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���س��ج��ل��ت م�����ص��ادر م��ت��اب��ع��ة ل��ت��ط��ورات ال��ط��ائ��رة ال��ق��ط��ري��ة
اخلا�صة التي ك�شفت اجلمارك اللبنانية على متنها �أجهزة
تن�صت وات�صال متطورة جداً ،عدة مالحظات �أبرزها:
 �إخالء �سبيل �صاحب الطائرة الذي غادر �إىل الدوحة. �إخ�لاء �سبيل قائد الطائرة ب�سند �إق��ام��ة ،وه��و يقيم لغايةالآن يف �أحد الفنادق الفخمة.
على �أن البارز يف الأمر �أن اخلرباء املخت�صني مل يتمكنوا
لغاية الآن م��ن ف��ك �شيفرة ا ألج��ه��زة امل�����ص��ادَرة ،كما مل يتم
املر�سلة �إليها.
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حمادة  :زيارة «البابا» للبنان
آمنة ..وكل الحركات
«المتطرفة» مضبوطة أميركيًا
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االفتتاحية

زيارة «البابا» ..رسالة سالم إلى العالم العربي
زي��ارة قدا�سة البابا بندكتو�س ال�ساد�س ع�شر
�إىل ل�ب�ن��ان ،و��س��ط ال �ظ��روف ال�ع��رب�ي��ة امل� أ���س��اوي��ة،
ه��ي ع�لام��ة رج��اء و��س�لام وحم�ب��ة ،ودع��وة �صادقة
للم�سلمني وامل�سيحيني العرب وامل�شرقيني ،وجميع
القوى الإقليمية والدولية التي تتدخل يف �ش�ؤون
ال �ع��امل ال �ع��رب��ي� ،إىل وق ��ف ال �ع �ن��ف ف � ��وراً ،ورف��ع
احل�صار ،و�إنهاء التدخالت ل�صالح م�شاريع �سيا�سية
م�شبوهة ،وترك املواطنني يعي�شون باحرتام و�أمان
و�سالم ،وح ّل النزاعات باحلوار والتفاهم ،وتر�سيخ
ثقافة احلرية واحل��ق والدميقراطية والتعددية،
والعدالة وال�سالم من �أجل �صون العي�ش امل�شرتك
امل�سيحي  -الإ�سالمي ،والوحدة الوطنية ،وال�شراكة
يف املحبة ،والوحدة يف التنوع يف العامل العربي.
ي�أتي «البابا» �إىل لبنان لكي يث ّبت امل�سيحيني
وامل���س�ل�م�ين يف ه ��ذا ال �� �ش��رق ب ��إمي��ان �ه��م ودع��وت�ه��م
ور�سالتهم ،انطالقاً من م�شرق الأديان واحل�ضارات،
لتحقيق ال���س�لام احل�ق�ي�ق��ي ال �ع��ادل وال���ش��ام��ل يف
ال�شرق والعامل ،وااللتزام بثقافة حوار احل�ضارات
والثقافات والأدي ��ان ،كبديل عن ال�صراع والعنف
والتطرف ،ورف�ض الآخر وتكفريه ،و�إلغائه.
ن �ح��ن ن ��رى ال ��وج ��ه الإي �ج ��اب ��ي ل �ل �ت �ح��والت يف
العامل العربي ،الهادفة �إىل قيام النه�ضة العربية
اجل��دي��دة ،وال�ت��ي �ستنطلق م��ن خ�لال ال�ع��ودة �إىل
ال�ق�ي��م الإن���س��ان�ي��ة احلقيقية ،و�إىل روح الإ� �س�لام
وامل�سيحية والعروبة ،و�إىل فكر االعتدال ،لاللتزام
ب�ق���ض��اي��ا ال�ع���ص��ر احل�ق�ي�ق�ي��ة ،وامل �� �ش��ارك��ة يف �صنع
العوملة ،و�إنارة م�سراها بقيمنا ال�سامية.
ل �ك��ن ،م��ن ال �ب��داي��ة ،ن�ح��ن ن��رف����ض اال��س�ت�ب��داد
وال�ظ�ل��م وال�ف���س��اد وال�ه�ج�م��ات الإره��اب �ي��ة والعنف
واال� �ض �ط �ه ��اد وال �ق �ت��ل وال� ��دم� ��ار ال � ��ذي ��س�ي�ح� ّل
ب��امل���س�ي�ح�ي�ين ك�م��ا ب��امل���س�ل�م�ين ،و��س�ي�ه��دد وح��دت�ن��ا
وم���س�ت�ق�ب�ل�ن��ا ،ك�م��ا ��س� ُي��دخ�ل�ن��ا يف �أن �ف��اق ال�ت�ط��رف
واالنق�سام والتهجري والهجرة والفو�ضى والظالم
وامل� ��وت ،و�إن �� �ش��اء ال��دوي�ل�ات ال��دي�ن�ي��ة والطائفية
وامل��ذه�ب�ي��ة والإث �ن �ي��ة ،ب��دي�ل ًا ع��ن ال��دول��ة امل��دن�ي��ة
الدميقراطية املرج ّوة.
�إ ّن الإر� �ش��اد الر�سويل اجل��دي��د �سيكون عالمة
رج��اء ،ووثيقة �أ�سا�سية لتعزيز النه�ضة العربية
اجل��دي��دة ،ان�ط�لاق�اً م��ن تو�صيات ال�سينود�س يف
مو�ضوع احلوار بني الأدي��ان ،والعالقات امل�سيحية
الإ�سالمية ،والدفاع عن اللغة العربية التي �ستزداد
و�ضوحاً ،والتي جاء فيها:
« ُي��دع��ى م�سيح ّيو ال�شرق الأو��س��ط �إىل متابعة
احلوار مع مواطنيهم من الديانات الأخرى ،كونه
يق ّرب بني الأذهان والقلوب ،لذلك ،يجدر بهم ،مع

�شركائهم ،تدعيم احلوار الديني ،وتنقية الذاكرة،
والغفران املتبادل عن املا�ضي ،والبحث عن م�ستقبل
م�شرتك �أف�ضل ،وهم يبحثون يف حياتهم اليومية
عن القبول املتبادل بع�ضهم لبع�ض ،على الرغم من
االختالف ،ويجهدون يف بناء جمتمع جديد ،حيث
ُيحرتم التعدد الديني ،و ُينبذ التط ّرف والتع�صب،
وي��و��ص��ي ب ��إع��داد خ�ط��ة للتن�شئة ع�ل��ى احل ��وار يف
امل�ؤ�س�سات الرتبوية ،ويف املعاهد الإكلريكية ،ويف
بيوت االب�ت��داء ،لتعزيز ثقافة احل��وار املبن ّية على
روح التعا�ضد».
وو��ض��ع املجمع الفاتيكاين ال�ث��اين يف املر�سوم
حول العالقات بني الكني�سة الكاثوليكية والديانات
غ�ير امل�سيحية ،وك��ذل��ك ر��س��ائ��ل ب�ط��ارك��ة ال�شرق
ال�ك��اث��ول�ي��ك ال ��راع ��وي ��ة ،أ�� �س ����س ع�لاق��ة الكني�سة
الكاثوليكية مع امل�سلمني ،وقد �أعلن قدا�سة البابا
بندكتو�س ال���س��اد���س ع�شر �أن ��ه «ال مي�ك��ن للحوار
ال��دي�ن��ي وال �ث �ق��ايف ب�ين امل�سيحيني وامل���س�ل�م�ين �أن
يقت�صر ع�ل��ى خ�ي��ار ع��اب��ر ،لأن ��ه يف ال��واق��ع حاجة
حياتية يرتبط بها م�ستقبلنا ارتباطاً كبرياً».
وت �ت��اب��ع ال �ت��و� �ص �ي��ات« :ي �ت �� �ش��ارك امل���س�ي�ح�ي��ون
وامل �� �س �ل �م��ون م �ع �اً يف ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط يف احل �ي��اة
وامل���ص�ير ،وم�ع�اً يبنون املجتمع ،ل��ذل��ك م��ن املهم
تعزيز مفهوم املواطنة وكرامة ال�شخ�ص الب�شري،
وامل�ساواة يف احلقوق والواجبات واحلرية الدينية،
التي تت�ضمن حرية العبادة وحرية ال�ضمري».
على امل�سيحيني يف ال�شرق الأو�سط �أن يثابروا
ع�ل��ى ح ��وار احل �ي��اة امل�ث�م��ر م��ع امل���س�ل�م�ين ،ول��ذل��ك
ينظرون �إليهم نظرة تقدير وحمبة ،راف�ضني كل
�أحكام �سلبية م�سبقة �ضدّهم ،و�إنهم مدع ّوون �إىل �أن
يكت�شفوا معاً القيم الدينية عند بع�ضهم البع�ض،
وهكذا يقدّمون للعامل �صورة عن اللقاء الإيجابي
والتعاون املثمر بني م�ؤمني هاتني الديانتني ،من
خالل مناه�ضتهم امل�شرتكة لكل �أن��واع الأ�صولية
والعنف با�سم الدين.
كما ت�ؤكد �أ ّن «اللغة العربية لها �أهمية خا�صة
لدى امل�سيحيني ،ال �س ّيما �أنها لعبت دوراً ب��ارزاً يف
تطور الفكر الالهوتي والروحي للكني�سة اجلامعة،
وحت��دي��داً ت��راث الأدب العربي امل�سيحي ،وتقرتح
�أن ُت�ستخدم اللغة العربية ب�شكل �أوف��ر يف دوائ��ر
الكر�سي الر�سويل واجتماعاته الر�سمية ،حتى ُيتاح
للم�سيحيني ذوي الثقافة العربية ،احل�صول على
املعلومات ال�صادرة عن الكر�سي الر�سويل بلغتهم
الأ ّم».
الأب د� .أنطوان �ض ّو

المخطوفون اللبنانيون في سورية ..جهات
محلية وتركية على خط المساومة والعرقلة
ي �ب��دو �أن ق���ض�ي��ة امل�خ�ط��وف�ين
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين م��ر��ش�ح��ة ل �ل��دخ��ول يف
م�ت��اه��ات ج��دي��دة� ،إذ م��ا ت�ك��اد تهب
ن���س�م��ة ت� �ف ��ا�ؤل ح �ت��ى ت �ط��ل م��وج��ة
ت� ��� �ش ��ا�ؤم ،ت��رج��ح م �� �ص��ادر م�ت��اب�ع��ة
�أ��س�ب��اب�ه��ا �إىل التناق�ضات ب�ين كل
م�ك��ون م��ن اجل �ه��ات املتحالفة مع
اخلاطفني� ،أو ال��ذي��ن مت��ت عملية
اخلطف با�سمهم.
ال�ل�اف��ت ه�ن��ا �أن ه ��ذه امل���ص��ادر
ت�شري �إىل «م�ك��ون��ات» م��ن اجلهات
املتحالفة مع اخلاطفني ،وحينما
ت�س�أل عن معنى «مكونات» ،ت�سارع
�إىل ذك ��ر ع ��دة م �ك��ون��ات �أو ج�ه��ات
ت� ��دخ� ��ل يف حل� �ظ ��ة م � ��ن حل �ظ��ات
ال � �ت � �ف � ��ا�ؤل ،ل �ت �ع �ي��د الأم � � � ��ور �إىل
بداياتها ،لأن م�صاحلها ومنافعها
ال�سيا�سية ال ت�ت��واف��ق م��ع اجلهود
املبذولة من هذه اجلهة �أو تلك.
وت�ع��دد امل���ص��ادر املتابعة جهات

ال �ع��رق �ل��ة و أ�� �س �ب��اب �ه��ا ع �ل��ى ال�ن�ح��و
الآتي:
 �أن ه �ن��اك �أط ��راف� �اً �سيا�سيةال تريد �أي دور حلكومة الرئي�س
جن�ي��ب م�ي�ق��ات��ي� ،أو ح�ت��ى ملقربني
من رئي�س احلكومة �أو حم�سوبني
ع�ل�ي��ه ،وب��ال �ت��ايل ف�ه��ي ال ت��ري��د �أن
ي�سجل �أي جن��اح �أو ت�ق��دم يف ه��ذا
املجال ،وم�ستعدة لعرقلة و�إف�شال
�أي خمرج يتم التو�صل �إليه �إذا مل
يكن لها الدور البارز فيه.
وتذهب هذه امل�صادر �إىل حتديد
تيار امل�ستقبل باال�سم ،وحتدد ا�سم
نائب غائب عن ال�سمع والب�صر يف
لبنان يتحرك يف هذا االجتاه.
 �أن ت��رك �ي��ا مل حت �� �س��م ب�ع��دتدخلها احلا�سم يف هذا املجال ،لأن
لها ح�ساباتها التي تريد �إدخالها
يف امل���س��اوم��ة بق�ضية املخطوفني
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ،وم �ن �ه��ا الإف� � ��راج عن

هل يعيد الرتكي «�أيدن توفان» املخطوفني اللبنانيني �إىل ديارهم؟

(�أ.ف.ب).

أ�ت � � � ��راك ت �ف �ي��د امل� �ع� �ل ��وم ��ات أ�ن �ه ��م
�ضباط خمابرات اعتقلتهم القوات
ال�سورية مع املجموعات الإرهابية
امل�سلحة� ،أو �صرعتهم ،وتريد �أنقرة
جثثهم.
 �أن م���ش��اي��خ م��ن ال���ش�م��ال الي��ري��دون ل�ب�ع����ض امل���ش��اي��خ ال��ذي��ن
�ف ��راج عن
ي �ب��ذل��ون امل �� �س��اع��ي ل �ل� إ
ب �ع ����ض امل� �خ� �ط ��وف�ي�ن ،وحت� ��دي� ��داً
ال���ش�ي��خ � �س��امل ال��راف �ع��ي ،ال�ن�ج��اح،
ولهذا يتحركون لإف�شال م�ساعيه،
التي تفيد املعلومات أ�ن�ه��ا حققت
يف ال�ساعات الأخرية تقدماً ،لكنها
فج�أة و�صلت �إىل احلائط امل�سدود
بحكم ت��دخ��ل ال�ن��ائ��ب ال�غ��ائ��ب عن
ال�سمع والب�صر ،وبع�ض امل�شايخ ،ما
جمّد العملية التي كانت �ستنتهي
بالإفراج عن خمطوف �أو اثنني.
ي�ت��راف� ��ق ك� ��ل ذل � ��ك م� ��ع ��ض��خ
كمية من ال�شائعات من �أجل جعل
�أه ��ايل املخطوفني يف ح��ال��ة توتر
ق���ص��وى ق��د ت��دف�ع�ه��م �إىل ت��داب�ير
��س�ل�ب�ي��ة ،ك�ت�ل��ك ال �ت��ي ت��راف �ق��ت مع
ت ��راج ��ع أ�ن� �ق ��رة ع ��ن �إر� � �س� ��ال وف��د
للتفاو�ض م��ع راب �ط��ة �آل امل �ق��داد،
لكن ع�شرية �آل املقداد ا�ستطاعت
ا�ستيعاب ال�شائعة ودح�ضها ،ومل
ت�ن��دف��ع لأي ت���ص��رف ��س�ل�ب��ي نحو
املخطوف الرتكي لديها ،ما �أربك
اخلاطفني واجلهات الداعمة لهم،
وع � ��ادت ل�ت�م��د خ �ي��وط ال�ت�ف��او���ض
واالت � � �� � � �ص� � ��االت ،ت � � � ��ارة ب ��واج� �ه ��ة
�إع�لام �ي��ة ،وط� ��وراً ب�ب��ذل امل�ساعي
احل �م �ي��دة ..ويف ك��ل احل ��االت ك��ان
ث �م��ة ان �ك �� �ش��اف م �ف �� �ض��وح جل�ه��ات
داخ �ل �ي��ة م �ع��رق �ل��ة ،ول � ��دور ت��رك��ي
�صار مف�ضوحاً ،ب�أنه يريد �ضباط
خمابراته املعتقلني ل��دى اجلهات
الأم �ن �ي��ة ال �� �س��وري��ة ،ومل ي �ج��دوا
�أف �� �ض��ل م��ن «��س�ل�ع��ة» امل�خ�ط��وف�ين
اللبنانيني للم�ساومة ،ولل�ضغط
ع�ل��ى ال��دول��ة ال��وط�ن�ي��ة ال���س��وري��ة،
وعلى لبنان �أي�ضاً.

�أحمد الطب�ش
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لتدخل عسكري
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�أح��د املر�شحني لالنتخابات النيابية يف
ب�ي�روت ،ومي�ل��ك ع��دة م�ؤ�س�سات اجتماعية
و� �ص �ح �ي��ة ،ب � ��د�أ ب �ف �ت��ح م �ك��ات��ب خ��ا� �ص��ة يف
العا�صمة ،بعد �أن ق �دّم م�ساعدات للفقراء
واملحتاجني يف �شهر رم�ضان املبارك (موائد
رم�ضانية وح�ص�ص غذائية) .والالفت �أنه
يحيط ب��امل��ر��ش��ح ع��دة �أ��ش�خ��ا���ص معروفني
ب�أنهم من النوع الذي يعمل مع «مني بيدفع
�أك�ث�ر» ،وب��أن�ه��م �أك�ث�ر ال�ن��ا���س ا��س�ت�ف��ادة على
ال�صعيد امل ��ادي يف «م��وا� �س��م االن�ت�خ��اب��ات»،
و ُيتو ّقع �أن يتخلوا عنه مع بروز �أول فر�صة
لعقد �صفقات «د�سمة» �أخرى.

ذكرت و�سائل �إعالم �صينية �أن اهتمام الغرب بق�ضية تقدمي امل�ساعدات الإن�سانية لالجئني
ال�سوريني ميكن تطويعه كمقدمة للتدخل الع�سكري .وح��ذرت �صحيفة «جينمني جيباو»
ال�صينية ،التي تعك�س وجهة نظر بكني الر�سمية ،من ت�سيي�س الق�ضايا الإن�سانية ،م�شرية �إىل
�ضرورة اليقظة جتاه حماوالت بع�ض الدول ا�ستخدام املعونات الإن�سانية يف ما يتعلق ب�سورية
للتدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية ،و�إمكانية التدخل الع�سكري .وو�صفت ال�صحيفة حل ق�ضية
الالجئني ال�سوريني من خالل �إن�شاء ما ي�سمى باملناطق الآمنة داخل �سورية بال�سيا�سة اخلاطئة،
م�شرية �إىل �أنها تهدف �إىل تخفيف العبء عن الدول املجاورة ل�سورية.

عتاب «األحباب»

ع ّلق �أحد كوادر � 14آذار غا�ضباً من ت�صرفات بع�ض احللفاء« :بعد �أن �أفل�س بع�ض قياداتنا مادياً
و�سيا�سياً ،اختار املنفى االختياري لتمويل �إقامتهم ،والبتزاز دول خليجية ،مبدية ا�ستعدادها
للعب �أي دور ا�ست�شاري وغري ا�ست�شاري ..نحن ع �أبواب انتخابات ،وهاحلكي ما بي�صري».
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ما الذي يمنع تحول الشمال
إلى منطقة خارج سلطة الدولة؟
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يـقــال

تكريم لحاجز البربارة
ل��وح��ظ يف اح �ت �ف��ال ت �ك��رمي «� �ش �ه��داء» ح��زب
القوات اللبنانية يف معراب ،ح�ضور جميع نواب
ب�يروت ،وبع�ض امل�شايخ واملفتني ،الذين �صفقوا
لكالم جعجع ع��دة م��رات ،ما دع��ا أ�ح��د املتابعني
للتعليق �سائ ًال :هل الت�صفيق بهذه حما�سة هو
تكرمي حلاجز الرببارة الذي كان يقتل وي�ص ّفي
على الهوية ،ول�سفك دم ال�شهيد ر�شيد كرامي؟
ثم هل تنا�سوا جمازر الكرنتينا ،وجمزة ال�صفرا
و�إهدن ودير القمر و�إقليم اخلروب؟ وهل تنا�سوا
امل �ج��ازر ب�ح��ق امل���س�ل�م�ين وامل���س�ي�ح�ي�ين ع�ل��ى حد
�سواء؟!

العنف تحت السيطرة

مت حرقها
عن�صر م�سلح يف باب التبانة �أمام �أحد املحال التي ّ

ج��ول��ة اال��ش�ت�ب��اك��ات امل�سلحة ال�ت��ي �شهدتها مدينة
رف�ض الفعاليات الأهلية الطرابل�سية ال�ستباحة �أمن
طرابل�س م � ؤ�خ��راً ،والت�صعيد امللحوظ م��ن اجلماعات مدينتهم ،وقد جاء االجتماع يف بلدية طرابل�س مبنزلة
ال�سلفية املتحالفة مع املجموعات الإرهابية امل�سلحة ،التي انتفا�ضة �شعبية �ضد اجلماعات ال�سلفية امل�سلحة.
تتخذ من ال�شمال مالذاً �آمناً لتهريب ال�سالح ،والت�سلل
ا��ض�ط��رار ف��ري��ق � 14آذار؛ ال��داع��م ل�ه��ذه اجلماعات
�إىل داخل الأرا�ضي ال�سورية� ،أقلقت الطرابل�سيني خا�صة ،امل�سلحة ،ويف طليعته تيار امل�ستقبل� ،إىل الن�أي بنف�سه،
واللبنانيني ع��ام��ة ،م��ن اح�ت�م��االت �أن ت� ��ؤدي �إىل �سلخ ظاهرياً ،عن اجلماعات ال�سلفية ،واملوافقة على توفري
ال�شمال اللبناين عن �سلطة الدولة ،و�سيطرة اجلماعات ال�غ�ط��اء للجي�ش اللبناين ،لفر�ض وق��ف ال�ن��ار والأم��ن
ال�سلفية والإرهابية التكفريية عليه.
واال�ستقرار ،والت�صدي ملن يرف�ض االلتزام بذلك.
وزاد م��ن ه��ذا القلق ،م��ا رُوج ع��ن وج��ود خطة لدى
ويعود هذا املوقف لتيار امل�ستقبل �إىل �سببني:
اجلماعات ال�سلفية ،لتطهري طرابل�س من كل الأل��وان
الأول :قلقه م��ن ف�ق��دان وخ���س��ارة �شعبيته ل�صالح
ال��وط�ن�ي��ة والإ� �س�لام �ي��ة امل �ع��ار� �ض��ة ل���س�ي��ا��س��ات�ه��ا ،وذل��ك خ�صومه ،الأمر الذي �سينعك�س عليه �سلباً يف االنتخابات
ب��دءاً م��ن جبل حم�سن؛ ال��ذي مت حما�صرته ا�ستعداداً النيابية العام املقبل.
القتحامه ،وارتكاب جمزرة �ضد �أع�ضاء احلزب العربي
الثاين :خوفه من �أن ت��ؤدي �سيطرة ال�سلفيني على
الدميقراطي ومنا�صريه ،لتكون بداية ملذابح مماثلة يف ال�شمال وحتولهم �إىل �سلطة �أمر واقع� ،إىل انقالب الأدوار
كل �أنحاء ال�شمال ،ويف هذا ال�سياق ،علم �أن ر�سائل تهديد بني الطرفني ،في�صبح خا�ضعاً ل�سيطرتهم وقرارهم ،بعد
وجهت �إىل بع�ض القوى الإ�سالمية الوطنية يف طرابل�س� ،أن كانوا خا�ضعني ل��ه ،ويعمل على توظيفهم يف خدمة
لدفعها �إىل االنحياز �إىل جانب موقف هذه اجلماعات� .سيا�ساته املذهبية ،كلما ا�ستدعى الأمر ذلك ،و�صو ًال �إىل
لكن يف اللحظة الأخرية ،تراجعت اجلماعات ال�سلفية االنتخابات ليكون املناخ مواتياً له حل�صد �أكرب عدد من
والإره��اب �ي��ة امل�سلحة ع��ن تنفيذ ه��ذا امل�خ�ط��ط ،وقبلت الأ�صوات ل�صاحله.
بوقف �إطالق النار ،ودخول اجلي�ش اللبناين �إىل مناطق
ع��دم ت��أي�ي��د ال ��دول ال��داع�م��ة للجماعات الإره��اب�ي��ة
اال�شتباكات و�إزالة املتاري�س واحلواجز بني جبل حم�سن وال�سلفية ،لتحويل ال�شمال �إىل منطقة متمردة على
وباب التبانة ،وهو ما دفع �إىل طرح ال�س�ؤال حول العوامل �سلطة الدولة لأن ذلك:
التي �أدت �إىل هذا الرتاجع.
يفقد ه��ذه اجل�م��اع��ات ح��ري��ة حركتها احل��ال�ي��ة ،يف
يف هذا ال�سياق ميكن ت�سجيل �أربعة عوامل:
ظ�لال ال��دول��ة ،ويجعلها حالة متمردة على �سلطتها ال

قانون الدوحة االنتخابي
توقع �أحد املتابعني لقانون االنتخاب اجلديد �أنه لن
يب�صر ال�ن��ور ،و�سريف�ضه �أك�ث�ر ال �ن��واب ،وب��ال�ت��ايل �ستتم
�إعادته �إىل جمل�س الوزراء ،م�ؤكداً �أن الوقت لي�س ل�صالح
امل��واالة ال�ي��وم ،مما ي�ستدعي ال��رج��وع �إىل قانون ال�ستني
الذي مت تعديله يف اتفاق الدوحة ،ليكون قانون الدوحة
ولي�س قانون ال�ستني كما يدعون.

 ..وتطول فترة اإلحباط
قال �سفري �أوروبي مل�س�ؤول لبناين يعي�ش يف اخلارج� ،إن
فرتة الإحباط الأوروبية �ستطول ،لأن الوعد الأمريكي
ب�إ�سقاط نظام الأ�سد كان ال يتجاوز ال�شهرين منذ اندالع

(�أ.ف.ب).

ي�ستطيع �أحد �أن يغطيها ،كما يح�صل الآن حتت عنوان
�سيا�سة الن�أي بالنف�س.
يعطي امل���ش��روع�ي��ة ل�ل��دول��ة ال���س��وري��ة ل���ض��رب ه��ذه
اجلماعات الإرهابية؛ التي تنطلق من لبنان لالعتداء
على �سورية ،ومالحقتها داخل الأرا�ضي اللبنانية.
�إن ��س�ي�ط��رة اجل �م��اع��ات ال�سلفية والإره��اب �ي��ة على
ال�شمال دونه معركة قا�سية مع القوى الوطنية ،قد تدفع
البالد �إىل �أت��ون حرب ت��وازن القوى فيها لي�س مل�صلحة
تيار امل�ستقبل وحلفائه من قوى � 14آذار ،مما قد ي�ؤدي
�إىل تكرار م�شهد � 7أي��ار ،لكن ه��ذه امل��رة على نطاق كل
لبنان ،الأمر الذي تخاف منه القوى الإقليمية والدولية
امل�ؤيدة لفريق � 14آذار ،لأنه قد يقود �إىل خ�سارة نفوذها
يف لبنان.
على �أن الف�ضل الأ��س��ا��س��ي يف منع حت��ول ال�شمال
�إىل منطقة متمردة على �سلطة ال��دول��ة ،تعبث فيها
اجل�م��اع��ات ال�سلفية ،ي�ع��ود �إىل �أه��ل طرابل�س الذين
رف�ضوا ب�ج��ر�أة اخل�ضوع لإره ��اب ه��ذه اجل�م��اع��ات ،ما
أ�ج�بر الفعاليات ال�سيا�سية ،وخ�صو�صاً تيار امل�ستقبل
على �أخذ م�سافة ،ظاهرياً ،عن اجلماعات العابثة ب�أمن
طرابل�س ،و�إعالن دعمه توفري الغطاء للجي�ش لو�ضع
ح��د لال�شتباكات امل�سلحة ،و��ض�ب��ط الأم ��ن ،وحتقيق
اال�ستقرار.

ح�سني عطوي

الأزم� ��ة ،وجت ��اوزت حتى الآن ال�سبعة ع�شر ��ش�ه��راً ،ف��ر ّد
اللبناين ال��ذي يحمل  3جن�سيات« :ب��ر�أي��ك ك��م �ستطول
بعد»؟ فقال له« :على طريقتكم ،اهلل �أعلم ،فال �أحد ميكنه
التنب ؤ� بالنهاية التي �ست�ؤول �إليها الأحداث».

مع املو�ساد ،وعملت على �إتالف العديد من امللفات.
وتوقعت م�صادر دبلوما�سية عربية �أن يكون من بني
امللفات املتلفة ،تلك املتعلقة باغتيال القائد الفل�سطيني
خليل الوزير « أ�ب��و جهاد» ،التي نفذتها وح��دة كوماندو�س
«�إ�سرائيلية» يف حي �سيدي بو�سعيد ،وقيل �إن العملية �شارك
فيها و�س ّهل لها م�س�ؤولون تون�سيون.

فوجئت الأو�ساط التون�سية على اختالف مواقعها
ال�سيا�سية ،بعدم حترك ال�سلطات على �أي �صعيد ،بعد
�إع�لان امل�ست�شار امل�ستقيل للرئي�س من�صف املرزوقي
ب�أنه تب ّلغ من م�س�ؤول �أمني كبري �أن � 300ضابط من
املو�ساد «الإ�سرائيلي» دخلوا �إىل تون�س م�ؤخراً ،وتوزّعوا
يف م�ؤ�س�سات مدنية وعامة ،من بينها وزارة الداخلية،
التي ميكن �أن تكون «خمرتقة» وفيها عنا�صر متعاونة

تجار الدم

إعادة تفعيل النشاط «اإلسرائيلي»

يتذ ّمر �أه��ايل بع�ض عنا�صر ال�ق��وات ال��ذي��ن ُقتلوا يف
احل��رب ،لأن ق��وات جعجع �أقامت احتفا ًال با�سم «�شهداء»
القوات ،مل ُيدع �إليه �أي من الأهايل ،وقال جنل �أحدهم:
«حتى �أبي املوجود يف قربه ال يريدون له الراحة ،في�ستغلون
موته بعد � 24سنة� ..صحيح �إنهم جتار دم وموت»!

جت �م��ع امل �� �ص ��ادر امل �ت �ع ��ددة ع �ل��ى �أن مت��وي��ل
اجل�م��اع��ات ال��وه��اب�ي��ة يف �شمال لبنان ي��أت��ي من
ال�سعودية وق�ط��ر وال�ك��وي��ت والإم� ��ارات العربية
املتحدة .وي�ؤكد الدكتور بول �سامل؛ مدير مركز
«كارينغي لل�شرق الأو�سط»� ،أن دول اخلليج تقوم
ب�ـ«حت��وي��ل الأم ��وال وامل ��وارد ،رمب��ا بالتعاون من
بع�ض القوى الغربية� ،إىل �شمال لبنان كقاعدة
دعم للمتمردين يف �سورية».
ويعتقد �سامل �أن �أعمال العنف �ستظل متفرقة
التوجه يف الوقت
وحتت ال�سيطرة ،وال يظن �أن ّ
الراهن نحو ا�شتباكات طائفية وحزبية� ،أقله يف
املدى القريب� ،أو �إىل انهيار وا�سع النطاق للأمن
�أو اال�ستقرار يف بريوت �أو لبنان ب�شكل عام.

المسؤولون المغرّ دون
أ�ظ �ه��رت درا� �س��ة ج��دي��دة �أن ث�ل�ث��ي زع�م��اء
العامل لديهم ح�سابات على املوقع االجتماعي
«تويرت» ،ويتفاعلون مع منا�صريهم ،و�أن 125
دولة لها ح�سابات يف ال�شبكة ذاتها ،يتفرع عنها
 264ح�ساباً ر�سمياً للم�س�ؤولني فيها ،وي�أتي
زع �م��اء دول جم�م��وع��ة ال�ع���ش��ري��ن ع�ل��ى ر�أ� ��س
ق��ائ�م��ة امل �غ � ّردي��ن ع�ل��ى «ت��وي�ت�ر» ،ح�ي��ث ين�شط
 16زعيماً ،با�ستثناء قادة ال�صني و�إندوني�سيا
و�إيطاليا وال�سعودية .ويت�ص ّدر ال�شيخ حممد
�آل مكتوم؛ نائب رئي�س دولة الإم��ارات ورئي�س
ال��وزراء حاكم دب��ي ،قائمة ال�سيا�سيني العرب
الأك�ثر ن�شاطاً مع أ�ك�ثر من مليون متابع ،يف
حني ي�أتي نوري املالكي؛ رئي�س وزراء العراق،
يف �أ�سفل القائمة ( 385متابعاً) ،كما �أن بع�ض
يحظي مبتابعني ك�ثر ،مثل
زوج��ات الزعماء
نْ
امللكة ران�ي��ا؛ زوج��ة ملك الأردن ،التي حظيت
ب�أكرثمن مليوين متابع.

مصدر جديد
لتمويل المحاسيب
ع ّلق �أحد ال�سيا�سيني املخ�ضرمني يف ال�ش�أن
ال�ل�ب�ن��اين ع�ل��ى ذه ��اب ال��وزي��ر وائ ��ل أ�ب ��و ف��اع��ور
�إىل اج�ت�م��اع جمل�س الأم ��ن ال ��دويل للمطالبة
مب �� �س��اع��دات م��ال �ي��ة ل �ـ«ال �ن��ازح�ي�ن» ال���س��وري�ين
قائ ًال« :ي ّلي جمرب املجرب كان عقله خمرب»،
ومت�سائ ًال�« :أي��ن ذهبت أ�م��وال امل�ساعدات التي
�أتت يف حرب العدو ال�صهيوين عام 2006؟ وهل
�سيحرمون ال���ض�ي��وف ال���س��وري�ين م��ن الأم ��وال
املخ�ص�صة مل�ساعدتهم؛ كما حرموا �أهل اجلنوب
م ��ن �أم ��وال �ه ��م ال �ت��ي � ُ��ص��رف��ت ع �ل��ى امل�ح��ا��س�ي��ب
واملوالني حلكومة ال�سنيورة وقتها؟
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موضوع الغالف
حافظ األسد كان سبب نجاحه في لبنان عام 1989

هل يعترف اإلبراهيمي بحقيقة المؤامرة على سورية؟
�إذا ك��ان البع�ض يعترب املبعوث ال��دويل
�إىل �سورية الأخ�ضر الإبراهيمي دبلوما�سياً
خم�ضرماً� ،إال �أن �سج ّله مل يحمل يف املهمات
التي ُك ِّلف بها �إال جناحاً واحداً نوعياً ،وذلك
حينما �شغل مبعوث اللجنة العربية حلل
الأزمة اللبنانية عام .1989
ك��ل م��ن ع��رف��ه وت��اب��ع م�ه�م�ت��ه يف تلك
ال �ف�ت�رة ،ال ي�ج��د ف�ي��ه ذل ��ك ال��دب�ل��وم��ا��س��ي
ال�ضليع يف ف��ن الأخ��ذ وال ��رد ،واملفاو�ضات،
ب�ق��در م��ا ه��و ن��اق��ل ر��س��ائ��ل ب�ين الأط ��راف..
أ�م��ا مل��اذا جن��ح؟ فل�سبب ب�سيط ج��داً ،هو �أن
الرئي�س ال�سوري الراحل حافظ الأ�سد �أراد
ل��ه ذل��ك ،وب��ال�ت��ايل م ّكنه م��ن ال��و��ص��ول �إىل
النتائج املعروفة واملتمثلة بـ«اتفاق الطائف».
هذه املرة الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد
ي��ري��د للدبلوما�سي اجل��زائ��ري ال�ن�ج��اح يف
مهمته ال���س��وري��ة ،لكن ال �� �س ��ؤال :ه��ل لدى
الإبراهيمي النية لتحقيق ذلك؟
�سلف الإب��راه �ي �م��ي (ك ��ويف �أن� ��ان) كانت
ال�سعودية وقطر ق��د ا�ستبقتاه بت�أكيدهما
ف�شله يف مهمته مع �صدور قرار تعيينه� ،أما
الإبراهيمي ،فلم ينتظر القرار اخلليجي؛
منذ البداية ب��د�أ بدع�سته الناق�صة ورمب��ا
«امل�شبوهة» حينما حت��دث ع��ن ح��رب �أهلية
ت�شهدها �سورية ،من دون �أن ي�أتي من قريب
�أو ب�ع�ي��د ع�ل��ى امل�ع���س�ك��ر ال �ع��رب��ي  -ال ��دويل
وجمموعاته امل�سلحة ،وامل�ستقدَمة من رياح

الأر���ض الأربعة ،ل�سفك الدم ال�سوري ،وهو
ما ا�ستحق رداً ح��ازم�اً من وزارة اخلارجية
ال�سورية ،فر�ض عليه ع��دم تكرار ت ّرهاته،
عب عن م�صري مهمته ب�صريح
وهو الحقاً رّ
العبارة لهيئة الإذاعة الربيطانية (بي .بي.
��س��ي) ،ب ��أن امل �ح��اوالت الدبلوما�سية لإن�ه��اء
ال�صراع «�شبه م�ستحيلة».
وال�س�ؤال هنا :هل الأخ�ضر الإبراهيمي
م�ستعد لو�ضع النقاط على حروف امل�ؤامرة
الوا�سعة واملتعددة الأطراف على �سورية؟
بب�ساطة ،جناح مهمة الإبراهيمي � -إذا
كان يريد النجاح  -مرهونة بالتزام الدول
املتورطة يف �سفك الدماء ال�سورية ،وحتديداً
القطري وال�سعودي والرتكي ،وعلى ر�أ�سهم
الأم�ي�رك��ي وت��اب�ع��ه ال�ف��رن���س��ي ،ع�ل�ن�اً بنجاح
خطة ك��ويف أ�ن��ان بنقاطها ال�ست ،والتوقف
وبال �أي تردد �أو مماطلة عن �إر�سال ال�سالح
وامل��رت��زق��ة �إىل ال��داخ��ل ال �� �س��وري ،و�إغ�ل�اق
مع�سكرات ال�ت��دري��ب املفتوحة للإرهابيني
يف تركيا والأردن ،و إ�غ�لاق احل��دود يف وجه
امل�سلحني ومه ّربي ال�سالح كما هو حا�صل يف
هذين البلدين ،بالإ�ضافة �إىل لبنان.
م��ن ج �ه��ة �أخ � ��رى ،م ��ازال ��ت اخل�ل�اف��ات
وال�ت�ن��اح��ر ي�ع���ص�ف��ون ب��أج�ن�ح��ة امل�ع��ار��ض��ات
ال�سورية املتنوعة ،ولأ�سباب خمتلفة ،منها
التدفق امل��ايل ال��ذي يريد كل طرف ن�صيباً
�أك �ب�ر م��ن الآخ � ��ر ،خ���ص��و��ص�اً �أن م �ع��ادالت

عنا�صر م�سلحة يف حي �سيف الدولة بحلب قبيل دخول اجلي�ش ال�سوري

القوة التي �أر�ستها الدولة الوطنية وقواتها
امل�سلحة ،ق�ضت حتى الآن على ع��دة �آالف
م��ن الإره��اب�ي�ين ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ق��وة ال��ردع
ل��دى منظومة امل�ق��اوم��ة املحيطة ب�سورية،
واجل��اه��زة لأي ع ��دوان ط ��ارئ �أو حمتمل،
� �س��واء �أك ��ان م��ن «�إ� �س��رائ �ي��ل» �أم الأط�ل���س��ي،
وبفعل الواقع اال�سرتاتيجي النوعي اجلديد
دولياً ،الذي �أر�سته دم�شق مع مو�سكو وبكني،
ن��اه�ي��ك ع��ن ع�لاق��ات�ه��ا ال�ق��وي��ة م��ع �إي ��ران،
والتي تعني يف ما تعنيه �إر�ساء ت��وازن دويل

جديد ،بد أ� يفر�ض معادالت جديدة تتخطى
��س��وري��ة ،و�إن ك��ان��ت تنطلق منها ،مب��ا �صار
معروفاً لدى اجلميع ،ال�سيما لدى مراكز
ال��درا��س��ات ودوائ ��ر التخطيط يف وا�شنطن
وت��ل أ�ب�ي��ب ،وك��ل املجموعة الأطل�سية؛ ب��أن
�أي تدخل ع�سكري يف �سورية �سيتدحرج �إىل
ح��رب مفتوحة قد ال تقت�صر على املنطقة
ف�ح���س��ب ،ب��ل ق��د مت�ت��د �إىل �أرج � ��اء وا��س�ع��ة
م��ن ال �ع��امل ،وق��د ي�ك��ون الثعلب الأم�يرك��ي
 -ال�صهيوين ه�نري ك�سنجر �أول من حذر

األسعد يتاجر باألغذية المخصصة لالجئين

محاولة أميركية عربية لتوحيد الجماعات المسلحة في سورية تصاب بالفشل
�أنقرة  -الثبات
�شهدت املنطقة احلدودية الرتكية الأ�سبوع اجلاري ،حماولة عربية  -غربية جديدة
لتوحيد �صفوف اجلماعات امل�سلحة ،التي تقاتل يف الداخل ال�سوري حتت م�سمى «اجلي�ش
احلر» ،بقيادات ووالءات خمتلفة ومتناق�ضة يف �أحيان كثرية.
واجتمع نحو  400قيادي من التنظيمات امل�سلحة يف �أنطلو�س يف �إقليم �أنطاكية برتكيا
قريباً من احل��دود مع �شمال �سورية على م��دى ثالثة أ�ي��ام ،للتباحث يف «توحيد كلمة
و�صفوف اجلي�ش احلر» نتيجة توافق «فرن�سي  -تركي وبدفع �أمريكي ومباركة عربية».
و«اجلي�ش احلر» هو عبارة عن مظلة وهمية تعمل حتت رايتها اجلماعات امل�سلحة،
لتربير حملها ال�سالح وعدم �إظهار نف�سها كجماعات متعددة ال��والءات والأه��داف ،كما
يقول قياديون من هذه اجلماعات� ،إذ جاهر بع�ضهم ل�صحافيني غربيني زاروهم� ،أنهم ال
ي�أمترون ب�أوامر ما ت�سمى «قيادة اجلي�ش احلر» ،املوجودة يف �شمال تركيا يف �أحد املخيمات
التي �أقامتها تركيا ،والتي حتولت �إىل مراكز للتدريب جلماعات �سورية  -وغري �سورية،
تتوافد �إليها من كل �أنحاء العامل مبباركة �أجهزة اال�ستخبارات املختلفة.
وقد بد�أت ت�سمية اجلي�ش احلر على يد املقدم ح�سني هرمو�ش ،عندما حول ما ي�سمى
عند ذاك بال�ضباط الأحرار �إىل ،ما �أ�سماه هو باجلي�ش احلر ،هرمو�ش بد أ� عمليات ت�سليح
جلماعته املقاتلة مبئة �ألف دوالر ،قدمها م�ؤمتر �إنطاليا الذي عني مندوباً من امل�ؤمتر،
ليحمل النقود يف حمفظة ،ولريافق هرمو�ش بجوالته ل�شراء ال�سالح والذخائر يف تركيا.
ونتيجة لعدم توافق الهرمو�ش مع جماعات الإخوان ،دفع الثمن �ضغطاً تركياً عليه
لإجها�ض حتركاته والإتيان مبن هو �أكرث مطواعية ،ويقول معار�ض �سوري مقيم يف
�أ�سرتاليا على مدونته�« ،إن العقيد ريا�ض الأ�سعد ال��ذي يلقبه كل �ضباط مع�سكرات
تركيا بالغبي ،كان البديل املنطقي ،فالأ�سعد �أ�ص ًال �ضابط ميكانيكي مل يحارب قط ومل
يكن م�س�ؤو ًال عن ع�سكري واحد قط ،ولكن الإخوان �أح�ضروه ونظفوه وو�ضعوه «قائداً»
للجي�ش احلر ،فهم يريدون �شخ�صية «فذة» كريا�ض الأ�سعد ،الي�ستطيع �أن يقول �إال نعم
لأ�سياده الإخوجنية».

