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االفتتاحية

أين نحن من شهر الصيام؟
�إن ل�شهر رم�ضان املبارك وقعاً و�أثراً كبري ْين يف نفو�س امل�ؤمنني ،ملا فيه من
فيو�ضات نورانية روحية يتلم�سها النا�س وي�شعرون بها ،وذلك خل�صائ�ص هذا
ال�شهر عند اهلل ،فاختاره �أن �أنزل فيه القر�آن الكرمي }�شهر رم�ضان الذي
�أن��زل فيه القر�آن هدى للنا�س وبينات من الهدى والفرقان{ }فمن �شهد
منكم ال�شهر فلي�صمه{.
فالعظمة للقر�آن الكرمي �أوجبت �أن يكون وقت نزول ال�شهر العظيم ،فهو
القانون والد�ستور الذي يهتدي فيه النا�س ليكونوا �سعداء �آمنني مطمئنني،
يعرف كل امرىء ما عليه من الواجبات ،وما له من حقوق من جهة النا�س
والوطن والنف�س واملعبود بحق.
فعندما ميتنع النا�س عن الطعام وال�شراب يف نهار رم�ضان ميتد االمتناع
�إىل كل املوبقات ،ولذلك �أ�شار احلديث �إىل �أنه «من مل َي ْن َه ُه ال�صيام عن قول
الزور والعمل به فلي�س هلل حاجة يف �أن يدع طعامه و�شرابه» ..فهذا التو�صيف
بقول ال��زور والعمل به ذو الأبعاد املتعلقة بال�سيا�سة واالقت�صاد واالجتماع
والبيئة والأخالق..
�إذاً ،لي�س املق�صود فقط االنقطاع عن الطعام وال�شراب خالل النهار ،بل
هناك قيم مطلوبة من خالل ال�صيام ،وكم نحن بحاجة ما�سة يف هذه الأيام
�إىل معاين ال�صيام الغزيرة ،حيث ن�شاهد الدماء امل�سفوحة ،والديار املهدمة،
واملال امل�سلوب ،والأعرا�ض املنتهكة ،لي�س على يد �أعدائنا بل ب�أيدينا ،وك�أننا
تخلقنا ب�أخالق اليهود }يخربون بيوتهم ب�أيديهم و�أيدي امل�ؤمنني فاعتربوا
يا �أويل الأب���ص��ار{ ،االعتبار يف الآي��ة لالتعاظ وجل��واز القيا�س كما يقول
الأ�صوليون ،ف�إن �سنن اهلل يف �أر�ضه تتكرر بتكرر املوجبات.
�أ�صبحت �أوطاننا ب�سبب الغفلة وقلة الوعي وااللتزام بالنزعات الطائفية
واملذهبية والعرقية ،جتربة متكررة باخلراب واالقتتال الدويل على �أر�ضنا
ب��أي��دي�ن��ا� ..أال ت��رون لبنان ،وك��ذل��ك �أفغان�ستان وليبيا وال �ع��راق وال���س��ودان
واليمن و�سورية ،والآتي �أعظم« ..ن�س�أل اهلل ال�سالمة».
أ�ي��ن نحن م��ن �شهر ال�صيام� ،شهر رم�ضان ،ه��ذا ال�شهر العظيم؟ الكل
يحتاج �إىل فتوى ،ولو كانت زوراً ،با�ستباحة التقتيل والهدم! فهل حتولت
اخل�صومة �إىل عداء و�أ�صبح املواطن مبنزلة ال�صهيوين �أو الأطل�سي الغربي
الذي احتل �أر�ضي وا�ستباح دمي ونهب ثرواتي؟! هل الفتوى منقذة؟ �أال نعلم
�أن النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم قال يوم عرفة�« :أال و�إن دماءكم و�أموالكم
و�أعرا�ضكم عليكم حرام ،كحرمة يومكم هذا ،يف بلدكم هذا ،يف �شهركم هذا»؟
�إال �أن بع�ض دول اخلليج ،وتركيا ،وبع�ض ال��دول العربية ،اع�ت�برت �أن
دم ال�شعب ال�سوري واليمني والبحريني ،وغ�يره من ال�شعوب هو دم مباح،
�أما الدم ال�صهيوين املحتل لفل�سطني ،فمحرم ،ومقاتلته مغامرة ،وال�سعي
لر�ضاه فري�ضة ،لذلك ال ن�صدق الفتوى �إال من �أه��ل الذكر والعلم الذين
خرجوا من الدوائر احلزبية وامل�صالح املادية ،و�ألزموا �أنف�سهم بحدود اهلل
وكلماته ،ف�إن هذه الأمة كل الأمة دمها حرام� ،إال بحقه.
�أما �آن لنا �أن ن�شفق على �أنف�سنا ونعود لر�شدنا ونحفظ �أوطاننا ،ف�شهر
رم�ضان �شهر القر�آن والهداية� ،شهر اخلري والرب والرحمة والغفران.
�أعادنا اهلل لر�شدنا ،وجمع كلمتنا ،ووحد �صفنا ،لنعرف عدونا احلقيقي
ال�صهيوين احلاقد والغربي املخرب ،من �أجل �أن نحرر فل�سطني ،ون�صلي يف
بيت املقد�س منت�صرين ب�إذن اهلل.
ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي

االحتجاجات السياسية ..محاولة
إلدخال لبنان في أتون «الربيع العربي»
رغم التباين الظاهر بني احلركات املطلبية ،من جانب احلركات
النقابية واملياومني والأ�ساتذة وغريهم ،وبني االحتجاجات ال�سيا�سية
ال�ت��ي ت� أ�خ��ذ �شكل �إغ�ل�اق ال�ط��رق وتعطيل عمل الإدارات الر�سمية
والأج�ه��زة الأمنية و�إح��راج�ه��ا ،ف��إن ما يجمعها �أنها موجهة ب�شكل
�أو ب�آخر �ضد م�ؤ�س�سات ما تبقّى من كيان الدولة اللبنانية ،ولي�س
�ضد احلكومة احلالية� ،أما الأح��زاب ال�سيا�سية التي تدّعي حر�صها
على بناء دولة امل�ؤ�س�سات ،وتقف يف الوقت نف�سه خلف تلك احلركات
واالحتجاجات الع�شوائية ،ف�إنها ت�ساهم ،من حيث تدري �أو ال تدري،
يف ج�ع��ل ل�ب�ن��ان دول ��ة ف��ا��ش�ل��ة؛ ع�ل��ى غ ��رار م��ا ي�ج��ري يف بقية ب�ل��دان
املنطقة.
�صحيح �أن احلركات املطلبية تقوم بدافع تفاقم الأزمة املعي�شي،
وعجز احلكومة عن �إيجاد احللول الكفيلة بتخفيف �أعباء الأزمة عن
كاهل العمال واملوظفني� ،إال �أنها ال ت�صب فع ًال يف حتقيق املطالب
املُحقّة ،جلهة توقيتها اخلاطئ وطرقها امللتوية ،بقدر ما تهدم تركيبة
التحالفات ال�سيا�سية التي تقوم عليها حكومة الأك�ثري��ة احلالية،
فتحرفها عن مواجهة الق�ضايا الرئي�سية املفرت�ض �أن تت�صدى لها
القوى الوطنية يف هذه املرحلة احلرجة.
ولهذا ي�أتي ت�أكيد الأمني العام حلزب اهلل ال�سيد ح�سن ن�صراهلل
على عدم الت�ضحية بالتحالفات اال�سرتاتيجية القائمة لقاء بع�ض
املطالب املعي�شية ،ول��ذل��ك ف ��إن �إث��ارة ق�ضية امل�ي��اوم�ين ،على �سبيل
املثال ،يف هذا التوقيت ،وبهذا الإ�صرار الدراماتيكي ،ال ُيق�صد منه
رف��ع الظلم ع��ن �آالف املوظفني والعمال املعنيني ،ب��ل �إث��ارة النعرة
الطائفية ،وتخريب التحالفات القائمة.
�إن م�شكلة املياومني قائمة منذ بد�أ العمل مببد أ� عدم تو�سيع
مالك الدولة يف عهد رئي�س احلكومة الراحل رفيق احلريري،
وبتوافق الرتويكا التي ارت�ضت ت�شغيل �آالف العمال والأ�ساتذة
وامل��وظ�ف�ين ب��امل�ي��اوم��ة ،وال�ت��أك�ي��د على ع��دم التثبيت� ،أم��ا طرح
م�س�ألة التثبيت يف وقت تعاين فيه اخلزينة قمة �أزمتها اخلانقة،
فهو «حق يراد منه باطل» ،وا�ستغالل لو�ضع املياومني املزري يف
ق�ضية ال عالقة لها بحقوقهم املنتهكة منذ ع�شرين عاماً.
وم��ن جهة �أخ��رى ،جت��ري االحتجاجات ال�سيا�سية من قبل
جمموعات ال حتظى ب�أي ت�أييد �شعبي ،وال متلك �أدنى حيثيات
العمل ال�سيا�سي� ،ضد م�ؤ�س�سة اجلي�ش ،و�ضد �سالح املقاومة،
و�ضد الق�ضاء امل��دين والع�سكري ،ب��دواف��ع م�شبوهة ت ��ؤدي �إىل
االنق�سام الأهلي وت�ؤجج نار الفنت الطائفية واملذهبية ،وت�سكت
ق��وى � 14آذار ع��ن ن�شاطات ه��ذه املجموعات املح�سوبة عليها،
وت�شجعها ب�ه��دف ال�ك���س��ب ال�سيا�سي ال��رخ�ي����ص ��ض��د حكومة
الأكرثية.
فبا�سم الدميقراطية وحرية التظاهر والتعبري تلج�أ �شرذمة من
النا�شطني يف ال�شمال واجلنوب واجلبل �إىل ابتزاز املواطنني وتعطيل
�أعمالهم وتخريب متاجرهم ،بحجة ق�ضايا م�شبوهة ال ُيق�صد منها
�سوى �إث��ارة النعرات املذهبية والتحري�ض على االقتتال الداخلي،
بينما تقف امل�ؤ�س�سات الأم�ن�ي��ة ع��اج��زة ع��ن ردع�ه��م �أو تفكيك خيم
االعت�صام �أو فتح الطرقات املغلقة.
�إن انت�شار الفو�ضى يف ع�م��وم ال�ب�لاد وع�ل��ى ح��دوده��ا ال�شمالية

عمال مياومون يقطعون الطريق يف كورني�ش النهر

وال�شرقية والبحرية ،وعدم اال�ستقرار املعي�شي والأمني ،و�ضياع هيبة
القوى الأمنية وبقية امل�ؤ�س�سات الر�سمية والإدارات العامة والوزارات
املختلفة ،كلها مقدمة لتفكيك الدولة و�إف�شالها بالكامل ،ما ي�ضعها
يف م�صاف ال��دول العربية والإ��س�لام�ي��ة التي يجري تفكيكها وبث
الت�صارع بني خمتلف فئات مواطنيها ،والتناحر بدل التكامل فيما
بني �سلطاتها الق�ضائية والتنفيذية والت�شريعية.
يعتقد الكثريون �أن لبنان ما زال مبن�أى عما يحدث حوله من
�صراعات وانق�سامات ،بينما يف واق��ع الأم��ر� ،شهدت البالد �سيناريو
التمزق والتفتيت منذ بداية احل��رب الأهلية يف منت�صف �سبعينات
ال �ق��رن امل��ا� �ض��ي ،ح�ي��ث ُو��ض�ع��ت ال�ل�ب�ن��ة الأوىل للتق�سيم الطائفي
واملذهبي ،وتر�سخت التبدالت الدميغرافية والتوزيع ال�سكاين على
�أ�س�س تق�سيمية مع انتهاء احلرب الأهلية وانطالق ما ي�سمى ور�شة
�إع��ادة بناء الدولة وم�ؤ�س�ساتها يف �إط��ار اتفاقية الطائف ،وب��د ًال من
�إلغاء النظام الطائفي الذي وعد به الطائف ،جرى ت�أجيل مفاعيله
التفتيتية حتى هذه اللحظة ،التي ب��د�أت فيها عملية تفتيت بلدان
املنطقة وتهمي�ش جمتمعاتها ل�صالح التو�سع ال�صهيوين ،وعليه،
ف�إن لبنان يف واقع الأمر مل يحرق املراحل ليدخل يف خانة «الربيع
العربي» دون الهبات «الثورية» التي �شهدتها البلدان الأخرى ،بل �إن
احلركات املطلبية واالحتجاجات ال�سيا�سية التي نتناولها هنا ،تقوم
بهذا الدور على �أكمل وجه.
لعل قادة القوى املنخرطة يف دعم احلركات املطلبية ،خ�صو�صاً
من �صف الأكرثية ،و�أولئك الذين يرعون عمليات التمرد والتطاول
على الدولة و�أجهزتها الأمنية و�إداراتها املختلفة يف �أحزاب الأقلية،
ال يدركون جميعاً �أن مواقفهم غري امل�س�ؤولة تدخل لبنان يف �أتون
«الربيع العربي» املزعوم ،وه��ذه م�صيبة ،لكن امل�صيبة تكون �أعظم،
كما يقال� ،إن كانوا ميار�سون ه��ذه ال�سيا�سات التخريبية عن وعي
و�سابق ت�صميم و�إ�صرار.

عدنان حممد العربي
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يشارك في التحرير:
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المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

خالفات حول التعيينات

الضباط يطالبون بالحماية

ما زال اخلالف داخل احلكومة اللبنانية قائماً
حول تعيني حمافظ جبل لبنان ،حيث �إن املر�شح
هو ال�سيد علي حمد؛ مدير عام يف جمل�س النواب.
وتقول امل�صادر �إن رئي�س احلكومة جنيب ميقاتي
متخوف من رف�ض فريق �سيا�سي معار�ض معني
ال�سنية.
مبلف التعيينات التي تخ�ص الطائفة ُّ
ي�سجل خ�ل�اف وزاري بني
م��ن ج�ه��ة أ�خ� ��رىَّ ،
وزراء ال�ن��ائ��ب ول�ي��د ج�ن�ب�لاط م��ن ج�ه��ة ،ووزراء
التيار الوطني احل��ر من جهة ثانية ،على تعيني
حمافظ بريوت ،علماً �أن املر�شح زياد �شبيب يحظى
بر�ضى ك��ل م��ن امل �ط��ران ال�ي��ا���س ع ��ودة ،والرئي�س
مي�شال �سليمان ،وفريق العماد عون.

ما زال��ت حالة اال�ستياء ت�سود بني �صفوف �ضباط اجلي�ش اللبناين ،ج��راء �إع��ادة
توقيف �ضباط حادثة الكويخات يف عكار ،وقد عبرّ كبار ال�ضباط عن ا�ستيائهم خالل
اجتماعهم مع قائد اجلي�ش اللبناين؛ العماد جان قهوجي ،وطالبوه ب�ضرورة حماية
ال�ضباط من ال�سيا�سيني ،ومن بع�ض امللي�شيات املوجودة يف عكار� ،أو ت�سليم الأمن يف
تلك املناطق �إىل قوى الأمن الداخلي ،و�إعطاء الأمر بان�سحاب اجلي�ش �إىل الثكنات،
لأن الو�ضع ال ُيحتمل.

استنهاض بعد التراخي

�أكد �أحد م�س�ؤويل قوى � 8آذار ل�صحيفة «الثبات»� ،أن هناك نقا�شاً جدياً داخل �صفوف
القوى إلع��ادة ترتيب ال�صفوف ،والعمل على تنفيذ م�شروع م�شرتك للمواجهة املقبلة،
ال�سيما بعد �أن و�صلت الأم��ور يف �سورية ولبنان �إىل حد مل يعد مقبو ًال ،واع��داً �أنه �ستكون
هناك �إعادة ا�ستنها�ض للحركات احلزبية ،بعد �أن تراخى بع�ضها يف �أدائه.
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«داتا االتصاالت» أم أسباب سعودية
فرضت تأجيل الحوار؟
�أ�سئلة كثرية تُطرح ح��ول الأ�سباب التي �أدت
�إىل ت�أجيل جل�سة احل��وار �إىل ال�شهر املقبل ،وما
رافقها من مواقف وتفاعالت على �صعد �سيا�سية
و�أم �ن �ي��ة ،بع�ضها م��رت�ب��ط ب��ال�ت�ط��ورات ال�سورية
وانعكا�ساتها على لبنان.
ف� ��إذا ك��ان��ت ق��وى � 14آذار جن�ح��ت يف تعطيل
جل�سة احلوار التي كانت مقررة الثالثاء املا�ضي،
�إال �أن ه��ذا التعطيل ،ب��ر�أي مراقبني� ،سببه هو
نف�سه ال��ذي جعلهم ي�شاركون يف
جولتي احل��وار
ْ
املا�ضيتني ،م��ؤك��دي��ن �أن موقف امللك ال�سعودي
عبداهلل بن عبد العزيز يف املرة املا�ضية جعل هذه
القوى ت�شارك ،وهذه املرة كان املوقف ال�سعودي
هو املحفز وامل�ص ّر على ع��دم امل�شاركة ،بناء على
طللب رئي�س املخابرات ال�سعودي اجلديد ورئي�س
جمل�س الأمن القومي بندر بن �سلطان.
وت��رف����ض م���ص��ادر م��رج��ع ك�ب�ير احل�ج��ة التي
ت ��ذرع ��ت ب �ه��ا ق� ��وى � 14آذار ب� � ��أن ح �ج��ب «دات� ��ا
االت �� �ص��االت» ع��ن ا ألج �ه��زة الأم�ن�ي��ة ه��و ال�سبب،
رئي�سي اجلمهورية
�إذ تك�شف ه��ذه امل���ص��ادر �أن
ْ
واحلكومة عمال لطم�أنة هذا الفريق ،خ�صو�صاً
�أن اجتماعاً ُعقد ال�سبت املا�ضي يف ق�صر بعبدا،
ح �� �ض��ره ب ��الإ� �ض ��اف ��ة �إىل ال��رئ �ي �� �س�ين ��س�ل�ي�م��ان
وميقاتي ،وزراء ال��دف��اع والداخلية واالت�صاالت
وال �ع��دل ور ؤ�� �س ��اء الأج �ه��زة الأم �ن �ي��ة ،ط��رح �آل�ي��ة
لت�سليم «ال��دات��ا» ،و�أن��ه مت االتفاق على �أن تر�سل
ال��دول��ة وف� ��داً �إىل ف��رن���س��ا ب��رئ��ا��س��ة ق��ا���ض كبري
وتقني اخت�صا�صي ب��االت���ص��االت ،ل�لاط�لاع على
كيفية وتقنية مراقبة حركة االت�صاالت يف فرن�سا
من دون امل�سا�س بخ�صو�صيات املواطنني.
على �أن الالفت هنا �أنه قبل � 24ساعة من �إعالن
ت��أج�ي��ل جل�سة احل� ��وار ،ك��ان رئ�ي����س اجلمهورية
قد �سجل موقفاً من التطورات ال�سورية ،بطلبه
م��ن وزي��ر اخلارجية واملغرتبني ع��دن��ان من�صور
ت�سليم ال�سفري ال�سوري يف لبنان كتاب احتجاج
�إىل ال�سلطات ال�سورية �إزاء  -ما ُو�صف  -اجتياز
ال�ق��وات ال�سورية احل ��دود ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل طلبه
م��ن ق �ي��ادة اجل�ي����ش والأج� �ه ��زة امل�ع�ن�ي��ة التن�سيق
يف التحقيقات امل��ؤدي��ة �إىل منع ت�ك��رار مثل هذه
اخلروقات.
وقد و�صف مراقبون هذا املوقف قبيل جل�سة
احل��وار التي كانت م�ق��ررة ،ب� أ�ن��ه ن��وع م��ن ر�سالة
تطمني للمعار�ضة ،لت�شجعها على امل�شاركة يف
اجلل�سة امل�ؤجلة ،لكن يبدو �أن التوجيهات التي
تلقتها قوى � 14آذار كانت �أكرث فاعلية.
م���ص��ادر ق��وى � 14آذار ت��ؤك��د �أن ال��ري��ا���ض مل

وحدة «متكال» في حلب

تطلب منهم ذلك ،وترى �أن موقف امللك ال�سعودي
ال ي�ستطيع �إال �أن ي�ؤيد احلوار ،لكن رئي�س جهاز
اال�ستخبارات اجلديد ،ال��ذي يجد �أن التطورات
ال�سورية املت�سارعة نحو احل�سم مع املجموعات
امل�سلحة يف أ�ك�ث�ر م��ن م�ك��ان ،ال ت�ترك ل��ه جم��ا ًال
�إال مب��زي��د م��ن الت�صعيد يف املناطق احل��دودي��ة،
فكان للبنان ،خ�صو�صاً حدوده ال�شمالية ،ن�صيب
منها على امل�ستوى امليداين ،و�إقفال نافذة احلوار
املتاحة على امل�ستوى ال�سيا�سي.
وتعقيباً على هذه التطورات والتكهنات ،ت�ؤكد
م�صادر يف قوى الثامن من �آذار �أن ثمة تهديدات
�أمنية فعلية ت�ه��دف �إىل خلق فو�ضى يف لبنان،
الفتة �إىل ما ك�شفه رئي�س تيار التوحيد العربي
الوزير ال�سابق وئ��ام وه��اب عن حماولة اغتياله،
و أ�ن��ه �سلم ا ألج�ه��زة الأمنية وث��ائ��ق دام�غ��ة عنها،
م�ن�ه��ا اع �ت �ق��ال امل�ت�ه��م الأ� �س��ا� �س��ي م��ع اع�تراف��ات��ه
بال�صوت وال���ص��ورة ،كما تلفت �إىل �إع�ل�ان وليد
جنبالط �أن��ه لن يتمكن من امل�شاركة يف احل��وار
لأ�سباب �أمنية ،لأن «تنفيذ اغتياالت �سيا�سية يف
ه��ذه اللحظة ال�سيا�سية احلرجة م�س�ألة ممكنة
لتخريب الو�ضع الداخلي و�إ�شعال الفتنة».
باخت�صار ،الأ�سباب التي ا�ستندت �إليها قوى
� 14آذار ملقاطعة جل�سة احل��وار لي�ست طارئة،
�سواء جلهة «داتا االت�صاالت» وربطها مبحاوالت
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في الخدمة

االغتيال� ،أو جلهة حماية ال�شخ�صيات� ،أو جلهة
� �س�لاح امل �ق��اوم��ة وح���ص��ر ال���س�لاح ب�ي��د ال��دول��ة..
هي باخت�صار تعني �أم��راً واح��داً؛ �أن ر�سالة امللك
ال���س�ع��ودي �إىل الرئي�س اللبناين ب���ش��أن احل��وار
أ���ص�ب�ح��ت منتهية ال���ص�لاح�ي��ة ،خ���ص��و��ص�اً �أن�ه��ا
ت�ت��زام��ن م��ع ع ��ودة ب �ن��در ب��ن ��س�ل�ط��ان �إىل دائ��رة
ال���ض��وء ،ب�ع��د �سل�سلة الإخ �ف��اق��ات ال���س�ع��ودي��ة يف
البحرين ،و�سورية واليمن ولبنان ،يف وقت �أخذت
ت��دق االح�ت�ج��اج��ات ال�شعبية �أب� ��واب ال�سعودية،
والتي يبدو �أنها �ستحمل م�س�ؤوليتها �إىل مقرن
بن عبد العزيز.
جل�سة احل��وار ت�أجلت �إىل � 16آب املقبل ،فهل
�ستحمل الأ�سابيع الثالثة املقبلة ح�ل��و ًال جتعل
�إمكانية لعقد ه��ذه اجلل�سة� ،أم �أن املراهنة التي
يحملها ف��ري��ق � 14آذار على ت�ط��ورات يف �سورية
تقلب الأم��ور مل�صلحة م�شروعهم ال��ذي �أُجه�ض
بانت�صار متوز  ،2006ويف �أحداث ال�سابع من �أيار
 ،2008ويف �أحالمهم التي تزينت لهم يوم الأربعاء
املا�ضي يف  18متوز با�ستهداف القادة ال�سوريني
الأرب �ع��ة� ..ستبقى هي ال�سائدة ،ما يجعل بع�ض
الر�ؤو�س احلامية فيها تراهن على حلظة «�أمل»
يف تطورات حمتملة؟

�أحمد �شحادة

ك �� �ش �ف��ت امل �ع �ل��وم��ات �أن ق� �ي ��ادي� �اً يف «اجل �ي ����ش
ال�سوري احلر» �أ�صيب �إ�صابات بالغة ،وقد ّمت نقله
�إىل لبنان ،وت�س ّلمه �أح��د الأجهزة اللبنانية ،الذي
أ� ّمن له مكاناً لال�ست�شفاء يف م�ست�شفى �شهري جداً.

من األحضان إلى..
�إعالمية لطاملا ارمتت يف �أح�ضان امل�س�ؤولني
ال�سوريني ال��ذي��ن ك��ان��وا يف لبنان ،وك��ذل��ك يف
��س��وري��ة ،وح ��ازت ع�ل��ى خ�ط��وة غ�ير م�سبوقة،
ت�ب�ّي�نّ أ�ن�ه��ا تعمل على «ال� َق�ط�ع��ة» ،وم�ستعدة
لي�س فقط لتغيري وجهة قلمها ،وقد قال �أحد
املقربني منها �إنها ت�شبه �إحداهن التي عملت
يف ال�سيا�سة برافعة �سورية ،و�ألقت حجراً يف
البئر الذي �شربت منه.

وما أدراكم ما بندر
ق��ال��ت م���ص��ادر ر�سمية� ،إن �أم��ر العمليات
بتعليق احل��وار مل تكن حتتاج �إىل نقا�ش من
القوى التي ت�سعى لتعطيل احلوار ،لأنها د�أبت
على ا�ستلهام مقولة «ال��ذئ��ب» ال��ذي «ع� ّك��ر»
م�ي��اه��ه م ��رور ثعلب ب�ج��ان��ب امل ��اء ،م��ن خ�لال
ر�ؤية خياله يف املاء ،وقال امل�صدر« :لقد جاءكم
بندر ..وما �أدراكم ما بندر»!

عنزة ولو طارت
تب ّلغت جهات �إعالمية و�سيا�سية لبنانية من
جهة �أجنبية معروفة الأ�شخا�ص يف لبنان ،ب�ضرورة
ال�ت�روي��ج ل�شائعة ان�ت�ق��ال ال��رئ�ي����س ال �� �س��وري �إىل
الالذقية ،على اعتقاد من املد ّبرين �أن ذلك ي�ساهم
يف انهيار الو�ضع ال���س��وري .ورغ��م ظهور الرئي�س
الأ��س��د يف دم�شق م�ستقب ًال وزي��ر ال��دف��اع اجلديد
فهد الفريج ،ف�إ ّن البع�ض ا�ستمر يف ترويج ال�شائعة
م �ق��رون��ة ب��احل��دي��ث ع��ن غ�م��و���ض م���ص�ير الأ� �س��د،
الأمر الذي يك�شف مدى اجلهل وانتظار التعليمات
املدفوعة الأجر.

النصيحة كانت بجمل

ال وزير االت�صاالت نقوال �صحناوي
رئي�س اجلمهورية م�ستقب ً

الدبلوما�سي م��ن دم���ش��ق ،وي���ش��رف على القن�صلية
��ض��اب��ط يف اال��س�ت�خ�ب��ارات ال�ترك�ي��ة ج��رى �ضمه �إىل
ال�سلك الدبلوما�سي الرتكي �صيف العام املا�ضي.

أ�ك� ��دت امل�ع�ل��وم��ات دخ ��ول وح� ��دات م��ن امل�خ��اب��رات
«الإ�سرائيلية» ووحدة «متكال» (�سرية املهام اخلا�صة
يف رئ��ا��س��ة الأرك � ��ان ا إل��س��رائ�ي�ل�ي��ة) االث �ن�ين امل��ا��ض��ي إجرام ..ألسباب مذهبية
�إىل ح�ل��ب ،مب�ساعدة و إ�� �ش��راف العقيد املن�شق عبد
أ�ق��دم م�سلحو «املعار�ضة ال�سورية» على مهاجمة بيوت
اجل�ب��ار حممد عقيدي ،كا�شفة �أن ه��دف املجموعة
«الإ�سرائيلية» امل�شرتكة ،التي تقيم حالياً يف «حي العراقيني يف ريف دم�شق ،ال�سيما احلجرية وال�سيدة زينب،
�صالح الدين» يف املدينة ،هو �ضرب م�صانع م�ؤ�س�سة وق��ام��وا بنهبها وحرقها قبل تهجري �أهلها و�إجبارهم على
معامل الدفاع يف بلدة «ال�سفرية»؛ جنوب حلب .ووفقاً ال�ه��رب �إىل ال �ع��راق .وروى ع��دد م��ن ال�ه��ارب�ين ل�شبكة «بي
لهذه امل�صادر ف�إن القن�صلية الرتكية يف حلب لعبت بي �سي» بع�ضاً من الفظائع التي تعر�ضوا لها على �أي��دي
دوراً لوج�ستياً خطرياً جداً يف تن�سيق عملية الدخول امل�سلحني ،وعزوا ما ح�صل لهم �إىل �أ�سباب مذهبية ،م�ؤكدين
من خالل العقيد «املن�شق» .ومن املعلوم �أن القن�صلية �أن اجلي�ش ال�ع��رب��ي ال���س��وري ه��و ال��ذي ك��ان ي�ح��اول ت�أمني
ما ت��زال تعمل رغم �سحب ال�سفري الرتكي وطاقمه احلماية للأهايل.

المسلحون فلسطينيون
�أك ��دت وك��ال��ة ال���ص�ح��اف��ة الفرن�سية يف ت�ق��ري��ر لها،
م�شاركة مئات امل�سلحني الفل�سطينيني التابعني لتنظيم
ذي طابع �إ�سالمي ،خالل العمليات احلربية يف �سورية،
ال�سيما يف العا�صمة دم�شق ،حيث يقاتلون �إىل جانب
«امل�ع��ار��ض��ة امل�سلحة» .وبح�سب ال��وك��ال��ة ف ��إن امل�ئ��ات من
ه�ؤالء جل�أوا �إىل خميم الريموك يف �ضواحي العا�صمة،
إ���ض��اف��ة �إىل �آخ��ري��ن جل ��أوا �إل�ي��ه بعد اح�ت��دام امل�ع��ارك يف
�أحياء الت�ضامن واحلجر الأ�سود وامليدان ،وذلك قبل �أن
ت�ستعيد قوات اجلي�ش ال�سوري ال�سيطرة على معظم هذه
الأحياء يوم اجلمعة الفائت� ،إال �أن الق�صف و�إطالق النار
ما لبثا �أن طاال خميم الريموك نف�سه ،حيث قام اجلي�ش
العربي ال�سوري بتطهري املخيم من امل�سلحني املذكورين.

تلقى ال���ش�ي��خ أ�ح �م��د ا أل� �س�ي�ر ات �� �ص��ا ًال من
ال���ش�ي��خ � �س��امل ال��راف �ع��ي ،ال ��ذي ح ��اول �إق �ن��اع
ا أل��س�ير بفك االع�ت���ص��ام ،لكن الأخ�ي�ر رف�ض
طلبه ،علماً �أن ال�شيخ الرافعي ميثل مرجعية
لل�سلفيني يف لبنان.

التفجير يتجاوز
القدرات
ر�أت ال �ب��اح �ث��ة ال�ت�رك �ي ��ة يف ال �ع �ل��وم
ال�سيا�سية؛ دينيز اري�ب��وغ��ان ،يف �صحيفة
«�أق �� �ش ��ام» ال�ت�رك �ي��ة� ،أن «ع�م�ل�ي��ة تفجري
دم�شق تتجاوز ق��درة املعار�ضة ال�سورية،
والأرج� � ��ح �أن �ه��ا م��ن ع�م��ل اال��س�ت�خ�ب��ارات
الأمريكية ،وهي تهدف �إىل خلخلة النظام
وتوجيه �ضربة �إىل عائلة الأ�سد ،و�ضرب
دول��ة حليفة �أ�سا�سية لرو�سيا ،وم�ن��ع �أي
تالق تركي  -رو�سي على م�شروع متوازن
حلل الأزمة ،كما التقارب بينهما».
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موضوع الغالف
المواجهة مع محور المقاومة تتطلب وجود أمثاله

بندر بين دماء مغنية ..وتفجيرات دمشق
م��ع م��رور �أ�شهر قليلة على ان��دالع
الأزم � ��ة يف � �س��وري��ة ،ب� ��د�أت «الأدم� �غ ��ة»
ال�سيا�سية يف ال �غ��رب ت�ت�ح��دث ع��ن �أن
�إ� �س �ق��اط � �س��وري��ة ال مي�ك��ن �أن يتحقق
بالو�سائل ال�سيا�سية والدبلوما�سية ،وال
حتى بالأعمال التخريبية الع�سكرية،
إ�من � � ��ا ب �ع �م �ل �ي��ة ع �� �س �ك��ري��ة ت �ك��ام �ل �ي��ة
الأو� � � �ص � ��اف ،خ �� �ص��و� �ص �اً �أن م��وق�ع�ه��ا
اجل �غ ��رايف ي �ث�ير ،م��ن ع �� �ص��ور عتيقة،
�شهية القوى الدولية والإقليمية.
ول� �ه ��ذا ب � ��د أ� ال �ت �ح �� �ض�ير م �ي��دان �ي �اً
ولوج�ستياً ،وا�ستح�ضار ك��ل اخل�برات
امل �ت�راك � �م ��ة ،وم � ��ن � �ض �م �ن �ه��ا اخل�ل�اي��ا
الإره��اب �ي��ة ال �ت��ي أ�ُدخ �ل ��ت �إىل خمتلف
ا ألن �ح��اء ال���س��وري��ة ،و ُو��ض�ع��ت يف حالة
� �س �ب��ات ح �ت��ى حت�ي�ن ال �� �س��اع��ة ،وم�ن�ه��ا
ب��ال�ط�ب��ع خ�لاي��ا ال �ق��اع��دة ،ال �ت��ي أ�� �ش��ار
عنا�صر اجلي�ش ال�سوري يف منطقة القابون بعد �إخراج امل�سلحني منها
تقرير غربي �إىل �أن ال�سعودية �أحيتها
ب��االت �ف��اق م��ع امل �خ��اب��رات ا ألم�يرك �ي��ة ،امل �ق��اوم��ة وامل �م��ان �ع��ة ،وم ��ا ت�ت�ط�ل�ب��ه من خم�ت�ل�ف��ة ل�ع�ب�ه��ا ب �ن��در ب��ن ��س�ل�ط��ان يف م�ث�يرة ح��ول اغ�ت�ي��ال ال�ق��ائ��د اجل�ه��ادي
وو� �ض �ع��ت ل �ه��ا م ��ع ال � �ـ«� � �س ��ي.اي.اي ��ه» عنا�صر تكتيكية وا�سرتاتيجية ،تتطلب �أعمال قتل وتخريب واغتياالت ،حيث ال�شهيد عماد مغنية ،وقبله الرئي�س
اخلطط الالزمة للنهو�ض عند �ساعة وجود مثل هذا الرجل من جهة ثانية يف كان �أحد املواقع الإلكرتونية قد ك�شف رفيق احل��ري��ري ،كما اع�ترف بخطط
ال�صفر ،بعد � 16شهراً ونيف على الأزمة موقع �أمني �أول وم�س�ؤول يف �إدارة الدور قبل �أ�شهر ،نق ً
ال عن م�صدر دبلوما�سي تخريب يف �سورية ،ل��ه ه��و واملخابرات
ال �ت��ي � �ش��ارك��ت ف�ي�ه��ا خم�ت�ل��ف أ�� �ش �ك��ال ال �� �س �ع��ودي�� ،ض�م��ن امل�خ�ط��ط الأم�ي�رك��ي ع��رب��ي ،توقيف ه��ذا ال��رج��ل قبل فرتة ال�سعودية دور فيها.
املعار�ضات الرثة ،ووُظّ فت لها املليارات املو�ضوع للمنطقة عموماً ،ول�سورية على غري ق�صرية متخفياً يف مطار دم�شق
و�أم��ام ه��ذا التطور يف تلك الفرتة،
ال� � ��دويل ،وب��ال�ت�ح�ق�ي��ق م �ع��ه م ��ن قبل وج��د امللك ال�سعودي عبداهلل بن عبد
من الدوالرات اخلليجية ،التي كان من وجه اخل�صو�ص.
�ش�أنها �أن تطعم فقراء ال�ع��امل ،ولي�س
وه �ن��ا ت���ش�ير م �ع �ل��وم��ات �إىل �أدوار ال���س�ل�ط��ات ال���س��وري��ة ،اع�ت�رف بوقائع العزيز نف�سه م�ضطراً خلطوات عملية
ف �ق��راء ا ألم� ��ة ال�ع��رب�ي��ة والإ� �س�لام �ي��ة،
ع�ل��ى الأر�� ��ض ،ف���س��ارع �إىل ال�ت�ه��دئ��ة يف
والذين ين�ضم �إليهم هذه ا ألي��ام مئات
ل �ب �ن��ان ،وك ��ان ��ت زي ��ارت ��ه �إىل � �س��وري��ة،
�آالف اجلوعى يف «اليمن ال�سعيد».
وا�صطحابه الرئي�س ب�شار ا أل��س��د �إىل
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ف �ج ��أة «غ � �
العالقات ال�سورية  -ال�سعودية ،ونهاية
وحدة األمة ومواجهة المشاريع الصهيونية
بعمل ا�ستخباراتي دويل كبري وجمرم
لالنق�سامات يف ل�ب�ن��ان ،وال �ت��ي ن�ش�أت
باغتيال القادة الأمنيني الأربعة ،لتهبّ
على قاعدة اغتيال رفيق احلريري يف
دف�ع��ة واح ��دة تلك اخل�لاي��ا الإره��اب�ي��ة
� 14شباط  ،2005والتي كان من �ضمنها
ال �ن��ائ �م��ة ال �ت��ي ت �� �ص��دى ل �ه��ا اجل�ي����ش
�إن� �ه ��اء م���س��رح�ي��ة م��ا ُي���س�م��ى املحكمة
ال�ع��رب��ي ال���س��وري ،يف ال��وق��ت ال��ذي مل
الدولية.
ترتبك ال�ق�ي��ادة ال�سورية ،فظلت على
ه ��ذه امل ��رة ي �ع��ود ب �ن��در ب��ن �سلطان
أ�ع �ل ��ى ق ��در م ��ن ال �� �س �ي �ط��رة وال �ق �ي��ادة
�إىل واج �ه��ة ال �ق �ي��ادة ال���س�ع��ودي��ة ،على
والإدارة ،وبد�أت عمليات ح�سم وتنظيف
�إثر اغتيال القادة الأمنيني ال�سوريني
�شاملة للمجموعات الإرهابية.
الأرب � � �ع � ��ة ،ب �� �ش �ك��ل و� �ص �ف �ت��ه امل �� �ص��ادر
ع �ل��ى �أن ال �ت �ط��ور ا ألب � � ��رز يف ه��ذا
الدبلوما�سية ب��أن��ه «م �ك��اف ��أة» ل��ه على
امل �ج��ال ،ك ��ان م��ع حل�ظ��ة الإع �ل��ان عن
الدور اال�ستخباراتي الكبري واخلطري
تفجري دم�شق واغتيال القادة الأمنيني،
ال� � ��ذي �أ� �س �ه ��م ب ��ه يف ه � ��ذه ال �ع �م �ل �ي��ة،
ب��إع�لان ال�سعودية ع��ن ع��ودة بندر بن
خ�صو�صاً جلهة ال ��دور ال��ذي لعبه يف
�سلطان �إىل الواجهة ،وتعيينه رئي�ساً
جتهيز عنا�صر تخريبية م��ن ق��اع��دة
لال�ستخبارات ال�سعودية بد ًال من عمه
وغريها ،ال�سيما اخلاليا النائمة التي
مقرن بن عبد العزيز.
هبّت مع انفجار دم�شق الأخري.
علي بركة م�صافحاً ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي
وق ��د اع �ت�ب�رت م �� �ص��ادر دب�ل��وم��ا��س�ي��ة
وكما ت�شري هذه امل�صادر ،ف�إن بندر
ا�ستقبل ممثل حركة املقاومة الإ�سالمية  -حما�س يف لبنان؛ علي بركة،
عالية امل�ستوى� ،أن هذا القرار ال�سعودي
بن �سلطان هو امل�س�ؤول ال�سعودي الذي
جاء بناء على طلب لي�س ب�سبب العالقة يف مكتبه ب�ب�يروت ،ا ألم�ي�ن ال�ع��ام حل��رك��ة الأم ��ة؛ ال�شيخ د .عبد النا�صر
�أق ��ام ع�لاق��ات ت�ك��اد ت�ك��ون �شبه يومية
التاريخية ل�ه��ذا ال��رج��ل باال�ستخبارات ج�بري ،على ر�أ���س وفد من احلركة ،بح�ضور م�شهور عبد احلليم؛ ع�ضو
م ��ع ق� �ي ��ادات «الإخ � � � ��وان» يف امل�ن�ط�ق��ة،
امل��رك��زي��ة الأم�ي�رك �ي��ة ،وال �ت��ي ت �ع��ود �إىل القيادة ال�سيا�سية حلركة حما�س يف لبنان ،وقد قدّم ال�شيخ جربي التهنئة
و�أقنعها بتجنيد �شباب منها للقتال يف
ث �م��ان �ي �ن��ات ال �ق ��رن امل��ا� �ض��ي ،وال ب�سبب بحلول �شهر رم�ضان امل�ب��ارك ،متمنياً �أن يعيده اهلل يف العام املقبل وقد
�أفغان�ستان يف ثمانينات القرن املا�ضي،
عالقته و�شراكته يف احل��روب الأمريكية حتررت القد�س وكل فل�سطني.
وه��و ال ��ذي م� �وّل م�ع���س�ك��رات ا إلخ ��وان
على
التوافق
ومت
واملنطقة،
فل�سطني
يف
أو�ضاع
ثم جرى ا�ستعرا�ض ال
على املنطقة والعامل الإ�سالمي يف تلك
ال �� �س��وري�ي�ن ال �ت��ي أ�ق �ي �م��ت يف الأردن
والعمل
واالنق�سام،
الفرقة
ونبذ
امل�سلمني،
وحدة
حماية
على
العمل
�ضرورة
ال �ف�ت�رة م��ن زم ��ن احل� ��رب ال � �ب ��اردة ،بل
ب�إ�شراف ويل العهد آ�ن��ذاك احل�سن بن
مكاف�أة للرجل على ما قدّمه من خدمة على منع ح�صول الفتنة املذهبية ،واال�ستعداد ملواجهة امل�شاريع واملخططات
طالل ،وهو الذي لعب الدور الرئي�سي
يف مواجهة املقاومات العربية من جهة ،ال�صهيونية التي ت�ستهدف وح��دة الأم��ة ومقد�ساتها ،وتكري�س الهيمنة
يف رع��اي��ة م��ا �سمي مبكتب املجاهدين
ولأن املواجهة مع �سورية وجممل حمور ال�صهيونية الغربية على املنطقة.
ال �ع��رب الأف� �غ ��ان ،وه ��و أ�ي �� �ض �اً �شريك

رئ�ي���س��ي يف ت �ك��وي��ن ت�ن�ظ�ي��م ال �ق��اع��دة،
وك��ان ب�ن��در آ�ن ��ذاك يعمل ب��إم��رة مدير
املخابرات الأمريكية جورج بو�ش الأب،
وبالتعاون مع وزير الدفاع ديك ت�شيني
وم�ست�شاره رام�سفيلد.
ب �� �ص �م��ة ب� �ن ��در ح ��ا� �ض ��رة يف ج�م�ي��ع
عمليات الإره ��اب التي �شهدها العامل
الإ�سالمي ،خ�صو�صاً البالد العربية،
ويف ال �� �س �ن��وات ال �ع �� �ش��ر ا ألخ �ي ��رة ك��ان
ب �ن��در � �ش��ري��ك امل �خ ��اب ��رات ا ألم�يرك �ي��ة
و«الإ�سرائيلية» يف كل ن�شاطاتها التي
ت���س�ت�ه��دف إ�ي � ��ران و� �س��وري��ة وامل �ق��اوم��ة
اللبنانية والفل�سطينية ،ول�ه��ذا لي�س
�صدفة �أب ��داً �أن تعرتف « إ���س��رائ�ي��ل» يف
نف�س يوم جرمية مبنى الأمن القومي
يف ��س��وري��ة ،بجرمية اغتيالها القائد
اجل� �ه ��ادي ال �ك �ب�ير ع �م��اد م�غ�ن�ي��ة ،كما
أ�ن��ه لي�س �صدفة �أن يكون اليوم الأول
م ��ن ع �م��ل ب �ن��در يف م�ه�م�ت��ه اجل��دي��دة
 ال�ق��دمي��ة ،عمليات �إره��اب �ي��ة وا�سعةيف ال �ع��راق� ،أودت بحياة الع�شرات من
املواطنني العراقيني الأبرياء ،ما يعني
فتح ميدان ال�صراع مع حتالف الغرب
والكيان ال�صهيوين والرجعية العربية
ع �ل��ى �أو�� �س ��ع م� ��دى ،مب��ا ي���ش�ب��ه � �ص��راع
البقاء.
ب ��أي ح��ال ،فاملخطط ال��ذي ي�شارك
فيه بندر ،ومن حلقاته اغتيال القادة
الأمنيني ال�سوريني ،ك��ان ي�تراف��ق مع
�سيناريو �شيطاين ال�ستهداف �سورية
و�إ��س�ق��اط دول�ت�ه��ا ال��وط�ن�ي��ة ،ول�ع��ل من
أ�ب� � ��رز ح �ل �ق��ات��ه م ��ا ك �� �ش��ف ع �ن��ه ج �ه��از
اال� �س �ت �خ �ب��ارات ال���ص�ي�ن��ي ع��ن أ���ض�خ��م
عملية �سينمائية هوليوودية لإ�سقاط
�سورية.
ف �ه��ل ت �� �س �ت��وع��ب ب �ع ����ض ال ��ر�ؤو� ��س
احل��ام�ي��ة يف ل�ب�ن��ان ،وامل�ع��ادي��ة ل�سورية
الدرو�س والعرب ،خ�صو�صاً �أن تقريراً
لـ«�سي �إي �إيه» اعرتف ب�أن لبنان يُعترب
م��ن ب�ين ك��ل دول اجل��وار ل�سورية �أه��م
قاعدة خلفية لدعم املعار�ضة ال�سورية
امل�سلحة ،بال�سالح وامل�ؤن ،وذلك ب�سبب
ق��رب م�ن��اط�ق��ه احل��دودي��ة م��ن ق��واع��د
امل���س�ل�ح�ين� � ،س��واء يف ح�م����ص �أو ري��ف
دم�شق ،حيث �إن �أبعد نقطة داخل لبنان
ع��ن م��واق��ع امل���س�ل�ح�ين ال �� �س��وري�ين يف
حم�ص ال تتجاوز الـ 30كيلومرتاً.
ويتحدث التقرير ع��ن �أن م�سالك
تهريب ال�سالح من لبنان �إىل حم�ص،
خ�صو�صاً ري��ف دم���ش��ق ،مت��ر بال�سكك
النا�شطة الآتية :خط من عر�سال �إىل
حم�ص يبد أ� من �سعد نايل ،خط زحلة
 جم��دل عنجر  -وادي العراي�ش �إىلريف دم�شق ،خط بريوت باجتاه زحلة.
وي�شري التقرير �إىل �أنه يوجد حلقة
�ضيقة ت��دي��ر عملية ت�ه��ري��ب ال���س�لاح
عرب ه��ذه اخلطوط �إىل �سورية ،ومن
�ضمنها م�س�ؤول لبناين كبري.

