتية:
العمل على ا�ستدراج الثورة �إىل فخ العنف لإ�سقاط طابعها ال�سلمي ،عرب ت�صعيد
قوات الأمن ممار�ساتها القمعية والإرهابية �ضد قادة ورموز املعار�ضة ،بغية ا�ستفزازهم
ودفعهم للجوء �إىل ال�سالح للرد على عنف النظام ،وبالتايل �إيجاد املربرات والذرائع
لقيام ال�سلطة بعملية�  أمنية وا�سعة ،ت�ستهدف اعتقال وت�صفية ق��ادة وك��وادر الثورة
بتهمة م�س�ؤوليتهم عن العنف.
�إقامة احتاد كونفدرايل مع ال�سعودية ،بهدف ت�شريع ما تقوم به القوات الع�سكرية
والأمنية ال�سعودية امل�شاركة يف قوات ردع اجلزيرة يف البحرين ،من قمع للثورة ،و�إقامة
منظومة �أمنية واحدة بني البلدين ،توفر الغطاء الأو�سع لقيام قوات الأمن ال�سعودية يف
تنفيذ جرمية قمع الثورة ال�شعبية ،كما هو حا�صل حالياً يف املنطقة ال�شرقية من ال�سعودية
�ضد التظاهرات واالحتجاجات ال�شعبية املطالبة بالتنمية والإ�صالح ،والتي ات�سعت لت�شمل
اجلامعات ال�سعودية ،وي�ستهدف االحت��اد تذويب البحرين يف �إط��ار جغرايف �أكرب و�أو�سع،
بحيث تتحول الغالبية ال�شعبية يف البحرين املعار�ضة للنظام� ،إىل �أقلية يف �إطار االن�ضمام
�إىل ال�سعودية.

العمل على �إزاحة رئي�س احلكومة من امل�شهد ال�سيا�سي ،وتكليف ويل العهد مبهامه ،يف
حماولة لذر الرماد يف العيون ،والت�أثري على م�سار الثورة واحتوائها ،و�إيجاد خمرج مل�أزق
النظام يجنبه الإقدام على �أي �إ�صالح جدي.
ويبدو �أن هذا ال�سيناريو ي�أتي يف �سياق اال�ستجابة لتو�صية �أمريكية بعدم االكتفاء
ب�أ�سلوب املعاجلة الأمنية ،غري �أن مثل ه��ذه اال�سرتاتيجية الأمنية اجل��دي��دة ،الطريق
�أمامها غري معبدة للأ�سباب الآتية:
�إن قيادة الثورة واعية خلطة النظام البحريني ال�ستدراجها �إىل الوقوع ب�شرك اللجوء
�إىل العنف ،حيث �أكدت على �سلمية حتركاتها وال�صمود يف مواجهة �إرهاب وقمع ال�سلطة،
لأنها تدرك �أن الرد على عنف ال�سلطة بعنف مماثل هو مقتل للثورة.
�إن الهدف من الوحدة الكونفدرالية ،لي�س حتقيق الوحدة احلقيقية بني �أبناء ال�شعب
الواحد يف البلدين ،و�إمنا توظيف طاقات وقدرات النظام ال�سعودي الكبرية حلماية نظام
�آل خليفة الذي ف�شل يف قمع الثورة ،رغم دعم قوات درع اجلزيرة ،والعمل على منع ح�صول
�أي تغيري حقيقي قد ي�ؤدي�  إىل ان�سحابه على الداخل ال�سعودي ،حيث تت�صاعد الدعوات
املطالبة بالإ�صالح وو�ضع حد الحتكار ال�سلطة من قبل �أ�سرة �آل �سعود ،ولذلك �أعلنت
قيادة املعار�ضة �أن �أي وحدة كونفدرالية للبحرين مع �أي دولة من دول جمل�س التعاون
�ستكون باطلة ما مل ترجع لت�صويت ال�شعب.
�إن خمرج تغيري رئي�س احلكومة جاء مت�أخراً ،وهو غري كاف لإقناع قادة الثورة بوقف
ثورتهم التي م�ضى عليها ما يناهز عاماً ون�صف ،لأن املطلوب هو �إ�صالح �سيا�سي يكر�س
قواعد التداول ال�سلمي لل�سلطة ،مبا ي�ضع حداً لنظام حكم العائلة ،بحيث ي�صبح ال�شعب
هو م�صدر ال�سلطات ولي�س العائلة.
من هنا ،ف�إن هذه اال�سرتاتيجية الأمنية لإخماد الثورة و�إجها�ض �أهدافها الإ�صالحية،
وتثبيت النظام امللكي احلاكم يف البحرين ،تعرب عن ف�شل �أ�ساليب القمع ،واحللول الأمنية،
لأن هناك �أغلبية �شعبية �ساحقة �ضد النظام ،وه��ي ت��زداد �إ��ص��راراً على موا�صلة الكفاح
وحتمل املعاناة ،فيما قيادة الثورة متلك من الوعي والإرادة ما يجنبها االجنرار �إىل �أفخاخ
ال�سلطة ،والبقاء على الطابع ال�سلمي للثورة ،الذي ي�شكل م�صدر قوتها ويف�ضح ويعري
نظام �آل خليفة و�أنظمة اخلليج احلامية له ،ولبقائه رغماً عن �إرادة �شعبه.

ح�سني عطوي

الإخ��وان امل�سلمون لعدم تغيري الد�ستور يف
م�صر و�إخ�ضاع النظام نهائياً لتوجيهاتهم
بالكامل؟
ال� �ه ��وة ع �م �ي �ق��ة ورمب � ��ا ت �ت �� �س��ع ي��وم �ي �اً
ب �ع��د آ�خ � ��ر ،وث �م��ة م ��ن ي�ع�ت�ق��د يف امل�ج�ل����س
الع�سكري أ�ن��ه �إذا متكن الإخ��وان امل�سلمون
م��ن ال���س�ي�ط��رة ع�ل��ى ال��رئ��ا��س��ة امل���ص��ري��ة يف
االنتخابات املقبلة ،بعد �أن ح�صدوا الأغلبية
يف جمل�س ال�شعب وال �� �ش��ورى ،وا��س�ت�ف��ادوا
من بريق الدميقراطية الغربية التي كانوا
ي��رف���ض��ون�ه��ا ب��الأم ����س ،ف�م��ن ي���ض�م��ن ع��دم
ت�ع��دي�ل�ه��م ل�ل��د��س�ت��ور ،و�إج � ��راء االن�ت�خ��اب��ات
املقبلة يف مواعيدها الد�ستورية؟ و�إذا جرت
هذه االنتخابات ،فمن ي�ضمن نزاهتها وعدم
ت��زوي��ره��ا؛ ك�م��ا ك ��ان ي�ع�م��ل م �ب��ارك ط��وال
�سنوات حكمه؟
اجل �م �ي��ع ي�ع�ل��م �أن الإخ � � ��وان امل�سلمني
وم �ع �ظ��م ال �ت �ي��ار الإ�� �س�ل�ام ��ي ال ي � ؤ�م �ن��ون
�أ�سا�ساً بالآليات الدميقراطية ،ويعتربونها
نفاقاً غربياً يجري فر�ضه على امل�سلمني،
وك��ل �أدبياتهم يف اختيار احل�ك��ام تدعو �إىل
ال �� �ش ��ورى ،ح �ي��ث ي �ع �ط��ى الأم �ي��ر مب �ف��رده
��ص�لاح�ي��ة ت�ع�ي�ين جم�م��وع��ة م��ن ال��وج�ه��اء
والعلماء يف جمل�س ال�شورى ..وهنا يت�ساءل
الع�سكريون :ه��ل ب��إم�ك��ان ال�شعب امل�صري
حتمّل نظام حكم كهذا؟ وماذا عن ال�سياحة
واالق�ت���ص��اد امل���ص��ري ،وال�ت��داع�ي��ات الكبرية
التي قد ت�صيبه جراء توجهات كهذه؟
ويبقى ال���س��ؤال :هل �سيتمكن الرئي�س
ال� �ق ��ادم م��ن ح �ك��م ال �ب�ل�اد مب� �ف ��رده� ،أم �أن
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية �ستظل حتكم من وراء
ال�ستار؛ كما كانت ت�سيطر وتوجه دائماً� ،أو
�سيتمكن الإخ��وان امل�سلمون ح�سم ال�صراع
وال�سيطرة على كل �أدوات احلكم من خالل
الرئي�س ال�ق��ادم؟ وه��ل �سيخ�ضع الطرفان
لإرادة النا�س واالحتكام �إىل نتائج �صناديق
االقرتاع؟ هل فع ًال �سري�ضى �أحد الطرفني
بالهزمية؟ «ل��ن يدخل الرئي�س ال�ق��ادم اىل
ق�صر العروبة �إال على جثتنا»! هكذا �صرح
حم�م��د ال�ب�ل�ت��اج��ي؛ ع���ض��و جم�ل����س ال�شعب
وال �ق �ي��ادي الإخ� ��واين ال �ب��ارز ..ه��ذه �سمات
وم�لام��ح القبول ب��الآخ��ر واالح�ت�ك��ام لقرار
ال�شعب!
ي�ب��دو �أن ال�ط��ري��ق �إىل ال��رئ��ا��س��ة ما
زال ��ت حم�ف��وف��ة ب��ال�ع��دي��د م��ن امل�خ��اط��ر
وال���ص�ع��وب��ات ال�ت��ي ي�ب��دو أ�ن�ه��ا مل ُت��ذ َّل��ل
حتى الأن ،ويبقى التوافق على الرئي�س
القادم هو ال�سبيل الوحيد للخروج من
م�أزق حدوث مواجهة تكرث م�ؤ�شراتها.
ت �ع��دد أ�� �س �م ��اء امل��ر� �ش �ح�ين مل يعد
مهماً! بعد �أن باتت خلفيات املر�شحني
وت��وج �ه��ات �ه��م ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة واحل��زب �ي��ة
ه��ي الأ� �س��ا���س يف ه��ذه امل��واج �ه��ة� ،إال �أن
«نيويورك تاميز» قالت �إن ال�صراع على
رئ��ا� �س��ة اجل �م �ه��وري��ة ب ��ات ب�ي�ن ال�ث�لاث��ة
ال�ك�ب��ار :ع�م��رو مو�سى وع�ب��د املنعم أ�ب��و
ال �ف �ت��وح وح��ام��دي��ن � �ص �ب��اح��ي ،وح�م�ل��ة
حامدين حتدثت عن تقدم كبري حققه،
وبفارق وا�سع ،بعد انطالق الت�صويت يف
العديد من الدول العربية والأوروبية يف
اخلارج.

جهاد ال�ضاين
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نتائج االنتخابات الجزائرية تسقط أوهام «الربيع العربي»
قد ي�صح القول �إن احلكومة اجلزائرية
�أج � ��رت االن �ت �خ��اب��ات ال�ت���ش��ري�ع�ي��ة الأ� �س �ب��وع
املا�ضي بنيّة منع تكرار االحتجاجات ال�شعبية
التي ح�صلت يف م�صر وتون�س ،لكن بف�ضل
ريبة الناخب اجلزائري من الرتويج الغربي
امل���ش�ب��وه مل �ب��ادئ «ال��دمي �ق��راط �ي��ة وال �ع��دال��ة
االجتماعية» ،جاءت نتائج االنتخابات �صفعة
يف وجه املراهنني على تقدم قوى املعار�ضة
املرتهنة للأجانب ،وق�ضت على حماوالت ز ّج
البالد مرة �أخ��رى يف �أت��ون احل��رب الأهلية،
كما جرى قبل ع�شرين عاماً.
وبرغم الدعوة �إىل مقاطعة االنتخابات،
ب�ل�غ��ت ن���س�ب��ة ال�ت���ص��وي��ت  ٪45م��ن جم�م��وع
الناخبني ،وج��اءت النتائج املفاجئة لتثبت
�أن بريق «الربيع العربي» امل��زع��وم ،مل يعد
يبهر امل��واط�ن�ين ال��ذي��ن يرف�ضون «التغيري
والإ� �ص�لاح» على الطريقة التي ي�سوّق لها
ال �غ��رب وال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة و«�إ� �س��رائ �ي��ل»،
وم�ؤداها العنف ون�شر الفو�ضى.
ب�ع�ك����س ك��ل ال �ت��وق �ع��ات ،ح���ص��دت جبهة
التحرير الوطني ،بقيادة الرئي�س عبد العزيز
بوتفليقة 220 ،مقعداً من �أ�صل  462مقعداً،
كما جاء يف املرتبة الثانية التجمع الوطني
الدميقراطي ،بقيادة رئي�س احلكومة �أحمد
�أويحيى؛ حليف بوتفليقة ،وح�صل على 68
م�ق�ع��داً ،ويف امل�ق��اب��ل ُم�ن��ي ال�ت�ي��ار الإ��س�لام��ي
ب �ه��زمي��ة مل ي �ك��ن ي �ت��وق �ع �ه��ا ،وك � ��ان يتمثل
بكتلة ج��زائ��ر اخل�ضراء امل�ؤلفة �أ�سا�ساً من
ث�لاث��ة �أح ��زاب ه��ي :ح��رك��ة جمتمع ال�سلم،
وح ��زب ال�ن�ه���ض��ة ،وح��رك��ة الإ�� �ص�ل�اح ،وق��د

مواطنون جزائريون يدلون ب�أ�صواتهم (�أ.ف.ب).

ح�صلت الكتلة وبقية الأحزاب الإ�سالمية يف
جمموعها على  59مقعداً فقط.
وق ��د طُ � ّب��ق يف ه ��ذه االن �ت �خ��اب��ات م �ب��د�أ
ال�ك��وت��ا املخ�ص�صة ل�ل�م��ر�أة ،فبلغت احل�صة
 145مقعداً للن�ساء ،مقارنة مع �سبعة مقاعد
فقط يف الربملان املنتهية واليته ،وم��ن �أهم
م �ه��ام امل�ج�ل����س اجل��دي��د ت�ع��دي��ل ال��د��س�ت��ور،
و�إق� ��رار ق��وان�ين �إ��ص�لاح�ي��ة ج��دي��دة ت�ت�لاءم

م��ع الد�ستور امل�ع��دل ،وتكت�سب االنتخابات
الأخ�ي�رة �أهميتها م��ن واق��ع �أن�ه��ا مت��ت بثقة
تامة ،جتاوزت معها القوى امل�شاركة حواجز
اخل� ��وف امل �� �ش�ت�رك م ��ن ال �ت��دخ��ل الأج �ن �ب��ي
والعودة �إىل حالة عدم اال�ستقرار والتقاتل
الداخلي.
ت ��درك ال �ق��وى اجل��زائ��ري��ة �أن �أم��ام�ه��ا
حتديات ا�ستكمال العملية ال�سيا�سية ،وذلك

ب�ع��دم االجن ��رار �إىل فتنة الت�شكيك بنتائج
االن �ت �خ��اب��ات ،وع�ل��ى جميع ه��ذه ال �ق��وى �أن
ت�سعى ج��ادة لتحقيق الدميقراطية يف جو
م��ن الت�ضامن الوطني والتناف�س ال�سلمي
الذي يعزز ا�ستقالل اجلزائر ،وي�صونه من
الفنت الإثنية والع�شائرية واملذهبية التي
تخطط لها القوى الأجنبية والقوى املحلية
املرتهنة لإرادتها.

أي «ديمقراطية» في الجحيم العربي القادم؟
ي�سوّق الكثري من الغرب الداعم لـ«الإ�سالميني اجلدد» الوا�صلني �إىل احلكم يف العامل
العربي� ،أن هذا العامل يتجه �إىل منوذج من الدميقراطية امل�شابهة للدميقراطية الرتكية ،والتي
يحكمها ما ي�سمونه «الإ�سالم املع�صرَن �أو املودرن» ..لكن ما هي حقيقة موقف «الإ�سالميني
اجلدد» من الدميقراطية؟
رغم وجود تيارات �إ�سالمية متعددة على ال�ساحة العربية اليوم ،لكن الفكر امل�سيطر هو
مزيج من الإخوان امل�سلمني ،وال�سلفيني ،والتيار الوهابي ،ونظرة ه�ؤالء �إىل الدميقراطية هي
كما يلي:
 -1الإخوان امل�سلمون :بع�ض الباحثني �أ�شاروا �إىل قبول مر�شدهم وم�ؤ�س�س التنظيم «ح�سن
البنا» بالدميقراطية ،مرتكزين �إىل تر�شحه لالنتخابات النيابية يف م�صر مرتني ،و�أنه �ألقى
حما�ضرة عام  1948مبقر «جمعية ال�شبان امل�سلمني» بعنوان« :الدميقراطية الإ�سالمية»� ،أكد
خاللها على �أن النظام الربملاين ين�سجم من حيث املبد أ� مع نظام احلكم الإ�سالمي.
لكن مواقف البنا ور�سائله ال تعك�س موافقة �أو ت�أييد ًا للنظام الدميقراطي ،فالدميقراطية
لي�ست جمرد انتخابات ونظام برملاين فح�سب� ،إمنا تت�ألف من معايري عدة �أخرى مل يكن البنا
يوافق عليها.
�أما «�سيد قطب» فعار�ض ب�شدة و�صف الإ�سالم ب�أنه دميقراطي ،ودعا �إىل دكتاتورية عادلة
ت�ضمن احلريات ال�سيا�سية لل�صاحلني فقط..
اليوم ،هناك الكثري من الإ���ش��ارات التي تفيد ب���أن ق��ادة الإخ���وان مل يغريوا
ر�أيهم يف ما خ�ص الدميقراطية ،لكن ميكن الإ�شارة �إىل مواقف الإخوان امل�سملني
بعد الثورات ،وت�صريح �أرودغان الذي اعترب �أن الدميقراطية «حافلة» يركبونها
للو�صول �إىل ال�سلطة فقط ،وبعدها يتخلون عنها! فالدميقراطية نظام كفر ال يجوز
قبولها ،وال الإقرار مببد أ� �سيادة ال�شعب �أو مبد أ� حرية التدين واالعتقاد ،وال مبد أ�
ف�صل ال�سلطات.
 -2التيار الوهابي :ال ي�ؤمن ب�أي �شكل من �أ�شكال امل�شاركة يف احلكم؛ ال دميقراطي وال
�سواه ،بل يقوم على مبد�أ اال�ستئثار وتكفري الآخر و�إلغائه ،وممار�سة العنف با�سم «اجلهاد يف
�سبيل اهلل» �ضد كل من يخالفهم ويعار�ضهم ،حتى من �ضمن مذهبهم.
تكمن خطورة هذا التيار يف نزعته الإلغائية التكفريية التي ال تقبل �شريكاً ،وهو يحاول

ال�سيطرة التدريجية على م�صر ،والتغلغل يف ال�ساحة ال�سورية ،وذلك لأن قيام حكم وهابي
فيها ،ميكّنه من العودة �إىل لبنان ،وال�سيطرة عليه بقوة �إلغائية �أي�ضاً ،كما ي�ساعده يف زيادة
نفوذه يف العراق ،وتهديد ال�سلطة احلاكمة فيه.
 -3التيار ال�سلفي :بالن�سبة �إىل الدميقراطية ،يت�صور بع�ض امل�شايخ ال�سلفيني �أن
الدميقراطية هي «�شرع الكفار ومنهج وثني» ،وعلى امل�ستوى الفكري هي قبول �صريح
بالأدب الإباحي و�أدب الزنادقة ،ويحكم فيها «الف�ساق والع�صاة والكفار والن�ساء واملحاربون
لدين اهلل» ،ومن ثم فهي ت�ؤدي حتم ًا �إىل انت�شار الإباحية وال�شذوذ! وم�ؤخراً ،قام ال�سلفيون
بتحري�ض الن�ساء يف موريتانيا على التظاهر �ضد العلمانية والدميقراطية.
وهكذا ،ي�شهد العامل العربي ،و�سورية بالتحديد ،يف املرحلة الراهنة تقاطع م�صالح
بني التيارات الثالث ،خ�صو�ص ًا بني تيار «الإخوان امل�سلمني» والتيار الوهابي ،فهم يريدون
الو�صول �إىل ال�سلطة يف مرحلة �أوىل ،والتخل�ص من احلكام ال�سابقني ،ومنهم ب�شار الأ�سد،
لفر�ض �سيطرتهم على املنطقة.
ففي حال �سقوط نظام الأ�سد يف �سورية ،ي�ستطيع ه�ؤالء عندئذ ال�سيطرة على املنطقة
ب�أكملها ،وعلى لبنان كبلد �صغري و�ضعيف وه�ش �سيا�سياً ،وبعد ال�سيطرة الفعلية ،لن يقيم
�أي من ه���ؤالء حكم ًا دميقراطياً ،وال مدنياً ،بل �سيقومون ب�إلغاء االخرين ،ولن يعرتفوا
بحقوق للأقليات ،بل �سيهجرونهم و�سيقومون بالق�ضاء على كل فكر معار�ض لهم ،حتى يف
مذهبهم ،كما نتوقع ح�صول معارك �إلغائية بني التيارات الإ�سالمية املذكورة ،فبالرغم من
تقاطع امل�صالح املوجودة الآن يف املدى الق�صري ،جند تباين ًا بينهما ي�صل �إىل حد العداء،
واختالف ًا يف ال�سيا�سات واملنطلقات والدعم الذي يتلقونه ،وهذا �سيجعلهم يتحاربون فيما
بينهم بو�سائل عنفية �إلغائية.
هكذا ،لن يحقق حكم «الإ�سالميني اجل��دد» �أي دميقراطية يف العامل العربي ،بل نرى
�أن املنطقة تتجه من االوتوقراطية ال�سابقة �إىل الثيوقراطية االوتوقراطية ،التي �ست�ؤدي �إىل
مزيد من اجلهل والتع�صب والتكفري ،و�ستكرث الفتاوى التكفريية ،فنغرق يف الفو�ضى وعدم
اال�ستقرار ،و�إىل املزيد من تهجري الأقليات.