ويتهم املعار�ضون الأ�سعد بـ«حل�س �أ�صبعته و�سرقة ق�سم كبري من التربعات غري
الر�سمية» ،ويك�شف املعار�ض �أن الأ�سعد �أ�صبح ميلك �شقة ممتازة يف ا�سطنبول ،ويتاجر
مع �شقيق زوجته يف خم��ازن للأغذية يف بلغاريا ،والتي ي��زود منها الأت��راك خميمات
الالجئني ال�سوريني ،وينقل املعار�ض عن �ضابط كان �سكرترياً له� ،أن الأ�سعد يحتفط
مبا ال يقل عن مليون دوالر نقداً يف خيمته ،ي�سلمها لزوجته كلما ا�ضطر �إىل ال�سفر �إىل
ا�سطنبول» ،علماً �أن املعار�ضني ال�سوريني يتحدثون عن ر�صيد قيمته  3ماليني دوالر
با�سم الأ�سعد يف م�صرف بلغاري �أي�ضاً.
ويقول املعار�ض �إن «الرتتيبات كانت مقبولة للإخوان ،فقد ح�صلوا على �أغبى �أغبياء
اجلي�ش ال�سوري ،كخامت ب�أ�صبعهم وبد�أوا بتجاوز اجلي�ش احلر ،ولكن با�ستخدام كل نقود
اجلي�ش احلر (عدا ماي�سرقه الأ�سعد) وبد�أوا ي�شكلون �ألويتهم اخلا�صة حتت م�سميات
عدة ،منها التوحيد يف حلب ،والفاروق يف حم�ص ،وبالنتيجة �أ�صبح ا�سم اجلي�ش احلر
ال �شيء ،بل ا�سم فقط ،ومل يعد لل�ضباط املن�شقني �أي كلمة �أو اح�ت�رام ،ال بل تو�سع
ا�ستخدام ا�سم اجلي�ش احلر لي�شمل ّ
قطاع طرق ،وجمرمني وح�شا�شني ومهربي خمدرات
وع�صابات خطف».
ورغ ��م الإع�ل��ان ال��ر��س�م��ي ال ��ذي ت�ب��ع اج�ت�م��اع��ات ج�ن��وب ت��رك�ي��ا ،ف� ��إن املجتمعني
عجزوا عن الو�صول �إىل �أية ترتيبات منطقية ،فالإخوان والأتراك يدعمون الأ�سعد،
والأمريكيون ي�شجعون اللواء حممد احلاج علي املوجود يف الأردن ،الذي التقاه وفد
�أمريكي ع�سكري رفيع امل�ستوى� ،شجعه �أن يبد أ� اجلهود لتجميع ال�ضباط املن�شقني
حتت راية واحدة.
وحت��ت ال�ضغط الأم�يرك��ي� ،صمت الأردن�ي��ون و�سمحوا للحاج �أن ي�سافر �إىل تركيا
م��ن دون ج��واز �سفر ،واجتمع م��ع العديد م��ن ال�ق�ي��ادات امل�سلحة ،لكن الأ�سعد رف�ض
االجتماع به هو والعميد ال�شيخ ،فا�ضطرت املخابرات الرتكية �أن حت�ضرهما غ�صباً،
ويقول املعار�ضون �أن ال الأتراك وال الإخوان ،ي�ستطيعون �أن يرف�ضوا طلباً مبا�شراً من
الأمريكيني ،ولكنهم ي�ستطيعون املماطلة و�إفراغ خطة العمل من م�ضمونها ،فعاد احلاج
�إىل الأردن ومت الإعالن عن «التوحيد» ..مع وقف التنفيذ.

منها �أو فهم �أبعادها ،يف وقت بد�أت الدوائر
الغربية تخ�شى من امتداداتها التي قد ال
تكون خطراً حقيقياً على وجود «�إ�سرائيل»
وح�سب� ،إمن��ا على امل�صالح الغربية ب�شكل
عام ،يف وقت بد�أ ال�شتاء يدق �أبوابها.
الأخ�ضر الإبراهيمي قد ال يكون غريباً
�أو جاه ًال لهذا الواقع ،لكن هل هو يريد �أن
يختم عمره بكلمة حق� ،أو بنجاح دبلوما�سي
ب��اه��ر ،وه��و ال��ذي ك��ان ق��د ج��اه��ر يف حلظة
معينة بحق «�إ�سرائيل» يف ال�سالم واحلياة،
ف �ي �ع�ت�رف وي � � ؤ�ك ��د �أن ال �ت��دخ��ل الأج �ن �ب��ي
الأطل�سي والعربي واخلليجي مينع احلوار
يف � �س��وري��ة ،وي �ع �م��ل ع �ل��ى ت���ص�ع�ي��د ال�ق�ت��ل
والعنف والإره��اب ب�صورة ال مثيل لها ،ويف
�سرية الإبراهيمي لي�س ما يدل على ذلك؟
احلقائق وا�ضحة ،ف�سورية تقاوم عدواناً
وا�سعاً ت�ق��وده وا�شنطن ،وت�شارك فيه دول
ع��دي��دة ،كقطر وال�سعودية وت��رك�ي��ا ،وعلى
ر�أ�سهم ت��ل أ�ب�ي��ب ،وك��ل ه��ذا احللف ميار�س
على دول العامل �شتى ال�ضغوطات ،وحت�شد
ف�ي��ه الآالف م��ن �إره��اب �ي��ي الأر�� ��ض م��ن كل
الأج�ن��ا���س ..وعلى �ضوء نتائج احل��رب على
�سورية ،ثمة تاريخ جديد �س ُيكتب يف املنطقة،
وبالت�أكيد ما بعد انت�صار الدولة الوطنية
ال�سورية يف هذه احلرب لي�س كما قبله.

�أحمد زين الدين

لــقــــاءات
مخابراتية سرية
ّ
حطت طائرة ع�سكرية �أمريكية
خ ��ا� � �ص ��ة يف «م � � �ط � ��ار ا� �س �ط �ن �ب ��ول
ل �ل �� �ش �ح��ن ال � �ت � �ج� ��اري» ،ك ��ان ��ت ت �ق � ّل
رئ�ي����س ج�ه��از امل �خ��اب��رات الأم�يرك�ي��ة
دي�ف�ي��د ب�تراي��و���س ،ال ��ذي ان�ت�ق��ل �إىل
مكان �سري مل يتمكن الإعالميون
م��ن ك�شفه ،فالتقى رئ�ي����س ال ��وزراء
الرتكي رجب طيب �أردوغ��ان ،ووزير
اخل ��ارج� �ي ��ة �أح� �م ��د داوود �أوغ� �ل ��و،
ب �ح �� �ض��ور رئ �ي ����س ج �ه��از امل �خ��اب��رات
ال��وط�ن�ي��ة؛ ه��اك��ان ف �ي��دان ،و ُع �ل��م �أن
رئي�س اال�ستخبارات ال�سعودية بندر
بن �سلطان ان�ضم �إىل هذا االجتماع.
وذك��رت و�سائل الإع�ل�ام الرتكية �أن
ب�تراي��و���س ب�ح��ث خ�ل�ال ل�ق��اءات��ه مع
امل�س�ؤولني الأت��راك تفا�صيل التعاون
الرتكي  -الأمريكي لدعم امل�سلحني
يف �سورية ،والعمليات الع�سكرية �ضد
حزب العمال الكرد�ستاين ،الفتة �إىل
�أه�م�ي��ة توقيت ال��زي��ارة ،ال�سيما �أن��ه
التقى �أي�ضاً مع جمموعة من �ضباط
�سوريني ف��روا من اجلي�ش ال�سوري،
يف وقت ت�سعى �أنقرة �إىل �إقامة حزام
�أمني داخل الأرا�ضي ال�سورية.
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أحداث األسبوع

ُ
لبنان يستباح باسم «الخوف من الفتنة»
يعي�ش اللبنانيون على وق��ع وعود
يف ح��رب مت��وز ع��ام  2006يتحول �إىل باحلريري يف بداية ال�ث��ورات العربية،
حكومية بتح�سن يف معاجلة للملفات
�شبه ه��زمي��ة �سيا�سية ب���ص��دور ال�ق��رار حيث كان با�ستطاعة املقاومة وحلفائها
الداخلية الكربى؛ املالية واالنتخابية،
 ،1701وه��و ال��ذي �سمح بعدم م�ساءلة ت���ش�ك�ي��ل احل �ك��وم��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،يف ظل
بالتوازي مع انك�شاف �أقنعة امل�س�ؤولني
وحما�سبة َمن تعامل وخطط وح ّر�ض ان�شغال ال�ع��امل ب�ث��ورة م�صر و�سقوط
ال��ر� �س �م �ي�ي�ن ،وظ� �ه ��ور ن �ف ��اق «ال� �ن� ��أي
و��س��اه��م ب��ال�ع��دوان «الإ��س��رائ�ي�ل��ي» على مبارك� ،إال �أن ال�سيا�سة تدخلت و�أ�ضاعت
ب��ال�ن�ف����س احل �ك��وم��ي» جت ��اه � �س��وري��ة،
ل�ب�ن��ان ،وه��و ذل��ك اخل��وف نف�سه ال��ذي فر�صة ذهبية ك��ان بالإمكان التقاطها
وظ �ه��وره على حقيقته ب��ال�ه��روب من
�أزال مفاعيل ال�سيطرة امليدانية التي وت �� �ش �ك �ي��ل ح �ك��وم��ة م �ت �ج��ان �� �س��ة حت�ك��م
م��واج �ه��ة امل �ل �ف��ات امل �� �ص�ي�ري��ة ،ب��دف��ن
حققتها املقاومة يف معر�ض دفاعها عن مبوجب برنامج عمل وا�ضح ،وت�سهم يف
الر�ؤو�س يف الرمال.
نف�سها ،وال��ذي قامت به بعد ت�صعيد � 5إنها�ض البلد من كل الف�ساد والزبائنية
و�إن كان كل هذا االهرتاء ال�سيا�سي
�أي��ار  2008ال�شهري ،وم��ا ق��ام به وليد واالهرتاء الذي �أوقعته فيه احلكومات
ق��د ظ�ه��ر وب� ��ات ي ��دق ج��ر���س الإن� ��ذار
جنبالط وحكومة ال�سنيورة ،والقرارات امل�ت�ع��اق�ب��ة ،وه �ك��ذا ت ��أخّ ��ر الت�شكيل �إىل
ع �ل��ى أ�ب� � � ��واب اخل ��ري ��ف ال � �ق� ��ادم �إىل
ال �ت��ي ات�خ��ذت�ه��ا ح ��ول �شبكة ات���ص��االت م��ا ب�ع��د ال�ت�ق��اط الأم�يرك �ي�ين وال�ع��امل
اللبنانني ،وم�ؤذناً ببدء العام الدرا�سي،
امل� �ق ��اوم ��ة ،وك ��ان ��ت ن�ت�ي�ج��ة االن �ت �� �ص��ار �أن �ف��ا� �س��ه ،ودخ � ��ول � �س��وري��ة ع �ل��ى خط
ال� ��ذي ي�ح�م��ل م �ع��ه ه �م��وم الأق �� �س��اط
امل�ي��داين �أن تخ�سر املقاومة بال�سيا�سة ال��زالزل الإقليمي ،ما أ� ّدى �إىل ت�شكيل
رئي�س اجلمهورية م�ستقب ًال الرئي�س ال�سنيورة يف بعبدا
واال�ضرابات واالعت�صامات ،بالإ�ضافة
م��ا ربحته يف امل �ي��دان ،فقامت بت�سليم حكومة واجِ َهتها احللف املقاوم ،بينما
�إىل أ�ن� � ��ه ك �ل �م��ا ان � �ف ��رج ال �ل �ب �ن��ان �ي��ون
ل�ك��ن لي�ست م���س�ت�غ� َرب��ة مطالبات اخل��ا��ص��ة ب�ل�ب�ن��ان ،ل�ك��ن ال ُت�ل�ام ق��وى ال�سلطة التنفيذية والت�شريعية �إىل واق �ع �ه��ا ال �ف �ع �ل��ي ون �ف��وذه��ا ل �ق��وى 14
بانح�سار موجات احلر يف ظل انقطاع ق ��وى �� 14ش�ب��اط ب �ق��وات دول �ي��ة على � 14شباط على الت�صعيد الدائم الذي خ�صومها ،فكان اتفاق الدوحة و�إع��ادة �شباط ،التي �أبقت نفوذها و�سيطرتها
دب القلق يف نفو�سهم احلدود بني لبنان و�سورية ،بل �إن هذه ت�ق��وم ب��ه ،فال�سيا�سة لي�ست جمعيات � �س �ع��د احل ��ري ��ري �إىل ر�أ� � ��س ال���س�ل�ط��ة يف ك��ل امل ��راف ��ق الأ� �س��ا� �س �ي��ة ،ك��ال�ق���ض��اء
الكهرباء ،حتى ّ
مت��ت يف ال�سابق إ�ث��ر انتهاء خ�يري��ة ،وميكن للخ�صم �أن ي�ستعمل التنفيذية يف لبنان ،وانتخاب مي�شال والأم� � ��ن وال� �ه ��ات ��ف ،ورئ��ا� �س��ة جمل�س
خ���ش�ي��ة م��ن ��ش�ت��اء ق��ار���س ال ميلكون املطالبات ّ
ثمن حمروقاته ،يف ظل هذا االرتفاع ح ��رب مت ��وز  2006و�� �ص ��دور ال �ق��رار كل ما لديه من و�سائل لك�سب معركة �سليمان رئي�ساً للجمهورية ،على الرغم ال��وزراء وغريها ،وما كان خافياً �سابقاً
الهائل لأ�سعارها.
م��ن ك��ل ع�لاق��ات��ه امل�ع��روف��ة ب��الأط��راف بات حقيقة اليوم ،فها هو جنبالط عاد
 ،1701ومنها �إدراج مهمات اليونيفيل �ضد خ�صومه �أو �أعدائه.
وان�ط�لاق�اً م��ن ه��ذا امل �ب��د�أ ،تعتمد ال��دول�ي��ة والإق�ل�ي�م�ي��ة وامل�ح�ل�ي��ة ،والتي �إىل ق��واع��ده الطبيعية ��س��امل�اً ،ورئي�س
يف خ �� �ض��م ك ��ل ذل � ��ك ،ت �ق ��وم ق��وى حتت الف�صل ال�سابع ،وتعديل قواعد
� 14شباط بت�صعيد م�ت��د ّرج ،ظاهره اال�شتباك وتو�سع رقعة انت�شارها �إىل ق��وى � 14شباط م��ع ح��زب اهلل فزّاعة مبعظمها م�ع��ادي��ة للمقاومة ،وق��ان��ون احلكومة �أعلن موت «الو�سطية» ودفن
ال�سنية  -ال�شيعية منذ اغتيال انتخابي �أجريت على �أ�سا�سه انتخابات «ال�ن��أي بالنف�س» ،ورئي�س اجلمهورية
�ضد النظام ال���س��وري ،وحقيقته �ضد احلدود ال�شمالية مع �سورية ،ملراقبتها الفتنة ُّ
املقاومة يف لبنان ،والتي يبدو �أبرزها ومنع تهريب ال�سالح �إىل حزب اهلل يف رف �ي��ق احل��ري��ري ول�غ��اي��ة الآن ،حيث ع��ام  ،2009وال�ت��ي �شهدت �أك�بر عملية بات يتبنى معظم خطابات � 14شباط؛
العري�ضة التي قدمها ف��ؤاد ال�سنيورة لبنان ،وهذا يعني املطالبة مبنع دخول يطل �سيف التخويف من الفتنة كلما ت��زوي��ري��ة يف ت��اري��خ ل�ب�ن��ان ،وت��دخ�لات مبا�شرة �أو مواربة ،والفتنة التي يخاف
�إىل رئ �ي �� ��س اجل� �م� �ه ��وري ��ة ،م��و َّق �ع��ة ال�سالح من �سورية �إىل لبنان ،وبقائه حتركت مكونات احلكومة لدفع عجلة خارجية باملال والإع�لام ،وجميء نائب منها حزب اهلل ويقدم التنازالت با�سمها
ال��رئ�ي����س الأم�ي�رك ��ي ب��اي��دن �شخ�صياً ت�ط��ل ب��ر�أ� �س �ه��ا ك��ل ي ��وم ،فت�سحب من
م��ن ن ��واب امل �ع��ار� �ض��ة ،ت�ط��ال��ب بقطع مفتوحاً باالجتاه الآخر.
ال�سري بالبالد.
ال �ع�لاق��ات ال��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة ب�ين لبنان
اخل� ��وف م��ن ال�ف�ت�ن��ة ال ��دائ ��م جعل ل ��دع ��م ق � ��وى � �� 14ش� �ب ��اط ،ودع ��وت �ه ��ا الأك�ثري��ة كل ما ميكن �أن حتققه على
وبالرغم من �أن العري�ضة ال قيمة
و��س��وري��ة ،و�إل �غ��اء االتفاقيات الأمنية ق��ان��ون�ي��ة ل �ه��ا ،وال مي�ك��ن ا�ستعمالها امل �ق��اوم��ة ت �ق��وم بت�سليم ال���س�ل�ط��ة �إىل لالنت�صار وا�ستالم ال�سلطة.
�أبواب عام انتخابي قادم.
با�سم «اخلوف من الفتنة» مير كل
ه ��ي ال �ف �زّاع ��ة ن�ف���س�ه��ا ال �ت��ي ك� ّب�ل��ت
بينهما ،وتطالب بن�شر اليونيفيل على دول� �ي� �اً ،ك�م��ا ا��س� ُت�ع�م�ل��ت ال �ع��رائ ����ض يف ت�ل��ك ال �ق��وى ع��ام  ،2005وه��و اخل��وف
ال �� �س��اب��ق ل �ت �م��ري��ر امل �ح �ك �م��ة ال��دول �ي��ة نف�سه ال ��ذي ج�ع��ل االن�ت���ص��ار امل�ي��داين ي��د الأط� ��راف اللبنانية ال�ت��ي أ�ط��اح��ت الت�آمر على لبنان ،وك��ل التعامل مع
احلدود مع �سورية.
العدو ،وج ّره للعدوان على لبنان.
با�سم اخل��وف م��ن الفتنة «ي�ك��زدر»
الأ� �س�ي�ر وم���س�ل�ح��و اجل�ي����ش ال���س��وري
احلر ،وي�ستبيحون �شا�شاتنا و�ساحاتنا
و أ�م� �ن� �ن ��ا ،وي �ت �ن �ط��ح ف �ت �ف��ت وامل��رع �ب��ي
وال �� �ض��اه��ر وي �ح��ا� �ض��رون ب �ـ«ال �ع �ف��ة»،
وت�ع���ش�ع����ش احل ��رك ��ات الإره ��اب� �ي ��ة يف
�أزقتنا.
با�سم اخلوف من الفتنة ،ت�ستويل
يوماً بعد يوم يحقق اجلي�ش ال�سوري إ�جن� ٍ
�ازات ميداني ٍة مهم ٍة يف عمليات تطهري يف � � �س� ��وري� ��ة ،خ �� �ص ��و� �ص �اً �أن ح� �ل ��ب ت �� �ش �ك��ل ال � ��رئ � ��ة االق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ة ل �� �س ��وري ��ة.
�أوجريو على �أموالنا ،وي�صبح الإرهابي
ٍ
ٍ
بع�ض
يف
ة
حمدود
ة
جغرافي
ع
بق
يف
بالده من الب�ؤر الإرهابية ،وما انح�سار اال�شتباكات
و�صول
دون
يحول
حلب
يف
املعارك
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م�صدر
ي�شري
ال�صدد،
هذا
ويف
ٍ
بط ً
ال قومياً ،وت�ستبيح القوى الأمنية
مناطق ريف دم�شق وحم�ص وحلب �إال دليل على ذلك ،وقد ت�شهد هذه املناطق يف ٍ
وقت
الغذائية
املنتجات
إدخال
�
دون
يحول
كما
بها،
املت�صلة
املناطق
إىل
�
و
إليها
�
املحروقات
حرياتنا وخ�صو�صياتنا وت��دخ��ل �إىل
ق��ري��بٍ وق�ف�اً للعمليات احلربية بعد تدمري �أوك��ار امل�سلحني فيها وقتل و أ���س��ر أ�ع��دا ٍد �إىل باقي املحافظات ومنها مواد �أ�سا�سية كخمرية البرية التي ت�ستخدم يف املخابز.
غرف نومنا لت�ستبيح �أعرا�ضنا.
كبري ٍة منهم ،على ما ي�ؤكد مرجع ع�سكري وا�سرتاتيجي ،الفتاً يف الوقت عينه �إىل �أن وب��االن �ت �ق��ال �إىل ري ��ف دم �� �ش��ق ،ي ��ؤك ��د م �� �ص��در م�ط�ل��ع �أن ال �ع �م �ل �ي��ات ال�ع���س�ك��ري��ة
تهجر
ب��ا��س��م اخل ��وف م��ن ال�ف�ت�ن��ةَّ ،
مالحقة فلول امل�سلحني ومداهمة ما تبقى من خمابئهم �ست�ستمر وقد ت�ستغرق وقتاً ب��ات��ت حم �� �ص��ور ًة يف م�ن�ط�ق�ت��ي «ال�ن���ش��اب�ي��ة» و «دي ��ر ال�ع���ص��اف�ير» ال��واق �ع �ت�ين على
عائالت من طرابل�س وعكار ،ويتحمل
ط��وي� ً
لا ن�ظ��راً لالكتظاظ ال�سكاين يف بع�ض مناطق وج��ود ه ��ؤالء امل�سلحني ،ك�أحياء ط��ري��ق م �ط��ار دم �� �ش��ق ال � ��دويل ،و�أن ال� �ه ��دوء ع ��اد ن���س�ب�ي�اً �إىل م�ن�ط�ق�ت��ي «داري � ��ا»
امل��واط �ن��ون ت�ب�ع��ات ر� �ص��ا���ص االب�ت�ه��اج
حلب القدمية وق��رى الغوطة ال�شرقية لريف دم�شق التي اجتاحها العمران أ�خ�يراً .و«ال�ق��اب��ون» ما خال بع�ض املالحقات لفلول امل�سلحني ومداهمة �أوك��اره��م فيهما.
وم��دف �ع �ي��ة الأ� � �س � ��ى ،و«ف� ��� �ش ��ات خ�ل��ق
أو�ضاع
ويف ت�ف��ا��ص�ي��ل ال��و� �ض��ع امل � �ي ��داين ،ي�ك���ش��ف امل ��رج ��ع �أن الأج � �ه ��زة امل�خ�ت���ص��ة �ضبطت يف املح�صلة ،على رغم �ضراوة املعارك يف �سورية وارتدادتها اخلطرة على ال
ال�شباب».
على
ت�صميمه
خم ��زن �اً ��ض�خ�م�اً ل�ل���س�لاح يف درع� ��ا ي �ح �ت��وي ع �ل��ى ك �م �ي � ٍة ك �ب�ي�ر ٍة م ��ن � �ص��واري��خ «ل ��و» االق �ت �� �ص��ادي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة وامل�ع�ي���ش�ي��ة� ،أث �ب��ت اجل�ي����ش ال �� �س��وري
ب��ا��س��م اخل ��وف م��ن ال�ف�ت�ن��ة ُت�ع� ّ�ط��ل
�دا
�
ب
و
�شعبه،
نفو�س
امل� ��� �ض ��ادة ل � �ل� ��دروع الأم�ي�رك� �ي ��ة ال �� �ص �ن��ع ،مت ت �ه��ري �ب �ه��ا �إىل � �س ��وري ��ة ع�ب�ر الأردن .مكافحة الإره ��اب و�إع ��ادة الأم ��ن �إىل ب�ل�اده والطم�أنينة �إىل
ال�ق��وان�ين ،وتتوقف امل���ش��اري��ع ،وتنهار
�ازات
�
جن
�
إ
بف�ضله
حقق
�أم��ا يف �ش�أن آ�خ��ر التطورات يف حلب وريفها ،في�ؤكد املرجع �أن النجاحات التي حققها ه��ذا الأم��ر جلياً م��ن خ�لال متا�سكه و�أدائ ��ه القتايل ال��ذي
الدولة وامل�ؤ�س�سات.
اجل�ي����ش يف ع�م�ل�ي��ات اج�ت �ث��اث الإره��اب �ي�ي�ن ف��اق��ت امل �ت��وق��ع و أ�ن �ه��ا جت ��ري وف ��ق اخل�ط��ة مهمة يف جم��ال مكافحة ظ��اه��رة الإره ��اب وخ�صو�صاً يف الأي ��ام القليلة الفائتة.
م ��ع الأ�� � �س � ��ف� ،إن ف��ائ ����ض ال �ق��وة
الع�سكرية التي �أع��دت لتطهري ال�شمال ال�سوري من الب�ؤر امل�سلحة ،عازياً �سبب بطء م��ن هنا يفهم �سبب �إ� �ص��رار «امل�ع��ار��ض��ة اخل��ارج�ي��ة» على املطالبة بتدخل خ��ارج� ٍ�ي
ال� � ��ذي ح �� �ص �ل��ت ع �ل �ي��ه امل� �ق ��اوم ��ة ّ
مت
�سري املعارك �إىل الطبيعة اجلغرافية لأحياء حلب القدمية حيث ت��دور املعارك راهناً لإطاحة احلكم يف �سورية ،بعدما فقدت هذه املعار�ضة كل �أوراقها يف الداخل ،و�آخرها
تعطيله ب�ف��زاع��ة �أو ب��راج��ح ..وه�ك��ذا
بني فرق امل�شاة يف اجلي�ش وفلول الإرهابيني من دون �أي م ��ؤازر ٍة من �ألوية املدرعات تفكك الع�صابات امل�سلحة .ولكن ،ح�ساب بيدر املعار�ضة اخلارجية ال يطابق ح�سابات
دخ�ل��ت امل�ق��اوم��ة داخ�ل�ي�اً ـ�ـ كما أ�م�يرك��ا
و أ�ف ��واج املدفعية ،ن�ظ��راً ل�ضيق ال�ط��رق واالك�ت�ظ��اظ ال�ع�م��راين يف الأح �ي��اء امل��ذك��ورة .حقل القوى اخلارجية الداعمة لها ،فال القوى الكربى م�ستعدة للتدخل ع�سكريا ،ملا
و«�إ�سرائيل» ــ يف عجز القوة و�ضعفها.
ويلفت �إىل �أن الوحدات الع�سكرية املنت�شرة يف حلب �أعادت ال�سيطرة على �أجزاء كبرية لذلك من كلفة مادية وع�سكرية واقت�صادية وملا ميكن �أن ي�ؤدي من حرب اقليمية ،وال
ويبقى ال�س�ؤال :ماذا لو �أتى راجح؟
ٍ
منها ،ومتنكت من اعتقال �أع��دا ٍد كبري ٍة من امل�سلحني من
دولية
جن�سيات خمتلفة ،مرجحاً تركيا التي تدفع اىل �إقامة مناطق عازلة بالقوة ا�ستطاعت �أن ت�أخذ موافقة
هل الكلفة �أكرث مما ندفعه الآن؟ وهل
�إعالن «تطهري حلب» خالل ع�شرة �أيام كح ٍد �أق�صى.
بذلك.
هناك راجح فع ً
ال؟
ويف �� �ش� ��أنٍ ذات ��ص�ل��ة ب��احل��ال��ة الأم �ن �ي��ة يف ح �ل��ب وري �ف �ه��ا ،ي �ح��ذر م��راق �ب��ون
ح�سان احل�سن
م� ��ن ان �ع �ك ��ا� ��س ه � ��ذه احل� ��ال� ��ة � �س �ل �ب �اً ع �ل ��ى ال ��و� �ض �ع�ي�ن االق� �ت� ��� �ص ��ادي وامل �ع �ي �� �ش��ي
ليلى نقوال الرحباين

«المعارضة السورية» تفقد أوراقها في الداخل ..وحساباتها في الخارج
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لبنانيات
 14آذار تحلم بتحقيق
ما عجزت عنه حرب تموز 2006

انـتـمـــاء طــونــي خـلـيـفــة..
و«الـمـسـتـقـبــل»
ي�صعب على امل��رء �أن يقارن �أحياناً بني نْ
حدثي ي�شهدهما بلد واح��د يف �آن،
�سيما �إذا كانا متناق�ضني �إىل ح��دود الت�صادم ،لكن يف لبنان لي�س �أ�سهل من
املقارنة ،خ�صو�صاً يف م�س�ألة االنتماء الوطني.
فتنظيم «امل�ستقبل» ا�ستعاد ما كان ي�سعى �إليه �سراً منذ �سنوات ،و�أعلنها
نْ
الدفيني واملحر َّك نْي ب�أ�صابع �أمريكية و�أكرث �ضد
بوقاحة تعك�س الغل واحلقد
�سورية.
فطلب العابثني بامل�ستقبل الوطني ن�شر قوات دولية على احلدود اللبنانية
ال�سورية ،هو نف�سه طلب «�إ�سرائيلي» � -أمريكي � -أطل�سي ،ال بل جرى بحثه
بجدية يف الأروقة اال�ستخبارية املذكورة ،وجرى الإعالن عن ذلك تكراراً.
مل ي�شكل هذا املطلب �أي مفاج�أة لأحد ،ال�سيما �أن الطرف نف�سه ي�سعى �إىل
�أكرث من ذلك؛ تعطيل ونزع �سالح املقاومة ،الذي �أظهر �أنه ورقة القوة الوحيدة
التي �أذ ّلت ال�صهاينة ومن معهم.
مبوازاة هذه «الوطنية» غري امل�سبوقة ال يف التاريخ وال يف اجلغرافيا وال يف
علوم احلياة كلها ،ومن �ضمنها الفيزياء والكيمياء والريا�ضيات ،ف�إن الإعالمي
طوين خليفة ا�ستف ّزه ،كما غالبية اللبنانيني الذين �شاهدوا «�أوبريت» اجلي�ش
اللبناين� ،أن ي�شارك ال�شاعر ن��زار فرن�سي�س (ك��ات��ب الن�ص) يف «الأوب��ري��ت»
بقمي�ص ع�سكري مكتوب عليه «يو� .أ�س� .أرمي» «.»US ARMY
لقد �أعطى خليفة فر�صة لل�شاعر فرن�سي�س ب�أن يعترب ذلك خط�أ� ،سيما �أن
«الأوبريت» للجي�ش اللبناين ،ف�أ�ص ّر فرن�سي�س ب�أن ذلك لي�س خط�أ ،ويجب عدم
الرتكيز عليه� ،إمنا على العمل الفني ،وك�أن الأمر لي�س متكام ًال ،وعندما �س�أله
�إذا كان قب�ض ثمن الظهور ب�إظهار اجلملة امل�ستفزة على قمي�صه ،مل يجب على
ال�س�ؤال� ،إمنا هرب �إىل احلديث عن عظمة اجلي�ش اللبناين و�أعماله ،و«تغطية
ال�سماوات بالقبوات» ..حتى اللغو الذي ال يقدّم وال ي�ؤخر يف جوهر الدعوة
التي �أعطت الفر�صة للرتاجع ،لكنه ب�إ�صراره ح ّول الأمر من خط�أ �إىل خطيئة،
�سيما �أن «ال�شاعر» مل تهمه م�شاعر �أي لبناين ا�ستفزته العبارة ،قائ ًال �إنه ال
يعنيه من يرى اخلط�أ ..الأمر الذي دعا طوين خليفة امل�ست َفز مثل �أي مواطن
ينتمي �إىل هذا الوطن ،ليعرب عن م�شاعره وانتمائه بال تر ّدد وعلى الهواء..
حتية �إىل وطنية طوين خليفة ..و«لعنة وطنية» على «�شعراء» االرت��زاق
حتت �شعار �سرب �أغوار امل�ستقبل.

يون�س

مـــواقف

ي���ش� ّب��ه �سيا�سي ل�ب�ن��اين خم���ض��رم دور
ف� � ��ؤاد ال �� �س �ن �ي��ورة وق� ��وى � 14آذار ،ب ��دور
رج � ��ال االن � �ت ��داب ال �ف��رن �� �س��ي ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين
م �ن��ذ ع���ش��ري�ن�ي��ات ال �ق��رن امل��ا� �ض��ي وح�ت��ى
الأربعينيات ،والذين يقول عنهم ال�صحايف
اللبناين املعروف الراحل �إ�سكندر يا�شي:
«ي�سجل للفرن�سيني مبكرمة على ال�سا�سة
َّ
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ،لأن �ه��م مل ي�ف���ض�ح��وا ال��ذي��ن
ان�ق�ل�ب��وا ع�ل�ي�ه��م ..ب��ل �أر� �س �ل��ت امل�ف��و��ض�ي��ة
الفرن�سية �سنة � 1941أوراق�ه��ا و�سجالتها
حت��رق�ه��ا يف �أت� ��ون ال �ن��ار ،يف ه���ض��اب بيت
مري ..وبني هذه الأوراق ال�سجل الذهبي
ال��ذي يت�ضمن �أ�سماء جميع الذين كانوا
يخدمونها ويبيعونها ال�ب�لاد يف اخلفاء،
بينما كانوا يتظاهرون �أمام النا�س بالتجرد
والنزاهة والوطنية امل�ستقلة التي ال تقبل
انتداباً».
وه�ؤالء بدت وطنيتهم ب�أو�ضح �صورها
�إب� � ��ان ح� ��رب مت� ��وز  ،2006ح �ي �ن �م��ا ت�ب�ين

بالوقائع �أنهم كانوا على علم بالعدوان،
ومع ذلك مل يطلعوا ال املقاومة وال قيادة
اجلي�ش على م��ا توفر لهم م��ن معلومات
م��ؤك��دة م��ن وا�شنطن ،لأن�ه��م اع�ت�بروا �أن
الفر�صة �سانحة للق�ضاء على املقاومة.
ومع الأيام الأوىل للحرب ال�صهيونية
على لبنان �أ�صدرت قوى � 14آذار بياناً عن
عملية «الوعد ال�صادق» ت�ساءلت فيه« ،هل
ح�صلت العمليات الع�سكرية وفقاً حل�سابات
�إق�ل�ي�م�ي��ة رداً ع�ل��ى حت�ل�ي��ق ل �ط�ي�ران ف��وق
ق�صر ما (وهنا يق�صدون ق�صر الرئا�سة
يف ال�لاذق�ي��ة) �أو التعرث يف مفاو�ضات ما
(املق�صود �إي��ران) ،و�إعاقة ت�شكيل املحكمة
الدولية (املق�صود �سورية)»؟
وبقدر ما كانت ه��ذه الت�سا�ؤالت غبية
وم�ضللة وال ت�ستند �إىل �أي حجة قانونية
�أو علمية �أو �سيا�سية� ،إال �أنها كانت ت�ؤكد
على م��دى انخراطهم يف م�شروع احل��رب
على املقاومة ولبنان ب�أ�شكال خمتلفة ،لي�س

قوى � 14آذار خالل �إحدى اجتماعاتها يف معراب

• احل��اج عمر غ�ن��دور؛ رئي�س اللقاء الإ��س�لام��ي ال��وح��دوي ،قال
خ�لال كلمة �أل�ق��اه��ا يف االع�ت���ص��ام ال��ذي نظمه «ال�ل�ق��اء ال�شبابي
اللبناين الفل�سطيني» :يف زمن الفتنة ،ويف زمن االلتحاق باملذهب
وال�ق�ب�ي�ل��ة ،ويف زم��ن ال�ك�ف��ر ب��ال��وط��ن واجل�ي����ش ،ويف زم��ن العهر
ال�سيا�سي املتفلت ،ويف زمن التقوقع واالنعزال املتجدد ،تخرجون
�أنتم �أيها ال�شباب وال�صبايا �إىل ال�ساحات وامليادين ،لتعلنوا �أن
الأمة بخري ،و�أن �صوت احلرية والكرامة �أعلى من �صوت التبعية
وااللتحاق واالرتهان.
باعت�صامكم الرمزي اليوم �أيها ال�شباب ،تقطعون عليهم م�سرية
االنحراف ،وت�سفّهون ادعاءاتهم ،وت�ؤكدون �أن نب�ض احلياة احلرة
الكرمية ما زال يجري يف العروق.

• العميد م�صطفى حمدان؛ رئي�س الهيئة القيادية يف حركة
النا�صريني  -املرابطون ،ح�ذّر من حم��اوالت التدخل يف عمل
الق�ضاء ،عرب «حم��اوالت وليد جنبالط إ�ط�لاق �سراح املدعو
هادي زاكي ،وهو �أحد مرافقيه ،وقد ُ�ضبط ب�سيارة تابعة لقوى
الأمن الداخلي يحاول تهريب �أ�سلحة وذخائر ومواد ممنوعة
لت�سليمها للمخربني واملهربني والإره��اب�ي�ين ال�ستخدامها يف
�سفك دماء �أهلنا يف �سورية العربية».
وتوجّ ه حمدان �إىل وزير العدل �شكيب قرطباوي للتدخل «ملنع
�أي حم��اول��ة لتهريب زاك��ي ،م���ص� ّراً على متابعة التحقيقات،
ومعرفة دور وليد جنبالط من تهريب ال�سالح وجت��ارة الدم
التي ميار�سها لتقتل �أهلنا يف �سورية العربية».

• ال�شيخ د.عبد النا�صر جربي؛ الأمني العام حلركة الأم��ة ،نوّه
بحديث ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل خالل املقابلة التلفزيونية م�ؤخراً،
والذي ركز فيه على عنا�صر جديدة يف معادلة الردع اال�سرتاتيجي
للعدو «الإ�سرائيلي» ،والذي من دون �شك �سيرتك تفاعالت هامة
وخطرية داخل الكيان امل�صطنَع.
و�أ�شار ال�شيخ جربي �إىل �أن ال�سيد ن�صر اهلل �أكد مرة جديدة على
تفوق ال��ردع النوعي للمقاومة التي حتمي لبنان ،ومتنع الكيان
ال�صهيوين من املغامرة ،فيما جماعة جيفري فيلتمان اللبنانيون
ال ه ّم لهم �سوى ا�سرت�ضاء الأمريكي وبع�ض حكام الدول العربية،
عربتقدمي اخلدمات والوالء يف احلرب املفتوحة على �سورية ،ويف
ا�ستهداف رمز ع ّز لبنان املتمثل يف املقاومة.

• لقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية يف لبنان ا�ستغرب
ا�ستمرار البع�ض يف الداخل بالتهجم على املقاومة و�سالحها،
خ�صو�صاً من �سجلّه �أ�سود داكن بامتياز ،من خالل ما ارتكبه
من جرائم وفظائع و�أه��وال إ� ّب��ان احل��رب اللبنانية امل�ش�ؤومة،
ويف مقدمتها جرمية اغتيال رئي�س ال��وزراء اللبناين الأ�سبق
ال�شهيد ر�شيد عبد احلميد كرامي ،وغريه من رجاالت ال�سا�سة
يف لبنان.
ولفت اللقاء �إىل �أن عقلية الإلغاء والت�صفية مازالت موجودة عند
ه��ذه الفئة من اللبنانيني املرتهنني للخارج ،ولذلك ينبغي عدم
ا�ستقبالهم يف �صيدا �أو غري �صيدا ،لأنهم نق�شوا ب�صماتهم الدموية
والإجرامية يف كل لبنان.

الآن جمال العودة �إىل تفا�صيلها.
لكن هذه امل��رة َّ
يح�ضر العداء ل�سورية
ب�شكل �صارخ وفا�ضح وغري م�سبوق ،وهو �إن
دل على �شيء� ،إمنا يدل على هدف رئي�س
و�أ�سا�سي� ،سعت �إل�ي��ه ت��ل أ�ب�ي��ب ووا�شنطن
�إب��ان ع��دوان مت��وز  ،2006من �أج��ل ح�صار
املقاومة وال�ضغط على �سورية.
بب�ساطة ،ف ��إن م��وج��ة ال�ع��داء ل�سورية
م��ن ق�ب��ل ه��ذه ال �ق��وى� � ،س��واء بهمروجات
ال �ت �ظ��اه��ر � �ض��د ال���س�ف�ير ال �� �س��وري� ،أو يف
املذكرة التي حملها «رئي�س حكومة لبنان»
�إب ��ان ع ��دوان مت��وز  2006ف� ��ؤاد ال�سنيورة
�إىل رئي�س اجل�م�ه��وري��ة مي�شال �سليمان،
ال �ت��ي ت�ط�ل��ب ف�ي�ه��ا ن���ش��ر ال�ي��ون�ي�ف�ي��ل على
احلدود ال�شمالية ،هو املطلب الأمريكي -
«الإ�سرائيلي» نف�سه الذي يعلم به ال�سنيورة
جيداً عند �صياغة القرار  ،1701من �أجل
ح���ص��ار امل�ق��اوم��ة وال���ض�غ��ط ع�ل��ى ��س��وري��ة،
واع�ت�ب��اره��ا ع ��دواً ك��ال�ع��دو «الإ��س��رائ�ي�ل��ي»،
وبالتايل ف�إن ما تريده وتندفع �إليه قوى
� 14آذار ي�ؤكد �أنها تريد �أن تدفع بالو�ضع
يف ال�شمال اللبناين �إىل مرحلة خطرية
ج��داً ،ويجعله مرتعاً للع�صابات الإرهابية
ولل�سالح غري ال�شرعي ،ما يعني دفع لبنان
�إىل �أت ��ون فتنة ي�ع��رف ه� ��ؤالء الآذاري � ��ون
كيف يدخلون فيها ،إ�من��ا ال يعرفون كيف
يخرجون منها ،و�ستجعلهم التطورات �إذا
ما ح�صلت على نحو ما ي�أمرهم به �أولياء
�أمرهم من وراء البحار وال�صحارى� ،أول
من يدفعون �أغلى الأثمان..