�أحمد زين الدين
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سورية ..بقية العرب وفلسطين
ك��ان ال�ع��رب �أم��ة ،وك��ان امل�سلمون رواداً وب�ين ع��رب عاربة ،وع��رب م�ستعربة ،والآن
و�أ�صحاب ح�ضارة ،كانت ال�شهامة والكرامة بني عرب «�صامدة» وعرب «م�ستغربة» ،بني
والنخوة وال��وف��اء ،واملقاومة وال�ع��زة ..كان عرب العزة وعرب الذل وال�سكينة ..لذا جاء
«ال �ب��دوي» �صاحب ف��را��س��ة ول�غ��ة ف�صيحة ،امل�ل��وك والأم� ��راء العبيد ي �ق��ودون جحافل
حتى جاء النفط والغاز؛ �صار العرب عبيداً م ��ن امل �� �ض �ل �ل�ين وال �ت �ك �ف�ي�ري�ي�ن اجل �ه�ل�اء،
ورج��ال لهو وت��رف�� ،ص��ار ال�سيف للرق�ص
ال للدفاع عن ال�شرف ،و�صار العقال قيداً
للر�أ�س مينعه من التفكري والوعي ،و�صار
ال � ��دوالر «�إم ��ام � �اً» ل�ل�م�ج��اه��دي��ن يجذبهم
�إل �ي��ه ،فت�صبح ال��دوح��ة عا�صمة امل�ق��اوم��ة،
وتغدو دم�شق املدينة التي ي�سعى املجاهدون
امل �� �ض �ل �ل��ون ل �ت �ح��ري��ره��ا ب � ��دل الأق �� �ص ��ى
وفل�سطني ،وبوابة الدخول �إىل اجلنة التي
وع��ده��م بها الأم�يرك�ي��ون وم�شايخ «ميكي
ماو�س» وم�ضاجعة امليتة!
�صارت �سورية املقاومة عدواً ي�شمت بها
من ح�ضنتهم من املقاومني ،وجعلت لهم
ا�سماً ور�سماً ،فال يعزون بقادتها ال�شهداء،
بل يعزّون بعمر �سليمان ،الذي و�صفه ال�سيد
خالد م�شعل بـ«الرجل الوطني ال��ذي كان
يقوم بوظيفته» ،و�أيده الوزير «الإ�سرائيلي»
ب��ن �أل�ي�ع��ازر ح�ين ق��ال« :ك��ان عمر �سليمان
�أف�ضل من خدموا �إ�سرائيل ،وك��ان وطنياً
م�صرياً عمل على تقوي�ض حركة حما�س
و�أعطانا الغاز امل�صري».
�سورية �آخر من تبقّى من العرب ..عرب
الأم��ان��ة واالن �ت �م��اء وال �� �ش��رف ،ك��ان ال�ع��رب
ينق�سمون ب�ين ع��رب ب��ائ��دة ،وع��رب باقية،

ي�ح��اول��ون ن�ي��اب��ة ع��ن احل ��روب ال�صليبية،
لغزو دم�شق واغت�صابها ،بحجة الإ�صالح
وال��دمي �ق��راط �ي��ة ،وه��م ال��ذي��ن ال ي�ع��رف��ون
حروفها ولغتها.
��س��وري��ة ب�ق�ي��ة ال �ع��رب ..ي�شحذ ال�ع��رب

«امل �� �س �ت �غ��رب��ة» خ �ن��اج��ره��م ق �ب��ل ر� �ص��ا���ص
ال�صهاينة والأمريكيني ،وي�صرخون يف وجه
ال�سوريني :ارم��وا ال�سالح ف�إنكم تخيفون
« إ�� �س ��رائ �ي ��ل»! ي �ح��اول��ون اق �ت �ح��ام امل���س�ج��د
الأموي ونب�ش قرب �صالح الدين ليعاقبوه..
ال�صهاينة وال�صليبيون والعرب امل�ستغربة
يحفرون قرب يو�سف العظمة ،والفرن�سيون
ي ��ري ��دون ال �ث ��أر ل�ه��زمي�ت�ه��م ،وال���ص�ه�ي��وين
ال �ف��رن �� �س��ي ب ��رن ��ار ه�ن�ري ��س�ي�ع��ود إلع� ��دام
ال�سوريني الوطنيني ،فيما ي�سمى «اجلي�ش
ال �� �س��وري احل ��ر» مي�ث��ل ال�ن���س�خ��ة ال���س��وري��ة
م��ن «ج�ي����ش ل�ب�ن��ان احل� ��ر» ،ال ��ذي �أ�س�سته
«�إ��س��رائ�ي��ل» بعد غ��زوه��ا لبنان ع��ام ،1978
بحجة حماية امل�سيحيني من الفل�سطينيني،
وه��ا ه��و اجلي�ش ال�سوري احل��ر وع�صاباته
امل���س�ل�ح��ة ي�غ�ت��ال��ون ق ��ادة اجل�ي����ش ال���س��وري
وال�ع�ق��ول ال���س��وري��ة الع�سكرية والعلمية،
وف��ق الئحة القتل «الإ�سرائيلية» للعلماء
والع�سكريني امل�ق��اوم�ين يف ��س��وري��ة ،بعمل
م�شابه للوائح القتل للعلماء العراقيني بعد
ال�غ��زو الأم�يرك��ي ل�ل�ع��راق ،وعمليات القتل
للعلماء الإيرانيني.
�سورية �آخ��ر م��ا تبقّى م��ن ال �ع��رب� ..إن
�سقطت �سقط ال���ش�م��وخ ال�ع��رب��ي وال���ش��رف
العربي واال�ستقالل العربي� ،صار العرب
برمي ًال للنفط وق��ارورة غاز ،و�صار البطل
ال�ع��رب��ي ه��و ال��راك��ع �أم ��ام «ا إل��س��رائ�ي�ل�ي�ين»
والأمريكيني.

تركيا تقتل الجئين سوريين ..وتهدد «المشاغبين» بطردهم
�أنقرة  -الثبات
حتولت «معار�ضة» النظام ال�سوري �إىل و�سيلة هامة
للكثري من الراغبني بالك�سب ال�سريع و«الأموال ال�سهلة»،
وفقاً للتعبري الأمريكي ،فيما كانت تركيا ت�شدد اخلناق
على «�ضيوفها» من الالجئني ال�سوريني الذين قُتل منهم
�شخ�صان بر�صا�ص القوات الرتكية الأحد املا�ضي.
الغريب �أن كل هذه النزاعات جتري فيما تقوم تركيا
با�ضطهاد غري م�سبوق للنازحني من «�ضيوفها» الذين
ت�ضعهم يف م��ا �شبه م��راك��ز االع�ت�ق��ال ،وك��ان نتيجة هذا
اال��ض�ط�ه��اد «ث ��ورة» ق��ام بها ه� ��ؤالء دف�ع��وا ثمنها قتيلني
�سوريني خالل ا�شتباك مع ال�شرطة الرتكية يف املخيمات،
ل �� �س��وء ب ��اخل ��دم ��ات .ف �ق��د � �ش �ه��دت خم �ي �م��ات ال�لاج �ئ�ين
ال���س��وري�ين يف ت��رك�ي��ا ،ا��ش�ت�ب��اك��ات ب�ين الج�ئ�ين وال�شرطة
الرتكية التي �أطلقت الغاز امل�سيل للدموع عليهم �أثناء
احتجاجهم على نق�ص املياه والغذاء يف خميماتهم ،ومع
ه��ذا مل يتحرك �أي من املعار�ضني ال�سوريني �إال بعد �أن
ا�ستدعاهم داود �أوغ�ل��و ال�ث�لاث��اء ليبلغهم �أن��ه «م��ن غري
املقبول ح�صول مثل هذه الأعمال» ،م�شدداً على �أن تركيا
لن ت�سمح لالجئني لديها بالقيام مبا ي�سيء �إىل �أمنها
وا�ستقرارها ،طالباً منهم التدخل ل�ضبط الالجئني ،و�إال
�أعادتهم تركيا �إىل حيث كانوا!
يكفي لأي �شخ�ص �أن ي�ج��اه��ر ب��ال�ع��داء ��ض��د النظام
للح�صول على �أموال تبد�أ بب�ضعة �آالف الدوالرات ،كما هو
احلال مع نائب لبناين مقيم يف تركيا ،تبلغ مدفوعاته 50
�ألف دوالر ،و�صو ًال �إىل اال�ستخبارات القطرية التي تقدَّر
مدفوعاتها باملاليني.

وي �ق��ول م���ص��در ت��رك��ي �إن ال��دوح��ة خ�ص�صت مبلغ 5
م�لاي�ين دوالر ل�ك��ل �سفري ين�شق ،مم��ازح �اً ب ��أن ال�سفري
ال�سابق ل�سورية يف العراق اجته مبا�شرة �إىل قطر ،بت�سهيل
«�إ�سرائيلي» لوج�ستي ،عرب من خالله �إىل �إقليم كرد�ستان،
للح�صول على هذا املبلغ الذي يح�صل عليه كل من ي�شق
ع�صا الطاعة للنظام من رتبة �سفري.
�أما يف الداخل ال�سوري ،فهناك �أموال تُنقل يومياً ،عرب
تركيا ،وع�بر لبنان ،ع�بر �سيارات مت��ر م��ن خ�لال املعابر
ال�شرعية ،وق��د ُزوّدت مبخابئ �سرية ،فيما تتقاطر على
�سورية ا ألم��وال عرب �شركات حتويل الأم��وال التي حتظى
بغطاء أ�م�يرك��ي الف��ت ،ي�سمح لها بتخطي املعايري التي
فر�ضتها وا�شنطن ،والتي تفر�ض على كل مبلغ يتجاوز
 5000دوالر �أن مير عربها بطريقة �أو ب�أخرى.

ب �ق��درة ق � ��ادر ،حت � �وّل «امل �ع��ار� �ض��ون» ال �� �س��وري��ون �إىل
�أزالم ل�ه��ذا وذاك ،ب�ه��دف احل���ص��ول على «ال��دع��م» ال��ذي
فجّ ر خالفات بينهم ،وب�ين التنظيمات امل�سلحة ،وتقول
املعلومات �إن خالفاً عميقاً قد ن�شب بني ما يُ�سمى «اجلي�ش
احل��ر» وجمل�س ا�سطنبول� ،سببه اخل�لاف على الأم��وال
اخلليجية ،وبعد �أن �سافر الرئي�س ال�سابق للمجل�س برهان
غليون �إىل ال�سعودية لإقناعها باعتماد املجل�س قناة لتوزيع
الأموال على امل�سلحني ،كان لقيادة امل�سلحني موقف قا�س
�أدى �إىل خالف كبري بينهما مل يحله �إال تدخل تركي قاده
وزي��ر اخلارجية �أحمد داود �أوغ�ل��و ،ال��ذي جمع الطرفني
يف مكتبه يف أ�ن �ق��رة ،حيث �سمعا م��ن التوبيخ وال �ل��وم ما
جعلهما يعلنا الهدنة ،التي �سرعان ما ترنحت حتت وط�أة
التطورات امليدانية.

م �ع��رك��ة ال ��دف ��اع ع ��ن � �س��وري��ة ل�ي���س��ت
م�س�ؤولية �سورية فقط� ،إنها واجب كل عربي
م�سلم وم�سيحي يف ه��ذا ال���ش��رق ،وواج��ب
كل املثقفني والإعالميني ورج��ال الأعمال
والأح ��رار امل�ساهمة يف ال��دف��اع ع��ن آ�خ��ر ما
تبقى من العرب ،فمن يريد فل�سطني عليه
ال��دف��اع ع��ن دم���ش��ق ..وم��ن ي��ري��د ا�ستعادة
كرامته عليه الدفاع عن دم�شق ..املعركة يف
�سورية لي�ست معركة حول �شخ�ص الرئي�س
�أو طائفته ،بل حول دوره ومنهجه وموقفه
من املقاومة والعداء لـ«�إ�سرائيل».
ل �ق��د ح �ك��م «ا إلخ� � � � ��وان» م �� �ص��ر ب�ع��دم��ا
تعهدوا بااللتزام بـ«كامب ديفيد» ،وميكن �أن
يحكم «ا إلخ��وان» دم�شق� ،إذا بايعوا �أمريكا
وتعهدوا بال�سالم مع «�إ�سرائيل» ،وه��ا هم
قد �أطلوا على ال�شا�شات الإ�سرائيلية ،هل
�ستحكم حما�س من عمان وال��دوح��ة؟ وهل
� �س�ترج��ع � �ص��واري �خ �ه��ا ال �ت��ي أ�خ��ذت �ه��ا من
�سورية و�إيران ..ق�صفاً وقتا ًال وتفجرياً �ضد
رفاق ال�سالح؟
من يدافع عن �سورية الآن إ�من��ا يدافع
ع��ن �شرفه ،وع��ن القد�س واجل ��والن ،وعن
�شبعا وك�ف��ر ��ش��وب��ا ،وع��ن امل�ستقبل الكرمي
واحل� ��ر ل �ك��ل ع��رب��ي وم���س�ل��م وم���س�ي�ح��ي..
امل �ع��رك��ة يف � �س��وري��ة وال ��دف ��اع ع ��ن دم���ش��ق
يف مت��وز  ،2012ال��س�ت�ع��ادة م�ع��رك��ة حطني
��ض��د ا إلف ��رجن ��ة يف مت��وز  ،1187ومعركة
م�ي���س�ل��ون مب��واج �ه��ة ال�ف��رن���س�ي�ين يف مت��وز
 ،1920و�شهادة يو�سف العظمة� ..إنها معركة
ال�ضباط ا ألح��رار وث��ورة  23متوز  1952يف
م�صر عبد النا�صر� ،إنها معركة بنت جبيل
يف لبنان عام  ،2006متوز �شهر االنت�صارات
من حطني �إىل بنت جبيل �إىل دم�شق.
�أي�ه��ا ال���س��وري��ون ال���ش��رف��اء وامل�سلمون
ال�شرفاء دافعوا عن بوابة القد�س يف دم�شق،
وداف�ع��وا ع��ن �شرف ال�ع��روب��ة والإ� �س�لام يف
ب�ل�اد ال �� �ش��ام� ..إن �سقطت ال���ش��ام �سقطت
الأم ��ة ،ول��ن ت��رج��ع فل�سطني ،و�سيتحول
اجلهاد امل�ضلل �إىل فنت مذهبية وطائفية
وقومية� ..سيقتل العرب وامل�سلمون بع�ضهم
بع�ضاً ،فتداركوا العار قبل وقوعه ولت�سارع
الأح��زاب والقوى وال�شخ�صيات ال�سيا�سية
والفكرية والدينية العربية لنجدة �سورية
والدفاع عنها ،فهي �آخر القالع يف �صحراء
الذل العربية� ،أو �ستتحولون �إىل �أمة ت�أكل
وت���ش��رب وت �ن��ام وت��رق����ص ب��ال���س�ي��ف امل�ل��ون
بالذل والعبودية ،وت��ذوب لغتكم بحروف
ال �ف��اي �� �س �ب��وك واالن�ت��رن� ��ت ،ول �ت �ت��و� �ض ��أوا
بالنفط وال�غ��از ،ول�ت��زداد وجوهكم ��س��واداً،
ول�ت���ص�ل��وا خ �ل��ف «ا إلم � � ��ام» الأم�ي�رك ��ي �أو
الفرن�سي �أو «الإ�سرائيلي».
��س��وري��ة �ستقاوم ومعها ك��ل ال�شرفاء،
و�شعارها الن�صر �أو ال�شهادة ،ويف حلظة ما
�ستتوجه املدافع و�صواريخ العزة ال�سورية
ومعها ��ص��واري��خ امل�ق��اوم�ين ال���ش��رف��اء �إىل
�أر���ض فل�سطني ،لتعلن موقف املقاومني
وال�شهداء ب ��أن املعركة مل تنته بعد ،و�أن
الن�صر �آت ال حمالة ب��إذن اهلل }واهلل متم
نوره ولو كره الكافرون{.
www.alnnasib.com
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اغتيال العقول العربية« ..فتّ ش» عن «إسرائيل»
ت��زاي��د يف الآون ��ة الأخ�ي�رة إ���ص��دار بيانات
القلق وال�شجب والإدان��ة من قبل الدول
ال �غ��رب �ي��ة وامل �ن �ظ �م��ات احل �ك��وم �ي��ة وغ�ير
احل �ك��وم �ي��ة ال��دول �ي��ة مل��ا ت �ق��وم ب��ه ق��وات
اجلي�ش النظامي ال���س��وري م��ن عمليات
ع �� �س �ك��ري��ة ،ح �ي��ث ي �ت �ح��دث ه� � � ��ؤالء ع��ن
ا�ستهداف املدنيني ،وعدم قدرة احلكومة
ال�سورية على حماية مواطنيها ،والالفت
�أن �أي ا�ستنكار مل ي�صدر عن هذه اجلهات
الغ �ت �ي��ال ال �ع � مِ�ال ال��دك �ت��ور ن�ب�ي��ل زغ�ي��ب
وزوج�ت��ه و�أوالده� ،أو �سابقاً الغتيال ابن
املفتي ح�سون ،وال تنديد بعد التقارير
التي تتحدث عن ت�صفية مدنيني ملجرد
انتمائهم املذهبي �أو الديني.
�إن الركيزة الأوىل والأ�سا�سية للقانون
الدويل الإن�ساين� ،أو ما كان يطلَق عليه
«ق��ان��ون ال �ن��زاع��ات امل���س�ل�ح��ة» ،ه��ي م�ب��د�أ
التمييز بني املدنيني والع�سكريني ،حيث
ي�ح��ظّ ��ر ال�ق��ان��ون ع�ل��ى ال �ق��وى املتنازعة
�أن تقتل مدنيني ع �م��داً� ،أو �أن تت�سبب
مبعاناة �إن�سانية ال داعي لها لغري �أ�سباب
ال �� �ض��رورة ال�ع���س�ك��ري��ة ،و�إال اع � ُت�بر ه��ذا
العمل ج��رمي��ة ح��رب وان�ت�ه��اك�اً ج�سيماً
وج��ب معاقبته .ان�ط�لاق�اً م��ن هنا ،ف��إن
اغتيال العامل ال�سوري وعائلته ،وغريها
من �أعمال قتل املدنيني من �أي جهة �أتت،
تُع ّد جرائم حرب مو�صوفة يجب املعاقبة
عليها� ،أم��ا القتل ال��ذي يح�صل بهدف
�إزالة جمموعة معينة بكاملها ،فهو يع ّد
جرائم �ضد الإن�سانية ،وميكن �أن يرقى
�إىل م���ص��اف الإب� ��ادة اجل�م��اع�ي��ة يف ح��ال
توفرت النيّة املتعمدة لذلك.
وهكذا ،يختلف اغتيال القادة الأمنيني
ال�سوريني عن االغتياالت التي حت�صل
للمثقفني و�أ�ساتذة اجلامعات ال�سوريني،
ب��اع �ت �ب��ار �أن ه � � ��ؤالء م��دن �ي��ون ال يحق
للمتقاتلني ا�ستهدافهم ،لأنهم حمميون
مب��وج��ب ال �ق��ان��ون ال � ��دويل ،وق ��د ي�ق��ول
قائل� ،إن اغتيال املهند�س الدكتور زغيب
جاء كونه �أحد خرباء ال�صواريخ يف مركز
الأب�ح��اث العلمية التابع ل��وزارة الدفاع
ال���س��وري��ة ،وي�ح�م��ل دك �ت��وراه يف هند�سة
امل�ح��رك��ات ال�صاروخية وتوجيهها ،مما
يربر حادثة االغتيال� ،إال �أن هذا القول
مردود العتبارات عدة �أهمها:
�أوالً :االغتيال الذي ح�صل �أودى بحياة
عائلته من املدنيني� ،أي زوجته وولديه،
وه��و �أم ��ر حم�ظ��ور يف ال �ق��ان��ون ال��دويل
الإن�ساين ،باعتبار �أن ا�ستهداف املدنيني
ع �م��داً ه��و ج��رمي��ة ح��رب ي�ع��اق��ب عليها
القانون الدويل.
وي �ع �رّف ال�ب�روت��وك��ول الأول الإ� �ض��ايف
الت �ف��اق �ي��ات ج�ن�ي��ف ال �� �ص��ادر ع ��ام 1977
امل��دين ،ب�أنه «يُعترب مدنياً كل من لي�س
مبقاتل» ،وهو التعريف الذي ي�ستخدمه
جي�ش الواليات املتحدة الأمريكية �أي�ضاً،
وي�ضيف الربوتوكول الأول�« :أما �إذا ثار
ال�شك حول ما �إذا كان �شخ�ص ما مدنياً
�أم غري م��دين ،ف ��إن ذل��ك ال�شخ�ص يُع ّد
مدنياً».
ثانياً� :إن االعتبارات التي قد تربر قتل
م��دن �ي�ين ،ه��ي ف �ق��ط م �ب��د�أ «ال �� �ض��رورة

اغتيال العقول العربية جهاد يف �سبيل اهلل �أم خدمة لـ«�إ�سرائيل»؟

ال�ع���س�ك��ري��ة» ،و�أن ت �ك��ون ت�ل��ك الأع �م��ال
الع�سكرية غ�ير امل�ع�ت��ادة امل�ب�ررة «ت�سهم
م�ساهمة ف�ع��ال��ة يف ال�ع�م��ل الع�سكري»،
ومب��ا �أن اجل�ي����ش ال �� �س��وري ال ي�ستعمل
ال �� �ص��واري��خ يف ق�ت��ال��ه ��ض��د التنظيمات
امل �� �س �ل �ح��ة ،ف�ل�ي����س ه �ن��اك م ��ن � �ض��رورة
ع�سكرية ت�برر قتل املهند�س واملدنيني
امل ��وج ��ودي ��ن م �ع ��ه� ،إال �إذا ك� ��ان ��س�ب��ب
ا�ستهدافه هو انك�شاف اخلرب الذي يفيد
�أن ال�صواريخ ال�سورية ق��ادرة �أن تطال
«�إ�سرائيل» بكاملها ،و�أن ال�صورايخ التي

�أطلقتها املقاومة يف لبنان على حيفا وما
بعد حيفا ،ك��ان��ت ��س��ور ّي��ة م �ط �وّرة ،فهنا
ي�صبح قتله �ضرورة «�إ�سرائيلية» ولي�ست
�سورية.
ثالثاً� :إن االدعاء ب�أن املهند�س هو م�س�ؤول
�صواريخ يف وزارة الدفاع ال�سورية ،ال يربر
اغتياله �أي�ضاً ،فبموجب القانون الدويل
الإن�ساين ،يفقد ال�شخ�ص احلماية التي
ي �ق � ّره��ا ل��ه ال �ق��ان��ون ال� ��دويل �إذا ��ش��ارك
«م�شاركة مبا�شرة يف الأعمال العدائية»،
�أما امل�شاركة «غري املبا�شرة» يف العمليات

ال �ع��دائ �ي��ة ،وال� �ت ��ي ت �� �س��اه��م يف امل �ج �ه��ود
احل��رب��ي ال�ع��ام لإح ��دى الأط� ��راف ،لكنها
ال ت�سبب ��ض��رراً م�ب��ا��ش��راً ،فهي ال ت ��ؤدي
�إىل فقدان احلماية التي يقرّها القانون
الدويل.
يف ج �م �ي��ع احل � � ��االت� ،إن م ��ا ي�ح���ص��ل يف
�سورية من ا�ستهداف متعمد للمدنيني،
وا��س�ت�ه��داف للعلماء وال�ع�ق��ول ال�سورية
وغ�ي�ره ��ا ،ي �ع � ّد ج ��رائ ��م ح� ��رب مب��وج��ب
ال �ق��ان��ون ال� ��دويل الإن �� �س��اين� ،أم ��ا ا ّدع ��اء
بع�ض املجموعات امل�سلحة ب ��أن م��ا تقوم

ب��ه ه��و «ت�ن�ف�ي��ذ لأم ��ر اهلل» و«ج �ه��اد �ضد
الكفار» ،فهو ال يربر �أي�ضاً قتل املدنيني
الأبرياء ،وهنا نذكّر مبا جاء به الإ�سالم
م� ��ن واج� � �ب � ��ات � �ش��رع �ي��ة ل �ل �م �ج��اه��دي��ن
امل�سلمني� ،أهمها ،ق�صر احلرب على رجال
ال�ع��دو امل�ح��ارب�ين فقط ،حيث ُي��روى عن
النبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم أ�ن��ه
قال مو�صياً زيد بن حارثة ملا �أر�سله �إىل
م�ؤتة« :ال تقتلوا وليداً وال امر�أة وكبرياً
وال فانياً وال منعز ًال ب�صومعة».
ي�ب��دو مفهوماً ووا��ض�ح�اً ع��دم اال�ستنكار
الأوروب � ��ي والأم�ي�رك��ي الغ�ت�ي��ال العقول
ال� ��� �س ��وري ��ة ،ب ��ل ي� �ب ��دو ط �ب �ي �ع �ي �اً يف ظ��ل
حماولة ه��ؤالء قتل �أي فكر عربي ميكن
�أن ي �ب��رز� ،أو �أي ع �ل��م مي �ك��ن �أن ي�ه��دد
االح�ت�ك��ار «الإ��س��رائ�ي�ل��ي» للعلم واملعرفة
والتكنولوجيا ،وهو ما �شهدناه من خالل
ت���ص�ف�ي��ة ال �ع �ق��ول ال �ع��راق �ي��ة والإي��ران �ي��ة
�سابقاً ،لكن ما ال ميكن فهمه هو �سكوت
امل �ن �ظ �م��ات غ�ي�ر احل �ك��وم �ي��ة ،ك�م�ن�ظ�م��ة
العفو الدولية� ،أو جلنة ال�صليب الأحمر
ال��دويل ،و�سواها ممن �ساهموا م�ساهمة
فعالة يف تطور القانون الدويل الإن�ساين
ع��ن عمليات قتل امل��دن�ي�ين املتعمد التي
يتم التباهي بها ون�شر �صورها يف الإعالم
وعلى �صفحات الإنرتنت.
واقعياً ،يف ظل هذا الك ّم الهائل من قتل
الأبرياء املثقفني وتدمري العقول املمنهج،
وك��ل م��ا م��ن ��ش� أ�ن��ه �أن ي � ��ؤدي �إىل تطور
معريف عربي ..فت�ش عن «�إ�سرائيل».

ليلى نقوال الرحباين

مؤازرة تركية غير مسبوقة للمسلحين المتوغلين إلى حلب
يحط م�سل�سل العنف الدامي املتنقل رحاله يف حلب،
بعد ا�ستئ�صال اجلي�ش ال�سوري املجموعات امل�سلحة يف
دم�شق الأ�سبوع الفائت ،ما دفع �إدارتها �إىل نقل م�سرح
عملياتها �إىل م��دن أ�خ ��رى ،علّها ترفع م��ن معنويات
عنا�صرها التي تعاين ح��ال ت�ضع�ضع ،بعد ال�ضربات
املتتالية التي تلقتها من اجلي�ش ال�سوري ،والتي �سقط
ج��راءه��ا �أك�ثر م��ن  2500م�سلح ب�ين الأ��س�ب��وع الفائت
والأ�سبوع ال��راه��ن ،بح�سب م�صدر مطلع على الواقع
امليداين ال�سوري.
وي ��ؤك��د امل���ص��در ق ��درة اجل�ي����ش ال���س��وري ع�ل��ى اح�ت��واء
املوقف يف حلب ،الفتاً �إىل �أن الأجهزة املخت�صة �أحكمت
الطوق على املناطق الثالث التي توغل �إليها امل�سلحون
يف ري ��ف ح �ل��ب ،مب � � ��ؤازرة ت��رك�ي��ة غ�ي�ر م���س�ب��وق��ة منذ
بداية الأزمة يف �سورية ،جازماً �أن خمتلف املجموعات
امل�سلحة التي ال تزال منت�شرة على الأرا�ضي ال�سورية
امل�سلحة� ،ستالقي امل�صري عينه الذي القاه امل�سلحون يف
العا�صمة ،م�ستنداً بكالمه �إىل العملية املمنهجة التي
طهّر من خاللها اجلي�ش منطقة امل�ي��دان الدم�شقية
امل �ك �ت �ظ��ة ،وامل �م��اث �ل��ة ل�ل�م�ن��اط��ق ال �ت��ي ي���س�ي�ط��ر عليها
امل�سلحون يف ريف حلب.
ويك�شف امل�صدر �أن الأجهزة املخت�صة �أع��ادت ال�سيطرة
على املعابر احلدودية التي احتلتها املجموعات امل�سلحة،

ب��ا��س�ت�ث�ن��اء م�ع�بري��ن م��ع ت��رك�ي��ا ،ل�ي����س ل�ه�م��ا �أي قيمة
ا�سرتاتيجية ،م�ؤكداً �أن عملية احل�سم م�ستمرة حتى
اجتثاث كل الب�ؤر الإرهابية وعودة الهدوء �إىل كل �أرجاء
�سورية على غرار ما تعي�شه دم�شق م�ؤخراً.
ويرجح �أن ت�ستمر العلميات الأمنية يف حلب وريفها
ب�ضعة �أي��ام ،ب�سبب الدعم الرتكي للم�سلحني الذين
ات�خ��ذوا م��ن املواطنني دروع �اً ب�شرية يف املناطق التي
ت�سللوا �إليها ،الأم��ر ال��ذي دف��ع ال��دول��ة ال�سورية �إىل
التعاطي بحذر مع ه�ؤالء امل�سلحني حفاظاً على �أرواح
املدنيني.
و�أب � ��دى امل �� �ص��در ارت �ي��اح��ه ل���س�ير ال�ع�م�ل�ي��ات الأم �ن �ي��ة،
كا�شفاً �أن ج��زءاً كبرياً من خطط امل�سلحني وقعت يف
ي��د الأج �ه��زة املخت�صة ،م � ؤ�ك��داً �أن�ه��ا �ستفاجئ الإدارة
اخلارجية له�ؤالء امل�سلحني.
وي�شري �إىل �أن عملية تطهري دم�شق ،عمّقت ثقة ال�شعب
ال�سوري بجي�شه وقيادته �أكرث من �أي وقت م�ضى ،على
�أن �أمل اخلروج من الأزمة يف �أقرب وقت.
وي�ؤكد امل�صدر �أن الهدف الأول للقيادة ال�سورية راهناً،
هو جتفيف منابع الإرهاب �أينما وجد ،و�أن الأيام املقبلة
�ست�شهد ط��رق�اً خمتلفة يف تعامل الأج �ه��زة ال�سورية
املخت�صة م��ع الإره��اب �ي�ي�ن ،ب�ع��دم��ا متكنت م��ن �ضرب
«العمود الفقري» لها يف خمتلف املحافظات.

ويف �ش�أن ت�سلل امل�سلحني وتهريب ال�سالح �إىل �سورية
ع�بر الأرا� �ض ��ي ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،ي��رج��ح امل���ص��در �أن تقدم
الأجهزة اللبنانية املخت�صة يف الأي��ام القليلة املقبلة
على اتخاذ �إج ��راءات م�شددة ،ملنع عمليات «الت�سلل
وال�ت�ه��ري��ب» جت��اه الأرا� �ض��ي ال���س��وري��ة ان�ط�لاق��ا من
لبنان ،وخ�صو�صاً يف املنطقة ال�شمالية  -ال�شرقية،
الف�ت�اً �إىل �أن ب�شائر ه��ذه الإج� ��راءات ب��د�أت ترتجم
عملياً ،ذلك من خالل الأ�سلوب الذي اتبعه اجلي�ش
اللبناين لف�ض �إ�شكال م�سلح وقع يف طرابل�س الأ�سبوع
الفائت.
فهل ثمة ق��رار لبناين يق�ضي �إىل �ضبط احل��دود
اللبنانية  -ال�سورية يف �شكل جدي بعد عام ونيف من
التفلت الأمني الذي �شهدته ،ب�سبب «املياعة» يف اتخاذ
الإج� ��راءات املنا�سبة ل��دى بع�ض املعنيني ،م��ن �أج��ل
حماية الأمن اللبناين و�أمن الدول ال�صديقة عم ًال
باملواثيق الدولية؟
وقد يكون هذا التمهل يف اتخاذ الإج��راءات املذكورة
ي�ه��دف �إىل مت��ري��ر ال��وق��ت يف ان�ت�ظ��ار ج�لاء الو�ضع
الإقليمي ال��ذي ق��د ي�شهد ت�ب��دالت دراماتيكية قد
ت�ؤثر على م�صالح بع�ض امل�س�ؤولني.

