اجتماع بين اللواء الحسن و«حماس» ..في ألمانيا
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مــــوحــــــــدة
ألمـــــة
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ك�شفت �صحيفة «�إلفاليو» الإيطالية� ،أن اللواء و�سام احل�سن عقد قبل يوم واحد من عودته
�إىل لبنان اجتماعاً �سرياً يف العا�صمة الأملانية برلني ،ح�ضره كل من رئي�س ال�شرطة الأملانية
االحتادية؛ يورغ ت�سريكه ،ومندوبون عن املخابرات الأملانية (بي �إن دي) ،ووفد من «حما�س».
وجواباً على ت�سا�ؤلها ب�ش�أن الدافع الذي وقف وراء لقاء احل�سن بعنا�صر من «حما�س» قبل
يوم واحد من عودته �إىل بريوت ،حيث لقي م�صرعه ،قالت ال�صحيفة �إن املجتمعني ،وعلى ر�أ�سهم
احل�سن ،كانوا معنيني ج��داً بالو�ضع ال�سوري ،وهو املو�ضوع الوحيد ال��ذي نوق�ش يف االجتماع،
ال�سيما �أن «حما�س» تعرف النظام ال�سوري من الداخل ،ولها �شبكة عالقات وا�سعة يف �سورية.

يـومـيــة �سيــا�سـيــة م�ستـقـلـة  -تـ�صـدر م ؤ�قتـاً �أ�سـبـوعـيـاً  -تـ�أ�سـ�سـت عام 1908
السنة الخامسة  -الجمعة  23 -محرم 1434هـ  7 /كانون األول  2012م.
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مزاعم «الكيماوي» ..والحرب النفسية على سورية

اإلنــذار األخـير لـمـرسـي:

اعـدل أو ارحل
14
3
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َ
مشهدي عقاب صقر
«المستقبل» أمام
ونهاية الشباب في تلكخ

ملـف
خاص

بعد  21شهرًا على الحرب
سورية ما زالت ثابتة ومتماسكة
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أحداث األسبوع
( العدد  )241اجلمعة  7 -كانون الأول 2012 -
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االفتتاحية

إنهم ينفذون عقيدة «يوشع»
هدد أحد قادة «الحرية والعدالة» بإعالن الجهاد إذا استمرت
المعارضة المصرية بالضغط على الرئيس المؤمن محمد مرسي
للتراجع عن قراراته ،وبالمناسبة ،فالرئيس المصري األسبق
أنور السادات حينما انقلب على نهج عبد الناصر بالتحالف مع
«اإلخوان» ،أطلق على نفسه لقب «الرئيس المؤمن».
إذًا ،بهذا التهديد ال��ذي ب��دأ «اإلخ���وان» و«السلفيون»
االستعداد له ،يكون قد «اكتمل النقل بالزعرور» ،بتطبيق
مشروع التلمود ،وأك��دوا أنهم مع مشروع يوشع بن نون،
فلنالحظ مسيرة الدماء الهمجية في بلدان يعرب بن قحطان.
قبل أشهر قليلة أطلق شيخ مصري متطرف فتواه بإعدام
الفراعنة ،وأوضح فتواه بضرورة هدم أبو الهول واألهرامات
التي تمتد إلى أكثر من سبعة آالف سنة ،ومن شدة «فقه وعلم»
هذا الشيخ ،لم يدرِ أن عمرو بن العاص حينما افتتح مصر سأل
الفاروق عمر بن الخطاب عنها ،فردّ أمير المؤمنين :إذا كانت
هذه األوابد تُ عبد فتُ هدم ،وإذا كانت ال تُ عبد ..يحافَ ظ عليها.
«اإلخواني» المصري إذًا يدعو للجهاد دفاعًا عن الرئيس
المؤمن حتى وإن كان على خطأ.
حل ببالد ما بين النهرين ،من خراب وحرق
الحظوا جيدًا ماذا ّ
ودمار وقتل ،وكيف ُسرقت أو ُح ّطمت آثاراتها ومكنوزاتها
اإلنسانية على يد األميركيين ،والبعض يؤكد أنهم صهاينة
تلموديون بلباس اليانكي.
العراق صاحب الحضارات العريقة التي تمتد إلى أكثر من
ستة آالف سنة قبل الميالد ،وال تنتهي أبدًا بالحضارة العربية
العباسية ،دُ مر واستُ نزف ..وما زال.
ماذا يفعلون اآلن في سورية؟
يدمّ رون ويخرّ بون ويقتلون ويسرقون ،فيما لصوص
الهيكل يتحركون في كل مكان يكون المخربون فيه بحثًا عن
مكنوزات التاريخ في «األرض التي باركنا حولها» ،فدمشق
هي أول عاصمة في التاريخ ،ومن ناسها خرج قادة حكموا
بالد الرومان ،من دون أن ننسى بالطبع الحضارة العربية
األموية.
الحظوا وتابعوا ما يجري في اليمن ..تخريب وتدمير وسرقة
وقتل ،وجوعى في كل ناحية ،اليمن مملكة سبأ وحميَ ر ..وأرض
بلقيس ،وفيها أول حضارة إنسانية في التاريخ ،وأول سد
إقامة اإلنسان على وجه المعمورة (سد مأرب) ،لعلهم يريدون
االنتقام من حديث رسول الله عليه الصالة والسالم« :اللهم
بارك لنا في شامنا ..اللهم بارك لنا في يمننا» ،والشام هي كل
المنطقة التي تمتد من تخوم شمال بالد نجد والحجاز ،حتى
آخر نقطة حدود في العراق ،وما بينها فلسطين وسورية..
ويمننا هي كل المنطقة التي تمتد من يمين نجد والحجاز
حتى حدود الحبشة.
ماذا يفعل أعراب الكاز والغاز والمستعربون و«المتأسلمون»..
ربما كانوا في صلب عقيدة يوشع بن نون.

�أحمد زين الدين

حرب «الحريرية السياسية» على حكومة ميقاتي
تضع «الوسطية» و 8آذار في خندق واحد
لي�ست مطالبة «احل��ري��ري��ة ال�سيا�سية»
وق ��وى � 14آذار ب��ا��س�ت�ق��ال��ة ح�ك��وم��ة جنيب
ميقاتي ،و�إ�صرارها على اقتالعها من �سدة
احلكم ،حتت طائلة دفع لبنان �إىل منزلقات
خطرة� ،سوى من��وذج عن العقلية املتحكمة
ب�ه��ذه ال �ق��وى ،لأن منطق الإل �غ��اء ك��ان وما
ي��زال يح ّركها يف �سعيها ال��دائ��م �إىل �إحياء
م�شاريع اال�ستئثار يف حكم لبنان ،والتي ال
تفارق �أحالم يقظتها.
ال يقت�صر الأم��ر على جمرد «ح�سا�سية»
هذه القوى من حكومة ميقاتي ،باعتبارها
البديل الذي توىل احلكم �إثر «�إقالة» �سعد
احلريري من رئا�سة احلكومة ،بل �إن الأمر
يتخطى ذل��ك ليت�صل ب��ر�ؤي��ة ه��ذه ال�ق��وى
لدورها يف لبنان� ،إن على �صعيد نظام احلكم
فيه� ،أو على �صعيد ال��دور الإقليمي ال��ذي
يلعبه.
كذلك ،لي�ست جديدة ح��رب «امل�ستقبل»
ال��رام�ي��ة �إىل �إح��ال��ة ميقاتي �إىل «البطالة
ال�سيا�سية» ،ب��ل ه��ي من��ط عمل ه��ذه اجلهة
م�ن��ذ �أن �أوج ��ده ��ا امل ��ال اخل�ل�ي�ج��ي وال�ن�ف��وذ
الإقليمي يف لبنان من ال �شيء ،فهذه القوى
عملت منذ �أن ُوجدت على قاعدة «من لي�س
معنا فهو عدو لنا» ..هكذا عملت «احلريرية
ال���س�ي��ا��س�ي��ة» م��ع ك��ل م��ن رف ����ض االن �� �ض��واء
حت��ت جناحها ،ف�شطبته �سيا�سياً ،و�أقفلت
بذلك كثرياً من بيوت ال�سيا�سة ،وهكذا عمل
حليفها �سمري جعجع م��ع �أخ�صامه الذين
ناو�ؤه؛ «�صفّاهم» ج�سدياً بكل ب�ساطة ،لإلغاء
�أي ذكر �أو فعل لهم.
والظاهر للعيان �أن قوى � 14آذار ،ممثلة
بـ«امل�ستقبل» �أ��س��ا��س�اً ،و«ال �ق��وات اللبنانية»
تالياً ،ت�ست�شعر �أنها يف معركتها املعلنة �ضد
حكومة الرئي�س ميقاتي �إمنا تخو�ض معركة
وج��ود ،وه��ي تناور عندما تتم�سك بـ«قانون
ال���س�ت�ين» ح �ي �ن �اً ،وت �ط��ال��ب ب� ��إزال ��ة ال���س�لاح
ح�ي�ن�اً �آخ� ��ر ،يف حم��اول��ة لإج � ��راء مقاي�ضة
لعلها تعيدها �إىل ك��را��س��ي احل�ك��م ،يف حني
�أن حكومة ميقاتي ت�ب��دو وك��أن�ه��ا ه��ي التي
�ست�شرف على االن�ت�خ��اب��ات النيابية املقبلة
بعد ب�ضعة �أ�شهر� ،أي�اً كان قانون االنتخاب،
ووجود ميقاتي رئي�ساً للحكومة ومر�شّ حاً يف
طرابل�س �ضد «امل�ستقبل» ومتحالفاً مع �آل
كرامي وغريهم ممن حاول «امل�ستقبل» �إلغاء

ال وفد احلزب التقدمي اال�شرتاكي
نائب الأمني العام حلزب اهلل م�ستقب ً

وجودهم ال�سيا�سي يف ال�شمال ،ي�شكّل خطراً ف�ترة حكومة ف ��ؤاد ال�سنيورة ،من �أن تبلور
على حماولته احل�صول على �أكرثية نيابية احل��ل ل�ل���ص��راع ب�ين  8و� 14آذار إ�من ��ا يكون
جم ��دداً ،وب��ال�ت��ايل على م�ساعي «ا��س�ت�ع��ادة» بت�شكيل قوة و�سطية تكون طرفاً ثالثاً ،هذا
ال���س�ل�ط��ة ،وي �ك��ون ذا ت � أ�ث�ي�ر ال ي�ق��ل � �ض��رراً الأمر ،بغ�ض النظر عن ر�أينا فيه ،يبدو �أنه
بالتمثيل النيابي لـ«امل�ستقبل» ع��ن ال�ضرر يحقق جناحات� ،إذ �إنه ي�ضم الر�ؤ�ساء الثالثة
ال��ذي يحدثه �إق��رار �إج��راء االنتخابات وفق (مي�شال �سليمان ونبيه بري وجنيب ميقاتي)
�صيغة الن�سبية.
والنائب وليد جنبالط ،وت�صريحات رئي�س
ول��و نظرنا �إىل اخل�ل��ف ق�ل�ي� ً
لا ،لت�أكدنا حزب الكتائب �أمني اجلميل الأخ�يرة ،تبينّ
�أن «ت�ي��ار امل�ستقبل احل��ري��ري» مي��ار���س دور اجتاهاً لديه للدخول يف مثل هذا التجمع،
حماكم التفتي�ش ،ويرمي احل��رم ال�سيا�سي �أقله نكاية بحليفه «ح��زب امل�ستقبل» ،الذي
ح �ي �ن �اً ،وامل��ذه �ب��ي ح�ي�ن�اً آ�خ� ��ر ،ع�ل��ى ك��ل من يدعم «حليفه اللدود» الآخ��ر �سمري جعجع
يخالفه ال��ر�أي� ،أو ميار�س دوراً �سيا�سياً من على ح�سابه ،وهذا امل�شروع امل�سمى «و�سطياً»
خ��ارج عباءته ال�سعودية ،ه��ذه العباءة التي �أو م�شروع «الن�أي بالنف�س» �إذا جنح يف تكري�س
ت�ق��ول يف ه��ذه الأي� ��ام « إ�م ��ا احل��ري��ري �أو ال دور له وم��وق��ع� ،سيكون «ق��وة ثالثة» غري 8
�أح ��د» ،علماً �أن زب��دة امل���ش��روع ال�سعودي يف �آذار ،لكن على ح�ساب م�شاريع «احلريرية
لبنان هو حتويل مواطنيه �إىل جمرد رعايا ،ال�سيا�سية» الإل�غ��ائ�ي��ة واال��س�ت�ئ�ث��اري��ة ،لأن��ه
وحتويلهم �إىل �أدوات لل�سيا�سة الأمريكية يف �سيقطع الطريق �إىل �أجل غري معروف على
املنطقة ،يتورطون يف عمق امل�شكالت امل�شتعلة ع��ودة �سعد احلريري �أو ف��ؤاد ال�سنيورة �إىل
فيها ،على غرار «جهاد» جمموعة «تل كلخ» رئا�سة احلكومة ،و�سي�ضع ح��داً مل�شروع مل
التي �أ�ضاعت بو�صلة فل�سطني� ،أو على �شاكلة ي� َر اللبنانيون منه �سوى اجل�شع والت�سلط
«ن�ضاالت» عقاب �صقر يف تركيا.
والفئوية وحب اال�ستئثار..
الأم� � ��ر الآخ� � ��ر ال � ��ذي ي �ق ����ض م���ض��اج��ع
عدنان ال�ساحلي
احل��ري��ري�ين وح�ل�ف��ائ�ه��م� ،أن م��ا ق�ي��ل خ�لال

همسات
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قرب انتهاء الصالحيات
الـنــاشـر :شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
رئـيس التـحـريـر :عـبـداهلل جـــبـري
المدير المسؤول :عــدنــــان الســاحـلــي
يشارك في التحرير:
أحمد زين الدين  -سـعـيد عيـتــانـــي
المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

تقوم جمموعة من �أطباء ومهند�سني
وحم ��ام �ي�ن وم �ع �ل �م�ي�ن ون � � ��واب ووزراء
�سابقني باجتماعات وات�صاالت مكثفة مع
�شخ�صيات يف املجتمع امل��دين ،وبتوجيه
م��ن ت �ي��ار ��س�ي��ا��س��ي ل�ب�ن��اين م �ع��ار���ض ،يف
حماولة لل�ضغط على املجل�س الإ�سالمي
ال�شرعي الأعلى ،وعلى مرجعية روحية
اق�ت�رب وق��ت انتهاء �صالحياتها .و ُعلم
�أن ج �ه��ات م�ت��اب�ع��ة ت �ق��وم ب��اال��س�ت�ق���ص��اء
وال�ت�ح��ري ع� ّم��ن ي��دع��م ه� ��ؤالء ،وال�ه��دف
من حتركاتهم امل�شبوهة ،ال�سيما يف هذه
الظروف ال�صعبة التي متر بها البالد.

ُ
فتنوي بن َمر رسمية

تعجبت جهات فاعلة على م�ستوى �صياغة ال�ق��رار الر�سمي ،م��ن �أم��ر مرجعية
لبنانية مبنح هدية ملع َّمم فتنوي يف مدينة �صيدا ،قوامها لوحتا �سيارة بثالثة �أرقام
فقط ،واح��دة با�سمه ،و أ�خ��رى با�سم جنله الذي تطاول على ال��درك وت�سبب ب�إ�شكال
م�ع��روف .وتوقعت اجلهة �أن يكون ط��رف م��ن خ��ارج لبنان ه��و ال��ذي طالب بذلك،
ليطمئن الفتنوي ب�أنه ما يزال حتت الغطاء ال�سيا�سي.

«المستقبل» ..واألسير

ي�سعى «تيار امل�ستقبل» لت�أمني الغطاء ال�سيا�سي لل�شيخ �أحمد الأ�سري وجمموعته
امل�سلحة ،ع�بر رف�ضه املطلق للمالحقة الق�ضائية اجل��اري��ة بحقهم بعد الأح��داث
الأمنية التي اقرتفوها يف �صيدا ،على الرغم من �أن �شريط الفيديو �أظهر مبا�شرة
الأ�سري وجماعته ب�إطالق النار ،ومع �أن هذا ال�شريط كان وا�ضحاً� ،إال �أن «امل�ستقبل»
مل يلتقط �أنفا�سه لكي يراه جيداً.

( العدد  )241اجلمعة  7 -كانون الأول 2012 -
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َ
«المستقبل» أمام مشهدي عقاب صقر
ونهاية الشباب في تلكخ
م��ذه�ل��ة ت�ل��ك احلقيقة ال�ت��ي حت �دّث
بها �سفري غ��رب��ي ق��دمي �أم ��ام ره��ط من
ال�سيا�سيني اللبنانيني ،ح�ين و�صفهم
معلقاً ع�ل��ى ظ��اه��رة ع�ق��اب �صقر ب�أنهم
«جم � ��رد ظ ��اه ��رة ك��وم �ي��دي��ة يف ال���ش��رق
الأو�سط».
مل ي�ع�ج��ب ه ��ذا اال��س�ت�ن�ت��اج ه� ��ؤالء
امل �ت �ح �ل �ق�ي�ن ح � ��ول ال �� �س �ف�ي�ر ال �غ��رب��ي
امل �خ �� �ض ��رم ،ال � ��ذي ف ��اج� � أ�ه ��م ب��ال �ق��ول
�أي �� �ض �اً« :ك�ث�ير م��ن �سيا�سي ه��ذا البلد
ال ي ��رون ال�ب�راك�ي�ن ح��ول�ه��م ،يعتقدون
�أنهم يت�شاطرون على اجلميع ،فرتاهم
ينت�شون ط��رب �اً ،رغ��م اه �ت��زاز املنطقة،
فيت�شظون م��ع ال�ه���س�ت�يري��ا �أو ال�ن�ف��اق
الطائفي واملذهبي ،ويغريون جلودهم
�أ�سرع مما تغيرّ ه الأفاعي».
ي�ت��اب��ع« :رمب��ا البع�ض يظن واه�م�اً
�أن مظلة عربية �أو دول�ي��ة �ستغطيه �أو
حتميه ،رغ��م �أن الأوىل �سي�أتيها ال��دور
بالت�أكيد ،و�ستدفع أ�غ�ل��ى الأث�م��ان� ،أم��ا
املظلة الدولية فت�أكدوا �أنها �أبداً ال تفكر
ف�ي�ك��م ،و�آن ل�ك��م �أن ت�خ��رج��وا م��ن تلك
القناعة� ..أو الأوهام».
وه �ن��ا ي���س�ت��درك أ�ح� ��د ال���س�ي��ا��س�ي�ين
املخ�ضرمني ممن يعرفون الكثري من
ت�ف��ا��ص�ي��ل ت��اري��خ ال���س�ي��ا��س��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة،
م ��ؤك��داً ك�لام ال�ضيف ال�غ��رب��ي ،م��ن �أن
«م �ع��رك��ة اال� �س �ت �ق�ل�ال ع� ��ام  1943مل
حت �م��ل م�ع�ه��ا ت �غ �ي�يراً ن��وع �ي �اً وج��ذري �اً
يف ب�ي�ئ��ة الإدارة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،ب��ل جم��رد
نقل لل�صالحيات م��ن الفرن�سيني �إىل
لبنانيني كانوا يعملون �سابقاً حتت �إمرة
فرن�سيني وم��وال�ين لنمطهم الإداري
حتى النخاع ال�شوكي».
يتابع« :كان من �أبرز م�ساوئ الإدارة
اال�ستقاللية الأوىل� ،أن�ه��ا متا�شت مع
الأمناط التقليدية والع�شائرية ال�سائدة
يف ه��ذه الإدارة؛ م�ن��ذ ال�ع�ه��د ال�ترك��ي،
مروراً بعهد االنتداب ،وانتهاء بكل عهود
اال� �س �ت �ق�لال ،ف��احل��ا��ش�ي��ة و�أه � ��ل ال�ب�ي��ت
والأقرباء لهم ح�صة الأ�سد من املغامن».
وه�ن��ا ي� ؤ�ك��د الدبلوما�سي الغربي:
«�أم ��ا �آن ل�ك��م كلبنانيني �أن ت�ك� ّف��وا عن
امل� �ن ��اورات وال�ت���ش��اط��ر وال���ض�ح��ك على
ذق��ون مواطنيكم ،والتطلع �إىل مكامن
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يـقــــال
مؤيد لـ«التيار» ..ومختلس
تكتّم إ�ع�ل�ام «ت�ي��ار» �سيا�سي لبناين معار�ض،
ع�ل��ى ف�ضيحة االخ�ت�لا��س��ات ال�ت��ي ق��ام ب�ه��ا أ�ح��د
منا�صريه املع ّينني �أميناً لل�صندوق يف م�صلحة
ت�سجيل ال�سيارات والآل�ي��ات يف الأوزاع��ي ،والذي
متكّن من �أن يختل�س �أكرث من  437مليون لرية،
والفرار بها �إىل جهة جمهولة.
وال�ل�اف ��ت ل�ل�ن�ظ��ر �أن وزارة امل��ال �ي��ة ان�ت�ظ��رت
�أك�ثر من �أ�سبوعني على غياب املوظف «ز.م.ق».
عن مكان عمله ،لكي تتحرك وت ّدعي عليه �أمام
ف�صيلة الأوزاعي ،علماً �أن الأ�صول كانت تقت�ضي
�أن تبلّغ وزارة املالية النيابة العامة التمييزية
بهذا االختال�س ،لكي تعطي املو�ضوع �أهمية �أكرب،
و�سرعة �أكرث يف التحقيق.

موظف «حريص»

الرئي�س �سعد الدين احلريري

ق��وت�ك��م ال�ت��ي جعلت ل�ك��م م�ك��ان�اً يف ه��ذا
الزمن املتوح�ش»!..
ق��د ت �ك��ون ه ��ذه ال��وق��ائ��ع ��ض��روري��ة
يف زم��ن �سعد ال��دي��ن احل��ري��ري وعقاب
��ص�ق��ر ،وزي � ��ارة أ�ن �ط ��وان زه ��را وج�م��ال
اجلراح �إىل غزة.
فج�أة ي�صري مندوب احلريري �إىل
تركيا و�سورية قائداً ميدانياً� ،أو ممو ًال،
�أو حتى م�شرفاً ،وبعد �أن كان نائب الأمة
عن مدينة زحلة ،وقبله قائده وزمال�ؤه
ق ��د ن �ف��وا ت��ورط �ه��م امل� �ي ��داين يف �أزم ��ة
�سورية ،ف�إذا الت�سجيالت تدينه من فمه،
ف�أعلن فخره واعتزازه مبا �صنعت يداه
من مقا�صل ومن�صات م��وت يف �سورية،
من دون �أن نن�سى اخلم�سني �ألف دوالر
�شهرياً التي ك��ان يقدمها للمدعو «�أب��و
�إبراهيم»؛ اخلاطف �أو الواجهة حلجز
ح��ري��ة ال ��زوار اللبنانينيُ ،ت��رى مل��اذا ال
ُي�ساوى �صقر هنا ب�آل املقداد ،على الأقل
الذين ُو ّجهت �إليهم من �ضمن ما ُو ِّجه
تهمة خطف و�أ�سر حرية مواطن تركي؟
ث�م��ة ح�ق�ي�ق��ة وا� �ض �ح��ة ب�ع��د الفيلم
امل �م��ل ل�ع�ق��اب ��ص�ق��ر وق ��ائ ��ده ،وه ��ي �أن
«ت �ي ��ار امل���س�ت�ق�ب��ل» م �ت ��ورط يف ح�ل�ق��ات
متوا�صلة باللعب ب��ال��دم ال���س��وري ،ويف
اه �ت��زاز الأو� �ض��اع الأم�ن�ي��ة وال�سيا�سية
واالقت�صادية يف لبنان.
هل ينتبه بع�ض من ظل على كتفيه
ر�أ�� ��س يف ت �ي��ار ال��رئ�ي����س ال ��راح ��ل رف�ي��ق

مستشارون من دون استشارات
الحظت جهات رقابية تخمة غري م�سبوقة يف عدد امل�ست�شارين لدى
مرجعية ر�سمية ،بحيث علّق زميل للم�ست�شارين اجلدد قائ ً
ال :املطلوب
الآن م�ست�شار ل�ش�ؤون �ألوان االحذية ،بعد ا�ستكمال كل ال�ش�ؤون يف �أحياء
املنطقة التي ينتمي �إليها املرجع� ،سيما �أن �أياً من امل�ست�شارين ال يق ّدم �أي
ا�ست�شارة ..لكنه يت�سلم �أتعاباً «حمرزة»!

النائب عقاب �صقر

احل��ري��ري �إىل �أي درك ي�ق��وده ال��وري��ث
وابن عمته ،الذي ا�ستطيب يف مهرجان
ط��راب �ل ����س ت�ق�ل�ي��د احل �ج ��اج ب ��ن ي��و��س��ف
الثقفي ،فا�ستعمل ب��د ًال من «ر�ؤو��س�اً قد
أ�ي �ن �ع��ت» ك�ل�م��ات «ال���س�ح��ل» و«ال���س�ح��ق»،
م��ن دون �أن نن�سى التعابري احل�ضارية
لقائد حملة �شاي مرجعيون ،و�أبو العبد
ومن احتل يوماً مركز نقيب املحامني،
وف��وق�ه��م ك�ل�ه��م ذاك امل���س�ت���ش��ار املتقلب
ب�ي�ن �أب � ��و ع �م��ار وج � ��وين ع �ب��ده ورف �ي��ق
احلريري..
وا�� �ض ��ح مت ��ام� �اً �أن � �ص ��راع �اً داخ ��ل
م � ؤ�� �س �� �س��ات «امل �� �س �ت �ق �ب��ل» ع �ل��ى ال �ن �ف��وذ
وامل ��ال وامل��واق��ع ،ول �ه��ذا ت � أ�ت��ي التعابري
اخلطابية متطرفة ،ب�شكل جعل كثري
من اجلماعات «امل�ستقبلية» يف الأطراف
اللبنانية يتقربون �أو ين�سقون �أو حتى
ي �ن �خ��رط��ون م��ع اجل �م��اع��ات ال��وه��اب�ي��ة
وال�سلفية املتطرفة ،خ�صو�صاً بعد �أن
�أخ � ّل احل��ري��ري��ون ب��وع��وده��م مب�ساعدة
املناطق الفقرية وال�ف�ق��راء ،وك��ان أ�ب��رز
جت�ل�ي��ات�ه��ا يف ه � ��ؤالء ال���ش�ب��اب الأب��ري��اء
ال��ذي��ن ت�ت�راوح أ�ع �م��اره��م ب�ين  17و22
�سنة ممن �سقطوا يف تلكلخ ،والتي ذهبوا
�إليها من دون علم �أهلهم وذويهم.
رمب��ا ال يعلم �سعد احل��ري��ري ،وال
حتى أ�ن�ط��وان زه��را املت�ضامن مع غزة،
كذلك رمبا ال يعلم عقاب �صقر ،ومعهم
أ�ح �م��د احل��ري��ري� ،أن ه��ذه ال �ب�لاد من

حدود م�صر �إىل حدود تركيا وما بينها
ا�سمها بالد ال�شام ،وفيها القد�س التي
«ب��ورك ما حولها» ،و�أن��ه لن يكون بديل
ج�م�ه��وري��ة ب���ش��ار الأ� �س��د أ�ب ��داً جمهرية
�أفالطون ،وال حتى �أهل املدينة الفا�ضل.
�إذا ماتت �سورية (ال ق��در اهلل) �أيها
الأغبياء ،متوت فل�سطني ،وميوت لبنان..
ال بل متوت املنطقة ..و�آثار املوت �ستمتد
�إىل بلدان الغاز والكاز ..وما بعدها..
حبذا لو �أن «امل�ستقبل» وحلفاءه يف
� 14آذار ي�شجعون الدميقراطية يف بالد
جند واحلجاز والبحرين..
ب ��اخ� �ت� ��� �ص ��ار« ،امل� ��� �س� �ت� �ق� �ب ��ل» أ�م� � ��ام
م�شهدين :م�شهد ع�ق��اب �صقر يدعم
ومي� ��ول ال �ق �ت��ل والإره � � ��اب يف � �س��وري��ة،
وم�شهد ال�شباب املقتولني يف تلكلخ ،وما
بينهما ذاك امل�ه��رج��ان ال��ذي مل يجمع
�أكرث من � 2000شخ�ص يف معر�ض ر�شيد
ك��رام��ي ،ن�ح��و ن�صفهم م��ن ال���س��وري�ين
«ال�ضالني» و«امل�ض َّللني».
فماذا بعد هذه املقامرة يف التورط
يف الدم ال�سوري ،ويف التفريط مبرياث
رف �ي��ق احل� ��ري� ��ري ،ب �ع��د �أن ب� ��ات �سعد
احل��ري��ري إ�ح ��دى الأدوات التنفيذية
املتورطة يف الدم وال�سالح والتفجريات،
بوا�سطة مندوبه عقاب �صقر ،الذي �أخذ
كل زمالئه يترب�ؤون من فعلته؟

�أحمد �شحادة

ل��وح��ظ �أن م��وظ �ف �اً يف ال �� �ص �ن��دوق ال��وط�ن��ي
لل�ضمان االجتماعي ي�ترك عمله عند ح�صول
�أي حترك �أمام مقر حزبه املواجه ملركز ال�ضمان
الرئي�سي� ،أو عند حدوث �أي اجتماع بداخله.

اكتشافات نائب آذاري

يتع ّمد رئي�س جلنة نيابية م��والٍ لتيار فاعل
يف � 14آذار ،الإدالء بت�صريح عند كل ملف ُيعنى
بال�صحة جرى �إر�ساله يف وقت �سابق �إىل النيابة
ال �ع��ام��ة ال�ت�م�ي�ي��زي��ة ،ل�ل�ظ�ه��ور مب�ظ�ه��ر املكت�شف
واحلري�ص ،بينما يكون الق�ضاء قد تعاطى مع
الأم ��ر ب���س��ر ّي��ة؛ ك�م��ا ت�ف�تر���ض ال�ق��وان�ين لإجن��اح
التحقيق ،ومعروف عن هذا النائب قلة الكالم.

علم مسبق باالعتصام

قال تقرير لـ«فرع املعلومات»� ،إن الفرع املذكور
ك��ان على علم م�سبق بنية �آل امل�ق��داد االعت�صام
على �أوتو�سرتاد ال�سيد هادي ن�صر اهلل للمطالبة
ب� إ�ط�لاق ��س��راح موقوفني م��ن �أبنائهم يف �سجن
روم�ي��ة ،و�إن �آل امل�ق��داد ت��داول��وا بهذا الأم��ر عرب
ر��س��ائ��ل ن�صية على ال�ه��وات��ف اخل�ل��وي��ة قبل يوم
واحد ،فلماذا مل ُي َ�صر �إىل ا�ستباق الأمر بتعزيز
ال �ق��وى الأم �ن �ي��ة ه �ن��اك ل �ل �ح ��ؤول دون ح���ص��ول
االع �ت �� �ص��ام وق �ط��ع ال �ط��ري��ق لأك�ث��ر م��ن خم�س
�ساعات؟

تمرير معامالت

انتظر �ضابط ي��ر�أ���س إ�ح��دى ال�شعب يف جهاز
�أمني ر�سمي ،تقا ُعد �ضابط �أعلى منه رتبة بكثري،
ل�ت�م��ري��ر م �ع��ام�لات حت �ت��اج �إىل ت��وق�ي��ع الأخ�ي�ر،
باعتبار �أن البديل الذي حل ب�شكل م�ؤقت ال يدقق
كثرياً مثل املتقاعد.

االستمرار في «اللطشات»

أ���ص��در وزي��ر �سابق ق��راراً با�ستمرار الهجوم ،عرب �صحيفة ميلكها،
على النائب وليد جنبالط ،من خالل «لط�شات» مت َّرر �ضمن «�أ�سرارها»
على �أنها معلومات ،ما جعل متلقي التعليمات يجهدون بحثاً عن زالت
جنبالط ،ليبنوا عليها املقت�ضى املطلوب من الوزير الذي مي�ضي غالبية
�أوقاته متوارياً يف اخلارج.

تمييز قضائي

شكاوى المنسقيات
مل تُعرف الغاية من ت�أخّ ر الق�ضاء اللبناين يف تلبية طلبات وكالء
ُي�ب��دي �أك�ثري��ة م�س�ؤيل امل��واق��ع الو�سطية يف من�سقيات «امل�ستقبل» الدفاع عن املتهمني الأربعة الذين ين�سب القرار االتهامي �إليهم  -زوراً -
البقاعية تذمراً من زيادة طواقم املرافقة والبذخ من قبل ال�صف الأول ،اغتيال الرئي�س رفيق احلريري ،بينما مل يتلك�أ الق�ضاء يف عهد القا�ضي
ال �سيما الأمني العام ،يف الوقت الذي مل يت�سلموا مرتباتهم منذ ثالثة املتقاعد �سعيد م�يرزا عن تنفيذ كل طلبات جهة االدع��اء؛ من دانيال
بيلمار و�صو ًال �إىل نورمان فاريل.
�أ�شهر.

نــتـائـج اسـتطـالع «الـثــبـات»
أج��رى موقع «ال��ث��ب��ات» اإللكتروني
استطالعًا للرأي طارحًا السؤال اآلتي:
ه��ل تنتصـر مصر لألقصى بعــد
انتخاب د .محـمـد مــرســي رئـيـســــــًا؟
فــأجــاب  ،٪89.6مـــن أصـــــل 673
صوتًا ،ب��ـ«ال» ( 603أص���وات) ،و٪10.4
بــ«نعم» ( 70صوتًا).
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أحداث األسبوع

هل ينهض حلفاء سورية لبدء الهجوم المضاد؟
ثمة ت�سليم من الأقربني والأبعدين �أن
الدولة الوطنية ال�سورية تتعر�ض حلرب
عاملية ي�شارك فيها احللف الأطل�سي ،وعلى
ر�أ� �س��ه بالطبع ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ومعظم
الأن�ظ�م��ة ال�ع��رب�ي��ة ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل الكيان
ال �� �ص �ه �ي��وين ،م ��ع �إف � � � ��رازات ه� ��ذا احل�ل��ف
اجل�ه�ن�م��ي م��ن «ال �ق ��اع ��دة» والأ� �ص��ول �ي��ات
املتنوعة.
وعلى مدى �أقل من عامني من احلرب
العاملية القذرة على �سورية ،والتي ُح�شدت
لها ع�شرات مليارات ال ��دوالرات وع�شرات
�آالف املرتزقة من خمتلف �أنحاء العامل،
مب��ن فيهم امل�سجونون اخل�ط��رون الذين
كانوا يقبعون يف �سجون ال�سعودية واملغرب
وليبيا وال�سودان و�أوروبا الغربية ،والذين
�أُدخ �ل ��وا م��ن احل ��دود ال�ترك�ي��ة بالتن�سيق
والتعاون والإ�شراف الكامل من ال�سلطات
الرتكية ،ومن احلدود اللبنانية بالتعاون
ال�ت��ام م��ع «امل�ستقبل» وت�ي��ارات متطرفة..
ما تزال الدولة الوطنية ال�سورية �صامدة
وم��واج�ه��ة ،بحيث ي��ؤك��د م�سار العمليات
الع�سكرية جناح القوات امل�سلحة ال�سورية
يف الإم�ساك بزمام املبادرة ،وت�ضييق اخلناق
على الزمر الإرهابية امل�سلحة ،وت�شري �آخر
املعطيات امليدانية �إىل �أن م�ساحة انت�شار
امل�سلحني يف مدينة حلب وريفها تقل�صت
ب���ش�ك��ل وا� �س ��ع ،و�أ� �ض �ح��ت ج �ي��وب �اً ��ص�غ�يرة
يتعامل معها اجلي�ش مبا يتنا�سب من قوة.
�أم� ��ا يف ح �م ����ص ،ف��احل �ي��اة ت �ك��اد ت�ك��ون
�شبه طبيعية ،فيما ال تزال بع�ض اجليوب
و�أع �م��ال الت�سلل يف ال��ري��ف ال�ت��ي يتعامل
معها اجل�ي����ش مب��ا يتنا�سب م��ن ال �ن�يران،
موقعاً بها خ�سائر فادحة ،وكان �آخرها ما
ج��رى يف منطقة تلكلخ ،حيث مت الق�ضاء

عنا�صر من اجلي�ش ال�سوري يالحقون فلول امل�سلحني يف ريف حلب

ع �ل��ى ع �� �ش��رات امل���س�ل�ح�ين امل�ت���س�ل�ل�ين من
لبنان ،والتي ت��ردد �أن القتلى لي�سوا كلهم
لبنانيني ،فبينهم فل�سطينيون وجن�سيات
عربية �أخ��رى ،يف وقت باتت حمافظة دير
الزور ب�أكملها تقريباً حتت �سيطرة القوات
امل�سلحة ال�سورية.
�أم� ��ا يف دم �� �ش��ق وري �ف �ه��ا ،ف � ��إن ال �ق��وات
امل���س�ل�ح��ة ال���س��وري��ة ب� ��د�أت ه�ج��وم�اً وا��س�ع�اً
ل�ت���ص�ف�ي��ة ال � �ب � ��ؤر ال �ت ��ي ي �� �س �ت��وط��ن ف�ي�ه��ا
امل�سلحون ،وا�ستئ�صال اخلاليا النائمة التي
مت �إدخ��ال�ه��ا منذ ��س�ن��وات ب��ذرائ��ع و�أ��س�ب��اب
خم�ت�ل�ف��ة� ،أب ��رزه ��ا فل�سطينية مب�سميات
«حركات مقاومة».
ووف�ق�اً ملعلومات م ��ؤك��دة ،ف ��إن اجل�سم
القتايل للمجموعات امل�سلحة يف �سورية
يتكون من تنظيم «القاعدة» وتنظيماتها
املتنوعة ،والتنظيم الع�سكري لـ«الإخوان»،
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ج�م��اع��ات خمتلفة داخلية

بوتين ألردوغان :مقابل
«باتريوت» صواريخ
 SS300إلى سورية

م�ك��ون��ة م��ن الل�صو�ص وامل�ه��رب�ين وق�ط��اع
ال �ط��رق وامل �ج��رم�ين وامل�ط�ل��وب�ين ب� أ�ح�ك��ام
جنائية خطرية ،والفارين من ال�سجون.
ووف �ق �اً ل�ل�م�ع�ل��وم��ات ،ف ��إن ه�ن��اك غ��رف
ع�م�ل�ي��ات ت �ق��وم داخ ��ل الأرا�� �ض ��ي ال�ترك�ي��ة

بالقرب من احل��دود ت�شرف على الأعمال
الع�سكرية والتخريبية يف �سورية ،يقودها
�ضباط من املخابرات الأمريكية والرتكية
وال���س�ع��ودي��ة وال�ق�ط��ري��ة ،وف�ي�ه��ا لبنانيون
ول�ي�ب�ي��ون ،وع�ن��ا��ص��ر م��ن م� ؤ���س���س��ة «ب�لاك
ووت ��ر» الأم�يرك�ي��ة الإره��اب �ي��ة ،ال�ت��ي ت�ضم
مرتزقة مدربني تدريباً رفيعاً من خمتلف
�أنحاء العامل ،تزود املجموعات امل�سلحة يف
�سورية مبختلف �أنواع الأ�سلحة واملتفجرات،
كما تزودها باملعلومات وخمططات عمليات
القتل والإجرام والتفجري.
وح �� �س��ب و� �ص��ف خ �ب��راء �أت � � ��راك ،ف ��إن
��س��وري��ة ت��واج��ه ت�ن��وع�اً غ��ري�ب�اً وع�ج�ي�ب�اً يف
م��واج�ه�ت�ه��ا ل�ع���ش��رات �آالف امل���س�ل�ح�ين� ،إذ
ك �ي��ف مي �ك��ن ال �ت��وف �ي��ق ب�ي�ن الأم�ي�رك �ي�ي�ن
و«القاعدة» وخمتلف جمموعات التكفري،
وب ��ال �ت ��ايل ،ف � ��إن امل � ��ؤام ��رة ال��وا� �س �ع��ة على
�سورية ُت�سقط ك��ل م��زاع��م ال�ع��داء وال�ك��ره
الأمريكي والغربي لـ«القاعدة» و�أ�ضرابها
التي ينادي بها الأمريكيون منذ � 11أيلول
 ،2001خ�صو�صاً حينما يتبني �أن الكثري
م��ن قياداتها ال�سيا�سية والع�سكرية على
تن�سيق تام وكامل مع دوائ��ر اال�ستخبارات
الأمريكية والغربية ،حتى يذهب البع�ض
�إىل �أن الت�صفيات التي تطال بع�ض ر�ؤو�س
ال �ق��اع��دة ب�ي�ن ال�ف�ي�ن��ة والأخ � � ��رى ،هدفها
��ص�ن��اع��ة ق �ي ��ادات ج ��دي ��دة ،واالن �ت �ه��اء من
العنا�صر ال�ق�ي��ادي��ة ال�ت��ي �أ��ص�ب�ح��ت بحكم
«املحروقة» متاماً.
وب � � � ��ر�أي خ �ب ��راء ا� �س�ترات �ي �ج �ي�ين
لبنانيني ،ف ��إن تاريخ �أق��ل من �سنتني
م��ن امل��واج�ه��ات واحل ��رب على �سورية
�أكد على �سل�سلة من احلقائق:
�أول �ه��ا� :أن ��ه حينما ي�ك��ون ه�ن��اك ت�ق�دّم

صقر يخسر مقعده النيابي قبل حصانته
والصراع الداخلي «المستقبلي» يتفاعل
مل تقدّم الت�سجيالت التي ُبثت للنائب «امل�ستقبلي» عقاب �صقر ،وال االعرتافات
التي تلتها على ل�سانه ،جديداً يذكر يف حقيقة ال��دور ال��ذي يلعبه هذا النائب الذي
ت�صدّر امل�شهد ال�سوري منذ اندالع الأزمة عام  ،2011فهي �أتت لت�ؤكد امل�ؤكد منذ فرتة
طويلة لدى �أو�ساط العارفني بخفايا امل�ؤامرة على �سورية ،والتي كان �صقر جزءاً منها
منذ اختياره ليكون نائباً وع�ضواً فاع ًال يف حركة احلريري ال�سورية.
بنى �صقر عالقاته مع العديد من املعار�ضني ال�سوريني يف اخلارج والداخل ،لكن
هذه ال�صداقات مل تكن مع ال�شخ�صيات ال�سيا�سية املعار�ضة ،بل مع �أ�صحاب «الر�ؤو�س
احلامية»� ،أمثال حممد رح��ال ،الذي كان يجاهر منذ بداية الأزم��ة ب�ضرورة القتال
امل�سلح �ضد النظام ،و�أمثال ل�ؤي املقداد ،الذي بات �أ�شهر من �أن ُيعرف يف الآونة الأخرية.
يف بداية حركته ،ق��اد �صقر عمليات فا�شلة ،و�سقط يف �أف�خ��اخ العديد ن�صبها له
«ال�سما�سرة»� ،أمثال رح��ال يف بلجيكا ،ال��ذي قب�ض �أم��و ً
اال طائلة منه لتحويلها �إىل
ّ
«الثورة» ،لكن هذه الأموال كانت تذهب �إىل غري �أماكنها ،فـ«رحال» وزع � 10آالف دوالر
على «الثوار» ،و�أبقى كل ما ناله يف ح�سابه اخلا�ص ،ثم انتقل بعدها �إىل املعار�ض �أ�شرف
املقداد ،الذي انقلب عليه الحقاً لأ�سباب مالية ،وبدا ي�شهّر به يف كل مكان ،متحدثاً
عن اجلال�سني يف رده��ات فندق «ال�شرياتون» قرب مطار ا�سطنبول ،حيث �أق��ام �صقر
مركز عملياته ،وفيه كان ي�ستقبل املعار�ضني ال�سوريني لقب�ض «ح�ص�صهم» ،و�أخرياً
ل�ؤي املقداد يف مركز عمليات �آخر �أقيم يف �أنطاكية جنوب تركيا.
يف املقلب الآخر ،كان عقاب يبني �شبكة عالقات �سعودية  -قطرية ،حيث ا�ستطاع
�أن يحوز ثقة القطريني ،رغم االرتياب ال�سعودي  -القطري املتبادل ،ف�أ�صبح و�سيطاً
ب�ين ال�ط��رف�ين ،م��ن دون �أن يتخلى ع��ن دوره املميز ل��دى ال�سعوديني ،ال��ذي��ن كانوا

يتوا�صلون عربه مع املعار�ضة ال�سورية امل�سلحة ،ويقدمون لها الدعم عربه ب�أموال
تدفع للحريري ،ومنه �إىل �صقر.
لكن اجل��دي��د ال��ذي قدمته الت�سجيالت الأخ�ي�رة ل�صقر ،ه��و �صورته يف ال�شارع
اللبناين ،ال��ذي �سمع الكثري عن «بطوالت» �صقر قبل �أن ي�سمعها ب�صوته ،واجلديد
فيها �أي�ضاً هي «اخل�ضة» التي �أ�صابت نواب كتلة «امل�ستقبل» ورئي�سها ف�ؤاد ال�سنيورة،
التي تقول املعلومات �إنه من �أكرث امل�ستائني من ف�ضيحة �صقر – احلريري.
خرج ه��ؤالء ليترب�أوا ف��وراً من �صقر بكلمات لطيفة يف العلن ،لكنهم �شنوا عليه
الهجمات الكبرية يف �أروقتهم ،ما �أغاظ �صقر الذي وجد نف�سه بني ليلة و�ضحاها قد
حت ّول من «�صقر» �أو «�أبو ال�صقر» �إىل «بقرة» قد وقعت وكرث �سالخوها ،كما �أملح هو
نف�سه يف مقابلته التي تلت الت�سجيالت.
�أما رد فعل �صقر الذي قال بع�ض من التقى به �إنه �أح�س باخلديعة ،و�إنه �سيدفع
الثمن وحيداً �إذا ما �سارت الأمور ب�شكل �سيئ ،فقد كانت التهديد ب�أنه يرف�ض ال�سقوط
وحيداً ..مل ّوحاً ب�أن لديه الكثري ليقوله عن خ�صومه وحلفائه.
ويبدو �أن الأزمة «امل�ستقبلية» قد فاز �صقر بجولتها الأوىل ،بعد �أن �ضغط احلريري
وال�سعوديون على ال�سنيورة و�أج�ب�روه على �إ��ص��دار بيان ت�أييد ل�صقر ،مل يدخل يف
امل�ضمون لكنه بقي يف العموميات.
�أما الثابت ،فهو �أن عالقة �صقر مع لبنان مل تعد كما كانت ،هو �سيعزف عن الرت�شح
لالنتخابات ،ويبدو �أنه لن يرى لبنان لفرتة طويلة ،كما �أ�س ّر �إىل املقربني منه.