ليلى نقوال الرحباين

�إن �إقبال الناخبني على الت�صويت بن�سبة
مقبولة باملعايري الدولية املتبعة ،واعرتاف
م� �ئ ��ات امل ��راق� �ب�ي�ن امل �ح �ل �ي�ي�ن وال ��دول� �ي�ي�ن
بنزاهتها ،يدل على ف�شل اجلبهة الإ�سالمية
للإنقاذ بدعوتها �إىل املقاطعة ،فهي دعت
�إىل حل ال�سلطات احلالية ،وتنظيم مرحلة
ان �ت �ق��ال �ي��ة ي �ت��م خ�ل�ال �ه��ا ت���ش�ك�ي��ل جم�ل����س
ت��أ��س�ي���س��ي وح �ك��وم��ة إ�ن �ق ��اذ وط �ن��ي ت���ش��رف
على انتخابات «تنقل ال�سلطة �إىل ال�شعب
اجلزائري لي�سرتجع حريته و�سيادته» ،لكن
الناخب اجل��زائ��ري ك��ان قد �سمع مثل هذه
الدعوات يف �أقطار �أخرى ،و�سرعان ما تبني
زيفها.
ل�ن�ق��اذ
�إن ق ��ادة اجل�ب�ه��ة الإ� �س�لام �ي��ة ل� إ
الذين نالوا التعاطف والت�أييد حلرمانهم
ا��س�ت�لام ال�سلطة �إث��ر جناحهم ال�ساحق يف
انتخابات  ،1992يقبعون ال�ي��وم يف فنادق
إ�م ��ارة ق�ط��ر ،وي�ت�م�ن��ون �أن تعيدهم ال�ق��وى
اخل��ارج �ي��ة �إىل ال� ��� �ص ��دارة ،ل �ك��ن ال �ن��اخ��ب
اجل ��زائ ��ري ف�ق��د ال�ث�ق��ة ب�ه��م ب�ع��د ال�ت�ج��ارب
امل ��ري ��رة ال �ت��ي ع��ان �ت �ه��ا اجل ��زائ ��ر ب���س�ب�ب�ه��م،
وه��و ال�ي��وم ي��رف����ض ��ش�ع��ارات�ه��م ال�ت��ي حتمل
يف ال�ظ��اه��ر ه�م��وم��ه املعي�شية ومتلمله من
الف�ساد واال��س�ت�ب��داد ،لكن تخفي يف باطنها
مفاعيل الفتنة والتق�سيم والتفتيت.
�إن ال��درو���س امل�ستخل�صة بعد �أك�ثر من
ع��ام م��ن ال�ف��و��ض��ى وع ��دم اال��س�ت�ق��رار ج �رّاء
«ال� �ث ��ورات» امل�صطنعة ال �ت��ي اج�ت��اح��ت دول
املنطقة ،جعلت امل��واط��ن اجل��زائ��ري ي�شكك
بالغايات الفعلية لبع�ض قوى املعار�ضة ،وملن
يقف وراءه ��ا �إقليمياً ودول �ي �اً ،خ�صو�صاً يف
�ضوء ما ح�صل يف ليبيا ،وما يح�صل الآن يف
�سورية من انق�سام ودمار وتقتيل.
ل�ق��د ب� ّي�ن��ت االن �ت �خ��اب��ات اجل��زائ��ري��ة �أن
ال �ت �ج��ارب احل�ي��ة ت�ع� ّل��م ال���ش�ع��ب ،م��ن خ�لال
ح�سّ ه الفطري� ،أن مييز يف نهاية الأمر بني
احل��رك��ات الأ�صيلة التي تدافع عن حقوقه
وت�سعى لتحريره وحتقيق رفاهيته ،وبني من
ي�ستغلون مطالبه املحقة لتوظيفها خلدمة
خمططات الأعداء الداخليني واخلارجيني،
ل �ك��ن ه ��ذا ال ي�ع�ف��ي ال �ق ��وى احل��اك �م��ة من
م���س��ؤول�ي��ة م�ن��ع ال�ف�تن ال�ت��ي م��ازال��ت تهدد
اجلزائر ،كما تهدد جميع املجتمعات العربية
والإ�سالمية من دون ا�ستثناء.
لو خُ يرّ املخل�صون من العرب وامل�سلمني
ب�ي�ن الإ�� �ص�ل�اح احل�ق�ي�ق��ي وال �ف �ع �ل��ي ،وب�ين
الوقوع يف الفتنة والفو�ضى ،الختاروا ال�صرب
على احلاكم الفا�سد حتى ت�أتي �ساعة التغيري
التي ت�صب يف م�صلحة الأمة.
ل�ق��د �آن الأوان ك��ي ي ��رد احل �ك��ام ف�ضل
�شعوبهم ب�صربها الطويل عليهم ،ويدركوا
�أن م���ص�يره��م يتحكم ب��ه أ���س�ي��اده��م ال��ذي��ن
ط��امل��ا ح� ّر��ض��وه��م ��ض��د م��واط�ن�ي�ه��م ،وال�ي��وم
يحر�ضون ه�ؤالء عليهم ،ويهددونهم بربيع
عربي م��زع��وم .فبد ًال من مهادنة الأجنبي
وحم ��اول ��ة �إر�� �ض ��ائ ��ه مب �ح��ارب��ة م ��ا ي���س�م��ى
الإره � ��اب� ،أو ب� إ���ص�لاح��ات حم ��دودة ه�ن��ا �أو
ه �ن��اك ،ال ب��د م��ن دع ��وة ال �ق��وى امل���س�ت�ف��ردة
بالرثوة وال�سلطة عقوداً عديدة يف كل �أقطار
أ�ب�ن��اء الأم��ة بتقرير م�صري بلدانهم و�صنع
م�ستقبلهم ب�أنف�سهم.

عدنان حممد العربي
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دولي
صديق لـ«إسرائيل»
في الخارجية الفرنسية

النووي اإليراني ..وقضايا األمة
ب��ان�ت�ظ��ار ج��ول��ة ب �غ��داد ال�ن��ووي��ة ب�ين �إي ��ران
وجمموعة ( )5+1ال�ستكمال املفاو�ضات حول
امللف النووي والعقوبات الأمريكية والغربية،
ف�إن �إرها�صات انفراج ما يلوح يف �أفق املفاو�ضات
التي حتمل ع�ن��وان «احل��ل  -الهدنة» بانتظار
احللول النهائية ويرتكز هذا احلل على:
تعهد �إي��ران بعدم ت�صنيع القنبلة النووية
ع �ل��ى امل���س�ت��وي�ين ال��دي �ن��ي وال �� �س �ي��ا� �س��ي ،حيث
ب��ادرت �إي��ران بذلك عرب فتوى املر�شد الأعلى
ال�سيد علي اخلامنئي بتحرمي ت�صنيع القنبلة
النووية ،ومت �إحلاقها بت�صريح الرئي�س �أحمدي
جناد والذي �صرح ب�أن «الغبي هو من ي�صرف
الأموال الطائلة على ت�صنيع قنبلة نووية».
تعهد �أمريكا وحلفائها بتجميد �أو تخفيف
احل �� �ص��ار وال �ع �ق��وب��ات ع�ل��ى امل �� �ص��رف امل��رك��زي
الإي � � � ��راين ك �خ �ط��وة �أوىل ،وه� ��ي ال �ت ��ي ت�ه��م
احلكومة الإيرانية ب�شكل �أ�سا�س.
ت��واف��ق ال �ط��رف�ين ع�ل��ى م�ع��اجل��ة تخ�صيب
اليورانيوم �إما بتعاون دويل �أو تعهد جمموعة
دول الربيك�س ب�ضمان تزويد �إيران باليورانيوم
الالزم لال�ستعمال ال�سلمي والطبي.
ال �� �س �م��اح ل�ل�م�ف�ت���ش�ين ال��دول �ي�ي�ن مب��راق�ب��ة
املن�ش�آت ال�ن��ووي��ة الإي��ران �ي��ة ،ه��ذا على �صعيد
امللف النووي الإيراين� ،أما يف امللفات الأخرى،
وخ �� �ص��و� �ص �اً امل �ل �ف�ي�ن ال� ��� �س ��وري وال� �ع ��راق ��ي،
ف��ا إلي��ران�ي��ون ومعهم ال��رو���س ي�ضغطون على
الأمريكيني وحلفائهم لت�أمني ما يلي:
منع تق�سيم ال�ع��راق والإب �ق��اء على وحدته
اجل �غ��راف �ي��ة وال���س�ي��ا��س�ي��ة وع� ��دم دع ��م امل�ن�ه��ج
االنف�صايل للأكراد وتداعياته الإقليمية.
الوقوف مع املالكي بوجه الأعمال الإرهابية
التي ت�ؤدي �إىل الفتنة املذهبية ،وقد ظهر ذلك

�إحدى جل�سات املحادثات الأخرية يف فيينا

من خ�لال �إ��ص��دار الأن�ترب��ول ال��دويل مذكرة
توقيف بحق ط��ارق الها�شمي نائب الرئي�س
ال�ع��راق��ي تنفيذاً مل��ذك��رات الق�ضاء ال�ع��راق��ي،
مما يرفع �أ�سهم احلكومة العراقية وهيبتها
ويحرج الدول العربية وتركيا التي ت�ست�ضيف
ال�ه��ا��ش�م��ي ،مم��ا يجعلها �ضمن دائ ��رة ال��دول
املتمردة على القانون الدويل.
�أم ��ا يف امل �ل��ف ال �� �س��وري ،ف� ��إن الأم�يرك �ي�ين
مي��ار� �س��ون ع�م�ل�ي��ة ال�ت�راج ��ع �أو االن���س�ح��اب
الدائري الهادئ من �سورية ،وذلك منذ �إر�سال
ك��ويف �أن ��ان وامل��راق�ب�ين ال��دول�ي�ين و� �ص��و ًال �إىل
ت�ب�ن��ي ات �ه��ام ال �ق��اع��دة ب��ال�ت��دخ��ل يف الأح ��داث
ال�سورية ،وعدم الر�ضى عن املعار�ضة ال�سورية
امل�شتتة ،وقد نقل �أحد الو�سطاء بني احلكومة
ال�سورية وال�سفريين الأم�يرك��ي والفرن�سي،
خيبة �أم�ل�ه�م��ا م��ن ت ��ورط دول�ه�م��ا يف �سورية

ب�سبب ال�ت�ق��دي��رات اخل��اط�ئ��ة و�أه�م�ه��ا ثالثة
�أمور:
عدم �إم�ساك جمل�س ا�سطنبول وكل �أطياف
املعار�ضة بال�شارع ال�سوري ،وحترك املظاهرات
غري املرتبطة مع بع�ضها البع�ض.
عدم �إم�ساك املعار�ضة ال�سورية «اخلارجية»
بامل�سلحني يف امليدان ال�سوري.
ع��دم �إمكانية توحيد املعار�ضة ،بالإ�ضافة
�إىل ج�شعهم امل��ايل و�سعيهم للألقاب واملراكز
ق�ب��ل ��س�ق��وط ال�ن�ظ��ام ،وق��د و��ص��ف ال�سفريان
امل�ع��ار��ض��ة بقطيع م��ن «ال�ق�ط��ط» ال�ت��ي تنه�ش
بع�ضها البع�ض عندما نطلب منها التقدم،
ف�ل�ا ي���س�ير �أح� ��د وراء أ�ح � ��د ،خ�ل�اف ق�ط�ع��ان
ال �غ �ن��م وال �ب �ق��ر ال �ت��ي ت���س�ير وراء �أول ب�ق��رة
�أو غ�ن�م��ة �إىل الأم� ��ام  -ه��ذا م��ا ق��ال��ه ح��رف�ي�اً
ال�سفريان يف دم�شق  -وبناء على هذه املعطيات

ال�سلبية للمعار�ضة ،والتي تقابلها قوة النظام
مب�ؤ�س�ساته الع�سكرية وامل��دن�ي��ة ،وت�لازم�اً مع
امللف النووي الإي��راين ،ف�إن الأمريكيني بد�أوا
ب��ال�تراج��ع يف �سورية ع��ن �إ��س�ق��اط النظام �إىل
مرحلة إ�ق�ل�اق النظام و�إزع��اج��ه بالتفجريات
الأمنية يف مرحلة املفاو�ضات املبا�شرة وغري
امل�ب��ا��ش��رة م��ع ��س��وري��ة ،ومقاي�ضتها ب��الأث�م��ان
ال�سيا�سية لت�أمني امل�صالح الأمريكية بعيد عن
م�صالح احللفاء ،مقابل الرتاجع عن اخلطة
ا ألم�يرك�ي��ة ،وق��د ب��د�أ الأم�يرك�ي��ون بالرتاجع
عن دع��م الإخ��وان امل�سلمني يف م�صر ،وج��ددوا
دع��م املجل�س الع�سكري وال�شخ�صيات املوالية
ل��ه بعد ثبوت ع��دم �أهلية ا إلخ ��وان ال�سيا�سية
ومم��ان �ع��ة ال���س�ع��ودي��ة ودول اخل�ل�ي��ج لت�سليم
ا إلخ��وان ال�سلطة ال�سيا�سية يف العامل العربي،
و�أول رد حلماية �أن�ظ�م��ة اخلليج ه��و م�شروع
�إع�ل��ان ال��وح��دة ال���س�ي��ا��س�ي��ة مل�ج�ل����س ال�ت�ع��اون
اخل�ل�ي�ج��ي ب �ع �ن��وان «االحت � ��اد» مل �ق��اوم��ة ح��رك��ة
ال�ت�غ�ي�ير ال �ق��ادم��ة ،ول�ك��ن ال�ظ��اه��ر �أن �شعوب
دول اخلليج ،قد ب��د�أت مرحلة تغيري الأنظمة
قبل �أن تتحرك ميدانياً ،وقد ا�ستطاعت دفع
حكامها لإعالن «االحت��اد ال�سيا�سي» بعد �أكرث
من ع�شرين عاماً من التعاون اخلليجي.
�إن امل� �ل ��ف ال � �ن� ��ووي ا إلي � � � ��راين يف خ��دم��ة
ق�ضايا الأم��ة و�شعوبها جميعاً ،ولي�س ل�صالح
إ�ي ��ران وح��ده��ا كما ي��روج البع�ض ،فما متلكه
�إي ��ران �سيكون يف ك�ف��ة م�ي��زان ال�ق��وة العربية
والإ�� �س�ل�ام� �ي ��ة م �ق��اب��ل الإره � � � ��اب ا ألم�ي�رك ��ي
والإ�سرائيلي ،ف�إيران لي�ست العدو بل ال�شقيق
واحلليف.

د.ن�سيب حطيط
www.alnnasib.com

تتحدث الرتجيحات يف عملية ت�شكيل
احل �ك��وم��ة ال �ف��رن �� �س �ي��ة الأوىل يف عهد
الرئي�س فرن�سوا هوالند ،عن �إ�سناد وزارة
اخلارجية �إىل بيار مو�سكوفي�سي ،وهو
من �أ�صول يهودية رومانية ،ويُعترب �أحد
أ�ب ��رز و آ�خ ��ر رم ��وز امل�ح��اف�ظ�ين اجل ��دد يف
فرن�سا ،كما أ�ن��ه م��ن أ�ك�ثر اال�شرتاكيني
حما�سة حللف �شمال الأطل�سي.
وت � � ؤ�ك� ��د امل �ع �ل ��وم ��ات ال �ف��رن �� �س �ي��ة �أن
م��و��س�ك��وف�ي���س��ي م �� �ش �ه��ود ل ��ه ب��ان �ح �ي��ازه
ا ألع �م��ى ل�ل�ك�ي��ان ال���ص�ه�ي��وين ،وب��ال�ت��ايل
�سيكون �أب��رز �صديق لتل �أبيب يف الإدارة
الفرن�سية اال�شرتاكية اجلديدة.

اليونان نحو االنتخابات
من جديد
ف�شلت اجلهود ال�سيا�سية يف اليونان
ل�ت���ش�ك�ي��ل ح �ك��وم��ة ج ��دي ��دة ،ب �ع��د رف����ض
الي�سار املت�شدد املتمثل بحزب �سرييزا،
خ�ط��ة ال�ت�ق���ش��ف ال �ت��ي ف��ر��ض�ه��ا االحت ��اد
الأوروب � � � ��ي و� �ص �ن ��دوق ال �ن �ق��د ال � ��دويل،
وب��ال �ت��ايل رف����ض �أي حت��ال��ف م��ع حزبي
«ال ��دمي �ق ��راط �ي ��ة اجل� ��دي� ��دة» (مي�ي��ن)،
وحزب با�سوك اال�شرتاكي ،اللذين وافقا
على الإمالءات الغربية.
ك�م��ا رف����ض ح��زب «رمي ��ار» ال�ي���س��اري،
امل�شاركة يف احلكومة ألن��ه وج��د يف ذلك
متديداً للأزمة املالية التي تعاين منها
�أثينا ،وبالتايل مل يبق �أمام اليونان �سوى
العودة �إىل �صناديق االقرتاع ،التي تتوقع
اال�ستطالعات �أن يح�صد «الي�سار» فيها
الأغلبية.

