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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هـدم الدولـة..
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وليد خوري:
من «اإلخوان» القضاء
نخشى ّ
على ما تبقى من الحريات
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االفتتاحية

وسط عجز مالي وتخلف عن تغطية االستحقاقات

حتى ال تضيع البوصلة
متر مناطق خمتلفة من العامل ب�أحداث وحتركات
م�ت�ع��ددة ،خ�صو�صاً منطقتنا العربية ،م��ن �أح��داث
وتق�سيم ال�سودان �إىل �أح��داث ال�صومال ،ثم تون�س
فم�صر وليبيا ،و�صوال �إىل اليمن والبحرين و�سورية
واجل��زي��رة ال�ع��رب�ي��ة وال �ع��راق ول�ب�ن��ان ،ودائ �م �اً قلب
احل��دث فل�سطني ،جن��د �أن املطالب واالحتجاجات
والت�صادم ال�سيا�سي والدموي و�صل �إىل درجة عالية
من الت�صلب واحل��دة والبعد عن احل��وار ،ال �شك �أن
هنالك مطالب معينة عند كل الفئات واملجموعات
التي قد ت�شكل �أقليات �أو �أكرثيات يف بع�ض املناطق،
وال �شك من وج��ود حرمان ،وحقوق مه�ضومة عند
اجلميع ،ولكن هل ي�شكل هذا الو�ضع �سبباً منطقياً
للواليات املتحدة وللحلف الأطل�سي كي ي�أخذ املواقف
امل�ت���ش��ددة م��ن �أم��اك��ن ت�ع��اين م��ن اخل�ل��ل يف احلقوق
والدميقراطية ،يف ال��وق��ت ال��ذي ال ن�شاهد �أي �أث��ر
ملطالبة الأطال�سة بحقوق الإن�سان �أو الدميقراطية
يف البالد ال�شمولية احلكم التي مل تلحظ �أي �أثر
لتداول ال�سلطة ،ومتار�س القمع الكلي بوجه �أب�سط
احلقوق مثل حق �إبداء الر�أي �أو حق قيادة ال�سيارات
للن�ساء.
جتاه هذا الو�ضع املحري ال بد للمرء من بو�صلة
م��ا ت�ساعده على �أخ��ذ مواقفه �أو ق��رارات��ه بطريقة
�صحيحة ،كما ت�ساعده على التقليل م��ن الأخ�ط��اء
وال �� �س�ي�ر ب ��االجت ��اه ال �� �س �ل �ي��م ،ه� ��ذه ال �ب��و� �ص �ل��ة هي
فل�سطني.
�إن م�صلحة ال�غ��ا��ص��ب ال���ص�ه�ي��وين وم ��ن خلفه
ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة والأط��ال �� �س��ة ال��ذي��ن ال ي��ري��دون
لنا �إال ال�شر والأذي ��ة ،تق�ضي بالدعم غري املحدود
لكل م��ا ي�سيء �إىل ق�ضية فل�سطني ،فكل الأنظمة
اال�ستبدادية العائلية الكلية حتوز على ر�ضى ودعم
ال�غ��رب ،ومت��ار���س �أ�شكا ًال خمتلفة من التطبيع مع
الكيان الغا�صب ،بالتايل �أجد �أن املوقف ال�سليم يجب
�أن يكون يف دع��م حركات احلرية والتطور والتقدم
وال��دمي �ق��راط �ي��ة وح �ق��وق الإن �� �س��ان يف ك��ل ال �ع��امل،
وخ�صو�صاً الأق��رب�ين ع�بر احل ��وار ،ورف����ض العنف
خ�صو�صاً م��ن الأق��رب�ين� ،إال العنف املنظم الهادف
�إىل حت��ري��ر ال�ق��د���س ون��اب�ل����س وي��اف��ا وح�ي�ف��ا وع�ك��ا،
وبالتايل عودة كرمية للإخوة امل�شردين �إىل ديارهم
وممار�ستهم الدميقراطية وحقوق الإن�سان والتطور
والرفاه فيها� ،أما غري ذلك فممار�سة العنف من قبل
�أ�صحاب املطالب حتى املحقة منها� ،أو من الأنظمة
التي يوجد فيها مطالبون بحقوق وا�ضحة ،يكون
فيه �ضياع للبو�صلة و�ضالل عن الطريق القومي.

من يحمي لبنان من السير على الدرب «اليوناني»؟
عندما دخلت اليونان يف عمق نفق �أزمتها
املالية ،وب��ات �إفال�سها معلناً ،خرجت أ���ص��وات
�أوروبية تقول لليونانيني «�أنتم ل�ستم مفل�سني،
لكن م�شكلتكم �أن أ�ث��ري��اءك��م ج�شعون» ،وكانت
املقاربة ع�بر ال���س��ؤال :كيف يكون بلد مفل�ساً،
ف�ي�م��ا ف�ي��ه ال �ع �� �ش��رات ،ب��ل امل �ئ��ات م��ن أ���ص�ح��اب
مليارات الدوالرات»؟
ويف ل �ب �ن��ان ،م ��ن ي���ض�م��ن �أن ال ي���ص��ل بنا
امل �ط��اف لل�سري ع�ل��ى «ال ��درب ال �ي��ون��اين» ،وه��ل
�أننا فع ً
ال ل�سنا يف وهدته� ،إذ �سبق �أن انطلقت
حناجر لبنانية تقول بال�صوت العايل �إن لبنان
لي�س مفل�ساً ،لكنه بلد م�سروق� ،سرقه الذين
ت�ضخمت ملياراتهم من ال��دوالرات الأمريكية
خ �ل�ال وج ��وده ��م يف احل� �ك ��م ،خ �� �ص��و� �ص �اً منذ
حكاية «البلد ما�شي» ووع��ود ال��رب�ي��ع ،و��ص��و ًال
�إىل انك�شاف حقيقة �أن ال�صرف ال�ع��ام يجري
من دون قيود ،وكذلك افت�ضاح حالة الت�صرف
بالهبات التي أُ�ر�سلت لت�ضميد جراح اللبنانيني
�إثر العدوان ال�صهيوين عام  ،2006ف�إذ بالهبات،
وه ��ي ب��امل �ل �ي��ارت ،حت � � ّول �إىل ح���س��اب��ات خا�صة
وت�صرف مل�صالح �شخ�صية وانتخابية.
هنا ال ت�صبح ا إل��ش��ارة �إىل امل�صري اليوناين
�ضرباً من الت�شا�ؤم الزائد ،بل �إنها واقع تتهرب
احلكومات املتعاقبة من الإقرار به ،وهو ال�سبب
احلقيقي وراء ال�ت��وق��ف م�ن��ذ ال �ع��ام  2006عن
تف�صل
تقدمي موازنات عامة للدولة اللبنانية ّ
فيها النفقات وال��واردات وحتدد فيه ،ب�شفافية،

د� .سالم الأعور

ن�سبة ال�ع�ج��ز امل��ايل ل�ل��دول��ة� ،إذا وج��د ،مقابل
مداخيلها املحققة.
ومم��ا يثري ال��ري�ب��ة يف ال�ن�ف��و���س� ،إن اجل��دال
احل��ام��ي ال ��ذي ��ش�ه��ده ل�ب�ن��ان خ�ل�ال ال�شهرين
امل�ن���ص��رم�ين ،ح ��ول رف ����ض رئ�ي����س اجل�م�ه��وري��ة
مي�شال �سليمان �إ�صدار م�شروع القانون املعجل
امل�ك��رر ال��رام��ي �إىل فتح اع�ت�م��ادات �إ�ضافية �إىل
م��وازن��ة ال�ع��ام  ،2011بقيمة  8900مليار لرية
لبنانية ،بعد �أن �أف�شلت امل�ع��ار��ض��ة ت�شريعه يف
املجل�س النيابي ،توج مبوافقة حكومة الرئي�س
جنيب ميقاتي الأ�سبوع املا�ضي ،على طلب �سلفة
خزينة بقيمة  10394مليار لرية لبنانية ،لتغطية
�إنفاق ما تبقى من العام احلايل  ،2012مبا رفع
حجم املوازنة املفرت�ضة لهذا العام �إىل �أكرث من
ع�شرين �ألف مليار لرية (حوايل  13مليار دوالر
�أم�ي�رك��ي) .وه��و م��ا يعني م�ضاعفة الإن �ف��اق ما
بني العامني  2005و ،2012حيث أ�ق��رت موازنة
ذل��ك العام وت�ضمنت �أنفاقاً بقيمة ع�شرة �آالف
مليار لرية لبنانية.
ل�ك��ن ال �� �س ��ؤال ال ��ذي ��ش�غ��ل ب ��ال اللبنانيني،
هو كيف مت ال�تراج��ع عن طلب تقدمي م�شروع
موازنة عامة للعام احل��ايل  ،2012واال�ستعا�ضة
ع�ن��ه ب�ط�ل��ب �سلفة خ��زي�ن��ة ،ف�ي�م��ا ك��ان الأج ��دى
عو�ضاً عن افتعال الأزمات داخل احلكومة حيناً،
وداخ��ل جمل�س ال�ن��واب حيناً �آخ��ر ،ت�ق��دمي تلك
املوازنة التي ينتظرها اللبنانيون ب�شغف ليعرفوا
م�صري مالية بلدهم ،وم��ا هو احلجم احلقيقي

الرئي�س مي�شال �سليمان مرتئ�ساً طاولة احلوار يف بعبدا

للعجز املايل للدولة ،الذي ارتفع ب�شكل ه�ستريي
منذ �أن بد�أت �سيا�سة اال�ستدانة لتغطية م�صاريف
الدولة ،والتي و�صلت فوائدها يف �إحدى ال�سنوات
�إىل �أربعني يف املئة ،حتى بات الدين العام للدولة
ي�ف��وق  65م�ل�ي��ار دوالر �أم�ي�رك��ي ،ب�شبه إ�ج�م��اع
اخل �ب��راء امل��ال �ي�ي�ن ،وه ��و رق ��م ي �ف��وق ق� ��درة بلد
كلبنان ،يقارب عدد �سكانه الأربعة ماليني ن�سمة،
وال يتعدى دخله ال�سنوي ،وفق �سلفات ال�صرف
من اخلزينة ،الثالثة ع�شر مليار دوالر �أمريكي،
ه��ذا �إذا ج��رت املوافقة النيابية على رف��ع قيمة
�ضريبة القيمة امل�ضافة ،من ع�شرة يف املئة �إىل
اثني ع�شر.
م��اذا يعني م��رور �سبع �سنوات مل جت��رء فيها
�أي حكومة على �إعالن موازنة عامة للبالد ،غري
اخلوف من �إعالن احلقيقة؛ حقيقة العجز املايل
للدولة الذي يظهر يف �أكرث من مكان؟
و�إذا و�ضعنا يف احل�سبان �أن احلكومة تخلفت
لأربعة ا�شهر عن زيادة الأجور للعاملني يف القطاع
العام� ،أو تعديل �سل�سلة رتبهم ورواتبهم ،نتيجة
العجز ع��ن �إي�ج��اد م���ص��ادر مت��وي��ل ل�ه��ذه ال��زي��ادة،
يتبدى الواقع املخيف ملالية ال��دول��ة ،التي تعترب
من �أ�سوء �أرب��اب العمل ،وهي التي ابتدعت �صيغاً
ك�ث�يرة ل�سرقة ح�ق��وق العاملني لديها م��ن أ�ب�ن��اء
ال�شعب ال�ل�ب�ن��اين ،مثل �صيغ التعامل والتعاقد
واملياومة الدائمة ل�سنوات؛ ويف اقتطاعها ن�سباً
م �ئ��وي��ة م ��ن ق�ي�م��ة ت �ع��وي �� �ض��ات امل �ت �ق��اع��دي��ن من
م��وظ�ف�ي�ه��ا ،ويف خمالفتها ل�ق��ان��ون ال�ع�م��ل ال��ذي
من واجبها ال�سهر على تطبيق مفاعيله من قبل
القطاع اخلا�ص باعتبارها املوجلة حماية ورعاية
�ش�ؤون النا�س ،ف�إن احلقيقة ت�صبح م�ؤملة.
كذلك ،ال ي�ستطيع امل��واط��ن جتاهل التحذير
ال ��ذي �أط�ل�ق�ت��ه امل�ع��ار��ض��ة م��ن �أن إ�ق � ��رار امل��وازن��ة
بال�شكل ال��ذي ب��ات��ت عليه (املق�صود زي��ادة حجم
ال�صرف)� ،سيعني ا�ضطرار احلكومة �إىل تخفي�ض
رواتب العاملني يف الدولة ،و�إىل فر�ص عمل �أقل.
بقيت مالية ال��دول��ة معلماً �أول لوحدة البلد
ومتا�سكه ،خ�لال احل��روب اللبنانية ال�سابقة ،ثم
جاءت �إعادة بناء اجلي�ش لت�ضيف عام ًال قوياً �آخر
يف وحدة لبنان واللبنانيني ،وال�س�ؤال الذي يجب
طرحه بجدية :هل �أن �أهم معلمني لوجود الدولة
باتا مهددين بعد احلملة احلاقدة وامل�ستمرة التي
يتعر�ض لها اجلي�ش اللبناين ،وبعد بروز ارتدادات
االنهيار املايل ،الذي مل يجد حتى الآن من ينفي
وقوعه.

عدنان ال�ساحلي

همسات
www.athabat.net
الـنـــاشــر :شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
رئـيس التـحــريــر :عـبـداهلل جـــبـري
المدير المسؤول :عــدنــــان الســاحـلــي
يشارك في التحـرير :أحمد زين الدين  -جهـاد ضـانـي
المقـاالت الـواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

نواب يراجعون
حساباتهم
نواب م�سيحيون من تيار �سيا�سي
ف��اع��ل ب� � ��د�أوا م��رح �ل��ة م ��ن م��راج�ع��ة
احل�سابات ،بعد ما علموا �أن زعيمهم
امل �ه��اج��ر ،ق��د يتخلى ع�ن�ه��م ،ل�صالح
حليفه يف ح ��زب م�سيحي م�ع��ار���ض،
وخ �� �ص��و� �ص �اً �أن ه� ��ذا الأخ �ي ��ر وع��د
ال��زع �ي��م امل �ه��اج��ر ب��ال��وق��وف ��ض��د �أي
ق��ان��ون ان�ت�خ��اب يعتمد الن�سبية �إذا
جعل له كتلة نيابية م�سيحية كبرية
ت�ضاهي كتلة التغيري والإ�صالح.

جنبالط ..ماذا ينتظر؟
يقول مقربون من وليد جنبالط �أنه ينتظر م�ؤ�شراً ويراهن على �أن هذا امل�ؤ�شر
�سيكون قريب التحقّق كي ُيعيد التمو�ضع يف مكان غري و�سطي ،وقال املقربون �إن
زي��ارة جنبالط الأخ�يرة �إىل قائد اجلي�ش انعك�ست ا�ستياء لدى مرجعية ر�سمية
كانت تعتقد �أن جنبالط لن «يغدر» بها.

الجميل األب واالبن

�أُ�شيعت �أو�ساط كتائبية �أن الرئي�س �أمني اجلميل متكّن من اجتذاب جمهور
غري قليل من الو�سط القواتي بعد مقابلته الأخ�يرة على تلفزيون املنار ،وتقول
الأو�ساط نف�سها �أن اجلم ّيل االبن «�سامي» يعمل على معركته االنتخابية ب�شكل
ج ّدي يف الأو�ساط ال�شيعية يف منطقة املنت و�أنّ املقابلة التلفزيونية كانت رافعة
�أفهمت القوات �أن ت�أثريهم املتني �ضئيل.
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موضوع الغالف

يـقــال

مخطـط هـدم الدولـة ..لصــالــح مــن؟

يوماً بعد يوم ،تعي�ش ال�ساحة اللبنانية على وقع �أزمات
متنقلة ،منها املفتعل ومنها الطبيعي نتيجة غياب الدولة،
وغياب امل�س�ؤولني عن االهتمام مب�س�ؤولياتهم ،ونتيجة �إرث
من الت�سيب والف�ساد والهدر وعدم امل�ساءلة ،وغياب حكم
القانون عقوداً طويلة.
ل�ك��ن ،م��ا يح�صل ال�ي��وم ي�شري ب�شكل ال لب�س ف�ي��ه� ،أن
ما�سة ،لرفع م�ستوى الإنذار ،ليقارب اخلط
هناك �ضرورة ّ
الأح�م��ر امل�سموح معه ت��رك ال�ب�لاد وال��دول��ة على غاربها،
وت��رك ال�سفينة تبحر مبفردها ب��دون قبطان يقودها �إىل
ب ّر الأمان يف �أتون عا�صفة �إقليمية هوجاء تكاد تقتلع دو ًال،
وتفتت �أخرى ،وت�شظي بتداعياتها البع�ض الآخر.
وعلى ما يبدو� ،أن هناك خطة منهجية لتقوي�ض ما
تبقى من هيكل دولة منهوبة منخورة بالف�ساد� ،أما مالمح
هذه اخلطة فتظهر كما الآتي:
�أو ًال تقوي�ض امل�ؤ�س�سات ،وفيها نرى ما يلي:
انهيار الثقة بامل�ؤ�س�سة الأع �ل��ى� ،أي م�ؤ�س�سة جمل�س
الوزراء ،التي يعطيها د�ستور ما بعد الطائف ال�صالحيات
الكاملة وينوط بها جمتمعة �إدارة البالد وت�سيري �ش�ؤونها،
�أم��ا ان�ه�ي��ار الثقة ه��ذه ،فيعود �إىل كونها ت�ب��دو م�ؤ�س�سة
معطلة م�شلولة ،ال ت�ستطيع �أن ت�أخذ قراراً حازماً ،منا�سباً
ويف التوقيت املنا�سب ،ف�إما �أن تكون القرارات غري حازمة،
مائعة ال لون لها وال طعم وال تت�صدى للم�شكلة وجذورها،
و�إما �أن ت�ستمر املماطلة والت�سويف ،في�أتي القرار يف غري
توقيته املنا�سب ،بعد �أن تكون ال��دول��ة قد تكبدت خ�سائر
كبرية� ،أو بعد �أن تكون م�صداقية احلكومة قد انهارت يف
هذا امللف وطغت ال�شياطني على تفا�صيله ،ف�أتى م�شوهاً،
م�سخاً ال يح ّل ق�ضية ،بل يهرب بها �إىل الأمام لتنفجر يف
وقت الحق.
ومي �ك��ن �إ� �ض��اف��ة ع��ام��ل �آخ ��ر �إىل ف �ق��دان ال�ث�ق��ة بتلك
امل��ؤ��س���س��ة ،ففعلياً وواق�ع�ي�اً ،ي�ب��دو الرئي�س الفعلي لتلك
امل�ؤ�س�سة هو �سهيل البوجي ،علماً �أن وج��وده غري قانوين
بد�س ملفات وتهريب �أخ��رى من
منذ العام  ،2006ويقوم ّ
ج ��دول �أع �م��ال جمل�س ال � ��وزراء ،وال�ت�ه�م��ة الأك�ب�ر ت��زوي��ر
حما�ضر جمل�س الوزراء ،التي كلفت الدولة مئات ماليني
دوالر ،يف ملفات عدة كاخللوي وغريها ،وال مَن ي�ستطيع
بامل�س
�أن يقطع داب��ر الف�ساد يف تلك امل�ؤ�س�سة ،و�إال ا ُتهم ّ
مت�س بتلك الطائفة العريقة
بطائفة بكاملها ،يف عملية ّ
املحرتمة ،واحرتام �أبنائها للأ�صول والد�ستور والقوانني،
بت�صويرهم ّ
يغطون على �أفعال وارتكابات ،وجعل الفا�سدين
ممثلني وحيدين لهم يف الدولة.
ت�شويه ��ص��ورة الق�ضاء اللبناين ،تلك امل�ؤ�س�سة التي
ح��اف�ظ��ت ع�ل��ى مت��ا� �س��ك ،و��س�م�ع��ة م�ق�ب��ول��ة يف ظ��ل ان�ه�ي��ار
امل�ؤ�س�سات الأخرى ،لكن البع�ض قو�ضها بعد ف�ضائح كثرية،
طاولت ملفات ع��دي��دة ،وق��د تكون ال�ضربة الكربى التي
تلقتها تلك امل�ؤ�س�سة� ،إخ��راج �شادي امل��ول��وي من ال�سجن،
وهو املطلوب بتهم خطرية �أق ّلها اال�شرتاك يف تنظيم م�سلح
لتقوي�ض �أمن و�سلطة الدولة اللبنانية.
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لماذا تخويف الناس؟
علق �أحد امل�س�ؤولني اللبنانيني يف لبنان
ع��ن ال�ت���ص��اري��ح ال�ت��ي يطلقها م���س��ؤول��ون
يف ف��ري��ق ق��وى � 14آذار ب ��أن ه�ن��اك الئحة
أ�� �س �م��اء ل�لاغ �ت �ي��االت ت���ض��م ق ��ادة ال�ف��ري��ق
املذكور �أمام �سفري دولة خليجية الداعمة
لقوى � 14آذار ،ملاذا ال تكون بدل الت�صاريح
الإعالمية تزويد النيابة العامة والأجهزة
باملعلومات وم�صدرها ،بدل تخويف النا�س
مع بدء مو�سم اال�صطياف؟

تـعـــزيـــة ..ولــقــــــاء

عنا�صر الدفاع املدين يزيلون �آثار الإطارات امل�شتعلة

�أم��ا �أزم��ة الكهرباء القدمية امل�ت�ج��ددة ،فتبدو اليوم
ثانياً :زعزعة الأمن واال�ستقرار
ويف ه ��ذا ،ن ��درج ب��داي��ة ع��دم ال�ث�ق��ة ب��ال�ق��وى ا ألم�ن�ي��ة ،مفتعلة افتعا ًال ،تعيدنا �إىل املربع الأ�سا�س ال��ذي انطلقنا
التي ظهرت منذ ا�ستئثار تيار امل�ستقبل بال�سلطة ،وك�أنها منه وهو م�ؤ�س�سة جمل�س الوزراء املعطلة ،فمن منا ين�سى،
�إقطاعية يحكمها �شخ�ص ف��وق املحا�سبة وف��وق امل�ساءلة ،الت�صريحات املتكررة لوزير الطاقة الذي قال �إن التعطيل
زد على ذل��ك ،م��ا يثار هم�ساً ويف ا إلع�ل�ام ع��ن �ضلوع تلك والت�سويف واملماطلة وب�ق��اء امل�ؤ�س�سة على م��ا ه��ي عليه،
امل�ؤ�س�سة يف عمليات خرق القانون املفرت�ض بها �أن حتفظه �سيجعل ال�صيف ك��ارث�ي�اً؟ علماً �أن احللف اجلنبالطي -
وتطبقه ،وتواط�ؤ مع املنظمات الإرهابية التي من املفرت�ض امليقاتي  -الرئا�سي املعروف بتعطيله لأعمال احلكومة ما
زال م�ستمراً بالتعطيل بالرغم من كل اخل�سائر.
�أن جتتثها.
ث��م ن�ن�ت�ق��ل �إىل حم��اول��ة إ�ح � ��راج اجل�ي����ش ال�ل�ب�ن��اين،
وتطفو اليوم م�شكلة «املياومني» ،علماً �أن �إطالق �صفة
وحم��اول��ة اف�ت�ع��ال ف�تن متنقلة إلل�ه��ائ��ه و إ���ش�غ��ال��ه ،علماً املياومني عليهم هو خط�أ �شائع ،فه�ؤالء بالأ�سا�س لي�سوا
�أن تقوي�ض م�ؤ�س�سة اجلي�ش يبدو �أول��وي��ة ،ملن ي�سري يف عما ًال يف م�ؤ�س�سة كهرباء لبنان وال �أجراء ،بل هم عمال على
خمطط ه��دم ال��دول��ة اللبنانية ،لأن تلك امل�ؤ�س�سة ،هي الئحة متعهدي عمل ،وبالتايل �إن القانون املقدم ين�صفهم،
الوحيدة التي ا�ستطاعت احلفاظ على متا�سكها وهيبتها ويعطيهم حقوقاً ح��رم��وا منها على م��دى ع�شرين عاماً
ون�ظ��اف�ت�ه��ا يف ظ��ل ك��ل ال�ت��ردي احل��ا� �ص��ل يف امل� ؤ���س���س��ات و�أك�ثر ،وق��د تكون ق�صة ه ��ؤالء ،كما ق�صة العمال ،الذين
ا ألخ��رى ،و�إن انهيار م�ؤ�س�سة اجلي�ش �أو �إغراقها بفنت حاول الوزير �شربل نحا�س �أن يخدمهم فانقلبوا عليه.
متنقلة ،و�إظهارها عاجزة عن م�سك امللف الأمني� ،أ�سا�سي
يف النهاية ،ال يكفي �أن نقول �إن هناك أ�ي��ادي خارجية
جداً و�ضروري لكل املخططات اجلهنمية ك�إغراق لبنان ،تريد العبث ب�أمن لبنان وتقوي�ض ال��دول��ة وم�ؤ�س�ساتها،
�أو تفتيته� ،أو تق�سيمه� ،أو جعله �ساحة ن�صرة وجهاد ملا وه ��ي م ��وج ��ودة ب��ال �ف �ع��ل ،ل �ك��ن ت�ب�ق��ى امل �� �س ��ؤول �ي��ة ب � أ�ي��دي
ي�سمى «الثورة ال�سورية».
اللبنانيني �أنف�سهم ،الذين ارت�ضوا �أن يكونوا �أدوات بيد
ثالثاً :تعطيل املرافق احليوية واحلياتية
اخلارج ،وقبلوا ال�سري ب�أوهام حتقيق الإمارة ،واقتطاع جزء
ون��ذك��ر يف ه��ذا امل �ج��ال ،ع�ل��ى �سبيل امل�ث��ال ال احل�صر ،حلكمه� ،أو حتقيق ما عجزت عن حتقيقه ال��دول الكربى
تعطيل مطار بريوت الدويل و�أزمة الكهرباء.
يف كل من تركيا والأردن من مناطق عازلة للهجوم على
يكاد ال مير يوم� ،إال ويقوم بع�ض املواطنني «الغا�ضبني» �سورية ،وتبقى امل�س�ؤولية الأكرب على ما قيل �أنه «�أكرثية»
ب�إقفال طريق املطار وتعطيل هذا املرفق احليوي وتعطيل حتكم ،وتبني �أنها ت�ستخدم �أدوات خ�صومها ،للف م�شنقة
حركة الركاب وامل�سافرين ،وبات م�شهد الإطارات امل�شتعلة ،ع�ل��ى عنقها ،م��ا زال��ت ت�ضيق ي��وم�اً ب�ع��د ي��وم ،وق��د ت ��ؤدي
م�شهداً يومياً يقرب �إىل املهزلة ،فكلما ح�صل �شجار بني �إىل �إعدامها يف االنتخابات النيابية القادمة �إذا مل تنتبه
رجل وزوجته« ،يف�ش خلقه» ب�إحراق الدواليب وقطع طرق وتنتف�ض ّ
لتفك قيودها وتقطع امل�شنقة قبل فوات الأوان.
دولية ،مع ما يرتتب على ذلك من ت�شويه ل�صورة لبنان،
ليلى نقوال الرحباين
وتلويث البيئة وغريها.

أولويات قواتية
ي�صر نائب قواتي على رف�ض طاولة احلوار الوطني التي دعا �إليها رئي�س
اجلمهورية �أمام زواره معل ً
ال ذلك بعدم ترتيب الأولويات يف جدول الأعمال
التي يرى يف مقدمها �أن يقدم رئي�س احلكومة جنيب ميقاتي ا�ستقالته وتعيني
حكومة حيادية انقاذية ،ثم بحث مو�ضوع ال�سالح لي�س فقط الفل�سطيني بل
اللبناين ،وخ�صو�صاً �سالح حزب اهلل قبل �أي �شيء �آخر.

تسريبات غير مسؤولة
أ�ث ��ار ت�سريب م��رج��ع ح�ك��وم��ي ��س��اب��ق ع��ن خم�ط��ط الغ �ت �ي��االت يف لبنان،
ا��س�ت�غ��راب م��راج��ع أ�م�ن�ي��ة وق�ضائية و�سيا�سية ،وت���س��اءل��ت ه��ذه امل��راج��ع عن
الأ�سباب التي متنع هذا املرجع ال�سابق من تزويد اجلهات املخت�صة ق�ضائياً

و�أمنياً باملعلومات املتوافرة لديه ،بدل هذه الت�سريبات التي اعتربها بع�ض
نوابه �أنها مق�صودة لإف�شال املخطط.

فريق محرض ضد الجيش
ُك�شفت معلومات �أن فريقاً لبنانياً لديه ت�أثري يف الو�سط ال�شمايل �أنه وراء ج ّر بع�ض
الأف��راد يف املخيمات �إىل االعتداء على اجلي�ش بعدما تبينّ �أن هذا الفريق بدا يفقد
وهجه لدى جمهوره و�أ ّن قوى �أخرى كان ُيغ ّذيها هذا الفريق باتت متقدّمة عليه.

سفير قد يعين وزيرًا
علم �أن ��س�ف�يراً ع��رب�ي�اً يف ب�ي�روت مر�شح ليكون وزي ��راً يف حكومة ب�لاده
اجلديدة التي جتري م�شاورات وا�سعة الآن لت�شكيلها.

�شكلت قيادات قوى � 14آذار وفداً كبرياً
لزيارة اململكة العربية ال�سعودية لتقدمي
التعازي للملك ال�سعودي بوفاة و ّ
يل عهده،
وكذلك لعقد لقاء مو�سع مع الرئي�س �سعد
احلريري املوجود يف اململكة.

كــفــــاالت
و�صفت م�صادر �شمالية ت�صرف مرجع
بدفع كفاالت مالية عن موقوفني معينني،
ب�أنه ت�صرف انتخابي ،وعبارة عن �إع�لان
ب�ط��ري�ق��ة غ�ير م�ب��ا��ش��رة �أن ��ه �سي�ستمر يف
موقعه النيابي ،وبالتايل خو�ض املعركة
االنتخابية يف .2013

مجرد إضاءة

و� �ص �ف��ت م� ��� �ص ��ادر يف ت �ك �ت��ل ال �ت �غ�ي�ير
والإ�� �ص�ل�اح ك�ل�ام رئ�ي���س��ه ال�ع�م��اد مي�شال
ع ��ون ح ��ول احل��رك��ات االح�ت�ج��اج�ي��ة على
انقطاع التيار الكهربائي ب�أنه �إ�ضاءة على
واق��ع لي�س �أك�ث�ر ،م ��ؤك��دة �أن م��ن يتحمل
امل�س�ؤولية عن الو�ضع احلايل الذي و�صلت
�إليه �أزمة النور يف لبنان هو من عرقل �أو ًال
و�أخ�يراً ومنذ البداية �إق��رار خطة �إ�صالح
الكهرباء ب�شكل جذري.

مقيم اآلن في اسطنبول
نائب غادر لبنان منذ بدء الأحداث يف
�سورية وهو م�ست�شار ملرجع حكومي �سابق
ك�ل��ف م��ن وزارة اخل��ارج�ي��ة ا ألم�يرك �ي��ة -
مكتب الأمن اخلارجي ب�أن يقوم بالإ�شراف
والتخطيط الإعالمي ملا ي�سمى “الثورة
ال�سورية” ،ويتخذ حالياً م��ن ا�سطنبول
مقراً له بعد �أن كان مقره يف دبي ،علم �أنه
يتابع الآن ملفات خا�صة للمرجع ال�سابق
وا إل�� � �ش � ��راف ع �ل��ى م �ل��ف ي�ت�ع�ل��ق بق�ضية
ح�سا�سة ح�صلت قبل فرتة يف منطقة حلب
على احلدود الرتكية.
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أحداث األسبوع
سورية تحقق توقعات بريماكوف:
روسيا ستجر واشنطن بيدها في الشرق األوسط
يف ك�ت��اب��ه «ل�ع�ب��ة الأمم» ي �ت �ن��اول مايلز
ك ��وب�ل�ان ��د ،الأو�� � �ض � ��اع يف امل �ن �ط �ق��ة ب�ين
 ،1952-1945وم�شروع الواليات املتحدة
ل�ل���س�ي�ط��رة واحل �ل ��ول حم��ل اال��س�ت�ع�م��ار
ال� �ق ��دمي ف �ي �ق��ول« :ك � ��ان امل �ف ��رو� ��ض �أن
ي�ك��ون ال �ع��راق �أول أ�ه��داف �ن��ا ،فحكومته
ب��ول�ي���س�ي��ة م �ك��روه��ة ،وك ��ان م��ن ال�سهل
علينا يومها �أن نقنع �أنف�سنا �أن�ن��ا نقوم
ب�ع�م��ل ف �ي��ه خ�ي�ر ك �ث�ير ل �ل �ع��راق ع�ن��دم��ا
نف�سح املجال ملجيء حكومة �أكرث �شعبية
وت�أييداً� ،إال �أن الفريق املكلف بالتنفيذ
يف العراق مل ي�ستطع مبا�شرة ذلك دون
علم الربيطانيني وموافقتهم ،ورف�ضت
حكومة اململكة العربية ال�سعودية كافة
اق�ت�راح ��ات� �ن ��ا ل �ت �غ �ي�ير ط��ري �ق��ة احل �ك��م
ف �ي �ه��ا ،وه �ك��ذا مل ي �ع��د ل �ن��ا أ�ي� ��ة ف��ر��ص��ة
للعمل فيها ،كما �أ�سقطنا م��ن ح�سابنا
التدخل ب���ش��ؤون لبنان والأردن وم�صر
العتبارات �شتى ،وبح�ساب البواقي ف�إنه
مل يبق �أمامنا �إال �سورية ،فقد كانت يف
و�ضع اقت�صادي مريح ،كما �أن احلكمني
ال�ترك��ي والفرن�سي مل يفلحا يف �إذالل
�شعبها وتروي�ضه».
�إىل �أن ي �ق��ول« :مل ن�ل�ت��زم ب��ال�ق��واع��د يف
�سورية ،لقد جل�سنا �إىل ط��اول��ة اللعب،
وب��د�أن��ا نخو�ض املغامرات قبل �أن ن�ألف
ال��وج��وه ال�ت��ي حولنا وت��أل�ف�ن��ا» ليخل�ص
�إىل نتيجة عملية ب ��أن ان �ق�لاب ح�سني
الزعيم يف � 30آذار  1949كان من �إعدادنا
وتخطيطنا».
م��ا ال ��ذي ت�غ�ير يف ال �� �س�يرة الأم�يرك �ي��ة
با�ستهداف �سورية؟
يجيب ديبلوما�سي رو��س��ي يطلب ع��دم
ال�ك���ش��ف ع��ن ا��س�م��ه ،ال ��ذي ت�غ�ير ه��و �أن
دم�شق ت�غ�يرت ،فمنذ مطلع �سبعينيات
القرن املا�ضي ،كانت تبني قوتها وحت�صن
ا� �س �ت �ق��راره��ا ،ول �ه��ذا ا��س�ت�ط��اع��ت يف كل
ال�ع��وا��ص��ف ال �ت��ي م��رت ب�ه��ا �أن تقطعها
بنجاح م��ذه��ل ،فمع زي��ارة ال���س��ادات �إىل
ال�ق��د���س املحتلة  1977وت��وق�ي�ع��ه كامب
داي�ف�ي��د  ،1979تعر�ضت ��س��وري��ة لنف�س
الهجوم ال�ضاري منذ �أواخ��ر ذاك العام
ح �ت��ى  ،1985و� �ش��ن ال� �ط�ي�ران احل��رب��ي
الأم�يرك��ي خاللها غ ��ارات على مناطق
�سورية ،و�أ�سقطت طائرتني �أمريكيتني،
ويف النتيجة ح�سمها الرئي�س ال��راح��ل
حافظ الأ�سد ،والذي ترافق مع ال�صعود
ال�ن��اري للزعيم ال�سوفياتي أ�ن��دروب��وف؛
ال� ��ذي ت ��ويف ب �ع��د �أق� ��ل م ��ن ��س�ن�ت�ين من
ت�سلمه احل�ك��م ..ف�أعقبها تقهقر ال��دور
ال���س��وف�ي��ات��ي ب��زع��ام��ة غ��ورب��ات���ش��وف ،ثم
انحالل االحت��اد ال�سوفياتي واملنظومة
اال�شرتاكية.
يف ت�ل��ك ال �ف�ت�رة ،ك��ان ال��رئ�ي����س ال��راح��ل
حافظ الأ��س��د ،ين�سج رغ��م كل الظروف
دور وم�ك��ان��ة ��س��وري��ة� � ،س��واء ع�بر البناء
والتنمية الداخليني �أم عرب بناء حتالفات
� �س��وري��ة الإ��س�ترات�ي�ج�ي��ة ع�ل��ى امل���س�ت��وى
ال��دويل والإق�ل�ي�م��ي ،وال�ت��ي حلظت عدة
�أ�س�س �أبرزها:

من لقاء بوتني � -أوباما يف املك�سيك

 تعزيز دور �سورية املقاوم واملمانع ودعمحركات املقاومة.
 تعزيز التوا�صل مع الدولة الناه�ضة يفاجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية.
 الإ� �ص��رار على ب�ق��اء ع�لاق��ات التعاونمع االحت��اد الرو�سي ،رغ��م ما حلق هذا
البلد م��ن وه��ن يف ظ��ل بلن�سني ،وال��ذي
دخل �آفاقاً جديدة مع و�صول فالدميري
بوتني ،وتطور وتعمق مع الرئي�س ب�شار
الأ�سد.
يف ظ��ل ه��ذه اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال�سيا�سية
أ�م�ك��ن للرئي�س ب�شار الأ� �س��د ،كما ي�ؤكد
الديبلوما�سي ال��رو��س��ي �أن ي�ت�ج��اوز كل
املطبات التي و�ضعت يف وجهه منذ تبوئه
�سدة امل�س�ؤولية.
ومتكن من �أن يرد بال�شكل املنا�سب على
كل التهديدات الأمريكية والإ�سرائيلية،
�سواء عرب موقفه التاريخي يف وجه كولن
باول بعد احتالل العراق عام � ،2003أم يف
التهديدات التي واجهها لبنان و�سورية
منذ اغتيال الرئي�س رفيق احلريري يف
� 14شباط  ،2005ثم يف حرب متوز ،2006
ويف احلرب على غزة .2009 - 2008
ويتناول الديبلوما�سي الرو�سي احلديث
ع��ن «الربيع ال�ع��رب��ي» ،في�ؤكد �أن غايته
النهائية كانت �سورية ،لأن ما يتبني من
حجم التح�ضريات وامل�ؤامرة� ،أنها كانت
معدة باتقان كبري ،وذات ف�صول متعددة،
واخلطري فيها الدخول العربي العلني
وال�سافر ال��ذي يحدث للمرة الأوىل يف
ال�ت��اري��خ بهذه ال��وق��اح��ة والفظاعة ،كما
ا�ستح�ضرت فيها ك��ل ال��درو���س منذ ما
قبل اتفاقية �سايك�س  -بيكو.
ي�ضحك ه��ذا الديبلوما�سي هنا ،ليعود
�إىل حقائبه التاريخية ،في�شري �إىل �أن من
وجوه �سايك�س بيكو ،كان تق�سيم املنطقة

(�أ.ف.ب).