عبد اهلل نا�صر

ل�ل�م���س�ل�ح�ين ،ت���ص�م��ت ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
و�أتباعها �صمت �أهل الكهف.
ثانيها� :أن��ه حينما ي�ك��ون ه�ن��اك ن�صر
حت�ق�ق��ه ال �ق��وات امل�سلحة ال���س��وري��ة ،تطل
وا�شنطن عرب وزارة اخلارجية �أو البنتاغون
�أو حتى البيت الأبي�ض منددة وحمذرة من
ا�ستعمال هذا ال�سالح �أو ذلك.
ثالثها� :أن الإعالم العربي  -اخلليجي
ج��اه��ز دائ�م�اً مل��زي��د م��ن ال�ك��ذب والفربكات
ال�ستهداف �سورية.
رابعها� :أن وا�شنطن وحلفاءها و�أتباعها
من �أت��راك وخليجيني ومعار�ضات �سورية
�أ�صبحوا يف مرحلة من احلرج الكبري ،بعد
�أن �أك �ث�روا م��ن ال��وع��ود ع��ن ق��رب �سقوط
ال��دول��ة ال��وط�ن�ي��ة ،ول �ه��ذا ه �ن��اك ن ��وع من
العمل لإدخ ��ال احل�ل��ف الأطل�سي يف �أت��ون
الأزمة ال�سورية ،من خالل �إحلاح الأتراك
ب�ن���ص��ب � �ص��واري��خ ب��ات��ري��وت ع�ل��ى احل ��دود
ال �� �س��وري��ة  -ال�ت�رك �ي��ة ,ورمب � ��ا م ��ا �سمعه
�أردوغ��ان من بوتني ب�أنه مقابل «باتريوت»
الأطل�سي �سيكون يف �سورية �صواريخ ss300
فيه رد كبري.
�أم ��ام ك��ل ه��ذه ال �ت �ط��ورات ،ح�سب ر�أي
اخل�ب�راء اال�سرتاتيجيني ،ف ��إن الأزم ��ة يف
�سورية ت�أتي من اخلارج �إىل داخل �سورية،
م��ا ي��وج��ب على حلفاء دم�شق �أن ينتقلوا
�إىل جت�ف�ي��ف م �� �ص��ادر ه ��ذا ال �ت��دخ��ل عرب
خمتلف الو�سائل� ،إذ مل يعد يكفي ف�ضح
وك�شف ف�صول امل��ؤام��رات على بالد ال�شام،
فهذا يفرت�ض �أن يكون م��ن ب��اب حت�صيل
حا�صل ،بل االنتقال �إىل الهجوم ،خ�صو�صاً
�أن �شركاء �سفك ال��دم ال�سوري با�شروا يف
هجومهم اال�ستباقي ،على نحو الت�صرفات
ال�ترك �ي��ة امل �خ��ال �ف��ة ل �ل �ق��وان�ين وال �� �ش��رائ��ع
ال��دول �ي��ة ،ب��اع�ت�را���ض ال �ط��ائ��رات امل��دن�ي��ة
القادمة �إىل �سورية ،وحتركات «امل�ستقبل»
وح�ل�ف��ائ��ه يف ل�ب�ن��ان ،وال�ت�ج�ي�ي����ش امل��ذه�ب��ي
اخلطري على نحو ما يقوم به �أ�سري �صيدا،
وم �ت �ط��رف��و ال �� �ش �م��ال ،م��ن دون �أن نغفل
املحاوالت امل�شبوهة لإثارة النعرات املذهبية
يف اليمن ،ومن دون �أن نغفل تطورات م�صر
وحماوالت «الإخوان» فيها.
ملحة مطلوبة من كل حلفاء
�إن مهاماً ّ
�سورية ،و�أهمها ا�ستنها�ض كل قوى التحرر
ومناه�ضي العوملة يف ال�ع��امل ،للنزول �إىل
��ش��وارع العوا�صم العاملية لف�ضح حتالفات
احل �ل��ف الأط �ل �� �س��ي وع��وا� �ص��م ال �غ��رب مع
«القاعدة» ومتفرعاتها ،وا�ستنها�ض ال�شارع
ال �ع��رب��ي ب�ج�ن��اح�ي��ه ال �ق��وم��ي والإ� �س�لام��ي
التنويري ملواجهة الهجمة اال�ستعمارية
ال�صهيونية  -ال��رج�ع�ي��ة ال�ظ�لام�ي��ة التي
ت ��ري ��د �أن ت �ن �ه��ي �أي � �ش �ك��ل م ��ن �أ� �ش �ك��ال
امل �ق��اوم��ة ،ك�م��ا ت��ري��د ت��و��س�ي��ع ال���ص��راع��ات
العن�صرية واملذهبية التي �إن بد�أت ،ال �سمح
اهلل� ،ستفتك ب��الأم��ة وب��وح��دة ال���ش�ع��وب؛
كال�سرطان.
ف �ه�لا ي �ت �ج��اوب ك ��ل ه� � ��ؤالء م ��ع دع ��وة
م�ع��روف الر�صايف التي �أطلقها قبل �أك�ثر
من �سبعني عاماً:
تنبهوا وا�ستفيقوا �أيها العرب
فقد طمى اخلطب حتى غا�صت الركب

�أحمد زين الدين
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مزاعم «الكيماوي» ..والحرب النفسية على سورية
يف �سيناريو متكرر دولياً ،ي�شبه �إىل حد
بعيد م��ا ح�صل يف ال�ع��راق ،ي�ح��اول الغرب
اليوم تكرار امل�شهد؛ يف م�سرحية �ضعيفة
الإخراج الدرامي ،باحلديث عن خوف من
�أ�سلحة دم��ار فتاكة قد ي�ستعملها النظام
ال�سوري �ضد معار�ضيه ،م��ا يدفع بحلف
�شمايل الأطل�سي �إىل امل��واف�ق��ة على ن�شر
�صواريخ «برتيوت» يف �سورية.
ً
وك�م��ا ات�ه��م ك��ول��ن ب��اول �سابقا النظام
ال �ع��راق��ي ب��ام�ت�لاك �أ��س�ل�ح��ة دم ��ار �شامل،
وع��ر���ض وث��ائ��ق م ��ز ّورة يف جمل�س الأم��ن
لتربير ح��رب وقائية ��ض��ده ،ق��ام م�س�ؤول
�أمريكي باتهام احلكومة ال�سورية بتجميع
امل�ك� ّون��ات الكيميائية ال���ض��روري��ة لتجهيز
الأ�سلحة الكيميائية ،فانطلقت التحذيرات

الغربية و«الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة» ل�سورية ،وه��دد
الأم�ي�ن ال�ع��ام حللف �شمال الأطل�سي من
�أن �أي ا��س�ت�خ��دام م��ن احل�ك��وم��ة ال�سورية
للأ�سلحة الكيماوية �سي�ؤدي �إىل رد دويل
فوري.
امل �خ �ت �ل��ف ع ��ن ال �� �س �ي �ن��اري��و ال �ع��راق��ي،
�أن ال �غ ��رب ال ي �ت �ح��دث ع ��ن خ���ش�ي��ة على
«�إ�سرائيل» �أو على نف�سه وحلفائه ،كما كان
خالل امل�سرحية العراقية ،بل ُيظهر للعامل
اهتماماً باملدنيني و�أرواح �ه��م ،واهتماماً
بتطبيق معايري القانون الدويل الإن�ساين،
باعتبار �أن ا�ستعمال الأ�سلحة الكيمائية
��ض��د امل��دن �ي�ين ،ي�ع� ّد ج��رمي��ة ح��رب �أ ّك ��دت
عليها املحكمة اجلنائية الدولية يف نظامها
الأ�سا�سي (املادة  /8بند .)18

لكن ت ��ذ ّرع ال�غ��رب بحقوق امل��دن�ي�ين ال
يبدو مقنعاً ،بعد �أن ن�شرت منظمات عاملية
كربى مثل «هيومن رايت�س وات�ش» والعفو
الدولية وغريها من املنظمات الإن�سانية
ال��دول�ي��ة ،ت�ق��اري��ر ت��ؤك��د ح��دوث انتهاكات
هائلة حلقوق الإن���س��ان م��ن قبل م�سلحي
امل�ع��ار��ض��ة ال���س��وري��ة ،امل��دع��وم�ين م��ن قبل
ال��دول الغربية نف�سها التي ّ
تغ�ض النظر
عن تلك االنتهاكات ،وت��ز ّوده��م بالأ�سلحة
وال �ع �ت��اد ،وك ��ان �آخ� � َر م��ا ك�شفته «هيومن
رايت�س وات�ش» تقرير حول �إثباتات تدين
املعار�ضة ال�سورية امل�سلحة بتهمة جتنيد
الأطفال.
�أما قول �إن انتهاكات املعار�ضة حلقوق
الإن �� �س��ان ال مي�ك��ن م��وازات �ه��ا بانتهاكات

رئي�س الوزراء الرتكي رجب طيب �أردوغان و�أمني عام حلف �شمال الأطل�سي �أندر�س فوغ را�سمو�سن

النظام ،فهو قول غري منطقي يف ميزان
ال �ق��ان��ون ال� ��دويل الإن �� �س��اين ،ف��ان�ت�ه��اك
م��و��ص��وف ل�ل�ق��ان��ون ال� ��دويل �أو جرمية
ح��رب م��ن �أي ج�ه��ة ،ال مي�ك��ن تربيرها
بجرمية ح��رب من قبل الطرف الآخ��ر،
ف�ق��د ��ص� ّن��ف ال�ق��ان��ون ال ��دويل الإن���س��اين
جتنيد الأط �ف��ال ال�ق��ّ��ص��ر ب� أ�ن�ه��ا جرمية
ح��رب �أي �� �ض �اً ،وق��د �أك ��د ع�ل��ى ذل��ك نظام
امل �ح �ك �م��ة اجل �ن��ائ �ي��ة ال��دول �ي��ة يف نف�س
الفقرة(  /8البند .)26
كما كان الربوتوكول الإ�ضايف الثاين
الت�ف��اق�ي��ات ج�ن�ي��ف  -وه��و ينطبق على
النزاعات امل�سلحة غري الدولية كاحلالة
ال���س��وري��ة  -ق��د ن��� ّ�ص ع�ل��ى �أن الأط �ف��ال
دون اخلام�سة ع�شرة ال��ذي��ن ي�شاركون
يف الأع �م��ال ال�ع��دائ�ي��ة ب���ص��ورة مبا�شرة،
يظ ّلون يتمتعون باحلماية اخلا�صة التي
يكفلها القانون ال��دويل الإن���س��اين ،و�إن
تنفيذ �أحكام القانون ال��دويل الإن�ساين
التي توفر حماية خا�صة للأطفال ،هو
مبنزلة م�س�ؤولية جماعية معنوية ،تقع
على عاتق ال��دول الأط��راف يف اتفاقيات
ج �ن �ي��ف ،ال� �ت ��ي ي �ت �ع�ين ع �ل �ي �ه��ا اح �ت��رام
قواعد القانون الدويل الإن�ساين وكفالة
اح�ت�رام �ه ��ا ،م ��ا ي �ع �ن��ي �أن ع �ل��ى ال ��دول
ال�غ��رب�ي��ة ال��راع�ي��ة ل�ه��ذه امل�ج�م��وع��ات �أن
تكفل اح�ترام حقوق الإن�سان ب�شكل عام
وحقوق الأطفال ب�شكل خا�ص.
وال�ل�اف ��ت �أن الأم �ي��ن ال �ع��ام لل��أمم
امل �ت �ح��دة ب ��ان ك ��ي م ��ون ك ��ان ق ��د ال �ت��زم
ال�صمت حيال التقارير التي ت�شري �إىل
جتنيد �أطفال يف القتال يف �سورية ،علماً
رح��ب باحلكم  -ال��وح�ي��د -
�أن��ه ك��ان ق��د ّ
ال�صادر لغاية الآن من املحكمة اجلنائية

ال��دول�ي��ة ،ال��ذي دخ��ل نظامها الأ�سا�سي
ح � ّي��ز ال�ت�ن�ف�ي��ذ ع ��ام  ،2002وه ��و احل�ك��م
ال�صادر بحق توما�س لوبانغا ،الذي �أدين
بتهمة جتنيد �أطفال دون �سن اخلام�سة
ع�شرة يف ال�ق�ت��ال يف جمهورية الكونغو
الدميقراطية ،وقد اعترب الأم�ين العام
ح�ي�ن�ه��ا ه ��ذا ال �ق ��رار خ �ط��وة م�ه�م��ة �إىل
الأمام يف حتقيق التزام املجتمع الدويل،
ل�ضمان ت�ق��دمي مرتكبي اجل��رائ��م �ضد
الأط �ف ��ال يف ح ��االت ال �ن��زاع امل���س�ل��ح �إىل
العدالة.
يف كل الأح��وال� ،إن ازدواجية املعايري
امل�ع�ت�م��دة م��ن ق�ب��ل الأمم امل�ت�ح��دة ودول
ال �غ ��رب ب��ات��ت �أم� � ��راً ط�ب�ي�ع�ي�اً م��رت�ب�ط�اً
ب��امل���ص��ال��ح وال �ق ��وة وال �ن �ف��وذ ،وم ��ن ه��ذا
امل�ن�ط�ل��ق ب ��ال ��ذات ،ف� ��إن اال ّدع � ��اء ب��وج��ود
�أ��س�ل�ح��ة ك�ي�م��اوي��ة يف � �س��وري��ة ،وال�ت�ل��وي��ح
بالتدخل الع�سكري �شبيه بالتدخل الذي
ح�صل يف ال �ع��راق ،ال ي�ع��دو ك��ون��ه جمرد
تهويل وج��زءاً من احلرب النف�سية التي
ت�شنّ على ال�سوريني ،وحماولة ا�ستعادة
الهيبة ورفع املعنويات الرتكية ،خ�صو�صاً
بعد �أن �س ّبب �إحجام الأطل�سي عن ال�سري
وراء �سيا�سات �أردوغان الهجومية م�صدر
�إحراج كبري لرتكيا ودورها يف املنطقة.
ف�ع�ل�ي�اً ،ل�ق��د ان�ت�ه��ت مفاعيل التهديد
بالتدخل الع�سكري يف �سورية منذ زم��ن،
وال ح � ّل للغرب بعد االنتكا�سات املتعددة
التي مُني بها �إال باجللو�س �إىل الطاولة
لتقا�سم النفوذ مع الرو�س ومن معهم يف
املحور املقاوم ،لرتتيب الأو�ضاع يف املنطقة
ككل ،ولي�س يف �سورية فح�سب.

ليلى نقوال الرحباين

مـــن هنــــا وهنـــــاك
احلربية ،والتو�صل �إىل وقف لإطالق النار ب�أ�سرع وقت ممكن ،واالبتعاد
ضبط المعابر غير الشرعية
عن الوقوع يف م�صيدة الأعمال الربية التي لن تتمكن «�إ�سرائيل» من
ي�ستمر �إدخال جرحى ما ي�سمى «اجلي�ش ال�سوري احلر» �إىل منطقة اخلروج منها بال�سرعة املطلوبة ،وبال�شكل الآمن.
وادي خالد ال�شمالية عرب معابر غري �شرعية ،والغريب �أن القوى الأمنية،
وحتديداً «�شعبة املعلومات» ،تعرف بهذا الأمر ،وال ت�ضبط هذه املعابر.
هل يزوران الضفة؟
�وج��ه ن�صيحة
ذك��ر دبلوما�سي مهم �أن دول��ة غربية بحثت يف �أن ت� ّ
جنبالط ..والمعابر
نْ
الرئي�سي �سعد احلريري وف ��ؤاد ال�سنيورة للقيام بزيارة ال�ضفة
�إىل
الحظ مراقبون �أن النائب وليد جنبالط �أتى على م�س�ألة املخالفات الغربية ،لتهنئة �أب��و م��ازن على ع�ضوية املراقبة لفل�سطني ،وبذلك
التي تتم عرب املرف�أ واملطار ،لكنه تغا�ضى عن ذكر املعابر غري ال�شرعية يتم �ضرب ع�صفورين بحجر واح��د� ،أولهما التوازن مع زي��ارة � 14آذار
التي ي�ستعملها تيار نافذ يف قوى � 14آذار مع عنا�صر �سورية يف منطقة لغزة ،والثانية مترير �أن ال م�شكلة مع «�إ�سرائيل»� ،سيما �أن االثنني
وادي خالد ،لت�أمني مترير ال�سالح �إىل الع�صابات امل�سلحة هناك ،ونقل حا�صالن على ج��وازات �سفر غري لبنانية تخولهما امل��رور على املعابر
اجلرحى �إىل امل�ست�شفيات يف ال�شمال.
«الإ�سرائيلية» ب�شكل طبيعي.

معلومات استخبارية
أوقفت الحرب البرية

م�صادر مطلعة ك�شفت ملوقع «املنـــار املقد�سية» �أن الواليات املتحدة
نقلت ل�ـ«�إ��س��رائ�ي��ل» خ�ل�ال ال �ع��دوان ع�ل��ى غ��زة م�ع�ل��وم��ات ا�ستخبارية
خطرية ،ك��ان لها دور كبري يف ال�تردد ال�صهيوين يف االن��زالق بعملية
برية ع�سكرية وا�سعة على القطاع ،وهي معلومات �أ�ضيفت �إىل القدرة
الت�سليحية للمقاومة .و�أو�ضحت امل�صادر �أن هذه املعلومات ُنقلت عرب
القنوات اخلا�صة ب�ين البلدين ،و��ش��ددت على �أهمية �إن�ه��اء العمليات

العدو واحد

يدور خالف قوي بني الف�صائل الفل�سطينية يف لبنان� ،أدى �إىل انق�سام
حاد يف التحالفات ،على خلفية �أحقية متثيل ال�شعب الفل�سطيني يف لبنان،
بعد �أن كانت هناك عدة خالفات مع ال�سفارة الفل�سطينية يف بريوت ،كونها
متثل فريقاً �سيا�سياً واحداً هو «فتح» .وقد قامت القوى والأحزاب الوطنية
والإ�سالمية اللبنانية بعدة حماوالت لتهدئة الأجواء� ،إال �أن جميعها باتت
بالف�شل ،وعُلم �أن حزب اهلل يقوم مببادرة جلمع الف�صائل من جديد حتت
�شعار «العدو واحد ..وبالتن�سيق نواجه العدو ونتغلب عليه».

بين «الستين» ..و«النسبية»
تفاج�أ بع�ض ال�سيا�سيني اللبنانيني من موقف الكاردينال ب�شارة
الراعي ،الذي �أعلن �إ�صراره على �إج��راء االنتخابات النيابية املقبلة
ب��أي قانون ك��ان ،حتى ول��و باعتماد قانون ال�ستني ،علماً �أن الراعي
كان قد �أعلن قبل ذهابه �إىل الفاتيكان رف�ضه قانون ال�ستني ،و�أنه مع
«الن�سبية» ..كما تفاج�أ ال�سيا�سيون �أي�ضاً من موقف الفاتيكان ،التي
رف�ضت قانون ال�ستني �سابقاً ،و�شكلت جلنة من بع�ض ال�شخ�صيات
امل���س�ي�ح�ي��ة ل�ل�ت��و��ص��ل �إىل ات �ف��اق ي��ر��ض��ي اجل �م �ي��ع ..امل �ت��اب �ع��ون مللف
االن�ت�خ��اب��ات اللبنانية املقبلة ر�أوا �أن �ضغوطاً دول�ي��ة مور�ست على
الكني�سة املارونية ،هي التي ت�سببت بتعدد مواقفها ب�ش�أن القانون.

تصفية حسابات
�أق��دم مرافقو رئي�س ح��زب يف ق��وى ال��راب��ع ع�شر م��ن �آذار على
�إطالق عيارات نارية يف الهواء عند مدخل بلدة القليعات الك�سروانية
وهم ي�ستقلون ثالث �سيارات رباعية الدفع ،ليتبينّ �صباحاً �أنه �سبق
�أن ت�شاجر �أحد املرافقني مع �شابني من البلدة املذكورة على طريق
�ساحل ك�سروان ،ما �أدى �إىل �ضرب مرافق رئي�س احل��زب ،الذي مل
يكن يف ال�سيارة وقتها ،ليعودوا لي ً
ال �إىل بلدة ال�شابني ويطلقوا النار
و�سط البلدة ،ول��وال تدخّ ل القوى الأمنية لت ّم الدخول �إىل منزل
ال�شابني العتقالهما و�ضربهما.
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لبنانيات
دعوة للعيش بكرامة
حقيقة ..إنما لمن يريد
تُ ثبت األيام مع كل دقيقة تمرّ  ،أن الفرز
تعمق أكثر ..بين محورين،
التاريخي إل��ى ّ
وال سيما في البالد العربية ،محور المقاومة
والتحرر الوطني ،ومحور التبعية والعمالة،
بدءأ من العمالة لـ«إسرائيل» ،وليس انتهاء
بالتبعية العمياء للمشروع األميركي ،بغض
النظر ع��ن الحاكم ل�ل�إدارة األميركية؛ من
أصحاب وأحباب «القوة الناعمة» أو «القوة
الخشنة».
لقد كانت زي��ارة وفد قوى  14آذار إلى
مدينة غ��زة المناضلة ،م��ن حيث الشكل،
مزايدة ممجوجة ،وأحد الوجوه المسخة ألنصار
التبعية لألجنبي.
تقول جهات لديها باع طويل في سبر
غ��ور األشخاص الذين ج��رى تركيب «الوفد
المقاول» منهم ،إن البعض معروف بعمالته
لالستخبارات األميركية (طبعًا ،ليس المقصود
هنا ال��ن��واب األش���اوس الثالثة ،فمربط كل
واحد من الثالثة معروف ،وكذلك المعلف)،
وبعض من البعض المنوه عنه يشتهر بكتابة
التقارير النافقة ،وت� ّ�م توظيفه أص�لاً في
شركة ناشئة  -قديمة بعد خضوعه لدورات
متخصصة في فن الكتابة االستقصائية،
وفنون تشويه الحقائق ،وصو ًال إلى تزويرها
كاملة بضمير يغط في سبات عميق.
أية أهداف كانت لزيارة عابري القارات
من أجل تحرير فلسطين من النهر إلى البحر؟
تلك الزيارة التي ال يمكن لـ«حماس» الحالية
أن ترفضها ،كما ليس بإمكانها أن ترفض أي
خطوة على شاكلتها ،ولو بأهداف أخطر من
بعض الذين سفكت أيديهم دمًا فلسطينيًا
بالجملة والمفرق ،وحتى لو كانت الزيارة
تكشفت بال خجل ،إنما
تبطن نوايا خبيثة ّ
كان بإمكان «حماس» أال «تنفحط» وتجعل
من المنبر الفلسطيني منصة غير مشرفة
لمهاجمة سورية التي ما بخلت يومًا كرمى
فلسطين.
هذا بيت القصيد من الزيارة ،وال يعتقدن
أحد أن «حماس» بهذا الغباء كي تمر عليها
مثل هذه األالعيب ..وهنا أيضًا مكمن الخطورة،
ولذلك نطرح السؤال على «حماس» :هل تابع
أحد فيها أو منها ما كتبه «بعض» أعضاء الوفد
المستقبَ ل بالعناق والقبل؟ فأحدهم اعتبر أن
عمل المقاومة مجرّ د حب للحرب ..حرب للحرب،
وليس الهدف الدفاع عن الشعب والتحرير من
رجس االحتالل ،ألن «إسرائيل ال تعتدي على
أحد»! كما يردد الكاتب إياه.
السؤال اآلخر :هل يمكن ألحد من «حماس»
أو غيرها أن يجيب كيف يمكن أن يكون أحد
المستقبَ لين مؤيدًا للمقاومة ضد «إسرئيل»
في مكان ،ومعاديًا لها في مكان آخر؟ وكيف
يمكن أن يكون «صديقًا وفيا» ألميركا التي
اسكثرت على فلسطين مجرد عضو مراقب،
ويعمل بتعليماتها ،وفي الوقت نفسه يدعي
أنه مع مقاومة الشعب الفلسطيني..؟!
إنها خديعة ،ولكن مكشوفة ..إنما لمن
يريد.

يون�س

متى تبدأ قوى  8آذار بالتنسيق المشترك
لمواجهة المخاطر في الشمال؟
ي��ب��دو �أن ح��ادث��ة «ك��م�ين تلكلخ»
ج������اءت م��ط��اب��ق��ة لأه��������داف ب��ع�����ض
القوى املحلية الرامية �إىل �إقحام
طرابل�س وعكار يف الأزمة ال�سورية،
عرب تفجري الو�ضع الأمني فيهما،
وبالتايل ا�ستهداف كل من يختلف
م��ع��ه��ا ب����ال����ر�أي ،ل��ف��ر���ض «م��ن��ط��ق��ة
�آم��ن��ة» حت��ت �سلطة الأم���ر ال��واق��ع،
وبعيداً عن �أنظار الأف��رق��اء امل�ؤيدة
لنهج املقاومة.
وميكن القول �إن القوى املذكورة
جنحت يف حتقيق اجل��زء الأول من
�أه���دف���ه���ا ،ب��ع��د ق��ي��ام��ه��م��ا ب�سل�سلة
اع���ت���داءات ط��اول��ت م��ك��ات��ب «ال��ت��ي��ار
ال��وط��ن��ي احل���ر» و«ح��رك��ة التوحيد
الإ�سالمي» يف امليناء و�أب��ي �سمراء،
حيث اغتال م�سلحو «تيار امل�ستقبل»
ال�شيخ عبد ال��رزاق الأ�سمر� ،إ�ضافة
�إىل تهديدهم بالهجوم على مقر
منفذية طرابل�س للحزب ال�سوري
ال���ق���وم���ي االج���ت���م���اع���ي ،وم����ا ك��ان��ت
الأه����داف امل��ذك��ورة حتققت ل��و كان
ل���دى ق���وى ال��ث��ام��ن م��ن �آذار خطة
تن�سيق م�شرتكة ملواجهة املخاطر
ال��ت��ي ت��ت��ه��دده��م يف ه���ذه ال��ظ��روف
ال�����ص��ع��ب��ة ال���راه���ن���ة ،وم����ا ك����ان لأي
م��ك��ون م��ن ف��ري��ق الأق��ل��ي��ة �أن يجر�أ
ع��ل��ي��ه��م ب����ـ«امل����ف����رق» ،ك��م��ا ح����دث يف
طرابل�س �أخرياً.
ولتجنيب طرابل�س ن��ار الفنت،
�آث����رت ق���وى ال��ث��ام��ن م��ن �آذار ع��دم

�أحد امل�سلحني عند حاجز للجي�ش اللبناين

ال�����رد ع��ل��ى االع�����ت�����داءات ال���ت���ي قد
ت��ط��اول��ه��ا ،وت����رك م��ع��اجل��ة الأم����ور
للأمنية للجي�ش اللبناين والأجهزة
املخت�صة ،فخلت ال�ساحة مل�سلحي
«امل�����س��ت��ق��ب��ل» و«ال��وه��اب��ي�ين» ال��ذي��ن
ا�ستغلوا اخلالفات املذهبية يف لبنان
وامل��ن��ط��ق��ة ،وح��� ْر����ص اجل��ي�����ش على
حماية العي�ش امل�شرتك و«و�سطية»
رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة جن��ي��ب م��ي��ق��ات��ي،
ل��ت���أم�ين ال��غ��ط��اء ال�سيا�سي ال�ل�ازم
لتحركاتهم.
ومل ي����ب���� َق راه�����ن�����اً يف ع��ا���ص��م��ة
ال�شمال �إال منطقة «جبل حم�سن»،
ذات ال��غ��ال��ب��ي��ة امل�����ؤي����دة ل�����س��وري��ة،
ع�صية يف وجه الأقلية ،التي حتاول
ا�ستغالل وقوع �أي حادث يف لبنان �أو
�سورية لالنتقام من �أبناء «اجلبل»،

ع���ل���ى خ��ل��ي��ف��ة ان��ت��م��ائ��ه��م امل��ذه��ب��ي
�إىل الطائفة العلوية ،إ����ض��اف��ة �إىل
خيارهم ال�سيا�سي.
وال����ي����وم ج������اءت ح����ادث����ة ت��ل��ك��ل��خ
«غ���ب ال��ط��ل��ب» مل�سلحي الأق��ل��ي��ة يف
طرابل�س ،فوجدوا فيها خري ذريعة
لتفجري الو�ضع الأم��ن��ي ب�ين «ب��اب
التبانة « و«اجل��ب��ل» ع ّلهم يحققوا
هدفني:
 حماولة الدخول �إىل «اجلبل»و�إح��ك��ام ال�سيطرة عليه ،وبالتايل
�إلغاء التنوع ال�سيا�سي واملذهبي يف
طرابل�س ،كخطوة �أ�سيا�سية لفر�ض
«املنطقة الآمنة».
 حم�����اول�����ة ت�������س���ع�ي�ر ال��ف��ت��ن��ةامل���ذه���ب���ي���ة يف ����س���وري���ة ،ن����ظ����راً �إىل
ال�����ت�����������ش�����اب�����ك االج������ت������م������اع������ي ب�ي�ن

الطرابل�سيني وب��ع�����ض �أب��ن��اء امل��دن
ال�سورية ،خ�صو�صاً بعد ف�شل تنظيم
«القاعدة» من التقدم نحو دم�شق،
وانكفائه يف حلب وحم�ص و�سواها.
ويف هذا ال�صدد ُتطرح جملة من
الأ�سئلة:
 هل �أبناء جبل حم�سن هم منغ���رروا «مبجموعة تلكلخ» ودفعوه
للقتال يف ب��ل��د جم����اور� ،أو ه��م من
�أعطوا الأوامر بقتل �أفرادها؟
 مل��اذا مل ُيفتح حتقيق ق�ضائيلتحديد اجلهة املحر�ضة؟
وعن �إمكان ت�سليم جثث «كمني
تلكلخ» ،أ�ك���د م�صدر ���س��وري �أن مل
ي�����ص��در ع���ن ال��ق��ي��ادة ال�����س��وري��ة �أي
قرار يف �ش�أن ت�سليم اجلثث ،مرجحاً
ت�سليمهم �إىل ذوي��ه��م��� ،س��ائ ً
�لا :ما
حاجة اجلي�ش ال�سوري بهم؟
وهنا يطرح �س�ؤال بديهي :ملاذا
ا�ستباق ق���رار ال��ق��ي��ادة ال�����س��وري��ة يف
���ش���أن «الت�سليم» وت�سويق الإع�ل�ام
«الأق���ل���وي» مل��ع��ل��وم��ات ع��ن احتفاظ
اجلي�ش ال�سوري باجلثث ،يف �ضوء
م�ساعي وزارة اخلارجية اللبنانية
ال����س�ت�رج���اع���ه���م؟ �أال ي���ه���دف ذل��ك
�إىل زع���زع���ة الأم�����ن يف ط��راب��ل�����س،
و�إىل امل���زي���د م���ن مت��زي��ق ن�سيجها
االج��ت��م��اع��ي وحم���اول���ة ���ض��رب ثقة
املواطنني باحلكومة؟

ح�سان احل�سن

محاضرة طبية للجنة النسائية في حركة األمة
نظمت اللجنة الن�سائية يف حركة
الأم����ة ،ب��ال��ت��ع��اون مع مركز امل�����س��اع��دات
ال�شعبية للإغاثة والتنمية ،حما�ضرة
ط���ب���ي���ة حت�����ت ع������ن������وان« :االل����ت����ه����اب����ات
ال��ن�����س��ائ��ي��ة ..الأ���س��ب��اب وط����رق ال��وق��اي��ة
منها».
ب��د�أت ال��ن��دوة بكلمة ترحيبية با�سم
احلركة بالدكتورة �إنعام خالد والقابلة
�سعاد ال�شعبي واحل�ضور.
من جهتها� ،أو�ضحت الدكتورة �إنعام
خ��ال��د �أن ال��ت��ه��اب��ات امل�����س��ال��ك ال��ب��ول��ي��ة
وال��ت��ن��ا���س��ل��ي��ة ع��ن��د امل�������ر�أة ه���ي ال�����س��ب��ب

ال��رئ��ي�����س ل���زي���ارة ال���ع���ي���ادات ال��ن�����س��ائ��ي��ة،
وم��ع��رف��ة الأ���س��ب��اب وال��ع��وام��ل امل�ساعدة
على ظهور ه��ذه الأم��را���ض ،تمُ�� ّك��ن من
ت�����ش��خ��ي�����ص��ه��ا وع�ل�اج���ه���ا ب�����ش��ك��ل ف��� ّع���ال،
والوقاية من عوار�ضها و�آثارها ال�سلبية
يف امل�ستقبل.
ك��م��ا مت إ�ج�������راء ف��ح��و���ص��ات طبية
ومعاينة جمانية من قبل اخت�صا�صيني
ب�إ�شراف القابلة القانونية �سعاد ال�شعبي.
وبعد ال��ن��دوة دُعيت احلا�ضرات �إىل
م���ائ���دة ال��ف��ط��ور ع��ل��ى ���ش��رف ال��دك��ت��ورة
�إنعام خالد والقابلة �سعاد ال�شعبي.

مـواقف

• جتمع العلماء امل�سلمني �أكد �أن قيام الرئي�س �سعد احلريري والنائب عقاب
�صقر ،ب�إر�سال ال�سالح واملقاتلني �إىل �سورية ،يجعلنا �أمام موقف خطري �سي�ؤثر
على الداخل اللبناين ،لأنه يعطي للقوى الأمنية ال�سورية حق الرد بالدفاع عن
النف�س ،ما قد يكون �سبب ًا يف نقل احلرب �إليه ،وهذا ما ال م�صلحة للبنان فيه.
وحمّل التجمع م�س�ؤولية مقتل ال�شباب اللبنانيني يف �سورية ملن �أر�سلهم �إىل
املكان اخلط�أ ،لأن «عدونا وعدو لبنان وعدو الإ�سالم هو الكيان ال�صهيوين،
ولو �أنهم ا�ست�شهدوا يف مواجهته لكان �سبب ًا الفتخارنا جميع ًا بهذه ال�شهادة� ،أما
الآن ف�إننا ن�أ�سف ملا ح�صل معهم ،ونتمنى على ال�شباب ،خ�صو�ص ًا يف ال�شمال،
�أال ي�ستمعوا للأ�صوات التي تدعوهم للم�شاركة يف القتال يف �سورية ،فهو

غري جائز من الناحية ال�شرعية» ،داعي ًا الق�ضاء اللبناين التخاذ الإجراءات
القانونية الالزمة ملالحقة كل من الرئي�س �سعد احلريري والنائب عقاب
�صقر ،وتنفيذ ما ين�ص عليه القانون بحقهما ،ال�سيما بعد �سماع الت�سجيالت
التي ت�ؤكد تورطهما يف ما يخالف الد�ستور اللبناين واتفاق الطائف.
• ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي؛ الأمني العام حلركة الأمة ،انتقد الهجوم
املربمج على املقاومة و�سالحها ،وحماولة زجها يف �أتون ال�صراعات الداخلية،
الفت ًا �إىل �أن اال�سرتاتيجية الوحيدة التي حتمي لبنان وت�ضمن حترير باقي
�أرا�ضيه املحتلة من قبل ال�صهاينة هي معادلة «اجلي�ش وال�شعب واملقاومة».
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لماذا تطالب « 14آذار» بإحالة اغتيال الحسن
على المحكمة الدولية؟
منذ �أن وق��ع��ت ج��رمي��ة اغتيال رئي�س
«ف���رع امل��ع��ل��وم��ات» ال��ل��واء و���س��ام احل�سن يف
الأ�شرفية ،و«ق��وى � 14آذار» ال تتوانى عن
مطالبة حكومة الرئي�س جنيب ميقاتي
ب�����إح����ال����ة ه�����ذه اجل����رمي����ة ع���ل���ى امل��ح��ك��م��ة
اخل��ا���ص��ة ب��ل��ب��ن��ان ،وه���و ن���وع م��ن ال�ضغط
ال�سيا�سي والإع�لام��ي اال�ستغاليل ال��ذي
يرمي �إىل الت�ضييق على الرئي�س ميقاتي
ال�سني ،يف
�شخ�صياً ،و�إح��راج��ه يف ال�شارع ُّ
ظ�� ّل اق�ت�راب م��وع��د االن��ت��خ��اب��ات النيابية
يف العام  ،2013ودفعه �إىل اال�ستقالة لكي
ت�����س��ق��ط ح��ك��وم��ت��ه ،ول��ي�����س��ت غ��اي��ت��ه زي���ادة
ملفّ �أم��ام املحكمة اخلا�صة بلبنان ،التي
مل تبد أ� النظر يف جرمية اغتيال الرئي�س
رفيق احل��ري��ري لكي تنتهي منها ،ف�ض ًال
ع��ن �أ ّن ه��ن��اك ج��رائ��م �أخ���رى �أحيلت على
ه��ذه املحكمة ،و�أث��ب��ت��ت الأي���ام �أن��ه��ا تدخل
�ضمن ن��ط��اق اال���س��ت��غ�لال امل��ت��م��ادي لهذه
املحكمة ،ولي�س ح�� ّب��اً يف معرفة احلقيقة
يف �أ ّي����ة ج��رمي��ة وق��ع��ت ،ع��ل��ى غ���رار م��ا هو
حا�صل �أ�سا�ساً يف جرمية � 14شباط ،2005
ويف �إن�شاء هذه املحكمة ب�صيغتها اللبنانية
الدولية امل�شرتكة.
و�إزاء هذه املطالبة امللغومة ،يتبادر �إىل
الذهن �س�ؤال :ملاذا مل تبادر «قوى � 14آذار»
نف�سها عندما كانت مت�سك بزمام ال�سلطة
وتحُ ْ ِكم قب�ضتها على احلكومة� ،إىل �إر�سال
طلب �إىل الأمم املتحدة ،ولو �س ّراً وخفية،
على غرار ما فعلت عند طلب �إن�شاء املحكمة
اخلا�صة بلبنان وهو �أمر خمالف للد�ستور،
ت�شدّد فيه على �ض ّم جرائم اغتيال عديدة
وقعت مثل اغتيال نائب «ت�� ّي��ار امل�ستقبل»
وليد عيدو ،ومدير العمليات يف اجلي�ش
اللبناين ال��ل��واء فران�سوا احل���اج ،ورئي�س
ال��ف��رع الفنّي يف «ف���رع امل��ع��ل��وم��ات» ال��رائ��د
و�سام عيد �إىل اخت�صا�ص املحكمة ذاتها؟
من املعروف �أن املحكمة اخلا�صة بلبنان
مك ّلفة �أ�سا�ساً بالنظر يف جرمية اغتيال
احلريري واجلرائم الواقعة بني الأ ّول من
�شهر ت�شرين الأ ّول  ،2004و 12كانون الأ ّول
ّ � ،2005أي ب�ين حم��اول��ة اغ��ت��ي��ال النائب
م��روان حمادة واغتيال اب��ن �أخته النائب
ج�ب�ران ت��وي��ن��ي� ،إذا ك��ان هنالك ت�ل�ازم يف
تن�ص على ذلك املادة
ما بينها بح�سب ما ّ
الأوىل من نظام هذه املحكمة ،على الرغم
مما فيها من حتامل على م�س�ألة �سيادية
ّ
ّ
بامل�س بالق�ضاء اللبناين� ،إذ متنعه
ق
ل
تتع
ّ
من �إكمال حتقيقاته فيها مبجرد العثور
على تالزم ،وهو تالزم يحدّده املدعي العام
يف املحكمة ،وفق ت�ص ّور يخاجله وال يعرف
�أحد تقاطعاته مع الق�ضية الأخرى ،وهذا
املدعي العام ال يحيد ،عادة ،عن الت�سيي�س،
ال ب���ل �إن م���رك���زه ���س��ي��ا���س��ي �أك��ث�ر مم���ا هو
ق�ضائي ،وهذا ما ت�شهد عليه كل منا�صب
املدعني العامني يف كل املحاكم الدولية،
وارت��ب��اط��ه��م ب��ال�����س��ي��ا���س��ة وحت��رك��ه��م وف��ق
�إ�شارات �سيا�سية ،وطبعاً �صادرة عن الدول
ال��ك�برى ال��ن��اف��ذة ع��امل��ي��اً �ضمن م��ا يعرف
بلعبة الأمم.
وت�ضيف املادة الأوىل من النظام نف�سه،
�أن هجمات �أخ���رى وقعت يف ت��اري��خ الحق
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للثاين من �شهر كانون الأول  ،2005يقرره
الطرفان� ،أي املحكمة والدولة اللبنانية،
ويوافق عليه جمل�س الأم��ن ،هي هجمات
متالزمة.
وق�����د اغ���ت���ي���ل ال���ن���ائ���ب ع���ي���دو يف 13
حزيران  ،2007واكتفت حكومة الرئي�س
ف�����ؤاد ال�����س��ن��ي��ورة ب���إح��ال��ت��ه��ا ع��ل��ى املجل�س
ال��ع��ديل ومل تك ّلف نف�سها ع��ن��اء البحث
ف��ي��ه��ا م����ع امل���ح���ك���م���ة والأمم امل���ت���ح���دة،
وك���ذل���ك ف��ع��ل��ت ح��ك��وم��ة ال�����س��ن��ي��ورة عند
اغتيال اللواء احل��اج يف  12كانون الأول
 ،2007فاقت�صرت الإحالة على املجل�س
العديل ،و�أي�ضاً عند اغتيال الرائد عيد
يف  25كانون الثاين  ،2008وهو ما فعلته
ح��ك��وم��ة ال��رئ��ي�����س م��ي��ق��ات��ي ب��خ�����ص��و���ص
اغتيال احل�سن.
ل���ك���نّ ال�������س����ؤال الأخ����ط����ر م���ن ك���ل ما
ت��ق�� ّدم ،هو �أن الق�ضاء اللبناين ا�ستطاع
�أن يكت�شف و�أن يعرف قتلة عيدو واحلاج
وع��ي��د ،وه��ذا م��ا ورد حرفياً يف تفا�صيل
ال���ق���راري���ن االت��ه��ام��ي�ين ال�����ص��ادري��ن عن
ال��ق��ا���ض��ي ن��ب��ي��ل ���ص��اري ب�صفته حمققاً
عدلياً يف جرميتي ا�ستهداف ع�سكريني
من اجلي�ش اللبناين يف �شارع امل�صارف يف
الت ّل يف مدينة طرابل�س يف � 13آب ،2008
ويف حم�� ّل��ة البح�صا�ص يف ط��راب��ل�����س يف
� 29أيلول  ،2008واللتني نفّذتهما �شبكة
ير�أ�سها م�س�ؤول تنظيم «فتح الإ���س�لام»
يف ال�شمال عبد الغني جوهر ال��ذي قيل
�إنه قتل يف الأح��داث الأمنية اجلارية يف
�سورية.
ف��ف��ي ال���ق���رار الأول ،اع��ت�رف املتهم
املوقوف الفل�سطيني حمزة �أمني القا�سم
ب�أنه ا�ستقبل يف منزل ذوي��ه الكائن فوق
م��ن��زل��ه خم�سة �أ���ش��خ��ا���ص بينهم « أ�م�ي�ر»
تنظيم «ف��ت��ح الإ����س�ل�ام» ���ش��اك��ر العب�سي،
ال��ذي تلقّى يف «�إح��دى اجلل�سات ات�صا ًال
هاتفياً م��ن عبد الرحمن ع��و���ض ،ال��ذي
�أبلغه �أن عنا�صره ق��ام��وا بتنفيذ عملية
تفجري نتج عنها ا�ست�شهاد العميد ال�شهيد
فرن�سوا احل���اج ،وق��د �أخ�ب�ره العب�سي أ� ّن
�شبابه يف خميم عني احللوة قاموا بتنفيذ
العملية �ض ّد «اليونيفيل» ،وات�صل عبد
الرحمن عو�ض ب�شاكر العب�سي ليخربه
أ�ي�����ض��اً ب����أن العملية جن��ح��ت با�ستهداف
النقيب ال�شهيد و�سام عيد».