حمرر ال�ش�ؤون املحلية

• عمر زين؛ الأمني العام الحتاد املحامني العرب ،وبعد الزيارة
التي قام بها لرئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ،قال:
�أبدينا موقفنا الثابت ب�ضرورة الإ�سراع ومن دون ت�أخري لإجراء
امل�صاحلة الفل�سطينية الفل�سطينية ،باعتبارها الطريق الأكيد
والوحيد لتحقيق �أماين و�آمال ال�شعب العربي الفل�سطيني يف
حترير الأر���ض ووق��ف التهويد وتكري�س حق العودة ،والإف��راج
عن الأ�سرى واملعتقلني فى �سجون االحتالل ال�صهيوين.
ال�شيخ زه�ي�ر اجل�ع�ي��د؛ رئ�ي����س جبهة ال�ع�م��ل امل �ق��اوم ،دع��ا �إىل
�ضرورة تعزيز الإع�لام ال��وح��دوي املقاوم وال�ه��ادف �إىل تثبيت
دع��ائ��م ال ��وح ��دة ب�ي�ن امل���س�ل�م�ين ،و�إىل ت�ع��زي��ز ��ص�م��ود ال�ع��امل
ا إل� �س�لام��ي ،و�إىل ت�ع��زي��ز ��ص�م��ود امل�ق��اوم�ين ال��ذي��ن ي�سطرون
بوحدتهم ودمائهم على مدى العامل الإ�سالمي �أروع املالحم
و البطوالت يف مواجهة الأخطار و التحديات املحدقة ب�أمتنا
العربية والإ�سالمية.
• راجي احلكيم؛ امل�شرف العام يف «�شبيبة وحدة لبنان» ،وخالل
انطالق اجلولة التعارفية �إىل اجلنوب والبقاع الغربي حتت
ع�ن��وان «�شباب ب�لا م�ت��اري����س» ،ق��ال� :إن لبنان ب��أم��� ّ�س احلاجة
لل�شباب الطّ احمني حل��ال �أف�ضل؛ يت�ساوى فيه امل��واط��ن على
�أ�سا�س انتمائه �إىل هذا الوطن ،ال على �أ�سا�س الطائفة �أو املذهب
�أو املح�سوبيات ،متوجهاً �إىل كل ذي م�س�ؤولية بتخ�صي�ص برامج
تُعنى بق�ضايا ال�شباب وهمومهم.
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حزب الكتائب ..من الوالدة حتى اغتصاب فلسطين
حت� �وّالت الطبقة ال�سيا�سية اللبنانية،
وتغرياتها وتبدالتها ،تكاد تكون كاملروحة،
ووليد جنبالط ب�صفته قطباً �أو «ق��ائ��داً» �أو
زعيماً لي�س �سوى املثال الأك�ثر �صراخاً على
ه��ذا ال��واق��ع امل ��ؤمل ،ف�سيا�سيو البلد �أو كثري
منهم ال ي�ستقرون على حال ،وال على مبادئ،
ومعظمهم ي �ح��اول �أن يلغي �أ��ص�ل��ه وف�صله
وج��ذوره ،و�أن يجعله ن�سْ ياً من�س ّياً ..وقد جاء
يف كتاب «الدين والدهماء وال��دم» ل�صقر �أبو
فخر� ،أن «عائلة اجلميل هبطوا لبنان من
بلدة يحفوفا القريبة من دم�شق ،و�آل �إده هم
من بلدة �إزرع يف ح��وران» ،بح�سب الأب �إميل
�إده يف كتابه «�آل �إده يف التاريخ م��ن الأم�س
ال�ع��اب��ر �إىل ال�ي��وم احل��ا��ض��ر» ،وبح�سب الأب
غ�سطني ال�سخني يف ك�ت��اب��ه «ك���ش��ف النقاب
عن قرطبا والأن�ساب» ،ف�إن الرئي�س �إميل �إده
مولود يف دم�شق ،و�أن �أمني �سر بلدية دم�شق
يف �سنة  1942ك��ان قريبه �أن�ط��ون �إده ،و�أبعد
من ذلك �آل تويني ،فهم من ع�شرية امل�ساعيد
يف جبل ال ��دروز يف ��س��وري��ة ،وه��م ن��زح��وا �إىل
قرية عناز يف وادي الن�صارى ،وم�ؤخراً جاءوا
�إىل لبنان ،وما زال �أبناء عمومتهم يقطنون يف
«عناز» حتى اليوم ،و�آل الثويني قبيلة بدوية
معروفة يف ال�شام والأردن ،والرئي�س الثاين
حلزب الكتائب بعد بيار اجلميل� ،إيلي كرامة
ه��و ح�م���ص��ي ،وك��ذل��ك م��و��س��ى ب��رن����س ،ال��ذي
كان م�س�ؤول العقيدة يف حزب كميل �شمعون
(الوطنيني الأحرار) هو حموي.»..
ن�سوق هذه املقدمة ال�سريعة عن الأ�صول
واجل� ��ذور لبع�ض ال���س��ا��س��ة ،ل�ن��دخ��ل �إىل �آل
اجلميل ،حيث فتى الكتائب �أو «القوات» ندمي
ب�شري اجلميل ،وابن عمه الفتى الآخر �سامي
�أمني اجلميل ،اتخذا قراراً «وا�ضحاً و�صريحاً
ومربماً» �ضد ال�سفري ال�سوري يف لبنان.
فالفتى الأول رمبا ما زالت ال�صورة الأوىل
املنفرة عالقة يف الأذه ��ان ل �ـ«ن��دمي» ب�صحبة
والدته �صوالجن ،التي كانت حلّت نائباً بربكات
�سعد ال��دي��ن احل��ري��ري يف �إح ��دى ت�ظ��اه��رات
اال�ستنكار الغتيال رفيق احلريري عام ،2006
حينما �أطل على املن�صة ،و�أمام مكرب ال�صوت،
وراح يكز على �أ��س�ن��ان��ه ،على طريقة وال��ده،

ب�شري اجلميّل مع وزير احلرب ال�صهيوين الأ�سبق ارئيل �شارون

�صارخاً وهائجاً ملواجهة «ال�ساطور ال�سوري» ،الفرتة معجباً بالروح النازية التي بثها هتلر،
ح�سب تعبريه ،وك�أنه ال يعلم قط �أن �أول من ولهذا كان حزب الكتائب �أو «الفاالجن» مت�أثراً
ا�ستخدم البلطة وال�ساطور والفراعة يف لبنان يف ن�ش�أته بالنزعة النازية �أو الروح «الهتلرية»،
ك��ان وال��ده ب�شري يف ال�سبت ا أل��س��ود يف تاريخ و�إن ات���ص��االت ح��زب��ه م��ع ال�ك�ي��ان ال�صهيوين
ال�ساد�س م��ن �شهر ك��ان��ون الأول � ،1975ضد تعود �إىل ال�سنوات الأوىل الغت�صاب فل�سطني،
النا�س ،كل النا�س ،حيث �سجلت مذبحة بحق حيث طلب حزب الكتائب يف العام  1951من
نا�س كانوا يتوجهون �إىل �أعمالهم� ،أو كانوا تل �أبيب م�ساعدة مالية حلملته االنتخابية،
يفرون من �أعمالهم بعد �سماعهم بـ«حفلة» فكان �أن �أر��س��ل مو�شيه �شاريت ،وك��ان يحتل
ال��دم ،وح�ب��ذا ل��و ي�ق��ر أ� ه��ذا الفتى ك�ت��اب أ�ح��د مركز وزير خارجية العدو ال�صهيوين ،ثالثة
م�ساعدي والده جوزف �سعادة ،ليعرف جانباً �آالف دوالر �أمريكي ،اعرتافاً باجلميل الذي
من حمام الدم هذا.
قدم ب�صورة فردية ليهود �سورية الذين هربوا
ندمي رمبا كان ال يدري �أو هو يدري �أنه �إىل الكيان العربي.
�أه��ان والدته ال�سورية الأ��ص��ل� ،إذ �إن النائبة
ب�أي حال ،جرت االنتخابات يف  10ني�سان
ال�سابقة � �ص��والجن توتنجي ه��ي م��ن �أ��ص��ول  ،1951وتر�شح جده بيار اجلميل يف وجه بيار
حلبية م�شهورة.
�إميل �إده  -وال��د كارلو�س  -ف�سقط اجلميل
�أما ابن عمه �سامي الذي يعتز بكل تاريخ وفاز �إده ..لت�ستمر العالقات ب�أ�شكال خمتلفة،
«ح��زب��ه» و«م �� �س�يرت��ه» ،رمب��ا ه��و ي ��دري �أو ال وت � أ�خ��ذ �أ��ش�ك��ال�ه��ا اخل �ط�يرة وال�ع�ل�ن�ي��ة ،وب�لا
يدري �أن ا�سم حزبه يعود �إىل ثالثينات القرن حرج ،منذ منت�صف �ستينيات القرن املا�ضي،
املا�ضي؛ تيمّناً ب �ـ«ف��االجن» ديكتاتور �إ�سبانيا نورد تفا�صيلها يف العدد املقبل.
اجلرنال فرانكو ،ومعناها بالعربية «كتائب»،
و�أن جده بيار كان قد عاد من �أملانيا يف تلك
�أحمد �شحادة

مشروع قانون االنتخابات اجترار لقوانين سابقة ..ولألزمات
�إذا كان اجلديد يف م�شروع قانون االنتخاب احلكومي هو اعتماد
الن�سبية ال ��ذي ي�ب��دو أ�ن ��ه ل��ن مي��ر يف جمل�س ال �ن��واب ،لأن الطبقة
ال�سيا�سية املهيمنة ما يزال يهيمن على عقلها و�أدائها �أ�سلوب �إلغاء
ا آلخ��ر� ،إال �أن تق�سيم الدوائر االنتخابية لي�س جديداً ،ففيه خليط
عجيب من قانون انتخابات  1951التي قادت �إىل �أزمة  ،1952وقانون
انتخابات  1957التي قادت �إىل فتنة  ،1958وقانون  1960الذي قاد
�إىل �أزم��ات  1969و ،1973وم��ن ثم احل��رب الأهلية  ،1975ليكون
بعدها ق��وان�ين م��ا بعد ال�ط��ائ��ف ،التي راك�م��ت الأزم ��ات االقت�صادية
واالجتماعية ،و�أدت �إىل عمليات �إلغاء �سيا�سي لكل من ال يوافق �سيا�سة
الهيمنة والت�سلط ونهب املال العام ،فكان �إ�سقاط �ضمري لبنان �سليم
احل����ص ،و�إب�ع��اد ق��وى و�شخ�صيات وطنية وقومية ب��ارزة ع��ن امل�سرح
ال�سيا�سي اللبناين ،من �أمثال �أ�سامة فاخوري ،و�أ�سمر �أ�سمر وعدنان
عرقجي وغريهم ..لنعود مرة �أخرى يف عام � 2009إىل قانون ،1960

ال��ذي و�صفه رئي�س جمل�س النواب نبيه بري بـ«قانون الق�ضاء على
لبنان» ،وهو يعي�ش الآن �أبرز جتلياته املدمرة واخلطرية.
قد تر�ضى الهيمنة ال�سيا�سية على لبنان و�شعبه مب�شروع القانون
اجلديد ،لكن من دون ن�سبية� ،أو يكون احلل بالعودة �إىل قانون ،2009
�أي ق��ان��ون  1960بتعديالته ال�ب�يروت�ي��ة ،ويف احل��ال�ين ف ��إن ا إلق�ط��اع
ال�سيا�سي املهيمن يكون هدفه واحد ،وهو الدفع بالأزمات نحو الهاوية.
ال ج��دي��د يف م���ش��روع ال�ق��ان��ون احل�ك��وم��ي م��ن حيث التق�سيمات
االنتخابية املتبَعة� ،إذ �إن تق�سيم جبل لبنان ولبنان ال�شمايل هو نف�سه
يف قانون � ،1951أما بريوت فقد اعتمد تق�سيم قانون  ،1957والبقاع
قانون  ،1960ليبقى اجلنوب يف تق�سيم جديد ..واجلنوب دائماً هو
اال�ستثناء.

حممود مرع�شلي

صيدا لن تكون «أسيرة»
قاطع طريق ..أو «حكيم»
�صيدا ..عطاء بال حدود ،هي عنوان الت�ضحية
ب��ال��روح وال��دم م��ن �أج��ل ال��وط��ن ،ف��ال��ذي ي�ستقرئ
تاريخ �صيدا ،ال ي�ستطيع �إال �أن يقف ب�إجالل وخ�شوع
�أم ��ام ذك ��رى الآالف م��ن ال���ش�ه��داء الفل�سطينيني
واللبنانيني ،الذين قدموا �أرواحهم من �أجل حترير
فل�سطني ،ومن �أجل حرية وا�ستقالل لبنان ،و�سائر
الق�ضايا ال�ع��رب�ي��ة يف م��واج�ه��ة ال�ع��دو ال�صهيوين
وعمالئه يف الداخل.
عندما اجتاحت «�إ�سرائيل» لبنان يف العام ،1982
مل تغامر باحتالل مدينة �صيدا �إال بعد �أن فتك
الطريان احلربي ال�صهيوين بالب�شر ،وهدم احلجر
واق�ت�ل��ع ال�شجر ،ف�ق��اوم ال���ص�ي��داوي��ون و آ�ث ��روا عدم
ال�ه��روب �أو اال�ست�سالم كما فعل بع�ض م��ن انتمى
بالهوية �إىل �صيدا ،وم��ن ك��ان مت�آمراً على �شعبه
ومدينته ،ووق��ف �إىل جانب «ا إل��س��رائ�ي�ل��ي» ،وعمل
معه.
تن�س جرائم املتعاملني مع ال�صهاينة
�صيدا مل َ
��ض��د �أب �ن��اء امل��دي �ن��ة ،ول ��ن ي�ن���س��ى امل�ت�ع��ام�ل��ون مع
ال�صهاينة ن���ض��االت وت�ضحيات وم�ق��اوم��ة أ�ب�ن��اء
�صيدا ،ومن ال يعرف تاريخ �صيدا،ال يعرف التاريخ
وال اجل �غ��راف �ي��ا ،ف���ص�ي��دا ق�ل�ع��ة ال���ص�م��ود ،حملت
الق�ضية الفل�سطينية يف قلب �أب�ن��ائ�ه��ا ،عا�صمة
اجل�ن��وب وم��دي�ن��ة امل�ق��اوم��ة وال���ش�ه��داء ،فالتاريخ
��س��جّ ��ل �أن ��ص�ي��دا ق��اوم��ت «ال �ق��وات الاللبنانية»،
ومنعت دخولهم �إىل �صيدا ،و�سقط ال�شهداء دفاعاً
عن كرامة املدينة.
«�أ�سري» �صيدا لديه �أحالم مظلمة ،لذلك فهو
«�أ��س�ير ال�ظ�لام» ،ول��دي��ه «غ�ي�رة» ،لكن �أن تغار من
رجل� ،أف�ضل من �أن تغار من �أ�شباه الرجال ،لديه
ح�ل��م ب�ب�ن��اء م��رب��ع �أم �ن��ي ل��ه وجل�م��اع�ت��ه« ،غ ��ار من
جماعة معراب» ،فكان مربع «عربا الأمني»« ،حكيم»
القوات لديه حلم بدخول جماعته �إىل �صيدا ،فهو
مل ين�س كيف ركب البحر ف��اراً هارباً حينما حاول
�أن يجعل من �شرق �صيدا يف مطلع الثمانينات من
القرن املا�ضي جزءاً من م�سخ دويلة يحلم بها ،فكان
الباب هذه املرة «�أ�سري �صيدا».
ال �� �ص �ي��داوي��ون «ط �ن �� �ش��و» ع ��ن الأ�� �س�ي�ر وع��ن
اعت�صامه ودراج�ت��ه الهوائية ،لكن �أن ت�ستقبل يف
ع�ب�را مم�ث�ل�ين ع��ن م��ن ف��ر ي��وم �اً م �ه��زوم �اً ذل �ي�لاً،
و�أن� ��ت حت�م��ل ل�ق��ب ال���ش�ي��خ ،ف �ه��ذا ل��ن ي���س�ك��ت عنه
ال�صيداويون.
هدف الزيارة ال ل�شكرك يا «�شيخ» على مواقفك
الإيجابية من القوات ورئي�سها �سمري جعجع ،هدف
ال��زي��ارة هو الطعن ب�أبناء مدينتك ،وا�ستهزاء بذوي
ال���ش�ه��داء وامل�خ�ط��وف�ين على أ�ي ��دي �ضيوفك ي��ا �شيخ
�أحمد.
«حكيم» القوات حتقق حلمه على يديك ،كان لديه
حلم بدخول �صيدا ومنطقتها ،وحتى «ع�برا» ،حيث
منزلك ومربعك الأمني ..حلفاء القوات يف �صيدا مل
ي�ستقبلوا وفداً كالذي ا�ستقبلته �أيها الأ�سري.
�أهايل ال�شهداء واملخطوفني الذين �سقطوا على
�أيدي «القوات» يف الثمانينات ،والذين خطفتهم من
دون �أن يُعرف م�صريهم حتى اليوم ،لن ين�سوك �أو
يتنا�سوك ،ال �أنت وال �ضيوفك يا �أ�سري الظالم.
�صيدا التي نا�ضلت وقاومت كل املت�آمرين على
امل�ق��اوم��ة ،ل��ن ت�ك��ون �أ� �س�يرة «�أ� �س�ير» �أو «ح�ك�ي��م» ال
يعرف احلكمة.

�سعيد عيتاين
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مقابلة
حمادة :زيارة «البابا» للبنان آمنة
وكل الحركات «المتطرفة» مضبوطة أميركيًا
حتكم العامل منظمات خفية
ال م�ؤ�س�سات د�ستورية �شكلية..
«النيوليربالية» املت�صهينة حتكم
العامل و�أوروبا ومعظم الدول
العربية ،والكني�سة الكاثوليكية
تعاك�س نهج الإدارة الأمريكية
يف العامل ،وهناك تالق وتقارب
بني الكني�ستني الغربية وال�رشقية..
دعاة �شعار «لبنان يف لبنان
و�سورية يف �سورية» طبقوا
�شعار وحدة امل�سار وامل�صري بني
ال�شعبني خري تطبيق ..انت�صار
�أي من امل�رشوعني يف املنطقة
والعامل ينتظر نتائج الفوز يف
احللبة ال�سورية.

وال�����س��ي��ا���س��ة الأم�ي�رك���ي���ة ،ي��ت��م��ظ��ه��ر �أي�����ض��اً
على ال�ساحة ال��دول��ي��ة ،م��ن خ�لال ت�أييد
الكاتب واملحلل ال�سيا�سي دكتور ح�سن الأول لق�ضايا دول ال��ع��امل ال��ث��ال��ث ،كحق
حمادة خ�ص جريدة الـ«ثبات» بهذا اللقاء ،تقرير ال�شعوب م�صريها ،ويقول حمادة:
«م��و���ض��وع م��رك��زي �آخ���ر يطفو على �سطح
و�إليكم ما جاء فيه:
ي�ؤكد الدكتور ح�سن حمادة املخت�ص العالقات املت�شنجة ما بني البابوية ودوائر
ب�ش�ؤون الكني�سة الكاثوليكية� ،أن العالقة ال�����س��ي��ا���س��ة الأم��ي�رك����ي����ة ،ب���دع���م الأخ��ي��رة
بني الدوائر الفاتيكانية والواليات املتحدة ع���م���ل���ي���ات ال��ت��ب�����ش�ير ال�ب�روت�������س���ت���ان���ت���ي يف
الأمريكية ظاهرها هادئ �سلمي ،وباطنها العديد من دول العامل ،وخ�صو�صاً داخل
مت�شنج متوتر ،يقول« :املواجهة �ساخنة جداً دول �أم�يرك��ا الالتينية ،واعتبار الكني�سة
بني البابوية والدوائر الأمريكية املتعاقبة ،ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة ع�����دواً ،م��ن خ�ل�ال ال�ترك��ي��ز
وال��ع�لاق��ة ي�شوبها دائ��م��اً احل���ذر والريبة على بع�ض الق�ضايا التاريخية للكني�سة
وعدم الثقة» ،ب��ر�أي حمادة ،التناق�ض بني الكاثوليكية (االنحرافات) ،ل�ضرب امل�سار
ال�سيا�ستني البابوية والأمريكية ج��ذري ،ال���ع���ام ل��ل��ن��ه��ج ال��ف��ات��ي��ك��اين ال���داع���م مل��ب��ادئ
ول���ه���ا ُب����ع����دان :الأول ي��ظ��ه��ر يف اخل�ل�اف ال��ع��دال��ة الإن�����س��ان��ي��ة واحل���ري���ات اخل��ا���ص��ة
ال���ع���ق���ائ���دي م���ا ب�ي�ن ال���ط���رح ال��ف��ات��ي��ك��اين لل�شعوب والأفراد.
ال��داع��ي �إىل ال��ع��دال��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ،وب�ين
زيارة �آمنة لقدا�سة البابا
نهج الدميقراطية املتوح�شة ال��ت��ي تدفع
به الإدارات الأمريكية من خ�لال تر�سيخ
ويعترب ح�سن حمادة الدكتور املخت�ص
اخل��ي��ارات «النيوليربالية»؛ ي�شرح حمادة
ت��ل��ك احل��ل��ق��ة امل��ت�����ش��ن��ج��ة م���ن ال��ع�لاق��ات يف القانون الدويل العام� ،أن الأ�سباب الآنفة
بالقول« :جممل امل�شاكل التي تعاين منها ال��ذك��ر ،ت���أخ��ذ بالعالقة م��ا ب�ين الفاتيكان
���ش��ع��وب دول ال��ع��امل ،ن��اجت��ة ع��ن �سيا�سات و�أمريكا �إىل مزيد من التوتر� ،سيما جتاه
«النيوليربالية» التي همها الأوحد مراكمة �أح���داث �سورية ال�ساخنة ،ي��ق��ول« :ال��ف��ارق
الرثوة واملال ،يف حني �أن النهج الفاتيكاين كبري جداً بني نظرة كل منهما ،الفاتيكان
�أو الفقه البابوي ،يعترب وي�ؤكد �أن الغنى يطرح منذ البدء �سيا�سة احل��وار ال�سلمي
الفاح�ش هو خطيئة مميتة ،وبالتايل يجب ال�����س��ي��ا���س��ي ،و�أم�ي�رك���ا ت��ط��رح ف��ك��رة ال��ن��زاع
اج��ت��ن��اب��ه واج��ت��ث��اث��ه ،وب��ال��ت��ايل ي��ج��ب نبذ امل�سلح واملواجهة؛ الطرح الفاتكاين يطرح
ك��ل نهج اقت�صادي نيوليربايل ي����ؤدي �إىل �ضمان الوحدة الإقليمية للدولة ال�سورية،
الغنى الفاح�ش» ،ي�ضيف ح��م��ادة« :البعد بغية عدم التالعب بحقوق ال�شعوب ،وعدم
الآخ�����ر ي��ط��ال م�����س���أل��ة ت��ن��ظ��ي��م ال��ع�لاق��ات جت��زئ��ة املنطقة ل��ق��واع��د �إث��ن��ي��ة وطائفية
ال��دول��ي��ة ،الفاتيكان يجاهر علناً بوجوب ومذهبية وع�شائرية وقومية ،يف حني �أن
إ�ع����ادة تنظيم ال��ع�لاق��ات ال��دول��ي��ة ،و إ�ع���ادة �أم�يرك��ا ت�سعى ،من خ�لال خيارها امل�سلح،
ال��ن��ظ��ر ببع�ض امل���ؤ���س�����س��ات ال��دول��ي��ة التي ال��دف��ع ب��ق��وة لتق�سيم املنطقة ،م��ن خالل
تلعب دوراً تخريبياً م����ؤث���راً ع��ل��ى �شعوب دعمها خمتلف منظمات الإرهاب يف العامل،
العامل ،والتي هي خا�ضعة متاماً للواليات النا�شطة واملوجهة �صوب الداخل ال�سوري،
امل��ت��ح��دة الأم�يرك��ي��ة ،وم��ن ه��ذه املنظمات لتفتيتها ون�شر �سيا�سة الفو�ضى اخلالقة».
وه����ل م���ن اح���ت���م���ال ل��ت��وج��ي��ه ر���س��ائ��ل
«الأمم املتحدة» ،و«�صندوق النقد الدويل»
و«ال���ب���ن���ك ال�������دويل» و«م��ن��ظ��م��ة ال�����ص��ح��ة ت��ف��ج�يري��ة ل��ق��دا���س��ة ال���ب���اب���ا ب��ن��دي��ك��ت��و���س
ال��ع��امل��ي��ة» و«م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة» ،ال�����س��اد���س ع�����ش��ر خ��ل�ال زي����ارت����ه ل��ل��ب��ن��ان؟
ويتابع حمادة حديثه« :الفاتيكان يطالب ي�ستبعد ح��م��ادة وج���ود ه��ك��ذا ط��رح وهكذا
بتغيري عمل تلك امل�ؤ�س�سات جذرياً ،وي�سعى اح��ت��م��ال ،ي��ق��ول« :ن��ت��م��ن��ى �أن ت��ع��ي��د زي���ارة
ال��ب��اب��ا �إىل ل��ب��ن��ان ر���ش��د ال�����س��ي��ا���س��ي�ين ،يف
�إىل نف�ضها ر�أ�ساً على عقب».
ب����ر�أي ح��م��ادة اخل�ل�اف ب�ين البابوية النهاية التيارات الإ�سالمية التي تتطاول

الأم�ي�رك���ي���ة ب��ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة وا���ش��ن��ط��ن
(ال��ب��ي��ت الأب��ي�����ض) يف  26ح��زي��ران ،2003
يقول« :اتفاقيات ظاهرها تعاون وتن�سيق
ب�ي�ن �أوروب��������ا و�أم��ي�رك����ا وب��اط��ن��ه��ا هيمنة
مل�ؤ�س�سات �صهيونية �أمريكية على الإرادة
الأوروب�����ي�����ة» ،ي�����ض��ي��ف ح���م���ادة« :ت�ل�ا ذل��ك
وثيقتان من قبل االحت��اد الأوروب����ي ،فقد
ج��رى توقيع وثيقة من أ�ج��ل �أوروب���ا �أكرث
�أماناً و�أكرث قوة عام  2003من قبل الرجل
الأول لأم�يرك��ا داخ���ل االحت����اد الأوروب�����ي،
ال�سيد خ��اف��ي�ير ���س��والن��ا ،وب��ه��ذه الوثيقة
ف��ق��د االحت�����اد الأوروب��������ي ك���ل ا���س��ت��ق�لال��ي��ة
ع����ن �أم��ي��رك�����ا ،لأن ���س��ي��ا���س��ت��ه اخل���ارج���ي���ة
�أ�صبحت بالكامل ملحقة ب�سيا�سة �أمريكا
اخل��ارج��ي��ة» ،ي�ضيف ح��م��ادة« :ا�ستقاللية
�أوروب���������ا ت�����ش��ب��ه ا���س��ت��ق�لال��ي��ة احل���ك���وم���ات
على قدا�سة البابا ،هي م�ضبوطة بالكامل ال�صهيونية  -العربية يف بلداننا العربية،
م���ن ق��ب��ل ال����دوائ����ر ال���غ���رب���ي���ة ،وال وج���ود فهي خا�ضعة كلياً للإرادة الأمريكية ،ومن
ل��ت��ي��ار �أ����ص���ويل واح�����د م��ت��ف��ل��ت ع���ن �إرادة ال�صعب �أن يقتنع النا�س بذلك ،لأنهم ال
م�����ش��ي��ئ��ة الأم��ي�رك����ي ،وه����ذا ال���ك�ل�ام ي��ط��ال يزالون ينظرون �إىل الدول الأوروبية على
مت��ام��اً املنظمات امل�سماة �إره��اب��ي��ة بح�سب �أن��ه��ا ق���وى ا���س��ت��ع��م��اري��ة ،وه���ي يف احلقيقة
الت�صنيف ال��غ��رب��ي ..لأن��ه��ا ب��ال��ف��ع��ل تلك حمكومة كلياً م��ن قبل املنظمات النيو-
اجلمعيات ت�أمتر بالكامل ل�سيا�سة �أمريكا ل��ي�برال��ي��ة ال�����ص��ه��ي��و � -أم�ي�رك���ي���ة» ،ي�شرح
اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة ،ولأن���ه���ا ج����زء ال ي��ت��ج��ز�أ حمادة فكرته ب�إ�سهاب« :الأنظمة الغربية
م��ن م�شروعها اال���س�ترات��ي��ج��ي يف ال��ع��امل� ،أ���ص��ب��ح��ت ف���ارغ���ة ع��م��ل��ي��اً ،لأن ال�����س��ل��ط��ات
�إذ ك��ي��ف ي��ع��ول لت�سويق منطق الفو�ضى ال�سيا�سية انتقلت عملياً م��ن ت���أث�ير عمل
اخلالقة ،ومبد أ� تدخل �أمريكا والغرب يف امل�ؤ�س�سات الد�ستورية� ،إىل ت�أثري م�ؤ�س�سات
���ش��اردة وواردة �شعوب ال��ع��امل ،ل��وال وج��ود ال��ب��ن��وك وال��ك��ت��ل ال�����ص��ن��اع��ي��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة
تلك املنظمات الإره��اب��ي��ة» ،ويتابع حمادة و�أج��ه��زة امل��خ��اب��رات ،وال��ت���أك��ي��د ال��ف��ظ على
حديثه�« :سالمة زي��ارة قدا�سة البابا �إىل ذل���ك ،ه��و م��ا ع�بر ع��ن ذل��ك رئي�س فرن�سا
لبنان م�س�ألة هامة جداً ،وال �أظن �أن �أحداً احل���ايل فرن�سوا ه��والن��د بقوله ال�صريح
ي�ستطيع املغامرة بتعري�ض �سالمة البابا» .الدقيق« :خ�صمي لي�س له ا�سم وال وجه،
وه���و ال ي�تر���ش��ح ع��ل��ى االن��ت��خ��اب��ات ،ولي�س
اللوبي ال�صهيوين
له حزب ،ولكنه هو الذي يحكم� ،إنه عامل
امل���ال ،»..قاطعناه لال�ستف�سار ،لكن �ألي�س
�س�ألنا حمادة عن �أق��وال��ه ،التي ت�ؤكد ه��والن��د وليد منظومة النيو  -ليربالية
ت��راج��ع الكثلكة داخ���ل ال��ق��ارة الأوروب���ي���ة ،ت���ل���ك؟ ي�����رد ح����م����ادة« :ن���ع���م �إن������ه ك���ذل���ك،
وامل ؤ��������س�������س���ات ال���د����س���ت���وري���ة ال���ع���ري���ق���ة يف ولكنه ا�ضطر �أن يعرتف بذلك يف �إح��دى
الدميقراطية ل�صالح م�ؤ�س�سات �صهيونية ،مهرجاناته االنتخابية ،بغية ك�سب ت�أييد
يف�سر حمادة تلك الظاهرة ،بالإ�شارة �إىل �شعبية احلزب ال�شيوعي الفرن�سي وبع�ض
�أن ظهورها بد أ� يتكون مع �سقوط االحتاد التيارات الي�سارية املتطرفة».
ال�سوفياتي ،و�إىل �أن تر�سيخ تلك امل�ؤ�س�سات
اخل��ف��ي��ة ،ج���اء �إث����ر غ���زو �أم�ي�رك���ا ل��ل��ع��راق ،نتيحة احلرب ال�سورية �ستحدد
ع��ن��دم��ا ا�ست�سلمت �أوروب������ا ك��ل��ي��اً ل��ل���إرادة
بخ�صو�ص الأحداث الدائرة يف �سورية،
يرى حمادة �أن الأزمة الدم�شقية �ستطول
جداً�« ،أمريكا انق�ضت نهائياً على املطالب
ال�شعبية املحقة يف �سورية ،وخطفت كلياً
الأح������داث ال���دائ���رة ه��ن��اك ،ه���دف �أم�يرك��ا
�أ�صبح جلياً ،هناك م�سعى ل�ضرب وح��دة
الأرا�ضي ال�سورية من �أج��ل ال�سري مب�سار
رافضو نظرية «وحدة
ال��ف��و���ض��ى اخل��ل�اق����ة ،وخم���ط���ط «ب���رن���ارد
المسار والمصير»
ل��وي�����س» (م�����س��ت�����ش��رق ب��ري��ط��اين الأ����ص���ل،
ويهودي) لتفتيت العامل العربي ،والعمل
مع سورية هم األكثر
ب��ذل��ك ب���د أ� يف ال��ع��راق م��ن خ�لال تق�سيمه
تطبيقًا لها اليوم
�إىل دولة كرد�ستان يف ال�شمال ،رغم وجود
االحتاد ال�شكلي» ،ي�ضيف حمادة« :م�ساعي
تفتيت املنطقة م�ستمرة على قدم و�ساق يف
�سورية ،ولبنان يُجر �إىل ذلك ،ال�سودان مت
تق�سيمه ،والق�ضية الفل�سطينية مت �شطبها

وحذفها من قامو�س العرب ،الذين يتلهون
يف ����ص���راع ال��ف��ت��ن��ة ال��ط��ائ��ف��ي��ة ب�ي�ن ال�سنة
وال�شيعة».
وعما �إذا كان امل�شروع الأمريكي انت�صر
يف امل��ن��ط��ق��ة يجيب ح���م���ادة« :ل��ن��ع�ترف �أن
امل�شروع الأم�يرك��ي يتقدم يف املنطقة على
غريه من امل�شاريع الدولية ،فالر�أي القائل
بهزمية �أم�يرك��ا يف ال��ع��راق واملنطقة غري
دقيق ،لأن العراق �أو ًال كدولة موحدة مل
يعد م��وج��وداً ،ولأن الق�ضية الفل�سطينية
مت ت�صفيتها ث��ان��ي��اً م��ن وج����دان ال�شعوب
ال��ع��رب��ي��ة ،ولأن ���س��وري��ة �أدخ���ل���ت يف م�سار
الفو�ضى اخل�لاق��ة ث��ال��ث��اً ،ولأن ال�����س��ودان
رابعاً دخ��ل دائ��رة امل�صالح احليوية لدولة
«�إ�سرائيل»� ..صحيح �أن امل�شروع الأمريكي
ال يزال متعرثاً وغري ماكن مع وجود قوة
متنامية قوامها �إي���ران ورو���س��ي��ا وال�صني
وم��ن خلفهم دول «ال�بري��ك�����س» ومنظومة
ال��دول املتحررة يف ال��ع��امل ،بيد �أن الكلمة
الفا�صلة لغلبة �أي م�شروع ينتظر نتيجة
احلرب ال�سورية لتحديد �أي من امل�شروعني
�سينت�صر».
الكني�سة الأرثوذك�سية
ف���ي���م���ا ي���ت���ع���ل���ق ب����ال����ت����ق����ارب م�����ا ب�ين
الكني�ستني الكاثوليكية والأورث��وذك�����س��ي��ة
حول م�س�ألة �سورية ،يعترب ح�سن حمادة �أن
«الكني�سة الأورثوذك�سية الرو�سية ح�سمت
خ���ي���اره���ا م��ن��ذ �أك��ث��ر م���ن ع����ام م���ع جم��يء
بطريرك مو�سكو و�سائر رو�سيا كرييل �إىل
�سورية ،لدعم ال�سيا�سة الرو�سية يف املنطقة
و���س��ي��ا���س��ة رو����س���ي���ا االحت����ادي����ة يف ال�����ش��رق
الأو���س��ط» ،ي�ضيف ح��م��ادة يف ه��ذا املجال:
«ع��ل��ى �صعيد م��واج��ه��ة ن��ظ��ري��ة الفو�ضى
اخلالقة الأمريكية ،ت�سعى رو�سيا تفادي
دخ��ول املنطقة يف �أت��ون احل��روب الدموية،
ويف ه���ذا امل���ج���ال ه��ن��اك ت�ل�اق وا����ض���ح بني
الكني�ستني الأورثوذك�سية والكاثوليكية».
االنتخابات النيابية
ي�����ش�ير ال���دك���ت���ور ح���م���ادة �إىل ت��ف��وي��ت
اللبنانيني فر�صة كبرية لتح�صني دولتهم
م��ع ان����دالع الأزم����ة ال�����س��وري��ة ،لأن���ه ب��ر�أي��ه
ال�����شِّ ��ع��ار ال����ذي ُي���رف���ع م���ن ب��ع�����ض ال��ق��وى
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة «ل���ب���ن���ان يف ل���ب���ن���ان ،و���س��وري��ة
يف ���س��وري��ة» مل ي��ل��ت��زم ب���ه ب��ع�����ض ال��ف��رق��اء
ال�سيا�سيني ،يقول�« :أح��داث �سورية كانت
منا�سبة جادة ،لتطبيق �شعار عدم تدخل �أي
من البلدين ب�ش�ؤون الآخر ،غري �أن نظرية
وح��دة امل�سار وامل�صري التي ك��ان يرف�ضها
بع�ض قادة اللبنانيني ،هم الأكرث تطبيقاً
لهذه الفكرة» ،ينهي حمادة فكرته بالقول:
«كل �شيء يف لبنان مرتبط بنتائج تطورات
الأح�������داث ال�����س��وري��ة ،وم����ن ب��ي��ن��ه��ا �إج����راء
االنتخابات النيابية يف موعدها العام املقبل
�أم عدمه».

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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جولة في «سوق العتق» البيروتي
ال��ت�����ص��ق ل��ق��ب «ب���اري�������س ال�������ش���رق» يف
العا�صمة بريوت ،لكونها ت�ضاهي عوا�صم
العامل من حيث اجلمالية والع�صرنة ،لكن
ب�يروت و�إن حلقت بركب التطور العاملي
وج��م��ع��ت ب�ين ث��ن��اي��اه��ا �أح����دث االب��ت��ك��ارات
واملاركات واملباين ال�شاهقة ،تبقى متم�سكة
ب�تراث��ه��ا وق��دمي��ه��ا ،لي�س فقط م��ن حيث
العمران وال��ع��ادات ،ب��ل �أي�ضاً يف م��ا خ�ص
�أثاثها وديكوراتها وحتفها املميزة.
يف �����ش����وارع م��ت��ف��رع��ة م����ن م��ن��ط��ق��ة
الب�سطة يف بريوت ،تتوزع حمال و�أ�سواق
ك��ث�يرة لبيع العتق وا ألن��ت��ي��ك��ا ،يق�صدها
جمهور عري�ض من خمتلف اجلن�سيات
والطبقات للبيع وال�شراء �أو للم�شاهدة
ف����ق����ط ،يف ه�����ذه امل����ح����ال مي���ك���ن ل��ل��م��رء
ا�ستعادة ���ص��ورة كاملة ع��ن بيوت ب�يروت
من الأربعينات ،ورمب��ا من حقبات �أقدم
بكثري ،يف �سوق العتق هناك قطع فريدة على �أقدم القطع و�أجملها ،الكثريون من
من نوعها تخطف الأنفا�س وتعيدك �إىل �أ�صحاب املحال هنا ي�سافرون بحثاً عن
عوامل جميلة خلتها انتهت �أو اندثرت بكل قطع ن��ادرة ،ويجوبون املناطق اللبنانية
ما فيها ،قطعة واح��دة يعود عمرها �إىل يف م�����س��ع��ى ل��ل��ع��ث��ور ع��ل��ى ق��ط��ع ت��اري��خ��ي��ة
مئة عام ،ورمبا �أكرث ،كفيلة ب�أن ت�أخذك جميلة ت�ستحق العناء.
برحلة عرب الزمن وحتيي خيالك ب�ألف
يف �سوق العتق بائعون من خمتلف
رواي����ة ورواي������ة ،و���س��ت��ك��ون حم��ظ��وظ��اً �إن ا ألع���م���ار ،ف��ه��ن��اك ع��ل��ي خم��زوم��ي ال��ذي
ع�ثرت على قطعة ن��ادرة كانت ت�ستوطن ال ي��ت��ج��اوز ع��م��ره الـ 25ع���ام���اً ،يتعامل
ب����ي����وت �أح�������د ال�����ر�ؤ������س�����اء ال����راح����ل��ي�ن �أو م��ع ع��ل��ب��ة نحا�سية ت��ف��وق��ه ���س��ن��اً بكثري،
ال�شخ�صيات الفنية ال�شهرية.
لأن��ه��ا جت���اوزت الثمانني ع��ام��اً على حد
ب�ي�ن ال�ث�ري���ات امل��ذه��ل��ة بتفا�صيلها قوله ،على بعد �أمتار قليلة يقف احلاج
وامل����ن����ح����وت����ات اخل�������ش���ب���ي���ة وال���زج���اج���ي���ة ريا�ض عبد اهلل الذي ميار�س املهنة منذ
امل��ت��ف��رق��ة ،وال��ق��ط��ع ال��ف��ن��ي��ة ال��ن��ح��ا���س��ي��ة  30ع��ام��اً ،حتى باتت ج���زءاً م��ن هويته،
واخل�����ش��ب��ي��ة ،ال ي�����س��ع امل����رء �إال �أن يقف ي��ق��ف احل���اج بثقة ليحدثك ع��ن زب��ائ��ن
م�شدوهاً ،فلكل قطعة م��ن ه��ذه القطع منتظمني ي��ن��ت��ظ��رون ب�ترق��ب ح�صوله
ق�صة ،وك��ل منها ق��د �شهدت على حياة على قطعة فنية و�أنتيكا جميلة وقدمية
عائلة وم��ن��زل وم��ك��ان مم��ي��ز ،ق��د جتدها يف �آن ،يقول �إنه يف بع�ض الأحيان ي�ضطر
ب�شكلها القدمي وبالغبار ال��ذي يك�سوها �إىل التدخل لف�ض نزاع بني زبونني حول
منذ زمن ،ورمبا جتدها ملمعة وجديدة قطعة واحدة باالمتناع عن بيعها لهما،
بعدما �أ�ضفيت عليها التعديالت الالزمة وبينما يتحدث بلهفة عن بع�ض القطع
لت�صبح مت�ألقة من جديد.
القيّمة التي و�صلت �إىل يده ،منها كر�سي
ت�ضيع
الب�سطة
يف ���س��وق ال��ع��ت��ق يف
خ�شبي م��ن ق�صر �آل اده ،وث��ري��ا رائعة
بني املعرو�ضات وقيمتها التاريخية ،قد
تظن �أن الأمر يقت�صر على بع�ض املحال
التي تطل على ال�شارع ،لكن ما �أن تدخل
�أحدها حتى تدرك �أنه مرتبط مبجموعة
من املحال� ،أو بالأحرى ب�سوق كبري ميتد
يف الداخل ،حيث لكل تاجر حمله اخلا�ص
امللت�صق مبحل جاره ،ع�شرات الآالف من
القطع ال�صغرية واملتو�سطة والكبرية
تتناثر يف الأرج���اء ،هنا ثريا قدمية من
الكري�ستال تعود �إىل حقبة الثالثينات،
بانتظار �أن ي�أتي الزبون لنقلها �إىل منزله
بعدما جرى تنظيفها وتلميعها خ�صي�صاً
ل���ه ،وه���ن���اك ط���اول���ة خ�شبية م�ستديرة
م��ط��ع��م��ة ب��ال��ع��اج وال����زخ����ارف ت��ق��ف على
هيكل ي�شبه ذيل احلوت.
يف الواقع ،قد يفاجئ املرء ب َك ّم املحال
املتخ�ص�صة بالعتق والأن��ت��ي��ك��ا امل��وج��ودة
يف ���ش��ارع واح���د ،ال يتعدى طوله ب�ضعة
ك��ي��ل��وم�ترات ،ل��ك��ن امل��ه��ن��ة م��غ��ري��ة لي�س
م��ادي��اً ف��ق��ط ب��ل م��ع��ن��وي��اً ،وع����ادة م��ا يتم
ت��وارث��ه��ا �أب���اً ع��ن ج��د ،كما أ�ن��ه��ا ع���ادة ما
ت�صبح �شغفاً ل��دى العامل بها ،فتتحول
م��ع ال��وق��ت �إىل ���س��ب��ق ج��م��ي��ل للح�صول

م��ن ق�صر ب�����ش��ارة اخل����وري ،ي��ت��ذم��ر من
املناف�سة غري ال�شريفة اليوم بحيث دخل
بع�ض التجار الزائفني �إىل املهنة ،وباتوا
يبيعون القطع املقلدة على �أنها �أ�صلية
وب�أ�سعار �أقل.
امل���ف���ارق���ة �أن ����س���وق ال��ع��ت��ق ال��ك��ب�ير
وامل��ت��ف��رع ه��ذا ،ب��د أ� م��ن خ�لال جمموعة
حمال ال يتعدى عددها اخلم�سة �أ�س�سها
ك��ل م��ن �أب���و حممد ح��ج��ازي ،و�أب���و علي
ب��دي��ر ،و�أح��م��د ع��ل��ول ،و إ�ب��راه��ي��م �سعد،
و�أب���و ف��رج ع��م��ار ،لكنه �سرعان م��ا جذب
ال��ت��ج��ار ال��ذي��ن ارت�����أوا توحيد جهودهم
معاً لت�أ�سي�س �سوق خا�ص لعر�ض حتفهم
وقطعهم النادرة ،ليكون مق�صداً ووجهة
واحدة للكثري من الزبائن ،وبالفعل فقد
�أ�صبحت املنطقة �شهرية ب�سوق العتق
فيها ،الذي جذب على مر ال�سنوات كبار
ال�شخ�صيات م��ن �سيا�سيني وفنانيني
ومهند�سي ديكور و�سياح �أجانب وعرب.
وم��ن امل��ت��داول �أن معظم زب��ائ��ن �سوق
العتق هم من املي�سورين الذين يبحثون
عن �أق��دم القطع و�أكرثها جمالية وقيمة