�إىل �أكرث مما �أعلن ،فمن هذه الوجوه �أو يخل�ص ه��ذا ال��دي�ب�ل��وم��ا��س��ي م��ن ه��ذا
املخططات ،كان تق�سيم املنطقة العربية التحليل �إىل الت�أكيد �أن ثمة حقيقة
على �أ�س�س مذهبية �أو عرقية� ،أو �إثنية� ،أو أ�ظ�ه��رت�ه��ا ال �ت �ط��ورات ال���س��وري��ة وه��ي
خلق منازعات عربية مع قوميات �أخرى� ،أن ��س��وري��ة  -ك�م��ا ه��ي بي�ضة ال��زم��ان
كانت على م� ّر التاريخ الإ�سالمي ج��زءاً والقبان يف تاريخ املنطقة  -هي نقطة
ال�ت�ق��اط��ع ال �ك�برى لإع� ��ادة ال �ت��وازن يف
هاماً من املكون العربي �أو الإ�سالمي.
ويلفت ه�ن��ا� ،إىل �أن �أول ان�ق�لاب ح�صل ال�ع��امل ،وت�شكيل م��وازي��ن ق��وى دولية
يف �سورية ،نفذته املخابرات الأمريكية جديدة.
بقيادة ح�سني الزعيم وك��ان كردياً ،لكن وي�ؤكد هنا �أنه دون �سورية القوية تبقى
ال�شعب ال�سورية قاومه لي�س لأنه بهذه رو��س�ي��ا حم���ص��ورة م��ا وراء القفقا�س،
ال�صفة� ،إمن��ا لأن��ه �أداة بيد اال�ستعمار ،يلفها ال�صقيع والربد ،و�أنه دون �سورية
ونوري ال�سعيد كان ال�شخ�صية ال�سيا�سية القوية ،تبقى �إيران وراء م�ضيق هرمز،
الأك�ث�ر ن�ف��وذاً يف ال�ع��راق ،وه��و ك��ان �أح��د و�أنه دون �سورية القوية �ستبقى ال�صني
�أعمدة حلف بغداد ،وحينما قامت ثورة ح�ت��ى ع��اج��زة ع��ن الإب� �ح ��ار يف البحر
 14متوز عام  ،1958ولقي ال�سعيد م�صري الأ�صفر ،وبالتايل فامل�ؤامرة لإ�سقاط
الأ� �س��ود ،مل ي�ك��ن لأن ��ه ك ��ردي �إمن ��ا لأن��ه �سورية ،هي �إ�سقاط �أورا�سيا ال�صاعدة..
ثمة ��س��ؤال هنا يطرح ب�شدة :هل كان
عميل بريطاين ثم �أمريكي.
ي��ذك��ر �أن ف��وزي �سلو �أي���ض�اً ك��ان ك��ردي�اً ،ذل ��ك ال���س��وف�ي��ات��ي امل�خ���ض��رم يفعيني
وهو قاد انقالب  1951يف �سورية وا�ستلم ب��رمي��اك��وف حم� �ق� �اً؟ ح �ي��ث ق� ��ال ه��ذا
الديبلوما�سي العريق قبل نحو عامني
احلكم حتى العام .1953
ب � ��أي ح� ��ال ،ي�ل�ف��ت ال��دي�ب�ل��وم��ا��س��ي �إىل ونيف�« :سرتون كيف �أن رو�سيا �ستجر
أ�ن��ه مل يكن ه�ن��اك م�شكلة ،القوميات �أمريكا بيدها يف ال�شرق الأو�سط».
الأخ��رى ال�صغرية كانت �ضمن الوعاء مل ي �ن ����س ب��رمي��اك��وف �أن ي �� �ش�ير �إىل
الإ� �س�لام��ي امل�ت���س��ام��ح ،وب��ال �ت��ايل كانت التحالف بني �إم��ارات وممالك النفط
ك�ج��زء �أ��س��ا��س��ي يف م�ك��ون��ات ال�ع��روب��ة ..العربي وال�سيد الأمريكي� ،إذ �إن «املال
وب��ال �ت��ايل ،ك ��ان مي �ك��ن �أن مي��ر ح�ل��ول العربي الع�شوائي» كما يقول «�أدى �إىل
ع �ب��د ال �ب��ا� �س��ط � �س �ي��دا ال � �ك ��ردي حم��ل إ�ط�لاق الظاهرة الأفغانية» ،ال��ذي مل
ب��ره��ان غ�ل�ي��ون م ��رور ال �ك ��رام ،ل�ك��ن يف ي�شكل تهديداً للأمريكي والغرب� ،إمنا
امل�ؤامرة على �سورية ،ثمة ما هو �أدهى �أي�ضاً �صار ي�شكل تهديداً حقيقياً للدول
و�أخ �ط��ر ،بعد ف�شل الغليون يف املهمة ال �ع��رب �ي��ة ،ف �ه��ل مي �ك��ن ف �ه��م ال�ت�ه��دي��د
امل�سندة �إليه ،كان ال بد من لبا�س جديد ال � ��ذي ي �ت �ل �ق��اه امل �ث �ق �ف��ون وال �ف �ن��ان��ون
ل�ل�م��ؤام��رة ،فثمة حم��اول��ة أ�م�يرك�ي��ة  -التوان�سة الآن من املت�أ�سلمني الذين ال
خليجية لإظهار �أن هناك �سوبر �أقليات ،ي�ستطيعون حتمل ر�أي �آخر..
�ضمن الوعاء الإ�سالمي ،و�إال هل ميكن ه ��ذا امل ��ال ال �ع��رب��ي ال �ع �� �ش��وائ��ي ،ال��ذي
لأحد �أن يف�سر ملاذا رُف�ض جورج �صربا ب��ات متحالفاً م��ع ال�ك�ي��ان ال�صهيوين
كرئي�س ملجل�س ا�سطنبول.
ك �م��ا م ��ع الأم�ي��رك� ��ي �� �س� �ي� ��ؤدي ح�ت�م�اً

ك� �م ��ا ي � ��رى ب ��رمي ��اك ��وف �إىل ن �� �ش��وء
الظاهرة ال�سورية»؛ التي ن��رى بع�ض
م�ل�احم �ه��ا الآن يف ل �ب �ن ��ان ،ل �ك��ن يف
� �س��وري��ة ال ��دول ��ة ال��وط �ن �ي��ة ال �ك�ب�رى،
ق ��ادرة مهما ط��ال��ت الأزم ��ة �أن تواجه
هذه امل�ؤامرة ال�شيطانية ،و�أن تفر�ض
الأمن واال�ستقرار ،لكن تلك الظواهر
ال��دم��وي��ة ال�ف��ال�ت��ة م��ن �أي ع �ق��ال من
�سيح�صرها ،ومن ي�ضبطها ،خ�صو�صاً
ح �ي �ن �م��ا ي �ج ��د ع �ن��ا� �ص��ره��ا أ�ن �ف �� �س �ه��م
م�ضطرين للعودة �إىل اجلهة التي �أتوا
منها �أو التي مولتهم؟
ثمة حقائق ب��د�أ اجلميع يتلم�سها� :أن
الأم�يرك��ي �صار ع��اج��زاً عن مزيد من
الغزو والتو�سع الع�سكري املبا�شر ،ال بل
�أن امليزانية الأمريكية تلحظ تراجعاً
مذه ً
ال يف ميزانية االنت�شار الع�سكري.
 النظام العربي ه��رم وه��و �إىل مزيدال لالنفجار يف
من الرتهل و�أ�صبح قاب ً
�أي حلظة.
 «�إ� �س��رائ �ي��ل» �أ��ص�ب�ح��ت ع��اج��زة وغ�يرقادرة على �شن حروب �سريعة كما كانت
�أي��ام زم��ان ،ال ب��ل �أن م�صريها �أ�صبح
قيد النقا�ش ،و�إال كيف تف�سر تراجعها
من «�إ�سرائيل الكربى» �إىل «�إ�سرائيل
العظمى» �إىل «�إ�سرائيل» التي حتيط
نف�سها بجدران الإ�سمنت.
�إذاً ،هل بد�أت نبوءة برمياكوف «�سرتون
�أن رو� �س �ي��ا ��س�ت�ج��ر أ�م�ي�رك ��ا ب�ي��ده��ا يف
ال�شرق الأو�سط تتحقق».
ل�ع��ل ال ��ر�ؤو� ��س ال�ع��رب�ي��ة احل��ام�ي��ة من
ح��رارة ال�صحراء� ،أو خوفاً من حريق
النفط ،ال تفهم الدرو�س جيداً ،تعالوا
�إىل �أ�سابيع م�ضت ،حينما �أبلغ الرئي�س
الأم �ي�رك� ��ي ب� � ��اراك �أوب� ��ام� ��ا ال��رئ�ي����س
ال��رو� �س��ي ال���س��اب��ق ورئ �ي ����س احل�ك��وم��ة
احل � ��ايل م �ي��دف �ي��دي��ف� ،أن وا��ش�ن�ط��ن
ال ميكنها الآن االن �خ��راط ب��احل��ل يف
��س��وري��ة ،لكن دع��ون��ا ن�ع�ترف ب�شرعية
الأ�سد من خالل مهمة عنان..
ث ��م ه ��ل ان �ت �ب��ه أ�ح � ��د ل �ت �ح��ذي��ر م��دي��ر
امل � �خ � ��اب � ��رات امل� ��رك� ��زي� ��ة الأم �ي�رك � �ي ��ة
برتايو�س التي و�صل �إليها من خالل
ق�ي��ادت��ه للقيادة الو�سطى الأم�يرك�ي��ة
ح�ي�ن ت�ه�ك��م ع �ل��ى اخل�ل�ي�ج�ي�ين ال��ذي��ن
ي �ل �ح��ون ب �ط �ل��ب ال �ت��دخ��ل ال�ع���س�ك��ري
الأطل�سي يف �سورية بقوله�« :سنكون
�أمام حرب نعرف كيف تبد�أ وال نعرف
كيف تنتهي»؟
فهل بد�أ بوتني مي�سك بيد �أوباما بعد
لقائهما على هام�ش لقاء الع�شرين يف
املك�سيك..؟
ثم ال تن�سوا �أن التجربة ال�صاروخية
الرو�سية الأخرية العابرة للقارات ،مل
تنطلق من قواعد ال�صواريخ الرو�سية
يف كازاخ�ستان ..بل من غوا�صة رو�سية
م�ق��اب��ل ال���س��واح��ل ال���س��وري��ة ..افهموا
الدرو�س جيداً� ..أيها الأغبياء.

�أحمد زين الدين
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من يسعى إلدخال «المخيمات» على خط األزمة السورية؟
من املحتوم �أن لي�س من باب ال�صدفة
ان�ضمام بع�ض املجموعات الفل�سطينية
�إىل احل �م �ل��ة ال �ت��ي ت �� �س �ت �ه��دف اجل�ي����ش
اللبناين التي بد�أها نواب تيار «امل�ستقبل»
�إعالمياً ،وما لبثت �أن حتوّلت ميدانية،
بدءاً من حوادث طرابل�س الأخرية ،حيث
ا�ستهدفت جم�م��وع��ات �إره��اب�ي��ة عنا�صر
اجل �ي ����ش خ�ل�ال ت�ن�ف�ي��ذه��م م �ه��ام حفظ
الأمن و�إعادة الهدوء �إىل املدينة ،انتقا ًال
�إىل ال �ه �ج��وم ع�ل��ى م��راك��ز اجل�ي����ش عند
تخوم خميمي نهر البارد وع�ين احللوة،
حت��ت �شعار «رف��ع القيود الع�سكرية عن
خميم البارد».
وال�ل�اف ��ت أ�ن � ��ه يف �أ� �ص �ع��ب ال �ظ��روف
التي مرت على «ال�ب��ارد»� ،أي عند ت�صدي
اجل�ي����ش لتنظيم ف�ت��ح الإ� �س�ل�ام يف ال�ع��ام
 ،2007مل ي�شهد خميم عني احللوة �أي
«حتركات احتجاجية» على عمل امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية آ�ن��ذاك ،ما ي�ؤكد �أن ا�ستهداف
اجلي�ش على تخوم «املخيمات» راهناً ،هو
عمل منظم ويندرج يف �سياق م�شروع «�شل
يد امل�ؤ�س�سة» ،والهائها يف معارك جانبية
متنقلة ت�ؤدي �إىل عجزها عن �ضبط الأمن
على احلدود ال�شمالية ال�شرقية ،لتهريب
ال���س�لاح وال��رج��ال وامل ��ال �إىل ��س��وري��ة� ،أو
تظهري عجزها عن �ضبط الأمن ما ي�ؤدي

�إىل �إقامة مناطق نفوذ ب�أمن ذاتي ي�ستباح
فيها كل �شيء ل�صالح امليلي�شيات.
وي ��ؤك��د م���ص��در ع���س�ك��ري �أن ال�ه��دف
من وراء املطالبة برفع القيود الع�سكرية
ع��ن «ال �ب��ارد» ث��م �إزال ��ة ح��واج��ز التفتي�ش
عند مداخله ،هو ع��زل املخيم عن �سلطة
الدولة ،مرجحاً �أن لدى بع�ض املجموعات
الفل�سطينية توجه لتحركات �أمنية معينة.
ويف ه � ��ذا ال �� �س �ي ��اق ،ي �ك �� �ش��ف م��رج��ع
ا�سرتاتيجي وا�سع االط�لاع �أن التحركات
الفل�سطينية الأخ�ي�رة ت��رم��ي �إىل �إي�ج��اد
منطقة �آمنة للمجموعات امل�سلحة امل�شاركة
يف احلوادث ال�سورية يف «البارد» ،ال �سيما
يف الظرف الراهن� ،أي بعد عمليات احل�سم
الأمني التي ينفذها اجلي�ش ال�سوري مع
امل�سلحني ،وخ�صو�صاً يف حمافظة حم�ص
وريفها ،الأمر الذي يدفع تلك املجموعات
وحت � ��دي � ��داً امل �ن �� �ض��وي م �ن �ه��ا حت ��ت ل ��واء
تنظيم «الإخ� ��وان امل�سلمني»� ،إىل ال�ف��رار
�إىل الأرا� �ض ��ي ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،وب��ال�ت��ايل فهي
بحاجة �إىل م�أوى بعيد من �أنظار اجلي�ش
اللبناين ،قد يكون خميم «البارد» على ما
قال املرجع.
ك��ذل��ك ي �ح �ذّر امل ��رج ��ع م ��ن ا� �س �ت �خ��دام
�شاطئ «البارد» لتهريب ال�سالح �إىل �سورية،
يف �ضوء معلومات م��ؤك��دة ع��ن توجه �أرب��ع

تدابري ع�سكرية للجي�ش اللبناين على مدخل �أحد املخيمات

�سفن �صغرية حمملة بال�سالح من ليبيا �إىل
املنطقة مر�سلة �إىل «املعار�ضة ال�سورية»،
ب�إمكانها �إفراغ حملولتها على �شاطئ املخيم،
الفتاً �إىل �أن «البارد» كان قبل حوادث 2007
مركزاً �أ�سا�سياً للب�ضائع املهربة ،التي كان
يدخل معظمها من جهة البحر.
وبالعودة �إىل عملية احل�سم الأمني التي

 14أذار تشـكـو الــراعـي
ثمة كثري من الأحاديث ترتدد عن جوالت يقوم عدد من
قيادات وم�س�ؤويل قوى � 14آذار �إىل �إيطاليا ،ليت�ضح �أن هدف
هذه الزيارات لي�ست لل�سياحة �أو العمل� ،أو حتى لزيارة �أ�صحاب
�أو �أقرباء� ،إمنا من �أجل غاية �أخرى متاماً ،وهي التوجه �إىل
حا�ضرة الفاتيكان ،وكان �آخرها زيارة مل�ست�شار مرجع حكومي
�سابق ،وقد تبني �أن هدف هذه الزيارات لي�ست حل�ضور �صالة
�أو قدا�س ير�أ�سه البابا �أو �أحد كبار الكرادلة ،بل لرفع �شكاوى
�ضد البطريرك ب�شارة بطر�س الراعي ،بعد �أن تبني لهم �أن
ال�شكاوى والر�سائل والعرائ�ض التي قدمت �ضد الراعي لدى
القا�صد الر�سويل يف ال�سفارة البابوية يف حري�صا مل ت�أت �أكلها
كما ي�شتهون ويريدون.

وعلى ما يبدو ف�إن هذه اجلوالت مي�ؤو�س منها ،لدرجة �أن
�أحدهم ترحم على �أي��ام ال��زي��ارات �إىل عنجر البقاعية ،حيث
كانت طلباتهم �أو تقاريرهم �ضد البع�ض ي�ستجاب لها ،لكن
�شكاويهم وعرائ�ضهم �إىل حري�صا �أو الفاتيكان مل ت�صل �إىل
نتيجة ،ومل تفلح كل حماوالتهم لثني البطريرك الراعي عن
نهجه االعتدايل واالنفتاحي والوطني.
وتفيد املعلومات� ،أنه �إذا كانت الأبواب تفتح لهذه اجلماعة
�سواء يف حري�صا �أو الفاتيكان ،فال يعني �أن التجاوب معهم
وارد ،و�إن كانت بع�ض الدوائر تعطيهم �أذناً ...وتفر�ض �أحياناً
ت ��أخ�ي�راً يف ال�ت���ص��دي��ق ع�ل��ى بع�ض ق� ��رارات ب�ك��رك��ي ،كق�ضية
انتخاب �أو تعيني املطارنة اجلدد.

احتفال بمناسبة ذكرى اإلسراء والمعراج
ملنا�سبة ذك��رى الإ��س��راء وامل�ع��راج ،نظمت
حركة الأم��ة ولقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات
الإ�سالمية يف لبنان احتفا ًال يف م�سجد ال�شيخ
�أحمد كفتارو ،ح�ضره ح�شد من ال�شخ�صيات
الوطنية ورجال الدين وممثلون عن الأحزاب
والقوى ال�سيا�سية ،وح�شد من الأهايل.
كلمة ال�شيخ عبد النا�صر ج�بري �ألقاها
با�سمه ال�شيخ �شريف توتيو ،ال��ذي متنى �أن
ي�ك��ون االح�ت�ف��ال ال �ق��ادم مب���س��رى ر��س��ول اهلل
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم يف القد�س ال�شريف،
وه � ��ذا الإجن � � ��از ل ��ن ي �ت �ح �ق��ق �إ ًال ب�ق�ب���ض��ات
املقاومني ال�شرفاء الذين يعملون لي ًال ونهاراً
لتحقيق هذا الأمل.

ينفذها اجل�ي����ش ال���س��وري ��ض��د امل�سلحني،
ي � ؤ�ك��د م��رج��ع ل�ب�ن��اين ع�ل��ى ت��وا��ص��ل يومي
مع القيادة ال�سورية� ،أن ق��رار «احل�سم» ال
ع ��ودة ع�ن��ه ح�ت��ى اج�ت�ث��اث خمتلف ظ��واه��ر
الإره��اب يف �سورية ،م�شرياً �إىل �أن الأجهزة
املخت�صة جن�ح��ت يف تفكيك أ�ع ��داد كبرية
من املجموعات الإرهابية يف الأي��ام القليلة

امل��ا��ض�ي��ة ،و��ص��ل ع��دي��ده��ا �إىل ن�ح��و ثالثة
�آالف.
ويلمح املرجع �إىل �إم�ك��ان تنفيذ �أحكام
الإع ��دام يف ح��ق م��ن ت��ورط��وا بالتفجريات
ال� �ت ��ي ط� ��اول� ��ت امل ��دن� �ي�ي�ن ال� ��� �س ��وري�ي�ن يف
ال�ساحات العامة ،عم ًال بالقانون وال�شريعة
الإ�سالمية ،لأخذ العربة.
وي � � ؤ�ك� ��د ع �ل ��ى مت ��ا� �س ��ك الأو� � � �ض � ��اع يف
�سورية ،ع�سكرياً ودبلوما�سياً وم�ؤ�س�ساتياً،
بف�ضل عاملني �أ�سا�سيني وهما :التحالفات
اال�سرتاتيجية لدم�شق ،والت�أييد ال�شعبي
الذي التزال حتظى به القيادة فيها.
وي���ش��دد امل��رج��ع على � �ض��رورة �أن حتذو
احلكومة اللبنانية حذو احلكومة ال�سورية
يف ��ش��أن التعامل م��ع املجموعات امل�سلحة،
قبل ان�ف�لات الأو� �ض��اع الأم�ن�ي��ة ،ال��ذي ب��د�أ
يرتجم عملياً من بوابة ال�شمال.
فهل تقوم الدولة اللبنانية بذلك قبل
ف ��وات الأوان� ،أم ي �ك��ون �أدا ؤ�ه� � ��ا يف امل�ج��ال
الأم�ن��ي �شبيه ب��أدائ�ه��ا يف امللفات الأخ��رى،
خ���ص��و��ص�اً م�ل��ف ال�ك�ه��رب��اء ،ال�ت��ي تعر�ضت
ل ل� إ�ه �م ��ال وال �ت �� �س��وي��ف وال �ت �ع �ط �ي��ل حتى
انفجرت يف وج��ه احلكومة �أزم ��ات متنقلة
غري م�ضمونة النتائج؟

ح�سان احل�سن

بــــــانــــورامــــــــــا

الجنود الصهاينة واألسرار العسكرية
�أف ��ادت �صحيفة «ي��دي�ع��وت اح��رون��وت» على موقعها الإل �ك�تروين «واي ن��ت» ب��أن
اجلنود «الإ�سرائيليني» يك�شفون عن �أ�سرار ع�سكرية خطرية يف �أحاديثهم اخلا�صة،
و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أنه يف الوقت الذي يحاول فيه اجلي�ش «الإ�سرائيلي» املحافظة
على �أ�سراره بكل الو�سائل التكنولوجية ،يت�ضح �أن هذه املعلومات ال�سرية من املمكن
احل���ص��ول عليها ب�ك��ل �سهولة يف حم�ط��ات ال�ق�ط��ار وو��س��ائ��ل امل��وا� �ص�لات ال�ع��ام��ة يف
«�إ�سرائيل» ،وح�سب �أقوال م�صدر ع�سكري كبري يف ق�سم �أمن املعلومات ،ف�إن «ب�إمكان
جهات معادية �أن تقوم بجمع معلومات من خالل تتبع �أحاديث ه��ؤالء ،الأم��ر الذي
�سي�ضطرنا ملراقبة الهواتف النقالة وتتبع املكاملات بوا�سطة الإنرتنت».

موسكو تفي بعقودها العسكرية
�صرح �إيغور �سيفا�ستيانوف نائب املدير العام ل�شركة «رو�س �أوب��ورون �أك�سبورت»
الرو�سية ب�أن �شركته م�ستنفذ توريد منظومات �صواريخ «بانت�سري – �أ�س  »1امل�ضادة
للجو �إىل �سورية وفقاً لالتفاقية املوقعة بني البلدين ،وق��ال �سيفا�ستيانوف الذي
ي��ر�أ���س الوفد الرو�سي �إىل معر�ض «ي��ورو �ساتوري –  »2012ال��دويل للأ�سلحة� ،إن
رو�سيا توا�صل تنفيذ اتفاقية ت��وري��د منظومات «بانت�سري» �إىل �سورية ن�ظ��راً لأن
رو�سيا ال تخالف �أية �أحكام للقانون الدويل ،و�شدد �سيفا�ستيانوف على �ضرورة تنفيذ
االتفاقيات التي ال تتعار�ض م��ع القانون ال��دويل ،وق��ال« :ال ن��زود �سورية بو�سائل
هجومية ،بل نزودها بو�سائل للدفاع اجلوي خم�ص�صة ل�صد هجمات خارجية فقط».

اإلخوان يتخلون عن لواء اسكندرون

من احتفال حركة الأمة بـ«الإ�سراء واملعراج» يف م�سجد كفتارو

بعد �أن قدموا �أوراق اعتمادهم «لإ�سرائيل» ،من خالل �أكرث من ت�صريح ومقابلة،
�أبرزها مقابلة مراقبهم العام ال�سابق املحامي علي �صدر الدين البيانوين مع «القناة
الثانية» الإ�سرائيلية التي �أعلن فيها اعرتافهم «ب�إ�سرائيل» ،قال املراقب العام احلايل
جلماعة الإخوان امل�سلمني ال�سوريني؛ حممد ريا�ض ال�شقفة� ،إن لواء ا�سكندرون لي�س
�سورياً ،و�أهله لي�سوا �سوريني! وحني �أ�صرت مقدمة الربنامج زينة يازجي من قناة
«دبي» على مناق�شته يف الأم��ر ،و�أ�شارت �إىل �أن �أهله �سوريون والعائالت التي تقطنه
ن�صفها يف �سورية ،اعترب �أن الأمر من «تق�سيمات �سايك�س ـ بيكو»!
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لبنانيات
سفير أجنبي يستغرب لعب السياسيين اللبنانيين بنار «األصوليين»
ي��ب��دي �سفري دول���ة �أجنبية ك�برى معنية بامللف
اللبناين وال�سوري ،ا�ستغرابه من اجتاه ال�سيا�سيني
اللبنانيني �إىل «ال��ل��ع��ب ب��ال��ن��ار» ،رغ���م �أن ال��ت��ج��ارب
ال�سابقة ت�ؤكد �أن امل�سار الذي تتجه �إليه الأمور بهذه
الطريقة يكون مدمراً غالباً.
وي���ق���ول ال�����س��ف�ير ال�����ذي مي��ث��ل دول�����ة «م���ع���ادي���ة»
ل�سورية ،فيما كان يراقب «م�سرحية» ال�ضغط على
الق�ضاء اللبناين لإط�ل�اق امل��وق��وف�ين الإ�سالميني،
و�سعي رئي�س احلكومة جنيب ميقاتي �إىل «ت�سهيل»
معامالت خروجهم �إىل حد تربعه بدفع كفاالتهم،
والتدخل علناً لدى املحكمة الع�سكرية ل�شطب بع�ض
الإ���ش��ارات عن �سجالتهم� ،إن ال�سيا�سيني اللبنانيني
ي�ستهينون كثرياً بقدرة التيارات التكفريية التي تنمو
يف لبنان ،وتتغذى الآن �سيا�ساً من الأحداث اجلارية
يف �سورية ،ومالياً من جيوب ال�سيا�سيني اللبنانيني.
وتقول املعلومات املتوفرة لدى ال�سفارة املعنية،
�إن ت��ي��ار «امل�����س��ت��ق��ب��ل» ال����ذي ي��ر�أ���س��ه ال��ن��ائ��ب �سعد
احلريري قد توقف عن دفع الأم��وال له�ؤالء ،لكن
جهات �سعودية وقطرية م�ستمرة يف دع��م ومتويل
العديد من ه��ذه اجلماعات ،كما يبدي با�ستغراب
قيام مرجع لبناين ،ووزي��ر حليف له يف احلكومة
احلالية بدفع الأموال للعديد من هذه اجلمعيات،
ويحذر ال�سفري من �أن �سيا�سة ا�ستمالة ه���ؤالء هي

حلظة �إطالق �سراح املوقوفني الإ�سالميني من �سجن رومية

«�سالح ذو حدين» ،لأن ه�ؤالء عندما تقطع الأموال
عنهم من جهة ما ،ينالونها من جهة �أخرى ،و�أخريا
قد تنفجر بوجه اجلميع ،وت�سعى لتمويل �أنف�سها
ع��ل��ى غ����رار م��ا ف��ع��ل��ت ج��م��اع��ات ���س��اب��ق��ة ع��ن طريق

من هنـــا وهنــــاك

• تمويل سعودي  -قطري
قالت �صحيفة االندبندنت الربيطانية يف تقرير خا�ص ن�شرته على �صفحتها الأوىل
حتت عنوان «ال���دول العربية ت�سلح املعار�ضة يف دم�شق»� ،إن ال�سعودية وقطر متوالن
املعار�ضة يف �سورية يف خطوة م��ن �ش�أنها ت�أجيج ال�����ص��راع يف املنطقة ،و�أ���ش��ار م�س�ؤول
دبلوما�سي غربي مقيم يف �أنقرة �إىل �أن عنا�صر ميلي�شيات ما ي�سمى «اجلي�ش احلر»
يح�صلون على الأ�سلحة من هاتني الدولتني اخلليجيتني عن طريق تركيا وبدعم من
اال�ستخبارات الرتكية.

• مصرع إرهابي إسباني
ك�شفت �صحيفتا «املوندو» و«الباي�س» الإ�سبانيتان وا�سعتا االنت�شار عن م�صرع �أول �إرهابي
�إ�سباين يف �سورية ،م�شرية �إىل �أنه لي�س الإرهابي الوحيد الذي توجه للم�شاركة �ضمن عمليات
املجموعات امل�سلحة فيها ،و�أو�ضحت ال�صحيفتان �أن الإرهابي الذي يحمل اجلن�سية الإ�سبانية
يدعى ر�شيد ح�سني حممد �أو ر�شيد وهبي ويعمل �سائق �سيارة �أجرة كان قد ودع �أ�سرته م�ؤكداً
عدم عودته ،فيما ي�ست�شف ب�أنه توجه للقيام بعملية انتحارية.

• الجاليات العربية في فنزويال
ج��ددت اجلاليات العربية يف جمهورية فنزويال البوليفارية ت�ضامنها مع �سورية يف
مواجهة خمططات الإمربيالية الأمريكية والأوروب��ي��ة وال�صهيونية وم�شاريع التدخل
اخلارجي يف �ش�ؤونها الداخلية ،وقالت اجلاليات العربية يف بيان لها� :إن االمربيالية تعمل
على ن�شر عدم اال�ستقرار والتق�سيم �ضمن خمطط للقوى الكربى لتق�سيم املنطقة و�إقامة
دعائم م�شروع ال�شرق الأو�سط الكبري من خالل تنظيم جمموعات �إرهابية مرتزقة تن�شر
الفو�ضى يف �سورية.

• تل أبيب والفاتيكان
ذكر راديو «�إ�سرائيل» �أن «�إ�سرائيل» والفاتيكان على و�شك توقيع اتفاقية يف روما لت�سوية
مكانة الأماكن املقد�سة للم�سيحيني يف الأر�ض املقد�سة ،ويف تقرير املرا�سل قال� :سادت �أجواء
احتفالية يف منزل ال�سفري «الإ�سرائيلي» يف الفاتيكان مردخاي نادين ،حيث توجه وفد من
الفاتيكان ووفد من وزارة اخلارجية «الإ�سرائيلية» وموظفون من ال�سفارة �إىل منزله من �أجل
االحتفال بـ«االتفاقية التاريخية» بني «�إ�سرائيل» والفاتيكان التي تو�ضح املكانة الق�ضائية
واملالية للأماكن املقد�سة للم�سيحيني يف الأر�ض املقد�سة.

ال�سطو على بنوك وفر�ض «اجلزية» على �شخ�صيات
وم�ؤ�س�سات.
وحت�صي ال�سفارات يف لبنان ،التزايد الكبري يف
ع���دد الأ���ص��ول��ي�ين يف منطقة ال�����ش��م��ال ،بتغذية من

 3ن��واب يف املنطقة ،بالإ�ضافة �إىل الوزير واملرجع
ورفاقهما ،فيما يلعب جهاز �أمني «يفتح على ح�سابه
اخل��ا���ص» دوراً م�شبوهاً يف حتريك امللف الأم��ن��ي يف
مدينة طرابل�س.
وي�سخر ال�سفري مما يقوله املرجع ،وي�شكو منه
�أم��ام �سفراء التقاهم �أن ه��ذه اجلهات تقوم بت�سليح
جماعته رغماً عنه ،وتوريطه يف ملفات �أمنية ال يريد
لنف�سه �أن يتورط فيها ،معترباً �أن مثل هذه ال�شكوى
�أمر غريب وحمزن ومثري لل�سخرية يف الوقت نف�سه،
فامل�س�ؤولون الأمنيون الذين ي�شكو منهم املرجع ،هم
يف حمايته �سيا�سياً و�إداري��اً وال ميكنه التذرع ب�أنه ال
يعرف ما يفعلون.
وت�شري املعلومات �إىل �أن قطاعاً �أمنياً كبرياً يف
ال��دول��ة اللبنانية �أ���ص��ب��ح يعمل ع��ل��ى «ح�����س��اب��ه» ،بل
حل�ساب �آخرين خارج احلكم ،وفيما ي�سعى �أحدهم �إىل
ا�ستثمار هذا الواقع يف االنتخابات �شماالً ،مدعومة
من زوجته التي تقوم بالعمل امل��ي��داين ال��ذي يعجز
هو عنه ب�سبب وظيفته ،يت�صل الآخر برئي�س حكومة
�آخ����ر ،غ�ير جن��ي��ب ميقالتي ال����ذي م��ا ي����زال ي��ح��اول
«�ضب�ضبة» و�ضعه الطرابل�سي ،ويجد نف�سه م�ضطراً
لال�ستثمار يف الأ�صوليني حلماية و�ضعه يف املدينة.

م�ؤمن احللبي

مـــواقف
• ح��رك��ة الأم����ة اع�ت�برت �أن الأح� ��داث املتنقلة يف امل��دن
اللبنانية تتم وفق� أجندة غربية ال�ستهداف اجلي�ش اللبناين
و�إبعاده عن القيام  مبهامه الوطنية يف حماية ال�سلم الأهلي،
وطالبت احلركة املعنيني بحماية امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ووحدتها
الداخلية ،لأن اجلي�ش هو �صمام الأم��ن الوطني ،وطالبت
احلركة احلكومة اللبنانية بالإهتمام بامللفات املعي�شية،
وخ�صو�ص ًا الكهرباء التي تدخل من خالل �أزمتها� أ�صابع
الفتنة لتهز اال�ستقرار الداخلي اللبناين.
• رئ��ي�����س ح���زب االحت����اد ال��وزي��ر ال�سابق عبد الرحيم
م��راد ،ا�ستقبل و�أع�ضاء القيادة يف احل��زب ،وف��د ًا من
جتمع العلماء امل�سلمني ،وج��رى التباحث خالل اللقاء،
بالأو�ضاع الداخلية والإقليمية والعربية ،وبعد اللقاء قال
ال�شيخ ح�سان عبد اهلل� :أجمعنا على �أن �سورية اليوم باتت
خارج �إطار دائرتها اجلغرافية ،و�أ�صبحت متثل م�شكلة
على ال�صعيد العاملي والإقليمي ،واليوم �سورية هي حمط
�صراع نفوذ عاملي ،وبالتايل على ال�شعب ال�سوري �أن يفهم
�أنه يجب ال يكون �أداة بيد اال�ستكبار العاملي و�أن يعمدوا
ب�سرعة للجوء �إىل طاولة احلوار للخروج من امل�أزق.
• الأم��ي�ن ال��ع��ام حل��رك��ة ال��ن�����ض��ال ال��ل��ب��ن��اين العربي؛
النائب ال�سابق في�صل ال��داود ،دان الأح��داث امل�ؤ�سفة
وامل��ؤمل��ة التي ح�صلت يف خميم نهر البارد ونقلها �إىل
خميم عني احللوة ،لإ�شعال  فتنة بني اجلي�ش اللبناين
والفل�سطينيني� ،إذ ا�ستنكر الطرفان ح�صولها ،وعمال
على �ضبطها وعدم  تفاعلها وا�ستغاللها ،حيث دخلت
�أط��راف تعمل منذ ف�ترة على التحري�ض على اجلي�ش
وزجه يف �صراعات مع �أهله ومواطنيه ،حيث مت �إف�شال
هذا املخطط يف ال�شمال ،وجتري حماولة  لتجديده مع
اجلي�ش عرب خميم نهر البارد ال��ذي عانى قبل خم�س
�سنوات ح��ال��ة م��أ��س��اوي��ة �سقط فيها �شهداء وجرحى
للجي�ش ،ودم ��ر امل�خ�ي��م ب�ع��د �أن خطفه تنظيم «فتح

الإ�سالم» ،ون�أمل �أن ال تتكرر الأح��داث ،حيث جنحت
االت�صاالت بني اجلي�ش والف�صائل الفل�سطينية بلجم
الت�صعيد وتعطيل امل�ؤامرة.
• لقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية يف لبنان
الح��ظ �أن ال�شعب اللبناين ب�أكرثيته ال�ساحقة يريد
الدولة ويريد العبور �إىل الدولة ،ويطمح للعي�ش يف ظل
دولة العدالة وامل�ساواة والقانون وامل�ؤ�س�سات ،وهو حتمل
ويتحمل لأج��ل ذل��ك الكثري من امل�آ�سي وال�صعاب� ،إ ّال
�أن��ه وللأ�سف ال�شديد وعلى ما يبدو �أن الدولة ال تريد
هذا ال�شعب ،وهي تعمل على تيئي�سه وتطفي�شه وهروبه
وهجرته ب�شتى الطرق والو�سائل ،فال ماء وال كهرباء وال
مراقبة وحد الرتفاع الأ�سعار اجلنوين وال �أم��ن باملعنى
احلقيقي للكلمة ،رغ��م �أن اجلي�ش اللبناين وقيادته
احلكيمة و�ضباطه وجنوده يبذلون �أق�صى ما يف و�سعهم
لل�سهر على �أمن النا�س و�أرزاقهم.
• جبهة ال��ع��م��ل الإ���س�لام��ي يف ل��ب��ن��ان حت �ذّرت من
وجود طابور خام�س يعمل على ت�أجيج امل�شاعر و�إثارة
الفنت ،وعلى الإي�ق��اع بني اجلي�ش اللبناين والأخ��وة
الفل�سطينيني ،وتوجهت �إىل الدولة اللبنانية وقيادة
اجلي�ش اللبناين احلكيمة لأخذ قرار �إن�ساين بحت
من �أجل التخفيف من الإجراءات الأمنية والع�سكرية
مبحيط املخيمات ،ودعت �إىل �ضرورة �ضبط النف�س
وال�ت�ع��ام��ل م��ع أ�ح� ��داث خم�ي��م ن�ه��ر ال �ب��ارد بحكمة
ووع��ي وم�س�ؤولية ،رحّ بت اجلبهة ب�إطالق الق�ضاء
اللبناين بع�ض املوقوفني الإ�سالميني متمني ًة �إطالق
اجلميع الحقاً ،والعمل على �إغالق هذا امللف نهائي ًا
وخ�صو�ص ًا قبل قدوم �شهر رم�ضان املبارك ،ولفتت
�إىل �أنّ هذا امللف قد مت ا�ستغالله كثري ًا من قبل بع�ض
القوى والتيارات والتي كان بع�ضها �سبب ًا رئي�سي ًا يف
اعتقالهم و�سجنهم طوال مدة توقيفهم دون حماكمة.
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مــن أجـــل حــوار فـــاعــل ومـنـتــج

هل يتعظ أعداء سالح المقاومة من التاريخ؟
���ض��ح��ك ذاك ال�����س��ي��ا���س��ي ال��ل��ب��ن��اين
كثرياً ،حينما �شاهد على التلفاز الكاتب
اللبناين املرموق �أم�ين معلوف يدخل
�إىل �أك��ادمي��ي��ة اخل��ال��دي��ن يف ب��اري�����س،
ليتقلد ال�سيف  -القلم ال��ذي يكر�سه
ع�ضواً فيها ،فيما نحن يف لبنان ما نزال
ن��دخ��ل �أك��ادمي��ي��ة «ال��ع��ت��م��ة» ،ونتلم�س
الطريق نحو ب�صي�ص نور �أو �أمل على
ط���اول���ة ح�����وار ،ي��ج��ل�����س ع��ل��ي��ه��ا �أق��ط��اب
ي��ت��ح��اورون وي��ب��ح��ث��ون وي��ت��ج��ادل��ون يف
امل�������ص�ي�ر ،يف وق����ت ي���ع���ج���زون ف��ي��ه عن
توفري �ساعتني من النور للبنانيني.
�أم����ي���ن م���ع���ل���وف �إذاً ي����دخ����ل �إىل
�أك��ادمي��ي��ة اخلالدين يف امل��ك��ان البعيد،
فيما ال�سيا�سيون اللبنانيون م�شغولون
وم��ن��ه��م��ك��ون ب���ط���اول���ة احل��������وار ،ال��ت��ي
م��ا �أن ي�ترك��وه��ا ع��ل��ى خ�ل�اف �أو وف��اق
ح��ت��ى ي��ب��ا���ش��رون ب����إط�ل�اق زم��ام�يره��م
ك��ل ب���اجت���اه ،ي�ستغرب ذاك ال�سيا�سي
اللبناين الذي يعترب نف�سه الآن �أقرب

من يستهدف سالح
المقاومة هو جاهل
بتاريخ البالد أو مشبوه
أو االثنين معًا؟

�إىل التقاعد ال�سيا�سي و�إن كان ال يزال
يتعاطى ال��ع��م��ل ال�سيا�سي م��ن امل��وق��ع
ال��وط��ن��ي ،ه���ذا اجل���دل والإ����ص���رار من
ق��ب��ل ال��ب��ع�����ض ح����ول ����س�ل�اح امل��ق��اوم��ة،
ليخرج بنتيجة حا�سمة �أن مَ��ن ي�ضع
ه���ذا ال�����س�لاح يف م��وق��ع اخل�����ص��وم��ة �أو
ال��ع��داء ،ج��اه��ل بتاريخ لبنان ،حتى ال
نقول عنه م�شبوه ،وبع�ضهم قد يكون
االثنني معاً.
�أم������ا مل������اذا م����ن ال ي������رون يف ���س�لاح
املقاومة �إال خ�صماً جاهلون يف تاريخ
لبنان ،فذلك لأنه بح�سب هذا ال�سيا�سي
العتيق ،مل يعرف كيف تكون لبنان من
جهة ،وال يدرون �شيئاً عن تاريخ ال�صراع
العربي  -الإ�سرائيلي ،وال ع��ن تاريخ
االع���ت���داءات الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ع��ل��ى لبنان
من جهة ثانية ،ويعدد الرجل الكثري
م��ن من����اذج االع����ت����داءات الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة
ع��ل��ى ل��ب��ن��ان م��ن��ذ اغ��ت�����ص��اب فل�سطني
عام  ،1948معدداً �أمثلة على اعتداءات
مار�سها العدو على البلد ال�صغري ،دون
�أن يتمكن من �أن يرد بال�شكل املطلوب
ب�سبب �ضعف الإمكانيات وقلة احليلة،
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ويت�ساءل هل �أحد يتذكر جمزرة حوال ال��ذي �شرف العرب ،وجعل لهم مكانة
عام  ،1949وكيف �أن جنود العدو قتلوا بني الأمم.
وال ين�سى �أن يرد على تلك املقوالت
ب����دم ب�����ارد �أك��ث��ر م���ن  110م��واط��ن�ين
لبنانيني ،و�إذ يلفت هذا ال�سيا�سي �إىل التي ي�صفها بال�سخيفة والتي تطالب
�أن لبنان بعد انت�صار مقاومته النوعي ب���و����ض���ع ال�������س�ل�اح ب إ����������ش����راف ال����ق����وات
والكبري يف �أي��ار � ،2000أق��ام م�شروعاً امل�سلحة ،ليقول عنه �أن��ه ينطبق عليه
لي�ستفيد اجل��ن��وب��ي��ون م���ن م��ي��اه نهر م��ق��ول��ة «ح���ق ي���راد ف��ي��ه ب���اط���ل» ،ف���أه��م
الوزاين ،ومل يتجر�أ العدو الإ�سرائيلي م��ي��زة و�أع��ظ��م��ه��ا يف ه��ذا ال�����س�لاح ومن
ع���ل���ى م��ن��ع��ه رغ�����م ت���ه���دي���ده ووع���ي���ده ي��دي��ره وم��ن ي�ستعمله �أن���ه ال يعلم به
وتدخل الواليات املتحدة ،بعد �أن كان يف �إال اهلل ،وه���و ي�ستعمل ع��ن��د احل��اج��ة
املا�ضي البعيد حمروماً حتى من �شربة وال�ضرورة الوطنية ،وليح�سم بال�س�ؤال
�لا ي��روى واجل�������واب ه���ن���ا ،ه���ل ت أ�����ك����دمت ب��ع��د كل
م��اء م��ن م��ي��اه��ه ،ويعطي م��ث ً
�أن���ه يف اخلم�سينيات وال�ستينيات من التجارب �أن من ي�ستهدف هذا ال�سالح
القرن املا�ضي ،كان ال�صهاينة يقطعون هو جاهل بتاريخ البالد �أو م�شبوه �أو
ال �أو االثنني معاً؟
احلدود الدولية �إذا ما �شاهدوا رج ً
لي�ضيف ،لقد ا�ستطاع اللبنانيون
ام��ر�أة حتمل جرة �أو تنكة ماء مملوءة
من نبع �أو نهر لبناين ،فيحطمونها ،بطريقتهم املعهودة �أن يبتكروا معادلة
جميلة ورائ��ع��ة لقوتهم ،ه��ي «ال�شعب،
وبالتايل مينعون حتى �شربة املاء.
و�إذ يلفت ،كيف �أن ال�صهاينة كانوا اجلي�ش ،امل��ق��اوم��ة» ،فهل لنا �أن نفهم
يحرقون املحا�صيل الزراعية اللبنانية مل�����اذا ال��ب��ع�����ض ي���ري���د �أن ي��ن�����س��ف ه��ذه
يف قدمي الزمان ،وكيف كان لبنانيون املعادلة ،ومل�صلحة من؟
اجل���واب بب�ساطة ع��ن��ده� :أن��ه��م جاهلون
ال ي�ستطيعون زيارة جزء من وطنهم يف
اجلنوب �إال بت�صريح م�سبق ،وحتى �أنه �أو م�شبوهون �أو االث��ن�ين م��ع��اً ،ليطلق هنا
�إذا و�صل اللبنانيون �إىل ه��ذه املنطقة �ضحكة جملجلة عند احلديث عن مقولة �أن
بعد ال�ساد�سة �أو ال�سابعة م�ساء ،مينعون «الربيع العربي» انطلق من عندنا ،مت�سائ ًال
م��ن ال���دخ���ول ،ف��ي��ن��ت��ظ��رون �إىل �صباح م��ا �إذا كانت «الدميقراطية» ال�سعودية �أو
اليوم التايل ،ي�س�أل ،هل ما زال الأمر القطرية ،و�صلت �إىل حد �أدنى من العدالة
وارداً الآن؟ ليخل�ص �إىل نتيجة حا�سمة الإجتماعية والت�سامح ،وحرية ال��ر�أي ،وما
�أن اجل��ن��وب��ي�ين وك����ل زائ�����ر ل��ل��ج��ن��وب� ،إذا �سمحت للمر�أة بقيادة ال�سيارة ،ويحدد
و�أب��ع��د نقطة يف اجلنوب يتحرك الآن ه��ن��ا �أ���س��م��اء معينة و���ص��ل��ت �إىل منا�صبها
�آم��ن��اً مطمئناً ،فالفالح يحرث �أر�ضه النيابية �أو الوزارية بناء لتدخالت �أو طلبات
وي�ستغل �إن��ت��اج��ه ،وم��ن �أن��ع��م اهلل عليه م�صرية زمن عمر �سليمان.
ليختم ب��ال��ق��ول �أال ت�لاح��ظ��ون �أن
ث���روة يقيم م�����ش��روع��اً ،ف��ه��ل ك���ان ذل��ك
م��ع��ظ��م ال�����ذي ي��ت��ح��دث��ون ع���ن «رب��ي��ع
ممكناً؟
ي�س�أل ال�سيا�سي الذي عرك الكثري ع��رب��ي» ن��ب��ت م��ن ع��ن��دن��ا� ،أن��ه��م ورث���وا
من التجارب ،ليخل�ص �إىل القول ،كل املركز �أو احلزب والرثوة عن �أبائهم..
وبعد فهل ن�صدق �أن «الربيع» انطلق
ذل��ك ح�صل بربكة ه��ذا ال�سالح ال��ذي
ي�شدد على و�صفه بالطاهر ،وبربكة من عندنا� ..إذا كان الأمر كذلك ،فهو
وت�����ض��ح��ي��ات امل���ق���اوم�ي�ن وامل��ج��اه��دي��ن خريف تعي�س تعي�س..
وينهي بالقول اللهم �إحمِ لبنان من
الذين ما يزالون ي�سهرون على الثغور
دون �أن ي�شكلوا �أي �إزع���اج للمواطنني �أن�����ص��اف املثقفني و�أن�����ص��اف املتعلمني
�أو اجل��ي�����ش ال��ل��ب��ن��اين �أو ح��ت��ى ال��ق��وات و�أن�صاف املعممني.
الدولية ،فما الذي ي�ضري ه�ؤالء الذين
مل ي��ع��ودوا ي���رون ع���دواً �إال يف ال�سالح
�أحمد �شحادة