ح�سان احل�سن
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مقابلة
أكد أن سورية «نهر بارد» كبير
العميد الياس فرحات يكشف تفاصيل الوضع األمني والخطط المتوقعة
ال خطر على �سورية من
ال�سقوط ،لأن جي�شها قوي
ومتني ،وتركيا قد تتعر�ض مل�أزق
�سيطرة حزب العمال الكرد�ستاين
على بع�ض مناطق حمافظة
حلب والقام�شلي� ..أما كالم
املقد�سي عن امتالك �سورية
�أ�سلحة كيماوية فهي تعيد خلط
الأوراق الإقليمية واحل�سابات
«الإ�رسائيلية».
العميد الركن املتقاعد اليا�س فرحات،
خ�ص جريدة «الثبات» بهذا احلوار ،و�إليكم
مقاربته الع�سكرية امليدانية:
لتف�سري ال��و��ض��ع امل �ي��داين الع�سكري
ع�ل��ى ح�ق�ي�ق�ت��ه يف � �س��وري��ة ب�ع��د االن�ف�ج��ار
ال ��ذي ا��س�ت�ه��دف خلية الأزم ��ة يف دم�شق،
ي �ح��دد ال�ع�م�ي��د امل�ت�ق��اع��د ال �ي��ا���س ف��رح��ات
مناطق انت�شار املعار�ضة امل�سلحة والقوى
النظامية ،لي�شري �إىل �أن الوجود الع�سكري
للم�سلحني يرتكز يف الأري��اف ،حتديداً يف
حلب و�إدلب وحماه ودرعا ،وبن�سبة �أكرب يف
حم�ص ،و�أقل يف دم�شق� ،إ�ضافة �إىل وجود
�ضعيف للم�سلحني يف بع�ض مناطق ريف
دير الزور والالذقية (احلفة).
ب� � � ��ر�أي ف� ��رح� ��ات �أن ع � ��دم � �س �ي �ط��رة
املعار�ضة امل�سلحة على �أي مركز من مراكز
امل�ح��اف�ظ��ات ال���س��وري��ة ،ي��ؤك��د ق��وة ال��دول��ة
ال�سورية ومتا�سكها ،خ�صو�صاً �أن النظام
ال ي ��زال ي�سيطر ع�ل��ى ك��ل خ�ط��وط امل��دن
الرئي�سية ،ب��دءاً من طرطو�س  -بانيا�س
 جبلة  -ال�لاذق�ي��ة ��س��اح�لاً ،ان�ت�ق��ا ًال �إىلخ��ط درع��ا  -دم�شق  -حم�ص  -وح�م��اه -
حلب ،و�صو ًال �إىل خط �إدل��ب (يف ال�شمال
الغربي) وال�سويداء (اجلنوب ال�شرقي)،
�إ�ضافة �إىل �سيطرة النظام ب�شكل تام على
احل�سكة وال��رق��ة ودي��ر ال��زور و�أب��و كمال،
ما يعني �أن الدولة ال�سورية ،بر�أيه ،قوية
وفاعلة ،رغم م��رور �ستة ع�شر �شهراً على
بدء القالقل فيها ،وي�ضيف فرحات حول
انت�شار املعار�ضة امل�سلحة ليقول« :يف املدن
يقت�صر وج��وده��م ف�ق��ط بال�سيطرة على
بع�ض �أج ��زاء م��دي�ن��ة حم�ص (اخل��ال��دي��ة
وجورة ال�شياح )».
ي��ؤك��د العميد ف��رح��ات �ضلوع أ�ج�ه��زة
خمابراتية عاملية يف انفجار مركز الأمن
القومي يف دم�شق؛ وي�ضع العملية �ضمن
��س�ي��اق خ�ط��ة �شاملة ل�سقوط العا�صمة،
كما �سبق و�أعلنه الإعالم العربي والغربي
قبل ذلك ،يقول« :كانوا يتوقعون �سقوط
ال �ع��ا� �ص �م��ة ان �ط�ل�اق �اً م ��ن � �ض ��رب ق �ط��اع
االت �� �ص��االت و��ش�ب�ك��ة ال �ق �ي��ادة وال���س�ي�ط��رة
ل �ل ��دول ��ة ال �� �س ��وري ��ة ،غ�ي�ر �أن ال�ت�ف�ج�ير
ال��ذي جنح يف مقتل  4من ال�ق��ادة �أع�ضاء
خلية الأزم� ��ة ،ف�شل يف ا�ستكمال ب�ن��وده،
فاجلي�ش ال���س��وري �صد ه�ج��وم امل�سلحني
وكبّد املهاجمني خ�سائر فادحة» ،وي�ضيف
ف��رح��ات« :م��ا يُلفت االن�ت�ب��اه� ،أن الإع�ل�ام

اخل �ل �ي �ج��ي وال �غ ��رب ��ي ال � ��ذي ه �ل��ل ك �ث�يراً يقول« :ال��رد الع�سكري ال�سوري ال�سريع
ل��دخ��ول امل���س�ل�ح�ين �إىل ال�ع��ا��ص�م��ة� ،أ��ض��ر على خطة اقتحام دم�شق مع �إف�شال البنود
باملهاجمني �أنف�سهم ،لأن وقعوا بفخ الكالم الأخ � ��رى لعملية اغ�ت�ي��ال خ�ل�ي��ة الأزم� ��ة،
ع��ن و� �ص��ول امل���س�ل�ح�ين �إىل ج��ان��ب مقر �أب��رز قدرة القيادة ال�سورية على مواجهة
رئا�سة ال��وزراء والق�صر اجلمهوري ،وفق خمتلف الظروف ال�ضاغطة».
ما �أ�شارت �إليه قناتا اجلزيرة والعربية»،
ا�ستهداف باراك
يتابع فرحات حديثه« :ظن امل�سلحون �أن
العا�صمة على �شفري ال�سقوط ،فهرعوا
� �س ��أل �ن ��اه ع ��ن وج � ��ود وزي � ��ر ال ��دف ��اع
�إل �ي �ه ��ا ،ل �ك��ن ق � ��وات اجل �ي ����ش ك��ان��ت ل�ه��م
باملر�صاد ،فتكبدوا خ�سائر ف��ادح��ة ق��درت «الإ��س��رائ�ي�ل��ي» اي�ه��ود ب ��اراك يف اجل��والن،
وا� �س �ت �ه��داف��ه ب �ق��ذائ��ف «ه � ��اون» جم�ه��ول��ة
بنحو �ألف قتيل».
امل�صدر ،بالتزامن م��ع عر�ض التلفزيون
حزب العمال الكرد�ستاين
ال�سوري م�شاهد للجي�ش ال�سوري يعرب
عن �أحداث حلب يقول العميد الركن
ف��رح��ات« :ه �ن��اك م�ع��رك��ة ع�ل��ى �أط��راف �ه��ا،
ك�ح��ي «ه �ن��ان��و» و«� �ص�ل�اح ال��دي��ن» ،ليبقى
امل�ؤ�شر الأكرث خطورة لرتكيا ،هو �سيطرة
حزب العمال الكرد�ستاين على �أرياف حلب
ال�شمالية (منطقتا عفرين  -عني العرب
 تل رفعت  -جرابل�س) املتاخمة للحدودال�ت�رك� �ي ��ة ،و�إن � �ص �ح��ت ت ��وق �ع ��ات م��وق��ع
الإ�ستخباري «دبكا الإ�سرائيلي» من حترك
ك ��ردي م�ت��وق��ع جت��اه «ال�ق��ام���ش�ل��ي» بقيادة
حزب العمال� ،سيتفجر الو�ضع داخل تركيا،
خ�صو�صاً و�أن عدد الأكراد فيها يتجاوز 15
مليون ،ومعظمهم موالوان حلزب العمال
الذي يقبع قائده يف ال�سجن يف تركيا».
يلفت فرحات �إىل �أن العالقات املميزة
ب�ين ��س��وري��ة وت��رك�ي��ا ق�ب��ل ان ��دالع الأزم ��ة،
جعلت ق �ي��ادة ح��زب ال�ع�م��ال الكرد�ستاين
تنكفئ عن مد اجل�سور مع النظام ،ولكن
وف��ق املعطيات احلالية مع �صمت الدولة
ال�سورية بخ�صو�ص و�ضع القام�شلي ،ال
مي�ك��ن ت��أك�ي��د �أو ن�ف��ي تن�سيق ال�ن�ظ��ام مع
قيادة العمال الكرد�ستاين.
ب � ��ر�أي ال �ع �م �ي��د ال ��رك ��ن امل �ت �ق��اع��د يف
اجلي�ش اللبناين اليا�س فرحات� ،أن الو�ضع
ال��راه��ن ع���س�ك��ري�اً مي�ي��ل مل�صلحة النظام
واجلي�ش ال�سوري يف مدينة دم�شق ومعظم
ريفها ،وحلب ،رغم ال�ضجيج عن «حترير»
الأخ� � ��رى أ�ي �� �ض �اً يف الإع �ل ��ام اخل�ل�ي�ج��ي،

الهجوم على دمشق قد
يتكرر بطريقة أخرى..
مع استمرار القرصنة
على قنوات التلفزيون
السوري وقناة «الدنيا»

ف �ي��ه ع ��ن ا�� �س� �ت� �ع ��داده مل ��واج �ه ��ة اجل�ي����ش
«الإ��س��رائ�ي�ل��ي» ولي�س امل�سلحني ..يجيب
العميد فرحات« :قد يتكرر الهجوم على
دم �� �ش��ق ب �ط��ري �ق��ة �أخ� � ��رى ،م ��ع ا� �س �ت �م��رار
القر�صنة على قنوات التلفزيون ال�سوري
وق �ن��اة «ال��دن �ي��ا» ،وم ��ع ا��س�ت�م��رار الك�شف
عن �إن�شاء قناة ت�ضليلية للبث على نف�س
ت � ��رددات امل �ح �ط��ات ال �� �س��وري��ة للت�شوي�ش
وال �ت ��أث�ي�ر ع �ل��ى ال� � ��ر�أي ال � �ع ��ام» ،ي�ضيف
ف ��رح ��ات« :م �� �ش ��روع � �ض��رب االت �� �ص��االت
ال�سورية �سيتكرر ،وجتميع مقاتلي الأرياف
لالنطالق من جديد جتاه دم�شق ،يبقى

��ض�م��ن ح ��راك امل�ع��ار��ض��ة امل���س�ل�ح��ة .وزي��ر واملنطقة ال�ساحلية» ،وي�شري فرحات �إىل
الدفاع «الإ�سرائيلي» بعث بر�سالة وا�ضحة ارت�ب��اط بع�ض الفرق الع�سكرية مبا�شرة
بُعيد تفجري دم�شق� ،أن «�إ�سرائيل» معنية ب��ال�ق�ي��ادة ال �ع��ام��ة ،م�ث��ل ال�ف��رق��ة ال��راب�ع��ة
مت��ام�اً ب��ال��ذي يح�صل يف دم�شق ،غ�ير �أن املوجلة الدفاع عن دم�شق».
ويف مو�ضوع تدخل اجلي�ش مب�س�ألة
�إ� �س �ق��اط ال�ن�ظ��ام للمخطط ال ي ��ؤك��د وال
ينفي م���س��أل��ة ا��س�ت�ه��داف ب ��اراك بقذائف حفظ الأم��ن ،ي�شرح فرحات �آلية العمل،
«الهاون» ،فال�صراع املتبادل بني اجلي�شني ي�ق��ولُ « :ي�ف��رز لإع ��ادة الأم��ن يف حمافظة
ق��د ال ي�ت��م ال�ك���ش��ف ع�ن�ه��ا إ�ع�ل�ام �ي �اً ،لأن معينة كتيبة �أو اثنتني (ع��دي��د الكتيبة
�سورية على �سبيل املثال وفق اتفاقية ف�صل ال� ��واح� ��دة ح � ��وايل  1500ج� �ن ��دي) وف��ق
القوات بينها وبني «�إ�سرائيل» عام  ،1974ال �� �ض��رورات امل�ي��دان�ي��ة ،وي�ب�ق��ى ال�ب��اق��ي يف
يُفرت�ض وجود منطقة عازلة ،وبالتايل ال ثكناته �ضمن مهام التدريب والرتقب ،يف
ميكن للجي�ش ال�سوري تبني خرب �إطالق املنطقة ال�ساحلية على �سبيل املثال انت�شار
قذائف ال �ـ«ه��اون» التي ا�ستهدفت ب��اراك ،اجلي�ش ال�سوري ال يتعدى �أي�ضاً الكتيبة او
وبالتايل �سيبقى اخلرب غام�ضاً �أقله عن االثنتني على �أك�ثر تعديل ،أ�م��ا يف حم�ص
الإعالم» ،وي�ضيف فرحات« :حتى ولو كان ف�ه�ن��اك وج ��ود لأك�ث�ر م��ن ك�ت�ي�ب�ت�ين ،لأن
اجلي�ش ال�سوري وراء �إطالق القذائف ،لن اجلي�ش يتوىل حفظ الأم��ن على احل��دود
يعطي الأخري العذر للجي�ش «الإ�سرائيلي» ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة  -ال �� �س��وري��ة وح �ف��ظ ال�ن�ظ��ام
يف م�ن��اط��ق ال�ق���ص�ير وال��ر� �س�تن وم��دي�ن��ة
للرد عليه يف الوقت الذي يريد».
يعترب فرحات �أن وج��ود �سورية �ضمن ح�م����ص» ،وي�ضيف ف��رح��ات« :بخ�صو�ص
املنظومة الإقليمية ،يعقد الأم��ور �إقليمياً منظومة ال�صواريخ اال�سرتاجتية للجي�ش
ودولياً وي�صعب على الغرب عملية �إ�سقاط ال� ��� �س ��وري ،ال أ�ح � ��د ي �ع��رف م �ك��ان وج ��ود
ال �ن �ظ��ام ،ي �ق��ول« :ع�ي�ن��ا �إي � ��ران وح ��زب اهلل من�صاتها وال مكان انت�شارها ،هي مبعظمها
م�سمرتان على امل�شهد ال�سوري والإقليمي م���ص��وب��ة جت ��اه «�إ� �س��رائ �ي��ل» ،امل �ع ��روف يف
وحتديداً «�إ�سرائيل» ،متاماً كموقف رو�سيا هذا املجال هو �أن �سورية متلك � 10ألوية
اجل �ي��و  -اال� �س�ترات �ي �ج��ي ل�ل�م�ن�ط�ق��ة ،وف��ق � �ص��واري��خ يف �أم��اك��ن � �س��ري��ة ،أ�م ��ا لناحية
م��ا ي�صرح ب��ه ي��وم�ي�اً وزي��ر خ��ارج�ي��ة رو�سيا نوعها ،فاملعروف حتى الآن �صواريخ SS20
� �س�يرغ��ي الف� � ��روف» ،ي �ت��اب��ع ف��رح��ات ��ش��رح وال�سكود» ،يتابع العميد فرحات حديثه:
ل�ح��داث ال�سورية قائالً�« :سبق «ت�صريح ال�ن��اط��ق با�سم وزارة اخلارجية
مقاربته ل� أ
ور�سمت إ�ي��ران خطاً �أحمر لرتكيا ،وحذرت ال �� �س��وري��ة ج �ه��اد م�ق��د��س��ي ح ��ول ام�ت�لاك
من تورطها الأمني املبا�شر ،اليوم طهران �سورية �أ�سلحة كيماوية ،ر�سالة وا�ضحة
تلوح ب�إمكانية �إغالق م�ضيق «هرمز» ،تبعث لـ«�إ�سرائيل» وحلف «الناتو» وتركيا ،من �أن
�أي�ضاً ر�سالة وا�ضحة لأمريكا والغرب وحلف �أي تدخل خارجي �سيكون له تبعات كبرية،
الناتو �أن �سقوط النظام ال���س��وري بالقوة وه��ذا التطور رغ��م �أن��ه �سيواجه �إعالمياً
مم�ن��وع ،لأن��ه �سي�ستتبع �سقوط «�ستاتيكو» ب ��ردة ف�ع��ل ع�ن�ي�ف��ة وم�ستهجنة م��ن قبل
املنطقة برمته بدءاً من «�إ�سرائيل» و�صو ًال ال�غ��رب والأمم املتحدة ،ف� إ�ن��ه ميثل ورق��ة
ردعية له دالالت ا�سرتاتيجية».
�إىل منطقة اخلليج العربي».
ي�شري العميد فرحات �إىل �أن الغرب
وهل من احتمال �أن ت�سقط �سورية من
ع �م��وم �اً وم �ن��ذ ب ��دء الأح � � ��داث ال�ع��رب�ي��ة ،الداخل ،مادام هناك عجز لإ�سقاطها من
ي �ت �ع��اط��ى م ��ع امل �ن �ط �ق��ة وق � ��وى امل �م��ان �ع��ة اخلارج؟ يجيبنا العميد فرحات�« :سقوط
بالتق�سيط ،فيما حم��ور املمانعة يتعاطى ��س��وري��ة يعني اخ �ت�لال املنطقة ب� أ���س��ره��ا،
م��ع امل��و��ض��وع م��ن منطلق �أك�ب�ر ،فالغرب يف � �س��وري��ة �أث �ب �ت��ت ال��وق��ائ��ع �أن م�ؤ�س�سة
يريد تق�سيط احلرب لإ�سقاط �سورية �أو ًال اجلي�ش منيع وق��وي ومتما�سك ،ويف ظل
وحزب اهلل ثانياً و�إيران ثالثاً ،فيما ال�شرق ه ��ذه امل �ع �ط �ي��ات ال مي �ك��ن ع �ل��ى الإط�ل��اق
يريدها حرباً �شاملة».
�إ�سقاط ال العا�صمة وال أ�ي��ة مدينة مركز
حم��اف �ظ��ة ،وال��دل �ي��ل ال��وا� �ض��ح ل��ذل��ك هو
اجلي�ش ال�سوري
�أن��ه رغ��م ا�ستمرار احل��رب عليها منذ 16
�شهراً ،ورغم حمالت الت�شويه والرتغيب
ع��ن ق��درات اجلي�ش ال���س��وري ،يعترب ل���ض�ب��اط��ه والإغ � � � ��راءات امل��ال �ي��ة ال�ك�ب�يرة
العميد ف��رح��ات �أن املنظومة الع�سكرية امل�غ��دق��ة عليهم وال�تره�ي��ب بقتل ذوي�ه��م،
ال�صاروخية للجي�ش ال�سوري خمب�أة جداً مل تفلح حماولة واحدة جدية ل�شق كتيبة
وم��وج �ه��ة جت ��اه «�إ� �س ��رائ �ي ��ل» ،ي �ق��ول عن ع�سكرية يف اجل�ي����ش ال �� �س��وري ..م��ن هنا
تنظيمه« :يطبق اجلي�ش العربي ال�سوري �أعتقد �أن �سورية �ستنت�صر يف حربها على
نظام «الفيالق» املق�سمة �إىل فرق ،الفيلق الإره � ��اب ،رغ��م �أن ��س��وري��ة برمتها �أ�شبه
الأول يتمركز يف منطقة «ال�سيدة زينب» مبخيم نهر البارد مع اعتذاري ال�ستعمال
ومهمته ح�م��اي��ة احل ��دود م��ع «�إ��س��رائ�ي��ل» ه��ذا الت�شبيه ،لأن ال�شعب الفل�سطيني
والأردن ،وك��ل ف��رق��ة ي�ت�راوح ع��دي��ده��ا ما وخ���ص��و��ص�اً �أه ��ايل امل�خ�ي��م ،ك��ان��وا �شركاء
ب�ي�ن � 16أل �ف �اً و� 20أل ��ف ج �ن��دي؛ الفيلق للجي�ش اللبناين يف الق�ضاء على الإرهاب
الثاين مركزه يف «جديدة يابو�س» وقطاعه يف نهر البارد».
ميتد حتى حم�ص؛ الفيلق الثالث قيادته
�أجرى احلوار :بول با�سيل
يف ح�ل��ب و��ص�لاح�ي��ات��ه احل� ��دود ال�ترك�ي��ة
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تحقيق
لبنان يحطم األرقام القياسية في عدد الجامعات وبطالة خريجيها
ي�ستطيع لبنان �أن ي��دخ��ل مو�سوعة
غيني�س للأرقام القيا�سية بالنظر �إىل عدد
جامعاته وكلياته ومعاهده الفنية الذي
ي�ن��اه��ز اخل�م���س�ين ،م�ق��ارن��ة م��ع م�ساحته
وع � ��دد � �س �ك��ان��ه ال � ��ذي ال ي �ت �ع��دى ال���س�ت��ة
ماليني ن�سمة على �أق�صى تقدير.
وتعود ن�ش�أة التعليم العايل يف لبنان
�إىل �أك�ثر من  137عاماً ،عندما ت�أ�س�ست
اجلامعة الأمريكية يف بريوت عام ،1865
تلتها جامعة القدي�س يو�سف ع��ام 1875
ومعهد احلكمة العايل لتدري�س احلقوق
ع��ام  ،1875ل�ت�ت��واىل امل�ع��اه��د واجل��ام�ع��ات
التي افتتحت �أبوابها يف لبنان الذي و�صف
ب�أنه منارة التعليم يف ال�شرق.
ال�ي��وم ،ت�تراوح كفاءة ه��ذه اجلامعات
واملعاهد بني املمتاز وما هو دون امل�ستوى،
ل�ك��ن ال�ت�ع�ل�ي��م اجل��ام�ع��ي يف ل�ب�ن��ان يحقق
�أرق��ام �اً قيا�سية ،على �سبيل امل�ث��ال هناك
ع �� �ش��رة �آالف �أ� �س �ت��اذ ج��ام �ع��ي ك �م��ا تفيد
�إح � �� � �ص� ��اءات امل ��رك ��ز ال ��وط� �ن ��ي ل�ل�ب�ح��وث
والإمن� � ��اء ،ك�م��ا �أن ن���س��ب ط�ل�اب التعليم
اجل��ام �ع��ي م��رت �ف �ع��ة ،ح �ي��ث ي��وج��د 3462
طالباً جامعياً لكل مئة �ألف مقيم يف لبنان،
بينما هناك  2597طالباً لكل مئة �ألف يف
فرن�سا! علماً �أن هناك من ي�ؤكد �أن لبنان
تكفيه �ست جامعات حا�صلة على امل�ستوى
الأكادميي اجليد فقط بد ًال من .46
�إزاء االرت � �ف� ��اع يف ع� ��دد اجل��ام �ع��ات
واملعاهد ،هناك م�شكلة جذرية تتمثل يف
ارتفاع عدد خريجي اجلامعات الباحثني
ع��ن ع�م��ل ،بحيث تنت�شر ال�ب�ط��ال��ة ،ففي
درا��س��ة �أج��ري��ت يف ال�ع��ام  ،2008يتبني �أن
هناك � 25ألف متخرج� ،أي ثالثة �أ�ضعاف
م��ا ك��ان��ت احل��ال عليه م��ن الن�صف الأول
من الت�سعينات ،ممن يبحثون عن عمل.
وم �ق��اب��ل ه ��ذه ال ��زي ��ادة امل�ف��اج�ئ��ة يف ع��دد
امل �ت �خ��رج�ي�ن ه �ن��اك ت �ن��اق ����ص يف ال �ق��درة
اال�ستيعابية ل�سوق العمل ،وق��د ب��د�أ هذا
التناق�ص يف الن�صف الثاين من ت�سعينات

اخلبري االقت�صادي لوي�س حبيقة

القرن املا�ضي� ،أي يف الفرتة التي �شهدت
ت���ض�خ�م�اً يف �أع � ��داد ال �ط�ل�اب ،ح�ي��ث ت��دل
امل�ع�ط�ي��ات �أن ال �ق��درة ال�ت��وظ�ي�ف�ي��ة ك��ان��ت
مبعدل  0.5يف املئة ،بينما الزيادة ال�سكانية
هي مبعدل  2.5يف املئة ،لذلك ف��إن ن�سبة
البطالة ارتفعت من  7يف املئة ع��ام 1996
�إىل  20يف املئة عام  ،2008وب�سبب الفتوة
ارتفعت البطالة يف الفئة العمرية 24-15
من  21.3يف املئة �إىل  35يف املئة.
ومب��ا �أن التدفق الطالبي �أق��وى من
ال��زي��ادة ال�سكانية ،فقد ارتفعت البطالة
بني اجلامعيني �إىل  25يف املئة ،و�إذا �أخذنا
ب�ع�ين االع�ت�ب��ار ال�ت��دف��ق ال�ك�ب�ير وامل�ف��اج��ئ
ن�ح��و التعليم ال �ع��ايل� ،أم�ك��ن ال�ت��وق��ع ب��أن
ت�صل ن�سبة البطالة �إىل ما فوق الثلث بني
اجلامعيني يف ال�سنوات القليلة املقبلة.
وم��ن الأق� ��وال ال�ت��ي غ��ال�ب�اً م��ا ت�تردد
على �أل�سنة اجلامعيني الباحثني عن عمل:
«مل��اذا نتعلم و�سنجل�س يف نهاية املطاف يف
املنزل ..فر�ص العمل حم��دودة ..البطالة
تنه�ش جم�ت�م�ع�ن��ا» ..وي �ب��دو �أن ال�ط�م��وح
�شيء واحلقيقة �شيء �آخر ،وهنا تكون �أول

البطالة  15في المئة
ي�ع��رف اخل�ب�ير االق�ت���ص��ادي لوي�س حبيقة البطالة ب�أنها عدد
الأ�شخا�ص الذين ترتاوح �أعمارهم ما بني  18عاماً وما فوق ،والذين
مازالوا يبحثون عن عمل وال جدوى .وحول معدل البطالة يف لبنان
ي�ؤكد حبيقة �أن �أحداً يف لبنان ال ي�ستطيع حتديدها نظراً �إىل فقدان
ال�سوق اللبنانية �إىل الإح�صائيات اجلدية ،ولكنها تقدر بنحو  15يف
املئة.
�أما بالن�سبة �إىل ت�أثري اليد العاملة الأجنبية على معدل البطالة،
في�ؤكد حبيقة �أن ت�أثريها لي�س كبرياً ،كونها تقوم �أو ت�شغل وظائف
«ي�ستحي منها اللبناين» ،وبالتايل ال ت�ؤثر على بطالة اللبناين� ،أما
�إذا توقفت اليد العاملة الأجنبية ،فذلك �سي�ؤدي حتماً �إىل غالء
رهيب يف الأ�سعار ودون �أن ت�ستطيع �أن توظف اللبناين فيها� ،أما
بالن�سبة �إىل واج�ب��ات ال��دول��ة �أو منظمات العمل املحلية والدولية
للحد من ن�سب البطالة ،التي جتتاح املجتمعات كافة ،يقول حبيقة:
«�إن احلل الأ�سا�سي والفعال يكمن ب�إعادة النمو يف االقت�صاد الوطني،
والذي من خالله ت�ستطيع الدولة ا�ستيعاب عدد �أكرب من العاطلني
من العمل� ،إ�ضافة �إىل عودة �أو جذب اال�ستثمارات التي تخلق فر�ص
عمل».

�صدمة لهم ،حيث تبد�أ �أحالمهم باالنهيار
بعد �إنهاء درا�ستهم والبدء مبرحلة جديدة
من حياتهم ،فهذا اجليل املتخرج ينق�سم
�إىل فئات متفاوتة يف الطموح ،فالبع�ض
يظل يبحث ويبحث عن الوظيفة املثالية،
التي طاملا حلم بها ط��وال فرتة الدرا�سة،
وال �ت��ي حت�ق��ق ل��ه امل��دخ��ول ال ��ذي ي��ري��ده،
واملكانة االجتماعية ،وب� إ���ص��رار على عدم
التنازل عن هذا امل�ستوى ،والبع�ض الآخر
يرف�ض فكرة انتظار الوظيفة ،وم��ن هنا
جن��د ذل��ك ال �ن��وع الإي �ج��اب��ي م��ن ال�شباب
يظهر طاقاته يف العديد من امليادين� ،إما
من خالل التدريب ورفع م�ستوى مهاراته،
�أو ال�ع�م��ل ول ��و ب���ش�ك��ل م ��ؤق��ت يف وظيفة
منا�سبة و�إن مل تكن وظيفة الأح�لام� ،إىل
�أن تتاح له الفر�صة التي يطمح �إليها.
وامل�ؤ�سف �أن البع�ض من ه�ؤالء ميتهن
وظيفة «البحث عن وظيفة» ،بحيث يق�ضي
�سنوات طويلة يف البحث عن وظيفة الئقة
م��ن دون ج��دوى ،على �سبيل امل�ث��ال ،يقول
حم�م��د« :ت�سلمت ��ش�ه��ادت��ي ال�ع�ل�ي��ا م�ن��ذ 9
��س�ن��وات ،وم��ا �أزال �أح�ت�ف��ظ بها يف ال ��درج»،
حممد خريج كلية احلقوق ،وهو يحاول
تلخي�ص ال��و� �ض��ع ال ��ذي يعي�شه ي��وم�ي�اً
ال��ص��دق��اء
متنق ًال ب�ين م�ن��زل��ه وم �ن��ازل أ
الذين ي�شاطرونه هموم البطالة« ،ل�ست
من املتكربين على النعمة� ..أنا حقاً �أريد
احل�صول على �أي عمل ،حتى ولو مبرتب
ال يتعدى احلد الأدنى للأجور» ..وبقائي
دون عمل يعود الختياري غري ال�صائب
لتخ�ص�صي ،مقارنة مع حاجة ال�سوق».
يف اجلهة املقابلة ،ينطلق ب�لال يف
رح�ل��ة بحث ع��ن فر�صة عمل يف العامل
االف�ت�را� �ض ��ي ع�ب�ر م ��واق ��ع ال �ت��وظ �ي��ف،
بعد �أن ا�ستنفد الطرق التقليدية ،من
مطالعة ال�صحف الإعالنية �إىل �س�ؤال
م �ع��ارف��ه و�أ�� �ص ��دق ��اء ال �ع��ائ �ل��ة ،وك ��ل ما
ي�ستطيع ه� ��ؤالء ت��وف�يره ل��ك ه��و عمل
م��ؤق��ت ومب�ع��ا���ش �ضئيل ،ي�شرح ال�شاب
ال��ذي تخرج منذ ث�لاث �سنوات بالعلوم
االق�ت���ص��ادي��ة ك�ي��ف �أن ��ه مل ي��وف��ق حتى
الآن يف احل�صول على «الفر�صة املهنية
املنا�سبة» ،كما ي�سميها ،حيث «ال يكفي
احل�صول على �أي عمل ،بل ال بد من �أن
تكون الوظيفة ذات �أفق م�ستقبلي ،و�إال
وقعت يف خانة البطالة املقنعة».

خريجو اجلامعات يطالبون بتوفري فر�ص العمل

وه ��و ي ��رى �أن خ��ري �ج��ي اجل��ام �ع��ات
�ضحية ال���س�ي��ا��س��ات احل�ك��وم�ي��ة الفا�شلة
بامتياز ،ففي ال��وق��ت ال��ذي ن�شهد ن�سبة
البطالة يف تزايد م�ستمر ،جند �أن الدولة
ع ��اج ��زة ع ��ن ت �ق ��دمي م �� �ش��اري��ع ت��وظ�ي��ف
جديدة ،لأنها تركت �سوق العمل ملجموعة
من االحتكاريني لي�ستولوا على القطاع
اخلا�ص والعام معاً.
�أم ��ا �صديقته م�ن��ى ف�لا تتفق معه،
وت�ؤكد �أنها ا�ست�سلمت للأمر الواقع ومل
يعد ب�إمكانها اجللو�س يف املنزل بانتظار
الفر�صة املنا�سبة ،ل��ذل��ك ق��ررت القبول
بعمل م�ؤقت يف �أح��د الفنادق الفخمة يف
بريوت ،حيث حت�صل على مرتب عال و�إن
ك��ان��ت الوظيفة ال ت�ت�لاءم م��ع حت�صيلها
العلمي.
وبينما �أع ��داد املتخرجني يف ارت�ف��اع
م���س�ت�م��ر � �س �ن��وي �اً ،م��ن دون ال �ع �ث��ور على
فر�ص عمل ،يبد�أ م�شوار القلق واملعاناة
واال�ضطراب وال�ضغط النف�سي ،ما ي�ؤدي
�إىل حالة �إحباط �شديدة ،لتحمل تبعاتها
عناوين عدة �أهمها :الهجرة؛ حيث ي�شكل

ال�شباب اللبناين اجلامعي ن�سبة كبرية
من ع��دد املوظفني يف اخلليج العربي ،ال
�سيما دبي والكويت.
«وظفك؟ ..ال ما وظفني» ،هي جملة
��ش�ه�يرة لأح��د �أجن��ح ال�برام��ج ال���س��اخ��رة،
حتولت �إىل «حم��طّ ك�لام» ي��ردده ال�شباب
ك ��ل ي� � ��وم ،ح �ي��ث ت �خ �ط��ت ال �ب �ط��ال��ة ك��ل
اخل �ط��وط احل �م��ر ،وو� �ص �ل��ت �إىل ح��دود
غري م�سبوقة ،هم يف كل م�ك��ان ..نا�صية
� �ش��ارع ،ق��ارع��ة ط��ري��ق ،ح��اف��ة على مدخل
مبنى ،ف�سحة �صغرية �أم��ام حمل جتاري،
ر� �ص �ي ��ف ..ك �ل �ه��ا ت���ش�ك��ل �أم �ك �ن��ة م�ث��ال�ي��ة
لتجمهر بع�ضهم« ..ال�نرج�ي�ل��ة» ،طاولة
الزهر ،ورق اللعب والدراجات النارية ،هي
�أدوات مالزمة للجل�سات ..ويف املح�صلة،
الح �ي��اء ال�ت��ي يحتلّون
ه��م م�ع��روف��ون يف أ
زواي� ��اه� ��ا ..ال �ب �ع ����ض ي���ص�ن�ف�ه��م يف خ��ان��ة
«العاطلني م��ن العمل» ،والبع�ض الآخ��ر
ينعتهم ب �ـ«زع��ران احل ��ي» و�إن ك��ان��وا من
حملة ال�شهادات العالية..

حممود مرع�شلي

مـــواقف
• ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي؛ الأمني العام حلركة الأمة ،ندد باملجازر التي ترتكبها
اجلماعات املتطرفة بحق امل�سلمني يف «بورما»؛ �شرق �آ�سيا ،م�ؤكد ًا �أن دولة بورما �إمنا تعمل
على ا�ستهداف امل�سلمني ،وتقتل الأطفال والن�ساء وال�شيوخ والعجّ ز ،وتدمر املنازل واملمتلكات
ب�أب�شع الطرق .وطالب ال�شيخ جربي املجتمع ال��دويل وجامعة ال��دول العربية واملنظمات
الإن�سانية ،وال��دول التي تدّعي احلر�ص والدفاع عن حقوق الإن�سان� ،إىل القيام بدورهم
للدفاع عن امل�سلمني ،و�إيقاف �آلة القتل التي ت�ستهدفهم من قبل الدولة هناك ،فالذي يح�صل
هناك هو تطهري عرقي و�إبادة جماعية بحق امل�سلمني.
• كمال �شاتيال؛ رئي�س امل�ؤمتر ال�شعبي اللبناين� ،شدد على �أن نهو�ض الأمة العربية ال
ميكن �أن يتحقق �إال بامل�شروع القومي الوحدوي ،يف وقت مت ّر الأمة العربية جمعاء مبنعطفات
حا�سمة حتدد ل�سنوات طويلة مقبلة م�صريها ،وكيفية تعاملها مع التحديات والأخطار
الكبرية.
ولفت �شاتيال �إىل �أنه يف بع�ض الأقطار العربية ،دخل امل�شروع الأمريكي ال�صهيوين على خط
التحركات ال�شعبية الإ�صالحية ،بهدف تغيري م�سارها ،لتتالءم مع �أهدافه يف �إحداث حروب
�أهلية عربية مذهبية وطائفية و�إثنية ،متهّد الأر�ض لتنفيذ م�شروع ال�شرق الأو�سط الكبري،
و�إذا كان هذا امل�شروع اجلهنمي جنح يف تق�سيم ال�سودان ،ون�شر بذرة التق�سيم يف العراق،
ف�إن الأمل يبقى موجود ًا حلماية الكيانات العربية يف ليبيا و�سوريا واليمن والعراق ولبنان من
م�شرحة التق�سيم الأمريكية ال�صهيونية.

( العدد  )224اجلمعة  27 -متوز 2012 -
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حقوق العمل لالجئين الفلسطينيين في لبنان شبه معدومة
ت �ع��د امل �خ �ي �م��ات ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة يف
لبنان ،بحالها و�سكانها وواقعها الراهن،
�صفعة على جبني الإن�سانية ،بني انعدام
اخل��دم��ات م��ن م��اء وك�ه��رب��اء و�إم� ��دادات
ال �� �ص��رف ال �� �ص �ح��ي ،وازدح � � ��ام ال �ب �ي��وت
واملباين القدمية واملرتهلة ،وبني بطالة
ال�شباب الفل�سطيني و�ضيق حال الأ�سر،
حكايات م�أ�سوية تتواىل ف�صولها منذ 60
عاماً.
ال ي�س�أل الفل�سطينيون �إح�ساناً �أو
هبات من �أح��د ،بل جل ما يطالبون به
هو تنظيم العمالة الفل�سطينية يف لبنان
لكي يتمكن �أبنا�ؤهم من العمل والإنتاج
ب��د ًال من كونهم مكبلني مبجموعة من
ال �ق��وان�ين ال�ب��ال�ي��ة ال �ت��ي ت�ع�ي��ق علمهم،
ورغم �أن احلكومة احلالية كانت تعهدت
بتغيري واق��ع العمل الفل�سطيني املرير
ه��ذا� ،إال �أن��ه وبعد م�ضي عدة �أ�شهر من
عمر احلكومة مل يتم تلم�س �أن هناك
جدية يف تطبيق ال�شق الفل�سطيني من
بيان احلكومة ،خ�صو�صاً جلهة املرا�سيم
التطبيقية املتعلقة بوزارة العمل.
لا
ف�ق��د �أق ��ر جم�ل����س ال �ن��واب ت�ع��دي� ً
ح ��ول ق��ان��ون ال�ع�م��ال��ة الفل�سطينية يف
ال�ع��ام  2010وه��و تعديل ي�سمح لالجئ
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ب��ال �ع �م��ل ر� �س �م �ي �اً يف ك��ل
القطاعات التي ي�سمح للأجنبي بالعمل
فيها� ،إ��ض��اف��ة �إىل �إف��ادت��ه م��ن ال�ضمان
االجتماعي م��ن �ضمن �صندوق خا�ص،
ل�ك��ن ه��ذا ال�ت�ع��دي��ل ينتظر م�ن��ذ عامني
مرا�سيمه التنفيذية ،وبات من امل�ؤكد �أن
وزارة العمل لن مترره.
ميكن اجلزم ب�أن الظلم الذي يلحق
بالعمال الفل�سطينيني يف لبنان تاريخي
وت �ع��ود ج� ��ذوره �إىل �أوا� �س ��ط ال�ستينات
بعد ��ص��دور �أول م��ر��س��وم لتنظيم عمل
الأجانب يف لبنان ،و�إقامتهم ودخولهم
وخ��روج �ه��م ،ح�ي�ن م��ور� �س��ت ��ض�غ��وط��ات
كثرية لوقف عمل الفل�سطينيني ،حيث

ي�ن�ف�ق��ون �أم ��وال �ه ��م داخ� ��ل ل �ب �ن��ان ول�ي����س
خارجه.
�إ� � �ض ��اف ��ة �إىل ه � ��ذه الأم � � � � ��ور ،ف � ��إن
الفل�سطيني مل ي�ستفد يوماً من ال�ضمان
االج �ت �م��اع��ي� ،إذ ورد يف ق��ان��ون ال���ض�م��ان
االج �ت �م��اع��ي �أن � ��ه ال ي���س�ت�ف�ي��د الأُج � � ��راء
الأج ��ان ��ب ال��ذي��ن ي�ع�م�ل��ون ع �ل��ى �أرا� �ض��ي
اجل �م �ه��وري��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة م��ن �أح� �ك ��ام ه��ذا
القانون يف بع�ض �أو جميع فروع ال�ضمان
االجتماعي .وهكذا يلزم القانون العامل
الفل�سطيني حكماً دفع ر�سوم ال�ضمان من
دون التمكن من اال�ستفادة من تقدمياته
وخدماته.
وب�سبب قاعدة املعاملة باملثل ،وقاعدة
احل�صول امل�سبق على �إجازة العمل ،لذلك،
فقد ع��ان��ى ال�ع�م��ال الفل�سطينيون خالل
�أك�ثر م��ن  64ع��ام�اً م��ن ح��رم��ان متوا�صل
وح���ص��ار اق�ت���ص��ادي واج�ت�م��اع��ي وق��ان��وين
خ��ان��ق ،ومل تنجح التحركات ال�شعبية يف
�إي �ج��اد ح �ل��ول م�ن��ا��س�ب��ة ت���ض�م��ن ل�ه��م حق
العمل بكرامة �أ�سوة بجميع النا�س.
ك��ذل��ك ف� ��إن ال�ت�ع��دي�ل�ين القانونيني
الأخ�ي�ري��ن ب��امل��ادة  59م��ن ق��ان��ون العمل
وامل��ادة  9م��ن ق��ان��ون ال�ضمان االجتماعي
اللذين ��ص��درا ع��ام  ،2010ومل ينفذا لن
يغريا �شيئاً لغاية ال�ي��وم يف واق��ع العمال
الفل�سطينيني� ،إ�ضافة �إىل �أن الإبقاء على
�شرط �إج ��ازة العمل ي�سهل على �أ�صحاب
ال�ع�م��ل ال�ت�ه��رب م��ن ال�ت��وق�ي��ع ع�ل��ى عقود
العمل.
�ضمن النقابات
ق��درت ن�سبتهم بـ 6يف املئة م��ن جمموع
العمال اللبنانيني ،بذريعة �أنهم ي�شكلون
مناف�سة �شديدة للبنانيني.
منذ العام  ،1964تعترب وزارة العمل
وال���ش��ؤون االجتماعية �أن الفل�سطينيني
املقيمني يف لبنان هم �أجانب ،وبالتايل على

• ال��وزي��ر ال�سابق عبد الرحيم م��راد؛ رئي�س ح��زب االحت ��اد ،وخالل
حفل �إفطار �أقيم للحزبيني يف دار بريوت� ،أ�شار �إىل �أن الأح��داث التي
جتري على ال�ساحة العربية كان عنوانها الرئي�سي الدميقراطية واحلرية
وحماربة الف�ساد ،لكن ملاذا مت احتواء ثورتهم من قبل الغرب والواليات
املتحدة الأمريكية؟ اجلواب :لأن هذه الدول هي الدول الوحيدة التي كان
جلمال عبد النا�صر الت�أثري فيها.
ويف ما يتعلق بالو�ضع يف �سورية ،لفت مراد �إىل �أن املطلوب هو العروبة
فيها ،ومهما كان موقف النظام ف�إن امل�ؤامرة باقية �ضده ،ولن حُت ّل �إال كما
يريد الغرب؛ بتق�سيم �سورية� ،أما �إذا انت�صر النظام يف �سورية ،ف�ستعترب
�أمريكا نف�سها �أنها هُ زمت مرة اخرى بعد العراق.
• احلاج عمر غندور؛ رئي�س اللقاء الإ�سالمي الوحدوي ،اعترب �أنه ال يهم
معرفة من �أوحى بقرار مقاطعة جل�سات احلوار الذي اتخذه فريق 14
�آذار ،وال يهم من يقف خلف هذا القرار ،بل ما يعني اللبنانيني اال�ستقرار
والأمن االقت�صادي واملعي�شي ،يف بلد يعي�ش على الكفاف ،وكل يوم بيومه،
مت�سائالً :هل قرار مقاطعة جل�سات احلوار هو يف م�صلحة اللبنانيني،
ومن �ش�أنه �أن يحل م�شكلة الكهرباء على �سبيل املثال ال احل�صر؟!

الفل�سطيني و�إن كان مقيماً ب�صفة دائمة
يف ل�ب�ن��ان� ،أن يح�صل ك�م��ا الأج�ن�ب��ي على
�إج ��ازة عمل ك��ي يتمكن م��ن العمل ،علماً
�أن احل�صول على �إجازة عمل لي�س بالأمر
ال�سهل والي�سري ،بل �إن��ه مكلف مادياً كما
�أنه منهك معنوياً ،فللح�صول على الإجازة
عليه �أن يتكبد م�شقات ع ��دة ،و�أن يقوم
ب�إجراءات كثرية ،منها دفع الر�سوم العالية
التي ال ميلكها يف �أغلب الأح�ي��ان ،ف� ً
ضال
عن �أن �صالحية الإج��ازة هي �سنة واحدة،
يجرب الالجئ بعدها على جتديدها ،كما
�أنها م�شروطة بعقد عمل مع جهة حمددة،
ف � ��إذا ت �غ�يرت اجل �ه��ة �أُل �غ �ي��ت �صالحيتها
حتى و�إن مل مير العام بعد على �إعطائها،
وكل هذه ال�شروط ال�صعبة تقيد العامل
الفل�سطيني وجتعله فري�سة للبطالة.
دعوات للتغيري
ت�ط��ال��ب �أ� �ص ��وات فل�سطينية ك�ث�يرة
بتنفيذ التعديل ال��وارد على قانون العمل
وال��ذي يتيح للفل�سطيني العمل من دون
�إجازة عمل ،خ�صو�صاً و�أنه من �سكان هذا
ال �ب �ل��د ،ل�ك��ن ال��واق��ع امل�ق�ي��ت ع�ك����س ذل��ك،
فبينما ي�غ��رف ال�ع�م��ال الأج��ان��ب الأم ��وال
ويعملون يف �أي عمل يرغبون به ليذهبوا
وي�ن�ف�ق��وا م��دخ��رات �ه��م يف ب �ل��دان �ه��م ،يجد
لا من
ال�ع��ام��ل الفل�سطيني نف�سه ع��اط� ً
العمل ،رغ��م �أن الالجئني الفل�سطينيني
يعدون راف��داً لالقت�صاد اللبناين ،كونهم

�أم� ��ا يف ح ��ال امل �ه��ن احل � ��رة ،ك��ال�ط��ب
واملحاماة وال�صيدلة وغريها ،فالت�شريعات
اللبنانية ح�صرت ممار�ستها �ضمن نقابات،
ال ي�ستطيع الفل�سطيني االن �ت �م��اء ل�ه��ا،
ال�شرتاطها يف �أنظمتها الداخلية �أن يكون
الع�ضو لبنانياً منذ �أكرث من ع�شرة �أعوام،
�أو التزام دولة طالب ممار�سة املهنة مببد�أ
املعاملة باملثل ،واع�ت��ادت وزارة العمل �أن
تعاقب ال��ذي ي�ستخدم �أجنبياً بعقد عمل
�أو �إجازة �صناعية من دون موافقة م�سبقة
�أو �إجازة عمل بغرامة مالية مرهقة ،الأمر
ال��ذي دف��ع �أ�صحاب العمل اللبنانيني �إىل
ال� �ع ��زوف ع��ن ا� �س �ت �خ��دام الفل�سطينيني
ل��دي �ه��م ،وت���س��ري��ح وط ��رد م��ن ك ��ان يعمل
منهم ،وبالتايل ف�إن القوانني تعد مبنزلة
تعجيز للفل�سطيني.
وامل � ��ؤ� � �س� ��ف �أن ال �ك �ث�ي�ر م� ��ن ح�م�ل��ة
ال���ش�ه��ادات م��ن ال�لاج�ئ�ين الفل�سطينيني
مم��ن ال ي�ستطيعون مم��ار��س��ة ال �ط��ب �أو
الهند�سة �أو املحاماة �أو التعليم ،و�إن كانوا
ميلكون �شهادات عليا ،حتولوا �إىل العمل
يف الأع� �م ��ال احل� ��رة ك��ال��ده��ان وال �ن �ج��ارة
وت�صليح ال�سيارات وغريها من الأعمال
احلرة التي جتد الكثري من �أبناء املخيمات
يعملون بها م�ؤقتاً ،لأنهم حمرومون من
ممار�سة مهنتهم الفعلية .واحلقيقة �أن
م��ا ن�سبته  60يف املئة م��ن �أب�ن��اء املخيمات
الفل�سطينية يف لبنان ه��م الآن يعملون
ب�ه��ذه امل�ه��ن لأن��ه مم�ن��وع عليهم العمل يف
امل�ؤ�س�سات اللبنانية.