بكين تنزل حاملة الطائرات األولى ..لبناء «سور الصين» الجديد
ب�ع��د ��س�ق��وط ج ��دار ب��رل�ين ال ��ذي أ�ع �ل��ن ن�ه��اي��ة احل��رب
الباردة بني �أمريكا واالحتاد ال�سوفياتي ،انفردت الواليات
املتحدة بتوجيه �سيا�سات امل�ؤ�س�سات الدولية و�إدارة الأمم
املتحدة وفق م�صاحلها و�أهدافها الرامية لل�سيطرة على
م��وارد ال�ك��رة الأر��ض�ي��ة ،حتى �أن �أح��د املنظّ رين الغربيني
(ف��وك��وي��ام��ا) ذه��ب �إىل التب�شري مب��ا �سمّاه نهاية العامل،
واع�ت�بر �أن الإن�سانية ل��ن ت�سطّ ر ح�ضارة متفوقة �أخ��رى
غري احل�ضارة الأمريكية بعد اليوم� ..إال �أن هذه الغطر�سة
الأح��ادي��ة الأمريكية مل تعمّر طوي ًال حتى ب��د�أت مالمح
التململ ي�سود العامل ،وتوالت ظهور �إرها�صات ت�شري �إىل
�إمكانية ن�شوء تكتالت وقوى دولية جديدة لديها �إمكانية
امل�شاركة والقرار يف �إدارة العامل ،واعترب ظهور «جمموعة
الربيك�س» التي ت�ضم االقت�صاديات الأ�سرع منواً يف العامل
�أوىل املحاوالت اجلدية للولوج �إىل عامل متعدد الإرادات
الدولية.
�صحيح �أن االقت�صاد الأم�يرك��ي م��ازال الأول يف العامل،
وهو يبلغ �ضعف حجم االقت�صاد ال�صيني ،وما زال يحتفظ
ب��وج��ود ع���س�ك��ري يف ث�ل�اث �أرب � ��اع ال �ع��امل ،وت �ف��وق نفقاته
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الأوىل يف ال�ع��امل ،وم��ا زال��ت أ�م�يرك��ا تعترب ال��دول��ة ا ألك�ثر
جهوزية يف العامل لتحقيق اخرتاقات علمية وتكنولوجية،
ومتكنت من احلفاظ على مرتبتها الأوىل يف ع��دد املراكز

البحثية يف ال�ع��امل ،وتُعترب م��ن أ�ك�بر م���ص�دّري ال�غ��ذاء يف
العامل.
لكن ال�صحوة الثنائية املفاجئة للدب الرو�سي والتنني
ال�صيني ب��د�أت بعد تراجع احللم الأمريكي ،خ�صو�صاً بعد
ا�ستخدامهم الفيتو املزدوج مرتني يف جمل�س الأمن؛ املوقف
الذي ي�ستند �إىل قاعدة اقت�صادية وع�سكرية وتكنولوجية
متينة ،ك��ان ت�ع�ب�يراً ع��ن ع�م��ق التململ ال ��دويل ال��راف����ض
ال�ستمرار الأحادية الأمريكية ب�إدارة �ش�ؤون العامل.
�صراع الأق��وي��اء ه��ذا ال��ذي ي�ستخدم كل امل��وارد املتوفرة
من تكنولوجية واقت�صادية وع�سكرية مر�شح لال�ستمرار
لفرتة طويلة ،ورمبا يت�صاعد ،لأنه يبدو �أن رو�سيا وال�صني
لن يكتفيا بعد اليوم ب�أن يكونا جمرد قوى �إقليمية كبرية،
�إمن��ا ُي�ظ�ه��ران ت�صميماً وا��س�ع�اً ال�ستعادة مكانتهما كقوى
عظمى ،ولعل ت�صريح رئي�س هيئة الأرك��ان العامة للقوات
امل�سلحة الرو�سية؛ اجل�نرال نيكوال م��اك��اروف ،ب ��أن رو�سيا
قد تقوم بتوجيه �ضربة ا�ستباقية للدرع ال�صاروخي الذي
تعتزم الواليات املتحدة والناتو بناءه يف �أوروبا ،كان �صارماً
وه�ج��وم�ي�اَ ،كما امتنعت ال�ق�ي��ادة ال��رو��س�ي��ة لأول م��رة عن
ح�ضور اجتماع الدول الثمانية يف كامب دايفيد.
هذه املواقف العنيفة التي مل تُ�سمع منذ �سقوط االحتاد
ال�سوفياتي ،تعطي �إ� �ش��ارة وا��ض�ح��ة �إىل �أن�ن��ا بتنا قريبني
ج��داً من العودة �إىل توازنات الرعب واملواجهات املفتوحة،

و�أن رو�سيا لن ت�سمح بخنق جمالها احليوي يف غرب �آ�سيا،
الذي ي�ضم �إي��ران والعراق و�سورية ،كما �أعلنت رو�سيا �أنها
ل��ن تر�ضى بدميقراطية ال���ص��واري��خ وال�ق�ن��اب��ل يف امل�س�ألة
ال�سورية.
�أم��ا ال�صني ال�ت��ي �أع�ل��ن البيت ا ألب�ي����ض ووزارة ال��دف��اع
الأمريكية توجيهاً ا�سرتاتيجياً جديداً يرتكز على إ�ع��ادة
االنت�شار الع�سكري يف منطقة �شرق �آ�سيا واملحيط الهادي،
فمن املتوقع ان يفاقم التوجيه اجل��دي��د احل��ال��ة الأمنية
املعقدة �أ�سا�ساً يف املنطقة.
يحاول الأم�يرك��ي دع��م بع�ض ال��دول ال�صغرية يف �آ�سيا،
لإي�ج��اد ن��وع من ال�ت��وازن يف املنطقة ،والتداعيات الأخ�يرة
بني الفليبني وال�صني كانت مبنزلة �إع�لان وا�ضح للتوجه
الأمريكي مبفاقمة امل�شاكل ورفع م�ستوى التوتر يف املحيط
ال�صيني ،فالفليبني باتت إ�ح��دى ب ��ؤر التوتر املقبلة التي
يعمل الأمريكي عليها ،ناهيك عن م�شكلة تايوان ،وا�ستمرار
التوتر بني الكوريتني والربنامج النووي لكوريا ال�شمالية.
ه��ذا الت�صعيد ميكن �أن ينتج حت��دي�اً ج��دي�اً للعالقات
ال�صينية الأم�يرك �ي��ة ،م��ا دف��ع إل��ش�غ��ال ال���ص�ين و�إرب��اك�ه��ا،
وال�سبب يعود �إىل �أن الإدارة الأمريكية التي نظرت بعني
الريبة �إىل القفزة التكنولوجية التي حتققها الع�سكرية
ال�صينية ،وال�ت�ح��دي��ث ال�سريع ال��ذي �شمل ا��س�ط��ول بكني
ال�ب�ح��ري ،و إ�ن ��زال �أوىل حاملة ط��ائ��رات �إىل بحر ال�صني،

وحاملة الطائرات باملفهوم الع�سكري هي �سالح هجومي
ي� ؤ� ّم��ن ال�سيطرة على املحيطات ،وي � ؤ� ّم��ن الغطاء اجل��وي
الالزم للقوى الربية عند اتخاذ قرار بال�سيطرة على املدن
البعيدة ،كما ي�ستثمر �صُ ناع ال�ق��رار ال�صينيون يف �أجيال
ج��دي��دة م��ن ا أل��س�ل�ح��ة ال�ن��وع�ي��ة ،م��ا ي�ه��دد ال�ت�ف��وق النوعي
الع�سكري الأمريكي ،مبا يف ذلك الطائرات اخلفية التي مت
االنتهاء من ت�صنيعها ،وبد�أ �سالح اجلوي ال�صيني ا�ستخدام
ت�ل��ك ال �ط��ائ��رات ال �ت��ي ت�ستطيع ال �ه ��روب م��ن ال � ��ردارات،
والتطوير الكبري الذي ح�صل بال�صواريخ املوجهة لل�سفن،
احتواء نه�ضة املارد ال�صيني التوجيه رقم واحد الذي �أطلقه
�أوب��ام��ا �أوائ��ل العام اجل��اري ،حيث ق��ال� :سنعزز وج��ودن��ا يف
�آ�سيا واملحيط الهادي ،ولن نخف�ض املوازنة على ح�ساب تلك
املنطقة احليوية.
يدرك ال�صينيون �أنهم ما يزالون بعيدين عن العمالق
الأم�ي�رك��ي امل�ت�م�ي��ز ،ل��ذل��ك ف� إ�ن�ه��م ي���س��اب�ق��ون ال��زم��ن ل�سد
الفجوة املعرفية والتقنية واللوج�ستية ،لأنهم يدركون �أن
��ش��روط املناف�سة على ال��ري��ادة الدولية م�ستقب ًال مرهون
بامتالكهم التقنية الف�ضائية التي �ست�ؤهلهم لأن ت�صبح
دولتهم قوة عظمى �ضمن القوى ال�صاعدة �أو املر�شحة للعب
�أدوار قيادية يف العامل.

ج� .ض.
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ُ
ُسجن ثالث مرات على األقل ..واشتهر باالنفتاح على اآلخرين

أبو الفتوح :من حي الملك الصالح ..إلى قصر العروبة
ارتفعت ب�شكل ملحوظ �أ�سهم ال�ق�ي��ادي ال�سابق يف
ح��رك��ة «الإخ� ��وان امل�سلمني» يف م�صر؛ عبد املنعم �أب��و
ال�ف�ت��وح ،يف ��س�ب��اق ال��رئ��ا��س��ة امل���ص��ري��ة ،رغ��م امل�ع��ار��ض��ة
ال�شر�سة التي يلقاها من قبل الأمريكيني وبع�ض الدول
العربية النافذة ،و«�إ�سرائيل» ،التي و�صفها ب�أنها عدو
ودولة عن�صرية ،م�ؤكداً �ضرورة �إعادة النظر يف معاهدة
ال�سالم املوقعة بني م�صر و«�إ�سرائيل» عام  ،1979كونها
ت�شكل «تهديداً للأمن القومي امل�صري».
وُلد �أبو الفتوح يف حي امللك ال�صالح يف م�صر القدمية
يف  15ت�شرين الأول  ،1951بني �أ�سرة جاءت �إىل القاهرة
من قرية ق�صر بغداد بكفر الزيات مبحافظة الغربية،
لكن �أ�صولها تتحدر �إىل حمافظة املنوفية ،وكان ترتيبه
الثالث بني �ستة �إخوة كلهم ذكور.
ُع��رف عنه تفوقه يف جميع م��راح��ل درا��س�ت��ه التي
توجها باحل�صول على �إج ��ازة يف ال�ط��ب بتقدير جيد
ج��داً عام  ،1976ومل يتم تعيينه معيداً ب�سبب حادثته
ال���ش�ه�يره وم�ن��اظ��رت��ه ل�ل��رئ�ي����س ال �� �س��ادات ع�ن��دم��ا زار
الأخري جامعة القاهرة ،فقال له �إن من يعمل حوله هم
«جمموعة من املنافقني» ،متعل ًال مبنع ال�شيخ حممد
ال �غ��زايل م��ن اخل�ط��اب��ة ،واع�ت�ق��ال ط�ل�اب ت�ظ��اه��روا يف
احلرم اجلامعي.
مت�ي��ز �أب ��و ال�ف�ت��وح يف اجل��ام�ع��ة بن�شاطه ال�سيا�سي
والطالبي ،ف�شغل من�صب رئي�س احتاد كلية طب الق�صر
العيني ،ثم �أ�صبح بعد ذلك رئي�س احتاد طالب جامعة
القاهرة ،وان�ضم �إىل حركة «الإخوان امل�سلمني» ،و�شغل
من�صب ع�ضو مكتب الإر�شاد فيها منذ عام  1987حتى
.2009
اعتُقل �أب��و الفتوح يف ع��ام  1981ب�سبب موقفه من
معاهدة «كامب ديفد»� ،ضمن اعتقاالت �أيلول ،و أ�ُخلي
�سبيله بعد عدة �أ�شهر ،لكنه اعتُقل مرة جديدة يف العام
 ،1991وح��وك��م يف �إح��دى ق�ضايا املحاكم الع�سكرية

جلماعة «الإخوان امل�سلمني» ،حيث �سُ جن ملدة � 5سنوات،
وكان ي�شغل حينها من�صب الأمني العام امل�ساعد الحتاد
الأط�ب��اء العرب قبل �سجنه ،ويف االنتخابات التي تلت
خ��روج��ه الحت��اد الأط �ب��اء ال �ع��رب ،ح�صل على �أ��ص��وات
الأط�ب��اء ملن�صب ا ألم�ين ال�ع��ام .كما اعتُقل لعدة �أ�شهر
ع��ام  ،2009ب�سبب ان�ت�م��ائ��ه �إىل ج�م��اع��ة «ا إلخ� ��وان»،
وملعار�ضته لنظام مبارك.
يقول �أب��و الفتوح يف �سريته الذاتية التي كتبها يف
جولة ال�سجن م��ا قبل ا ألخ�ي�رة ،وال�ت��ي تعر�ض لها يف
عهد الرئي�س املخلوع ح�سني مبارك« :كان الإقطاع يف
قريتنا مم َّث ًال يف �شخ�ص ا�سمه �أبو الفتوح ف��ودة ،وكان
�أحد كبار الإقطاعيني الذين يثريون الرعب يف قلوب
الفالحني ،وك��ان يركب «احلنطور» وي�سري يف القرية
فال يجر�ؤ �أحد على الظهور حتى مير موكبه ،لكن كان
يل ع��م ج��ريء و��ش�ج��اع يرف�ض �أن ي�ج��ري كما يجري
الآخ��رون ،وال يختبئ كما يختبئون ( )...و�أذك��ر �أنني

ت�أثرت بعمي هذا كثرياً يف طفولتي ،وقد تعلمت منه �أال
�أخاف من �سطوة الكبار ،وال �أتردد يف مواجهتهم».
مل ي�صل «غ�ضب» �أب��و الفتوح على الرئي�س الراحل
جمال عبد النا�صر �إىل حد «التكفري» ،لكن �أبو الفتوح
اتخذ درب العمل الإ�سالمي ،كغريه ممن خ��اب �أملهم
يف التجربة النا�صرية ،فدخل اجلامعة وب��د�أ احل��راك
الديني الذي حتول يف ما بعد �إىل حراك �سيا�سي ،ويف
�سريته الذاتية التي حملت عنوان «�شاهد على تاريخ
احلركة الإ�سالمية يف م�صر»� ،شرح �أبو الفتوح حتوّله
من الفكر الإ�سالمي الأ��ص��ويل ،القائم على التكفري،
�إىل نظرة �أكرث اعتدا ًال للإ�سالم .ويعر�ض �أبو الفتوح يف
كتابه لبدايته كم�ؤ�س�س للجماعة الإ�سالمية ،كما نَّبي
كيف �أنه تخلّى عن معتقداته ال�سلفية املتطرفة بف�ضل
دُعاة «الإخوان امل�سلمني» بعد مرور �سنوات قالئل.
ورغم تفوق �أبو الفتوح على �أقرانه يف انتهاج توجهات
أ�ك�ثر حت��رراً بعد م��رور عقود ،ف ��إن دوره التاريخي مل
مينحه النفوذ الكايف لتبوء من�صب ب��ارز يف اجلماعة.
ففي �أواخ��ر  2009مت �إق�صاء �أب��و الفتوح م��ن ع�ضوية
مكتب الإر� �ش��اد خ�ل�ال ان�ت�خ��اب��ات أ�ح��اط��ت ب�ه��ا م��زاع��م
التزوير� ،أما يف يوليو  ،2011فقد طُ رد �أبو الفتوح من
اجلماعة كلية ب�سبب �إع�لان نيته الرت�شح النتخابات
ال��رئ��ا� �س��ة ،م �ت �ح��دي �اً ق� ��رار اجل �م��اع��ة ت��ر��ش�ي��ح خ�يرت
ال���ش��اط��ر ..وب�ع��د �إع�ل�ان الف�صل ،و أ�ث �ن��اء خ��روج��ه من
املكتب ،قال �إنه يراهن على �أنه �سيح�صل على �أ�صوات
مكتب الإر� �ش��اد ،ب��ل على ��ص��وت ال��دك�ت��ور حممد بديع
نف�سه ،غري �أن املر�شد العام للإخوان امل�سلمني قال يف
حوار تلفزيوين �إنه لن يعطي �صوته له!
يعي�ش �أبو الفتوح حالياً يف القاهرة مع زوجته طبيبة
الن�ساء والتوليد ،ولديه �ستة �أبناء؛ ثالث �إناث يعملن
طبيبات ،وث�لاث��ة ذك��ور يعملون يف جم��االت الهند�سة
وال�صيدلة والتجارة.

انقسام الفكر البشري في العالم
يختلف الب�شر يف كيفية تفكريهم وتركيبهم،
وال�سبب يف ذلك يعود �إىل عوامل عدة ،فالدين الذي
ينتمي �إليه الإن�سان يلعب دوراً �أ�سا�سياًَ يف كيفية
ومنط تفكري الإن�سان ،وكذلك املنطقة اجلغرافية
التي ي�سكنها والثقافة والبيئة التي ن�ش�أ فيها� ،إال
�أن ه�ن��اك م�ب��ادئ ع��ام��ة و أ�م� ��وراً ال ميكن ل��دي��ن �أو
منطقة �أو بيئة �أو ثقافة �أن ت�ؤثر عليها ،فالفطرة
هي احلاكمة يف تلك ا ألم��ور واملبادئ العامة ،فعلى
لا يلتزم بح�سن
�سبيل امل�ث��ال ،ال جن��د �إن�ساناً ع��اق� ً
ال �ك��ذب وال���س��رق��ة واالع �ت��داء ع�ل��ى ح�ق��وق ال�غ�ير..
وال ميكنه االل�ت��زام �أي�ضاً بكون ال�صدق و�صاحب
الأمانة والتعاون �شيئاً قبيحاً ،نعم قد جند الكثري
منا ال ميكنه �أو ال يرغب العمل بهذه الأم��ور� ،إال
أ�ن��ه يف قناعة نف�سه ال ميكن �أن يلتزم بقبحها �أو
ع��دم ح�سنها ،وم��ن هنا يت�ضح �أن ه�ن��اك خطوطاً
عامة حتكم بها الفطرة والعقل ال�سليم ال يجوز
ألح��د جت��اوزه��ا ،مهما ك��ان الدين ال��ذي يعتقد به،
�أو الثقافة واملنطقة والبيئة التي ينتمي �إليها ،وكل
خارج ومتجاوز لهذه اخلطوط الفطرية والبديهية
يعد �شاذاً ومنكراً ومري�ضاً ال يتبع فطرته وعقله.
وعليه دعونا جنعل هذه الأمور هي املقيا�س وامليزان
لنحا�سب على �أ�سا�سه الأفكار والتيارات الأ�سا�سية

املنت�شرة يف ال �ع��امل ،ف�ن�ق��ول ه�ن��اك ث�لاث��ة ت�ي��ارات
�أ�سا�سية ظهرت وبرزت يف الآونة الأخرية:
التيار الأول :هو الفكر اليهودي ال�صهيوين املتمثل
ب��ال��والي��ات امل�ت�ح��دة الأم�يرك�ي��ة و«�إ��س��رائ�ي��ل» ،وال��ذي
يق�ضي الت�سلط على كل البلدان وال�شعوب واخلريات
يف العامل دون ا�ستثناء ،وي�صرح هذا الفكر ال�شيطاين
ب��أن غري اليهود �إمن��ا خلقوا ألج��ل خدمة ال�صهاينة،
بل �أ�صلهم قرود وحيوانات ،و�إمنا اهلل ح�سن �صورتهم
وجعلهم على �شكل ب�شر ليكونوا خدماً وال ي�ستوح�ش
م�ن�ه��م ال �ي �ه��ود ،وان �ط�لاق �اً م��ن ه��ذا امل�ع�ت�ق��د وال�ف�ك��ر
ال�صهيوين ال تبقى �أي قيمة للإن�سان غري اليهودي
ال�صهيوين ،فلو قتل ال�ي�ه��ود الآالف منا وظلمونا
وقطعونا �إرب �اً �إرب �اً ،فال يعد ذل��ك تعدياً على الغري
وظلماً وقبيحاً ،و�إمنا هو ي�شبه ذبحنا للبقر والدجاج
والأنعام.
التيار الثاين :هو تيار اخل�ضوع واخلوف واجلُنب،
املتمثل ب��أغ�ل�ب�ي��ة ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة وح�ك��ام�ه��ا وبع�ض
�شعوبها �أي �� �ض �اً ،ويق�ضي ه��ذا ال�ت�ي��ار وال�ف�ك��ر ب�ل��زوم
ال�صمت وت�سليم املت�سلط � -أمريكا و«�إ�سرائيل»  -كل
خريات البالد لتخفيف �أكرب قدر ممكن من ظلمهما
وبط�شهما ،بل ه��ذا الفكر والتيار مقتنع متاماً ب�أن
الدنيا كالغابة� ،إم��ا �أن تكون الأ��س��د فتملك الغابة،

و�إما �أن تكون حماراً وح�شياً ال ميلك لنف�سه نفعاً وال
�ضراً ،و�إمنا يحاول االختباء داعياً اهلل �أن يحوله �أ�سداً،
فالدنيا كذلك �إما �أن تكون قوياً ظاملاً مت�سلطاً حتكم
ال�ب�لاد ،و إ�م��ا �أن تكون �ضعيفاً ف�لا ب��د ل��ك م��ن تقبل
الواقع وتقدمي اللحم للأ�سد لكي ال ي�أكلك.
التيار ال�ث��ال��ث :ب�ين ه��ذا وذاك ـ ب�ين التيار الأول
والثاين ـ ن�ش�أ تيار ثالث يتمثل بالدول املمانعة وبع�ض
ال�شعوب العربية والإ�سالمية ،الذين ا�ستمدوا فكرهم
من الدين الإ�سالمي املحمدي الأ�صيل ،الدين الذي
يرف�ض العبودية لغري اهلل تعاىل ،ويرف�ض كل �أ�شكال
و�أل� ��وان ال�ظ�ل��م وال�ق�م��ع وال�ب�ط����ش والت�سلط وال��ذل
والقهر ،بل يدعو �إىل العدالة واحلرية ويريد اخلري
للجميع ،فكان �شعارهم« :ال ظلم وت�سلط وال خ�ضوع
لغري اهلل ت�ع��اىل» ،وه��ذا ال�شعار وال�ت�ي��ار والفكر هو
الذي �أغ�ضب �أ�صحاب التيار الأول وجعلهم يتخبطون
ويخططون كيف ميكنهم التخل�ص م��ن ه��ذا الفكر
الذي �إن امتد ف�سيطال م�صاحلهم ويوقظ ال�شعوب
وي�ج�ع�ل�ه��ا ت �ث��ور عليهم وع �ل��ى �أدوات� �ه ��م يف املنطقة،
وه��ذا ما قد ح�صل بالفعل ،فكل التغريات والثورات
واحلروب يف �شتى �أنحاء العامل كان �سببها هذا الفكر.