ويف القرار الثاين� ،أق�� ّر ال�شاهد فادي
اب��راه��ي��م ب����أن «ع��ب��د ال��رح��م��ن ع��و���ض قد
ق���ال أ�م��ام��ه �إن جماعته ق��ام��ت باغتيال
النائب وليد عيدو ،وتفجري �سنرت جتاري
يف الأ�شرفية ،و�إن عملية اللواء فران�سوا
احل��اج ق��د ت���و ّرط بها نعيم عبا�س ،ال��ذي
ينتمي �إىل توفيق ط��ه ،ال��ذي ُيعترب من
�أتباع «القاعدة» ،و�إن عبد الرحمن عو�ض
و�شاكر العب�سي هما �صناعة خمابراتية
عربية».
و�أمام هذه الوقائع املثبتة ق�ضائياً ،ال
غنى عن التذكري ب���أن «جمموعة ال��ـ »13
اعرتفت عرب �أحد �أبرز �أفرادها ال�سعودي
في�صل �أك�بر خ�لال التحقيق ل��دى «ف��رع
امل��ع��ل��وم��ات» �أن��ه��م ه��م م��ن قتلوا الرئي�س
رف��ي��ق احل���ري���ري ،ق��ب��ل �أن ي��ع��م��د رئي�س
الفرع ال�ضابط و�سام احل�سن على �إجباره
على تغيري �إفادته.
و�إزاء ه����ذا امل�����ش��ه��د ،ت����أت���ي الأ���س��ئ��ل��ة
اجلوهرية ،وهي على ال�شكل التايل:
مل���اذا �أغفلت حكومة ال�سنيورة ،ومن
ث����� ّم ح���ك���وم���ة ���س��ع��د احل�����ري�����ري ،ال��ط��ل��ب
م��ن جمل�س الأم���ن �إح��ال��ة ج��رائ��م عيدو
واحل������اج وع���ي���د ع��ل��ى امل��ح��ك��م��ة اخل��ا���ص��ة
ب��ل��ب��ن��ان ،خ�صو�صاً �أ ّن ال��ق��رائ��ن والأدل����ة
متحققة باعرتافات �صريحة ووا�ضحة،
وه���ي ت��ت�لازم م��ع ج��رمي��ة اغ��ت��ي��ال رفيق
احل���ري���ري ،ح��ي��ث ي��ك��ون ال��ف��اع��ل واح����داً،
وهو تنظيم «القاعدة» ،من خالل �شبكات
وخ��ل�اي����ات م���ت���ف��� ّرع���ة ه���ن���ا وه����ن����اك ع��ل��ى
الأرا�ضي اللبنانية؟
ومل�������اذا مل ت���ق���م ح��ك��وم��ت��ا ال�����س��ن��ي��ورة
واحلريري بعملهما جلهة مالحقة هذه
الق�ضايا دول��ي��اً� ،أم �أن املطلوب ه��و عدم
االق��ت�راب م��ن «ال��ق��اع��دة»� ،أو �إث���ارت���ه� ،أو
�����س ب��ه ،حتى ول��و ك��ان م��ق�ترف��اً جلملة
امل ّ
جرائم؟
وه��ل ه��ن��اك ت�ل�ازم �سيا�سي خفي بني
«اع�����ت�����دال» «ت���ي���ار امل�����س��ت��ق��ب��ل» ،وت���ط��� ّرف
«ال����ق����اع����دة» ط���� ّرزت����ه امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة
ال�سعودية ،و�أو�صى ب�إبعاد �شبح املحاكمة
يف هذه الق�ضايا عن «القاعدة» حل�سابات
�سيا�سية وبغية اال�ستثمار ال�سيا�سي على
ال�ساحة اللبنانية؟

علي املو�سوي

عـــذرًا أيـتـهـــا «األمـــم»

فلسطين دولة قبل إنشاء
جمعيتك العامة
فلسطين دولة عربية عاصمتها القدس ،رضي من رضي
وأبى من أبى ..بتصويت أو اعتراض أو تمنّ ع ،فلسطين دولة
وعاصمتها القدس الشريف ،رغم التخاذل الدولي والعربي.
فلسطين دول��ة وعاصمتها القدس بفضل المقاومة
التي أرست معادالت جديدة ،من النكبة إلى االنتفاضات
والحروب ..إلى حرب غزة .2012
فلسطين ال تحتاج إلى مجلس أمن ،أو جمعية عامة لألمم
المتحدة ،وجامعة دول عربية ،ومنظمة المؤتمر اإلسالمي،
ومجلس التعاون الخليجي ،إلعالنها دولة ،فلسطين دولة
بفضل اإلجماع الشعبي للمقاومة ،والتي هي حصن دفاعها
األول ،وليس بيانات واستنكارات وإجماع الدول.
عجبًا من بعض الذين اعتبروا أن «الكرنفال» الذي حصل
في الجمعية العامة لألمم المتحدة انتصارًا كبيرًا على
الصهاينة ،واعتبر انتصار المقاومة في حرب غزة هزيمة!
هم ال يعرفون التاريخ وال الجغرافيا ،ففلسطين ليست
بحاجة إلى كرسي ُطبعت كلمة فلسطين عليها ليعتبروها
دولة ،فلسطين مطبوعة بقلب كل عربي مناضل مقاوم اعتبر
أن قضية األمة فلسطين.
عجبًا من بعض الذين يعرفون التاريخ ،ولكن يتناسوه،
فمنظمة األم��م المتحدة ُأسست عام  ،1945وفلسطين
والقدس موجودة قبل تأسيسها ،وحتى قبل وجود الدول
التي أسستها ..هي مذكورة في التوراة واإلنجيل والقرآن
الكريم.
فلسطين بكل مدنها تتعرض للتهويد م��ن قبل
الصهاينة ،وشعبها المظلوم الذي يُ قتل ويُ عتقل ويُ هان
كل يوم ،بحاجة إلى دعم وليس إلى قرارات واعترافات من
هنا وهناك.
العاقل يدرك أن «الكرنفال» الذي حصل مهزلة ،ألن
الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن منذ إنشائهما
وإلى اآلن ،لم يصدرا قرارًا واحدًا ينصف المظلوم؛ ينصف
فلسطين وشعبها ،بل على العكس ،قراراتهم كانت تقف
في وجه كل من يقف بوجه الصهاينة ودولتهم المزعومة.
وبالرغم من كل ه��ذا ،ي��ري��دون أن تعيش الشعوب
العربية واإلسالمية المظلومة بأوهام!
عجبًا ألولئك الذين فرحوا ،ونسوا أن فلسطين دولة
محتلة ،وبقرارات صادرة من الجمعية نفسها التي اعترفت
بها ،وشعبها ُشرد في أقطار الدول ،وال من ناصر له إالّ الله.
فلسطين دولة ،رضي من رضي وأبى من أبى ،فلسطين
عاصمتها القدس الشريف ،وهي دولة قبل إعالن دولكم
أيها المستكبرون في األرض.

�سعيد عيتاين
الخنساء تتقدم بإخبار ضد صقر
وكل من يظهره التحقيق بتهمة
اإلرهاب المسلح

تقدمت املحامية م��ي اخلن�ساء بكتاب �إخ��ب��ار �إىل النيابة العامة
التمييزية� ،ضد كل من النائب عقاب �صقر ،الذي يعمل حالياً كما جاء يف
الكتاب «ب�صفة رئي�س ع�صابة �إرهابية كمرتزق مقيم يف تركيا» ،واملدعو
ل���ؤي امل��ق��داد ،وك��ل من يظهره التحقيق فاع ًال �أو متدخ ًال �أو �شريكاً،
بتهمة ارت��ك��اب جرائم الإره���اب امل�سلح؛ الإره���اب ال�سيا�سي ،والإره���اب
االقت�صادي ،والإرهاب الفكري ،والإرهاب املجتمعي ،والإرهاب النف�سي،
واخلطف ،ولقتل وبث النعرات الطائفية واالعتداء على دولة �شقيقة
من خالل العمل كمرتزق يعمل ب�أجر الرتكاب جرائم �ضد الإن�سانية.
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مقابلة

نبيل نقوال :البطريرك مع تعديل قانون «الستين»
ما دامت بكركي ترف�ض قانون «ال�ستني» ،ليثبت حزبا «القوات اللبنانية» و«الكتائب» حر�صهما على حقوق
امل�سيحيني بالفعل ،وليدعما م�رشوع القانون الأورثوذك�سي ..من ي�ستطيع ال�سري يف االنتخابات النيابية
وفق دوائر «ال�ستني» مع ما يتطلب ذلك من �إجراءات ،ال ميكنه التذرع باخلطر الأمني للتهرّب من تعديل
القانون ..ت�رصفات النائب عقاب �صقر واعرتافاته ت�رشّع تدخّ ل �سورية يف ال�ش�ؤون اللبنانية ،وحلماية ال�سيادة
الوطنية املطلوب حماكمة �صقر ق�ضائياً.
ج �م �ل��ة ق �� �ض��اي��ا رف �ع �ه��ا ع �� �ض��و ت�ك� ّت��ل
ال�ت�غ�ي�ير والإ� �ص�ل�اح ال�ن��ائ��ب ن�ب�ي��ل نقوال
جلريدة «الثبات» ،و�إليكم احلوار:
ي �ح � ّم��ل ال �ن��ائ��ب ن �ب �ي��ل ن �ق��وال ف��ري��ق
امل �ع��ار� �ض��ة جم�ت�م�ع�اً ،م���س��ؤول�ي��ة ت�ضييع
االتيان بقانون انتخابي ع�صري وحديث،
ي�شري �إىل أ� ّن تزوير الإرادة ال�شعبية يبد�أ
بفر�ض قانون ال ي�ساوي بني �أبنائه ،يقول:
«ن� ��واب امل�ع��ار��ض��ة م�سيحيني وم�سلمني،
م �� �س ��ؤول��ون ع ��ن ت �ب��دي��د ظ � ��روف ت�غ�ي�ير
ق��ان��ون «ال���س�ت�ين» االن �ت �خ��اب��ي ،لأن ��ه وف��ق
ت�صاريحهم ،هم يربطون م�صري الوطن
مب���ص�ير ال �ع��وا� �ص��ف امل �ن��دل �ع��ة �إق �ل �ي �م �ي �اً،
وك�ل�ام امل�ع��ار��ض��ة الآذاري� � ��ة ه ��ذا ،يالقيه
ك�لام تهديدي وتهويلي م��ن قبل قيادات
املعار�ضة امل�سلحة يف ��س��وري��ة ،وجديدهم
�أ ّن �ه��م م�ستعدون للهجوم على ح��زب اهلل
وع�ل��ى ل�ب�ن��ان ،يف ح��ال تفاقمت الأح ��داث
ال �� �س��وري��ة وا� �س �ت �خ��دم اجل �ي ����ش ال�ن�ظ��ام��ي
�أ�سلحة معينة» ،وي�ضيف ن�ق��وال« :جميع
النواب امل�سيحيني متفقون على �أ ّن متثيل
امل�سيحيني منتق�ص ،ف�ل� َم ال ي�سري ن��واب
املوارنة املعار�ضة مبا اتفقنا عليه جميعاً يف
بكركي؟ االتفاق وا�ضح وال لب�س فيه ،ف�إمّا
�أن ن�سري بقانون اللقاء الأورثوذك�سي ،و�إمّا
بقانون الن�سبية �ضمن الدوائر الو�سطى..
يطالب حلفا�ؤنا بال�سري مبا اتفقنا عليه يف
بكركي ،نحن نقولها ،حلفا�ؤنا ي�ؤيدون ما
نقرّه وما �أقرته بكركي وامل�سيحيون ،الكرة
�أ�صبحت عند ن��واب امل�ع��ار��ض��ة ،وحت��دي��داً
عند نواب القوات اللبنانية والكتائب ،فهل
�سيحرتمون تعهدهم �أم �سينك�سون به ،هذا
ما �سنعرفه يف الأ�سابيع املقبلة».
ي � � أ�م� ��ل ن � �ق ��وال م� ��ن ن � � ��واب ال � �ق ��وات
والكتائب الت�صويت لقانون انتخابي يعيد
للم�سيحيني متثيلهم احلقيقي وف��ق ما
تطالب به بكركي ،يقول« :الك ّل وحتديداً
ح��زب الكتائب حت��دث ع��ن رغبته يف دعم
ال �ق��ان��ون الأورث ��وذك� ��� �س ��ي ،ل�ي�ث�ب�ت��وا ذل��ك
ب�أفعالهم ولي�س ب�أقوالهم ،و�إ ّال ليتحملوا
م���س��ؤول�ي��ة ت�خ��اذل�ه��م أ�م ��ام اهلل وال�ت��اري��خ
و�سيّد بكركي»� ،س�ألناه عن قنوات االت�صال
مع فريق آ�خ��ر ،حتديداً امل�سيحيني ،وعن
دور بكركي يف توحيد جهود نواب املوارنة؟
يردّ« :رف�ضوا تلبية دعوة �صاحب الغبطة
البطريرك م��ار ب�شارة الراعي يف التا�سع
وال�ع���ش��ري��ن م��ن ال���ش�ه��ر امل �ن �� �ص��رم ،حتت
ذري�ع��ة أ� ّن �ه��م م �ه��ددّون �أم �ن �ي �اً ..ت���ص�وّر �أ ّن
ن ��واب م��وارن��ة لأح � ��زاب م�سيحية ت� ّدع��ي
احل� �ف ��اظ ع �ل��ى م �� �ص��ال��ح امل �� �س �ي �ح �ي�ين ،ال
ت�أتي �إىل بكركي من �أج��ل ق�ضية ته ّم ك ّل
امل�سيحيني ،فيما ه��م ال ي�ترك��ون مطعماً

ال�سري بهذا املطلب على الإط�لاق ،لأنّه
ي�ح� ّق لأ ّي ��ة م�ؤ�س�سة �أو جمعية تقدمي
دع ��وى ق�ضائية �أم ��ام ال�ق���ض��اء ال��دويل
وامل �ح �ل��ي ،وك���س��ب ال�ق���ض�ي��ة ،لأ ّن حرية
الفرد مكر�سّ ة يف �شرعة حقوق الإن�سان
وهي تعلو القوانني حتى لوطنية ،رغم
�أ ّن ال��د� �س �ت��ور ال �ل �ب �ن��اين ن�ف���س��ه ي���ص��ون
احلريات ال�شخ�صية ويحرتمها».
ت�صرفات �صقر ترب ّر التدخل
ال�سوري يف لبنان

إ� ّال ويتناولون فيه الطعام»! ي�س�أل نقوال،
هل باتت بكركي تهدد هذا الفريق �أمنياً،
وهل بات املجيء �إىل املجل�س النيابي عم ًال
بغري فائدة ،فيما ال�سهر يف املطاعم العمل
اجلدّي والر�صني»؟
بكركي ..واالنتخابات
وع� ��ن ك�ل��ام ال �ب �ط ��ري ��رك ال ��راع ��ي
ا ألخ�ي�ر ح��ول � �ض��رورة اح�ت�رام مواقيت
االن�ت�خ��اب��ات النيابية ،ل��و ب�ق��ان��ون �أع��وج
ك �ق��ان��ون ال �� �س �ت�ين ،ي��و� ّ��ض��ح ن��ائ��ب امل�تن
ال�شمايل نبيل نقوال امل�س�ألة قائالً« :كالم
�سيدنا ال��راع��ي ج��اء رداً ع�ل��ى احل��دي��ث
املتزايد عن فر�ضية تطيري اال�ستحقاق
االنتخابي ،وتطيري فريق املعار�ضة �أي
تالقي �سواء على طاولة احلوار �أو داخل
امل�ج�ل����س ال�ن�ي��اب��ي ،ال�ب�ط��ري��رك ال��راع��ي
بقوله هذا ك�أنه يقول من يرف�ض املالقاة
حتت قبة بكركي بحجة اخلوف الأمني،
ك�ي��ف ل��ه ال���س�ير ح�ت��ى ب�ق��ان��ون ال�ستني،
أل ّن� ��ه م��ن ي��ري��د ال���س�ير ب �ه��ذا ال�ق��ان��ون
للم�شاركة يف االن�ت�خ��اب��ات النيابية مع
ما يتطلب ذلك من حراك للمر�شحني،
�ساعتئذٍ ي�ستطيع امل�ج��يء �إىل املجل�س
النيابي ولل�صرح البطريركي لالتفاق
على قانون انتخابي ين�صف امل�سيحيني»،
يتابع ن�ق��وال حديثه« :ال��راع��ي ال ي�ؤيد
ق��ان��ون «ال�ستني» على الإط�ل�اق ،ب��ل هو
م��ن أ�� �ش � ّد امل�ط��ال�ب�ين ل�ت�ع��دي�ل��ه ،وم��ا دام
هناك �إجماع من قبل النواب امل�سيحيني
على ذل��ك ،بكركي ال ت��رى �سبباً مقنعاً
لعدم تغيري ه��ذا ال�ق��ان��ون ال�ظ��امل بحق
امل�سيحيني».
ح � � ��ول م� ��و� � �ض� ��وع م� �ط ��ال� �ب ��ة ف ��رع

املعلومات بكلمات املرور اخلا�صة مبليون
ون �� �ص��ف م �ل �ي��ون م �� �س �ت �خ��دم ل�ل�ت��وا��ص��ل
االجتماعي ،ي�س�أل الدكتور نقوال ر�ؤ�ساء
ج�ه��از ه��ذا ال �ف��رع :اجل��رائ��م ك��ان��ت قبل
ن �� �ش��وء دات� ��ا االت� ��� �ص ��االت ،وق �ب��ل ن���ش��وء
الـ« »facebookوك ��ان ��ت اجل��رائ��م
تكت�شف ..ملاذا التحجج بهذه املوا�ضيع؟
�أمل ت�ك��ن دات ��ا االت���ص��االت ب�ي��د فريقهم
ال�سيا�سي منذ العام  1992وحتى العام
 ،2007مل��اذا مل يكت�شفوا �أ ّي� �اً م��ن تلك
اجل��رائ��م»؟ ن�س�أله عن الغاية من جراء

الجرائم كانت
تُ كتشف قبل نشوء
داتا االتصاالت
والـ«..»facebook
فلماذا التحجّ ج بهذه
األمور؟

مطالبتهم؟ ي�ق��ول« :ي��ري��دون التن�صّ ت
�سيا�سياً ع�ل��ى اللبنانيني الب �ت��زازه��م»،
ويردف النائب املتني كالمه« :يف مطلق
الأح � ��وال ،ق��ان��ون�ي�اً ود� �س �ت��وري �اً ال ميكن

فيما يتعلق مب��و��ض��وع ف�ضيحة تيار
«لبنان �أوالً» النائب عقاب �صقر ،واعرتافه
ال�ع�ل�ن��ي ب�ت�م��وي��ن اجل�ي����ش ال �� �س��وري احل � ّر
بال�سالح ،ودعمه فريقاً �سورياً على �آخر،
يذكّر النائب نقوال «هيجان» هذا الفريق
ن�ف���س��ه ،ي ��وم ط��ال��ب ال�ع�م��اد م�ي���ش��ال ع��ون
ال�ك��ون�غ��ر���س الأم�ي�رك ��ي ،ب�ت�ن�ف�ي��ذ ال �ق��رار
الدويل  520لإخ��راج اجلي�ش ال�سوري من
لبنان ،مل��اذا التدخل ب�ش�ؤون �سورية اليوم
من قبل تيار امل�ستقبل وما هي الفائدة»؟
ي �� �س ��أل ن �ق��وال ،وي���ض�ي��ف« :ع �ن��دم��ا ي�ق��ول
رئي�س حكومة �سابق ك�سعد احلريري �إنّه
لن يرتاجع عن دع��م املعار�ضة ال�سورية،
يف ك�لام��ه ه��ذا ،ي���ش�رّع لل�سوري التدخّ ل
يف لبنان ،الن�أي بالنف�س يكون باملحافظة
على �سيادتنا حتى ال ن�سمع للغري بالتدخل
ببلدنا».
وعن �إمكانية حماكمة النائب �صقر،
يدعو نقوال لتطبيق القانون والد�ستور
ال�ل�ب�ن��اين« ،ي��ا ليتهم� ،أب� ��رزوا ع�ضالتهم
ع �ن��دم��ا ك ��ان ال �� �س��وري يف ل �ب �ن��ان ،ق��ات�ل�ن��ا
ال���س��وري ع�ن��دم��ا ك��ان م��وج��وداً يف لبنان،
وم���س�ت�ع��دون مل�ح��ارب��ة �أيّ ك��ان � �س��واء ك��ان
�سورياً �أم «�إ�سرائيلياً» �أم �سعودياً من �أجل
�سيادة وطننا ،وما فعله �صقر ب�أق ّل تقدير
عر�ضه للمالحقة الق�ضائية ،ومع الأ�سف
اع�تراف��ه ب��ذل��ك ي��دي�ن��ه �أك�ث�ر وال يُخففّ
احلكم عليه».
�سورية
ب�خ���ص��و���ص ا� �س �ت �م��رار ال �ع �ن��ف يف
��س��وري��ة والت�شنج ال ��دويل على حاله،
ال ي� �ج ��زم ن� �ق ��وال �إن ك ��ان ��ت الأم� � ��ور
متجهة �إىل الت�سوية �أم �إىل مزيد من
الت�صعيد ،يقول« :ال ميكن ال�سري ال
بفر�ضية م��زي��د العنف ،وال بفر�ضية
ه� ��دوء ال �ع��ا� �ص �ف��ة ،ل �ك � ّن��ه الف ��ت ك�لام
الرئي�س الأم�يرك��ي ب��اراك �أوب��ام��ا� ،أ ّن��ه
ي �ح �رّم ع�ل��ى � �س��وري��ة وال��رئ �ي ����س ب�شار

الأ�سد ا�ستخدام الأ�سلحة الكيميائية،
ك � أ�ن��ه ي���س�م��ح ل��ه اال� �س �ت �م��رار باحلكم
�شرط ع��دم ا�ستخدام تلك الأ�سلحة»،
ي��ردف ك�لام��ه ال�ن��ائ��ب ن�ق��وال« :الأي ��ام
املقبلة �ستك�شف عمّا �إذا ك��ان الهجوم
على دم�شق �سيتبعه هجوم �آخر ،اجلزم
يف ه ��ذا امل �ج��ال ت �ك � ّه��ن ،ويف ال�سيا�سة
�شبع اللبنانيون تكهنات ،لأنّ املطلوب
مت��ري��ر ال�ع��وا��ص��ف املحيطة بنا ب��أق� ّل
� �ض��رر مم �ك��ن» ،وي���ض�ي��ف ن �ق��وال« :يف
�أوروبا هناك وعي وامتعا�ض من تنامي
احلركات ال�سلفية املتع�صبة ،القاعدة
ال ُت�ط�م�ئ��ن الأوروب� � ��ي وال ا ألم�يرك��ي
رغم ا�ستخدامهم لعنا�صره يف �سورية،
ولكن الأزمة هناك باتت معقدة وت�أخذ
بعداً �إقليمياً ودولياً خطرياً ،وللأ�سف
التناحر احلا�صل داخل الدول العربية
يُخرّب املنطقة لإراحة �إ�سرائيل».
ي�أ�سف نائب املنت من ت�شويه �سمعة
ل�ب�ن��ان م��ن بع�ض ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ،ي�ق��ول:
«ذهنية نحن �أو الفو�ضى هي ال�سائدة
ل ��دى ف��ري��ق امل �ع��ار� �ض��ة ،ب ��دل ت�شجيع
االقت�صاد ال��وط�ن��ي يف ه��ذه ال�ظ��روف،
بع�ضهم يعمل ع�ل��ى ��ض��رب االقت�صاد
ال��وط �ن��ي ،و�إال ،ليف�سّ ر ل�ن��ا م���س��ؤول��و
طريان ال�شرق الأو�سط ارتفاع التذاكر
« »ticketبهذا ال�شكل ،هل م�سموح
�أن تتجاوز تذكرة امليدل �إي�ست ا ألل��ف
ي� ��ورو»؟ وي�ت��اب��ع ن�ق��وال ح��دي�ث��ه« :منذ
ف�ترة ب�سيطة كنت يف روم��ا و�شاهدت
الإ� �ض��راب��ات يف امل��دي �ن��ة ،ه�ن��اك إ�ق�ف��ال
للمطار ،وب�ع�ثرة ال�ن�ف��اي��ات يف داخ�ل��ه،
غ�ي�ر �أ ّن � ��ه ال ي��وج��د ت �ه��وي��ل �إع�ل�ام��ي
بعظائم الأم ��ور ،وال دع ��وات �إيطالية
لعدم جميء ال�سياح ،بعك�س ذلك ،كانت
النا�س تلتقط ال�صور الفوتوغرافية
للنفايات داخل املطار» ،وينهي النائب
ن �ق��وال ك�لام��ه ب��الإ� �ش��ارة �إىل � �ض��رورة
تهدئة الأجواء الإعالمية «املبهرة» بني
مزدوجني ،رحمة باقت�صاد هذا البلد».
�س�ؤال موجّ ه للعري�ضي
�إمن��ائ �ي �اً ،ي���ش�ير ن �ق��وال �إىل أ� ّن �أزم��ة
ال�سري اخلانقة يف انطليا�س ب�سبب فقدان
منطقة جل الديب ،م�سرباً خلروج ودخول
ال�سيارات ،ال يزال م�صدر متابعة التكتّل،
«من املتوقع �أن ي�أتي اجل��واب النهائي مع
ب��داي��ة ال �ع��ام امل�ق�ب��ل ،وم��ن امل�ت��وق��ع ال�ب��دء
بتنفيذ م�شروع ج�سر جل الديب» ،وي�ضيف
يف املو�ضع الإمنائي« :وافق جمل�س الوزراء
على تعبيد ط��ري��ق «تر�شي�ش  -بعبدات»
حليوتها االقت�صادية لأبناء زحلة والبقاع
كما لأب�ن��اء امل�تن ال�شمايل ،خ�صو�صاً �أي��ام
ال �� �ش �ت��اء وان �ق �ط��اع ط��ري��ق ��ض�ه��ر ال�ب�ي��در
ب��ال �ث �ل��وج ..ه��ل امل �ط �ل��وب ال�ط�ب��ل وال��زم��ر
لتُنفّذ امل�شاريع؟ �س�ؤال بر�سم وزير الأ�شغال
غازي العري�ضي ..نحن يف التكتّل ال نحبّ
الزمر وال الطبل».

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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تحقيق
بعد مرور أشهر على انتشارهن في شوارع بيروت

المجندات في عيون أهل العاصمة

ب�ع��د م��رور أ���ش�ه��ر ع�ل��ى انت�شارهن
يف ب�ي�روت ،ال ت��زال فتيات ق��وى الأم��ن
الداخلي يتعر�ضن لبع�ض امل�ضايقات
واالنتقادات ،ورغم �أن البع�ض يحر�ص
على �إلقاء التحية عليهن وت�شجيعهن
على االن �خ��راط يف ه��ذا ال�سلك ،ال��ذي
بقي ح�ك��راً على ال��رج��ال منذ ت�أ�سي�س
ال �ق��وى الأم �ن �ي��ة ق�ب��ل  152ع ��ام �اً� ،إال
�أن فئة �أخ ��رى م��ن املجتمع مل تتقبل
وج��وده��ن ،واع �ت�برت �أن ه�ن��اك م��ا هو
غ��ري��ب يف عملهن ال ��ذي ينتق�ص من
�أنوثتهن!
كانت جتربة وج��ود فتيات يف قوى
الأم��ن الداخلي للمرة الأوىل ،جتربة
جديدة تطرقها � 553شرطية طموحة
قررن حتدي املجتمع الذكوري ،و�إثبات
ق��درت �ه��ن ع �ل��ى امل �� �س��اه �م��ة يف ح�م��اي��ة
املجتمع و�ضبط الأم��ن ،مع ذل��ك ،كان
امل�شهد يف البداية غريباً بع�ض ال�شيء،
�صبايا جميالت خ�ب��أن �شعرهن حتت
ال �ق �ب �ع��ة ال ��رم ��ادي ��ة ،ي�ح�م�ل��ن ال���س�لاح

ومي���ش�ين �إىل ج��ان��ب ال���ش�ب��ان بالبدلة
ا ألم �ن �ي ��ة م ��ن ال �ق �ي��ام ب ��ال ��دوري ��ات يف
املرقطة ،ك�ثر يف العا�صمة ا�ستهجنوا
ال�شوارع والطرق العامة� ،إىل مالحقة
امل�شهد وما زالوا حتى اليوم ،لكن ق�سماً
امل�ط�ل��وب�ين وال�ت�ح�ق�ي��ق م��ع امل��وق��وف�ين
كبرياً �أعرب عن م�ؤازرته لهذه اخلطوة
وح��را� �س��ة امل��راك��ز وامل ��واق ��ع واالن�ت���ش��ار
ال �ت��ي ت �� �س��اوي امل � ��ر�أة ب��ال��رج��ل ،وال �ت��ي
ا ألم �ن��ي و�إق��ام��ة احل��واج��ز وم��ا �شاكل،
�سبقتنا �إليها بع�ض ال��دول العربية ال
مع الإ�شارة �إىل �أن العديد من الن�ساء
�سيما من الن�ساء.
يف�ضلن التعاطي م��ع ن�ساء يف ق�ضايا
�إح � � � ��دى ال� ��درك � �ي� ��ات امل� �ج� �ن ��دات،
ج �ن��ائ �ي��ة وع ��دل� �ي ��ة وق �� �ض��ائ �ي��ة ،وم��ع
وتدعى رنا م .ال تزعجها نظرات املارة
ح��وادث عر�ضية كتفتي�شهن �أو تفتي�ش
وت�سا�ؤالتهم عما �إذا كانت «قد احلمل»،
�سياراتهن».
تقول �إن�ه��ا اع�ت��ادت الأم��ر وب��ات��ت تبادر
�أما عن امل�ضايقات التي قد تتعر�ض
امل�ستغربني بابت�سامة مطمئنة ،م�شرية
ل�ه��ا ال �� �ش��رط �ي��ات ،ال ��س�ي�م��ا م��ن بع�ض
�إىل «�أن�ن��ا يف ب��داي��ة انت�شارنا ،ال �سيما
ال�شبان ،فت�ؤكد رن��ا ب�صراحة مطلقة،
يف ال���ش�ه��ر الأم� �ن ��ي ،ك�ن��ا حم��ط أ�ن �ظ��ار
�أنها مل تقت�صر على ال�شارع فح�سب ،بل
وده�شة ،كرث كانوا يراقبون ت�صرفاتنا
�إن بع�ضهن تعر�ضن �إىل م�ضايقات على
وي�ت���س��اءل��ون ع��ن �إم�ك��ان�ي��ات�ن��ا يف جم��ال
يد زمالء املهنة الذين مل يتقبلوا عمل
حفظ الأم��ن ،لكن اليوم باتت الأم��ور ت��اري��خ ال�شرطة اللبنانية ،وق��د أ�ك��دن��ا تقوم بها امل ��ر�أة� ،إال �أن دخولنا يف هذا امل��ر�أة يف هذا ال�سلك الدقيق ،وو�صفوا
�أك�ث�ر طبيعية ،ال �سيما يف العا�صمة �أن امل � ��ر�أة دخ �ل��ت ك��ل امل �ي��ادي��ن ب �ج��ر�أة امل �ج��ال ب�ع��د ت��دري��ب ق��ا���س� ،سي�صحح زميالتهم بـ«امل�سرتجالت» ،لكن بع�ض
ب�يروت ،ومل يعد وجودنا يثري العجب وجدارة ،وت�ستطيع الوقوف مع الرجل الكثري م��ن امل�ف��اه�ي��م ،و�سيكون ح��اف��زاً ال�شكاوى للجهات املعنية كانت كفيلة
واال�ستغراب».
يف حماية املجتمع ،و�إن ك��ان للمجتمع للأخريات للعمل يف ال�شرطة وا ألم��ن ب��و��ض��ع ح��د ل �ه��ذه امل���ض��اي�ق��ات� ،أم ��ا يف
وت�ضيف« :نحن ال��دورة الأوىل يف ن �ظ��رة ��ض�ي�ق��ة ع�ل��ى ب�ع����ض امل �ه��ام ال�ت��ي الداخلي وت��ويل خمتلف مهام الرجل ال �� �ش��ارع ،ف �ت �ح��اول ال�ف�ت�ي��ات امل�ج�ن��دات
فر�ض �شخ�صيتهن وهيبتهن على كل
من يحاول التعر�ض لهن ،وقد �أح�سنّ
ح �ت��ى ال� �ي ��وم ال �ت �ع��ام��ل م ��ع اجل �م �ي��ع،
ال ��س�ي�م��ا م��ن ال���ش�ب��ان ال��ذي��ن ح��اول��وا
معاك�ستهن �أو التمرد عليهن.
ب �ع ����ض امل �ج �ن ��دات واج� �ه ��ن رف����ض
�أهاليهن لالنخراط يف ال�سلك الأمني
ب �� �س �ب��ب و� �ض ��ع ال �ب �ل��د وت ��ده ��ور ح��ال��ه
الأمنية ،وهناك من الأهايل من اعترب
�أن هذا العمل �سي�ؤثر يف �أنوثة بناتهن
و«ن�صيبهن» ،ال �سيما �أن هناك بع�ض
امل �ح��اظ�ي�ر ع �ل��ى امل� �ج� �ن ��دات ،كمنعهن
م ��ن و� �ض��ع امل��اك �ي��اج وط�ل��اء الأظ ��اف ��ر
وم��ا �شاكل ،وه��و �أم��ر مهم للغاية ،وال
ينتق�ص من حقوق الفتاة ،بل ي�ساعدها
على عدم التفكري ب�شكلها خالل العمل،
ا ع��ن ع ��دم ل�ف��ت الأن� �ظ ��ار إ�ل�ي�ه��ا
ف���ض�ل ً
بطريقة قد حتمل بع�ض امل�شاكل لها،
الـشــروط نـفـســــها
وه��و أ�م ��ر ال ي��زع��ج امل �ج �ن��دات ال�ل��وات��ي
يعتربن �أنه يوازي بينهن وبني ال�شبان،
بالن�سبة لل�شروط املفرو�ضة على اختيار املجندات ،كان لقوى الأمن ال�شروط نف�سها املفرو�ضة على �أي
وي�سهم يف حمايتهن من امل�شاك�سات.
عن�صر قوى �أمن داخلي� ،أكان ذكراً �أم �أنثى ،لكن هناك فرقاً ب�سيطاً ،فعندما تتطوع عنا�صر ع�سكرية �أكانوا
�أم ��ا ع��ن االن�ت�ق��ا���ص م��ن �أن��وث�ت�ه��ن،
�شباباً �أم �شابات ،هناك امتحان ريا�ضة ،وامتحان �صحة ،وامتحان كتابي ،ففي امتحان الريا�ضة ،ونظراً لأن
في�ؤكدن أ�ن��ه على العك�س� ،إذ �إن كثريات
الأنثى �أ�ضعف قليالً ،تكون ال�شروط �أخ��ف قليالً ،أ�م��ا يف امتحان ال�صحة ،ف��إن على الفتاة �أن تكون �سليمة
ي�ستغللن امل��أذون�ي��ات والإج ��ازات للعناية
ال من ال�شاب ،يعني �أن
ال�صحة ،و�صحتها جيدة ،ولكن هناك فرقاً ب�سيطاً �أي�ضاً ،وهو �أن تكون الفتاة �أق�صر قلي ً
مب�ظ�ه��ره��ن ب���ش�ك��ل م �� �ض��اع��ف ،وي���ش��رن
احلد الأدنى لطول ال�شاب هو � 167سنتيمرتاً ،ف�إنه ميكن �أن يكون احلد الأدنى لطول الفتاة � 160سنتميرتاً� ،أما
�إىل أ�ن�ه��ن مل يت�ضايقن م��ن التدريبات
باقي ال�شروط ،فهي نف�سها لل�شاب وال�شابة ،كما �أن الدورات التي تخ�ضع لها الأنثى يف قوى الأمن الداخلي ،هي
القا�سية وف�ترة «التخ�شني» كما ت�سمى،
نف�سها التي يخ�ضع لها الذكر ،عندما يتم تطويع املدين يف قوى الأمن ،يتم �إخ�ضاعه لدورة تن�شئة ع�سكرية
حيث يتعر�ضن لتدريب متعب لالعتياد
وم�سلكية وقانونية ،التن�شئة الع�سكرية ت�ؤهل املدين املتطوع لكي يتحمل امل�شقات ويكون لديه لياقة بدنية،
على �أ�صعب الظروف.
ويعرف تقنيات املقاتل الفردي ،ويعرف كيف ي�ستخدم ال�سالح ،وكذلك يعرف تقنيات حفظ الأمن والنظام،
وجت � � ��در ا إل� � � �ش � � ��ارة �إىل �أن � � ��ه ب�ين
امل�سلكية،
وبالتايل يتحول من �شخ�ص مدين ال يعرف �شيئاً بالأمور الع�سكرية� ،إىل �شخ�ص ع�سكري� ،أما التن�شئة
امل�ج�ن��دات هنالك  25متطوعة ملتزمة
فيتعلم خاللها املتطوع �أو املتطوعة يف قوى ا ألم��ن الداخلي ،كل ما يتعلق ب�سلك قوى ا ألم��ن الداخلي من
دينياً باحلجاب ،يتم فرزهن على مراكز
تعليمات ومذكرات وكيفية اخلدمة ،ومن �ش�ؤون �إداري��ة� ،ضابطة �إداري��ة ،و�ضابطة عدلية ،وكل �شيء يتعلق
لن تلزمهن ب��ارت��داء اللبا�س الع�سكري،
ب�سلك قوى الأم��ن� ،أما ال�شق الثالث فهو ال�شق القانوين ،لأن عنا�صر قوى ا ألم��ن تعمل بني املواطنني ،ويف
كال�شرطة الق�ضائية ومفارز اال�ستق�صاء،
التن�شئة القانونية يتم تعليم العنا�صر على قانون العقوبات وقانون �أ�صول املحكمة اجلزائية ،وقانون الق�ضاء
و� �ش �ع �ب��ة امل� �ع� �ل ��وم ��ات ،ن � �ظ� ��راً الح �ت��رام
الع�سكري ،وقانون ال�سري ،وكل �شيء يتعلق بالقوانني التي يحتاجونها خالل الوظيفة ،بالإ�ضافة لذلك ،ف�إنه
خ�صو�صيات ه��ؤالء الفتيات ،مع احرتام
يتم تنظيم حما�ضرات عديدة ،منها مث ً
ال ما يتعلق بال�شرطة املجتمعية ،وتقنيات التوا�صل مع النا�س ،ومهارات
عدم التعار�ض مع النظام الداخلي لقوى
تتعلق بكل الأمور املت�صلة بحل امل�شاكل ،و�أي�ضاً حما�ضرات ودرو�س عن مواد تتعلق بحقوق الإن�سان وكل �أنواع
الأمن.
اجلرائم ،كذلك كل �شيء يتعلق باملهارات البولي�سية احلديثة التي يحتاجها ال�شرطي �أو ال�شرطية ،لذلك جند
�أن املجندات املنت�شرات يف �شوارع بريوت ،يتمتعن باملهارات الالزمة للتوا�صل مع النا�س بحكمة وحزم.
هبة �صيداين
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عربي
الدولة المراقب
الفرح المفهوم ..والحقائق العنيدة
نالت دولة فل�سطني �صفة ع�ضو مراقب
يف الأمم امل �ت �ح��دة�� ..ص� ّوت��ت م�ئ��ة وث�م��ان
وث�لاث��ون دول��ة ع�ضو يف املنظمة الدولية
ل���ص��ال��ح �إع �ط��اء فل�سطني ه ��ذه ال���ص�ف��ة.
ك��ان��ت ال�سلطة الفل�سطينية ق��د توجهت
�إىل امل�ن�ظ�م��ة ال��دول �ي��ة ��س��اب�ق�اً ،لتح�صيل
مكانة دولة ع�ضو يف املنظمة الدولية ،لكن
ال��والي��ات املتحدة ،ومعها حلفاء غربيون
وعرب� ،أحبطوا هذا امل�سعى حينها ،وعُر�ض
على الفل�سطينيني التقدّم مرة �أخرى �إىل
اجلمعية العامة ،ولي�س �إىل جمل�س الأمن،
للح�صول على مكانة ع�ضو مراقب ..وهذا
ما ك��ان ،ثم جاء �آوان االحتفال «بالإجناز
ال �ك �ب�ير» ،وت �ب��ادل ال �ت �ه��اين ،م��ع ان�ت�ع��ا���ش
احللم الفل�سطيني بالدولة جمدداً.
الفرح املفهوم
بداية ،ف�إن هناك العديد من الأ�سباب
املفهومة للفرح ،وللحالة االحتفالية التي
يعي�شها كثري من الفل�سطينيني هذه الأيام،
ويف طليعتها حقيقة �أن املنظمة ال��دول�ي��ة
امل�سماة بالأمم املتحدة ،ظلت على الدوام رمزاً
حياً للظلم الذي حاق بال�شعب الفل�سطيني،
وك��ان لهذه املنظمة �إ�سهام كبري فيه ،فهي
ال �ت��ي �أ�� �ص ��درت ق ��راره ��ا ال���ش�ه�ير بتق�سيم
فل�سطني (القرار 181يف ،)1947/11/29
وهو القرار الذي �شكّل «�سنداً قانونياً» لقيام
دولة «�إ�سرائيل» على جزء كبري من الأرا�ضي
الفل�سطينية .وب��ال��رغ��م م��ن �أن الع�صابات
ال�صهيونية �أق��ام��ت «دول �ت �ه��ا» يف فل�سطني
ا�ستناداً �إىل ه��ذا ال�ق��رار ،فقد جت��اوزت��ه من
اللحظة الأوىل ،و�ضمت كثرياً من الأرا�ضي
املخ�ص�صة للدولة الفل�سطينية ،يف القرار
ال ��دويل ،م��ن دون �أن حت��رك الأمم املتحدة
� �س��اك �ن �اً ،وم ��ن ث��م ف � ��إن ك��ل ال� �ق ��رارات ال�ت��ي
�أ��ص��درت�ه��ا واع � ُت�برت ان�ت���ص��اراً جزئياً للحق
الفل�سطيني (ال�ق��رار  194مثالً ،وه��و الذي
يلزم دول��ة �إ�سرائيل بتنفيذه ،جلعل القرار
 181نافذاً) مل تطبق ،ومل تبحث املنظمة
الدولية ال يف جمل�س �أمنها ،وال يف جمعيتها
العامة� ،أي��ة �آلية لتنفيذ ال�ق��رارات ال�صادرة
عنها.
وع�ل��ى م��دى �سنوات ع��دي��دة ،و�إىل �آون��ة
ال�ت�ق��دم بطلب ع�ضوية فل�سطني يف الأمم
املتحدة ،وبعد ذل��ك ،وقف الفيتو الأمريكي
��س��داً منيعاً حلماية دول��ة االح �ت�لال ،حتى
من جمرد الإدانة على املمار�سات العدوانية
والوح�شية �ضد ال�شعب الفل�سطيني.
ول � �ه� ��ذا ف � � ��إن ال �ك �ث�ي�ري ��ن � �س �ي �ع �ت�برون
احل���ص��ول على ق��رار م��ن اجلمعية العامة،
يعرتف بفل�سطني كع�ضو مراقب نوعاً من
الإجن��از الذي ي�ستحق االحتفال ،خ�صو�صاً،
وه�ن��ا ن��أت��ي �إىل النقطة الثانية� ،أن ال�ق��رار
كما يبدو �صدر رغما ع��ن �إرادة «�إ�سرائيل»
والواليات املتحدة.
لقد رف�ضت الواليات املتحدة و«�إ�سرائيل»
امل�سعى الفل�سطيني منذ البداية ،فوا�شنطن
هي التي �أحبطت �إمكان احل�صول على �صفة
الدولة الع�ضو ،وجنّدت نفوذها على م�ستوى
ال�ع��امل ،م��ن خ�لال احللفاء والتابعني ،ملنع

الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س يلقي كلمته يف الأمم املتحدة

(�أ.ف.ب).