الكهـربــــاء ..الصمت
جــريمـــة
باتت م�شكلة الكهرباء يف لبنان م�س�ألة وطنية ال مت�س املعار�ضة وال املواالة،
بل مت�س كل مواطن لبناين ،فالزعماء والر�ؤ�ساء والنواب وال�شخ�صيات
والأثرياء ال ي�شعرون ب�ساعات التقنني ،وال يعانون من انقطاع الكهرباء ثالث
�ساعات يومي ًا يف بريوت ،ناهيك عن املحافظات والقرى اللبنانية التي قد
مت ّر عليها �أيام وال تزورها الكهرباء.
املواطن اللبناين وح��ده املت�ضرر ،فهو يدفع الفاتورة مرتني؛ الأوىل
للدولة ،والثانية لـ«قب�ضاي» احلي الذي يزوّد الأبنية با�شرتاكات الكهرباء ،ال
يهمه �إن كان وزير الطاقة من طائفته �أو مذهبه �أو حزبه �أو تياره ال�سيا�سي،
�أو �إن كان من قوى الثامن من �آذار �أو الرابع ع�شر منه ،بل همه الأول والأخري
�أن يكون هناك كهرباء ،ووزير قادر على تطوير الطاقة الكهربائية وزيادة
�ساعات التغذية ،فتقاذف امل�س�ؤوليات والتهم بني �أرباب النظام ال يفيده،
بل ال يهمه.
يحاول املواطنون �إي�صال ر�سالة للدولة ب�أ�ساليبهم املعهودة ،فيقطعون
ال�ط��رق ويعت�صمون بال�ساحات وال �ق��رى وامل ��دن ،وي�ح��رق��ون الإط���ارات،
ويعرت�ضون ال�سيارات امل��ارة �أم��ام�ه��م ،وحتى يت�صدون للقوى الأمنية؛
ا�ستنكار ًا ال�ستمرار انقطاع التيار الكهربائي عنهم ،لكن بب�ساطة :ال من
جميب ،فالدولة غائبة متام ًا عن القيام ب�أب�سط واجباتها!
نتيجة لرتاكم الهموم التي يتعر�ض لها املواطنون ،متكنت جمموعة من
ال�شباب اللبناين تُدعى «ارفع �صوتك» من اخرتاق مواقع �إلكرتونية حكومية،
بينها موقع رئا�سة اجلمهورية ،ووزارات العدل والطاقة والنقل ،وموقع
الوكالة الوطنية للإعالم ،وموقع قوى الأم��ن الداخلي ،لإي�صال الر�سالة
واالحتجاج على الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية ال�سيئة ،ال�سيما انقطاع
الكهرباء� ،إال �أن احلكومة جنحت مرة �أخرى يف �ص ّم �آذانها ،بعد �أن جنحت
يف ا�ستعادة هذه املواقع ،و�أعلن القرا�صنة يف بيان ن�شروه �أنهم �سيتحركون
على الإنرتنت ،ويف ال�شارع� ،إىل حني ح ّل امل�شاكل املعي�شية ،مثل انقطاع
الكهرباء واملياه ،وارتفاع �أ�سعار املحروقات واملواد الغذائية ..وانتهى البيان
بعبارة :ال�صمت جرمية.
الغريب �أن معظم االعت�صامات والتحركات ال تهد�أ وال تنتهي �إال بتدخل
م�س�ؤويل الأحزاب والقوى ال�سيا�سية التي كان املعت�صمون يتناولونها ،فينف�ض
االعت�صام وتنطفئ نريان الإطارات ،وتُفتح الطرق ،وك�أن �شيئ ًا مل يكن!
لكن اللبناين ين�سى م�شاكله ب�سرعة ،فعندما تندلع حوادث يف �سورية
ين�سى الكهرباء ،وي�صبح اهتمامه حم�صور ًا ببقاء النظام �أو رحيله ..وعندما
تندلع حوادث يف طرابل�س �شمال لبنان ،ين�سى ربطة اخلبز واالجتماعات
املنعقدة ب�صورة دوري��ة بني الوزير و�أ�صحاب الأف��ران من �أج��ل رفع �سعر
الربطة �أو خف�ضها ،فريتفع �سعر �أ�سهم الربطة من  1500لرية �إىل 2000
لرية� ،إىل ال�س�ؤال واالهتمام ب�سقوط جبل حم�سن �أو باب التبانة!
ويبقى اللبناين يعالج م�شاكله بطرقه الب�سيطة والطريفة �أحيان ًا �أخرى،
فمواقع التوا�صل االجتماعي ،خ�صو�ص ًا «الفاي�سبوك» و«التويرت» ،وعرب
 ،whatsappيغرّد املدونون ك ٌّل على طريقته ،فمن (الليلة ما يف كهربا
من�أجّ ل ال�سهرة لبعدين)� ،إىل (�شو هل حالة ..حتى ملا تكون الكهربا جايي..
بن�ضل نتطلع بال�ساعة مرتقبني اميتى رح تنقطع ،)..و(جاي الكهربا! تعا
خديل �صورة حد اللمبة لننكْرز ابن عمي متل ما نكْرزين مبارح).
يف النهاية ،عندما يرى اللبناين م�شاكل املياومني مع �شركة كهرباء لبنان
ووزارة الطاقة ،والتحرك الذي قاموا به �ضدهم ،وخيمهم املن�صوبة �أمام
مقارهم ،ين�سى �شيئ ًا من م�صيبته ..لكن �إىل متى.

�سعيد عيتاين

زوروا مـــوقــعــنــــــــــا
على الـعنوان التالـي:
www. athabat.net
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مقابلة
ّ
التيــار والتـكـتــل قــوة ضــاربـــة في جـبـــيل

ّ
وليد خوري :نخشى من «اإلخوان» القضاء على ما تبقى من الحريات
ه�شة،
الأكرثية احلكومية ّ
وتركيبتها ائتالفية ،وعلى
اللبنانيني �أن يختاروا ما بني احللول
الرتقيعية واحللول اجلذرية� ،إقحام
الفل�سطينيني يف �رصاع مع اجلي�ش
اللبناين ،وزجّ اللبنانيني بال�ش�ؤون
ال�سورية من �ش�أنها تعري�ض
ال�سيادة الوطنية وجعل البلد
�ساحة للمحاور الإقليمية.
ع�ضو تكتّل التغيري والإ�صالح؛
خ�ص جريدة
النائب وليد خوري ّ
«الثبات» باحلديث التايل ،و�إليكم
احلوار:
رغم �إعطاء الغطاء الوا�ضح
للجي�ش اللبناين والقوى الأمنية
للتحرّك على الأر�ض بالطريقة
املنا�سبة والف�ضلى بح�سب
النائب وليد خوري ،يخ�شى طبيب
عم�شيت وجبيل� ،أن يكون احلراك
الأمني املتنقّ ل بني منطقة
و�أخرى ،باب ًا خللخلة اال�ستقرار يف
اله�ش �أ�صالً ،يقول« :دخول
لبنان ّ
خط
العامل الفل�سطيني على ّ
التعرّ�ض للجي�ش ،بعد حوادث
طرابل�س وعكار وطريق اجلديدة
وعر�سال ،يذكرنا ب�سبعينات
القرن املا�ضي وبداية احلرب
اللبنانية ،عندما حتولّت املخيمات
الفل�سطينية �إىل ب�ؤر �أمنية وقنابل
موقوتة يف وجه الدولة اللبنانية،
وبالتايل نحن اليوم نخ�شى من
�أن تكون �أحداث خميمي نهر
البارد وعني احللوة الأخرية� ،أداة
مل�شاريع خارجية ،لها ح�ساباتها
اخلا�صة».
لبنان �ساحة
خ� ��وري ال� ��ذي ي ��أم��ل م��ن الإخ� ��وة
الفل�سطينيني و�أد �أ ّي��ة حالة �أمنية يف
امل �خ �ي �م��ات ،ي�ع�ت�بر �أنّ ت�ف��اق��م ال��و��ض��ع
الأم �ن��ي ف�ي�ه��ا ،م��ن � �ش ��أن��ه ف�ت��ح �أب ��واب
ال�لا�إ��س�ت�ق��رار ع�ل��ى م���ص��راع�ي�ه��ا ،لأ ّن��ه
بح�سب ال�ن��ائ��ب خ ��وري ز ّج � 500أل��ف
فل�سطيني يف �صراعات داخلية حملية
�أو معارك �إقليمية ،له تداعيات خطرية
ع �ل��ى اجل �م �ي ��ع ،وي � �ق� ��ول« :ا� �س �ت �م��رار
الزعزعة الأمنية على ال�ساحة اللبنانية
رغ� ��م الإج � �م� ��اع ال��وط �ن��ي لل��أك�ث�ري��ة
النيابية بقرار جمل�س الوزراء الأخري،
ورغ��م البيان اخلتامي جلل�سة طاولة
احل� ��وار ،يجعل ل�ب�ن��ان ��س��اح��ة ت�صفية
ح�سابات للقوى اخل��ارج�ي��ة ،ويعرّ�ض
�أم�ن�ن��ا ل�ل�خ�ط��ر ،ن�ح��ن ك�ت�ك� ّت��ل عري�ض

داخ ��ل احل�ك��وم��ة وع�ل��ى الأر�� ��ض نعمل
ل�ت�ح���ص�ين امل �ن��اع��ة ال��وط �ن �ي��ة ح �ت��ى ال
تتفلّت الأمور من �أيدينا».
وم ��ع ت��أك�ي��د ال�ن��ائ��ب خ ��وري على
أ�ه�م�ي��ة ال�ت�ف��اه��م ب�ين ال�ت�ي��ار الوطني
احل� ّر وح��زب اهلل ،وحمايته للبلد من
مطبات كثرية ،يعترب خوري �أنّ الأمن
ال�سيا�سي والإ�سرتاتيجي بني الأفرقاء
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ،يبقى امل��رت�ك��ز الأ��س��ا��س��ي
لأيّ ح � ّل أ�م�ن��ي م �ي��داين�� ،س��أل�ن��اه عن
موقفه ال�سابق من الأزمة احلكومية،
ووج � ��ود ح �ل�ّي�نّ ال ث��ال��ث ل �ه �م��ا ،ف ��إ ّم��ا
تفعيل العمل احلكومي و إ� ّما اخلراب؟
يجيب «حكيم» عم�شيت ب ��أنّ املقاومة
لن حتافظ على مكت�سباتها مع وجود
امل�ف���س��دي��ن ،ن�ح��ن ك�ت�ك� ّت��ل ن���س�ع��ى �إىل
حتقيق الإ�صالح لبناء الدولة احلقّة
وحماية املقاومة ،و�أوىل جتليات هذا
ال�ت��وجّ ��ه وق��ف ه��در الأم ��وال وحتقيق
الإ� �ص�ل�اح امل� ��ايل ،لأنّ أ�� �س��ا� �س��ات بناء
الدولة منذ العام  1992وحتى يومنا
غري �سليمة ،ووفق ما ي�ؤكده ويلحظه
تقرير بيانات ديوان املحا�سبة ،وجلنة
املال النيابية وتقرير البنك الدويل.

�أو ًال وامل�سيحيني ثانياً ،ونالقي �أيّ م�سعى
�إي �ج��اب��ي ب��إي�ج��اب�ي��ة أ�ك�ب�ر م�ن�ه��ا ،واحل ��وار
الأخ�ي�ر ع�ل��ى ط��اول��ة احل ��وار ج��اء لتاليف
�أيّ خ�ل��ل �أم �ن��ي ق��د ي �ط��ر أ� ع�ل��ى ال���س��اح��ة
الوطنية» ،وبالعودة �إىل ال�ش�أن االنتخابي
اجل�ب�ي�ل��ي ي �ق��ول ال �ن��ائ��ب خ � ��وري« :ن�ح��ن
م��رت��اح��ون للمعركة ول�سنا خائفني على
الإط� �ل ��اق ،ويف ال �ن �ه��اي��ة ل �ت ��أخ��ذ الأم� ��ور
مداها ،ففي الدميقراطية هناك �أكرثية
و�أقلية ،وهناك رابح وخا�سر ،نحن كنواب
ق�ضاء جبيل ا�ستطعنا رغ��م �ش ّح الأم��وال
وامل �ح��ارب��ات وال�ك�ي��دي��ة ال�سيا�سية إ�جن��از
بع�ض امل�شاريع».
خ�شية على الوجود امل�سيحي

متطابقة م��ع وج�ه��ة ن�ظ��رن��ا ،ك�م��ا ح�صل
يف ق�ضية امل �ي��اوم�ين ع�ل��ى �سبيل امل �ث��ال»،
وي�ضيف نائب جبيل وليد خوري« :نحاول
تن�شيط ع�م��ل الإدارة ب�ت��أم�ين احل�صانة
والهيبة املطلوبتني مل�ؤ�س�سات الدولة ،فيما
هم �أحياناً يت�صرفون �شعبوياً».

�أكرثية ه�شّ ة
وع ��ن م �ق��ول��ة �أنّ امل ��واط ��ن ال ��ذي
ي��رزح حت��ت �أع�ب��اء �إجتماعية وم�شاكل
�أم �ن �ي��ة م�ت�ف�ل� ّت��ة ،ال ي�ستطيع حت��دي��د
�أولوياته ب�شكل جيّد ،لأنّ ما يه ّم النا�س
وي�ق��ر��ص�ه��م ه��و ع ��دم ت��وف��ر ال�ك�ه��رب��اء
وال��دواء ،ير ّد خ��وري« :علينا �أن نختار
ب�ي�ن احل� �ل ��ول ال�ت�رق �ي �ع �ي��ة واحل� �ل ��ول
اجلذرية ،انتظام الو�ضع امل��ايل و�إبعاد
الفا�سدين ،يجعل خزينة الدولة رغم
�ش ّح الأم��وال فعالة ،ال تعبيد طرقات،
وال حت�سّ ن للو�ضع الكهربائي ،مادامت
احل� �ك ��وم ��ة م �ك �ب � ّل��ة مب ��و�� �ض ��وع ق�ط��ع
احل���س��اب� ،إي �ق��اف عجلة ��ص��رف 8900
مليار لرية لبنانية بال�سيا�سة لت�صفية
اخللل امل��ايل حلكومات الرئي�س ف��ؤاد
ال���س�ن�ي��ورة ل��ن نقبل ب��ه ،لأنّ اخل��روج
ب ��ر�أي� �ن ��ا م� ��ن ه � ��ذه ال � ��دوام � ��ة ،ي �ك��ون
بتطبيق القواعد الد�ستورية والأنظمة
القانونية املرعية الإج ��راء ،وامل��وازن��ة
التي و�ضعتها احلكومة يف حال �إقرارها
ب�إمكانها حتريك العجلة االقت�صادية».
وم��اذا ع��ن ت�صعيد التكتّل يف ك ّل
مرة ،وتهديده بفرط احلكومة لتكون
ال ��وع ��ود احل �ك��وم �ي��ة ��ش�ك�ل�ي��ة لفظية
وا�ستيعابية ..فتق ّر م�شاريع طرابل�س
اخل��دم��ات�ي��ة وت�ع��رق��ل م�شاريع التيار
الإمن ��ائ� �ي ��ة؟ ي �ق��ول ال �ن��ائ��ب خ ��وري:
«هناك م�سعى دائم من قبل الأفرقاء
ال�سيا�سيني لإ��ض�ع��اف ع��زمي��ة وزخ��م
التيار الوطني احل � ّر وتكتّل التغيري
والإ� �ص�لاح ،ت�صرّفنا وحراكنا يهدف
�إىل ب �ن��اء دول � ��ة امل � ؤ�� �س �� �س��ات جلميع
ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين ،وه��دف �ه��م ور ؤ�ي� �ت� �ه ��م ال

استمرار الزعزعة األمنية
على الساحة اللبنانية
جبيل 2013
يجعل لبنان ساحة
� �س ��أل �ن ��ا ن ��ائ ��ب ج �ب �ي��ل ع� ��ن ال �� �ش ��أن
تصفية حسابات للقوى
االنتخابي ،وعمّا �إذا كان رئي�س اجلمهورية
الخارجية
�سيكرر ال�سيناريو نف�سه النتخابات عام

ت�ت�ع�دّى منظار اال�ستحقاق النيابي،
ل �ه��ذا ال���س�ب��ب ه��م ي�ج�ه��دون لإف���ش��ال
احلكومة التي فيها  10وزراء للتكتّل
بت�أخري �أيّ م�شروع �إمن��ائ��ي للإيحاء
ب�أنّ التيار غري فاعل ومنتج على �شاكلة
احل �ك��وم��ات احل��ري��ري��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة،
فيما الأك�ثري��ة احلكومية والنيابية
ه��ي �أك�ثري��ة م�شروطة لأن�ه��ا بحاجة
دائمة لدعم �أيّ من الأفرقاء الثالثة
(��س�ل�ي�م��ان  -م�ي�ق��ات��ي  -ج�ن�ب�لاط)
لتمرير امل�شاريع داخل جمل�س النواب
�أو �إق ��رار اخل�ط��وات التنفيذية داخ��ل
جمل�س الوزراء».
يلفت خوري �إىل �أ ّن ال�شلل احلا�صل يف
امليدان الق�ضائي وم�ستويات الإدارة ب�شكل
ع��ام ي�ح� ّد م��ن ان�ت�ظ��ام العمل امل�ؤ�س�ساتي
يف ال��دول��ة ،ي�ق��ول« :عملنا ال ��وزاري لي�س
يف �أح�سن ح��االت��ه ،لأ ّن ت�شكيل ال��وزارة يف
الأ� �ص��ل أ���ش�ب��ه ب��ائ�ت�لاف ح�ك��وم��ي� ،إ�ضافة
�إىل �أ ّن ر�ؤية بع�ض حلفائنا داخل احلكومة
وم �ق��ارب �ت �ه��م ل �ب �ع ����ض ال �ق �� �ض��اي��ا ل�ي���س��ت

 ،2009بتطبيق م�ق��ول��ة «ال �ك � ّل لإ��س�ق��اط
اجل�ن�رال وال�ت�ي��ار وال�ت�ك� ّت��ل» ،ي��ر ّد خ��وري:
«ح�ت��ى الآن مل يظهر امل�شهد االنتخابي
ع �ل��ى ح �ق �ي �ق �ت��ه يف ال �� �س��اح��ة اجل �ب �ي �ل �ي��ة،
�أخ�صامنا ال�سيا�سيون ي��أم�ل��ون �إ�ضعافنا
حتى ل��و ت��وح��دت الأ��ض�ط��اد علينا ،ورغ��م
�إقرار اجلميع بقوتنا االنتخابية».
ي� ��أم ��ل خ � ��وري ع� ��دم �إق � �ح ��ام رئ��ا� �س��ة
اجلمهورية باالنتخابات النيابية ،ليكون
م��وق��ع ال��رئ��ا� �س��ة الأوىل ل���ص��ال��ح جميع
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين« ،ن �ح��ن ك�ت�ك� ّت��ل ن�ت�ع��اط��ى مع
�سليمان من منطلق م�صلحة اللبنانيني

تكتل التغيير واإلصالح
يعمل لتحصين المناعة
الوطنية

ي��درج النائب وليد اخل��وري احل��راك
ال�ع��رب��ي يف املنطقة �ضمن م���س��ار حترير
ال �� �ش �ع��وب ودم �ق��رط��ة الأن �ظ �م��ة ،وي�ع�ت�بر
�أ ّن دخ� ��ول ب�ع����ض ال �ق��وى ال��دول �ي��ة على
خ��طّ م��ا يُ�سمّى ث��ورات عربية ،م��ن �ش�أنه
تنقيز ال�شعوب العربية من تنامي التيار
الإ��س�لام��ي يف املنطقة وجماعة الإخ ��وان
امل���س�ل�م�ين ،ي �ق��ول« :ن�خ���ش��ى م��ن النه�ضة
الإ�سالمية – الإخوانية �أن تق�ضي على ما
تبقّى من حريات اجتماعية ودينية ،لأ ّن
ظ��اه��رة التكفري يف م�صر وليبيا وتون�س
وال �ي �م��ن و��س�ي�ط��رة ف�ك��ر «ال �ق��اع��دة» على
بع�ض اجلمعيات الإ��س�لام�ي��ة م��ن �ش�أنها
ت�أزمي الو�ضع داخل ك ّل بلد».
بر�أي النائب خوري الو�ضع يف �سورية
خمتلف عمّا هو يف باقي الأقطار العربية،
لعدة اعتبارات حملية و�إقليمية ودولية،
يقول« :اجلي�ش ال�سوري متما�سك وقوي
داخ�ل�ي�اً ،وال��و��ض��ع ال ��دويل ب��وج��ود الفيتو
الرو�سي ال�صيني ،لن ي�سمح �أي�ضاً بتكرار
ال�سيناريو الليبي وبالتدخل الغربي لقلب
النظام يف دم�شق ..يف النهاية ن�أمل لل�شعب
ال�سوري اخل��روج ب��أق��رب وق��ت ممكن من
دوام��ة التفجريات الإره��اب�ي��ة ،ون��أم��ل من
ال�سيا�سيني اللبنانيني عدم �إقحام وطننا
يف نزاعات الآخرين ،لأن ال�شعب ال�سوري
�أدرى منّا مبعاجلة ق�ضاياه ،ولأ ّن �إقحام
يعر�ض �سيادتنا
ّ
لبنان باملعمعة ال�سورية
ل �ل �خ �ط��ر ،لأ ّن � ��ه ال م �ب�رر ع �ل��ى الإط �ل��اق
لتمرير ال�سالح والأموال والعنا�صر لدعم
فريق على �آخر».
وي�شري خوري �إىل أ� ّن التوجّ ه الأحادي
للتيارات الأ�صولية يف املنطقة تثري خ�شية
الأق�ل�ي��ات الدينية وت�سعّر اخل�لاف��ات بني
ال ��دي ��ن ال ��واح ��د ،رغ ��م ال �ك�ل�ام امل�ط�م�ئ��ن
للبع�ض منهم ،واحلديث عن دولة مدنية،
يقول« :لدينا �شكوك يف ه��ذا امل�ج��ال ،وما
يهمنا احلفاظ على حرية الفرد واملعتقد،
ونتمنى ع��دم ا�ضطهاد م�سيحيي �سورية
كما ح�صل مل�سيحيي العراق ،وهذا املوقف
هو نف�سه موقف �سيدنّا البطريك ب�شارة
الراعي».

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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تحقيق
الحمــامـــات الـعــامـــة فــي ذاكــرة البـيروتـيـــين
حتى �سنوات خلت ،كانت للحمامات
العامة مكانة هامة يف حياة البريوتيني،
ي��ذه�ب��ون �إل�ي�ه��ا يف منا�سبات خ��ا��ص��ة بهم
ويعتربوها حمطة �أ�سبوعية مقد�سة ،فقد
ك��ان ي��وم ال��ذه��اب �إىل احل�م��ام ال��ذي كانت
تق�صده ع��ادة عائلة ب�أجمعها� ،أ�شبه بيوم
نزهة عائلي.
ال�ي��وم الي ��زال احل�م��ام ال�ع��ام ح��ا��ض��راً
بذاكرة البريوتيني عرب الق�ص�ص القدمية
وا�سرتجاع بع�ض العادات ،ال بل �إن البع�ض
يواظب على زيارته كلما �أمكن و�إن لي�س
بالوترية نف�سها.
ك�ل�م��ا ت ��واف ��رت ال�ف��ر��ص��ة ل �ه��م ،ي��زور
ال �ب�ي�روت �ي��ون ال �ك �ب��ار يف ال �� �س��ن ،ورج ��ال
الأع � �م � ��ال ،وامل ��وظ� �ف ��ون ال ��ذي ��ن ي �ع��ان��ون
م��ن وط ��أة �أع�م��ال�ه��م ال�ك�ث�يرة� ،أح��د �أ�شهر
احل �م ��ام ��ات ال �ب�ي�روت �ي��ة ،ح �م��ام ال �ن��زه��ة
ال�ترك��ي� ،سعياً وراء بع�ض اال�سرتخاء يف
ج��وه ال��داف��ئ ال�ع��اب��ق ب��ال�ب�خ��ار وال��روائ��ح
العطرة ،حماولني تنا�سي الأزمات اخلانقة
التي تع�صف بالبلد و�إن ل�ساعة واحدة.
يف �أول منطقة زقاق البالط امل�شرفة
على و�سط ب�يروت ،ال ي��زال حمام النزهة،
�أو م��ا ي �ع��رف ل ��دى ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين وال �ع��رب
ب �ـ«احل �م��ام ال�ت�رك��ي» ي�صر ع�ل��ى ا�ستقبال
رواده ،ولي�س و�صف هذا احلمام بـ«الرتكي»
ع�ب�ث�اً ،ف�ه��و بح�سب امل���ش��رف�ين ع�ل�ي��ه �أح��د
من ��اذج احل �م��ام��ات ال�ع��ام��ة ال�ت��ي ا�شتهرت
بها بالد الأنا�ضول ،وانت�شرت خالل فرتة
االحتالل العثماين لبالد امل�شرق العربي
وم�ن�ه��ا ل �ب �ن��ان ،ت���ش�ير ال �ل��وح��ة الإع�لان �ي��ة
البي�ضاء التي بد�أ ال�صد أ� يت�آكلها �إىل �أن هذا
احلمام ال�تراث��ي �أن�شئ عام  ،1920وتعود
ملكيته �إىل عائلة بريقدار الرتكية الأ�صل،
وي��دي��ره حالياً ال�شاب �أح�م��د ب�يرق��دار مع
بع�ض �أب �ن��اء �أع�م��ام��ه بعدما انتقل �إليهم
بالوراثة عن جدهم احلاج �أحمد و�آبائهم.
ال��رح �ل��ة �إىل ح �م��ام ال �ن��زه��ة داف�ع�ه��ا
غ��ال �ب �اً � �ش �ه��رت��ه و� �ص �ي �ت��ه ،وق� ��د ��ص�ن�ف�ت��ه
وزارة ال���س�ي��اح��ة يف م�ن�ت���ص��ف ت�سعينات
القرن املا�ضي يف خانة الأم��اك��ن الرتاثية
وال�سياحية يف لبنان ،التي ين�صح ال�سائح
ال�ع��رب��ي والأج�ن�ب��ي ب��زي��ارت�ه��ا ،وت��دل على
��ش�ه��رت��ه جم�م��وع��ة � �ص��ور ك �ب�يرة مل�شاهري
ال�ت�م�ث�ي��ل وال �غ �ن��اء ال �ع��رب��ي ال��ذي��ن زاروا
احلمام ،وقد عر�ضت عند مدخله.
بح�سب بريقدار فهناك من الزبائن
م��ن يحر�ص على �أن «ي��رت��اد احل�م��ام مرة
يف الأ� �س �ب ��وع ��س�ع�ي�اً ل�ب�ع����ض اال� �س�ترخ��اء
وراح ��ة الأع �� �ص��اب ،فمن امل �ع��روف �أن امل��اء
الدافئ والبخار املت�صاعد منه ي�ساهمان
يف تهدئة الأع�صاب املت�شنجة من الأو�ضاع
ال�سيا�سية» ،م�ضيفاً «�أن���ص��ح ال�سيا�سيني
ب��ارت�ي��اد احل�م��ام��ات الرتكية فهي �ستكون
مفيدة لهم وللبلد».
ويتابع« :لدينا زبائن من كل املناطق،
�إال �أنهم جميعاً يف�ضلون �إبقاء خالفاتهم
ال���س�ي��ا��س�ي��ة خ ��ارج� �اً ،ف �ي �ت��وح��دون ه�ن��ا يف
�سعيهم للهدوء واال�سرتخاء».
ي� �ع� �ت�ب�ر ح� � �م � ��ام ال � �ن� ��زه� ��ة آ�خ� � ��ر
احل �م��ام��ات ال�ت�رك �ي��ة ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة يف
ب�ي�روت ،وه��و يلقى مناف�سة �شديدة
م ��ن امل� ��راك� ��ز احل ��دي� �ث ��ة ال� �ت ��ي ت �ق��دم

خدمات م�شابهة ،لكن امل�س�ؤولني عنه
يعتربونها غري جديرة باملقارنة به.
ويقول بريقدار�« :إذا كان الزبون
ي��ري��د ح�م��ام�اً م��ري�ح�اً على الطريقة
التقليدية ب�سعر معقول جداً ال �شيء
ي�ضاهي احلمام الرتكي».
وع ��ن امل ��راح ��ل ال �ت��ي ي�ستغرقها
احل�م��ام ،يقول« :بعد مرحلة تعر�ض
اجل���س��م ل�ل�ب�خ��ار واحل� � ��رارة ال�ع��ال�ي��ة،
ت�أتي املرحلة الثانية التطبيقية وهي
الأ� �س��ا���س يف احل �م��ام ال�ترك��ي ويطلق
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عليها ا�سم «التكيي�س» ،وي�ت��وىل أ�ح��د
العاملني فيها و�ضع كي�س م�صنوع من
جلد احل�صان �أو اجلمل يف كفه ،ويفرك
اجل���س��م ن�ح��و رب ��ع � �س��اع��ة» ،وبح�سب
ب�يرق��دار تفيد ه��ذه العملية� ،إ�ضافة
�إىل �إزال� ��ة اجل �ل��د امل �ي��ت وغ�يره��ا من
الأو�ساخ التي ال ترى بالعني املجردة،
يف حتريك ال��دورة ال��دم��وي��ة ،على �أن
تعقب التكيي�س مرحلة التدليك التي
ت�ستغرق بني ربع �ساعة و�ساعة ون�صف
ح�سب طلب ال��زب��ون ،وتليها مرحلة
ال�سونا التي ت�ساهم يف ذوبان الدهون
و�إزال� ��ة ال���ش�ح��وم ،وامل��راح��ل ت�ت��م على
منط احلمام التقليدي ال��ذي يعتمد
على الأجران احلجرية لتخزين املياه
ويكون اال�ستحمام بـ«الكيلة».
ي �ح ��دث ��ك ال� ��� �ش ��اب ب�ي��رق� ��دار ع��ن
ح��ا��ض��ر ح�م��ام��ه وم ��ا ي�ط�م��ح �إل �ي��ه من
�أف�ك��ار للتو�سع يف م�شاريع م�ستقبلية،
يب�شر «ب�أن يكون للحمام الرتكي مناذج
�أخرى يف غري مناطق ما دامت اخلربة
موجودة» ،ويرف�ض حلمامه �أي دعاية
«لأن ال داعي لها فهو بات �أ�شهر من النار
على العلم» ،وال يرتدد �أحمد يف توجيه
انتقاد مزدوج للحمامات اجلديدة التي
ال تعطي يف ر�أيه النتيجة التي يعطيها
احل�م��ام ال�ترك��ي وال تتميز عنه �سوى
ب��ال��دي �ك��ور وال ��زخ ��رف ��ات» ،وي���ش�ك��و �أن
ال��دول��ة ال ت�شجعنا �أو تدعمنا يف هذا
ال��وق��ت ال���ص�ع��ب ،فنحن غ�ير معفيني
من ال�ضرائب �أو فواتري الكهرباء واملاء
التي �إذا ت�أخرنا تنقطع عنا ،مع �أننا على
الئحة الأماكن ال�سياحية يف لبنان».

و�أن ��واع احل �ل��وى ..و أ�ح�ي��ان�اً ك��ان��ت تلك
الفتيات �أي�ض ًا
ال�ف��وط��ة �أو ال���ص��رة تف�سد ال�ع��ر���س� ،إذ
حت �ت��ل احل �م��ام��ات ال �ع��ام��ة ج ��زءاً تكت�شف العرو�س �أن عري�سها بخيل..
� إىل ذلك ،كانت الأم �إذا �أ�صبح ابنها
من ما�ضي البيريوتيني لي�س الرجال
فقط و�إمنا الفتيات �أي�ضاً ،ففي العقود يف �سن ال���ش�ب��اب ،ت�شرع يف البحث عن
ال�سابقة ك��ان��ت ال�ع��ائ�لات البريوتية �شريكة حياته ..وقد ت�صادف �ضالتها يف
تق�صد احلمامات العامة يف منا�سبات احلمام ،بني الفتيات اللواتي ي�أتني مع
متعددة ك ��زواج �إح ��دى فتيات البيت� ،أمهاتهن بغية اال�ستحمام ،ويف احلمام
وم�ن��ا��س�ب��ة االح �ت �ف��ال ب ��أرب �ع�ين ام ��ر�أة تت�أمل الأم يف تلك الفتيات الواحدة تلو
ب�ع��د والدة �أح� ��د �أب �ن��ائ �ه��ا ،ك�م��ا ك��ان��ت الأخ ��رى :يف قوامها وتنا�سق ج�سمها
احلمامات تخ�ص�ص يف الليل للرجال ،وحركاتها العفوية وم�شيتها ،حتى �إذا
وم ��ا ق�ب��ل ال�ظ�ه��ر ل�ل�ن���س��اء ،وم��را� �س��م �صادفت �ضالتها املن�شودة ،تعرفت عليها
نهار احلمام كانت تت�ضمن د ّقاً وغناء وح�صلت على عنوان منزلها.
ومن احلمامات العامة التي كانت
ورق�صاً ،وكانت �إدارات احلمامات ت�ضع
على باب احلمام علماً �أحمر ،مما يعني معروفة لدى نا�س بريوت ،ولكن �أكرثها
�أن هذا الوقت خم�ص�ص للن�ساء فقط ،اندثر ومل يب َق �سوى حمام واحد �أو اثنني:
ومينع على الرجال ،حتى على الفتيان حمام فخر الدين والقي�شاين والأوزاعي،
والأوالد ارت �ي��اد احل�م��ام �إال �إذا كانوا وال�سرايا وحمام ال�صغري ،وحمام الدركة
وال�ب��ا��ش��ورة والع�سكر ،وب�ح��ري والنزهة
ب�صحبة �أمهاتهم.
وك ��ان البع�ض زي ��ادة يف التفاخر والزهارية ،والب�سطة ومرع�ش.
وم��ع ال��وق��ت ان�ت���ش��رت احل�م��ام��ات
وامل � �غ� ��االة ،ي �ق��وم ب �ح �ج��ز احل� �م ��ام له
ولأف��راد عائلته �أو �أ�صدقائه ،ويدفع املنزلية وجرى ت�أمني املياه �إىل املنازل،
ل� �ق ��اء ذل � ��ك م �ب �ل �غ �اً م ��ن امل � � ��ال ،ع�ل��ى ف �ف �ق��دت احل �م��ام��ات ال �ع��ام��ة وه�ج�ه��ا
�أال ي��دخ��ل احل �م��ام غ��ري��ب ع��ن ه��ذه ودوره ��ا يف احل�ي��اة العامة يف ب�يروت،
وان� �ح� ��� �س ��رت ب ��ال� �ت ��ايل ع� � ��ادة ال �ت��ردد
املجموعة.
ومن ع��ادات البيارتة القدامى �أنه �إىل احل �م��ام��ات ال �ع��ام��ة ،و�أ��ص�ب�ح��ت
يف اليوم الذي كانت تذهب فيه العرو�س حم�صورة بفرتات حمددة وب�أ�شخا�ص
�إىل احلمام قبل الزفاف ،كان العري�س معينني ح��اف�ظ��وا ع�ل��ى ه��ذا التقليد،
ي�ب�ع��ث ل �ع��رو� �س��ه ي ��وم ت�ق���ص��د احل �م��ام و� �ش��ده��م إ�ل� �ي ��ه ت��وف��ر ح �م��ام ال �ب �خ��ار
«ف��وط��ة ال�ع��رو���س» وي�ك��ون فيها حلوى ال�سونا والتدليك وغريها من الأمور
وف��اك�ه��ة ون �ق��والت ،ف� ��إذا ك��ان العري�س التي يقدمها احلمام العام.
ال مل يبعث ب�شيء يف الفوطة ،و�إذا
بخي ً
هنا مرت�ضى
كان كرمياً بعث فيها املزيد من الفاكهة
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عــربــي
واشنطن ..استهداف متجدد لحق العودة
تولت الواليات املتحدة الأمريكية،
ع �ل��ى م� � ��دار ال� ��وق� ��ت م �ن��اه �� �ض��ة ح��ق
ال�لاج�ئ�ين الفل�سطينيني يف ال �ع��ودة
�إىل ب�لاده��م ،ورغ ��م ت�شدقها ال��دائ��م
ب ��احل ��دي ��ث ع� ��ن ال � �ق ��ان ��ون ال � � ��دويل،
وق ��رارات الأمم امل�ت�ح��دة ،وم��ا ت�سميه
امل �ج �ت �م��ع ال � � � ��دويل ،ف � � ��إن وا� �ش �ن �ط��ن
والإدارات امل �ت �ع��اق �ب��ة ف �ي �ه��ا ،وق �ف��ت
ب�صالبة ��ش��دي��دة� ،ضد تنفيذ ال�ق��رار
ال��دويل رق��م  194ال��ذي يق�ضي بحق
الالجئني الفل�سطينيني بالعودة على
ديارهم التي اقتلعوا منها ،والتعوي�ض
عليهم �أي�ضاً.
م� � � � ؤ�خ � � ��راً اع� �ت� �م ��د ال� �ك ��ون� �غ ��ر� ��س
الأم �ي��رك � ��ي ،م� ��� �ش ��روع ق ��ان ��ون ح��ول
إ�ع ��ادة تعريف ال�لاج��ئ الفل�سطيني،
ال�ه��دف م��ن ه��ذا امل���ش��روع ال��ذي يبدو
للوهلة الأوىل ،وك�أنه مت�صل برتتيب
عملية الإنفاق اخلارجي ،هو حرمان
وك��ال��ة الأمم املتحدة لت�شغيل وغ��وث
ال�لاج�ئ�ين الفل�سطينيني (الأن� ��روا)
من امل�ساعدات� ،أي حرمان الالجئني
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين م �ن �ه��ا ،وه� ��ي عمليا
«امل�ساعدات» قد �أ�صبحت يف حدودها
ال��دن �ي��ا ،وب�ي�ن ال��وق��ت والآخ � ��ر ت�ق��وم
الأون � ��روا ب � إ�ع��ادة ج��دول��ة امل���ص��اري��ف،
فتقل�ص اخلدمات الأ�سا�سية املقدمة
�إىل ال�لاج�ئ�ين الفل�سطينيني ب�شكل
متوا�صل ،وال �شك يف �أن قيام الواليات
املتحدة بتخفي�ض م�ساهمتها يف نفقات
الوكالة الدولية� ،سيكون له انعكا�سات