تاريخية ،لعر�ضها يف منازلهم وق�صورهم
وال��ت��ب��اه��ي ب���ه���ا ،ع��ل��ي ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل��ث��ال
ي��ق��ول �إن ل��دي��ه ال��ك��ث�ير م��ن ال��زب��ائ��ن من
ال�سيا�سيني وكبار رجال و�سيدات الأعمال،
مم��ن يحر�صون على االت�����ص��ال ب��ه ب�شكل
دوري ملعرفة ما �إذا كان قد و�ضع يده على
�أي قطعة جديدة ذات قيمة ،حتى �أنه يقوم
�شخ�صياً باالت�صال ببع�ض الزبائن يف حال
أ�م��ن قطعة جميلة ،ومبعزل عن الزبائن
املعتادين الذين ي�شرتون القطع اجلميلة
والقدمية ،هناك من يق�صد �سوق العتق
للتفرج فقط من باب املتعة ال �أكرث.
و�أحياناً تلعب ال�صدفة دوراً يف جتارة
ال��ع��ت��ق ،ف��ك��ث�يراً م��ا يتخلى �أ���ص��ح��اب قطع
ن��ادرة عنها مقابل �أ�سعار زهيدة ،لأنهم ال
يعرفون قيمتها احلقيقية ،ليتبني بعدها
�أن��ه��ا ت��ع��ود �إىل �أك�ث�ر م��ن مئة ع���ام ،لذلك
حت��ت��اج ه���ذه امل��ه��ن��ة �إىل اح��ت��راف وخ�ب�رة
متكن ممار�سيها من تقدير قيمة القطع
القدمية ،ويف �أحيان �أخ��رى يقوم التاجر
ببيع جمموعة قطع دفعة واح���دة ،ليندم
الح��ق��اً ع��ل��ى ال��ت��ف��ري��ط ب���إح��داه��ا ،لكنه يف
حال �أع��اد االت�صال بالزبون وعر�ض عليه
�ضعف املبلغ الذي دفعه مقابل ا�سرتدادها،
ف�إن اجلواب عادة ما يكون الرف�ض.
واملالحظ �أن بع�ض املحال يف ال�سوق
ي�ضم فقط معرو�ضات وحت��ف��اً قدمية مت
جمعها م��ن م��ن��ازل لبنانية ق��دمي��ة ،لكن
هناك �أي�ضاً الكثري من املعرو�ضات امل�صرية
والأن��دون��ي�����س��ي��ة وال�ت�رك���ي���ة ،ال ب���ل وح��ت��ى
الفرن�سية والبلجيكية ،فبع�ض التجار
يحر�صون على ال�سفر وح�ضور امل���زادات
العلنية ل�شراء بع�ض القطع النادرة.
ويف بع�ض الأح���ي���ان ،كما ه��و يف حال
ال��ث�ري����ات م���ث�ل�اً  ،ي���ج���ري ال���ت���اج���ر بع�ض
التعديالت و«الرتو�ش» الفنية على القطع
قبل بيعها ،لأن تعديلها يحتاج �إىل خربة
حتى ال ت�ضيع قيمة القطعة �أو تت�ضرر
بفعل �إ�ضفاء مواد غري �صاحلة �إليها.
وجت��در الإ���ش��ارة �إىل �أن �شراء التحف
ال��ق��دمي��ة ال يقت�صر ع��ل��ى �أف����راد الطبقة
الراقية والأث��ري��اء كما �أك��د لنا جتار كرث،
فهناك بع�ض ال�شبان املهتمني بالأنتيكا
�أي�ضاً مم��ن يعيدون تزيني منازلهم بها،
ك��م��ا �أن بع�ض مهند�سي ال��دي��ك��ور اجل��دد

ي�ستخدمون ال��ق��ط��ع وال��ت��ح��ف ال��ق��دمي��ة،
كب�صمة لهم يف �أعمالهم ،وبع�ضهم يجمع
بني الع�صري والكال�سيكي فيق�صد ال�سوق
لتنفيذ �أفكاره.
يف حالة الأنتيكا والعتق ،لعل ال�س�ؤال
الأبرز هو كيف بالإمكان التمييز ومعرفة
ت���اري���خ ال��ق��ط��ع��ة وق��ي��م��ت��ه��ا ،أ�م�����ا اجل����واب
ال���ذي ق��دم��ه �أح���د ال��ت��ج��ار وي��دع��ى حممد
���ش��ق�ير ،ف��ه��و �أن اخل�ب�رة امل��ت��وارث��ة ت�سمح
ل��ه��م بتمييز ت��اري��خ القطعة م��ن النظرة
الأوىل لها� ،أحياناً من الزخارف �أو من نوع
اخل�شب ولونه �أو النحا�س �أو من ا ألل��وان
امل�ستخدمة.
ي�����ش��رح ���ش��ق�ير؛ ال�����ذي ي������زاول امل��ه��ن��ة
منذ ال�ستينيات� ،أن حركة البيع وال�شراء
لها موا�سم معينة ،وال��زب��ائ��ن يق�صدونه
م��ن ل��ب��ن��ان وخ���ارج���ه ،وط��ل��ب��ات��ه��م تن�صب
ع��ل��ى الأن��ت��ي��ك��ا ال��ق��دمي��ة ت���راث���اً وت��اري��خ��اً،
وي�ضيف «هناك حتف يعود تاريخ �صناعتها
�إىل  130ع��ام��اً ،وغ��ال��ب��اً أ�ع��م��ار امل�شرتين
ت��ف��وق اخل��م�����س�ين ،و�أك�ث�ره���م م��ن الن�ساء،
واملعرو�ضات ترتاوح بني القطع النحا�سية
وال���زج���اج���ي���ة امل���زخ���رف���ة واخل�����ش��ب��ي��ة من
خم��ت��ل��ف الأح����ج����ام ،وت���ك���ون ه���ذه التحف
�شاهدة على حقبة من حياة �شعوب ا�شتهرت
ب�صناعة هذا االخت�صا�ص» ،م�شرياً �إىل «�أن
مهنة جت��ارة التحف من �أق��دم الن�شاطات
احلرفية على مر الع�صور ،وتتميز بربيق
وج���اذب���ي���ة خ��ا���ص��ة ل����دى ط��ب��ق��ات معينة
من النا�س العاديني والأث��ري��اء والنخبة،
وم��ا زال��ت ه��ذه ال��ت��ج��ارة ت��ت��وارث م��ن قبل
�لا بعد
ع���ائ�ل�ات وب��ي��وت��ات يف ب��ي�روت ج��ي ً
ج��ي��ل ،ال�سيما و�أن التحف والأن��ت��ي��ك��ا لها
�أ�سواقها و�أ�سرارها وقواعدها ،وال يعرف
مكنوناتها �سوى قلة من اخلرباء».
وي����رى �أن «�أ�����س����واق ال��ع��ت��ق وال��ت��ح��ف
ال��ق��دمي��ة ،ت�شهد يف بع�ض امل��وا���س��م رواج��اً
وازده������اراً ،يح�سن امل�ستوى االق��ت�����ص��ادي،
وينمي احل�س الرتاثي يف املجتمع ويحفظ
تاريخه احل�ضاري ،نظراً ملا حتويه من �إرث
�شعبي ق��دمي ،ف�ض ًال عما حتويه التحف
والأث������اث ال���ق���دمي م���ن ���ص��ن��اع��ات حرفية
م�أخوذة من املا�ضي البعيد �أو القريب».
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عــربــي

انتهــاء مـبررات الـصـمـت
ا�ستقبلت اجلماهري العربية وامل�سلمة
ب�ح�ف��اوة ب��ال�غ��ة ،ال�ت�ح��رك��ات ال�شعبية يف
كل من تون�س وم�صر ،واملطالبة بتغيري
نظامي احلكم يف البلدين ،انبنى اجلانب
الأ��س��ا��س��ي م��ن االح�ت�ف��اء بالتحركات يف
ال �ب �ل��دي��ن ،ع �ل��ى ح�ق�ي�ق��ة �أن ال�ن�ظ��ام�ين
ال �ف��ا� �س��دي��ن ،مل ي�ك�ت�ف�ي��ا ب�ت�ع�م�ي��م ح��ال��ة
من الطغيان والف�ساد متعدد الأ�شكال،
بل �أدارا الظهر لق�ضايا ا ألم��ة ،ونا�صبا
امل�ق��اوم��ة يف فل�سطني ول�ب�ن��ان وال �ع��راق،
حالة من العداء ،وكانا مرتهنني بالكامل
لإرادة وا� �ش �ن �ط��ن ،يف من � ��وذج ف ��ج م��ن
التعبية ،وبينما ارتبط النظام يف م�صر
مب �ع��اه��دة ك��ام��ب دي�ف�ي��د م��ع االح �ت�لال
ال�صهيوين ،مل ي�ترك النظام يف تون�س
فر�صة ملمار�سة التطبيع ،دون معاهدة
م��ع كيان االح�ت�لال� ،إال و��س��ار فيها �إىل
آ�خ��ر ال���ش��وط ،وبينما ف��ر���ض ال�ن�ظ��ام يف
م�صر ح�صاراً على قطاع غ��زة ،و�أعلنت
احل� ��رب ع �ل��ى ال �ق �ط��اع ع ��ام  ،2008من
القاهرة ،على ل�سان ت�سيبي ليفني ،تورط
النظام التون�سي يف عمليات اغتيال لقادة
فل�سطينيني ،على ر�أ�سهم ال�شهيد القائد
خليل الوزير (�أبو جهاد).
ك ��ان ��ت ه� ��ذه أ�� �س �ب ��اب �اً ك��اف �ي��ة ل�ت�رى
اجلماهري العربية يف التحرك ال�شعبي
ال�ه��ادف �إىل تغيري النظامني يف تون�س
وم�صر� ،أم��راً ي�ستحق الت�أييد ال�شديد،
ول��و ُف�ت��ح أ�م��ام �ه��ا امل �ج��ال للم�شاركة يف
التحرك ،ملا ترددت حلظة واحدة.
يف ك� ��ل ح � � ��ال ،جن �ح ��ت ال �ت �ح��رك��ات
ال���ش�ع�ب�ي��ة يف ال �ب �ل��دي��ن ،ب � إ�ط��اح��ة ر�أ� ��س
النظام يف كل منهما ،وبات يدور احلديث
عما يو�صف «بثورة منت�صرة» ،ولكن بدا
م�ن��ذ ال�ل�ح�ظ��ة الأوىل� ،أن امل���س��اف��ة بني
ال �ت��وق��ع وال ��واق ��ع ك �ب�يرة ج� ��داً� ،صحيح
�أن ال �� �ش �ع��ارات ا أل� �س��ا� �س �ي��ة ل�ل�ت�ح��رك��ات
ال�شعبية ،ك��ان��ت ذات ط��اب��ع حم�ل��ي ،ويف
م��رة ن ��ادرة ه�ت��ف ال�ت��ون���س�ي��ون ب��ال�ق��ول:
ال�شعب ي��ري��د حت��ري��ر فل�سطني ،وتكرر
ا ألم � ��ر مل ��رة واح � ��دة �أو أ�ك �ث�ر يف م���ص��ر،
ل�ك��ن ال��وع��ي ال���ش�ع�ب��ي ال �ع��رب��ي ،أ�ح ��دث
رب�ط�اً مبا�شراً ب�ين التحركات ال�شعبية
الهادفة �إىل �إ�سقاط نظم فا�سدة ،وتدير
ظ �ه��ره��ا مل �� �ش��روع م �ق��اوم��ة االح� �ت�ل�ال،
ب��ل وحت ��ارب ه��ذا امل���ش��روع وق ��واه ،وب�ين
ا أله��داف ال�سيا�سية الكربى للأمة ،ويف
طليعتها حترير فل�سطني ودحر العدوان
ال�صهيوين عنها.
مل تقدم «الثورتان املنت�صرتان» ولو
�إ� �ش��ارة واح��دة ع��ن االق�ت�راب م��ن ال�ت��زام
الأهداف الكربى ،وباخل�صو�ص االلتزام
جت� ��اه ف�ل���س�ط�ين وق �� �ض �ي �ت �ه��ا و��ش�ع�ب�ه��ا،
م ��ا ح � ��دث ك � ��ان ع �ل��ى ال �ع �ك ����س مت ��ام� �اً،
فالقيادات امل�صرية على تنوعها ،حتدثت
ع��ن ال�ت�م���س��ك ب��امل�ع��اه��دة م��ع االح �ت�لال
ال �� �ص �ه �ي��وين ،وال �ت � أ�ك �ي��د ع �ل��ى اح �ت�رام
امل�ع��اه��دات ال��دول�ي��ة ،أ�م��ا يف تون�س فقد
تكلم زعيم حركة النه�ضة را�شد الغنو�شي
عن قيام «الفل�سطينيني والإ�سرائيليني
بحل النزاع بينهما» ،مالحظاً �أن تون�س
لديها ما يكفي من امل�شاغل والهموم.

لوحة رُفعت يف مدينة غزة الفل�سطينية
امنحوهم وقتاً..
ح �ت��ى ق �ب��ل �أن ي�ت�ك�ل��م ال �غ �ن��و� �ش��ي ،وم��ع
ت�صريحات من�سوبة لقيادتي حركة الإخوان
امل�سلمني ،وح��زب ال�ن��ور ال�سلفي يف م�صر،
و��ص��ل بع�ضها �إىل ح��د الإع�ل�ان ع��ن �إم�ك��ان
عقد ل�ق��اءات م��ع «ال�صهاينة» ،ب��رزت نغمة
لدى م�ؤيدي «الثورتني» عنوانها الرئي�س:
امنحوهم وقتاً.
� �ص��ار ي �ت��ردد ب���ش�ك��ل دائ � ��م ال �ك�ل�ام عن
�أن النه�ضة يف تون�س والإخ� ��وان يف م�صر،
ي ��واج �ه ��ون م �ل �ف��ات ك�ب��رى � �ض��اغ �ط��ة ع�ل��ى
ال�صعيد امل�ح�ل��ي ،ولي�س م��ن احلكمة الآن،
اال� �ش �ت �ب��اك م��ع ق ��وى م�ن��اه���ض��ة ل �ل �ث��ورة يف
الداخل ،وقوى خارجية مرتب�صة بها ،وعليه
ك��ان هناك من ي�برر الت�صريحات واملواقف
غ�ير املنتظرة ،ب�أنها ت��دخ��ل يف ب��اب امل�ن��اورة
ال�سيا�سية� ،أو التكتيك ال�ه��ادف �إىل ت�أجيل
ال�صدام الكبري ،وال��ذي �سيعقب بال�ضرورة
ا إلع�لان عن املواقف احلقيقية والوا�ضحة،
جتاه الق�ضية املركزية ،وال�صراع الأ�سا�سي
م��ع امل�شروع ال�صهيوين وداعميه م��ن قوى
الغرب ،والتبعية.
�أل� �ق ��ى ه� ��ذا اخل� �ط ��اب ب �ث �ق �ل��ه ع �ل��ى ك��ل
م��ن ي��راق��ب ال�ت�ط��ورات يف ال�ب�ل��دي��ن ،و��ص��ار
�أي ان�ت�ق��اد لل�سلوك ال�سيا�سي للنه�ضة �أو
ا إلخ��وان ،يح�سب يف خانة «ال�ع��داء للثورة»،
�أو احلكم غ�ير املو�ضوعي واملتعجل عليها،
وال � ��ذي � �س �ي �ك��ون م� � ��ردوده ��س�ل�ب�ي��ا ،وي���ش�ب��ه
االنحياز لر�ؤو�س النظم ال�سابقة.
مل ي�ستمر الأمر كثرياً على هذا النحو،

(�أ.ف.ب).

ل�ق��د �صمت ال�ك�ث�يرون ب��ال�ف�ع��ل ،ودخ �ل��وا يف املنظمة التي حتتل مكاناً كبرياً وب��ارزاً يف
م�ن�ط�ق��ة االن �ت �ظ ��ار ،يف ح�ي�ن ك��ان��ت ج��وق��ة ذاك��رة امل�صريني ــ ليعلن ع��ودة م�صر �إىل
مطبلني وم�ن�ح��ازي��ن للنه�ضة والإخ � ��وان ،دوره��ا القيادي املفتقد منذ غياب الزعيم
ت�شيع �أوه��ام�اً عن �أن كل �شيء على مايرام ،ال�ت��اري�خ��ي ال�ك�ب�ير ج �م��ال ع�ب��د ال�ن��ا��ص��ر،
وم��ا علينا ��س��وى ان�ت�ظ��ار بع�ض ال��وق��ت كي وليعلن عودة م�صر �إىل مكانها الطبيعي،
ن�شهد ال�ت�ح��والت ال �ك�برى ،وق��د �شجع هذا يف دع ��م و�إ� �س �ن��اد الأم� ��ة يف ق���ض��اي��اه��ا ،بل
امل�س�ؤولني من زعماء النه�ضة والإخوان على وخ��و���ض م�ع��رك�ت�ه��ا ال�ت��اري�خ�ي��ة ال �ك�برى،
متابعة امل�سار ال�سابق ،ما دام الذنب مغفوراً وخ�صو�صاً يف فل�سطني.
ول �ك��ن! ال ��ش��يء م��ن ه ��ذا ،ب��ل العك�س
واخلطايا مربرة ،فبمنا�سبة وغري منا�سبة،
ع رّ�ّب� رئي�س م�صر املر�شح فاملنتخب حممد متاماً ،لقد اختار مر�سي ا�ستمرار تقزمي
م��ر��س��ي ،ع��ن االل �ت��زام ب��امل�ع��اه��دة (م�ع��اه��دة م�صر ،وا��س�ت�م��رار م �غ��ادرة م�صر ل��دوره��ا
ك ��ام ��ب دي� �ف� �ي ��د) ،وب ��االت� �ف ��اق ��ات ال��دول �ي��ة وم��وق �ع �ه��ا وم �ك��ان �ت �ه��ا ،ت�ك�ل��م ك��زع �ي��م من
ال��درج��ة ال�ث��ان�ي��ة جل�م��اع��ة ح��زب�ي��ة ،وب��د ًال
والعالقة القوية مع وا�شنطن.
وه � �ك ��ذا حت � ��رر ال� �ك� �ث�ي�رون م ��ن ع �ق��دة م��ن الإع�ل��ان ع��ن م �ب��ادرة ك�ب�رى ،لإن�ه��اء
اخلوف من االتهام بالعداء «للثورة» ،فقادة الأزم � ��ة يف � �س��وري��ة (وم �ث��ل ه ��ذه امل �ب��ادرة
«ال �ث��ورة» ي�ب��ال�غ��ون يف تعميم واق ��ع ي�ضرب مت �ث��ل ف��ر� �ص��ة مل���ص��ر �أوالً ،ك ��ي ت�ستعيد
كل التوقعات وا ألح�لام ،وال يقدمون �إ�شارة دوره��ا ومكانتها) اخ�ت��ار مر�سي �أن يبادر
ت�شجيع واحدة ،تنا�سب حجم التوقعات التي باجتاه الكيان ال�صهيوين� ،إن عبارته التي
انتظرتها جماهري الأمة وبنت �أحالماً على حت��دث فيها عن «كفاح ال�شعبني ال�سوري
�أ�سا�سها ،حتى جاء خطاب مر�سي يف قمة عدم والفل�سطيني» ،هي على درج��ة هائلة من
االنحياز يف طهران ،ليك�شف الكثري ،وليجعل اخلطورة ،ي�ضع فيها امل�شروع ال�صهيوين
من ال�صمت عن كل هذا ال�سقوط ال�سيا�سي ،ال��ذي ي�شكل خطراً على فل�سطني وم�صر
م�شاركة يف جرمية ت�سويق الأوهام على �أبناء والعرب �أجمعني وامل�سلمني كلهم ،والعامل
ب�أ�سره ،مبوازاة �أزمة داخلية يف �سورية التي
�شعوبنا.
تتعر�ض مل�ؤامرة وع��دوان وا�ضحني يعرف
تربئة ال�صهاينة وال�سقف
مر�سي الكثري عنهما ،ولكنه اختار الوقوف
ال�سيا�سي الهابط
يف املحور املعادي ل�سورية ووحدتها ودورها
املقاوم ،والأخطر من هذا �أنه �صرح ب�إخراج
ج� ��اء م��ر� �س��ي �إىل ط� �ه ��ران م���س�ب��وق�اً م���ص��ر جم � ��دداً م��ن دائ � ��رة ال �� �ص��راع ،وال
ب� ��آم ��ال ك� �ب�ي�رة ،ب� � ��أن ي���س�ت�ث�م��ر ال��رئ�ي����س معنى �آخر لو�ضع �سورية وكيان االحتالل
امل�صري منرب منظمة عدم االنحياز ــ وهي ال�صهيوين يف �سلة واحدة� ،أما ما مل يت�ضح

من ه��ذه العبارة ب�سبب الكالم الإن�شائي
ع��ن ك �ف��اح ��ش�ع��ب ف�ل���س�ط�ين ،ف�ق��د و�ضحه
مر�سي متاماً عندما حتدث ب�سقف �سيا�سي
هابط ،هو �سقف ال�سلطة الفل�سطينية يف
ر�ؤي�ت�ه��ا حل��ل ال���ص��راع ،ع�بر ت�سوية ظاملة
تذهب بثالثة �أرب��اع فل�سطني التاريخية،
وال ت�ضمن للفل�سطينيني (ومعهم العرب
وامل�سلمون) حقاً يف القد�س� ،أو يف العودة
�إىل دي��اره��م ال�ت��ي اقتُلعوا منها ،وعندما
يكون ه��ذا هو �سقف الت�سوية ال�سيا�سية،
فماذا يعني واقعها الفعلي؟ �ستبدو �أو�سلو
يف هذه احلالة �إجنازاً كبرياً.
ل�ق��د أ�ق��ام��ت ج�م��اع��ة ال���س�ي��د م��ر��س��ي،
ج��ان �ب �اً �أ� �س��ا� �س �ي �اً م��ن م�ع��ار��ض�ت�ه��ا ل�ن�ظ��ام
مبارك على املوقف من فل�سطني و�شعبها
وق���ض�ي�ت�ه��ا ،وخ �ي��ل مل��ن ك ��ان ي���س�ت�م��ع �إىل
م��ر��س��ي و� �س ��واه م��ن �أع �� �ض��اء وق� ��ادة تلك
اجلماعة� ،أن و�صول ه ��ؤالء �إىل ال�سلطة،
�سيعني بدء معركة التحرير الكربى.
�إن امل�ن�ط��ق ال���س�ل�ي��م ي�ستجيب لفكرة
�أن تقوم ق��وة م��ا ،ب� إ�ع��ادة ترتيب �أو�ضاعها
و�أوراق �ه��ا قبل ال��دخ��ول يف معركة ك�برى،
ل�ك�ن�ه��ا يف الأث � �ن ��اء ،ت �ق��دم م � ؤ�� �ش��رات عن
وج �ه �ت �ه��ا ،وه ��ي ل�ي���س��ت م�ط��ال�ب��ة يف ه��ذا
الوقت بتقدمي تنازالت �إ�ضافية للمحتل،
وم��ا ق��ام ب��ه مر�سي منذ ت�سلمه ال�سلطة،
هو الإف��راط يف ر�سائل التطمني ،و�صو ًال
�إىل الت�صريح (يف اخلطاب �أمام قمة عدم
االنحياز) ب�أن م�صر خارج دائ��رة ال�صراع،
وهي تتحدث عن احلل العادل ،وهو ي�ساوي
يف اخلطاب ال�سيا�سي ال�سائد :االع�تراف
بـ«�إ�سرائيل» ،والقبول بت�سوية يف الأرا�ضي
املحتلة عام  ،1967وباملنا�سبة هنا ،مل يذكر
مر�سي اجل ��والن ،وال الأرا� �ض��ي اللبنانية
املحتلة بكلمة واحدة.
هو هنا كان �أ�شبه �شيء مبا كان يقوله
ر�أ���س النظام �سابقاً ،ح�سني مبارك ،بل �إن
مبارك على �صعيد اخلطاب الذي يتحدث
عن «احلقوق» كان �أكرث مهارة وقدرة على
تبطني خطابه ،بعبارات جتعله متم�سكاً
بحق الفل�سطينيني وال �ع��رب يف ا�ستعادة
املحتل من �أر�ضهم عام  ،67ومع ذلك فقد
مر خطاب ال�سيد مر�سي ،دون �أن يواجه
ن�ق��داً �أو رداً فل�سطينياً وا��ض�ح�اً� ،إذ لي�س
م��ن حقه احل��دي��ث ع��ن التفريط بثالثة
�أرب � ��اع ف�ل���س�ط�ين ،وع � ��ادة م��ا ك ��ان خ�ط��اب
م��ن ه��ذا ال�ن��وع ي��واج��ه ان�ت�ق��اداً فل�سطينياً
�شديداً ،ورمبا كان الذين �أفرطوا يف �إ�شاعة
الأوهام عن دور م�صر يف ظل حكم مر�سي
وجماعته ،خجلني م��ن م�صارحة النا�س
بحقيقة ما ينطوي عليه خطاب الرئي�س
امل�صري من خماطر.
م ��ن امل �ف�ت�ر���ض �أن ف�ت��رة ال �� �س �م��اح ق��د
ان�ت�ه��ت ،وم��ن امل�ف�تر���ض �أن ال ي�ك��ون هناك
م�برر لل�صمت بعد الآن� ،إال �إذا ك��ان هناك،
بني الف�صائل الفل�سطينية ،من يتبنى �سراً
خ �ط��اب م��ر��س��ي ور ؤ�ي �ت ��ه ل�ل���ص��راع و آ�ف��اق��ه،
ومي��ار���س ال�ك��ذب على �شعبه ب��ادع��اء موقف
�آخر ،تتزايد امل�ؤ�شرات على عدم وجوده من
الناحية الفعلية.

عبد الرحمن نا�صر
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الصيادون الفلسطينيون في لبنان

تداعيات الحروب والتهجير المستمر منذ  64عامًا
خالل ثالثينات القرن الع�شرين ،ال �ك �ث�يري��ن م�ن�ه��م ال �ع �م��ل يف م��وان��ئ
منها ميتلكها �صيادون فل�سطينيون
كانت موانئ عكا وحيفا ويافا ،تعترب بحرية كثرية على طول ال�ساحل ،من
بح�سب �أحدهم ،كما ي�ضم املرف�أ �أكرث
من �أهم املرافئ املوجودة يف املنطقة ،ميناء ��ص��ور �إىل نهر ال �ب��ارد ،م��روراً
من مئتي �صياد� ،ستون منهم تقريباً
نظراً ملوقعها اال�سرتاتيجي يف البحر ب���ص�ي��دا والأوزاع� � � � ��ي ..وغ�ي�ره��ا من
ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ون ،ط �ب �ع �اً دون اح�ت���س��اب
املتو�سط يف املنطقة البحرية ،التي مواقع ال�صيد ،وقد تَ�شاركوا جميعاً يف
ال��ذي��ن ي�ت�خ��ذون م��ن ال�صيد ه��واي��ة،
تربط ال�ق��ارات الثالث �آ�سيا و�أوروب��ا الأزمات التي تعرّ�ض لها لبنان نتيجة
لذلك ف��إن املرف�أ ي�شكّل منوذجاً حياً
و�أفريقيا ،كذلك ف�إن ات�ساع ال�شاطئ احل � ��روب ال���ص�ه�ي��ون�ي��ة ع �ل��ى ل�ب�ن��ان،
ل�ل�ت�ع��اي����ش ال �ل �ب �ن��اين  -الفل�سطيني
الفل�سطيني ل�ع��ب دوراً �إ� �ض��اف �ي �اً يف و�آخرها كان عدوان متوز .2006
ب��اق�ت���س��ام ل�ق�م��ة ال�ع�ي����ش ،ب�ح���س��ب ما
تطوير الأعمال البحرية ،وجعل مهنة
يف ال �ي��وم ال��راب��ع وال�ع���ش��ري��ن من
يجمع عليه الكثريين.
�صيد ال�سمك أ���س��ا��س�ي��ة ،ل��دى قطاع ال � �ع� ��دوان ال �� �ص �ه �ي��وين ع �ل��ى ل �ب �ن��ان،
وكانت منطقة نهر البارد ،واملخيم
وا�سع من �سكان ال�ساحل الفل�سطيني ،وحت��دي��داً يف � 4آب ع��ام � ،2006شنّت
القائم عند �شاطئ البحر ،من الأماكن
وب��ال �ت��ايل ك��ان��ت م�ه��ن ال�ب�ح��ر رائ�ج��ة ط ��ائ ��رات ال� �ع ��دو ال �� �ص �ه �ي��وين �أك�ث�ر
التي ازدهر فيها �أي�ضاً قطاع ال�صيد،
ل ��دى ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين ،وب �ع��د النكبة م ��ن ع �� �ش��ري��ن غ � ��ارة م �ت �ت��ال �ي��ة ع�ل��ى
ل �ك��ن ال� ��دم� ��ار ال� � ��ذي حل ��ق ب��امل�خ�ي��م
والتهجري الق�سري ع��ام  ،1948عمل م��رف ��أ الأوزاع � ��ي ل�ل���ص�ي��ادي��ن ،معظم
�أدى �إىل ت��دم�ير ه��ذا ال�ق�ط��اع ب�شكل
ال�ك�ث�يرون منهم يف امل�ه��ن البحرية ،امل ��راك ��ب ت �ك ����سّ ��رت ،وغ��رق��ت �إىل ق��اع
كامل ،وبالتايل تعطّ ل عمل ع�شرات
ال�سيما �صيد ال�سمك ،خ�صو�صاً يف البحر ،بالإ�ضافة �إىل تدمري املن�ش�آت
ال�صيادين الفل�سطينيني لغاية اليوم،
لبنان و�شاطئه البحري ،حيث وجود املخ�ص�صة ل�ب�ي��ع ال���س�م��ك وت�صنيع
وب �ع��د خ �م ����س � �س �ن��وات م ��ن امل ��أ� �س��اة.
ع�شرات املوانئ املخ�ص�صة لذلك.
املراكب وغرف ال�صيادين ،فانقطعت
عبد اهلل دي��ب؛ النقابي الفل�سطيني
وتبادل ال�صيادون الفل�سطينيون و�سيلة العي�ش الوحيدة لل�صيادين،
م��ن خم�ي��م ن�ه��ر ال �ب��ارد ي �ق��ول« :بعد
واللبنانيون اخلربات خالل  64عاماً ،حينها انت�شل ال���ص�ي��ادون ب�أنف�سهم اللبنانية والفل�سطينية التي هُ جّ رت وج� ��دي ،ال��ذي��ن ب� ��د�أوا يف ل�ب�ن��ان من امل�أ�ساة التي حلّت ب�أبناء نهر البارد،
يف ال��وق��ت ال ��ذي ت���ض��اءل ف�ي��ه إ�ق�ب��ال وعلى نفقتهم ،مراكبهم القابعة يف خ�ل�ال احل ��رب الأه �ل �ي��ة .وي�ع�ي����ش يف ج ��دي ��د ك �ع �م��ال ب� �ح ��ر ،ب �ع��د خ �� �س��ارة وا�ستمرار تداعياتها املختلفة ،يبقى
الفل�سطينيني على ه��ذه املهنة لعدة قاع املرف�أ ،ليبيعوا ما تبقى من حديد منطقة الأوزاع��ي �أكرث من  90عائلة م��راك�ب�ه��م وم �ع��دات �ه��م يف فل�سطني ،ال�صيادون ممنوعني من النزول �إىل
أ���س�ب��اب ،أ�ب��رزه��ا احل��ال��ة االقت�صادية وخ�شب ،ريثما ي�صرف لهم ن�صيبهم ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل م�ئ��ات وكانت هناك حم��اوالت لبناء مراكب البحر بحثاً عن لقمة عي�شهم ،وهم
ال� ��� �ص� �ع� �ب ��ة ،وال � �ه � �ج � ��رة امل � �ت� ��زاي� ��دة م ��ن ال �ت �ع��وي �� �ض��ات ح �ت��ى ي���س�ت��أن�ف��وا العائالت اللبنانية ،ومعظم �أبناء هذه جديدة ،لكن عوائق كثرية حالت دون ال��ذي��ن ال مي��ار��س��وا أ�ي��ة مهنة أ�خ��رى
للفل�سطينيني م��ن ج�ه��ة ،وال�ق��ان��ون حياتهم.
ال �ع��ائ�لات ،ق��د ورث ه��ذه امل�ه�ن��ة من ذلك ،منها عدم القدرة على الإدخال يعتا�شون منها لغاية ال �ي��وم ،ويعود
ال�ل�ب�ن��اين ال ��ذي ي�ح��د م��ن ال�ع�م��ل يف
ميناء الأوزاع ��ي ال��ذي أُ���س����س عام �أبيه �أو جده الذي جل�أ �إىل لبنان �سنة يف ظل الأو�ضاع االقت�صادية ال�صعبة» .ذلك �إىل املواقف املجحفة والتمييزية
وامل � � ��رف� � � ��أ خم �� �ص �� ��ص ل �� �ص �ي ��ادي ب �ح��ق ال �� �ش �ع��ب ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ب�شكل
عدد من املهن ،وبع�ضها ما له عالقة  ،1999ه ��و واح� ��د م ��ن أ�ه� ��م م��وان��ئ  1948من موانئ حيفا ويافا وغريها.
باملهن البحرية ،بالإ�ضافة �إىل بع�ض ال���ص�ي��د ال ��ذي ي�ق���ص��ده��ا ال���ص�ي��ادون
�إب��راه �ي��م ع � ّي��اد ( 57ع��ام �اً) عامل الأ�سماك بالدرجة الأوىل ،حيث ي�ضم ع��ام ،وبحق ه��ذه ال�شريحة الوا�سعة
االج��راءات النقابية اخلا�صة يف عدد ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون وال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ون ،ك��ون بحري فل�سطيني من �سكان املنطقة �أك�ث�ر م��ن م�ئ��ة و��س�ت�ين ق ��ارب �صيد ،خ�صو�صاً».
وي�ضيف ديب« :ومل تنجح العديد
م ��ن امل� �ن ��اط ��ق ،ل �ك��ن ذل� ��ك مل مينع املنطقة تعترب جتمّعاً اللآف العائالت ي� �ق ��ول« :ورث� � ��ت امل �ه �ن��ة ع ��ن وال� ��دي �أك �ث�ر م��ن خ�م���س��ة وع���ش��ري��ن م��رك�ب�اً
م��ن ال ��زي ��ارات وال �ل �ق��اءات الر�سمية
وال �ن �ق��اب �ي��ة ل �ل �ع��دي��د م ��ن ال �ق �ي��ادات
اللبنانية حلل املو�ضوع ،وذلك ب�سبب
التربيرات التي ت�ساق يف هذا الإطار،
وه ��ي ت�ب�ري ��رات غ�ي�ر م�ق�ن�ع��ة ،وق�ب��ل
�ستة �أ�شهر تقريباً� ،أوع��ز وزي��ر النقل
اللبناين الأ�ستاذ غازي العري�ضي �إىل
مديرية النقل ونقابة ال�صيادين يف
ميناء طرابل�س ،بالطلب �إىل �صيادي
منذ �أكرث من عام طرح عدد من م�ؤ�س�سات آ�ل�ي��ة تعتمد على �إن�شاء �صفحة �إلكرتونية ال�ستخدام اجلمعيات واملخيمات واجلاليات
ال�شمال ونهر البارد لتقدمي طلباتهم
املجتمع امل��دين وبع�ض الهيئات ال�سيا�سية لت�سجيل الفل�سطينيني من خمتلف �أنحاء ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي��ة ،ل �ت �ت �م �ك��ن لأول م � ��رة م��ن
�إىل رئ��ا� �س��ة امل �ي �ن��اء وا ألم� � ��ن ال �ع��ام،
والفعاليات الفل�سطينية �آلية عمل متنوعة العامل.
الت�سجيل النتخابات املجل�س الوطني.
ليت�سنى لهم احل�صول على الت�صاريح
لتفعيل احل �ي��اة ال��دمي�ق��راط�ي��ة يف ال��داخ��ل
�رى،
�
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وق��د ب��د�أ ت�سجيل الناخبني م��ن �أول �شهر
البحرية ،ويتمكنوا م��ن ال �ع��ودة �إىل
الفل�سطيني ،كذلك �إطالق عمليات انتخابية حلملة الت�سجيل بعد �أ�شهر من التح�ضريات أ�ي �ل��ول ،وي�ستمر ل�غ��اي��ة ن�ه��اي��ة ك��ان��ون ال�ث��اين
عملهم ب�شكل قانوين ،وقد القت هذه
يف ال�شتات ،و��ض��رورة البدء مبا أ�ُطلق عليه ال�ل��وج���س�ت�ي��ة وال�ت�ق�ن�ي��ة ،ب �ن��اء �آل ��ة ت�سجيل  ،2012حيث �ستقوم اجلمعيات الفل�سطينية
اخلطوه ترحيباً من ال�صيادين ،لكن
«الإ�صالح» ،خ�صو�صاً يف م�ؤ�س�سات «منظمة �إل �ك�تروين آ�م ��ن ،وذل��ك النتخابات املجل�س يف جميع �أنحاء العامل بت�سجيل الفل�سطينيني
�سرعان ما تبددت الآم��ال ،وبقيت كل
التحرير الفل�سطينية» ،وذلك انطالقاً من ال ��وط� �ن ��ي ،و ُت � �ع � � ّد �آل � ��ة ال �ت �� �س �ج �ي��ل ج��اه��زة ممن بلغت �أعمارهم ال�سن القانونية لالقرتاع.
الوعود حرباً على ورق ،ودون ترجمة
برنامج يتيح الفر�صة للمجتمع الفل�سطيني
عملية على �أر�ض الواقع ،مما زاد من
يف ال � ��داخ � ��ل واخل� � � � ��ارج مب �خ �ت �ل��ف ف �ئ��ات��ه
حجم الإحباط لدى هذه ال�شريحة،
االجتماعية الختيار ممثليه بنف�سه؛ �أ�سوة
ب�سبب ال���ص�ع��وب��ات احل�ي��ات�ي��ة وغ�ي��اب
ب�ب��اق��ي امل�ج�ت�م�ع��ات ،وذل ��ك ب�شكل ت��دري�ج��ي
فر�ص العمل الأخرى ،وتدين م�ستوى
م��ن ال �ل �ج��ان ال���ش�ع�ب�ي��ة� � ،ش �م��و ًال ل�ل�ن�ق��اب��ات
املعي�شة� ،إ�ضافة �إىل ا�ستمرار الت�شرد
واالحتادات ،و�صو ًال �إىل االنتخاب ال�سيا�سي
والنزوح للق�سم الأكرب منهم».
اجلماعي ملمثلي الالجئني الفل�سطينيني يف
مل ُي�ستثن البحر و�أرزاق� ��ه �أي�ضاً
لبنان يف املجل�س الوطني الفل�سطيني الحقاً.
م ��ن ت��داع �ي��ات احل � ��روب وال�ت�ه�ج�ير
�إح��دى العقبات الأ�سا�سية يف ا ألم��ر هي
امل�ستمر منذ  64ع��ام �اً ،بحيث غدت
عملية ت�سجيل ال�ن��اخ�ب�ين الفل�سطينيني،
امل �ع��ان��اة � �ش��ري �ك��ة ل�ل�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين يف
خ���ص��و��ص�اً يف دول ال���ش�ت��ات وامل �ه �ج��ر ،حيث
الرب ..والبحر.
ال توجد �صيغة ت�سجيلية ،والبع�ض و�ضع

آلية النتخاب أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني

�سامر ال�سيالوي
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ملف خاص

السيجارة

تلفظ أنفاسهـا
األخيرة في األماكن
العـامـة

في الثالث من أيلول الجاري بدأ لبنان بتطبيق حظره الجوي والقانوني على التدخين .صدر القرار بمنع التدخين في
األماكن العامة والمغلقة منعًا باتًا ،وألن اللبناني «فهلوي» وله باع طويل في تفسير القوانين كما يحلو له ،حددت وزارة
الصحة العامة عبر اللوحات اإلعالنية وحمالت التوعية التي بدأتها منذ أكثر من عام «مفهوم» األماكن العامة ،فجزمت
بأن «التدخين ممنوع بالتاكسي ،وبالمول ،وبالمكتب ،وبالجامعة ،وبالمستشفى ،وبالمطار ..التدخين ممنوع وقفل على
الموضوع» ،وإال فإن شبح الغرامة المالية يلوح في األفق.
يفجر ثورة شعبية لدى
القرار القى ترحيبًا من الناشطين البيئيين ومعارضي التدخين وغير المدخنين ،لكنه كاد أن ّ
طائفة المدخنين وأنصارهم من أصحاب المطاعم والمقاهي ،فهؤالء يؤكدون على التوالي أن القانون الجديد الذي دخل
حيّ ز التنفيذ يضيّ ق الخناق على حرياتهم ،ويقطع أرزاقهم ،وفي ظل دخان معمل الزوق ،والكسارات ،وقطع الكهرباء
والماء ،والفلتان األمني ،والخطف «الضارب أطنابو» ،هل فعالً «وقفت األمور عند السيجارة»؟!

منع ال�ت��دخ�ين يف � 10آالف م�ؤ�س�سة
جدل م�ستعر
�سياحية ،وهو ما �أثار �سخرية الكثري
ي �� �س �ت �ع��ر اجل � � ��دل ح� � ��ول ق ��ان ��ون من اجلهات املعار�ضة للقانون اجلديد
م�ن��ع ال �ت��دخ�ين ،و� �س��ط ��ش�ك��وك ح��ول وامل���س��ان��دة ل��ه ،ل�ك��ن الأم� ��ور �سرعان
إ�م�ك��ان�ي��ة تطبيقه ،ن �ظ��راً �إىل �ضعف م��ا اجن�ل��ت ح�ين �أك ��دت احل�ك��وم��ة �أن
�إمكانات الأجهزة املخت�صة ،خ�صو�صاً التعويل يف �ضبط املخالفات يقع على
ال �� �ش��رط��ة ال���س�ي��اح�ي��ة ال �ت��ي ت��راق��ب عاتق عنا�صر قوى الأمن� ،إذ �أكد وزير
املقاهي واملطاعم .املفارقة امل�ضحكة الداخلية م��روان �شربل �أن��ه �سيجنّد
�أن ال�شرطة ال�سياحية �ستفرز ع�شرة عنا�صر ق��وى الأم��ن ل�ل�إ��ش��راف على
عنا�صر فقط مل��راق�ب��ة تنفيذ قانون تطبيق القانون.

اقـــتـــــراح قــــانــــــون
ك ��ان ال �ن��ائ��ب ع��اط��ف جم � ��دالين من
ال �ن��واب ال��ذي��ن ��س��اه�م��وا يف �إع� ��داد ق��ان��ون
منع التدخني عام  ،2004ويف �صيغته كان
اق �ت�راح ال �ق��ان��ون ي�شمل ث�لاث��ة ف���ص��ول:
ال�ف���ص��ل الأول ي���ش�م��ل ت�ن�ظ�ي��م الإع�ل��ان
وح �ظ��ره ع��ن امل�ن�ت�ج��ات ال�ت�ب�غ�ي��ة ،وي�ح��ذر
الف�صل الثاين من م�ضار التدخني ،ويورد
الف�صل الثالث منع التدخني يف الأماكن
العامة ،وهو ما يحدث اليوم.