القرار ..والتفاوض
من الوا�ضح �أن موافقة وا�شنطن على ت�صويت حلفاء لها ل�صالح القرار ،ي�ستهدف حتريك ما ي�سمى بالعملية ال�سيا�سية .لقد طالبت
ال�سلطة مراراً بتجميد اال�ستيطان لتعود �إىل املفاو�ضات .مل ت�ستطع الواليات املتحدة �أخذ قرار من حكومة االحتالل بهذا اخل�صو�ص،
ومل ت�ستطع ال�سلطة العودة �إىل التفاو�ض ،من دون �أن تتوفر لها �إمكانية قول �إنها ح�صلت على �شيء تربر به العودة �إىل املفاو�ضات.
مع �صدور القرار الدويل ،وحال االحتفاء الكبرية به� ،ستكون هناك عودة �سريعة �إىل املفاو�ضات ،حتت غطاء القرار ذاته� ،سيقال:
نذهب �إىل املفاو�ضات لتح�صيل دول��ة ،بناء على قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة ..يف هذه املفاو�ضات لن يغري االحتالل الءاته،
و�ستكون اجلولة مديدة ،و�سي�ستمر اال�ستيطان وتهويد القد�س والتن�سيق الأمني� .ستتغري تو�صيفات املفاو�ضني ،ولن تتغري وجوههم
وال طريقة �أدائهم .وقد حظوا بتربيك م�سبق على الإجناز الكبري ،حتى من قوى لطاملا دانت «الدولة امل�سخ».
ما الذي تغري؟ تغريت �أ�شياء كثرية؛ �أعداد الغارقني يف الأوهام تزايدت.
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين م ��ن ال �ت��وج��ه �إىل جمل�س
الأم ��ن ،وق��د ج��رى عر�ض �صيغة احل�صول
على �صفة الع�ضو املراقب ،ك�صيغة حل و�سط
من قبل حلفاء �أمريكا و«�إ�سرائيل» ..كانت
فرن�سا وراء طرح هذه ال�صيغة ،ومع ذلك مل
تغري وا�شنطن موقفها ،وبعد �صدور القرار
اعتربته ال��والي��ات املتحدة «م��ؤ��س�ف�اً» ،ور�أت
دول��ة االح�ت�لال �أن �شيئاً على �أر���ض الواقع
لن يتغري.
م��ن امل�ت���ص��ور �أن امل��وق��ف ال ��ذي عر�ضه
ال �غ��رب �ي��ون ك�ح��ل و� �س��ط ،مل ي�ك��ن م��ن دون
موافقة �أمريكية ،كما �أن ت�صويت الكثريين
من تابعي و�أذي��ال �أمريكا مل يكن بعيداً عن
م��واف�ق��ة وا��ش�ن�ط��ن ،ورمب ��ا ع��دم ممانعتها،
وهذا جمال بحث يطول حول �أ�سباب التغري
يف املوقف الغربي ،وموقف التابعني للواليات
امل�ت�ح��دة ،وح�ت��ى ح��ول ال�تراج��ع يف من�سوب
التهديدات «الإ�سرائيلية» ،ولكن االلتفات
�إىل هذه املو�ضوعات ال يحدث يف اللحظات
االح�ت�ف��ال�ي��ة ،وج��ل م��ا ي�ه�ت��م ل��ه املحتفلون
الآن ،هو �أن القرار �صدر بالرغم عن �أمريكا،
وبالرغم عن «�إ�سرائيل» ،وكل �إرغ��ام لهذين
ي�ستحق االحتفال من حيث املبد�أ.

النقطة الثالثة ح��ول م�سببات ال�ف��رح،
ف �ه��ي ت��رت �ب��ط ب �ح �ج��م ال �� �ض��خ الإع�ل�ام ��ي
والدعائي حول «ال��دول��ة» ،وح��ول انعكا�سات
ه ��ذا ال �ق ��رار ع�ل��ى «ال�ت�ط�ل��ع الفل�سطيني»
للح�صول على دول��ة ..هنا تتداخل الأوه��ام
باحلقائق ،وتغيب الأ�سئلة الكربى يف زحمة
احلديث عن الإجناز واالنت�صار التاريخي..
وال��دول��ة ال�ت��ي ��ص��ارت وراء ال �ب��اب ،فعندما
يجري ت�صوير م�سعى دبلوما�سي على أ�ن��ه
معركة حياة �أو م��وت� ،سيكون الفوز كلياً �أو
جزئياً مدعاة للإح�سا�س بالن�صر ،والن�صر
ي�أتي ملن ي�شعر به بالفرح ..ولكن!
احلقائق العنيدة
ال��وه��م ه��و ال�ب�ع��د ال�ف�ع�ل��ي ع��ن ال��واق��ع،
وم��ن ينخرط فيه ي�ك��ون غا�ضباً ب� ��إزاء كل
من يحاول �إعادته �إىل الواقع ،و�أي�ضا ب�إزاء
ك��ل م��ن يطرح الأ�سئلة «املنغ�صة» ..عملياً،
لي�س هذا هو الق�صد هنا ،ولكن �أمام خياري
االن �خ��راط يف الأوه ��ام �أو ال �ع��ودة �إىل طرح
الأ�سئلة املنغ�صة ورف�ض الوهم ،ف�إن اخليار
الثاين هو الأ�صوب من دون �أدنى �شك.

وال �� �س ��ؤال الأول ه��و :ع��ن �أي فل�سطني
يجري احلديث؟ فل�سطني التي ح�صلت على
�صفة الع�ضو امل��راق��ب يف املنظمة الدولية،
ه��ي دول��ة مفرت�ضة على  ٪18م��ن الأر���ض
الفل�سطينية ال�ت��اري�خ�ي��ة .ل��ن ن�ع��ر���ض هنا
للم�سار ال�ت��اري�خ��ي امل �ع��روف ل�ه��ذا امل�سل�سل
التنازيل الذي �أ�سفر عن تعيني فل�سطني من
قبل منظمة التحرير الفل�سطينية وال�سلطة
الفل�سطينية ب � أ�ن �ه��ا ال���ض�ف��ة وال �ق �ط��اع� ،أو
الـ ٪18م��ن الأر� � ��ض ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ،ول�ك��ن
ا�ست�صدار قرار دويل يثبت هذا التنازل ،ومن
ثم و�صفه بانت�صار ،يوجب الفرح والتهليل
وامل��را� �س��م االح�ت�ف��ال�ي��ة ،ه��و ن ��وع م��ن ت��أب�ي��د
اغت�صاب فل�سطني التي نعرفها.
ل �ق��د ك ��ان ه �ن��اك ح��دي��ث ع ��ن امل�ط��ال�ب��ة
بتطبيق ق��رار التق�سيم ال���ص��ادر ع��ن الأمم
امل�ت�ح��دة ،وه��و ي�ضمن للفل�سطينيني نحو
ن�صف الأر�� ��ض الفل�سطينية�� ..ش��يء كهذا
ي�ستحق �أن يو�صف ب�أنه معركة دبلوما�سية
جدية.
لي�س م��ن ال�ف��ائ��دة الآن لأي ن�ق��ا���ش قد
يو�صف بالواقعي� ،أو �أنه مبني على معطيات
واقع �ضاغط وخمتل ل�صالح العدو ،لكن ال

�شيء يربر التنازل عن احلقوق ،واالحتفال
ب��ذل��ك �أي���ض�اً ..فل�سطني كلها ه��ي م��ن حق
ال�شعب الفل�سطيني ،والتنازل عنها من �أجل
دولة مفرت�ضة �أو حتى واقعية ،هو �أمر غري
مربر ،وهو �أمر غري مقبول �أي�ضاً.
أ�م ��ا ال �� �س ��ؤال ال �ث��اين ،ف �ح��ول م�ستقبل
ماليني الالجئني الفل�سطينيني ،و�صلتهم
بهذه ال��دول��ة .هنا ثمة ق��رار دويل يتحدث
عن ع��ودة الالجئني �إىل �أرا�ضيهم وديارهم
ال �ت��ي اق�ت�ل�ع��وا م�ن�ه��ا .ه��ل ال �ق ��رار اجل��دي��د
يغب ما قبله؟ لقد رف�ضت وا�شنطن ودولة
االح �ت�ل�ال دوم� �اً ال�ت�ع��ام��ل م��ع ه��ذا ال �ق��رار،
وت �ك � ّف��ل اخل� �ط ��اب ال��ر� �س �م��ي ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي
والعربي طبعاً ،بتقدمي احل�ل��ول ع�بر طرح
مفهوم «احل��ل ال �ع��ادل وامل�ت�ف��ق ع�ل�ي��ه» ،وهو
يعني �إلغاء عملياً حلق العودة ،وبالتايل ف�إن
القرار الذي ين�ص على �صفة الع�ضو املراقب
للدولة الفل�سطينية ،ال يت�ضمن �أية �إ�شارات
�إىل القرارات ال�سابقة ،ومنها القرار اخلا�ص
بحق العودة ،وهو مل ي�أت على ذكر الالجئني
�أو الفل�سطينيني املقتلعني من �أر�ضهم �أ�صالً.
�س�ؤال آ�خ��ر :ما هي ح��دود تلك «الدولة
امل� ��راق� ��ب»؟ ال� �ق ��رار غ��ام ����ض وغ�ي�ر وا� �ض��ح
أ�ب� � ��داً ب �ه��ذا اخل �� �ص��و���ص .رئ �ي ����س ال���س�ل�ط��ة
الفل�سطينية يقول�« :صار لنا دولة عا�صمتها
القد�س ال���ش��ري��ف» .ال�ق��رار مل يتحدث عن
دولة تقوم على الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة
ع��ام  ،1967ه��و ق��ال مب�ن��ح فل�سطني �صفة
الع�ضو املراقب ،وهنا يعود ال�س�ؤال :عن �أي
فل�سطني يجري احلديث؟ القرار ،كما يقول
البع�ض ،ي��راد ل��ه �أن يفتح ب��اب التفاو�ض،
والتفاو�ض لإقامة دولة ب�شروط االحتالل،
�ستجعل الأخ �ي�ر ط��رف �اً م �ق��رراً حل��دوده��ا،
وم�ن��ذ وق��ت ط��وي��ل ي��دور ال�ك�لام ع��ن ح��ل يف
الأرا�ضي املحتلة عام  ،1967ولي�س عن دولة
على الأرا�ضي املحتلة عام  ،67وهذه م�شكلة
كبرية �أخرى.
و أ�ي �� �ض �اً و أ�ي �� �ض �اً ،ف��ال�ق��رار ال يحمل �أي
�صفة �إلزامية؛ هو قرار للجمعية العامة ،وال
�آليات لتنفيذه .االحتالل وبعد �صدور القرار
بوقت ق�صري ،ق��رر بناء ثالثة �آالف وح��دة
ا�ستيطانية يف ال�ضفة املحتلة� ،أراد بذلك �أن
يج�سّ د عملياً ر�ؤيته ب�أن القرار لن يغري �شيئاً
على �أر���ض ال��واق��ع ،فكيف �سيكون التعامل
مع اال�ستيطان الزاحف؟ وما هي �آليات الرد
عليه ا�ستنادا �إىل القرار الأممي اجلديد؟
م ��ن ب �ي�ن م ��ا � �س �ي��ق واع � �ت �ب�ر إ�جن � � ��ازاً
صال ع��ن �صفة ال��دول��ة امل��راق��ب ،هو
متح� ً
�إمكانية التخاطب مع املنظمات الدولية
امل �ت �خ �� �ص �� �ص��ة ،وت � �ق� ��دمي �� �ش� �ك ��اوى ��ض��د
االح�ت�لال ،و�ضد جرائمه وم�ستوطناته.
وم� ��ع �أن ال �ت �ج��رب��ة ع �ل��ى ه� ��ذا ال���ص�ع�ي��د
حت�ف��ل ب ��إ� �ش��ارات دال� ��ة ،وم ��ن ذل ��ك كيفية
التعامل مع ق��رار حمكمة العدل الدولية
بخ�صو�ص ج��دار الف�صل ،ف ��إن االحتفاء
ب ��إم �ك��ان ال �ت �خ��اط��ب م ��ع حم�م�ك��ة ال �ع��دل
الدولية و�سواها ،ال يعني �أن ال�شكاوى التي
�ستقدمها ال�سلطة� ،سوف تنتهي بقرارات
قابلة للتنفيذ.

نافذ �أبو ح�سنة
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الالجئون الفلسطينيون في البقاع

انعدام في التقديمات االجتماعية والصحية والتربوية آلالف العائالت
ال تختلف أوضاع الالجئين
الفلسطينيين في تجمعات منطقة
البقاع كثيرًا عن واقع التجمعات
والمخيمات الفلسطينية األخرى في
باقي المناطق اللبنانية ،السيما في
مجال الصحة والتعليم ،واستمرار
تقليص تقديمات األونروا وتقصير
منظمة التحرير الفلسطينية في
واجباتها ،لكن خصوصية الموقع
الجغرافي للمنطقة ،يضاعف من
المعاناة ،خصوصًا في فصل الشتاء،
بما فيه من أعباء إضافية ألهالي
المنطقة ومنهم مجتمع الالجئين
الفلسطينيين.
وب�ح���س��ب ال �ل �ج��ان ال���ش�ع�ب�ي��ة الفل�سطينية،
يعي�ش يف منطقة البقاع �أكرث من � 20ألف الجئ
فل�سطيني ،ي �ت��وزع��ون ع�ل��ى امل �ن��اط��ق ال�ت��ال�ي��ة:
خم �ي��م وي �ف��ل ( 1975ع��ائ �ل��ة) ،ب�ع�ل�ب��ك (230
عائلة) ،زحلة ( 330عائلة) ،تعلبايا ( 450عائلة)،
�سعدنايل ( 520عائلة) ،بر اليا�س ( 600عائلة)،
ال�ب�ق��اع ال�غ��رب��ي ( 350ع��ائ�ل��ة) ،وامل ��رج وامل �ن��ارة
وغزة وجب جنني وكامد اللوز ودير زنون ،حيث
تقيم  350عائلة تقريباً.
وي� � �ق � ��ول أ�م� �ي� ��ن �� �س ��ر ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال �� �ش �ع �ب �ي��ة
الفل�سطينية يف ال�ب�ق��اع الأو� �س��ط عبد الرحيم
ع��و���ض�« :إن الأو�� �ض ��اع االق �ت �� �ص��ادي��ة امل�تردي��ة
لالجئني الفل�سطينيني يف البقاع ،و�صلت حداً
ال يطاق ،ب�سبب انعدام التقدميات االجتماعية،
وتراجع خدمات الهيئات املعنية ب�أو�ضاع ال�شعب
الفل�سطيني ،وارتفاع ن�سب البطالة ،بالإ�ضافة
�إىل زي ��ادة �سعر �صفيحة امل ��ازوت واال�ستهالك

�أحد التجمّعات املنت�شرة يف منطقة البقاع

معظم الهيئات المعنية باإلغاثة
ترفض تقديم أي مساعدة
للنازحين الفلسطينيين

امل�ت��زاي��د ل�ه��ذه امل ��ادة للتدفئة يف ف�صل ال�شتاء،
ك��ذل��ك ف � ��إن م ��ا ت �ق��دم��ه الأون� � � ��روا يف اجل��ان��ب
االجتماعي ال يلبي احلد الأدن��ى ،وال ي�ستجيب
حل��اج��ات ال�لاج�ئ�ين الفل�سطينيني يف ال�ب�ق��اع،
خ�صو�صاً يف ف�صل ال�شتاء ،حيث تتعطل الأعمال
ال�ت��ي ي�شتغل بها ال���س�ك��ان ،خ�صو�صاً قطاعات
ال��زراع��ة وال �ب �ن��اء ،ومل ��دة ال ت�ق��ل ع��ن الـ� 6أ�شهر
ب�سبب الأمطار والثلوج وموجات ال�صقيع».
وي�ضيف ع��و���ض« :حت�ت��اج ك��ل �أ� �س��رة يف ف�صل
ال�شتاء �إىل برميل مازوت كحد �أدنى ،ويبلغ �سعر

استمرار احتفاالت انتصار غزة
اعتزاز بوحدة فصائل المقاومة ..ودعوات لنبذ االنقسام
ال مي��ر ي��وم على املخيمات والتجمّعات الفل�سطينية يف لبنان ،دون
تنظيم احتفال �أو فعالية للتعبري عن الفرحة ،بعد ال�صمود الأ�سطوري
لل�شعب الفل�سطيني ومقاومته يف قطاع غزة ،والهبة اجلماهريية لأبناء
ال�ضفة والقد�س �ضد قوات االحتالل وقطعان امل�ستوطنني.
وقد كانت هذه االحتفاالت منا�سبة للتعبري عن االعتزاز بف�صائل
املقاومة الفل�سطينية ،التي توحّ دت يف الت�صدي للعدوان ال�صهيوين
الرببري ،حيث �أدارت معركة ال�صمود والن�صر بوعي واقتدار� ،أربك
ح�سابات العدو ،و�أجربه على طلب التهدئة ،جتنباً لتورطه يف حرب
برية ال ي�ستطيع حتمل عواقبها ،مُقحمة بذلك وقائع جديدة على
الأر�ض.
ويف هذه املنا�سبة� ،أطلقت �سل�سلة من املواقف الداعمة ل�صمود قطاع
غ��زة ،وت�صديه ل�ل�ع��دوان ال�صهيوين ،ودع��ت �إىل التفاف اجلميع حول
املقاومة البا�سلة ،بكل ما متتلك من �إمي��ان بعدالة ق�ضيتها ،وثقة ب�أن
ال�صمود واملقاومة �ستجرب العدو على وقف عدوانه على �شعبنا.
وعبرّ ت عدة قيادات فل�سطينية لبنانية عن اعتزازها ب�شهداء ال�شعب
الفل�سطيني الأب��رار ،الذين ا�ست�شهدوا ج��راء ال�ع��دوان ،فكانت دما�ؤهم

وقوداً �أ�شعل نار املقاومة ،التي �أ�صابت قلب العدو ،وبثت الرعب و�أوقعت
القتلى واجلرحى بني جنوده وم�ستوطنيه.
ودعت خمتلف القيادات �إىل اال�ستفادة من املناخات التي وفرها �صمود
ال�شعب الفل�سطيني ووحدته يف مقاومة العدوان ،وذلك من خالل اتخاذ
خطوات عملية وملمو�سة من �أج��ل �إنهاء االنق�سام البغي�ض ،وا�ستعادة
ال��وح��دة ال��وط�ن�ي��ة ع�ل��ى �أ��س��ا���س ب��رن��ام��ج امل�ق��اوم��ة ،والتم�سك بالثوابت
الوطنية ،ودع��وة كافة ف�صائل املقاومة �إىل حماية �إجنازاتها ووحدتها
امل�ي��دان�ي��ة ،وت�ت��وي�ج�ه��ا ب��الإع�ل�ان ع��ن ت�شكيل ج�ب�ه��ة م�ق��اوم��ة م��وح��دة،
والت�صدي لأي��ة حم��اوالت حل��رف ن�ضال �شعبنا عن هدفه الرئي�سي يف
مقاومة االحتالل ،بعد �أن حققت املقاومة الفل�سطينية �أهدافها ب�ضرب
عمق ال�ك�ي��ان الغا�صب ،وق��د �أث�ب�ت��ت متا�سكاً تفاو�ضياً يف رف��ع م�ستوى
�شروطها ال�سيا�سية والع�سكرية لوقف النار والذهاب �إىل اتفاق التهدئة.
ك �م��ا ع �ّب�رّ ت ع��ن ت �ق��دي��ره��ا ل�ل�ت�ح��رك��ات اجل �م��اه�يري��ة ال�ع��رب�ي��ة
والإ�سالمية والدولية ،و�سيل الإدان��ات التي جابهت مذابح حكومة
ن�ت�ن�ي��اه��و امل �ج��رم��ة ،وح� ��رب الإب� � ��ادة ال �ت��ي مت��ار� �س �ه��ا � �ض��د ال�شعب
الفل�سطيني الأعزل فى قطاع غزة.

الربميل مئتي دوالر تقريباً ،وما تقدمه الأونروا
يف كل عام حلاالت الع�سر ال�شديد ،ال يتجاوز الـ40
ليرتاَ ،لذلك يجب على الأونروا �أن تعيد النظر يف
ت�صنيفات الع�سر ال�شديد للعائالت الفل�سطينية
يف البقاع وفق معايري تتنا�سب مع حياتهم ،وعليها
�أن تقدم برميل مازوت على الأقل ملعظم العائالت
الفل�سطينية يف املنطقة».
�أم حممد �صالح م��ن �سكان تعلبايا تقول:
«زوج��ي من فئة الفل�سطينيني فاقدي الأوراق
ال�ث�ب��وت�ي��ة ،ل��ذل��ك الأون � ��روا ال ت�ق��دم ل�ن��ا معظم
اخلدمات ،وبعد وفاته يف ني�سان املا�ضي ،تدهورت
�أو�ضاع �أ�سرتي ،كونه املعيل الوحيد ،مما ا�ضطر
ابني البكر (� 16سنة) لرتك املدر�سة والعمل يف
إ�ح��دى امل��زارع ب�أجرة ب�سيطة ،راجعت أ�ك�ثر من
مرة امل�س�ؤولني ،لكن دون جدوى».
م�س�ؤول جلان الوحدة العمالية الفل�سطينية
يف البقاع روبري كايد يقول« :املعايري املتبعة لدى
الأون��روا لت�صنيف ح��االت الع�سر ال�شديد ،تلحق
الظلم بالكثري من العائالت الفل�سطينية ،خ�صو�صاً
م��ع احل��رم��ان املتوا�صل على خمتلف امل�ستويات،
وغياب ال�ضمانات ال�صحية ،حيث ي�صبح الكثري
م��ن الالجئني الفل�سطينيني عر�ضة للأمرا�ض
ب���س�ب��ب غ �ي��اب ال��رع��اي��ة وااله �ت �م��ام ل�ل�م��ؤ��س���س��ات
الطبية واالجتماعية ،املعنية يف منظمة التحرير
الفل�سطينية ووك��ال��ة ال�غ��وث وت�شغيل الالجئني
الفل�سطينيني ،ناهيك عن امتناع الدولة اللبنانية
تقدمي �أية حقوق �إن�سانية».
وي��دع��و ك��اي��د الأون� � ��روا وم�ن�ظ�م��ة التحرير
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ،لإج � ��راء م���س��ح ��ش��ام��ل وتنظيم
درا��س��ات وافية عن واق��ع واحتياجات الالجئني
الفل�سطينيني ،خ�صو�صاً حاالت الإعاقة والع�سر
ال���ش��دي��د ب�ك��ل ت�ن��وع��ات�ه��ا ،و��ش�م��ول امل�ع��وق�ين يف
م� ؤ���س���س��ات � �ش ��ؤون اجل��رح��ى ودوائ � ��ر ال���ض�م��ان
ال �� �ص �ح��ي يف الأون � � � � ��روا وم �ن �ظ �م��ة ال �ت �ح��ري��ر
الفل�سطينية.
وتعترب منطقة البقاع من الأم��اك��ن الأك�ثر
ا�ستقبا ًال للنازحني الفل�سطينيني وال�سوريني،
حيث ت�ق�دّر بع�ض اجل�ه��ات �أن ه�ن��اك أ�ك�ث�ر من
 500ع��ائ �ل��ة فل�سطينية ن��ازح��ة م��ن خمتلف
امل�ن��اط��ق ال���س��وري��ة ،وي �ق��ول ع �ب��داهلل ك��ام��ل �أح��د
املعنيني مبلف النازحني« :معظم الهيئات املعنية
بالإغاثة ،خ�صو�صاً على امل�ستوى الدويل ،ترف�ض
ت�ق��دمي �أي م�ساعدة للنازحني الفل�سطينيني،
باعتبار �أن الأون��روا هي الهيئة الدولية املعنية
وامل�س�ؤولة عنهم ،لكن الأون��روا تعترب �أنها غري
معنية بالكثري من متطلبات العائالت النازحة،
ومل تنجح ال�ت�ح��رك��ات �ضد الأون� ��روا يف تغيري
موقفها و إ�ي �ج��اد ح�ل��ول للم�شاكل امل�ستع�صية،
خ�صو�صاً على امل�ستوى ال�صحي وال�ترب��وي»،
ويخ�شى كامل من بدء مو�سم ال�صقيع وت�ضاعف
حجم امل��أ��س��اة ،دون ت�أمني احل��اج��ات الأ�سا�سية،
خ�صو�صاً توفري و�سائل التدفئة.
ي�ج�م��ع ال�ك�ث�ير م��ن الأه� ��ايل وامل �ت��اب �ع�ين� ،أن
�سيا�سة الأون ��روا وا�سرتاتيجيتها على خمتلف
امل�ستويات ،بعيدة ع��ن واق��ع جمتمع الالجئني
ب�شكل ع ��ام ،حيث ال ي�ب��دو يف الأف ��ق أ�ي ��ة حلول
للم�شاكل املتفاقمة ،وال يجدون �سوى رفع وترية
ال�ت�ح��رك��ات ل�ل��و��ص��ول �إىل و��ض��ع ح��د ملعاناتهم
امل�ستمرة منذ �سنوات.

�سامر ال�سيالوي
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ملف خاص

بعـد  21شـهـرًا عـلى الحـرب..
في الخامس عشر من شهر آذار
عام  ،2011اشتعل فتيل األزمة
السورية ،التي أدمت قلوب محبي
هذا البلد المقاوم ..أزمة ما تزال
مستمرة حتى يومنا هذا ،بفعل
وجود جهات كثيرة تحرص على
إذكاء النيران ،بد ًال من إخمادها،
بعد انقضاء أكثر من  21شهرًا،
يمعن الدمار براثنه في المدن
والقرى السورية كافة ،مسجالً
خسائر ال تُ حصى..
هل هذا هو «اجلهاد» الذي وفد امل�سلحون الأجانب �إىل �سورية لأجله؟

بب�ساطة ،وم��ن دون �أن ي��رف لهم جفن،
�أراد م��ن ي�ط�ل�ق��ون ع �ل��ى �أن�ف���س�ه��م «ال �ث��وار
ال� ��� �س ��وري�ي�ن» ،ج � � ّر ب�ل�اده ��م �إىل اخل � ��راب
وال��وي�لات ،من�ساقني خلف �أج�ن��دات غربية
ت��رغ��ب يف ت�خ��ري��ب ا� �س �ت �ق��رار � �س��وري��ة ال�ت��ي
تو�صف يف دوائر القرار العاملية ب�أنها مفتاح
ال�شرق الأو�سط.
بني التمويل والت�سليح الغربي والعربي
و«ال �� �ش �ق �ي��ق» ،ي �ج��ري ت��دم�ير مم�ن�ه��ج لبلد
اليا�سمني ،ويوماً بعد يوم تت�أكد حقيقة �أن
امل�ع��ار��ض��ة ال���س��وري��ة لي�ست �صناعة �سورية،
بل �أمريكية وغربية ورجعية عربية بحتة،
و�أن ما تقوم به املعار�ضة امل�سلحة من قتل
وتدمري وخ��راب يف البلد ،ال ي�سر �إال  عيون
«الإ�� �س ��رائ� �ي� �ل ��ي» والأم �ي��رك � ��ي وال �ف��رن �� �س��ي
والربيطاين ،وكل �أعداء الأمة التاريخيني،
مبن فيهم املحتل الرتكي ال�سابق.
أ�م��ام الواقع امل�أ�ساوي يف بلد ارت��أى ق�سم
م ��ن �أب �ن��ائ��ه ب �ي��ع والئ �ه ��م ل �ق��وى خ��ارج �ي��ة،
وم�ب��اي�ع��ة �أم� ��راء ال �ظ�لام ،ال مي�ك��ن �إح���ص��اء
اخل�سائر الفادحة.
على اجلانب االقت�صادي ،يرى املحللون
االقت�صاديون يف �سورية� ،أن قطاعات ال�صحة
وال�ت�ع�ل�ي��م وال �ن �ق��ل وال���س�ي��اح��ة واالق�ت���ص��اد
ت�ضررت ب�شكل وا��ض��ح منذ الأ��ش�ه��ر الأوىل
لبدء الأزم��ة ،فكيف احل��ال اليوم بعد مرور
كل هذه الأ�شهر ،م�ؤكدين �أن هذه القطاعات
ت� �ك� �ب ��دت خ �� �س��ائ��ر ك� �ب�ي�رة ج � � ��راء ال �ع �ن��ف،
وا�ستهدافها من قبل امل�سلحني ،بق�صد �إرباك
احل�ك��وم��ة ال���س��وري��ة ،و�إ��س�ق��اط�ه��ا م��ن خ�لال
ت��دم�ير ب�ن��اه��ا ال�ت�ح�ت�ي��ة م��ن ط ��رق وج���س��ور
و��س�ك��ك ح��دي��دي��ة ،وخ �ط��وط ل�ن�ق��ل النفط
وال �غ��از ،وم��دار���س وم�ست�شفيات و��س�ي��ارات
�إ�سعاف وغريها.

ع �ل ��ى الأر�� � � � ��ض ،مل ي �� �س �ل��م �أي ق �ط��اع
م ��ن ن�ي��ران «ال � �ث� ��وار» امل ��زع ��وم�ي�ن ،وت �ق �دّر
الإح�صائيات الر�سمية ال�سورية �أن البالد
خ�سرت �أكرث من �ستة مليارات لرية �سورية،
ج ��راء �أع �م��ال ال�صيانة للبنى التحتية يف
قطاعات ال�صحة والكهرباء والنقل والنفط
التي ا�ستهدفتها �أعمال التخريب والتدمري
م��ن ق�ب��ل امل�ج�م��وع��ات الإره��اب �ي��ة امل�سلحة،
يف حني بلغت الأ��ض��رار التي حلقت بقطاع
ت�صدير ال�ن�ف��ط خ�ل�ال ال �ع��ام احل ��ايل 245
مليار لرية �سورية.
ط �ب �ع �اً ،الأع � �م� ��ال الإره ��اب� �ي ��ة امل���س�ل�ح��ة
ا��س�ت�ه��دف��ت ال�ق�ط��اع��ات احل�ي��وي��ة يف ��س��وري��ة
بهدف �شل البالد ،وحتويلها �إىل بلد ال ميلك
م�ق��وم��ات ال�صناعة وال �ت �ج��ارة ،م��ا ي��ؤك��د �أن
الهدف الأول والأخ�ير من تلك الأعمال هو
تدمري البنية امل�ؤ�س�ساتية للحكومة ال�سورية،
ب �ه��دف االن �ت �ق��ال �إىل ح��ال��ة ال�ف��و��ض��ى التي
تريدها اجلهات اخلارجية.
يف ق �ط��اع ال���ص�ح��ة ،وه ��و الأه � ��م ،ووف �ق �اً
للإح�صائيات الر�سمية ،ف ��إن  19م�ست�شفى
من �أ�صل  90هي خارج اخلدمة حالياً ،كما �أن
 275مركزاً �صحياً تعر�ض لل�سرقة واحلرق
والنهب.
م��ن ج��ان �ب �ه��ا� ،أع �ل �ن��ت م�ن�ظ�م��ة ال���ص�ح��ة
العاملية وبرنامج الأغذية العاملي� ،أن �سورية
تعاين من نق�ص ح��اد يف الأدوي ��ة ،خ�صو�صاً
بعد احل�صار العربي والغربي مبنع توريد
الأدوية ،و�سكان الأرياف هم الأكرث ت�ضرراً.
كذلك ت�ضرر قطاع النقل ب�شكل كبري،
�إذ ال �سكة ق�ط��ار واح��دة على ام�ت��داد �شبكة
ال�ق�ط��ارات ال���س��وري��ة �إال و�أ��ص��اب�ت�ه��ا ال�ضرر
جراء الأعمال الإرهابية.
ويف قطاع الكهرباء ،ا�ستهدف امل�سلحون

�أكرث من  23برجاً للتوتر العايل من �أ�صل 85
برجاً ي�ؤمن الطاقة الكهربائية للمحافظات
ال �� �س��وري��ة ،وت��رك��زت يف امل�ن�ط�ق��ة ال�شمالية
ال�شرقية وحلب وريفها� ،إ�ضافة �إىل تعطيل
ك��ل متطلبات التنمية واخل��دم��ات يف تلك
املناطق ،مع ذل��ك ،وب�سبب جهود احلكومة،
ف�إن العجز يف الطاقة الكهربائية مل يتجاوز
� 10إىل  15يف املئة ،وما مت تخزينه من مادة
الفيول التي تعمل عليها الأب��راج و�صل �إىل
 90يف امل�ئ��ة ،وه��ي ن�سبة مطمئنة ،ال �سيما
خالل ف�صل ال�شتاء.

ك�م��ا انخف�ض �إن �ت��اج ��س��وري��ة م��ن النفط
�إىل � 183ألف برميل يومياً ،مقابل �أكرث من
� 400ألف قبل الأزمة ،نتيجة التدهور الأمني
والعقوبات التي فر�ضتها دول عربية وغربية
على دم�شق ،ال �سيما بالن�سبة �إىل ا�سترياد
النفط ،وه�ن��اك خ�سائر هائلة �أخ��رى تقدَّر
بع�شرات امل�ل�ي��ارات ،تتمثل يف وق��ف ن�شاطات
مهمة مثل ال�سياحة والت�صدير وال�صناعة،
وه��ي حت�ت��اج �إىل درا� �س��ات مف�صلة �أخ ��رى.
ي�ضاف �إىل هذا� ،أن التحويالت ال�سورية من
اخلارج ،مما كان ي�ستخدم يف البناء والتعمري

خـســـائــــر كــثـيــــرة
تقدر الخسائر في سورية كما يلي:
بحسب إحصاءات غير رسميةَّ ،
 -1حلب 2.201.550.000 :دوالر (ملياران ومئتان ومليون وخمسمئة
وخمسون ألف دوالر).
 -2محافظة حمص 9.855.610.000 :دوالر (تسعة مليارات وثمانمئة
وخمسة وخمسون مليونًا وستمئة وعشرة آالف دوالر).
 -3محافظة ريف دمشق 11.999.680.000 :دوالر.
 -4محافظة إدلب 3.043.440.000 :دوالر.
 -5محافظة حماة 3.646.910.000 :دوالر.
 -6محافظة دير الزور 2.487.750.000 :دوالر.
 -7محافظة الحسكة 738.440.000 :دوالر.
 -8محافظة درعا 2.396.090.000 :دوالر.
 -9محافظة الالذقية 122.030.000 :دوالر.
وبالتالي فإن مجموع الدمار في هذه المناطق من أراضي سورية يبلغ
أكثر من  36.491.500.000دوالر (ستة وثالثين مليارًا وأربعمئة وواحد
وتسعين مليون دوالر).

وال�ت�ن�م�ي��ة ،حت��ول ك�ل��ه �إىل إ�ن �ف��اق ج��ا ٍر ل�سد
االحتياجات اليومية لل�سوريني؛ من طعام
وك�ساء ونفقات متنوعة نرثية ،ومن اجلدير
بالذكر �أن حتويالت ال�سوريني من اخل��ارج
ت��زي��د ع �ل��ى م �ل �ي��اري دوالر � �س �ن��وي �اً ،ح�سب
الإح�صاءات احلكومية واخلا�صة� ،أما الدخل
من ال�سياحة فزاد على ت�سعة مليارات دوالر
ع��ام  ،2009ا ألم ��ر ال��ذي يعني ف�ق��دان�اً �شبه
كامل لهذا املبلغ عامي  2011و ..2012وعلى
ه��ذا فاخل�سائر ق��د تزيد على خم�سة ع�شر
مليار دوالر حتى نهاية العام اجلاري .2012
إ���ض��اف��ة �إىل ذل ��ك ،تعر�ضت املحافظات
ال�سورية ،وال �سيما املحافظات ذات الأرا�ضي
ال��زراع�ي��ة اخل�صبة وا أل� �ش �ج��ار امل�ث�م��رة� ،إىل
عمليات ت��دم�ير وح ��رق و إ�ت �ل�اف حما�صيل
ب�شكل منهجي ،علماً �أن عملية غر�س �أ�شجار
مثمرة و�إ��ص�لاح الأرا��ض��ي من �أج��ل الزراعة
�سي�ستنزف �أم ��وا ًال وج �ه��وداً ك�ب�يرة ،ي�صعب
تقديرها يف الو�ضع احلايل.
وم��ن اجللي �أي�ضاً �أن ال�سوريني فقدوا
معظم مدخراتهم يف هذه الأزمة ،فنظراً �إىل
توقف الأع�م��ال وا�ضطرار أ�ك�ثر من مليون
ون���ص��ف م��واط��ن ل�ل�ه�ج��رة وال�ل�ج��وء داخ�ل�ي�اً
وخارجياً ،فقد �أنفق ه�ؤالء معظم مدخراتهم،
وك ��ذل ��ك ف � ��إن ال �ت �ع��اون م ��ع ال �ن��ازح�ي�ن من
املحافظات املت�ضررة جداً من قبل باقي �أبناء
املحافظات مم��ن مل يلحق مبناطقهم دم��ار
كبري ،كمدينتي حلب ودم�شق مثالً ،ا�ستنزف
كثرياً من املدخرات ،ومن امل�ؤ�سف �أن «الثوار»
مل ي�ستفيدوا م��ن جت��رب��ة ال �ع��راق امل �ج��اور،
بالرغم من �أنها جتربة حديثة ماثلة �أم��ام
�أعينهم ،ومل يتعلموا وج��وب ع��دم تخريب
وتفجري البنى التحتية للدولة ،لأنها ملك
لل�شعب ولي�س للنظام ،ولأن اخلا�سر الأكرب
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سورية ما زالت ثابتة ومتماسكة
أيـــاد خـــارجيـــــة
ٍ
اعترف المدعو مالك الكردي؛ نائب قائد ما يسمى «الجيش
الحر» في مقابلة على إحدى القنوات الفضائية اللبنانية ،بأن
اجتماعًا عُ قد لتوحيد صفوف «الجيش الحر» والجماعات المقاتلة
على األرض السورية في اسطنبول ،بمشاركة السفيرين األميركي
والفرنسي ،وكذلك عدد من المسؤولين األتراك ،ولم ينتج عن هذا
االجتماع أي أمر جديد ،وهذا الخبر وعلى لسان أحد قادة «الجيش
الحر» يؤكد أن من يقود المؤامرة هي جهات خارجية معادية
لسورية ،وأن هذا الجيش غير الحر يضم مسلحين إرهابيين ،وأن
من يدعم هذا «الجيش» بفئاته ومجموعاته اإلرهابية المرتزقة،
هم من يريدون تدمير وخراب سورية ألسباب كثيرة وعديدة،
أهمها أنهم ال يريدون أن تكون هناك دولة مستقلة قوية قادرة
على الدفاع عن نفسها ،وتعتمد على ذاتها في اإلنتاج وتوفير
الغذاء ،وليس هناك ديون عليها ،بل هي في حالة اكتفاء ذاتي.