علي حممود مطر

هل نجحت
المؤامرة الصهيونية
في سورية؟
ب��ر��س��م م��ن ه ��ذا ال ��ذي ��ش�ه��ده ال�ع��امل
��ص�ب�ي�ح��ة ال �ع��ا� �ش��ر م��ن �أي � ��ار ع �ل��ى �أر� ��ض
دم�شق؟ هل هو بر�سم النظام� ،أو بر�سم
املعار�ضة� ،أو بر�سم ال�صهيونية العاملية
و�سدنتها؛ من �أردوغ��ان �إىل �سعود وحمد
ونبيل العربي ،و�صو ًال �إىل بان كي مون
و�أوب��ام��ا و� �س��ارك��وزي امل�خ�ل��وع ..ومريكل
والننت  -ياهو..؟
م ��ن امل� �ج ��رم ال � ��ذي ي �ق��ف خ �ل��ف ه��ذه
اجلرمية النكراء� ..سواء كان حمرّ�ضاً� ،أم
مدبّراً� ،أم مموالً� ،أم معداً �أم فاعالً؟!
لي�س ط��اب��وراً خام�ساً ه��ذا ال��ذي دخل
ال
على خط التفجريات يف دم�شق ..جتهي ً
للفاعل ،وتعمية للحقائق ،وت�سرتاً على
املجرم بل املجرمني..
الفاعل معروف؛ هو ه��ذا ال��ذي �أ�سفر
ع��ن وج�ه��ه و أ�م� ��اط ال�ل�ث��ام ع�بر الإع�ل�ام
داع� �ي� �اً �إىل ت���س�ل�ي��ح ومت ��وي ��ل امل �ع��ار� �ض��ة
�صراحة ال مواربة..
امل �ج��رم احل�ق�ي�ق��ي ه��و ك��ل م��ن ي�شجّ ع
الأدوات امل � � أ�ج� ��ورة ع �ل��ى �أع� �م ��ال ال�ق�ت��ل
وال �ت��دم�ير وال �ن �ه��ب والإخ �ل��ال ب��الأم��ن
واال�ستقرار ..وترويع النا�س..
م ��اذا ت�ستفيد ال���س�ع��ودي��ة م��ن ��ض��رب
اال�ستقرار يف �سورية؟ وم��اذا يفيد قطر
زعزعة الأمن وا�ستمرار دوامة العنف يف
دم�شق ،وغريها من املناطق ال�سورية؟
�أي عا�صمة عربية يروقها �أن ت�شهد ما
ت�شهده دم�شق اليوم؟
و�أي حا�ضرة �إن�سانية يف العامل تقبل
ل�ن�ف���س�ه��ا م ��ا اق�ت�رف �ت��ه ي ��د الإج� � � ��رام يف
دم�شق؟
وح ��ده ��ا « إ��� �س ��رائ� �ي ��ل» امل �� �س �ت �ف �ي��دة ..
واملرحبة وامل�سرورة� ،إن مل يكن يف العلن،
فبال�سر حتماً ،للجرمية املروعة النكراء..
هل هذا امل�شهد هو من تداعيات الزائر
امل�شو�ش «فيلتمان» �إىل املنطقة� ،أم �أن
ف���ص��و ًال ج��دي��دة ل�ل�م��ؤام��رة على �سورية
كُتبت �أو تُكتب يف مكان م��ا ،ب��د�أت �أي��ادي
ال�شر تنفذها؟
ت �ع �ج��ز ا ألق �ل ��ام ع ��ن و� �ص��ف ال���ش�ج��ى
وال�شجن ال��ذي يعتمل يف ال�صدور ،غري
�أن �إرادة احلياة �أقوى بكثري من �آلة القتل
والتدمري ومن يحركها..
�إرادة احل�ي��اة ما�ضية يف مللمة اجل��راح
وب�ل���س�م�ت�ه��ا ،وال �ن �ه��و���ض م ��ن امل���س�ت�ن�ق��ع
الآ�سن ،وكل ما يع ّد وير�سم ل�ضرب وحدة
اجلمهورية العربية ال�سورية ،وال�شعب
العربي ال�سوري..
� �س��وري��ة ��ش�ع�ب�اً وح �ك��وم��ة وم� ؤ���س���س��ات
�ستبقى ع�صية على التفتيت والتمزيق
وال�شرذمة و�ضرب �صورة العي�ش فيها..
�سورية املكابدة واملجاهدة واجلريحة
اليوم يف ال�صميم �ستخرج من حمنتها،
و��س�ت�ب�ق��ى ال�ق�ل�ع��ة احل���ص�ي�ن��ة ال���ص��اب��رة
وال���ص��ام��دة يف وج��ه ال �ع��دوان و�أدوات� ��ه..
و�ستبقى م�صدر القلق للعدو الغا�صب
حتى زواله.
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بيروتيات
قبضــايــات بــــيروت أيـــام زمـــان []3/2
ث�م��ة ال�ك�ث�ير م��ن م��واق��ف ال���ش�ه��ام��ة
وال��رج��ول��ة ال �ت��ي مت �ي��ز ب �ه��ا ق�ب���ض��اي��ات
ب�يروت �أي��ام زم��ان ،ويف التاريخ املعا�صر
بعد �سقوط اجلبهة الع�سكرية النظامية
يف ليبيا والغزو الإيطايل ،ومنع الإنكليز
م� ��رور ال �ن �ج��دات �إىل امل �ج��اه��دي��ن ،ك��ان
لبحارة بريوت وقوادهم ق�صب ال�سبق يف
�إر�سال امل�ؤن والنجدة بالذخائر والأعتدة،
وك��ان الأم�ي�ر �شكيب �أر� �س�لان على منت
�أحد املراكب ،يرافقه اليوزبا�شي  -يومها
 م�صطفى كمال.ع�ن��دم��ا ق�صف الأ� �س �ط��ول الإي �ط��ايل
ب� �ي ��روت � �س �ن��ة 1912م ،ه � ��بّ رج��ال �ه��ا
وق�ب���ض�ي��ات�ه��ا وت��وج �ه��وا �إىل ال���ش��اط��ئ،
م�سلحني بال�سيوف واخلناجر والهراوات،
ونزلوا �إىل البحر �سباحة باجتاه البوارج،
وا�ست�شهد عدد كبري منهم.
ُي ��ذك ��ر �أن �أح �م ��د �آغ� ��ا ال �� �ش��رق��اوي؛
� �ش �ي ��خ امل � ��رف � � ��أ ي� ��وم � �ه� ��ا ،ورف � ��اق � ��ه م��ن
ال�ب�ح��ري��ة ،ت��زع �م��وا ��س�ن��ة 1908م حملة
مقاطعة الب�ضائع النم�ساوية ،كال�سكر
والطرابي�ش ،و�أجربوا التجار على التقيّد
باملقاطعة ،و�ساندهم يف ذلك القب�ضايات
يف �صيدا وطرابل�س ودم�شق ،و�سائر مدن
ال�شام ،وق��ام��ت امل�ظ��اه��رات وامل���س�يرات يف
ب�ي�روت ،فقام الأه ��ايل بنزع طرابي�شهم
ورم�ي�ه��ا �أر� �ض �اً ،كما ق��ام بع�ض ال�شبان،
وعلى ر�أ�سهم �أب��و �أحمد اجل��اك ،بتمزيق
طرابي�شهم النم�ساوية ،وارتداء القالبق.
ولأبي �أحمد اجلاك ،وابنه من بعده،
مواقف تُذكر فتُ�شكر ،عندما �أراد وايل
ب�ي�روت ت��و��س�ي��ع � �س��وق ال�ف���ش�خ��ة ،ق�ضت
التو�سعة با�ستمالك بيت �أب��ي أ�ح�م��د يف
باب �إدري�س ،فعار�ض االنتقال منه وت�أخر

تنفيذ امل �� �ش��روع ،م��ا ا��ض�ط��ر ال ��وايل �إىل
ا�سرت�ضاء �أبي �أحمد.
و ُي ��ذك ��ر �أن �أب� ��ا أ�ح �م��د اجل � ��اك ،ك��ان
ي�ستثمر قهوة ك��ان موقعها حمل موقع
�صيدلية اجلميل يف �ساحة ال�برج ،كانت
ت�ع��رف ب�ـ«ال�ق�ه��وة ال�ت�ح�ت��ان�ي��ة» ،ح�ضرت
فرقة من الع�سكر الرتكي وعلى ر�أ�سها
��ض��اب��ط ف��ار���س ،ي�ب�غ��ون تفتي�ش القهوة
ب�ح�ج��ة وج ��ود ��س�لاح ع��ار���ض �أب ��و �أح�م��د
ب�ق��ول��ه :ن�ح��ن ح�م��اي��ة وال ن�سمح بذلك
(كان يحمل جوازاً فرن�سياً) رفع ال�ضابط
الكرباج يهم ب�ضرب �أبي �أحمد الذي كان
ط��وي�ل ًا وع��ري���ض�اً ،ف�م��ا ك��ان م��ن اجل��اك
�إال �أن �أم�سك الكرباج و�شده بقوة �أوقعت
ال�ضابط �أر�ضاً ،وبد�أ عندها �إطالق النار،
وت��راج��ع الع�سكر م�ن�ه��زم�اً ��ش�م��ا ًال نحو
�سراي املدينة (قرب الريفويل) و�أقفلوا

رجـــال حـــول الـــرسـول 
خرج نفر من القري�شيني نحو دار خبّاب ،ليت�سلموا
منه �سيوفهم ال�ت��ي ت�ع��اق��دوا معه على �صنعها ..فقد
كان خباب �سيافاً؛ ي�صنع ال�سيوف ويبيعها لأهل مكة،
وير�سل بها �إىل الأ�سواق ..وعلى غري عادة خباب الذي
يكاد ال ي�ف��ارق بيته وعمله ،مل يجده ذل��ك النفر من
قري�ش ،فجل�سوا ينتظرونه ..وب�ع��د ح�ين ط��وي��ل جاء
خباب على وجهه عالمة ا�ستفهام م�ضيئة ،ويف عينيه
دم��وع مغتبطة ..وحيا �ضيوفه وجل�س�� ..س��أل��وه :هل
أ�مت�م��ت �صنع ال�سيوف ي��ا خ�ب��اب؟ جفت دم��وع خباب،
وحل مكانها يف عينيه �سرور مت�ألق ،وقال وك�أنه يناجي
نف�سه� :إن �أمره لعجب ..وعاد القوم ي�س�ألونه� :أي �أمر
يا رجل..؟ ن�س�ألك عن �سيوفنا ،هل �أمتمت �صنعها..؟
ي�ستوعبهم خباب بنظراته ال�شاردة احلاملة ويقول:
هل ر�أيتموه؟ هل �سمعتم كالمه؟ وينظر بع�ضهم �إىل
بع�ض يف ده�شة وع �ج��ب ..وي�ع��ود أ�ح��ده��م في�س�أله يف
خبث :هل ر�أيته �أنت يا خباب؟ في�سخر خباب من مكر
�صاحبه ،ويرد عليه ال�س�ؤال قائالً :من تعني؟ فيجيب
ال��رج��ل يف غ�ي��ظ� :أع�ن��ي ال��ذي تعنيه؟ ي��ر ّد خ�ب��اب بعد
�أن �أراه��م �أنه �أبعد منا ًال من �أن يُ�ستدرج ،و�أن��ه اعرتف
ب�إميانه الآن �أمامهم ،فلي�س لأنهم خدعوه عن نف�سه،

وتك�سريه بحجة وج��ود مم�ن��وع��ات فيه،
ي��روى �أن عبيدو توجه يوماً بعربته
و�أ�سرع �أحد رجاله ب�إخباره بذلك ،فاتخذ �إىل دم �� �ش��ق و�إىل مي �ي �ن��ه أ�ب � ��و ع�ف�ي��ف
احليطة ومل يرتك يف املقهى �سوى �أ�شياء كريدية ،وعند و�صول العربة �إىل وادي
ال قيمة لها.
ال �ق��رن وال��وق��ت ل �ي�لاً ،ت��وق�ف��ت اخل�ي��ول
من �أقوال �أحمد اجلاك� ،أن القب�ضاي ف�ج��أة ل��وج��ود م�سلحني ،وت�ق��دم �أحدهم
ال يحمل م�سد�ساً ،والرجولة يف املواقف م��ن اجل�ه��ة ال�ي�م�ن��ى ل�ل�ع��رب��ة وق ��ال لأب��ي
ال�صعبة تتطلب حنكة وق ��وة �شخ�صية عفيف :معك ولعة يا �شاب؟ فلكز عبيدو
�أك�ثر مما تتطلب ن��اراً ،وهو �شاهد يوماً �أبا عفيف كي ال يرد ،وقال للم�سلح ،قرب
�أبا عفيف كريدية يحمل م�سد�ساً ظاهراً خ��د ول �ع��ة م��ن ه �ن��ا ،ف��اجت��ه ال��رج��ل �إىل
ومي���ش��ي م��ع امل��رح��وم �أح �م��د ع�ب��د ال�ع��ال جهة عبيدو وم��ا ك��اد يقرتب منه ،حتى
يف تلك الليلة ،وك��اد يظن باجلاك كونه �أطلق عبيدو طلقاً نارياً يف الهواء وقال:
يلب�س خامت املقتول.
خ��ذ ه��ذه ال��ول �ع��ة� ،أن ��ا ع�ب�ي��دو االن �ك��دار،
ي��ذك��ر �أن قب�ضايات ب�ي�روت رف�ضوا فرتاك�ض امل�سلحون وارمتوا على العربة
التعاون مع الفرن�سيني �أثناء االحتالل ي� �ع� �ت ��ذرون م ��ن ع �ب �ي��دو و�أ� � �ص � ��روا ع�ل��ى
وح� �ق ��دوا ع �ل��ى ك ��ل م ��ن ت� �ع ��اون م�ع�ه��م ،مرافقته م�سافة طويلة.
وك��ان �أ�سعد خور�شيد ،مديراً للداخلية،
وي� � ��روى �أن ع �ب �ي��دو االن � �ك� ��دار ك��ان
ف��ات�ه�م��وه مب �م��الأة الفرن�سيني وتنفيذ ي �ت��وق��ف يف ��ش�ه��ر رم �� �ض��ان ع��ن ت�ع��اط��ي
�أبوابها وطلبوا النجدة ،فيما توجه �أبو رغباتهم ،واخل��روج على القرار الوطني التجارة ،ومير يومياً �إىل حمل حلويات
�أح�م��د اجل��اك �إىل حملة امل�صيطبة �إىل مب�ق��اط�ع��ة ان �ت �خ��اب امل �ن��دوب�ي�ن ،ف �ق��رروا �شاكر يف باب �إدري�س ،حيث يق�ضي بع�ض
ال�ت�خ�ل����ص م �ن��ه ،ودب � ��روا أ�م��ره��م بينهم الوقت ثم يتوجه �إىل بيته ما�شياً ،وكان
بيت �آل العانوتي ريثما تهد�أ الأمور.
ن �� �ش ��أت �إث � ��ر ذل ��ك �أزم � ��ة دول �ي ��ة بني بليل ،فكمن ل��ه عبد خالد ودي��ب العلي ي�سلم �أول ال�شهر خم�سني ل�يرة ذهبية
فرن�سا وال��دول��ة العثمانية ،بالنظر �إىل عند مدخل امل�ست�شفى الفرن�سي يف حملة ل�صاحب املحل لكي ي�صار �إىل توزيعها
مت�سك القن�صلية الفرن�سية بتبعة اجلاك خندق العميق و�أطلقوا عليه النار.
على املحتاجني والفقراء ،فيقول ل�شاكر:
واتهم املرحوم (حممد العيتاين) �أبو �أع ��ط ف�ل�ان �اً جم�ي��دي��ة وف�ل�ان �اً ث�ل�اث �اً..
الفرن�سية ،حتى �أن وايل بريوت يف حينه؛
ن��اظ��م ب��ا��ش��ا ،ق ��دم ا��س�ت�ق��ال�ت��ه اح�ت�ج��اج�اً عبد الغفار ،وك��ان م��ن قب�ضايات حملة ويبدو �أن ثقي ًال جاء يطلب �صدفة ،فقال
م �ت��ذرع �اً بتبعة اجل ��اك ال�ع�ث�م��ان�ي��ة ،كما الب�سطة التحتا ،ب�أنه �أق��دم على متزيق له عبيدو :روح يا ثقيل ..فخرج الفقري
ث��ار ج��دل ك�ب�ير يف الأ��س�ت��ان��ة ودوائ��ره��ا ال�ع�ل��م ال�ف��رن���س��ي و�إه��ان �ت��ه ف�ح�ك��م عليه وع��اد يف اليوم التايل ووق��ف �أم��ام عبيدو
بال�سجن ،ول�ك��ن زع �م��اء امل��دي�ن��ة و�أه�ل�ه��ا وق��ال ل��ه :ت��ذك��رن��ا ع�ب�ي��دو وا��ش�ك��ر رب��ك،
الر�سمية حول االمتيازات الأجنبية.
ن���ش��أ �أح �م��د اجل ��اك ع�ل��ى ه��دى �أب�ي��ه ،م ��ن ك ��ل ال �ط ��وائ ��ف ت��دخ �ل��وا ل�ت�برئ�ت��ه� ،أنك �أنت اليوم جال�س و�أن��ا واق��ف ،فت�أثر
وك ��ان ��ت ل ��ه م ��واق ��ف م �� �ش �ه��ودة و�أق� � ��وال وم ��ن ق�ب���ض��اي��ات ب�ي�روت ن��ذك��ر امل��رح��وم عبيدو وقال ل�شاكر�« :أعط كل ما بقي يف
م� � � ��أث � � ��ورة ،م �ن �ه��ا ع� � � � ��دا�ؤه ل�ل�اح �ت�ل�ال عبيدو الأن �ك��دار ،وه��و من عائلة ميوت ،ال�صندوق للرجل ،وفوقهم مبلغ �إ�ضايف».
الفرن�سي ،ورف�ضه التعاون مع املحتلني ،كان طوي ًال �أبي�ض اللون� ،أزرق العينني،
عن «بريوتنا»
حتى �أنهم أ�م��روا رجالهم باحل�ضور �إىل جميل املحيا ،مرهوباً وحمبوباً يف الوقت
�أحمد
مقهاه يف �ساحة ال�برج (كوكب ال�شرق) نف�سه.

خـَبّاب بن األرت ..أستاذ فن الفداء
وا�ستدرجوا ل�سانه ،بل لأنه ر�أى احلق وعانقه ،وقرر �أن
ي�صدع به ويجهر ،يجيبهم قائ ًال وهو هائم يف ن�شوته
وغبطة روحه� :أجل ،ر�أيته و�سمعته ..ر�أيت احلق يتفجر
من جوانبه ،والنور يتلألأ بني ثناياه!
وبد أ� عمال�ؤه القر�شيون يفهمون ،ف�صاح به �أحدهم:
من ه��ذا ال��ذي تتحدث عنه يا عبد �أم �أمن ��ار..؟ �أج��اب
خباب بهدوء :ومن �سواه يا �أخ��ا العرب ..من �سواه يف
قومك من يتفجر من جوانبه احلق ،ويخرج النور بني
ثناياه؟! و�صاح �آخر مذعوراً� :أراك تعني حممداً ..فهز
خباب ر�أ�سه املفعم بالغبطة ،وق��ال :نعم �إنه هو ر�سول
اهلل �إلينا ،ليخرجنا من الظلمات اىل النور..
ال ي ��دري خ�ب��اب م ��اذا ق��ال ب�ع��د ه��ذه ال�ك�ل�م��ات ،وال
ماذا قيل له ..كل ما يذكره �أنه �أفاق من غيبوبته بعد
��س��اع��ات ط��وي�ل��ة ،ل�ي�رى زواره ق��د ان�ف���ض��وا ..وج�سمه
وعظامه تعاين ر�ضو�ضاً و�آالم �اً ،ودم��ه النازف ي�ضمخ
ثوبه وج�سده.
ك��ان خ� ّب��اب ع�ب��داً لأم �أمن ��ار ،ال�ت��ي طلب منها �أه��ل
ق��ري����ش �أن ت�ع��ذب��ه ،ع�ل��ه ي��رج��ع ع��ن دي��ن حم�م��د عليه
ال�صالة وال�سالم ،فكانت ت�أخذ احلديد املحمّى امللتهب
وت�ضعه فوق ر�أ�سه ونافوخه ،وخباب يتلوى من الأمل،