تبلغ غ��رام��ة خم��ال�ف��ة ال�ق��ان��ون
� 135أل��ف ل�يرة لبنانية ،ويعاقَب
��ص��اح��ب امل� ؤ���س���س��ة �أو امل �ك��ان ال�ع��ام
ال�ع��ام ب�غ��رام��ة م��ا ب�ين مليوين �إىل
 6ماليني لرية لبنانية ،مع عقوبة
احل�ب����س ث�لاث��ة �أ� �ش �ه��ر �إذا ت�ك��ررت
املخالفة.
ورغ ��م �أن ال �ق��ان��ون أُ�ق� � � ّر يف �آب
� ،2010إال �أن أ�ح � ��داً مل ي���ص�دّق
حينها �أن ال�ق��ان��ون ق��اب��ل للتطبيق
يف لبنان ،فقد �سبق لقوانني �أخرى،
كو�ضع حزام الأمان ومنع التحدث
على الهاتف �أثناء القيادة� ،أن طُ بقت
ل� �ف�ت�رات م �ع �ي �ن��ة ق �ب��ل �أن ي�خ�ف��ت
ب��ري�ق�ه��ا وت�ت�ح��ول �إىل جم��رد حرب
على ورق برملاين.
يف وق��ت ت�شري الإح���ص��اءات �إىل
ت�سبب التدخني مب��وت نحو 3500
�شخ�ص �سنوياً يف لبنان� ،إ�ضافة �إىل
فاتورة �صحية ت�صل �إىل  350مليون
دوالر �سنوياً ،ف�إن منع التدخني مل
يقنع غالبية املدخنني.
ك ��ان ال �ه��دف م��ن �إق � ��رار ق��ان��ون
منع ال�ت��دخ�ين يف الأم��اك��ن العامة
ح�م��اي��ة الأ��ش�خ��ا���ص غ�ير املدخنني

من �آثار التدخني ال�سلبي ،وخف�ض
ن�سبة املدخنني من خالل م�ساعدة
ال�ك�ث�يري��ن ع�ل��ى الإق �ل��اع ،وخف�ض
اخل�ط��ر ال�صحي وال�ب�ي�ئ��ي الناجم
ع� ��ن ال� �ت ��دخ�ي�ن ،وب ��ال� �ف� �ع ��ل ،ف�ف��ي
الثالث من �أيلول  ،2011بد�أ تنفيذ
أ�ح �ك��ام م�ن��ع ال�ت��دخ�ين يف الأم��اك��ن
ال�ع��ام��ة امل�غ�ل�ق��ة ،م�ث��ل امل�ست�شفيات
واجلامعات و�أماكن العمل وغريها،
ت�ل�ت��ه خ �ط��وة ف��ر���ض احل �ظ��ر على
�إع�لان��ات املنتجات التبغية ،لن�صل
�إىل اخلطوة الأخ�يرة اليوم ،والتي
ج��وب �ه��ت مب �ع��ار� �ض��ة � �ش��ر� �س��ة م��ن
املدخنني.
ت�أثر القطاع ال�سياحي
ع��ن م��دى ت ��أث�ير ال�ق��ان��ون على
القطاع ال�سياحي ،يعترب �أمني �سر
نقابة املطاعم واملقاهي واملالهي؛
ط � � ��وين ال � � ��رام � � ��ي� ،أن «ق � ��ان � ��ون
م �ن��ع ال �ت��دخ�ي�ن ال �� �ص ��ادر ي�ح�ت��وي
امل��وا��ص�ف��ات نف�سها ال�ت��ي اح�ت��واه��ا
ق��ان��ون م�ن��ع ال�ت��دخ�ين يف الأم��اك��ن
العامة يف �سورية ،والذي بعد فرتة
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دراسة
أخـيـرة

ق�صرية أ�ُعيد النظر فيه ،بعدما تراجع
القطاع ال�سياحي ما ن�سبته  40يف املئة،
ومت ت �ع��دي �ل��ه ب �� �ص��ورة ي���س�م��ح خ�لال�ه��ا
للمطاعم من تخ�صي�ص  60يف املئة من
م�ساحتها لغري امل��دخ�ن�ين ،و 40يف املئة
للمدخنني ،وال�سماح للمالهي الليلية

�أن تخ�ص�ص  60يف املئة م�ساحة للمدخنني،
و 40يف املئة لغري املدخنني».
ولفت �إىل �أن ع��دداً كبرياً من املطاعم
واملقاهي �سوف تت�أثر ب�شكل مبا�شر ،لأن
لي�س ه�ن��اك إ�م�ك��ان�ي��ة لبع�ض امل�ط��اع��م �أن
تكون لديها ف�سحة خارجية ،خ�صو�صاً يف
ظل الفورة العقارية والقيمة الت�أجريية
املرتفع ،وم��ع ال�تراج��ع يف الأع�م��ال ب�سبب
ال��و��ض��ع االق�ت���ص��ادي امل�ت�ردي وال�سيا�سي
والأمني غري امل�ستقر.
حم�م��د؛ م��ال��ك أ�ح��د امل�ق��اه��ي اخلا�صة
بالرنجيلة يف ب�يروت ،يعترب هذا القانون
ن�ق�م��ة ع�ل��ى أ�� �ص �ح��اب امل �ق��اه��ي ،وق ��ال «�إن
معظم الزبائن يق�صدوننا ب�سبب الرنجيلة
�أو ل�شرب قهوة ال�صباح التي ال حتلو �إال
مع ال�سيجارة ،ف�إذا مت تنفيذ هذا القانون
�سنخ�سر الكثري منهم ،لأن املقهى مغلق وال
يحوي باحة مفتوحة ،وال ميكن تو�سيعه
و إ�ق��ام��ة ق�سم آ�خ ��ر م�ف�ت��وح» ،راج �ي �اً �أن ال
تخ�ضع امل�س�ألة كاملعتاد؛ للمح�سوبيات« ،مع
الأ�سف� ،إذا طُ بّق هذا القانون �سي�أتي فقط
على ر�أ�س الفقري».
وكان �أ�صحاب املطاعم واملقاهي و�أماكن
ال�سهر نظروا �إىل القانون باعتباره قنبلة
نا�سفة لأرزاقهم ،ف�أعدوا حملة للمطالبة
بت�شريع ج��دي��د يُبعد أ�ل��ف مقهى ومكان
لل�سهر ع��ن ه��ذا ال�ق��ان��ون ،م��ن أ���ص��ل � 6أو
� 7آالف .هذا ما حتدث عنه رئي�س نقابة
أ��� �ص� �ح ��اب امل �ط ��اع ��م وامل� �ق ��اه ��ي وامل�ل�اه ��ي
والباتي�سري ب��ول عري�س ،ال��ذي ا�شار �إىل
«�أن النقابة ت�ستند يف حملة االع�ترا���ض
التي تعدها حول قانون منع التدخني �إىل
درا��س��ة �أعدتها «ارن�ست آ�ن��د ي��ون��غ» ،والتي
بيّنت �أن قانون منع التدخني اللبناين جاء
الأك �ث�ر ت �ط��رف �اً ،لأن ��ه مت ح�ظ��ر التدخني
يف ك��ل الأم��اك��ن ال�ع��ام��ة ،ويف ك��ل املطاعم
اللبنانية عموماً ،مقارنة مع �سائر الدول،
مثل فرن�سا و�أملانيا واليونان ودب��ي وقطر
و�سورية».
ور�أى ع��ري����س �أن «ال �ق��ان��ون ي�ج��در �أن
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تو�صلت درا�سة «�إرن�ست �أند يونغ» �إىل ما يلي:
• يعترب القانون اللبناين احل��ايل مت�شدداً ب�شكل كبري مقارنة
بالقوانني املطبقة يف الدول املتقدمة ،مثل �أملانيا وفرن�سا ،والتي
أ�ث�ب�ت��ت فعاليتها ،وك��ذل��ك م�ق��ارن��ة ب�ن�م��اذج �إقليمية ف�ع��ال��ة ،مثل
الإمارات العربية املتحدة وقطر.
• �إن للمرونة يف قوانني ال��دول املذكورة أ�ع�لاه دوراً �أ�سا�سياً يف
جناح تطبيقها.
• القانون احلايل لن يطبَّق مب�ساواة ،ال �سيما يف املناطق ،حيث
ت�ضعف �سلطة الدولة.
• متّت �صياغة القانون احلايل ب�شكل ي�ؤدي �إىل ت�أثريات �سلبية
كبرية على االقت�صاد اللبناين ،وذلك على م�ستوى العائدات ،وعلى
ضال عن عائدات ال�ضرائب.
معدل البطالة ،والإنفاق ال�سياحي ،ف� ً
ويف معر�ض احلقائق والأرقام� ،أوردت الدرا�سة الآتي:
• حتقق املطاعم واملقاهي واحلانات والنوادي الليلية عائدات
بقيمة  735مليون دوالر يف �سنة.
يطبق على نحو  6000م��ن  7000مطعم
يف لبنان ،يف حني يجب ا�ستثناء �ألف مقهى
ومكان لل�سهر من ذلك القانون» ،م�ؤكداً �أن
من ينزعج من التدخني ميكنه �أال يتوجه
�إىل املقاهي و�أماكن ال�سهر التي يق�صدها
املدخنون عادة.
و�شدد عري�س على �أنه من �ش�أن القانون
احلايل �أن يقل�ص عائدات املطاعم واملقاهي
واحلانات والنوادي الليلية اللبنانية بن�سبة
 25يف امل �ئ��ة ب�شكل ع ��ام ،ف�ي�م��ا ي�ن�ظ��ر �إىل
املقاهي ك�أكرب املت�أثرين �سلباً بالقانون.
لكن ه��ذا ال�ك�لام ج��وب��ه بالرف�ض من
قبل ممثلي عدد من اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات
املحاربة للتدخني ،ومن بينهن الإعالمية
ران �ي��ا ب� ��ارود م��ن جمعية «ح �ي��اة ح��رة بال
ت��دخ�ين» ،التي اع�ت�برت �أن ن�سبة الإق�ب��ال
على املطاعم زادت يف البلدان التي طبقت
�سيا�سات احل��د من التدخني ،مثل تركيا،
والتجارب العاملية بينت �أن ن�سبة الإقبال
والأرب� ��اح على امل�ط��اع��م زادت ،ففي تركيا
م �ث�لاً ،زاد الإق �ب��ال ع�ل��ى امل�ط��اع��م بن�سبة
خم�سة يف املئة ،وه��ي ال��زي��ادة نف�سها التي
�سُ جّ لت يف �إيرلندا.
ويف بيان لهم ،أ�ع��رب ع�رّاب��و ق��رار منع
التدخني ،وم��ن بينهم ب��ارود ،ع��ن التفهم
املطلق ملخاوف �أ�صحاب املطاعم واملقاهي
واملالهي ،لكنهم حتفظوا على الأرقام التي
�أوردتها الدرا�سة الآنفة الذكر .ففي فرن�سا
ما زال��ت املقاهي التي كانت تقدم القهوة
م��ع ال���س�ي�ج��ارة ف�ق��ط ،ت�ع� ّج ب��ال��رواد ،رغ��م
أ�ن�ه��ا �أ�صبحت خالية كلياً م��ن التدخني،
ف� أ���س�ق�ط��ت ب��ال�ت��ايل م�ق��ول��ة �إن «ال�ت��دخ�ين
وال �ق �ه��وة ت ��و أ�م ��ان ال ي�ن�ف���ص�لان»� .أم ��ا يف
لبنان ،فقد يعتكف اللبناين املحب للحياة
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• من �ش�أن القانون يف �صيغته احلالية �أن يقل�ص العائدات 282
مليون دوالر ،ما ميثّل  7.1يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل
يف ق�ط��اع ال�سياحة ،م��ا ي�شكل انتكا�سة ك�برى ملجمل االقت�صاد
اللبناين.
• من �ش�أن القانون احلايل �أن يقل�ص عائدات املطاعم واملقاهي
واحلانات والنوادي الليلية اللبنانية بن�سبة  25يف املئة ب�شكل عام،
فيما ينظر �إىل املقاهي ك�أكرب املت�أثرين �سلباً بالقانون.
• م��ن املتوقع �أن يت�سبب القانون احل��ايل بخ�سارة  46مليون
دوالر من الإنفاق ال�سياحي ما يهدد بفقدان  2600وظيفة بدوام
كامل.
• والأهم من كل ما تقدم ،هو ما �أ�شارت �إليه درا�سة ميدانية عن
�أن املواطنني لديهم �إميان �ضعيف جداً بالقانون احلايل� ،إذ اعترب
 71يف املئة من امل�ستطلعني �أن القانون �سيطبق ب�شكل �سيئ ،فيما
عبرّ  82يف املئة منهم عن �إميانهم ب�أن القانون اجلديد �سي�شكل
فر�صة للمزيد من الف�ساد.

يف م�ن��زل��ه م��دة �أ��س�ب��وع �أو �أ��س�ب��وع�ين على
�أبعد تقدير ،ولكنه لن يقبع يف بيته طيلة
العمر ،وبالنتيجة �سيخ�ضع للقانون �إذا
قرر �أ�صحاب املطاعم التقيد به ،و�سريتاد
املطعم جمدداً ،كما �أنه �سيت�صرف مبدنيّة

مطلقتي ،ك�م��ا يفعل عندما
نْ
وح���ض��اري��ة
ي���س��اف��ر �إىل ال �ب �ل��دان امل �ت �ق��دم��ة ،ف�ي�خ��رج
وي ��دخ ��ن � �س �ي �ج��ارت��ه ،ث ��م ي �ع��ود حم�ترم �اً
حرية الآخرين وخياراتهم ال�صحية بعدم
التدخني.
ت�ضارب �آراء
ب��ال �ف �ع��ل ،ف � ��إن ب�ع����ض ال �� �ش��رك��ات ال�ت��ي
بد�أت يف تطبيق القانون منذ العام الفائت
حتدثت عن فارق �إيجابي ،وبح�سب مديري
�أحد �شركات الت�أمني ،فقد انح�صرت �أماكن
التدخني خارج طبقات ال�شركة «مما �ساهم

يف خف�ض ملحوظ يف عدد ال�سجائر التي
ي���س�ت�ه�ل�ك�ه��ا املدخنون» ،م�شرياً �إىل �أن
ال��دل�ي��ل على ذل��ك «�أن �ن��ي م��ن الأ�شخا�ص
الذين انعك�س عليهم ه��ذا الأم��ر� ،إذ� إنني
ك �ن��ت �أدخّ � � ��ن ن �ح��و ع �ل �ب��ة � �س �ج��ائ��ر خ�لال
دوام العمل قبل ب��دء العمل ب��ال�ق��رار� ،أم��ا
حالياً فمجموع ما �أدخ�ن��ه ال يتجاوز عدد
�أ�صابع اليد الواحدة».
ور�أى �أن اخل � � � � �ط� � � � ��وة ك � ��ان � ��ت
مل�صلحة املوظفني املدخنني قبل غريهم،
موجهاً ر�سالة ت�شجيع �إىل بقية امل�ؤ�س�سات،
ح�ض فيها كل امل�ؤ�س�سات وال�شركات على
خو�ض ه��ذه التجربة ،حفاظاً على �صحة
املوظفني و�سالمتهم �أوالً ،والبيئة املحيطة
بهم ثانياً.
من جهته ،رحّ ب �سمري بالقانون ،وهو
ي�ع�م��ل يف م�ق�ه��ى يف منطقة احل �م��را يعج
ب��ال��رواد� ،أي �إن��ه يتعر�ض يومياً �إىل �أكرث
من � 8ساعات متوا�صلة لدخان الرنجيلة،
علماً �أنه ال يدخن ،م�شرياً �إىل �أن الرنجيلة
انت�شرت ب�شكل �سريع ب�ين ال�شبان ،وهي
ت�شكل �ضرراً �أخطر.
�أم��ا الدكتور حممد ق��اووق فاعترب �أن
«ال�ق��ان��ون جيد وي��واك��ب التطور احلا�صل
يف العامل ،ف�أغلب الدول متنع التدخني يف
الأماكن العامة وو�سائل النقل وامل�ؤ�س�سات
احل�ك��وم�ي��ة واجل��ام �ع��ات ،ف �ل �م��اذا ن�ح��ن ال
نقتدي ب�ه��ا؟ للقانون ف��وائ��د ك�ث�يرة ،فهو
ي�ؤدي �إىل تقليل ن�سبة التدخني واملدخنني،
ويجربهم على عدم التدخني ،على الأقل
يف ال �ع��دي��د م��ن الأم ��اك ��ن ،وه ��ذا ينعك�س
ب�صورة �إيجابية على �صحة ال�شخ�ص نف�سه،
وعلى ال�شعب ،وعلى الدولة ب�شكل عام ،و�إذا
م��ا نظرنا �إىل اجل��ان��ب امل��ادي ف�سرنى �أن
ب�إمكاننا توفري الكثري من الأم��وال التي
تحُ ��رق يومياً ثمناً لل�سجائر» ،الف�ت�اً �إىل
«�أننا اعتدنا تقليد الدول الغربية ،لكن يف
اخلارج يتخذون تدابري احرتازية ووقائية
ك �ث�ي�رة � �ض��د ال �ت��دخ�ي�ن ،الأم � ��ر ي �ب ��د�أ من
�سعر علبة ال�سجائر املرتفع كثرياً مقارنة
ب�سعرها يف لبنان مثالً».
يف املقابل� ،أعرب عدد كبري من ال�شبان،
ال � �س �ي �م��ا م ��رت ��ادي امل �ق��اه��ي م �ن �ه��م ،ع��ن
غ�ضبهم من القرار الذي يحرمهم و�سيلة
الرتفيه الوحيدة والرخي�صة.
ال�شاب حممد ج .ب��دا غا�ضباً ج��داً من

ال �ق��رار ف�ق��ال« :ي�ب��دو �أن احل�ك��وم��ة يف واد
وال �ن��ا���س يف واد آ�خ � ��ر ،ف�ن�ح��ن منهمكون
ط��وال الوقت يف البحث عن فر�صة عمل،
وال�سعي لتوفري لقمة العي�ش واخلدمات
الأ�سا�سية؛ من كهرباء وماء ،رغم �أن هذه
اال�شياء من واجب احلكومة ،التي تتجاهل
كل هذه امل�شاكل ،وتذهب وت�صرف الوقت
واجل �ه ��ود والأم� � ��وال ل�ك��ي ت���ص��در ق��ان��ون�اً
ملنع التدخني ب��د ًال من البحث عن حلول
مل�شاكلنا ال�ك�ث�يرة ،ف�ل�م��اذا ال ت��وظ��ف ه��ذه
اجلهود يف منع الفلتان الأمني واخلطف
وقطع الطرقات وال�سرقات ..وقفت على
ال�سيجارة»؟
م��ن ج��ان �ب��ه ،ق ��ال ي��و��س��ف (�� 26س�ن��ة)،
��ص��دي��ق حم�م��د�« ،إن مل �أدخ ��ن �س�أنفجر،
ف�أنا �شاب جامعي وعاطل عن العمل ،وال
�أ�ستطيع �أن �أت ��زوّج و أ�ك� �وّن عائلة ،حياتي
كلها متاعب وم�شاكل وهموم ،وال�سيجارة
هي �صديقتي التي تخفف عني بع�ض هذه
امل�شاكل ،كما يقول املثل نفّخ عليها تنجلي،
ف�ك�ي��ف ت ��أت��ي احل�ك��وم��ة لتمنع ال�ت��دخ�ين،
ك��ان الأوىل بها �أن توفر لنا فر�ص العمل
واخل� ��دم� ��ات ،وم ��ن ث ��م ت �ف �ك��ر مب �ث��ل ه��ذه
القرارات».
و�أ�ضاف« :هذا القرار ميكن �أن يتخذ يف
دولة م�ستقرة ،ولي�س يف بلد يعاين الفو�ضى
وامل �� �ش��اك��ل يف ك��ل � �ش��يء ن�ت�ي�ج��ة الأخ �ط��اء
التي يرتكبها ال�سيا�سيون ،املفارقة �أنهم
منق�سمون على �شكل �شيء ،لكن جاء قرار
منع التدخني ووحّ دهم فج�أة».
جت��در الإ� �ش��ارة �إىل �أن ن�سبة املدخنني
يف لبنان تبلغ  38يف امل�ئ��ة م��ن البالغني؛
مبعدل  46يف املئة عند الذكور ،و 34يف املئة
عند الإن��اث ،وارتفعت ن�سبة التدخني بني
ال�شبان من  7.5يف العام � 2001إىل  11.3يف
العام  ،2011وقد بلغ حجم �أ�ضرار التدخني
امل�ب��ا��ش��ر وغ�ي�ر امل�ب��ا��ش��ر ال���س�ن��وي يف لبنان
 327.6مليون دوالر ،مقابل �أرباح ناجتة عن
بيع وتوزيع التبغ بلغت  271.3مليون دوالر،
ويظهر �أن املر�ض الأول من ال�سرطانات هو
�سرطان املثانة عند الرجال ،ب�سبب جتمع
كميات م��ن النيكوتني يف املبولة لفرتات
طويلة ،ال �سيما �أن ال��ذي يدخن نرجيلة
ك�أنه يدخن علبة دخان دفعة واحدة.
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عربي
الجيش العربي السوري أقوى القالع الصامدة
في مواجهة هجمة التحالف الغربي ــ الصهيوني
ل �ط��امل��ا ا��س�ت�ن�ك��ر ال �ب �ع ����ض احل ��دي ��ث ع ��ن «ن �ظ��ري��ة
امل ��ؤام��رة» ،حتى ل��و ك��ان��ت خ�ي��وط ن�سيجها وا��ض�ح��ة يف
تنا�سقها واجتاهها نحو هدف حمدد وخطري ،ي�شبه ما
ن�سميه «م��ؤام��رة» على اجليو�ش العربية ،التي �شكلت
خ �ط��راً م�ق�ل�ق�اً ع�ل��ى م�صري ال�ك�ي��ان ال���ص�ه�ي��وين ال��ذي
يحتل فل�سطني العربية ،وي�شرد �أهلها ويهوّد مقد�ساتها
وحوا�ضرها.
لكن م��ا ج��رى لأه��م اجليو�ش العربية و�أق��واه��ا ال
يدع جما ًال لل�شك ب�أننا ن�شهد هذه الأيام حلقة �أ�سا�سية
من م�سل�سل هذه «امل�ؤامرة» الرامية �إىل �ضرب وتدمري
ن �ق��اط ال �ق��وة ال �ع��رب �ي��ة ،ليت�سنى ل�ل�ك�ي��ان ال���ص�ه�ي��وين
اال� �س �ت �م��رار وال �ب �ق��اء ،ول�ل�أن �ظ �م��ة ال�ع��رب�ي��ة ال��ذي�ل�ي��ة؛
موا�صلة دور ال�شرطي ال��ذي مينع �شعبه م��ن القيام
ب�أي عمل يزعج «احلاكم» الأمريكي والغربي وقاعدته
الع�سكرية املتقدمة «�إ�سرائيل».
ل��و �أخ��ذن��ا امل���ش��ارك��ة العربية يف م��ا ي�سمى «ح��روب
فل�سطني» منذ العام  ،1948لوجدنا �أن الأدوار الفاعلة
فيها كانت مق�صورة على عدد حمدد من تلك اجليو�ش
التي جرى ويجري تفكيكها و�إلغاء فاعليتها و�إلها�ؤها

خالل املناورة الع�سكرية ال�سورية الأخرية

بكثري من الق�ضايا التي تبعدها عن الق�ضية العربية
املركزية؛ فل�سطني.
�أول اجليو�ش التي �أزي��ل القلق «الإ�سرائيلي» منها
كان اجلي�ش الأردين ،الذي توىل نيابة عن كيان العدو
وجي�شه ت�صفية املقاومة الفل�سطينية عام  ،1969يف ما

عُرف مبجازر �إربد وجر�ش وال�سلط وعجلون وغريها،
ومل يكن غريباً عن جي�ش ملك الأردن القيام بهذه املهمة
القذرة حينما نعرف �أن الإنكليز �أن�ش�أوه خالل انتدابهم
ع�ل��ى �إم� ��ارة � �ش��رق الأردن ،وو� �ض �ع��وا �أح ��د ج�نراالت�ه��م
(غلوب با�شا) ق��ائ��داً عليه ،وه��ذا ،ل�سخرية ال�ق��در ،هو
الذي قاده عام « 1948لتحرير فل�سطني» من الع�صابات
ال�صهيونية ،وهذا اجلي�ش مقيد حالياً باتفاقية «وادي
عربة» بني النظام الأردين والكيان ال�صهيوين.
ث��اين تلك اجليو�ش ك��ان اجلي�ش امل�صري ،امل�صنف
يف املرتبة احلادية ع�شرة بني اجليو�ش العاملية ،حيث
جرى حتييده �إثر معاهدة «كامب ديفيد» ،التي عقدها
أ�ن��ور ال�سادات مع الكيان ال�صهيوين ،ثم ج��رى تكبيل
ه ��ذا اجل�ي����ش ال ��ذي ي�ع�ت�بر ت�ق�ل�ي��دي�اً أ�ق� ��وى اجل�ي��و���ش
العربية ،عرب ح�صر ت�سليحه وتدريبه بالأمريكيني،
ال��ذي��ن ال ميكن �أن ي�سمحوا ل��ه ب ��أن يهدد «�إ�سرائيل»
ط��امل��ا ب�ق�ي��ت ل �ه��م ��س�ل�ط��ة ع �ل��ى ق � ��راره ،خ���ص��و��ص�اً �أن
«الإخوان امل�سلمني» الذين و�صلوا �إىل ال�سلطة يف م�صر
م� ؤ�خ��راً ،ال يتحرجون م��ن ت�أكيد التزامهم باملعاهدة
ال�سيئة ال��ذك��ر ،وب��ارت�ب��اط�ه��م التقليدي بال�سيا�سات

اكتشاف الغاز بكميات هائلة
السبب الرئيس لالقتتال في الوطن العربي ()2
لقد تكلمتُ عن الرموز عند ال�صهاينة يف �شعارهم
«ن��اب��وك��و» ،وك�ن��ت م��ن خ�لال��ه ق��د ك�شفت ن��واي��ا ه��ذا
امل�شروع الغازي التو�سعي ،والقوى التي �أطلقت ا�سم
«نابوكو» ،تعرب عنه باللغة العربية التي قلبت ا�سم
امللك البابلي «نبوخذ ن�صر» وا�ستخفت ب��ه ،فكلمة
«نابوكو» متثل �صيغة ت�صغري لهذا اال�سم ،وهو امللك
الذي قاد ال�سبي البابلي العظيم.
بالعودة �إىل ال�شعار ال�صهيوين ،جن��د �أن حرف
(ُ )Aر� �س ��م ع �ل��ى ��ش�ك��ل ق �ن �ط��رة �أن �ب��وب �ي��ة م�ق��و��س��ة،
ت��رب��ط ب�ين ح��رف ( ،)Nال��ذي ي��رم��ز �إىل نهر النيل
 ،nileوب�ي�ن ح ��رف ( ،)Bال ��ذي ي��رم��ز �إىل مدينة
ب��اب��ل  ،babylonفيكون املق�صود هنا ال�ت�م��دد من
النيل �إىل ب��اب��ل ال��واق�ع��ة على ال �ف��رات ،وه��ي املقولة
ال �ت��ي ي���س��وق ل�ه��ا ال���ص�ه��اي�ن��ة ب� ��أن دول ��ة «�إ� �س��رائ �ي��ل»
من النيل �إىل الفرات.
ب��د�أت ه��ذه الق�ضية «ليفياثان» يف ال�ع��ام ،2009
فقد با�شرت فيه �شركة «نوبل �إن�يرج��ي» تنقيبها يف
عر�ض البحر غربي ميناء حيفا ب�ح��وايل الثمانني
كلم ،فاكت�شفت ،ما مل يكن ليخطر على بال ال العدو
ال�صيوين وال ال�شركة املنقبة ،وج��ود الغاز الطبيعي
بكميات هائلة ت�ق��در بنحو  238مليار م�تر مكعب،
ثم تو�سعت يف م�شاريعها اال�ستك�شافية والتنقيبية،
فاكت�شفت عام � 2010أنها �أمام حو�ض هائل من الغاز
الطبيعي العايل اجل��ودة ،ال��ذي يحتوي على كميات
خرافية من الغاز ،ما يكفي جلعل «�إ�سرائيل» من �أكرث
البلدان ثراء.
ب��د�أت «�إ�سرائيل» بالت�سا�ؤل بعد هذا االكت�شاف
ال �ع �ظ �ي��م ،ال� ��ذي مل ي �ك��ن ل�ي�خ�ط��ر ع �ل��ى ب ��ال �أك�ث�ر
مفكريها انتهازية ،عن كيفية الو�صول �إىل م�صاف
الأمم املنتجة وامل�صدرة للغاز ،وت�ساءلت عن كيفية
ح�صد املوارد املالية الهائلة ،وطرق ا�ستثمار عوائدها

النفطية وال �غ��ازي��ة ،وت���س��اءل��ت ع��ن كيفية �ضمان
الهيمنة على مكامن ه��ذا احل�ق��ل الغني ك�ل��ه ،من
�شماله �إىل جنوبه ،ومن �شرقه �إىل غربه ،ما يرتتب
عليه �أن حترم ك ًال من �سورية ولبنان من ا�ستثمار
ح�صته يف هذا احلقل ،ومتنعهما من اال�ستفادة من
ا�ستحقاقاتهما الغازية الواقعة يف املياه الإقليمية
لكل من الدولتني ،فر�أت �أن الت�آمر العربي وال�سعي
�إىل �إنتاج زعامات �أخرى �أ�شد والء لها بدل الزعامات
ال �ع��رب �ي��ة احل��ال �ي��ة ،ه��و �أف �� �ض��ل ال���س�ب��ل امل���س��اع��دة
لل�سيطرة على هذه الرثوة الطبيعية التي اكت�شفها
العدو.
لقد �أكد الناطق الر�سمي با�سم معهد الدرا�سات
اجليولوجية يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ا ألم�يرك �ي��ة�« ،أن
م�ن��اب��ع ال �غ��از يف احل��و���ض ال���ش��رق��ي للبحر ا ألب�ي����ض
املتو�سط ،توازي كربيات املنابع الغازية امل�ستثمرة الآن
يف مناطق متفرقة من العامل ،و�أن منابع الغاز يف حقل
«ليفياثان»� ،أ�ضخم و�أو�سع و�أعمق من كل املنابع التي
اكت�شفتها الواليات املتحدة» ،وتقول تقارير املعهد:
«�إن م�صادر النفط والغاز �شرقي املتو�سط تقدر بنحو
( )1.68مليار برميل من البرتول ،وبنحو ()3450
مليار مرت مكعب من الغاز الطبيعي عايل اجل��ودة،
وهناك منابع غري مكت�شفة ملنابع النفط وال�غ��از يف
حو�ض النيل مب�صر ،تقدر بنحو ( )1.76مليار برميل
من النفط ،ونحو ( )6850مليار مرت مكعب من الغاز
الطبيعي عايل اجلودة ،وقدر املعهد �إجمايل املخزون
يف اجلزء ال�شرقي من حو�ض البحر الأبي�ض املتو�سط
بنحو ( )3.4مليار برميل من النفط اخل��ام ،ونحو
( )9700مليار مرت مكعب من الغاز الطبيعي.
وب�ن��اء على م��ا ت�ق��دم ،ف ��إن االكت�شافات النفطية
وال�غ��ازي��ة اجل��دي��دة ،فتحت ب��اب ال���ص��راع ال�سيا�سي
والع�سكري على م�صراعيه ،فلبنان عندما علم ب�أن

حقل ال�غ��از ميتد داخ��ل مياهه الإقليمية ،ا�ستب�شر
خرياً و�أمل بتح�سني �أو�ضاعه االقت�صادية ،وقدم طلباً
�إىل الأمم املتحدة ل�ضمان حقوقه النفطية والغازية،
ل�ك��ن ال ��رد ج ��اء م��ن ال �ع��دو ال���ص�ه�ي��وين ع�ب�ر وزي��ر
خارجيته «ليربمان» قائالً�« :إن �إ�سرائيل لن تتخلى
للبنان وال ل�سورية عن قطرة واحدة».
ل�ق��د ب��ا��ش��ر ال �ع��دو ال�صهيوين بت�ضييق اخل�ن��اق
على احلكومة اللبنانية ،با�ستخدام ال�سالح الطائفي
املتاح لكل من يرغب بزعزعة اال�ستقرار يف الأقطار
العربية والإ��س�لام�ي��ة ،فهو يعد م��ن �أ�سهل و�أب�سط
و�أ�سرع الأ�سلحة امل�ضمونة النتائج حتى يف املجتمعات
الإ�سالمية.
أ�م ��ا ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ا ألم�يرك �ي��ة ،ف�ق��د �أدرك ��ت
�أه�م�ي��ة االك�ت���ش��اف��ات اجل��دي��دة ،وا��س�ت�ن�ف��رت لتعديل
«�سايك�س بيكو» التي ق�سمت وجز�أت العامل العربي يف
العام  ،1916وح�سب تخطيطهم� ،سيكون عام ،2016
هو املوعد املقرر لإنتاج معاهدة جديدة غري «�سايك�س
ب�ي�ك��و» ،فبعد م ��رور ق��رن م��ن ال��زم��ن ع�ل��ى معاهدة
 ،1916التي باتت عتيقة ح�سب ر�أيهم ،التي ر�سمت
اخلطوط احلدودية الفا�صلة بني الدول العربية على
التوقعات التخمينية للنفط ،ثم جاء دور الغاز الذي
�سيعبث مب�صري الدول العربية كافة ،مبا فيها الدول
ال�ت��ي تقف الآن خلف حلف «ال�ن��ات��و» ،وال ��دول التي
تنكرت لدينها وعروبتها وارت�ضت بالذل وال�ه��وان،
ور�ضخت لإرادة املخطط ال�صهيو � -أمريكي ،مبا فيها
تلك الدول املت�أ�سلمة ،التي ما انفكت تغذي ال�شرايني
الرئي�سة للتناحر الطائفي ،ال��ذي يعد م��ن �أم�ضى
و أ�ق ��وى و�أرخ ����ص الأ�سلحة ال�ت��ي ا�ستعان بها �أع��داء
الأمة العربية يف زعزعة �أمنهم وتفريقهم وجتزئتهم.

حممد �أمني ال�ضناوي

الأمريكية يف املنطقة العربية ،وا�سرت�شادهم ب�سيا�سات
اململكة ال�سعودية ،التي تعترب ر�أ�س التبعية للم�شاريع
وال�سيا�سات الأمريكية.
�أما ق�صة ثالث تلك اجليو�ش ففيها كل العجب ،لأنها
تخت�صر ما جرى للعراق خالل العقود القليلة املا�ضية،
فلطاملا �شكّل اجلي�ش ال�ع��راق��ي ظ�ه�يراً ق��وي�اً للجبهة
ال�شرقية يف مواجهة العدو الإ�سرائيلي ،كما �أن��ه كان
عامل قلق دائ��م ل��دول اخلليج النفطية ،لكن املخطط
واملخططني متكنوا م��ن تغيري بو�صلة ه��ذا اجلي�ش،
لتكون وجهته اجلمهورية الإ�سالمية الفتية يف �إيران،
ع�بر دور م�ع��روف مار�سه ويل العهد ال�سعودي �آن��ذاك
فهد بن عبد العزيز ،الذي �أ�صبح ملكاً فيما بعد ،حيث
�أغدقت ممالك و�إمارات وم�شيخات اخلليج م�ساعداتها
املالية ل�صدام ح�سني ،ال��ذي واف��ق على تنفيذ خمطط
ا�ستهداف �إيران ،بعدما رف�ض ذلك الرئي�س �أحمد ح�سن
البكر ،ف�أزاحه �صدام وتوىل احلكم مكانه ،يف حني تولت
ال��والي��ات املتحدة وال��دول الأوروب�ي��ة ،خ�صو�صاً فرن�سا
وبريطانيا ،ت�أمني كل احلاجات الع�سكرية لهذا اجلي�ش،
ليبلغ تعداده ع�شية «ح��رب اخلليج» ع��ام  1991مليون
مقاتل ،مبا جعله يف الت�صنيف العاملي اجلي�ش الرابع
من حيث احلجم والقوة ،لكن عندما توقف هذا اجلي�ش
عن حماربة إ�ي��ران ،جرى ا�ستدراجه ملهاجمة الكويت،
ليتم �ضربه ع�بر حتالف دويل ع��ام  ،1991ولت�ستكمل
ال�ع�م�ل�ي��ة ذات �ه��ا ع��ام  2003ب�ت��دم�ير ال �ع��راق ،م��ن قبل
التحالف ا ألم�يرك��ي ــ الأطل�سي  -العربي  -اخلليجي
نف�سه الذي ورطه يف احلرب على �إيران ،وكذلك بتدمري
اجلي�ش العراقي ،ثم ب�إعدام �صدام نف�سه ،وهكذا اطم�أن
�أع��داء العراق �إىل �أن��ه لن ي�ستعيد دوره الإقليمي قبل
�سنوات ،ورمبا عقود عدة.
وهكذا ،مل يبق يف وجه الكيان ال�صهيوين من قوى
دول املواجهة املعروفة �سوى اجلي�ش العربي ال�سوري،
وق��وى املقاومة ال�شعبية يف لبنان وفل�سطني ،ويف حني
ن��رى �أن ق��وى ال��راب��ع ع�شر م��ن �آذار يف ل�ب�ن��ان تتوىل
مهمة �إل �ه��اء امل�ق��اوم��ة ع��ن دوره ��ا يف وج��ه ع��دو الأم��ة،
وتت�آمر عليها وت�شكك فيها لي ًال ونهاراً ،بل وتراهن على
�ضربها من قبل العدو الإ�سرائيلي والقوى الغربية ،كما
ج��رى خ�لال ع��دوان مت��وز  ،2006ف ��إن ح�صار املقاومة
يف فل�سطني ج��ا ٍر على قدم و�ساق ،ومبختلف الو�سائل،
ليبقى اجلي�ش العربي ال�سوري ،امل�صنف رابع ع�شر بني
اجليو�ش العاملية ،حجر الزاوية يف هذه املعركة ،حيث
يقود املواجهة الفا�صلة ،بعد �أن نُقلت احلرب �ضده �إىل
الداخل ال�سوري ،ف��إذا انت�صر فيها �سقطت كل ف�صول
امل ��ؤام��رة ،وخ�سر التحالف الغربي ـ�ـ ال�صهيوين ومن
يتبعه من احلكام العرب كل رهاناتهم ،ونالوا الب�ؤ�س
وال�ه��زمي��ة ،مقابل انت�صار ق��وى امل�ق��اوم��ة واملمانعة يف
املنطقة� ،أم��ا �إذا ُه��زم اجلي�ش ال�ع��رب��ي ال���س��وري ،وهو
�أمر �شبه م�ستحيل ،ملا عُرف عن هذا اجلي�ش من �إرادة
وت�صميم و�شكيمة يف ك��ل احل ��روب ال�ت��ي خا�ضها ،كما
�أنه اجلي�ش العربي الوحيد املتبقي الذي ما زال يحمل
عقيدة قتالية قومية ،ف ��إن �سورية ل��ن تبقى كما هي،
وجي�شها �سيت�شظى مثلها ،والعرب والعروبة �سي�صبحان
ذكريات ،و�سرتزح املنطقة برمتها حتت �سنابك و�أحذية
ال�ت�ه��وي��د ،وي�ت�ح��ول �سكانها �إىل جم��رد عبيد يعملون
ل�صالح م�شروع «�شعب اهلل املختار» ،الذي يبدو �أن بع�ض
ال�ع��ائ�لات ال�ع��رب�ي��ة احل��اك�م��ة ج��زء فعلياً م�ن��ه ،بدليل
تواطئها م��ع امل�شروع ال�صهيوين منذ �أن ب��د�أت أ�ق��دام
املحتلني ال�صهاينة تط�أ �أر�ض فل�سطني.

عدنان ال�ساحلي
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لـيـبــــيا في مهـب «الـوهـــابيــة»
تت�صاعد يف ليبيا ال�ت�ح��ذي��رات من
خ �ط��ر «ال��وه��اب �ي��ة امل �ج��رم��ة» ،يف ��ض��وء
ت �ف �ج�يرات ط��ال��ت م �ق��ام��ات و أ�� �ض��رح��ة
�أولياء �صاحلني يف العديد من املناطق
ال �ل �ي �ب �ي��ة ،و�� �ص ��و ًال �إىل إ�ح� � ��راق م��راك��ز
حتفيظ القر�آن الكرمي واملدائح النبوية.
وق ��د ب � ��د�أت ه ��ذه االع � �ت� ��داءات �ضد
الإ��س�لام على أ�ي��دي احل��رك��ة الوهابية،
م��ع ت� أ�م�ين ق��وات الناتو مناطق عازلة،
وازدادت م � ؤ�خ��راً ح�ت��ى �أح���ص��ى تدمري
�أك�ثر من خم�سة ع�شر مقاماً و�ضريحاً
وزاوية ،امتدّت من بنغازي �إىل درنة �إىل
اجلبل الأخ�ضر �إىل جرد�س فالعرقوب
وزل�ي�تن وم�صراته ،حتى و�صلت فيهم
ال ��دن ��اءة �إىل ن�ب����ش ق �ب��ور وت��دم�يره��ا،
و أ�ح���ص��ي يف طرابل�س وح��ده��ا نب�ش 63
قرباً و�إحراق رفات الأولياء ال�صاحلني.
وي �ع �ت �ق��د م� ��� �س� ��ؤول ��ون ل �ي �ب �ي��ون �أن
ال��وه��اب�ي�ين ي��ري��دون ال�ت��أ��س�ي����س مل�شكلة
مت �ت � ّد �إىل �أرج� ��اء ل�ي�ب�ي��ا ،وم��ا يفعلونه
لي�س �إ ّال ب��ذوراً ،خ�صو�صاً �أنهم يتهمون

