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ك�شف م�صدر دبلوما�سي فرن�سي معني بامللف ال�سوري ،وعلى ات�صال �شبه يومي باملعار�ضني
اخلارجيتي الأمريكية والفرن�سية رمتا بثقلهما خالل الأي��ام
نْ
ال�سوريني املقيمني يف فرن�سا� ،أن
الأخ�ي�رة ملنع مطارنة «املجمع الأرث��وذوك���س��ي» يف الكني�سة الأرثوذك�سية ال�سورية من االجتماع
النتخاب خلف للبطريرك الراحل �أغناطيو�س الرابع هزمي.
وبح�سب امل�صدر ف�إن املداخالت الأمريكية والفرن�سية �أف�ضت �إىل ت�شكيل «لوبي �أمريكي ـ فرن�سي»
من بع�ض مطارنة و�أ�ساقفة الكني�سة ،يتزعمه مطران من لبنان وثيق ال�صلة بال�سفارة الأمريكية
يف بريوت ،وب�آل احلريري و«� 14آذار» ،انح�صرت مهمته يف العمل على و�صول بطريرك للروم غري
�صديق ل�سورية� ..إال �أن الأمور مل جت ِر كما كانوا ي�شتهون.
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َّ
سترحل إلى العــام المقـبــل
الملفـــــات المــاليــة
واألعياد ال تحمل إقرارًا لسلسلة الرتب والرواتب

االفتتاحية

سرقة «الثورات العربية»
تساوي سرقة فلسطين
يكاد يجزم المتتبع للحراك المسمى زورًا «ربيعًا عربيًا» أنه أهمل أهم قضايا
العرب ،حيث غاب عن كل هتافات الثوار اسم فلسطين ،واكتفى البعض باختصار
الثورة بكلمة «ارحل» أو «كفاية» ،حتى عندما حاول الشعب المصري تصحيح مسار
ثورته وحاصر السفارة الصهيونية وأنزل العلم الصهيوني ،كانت هذه الحركة
ربما كلمة السر التي دفعت ببعض الحركات السياسية المصرية التي تتخذ من
الدين شعارًا لها ،للنزول إلى ميدان التحرير لتغيير مسار الثورة ،وحرفها إلى
حيث يريد الغرب ،تمهيدًا لتسليمهم الحكم.
المضحك المبكي في األمر أن دو ًال خليجية قد تسللت إلى «الثورات العربية»
أيضًا ،وطلبت رفع شعار «الديمقراطية» ،حيث تفتقد هذه الدول نفسها إلى
أبسط قواعد العمل الديمقراطي في تشكيل قيادتها السياسية؛ في أبشع
عملية سطو في التاريخ تتناغم مع عملية السطو التي قام بها الصهاينة ألرض
وحوِّ ل مجرى التاريخ من نهر
فلسطين ،فتمت سرقة ثورات شعوب ودماء شهداءُ ،
جارف إلى حالة مجتمعية معطلة ومنقسمة على نفسها ،يصنع اآلخرون مجدهم
على نهب خيراتها وثرواتها.
وفيما العرب ملتهون بمحاولة صناعة مستقبل عربي مخالف لمسار تاريخ
أمتنا العريق ،يبدو المستفيد األكبر عدوها الصهيوني ،الذي ال يضيّ ع وقتًا في
استغالل هذا الخريف ،في مسعى منه إليجاد واقع جديد على حساب الحقوق
الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني .فقد استغل العدو الصهيوني انشغال
المجتمع الدولي بتطورات الحرب الكونية على سورية ،وانشغال مصر بأزمتها،
ليصعد من معركته االستيطانية والتهويدية في القدس ،وبات واضحًا من خالل
ّ
تسارع مشاريع الحفريات أنه يريد تثبيت االستيطان في القدس ومحيطها
لتوسيع حدودها ،لتصل البلدة القديمة التي تُ عتبر الواجهة االقتصادية
للمقدسيين ،حيث يريد العدو من خالل المشاريع والحفريات خنق االقتصاد
الفلسطيني بمزيد من التضييق على التجار ،لتفريغ البلدة القديمة واألسواق
من الفلسطينيين ،والعمل على جذب المزيد من اليهود ،علمًا أن مشاريع التطوير
والحفريات التي يقوم بها االحتالل تأتي في إطار مخطط «القدس الكبرى» ،والذي
من المفترض إنجازه بحلول عام 2020؛ عندها سيعلن العدو عن القدس عاصمة
أبدية للشعب اليهودي ،بعد تنفيذ مشاريع سياحية تهويدية ،عبر تزييف
التاريخ والحضارة ،وطمس المعالم العربية واإلسالمية ..كل هذا يحصل والعرب
ال يحركون ساكنًا لمنع هذا العدو من تنفيذ مخططاته التوسعية الجهنمية.
إن إشعال الحرائق والحروب في جسم هذا الوطن ،وضرب حلقات القوة فيه،
ما هما إال انتقامًا من الدور الحضاري واإلنساني الذي صنعته األمة في تاريخها،
ونشرت من خالله زبد الحضارة في كل أفق ،ونكاد نقول إن الحضارة اإلنسانية
التي يتغنى فيها الغرب اليوم تستند إلى ما أبدعه العرب والمسلمون من
اكتشافات علمية ساهمت في دفع ركب الحضارة للوصول إلى ما وصلت اليه.
الصراع على فلسطين ليس صراعًا حدوديًا ،إنما هو صراع بقاء ،وصراع بين
الحق والباطل ،وبين االغتصاب والحرية ،ففلسطين هي عنوان من عناوين السماء
إلى أهل االرض ،وهي معيار صحوتهم ..فهل تستيقظ األمة التي علّ مت العالم
الحرف ونهضت بالركب اإلنساني؟ وهل يُ درك ُحكام العرب (القديم منهم
والجديد سارقي أحالم الثورات) أهمية فلسطين في صناعة ربيع عربي ال خريف
فيه؟

المحامي أحمد مرعي

نائب رئيس حزب االتحاد

�إذا كان «بابا نويل» الدولة مفل�ساً ،وهذا
هو حال الدولة بالفعل ،ف�إن انتظار موظفي
الدولة هدايا منه يف الأعياد املقبلة �سيكون
م��ن دون ط��ائ��ل ،خ���ص��و��ص�اً �إذا ك��ان��ت ه��ذه
الهدايا التي مي ّني موظفو الدولة �أنف�سهم
بها ه��ي على �شاكلة �إق ��رار تعديل ل�سل�سلة
ال��رت��ب وال ��روات ��ب ،يتما�شى م��ع ال�ت�ط��ورات
االق�ت���ص��ادي��ة احل��ا��ص�ل��ة يف ال �ب�ل�اد ،ين�صف
امل��وظ�ف�ين ال��ر��س�م�ي�ين ،وي�ع�ي��د االع�ت�ب��ار �إىل
رواتبهم التي ت�آكلت مع مرور الزمن.
كل ال��دالئ��ل ت�شري �إىل ترحيل احلكومة
هذا امللف و�أ�شباهه مما يك ّلف ما ًال وموازنات
�إىل ال�سنة املقبلة ،نتيجة ما �ص ّرح به بع�ض
الوزراء من �أن احلكومة تتعر�ض �إىل �ضغوط
�شديدة ،ملنع �إقرار ال�سل�سة من قبل «الهيئات
االقت�صادية» ،التي تت�شكل من طبقة رجال
الأع �م��ال و�أ��ص�ح��اب امل���ص��ارف وك�ب��ار التجار
وال�صناعيني ،وه��م �أ�صحاب ال�صوت الأعلى
داخ��ل حكومة الرئي�س ميقاتي ،وي�شكلون
ال �ك �ت �ل��ة ال �ك�ب�رى وال� �ط ��رف الأق� � ��وى ف�ي�ه��ا،
ويتوزعون على جهتي الأكرثية و«الو�سطية»،
ومن �أبرز �أع�ضاء هذه الكتلة ميقاتي نف�سه،
وح�ل�ي�ف��اه حم�م��د ال���ص�ف��دي ون �ق��وال نحا�س،
وك��ذل��ك االق�ت���ص��ادي امل �ع��روف ال��وزي��ر ف��ادي
عبود ،وغريهم..
وت �ت �ه��م �أو� � �س � ��اط يف ه �ي �ئ��ة ال�ت�ن���س�ي��ق
ال �ن �ق��اب �ي��ة ،ال �ت ��ي ت �ق ��ود ح ��رك ��ة امل �ط��ال �ب��ة
بتح�سني روات� ��ب م��وظ�ف��ي ال�ق�ط��اع ال �ع��ام،
الرئي�س ميقاتي �شخ�صياً باملماطلة يف �إقرار
ال�سل�سلة ،ما يدفعها �إىل موا�صلة حتركها
وت�صعيده ،خ�صو�صاً �أنها قررت �أن ترتافق
كل جل�سة ملجل�س ال��وزراء مع �إ�ضراب ي�شل
القطاع ال�ع��ام لنهار ك��ام��ل ،وم��ع تظاهرات
يف كل املناطق ،واعت�صامات أ�م��ام ال��وزارات
والإدارات ال �ع��ام��ة و� �س��راي��ات امل �ن��اط��ق ،يف
خ �ط��وة ي�خ� َّ�ط��ط لأن تليها خ �ط��وات �أك�ثر
ت�أثرياً.
والالفت يف هذه التحركات� ،أن احلكومة
ت �ت��واج��ه ف�ي�ه��ا م��ع ن�ف���س�ه��ا ،ب��ل م��ع «بنيتها
�صحت الت�سمية� ،إذ م��ن غري
التحتية» �إذا ّ
امل��أل��وف �أن ت�شاهد حمافظاً �أو قائمقاماً �أو
م��دي��راً ع��ام�اً ي�سريون يف تظاهرة مطلبية،
�أو �أن يقف كبار موظفي ال��وزارات والإدارات
الر�سمية �أم ��ام �أب��واب �ه��ا ،معلنني الإ� �ض��راب
واالعت�صام حتى تل َّبى مطالبهم.
وتتوقع �أو��س��اط هيئة التن�سيق النقابية
�أن ت��أخ��ذ ال�ت�ح��رك��ات املطلبية املقبلة زخماً
قوياً عند �أول �أيام العام اجلديد ،بعد �أن قرر

مظاهرة حا�شدة يف بريوت بدعوة من هيئة التن�سيق النقابية

املتقاعدون النزول بقوة �إىل ال�شارع دفاعاً عن
رواتبهم التي ي�ست�سهل امل�س�ؤولون االقتطاع
م�ن�ه��ا ،وم��ن امل �ق��رر �أن تعقد ه�ي�ئ��ات تن�سيق
ق�ط��اع��ات امل�ت�ق��اع��دي��ن م � ؤ�مت��راً ��ص�ح��اف�ي�اً يف
الثاين من ال�شهر املقبل ،تعلن فيه عن هذا
التوجه ،وتدعو �إىل امل�شاركة يف الإ�ضرابات
والتظاهرات َّ
املخطط لها.
وت�شري الأو�ساط �إىل �أن م�شهداً خمتلفاً
�سرياه الراف�ضون لإن�صاف موظفي الدولة،
ال ��ذي ��ن ك �� �س��ر إ�ف� �ق ��اره ��م ح ��واج ��ز خ��وف �ه��م،
وتخطوا كل االعتبارات التي كانت متنعهم
م��ن الإ� �ض��راب وال�ت�ظ��اه��ر ،وب��ات يف الإم�ك��ان
ان�ت�ظ��ار ر ؤ�ي� ��ة م�ت�ق��اع��دي��ن ��س�ف��راء و��ض�ب��اط
ع�سكريني و�أمنيني ومديرين عا ّمني �سابقني
وغريهم من وجوه معروفة مل ين�سها النا�س
بعد �أن ت�ق��اع��دت م��ن وظ��ائ�ف�ه��ا ،وه��ي ت�سري
يف ال�ت�ظ��اه��رات املقبلة ،حت��ت ت� أ�ث�ير احلاجة
وت��راج��ع ال �ق��درة ال���ش��رائ�ي��ة ل��روات�ب�ه��ا ،التي
راكمت تغطيتها عرب املح�سومات التقاعدية
ال� �ت ��ي ا� �س �ت��وف �ي��ت م �ن �ه��ا ط� � ��وال � �س �ن��وات �ه��ا
الوظيفية� ،إ�ضافة �إىل �سخطها على ته ّرب
احلكومة من اعتماد و�سائل �ضريبية عادلة
لت�أمني تغطية إ�ق��رار ال�سل�سلة ،وهي كثرية،
مثل تغرمي املعتدين على الأمالك البحرية،
وزيادة الر�سوم على الكماليات وعلى الفوائد
امل���ص��رف�ي��ة وال �ت �ب��ادالت ال �ع �ق��اري��ة وغ�يره��ا،
مم��ن ال ي�صيب حم��دودي ال��دخ��ل ،ب��د ًال من
ال �ت �ع��ر���ض ل��روات �ب �ه��م وم���س�ت�ح�ق��ات�ه��م ال�ت��ي
�أقرتها لهم القوانني النافذة.