لكنه يكظم �أنفا�سه ،حتى ال تخرج منه زف��رة تر�ضي �سورة ،حتى �أن عبد اهلل بن م�سعود (ر�ضي اهلل عنه)،
غرور جالديه!
كان يعترب خباباً مرجعاً فيما يت�صل بالقر�آن الكرمي؛
وم��ر ب��ه ر��س��ول اهلل (�صلى اهلل عليه و�آل ��ه و�سلم) حفظاً ودرا�سة.
ي��وم �اً ،واحل��دي��د امل�ح�م��ى ف��وق ر�أ� �س��ه يلهبه وي�شويه،
�شهد خباب بن الأرت (ر�ضي اهلل عنه) جميع امل�شهد
فطار قلبه حناناً و�أ�سى ،لكن ماذا ميلك عليه ال�صالة وال �غ��زوات م��ع ال�ن�ب��ي (��ص�ل��ى اهلل عليه و آ�ل ��ه و��س�ل��م)،
وال�سالم يومها خلباب؟ ال �شيء �إال �أن يثبته ويدعو له ..وعا�ش عمره كله حفيظاً على �إميانه ويقينه .وعندما
هنالك رفع الر�سول (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) كفيْه فا�ض بيت مال امل�سلمني باملال �أيام عمر وعثمان ،ر�ضي
املب�سوطتينْ �إىل ال�سماء ،وقال« :اللهم ان�صر خباباً» ..اهلل عنهما ،كان خباب �صاحب راتب كبري ،بو�صفه من
وي�شاء اهلل �أال مت�ضي �سوى �أي��ام قليلة حتى ينزل املهاجرين ال�سابقني �إىل الإ�سالم ،وقد �أتاح هذا الدخل
ب ��أم �أمن ��ار ق�صا�ص ع��اج��ل ،ك� أ�من��ا جعله ال�ق��در ن��ذي��راً الوفري خلباب �أن يبتني له داراً بالكوفة ،وك��ان ي�ضع
لها ولغريها من اجل�لادي��ن ،ذل��ك �أنها �أ�صيبت ب�سعار �أمواله يف مكان ما من ال��دار يعرفه �أ�صحابه وروّاده،
ع�صيب وغريب جعلها كما يقول امل�ؤرخون تعوي مثل وك��ل م��ن وق�ع��ت عليه ح��اج��ة ي��ذه��ب ف�ي� أ�خ��ذ م��ن امل��ال
الكالب! وقيل لها يومئذ ال عالج �سوى �أن يكوى ر�أ�سها حاجته ،ومع هذا فقد كان خباب ال يرق أ� له جفن ،وال
بالنار!
جتف له دمعة كلما ذكر الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم،
مل يكتف خ�ب��اب (ر��ض��ي اهلل ع�ن��ه) يف �أي ��ام ال��دع��وة و�أ�صحابه الذين بذلوا حياتهم هلل ،ثم ظفروا بلقائه
الأوىل ب��ال�ع�ب��ادة وال �� �ص�لاة ،ب��ل ا�ستثمر ق��درت��ه على قبل �أن تفتح الدنيا على امل�سلمني ،وتكرث يف �أيديهم
التعليم ،فكان يغ�شى بيوت بع�ض �إخوانه من امل�ؤمنني الأموال.
ال��ذي��ن يكتمون �إ��س�لام�ه��م خ��وف �اً م��ن بط�ش قري�ش،
مات خباب يف ال�سنة ال�سابعة والثالثني للهجرة..
فيقر�أ معهم ال�ق��ر�آن الكرمي ويعلمهم �إي��اه ..فقد نبغ م��ات �أ��س�ت��اذ �صناعة ال���س�ي��وف يف اجل��اه�ل�ي��ة ..و أ���س�ت��اذ
يف درا�سة القر�آن الكرمي وهو يتنزل آ�ي��ة �آي��ة ..و�سورة �صناعة الت�ضحية والفداء يف الإ�سالم.
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اقتصاد

بيروت تحتضن المنتدى االقتصادي العربي
�شهدت ب�يروت يف العا�شر من �أي��ار
اجل��اري تظاهرة اقت�صادية ،جت�سدت
بانعقاد منتدى االقت�صاد العربي يف
ن�سخته الع�شرين ،بح�ضور أ�ك�ثر من
� 600شخ�صية �سيا�سية واقت�صادية من
 21بلداً.
خ�ل�ال جل�سات امل�ن�ت��دى املتنوعة،
ت�صدرت الهواج�س االقت�صادية التي
ت �ع��اين م�ن�ه��ا دول «ال��رب �ي��ع ال�ع��رب��ي»
�� �ص ��دارة اه �ت �م��ام امل �� �ش��ارك�ي�ن ،ال��ذي��ن
ح ��اول ��وا �أن ي �ق��ارن��وا ب�ي�ن الأو�� �ض ��اع
االق �ت �� �ص��ادي��ة ال���س��اب�ق��ة واحل��ال �ي��ة يف
ال ��دول العربية ال�ت��ي �شهدت تبدالت
� �س �ي��ا� �س �ي��ة ج � ��ذري � ��ة .وق � ��د اخ �ت �ل �ف��ت
ال� ��ر�ؤى االق�ت���ص��ادي��ة داخ ��ل امل�ن�ت��دى؛
ب�ين وج �ه��ات ن�ظ��ر تعطي احل�ك��وم��ات
اجل��دي��دة يف ب�ل��دان «ال��رب�ي��ع العربي»
�أولوية لتجربة منظومات اقت�صادية
خمتلفة ،كاملنظومة املالية الإ�سالمية،
فيما ف�ضلت وجهات أ�خ��رى االعتماد
على ت�شجيع اال�ستثمارات اخلارجية
لتقوية بنيتها االقت�صادية.
�أما ما ميّز املنتدى هذا العام ،فكان
جل�سة رئي�سية ع��ن ل�ب�ن��ان مت�ح��ورت
ح � ��ول واق� � ��ع االق� �ت� ��� �ص ��اد ال �ل �ب �ن��اين،
ومالمح املرحلة املقبلة.
وك� � ��ان رئ �ي �� ��س احل� �ك ��وم ��ة جن�ي��ب
م �ي �ق ��ات ��ي اف� �ت� �ت ��ح أ�ع� � �م � ��ال امل �ن �ت��دى
االق �ت �� �ص��ادي ،ح �ي��ث أ�ك� ��د أ�ن� ��ه يف ظل
امل�خ��اط��ر الإق�ل�ي�م�ي��ة تعمل احلكومة
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ع �ل��ى ت�ف�ع�ي��ل اال� �س �ت �ث �م��ار
لتوفري ف��ر���ص العمل وزي ��ادة النمو،
ب�ح�ي��ث ا��س�ت�ط��اع االق�ت���ص��اد اللبناين
حت�ق�ي��ق من��و الف ��ت يف �أدائ� ��ه الفعلي،
رغ� ��م امل� �ن ��اخ ال � ��ذي ع �� �ص��ف ب��امل�ن�ط�ق��ة
ال�سنة الفائتة ،وذك��ر �أن «التقديرات
الأول�ي��ة لنمو ال�ن��اجت املحلي يف 2011
تناهز  5يف املئة ،وهذا النمو يبدو �أنه
م�ستمر يف عام  ،»2012م�ضيفاً« :هذا
النمو هو الأعلى بني البلدان العربية
غ�ي�ر ال�ن�ف�ط�ي��ة وي�ت�راف ��ق م��ع ح��رك��ة
ج�ي��دة للر�ساميل ،م��ا ي�ع��زز مقومات
اال�ستقرار االقت�صادي».
�أما الرئي�س التنفيذي لـ«جمموعة
االقت�صاد والأعمال»؛ ر�ؤوف �أبو زكي،
ف� أ���ش��ار �إىل � �ض��رورة ال�ترك�ي��ز لإع ��ادة
بناء الثقة ،لأنه ال ا�ستثمار وال تنمية
من دون عامل الثقة ،ومن دون تبلور
اخل�ي��ارات اجلوهرية لأي بلد �أونظام
�سيا�سي.
وق� ��ال« :يف ظ��ل ت �ط ��ورات ال��رب�ي��ع
ال�ع��رب��ي وتداعياتها املت�سارعة ف�إننا
نواجه تغيريات جذرية يف �أو�ضاع كانت
م�ستقرة لعقود طويلة ،وقد �أدى ذلك
اال�ستقرار ،رغم الأ�سا�س اخلط�أ الذي
ق��د ي�ك��ون بني عليه� ،إىل ا�ستقرار يف
التعامالت كما ن�ش�أت يف ظله م�صالح
كبرية وخ�ي��ارات اقت�صادية �أق��رب �إىل
ال�ت��وج�ه��ات ال�ت��ي مت تعميمها بف�ضل
تيار العوملة .أ�م��ا الآن ف ��إن الو�ضع يف
العديد من الدول العربية ،خ�صو�صاً
دول «الربيع العربي» ،يبدو مفتوحاً

الرئي�س جنيب ميقاتي متحدثاً يف جل�سة االفتتاح

ع�ل��ى اح �ت �م��االت ع ��دة ،وه �ن��اك ن�سبة
كبرية من الأيديولوجيا وال�شعارات
ال �ت��ي ق��د تت�سبب يف ح���ص��ول جت��ارب
و�أخطاء ،على غرار ما �شهدناه خالل
هيمنة الأف�ك��ار اال��ش�تراك�ي��ة ،ويف ظل
ت �ل��ك الأو� � �ض ��اع ن�خ���ش��ى م��ن ح���ص��ول
جمود مرحلي يف حركة اال�ستثمارات
العربية البينية ،والتي كانت �ساهمت
يف حت��ري��ك ال�ت�ن�م�ي��ة و إ�ي� �ج ��اد ف��ر���ص
العمل يف العديد من الدول العربية».
وك ��ذل ��ك ،حت� ��دث رئ �ي ����س جمل�س
�إدارة جمعية م�صارف لبنان؛ جوزف
ط ��رب �ي ��ه ،ف� �ب ��دا م �ت �خ��وف �اً م ��ن واق ��ع
احل� ��ال ،وق� ��ال�« :إن ال �ت � أ�ث�ير املبا�شر
ل�ه��ذه ال�ت�ح��والت يف حت��دي��د امل���س��ارات
امل�ستقبلية ل ��دول امل�ن�ط�ق��ة بكاملها،
مب ��ا ي���ش�م��ل إ�ع� � ��ادة ه�ي�ك�ل��ة الأو�� �ض ��اع
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية،
ي��دع��ون��ا �إىل ال�ت�ح��ذي��ر م��ن ان �ح��راف
م�سار التغيري ،وبالتايل حتول الربيع
�إىل � �ص �ي��ف ح� ��ار ي �ح��ول اال� �س �ت �ق��رار
ال�ه����ش ال���س��اب��ق �إىل ف��و��ض��ى خ�ط�يرة
ت�ستنزف ر�صيد الأهداف النبيلة التي
�سعت إ�ل�ي�ه��ا ال �ث��ورات واالح�ت�ج��اج��ات
ال�شعبية».
وت� ��اب� ��ع ط ��رب� �ي ��ه« :يف ظ� ��ل ه ��ذه
امل� �ن ��اخ ��ات ال �� �س ��ائ ��دة ،ي ��واج ��ه ل�ب�ن��ان
ظروفاً معقدة على ال�صعيد ال�سيا�سي
واالقت�صادي ،انعك�ست فيها بع�ض �آثار
الأح ��داث العربية ،خ�صو�صاً الو�ضع
ال�سوري امللتهب على حدوده ،وتالحق
ال�ضغوط الدولية ،ال�سيما عن طريق

فر�ض العقوبات االقت�صادية واملالية
ع �ل��ى � �س��وري��ة ،وال �ت ��ي ان�ع�ك���س��ت على
الن�شاط امل�صريف يف �سورية ،وقل�صت
�إىل ح��د ك �ب�ير م��ن ح �ج��م ال �ع�لاق��ات
االق�ت���ص��ادي��ة وامل���ص��رف�ي��ة ب�ين لبنان
و�سورية».
ب ��دوره ،لفت ح��اك��م م�صرف لبنان
ريا�ض �سالمة �إىل �أنه «بالرغم من �ضخ
 14تريليون دوالر �أم�يرك��ي م��ن قبل
احلكومات وامل�صارف املركزية يف العامل
م �ن��ذ ان � ��دالع الأزم � ��ة امل��ال �ي��ة يف ال �ع��ام
 ،2008ما زال النمو خجو ًال والبطالة
م��رت �ف �ع��ة يف م �ع �ظ��م دول جم �م��وع��ة
الع�شرين ،و�إن انخفا�ض ن�سبة الفائدة
�إىل ما يقارب ال�صفر يف املئة يف الدول
ال�صناعية مل ي�ساعد على �إعادة عجلة
الت�سليف �إىل ما كانت عليه قبل العام
 ،2008وذلك لغياب الثقة ،ول�ضرورة
حت���س�ين ن���س��ب امل �ل ��اءة ،ال� �س �ي �م��ا بعد
م�ق��ررات ب��ازل  ،3كما �أن �أزم��ة الديون
ال�سيادية يف �أوروبا و�أ�ساليب معاجلتها،
ك��ان لها ت��أث�يره��ا ال�سلبي على الثقة،
وجعلت �أ��س��واق الت�سليف عامة تعي�ش
حالة من االنكما�ش».
وم��ن أ�ب��رز ال�شخ�صيات ال�سيا�سية
التي ح�ضرت افتتاح امل�ن�ت��دى ،رئي�س
احلكومة التون�سية حمادي اجلبايل،
ووزي ��ر اال��س�ت�ث�م��ار وال �ت �ع��اون ال��دويل
ال �ت��ون �� �س��ي ري ��ا� ��ض ب��ال �ط �ي��ب ،ووزي ��ر
الدولة املغربي حممد جنيب بوليف،
ووزي ��ر ال�ت�ج��ارة وال���ص�ن��اع��ة الكويتي
�أن� �� ��س ال �� �ص ��ال ��ح ،ووزي � � ��ر االق �ت �� �ص��اد

الإماراتي املهند�س �سلطان املن�صوري،
ووزي � ��ر امل� ��ال ال �ك��وي �ت��ي ال �� �س��اب��ق ب��در
احلمي�ضي ،والرئي�س ال�سابق لوكالة
ال� �ط ��اق ��ة ال� ��ذري� ��ة ال ��دول� �ي ��ة حم�م��د
ال�ب�رادع ��ي ،وحم��اف��ظ ��س�ل�ط��ة النقد
الفل�سطينية ال��دك�ت��ور ج�ه��اد ال��وزي��ر،
وح�شد من الدبلوما�سيني والنواب.
وكانت كلمة خا�صة ل�ضيف �شرف
امل�ن�ت��دى رئي�س احل�ك��وم��ة التون�سية؛
ح � �م ��ادي اجل � �ب� ��ايل ،و أ�ب� � � ��رز م ��ا ج��اء
فيها« :ينعقد اجتماعنا اليوم يف ظل
ربيع عربي يحمل يف ثناياه تطلّعات
وط �م��وح��ات ��ش�ع��وب عط�شى للحرية
والعدل والعي�ش الكرمي ،وواقع دويل
دقيق ت�شهد فيه �أغ�ل��ب ب�ل��دان العامل
� �ص �ع��وب��ات اق �ت �� �ص��ادي��ة ج� � �رّاء الأزم� ��ة
املالية العاملية الأخرية ،و�أزمة الديون
ال�سيادية التي ع�صفت باقت�صاديات
عدد من البلدان الأوروب�ي��ة ،ومل تكن
ب �ل��دان �ن��ا مب �ن ��أى ع ��ن ت��داع �ي��ات ه��ذه
الأح� ��داث الإق�ل�ي�م�ي��ة وال��دول �ي��ة التي
ك�شفت م�ك��ام��ن ال��وه��ن يف �سيا�ساتنا
ال �ت �ن �م��وي��ة ال �� �س��اب �ق��ة ،ح �ي��ث ف���ش�ل��ت
�أغلبها يف التوفيق بني حتقيق النمو
االقت�صادي من جهة و�ضمان العدالة
االجتماعية املن�شودة من جهة �أخرى،
م��ا �أف� ��رز واق �ع �اً داخ �ل �ي �اً ه���ش�اً ع�ك��رت
�صفوه البطالة ،خ�صو�صاً يف �أو�ساط
ال���ش�ب��اب امل�ت�ع�ل��م ،وال �ف �ق��ر وال �ت �ف��اوت
يف م �� �س �ت��وي��ات ال�ت�ن�م�ي��ة ب�ي�ن ال�ف�ئ��ات
واجل �ه��ات ،و�أم� ��ام ه��ذا ال��و��ض��ع ال��ذي
ي�ف��ر���ض ع�ل�ي�ن��ا حت��دي��ات ك �ب�رى ،ب��ات
لزاماً علينا �أن نعمل �سوياً؛ حكومات
و�أح � � � ��زاب وجم �ت �م��ع م � ��دين وق �ط��اع
خ��ا���ص ،ب��اجت��اه م��زي��د م��ن ال �ت��واف��ق
الداخلي واالنخراط يف عقد اجتماعي
يقدم امل�صلحة الوطنية على امل�صالح
احلزبية والفئوية ال�ضيقة ،وت�سوده
روح امل��واط�ن��ة امل���س��ؤول��ة ،لأن النجاح
يف ذل� ��ك ي �ع �ن��ي م ��ن دون � �ش��ك جن��اح
«ثوراتنا»� ،أما الإخفاق ف�سي�ؤثر حتماً
على هذا امل�سار املبارك ،و�سيق�ضي على
�آمال �شعوبنا يف احلرية والكرامة».
وت��اب��ع�« :إن �أه ��م ه��ذه الأول��وي��ات
ت��وف�ير ب�ي�ئ��ة �أع �م��ال وم �ن��اخ ا�ستثمار

ي�سايران متطلبات التنمية يف بلداننا
م ��ن خ �ل��ال م ��زي ��د دع � ��م ال �� �ش �ف��اف �ي��ة
واحل��وك �م��ة ال��ر� �ش �ي��دة ،يف ظ��ل ق�ضاء
م�ستقل ي�ضمن ح�ق��وق ك��ل الأط��راف
وت��وط�ي��د �أوا� �ص��ر التنمية الت�شاركية
التي يكون املواطن منطلقها وغايتها.
وم��ن جهة أ�خ��رى ،تت�أكد احلاجة �إىل
ت�ب�ن��ي ا��س�ترات�ي�ج�ي��ات ج��دي��دة تر�سي
م �ق��وم��ات اق�ت���ص��اد امل �ع��رف��ة بت�شجيع
اال�ستثمار يف القطاعات ذات القيمة
امل �� �ض��اف��ة ال �ع��ال �ي��ة وامل �ح �ت��وى امل �ع��ريف
والتكنولوجي املرتفع».
وم��ن أ�ب ��رز امل���ش��ارك��ات ال��دول�ي��ة يف
�أعمال املنتدى كانت نائب مدير عام
�صندوق النقد ال��دويل؛ نعمت �شفيق،
ال�ت��ي أ�ل �ق��ت كلمة لفتت فيها �إىل �أن
«ال��و��ض��ع يف ال �ع��امل ال �ي��وم ه��و �أف�ضل
مم ��ا ك ��ان ع �ل �ي��ه ق �ب��ل ب���ض�ع��ة � �ش �ه��ور،
فقد ب��د�أت ال��والي��ات املتحدة اخل��روج
ب �ب��طء م��ن الأزم � ��ة ،وك��ذل��ك �أوروب � ��ا،
بف�ضل �سيا�ساتها الوقائية واجلهود
التي تبذلها الح�ت��واء الأزم��ة ،كما �أن
ا�ستمرار االق�ت���ص��ادات النا�شئة ب ��أداء
ق��وي �ساهم يف حت�سن الأداء العاملي،
ف��االق�ت���ص��اد ال �ع��امل��ي يف ط��ري�ق��ه نحو
االنتعا�ش ،ونتوقع �أن تبلغ ن�سبة منوه
ن�ح��و  3.5يف امل �ئ��ة خ�ل�ال ع ��ام ،2012
ول� �ك ��ن ي �ظ ��ل ه� �ن ��اك خم ��اط ��ر ي�ج��ب
التعامل معها ،وم��ن �أج��ل ذل��ك يجب
على �أوروبا بالتعاون مع �صندوق النقد
ال� ��دويل وال �ب �ن��ك امل ��رك ��زي الأوروب � ��ي
حتقيق اال�ستقرار املايل الدائم و�إعادة
بناء الثقة من خالل اظهار قدرة على
العمل معاً ،وقد قام ال�صندوق الأ�سبوع
املا�ضي بتغطية ال�ت��زام��ات بلغت نحو
 430مليار دوالر».
وح��ول الو�ضع يف منطقة ال�شرق
الأو��س��ط و�شمال �أفريقيا ،ر�أت �شفيق
�أنه «من ال�صعب التنب ؤ� مبا �سيح�صل
خ�لال عامي  2012و 2013يف ال��دول
امل �� �س �ت��وردة ل�ل�ن�ف��ط ،ف�م��ن امل �ت��وق��ع �أن
ت �� �س �ه��م ال �� �ض �غ��وط االج �ت �م��اع �ي��ة يف
ال�ع��دي��د م��ن ال�ب�ل��دان ،وال�ن�م��و العاملي
املنخف�ض ،و�ضعف منطفة اليورو يف
ب��طء االن�ت�ع��ا���ش االق�ت���ص��ادي ،ون��أم��ل
�أن يتح�سن الو�ضع قريباً مع حت�سن
الأو� � �ض ��اع يف � �س��وري��ة وم ��ع االن �ت �ق��ال
ال�سل�س يف م�صر وليبيا وتون�س ،والذي
من �ش�أنه �أن يخلق نتائج �إيجابية يف
املنطقة».
وختمت بالإ�شارة �إىل �أن «�صندوق
النقد الدويل مل يدخر �أي جهد لدعم
برامج الإ�صالح ،فنحن نقدم امل�ساعدة
م ��ن خ �ل��ال :ت �ق��دمي امل �� �ش��ورة ب �� �ش ��أن
ال�سيا�سات ،وبناء القدرات ،والتمويل.
وفيما يتعلق بالتمويل ،قدم �صندوق
النقد الدويل ت�سهيالت على القرو�ض
ا� �س �ت �ج��اب��ة الح �ت �ي��اج��ات ال �ت �م��وي��ل يف
منطقة ال�شرق الأو�سط مللء الفجوات
املالية».