م��ع ذل��ك ،يعمل العامل الفل�سطيني
ب��رات��ب �أق ��ل م��ن ال�ع��ام��ل ال�ل�ب�ن��اين ،حيث
يتقا�ضى العامل �أجرته دون �أية �ضمانات
�أو ت ��أم�ي�ن ع�ل��ى ح� ��وادث ال�ع�م��ل ال �ت��ي قد
يتعر�ض لها ،ويف حال تعر�ض لإ�صابة ما
يتنكر ل��ه �صاحب ال�ع�م��ل� ،إذ �إن القانون
ي�غ�ط�ي��ه مت��ام �اً وت �ك��ون ال �ن �ه��اي��ة �إع��اق��ات
ون�سبتها �أ�صبحت ت�ف��وق  30يف امل�ئ��ة من
ح��وادث العمل ،فعندما يتعر�ض العامل
الفل�سطيني حلادث عمل يقوم رب العمل
بلملمة امل��و� �ض��وع ب � أ�ق��ل تكلفة ممكنة �أو
بب�ساطة بطرده� ،إذ ما من عقد عمل يلزمه
على معاجلته على نفقته.
ازدهار االقت�صاد
املفارقة �أن درا�سة �أعدتها حملة حق
العمل للفل�سطينيني يف لبنان ،بينت �أن
ال �ي��د ال�ع��ام�ل��ة الفل�سطينية ق� ��ادرة على
العمل ل�ساعات طويلة ،كما �أن�ه��ا جمربة
على القبول ب�أجور �أقل من املقبول وعلى
ال�ع�م��ل ب ��دون م�ن��اف��ع ،وذل ��ك للتمكن من
العي�ش.
وع�ل��ى خ�ل�اف ق��وى ال�ع�م��ل امل�ه��اج��رة
الأخ � ��رى ،ف� ��إن ق��وة ال�ع�م��ل الفل�سطينية
ال�ل�اج� �ئ ��ة يف ل� �ب� �ن ��ان ،ال ت �ق �ت �� �ص��ر ع�ل��ى
ال�ع��ام�ل�ين ،ب��ل ت�ضم �أ� �س��راً ب�أكملها تقيم
يف ال� �ب�ل�اد «�إق� ��ام� ��ة ذات م� ��دى ط��وي��ل»،
وع �ل �ي��ه ف � ��إن من��ط ا� �س �ت �ه�لاك ال�لاج�ئ�ين
الفل�سطينيني يف ل�ب�ن��ان ذو ط��اب��ع �شامل
ي�ستهلك �سلعاً وخ��دم��ات متنوعة ،وبينت
الدرا�سة �أن الغذاء واخلدمات الطبية ،هي
بنود �أ�سا�سية من م�صروفات الأ��س��ر ،و�أن
معظم الالجئني الفل�سطينيني يعملون يف
م�ؤ�س�سات �صغرية.
وت �ع �ت�بر الأع � �م ��ال ال �� �ص �غ�يرة بغ�ض
ال�ن�ظ��ر ع��ن ف�ع��ال�ي�ت�ه��ا ،م��ن دع��ائ��م النمو
االقت�صادي يف لبنان و�سائر اقت�صاديات
ال��دول النامية ،وبالإ�ضافة �إىل التزويد
ب�ق��وة ال�ع�م��ل ،ه�ن��ال��ك م� ؤ���س���س��ات جت��اري��ة
�أ� �س �� �س �ه��ا الج� �ئ ��ون ف�ل���س�ط�ي�ن �ي��ون داخ ��ل
املخيمات وعلى �أطرافها ويف التجمعات،
لديها الإمكانية على امل�ساهمة يف النمو
االقت�صادي يف القطاع غري الر�سمي من
االقت�صاد يف البالد.
�إىل ذل��ك ،قدر حجم التحويالت من
اخل ��ارج يف امل�خ�ي�م��ات ال�ث�م��ان�ي��ة امل�شمولة
ب��ال��درا��س��ة بـ 62مليون دوالر �أم�يرك��ي يف
ال�سنة ،وهذا التدفق يكون �إما منتظماً �أو
ب�شكل متقطع ،م�صدر تلك التحويالت
�أوروب �ي��ة وم��ن اخلليج ( 49.7يف املئة من
�أوروبا و 36يف املئة من دول اخلليج) ،هذه
التقديرات �أولية.
من جهة �أخ��رى� ،أظهرت الدرا�سة �أن
نحو ن�صف الأ��س��ر يف املخيمات الثمانية،
ت�شري �إىل وج��ود ف��رد م��ن �أف��راده��ا خ��ارج
ال� �س��ر ع��ن وج��ود
ل�ب�ن��ان ،و�أف� ��ادت معظم أ
دعم مايل من املوجودين يف اخلارج ب�شكل
م�ن�ت�ظ��م ،وه��ي �أم� ��وال ي�ج��ري �إن�ف��اق�ه��ا يف
لبنان وتدعم االقت�صاد.

�أحمد الطب�ش
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هنية ..وملفات جديدة في التداول
ب��د أ� رئي�س احلكومة الفل�سطينية
يف غزة �إ�سماعيل هنية بزيارة للقاهرة،
يف وق ��ت ت���س�ج��ل ال��رئ��ا� �س��ة امل���ص��ري��ة
ان�ف�ت��اح�اً ع�ل��ى ق �ي��ادات ح �م��ا���س ،التي
دخلت الق�صر الرئا�سي امل�صري للمرة
الأوىل ،وم ��ن امل �ف�تر���ض �أن ال���س�ي��د
هنية ال يقوم بهذه ال��زي��ارة ملجرد �أن
يحظى با�ستقبال يف الق�صر الرئا�سي
بو�صفه رئي�س حكومة ،وحتى ال يظل
هذا النوع من اال�ستقباالت حكراً على
ق� �ي ��ادات أ�خ � ��رى ،ب��ل ه��و ي�ح�م��ل معه
«ملفات ج��ادة وح�سا�سة» يريد بحثها
مع الرئي�س امل�صري حممد مر�سي.
و�إذ يجري ال�س�ؤال عن امللفات امل�شار
�إليها ،ف�إنها وفق امل�صادر الفل�سطينية،
تت�صل مبو�ضوعيْ امل�صاحلة واحل�صار
ب�شكل �أ�سا�سي ،ويف ه��ذا ما يدفع �إىل
� �س ��ؤال آ�خ� ��ر ح ��ول امل��و� �ض��وع��ات ال�ت��ي
بحثها ال���س�ي��د خ��ال��د م���ش�ع��ل؛ رئي�س
املكتب ال�سيا�سي حلما�س ،مع الرئي�س
امل�صري يف القاهرة ،وهو الذي ا�ستقبله
قبل أ�ي��ام قليلة� ،إذا ك��ان ال�سيد هنية
جت�شم عناء املجيء �إىل م�صر للبحث
يف مو�ضوعي امل�صاحلة واحل�صار؟
عند هذا احلد قد ت�أخذ الإجابات
منحى حم��دداً من قبيل الإ�شارة �إىل

�أن ه�ن��اك حم��اول��ة م��ن احل�ك��وم��ة يف
غ ��زة ل�ل�ظ�ه��ور مب�ظ�ه��ر م���س�ت�ق��ل عن
ق �ي��ادة ح�م��ا���س� ،أو �أن ه�ن��اك بالفعل
ت �ن��اف �� �س �اً ع �ل��ى ال � �ق� ��رار ال� �ق� �ي ��ادي يف
احلركة ،خ�صو�صاً وقد �أ�ضحى اجلار
امل�صري قريباً ،وب��الإم�ك��ان الو�صول
�إىل ق�صره ب�سهولة ،يف الوقت الراهن
على الأقل.
ل �ك��ن ه� �ن ��اك م� ��ن ي �� �ش�ي�ر �إىل �أن
رئ�ي����س ح�ك��وم��ة غ��زة ل��دي��ه م��ا يبحثه
مع امل�س�ؤولني امل�صريني يف القاهرة،
وهو �سيحادث الرئي�س مر�سي بـ«فكرة
إ�ق��ام��ة منطقة جت��ارة ح��رة بني م�صر
وقطاع غ��زة» ،الأم��ر ال��ذي من �ش�أنه،
ل��و مت ،إ�ن �ه��اء م��و� �ض��وع احل �� �ص��ار كله
م��رة واح ��دة ،وه��و هنا ي��ري��د الت�أكيد
ع�ل��ى م��و��ض��وع ��س�ب��ق �أن ب�ح�ث��ه رئي�س
املكتب ال�سيا�سي حلما�س مع الرئي�س
امل�صري.
طُ ��رح��ت ف �ك��رة امل�ن�ط�ق��ة ال�ت�ج��اري��ة
فعلياً يف البداية من قبل رجال �أعمال
فل�سطينيني وعرب �أرادوا من خاللها
تكري�س غزة حمررة ،وتقدمي �إجابات
حل��ل م�شكالتها االق�ت���ص��ادي��ة ،وك�سر
احل���ص��ار عنها ،وث�م��ة م��ن ي��رب��ط بني
امل�شروع ال��ذي �سيفاحت هنية الرئي�س

رف��ح ،بالكاد يُلحظ ،وت�ؤكد ال�سلطات
امل �� �ص��ري��ة ع �ل��ى االل� �ت ��زام ب��االت �ف��اق��ات
الدولية كافة ،ومن �ضمنها االتفاقية
اخلا�صة باملعرب.
وعليه ،ف��إن املهمة الأ�سا�سية التي
ت��واج��ه ال�سيد ه�ن�ي��ة ،تت�صل بقدرته
على �إق�ن��اع الرئي�س امل�صري اجلديد
بتقبل الفكرة ،والتي تعتربها م�صادر
فل�سطينية خطوة جتعل حلرية قطاع
غ��زة معنى ملمو�ساً ،م�شرية �إىل �أن
احل��دي��ث ع��ن خطورتها على الف�صل
بني ال�ضفة والقطاع تبقى حم��دودة،
ول��ذل��ك ث�م��ة ت��وق��ع ب� ��أن ي�شكل ط��رح
ال �ف �ك��رة م�ن�ط�ل�ق�اً ل�ل�ب�ح��ث يف إ�جن� ��از
هنية وم�شعل ..تناف�س �أم تكامل يف الأدوار؟
امل �� �ص��احل��ة ب�ي�ن ف �ت��ح وح �م ��ا� ��س ،ه��ذا
امل���ص��ري ب��ه ،وب�ي�ن م��ا ت ��ردد ع��ن ع��زم م �ع�بر رف ��ح �إىل مم��ر ل�ل�ب���ض��ائ��ع بني الإجن��از فيه م�صلحة كبرية للقاهرة
ح �م ��ا� ��س الإع � �ل� ��ان ع� ��ن ق� �ط ��اع غ ��زة قطاع غزة وم�صر ،وبالتايل بني قطاع الآن ،ف �ه��و � �س �ي �خ �ف��ف ع �ن �ه��ا ال �ق��در
منطقة حم��ررة ،كجزء من الأرا��ض��ي غزة والعاملني العربي والإ�سالمي.
ال �ك �ب�ير م��ن ال �ت��وق �ع��ات ال� ��ذي تعلقه
الفل�سطينية املحتلة عام  ،1967وذلك
ت��رف ����ض ال �� �س �ل �ط��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ال �ق �ي��ادات الفل�سطينية يف غ��زة على
خالل الفرتة القريبة املقبلة ،وبعد �أن مبدئياً هذه اخلطوة ،وتتذرع بكونها ال��رئ��ا��س��ة امل���ص��ري��ة اجل��دي��دة ،ويعيد
�أجّ لت الإع�لان م��راراً وت�ك��راراً ،ب�سبب متهيداً لف�صل غزة عن ال�ضفة نهائياً ،ترتيب امل�شهد الفل�سطيني يف �صورته
رف�ض ال�سلطة الفل�سطينية واحلكومة بينما مل تبد ال�سلطات امل�صرية �سابقاً التقليدية ،وليبا�شر الفل�سطينيون
امل�صرية ال�سابقة احلديث عن مثل هذا �أي حما�س للفكرة ،ولي�ست هناك من ب� أ�ن�ف���س�ه��م ح��ل م���ش�ك�ل��ة امل �ع�ب�ر ،وف��ق
الإع�ل��ان ،وال ��ذي ي�ن�ط��وي ع�ل��ى قطع دالئ��ل ملمو�سة على �أن �شيئاً م��ا قد االتفاقية ال�سابقة واملجحفة �أي�ضاً!
ال �ع�لاق��ات وال ��رواب ��ط ال�ت�ج��اري��ة بني تغري يف العمق ،بل �إن حجم التغيري يف
دول��ة االحتالل وقطاع غ��زة ،وحتويل ال�سلوك الر�سمي امل�صري على معرب
عبد الرحمن نا�صر

األسرى الفلسطينيون ..جمرة الحفاظ على المقاومة
لي�س ج��دي��داً على الأ� �س��رى الفل�سطينيني �أن
ي �ك��ون��وا ط�ل�ي�ع��ة ال�ن���ض��ال ال��وط �ن��ي الفل�سطيني،
و�أن ميثلوا �ضمانة اال�ستمرار للم�شروع الوطني
الكفاحي يف مواجهة االحتالل .لقد كان الغر�ض
من �إن�شاء املعتقالت وزج الفل�سطينيني املنا�ضلني
ف �ي �ه��ا� ،إن� �ه ��اء دور ه ��ذه ال �ط�ل�ائ��ع ال��وط �ن �ي��ة ،بل
وحت��وي�ل�ه��ا �إىل ر�أ� ��س ح��رب��ة ال �ث��ورة امل �� �ض��ادة ،لكن
م��ا ح��دث ك��ان على العك�س مت��ام �اً؛ وم�ن��ذ �سنوات
حت��ول املعتقلون �إىل راف�ع��ة للن�ضال الوطني ،بل
هم ال�صوت احلا�ضر اليوم ،وال�ق��ادر على اج�تراح
�إب��داع��ات كفاحية تبقي ج ��ذوة ال �ث��ورة وامل�ق��اوم��ة
م�شتعلة ،وهكذا كانت معارك الأمعاء اخلاوية التي
�أثبت فيها الأبطال جدارتهم.
ه��ي م �ع��ارك جم��رب��ة ان �ت��زع الأ� �س��رى يف �سجن
ع�سقالن حقوقهم يف واحدة منها مطلع �سبعينيات
ال وراء جيل� ،إىل
القرن املا�ضي ،وكررها الأبطال جي ً
�أن �أطلق املجاهد خ�ضر عدنان ن�سختها الأخرية:
الإ��ض��راب عن الطعام ،حتى �إجبار االحتالل على
ال�ت�راج ��ع ..جن��ح خ���ض��ر ع ��دن ��ان ،وجن �ح��ت ه�ن��اء
ال�شلبي ،وجن��ح ثائر حالحلة ،وحم��ود ال�سر�سك
وجعفر عز الدين ..جنح ه�ؤالء الأبطال ،وما زال
�أبطال �آخ��رون يف معمعان املعركة ير�سون معادلة
جديدة باملعنى الكامل للكلمة ،حمولني ال�سجن
من �أداة لك�سر �إرادة املنا�ضلني� ،إىل و�سيلة لك�سر
�إرادة املحتل ،وع�بر ال�صمود الأ�سطوري للأ�سري
نف�سه.
اليوم ،توا�صل قامات عظيمة وا�ستثنائية خو�ض
املعركة ،فهاهو الأ�سري الريخاوي يتجاوز املائة يوم
م�ضرباً عن الطعام ،وهاهو الأ�سري �سامر الربق

يكتب ف�ض ً
ال من الأ�سطورة احلية �أي�ضاً ،بدخوله
ال���ش�ه��ر ال�ث��ال��ث م���ض��رب�اً ع��ن ال �ط �ع��ام ،أ�م ��ا ح�سن
ال�صفدي فتخطى ال�شهر الأول عازماً م�صمماً.
وقد وجه ال�صفدي ،ابن مدينة نابل�س ،ر�سالة
�إىل ال�شعب الفل�سطيني وك��اف��ة امل�س�ؤولني وق��ادة
الف�صائل وال �ق��وى والأح � ��زاب ،ن��ا��ش��ده��م خاللها
بدعم وم�ساندة الأ� �س��رى يف ق�ضيتهم ،خ�صو�صاً
امل�ضربني عن الطعام ،و�أكد يف ر�سالته التي وجهها
عرب «نادي الأ�سري الفل�سطيني» ب�أنه «رغم الأوجاع
والآه � ��ات �إال �أن ��ه م���ص��ر ع�ل��ى ال���س�ير يف إ�� �ض��راب��ه
للدفاع عن نف�سه وكرامته حتى احل��ري��ة ،بعد �أن
رف�ضت �إدارة �سجون االح �ت�لال ،الإف� ��راج عنه يف
 ،2012/6/29وهو التاريخ الذي �شهد انتهاء مدة
حمكوميته ،و�إعالنه الإ��ض��راب عن الطعام ،حتى
ير�ضخ االحتالل ،ويتحرر ال�صفدي.
معركة االعرتاف
ي�صر املحتلون على موا�صلة �سعيهم لإر�ضاخ
ال�شعب الفل�سطيني ،وما زالوا يعتقدون �أنهم عرب
االع�ت�ق��ال يك�سرون الإرادة الفل�سطينية ،وخ�لال
الأ� �س �ب��وع امل��ا��ض��ي ف�ق��ط� ،أف� ��ادت معطيات ن�شرها
«املركز الفل�سطيني للدفاع عن الأ�سرى» ب�أن قوات
االح �ت�ل�ال الإ� �س��رائ �ي �ل��ي اع�ت�ق�ل��ت خ�ل�ال عمليات
الدهم التي نفذتها يف مدن وقرى ال�ضفة الغربية،
ت�سعة وخم�سني م��واط�ن�اً فل�سطينياً ،م��ن بينهم
�سيدة وع�ضو يف املجل�س الت�شريعي.
املحتلون وم�ن��ذ ع��ام  ،1967يرف�ضون إ�ع�ط��اء
و�صف �أ�سري احلرب للأ�سرى الفل�سطينيني ،وهي

ترف�ض إ�ط�ل�اق ه��ذه ال�صفة حتى على املقاتلني
الفل�سطينيني ال��ذي��ن اع�ت�ق�ل��وا أ�ث �ن��اء امل�ج��اب�ه��ات
الع�سكرية املبا�شرة مع قوات االحتالل.
املحتلون يطلقون على الأ�سرى الفل�سطينيني،
و� �ص��ف «امل �ق��ات��ل غ�ير ال �� �ش��رع��ي» ،وه ��ذا ال��و��ص��ف
ي�ح��رم �أ� �س��ران��ا ال�ك�ث�ير م��ن حقوقهم ال�ت��ي ن�صت
عليها معاهدات جنيف اخلا�صة ب�أ�سرى احل��رب،
وم �� �س ��ؤول �ي��ات دول � ��ة االح � �ت �ل�ال ،ك �م��ا �أن �صفة
امل �ق��ات��ل غ�ي�ر ال �� �ش��رع��ي ،ت��ري��د ت���ص��وي��ر الأب �ط��ال
الفل�سطينيني ،وك�أنهم جمموعة من الإرهابيني �أو
قطاع الطرق.
ع�ل��ى م��دى ع�ق��ود ن��ا��ض��ل الأ� �س��رى يف احل��رك��ة
الوطنية الفل�سطينية الأ��س�يرة ،م��ن �أج��ل انتزاع
احل��ق بتو�صيف فعلي ينطبق عليهم كمنا�ضلني
و�أ��س��رى ح��رب ،لقيت ه��ذه املطالبة رف�ضاً �شر�ساً
وم�ستمراً من قبل االحتالل.
ووف��ق ت�صريحات من�سوبة لوزير الأ��س��رى يف
احلكومة الفل�سطينية يف رام اهلل ،يبدو �أن �أ�سرانا
ينوون �إطالق جولة جديدة من كفاحهم الوطني
لنيل حقوقهم ،فقد ق��ال ق��راق��ع�« :إن م�شروعاً
ن�ضالياً ذا طابع ق��ان��وين ب��د�أ الأ��س��رى ي�ع��دون له
كخطوة يعتزمون القيام بها يف الأ�شهر املقبلة،
تتمثل بالدعوة ل�لاع�تراف بهم ك�ـ«�أ��س��رى حرب»
وفق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة ،وطرحها
لنيل حقوقهم ال�سيا�سية وال�ق��ان��ون�ي��ة ب�صفتهم
منا�ضلي حرية و�أ��س��رى �شرعيني وف��ق القوانني
الدولية» ،و�أ�شار مو�ضحاً �إىل «�أن برنامج الأ�سرى
ي �ق��وم ع �ل��ى ع ��دم ال �ت �ع��اط��ي م��ع ق��وان�ي�ن و�أوام � ��ر
و�إجراءات �إدارة ال�سجون مبا فيها عدم ارتداء زي

م�صلحة ال�سجون ،وع��دم االمتثال للوقوف عند
ال �ع��دد ،وات �� �ص��االت وحت��رك��ات �ستجري م��ع كافة
م��ؤ��س���س��ات ح�ق��وق الإن �� �س��ان الإق�ل�ي�م�ي��ة وال��دول�ي��ة
لدعم هذا التوجه».
وقد طالب قراقع بالرتكيز على امللف الطبي
ل�ل�أ��س��رى امل��ر��ض��ى ال�ق��اب�ع�ين يف م�ست�شفى �سجن
الرملة ،حيث يتعر�ضون ل�سيا�سة الإهمال الطبي
املتعمدة .ويف �سياق ذل��ك� ،أك��دت وزارة الأ�سرى �أن
وحدات خا�صة يطلق عليها «درو» اقتحمت ق�سم 3
يف �سجن ع�سقالن وقامت ب�إجراء تفتي�ش ا�ستفزازي
وعدواين للغرفة وحتطيم حمتويات الأ�سرى.
ويف �سياق مت�صل ،نظمت جلنة الأ�سري وجمعية
املعتقل يف الأرا�ضي الفل�سطينية ( ،)48اعت�صاماً
ت�ضامنياً �أم ��ام ع�ي��ادة �سجن الرملة يف الأرا��ض��ي
املحتلة ع��ام  ،48ت�ضامناً م��ع الأ� �س��رى امل�ضربني
عن الطعام يف �سجون االحتالل� ،أك��رم الريخاوي
و�سامر الربق وح�سن ال�صفدي .وحمّل امل�شاركون
�سلطات االح �ت�لال وامل�ج�ت�م��ع ال ��دويل امل�س�ؤولية
عن �أي م�ضاعفات ميكن �أن حتل بالأ�سرى الذين
يتعر�ضون للعقاب واملوت البطيء.
كما قدمت احلركة العاملية للدفاع عن الأطفال
 ف��رع فل�سطني �شكوى �ض ّد جهاز اال�ستخباراتال�ع��ام��ة يف ك �ي��ان االح �ت�ل�ال ،وذل ��ك ب��ال�ن�ي��اب��ة عن
ال �ط �ف��ل (حم �م��د .د) ،م��ن ق��ري��ة ��ش��وي�ك��ة ق���ض��اء
ط��ول�ك��رم ،بهدف �إج ��راء حتقيق ف��وري ح��ول �سوء
م�ع��ام�ل�ت��ه خ�ل�ال عملية ال�ت�ح�ق�ي��ق م�ع��ه يف مركز
حتقيق اجللمة يف حزيران /يونيو املا�ضي.

نافذ �أبو ح�سنة
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الفلسطينيون في حرب تموز ..شركاء في التضحية واالنتصار
� �س��ت �� �س� �ن ��وات م �� �ض��ت ع �ل��ى ع � ��دوان
مت � ��وز؛ ال �ت��ي ا� �س �ت �خ��دم��ت ف �ي��ه خمتلف
�أن� ��واع الأ��س�ل�ح��ة ب ��راً وب �ح��راً وج� ��واً ،على
خمتلف الأرا��ض��ي اللبنانية من اجلنوب
وحتى ال�شمال ،وبحكم وجودهم وانت�شار
امل�خ�ي�م��ات وال�ت�ج� ّم�ع��ات الفل�سطينية يف
امل�ح��اف�ظ��ات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،ع��ان��ى ال�لاج�ئ��ون
الفل�سطينيون من الهمجية ال�صهيونية.
وقدم جمتمع الالجئني الفل�سطينيني
يف ل �ب �ن��ان خ�ل��ال ال� � �ع � ��دوان ،ع � � ��دداً م��ن
ال�شهداء واجلرحى والكثري من اخل�سائر
امل ��ادي ��ة واالق �ت �� �ص��ادي��ة ،ب �ع��د ا��س�ت�ه��داف
املخيمات ب�شكل مبا�شر بالأ�سلحة الثقيلة،
فقد �سقط خ�لال ال �ع��دوان �ستة �شهداء
فل�سطينيني� ،إ��ض��اف��ة لع�شرات اجلرحى
واملنكوبني من خميمات الر�شيدية وعني
احللوة والتجمعات الفل�سطينية املمتدة
على ط��ول ال�ساحل م��ن �صيدا �إىل �صور
وال�ضاحية اجلنوبية التي ت�ضم ع�شرات
�آالف الفل�سطينيني.
�أح ��د أ�ه ��م ال���ش��واه��د ال�ت��ي ع�ّبترّ ت عن
وح��دة ال��دم وامل���ص�ير ب�ين الفل�سطينيني
واللبنانيني ،موقف الأب الفل�سطيني من
عرب  48الذي ا�ست�شهدت طفلته يف �شمال
فل�سطني ،ومل يثنه ذلك على �أخذ موقف
الداعم للمقاومة ولأمينها العام ال�سيد

عملية �إعادة ت�أهيل م�سجد الإميان يف خميم الر�شيدية الذي �أ�صابته ال�صورايخ ال�صهيونية خالل العدوان الغا�شم
ح���س��ن ن �� �ص��راهلل ،م��وق��ف وت ��أي �ي��د ميكن �أ��ش��ده��ا تلك ال�ت��ي ا�ستهدفت ح��ي ال�سكة ح�صة من ال�صواريخ ال�صهيونية ،التي مل
ت�ع�م�ي�م��ه ع�ل��ى م�ع�ظ��م الفل�سطينيني يف يف الطرف الغربي ملخيم عني احللوة يف تفوت فر�صة قتل الفل�سطينيني وتدمري
لبنان ،الذين وجدوا �أنف�سهم مرة �أخرى ال�ل�ح�ظ��ات الأخ�ي�رة ق�ب��ل وق��ف العمليات بيوتهم يف املخيمات� ،سقطت ال�صورايخ
�أمام العن�صرية ال�صهيونية.
ال�ع���س�ك��ري��ة وف �ق �اً ل �ل �ق��رار  ،1701الأم ��ر ب�شكل ع�شوائي وهزت �أرجاء املخيم ،لكنها
ومل ت�ستثن ال �غ��ارات ال�صهيونية يف الذي �أدى �إىل ا�ست�شهاد فل�سطيني وجرح مل تهز �إرادتنا وثقتنا بقوة املقاومة التي
عدوانها على لبنان ع��ام  2006خميمات �آخ��ري��ن وت�ضرر أ�ك�ثر م��ن  50م�ن��زالً ،أ�ب��و بادرت �إىل الرد ب�شكل �أثلج قلوبنا».
اجل� � �ن � ��وب ،ف � �ك ��ان مل �خ �ي��م ع�ي��ن احل� �ل ��وة �إب��راه �ي��م ح�سني ( 65ع��ام �اً) م��ن خميم
ووج� ��دت م�ع�ظ��م اجل�م�ع�ي��ات الأه�ل�ي��ة
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل خميمي الر�شيدية وب��رج عني احللوة يقول« :منذ اللحظات الأوىل العاملة يف ال��و��س��ط الفل�سطيني نف�سها
ال�شمايل ن�صيب من تلك الغارات ،وكانت ل �ل �ع��دوان ت��وق�ع�ن��ا �أن ي �ك��ون للمخيمات �أم � ��ام م�ت�ط�ل�ب��ات م�ل�ح��ة يف ح ��رب مت ��وز،

استمرار عملية تهجير البدو الفلسطينيين في النقب

االحتالل الصهيوني يواصل هدم المنازل

توا�صل قوات االحتالل ال�صهيوين عملية هدم
قرى البدو يف النقب املحتل ،وكان �آخرها هدم قرية
العراقيب يف النقب بعد قرار من حكومة الكيان
ال�صهيوين ب�ه��دم ال�ق��ري��ة الفل�سطينية ،وك��ان��ت
امل�ؤ�س�سة العربية حلقوق الإن�سان قد �أ�صدرت بياناً
طالبت فيه احلكومة ال�صهيونية بالرتاجع عن

كافة قراراتها املتعلقة مب�صري البدو يف النقب،
والتي ت�ؤدي مل�صادرة الأرا�ضي بالنقب من �سكانها
الأ�صليني ،كما دانت امل�ؤ�س�سة انتهاك حقوق امللكية
لل�سكان البدو يف تلك املنطقة.
و�أع ��رب ��ت امل ��ؤ� �س �� �س��ة ع��ن ق�ل�ق�ه��ا م��ن ال��و��ض��ع
احلايل للبدو والأخطار املحيطة بهم ،خ�صو�صاً

بدو النقب �صامدون رغم همجية االحتالل

ق�ضية ه��دم البيوت وامل�ساكن ،وو�ضع العراقيل
�أم ��ام متتع ه��ذه املجتمعات بحقها الأ��س��ا��س��ي يف
امل���س��اواة يف جم��االت الأر� ��ض وال�سكن ،والتعليم
والعمل واخلدمات ال�صحية.
وك ��ان ��ت جل �ن��ة م �ن��ع ك ��اف ��ة �أ� �ش �ك ��ال ال�ت�م�ي�ي��ز
العن�صري التابعة ل�ل�أمم املتحدة ،ق��د �أك��دت يف
تقرير لها يف �شهر �آذار امل��ا��ض��ي ع��ن القلق من
و� �ض��ع ال �ب��دو وه ��دم امل �ن��ازل يف م�ن�ط�ق��ة ال�ن�ق��ب،
وط��ال�ب��ت احل�ك��وم��ة ال�صهيونية ب ��إي �ج��اد حلول
عادلة للق�ضية.
ي��ذك��ر �أن��ه يف �أوائ ��ل اخلم�سينات أُ�ج�ب�ر �أك�ثر
من � 90ألف بدوي فل�سطيني من �أ�صل مئة �ألف
على الرحيل من تلك املنطقة بعد النكبة ،وحتوّل
معظمهم �إىل الج �ئ�ين يف امل �ن��اط��ق امل� �ج ��اورة يف
قطاع غزة وال�ضفة الغربية و�شبه جزيرة �سيناء
والأردن.
وتعود جذور موجات التهجري الوا�سعة للبدو،
�إىل ق ��رار ال �ك �ي��ان ال���ص�ه�ي��وين ب �ع��دم االع�ت�راف
ب��احل�ق��وق ال�ع���ش��ائ��ري��ة ال�ع��رف�ي��ة مللكية الأر� ��ض،
حيث يتعامل الكيان املغت�صب مع �أرا�ضي البدو
باعتبارها �أرا�ضي تابعة له.
ويطبق على تلك املنطقة القوانني الع�سكرية
ال���ص�ه�ي��ون�ي��ة ال �ت��ي ال ت�ط�ب��ق ع�ل��ى امل�ستوطنني
ال �� �ص �ه��اي �ن��ة ،وت �ت��م حم��ا� �ص��رة ال� �ب ��دو ب �ق��وان�ين
و�إج��راءات �صارمة ،منها منع الدخول واخل��روج
من القرى �إال بت�صريح من ال�سلطات الع�سكرية.

ك��ال��و��ض��ع ال ��ذي ان�ط�ل�ق��ت م�ن��ه يف ب��داي��ة
ال�سبعينات ،فمرحلة الن�ش�أة التي ب��د�أت
من دواف��ع �إن�سانية وخريية ،ترافقت مع
ت���ص��اع��د االع� �ت ��داءات الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة على
ج�ن��وب لبنان م��ع ال�تراج��ع ال��ذي �أ��ص��اب
م�ؤ�س�سات الدولة حينها ،من حيث تلبية
احتياجات النا�س ،امل�ساعدة االجتماعية
�إمي ��ان ح�سني ت �ق��ول« :ت �ط��وع ع��دد كبري
من �أبناء املخيمات يف اللجان التطوعية
التي �ساهمت يف �إغاثة النا�س ،خ�صو�صاً
ال �ن��ازح�ي�ن �إىل امل� ��دار�� ��س ،وق ��د حت � ّول��ت
امل�ؤ�س�سات االجتماعية يف املخيمات �إىل
خاليا نحل مل�ساعدة النا�س املنكوبني جرّاء
ا�ستهداف بيوتهم ،والنازحني �إىل املدار�س
امل �ج��اورة م��ن خمتلف املناطق اللبنانية،
خ�صو�صاً اجلنوب وال�ضاحية ،بالإ�ضافة
�إىل النازحني من خميمات برج الرباجنة
و�شاتيال وال��ر��ش�ي��دي��ة وال�ب�رج ال�شمايل،
بحيث ج��رى توزيع احل�ص�ص التموينية
ب���ش�ك��ل ��ش�ب��ه ي ��وم ��ي ،وت� ��أم�ي�ن احل��اج��ات
ال�صحية م��ن خ�لال الأط �ب��اء املتطوعني
وامل�سعفني الفل�سطينيني».
وقد ا�ستهدفت ال�صواريخ ال�صهيونية
الغادرة ،جتمّع جل البحر �أي�ضاً ،خ�صو�صاً
أ�ن��ه قريب من ال�شاطئ ال��ذي قامت فيه
ال �ق��وات ال�صهيونية إ�ن��زال�ه��ا ال�ف��ا��ش��ل يف
منطقة �صور� ،أطلق ال�صهاينة النار بكثافة
ع�ل��ى ال���ش��اط��ئ ل�ق�ط��ع ال�ط��ري��ق امل�ح��اذي��ة
للتجمّع بق�صفها ب�ع��دد م��ن ال���ص��واري��خ
قبل الإن ��زال ،مما �أدى �إىل تدمري �سبعة
بيوت ت��دم�يراً كام ًال و 23منز ًال تدمرياً
ج��زئ�ي�اً ،وت���ص�دّع ع��دد كبري م��ن امل�ساكن
الأخ ��رى� ،إ�سماعيل الطوقي ( 48عاماً)
ي �ق��ول« :مت ا� �س �ت �ه��داف ال �ت �ج � ّم��ع ب�شكل
مفاجئ وب��واب��ل م��ن ال���ص��وراي��خ ،و�شعرنا
�أن هناك �سبباً لذلك ،وتوقع العديد من
الرجال الذين خربوا احلروب مع الكيان
ال�صهيوين الغا�شم� ،أن يكون هناك �إنزال
قريب ،وبالفعل قامت القوات ال�صهيوين
ب ��إن��زال �ه��ا ال �ف��ا� �ش��ل ال� ��ذي ت��وق �ع��ه رج��ال
املقاومة وت�صدوا له بب�سالة» ،وي�ضيف:
«وبقدر ما ك��ان ال�ع��دوان قا�سياً من حيث
ا�ستهداف املدنيني الأمنيني يف بيوتهم،
ب�ق��در م��ا �شعرنا بالفخر ب��الإجن��از ال��ذي
حققته املقاومة على الكيان ال�صهيوين
املختال بقدراته الع�سكرية التي حتطمت
عند �إقدام املقاومني الأبطال».
ك��ذل��ك ف�ق��د ن��زح �أه ��ايل خميمي ب��رج
الرباجنة و�شاتيال بعد ال�غ��ارات العنيفة
التي �سقطت يف حميطهما ،وقد جل أ� �أهايل
املخيمات و�أ�صحاب املنازل املت�ضررة �إىل
امل��دار���س وبع�ض بيوت الأق ��ارب ،بانتظار
عملية م���س��ح الأ�� �ض ��رار و�إع � ��ادة الإع �م��ار
وال�ترم�ي��م والتعوي�ض ال�ت��ي انطلقت يف
كافة املناطق اللبنانية.
ب�ع��د ��س��ت ��س�ن��وات م��ن ان�ت���ص��ار مت��وز،
ه �ن��اك ال �ك �ث�ير م ��ن احل �ق��ائ��ق اجل��دي��دة
ت�ك� ّر��س��ت ،أ�ه�م�ه��ا �أن الن�صر ال��ذي حتقق
�أعاد الكثري من الآمال ال�ضائعة خالل 64
عاماً من النكبات والنك�سات العربية.

�سامر ال�سيالوي

12

( العدد  )224اجلمعة  27 -متوز 2012 -

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

ملف خاص

الـضـيـف الـســوري ..بــــــــين
بينما يتم توزيع المساعدات الغذائية واإلعانات المختلفة على معظم الضيوف
السوريين الذين يعانون من ظروف صعبة وقاسية ،هناك في المقابل مشهد آخر
يتم خالله استغالل الضيوف الميسورين اقتصاديًا ،والذين توافدوا في اآلونة
األخيرة إلى لبنان بسياراتهم الفارهة ،وبيخوتهم في بعض األحيان.
وفيما عانى لبنان هذا الصيف من سلسلة اضطرابات أمنية أبعدت السياح
يعول عليهم إلنقاذ الوضع االقتصادي المتردي ،خصوصًا
الخليجيين الذين كان َّ
بعد أن أصدر أكثر من بلد عربي تحذيرًا لزواره من السفر إلى بيروت ،هناك من
يرى في الضيوف السوريين «المرفهين» بديالً اقتصاديًا قد يسهم في إنقاذ
الموسم السياحي ،وإن بطريقة مختلفة .ورغم معاناة الضيوف وهربهم من القصف
والمعارك التي حولت حياتهم إلى جحيم ،إال أنهم لم يسلموا من أوجه استغالل
كثيرة ،أبرزها يتمثل في رفع قيمة إيجارات المنازل؛ طمعًا بهم.

الميسورين في شتورة
يف �ساحة ��ش�ت��ورة ��س�ي��ارات كثرية
لوحاتها �سورية ،لكن ال�سوريني هنا
ويف بلدات أ�خ��رى قريبة ال يحملون
� �ص �ف��ة ن ��ازح�ي�ن ب��امل �ع �ن��ى ال ��درام ��ي
للكلمة .غالبية ه�ؤالء من مي�سوري
ا ألح� ��وال خ��رج��وا م��ع ب��دء الأح ��داث
يف � �س��وري��ة م��ن م�ن��اط��ق ك��ال��زب��داين
ودم �� �ش��ق ،ودخ� �ل ��وا �إىل ل �ب �ن��ان عرب
امل�صنع وبطريقة �شرعية ،وا�ست�أجروا
م �ن��ازل يف ب �ل��دات ك��امل��رج وب��رال�ي��ا���س
وق� ��ب ال� �ي ��ا� ��س ،وح� �ت ��ى زح� �ل ��ة ال �ت��ي
ف�ضلها امل�سيحيون منهم خ�صو�صاً،
ب���س�ب��ب االن �ت �م��اء ال��دي �ن��ي أله �ل �ه��ا،
ه� � ��ؤالء ال ي���ش�م�ل�ه��م ال �ت �ع��داد ال��ذي
جتريه البلديات واجلمعيات املدنية
لل�ضيوف ال�سوريني.

يف ب�ي�روت و� �ش �ت��ورة وزح �ل��ة ،ك�م��ا يف
م �ن��اط��ق � �ص��وف��ر وع��ال �ي��ه وب �ح �م��دون،
ومدن لبنانية عدة ،هناك حركة كثيفة
لل�ضيوف ال�سوريني
الذين ا�ضطروا �إىل
ال��وف��ود بعائالتهم
خ��وف�اً على حياتهم
م ��ن امل � �ع� ��ارك ال �ت��ي
ت � � ��دور رح� ��اه� ��ا ب�ين
ب�ي��وت�ه��م وحم��ال�ه��م،
وب � �ع � ��دم � ��ا و� �ص �ل ��ت
م��وج��ة ال�ت�ف�ج�يرات
�إىل ق �ل ��ب دم �� �ش��ق،
لكنهم مل يتوقعوا
ه� � � � � ��ذا االرت� � � � �ف � � � ��اع
ال � �ك � �ب�ي��ر ج � � � � ��داً يف
الأ�� �س� �ع ��ار ،ك �م��ا أ�ك��د
لنا الكثريون منهم،
رغ ��م أ�ن �ه��م ميلكون
ف �ك��رة ج �ي��دة ع�ن�ه��ا،
ب �ح �ك��م زي ��ارات� �ه ��م ال �� �س��اب �ق��ة ال �ك �ث�يرة
للدولة اجل��ارة .على �سبيل امل�ث��ال ،ف�إن
بع�ض الغرف يف الفنادق التي كان بدل

�إيجارها اليومي ال يتجاوز املئة دوالر،
أ���ص�ب�ح��ت بثالثمئة دوالر ،ب��ذري�ع��ة �أن
ال�ع��ائ�ل��ة ب��رم�ت�ه��ا �ست�سكن فيها ولي�س
جم� ��رد ف� ��رد �أو اث� �ن�ي�ن ،ك �م��ا ارت �ف �ع��ت
�أ�سعار الوجبات الغذائية ،وحتى �أ�سعار
قوارير املياه ،ب�شهادة البع�ض ،وه��و ما
دف�ع�ه��م �إىل ال �ت��ذم��ر م��ن ه ��ذا ال��واق��ع،
خ�صو�صاً �أنهم يرون كيف �أن اللبنانيني
ي�ساعدون ال�ضيوف الفقراء احلال عرب
ا�ستقبالهم يف منازلهم �أو ن�صب اخليم
ل �ه��م ،وف �ت��ح أ�ب� ��واب امل��دار���س وامل���س��اج��د
للعائالت ،وت � أ�م�ين ا إلع��ان��ات الغذائية
وال�صحية لهم ولأطفالهم� ..إذاً ،ملاذا كل
ه��ذا التمييز �ضد النازحني ال�سوريني
املي�سوري احلال؟!
ال�لاف��ت �أن م��وج��ة ال �ن��زوح الأخ�ي�رة
ت�ضمنت العديد من ال�سوريني الأثرياء
واملي�سورين ال��ذي��ن يرف�ضون ا إلق��ام��ة
يف امل��دار���س �أو ال�ن��وم يف امل�ساجد� ،إذ �إن
با�ستطاعتهم الإقامة يف فنادق �أو منازل
بالإيجار مهما بلغت قيمة الإيجار.
وب �ع��د ت �ف �ج�يرات دم �� �ش��ق الأخ �ي��رة،
ه � ��رب ال� �ع ��دي ��د م� ��ن رج� � ��ال ا ألع � �م� ��ال

م�صائب قوم عند قوم فوائد!