ع�صابات م�سلحة تابعة لـ«اجلي�ش احلر»

من كل ذلك هو املواطن نف�سه ،فما الهدف
م��ن تدمري مدر�سة �أو م�ست�شفى �أو من�ش�أة
�صناعية؟ هل �ستف�ضي �إىل �إ�سقاط النظام،
�أم �أنها تعني ب�شكل ما خروجها من اخلدمة
و�إغ�لاق�ه��ا أ�م��ام امل��واط��ن ال���س��وري ال��ذي هو
بحاجة ما�سة �إليها؟
وباتت �شرائح وا�سعة من ال�شعب ال�سوري
ت��درك ال�ي��وم �أن الكثري م��ن ه ��ؤالء «ال�ث��وار»
امل��زع��وم�ين ل�ي���س��وا م��واط�ن�ين � �س��وري�ين ،بل
عنا�صر مرتزقة مت ا�ستح�ضارهم م��ن دول
عدة ت�شكل مرتعاً للتنظيمات الإرهابية.

من جانبه ،ف�إن اجلي�ش العربي ال�سوري
ي �خ��و���ض م �ع ��ارك ن��وع �ي��ة � �ض��د امل�ج�م��وع��ات
امل �� �س �ل �ح��ة ،وال ي��رغ��ب يف ت��دم�ي�ر ع �م��ارات
وبنايات ،ويقلل ق��در الإم�ك��ان من اخل�سائر
ال �ب �� �ش��ري��ة ،ول ��ذل ��ك ي �ق ��وم ب��و� �ض��ع خ�ط��ط
ع�سكرية م��درو��س��ة لقتال ع�صابات ،ولي�س
خلو�ض حرب كال�سيكية تقتل املدنيني.
لقد احتاج اجلي�ش ال�سوري �إىل فرتة من
الوقت للح�صول على معلومات عن ه��ؤالء
امل�سلحني و�أماكن وجودهم ملواجهتهم� ،إذ �إنه
ال ميكن �أن يخو�ض معارك من دون احل�صول

ع�ل��ى م�ع�ل��وم��ات ع��ن �أم ��اك ��ن وج ��ود ه � ��ؤالء،
وع��دده��م و�أن ��واع ال���س�لاح بحوزتهم  ،فقبل
ال��دخ��ول �إىل ح�ل��ب خ��ا���ض اجل�ي����ش العربي
ال�سوري معارك يف ريف حلب ،وا�ستطاع �أن
يقطع خطوط �إم��داد ال��دع��م ع��ن امل�سلحني
�إىل داخ��ل حلب ،كما ب��د�أ يف خو�ض معاركه
ال�ن��وع�ي��ة امل��درو� �س��ة ال�ه��ادئ��ة ذات اخل�ط��وات
البطيئة امل��درو� �س��ة ،للتقليل م��ن اخل�سائر
والدمار ،وا�ستطاع �سحق الآالف من ه�ؤالء
الإرهابيني ،وحترير �أجزاء كبرية من �أحياء
حلب.

ضحـــايـــا كــثـر
بعثت الحكومة السورية
برسالة إلى مجلس األمن الدولي
في آب الماضي ،تُ بين أن عدد
الضحايا وصل إلى  6143شخصًا،
 3211منهم م��ن المدنيين،
فيما وص���ل ض��ح��اي��ا الشرطة
إلى  ،478وكشفت الرسالة أن
ع��دد الضحايا من األطفال بلغ
 ،56فيما ع��دد ضحايا الجيش
وق���وات األم���ن بلغ  ،2088أما
قتلى االغتيال المباشر فبلغ
 ،106وأفادت الرسالة بأن «عدد
المخطوفين من مدنيين وجنود
وضباط شرطة ،بلغ  1560شخصًا،
من بينهم  931مفقودًا».

ول �ك��ن امل �ع��رك��ة ت �ط��ول ل �ع��دة ع��وام��ل،
�أهمها �أن اجلي�ش العربي ال�سوري ي�سحق
الآالف م��ن ه� ��ؤالء الإره��اب �ي�ين ،ومقابل
ذل� ��ك ي �ت��م � �ض��خ ك �م �ي��ات ج ��دي ��دة م�ن�ه��م
م��زودي��ن ب��ال���س�لاح وال �ع �ت��اد ،وه ��ذا يعني
�أن �سورية كلها تتعر�ض لتدخل ع�سكري
مبا�شر وغ�ير مبا�شر ع�بر �إر� �س��ال ه ��ؤالء
امل�سلحني.
م��ن ال��وا� �ض��ح �أن لتنظيم «ال �ق��اع��دة»
ي��داً طوىل يف �إر�سال امل�سلحني �إىل تركيا
للقتال يف �سورية ،فهم ي�أتون من اليمن
وال �ع��راق وال���س�ع��ودي��ة وليبيا وال�شي�شان
وب��اك���س�ت��ان ودول �أخ ��رى ب��اجت��اه ��س��وري��ة،
وهذه املعلومات ت�ؤكد �أن اجلهات املعتدية
على �سورية عرب �ضخ هذه الكميات الكبرية
من املرتزقة ،ال تريد �أن يهد�أ الو�ضع يف
�سورية ،بل تريد تدمريها ق��در الإمكان
حتى ت�ضعف ،وتنهار ،وتق�سم �إىل دويالت،
وه��ذا بحد ذات��ه ال يخدم ا ألم��ة العربية،
بل يخدم اال�ستعمار ،ويخدم «�إ�سرائيل»
التي �سرتتاح لع�شرات ال�سنوات ،خ�صو�صاً
�أن �سورية هي الداعمة الأوىل للمقاومة
العربية ،وحتديداً يف لبنان وفل�سطني.
وقد مت ت�أكيد معلومات عن �ضخ و�إر�سال
م�سلحني �إىل �سورية عرب احلدود اللبنانية،
وهناك معلومات و�إثباتات �أن �أحزاباً وتيارات
يف  لبنان ،ب��ال �ت �ع��اون م��ع ت �ي ��ارات وه��اب �ي��ة،
يوفرون الدعم للم�سلحني حتت �شعار �أنهم
يدعمون «الثوار» ،وك�أمنا «الثوار» ال يدمرون
وطنهم ويقتلون �أب�ن��اء �شعبهم ،ويعيثون يف
وطنهم ف�ساداً وان�شقاقاً ،ودماراً ،وكانت �آخر
ه��ذه الأدل��ة اع�تراف��ات النائب عقاب �صقر،
وم�ق�ت��ل ع ��دد م��ن امل��واط �ن�ين ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين يف
تلكلخ.

ك��ذل��ك ،يف لبنان يتم حماية عنا�صر
ما ي�سمى «اجلي�ش ال�سوري احلر» ،و�إيواء
الهاربني من العدالة ،خ�صو�صاً امل�سلحني
ال��ذي��ن تلطخت �أي��ادي�ه��م بالدماء وف��روا
م��ن امل �ع��رك��ة يف � �س��وري��ة ،وم���س�ت���ش�ف�ي��ات
لبنانية ،وعلى ح�ساب جهات عربية ثرية،
ت��وف��ر ال �ع�لاج للم�صابني م��ن امل�سلحني
يف املعارك مع اجلي�ش العربي ال�سوري..
ف��احل��دود م��ع ��س��وري��ة لي�ست م�ضبوطة
بالكامل ،مع �أن اجلي�ش ال�سوري يحاول
ذلك ،ولكن لأن هناك من يدعم امل�سلحني
ومعني ب�سقوط �سورية ،ف�إنهم يحاولون
ت�ه��ري��ب ه � ��ؤالء م��ن ل�ب�ن��ان �إىل ��س��وري��ة،
وي��وف��ر الغطاء للذين ي�صابون ويفرون
من املعركة �أو املواجهة.
فامل�سلحون ي � أ�ت��ون ع�بر ل�ب�ن��ان وت��رك�ي��ا،
وك ��ان ��وا ق��د دخ �ل��وا ع�ب�ر ال� �ع ��راق ،واحل ��دود
ال���س��وري��ة م��ع دول اجل ��وار ت�ت�ع��دى الأل�ف�ين
وثالثمئة كيلومرت ،ومن ال�صعب حمايتها
و��ض�ب�ط�ه��ا ،م��ا مل ي�ت��م ت �ع��اون ب�ي�ن ��س��وري��ة
والدول املجاورة.
وكانت و�سائل �إعالم غربية ،وبالتحديد
ب��ري�ط��ان�ي��ة ،ك���ش�ف��ت ال �ن �ق��اب ع��ن ��س�ف��ر مئة
�إ�سالمي مت�شدد من �أ��ص��ول باك�ستانية �إىل
ت��رك�ي��ا ،ودخ �ل��وا ��س��وري��ة وه��م ي�ق��ات�ل��ون �ضد
الدولة ال�سورية مبزاعم «دينية»!
و�� �س ��ائ ��ل ا إلع � �ل � ��ام ذك � � ��رت أ�ي � �� � �ض � �اً �أن
اال��س�ت�خ�ب��ارات الفرن�سية ه��ي ال�ت��ي �ساعدت
ع� ��دداً م��ن «ال �� �ض �ب��اط» ع�ل��ى االن���ش�ق��اق عن
اجل �ي ����ش ال �ع��رب��ي ال� ��� �س ��وري ،و� �س ��اع ��دت يف
هروبهم �أو خروجهم من �سورية ،ومن بينهم
ال�ضابط مناف طال�س.

ق�سم الدرا�سات والتوثيق
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موضوع الغالف

«اإلنذار األخير» لمرسي :اعدل أو ارحل
ب � ��د أ� ال �ن �ظ��ام امل �� �ص��ري اجل ��دي ��د ي��دف��ع
خ���س��ائ��ر ك �ب�يرة ،ق�ب��ل �أن يت�سنى ل��ه �إك�م��ال
م�شروعه ولو يف احللقة الأوىل منه ،ب�سبب
ت�غ� ّول��ه ع�ل��ى ال���س�ل�ط��ة .وال ��ش��ك �أن ال�ق��وى
ال�سيا�سية ،ويف طليعتها «الإخ � ��وان»� ،أب��رز
اخلا�سرين على امل�ستوى املحلي ،والواليات
املتحدة الأمريكية ،ب�صفتها الداعم الأب��رز
له على امل�ستوى اخلارجي.
يف ال��واق��ع ،لي�س فقط م�س�ألتا الإع�لان
ال��د��س�ت��وري واجلمعية الت�أ�سي�سية اللذين
يتمرت�س خلفهما الرئي�س حممد مر�سي
وح��زب��ه ب��ال��رغ��م م��ن ال�ع�ل��ل ال �ك �ث�يرة ال�ت��ي
ي�ح�ت��وي��ان�ه��ا ،ه�م��ا ح���ص��راً م��و��ض��ع اخل�لاف
وال �ت �ن��اق ����ض م ��ع ب�ق�ي��ة ت �ك��وي �ن��ات امل�ج�ت�م��ع
امل�صري ،لكنهما كانتا مبنزلة «الق�شة التي
ق�صمت ظهر البعري» ،من حيث التداعيات
النا�شئة عنهما ،ال �سيما ما يتعلق باجل�سم
ال �ق �� �ض��ائ��ي ،وك ��ذل ��ك ب ��احل ��ري ��ات ال �ع��ام��ة،
خ�صو�صاً احلريات الإعالمية ،وهما ح�صنان
مل يجر ؤ� نظام ح�سني مبارك امل�سا�س بهما
ب��ال���ص�ل��ف وال�ع�ن�ج�ه�ي��ة ال�ل�ت�ين يختربهما
ال�شعب امل�صري حالياً وبندم غري م�سبوق،
لي�س على مبارك ،بل على منح الثقة ملن ال
ي�ستحقها.
لقد ثبت للم�صريني والعامل �أجمع �أن
الإع �ل�ان ال��د��س�ت��وري ال ��ذي ط��رح��ه مر�سي
خمالف لكل الد�ساتري والقوانني والأعراف

متظاهرون م�صريون �أمام ق�صر االحتادية الرئا�سي

ال��د� �س �ت��وري��ة يف ال� �ع ��امل ،ل �ي ����س م ��ن حيث
تعطيله لرقابة الق�ضاء فقط على القرارات،
بل ملنح مر�سي مبوجبه لنف�سه �صالحيات
مطلقة تتقدم على �صالحيات الإمرباطور
يف القرون الغابرة ،الأمر الذي دفع الن�شطاء
ل�ت���ش�ك�ي��ل «جل� ��ان ال �ت �� �ص��دي ل��دي�ك�ت��ات��وري��ة

الإخ � � ��وان» ،خ���ص��و��ص�اً ب �ع��د �أن ك���ش��ف ه��ذا
ال �ت��وج��ه ع ��ن ح�ق�ي�ق��ة ع�ق�ل�ي��ة «الإخ� � � ��وان»
اال�ستئثارية والإلغائية ،والتي جتاهلت �أنها
مل تقم بالثورة وح��ده��ا ،وبقوتها الذاتية،
لكنها يف حقيقة الأمر ان�ضمت مت�أخرة �إىل
الثوار ،وقطفت ثمار حتركهم وت�ضحياتهم.

(�أ.ف.ب).

هذا الأمر� ،إذا كان كا�شفاً لتوجهات
«الإخوان» ،ف�إنه يزيح ال�ستارة الواهية
عن ادعائهم الإمي��ان ب�سلطة ال�شعب،
ويبينّ �سعيهم للحكم والت�سلط با�سم
مف�صل على قيا�سهم،
ال��دي��ن ،وك� أ�ن��ه ّ
وي��ذ ّك��ر ب��دع��وات ال�ب�ع����ض �إىل رف�ض

سيناء ..بوابة مشرعة للخطر الصهيوني على مصر وشعبها
ت��زام�ن�اً م��ع الأح ��داث امل�صريية اجل��اري��ة ح��ال�ي�اً على
�أر�ض م�صر ،يحقق املو�ساد «الإ�سرائيلي» اخرتاقات �أمنية
و�سيا�سية خ�ط��رة ،يف مناطق �شبه ج��زي��رة �سيناء وامل��دن
الرئي�سة لقناة ال�سوي�س ،التي ب��د�أت تتفلّت م��ن �سلطة
املركز يف �أواخر عهد الرئي�س املخلوع ح�سني مبارك ،ولكن
التفلت بلغ ذروت��ه م��ع عجز حكومة «الإخ� ��وان» الراهنة
عن ا�ستعادة �سيطرة ال��دول��ة على املنطقة احل��دودي��ة مع
الكيان ال�صهيوين ،و�إعالن ف�شل حمالتها «اال�ستعرا�ضية»
لتثبيت الو�ضع الأمني وجلم امل�سلحني املتمردين.
ل�ق��د خ��رج��ت امل�ن�ط�ق��ة ع�م�ل�ي�اً ع��ن ��س�ي�ط��رة احل�ك��وم��ة
امل���ص��ري��ة ،و�أ��ص�ب�ح��ت م �ل�اذاً للعنا�صر املتخفية ب�ع�ب��اءة
«اجل �ه��اد» ،وللخارجني على ال�ق��ان��ون ،وع�صابات تهريب
املخدرات وال�سالح ،ونقل املهاجرين غري ال�شرعيني ..وما
�إىل ذلك من الأن�شطة امل�شبوهة ،ونظراً ل�ضعف ال�سلطة
املركزية وغ�ي��اب �أج�ه��زة خمابراتهاُ ،ت��رك ال�ب��اب م�شرعاً
لأجهزة املخابرات الأمريكية وال�صهيونية للعبث مب�صري
املنطقة ،من خالل ن�شر الفو�ضى الأمنية وتخريب احلياة
االقت�صادية لل�سكان املحليني ،و�إ�شغال ال�شبان العاطلني
من العمل يف ن�شاطات جتارية غري م�شروعة� ،أو جتنيدهم
يف منظمات م�سلحة جمهولة الهوية واالنتماء.
وم��ن امل ��أل��وف �أن ت �ت��ذرع بع�ض التنظيمات امل�سلحة
مبحاربة الكيان ال�صهيوين لتربير وجودها ،الأمر الذي
يعطي حكومات العدو مادة دعائية لت�ضخيم مدى «خوفها
على بقاء دول��ة �إ�سرائيل و�أم�ن�ه��ا» ،فجاء تفجري �أنابيب
الغاز من جهات غري معروفة ،لتحقيق �أه��داف م�شبوهة
منها خ��داع ال�شارع العربي املتعط�ش فع ًال لقتال الكيان
الغا�صب ،ولكن �أهمها �إع�ط��اء «�إ�سرائيل» ذريعة البتزاز
الدولة امل�صرية وتربير تدخلها املبا�شر على �ساحة �سيناء،

�أو تدخل الواليات املتحدة الأمريكية بالنيابة عنها.
ي��دع��ي «اجل �ه��ادي��ون» �أن �سالحهم م��وج��ه ف�ق��ط �ضد
«�إ�سرائيل» ،ولكنهم يف الواقع �أكرث ت�شدداً يف القتال �ضد
اجلي�ش امل�صري ،الذي يحذرونه «من التمادي يف اخلو�ض
يف امل�ستنقع ال�سيناوي ،لئال تتكرر جتربة وزير�ستان»،
وك ��أن وزير�ستان من��وذج التحرر والتحرير؛ هناك توجه
النريان �ضد اجلي�ش الباك�ستاين و�ضد املواطنني العزل،
الذين ت�ستهدفهم يف الوقت نف�سه «طائرات التحكم عن
بعد» الأمريكية ،وتغتالهم وتدمر قراهم.
ك�ث�يراً م��ا يلهينا التغني بالإنت�صارات امل�ح��دودة �ضد
الكيان ال�صهيوين و�أعوانه املحليني والدوليني ،ويبعدنا
عن التدقيق يف مدى تغلغل ن�شاط املو�ساد «الإ�سرائيلي»
واخ � �ت� ��راق ال � �ق� ��وات «الإ�� �س ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة» ل �ب �ع ����ض امل ��واق ��ع
اال�سرتاتيجية يف املناطق ال�ساخنة يف البلدان امل�ستهدفة،
ففي الواقع ،يحقق الأع��داء تقدماً ملمو�ساً يف هجمتهم
امل���س�ت�ج��دة ع�ل��ى ج�م�ي��ع اجل �ب �ه��ات م�ن��ذ غ ��زو �أف�غ��ان���س�ت��ان
والعراق يف مطلع العقد املا�ضي� ،إىل ما ي��دور اليوم على
�ساحات �سورية وم�صر وب�ل��دان امل�غ��رب العربي وحميط
القرن الأفريقي.
�إن جم�م��وع م��ا ي �ح��رزه ال �ع��دو ال�صهيوين م��ن تقدم
مل�شروعه التو�سعي يف �سيناء وعموم املنطقة ،ال تعو�ضه
بع�ض «ال�تراج�ع��ات وال�ه��زائ��م» امل�ح��دودة التي تكبدها يف
جنوب لبنان وق�ط��اع غ��زة .ويكفي �أن ن�شري �إىل احتالل
«�إ��س��رائ�ي��ل» الفعلي للجزر ال�سعودية يف البحر الأح�م��ر،
و�إن �� �ش��اء ال�ق��واع��د ال�ب�ح��ري��ة واجل��وي��ة يف ال�ك�ي��ان امل�سمى
«��ص��وم��ايل الن ��د» ،وج�ن��وب ال �� �س��ودان ،وج��زي��رة �سوقطرة
اليمنية ،وغ�يره��ا م��ن �أم��اك��ن وج��وده الع�سكري املتخفي
حتت عباءة الوجود الع�سكري الغربي والأمريكي.

�إن دور القوات الغازية يف تفكيك بع�ض دول املنطقة
وتهمي�شها ،ال يقل �أهمية عن دور �أعوان الكيان ال�صهيوين
الإقليميني يف تدمري وتفتيت بقية الكيانات ،يف إ�ط��ار ما
ت�سمى موجة «الربيع العربي» ،التي ق�ضت بدورها على
ما تبقى من �آمال لل�شعوب العربية والإ�سالمية يف حترير
الإرادة الوطنية وكبح جموح ال�غ��زاة ،وحت��ري��ر الأرا��ض��ي
املغت�صبة.
�إن دور م�صر املرجتى لقيادة دول املنطقة ،والت�صدي
للهجمة امل�ستعرة �ضد الأمة ،يتال�شى �أمام �أعني اجلميع،
يف ظل ت�أجيج ال�صراعات الداخلية ،حتت خمتلف العناوين
ال��د��س�ت��وري��ة وال�ق��ان��ون�ي��ة وال���ش��رع�ي��ة وم��ا ��ش��اب��ه ،و��س��وف
تتعر�ض م�صر �إىل التمزيق والتفتيت واالحتالل الأجنبي
املبا�شر م��ن ب��واب��ة �سيناء� ،إذا بقيت قياداتها ال�سيا�سية
والع�سكرية والق�ضائية ،على اختالف والءاتها وميولها
العقائدية والفكرية ،متلهية عن مهمة الدفاع عن �أر�ض
م�صر و�شعبها.
�إن بوابة اخلطر على م�صري م�صر و�شعبها م�شرعة
اليوم من جانب �سيناء ومنطقة قناة ال�سوي�س ،وعلى جميع
ال�ق��وى املخل�صة� ،أن ت�ستدرك الأم��ر قبل ف��وات الأوان،
فتبتعد ع��ن ال���ص��راع��ات اجل��ان�ب�ي��ة ،وت��رك��ز ج�ه��ود الأم��ة
ملواجهة ه��ذا اخلطر ال��داه��م ،وم��ن يتوهّم �أن «�إ�سرائيل»
لن تقامر مبعاهدة ال�صلح �أو ت�ضرب بها عر�ض احلائط،
فليعد ح�ساباته ويدرك �أن مربر وجود احلركة ال�صهيونية
العاملية ،والهدف احلقيقي ل��زرع كيانها يف املنطقة� ،إمنا
هو التو�سع ثم التو�سع ،حتى يتم لها توطني �أتباعها على
كامل «�أر�ض امليعاد» ،من الفرات �إىل النيل.

عدنان حممد العربي

ال��دمي �ق��راط �ي��ة ب��اع �ت �ب��اره��ا «م�ن�ت�ج�اً
غربياً»!
ل��ذل��ك ،ك��ان��ت ال��ر� �س��ال��ة ال �ق��وي��ة ال�ت��ي
وجهتها املعار�ضة املدنية للنهج اال�ستئثاري
من خالل التظاهر �أم��ام ق�صر «االحتادية»
الرئا�سي ،وا�ضطرار مر�سي ملغادرة الق�صر
حت��ت وط� ��أة ال���ص��دام ب�ين ال �ق��وات الأم�ن�ي��ة
واملتظاهرين ،و�سط �إعالن اجلي�ش امل�صري
ب ��أن الع�لاق��ة ل��ه ،و�أن مهمته ه��ي ال��دف��اع
ع��ن ح ��دود ال �ب�ل�اد ،ه��ي م ��ؤ� �ش��رات غ��اي��ة يف
الأهمية ،خ�صو�صاً بعد رفع �شعارات وا�ضحة
من املتظاهرين «ل�ست وحدك على ال�ساحة»،
و�صو ًال �إىل املطالبة برحيل مر�سي و«�إ�سقاط
حكم املر�شد».
�إن حم��اول��ة ال��رئ�ي����س م��ر��س��ي اح �ت��واء
احل��رك��ة امل�ت���ص��اع��دة ��ض��د �أدائ� ��ه يف احل�ك��م،
م ��ن خ�ل��ال مت ��ري ��رات ع�ب�ر م���س�ت���ش��اري��ه،
ب� أ�ن��ه ل��ن يتخذ ق ��رارات ب�ن��اء على الإع�ل�ان
ال��د��س�ت��وري اجل��دي��د ح�ت��ى اال��س�ت�ف�ت��اء على
الد�ستور ،مل جُت ِد نفعاً ،ب�سبب انهيار الثقة
ب��وع��ود «الإخ ��وان» منذ التحاقهم بالثورة،
وب��وع��ود الرئي�س م��ن ج�ه��ة ،ولأن الكبا�ش
ال�سيا�سي غ�ير ق��اب��ل ل�ل�م��راج�ع��ة م��ن جهة
�أخرى ،جراء الفر�ص التي منحتها املعار�ضة
للرئي�س وحزبه ،والتي جرى التعاطي معها
ب��ازدراء غري م�سبوق يف �أي حكم يف العامل،
ال بل مبزيد من التحدي ،رغم طراوة عمر
ال �ث��ورة ،ع�بر ال�سعي لفر�ض االنق�سام بني
اجل�سم الق�ضائي من جهة ،وتخوين كل من
يعرت�ض ،واتهامه باالنتماء �إىل «الفلول»
م ��ن ج �ه��ة ث��ان �ي��ة ،ان �ط�ل�اق �اً م ��ن حم��اول��ة
دغدغة م�شاعر اجلماهري التي مل ت�صدق
ب�أن ما يفعله حت�صني للثورة.
الأخطر� ،أنه مبوازاة احلديث عن مبادرة
يقوم بها الأزه��ر لإنهاء االنق�سام ال�سيا�سي
ب�ش�أن الإعالن الد�ستوري ،وم�شروع الد�ستور
اجل��دي��د ،واخل ��روج م��ن ح��ال��ة اال�ستقطاب
احلادة بني القوى ال�سيا�سية يف ال�شارع ،بادر
النائب العام اجلديد الذي عيّنه مر�سي �إىل
�إحالة بالغ �إىل نيابة �أمن الدولة ،يتّهم فيها
ق ��ادة ال �ت �ح��رك ح�م��دي��ن ��ص�ب��اح��ي وحم�م��د
الربادعي وعمرو مو�سى ورئي�س حزب الوفد
�سيد بدوي ورئي�س نادي ق�ضاة م�صر �أحمد
الزند ،بتنفيذ خمطط لـ«قلب نظام احلكم»،
و«التخابر مع جهات �أجنبية» ،وهي �أخطر
تهم يف �أي بلد.
يف حقيقة الأم� ��ر ،مل ي�ستفد الرئي�س
م��ر� �س��ي م ��ن ال� �ف ��ر� ��ص ،ال ب ��ل أ�� � �ض� ��اع ك��ل
الإي�ج��اب�ي��ات ،ول��ذل��ك ه��و و«الإخ � ��وان» أ�م��ام
ال�ف��ر��ص��ة الأخ�ي��رة ل�لا��س�ت�ج��اب��ة �إىل مهلة
«جبهة الإنقاذ الوطني» مبطالبها الثالثة:
 -1إ�ل �غ��اء الإع�ل�ان ال��د��س�ت��وري ال��ذي �أه��در
�سلطة الق�ضاء.
� -2إلغاء اال�ستفتاء على م�شروع الد�ستور.
 -3ت�شكيل جل�ن��ة ج��دي��دة ل�صياغة د�ستور
يعرب عن �إرادة امل�صريني.
�إذا مل تتم اال�ستجابة ،ف ��إن م�صر على
مفرتق جديد لتجديد الثورة ب�شعار «اعدل
�أو ارحل» ،لتحقيق �شعارات الثورة احلقيقية:
خبز ..حرية ..عدالة اجتماعية.
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جدي من تدخل سعودي – قطري محموم

«إسالميو» الكويت يتوعدون بتحركات واسعة
م� ��ا �أن ظ � �ه ��رت ن� �ت ��ائ ��ج االن� �ت� �خ ��اب ��ات
الت�شريعية يف الكويت ،حتى هب الفائزون،
واحل�ك��وم��ة ،وق �ي��ادات امل�ع��ار��ض��ة ،ليعلن كل
طرف �أن املعركة حققت �أهدافها.
ال�ف��ائ��زون واحل�ك��وم��ة وج ��دوا �أن ن�سبة
الإق � �ب� ��ال ع �ل��ى � �ص �ن��ادي��ق االق� �ت ��راع ك��ان��ت
جيدة ،و�أن الناخبني مل ي�ستجيبوا لدعوات
املقاطعة.
أ�م��ا قيادات املعار�ضة ،ف��ر�أت عك�س ذلك،
واع �ت�برت �أن ن�سبة الإق �ب��ال ع�ل��ى �صناديق
االق�تراع كانت قليلة ،م�ؤكدة �أنها م�ستمرة
يف حت��رك�ه��ا ح�ت��ى �إ��س�ق��اط املجل�س النيابي
اجلديد ،لأنه بر�أيها ال يعبرّ عن ال�شعب.
�أين هي احلقيقة يف ن�سبة الإقبال يف ظل
الت�ضارب القائم بني الطرفني؟
ن���س�ب��ة الإق � �ب ��ال ك �م��ا ت �ف �ي��د امل �ع �ل��وم��ات
ت��راوح��ت ب�ين م��رك��ز و�آخ ��ر� ،إذ فيما ت�شري
املعطيات �إىل �أنها مل تبلغ يف بع�ض مراكز
االقرتاع ن�سبة الـ 26يف املئة ،بلغت يف مراكز
�أخ� ��رى �أك �ث�ر م��ن  52يف امل �ئ��ة ،ويف م��راك��ز
ثالثة نحو �أربعني يف املئة ،وا�ستخل�صت هذه
املعلومات �أن الن�سبة الو�سطية ب�شكل عام
جت��اوزت الأربعني يف املئة ،وهو رقم اعرتف
به الفائزون واحلكومة ،لكن املعار�ضة ر�أت
�أن ن�سبة الإق �ب��ال مل تتجاوز الـ 27يف املئة
ب�شكل عام ،وبالتايل فهي تعترب �أن �أرقامها

تثبت �أن الأك�ثري��ة العظمى م��ن الناخبني
الكويتيني جت��اوب��وا م��ع دعوتها باملقاطعة،
وبالتايل فهم يرف�ضون االنتخابات.
ويف ال ��وق ��ائ ��ع االن �ت �خ��اب �ي��ة ،ق ��د ي�ك��ون
� �ض��روري �اً م�لاح�ظ��ة �أن ال�ق�ب��ائ��ل الرئي�سة
ال�ث�لاث وه��ي :ال �ع��وازم وامل�ط�ير والعجمان
ال �ت��ي ي�ب�ل��غ ع��دده��ا ن �ح��و � 400أل� ��ف ن�سمة
ق��اط �ع��ت االن� �ت� �خ ��اب ��ات ،ومل ي �� �ص��ل م�ن�ه��ا

��س��وى ن��ائ��ب واح ��د ،م��ا يعني �أن �ه��ا اخلا�سر
الأك�ب�ر ،فيما �شاركت قبائل �أخ��رى يف هذه
االن �ت �خ��اب��ات ،وو� �ص��ل ب�ع����ض أ�ب �ن��ائ �ه��م �إىل
املجل�س للمرة الأوىل.
ويف ال �ن �ت��ائ��ج ث �م��ة م�ل�اح �ظ��ات ه��ام��ة،
�أبرزها و�صول  17نائباً �شيعياً �إىل الربملان،
�أي ن�ح��و ث�ل��ث أ�ع �� �ض��اء جم�ل����س الأم� ��ة ،بعد
�أن ك��ان ع��دده��م يف املجل�س ال���س��اب��ق �سبعة

فرز النتائج يف �أحد مراكز االقرتاع يف الكويت

�أع �� �ض ��اء ،ويف امل�ج �ل����س ال� ��ذي ق�ب�ل��ه ت�سعة
�أع�ضاء ،ويعزو املتابعون للتفا�صيل الكويتية
�أن ق��ان��ون االنتخاب اجل��دي��د ه��و ال�سبب يف
هذه النتيجة ،لأن �صوتاً واحداً ملر�شح واحد
ي�أتي مبثل نتيجة كهذه ،على اعتبار �أن عدد
الكويتيني ال�شيعة يبلغ ثلث ال�شعب الكويتي،
علماً �أن��ه يف االنتخابات ال�سابقة ك��ان يحق
للناخب �أن يقرتع لأربعة مر�شحني.

(�أ.ف.ب).

هل بدأت االنشقاقات بين صفوف «إخوان» األردن؟
«ب�صدد �صياغة نظام داخلي� ،سي�صار �إىل �إ�شهاره يف غ�ضون
عمان  -الثبات
�أربعة �أ�شهر».
ونفى الغرايبة �أن تكون املبادرة «بديالً» عن احلركة
فجّ ر �إطالق جمموعة من القيادات الإخوانية ملبادرة
جديدة ،ت�سعى لبلورة «تيار �إ�سالمي جديد» ،حتت م�سمى الإ�سالمية� ،أو «مناكفة لها» ،وقال« :هي مبادرة اجتماعية
«امل �ب��ادرة الوطنية للبناء»� ،أو وثيقة «زم ��زم»� ،سي ًال من لإيجاد تيار �إ�سالمي عري�ض ،ي�ضم بني �صفوفه �إخواناً
وغري �إخوان».
اجلدل والآراء داخل �أروقة جماعة الإخوان امل�سلمني.
و�أ� � �ض� ��اف« :ه ��ي جم �م��وع��ة أ�ف� �ك ��ار م�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال�ب�ن��اء
ففيما اع �ت�برت ق �ي��ادات يف احل��رك��ة وم�ن��ا��ص��رون لها
ف�ك��رة امل �ب��ادرة «خ�ط��وة على ط��ري��ق االن���ش�ق��اق ال��داخ�ل��ي» ،االج �ت �م��اع��ي ل �ل �ب�لاد ،م��ن خ�ل�ال ط ��رح م���ش��اري��ع عميقة
ي�ؤكد م�ؤ�س�سو وعرّابو املبادرة �أنها «مكمّلة» لدور احلركة بديلة ،تركز على اجلانب االجتماعي وا�ستثمار الطاقات
الإ�سالمية ،ولي�ست ان�شقاقاً عن �أحد .وجاءت ت�صريحات ال�شبابية».
�إعالن املبادرة تزامن مع حتليالت �صحفية متداولة،
�أح ��د �أب ��رز م�ؤ�س�سي امل �ب��ادرة لتحمل م�ضامني ج��دي��دة،
يتوقع لها �أن تزيد من حدة اجلدل داخل �أروقة احلركة ،تعترب امل �ب��ادرة ك�خ�ط��وة ع�ل��ى ط��ري��ق ان���ش�ق��اق يف احل��رك��ة
بح�سب ما يرى مراقبون ،خ�صو�صاً �أن هذه الت�صريحات الإ�سالمية ،و�أنها ترمي �إىل ف�صل التيار «ال�شرق �أردين» عن
�أ�شارت �إىل �أن إ�ط�لاق املبادرة جاء «ب�سبب �إهمال احلركة «الغرب �أردين» يف اجلماعة ،فيما ذهبت بع�ض التحليالت
الإ�سالمية» لبع�ض الق�ضايا الداخلية ،و«توجهها» نحو �إىل �أنها خطوة «جاءت احتجاجاً على �سيا�سة قيادة جماعة
الق�ضايا العربية والإ��س�لام�ي��ة والق�ضية الفل�سطينية ،الإخوان يف التعاطي مع امل�ستجدات ال�سيا�سية».
ونقلت م�صادر عن قيادات �إخوانية �أنها اعتربت املبادرة
ح�سب ما قال �أحد ن�شطاء املبادرة؛ حممد املجايل.
م��ن ج�ه�ت��ه ،ال �ق �ي��ادي يف احل ��رك ��ة؛ ال��دك �ت��ور ارح�ي��ل حم��اول��ة «لالن�شقاق ع��ن احل��رك��ة» ،و�أن�ه��ا «حم��ط رف�ض
غرايبة� ،أعلن م�ضامني املبادرة اجلديدة يف بيان ر�سمي ،داخلي» ،بينما ك�شف عدد من قيادات احلركة الإ�سالمية
م ��ؤك��دا �أن �ه��ا «م �ب��ادرة اج�ت�م��اع�ي��ة ت�ه��دف �إىل ا�ستنها�ض ال�ب��ارزي��ن ،ع��دم علمهم ب��امل�ب��ادرة قبل �إط�لاق�ه��ا� ،أو حتى
الطاقات ال�شبابية من خمتلف التيارات الفكرية ،ا�ستناداً االطالع عليها ،مف�ضلني ترك التعليق على �أهداف املبادرة
�إىل مرجعية �إ��س�لام�ي��ة» ،م�ع�ت�براً �أن�ه��ا «لي�ست �سيا�سية مل�ؤ�س�سيها ومتبنيها.
وحول ذلك املو�ضوع ،ي�ؤكد الع�ضو امل�ؤ�س�س يف املبادرة؛
بالدرجة الأوىل بل اجتماعية».
وت�سعى امل �ب��ادرة ،وف�ق�اً للغرايبة� ،إىل «ت��وف�ير مظلة الدكتور حممد املجايل ،يف ت�صريحات �صحفية� ،أن «املبادرة
ج��دي��دة و�إط � ��ار وط �ن��ي ي �� �ض � ّم��ان م�ه�ت�م�ين م��ن خمتلف جاءت لتكمل ما عجزت عنه احلركة الإ�سالمية» ،وطم�أن
ال�ت�ي��ارات ،للعمل على �إخ ��راج ال�ب�لاد م��ن �أزم�ت�ه��ا ،يف ظل ب��أن «امل�ب��ادرة تعبرّ �أي�ضاً عن رغبة بالقيام مبا نعجز عن
القيام به داخل الإخوان ..هي مبادرة مكملة ولي�ست حتدياً
ان�سداد الأفق ال�سيا�سي».
الغرايبة �أو�ضح يف بيانه �أن الهيئة الت�أ�سي�سية للمبادرة وال ان�شقاقاً ،وهي �شاملة ت�ضم من ال يرغبون بالتنظيم

داخل �أي عمل حزبي �أو �سيا�سي ..وجاءت الحتواء اجلهود
والطاقات ملن يرغب يف االنخراط يف عمل وطني مبرجعية
�إ�سالمية».
ويف رده على ت�سا�ؤل حول «ت�ضارب» دور املبادرة مع دور
جماعة الإخوان امل�سلمني ،كونها �إطاراً جديداً ذا مرجعية
�إ�سالمية ،ق��ال امل�ج��ايل« :احل��رك��ة الإ�سالمية رفعت هذا
ال�شعار ،لكن ك��ان هناك �إه�م��ال لل�ش�أن االردين ،واهتمام
بالق�ضايا الأخ� ��رى ع�ل��ى ح���س��اب ال�ق���ض��اي��ا ال��داخ�ل�ي��ة...
نحن ال ن�شكك يف �أهمية الق�ضايا الإ�سالمية والق�ضية
الفل�سطينية ،ل�ك��ن ه�ن��اك �أو� �ض��اع �اً داخ�ل�ي��ة ذات �أول��وي��ة
�أي�ضاً.»..
وت�ن����ص امل �ب��ادرة يف بع�ض ب�ن��وده��ا ،بح�سب م��ا علمت
«ال� �ث� �ب ��ات» م ��ن م �� �ص��ادر م �ط �ل �ع��ة ،ع �ل��ى �إر� � �س� ��اء م �ع��امل
الدميقراطية احلقيقية ،و�إقامة الدولة املدنية احلديثة
مبرجعية �إ�سالمية ،لأن �أبرز امل�سوغات لإن�شاء املبادرة هو
�ضعف الأطر التقليدية ال�سيا�سية الفاعلة.
وب�ش�أن ال�سيا�سات الرئي�سية للمبادرة ،رك��زت املبادرة
على «حفظ هيبة الدولة الأردنية ،واعتماد مبد�أ التدرج
يف االنتقال نحو الدميقراطية� ،ضمن خطط الإ��ص�لاح
امل�أمول»� ،إ�ضافة �إىل «تقريب» ما �أ�سمته بالأمناء من مراكز
�صنع القرار ،وامل�شاركة يف احلكومات واملجاالت املختلفة،
�ضمن �آل�ي��ات ت�شكيل دميقراطية حديثة وا�سرتاتيجية
�إ�صالحية وا�ضحة.
كما اعتمدت الهيئة الت�أ�سي�سية �ضمن �سيا�سات املبادرة
«�ضرورة االبتعاد عن لغة التكفري والتخوين والتجريح يف
اخلطاب العام ،وتبنّي اخلطاب العقالين الإيجابي»� ،إىل
جانب «�ضرورة �إن�شاء و�سائل �إعالمية م�ؤثرة و�إن�شاء �شبكة
عالقات مع القوى ال�سيا�سية الفاعلة».