هنا مرت�ضى
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ثقتك بنفسك مصدرها داخلك ..وليس أي شيء آخر
ِ
ت�ف�ت�ق��د ال �ع��دي��د م��ن ال�ن���س��اء وال�ب�ن��ات
ال�شعور بالثقة بالنف�س ،فمنهن من تقول
�أن ��ا ��س�م��راء ،و�أخ� ��رى أ�ن ��ا ق���ص�يرة ،وثالثة
ب��دي�ن��ة ،وجميعهن يعتمدن ع�ل��ى املظهر،
م��ن دون وج��ود حافز داخ�ل��ي ي�ؤهلهن �إىل
ال�شعور باجلمال وجاذبية الثقة.
وق��د وج��دت درا��س��ة بريطانية حديثة
أ�ج ��راه ��ا ب��اح �ث��ون ب��ري �ط��ان �ي��ون� ،أن �أك�ث�ر
م��ن واح��دة م��ن ك��ل �أرب��ع ن�ساء ت�ع�ترف �أن
ال�ضغط الذي تبذله حتى تكون جذابة نابع
من داخلها ،بينما هناك واحدة من ثماين
ن�ساء لديهن ثقة مطلقة يف كونهن ن�ساء
جميالت وجذابات.
وك�شف امل�سح الذي �شمل �ألف امر�أة� ،أن
�أكرث من  ٪78من الن�ساء يف�ضلن الظهور
ب���ش�ك��ل ج�م�ي��ل وج � ��ذاب ،م�ث�ل�م��ا ي���ش��اه��دن
جميالت الفن وامل�شاهري يف الإعالنات.
ورغ ��م ت�ل��ك ال�ن���س�ب��ة امل��رت�ف�ع��ة يف ع��دد
الن�ساء الواثقات يف �أنف�سهن ،هناك واحدة
من كل �أربع ن�ساء غري قادرة على تذكر املرة
الأخرية التي وجّ ه �أحد الأ�شخا�ص جماملة
رقيقة متتدح جمالها ،وتعيد الثقة �إليها.
اكت�شفي قدراتك
وي��و��ض��ح خ�ب�راء النف�س �أن ك��ل ام ��ر�أة
لديها مقومات وخوا�صها التي ميكن من
خاللها النجاح، لكنها تفقدها لأن�ه��ا مل
تكت�شفها ومل ت�ستثمرها، وح�ت��ى ميكنها
ا�ستثمار هذه الطاقات ،ال بد من متكينها
م��ن اك�ت���ش��اف م��ا ب��داخ�ل�ه��ا ،وت�غ��ذي��ة ذات�ه��ا
نف�سياً وبدنياً ،حتى ميكنها التوا�صل مع
نف�سها كمرحلة �أوىل ،أ�م��ا املرحلة الثانية
ف�ه��ي م�ع��رف��ة كيفية امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى ذات�ه��ا
ذهنياً ،ولي�س ج�سدياً فقط.
وي ��ؤك��د العلماء �أنه عندما تثق امل��ر�أة
ب�ن�ف���س�ه��ا وب �ق��درات �ه��ا ��س�ت�ت�م�ك��ن م ��ن فتح
آ�ف��اق جديدة ت��رى من خاللها جمتمعها،
وتعرف احتياجاته وت�ساعد على تنميت ه،
وتقدمي الدعم وامل�ساندة لتنمية الآخرين،
و�أو�� �ض� �ح ��وا أ�ن � ��ه م �ه �م��ا اخ �ت �ل �ف��ت الآراء،
ف ��إن ج�م��ال امل ��ر�أة يحظى ب�ق��در ك�ب�ير من
اهتمامها ،غ�ي�ر �أن اجل� �م ��ال اخل��ارج��ي
وامل�ظ�ه��ر ي�ت� أ�ث��ران ب��اجل�م��ال الداخلي، لذا
ال بد من م�ساعدة امل��ر�أة على اكت�شاف ما
ب��داخ�ل�ه��ا م��ن جما ل ،وظ �ه��وره��ا باملظهر
ال��ذي ير�ضيها ،ويزيد من ثقتها بنف�سها،
حتى ميكنها حتقيق �أحالمها.
وي�شري علماء النف�س �إىل �أن كل ام��ر�أة
ميكنها �أن تكون كما تتمناه عندما ت�ؤمن
ب�إمكاناتها وقدراتها ،وعندما متنح نف�سها
الوقت والفر�صة لتحويل �آمالها و�أحالمها
�إىل واقع ملمو�س.
وت �ب��د�أ �أوىل خ�ط��وات تغيري ال�سيدات
لأن �ف �� �س �ه ��ن ،ع �ب�ر أ�ف � �ك� ��اره� ��ن و آ�م ��ال� �ه ��ن
وط �م��وح��ات �ه��ن ال �ت��ي تواجههن، ف�م�ث�لاً،
وخالل إ�ح��دى املحاوالت مع بع�ض الن�ساء
ال�ل��وات��ي ك��ان��ت ه�ن��اك ع�ق�ب��ات يف طريقهن
ومل يتمكن من تخطيها �أو التغلب عليها،
كانت جتربة �أم الحظت �أن ابنتها ال�صغرية
(12 �سنة ) تعي�ش يف عزلة ،حتى عن �أقرب
النا�س �إليها، وال تعتني بنف�سها، وال تهتم
مبظهرها، وهجرت هواياتها، وقد اعرتفت
الأم ب�أنها �أعادت النظر يف عالقتها بابنتها،
وت �خ �ل��ت ع ��ن أ�� �س �ل��وب ال �ت � أ�ن �ي��ب وال�ن���ص��ح
والإر� � �ش ��ا د ،ف � ��إذا ب��االب�ن��ة ت �ع��ود �إىل �سابق

عهدها،؛ �أنيقة وجميلة ومقبلة على احلياة
وع �ل��ى الآخ ��ري � � ن ،ومت ��ار� ��س ه��واي��ات �ه��ا يف
الريا�ضة والتمثيل والر�سم والإبداع ،وما
ح�صل ذلك �إال بعد �أن �صارحت الأم نف�سها
وك�شفت عن �أخطائها يف التعامل مع ابنتها،
وتخل�صت من هذا اخلط�أ ،ف�ساعدت ابنتها
على التخل�ص من عزلتها.
اجلاذبية ال�شخ�صية
اجل��اذب �ي��ة ه��ي ال �� �ض��وء ال� ��ذي ي���ض��يء
وج �ه ��ك أ�م� � ��ام الآخ � ��ري � ��ن ،ل� ��ذا ي �ج��ب �أن
ت���س�ت�غ�ل�ي�ه��ا أ�ف �� �ض��ل ا� �س �ت �غ�ل�ال؛ تغلفيها
بال�صفات التي ت�برزه��ا �أم��ام اجلميع ،لذا

يجب �أن تكوين منفتحة بج�سمك وعقلك،
ف�إذا جل�ست مكتوفة الأيدي ف�أنت بب�ساطة
ت�ضعني ��س��داً بينك وب�ين ال�شخ�ص ال��ذي
ت�ت�ح��دث�ين إ�ل �ي��ه ،ك�م��ا ق��د ي�ك��ون احل ��ال لو
ك �ن��ت مت���س�ك�ين مب �ل��ف �أو ك �ت��اب وت�ضعيه
ب�ين ي��دي��ك ..ك��ل ه��ذا ي�ترجَ ��م على �أن��ك ال
حتاويل دعوة ال�شخ�ص املقابل �إىل التحدث
معك بحُ ريّة ،وقد تكون داللة على اخلجل،
لكن املبالغ فيه حتماً �سيُرتجم على �أن��ه
�أم��ر �صريح باالبتعاد ،لكن عندما تكوين
منفتحة ،وت�ق��اب�ل�ين ال�شخ�ص الآخ ��ر من
دون حواجز �أو �أياد مكتوفة ،ف�أنت تقومني
بجذب الآخر للنظر مبا�شرة �إليك.
وال تن�سي مظهرك ال��ذي ي�شكل ج��زءاً

ك �ب�يراً م��ن �شخ�صيتك وج��اذب �ي��ك ،وذل��ك
من خالل اختيار املالب�س الأنيقة املنا�سبة
والإك�س�سوارات ،وغريها من الأم��ور التي
تتحدث عنك.
انتبهي للغة اجل�سد
ال ��ش��ك �أن ل�غ��ة اجل���س��د تلعب دوراً يف
ك���ش��ف ال �ث �ق��ة ب��ال�ن�ف����س ،ل��ذل��ك ين�صحك
اخل� �ب ��راء ب ��احل ��دي ��ث امل� � � ��وزون واجل �ل �� �س��ة
الواثقة ،وعدم احلديث من دون داع ،ويقدم
لك اخلرباء بع�ض الأخطاء التي قد تقعني
فيها ،والتي يجب �أن تتجنبيها لأنها ت�سيء
�إليك وتقلل من ثقتك بنف�سك:

 ح��اويل جتنب احل��رك��ات التي تُظهر�أن ��ك � �ش��اع��رة ب��امل �ل��ل� ،أو ال �ت��وت��ر ،م�ث��ل هز
رجلك� ،أو النقر ب�أ�صابعك على الطاولة،
لأن هذه احلركات تو�ضح �أنك غري را�ضية
عما يقال ،وتودين �إنهاء احلديث.
 ا�ستخدمي يديك بطريقة �صحيحةوم �ت��زن��ة ب� ��د ًال م��ن ا��س�ت�خ��دام�ه��ا ب���ص��ورة
تو�ضح امل�ل��ل ،مثل هر�ش وج�ه��ك ..ح��اويل
ا�ستخدامهما لتو�ضيح ما تريدين قوله،
ك ��أن ت�ستخدمي ي��دي��ك ل��و��ص��ف ��ش��يء م��ا،
�أو فكرة تريدين �أن تزيدي من �أهميتها،
لكن ال ت�ستخدميها كثرياً لأن هذا يجعلك
تبدين مثل املجنونة ،كما ال جتعلي يديك
تطيحان يف كل اجت��اه ،ا�ستخدميهما لكن
بتحكم.
 ال مت�سكي الكوب �أو �أي �شيء �آخر �أمام��ص��درك ،لأن ذل��ك يجعلك ت�ب��دي �شديدة
احل ��ذر ،واالن �ط��واء ،فعليك �أن تخف�ضيه
قليالً� ،أو مت�سكيه بالقرب من رجليك.
 اجل�سي يف و�ضع م�ستقيم ،فالعديدم��ن ال�ن���س��اء يعتقدن �أن ال�ع�م��ود الفقري
ينتهي عند بداية الرقبة ،ولذلك يحنون
ال��رق�ب��ة ،ل��ذا ي�ج��ب �أن تعلمي �أن ع�م��ودك
ال�ف�ق��ري ينتهي يف م ��ؤخ��رة ر أ�� �س��ك ،لذلك
اجعلي ع�م��ودك ال�ف�ق��ري م�ستقيماً دائ�م�اً
واجل�سي ب�شكل �صحيح.
 عند جلو�سك مع �شخ�ص ما قد يلفتانتباهك ببع�ض احلركات والإ�شارات التي
ق��د ت�صدر منه عندما يتحدث معك ،لذا
يو�صيك اخل�براء بعدم تقليد من �أمامك
وال ت�ت�ط�ب�ع��ي ب �ح��رك��ات��ه وح��اف �ظ��ي ع�ل��ى
هدوئك وحركاتك.
 و�أخرياً ،و�أنت جال�سة مع �شخ�ص ما،ال جتعلي اجت ��اه ق��دم�ي��ك ل�ل�خ��ارج ،وذل��ك
لأن هذه الطريقة توحي بالرغبة يف �إنهاء
الكالم �أو اجلل�سة.

رمي اخلياط

ِ
أنــت وطــــــفــــــــــلــك

أعراض إصابة األطفال بطول النظر
يعترب طول النظر ( )hyperopiaمن �أمرا�ض
العني ال�شائعة ،وطول النظر هو ر�ؤية الأ�شياء البعيدة
عن العني ب�صورة وا�ضحة جداً ،مع عدم ر�ؤية الأ�شياء
القريبة من العني بو�ضوح ،مع ال�شعور بـ«زغللة» يف
العني.
يف أ�غ�ل��ب الأح� ��وال ت�ك��ون الإ��ص��اب��ة ب�ط��ول النظر
موجودة منذ والدة الطفل ،ويف بع�ض الأحيان يتح�سن
النظر ب�صورة طبيعية خ�لال مرحلة النمو ،وق��د ال
يعاين الأطفال وال�شباب امل�صابون بطول نظر خفيف
م��ن م�شكلة يف ر ؤ�ي ��ة الأ��ش�ي��اء القريبة ب��و��ض��وح ،لأن
عد�سة العني تكون قادرة على التكيّف ،حيث ت�ستطيع
ع�ضالت العني �أن جتعل عد�سة العني �أكرث ا�ستدارة،
م��ا يجعل ب ��ؤرة جتمع ال���ض��وء بالن�سبة �إىل الأ��ش�ي��اء
القريبة ت�صبح �أمام ال�شبكية ،فتكوّن �صورة وا�ضحة،
ل�ك��ن م��ع ت�ق��دم امل ��رء يف ال�ع�م��ر ،ت�صبح ال�ع��د��س��ة �أق��ل
مرونة ،وبالتايل تقل قدرتها على التكيف.
والأ�� �ش� �خ ��ا� ��ص امل �� �ص��اب��ون ب �ط ��ول ال �ن �ظ��ر ت� ��زداد
احتماالت تعر�ضهم للإ�صابة باملياه الزرقاء على العني
(اجللوكوما) ،مع التقدم يف ال�سن.
ترجع الإ�صابة بطول النظر �إىل عوامل وراثية،
وينتج طول النظر عن ق�صر مقلة العني �أو �أن تكون

القرنية م�سطحة ،وعدم قدرة عد�سة العني على ر�ؤية
الأ�شياء القريبة بو�ضوح.
• �أعرا�ض الإ�صابة بطول النظر
ال ي���ش�ع��ر الأط �ف ��ال امل���ص��اب��ون ب�ح��ال��ة خ�ف�ي�ف��ة �أو
متو�سطة من طول النظر ب�أي �أعرا�ض؛ وذلك ب�سبب
قدرة عد�سة العني على التكيف� ،أما يف حالة الإ�صابة
ال�شديدة ،فيعاين املري�ض من الأعرا�ض الآتية:

• �آالم و �إجهاد يف العني.
زغللة عند النظر �إىل الأ�شياء القريبة.
�صداع يف الر�أ�س.
• ت�شخي�ص املر�ض
يتمكن الطبيب م��ن ت�شخي�ص �إ��ص��اب��ة ال�شخ�ص
بطول النظر بعد القيام باختبار فح�ص العني ،فمعظم
امل�صابني بطول النظر يكون �شكل مقلة العني لديهم
غري منتظم.
• عالج طول النظر
ي���س�ه��ل ع�ل�اج ط ��ول ال �ن �ظ��ر ،ف�ي�ن���ص��ح الأط �ب��اء
ب��ارت��داء ن�ظ��ارة طبية لعالج ه��ذا اخللل الب�صري،
حيث تقوم العد�سات بتغيري الطريقة التي ينعك�س
بها ال�ضوء ،فينعك�س ال�ضوء على �شبكية العني ،ما
يقلل من اجلهد الذي تبذله العني لر�ؤية الأ�شياء
ال�ق��ري�ب��ة ،ل��ذل��ك ف��دائ�م�اً م��ا جن��د امل�صابني بطول
ال�ن�ظ��ر ي��رت��دون ن �ظ��ارة طبية خم�ص�صة ل�ل�ق��راءة
ف�ق��ط ،ح�ي��ث ت���س��اع��د ال�ع��د��س��ات ع�ل��ى ت�ك�ب�ير حجم
الأ�شياء القريبة من العني.
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مـنــوعــــات

النظارة الشمسية تجنبنا أمراض العيون صيفًا
الأ�شعة الفوق بنف�سجية �إىل العني ،بالإ�ضافة �إىل
تو�سيع حدقتها ،لأن لونها الغامق يعطي �إ�شارة
ب� أ�ن�ن��ا ل�ي�لاً ،م��ا ي� ��ؤدي �إىل ات���س��اع ح��دق��ة العني،
وبالتايل تدخل �أ�شعة فوق بنف�سجية �أكرث.
ويلفت الأط�ب��اء االنتباه �إىل أ�ن��ه يجب �شراء
نظارة �أ�صلية من م�صدرها �أي ماركة معروفة،
�أم��ا �إذا ك��ان ال ي�ستطيع الرت �ف��اع �سعر امل��ارك��ات
الأ�صلية ،ي�ستطيع تركيب عد�سات على �أي �إطار
يريد عند متخ�ص�ص النظارات الطبية ،في�ستبدل
العد�سات البال�ستيكية بزجاج طبي غامق مينع
دخول �أ�شعة ال�شم�س فوق البنف�سجية.

م��ع ب��داي��ة ف���ص��ل ال���ص�ي��ف ت �ك�ثر الإ� �ص��اب��ة
ب� أ�م��را���ض ح�سا�سية ال�ع�ين مبختلف درجاتها،
وك��ذل��ك انت�شار الأم��را���ض املعدية وامليكروبات
والفريو�سات على خمتلف �أنواعها.
وت �ن �ت��ج ح���س��ا��س�ي��ة ال �ع�ي�ن غ��ال �ب �اً م��ن أ���ش�ع��ة
ال�شم�س املتوهجة من �أكرث �أمرا�ض العيون التي
تكرث يف ف�صل ال�صيف ،فت�صيب العني باجلفاف
أ�ث�ن��اء ال��وج��ود بامل�صايف، وعلى �شواطئ البحر
و�أحوا�ض ال�سباحة ،و�إطالة فرتة الوجود فيها
مع وجود الكلور الذي ي�ضاف �إىل ماء ال�سباحة
ل�ت�ط�ه�يره م��ن امل �ي �ك��روب��ات ،م��ا ي�صيب ال�ع�ين،
خ�صو�صاً عيون الأطفال ،باحل�سا�سية.
وتتلخ�ص �أعرا�ض الإ�صابة بح�سا�سية العني
يف ال�شعور بحكة �شديدة ،والرغبة يف حكها� ،إىل
جانب بع�ض االح�م��رار يف بيا�ض العني و�إف��راز
الدموع وقليل من الإفراز املخاطي الذي يكون
على �شكل خيوط.
و أ�ه��م ط��رق العالج من ح�سا�سية العني هي
جتنب امل� ؤ�ث��ر اخل��ارج��ي املهيج للح�سا�سية ،مع
ا�ستعمال ال�ق�ط��رات وامل��راه��م امل�ل�ط�ف��ة؛ ح�سب
�إر�شادات الطبيب املعالج.

موا�صفات النظارة

الرمد ال�صديدي
ال يقت�صر الأم��ر على احل�سا�سية فقط ،بل
يزداد مر�ض الرمد ال�صديدي يف ف�صل ال�صيف� ،شديدة يف العني واحتقان �شديد يف مقلة العني،
وي� ��ؤك ��د أ�ط� �ب ��اء ال �ع �ي��ون �أن الإ� �ص��اب��ة ب��ال��رم��د وت�ظ�ه��ر �إف� � ��رازات خم��اط�ي��ة يف ال �ع�ين ،مم�ل��وءة
ال���ص��دي��دي ي�ن�ت��ج م��ن ت�ك��اث��ر ال��ذب��اب يف ف�صل باخلاليا امل�س�ؤولة عن احل�سا�سية ،كما يُحدث
ال�صيف ،و�أع��را��ض��ه ع�ب��ارة ع��ن حكة م�صحوبة ت��ورّم باجلفون ،والوقاية هنا تكون عن طريق
ب � � إ�ف� ��رازات � �ص��دي��دي��ة خم��اط �ي��ة ،م ��ع ال���ش�ع��ور جتنب �أ�شعة ال�شم�س ال�ضارة ،وحماية العني عن
ب � ��آالم � �ش��دي��دة ،وق ��د ي � ��ؤدي ه ��ذا امل��ر���ض أ�ي���ض�اً طريق ا�ستعمال ال�ن�ظ��ارات ال�شم�سية الغامقة
�إىل ت�ق��رح��ات بالقرنية وال�ت�ه��اب��ات بالقزحية ،اللون ،وعمل كمادات ماء ب��ارد على العني حتى
وا�ستعمال امل���ض��ادات احليوية وال�ق�ط��رات التي يختفي االحتقان.
وه�ن��ا ي�ج��ب ا��س�ت���ش��ارة الطبيب املخت�ص يف
حت�ت��وي ع�ل��ى م���ض��اد ح�ي��وي ل�ف�ترة ال ت�ق��ل عن
�أ�سبوع يعترب من العالجات الفعالة لهذا املر�ض ،هذه احلالة ،الذي قد ي�صف ا�ستخدام القطرات
ومن الأمرا�ض املنت�شرة يف ف�صل ال�صيف �أي�ضاً اخلالية من الكورتيزون ،ونظراً �أي�ضاً لل�شم�س
الرمد الربيعي ،ويحدث نتيجة للح�سا�سية من احلارقة ،فيجب ارتداء النظارة ال�شم�سية طوال
�أ�شعة ال�شم�س والأت��رب��ة واحل��رارة ،وتكون حكة الوقت يف هذه الفرتة.