و�أف��راد الطبقة املتو�سطة والرفيعة مع
عائالتهم ال�شامية والدم�شقية ،بحيث
توافدوا عرب بوابة امل�صنع ،ومل يتوقفوا
أ�م��ام حمالت الإغاثة هناك ،بل �أكملوا
م�سريهم �إىل وجهات �سبق �أن حددوها،
حتى �أن ع ��دداً م��ن ال�ع��ائ�لات ال�سورية
و�صل �إىل مرف�أي جونيه و�ضبيه قادمني
م��ن ال�ساحل ال���س��وري بوا�سطة يخوت
�ضخمة ،وقد مت ت�سهيل عملية �إدخالهم.
وقد ظهرت يف �شوارع ب�يروت واجلبل
� �س �ي��ارات � �س��وري��ة م��ن �أح � ��دث ال �ط ��رازات
ب�أعداد كبرية ،كما �سجلت املحال اللبنانية
و«امل��والت» التجارية الكربى وجوداً كثيفاً
ل�ل���س��وري�ين وال �� �س��وري��ات ال��ذي��ن ت�سوقوا
مب �ب��ال��غ ك� �ب�ي�رة ،ك��ون �ه��م ت ��رك ��وا م�ع�ظ��م
حاجياتهم وراءه��م عندما ق��رروا النزوح،
وهو ما فاج�أ الكثري من اللبنانيني الذين
اع� �ت ��ادوا ع �ل��ى من�ط�ي��ة ال �ع��ام��ل ال �� �س��وري
ال�ف�ق�ير �أو ال���ض�ي��وف ال��ذي��ن ال ميلكون
ثمن قوتهم اليومي ،لكن هل يعني ذلك
�أن يتم ا�ستغاللهم بهذه الطريقة الب�شعة
وا�ستنزاف �أموالهم وثرواتهم؟!

�أرقام �أولية
بح�سب ا إلح �� �ص��اءات امل �ت��واف��رة ،ف ��إن
ال �ع ��ائ�ل�ات ال �� �س��وري��ة امل �ي �� �س��ورة ح�ج��زت
ك��ل ال�ف�ن��ادق يف منطقتي ��ش�ت��ورة وزح�ل��ة،
القريبتني من احل��دود ال�سورية� ،إ�ضافة
�إىل ف �ن��ادق يف م�ن��اط��ق اال��ص�ط�ي��اف ،مثل
عاليه وب�ح�م��دون و��ص��وف��ر ،التي امتلأت
مبواكبهم ،حتى �أن فنادق ب�يروت �سجلت
حركة �إ�شغال ال ب�أ�س بها من قبل ال�ضيوف
ال�سوريني ،ال �سيما بعدما �أ�صبح �إيجاد
�شقة �سكنية أ���ش�ب��ه ب��ا ألم��ر امل�ستحيل ،يف
غالبية املناطق .وتبعاً ل�ل�أرق��ام االول�ي��ة،
ف�إن حركة النزوح ال�سورية حولت الإ�شغال
يف ال�ف�ن��ادق �إىل  100يف امل�ئ��ة ،ويف اجلبل
واملناطق �إىل  60يف املئة ،و�إن تعليمات وزارة
ال�سياحة دعت �إىل اعتماد �أ�سعار خمف�ضة
مراعاة لظروف النازحني ،لكن الكثريين
مل يتقيدوا بهذه التعليمات ،وك��ان وزي��ر
ال�سياحة فادي عبود �أكد �أنه وبالتن�سيق مع
امل�ؤ�س�سات ال�سياحية ،هناك �أ�سعار للإقامة
خا�صة بال�سوريني ،نظراً �إىل الو�ضع غري
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اإلغـاثــة واالسـتـغـالل
لجان اإلغاثة

عند معرب امل�صنع احلدودي

امل�ستقر يف بلدهم حالياً ،م�شرياً �إىل �أن �أ�سعار
و�إىل ج ��ان ��ب ارت � �ف� ��اع �أ�� �س� �ع ��ار ال �غ��رف
الفنادق ( 4جن��وم) خ��ارج العا�صمة ت�تراوح الفندقية ،فاملالحظ �أن بدل �إيجارات بع�ض
بني  40و 50دوالراً يف الليلة ،وهذا اخلف�ض ال�شقق يف املناطق البقاعية وال�شمالية مث ًال
يف الأ�سعار ك��ان قبل �أن تتفاقم الأح��داث يف مل يكن ي�ت�ج��اوز الـ 250دوالراً ،لكنه �صعد
دم�شق ،لكرثة العر�ض وتراجع الطلب ،لكن فج�أة لي�صبح  400و 500دوالر �شهرياً.
�شهادات النازحني تقول عك�س ذلك.
وق��د حت��دث بع�ض ال��واف��دي��ن ال�سوريني
وع��ن ن�سبة ا إل��ش�غ��ال الفندقي م��ن قبل ممن رف�ضوا الك�شف عن ا�سمهم عن وجود
ال �� �س��وري�ين ال �� �ض �ي��وف ،ي �ق��ول رئ�ي����س نقابة و�سطاء و�سما�سرة عقاريني �سبق �أن توا�صلوا
�أ��ص�ح��اب ال�ف�ن��ادق يف لبنان ب�ي��ار الأ��ش�ق��ر �إن معهم ومتكنوا من حجز الكثري من ال�شقق
«ع��دداً كبرياً من ال�ضيوف ا�ست�أجروا �شققاَ ا� �س �ت �ئ �ج��اراً ل�ه��م ب ��أ� �س �ع��ار م��رت�ف�ع��ة ،حت�سباً
يف مناطق اجلبل القريب م��ن البقاع ،مثل لعمليات الوفود اجلماعية هذه.
ب�ح�م��دون وحميطها ال�ت��ي ت�ست�ضيف ع��ادة
�سياحاً من دول اخلليج ،مل يلتحقوا ب�أعداد
�ضيوف يف بريوت
كبرية هذه ال�سنة باملو�سم ال�سياحي اللبناين
ب�سبب حتذيرات دول اخلليج لرعاياها من
التقت «الثبات» عدداً من ه�ؤالء النازحني
زي��ارة لبنان نتيجة التوترات التي ي�شهدها الذين توزعوا يف مدن اال�صطياف اللبناين،
على خلفية الأزمة ال�سورية».
م �ث��ل � �ش �ت��ورة وع��ال �ي��ه وب �ح �م ��دون� ،إ� �ض��اف��ة
و�أ�ضاف الأ�شقر �أن املواطنني ال�سوريني �إىل ع��دد م��ن ف�ن��ادق العا�صمة .خ�لال �شهر
«يختارون كذلك فنادق ثالث �أو �أربع جنوم ،رم�ضان املبارك ،ال ي�ستطيع الوافد ال�سوري
م��ا ي ��دل ع �ل��ى أ�ن �ه��م ي�ن�ت�م��ون �إىل ال�ط�ب�ق��ة �أن ي�شعر بفرحته املعهودة «فقلوبنا على بلدنا
الو�سطى يف �سورية»� ،إال �أن��ه �أ��ش��ار �إىل عدم وال ن�ستطيع تنا�سي ما يجري هناك ..نحن
وجود �أعداد دقيقة له�ؤالء.
بعيدون بامل�سافة ولي�س بالقلب» ..يف و�سط

قدرت املفو�ضية العليا لالجئني التابعة للأمم املتحدة عدد الذين
نزحوا �إىل لبنان خالل الأيام الأخرية بـ� 18ألف �شخ�ص ،ال يعلمون �إىل
متى ت�ستمر �إقامتهم فيه .ويف حني تابعت ال�سيارات الدم�شقية الفارهة
التي تعود �إىل العائالت املي�سورة طريقها نحو الفنادق الفخمة واملنازل
امل�ست�أجرة من دون �س�ؤال عن اخلدمات الإغاثة ،احتاج العدد الأكرب من
النازحني �إىل خدمات ح�ضر العديد من النا�شطني يف اللجان اللبنانية
املحلية لإغاثة النازحني الذين ن�صبوا اخليم عند �أطراف الطريق يف
النقطة احلدودية ،ال�ستقبال النازحني ونقلهم �إىل مدار�س مت تهيئتها
يف بلدات مثل جمدل عنجر وبر اليا�س واملرج وقب اليا�س.
وعن هذا الأم��ر �أو�ضح النا�شط يف جمعية «غر�س اخل�ير»؛ ال�شيح
ح�سن عبد الرحمن ،الذي كان يف امل�صنع على مدار ال�ساعة ال�ستقبال
الوافدين� ،أن الواجب الديني والأخالقي يحتم علينا �إغاثة النازحني.
وحذر �أنه يف و�سط ندرة امل�ساعدات «�سن�شاهد يف الأيام املقبلة كارثة
�إن�سانية ،لأن الق�سم الأكرب من النازحني هم من الأطفال وكبار ال�سن،
وهذا يتطلب �إمكانات دولة ال جمعيات ،تتحرك على �أ�سا�س التربعات،
خ�صو�صاً �أن هناك �أنا�ساً لديهم �أمرا�ض مزمنة ويحتاجون �إىل دواء،
والأطفال يحتاجون �إىل دواء وعالج وحليب وغريه».

بريوت و�شوارع العا�صمة ،كاحلمراء واملنارة
والرو�شة ،هناك �سيارات �سورية كثرية تغ�ص
بال�ضيوف ،ال �سيما ال�شبان منهم ،ه ��ؤالء
ي�ف���ض�ل��ون اخل� ��روج م��ن ال �ف �ن��ادق �أو امل �ن��ازل
التي ا�ست�أجروها لتم�ضية الوقت يف اخلارج
وال�ت�روي ��ح ع��ن ال�ن�ف����س ول ��و ق �ل �ي�لاً .خ�لال
الإفطار تغ�ص مطاعم العا�صمة بالعائالت
ال�سورية التي ال جتد بدي ًال عن �أكل املطاعم،
با�سثناء حاالت قليلة حني تقرر �سيدة العائلة
�أن تطهو بنف�سها ،لكن معظم الأوق��ات تكون
الوجبات اجلاهزة �أو الإف�ط��ارات يف املطاعم
هي البديل.
يف هذا الإطار ،ي�ؤكد مديرو بع�ض املطاعم
يف احلمراء �أن عدد الرواد ال�سوريني ارتفع �إىل
ح��د كبري ،و�سط ت��راج��ع ال�سياح اخلليجيني
الذين كانوا اعتادوا مت�ضية رم�ضان يف لبنان،
خ���ص��و��ص�اً �أن ق���س�م�اً م�ن�ه��م مي�ل��ك ب �ي��وت �اً يف
مناطق اال�صطياف ويهرب �إىل لبنان من حر
اخلليج يف ال�صيف .اليوم انقلبت املعادلة ،وبات
ال�ضيف ال�سوري املي�سور يعو�ض جمرباً غياب
ال���س��ائ��ح اخل�ل�ي�ج��ي .يف م�ط�ع��م «ال��رود� �س�تر»
ميكنك ر�ؤية جمموعة من ال�شبان وال�شابات
ال���س��وري�ين وه��م ي�ن�ت�ظ��رون ح�ل��ول ا إلف �ط��ار،
باحلديث �إليهم ي�ؤكدون «�أن عائالتهم ف�ضلت
تناول �إفطار �شرقي يف مطعم الالمب هاو�س
املطل على البحر ،بينما هم رغبوا يف املجيء
�إىل �شارع احلمرا لتناول الوجبات ال�سريعة،
وم��ن ثم التجول قلي ًال يف ال�سوق ،خ�صو�صاً
أ�ن�ه��م يحتاجون �إىل أ�غ��را���ض ك�ث�يرة ،كونهم
مل يتمكنوا من تو�ضيب حاجيات كثرية �أثناء
جميئهم ب�سياراتهم ،ب��ل اقت�صر ا ألم��ر على
ال�ضروريات».
وعن الأ�سعار� ،أك��دت �شابة تدعى «غزل»

�أنها الحظت ارت�ف��اع الأ�سعار مقارنة بالعام
املا�ضي حني جاءت لزيارة لبنان لب�ضعة �أيام
مع والديها ،م�شرية �إىل «�أن �أ�سعار الغرف
يف الفندق ارتفعت عن العام املا�ضي ،كذلك
احلال حني يتعلق الأمر بالت�سوق من املحال
ال �ع��ادي��ة ل�ل�م�ل�ب��و��س��ات ال �ت��ي ال ت�ع�ت�م��د على
و��ض��ع ال�سعر على القطعة ،ف��أح�ي��ان�اً يكون
ثمن القطعة ال يتعدى  30دوالراً ،لكن حني
ي�سمعون لهجتنا ال�سورية يطالبون بخم�سني
دوالراً ،ل ��ذل ��ك ب ��ت ا� �ص �ط �ح��ب رف �ي �ق��ات��ي
اللبنانيات ليقمن باملفا�صلة عني».
وعن حال ال�ضيوف ال�سوريني الذين ال
ميلكون امل� ��أوى وال امل��ال ال�ك��ايف ،ت�ق��ول غزل
وعينها دامعة« :نحن ن�شعر بالأ�سى حلالهم،
يف ��س��وري��ة ك��ان��وا يعي�شون يف �أو� �ض��اع جيدة،
ف��أ��س�ع��ار ال�ط�ع��ام وامل���س��اك��ن وم��ا ��ش��اك��ل كلها
منخف�ضة ومبقدور اجلميع حتملها� ،أما هنا
يف لبنان فالأ�سعار نار ،و�أبرز مثال على ذلك
�سعر �صفيحة البنزين املرتفع للغاية مقارنة
مع ال�سعر املدعوم من احلكومة يف �سورية..
رمبا تكون من املفارقات �أنني �أجل�س مرفهة
يف مطعم غربي ومكيف و�أتناول وجبة د�سمة،
فيما �أحت ��دث ع��ن م�ع��ان��اة ال��واف��دي��ن الذين
�شاهدناهم يلج�ؤون �إىل اخليم املن�صوبة على
طريق بريوت  -ال�شام ،لكنني �أمتنى من كل
قلبي �أن تتح�سن الأو�ضاع لنعود جميعاً �إىل
بلدنا من جديد».
من جهته ،ي�شدد �أحمد �سعد ،وهو مدير
يف �أح ��د م�ق��اه��ي احل �م��را� ،أن ��ه م�ن��ذ �أح ��داث
طرابل�س و�إق �ب��ال ال��زب��ائ��ن ت��راج��ع بنحو 50
يف امل �ئ��ة و� �س��ط غ �ي��اب ال �� �س �ي��اح ،ل�ك��ن م��وج��ة
ال �ن��زوح ال���س��وري��ة الأخ�ي��رة دف�ع��ت بالعديد
م��ن ال�سوريني املي�سورين �إىل ال��وف��ود على

العا�صمة وم�ن��اط��ق لبنانية خمتلفة ،وه��م
�أع� � ��ادوا احل��رك��ة ب��درج��ة ك �ب�يرة �إىل ق�ط��اع
اخلدمات واملطاعم واملقاهي بالإ�ضافة طبعاً
�إىل املغرتبني اللبنانيني الذين بد�أوا باملجيء
لتم�ضية �إجازاتهم.
وي�شري �إىل �أن �أك�ثر م��ن  30يف املئة من
رواد مقهاه يومياً ه��م م��ن ال�سوريني ،وهو
�أم��ر ال ميكن ا�ستغرابه� ،إذ �إن عددهم يفوق
الآالف يف بريوت وحدها.
وع ��ن ارت �ف ��اع الأ� �س �ع��ار ،ي ��ؤك��د ��س�ع��د �أن
الأ��س�ع��ار ه��ي ه��ي مل تتغري ،و أ�ن�ن��ا ملتزمون
مبا ت�صدره وزارة ال�سياحة من تعليمات يف
ه��ذا الإط��ار مهما كانت ال�شكاوى ،لكن من
املتعارف عليه �أن �أ�سعار بع�ض االطعمة قد
ارت�ف�ع��ت ب�سبب ال���س��وق ال�ع��امل��ي ولي�س لأننا
«ن�ط�م��ع ب��ال���س��وري�ين ا ألغ �ن �ي��اء» ك�م��ا ي��روج
البع�ض.
و�إىل جانب منطقة احلمرا ،هناك حركة
�ضيوف ��س��وري�ين ك�ب�يرة يف «ال��زي�ت��ون��ة ب��اي»
قرب ال�سان جورج ،حيث توجد بع�ض املطاعم
الراقية وميناء لليخوت ،وكذلك احل��ال يف
�أ�سواق بريوت ،حيث توجد �سل�سالت متاجر
ك�ب�رى ل�ل�م�لاب����س ،وط�ب�ع�اً يف و��س��ط ب�يروت
الذي يبقى وجهة للكثري من ال�شبان.
�شم الهوا
الأم � ��ر ال�ل�اف ��ت �أن ال �ك �ث�ير م ��ن الأ� �س��ر
ال�سورية النازحة التي مت�ضي معظم �أوقاتها
يف بهو الفنادق �أو زي��ارة البلدات املجاورة �أو
البحث عن أ�ق��ارب لها هربوا من �سورية �أو
حتى م�ساعدة النازحني ا ألق��ل حظاً ،تف�ضل
جميعاً ع��دم التطرق �إىل الأو� �ض��اع الأمنية
يف � �س��وري��ة خ���ش�ي��ة م��ن �أن ي�ف���س��ر ك�لام�ه��م
ب�شكل خاطىء �أو �أن يقعوا يف املتاعب ب�سبب
خالفات وجهات النظر ال�سيا�سية يف لبنان
ح�ي��ال م��ا ي�ج��ري يف �سورية راه �ن �اً ،ال ب��ل �إن
كثريين �أكدوا �أنهم مل «يهربوا» من املعارك
والق�صف هناك ،و�أن الأو�ضاع هادئة ،بل �إنهم
يرغبون كما كل �صيف بتم�ضية بع�ض الوقت
يف لبنان «ل�شم الهوا»!
حتى �أن وزير ال�سياحة فادي عبود وقع يف
هذا الفخ حني حتدث قائالً�« :إن هناك حركة
�سياحية ن�شطة ت�شهدها ب�ي�روت ومناطق
البقاع وك�سروان ومناطق بحمدون وعالية
وبرمانا ومعظم امل�ؤ�س�سات ال�سياحية يف جبل
لبنان» ،م�شرياً �إىل �أن «ه��ذه احل��رك��ة ب��د�أت
تن�شط منذ ا�سابيع� ،إذ هناك زي��ادة يف قدوم
ال�سائح ال�سوري بنحو  150يف املئة مقارنة
ب��ال�ع��ام  ،2011ال�سيما م��ن �سكان دم���ش��ق»..
�سقط �سهواً �أن الوافدين ال�سوريني لي�سوا
من ال�سياح ،بل من النازحني الذين �شعروا
ب��ال��ذع��ر ع�ل��ى حياتهم وق ��رروا ت��رك بلدهم
ومقدراتهم وامل�ج��يء �إىل لبنان لي�س لـ«�شم
الهوا» بل بانتظار �أن تنق�شع الغيوم ال�سوداء
عن �سماء بالدهم.
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السودان بين نار الداخل ..والجحيم الدولي
ع���ش�ي��ة امل ��وع ��د ال � ��ذي ح� �دّدت ��ه الأمم
املتحدة لدولتي ال�سودان وجنوب ال�سودان
لالتفاق على ح ّل الق�ضايا العالقة بينهما،
ت�سارعت الأح����داث يف تلك ال��ب�لاد الغنية
ب�ثروات متعددة ،و�سط معاناة �شعبية من
���ض��م��ور االق��ت�����ص��ادي��ات ال��ت��ي الت����زال ت��دار
بعقلية النكايات التناف�سية.
و�إذا ك����ان ا���س��ت��ح��ق��اق ال���ث���اين م���ن �آب
مهماً ل�سلطتي البلدين ،ف إ���� ّن معاناة كل
دولة مبفردها تتجاوز الطاقات املحتملة،
م�ضافاً �إليها �أن املفاو�ضات بني اخلرطوم
وج���وب���ا ال�����س��اع��ي��ة �إىل ت�����س��وي��ة امل��ح��ك��وم��ة
بالو�ساطة الإفريقية تبقى خا�ضعة لنوايا
دولة اجلنوب امل�أزومة ،والتي مل ترتقِ بعد
�إىل م�صاف �سلطة.
يف احلقيقة� ،إن ال�سودان يعاين ارتفاعاً
م��ت��زاي��داً للأ�سعار منذ انف�صال اجلنوب
قبل نحو ع��ام تقريباً وفا�ص ًال معه �أك�ثر
م��ن �سبعني يف امل��ئ��ة م��ن ال�ث�روة النفطية
ال��ت��ي ك��ان��ت ت�����س��ت��ف��ي��د م��ن��ه��ا ال���ب�ل�اد ،وق��د
�أقيمت من�ش�آتها ب�أموال الدولة املركزية.
وت�سعى حكومة اخل��رط��وم املحا�صرة
ب��ع��وام��ل �سيا�سية واق��ت�����ص��ادي��ة� ،إىل �شراء
ال���ذه���ب م���ن الأ�����س����واق امل��ح��ل��ي��ة ،وت��و���س��ي��ع
م��ن��اج��م ال��ذه��ب ل��ت��ع��زي��ز إ�ن��ت��اج��ه لي�صمد
االق��ت�����ص��اد م���ن ج��ه��ة ،ول��ب��ي��ع��ه يف ال�����س��وق
ال��ع��امل��ي ل��ت���أم�ين ت�����س��دي��د ث��م��ن ال������واردات

مظاهرة حا�شدة جتوب �شوارع العا�صمة ال�سودانية

ال��غ��ذائ��ي��ة و���س��ل��ع �أ���س��ا���س��ي��ة م��ت��ع��ددة ،و�إىل
جانب حم��اوالت �شراء الذهب واملحاوالت
ال�����د�ؤوب�����ة مل��ع��اجل��ة الأزم�������ة االق��ت�����ص��ادي��ة
ال�ضاغطة ،تعمل حكومة اخل��رط��وم على
���ش��راء ال��وق��ت ل��ع�لاج الأزم�����ات ال�سيا�سية
امل��ت��ع��ددة ،وخ�����ص��و���ص��اً م�����س���أل��ة ال��ت��م��رّد يف
دارف���ور التي ك��ادت تطيح باملفاو�ضات مع
جنوب ال�سودان يف �أدي�س �أبابا بعد عمليات

ق�����ص��ف ا���س��ت��ه��دف��ت امل���ت���م���ردي���ن ،ف���ب���ادرت
ج��وب��ا �إىل تعليق امل��ف��او���ض��ات ق��ب��ل �إع����ادة
ا�ستئنافها ج��راء ات��ه��ام اخل��رط��وم بق�صف
موقع يف اجلنوب� ،إ ّال �أن هذا االتهام بدّدته
ح��ك��وم��ة ع��م��ر الب�شري ���س��ري��ع��اً م��ع إ�ظ��ه��ار
ا�ستحالة بناء الثقة يف الوقت ال��ذي تقوم
حكومة جوبا بدعم املتمردين بالأ�سلحة،
و�أح���ي���ان���اً ب����الأف����راد ،وه����ذا ات���ه���ام ينطوي

على م�صداقية كبرية دفعت دبلوما�سيني
يعي�شون يف جوبا نف�سها.
لقد كان اجتماع الرئي�س عمر الب�شري
الأ�سبوع املا�ضي مع رئي�س جنوب ال�سودان
�سيلفاكري على هام�ش القمة الإفريقية،
خطوة تنع�ش الآمال با�ستئناف املفاو�ضات
و����س���ط م��ن�����س��وب �أق������ل م����ن احل�������ذر ،ل��ك��ن
يف ال���واق���ع ه��ن��اك ���ش��ك��وك وا���س��ع��ة ب���إم��ك��ان

ليبيا دولة محاصصة بعد لبنان والعراق
ال عن م�صر وتون�س ،وجاء الفوز ل�صالح
دخلت ليبيا بعد انتخابات املجل�س الت�أ�سي�سي ،مرحلة ج��دي��دة م��ن نظام حيث تبدو ليبيا قد اختلفت ولو �شك ً
املحا�ص�صة يف توزيع مواقع احلكم وال�سلطة ،على الرغم من اعرتا�ضات بع�ض «حتالف» حممود جربيل بفارق كبري عن «الإخ���وان» ،لكن هذا االختالف عن
امليلي�شيات ،وباتت الآن البلد العربي الثاين بعد العراق ،الذي يعتمد «اللبننة» م�صر وتون�س (بعدم حتكّم الإخ���وان) لي�س جوهرياً كما قد يظن البع�ض� ،إذ
يف بناء �أ�س�س الدولة.
�إن «ليربالية» جربيل وثقافته الغربية ،لي�ست متناق�ضة مع والءات «الإخوان»
و�إذا كان نظام املحا�ص�صة الطائفية واملذهبية يف لبنان �صناعة فرن�سية ،تعود الأمريكية والغربية واخلليجية ،رغم التناف�س داخل ال�صف الواحد.
جذورها �إىل �أيام حكم املت�صرفيتني ،ف�إن ن�سخة م�شابهة عرقية ومذهبية ،ذات
و�سبق �إج���راء االنتخابات الليبية �إط�ل�اق ق��وى قبلية و�إ�سالمية م�سلحة
�صناعة �أمريكية طبقت يف العراق ،وها هي الأ�صابع التي يرعاها حلف «الناتو» تنتمي �إىل منطقة ال�شرق ،دعوات لإقامة فيدرالية يف ليبيا تعيدها �إىل زمن ما
والتي يقال يف ليبيا �أنها قطرية ،ن�سجت لليبيا حما�ص�صة م�شابهة ،لكنها ت�ستند قبل امللكية ،حيث كانت ليبيا ثالثة �أقاليم (فزان ،برقة وطرابل�س) ،وا�ستخدم
�إىل توزيعات قبلية وجهوية.
املعرت�ضون ال�سالح وحاولوا اعرتا�ض االنتخابات و�أطلقوا النار على طوافة
وك�����ش��ف��ت اع�ترا���ض��ات امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات امل�����س��ل��ح��ة ع��ل��ى ت��وزي��ع ع�����ض��وي��ة املجل�س كانت تنقل �أوراق االنتخابات وال�صناديق يف �سماء بنغازي ،فقتلوا �أحد ركابها،
الت�أ�سي�سي ال��ذي جرى انتخابه م���ؤخ��راً ،حجم امل���آزق ال��ذي تعي�شه ليبيا� ،إذ ال كما �أحرقوا مراكز انتخابية وخربوا غريها ،رف�ضاً منهم لتوزيع مقاعد املجل�س
يكفي الكالم عن «الدميوقراطية» وال ت�صريحات ال��دول الغربية املعربة عن الت�أ�سي�سي املئتني ،مبا �أعطى �أرجحية للغرب وطرابل�س (مئة مقعد) ،وهذه
�إعجابها باالنتخابات ،يف و�ضع ما يكفي من م�ساحيق التجميل لإخفاء الواقع املناطق كانت م�ؤيدة للقذايف ،يف حني نال ال�شرق الذي �أطلق �شرارة الثورة �ضده
القبلي واجل��ه��وي احل��اد القائم يف ليبيا ،ال��ذي يهدد بتفجري و�إ�شعال حروب �ستني مقعداً ،وترك للجنوب ال�صحراوي املتنوع �أربعني مقعداً.
�أهلية فيها يف �أي وقت ،على �شاكلة تلك التي �شهدتها مدينة الكفرة اجلنوبية
�صحيح �أن االنتخابات الليبية جاءت بع�شرات الن�ساء �إىل املجل�س الت�أ�سي�سي،
خالل ال�شهرين الفائتني ،والتي �سقط فيها مئات ال�ضحايا بني قتيل وجريح ،وفتحت �آفاق ليبيا على جتربة الدميوقراطية املبا�شرة ،لكنها مل تبتعد بها عن
كما ك�شفت تلك «املحا�ص�صة» ،حجم التدخل اخلارجي يف حتديد �أحجام القوى دميوقراطية امل�ؤمترات ال�شعبية املعلبة التي كان يجريها نظام القذايف� ،إذ �إن
ال�سيا�سية ،وقوة ت�أثريها يف ال�سلطة التي �ستنبثق عنها.
قانون االنتخاب وحتديد الدوائر االنتخابية وتوزيع مقاعدها و�أعدادها� ،إ�ضافة
والالفت �أن رئي�س املجل�س الوطني االنتقايل يف ليبيا ،م�صطفى عبد اجلليل� ،إىل التق�سيمات اجلهوية والقبلية ،كفيلة بتحديد نتائج االنتخابات م�سبقاً ،مما
توقع م�سبقاً «�أن ال يحكم الإ�سالميون ليبيا» ،م�ضيفاً« :لكنهم �سي�ؤدون دوراً ي�ؤكد �أن تدخل «الناتو» و�أتباعه من م�شايخ اخلليج يف ال�ش�أن الليبي ،مل ينقل
�أ�سا�سياً يف البلد ،وليبيا لن ت�شبه تون�س �أو م�صر» ،فيما كانت توقعات قادة حزب هذا البلد العربي �إىل موقع �أف�ضل ،بل رمبا العك�س ،لأن دميقراطية القبائل
«الإخوان امل�سلمني» (حزب العدالة والبناء) ت�ؤكد �أنهم «واثقون من فوزهم ،كما واجلهويات تبقي البلد بحاجة �إىل و�سيط خارجي يتوىل الف�صل بني املختلفني،
فعل �إخوانهم يف م�صر وتون�س».
وليبيا التي كانت منذ خم�سني عاماً ت�ستظل و�صاية �أمريكية –بريطانية ،عادت
لكن ح�سابات «الإخ�����وان» مل تطابق نتائج االن��ت��خ��اب��ات ،ف��ت��وزي��ع ح�ص�ص الآن �إىل حتت هذه الو�صاية ،م�ضاف �إليها النفوذ القطري الذي بد�أت �أ�صوات
التمثيل القبلي واجلهوي فعل فعله يف تعديل كفة امليزان ل�صالح «حتالف القوى ليبية كثرية تتحدث عن تدخله يف كل املفا�صل الليبية.
الوطنية الذي يقوده رئي�س الوزراء ال�سابق حممود جربيل ،الذي يو�صف ب�أنه
عدنان ال�ساحلي
ذو ثقافة غربية ،وينتمي �إىل �أكرب القبائل الليبية (الورفلة) يف الغرب الليبي،
التي كانت حليفاً قوياً ملعمر القذايف ،يف حني باءت �أح�لام الإخ��وان باخلذالن،

التو�صّ ل �إىل اتفاق ي�صمد مع الأي��ام ،لأن
التجارب �أثبتت �أن الطرف اجلنوبي يعمد
�إىل خرق كل اتفاق يتم التو�صّ ل �إليه.
لكن الآن هناك �أمر �ضاغط بقوة على
الطرفني ،ف�إذا مل يتو�صال �إىل حل جميع
ال���ن���زاع���ات ب��ي��ن��ه��م��ا ،ف إ���ن��ه��م��ا �سيتعر�ضان
لعقوبات من جمل�س الأمن.
ل��ذل��ك ،ف�����إن اجل��ان��ب�ين ي�����س��ع��ي��ان الآن
�إىل مت��دي��د �إن����ذار جمل�س الأم����ن ،علّهما
يتمكّنان من التو�صّ ل �إىل �صيغة ما� ،سيما
�أن امل��رح��ل��ة ال�سابقة حفلت بال�صراعات
احلادّة ،من �ضمنها معارك ذهب �ضحيتها
الع�شرات من الطرفني يف هيجليج.
واحل��ق��ي��ق��ة �أن ج��ن��وب ال�����س��ودان يعمل
�أي�ضاً على ���ش��راء ال��وق��ت ،مراهناً على �أن
ال��غ��رب بزعامة ال��والي��ات املتحدة يتحينّ
الفر�صة للإطباق على نظام عمر الب�شري،
ب��ع��د �أن �سقطت ورق���ة املحكمة اجلنائية
ال���دول���ي���ة ،و�أن ع��ل��ى ن��ظ��ام ���س��ي��ل��ف��اك�ير �أن
يوفّر العامل لتلك الفر�صة عرب املراوغة
ل��ل��و���ص��ول �إىل م��وع��د ال��ث��اين م��ن �آب دون
الو�صول �إىل ح ّل النزاعات ،فيت ّم اللجوء
�إىل ال��ت��ح��ك��ي��م ال�����دويل ف��ت��ك��ون ال��ف��ر���ص��ة
املنتظرة قد حُ لّت.
لكن البع�ض يعتقد �أن تلك لي�ست فكرة
ذكية للغاية ،و�إمن���ا ميكن �أن تنقلب على
اجل��ن��وب ،لأنها �ست�ؤدي حتماً �إىل التفاف
�شعبي وا�سع حول الب�شري ،باعتباره قائداً
وطنياً يدافع عن حقوق و�سيادة ال�سودان،
و ُي��ح��ب��ط ب��ال��ت��ايل �أي ح���راك داخ��ل��ي ب��د�أت
ت��غ�� ّذي��ه ج��ه��ات خ��ارج��ي��ة ي��ط��ال��ب ب�إ�سقاط
النظام.
�إ ّال �أن هذا احلراك غري املثمر ،والذي
رف��ع ���ش��ع��ارات اقت�صادية رف�ضاً للتق�شّ ف،
وحت���ول���ت ���س��ي��ا���س��ي��ة ،ردّت ع��ل��ي��ه��ا حكومة
اخل��رط��وم ب����أن «حل�����س ال��ك��وع» أ�ق����رب �إىل
ال��ت��ح��ق��ق م���ن �إ���س��ق��اط ال��ن��ظ��ام ،م���ا يعني
ا�ستحالة نيل الهدف لـ«�شُ ذّاذ» �آفاق ح�سب
و�صف الب�شري نف�سه.
يف امل��ق��اب��ل ،ف إ����� ّن ه��ن��اك م�ساعي عربية
لإ�صالح ذات البني بني الب�شري وال�شيخ ح�سن
ال�تراب��ي ،بعد  13ع��ام��اً م��ن التنابذ ،وه��ذه
امل�ساعي يقوم بها �شبان ومقاتلون �سابقون
من حزبي الطرفني اللذين كانا حزباً واحداً
قبل انف�صالهما ،والهدف إ�ع��ادة مل ال�شمل
كما �أن هناك �إ�سالميني من م�صر وتون�س
وليبيا يقودون مبادرة حلل اخلالفات ،وهذا
الأمر بحد ذاته ،فتح عيون اجلنوبيني على
حقيقة ف��ح��واه��ا �أن اللعب ب��ن��ار اخل�لاف��ات
الداخلية �سيكتوي بها الالعب قبل غريه،
لذلك �سارع املفاو�ض اجلنوبي يف �أدي�س �أبابا
�إىل تقدمي مقرتحات للو�صول �إىل حل قبل
الثاين من �آب املقبل ،ويت�ضمن �إلغاء ديون
ال�سودان وح�صول اخلرطوم على  3.2مليار
دوالر للم�ساعدة يف ردم الفجوة يف املوازنة،
لكن ربطه ب�إجراء ا�ستفتاء يف �أبني و�إج��راء
حتكيم دويل على املناطق احلدودية املختلف
عليها ،وه��ذا ال�شرط قد ي��ودي باملفاو�ضات
يف �أ���س��ا���س��ه��ا� ،أو ي��ح��ت��وي ال�����س��ودان امل��رح��ل��ة
حت�ضرياً ملرحلة �أخرى.