م �ق��اب��ل ذل � ��ك ،ت �ل �ف��ت �أو� � �س ��اط م�ت��اب�ع��ة
�إىل �أن ال ح ��ل ج ��ذري� �اً يف الأف � ��ق امل�ن�ظ��ور
للأزمة االقت�صادية اللبنانية ،وترى �أنه يف
الأح ��وال العادية ك��ان م��ن الطبيعي اعتبار
�أن ط��ري��ق احل��ل مي � ّر ع�بر حم��ارب��ة ال�ه��در
والف�ساد ،وحما�سبة امل�س�ؤولني عن ت�ضخم
امل��دي��ون �ي��ة ال �ع��ام��ة ،ل�ك��ن يف م�ث��ل الأح� ��وال
اال�ستثنائية التي ي�شهدها لبنان� ،إن جلهة
ا�ستحالة حما�سبة الزعامات الطائفية على
ا�ستباحتها للمال ال�ع��ام ،لأنها حممية من
ط��وائ�ف�ه��ا� ،أو جل�ه��ة ت � أ�ث��ر ل�ب�ن��ان ب��ال�ن�يران
امل���ش�ت�ع�ل��ة يف ج� ��واره ال �ق��ري��ب� ،أو ب��احل��رب
االق �ت �� �ص��ادي��ة ال �ت��ي أ�ع�ل�ن�ت�ه��ا ب�ع����ض ال ��دول
اخلليجية على لبنان لإرغامه على االلتحاق
بخياراتها احلربية يف �سورية وال�سلمية جتاه
العدو «الإ�سرائيلي» ،وهذا ما يدفع اخلرباء
�إىل توقع املزيد من التعقيدات االقت�صادية
وتعمق الأزمة املرافقة لها� ،إال �إذا كان احلل
امل�ضحك املبكي ال��ذي ينتظره البع�ض عرب
امل��ال ال�سيا�سي ال��ذي �سيتدفق على لبنان
قبيل االنتخابات النيابية املقبلة بعد �أ�شهر
عدة ،ل ُي�صرف على �شراء �ضمائر اللبنانيني
وي ��ز ّور �إرادت �ه��م وخ�ي��ارات�ه��م ال�سيا�سية� ،أو
من خالل االنتظار جوعاً ل�سنوات «ترياق»
ا�ستخراج النفط وال�غ��از م��ن البحر ،ال��ذي
مل ي�أخذ طريقه اجلدي بعد ،فتكون دولتنا
تبيع �شعبها �سمكاً يف البحر.

عدنان ال�ساحلي
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المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

ُ
بين مصيبة ..وأخرى
ا�ستغرب �سفري لبناين يف �إحدى
ال� � ��دول الأوروب� � �ي � ��ة ،ت �ع �ي�ين بع�ض
الأ�سماء يف الت�شكيالت الدبلوما�سية
الأخ�يرة ،ال�سيما �أن بع�ض ال�سفراء
وال�ق�ن��ا��ص��ل املح�سوبني ع�ل��ى فريق
�سيا�سي غ�ير م���ش��ارك يف احلكومة
�أ��س��ا��س�اً ،ج��اه��ر منذ حلظة و�صوله
�إىل عمله ب�أنه تابع �سيا�سياً لفريق
م�ع�ين ،م��ا ا�ستدعى � �س ��ؤال ال�سفري
امل���س�ت��اء�« :إن ك��ان��ت ه��ذه احلكومة
تدري ما فعلت فتلك م�صيبة ..و�إن
مل تكن تدري فامل�صيبة �أعظم»!

اآلتي أعظم

يتندر �أحد قادة � 14آذار بالأيام اخل��وايل عندما كان الوئام القا�سم امل�شرتك بني
القوى املذكورة ،فيما اليوم تدور رحى حرب ال�شتائم بني تلك املكونات ،وقال امل�س�ؤول
املذكور وال�شهري بتوتره الدائم� :إن اجتماع فار�س �سعيد  -ن��ادر احلريري مل ي�س ِّو
الأزم ��ة بعدما و�صلت ال�شتائم �إىل م�سمع احل��ري��ري �سعد ،وق��د طالته �شخ�صياَ..
مرجحاً �أن تظهر حقيقة التداعيات عندما تدخل االنتخابات النيابية مداها اجلدي.
ّ

الوسطي ُ
«الم ّر»
يعمل فريق من ت�أليف وتلحني الوزير ال�سابق �إليا�س املر ،على ت�سويق الأخري على
�أنه ي�شكّل ومن معه «التيار امل�سيحي الو�سطي» ،الذي يخ�شاه «التيار الوطني احلر»
�أكرث مما تخ�شاه «القوات اللبنانية» بقيادة �سمري جعجع .ويجزم املر ّوجون ب�أن املر
االبن �سي�شكل الئحة قوية «ما بتخ ّر املي» بعد ثالثة �أ�شهر.
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النموذج اللبناني في الحلول العربية
كما يف �سورية وم�صر وتون�س ،كذلك
يف لبنان ،يبدو الطرف املدعوم �أمريكياً
راف�ضاً لفكرة احل��وار ،مت�شبثاً مبواقفه
الراف�ضة لأي تنازل ميكن �أن ي�ؤدي �إىل
ت�سوية �سيا�سية حتفظ الوطن وحتافظ
ع �ل��ى ح �ق��وق ل�ل�ج�م�ي��ع ،م �ق��اب��ل �أط� ��راف
تدعو �إىل احلل ال�سيا�سي واحل��وار حول
م�ستقبل ال�ب�لاد ،وه�ك��ذا ن��رى احلكومة
اللبنانية ب��أط��راف�ه��ا ك��اف��ة حت ��اول دف��ع
عجلة احلوار يف لبنان ،ما قد ي�ؤدي �إىل
�إراحة اجلو ال�سيا�سي امل�شحون ،وحتريك
العجلة االق�ت���ص��ادي��ة يف ال �ب�لاد ،مقابل
رف�ض املعار�ضة ،التي تتذرع بذرائع �شتى
ل��رف����ض احل� ��وار وع��رق�ل��ة �إق � ��رار ق��ان��ون
انتخابي ع�صري يالئم تطلعات الأجيال
اجلديدة ..ومثلهم امل�سلحون يف �سورية؛
ي��رف���ض��ون ال��ذه��اب �إىل ح ��وار وت�سوية
�سيا�سية ،وا�ضعني ال�شروط ال�سيا�سية
ال �ت��ي مي �ك��ن �أن ت �ف� ّ�ج��ر �أي ح� ��وار قبل
بدايته ،و�أن تق�ضي على �أي �آمال بت�سوية
�سيا�سية ممكنة.
و�إذا ك��ان النمط العقائدي لأط��راف
املعار�ضة يف �سورية يت�سم بالفكر الإلغائي
للآخر ،والتكفريي لأي خمتلف بالر�أي،
ف � ��إن امل ��ؤ� �س��ف �أن الأط � � ��راف ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
اخل��ارج��ة م��ن جتربة �شبه دميقراطية،
مل ت���ص��ل ل �غ��اي��ة الآن �إىل اق �ت �ن��اع ب ��أن
ال�سيا�سات اال��س�ت�ئ�ث��اري��ة الديكتاتورية
ال �ت��ي اع � ُت �م��دت يف ال � ��دول ال �ع��رب �ي��ة ال
ميكنها �أن تط َّبق يف لبنان ،ال��ذي يت�سم
تاريخه بكثري من احلرية وعدم قدرة �أي
طرف على �إلغاء الأطراف الأخرى ،مهما

ا�ستقوى ب��اخل��ارج ،ف�م�ح��اوالت املارونية
ال�سيا�سية لال�ستئثار أ�دّت �إىل احتقان
�سيا�سي �ساهم يف ت��أج�ي��ج احل ��رب ،التي
أ�دّت �إىل تهمي�ش امل�سيحيني يف النظام ،ثم
حماولة «تيار امل�ستقبل» تقليد املارونية
ال�سيا�سية باال�ستئثار بحكم لبنان بعد
اغتيال احلريري� ،أدّت �إىل ما و�صل �إليه
ال��و��ض��ع ال�ل�ب�ن��اين ال �ي��وم ع�ل��ى ال�صعيد
االق�ت���ص��ادي واالج�ت�م��اع��ي وال���س�ي��ا��س��ي،
والت�سيب الأمني.
وم��ن العجيب �أن ال�ن�ظ��ام اللبناين
ال�ق��ائ��م على ال�ت��واف��ق وتقا�سم ال�سلطة
بني الطوائف (وال��ذي �أدى �إىل �إ�ضعاف
ال��دول��ة ل�صالح حكم ال�ط��وائ��ف ،وال��ذي
�سمح للدول الغربية والعربية بالتدخل
بال�ش�ؤون اللبنانية وتغذية ال�صراعات)
ي�ب��دو احل��ل الأن���س��ب امل�ط��روح يف العامل
ال �ع��رب��ي ال �ي��وم ،ال ��ذي ت �ع��اين دول ��ه من
ان�ق���س��ام��ات ط��ائ�ف�ي��ة وم��ذه�ب�ي��ة و�إث�ن�ي��ة
وع��رق �ي��ة ت ��ؤج��ج ال �� �ص��راع ،وجت �ع��ل من
التداخل بني املكونات يحتاج �إىل «�صيغة
فريدة» كال�صيغة اللبنانية ،التي ت�سمح
للجميع بامل�شاركة يف ال�سلطة ،واحل�صول
على ح��ق الفيتو يف ال �ق��رارات امل�صريية
ال � �ك�ب��رى ،ف �ل�ا ح ��ل مل �� �ص��ر �إال ب �ق �ب��ول
«الإخ � � ��وان» ب��ال�ت�ع��ددي��ة امل���ص��ري��ة ،ال�ت��ي
جتعل من اجلميع �شركاء يف الدولة ويف
�صنع ال�سيا�سيات ،كما �أن بوادر الت�سوية
ال�سورية ال ميكن �أن تكون �إال من خالل
«طائف» �سوري ي�سمح بتقا�سم ال�سلطة
ب�ين ال�ن�ظ��ام وامل�ع��ار��ض��ة غ�ير امل�ح�ظ��ورة
�أم�ي�رك �ي �اً ،وي �ح �ف��ظ ح���ص��ة اجل �م �ي��ع يف

الرتكيبة احلكومية ،ويعطي الطوائف
الكربى قدرة على و�ضع فيتوات متبادلة
خالل �صنع القرار.
م��ع الأ� �س��ف� ،إن امل�سار ال��ذي ت�سريه
الدول العربية على �أثر احلراك ال�شعبي
وال �ع �� �س �ك��ري ال � ��ذي ح �� �ص��ل ،ي �ن �ب��ئ ب� ��أن
املجتمعات العربية ل��ن ت�خ��رج ب�سهولة
من �صراعاتها التي ترتدي لبا�ساً دينياً،
�إال بتقوية اجلماعات على ح�ساب الدولة،
وتقوي�ض االن�ت�م��اءات الوطنية ل�صالح
االنتماءات القبلية والطائفية واملذهبية،
ما يعني �إ�ضعافاً �شديداً ملفهوم الدولة
ككل ،وهو ما قد ي��ؤدي �إىل تعزيز و�ضع

مسار الدول العربية
على أثر الحراك
الشعبي والعسكري
ينبئ بأن مجتمعاتها
لن تخرج بسهولة
من صراعاتها
إال بتقوية الجماعات
على حساب الدولة

تضارب في المواقف
الحظ مراقب خمت�ص وجود ت�ضارب يف املواقف ت�صل �إىل التناق�ض ال�صريح
ب�ين م���س��ؤويل احل ��زب ال�ت�ق��دم��ي اال� �ش�تراك��ي ،ال �سيما ب�ين ال��وزي��ري��ن غ��ازي
العري�ضي و�أكرم �شهيب� ،إذ �إن الأول يدعو �إىل عدم الرهان على الو�ضع ال�سوري،
بغ�ض النظر عما �سي�ؤول �إليه ،بينما الثاين و�ضع كل «بي�ضه» يف �سلة الرهان على
�سقوط النظام� ،سيما بعد �إطالق حليته.