�سلبية جداً على دور الوكالة ،وبالتايل
على �أو�ضاع الالجئني الفل�سطينيني.
عملياً لي�س املطلوب م��ن مثل هذا
ال �ق��رار مم��ار� �س��ة ال�ت���ض�ي�ي��ق� ،أو زي ��ادة
التنغي�ص على الالجئني وح�سب ،هناك
الكثري من الو�سائل التي يتم اعتمادها،
والأمل الالحق بهم كبري جداً ،ويتجاوز
يف �أح� �ي ��ان ك �ث�ي�رة ،ط��اق��ة ال�ب���ش��ر على
االح�ت�م��ال وال���ص�بر ،ال �ك�لام ي ��دور عن
�إع � � ��ادة ت �ع��ري��ف ل�ل�اج ��ئ ،وه � ��ذا ي�ع�ن��ي
ا��س�ت�ه��داف�اً م�ب��ا��ش��راً لل�صفة القانونية
لالجئني و�صو ًال �إىل ت�صفية حق العودة،
وذل ��ك ع�بر �إ��س�ق��اط ال�صفة ع��ن �أب�ن��اء
و�أحفاد املقتلعني من ديارهم وبيوتهم
يف فل�سطني ،وهم الن�سبة الكا�سحة من
ال�لاج�ئ�ين الفل�سطينيني ال �ي��وم ،بعد
�أرب�ع��ة و�ستني عاماً من النكبة ،ووق��وع
جرمية االقتالع الكربى.
اال�� �س� �ت� �ه ��داف الأم �ي��رك � ��ي حل��ق
ال�لاج�ئ�ين الفل�سطينيني يف ال �ع��ودة
ا ع��ن م�ساندة
لي�س ج��دي��داً ،ف�ف���ضل� ً
ال �ك �ي ��ان ال �� �ص �ه �ي��وين ب �� �ش �ك��ل م�ط�ل��ق
يف رف� ��� �ض ��ه ل �ت �ط �ب �ي��ق ال� � �ق � ��رار 194
(وب��امل �ن��ا� �س �ب��ة ف� � ��إن ت�ط�ب�ي�ق��ه اع �ت�بر
� �ش��رط �اً ل�ل�اع�ت�راف ب ��وج ��ود ال �ك �ي��ان
ال���ص�ه�ي��وين ،وال ��ذي ق��ام وف �ق �اً ل�ق��رار
التق�سيم رقم � ،)181أطلقت الواليات
املتحدة م�شروعاً لتوطني الالجئني
الفل�سطينيني يف �أوا�سط اخلم�سينيات،
ع ��رف ه ��ذا امل �� �ش��روع ب��ا� �س��م «م �� �ش��روع
داال���س»؛ ن�سبة �إىل الوزير الأمريكي

الكونغر�س الأمريكي

«جون فو�سرت داال���س» ،ارتكز امل�شروع
�إىل فكرة توطني الالجئني يف الدول
العربية التي يقيمون فيها كالجئني،
وت�ضمن امل���ش��روع �أف �ك��اراً ال�ست�صالح
�أرا���ض يف �سيناء تكون مبنزلة موطن
جديد للفل�سطينيني ،وذلك من �ضمن
�صفقة �شاملة لت�سوية ال�صراع العربي
– ال�صهيوين ،واجه امل�شروع مقاومة،
ورف �� �ض �اً م�ط�ل�ق�اً م��ن الفل�سطينيني
�أ��س��ا��س�اً ،و�أ��س�ق��ط يف ذات ال �ع��ام ال��ذي
طرح فيه� ،أي عام .1955
ولكن �إ�سقاط هذا امل�شروع ،مل يكن
نهاية املطاف يف املحاوالت الأمريكية
امل �ت �ك��ررة ،وال �ت��ي ان�صبت ع�ل��ى تفريغ
ال�ق��رار  ،194م��ن �أي م�ضمون ج��دي،

لماذا يتهم الفلسطينيون بتخريب االنتخابات المصرية؟
قبل انطالق اجلولة الثانية من االنتخايات الرئا�سية
امل�صرية ،ن�شرت �صحف م�صرية �أخباراً من�سوبة جلهات
�أمنية م�صرية ،وبالتحديد «جهاز الأمن الوطني» ،عن
اعتقال «�أك�ثر من ع�شرين فل�سطينياً من الأع�ضاء يف
كتائب الق�سام ،قدموا �إىل م�صر من �أجل ن�شر الفو�ضى
واال�ضطرابات وتخريب االنتخابات امل�صرية».
انت�شر اخل�بر ب�سرعة ،تناقلته الكثري م��ن و�سائل
ال ه�ن��ا ،ومعلومة ح�صل
الإع�ل�ام ،وزاد البع�ض تف�صي ً
عليها من م�صدر رفيع هناك ،وكالعادة يف مثل هذا النوع
من الأخبار ،مل يطرح �أحد ال�س�ؤال الأ�سا�سي ،وهو :ملاذا
ي�خ��رب الفل�سطينيون االن�ت�خ��اب��ات امل���ص��ري��ة؟ وم��ا هي
م�صلحتهم يف ن�شر اال��ض�ط��راب��ات يف م�صر؟ ه��ذا عدا
�س�ؤال جوهري �آخر :كيف ي�ستطيع ع�شرون �أو ثالثون �أو
حتى مئة �شخ�ص تخريب بلد م�ساحته مليون كيلومرت
مربع ويزيد ،ويقطنه نحو مئة مليون �إن�سان؟
ع ��ادة يف م�ث��ل ع��ذه ال �ظ��روف ال ي�ك��ون ه�ن��اك وق��ت
لطرح �أ�سئلة منطقية ،ت�سيطر ال�شائعة ب�سرعة �شديدة،
يتبناها البع�ض بو�صفها حقيقة منتهية ويعمل على
ترويجها ،ويف مثل ه��ذه احل��ال��ة �أي�ضاً ال يتذكر أ�ح��د
جرمية تفجري الكني�سة قبل وقت ق�صري من �سقوط
مبارك ،يومها قيل �إن فل�سطينيني من كتائب الق�سام
�أي�ضاً فجروا الكني�سة ،ثم تبني �أن اجل�نرال العاديل،
وزي��ر الداخلية ال�سابق ،واملحبو�س ح��ال�ي�اً ،ك��ان وراء
التفجري ،ووراء ترتيب االتهام �أي�ضاً ،وال ندري �إن كان

�سيحاكم على ه��ذه اجل��رمي��ة �أي�ضاً �أم ال؟ كذلك ف��إن
أ�ح ��داً ل��ن يتذكر الق�ضية التي �سميت بق�ضية «خلية
حزب اهلل» ،اعتقل مقاوم كان ينقل �أ�سلحة �إىل املقاومة
يف غزة ،ملواجهة جي�ش االحتالل ال�صهيوين وعدوانه
ع�ل��ى ال �ق �ط��اع ،ات �ه��م امل �ق ��اوم وم �ع��ه ب���ض�ع��ة �أ��ش�خ��ا���ص
بالتح�ضري لزعزعة اال�ستقرار ،وللرتتيب النقالب يف
م�صر! والغريب �أن �صفحات اجلرائد امل�صرية �شهدت يف
حينه ن�شر ن�صو�ص ال�سيناريوهات اخليالية لالنقالب
املزعوم ،وتعامل البع�ض مع كل تلك الرتهات على �أنها
حقائق منتهية �أي�ضاً.
لن يذكر أ�ح��د �شيئاً من كل ه��ذا ،ول��ن يطرح �أحد
الأ�سئلة التي يتوجب طرحها ،بل �سيجري االن�صراف
وب�سرعة �إىل �شيطنة الفل�سطينيني ،فهذا طريق �سهل
ومريح ،وال يتوجب عناء من �أي نوع با�ستثناء ال�سري
مع الإ�شاعة و�شحنها باملزيد من املعلومات املثرية ،عن
ال�سيناريوهات التي �أحبطها رجال الأمن وجنت معها
م�صر من حماولة تعطيل انتخاباتها.
ال� ��� �س� ��ؤال الأه � ��م م ��ن ك ��ل ه � ��ذا :م ��ا وراء �شيطنة
الفل�سطينيني يف هذا الوقت بالذات؟ وما هي اخلطوات
التالية لل�شيطنة ،خ�صو�صاً بالن�سبة لأول�ئ��ك الذين
أ�خ��ذه��م امل�شهد �إىل كثري م��ن الأوه ��ام ،و�إىل مراهنات
فيها الكثري من اخلفة؟

عبد الرحمن نا�صر

وبدل احلديث عن احلقوق ال�سيا�سية
لل�شعب الفل�سطيني ،وحقه الأ�سا�سي
يف العودة �إىل وطنه ،ودياره التي اقتلع
منها ،جرى ت�صوير الأم��ر دوم �اً على
أ�ن��ه مت�صل مبعاجلة � �ش ��ؤون حياتية
و�إن�سانية ،لعدد من النا�س املحتاجني
�إىل امل � � � ��أوى وال �ت �ع �ل �ي��م واخل ��دم ��ات
ال�صحية الأ�سا�سية.
وم � � ��ن ال� �ي� ��� �س�ي�ر م�ل�اح� �ظ ��ة �أن
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،وح �ل �ف��اء ال�ك�ي��ان
ال �� �ص �ه �ي��وين الآخ� ��ري� ��ن ،ح��ر� �ص��وا يف
ك��ل ال � �ق� ��رارات ال��دول �ي��ة ،وك��ذل��ك يف
ال �ت �� �ص��ورات وامل � �ب� ��ادرات وامل �ق�ترح��ات
اخلا�صة بالت�سوية ،على تظهري ق�ضية
ال�لاج�ئ�ين الفل�سطينيني ،بو�صفها

ق�ضية ذات طابع �إن���س��اين اجتماعي،
ولي�ست ق�ضية حقوق �سيا�سية وحق
م�شروع يف العودة.
ويف امل � �ف� ��او� � �ض� ��ات ال � �ت� ��ي رع �ت �ه��ا
وا� �ش �ن �ط��ن ،ت �ب �ن��ت الأخ� �ي ��رة امل��وق��ف
ال���ص�ه�ي��وين ب���ش�ك��ل ك��ام��ل ،وب� ��دت يف
�أحيان كثرية ،وك�أنها املوجلة ب�إراحة
الكيان ال�صهيوين من هذه «الق�ضية
امل �ع �ق��دة» ،ح���س��ب م��ا ج ��رت ال �ع��ادة يف
و�صفها ،وكانت وا�شنطن وراء حذف
ال� �ق ��رار  ،194وغ �ي�ره م��ن ال� �ق ��رارات
ع��ن �أج �ن��دة املنظمة ال��دول�ي��ة ،عندما
اعتربت مقرتحاتها مرجعية وحيدة
ل�ع�م�ل�ي��ة ال �ت �ف��او���ض ،وك� ��ان ل�ل�م��وق��ف
ال �ت �ف��او� �ض��ي ال � ��ذي �أظ� �ه ��ره ال �ط��رف
املفاو�ض الفل�سطيني ،دور �أ�سا�سي ،يف
�إجناح املخطط الأمريكي جتاه ق�ضية
ال�ل�اج �ئ�ي�ن ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين خ��ا� �ص��ة،
وجتاه الق�ضية الفل�سطينية عموماً.
امل ��وق ��ف الأم �ي�رك� ��ي اخل �ي�ر لي�س
م�ف��اج�ئ�اً ب��ال�ت��أك�ي��د ،وا��ش�ن�ط��ن تظهر
م ��رة أ�خ� ��رى ال �ع��داء ال�ك�ب�ير لل�شعب
الفل�سطيني ،وان�ح�ي��ازه��ا املطلق �إىل
ج��ان��ب ع��دو الفل�سطينيني وغا�صب
�أر� �ض �ه��م وح �ق��وق �ه��م ،وم ��ع ك ��ل ذل��ك
ن���س�م��ع ون �ق ��ر�أ ون� ��رى� ،أن ه �ن��اك من
يربط اخلطوات الفل�سطينية القادمة
ب��امل��وق��ف الأم �ي��رك � ��ي ،وال ي �ك��ف ع��ن
التعويل على وا�شنطن� ،سراً وعالنية.

نافذ �أبو ح�سنة

موفاز الجوكر الجديد للعبة التسوية
��ش��ا�ؤول م��وف��از� ،سيرتدد ه��ذا اال�سم كثرياً خ�لال الأ�شهر القادمة ،ويحتل
ال�شا�شات ،ومت�ل�أ ت�صريحاته �صفحات اجل��رائ��د ،و�أث�ي�ر الإذاع� ��ات ،لي�س لأن��ه
�صاحب من�صب رفيع يف احلكومة ال�صهيونية ،ولي�س لأنه �سين�شر مذكراته� ،أو
يك�شف على النا�س دوره يف اجلرائم املقرتفة بحق الفل�سطينيني والعرب ،من
خ�لال مواقعه ال�سابقة ،كجرنال يف جي�ش ال�ع��دوان واالح�ت�لال ،وك��ر�أ���س لهذا
اجلي�ش ل�سنوات ،بل لأن موفاز هو بطل الت�سوية والعملية ال�سيا�سية خالل
الأ�شهر القادمة.
امل� ؤ���ش��رات على م��ا �سن�شهد الكثري منه ق��د ب ��د�أت ،م��وف��از �سيزور ال��والي��ات
املتحدة ،ويلتقي �أوباما وم�س�ؤولني �أمريكيني ،موفاز يريد عقد لقاء مع حممود
عبا�س قبل التوجه �إىل وا�شنطن ،وعبا�س ي�شرتط بوادر ح�سن نية منها :الإفراج
عن نحو مئة �أ�سري فل�سطيني من املعتقلني ،قبل التوقيع على اتفاق �أو�سلو ،موفاز
ميلك م�شروعاً جدياً حلل ال�صراع ،وهو ي�ستطيع الت�أثري على نتنياهو ..وهكذا.
مثل ه��ذا التظهري مل�س�ؤولني �صهاينة لي�س ج��دي��داً ،الكل يعرف �أن الإدارة
الأمريكية م�شغولة الآن باالنتخابات الرئا�سية ،وهي ال ت�ستطيع القيام بخطوات
جدية كبرية ،خ�صو�صاً يف ملف بحجم ملف الت�سوية ،املطلوب الآن هو دعم �أوباما،
ويف ه��ذا ال�سياق يجري توظيف حركة م��وف��از ،والأح��ادي��ث عن امل�شروع اجل��اد،
والنوايا ال�صادقة ،وال��ر�ؤى املختلفة ،ويف الأثناء ال �شيء يتغري �سوى ا�ستمرار
اال�ستيطان والتهويد ،واالعتقال والقتل ،بلى �سيغري �شيء واحد� :سيكون هناك
من يتحدث عن الفر�صة اجلديدة ،ورمبا �ضرورة اغتنامها ،الفر�صة ملن يا ترى؟

( العدد  )219اجلمعة  22 -حزيران 2012 -
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نهر البارد ..اعتصام مفتوح
ومطالب بإنهاء الحالة العسكرية
ي�ج�م��ع ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ون مبختلف
�أطيافهم ،على رف�ض امل�سا�س باجلي�ش
اللبناين ،بقدر ما يرف�ضون �أن تكون
احلالة الفل�سطينية باباً للدخول �إىل
جحيم أ�ي��ة فتنة يف ل�ب�ن��ان ،لكن من
جهة أ�خ��رى متثل الأح��داث الأخ�يرة
يف منطقة نهر ال�ب��ارد ردة فعل على
إ�ه�م��ال متوا�صل منذ خم�س �سنوات
بحق املخيم و�أهله� ،شاركت به اجلهات
امل�ع�ن�ي��ة ب��ال�لاج �ئ�ين الفل�سطينيني
يف ل �ب �ن��ان م ��ن ال� ��دول� ��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة،
م ��روراً ب��الأون��روا ومنظمة التحرير
الفل�سطينية ،و� �ص��و ًال �إىل اجل�ه��ات
ال�ع��رب�ي��ة وال�غ��رب�ي��ة امل��ان�ح��ة وال��وع��ود
ال�ت��ي مل ت�ك��ن ��س��وى ح�ب�راً ع�ل��ى ورق
معظم الأحيان.
ت���س�ت�م��ر االح �ت �ج��اج��ات يف خميم
نهر ال �ب��ارد لالجئني الفل�سطينيني
�شمال لبنان على خلفية مقتل ال�شاب
�أحمد قا�سم خالل �إ�شكال مع اجلي�ش
ال �ل �ب �ن��اين ع �ن��د م��دخ��ل امل �خ �ي��م قبل
أ�� �س �ب��وع ،وج �ن��ازت��ه ال�ت��ي ت��راف�ق��ت مع
م��واج�ه��ات م��ع اجلي�ش اللبناين �أدت
�إىل �سقوط عدد من ال�ضحايا.
يوا�صل الأه��ايل �إ�شعال الإط��ارات
عند مداخل املخيم ،يف حني توا�صلت
االت �� �ص ��االت ب�ي�ن خم�ت�ل��ف الأط � ��راف
الفل�سطينية وال�ع���س�ك��ري��ة والأم�ن�ي��ة
وال��دي �ن �ي��ة ل�ت�ط��وي��ق احل � ��ادث ،ووجّ ��ه
�أهايل املخيم مذكرة �إىل �سفراء لبنان
يف اخلارج وممثلي املنظمات احلقوقية
ط��ال �ب��وا ف�ي�ه��ا ب��ال �ع��ودة �إىل امل�خ�ي��م،
ب��اع�ت�ب��ار �أن ��ه م ��ازال يخ�ضع لقوانني
جمحفة بحق �أب�ن��ائ��ه ،ودع��ا الأه��ايل
�إىل �إل �غ��اء احل��ال��ة الع�سكرية ون�ظ��ام
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الت�صاريح ،وفتح املخيم على ج��واره
اللبناين ،و�إنهاء كل املظاهر امل�سلحة
داخل املخيم ..وغريها من املطالب.
من�سّ قة ه�ي�ئ��ة امل�ن��ا��ص��رة الأه�ل�ي��ة
ملخيم نهر ال �ب��ارد ن��وال ك��اي��د قالت:
«احل ��ال ��ة ال�ع���س�ك��ري��ة امل���س�ت�م��رة منذ
خم�س �سنوات يف نهر البارد والبطء
ب�إعادة الإعمار وا�ستمرار حالة النزوح
وال �ع �ي ����ش ال �ق��ا� �س��ي� ،أدت �إىل ح��ال��ة
م��ن االح�ت�ق��ان ال�ع��ام ل��دى الأه ��ايل»،
وت�ضيف« :يعاين النازحون من و�ضع
اقت�صادي واجتماعي ونف�سي �سيء،
نظراً للمعاناة امل�ستمرة والتي ال يبدو
�أن هناك �أفقاً حللها باملدى املنظور،
لذلك يجب العمل على �إيجاد حلول
ت �� �س �رّع م ��ن إ�ع � � ��ادة الإع � �م� ��ار وع� ��ودة
الأه ��ايل وت�سهيل ح��رك��ة امل ��رور على
حواجز اجلي�ش اللبناين دون ت�صاريح،
ل�ج��راءات املعقدة با�ستخراج
نظراً ل� إ
الت�صاريح و�إعادة جتديدها».
وبالن�سبة لكايد احلل يكون ب�إنهاء
احلالة الع�سكرية امل�ستمرة منذ خم�س
�سنوات ،والتعاطي ب�إن�سانية مع �أهايل
امل �خ �ي��م ،وع ��ن ال �ت �ح��رك��ات امل���س�ت�م��رة
ت�شدد كايد على �سلمية االعت�صامات
ال�ت��ي ي�ق��وم ب�ه��ا الأه� ��ايل ال �ع �زّل على
ح�سب قولها ،وحتذّر من دخول بع�ض
املند�سني الذين ي��ري��دون إ�ي�ق��اع فتنة
بني اجلي�ش اللبناين والأهايل.
أ�ب� ��و إ�ب ��راه �ي ��م احل� ��اج م ��ن �أه ��ايل
املخيم ي�ق��ول« :خم�سة أ�ع ��وام م�ضت
على معارك نهر البارد التي �أدّت �إىل
ت�شريد �سكانه الـ� 35ألفاً ،خالل هذه
الفرتة مت �إجناز منقو�ص هو ال�سماح
ب�ع��ودة ج��زء م��ن النازحني �إىل بع�ض

امل�ن��ازل يف املخيم (ال��ذي يطلق عليه
اجلديد) ،و�إىل ق�سم من املنازل التي
�أعيد بنا�ؤها يف القدمي ،بينما مازال
ال�ق���س��م الأك �ب�ر م��ن الأه � ��ايل ينتظر
االن�ت�ه��اء م��ن ب�ن��اء الأق���س��ام الأخ��رى،
ويعي�ش ع��دد كبري م��ن ال�ن��ازح�ين يف
ب��رك �� �س��ات ح��دي��دي��ة ك��ل م�ن�ه��ا ع �ب��ارة
ع��ن غرفة واح��دة م�سقوفة بالزنك،
وق� ��د ن��ظّ �م��ت ف �ي �ه��ا �أق �� �س ��ام ��ص�غ�يرة
ال�ستخدامها كمطابخ� ،أما احلمامات
ف ��أع �ي��د ال�ع�م��ل مب��ا ك ��ان ج��اري �اً منذ
�أربعة و�ستني عاماً بحمامات جماعية
لكل حي».
وي���ض�ي��ف احل ��اج« :ي�ج��ب �أن يعاد
النظر بالتدابري الأمنية يف املخيم،
وال �ع �م��ل ع�ل��ى ت���س�ه�ي��ل ح��رك��ة امل ��رور
للفل�سطينيني ،واحل��ر���ص كبري من
�أه � ��ايل امل �خ �ي��م ع �ل��ى ع ��دم ال�ت�ع��ر���ض
للجي�ش اللبناين ب��الأذى ،لكن �أي�ضاً
الو�ضع املعي�شي معقّد بالن�سبة للنا�س،
وهناك حاجة �إىل التعاطي ب�شكل �أكرث
�إن�سانية مع النا�س وم��راع��اة ظروف
التهجري املتكرر واملعاناة اليومية يف
التنقل واحل�صول على لقمة العي�ش
يف ظل املحا�صرة الإن�سانية للحقوق،
خ�صو�صاً حق العمل وال�ضمان ناهيك
ع��ن التفا�صيل امل ��ؤمل��ة حل��ال��ة ال�ن��زوح
وتدهور احلالة ال�صحية والتعليمية
واالجتماعية لدى النازحني يف املخيم
وخارجه».
الف�صائل الفل�سطينية يف لبنان
عقدت عدة اجتماعات طارئة� ،أعلنت
بعدها احل��ر���ص على ال�سلم الأه�ل��ي
يف ل�ب�ن��ان ،وع�ل��ى املحافظة على �أم��ن
املخيمات الفل�سطينية وا�ستقرارها،

مخيم مار الياس ..كثافة
سكانية مضاعفة خالل عام
�أ��ص��در جتمّع أ�ه��ايل خميم م��ار اليا�س لالجئني الفل�سطينيني،
بياناً ا�ستنكروا فيه تنامي ظاهرة توافد العمال الأجانب �إىل املخيم
ب�شكل كثيف ،خ�صو�صاً العمال والعامالت الأفارقة ،مبا يرتتب على
�أهايل املخيم من �أعباء كثرية ،منها انت�شار ظواهر «غريبة» يقوم بها
البع�ض من ه�ؤالء العمال والعامالت ،ناهيك عن ال�ضغط الهائل على
البنى التحتية يف املخيم من ماء وكهرباء وحتى زيادة كميات النفايات
بح�سب ما جاء يف البيان.
وج��اء البيان يف وق��ت ت��زاي��دت فيه الكثافة ال�سكانية ب�شكل كبري
بعد توافد عمَال من �أثيوبيا وبنغالد�ش وال�سودان والهند �إىل املخيم،
حيث يتم ت�أجري الغرفة لعدة �أفراد يعي�شون معاً ،ويتقا�سمون الإيجار
ال��ذي يتجاوز املئتي دوالر للغرفة .و�شبّه الأه ��ايل املخيم بالفندق
نظراً للعرو�ض التي يقدمها امل�ستثمرون جلذب العمّال واال�ستفادة
املادية منهم دون الأخ��ذ باالعتبار الو�ضع املعي�شي ال�صعب لالجئني
الفل�سطينيني وال�ضغوط االقت�صادية واالجتماعية.
وطالب الأه��ايل يف بيانهم ب��أن تكون الأف�ضلية يف ت�أجري املنازل
للعائالت ،وعدم ت�أجري �أ�شخا�ص ال يحملون �أوراقاً ثبوتية �صادرة عن
اجلهات املخت�صة اللبنانية ،وت�سجيل �أ�سماء امل�ست�أجرين مع توقيع
من قبل امل�ؤجر بتحمل امل�س�ؤولية الكاملة عنه ،بالإ�ضافة �إىل �إل��زام
امل�ست�أجرين باحرتام ع��ادات وتقاليد أ�ه��ايل املخيم ،و�إل��زام امل�ؤجرين
بتحديد عدد امل�ست�أجرين يف كل غرفة ب�شخ�صني فقط.
وهدد الأهايل ب�سلوك طرق �أكرث جدية يف معاجلة اخللل الكبري يف
�أمن املخيم االجتماعي �إذا مل يتم االلتزام باملطالب.
واجل��دي��ر ذك��ره �أن املخيم أ���ص�ب��ح ي�ع� َج بالعمال الأج��ان��ب الذين
يلج�أون �إىل املخيم لل�سكن لعدة �أ�سباب �أهمها ،قربه من �أماكن عملهم
يف بريوت ،بالرغم من �صعوبة العي�ش ب�شكل جماعي يف غرف �صغرية،
ويقدّر املتابعون واملهتمون باملو�ضوع �أن ع��دد �سكان املخيم ت�ضاعف
خالل عام واحد ،خ�صو�صاً يف ال�شهور الأخرية ،وبح�سب الأونروا يقدّر
عدد امل�سجلني لديها من �أبناء املخيم ب�ألف وخم�سمئة �شخ�ص يعي�شون
فوق ب�ضع دومنات من الأر�ض.

وع �ل��ى ب �ن��اء �أف �� �ض��ل ال �ع�ل�اق��ات مع
اجلي�ش اللبناين ال�شقيق ،كما دانت
إ�ط �ل��اق ال �ن��ار ع �ل��ى أ�ه � ��ايل امل�خ�ي��م،

وطالبت قيادة اجلي�ش بت�شكيل جلنة
حتقيق باحلادث امل�ؤ�سف ،خ�صو�صاً
�أن هناك �شهداء وجرحى من �أبناء
املخيم ،كما طالبت الف�صائل ب�إطالق
� � �س� ��راح امل ��وق ��وف�ي�ن ورف� � ��ع احل ��ال ��ة
الع�سكرية امل�ف��رو��ض��ة ع�ل��ى املخيم،
ك��ذل��ك ح ��ذرت م��ن ت��وري��ط اجلي�ش
اللبناين واملخيمات الفل�سطينية من
فتنة ال تخدم �إال العدو ال�صهيوين.
ج��وه��ر امل�شكلة املتعلقة ب�ع��ودة
الأه� ��ايل امل �� �ش��ردي��نُ ،ت�ب�رز ال �ف��وارق
ب�ين الإه�ت�م��ام الن�سبي ال��ذي توليه
اجلهات املعنية ،وبني عدم التطبيق
ال�ف�ع�ل��ي لإع� � ��ادة الإع� �م ��ار وال �ع ��ودة
وت�سهيل احل�ي��اة املعي�شية لالجئني
ال �ن��ازح�ين ،وب��ذل��ك تتحمل ال��دول��ة
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ووك ��ال ��ة غ ��وث وت�شغيل
ال�ل�اج �ئ�ي�ن «الأون� � � � � ��روا» وم�ن�ظ�م��ة
ال�ت�ح��ري��ر الفل�سطينية امل���س��ؤول�ي��ة
املبا�شرة عن بقاء ما يقارب اخلم�سة
وع�شرين �ألف الجئ م�شردين خارج
نهر ال�ب��ارد ،وق��د �آن الأوان لتحرك
ج ��اد ن �ح��و ح �ل��ول �إن �� �س��ان �ي��ة ج��ذري��ة
ت�سقط �أية حماولة لإ�شعال فتنة هنا
�أو هناك.

�سامر ال�سيالوي
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ملف خاص

أطفال بعمر الورود تسحق عظامهم حتى الموت

عـنـدما يتـحول الطفـل إلى فشة
رضيعة أخرى ضربت حتى الموت في بلد الفكر والحضارة
لبنان ،رضيعة أخرى قضت تحت تأثير العنف المنزلي ،وعلى
األرجح المرض الفكري والنفسي لذويها ،لتنضم إلى قافلة
المالئكة الصغار الذين عذبوا وضربوا وقتلوا وأصبحت قضاياهم
طي النسيان ،في ظل غياب القوانين الصارمة التي تحمي
حياتهم البريئة.
بوحشية قل نظيرها ،كسرت أضالع ابنة الثالثة أشهر غنى
هوانا عبد الرزاق ،طحنت جمجمتها ،سحقت عظامها ،وتعرض
جسدها الصغير لكدمات زرقاء كثيرة ،قبل أن يتوقف قلبها عن
الخفقان على وقع ألم ال يحتمله الكبار ،تفاصيل يصعب سماعها
ألنها تدمي القلب ،لكن الحقيقة المؤسفة أن قضية غنى ليست
بفريدة ،فقبل أسابيع قليلة فقط ،كشف النقاب عن تعذيب
فتاة صغيرة تدعى “كساندرا” على يد والديها لترقد في فراش
المرض وهي في عمر الورود.
ما أن يتناهى إلى مسامعك أخبار كهذه ،ال يسعك إال أن
تتساءل عن الذي يجري في هذا البلد ،ولماذا كل هذا التعطش
للقتل والتعذيب والدم الذي يتجسد في أكثر من مشهد
وحادثة وال يوفر حتى األطفال؟
مربرات واهية
كثريون يرف�ضون الت�صديق ويحاولون
إ�ي�ج��اد امل�ب�ررات ل�ل�أه��ايل ،لأن عقولهم غري
قادرة على ا�ستيعاب ما جرى ،بني قائل ب�أن
الطفلة غنى قد وقعت �أو جل�س عليها طفل
�آخر �أكرب منها ،وبني مدع ب�أن ك�ساندرا وقعت
عن طريق اخلط أ� من يد والدتها ،م�بررات
ك�ث�يرة ق��د يجد فيها البع�ض بع�ض ال�ع��زاء
ليتجاوز الق�ص�ص امل�ح��زن��ة ،لكن احلقيقة
تبقى ب ��أن هاتني الطفلتني تعر�ضتا لعنف
�شديد �أياً كان نوعه ،وق�صتهما لي�ست وحيدة،
بل �إن حاالت العنف املمار�س على الأطفال يف
لبنان و�أحياناً من �أقرب الأقرباء :يف املنزل �أو
يف املدر�سة �أو يف املحيط وال�شارع ،قد ارتفعت
وتريتها �إىل حد خميف ،ومل يقت�صر الأمر
ع�ل��ى ق�ت��ل ال��ر��ض��ع �أو ��ض��رب�ه��م ،ب��ل ات�سعت
دائرته لت�شمل التحر�ش اجلن�سي بالأطفال
يف املدار�س �أي�ضاً..
منذ �سنوات عدة وق�ص�ص موت الأطفال
ال�صغار والر�ضع ب�سبب الإهمال �أو ال�ضرب
ال�سادي تطل بر�أ�سها عرب و�سائل الإعالم بني
الفينة والأخرى لتدق ناقو�س اخلطر ،فيما
يتعلق ب��ال��درك الأخ�لاق��ي ال��ذي و�صل �إليه
بع�ض الأف ��راد ،ف�لا ي��زال ك�ث�يرون ي��ذك��رون
ق�صة الطفل �سمري ال��ذي حب�سه وال ��ده يف
قف�ص لرتبية احل�م��ام على ال�سطح لت�سعة
�أ��ش�ه��ر ،حيث ك��ان ي�سمح ل��ه بتناول وجبتي
طعام يومياً ،بينما يق�ضي حاجته يف علبة

ضال عن طفل �آخر من طرابل�س
�صغرية ،ف� ً
عنفه زوج وال��دت��ه مل��دة �أ�سبوع �أ�صبح بعدها
طريح الفرا�ش.
عنف مبهم
�إن � �ص��دم��ة م ��وت ال�ط�ف�ل��ة غ �ن��ى و�آث� ��ار
التعذيب على ج�سدها الذابل ال�صغري ،تبعث
على الأ�سى واخلجل ،لأن ين�سب مرتكبو هكذا
جرمية �إىل الإن�سانية واجلن�س الب�شري ،لكن
املخجل بحق �أن مثل ه��ذه اجلرائم الب�شعة
بحق الطفولة ترتكب كل ي��وم يف لبنان من
دون �أن ي�ع��اق��ب عليها اجل �ن��اة ،وق��د يك�شف
النقاب عنها �أو تذهب �أدراج الرياح يطويها
الكتمان ،فالعنف �ضد الطفولة جنده مبهماً
وغ�ير معلن عنه يف جمتمعاتنا� ،إم��ا لتكتم
ال��وال��دي��ن ع�ن��ه �أو الع �ت �ب��اره �أم� ��راً طبيعياً
ي��دخ��ل يف �إط ��ار «ال�ترب�ي��ة ال�صحيحة» ،فال
�أح��د ي�ستطيع �أن ينكر وج��ود ح��االت �ضرب
الأطفال لأتفه الأ�سباب� ،أو ملجرد خالف �أو
عراك ن�شب ب�ين الأب��وي��ن ي�ترج��م يف نهاية
املطاف �إىل �صراخ واع�ت��داء قا�س ينزل على
ر�ؤو���س ف�ل��ذات الأك �ب��اد ،وم��ا �أن ي��أخ��ذ ه��ؤالء
الأب �ن��اء ن�صيبهم م��ن العنف داخ��ل الأ��س��رة
حتى تتلقفهم أ�ي��ادي الكبار خارجها ،حيث
ي�ت�ل�ق��ون ال �ع �ق��اب اجل �� �س��دي داخ� ��ل ��ص�ف��وف
امل��دار���س و�أروق �ت �ه��ا� ،إن ك��ان��وا دخ �ل��وا �سوق
العمل مبكراً ب�سبب الفقر واحلاجة فحدث
وال حرج عن العنف اللفظي واجل�سدي الذي

يتعر�ضون له من دون وجود �سقف يحميهم.
يف ال��واق��ع� ،إن ال�ع�ن��ف ��ض��د الأط �ف��ال ال
يقت�صر ع�ل��ى الأمل اجل �� �س��دي ،ف�م��ن ينجو
م��ن امل ��وت �أو الإع��اق��ة ،ي�صبح فري�سة آ�ث��ار
نف�سية للعنف وال�ضرب تنعك�س على نف�سيته
و�سلوكه ،ف�إما �أن ت��ؤدي �إىل ن�شوء �شخ�صية
��ش��ر��س��ة ت�سعى لأن ت ��رد اع �ت �ب��اره��ا وتنتقم
لكرامتها فتنتهج منهج معنفيها �أو �أن تنتج
�شخ�صيات انطوائية ال تعرف كيف تنخرط
يف احلياة وتتفاعل مع املجتمع.
�أ�شكال العنف
ت�ؤكد النا�شطة يف جمال حقوق الأطفال
والعاملة االجتماعية جنان فرحات�« ،أن املادة
 19م��ن اتفاقية ح�ق��وق ال�ط�ف��ل ،ت��ؤك��د �أن
العنف �ضد الأطفال ي�شمل كل �أ�شكال العنف
�أو ال�ضرر �أو الإ��س��اءة البدنية �أو العقلية �أو
الإه �م��ال �أو اال��س�ت�غ�لال ك��اف��ة ،مب��ا يف ذل��ك
الإ� �س ��اءة اجل�ن���س�ي��ة ..بينما ت�ع��رف منظمة
ال���ص�ح��ة ال�ع��امل�ي��ة ال�ع�ن��ف ب ��أن��ه اال��س�ت�خ��دام
املتعمد للقوة �أو الطاقة البدنية ،املهدد بها
�أو الفعلية� ،ضد �أي طفل من قبل �أي فرد �أو
جماعة ،وت ��ؤدي �إىل �ضرر فعلي �أو حمتمل
ل�صحة الطفل �أو لبقائه على قيد احلياة �أو
منوه �أو كرامته».
وت���ش�ير �إىل �أن «ال �ع �ن��ف ��ض��د الأط �ف��ال
موجود ب�أ�شكاله كافة يف لبنان ،بدءاً بالأ�سرة
حيث ال يتقن الأه��ل م�ه��ارات التوا�صل مع

ال�ط�ف��ل و� �ص��و ًال �إىل ال��ذه�ن�ي��ة االجتماعية
يف امل �ح �ي��ط ،و�أ� �س��ال �ي��ب ال�ت�رب �ي��ة ..والأه� ��م،
ال�ق��وان�ين اللبنانية ال�ع��ام��ة غ�ير الوا�ضحة
ب �ه��ذا اخل �� �ص��و���ص» ،م �ع �ت�برة أ�ن� ��ه ال يكفي
الت�صديق على االتفاقيات الدولية للتمكن
من حماية الأطفال ،بل يجب متابعة العمل
متابعة تطبيقية.
و�إذ ت�ل�ف��ت �إىل �أن امل�ج�ل����س الأع �ل��ى
ل �ل �ط �ف��ول��ة ال� �ت ��اب ��ع ل � � � ��وزارة ال� ��� �ش� ��ؤون
االج �ت �م��اع �ي��ة ه ��و امل �� �س ��ؤول الأول عن
�ضمان حقوق الأط�ف��ال يف لبنان ،كونه
امل��رج �ع �ي��ة ال��وط �ن �ي��ة امل �ع �ن �ي��ة مب���ش��اك��ل
الأطفال وكل ما يتعلق بحقوقهم ،ت�ؤكد
�أن املنظمات اخلا�صة تقوم ب�أدوار كبرية
يف ه��ذا الإط ��ار ،ال�سيما جلهة ا�ستقبال
الأط � �ف� ��ال امل �ع �ن �ف�ين وت� � أ�م�ي�ن ال��رع��اي��ة
النف�سية واالجتماعية لهم.
وع��ن �أ�سباب ح��دوث العنف الأ�سري
ن �ح��و ال �ط �ف ��ل ،وخ �� �ص��و� �ص �اً الأط� �ف ��ال
ال��ر� �ض��ع ،ت �ت �ح��دث ف ��رح ��ات ع ��ن جملة
�أ� �س �ب��اب م�ن�ه��ا« :ال �ع��وام��ل االج�ت�م��اع�ي��ة
ك��اخل�لاف��ات ب�ين الأب��وي��ن وارت �ف��اع عدد
�أف ��راد الأ� �س��رة ووج ��ود ال�ن�م��وذج الأب��وي
املت�سلط ،والعوامل االقت�صادية كالفقر
وبطالة رب الأ�سرة ،والعوامل القانونية
كتدين الو�ضع القانوين للمر�أة والطفل،
وان � �ع� ��دام الأه� �ل� �ي ��ة ال �ق��ان��ون �ي��ة ل�ه�م��ا،
والعوامل ال�سيا�سية من �شحن طائفي
ومذهبي وتوتر دائم يف البلد ،والعوامل

النف�سية ك�ع��دوان�ي��ة الأط �ف��ال �أنف�سهم
و�إعاقتهم الذهنية والعقلية وت�أخرهم
ال��درا� �س��ي ،ناهيك ع��ن و��س��ائ��ل الإع�ل�ام
التي تن�شر حاالت العنف يف املجتمع عن
طريق التقليد �أو امل�شاهد امل�ستوردة من
اخلارج يف امل�سل�سالت والأفالم».
ت �� �ض �ي��ف« :ه� ��ذا وت� ��ؤك ��د ال��درا� �س��ات
�أن ه�ن��اك ع�لاق��ة وثيقة ب�ين ممار�سات
ال�ع�ن��ف ��ض��د الأط �ف ��ال ،وب�ي�ن امل�شكالت
االجتماعية والأزم ��ات الأخالقية التي
تعاين منها بع�ض ال�شعوب واملجتمعات،
مثل م�شكلة الأمية الهجائية والثقافية
والدينية والفكرية ،وتعاطي املخدرات
وامل� ��� �س� �ك ��رات ،وال� �ب� �ط ��ال ��ة ،وم �� �ش �ك�لات
ال�شباب ،وغريها من مظاهر التخلف».
وحول �سيكولوجية ال�شخ�صية التي
ت��رت�ك��ب ج��رائ��م ال �ع�ن��ف الأ� �س��ري��ة �ضد
الأط �ف��ال والن�ساء ت�ق��ول الباحثة�« :إن
خ�صائ�ص تلك ال�شخ�صية تنح�صر يف:
وجود �صورة �سلبية وم���ش��وه��ة ل�ل��ذات،
االن �ف �ع��االت ال ��زائ ��دة ،االف �ت �ق��ار للحب
وال��رع��اي��ة ،الإح���س��ا���س ب�ف�ق��دان الأم ��ن،
ال�سلبية يف حل امل�شكالت ،االن�سحابية
من املواقف دون �إيجاد حلول للم�شكلة،
ت�ف���ض�ي��ل احل �ل ��ول ال �ع��دوان �ي��ة ،ث�ن��ائ�ي��ة
الإدراك ،وان �ف �� �ص��ام ال���ش�خ���ص�ي��ة بني
ال ��رغ� �ب ��ة يف االع � �ت � �م� ��اد وال� ��رغ � �ب� ��ة يف
التدمري ،ناهيك عن م�شاعر اال�ضطهاد
والإح�سا�س بالظلم».