كذلك كان للمر�أة الكويتية ح�صتها يف
هذه االنتخابات ،ذلك �أن امل��ر�أة الكويتية
التي ح�صلت على حقها ال�سيا�سي يف العام
 ،2005ا�ستطاعت �أن تفوز بثالث �سيدات
من �أ�صل  14مر�شحة ،بينما مل تنجح �أي
منهن يف املجل�س النيابي ال�سابق.
�أما الإ�سالميون الذين كانوا يحتلون
يف املجل�س ال�سابق  23مقعداً ،ف�إنهم مل
يح�صلوا يف املجل�س اجل��دي��د ��س��وى على
�أربعة مقاعد.
م � � � ��اذا ع� � ��ن امل� ��� �س� �ت� �ق� �ب ��ل ب � �ع� ��د ه� ��ذه
االنتخابات؟
ال �شك �أن الكويت �ستكون �أمام مرحلة
ج ��دي ��دة� � ،س ��واء ع �ل��ى م���س�ت��وى احل ��راك
ال�سيا�سي� ،أو على م�ستوى العالقة بني
جمل�س الأمة واحلكومة.
فعلى م�ستوى احلراك ال�سيا�سي ،يبدو
�أن ال���س��اح��ة الكويتية �ست�شهد حت��رك��ات
وا��س�ع��ة ل�ل�إ��س�لام�ي�ين ،رف���ض�اً للمجل�س
اجلديد ،وي�ؤكد النائب الإ�سالمي ال�سابق
في�صل امل�سلم على ذلك بالقول�« :سن�ستمر
يف حراكنا الوطني ال�سلمي حت��ت �سقف
ال��د� �س �ت��ور ،و��س�ن���س�ت�خ��دم ك ��ل ال��و� �س��ائ��ل
ال�سلمية الد�ستورية من ندوات وجتمعات
وم �� �س�يرات ح�ت��ى إ�� �س �ق��اط ه ��ذا ال�برمل��ان،
و�سحب مر�سوم ال�صوت الواحد».
أ�م��ام ه��ذا ال��واق��ع ،ثمة خ��وف حقيقي
ع �ن��د ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن م ��ن ت ��دخ ��ل � �س �ع��ودي
وقطري حمموم ،لأن الريا�ض والدوحة
ال ي�ستطيعان حتمل �أي �شكل من �أ�شكال
ال��دمي �ق��راط �ي��ة يف اخل �ل �ي��ج ،وب��ال �ت��ايل،
فاخل�شية هي �أن تندفع هاتان العا�صمتان
يف مت��وي��ل وت�سليح املجموعات الوهابية
والإرهابية خللق نزاعات وتدمري املجتمع
الكويتي ،وهو ما �سيدفع بالكويتيني �إىل
مزيد من احل��ذر واليقظة والتنبه لهذا
امل�شروع املدمر الذي يراد له �أن يعمم كل
املنطقة العربية.
�أما على م�ستوى العالقة بني املجل�س
النيابي اجلديد واحلكومة ،ف�إن التوقعات
�أن ي�سود جو من التعاون يف �إطار العالقات
ال��دمي �ق��راط �ي��ة وف �� �ص��ل ال �� �س �ل �ط��ات بني
ال�سلطات التنفيذية والت�شريعية ،بعك�س
ع�لاق��ات ال�ت�ن��اح��ر وال�ت���ص��ادم ال�ت��ي كانت
�سائدة يف املجل�س ال�سابق.
وباخت�صار ،كما يرى املتابعون لل�ش�أن
الكويتي ،ف�إن هذه ال�ساحة اخلليجية قد
ال تهد�أ قريباً ،وقد ت�ستمر عملية الكبا�ش
القا�سية بني النظام واملعار�ضة ،يف لعبة ال
يبدو �أن معاملها وحدودها �ست�ضح يف �أمد
قريب ،خ�صو�صاً يف ظل ال�ضغط ال�سعودي
ال ��ذي ال ي��ري��د ل�ل�ك��وي��ت �أي ا�ستقاللية
يف ق��راره��ا ،على نحو ما كانت عليه قبل
غزوها من قبل �صدام ح�سني عام ،1989
ويف ظ ��ل م �ن��اف �� �س��ة ق �ط��ري��ة حم �م��وم��ة
لل�سعودية على ال�سيطرة والقيادة ،علماً
�أن كليهما م��ن أ�ه��م م�شاريعهما و�أد �أي
�شكل من �أ�شكال الدميقراطية والتعبري
عن الر�أي يف اخلليج.

�أحمد الطب�ش
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إقليمي

إيــــران :الـحـــوار لـمـــنـع تــدمــير ســــوريــــة
ي�ت�ه��م ال�ب�ع����ض �إي � ��ران ب��وق��وف �ه��ا �إىل
ج��ان��ب ال �ن �ظ��ام وح �م��اي �ت��ه لإدان �ت �ه��ا دون
حت��دي��د م�ع��اي�ير اخل �ط ��أ ،وي�ب��اه��ي ه ��ؤالء
امل� ��دع� ��ون ب �ت ��زوي ��د امل �ع��ار� �ض��ة ب��ال �� �س�لاح
لإ�سقاط النظام ،ف�إذا ما �سلمنا جد ًال بعدم
�أحقية �إيران �أو �أي دولة �أخرى بالتدخل يف
�سورية حلماية النظام ،فمن �أجاز له�ؤالء
تهريب ال�سالح و��ش��راء املعار�ضني باملال
«ب��امل�ف��رق واجل�م�ل��ة» ،وت�أ�سي�س ت�شكيالت
�سيا�سية م�ع��ار��ض��ة يف ف �ن��ادق ا�سطنبول
(جم �ل �� ��س ا� �س �ط �ن �ب ��ول) وف � �ن � ��ادق ق�ط��ر
(االئتالف الوطني ال�سوري) وغريه من
الت�شكيالت الع�سكرية.
�إن ه ��ؤالء الأع ��راب خا�صة يخالفون
م �ي �ث��اق اجل��ام �ع��ة ال �ع��رب �ي��ة ،وي�خ��ال�ف��ون
املواثيق والأحكام الإ�سالمية ،ويخالفون
ع�لاق��ات الأخ� ��وة وال���ش��راك��ة م��ع ��س��وري��ة،
وي�ت�ح��ال�ف��ون م��ع ال �غ��رب يف خ��رق فا�ضح
ل�ل�ق��ان��ون ال� ��دويل وامل ��ؤ� �س �� �س��ات ال��دول�ي��ة،
ويرتكبون املحرمات وجرائم احل��رب ،ثم
ينتقدون �إيران لوقوفها �إىل جانب النظام،
مبا ميثل من رم��ز لل�سيادة وكم�س�ؤولني
عن ال�شعب واجلي�ش يف �سورية.
ل�ق��د وق�ف��ت �إي� ��ران م��ع ��س��وري��ة ط��وال
ث�لاث�ين ع��ام �اً ع�ن��دم��ا ح��ا��ص��ره��ا ال�غ��رب

والعرب ،لي�ضغطوا على الرئي�س الراحل
حافظ الأ�سد ليتنازل عن حقوقه و�سيادة
�سورية على اجل ��والن ،ولتوقيع معاهدة
� �س�لام م��ع «�إ� �س��رائ �ي��ل» ت�ستكمل خطايا
وك � ��وارث ات�ف��اق�ي��ة ك��ام��ب دي�ف �ي��د ووادي
عربة واتفاقية �أو��س�ل��و ،لقد ت��رك العرب
�سورية �شعباً وحكومة ،ي�صارعون العوز
االقت�صادي ،ومل يبادروا للم�ساعدة.
ل�ق��د ات�ه�م��ت �إي� ��ران ب ��إر� �س��ال احل��ر���س
الثوري �إىل �سورية ،وك��أن �سورية بحاجة
للع�سكر ،فعندها م��ا يكفيها م��ن جي�ش
و�أجهزة �أمنية ،وميلي�شيات �شعبية حلماية
ال�شعب بد�أت بالظهور رداً على الع�صابات
امل �� �س �ل �ح��ة ك��دل �ي��ل ع �ل��ى وق � ��وف ال���ش�ع��ب
ال�سوري مع اجلي�ش ملواجهة امل��ؤام��رة ،يف
وقت تعرتف فيه و�سائل الإعالم الغربية
ب��وج��ود ع�ن��ا��ص��ر ا��س�ت�خ�ب��ارات�ي��ة م�ت�ع��ددة
اجلن�سيات على الأر�ض ال�سورية ،مل�ساعدة
امل�سلحني وت���ض��ع ت��رك�ي��ا ك��ل �إم�ك��ان�ي��ات�ه��ا
الب�شرية واللوج�ستية يف خدمة امل�سلحني.
ل�ق��د دع��ت �إي ��ران امل�ع��ار��ض��ة ال�سورية
للحوار و�شجعتها على ذلك ،وقد اعرتفت
ق�ي��ادة «الإخ� ��وان» ب ��أن �إي ��ران ح��اول��ت �سبع
م��رات ب�شكل ر�سمي احل��وار معهم لكنهم
رف�ضوا ،ودعت �إيران املعار�ضة للحوار ،وقد

وزير اخلارجية الإيراين علي �أكرب �صاحلي

لبت �أكرث من � 200شخ�صية �سورية حزبية
ونقابية وثقافية ،بالإ�ضافة �إىل ممثلني
عن النظام م�ؤمتر احلوار ال�سوري ،الذي
دعت �إليه �إيران ال�شهر املا�ضي ،وحتاول مع
رو�سيا وتركيا وم�صر �إجراء م�ؤمتر �سوري
��ش��ام��ل ل�ل�م�ع��ار��ض��ة يف ال ��داخ ��ل واخل� ��ارج
ب �ع �ن��وان �أ� �س ��ا� ��س «ك �ي��ف ن �ح �ف��ظ � �س��وري��ة
و��ش�ع�ب�ه��ا» ب �ع �ي��داً ع��ن ال �ت��دخ��ل الأج�ن�ب��ي
امل�خ��ادع ،ال��ذي يرفع �شعار الدميقراطية
ال �ت��ي ي�ح�م�ل�ه��ا ع�ب�ر ال �� �س �ي��ارات املفخخة
والذبح والتدمري واغتيال العلماء.

�إن �إي � ��ران ت �ع��رف وه ��ي ال �ث��ورة التي
انقلبت على �أم�يرك��ا و�أ�سقطت خادمها
«ال �� �ش��اه» وط��ردت �ه��ا م��ع «�إ� �س��رائ �ي��ل» من
�أرا�ضيها ،تعرف خبايا املخطط الأمريكي
ال��ذي ب��د�أ ينك�شف ،وم��ا ن�شرته و�سائل
الإع �ل��ام ال�ف��رن���س�ي��ة ع��ن خ�ط��ط ح��روب
ال�غ��از والنفط يف ليبيا وال �ع��راق ،وتبني
�أن م�شروع �إ�سقاط القذايف «غري م�أ�سوف
عليه» قد ب��د�أت عام  ،2007بعد اكت�شاف
الغاز الليبي ال��ذي يكفي �أوروب��ا مدة 30
عاماً ،وكيف بد�أت اال�ستخبارات الفرن�سية

نشر الـ«باتريوت» على الحدود التركية  -السورية
بين توفير الغطاء للجماعات المسلحة ..وحماية «إسرائيل»
 ال يزال قرار ن�شر �صواريخ باتريوت على احلدود مع �سورية يثري الأ�سئلة ب�ش�أن
ا�ستهدافاته احلقيقية ،ودالالت��ه على �صعيد ال�سيا�سة التي تنتهجها حكومة حزب
العدالة والتنمية برئا�سة رجب �أردوغ��ان ،ومن خالل التوقف عند الأه��داف ،ميكن
ت�سجيل الآتي:
�أوالً :ن�شر الباتريوت لي�س للدفاع عن تركيا:
على عك�س ما روج له امل�س�ؤولون الأت��راك ،ف�إن كل املعطيات والوقائع ،ت�ؤكد �أن
طلب �أنقرة من حلف الناتو ن�شر الباتريوت على احل��دود مع �سورية ،ال يرتبط ،
ال من قريب وال بعيد ،ب�أغرا�ض الدفاع عن الأرا��ض��ي الرتكية يف مواجهة هجوم
خارجي و�شيك ،لأن تركيا ال تواجه خطر تعر�ضها لهجوم �أو تهديد من ال��دول
املجاورة لها.
ف�سورية ،التي تتدعي �أنقرة �أنها تنوي مهاجمتها ،لي�س لديها �أي نية من هذا النوع،
على الرغم من �أنها هي من يتعر�ض حالياً للعدوان من داخل الأرا�ضي الرتكية ،التي
حتولت ،وبقرار من حكومة �أردوغ��ان� ،إىل قاعدة ع�سكرية جلماعات تنظيم القاعدة
و�أخ��وات�ه��ا من التنظيمات التكفريية ،ت�ستخدم منطلقاً لإر��س��ال العنا�صر امل�سلحة
والأعتدة احلربية �إىل �سورية ،لالعتداء على �أمنها وا�ستقرارها ،وبالتايل ف�إن من
ميار�س االعتداء والتهديد الفعلي هي حكومة �أردوغان ،ولي�س �سورية.
�أم��ا اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية ،ف�إنها حتافظ على عالقات �إيجابية مع
تركيا ،يف حني �أن التبادل التجاري بني البلدين ينمو مبعدالت جيدة ،وتبذل طهران
جهوداً متوا�صلة لدفع تركيا باجتاه ت�أييد احلل ال�سيا�سي للأزمة ال�سورية ،وعدم
اللجوء �إىل خطوات ت�صعيدية قد تدفع املنطقة نحو احلرب.
�أما رو�سيا ،فتعمل على تطويق التوتر ودعم احللول ال�سيا�سية للأزمات يف املنطقة،
بعيداً عن ا�ستخدام منطق القوة ،وت�شجع �أنقرة على احلوار مع �سورية ،ويف هذا ال�سياق
تندرج زيارة الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني �إىل تركيا.
ثانياً :توفري الغطاء اجلوي للجماعات امل�سلحة وحماية «�إ�سرائيل» :لذلك يبدو �أن
هناك هدفني �أ�سا�سيني من ن�شر الباتريوت:
هدف �أول قريب ومبا�شر ،وهو خلق مظلة حماية للجماعات الإرهابية امل�سلحة يف
املناطق ال�سورية املحاذية للحدود الرتكية ،من ق�صف الطائرات ال�سورية ،خ�صو�صاً �أن

نظام الباتريوت ي�ستعمل باجتاهني ،ل�صد ال�صورايخ املتو�سطة ،وال�صواريخ البالي�ستية،
ولإ�سقاط الطائرات احلربية.
وهذا الهدف �أكده جرنال �أمريكي بالقول�« :إن �إر�سال �صورايخ باتريوت لي�س هدفه
اعرتا�ض �صواريخ من �سورية ،بل منع الطريان ال�سوري من التحليق� ،أو الق�صف يف
املناطق القريبة من تركيا ،حيث �سيتم طلب حظر جوي كامل».
ومثل ه��ذا الهدف ،هو ما جعل رو�سيا تعرب عن قلقها ،فهي ر�أت �أن��ه من الوجهة
العملية ،ف ��إن ن�شر الباتريوت يعني «�إمكانية �أن يفر�ض حلف الناتو منطقة حظر
للطريان يف �شمال �سورية متتد �إىل عمق  250كيلومرتاً من احل��دود مع تركيا ،مما
يعد التفافاً على جمل�س الأمن ،الذي ميلك وحده حق �إ�صدار قرار �إقامة منطقة حظر
للطريان ،عن طريق فر�ض تلك املنطقة ك�أمر واقع بوا�سطة الناتو».
هدف ثانٍ خفي وغري معلن ،يكمن يف ا�ستغالل الأزمة يف �سورية بغر�ض تعزيز مظلة
حماية �أمن «�إ�سرائيل» ،عندما تنوي القيام بالعدوان على املن�ش�آت النووية الإيرانية،
خ�صو�صاً �أنه �سبق طلب ن�شر الباتريوت ،ن�صب حلف الناتو �شبكة ال��درع ال�صاروخي،
ل�صد �أي �صورايخ تطلق من �إيران باجتاه «�إ�سرائيل» خالل احلرب.
ثالثاً :تعزيز ارتباط تركيا بحلف الناتو:
�إن الطلب الرتكي بن�شر الباتريوت ،له دالالت عدة ،تعك�س طبيعة ال�سيا�سة الرتكية
التي انك�شفت على حقيقتها يف الأزمة ال�سورية ،من خالل دور �أنقرة املركزي يف احلرب
اال�ستعمارية التي ت�شن �ضد �سورية ،و�أبرز هذه الدالالت:
 -1تر�سيخ وتعزيز ارتباط تركيا بحلف الناتو ،وجعلها قاعدة �أ�سا�سية له ،يف �سياق �سعي
�أردوغان جلعل بالده ركناً �أ�سا�سياً يف ا�سرتاتيجية الناتو يف املنطقة.
 -2عودة �أنقرة �إىل تعزيز عالقاتها مع «�إ�سرائيل» من البوابة الأمنية ،على قاعدة ت�سليم
الأخرية بدور تركيا الأ�سا�سي يف املنطقة.
� -3سقوط مد ٍّو ل�سيا�سة �أوغلو ونظريته القائمة على ت�صفري امل�شاكل ،و�إعادة تركيا �إىل
املربع الأول بالتخندق يف احللف الغربي ال�صهيوين ،وما يعنيه من ا�ستعداء دول جوار
تركيا.

ح�سني عطوي

م ��ع ال �ق �ط��ري�ين ب��ال �ق �ت��ل وال �ت �ف �ج�ير يف
بنغازي ،لتنفيذ خطة �إ�سقاط القذايف بعد
�إنهاء املناورات بني بريطانيا وفرن�سا قبل
عامني من �أحداث ليبيا ،التي لن تنتهي،
و�سيبقى الليبيون يف ن��زاع �أه�ل��ي عنيف،
بينما ي���س��رق ال�ف��رن���س�ي��ون وال�ق�ط��ري��ون
الغاز والنفط الليبي.
مثلما �أعطت �إيران �صواريخ «فجر »5
للفل�سطينيني يف غزة واخرتقت احل�صار
لإنقاذ غزة والق�ضية الفل�سطينية ،ف�إنها
ت �ق��ف م ��ع � �س��وري��ة وك� ��ل ح ��رك ��ات ودول
املمانعة واملقاومة.
الرئي�س الأ�سد لي�س �شخ�صاً �أو حزباً
�أو ط��ائ �ف��ة� ،إن ��ه ب�ق�ي��ة م �� �ش��روع امل�ق��اوم��ة
والكرامة العربية ،و�إي��ران تتعامل معه
على هذا الأ�سا�س ،بعيداً عن املذهبية كما
يدعي البع�ض ،والدليل �أن �إي��ران دربت
و�ساعدت ورعت «حما�س الإخوانية» ،لأن
الق�ضية الفل�سطينية �أك�بر و�أق��د���س من
مذهب �أو قومية� ،إنها ق�ضية �إ�سالمية
– �إن�سانية.
لقد حاولت �إيران وحتاول دعم احلوار
يف � �س��وري��ة لإن� �ق ��اذه ��ا ،وال� �ه ��دف ح�م��اي��ة
�سورية ،وك��ل جهة �أو �شخ�صية ت�ستطيع
امل���س��اه�م��ة لتحقيق ه��ذا ال �ه��دف �ستكون
�إي ��ران م�ع��ه ،وم��ن يقف ��ض��ده� ،ستواجهه
�إيران حتى لو كان من �أبنائها �أو حلفائها
�أو �أ�صدقائها.
ل� �ق ��د ه � � ��ددت امل� �ع ��ار�� �ض ��ة ال �� �س��وري��ة
اخل��ارج �ي��ة ب�ق�ط��ع ال �ع�ل�اق��ات م��ع �إي� ��ران
وامل�ق��اوم��ة يف لبنان ورو��س�ي��ا وال���ص�ين ،يف
مراهنة �سيا�سية و�إعالن مبكر عن هويتها
ال�سيا�سية ،ودوره ��ا امل�ستقبلي يف حمور
التبعية والإن�ق�ي��اد للم�شروع الأم�يرك��ي،
ولذا ف�إننا نعتقد �أن ال حوار بني املعار�ضة
ال�سورية يف اخلارج و�إي��ران ،ما دام احلوار
الأمريكي – الإيراين مل يبد�أ بعد ،و�إذا ما
بد�أ هذا احلوار يف امل�ستقبل� ،سرتى ه�ؤالء
املعار�ضني ين�صاعون للأوامر الأمريكية،
ويحاورون �إيران وحلفاءها.
من مينع احلوار يف �سورية يريد �إطالة
الأزم � ��ة وال�ع�م�ل�ي��ات ال�ع���س�ك��ري��ة لتدمري
�سورية و�إح ��راق م��ا بناه ال�شعب والنظام
طوال �أربعني عاماً م�ضت ،وهذا ما يفعله
الأمريكيون دائماً ،فيحرقون كل �ساحة �أو
بلد ال ي�ستطيعون الإم�ساك به �أو تدجينه.
لكننا نعتقد �أن ال��وع��د الإل�ه��ي و�سنة
التاريخ ،ت�ؤكد �أن االح�ت�لال واال�ستعمار
�إىل زوال ،و�أن ال���ش�ع��وب ه��ي امل�ن�ت���ص��رة،
والعمالء �إىل اندحار ،و�أول من يطردهم
وي�ق�ف��ل �أب��واب��ه ب��وج��وه�ه��م ،ه��م �أ��س�ي��اده��م
الأم�يرك�ي��ون ال��ذي �سيتخلون عنهم بعد
ف�شل امل�شروع �أو حتقيق م�صاحلهم بطرق
�أخرى.
فهل �سي�ستيقظ ال�شعب ال�سوري بجمع
�أطيافه وت�شكيالته لإنقاذ �سورية ،ويبد�أ
باحلوار ال�سيا�سي ومنع التدمري الذاتي..
وما زالت الفر�صة ممكنة ،ومل يفت الأوان
بعد لإنقاذ ما تبقى من �سورية.
www.alnassib.com

د.ن�سيب حطيط

( العدد  )241اجلمعة  7 -كانون الأول 2012 -

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

17

رأي
ّ
«مدرسة» نصر الله نصرت غزة ..وأقالت باراك
خ� � � � �ل � � � ��ال االج � � � � �ت � � � � �ي � � � ��اح
«الإ��س��رائ�ي�ل��ي» للبنان ع��ام ،82
ه ��رول م��واط��ن ج�ن��وب��ي ووق��ف
�أمام جرّافة «�إ�سرائيلية» تقتلع
�أ�شجار ب�ستانه و�أوقفها� ،سائ ًال
ال �� �س��ائ��ق ع��ن ال �� �س �ب��ب ،ف�ت�ق�دّم
منه �ضابط وق��ال له :ال ن�سمح
لفرق امل�شاة بالتقدّم �إ ّال اذا كانت
الأر� ��ض مك�شوفة ع�ل��ى جانبي
ال�ط��ري��ق ال�ت��ي ��س��وف ت�سلكها،
ح �ت��ى ول ��و ك ��ان اجل �ن��ود داخ��ل
�آلياتهم ،حر�صاً على �سالمتهم
من �إحتمال وجود م�سلحني �أو
�أل �غ��ام ب�ين الأ� �ش �ج��ار ..ف��أج��اب��ه
امل��واط��ن اجل�ن��وب��ي :يعني �أنتم
جبناء؟ فر ّد ال�ضابط ب�أع�صاب باردة :نحن
ل�سنا جبناء ،لكن دماء جنود جي�ش الدفاع
«الإ�سرائيلي» غالية عندنا.
و� �س��ائ��ل �إع �ل ��ام ك �ث�ي�رة ت ��داول ��ت ه��ذه
ال��واق �ع��ة ي ��وم ��ذاك ،ومل ي�ت�ل� ّق��ف �أح ��د من
القادة العرب وال خربائهم الع�سكريني هذه
الإ� �ش ��ارة ،ه��م �أنف�سهم اخل�ب�راء العاملون
ل��دى قنوات «الربيع العربي» ه��ذه الأي��ام،
ي�ضعون ن�ظ��ري�اً خطط �إ��س�ق��اط الأن�ظ�م��ة،
وال �ط��رق ال�ك�ف�ي�ل��ة ب��ال�ت�ح� ّك��م وال���س�ي�ط��رة،
والتقدّم امل�ي��داين وم��ا �سواها من تكتيكات
ع�سكرية.
خ� �ل� ��ال ع� �م� �ل� �ي ��ات دح� � � ��ر االح� � �ت �ل��ال
«الإ� �س ��رائ �ي �ل ��ي» ع ��ام  ،2000ك ��ان ال���س�ي��د
ح���س��ن ن �� �ص��راهلل� ،إىل ج��ان��ب م���س��ؤول�ي��ات��ه
ال���س�ي��ا��س�ي��ة وال �ق �ي��ادي��ة ،ه��و امل��وجّ ��ه لكافة
عملياتها اللوج�ستية والع�سكرية ،ولو عرب
ع�م��اد مغنية ،رغ��م �أن��ه مل ي ��أتِ م��ن خلفية
ع�سكرية ،وال يُفرت�ض �أن تكون لديه مقدرة
ق �ي��ادة ع�م�ل�ي��ات ح��رب�ي��ة يف �أ� �ش��ر���س معركة
عرفها لبنان وال�شرق العربي ،على مدى
النزاعات الطويلة والعقيمة ،مع عدو اعتاد
�أن يَق�صف وال ُي�ق���ص��ف ،وي�ق��ات��ل يف �أر���ض
الآخرين و�أر�ضه و�شعبه يف م�أمن.
وم��ع االن�ت���ص��ار العظيم ال ��ذي حققته
امل�ق��اوم��ة يف دح��ر �أع �ت��ى جي�ش يف ال���ش��رق،
مل تظهر ب��و��ض��وح �أ� �س��رار «م��در��س��ة ح�سن

ن�صراهلل» يف مقاومة الإ�سرائيليني و�أماكن
�ضعفهم� ،سوى �أنهم جبناء ال يتقدّمون �أو
يرتاجعون� ،سوى عرب م�سالك �آمنة و�ضمن
�آل �ي��ات م��د ّرع��ة حتميهم ،و�سيا�سة الأر���ض
املحروقة هي تكتيكهم املعتمد.
وع�ن��دم��ا ان��دل�ع��ت ح ��رب  ، 2006كانت
�إط�ل�االت ال�سيد ن�صراهلل يومية ،و�أعطى
�إ�� �ش ��ارات وك��رره��ا ومل ي�ت�ل� ّق�ف�ه��ا �أح� � �دٌ؛ �أن
«�إ�سرائيل» ت�شن هجوماً وا�سعاً على لبنان
جنديي ،وع�دّد �أمثلة عن
نْ
من �أجل حترير
حر�ص «الإ�سرائيليني» على �سالمة �أفرادهم
م��ن ج�ه��ة ،وج�ث��ث ق�ت�لاه��م ح�ت��ى ل��و كانت
�أ�شالء من جهة ثانية ،وعمليات التبادل مع
«الإ�سرائيليني» تُظهر ا�ستعدادهم لتحرير
ع�شرات بل مئات الأ�سرى ال�سرتداد �أ�شالء،
لأن جم�ت�م�ع�ه��م ل�ي����س جم�ت�م�ع�اً م �ق��اوم �اً،
وم�صرع �أو �أ�سر جندي ي�سبب حلكومتهم
وق �ي��ادت �ه��م ال �ع �� �س �ك��ري��ة �إح � ��راج� � �اً ي �خ��رج
�أحياناً عن نطاق ال�ضبط وال�سيطرة على
املدنيني� ،أ�صحاب ال�ش�أن يف قتيل �أو �أ�سري،
وع�ل��ى امل�ن�ظ�م��ات امل�ت�ط��رف��ة ،ال�ت��ي ت�ستنفر
وتنتقد وتتمادى يف ردّات فعل تزعزع �أركان
احلكومة وكبار �أركان جي�ش الدفاع.
خ�ل��ال ه� ��ذه احل � ��رب حت� ��دي� ��داً ،ب ��رزت
م�ل�ام��ح «م ��در� �س ��ة» ن �� �ص��راهلل يف م�ق��ارع��ة
«الإ��س��رائ�ي�ل�ي�ين» ،م�ق��اوم��ون ع�ق��ائ��دي��ون يف
م��واج�ه��ة ج�ن��ود م��ر ّف�ه�ين م���س�ت��وردي��ن من
رو�سيا و�أمريكا و�أوروب��ا و�سائر الدول التي

نادراً ما ن�صادف يف عامل الطبابة �أطباء ج ّل همهم
�أن ي�ساعدوا املر�ضى ،ويخففوا من �آالمهم وي�صفوا
لهم العقاقري املنا�سبة� ،أو ي��د ّل��وه��م على الو�سائل
الكفيلة ب�شفائهم ب�لا �أك�ل�اف م��ره�ق��ة ،فالغالبية
العظمى منهم ي�ستخدمون املهنة و�سيلة ل�ل�ثراء،
فريفعون ر��س��وم الك�شف ،وي��ر ّوج��ون بع�ض �أ�صناف
الأدوي��ة ،ال بح�سب فعاليتها ،بل بقدر ما جتلب لهم
ن�سبة �أكرب من العمولة.
ولكي ت�صبح مهنة الطب واال�ست�شفاء حق ًال من
حقول الرثاء ،واالرتقاء ب�أ�صحاب املهنة �إىل م�صاف
خا�صة النا�س ،ي�صبح من ال�ضروري �أن تتبع قوانني
ال�سوق ،فتت�أثر بعوامل العر�ض والطلب ،وتتقلب
م��ع متطلبات املناف�سة واالح�ت�ك��ار ،وك��اف��ة ال�شروط
الأخ��رى التي يتطلبها العامل الر�أ�سمايل ،ال��ذي ال
يراعي حاجات النا�س �إال بقدر ما ت�ؤدي هذه احلاجات

ا��س�ت�ق��دم��ت م�ن�ه��ا «�إ� �س��رائ �ي��ل»
ال�ه��م لليهودية
م�ستوطنني ،و ؤ
ول�ل���ص�ه�ي��ون�ي��ة ول �ي ����س لأر� ��ض
لي�ست �أ� �ص�ل�اً م�ه��ده��م ،فكيف
ب��احل��ري ع �ن��دم��ا ي�ت���س��اق�ط��ون
قتلى �أو جرحى خارج حدودهم،
�أو م ��ا ي �ت �ن��اه��ى �إىل م���س��ام��ع
اجل � �ن� ��ود م� ��ن م �ع �ل ��وم ��ات ع��ن
امل �ن��اط��ق «الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة» ال�ت��ي
تُق�صف ب�صوارخ حزب اهلل ،وما
يتعرّ�ض له �أهلهم وعائالتهم
يف الداخل.
ع� � � � ��رف ال � �� � �س � �ي� ��د ح �� �س��ن
ن �� �ص��راهلل م�ك�م��ن ال��وج��ع ل��دى
ال���ص�ه��اي�ن��ة؛ ق���ص�ف�ه��م يف عقر
داره��م ،و�أنزلهم �إىل املالجئ ن�ه��اراً وليالً،
و�ش ّل حركة حياتهم اليومية ،و�أحلق الأذى
اجل���س��دي بقتلى وج��رح��ى ب�ين مدنييّهم،
وحقق الن�صر لي�س لأنه �آمن بقوة املقاومة
و� �ص �م��ود ال �� �ش �ع��ب ال �ل �ب �ن��اين ف �ح �� �س��ب ،بل
لأن��ه ك�شف نقطة ال�ضعف؛ �شعب مل يعتد
امل�ق��اوم��ة وال ���سَ � َك��ن امل�لاج��ىء وال اف�تر���ش
الأر�صفة فداء للوطن.
واليوم ،عرفت غزّة بدورها ،ولو مت�أخرة،
�سر االنت�صار ،وحفظت در���س ال�سيد ح�سن
ن �� �ص��راهلل ،وت �ل � ّق �ف��ت «اجل� �ه ��اد الإ� �س�ل�ام��ي»
ال��در���س ال�ت�ك�ت�ي�ك��ي ،ووجّ � ��ه � �ص ��اروخ «ف�ج��ر
� »5ضربة الوجع الأوىل يف تاريخ ال�صراع
الفل�سطيني « -الإ��س��رائ�ي�ل��ي» ال�ت��ي فر�ضت
ال�ه��دن��ة ،وانت�صرت غ �زّة ،وانت�صرت خطط
ال�سيد ح�سن ن�صراهلل ،وا�ستقال باراك مكرهاً
ال بطل� ..أق��ال نف�سه من احلياة ال�سيا�سية
لأنه يدرك ما ينتظر «�إ�سرائيل» يف ال�سنوات
القليلة امل�ق�ب�ل��ة :ت��راج��ع دمي �غ��رايف خميف
لليهود �أم��ام الفل�سطينيني ،وهجرة عك�سية
ليهود �أمريكا و�أوروبا نتيجة فقدان الأمان،
�إ�ضافة �إىل وجود � 600ألف «�إ�سرائيلي» خارج
ال �ب�لاد ،وال ن� ّي��ة ع�ن��ده��م ل�ل�ع��ودة ،وال�ط��ام��ة
ال �ك�ب�رى �أن  ٪40م ��ن � �ش �ب��اب «�إ� �س��رائ �ي��ل»
يحلمون بالهجرة لأكرث من �سبب.

�إىل م�ضاعفة الربحية وتقلي�ص الكلفة.
وعليه ،ي�صبح منطقياً �أن ال تن�شغل �شركات الدواء
ب ��أن ت� أ�ت��ي مبنتج يزيل مر�ضاً �شائعاً ويق�ضي عليه
بالكامل ،لأن م��ن م�صلحتها �أن ي��دوم ال��داء فتنتج
له ال��دواء ،ولأن االقت�صاد الر�أ�سمايل يقدّ�س «حرية
التجارة» ،فتدخل �إىل ال�سوق �شركات مناف�سة ،فتُكرث
من �أ�صناف الدواء ،وتُبدّل �أ�شكال تعليبه وت�سمياته،
وما على الطبيب املعالج �أو ال�صيديل «احلاذق»� ،سوى
ترويج هذا ال�صنف �أو ذاك.
ما زلنا نتكلم عن املو�ضوع �ضمن ح��دود املمار�سة
«القانونية» حلقل الطبابة وال��دواء ،ففيها ما يكفي
لقيا�س مدى ابتعاد عامل الطب احلديث عن املبادئ
الإن���س��ان�ي��ة الأ��س��ا��س�ي��ة ،ول��ذل��ك �سنعفي ال �ق��ارئ من
الدخول �إىل عامل الغ�ش والر�شاوى ،وترويج الأدوية
ال�ف��ا��س��دة �أو امل � ��زورة ،وم ��ا �إىل ذل ��ك م��ن الف�ضائح

�أمني �أبورا�شد

هل االستقرار غاية أكيدة؟
ك�ثر احل��دي��ث يف الآون ��ة الأخ�ي�رة ع��ن خم��اوف تعرّ�ض لبنان لنك�سة
�سيا�سية ،ت�ؤدي به �إىل حرب �أهلية� ،أو الختالل ما ،يطاول ال�سلم الأهلي،
ال�صامد وال�صامت على م�ض�ض ،منذ و�ضعت احل��رب الأهلية �أوزاره��ا
يف بداية الت�سعينيات من القرن املا�ضي ،ما يتبادر �إىل �أذه��ان البع�ض
�أن الفرتة الزمنية التي مرّت على هذه احل��رب ،كافية لردم الهوّة التي
خلّفتها ،واجلراح التي ت�سببت بها.
ال�ك� ّل يتحدث ال�ي��وم باهتمام بالغ ع��ن االنق�سام ال�سيا�سي الداخلي
وتنامي وترية اخلطاب املذهبي املقلق ،الداعي يف معظمه �إىل املزيد من
ال�شحن والت�شنج والتع�صب وال�شرخ الوطني..
يتحدثون بغرية على التحديات االقت�صادية واالجتماعية واملعي�شية
وال�صحية التي ترخي بظاللها على كل كاهل املواطنني ،ما يحمل ه�ؤالء
الغالبى ق�سراً على فقدانهم للثقة بدولتهم� ،أو اهتزاز �صورة الدولة يف
خميلتهم!
احلوار هو الطريق الأق�صر والأمثل للتفاهم بني �أبناء الوطن الواحد،
�إذا كان ت�شخي�صنا �سليماً ،ومنيّز بو�ضوح من غري التبا�س ال�صديق من
العدو ..ونح ّد بجر�أة ومبو�ضوعية الآليات التي يجب �أن ت�ستخدم مع ك ّل
منهما..
فيا �أيها احلري�صون على الثورات وحق ال�شعوب يف ممار�سة حرياتها
كاملة غري منقو�صة� ،أنتم تعلمون �أن م�صادر هذه الثورات واملحرّ�ضني
عليها ،واملنفقني عليها ،جهات م�شبوهة ذرائعها ومربراتها كاذبة وواهية،
ف�أ�سلحة الدمار ال�شامل الذي كان العراق يختزنها ،ما كانت �سوى وحدة
العراق �أر�ضاً و�شعباً وم�ؤ�س�سات ،وقدرات العراق الكبرية التي تتهدد الكيان
«الإ�سرائيلي» امل�سخ ،والأم��ر نف�سه ينطبق على ال�شقيقة �سورية ،وحدة
�سورية ،منعة �سورية� ،صمود �سورية� ،أ�سباب حتمل على الت�آمر عليها
و�إ�شعال حرب فيها ،وقودها ال�شعب ال�سوري ،وثروات �سورية وم�ؤ�س�ساتها
وبناها التحتية ،فك�أين ب�سايك�س  -بيكو قد �شاخت ومل تعد تفي بالغر�ض،
�أو قل غري كافية لدميومة الكيان الغا�صب ،يف اخلا�صرة العربية..
مرة جديدة نرفع ال�صوت يف وجه القلقني على احلريات ،الأجدر بكم
�أن تقلقوا على وحدة الأوطان وال�شعوب ،لتفويت الفر�صة على امل�ؤامرة
التي ك�ثرت �أذرعتها يف ال��داخ��ل العربي ،وتعملون يف الوقت عينه على
تنفيذ الإ�صالحات املقرتحة يف الداخل اللبناين.
لكن ال�شك يراودنا ب�أن تقدموا على هكذا خطوات ،لذا نقول لكم :من
كان �شيمون برييز رافعته ،و»�إ�سرائيل» ظهريه ،حمظور عليه الكالم يف
م�صلحة الوطن واملواطن واخلطة الدفاعية ،حتى �أن مقولة« :عفا اهلل
عما م�ضى» مرفو�ضة �سواء �أكانت ا�صطالحاً �أم عرفاً �أم �صادرة بقانون،
هذه هي �إرادة ال�شعب احلقيقية من غري حم�سنات �أو مواربة �أو حماباة،
ف��امل��راه��م ال�ت��ي ت�ق�ترح��ون ،ال ت�شفي م��ن امل��ر���ض الع�ضال ال��ذي ينتاب
الوطن ،تغيري احلكومات مل يبدّل يوماً من الواقع الب�شع الذي يكتنف
لبنان ،فلكي ت�ستقيم الأمور فعلياً ال بد من تغيري «الكيلة والرباك معاً»،
م�شكلة لبنان تكمن يف نظامه الطائفي ،و�أنتم جزء ال يتجزء من هذه
امل�شكلة ،ال يف ا�سم و�شكل ونوع احلكومة!
امل�شكلة فيكم فتنحوا...
نبيه الأعور

ال�ت��ي تتكاثر ،خ�صو�صاً يف ال�ب�ل��دان املبتلية بالفقر
والأمرا�ض �إىل �أبعد احلدود.
يف غ��اب��ر ال ��زم ��ان ،ك ��ان ال�ط�ب�ي��ب امل �ع��ال��ج يلقب
باحلكيم ،وهو لقب ما زال عامة النا�س ي�ستخدمونه
بكرثة حتى اليوم ،رغم �أن «احلكماء» �صاروا جمرد
�أ� �س �ط��ورة ،وك��ان يكتفي امل��رء ب ��أن يو�صف باحلكمة
ليعترب نف�سه ممن �أوت��وا «خ�يراً كثرياً» ،واخلري هنا
بكل ت�أكيد مل يكن ما ًال وثراء مادياً ،بل مركزاً معنوياً
ي�ضمن له كل االحرتام والتقدير يف حميطه ،ويعفيه
من �أطماع الدنيا.
وم��ن حكمة الطبيب يف ت�ل��ك ال�ع���ص��ور ،معرفته
وع�ل�م��ه ب ��أن ج�سم الإن �� �س��ان م ��زوّد بطبيعته بجهاز
م�ن��اع��ة ه��و غ��اي��ة يف التعقيد وال��دق��ة ،خ�صو�صاً يف
جم��ال الت�شخي�ص و�إن �ت��اج ال ��دواء ح�ين ي�صاب �أح��د
�أع�ضاء اجل�سم مبر�ض معني ،وك��ان احلكيم ي�ؤمن

ب ��أن م�ساعده الأول يف معاجلة الع�ضو امل�صاب ،هو
�أن جميع الأع���ض��اء الأخ ��رى ت�ت��داع��ي ل��ه «باحلمى
وال���س�ه��ر» ،فما ك��ان على احل�ك�ي��م ،ال��وا��س��ع الإط�ل�اع
وامل�ج��رب� ،سوى �أن ي�صف للمري�ض ت�ن��اول �أ�صناف
الغذاء وال�شراب الطبيعي ،مما يقوي جهاز املناعة
ويعينه على معاجلة الداء.
�أ��س�ت�ن�ت��ج م��ن ه��ذه امل�ق��ارن��ة املب�سطة ب�ين الأم����س
وال�ي��وم� ،أن املناف�س الأول ل�شركات ت�صنيع الأدوي��ة
احل��دي �ث��ة ،ه��و ج�ه��از امل�ن��اع��ة امل �ل�ازم ل�ل�إن���س��ان منذ
والدت��ه ،ومب��ا �أن قانون «املناف�سة احل��رة» يف العامل
ال��ر�أ��س�م��ايل ت�شبه �إىل ح��د كبري م�ب��ادئ «امل�صارعة
الرومانية احلرة» ،التي جتيز الإجهاز على اخل�صم،
تت�سابق خمتربات الأدوية على �إ�ضعاف جهاز املناعة
�إىل درج��ة الق�ضاء عليه ،وم��ا «نق�ص املناعة» الذي
يتف�شى يف عاملنا املعا�صر �سوى البداية ،والآتي �أعظم.
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مسرحيات متنوعة ..بعضها حقق شهرة واسعة
يف خ�ضم الأح�����داث ال�سيا�سية ال��ت��ي �شهدتها ب�يروت
واملنطقة العربية �إثر االنتداب ،ت�صاعدت الرغبة يف التحرر،
و�أخ ��ذت يف ال�ب��دء �شكل �إظ�ه��ار ح�ضارة ال�ع��رب وجم��ده��م،
و�ضع ال�شيخ رائف فاخوري م�سرحية با�سم «جابر عرثات
الكرام» ،كانت غايتها التذكري ب�أخالق العرب و�شهامتهم
و�إب ��راز اجل��ود وال�ك��رم ون�ب��ل النف�س ،وال�ت��أك�ي��د على �أنهم
�أ�صحاب ح�ضارة ،ولي�سوا بحاجة �إىل و�صاية �أو انتداب ،وقد
مُثلت ه��ذه امل�سرحية �سنة  1921على م�سرح الكري�ستال،
وقام ب��الأدوار �شباب من بريوت هم :حممود عيتاين ،عبد
احلميد عيتاين ،حممد ال�صانع ،وجيه ف��اخ��وري ،عفيف
بيهم ،حممد امل�ساخلي ،عون غندور ،خليل زنتوت� ،أني�س
دعبول ،بهاء الدين الطباع ،ف��وزي ال��داع��وق� ،سعد الدين
قباين ،عبد الرحمن طباره وحممد البواب ،و�أ�ضيف �إليهم
ث�ل�اث مم�ث�لات حم�ترف��ات ه��ن :م��رمي ��س�م��اط وفكتوريا
حبيقة ولوريت تيان ،وكان �أول ظهور لـ«عمر الزعني» على
امل�سرح بني ف�صول امل�سرحية با�سم �شاعرة اجلزيرة حنني.
ك�م��ا و��ض��ع ال���ش�ي��خ رائ ��ف ب�ع��د ذل��ك م�سرحية ال��ري��ال
الزائف ،وتروي �إحدى م�آ�سي احلرب التي تداولتها الأل�سن
يف ب�يروت عن ام��ر�أة ا�ضطرت بعد جتنيد زوجها� ،إىل بيع
�شرفها من �أجل �إطعام �صغريها ،مقابل ريال تبني �أنه زائف
ال ين�صرف ،وقد �أفرغها ب�شارة اخلوري الأخطل ال�صغري،
يف قالب �شعري مطلعه:
ويح الفقري فما تراه يالقي
�سدت عليه منافذ الأرزاق
ومثلت م�سرحيات وطنية واجتماعية يف املدار�س ،فقد
قامت جمعية زهرة الآداب �سنة  1921يف مبنى الو�ست هول
باجلامعة الأمريكية وزاي��ة «غمزات الزهرة على امل�سرح»،
تخللتها مو�سيقى آ�ل�ي��ة و�صوتية للأ�ستاذين م�تري املر
ويحيى اللبابيدي.