خالفات ..وتشابك
ت��دور خالفات كبرية بني مر�شحني لع�ضوية املجل�س الإ�سالمي ال�شرعي
الأعلى ،تابعني لتيار �سيا�سي لبناين معار�ض .ففي اجتماع ُعقد االثنني املا�ضي
يف منزل �أحد النواب البيارتة ،ارتفعت الأ�صوات ب�شكل غري معقول ،وكاد الأمر �أن
يتط ّور �إىل ت�شابك الأيدي لوال و�صول رئي�س حكومة �سابق يف اللحظة املنا�سبة.

يـقــــال

«�إ�سرائيل» ،التي قيل يوماً �إنها الدولة
ال��دمي �ق��راط �ي��ة ال ��وح �ي ��دة يف ال �� �ش��رق،
وي �ب��دو �أن م���س��ار الأح� ��داث ق��د يجعلها
«ال��دول��ة» ال��وح�ي��دة يف ال���ش��رق� ،أو على
الأق��ل «ال��دول��ة غ�ير الفا�شلة» الوحيدة
املوجودة بني هياكل دول فا�شلة تت�صارع
فيما بينها على البقاء ،ويغرق �أبنا�ؤها يف
«حروب الآلهة» على الأر�ض ،ويحتاجون
دائ�م�اً �إىل «ع � ّراب» �أو «و��ص��ي» يح ّل لهم
خ�لاف��ات�ه��م وي���ض�ب��ط �إي �ق��اع ال �ت��وازن��ات
ّ
اله�شة فيما بينهم.
ً
ه �ك��ذا �إذا ت �ت �ج��رع ال � ��دول ال�ع��رب�ي��ة
م��ن ال�ك��أ���س امل � ّر ال��ذي ��ش��رب منه لبنان
ع�ل��ى م ��دى ع �ق��ود ط��وي�ل��ة ،وال� ��ذي أ�دّى
�إىل إ���ض�ع��اف ال��دول��ة اللبنانية ،فها هي
ال�شعارات الطائفية واملذهبية تنت�شر كما
انت�شرت يف لبنان ،وها هي الدول الكربى
ت�سيطر على نا�صية ق��رار الأط��راف كما
��س�ي�ط��رت ��س��اب�ق�اً ع�ل��ى ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ،وه��ا
ه��و ال�شعب ال���س��وري ي��دف��ع ثمناً باهظاً
حل��روب الآخ��ري��ن على �أر��ض��ه؛ كما دفع
اللبنانيون �سابقاً.
ل�ك��ن ،وم��ن منطلق �أن �ن��ا ال�سابقون
وهم الالحقون ،و�إن كان قد بقي لنا حق
التمني ،فنحن نتمنى �أن ي�سري لبنان
م�سريته الطبيعية نحو بناء دول��ة حكم
ال �ق��ان��ون ،ال ��ذي ي�ع� ّرف��ه ب��رن��ام��ج الأمم
املتحدة الإمنائي ب�أنه احلكم الذي يكون
فيه القانون فوق اجلميع؛ من م�س�ؤولني
و أ�ف � ��راد ،وال� ��ذي ي ��ؤ ّم��ن م�ع��ام�ل��ة جميع
املواطنني بالت�ساوي ،فيفر�ض عقوبات،
وي�ؤمن حماية مت�ساوية حلقوق الإن�سان
العائدة �إىل الأف ��راد واجلماعات الذين
ي�خ���ض�ع��ون ل�ل�ق��ان��ون ال مل�شيئة ال �ق��وي،
والأهم ،على القانون �أن يحمي اجلماعات
ال�ضعيفة من اال�ستغالل والتع�سف ،وهو
م��ا يجعل اجلميع يطمئن �إىل م�صريه
ووج� � ��وده ومي �ن��ع حم � ��اوالت اال��س�ت�ئ�ث��ار
والتهمي�ش ال�ت��ي ت� ��ؤدي �إىل دورات من
العنف واالقتتال ،وعليه ،على املعار�ضة
اللبنانية �أن تدرك دقة املرحلة التي منر
بها ،و�أننا حمكومون باحلوار والتوافق،
فلقد اختربنا احلرب الطائفية ،وخربنا
التدخالت الأجنبية ،ولتعلم �أن التاريخ
لن يرحم من رف�ض �أن ميد يده لينقذ
بلده من �ش ّر يرتب�ص به.

ليلى نقوال الرحباين

طاولة احلوار باتت �ضرورة حتمية يف �أكرث من بلد عربي
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هل يدفع لبنان الفاتورة؟

�س�أل �أحد الوزراء ال�سابقني تعليقاً على طلب اجلي�ش الأمريكي ،عرب ال�سفارة
الأمريكية يف لبنان ،احل�صول على رخ�صة لرتكيب حمطة ات�صاالت �ضخمة
على الأرا�ضي اللبنانية :هل تريد الإدارة الأمريكية وجي�شها �أن يدفع لبنان
فاتورة امل�ساعدات الأمريكية له ،والتي كانت �آخرها ب�ضع طائرات هليكوبرت ،مع
ب�ضع �سيارات �أحالها اجلي�ش الأمريكي �إىل التقاعد؟

تحت عنوان «الخيرية»
ح��ذرت �صحيفة «ال�ك��وري�ير» النم�ساوية من تزايد نفوذ تنظيم «ال�ق��اع��دة» يف
�سورية ،معتربة �أن��ه ي�شكل خطراً على الغرب ،ال��ذي �أ�صبح ي��رى يف ذل��ك مع�ضلة
خطرية .و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أن ال�سعودية هي املمول الأك�بر لتلك املجموعات
املتطرفة ،للو�صول �إىل م�آربها ب�أ�شكال متعددة ،ومنها املنظمات «اخلريية».

متفجرات متطورة لسورية
ذك��رت م�صادر وا�سعة االط�ل�اع لـ«املناراملقد�سية»،
نق ًال ع��ن دوائ��ر �أمنية �إقليمية� ،أن ال�سعودية وقطر
ا�شرتتا من «�إ�سرائيل» وبريطانيا وال��والي��ات املتحدة
كميات كبرية من املتفجرات املتطورة متعددة الأنواع،
وقامت بتهريبها �إىل �سورية مب�ساعدة جهات و�أجهزة
ا�ستخبارية يف دول حميطة ب�سورية ،ومن بينها تركيا.

إال «إسرائيل»
أ�ق ��دم ع�ضو ال�برمل��ان امل�ج��ري بالت�ش ل�ي�ن��ده��اردت
على إ�ح��راق العلم «الإ�سرائيلي» علناً خالل م�شاركته
يف مظاهرة ت�أييد للفل�سطينيني و�سط عا�صمة البالد
بوداب�ست ،وق��د دان��ت وزارة اخلارجية املجرية الفعلة
ال��ذي ق��ام بها ال�برمل��اين ال�شاب البالغ م��ن العمر 37
عاماً ،و�شددت يف بيان �صادر عنها �أنه من �ش�أن �إحراق
�أعالم الدول �أن «يزيد الكراهية».

ضابط إسباني ّ
يدرب
أ�ق ��ر ال���ض��اب��ط ال���س��اب��ق يف � �س�لاح اجل ��و الإ��س�ب��اين
لوي�س مونار ب�أنه �شارك يف تدريب جمموعات م�سلحة
يف �سورية وال�ق�ت��ال معهم .واع�ت�رف م��ون��ار يف حديث
لوكالة ال�صحافة الفرن�سية ب�أنه د ّرب يف �سورية �شباناً،
معظمهم مل يحملوا م�سد�ساً يف حياتهم ،على ا�ستخدام
الكال�شينكوف و�صواريخ الدو�شكا والر�شا�شات الثقيلة
املثبتة على �سيارات «البيك �آب» ،م�شرياً �إىل �أن بع�ضهم
مل ي�ت�ج��اوز الـ 15م��ن ع �م��ره ،ومل ي�ن��ه ال�ك�ث�ير منهم
تعليمه املدر�سي.

العالقات التركية « -اإلسرائيلية»
ذك� ��رت ��ص�ح�ي�ف��ة «ي �ن��ي آ�� �س �ي��ا» ال�ت�رك �ي��ة� ،أن
«ال�ع�لاق��ات الرتكية  -الإ�سرائيلية تتقدم يوماً
بعد يوم خلف الأبواب املغلقة» ،و�أن «ن�صب رادارات
�أنظمة ال��درع ال�صاروخي يف القاعدة الع�سكرية
ك ��وره ج�ي��ك ال�ت��اب�ع��ة ملحافظة م��االط�ي��ة جنوبي
تركيا ،ي�صب يف م�صلحة حماية �أمن �إ�سرائيل �ضد
�إيران� ،إ�ضافة �إىل �أن ن�شر �صواريخ «باتريوت» يف
الأرا�ضي الرتكية القريبة من احل��دود ال�سورية
ه��ي الأخ ��رى حلماية �أم��ن إ���س��رائ�ي��ل» .و�أ� �ش��ارت
ال�صحيفة �إىل �أن «احلكومة الرتكية �أعلنت عن
�إن���ش��اء ج�سر ب�ح��ري م��ن م�ي�ن��اء ا��س�ك�ن��درون �إىل
ميناء حيفا ،لنقل �سيارات ال�شحن الرتكية �إىل
فل�سطني ،ومنها ب��راً �إىل الأردن ،وم��ن ث��م �إىل
الدول اخلليجية ،على �إثر �إغالق �سورية �أرا�ضيها
أ�م ��ام ال���ش��اح�ن��ات ال�ترك �ي��ة ،ع�ل��ى خلفية امل��وق��ف
الرتكي من الأزمة ال�سورية».