( العدد  )219اجلمعة  22 -حزيران 2012 -
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اآلثار على الطفل

خـلـق لــذويـــه

العنف �ضد الأطفال موجود يف كل مكان ،هو موجود يف املنزل والأ�سرة،
يف املدار�س وامل�ؤ�س�سات التعليمية والرعائية والإ�صالحية وال�سجون ،و�أي�ضاً
يف �أماكن العمل وال�شارع واملجتمع ،والعنف �ضد الطفل يت�ضمن �سوء املعاملة
اجل�سدية� ،أو العاطفية� ،أو الإيذاء اجلن�سي� ،أو املعاملة القائمة على الإهمال،
�أو اال�ستغالل لأغرا�ض التجارة �أو غريها ،مبا يت�سبب بحدوث �ضرر فعلي
�أو احتمال حدوث �ضرر ل�صحة الطفل� ،أو بقائه� ،أو تطوره ،خ�صو�صاً عندما
يكون مرتكب الإي��ذاء ،يف موقع م�س�ؤول عن الطفل� ،أو ي�ضع الطفل ثقته
فيه� ،أو يخ�ضع ل�سلطته ،ومن نتائج العنف املمار�س على الأطفال :هو حدوث
م�شاكل �صحية وج�سدية وجن�سية ،ثقة �ضعيفة بالنف�س وبالآخرين ،انطواء
على ال��ذات ،عدوانية� ،شعور باخلوف وبالتوتر ،الإحباط ،ال�شعور بالذنب،
ت�شتت ذهني وع��دم القدرة على الرتكيز واال�ستيعاب ،انحراف من �إدم��ان
و�سرقة وكذب ،وت�أخري مدر�سي و�صعوبات تعليمية وت�سرب مدر�سي.
إساءة جنسية

دور وزاري
ال � � �ي� � ��وم ،ت � �ق� ��وم وزارة ال � �� � �ش � ��ؤون
االجتماعية م�شكورة برتكيز اهتمامها
ع �ل��ى ح �م��اي��ة الأط� �ف ��ال ،وي �ب�رز يف ه��ذا
الإط � � ��ار ال � � ��دور امل� �ه ��م ال � ��ذي ي� �ق ��وم ب��ه
الوزير وائ��ل �أب��و فاعور ال��ذي ي�سجل له
ب�أنه يتابع �شخ�صياً كل ح��االت الإ��س��اءة
للأطفال التي يتم التبليغ عنها ،ويقود
حملة توعية حلماية حقوق الطفل يف
لبنان ،وو�ضع حد لكل �أ�شكال العنف.
ف �ف��ي ق���ض�ي��ة ال�ط�ف�ل��ة ك �� �س��ان��درا (9
�أ� �ش �ه��ر) ال �ت��ي ان �ت �ه �ك��ت ط�ف��ول�ت�ه��ا بعد
�أن �أ�صبحت «ف�شة خلق أ�م�ه��ا و أ�ب�ي�ه��ا»،
وعو�ض �أن حتت�ضنها والدتها ،احت�ضنها
أ�ح ��د الأ� �س ��رة يف م�ست�شفى ع�ين وزي��ن
فاقدة الوعي بعد �أن �أ�شبعها والداها� ،أو
�أحدهما� ،ضرباً ،كان الفتاً �أن الوزير �أبو
فاعور عاد الطفلة �شخ�صياً يف امل�ست�شفى
يف ال �� �ش��وف ،و أ�ك� ��د ب�ل�ه�ج��ة ح��ازم��ة «�أن
الوالدين اللذين قاما ب�ضربها بطريقة
وح�شية ،هما الآن وراء الق�ضبان ليناال
ع�ق��اب�ه�م��ا» ،واع � ��داً ب�ـ«اق�ت���ص��ا���ص ع��ادل
للمت�سبني بهذه احلالة لك�ساندرا ولأي
ط�ف��ل آ�خ � ��ر» ،و�أك� ��د �أن وزارة ال �� �ش ��ؤون
�أ�شرفت على الإج��راءات الواجب القيام
بها لنقل الطفلة كا�سندرا �إىل م�ؤ�س�سة
رعاية اجتماعية متعاقدة مع ال��وزارة،
وذل� � ��ك ب �ع��د خ ��روج� �ه ��ا م ��ن ال �غ �ي �ب��وب��ة
وتعافيها ،كون مبوجب القانون �سقطت
الأهلية عن والديها لرتبيتها.
و�إذ دعا �إىل «ن�شر الوعي ب�شكل �أكرب
لدى املواطنني حول خماطر العنف �ضد
الأط �ف��ال» ،ط��ال��ب ب ��أن «ت�ك��ون كا�سندرا
�شاهداً على اهتمام الدولة بالعناية ملن

ق�ست عليهم القلوب ،وملختلف احلاالت
امل���ش��اب�ه��ة» ،حم� �ذّراً م��ن وج��ود «وح��و���ش
�ضارية» تعي�ش �ضمن بع�ض العائالت،
الفتاً �إىل �أن ه�ؤالء «ال يتمتعون ب�أي ح�س
�إن�ساين» وبالتايل ال بد من التبليغ عنهم
لإنزال العقاب املنا�سب بهم.
حملة توعية
مل��واج �ه��ة ظ ��اه ��رة � �ض ��رب الأط� �ف ��ال
وال��ر� �ض��ع ،ي���ش�ه��د ل�ب�ن��ان ح�م�ل��ة توعية
لوقاية وحماية الأطفال من كافة �أ�شكال
العنف �سواء كان �إ�ساءة ج�سدية �أم �إهما ًال
الال جن�سياً.
�أم ا�ستغ ً
وقد انطلقت قبل نحو عامني حملة
حتمل عنوان« :حماية الأطفال ،حقهم
وواج �ب �ن��ا» ،وت�ه��دف �إىل وق��اي��ة وحماية
الأط �ف��ال ،وذل��ك يف إ�ط ��ار ال �ت��زام لبنان
باالتفاقية العاملية حلقوق الطفل التي
وقع عليها عام .»1990
وت� ��� �ش ��دد احل� �م� �ل ��ة ع� �ل ��ى ال �ت �ع��ري��ف
ب��االت �ف��اق �ي��ة ال �ع��امل �ي��ة حل �ق��وق ال�ط�ف��ل،
وخ �� �ص��و� �ص �اً امل� � ��واد ال �ت��ي ت �ت �ح��دث عن
واج � �ب ��ات ال� � ��دول امل��وق �ع��ة ع �ل �ي �ه��ا ،م��ن
تلك امل��واد امل��ادة  18التي تن�ص على �أن
«تبذل الدول الأط��راف ق�صارى جهدها
ل�ضمان االعرتاف باملبد أ� القائل «�إن كال
الوالدين يتحمالن م�س�ؤوليات م�شرتكة
عن تربية الطفل ومنوه ،وتكون م�صالح
ال �ط �ف��ل ال�ف���ض�ل��ى م��و� �ض��ع اه�ت�م��ام�ه��م
الأ�سا�سي».
ول� � ��زي� � ��ادة درج � � ��ة ال� ��وع� ��ي ب �ح �ق��وق
الأط �ف ��ال وح�م��اي�ت�ه��م ،ت�ع�م��ل احل�ك��وم��ة
اللبنانية على تفعيل دور و�سائل الإعالم
يف ع�م�ل�ي��ة ال�ت��وع�ي��ة وت�ن���س�ي��ق اجل �ه��ود،

��ض�م��ن ه�ي�ئ��ة �أط �ل��ق ع�ل�ي�ه��ا ا� �س��م �شبكة
الإع�لام �ي�ين اللبنانيني أ�ن���ص��ار حقوق
الطفل ،والهدف بح�سب وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية ه��و «ق�ي��ام و��س��ائ��ل الإع�ل�ام
ب��دور ب�ن��اء وت��وع�ي��ة املجتمع والتعريف
بالربامج املخ�ص�صة لذلك ،والتي تركز
على حقوق الطفل ب�شكل خا�ص».
وم��ن تلك ال�برام��ج ت�شجيع الأه��ايل
على التعامل بحب وحنان مع �أطفالهم
ك��ي ي���ش�ع��روا ب ��الأم ��ان ،وال�ترك �ي��ز على
ت�ع�ل�ي�م�ه��م �أه �م �ي��ة ال�ت���س��ام��ح واك�ت���س��اب
مهارات الإقناع ،والت�شجيع املعقول الذي
يعني اعرتاف الأهل ب�إجنازات �أطفالهم.
وهناك العديد من احلمالت املدنية
يف هذا الإطار ،وتهدف هذه احلمالت �إىل
دعم م�سودة قانون يجرم العنف الأ�سري،
ف�ح�ت��ى الآن ال يوجد يف ل �ب �ن��ان ق��ان��ون
مدين يحكم العنف الأ�سري ،وكل ما هو
متوفّر فقط بع�ض الربامج التي ت�ساعد
يف التوعية ،التدريب وال�ت��دخ��ل� ،إال أ�ن��ه
يتم الآن العمل على و�ضع ا�سرتاتيجية
ملناه�ضة العنف �ضد الطفل.
درا�سات متفرقة
وك��ان��ت درا� �س��ة مت �إجن��ازه��ا م��ن قبل
جمعية «كفى عنفاً وا�ستغالالً» ،بالتعاون
م��ع املجل�س الأع�ل��ى للطفولة� ،أظ�ه��رت
تفاقم التعديات بحق الأطفال يف لبنان،
وقالت ليال �سماحة ع�ضو اجلمعية «�إن
نتائج الدرا�سة تظهر �أن  16يف املئة ممن
�شملتهم الدرا�سة ،قالوا �إنهم تعر�ضوا
لتحر�ش جن�سي ،فيما تعر�ض  50يف املئة
لعنف ج�سدي ،وتعر�ض  60يف املئة لعنف
معنوي».

قبل نحو � 3سنوات� ،أج��ري��ت درا��س��ة يف لبنان ح��ول «الإ� �س��اءة اجلن�سية
للطفل ،الو�ضع يف لبنان» ،من �إعداد جنان الأ�سطا ،وزياد حمفو�ض ،وجيزيل
أ�ب��ي �شاهني ،وغيدا عناين ،بال�شراكة مع املجل�س الأعلى للطفولة ،وغوث
الأوالد يف ال�سويد ،فتبني �أن هناك ف�ضيحة بالأرقام ،لناحية �أن  1و 16يف
املئة من الأط�ف��ال يتعر�ضون �سنوياً للتحر�ش اجلن�سي ،و�أن  1،54يف املئة
من الأطفال يتعر�ضون �سنوياً للعنف اجل�سدي ،و�أن  8،40يف املئة ي�شهدون
ح��وادث عنف منزيل ،و 9،64يف املئة يتعر�ضون للعنف النف�سي واملعنوي يف
�آن معاً.
علماً �أن املواثيق الدولية تن�ص على �أنه على الدول الأطراف� :أن تتخذ
جميع التدابري الت�شريعية والإداري ��ة واالجتماعية والتعليمية ،املالئمة
حلماية الطفل من كافة �أ�شكال العنف �أو ال�ضرر �أو اال�ستغالل ،مبا يف ذلك
الإ�ساءة البدنية �أو العقلية والإهمال �أو املعاملة املنطوية على �إهمال ،و�إ�ساءة
املعاملة� ،أو اال�ستغالل ،مبا يف ذلك الإ�ساءة اجلن�سية ،وهو يف رعاية الوالد
(الوالدين)� ،أو الو�صي القانوين (الأو�صياء القانونيني) عليه� ،أو �أي �شخ�ص
�آخر يتعهد الطفل برعايته.
من يعتدي على األطفال
بح�سب الدرا�سات العاملية ف��إن االعتداء على الأطفال يتم على ال�شكل
التايل يف الغالب:
 70يف املئة من االعتداءات على الأطفال يرتكبها رجل البيت� 50 ،إىل 70
يف املئة من الرجال الذين يعتدون على ن�سائهم يعتدون على �أطفاله 70 ،يف
املئة من الن�ساء الالئي يتعر�ضن لالعتداء يعلن �أن املعتدي عليهن يعتدي
على �أطفالهن �أي�ضاً.

�إىل ذل ��ك ،ت���ش�ير الإح �� �ص��اءات �إىل
�إزاء ارت �ف��اع وت�ي�رة ال�ع�ن��ف الأ� �س��ري
ن�سب متفاوتة يف �سوء معاملة الأطفال يف لبنان وع��دد من ال��دول العربية رغم
ب�ي�ن امل �ح ��اف �ظ ��ات :م ��ن  34يف امل �ئ ��ة يف �أننا نتغنى بالقيم وال��رواب��ط العائلية،
ال�شمال �إىل  26يف املئة يف جبل لبنان 17 ،يبقى ال �� �س ��ؤال يف ال�ن�ه��اي��ة ع�م��ا �إذا ك��ان
يف املئة يف البقاع 8 ،يف املئة يف بريوت و 5املطلوب التوجه يف بلداننا العربية �إىل
يف املئة يف اجلنوب.
و�ضع قوانني حلماية الطفل من �أ�سرته
وه �ن��اك ن���س�ب��ة  58يف امل �ئ��ة م��ن فئة على غ��رار ال�ق��وان�ين املتبعة يف البلدان
االع�ت��داء اجلن�سي و 41يف املئة من فئة الغربية؟ فكثرية ه��ي البلدان الغربية
االع �ت��داء اجل���س��دي ،و�إزاء ه��ذه الأرق��ام ال �ت��ي ت�ع�ت�م��د ق ��وان�ي�ن � �ص��ارم��ة يف ه��ذا
ال � ��واردة يف امل�ج�ل��ة ال �� �ص��ادرة ع��ن وزارة اخل���ص��و���ص ،بحيث ي�ستطيع �أي طفل
العدل بالتعاون مع مكتب الأمم املتحدة� ،أن يت�صل م��ن �أي ه��ات��ف م��ن ال�ه��وات��ف
ال ي�سعنا �إال �أن ن�ستنتج �أن ال�ق��وان�ين امل��وج��ودة يف كل مكان ،ويف ج��وار املنازل
واالتفاقيات املوقع عليها حلماية الطفل بال�شرطة لتنجده يف مواجهة الأ��س��رة،
ك�ث�يرة ،لكن ينق�صنا الكثري للتطبيق ،وك� ��أن الأ� �س��رة تعي�ش ح��ال��ة � �ص��دام بني
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن ل�ب�ن��ان ح�ق��ق ع��دداً �أعداء ولي�س بني �أ�شخا�ص يجمعهم الود
م��ن الإجن ��ازات املتعلقة بحقوق الطفل واملحبة ،و�صلة الدم والرحم.
ك� إ�ن���ش��اء املجل�س الأع �ل��ى للطفولة عام
هناء عليّان
.1994
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عــربــي

اآلن بدأت معركة مصر الحقيقية
الب ��دي ��ن ،ب �ع��د حم��اول��ة
ك�شفت االنتخابات الرئا�سية امل�صرية ،ل�ن�ف���س��ه �إىل �أب� ��د آ
احل �ق �ي �ق��ة �أ ّن امل � �ك � � ّون ��ات ال���س�ي��ا��س�ي��ة
�أ ّن امل �ع��رك��ة احل�ق�ي�ق�ي��ة ب � ��د�أت ل �ل �ت��و ،و�أ ّن االنقالب على الثورة والتي جنحت جزئياً
لل�شعب امل���ص��ري رف���ض��ت بغالبيتها ت�غ�وّل
«الثورة امل�ضادة» بقيادة الع�سكر ت�ست�شر�س يف ح ّل الربملان.
الج ��راءات
املجل�س الع�سكري باعتبار �أن إ
�إىل �أق���ص��ى ال��درج��ات ،و�أ ّن روح البلطجة
والواقع� ،أ ّن «الإعالن الد�ستوري املكمّل»
والت�شريعات التي �أقدم عليها ،متنع تنفيذ
وتفا�صيلها ت�ست�شري يف �شرايني احلياة.
يت�ضمن «ت�شليح» الرئي�س املنتخب �سل�سلة
ب��رن��ام��ج ال��رئ�ي����س امل�ن�ت�خ��ب ال ��ذي �أ ّك� ��د �أ ّن
لي�ست حماولة «بلطجة» الفوز بكر�سي من ال�صالحيات وكذلك «ت�شبيح» �سلطات
امل�صريني جميعاً يجب �أن يكونوا مت�ساوين
الرئا�سة من جماعة �أحمد �شفيق كمر�شح برملانية ل�صالح املجل�س الع�سكري ،بحيث
يف احل �ق��وق وال��واج �ب��ات حت��ت ��س�ق��ف دول��ة
ل�ل�ن�ظ��ام ال�ب��ائ��د ع�بر رف ����ض ال�ن�ت��ائ��ج التي ا�شرتط على الرئي�س بالن�ص ،وال�سيما يف
م��دن �ي��ة دمي �ق��راط �ي��ة م�ط�ل�ب�ي��ة د� �س �ت��وري��ة
حققها مناف�سه حممد مر�سي� ،إىل جانب الق�ضايا املهمة �أن ال تكون ق��رارات رئي�س
حديثة.
ت� �غ� �وّل امل �ج �ل ����س ال �ع �� �س �ك��ري ع�ب�ر �إ�� �ص ��دار اجلمهورية �سارية املفعول �إ ّال بعد موافقة
ل �ق��د �أق �ف �ل��ت م �� �ص��ر ب ��اب االن �ت �خ��اب��ات
الع� �ل��ان عن
ت�شريعات و�صالحيات حتكم القب�ض على امل�ج�ل����س ال �ع �� �س �ك��ري ،وم �ن��ع إ
ال��رئ��ا��س�ي��ة ،لكنها فتحت �أب��واب �اً ك�ث�يرة ،ال
احلكم واحلياة ال�سيا�سية �إ ّال م�ؤ�شرات تد ّل ال��رئ�ي����س �سلطة �إع�ل�ان احل ��رب� ،أو �إن ��زال
يتمنّى �أح��د �أن يكون �أحدها ب��اب اجلحيم،
على ما ميكن �أن يكون عليه م�صري م�صر .اجلي�ش ملواجهة اال�ضطرابات �إذا مل يكن
�سيما �أن املجل�س الع�سكري ي�ص ّر على قيادة
و�إذا � �ص��دق امل�ج�ل����س ال�ع���س�ك��ري ال��ذي حائزاً على موافقة املجل�س.
الثورة امل�ضادة لإجها�ض كل منجزات الثورة
ي�ستمر يف امل �ن ��اورات ��ض�م��ن ا�سرتاتيجية
والأخ �ط��ر� ،أ ّن على رئي�س اجلمهورية
احل�ق�ي�ق�ي��ة ،وال �ت��ي مل ت�ستكمل خطواتها
اال��س�ت�م��رار يف القب�ض على ال�سلطة ،ف ��إ ّن �أن يُق�سم اليمني الد�ستورية �أم��ام املحكمة
بعد ،خ�صو�صاً م��ا يتعلق مبعاهدة «كامب
عليه تنفيذ وعوده وت�سليم ال�سلطة للرئي�س ال��د��س�ت��وري��ة ول�ي����س �أم ��ام جمل�س ال�شعب،
ديفيد» مع العدو ال�صهيوين التي يبدو �أن
امل�ن�ت�خ��ب ن�ه��اي��ة ال���ش�ه��ر احل � ��ايل ،يف وق��ت وهذا ينال من موقع الرئا�سة ومن جمل�س
الع�سكري يريد احلفاظ عليها حتى ب�أ�سنانه
تتبلور ال���ص��ورة امل�ستقبلية مل�صر بقناعة ال�شعب.
(�أ.ف.ب) ليبقى يف اال�سرتخاء.
مر�سي مقرتعاً
�شديدة يف املرحلة االنتقالية.
وم��ن امل�سائل الأك�ثر خطورة يف عملية
ل��ذل��ك ،ف� � ��إ ّن �أم � ��ام ال��رئ �ي ����س امل�ن�ت�خ��ب
واملرحلة االنتقالية و�إن مل يرد الرئي�س و��ض��ع ال�ي��د ع�ل��ى ال�سلطات �إق ��دام املجل�س ال��زم��ن خ��وف�اً على �سلطة ال ميكن �صونها قبل �إجن��از الد�ستور ال��ذي �سيو�ضع عملياً �سل�سلة معارك لي�س �أولها معركة ا�ستعادة
�أن ت�شوبها ت�صفية ح�سابات وال انتقام ،ف�إنّها ال �ع �� �س �ك��ري ع �ل��ى ت���ش�ك�ي��ل جل �ن��ة ��ص�ي��اغ��ة حتى بالقوة.
ب��إ��ش��راف وتدبيج املجل�س الع�سكري ال��ذي ال���ص�لاح�ي��ات ،ك��ي ال ي�ك��ون جم �رّد واج�ه��ة
حمكومة ب�سل�سلة اجراءات �سيما �أن املجل�س للد�ستور بالتزامن مع ب��روز النتائج �شبه
وي�شرتط املجل�س الع�سكري عدم �إجراء ي�ت���ص�رّف ب�ت��و ّت��ر غ�ير م���س�ب��وق خ��وف �اً على حل �ك��م ال�ع���س�ك��ري ال� ��ذي ي��ري��د م��دي��روه��ا
الع�سكري ا�ستبق �إع�لان النتائج الر�سمية النهائية لالنتخابات الرئا�سية ون�شرها انتخابات ت�شريعية الختيار جمل�س �شعب امتيازات تاريخية ،ويريد زيادتها لإحكام �إع��ادة �إحياء حكم ح�سني مبارك و�إن بدون
لالنتخابات الرئا�سية كي يكرّ�س ال�سلطة ب��اجل��ري��دة ال��ر��س�م�ي��ة ف� ��وراً وك ��أن��ه ي�سابق ج��دي��د ب��دل ال��ذي ح� ّل��ه املجل�س الع�سكري قب�ضته على امل�صريني.
�شخ�صه ،بحيث ال يهتم للعدو الفعلي ،و� مّإنا
يكرّ�س قوته للداخل� ..أي لل�شعب امل�صري.
�إ ّن الرئي�س اجل��دي��د �إذا ك��ان م��ن حزب
احلرية والعدالة حمكوم بخطوات تطمينية
ج��ري �ئ��ة ل �ك��ل �أط� �ي ��اف امل �ج �ت �م��ع امل �� �ص��ري،
وبالت�أكيد على ال��وح��دة ،والدميقراطية،
واال�ستقالل الوطني وال�ق��وم��ي ،والتنمية
امل�ستقلة وال�ع��دال��ة االجتماعية وال�ت�ج�دّد
احل�ضاري.
و�أمام الرئي�س ،الأزمة االقت�صادية التي
اخل��ري��ف وال�ف��و��ض��ى على �أن��واع�ه��ا ،ولي�س الربيع ولها قانونها و�سجونها ،وهذا الو�ضع �شبيه مبا يح�صل واالعتقاد ،وهو ما �أدى �إىل ا�ستفزاز املجتمع التون�سي
تعمل ال �ق��وى ال��دول�ي��ة امل�ت�م�ث� ّل��ة يف البنك
واال�ستقرار ،هو ما ي�صح �إطالقه على الواقع ال�سائد يف ال�صومال.
الذي ينبذ التطرف.
الدويل و�صندوق النقد الدويل على ابتزازه
 �أما الرثوة النفطية الهائلة ،ف�إنها واقعة حتت �سيطرةهذه الأيام يف كل من ليبيا وتون�س.
و�إذا كانت احلكومة قد �سارعت �إىل �إلغاء املظاهرات
م�سبقاً ،من حيث ال�شروط ب�أن عليه �إجناز
ال �ف��و� �ض��ى امل �� �س �ل �ح��ة ،و�� �ص ��راع ��ات ال �ن �ف ��وذ ب�ين �شركات دول حلف الناتو ،التي ال تهتم ملا يح�صل من لتجنب الت�صادم يف ال�شارع� ،إال �أن ذلك ك�شف حماباتها
خطة قبل نهاية ال�شهر احل ��ايل� ،أي قبل
الج� ��راءات
املجموعات املختلفة ،وت�صاعد الث�أر القبلي يف الأوىل ،فو�ضى ،وهي تركز فقط على كيفية نهب هذه الرثوة للتيار ال�سلفي امل�ت���ش��دد ب ��د ًال م��ن ات �خ��اذ إ
ت�سلّم م�ه��ام��ه ر��س�م�ي�اً ك��ي ُي �ق �دّم ال�ق��رو���ض
وان �ع��دام اال��س�ت�ق��رار و��س��رق��ة �أم ��اين ال�شعب بتغيري وزي��ادة الكميات املتدفقة �إىل امل�صايف الغربية ،يف حني القانونية بحق املعتدين على حريات التون�سيني� ،أما
املي�سّ رة ،وه��ذا م�ستحيل بالطبع ،ما يفتح
ال�سيا�سات امل��ول��دة للتبعية والفقر وان�ع��دام العدالة عائدات ليبيا البالغة نحو  60مليار دوالر �سنوياً ،ف�إنها ال��دول الغربية التي تبدي قلقلها من ا�ستمرار حالة
ال�ب��اب الن��دف��اع��ة خليجية اب�ت��زازي��ة �أي���ض�اً
االجتماعية يف الثانية.
عر�ضة للنهب ب�سبب غياب الدولة وم�ؤ�س�سات الرقابة ع��دم اال��س�ت�ق��رار ،وع��دم ق��درة احل�ك��م امل ��وايل لها على
على امل�ستوى ال�سيا�سي ،باعتبار �أن الدول
هذا ما ميكن ا�ستخال�صه من جمريات الأحداث يف وانت�شار الف�ساد على �أن��واع��ه برعاية وت�شجيع ممثلي فر�ض �سلطانه ،ف�إنها توا�صل تدخلها يف تون�س عرب
اخل�ل�ي�ج�ي��ة مت �ت �ل��ك ك �ت �ل��ة ن �ق��دي��ة ج��ام��دة
كال البلدين العربيني ،ففي ليبيا تبدو ال�صورة قامتة ح�ل��ف ال�ن��ات��و ع�ل��ى غ ��رار م��ا ح���ص��ل يف ال �ع��راق خ�لال دع��م الليرباليني يف مواجهة ال�ق��وى املتطرفة ،ومن
وكبرية.
متاماً ،وهي ت�ؤ�شر �إىل انزالقها �إىل �أتون ال�صوملة بكل مرحلة االحتالل الغربي له.
خ�ل�ال دع��م ومت��وي��ل امل�ن�ظ�م��ات غ�ير احل�ك��وم�ي��ة حتت
و�أم ��ام الرئي�س تطويق االن�ق�لاب عرب
ما تعنيه الكلمة من معنى ،حروب و�صراعات ال نهاية � -أما الدميقراطية واحلرية وحكم القانون ،ف�إنها مل يافطة دعم امل�سار الدميوقراطي.
ت�ل� ّم����س ط��ري��ق اخل� ��روج م��ن ح�ق��ل الأل �غ��ام
لها تق�ضي على وحدة املجتمع ،ومتنع �إعادة بناء الدولة تكن �سوى �شعارات طرحت يف ال�سوق لتربير التدخل
ال ��ذي زرع ��ه املجل�س ال�ع���س�ك��ري لتطويقه
�سطوة امليل�شيا يف طرابل�س
الدميقراطية التي جرى التغني بها ع�شية �سقوط حكم الغربي الجتياح ليبيا و�إ�سقاط نظامها ونهب ثرواتها
و�إخ �� �ض��اع��ه ،و�إ ّال يفجر ب��ه ال���ش��رك ال��ذي
معمر القذايف ،فالدولة اليوم مل يبق منها �إال اال�سم ،على نحو غ�ير م�سبوق م��ن قبل ال ��دول اال�ستعمارية
ن �� �ص �ب��ه ب� ��إع� �ط ��اء � �ص�ل�اح �ي��ات االع �ت �ق��ال
كم�ؤ�شر على �سطوة امليلي�شيات امل�سلحة ،وال�صراعات
وما هو قائم على الأر�ض دويالت الأحياء يف العا�صمة الغربية التي ت��رى يف الفو�ضى القائمة �أف�ضل �سبيل
للمخابرات والع�سكري بحق املدنيني ملجرّد
واملناطق ،ففي طرابل�س وحدها  135جمل�ساً ع�سكرياً لإلهاء ال�شعب الليبي عن ما تقوم به من �سرقة لرثواته .امل�ح�ت��دم��ة بينها ،ك�شف ت�ق��ري��ر ل �ـ«وك��ال��ة ان�ت�ر بري�س
ال�شبهة ،وبالتايل تكري�س قانون �أخطر من
�أم��ا تون�س التي ب��د�أ فيها ما �سمي الربيع العربي �سريفي�س» ع��ن ا��س�ت�م��رار «اال��ش�ت�ب��اك��ات املتقطعة بني
يتقا�سمون النفوذ يف املدينة ويتقاتلون يف ظ��ل غياب
قانون الطوارئ.
لأي �سلطة مركزية �أو حكومة فاعلة� ،أم��ا يف اجلنوب الذي �سرعان ما حتول �إىل خريف ،ف�إن حماولة �إعادة امليلي�شيات ،والأن�شطة الإجرامية امل�سلحة ،يف العا�صمة
م ��ن امل�ل�اح ��ظ� ،أ ّن ال��رئ �ي ����س امل�ح�ت�م��ل
وال �غ��رب وال �� �ش��رق ف��ا��ش�ت�ب��اك��ات م�سلحة ب�ين القبائل �إنتاج نظام بن علي بوجوه جديدة انك�شف �سريعاً من طرابل�س ف�ض ًال ع��ن االح�ت�ج��اج��ات العنيفة م��ن قبل
حممد مر�سي جتاوز حتى الآن كل املطبّات
وعمليات وهجمات ،ما جعل اللجنة العليا لالنتخابات التزام ائتالف الأحزاب التي تقا�سمت احلكم مبوا�صلة بع�ض املتمردين الذين مل يح�صلوا على دفعة واحدة
والإ�� �ش ��راك ال �ت��ي و��ض�ع�ه��ا ب��وج�ه��ه «ع�سكر
تقرر ت�أجيل االنتخابات التي كانت مقررة يف  19حزيران نف�س ال�سيا�سات التي كانت متبعة يف مرحلة بن علي ،حتى من احلكومة االنتقالية التي وعدت �سابقاً مببلغ
ك��ام��ب دي�ف�ي��د» ،ف�ه��ل يتمكّن م��ن ا�ستعادة
اجل ��اري الخ�ت�ي��ار امل ��ؤمت��ر ال��وط�ن��ي ال �ع��ام ( اجلمعية خ��ارج�ي�اً وداخ �ل �ي �اً ،فالتبعية ل�ل�غ��رب م��ا ت ��زال قائمة 4000 ،دينار ليبي لكل عائلة �أو  2,400دينار لكل فرد
ال���ص�لاح�ي��ات دون � �ص��دام ت �ت�ردّد فعاليته
الت�أ�سي�سية) �إىل ال�سابع من متوز ،وال يعرف ما �إذا كان وال�سيا�سات االقت�صادية الليربالية مل تتبدل ،يف حني تعوي�ضاً عما قاموا به �أثناء ال�صراع».
ال�شارع؟
بالإمكان ح�صول االنتخابات يف هذا املوعد� ،أم �سيجري �أن ال���ش��يء اجل��دي��د ال ��ذي ح���ص��ل ،ه��و ��ص�ع��ود ظ��اه��رة
ونقلت الوكالة عن العقيد يزين الفيتوري رئي�س
هناك �شكوك كبرية حتوم حول الق�ضية،
إ
ال��س�لام ال�سيا�سي املدجن غربياً ،و�إىل جانبه التيار العمليات للمجل�س الع�سكري بطرابل�س ق��ول��ه�« :إن
الت�أجيل جمدداً لعدم قدرة احلكومة على ت�أمني �سالمة
ولذلك ،ف إ� ّن املعركة قد بد�أت الآن بني ثورة
العملية االنتخابية ،و�إذا ما �أردنا �إجمال الواقع الليبي ال�سلفي املت�شدد الذي ا�ستفاد من �صعود حزب النه�ضة احلكومة ال تزال جديدة ،وهي لي�ست قوية مبا يكفي
ال�شعب امل�صري والثورة امل�ضادة.
�إىل ال�سلطة ليك�شف عن وجه املعادي للقيم احل�ضارية لل�سيطرة على الو�ضع».
ميكننا ت�سجيل الأتي:
 ل�ي�ب�ي��ا ال �ي��وم واق �ع��ة حت��ت ح�ك��م امليلي�شيا امل�سلحة والإن�سانية وال�سعي �إىل حماولة �إعادة عقارب ال�ساعةيون�س عودة
ح�سني عطوي
واجلماعات القبلية املت�صارعة ،وكل جهة تقيم �سلطتها �إىل الوراء با�سم الدين عرب التعدي على حرية التعبري
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مشــروع زعــزعة الـعــراق ..إلسقــاط ســوريـــة
ي� �ت� �ع ��ر� ��ض ال � � �ع� � ��راق حل � � ��رب ع �ل��ى
ج�ب�ه�ت�ين�� ،س�ي��ا��س�ي��ة و�أم �ن �ي��ة لإ��س�ق��اط
احلكومة العراقية ونهجها ال�سيا�سي
املتمايز عن امل�شروع العربي  -الرتكي
املتعلق ب���س��وري��ة ،وق��د ا�ستعاد ال�ع��راق
دوره الإق�ل�ي�م��ي متثل بانعقاد م�ؤمتر
ج ��ام� �ع ��ة ال � � � ��دول ال� �ع ��رب� �ي ��ة ،ودوره
ال��دويل باملحادثات النووية بني �إي��ران
وجم �م��وع��ة الـ( ،)5+1وق ��د ا��س�ت�ط��اع
العراق بقيادة ن��وري املالكي وحلفائه،
من منع حتويل العراق قاعدة انطالق
عرب احلدود املفتوحة لغزو �سورية ،عرب
ال�سلفيني وال�ق��اع��دة ،وت��أم�ين منطقة
ع ��ازل ��ة ل�ت�ج�م�ي��ع ال� �ق ��وى ال�ع���س�ك��ري��ة
واال��س�ت�خ�ب��ارات�ي��ة م��ن خ�صوم �سورية،
حت ��ت غ �ط��اء جم�ل����س ا� �س �ط �ن �ب��ول وم��ا
ي�سمى اجلي�ش ال�سوري احلر ،وع�صابات
اخلطف وقطاع الطرق الذين يحملون
لواء هذا اجلي�ش واملعار�ضة ال�سورية يف
اخلارج.
�إن خطوات املالكي تت�صف باجلر�أة
وامل �ب��دئ �ي��ة ع �ن��دم��ا رف ����ض االن �خ��راط
ب��امل �� �ش��روع ال �غ��رب��ي و�أذرع � � ��ه ال�ع��رب�ي��ة
وال�ت�رك� �ي ��ة ،وال � � ��ذي ي ��رم ��ي ل�ت�ف�ج�ير
ال ��وط ��ن ال �ع��رب��ي ع�ب�ر ق �ط��ار ال�ف�ت�ن��ة
املذهبية ومفرداتها التكفريية ،ويقود
ه� ��ذا امل� ��� �ش ��روع �إق �ل �ي �م �ي �اً م ��ع مت��وي�ل��ه
وتغذيته الثالثي (الرتكي-ال�سعودي-
القطري) وجتمعهم �أمور ثالثة:

تفجري �إرهابي يف العراق

 التبعية لأمريكا والتحالف �أو مهادنة مع«�إ�سرائيل».
 التع�صب املذهبي. طموحات و�أحالم قيادة الأمة الإ�سالمية.وبعدما عجزت جمموعة �أعداء �سورية

م ��ن ت ��أم�ي�ن امل �ن��اط��ق ال �ع��ازل��ة يف الأردن
وتركيا ولبنان� ،سعت �إىل �إ�سقاط احلكومة
العراقية بحجة �إ�سقاط املالكي ،مع معرفة
اجلميع با�ستحالة ت�شكيل حكومة جديدة،
مما �سي�ؤدي �إىل زعزعة العملية ال�سيا�سية،
و�إحداث فراغ �سيا�سي على م�ستوى احلكم،

(�أ.ف.ب).

وفق خطة منهجية لإث��ارة الفتنة املذهبية
ك �م��ا ي� �ح ��دث الآن ،مم ��ا ي �ج �ع��ل ال� �ع ��راق
ب�ل��داً م�ستباحاً حتكمه الفو�ضى و�أج�ه��زة
اال�ستخبارات وخاليا القاعدة والتكفرييني
وع�صابات الإجرام ،ويفتح الأرا�ضي ال�سورية
عرب النافذة العراقية ال�ستباحة ال�سيادة

ُ
ّ
اليمن ..المخاض الـمــر في الخريف العربي
اليمن تعني �أر�ض اجلنوب؛ وهو املرادف ح�سب امل�ؤرخني لأر�ض ال�شمال �أي
ال�شام ،كما �أن هناك قو ًال �آخر هو �أن ا�سم اليمن جاء لوقوعها على ميني الكعبة
امل�شرفة وال�شام لوقوعها على �شمالها.
مل ت�شهد اليمن منذ مطلع ثالثينيات ال�ق��رن املا�ضي اال�ستقرار ،وكانت
البداية يف العام  ،1934حينما ا�ستولت ال�سعودية مبوجب اتفاقية الطائف،
على �أرا���ض وا�سعة منها ع�سري وج�ي��زان وجن��ران وح��ائ��ل ،ويذهب البع�ض من
اليمنيني �إىل حتديدها بحدود الطائف ،ودليلهم على ذلك �أن الرئي�س �إبراهيم
حمدي الذي توىل ال�سلطة عام  1974واقت�صر حكمه على ثالث �سنوات فقط،
�أنه بينما كان يف زيارة لل�سعودية ،وحتديداً ملنطقة الطائف طرح معه امل�س�ؤولون
ال�سعوديون تر�سيم احل��دود ب�ين البلدين ،فكان ج��واب��ه احلا�سم�« :أن��ا م��ا زلت
يف الأرا��ض��ي اليمنية ،و�إذا ما �أردمت التباحث ح��ول ه��ذا املو�ضوع نبد�أ من هذه
النقطة».
فكان �أن مت اغتيال احلمدي بعد فرتة ق�صرية ،وجاء بد ًال منه الرئي�س الغ�شمي
الذي اغتيل بعد �أ�شهر قليلة ،ليحل مكانه الرئي�س على عبداهلل �صالح ،يف هذا
العهد �شهدت العالقات ال�سعودية  -اليمنية مداً وجزراً ،لكنه حتا�شى �أي م�شروع
طرح معه لرت�سيم احلدود ،يف نف�س الوقت الذي لعب فيه على الوطنية اليمنية،
وهو ما جعل دول اخلليج العربي وحتديداً دول جمل�س التعاون �أم ًال ومرجتى،
وم�صدر قوة ي�ساعدها يف و�ضع حد لأطماع ال�سعودية يف �أرا�ضيها ،ولهذا قدموا
لليمن امل�ساعدات النوعية ،فالكويت بنت له جامعة �صنعاء وم�ست�شفيات ومدار�س
يف خمتلف املناطق اليمنية ،ودولة الإمارات قدمت العديد من امل�شاريع التنموية
�أبرزها �إع��ادة بناء �سد م��أرب ،و�سلطنة عمان �أقامت م�شاريع حيوية هامة ،وكل
ذلك بتمويل كامل من هذه الدول.
يف مقابل ذلك ،كانت ال�سعودية ال ترتك و�سيلة من �أجل التخريب يف اليمن،
وب��ث الدعوة الوهابية ،خ�صو�صاً يف �صفوف اجلالية اليمنية الكربى العاملة
يف ال�سعودية ،والتي هي نتيجة التفاقية  1934التي تتيح لليمنيني العمل يف
ال�سعودية.
وبهذا كان الفتاً �أن موجة التطرف والإرهاب التي �أطلقت با�سم «القاعدة» كان

ر�أ�سها جنل �أحد �أبرز رجال الأعمال ال�سعوديني من �أ�صل ميني وهو �أ�سامة بن
الدن ،يف الوقت الذي كان ميولها وي�شرف عليها بندر بن �سلطان بن عبد العزيز
�سفري ال�سعودية يف وا�شنطن وجنل وزير الدفاع والطريان والحقاً ويل العهد.
والتطور البارز يف جمرى احلياة اليمنية ،كان مع احتالل �صدام ح�سني الكويت
عام  ،1989وفيه كان انحياز علي عبداهلل �صالح �إىل الغزو العراقي ،مما جعل
ال��دول اخلليجية توقف كل �أ�شكال دعمها لليمن كالكويت� ،أو تخفف من دعمها
�إىل �صنعاء �إىل �أدنى امل�ستويات كعمان والإمارات� ،إ�ضافة �إىل تراجع االعتماد على
العمالة اليمنية ،مما كان له �أثر �سلبي على عملية التنمية ،وانهيار قيمة الريال
اليمني ،وهو ما جعل ال�سعودية ت�ستغله �إىل �أق�صى م��دى ،ويف طليعتها ال�ضغط
لرت�سيم احل��دود بني البلدين ،والتخلي عن الأرا��ض��ي اليمنية املحتلة �سعودياً
مبوجب اتفاقية .1934
طوال فرتة ع�شر �سنوات ( )2000 - 1990كان ال�ضغط ال�سعودي ي�شتد يف �أ�شكال
خمتلفة ،اقت�صادياً عرب طرد العمالة اليمنية ،ومنع ا�ستقدام يد عاملة مينية،
�أمنياً ،عرب ت�سريب عنا�صر القاعدة للتخريب يف اليمن ،واجتماعياً و�سيا�سياً ،عرب
�شراء الذمم وال�ضمائر للع�شائر والقبائل اليمنية� ،إ�ضافة �إىل �ضباط وم�س�ؤولني
مينيني ولهذا وجد علي عبداهلل �صالح نف�سه عام  2000م�ضطراً للتوقيع على
معاهدة جدة احلدودية والتي �أدت �إىل التخلي النهائي عن مناطق ع�سري وجنزان
وجيزان ،و�أي�ضاً �إىل اقتطاع �أرا�ض مينية وا�سعة بحدود � 700ألف كيلو مرت مربع.
و�إذا كان هذا التنازل لعلي عبداهلل �صالح على �أمل ال�سماح له باالن�ضمام �إىل
جمل�س التعاون اخلليجي ،لكن ذلك مل يح�صل ،كما ا�ستمر ال�ضخ املايل للقبائل
ول�سيا�سيني مينيني من قبل ال�سعودية ل�شراء والئهم ،يف وقت مل ي�سمح للعمالة
اليمنية ب�أن تعود كما يف املا�ضي يف حرية احلركة والعمل ،مما زاد من �أزمة النظام
وو�سع من م�أزق علي عبداهلل �صالح ،الذي وجد نف�سه �أمام امل�صري املحتوم ،لكن هل
تعافت اليمن بعده.
�إنه زمن املخا�ض الطويل املر ،يف هذا اخلريف العربي القا�سي.