امل�سرحية الهزلية (الأوبرا كوميك):
�أخ � ��رج جن �ي��ب ال��ري �ح��اين م���س��رح�ي��ة ب �ع �ن��وان «ح �م��ار
وح�ل��اوة» ع�ل��ى م���س��رح الأج�ب���س�ي��ان��ة يف ال �ق��اه��رة ،فالقت
رواجاً كبرياً وظلّت تعر�ض ملدة ثالثة �أ�شهر ،مثلت خاللها
�أكرث من مئة وخم�سني مرة ،وكان امل�سرح يزدحم كل ليلة
باجلمهور ،وا�شتهر على �أثرها ا�سم «ك�شك�ش بك» يف م�صر
والعامل العربي� ،شخ�صية عمدة قرية كفر البال�ص ،الذي
احتل يف قلب ال�شعب ،مكاناً ال يدانيه �أي ممثل ،وقد بدا
العمدة ك�شخ�ص م�ستهرت ،كالري�شة يف مهب الريح ،تتقاذفه
املفاج�آت ،ال ي�ستقر له مكان ،فمن عمدة مغازل� ،إىل دكتور
معالج� ،إىل ل�ص �سارق� ،إىل بريء م�سامح..
وت�ألف بعد ذلك جوق �سليم و�أمني عطا اهلل الذي عرف
با�سم جوق ك�شك�ش بك ،ح�ضر هذا اجلوق �إىل بريوت ولقي
�إقبا ًال كبرياً ،ففي �سنة  ،1920مثل اجلوق يف م�سرح زهرة
�سورية م�سرحية امللك ك�شك�ش ،تخللها فا�صل غنائي ،ورواية
�شايب وعايب ،من نوع الأوبرا الهزلية ،كما خ�ص�صت بع�ض
احل�ف�لات لأوالد امل��دار���س ،ك��ان يتخللها �أغ��اين م��ن ال�ست
�سارينا منها «ي��ا حنتو�سو» و�أغنية «�شم الكوكايني» ،وقد
انتقدت بع�ض ال�صحف يومها �سماح اجل��وق بتقدمي هذه
الأغنية الأخرية وطالبته بحذفها.
وقدم اجلوق م�سرحيات :ك�شك�ش بك يف االت�سحكامات،
وم��در��س��ة ال �غ��رام ال�ت��ي ق��ام��ت فيها اب��ري��زا ا��س�ت��ات��ي ب��دور
التلميذة ،فيما مثلت �سارينا دور رئي�سة املدر�سة ،كما قدم
اجل��وق يف م�سرح ال�شدوفر رواي�ت��ي ك�شك�ش �أم��ام املجانني
وروميو وجولييت ،ومثل يف م�سرح الكري�ستال �سنة 1921
رواي��ة «�شد حيلك» من ت�أليف كميل �شامبري ورواي��ة «رن»
ويه �أوبريت من ت�أليف �شامبري وتلحينه ،كما مثل م�سرحية
«يا �أحالهم» و«يا ما �أنت واح�شني».
وكان هذا اجلوق ي�أتي �إىل بريوت �سنوياً وينزل �أع�ضا�ؤه

يف فندق نا�سيونال ،يذكر �أنه يف ني�سان  1922و�أثناء الف�صل
الثاين من رواي��ة ك�شك�ش بك ،ظهرت املمثلة رتيبة لتن�شد
دوره ��ا ،فطلب بع�ض احلا�ضرين أ�ن���ش��ودة زغ�ل��ول ي��ا بلح،
وطلب �آخ��رون �أن�شودة �أخ��رى ،واختلف الفريقان ،فرتكت
دوره��ا وب��د�أت التمثيل ،فلما ظهرت يف امل�سرح ،اعرت�ضها
ال�ب�ع����ض واخ�ت�ل��ط احل��اب��ل ب��ال�ن��اب��ل مم��ا ا��س�ت��دع��ى تدخل
البولي�س.
ومثل اجلوق �سنة  1923يف الكري�ستال م�سرحية احلب
واملدفع ،وريكاردو�س قلب الأ�سد ،وعائدة مع داداما�سن ويف
�سنة  ،1925مثل رواية ملك البهلوان ،التي متيزت �أحلانها
ومناظرها ومالب�سها ،وم�سرحيتي �صانع القباقيب ووح�ش
البحر ،ويف �سنة  1927مثل اجل��وق املذكور رواي��ة الن�سافة
ال�ترك�ي��ة ،ال�ت��ي لقيت �إق �ب��ا ًال ك�ب�يراً ،وم�سرحية ال�برمل��ان،
و�شهد م�سرح الكري�ستال �سنة  1932م�سرحية زوج �أمي.
وعرفت بريوت فرقة ثانية للتمثيل ،هي فرقة عكا�شة
�إخوان �أو زكي عكا�شة و�شركاه ،التي قدمت عدة م�سرحيات
على م�سرح الكري�ستال ،منها :فاتنة بغداد ،علي بابا ،ناهد
�شاه� ،شم�شون ودليلة املحتالة ،وهي من نوع الأوب��را ،وكان
معهد اجلوق ح�ضر النحا�س ،يذكر �أن زكي عكا�شة اقتب�س
رواي ��ة ف��ات�ن��ة ب �غ��داد م��ن ح�ك��اي��ات �أل ��ف ليلة ول �ي��ة ،وت��دور
ق�صتها على اختطاف جارية من دار �إىل دار ،ومن كهف �إىل
مغار ،ثم تفر اجلارية تظهر يف الهند وتعرث على حبيبها
فيتعانقان ويعي�شان يف ثبات ويخلفان �صبيان وبنات ،وكانت
مو�سيقى ه��ذه امل�سرحية م��ن �أحل��ان الفنان داود ح�سني،
وعرف البريوتيون م�سرح الكري�ستال فرقة على الك�سارة،
فمثلت رواي��ة «بنت ال�ف��رع��ون» التي ا��ش�ترك فيها ال�شيخ
حامد مر�س وعقيلة راتب..
عن «بريوتنا»

ب�ع��د �أن ّ
مت ��ت ب�ي�ع��ة ال�ع�ق�ب��ة � �س ��راً ،و أ���ص�ب��ح رايتان؛ مع علي ابن �أبي طالب راية املهاجرين،
الأن �� �ص��ار يتهيئون لل�سفر ،علمت ق��ري����ش مبا وم��ع �سعد ب��ن ع�ب��ادة راي��ة ا ألن �� �ص��ار» ،وي�ب��دو �أن
كان من مبايعة الأن�صار واتفاقهم مع الر�سول ال�شدّة كانت طابع هذه ال�شخ�صية القوية ،فهو
�صلى اهلل عليه و�آل ��ه و��س�ل��م ع�ل��ى ال�ه�ج��رة �إىل �شديد يف احلق ،و�شديد يف ت�شبّثه مبا يرى لنف�سه
امل��دي�ن��ة امل �ن��ورة ،وجُ ��نّ جنونها ،ف��راح��ت تطارد من حق ،و�إذا اقتنع ب�أمر نه�ض لإعالنه ب�صراحة
الركب امل�سافر ،حتى �أدركت من رجاله �سعد بن ال ت�ع��رف امل ��داراة ،وت�صميم ال ي�ع��رف امل�سايرة،
رجال حول الرسول
عبادة ،ف�أخذه امل�شركون ،وربطوا يديه �إىل عنقه وه��ذه ال�شدة نف�سها ه��ي التي جعلته يقف يوم
ب�شراك رحله ،وعادوا به �إىل مكة املكرمة ،حيث ال�سقيفة موقفه املعروف ،فعلى �أثر وفاة الر�سول
احت�شدوا حوله ي�ضربونه ويُنزلون به ما �شاءوا عليه ال�صالة وال�سالم ،التفّت حوله جماعة من
من العذاب.
الأن�صار يف �سقيفة بني �ساعدة ،منادين ب�أن يكون
هاجر ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آل��ه و�سلم خليفة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم من
�إىل املدينة ،وهاجر قبله �أ�صحابه ،وهناك �سخّ ر ا ألن���ص��ار ..لكن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آل��ه
�سعد �أمواله خلدمة املهاجرين .كان �سعد جوّاداً و�سلم ق��د ا�ستخلف أ�ب��ا بكر على ال�صالة أ�ث�ن��اء
بالفطرة وبالوراثة ،فهو ابن عبادة بن دليم بن مر�ضه ،وف�ه��م ال�صحابة م��ن ه��ذا اال�ستخالف
ح��ارث��ة ،ال��ذي ك��ان��ت �شهرة ج��وده يف اجلاهلية الذي كان م�ؤيداً مبظاهر �أخرى �أ�ضفاها ر�سول
�أو�سع من كل �شهرة.
اهلل �صلى اهلل عليه و آ�ل ��ه و��س�ل��م �إىل أ�ب ��ي بكر،
مل ي�ضع �سعد ثروته وحدها يف خدمة الإ�سالم ففهموا �أن أ�ب ��ا ب�ك��ر أ�ح ��ق ب��اخل�لاف��ة م��ن ��س��واه،
�أ�سلم مبكراً ،و�شهد بيعة العقبة ،وعا�ش �إىل احلنيف ،بل و�ضع قوته ومهارته ،فقد كان يجيد وه�ك��ذا ت��ز ّع��م عمر ب��ن اخل�ط��اب ر��ض��ي اهلل عنه
جوار ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم جندياً الرمي إ�ج��ادة فائقة ،ويف غزواته مع ر�سول اهلل هذا الر�أي ،وا�ستم�سك به ،يف حني تزعّم �سعد بن
مطيعاً ،وم�ؤمناً �صدوقاً ،ولعله ينفرد بني الأن�صار �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم كانت فدائيته حازمة عبادة ر�ضي اهلل عنه الر�أي الآخر وا�ستم�سك به،
جميعاً ب�أنه حمل ن�صيبه من تعذيب قري�ش الذي وحا�سمة ،يقول ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما« :كان ما جعل كثريين من ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم
لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يف املواطن كلها ي � أ�خ��ذون ع�ل�ي��ه ه��ذا امل��وق��ف ال ��ذي ك��ان مو�ضع
كانت تنزله بامل�سلمني يف مكة املكرمة.

سعد بن عبادة..

حامل راية األنصار

�أحمد

رف���ض�ه��م وا��س�ت�ن�ك��اره��م ،ول �ك��ن ��س�ع��د ب��ن ع�ب��ادة
مبوقفه ه��ذا ك��ان ي�ستجيب يف �صدق لطبيعته
و�سجاياه..
ويف الأي� ��ام الأوىل م��ن خ�لاف��ة ع�م��ر ر�ضي
اهلل عنه ،ذهب �سعد �إىل �أمري امل�ؤمنني ،وبنف�س
�صراحته املتطرفة ق��ال ل��ه« :ك��ان �صاحبك �أبو
بكر ،واهلل� ،أحب �إلينا منك ..وقد ،واهلل� ،أ�صبحتُ
كارهاً جل��وارك»! وبهدوء �أجابه عمر« :مَن كره
جوار جاره ،حتوّل عنه» ،وعاد �سعد فقال�« :إين
متحوّل �إىل جوار من هو خري منك»!
م��ا ك��ان �سعد ر��ض��ي اهلل ع�ن��ه بكلماته ه��ذه
ألم�ير امل�ؤمنني عمر ينفّ�س عن غيظ� ،أو يعبرّ
ع��ن ك��راه�ي��ة ،فمن ر��ض��ي ر��س��ول اهلل �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم ق�سماً وحظاً ،ال يرف�ض الوالء
لرجل مثل عمر ،طاملا ر�آه مو�ضع تكرمي الر�سول
وحبّه� ،إمنا �أراد �سعد ،وهو واحد من الأ�صحاب
ال��ذي��ن نعتهم ال �ق��ر�آن ال�ك��رمي ب��أن�ه��م }رح�م��اء
بينهم{� ،أال ينتظر ظ��روف�اً ق��د ت�ط��ر أ� بخالف
بينه وبني أ�م�ير امل�ؤمنني ،خالف ال يريده ،وال
ير�ضاه ،ف�ش ّد رحاله �إىل ال�شام ،وما كاد يبلغها
وينزل �أر�ض حوران حتى دعاه �أجله ،و�أف�ضى �إىل
جوار ربه الرحيم..
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اقتصاد
أرباح كثيرة مقابل أخطار كثيرة على صحة الناس

كيف انتشرت السجائر في السوق العالمية؟
قد تبدو غير مؤذية على
اإلطالق ،بيضاء ،بطول ال يتعدى
 8سنتيمترات ،وعرض ال يتجاوز
عرض إصبع الطفل الصغير ،لكن
السجائر هي المنتج البشري
األكثر خطرًا وإيذاء للصحة في
العالم ..لكن مهالً  ،من الذي ساعد
على نشرها والترويج لها بين
الناس بهذا الشكل الكبير ،وهل
أدرك مسؤوليتها عن قتل عدد
ال يحصى من المدخنين الذين
وقعوا في شراكها؟
يف بداية القرن الع�شرين ،كان �سرطان
الرئة املرتبط بالتدخني مر�ض نادر للغاية،
لكن بحلول العام � ،2000أ�شارت التقديرات
�إىل �أن  1.1مليون �شخ�ص مي��وت��ون �سنوياً
ج��راء ه��ذا امل��ر���ض ،و�أن  85يف املئة من تلك
احلاالت ناجمة عن �سبب واحد هو التدخني،
لذلك ا�ستحقت ال�سيجارة لقب املنتج الأكرث
دموية يف تاريخ احل�ضارة الإن�سانية ،كونها
قتلت مئة مليون �شخ�ص يف القرن الع�شرين
فقط ،وال تزال حت�صد ال�ضحايا يومياً.
�أما ال�شخ�ص الأول املتهم وامل�س�ؤول عن
ن�شر ال�سجائر حول العامل ،فهو الأمريكي
جيم�س بوكانان ديوك؛ الذي مل ي�ساعد يف
ابتكار ال�سجائر احلديثة امللفوفة بعناية،
بل كان له دور رائد يف نظم ت�سويق وتوزيع
ال�سجائر يف خمتلف قارات العامل.
يف عام  ،1880ويف �سن الـ ،24دخل ديوك

السيجارة هي المنتج
األكثر دموية في تاريخ
الحضارة اإلنسانية
كونها قتلت مئة
مليون شخص في
القرن العشرين فقط

ق �ط��اع جت ��ارة ال�ت�ب��غ امل �ح��دود �آن� ��ذاك عرب
فريق �صغري م��ن الفتيات ال�ل��وات��ي عملن
يف م�صنع متوا�ضع يف دورهام ،يف كاروالينا
ال�شمالية ،حيث كن يلففن ال�سجائر يدوياً
من خالل يل �أطرافها.
بعد ذل��ك بعامني� ،شهد دي��وك فر�صة

ال �ع �م��ر ب��ال�ن���س�ب��ة ل ��ه� ،إذ ب� ��د�أ ال �ع �م��ل مع
ميكانيكي ��ش��اب ي��دع��ى جيم�س بون�ساك؛
ال��ذي �أك��د ل��ه �أن ب� إ�م�ك��ان��ه مكننة ت�صنيع
ال�سجائر ،وق��د �أع��رب دي��وك ع��ن اقتناعه
بالفكرة� ،إذ �إن النا�س �سريغبون بالطبع
بتدخني ال�سجائر امللفوفة بعناية و�أناقة.
يف ال�ب��داي��ة ،ك��ان��ت الآل ��ة ال�ت��ي �صنعها
ب��ون���س��اك تنتج ��س�ي�ج��ارة واح ��دة ب �ط��ولٍ ال
متناهٍ ،ثم تقطع �إىل �أج��زاء مت�ساوية ،مع
و��ض��ع بع�ض امل ��واد الكيميائية ع�ل��ى أ�ح��د
�أطرافها حلفظ التبغ.
ل �ك��ن ح �ف��ظ ال���س�ج��ائ��ر م��ن ال��رط��وب��ة
مل ي�ك��ن ال�ت�ح��دي ال��وح�ي��د ال ��ذي تخطاه
بون�ساك ،ب��ل �إن��ه �ساعد دي��وك على إ�ن�ت��اج
كميات هائلة من ال�سجائر ،ففي حني �أن
الفتيات يف م�صنع دورهام كن ينتجن 200
�سيجارة يومياً ،كانت الآل��ة اجلديدة تنتج
� 120ألف �سيجارة� ،أي نحو خُ م�س ا�ستهالك
التبغ يف الواليات املتحدة يف ذلك الوقت.
وهنا ب��رزت م�شكلة أ�خ��رى �أم��ام دي��وك،
فقد كان ينتج �أكرث بكثري مما ي�ستطيع �أن
يبيع ،وكان عليه العمل على كيفية ت�سويق
ال�سجائر وبيعها يف ال�سوق ،وج��د جيم�س
بوكانان ديوك احلل يف الإعالن والت�سويق،
ف� �ق ��ام ب ��رع ��اي ��ة ال �� �س �ب ��اق ��ات ال��ري��ا� �ض �ي��ة
وم�سابقات اجلمال وو�ضع �إعالنات المعة
يف �أ�شهر املجالت ،و�أنفق آ�ن��ذاك نحو 800
�ألف دوالر على حمالت الت�سويق� ،أي نحو
 25مليون دوالر اليوم.
عائدات االخرتاع
من جهته ،حافظ بون�ساك على عائدات
اخ�تراع��ه ،فاحتفظ ب�ب�راءة اخ�ت�راع ا آلل��ة

ال�ت��ي ط��وره��ا ،ل�ك��ن اع�ت�راف �اً م�ن��ه بجهود
ديوك وبدعمه مادياً لتطوير �آلته ،منحه
خ�صماً بـ 30يف املئة على �إيجارها وه��و ما
عزز من القدرة التناف�سية ل�سجائر ديوك،
وقد �أحب النا�س تدخني ال�سجائر الأنيقة
املظهر وامللفوفة �آلياً ،وهناك كثريون ممن
ف�ضلوها على ال�سيجار ال��ذي ك��ان ي�صنع
يدوياً وبا�ستخدام اللعاب.
ل �ك��ن ،وع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن �أن ت��دخ�ين
ال���س�ج��ائ��ر يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ت�ضاعف
�أرب ��ع م ��رات يف ال���س�ن��وات الـ 15ال�ت��ي تلت
العام � ،1900إال �أنها ظلت �سوقاً حم�صورة،
وعمد الكثريون �إىل م�ضغ التبغ وتدخني
الغليون.
م��رة ج��دي��دة ،ع�م��ل دي ��وك ع�ل��ى حملة
ت��روي�ج�ي��ة أ�خ� ��رى ارت �ك��زت ع�ل��ى ف �ك��رة �أن
ال�سجائر �أكرث �سهولة لتدخينها يف الأماكن
العامة ،كقاعات احلفالت واملطاعم بد ًال
من ال�سيجار �أو الغليون ،ال �سيما ل�صغر
حجمها ،علماً �أن اجلميع يدرك اليوم �أنها
حت��ث على الإدم ��ان �أك�ثر م��ن ال�سيجار �أو
الغليون ،فحقيقة �أنه يتم ا�ستن�شاق دخانها
جتعلها أ�ك�ثر خطورة ،ولكن مل ت�صدر �أي
درا� �س��ات ح��ول اح�ت�م��ال وج��ود ع�لاق��ة بني
�سرطان الرئة وال�سجائر قبل الثالثينات،
ومل تت�أكد هذه العالقة حتى العام  1957يف
اململكة املتحدة وال�ع��ام  1964يف ال��والي��ات
املتحدة.
قبل ذل��ك ،كان يتم الرتويج لل�سجائر
ع�ل��ى أ�ن �ه��ا م�ف�ي��دة ل�ل���ص�ح��ة ،ح�ت��ى أ�ن ��ه مت
إ�ي ��راده ��ا ب�ي�ن و� �ص �ف��ات الأدوي � ��ة م��ن قبل
ا ألط �ب��اء حتى ال�ع��ام  1906ل�ن��زالت ال�برد،
وال�سعال ،وال�سل!
مع ذلك ،فقد ظهرت حركات مناه�ضة

جيم�س بوكانان ديوك

للتدخني يف وقت مبكر من القرن الفائت،
�إال أ�ن �ه��ا رك ��زت ع�ل��ى امل�ع��اي�ير ا ألخ�لاق�ي��ة،
ولي�س على ال�صحة ،ب�سبب ارت�ف��اع ن�سبة
التدخني ب�ين الن�ساء وا ألط �ف��ال ،وه��و ما
اعتربه البع�ض تدهوراً �أخالقياً للمجتمع،
لذا مت حظر ال�سجائر يف  16والية �أمريكية
خمتلفة بني عامي  1890و.1927
ج��راء ذل��ك ،حت��ول��ت أ�ن �ظ��ار دي��وك �إىل
اخلارج ،فعقد �شراكة بريطانية � -أمريكية
مع ال�شركة املناف�سة له امربيال توباكو،
وعمال معاً على حتويل ال�سجائر �إىل منتج
عاملي.
امتداد عاملي
ال �شك �أن االم�ت��داد العاملي لل�سجائر
م�ستمر حتى يومنا هذا ،فعلى الرغم من
�أن معدالت التدخني يف �أجزاء خمتلفة من

ال�ع��امل املتقدم �آخ ��ذة يف االن�خ�ف��ا���ض ،ف��إن
طلب ال�سجائر يف ال�ب�ل��دان النامية يزيد
بن�سبة  3.4يف املئة �سنوياً.
بدورها ،حتذر منظمة ال�صحة العاملية
م��ن أ�ن��ه م��ا مل يتم ات�خ��اذ ت��داب�ير وقائية،
ف� ��إن  100م�ل�ي��ون �شخ�ص ��س�ي�م��وت��ون من
ا ألم��را���ض ذات ال�صلة بالتبغ على مدى
ال���س�ن��وات الـ 30املقبلة ،وه��ي ن�سبة �أعلى
من وفيات ح��وادث ال�سري وا إلي��دز وال�سل
واالنتحار جمتمعة.
ول�ك��ن ،ه��ل ميكننا �أن نلقي بالالئمة
ع�ل��ى ج�ي�م����س ب��وك��ان��ان دي ��وك ل�تروي�ج��ه
ال���س�ج��ائ��ر؟ ق�ب��ل ك��ل � �ش��يء م��ا م��ن أ�ح��د
جمرب على التدخني ،وهو قرار �شخ�صي
حم�ض ،مع ذلك ،هناك من ي�ؤكد �أن اللوم
يقع على عاتق مُروّجي ال�سجائر ،ال �سيما
�شركات ا إلع�لان والت�سويق ،و�أماكن بيع
ال�سجائر.
وق � ��د رك � � ��زت ال � ��دع � ��اوى ال �ق �� �ض��ائ �ي��ة
الناجحة ال�ت��ي رف�ع��ت �ضد ��ش��رك��ات التبغ
العمالقة ،على حقيقة �أن �شركات التبغ
كانت تعلم بالآثار ال�ضارة ملنتجاتها ،لكنها
مل تفعل �شيئاً ح�ي��ال ذل��ك ،ول�ك��ن دي��وك،
الذي تويف يف عام  ،1925مل يكن يعلم.
يف ال� ��واق� ��ع ،ه �ن��اك م ��ن مي� ��دح دي ��وك
على أ�ن��ه رجل اقت�صادي مهم ،و�أن��ه يتمتع
ب�سمات �إيجابية يف �شخ�صيته ،و�أن ��ه كان
حمباً للخري وعمله ،حتى �أن��ه ق��دم أ�ك�ثر
م��ن  100مليون دوالر �إىل كلية ترينيتي
يف دوره��ام بوالية نورث كارولينا ،التي مت
تغيري ا�سمها لي�صبح جامعة ديوك يف العام
 ،1924لذا هناك من يلقبه ب�أنه �ألفرد نوبل
الآخر الذي يو�صف ب�أنه تاجر املوت.
ع �ل��ى امل �ق �ل��ب الآخ � � � ��ر ،ي �ع �ت�ب�ر ب�ع����ض
الأم�يرك�ي�ين� ،أن��ه ل��وال دي��وك ،لكانت عادة
م�ضغ التبغ وب�صقها منت�شرة يف ال�ب�لاد،
ب��اخ�ت���ص��ار ،مي�ك��ن ال �ق��ول� ،إن ��ه ك��ان بط ًال
و��ش��ري��راً يف �آن ،فهو بطل لأن��ه متكن من
فهم علم النف�س الب�شري و�أ�صول الت�سويق
والإعالن ،و�شرير لأنه �أ�سهم يف جعل العامل
يدخنون ال�سجائر ،وبح�سب الإح�صاءات،
ف�إنه مع تدخني كل مليون �سيجارة ،ميوت
�شخ�ص واحد ،ومبا �أن القيمني على جتارة
ال�سجائر ،يربحون فل�ساً �أمريكياً واح��داً
بكل �سيجارة ،ف�إن قيمة حياة الإن�سان تبلغ
� 10آالف دوالر فقط ،علماً �أن احلاوية
الكبرية ل�شحن ال�سجائر ت�ضم  10ماليني
�سيجارة ،مما يعني �أن كل حاوية تت�سبب
مبوت � 10أ�شخا�ص على الأقل.
بعد ه��ذه الأرق��ام ،ي�صبح احلديث عن
حظر التدخني يف الأم��اك��ن العامة ال��ذي
ط�ب��ق يف ال�ك�ث�ير م��ن دول ال �ع��امل امل�ت�ق��دم،
وال �ع��دي��د م��ن ال � ��دول ال �ع��رب �ي��ة ،مب�ن��زل��ة
خطوة �أوىل فقط ال غري باجتاه و�ضع حد
ملخاطر التدخني على �صحة الإن�سان وحقه
باحلياة.

هنا مرت�ضى
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عالم المرأة

ْ
إدارة الخالفات بين الزوجين المتحاببين

االخ� � �ت �ل��اف ب �ي��ن ال �ب �� �ش ��ر ط �ب �ي �ع��ي،
واخل �ل ��اف� � ��ات ب�ي��ن ال � ��زوج �ي��ن ط�ب�ي�ع�ي��ة
وم �ع��روف��ة وغ�ي�ر ح��دي �ث��ة ،ل�ك��ن وك �م��ا �أن
ب�ع����ض اخل�ل�اف��ات ب � ّن��اء ي � ��ؤدي �إىل زي ��ادة
التفاهم وتعميق التوا�صل ،والبع�ض الآخر
ي �ه��دم ال�ع�لاق��ة ب��رم�ت�ه��ا وي�ق���ض��ي عليها،
ك��ذل��ك ف ��إن بع�ض الأزواج ي�ع��رف��ون كيف
يختلفون وي���س�ع��دون ،والبع�ض الآخ��ر ال
يعرف �إال �أن يختلف ،والنموذج الأف�ضل
ه��و �أن نختلف ث��م ن�ع��رف ك�ي��ف نتوا�صل
ونكمل احلياة ،كما ين�صح خرباء العالقات
ال��زوج�ي��ة ،ال��ذي��ن ي�ضيفون �أن ال��زوج�ين
ال���س�ع�ي��دي��ن ه �م��ا ال� �ل ��ذان ي �ع��رف��ان كيف
يختلفان بطريقة �صحية و�صحيحة تبني
وال ت�ه��دم ..وم��ن ال�ضروري �أن ي�س�أل كل
منهما نف�سه قبل الدخول يف �أي نقا�ش �أو
جدال� :إذا بقيت هذه امل�شكلة من دون حل،
هل ما زلت متم�سكاً بهذه العالقة؟ �أو� :إذا
بقيت هذه امل�شكلة من دون حل ،هل �سيبقى
�شريك العمر متم�سكاً بهذه العالقة� ،أم �أنه
�سيجدها منا�سبة للخروج منها؟
ال �� �س �ع��داء م��ن امل �ت��زوج�ين ه��م ال��ذي��ن
ي �ع��رف��ون ك �ي��ف ي�ن�ت���ص��رون ع �ل��ى م�شاعر
ال �غ �� �ض��ب والإح � � �ب� � ��اط ال� �ت ��ي مي �ك ��ن �أن
يواجهوها ب�سبب العالقة الزوجية ،لأن
حت�ق�ي��ق ال���س�ع��ادة ي�ج��ب �أن ي�ظ��ل ال�ه��دف
امل�شرتك للزوجني.
ال�ب�ع����ض ن���ش��أ وت��ر ّب��ى يف ب�ي�ئ��ة ت�ن��ادي
ب �� �ض��رورة االح �ت �ف��اظ مب���ش��اع��ره لنف�سه،
يف�ضل
ف��إذا ن�ش�أ خالف مع �شريك العمر ّ
ع��دم مناق�شته ،معتقداً �أن الأي��ام �ستحل
ه��ذا اخل�ل�اف ،و�سالحه املف�ضل اللطافة
ال��زائ��دة؛ يت�صرف ك��أن امل�س�ألة ال ت�ستحق
التوقف عندها ،وال نوايا �سيئة وال �ضغينة.
ال�ب�ع����ض الآخ� ��ر ن���ش��أ وت ��ر ّب ��ى يف بيئة
ع�ل��ى ال�ع�ك����س مت ��ام �اً ،ف��امل���ش��اع��ر ال م�ك��ان
للخ�صو�صية فيها ،بل هي للم�شاركة مع �أي
�شخ�ص ،حتى لو مل يكن راغباً يف اال�ستماع

لتفا�صيلها ،ف�إذا غ�ضب من �أمر ما وحاول
كتمانه واالح�ت�ف��اظ ب��ه لنف�سه� ،سيتحول
ال�سر �إىل ما ي�شبه قنبلة موقوتة يف �صدره،
فهو ال ي�ستطيع �أن ي�سكت على �أي �شيء.
هنا تكمن امل�شكلة؛ حني يتزوج اثنان
ك ��ل م�ن�ه�م��ا م ��ن ب �ي �ئ��ة ،ف �ح�ين ي�خ�ت�ل�ف��ان
ح��ول �أي �أم��ر ،يظهر ال���س��ؤال امل�ح� رّّيأ� :أي
الطريقتني ه��ي ال�صحيحة؟ و�أي منهما
هي الطريقة اخلط�أ؟ �أحدهما يكتم غيظه
وك ��أن �شيئاً مل ي�ك��ن ،والآخ ��ر يتحول �إىل
بركان متفجر تتطاير منه الكلمات ،ورمبا
االتهامات وعبارات اللوم والت�أنيب �أي�ضاً،
وك�أنه يف �ساحة حرب حقيقية ،وقد تكون
امل�س�ألة كلها م��ن ال�ن��وع ال��ذي ال ي�ستحق
�إ�ضاعة الوقت يف مناق�شته.
ي � �ق� ��ول االخ� �ت� ��� �ص ��ا�� �ص� �ي ��ون� ،إن م��ن
ال �� �ض��روري ل�ك��ل زوج�ي�ن ح��ري���ص�ين على
ال�ع�لاق��ة ال��زوج �ي��ة� ،أن ي���س��أل ك��ل منهما
نف�سه قبل الدخول يف نقا�ش وخالف حول
�أي �أم��ر :هل امل�س�ألة ت�ستحق؟ ف ��إذا كانت
امل�س�ألة ب�سيطة وال تهدد العالقة الزوجية،
فلماذا �إ�ضاعة الوقت يف مناق�شتها؟ �أما �إذا
كانت مهمة وت�شكل خطراً حمتم ًال على
العالقة الزوجية ،فال يجوز �إهمالها �أو
ت�أجيلها ،لأن م��ن ال���ض��روري مناق�شتها
�شرط االلتزام بالقاعدة الذهبية القائلة:
مناق�شة اخلالفات فن وذوق و�أخالق.

خ�ب�راء الأ� �س��رة ل�ه��م ر�أي �آخ ��ر ،فهم
ي� �ح ��ذرون م��ن ال �ن �ت��ائ��ج ال��وخ �ي �م��ة ال�ت��ي
مي�ك��ن �أن ت�ترت��ب ع�ل��ى االن �� �س �ح��اب من
النقا�ش بكلمات ج��ارح��ة مثل :ال فائدة
من النقا�ش معك.
ب��د ًال م��ن ذل��ك ،م��ا امل��ان��ع م��ن ال�ق��ول
ل�شريك العمر� :أري��د بع�ض ال��وق��ت ..ما
ر�أيك يف متابعة النقا�ش غداً �أو بعد غد..
�أو رمبا يف نهاية الأ�سبوع؟
وه�ن��اك م��ن ي�ق�دّم اق�تراح �اً لطيفاً
ل�ل��زوج�ين يف م�ث��ل ه��ذه احل��ال��ة ،يقول
ف �ي ��ه :ل �ي��ذه��ب ك ��ل م ��ن ال� ��زوج �ي�ن يف
اجت� ��اه خم��ال��ف ل��وج �ه��ة الآخ � ��ر ،ح��ول
البيت �أو ال�ع�م��ارة �أو املجمع ال�سكني،
وح �ي�ن ي�ل�ت�ق�ي��ان وج �ه �اً ل ��وج ��ه ،ي�ق��ول
�أحدهما واالبت�سامة تعلو وجهه :هل
�أنت م�ستعد ال�ستئناف النقا�ش �أم تريد
الت�أجيل؟
جتنبوا «وجع القلب»

عداونية غري مرغوبة
ي�شري خرباء الأ�سرة �إىل نقطة غاية
يف الأه�م�ي��ة ،وه��ي �سيا�سة احل��روب غري
املبا�شرة التي يعتمدها بع�ض املتزوجني،
وه ��ي ال �ت �� �ص��رف ب �ع��دوان �ي��ة و��س�ل�ب�ي��ة �أو
مبزاجية غريبة حتمل ب�ين طياتها كل
�صنوف اال�ستهزاء وال�سخرية ،مع قدرة
عجيبة على لوم �شريك العمر وحتميله
م�س�ؤولية كل اخلالفات.

حني النقا�ش ،مل��اذا يتخذ الزوجان
ال
�أو �أح��ده�م��ا م��وق�ف�اً هجومياً متمث ً
مب �ق��ول��ة� ،إن ال �ه �ج��وم �أف �� �ض��ل و�سيلة
للدفاع؟ فالهجوم والدفاع يكونان يف
�ساحة احلرب ولي�سا يف منزل يفرت�ض

ِ
أنــت وطــــــفــــــــــلــك

تـنـميــة الــذكــــاء عـنــد الـطـــفـل
تنمية ال��ذك��اء عند الطفل لي�س ب��الأم��ر ال�صعب،
ف��الأ� �س��رة جميعها م���س��ؤول��ة ع�ل��ى تنمية ال��ذك��اء عند
الطفل ،وميكن القيام بذلك من خالل اتباع جمموعة
من الإر�شادات والن�صائح عند التعامل مع الطفل ،ومن
�أهمها ما يلي لتنمية الذكاء عند الطفل:
•اطالع الطفل على قدراته املختلفة.
•تعليم الطفل كيفية و�ضع �أه��داف مالئمة لقدراته،
حتى يتمكن من التخطيط للو�صول لها.
•م�ساعدة الطفل على و�ضع خطة للتنمية الذاتية،
لينمي مهاراته وقدراته املختلفة.
•تعليم الطفل القيام بتدوين مذكراته اخلا�صة به،
لي�سجل بها �أفكاره وم�شاعره و�أهدافه.
•تعليم الطفل م�ه��ارات التفكري املختلفة ،خ�صو�صاً
التفكري النقدي.
•�إك�ساب الطفل القدرة على اال�ستقاللية يف التفكري
مبفرده.
•دم��ج ال�ط�ف��ل م��ع �أط �ف��ال �آخ��ري��ن يت�سمون ب��ال��ذك��اء
الذاتي ،ليكت�سب منهم �صفة الذكاء.
•تعويد الطفل ال �ق��درة على ات�خ��اذ ال �ق��رارات ب�شكل
منفرد.

•م�ن��ح ال�ط�ف��ل امل �ق��درة ع�ل��ى الإف �� �ص��اح وال�ت�ع�ب�ير عن
م�شاعره.
ال �شك �أن االهتمام بتنمية الذكاء عند الطفل
م�ن��ذ ال���ص�غ��ر ،م��ن ��ش��أن��ه �أن مي�ن��ح ال�ط�ف��ل ق��درة
عالية على االبتكار يف امل�ستقبل ،وذل��ك ملا تعلمه
من قدرات ومهارات كبرية منذ ال�صغر ،لذا فمن
ال�ضروي �أن تهتم كل �أم بتنمية الذكاء عند طفلها
منذ ال�صغر.

ب��ه �أن ي �ك��ون ع����ش ال��زوج �ي��ة ال�سعيد
والهادئ.
ملاذا ي�ضطر �أحد الزوجني �إىل اتخاذ
موقف دفاعي جتاه �سيل االتهامات التي
يوجهها �إليه �شريك العمر؟
�أل�ي����س يف الإم �ك��ان مناق�شة مو�ضوع
اخل�ل��اف ب�ط��ري�ق��ة ح �� �ض��اري��ة م ��ن دون
اال�� �ض� �ط ��رار �إىل رف� ��ع ال �� �ص��وت و َك � ْي ��ل
االتهامات ونب�ش الدفاتر القدمية يف كل
منا�سبة؟
�أل �ي ����س يف الإم� �ك ��ان �إع� �ط ��اء الأم� ��ور
ح�ج�م�ه��ا ال�ط�ب�ي�ع��ي ،وو� �ض �ع �ه��ا يف �إط ��ار
حم��دد ،ف�لا ُت�غ��رق في�ضاناتها الأخ�ضر
والياب�س؟
ويف ما يلي بع�ض النقاط التي تعطي
اخل�ل�اف ��ات ال ��زوج �ي ��ة � �ص �ف��ة ح���ض��اري��ة
ت���ص��ون ال�ع�لاق��ة ال��زوج �ي��ة وت�ب�ع��د عنها
�شبح الطالق:
ال �� �س �ع��داء م ��ن امل �ت��زوج�ي�ن ي�ع��رف��ون
جيداً كيف يركزون النقا�ش على مو�ضوع
حم��دد ،وال يخلطون «احل��اب��ل بالنابل»،
وال يفتحون الدفاتر القدمية ..ف�إذا كان
اخل�لاف ي��دور حول �أعمال البيت مثالً،
م��ن غ�ير امل�ق�ب��ول �أن ي�ت�ح��ول ف �ج ��أة �إىل
الطريقة التي عاملت الزوجة �أم زوجها،
�أو مل��اذا ت��رك ال ��زوج احل�ب��ل على ال�غ��ارب
للأوالد.
ال تنم و�أنت غا�ضب ..حكمة قدمية ال
يزال الكثريون حتى يومنا هذا ي�ؤمنون
ب �ه ��ا ،وال � �ه ��دف م �ن �ه��ا � � �ض ��رورة ت���س��وي��ة
اخل�لاف��ات الزوجية ي��وم حدوثها وع��دم
ت��رك�ه��ا �إىل ال �ي��وم ال �ت��ايل ،ح�ت��ى ال تكرب
امل�شكلة.

امل �� �ش ��اك ��ل ال� ��زوج � �ي� ��ة ،م �ث ��ل ب�ق�ي��ة
امل �� �ش �ك�لات ،ث�ل�اث��ة �أن � � ��واع :م���ش�ك�لات
يجب حلها ،لأنها ال يجوز �أن ت�ستمر..
وم���ش�ك�لات حت��ل نف�سها بنف�سها مع
م��رور ال��وق��ت� ،أم��ا ال�ن��وع الثالث فهي
امل�شاكل التي ي�ستحيل حلها.
على ه��ذا الأ�سا�س ،وقبل الدخول
يف ن �ق��ا���ش ورمب� ��ا خ�ل�اف م��ع ��ش��ري��ك
ال �ع �م��ر ،ا�� �س� ��أل ن�ف���س��ك :ه��ل امل�شكلة
التي �أن��ت ب�صددها ،ت�ستحق النقا�ش
واجلدال و«وجع القلب»؟ هل هي من
ال�ن��وع ال��ذي ميكن �أن ي�ه��دد العالقة
الزوجية من �أ�سا�سها؟ �إذا كان اجلواب
بالإيجاب ،فامل�س�ألة ال حتتمل الت�أجيل.
بالن�سبة �إىل امل�ت��زوج�ين ال��ذي��ن ال
ت�ع��رف ال���س�ع��ادة طريقها �إل�ي�ه��م ،فكل
م�شكلة تعرت�ضهم مهمة جداً وخطرية
م��ن وج�ه��ة ن�ظ��ره��م ،بغ�ض النظر �إن
ك��ان��ت ك�ب�يرة �أو ��ص�غ�يرة ،وه�ن��ا مكمن
اخلطورة التي ت�ضع العالقة الزوجية
يف مهب الريح.
ي�ق��ول خ�ب�راء ال�ع�لاق��ات الزوجية،
�إنه ا�ستمع خالل �أقل من �سنتني لنحو
�أربعة �آالف وخم�سمئة متزوج ،وتبني
له �أن امل�شكلة الرئي�سية لأرب�ع��ة �آالف
و�أربعمئة منهم� ،أي  ،٪97.7هي �أنهم
يقاطعون بع�ضهم �أث�ن��اء النقا�ش ،وال
يرتك �أحدهم الفر�صة ل�شريك العمر
ك��ي يعرب ع��ن وجهة ن�ظ��ره ،وذل��ك هو
اخلط أ� الأكرب الذي يقع فيه الكثريون،
فمن يقاطع الآخر� ،إمنا يقول ب�صورة
غ�ير م�ب��ا��ش��رة� ،إن ��ه ال ي�ه�ت��م ب� ��ر�أي �أو
م�شاعر �شريك العمر ،وال قيمة عنده
لهذه امل�شاعر �أو الآراء.
�إذا كنت تت�صور �أن �شريك العمر قد
�أ�ساء فهم ما قلته �أو ما فعلته ،فهناك
احتمال مقابل ب�أنك مل تفهم حقيقة
ما قاله �أو فعله �شريك العمر ..ف�سوء
الفهم طريق ذو اجتاهني.
ي�ج�م��ع اخل �ب��راء ع �ل��ى ال� �ق ��ول� ،إن
الطريقة الأف�ضل حلل �أي خالف ،هي
�أن ت�ستمع �أكرث مما تقول ،لكن امل�شكلة
�أن الغالبية تفعل العك�س متاماً.