تحذير تركي
�أك��د ن��ائ��ب رئي�س ح��زب العمل ال�ترك��ي؛ بولنت ا�سني
�أوغ �ل��و� ،أن ال�شعبني ال���س��وري وال�ترك��ي يت�صديان لعدو
م�شرتك هدفه اال�ستيالء على ال�سلطة يف �سورية وتركيا.
و�أو�ضح ا�سني �أوغلو يف مقال ن�شره موقع «�أولو�صال باكي�ش»
الرتكي� ،أن ال�سوريني يت�صدون للإرهاب املدعوم من الغرب،
وال��ذي ي�شكل �أداة م��ن �أدوات ��ه يف املنطقة ،بينما يت�صدى
الأت��راك حلكومة «ح��زب العدالة والتنمية» املدعومة من
الغرب ،والتي مت ت�شكيلها يف �إطار م�شروع «ال�شرق الأو�سط
الكبري» ،م�شرياً �إىل �أن املجموعات الإره��اب�ي��ة تقاتل �ضد
�سورية و�شعبها ب�سالح الغرب ،الذي ميلك قواعد يف تركيا،
وال��ذي ي�ستعد لإق��ام��ة منظومة �صواريخ «ب��ات��ري��وت» على
حدودها ،لال�ستيالء على ال�سلطة يف كال البلدين.
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أحداث األسبوع
حروب استباقية وتوسيع هامش المناورات في سورية
لمــلء الـفــراغ االســتراتيجــــي األمــيركــي فــي المنـطـقـــة
معب ذاك اللقاء الذي جمع يف �إحدى
رّ
مناطق ريف �إدلب �أحد متزعمي اجلماعات
امل�سلحة يف �سورية مع ال�صحايف ال�صهيوين
الذي ت�سلل عرب تركيا �إىل تلك املنطقة.
كان وا�ضحاً ذاك الإرهابي امل�سلح حينما
خ��اط��ب ال �� �ص �ح��ايف ال �ع�ب�ري ب � أ�ن��ه يف ضّ� ل
الإره��اب��ي الكبري ال��ذاه��ب يف غيبوبة منذ
�أك�ثر من �سبعة �أع��وام على الرئي�س ب�شار
الأ�سد ،من دون �أن ين�سى الإعالن عن حبه
وهيامه بالدولة العربية.
القناة «الإ�سرائيلية الثانية» التي نقلت
هذا اللقاء والتحقيق ،ا�ستعر�ضت مقابالت
ولقاءات �أجرتها القنوات «الإ�سرائيلية» مع
البيانوين وب�سمة الق�ضماين ،وغريهما
من املعار�ضني ال�سوريني.
تن�س مقدمة الربنامج يف القناة
ومل َ
ال���ص�ه�ي��ون�ي��ة �أن ت �ق��ول�« :إن احل �ل��م ك��ان
م�ستحي ًال».
ت��و ّق��ع البع�ض �أن يثري ه��ذا التحقيق
ال���ص�ه�ي��وين وم ��ا ت���ض�م�ن��ه م ��ن م�ق��اب�لات
وم� ��واق� ��ف ب �ع ����ض احل� �م� � ّي ��ة ل � ��دى ب�ع����ض
املعار�ضات ،لكن ال حياة مل��ن ت�ن��ادي ،ال بل
�إن الأم ��ر الأف �ظ��ع؛ ك��ان الهجوم الهمجي
ال��وا� �س��ع ال ��ذي ��ش�ن��ه �آالف امل���س�ل�ح�ين من
خمتلف اجلن�سيات غري ال�سورية على خميم
الالجئني الفل�سطينيني يف ال�يرم��وك مع
بث هذا ال�شريط ،ما ا�ستح�ضر من الذاكرة
يوم زيارة خالد م�شعل �إىل غزة ،حيث �أم�سك
بيده علم االنتداب الفرن�سي على �سورية،
الذي ترفعه املجموعات امل�سلحة ،وك�أنه كان
يعطي كلمة ال�سر ملا ت�سمى «غزوة دم�شق»،
فكان الهجوم على �أوتو�سرتاد مطار دم�شق
ال � ��دويل و��س�ل���س�ل��ة ال �ع �م �ل �ي��ات الإره��اب �ي��ة
التفجريية التي �أجه�ضها اجلي�ش العربي
ال�سوري ،موقعاً �أكرث من �أربعة �آالف قتيل
يف �صفوف امل�سلحني ..فهل ا�س ُتبدلت «غزوة
دم�شق» مبعركة «خميم ال�يرم��وك» ،وكان
الفتاً فيها هذا االهتمام الأمريكي مب�صري
فل�سطينيي امل�خ�ي��م ال��دم���ش�ق��ي ،بينما مل
ي� ��ذرف دم �ع��ة �أم � ��ام �آالف الفل�سطينيني
الذين �أُب�ي��دوا يف الهجوم ال�صهيوين على
ل�ب�ن��ان ع��ام  ،1982ومل ت ��ذرف دم�ع��ة على
الآالف الذين ُذبحوا يف نف�س ذاك العام يف
خميمي �صربا و�شاتيال ،وقتل الآالف من
ْ
الفل�سطينيني على يد ال�صهاينة يف غزة يف
معركة  ،2009 - 2008م��ن دون �أن نن�سى
بالطبع ما يجري الآن لفل�سطينيي 1948
يف الأرا�ضي املحتلة ويف ال�ضفة الغربية.
ثمة تكامل يف احلملة على �سورية بني
الواليات املتحدة و�أتباعها يف العامل الغربي
وال �ع ��امل ال �ع��رب��ي ،وب�ع����ض «الإ� �س�لام �ي�ين
اجلدد» ،ومنهم تركيا على وجه اخل�صو�ص،
حملة ت �ب��د�أ ب ��الإع�ل�ام ،وال تنتهي بح�شد
ع �� �ش��رات �آالف امل���س�ل�ح�ين ال �غ ��رب ��اء ،من
�أج��ل �ضع�ضعة ال��دول��ة الوطنية ال�سورية،
و�إ� �ض �ع��اف ث�ق��ة ال���ش�ع��ب ال �� �س��وري ب��دول�ت��ه
وج�ي���ش��ه وق��درت��ه ع�ل��ى احل���س��م وال�ن���ص��ر،
خ�صو�صاً �أن وا�شنطن املنهكة من العراق
و�أفغان�ستان و�أزماتها املالية واالقت�صادية
ت �ف � ّت ����ش ع ��ن �أي ن �� �ص��ر ي �ع �ي��د ل �ه��ا ب�ع����ض
االعتبار ،يف ظل انهيار ا�سرتاتيجيتها التي

قيم ح�ضارة ومتدن عريقينْ  ،و�سج ّل مقاوم
عرب التاريخ ،وهو �أمر ال ينطبق بتاتاً على
ُحكام امل�شيخات اخلليجية ،الذين يخربون
على الت�سوية الأمريكية – الرو�سية ،بحكم
هام�ش املناورة الذي �صاروا عليه من جهة،
وبحكم التدفق امل��ايل الوا�سع ال��ذي يفعل
فعله يف �أوروبا ،وحتديداً فرن�سا ،التي �صار
رموز دولتها حتت �سيطرة املال اخلليجي،
بحكم عمق الأزمة املالية واالقت�صادية.
ه ��ذه ال �ل��وح��ة ال �ت��ي ي��ر��س�م�ه��ا اخل�ب�ير
ال �ع��رب��ي ت���ش�ير �إىل ح �ج��م امل � ��ؤام ��رة على
�سورية ورئي�سها ،بحيث مل ي�شهد التاريخ
احل��دي��ث وامل�ت��و��س��ط ح���ش��داً م��ن حكومات
العامل واملنطقة ومن كل املرتزقة يف �أرجاء
املعمورة لتدبري املذابح اجلماعية ،وفر�ض
العقوبات واحل�صار االقت�صادي ،ومبعنى
�أدق ،ك ��أن هناك نوعاً من ح��رب �إب��ادة �ضد
�سخر له طاقات كربى مالياً
�شعب ب�أكملهُ ،ت َّ
ولوج�ستياً ..وه��و م��ا ب��د�أ ي�ستوعبه جيداً
و�أك�ثر من �أي وق��ت م�ضى ال�شعب العربي
ال���س��وري ،ال��ذي �أخ��ذ يتما�سك م��ع جي�شه،
لأن الق�ضية هي �أن تبقى �سورية وتنت�صر..
م��ا ي�ع�ن��ي �أن امل��واج �ه��ة ق��د ت �ك��ون ط��وي�ل��ة
ب�ين �سورية وك��ل ق��وى وع�صابات التخلف
والإج � � � ��رام ،و� �ص �م��ود � �س��وري��ة ��س�ي��ؤ��س����س
بالت�أكيد لتوازانات دولية و�إقليمية جديدة
بد�أت بالتبلور منذ نحو �سنتني.