حمرر ال�ش�ؤون العربية

ال�سورية وتخريب �سورية بحجة الإ�صالح
والدميقراطية ،ودمج ال�ساحتني ال�سورية
والعراقية مبكوناتها العرقية والقومية
والطائفية واملذهبية ،ودفعها �إىل حمرقة
احل��رب الأه�ل�ي��ة وت�ف�ج�ير ال�ق�ل��ب ال�ع��رب��ي،
لتحويل ه��ذه الأم��ة �إىل �شظايا جغرافية
ت�سكنها اجلماعات الإثنية و�إعطائها �صفة
الإمارات والدول الورقية ال�ضعيفة ،لإلغاء
مقومات الأمة الواحدة �سواء على م�ستوى
الأمة العربية الواحدة لإ�سقاطها كيانيا� ،أم
على م�ستوى الأم��ة الإ�سالمية كمنظومة
عقائدية وحما�صرتها بحدود اجلغرافيا �أو
فوارق املذاهب.
�إن امل �� �ش��روع ال�ت�رك��ي ب �ق �ي��ادة ال�ث�ن��ائ��ي
(�أردوغان�-أوغلو) يعتمد على ا�سرتاتيجية
ال ��دخ ��ول ل �ل �ع��راق ع�ب�ر امل �ط��ال �ب��ة ب�ح�ق��وق
الأقلية ال�سنية ،مبا يتناق�ض مع التزامه
ب�أحكام اجلمهورية العلمانية التي �أ�س�سها
�أت��ات��ورك� ،أو عرب بوابة ال�ب��ارازاين الكردية
مبا يتناق�ض مع �سلوك �أردوغ��ان مع �أك��راد
ت��رك �ي��ا� � ،س��ال �ك �اً ط ��ري ��ق اخل � ��داع وال �ن �ف��اق
ال�سيا�سي امل�سمى حديثاً بالتكتيك �أو املناورة،
متاماً كما يفعل �أردوغ��ان يف �سورية ،حيث
ال��س��د
��ص��رح ق��ائ�لاً�« :صحيح �أن الرئي�س أ
علوي� ،إال �أن زوجته �سنية» ،وه��ذا �أ�سخف
الح ��داث
ت���ص��ري��ح ��س�ي��ا��س��ي ع�ل��ى م���س�ت��وى أ
ال�سورية وال��ذي يف�ضح النفاق ال�سيا�سي
للغرب و�أتباعه العرب والأتراك ،ب�أن معركة
ال� �ص�ل�اح ،و�إمن��ا
يف ��س��وري��ة لي�ست ب�ه��دف إ
بهدف �إ�سقاط الرئي�س على �أ�سا�س مذهبي،
و�إ�سقاط الرئي�س �أي�ضاً ب�سبب نهجه املقاوم
وع ��دم اخل���ض��وع ل�ل� إ�م�ل�اءات والتعليمات
ال��س��رائ�ي�ل�ي��ة،
الأم�ي�رك �ي��ة �أو ال �ت �ه��دي��دات إ
ولدوره يف حمور املقاومة واملمانعة ،والدليل
ع �ل��ى ذل ��ك م ��ا ي �� �ص��رح ب ��ه ق� ��ادة امل �ع��ار� �ض��ة
ال �� �س��وري��ة يف اخل � ��ارج ال �ع �ل �م��ان �ي��ون منهم
والإخوان امل�سلمون على قنوات التلفزيونية
الإ�سرائيلية ،وما �صرح به ال�شيخ التميميي
يف حم�ص ب��أن ال�سنة و«�إ�سرائيل» يف خندق
واحد �ضد العدو الواحد حزب اهلل واملقاومة
يف لبنان ..مع ت�أكيدنا على �أن هذا «ال�شويخ»
�إن ��ص��دق اخل�بر فهو ال ميثل �أه��ل ال�سنة
ال�شرفاء ،بل ميثل الطبعة الأمريكية من
�سنة التكفري و�سطحية التفكري.
�إن زعزعة العراق تنبع �أي�ضاً من خوف
وهواج�س حكام اخلليج من الدور العراقي
امل�ستجد ،وال��ذي �سيعيدهم �إىل �أحجامهم
الطبيعية التي ال وزن لها ،والفارغة من
القيمة امليدانية وال متثل �إال �أكيا�ساً من
دوالرات ون��اق�لات للنفط وال �غ��از ،ت�شتعل
يف حلظة �سريعة وبعمل ب�سيط ،فبيوتهم
�أوه��ن من بيت العنكبوت ،وح�صونهم من
زجاج �شفاف ال ي�سرت عوراتهم.
ال � �ع� ��راق و�أه � �ل� ��ه �أق � � ��وى م ��ن ال �ف �ت �ن��ة
واالح� � � �ت� �ل ��ال ..و� �س �ت �ن �� �ص��ر أ
الم � � � ��ة ع�ل��ى
االن�ح��راف والتدجني والتهجني الفكري،
و��س�ت�ب�ق��ى ال �ق��د���س ب��و��ص�ل��ة ال �� �ش��رف��اء من
امل�سلمني وامل�سيحيني ،مهما غرق البع�ض
ق�صداً �أو عن غري ق�صد يف �ضبابة الأهداف
واخليارات اخلاطئة �أو امل�شبوهة.
WWW.alnnasib.com
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دولي
في ضوء فشل «قمة العشرين» بحل األزمة المالية

أوباما يبحث في المؤتمر عن «إنجازات» تنقذ حملته الرئاسية
انعقدت قمة الع�شرين يومي  18و 19من ال�شهر اجلاري
يف ل��و���س ك��اب��و���س باملك�سيك ،يف وق��ت ف�ق��دت فيه وا�شنطن
قدرتها على فر�ض �إرادتها و�سط بروز جمموعات �صاعدة
تطمح للم�شاركة يف �صنع ال�ق��رارات الدولية ،وو�سط �أزمة
املديونية اخلانقة التي تهدد منظومة اليورو واالقت�صاد
العاملي ،مع احتمال انتقال عدواها �إىل ال��والي��ات املتحدة،
ولهذا تركّزت جهود الرئي�س الأمريكي �أوباما ،خالل القمة

وعلى هام�شها ،على ت�سجيل «�إجنازات» تدعم فر�ص جتديد
واليته ،ولكنه مل يحقق �أي اخرتاق بارز على كافة ال�صعد.
�سبق انعقاد القمة اجتماعات حت�ضريية مكثفة منذ
�شباط املا�ضي ،ا�شرتك فيها وزراء امل��ال وم�س�ؤولو البنك
ال��دويل والبنك امل��رك��زي الأورب ��ي ،وغريهم من امل�ؤ�س�سات
املالية واالقت�صادية ،وتركزت املفاو�ضات حول �إيجاد احللول
للأزمة االقت�صادية املتفاقمة على �أكرث من �صعيد ،ولكنها

ف�شلت يف ر�سم �سيا�سات �أو م�شاريع حلول تعر�ضها على قادة
جمموعة الع�شرين.
ورغ��م �أن جن��اح املحافظني الداعمني ل�سيا�سة التق�شف
يف االن�ت�خ��اب��ات اليونانية أ�ع�ط��ى منظومة ال �ي��ورو فر�صة
ثانية لتحا�شي �سقوطها ،فثمة ترقب حذر الحتمال جلوء
احلكومة اجل��دي��دة �إىل مراجعة �شروط العر�ض امل��ايل �أو
�إعادة التفاو�ض ،وهذا ما تعار�ضه �أملانيا ب�شدة.

(�أ.ف.ب).

قمة الع�شرين يف املك�سيك

المناورات الروسية  -الصينية على السواحل السورية
ترسم تاريخًا جديدًا للمنطقة
املخا�ض الع�سري الذي تكابده القوى الدولية هذه الأيام،
بد�أ يب�شر بوالدة ع�صر جديد متعدد الإرادات ال�سيا�سية،
بعد �سيطرة �أمريكية �أحادية اجلانب لأكرث من عقدين ،كل
اللقاءات التي جتري يف عوا�صم القرار هذه الأي��ام باتت
مفتوحة على نقاط اال�شتباك ال�سيا�سي.
املفاو�ضات اجل��اري��ة يف مو�سكو ب�ش�أن امللف النووي
الإيراين �ست�ؤثر على نتائج لقاء قمة ر�ؤو�ساء الدول الع�شرين
التي انعقدت يف كابو�س  -املك�سيك ،وما يتم االتفاق عليه
هنا وهناك �سي�ؤ�س�س للم�شهد ال��دويل القادم واجتاهاته،
و�سيت�ضح قريب ًا �إذا ك��ان��ت الأم ��ور تتجه نحو م��زي��د من
الت�صعيد ال�سيا�سي والع�سكري يف ال�شرق الأو�سط ،وبناء
عليه �سيتحدد م�سار امللف ال�ن��ووي الإي ��راين وم��دى تقبل
املجتمع الدويل لتخ�صيب اليورانيوم يف طهران ،و�سيتقرر
ما �إذا كانت �إيران �ستح�ضر لقاء جمموعة االت�صال الدولية
حول �سورية التي دعت �إليه مو�سكو يف جنيف ليكون بدي ًال
عن م�ؤمتر �أ�صدقاء �سورية ،ولكن هذة املرة تريد مو�سكو �أن
يكون لقاء جنيف مبظلة �أممية وبرعاية الأمم املتحدة.
الطريق �إىل هذه اللقاءات وامل� ؤ�مت��رات الدولية كانت
�شاقة و�صعبة والر�سائل ال�سيا�سية والع�سكرية كانت عديدة
من اجلانب الرو�سي املدعوم من قبل جمموعة الربيك�س
الدولية ،وخ�صو�ص ًا من املوقف ال�صيني القوي وامل�ؤثر،
ورمب��ا ب��ات املوقف ال�سيا�سي الرو�سي امل�سلح بهذه الكتلة
الدولية الهائلة� ،أقوى بكثري من احلجم ال�سيا�سي لالحتاد
ال�سوفياتي ال�سابق ،بوتني الزعيم املدجج بهذه القوة ذهب
�إىل هذه اللقاءات وهو ي�سعى لو�ضع خارطة طريق ملجمل
الأو� �ض��اع الدولية ،ولإر� �س��اء م��وازي��ن ق��وى دولية جديدة،

لأن امل�صالح الرو�سية باتت تتخطى امللف النووي الإيراين
والأزمة ال�سورية يف رقعة ال�شطرجن الدولية ،ولذلك قامت
بالتح�ضري لهذه اللقاءات بالإجراءت التالية:
�صعدت عمليات حتليق الطائرات احلربية الرو�سية يف
�أجواء القطب ال�شمايل.
�أر�سلت غوا�صات ا�سرتاتيجية �إىل مناطق قريبة من
�سواحل �أمريكا الغربية.
�إج� ��راء جت��رب��ة ال �� �ص��اروخ البالي�ستي اال�سرتاتيجي
(بوتول) الذي �أنار �سماء ن�صف الكرة الأر�ضية وحري علماء
الفلك يف ر�سالة عنيفة جد ًا للجانب الأمريكي.
�إر� �س��ال ح��ام�لات ال �ط��ائ��رات وال���س�ف��ن احل��رب�ي��ة �إىل
ال�سواحل ال�سورية م��ع �إع�ل�ان �ضابط يف وزارة ال��دف��اع
الرو�سية� ،أن هذه ال�سفن �أر�سلت �إىل �سواحل البحر الأبي�ض
املتو�سط ،ل�ص ّد �أي اعتداء خارجي حمتمل على �سورية،
وحماية القاعدة البحرية الرو�سية يف طرطو�س و�إج��راء
مناورات رو�سية �صينية �سورية على ال�سواحل ال�سورية.
تعزيز ق��دارات القوات الرو�سية املتمركزة يف �إقليمي
�أو�سيتا اجلنوبية و�أبخازيا يف �أوروب��ا ال�شرقية ومنع �ضم
جورجيا �أو �أوكرانيا �إىل حلف الناتو ومطالبة وا�شنطن
باالبتعاد عنهما.
التوعد بتدمري الدرع ال�صاروخي الأمريكي املزمع ن�شره
يف �أوروبا �إذا هدد املجال احليوي للأمن القومي الرو�سي.
ه��ذه ال��ر��س��ائ��ل ال�سيا�سية والع�سكرية دف�ع��ت كافة
الأطراف �إىل تربيد الأجواء يف م�ؤمتري مو�سكو واملك�سيك،
واعتماد �سيا�سة املفاو�ضات ،ثم املفاو�ضات ،لإيجاد احللول
ال�سيا�سية للخروج من الأزمة الدولية املتفاقمة واملف�صلية،

لأن اجلميع يعلم �أن احللول الأخرى التي يلوح بها البع�ض،
وخ�صو�ص ًا «�إ�سرائيل» كارثية ولن ينجو منها �أحد.
الرو�سي يعترب �أن �ضرب �سورية �أو �إيران بداية لتقوي�ض
ا�ستقراره الداخلي ،وتهديد ًا لأمنه القومي ،و�سقوط ًا لدوره
وح�ضوره التاريخي على ال�ساحة الدولية.
من الظواهر امللتب�سة والالفتة ،التن�سيق الإ�سرائيلي
الأمريكي الذي و�صل �إىل م�ستويات غري م�سبوقة ،لدرجة
�أن الوفد الأم�يرك��ي ع��اد من بغداد �إىل تل �أبيب مبا�شرة
لو�ضع ال�صهاينة يف أ�ج��واء املحادثات ،حتى قبل الذهاب
�إىل وا�شنطن و�إطالع الإدارة الأمريكية عليها ،وعقد الوفد
اجتماع ًا مع وزي��ر احل��رب �إيهودا ب��اراك وم�ست�شار الأمن
القومي يعقوب عميدور على مدى ثالث �ساعات ،حتى بدا
�أن الكيان ال�صهيوين هو الطرف الفاعل واملقرر ولكن غري
امل�شارك مع جمموعة ( )5+1الدولية يف مفاو�ضات امللف
النووي الإيراين.
طهران التي كانت تعتمد �أ�سلوب ك�سب الوقت �ستكون
م�ضطرة على تبديل ه��ذا التكتيك مع ب��دء حظر مبيعات
النفط بداية ال�شهر املقبل ،الذي يحاول الأمريكي من خالله
ال�ضغط على الداخل الإيراين لت�أجيج و�ضع ال�شارع وتعميق
الأزمة االقت�صادية ،ولكن يتوقع الإيرانيون �أن ينقلب ال�سحر
على ال�ساحر يف بداية �أيلول عند ازدياد الطلب العاملي على
النفط ،مما قد يرفع الأ�سعار �إىل م�ستويات قيا�سية ،وي�سبب
بالتايل �أزمة اقت�صادية عاملية جترب اجلميع على العودة �إىل
النفط الإيراين.

جهاد ال�ضاين

ظلت الأو��ض��اع االقت�صادية مهيمنة على �أعمال القمة،
ولكن مل يتخذ امل��ؤمت��رون �أي��ة ق��رارات حا�سمة على �صعيد
تنمية حجم التبادل التجاري العاملي �أو حل الأزم��ة املالية،
ومعظم االقرتاحات املطروحة ملعاجلة الأزمة االقت�صادية
يف �أوروب��ا والعامل غري قابلة للتحقيق على �أر���ض الواقع،
وعلى �صعيد منظومة اليورو ،اكتفى امل�ؤمترون بو�ضع الوزر
الأكرب على الدول الغنية الأوربية للبحث عن حلول بعيداً
من التم�سك بامل�صالح القومية اخلا�صة لكل منها.
ورغ��م ا�ستعداد ال�صني وال�ي��اب��ان للم�ساهمة يف ت�أمني
ال�ق��رو���ض ل �ل��دول امل ��أزوم��ة ع�بر ��ص�ن��دوق ال�ن�ق��د ال ��دويل،
فقد بات مطلوباً من �أملانيا بالدرجة الأوىل� ،أن تخرج من
جعبتها احل��ل ال�سحري إلن�ق��اذ ال�ي��ورو ول��و على ح�سابها
اخلا�ص.
ميكننا ال�ق��ول �إن الرئي�س ا ألم�يرك��ي خ��رج م��ن القمة
�صفر اليدين على �صعيد حماية االقت�صاد الأمريكي من
ت��داع�ي��ات ال��و��ض��ع الأورب� ��ي ،واك�ت�ف��ى بت�سجيل ن�ق��اط على
هام�ش امل��ؤمت��ر ق��د تعينه يف االنتخابات ،فبعد لقائه مع
ال��رئ�ي����س ال��رو��س��ي ف�لادمي�ير ب��وت�ين خ��رج��ت ت�صريحات
ف�ضفا�ضة ح�ي��ال ال��و��ض��ع يف ��س��وري��ة ال تخفف م��ن ح��دة
اخل�لاف��ات ولكنها تعد بالعمل امل���ش�ترك حللها ،وكذلك
احلال مع امللفات ال�ساخنة الأخرى املتعلقة بامللف النووي
ا إلي��راين ،وب�شكل خا�ص مب�س�ألة الإ�صرار على ن�شر الدرع
ال�صاروخي يف تركيا وبلدان �أوروبا ال�شرقية واالدعاء ب�أنها
ال ت�ستهدف رو�سيا.
وع�شية لقاء �أوباما مع بوتني ،حاولت الدوائر الغربية
ا�ستباق املفاو�ضات بتطمني رو�سيا ب�أن م�صاحلها يف �سورية
وعموم منطقة ال�شرق الأو��س��ط لي�ست م�ستهدفة ،وكانت
ق��د اختلقت إ���ش��اع��ة مفادها �أن البحث ج��ار ب�ين وا�شنطن
ومو�سكو حول «و�ضع �سورية ما بعد الرئي�س ب�شار الأ�سد»،
الأمر الذي نفاه وزير اخلارجية الرو�سي� ،سريجي الفروف
وا�ستبعده باملطلق.
وي��رى امل��راق�ب��ون �أن ب��وت�ين ح��ر���ص خ�لال لقائه �أوب��ام��ا
على ت�أكيد رف�ضه لأي ن�شاط ع�سكري على عتبات رو�سيا
من �ش�أنه �أن ي�ش ّل قدراتها الدفاعية� ،أو يبطل الدور الرادع
لرت�سانتها النووية من خ�لال ن�شر �صواريخ ا إلع�ترا���ض،
و�أو�ضح للرئي�س الأمريكي تبعات الت�سابق على الت�سلح على
الواليات املتحدة ورو�سيا على ال�سواء يف ظل تفاقم الأزمات
االقت�صادية واملالية التي ت�ضرب العامل.
وكان بوتني قد طلب من ال�صناعة الرو�سية ،من �ضمن
برنامج �شامل لتحديث القدرة احلربية ،تطوير ال�صورايخ
بحيث تبطل عمل قواعد االعرتا�ض �أو تخفف من فعاليتها،
وقد الحظ بع�ض اخلرباء الع�سكريني �أن ال�صاروخ الرو�سي
الذي ظهرت �شهبه يف �سماء ال�شرق الأو�سط م�ؤخراً ،مل يكن
جتربة �إط�لاق فا�شلة ،بل كان �سقوطه الظاهر بال توجيه
ج��زء م��ن ب��رجم��ة ت�ه��دف �إىل تتويه ��ص��واري��خ االع�ترا���ض
لدقائق م�ع��دودة قبل �أن يتابع ال���ص��اروخ خ��ط �سريه نحو
الهدف املطلوب.
ولو �صحت هذه التقديرات ،يكون بوتني قد ت�سلح مبوقف
�صلب يف وجه املفاو�ض الأمريكي ،الأمر الذي ي�ضع رو�سيا
جم��دداً يف و�ضع �أف�ضل ن�سبياً على �صعيد ت��وازن الرعب
الذي �ساد �إبان احلرب الباردة ،ومن جهة �أخرى ،تتعزّز بهذا
املواقف الرو�سية من امللفات ال�ساخنة وتكت�سب م�صداقية
�أكرب وت�أثرياً ال ي�ستهان به ،ويف هذا ال�سياق ،لن يكون �سه ًال
على الإدارة ا ألم�يرك�ي��ة �أن تعطّ ل ال��دع��وة الرو�سية لعقد
م�ؤمتر ح��ول الو�ضع ال�سوري ،خ�صو�صاً �أن ال��دع��وة باتت
حتظى باهتمام الأمم املتحدة وال��دول الإقليمية املحيطة
ب�سورية ومنها �إي��ران ،ورمبا تقنع بع�ض القوى يف االحتاد
الأوربي.

عدنان حممد العربي
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بــــــروفــــــــايـــــــــل

حسني مبارك :الدكتاتور الرقم  20في العالم
مل ي�ك��ن ال��رئ�ي����س امل���ص��ري حم�م��د ح�سني
و�ساطة ألح��د �أبناء القرية امل�شاهري ،وعندما
مبارك يحلم يوماً ،ب�أن ت�صل به احلال �إىل ما
وقعت م�صر اتفاقية الهدنة عام  1949كان قد
هو عليه اليوم ،فالرجل الذي «انتهت ورقته»
مر على مبارك عامان فقط يف الكلية احلربية،
عند ا ألم�يرك�ي�ين مت ا إلل �ق��اء ب��ه على الأر���ض
ومل يكن قد انتهى بعد من �إكمال برناجمه يف
يتلقى ال�ضربات وينال بع�ضاً من عقوبة على
الدرا�سة الع�سكرية بعد �أن مت اخت�صار دفعته
ما اقرتفه يف حق امل�صريني منذ ما قبل توليه
يف عامني فقط ب��د ًال من ثالثة �أع��وام و�أ�صبح
الرئا�سة يف م�صر وحتى تنحيه.
بذلك حا�ص ًال على درجة اللي�سان�س يف العلوم
ك ��ان ح���س�ن��ي م �ب��ارك «ورق � ��ة» رم��اه��ا وزي��ر
الع�سكرية من الكلية احلربية.
اخلارجية الأم�يرك��ي الأ�سبق ه�نري كي�سنجر
مل يعرف عن مبارك �أي ن�شاط يف ثورة 1953
�أمام الرئي�س ال�سابق �أنور ال�سادات ،وقد انتهى
التي �أطاحت بامللكية ،ومل يرتق �إىل �أي من�صب
مفعول هذه الورقة عام  ،2011وبعد نحو 30
�سيا�سي حتى م��ا بعد ح��رب  ،1973فهو ت��درج
�سنة من احلكم هي الثانية الأط��ول يف م�صر
يف ال��وظ��ائ��ف الع�سكرية ف��ور تخرجه ،و أ�ث�ن��اء
بعد فرتة حكم حممد علي با�شا.
احل ��رب ح��از ع�ل��ى �إع �ج��اب ال �� �س��ادات لإط��اع�ت��ه
�شهد ع���ص��ره ت��زاي��د اال� �ض��راب��ات العمالية
ل�ل�أوام��ر بعك�س ع��دد م��ن ال�ق��ادة ال��ذي��ن عرف
وانت�شار ظاهرة التعذيب يف مراكز ال�شرطة،
عنهم معار�ضة ال���س��ادات دائ �م �اً مثل الفريق
وا�ستفحال ظ��اه��رة العنف �ضد امل ��ر�أة ،وازداد
�سعد الدين ال�شاذيل رئي�س �أركان حرب القوات
ع ��دد امل�ع�ت�ق�ل�ين يف ال �� �س �ج��ون� ،إذ و� �ص��ل ع��دد
امل�صرية ،ويف يف �أحد الأيام وبينما كان ال�سادات
املعتقلني ال�سيا�سيني �إىل م��ا ي�ق��رب م��ن 18
يت�شاور مع قادة اجلي�ش حول قراره باال�ستغناء
�ألف معتقل �إداري ،كما �شهد ع�صره ا�ست�شراء
قليلة ه��ي املعلومات الر�سمية ع��ن طفولة عن امل�ست�شارين ال�سوفيات ،اعرت�ض �أحد القادة
الف�ساد �إىل درج��ة غ�ير معقولة ،ت��ورط فيها مبارك ،ف�سريته الذاتية تخت�صر كل مراحل وكانت النتيجة �أن قام ال�سادات بخلعه وتعيني
م��ع �أوالده ،فكانت م�صلحة العائلة «امل��ال�ي��ة» طفولته ب�شكل فتح املجال �أم��ام ال�شائعات عن مبارك بد ًال منه كما قام ال�سادات بتعيينه نائباً
ف��وق م�صلحة الوطن ،حتى �أن��ه عار�ض ب�شدة «ما�ض يراه م�شيناً» فتم طم�سه ،ومنها �أنه ولد ل��وزي��ر احلربية وق��ائ��داً لأرك ��ان ح��رب القوات
م�شروعاً مفرت�ضاً لبناء ج�سر بري يربط م�صر يف �أ�سرة فقرية حيث ك��ان وال��ده يعمل حاجباً اجلوية ،كما قام با�صطحابه معه يف زيارة قام
وال�سعودية عرب جزيرة تريان يف خليج العقبة ،مبحكمة بنها االبتدائية براتب �شهري يقل عن بها لالحتاد ال�سوفيتي يف ذلك الوقت.
لت�سيري حركة تنقل احل�ج��اج ونقل الب�ضائع اخلم�سة جنيهات ،كما كان والده قا�سي القلب
وك �� �ش��ف ال ��دك� �ت ��ور خ ��ال ��د ف �ه �م��ي؛ �أ� �س �ت��اذ
بني البلدين ولكن الرئي�س رف�ض حتى ال ي�ؤثر و�سليط الل�سان ي�ضربه ويهينه مبنا�سبة وبغري ال �ت��اري��خ ب��اجل��ام �ع��ة الأم�ي�رك �ي ��ة� ،أن م �ب��ارك
على املنتجعات ال�سياحية يف مدينة �شرم ال�شيخ منا�سبة ،كما ك��ان يدفعه و�أخ��وت��ه �إىل العمل ك��ان ي��ر�أ���س جلنة توثيق ال�ث��ورة ال�ت��ي ق��ام بها
التي ي�ستثمر فيها مع عائلته املليارات.
باحلقول وه��و مل يتعد ال�ساد�سة م��ن عمره ،ال�ضباط الأح ��رار يف يوليو ع��ام  1952والتي
وهو ح�سب ت�صنيف جملة باردي الأمريكية �أما والدته فكانت فالحة ت�سمى «نعيمة» وكان �أمر بت�شكيلها ال�سادات ،وكانت اللجنة م�شكلة
يعترب الديكتاتور رقم  20الأ�سو أ� على م�ستوى ملبارك ثالثة �أخ��وة و�أخ��ت وحيدة يعي�شون يف لت�شوية ثورة . 1952
ال �ع��امل ل�ع��ام  ،2009وح���س��ب ت�صنيف ف��وري��ن منزل ورثه من جد مبارك.
ويف  1975ق� ��رر ال� ��� �س ��ادات �إق ��ال ��ة ح���س�ين
بولي�سي الأمريكية يحتل املركز الـ 15يف قائمة
كان ح�سني مبارك ال يهوي االختالط كثرياً ال�شافعي نائبه وغ��رمي��ه ال�سيا�سي ،و�آخ��ر ما
بنيانه
و�ساعده
عادي
طالب
جمرد
آخرين،
ل
با
فورين بولي�سي لـ«�أ�سو أ� ال�سيئني» لعام ،2010
ت�ب�ق��ى م��ن رج ��ال ع�ب��د ال�ن��ا��ص��ر وق ��رر تعيني
حيث اعتربته املجلة «حاكماً مطلقاً م�ستبداً القوي على ممار�سة لعبة الهوكي يف املدار�س ،م�ب��ارك ب��د ًال منه ،ومثل اختيار م�ب��ارك نائباً
ي�ع��اين داء العظمة و�شغله ال���ش��اغ��ل الوحيد ك��ان م��أم��و ًال �أن يح�صل على درج��ات عالية يف لل�سادات مفاج�أة للجميع داخل م�صر بالذات،
�أن ي�ستمر يف من�صبه ،ومبارك ي�شك حتى يف الثانوية حتى يتمكن من احل�صول على تعليم ك ��ان اجل �م �ي��ع ي �ن �ظ��رون مل �ب��ارك م�ث�ل�م��ا ك��ان��وا
ظله وه��و يحكم البالد منذ  30عاماً بقانون عال يف اجلامعة ،ولكن يبدو �أن ذلك مل يحدث ،ينظرون لل�سادات يف عهد عبد النا�صر� :شخ�ص
ال�ط��وارئ لإخ�م��اد �أي ن�شاط للمعار�ضة وكان غري �أن احلظ خدمه يف حياته كثرياً ،فقد جنح ال يفعل �أي �شيء �سوى �أن يردد كالببغاء «نعم»
يجهز ابنه جمال خلالفته».
يف االن�ضمام للكلية احلربية عام  1947م�ستغ ًال للرئي�س.

منذ عقود ع��دي��دة ،ونحن ن�سمع ون�ق��ر�أ ونكتب عن
م�شكالت الهجرة م��ن الأري� ��اف ،وت� أ�ث�يره��ا على حياة
امل��دن ،وانت�شار املناطق الع�شوائية يف حميطها ،وكثري ًا
ما نالحظ �أن امل�شاريع املقرتحة حلل تلك امل�شكالت،
والتي ال تنفذ على �أكمل وجه ،قد ت�شمل �شق الطرقات،
ومد �شبكات الكهرباء واملياه وال�صرف ال�صحي ،وبناء
امل�ساكن الالئقة ،وما �إىل ذل��ك ،ولكن ن��ادر ًا ما تُطرح
فكرة الهجرة املعاك�سة كح ّل عقالين وممكن لتفادي
التبعات الثقيلة على حياة الب�شر يف بيئات غري �صاحلة
لل�سكن والعمل.
ال ينكر �أحد �أن املناطق الع�شوائية ،التي تنمو بكرثة
ح��ول امل��دن يف كل بقاع الأر���ض ،وخ�صو�ص ًا يف البلدان
الإ�سالمية والعربية ،ال تليق بحياة الب�شر وال بكرامة
الإن�سان ،وال يجوز بالتايل تربير وجودها ب�أي �شكل من
الأ�شكال ،ومهما بلغت الذرائع من «الواقعية واملنطق».
�إن البحث اجل��دي ع��ن احل�ل��ول ي�ب��د�أ بتحديد �أب��رز
الأ�سباب التي حرمت �سكان الأري��اف من �سبل العي�ش
ال �ك��رمي ،فبعد خم�سني ع��ام � ًا م��ن ال�ت�خ��ري��ب املمنهج
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القت�صاديات الأرياف التي اعتمدت مبد أ� االكتفاء الذاتي
بالزراعة وتربية الطيور واملوا�شي ،تبني �أن عمليات اخلداع
والإغراء والتهجري الق�سري ،كانت من �أهم الأ�ساليب يف
«جرجرة» النا�س �إىل احلياة املدينية.
�أوالً ،مت ت��زوي��د ال���دول ال�ف�ق�يرة ب��امل��واد الغذائية
الأ��س��ا��س�ي��ة ب��أ��س�ع��ار م��دع��وم��ة ح�ت��ى ان�ع��دم��ت اجل��دوى
االقت�صادية للإنتاج املحلي ،وبعد �أن تخلى املزارعون
نهائي ًا عن ن�شاطهم� ،أخلّت ال��دول الكربى بالتزاماتها
وتركت امل�ستهلكني حتت رحمة الأ�سعار العاملية التي ترتفع
عام ًا بعد عام ،ولن نرى الرتفاعها اجلنوين �سقف ًا حتى
ينعدم الأمن الغذائي ل�شعوب ب�أكملها.
ثم اعتادت الأج�ي��ال اجلديدة على احلياة املدينية
التي �أغرتهم بالرفاهية الكاذبة ،وب�سهولة مزيفة ل�شراء
الكماليات من املعا�شات والأجور واملداخيل املحدودة ،التي
تتال�شى قدرتها ال�شرائية تدريجي ًا ب�سبب الت�ضخم والغالء
الفاح�ش.
�إن جميع الن�شاطات االقت�صادية يف امل��دن لي�ست
�إنتاجية ،بل تقوم على اخلدمات والنمط الإ�ستهالكي،

القضيّ ة الفلسطينيّ ة
ومحاوالت اإلقصاء والتهميش
منذ م �دّة وه��ذا ال��واق��ع ال�ضاغط وامل��ري��ر ال��ذي ع�صف بالق�ضيّة
الفل�سطينيّة ،وال��ذي ج��اء نتيجة ل�سيل كبري من امل ��ؤام��رات الأمريكيّة
وال�صهيونيّة ال�ت��ي ا�ستهدفت ه��ذه الق�ضيّة� ،إ��ض��اف��ة �إىل اخل�لاف��ات
الفل�سطينيّة الداخليّة ،ي�ؤدّي �إىل املزيد واملزيد من ال�ضعف واالن�شقاق
على �صعيد املوقف الفل�سطينيّ  ،الذي هو املعنيّ  ،قبل �أيّ �أحد �آخر ،ب�إجناح
الق�ضيّة الفل�سطينيّة و�صيانتها واحلفاظ عليها ،و�إىل املزيد من الرتاجعات
على امل�ستوى الر�سميّ  ،بالرغم من ك ّل ما قدّمه ال�شعب الفل�سطينيّ املظلوم
وامل�ضحّ ي من دماء وت�ضحيات يف �سبيل وطنه الغايل والعزيز ،حتى و�صل
الأمر  -وللأ�سف ال�شديد  -ببع�ض الفئات الفل�سطينيّة �إىل قوّات �شرطة
تراقب املجاهدين الفل�سطينيّني وتعتقلهم ،وتزوّد ال�صهاينة باملعلومات
عن وجودهم و�أعمالهم وطبيعة حترّكاتهم وتركيبة عائالتهم..
كما �شاهدنا �أي�ض ًا دخول بع�ض الف�صائل الفل�سطينيّة يف خطّ الت�سوية
املذلّة ،مبدية خ�ضوعها التا ّم للمناخ ال�سيا�سيّ الذي ا�ستطاعت �أمريكا �أن
توجده يف املنطقة ،ومنخرطة يف العمليّة الت�ساوميّة ويف اتّفاقيّات العار
التي تبيع فل�سطني الق�ضيّة والوطن والرتاب والإن�سان ..وبعد تاريخ ن�ضا ّيل
وجهاديّ طويل� ،أخذت هذه الف�صائل متيل نحو الدعة والراحة واالنخراط
يف �أجواء اخلطابات ال�سيا�سيّة والتحرّكات الدبلوما�سيّة ،بعيد ًا عن �أزيز
الر�صا�ص ودويّ البنادق وهدير الدبّابات ..وهكذا ّمت نزع فتيل بع�ض
البارود الفل�سطينيّ املقدّ�س ،ودُجّ نت اتجّ اهاته الثوريّة حتى �أ�صبحت
�أكرث ان�سجام ًا مع امل�ؤمترات و�أ�ضواء الإعالم و�صالونات ال�سيا�سة ،و�أكرث
ابتعاد ًا عن �ساحات الوغى والعزّة وال�شرف.
�إنّ ق�ضيّة فل�سطني اليوم  -كما بالأم�س ،وكما يف الغد ـ هي الق�ضيّة
الإ�سالميّة الأوىل على ال�صعيد الدو ّيل والعامليّ  ،ويجدر بنا هنا التنبيه
�إىل بع�ض الأ�ساليب املاكرة التي تتّبعها ال�صهيونيّة واال�ستعمار العامليّ يف
موا�صلة جهودها الرامية �إىل تذليل وخنق وو�أد الإرادة الثوريّة التي مازالت
و�ستبقى هي املحرّك احليويّ والقلب الناب�ض للق�ضيّة الفل�سطينيّة ،حيث
�إنّها تعتمد طريقتني �أ�سا�سيّتني:
الأوىل :هي �شحن العرب بالعن�صريّة ،من خالل �إ�ضفاء طابع الأ�صالة
على العروبة.
والثانية :حتقري العرب واال�ستهانة بهم �إىل �أق�صى احل��دود ،وذلك
بفر�ض العمالء املكلّفني بتحطيم جذور الثقافة الإ�سالميّة التي هي الرافد
الأ�سا�سيّ للح�ضارة العربيّة.
وميار�س اال�ستكبار العامليّ هاتني الطريقتني معاً ،فهو يوا�صل عمليّة
�إذالل ال�شعوب العربيّة أ�م��ام الغزاة الغربيّني ،يف ال�سيا�سة واالقت�صاد
والأم��ن والع�سكر والثقافة ..وعمليّة تعميق الفوا�صل وزرع احلواجز
وال�سدود با�سم العروبة بني هذا اجلزء من �أمّتنا الإ�سالميّة الكربى وبني
بقيّة الأجزاء.

مما يح�صر التناف�س بني ال�سكان على حفنة حمددة من
الأم��وال التي تتوفر بالدرجة الأوىل باال�ستدانة وحتميل
خزينة الدولة �أعباء فوق طاقتها �إىل حد الإفال�س العام.
و�أخ�يراً� ،صادرت ال�شركات املنتجة للمواد الغذائية
امل�ساحات الزراعية وم�صادر املياه ،وط��ردت الفالحني
بالقوة من قراهم و�أجربتهم على اللجوء �إىل املناطق
الع�شوائية ،ليعانوا وط��أة البطالة والعوز والفقر ،وكافة
الظواهر التي تنمي ب ��ؤر الف�ساد واجل��رمي��ة والإن�ح�لال
االجتماعي ،وبكل ب�ساطة ،ال ميكن اخلروج من هذا امل�أزق
�إال ب�إنهاء م�سبباته ،فنبد أ� من حيث انتهت �إليه:
�أوالً ،مواجهة ال�شركات االحتكارية والتقليل من
ن�ف��وذه��ا ال�سيا�سي واالق �ت �� �ص��ادي ،خ�صو�ص ًا ب ��إع��ادة
الأرا��ض��ي التي متت م�صادرتها بالقوة �أو ب�سبب رهنها
للبنوك الكربى� ،إىل مالكيها الأ�صليني.
وثانياً ،ت�شجيع الأهايل من الذين ما زالوا يحتفظون
ببيوتهم الريفية �إىل العودة �إليها ،وتدريبهم جمدد ًا على
�إنتاج ما ي�ؤمن اكتفاءهم الذاتي من الن�شاط الزراعي،
ال��ذي �أوهمتهم منظمات امل�ساعدات الدولية امل�شبوهة

علي حم�سن

بعدم جدوى الإنتاج غري املوجه لل�سوق ،فه�ؤالء �سريبحون
كرامتهم و�أمنهم الغذائي ،ولن يخ�سروا من هجرهم املدن
�سوى مذلة العي�ش ،وحفنة من النقود الآيلة حتم ًا لفقدان
قيمتها.
وثالثاً ،تكييف بع�ض «املرفهات املدينية» لكي تتالءم
مع احلياة يف الريف ،بحيث ي�ستفيد اجليل ال�شاب من
مظاهر «التقدم واحل�ضارة» دون �أن تقف عائق ًا �أم��ام
م�شاركته يف العمل الزراعي املنتج ،الذي مل مينع علماء
الع�صور ال�سابقة وفال�سفتها م��ن التح�صيل العلمي
والبحث والإبداع.
قد ي�صح القول ب�أن انعدام �سبل البقاء يف الأري��اف
قد دفع النا�س للهجرة بحث ًا عن «لقمة العي�ش» يف مواطن
ج��دي��دة ،ول�ك��ن املهاجرين مل ي�خ�ت��اروا مب��لء �إرادت �ه��م
احلرة حتمل العي�ش يف بيئات ينعدم فيها العي�ش الكرمي،
والأمان ال�شخ�صي والأمن الغذائي ،وال �شيء ي�ضمن هذه
ال�ضرورات �سوى التم�سك ب�أر�ض هي بحد ذاتها مباركة
و�آمنة.

ع .العربي

18

ثقافة
( العدد  )219اجلمعة  22 -حزيران 2012 -

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

بيروتيات
تــاريخ بـلديـــة بــــيروت []3/2
تدابري البلدية
حدد نظام البلديات العثماين ال�صادر
�سنة  1875وظائف املجل�س البلدي ،فكان
منها« :ال�ن�ظ��ارة على الأزق ��ة وال�سواقط
وجم��رى امل�ي��اه ،ر��ص��ف الأ� �س��واق و�إ��ش�ع��ال
ال�ق�ن��ادي��ل ،وفيما خ�ص البيع وال���ش��راء:
حتقيق الأرزاق والتج�س�س عليها ،وعلى
ال�ك�ي��ول امل�ستعملة كالقبابني وامل��وازي��ن
والكيول ،وعلى الوكندات وحمال البالو،
ومنع الأ�شياء امل�ضرة بال�صحة العمومية،
وع ��دم ال�ت�غ��ا��ض��ي ع��ن ح��را���س الأ�� �س ��واق،
وف��وان �ي ����س ال� �غ ��از ،وم���س�ت���ش�ف��ى امل��دي �ن��ة،
وتعديات �أرب ��اب االح�ت�ك��ار ،وعلى ت�سهيل
حاجات الفقراء والعواجز».
و�أ� � �ض � �ي� ��ف � �س �ن ��ة � 1877إىل ه ��ذه
ال �� �ص�لاح �ي��ات« :ك ��ل م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��الأب�ن�ي��ة
والأقنية وتطهري البلدة وحفظ ال�صحة
ال �ع �م��وم �ي��ة ،ق �ي��د الأم �ل ��اك وال �ع �ق��ارات
وقيد النفو�س وحترير املواليد والوفيات
والوقوعات ،تنظيم النقل الداخلي و�أجور
املركبات والنقليات ،ت�شكيل م�ست�شفيات
وم � � � ��أوى ل �ل �غ��رب��اء وب� �ي ��وت إ��� �ص�ل�اح ��ات،
وم�ك��ات��ب لأج ��ل ت��رب�ي��ة الأوالد العميان
واخل��ر���س والأي �ت��ام املنقطعني ،وم ��داواة
ال �ف �ق��راء وامل �ح �ت��اج�ي�ن ،و�إي� �ج ��اد ط��رائ��ق
ال��س�ت�ع�م��ال امل �ق �ت��دري��ن ع�ل��ى ال���ش�غ��ل من

املت�سولني ،وعلى جتهيز ال��ذي��ن يتوفون
من املنقطعني و�أمثال ذلك».
وقد قامت البلدية بعدة �أعمال نذكر
منها:
 منع دخ��ول ع�ظ��ام احل�ي��وان��ات واخل��رقال�ب��ال�ي��ة �إىل داخ ��ل ال �ب �ل��دة وتخ�صي�ص
جهتي الرميلة وميناء احل�صن لها.
 نقل خمازن البرتول من منطقة ميناءاحل���ص��ن ،و�إن �� �ش��اء خم ��ازن ل�ه��ا يف موقع
الكرنتينا.
 م��راق �ب��ة ع �م��ل احل��رف �ي�ي�ن و أ�� �ص �ح��ابال�صناعات وتنبيه �شيوخ احل��رف ملراقبة
العمال.