رمي اخلياط
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مـنــوعــــات

الزنجبيل وحبة البركة لمحاربة اإلنفلونزا في الشتاء
نحتاج يف ال�شتاء �إىل و�سائل قوية
جت �ن �ب �ن��ا ن � ��زالت ال �ب��رد والإن� �ف� �ل ��ون ��زا،
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل الأدوي� ��ة ال�ف�ع��ال��ة ،وق��د
تكون تقوية اجلهاز املناعي هي ال�سالح
ال� ��واق� ��ي وال �ط �ب �ي��ب امل� � � ��داوي يف ه��ذا
الف�صل.
ي��ؤك��د الأط �ب��اء �أن امل�ن��اع��ة ال تقوى
وال تكون �أكرث ت�ص ٍّد لنزالت ال�برد� ،إال
باللجوء �إىل امل��وال��ح ،و�أول �ه��ا الليمون
واليو�سفي والربتقال ،و�أهمها اجلوافة،
وال�ل�ج��وء �إىل الطعام ال�ساخن ،ورمب��ا
احل ��اد يف �أح �ي��ان ك �ث�يرة ،لأن ��ه ي�ساعد
ا�ستن�شاق الأنف.
وال� � �ق � ��دمي ال � � ��ذي �أع � � � ��اد ال �ع �ل �م��اء
اك �ت �� �ش��اف��ه ه ��و ال � �ث� ��وم ،ف �ه��و ال��وح �ي��د
ال� �ق ��ادر ع �ل��ى ت�ن���ش�ي��ط �أج� �ه ��زة اجل���س��م
الدفاعية ،ويحذر من فقد فاعليته مع
الطهي ،فعلينا تناول ف�ص منه نيئاً �أو
ا�ستبداله بقر�ص من ال�صيدلية ،ومن
الطبيعة اخل�ضروات والفاكهة لغناها
بالفيتامني.
كما ين�صح العلماء بتناول املعادن،
و�أه�م�ه��ا ال��زن��ك ،وه��و ي��وج��د ك��أق��را���ص
بال�صيدليات �أي�ضاً ،واحلديث �أن حبات
املطر ال ت�صيب بالربد وال ال�شعر املبتل،
ل�ك��ن اخل ��روج م��ن ت�ي��ار داف ��ئ �إىل ب��ارد
والعك�س ،كما �أن العدوى هي امل�س�ؤول
الأول عن انتقال العط�س ورذاذ ال�سعال،
فهو القادر على ن�شر املر�ض يف املكان،
ل� ��ذا ي��و� �ص��ي ب��االب �ت �ع��اد ع ��ن الأم ��اك ��ن
املزدحمة.
حبة الربكة والزجنبيل
ولتقوية املناعة ،وللتخل�ص من نزالت
الربد الثقيلة ،ي�شري الأطباء �إىل الطريقة
امل�ث�ل��ى ل�ت�ن��اول زي��ت ح�ب��ة ال�ب�رك��ة ،وذل��ك
ب�إ�ضافة ملعقة �صغرية من الزيت �إىل كوب

ال���س��اخ�ن��ة ،خ�صو�صاً ح���س��اء ال��دج��اج،
ف� �ه ��ذه ال� ��� �س ��وائ ��ل ال �� �س ��اخ �ن ��ة ت�ق�ل��ل
االح �ت �ق��ان ،وع �ن��دم��ا ُت���س�خ��ن امل ��ريء،
ف� � إ�ن� �ه ��ا ت �ب �ط��ئ م� ��ن ع �م �ل �ي��ة ت �ك��اث��ر
الفريو�س ون�شاطه.
فوائد القرفة

الع�صائر الطازجة �أو كوب من اللنب مع
الع�سل ،كما ميكن �إ�ضافة الزيت �إىل ع�سل
النحل� ،أو تناوله عن طريق الفم مبا�شرة.
ك�م��ا �أن ت �ن��اول ال��زجن�ب�ي��ل ال���س��اخ��ن،
ل��ه ت��أث�ير ف�ع��ال يف تقوية اجل�ه��از املناعي
ومقاومة العدوى ،ولذا ف�إنه يفيد ب�صفة
خا�صة �ضعاف املناعة ال��ذي��ن يتعر�ضون
لنزالت برد متكررة.

طــريـقـة اللعـب

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

ويكمن �سر الزجنبيل الأول يف �أنه
مادة مدفّئة ،فهو مادة مولدة للحرارة
داخل اجل�سم ،لذا ن�شربه يف �أيام الربد،
فهو مفيد لهذا الأم ��ر� ،أم��ا ا�ستخدام
الزجنبيل للوقاية م��ن ن��زالت ال�برد،
فقد يكون بطريقة غري مبا�شرة لهذا
ال�سبب ،وقد يكون له دور فعلي للوقاية،
وعلى الرغم من ذلك ،فالتجارب (كما

يقول �أ�صحاب الطب البديل) ت�ؤكد �أنه
يقلل من ف�ترة ال��دورة التي يحتاجها
فريو�س الإنفلونزا للبقاء يف اجل�سم،
ف �ب��د ًال م��ن �أن ت�ك��ون �أرب �ع��ة �أي ��ام ،على
�سبيل املثال ،قد ت�صل �إىل يومني.
و�أث �ن��اء معركتك م��ع ال�ف�يرو��س��ات
ل�ن�ف�ل��ون��زا �أو نزلة
امل�ع��ادي��ة امل�سببة ل� إ
ال �ب ��رد ،ال ت �ن ��� َ�س ت� �ن ��اول ال �� �ش��ورب��ات

� 5 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1أداة نفي جازمة  /عبء
ثقيل
1
 6مم� �ث� �ل ��ة م� ��� �ص ��ري ��ة م��ن
2
�أفالمها جميلة  /مت�شابهان
� 7أبنائي
3
 8ن�ضب وانتهى  /وراء
 9طبيب وع��امل وفيل�سوف
4
م�سلم ول��د يف دم�شق وت��ويف
5
يف القاهرة
 10م��دي�ن��ة �أف��ري�ق�ي��ة بناها
6
عقبة بن نافع

7
8
9
10

�أفــقــي

 1احلمداين الذي غنت من �شعره �أم كلثوم
 2من يبني � /صندوق �صغري
 3من ال�سماء  /من �أدرك اجلاهلية والإ�سالم
 4النتيجة والتايل  /ح�سم

عـــامـــودي

 1م �ق��دم �ت��ه �أ�� �س ��ا� ��س ع�ل��م
االجتماع
 2لون من �أل��وان اخل�شب /
توقع اخلري �أو ال�شر
 3مراقب م�ؤنب  /ما ل�صق
� 4شراب �ساخن لذيذ  /غري
نا�ضج
 5ف ��رع ��ون  /ا� �س ��م م ��ؤن��ث
�أعجمي
 6ال مي�ك��ن ك���س��ره �أب� ��دا /

ال�ق��رف��ة ه��ي حل��اء لأ� �ش �ج��ار ،وه��ي
من �أقدم التوابل ،وعُرفت كدواء منذ
� 2700سنة قبل امليالد ،وتو�ضع القرفة
��ض�م��ن �أه ��م امل �� �ش��روب��ات ال �ت��ي يُن�صح
بها للوقاية �أو تق�صري دورات نزالت
الربد والإنفلونزا ،فقد عُرفت ،ومنذ
ال�ق��دم ،يف ع�لاج �أع��را���ض الإنفلونزا،
�أو التخفيف م�ن�ه��ا ،ك�م��ا ا�ستُخدمت
اللتهاب احللق� ،إذ تُغلى يف املاء وحتلّى
ب��ال �ع �� �س��ل ،وي �ن �� �ص��ح ال �ط��ب ال���ص�ي�ن��ي
با�ستخدامها طوال ف�صل ال�شتاء على
�صورة م�شروب� ،أو �إ�ضافتها �إىل الأكل
�أو احللويات.
وي�شار هنا �إىل �أن��ه ال يقت�صر دور
القرفة يف ال��وق��اي��ة م��ن ن��زالت ال�برد
والإنفلونزا ،بل �إنها تُ�ستخدم يف الطب
ال �ب��دي��ل ل �ع�لاج ا� �ض �ط��راب��ات اجل �ه��از
اله�ضمي ،وللم�ساعدة يف عالج ح�صر
ال�ب��ول ،وه��ي تُ�ستخدم لطرد الغازات
وتنظيم اله�ضم ،كما �أنهم ين�صحون
ب�شربها ك�م��ادة منع�شة ،ويف مقاومة
الغثيان ومنع القيء والإ�سهال ،حيث
تحُ � ّل��ى بالع�سل� ،أو ت��ؤخ��ذ م��ع ملعقة
م ��ن ال �ع �� �س��ل ع �ل��ى �� �ص ��ورة م���س�ح��وق،
كما �أنها تُ�ستخدم لإزال��ة رائحة الفم
الكريهة� ،سواء مب�ضغها �أو الغرغرة
مب�ستخل�صها باملاء ،وما زال ال�صينيون
ي�ستخدمونها لعالج ال�صداع وتخفيف
ن��وب��ات ال��رب��و ،وتقليل غ ��زارة ال��دورة
ال�شهرية وال�سيالن.

الحل السابق
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ليت
 7نقعة مائية و�سخة  /بدانة (مبعرثة)
 8ن�صف بي�ضة  /ي�صبح عفنا
 9م ��ن ت ��رب ��ى ع �ن��د �أح� ��ده� ��م  /ط��رف
(معكو�سة).
� 10شاعر �شعراء العرب  /حاجز
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امتحان صعب
لمنتخب لبنان
في بطولة
غرب آسيا
منتخب لبنان

يبد أ� منتخب لبنان لكرة القدم ال�سبت
م�شواره يف بطولة غرب �آ�سيا ،مبواجهة
ن �ظ�يره ال �ع �م��اين ال���س��اع��ة  18.30على
ملعب علي �صباح ال�سامل يف العا�صمة
الكويتية الكويت ،ويحدو الفريق ،الذي
يقوده املدير الفني الأمل��اين ثيو بوكري،
ا ك �ب�يراً يف ت�ع��وي����ض خيبة امل �ب��اراة
أ�م �ل� ً
الأخ �ي�رة ل��ه يف ت�صفيات ك � أ����س ال�ع��امل،
والتي مُني فيها بخ�سارة م�ؤملة �أمام قطر
.1 – 0
ول ��ن ي�خ�ل��و م �� �ش��وار م�ن�ت�خ��ب لبنان
يف ب �ط��ول��ة غ ��رب آ�� �س �ي��ا م��ن ��ص�ع��وب��ات،
خ�صو�صاً أ�ن ��ه ��س�ي��واج��ه ال�ب�ل��د امل�ضيف
ال �ك��وي��ت ،يف م� �ب ��اراة � �س��اخ �ن��ة ��س�يرم��ي
فيها الكويتيون بكل ثقلهم ،للث�أر من
اللبنانيني الذي �أخرجوهم من ت�صفيات

ر�ضا عنرت

امل��ون��دي��ال ب�ع��د ف��وزه��م ال�ت��اري�خ��ي على
«الأزرق» يف الكويت .0 – 1
و�أعد الكويتيون العدة لبطولة غرب
�آ�سيا ،مبع�سكر يف تركيا ،بقيادة مدربهم
ال���ص��رب��ي غ� ��وران ف�ي�ت��ان��وف�ي�ت����ش ،ال��ذي
متاثل لل�شفاء من �إ�صابته بطلق ناري
�إث��ر �شجار عائلي يف ب�ل�اده ،و�سيت�سلح
م�ن�ت�خ��ب ل �ب �ن��ان ب�ح���ض��ور ق ��ائ ��ده ر��ض��ا
ع�ن�تر امل �ح�ترف يف ��ش��ان��دون��غ ال�صيني،
والذي �سي�شارك يف البطولة ،بعد انتهاء
مناف�سات ال��دوري ال�صيني ،كما �سيعزز
�صفوف الفريق عدنان حيدر املحرتف
القادم من ال�سويد.
وي�سعى منتخب ل�ب�ن��ان لالحتفاظ
ب���ص��ورت��ه ك�ف��ري��ق م�ت� أ�ل��ق ع�ل��ى ال�ساحة
القارية بعد نتائجه النوعية يف ت�صفيات

ك ��أ���س ال �ع��امل ،ح�ي��ث ب�ل��غ ال ��دور ال��راب��ع
احل��ا� �س��م ل �ل �م��رة الأوىل يف ت��اري �خ��ه،
وي��درك اجلهاز الفني والالعبون جيداً
امل�س�ؤولية امللقاة على عاتقهم� ،إذ �إنهم
مطالبون ببذل جهد م�ضاعف ،وع��دم
التفريط بال�سمعة العطرة التي اكت�سبها
منتخب لبنان يف الفرتة املا�ضية.
ويغيب عن منتخب لبنان الالعبون
امل�ح�ترف��ون يف اخل ��ارج ،و أ�ب��رزه��م ح�سن
م �ع �ت��وق (ال �� �ش �ع��ب الإم � ��ارات � ��ي) وب�ل�ال
�شيخ النجارين (حم�ترف يف ماليزيا)
وي��و��س��ف حم�م��د (الأه �ل��ي الإم ��ارات ��ي)،
كما يخو�ض املنتخب ا�ستحقاقه القادم،
ب�غ�ي��اب ح��ار� �س��ه ال �ق��دي��ر زي ��اد ال���ص�م��د،
ال ��ذي ق��رر اع �ت��زال ال�ل�ع��ب دول �ي �اً ،وم��ن
املنتظر �أن يحر�س عبا�س ح�سن املحرتف

املدرب ثيو بوكري

الــمـجـمــوعــــــــات
ونظـام المسـابقـة
امل �ج �م��وع��ة الأوىل :ال�ك��وي��ت
وعمان ولبنان وفل�سطني.
امل �ج �م��وع��ة ال �ث��ان �ي��ة :إ�ي � ��ران
والبحرين واليمن وال�سعودية.
امل�ج�م��وع��ة ال �ث��ال �ث��ة :ال �ع��راق
و�سورية والأردن.
ي �ت ��أه��ل ب �ط��ل ك ��ل جم�م��وع��ة
ف� ��� �ض�ل�اً ع� ��ن �أف� ��� �ض ��ل ث � ��ان ب�ين
امل�ج�م��وع��ات ال �ث�ل�اث� ،إىل ال��دور
ن���ص��ف ال �ن �ه��ائ��ي ،وي �ج��ري �إل �غ��اء
ن �ت��ائ��ج ال �ف��ري��ق � �ص��اح��ب امل��رك��ز
ال ��راب ��ع يف امل�ج�م��وع�ت�ين الأوىل
والثانية ،لتحديد �أف�ضل و�صيف
ن �ظ��راً ل �ك��ون امل�ج�م��وع��ة ال�ث��ال�ث��ة
مقت�صرة على ثالثة منتخبات.
ومت اخ �ت �ي��ار ث�ل�اث��ة م�لاع��ب
ال�� �س� �ت� ��� �ض ��اف ��ة ال � �ب � �ط� ��ول� ��ة ،ه��ي
ال �� �ص ��داق ��ة وال� ��� �س�ل�ام يف ن ��ادي
ك��اظ �م��ة ،ع�ل��ي ��ص�ب��اح ال �� �س��امل يف
ن��ادي الن�صر ،وحممد احلمد يف
نادي القاد�سية.

يف ال�سويد ع��ري��ن منتخب ل�ب�ن��ان ،بعد
�أن اختاره بوكري لهذه املهمة يف املباراة
الأخرية �أمام قطر.
وكانت التدريبات اليومية للمنتخب
ت��و ّق�ف��ت ه��ذا الأ� �س �ب��وع ،ب�سبب ان�شغال
ال�ل�اع �ب�ي�ن م ��ع أ�ن��دي �ت �ه��م يف ال� � ��دوري،
خ�صو�صاً �أن مباريات الأ�سبوع التا�سع
�أقيمت الأربعاء واخلمي�س ،الأمر الذي
�أدى �إىل االكتفاء بالتدريبني الأخريين
اللذين �أجراهما بوكري الأ�سبوع املا�ضي،
واخ� �ت�ب�ر ف�ي�ه�م��ا ع� � ��دداً م ��ن ال�لاع �ب�ين
وبع�ض املحرتفني.
وج ��دي ��د امل �ن �ت �خ��ب مت �ث��ل ب��ان���ض�م��ام

� �س �ب �ع��ة الع� �ب�ي�ن ل �ل �ت �ج��رب��ة وه � ��م :ن��ور
من�صور وب�شار املقداد (ال�صفاء) ،وهادي
��س�ح�م��راين (ال �ع �ه��د) ،و��س��ام��ر ج��دع��ون
(الأن �� �ص��ار) ،واحل��ار���س م �ه��دي خليل؛
ال� �ق ��ادم م ��ن � �س�ي�رال �ي��ون وال � ��ذي ظهر
مب�ستوى رفيع جداً يخوله ليكون �أحد
�أبرز املناف�سني ليكون احلار�س الأ�سا�سي
مع عبا�س ح�سن ،واملهاجم ح�سني عقيل
(م ��ن أ�� �س�ت�رال �ي��ا) ،وف ��ار� ��س ع ��ون (م��ن
لندن).
وكان بوكري �أ�شار يف حديث �إعالمي،
�إىل �أنّ «لبنان لي�س ال�سعودية �أو الإمارات
�أو الكويت ،تلك ال��دول املتقدّمة كروياً،
فهو ينق�صه الكثري م��ن الإم�ك��ان�ي��ات»،
لكنه ا��س�ت��درك ،و�أ� �ض��اف« :لدينا ثالث
م �ب��اري��ات م�ت�ب�ق�ي��ة ،وب��الإم �ك��ان حتقيق
الفوز فيها ،نعلم �أنّ املهمة �صعبة ،لكنها
لي�ست م�ستحيلة ،وعلى االحت��اد ت�أمني
مباريات قوية ،فلي�س هناك م�ستحيل يف
عامل كرة القدم».
و�إذ نفى �أنْ يكون قد اتهم الالعبني
ب��ال �ت �ق �� �ص�ير ،ق � ��ال « :أ�ن� � ��ا مل �أق � ��ل ب � ��أنّ
الالعبني خ��ذل��وين ،لكن هناك الكثري
م��ن الأ� �ش �خ��ا���ص ال �غ �ي��وري��ن ،وي�ن�ق�ل��ون
ت�صاريح ب�شكل مغاير ملا �أقوله» ،ويف ما
يتعلق مبو�ضوع املراهنات والتالعب يف
نتائج املباريات ،أ�ك��د بوكري أ� ّن��ه ا�ستبعد
ب �ع ����ض ال�ل�اع �ب�ي�ن ع ��ن امل �ن �ت �خ��ب ل �ه��ذا
ال���س�ب��ب ،و أ��� �ض ��اف ق��ائ�ل�اً « :ن �ع��م ه�ن��اك
ملف كبري يتعلّق مبو�ضوع امل��راه�ن��ات،
االحت��اد على علم بهذا املو�ضوع ،وقمت
با�ستبعاد بع�ض ال�لاع�ب�ين ل�ضلوعهم
بهذا امللف ،فمو�ضوع املراهنات مو�ضوع
خطري جداً ،وهناك �أ�شخا�ص متهمون،
و�أنا قمت با�ستبعاد البع�ض من املنتخب
ب�سبب ق�ضية املراهنات والتالعب ،وعلى
احت��اد اللعبة ات�خ��اذ ق��رار وا��ض��ح ب�ش�أن
هذا املو�ضوع».
وت�ضم املجموعة الأوىل �إىل جانب
ل �ب �ن��ان وال� �ك ��وي ��ت ع� �م ��ان وف �ل �� �س �ط�ين،
وامل � � �ع � ��روف ع� ��ن امل �ن �ت �خ �ب�ي�ن الأول� �ي ��ن
�سمعتهما العطرة عربياً وخليجياً ،كما
ال مي�ك��ن اال��س�ت�ه��ان��ة إ�ط�ل�اق �اً باملنتخب
الفل�سطيني القادر على �صنع املفاج�آت.
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سكوالري وباريرا يعودان إلى منتخب البرازيل في مهمة إنقاذية
خ�ل�اف� �اً ل �ل �� �ش��ائ �ع��ات ال �ت ��ي راج � ��ت ب�ع��د
إ�ق ��ال ��ة م� ��درب م�ن�ت�خ��ب ال�ب�رازي ��ل ال���س��اب��ق
م��ان��و مينيزي�س ،ح��ول نية االحت ��اد املحلي
ال �ت �ع��اق��د م ��ع م � ��درب ب��ر� �ش �ل��ون��ة ال �� �س��اب��ق
خ��و��س�ي��ب غ� ��واردي� ��وال ،ج ��اء ت�ع�ي�ين ل��وي����س
فيليبي �سكوالري مديرا فنياً لـ«ال�سيلي�ساو»
وكارلو�س الربتو باريرا م�ساعداً له ،لي�ؤكد
مت���س��ك ال�برازي �ل �ي�ين ب �ج��ذوره��م ال�ك��روي��ة
ورف�ضهم التخلي عن التقاليد ،على غرار
دول أ�خ � ��رى حم��اف �ظ��ة ف�ت�ح��ت ب��اب �ه��ا أ�م ��ام
«ري��اح التغيري» ،ك�إنكلرتا التي ب��د�أت موجة
ال�ت�ح��دي��ث ع ��ام  2001م��ع ال �� �س��وي��دي زف��ن
غ��وران �إريك�سون ،ثم عينت الإيطايل فابيو
كابيللو عام .2008
ورمبا كان تعاقد الربازيل مع غوارديوال
�سيحدث ردود فعل ال تقل قوة عن تلك التي
تلت تعيني �إريك�سون مدرباً لإنكلرتا ،حيث
أ�ث�يرت �ضجة كبرية يف ال�شارع الربيطاين،
وت�ع��ر���ض االحت ��اد امل�ح�ل��ي ل�ه�ج��وم إ�ع�لام��ي
الذع� ،إذ اعترب املنتقدون �أنه من املعيب على
�إنكلرتا �أن تعني مدرباً �أجنبياً ،ولكن الغاية
ت�برر الو�سيلة ،فالقحط ال��ذي تعانيه هذه
الكرة كان وراء رغبة التغيري لدى امل�س�ؤولني
ع �ن �ه��ا ،وال ي�خ�ف��ى ع �ل��ى �أح� ��د �أن امل�ن�ت�خ��ب
الإنكليزي تطور ،ولو ب�شكل ن�سبي وبطيء
يف الأع��وام الأخ�ي�رة ،بعد �أن ك��ان بعيداً عن
م���س�ت��وى ن �ظ��رائ��ه م��ن م�ن�ت�خ�ب��ات «ال���ص��ف
الأول» يف �أوروبا والعامل.
وي ��رى امل��راق �ب��ون �أن ال �ك��رة ال�برازي�ل�ي��ة
ت�ع�ي����ش ال �ي��وم و� �ض �ع �اً م���ش��اب�ه�اً ل�ن�ظ�يرت�ه��ا
الإن �ك �ل �ي��زي��ة ،ف�ه��ي مت���ض��ي �أي ��ام �اً ع�صيبة،
ب�غ�ي��اب ال�ب�ط��والت والأل� �ق ��اب ،والإخ �ف��اق��ات
املتتالية ،ويعترب ه��ؤالء �أن ج��زءاً كبرياً من
امل�شكلة يكمن يف الإدارة الفنية للمنتخب،
و�إال كيف نف�سر جناح الالعب الربازيلي يف
�أوروبا ،و�إخفاقه مع بالده؟
يف الآون � � ��ة الأخ� �ي ��رة غ ��ا� ��ص ك �ث�ي�ر م��ن
املتابعني لكرة ال�ق��دم الربازيلية يف �أعماق
م�شاكل «ال�سيلي�ساو» ،القادم على ا�ستحقاق
م �� �ص�ي�ري ب �ع ��د أ�ق � � ��ل م� ��ن ع� ��ام�ي��ن ،ح�ي��ث
ت�ست�ضيف ال�برازي��ل نهائيات «ك� أ����س العامل
  ،»2014ومل�س ه�ؤالء حاجة املنتخب امللحةل�ـ«ث��ورة تكتيكية» تن�سف املفاهيم القدمية،
ومت �ك ��ن ال�ل�اع ��ب ال�ب�رازي� �ل ��ي م ��ن إ�ظ �ه ��ار
م��وه�ب�ت��ه ال�ف�ط��ري��ة يف ق��ال��ب ج��دي��د ،بعيد
عن اال�ستعرا�ض والنمط التقليدي احلايل
امل�شوب بالبطء يف التحركات وتبادل املراكز
وغياب االبتكار واحلما�سة ،وذ ًك��ر املحللون
ب�أن الربازيل مل تفز بك�أ�س العامل يف �أحلى
�أيامها ،حني مثلها الفريق التاريخي الرائع
عامي  1982و 1986بقيادة زيكو و�سقراط
وف��ال�ك��او وك��اري�ك��ا ،ولكنها ا�ستعادت اللقب،
بت�شكيلة متطورة �أعاد �إليها كارلو�س الربتو
ب��اري��را ال �ت ��وازن م��ا ب�ي�ن ال��دف��اع وال�ه�ج��وم
ب��ال��والي��ات املتحدة ع��ام  ،1994ومب��زي��د من
مل�سات التطوير التي و�ضعها لويز فيليبي
� �س �ك ��والري ،ظ �ف��رت ال �ب�رازي ��ل مب��ون��دي��ال
.2002
وبعد � 10سنوات من فوزها الأخري بك�أ�س
ال �ع��امل ،ان�ت�ق��ت ال�ب�رازي��ل خ�ي�رة مدربيها:

� �س �ك��والري ل�ق�ي��ادة اجل �ه��از ال�ف�ن��ي ،وب��اري��را
م �� �س��اع��داً ،وال� �ه ��دف ال �ف��وز ب �ك ��أ���س ال �ع��امل
جم��دداً على �أر���ض بالد النب وال�سامبا هذه
امل��رة بني جمهور املنتخب الأ�صفر العا�شق
لكرة القدم.
وال يح�سد �أح��د �سكوالري وب��اري��را على
مهمتهما ،فهما ت�سلما فريقاً يعاين �أزم��ة
حقيقية ،وي�ح�ت��اج ك�ث�يراً م��ن اجل�ه��د ليبلغ
امل�ستوى الذي ي�ؤهله حتقيق هدفه ،املتمثل
ب�إحراز بطولة ك�أ�س العامل ،ولكن يف املقابل،
ف�إن ما ي�ساعدهما هو �أنهما اعتادا التعامل
م��ع ال �ظ��روف ال�صعبة وحت�م��ل ال�ضغوط،
وه��و م��ا ك��ان �أح��د الأ��س�ب��اب الرئي�سية وراء
ت�ع�ي�ي�ن�ه�م��ا ،وي �ط �ل��ق ع �ل��ى � �س �ك��والري لقب
«�سرجنتاو» �أو الرقيب الأول نظراً ل�صرامته
وطبعه القا�سي ،وهو الأمر الذي اعتاد عليه
الالعبون والإعالميون.
وما ي�ساعد املدربني �أي�ضاً �أنهما يحظيان
ب��اح�ترام كبري لي�س يف ال�برازي��ل فقط ،بل
يف العامل �أي�ضاً ،كما يتمتعان ب�شخ�صيتني
فذتني ،الأمر الذي �سي�ساعد �أفراد املنتخب
الربازيلي على ا�ستعاد الثقة بالنف�س والروح
القتالية الغائبة عن الفريق ،وهذه املعطيات
ك��ان��ت الأ��س��ا���س يف ق��رار االحت ��اد ال�برازي�ل��ي
ال��ذي ر�أى يف تعيني آ�خ��ر م��درب حقق ك�أ�س
ال �ع��امل ل �ل�برازي��ل ،خ�ط��وة أ���س��ا��س�ي��ة لرحلة
الفوز باللقب ال�ساد�س على �أر���ض الربازيل
هذه املرة.
وب�ين �أب��رز مظاهر الأزم��ة التي يعانيها
منتخب الربازيل ،تراجع ترتيبه يف ت�صنيف
الفيفا �إىل املركز الثالث ع�شر ،علماً �أنه كان
يف امل��رك��ز ال�ث��ال��ث ع�ن��دم��ا ت ��وىل مينيزي�س
الإ��ش��راف عليه بعد مونديال  ،2010وي�أتي
تراجع الربازيل بعد �إخفاقه يف كوبا �أمريكا
ال�ع��ام امل��ا��ض��ي ،ويف الأل �ع��اب الأومل�ب�ي��ة ،التي
�أجريت يف لندن ،هذا العام.
وما ي�ساعد �سكوالري يف مهمته القدمية

و�سرتتدي هذه البطولة �أهمية كبرية
ملنتخب «�سيلي�ساو» ،لأنها �ست�شكل بروفة
لنهائيات مونديال  2014التي ي�ست�ضيفها
ع�ل��ى �أر�� �ض ��ه ،و��س�ت�ك��ون م��واج �ه��ة اجل��ول��ة
الأخرية من دور املجموعات يف  22حزيران
الأق� ��وى للبلد امل���ض�ي��ف ،لأن �ه��ا �ستجمعه
باملنتخب الإيطايل يف إ�ع��ادة للمباراة التي
جمعتهما يف البطولة عام  ،2009حني خرج
«�سيلي�ساو» ف��ائ��زاً بثالثية نظيفة يف دور
املجموعات ،وكانت تلك املواجهة الأخ�يرة
ب�ين ال�ط��رف�ين على ال�صعيدين الر�سمي
وال ��ودي ،كما �ست�شكل م�ب��اراة املك�سيك يف
اجلولة الثانية منا�سبة لأ�صحاب ال�ضيافة
م��ن أ�ج ��ل حت�ق�ي��ق ث ��أره��م ،لأن �ه��م خ���س��روا
نهائي هذه البطولة عام � 1999أم��ام بطل
الكونكاكاف ( -4 3يف املك�سيك) ،وي�أمل
ال�برازي�ل�ي��ون أ�ي���ض�اً يف ال�ث��أر م��ن املك�سيك
ال �ت��ي ح��ال��ت دون حت�ق�ي�ق�ه��م ح �ل��م ال �ف��وز
بذهبية الألعاب الأوملبية ،للمرة الأوىل يف
تاريخهم بعد فوزها عليهم  0 - 2يف نهائي
الأوملبياد الأخري يف لندن.
وك� ��ان � �س �ك��والري ( 64ع��ام��ا) �أ� �ش��رف
على املنتخب الربازيلي �سابقاً وق��اده �إىل
�سكوالري وباريرا ..واملهمة ال�صعبة
لقب م��ون��دي��ال ك��وري��ا اجلنوبية وال�ي��اب��ان
ع��ام  ،2002ق�ب��ل الإ� �ش ��راف ع�ل��ى املنتخب
– اجل��دي��دة �أن ف�ترة زمنية �أط��ول تف�صل وامل�ك���س�ي��ك ب�ط�ل��ة ال �ك��ون �ك��اك��اف ،وذل� ��ك يف ال�برت�غ��ايل ( )2008 - 2003وق�ي��ادت��ه �إىل
ما بني ق��رار التعيني واملونديال ،ففي املرة املجموعة الأوىل ،وتلتقي الربازيل ا�ستعداداً نهائي بطولة �أوروب� ��ا  ،2004ث��م ت�شل�سي
ال�سابقة ،توىل تدريب منتخب الربازيل يف لهذه البطولة مع �إنكلرتا يف  2حزيران ومع الإن�ك�ل�ي��زي ( )2009 - 2008وبونيودكور
الأوزب�ك���س�ت��اين ( )2010 - 2009وفريقه
متوز  2001قبل عام فقط من ك�أ�س العامل ،فرن�سا يف  9منه.
و�ستكون ال�ي��اب��ان يف  15ح��زي��ران املقبل ال�سابق ب��امل�يرا���س ( )2012 - 2010ال��ذي
�أم ��ا الآن ف�ل��دي��ه ن�ح��و ع ��ام ون���ص��ف لينجز
مهمته ،علماً �أن ا�ستحقاقه الأول �سيكون االختبار الأول للربازيل ،وت�سعى الربازيل �أق��ال��ه م��ن من�صبه يف  13أ�ي �ل��ول امل��ا��ض��ي،
يف ك�أ�س القارات التي ت�ست�ضيفها الربازيل �إىل االحتفاظ باللقب ورف��ع الك�أ�س للمرة ويت�ضمن �سجل �سكوالري �ألقاباً عدة ،مثل
الرابعة يف تاريخها ،بعد �أن توجت به �سابقاً ك�أ�س اخلليج  1990وك� أ����س ليربتادوري�س
العام املقبل.
و�أوق � �ع� ��ت ق��رع��ة ك� ��أ� ��س ال � �ق� ��ارات ال�ت��ي �أع��وام  1997بفوزها على �أ�سرتاليا  0 - 6يف مع غرمييو الربازيلي ( )1995وباملريا�س
ت�ست�ضيفها ال�برازي��ل بني  15و 30حزيران ال���س�ع��ودي��ة ،و 2005ب�ف��وزه��ا على غرميتها (.)1999
�أم��ا كارلو�س الربتو باريرا ال��ذي عني
امل�ق�ب��ل ،ال�ب�ل��د امل�ضيف �إىل ج��ان��ب �إيطاليا الأرجنتني  1 - 4يف �أملانيا ،و 2009بفوزها
و�صيفة بطلة �أوروب��ا ،واليابان بطلة �آ�سيا ،على الواليات املتحدة  2-3يف جنوب �أفريقيا .م�ساعداً فنياً ل�سكوالري ،فقاد ال�برازي��ل
�إىل ال �ل �ق��ب ال �ع��امل��ي أ�ي �� �ض �اً ع� ��ام ،1994
ب �ع��د م �� �س�يرة ح��اف �ل��ة درب ف �ي �ه��ا ف��ري�ق��ي
فلومينن�سي ( 75و )84وبراغانتينو ()91
وم�ن�ت�خ�ب��ات غ��ان��ا ( )67وال �ك��وي��ت (- 78
 )82ومنتخب ال�برازي��ل ( )83والإم ��ارات
( )88 - 85وال �� �س �ع��ودي��ة (.)90 - 88
وبعد مونديال «ال��والي��ات املتحدة ،»94 -
�أ� �ش ��رف ب ��اري ��را ع�ل��ى ف��ال�ن���س�ي��ا الإ� �س �ب��اين
وفرنبه�شة الرتكي و�ساو باولو و�سانتو�س
وفلومينن�سي وان�ترن��ا��س�ي��ون��ال و�أتلتيكو
م�ي�ن�يرو وكوينثيان�س يف ال�ب�رازي��ل وري��د
ب��ول��ز الأم �ي�رك� ��ي وم �ن �ت �خ �ب��ات ال�ب�رازي ��ل
جمدداً وال�سعودية وجنوب �أفريقيا.
ك �ث�ي�رون ��ض�ح�ك��وا ع�ل�ي��ه ع�ن��دم��ا ت��وق��ع
� �س �ك��والري و� �ص��ول ال�ب�رازي ��ل �إىل ن�صف
ن�ه��ائ��ي م��ون��دي��ال  ،2002ك �ث�ي�رون �أي���ض�اً
ا� �س �ت �ب �ع��دوا حت �ق �ي��ق ب� ��اري� ��را ل �ق��ب ك � أ����س
ال�ع��امل ع��ام  1994بعد غياب دام  24عاماً
ع��ن خ��زائ��ن «ال�سيلي�ساو» ..وال�ي��وم يوجد
كثريون يتهكمون على املدربني ،فهل يكون
الرد مدوياً يف مونديال 2014؟
منتخب الربازيل

جالل قبطان
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كاريكاتير

هجــره الـنـوم مـنـذ  20عـــامـــــًا
يعي�ش خم�سيني جزائري حالة فريدة ،بعد �أن
هجر النوم مقلتيه منذ  20عاماً .و�أف��ادت �إحدى
ال�صحف اجلزائرية ،ب�أن ال�سيد احلاج ( 49عاماً)
يبحث عن النوم يف كل زاوي��ة من منزله ،منذ �أن
غادره يف عام  1992ومل يعد.
ح�ّيرت��ه
ح��ال��ة احل����اج ط��رح��ت �أ���س��ئ��ل��ة ك��ث�يرة رّ
وح�ّي�ت عائلته ومعها الأط��ب��اء .الأب��ن��اء تقا�سموا
رّ
هذه املعاناة مع والدهم ،وباتوا يحلمون بر�ؤيته
ينام كباقي النا�س ويح�س بالليل مثلهم.
ه��ذا امل��ر���ض� ،إن ج���ازت ت�سميته ك��ذل��ك ،جعل
الرجل نحي ًال ،وتراجع وزنه �إىل  50كيلوغراماً،
بعد كان يزن �أكرث من  80كيلوغراماً.
يقول احلاج �إنه فارق النوم� ،أو على الأ�صح �إن
النوم فارقه ،منذ �سنة  1992ومل يعد يتذكر �آخر

ليلة نام فيها كباقي النا�س.
ال��رج��ل ب��ات ي��خ��اف م��ن الليل وظ�لام��ه ،ألن��ه
يعلم �أنه �سيعاين عندما ي�شاهد النا�س نياماً وتبقى
عيناه �شاخ�صتني ،ع ّل النوم يت�سلل على غفلة.

منع الفتيات من استخدام الخلوي

ع��ن��دم��ا ي���ن���ام ال���ن���ا����س ل ً
���ي�ل�ا ،ي��ه��ي��م احل�����اج يف
ال�����ش��وارع ،عله يجد ال��ن��وم يف م��ك��ان م��ا م��ن زواي��ا
ال�شوارع ،وبعد �أن يفقد الأم��ل ،يعود مرة �أخرى
�إىل غرفته ال�صغرية ،ويجد عائلته نائمة.
ان��ت��ق��ل ال���رج���ل ب�ي�ن أ�ط����ب����اء م��دي��ن��ة اجل��ل��ف��ة
اجل��زائ��ري��ة ،وال��ذي��ن و���ص��ف��وا ل��ه �أدوي����ة وعقاقري
مهدئة ،لكنها مل جتد معه ،فظل يف رحلة البحث
عن عالج لنومه الذي غادره بال رجعة.
ال��دك��ت��ور ج�لاي��ل��ي��ة ح�����س��ام ال���دي���ن ،وه���و �أح��د
الأطباء الذين يتعالج عندهم ال�سيد احلاج� ،أكد �أن
هذه الظاهرة غريبة جداً ،ومل متر عليه من قبل،
م�ضيفاً �أن��ه بحاجة �إىل �إج���راء تخطيط دماغي
ق�صد الت�أكد فع ًال من �أن الرجل ال ينام من خالل
مراقبة دماغه بوا�سطة هذا اجلهاز.

المحكمة تلزمه بدورة «كيفية التعامل مع الزوجة»

�أ�صدرت املحكمة اجلزئية يف حمافظة القطيف ال�سعودية ،حكماً على زوج اعتدى على زوجته بال�ضرب ،و�س ّبب لها كدمات يف وجهها وج�سمها ،بجلده
 30جلدة يف مكان عام ،و�إلزامه بالدرا�سة يف �أحد املعاهد املخت�صة بالتعامل مع الزوجة مدة � 10أيام ،وتقدمي اختبار حتريري ُيرفق يف ملف الق�ضية.
كما ق�ضى احلكم ب�إلزام الرجل بالعمل يف الفرتة امل�سائية ل�صالح م�ست�شفى ال�صحة النف�سية يف مدينة الدمام ،حتت �إ�شراف مدير امل�ست�شفى،
وتقدمي حم�ضر معت َمد من املدير بعد االنتهاء من املدة التي �سيعمل مبوجبها مبعدل ثالث �ساعات يومياً ،و�أخذ تعهد على الزوج بعدم تكرار فعلته.
وحول الق�ضية قال م�صدر ق�ضائي�« :إن الق�ضية نظرت فيها �شرطة حمافظة القطيف� ،إذ التج�أت الزوجة «املطلقة» لل�شرطة ،ثم �أحيلت �إىل
املحكمة اجلزائية».

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

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

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

فر�ضت قرية هندية حظراً على ا�ستخدام الن�ساء للهاتف النقال
بذريعة �أنه ي�ساهم يف ن�شر الرذيلة ،وفر�ضت غرامات مالية على ك ّل
امر�أة تخالف القانون اجلديد.
وقالت و�سائل �إعالم هندية� ،إن امل�س�ؤولني يف قرية «�سانديربادي»
الفقرية ،ذات الأغلبية امل�سلمة يف والية «بيهار» ،قرروا فر�ض غرامة
بقيمة  182دوالراً على �أي فتاة يلقى القب�ض عليها وهي ت�ستخدم
الهاتف النقال ،فيما ُفر�ضت غرامة بقيمة  36دوالراً على الن�ساء
املتزوجات.
وقال امل�س�ؤول املحلي؛ حممد منظور عالم� ،إن الهواتف النقالة
ت�شكل خم��اط��رة �أخ�لاق��ي��ة ،وق��د �ساهمت يف ازدي����اد ح���االت ه��روب
الإناث من بيوت �أهلهن بغر�ض الزواج.

بدل مخالفتها لتجاوزها السرعة
قام بـ«توليدها»

ا�ضطر �شرطي كندي �إىل م�ساعدة �سيدة يف ال���والدة ب��د ًال من
حترير خمالفة ب�سبب جتاوزها ال�سرعة املقررة.
وقالت �شبكة «فوك�س نيوز» الإخبارية الأمريكية� ،إن ال�شرطي
ا�ستوقف ال�سيدة التي كانت تقود ال�سيارة ب�سرعة بالغة على �إحدى
الطرق ال�سريعة يف بلدة «بيلفيل» الكندية للو�صول �إىل امل�ست�شفى
غي ر�أيه متاماً بعد �أن اكت�شف �أنها يف حالة
بغر�ض الوالدة ،ولكنه رّ
خما�ض ،وا�ضطر �إىل م�ساعدتها على جانب الطريق لإخراج الطفل
�إىل احلياة.
و أ����ض��اف��ت ال�شبكة �أن ال�سيدة مت ّكنت مب�ساعدة ال�شرطي من
�إجناب طفل ذكر �أطلقت عليه ا�سم «داكوتا» ،وهو نف�س ا�سم الطريق
الذي كانت ت�سري عليه ب�سيارتها وقت احلادث ال�سعيد.

ع ــند وجـ ــود مـ�شـك ـلــة فـي التوزيع الرجاء االت�صال:
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