�أم��ام هذا الواقع� ،صار هام�ش املناورة
�أو�سع �أم��ام الالعبني ال�صغار اخلليجيني
وال�ع��رب الذين ي�ب��ددون ث��روات �شعوبهم،
�سواء لإنقاذ ال�سيد الأمريكي من �أزماته
امل��ال�ي��ة واالق�ت���ص��ادي��ة م��ن خ�ل�ال تو�سيع
��ص�ف�ق��ات ال�ت���س�ل��ح� ،أو م ��ن خ�ل�ال زي ��ادة
ال ��ودائ ��ع يف م �� �ص��ارف��ه� ،أو ب��ال�ق�ي��ام ب��دور
بديل عن �ضائع ب�شنّ احل��روب ومتويلها،
حيث �صار ه ��ؤالء ال�صغار م�ضطرين يف
م�ع��رك��ة احل �ي��اة �أو امل ��وت ا��س�ت�ح���ض��ار كل
امل���س�ل�ح�ين وامل �ج��رم�ين م��ن ري ��اح الأر� ��ض
الأرب�ع��ة لرميها يف معاركهم ،وه��ذا بحد
ذاته ما بد�أ يقلق حتى �سيدهم الأمريكي،
ب�ح�ي��ث ي � ؤ�ك��د ه ��ذا اخل �ب�ير �أن اج�ت�م��اع�اً
ُع�ق��د يف وا�شنطن ب�ين رئي�س الـ«»C.I.A
ال�سابق دايفيد برتايو�س ،وم�س�ؤول �أمني
مرموق اغتيل قبل فرتة ق�صرية ،فخاطب
الأول الثاين« :لقد �أكدت عليك �أال ت�سلح
املتطرفني ،لكنك مع ال�سعودي والقطري
قمتم بذلك� ،أال تعلم �أن ه�ؤالء �سينقلبون
علينا وعليكم»؟
ويبدو �أن امل�س�ؤول الأم�ن��ي امل��رم��وق مل
يفهم الدر�س جيداً ،حيث مت  -ح�سب هذا
اخل �ب�ير  -ا��س�ت�ج�لاب �آالف �إ��ض��اف�ي��ة من
امل�سلحني غري ال�سوريني عرب تركيا ،كما
كان الدعم غري املحدود لبع�ض املجموعات
وثيقة �سعودية ت�ؤكد م�شاركتها يف اجلرائم املرتكبة يف �سورية
املتطرفة يف لبنان ،بناء على طلب امل�س�ؤولني
خطط لها «املحافظون اجل��دد» ،ما �أوج��د حديثة ومتطورة ي�سيطر على �أكرث من  80ال�سعوديني وال�ق�ط��ري�ين ،ف�ك��ان الت�صعيد
فراغاً يحاول الالعبون ال�صغار يف العامل يف املئة منها ر�أ�سمال خليجي.
�ضد �سورية ولبنان وم�صر ،مبا تخ ّزن من
�أحمد زين الدين
واملنطقة �أن يعب�ؤوه حل�ساب �سيدهم الكبري،
على حد تعبري خبري عربي ا�سرتاتيجي،
يف ظ��ل ت��آك��ل ق��درة ال ��ردع «الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة»،
و�صريورتها �إىل «�أهون من بيت العنكبوت»،
على حد تعبري ال�سيد ح�سن ن�صراهلل.
ب��ر�أي اخلبري اال�سرتاتيجي �أن الفراغ
اال��س�ترات�ي�ج��ي الأم�يرك��ي ن��اجت م��ن ج��راء
عدم قدرة الواليات املتحدة على �شن حروب
جديدة� ،سواء حتت عنوان حرب ا�ستباقية،
وحتت �شعار �أن «�إ�سرائيل مل تفعل ما فعله النظام» ،يوا�صل
�أو م�ن��اف���س��ة ت �ق��دم وت �ط��ور دول �أ��ص�ب�ح��ت
�أنقرة  -الثبات
ذات م �ق��درات ك�برى ع�سكرياً واقت�صادياً
العديد من قادة املعار�ضة ت�سويق فكرة التوا�صل مع «�إ�سرائيل»،
ت �ت��واىل «ال �ب �� �ص �م��ات الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة» يف امل �ل��ف ال �� �س��وري على وب�ع��د ف�ضيحة ظ�ه��ور املعار�ضة ال�سورية ب�سمة ق�ضماين على
وا�سرتاتيجياً ،كحال رو�سيا وال�صني والهند
الظهور ،لتتك�شف ��ص��ورة �أو��ض��ح ع��ن حقيقة ارت�ب��اط الكثري من التلفزيون الفرن�سي لإع�لان حق «�إ�سرائيل» بالوجود و�ضرورة
و�إي��ران ..يف وقت يعجز �أتباع وا�شنطن عن
قوى «املعار�ضة» ال�سورية بالكيان «الإ�سرائيلي» ومغازلته �سراً يف التفاهم والتعاي�ش معها ،كانت الف�ضيحة الأك�بر �أن ق�ضماين
النهو�ض مبهام التنمية احلقيقية ،كما هو
البداية ،ثم التجر�ؤ على ذلك علناً.
مل ُتطرد من جمل�س ا�سطنبول ال��ذي يهيمن عليه «الإخ ��وان»،
حال دول اخلليج العربي� ،أو مبهام مواجهة
فمنذ الأيام الأوىل للأزمة يف �سورية ،برزت �أ�صوات معار�ضة بل ا�ستمرت يف موقعها يف «املكتب التنفيذي» ،قبل �أن يطاح بها
�أزماتهم املالية واالقت�صادية كما هو حال
تقول ب�ضرورة «طم�أنة �إ�سرائيل» للح�صول على مباركتها ،التي لأ�سباب �أخرى تتعلق بال�صراعات الداخلية على النفوذ من �أ�شهر
دول منطقة اليورو.
ت�سهل بدورها احل�صول على الر�ضى الأمريكي ثم الغربي عموماً ،قليلة.
ه � � ��ذا ال� � � �ف � � ��راغ ،ك� �م ��ا ي � � ��رى اخل �ب�ي�ر
باعتبار �أن «�أمن �إ�سرائيل» هو القا�سم امل�شرتك بني ه�ؤالء ،وبالتايل
وت�ق��ول معلومات م ��ؤك��دة م��ن ال��داخ��ل ال���س��وري� ،إن وح��دات
اال�سرتاتيجي ،يحاول بع�ض �أتباع وا�شنطن
ف�إن طم�أنتها عامل �أ�سا�سي للفوز مببتغاهم يف �إطاحة النظام.
«�إ�سرائيلية» م��وج��ودة بالفعل يف ال�شمال ال�سوري انطالقاً من
�أن ميل�ؤوه بالدفاع عن �أنف�سهم من خالل
وقد ك�شف م�صدر يف ائتالف «القائمة العراقية» التي ير�أ�سها احلدود الرتكية ،فيما تبدو الأردن �أكرث تردداً يف ال�سماح لها بن�شاط
حروب ا�ستباقية ،ي�صفها بحروب �ضرو�س
�إي� ��اد ع�ل�اوي م� � ؤ�خ ��راً� ،أن احل�ك��وم��ة «الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة» ط�ل�ب��ت من وا�سع يف جنوب �سورية ،ويقوم مدربون ع�سكريون «�إ�سرائيليون» -
�ضد قوى املقاومة ،ويف مقدمها �سورية ثم
دول غربية ،يف مقدمها ال��والي��ات املتحدة وبريطانيا وفرن�سا ،ذوو جن�سيات �أوروبية  -بالعمل مع املقاتلني وتدريبهم ،والقتال
املقاومة يف لبنان.
احل�صول على �ضمانات من «االئتالف ال�سوري املعار�ض» ،تتعلق معهم �أحياناً ،كما تقول م�صادر قريبة من امل�سلحني.
ف�ف��ي � �س��وري��ة ،مت ا��س�ت�ح���ض��ار اخل�ب�رة
ب�ضمان الهدوء يف مرتفعات اجلوالن املحتلة بعد �سقوط النظام،
�أم��ا «امل�ع��ار��ض��ة» ال�سورية ثويبة كنفاين فطالبت يف مقابلة
وال�ت�ج��رب��ة الإن�ك�ل�ي��زي��ة يف امل�ن�ط�ق��ة باتباع
قبل ات�خ��اذ �أي خ�ط��وات جدية وك�ب�يرة مل�ساندة ال�ث��وار ال�سوريني �أخرى مع �صحيفة يديعوت �أحرونوت بـ«دعم �إ�سرائيل للمقاومة
�سيا�سة «ف � ّرق ت�سد» ،وك��ل م�شاريع الفنت
بال�سالح والأم��وال ..وق��ال امل�صدر �إن دوائ��ر «�إ�سرائيلية» حتركت ال�سورية امل�سلحة واجلي�ش ال���س��وري احل��ر على وج��ه التحديد،
املذهبية الذي �أعدتها دوائر اال�ستخبارات
يف الأ�سبوعني املا�ضيني باجتاه تركيا ودول عربية ،وطلبت منهم للإطاحة بالنظام» ،ويف حوار �أجرته من مدينة تورنتو الكندية،
ووزارة امل�ستعمرات الربيطانية منذ �أواخر
امل�ساعدة يف �إقناع ما ي�سمى «اجلي�ش احلر» بلعب دور ف ّعال ل�ضمان �أكدت كنفاين �أن املعار�ضة ال�سورية �ستتحالف مع «ال�شيطان» �إذا
ال�ق��رن التا�سع ع�شر ،م��ع ف��ارق ه��ذه امل��رة
ه��دوء جبهة اجل��والن ،مقابل �أن تدر�س تل �أبيب �إمكانية القيام قدّم �إليها الدعم الالزم لإزاحة النظام ال�سوري من مقعد الرئا�سة.
�أن ��ه ت�ك� َّر���س ل�ه��ا م �ل �ي��ارات ال� � ��دوالرات من
بعملية �إعادة انت�شار يف اجلوالن ،وتنفيذ ان�سحاب جزئي منها من
وقالت كنفاين �إن «العديد من كوادر املعار�ضة ترتدد كثرياً عند
املحميات الربيطانية ال�سابقة يف اخلليج،
دون اتفاق �سالم.
احلديث لو�سائل �إعالم «�إ�سرائيلية» ،على خلفية اتهام «�إ�سرائيل»
مع توظيف �إعالم ف�ضائي وو�سائل ات�صال

بــــصـمـــــــــــات «إســــــرائـيـلـيــــــة» فــــي ســـــوريــــــــة

مـجـمـــــوعــــــــــات مـســلـــحـــــــة ومــــــــــدربـــــــــون..
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بــــروفـــــايــــــــل

البطريرك يوحنا العاشر اليازجي :نحن من هذه األرض
�ّب�اً ذاك ال �ه��دوء ال ��ذي ب ��دا على
ك ��ان م �ع رّ
املطران جورج خ�ضر  -املو�سوعة املعرفية بعد
انتخاب البطريرك يوحنا العا�شر بطريركاً
لأنطاكيا و�سائر امل�شرق ل�ل��روم الأرث��وذك����س،
حتى �أن البع�ض يقول �إن دمعتني ان�سكبتا من
عيني املطران الر�صني واملثقف ورجل احلوار
واملعرفة ..كانت الأوىل على بطريرك �أنطاكيا
و�سائر امل�شرق الراحل البطريرك �أغناطيو�س
ال��راب��ع ه��زمي ال��ذي معه ق��اد م�سرية النه�ضة
الأرثوذك�سية احلديثة ،والتي من ثمارها املكان
ال��ذي ُع�ق��د فيه املجمع� ،أي جامعة البلمند،
ومت � ّك �ن��ا م �ع �اً م��ن ت��و��س�ي��ع م��روح��ة االن �ف �ت��اح
واحل ��وار ال�ت��ي �شملت ك��ل امل��ذاه��ب والأدي� ��ان،
ب��ال��رغ��م م��ن ك��ل احل��رت �ق��ات ال�ت��ي ح��اول��ت �أن
تن�شز ع�ل��ى ال��رج�ل�ين ال�ك��رمي�ين ،بع�ضها من
ق�ل��ب ال�ط��ائ�ف��ة لكنها ظ�ل��ت حم���ص��ورة وغ�ير
فاعلة وغري م�ؤثرة ،وبع�ضها من اخلارج لكنها
مل ت�ستطع �أن حترف نهج ال�صراط امل�ستقيم،
خ�صو�صاً انتماءها امل�شرقي العظيم وقوميتها
العروبية ،فهم الغ�سا�سنة الأ�صالء واملتفاعلون
واملتطورون.
�أم ��ا ال�ث��ان�ي��ة ال�ت��ي ت�ساقطت م��ن العينينْ
الكرميتينْ  ،فهي بانتخاب التلميذ وال�صديق
ل��ه وللبطريرك ه��زمي ،م��ا يعني �أن الكني�سة
امل�ستقيمة �ستبقى وت�ستمر على نهجها ،وقد
ع رّ�ّب� البطريرك يوحنا العا�شر ف��ور انتخابه
عن هذا ال�شعور بكلمات ب�سيطة وقليلة ،لكنها
م��ؤث��رة وم�ع�برة حينما ق��ال« :نحن ن��درك �أن
�شعبنا طيب وخدمته لذيذة وعذبة على قلوبنا،
ونحن من هذه الأر�ض ،من هذه البالد ،بالدنا
ترابنا جزء منا ،ونحن جزء منها».

و«تطبـيــع نـفــسي»
ب��دع��اوى خالية امل�ضمون �أر�ساها حافظ الأ�سد
لدى ال�سوريني� ،إذ بدا الأخري ك�أنه يدعم املقاومة
��ض��د «الإ� �س��رائ �ي �ل �ي�ين» ،يف وق ��ت مل ي�ط�ل��ق فيه
ر�صا�صة واح��دة عليها من �أجل حترير اجلوالن
املحتل» ،و�أو�ضحت كنفاين �أنها احتكت بعدد لي�س
بالقليل من عنا�صر املعار�ضة ال�سورية امل�سلحة،
ومل�ست لديهم فكراً مماث ًال لفكرها حول عالقة
نظام الأ�سد الأب واالبن بـ«�إ�سرائيل» ،و�أ�ضافت:
«ل�سنا �أع ��داء للإ�سرائيليني ،ول��ن نت�صادم مع
الدولة العربية ،غري �أنه �إذا وا�صلت «�إ�سرائيل»
ل���س��د ،ف�ستخ�سر �أ� �ص��دق��اء �سيكونون
دع�م�ه��ا ل� أ
موالني لها �أكرث من الأ�سد و�أركان نظامه».
وت��اب�ع��ت« :ل��دي�ن��ا م�ث��ل �شعبي ع��رب��ي ي�ق��ول:
يا ج��اري �أن��ت يف بيتك و�أن��ا يف بيتي ..فاملقاومة
ال�سورية امل�سلحة وال�سوريون ب�شكل عام يجمعون
على هذا املثل ،الذي يعني �أن الثوريني ال�سوريني
لي�س لهم �ش�أن ب�إ�سرائيل ،فالأ�سد خدعنا ،وتعامل
معنا كمجانني يف ك��ل م��ا ر ّوج ل��ه ح��ول ه�ضبة
اجل ��والن خ�ل�ال  41ع��ام �اً ،ولكننا ن��رغ��ب يف �أن
نعي�ش ب�سالم ،و�أن يكون لكل منا بيته ،ولقمة
عي�ش ن�ستطيع �أن نر ّبي بها �أطفالنا ،فلن يكون
لنا �ضلوع يف ح��رب م��ن الآن م��ع �إ�سرائيل و�إىل
الأبد».