 ت���س�ع�ير امل� ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة وع �ل��ى ر�أ��س�ه��ااخلبز ومعاقبة املخالفني.
 ترتيب تعريفة موافقة لنقل الب�ضائعوالأمتعة من اجلمرك �إىل املخازن.
 �إ�صدار التعليمات اخلا�صة بتنظيم جمعال�ن�ف��اي��ات و�إل� ��زام ال�سكان بو�ضعها قرب
�أب��واب بيوتهم بعد غروب ال�شم�س بثالث
�ساعات �إىل قبل طلوعها ب�ساعة.
 ت�ع�ي�ين حم ��ل خم���ص��و���ص يف ال ��دائ ��رةال�ب�ل��دي��ة لأج ��ل تطعيم ك��ل م��ن �أراد من
الأهايل �ضد اجلدري.
 �إل��زام اجل��زاري��ن وباعة اخل�ضار بفر�شدكاكينهم بالبالط �أو القرميد ،وتنظيفها

يومياً وتغطية اللحوم بال�شا�ش.
 ق �ط��ع ج �م �ي��ع ال �� �ص �ب�ي�ر ال � �ب� ��ارز ع�ل��ىالطرقات العامة.
 �إخ�ضاع العربجية المتحان و�إلزامهمباحل�صول على رخ�صة.
 �إل��زام �ساقة احليوانات و�أ�صحابها بعدمحتميلها فوق طاقتها وعدم �ضربها.
الدخولية
زار �أح��د ال��رح��ال��ة ال��رو���س ب�ي�روت يف
الرابع ع�شر من �شهر ني�سان �سنة 1844
فكتب يف مذكراته« :يقف جباة ال�ضرائب
والر�سوم اجلائرة على كل بوابات املدينة،
بحيث �إن �أي فقري من ب�سطاء املدينة �أو
�ضواحيها� ،صياد �سمك كان �أم بائع خ�ضار
�أم غ�ي�ر ذل� ��ك ،م �ل��زم ع�ل��ى دف ��ع ال��ر��س��وم
اجلمركية قبل �أن يبيع ب�ضاعته ،وكان ال
ي�سمح له بت�صريفها يف ال�سوق �أو يف �شوارع
املدينة ،بل عليه ت�سليمها �إىل احلوانيت
التجارية �صاحبة االمتياز بالبيع مبوجب
ترخي�ص من البا�شا».
ي��ذك��ر �أن جم�ل����س الإدارة وامل�ج�ل����س
ال�ب�ل��دي �أ� �ص��درا �سنة  1886ق ��راراً بدفع
ع�شر بارات على كل جمل وكل بغل يدخل
امل��دي �ن��ة وخ �م ����س ب � ��ارات ع �ل��ى ك��ل ح �م��ار،
كما ق��رر �إقامة خمافر يف �أط��راف البلدة

وتوظيف م�أمورين �أمناء ل�ضبط املداخيل
اليومية ،وقد �سميت هذه الر�سوم «ر�سوم
الدخولية» ،وكانت �أجهزة البلدية تت�ضمن
م�صلحة بهذا اال�سم ،كان خالد العيتاين
رئي�ساً لها �سنة .1946
كانت هذه امل�صلحة تفر�ض ر�سوماً على
الب�ضائع املحمّلة على �سيارات �أو دواب �أو
طنابر ،دون الأ�شياء التي يحملها الإن�سان
بيديه ،وكانت نقاط الدخولية �سنة 1940
حم��ددة يف ال�ن�ق��اط التالية :احل��رج قبل
اجلامع ،الطيونة ،فرن ال�شباك ،كورني�ش
النهر ،وج�سر نهر بريوت.
وك��ان��ت ال�ب���ض��ائ��ع ت ��وزن يف ال�ق�ب��ان
العام يف �سوق اخل�ضار ،ثم نقل القبان
�إىل نقطة الطيونة ،وقد ي�صار �أحياناً
�إىل ع��د ال���ص�ن��ادي��ق وت�ق��دي��ره��ا ،وح��دد
ر��س��م م�ع�ين ل�ك��ل ��ص�ن��ف ،بلغت واردات
ال �ب �ل��دي��ة يف ح�ي�ن��ه ع �� �ش��رة �آالف ل�يرة
لبنانية ارت�ف�ع��ت بعد ذل��ك �إىل خم�سة
وع�شرين �ألفاً.
وي��ذك��ر �أن مفت�شي امل�صلحة كانوا
يفر�ضون ج��زاء وغ��رام��ة على ك��ل من
مل ي�سدد الر�سم� ،أو من مل يكن يحمل
�إي�صا ًال بت�سديده.
«عن بريوتنا»

�أحمد

رجـــال حـــول الـــرسـول 

ّ ّ َ
زيــد بــن حــارثـــة ..لــم يحب حبـه أحـد

ك ��ان ��ت ال �� �س �ي��دة خ��دي �ج��ة (ر�� �ض ��ي اهلل ع�ن�ه��ا)
ق��د � �ص��ارت زوج� ��ة ل�ن�ب�ي�ن��ا حم�م��د ��ص�ل��ى اهلل عليه
و�آل� ��ه و� �س �ل��م ،ع�ن��دم��ا وه�ب�ت��ه خ��ادم �ه��ا زي ��د ،فقبله
م�سروراً و�أعتقه من ف��وره ،وراح مينحه من نف�سه
ال�ع�ظ�ي�م��ة وم ��ن ق�ل�ب��ه ال�ك�ب�ير ك��ل ع�ط��ف ورع��اي��ة.
ويف �أح� � ��د م ��وا�� �س ��م احل� � ��ج ،ال �ت �ق��ى ن �ف��ر م ��ن ح��ي
ح��ارث��ة ب��زي��د يف م�ك��ة ،ون�ق�ل��وا �إل �ي��ه ل��وع��ة وال��دي��ه،
فحمّلهم زي��د �سالمه وحنانه و�شوقه لأم��ه و�أب�ي��ه،
ومل ي �ك��ن وال � ��د زي� ��د ي �ع �ل��م م���س�ت�ق��ر ول� � ��ده ،ح�ت��ى
�أخ ��ذ ال���س�ير �إل �ي��ه ،وم �ع��ه �أخ � ��وه ..ويف م�ك��ة م�ضيا
ي �� �س ��أالن ع��ن حم�م��د الأم �ي��ن ،ومل ��ا ل�ق�ي��اه ق ��اال ل��ه:
«ي� ��ا ب ��ن ع �ب��دامل �ط �ل��ب� ..أن� �ت ��م �أه � ��ل ح � ��رم ،ت�ف�ك��ون
ال� � � �ع � � ��اين ،وت � �ط � �ع � �م� ��ون الأ� � � � �س� �ي� ��ر ،ج � �ئ � �ن� ��اك يف
ول � ��دن � ��ا ،ف � ��أم � � ّن� ��ا ع �ل �ي �ن��ا و�أح � �� � �س� ��ن يف ف � ��دائ � ��ه»..
كان الر�سول �صلى اهلل عليه و�آل��ه و�سلم يعلم تعلّق
زيد به ،ويف نف�س الوقت يقدّر حق �أبيه فيه ..هنالك
ر ّد عليه ال�صالة وال�سالم« :ادعوا زيداً ،وخيرّ وه ،ف�إن
اختاركم فهو لكم بغري فداء ،و�إن اختارين فواهلل ما
�أنا بالذي �أختار على من اختارين فداء» .فتهلل وجه
حارثة (ال��وال��د) ،وق��ال« :لقد �أن�صفتنا ،وزدتنا عن
الن�صف» ..ثم بعث النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �إىل
زيد ،وملا جاء �س�أله« :هل تعرف ه�ؤالء»..؟ قال زيد:
نعم ،هذا �أبي ،وهذا عمي .و�أعاد عليه الر�سول �صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم ما قاله حلارثة ..وهنا قال زيد:
«ما �أنا بالذي �أختار عليك �أح��داً� ،أنت الأب والعم»!
فنديت عينا ر�سول اهلل بدموع �شاكرة وحانية ،ثم

�أم�سك بيد زي��د ،وخ��رج ب��ه �إىل ف�ن��اء الكعبة ،حيث لكن يبدو �أن زينب ر�ضي اهلل عنها قد قبلت هذا الزواج وه��م :زيد بن حارثة ،وجعفر بن أ�ب��ي طالب ،وعبد
قري�ش جمتمعة هناك ،ونادى الر�سول« :ا�شهدوا �أن حتت وط�أة حيائها �أن ترف�ض �شفاعة ر�سول اهلل �صلى اهلل بن رواح��ة ،ر�ضي اهلل عنهم و�أر�ضاهم �أجمعني.
زي��داً ابني ..يرثني و�أرث��ه»! وكاد قلب حارثة (والد اهلل عليه و�آل��ه و�سلم� ،أو ترغب بنف�سها عن نف�سه ..وع �ن��دم��ا وق ��ف ر� �س ��ول اهلل ��ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و آ�ل ��ه
زي��د) يطري من الفرح ،فابنه مل يعد ح��راً فح�سب ،لكن احلياة الزوجية �أخذت تتعرث ،وت�ستنفد عوامل و��س�ل��م ي ��ودّع اجل�ي����ش �أم ��ر ق��ائ�لاً« :عليكم زي��د بن
ب��ل واب �ن �اً ل�ل��رج��ل ال� ��ذي ت���س�م�ي��ه ق��ري����ش ال���ص��ادق ب�ق��ائ�ه��ا ،فانف�صل زي��د ع��ن زي �ن��ب ،ف�ح�م��ل ال��ر��س��ول ح��ارث��ة ،ف ��إن أ���ص�ي��ب زي ��د ،فجعفر ب��ن أ�ب ��ي ط��ال��ب،
الأمني �سليل بني ها�شم ،ومو�ضع حفاوة مكة كلها�� ..ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و�آل ��ه و��س�ل��م م���س��ؤول�ي�ت��ه جت��اه ه��ذا ف ��إن �أ�صيب جعفر ،فعبد اهلل ب��ن رواح ��ة» ،ولك�أمنا
وعاد الأب والعم �إىل قومهما مطمئنني على ولدهما الزواج الذي كان م�س�ؤو ًال عن �إم�ضائه ،والذي انتهى ر� �س��ول اهلل �صلى اهلل عليه و آ�ل ��ه و��س�ل��م ك��ان ي�ق��ر أ�
باالنف�صال ،ف�ضم ابنة عمته �إليه واختارها زوجة له ،غ �ي��ب امل �ع��رك��ة امل�ق�ب�ل��ة ح�ي�ن و� �ض��ع �أم � ��راء اجل�ي����ش
الذي تركاه �سيداً يف مكة� ،آمناً معافى.
إال
�
كلها
مكة
يف
تبنى الر�سول زيداً ،و�صار ال يُعرف
ثم اختار لزيد زوجة جديدة هي �أم كلثوم بنت عقبة .ع�ل��ى ه��ذا ال�ترت�ي��ب :زي��د ،فجعفر ،ف��اب��ن رواح ��ة..
با�سمه هذا« :زيد بن حممد» ،ويف يوم باهر ال�شروق ،ه � �ن ��ا ذه � � ��ب امل � �ن� ��اف � �ق� ��ون ي � � � � � ��رددون يف امل ��دي � �ن ��ة :فقد ل�ق��وا رب�ه��م جميعاً وف��ق ه��ذا الرتتيب �أي�ضاً!
ن��ادى الوحي حممداً} :اق��ر�أ با�سم ربك ال��ذي خلق ،ك � �ي � ��ف ي� � � �ت � � ��زوج حم � �م � ��د م � �ط � � َّل � �ق� ��ة اب � � �ن � ��ه زي � � ��د؟ �أق��دم امل�سلمون خالل املعركة ومل يبالوا ،و�أمامهم
خلق الإن�سان من علق ،اق��ر�أ وربك الأك��رم الذي علم ف�أجابهم القر�آن الكرمي مفرقاً بني الأدعياء والأبنياء ،ق��ائ��ده��م زي ��د ح��ام�ل�اً راي� ��ة ر� �س��ول اهلل ��ص�ل��ى اهلل
بالقلم ،علم الإن�سان ما لك يعلم{ ..وما �أن حمل ر�سول بني التبني والبنوة ،ومقرراً �إلغاء عادة التبني ،ومعلناً عليه و آ�ل ��ه و��س�ل��م ،مقتحماً رم��اح ال�ع��دو و�سيوفه،
اهلل �صلى اهلل عليه و�آل��ه و�سلم تبعة الر�سالة ،حتى }ما كان حممد �أبا �أحد من رجالكم ،ولكن ر�سول اهلل ،ال يبحث ع��ن الن�صر ب�ق��در م��ا يبحث ع��ن امل�ضجع
كان زيد ثاين امل�سلمني ،بل قيل �إنه كان �أول امل�سلمني .وخامت النبني{ ..وهكذا عاد لزيد ا�سمه الأول :زيد ال��ذي ت��ر��س��و ع�ن��ده �صفقته م��ع اهلل ال��ذي ا��ش�ترى
م��ن امل��ؤم�ن�ين �أنف�سهم و أ�م��وال �ه��م ب ��أن لهم اجلنة.
أ�ح �ب��ه ر� �س��ول اهلل ��ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و�آل� ��ه و��س�ل��م حباً بن حارثة.
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عظيماً ،وك��ان ب�ه��ذا احل��ب خليقاً وج��دي��راً ،ف��وف��ا�ؤه
مل يكن زيد يرى حواليه رمال البلقاء ،وال جيو�ش
ال ��ذي ال ن�ظ�ير ل ��ه ،وع�ظ�م��ة روح� ��ه ،وع �ف��ة �ضمريه يوج�سون من الإ��س�لام خيفة ،بل �صاروا ي��رون فيه الروم ،بل كانت روابي اجلنة ورفرفها الأخ�ضر تخفق
ول�سانه وي ��ده ،ك��ل ذل��ك و�أك�ث�ر م��ن ذل��ك ك��ان يزين خطراً يهدد وجودهم ،ال �سيما يف بالد ال�شام التي أ�م��ام عينيه ك��الأع�لام ،تنبئه �أن اليوم ي��وم زفافه..
خ���ص��ال زي��د ب��ن ح��ارث��ة� ،أو «زي ��د احل ��ب»؛ ك�م��ا ك��ان ي�ستعمرونها ،وقد �أدرك ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه عانق زيد م�صريه ،وكانت روحه وهي يف طريقها �إىل
يلقبه �أ��ص�ح��اب ر��س��ول اهلل عليه ال���ص�لاة وال���س�لام .و�آله و�سلم هدف املناو�شات التي بد�أها الروم ليعوجوا اجلنة تبت�سم حمبورة وهي تب�صر جثمان �صاحبها،
ت �ق��ول ال���س�ي��دة ع��ائ���ش��ة ر� �ض��ي اهلل ع�ن�ه��ا« :م ��ا بعث بها عود الإ�سالم ،فقرر �أن يبادرهم ،وهو يدرك �أهمية ال يلفه احلرير الناعم ،بل ي�ضخمه دم طهور �سال
الر�سول �صلى اهلل عليه و�آل��ه و�سلم يف جي�ش قط �إال هذه الغزوة وخطرها ،فاختار لها ثالثة من الرهبان يف �سبيل اهلل ،ثم تت�سع ابت�ساماتها املطمئنة الهانئة،
�أمّره عليهم ،ولو بقي حياً بعد ر�سول اهلل ال�ستخلفه» .يف الليل ،والفر�سان يف ال�ن�ه��ار ..ثالثة م��ن الذين وه��ي تب�صر ث��اين الأم� ��راء جعفر ي�ن��دف��ع كال�سهم
نعم� ،إىل هذا املدى كانت منزلة زيد عند ر�سول اهلل باعوا �أنف�سهم هلل ،فلم يعد لهم مطمع وال �أمنية �إال �صوب الراية ليت�سلمها ،وليحملها قبل �أن تغيب يف
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،لقد زوجه ابنة عمته زينب ،يف ا�ست�شهاد عظيم يفوزون �إثره بر�ضوان اهلل تعاىل ،الرتاب.

( العدد  )219اجلمعة  22 -حزيران 2012 -
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غالي الذهب غالي ..بريقه لم يعد كالسابق
بعد االرتفاع املطرد يف �أ�سعار الذهب
عاملياً ،يبدو �أن ق��راراً حملياً باملقاطعة
ال�ت��ام��ة ل���ش��راء ال��ذه��ب ق��د ات�خ��ذ على
م �� �س �ت��وى �أ� �ص �ح ��اب ال ��دخ ��ل امل �ح ��دود
وامل�ت��و��س��ط وب��الإج �م��اع ،ه�ك��ذا مل تعد
واجهات حمل ال�صاغة بربيقها الأخّ اذ
تلفت النظر كما كانت يف ال�سابق ،فمن
ال ي�ستطيع �أن يقطف العنب يقول عنه
ح�صرماً.
يوجد يف كل مدينة لبنانية تقريباً،
ع��دد م��ن �أ� �س��واق ال���ص��اغ��ة ال�ت��ي ت�ضم
حم ��ا ًال متال�صقة ت�ع��ر���ض ك��ل �أ��ش�ك��ال
امل �ج��وه��رات ب�ك��اف��ة م���س�ت��وي��ات�ه��ا ،لكن
حال الق�سم الأكرب منها بات يرثى له،
حيث ي�ؤكد �أ�صحاب حمال الذهب �أن
حمالهم تكاد تكون فارغة لي�س فقط
من امل�شرتين ،بل �أي�ضاً من املتفرجني،
�إث��ر االرت�ف��اع غري امل�سبوق للذهب ،ما
جعل الأوق �ي��ة ت�صل �إىل  1600دوالر،
ف�م��ن ك��ان ي���ش�تري ال��ذه��ب ك�ه��دي��ة يف
العديد من املنا�سبات ،ب��ات ي�ستعي�ض
ع�ن��ه مب��ا ه��و �أق ��ل ك�ل�ف��ة و�إن ك��ان �أق��ل
بريقاً.
با�ستطالع �آراء امل��واط �ن�ين ،ميكن
اجل ��زم ب � ��أن ال��ذه��ب وامل �ج��وه��رات هم
يف �آخ��ر �سلم الأول��وي��ات واالهتمامات
ب��ال�ن���س�ب��ة �إل �ي �ه��م ،يكفيهم ال�ق�ل��ق من
�إن�ق��ا���ص رب�ط��ة اخل�ب��ز ،وارت �ف��اع �أ�سعار
امل��أك��والت الغذائية ،و�أك�لاف الطبابة،
ولهيب �أق�ساط املدار�س �سنوياً.
بريق الذهب
يف ب �ي��روت ،وع �ن��دم��ا ت��دخ��ل ��س��وق
ب��رب��ور ال ��ذي ت�ت��وزع��ه حم��ال ال�صاغة
واجل� ��وه� ��رج � �ي� ��ة �إىل ح � ��د ك � �ب �ي�ر ،ال
ي���س�ترع��ي ب��ري��ق ال��ذه��ب امل �ع��رو���ض يف
ال�ف�تري�ن��ات ان�ت�ب��اه��ك للوهلة الأوىل،
لكن م��ا ي�ج��ذب االن�ت�ب��اه رج��ا ًال ون�ساء
يقفون على �أب��واب املحال �أو يجل�سون
على كرا�سيهم وت�ب��دو عليهم �إم ��ارات
ال�ضيق والتذمر من «احل��ال الواقف»
للذهب اليوم.
يخيم ال��رك��ود بظالله على هذا
ال�سوق كما الكثري من �أ�سواق الذهب
الأخرى يف بريوت وال�شمال وغريها
من املناطق ،ورغ��م �أن املعرو�ض من
ال��ذه��ب يحمل يف ط�ي��ات��ه نخبة من
�أهم النقو�شات وامل�شغوالت الذهبية،
�إال �أن االرت �ف��اع اجل �ن��وين للأ�سعار
�أفقدها.
بح�سب �أبو حممد امل�صري؛ �صاحب
�أح ��د حم ��ال ال��ذه��ب يف ب��رب��ور« :ف ��إن
م��رت��ادي امل �ح��ل الأب� ��رز ال �ي��وم ه��م من
الن�سوة اللواتي يرغنب يف بيع قطعة
من الذهب ب�سبب ال�ضائقة املعي�شية».
وبح�سب كالمه ف�إن حاالت بيع الذهب
امل�ستعمل ا��س�ت�ح��وذت نحو  60يف املئة
من حجم املبيعات يف حمله يف الأ�شهر
الأخ�ي�رة ،وهكذا ي�ضيف امل�صري�« :إن
ح��ال ال���ص��اغ��ة اجت�ه��ت �إىل ال�ب�ي��ع من
قبل ال��زب��ائ��ن ،و�أ�صبح التجار مبنزلة

امل�شرتي للذهب الك�سر ،و�إن كان كرث
مي�ت�ن�ع��ون ع��ن ذل��ك ب�سبب ال�ك���س��اد يف
ب�ضائعهم».
ال ��ش��ك �أن �أ� �س �ع��ار ال��ذه��ب �شهدت
ق�ف��زات غ�ير م�سبوقة ،ت�ع��دت ن�سبتها
الـ 200يف امل �ئ��ة م �ن��ذ  30ع ��ام� �اً على
م�ستوى العامل ،خ�صو�صاً يف ظل تدهور
الأح��وال االقت�صادية ،والأزم��ات املالية
العاملية ،وتراجع قيمة الدوالر ،و�أي�ضاً
ت��راج��ع ع ��ائ ��دات ال ��ودائ ��ع امل���ص��رف�ي��ة،
الأم ��ر ال��ذي دف��ع �صناديق اال�ستثمار
يف العديد من الدول �إىل الرتكيز على
الذهب ،بل و�أن�ش�أت �صناديق متخ�ص�صة
لهذه ال�سلعة« ،كغطاء نقدي» لها ،حيث
�إنه يعترب املالذ الآم��ن لأي من الدول
ل���ض�م��ان ق�ي�م�ت��ه ال�ف�ع�ل�ي��ة ،م��ع م��رور
الزمن.
ي��رج��ع ه ��ذا امل �ف �ه��وم ،ال ��ذي تتبعه
ال ��دول ال �ك�برى �إىل ع ��ادة �شائعة بني
ال �ن ��ا� ��س ،ف �ف��ي امل��ا� �ض��ي ك� ��ان ك �ث�يرون
ي �� �ش�ت�رون ال ��ذه ��ب حت �� �س �ب �اً ل�ل�ظ��روف
ال �ط��ارئ��ة وي�ع�ت�برون��ه مب�ن��زل��ة و�سيلة
لالدخار.
�أ�سباب االرتفاع
ارت�ف�ع��ت �أ� �س �ع��ار ال��ذه��ب مل�ستويات
قيا�سية ،حيث بلغ �سعر الذهب م�ستواه
القيا�سي على الإط�ل�اق عندما �سجل
 1573دوالراً للأوقية «الأون���ص��ة» يف
بداية �شهر �أيار ،ومن املتوقع �أن يرتفع
ال�سعر ليبلغ  1700دوالر ل�ل�أوق�ي��ة،
وذل��ك نظراً للم�ستجدات التي حتدث
على ال�صعيد العاملي ،و�أهمها تدهور
حالة االقت�صاد الأم�يرك��ي ،بالإ�ضافة

لعدم التو�صل حلل ب�ش�أن �أزمة الديون
ال���س�ي��ادي��ة يف ال�ي��ون��ان م��ن ق�ب��ل وزراء
مالية دول اليورو.
ويف �ضوء كل ما �سبق يطرح اجلميع
� �س ��ؤاالً :م��ا ه��ي الأ��س�ب��اب الرئي�سية يف
ارت�ف��اع �أ�سعار الذهب لهذه امل�ستويات
القيا�سية غري امل�سبوقة؟ �سن�ستعر�ض
تالياً بع�ض امل�سببات ومنها:
زي� ��ادة ال�ع�ج��ز يف امل �ي��زان ال�ت�ج��اري
للواليات املتحدة :وترجع �أ�سباب هذا
ال�ع�ج��ز يف امل �ق��ام الأول �إىل انخفا�ض
ن�سبة ال�صادرات ،خ�صو�صاً اال�ستهالكية
ال
ب��امل�ق��ارن��ة م��ع ح�ج��م ال � ��واردات ،فمث ً
عندما يرتفع حجم ال�صادرات بن�سبة
 0.4يف املئة فقط ،يف حني يرتفع حجم
ال��واردات بن�سبة ت�صل �إىل  1.4يف املئة،
يحدث العجز يف امليزان التجاري ،ومن
هنا يرتفع �سعر الذهب يف �ضوء الن�سبة
والتنا�سب.
ارتفاع حجم الطلب :ين�سب معظم
املحللني ارتفاع �أ�سعار الذهب حالياً �إىل
ال��زي��ادة العاملية يف حجم الطلب على
املعدن النفي�س من قبل الدول ،يف حني
ينخف�ض حجم امل�ع��رو���ض م��ن املعدن،
وذلك ما يدفع ب�أ�سعار الذهب لالرتفاع
بن�سبة كبرية ،حيث جتاوز ارتفاع �سعر
ال ��ذه ��ب ن���س�ب��ة  50يف امل �ئ��ة ب��امل�ق��ارن��ة
م��ع ال�ف�ترة نف�سها م��ن ال�ع��ام املا�ضي.
وي��و� �ض��ح ذل ��ك ال �ع�لاق��ة ال��وث�ي�ق��ة بني
أ�� �س �ع��ار ال��ذه��ب و أ�� �س �ع��ار خ ��ام ال�ن�ف��ط
خ�صو�صاً خالل الفرتة ال�سابقة ،حيث
يرتفع �سعر الذهب بارتفاع �سعر النفط
اخلام ،وترجع العالقة الطردية بينهما
بال�شكل الأ�سا�سي �إىل �أن زيادة �إيرادات
ال��دول النفطية ت ��ؤدي ل��زي��ادة الطلب

ع �ل��ى ال ��ذه ��ب ك � ��دول اخل �ل �ي��ج ال�غ�ن�ي��ة
ب��ال �ب�ترول ،م��ا ي � ��ؤدي الرت �ف��اع �أ��س�ع��ار
ال��ذه��ب ح�سب كمية امل�ط�ل��وب وحجم
الإقبال على �سوق الذهب.
انخفا�ض حجم الإنتاج «املعرو�ض»:
ويرجع انخفا�ض حجم الإنتاج بالطبع
للدول املنتجة للذهب ،حيث ال ي�ؤثر
ت��داول الذهب يف زي��ادة العر�ض ب�شكل
ك�ب�ير ،ويعتمد ��س��وق ال��ذه��ب يف املقام
الأول للإنتاج اجلديد ،وحينما يحدث
�أي انخفا�ض يف حجم الإنتاج من قبل
ال ��دول امل�ن�ت�ج��ة ،ي�ك��ون ل��ه أ�ك�ب�ر الأث��ر
يف ارت �ف��اع �سعر ال��ذه��ب ،و�أه ��م ال��دول
املنتجة للذهب  -وهي لي�ست بالرتتيب
 ال��والي��ات املتحدة وج�ن��وب �إفريقيا،وال�صني و�أ�سرتاليا ،وكندا والفلبني.
العوامل االقت�صادية وال�سيا�سية:
لي�س معنى ذك��ر العوامل االقت�صادية
وال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة �أخ� �ي ��راً� ،أن� �ه ��ا ال تعترب
ع ��ام�ل�اً ه ��ام� �اً ،ف �ع �ل��ى ال �ع �ك ����س مت��ام �اً
ت�ل�ع��ب ه��ذه ال �ع��وام��ل دوراً ك �ب�ي�راً ،بل
�أ��س��ا��س�ي�اً يف ال�ت�ح�ك��م ب��أ��س�ع��ار ال��ذه��ب،
وي ��ذك ��ر امل �ح �ل �ل��ون ب� ��أن ��ه يف � �ض ��وء م��ا
ي �ح��دث م��ن ت�ق�ل�ب��ات يف � �س��وق ال�ن�ف��ط
و�أ� �س��واق امل��ال ،ميكن معرفة الأ�سباب
احل�ق�ي�ق�ي��ة الرت� �ف ��اع �أ� �س �ع��ار ال��ذه��ب،
وال���س�ب��ب �أن ذل ��ك ينعك�س �أو ًال على
�أ�سعار �صرف العمالت العاملية ،وبوجه
خا�ص ال��دوالر الأمريكي ،الأم��ر الذي
ي��زي��د م��ن إ�ق �ب��ال معظم االق�ت���ص��ادات،
وخ �� �ص��و� �ص �اً ال � ��دول ال �ن��ام �ي��ة الق�ت�ن��اء
الذهب وتخزينه بكميات كبرية كمالذ
آ�م��ن ،وحت�سباً ملا ميكن �أن يتعر�ض له
االقت�صاد العاملي من خماطر و�أزم��ات،
م��ا ي��رف��ع م��ن ن�سبة ال�ط�ل��ب ب�شكل ال

ي�ستهان ب��ه ،يف ال��وق��ت ال��ذي ال ميكن
فيه إ�ن�ت��اج نف�س الن�سبة املطلوبة من
ق �ب��ل ال � ��دول امل �ن �ت �ج��ة ،ف�يرت �ف��ع �سعر
الذهب ب�شكل كبري ،و أ�ك�بر دليل على
ذل ��ك ،م��ا ح ��دث يف رو� �س �ي��ا وال �ي��اب��ان.
وما مت ذكره �سابقاً بخ�صو�ص العوامل
ال�سيا�سية واالقت�صادية ،يتم يف �ضوء
م���س�ت��وى الأزم � ��ة ال �ت��ي ت���س�ي�ط��ر على
العامل �أو حدتها �إن �صح التعبري مبا
حتمله هذه الأزمة من �أبعاد اجتماعية
واق�ت���ص��ادي��ة ،ويت�ضح ب��ذل��ك للجميع
�أن هناك توجهاً عاماً يف جميع �أرج��اء
املعمورة �صوب اقتناء الذهب كالو�سيلة
املثلى حلماية الدول وامل�ستثمرين ،بل
والأف��راد ،من خماطر عدم اال�ستقرار
يف أ�� �س �ع��ار � �ص��رف ال �ع �م�لات وت�ق�ل�ب��ات
ال �ب��ور� �ص��ة ،وازداد ه ��ذا ال �ت��وج��ه بعد
الأزم � ��ة امل��ال �ي��ة ال�ع��امل�ي��ة ال �ت��ي م��ر بها
ال�ع��امل ،والتي �أدت �إىل إ�ع�لان �إفال�س
م �ع �ظ��م ال �� �ش��رك��ات امل��ال �ي��ة وع � ��دد من
البنوك على م�ستوى العامل.
وف �ي �م��ا ي �ل��ي أ�ه � ��م خ�م���س��ة �أ� �س �ب��اب
� �س �ت ��ؤدي �إىل ا��س�ت�م��رار ارت �ف��اع أ���س�ع��ار
الذهب يف  2012كما �أوردتها فورب�س:
�أوالً :ت��وا��ص��ل م���ش�تري��ات البنوك
امل��رك��زي��ة ل�ل��ذه��ب :وي�ت�ج�ل��ى ذل��ك من
خ�ل�ال؛ تنامي م�شرتيات ال��ذه��ب من
قبل البنوك املركزية يف �آ�سيا و�أمريكا
الالتينية ،ودع��م االقت�صاد باالبتعاد
ع ��ن ال� � ��دوالر وال � �ي� ��ورو ،ورف� ��ع ح�صة
الذهب يف االحتياطات النقدية.
ثانياً :قلق امل�ستثمرين ب�ش�أن �أزمة
الديون الأوربية :وذلك ب�سبب انتقال
ع ��دوى ال��دي��ون ال���س�ي��ادي��ة يف منطقة
ال � �ي� ��ورو م ��ن ال� �ي ��ون ��ان �إىل �إي �ط��ال �ي��ا
ضال عن القلق
و�إ�سبانيا ودول �أخرى ،ف� ً
ب���س�ب��ب �أو� �ض ��اع ال �ق �ط��اع امل �� �ص��ريف وم��ا
تعانيه من م�شاكل لهذا ال�سبب ،زيادة
ا�ستثمار �أوروب� ��ا ب��ال��ذه��ب ح�ي��ث بلغت
�أرقاماً قيا�سية يف نهاية العام املن�صرم.
ث��ال �ث �اً :ال �ت �ح��وط ب �� �ش��راء ال��ذه��ب
م��ن قبل �صناديق اال��س�ت�ث�م��ار :بهدف
حماية امل�ستمرثين �أنف�سهم بالتحوط
ب ��ال ��ذه ��ب ،ارت � �ف ��اع وت �ي��رة ال� �ت ��دوالت
ب��ا��س�ت�خ��دام ال��ذه��ب وت��دف��ق ��ص�ن��ادي��ق
الذهب املتداولة حيث و�صلت �إىل 77
طناً.
رابعاً :ارتفاع نهم ال�صينيني ل�شراء
ال��ذه��ب :ف ��إن ح��ب ال�صينيني القتناء
ال ��ذه ��ب ب ��ال ��درج ��ة الأوىل ،حت���س��ن
الأو� � �ض� ��اع امل�ع�ي���ش�ي��ة ب���س�ب��ب ت��وق �ع��ات
ارتفاع متو�سط دخل الفرد ،فتح حمال
جتزئة لبيع املجوهرات والذهب باملدن
ال�صغرية.
خ��ام �� �س �اً :ن ��درة ال ��ودائ ��ع ال��ذه�ب�ي��ة
وارت� �ف ��اع ت�ك��ال�ي��ف ا� �س �ت �خ��راج ال��ذه��ب
و�إن � �ت ��اج ��ه� � :ص �ع��وب��ة احل �� �ص ��ول ع�ل��ى
ت �� �ص��اري��ح ا� �س �ت �خ��راج ال ��ذه ��ب ،ارت �ف��اع
نفقات املناجم �إىل  3مليار دوالر ،ندرة
اجليولوجيني املهرة وارتفاع �أجورهم.

عبد اهلل ال�صفدي
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عالم المرأة

ّ
الطالق هم للرجل واتهام للمرأة
ع��زل��ة ،ب�ك��اء ،وح��دة و�شعور بالذنب..
م���ش��اع��ر طبيعية ت�ن�ت��اب ك��ل ام� ��ر�أة م �رّت
ب �ت �ج��رب��ة ال � �ط�ل��اق� � ،ص �ح �ي��ح �أن ب�ع����ض
الزيجات تنتهي بالف�شل بر�ضا الطرفني،
�إال �أن ال�صراع النف�سي يكون غالباً ،نتيجة
امل�ع�ت�ق��دات ال���س��ائ��دة يف ك��ل جمتمع ،لكن
تبقى النتيجة واح��دة ،وهي ال�شعور بعدم
الر�ضا ،ورمبا باالكتئاب.
بعد الطالق ي�شعر الرجل واهماً باملتعة
وال�ت�ح��رر واال��س�ت�ع��داد للتعرف �إىل ن�ساء
�أخريات ،بحُ رية ومن دون قيود ،لكنه حني
يبد�أ يف التعرف �إىل ام��ر�أة �أو اثنتني ي�شعر
بامللل ،وي��رواده احلنني يف العودة �إىل دفء
الأ�سرة و�سابق حياته مع زوجته ،وقد �أثبتت
الأب �ح��اث �أن ال�ن���س��اء ي�ت��واف�ق��ن �أف���ض��ل مع
نهايات العالقة الزوجية ،لأنهن يتوقعن
ال�ط�لاق يف �أي��ة حل�ظ��ة ،يف ح�ين ال ي�ستعد
الرجال �أبداً ملثل هذه اللحظات ،وال يعرتف
الرجل �أبداً ب�إح�سا�سه بالأمان العاطفي مع
زوجته �إال بعد مرور الوقت وفوات الآوان.
ي�أ�س ..وانعدم للثقة
وب��ال��رغ��م م��ن �أن املجتمع يحمّل امل��ر�أة
ن �ت �ي �ج��ة ال � �ط �ل�اق� �� ،س ��واء ك ��ان ��ت ظ ��امل ��ة �أم
مظلومة� ،إال �أن احلقائق العلمية ت�ؤكد �أن
الرجل ي�صاب باالكتئاب بعد الطالق رمبا
�أك�ثر من امل��ر�أة ،حيث �أ�شارت درا�سة �إىل �أن
الرجل بعد الطالق �أكرث معاناة من املر�أة،
و�أن املطلّقة تن�سجم م��ع املجتمع ب�سرعة
�أك�ث�ر م�ن��ه ،خ�صو�صاً �إذا ك��ان��ت ه��ي طالبة
الطالق.
و�أك � ��دت ال��درا� �س��ة �أن ال��رج��ل ي�ع��اين
م��ن ال �ي ��أ���س وال �ط �ع��ن يف رج��ول �ت��ه ،لكنه
يئن ب�صمت ،وم��ن ال�ن��ادر �أن يتحدث عن
ذل��ك ،بل على العك�س؛ غالباً ما يتفاخر
ب��ال �ق��ول :ط�ل�ق�ت�ه��ا! رغ ��م �أن �ه��ا ت �ك��ون هي

طالبة الطالق ل�سبب �أو �آخر ،كي ال يُظهر
انك�ساره و�ضعفه.
و�أ�شارت الدرا�سة �إىل �أنه ما ي�ؤكد ت أ�ثّر
الرجل �أحياناً كثرية �إ�صابته بنوبات قلبية
مميتة �أك�ثر م��ن امل ��ر�أة ،ألن��ه يكبت حزنه
وم�صابه وت�أثره يف داخله ،لكن املر�أة �أكرث
حت ّمالً ،لأنها ال تخفي ذلك مثله ،وتظهر
يف عدة مواقف ،وبالرغم من عدم وجود
ف��روق يف نوعية الأم��را���ض الناجمة عن
االكتئاب واحلزن عند الطرفني.
و�أف � ��ادت ال��درا� �س��ة �أن ه ��ذه النتيجة
لي�ست مطلقة� ،إمن��ا تختلف م��ن �شخ�ص
�إىل �آخر؛ ح�سب تن�شئته النف�سية والفكرية
وبيئته التي يعي�ش فيها ،كذلك بالن�سبة
�إىل املر�أة.
�إنذارات
نف�س النتيجة �أكدتها درا�سة ميدانية
�أج��راه��ا باحثون اجتماعيون؛ �أن معظم
ال��رج��ال ال��ذي��ن �سبق لهم خ��و���ض جتربة
ال��زواج وف�شلوا فيها ،معر�ضون للإ�صابة
باال�ضطرابات النف�سية جراء هذا الف�شل،
و�أن ال ��رج ��ل امل �ط �ل��ق ي �ع��اين غ��ال �ب �اً من
ع��دم ال�ق��درة على التكيف اجتماعياً بعد
ال�ط�لاق ،كما ي��واج��ه �صعوبات يف خو�ض
التجربة م��رة �أخ��رى ،باعتباره رج�ل ًا له
ما�ض.
�أما �أطباء ال�صحة النف�سية في�ؤكدون
�أن ال�سبب الآخر الذي ي�ضايق الرجال بعد
الطالق لي�س فقط فقدان دورهم ك�أزواج،
لكن خ�سارتهم لدورهم ك�آباء ،فالأم تلعب
بعد الطالق دور الأب والأم معاً� ،أما الزوج
فيخ�سر دوره ك�أب.
وم��ا ي��زي��د الأم��ر تعقيداً� ،أن ال��رج��ال
ي�ح� ّم�ل��ون �أن�ف���س�ه��م م���س��ؤول�ي��ة ال �ط�لاق،
ف��ال��رج��ل ه��و ال��ذي ي�صعَق وي�ف��اجَ ��أ حني
يعلم ب�ق��رار ال�ط�لاق ،على ال��رغ��م م��ن �أن

ال��زوج��ة تر�سل ل��ه الكثري م��ن الإ� �ش��ارات
ال�ت��ي تنبئ ب��إن�ه��اء ال�ع�لاق��ة ،لكنه يفاجَ �أ
يف نهاية الأمر ب�أنه خ�سر كل �شيء :دوره
كزوج ،و�أب ،ورمبا خ�سر ماله وبيته �أي�ضاً،
كما يح�صل يف بع�ض املجتمعات الغربية.
موروثات جمتمعية
ويف�سر علماء النف�س �أن الآراء التي
تزعم ب��أن الرجل �أ�سرع على الت�أقلم بعد
احل�ي��اة ،ما هي �إال انعكا�س مل��وروث ثقايف
خ��اط��ئ ،لأن ال��رج��ل م�ث�ل��ه م �ث��ل امل � ��ر�أة؛
ك�ل�اه �م��ا ي �ت ��أث��ر ب ��احل ��دث؛ ح �� �س��ب ع��دة
عوامل� ،أهمها تاريخه ال�شخ�صي ،وكيفية
من��ط ح�ي��ات��ه ،والأم� ��ور ال�ت��ي ت�ع� ّر���ض لها

وواجهها ،بالإ�ضافة �إىل الثقافة والبيئة.
وي��و� �ض��ح ع �ل �م��اء ال �ن �ف ����س �أن ه �ن��اك
عوامل خارجية و�أخرى داخلية ت�ؤثر على
ا�ستقبال ال �ف��رد للم�شكلة ،م��ا يعني �أن��ه
لي�س �شرطاً �أن يكون الرجل دائماً �سعيداً
بالطالق ،فهناك ن�ساء ي�سعدن به �أي�ضاً،
ف��امل��ر�أة املتزوجة من رج��ل «نكدي» ت�سعد
كثرياً عندما تتحرر منه.
ويرجع العلماء منظور النا�س للطالق
على �أنه ف�شل� ،إىل خروج امل�شاكل عن �إطار
الأ��س��رة �إىل املجتمع بالطالق ،وي��رون يف
الوقت نف�سه �أن ا�ستمرار ال��زواج ال يعني
ب��ال �� �ض��رورة �أن ��ه ن��اج��ح ،ف�ك��م م��ن زي�ج��ات
ت�ستمر خوفاً من و�صمها بالف�شل! كما �أن
الطالق يعترب عنواناً كبرياً لعدم التوافق.