للوهابيني خارج ال�سعودية ،ورمبا تكون
ليبيا القاعدة الأكرث و�ضوحاً وعلنية يف
ن�شاط احلركة الوهابية.
وتنظيم «ال �ق��اع��دة» يف ليبيا ي�شبه
م��ن ح �ي��ث ال�ع�ل�ن�ي��ة� ،أول ظ �ه��ور علني
ل�ل�ق��اع��دة يف ال�ي�م��ن ،ف� أ�ن���ص��ار ال�ق��اع��دة
�أقاموا احتفاليني علنيني على الأرا�ضي
الليبية ،الأول يف مدينة �سرت يف ني�سان
املا�ضي ،وا�ستعرفوا قدراتهم الع�سكرية،
واالحتفال الأهم كان يف مدينة بنغازي
املعقل الرئي�س للمعار�ضة قبل �سقوط
ال �ق��ذايف ،وح�ي��ث ك��ان��ت املنطقة العازلة
التي ا�ستند �إليها الأطل�سي ل�شنّ حربه
القذرة على ليبيا.
وا�ستعر�ض تنظيم «ال�ق��اع��دة» قوته
ال�ع���س�ك��ري��ة يف م �ي ��دان «ال �ت �ح��ري��ر» يف
بنغازي و�سط �صمت ر�سمي ،مطالبني
ب�ت�ط�ب�ي��ق ال���ش��ري�ع��ة ا إل� �س�ل�ام �ي��ة ،وه��م
يتنقلون يف امل�ي��دان �إىل ��ش��وارع املدينة
ب�أ�سلحتهم ،م�ع�زّزي��ن ب� آ�ل�ي��ات ع�سكرية
يحمل بع�ضها �أ�سلحة م�ضادّة للطائرات
ومبرافقة دب��اب��ات وع��رب��ات جت� ّر مدافع
مظاهرة يف طرابل�س الغرب رف�ضاً للتطرف وهدم القبور واملقامات
هاون.
وال�سلطات حينها تعاملت وك�أن على
املريدين لل�صحابة وكل الذين مييلون
�إىل الت�صوّف الذين يحرتمون املقامات ر�أ� �س �ه��ا ال �ط�ير ،يف ح�ين ت � ؤ�ك��د م���ص��ادر
ال��دي�ن�ي��ة ،ب ��أن �ه��م م���ش��رك��ون و�أن زي ��ارة ليبية �أن «ال �ق��اع��دة» يف ليبيا ا�ستثمار
ق �ب��ور الأم� � ��وات ،وال ��دع ��اء واال��س�ت�غ��اث��ة �أم�يرك��ي ن��اج��ح ،ف��ال��والي��ات املتحدة هي
عند الأ�ضرحة� ،شرك خمالف للعقيدة م��ن فتحت ال�ط��ري��ق ل��دخ��ول العنا�صر
�إىل ل �ي �ب �ي��ا م ��ع ب ��داي ��ة ال �ت �ح��رك ��ض��د
ال�صحيحة.
ويت�ساءل الليبيون الذين هزّهم ما ال� �ق ��ذايف ،وق ��د ��س� ّه�ل��ت أ�ك �ث�ر م��ن م��رة،
يف ح�ين ه�ن��اك ع��دد م��ن ا ألج �ن��ة وق�ع��وا �سقطاً ،مثل ح��وراء
ج��رى ،ويعتقدون �أن لذلك ردّات فعل وبعد ت�صريحات لأمين الظواهر يقول
حممد �سعيد وج��ود ح�سني وحممد ب��اق��ر( ..امل�ع��روف منهم ما
«زلزالية» �ستتبلور عاجالً� ،إذا ما كانت فيها يف �شهر ك��ان��ون الأول املا�ضي ،إ�ن��ه
يزيد على الع�شرة �أجنة) ،ومنهم �أطفال ر�ضّ ع ا�ست�شهدوا ب�سبب
ا�ستغاثة ال�ن��ات��و وال �غ��رب وامل�ستعربني �أر�سل من جديد وينظّ م خاليا للقاعدة
تلك ال �غ��ازات اللعينة ،مثل حممد ف��رح��ان (�� 6س�ن��وات) وح�سن
واال��س�ت�ع��ان��ة ب �ه��م ،ل�ت��دم�ير ب�ل��ده��م كي يف ليبيا ،ولذلك ف��إن ال��والي��ات املتحدة
عي�سى (�سنة ون�صف) ويحيي يو�سف ( 45يوماً) و�ساجدة في�صل
يب�سطوا نفوذهم على الدولة ،ب أ� ّن هذه و�ضمن �شعارها امل��درو���س «احل��رب على
(� 5أيام) والقائمة تطول.
الفعلة «توحيد خا�ص و�إ�سالم وعقيدة الإره� ��اب» ،تعمل على ا�ستغالل أ�م��وال
وفقاً ملا �صرحت به املنظمة البحرينية للت�أهيل ومناه�ضة
البرتو  -دوالر ،لت�شغيل جي�ش عمالء
�صحيحة».
العنف (برافو)� ،أن ما يزيد على ع�شرين طف ًال فقدوا ب�صرهم،
الو�ضع يف ليبيا يزداد خطورة بفعل ا�ستخباراتها وم�صانع ال�سالح ،ولذلك
ومنهم الطفل �أحمد النهام (� 4سنوات) الذي فقد �أحد عينيه بعد
ما تفعله احلركة الوهابية ،التي يغذّيها ك ��ان اال� �س �ت �ث �م��ار ل �ن �� �ش��اط��ات امل� ؤ���س���س��ة
�أن �ضربه ا ألم��ن بر�صا�ص ال�شوزن باجتاه الوجه وهو بني يدي
أ�م ��راء �آل ��س�ع��ود ،يف ح�ين ب ��د�أت �أج�ه��زة الوهابية ال�سعودية ،التي تعلن توجهات
والده.
دولية ،تر�صد ما ميكن �أن يتحوّل �إليه «ج�ه��ادي��ة» بعقيدة «عن�صرية» لإره��اب
معظم �أطفال القرى والأح�ي��اء يف م��دن البحرين ،ي�صابون
م�صري ليبيا بعد �إع�ل�ان بع�ض القوى ال��دول الإ�سالمية امل�ستقرة ،كما تخيف
ب�أذى و�إ�صابات �شبه ليلي ،ب�سبب الغازات ال�سامة والقمع والرعب
ن �ي �ت �ه��ا م ��واج �ه ��ة «احل� ��رك� ��ة ال��وه��اب �ي��ة العامل امل�سيحي.
اليومي لقوات الأمن.
ويتوقع يف ليبيا �أن تذهب البالد �إىل
املجرمة» التي تقوم �أي�ضاً ب�إحراق كتب
اع� ُت�ق��ل م�ئ��ات م��ن الأط �ف��ال يف �أ��ش�ه��ر ال �ث��ورة ،ووف �ق �اً ألح��د
�أت��ون جديد ،يف �ضوء القلق وامل�خ��اوف،
العلماء.
م��راك��ز ال��ر��ص��د احل�ق��وق�ي��ة ،أ�ن��ه ي��وج��د ح��ال�ي�اً (�سبتمرب )2012
ويبدو �أن ال�سلطات الليبية تت�سترّ بعدما ف�شلت ال��دع��ام��ات التي ت�ستلهم
يف ال�سجون ولأ�سباب �سيا�سية ،ما يزيد على  60طفالً ،وكانت
ع�ل��ى الأع �م ��ال امل���ش�ي�ن��ة ال �ت��ي ي �ق��وم بها ال� �ت� �ط� �رّف وال �ت �ك �ف�ي�ر يف حت �ق �ي��ق ف��وز
�سلطات الأم��ن قد احتجزت الطفل علي ح�سن ( 11عاماً) ملدة
الوهابيون لإرهاب النا�س ،فيما خرجت ُي�ع�ت� ّد ب��ه يف االن�ت�خ��اب��ات ا ألخ�ي�رة ،وهم
 25يوماً وقدمته للمحاكمة ،وقد نقلت العديد من ال�صحف
تظاهرات متعددة يف املدن الليبية ،ومنذ ع�ّب�رّ وا عن ذلك خالل لقاء مع حممود
والف�ضائيات العاملية ه��ذا احل��دث باعتبارها �سابقة جديدة مل
جربيل؛ رئي�س حتالف القوى الوطنية،
�أكرث من ثمانية �أ�شهر.
ي�ألفها العامل ،وكذا الطفل عبد الكرمي ح�سن ( 14عاماً) اعتُقل
ولذلك جل�أت احلركة الوهابية �إىل ب�أن لهم احلق يف حكم ليبيا بعد الثورة
ملدة  12يوماً ،و�آخ��ر م�سل�سل اعتقال الأطفال هو ما وقع بتاريخ
تفجريات �أمنية �أخرى لإرهاب ال�سلطة قيا�ساً �إىل ما قدموه ح�سب ر�أيهم ،وقال
� 2سبتمرب  ،2012بتوقيف الطفل �سامل �سلطان (� 9سنوات) ،ثم
�أي �� �ض �اً ،وال �ق �ي��ام ب��اغ�ت�ي��االت ل��رم��وز مل ج�بري��ل ب��ال�ف��م امل �ل ��آن� ،إن ال��راف���ض�ين
�أطلق �سراحه بعد تدخل حماميته ،ويبد�أ م�سل�سل ال�ضرب للطفل
ي��ذك��ر الإع�ل�ام منها �شيئاً مت��ام �اً ،مثل لنتائج االنتخابات ،ه��م وراء العمليات
من بداية اعتقاله ،ثم يزداد يف مركز ال�شرطة ،ويتعر�ض العديد
اغتيال عبد الفتّاح يون�س؛ �أول املن�شقّني التخريبية.
منهم ل�صنوف تعذيب الكبار كال�صعق الكهربائي واالغت�صاب
يف ليبيا هناك من يقول� ،إن تفجري
ع��ن ن�ظ��ام ال �ق �ذّايف ،وال ��ذي ك��ان القائد
والتحر�ش اجلن�سي بالتعرية وغريها.
ال�ع���س�ك��ري ل�ل�م�ع��ار��ض��ة ،ب�صفته وزي ��راً الأ�ضرحة ونب�ش القبور وتكفري املجتمع،
�إن الوقائع هي �أكرث من �أن تحُ �صى ،ولعل اجلانب غري الوا�ضح
يعني �أن البالد �ستُقاد �إىل حرب �أهلية،
�سابقاً للدفاع.
وغ�ير املبا�شر يف منو الأط�ف��ال �ضمن �أج��واء الرعب والقمع� ،أو
وال�ل�اف��ت �أن امل �ت �ف �ج��رات ا ألخ�ي��رة ،لأن �أهل ال�سنة واجلماعة لن ير�ضخوا
الإهانات التي حت�صل يف املدار�س� ،أثرها هو الآخر عظيم وخطري،
حاول النظام �إل�صاقها ب�أن�صار القذايف ،مهما غلت الأثمان.
يف ظل نظام متفرعن برعاية �أمريكية و�سعودية بامتياز خا�ص.
ف�ي�م��ا ك��ل ال ��دالئ ��ل ت���ش�ير �إىل تنظيم
يون�س عودة
ال�سيد جعفر العلوي
«ال �ق��اع��دة»؛ ال ��ذي ه��و ال � ��ذراع الأمي ��ن

ّ
ُ
ُ
أطفال وأجنة تــقتل وتـقمع في البحرين
م�آ�سي البحرين يف ظل النظام اخلليفي احلاكم يف البحرين
متعددة الأوج��ه� ،إال �أن ق�ضية الطفولة الربئية من �أ�شد تلك
الق�ضايا فظاعة ،فالنظام بعد �أن ا�ستباح �أعظم املحرمات ،بتمزيق
وح��رق مرتزقته ك�ت��اب اهلل م ��راراً ،و�أم ��ام م ��ر�أى ال�ع��امل وداخ��ل
امل�ساجد ،وبعد �أن �أ�صبحت بيوت اهلل مواقع ي�ستهدفها بالتدمري
والهدم ،بات عليه قتل الأطفال أ�م��راً اعتيادياً بل بعمد و�إ�صرار
غريب.
يف ال�ق��ان��ون ال ��دويل ،ك��ل م��ن ه��م دون � 18سنة ي�ع��دون من
الأط �ف��ال� ،إال �أن ق��وات الأم��ن ت�ستهدف ه��ذه ال�شريحة بالذات
ب��االع�ت�ق��ال وال�ق�ت��ل واالغ�ت���ص��اب وال�ت�ح��ر���ش اجلن�سي وال�ضرب
والتعذيب واملحاكمات ،و�أ�صبح ذلك ركناً �أ�سا�سياً يف ا�سرتاتيجية
النظام لك�سر الإرادة الفوالذية ل�شعب البحرين الثائر بال هوادة
طوال �أكرث من �سنة ون�صف ،فالنظام بعد �أن ف�شلت كل حماوالته
يف �إي�ق��اف ب��رك��ان ال�ث��ورة الغا�ضب ،اب�ت��دع م�ست�شاروه الأمنيون
امل�ستعارون من بريطانيا و�أمريكا ومن بقايا العنا�صر املخابراتية
ال �ت��ي ه��رب��ت ب�ع��د ��س�ق��وط الأن �ظ �م��ة ال�ع��رب�ي��ة ،ف �ك��رة ا��س�ت�ه��داف
الأط �ف��ال ك�ج��زء م��ن ح��زم��ة ال�ع�ق��وب��ات اجل�م��اع�ي��ة امل�ت�ع��ددة �ضد
ال�شعب ،وكنوع من لـ َيّ ذراع املواطنني يف موقع موجع لهم ،وهو
ذات اال�سرتاتيجية ال�صهيونية التي مار�سها الكيان ال�صهيوين
�ضد الفل�سطينيني.
وه�ن��ا �أ� �ض��ع ب�ين �أي��دي�ك��م جم�م��وع��ة م�ع�ل��وم��ات م��وث�ق��ة ح��ول
ا�ستهداف الطفولة والأجنة يف البحرين:
مت قتل العديد من الأطفال� ،إما بر�صا�ص ال�شوزن كما حدث
م�ؤخراً لل�شهيد ح�سام احلداد ( 16عاماً) يف �أغ�سط�س � ،2012أو
بطلق مبا�شر كما ح��دث لل�شهيد علي ال�شيخ ( 14ع��ام�اً) ،و�أم��ا
ب�سبب الده�س ب�سيارات ا ألم��ن كما حدث لعلي بداح ( 16عاماً)
وعلي �إبراهيم الدم�ستاين ( 17عاماً)� ،أو ب�سبب التعذيب والقتل
املتعمد بطلق ناري يف الوجه كال�شهيد �سيد �أحمد �سعيد �شم�س
( 15عاماُ) وال�شهيد �سيد ها�شم �سعيد ( 15عاماً).
نق ًال عن النا�شطة مرمي اخلواجة؛ رئي�سة مركز البحرين
حلقوق الإن�سان بالوكالة� ،أن ما لديهم من وقائع مر�صودة ،تدل
على  45ق�ضية �إجها�ض ا�ضطراري لأجنة وقعت يف �أ�شهر الثورة،
ب�سبب الغازات ال�سامة.

16

( العدد  )229اجلمعة � 7 -أيلول 2012 -

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

دولي

الدور اإليراني في المنطقة ..ومخاطر الصراعات المذهبية
�أرادت اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية
م��ن ق�م��ة ع ��دم االن �ح �ي��از الأخ �ي��رة� ،إح �ي��اء
دور املجموعة يف ال�ش�ؤون العاملية ،وتعزيز
دورالقوى الإقليمية الأخرى يف حل م�شاكل
املنطقة ،بعيداً عن التدخل الأجنبي ،ومل
ي�ق��اط��ع امل ��ؤمت � َر �أي م��ن ال� ��دول امل�ت��ورط��ة
م�ب��ا��ش��رة يف الأح � ��داث ال���س��اخ�ن��ة يف عموم
املنطقة ،ويف �سورية بالتحديد ،ولكن قراءة
دق�ي�ق��ة ب�ي�ن ال �� �س �ط��ور ،ت�ك���ش��ف �أن ال�ه��دف
الرئي�س لعدم املقاطعة ،هو حماولة حرف
القمة عن م�سارها املن�شود ،وذلك من خالل
تظهري اال�صطفافات التي تعمّق اخلالفات
املحلية ب�شكل خا�ص ،وجت� ّر بلدان املنطقة
�إىل �صراع �شيعي � -سني يطال �إيران وتركيا
وم�صر واململكة ال�سعودية.
ان�شغل املراقبون بتبيان حقيقة �أن �إيران
ال ت�ع��اين م��ن ال�ع��زل��ة ،و�أن دوره ��ا كالعب
رئي�س على ال�ساحتني الدولية والإقليمية،
م��ازال يف تعاظم م�ستمر ،ولكن غاب عنهم
الت�سا�ؤل �أي دور ي��راد لإي��ران �أن تلعبه يف
املرحلة التالية ،ومل يالحظوا �أن التهجم
امل �ك �� �ش��وف م ��ن ج��ان��ب ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة
الأمريكية والكيان ال�صهيوين �ضد القمة،
ترافق مع ت�أييد مبطن لتعومي دور طهران
م��ن خ�لال ح�ضور ج�يري فلتمان وت�يري
رود الر� �س��ن ،ول��و حت��ت غ�ط��اء وف��د الأمم
املتحدة.
يف ب��رن��ام��ج ت�ل�ف��زي��وين ُع��ر���ض يف نهاية
الأ�سبوع املا�ضي ،ك�شف الباحث املتخ�ص�ص

ب ��ال� ��� �ش� ��ؤون الإي � ��ران � �ي � ��ة؛ حم �م ��د � �ص ��ادق
لا ع��ن م���ص��ادر م�ق��رب��ة من
احل���س�ي�ن��ي ،ن�ق� ً
رئا�سة امل��ؤمت��ر� ،أن فلتمان ،ب�صفته ممث ًال
فعلياً ل�ل��إدارة الأم�يرك�ي��ة ،ه��و ال��ذي �أقنع
دول اخلليج ،وغريها من حلفاء وا�شنطن،
ب �ق �ب��ول �إي� � ��ران ك�ل�اع��ب رئ �ي ����س يف جممل
امللفات ال�ساخنة يف املنطقة ،و�أنه طلب من
الأم�ي�ن ال �ع��ام ملنظمة الأمم امل�ت�ح��دة ،ب��ان
ك��ي م��ون� ،أن يطلب ر�سمياً م��ن اخلامنئي
التدخل املبا�شر حلل امل�س�ألة ال�سورية.
ف�سّ ر بع�ض املراقبني هذا التوجه الدويل،
كانعكا�س ل�ضعف الواليات املتحدة وعجزها
ع��ن تنفيذ �أجندتها يف املنطقة ،وانت�صاراً
لإيران وحمور املمانعة يف املنطقة ،ويف هذا
ال�سياق ،ر�أى امل��راق�ب��ون �أي���ض�اً يف م�شاركة
م�صر يف امل�ؤمتر منعطفاً هاماً على �صعيد
العالقات الإيرانية امل�صرية ،وتعزيزاً لدور
ال��دول الإقليمية يف حل النزاعات املحلية،
من خالل احلوار وبالطرق ال�سلمية.
ولكن يف واق��ع الأم��ر ،مل يكن م�ستغرباً
�أن ت�ستبعد املبادرة امل�صرية ب�إ�شراك تركيا
و�إيران وال�سعودية يف حل امل�س�ألة ال�سورية،
فمن جهة ،حلل البع�ض ب��أن حتفظ �إي��ران
على املبادرة يعود �إىل �إ�شراك ثالثة �أطراف
من جبهة واحدة� ،سيا�سياً ومذهبياً ،مقابل
طرف واحد ،مما يعيق فر�ص التوافق على
ح��ل م�شرتك ،ف��أق��ر امل��ؤمت��ر تكليف �إي��ران
وم���ص��ر وف �ن��زوي�لا مل�ت��اب�ع��ة امل �ل��ف ال���س��وري
ب�شكل ي�ؤمن التوازن.

الرئي�سان امل�صري والإيراين قبيل افتتاح القمة يف طهران

(�أ.ف.ب).

االنتخابات الرئاسية األميركية تحتدم ..والفوز على المنخار
بعد �أقل من �شهرين على موعد االنتخابات الرئا�سية الأمريكية ( 6ت�شرين الثاين)،
حت�ت��دم املناف�سة ب�ين امل��ر��ش��ح ال��دمي�ق��راط��ي الرئي�س احل��ايل ب ��اراك �أوب��ام��ا ،واملر�شح
اجلمهوري ميت رومني ،وت�ستعمل فيها كل الو�سائل واالنتقادات ،مبا فيها «املحرمة».
و�إذا كانت ا�ستطالعات ال��ر�أي التي تن�شرها و�سائل الإع�لام الأمريكية ،ت�شري �إىل
�أن �أوباما ما زال متقدماً على مناف�سه اجلمهوري بن�سبة  45يف املئة �إىل  43يف املئة
لرومني ،بالرغم من جهد الدعاية التي بد�أت تنفيذها حملة املر�شح اجلمهوري ،فيما
يتعلق باالنتعا�ش االقت�صادي ودور وا�شنطن العاملي ،وقيادتها ما ي�سمى «العامل احلر»،
�إال �أن هذا الفارق ال�ضئيل بني املر�شحني ،يجعل ق��ادة حملة �أوباما يقلقون ،ذلك لأن
ا�ستطالعات ال��ر�أي ال�سابقة ،كانت ت�شري �إىل تقدم كبري لأوباما ،جتاوز قبل �أكرث من
�شهر ون�صف ال�شهر  16نقطة ،لي�أخذ بالرتاجع لي�سجل قبل �أ�سبوع من �آخر ا�ستطالع،
�أربع نقاط ل�صالح �أوباما ،ولي�ستقر الآن على نقطتني.
وعليه� ،ست�شهد الأ�سابيع الفا�صلة عن يوم احل�سم ،ا�شتداداً يف تبادل االتهامات بني
املر�شحني ،والتفنن يف الدعاية االنتخابية؛ التي يدخل فيها اللبا�س والر�شاقة ،وال�شباب
والكهولة واخل�برة ،بالإ�ضافة �إىل املناف�سة على دور ومكانة الواليات املتحدة الدولية،
والواقع االقت�صادي الداخلي.
و�إذا كان �أوباما يحاول �أن يركز على معاجلة الأو�ضاع االقت�صادية الداخلية ،ومعاناة
الواليات املتحدة من الأزمة املالية التي ورثها من اجلمهوري جورج بو�ش االبن� ،إال �أن
احل��زب اجلمهوري يركز على مكانة الواليات املتحدة العاملية ،وقيادتها للعامل ح�سب
تعبريهم� ،إذ من املعروف �أن احلزب اجلمهوري عادة هو من يدير احلروب الأمريكية،
وعليه يهاجم املر�شح اجلمهوري ميت رومني �سيا�سة �أوباما ،ويقدم خططاً واقرتاحات
وبرامج بديلة عن نهج الرئي�س الدميقراطي.
وتقوم اخلطط اجلمهورية على تقدمي الدعم الع�سكري واللوج�ستي للمعار�ضات
�ضد البلدان والأنظمة الوطنية والتقدمية ،وب�شقيها ال�سيا�سي والع�سكري ،كما هو حال
�سورية اليوم ،حيث يتبع رومني ما �سماه «الن�شاط اخلفي» ،ال��ذي يرتكز على �إعطاء
ال�ضوء الأخ�ضر حللفاء وا�شنطن مل�ساعدة املعار�ضات ،ويف حال �سورية ي�شدد رومني على
توفري كل �أ�ساليب الدعم حللفائها ،ب�إعطاء «�ضوء �أخ�ضر» لرتكيا وقطر وال�سعودية

وقوى � 14آذار يف لبنان ،لزيادة ال�ضغط بكل �أ�شكاله �ضد الدولة الوطنية ال�سورية ،ورمبا
صوال �إىل حق التدخل الع�سكري املبا�شر..
و� ً
و�إذا ك��ان م��ا يخ�ص ال�ت�ط��ورات ال���س��وري��ة يف ه��ذا امل�ج��ال ال ف��رق ب�ين اجلمهوريني
والدميقراطيني� ،إال �أن هذه النقطة بالذات ،قد تكون نقطة �ضعف اجلمهوريني ،ذلك
لأن حروبهم يف العراق ،قد ع��ادت �إليهم ب � أ�لآف القتلى و�أزم��ات مالية خانقة ،رغم كل
�أعمال النهب وال�سلب ،ويف النتيجة خرج الأمريكيون مدحورين ،يف نف�س الوقت الذي
يعملون فيه للخروج من الوحول الأفغانية يف العام .2014
وب��أي ح��ال ،فالدور ال��ذي ت�ؤديه وا�شنطن بقيادة �أوباما ،ال يقل خطورة على الدور
ال��ذي يريد �أن يلعبه روم�ن��ي ،وخ�صو�صاً جلهة العقوبات وال�ق��رارات وال�ضغوط التي
متار�س �ضد الدولة الوطنية ال�سورية� ،أو على حلفائها ،بهدف �إ�ضعاف الدولة ال�سورية
وم�ؤ�س�ساتها و�إنهاكها ،لكن القرار الدميقراطي يبقى يف هذا ال�ش�أن بعيداً عن التدخل
املبا�شر ،وخ�صو�صاً يف الوقت احلايل والظرف الراهن ..كما �أن العوامل التي يف النهاية
تدفع الرئي�س الأمريكي ،التخاذ �أي قرار على م�ستوى عال من الأهمية متعددة ومعقدة
يف ذات الوقت ..وتختلف ترتيب الأولويات يف مثل هذه العوامل من ظرف لآخر..
ويف املعلومات ب�ش�أن احتدام التناف�س االنتخابي الرئا�سي الأمريكي ،ف�إن حملة �أوباما
تتوقع �أن يتفوق رومني عليها يف عملية الإنفاق على الدعاية التلفزيونية ،وهي ت�أمل
حتييد تلك امليزة من خالل ا�سرتاتيجية قوية لتعبئة الأ�صوات التي يجري الإعداد لها
منذ �أكرث من عام ،حيث �إن الت�صويت املبكر يعترب جزءاً هاماً من هذه اال�سرتاتيجية.
و�إذا كانت االنتخابات الرئا�سية الأمريكية� ،ستح�صل يف ال�ساد�س من ت�شرين الثاين،
�إال �أن الناخبني يبد�أون الإدالء ب�أ�صواتهم يف غ�ضون �أيام ،فوالية �أيوا تبد�أ فيها عملية
الت�صويت يف � 27أي�ل��ول ،وت�سبقها والي��ة فريجينيا يف عملية الت�صويت يف � 22أي�ل��ول،
وعليهما يعول �أوباما على �أخذ ق�صب ال�سبق.
وبهذا ،فالت�صويت املبكر يعترب جزءاً من ا�سرتاتيجية �أوباما للنجاح ،كما ح�صل يف
العام .2008

حممد �شهاب

ف ��إن �أ��ص��رت م�صر يف الأي��ام والأ�سابيع
املقبلة على مبادرتها ،ونالت موافقة الدول
امل�ع�ن�ي��ة ب��الإج �م��اع ،ن�ستطيع اجل ��زم ببدء
تراجع �أجندة الكيان ال�صهيوين والواليات
املتحدة ،وف�شل م�شروعها يف �إع��ادة تق�سيم
كيانات املنطقة وتفتيتها ،ولو مت هذا الأمر،
ل��ن يتحقق حلم �إي ��ران وال �ق��وى الوطنية
واملخل�صة فح�سب ،بل حلم جميع ال�شعوب
وال��دول امل�ست�ضعفة يف العامل ،ولكن ل�سوء
احل��ظ ،م��ازال��ت الوقائع جت��ري يف االجت��اه
املعاك�س.
لقد حملت كلمة الرئي�س امل�صري حممد
مر�سي �أمام امل�ؤمتر ،يف �شكلها وم�ضمونها،
ما ير�ضي الواليات املتحدة ،وب�شكل خا�ص،
م��ا ير�ضي ال�ق��وى ال�سلفية ،وه��ي احلليف
الرئي�س ،ورمبا الأوحد ،الذي بيده دعم �أو
تقوي�ض حكم الإخ��وان امل�سلمني يف م�صر،
وعليه ،من املبكر �أن تراهن القوى الوطنية
ع �ل��ى ا� �س �ت �ع��ادة م���ص��ر ل ��دوره ��ا الإق�ل�ي�م��ي
امل�ن���ش��ود ،وال ��ذي ال ي ��زال م��ره��ون�اً للقوى
الأجنبية مالياً و�سيا�سياً ،وعر�ضة البتزاز
ب�ع����ض دول اخل �ل �ي��ج ،ال �ت��ي ت��رع��ى ومت��ول
القوى ال�سلفية يف م�صر وال��دول املجاورة
لها.
ل �ق��د �أب � ��دت ال �ق��وى ال���س�ل�ف�ي��ة يف م�صر
م�ع��ار��ض�ت�ه��ا ال���ش��دي��دة ل��زي��ارة م��ر��س��ي �إىل
ط�ه��ران ،كما رف�ضت �إع�ط��اء �إي��ران �أي دور
يف ح��ل ال �ن��زاع��ات ال��داخ �ل �ي��ة يف امل�ن�ط�ق��ة،
ول�ه��ذه الأ��س�ب��اب وغ�يره��ا ،ل��ن ت ��ؤدي زي��ارة
مر�سي �إىل طهران بال�ضرورة �إىل حت�سني
العالقات امل�صرية الإيرانية ،بل �إىل جمرد
تبادل ال�سفراء من جهة ،وتظهري اخلالفات
ال�سيا�سية واملذهبية بني البلدين من جهة
�أخ ��رى ،م��ن ه��ذه ال��زاوي��ة ،نت�ساءل �إن كان
الغر�ض من ت�أ�سي�س مركز للحوار ال�سني
 ال�شيعي يف ال��ري��ا���ض ،ه��و التقريب بنياملذهبني� ،أو تظهري اخل�لاف��ات وت�سعريها
على امل�ستوى الإقليمي.
�إن ال�ق��وى امل�ع��ادي��ة ت��راه��ن على ت�أجيج
ال �� �ص��راع امل��ذه�ب��ي ع�ل��ى م���س�ت��وى املنطقة،
م��ن خ�ل�ال ت��وظ�ي��ف وا��س�ت�غ�لال ال�ع�لاق��ات
الإي��ران�ي��ة اخل��ا��ص��ة باحلوثيني يف اليمن،
وب���ش�ي�ع��ة ال�ب�ح��ري��ن وامل�م�ل�ك��ة ال���س�ع��ودي��ة،
وبحزب اهلل يف لبنان ،والعلويني يف �سورية،
وبتمدد النفوذ الإي��راين يف العراق ،ولدى
بع�ض اجلماعات الإ�سالمية والعلمانية يف
م�صر وتون�س واملغرب وغريها.
فال�سيا�سة الأم�يرك �ي��ة ،ال�ت��ي ارت�ضت
تعومي الدور الإيراين ،واعرتفت بطهران
ك�لاع��ب ه��ام يف امل�ن�ط�ق��ة� ،إمن ��ا ت�ستهدف
توريط �إي��ران يف ال�صراعات املحلية التي
تتمحور ب�شكل م�ت��زاي��د ح��ول اخل�لاف��ات
امل��ذه �ب �ي��ة ب�ي�ن ال �� �س �ن��ة وال �� �ش �ي �ع��ة ،فمن
امل�ط�ل��وب م��ن �إي� ��ران وم��ن ق��وى املمانعة
يف امل�ن�ط�ق��ة �أن ت�ت�ن�ب��ه ل �ه��ذا ال �ف ��خ ،لأن
ل��دى الهجمة امل�ستجدة على الأم ��ة من
الإم�ك��ان��ات ال�ضخمة ،وال�ف��ر���ص الكثرية
املتاحة ،ما يتطلب من اجلميع املزيد من
ال��وع��ي واال��س�ت�ع��داد ملواجهتها بكل عزم
وقوة.

عدنان حممد العربي
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بــــــروفــــــــايـــــــــل
ّ
المدرس البعثي تعرض للضرب من أنصار التقدمي ..فقرر االنضمام إليه

ّ
أكرم شهيب ..صوت «البيك» ويده

ا��س�ت�ي�ق��ظ ال �ن��ائ��ب �أك � ��رم � �ش �ه � ّي��ب من
«�سباته» ،ليجد نف�سه جم��دداً على ميني
زع� �ي ��م احل� � ��زب ال �ت �ق��دم��ي اال�� �ش�ت�راك ��ي
ال�ن��ائ��ب ول �ي��د ج�ن�ب�لاط ،ف�ف��ي الفل�سفة
اجل�ن�ب�لاط�ي��ة ،ل�ك��ل زم ��ان ،دول ��ة ورج ��ال،
و�أكرم �شهيّب من رجال العودة �إىل «ثورة
الأرز» ،وال�ع�لاق��ات م��ع ال�ت�ي��ارات البعيدة
عن العمل الوطني املقاوم.
ه�ك��ذا ت�ب��دو الأم ��ور للوهلة الأوىل،
ف �� �ش �ه � ّي��ب م ��ن اخل �ب ��راء يف ال�ت�ن���س�ي��ق
الأمني وامليداين ،وهو ما يزال ميار�س
ه��ذا التن�سيق ع�ل��ى الأر�� ��ض يف اجلبل
مع تيار املقاومة ،حتت �سقف مواقف
النائب جنبالط ال��ذي يريد االبتعاد
ع��ن ال �� �ص��دام واالب �ت �ع��اد ع��ن التحالف
�أي���ض�اً ،ولعل ال�صورة التي بثتها قناة
«امل � �ن� ��ار» وت �ن��اق �ل �ت �ه��ا و� �س��ائ��ل الإع �ل��ام
االل�ك�ترون�ي��ةُ ،م�ظ�ه��رة �شهيب عندما
ك��ان معتمد م��دي�ن��ة ع��ال�ي��ه يف احل��زب
التقدمي من�سقاً م��ع «الإ�سرائيليني»
ع��ام  1982يف اجل �ب��ل ،وت�ظ�ه��ر ال�صور
�شهيب منهمكاً ب�ين ح��را��س��ه ،يتحدّث
ت ��ارة �إىل ��ص�ح��اف�ي�ين �أج ��ان ��ب ،وط ��وراً
يعطي توجيهات لعنا�صر حزبه ،يحمل
ج �ه��ازه ال�لا��س�ل�ك��ي وي��دخ��ل �إىل حيث
ممنوع �أن يدخل �إال �أ�صحاب االمتيازات
الع�سكرية الإ�سرائيلية ،للتن�سيق مع
قوات االحتالل ميدانياً.
ويف مقالة �صحفية ينقل �أح��د �أ�ساتذة
ال�ع�ل��وم ال���س�ي��ا��س�ي��ة ع��ن ال�ن��ائ��ب الأ��س�ب��ق
جن��اح واكيم� ،أن��ه التقى جنبالط �صدفة
يف دم�ش يف الثمانينات ،فدعاه الأخري �إىل
جناحه يف فندق «ال�شرياتون» ،وجل�س مع
جنبالط ليحت�سيا �شراباً ،فوجد �أ ّن �أكرم
�شهيّب يقف يف زاوية يف اجلناح الذي كان
جنبالط يقيم فيه ،وكان جنبالط ي�صيح
نحوه ب�أوامر :بع�ضاً من اجلزر ،يا �أكرم،
�أو بع�ضاً من املك�سّ رات ،يا �أكرم ،وكان �أكرم
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يقدّم ما يُطلب منه ب�صمت وطاعة ،لكن
واكيم الذي كان يعرف �شهيّب من عاليه
ت�ضايق من امل�شهد ،فطلب منه �أن يجل�س
معهما وي�شاركهما ال�شراب ،رف�ض �شهيّب
ورف�ض جنبالط ،ال��ذي علّق ب أ�نّه �أف�ضل
حيث هو� ،أو كالم من هذا القبيل.
ت��زام�ن��ت ع��ودة �شهيب ال�سيا�سية ،مع
اال� �س �ت��دارة ال �ت��ي ب ��د�أ ال �ن��ائ��ب جنبالط
ال �ق �ي��ام ب �ه��ا ،وك ��ان ��ت ع ��ودت ��ه ج � ��زءاً من
م�ؤ�شرات هذه اال�ستدارة ،ومنها ت�صريحه
ال�شهري ع��ن دخ��ول جنبالط احلكومة،
لعرقلة م�شاريع النائب مي�شال عون الذي
اغتاظ من «ممار�سات» �شهيب �إىل درجة
و�صفه بـ«ملك ال�شر».
مل ُي��ول��د �أك ��رم �شهيب ا� �ش�تراك �ي �اً ،بل
ك��ان بعثياً م��ن �أن���ص��ار الرئي�س العراقي
� �ص��دام ح �� �س�ين ،وك� ��ان ي�ع�م��ل �أ� �س �ت ��اذاً يف
ثانوية اجلامعة الوطنية يف عاليه ،غري
�أن ان�ضمامه للحزب تعمد بالدم ..دمه،
فيقال �أن �شهيب تعر�ض لل�ضرب على يد
�أن�صار احل��زب اال�شرتاكي بقيادة �شفيق
باز ..فقرّر االن�ضمام �إىل �صفوفه.

يف مطلع �سبعينيات القرن املا�ضي ،دار بيني
وب�ين �أح��د م �ع��اريف ،ح��دي��ث اع�ت�بره حم��دث��ي يف
حينها م�ستغرباً ،قلت� :سي�أتي يوم ن�شرتي فيه
مياه ال�شفه بالقوارير املعلبة ،ثم �أتى هذا اليوم
امل�ش�ؤوم ،فلم يعد �أبنا�ؤنا يعرفون م�صدراً �آخر
ل���ش��رب امل ��اء ��س��وى قنينة البال�ستيك ،وال�ي��وم
�أقول �أمراً يبدو �أكرث ا�ستغراباً� :سي�أتي يوم يعبّ
فيه النا�س امل��اء ال�ع��ذب م��ن اجل ��داول والأن�ه��ار
وال�سواقي ،خالياً من املعقمات واملواد احلافظة،
متاماً كما فعل �آبا�ؤنا يف الأيام اخلوايل.
�أ�شك �أن �أحداً ي�صدق قويل ،يف زمن بات فيه
الف�ساد والإف���س��اد حت�صيل ح��ا��ص��ل ،وال جمال
لإ� �ص�لاح��ه ،وال�ع�ج�ي��ب يف الأم� ��ر� ،أن ال�ن��ا���س ال
ي�ستغربون ن��درة امل�ي��اه وان�ق�ط��اع م�ي��اه ال�شفه،
رغم ا�ستمرار تدفق الأنهار العظمى وال�صغرى،
وتفجر الينابيع يف كل �أ�صقاع الدنيا ،وهطول

ُول � ��د �أك � ��رم ح���س�ين ��ش�ه�ي��ب يف ع��ال�ي��ه
يف  17ت�شرين الأول �سنة  ،1947تلقى
علومه االبتدائية والتكميلية والثانوية
يف مدر�سة اجلامعة الوطنية يف عاليه،
تابع حت�صيله العلمي يف جامعة ب�يروت
العربية ،فنال منها الإج��ازة يف التاريخ،
ك�م��ا ن ��ال � �ش �ه��ادة م��اج���س�ت�ير يف ال�ت��اري��خ
احلديث واملعا�صر من جامعة القاهرة.
مار�س تعليم مادة التاريخ يف اجلامعة
الوطنية يف عاليه ،وت��وىل �إدارة املدر�سة
ف�ت�رة م ��ن ال ��زم ��ن ،وب �ع��د ان �ت �� �س��اب��ه �إىل
احل��زب التقدمي اال�شرتاكي �سنة ،1979
ان���ص��رف �إىل ت��ويل � �ش ��ؤون ح��زب�ي��ة ،فكان
معتمد منطقة عاليه ،ثم عُني ع�ضواً يف
جمل�س قيادة احلزب ،ثم ع�ضواً يف املكتب
ال�سيا�سي �سنة  ،1984وال يزال حتى الآن.
توىل �إدارة مكتب احلزب يف دم�شق �سنة
 ،1984ويف ال�سنة التالية �أ�صبح مديراً
ملكتب رئي�س احل��زب ،و��ش��ارك �إىل جانبه
يف مفاو�ضات جنيف ول��وزان ويف التوقيع
على االتفاق الثالثي ،عُني نائباً عن دائرة
ب�يروت الثانية يف �سنة  ،1991ثم انتُخب
نائباً عن جبل لبنان ق�ضاء عاليه ،يف دورة
 1992و ،1996و�أعيد انتخابه نائباً عن
ق�ضاءي عاليه ــ بعبدا يف دورة �سنة ،2000
 2005ودورة �سنة .2009
ُع�ين وزي ��راً للبيئة يف ت�شرين الثاين
��س�ن��ة  ،1996يف ح�ك��وم��ة ال��رئ�ي����س رف�ي��ق
احلريري ،ووزي��راً للمهجرين يف حكومة
جنله �سعد الدين احلريري.
ي�شغل من�صب الرئي�س الفخري لنادي
�إمن� ��اء ع��ال�ي��ه ال��ري��ا� �ض��ي ،ون��ائ��ب رئي�س
ج�م�ع�ي��ة �أرز ال �� �ش��وف ،ورئ �ي ����س جمعية
حماية وتنمية الرثوة احلرجية ،ورئي�س
جمعية �أ�صدقاء م�ست�شفى ال�شحار الغربي
احل �ك��وم��ي ،م �ت ��أه��ل م��ن ال���س�ي��دة �سلمى
�إب��راه �ي��م اجل ��ردي ول�ه�م��ا :م ��ازن ووائ��ل
وهبة وملى.

املطر على �سطح الأر�ض على مدار ال�سنة ،ي�أتيك
ج��واب «العلماء واخل�ب�راء» ،بنظري� ،أق�ب��ح من
جهلهم.
ي�ق��ول��ون �إن ال�ت�ل��وث ه��و ال�سبب الأول لعدم
� �ص�لاح �ي��ة امل � ��اء ل �ل �� �ش��رب م ��ن دون م �ع �ق �م��ات،
�أم��ا الإن�ب�ع��اث��ات احل��راري��ة ،فهي امل���س��ؤول��ة عن
اجلفاف� ،أو يعلم ه ��ؤالء� ،أم تراهم يتجاهلون،
�أن التلوث �صنيعة اجل�شع ال��ذي ي�صيب �أك�ثر
امل�ستثمرين ،و�أن ت�ب��دل امل�ن��اخ ن�ت��اج معاندتهم
لقوانني الطبيعة ،و�سعيهم الأع�م��ى لإتالفها
و�إف�سادها يف �سبيل حتقيق مكا�سب �آنية �ضيقة،
ال تقيم وزن�اً مل�ستقبل احلياة على هذا الكوكب
اجلريح.
�إن �أق�صى ما ا�ستخل�صته «نظرية امل��ؤام��رة»،
هو �أن ثمة جماعة من الب�شر تت�آمر على بقية
ال �ن��ا���س ،وت���س�ع��ى �إىل �إف �� �س��اد الأر�� ��ض م��ن �أج��ل

اإلبراهيمي في دائرة الضوء
الرتكة ثقيلة ،لي�س ب�سبب وط�أة الأح��داث اجلارية على الأر���ض� ،إمنا ب�سبب
كرثة الطباخني و�أهدافهم!
فهل �صوّب املوفد الهدف ال��ذي ج��اء من �أجله ،بل كُلف �إيجاد �صيغة حللّه
(امللف ال�سوري) بع�ض ال�شعب ال�سوري� ،أو م�صلحة �سورية ،كل �سورية فوق
اجلميع؟
الدبلوما�سي ال�ع��ري��ق والعتيق الأخ���ض��ر الإب��راه�ي�م��ي؛ ال��ذي ب��د�أ م�شواره
ال�سيا�سي ع��ام  1962ك� ��أول �سفري للجزائر  -امل�ت�ح��ررة م��ن رب�ق��ة اال�ستعمار
الفرن�سي � -إىل اجلمهورية العربية امل�صرية ،والذي تقلّب يف منا�صب �سيا�سية
عديدة ،كان �أبرزها ت�سلّمه وزارة اخلارجية اجلزائرية� ،سبق له �أن عمل �إطفائياً
يف ح��روب لبنان ،ال بل كانت له بع�ض الب�صمات الظاهرة يف اتفاق الطائف..
هذا االتفاق الذي �أوقف دوامة العنف ،ورفع احلواجز املادية من على خطوط
التما�س ،وبع�ض ��ش��وارع اللون ال��واح��د ..هو اليوم حمط �آم��ال ال�سوريني ،بل
العامل املن�شغل بالأزمة ال�سورية وتداعياتها على اجلوار..
الإبراهيمي �أمام االمتحان الأ�صعب يف حياته ال�سيا�سية والدبلوما�سية ..فهو
يقف وجهاً لوجه �إزاء تقاطع ر�ؤى وم�صالح �إقليمية ودولية ،ولي�س �أمام نظام
ومعار�ضة وح�سب!
فالنظام ال�سوري يرتا�صف خلفه قطبان دوليان لهما الكلمة الف�صل على
امل�سرح العاملي ،ويف املحافل الأممية ،ناهيكم عن دول �إقليمية هي بدورها غري
م�ستعدة للتفريط بالنظام �أياً كان الثمن ،يف حني تقف دول �أخرى ،لها �ش�أنها
على امل�ستويات الدولية والأممية وال�سيا�سية والع�سكرية واالقت�صادية واملالية
كافة ،يف وجه النظام عينه ،ومن دون �أن تكون متحم�سة للمعار�ضات الداخلية
بنف�س الن�سبة �أو امل�ستوى ،فبع�ضها ي��دع��م ب��الإع�لام ،وبع�ضها الآخ ��ر باملال
وال�سالح ،وهناك الدعم الب�شري� ..إذاً ،عليه بالتفتي�ش عن مفاتيح احلل خارج
العا�صمة دم�شق.
�أج��ل ،ف�سورية هي �ضحية م��ؤام��رة دولية يبد�أ �أول�ه��ا بامل�شروع ال�صهيوين
هرني كي�سنجر ،ولي�س بال�ضرورة �أن ينتهي بخارطة ربيبه  -برنارد لوي�س� ،أما
�سدنة امل�ؤامرة فهم من �سورية عينها� ،إذ �إن غاية امل�ؤامرة ت�شغيل مرجل العنف،
وها هو اليوم ،مع الأ�سف ال�شديد ،يف �أوج غليانه.
الأخ�ضر الإبراهيمي ..كي تخرج من �سورية بعد حني �أخ�ض َر كما دخلتها ،ال
�أ�صفر ك�أوراق اخلريف ،عليك �أن ت�ضمن حياد من �أوفدك ،ومن �أ�سند �إليك هذه
املهمة التي ال حت�سد عليها..
املع�سكران الدوليان املتقابالن م�س�ؤوالن عن جناح �أو ف�شل مهمتك بالدرجة
الأوىل ..يليهما القطر العربي املعني �سورية ،بعد �ضمان وقف التدخل اخلارجي!
�سورية يا �سعادة املبعوث� ،آخر معاقل عرب الق�ضية ،فتدمريها يعني الق�ضاء
ق�ضاء مربماً على �أنبل ق�ضايا الع�صر (الق�ضية الفل�سطينية) ،ف�أنت ل�ست فر�س
الرهان وح�سب� ،إمنا الفار�س الذي �سي�ص ّد بحكمته وحنكته وخربته هذا الغزو
الأممي الرببري عن بالد يفوق عمرها احل�ضاري ال�ستة الآف عام ،عا�صمتها
دم�شق ال�شام..
ال�سيد الأخ�ضر الإبراهيمي ،حذار من �أن جتعل منك امل�ؤامرة ح�صان طروادة،
ويكون الفتح ال�صهيوين لبالد ال�شام على يديك!

التحكم ب�ه��ا ،والإ��س�ت�ئ�ث��ار ب�خ�يرات�ه��ا ،ول�ك��ن مل
ت���ش��رح «ال �ن �ظ��ري��ة» ك�ي��ف ي�غ�ي��ب ع��ن اجل�م��اع��ة
امل�ف���س��دة� ،أن ال ف��ائ��دة م��ن م�ي�راث ال زرع فيه
وال م��اء ،ف ��إن �صحت نظرية امل ��ؤام��رة ،ال يعقل
�أن ت�ق��دم ج�م��اع��ة ،ت��و��ص��ف ب�ه��ذا ال �ق��در الكبري
من «العبقرية والدهاء» ،على �إتالف ما تطمح
لال�ستئثار به دون العاملني.
ف�لا ��ش��ك ع�ن��دي �أن ��ه ب�ق��در م��ا ت��وه�م�ن��ا ه��ذه
اجلماعة ،ب ��أن احلياة �أ�صبحت �شبه م�ستحيلة
ع�ل��ى ك��وك��ب الأر�� ��ض ،ب�سبب تف�شي ال�ف���س��اد يف
التعامل بني النا�س واخل��راب البيئي ،بقدر ما
حتتفظ لنف�سها باملعارف والقدرة على �إ�صالح
ما تلف ،فالتلوث لي�س علة مزمنة ،بل جمرد
ف�ك��رة �شائعة وخ��دع��ة ك��اذب��ة ،وق��د ن���ش� أ�ن��ا على
تردادها و�سماعها ،حتى بتنا ن�صدقها ك�أمر واقع
ال خال�ص منه.