البطريرك يوحنا العا�شر اليازجي

ف �م��ن ه� ��و ال� �ب� �ط ��ري ��رك ي��وح �ن��ا ال �ع��ا� �ش��ر
اليازجي؟
ُول� ��د ال �ب �ط��ري��رك اجل ��دي ��د ع ��ام  1955يف
مدينة ال�لاذق�ي��ة يف ��س��وري��ة ،ع��ا���ش ودر� ��س يف
مدار�س املدينة ،حيث تابع درا�سته اجلامعية يف
كلية الهند�سة املدنية يف جامعة ت�شرين ،و�أثناء
درا�سته بد�أ دوراً قيادياً يف خدمة ال�شباب ،وتولىّ
ت��دري��ب ج��وق��ات ترتيل املو�سيقى البيزنطية،
وتابع هذا الدور الريادي يف خدمة ال�شباب من
خالل �إقامة برامج روحية متعددة ،كما �أن�ش�أ
مدر�سة لتعليم املو�سيقى البيزنطية.
ح�صل على �شهادة اللي�سان�س يف الالهوت
عام  1978من معهد القدي�س يوحنا الدم�شقي

ال�لاه��وت��ي  -ج��ام�ع��ة ال�ب�ل�م�ن��د ،ث��م ح ��از على
درج��ة ال��دك�ت��وراه يف ال�لاه��وت ع��ام  1983من
جامعة �سالونيك  -ال�ي��ون��ان ،وت�خ��رج بدرجة
�� �ش ��رف ،وق� ��د ُن �� �ش��رت �أط� ��روح� ��ة ال ��دك� �ت ��وراه
املكتوبة باللغة اليونانية حتت عنوان« :خدمة
املعمودية املق ّد�سة (درا�سة تاريخية والهوتية
وليتورجية)».
�أث�ن��اء درا��س��ة ال�لاه��وت ح�صل على �شهادة
ال��دب �ل��وم يف امل��و��س�ي�ق��ى ال�ك�ن���س�ي��ة ع ��ام 1981
م��ن امل�ع�ه��د ال �ع��ايل للمو�سيقى البيزنطية -
�سالونيك  -اليونان.
ً
ُر� �س��م ��ش�م��ا��س�اً ع ��ام  1979ث��م ك��اه �ن �ا ع��ام
 1983يف �أبر�شية الالذقية على ي��د املطران

يوحنا من�صور .منذ العام  1981قام بتدري�س
م ��ادة ال�ل�ي�ت��ورج�ي��ا يف م�ع�ه��د ال�ق��دي����س يوحنا
الدم�شقي الالهوتي يف جامعة البلمند .كان
عميداً لكلية الالهوت يف جامعة البلمند بني
ال�سنوات  1991-1988و ،2005 2001-ورئي�ساً
لدير �سيدة البلمند البطريركي بني ال�سنوات
.2005-2001
�أ�صبح رئي�ساً لدير القدي�س جاورجيو�س
احلمرياء البطريركي  -وادي الن�ضارة يف العام
 1993وحتى  ،2005حيث �أ�سّ �س رهبنة فيه
و�أن� أش� مدر�سة التن�شئة الإكلرييكية على �صعيد
البطريركية ،وهو �أي�ضاً الأب الروحي لراهبات
دير ال�سيدة يف بلمانا  -طرطو�س.
انتخبه املجمع الأنطاكي املقد�س عام 1995
�أ�سقفاً للح�صن (وادي الن�ضارة) ،الذي خدمه
حتى ع��ام  ،2008ح�ين ع��اد املجمع الأن�ط��اك��ي
امل�ق��د���س وان�ت�خ�ب��ه م�ي�تروب��ول�ي�ت�اً ع�ل��ى �أوروب ��ا
الغربية والو�سطى.
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ال �ن �� �ش��اط ال��داخ �ل��ي على
م���س�ت��وى �أ��س�ق�ف�ي��ة احل �� �ص��ن ،ك ��ان ل��ه ح�ضور
خ��ارج��ي �أي���ض�اً على امل�ستوى امل�سيحي عامة،
والأرثوذك�سي خا�صة ،فقد �شارك يف م�ؤمترات
عاملية ع ّدة؛ �أرثوذك�سية وم�سكونية ،يف اليونان
و�إيطاليا و�سوي�سرا وقرب�ص و�أمريكا ورو�سيا
وبريطانيا.
للبطريرك اجلديد م�ؤلفات عدة ،الهوتية
وتربوية ومو�سيقية وليتورجية ،منها �سل�سلة
درا�سات ليتورجية ،وكتب خدمة ر�ؤ�ساء الكهنة
والكهنة وال�شمام�سة ،بالإ�ضافة �إىل العديد
من الرتجمات واملقاالت واملحا�ضرات يف �أماكن
عدة.

استبعاد رايس لمصلحة كيري ووصول هاغل إلى وزارة الدفاع

يوحيان بسياسة أميركية «براغماتية» في الشرق األوسط
يقر�أ العديد من املحللني ال�سيا�سيني يف خطوة الرئي�س الأمريكي
ب��اراك �أوب��ام��ا ا�ستبعاد مندوبته يف الأمم املتحدة ��س��وزان راي�س عن
من�صب وزير اخلارجية ،و�إ�سناده �إىل املر�شح الرئا�سي ال�سابق جون
ك�يري ،م�ؤ�شراً هاماً على ال�سيا�سات التي ينوي اتباعها يف املرحلة
املقبلة حيال ملفات املنطقة ،خ�صو�صاً يف العالقة مع امللفينْ الإيراين
وال�سوري.
فبعد ك�يري� ،سيتم تعيني وزي��ر الدفاع الأمريكي اجلديد ،الذي
تقرر مبدياً �أن يت�سلمه ال�سيناتور اجلمهوري ال�سابق ت�شاك هاغل،
كم�ؤ�شر �إ�ضايف �إىل ال�سيا�سات التي ُيتوقع �أن يتبعها �أوباما يف واليته
الثانية ،وي�أتي «هاغل» من املدر�سة الو�سطية �أي�ضاً ،وهو كان حمارباً
��س��اب�ق�اً يف اجل�ي����ش الأم�ي�رك��ي ،وع��ار���ض ح��رب ال �ع��راق خ�ل�ال والي��ة
الرئي�س ال�سابق جورج بو�ش ،كما �أنه يتعر�ض النتقادات من اللوبي
ال�صهيوين ب�سبب معار�ضته ت�شديد العقوبات على طهران ،وحتفّظه
على دعوات االحتاد الأوروبي العتبار «حزب اهلل» منظمة �إرهابية.
املراقبون يرون �أن يف هذين التعيينينْ �إ�شارة �إىل ا�ستمرار «النهج
الربغماتي» ،وتفادي مغامرات ع�سكرية جديدة يف ال�شرق الأو�سط.
فقد قال نائب رئي�س حترير �صحيفة «وا�شنطن بو�ست» ،واملعلق
امل �ع��روف ب�ق��رب��ه م��ن الإدارة داي�ف�ي��د اغ�ن��اط�ي��و���س� ،إن ك�ي�ري ي� ؤ�ي��د
«الدبلوما�سية ال�صامتة ،خ�صو�صاً الآن ،م��ن �أج��ل �إح ��راز تقدم يف
رع��اي��ة عملية انتقالية يف �سورية ،والبحث ع��ن خ�ي��ارات احل��وار مع

�إي ��ران ،وتقييم احتماالت ا�ستئناف حم��ادث��ات ال�سالم الإ�سرائيلية
 الفل�سطينية» ،و�أ��ض��اف�« :أوب��ام��ا �سيحتاج �إىل مبعوث �سري ،ومنال�صعب على �أي وزي��ر خارجية العمل بطريقة �صامتة ،لكن كريي
يعرف �أهمية ال�صمت يف هذا الوقت ،وهو ب�سبب �سفراته الكثرية يف
املا�ضي ،وتر�ؤ�سه للجنة ال�ش�ؤون اخلارجية ،ميكنه تخطي جوالت
التعارف».
يبدو يف كالم اغناطيو�س �إ�شارة وا�ضحة �إىل العالقة التي ن�سجها
كريي مع الرئي�س ال�سوري ،بعدما زار دم�شق والتقى الرئي�س الأ�سد
يف �صيف  ،2007وحت ّول منذ ذلك احلني �إىل �أبرز دعاة فك العزلة عن
النظام ال�سوري ،ومع و�صول �أوباما �إىل البيت الأبي�ض مطلع العام
 ،2009قاد كريي حملة لدفع وا�شنطن �إىل «االنخراط مع الأ�سد»،
وي�ق��ال �إن��ه ك��ان على توا�صل دائ��م معه حتى بعد ان��دالع امل�ع��ارك يف
�سورية ،حيث كان ت�صريحه ال�شهري يف �أعقاب حادثة درعا ب�أن �سورية
«قامت مبا عليها من التزامات».
�إذاً ،يعترب املحللون ان�سحاب �سوزان راي�س من الرت�شح ملن�صب وزارة
اخلارجية الأمريكية �إ�شارة هامة على �صعيد رغبة �أوباما بال�سري يف
طريق احل��ل ،واالت�ف��اق م��ع ال��رو���س يف م��ا يخ�ص املو�ضوع ال�سوري،
ال�سيما �أن ك�يري عقد �أك�ثر م��ن اجتماع �سري م��ع وزي��ر اخلارجية
الرو�سي �سريغي الفروف ،كان �آخرها يف الأردن.

حممد �شهاب
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لبنانيات
ّ
هل مر قطوع إعالن طرابلس «إمارة وهابية»؟

نــكــــــران
م��ن السيئات والكبائر التي نعيشها ف��ي ال��دول
«العربية» ،التي كان التمني بأن يرسخ اسمها األصلي ،وهو
الوطن العربي ،هي موجة النكران الشائعة ألولئك الذين
صنعوا مجدًا لهذا البلد أو ذاك ،ولعل أخطر تلك الحاالت هي
يبشر
اآلخذة في النمو بين الزواريب اللبنانية ،األمر الذي ال ّ
بأن يتطور المجتمع باتجاه «األنسنة» ،إنما حتمًا باتجاه
خسارة القيم األخالقية ،على اعتبار أنها الركن األساسي
الذي بُ نيت عليه مجتمعاتنا ،وتميزت به عن غيرها من
المجتمعات.
إن ما نشهده اليوم من استهداف ألهم قيمة من صنع
لبنان ،والمقصود المقاومة وقواها ،بدل أن نعمّ م التجربة
كبيرق وطني ال ينحني للجبروت المصنوع في كهوف الغرب
التواق دومًا إلى مص الدم ،لهو ثقافة دخيلة نخاف أن
تكون سرطانية ،ال تفيد معها العالجات الموضعية ،سيما
أن منسوب الكذب المواكب قد طمر بقايا ما كان يمكن أن
يبرر أفعاالً ،ولو كانت ذات طابع ماجن ،وهي في غاليبتها
كذلك.
لقد شهدنا األسبوع الفائت حفلة دجل وتعبئة تدفع
البالد نحو أتون حرب ،يسعى القائمون بها وعليها اإليغال
أكثر في عملية مسح الذاكرة ،حتى تفرغ الذاكرة الوطنية
من أولئك الرجال الذين نسجوا خالياها بالتضحية واللحمة
الوطنية ب��أروع مكوناتها ،وحققوا المستحيل في زمن
العجائب.
إن هدف الحملة واضح ،وهو أن أولئك الدخالء على البناء
الوطني يسعون إلى ثقافة عنوانها «ال شرف ،ال تضحية
ووفاء ،وال وطن ..إنما مصالح آنيّ ة وذاتية» ،وهم في الوقت
نفسه يجهلون أنهم يربّ ون أوالدهم في هذه المدرسة،
واألوالد لن يبروا حتى آلبائهم ،خصوصًا أننا  -كما هم  -في
زمن القوة.
مالحظة هامة :قالت روسيا عندما ُطرح اسم سوزان
رايس لمنصب وزير الخارجية األميركية ،إن ذلك سيزيد من
احتدام الوضع مع أميركا ،إذًا ،لماذا استبدلها أوباما بجون
كيري؟ سؤال لقوى  14آذار ..حوّ ل.