طــريـقـة اللعـب

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

النظارة ال�شم�سية �ضرورة
مي�ك�ن��ك �أي �� �ض �اً احل��ر���ص ع�ل��ى ارت� ��داء ال�ن�ظ��ارات
ال�شم�سية يف ال�صيف ،لتفادي الأ�شعة ال�ضارة على
عينيك ،وي�شري �أطباء املياه البي�ضاء باملوجات فوق
ال�صوتية �إىل �أنها �ضرورة ،لكنها قد تكون م�ضرة يف
نف�س الوقت؛ عندما تكون من النوع الرديء رخي�ص
الثمن ،حيث تعمل نظارات ال�شم�س على منع الأ�شعة
فوق البنف�سجية من دخولها �إىل العني ،فبع�ض النا�س
تكون �أعينهم ح�سا�سة لل�شم�س ،فيتعر�ضون مل�شاكل
كثرية يف ال�شبكية ،وبالذات داخل العني� ،إمنا ارتداء
نظارات ال�شم�س يحجب الأ�شعة الفوق بنف�سجية.
ل�ك��ن الأن � ��واع ال��ردي �ئ��ة م�ن�ه��ا ال مت�ن��ع م��رور

وي �ق��دم ل��ك الأط �ب��اء ط��رق اخ�ت�ي��ار ال�ن�ظ��ارة
الطبية لتفادي تعر�ض عينيك لأ�شعة ال�شم�س
ال�ضارة التي تت�سبب يف ح�سا�سية العني:
عند اختيار ال�ن�ظ��ارة لي�س م��ن ال���ض��روري �أن
تكون غالية الثمن حتى تكون ذات خ�صائ�ص جيدة،
ول�ك��ن عليك �أن ت�ضع يف االع �ت �ب��ار �أن ال�ع��د��س��ات
امل�صنوعة بكلفة رخي�صة معر�ضة للخد�ش ب�سهولة،
وق ��د حت �ت��وي ع �ل��ى ب�ع����ض ال �ب �ق��ع ب���س�ب��ب ط��ري�ق��ة
�صناعتها فت�شوه ال��ر�ؤي��ة عليك ،بل �إن بع�ضها ال
يحتوي على حماية من الأ�شعة فوق البنف�سجية،
ل��ذا ين�صح با�ستخدام العد�سات امل�ضادة للخد�ش
ومزودة بحماية للأ�شعة فوق البنف�سجية.
��ض��ع يف االع �ت �ب��ار �أن الإط� � ��ارات الرخي�صة
تنك�سر وتتف�صل �أج ��زا ؤ�ه ��ا ب���س�ه��ول��ة ،ل��ذا عند
ال�شراء اطلب من البائع �أن ي�ضع النظارة على
ج�ه��از ي��و��ض��ح ق ��درة ال�ع��د��س��ات ع�ل��ى امت�صا�ص
الأ�شعة فوق البنف�سجية.
افح�ص �إط��ار النظارة بثنيه ،و�ستجد الإطار
اجليد مرناً ويعود �إىل �شكله الطبيعي بعد الثني،
وال تنف�صل �أجزا�ؤه مع �أقل �صدمة.
اخرت الإطار متنا�سقاً مع تقا�سيم الوجه ،و�أن
ال مع اجلوانب ،ومن الأف�ضل
يكون كبرياً ومائ ً
كذلك �أن يكون الإطار قوياً ،لي�ستقر جيداً على
حاجب العني من �أجل احلماية الكاملة.

 5تكلمت حتى بانت رغوة فمها (معكو�سة)
 / 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ن�صف وخيم
 6حرف يقرتن باللغة العربية ويو�صف
1
بها  /ال يغرق
2
 7ن�صف دواء  /اختالف لون اجللد بعد
تعر�ض لل�شم�س  /لي�س اختي وال �أخي
3
ولكن ابن �أمي و�أبي
4
 8يخ�شي اهلل  /ا�سم اجلزء العلوي من
الك�سر يف الريا�ضيات.
5
 9يقع يف املنت�صف بني الأر�ض والقمر
6
 10خارج عن امل�ألوف وفيه حداثة وجتديد
 /له اربعة ارجل وال ي�ستطيع امل�شي
7

8
9
10
�أفــقــي
 1كلما كرث غال وكلما نق�ص رخ�ص � /شخ�ص يرى عدوه و�صديقه
بعني واحدة
 2لو�صف اللون ب�أنه �شديد ال�سواد � /أخ�ضر يف الأر�ض و�أ�سود يف
ال�سوق و�أحمر يف البيت
 3ن�صف مغري  /جمموعة احليوانات التي منتطيها
 4نفري  /من املعجنات التي ن�أكلها

1
� 1س
 2ب
3
 4ر
 5ب
6
 7م
عـــامـــودي
 8ح
 1حمال ك�سره  /قيظ
 9ب
� 2صغار اجلراد  /هجم يف احلرب
(معكو�سة)
 10ط
 3امتنع عن املغريات احرتاما للنف�س /

الحل السابق
3
ر
ي
�ش

4
ا
ط
ر

2
ه
ر
م
خ
و خ ا
ف ر ح
و ز
ا
ا ر ا
و د

6 5
ن
ا ن
ط
و د
ر ي
ن
م ا
ن �ص
�ش و
ط ر

10
م
�س
ر
ح
ي
ة

9 8 7
غ ر ا
ي ا
ب د
م
ا
�س ت
د ي
ع و ن
ج
ا ر
�س ن
ت
ب و �ش

ق�ضم وقرط  /يحول �إىل فتات
 7فل�سطيني من مدينة يافا  /ن�صف هواك
 4نه�ض  /خري جلي�س يف الأنام
 8ال ميكن تناوله عند الفطور �أو الغداء � /صف من
 5بالغ النبوغ والذكاء (معكو�سة) /
النا�س يف االنتظار
يكتب بكل لغات العامل ولكنه ال ي�ستطيع  9ن�صف واحد � /شخ�صية خيالية من �شخ�صيات الر�سوم
قراءة كلمة
املتحركة (معكو�سة)
 6ابعد ونحى و�أزاح  /قليل باالجنليزية 10 .يغطي الطري � /أفكاري ال�صغرية املتناثرة
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ريَ اضـَ ة
ب��إق���ص��ائ�ه�م��ا ق�ط�ب��ي ال �ك��رة الإ��س�ب��ان�ي��ة
بر�شلونة وريال مدريد ،وت�أهلهما �إىل نهائي
دوري �أبطال �أوروب��ا الذي �سيقام على ملعب
«اليانز �أرينا» مبيونيخ يف  19اجلاري ،فر�ض
ب��اي��رن ميونيخ وت�شل�سي نف�سيهما معادلة
�أوروب�ي��ة ال تقبل الت�شكيك ،خ�صو�صاً انهما
ك�سرا حاجز التوقعات ال�صعب ،وال��ذي كان
ي�صب يف معظمه مل�صلحة فريقي املدربني
خو�سيب غوارديوال وجوزيه مورينيو.
وج��اء ت��أه��ل ب��اي��رن ميونيخ ب�ف��وزه على
م�ضيفه ريال مدريد ب�ضربات الرتجيح 1-3
(الوقتان اال�صلي واال�ضايف  )1-2على ملعب
�سانتياغو برنابيو يف العا�صمة اال�سبانية.
وك � ��ان ري � ��ال م ��دري ��د خ �� �س��ر ذه ��اب ��ا  2-1يف
ميونيخ� .أما ت�شل�سي فلم يكن ت�أهله �أقل �إثارة
�إذ �أق�صى حامل اللقب بر�شلونة بتعادله معه
� 2 – 2إياباً بعد ان متكن منه ذهاباً  0 – 1يف
«�ستامفورد بريدج».
و�سيخو�ض بايرن ميونيخ النهائي للمرة
ال�ت��ا��س�ع��ة يف ت��اري �خ��ه وال �ث��ان �ي��ة يف االع ��وام
ال �ث�ل�اث ��ة االخ � �ي ��رة ،وه� ��و ��س�ي���س�ت�ف�ي��د م��ن
اللعب على �أر�ضه يف ميونيخ ،التي �سبق ان
احت�ضنت املباراة النهائية  3مرات �سابقا على
امللعب ال�سابق لبايرن وج��اره ميونيخ 1860
«اوملبيا �شتاديون» اعوام ( 1979فاز نوتنغهام
فور�ست االنكليزي على ماملو ال�سويدي )0-1
و( 1993فاز مر�سيليا الفرن�سي على ميالن
االي� �ط ��ايل  )0-1و( 1997ف� ��از دورمت��ون��د
االملاين على جوفنتو�س االيطايل .)1-3
ومل ي�سبق الي فريق ان توج بلقب دوري
ابطال اوروب��ا التي انطلقت مو�سم – 1992
 ،1993على ار�ضه لكن االنرت االيطايل كان
�آخ��ر ف��ري��ق ي�ت��وج ب�ين ج�م��اه�يره عندما فاز
بلقب ك�أ�س االن��دي��ة البطلة ع��ام  1965على
ملعبه «�سان �سريو» بفوزه يف النهائي على
بنفيكا الربتغايل .0 – 1
ويخو�ض البايرن املباراة بعد عجزه مرة
ج��دي��دة ع��ن ا��س�ت�ع��ادة ل�ق��ب ال ��دوري املحلي
يف م��واج�ه��ة ب��ورو��س�ي��ا دورمت��ون��د ،والأخ�ي�ر
لقنه يف ختام الأ�سبوع املا�ضي در�ساً قا�سياً يف
نهائي الك�أ�س حيث �سحق الفريق البافاري
 .2 – 5وف�شل بايرن يف و�ضع حد لهيمنة
دورمت��ون��د ب�ع��د ان واج ��ه م��واق��ف حمرجة
ام��ام��ه ه��ذا املو�سم ،اذ خ�سر ذه��اب��ا واي��اب��ا يف
الدوري ليحافظ العبو املدرب يورغن كلوب
على لقب  2011عن جدارة ،واحرزوا ال�سبت
الثنائية االوىل يف تاريخهم الذي ميتد 103
اعوام.
وف�ضال عن �أف�ضلية الأر�ض ميلك بايرن
ح��اف��زاً ك �ب�ي�راً �إذ ي ��أم��ل يف ال �ث ��أر خل���س��ارت��ه
نهائي  2010ام��ام االن�تر االيطايل ()2 - 0
وبالتايل اخفاق فريقه يف احراز اللقب للمرة
االوىل منذ ( 2001تغلب حينها على الفريق
اال�سباين الآخر فالن�سيا ب�ضربات الرتجيح
ب�ع��د ت�ع��ادل�ه�م��ا  1 - 1يف ال��وق�ت�ين اال��ص�ل��ي
واال�ضايف).
ويفتقد م ��درب ب��اي��رن ي��وب هاينكي�س،
ال��ذي ق��اد ري��ال م��دري��د اىل لقبه االوروب ��ي
ال�سابع يف دوري �أبطال �أوروب��ا مو�سم 1997
  1998على ح�ساب جوفنتو�س االي�ط��ايل،ج �ه��ود ث�لاث��ة م��ن الع �ب�ين يف ال�ن�ه��ائ��ي هم
هولغر باد�شتوبر وديفيد االب��ا والربازيلي
لوي�س غو�ستافو ،يف حني يغيب عن ت�شل�سي
ق��ائ��ده ج��ون ت�ي�ري ل �ط��رده والع �ب��ا الو�سط
ال�برت �غ��ايل راوول م�يري�ل�ي����س وال�برازي �ل��ي
رامريي�ش ،واملدافع براني�سالف ايفانوفيت�ش
ب�سبب االيقاف.

هل يعوض بايرن ميونيخ وتشلسي

بايرن ميونخ

وي �ع��ول ب��اي��رن ع�ل��ى ح��ار� �س��ه ال ��دويل
مانويل ن��وي��ر ،ال��ذي لعب دورا رئي�سا يف
ن�صف النهائي �ضد ريال مدريد ،حني كان
بطل ت�أهل فريقه للمباراة النهائية بعد ان
جنح يف �صد �ضربتي ترجيح للربتغايل

كري�ستيانو رون��ال��دو والربازيلي ريكاردو
كاكا وكالهما ح�صال على الكرة الذهبية
الف�ضل العب يف العامل.
ك �م��ا مي �ل��ك ي ��وب ه��اي�ن�ك�ي����س ت��ر��س��ان��ة
يت�ألق يف �صفوفها �أكرث من جنم وال �سيما

الع ��ب ال��و��س��ط ب��ا��س�ت�ي��ان �شفاين�شتايغر
والهولندي �آري�ين روب��ن والهداف الرائع
ماريو غوميز وال��دويل الفرن�سي فرانك
ريبريي.
وت � ؤ�ك��د م���ص��ادر ال �ن��ادي ال �ب��اف��اري ان

الفريق تخطى الغيوم ال�سوداء التي رافقت
ت�أهله للنهائي ،والتي متثلت بال�شجار بني
جنمي الفريق الفرن�سي فرانك ريبريي
وال�ه��ول�ن��دي �آري�ي�ن روب ��ن ،خ�ل�ال م�ب��اراة
الذهاب مع ريال مدريد ،حني وقع خالف
ب�ي�ن ال�لاع �ب�ين ع �ن��دم��ا ط �ل��ب روب� ��ن من
ريبريي اف�ساح املجال لطوين كرو�س كي
ي���س��دد االخ�ي�ر ��ض��رب��ة ح ��رة ع�ل��ى م��رم��ى
الفريق اال�سباين يف الوقت ال�ضائع من
ال�شوط االول .وت�صاعدت حدة التوتر ،اذ
ان ريبريي وروب��ن تال�سنا بني ال�شوطني
قبل ان يلكم االول الدويل الهولندي على
وجهه ،ثم ظهرت كدمة كبرية حتت عني
االخري.
ويقدم ثنائي بايرن الفرن�سي فرانك
ريبريي والهولندي �آريني روبن اداء ناريا
ه��ذا املو�سم .ويحقق ري�ب�يري ( 29عاما)
اف�ضل مو�سم له مع الفريق البافاري منذ
ان�ضمامه اىل �صفوفه عام  12( 2007هدفا
و 21متريرة حا�سمة) قادما من مر�سيليا.
و� �س �ي �ك��ون ع �ل��ى ت���ش�ل���س��ي ب� ��ذل ج�ه��د
كبري ل��وق��ف التحركات اخل�ط��رة لهداف
الفريق الدويل ماريو غوميز ،ثاين هدايف
المل ��اين ه��ذا امل��و��س��م بـ 26هدفا
ال ��دوري أ
خلف مهاجم �شالكه يان كال�س هونتيالر
( 29هدفاً) ،وث��اين ه��دايف دوري الأبطال
بـ 12هدفا خلف مهاجم بر�شلونة لوينيل

إعالن تنظيم بطولة الشرق األوسط
الـدوليــة األولـى للـشطـــرنـــــج
�أعلن رئي�س االحتاد اللبناين لل�شطرجن نبيل
ب ��در تنظيم ب�ط��ول��ة ال���ش��رق الأو� �س ��ط ال��دول�ي��ة
الأوىل للعبة ما بني  3حزيران املقبل و 13منه،
برعاية رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال �سليمان،
ومب�شاركة نخبة من دول املنطقة.
الع�ل�ان يف م�ؤمتر �صحايف عقده بدر
وج��اء إ
يف فندق غولدن توليب – غالرييا ،يوم الثالثاء
امل��ا��ض��ي ،بح�ضور �أم�ي�ن �سر االحت��اد �شحادة �أب��و
من��ري وخ�ي�ر اهلل �إي �ل��ي ن��ائ��ب ال��رئ�ي����س ورئ�ي����س
جلنة احلكام �شارل كيله و�أع�ضاء الهيئة الإدارية
لالحتاد وح�شد من الإعالميني.
افتتح امل�ؤمتر بالن�شيد الوطني ،ثم ترحيب
من امل�ست�شار الإعالمي يف االحتاد الزميل ريا�ض
ع�ي�ت��اين ال ��ذي �أ� �ش��ار �إىل �أن ال�ب�ط��ول��ة تكت�سب
�أه �م �ي �ت �ه��ا م ��ن ح �ي��ث ع ��دد ال � ��دول وم ��ن ن��وع�ي��ة
ضال ع��ن الفر�صة التي
الالعبني امل�شاركني ،ف� ً
�ستتاح �أم��ام الالعبني الللبنانني الكت�ساب خربة
ومهارات �إ�ضافية.
ب�ع��ده��ا �أل �ق��ى ب ��در ك�ل�م��ة ج ��اء ف�ي�ه��ا« :تعترب
ال�شطرجن ريا�ضة ت�ستلزم تفكرياً �سليماً وذهناً
�صافياً وت��رك�ي��زاً ع��ال�ي�اً ..ون�ح��ن يف لبنان �أح��وج
الي ��ام لنوجه �شبابنا �إىل هذا
م��ا يكون يف ه��ذه أ
النوع من التفكري البعيد عن �شوائب الع�صبيات
ال���ض�ي�ق��ة ،وال �ن��زاع��ات ال�سيا�سية ال�ت��ي �أف���س��دت

من الي�سار �أبو منري وبدر وخري اهلل وكيله يف امل�ؤمتر ال�صحايف

الكثري من القطاعات يف ه��ذا البلد ،ال��ذي يع ّج
ب��ال �ط��اق��ات وامل ��واه ��ب ،خ���ص��و��ص�اً ل ��دى الن�شئ
ال�صاعد.
لقد �أخ��دن��ا على عاتقنا يف احت��اد ال�شطرجن
م�ن��ذ اللحظة الأوىل لت�شكيل الهيئة الإداري ��ة
احلالية تلبية تطلعات الن�شئ اجلديد وخماطبة

طموحاته ،وال�سيما �أن رقعة اللعبة ات�سعت يف
الخ�ي��رة ،لت�ضم جم�م��وع��ة ك�ب�يرة من
الع� ��وام أ
أ
املواهبة الواعدة ،ومن الطبيعي �أن هذه املواهب
حتتاج �إىل الرعاية واملواكبة واالهتمام ..وتعلمون
�أن تطوير امل�ستوى الفني ال يت�أتى يف �أي ريا�ضة �إال
عرب ت�أمني و�سائل االحتكاك واخل�برة ..من هنا
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ت�شيل�سي

مي�سي ( 14هدفاً) .ويعترب العب الو�سط
ال�ع�ن�ي��د ب��ا��س�ت�ي��ان �شفاين�شتايغر عن�صر
التوازن يف ت�شكيلة امل��درب يوب هاينكي�س
�إذ ي ��ؤم��ن ال�ت�غ�ط�ي��ة ال��دف��اع �ي��ة ،وي�ج�ي��د
مواكبة املهاجمني يف الوقت عينه.

حلم ت�شل�سي
ي � أ�م��ل ت���ش�ل���س��ي م�ت��اب�ع��ة ان�ت�ف��ا��ض�ت��ه
امل �م �ي��زة ب �ع��د اق��ال��ة م��درب��ه ال�برت�غ��ايل
ان��دري��ه فيا�ش ب��وا���ش وتعيني م�ساعده

ت�أتي بطولة ال�شرق الأو�سط لت�شكل �إحدى املحطات الأ�سا�سية
يف روزنامة االحتاد لهذا العام ،بل هي الأهم لأنها جتمع نخبة
من ال��دول والالعبني الذين �سيتاح لأبطالنا االحتكاك بهم،
وبالتايل اكت�ساب املزيد من اخلربة واملهارات والقدرات الفنية.
�إن الهيئة الإداري��ة الحتاد ال�شطرجن ،و�إذ تعلن تنظيم هذا
احل��دث املميز ،ف�إنها تتوجه بال�شكر اجل��زي��ل لفخامة رئي�س
اجلمهورية العماد مي�شال �سلميان لرعايته ه��ذه البطولة،
الم��ر الذي
وهو ما ي�ؤكد اهتمامه بقطاع ال�شباب والريا�ضة ،أ
مل�سناه من خالل وجوده �شخ�صياً يف منا�سبات ريا�ضية �سابقة،
�أبرزها مباراة لبنان وكوريا اجلنوبية يف ت�صفيات ك�أ�س العامل،
�إذ �أ�صر على تهنئة العبي منتخب ك��رة القدم ف��رداً ف��رداً ،ويف
�أر�ض امللعب.
�إن �ن��ا يف احت ��اد ال���ش�ط��رجن �سن�سعى ب��ا��س�ت�م��رار ال�ست�ضافة
الح � ��داث ال �ك�برى م��ن منطلق تطلعاتنا جل�ع��ل ل�ب�ن��ان ركنا
أ
�أ�سا�سياً بني دول املنطقة ،ولبنان قادر على ذلك بف�ضل نخبة
العبيه وهمة �سائر الزمالء يف الهيئة الإدارية احلالية ال�ساعية
ال�ستعادة الع�صر الذهبي لهذه اللعبة.
�أملنا كبري مبواكبة الإعالم الريا�ضي لهذا احلدث ،وثقتنا
كبرية بكم لأنكم مل تق�صروا يف يوم من الأيام يف الوقوف �إىل
ال
جانب االحت��ادات الطاحمة �إىل مكان يف عامل النجاح ..ف�أه ً
ب�ك��م جم� ��دداً ،وال�ل�ق��اء ق��ري��ب ب�ك��م �إن ��ش��اء اهلل يف ال�ث��ال��ث من
حزيران املقبل».
ورداً على �أ�سئلة الإعالميني ،ك�شف بدر �أن تكاليف البطولة
تقارب الـ 90مليون لرية لبنانية� ،سيتكفل بها االحتاد مبفرده،
و�أ� �ش��ار �إىل �أن االحت� ��اد ط�ل��ب م��ن وزارة ال���ش�ب��اب وال��ري��ا��ض��ة
الم � ��ر ،ور�أى ب ��در �أن ح �ظ��وظ ال�لاع�ب�ين
م���س��اع��دت��ه يف ه ��ذا أ
اللبنانيني وافرة يف املناف�سة ،وال�سيما يف فئة ال�سيدات.
و�أعلن بدر �إقامة يوم مفتوح على هام�ش البطولة ،يتاح فيها
لهواة اللعبة مبواجهة الالعبني البارزين امل�شاركني الكت�ساب
املهارات واخلربة.