نبيه الأعور

ف�ب�ك��ل ب���س��اط��ة ،ي�ك�ف��ي �أن ال ن��رم��ي امل�ل��وث��ات
ال�صناعية وال�ك�ي�م��اوي��ة وم��ا ��ش��اب��ه يف جم��اري
الأنهار وال�سواقي حتى تطهر من كل ال�شوائب،
ويكفي �أن ال ن�ستهلك الطاقة النفطية بالطرق
الع�شوائية املتبعة اليوم ،فتتعدل حرارة الأر�ض
وتبطل مفاعيل الإنحبا�س احلراري.
�أنا ال �أ�شك يف قدرة «اخلرباء» على ت�شخي�ص
ال�ع�ل��ل واج �ت��راح ال �ع�لاج��ات ال �ن��اج �ع��ة ،ولكني
�أراه ��م م�سلوبي الإرادة� ،إذ يُ�سخرون �أنف�سهم
وعلمهم خل��دم��ة املف�سدين يف الأر� ��ض ،الذين
اح�ت�ك��روا وح��ده��م ال�ق��درة وامل�ع��رف��ة على تغيري
وجهة احلياة ،وهم بالتايل يهيمنون على �صناع
ال �ق��رارات يف ك��ل ال�ب�ل��دان ،وع�ل��ى ك��ل الأ��ص�ع��دة
العلمية واالقت�صادية وال�سيا�سية وما �إىل ذلك.

ع .العربي
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بيروتيات
اللباس البيروتي أيام زمان
ثمة عادات وتقاليد كانت تتميز فيها بريوت �أيام
زم ��ان؛ ك��ان��ت م�ن��ازل�ه��ا ودوره� ��ا وب�ي��وت�ه��ا ل�ه��ا منطها
اخلا�ص.
�أما لبا�س رجالها ون�سائها ،وحتى �أطفالها ،فيدالن
على املكانة االجتماعية ..فماذا يف اللبا�س البريوتي
الذي كان �سائداً �إبان عقود ما�ضية؟
ل�ب��ا���س �أه��ل ب�ي�روت اخل��ارج��ي ك��ان ط��وي�ل ًا ع��ادة،
�سواء الرجايل منه �أو الن�سائي ،وك��ان ط��ول اللبا�س
ونوعه ي��دالن على املكانية االجتماعية ،ويخ�ضعان
لل�ضرورات املناخية ،فلبا�س ال�صوف واجلوخ جيدان
�ضد ال�برد �شتاء ،واللبا�س القطني �أو احلرير مفيد
يف ال�صيف.
من الألب�سة التي ارتداها البيارتة نذكر:

اجلبة �أو املالية هي العن�صر الأ�سا�سي كانت للب�س
املر�أة ،وهي عبارة عن معطف وا�سع مفتوح من الأمام،
ول��ه �أك�م��ام ي�سمّى «دراع ��ة» ،ي�صل يف �أغ�ل��ب الأح�ي��ان
�إىل القدمني ،مع و�شاح على ال��ر�أ���س والوجه ي�سمّى
«في�شة» ،وهو من ن�سيج احلرير الأ�سود �أو من القطن
ال�شفاف غالباً� ،أو غطاء من القما�ش الأبي�ض اللون.

القنابز �أو اخلنباز

العمامة

وه��و م��ن امل�لاب����س التقليدية ل�ل�ب�ي��ارت��ة ،يلب�س
�أ�سا�ساً الرجال ،وهو نوع من ال�صدرية الطويلة التي
ت�صل حتى الأق� ��دام ،وي�ك��ون م��ن احل��ري��ر املخطط
(امل�ق� ّل��م) �صيفاً� ،أو م��ن اجل��وخ �شتاء ،ومفتوح من
ذي�ل� ْي��ه �أو زاوي �ت � ْي��ه ،مي�ك��ن �أن ت ��ر ّد ج�ه��ة م�ن��ه على
الخ ��رى ،ويثبت على اخل�صر بوا�سطة ح��زام من
أ
الك�شمري يف ال���ش�ت��اء� ،أو املو�سلني يف ال�صيف� ،أم��ا
�أكمامه فكانت عري�ضة وا�سعة يف البدء ،ثم �أ�صبحت
�أ��ض�ي��ق فيما ب�ع��د ،ت ��أث��راً بالألب�سة ال�غ��ري�ب��ة ،وك��ان
الذواقة من الطبقة العليا ي�شرتون �أقم�شة مقلّمة
ذات �أل ��وان خمتلفة م��ن احل��ري��ر امل��زرك����ش ا�شتُهر
مباركة «�سبع �سالطني».

رجـال حـول
الرسول 

الزبير بن العوام
لم تفتقده غزوة
وال معركة

قمي�صاً من دون ياقة (قبة) ،وجاكيت طويلة الأكمام،
وي�ل�احَ ��ظ �أن ال�ق�ب���ض��اي��ات ك��ان��وا ي�ت�رك��ون ال��زري��ن
العلويني من القمي�ص (ال�صدرية) حمررين عالمة
على الرجولة والفتوّة.
اجلبة (املالية)

ال�سروال (ال�شروال)
عبارة عن بنطال وا�سع ،وهو من الألب�سة املعروفة
لدى كُفاة طبقات ال�شعب ،عُرف منذ �أي��ام الأيوبيني
واملماليك والعثمانيني� ،أما �سروال العلماء والأثرياء
وكبار التجار فكان طوي ًال يكاد يالم�س الأر���ض ،ما
ي��دل على الرفاهية و�سعة العي�ش ،ويكون غالباً من

ال يجيء ذكر طلحة اال ويذكر الزبري معه ..وال
يجيء ذكر الزبري اال ويذكر طلحة معه ،فحني كان
الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم ي�ؤاخي بني �أ�صحابه
يف مكة قبل الهجرة� ،آخى بني طلحة والزبري ،وطاملا
كان عليه ال�سالم يتحدث عنهما معاً ..مثل قوله:
«طلحة والزبري جاراي يف اجلنة» ،وكالهما يجتمع
مع الر�سول يف القرابة والن�سب� .أما طلحة ،فيجتمع
يف ن�سبه مع الر�سول يف مرة بن كعب ،بينما الزبري
فيلتقي يف ن�سبه مع الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم
يف ق�صّ ي بن كالب ،كما �أن �أمه �صفية عمة الر�سول
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم.
ك��ان ك��ل منهما (طلحة وال��زب�ير) �أك�ث�ر النا�س
�شبهاً ب��الآخ��ر يف مقادير احل�ي��اة ،فالتماثل بينهما
كبري :يف الن�ش�أة ،ويف ال�ثراء ،ويف ال�سخاء ،ويف قوة
الدين ،ويف روعة ال�شجاعة ،وكالهما من امل�سلمني
املبكرين ب�إ�سالمهم ،وم��ن الع�شرة ال��ذي��ن ب�شّ رهم
ال��ر� �س��ول ب��اجل�ن��ة ،وم��ن �أ� �ص �ح��اب ال �� �ش��ورى ال�ستة
الذين و ّك��ل �إليهم عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه
اخ�ت�ي��ار اخلليفة م��ن ب�ع��ده ،وح�ت��ى م�صريهما كان
كامل التماثل ،ب��ل ك��ان م�صرياً واح ��داً ،وق��د �أ�سلم
ال��زب�ير �إ��س�لام�اً م�ب�ك��راً� ،إذ ك��ان واح ��داً م��ن ال�سبعة
الأوائ ��ل ال��ذي��ن ��س��ارع��وا �إىل الإ� �س�لام ،و�أ��س�ه�م��وا يف
طليعته املباركة يف دار الأرق ��م ،وك��ان عمره يومئذ
خم�س ع�شرة �سنة ،وهكذا رُزق الهدى والنور واخلري
�صبياً..
لقد كان الزبري فار�ساً ومقداما منذ �صباه ،حتى
�أن امل�ؤرخني يذكرون �أن �أول �سيف �شُ هر يف الإ�سالم
كان �سيف الزبري بني العوام.
الي��ام الأوىل للإ�سالم ،وامل�سلمون يومئذ
ففي أ
قلة ي�ستخفون يف دار الأرق��م� ،سرت �إ�شاعة ذات يوم

كان لبا�س الر�أ�س قبل العهد العثماين عبارة عن
عمّة ملفوفة للجميع ،ومن دون طربو�ش ،ثم عرف
ال�شعب الطربو�ش املغربي ذا الذ�ؤابة الغليظة ،فكان
الطربو�ش الطويل اخلمري اللون للقب�ضايات� ،أما
ال�شبان فكانوا يعتمرون الطربو�ش الأحمر الق�صري،
احلرير «�ست كروزه» �صيفاً ،ومن اجلوخ الفاحت اللون وق��د عمد بع�ض املتدينني م��ن �أه��ل ب�ي�روت �إىل لف
�شتاء ،وهو مطرّز لدى الأغنياء على جانبية باحلرير ق�ط�ع��ة م��ن ال�ق�م��ا���ش احل��ري��ري ال �ت��ي ك��ان��ت دم�شق
املق�صّ ب.
ت�صدّره ،وهو «ال�صايات للخنابيز ،ومي�سمّى �أغباين»
�أم��ا � �س��روال ال�ف��ر��س��ان ف�ك��ان �أ� �س��ود ال �ل��ون ،مثبتاً على طربو�شه داللة على التديّن.
ب��وا��س�ط��ة «��ش�م�ل��ة» ت��و��ض��ع فيها ال �غ��دارة وال�ي�ط�ق��ان
عن «بريوتنا»
(ال�سيف ال�صغري العري�ض امل�ستقيم).
�وق
�روال
�
س
�
�
�
ل
ا
�
ف
وك��ان��ت الطبقة ال�شعبية ت��رت��دي
�أحمد

�أن ال��ر��س��ول �صلى اهلل عليه و�آل ��ه و�سلم ُق�ت��ل ،فما
كان من الزبري �إال �أن ا�ست ّل �سيفه وامت�شقه ،و�سار
يف �شوارع مكة كالإع�صار ،ويف �أعلى مكة لقيه ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،ف�س�أله ماذا به ،ف�أنهى
�إليه الزبري النب�أ ،فدعا له الر�سول باخلري ،ول�سيفه
بالغلب.
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ��ش��رف ال��زب�ير يف ق��وم��ه ،فقد
حمل حظه من ا�ضطهاد قري�ش وعذابها ،وكان الذي
ت��وىل تعذيبه ع�م��ه؛ ك��ان يلفه يف ح�صري ،وي��دخّ ��ن
عليه بالنار ك��ي تزهق �أنفا�سه ،وي�ن��ادي��ه وه��و حتت
وط�أة العذاب« :اكفر برب حممد� ،أدر�أ عنك العذاب».
فيجيبه الزبري الذي مل يكن يوم ذاك �أكرث من
فتى نا�شئ ،غ��� ّ�ض ال�ع�ظ��ام« :ال ..واهلل ال �أع��ود �إىل
الكفر �أبدا».
ه��اج��ر ال��زب�ير �إىل احلب�شة ،الهجرتني الأوىل
وال�ث��ان�ي��ة ،ث��م ع��اد لي�شهد امل�شاهد كلها م��ع ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�آل ��ه و��س�ل��م ،ال تفتقده غ��زوة
وال معركة ،وما �أكرث الطعنات التي تلقاها ج�سده،
واحتفظ بها �أو�سمة حتكي بطولة الزبري و�أجماده.
وق��د ح �دّث �أح��د ال�صحابة ح��ول تلك الأو�سمة
ال �ت��ي ت��زدح��م ع�ل��ى ج���س��د ال��زب�ير ب��ن ع ��وام ف�ق��ال:
«�صحبت الزبري بن العوّام يف بع�ض �أ�سفاره ور�أي��ت
ج�سده ،فر�أيته جمذّعاً بال�سيوف ،ويف �صدره لأمثال
العيون الغائرة من الطعن والرمي ،فقلت له :واهلل
لقد �شهدت بج�سمك ما مل �أره ب�أحد قط ،فقال يل:
واهلل ما منها جراحة �إال مع ر�سول اهلل ،ويف �سبيل
اهلل».
ويف غزوة �أحد ،بعد �أن انقلب جي�ش قري�ش راجعاً
�إىل م�ك��ة ،ن��دب��ه ال��ر��س��ول ه��و و�أب ��ا ب�ك��ر (ر� �ض��ي اهلل
عنهما) لتعقّب جي�ش قري�ش ومطاردته ،حتى يروا

�أن امل�سلمني قوة ،فال يفكروا يف الرجوع �إىل املدينة
ال�ستئناف القتال ،وقاد �أبو بكر والزبري �سبعني من
امل�سلمني ،وعلى الرغم من �أنهم كانوا يتعقبون جي�شاً
منت�صراً ،ف ��إن اللباقة احل��رب�ي��ة ال�ت��ي ا�ستخدمها
ال�صدّيق وال��زب�ير جعلت قري�شاً تظن �أن�ه��ا �أ��س��اءت
تقدير خ�سائر امل�سلمني ،وجعلتها حت�سب �أن هذه
الطليعة القوية التي �أجاد الزبري مع ال�صدّيق �إبراز
قوتها ،وما هي �إال مقدمة جلي�ش الر�سول �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم ،والذي يبدو �أنه قادم لي�شن مطاردة
رهيبة ،ف�أغذّت قري�ش �سريها ،و�أ�سرعت خطاها �إىل
مكة!
وحني طال ح�صار بني قريظة دون �أن ي�ست�سلموا،
�أر�سله الر�سول �صلى اهلل عليه و�آل��ه و�سلم مع علي
اب��ن �أب ��ي ط��ال��ب (ر� �ض��ي اهلل ع�ن�ه�م��ا) ،ف��وق��ف �أم��ام
احل�صن املنيع ي��ردد مع علي قوله« :واهلل لنذوقنّ
ما ذاق حمزة� ،أو لنفتحنّ عليهم ح�صنهم» ،ثم �ألقيا
بنف�سيهما وحيديْن داخ��ل احل�صن ،وبقوة �أع�صاب
مذهلة �أحكما �إن ��زال ال��رع��ب يف �أف�ئ��دة املتح�صنني
داخله ،وفتحا �أبوابه للم�سلمني.
وك��ان الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم يباهي به
ويقول�« :إن لكل نبي ح��واري�اً ،وحواريي الزبري بن
العوّام» ،ذلك �أنه مل يكن ابن عمته وح�سب ،وال زوج
�أ�سماء بنت �أبي بكر ذات النطاقني ،بل كان ذلك الويف
القوي ،وال�شجاع الأب��يّ  ،واجل �وّاد ال�سخيّ  ،والبائع
نف�سه وماله هلل رب العاملني.
ك��ان ت��وك�ل��ه ع�ل��ى اهلل منطلق ج ��وده ،ومنطلق
�شجاعته وفدائيته ،حتى وهو يجود بروحه� ،أو�صى
ولده عبد اهلل بق�ضاء ديونه فقال له�« :إذا �أعجزك
دي��ن ،فا�ستعن مب��والي» ،و�س�أل عبداهلل�« :أي موىل
تعني»؟ ف�أجابه« :اهلل ،نعم املوىل ونعم الن�صري».
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اقتصاد

حوافز مالية للفائزين بميداليات ذهبية في األولمبياد
يف الع�صور ال�غ��اب��رة ،كانت جوائز
الفائزين عن�صراً مهماً يف �ألعاب القوة
اليونانية القدمية ،التي تعرف اليوم
بالأوملبياد ،فالكلمة الإنكليزية لألعاب
القوة «�أثلتيك�س» م�شتقة من الكلمة
اليونانية «�أثلون» مبعنى «جائزة» ،وهو
م��ا يف�سر حقيقة �أن��ه و�أث�ن��اء أ
الل�ع��اب
الأوملبية الأوىل ،منح الفائزون �أ�شياء
ثمينة مثل �أح�صنة �أو قواعد ثالثية
ال �ق��وائ��م م��ن ال�ب�رون ��ز ،و�إىل ج��ان��ب
اجلوائز الرمزية �أو املادية ،كان بع�ض
ال�لاع�ب�ين امل�ت�ف��وق�ين يح�صلون على
ج��وائ��ز �إ� �ض��اف �ي��ة م��ن ط ��رف امل��دي�ن��ة
املنظمة ،مثل مت�ث��ال �أو نق�ش �شريف،
ك��ذل��ك ك��ان��ت امل��دي�ن��ة املنظمة تعطي
الالعبني الريا�ضيني حق املواطنة يف
بع�ض الأحيان� ،أو حتى حق الع�ضوية
يف جمل�س املدينة املحلي ،وهكذا فقد
جمع بع�ض الالعبني امل�شهورين عدة
ج�ن���س�ي��ات �إىل ج��ان��ب ث� ��روات طائلة
وحققوا مكانة اجتماعية عالية.
اليوم ال تقدم جوائز مالية �أثناء
الل� �ع ��اب الأومل �ب �ي ��ة م ��ن ق �ب��ل اجل�ه��ة
أ
املنظمة ،وتغيب �أي�ضاً اجلوائز الثمينة
الر�سمية ،فال ي�ستلم الالعبون حالياً
�إال م�ي��دال�ي��ات ،وه��ي نظائر الأكاليل
القدمية ،وحتى الت�سعينات من القرن
امل��ا��ض��ي ،مل ي�ك��ن ي�سمح للريا�ضيني
الل �ع��اب ،بتحقيق �أي
وف �ق �اً ل�ق��واع��د أ
ربح من ريا�ضتهم ،وهذا يعني عليهم
�أن يكونوا ه��واة ،وه��ي قاعدة مل يكن
هناك ما ي�شبهها يف الع�صور القدمية،
لكنها �ألغيت اب�ت��داء م��ن ال�ع��ام 1992
وبات ب�إمكان الالعبني احل�صول على
مكاف�آت مالية و�شقق و�سيارات فارهة �إجنازاً عاملياً رفع ا�سم بالدهم.
وجوائز قيمة ع��دة ،من قبل بلدانهم
ي�ع�ت�بر ال��ري��ا� �ض �ي��ون امل �ع��ا� �ص��رون
واجل �م �ع �ي��ات الأومل �ب �ي��ة اخل��ا� �ص��ة� ،أو ال�ف��وز مبيدالية �أومل�ب�ي��ة �شرفاً كبرياً
�أي ج �ه��ة خ��ا� �ص��ة �أخ � � ��رى ت� �ق ��رر �أن و�إجن��ازاً مهنياً ينتظرونه بعد تدريب
تقدم نفحات مالية �أو جوائز خا�صة وع �ن��اء ك�ب�ير ْي��ن ،لكنهم ي���ش��ارك��ون يف
ل�لاع �ب�ين ال �ف��ائ��زي��ن ،ألن �ه��م ح�ق�ق��وا بع�ض الأحيان وبحما�سة �أكرب ،عندما
يعلمون �أن هناك جائزة مادية كبرية
ب��ان�ت�ظ��اره��م ،ق��د ت�ضمن م�ستقبلهم
وت �ت �ي��ح ل �ه��م ال �ت �ف��رغ مت��ام �اً مل�م��ار��س��ة
ري��ا��ض��ات�ه��م ،وحت�ق�ي��ق م��رات��ب عالية
ب��د ًال من القلق ب�ش�أن هواج�س مادية
ومعي�شية م�ت�ف��رق��ة ،ق��د تلهيهم عن
�أهدافهم الريا�ضية.
وف �ي �م��ا ت�ك�ت�ف��ي ال�ل�ج�ن��ة الأومل �ب �ي��ة
ب �ت��وزي��ع امل �ي��دال �ي��ات ع �ل��ى ال�لاع�ب�ين
الفائزين بالألعاب بالت�ساوي ،حتر�ص
احلكومات على وعد العبيها باملكاف�آت
املالية وامل��ادي��ة املحفزة لهم ،لتقدمي
�أداء �أف�ضل و�إعطاء �أف�ضل ما لديهم.
فبمنا�سبة الأوملبياد الذي حتت�ضنه
العا�صمة الربيطانية ل�ن��دن� ،أف��ردت
كل دول��ة جوائز قيمة لالعبيها ،بني
م�ب��ال��غ م��ال�ي��ة ك �ب�ي�رة ،و� �س �ي��ارات من
�أحدث الطرازات ،و�شقق باهظة الثمن
www.islamTimes.org/ar/
ك ��ل دول � ��ة حت � ��اول ت �ق��دمي الأف �� �ض��ل،
webmasterar@islamtimes.org
infoar@islamtimes.org
وامل�ل�اح��ظ �أن ال ��دول ال�ن��ام�ي��ة تدفع
م �ب��ال��غ �أك �ب��ر ل�لاع�ب�ي�ه��ا م ��ن ال� ��دول

ال تتقدم على
املتقدمة ،فباك�ستان مث ً
ال��والي��ات املتحدة م��ن حيث احلوافز
التي تعطى لالعبني الريا�ضيني يف
الأومل �ب �ي��اد ،وال���س�ب��ب ه��و ق�ل��ة ح�صول
العبيها على ميداليات ذهبية.
�إطاللة �سريعة
بح�سب الأرقام ،ف�إن جورجيا تقدم
لكل من يحوز على ميدالية ذهبية من
العبيها على  1.5مليون دوالر ،وهو
مبلغ مرتفع للغاية ،لكن الدولة تعترب
�أن��ه ��ض��روري لت�ضمن مكانة متقدمة
لها على ال�ساحة الريا�ضية العاملية بعد
غياب طويل ،بينما طاجك�ستان وعدت
الع�ب�ي�ه��ا ال�ف��ائ��زي��ن ب���س�ي��ارات حديثة
ال� �ط ��راز وم��رف �ه��ة ي �ت�ب�رع مبعظمها
�شخ�صيات ورج��ال �أعمال من القطاع
اخلا�ص لهم �أحالم ريا�ضية كثرية ،ويف
اجل��زائ��ر ي�ف��وز ال�لاع��ب ب�شقة �سكنية
ومببلغ م��ايل ،و�إن كان قد �أث�ير جدل
�سابق ع��ن ع��دم ال��وف��اء ب��ال��وع��ود� ،أم��ا
�أذرب�ي�ج��ان ف��وع��دت العبيها الفائزين
مبيداليات ذهبية بـ� 510آالف دوالر،
وج��ارت �ه��ا ك��ازاخ �� �س �ت��ان بـ� 250أل� �ف� �اً،
وطاجك�ستان � 63أل �ف �اً ،وقريغز�ستان
� 200أل ��ف ،بينما ال�ع��ا��ص�م��ة ب�شكيك

�أع�ل�ن��ت ع��ن  500دوالر ��ش�ه��ري�اً م��دى
احل � �ي ��اة ل �ك��ل ف ��ائ ��ز ،مب ��ا ي �� �س �م��ح ل��ه
بالتفرغ للريا�ضة فقط ال غري ،وعدم
التفكري يف العمل ب��وظ��ائ��ف خمتلفة
لت�أمني معي�شته ،ومبلغ الـ 500دوالر
ك ��اف للعي�ش ب�شكل ج�ي��د يف ال �ب�لاد،
بينما املالحظ �أن دو ًال متقدمة مثل
ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة ال ت��دف��ع ال�ك�ث�ير
لالعبيها ،لأنها اعتادت و�صول �أبطال
�أمريكيني كرث �إىل امل��رات��ب الأوىل يف
الأومل �ب �ي��اد ،ف��ال�ف��ائ��ز ب��ذه�ب�ي��ة يح�صل
فقط على � 25أل��ف دوالر وبالف�ضية
� 15ألفاً وبالربونزية � 10آالف ،بينما
رو�سيا ت�ق��دم للفائز � 125أل��ف دوالر،
لكن مقاطعة �شيليابن�سك الرو�سية
ت ��دف ��ع م �ل �ي��ون دوالر ل �ك��ل ري��ا� �ض��ي
ف��ائ��ز منها ،و�إق�ل�ي��م �سانت بطر�سربغ
يقدم � 33ألفاً ،لريتفع املبلغ يف �إي��ران
و�صو ًال �إىل� 85أل��ف دوالر� ،إ�ضافة �إىل
�سيارات �أو �شقق �أو ل�يرات ذهبية ،ويف
بيالرو�سيا يح�صل ال�ف��ائ��ز على 150
�ألفاً ،بينما يف العراق خ�ص�ص للفائزين
مبلغ � 90ألفاً ،لينخف�ض املبلغ يف �أملانيا
�إىل � 18أل��ف دوالر فقط ،مع �أنها من
الدول الأوروبية الأغنى ،لكن املعروف
المل ��ان �أن�ه��م ال مينحون املكاف�آت
ع��ن أ
ال���ض�خ�م��ة ع���ش��وائ�ي�اً وب���ش�ك��ل خ�ي��ايل،
ويف فرن�سا يح�صل الفائز بالذهبية
الأوملبية على � 61ألف دوالر ،لينخف�ض
ال��رق��م يف ك �ن��دا �إىل � 20أل� ��ف دوالر،
خ�صو�صاً و�أنها البلد ال��ذي يتمتع به
ال�ف��رد ب��دخ��ل �سنوي ع��ال للغاية� ،أم��ا
يف �أوكرانيا فتبلغ قيمة اجلائزة 100
�أل��ف ،وباك�ستان � 107آالف ،و�إيطاليا
� 172ألف دوالر.
قوة عظمى
يف التفا�صيل ،ت�سعى رو�سيا �إىل
الفوز بكنز من امليداليات الذهبية يف
الأومل �ب �ي��اد ،لت�أكيد �أن�ه��ا م��ا زال��ت قوة
ري��ا��ض�ي��ة ع�ظ�م��ى ،ب�ع��د ع�ق��دي��ن على
ان�ه�ي��ار االحت ��اد ال���س��وف�ي��ات��ي ،وت�سعى
رو�سيا �إىل اح�ت�لال امل��رك��ز الثالث يف
ال�ت�رت �ي��ب ،و� �س �ت �ق��دم ح ��واف ��ز ن�ق��دي��ة
قد ت�صل �إىل مليون دوالر للفائزين
بامليدالية الذهبية ،وق��د �أعلن �أحمد
باللوف نائب رئي�س اللجنة الأوملبية
ـ �ـ وه��و �أي �� �ض �اً ن��ائ��ب ـ �ـ �أن الريا�ضيني
الذي �سيفوزون مبيداليات ذهبية قد
يح�صلون على مبالغ ت�صل �إىل مليون
دوالر .وق��ال« :لدينا جمعية الألعاب
الأومل� �ب� �ي ��ة ال���ص�ي�ف�ي��ة ال �ت��ي ي��ر�أ� �س �ه��ا
(ق�ط��ب �صناعة احل��دي��د) ف�لادمي�ير
لي�سني� ،أحد �أكرب الأثرياء يف البالد».
�أ�ضاف« :يتعلق حجم كل مكاف�أة
باالحتادات الريا�ضية ،التي غالباً ما
ي��ر�أ��س�ه��ا �أث��ري��اء ي�ح���ض��رون �صناديق
خا�صة ب��امل�ك��اف��آت لريا�ضييهم ،ن�أمل
يف ا�ستعادة و�ضع رو�سيا كقوة �أوملبية
عظمى يف �أوملبياد لندن».

ويف الدول العربية
بينما يف العامل العربي ال يختلف
ال ��و� � �ض ��ع ،ف� �ق ��د خ �� �ص �� �ص��ت ال �ل �ج �ن��ة
الأومل�ب�ي��ة ال��دول�ي��ة يف امل�غ��رب مكاف�آت
مالية للمتوجني ب��امل�ي��دال�ي��ات ،حيث
�سيتلقى �صاحب الذهبية  1.5مليون
درهم ،و�صاحب الف�ضية مليون درهم،
و�صاحب الربونزية � 700أل��ف دره��م،
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ق� ��ال ك �م��ال حل �ل��و ن��ائ��ب
رئي�س اللجنة الأومل�ب�ي��ة املغربية� ،إن
ال مهما بذل بعد �أوملبياد بكني عام
عم ً
 ،2008وقد جنينا ثمار ثالث �سنوات
مب �� �ش��ارك��ات ج� �ي ��دة� ،أب ��رزه ��ا امل��رت�ب��ة
الثالثة يف ال ��دورة العربية بالدوحة
خلف م�صر وتون�س.
ويف اجل � � ��زائ � � ��ر ،ع � � ��اد احل� ��دي� ��ث
ل�ي�ت�ج��دد ع ��ن امل �ك ��اف ��آت امل��ال �ي��ة ال�ت��ي
مت� �ن ��ح ل �ل ��ري ��ا� �ض �ي�ي�ن اجل ��زائ ��ري �ي�ن
امل � �ت ��وج �ي�ن مب� �ي ��دال� �ي ��ات يف دورات
الل� � �ع � ��اب الأومل � �ب � �ي� ��ة ،وق � ��د � �ش �ه��دت
أ
احل ��واف ��ز امل��ال �ي��ة زي� � ��ادة حم���س��و��س��ة
م��ع م��رور ال���س�ن��وات ،وبال�ضبط منذ
�إ�� �ص ��دار امل��ر� �س��وم اخل ��ا� ��ص ب��ري��ا��ض��ة
امل�ستوى ال�ع��ايل ع��ام � ،2007إال �أنها
مازالت تعترب متوا�ضعة ج��داً ،قيا�ساً
باملكاف�آت املالية اخليالية التي متنح
ل�ب �ط��ال الأوروب� �ي�ي�ن والأم�يرك�ي�ين
ل� أ
واخل �ل �ي �ج �ي�ين ،و�إىل ج��ان��ب امل �ب��ال��غ
املالية التي ال حتظى قيمتها بالإجماع
و�سط الأ�سرة الريا�ضية ،بالنظر �إىل
ق�ساوة الت�ضحيات التي يتطلبها الفوز
مب�ي��دال�ي��ة �أومل�ب�ي��ة وا� �ش �ت��داد املناف�سة
الل �ع��اب ،ف ��إن االم�ت�ي��ازات الأخ��رى
يف أ
مل ت���س�ل��م م��ن اجل � ��دل ،ب��ال�ن�ظ��ر �إىل
جتربة �أوملبياد بكني ،فما تزال الأ�سرة
الريا�ضية تتذكر ال�شقق امل�ؤثثة التي
وع� ��دت وزارة ال �ت �� �ض��ام��ن ق �ب��ل �أرب ��ع
� �س �ن��وات ،بت�سليمها لأب �ط��ال �أومل�ب�ي��اد
بكني جم��ان�اً� ،إال �أن��ه ات�ضح فيما بعد
�أن ال�شقق امل��ؤث�ث��ة مل تكن �إال وع��وداً
زائ �ف��ة ،مل ي�ك��ن ال �ه��دف م�ن�ه��ا ��س��وى
الرتويج لغايات غري ريا�ضية ،ويت�أمل
الالعبون اجل��زائ��ري��ون ه��ذا العام �أن
تتحقق الوعود باملال والبيوت.
ويف ل �ب �ن��ان ،و ّق � ��ع وزي � ��ر ال���ش�ب��اب
والريا�ضة في�صل كرامي قراراً يتعلق
مب �ن��ح م �� �س��اع��دات م��ال �ي��ة ت�شجيعية
ل�لاع �ب�ين وال�ل�اع� �ب ��ات الـ 11ال��ذي��ن
��س�ي�م�ث�ل��ون ل �ب �ن��ان يف �أومل �ب �ي��اد ل �ن��دن،
واعترب كرامي هذه امل�ساعدات كمكاف�أة
ت���ش�ج�ي�ع�ي��ة وم �� �س��اه �م��ة م ��ن ال � ��وزارة
بتكاليف برنامج الإع��داد والتح�ضري
والتدريب.
وبلغت قيمة امل�ساعدات  135مليون
ل �ي�رة ل �ب �ن��ان �ي��ة ،ت ��وزع ��ت مب �ع��دل 15
مليوناً على كل العب ت�أهل عن جدارة،
و 10ماليني �إىل امل�شاركني ببطاقات
دعوة.

هنا مرت�ضى
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عالم المرأة

طريقة ذكية لالعتذار وحل الخالفات

اللمس ..الطـاقــة الـمـنـسـيـة في الحيــاة الزوجيــة
اللم�س حا�سة مهملة بني الأزواج ،وال
يلتفت كثريون �إليها ،بالرغم من �أهميتها،
وهي نوع من �أنواع التوا�صل غري اللفظي،
ي�ع� رّّب� ع��ن �أح��ا��س�ي����س الإن �� �س��ان ال��داخ�ل�ي��ة،
وتنعك�س على ال�شخ�ص املتلقي �إيجابياً.
يو�ضّ ح خ�ب�راء ال�ع�لاق��ات الإن�سانية،
�أنه عندما ميد الرجل يده لكي يلم�س يد
املر�أة ،ف�إن ذلك ي�ستحث م�شاعرها ،ويفتح
حوا�سها ب�شكل كبري ،فالرجل ب�شكل عام
يحب �أن يتفح�ص يد املر�أة بيده يف مرحلة
اخلطبة واالرتباط ،لكنه يتوقف عن ذلك
بعد الزواج ،وهذه خ�سارة كبرية.
امل ��ر�أة حت��ب �أن ت�ست�شعر ح��ب الرجل
ب�ه��ذه الطريقة ،وه��ي ال ت�شعر بحبه �إذا
كانت رغبته يف مالم�ستها ال ت�أتي �إال عن
طريق ممار�سة العالقة احلميمة فقط.

واال�شتياق ،كما يُع ّد و�سيلة من و�سائل
�إزالة التوتر واخلوف ،و�إبعاد �شبح الكثري
م��ن ا ألم��را���ض ،فهو ي��زي��د م��ن �ضربات
ال �ق �ل��ب ،وب��ال �ت��ايل ي �ح��رق ع � ��دداً ك �ب�يراً
م��ن ال�سعرات ،وه��و �أي�ضاً طريقة ذكية
لالعتذار وحل اخلالفات.
مفيد ل�صحة املر�أة

مل�سات حنونة
�إذا �أراد الرجل �أن ي�شعر برغبة زوجته
يف مم��ار��س��ة ال�ع�لاق��ة احل�م�ي�م��ة ،ف ��إن��ه يف
ح��اج��ة �إىل �أن يلم�سها ب�ط��ري�ق��ة حنونة
�أك�ثر م��ن م��رة يف ال�ي��وم ال��واح��د ،وعندما
ال يريد املمار�سة ،ميكنه �أن مي�سك يدها،
�أو ي�ط��وق�ه��ا ب��ذراع �ي��ه ،ي��رب��ت ع�ل��ى كتفها
وذراعيها ،من دون �أن يلمّح �إىل ممار�سة
العالقة الزوجية.
وي� ��� �ش�ي�ر اخ �ت �� �ص��ا� �ص �ي��و ال� �ع�ل�اق ��ات
ال��زوج�ي��ة ال�ن��اج�ح��ة �إىل �أن مل����س ال��زوج��ة
ف�ق��ط ع�ن��د ال��رغ�ب��ة يف مم��ار��س��ة ال�ع�لاق��ة
احلميمة ،ي�شعرها �أنها تُ�ستغل ،و�أن مل�سات
زوج�ه��ا احلانية م��ا ه��ي �إال و�سيلة خالية
من امل�شاعر للو�صول �إىل هدفه ،و�أن هذا
التعامل �أمر م�سلّم به.

وي�ؤكد االخت�صا�صيون �أن املر�أة حتتاج
�إىل �أن يلم�سها الرجل ب�أكرث من طريقة،
و�أك�ثر من م��رة يف ال�ي��وم ،فعندما مي�سك
الرجل يد زوجته ،يجب عليه �أن يُ�شعرها
بالدفء واالهتمام يف مل�ساته ،ويف كثري من
امل ��رات ين�سى ال��رج��ل �أن يحت�ضن ي��ده��ا،
وجت��د امل ��ر�أة نف�سها مم�سكة بيد ب ��اردة ال
حياة فيها.
ع�ن��دم��ا ي�ح�ت��اج ال��رج��ل �إىل �أن يركز
اه�ت�م��ام��ه م��ن ن��اح�ي��ة أ�خ ��رى ،ي�ج��ب عليه
�أن ي�ترك ي��ده��ا فح�سب ،ف��امل��ر�أة ال تريد
�أن مُت�سك بيد الرجل طوال الوقت ،لأنها
فقط و�سيلة ات�صال حنون لب�ضع دقائق.
�إن ال �ت�لام ����س ل�ي����س جم ��رد ط��ري�ق��ة

ع�ظ�ي�م��ة ل�لات �� �ص��ال وال �� �ش �ع��ور ب��ال��دفء
والقرب ،لكنه �أي�ضاً يهدئ امل�شاعر الثائرة
يف الأوقات ال�صعبة ،ويجعلنا نعود مب�شاعر
احلب الذي نكنه لبع�ضنا البع�ض.
و�سيلة للتعبري
ي�ك���ش��ف اخ�ت���ص��ا��ص�ي��و ع �ل��م النف�س
وخ �ب�ي�رو ال �ع�ل�اق��ات ال ��زوج �ي ��ة� ،أن كل
�سنتيمرت م��رب��ع م��ن اجل�ل��د فيه ثالثة
ماليني خلية ،ت�شمل اخلاليا الدهنية،
وعرقية ،و�شعرية ،وع�صبية ،و�إذا ركزنا
ع �ل��ى ال �ن �ه��اي��ات ال�ع���ص�ب�ي��ة ع �ل��ى اجل�ل��د
جندها تبلغ يف اجللد كله خم�سة ماليني

خلية ع�صبية ،لذلك يكون ا إلن���س��ان يف
ح��اج��ة �إىل مل�سة ح�ن��ون��ة ،كم�سحة على
الر�أ�س �أو تربيت على الظهر� ،أو احت�ضان،
�أو ت�شجيع ،وكلها تعبريات حانية تتم عن
طريق اللم�س.
وي��ؤك��د خ�براء العالقات الإن�سانية
�أن التالم�س اجل�سدي و�سيلة من و�سائل
التعبري ع��ن امل�شاعر ،فيجب ا�ستغالل
ه��ذه الو�سيلة ب�ين الأزواج للتعبري عن
احلب وجتديد امل�شاعر ،واملر�أة بطبيعتها
حت �ت��اج ل�ل�ت��دل�ي��ل وامل�لام �� �س��ة �أك �ث�ر من
ال��رج��ل ،ك�م��ا �أن اللم�س يعطي �شريك
احلياة بال�شعور بالراحة ،واالطمئنان،
وال � �ث � �ق� ��ة ،وي � ��زي � ��د �أح ��ا�� �س� �ي� �� ��س احل ��ب

وم� ��ن خ�ل��ال ال� ��درا� � �س� ��ات ،ت �ب�ي�ن �أن
التالم�س مع ال��زوج ينعك�س �إيجابياً على
امل��ر�أة ب�شكل ملحوظ ،فت�صبح جتاعيدها
�أق ��ل وب�شرتها ��ش��اب��ة ،ودورت �ه��ا ال�شهرية
�أكرث انتظاماً ،وقابليتها للإخ�صاب �أقوى،
وقدرة حتملها ل�ضغوط احلياة �أعلى.
وي ��ؤك��د خ�ب�راء احل �ي��اة ال��زوج �ي��ة� ،أن
التالم�س اجل���س��دي لي�س م�ق���ص��وراً على
غ��رف��ة ال �ن��وم ف �ق��ط ،ب��ل إ�ن ��ه م �ت��اح يف �أي
وقت ويف �أي مكان ،مع وجود اخل�صو�صية
امل �ن��ا� �س �ب��ة ل �ل �م��وق��ف ،وم � ��ن أ�ب � � ��رز ط��رق
التالم�س بني الزوجني املطلوبة يومياً:
االح �ت �� �ض��ان ال �ي��وم��ي ،وه ��و ع�ل�اج يف
م �ت �ن��اول أ�ي��دي �ن��ا ون �ت �ج��اه �ل��ه ون �ق �ل��ل من
�أه�م�ي�ت��ه ،والتقبيل ،وامل���س��ح على ال��ر أ����س،
واللعب بخال�صات ال�شعر ،وتربيت الظهر
والكتف ،ومل�س اليدين وم�سكها ،وت�شابك
الأ� �ص��اب��ع ،ومل����س ال��وج��ه وال��رق�ب��ة ،وو�ضع
الر�أ�س على الكتف �أو على الفخذ ،واللم�سة
احلنونة ،وم�سح دموع الزوجة ،وااللت�صاق
وق ��ت ال �ن��وم� � ،س��واء ب��ال�ظ�ه��ر �أو ب��الأرج��ل
وغ�يره ،واملداعبة ال�شقية يف كل الأوق��ات،
والتدليك وامل�ساج.

رمي اخلياط

ِ
أنــت وطــــــفــــــــــلــك

ُ
نصائح تكسب الطفل ساعات نوم إضافية

ه��ل ت�ع�ل�م�ين �أن ال �ط �ف��ل ي �ح �ت��اج �إىل ع��دد
�ساعات نوم �أقل مما كان يحتاج �إليه وهو ر�ضيع؟
لكن ك��م ع��دد ال�ساعات التي تكفيه م��ن النوم؟
يختلف ا ألط �ف ��ال ف�ي�م��ا بينهم م��ن ح�ي��ث ع��دد
��س��اع��ات ال �ن��وم ال�لازم��ة ل�ك��ل واح ��د م�ن�ه��م ،لكن
ه �ن��اك ب�ع����ض الإر� � �ش� ��ادات ال �ت��ي ت���س��اع��دك على
معرفة متو�سط ع��دد ال���س��اع��ات ال�ت��ي يجب �أن
يح�صل عليها الطفل من النوم يومياً:
 الحظي �أن عدد �ساعات نوم الطفل �أثناءالنهار ال تزيد دائ�م�اً على �إج�م��ايل ع��دد �ساعات
النوم ،لأن الأطفال الذين ينامون �ساعات طويلة
�أثناء النهار ينامون عدداً �أقل �أثناء الليل.
 الح �ظ��ي �أن م�ع�ظ��م ا ألط �ف ��ال يحتاجون�إىل ق��در ك�ب�ير م��ن ال �ن��وم� ،أك�ث�ر مم��ا ي�سمح به
الوالدان يف العادة ،ف�إذا كان الطفل لديه عادات
نوم �سيئة� ،أو يرف�ض �أن يذهب �إىل �سريره قبل
العا�شرة م�ساء ،ف�سوف يعتقد ال��وال��دان أ�ن��ه ال
يحتاج �إىل ن��وم طويل ،لكن ه��ذا يف واق��ع الأم��ر
لي�س �صحيحاً ،ففي احلقيقة جند �أن هذا الطفل
ال يح�صل على كفايته من النوم ،وه��و ما يربر
ن�شاطه الزائد و�سلوكياته التي تدل على الإرهاق

ال�شديد عندما يحني وقت النوم ،ميكنك �إذن �أن
ت�س�أيل نف�سك الأ�سئلة الآتية كي تعريف ما �إذا كان
طفلك من النوعية ال�سابقة �أم ال:
 ه ��ل ي �ن��ام ال �ط �ف��ل غ��ال �ب �اً ع �ن��دم��ا ي��رك��بال�سيارة؟
 ه ��ل ال �ط �ف��ل ال ي���س�ت�ي�ق��ظ �إال �إذا قمتب�إيقاظه كل �صباح؟
 -ه��ل ت �ب��دو ع �ل��ى ال �ط �ف��ل �أع ��را� ��ض ال�ق�ل��ق

والتوتر والإرهاق �أثناء اليوم؟
�إذا ك��ان��ت الإج ��اب ��ة ب�ن�ع��م ع �ل��ى �أح� ��د ه��ذه
الأ�سئلة ،ف�إن هذا يعني �أن الطفل ال يح�صل على
القدر الكايف من النوم الذي يحتاج �إليه ج�سمه،
وللتغلب على ه��ذه امل�شكلة يجب �أن ت�ساعدي
الطفل على اكت�ساب عادات نوم جيدة.
 ح � ��ددي م ��وع ��داً م �ن��ا� �س �ب �اً ل �ن��وم ال�ط�ف��لواجعليه يلتزم به.

 خ��ذي يف االعتبار �أن الأط�ف��ال يف مرحلةاحل���ض��ان��ة ،ويف امل��رح �ل��ة االب �ت��دائ �ي��ة ال���ص�غ��رى
(ال��ذي��ن م��ا ع��ادوا ي� أ�خ��ذون غفوة �أث�ن��اء النهار)
ي �ح �ت��اج��ون من� 11إىل � � 12س��اع��ة م ��ن ال �ن��وم
املتوا�صل �أثناء الليل ،و�ستقل عدد �ساعات النوم
التي يحتاج �إليها الطفل كلما كرب ،حتى �إذا و�صل
�إىل �سن املراهقة ف�سيحتاج ج�سمه من� 9إىل 10
�ساعات نوم يومياً.