يون�س

احل��دي��ث ع��ن �إع�ل��ان ط��راب�ل����س « إ�م� ��ارة
وه��اب�ي��ة» لي�س م��ن ف��راغ ،ب��ل ك��ادت عا�صمة
ال�شمال قاب قو�سني �أو �أدن��ى من �أن ت�صبح
�أوىل «�إمارات ال�شام الوهابية» ،لوال االنت�شار
امل�ي��داين الأخ�ير للجي�ش ،وال��ذي ح��ال دون
ه��ذا الأم��ر ،وق��د ج��اء ه��ذا االنت�شار تنفيذاً
للخطة التي و�ضعها جمل�س الدفاع الأعلى
يف جل�سته الأخ�ي�رة ،التي دع��ا �إليها رئي�س
احلكومة جنيب ميقاتي ،نظراً �إىل خطورة
ال��و� �ض��ع ،وال� ��ذي مل���س��ه م�ي�ق��ات��ي م��ن خ�لال
جملة تقارير �أمنية وات�صاالت من �سفارتني
غرب ّينت تلقاها� ،أكدت نية الإعالن املذكور،
بح�سب م�صادر وا�سعة االطالع.
ويف ه ��ذا ال �� �س �ي��اق ،ك���ش�ف��ت امل �� �ص��ادر �أن
ثالثة �أجهزة �أمنية ،منها ر�سمي ومنها غري
ر�سمي� ،أطلعت رئي�س احلكومة على تقارير
ت�ؤكد �أن بع�ض املجموعات املت�شددة يف �صدد
حتويل الفيحاء �إىل «�إم ��ارة» ،بعدما �أنهت

كل التح�ضريات الالزمة لذلك ،م�ستفيدة
م��ن ال���ش�ح��ن امل��ذه�ب��ي ال ��ذي م��ار��س��ه «ت�ي��ار
امل�ستقبل» يف ال�شارع ال�سني ،خ�صو�صاً بعد
اخل��روج الق�سري للرئي�س �سعد احلريري
م��ن احل �ك��م ،وال ��ذي �أع�ق�ب��ه ان ��دالع الأزم ��ة
ال�سورية ،التي �أعطت بدورها م��ادة د�سمة
لـ«امل�ستقبل» يف حملته التحري�ضية املذهبية،
وقد انفجرت هذه احلملة يف نهاية املطاف
جوالت متكررة من العنف امل�سلح بني �أبناء
طرابل�س.
�إ� �ض��اف��ة �إىل «احل� �م�ل�ات امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة»،
�أ� �س �ه �م��ت � �س �ي��ا� �س��ة «ال � �ن � ��أي ب��ال �ن �ف ����س» عن
الأو�ضاع الأمنية يف ال�شمال التي انتهجتها
احلكومة ،يف ت�سلل عدد كبري من امل�سلحني
ال �ت �ك �ف�يري�ين م ��ن ج�ن���س�ي��ات خم�ت�ل�ف��ة �إىل
طرابل�س لالنخراط يف امل�شروع «الوهابي»،
ال��ذي يهدف �إىل اال�ستيالء على احلكم يف
املنطقة ب��أ��س��ره��ا ،وال ��ذي ت�شكل طرابل�س

�أحد امل�سلحني خالل املعارك بني جبل حم�سن وباب التبانة

بالن�سبة �إليه �إحدى �أهم القواعد ،نظراً �إىل
الأ�سباب الآتية:
�أو ًال :ان �ت �م��ا�ؤه��ا ال��دي �ن��ي ،ف�ه��ي ت�شكل
اخل��زان الب�شري للطائفة ال�سنية يف لبنان،
امل �ت ��أث��رة حت��ت ��ض�غ��ط الإع �ل��ام ب��الأح��داث
التي ت��دور يف املنطقة ،خ�صو�صاً يف اجل��ارة
الأقرب.
ث��ان�ي�اً :موقعها اجل �غ��رايف ،فهي املدينة
اللبنانية الأقرب م�سافة �إىل �سورية.
ثالثاً :و�ضعها االجتماعي ،فهي متداخلة
اجتماعياً مع بع�ض املناطق ال�سورية؛ من حيث
العادات والتقاليد و�أوا�صر القربى� ،إ�ضافة �إىل
االن �ت �م��اءات امل��ذه�ب�ي��ة ،الأم ��ر ال ��ذي ي�سهم يف
�شكل فاعل يف انعكا�س احلوادث يف �سورية على
الو�ضع الأمني يف طرابل�س ،وبالعك�س.
�إذاً ،دفعت كل هذه العوامل الآنفة الذكر،
التكفرييني �إىل اخ�ت�ي��ار عا�صمة ال�شمال
«�إمارة لهم».
�أم � ��ا ع ��ن ال �ن �ظ��ام ال � ��ذي ك ��ان ��وا ي �ن��وون
تطبيقه يف «الإمارة العتيدة» ،فت�ؤكد امل�صادر
�أن التقارير تفيد ب��أن التكفرييني كانوا يف
�صدد و�ضع م�سيحيي طرابل�س بني ثالثة
خ �ي��ارات� :إم��ا ال��دخ��ول يف الإ� �س�لام� ،أو دفع
اجلزية� ،أو الرحيل عن املدينة.
وع��ن امل���ص�ير امل��رت�ق��ب لأب �ن��اء الطائفة
ال�ع�ل��وي��ة يف «الإم� � ��ارة» ،ف��امل�ك�ت��وب ُي �ق��ر�أ من
ع �ن��وان��ه ،وه��و ال�ق�ت��ل وال�ت�ه�ج�ير ،وه ��ذا ما
�أك��دت��ه ج��والت العنف ال��دام��ي املتكررة بني
جبل حم�سن واملناطق املحيطة به ،و أ�خ�يراً
املحاوالت املتكررة القتحام «اجلبل».
اليوم ،وبعد ك�شف املعلومات الآنفة الذكر
وع��ر���ض الأح ��داث التي �شهدتها طرابل�س،
ُيطرح �س�ؤال بديهي :هل م ّر قطوع �إعالن
طرابل�س «�إمارة وهابية»؟

ح�سان احل�سن

مـواقف
العميد م�صطفى حمدان؛ �أمني الهيئة القيادية يف حركة النا�صريني
امل�ستقلني  -املرابطون ،التقى �سفري جمهورية كوبا يف لبنان؛ رينيه �سيبايو
برات�س .وقد �أكد ال�سفري الكوبي وقوف �شعب كوبا مع احلقوق امل�شروعة
لل�شعب الفل�سطيني ،خ�صو�ص ًا ما جرى يف غزة ،كما �شدد على �أهيمة حفظ
اال�ستقرار الأمني وال�سلم الأهلي يف لبنان .بدوره ،ثمّن العميد حمدان الدور
الريادي جلمهورية كوبا يف مواجهة الإمربيالية الأمريكية التي عمّمت ثقافة
الظلم والقهر ،وممار�سة الإجرام على امتداد العامل ،والتي �أُنتجت ب�آحادية
هيمنتها احلروب والدمار و�سيا�سات الكذب والنفاق ،والتي �أدت �إىل ن�شر
الفو�ضى ال�سيا�سية واالقت�صادية يف كل بقاع الأر�ض.
جتمع العلماء امل�سلمني يف لبنان أ�ق��ام ع�شاء تكرميي ًا لبع�ض الوفود
امل���ش��ارك��ة يف «امل � ؤ�مت��ر ال ��دويل ل��دع��م ال��دمي�ق��راط�ي��ة وح �ق��وق الإن���س��ان
يف البحرين» ،ومت ال �ت��داول يف �آخ��ر امل�ستجدات على ال�ساحة العربية
والإ�سالمية ،خ�صو�ص ًا التداعيات ل�صحوة ال�شعوب يف العامل الإ�سالمي،
وا�ستعانة الغرب ،وعلى ر�أ�سه الواليات املتحدة الأمريكية ،ببع�ض القوى
املحلية جلعل حم�صلة حترك ال�شعوب يف م�صلحته ،وتهيئة العامل الإ�سالمي
�إىل مزيد من االنق�سامات على �أ�س�س مذهبية وطائفية وعرقية ،بعد �أن
متكّنت مقاومة العامل الإ�سالمي من �أخذ زمام املبادرة وطرح ق�ضية حترير
فل�سطني كعنوان جامع حلركة ال�شعوب يف العامل الإ�سالمي ،ما �أدى �إىل
ترنح هذا الكيان وظهوره مبظهر العاجز.

احل��اج عمر غ�ن��دور؛ رئي�س اللقاء الإ�سالمي ال��وح��دوي ،لفت �إىل �أن
قرار الإفراج عن العميل «الإ�سرائيلي» �شربل قزي ،والذي تبنته القا�ضية
�شبطيني� ،شكّل �صدمة ملعظم اللبنانيني ،خ�صو�ص ًا عوائل ال�شهداء واملعوقني
الذين اكتووا بظلم وعدوانية الدولة ال�صهيونية على مدى عقود من الزمن
الرديء ،والذي لن يكون �أكرث رداءة من قرارات الإفراج عن عمالء عرّ�ضوا
�أمن البالد لالنك�شاف والأخطار على مدى �سنني.
جبهة العمل الإ�سالمي يف لبنان �شدّدت على �ضرورة �إجراء انتخابات
املجل�س الإ�سالمي ال�شرعي الأعلى يف موعدها املحدّد ،بعيد ًا عن التجاذبات
وال�ضغوطات التي ميار�سها تيار امل�ستقبل ،وعلى وجوب انتخاب و�إي�صال
املر�شح امللتزم الذي يتقي اهلل �سبحانه وتعاىل ،و ُي ؤ�ْثر امل�صلحة العامة
للطائفة على م�صلحته ال�شخ�صية ،والذي يتمتع بال�صفات املثلى والأخالق
احلميدة وااللتزام الديني ،و�صاحب الكفاءة واليد النظيفة البي�ضاء التي
مل تتلطخ بالعرو�ضات واملغريات ال�سخية.
النائب ال�سابق في�صل ال��داوود؛ الأمني العام حلركة الن�ضال اللبناين
العربي ،طالب بعدم التهاون يف مو�ضوع الطلب الأمريكي �إن�شاء حمطة ات�صال
يف لبنان ،ي�ستخدمها اجلي�ش الأمريكي ،والتي لن تكون �سوى غرفة عمليات
�ضد املقاومة يف لبنان ،وكل القوى الرا�ضخة مل�شاريع الهيمنة الأمريكية،
وتفتيت املنطقة يف �إطار ما ي�سمى «امل�شروع اجلديد لل�شرق الأو�سط» ،الذي
ن�شهد تنفيذه يف العامل العربي ،من خالل «الفو�ضى اخلالقة» التي تع�صف

به حتت م�سمى تغيري الأنظمة والو�صول �إىل الدميقراطية.
لقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية يف لبنان حذّر من مغبة طلب
اجلي�ش الأمريكي من الهيئة الناظمة لالت�صاالت منحه رخ�صة �إقامة حمطة
ات�صاالت �ضخمة على الأرا�ضي اللبنانية ت�ستند �إىل تقنية ( ،)v satومن
ت�أثريه ال�سلبي على ال�سيادة اللبنانية ،خ�صو�ص ًا �إذا ّمت ا�ستخدام مميّزات
تقنية ( )v satب�شكل �سيئ ومق�صود لنقل املعلومات من القمر ال�صناعي
�إىل نقاط متحركة على الأر�ض ،لتخرج منها معلومات تعاد وتحُ مل �إىل القمر
ال�صناعي جمدداً ،وهنا تكمن اخلطورة من خالل �إمكانية ربط هذه التقنية
ب�أخرى مماثلة موجودة عند العدو ال�صهيوين ،من دون �أن يكون لل�سلطة
والدولة اللبنانية �أي عالقة بهذه ال�شبكة .من ناحية �أخرى ،ا�ستغرب اللقاء
�سيا�سة �إطالق �سراح العمالء الذين مت اعتقالهم �سابقاً ،ومتّت �إدانتهم باجلرم
امل�شهود ،م�ؤكد ًا �أنّ هذه ال�سيا�سة تُ�شجّ ع على نهج العمالة مع العدو ال�صهيوين.
رابطة ال�شغيلة ر�أت �أن الهدف من طلب اجلي�ش الأمريكي منحه رخ�صة
لإقامة حمطة ات�صاالت �ضخمة على الأرا�ضي اللبنانية وا�ضح ،وهو توفري
نقطة مراقبة متقدمة عالية امل�ستوى للتج�س�س على االت�صاالت اللبنانية،
ور�صد حركة املقاومة وقادتها ،خ�صو�ص ًا �أن املحطة هي للجي�ش الأمريكي
احلليف جلي�ش العدو ال�صهيوين ،و�سيكون مركزها ال�شواطئ اجلنوبية،
ما يثري الريبة وال�شبهة من �أن الهدف من� إقامتها هو خدمة �أمن الكيان
ال�صهيوين ،وجعل لبنان مك�شوف ًا �أكرث �أمام �أجهزة الأمن الأمريكية.