ِ
أنــت وطــــــفــــــــــلــك

وقاية الطفل من التسمم الغذائي ..وسبل العالج
تتحدد طريقة وطبيعة ع�لاج الت�سمم الغذائي طبقاً لنوعية
الع ��را� ��ض امل�صاحبة
امل �ي �ك��روب امل���س�ب��ب حل��ال��ة ال�ت���س�م��م ،ودرج ��ة أ
للإ�صابة.
• عالج الت�سمم الغذائي
غ��ال�ب�اً م��ا ي�ك��ون ال�ع�لاج غ�ير دوائ ��ي� ،أي يقت�صر على اللجوء
�إىل تعوي�ض اجل�سم بال�سوائل والأم�ل�اح ،واالبتعاد عن الأطعمة
وامل�شروبات التي تثري القيء.
جتنب تناول �أدوية وقف الإ�سهال ،لأنها قد ت�سبب بطء تخل�ص
اجل�سم من البكرتيا املت�سببة يف حالة الت�سمم الغذائي.
قد يتطلب ج�سم املري�ض تعوي�ض ال�سوائل والأمالح عرب الوريد،
وذلك يف حالة حدوث قيء متكرر� ،أو انخفا�ض يف �ضغط الدم وزيادة
نب�ض القلب� ،أو ارتفاع درجة حرارة اجل�سم� ،أو الإعياء ال�شديد.
ويف بع�ض حاالت الت�سمم الغذائي يتطلب العالج تناول املري�ض
م�ضادات حيوية.
• الوقاية من الت�سمم الغذائي
ال��وق��اي��ة دائ �م �اً خ�ير م��ن ال �ع�لاج ،ومي�ك�ن��ك وق��اي��ة طفلك من
الإ�صابة بالت�سمم الغذائي من خالل اتباع الإر�شادات الآتية:
 -الت�أكد من �سالمة الطعام يف جميع مراحل �إعداده ونقله وحفظه،

م�ث��ل :ال�ل�ح��وم ال �ب��اردة وامل�ع�ل�ب��ة ،الأ� �س �م��اك وامل�ن�ت�ج��ات البحرية،
والأط �ع �م��ة ال �ت��ي حت �ت��وي ع�ل��ى ال�ب�ي����ض ،واحل�ل�ي��ب غ�ير املب�سرت،
وم�شتقات الألبان كافة.
 ال�ت��أك��د م��ن نظافة اخل���ض��روات ،خ�صو�صاً ذات اجل ��ذور ،مثل:الفجل واجلزر ،واخل�ضروات النباتية مثل :امللفوف واخل�س.
 غ�سل اليدين جيداً باملاء وال�صابون ،ال�سيما عند �إع��داد �أ�صنافاللحوم واخل�ضروات.
 غ�سل الأ�سطح التي يتم تقطيع اللحوم عليها ،خ�صو�صاً عندتقطيع �صنفني من اللحوم يف �أوقات متتابعة.
 �شراء اللحوم من �أماكن معتمدة وذات خربة يف حفظ الأغذية. طهي الأطعمة بدرجة حرارة كافية ،للق�ضاء على امليكروبات التيقد ت�صيبها ،بحيث تتغلغل احلرارة يف جميع �أجزاء الطعام.
 ح �ف��ظ الأط �ع �م��ة ال �ت��ي ت�ف���س��د � �س��ري �ع �اً يف ال �ث�لاج��ة �إىل حنيا�ستخدامها ،والأطعمة التي �ست�ستخدم بعد �أكرث من يوم ال بد من
حفظها يف الثالجة.
 تذويب الأطعمة املتجمدة ،برتكها يف الثالجة حتى يزول عنهاالثلج تدريجياً� ،أو و�ضعها يف ماء بارد� ،أو يف جهاز امليكروويف ،وال
تُرتك على درجة حرارة املطبخ؛ حتى ال تتكاثر فيها البكرتيا.
 التخل�ص من الطعام �إذا كانت فيه ن�سبة ول��و �ضئيلة لل�شك يف�سالمته ،وجتنب تذوق الطعام امل�شكوك فيه للت�أكد من �سالمته.

ت�صرفات حم�سوبة
ال ��ش��ك �أن ال �ط�لاق يف ال�ن�ه��اي��ة هو
جتربة قا�سية للطرفني ،ودمار للأ�سرة
وت�شتيت ل�ل�أوالد ،وبغ�ض النظر عن ما
�إذا كانت املر�أة تعاين �أكرث �أو �أقل ،عليها
�أن تتفهم ك��ل م ��ر�أة طبيعة جمتمعها،
ل��ذل��ك ين�صح علماء االج�ت�م��اع برعاية
امل �ط � ّل �ق��ة ل �ت �� �ص��رف��ات �ه��ا ب � � ��أال ت�ت�ظ��اه��ر
باال�ستخفاف بحدث طالقها ،و�أنه فرتة
�ستن�ساها مع زوج جديد ،لأن ذلك يعطي
�صورة ال�ستهتار غري مق�صود، فالرجال
ال مييلون ل�ل��زواج م��ن ام��ر�أة تنظر �إىل
الزواج والطالق نظرة ا�ستهتار.
وي �ح �ذّر ال�ع�ل�م��اء م��ن �إع�ل��ان �سبب
الطالق �أم��ام الغري ،لأن��ه يف�سح املجال
للقيل والقال ،فلي�ست كل مطلّقة �ضحية
للرجل �أو للمجتمع ،فقد يكون عليها
اللوم الأو ل ،فالتزام كلمة «لي�س هناك
ن�صيب» �أوقع يف نفو�س النا�س من �سرد
ق�صتها.
ك �م��ا ي �ن �� �ص��ح ال �ع �ل �م��اء ب ��االع� �ت ��دال
وال ��رزان ��ة ،ألن �ه �م��ا ال �� �س�لاح��ان ال �ل��ذان
ت �ق �ت �ح��م ب �ه �م��ا ال� �ط ��ري ��ق ل�ل�م���س�ت�ق�ب��ل
الغام�ض ،فلتكن املطلقة كالبئر العميقة
ال �ت��ي ي���ش�ه��د ال �ن��ا���س ��س�ط�ح�ه��ا ال �ه��ادئ
املتز ن ،ويجب االقت�صاد يف احلديث عن
اخل�صو�صيات ،وع��دم الظهور بالتحرر
واملدنية ،ألن��ه مهما تطور املجتمع فله
�أ�صول وتقاليد يجب مراعاتها، وتفادي
الهم�س وال�غ�م��ز ال ي�ت� أ�ت��ي �إال ب��اح�ترام
ال �ن �ف ����س ،وحت ��دي ��د م ��واق ��ف ال��زم��ال��ة
وال�صداقة .
وق � ��د ي� �ك ��ون ال� �ط�ل�اق ب ��داي ��ة حل �ي��اة
�أف�ضل �إذا م��ا �شعرت امل��ر�أة ب ��أن ال ي��د لها
يف �إن �ه��اء ح�ي��ات�ه��ا ،مم��ا ي�ب�ع��ث يف نف�سها
روح الطم�أنينة والأم��ان لأي موقف ،و�أن
تبحث يف داخلها عن الأ�سباب التي �أدت �إىل
الطالق لتتفادى وقوعها ثانية ،ولت�ضع
�أم��ام عينيها �أن �ضمريها هو احلكم على
ت�صرفاتها ولي�س نظرة الآخرين التي قد
تعوق م�سرية حياتها.

رمي اخلياط
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مـنــوعــــات

طرق متنوعة للرشاقة ..من دون رجيم
�إذا ك�ن��ت �أح ��د ال�ب��اح�ث�ين ع��ن ال��ر��ش��اق��ة ،وال
تف�ضل اتباع نظام غذائي �صارم ،فيمكنك اتباع
جمموعة من الن�صائح التي متكّنك من تعديل
ج�سمك بطرق ب�سيطة:
ا�ستخدم ال�شوكة :من الطرق ال�سهلة للغاية
التي ت�ضمن لك عدم الإفراط يف تناول الأطباق
امل�خ�ت�ل�ف��ة ،اال��س�ت�غ�ن��اء ع��ن امل�ل�ع�ق��ة وا�ستبدالها
بال�شوكة �أو الع�صا ال�صينية ،حيث �إن طريقة
ا��س�ت�خ��دام�ه�م��ا يف ت �ن��اول ال �ط �ع��ام ،ت�ضمن لك
تناول كميات �أقل من امل�أكوالت ،وال�شعور بال�شبع
�سريعاً.
الأطباق املق�سّ مة :تُباع يف الأ�سواق الأطباق
املق�سمة ،التي ع��ادة ما تكون جم��ز�أة �إىل ثالثة
�أو �أربعة �أج��زاء ،ومن خاللها ت�ستطيع التحكم
يف كمية الطعام التي �ست�أكلها� ،إىل جانب مراقبة
امل ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة امل �ت �ن��ا َول��ة ،فعلى �سبيل امل�ث��ال،
ميكنك و�ضع ال�بروت�ين يف ج��زء ،واخل�ضراوات
يف ج ��زء �آخ� ��ر ،بينما تخ�ص�ص اجل ��زء الأخ�ي�ر
ل �ل �ك��رب��وه �ي��درات ،وم ��ع ال��وق��ت ��س�ت�ج��د نف�سك
حددت الكمية املنا�سبة لك من الطعام ،وبالتايل
حت�صل عليها �أياً كان حجم و�شكل طبقك.
�أطباق �صغرية احلجم و�أكواب طويلة� :أثبتت
الط�ع�م��ة يف
ال�ع��دي��د م��ن ال��درا� �س��ات �أن ت �ن��اول أ
�أط�ب��اق �صغرية ،ي�سمح بتناول كميات �أق��ل من
الطعام ،كما �أنه يف حالة الرغبة يف تناول طبق
�إ�ضايف ،ف�إنك لن تتجاوز احلد املطلوب ،وذلك
ل�صغر حجم الطبق� ،أما بالن�سبة �إىل امل�شروبات،
فين�صحك اخل�براء بتناولها يف �أك��واب زجاجية
طويلة ،حيث �إن ذل��ك احلجم حتديداً يعطيك
�إح�سا�ساً دائماً بو�ضع كميات قليلة من ال�سوائل،
وبالتايل تتحكم يف كمية ال�سعرات احلرارية.
جتنب التحدث �أو م�شاهدة التليفزيون :من
العادات اخلاطئة التي رمبا تكون مكت�سبة من
طبيعة احل�ي��اة ال�سريعة ،التحدث �أث�ن��اء تناول
الطعام عن �أحداث اليوم .في�ؤكد اخلرباء �أن من
�أكرث الأمور التي جتعلك تتناول الطعام بكميات
�أك�بر ،تناول الطعام وفمك ممتلئ بالطعام� ،أو
�أثناء م�شاهدة التليفزيون.

طــريـقـة اللعـب

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

اال�ستيقاظ مبكراً :من املعلومات امل�ؤكدة �أن
اال�ستيقاظ م�ت� أ�خ��راً يجعلك تتناول م��ا يقرب
من�� 200س�ع��رة ح ��راري ��ة �إ� �ض��اف �ي��ة ،ب��الإ��ض��اف��ة

�إىل ت �ن��اول الأط �ع �م��ة غ�ي�ر ال���ص�ح�ي��ة ،ب�خ�لاف
الأ�شخا�ص الذين ي�ستيقظون مبكراً.
�إع � ��داد وج �ب��ات خ�ف�ي�ف��ة :م��ن الأم � ��ور ال�ت��ي

 3 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1مو�سيقى جزائرية
مغاربية  /خراب
1
 4املادة يف النبات ت�صنع
الغذاء
2
� 5آلة مو�سيقية وترية
3
تركية  /حمام ينقل
الر�سائل قدميا
4
� 6أداة ن�صب يف اللغة
 7يركب  /ظل
5
 8منتجع �سياحي م�صري /
6
متحجرات ملونة يف البحر
 9فلو�س � /أن�س وت�سلية مع
7
االهل واال�صدقاء
 10نبات جف  /ممثل
8
�سوري ج�سد �شخ�صية ملك
9
م�صري

10

�أفــقــي
 1مادة طبيعية عطرة الرائحة  /كتاب �شرح الكلمات
(جمع)
 2عا�صمة الربتغال

عـــامـــودي
 1خمرتع الراديو  /طرق
 2للتعريف  /نرث املاء
 3ملكة م�صرية قدمية
 4تقومي �سنوي (فار�سية
الأ�صل)

جتعلك تتجنب ت �ن��اول احل �ل��وى ب�ين ال��وج�ب��ات
الأ� �س��ا� �س �ي��ة ،اال��س�ت�ع��ان��ة مب���ض��غ «ال �ع �ل��ك» ،لكن
اح��ر���ص ع�ل��ى � �ش��رائ��ه خ��ال �ي �اً م��ن ال���س�ك��ر .كما
ميكنك تقطيع اجلزر لقطع �صغرية� ،أو خفقها
يف حم�ضر ال�ط�ع��ام ل�ت�ك��ون مل�ساء ال �ق��وام ،مع
و��ض�ع�ه��ا يف ال�برط �م��ان��ات ال��زج��اج �ي��ة اخل��ا��ص��ة
ب��الأط�ف��ال ،على �أن تتناول منها عندما ت�شعر
باجلوع بني الوجبات ،و�أي�ضاً من احليل امل�ؤثرة
حقاً ،والتي متنعك من تناول املزيد من الطعام،
املواظبة على �شرب مياه مثلجة بني الوجبات،
�أو عند اجلوع.
ع � ��دم اال� �س �ت �غ �ن��اء ع ��ن ال ��وج� �ب ��ات ال �ث�ل�اث
اليومية :م��ن أ
الف �ك��ار ال���ش��ائ�ع��ة واخل��اط �ئ��ة يف
ال��وق��ت ن�ف���س��ه ،ال�ت�خ�ل��ي ع��ن �أي م��ن ال��وج�ب��ات
ال �ث�لاث ال�ي��وم�ي��ة� ،أو ال��وج�ب��ات اخلفيفة التي
تتخلل النظام الغذائي ،للحد من زي��ادة الوزن،
حيث ثبت �أن ذلك غري �صحيح بتاتاً ،لأنه عندما
تتخلى ع��ن �إح ��دى ال��وج �ب��ات ،ت�صبح مقاومة
اجل�سم للطعام �أ�ضعف ،ومن هنا ت�أتي ال�شراهة،
خ�صو�صاً يف ال�ساعات الأخرية من اليوم ،لذلك
احر�ص على عدم التخلي عن �أي من الوجبات
اليومية الثالث ،فعلى �سبيل املثال� :إذا كنت ال
الف�ط��ار� ،أعد
جتد الوقت الكايف لتناول وجبة إ
وجبة �صحية يف حقيبة تتناولها يف الطريق� ،أو
فور و�صولك �إىل العمل.
ابت�سامة ب�سيطة� :أث�ب��ت خ�براء برازيليون،
�أن الأ�شخا�ص الذين ي��داوم��ون على ال�ضحك،
ي�ك��ون��ون �أك�ث�ر ق��درة على ح��رق ال��ده��ون ب�شكل
�أ�سرع ،وذلك نتيجة تعزيز هرمون ال�سريوتونني
امل�س�ؤول عن ال�سعادة ،وال��ذي يقلل من �شهيتك
للطعام تلقائياً.
�إغ�لاق املطبخ :و�أخ�ي�راً ،من احليل ال�سهلة
التنفيذ ،غلق باب املطبخ طول فرتة الليل ،بعد
يف�ضل دائماً
تناول وجبة الع�شاء املعتادة ،والتي َّ
تناولها قبل ال�ساعة الثامنة م�ساء ،و�أال تتجاوز
ال �ع��ا� �ش��رة ،وذل ��ك م�ن�ع�اً ل��دخ��ول امل�ط�ب��خ م ��راراً
وتكراراً لأي حجة ،وتناول املزيد من الطعام.
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 5برقوق (مبعرثة)  /اكتمل (معكو�سة)
 6مت�شابهان
 7جبال يف �أمريكا اجلنوبية  /فيه ير�سم
الر�سامون
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 9خيّال كرمي اخللق
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ريَ اضـَ ة

المدير الفني غسان سركيس
يدق ناقوس الخطر في حديثه
مع الـ«الثبات»:

مشاركة لبنان في بطولة
آسيا في مهب الريح..
والسبب تقصير المسؤولين
على رغم تتويج منتخب لبنان بط ًال لغرب
�آ��س�ي��ا ،على ح�ساب منتخبات عريقة ك��الأردن
و�إي��ران و�سورية ،ال يبدو املدير الفني غ�سان
�سركي�س �سعيداً ..وللرجل �أ�سبابه ،فهو الأكرث
دراية ومعرفة بو�ضع فريقه خ�صو�صاً وال�سلة
اللبنانية على وجه العموم.
ويف ح��دي��ث ل �ـ«ال �ث �ب��ات» �أك ��د ��س��رك�ي����س �أن
املنتخب ال ميكنه اال�ستمرار من دون �أي دعم
ر�سمي وال �سيما �أن��ه مقبل على ا�ستحقاق يف
غ��اي��ة الأه �م �ي��ة ،يف ب�ط��ول��ة �آ��س�ي��ا للعبة التي
�ستقام يف اليابان ما بني  14و� 22أيلول املقبل.
يف ال�ب��داي��ة� ،أك��د �سركي�س ر��ض��اه ع��ن �أداء
ال�لاع�ب�ين يف ب�ط��ول��ة غ��رب �آ��س�ي��ا الـ 12التي
�أقيمت يف العا�صمة الأردن�ي��ة عمان ،كما عرب
عن تقديره العميق ملا بذلوه من جهد وعطاء،
يف ظل الإمكانات �شبه املعدومة ،واال�ستعداد
ال�ضعيف للحدث ،والذي اقت�صر على متارين
عدة متفرقة يف لبنان ومباراة ودية مع �سورية

قبل امل�سابقة ،لكنهم عو�ضوا عن ذلك بروحهم
العالية وح�سهم الوطني واندفاعهم يف �سبيل
حتقيق نتيجة م�شرفة لكرة ال�سلة اللبنانية.
و�أو� �ض��ح �سركي�س �أن خ �ي��اره م�ن��ذ ت�سلم
م �ه �م��ات��ه م ��درب � �اً ل�ل�م�ن�ت�خ��ب ،ك� ��ان جت��دي��د
دم��اء الفريق ،بعد �أن و�صل معظم عنا�صر
الت�شكيلة الرئي�سية �إىل �أعمار متقدمة ،ور�أى
�أن الفريق احلايل يتمتع ب�أفراد مميزة متلك
املوهبة و�أعمارها ت�سمح لها بالعطاء ل�سنوات
قادمة.
و�أ�شار �سركي�س �إىل �أن �أكرب العبي الفريق
احلايل هو من مواليد  ،1986واخلطيب وحده
من العنا�صر املخ�ضرمة ،ووجوده كان �ضرورياً
لتطعيم الفريق وقيادته يف �أر�ض امللعب ،وهو
حتامل على ظروف عائلية �صعبة عانى منها يف
بطولة غرب �آ�سيا ،حيث كان يف م�ستوى احلدث
كعادته ،ومل يق�صر بواجبه.
ور�أى �سركي�س �أنه من بني �سلبيات بطولة

غ�سان �سركي�س

لن أقبل باستبعاد
من كافح
في «غرب آسيا»
لحساب من تلكأ
في االلتحاق بالمنتخب

غ��رب �آ�سيا توقيتها� ،إذ ال يوجد ف�ترة فا�صلة
كافية بني امل�سابقة وختام البطوالت املحلية
يف ل�ب�ن��ان و� �س��وري��ة و�إي� � ��ران ،وه ��و �أم ��ر يعيق
التح�ضري للبطولة ،وق��د عانى منه املنتخب
اللبناين� ،إذ مل تتح له فرتة الإعداد الكافية.
واع �ت�بر �سركي�س �أن ��ه م��ن ب�ين �إي�ج��اب�ي��ات
امل�شاركة يف بطولة غرب �آ�سيا ،اكت�شاف مكامن
ال �ق��وة وال���ض�ع��ف يف ال �ف��ري��ق ،ح�ي��ث �سيجري
العمل يف الفرتة املقبلة ،على بع�ض التفا�صيل
الفنية ،الفتاً �إىل �أن �صفوف املنتخب اللبناين
لن ت�شهد تغيريات جذرية ،وقال« :ال ميكنني
�أن �أ�ستبعد من بذل اجلهد والعرق والتعب يف
بطولة غرب �آ�سيا ،وا�ستدعي من تلك أ� وتكا�سل
يف االلتحاق باملنتخب ،فالأولوية هي لالعبني
امللتزمني ،ولن �أقبل ب�أن ي�أخذ �أحد �آخر �أي دور
على ح�سابهم».
وق��ال �سركي�س �إن امل�ستويات التي قدمتها
املنتخبات امل�شاركة كانت قوية عموماً� ،أما عن

�سبب خ�سارة لبنان �أم��ام فل�سطني يف امل�ب��اراة
الأخ �ي ��رة ف � أ�ع ��اده ��ا �إىل اجل �ه��د ال� ��ذي ب��ذل��ه
الالعبون يف امل�ب��ارات�ين القويتني �أم��ام �إي��ران
والأردن ،حيث ا�ستنزف جزءاً كبرياً من طاقته،
مذكراً ب�أن املنتخب خا�ض مبارياته بـ 8العبني
فقط!
وعن امل�شاركة يف بطولة �آ�سيا ك�شف �سركي�س
لـ«الثبات» �أن احل�ضور اللبناين مرهون بدعم
املنتخب ،وتطلع امل�س�ؤولني �إليه بنظرة جدية،
فنحن ال ن��ري��د �أن يفتح لنا ��ص��ال��ون ال�شرف
يف املطار ،بل نريد �أن تفتح �صناديق اخلزينة
ل�ي�ح�ظ��ى امل�ن�ت�خ��ب ب��ال��دع��م ال ��ذي مي�ك�ن��ه من
احل�ضور امل�شرف يف بطولة �آ�سيا..
وك �� �ش��ف � �س��رك �ي ����س ع ��ن م� � ؤ�مت ��ر ��ص�ح�ف��ي
�سيعقده مع العبي املنتخب يف مقر االحت��اد،
ل�خ��ذ
ح�ي��ث ��س�ي��وج��ه ن ��داء �إىل امل �� �س ��ؤول�ين ،ل� أ
ب�ع�ين االع �ت �ب��ار ح��اج��ات امل�ن�ت�خ��ب ،وال�ت�ع��ام��ل
معه بح�سب الأهمية التي ي�ستحقها كواجهة
للريا�ضة اللبنانية.
ور�أى �سركي�س �أن ال�ن�ت��ائ��ج لي�ست مهمة
يف اال�ستحقاق القاري ال�ق��ادم ،بل �إن امل�سابقة
�ست�شكل حم�ط��ة ليكت�سب ال�لاع�ب��ون اخل�برة
ق�ب��ل ال�ن���س�خ��ة ال �ق��ادم��ة ال �ع��ام امل �ق �ب��ل ،وال�ت��ي
تكت�سب �أه�م�ي��ة �أك�ب�ر� ،إذ �إن�ه��ا �ستكون م�ؤهلة
لبطولة العامل.
النتائج الكاملة

ندمي �سعيد

ح�سني اخلطيب

يف امل� �ب ��اراة الأوىل ل�ب�ط��ول��ة غ ��رب �آ��س�ي��ا،
ا�ستهل منتخب لبنان م�سريته بفوز كبري على
نظريه ال�سوري  18 – 27( 69 – 98و– 46
 33و ،)53 - 75وجاء فوز لبنان بقيادة «كابنت»
املنتخب اللبناين ف��ادي اخلطيب ال��ذي ق�دّم
مباراة كبرية ( 31نقطة) وا�ستح ّق التنويه على
رغم ظروفه اخلا�صة.
ويف مباراته الثانية ،حقّق منتخب لبنان
انت�صاراً �سه ًال على اليمن .74 - 109
يف مباراته الثالثة ،فاز منتخب لبنان على
نظريه الإي��راين  17 - 22( 69 - 74و39 - 35
و ،)52 - 55و�سجّ ل فادي اخلطيب  25نقطة.
ويف امل�ب��ارة ال��راب�ع��ة ،ح�سم منتخب لبنان
امل��رك��ز الأول ،بعدما حقق ف��وزه ال��راب��ع على
ال�ت��وايل ،وذل��ك على ح�ساب املنتخب الأردين
بنتيجة  19-17( 61-73و 31-36و.)44-55
يف امل � �ب� ��اراة الأخ �ي ��رة خ �� �س��ر ل �ب �ن��ان �أم� ��ام
فل�سطني ،وه��ي خ�سارة مل ت� ؤ� ّث��ر على و�ضعه
ك ��أول ال�ترت�ي��ب ال�ع��ام ،وج ��اءت نتيجة امل�ب��اراة
مل�صلحة فل�سطني  23-18( 75 - 82و38-32
و 55-57و.)75-82
يذكر �أن املنتخبني الأول والثاين (لبنان
و�إي��ران) يف بطولة غرب �آ�سيا يت�أهالن لك�أ�س
�آ��س�ي��ا (م�سابقة ك� أ����س �ستانكوفيت�ش �سابقاً)
والتي �ست�ست�ضيفها اليابان يف �أيلول املقبل.
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كأس األمم األوروبيـة لكرة القدم (بـولندا وأوكرانيــا )2012

منتخب هولندا :كيف تغير كل شيء في سنتين؟

مدرب هولندا بريت فان مارفييك

خيبة �أمل لالعبي هولندا بعد وداع ك�أ�س �أمم �أوروبا

تتعاقب ال�سنوات وال ت�شبه بع�ضها ..م��ن بني
 23العباً هولندياً �شاركوا يف نهائيات ك�أ�س الأمم
الأوروبية ببولندا و�أوكرانيا 16 ،كانوا حا�ضرين يف
مونديال جنوب �أفريقيا  ،2010ويف املباراة الأوىل
لهولندا �أمام الدمنارك ،والتي منيت فيها بخ�سارة
�صاعقة  ،1 - 0ثمانية من �أ�صل  11العباً خا�ضوا
نهائي مونديال  ،2010ت�سعة منهم خا�ضوا اللقاء
الثاين �أمام �أملانيا ( ..)2 - 1و�سبعة لعبوا يف اللقاء
الأخ�ير مع الربتغال ( ،)2 - 1لكن �شتان ما بني
مونديال  2010و«يورو .»2012
ال�س�ؤال هو كيف تغري كل �شيء يف �سنتني؟ بعد
خروجهم بر�ؤو�س مرفوعة يف  ،2010مل يتجر�أ العبو
امل��درب ب�يرت ف��ان مارفيك على مواجهة اجلمهور
امل��وج��ود يف �أع � ��داد خ�ج��ول��ة يف م �ط��ار �أم �� �س�تردام،
وذلك لدى عودتهم �إىل �أر�ض الوطن من �أوكرانيا
بثالث خ�سارات دراماتيكية يف  3مباريات للمنتخب
الربتقايل ،الذي دخل البطولة الأوروبية مر�شحاً
قوياً ،وخرج منها يجر �أذيال اخليبة.
وب �ع��د اخل � ��روج امل �ه�ين م��ن «جم �م��وع��ة امل� ��وت»،
ي �ب��دو امل�ن�ت�خ��ب ال �ه��ول �ن��دي �أم� ��ام م �ف�ترق ط ��رق..
م�ستقبل املدرب بريت فان مارفييك يف مهب الريح،
اخلالفات تع�صف بالفريق ،والثغرات بدت وا�ضحة،
خ�صو�صاً على م�ستوى قلبي ال��دف��اع ،يف ح�ين مل
ي�ق��دم خ��ط الهجوم م��ا ه��و متوقع م�ن��ه ،خ�صو�صاً
ر�أ�س احلربة روبن فان بري�سي.

بدا االرتباك وا�ضحاً على خيارات املدرب بريت
ف��ان مارفييك الدفاعية ،يف امل�ب��اراة الأوىل �أ�شرك
الثنائي هيتينغا  -فالر ثم هيتينغا  -ماتيي�سن �أمام
�أملانيا قبل �أن يلعب مباتيي�سن وفالر �أمام الربتغال،
لعبة كرا�س مو�سيقية مل تنتج �سوى �شيئاً واح��داً؛
حتديد نقطة �ضعف املنتخب الهولندي م��ن قبل
خ�صومه ،وال�ضرب يف عمق خطوطه الدفاعية.
وعلى رغم وجود خامات مميزة كوي�سلي �سنايدر
واري�ي�ن روب ��ن مل يلعب ال��و��س��ط ال�برت�ق��ايل دوره
كامالً ،فيما �شكل خط الهجوم عقدة مل ينجح فان
مارفييك يف حلها� ،إذ تاه فان مارفييك ما بني فان
بري�سي وك�لا���س ي��ان هونتيالر ،فكانت احل�صيلة
هدفني فقط ،وه��و رق��م بعيد عن الت�صفيات حني
�سجلت هولندا  37هدفاً.
وال ��ش��ك ب� ��أن ال �ه��زائ��م ال �ث�لاث ر��س�م��ت عالمة
ا�ستفهام ح��ول م�صري امل��درب ب�يرت ف��ان مارفييك
الذي مدد عقده حتى عام  ،2016ويواجه املدرب
ال���س��اب��ق ل�ب��ورو��س�ي��ا دورمت ��ون ��د الأمل � ��اين وف�ي�ن��ورد
ان�ت�ق��ادات وا�سعة ح��ال�ي�اً ،بعد �سنتني م��ن اكت�سابه
ت�أييداً لنجاحه يف قيادة منتخب ب�لاده �إىل نهائي
ك�أ�س العامل.
وي��رى امل��راق�ب��ون �أن الثقة انعدمت ب�ين املدير
الفني وع��دد من الالعبني ،وال�سيما منهم كال�س
ي��ان هونتيالر وراف��اي��ل ف��ان در ف��ارت ،ويف هولندا،
ي�شري عدد من املراقبني وال�صحف �إىل قرب رحيل

«ب��رت��ي» ،يف ف�ترة انتقالية للكرة الهولندية التي
�ستخو�ض نهائيات ك�أ�س العامل املقبلة يف الربازيل
بعد عامني بالعبني قاربوا الثالثني كروبن فان
بري�سي و�آريني روبن وهونتيالر ودي يونغ وهيتينغا
و�سنايدر.
وكانت بوادر �أزمة ظهرت داخل �صفوف املنتخب
الهولندي يف الأ�سبوع الأول من البطولة بعد �أن
�سمح االحتاد الهولندي جلميع العبيه بلقاء رجال
ال�صحافة ،لكنه منع ذلك على املهاجم كال�س يان
هونتيالر الذي لعب احتياطياً يف املباراة الأوىل.
وكان هونتيالر هداف الدوري الأملاين بـ 29هدفاً
يف �صفوف �شالكه� ،أع��رب عن غ�ضبه لعدم �إ�شراكه
�أ�سا�سياً يف املباراة الأوىل �ضد الدمنارك ،حيث ف�ضل
امل��درب ب�يرت ف��ان مارفييك ال��زج مبهاجم �أر�سنال
روب�ي�ن ف ��ان ب�ير� �س��ي ،ل�ك��ن الأخ�ي��ر �أه� ��در ال�ع��دي��د
م��ن الفر�ص يف امل �ب��اراة التي خ�سرها فريقه �أم��ام
ال��دمن��ارك  ،1-0كما �أن رافايل ف��ان در ف��ارت �أعلن
�أكرث من مرة عن عدم ر�ضاه للجلو�س على مقاعد
الالعبني الإحتياطيني.
واملنتخب الهولندي لي�س غريباً ع��ن الأزم��ات
التي تع�صف ب�صفوفه يف البطوالت الكربى ،فقد
ح�صل الأمر يف ك�أ�س �أوروب��ا عام  1996عندما �أبعد
املدرب �آنذاك غو�س هيدينك ادغارد دافيدز لأ�سباب
م�سلكية ،ثم حني كان الود مفقوداً بني رود خوليت
واملدرب ديك ادفوكات يف ك�أ�س العامل .1994

وعموماً قدم الهولنديون �أ�سو�أ نتيجة لهم يف ك�أ�س
�أوروبا� ،إذ منيوا بثالث هزائم ومل يحرزوا �أي نقطة،
فمنذ �إح��رازه��م اللقب الأوروب� ��ي ع��ام  ،1988و�صل
الهولنديون �إىل ن�صف نهائي امل�سابقة ثالث مرات
( 2000 ،1992و )2004وم��رت�ين �إىل رب��ع النهائي
( 1996و ،)2008ومل ي �خ��رج��وا م��ن ال� ��دور الأول
�سوى م��رة ع��ام  1980حني حلوا يف املركز الثالث يف
املجموعة الأوىل خلف �أملانيا (الغربية حينها) بالذات
وت�شيكو�سلوفاكيا بفارق الأهداف عن الأخرية.
وه��ي امل ��رة ال��راب�ع��ة ال�ت��ي ي�خ��رج فيها املنتخب
الهولندي و�صيف بطل مونديال  ،2010من الدور
الأول للبطولتني ال�ك�بري�ين ،ك� أ����س �أوروب ��ا وك��أ���س
العامل ،الأوىل كانت يف مونديال  1934حني خ�سر
يف ال��دور الأول ال��ذي ك��ان يقام من م�ب��اراة واح��دة
مل�شاركة  16منتخباً فقط ،على يد �سوي�سرا (،)3-2
والثانية يف مونديال  1938على يد ت�شيكو�سلوفاكيا
( 3-0بعد التمديد)� ،إ�ضافة �إىل ك�أ�س �أوروبا .1980
وامل �ف��ارق��ة �أن امل� ��رة الأخ �ي��رة وال��وح �ي��دة ال�ت��ي
خرج فيها الهولنديون من ال��دور الأول عام 1980
ح�صلت بعد عامني على و�صولهم �إىل نهائي ك�أ�س
العامل حني خ�سروا �أمام الأرجنتني ،وها هم واجهوا
ال�سيناريو ذاته بعد �أن و�صلوا �إىل نهائي مونديال
 2010حني خ�سروا �أمام الإ�سبان.

جالل قبطان
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ّ
زوج مؤيد لشفيق يطلق زوجته بسبب تصويتها لمرسي
ويمنية نذرت تزويج زوجها من مصرية إذا فاز مرشح اإلخوان!
�شهدت حمافظة املنيا حالة �شديدة من ال�صراع
ب�ين �أن���ص��ار ك��ل م��ن حم�م��د م��ر��س��ي؛ م��ر��ش��ح ح��زب
احلرية والعدالة ،والفريق �أحمد �شفيق ،حتى �أن
الأمور و�صلت �إىل ال�صراع بني «زوجني» ،وقيام زوج
من �أن�صار �شفيق بتطليق زوجته لت�صويتها ملر�سي،
فقد قام رجل من �أن�صار �أحمد �شفيق ب�إلقاء ميني
الطالق على زوجته داخ��ل جلنة رقم  52مبدر�سة
�أبناء الثورة ببني مزار ،بعد �أن قامت باختيار حممد
مر�سي ،مما دفعها �إىل متزيق ورقة الت�صويت �أمام
القا�ضي ،مما ا�ضطر القا�ضي �إىل حترير حم�ضر
لهما و�إحالتهما �إىل النيابة ،هذا وقد انهال الزوج
على زوجته بال�سباب والتعنيف ملا قامت به.

ب��امل�ق��اب��ل ن ��ذرت ال�صحافية اليمنية ر�شيدة
القيلي ت��زوي��ج زوج �ه��ا مب�صرية ل��و ف��از مر�شح
ال��رئ��ا��س��ة امل�صرية ال��دك�ت��ور حممد مر�سي على
مناف�سه الفريق �أحمد �شفيق.
وب�ح���س��ب م �� �ص��ادر ��ص�ح�ف�ي��ة ،ق��ال��ت ال�ق�ي�ل��ي:
«زوج � ��ي ظ��ل ط� ��وال �أرب �ع ��ة ع���ش��ر ع��ام �اً ال ي�ف�ت��أ
يذكرين مبقولة الإمام ال�شافعي« :من مل يتزوج
م�صرية مل يُحَ �صَّ ن» ،وهو يعول يف هذا التذكري
على م��ا بيننا م��ن �صداقة وتناغم ف�ك��ري و�سعة
ح�ضور الدعابة يف تعامالتنا وف�صلنا بني اخلا�ص
وبني العام يف حواراتنا وقناعاتنا».
وت�ضيف القيلي ب�أ�سلوب فكاهي�« :إين قر�أت

عليه درا��س��ة اجتماعية ��ص��درت قبل نحو خم�س
��س�ن��وات ت�شري �إىل �أن امل� ��ر�أة امل���ص��ري��ة ه��ي أ�ك�ثر
الن�ساء العربيات �ضرباً للزوج ،لكنه م�ش م�صدق
�أبداً �أبداً (ذنبه على جنبه)».
ون �ق �ل��ت امل �� �ص��ادر ع ��ن ال � ��زوج ع �ب��د ال��رح�م��ن
ال�شريف قوله« :فوجئت بنذر زوجتي ر�شيدة التي
تعترب الزوجة الثانية ،ولي�س لديَّ �سوى املوافقة
على نذرها ،ال��ذي يف حال طلبت تنفيذه �ستكون
الزوجة امل�صرية هي ثالث زوجة» ،م�شرياً �إىل �أنه
«مل يتم حتى الآن حت��دي��د ال��زوج��ة ،لكنه توقع
ال�سفر �إىل م�صر لإمتام النذر الختيارها يف حال
فاز املر�شح امل�صري مر�سي».

شهر العسل في مجمع للقمامة!
تناقلت ال�صحف العربية يف الأي��ام القليلة املا�ضية ،ق�صة عري�سني ا�ضطرا
لق�ضاء �أول �أيام �شهر الع�سل يف جممع للنفايات ،بحثاً عن كي�س يحتوي على نقود
و�شيكات �أهداها للزوجني �أ�صدقا�ؤهما و�أقاربهما.
وكتبت �صحيفة «يديعوت اح��رون��وت» �أن العري�سني ن��زال بعد حفلة الزفاف
الفخم ،يف فندق لق�ضاء ليلة الدخلة ،وو�صف الزوجان حفلة الزفاف التي جمعت
نحو � 470ضيفاً بالرائعة ،م�شريين �إىل �سخاء ال�ضيوف الذين قدموا لهما الكثري
من الهدايا والنقود وال�شيكات.
وغ��ادر الزوجان الفندق �صباح اليوم التايل بيد �أنهما �أ�صيبا برعب عندما
�أدركا �أنهما تركا يف غرفة الفندق كي�ساً يحتوي على بع�ض النقود وال�شيكات التي
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

ح�صال عليها كهدايا ،و�أ�سرعا �إىل الفندق� ،إال �أنه تبني �أن عاملة يف الفندق قامت
بتنظيف غرفتهما ،ورجح الزوجان �أن العاملة �ألقت الكي�س يف �سلة النفايات.
وبعد تفتي�ش �سلة املهمالت وحاوية القمامة يف الفندق تبني �أن هيئات البلدية
املعنية قد نقلت النفايات �إىل جممع القمامة يف املدينة ،و�شرح الزوجان ق�صتهما
ملدير املجمع الذي تعاطف معهما و�أر�سل عدداً من العاملني مل�ساعدتهما يف البحث
عن الكي�س املفقود ،وبعد بحث مكثف مل ينجحا �أي منهم يف العثور على الكي�س.
ونقلت ال�صحيفة عن مدير جممع القمامة ت�أكيده �أن العاملني يف املجمع
�سيوا�صلون عمليات البحث يف غ�ضون الأيام القريبة املقبلة �سعياً منهم مل�ساعدة
الزوجني و�إ�سعادهما.

الـمــديــر الــفــنـي :مــــالك مــحــــــــفــوظ

م�س�ؤول العالقات العامة� :سعيد عيتاين

أردني يحتال على «إسرائيلي»
بمبلغ  140ألف دوالر
با�شر مدعي ع��ام ن��اع��ور القا�ضي «ل ��ؤي ول��وي��ل» التحقيق
يف �شكوى كان قد تقدم بها «�إ�سرائيلي» ،مدعياً فيها تعر�ضه
للن�صب والتهديد وال�ضرب من قبل �أردين �أخذ منه مبلغ 140
�ألف دوالر ،ووجه القا�ضي ولويل للم�شتكى عليه تهم االحتيال
واغت�صاب توقيع وتهديد و إ�ي� ��ذاء ،و�أم ��ر بتوقيفه على ذمة
الق�ضية يف جويدة �شرق العا�صمة الأردنية عمان.
ويف التفا�صيل،
قال م�صدر مقرب
م � ��ن ال �ت �ح �ق �ي��ق،
�أن امل �� �ش �ت �ك��ي ه��و
« إ�� �س��رائ �ي �ل��ي» من
�أ�صل م�صري من
�سكان تركيا ،كان
ق� ��د ت � �ع � �رّف ع�ل��ى
م � ��واط � ��ن �أردين
وات �ف��ق م �ع��ه على
�إعطائه مبلغ 140
�ألف دوالر ،مقابل �أخذه الدوالر بن�صف �سعره� ،إال �أن املواطن
الأردين متكن من الهرب وقُدمت ال�شكوى للأمن الوقائي.
وبينّ امل�صدر �أن امل�شتكى عليه قام باالت�صال مع «الإ�سرائيلي»
وا�صطحبه �إىل منزله ،وه�ن��اك ق��ام برتبيطه وحت��ت تهديد
ال���س�لاح وق�ع��ه على خمال�صة ،كما ق��ام ب��االت���ص��ال م��ع زوج��ة
«الإ�سرائيلي» طالباً منها مبلغ � 50ألف دينار لقاء �إطالق �سراح
زوجها� ،إال �أنها مل تتمكن من ت�أمني املبلغ ،وعليه قام برتك
الإ�سرائيلي بال�شارع والذ بالفرار.
و�أو�ضح ذات امل�صدر �أن امل�شتكي «الإ�سرائيلي» حالياً خارج
البالد ،و�أن التحقيقات ما زالت جارية.
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