يون�س عودة

( العدد  )224اجلمعة  27 -متوز 2012 -

بــــــروفــــــــايـــــــــل

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

15

ّ
مقــرب لـ«إســرائيـــل» وأمــــيركا
صــديــق

بندر بوش يعود إلى الساحة من بوابته المفضلة« :الفتنة المذهبية»
ع��اد بندر ب��ن �سلطان �إىل ال�ساحة
ال��وا���ش��ن��ط��ن ب��و���س��ت «ب���وب وودورد» يف امل��ل�اي��ي�ن م����ن ال�������������دوالرات ،يف ح�ين ال��ط�يران يف بريطانيا ،لتتعزز الحقاً
م��ن «ال��ب��اب ال��ع��ري�����ض» رئ��ي�����س��اً جلهاز
كتابه «احلجاب» دور الأمري ال�سعودي ي��ع��ج��ز ال��رئ��ي�����س الأم�ي�رك���ي ع���ن ذل��ك ب��ع��د ت��ول��ي��ه م��ن�����ص��ب ���س��ف�ير ب��ل�اده يف
اال���س��ت��خ��ب��ارات ال�����س��ع��ودي ،ب��ع��د �أع���وام
يف التوا�صل مع �أج��ه��زة اال�ستخبارات ب�سبب ال��ب�يروق��راط��ي��ة و«ال�����ش��ف��اف��ي��ة» ال��والي��ات املتحدة ،وت�صل �إىل مرحلة
من التهمي�ش املتعمد ،نتيجة تعار�ض
الأم�يرك��ي��ة وال�بري��ط��ان��ي��ة وخم��اب��رات ال��ت��ي تتحكم ببع�ض مفا�صل احل��ي��اة التعاون اال�ستخباراتي ،وهو �أدار خالل
�سيا�سات بو�ش حيال �سورية مع قرار
اجل��ي�����ش ال��ل��ب��ن��اين آ�ن�������ذاك ،م���ن �أج���ل الأمريكية ال�سيا�سية.
ح����رب ل��ب��ن��ان ال��ث��ان��ي��ة ق��ن��اة االت�����ص��ال
امللك ال�سعودي عبداهلل بن عبد العزيز
تنفيذ العملية الإرهابية ،ودفعه ثالثة
يُعترب بندر مبنزلة «الأب الروحي» وت����ب����ادل امل��ع��ل��وم��ات وامل���������ش����اورات بني
التهدئة مع إ�ي��ران ،وحماولة ا�ستمالة
ماليني دوالر.
لوحدات الت�شدد الإ�سالمي ،على غرار ال�سعودية واحلكومة «الإ�سرائيلية»،
�سورية حتت العباءة ال�سعودية ،وفك
و���س��ب��ق �أن ت�����رددت م��ع��ل��وم��ات عرب القاعدة ،و�صو ًال �إىل «فتح الإ�سالم» يف من خالل زي��ارات قام بها �إىل القد�س
حتالفها مع �إيران.
و����س���ائ���ل الإع���ل���ام ع���ن ���ض��ل��وع «ب��ن��در �شمال لبنان ،والتي �أري��د من خاللها ال���غ���رب���ي���ة ،وال���ت���ق���ى خ�ل�ال���ه���ا رئ��ي�����س
يف تلك ال��ف�ترة ،دف��ع بندر الثمن،
بو�ش» نف�سه يف عملية اغتيال ال�شهيد �إي��ج��اد ت��ي��ار �إ���س�لام��ي مت�شدد ي��واج��ه احلكومة �آنذاك ايهود �أوملرت.
ف��ق��د �أُق�������ص���ي م���ن م��وق��ع��ه امل��ح��ب��ب يف
ال��ق��ي��ادي يف ح���زب اهلل ع��م��اد مغنية ،امل��ق��اوم��ة يف ل��ب��ن��ان ،وب�ي�ن ه���ذه وتلك
ثمة أ�م��ر يف حياة بندر مل ي�ستطع
ال�سفارة ال�سعودية يف وا�شنطن ،مبتعداً
ليرتدد ا�سمه الحقاً مع بداية الأزم��ة كانت احلرب يف العراق ومتويل بع�ض �أن ي��ت��خ��ط��اه ،ب��ل �إن ال��ب��ع�����ض يعتربه
عن رئي�سه املف�ضل جورج بو�ش ،الذي
ال�����س��وري��ة إ�ث���ر ن�شر م��ا ع���رف بـ«خطة اجل��م��اع��ات امل��ت�����ش��ددة ه��ن��اك ..و�أخ�ي�راً �سبباً حلقد دف�ين على العامل ب�أ�سره،
ك��ان��ت ت��رب��ط��ه ب��ه ع�لاق��ة غ�ير ع��ادي��ة،
ب����ن����در» ،ق��ي��ل إ�ن�����ه �أع����ده����ا مب�����س��اع��دة م���ا ي��ح��دث يف ���س��وري��ة الآن م���ن خلق وُلد بندر يف الثاين من �آذار عام 1949
انتهت �إىل تلقيبه بـ«بندر ب��و���ش» ،ثم
ج��ي��ف��ري ف��ي��ل��ت��م��ان؛ م�����س��اع��د وزي����رة جلماعات الت�شدد التكفريية التي يراد يف مدينة الطائف ،ج��راء عالقة غري
أ�ُبعد عن ال�سعودية فرتة ،ليعود �إليها
اخلارجية الأمريكية ل�ش�ؤون ال�شرق من خاللها �ضرب �أحد ح�صون املمانعة �شرعية بني وال��ده الأم�ير �سلطان بن
جم������دداً ب��ع��د ال����ق����رار ال�����ذي ات��خ��ذت��ه
الأو�سط .كما �أنه انغم�س يف ال�سيا�سات يف وجه وا�شنطن وتل �أبيب.
عبد العزيز وجارية �سوداء قا�صر من
القيادة ال�سعودية باحلرب على �سورية ،ب�����د�أت م��ن��ذ ال��ث��م��ان��ي��ن��ات ،ح��ي��ث ت��ق��ول الأم�يرك��ي��ة ال��داخ��ل��ي��ة �إىل ح��د «���ش��راء
وتذهب �صحيفة «امل��ن��ار» املقد�سية خ��ي��زران من حمافظة ع�سري يف الـ16
ف��ك��ان ال��رج��ل املنا�سب للمهمة ،بندر بع�ض املعلومات �إن بندر كان متورطاً الأ�������ص������وات» جل������ورج ب���و����ش وت����أم�ي�ن �إىل أ�ب���ع���د م���ن ع�ل�اق���ات ب���ن ���س��ل��ط��ان م����ن ع���م���ره���ا ،وق�����د اع���ت��رف ب���ن���در يف
ال
امل���ع���روف ع��ن��ه ع�����دا�ؤه ال�����ش��دي��د خليار �إىل ح����د ك���ب�ي�ر يف حم����اول����ة اغ��ت��ي��ال و�صوله ،بالإ�ضافة �إىل �إيجاد التمويل الأمريكية ،لت�شري �إىل عالقاته القوية �أح��د لقاءاته ال�صحفية بالأمر قائ ً
املقاومة املمتد من �إيران �إىل لبنان.
العالمة حممد ح�سني ف�ضل اهلل رحمه ل�ل�أل��ع��اب ال��ق��ذرة ال��ت��ي ك���ان ميار�سها ب��امل�����س���ؤول�ين «الإ���س��رائ��ي��ل��ي�ين» ،وتقول باحلرف�« :أن��ا مولود غري �شرعي لأم
ول��ب��ن��در ك��م��ا ه��و م��ع��روف ���ص��والت اهلل ،وال���ت���ي ذه���ب �ضحيتها ن��ح��و  80الر�ؤ�ساء الأمريكيون من عهد رونالد ال�صحيفة �إن ه��ذه ال��ع�لاق��ة ب���د�أت يف ����س���ري���ة» ..مل ي��ع�ترف الأب ���ص��راح��ة
وج���والت يف احل���رب �ضد ه��ذا اخل��ي��ار ،مدنياً لبنانياً ،ويف�ضح رئي�س حترير ري��غ��ن ،ف��ه��و ك���ان يتمكن م��ن حتريك منت�صف ال�ستينات ،عندما كان يتعلم بابنه غري ال�شرعي ،لكن ت�سميته ونيل
والدته  10دوالرات راتباً �شهرياً ،كان
كافياً بالن�سبة �إليه و�إليها.
ع��ا���ش ب��ن��در �سنواته الأوىل بعيداً
عن والده ،بل وبعيداً عن الق�صر كله،
وك��ان��ت �صلته ب��وال��ده �شبه مقطوعة،
ما خال اللقاءات يف املنا�سبات العامة،
وتقبيل ي��ده خ�لال الأع��ي��اد ،لكنه كان
دائ���م���اً ب��ع��ي��داً ع��ن ب��ي��ت ال��ع��ائ��ل��ة ال��ذي
تُع ّد «جمعية العمل الإ���س�لام��ي» املعروفة اخت�صاراً امل�ستمرة .ففي ع��ام � 2005أُغ��ل��ق��ت اجلمعية ب��ق��رار ملدة
تربى فيه الأوالد الآخرون ل�سلطان.
ب���ـ« أ�م���ل» واح����دة م��ن �أب����رز ق���وى امل��ع��ار���ض��ة يف البحرين 45 ،يوماً ،بعد �إقامتها احتفا ًال تكرميياً للمجموعة التي
ا�شتُهر بندر بالعمل على �صفقات
وق��د �شُ كلت ع��ام  ،2001يف حني ج��اء حلها م���ؤخ��راً بقرار �سجنتها ال�سلطة بتهمة املحاولة االنقالبية عام ،1981
ال�سالح ،التي كانت تخ�ص�صه املف�ضل،
من املحكمة الإداري��ة يف  9متوز  ،2012وهي �أول جمعية ويف دي�سمرب  2007دهمت قوات الأمن مقر اجلمعية بحثاً
ف��م��ن خ�لال��ه��ا ي�����ش�تري والءات ،كما
�سيا�سية يتم حلها منذ �أن وافقت ال�سلطات البحرينية عن قطعة عن �سالح مزعومة ،واعتقلت �أح��د ك��وادره��ا،
ي�����س��ت��ف��ي��د م���ن ب��ع�����ض �أرب����اح����ه����ا ،على
على �إقامة اجلمعيات ال�سيا�سية.
ويف مايو  2008ق��ام النظام البحريني بتجميد �أر���ص��دة
غرار «�صفقة اليمامة» ال�شهرية التي
مت��ث��ل جمعية «�أم�����ل» ام���ت���داداً للجبهة الإ���س�لام��ي��ة اجلمعية يف البنوك ،و�ألغى نتائج انتخابات جمل�س �إدارة
تعاقدت فيها ال�سعودية ل�شراء �أ�سلحة
لتحرير البحرين التي انطلقت عام  ،1980وكانت حينها اجلمعية ،بحجة عملها يف موقع ديني.
من بريطانيا بقيمة  100مليار دوالر،
ال�شكل العلني لأول حركة �إ�سالمية معار�ضة يف البحرين
وبعد تفجر ثورة فرباير  2011يف البحرين ،و�سيادة
ك��ان ن�صيب بندر منها ملياري دوالر
منذ �سبعينيات ال��ق��رن امل��ا���ض��ي ،وال��ت��ي �أن�����ش���أه��ا العالمة �شعارات �إ�سقاط النظام على امل�سريات الكربى� ،أعلن امللك
دف��ع��ت��ه��ا ب��ري��ط��ان��ي��ا ع��ل��ى ���ش��ك��ل دف��ع��ات
ال�سيد هادي املدر�سي ،وهو �أحد كبار العلماء العراقيني حمد �أن ما يحدث يف البحرين هو م�ؤامرة ممتدة منذ
خالل ع�شر �سنوات.
الن�شيطني الذي ا�ستوطن البحرين بعد هجرته من ظلم ثالثني عاماً ،يف �إ�شارة وا�ضحة للعملية االنقالبية للجبهة
يف زواج���ه ،اخ��ت��ار هيفاء الفي�صل؛
وم��ط��اردة نظام �صدام ح�سني .وق��د متيزت تلك احلركة الإ�سالمية ع��ام  .1981وح�ين وجهت ال�سلطة �ضربتها
ابنة امللك ال�سعودي الراحل ،و�شقيقة
بالطابع املبدئي وال��ث��وري يف عملها ،وق��د دخلت اجلبهة ال�شر�سة لقوى املعار�ضة بعد دخ��ول ق��وات درع اجلزيرة،
وزير اخلارجية احلايل �سعود الفي�صل،
الإ�سالمية يف مواجهة �شر�سة مع النظام البحريني منذ نالت جمعية «�أمل» �أ�شد �صور املعاقبة ،حيث اعتُقل رئي�س ال�شيخ حممد علي املحفوظ زعيم جمعية العمل الإ�سالمي البحرينية
وق��د اعتمد ب��ن��در يف ت�سويق �سيا�سته
 ،1979وه��و العام ال��ذي �شهد انت�صار الثورة الإيرانية .اجلمعية ال�شيخ املحفوظ ومعظم �أع�ضاء جمل�س �إدارتها
ع��ل��ى �أخ زوج���ت���ه ،ال����ذي ات��ب��ع �سيا�سة
ك��ان��ت اجل��ب��ه��ة حينها ت��ع��م��ل وت��دع��و ب�شكل ���ص��ري��ح �إىل وال��ع��دي��د م��ن ك��وادره��ا ووج��وه��ه��ا االج��ت��م��اع��ي��ة ،ال�سيما بح�سب ت�صريحات حمامي اجلمعية؛ عبد اهلل ال�شمالوي،
متطرفة يف هذا ال�ش�أن؛ طبقاً لن�صائح
�إ�سقاط نظام �آل خليفة ،وب�سبب ذلك زج النظام مبئات من علماء الدين املح�سوبني على تيارها ،حيث بلغوا اخلم�سة يف حني برر النظام ذلك احلل مبخالفات �إداري��ة ورجوع
ب��ن��در ،و���س��ع��ود الفي�صل ال���ذي يعاين
كوادرها يف ال�سجون ،يف حني هاجر وهجّ ر معظم قادتها ع�شر عاملاً ،يف حني بلغ جمموع املعتقلني من اجلمعية ما اجلمعية ملرجعية تدعو �إىل العنف �ضده� ،إال �أن اجلمعيات
من �أمرا�ض عدة� ،ضعيف �أم��ام �صهره
�إىل خارج البحرين ،وكانت �أب��رز �صور تلك املواجهة هي يزيد على  200م��واط��ن ،بح�سب م�صادر اجلمعية ،كما املعار�ضة البحرينية اعتربت �أن ق��رار املحكمة الإداري���ة
بندر الذي ي�ؤثر عليه ب�شكل كبري ،كما
ما �أعلنته احلكومة يف ع��ام  1981من ك�شفها واعتقالها قامت ال�سلطة مبداهمة مقر اجلمعية يف مار�س  2011بحل جمعية «�أم����ل» ي أ���خ��ذ بالبلد للمزيد م��ن ال��ت���أزمي،
�أ َّن اخلالفات و�سط العائلة جتعل �آل
جمموعة من خاليا اجلبهة ي�ستهدفون القيام بانقالب و�أخ���ذ ملفاتها وت��خ��ري��ب حمتوياتها .ويف أ�ب��ري��ل  2011وا���س��ت��ه��داف م�سبق لبقية اجل��م��ع��ي��ات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ،وه��و
الفي�صل ي�ستندون �إىل �سلطان و�أوالده
ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام ،وم��ن��ذ ت��ل��ك احل���ادث���ة �أ���ص��ب��ح ت��ي��ار اجلبهة ح��اول��ت ال�سلطة ح��ل جمعية «�أم���ل» م��ع جمعية ال��وف��اق« ،حكم �سيا�سي» ولي�س حكماً ق�ضائياً ،وهو �أ�سرع حكم يف
يف ����ص���راع ���س��ع��ود ال��ف��ي�����ص��ل م���ع عمه
الإ�سالمية يف مرمى ال�سلطة؛ ت�ستهدفه ب�شكل مبا�شر �إال �أنه تراجع ب�سبب ال�ضغط الأمريكي ،كما قام النظام ت��اري��خ الق�ضاء بالبحرين �ضد جمعية �سيا�سية فاعلة.
�سلمان.
وم�ستمر بالت�شويه واملعاقبة وال�سجون ،وحتى القتل.
مب��ح��اك��م��ة ق����ادة وك�����وادر اجل��م��ع��ي��ة يف حم��اك��م ع�سكرية ويرى بع�ض املراقبني �أن حل «جمعية العمل الإ�سالمي»
ل��ه �أرب��ع��ة �أب��ن��اء و�أرب����ع ب��ن��ات ،ويعد
وح�ين ج��اء امل��ل��ك حمد �إىل احل��ك��م� ،سمح للتيارات منت�صف عام .2011
ي�أتي �أ�سا�ساً ب�سبب رف�ضها لإج��راء �أي ح��وار مع النظام
االبن الثالث للأمري �سلطان بن عبد
ال�سيا�سية الي�سارية والإ�سالمية املعار�ضة ب�إن�شاء جمعيات،
�إال �أن ا�ستمرار عمل اجلمعية ون�شاطها احليوي يف وحتري�ضها امل�ستمر �ضده ب�سبب تاريخها الثوري.
ال��ع��زي��ز ب��ع��د الأم��ي�ر ف��ه��د ب��ن �سلطان
وي��وم��ه��ا ت�شكلت جمعية أ�م����ل� ،إال �أن ج��ه��از امل��خ��اب��رات ال�ساحة ،وتعاونها مع قوى الثورة ،جعل النظام يتحرك
�أمري منطقة تبوك.
�صالح عبد القادر
البحريني �سرعان م��ا واج��ه تلك اجلمعية بامل�ضايقات حللها بدعوى ق�ضائية مل تكتمل �أط���راف ال��دع��وة فيها
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دولي

دالالت «الفيتو» الثالث وتراجع الغرب بعد إنذار بوتين
�شهد العامل خالل الأ�سبوعني املا�ضيني،
معركة دولية �شر�سة بني الدول الكربى ،كان
م�سرحها جمل�س الأمن الدويل ،حيث حاولت
ال ��دول ال�غ��رب�ي��ة وح�ل�ف��ا ؤ�ه��ا مت��ري��ر م�شروع
قرار حتت الف�صل ال�سابع ،يجيز التدخل يف
�سورية ويفر�ض عقوبات اقت�صادية و�سيا�سية
ع�ل�ي�ه��ا� ،إال �أن ه��ذه امل �ح��اول��ة ،ال�ت��ي وظفت
فيها كل و�سائل ال�ضغط والتهويل والإرهاب
ال�ستمالة رو�سيا ودفعها �إىل ت�أييد القرار
الغربي ،منيت بالف�شل ،عندما نفذت مو�سكو
ت�ه��دي��ده��ا وا��س�ت�خ��دم��ت م��ع ال���ص�ين الفيتو
ل�ل�م��رة ال�ث��ال�ث��ة ،م�سقطة ال �ق��رار بال�ضربة
القا�ضية ،ومبددة كل املراهنات والأوهام على
تبدل امل��وق��ف ال��رو��س��ي ،م��ا �أدى �إىل �إحباط

اجلهود الغربية و�أدواتها العربية وال�سورية
امل � ��أج ��ورة ،ال �ت��ي خ�ط�ط��ت لإ� �س �ق��اط دم�شق
بالتهويل و�ضرب معنويات ال�شعب العربي
يف �سورية  وجي�شه املتما�سك ،عرب التفجري
الإره��اب��ي ،املعد على م�ستوى اال�ستخبارات
ال �غ��رب �ي��ة ،وا� �س �ت �ه��دف ن�خ�ب��ة م��ن ال �ق �ي��ادات
الع�سكرية والأمنية كانت جمتمعة يف مبنى
الأمن القومي ،يف حلظة املداوالت يف جمل�س
الأم��ن للت�أثري على املوقف الرو�سي الثابت،
وال��ذي بعث  قبل ذل��ك ر�سائل قوية� ،أبلغها
الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني لرئي�س
ال��وزراء الرتكي �أردوغ��ان يف مو�سكو ،و�شدد
ع�ل�ي�ه��ا وزي� ��ر اخل��ارج �ي��ة ال��رو� �س��ي ��س��رغ��ي
الف ��روف يف �أه��م م� ؤ�مت��رات��ه ال�صحفية دقة

الفيتو الروسي الصيني
يضع أميركا في مأزق
ر�أى حمللون �أمريكيون �أن وا�شنطن تلقت
«�ضربة م��زدوج��ة با�ستخدام رو�سيا وال�صني
ح��ق ال�ن�ق����ض (ال �ف �ي �ت��و) يف الأمم امل �ت �ح��دة»،
وهي «حتاول �إنقاذ ا�سرتاتيجيتها يف �سورية،
و�سط خماوف من حتول هذه الأزمة �إىل لعبة
خ �ط�يرة ،خ���ص��و��ص�اً م��ع ال �ع��زوف ع��ن تدخل
ع�سكري مبا�شر».

وو�ضوحاً وحزماً ،وت�ؤكد هذه الر�سائل على واملدعوم �صينياً يف العمل على فر�ض معادلة
رف����ض �أي ��ة ح�ل��ول ت�ف��ر���ض ع�ل��ى ��س��وري��ة من دول�ي��ة ج��دي��دة ت�ق��وم على اح�ت�رام القوانني
واملبادئ الدولية ،ي�ؤ�شر �إىل �أنه لي�س تكتيكاً،
اخلارج.
وبدا وا�ضحاً �أن املوقف الرو�سي مل يتزعزع إ�من��ا يعرب عن موقف ا�سرتاتيجي ينبع من
ومل يهتز ،بل ازداد �صالبة وقوة يف الت�صدي ق��راءة رو�سيا اال�سرتاتيجية للواقع الدويل،
مل� �ح ��اوالت ال� �غ ��رب ا� �س �ت �ع��ادة ه�ي�م�ن�ت��ه على وم���ص��ال��ح رو��س�ي��ا االق�ت���ص��ادي��ة والأم �ن �ي��ة يف
القرار الدويل ،وتوظيفه يف  خدمة �أجندته ال �ع��امل ،ودوره � ��ا ك�لاع��ب �أ� �س��ا� �س��ي م �ق��رر يف
اال��س�ت�ع�م��اري��ة يف ال �ع ��امل ،ويف ال�ع�م��ل على ال�سيا�سة الدولية ال ميكن جت��اوزه �أو القفز
تكري�س �إ�سقاط هذه الهيمنة ،التي مل تعد فوقه.
وق��د ج��رى اختبار عملي م��ن قبل الغرب
ممكنة مع تراجع القوة االقت�صادية الغربية
وف�شل حروبها اال�ستعمارية ،يف مقابل تنامي لتجاوز جمل�س الأمن الدويل وجتاهل املوقف
و�صعود القوة الرو�سية ال�صينية اقت�صادياً الرو�سي ،كانت نتيجته تراجع الغرب والعودة
�إىل ال�ت���س�ل�ي��م ب��امل �ع��ادل��ة ال��دول �ي��ة اجل��دي��دة
وع�سكرياً ،وا�ستطراداً �سيا�سياً.
ع �ل��ى �أن ه� ��ذا امل ��وق ��ف احل� � ��ازم ل��رو� �س �ي��ا ال �ت��ي ف��ر� �ض �ه��ا ال �ف �ي �ت��و ال ��رو� �س ��ي ال���ص�ي�ن��ي
للمرة الثالثة ،وال��ذي ن��زل كال�صاعقة على
العوا�صم الغربية التي فقدت �صوابها ،وخرج
م�س�ؤولوها عن طورهم مطلقني ت�صريحات
غ�ير م�ت��زن��ة تعك�س ح��ال��ة ال�ه�ي���س�تري��ا التي
�أ�صيبوا بها ،وه��و م��ا متثل يف و�صف وزي��رة
اخل��ارج �ي��ة الأم�ي�رك �ي ��ة ه �ي�ل�اري ك�ل�ي�ن�ت��ون
ال�ف�ي�ت��و ب��ال �ك��ارث��ة ،يف ح�ي�ن أ�ع �ل �ن��ت م�ن��دوب��ة
أ�م�يرك��ا يف جمل�س الأم ��ن � �س��وزان راي����س �أن
وا�شنطن �ستدر�س �إجراءات من خارج جمل�س
الأم��ن ،غري أ�ن��ه �سرعان ما ابتلعت وا�شنطن
م��واق�ف�ه��ا ه��ذه وع ��ادت وج�ل���س��ت �إىل ط��اول��ة
جمل�س الأم��ن ،وقبلت بالتعديالت الرو�سية
ع�ل��ى م���ش��روع مت��دي��د مهمة ع�م��ل امل��راق�ب�ين
الدوليني �شهراً واحداً.
ل�ك��ن ت��راج��ع وا��ش�ن�ط��ن ج��اء ب�ع��د �أن وج��ه

الرئي�س بوتني ما ي�شبه االن��ذار �إىل الإدارة
الأمريكية من �أي عمل ع�سكري �ضد �سورية
من خارج جمل�س الأمن ،جعلها ت�صحو وتعود
�إىل ال�ل�غ��ة ال��واق�ع�ي��ة ،وه ��ذا م��ا يف�سر ع��ودة
كلينتون للتحذير من كارثة ك�برى قد تقع
نتيجة �أي ت�صعيد ع�سكري.
هذه النتيجة التي خل�صت �إليها املعركة
الدولية يف جمل�س الأمن ت�ؤكد الآتي:
 -1ع�ج��ز ال �غ��رب ع��ن ت��رج�م��ة ت�ه��دي��دات��ه
ب��ال�ت��دخ��ل ال�ع���س�ك��ري يف � �س��وري��ة ،ي �ع��ود �إىل
�أ�سباب لها عالقة برتاجع قدراته االقت�صادية
واملالية ،وطبيعة وجغرافية �سورية وقوتها
الع�سكرية ،وخماطر تو�سع احلرب يف املنطقة،
واحتماالت دخول �إيران ورو�سيا على خطها.
 -2عودة رو�سيا كدولة عظمى قوية لي�س
م��ن ال���س�ه��ل ع�ل��ى أ�م�ي�رك��ا جت��اه��ل مواقفها
ودوره ��ا ،و�أي خط أ� يف احل�سابات الأمريكية
ع�ل��ى ه��ذا ال���ص�ع�ي��د ،ق��د ي�ج��ر �إىل ت��داع�ي��ات
��س�ل�ب�ي��ة خ �ط�ي�رة ال ق � ��درة ل��وا� �ش �ن �ط��ن على
حتملها.
3ـ �إن العامل �أ�صبح �أم��ام واق��ع جديد من
التوازن ال��دويل ،و�إن ع�صر الهيمنة الغربية
ال ��ذي ��س��اد ب�ع��د ان�ه�ي��ار االحت ��اد ال�سوفياتي
قد وىل �إىل غري رجعة ،ولقد �شكلت احلرب
ال�غ��رب�ي��ة ع�ل��ى ��س��وري��ة ال�ق��اب�ل��ة امل��ول��دة لهذا
ال �ت��وازن ال��ذي ي�ح��اول ال�غ��رب ،دون ج��دوى،
منع والدته.

مندوبا ال�صني ورو�سيا يف جمل�س الأمن يعلنا رف�ضهما للقرار الذي ي�ستهدف �سورية

ح�سني عطوي

مسلمو بورما ..بين سياسة الدم والجغرافيا
هل يفرت�ض �أن ثمة فرقاً بني دم م�سلم و�آخ��ر؟ لي�س
املراد هنا التلميح �إىل م�س�ألة مذهبية ،معاذ اهلل� ،إمنا هو
�س�ؤال يتبادر �إىل الأذهان مع املجازر الب�شعة التي تُرتكب
بحق امل�سلمني يف بورما ،وردود الفعل الدولية والأممية
امل�ع�ي�ب��ة ،وق��د ال ي�ك��ون ع�ل��ى ه��ذه اجل �ه��ات ع�ت��ب مقارنة
باملواقف املخزية للدول العربية والإ�سالمية.
كل من كتبوا عن بورما يف ال�صحف �أو فوق �صفحات
االن�ترن��ت� ،سردوا تاريخاً دموياً من التنكيل بامل�سلمني
وحتديداً يف �إقليم �أراك��ان ،ال خالف على التاريخ ،دخل
الإ�سالم تلك البالد مع الرحّ الة العرب يف عهد اخلليفة
العبا�سي ه��ارون الر�شيد ،وعلى مدى قرون تعاقب على
احلكم فيها  48ملكاً م�سلماً ،وقد انت�شر الإ�سالم يف كافة
بقاعها التي حتوي حتى ال�ساعة �آثاراً �إ�سالمية كامل�ساجد
وامل��دار���س والأرب �ط ��ة ،يف مقدمها م�سجد «ب ��در امل�ق��ام»
ب�إقليم �أراكان.
الميكن اجلزم بعدد �ضحايا املجازر الأخ�يرة ،امل�صادر
غري الر�سمية حتدثت عن �آالف القتلى ،وعدد الهاربني
فاق املئة �ألف ،قرى حترق ب�سكانها على مر�أى ال�سلطات،
وامل���ش�ك�ل��ة �أن ال �ت��اري��خ �أدم� ��ن �إع� ��ادة نف�سه وب��ال�ط��ري�ق��ة
الدموية ذاتها ،ففي العام  1938ق�ضى نحو ثالثني �ألفاً
مب�ج��زرة ارتكبتها اجل�م��اع��ات ال�ب��وذي��ة امل�ت�ط��رف��ة ،حتت
�أنظار امل�ستعمر الربيطاين آ�ن��ذاك ،و�أح��رق كل ما ميت
ب�صلة للم�سلمني من م�ساجد ومدار�س ،تكرر امل�شهد يف
العام  ،1942وقدر عدد ال�ضحايا مبئة �ألف.

ازداد الأم ��ر � �س��وءاً �إب ��ان احل�ك��م الع�سكري بعد العام
 ،1962افتتح الع�سكر حقبتهم بحملة تهجري وا�سعة ،تكرر
الأم��ر يف العام  1978حني طرد اجلي�ش �أكرث من ن�صف
مليون م�سلم ،ق�ضى خالل عملية التهجري �أكرث من 40
�ألفاً من الن�ساء والأطفال وال�شيوخ ،عاد امل�شهد ليتكرر يف
العام .1992
م�أ�ساة �أخرى تنتظر الهاربني �إىل ما يفرت�ض �أن تكون
�أر���ض امل�ل�اذ ،بنغالد�ش ال��دول��ة الأق ��رب ،ب�لاد �إ�سالمية
نعم ،لكن ال مثيل لفقرها ،ال�سلطات رف�ضت ا�ستقبال
امل�شردين ،واملفارقة �أن �أ�صوات العتب على عدم ا�ستقبال
ه� ��ؤالء ف��اق��ت ت�ل��ك امل �ن��ددة ب��امل�ج��ازر ،وال �ك�لام ه�ن��ا لي�س
عن عوا�صم وم�ؤ�س�سات دولية وحقوقية غربية ،العرب
وامل�سلمون ب ��اروا اجلميع ط��ر��ش�اً وخ��ر��س�اً وع�م��ى عيون
وافئدة �أي�ضاً.
لفتني مقال ملدونة قارنت بني امل��واق��ف امل�ن��ددة بهدم
الأ�ضرحة يف م��ايل ،وب�ين املواقف من املجازر يف بورما،
«هذا االهتمام و�صل لدرجة �أن رئا�سة االدعاء يف املحكمة
اجلنائية ال��دول�ي��ة ،و�صفت ت��دم�ير الأ��ض��رح��ة بجرمية
ح��رب» ،امل�شهد يعيدنا بالذاكرة �إىل املواقف العاملية من
تدمري عدد من التماثيل الأثرية يف �أفغان�ستان ،وبالت�أكيد
ل�ست من امل�ؤيدين للهدّامني يف مايل �أو �أفغان�ستان ،لكنه
ت�سا�ؤل م�شروع ويف حمله.
حت��ت ع�ن��وان دم امل�سلمني وك��رام�ت�ه��م ،رك��ب م��ن ركب
موجات امليادين بدءاً من تون�س وم�صر ،ثم ليبيا واليوم

جثة متفحمة بعد �أن مت حرقها بالنار

�سورية ،فلماذا ال ُت��ر َك��ب موجة ال��زود ع��ن ه��ذه الدماء
يف ب��ورم��ا ،ال يحلم �أح��د مبا فعله العرب وبع�ض ال��دول
امل�سلمة يف ليبيا و�سورية على وج��ه التحديد ،ولكن لو
ُب ِذ َل مقدار �ضئيل جداً مما بذل يف هذين البلدين لتغري
امل�شهد حتماً ،ال جامعة عربية اجتمعت حتت عنوان �أن
القتلى م�سلمون ،مل يتذكر �أح��د جمل�س الأم��ن و�أمم��ه
املتحدة ،حيث تكررت عبارة�« :إذا مل نتحرك �ستحا�سبنا
الإن�سانية والتاريخ» ،مع �أن عدد القتلى وامل�شردين فاق
دون �شك احلد الأدنى لي�ستحق دعوة من هذا القبيل.
ما الفرق بني هذا ال�شرق وذاك� ،أيحتاج الأمر �إىل فح�ص
دم للت�أكد من تبيان احلجة ال�شرعية ،البع�ض �صور �أمر
التدخل «للزود عن دماء امل�سلمني يف �سورية» في�ص ًال بني
احلق والباطل ،ال يتوانى بع�ض أ�م��راء املنابر عن اعتباره

الباب �إىل اجلنة �أو النار يوم القيامة ،مل يعد �أحد ي�صغي
�إذا ما قلتَ �أن يف �سورية �شعباً ي�ستحق احلرية و«لكن» ،هذه
الـ«لكن» �أ�صبحت �أداة قتل ومبنزلة كفر وجتديف ،مع �أن
تاريخنا يعج ب�أخطاء قاتلة لـ«كلمات حق �أريد بها باطل»،
فلماذا ال فتاوى �أممية توعز �أو جتيز احلديث عن ذلك
ال�شرق الق�صي� ،أيكون ال�سبب �أن ل�سكانه «و�ضعاً ا�ستثنائياً»
كاجلماعة ال�ت��ي ت�سكن البحرين واملنطقة ال�شرقية يف
ال�سعودية� ،أم �أن �أر�ضه ال مكان فيها للإ�سراء واملعراج ،وال
تختلط بنفط ميتد من املاء �إىل املاء؟
م�ساكني �أول�ئ��ك ال�ضحايا ،وك� أ�ن��ه مل يثبت بعد �أنهم
ينتمون �إىل }خري �أمة �أُخرجت للنا�س{!

حممد مقهور
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اقتصاد

بيروت في قبضة الحفريات الصيفية مجددًا
مل تكد بريوت تلتقط �أنفا�سها تدريجياً
بعد �إق�ف��ال امل��دار���س أ�ب��واب�ه��ا ،والتخل�ص
م��ن «عجقة امل��دار���س» ال�ت��ي ك��ان��ت ترهق
��ش��وارع�ه��ا ،حتى وق�ع��ت جم��دداً يف دوام��ة
احلفريات التي ال تنتهي ،جم��دداً� ،أعيد
ق�ط��ع ط��رق��ات رئ�ي���س�ي��ة يف ب�ي��روت ،لعل
�أبرزها �شارع �سبريز الذي ي�شكل مف�ص ًال
حيوياً يربط بني ر�أ���س ب�يروت وو�سطها
ال �ت �ج��اري ،ن��اه�ي��ك ع��ن احل �ف��ري��ات التي
�أقيمت يف �شوارع متفرقة من العا�صمة،
و�أدت �إىل حتويل م�سارات ال�سري وخنق
حركة امل��رور منذ �أ�شهر ،وال ت��زال قائمة
حتى ال�ي��وم ك��الأع�م��ال اجل��اري��ة يف ب�شارة
اخل ��وري وال�ط�ي��ون��ة وامل���ش��رف�ي��ة و�سامي
ال�صلح.
رمب ��ا اع �ت��اد ال �ب�ي�روت �ي��ون ه ��ذا ال �ن��وع
الأزيل م��ن احل�ف��ري��ات� ،إذ ال مت��ر �أ�شهر «�إعادة احلفريات جرت لأن �أحد العاملني
قليلة م��ن دون افتتاح «ور� �ش��ة» حفريات ن�سي رف�شه �أو بع�ض املعدات داخل احلفرة
هنا وهناك� ،أحياناً من قبل وزارة الأ�شغال ما �أدى �إىل �سدها ،وبالتايل هناك حاجة
العامة ،و�أحياناً �أخرى من قبل متعهدين لفتحها من جديد» ،وثمة من ي�شري �إىل
تابعني لها ،لكن امل�ستغرب يف الأم��ر هو «تعر�ض ال�ك��اب�لات حت��ت الأر� ��ض للتلف
��ض��رورة �إع��ادة احلفريات يف املكان نف�سه ب�سبب القوار�ض».
مل ��رات ع ��دة� ،إذ غ��ال�ب�اً م��ا ن�شهد جتديد
يف ال� ��واق� ��ع ،ت �� �ش �ه��د م��دي �ن��ة ب�ي�روت
احلفريات يف مكان �أو ��ش��ارع بعينه �سبق م �� �ش��روع ال�ن�ق��ل احل �� �ض��ري ال ��ذي با�شر
و�أن �أج��ري��ت فيه الأ��ش�غ��ال ال�لازم��ة قبل جمل�س الإمن��اء والإع �م��ار بتنفيذه منذ
وقت ق�صري فقط.
�سنوات ،ويقوم امل�شروع على حت�سني 19
ع�ن��دم��ا ت �� �س ��أل ع��ن ال���س�ب��ب يف جت��دد حموراً بتكلفة  199مليون دوالر ممولة
احلفريات كل ب�ضعة �أ�شهر ،عادة ما يكون م��ن البنك ال��دويل وال�صندوق العربي
ال��رد مثرياً لل�ضحك ،ثمة من يقول �إن ل �ل��إمن ��اء االق �ت �� �ص ��ادي واالج �ت �م��اع��ي،

و� �ص �ن��دوق �أب ��و ظ�ب��ي للتنمية ،وال�ب�ن��ك
الإ�سالمي.
وبانتظار االنتهاء من التنفيذ ،تبقى
امل�ع��ان��اة م�ستمرة وم �ت �ج��ددة ،فامل�شروع
الذي �أب�صر النور يف العام  2005بتكليف
م��ن جمل�س ال� ��وزراء ،يتوقع �إجن ��ازه يف
م��دة ال ت�ت�ج��اوز ال�ع��ام  2015ب�ع��د ت��أخ��ر
الأع �م��ال فيه نتيجة ال �ظ��روف الأمنية
ال�ت��ي م��ر ب�ه��ا ال�ب�ل��د ،وب�ع��د �أن ك��ان من
املفرت�ض االنتهاء منه خالل هذا العام،
ح�ت��ى ال �ي��وم مت �إجن� ��از ن�ح��و  60يف املئة
فقط منه ت��وزع��ت على  ٩٥يف امل�ئ��ة من
الإ�شارات ال�ضوئية ونحو  92يف املئة من
ع��دادات ال��وق��وف ،فيما انتهى العمل يف
�سبعة ج�سور و�أنفاق.
اليوم ،ت�شهد مداخل بريوت عدة ور�ش
كبرية دفعة واحدة ،فيما يعيد امل�س�ؤولون
وامل�ق��اول��ون �سبب القيام بامل�شاريع كلها
دف �ع��ة واح � ��دة �إىل ��ض�ي��ق ال��وق��ت امل �ت��اح
ل�ت�ن�ف�ي��ذه��ا ،وذل ��ك ب�ع��د ت ��أخ�ير فر�ضته
ال�ظ��روف ال�سيا�سية والأم�ن�ي��ة التي مر
بها البلد.
يف امل �ق��اب��ل ،ي �ع��زو امل��واط �ن��ون ال�سبب
يف وج��ود ع��دد كبري م��ن احل�ف��ري��ات �إىل
الأعمال الرديئة وال�سيئة غري املتكاملة
من قبل بع�ض املقاولني ،وكذلك نتيجة
لعدم �صالحيات جماري املياه والكابالت
التي يجري �إمدادها� ،إذ �إن البع�ض يلج�أ
�إىل و� �ض��ع م ��واد ق��اب�ل��ة للتلف ال�سريع
كونها �أقل كلفة.
�أم ��ا بع�ض ال�ع�م��ال امل�ع�ن�ي�ين برتميم
ال�شوارع ،فال يبدو �أن جميعهم يتمتعون
باخلربة ال�لازم��ة ،بل �إن كثريين منهم
ال ي �ع �م �ل��ون وف � ��ق خم �ط��ط وا� � �ض ��ح �أو
درا�سة فنية ،بدليل �أنهم يقومون بهدم
م��ا يبنونه م ��رات ع ��دة ،م��ن �أج ��ل �إع ��ادة
اك�ت���ش��اف ��س�ير خ��ط ال �� �ص��رف ال�صحي
�أو ك��اب�لات ال�ه��ات��ف ،ل��ذل��ك كلما تنتهي
قطعة م��ن ال���ش��ارع ،يفاج�أ امل��واط��ن بعد
�أيام بتك�سريها من جديد ،وال�سبب هذه
املرة لي�س بناء الطريق ،و�إمنا القائمون
على العمل يقولون �إنهم اكت�شفوا خط�أ
ما �أو ن�سوا معداتهم ،والنتيجة �أن زحمة
ال�سري و أ�ع �م��ال احل�ف��ر وت��أه�ي��ل الطرق
ت�شكل وجهني لعملة واحدة.

احلركة التجارية

البيوت لي�ست مثل التي تقع على �أ�صحاب
املحال التجارية الذين يعيلون �أ�سراً عن
طريق عملهم ،ومع توقف العمل يتوقف
م�صدر الرزق لع�شرات الأ�شخا�ص».
�أم ��ا ال�ق��اط�ن��ون يف � �ش��ارع ��س�ب�يرز حيث
تجُ رى �أعمال ت�أهيل اليوم ،فهم يتذمرون
م��ن ان �ت �� �ش��ار ال �غ �ب��ار والأت ��رب ��ة ال�ن��اج�م��ة
لا عن
ع��ن ن�ق��ل ال���ش��اح�ن��ات ل�ل��رم��ل ،ف���ض� ً
�أ� �ص��وات احل �ف��ارات و�أزي��زه��ا ب�شكل دائ��م،
فالنوم والراحة واال�سرتخاء �أ�صبحوا من
امل�ستحيالت ،وج��ل م��ا ي�أمله ال�سكان هو
اال�ستعجال يف �إ��ص�لاح الطرقات حتى ال
تتفاقم معاناتهم.

مع �إعادة حفر و«ت�أهيل» بع�ض ال�شوارع
توقفت احلركة التجارية متاماً يف املحال
ال��واق �ع��ة ع�ل��ى ه ��ذه ال �� �ش��وارع ،ال �ت��ي ذك��ر
�أ��ص�ح��اب�ه��ا �أن �ه��م خ��رب��ت ب�ي��وت�ه��م ب�سبب
ط��ول ال��وق��ت ال��ذي ت ��أخ��ذه �إع ��ادة ترميم
ال���ش��وارع ،فهل ه�ن��اك رق��اب��ة ��ص��ارم��ة من
اجلهات امل�س�ؤولة كما يطالب البع�ض؟ �أم
�أن ال�شركات تعمل وفق هواها؟
وبح�سب �صاحب �أح��د امل�ح��ال يف ج��ادة
�سامي ال�صلح ف�إنه «ال �أحد يعرت�ض على
�إ�صالح ال�شوارع مطلقاً ،بل على العك�س
�إ�صالح ال�شوارع يعترب مثار ت�شجيع من
خطط ومتويل
اجلميع ،لأن �إ�صالحها وت�أهيلها يخدم
امل�صلحة العامة ،لكن االعرتا�ض هو على
ال �ي��وم ال ح��اج��ة ل�ل�ك�ث�ير م��ن التفكري
الوقت الذي ت�أخذه والذي ال يخدم اجلميع
م�ط�ل�ق�اً ،ف�ن���ش��اط مطعمنا ي�ك��اد يتوقف حني متر يف �شوارع بريوت ،فحيث يزدحم
ب���س�ب��ب �إغ�ل��اق ال �� �ش��ارع ال ��ذي ي�ق��ع عليه ال�سري ال ب��د �أن ت�ك��ون ثمة ور��ش��ة عالقة
مل��دة �أ�شهر ،مع �أنهم قالوا لنا يف البداية وحفريات وخنادق كبرية و�أخاديد عميقة
�إن ال�ع�م��ل ل��ن ي�ستغرق أ�ك�ث�ر م��ن �شهر ،يف ط��ول �ه��ا وع��ر� �ض �ه��ا ،مم��ا ي�ج�ع��ل منها
والنتيجة �أن احلفريات جعلت الو�صول �أفخاخاً ومطبات ال �سيما يف امل�ساء.
وب �ي��ن احل� �ف ��ري ��ات وال ��زح� �م ��ة مي���ض��ي
للمطعم �شبه م�ستحيل� ،أم��ا ه��ذه املحال
ال��واق�ع��ة على ه��ذا ال���ش��ارع �أغ�ل��ق بع�ضها ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون و��ض�ي��وف�ه��م «ال���س�ي��اح» معظم
وبقي �أ�صحاب بع�ضها مت�شبثني بالأمل ال �ن �ه��ار ع��ال �ق�ين يف ال �ط ��رق حت ��ت �شم�س
وي��دف�ع��ون الإي �ج��ار ،م��ع �أن�ه��م مل ي�ع��ودوا ح��ارق��ة ..وال ي�ب��دو �أن ح��ل �أي م��ن هاتني
ي�ستفيدون �شيئاً يذكر من املحل امل�ست�أجر ،امل���ص�ي�ب�ت�ين ��س�ي�ب���ص��ر ال �ن ��ور يف ال �ق��ري��ب
�أما يف مطعمنا فنحن ندفع الإيجار لنحو ال� �ع ��اج ��ل ،لأن ك�ل��اً م �ن �ه �م��ا ي �ح �ت��اج �إىل
 8عمال وبد�أت رواتبهم تت�أخر للأ�سف ،مع م��ن ي�خ�ط��ط ،ومي� ��ول ،وي �ن �ف��ذ ،وي��راق��ب،
�أننا مل نعتد �أن ن�ؤخر راتب عامل مطلقاً وي�ح��ا��س��ب ،الأم ��ر ال��ذي ي�ستحيل ت�أمينه
طيلة الفرتة املا�ضية ،وهذه امل�شكلة تق�ض دفعة واحدة يف لبنان ،ف�إذا وجدت اخلطة،
م�ضاجعنا ،وال �أعتقد �أن القائمني على طار التمويل �أو �أُه��در املال ،و�إذا وجد املال
ه��ذه الإ�صالحات يعرفون �أو ي�ستوعبون وب ��د�أ التنفيذ غ��اب��ت ال��رق��اب��ة ،وال عجب
الأ��ض��رار املادية التي تتعر�ض لها املحال عندها �إذا ا�ستغرق امل���ش��روع ال��ذي يحتاج
التجارية يف حالة ما �إذا مت �إغالق ال�شوارع تنفيذه �إىل ب�ضعة �أ�شهر ،ب�ضعة �أعوام ،ومل
التي تقع عليها هذه املحال ،والدليل على العجلة ما دامت املحا�سبة قد �أُ�سقطت من
�صحة هذا الكالم عدم التزام ال�شركات �أو القامو�س اللبناين ،يف ظ��ل واق��ع طرقات
�إلزامها ب�إجناز العمل يف الفرتة املحددة ،م��ري��ر م��زدح��م ب�ع���ش��رات احل �ف��ري��ات التي
لأن م�صاحلنا كتجار تت�ضرر ب�شكل يومي ،ال تكاد تنتهي �إح��داه��ا حتى تولد أ�خ��رى،
وه��و م��ا ي�ستدعي م��ن وزارة الأ��ش�غ��ال �أن ن�ت���س��اءل :م�ت��ى ي � أ�ت��ي ي ��وم ن �ق��ول ف�ي��ه إ�ن��ه
ت�ف��رق ب�ين ال���ش��وارع ال�ت�ج��اري��ة وال���ش��وارع �أ�صبحت لدينا يف لبنان طرقات مبوا�صفات
ال�سكنية ،مع العلم �أن ال�شوارع ال�سكنية ع��امل�ي��ة ن�صلحها م��رة واح ��دة و�إىل الأب��د
هي الأخ��رى حتتاج �إىل �إ�صالحها ب�شكل ولي�س طرقات ن�صلحها كل يوم و�إىل الأبد؟
�سريع ،لأن �سكان البيوت لديهم م�صالح
هبة �صيداين
هم الآخرون ،لكن ن�سبة ال�ضرر على �سكان
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بيروتيات
بيروت ..عادات وتقاليد رمضانية بهية []3/2
ثمة مكانة خا�صة ل�شهر رم�ضان املبارك يف بريوت �أي��ام زمان؛
ك��ان ل��دى البيارتة ع��ادات وتقاليد تزيد بهجة ال�شهر الف�ضيل،
فالعائالت البريوتية �أغلبها ذات �أ�صول عربية و�إ�سالمية جاءت
من �أقطار متعددة؛ من بالد ال�شام وتركيا وجزيرة العرب وم�صر
وامل �غ��رب ال�ع��رب��ي ،وح�م�ل��وا معهم ع ��ادات وتقاليد ح��وا��ض��ره��م ثم
ان�صهروا يف جمتمع بريوتي متجان�س يف عاداته وتقاليده ولهجاته.
وتربز مميزات البيارتة امل�سلمني ومت�سكهم بعقيدتهم من خالل تعدد
امل�ساجد واجل��وام��ع وال��زواي��ا ومراكز الطرق ال�صوفية ،و�إق��ام��ة حلقات
الذكر ،ودرا�سة الفقه واحلديث وحفظ القرءان الكرمي ،والتي برز فيها
امل�شايخ والعلماء واملحدّثون واملقرئون واملفتون واملجاهدون .
ويتحدث ال�شيخ حممد عبد اجلواد القاياتي يف كتابه «نفحة
الب�شام يف رحلة ال�شام» ،وهو الذي قدم من م�صر �إىل بريوت �إثر
ثورة �أحمد عرابي عام  ،1882عن العادات والتقاليد البريوتية،
ومالمح احلياة االجتماعية والدينية يف بريوت العثمانية ،والتي
�شاهدها بنف�سه حيث يقول :
« ..وباجلملة ،فبريوت مدينة �إ�سالمية ديناً وغرية وحميّة �أوروباوية

نظاماً وبناء وحربية ف�إنهم مع كرثة خمالطتهم لغري �أه��ل دينهم من
وطنيني و�أجانب يف غاية ال�صالبة والتحفظ على �شعائر الدين».
�أما بريوت يف �شهر رم�ضان الكرمي فتتزين �شوارعها وم�ساجدها
لهذه املنا�سبة العظيمة ،وك��ان��ت ال��دول��ة العثمانية ق��د خ�ص�صت
مدفعجياً خا�صاً لإطالق مدفع الإفطار ومدفع ال�سحور .
ا�ستبانة رم�ضان
ومن عادات البيارتة يف �أواخر �شعبان ،اخلروج للتنزه ،حيث ي�صطحبون
معهم الأطفال ،وينت�شرون على �شواطىء بريوت يف مناطق املنارة الرو�شة،
ويف مناطق املتنزهات كحرج بريوت ومنطقة الأوزاع��ي ،وي�أخذون معهم
بع�ض امل�آكل اخلفيفة ،كاملجدرة والتبولة والهندباء واحللوى والفواكه،
وكانوا ي�سمونها «ا�ستبانة رم�ضان �أو �سيُبان رم�ضان» ،ثم حُ رّفت اللفظة
�إىل «�سيبانة» رم�ضان .ويخرج الرجال م�ساء �إىل الأماكن املرتفعة ب�صحبة
امل�شايخ الثقات ليلة الثالثني من �شعبان ،لتحرّي ه�لال رم�ضان ،ف��إذا
ثبتت عندهم الر�ؤية توجهوا �إىل املحكمة ال�شرعية ل�ل�إدالء ب�شهادتهم،

وعند ذلك تُطلق املدافع من ال�سراي الكبري �إعالناً ببدء ال�صيام .
امل�سحراتي
يف ليلة ال�صيام يخرج «امل�سحراتي» يحمل طبلة �صغرية وخيزرانة،
ومعه ولده �أو رفيقه يحمل ل ُه ال�سراج ومي�شي يف الأزقة واحلارات ينادي:
ياعباد اهلل وحدّوا اهلل ..يانائم وحّ د الدائم..
ثم يقرع على الأبواب ..يافالن قم لل�سحور .
�أم��ا يف نهار ال�صوم فيق�ضي ال�ب�يروت��ي ن�ه��اره يف عمله كاملعتاد ،ثم
ب�ع��د ��ص�لاة الع�صر ي�ت��وج��ه �إىل ال���س��وق لي�شرتي ح��اج��ات��ه م��ن اللحم
واخل�ضار واحللوى (كامل�شبك �أو الكالج �أو القطايف والكنافة ،والع�صري
كالليمونا�ضة �أو ال�سو�س �أو اجل�لاب �أو التمر الهندي) وت��زدان مائدة
الإفطار بطبق الفتو�ش وقمر الدين والتمر و�شوربا العد�س واحلم�ص
واملتبل بالطحينة واحلام�ض ،واملعجنات و�سواها من امل�آكل الرم�ضانية .