النوم �أثناء النهار
�سن الطفل املتو�سط الإجمايل لعدد �ساعات نوم الطفل
�ساعة �إىل � 3ساعات (غفوة واحدة)
� 11.5إىل � 15.5ساعة
عامان
�ساعة �إىل � 3ساعات (غفوة واحدة)
� 11إىل � 14ساعة
� 3سنوات
� 0إىل �ساعتني ون�صف
� 10إىل � 13ساعة
� 4سنوات
� 0إىل �ساعتني ون�صف ال�ساعة
� 10إىل � 12.5ساعة
� 5سنوات
� 10إىل � 11.5ساعة
� 6سنوات
� 9.5إىل � 11.5ساعة
� 7سنوات
� 9.5إىل � 11.5ساعة
� 8سنوات

النوم �أثناء الليل
� 10.5إىل � 12.5ساعة
� 10.5إىل � 12.5ساعة
� 10إىل � 12ساعة
� 10إىل � 12ساعة
� 10إىل � 11.5ساعة
� 9.5إىل � 11.5ساعة
� 9.5إىل � 11.5ساعة
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مـنــوعــــات

طـرق معــالـجـة التـعــرق الــزائــــد
ال �ت �ع��رق ال ��زائ ��د م���ش�ك�ل��ة حم��رج��ة ي �ع��اين منها ب�شكل متكرر وبكرثة� ،أما يف حال تعرقكم ب�شكل كبري
البع�ض ،خ�صو�صاً الرجال ،رغم امتالك حواء عدداً يف الطق�س احلار �أو �أثناء ممار�سة الريا�ضة ،ف�إن ذلك
�أكرب من غدد التعرق ،لكن مل يرتك الطب احلديث ال يعني بال�ضرورة وجود م�شكلة �صحية.
م�شكلة من دون حل طبي فعال.
الإ�شارة التحذيرية ب�أن الأمر لي�س على ما يرام،
الدرا�سات التي أ�ُجريت يف هذا املجال� ،أكدت �أنه يف ميكن �أن يكون تكرار التعرق من دون �أي �سبب ،وحني
حال �شرب الرجل واملر�أة الكمية نف�سها من ال�سوائل ،ال يكون التعرق متوازياً ،مبعنى �أن راحة كف واحدة
وتعر�ضا جلهد ع�ضلي مت�ساو ،ف�إن املر�أة تتعرق خالل مث ًال تتعرق يف حني تظل الثانية من دون تعرق.
ال���س��اع��ة  0.75ل�تر مب�ع��دل و��س�ط��ي ،يف ح�ين يتعرق
ال��رج��ل  1.12ل�تر� ،أم��ا ال�سبب فيعود �إىل �أن الن�ساء
ل��دي�ه��ن تنظيم �أف���ض��ل ل�ل�ط��اق��ة م��ن ال��رج��ال ،لهذا
يحتجن �إىل التخل�ص من كميات �أقل من العرق ،لكن
ال�س�ؤال هو :متى يُعترب التعرق مبالَغاً فيه؟
ي�شري اخلرباء �إىل �أن ج�سم الإن�سان يحتوي على
�أك�ثر من  2.5مليون غ��دة للتعرق ،غري �أنها تعمل
ب�شكل خمتلف بع�ضها ع��ن بع�ض ،لكن قبل معرفة
ن�سبة التعرق الزائد ال��ذي يُعترب مر�ضاً ،يجب منذ
ال�ب��داي��ة الإج��اب��ة على ع��دة �أ�سئلة م�ث��ل :ه��ل عندما
ت��رك �ب��ون ال ��دراج ��ة ال �ه��وائ �ي��ة مل ��دة خ�م����س دق��ائ��ق �أو
ت�سرعون يف م�شيتكم ،حتتاجون بعد ذلك �إىل تبديل
لبا�سكم ،ألن ��ه ي�صبح م�ب�ل��و ًال ب��ال�ع��رق؟ وه��ل يتعينّ
عليكم �أن مت�سحوا راحة يدكم دائماً عندما ت�صافحون
�أح� ��داً م��ا؟ وه��ل ت ��أخ��ذون م�ع�ك��م �إىل ال�ع�م��ل عندما
يكون لديكم لقاء هام قمي�صاً �إ�ضافياً ،لأن القمي�ص
الواحد ال يكفيكم خالل النهار ب�سبب التعرق؟ ثم هل
تعرقون يف الكثري من الأحيان من دون �أن يكون هناك
�سبب ظاهر لذلك؟

�إمكانية الوقاية
ُي�ع� ّد التعرق حالة مر�ضية ،عندما تقوم الغدد
العراقية يف اجل�سم ،ب ��إف��راز ال�ع��رق ب�شكل �أكب��ر من
الكمية التي يحتاج اجل�سم �إىل التخل�ص منها يف تلك
اللحظات ،وي�صيب التعرق الزائد يف �أغلب الأحيان
الأي� ��دي والأرج � ��ل ،وال �سيما ال��راح��ة وحت��ت الإب��ط

حتذيرات
�إذا كانت الإجابة على �أحد هذه الأ�سئلة بالإيجاب،
فاالحتمال كبري �أنكم تعانون من مر�ض املبالغة يف
التعرق ،وم��ن ال�ضروري الإدراك �أن التعرق رد فعل
طبيعي للج�سم ،وب��ال�ت��ايل ف ��إن جم��رد التعرق �أك�ثر
من الآخرين ال يعني �أنكم م�صابون مبر�ض التعرق
ال��زائ��د ،فكل �إن�سان فريد من نوعه عملياً ،وبالتايل
ت�ك��ون ردود فعل ج�سمه �أي���ض�اً ف��ري��دة ،ل��ذل��ك يعرق
البع�ض يف احل��دود الدنيا ،فيما يعرق البع�ض الآخر

طــريـقـة اللعـب

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

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

والأق��دام ،وال يحتاج الإن�سان الذي يعاين من مر�ض
التعرق ال��زائ��د �إىل حافز خا�ص كي يبد�أ ذل��ك ،لأنه
يتعرق يف خمتلف الأو�ضاع خالل النهار ،كما �أن هذا
املر�ض لي�ست له عالقة بال�شعور بال�ضيق �أو التوتر،
وال حتى بالن�شاط اجل�سدي.
�إن امليل نحو التعرق الزائد يبد أ� مع الإن�سان منذ
مولده ،ولهذا ف�إن �إمكانات الوقاية منه غري ممكنة
عملياً ،وغ��ال�ب�اً م��ا يتطور امل��ر���ض يف عمر الطفولة
�أو يف مرحلة النمو� ،أم��ا �سبب ذل��ك فيعود �إىل خلل
وظيفي ،غ�ير �أن املبالغة يف التعرق ميكن �أن تكون
م�ؤ�شراً على وج��ود مر�ض �آخ��ر ،مثل وج��ود م�شكالت
يف الغدة الدرقية� ،أو ال�سكر� ،أو الإ�صابة مبر�ض معدٍ ،
وبطبيعة احل��ال ال يعني ذل��ك أ�ن��ه ال ميكن فعل �أي
�شيء للحد م��ن مر�ض التعرق ال��زائ��د ،غ�ير �أن نوع
العالج يتوقف على حجم وم��دى جدية هذا املر�ض،
وبالتايل من ال�ضروري الت�شاور حول هذا الأمر مع
الطبيب املخت�ص ،غري �أنه ميكن قبل زيارته جتريب
بع�ض الأدوي��ة املتاحة يف ال�صيدليات ،والتي حتتوي
على كلور الأملنيوم ،لأنه يحد من التعرق� ،أما ت�أثريه
اجلانبي على اجل�سم فيظهر من خالل بقع �أو حبوب.
وق��د ي���ص��ف ال�ط�ب�ي��ب ل�ل�م���ص��اب �أدوي� ��ة ت � ؤ�ث��ر يف
العامل امل���س��ؤول ع��ن تنظيم درج��ات ح��رارة اجل�سم،
وعادة ما تكون من النوع امل�ضاد للك�آبة �أو املهدئات.
كما ميكن �أن يكون احلل ب�أخذ حقن البوتوك�س
يف الأمكنة امل�صابة ،لأنه ي�شل الأع�صاب التي حتر�ض
على التعرق ،غري �أن مثل هذا النوع من العالج يحتاج
�إىل تكراره بعد ن�صف عام.
�أم� ��ا احل ��ل الأخ �ي��ر ع �ن��دم��ا ت�ف���ش��ل ك ��ل ال �ط��رق
الأخ��رى ،فيكمن يف �إج��راء عمل جراحي تُزال خالله
غدد التعرق ،وهذه العملية تجُ رى فقط حتت الإبط.
وعلى الرغم من �أن التعرق الزائد يُعترب ق�ضية
اجتماعية حمرجة ،ف�إن بحثاً �أُجري يف عام � ،2007أكد
�أن عرق الرجال ي�ؤثر يف الهرمونات الن�سائية ،ويزيد
من الإث��ارة اجلن�سية ،ويح�سّ ن امل��زاج ،ويزيد خفقان
القلب ،وح�سب وا�ضعي ال��درا��س��ة ،ف ��إن ه��ذا الت�أثري
يحدث خالل  15دقيقة ،بعد �أن ت�شعر املر�أة بالتعرق،
وي�ستمر لنحو �ساعة واحدة.

 6لعبة من لعبات الطاولة
 7ع�صا يف الأر�ض ت�شد بها اخليمة /
من ال�ساحل ال�شرقي للمتو�سط قدميا
 8ادخرت  /من احليوانات ذات اجللد
املرتفع الثمن
 9ا� �س��م م ��ؤن��ث (م�ع�ك��و��س��ة)  /ح��رف
عطف
 10مكت�شف املوجات الكهرومغناطي�سية
 /خمرتع قلم الر�صا�ص
عـــامـــودي
 1قوة طاغية  /حمب �إىل درجة الوله
� 2أول من اخرتع ماكنة اخلياطة
 3ن �� �ص��ف ت ��ام ��ر  /خم�ت��رع احل��ري��ر
اال�صطناعي
 4مت�شـابهان  /م�ت���ش��اب�ه��ان  /ك�سب
م�سابقة
 5اظهر وجها مرحبا ومبت�سما  /بيت
الدجاج  /ف�صل و�صنف
 6يلب�س ثيابا جميلة ومريحة وطويلة
 /خمرتع �ساعة اليد (معكو�سة)
 7من عنا�صر ماء البحر
 8خمرتع ماكنة الت�صوير امللون

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 9مادة احلياة احلمراء  /خ�شوع وهدوء يف
ال�صالة
 10خمرتع �سماعة الطبيب
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ريَ اضـَ ة

أمن مالعب
كرة السلة..

قنبلة موقوتة
تهدد الموسم
الجديد
تتخبط الريا�ضة اللبنانية يف م�ستنقع بالأ�سو�أ ،يرتقب متابعو كرة ال�سلة بطولة الأن ��دي ��ة ت��رت��دي ال ��زي احل��زب��ي ،ومتتثل
م��ن ال��رم��ال املتحركة منذ ع��دة �أع ��وام ،وال لبنان لهذا املو�سم ،كيفية تعامل االحت��اد لأوام��ر هذا الزعيم ال�سيا�سي �أو ذاك ،كما
ي�ك��اد ال�ب�ل��د ي�خ��رج م��ن م � ��أزق ،ح�ت��ى ي��واج��ه وال �ق��وى الأم�ن�ي��ة م��ع امل�ب��اري��ات ،خ�صو�صاً �أن هناك بع�ض الأندية باتت متثل حزباً �أو
م�أزقاً غريه ،والريا�ضة هي كظل هذا البلد ،احل �� �س��ا� �س��ة م �ن �ه��ا ،ك �ل �ق��اءات ال ��درب ��ي بني طائفة �سيا�سية ب�شكل علني ،حتى �أن جميع
ال جتد حتى اليوم م�ستقراً �آمناً تنعم فيه.
الريا�ضي وال�شانفيل والريا�ضي واحلكمة .العبيها ال ي�ضريهم �إذا ك�شفوا انتماءاتهم
ورمب ��ا ك��ان م��ن الطبيعي �أن تتدهور
واحل� � � ��ذر يف اجل� ��ان� ��ب الأم � �ن � ��ي ل�ي����س احل��زب�ي��ة �أو ال�ط��ائ�ف�ي��ة ،وه �ن��اك ق�ل��ة باتت
الريا�ضة اللبنانية ،كغريها من القطاعات ،ت��رف�اً ،ب��ل �أول��وي��ة بالن�سبة للم�س�ؤولني يف نادرة من الأندية تتباهى بتوحد العبيها،
ل �ك��ن �أن ت �ت �ح��ول ب �ع ����ض امل�ل�اع ��ب ب � � ��ؤراً االحت��اد ،ويف القوى الأمنية ،وال �سيما �أن وب ��أن �ه��ا ت�ضم ت�شكيلة م��ن ال�لاع�ب�ين من
للتوتر ،ومنطلقاً لبع�ض الفنت املتنقلة ،مدرجات كرة ال�سلة جتذب جمهوراً كبرياً خمتلف املناطق والطوائف ،لتمثل منوذجاً
فهي م�صيبة ج��اءت من حيث مل يحت�سب �إليها ،حتى بات ميكن القول �إن كرة ال�سلة لبلدنا املوحّ د ،والوا�ضح �أنه كلما تو�سع �شق
امل �� �س ��ؤول��ون ،وم��ا ��ش�ه��دت��ه بع�ض م�ب��اري��ات �صارت هي اللعبة ال�شعبية حالياً يف لبنان ،اخل�لاف ال�سيا�سي ،توغلت الأندية يف جر
ب �ط��ول��ة ل �ب �ن��ان ل �ك��رة ال �� �س �ل��ة يف الأع � ��وام علماً �أن احت��اد اللعبة ي��ؤ ّم��ن دخ�ل�اً م��ادي�اً العبيها �إىل �ضفة التفرقة.
املا�ضية ،لي�س �سوى دليل على �أهمية الأمن له وللأندية من أ�ب��واب الدخول ،و�إذا كان
وتبدو م�س�ألة تنظيم اجلمهور يف كل ناد
اجل �م��اه�ي�ري يف امل�ل�اع ��ب ،وذل � ��ك ع�شية بع�ض جمهور كرة ال�سلة يخرج يف ت�شجيعه �أمراً �أ�سا�سياً ،وخ�صو�صاً يف الأندية الكبرية
مو�سم جديد يتزامن مع و�ضع �أمني دقيق عن امل�ألوف ،ف�إنه �سيت�سبب يف الوقت عينه مثل الريا�ضي واحلكمة ،حيث تلج أ� الإدارة
يف �أكرث من منطقة لبنانية.
بحرمان الأندية من دخل مادي هي ب� ّ
أم�س �إىل راب�ط��ة للجمهور �أو مكتب اجلمهور،
ولأن امل ��و�� �س ��م امل ��ا�� �ض ��ي ج � ��اء ح��اف�ل�اً احلاجة �إليه.
ل�ت��وث�ي��ق ال�ع�لاق��ة ب�ين الإدارة واجل�م�ه��ور
بالـ«مطبّات» الأمنية يف امل�لاع��ب ،وبع�ض
وي �ت �ع��اظ��م ال �ق �ل��ق م ��ن �أم � ��ن م �ب��اري��ات و� �ض �ب �ط��ه �أث � �ن� ��اء امل � �ب ��اري ��ات ،ول�ل�ارت �ق ��اء
ال�ف�ل�ت��ان اجل �م��اه�يري ال ��ذي ك ��اد يت�سبب بطولة ل�ب�ن��ان ،يف وق��ت ��ص��ارت فيه بع�ض بالت�شجيع ليكون ح�ضارياً وراقياً ،وبذلك

من �إ�شكاالت مالعب ال�سلة يف املو�سم املا�ضي

القوى الأمنية مهمتها �أ�سا�سية يف �إجناح بطولة لبنان

ت��در�أ الأن��دي��ة عنها خطر العقوبات املادية له يف مهده قبل �أن يتعاظم وتكرب نتائجه
�أو ال��وق��ف ول��و ب�سبب ال�شتائم وال�سباب ال�سلبية ،كذلك ال ب��د م��ن توفري االت�صال
من قبل اجلمهور ،ولروابط اجلمهور دور ب�ين �أع���ض��اء ال��رواب��ط العاملة يف امل�لاع��ب،
ف��اع��ل يف م���س��اع��دة االحت� ��اد ع�م�ل�ي�اً خ�لال وير�شدهم رئي�س الرابطة عما ميكن القيام
دخ ��ول اجل�م�ه��ور �إىل امل�لاع��ب ،وم�ساعدة به وبحكمة لعدم انت�شار الفو�ضى يف امللعب.
�ع�ل�ام دور ك�ب�ير ي�ل�ع�ب��ه يف تثقيف
ول ل� إ
رجال الأمن على توفري النظام والت�شجيع
اجل�م�ه��ور ،وتخفيف ح��دة احل�سا�سيات بني
الإيجابي.
وحت �ت��اج رواب� ��ط الأن ��دي ��ة يف ل�ب�ن��ان �إىل الفرق املحلية قبل موعد املباريات ،وبع�ض
ت �ف �ع �ي��ل ،وال ��س�ي�م��ا ع�ب�ر ت� �ب ��ادل ال ��زي ��ارات و��س��ائ��ل الإع �ل�ام ،غ�ير امل���س��ؤول��ة ،ت�ب��ادر �إىل
واالج � �ت � �م ��اع ��ات ق �ب ��ل ك� ��ل م � �ب � ��اراة ت�ت���س��م ��ص��ب ال��زي��ت ع�ل��ى ال �ن��ار ،وت�ع�ي��د اجل�م�ه��ور
باحل�سا�سية ،وعلى �أع�ضاء الروابط �أن يكونوا للإح�سا�س بحرب «داح�س والغرباء».
ح�ي��ادي�ين خ�ل�ال ت ��أدي��ة عملهم يف امل�لاع��ب،
و�أظ �ه��ر ج�م�ه��ور ك��رة ال���س�ل��ة يف امل��وا��س��م
وع��دم �صب الزيت على النار حلظة انفعال املا�ضية – وللآ�سف – �أ�ساليب عدة للتعبري
اجلمهور ،كما تتدخل �إدارات الأندية �أحياناً عن غ�ضبه يف املالعب ،حيث ال�شتم وال�سباب
لتغيري رئي�س الرابطة ،حني يرف�ض �أن ي�سري ورم ��ي ال�ق�ن��اين ال�ف��ارغ��ة والأدوات احل ��ادة،
معها يف طريق واحد ،وبالإمكان تطوير عمل وخارجها حيث �سري ال�شبان فوق ال�سيارات،
الروابط �أي�ضاً عرب تثبيت كامريات موجهة ورف ��ع ��ص��ور ال��زع �م��اء ال�سيا�سيني وال�ق�ي��ام
�إىل امل ��درج ��ات ،وم ��وزع ��ة يف �أرج � ��اء امللعب ب�ح��رك��ات غ�ير أ�خ�لاق �ي��ة ،مم��ا ي�ث�ير غ�ضب
ملتابعة �أي عمل خمالف للقانون ،وو�ضع حد ال�سكان والأه��ايل املجاورين للمالعب التي
تقام فيها املباريات ،علماً �أن القوى الأمنية
حت��ر���ص ع��ادة على االن�ت���ش��ار مل�سافة معينة
ح ��ول امل �ل �ع��ب ،مل�ن��ع االح �ت �ق��ان ب�ي�ن ا أله ��ايل
واجل� �م� �ه ��ور� ،أو ب�ي�ن ج �م �ه��وري ال �ن��ادي�ي�ن
املتناف�سني.
وك��ان املو�سم املا�ضي �شهد �إ�شكا ًال ت�سبب
يف ان�سحاب ال �ن��ادي ال��ري��ا��ض��ي م��ن ال��دوري
ال�ل�ب�ن��اين ل �ك��رة ال���س�ل��ة ،وذل ��ك ب���س�ب��ب منع
جمهوره م��ن مواكبة اللقاء اخلام�س أ�م��ام
�ضيفه �أنيبال يف قاعة الرئي�س �صائب �سالم
يف امل�ن��ارة ،و�أخ��ذ ال�سجال منحى ت�صاعدياً،
ودخ �ل��ت ق �ي��ادة اجل�ي����ش ع�ل��ى خ �ط��ه ،بعدما
�أعلن رئي�س النادي الريا�ضي املهند�س ه�شام
اجل ��ارودي ع��ن ان�سحاب ف��ري�ق��ه ،احتجاجاً
على عدم ال�سماح للجمهور بح�ضور املباراة.
وو�سط الأج��واء املتوترة �سيا�سياً ع�شية
املو�سم اجلديد ،ينظر املراقبون بعني احلذر
�إىل مناف�سات ك��رة ال�سلة املحلية� ،إذ �إن �أي
هفوة �أو زل��ة ق��دم� ،سواء من االحت��اد �أو من
القوى الأمنية� ،ستكلف كثرياً ،ورمب��ا تهدد
بن�سف البطولة برمتها.
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ً
بايرن ميونيخ لن يقبل عن لقب «البوندسليغا» بديال
بعد مو�سمني خميبني ،يبدو فريق بايرن
ميونيخ ا ألمل��اين على الطريق ال�صحيح ،وال
�سيما بعد انطالقة قوية يف الدوري الأملاين،
ف��از فيها مبباراتيه الأول�ي�ين على غرويرت
فورث الوافد اجلديد  0-3يف املرحلة الأوىل،
قبل �أن ي�ؤكد �أنه على �أمت اال�ستعداد ال�ستعادة
ال�ل�ق��ب ال ��ذي اح�ت�ك��ره ب��ورو��س�ي��ا دورمت��ون��د
يف املو�سمني املا�ضيني ،وذل��ك بعد �أن حول
تخلفه �أمام �ضيفه �شتوتغارت� ،إىل فوز كا�سح
 1-6الأحد املا�ضي يف ختام املرحلة الثانية.
و�أن�ف��ق ب��اي��رن ميونيخ  70مليون ي��ورو،
ب�ي�ن�ه��ا  40ل���ض��م الع ��ب ال��و� �س��ط الإ� �س �ب��اين
ال ��دويل خ��اب��ي مارتينيز م��ن �أتلتيك بلباو
مل ��دة خ�م���س��ة �أع� � ��وام ،يف ��ص�ف�ق��ة ق�ي��ا��س�ي��ة يف
البوند�سليغا لالعب م��وه��وب يبلغ الثالثة
وال�ع���ش��ري��ن م��ن ع �م��ره ،ل�ك��ن ب���س�يرة ذات�ي��ة
متوا�ضعة حتى ال�ساعة.
و��ض��م ال �ن��ادي ال �ب��اف��اري أ�ي���ض�اً املهاجم
الكرواتي ماريو ماندزوكيت�ش من فول�سبورغ،
والع��ب الو�سط ال�سوي�سري ال�شاب �شريدان
�شاكريي من بال ،واملدافع الربازيلي دانتي
من بورو�سيا مون�شنغالدباخ ،وعاد �إليه �أي�ضاً
العبه ال�سابق البريويف كالوديو بيتزارو.
وينتظر القيمون على البايرن الكثري من
مارتينيز ،الذي كان �ضمن ت�شكيلة �إ�سبانيا،
التي �أحرزت مونديال  2010وبطولة �أوروبا
 ،2012وذلك يف �سعيهم احلثيث لوقف زحف
ب��ورو��س�ي��ا دورمت ��ون ��د ،ال�ب��اح��ث ع��ن ثالثية

فرحة العبي الفريق البافاري بالفوز على �شتوتغارت

تاريخية يف الن�سخة اخلم�سني من ال��دوري
ا ألمل ��اين ،وا��س�ت�ع��ادة الهيمنة ال�ضائعة على
لقب البوند�سليغا.
وك��ان��ت ب�شائر املو�سم الح��ت للبايرن يف
م�ب��اراة ك� أ����س ال�سوبر ،حيث ا��س�ترد اعتباره
م��ن دورمت��ون��د ،وت��وج بلقب امل�سابقة للمرة
اخلام�سة يف تاريخه ،بعد �أن تغلب عليه 1 - 2

على ملعبه «اليانز ارينا» للمرة الأوىل منذ
�شباط  .2010ودخل بايرن �إىل هذه امل�سابقة
باعتباره و�صيفاً ل��دورمت��ون��د ،وه��و ث ��أر من
فريق املدرب يورغن كلوب ،الذي تغلب عليه
يف املباريات الأربع الأخرية التي جمعتهما يف
الدوري� ،إ�ضافة �إىل تدمريه يف نهائي الك�أ�س
( )2 - 5يف �أيار املا�ضي.

وي�ع��د ب��اي��رن الأك�ث�ر �أل �ق��اب �اً يف ال ��دوري
املحلي ( 22لقباً و 10م��رات و�صيفاً) كما
�أح ��رز ال �ك � أ����س  15م��رة ( 13م��رة و��ص�ي�ف�اً)
وك � ��أ� ��س ال ��راب �ط ��ة  6م � ��رات (م � ��رة واح� ��دة
و�صيفاً) والك�أ�س ال�سوبر  4م��رات ( 3مرات
و� �ص �ي �ف �اً) ،وي �ح �ف��ل ��س�ج��ل ب ��اي ��رن م�ي��ون�ي��خ
�أي�ضاً بالألقاب الأوروبية �أي�ضاً ،فقد توج يف

دوري �أبطال �أوروبا  4مرات ،وك�أ�س الك�ؤو�س
م��رة وك�أ�س االحت��اد م��رة والك�أ�س ال�سوبر 3
مرات� ،إ�ضافة لفوزه مرتني بالك�أ�س القارية
ل�ل�أن��دي��ة ال�ت��ي ح�ل��ت حملها ح��ال�ي�اً بطولة
العامل.
ول��ن تقت�صر م�ع��ارك ب��اي��رن ه��ذا املو�سم
على اجلبهة املحلية ،بل تتعداها �إىل ال�ضفة
الأوروبية ،حيث �سيخو�ض النادي البافاري
مناف�سات دوري أ�ب�ط��ال �أوروب��ا يف املجموعة
ال�ساد�سة �إىل جانب فالن�سيا الإ�سباين وليل
الفرن�سي وبوري�سوف البيالرو�سي ،وتقام
اجلولة الأوىل من دور املجموعات يف  18و19
�أيلول اجلاري.
وي �� �س �ع��ى ب ��اي ��رن ،ال� ��ذي خ���س��ر امل �ب ��اراة
النهائية على ملعبه يف «اليانز ارينا» �أمام
ت�شل�سي الإنكليزي يف املو�سم املا�ضي� ،إىل
ا�ستعادة اللقب الذي فاز به للمرة الأخرية
ع��ام  ،2001ع�ل�م�اً أ�ن ��ه ب�ل��غ ن�ه��ائ��ي امل�سابقة
م ��رت�ي�ن يف ال �� �س �ن��وات ال� �ث�ل�اث الأخ �ي ��رة،
و�سيخو�ض و�صيف بطل �أوروب ��ا مبارياته
ع�ل��ى ملعبه «ال �ي��ان��ز اري �ن��ا» ،ب�ع��د ح�صوله
من املدينة البافارية على �إذن زي��ادة �سعته
ب�ألفي مقعد �إ�ضايف ،لت�صبح � 71ألف متفرج
يف ال��دوري املحلي ،وتبقى  68أ�ل��ف متفرج
للمباريات الدولية ،وخ�صو�صاً دوري �أبطال
�أوروبا.

جالل قبطان

الكرة المصرية تفقد «الجنرال» محمود الجوهري
ارتبط ا�سم الكابنت حممود اجل��وه��ري ،ال��ذي وافته
املنية االثنني املا�ضي يف م�ست�شفى املركز الطبي العربي يف
العا�صمة عمان ،بعد �إ�صابته بنزيف حاد يف املخ ،باالجنازات
والعطاء لكرة القدم امل�صرية والأردنية.
و�أقل ما يقال يف اجلوهري� ،إنه كتاب دونت فيه الكرة
امل�صرية �أفراحها و�أتراحها منذ �أن اقرتن ا�سمه بها قبل
ن�صف ق��رن من ال��زم��ان ،وه��و حقق �أي�ضاً �إجن��ازات مهمة
للكرة الأردن �ي��ة ،أ�ب��رزه��ا و��ص��ول املنتخب الأول ب�إ�شرافه
�إىل نهائيات ك�أ�س �آ�سيا لأول مرة يف تاريخه يف ال�صني عام
 ،2004حيث خ�سر يف ربع النهائي �أمام اليابان بركالت
الرتجيح.
وكالعب خا�ض اجل��وه��ري مع املنتخب امل�صري� ،أول
بطولة ل�ك��أ���س الأمم ا ألف��ري�ق�ي��ة ،وك��ان ه��داف البطولة
الثانية ع��ام  57بثالثة أ�ه��داف ،وا�ستمر ت�ألق اجلوهري،
لكن الإ�صابة التي حلقت به مبكراً ،حالت دون ا�ستمراره،
رغم �أنه �سافر �إىل النم�سا للعالج ،وكان �أول العب م�صري
يعالج يف اخلارج ،ليعتزل اللعب منت�صف �أوائل ال�ستينيات،
وي�شجعه اللواء علي زيوار؛ مدير الكرة ال�سابق يف الأهلي
وق��ائ��ده يف اجل�ي����ش امل �� �ص��ري ،ع�ل��ى االن� �خ ��راط يف ع��امل
ال�ت��دري��ب ،ال��ذي ��س��رع��ان م��ا �أث�ب��ت تفوقه ف�ي��ه ،ليجد يف
التدريب العو�ض عن اللعب ،ويحقق فيه ما مل يكمله يف
اللعب من جنومية.
وب��د أ� اجل��وه��ري رحلته م��ع ال�ت��دري��ب ب��الإ��ش��راف على
فريق �أح��د ف��روع اجلي�ش يف دوري القوات امل�سلحة ،ومنه
�إىل فريق دون � 20سنة يف الأهلي ،لكن اندالع حرب  67بني

م�صر و«�إ�سرائيل» ،حالت دون تفرغ اجلوهري للتدريب،
لكونه �ضابطاً يف اجلي�ش ،وان�شغل يف وظيفته الأ�سا�سية،
حتى حتقق الن�صر يف ح��رب ال�ساد�س م��ن ت�شرين الأول
 ،73ليطلب اجلوهري بعدها التقاعد ،بعد �أن �أدى دوره
يف خدمة بلده ،ليتفرغ للعمل يف املجال الذي يع�شقه وهو
التدريب.
و�شق اجلوهري طريقه مبكراً يف عامل التدريب ،وبعد
�سنوات قليلة م��ن العمل يف م�صر� ،سافر �إىل ال�سعودية
للعمل يف نادي االحتاد لعدة �سنوات ،عاد بعدها �إىل م�صر
مطلع الثمانينات ،ليتوىل تدريب الفريق الأول بالنادي
ا أله�ل��ي ،ويحقق معه الفوز بعدد من البطوالت املحلية،
ل�ن��دي��ة أ�ب�ط��ال
ت��وج�ه��ا ب��ال�ف��وز ببطولة ك � أ����س أ�ف��ري�ق�ي��ا ل� أ
الدوري عام .83
وت��وا� �ص �ل��ت م �� �س�يرة اجل ��وه ��ري م��ع ال �ن �ج��اح ،وت��وىل
تدريب املنتخب امل�صري العام  ،88وبد أ� ر�سم خطة العودة
ل�ل�م��ون��دي��ال ،ب�ع��د غ�ي��اب ا�ستمر  56ع��ام �اً ،ح�ي��ث جن��ح يف
حتقيق احل�ل��م للكرة امل���ص��ري��ة ،وحت��ول �إىل بطل قومي
تهتف اجلماهري با�سمه قبل الالعبني ،يف نهائيات ك�أ�س
العامل يف �إيطاليا عام  ،1990حيث ت�ألق الفراعنة وتعادلوا
مع هولندا  1 – 1و�إيرلندا �سلباً ،قبل �أن يخ�سروا ب�صعوبة
�أمام �إنكلرتا .1 – 0
ومل ت�خ� ُل م�سرية اجل��وه��ري م��ن حم�ط��ات ا إلخ �ف��اق،
فبعد العودة من املونديال ،بد أ� املنتخب امل�صري اال�ستعداد
لت�صفيات ك�أ�س الأمم الأفريقية ،ولعب مع اليونان وخ�سر
 ،6-1ف�أقيل من من�صبه بعدها ،لكنه �سرعان ما عاد بقرار

رئ��ا��س��ي ،وك��ان يف طريقه لتدريب ال�ن��ادي امل�صري البور
�سعيدي ،لكنه عاد لتدريب املنتخب للمرة الثانية ،وقاده
للفوز بك�أ�س العرب ع��ام  92يف �سورية ،بعدما تغلب على
املنتخب ال�سعودي يف ختام البطولة  ،2-3وهي املرة الأوىل
والوحيدة التي فاز فيها املنتخب امل�صري باللقب العربي.
وب�سبب حجر أ�ل�ق��ى ب��ه أ�ح��د املتفرجني على الأمل��اين
فابيت�ش مدرب زميبابوي يف ملعب القاهرة عام � 93ضمن
ت�صفيات ك�أ�س العامل� ،أمر االحت��اد ال��دويل ب�إعادة املباراة
وخو�ضها على ملعب حمايد وحتديداً يف فرن�سا ،ليتعادل
ال�ف��ري�ق��ان ��س�ل�ب�اً ،وت �خ��رج م�صر م��ن الت�صفيات وي�ترك
اجلوهري املنتخب.
لكنه عاد للمرة الثالثة عام  ،98ليقود املنتخب امل�صري
�إىل حتقيق إ�جن��از كبري ،بعد رحلة عمل ق�ضاها مع نادي
ال��وح��دة ا إلم��ارات��ي ومنتخب عمان ،وك��ان امل��درب العربي
ورمبا العاملي الوحيد الذي قاد فريقني يف ت�صفيات ك�أ�س
ال�ع��امل  ،98هما عمان وم�صر ،ومل ي�ترك ال�ع��ام  98مير
من دون �أن يحقق فيه �إجنازاً كبرياً ،يعيده �إىل القمة من
جديد ،وحتقق له ما �أراد بفوزه بك�أ�س الأمم الأفريقية،
ال�ت��ي ا�ست�ضافتها بوركينا ف��ا��س��و ،ومل مي���ِ�ض ال�ع��ام قبل
�أن ي�خ�ت��اره االحت ��اد ال ��دويل �ضمن أ�ف���ض��ل  20م��درب �اً يف
العامل ،لكن العام � 99شهد انتكا�سة مل يكن يتوقعها �أكرث
املت�شائمني ،ففي بطولة ال�ع��امل ل�ل�ق��ارات ُم�ن��ي املنتخب
امل�صري بخ�سارة ثقيلة �أمام �شقيقه ال�سعودي  ،5-1ليقال
اجلوهري بعد �أن حمّلته اجلماهري م�س�ؤولية ما حدث،
فاحتجب ع��ن ا ألن�ظ��ار حتى ع��اد ليقود املنتخب امل�صري

من جديد يف ت�صفيات ك�أ�س العامل  ،2002لكن التوفيق
مل ي�ح��ال�ف��ه ،ف�ت�ع��ر���ض حل�م�ل��ة إ�ع�لام �ي��ة عنيفة طالبته
باالعتزال.
ويبقى اجلوهري امل��درب الأفريقي الوحيد ال��ذي فاز
بك�أ�س الأمم الأفريقية العباً ومدرباً عامي  57و ،98وقاد
الزمالك املناف�س التقليدي لناديه الأه�ل��ي للفوز بك�أ�س
�أفريقيا للأندية �أبطال ال��دوري عام  ،93وك�أ�س ال�سوبر
الأفريقي عام .94
ويعترب اجل��وه��ري �أول م��درب م�صري يتوىل تدريب
فريقي ا أله�ل��ي وال��زم��ال��ك يف ت��اري��خ ال�ك��رة امل�صرية ،كما
كان �أول مدرب يقود فريق الأهلي للفوز ببطولة �أفريقيا
للأندية �أبطال الدوري عام  ،82كما جنح مع الزمالك يف
الفوز ببطولة �أفريقيا للأندية �أبطال ال��دوري ع��ام ،93
والفوز بك�أ�س ال�سوبر الأفريقي بعد �أن تغلب على مواطنه
الأهلي يف جوهان�سبورغ مطلع عام  ،94وتوىل اجلوهري
تدريب عدد من الأندية اخلليجية ،منها الأهلي واالحتاد
يف ال�سعودية ،ال�شارقة والوحدة يف الإمارات ،ودرب منتخب
�سلطنة عمان عام  ،96وقاده يف ك�أ�س اخلليج.
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كاريكاتير

بدء تنفيذ قانون منع التدخني

مــاذا فـي الـبــرازيـــــــل..؟ «زواج ثـــالثـــي»

بساط
الريـح
ت��ق��ول ح��ك��م��ة ح�����س��ن��ي ال����ب����ورزان�« :إذا
�أردت �أن تعرف م��اذا يف �إيطاليا ،عليك �أن
ت��ع��رف م���اذا يف ال�ب�رازي���ل» ،ل��ك��ن «احلكمة
التي خرجنا بها بعد جولتنا العاملية على
«ب�ساط الريح» تقول�« :إذا �أردت �أن تعرف
م��اذا يف ال�برازي��ل ،عليك �أن تعرف م��اذا يف
املك�سيك» ..فاملتعارف عليه ه��و �أن ال��زواج
ي��ت��م ب�ين �شخ�صني ه��م��ا رج���ل وام������ر�أة� ،أو
«ثنائي» بح�سب املو�ضة الغربية التي بد�أت
تنت�شر يف ال�سنوات الأخ�يرة ،لكن اجلديد،
هو عقد «زواج ثالثي»؛ يجمع ثالثة ر�ؤو�س
على فرا�ش واحد ،مت ت�سجيله على امل�ستوى
الر�سمي يف الربازيل م���ؤخ��راً ،و�أث��ار �ضجة
ك��ب�يرة ه��ن��اك ،حيث �أق��دم��ت كاتبة العدل
يف حمكمة بوالية �ساو باولو ،على ت�سجيل
ع��ق��د زواج ث�ل�اث���ي ب�ي�ن رج����ل وام����ر�أت��ي�ن.
وي���ق���ي���م الأزواج ال���ث�ل�اث���ة يف ب���ي���ت واح����د
مبدينة ريو دي جانريو منذ ثالث �سنوات،
وي��ت��ق��ا���س��م��ون ال��ن��ف��ق��ات امل��ن��زل��ي��ة ع��ن طيب
خ���اط���ر ،رمب���ا �أف�����ض��ل م���ن ن�����س��اء امل�سل�سل
ال�شهري «احلاج متويل».
و�أو����ض���ح���ت حم��ام��ي��ة «ال���ث�ل�اث���ي امل����رح»
ن��ت��ان��ي��ال ���س��ان��ت��و���ش ب��ات��ي�����س��ت��ا ج��ون��ي��ور� ،أن
الثالثة ق��رروا ت�سجيل عقد ال���زواج ،بغية
حماية حقوقهم جميعاً ،يف حالة انف�صال �أو
موت �أحد الأزواج ،وقد عقد الزواج الثالثي

تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

منذ ثالثة �أ�شهر� ،إال �أنه مل يتم �إ�شهاره �إال
الأ���س��ب��وع املا�ضي كما ذك��رت «ب��ي ب��ي �سي».
وقالت كاتبة العدل كلوديا دو نا�سيمينتو
دومينيز التي �سجلت عقد ال���زواج� ،إن��ه «ال
يوجد ن�ص قانوين يف البالد يحظر عقد
الزواج الثالثي» ،بينما �أثارت هذه اخلطوة،

���س��خ��ط جم���م���وع���ات دي��ن��ي��ة يف ال��ب�رازي����ل،
و�أع������رب ح��ق��وق��ي��ون ع���ن ا���س��ت��ي��ائ��ه��م وع���دم
موافقتهم على مثل ه��ذه ال��ق��رارات ،التي
و�صفتها املحامية ريجينا بياتريز تافاري�س
دا �سيلفا؛ رئي�سة اللجنة املعنية بحقوق
العائلة يف غ��رف��ة امل��ح��ام�ين ،ب�أنها «خطوة

«تـنـمـيـل» هـنـدي
الحظ العامل الهندي حممد بابو� ،أن النمل
امل��ح��ي��ط مب��ن��زل��ه ي��ت��م��ي��ز مب��ع��دة ���ش��ف��اف��ة ،ف��ق��رر
«ت��ن��م��ي��ل��ه» ع��ل��ى ط��ري��ق��ت��ه اخل��ا���ص��ة ،ع�بر جتربة
م��ث�يرة ،و�ضع فيها �أم���ام النمل �سكراً �سائ ًال مت
تلوينه ب أ����ل���وان خم��ت��ل��ف��ة ..وج����اءت ه���ذه الفكرة
ب��ع��دم��ا ظ��ه��ر ل��ه �أن ال��ن��م��ل ال���ذي ���ش��رب احلليب
يف املطبخ ،حت��ول �إىل اللون الأبي�ض ،فعمد �إىل
جعله (النمل) ي�شرب �سوائل ب�ألوان �أخرى ،وقام
مب���زج ق��ط��رات ال�سكر ال�سائلة مب���ادة ال�براف�ين
كي حتتفظ بلونها و�شكلها ،فكانت هذه اللوحة
الطبيعية اجلميلة ،وهكذا �أ�صبح ب�إمكان الهواة
أ�ي�����ض��اً� ،أو ال��ذي��ن ي���أك��ل��ون ال��ن��م��ل ك��م��ا يف جنوب
���ش��رق �آ���س��ي��ا ،احل�صول على النمل باللون ال��ذي
يف�ضلونه ،وبالنكهة التي يحبونها.

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

���س��خ��ي��ف��ة وغ��ي�ر ق��ان��ون��ي��ة وغ��ي�ر م��ق��ب��ول��ة
ب���امل���رة» ،و«ال ت��ت�لاءم م��ع �أخ��ل�اق املجتمع
الربازيلي وقيمه».
و�إذا ك���ان���ت م��و���ض��ة ال������زواج ال�برازي��ل��ي
اجل����دي����دة ،جت���د م���ن ي��رف�����ض��ه��ا وي��ت��م�����س��ك
ب���ال���زواج الأب������دي ،ف�لا ���ش��ك ب�����أن الكثريين

�سريحبون مب�����ش��روع ال����زواج على الطريقة
املك�سيكية ..فال�سلطات هناك تدر�س م�شروعاً
للزواج م�شابهاً لزواج كانت ت�شيكو�سلوفاكيا
قد �أقرته قبل «رحيلها» ومدته ثالثة �أ�شهر،
وب��ع��ده��ا �إم����ا ف����راق ب إ���ح�����س��ان �أو زواج «�إىل
الأبد» ،لكن امل�شروع املك�سيكي يتيح الفر�صة
للعرو�سني لتجربة �أطول مدتها �سنتان ،يتم
بعدها اتخاذ القرار املنا�سب.
وقالت �صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية،
�إن م���ن امل��رت��ق��ب �أن ي���واج���ه ه���ذا «امل�����ش��روع
االن��ف��ت��اح��ي» ،م��ع��ار���ض��ة م��ن الكني�سة التي
تتم�سك مب��وق��ف ك���ان دائ��م��اً وا���ض��ح��اً ،حيث
�إنها «تقيم ال��زواج عالياً وتعمل على تقوية
رواب���ط���ه ك��احت��اد ب�ين �شخ�صني ع��ل��ى م��دى
احلياة» ،ولكن هذا امل�شروع  -بح�سب م�ؤيديه
 ي��ق��دم ت�����س��ه��ي�لات ل��ل��ذي��ن ي��خ��اف��ون ات��خ��اذخطوة مهمة يف احلياة ك��ال��زواج ،ولذلك مت
ط��رح اق�تراح تعديل القانون امل��دين ،بحيث
ي�سمح بتجديدعقد الزواج كل عامني.
وي���ؤك��د م ؤ���ي��دو ه��ذا امل�����ش��روع� ،أن جتديد
ال�����زواج ك���ل ع��ام�ين ي�����س��ه��ل ع��م��ل��ي��ة ال��ط�لاق
وي��ق��ل��ل ع���بء نفقاتها م��ن ج��ه��ة ،وي�سهم يف
�إق��ام��ة ع�لاق��ات ب��ن��اءة وطيبة ب�ين ال��زوج�ين
من جهة �أخرى ،جتعلهما يعي�شان يف ُ«�سبات»
و«..نبات».

ح�سني نحلة

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