االيطايل روبرتو دي ماتيو موقتا.
و�ساهم دي ماتيو باي�صال فريقه اىل
املباراة النهائية للمرة الثانية يف تاريخه
بعد  ،2008وذلك بعد ان قاده �إىل ن�صف
النهائي للمرة ال�ساد�سة يف ت�سعة اعوام
من امل�سابقة القارية االوىل التي يلهث
وراءه��ا مالك النادي امللياردير الرو�سي
روم � ��ان اب��رام��وف �ي �ت ����ش ،ك �م��ا ان ن�ت��ائ��ج
ت�شل�سي يف ال��دوري االنكليزي حت�سنت
منذ رحيل فيا�ش بوا�ش ال��ذي كان على
خ�لاف��ات م��ع الالعبني املخ�ضرمني يف
الفريق.
وي �ع �ت �م��د دي م��ات �ي��و ع �ل��ى احل��ار���س
الت�شيكي العمالق برت ت�شيك اىل جانب
الظهريين �آ�شلي كول والربتغايل جوزيه
ب��و��س�ي�ن�غ��وا و� �ص��ان��ع االل �ع��اب اال��س�ب��اين
خ ��وان م��ات��ا وال �ع��اج��ي � �س��ال��وم��ون ك��ال��و
والعب الو�سط فرانك المبارد ،واملهاجم
العاجي املخ�ضرم ديدييه دروغ�ب��ا (34
عاما) ،الذي خطف هدف الفوز يف مرمى
ب��ر��ش�ل��ون��ة ذه��اب �اً  0 - 1ق�ب��ل ان يتعادل
الفريقان �إيابا يف «نوكامب» .2 - 2
ويف ال��واق��ع ف��ان امل�ل�ي��اردي��ر الرو�سي
الذي احدث منذ و�صوله عام  2003اىل
ت�شل�سي ثورة يف االنتقاالت� ،أراد ان يوجه
ر� �س��ال��ة وا� �ض �ح��ة اىل ج�م��اه�ير ال �ن��ادي
اللندين بانه ما زال مهتما بفريقه وبان
تركيزه على ا�ست�ضافة ب�لاده لنهائيات
مونديال  2018ل��ن ي�شغله ع��ن معركة
دوري �أبطال �أوروبا ،وهي حلم قدمي له
يقارب عمره الـ� 10سنوات.
وي�سعى ت�شل�سي �إىل �إح� ��راز اللقب
ل�ل�م���ش��ارك��ة يف دوري االب� �ط ��ال امل��و��س��م
املقبل ،فمركزه يف ال��دوري ه��ذا املو�سم
(ال�ساد�س) ي�ؤهله للعب يف «يوروبا ليغ»،
ولي�س يف امل�سابقة القارية الأم .وير�شح
ت�شل�سي للقب ق�سم كبري من املراقبني �إذ
يرون ان الفريق حقق اكرب املفاج�آت هذا
امل��و��س��م ،ب�ت�ج��ري��ده بر�شلونة اال��س�ب��اين
من لقب بطل اوروب��ا والت�أهل للنهائي،
وبالتايل فانه حقق الأ�صعب هذا املو�سم.
�أما الناحية املقلقة فهي غياب بع�ض
مفاتيح اللعب ع��ن الفريق يف النهائي
ب���س�ب��ب الإي � �ق ��اف ،وه ��م � �س��اع��د ال��دف��اع
ال�برازي �ل��ي رام�يري ����ش والع ��ب ال��و��س��ط

ال�برت �غ��ايل راوول مرييلي�س وامل��داف��ع
براني�سالف ايفانوفيت�ش وقائد الفريق
ج��ون ت�يري ل�ط��رده م��ن ن�صف النهائي
ام ��ام ب��ر��ش�ل��ون��ة .وم��ن امل � ؤ�ك��د ان ت�يري
�سيندم كثريا على الهفوة التي ق��ام بها
ام��ام بر�شلونة الن��ه �سيحرم من فر�صة
ال�ت��واج��د م��ع زم�لائ��ه يف ملعب «اليانز
ارينا» ،ولن يتمكن من تعوي�ض اخفاق
ن �ه��ائ��ي م��و� �س �ك��و  2008ام � ��ام ال �غ��رمي
التقليدي مان�ش�سرت يونايتد الن��ه كان
اح��د الالعبني االث�ن�ين اللذين ا�ضاعا
�ضربتا اجل ��زاء الرتجيحيتني يف ذلك
النهائي.
ويتمتع العبو ت�شل�سي بروح معنوية
ع ��ال �ي ��ة ب �ع ��د ت �ت��وي �ج �ه��م ب �ل �ق��ب ك � أ�� ��س
انكلرتا للمرة ال�سابعة بعد تغلبهم على
ليفربول  1 - 2يف املباراة النهائية .وهو
ال�ل�ق��ب االول ل��دي م��ات�ي��و ،يف م���ش��واره
التدريبي الق�صري ج��دا الن االيطايل،
ال��ذي لعب لت�شل�سي بني  1996و،2002
يخو�ض التجربة التدريبية الثالثة بعد
ان ا��ش��رف على الفريقني االنكليزيني
االخ��ري��ن ميلتون كيني�س دون��ز (2008
  )2009وو� �س��ت ب��روم�ي�ت����ش (-2009 )2011الذي �صعد اىل الدوري املمتاز
يف مو�سمه االول معه قبل ان يقيله يف
اخلام�س من �شباط  2011ب�سبب فوزه
مبباراة واح��دة من ا�صل  10خالل تلك
الفرتة.
ت�شل�سي يف �سطور
�أ�س�س عام .1905
امللعب :ا�ستاد �ستامفورد بريدج.
املدرب :االيطايل روبرتو دي ماتيو .
الن �ك �ل �ي��زي 4
االجن� � ��ازات :ال � ��دوري إ
م��رات �أع��وام  55و 2005و 2006و،2010
وك ��أ���س �إن�ك�ل�ترا  7م��رات �أع ��وام  70و97
و 2000و 2007و 2009و 2010و2012
وك�أ�س رابطة املحرتفني  4م��رات �أع��وام
 65و 98و 2005و ،2007وك�أ�س الك�ؤو�س
الأوروبية مرتني عامي  71و.98
�أ��ش�ه��ر ال�لاع�ب�ين يف ت��اري��خ ال �ن��ادي:
غ ��راه ��ام روب��رت ����س وف ��ران ��ك �سينكلري
ودايفيد �سبيدي وراي ويلكينز وطوين
دوريغو وجيانفرانكو زوال وديني�س وايز
ورود غوليت ومارك هيوز.
�أف���ض��ل امل��درب�ي�ن :داي ��ف �سيك�ستون
وب��وب��ي كامبل ورود غوليت وجيانلوكا
فيايل وجوزيه مورينيو وغو�س هيدينك
وجوزيه مورينيو وكارلو �أن�شيلوتي.
الطريق �إىل املباراة النهائية:
ال � � ��دور الأول :ت �� �ش �ل �� �س��ي  -ب��اي��ر
ليفركوزن  ،0 - 2فالن�سيا  -ت�شل�سي - 1
 ،1ت�شل�سي جنك  ،0 - 5جنك  -ت�شل�سي 1
  ،1ليفركوزن  -ت�شل�سي  ،1 - 2ت�شل�سي فالن�سيا .0 - 3ثمن النهائي :نابويل  -ت�شل�سي - 3
 ،1ت�شل�سي  -نابويل .1 - 4
ربع النهائي :بنفيكا  -ت�شل�سي ،1 - 0
ت�سل�سي  -بنفيكا .1 - 2
ن�صف النهائي :ت�شل�سي  -بر�شلونة 1
  ،0بر�شلونة  -ت�شل�سي .2 - 2الت�شكيلة الكاملة :بيرت ت�شيك وراي�س
ت��اي �ل��ور وه�ن�ري ��ك ه �ي�لاري��و (حل��را� �س��ة
املرمى) براني�سالف ايفانوفيت�ش و�أ�شلي
ك��ول وداف �ي��د ل��وي��ز وج��وزي��ه بو�سينغوا

وب��اول��و ف�ي�ري��را وغ� ��اري ك��اه�ي��ل وج��ون
تريي و�سام هوتكن�سون ورياين برتراند
وج �ي �ف��ري ب ��روم ��ا (ل� �ل ��دف ��اع) م�ي�ك��اي��ل
اي���س�ي��ان و�أوري � � ��ول روم �ي��و ورام�يري ����ش
وخوان ماتا وفرانك المبارد وجون �أوبي
ميكيل وفلوران مالودا وراوول مرييلي�ش
وي��و��س��ي بنعيون وغ��اي��ل ك��اك��وت��ا وكيفن
دي ب��روي��ن (للو�سط) فرناندو توري�س
وديدييه دروغبا و�سالومون كالو ودانيال
�ستوريدج وروميلو لوكاكو (للهجوم).
بايرن ميونيخ يف �سطور
�أ�س�س عام .1900
امللعب :ا�ستاد اليانز �أرينا.
املدرب :يوب هاينكي�س .
االجن��ازات :ال��دوري االمل��اين  22مرة
(رق��م قيا�سي) �أع��وام  32و 69و 72و73
و 74و 80و 81و 85و 86و 87و 89و90
و 94و 97و 99و 2000و 2001و2003
و 2005و 2006و 2008و 2010وك��أ���س
امل��ان �ي��ا  15م ��رة (رق� ��م ق �ي��ا� �س��ي) �أع� ��وام
 57و 66و 67و 69و 71و 82و 84و86
و 98و 2000و 2003و 2005و2006
و 2008و 2010ودوري �أبطال �أوروب��ا 4
مرات �أع��وام  74و 75و 76و 2001وك�أ�س
الك�ؤو�س الأوروبية عام  67وك�أ�س االحتاد
الأوروبي عام .96
�أ��ش�ه��ر ال�لاع�ب�ين يف ت��اري��خ ال �ن��ادي:
ف��ران�ت��ز ب�ي�ك�ن�ب��اور وغ�ي�رد م��ول��ر و�أويل
ه��ون�ي����س و� �س �ي��ب م��اي��ر وب� ��ول ب��راي�ت�نر
وكارل هاينز رومينيغيه وديرت هوني�س
وك�لاو���س �أوغ�ن�ت��ال��ر وروالن ��د فولفارث
ول ��وث ��ار م��ات �ي��و���س و� �س �ت �ي �ف��ان اي�ف�ن�برغ
وحممد �شول وجيوفاين البري.
�أف�ضل املدربني� :أودو التيك وديتمار
كرامر ويوب هاينكي�س وفرانتز بيكنباور
وج �ي��وف��اين ت��راب��ات��وين واوت� ��و ري�ه��اغ��ل
و�أومت� ��ار هيت�سفيلد وفيليك�س ماغاث
ولوي�س فان غال.
الطريق �إىل املباراة النهائية:
الدور الأول :فياريال  -بايرن ميونيخ 0
  ،2بايرن ميونيخ  -مان�ش�سرت �سيتي ،0 - 2نابويل  -بايرن ميونيخ  ،1 - 1بايرن ميونيخ
 نابويل  ،2 - 3بايرن ميونيخ  -فياريال - 3 ،1مان�ش�سرت �سيتي  -بايرن ميونيخ .0 - 2
ثمن النهائي :بال  -بايرن ميونيخ ،0 - 1
بايرن ميونيخ – بال .0 – 7
ربع النهائي :مر�سيليا  -بايرن ميونيخ
 ،2 - 0بايرن ميونيخ  -مر�سيليا .0 - 2
ن�صف النهائي :ب��اي��رن ميونيخ  -ري��ال
مدريد  ،1 - 2ريال مدريد  -بايرن ميونيخ
 1 - 3( 1 - 2ب�ضربات الرتجيح).
الت�شكيلة الكاملة :مانويل نوير وهانز
يورغ بوت (حلرا�سة املرمى) رافينيا ودانيال
ف ��ان ب��وي�تن وب��ري �ن��و وف�ي�ل�ي��ب الم وج�ي�روم
بواتينغ ودييغو كوتينتو ودافيد �آالبا وهولغر
باد�شتوبر (للدفاع) فرانك ريبريي وتوما�س
موللر وبا�ستيان �شفان�ستايغر و�آري�ين روبن
ودانيال برانيت�ش ولوي�س غو�ستافو وطوين
ك��رو���س وان ��ات ��ويل ت�ي�م��وت���ش��وك (ل�ل��و��س��ط)
م��اري��و غ��وم�ي��ز ون�ي�ل�ي����س ب�ي�تر��س��ن وايفيكا
�أوليت�ش وتاكا�شي �أو��س��ام��ي وتوما�س مولر
(للهجوم).

جال قبطان
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كاريكاتير

نواب مصريون يطالبون
بوقف عرض مسرحية «مدرسة المشاغبين»

بد�أ عدد من موظفي ال�شركات يف عا�صمة �أوغندا؛ كمباال ،باللجوء �إىل ال�سحر وال�شعوذة للحفاظ على وظائفهم،
يف ظل �أزمة البطالة املتفاقمة ،خ�صو�صاً بني ال�شباب.
و�أو�ضح م�سح �أجرته �إحدى ال�صحف الأوغندية� ،أن ن�سبة  ٪66ممن �شملهم امل�سح من موظفي ال�شركات الكربى
يف منطقة العا�صمة الأوغندية ،من الرجال والن�ساء ،اعرتفوا ب�أن اللجوء �إىل ال�سحر وال�شعوذة �سلوك �شائع بني
املوظفني ،وقال معظمهم �إنهم �شاهدوا ب�أعينهم جمموعة من املواد التي ت�ستخدم لهذا الغر�ض يف مكاتبهم ،فيما
�أنكر ذلك  .٪17وقالت ن�سبة كبرية من العينة التي �شملها امل�سح� ،إن بع�ض املوظفني ي�ستعينون بال�سحر وال�شعوذة
بهدف ا�سرت�ضاء �صاحب العمل ،والتقرب منه ل�ضمان اال�ستمرار يف الوظيفة ،فيما يلج�أ �آخرون �إليه لأغرا�ض �أخرى
�شريرة ،من بينها �إحلاق الأذى بزمالئهم يف العمل.
و�أ�شار امل�سح �إىل �أنه بالرغم من �أن القانون الأوغندي يغلظ عقوبة ال�سحر وال�شعوذة ،والتي قد ت�صل �إىل ال�سجن
�سنوات عديدة� ،إال �أنه ما زال ميارَ�س على نطاق وا�سع يف خمتلف مناطق �أوغندا ،نظراً �إىل عدة عوامل ،من بينها
الفقر املدقع ،وتف�شي البطالة بني ال�شباب.

انتقد نواب يف جمل�س ال�شورى الأعمال الفنية التي
تهني �صورة املدر�س وحتط من كرامته �أمام الطالب.
و�أك� ��د ب�ع����ض ن ��واب «ح ��زب ال �ن��ور ال���س�ل�ف��ي» خ�لال
اجلل�سة امل�سائية ملجل�س ال�شورى ي��وم الأح��د املا�ضي،
حيث ا�ستمر املجل�س يف مناق�شة التقرير املبدئي للجنة
التعليم والبحث العلمي� ،أن بع�ض الأعمال الفنية هذه
بالغتي ل�صورة املعلم.
تت�ضمن �إ�ساءة و�إهانة نْ
وط��ال��ب ال �ن��واب بالت�صدي ل�ه��ذه ال�ظ��اه��رة ،ومنع
عر�ض م�سرحية «مدر�سة امل�شاغبني» ،لأنها �أ�سهمت يف
�إف�ساد الكثري من طالب املدار�س ،و�أ�ساءت ب�شكل بالغ
�إىل �صورة املعلم.

سرقة لوحات تواقيت الصالة
من  7مساجد في نفس الوقت
ا�ستدعت �شرطة دبا احل�صن بالإمارات �أئمة بع�ض امل�ساجد ،وذلك للتحقق من
حادثة اختفاء لوحات تواقيت ال�صالة املعلقة يف امل�ساجد ،والتي ت�صل قيمة كل واحدة
منها �إىل  2000درهم ،حيث فوجئ �أئمة هذه امل�ساجد باختفاء هذه اللوحات املعلقة
على جدار امل�ساجد.
وعلى الفور مت �إبالغ مكتب الأوق��اف وال�ش�ؤون الإ�سالمية بدبا احل�صن ،والتي
قامت بدورها ب�إبالغ ال�شرطة و�إح�صاء عدد اللوحات املختفية ،والتي و�صلت �إىل 7
لوحات اختفت كما يبدو يف نف�س الفرتة الزمنية الواقعة بني �صالتي الظهر والع�صر،
وتقوم ال�شرطة حالياً بالتحري ومتابعة مو�ضوع حادثة اختفاء هذه اللوحات ،وتعترب
هذه احلادثة الأوىل من نوعها ،وهي ت�شكل اعتداء �صارخاً على دور العبادة.
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

موظفون يلجأون إلى السحر والشعوذة
للحفاظ على وظائفهم

أنفق  60ألف دوالر
ليحصل على حضانة كلب
�أنفق مواطن �أم�يرك��ي مبلغ  60أ�ل��ف دوالر تقريباً يف معركة ق�ضائية �ضد
�صديقته ال�سابقة ،ليح�صل على ح�ضانة كلبهما .فقد ذك��رت إ�ح��دى ال�صحف
الأمريكية� ،أن «كريغ دير�شويتز» ،من «مانهاتن» يخو�ض معركة ق�ضائية مع
�صديقته ال�سابقة «�سارة بريجا» ،للح�صول على ح�ضانة كلبهما «ناكليز» ،الذي
ت�شاركاه قبل انف�صالهما .وقال «دير�شويتز» ( 34عاماً) �إنه �أنفق حتى الآن 60
�ألف دوالر يف املحاكم للح�صول على ح�ضانة الكلب الذي يعتربه ابناً له ،وقد جل�أ
حالياً �إىل الإنرتنت جلمع � 20ألف دوالر لال�ستمرار يف م�سعاه ،و�أ�ضاف« :لقد
�أنفقت مدخراتي حتى الآن ،لكن الأمر ي�ستحق» ،و�أ�شار �إىل �أن �صديقته ال�سابقة
�أخذت الكلب معها �إىل كاليفورنيا حني انف�صال.

الـمــديــر الــفــنـي :مــــالك مــحــــــــفــوظ

م�س�ؤول العالقات العامة� :سعيد عيتاين

ألول مرة في التاريخ
حارسا مرمى لفريق واحد
في مباراة واحدة
يف حادثة هي الأوىل يف تاريخ كرة القدم� ،شارك حار�سا مرمى لفريق
واحد يف مباراة واحدة ،ويف نف�س التوقيت ،حيث �إن فريناندو �إ�سبينازو،
وهو احلار�س االحتياطي لفريق هوراكان الأرجنتيني ،كان يتدرب خلف
مرمى فريقه يف مباراتهم �أمام �أتلتيكو يونيون بالدوري املحلي.
وع�ن��دم��ا الح��ظ امل � ��أزق احلقيقي ل�لاع�ب��ي ف��ري�ق��ه بهجمة م��رت��دة
�شر�سة ،تدخل فيها «�إ�سبينازو» لينقذ فريقه ويكون احلار�س الثاين.
الغريب يف الأمر �أن حكم املباراة اكتفى ب�إنذاره فقط.

تـــــــــــوزيـــــــــــع الأوائــــــــــــــل

عـــند وجــــود مـ�شـكــلــة فـي التوزيع الرجاء االت�صال:

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

هاتف01/666314 :

info@athabat.net