�أحمد

ليل رمضان في الطريق الجديدة مختلف عن أي مكان آخر
ل �ي��ل رم �� �ض��ان يف ال �ع��ا� �ص �م��ة ب�ي��روت،
وحت��دي��داً يف الطريق اجل��دي��دة ،ال ي�شبهه
�أي مكان �آخر ..هنا للأم�سيات الرم�ضانية
نكهتها اخلا�صة؛ �سكون الليل ي�ضيع بني
�أ� �ص��وات ال���س��اه��ري��ن يف امل �ط��اع��م ،ورائ �ح��ة
القهوة واملناقي�ش والفول واخلبز ال�ساخن
يف «�سناكات» و�أفران الأحياء ال�شعبية.
يف ب�ي��روت خ� �ي ��ارات ع ��دي ��دة إلم �� �ض��اء
ال�سهرة الرم�ضانية منذ ما بعد الإفطار
وح�ت��ى ال���س�ح��ور ،و� �س��واء ق ��ررت �أن تق�صد
�أحد املطاعم �أو املقاهي التي تتناف�س اليوم
ل�ت�ق��دمي �أف �� �ض��ل وج �ب��ات ال �� �س �ح��ور� ،أو �أن
تقت�صر �سهرتك على احل��ي ال��ذي تقطنه،
ف�إن الأمر يحمل �شعوراً خا�صاً ،ال �سيما بعد
انق�ضاء يوم طويل والهب.
على ال��واج�ه��ة البحرية ن�شطت بع�ض
املقاهي ال�ت��ي ت�ق��دم ال�سحور ل��رواده��ا ،وال
جت��ذب�ه��م ب��ال�ط�ع��ام ف �ق��ط ،ب��ل بتخ�صي�ص
�شا�شات عمالقة لعر�ض ما يطلبه الزبائن
من برامج رم�ضانية لتكتمل ال�سهرة ،ورغم
�أن متابعة �أي برنامج تلفزيوين تكاد تكون
م�ستحيلة و� �س��ط ج�ل�ب��ة امل�ق�ه��ى و�أح��ادي��ث
ال��رواد� ،إال �أن البع�ض ي�صر على امل�شاهدة،
و�إن بال�صورة فقط.
�أما �شوارع بريوت الداخلية فتكاد تكون
م�ت���ش��اب�ه��ة؛ � �ش �ب��اب احل ��ي ي�ح�ت�ل��ون زاوي ��ة
منه ،ي�سهرون حتى ال�صباح� ،أم��ا ال�سحور
فيرتاوح بني كا�سات الزعرت والك�شك وعلب
اجلبنة التي يذهبون بها �إىل الفرن لإعداد
املناقي�ش ب�أيديهم� ،أو بني �شراء «امل�شاطيح»
وما يرافقها من �ألبان و�أجبان لال�ستمتاع
بتناولها على �شرفة املنزل� ،أو باللجوء �إىل
ف �وّال احل��ي ال��ذي ع��ادة م��ا يقفل �أب��واب��ه يف
النهار �أثناء ال�صيام.
بح�سب �صاحب �أحد الأفران يف منطقة
الطريق اجل��دي��دة ،ويدعى �أب��و م�صطفى:
لا �إىل �أب ��واب
«ع ��ادة م��ا ي ��أت��ي ال���ش�ب��اب ��ش�ل� ً
الأف��ران املوجودة بوفرة قرب املقاهي ،ويف

�أح�ي��ان ك�ث�يرة ال ن�ستطيع تلبية طلباتهم
جميعاً؛ البع�ض يطلب املنقو�شة املتعارف
عليها� ،سواء الزعرت �أو اجلبنة ،بينما الق�سم
الآخر يتفنن يف اختيار مكونات منقو�شته �أو
كعكته ،كونها �ستقيه اجلوع يف اليوم التايل».
بع�ضهم يتناول طعامه برفقة الأ�صدقاء يف
احل��ي ،وبع�ضهم ينتظرون ن�ضج مناقي�ش
الزعرت ومناقي�ش اجلبنة ،لكن ليحملوها
�إىل الطبقات العليا ،في�ضيفونها �إىل مائدة
ال�سحور التي جتمع الأ�سرة.
وي�ضيف« :ب�سبب ارت�ف��اع الطلب على
امل�ن��اق�ي����ش ع�ل��ى �أن��واع �ه��ا خ�ل�ال ال���س�ح��ور،
�أ�صبح يكفي ك��ل م��ن ميلك دك��ان�اً �صغرياً
�أن ي�ح���ض��ر �آل ��ة ال �� �ص��اج ل���ص�ن��ع املناقي�ش
حتى يذيع �صيته يف احل��ي وي��زوره الكبار
وال �� �ص �غ��ار ،وب��ال �ت��ايل ي�ستطيع �أن يحقق
مك�سباً خالل هذا ال�شهر الف�ضيل الذي ال
ين�سى �أحداً بكرمه».
�أم ��ا ب��ال�ن���س�ب��ة ل�ل�م�ق��اه��ي ،ف�ه��ي يف ه��ذا
ال�شهر تركز على �ساعات الليل لتعوي�ض ما
فاتها من �أرباح خالل النهار ،لذلك تتحول
بع�ض املقاهي ال�صغرية �إىل مراكز ترفيه
ي�ت��وج��ه �إل�ي�ه��ا ال���ش�ب��ان ل�ت�ب��ادل الأح��ادي��ث،
ال�سيما ال�سيارات ال�صغرية �أو الفانات التي
ت�ب�ي��ع الن�سكافيه وال �� �ش��اي وامل ��اء يف زواي��ا
الطريق اجلديدة .بع�ض ال�شبان يتجمعون
�أمام �سناك �صغري يف احلي يعرفون �صاحبه،
تت�صاعد �صيحاتهم ومزاحهم ،الكل يريد
�أن يح�ضر له �سندوي�شه قبل الآخر .يتحدث
�إلينا �أحدهم ويدعى و�سام قائالً« :ال�سحور
مع الأهل �أمر طبيعي وعادي ،لكن ال مانع
من �إم�ضاء �سهرة رم�ضانية مرة �أو مرتني
�أ��س�ب��وع�ي�اً م��ع الأ� �ص��دق��اء يف اخل ��ارج ،حتى
�أن �ن��ي ه�ن��ا م��ع �أب �ن��اء ع�م��ي م �ث�لاً ،ويف ذل��ك
�صلة للأرحام» ..وي�ضيف�« :أن جنل�س معاً
يف احل��ي ونتبادل احلديث وامل��زاح خري لنا
من �أن نقطع الطرقات �أو ن�شعل الدواليب..
�صحيح �أن �ساعات التقنني الكهربائي تقتلنا

�شباب يف الطريق اجلديدة ينتظرون دورهم ال�ستالم «منقو�شتهم»

لكننا نعو�ض عن ذل��ك بـ«اجلمعة احللوة»
ومت�ضية الوقت ب�سالم».
يتدخل ابن عمه �أحمد بالقول�« :شباب
ب �ي�روت ورع� ��ون ي �ع��رف��ون اهلل وي���ص��وم��ون
رم���ض��ان ،ويعي�شون تقاليده ألن�ه��م تربوا
عليها ،وال م��ان��ع يف التجديد .و��س�ح��ور يف
ال �ه��واء ال�ط�ل��ق ال ي�ت�ع��ار���ض م��ع ��س�ح��ور يف
البيت مع العائلة� ،إال �إذا �صار عادة يومية،
ونحن ال نفعل ذلك بل نحر�ص على مت�ضية
معظم ال�سحرات مع الأهل».
�إىل جانب الأ�صحاب ،من املمكن ر�ؤية
جمموعة م��ن ال�سائقني العموميني على
اخلط البحري ممن ق��رروا �أخ��ذ ا�سرتاحة
�صغرية للجلو�س �إىل زم�ل�اء لهم وت�ن��اول
ط�ع��ام ال���س�ح��ور .ي�ق��ول �أح��ده��م« :ال�ط�ع��ام

ب���س�ي��ط وه ��و ع �ب ��ارة ع ��ن م�ن��اق�ي����ش زع�تر
و�شاي ،لكن ال�صحبة تعو�ض عن ال�سحور
م ��ع ال �ع��ائ �ل��ة» ،وم ��ا ل�ف�ت�ن��ا ه ��و �أن �إح ��دى
ال���س�ي��ارات ك��ان��ت ت���ص��دح ب ��آي��ات م��ن ال��ذك��ر
احلكيم وع�ن��دم��ا ��س��أل�ن��اه ع��ن ذل��ك �أج��اب:
«نحن جنمع اللقمة ال�شهية و�سماع القر�آن
الكرمي والأذان عرب مكربات ال�صوت ،وال
نفوّت �صالة الرتاويح يف جامع �سيدنا عمر
ب��ن ع�ب��د ال�ع��زي��ز ،ال �ق��ري��ب» ،وع��ن الطبال
�أ�شار �إىل �أن «طبال املنطقة عادة ما مير من
هنا ،يف الأح�ي��اء الداخلية ،وق��د اعتدنا �أن
ن�سمع �صوته».
وال ت�ق�ت���ص��ر � �س �ه��رات ال �� �س �ح��ور ع�ل��ى
ال�شباب ف�ق��ط ،ب��ل ع��ادة م��ا ي�ت��واع��د الأه��ل
والأ�صدقاء من �أجل ق�ضاء �سهرة ال�سحور

يف �أح��د الأم��اك��ن خ��ارج امل �ن��زل ،فيختارون
مطعماً اعتادوا زيارته �أو مقهى مط ًال على
البحر �أو غريها من الأماكن التي خ�ص�صت
ال�ستقبال العائالت �أو للأ�صدقاء ،ال �سيما
�أن رم�ضان هذا العام �صادف مع موجة حر
�شديدة ويف ظ��ل انقطاع م�ستمر يف التيار
الكهرباء ،ما يدفع الكثريين للخروج �إىل
الأم��اك��ن املفتوحة ،حيث مي�ضون �ساعات
الليل حتى طلوع الفجر يف جمموعات جتد
فر�صتها يف هذا الوقت من �أج��ل التوا�صل
الذي قد ال يتكرر يف بقية �أيام العام..
�إذاً�� ،ص�خ��ب وح��رك��ة ن���ش�ط��ة ي �ح �وّالن
ل�ي��ل ال �ط��ري��ق اجل ��دي ��دة وب�ي��روت ع�م��وم�اً
�إىل ن�ه��ار منذ �آذان الع�شاء وح�ت��ى �ساعات
ال�صباح الأوىل .زحمة �سري تلف ال�شوارع
ال��رئ �ي �� �س �ي��ة ،ه� � � ��ؤالء ي �ت��وج �ه��ون ل ��زي ��ارة
�أقربائهم �أو �أ�صدقائهم حاملني احللويات
الرم�ضانية ،و�أولئك منهمكون بالتح�ضري
ال�ست�ضافة زائري �سهرة رم�ضان ،و�آخرون
ال ي���س�ت�م�ت�ع��ون �إال يف اخل� ��روج م��ن امل�ن��زل
وق�ضاء ال�سهرة خارجاً.
رغم التغريات الكثرية التي حدثت على
�صعيد طقو�س رم�ضان ،وم��دى حميميته
بني �أبناء احل��ي �أو الأ�سر ال��واح��دة� ،إال �أنه
م��ا زال يحتفظ ب��ذل��ك البعد االجتماعي
النادر ،خ�صو�صاً يف الطريق اجلديدة ،حيث
من املالحظ عند اخل��روج لي ًال �أن املقاهي
واملطاعم التي تقدم الأطعمة الرم�ضانية
واحللويات املرتبطة بهذا ال�شهر ،تزدحم
بالرواد من كافة الأعمار ،حتى �أنه يف كثري
من الأح��وال يكتفي البع�ض ب��اخل��روج من
امل�ن��زل وال�ت�ن��زه يف ال���ش��وارع لق�ضاء الوقت
وم�شاهدة مقاهي الر�صيف وامل�ح��ال التي
تفتح حتى �ساعات ال�صباح الأوىل ..هكذا
تتمكن جميع ال���ش��رائ��ح االج�ت�م��اع�ي��ة من
ممار�سة طقو�سها اجلميلة يف هذه الأيام.

هنا مرت�ضى
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رمضانيات
االستغالل األمثل للشهر الفضيل
ك �ث�ير م ��ن امل���س�ل�م�ين ي��زوره��م
رم� ��� �ض ��ان ك� ��ل ع � ��ام وي � ��رح � ��ل ،وال
ي�ستغلونه اال�ستغالل الأمثل وكما
ي �ج��ب ،ف�ل��ذل��ك حت��ر���ص «ال �ث �ب��ات»
�أن تقدم لقرائها بع�ض اخلطوات
امل �ث �ل ��ى ال� �س �ت �غ�ل�ال ه � ��ذا ال �� �ش �ه��ر
املبارك:
اخلطوة الأوىل :الفرح بحلول
ال�شهر الف�ضيل ،فقد كان احلبيب
�صلى اهلل عليه و�آل ��ه و�سلم يب�شّ ر
ب��ه �أ��ص�ح��اب��ه ك��ل ��س�ن��ة ،وي ��زف لهم
ال �ب �� �ش��رى وي �ق ��ول« :ج ��اءك ��م �شهر
رم �� �ض��ان� ..شهر م �ب��ارك ك�ت��ب اهلل
عليكم ��ص�ي��ام��ه ،ف�ي��ه ُت�ف�ت��ح �أب ��واب
اجلنان ،وتُغلق �أبواب اجلحيم.»..
اخلطوة الثانية :التوبة �إىل اهلل
تعاىل من جميع الذنوب واخلطايا،
وت ��ذ َّك � � ْر م ��ن � �ص��ام م �ع��ك يف ال �ع��ام
املا�ضي كيف �أفناهم املوت وا�ستبقاك
بعدهم ح ّياً ،فما �أقـرب القا�صي من
ال��داين ،فتُب �إىل اهلل توبة ن�صوحاً
}وت� ��وب� ��وا �إىل اهلل ج �م �ي �ع �اً �أي �ه��ا
امل�ؤمنون لعلكم تفلحون{.
اخل �ط��وة ال �ث��ال �ث��ة :التخطيط
ل�سويعات وحل �ظ��ات رم���ض��ان ،فلو
�أراد ال �� �ص��ائ��م �أن ي�خ�ت��م ال �ق ��ر�آن
الكرمي ع�شر م��رات يف ه��ذا ال�شهر
املبارك ،فعليه �أن يُلزم نف�سه باجلد
والتخطيط لوقته؛ كما يفعل �أهل
ال��دن�ي��ا للتخطيط ل��دن�ي��اه��م ،فلو
�أل��زم الإن���س��ان نف�سه بن�صف �ساعة
قبل ال�صالة ،ون�صف �ساعة بعدها،

لقر�أ يف اليوم ع�شرة �أج��زاء ،وخلتم
القر�آن الكرمي كل ثالثة �أيام.
اخل� � �ط � ��وة ال � ��راب� � �ع � ��ة :ت �ف �ط�ير
ال �� �ص��ائ �م�ين وال �ت �� �ص��دق ف �ي��ه ،فقد
ق ��ال ��ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و�آل� ��ه و��س�ل��م:
«م��ن فطّ ر �صائماً ك��ان له مثل �أجر
�صومه ،غري �أن��ه ال ينق�ص من �أجر
ال�صائم �شيء» ،وكان �صلى اهلل عليه
و�آل ��ه و��س�ل��م «�أج ��ود ال�ن��ا���س ب��اخل�ير،
و�أجود ما يكون يف �شهر رم�ضان».
اخل �ط ��وة اخل��ام �� �س��ة :اجل�ل��و���س
ح�ت��ى � �ش��روق وارت �ف��اع ال�شم�س قيد
رم � � ��ح ،ح �ت ��ى ي� �ح ��وز �أج � � ��ر احل �ج��ة
والعمرة التامة ،فعن �أن�س بن مالك
ر�ضى اهلل عنه ق��ال :ق��ال ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و��س�ل��م« :م��ن �صلى
ال�ف�ج��ر يف ج �م��اع��ة ،ث��م ق�ع��د ي��ذك��ر
اهلل حتى تطلع ال�شم�س ،ث��م �صلى
ركعتني ،كانت له ك�أجر حجة وعمرة
تامة تامة تامة».
اخل �ط��وة ال���س��اد��س��ة :ال�ق�ي��ام مع
الإم � � ��ام يف � �ص�ل�اة ال �ت�راوي� ��ح حتى
ين�صرف ،فـ«من قام رم�ضان �إمياناً
واحت�ساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه»،
ويف حديث �آخر« :من قام مع الإمام
حتى ين�صرف ،كُتبت له قيام ليلة».
اخل�ط��وة ال�سابعة :ال��دع��اء ،وال
�سيما وه��و �صائم ،فال�صائم دعوته
ال ُت ��رد ،وال �سيما ع�ن��د ف�ط��ره ،كما
ق��ال احل�ب�ي��ب �صلى اهلل عليه و�آل��ه
و�سلم ،والدعاء هو العبادة ،وكذلك
ا� �س �ت �غ�ل�ال الأ� � �س � �ح ��ار ،ف� � ��إن امل ��وىل

ع��زوج��ل ي �ن��زل ن ��زو ًال ي�ل�ي��ق بجالل
وج �ه��ه وع�ظ�ي��م ��س�ل�ط��ان��ه يف ال�ث�ل��ث
الخ�ير من الليل وي�ق��ول« :ه��ل من
أ
دا ٍع ف�أ�ستجيب له».
اخل � �ط� ��وة ال� �ث ��ام� �ن ��ة :ال �ت �خ � ّل��ق

الفوائد النفسية في الصيام
كلما تعمقنا يف م�ضامني العبادات،
�أو تفكرنا يف روح ال �ع �ب��ادة ،تبينت لنا
فوائد كثرية ،وذلك يف �أي جمال كانت،
ويف �أي عبادة من العبادات.
ال���ص�لاة وال���ص�ي��ام وال��زك��اة واحل��ج
فر�ضها اهلل على الإن�سان ل�صالحهم يف
الدنيا وجناتهم يف الآخرة.
وف��وائ��د ال���ص�ي��ام ال�ن�ف���س�ي��ة ك�ث�يرة،
ي� �ع ��رف� �ه ��ا ك � ��ل م� � ��ؤم � ��ن ح �� �س ��ب ح��ال��ه
وروحانيته ،ومنها على �سبيل املثال ال
احل�صر:
 )1تهذيب للنف�س و�صقلها.
 )2ت��دري��ب �إي�ج��اب��ي وم �ت��وازن ومقنع
للفرد وامل�ؤمن.
 )3القدرة على �ضبط ال�شهوات.

 )4تقوية الإرادة والعزمية.
 )5التحكم يف ال�سلوك.
 )6ال�شعور بامل�س�ؤولية ،ومعرفة قيمة
الآخرين.
 )7ت�ق��وي��ة احل ����س ال��داخ �ل��ي ،وتنمية
ال�ضمري.
 )8مم��ار��س��ة ال���ص�بر كخ�صلة حميدة
ومثمرة.
 )9جماهدة النف�س يف كافة االجتاهات.
المي ��ان � �ي ��ة
 )10ت �ن �م �ي��ة ال� � ��دواف� � ��ع إ
والأخوية؛ من الرحمة وحب الفقراء.
 )11االط �م �ئ �ن��ان وال ��راح ��ة النف�سية
الكاملة.
 )12ال �ق��درة ع�ل��ى م��واج �ه��ة احل ��االت
النف�سية امل�ؤملة.

بالأخالق احل�سنة ،وال�سعي خلدمة
ال�ن��ا���س ،ال�سيما �إذا ك��ان ل��دي��ه عمل
يف نهار رم���ض��ان ،وال يتلثم ويتكلم
ب أ� َنفَة ،فقد قال �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم�« :أنا زعيم ببيت يف �أعلى اجلنة

ملن ح�سُ ن خلقه» ،بل و�أثقل �شيء يف
م �ي��زان ال�ع�ب��د ي ��وم ال�ق�ي��ام��ة حُ �سن
اخل �ل ��ق ،وال �� �س �ع��ي خل��دم��ة ال �ن��ا���س،
و�إجن��از معامالتهم ،ب��ل وينبغي �أن
يُعر�ض ع��ن �أه��ل ال�سفه ،ف ��إن �سابّه
�أحد �أو �شتمه فليقل «�إين �صائم».
اخلطوة التا�سعة� :صلة الأرحام،
ف�شهر رم�ضان من �أجمل الفر�ص يف
زيارة الأرحام ،فالرحم تعلقت بعر�ش
ال��رح�م��ن فقالت ه��ذا م�ك��ان اجلائر
ب��ك م��ن ق�ط�ي�ع��ة الأرح� � ��ام ،ق ��ال �أال
ي�سرّك �أن �أ�صل من و�صلك و�أقطع
من قطعك.
اخل� � �ط � ��وة ال � �ع� ��ا� � �ش� ��رة :ح �ف��ظ
لا ون �ه��اراً ع��ن احل��رام،
اجل ��وارح ل�ي� ً
ف�ق��د ق��ال ال��ر��س��ول �صلى اهلل عليه
و�آل� � ��ه و� �س �ل��م« :م� ��ن مل ي� ��دع ق��ول
ال ��زور وال�ع�م��ل ب��ه فلي�س هلل حاجة
�أن ي��دع طعامه و��ش��راب��ه» ..فبع�ض
امل �� �س �ل �م�ي�ن ه� ��داه� ��م اهلل جن��ده��م
يتتبعون ال�ق�ن��وات الف�ضائية التي
ت�ع��ر���ض ال �ف �ج��ور وت���س�ت�ه��زئ بعباد
اهلل ال � �� � �ص ��احل �ي�ن ،ب �ح �ج ��ة �أن� �ه ��م
ي��ر ّوح��ون عن �أنف�سهم�} ،إن ال�سمع
وال�ب���ص��ر وال� �ف� ��ؤاد ك��ل �أول �ئ��ك ك��ان
عنه م���س��ؤوالً{ ،ب��ل بع�ض الربامج
ي���ص��ل ف�ي�ه��ا اال� �س �ت �ه��زاء �إىل الكفر
وال�ع�ي��اذ ب��اهلل ،فكيف ي�سمح امل�سلم
ل�ن�ف���س��ه م���ش��اه��دة ال �ك �ف��ر ،وال�ت�ل��ذذ
ب���س�م��اع��ه وم �� �ش��اه��دت��ه }ق ��ل �أب ��اهلل
و�آياته ور�سوله كنتم ت�ستهزئون• ال
تعتذروا قد كفرمت بعد �إميانكم{!

األسرة الرمضانية ..مع األقارب
قال اهلل تعاىل} :فهل ع�سيتم �إن توليتم �أن تف�سدوا يف الأر�ض وتقطعوا �أرحامكم • �أولئك
الذين لعنهم اهلل ف�أ�صمهم و�أعمى �أب�صارهم{.
بعد النظر يف هذه الآية العظيمة ،يتنب لنا خطر قطع الرحم ،وقد عده اهلل من الإف�ساد
يف الأر�ض.
وقد قالت خديجة ر�ضي اهلل عنها ،للنبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،مطمئنة له بعد نزول
الوحي عليه ،وقد كان خائفاً« :كال ،واهلل �إنك لت�صل الرحم ،وحتمل الكل ،وتُك�سب املعدوم،
وتعني على نوائب احلق» ..وهذه م�آثره عليه ال�صالة وال�سالم قبل الإ�سالم ،فكيف ببعده؟
وقد قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم�« :إن اهلل خلق اخللق ،حتى �إذا فرغ منهم
قامت الرحم فقالت :هذا مقام العائذ بك من القطيعة .قال :نعم� ،أما تر�ضني �أن �أ�صل من
و�صلك و�أقطع من قطعك ،قالت بلى ،قال :فذاك لك ،قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم ،فاقر�ؤوا �إن �شئتم} :فهل ع�سيتم �إن توليتم �أن تف�سدوا يف الأر�ض وتقطعوا �أرحامكم{.
نعم� ،إن رم�ضان فر�صة لو�صل الأرح��ام ،وو�أد باب الهجران واخل�لاف ،وتغيري معامل
اجلاهلية الظلماء يف طريق �أبنائنا.
�إذا عُلم هذا ،كان بالإمكان �أال يخرج رم�ضان ولك رحم مقطوع ،وليكن �أحد �شعاراتك
�إن �أردت.
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عالم المرأة

تساعدك في توفير الوقت والمال في رمضان
إرشادات
ِ
�ضيق ال��وق��ت يف رم���ض��ان ب�ين العمل وامل�ن��زل
ورعاية ا ألب�ن��اء والتليفزيون ،ال مُيكّن ح��واء من
�أداء ال �ع �ب��ادة ع�ل��ى أ�ك �م��ل وج��ه يف ��ش�ه��ر رم���ض��ان
الكرمي ،لذلك عليك ترتيب �أولوياتك الخت�صار
الوقت ،وتخ�صي�ص معظم وقتك القتنا�ص ثواب
ال���ش�ه��ر ال �ك ��رمي ،ب��ا إل� �ض��اف��ة �إىل احل��ر���ص على
التوفري والتخلي عن التبذير املعتاد خالل موائد
الإفطار.

من تغطية نفقاته مع ما يتنا�سب مع �إمكانيات الأ�سرة
االقت�صادية يف الوجبات التي تعدها ،فيمكنها من خالل
�صنف واحد �أن ت�صنع منه �أ�صنافاً متعددة ومتنوعة ،مع
احلر�ص واالعتدال ،فقط حتتاج هذه العملية من ربة
املنزل التخطيط ،وفهم الدخل واالحتياجات والبدائل،
والتقييم واملراجعة ،وم�شاركة �أفراد الأ�سرة يف اختيار
الأ�صناف ،خ�صو�صاً الأطفال ،وال ن�شعرهم بعدم القدرة
على توفري ما يحتاجون �إليه ،وتربير ذلك بالتوفري
و�إعطاء الأولويات ،حتى ال ي�ؤثر على نف�سيتهم ،وكي ال
ي�شعروا �أنهم �أقل من ذويهم.

خالل رم�ضان عليك إ�جن��از بع�ض املهام التي
ت�ساعدك يف توفري الوقت ،خ�صو�صاً يف املطبخ،
و�إل�ي��ك بع�ض الن�صائح التي متكّنك م��ن �إجن��از
مهامك يف �أقل وقت ممكن.
مي �ك �ن��ك �إح� ��� �ض ��ار م� ��ا حت �ت��اج�ي�ن �إل � �ي� ��ه م��ن
اخل� ��� �ض ��روات ،ل�ت�ج�م�ي��ده��ا وا� �س �ت �خ��دام �ه��ا عند
احلاجة �إليها بالطرق الآتية:
البامية والفا�صولياء :تقمع وتقطّ ع بالورب،
وت�ق� َّل��ب ك��ل ع�ل��ى ح��دة يف القليل ج ��داً م��ن زي��ت
ال��زي �ت��ون ،و ُت�ت��رك ل �ت�برد ث��م ت� ��وزَّع يف �أك �ي��ا���س،
وت�ستخدَم لعمل ��ص��واين �أو يخنات ب��ال��زي��ت �أو
باللحم.
ال�ب���ص��لُ :ي �ف��رم وي �ق � َّل��ب يف ال�ق�ل�ي��ل م��ن زي��ت
الزيتون ،ويو�ضع يف كي�س يف الثالجة ،لال�ستعمال،
ال حتى يتفتت وت�أخذ الكمية املرادة.
يدَق قلي ً
اجل � ��زر :ي�ب�ر���ش وي� �ف� �رّز يف �أك �ي��ا���س ��ص�غ�يرة
لال�ستخدام يف ال�شوربات و�سمبو�سك اللحم �أو
اخل�ضار.
ال�ب�ن��دورة :تق�شَّ ر وتقطَّ ع �أو تفرَم وت�ف��رز� ،أو
تع�صَ ر وت�صفى ثم تفرز ،لتق�شريها ،يو�ضع ماء
يف قدر عميق وترتك لتغلي ،ت�شق ق�شرة البندورة
ال ثم تو�ضع يف املاء ال�ساخن لدقيقتني فقط،
قلي ً
ثم ترفَع وترتك لتربد ثم تق�شر.
الفطر :يغ�سَّ ل وي�صفَّى ثم يرب�ش ويقلب يف
القليل من زيت الزيتون على النار حتى يذبل ،ثم
يو�ضع يف �أكيا�س ويفرز وي�ستخدم يف ال�شوربات �أو
الفطائر.

الأم العاملة

حت�ضريات ب�سيطة

ن�صائح توفريية
تخطئ الكثري من ال�سيدات بالإ�سراف يف رم�ضان،
ما ي�ؤدي بهن �إىل اال�ستدانة ،وهذا ما �أثبتته درا�سة
حديثة بعنوان« :العادات والتقاليد املرتبطة بالأعياد
واملنا�سبات ..و�أثرها على �إدارة الدخل املايل للأ�سرة».
يقول خرباء �إدارة امل�ؤ�س�سات واملوارد الأُ�سرية�« :إن
على ربة الأ�سرة �أن تكون مديرة منزلها ،وت�شرتك مع
زوجها يف اتخاذ القرار ال�صحيح واالختيار والتف�ضيل
ب�ين الأول��وي��ات ،ف�لا ب��د �أن يكون هناك ب��دائ��ل وحل
لكل م�شكلة ،ومعرفة �إيجابيات و�سلبيات كل اختيار،
خ�صو�صاً يف ال�ف�ترة ال�ت��ي ي��أت��ي فيها رم���ض��ان ،وقد

جاء م�سمى ميزانية من وجود كفتي ميزان� ،أحدهما
ل�ل�م��وارد والأخ ��رى لالحتياجات ،فتقوم رب��ة املنزل
مبعرفة الفائ�ض ،وت�ستطيع حتديد هدفها وتخطط
له ،وتنفذه ،ثم جتري عملية تقييم».
كما ين�صح م��دي��رو امل ��وارد الأُ��س��ري��ة رب��ات البيوت
ب��ات�ب��اع ع��دة خ�ط��وات حل�سن �إدارة ميزانية امل�ن��زل يف
�شهر رم�ضان ،منها التعرف �إىل االحتياجات املطلوبة،
وت�صنيفها �إىل «ثابتة» ،كالإيجار وم�صاريف املدار�س
وم�صاريف ال�ط��وارئ واحتياجات «م�ت�غ�يرة» ،والعمل
على توافقها م��ع ال��دخ��ل امل�ت��اح ،ف��الأُ��س��ر ت�ستهلك يف
رم�ضان � 3أ�ضعاف ما ت�ستهلكه يف الأيام العادية ،ومن
اخلط أ� االعتقاد ب��أن رم�ضان �شهر ا�ستهالكي ،فال بد

وت��واج��ه الأم العاملة م�شاكل ك�ث�يرة يف رم�ضان
م�ق��ارن��ة ب��ر ّب��ة امل �ن��زل ،م�ن�ه��ا ت�غ�ي�ير م��واع�ي��د ال�ع�م��ل،
ومواعيد اال�ستيقاظ والنوم ،وهذا يندرج حتت امل�شكلة
الأ�سا�سية ،وهي �ضيق الوقت ،ولعل �أكرث املت�ضررين
م��ن ذل��ك ه��م الأط �ف��ال ،ل��ذا نقدم ل��ك برنامج ينظم
حياتك مع �أبنائك يف رم�ضان:
 �ضعي معهم نظاماً لليوم ،وقواعد لال�ستفادة منال��وق��ت كله ،فمثالً� ،صممي معهم ج��دو ًال للأعمال
اليومية املطلوب �أدا�ؤه��ا؛ من �أداء واجبات ،ونظميها
ح�سب املواعيد اجلديدة يف رم�ضان.
 حددي للعبادات التي تريدين تعويدهم عليها �أوقاتاًحم��ددة يف اجل ��دول ،مثل ال���ص�لاة يف وق�ت�ه��ا ،وق��راءة
القر�آن الكرمي ،وعدم الت�شاجر والتلفظ ب�ألفاظ �سيئة.
 ق��ويل لهم �إن��ك �أن��ت �أي�ضاً تريدين اال�ستفادة منرم�ضان ،لذلك مطلوب منهم م�ساعدتك يف �أعمال
املنزل ،حتى تنايل �أنت ثواب رم�ضان �أي�ضاً ،وحددي
لكل منهم �أعما ًال وا�ضحة ي�ستطيع �أداءها.
 �أ�شركي والدهم معك يف ذلك ،واجعلي له م�س�ؤولياتحمددة ،مثل متابعة عباداتهم وقراءة القر�آن الكرمي
معهم.
 نظمي لهم مواعيد نومهم ح�سب طاقتهم� ،سواء�أكان النوم قبل الإفطار �أم النوم مبكراً ،لال�ستيقاظ
لل�سحور و�صالة الفجر.

رمي اخلياط

ِ
أنــت وطــــــفــــــــــلــك

أدوية يجب على الطفل تجنبها
يختلف ت�أثري الأدوي��ة من الأطفال �إىل البالغني ،ف�إعطاء الطفل
بع�ض الأع�شاب قد ي�صيبه مبخاطر ،لذلك يجب عدم �إعطاء الطفل
من �سنتني �إىل �أربع �سنوات هذه الأدوية:
 -1اال�سربين:
 ال تعطي الطفل ا�سربين� ،أو �أي دواء للأطفال يحتوي على ا�سربين،فمن �ش�أنه �إظهار �أعرا�ض املر�ض على الطفل.
 ال تعتقدي �أن �أدوي ��ة الأط �ف��ال امل�ت��اح��ة يف ال�صيدليات خ��ال�ي��ة مناال� �س�ب�ري��ن ،ف�ق��د ي���ش��ار �إىل اال� �سب��ري��ن مب���ص�ط�ل�ح��ات �أخ� ��رى م�ث��ل:
«�سال�سيالت» �أو «حم�ض ا�سيتليل�سالتيلك» ،لذلك اقرئي مكونات الدواء
بدقة فائقة ،وا�ست�شريي الطبيب �أو ال�صيديل.
 -2الإفراط يف �إعطاء الطفل �أدوية الربد وال�سعال:
 ن�صحت الأكادميية الأمريكية لطب الأط�ف��ال بعدم �إعطاء جرعاتزائدة من �أدوية الربد وال�سعال للطفل ،حيث �أثبتت الدرا�سات عدم قدرة
هذه الأدوي��ة على تهدئة �أعرا�ض ال�برد عند الطفل ،لكنها قد ت�سبب
خماطر �إذا ما تناول الطفل جرعات زائدة ،بالإ�ضافة �إىل بع�ض الآثار
اجلانبية ،مثل النعا�س ،والأرق ،وتقلّب املعدة ،والطفح اجللدي ،وي�ؤدي
ذلك �إىل ارتفاع �ضربات قلب الطفل ،والت�شنجات ،وقد ت�ؤدي �إىل املوت.
 يعالج �أكرث من � 7آالف طفل �سنوياً يف غرف العناية املركزة يف �أمريكا،ب�سبب اجلرعات ال��زائ��دة من �أدوي��ة ال�برد ،ف ��إذا �أ�صيب الطفل بالربد
ميكنك ا�ستخدام الكمادات �أو العالجات التقليدية الأخرى.

� -3أدوية الأطفال امل�ضادة للغثيان :ال تعطي الطفل �أي �أدوية م�ضادة الطفل جرعات من اال�سيتاموفني.
للغثيان قبل ا�ست�شارة الطبيب اخل��ا���ص ،حيث معظم ن��وب��ات القيء  -ال تعطي الطفل ا�ستاموفني �أو امربوفيت �إال بعد ا�ست�شارة الطبيب.
يتعامل معها الطفل ب�شكل طبيعي دون تناول �أي دواء ،لكن ت�ؤدي هذه  -8الأع�شاب ال�صينية ماهنج (االيفيدرين):
الأدوية يف بع�ض الأحيان �إىل بع�ض املخاطر وامل�ضاعفات للأطفال ،ف�إذا  -ال تعطي الطفل الأع�شاب ال�صينية املعروفة بـ»املاهنج» �أو «االيفيدرين»،
�أ�صيب الطفل بالقيء ويعاين من اجلفاف فيجب ا�ست�شارة الطبيب.
حيث ترتبط ه��ذه الأع�شاب بارتفاع �ضغط دم الطفل ،وبعدم انتظام
 -4الأدوي� ��ة اخل��ا��ص��ة ب��ال�ك�ب��ار� :إع �ط��اء ال�ط�ف��ل ج��رع��ة ��ص�غ�يرة ل��دواء �ضربات قلب الطفل ،والنوبات القلبية ،وال�سكتة الدماغية.
خم�ص�ص للبالغني ُي�ع� ّد �أم ��راً خ �ط�يراً ،ف ��إذا مل ي�ح��دد و��ص��ف ال��دواء  -ا�ست�شريي الطبيب قبل �أن تعطي الطفل �أي نوع من الأع�شاب ،و�أخربي
الطبيب ب�أي نوع من �أنواع الأع�شاب التي تناولها الطفل من قبل.
�إمكانية �إعطائه للطفل ،فال تعطيه له.
� -5إع�ط��اء الطفل دواء ق��د و��ص��ف لإخ��وت��ه يف نف�س حالته ُي�ع� ّد �أم��راً  -معظم �أثار الأع�شاب �آمن ،لكن لي�س كل ما ي�ستخل�ص من الطبيعة
تكون آ�ث��اره �آم�ن��ة على الطفل ،حيث ميكن لبع�ض ا ألع���ش��اب الت�سبب
خطرياً ،ف�أعطي الطفل الدواء املو�صوف له وحلالته.
باحل�سا�سية للطفل ،و�أمرا�ض الكبد و�ضغط دم مرتفع.
 -6دواء �أطفال منتهي ال�صالحية:
 يجب التخل�ص من �أدوية الأطفال والو�صفات الطبية مبجرد انتهاء  -9دواء الأطفال القابل للم�ضغ:مدة �صالحيتها ،كما تخل�صي من �أي �أدوية �أطفال تغيرّ لونها بعد فرتة  -دواء الأط�ف��ال القابل للم�ضغ لي�س ممنوعاً ،لكن يجب احل��ذر قبل
من �شرائها ،فبعد انتهاء مدة ال�صالحية لدواء الأطفال ال يكون فعا ًال �إع�ط��ائ��ه للطفل ،حيث يجب معرفة م��ا ه��ي الأدوي ��ة ال�ت��ي يجب على
الطفل تناولها ،وكيفية تناولها.
يف عالج الطفل ،لكنه قد ي�سبب �أ�ضراراً للطفل.
 ال ت�ضعي دواء الأطفال املنتهي ال�صالحية يف احلمام ،لأنه قد يلوث  -معظم الأط �ف��ال م��ن �سن �سنتني �إىل �أرب��ع ��س�ن��وات ،يجيدون تناوله��ذه النوعية من دواء الأط�ف��ال ،لكن اح��ذري من �إعطاء الطفل هذه
ماء ال�شرب.
الأدوية �إذا كان ال يجيد م�ضغ الأ�شياء ال�صلبة ،ف�إذا كان الطفل ال يجيد
 -7اال�ستاموفني الزائد:
 بع�ض الأدوي ��ة حت�ت��وي على م��ادة اال�سيتاموفني ال�ت��ي ت�ساعد على امل�ضغ ،فيمكنك تك�سري قر�ص دواء الأطفال �إىل قطع �صغرية ،ويتناولهاخف�ض ح��رارة الطفل وت�سكّن الأمل ،لذلك احر�صي على ع��دم تناول الطفل �أثناء طعامه.
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مـنــوعــــات

أهمية استبدال المشروب الغازي بالعصائر الطبيعية
يف طق�س ال�صيف احل��ار نتناول املياه
الغازية ب�صورة �شبه يومية ،بل يعتربها
ال �ب �ع ����ض ب ��دي �ل� ًا ل �ل �م��اء ع �ن��د ال �� �ش �ع��ور
بالعط�ش ،ب��ال��رغ��م م��ن حت��ذي��ر اخل�براء
وال �ع��دي��د م��ن ال��درا� �س��ات ال �ت��ي ت�ن��اول��ت
�أ� �ض��راره��ا يف ح��ال��ة ت �ن��اول ��ش��رب كميات
كبرية منها.
ف��إذا كنت تبحث عن الر�شاقة ،عليك
ا�ستبدال املياه الغازية بكميات كبرية من
املاء والع�صائر ،حيث �أ�شارت الأبحاث �إىل
�أهمية ا�ستبدال امل�شروبات الغازية باملياه
ال�ت��ي ت�ساعد ب�شكل ملحوظ ال�ب��دن��اء يف
ف �ق��دان ال ��وزن ال��زائ��د ،و�إجن ��اح حميتهم
الغذائية.

يف غ�ضون �ستة �أ�شهر ،مقارنة بالأ�شخا�ص
الذين ظلوا يتناولون امل�شروبات الغازية،
�سواء املحالة �أو «الدايت».
تعرّ�ض للجلطات
ك �م��ا ح� ��ذر ب ��اح �ث ��ون م ��ن �أن ت �ن��اول
امل���ش��روب��ات ال�غ��ازي��ة املخ�ص�صة للحمية
تزيد من خطر الإ�صابة باجللطات بن�سبة
.٪50
وذك ��ر م��وق��ع «ه�ي�ل��ث داي ن �ي��وز»� ،أن

ال��درا� �س��ة ال �ت��ي �أع �ل��ن ع�ن�ه��ا ب��اح �ث��ون يف
امل�ؤمتر الدويل حول اجللطات الذي عُقد
يف لو�س �أجنل�س يف وق��ت �سابق ،ا�ستندت
�إىل �أب �ح��اث �شملت � 2500شخ�ص ،وهي
غ�ير ح��ا��س�م��ة ب�ع��د ،ومل حت��دد امل �ك��ون يف
ه��ذا ال �ن��وع م��ن امل���ش��روب��ات ال ��ذي ي�سبب
اجل �ل �ط��ات ،وم��ا �إذا ك��ان من��ط ح�ي��اة من
يتناول هذه امل�شروبات عام ًال م�ؤثراً.
وح ��ذر ال�ب��اح�ث��ون م��ن �أن امل���ش��روب��ات
ال �غ��ازي��ة امل�خ���ص���ص��ة ل�ل�ح�م�ي��ة ق��د ت�ك��ون
م�ضرة ،حيث ت�ستبدل ال�سعرات احلرارية

عدو الر�شاقة
�أو�� �ض� �ح ��ت الأب � �ح� ��اث ال �ط �ب �ي��ة ال �ت��ي
أ�ج��ري��ت يف ه��ذا ال���ص��دد� ،أن الأ��ش�خ��ا���ص
ال��ذي��ن ي���س�ت�ب��دل��ون امل �� �ش��روب��ات ال�غ��ازي��ة
وال�ع���ص��ائ��ر ب��الإك �ث��ار م��ن ت �ن��اول امل �ي��اه يف
نظامهم ال�غ��ذائ��ي ال�ي��وم��ي ،ينجحون يف
خف�ض �أوزانهم بنحو ما بني � 4إىل  5كيلو
يف غ�ضون �ستة �أ�شهر.
وك ��ان ��ت الأب � �ح ��اث ق ��د �أُج ��ري ��ت على
ثالث جمموعات تكونت من � 318شخ�صاً
م��ن ال �ب��دن��اء وم�ف��رط��ي ال �ب��دان��ة تنوعت
م�شروباتهم ،حيث ت�ن��اول أ�ف ��راد الأوىل
م���ش��روب��ات غ��ازي��ة خ��ال�ي��ة م��ن ال���س�ك��ر ،يف
ال��وق��ت ال ��ذي ا��س�ت�ب��دل �أف� ��راد املجموعة
ال�ث��ان�ي��ة ه��ذه امل���ش��روب��ات ب��امل �ي��اه ،مقابل
احتفاظ أ�ف��راد املجموعة الثالثة بتناول
امل�شروبات الغازية.
و�أ� �ش��ارت امل�ت��اب�ع��ة �إىل �أن ا أل��ش�خ��ا���ص
ال��ذي��ن انتظموا يف ا��س�ت�ب��دال امل�شروبات
الغازية املحالة باملياه ،جنحوا يف فقدان
ع�شرة �سنتيمرات من حميط خ�صرهم،
وفقدان مابني � 4إىل  5كيلو من �أوزانهم

طــريـقـة اللعـب

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

امل��وج��ودة يف ال�سكر مب��واد كيميائية قد
تكون م�ضرة.
وان �ت �ق��د ب�ع����ض ال �ب��اح �ث�ين ال��درا� �س��ة
وق��ال��وا �إن الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن يتناولون
امل �� �ش��روب��ات ال �غ��ازي��ة ي �ع��ان��ون �أك�ث��ر من
غريهم م��ن ال�سكري �أو زي��ادة يف ال��وزن،
م ��ا ي �ج �ع �ل �ه��م �أك �ث��ر ع��ر� �ض��ة ل�ل�إ� �ص��اب��ة
باجللطات.
االبتعاد عن «الدايت»
وع��ن خ�ط��ر امل���ش��روب��ات «ال ��داي ��ت» �أو
اخلالية من ال�سكر ،فقد ك�شفت درا�ستان
ج��دي��دت��ان خ�ط��أ االع �ت �ق��اد ال���س��ائ��د ،ب ��أن
امل���ش��روب��ات ال�غ��ازي��ة اخل��ال�ي��ة م��ن ال�سكر
واملحليات اال�صطناعية ت�ساعد يف تخفيف
الوزن ،م�ؤكدة �أنها على العك�س من ذلك؛
ت�سيء لل�صحة الب�شرية ،وقد تزيد الوزن.
و�أ� � �ش � ��ار ب ��اح �ث ��ون يف م ��رك ��ز ال �ع �ل��وم
ال���ص�ح�ي��ة يف ج��ام �ع��ة ت�ك���س��ا���س مب��دي�ن��ة
�سانت �أنتونيو� ،إىل �أن الأ�شخا�ص الذين
ق��ال��وا �إن�ه��م ��ش��رب��وا عبوتني �أو �أك�ث�ر من
امل���ش��روب��ات ال�غ��ازي��ة اخل��ال�ي��ة م��ن ال�سكر
يومياً ،الحظوا زيادة يف وزنهم تفوق ب�ست
مرات الزيادة عند الذين مل يتناولوا هذه
امل�شروبات.
و�أو��ض��ح الباحثون م�ع�دّو الدرا�ستني
�أن فريق البحث تو�صل �إىل �أن الرتويج
للم�شروبات الغازية اخلالية من ال�سكر
وللمحليات غ�ير ال�سكرية ب��أن�ه��ا بدائل
��ص�ح�ي��ة� ،أم ��ر ي�ستند �إىل ح�ك��م خ��اط��ئ،
مو�ضحني �أن ه��ذه امل���ش��روب��ات ق��د تكون
دون �سعرات حرارية ،لكنها لي�ست خالية
من ال�ضرر.
وم ��ن خ�ل�ال ال��درا� �س��ة ال �ت��ي �أج��راه��ا
باحثون على �أو��ض��اع � 474شخ�صاً خالل
ع�شر ��س�ن��وات ،تبني �أن ال��ذي��ن يتناولون
امل���ش��روب��ات ال�غ��ازي��ة اخل��ال�ي��ة م��ن ال�سكر

 6 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1لعبة من لعبات الطاولة
 7ع �� �ص��ا يف الأر�� � � ��ض ت �� �ش��د ب�ه��ا
1
اخليمة  /م��ن ال�ساحل ال�شرقي
للمتو�سط قدميا
2
 8ادخ��رت  /من احليوانات ذات
3
اجللد املرتفع الثمن
 9ا�سم م�ؤنث (معكو�سة)  /حرف
4
عطف
 10م� � �ك� � �ت� � ��� � �ش � ��ف امل � � � ��وج � � � ��ات
5
ال�ك�ه��روم�غ�ن��اط�ي���س�ي��ة  /خم�ترع
6
قلم الر�صا�ص

7
8
9
10

�أفــقــي
 1خمرتع الطباعة
 2خمرتع الربا�شوت  /ج�سم
 3ن�صف رتبت  /خمرتع املفاعل النووي
 4دكاكني �صناعة خفيفة  /جوال
 5جتنح لل�سلم  /مر�شد

ا�ضطرابات �صحية
كما ك�شفت درا��س��ة نرويجية حديثة
�أن ت �ن��اول امل��راه �ق�ين ك�م�ي��ات ع��ال�ي��ة من
امل�شروبات الغازية ،ي�سبب لهم الكثري من
امل�شاكل ال�صحية واال�ضطرابات العقلية،
فقد الحظ الباحثون �أن املراهقني الذين
ي�ت�ن��اول��ون ك�م�ي��ات ك�ب�يرة م��ن امل���ش��روب��ات
ال�غ��ازي��ة ،لديهم م�شاكل عقلية و�صحية
مثل فرط الن�شاط والتوتر واحلزن.
و أ�� �ش��ار الباحثون �إىل �أن وج��ود م��واد
مثل الكافيني يف امل�شروبات الغازية ،هو
ال�سبب وراء ح��االت ف��رط الن�شاط لدى
املراهقني ،حيث ي�ترك آ�ث��اراً �سلبية على
املراهق وامل��ر�أة احلامل ،فزيادة ال�سكر يف
الدم ت�ؤدي �إىل ارتفاع �ضغط الدم ل�ساعات
ط��وي �ل��ة ،وي�ت���س�ب��ب يف إ�ف� � ��راز ه��رم��ون��ات
ت���س��اع��د ع�ل��ى زي� ��ادة ال � ��وزن� ،إ� �ض��اف��ة �إىل
االكتئاب والتوتر الع�صبي.
و�أك��دت الدرا�سة �أي�ضاً �أن امل�شروبات
ال �غ��ازي��ة حت �ت��وي ع�ل��ى ع�ن��ا��ص��ر حم�ضية
تفتك ببنية الأ��س�ن��ان ،وه��و ما يو�ضح �أن
�ضرر امل�شروبات الغازية على بنية الأ�سنان
وقوتها يفوق الأ�ضرار املرتتبة على تناول
�سائر الأغذية وامل�شروبات ،ويحذر العلماء
الن�ساء �أثناء احلمل من �شرب امل�شروبات
الغازية «الدايت» ،الحتوائها على املحلى
اال�صطناعي ،حيث يعتقد العلماء بوجود
ع�لاق��ة ت��رب��ط ه ��ذه امل �� �ش��روب��ات ال�غ��ازي��ة
«الدايت» بالوالدة املبكرة.

الحل السابق

1
2
3
4
5
6
7
عـــامـــودي
8
 1قوة طاغية  /حمب �إىل درجة 9
الوله
� 2أول من اخرتع ماكنة اخلياطة 10

 3ن�صف تامر  /خمرتع احلرير
اال�صطناعي
 4مت�شـابهان  /مت�شابهان  /ك�سب
م�سابقة
 5اظهر وجها مرحبا ومبت�سما /
بيت الدجاج  /ف�صل و�صنف
 6يلب�س ثيابا جميلة ومريحة
وط��وي �ل��ة  /خم�ت�رع � �س��اع��ة ال�ي��د

الحظوا زي��ادة �أوزان�ه��م بن�سبة � ٪70أكرث
ممن ال يتناولون هذه امل�شروبات.
ويف ال� ��درا� � �س� ��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة ،أ�ع �ط �ي��ت
جم �م��وع��ة ف �ئ ��ران حم �ل �ي��ات خ��ال �ي��ة من
ال�سكر على مدى ثالثة �أ�شهر ،وتبينّ يف
نهاية الفرتة ارتفاع ن�سبة ال�سكر يف الدم
لدى هذه العينة.
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(معكو�سة)
 7من عنا�صر ماء البحر
 8خمرتع ماكنة الت�صوير امللون
 9مادة احلياة احلمراء  /خ�شوع وهدوء يف ال�صالة
 10خمرتع �سماعة الطبيب
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كرة السلة اللبنانية
نحو موسم ملتهب

ريَ اضـَ ة

�إيلي ر�ستم من املتحد �إىل احلكمة

�إيلي ا�سطفان من ال�شانفيل �إىل احلكمة

على رغ��م �أج��واء الت�شا�ؤم التي ي��روج لها بع�ض
النقاد واملراقبني ،تبدو كرة ال�سلة اللبنانية متجهة
نحو مو�سم �ساخن ،برزت م�ؤ�شراته من خالل عدة
معطيات� ،أهمها ح��رك��ة االن�ت�ق��االت النا�شطة بني
الأن ��دي ��ة ،و��س�ع��ي ع��دد ك�ب�ير منها للمناف�سة على
اللقب.
وبا�ستعرا�ض �أ�سماء الفرق القادرة على املناف�سة
على لقب بطولة لبنان ،تربز للمرة الأوىل جمموعة
من الأ�سماء ،ما يعطي ال�صراع على لقب البطولة،
بعد �أن ك��ان��ت املناف�سة ل�سنوات ع��دة ،ثنائية بني
الريا�ضي وال�شانفيل �أو الريا�ضي واحلكمة.
الريا�ضي ،ال�شانفيل ،احلكمة� ،أنيبال ،املتحد..
فرق ال ي�شك �أحد يف قدرتها على املناف�سة ،و�إعطاء
املو�سم اجلديد زخماً ،حتتاجه اللعبة ،التي متر يف
ظروف �صعبة ،نتيجة الإ�شكاالت التي رافقت ختام
املو�سم املا�ضي ،وحراجة و�ضع االحت��اد ،والأو��ض��اع
املالية ال�ضاغطة على كثري من الأندية.
ومن املنتظر �أن ي�شهد املو�سم اجلديد ا�ستعادة
نادي احلكمة لربيقه ،بعد �أن عزز �صفوفه باملدير
الفني املخ�ضرم ف ��ؤاد �أب��و �شقرا ال�ق��ادم من النادي
الريا�ضي ،يف �صفقة هزت الو�سط ال�سلوي وخطفت
الأ�ضواء ،حتى �أن البع�ض اعتربها «�صفقة املو�سم»
بامتياز.
ومل يكتف احلكمة ب�ضم �أب��و �شقرا ،بل �إن��ه عزز
�صفوفه أ�ي �� �ض �اً ب�لاع�ب�ين مم�ي��زي��ن ك��رودري��غ عقل
م��ن �أن�ي�ب��ال زح�ل��ة ،و�إي�ل��ي ر�ستم م��ن املتحد ،و�إيلي
ا�سطفان ،وحممد �إبراهيم من ال�شانفيل ،والالعب
ا ألم�يرك��ي – اللبناين فيليب ت��اب��ت �شقيق العب
�أنيبال �شارل وباتريك بو عبود من بجة ،ما مينح
الفريق قوة كبرية هذا املو�سم.
وي �ت��وق��ع ب�ع����ض امل �ت��اب �ع�ين� ،أن ي���ض�ي��ف ت�ع��زي��ز
احلكمة ل�صفوفه �إىل البطولة ،زخماً جديداً ورمبا
ت�ستعيد املناف�سات ،ال�صراع التقليدي بني الريا�ضي
واحلكمة ،والذي ميز موا�سم عدة �سابقة ب�سخونته
ونديته.
ويف الريا�ضي يحاول �إداريو الفريق التقليل من
�ش�أن ت�أثريات غياب املدير الفني ف�ؤاد �أبو �شقرا عن
«القلعة ال�صفراء» ،وال �سيما �أن إ�جن��ازات الريا�ضي

روي �سماحة من �أنيبال �إىل املتحد

الهائلة ،يف ال�سنوات الأخرية ،اقرتنت با�سمه ،حتى
حتول قائداً حقيقياً للنادي ،ويعترب تعوي�ض غياب
�أبو �شقرا وم�ساعده ديكران كيوكجيان ،مبنزلة حتد
حقيقي للريا�ضي ،الذي �سارع �إىل التعاقد مع املدير
الفني ال�سلوفيني ��س�ل��وب��ودان �سوبوتي�ش �صاحب
التجربة الوا�سعة �أوروبياً.
و�إىل جانب تعاقده مع �سوبوتيت�ش عزز الريا�ضي
��ص�ف��وف��ه ب�لاع�ب�ين م��ن ط ��راز رف �ي��ع ،يف مقدمهم
العبه «القدمي  -اجلديد» �أحمد �إبراهيم ،كما �ضم
رودول ��ف عقل م��ن عم�شيت وميغيل مارتينيز من
ال�شانفيل ،ويعترب الأول ،وهو �شقيق العب احلكمة
واملنتخب رودريغ من املواهب ال�شابة ،وهو قاد فريق
عم�شيت �إىل �إح��راز لقب الدرجة الثانية يف املو�سم
امل��ا� �ض��ي ،و��س�ب��ق ل��ه ال�ل�ع��ب يف ال��درج��ة الأوىل مع
احلكمة وتبنني ،فيما يلعب الثاين يف مركز �صانع
الألعاب ،وهو العب دويل �شارك يف منا�سبات عدة مع
منتخب لبنان يف الآون��ة الأخ�يرة ،علماً �أن �صفوف
الريا�ضي �ست�ضم �أي�ضاً العمالق الأمريكي لورين

ف�ؤاد �أبو �شقرا ..من الريا�ضي للحكمة �صفقة املو�سم

روين فهد من احلكمة �إىل املتحد

وودز وامل�صري املخ�ضرم �إ�سماعيل �أحمد� ،إىل جانب
حمليني مميزين على ر�أ�سهم جان عبد النور وعلي
حممود ،الذي مدد عقده مع الريا�ضي لأربع �سنوات
مقبلة.
ب��دوره �ضرب املتحد بقوة يف �سوق االن�ت�ق��االت،
من خالل �ضمه جنم احلكمة ومنتخب لبنان روين
فهد ( 31عاماً) ،والذي ودع «القلعة اخل�ضراء» بعد
�سنوات ع��دة من العطاء والت�ألق ،علماً �أن الفريق
ال���ش�م��ايل تخلى يف امل�ق��اب��ل ع��ن ج�ه��ود إ�ي �ل��ي ر�ستم
مل�صلحة احلكمة.
وي �ب��دو امل�ت�ح��د يف ج��اه��زي��ة ط�ي�ب��ة ه��ذا امل��و��س��م،
بوجود فهد وروي �سماحة القادم من �أنيبال وبا�سل
ب��وج��ي وم ��روان زي ��ادة وحم�م��د ال �ع �ك��اري ،ع�ل�م�اً �أن
م�صادر الفريق حت��دث��ت ع��ن ق��رب ا�ستعادة �صانع
الأل�ع��اب الأم�يرك��ي داري��ن كيلي ال��ذي �سي�شكّل �إىل
جانب روين فهد ثنائياً خطرياً.
و�أبقى ال�شانفيل على العب االرتكاز الأمريكي
غ��ارن �ي��ت ط��وم �� �س��ون ،و� �ض��م �إل �ي��ه م��واط �ن��ه الع��ب

مدرب الريا�ضي اجلديد �سلوبودان �سوبوتيت�ش

لورين وودز عاد �إىل �صفوف الريا�ضي

ال��ري��ا��ض��ي ال�سابق �سي ج��اي غ��ال����س ،ال��ذي يعترب
مك�سباً للفريق مبا ميلكه من �إمكانات فنية عالية،
وخربة يف املالعب اللبنانية.
وعلى ال�صعيد املحلي ،تعاقد ال�شانفيل مع ندمي
لا إلي�ل��ي أ���س�ط�ف��ان ال��ذي
�سعيد ال��ذي �سيحل ب��دي� ً
ان�ت�ق��ل �إىل احل�ك�م��ة ،ك�م��ا ت�ع��اق��د م��ع الع��ب هوب�س
ح�سني اخلطيب ،ال��ذي �ضمه امل��دي��ر الفني غ�سان
�سركي�س م�ؤخراً �إىل �صفوف منتخب لبنان.
وبعد �أن ف�شلت مفاو�ضاته مع الريا�ضي� ،سيقود
ف� ��ادي اخل �ط �ي��ب ال���ش��ان�ف�ي��ل مل��و� �س��م ج��دي��د ،حيث
�سيحاول معه االحتفاظ بلقب بطولة لبنان ،التي
أ�ح��رزه��ا ال �ن��ادي امل�ت�ن��ي يف امل��و��س��م امل��ا� �ض��ي ،للمرة
الأوىل يف تاريخه.
ويحدو �أبناء �أنيبال زحلة �أم ً
ال كبرياً يف املحافظة
على امل�ستوى الطيب الذي قدمه يف املو�سم املا�ضي،
حني احتل مركز الو�صيف ،وه��و �ضم �إىل �صفوفه
جوي عكاوي من احلكمة وطارق عموري املحرتف
يف ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،وت �خ �ل��ى ع��ن روي �سماحة
للمتحد ورودريغ عقل للحكمة.
وتنتظر �إدارة النادي �أداء مميزاً لفريقها الذي
يربز فيه �أكرث من وجه حملي ،كغالب ر�ضا و�شارل
تابت وب�شري عموري ومازن منيمنة وغريهم.
ومي �ي��ز امل��و� �س��م اجل ��دي ��د� � ،س �ع��ي ف� ��رق ج��دي��دة
ل�ل��دخ��ول ع�ل��ى خ��ط امل�ن��اف���س��ة ،كعم�شيت ال�صاعد
ح��دي�ث�اً �إىل ع��امل الأ�� �ض ��واء ،وال ��ذي ع��زز �صفوفه
بنخبة من الالعبني ،على ر�أ�سهم الالعب اخلبري
مات فريجي ،وقائد احلكمة ال�سابق �صباح خوري،
والع��ب ارت �ك��از ف��ري��ق هوب�س حممد ه�م��در (2,02
�سنتم 24 ،عاماً).
م��ن ناحية ث��ان�ي��ة ،يبقى جن��اح امل��و��س��م مرهوناً
بال�شق الأمني ،وتفادي الثغرات التي برزت يف املو�سم
املا�ضي ،من خ�لال ال�شغب اجلماهريي ألك�ثر من
ناد ،وهنا يربز دور القوى الأمنية وروابط الأندية
يف املحافظة على �إيقاع من�ضبط جلماهريها ،و�إبعاد
�شر امل�شاحنات ال�سيا�سية والطائفية عن املالعب
ال�سلوية ،وه��ي أ�م��ر �سيعزز م��ن دون ��ش��ك ،فر�ص
جن��اح امل��و��س��م اجل��دي��د امل��رت�ق��ب ب�شغف م��ن حمبي
اللعبة وع�شاقها وهم كرث يف لبنان.
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منافسات قوية ..ومكاسب اقتصادية في «لندن – »2012
�ستحت�ضن أ�ل�ع��اب الأوملبياد الـ 30خالل
 17يوماً  645مباراة يف  26ريا�ضة موزعة
ع�ل��ى  36م��وق �ع �اً� ،أب ��رزه ��ا اال� �س �ت��اد اجل��دي��د
والبارك الأوملبي (الأكرب يف �أوروبا) ويتوقع
�أن ي�ؤمهما � 180ألف �شخ�ص يومياً.
وبعد �أن حلت �إنكلرتا رابعة يف دورة بكني
ع��ام  2008خلف ال�صني وال��والي��ات املتحدة
ورو� �س �ي��ا ،وب�ل��غ ر��ص�ي��ده��ا  47م�ي��دال�ي��ة (19
ذه�ب�ي��ة 13 ،ف�ضية و 15ب��رون��زي��ة) ،ي��أم��ل
رئ�ي����س ال�ل�ج�ن��ة امل�ن�ظ�م��ة ل�ل�أل �ع��اب احل��ال�ي��ة
�سيبا�ستيان كو� ،أن يرتقي ترتيبها يف «لندن
 ،»2012وي���ش��دد ك��و على ��ض��رورة �أن يكون
الأب�ط��ال الإنكليز موجودين على الأق��ل يف
نهائيات امل�سابقات املدرجة �ضمن الدورة.
وكانت احلكومة الربيطانية وعدت عقب
«ال �ن �ج��اح يف ب�ك�ين  »2008بتخ�صي�ص 127
مليون يورو لربنامج دعم الريا�ضيني.
وف��ر ت�أهيل �ضاحية �شرق لندن � 25ألف
وظيفة ،و�سي�ؤمن العمل خالل الدورة � 6آالف
م��وظ��ف ،وي�ت�ع��اون عليه  19ج�ه��ازاً حكومياً
يف جم��االت ا ألم��ن والنقل والبنى التحتية،
�إىل  25م�ؤ�س�سة و�شركة راع�ي��ة ،ويتوقع �أن
توفر �ألعاب لندن التي �صادفت واالحتفاالت
باليوبيل املا�سي للملكة �إليزابيت الثانية،
� 46أل��ف وظيفة يف امل��دى املنظور ،ال �سيما
يف �شرق العا�صمة ،وتقدر «العائلة الأوملبية»
خالل الدورة بـ� 55ألف �شخ�ص.
وت �ع �ت�بر «ل �ن��دن  »2012دورة ال�ت�ح��دي
�أم ��ام الأزم ��ة االق�ت���ص��ادي��ة ال�ع��امل�ي��ة ،وت��و ّق��ع
اخلرباء �أن تزدهر البور�صة الربيطانية يف
ال�شهور الـ 12املقبلة ،ون�صحوا امل�ستثمرين
ال��راغ�ب�ين يف ا إلف� ��ادة م��ن ال ��دورة االخ�ت�ي��ار
م��ن ب�ين �أ�سهم ال�ف�ن��ادق و��ش��رك��ات الإع�ل�ان،
كما �أظهرت �أبحاث �أجراها «بنك �ساك�سو» �أن
الدورات اخلم�س الأوملبية ال�صيفية املا�ضية،
�شهدت ازدهار بور�صات البلدان امل�ضيفة لها،
ليتجاوز متو�سط �أدائها �أداء م�ؤ�شر الأ�سهم
ال �ع��امل �ي��ة ب�ن���س�ب��ة  16،4يف امل �ئ��ة ع �ل��ى م��دى
ع��ام بعد انتهاء الأل �ع��اب ،وت��وق��ع �أن تنتع�ش
ال�سياحة ب��دءاً من عام  2013ويلم�س �سكان
لندن وزواره��ا فوائد خطط النقل اجلديدة
ومرافقها امل�ستحدثة و�شبكاتها ،على غرار
م��ا ح�صل بعد دورة بر�شلونة  1992و�أثينا
.2004
وت �ع��ول م�ت��اج��ر ال�ت�ج��زئ��ة يف بريطانيا
على ال��دورة يف تن�شيط ا إلن�ف��اق� ،سواء على
امل ��أك��والت وامل���ش��روب��ات الإ��ض��اف�ي��ة �أو أ�ج�ه��زة
التلفزيون اجلديدة وحتى معدات الريا�ضة
ملن �ستلهمهم نتائج املناف�سات.
ويفخر رئي�س اللجنة املنظمة ل��دورة
ل �ن��دن الأومل� �ب� �ي ��ة ال� �ل ��ورد � �س �ب��ا� �س �ت �ي��ان كو
كثرياً مبا �ست�ؤول �إليه «املنطقة الأوملبية»
ور� �س��ال �ت �ه��ا ال�ب�ي�ئ�ي��ة ال �ت��ي حت �م��ل ع �ن��وان
«الإنطالق نحو احللم الأخ�ضر»� ،إذ «�أعيد
ا�ستخدام  90يف املئة من مواد الأبنية التي
هدمت يف �إقامة املنتزه اجلديد ،وتنظيف
ال�ت�رب��ة وت��دوي��ره��ا لإع� � ��ادة ا��س�ت�خ��دام�ه��ا
أ�ي���ض�اً ،ك�م��ا �أن  50يف امل�ئ��ة م��ن ت�ل��ك امل��واد
نُقلت بوا�سطة القطارات �أو املراكب املائية،
وزرعت �آالف الأ�شجار».
لكن يخ�شى �أن تكون تقديرات االنتعا�ش
م�ب��ال��غ ف�ي�ه��ا ،فالبع�ض ي�شكو م��ن غ�ل�اء يف
الأ�سعار وعرقلة يف ال�سري والتنقل خ�صو�صاً
يف املناطق القريبة من املن�ش�آت ،وذلك ب�سبب
ا إلج ��راءات الأمنية امل�شددة ،التي خ�ص�صت
لها موازنة مقدارها بليون جنيه ا�سرتليني
ويتوالها � 13ألف رجل �أمن ،ويطرح ال�س�ؤال
هل ما �أنفق وما حتقق ي�ؤمن ا�ستدامة و�إرثاً؟

جممع الألعاب املائية جاهز للأوملبياد

يعتقد  13يف امل�ئ��ة م��ن �سكان العا�صمة
ال�بري�ط��ان�ي��ة� ،أن تنظيم الأل �ع ��اب «م�ف�ي��د»
حلياتهم ،ال �سيما �أن الأو�ضاع خمتلفة عما
كانت عليه خ�لال دورة  1948عقب احل��رب
العاملية الثانية ،حني �أح�ضر ريا�ضيون معهم
طعامهم و�أقاموا يف ثكنات وم�ساكن جماعية،

لكن احلكومة الربيطانية التي �أق��رت منذ
عام � 2009سل�سلة �إج��راءات تق�شف وخف�ض
للوظائف ،مل تن�سحب قراراتها على الألعاب،
وبالتايل لن تكون متق�شفة �إطالقاً ،فقد �أمر
رئي�س ال ��وزراء ديفيد ك��ام�يرون مب�ضاعفة
م��وازن��ة ح�ف�ل��ة الإف �ت �ت��اح ال �ت��ي ي���ش��رف على

اال�ستاد الرئي�سي يف لندن يف لقطة من اجلو

�إخ��راج�ه��ا داين ب��وي��ل� ،إىل  18مليون جنيه
ا�سرتليني ،وب��رر ه��ذه اخل�ط��وة ب�إعالنه �أن
«الألعاب حافز �إىل ا ألم��ام ،وعلينا �أن نفخر
مب��ا نعمل جمابهني ال�ت�ح��دي��ات وحمققني
الإجناز».
مليارات احلركة الأوملبية
على �صعيد �آخر ،حققت احلركة الأوملبية
ما يقارب  8مليارات دوالر (36ر 6مليارات
ي��ورو) م��ن ال�ع��ائ��دات خ�لال ال�ف�ترة املمتدة
ب�ين ال�ع��ام�ين  2009و ،2012وه��ي ث ��روة ال
ي � ��ؤول � �س��وى ج ��زء ق�ل�ي��ل م�ن�ه��ا �إىل اللجنة
الأوملبية الدولية.
وت�شكل املداخيل املت�أتية من بيع حقوق
�إع��ادة البث التلفزيوين تقليدياً نحو ن�صف
مداخيل احلركة الأوملبية ( 3,914مليارات
دوالر11 ،ر 3مليارات يورو) ،تليها م�ساهمات
الأط � ��راف ال��راع �ي��ة ( 34يف امل �ئ��ة� ،أي 761
مليون ي��ورو)� ،إ�ضافة �إىل التذاكر الأوملبية
واملنتجات ذات ال�صلة.
لكن اللجنة الأومل�ب�ي��ة ال��دول�ي��ة ال تنال
��س��وى م��ا ن�سبته � 8إىل  10يف امل�ئ��ة م��ن هذا
املبلغ ،ال��ذي يحجز ن�صفه للجنتي تنظيم
دورتي الألعاب الأوملبية ال�شتوية وال�صيفية،
والباقي �إىل احت��ادات الريا�ضيات الأوملبية
وال�ل�ج��ان الأومل �ب �ي��ة ال��وط�ن�ي��ة ،وي �غ��ذي ج��زء
�صغري ح�سابات اللجنة الدولية الباراملبية
والوكالة الدولية ملكافحة املن�شطات.
ومنذ عام  ،1984دخلت الألعاب يف ع�صر
الرعاية املكثفة ،بدفع من الرئي�س ال�سابق
للجنة الدولية خ��وان انطونيو �ساماران�ش،
الذي كان ا�سرتاتيجياً يف ما يتعلق بالت�سويق،
وبعد �أربعة �أعوام ،اخرتعت اللجنة الأوملبية
الدولية برنامج «ال�شريك الأوملبي».
ويجمع هذا الربنامج  11راعياً رئي�سياً،
بينها «ك��وك��ا ك ��وال»« ،ف �ي��زا»« ،ب��ان��ا��س��ون�ي��ك»
و«م��اك��دون��ال��دز» ،مي�ن�ح��ون يف م�ق��اب��ل ب��دل
م��رت�ف��ع ،ح��ق ا��س�ت�خ��دام احل�ل�ق��ات الأومل�ب�ي��ة

اخل �م �� �س��ة ال �ت��ي مت�ل�ك�ه��ا ح �� �ص��ري �اً ال�ل�ج�ن��ة
ال��دول�ي��ة ،مل��دة �أرب �ع��ة أ�ع ��وام ،ويبلغ جمموع
املداخيل من هذا الربنامج  957مليون دوالر
( 761مليون ي��ورو� ،أي ما ي��وازي  70مليوناً
لكل �شركة) ،علماً �أن هذا املبلغ هو لدورتي
فانكوفر  2010ولندن  ،2010ويوازي ع�شرة
�أ�ضعاف �سعر احلقوق التي منحت قبل 20
عاماً لدورتي �سيول وكالياري.
يف ال�صف الثاين يف ما يتعلق بالعر�ض،
ت ��أت��ي جل ��ان ال�ت�ن�ظ�ي��م وال ��رع ��اة اخل��ا��ص�ين
بها ،وال ي�أمل ال�شركاء ال�سبعة والداعمون
ال�سبعة للجنة تنظيم الأل�ع��اب الأومل�ب�ي��ة يف
ل�ن��دن ،يف احل�صول على أ�ق��ل م��ن امتيازات
«ال���ش��ري��ك الأومل� �ب ��ي» ،ف���ش��رك��ات بريطانية
كربى مثل «بريتي�ش برتوليوم» و«بريتي�ش
ايروايز» و«لويدز»� ،أو �أجنبية مثل «�أ دي اف»
(كهرباء فرن�سا) و«بي �أم دبليو» ،حتظى بحق
ا�ستخدام احللقات الأوملبية ب�سعر �أقل ،لكن
ملدة  15يوماً فقط.
ووفق اتفاق عقد يف الثمانينات ،حت�صل
اللجنة الأومل�ب�ي��ة الأم�يرك�ي��ة على  12,75يف
املئة من حقوق التلفزيون املباعة يف الواليات
املتحدة و 20يف امل�ئ��ة م��ن ع��ائ��دات الت�سويق
ع��امل�ي�اً� ،أي مب��ا ي ��وازي ك��ل ال�ل�ج��ان الأومل�ب�ي��ة
الوطنية الأخرى جمتمعة.
و�أع ��ادت جل��ان �أومل�ب�ي��ة وطنية ،وال�سيما
منها �أوروبية ،طرح هذا االمتياز الذي منح
ل�ل�أم�يرك�ي�ين وق��ت ك��ان��ت ال��والي��ات املتحدة
ت��وف��ر غالبية ال�ث�راء الأومل �ب��ي ،و�أدت إ�ع��ادة
ال�ط��رح ه��ذه �إىل ع��زل ال��والي��ات امل�ت�ح��دة يف
احلركة الأوملبية.
و�أع�ل�ن��ت اللجنتان الأومل�ب�ي�ت��ان الدولية
والأمريكية نهاية �أيار يف فانكوفر ،التو�صل
�إىل ترتيب م��ايل جديد بينهما ،دون ك�شف
ال �ك �ث�ي�ر م ��ن ت �ف��ا� �ص �ي �ل��ه ،ل �ك��ن ي �ع �ت �ق��د أ�ن ��ه
مينح ،كما االتفاق ال�سابق ،و�ضعاً تف�ضيلياً
للأمريكيني.

جالل قبطان
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طالبت بتبني قرد ..لشعورها
بعاطفة األمومة نحوه
«ال��ق��رد يف عني أ�م��ه غ���زال» ..هكذا يقول املثل ال�شعبي ال�شهري الذي
و�صف حالة هذه ال�سيدة بدقة منذ ع�شرات ال�سنوات.
فبعد تبنّي ممثلة �أمريكية حلمار ،و�إعالنها الزواج منه منذ ثالثة �أ�شهر،
تطل علينا اليوم امل�صورة الفوتوغرافية اليابانية «كو�سوكي كا�شيوركو»
بطلبها تبنّي قرد من مركز حمافظة حماية احليوان يف نيويورك.
وقالت «كا�شيوركو» يف الطلب ال��ذي قدمته ملركز البلدية� ،إنها تريد
تبنّي �إن�سان الغاب «ك��االب��ات��و» ،ل�شعورها بعاطفة الأم��وم��ة نحوه ،وذلك
ل عينيه عندما يراها كما يتم�سك
ب�سبب نظراته املليئة باحلب التي مت أ
ب�ساقها ،راف�ضاً رحيلها يف كل مرة تزوره فيها.
ورغ��م ذل��ك رف�ضت البلدية يف والي��ة نيويورك إ�ع��ط��اء �إن�سان الغاب
لـ«كا�شيوركو» ب�سبب ف�صيلته النادرة� ،إال �أنها �أ�صرّت و�أعلنت اعت�صامها
حتى ت�سلّمها البلدية القرد ..ومن هنا نطالب امل�س�ؤولني يف نيويورك جمع
الأم بابنها ،لأنه يف النهاية «ال�ضنا غايل»!

طلق زوجته قبل اإلفطار
ألنهــا طـبـخت البـــازالء
بـــال جـــزر
�أوق���ع زوج م�صري مي�ين ال��ط�لاق على
زوج��ت��ه ق��ب��ل ا إلف���ط���ار يف الأول م��ن �شهر
رم�ضان احل��ايل ،حتديداً قبل موعد �آذان
املغرب بدقائق ،وذلك لأنها طبخت البازالء
من دون �إ�ضافة اجلزر.
فقد ا�ست�شاط الزوج غ�ضباً حني فتح «حلة»
الطعام وه��ي �ساخنة ف��وق البوتاغاز ،وحركها
ا���س��ت��ع��داداً ل�سكبها يف الأط���ب���اق ،ليكت�شف �أن
ال���ب���ازالء م��ن دون ج���زر ،ف��ت��ج��ادل م��ع زوج��ت��ه،
وحني �أخربته �أنها ن�سيت �أن تطلب منه �شراء
اجلزر اتهمها بالإهمال ،وب�أنها ال تراعي ذوقه
يف الأكل ،و�ألقى عليها ميني الطالق بال تردد!

مارس الجنس مع زوجاته الست في نفس الوقت ..فمات
ت��ويف رج��ل نيجريي بعدما �أج�برت��ه زوج��ات��ه ال�ست على
ممار�سة اجلن�س معهن يف الوقت عينه.
وكان «اروكو اونوجا» يف والية بينو اتخذ لنف�سه  6زوجات
بعد �أن �أ�صبح ثرياً ،وعندما عاد الرجل يف الأ�سبوع املا�ضي �إىل
منزله ،دخ��ل غرفة ال��زوج��ة الأ�صغر �سناً ،غري �أن الزوجات
اخلم�س الأخ��ري��ات ،الالتي كن قد عقدن اجتماعاً ،اقتحمن
الغرفة بال�سكاكني والع�صي ،لإج��ب��اره على ممار�سة اجلن�س
معهن جميعاً؛ من الأ�صغر �سناً حتى الأكرب.
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

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

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

وق��د ح��اول «اون��وج��ا» مقاومتهن غري �أن��ه عجز عن ذلك،
وتوقف عن التنف�س بعد ممار�سة اجلن�س مع  4من زوجاته،
وقبل �أن يحني دور اخلام�سة.
وقالت ال��زوج��ة الأ�صغر �سناً :توقف زوج��ي عن التنف�س
فج�أة ،وهربن جميعهن ،وكن ي�ضحكن ،لكن حني ر�أين �أنني
عاجزة عن �إيقاظه هربن �إىل الغابة.
ومتكنت ال�شرطة من توقيف اثنتني من ال��زوج��ات حتى
الآن ،وما تزال تبحث عن البقية.
ع ــند وجـ ــود مـ�شـك ـلــة فـي التوزيع الرجاء االت�صال:
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