( العدد  )243اجلمعة  21 -كانون الأول 2012 -
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الوطن يعلو القوانين ..والخيانة ليست كسرقة دراجة

ّ
لمصلحة من إخالء سبيل العميل القزي؟
مل ي �ت �� �س��اه��ل ق ��ا� �ٍ�ض م ��ع ال �ع �م�ل�اء ك�م��ا
فعلت القا�ضية �ألي�س �شبطيني ،التي و�صل
«احلر�ص الوطني» لديها �إىل �إغ�لاق ملفات
ه � � ��ؤالء ق �ب��ل إ�� � �ص ��داره ��ا الأح � �ك� ��ام امل�ب�رم��ة
والنهائية بحقهم ،و�إط�لاق�ه��م م��ن ال�سجون
ع�ل��ى م��راح��ل متقطعة؛ ال��واح��د ت�ل��و الآخ��ر،
وك � أ�ن �ه��م مل ي� �ه ��ددوا الأم � ��ن ال��وط �ن��ي ،ومل
ي �ع � ّر� �ض��وه ل�ل�خ�ط��ر وال�ب�ل�ب�ل��ة وال �ع �ب��ث ،ومل
يتواط�أوا مع العدو «الإ�سرائيلي» ،ومل ُيعيثوا
ف�ساداً يف اال�ستقرار الأمني ،ومل يقرتفوا ذنباً
واح��داً يقت�ضي معاقبتهم عليه ..فهل تريد
�أن تقول ب�إخالئها �سبيل «عميل �ألفا» ال�شهري
��ش��رب��ل ال �ق � ّزي �إن ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات امل �ج��راة معه
واملعلومات الأمنية امل�ستقاة عنه ،بالإ�ضافة
�إىل اعرتافاته ال�صريحة والوا�ضحة ،واحلكم
ال�صادر عن املحكمة الع�سكرية الدائمة بحقه،
غ�ير �صحيحة ،وم��ا ه��ي �إال جملة اف�ت�راءات
وافتئات عليه؟
ل �ق��د ق ��دم ��ت رئ �ي �� �س��ة حم �ك �م��ة ال�ت�م�ي�ي��ز
الع�سكرية �صورة غري مطمئنة عن العدالة
التي ُوج��دت يف الأ�سا�س حلماية الوطن قبل
�أي أ�ح��د �آخ��ر ،ولي�س للطعن ف�ي��ه ..فما هي
�أهمية القوانني وتنفيذها �إذا مل يكن هنالك
وطن؟ و�ألي�ست م�صلحة الوطن العليا تتقدم
على القوانني ،وتفر�ض الت�شدد مع العمالء
ب�سبب �أفعالهم الإجرامية وتنكيلهم بالوطن
وال���ش�ع��ب وامل �ق��اوم��ة ،م��ن خ�ل�ال امل�ع�ل��وم��ات
واخلدمات التي و ّفروها للعدو املرتب�ص �شراً
باجلميع يف كل حلظة؟
�إذا ك��ان اجل��واب �إيجاباً ،وه��و كذلك ،فما
ه��ي الأ� �س �ب��اب ال �ت��ي ا��س�ت��دع��ت �إخ�ل��اء �سبيل
ال�ق��زي ق�ب��ل االن�ت�ه��اء م��ن حماكمته ب�صورة
وجاهية؟ وم��ا هي ال��دواف��ع التي �أملت تركه
حراً وطليقاً ،وهو مل مُي�ض على الأقل ن�صف
العقوبة ال�سجنية املحكوم بها؟ وملاذا امل�سارعة
�إىل ت��رك��ه ح ��راً ق�ب��ل �أن مت��ر ث�ل�اث ��س�ن��وات
ون�صف ال�سنة على توقيفه� ،أي ن�صف عقوبته
ال�سجنية ،بينما �أي متهم �آخ��ر وحمكوم �آخر
بجرم ع��ادي غري العمالة ،ك�سرقة دراج��ة� ،أو
عملية ن�شل و�سلب ،يظل قيد التوقيف حتى
�صدور احلكم النهائي بحقه وال ُيخلى �سبيله
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اللبنانيني بيد «الإ�سرائيليني» ،وا�ستباح �أمنهم
ال�شخ�صي كما مل يفعل �أي عميل �آخر ،هو �أنه
مب��وازاة �إخ�لاء �سبيل املوقوفني واملحكومني
وال���س�ج�ن��اء الإ� �س�لام �ي�ين ،ن� ��زو ًال ع�ن��د طلب
مرجعية حكومية هو الرئي�س جنيب ميقاتي،
ارت � � ��أت ال �ق��ا� �ض �ي��ة ��ش�ب�ط�ي�ن��ي �إخ �ل��اء �سبيل
العمالء ،ولكن �إذا كانت قد وافقت على تدخل
ميقاتي ل�ترك الإ��س�لام�ي�ين ل ��دوا ٍع �سيا�سية
داخلية ،فهل تخربنا من هو ال�سيا�سي الذي
طلب منها �إخالء �سبيل العمالء� ،أم �أن الأمر
من بنات �أفكارها وتقديراتها؟ ومل�صلحة من
ج��رى ه��ذا العمل املفاجئ ،وه��و لي�س الأول،
بعدما �سبقه التعاطي ال�سهل مع عمالء �أي�ضاً،
وم��ن قبل القا�ضية �شبطيني نف�سها؟ لكن
خطورة جرائم القزي ال ُتقارن بجرائم �سواه،
وال ميكن اعتبارها عادية �أو من النوع الذي
ميكن امل�ساحمة عليه.
لذلك كله ،ف�إن لبنان ال يتحمل قيام جي�ش
م��ن ال�ع�م�لاء ب�سبب ه��ذه الأح �ك��ام املخففة،
ويجب التعاطي مع ملفاتهم بحكمة ،وتغليب
م�صلحة الوطن على كل امل�صالح الأخرى ،لأن
الوطن يعلو القوانني.

ال نبغي انتقاد أحد ،ألننا ال نحب دخول السجون بتهم
اإلساءة إلى أحد ،فإن انتقدنا القضاء ُسجنا وقضينا نصف
عمرنا بالسجون ،أما إذا تعاملنا مع أعداء وطننا ،فنصبح من
األغنياء ،ونعيش أح��رارًا رافعي ال��رأس ،غير مبالين بشعور
أهالي الشهداء والجرحى واألسرى جراء الحروب الصهيونية
على وطننا..
ه��ل وج���دوا ف��ي قواميسهم المذلة تعريفًا جديدًا
للمتعامل مع الصهاينة؟ هل تغير المعنى؟ هل بات للعميل
حقوق وواجبات؟!
ملف عمالء الصهاينة ال يمكن التعامل به بهذه الخفة التي
يدي أناس
يتم التعاطي بها ،وقضايا كهذه ال يمكن وضعها بين ّ
ال يعنيهم وجود عدو ماكر خادع وجبان ،يتربص بلبنان وبأمنه.
العميل عميلُ ،سجن أو اعتُ قل أو أُع��دم ،أو حتى أُطلق
سراحه ..هو عميل باعتراف القضاء أو من دون اعترافه.
لبنان المتميز عن سائر البلدان بالكثير من االمتيازات،
أصبحت لديه ميزة إضافية ،فالقوانين العالمية تحكم على
القاتل إما باإلعدام أو السجن المؤبد ،والسارق من سنة إلى
عشر ،والمتعامل مع العدو باإلعدام ..أما في لبنان ،فيُ حكم
على القاتل باإلعدام أو السجن المؤبد ،وعلى السارق من سنة
إلى عشر ،أما المتعامل مع العدو فيُ طلق سراحه بكفالة قدرها
عشرة ماليين ليرة لبنانية فقط ال غير ،وفي ذلك ميزة خاصة
للبنان ،وعالمة فارقة ،قد تخوله دخول موسوعة «غينيس»!
الصهاينة قاموا باعتداءاتهم؛ دمّ روا مُ ُدنًا وقرى ،فسقط
عشرات اآلالف بين قتيل وجريح ،بناء على معطيات ومعلومات
من قبل العمالء ،الذين ما أن يُ قبَ ض عليهم يُ طلق سراحهم
بكفالة بعد أشهر معدودة ،فيخرجون من السجن «مزهزهين»
غير مبالين ،وتستقبلهم الحشود استقبال الفاتحين!
شربل قزي الذي أعطى العدو أهم أسرار شبكة اتصاالت
في لبنان أصبح اليوم حرًا طليقًا ،لحق بزمالئه الذين أخلت
المحكمة ذاتها سراحهم لقاء كفاالت ..المتعاملون المطلق
سراحهم فرحوا بإطالق سراح زميلهم ،فقد كان ينقصهم
عميل ليكتمل العدد ليطالبوا الدولة اللبنانية بإنشاء نقابة
خاصة بهم ،ليدافعوا عن قضاياهم المحقة بزعمهم ،منها
دخولهم في الضمان االجتماعي ،وتحصيلهم الزيادات من
سلسلة الرتب والرواتب ،وفي لبنان فقط يمكن أن يتحقق
ذلك ،فالدولة اعترفت بهم كعمالء وأطلقت سراحهم ..في
بلدنا القتل متاح ،وسرقة المال العام مباحة ،واالعتداء على أمن
الناس مسموح ،والتعامل مع أعداء البلد كالجنحة البسيطة.
هنيئًا للبنان بهذه األحكام ،وهنيئًا للعمالء بنقابتهم
الجديدة ،ففي لبنان فقط يمكن أن تكون هناك نقابة للعمالء
المفرَ ج عنهم.

علي املو�سوي

�سعيد عيتاين

القا�ضية �ألي�س �شبطيني

بالهينّ ؟ وال جمال للمقارنة على الإطالق بني
متهم باالعتداء على أ�م��ن ال��دول��ة الداخلي،
من خالل تعامله مع العدو وخيانته لوطنه
و�أهله ،وبني �سارق دراجة.
م��ن ي��راج��ع احل�ك��م ال���ص��ادر ع��ن املحكمة
ال�ع���س�ك��ري��ة ال��دائ �م��ة ب�ح��ق ال�ع�م�ي��ل ال �ق��زي،
يجد �أن هيئة املحكمة �أنزلت عقوبة الأ�شغال
ال���ش��اق��ة م��دة خم�س ��س�ن��وات ب��ه ،ث��م رفعتها
ت�شديداً �إىل �سبع �سنوات ،ولو مل تكن �أفعاله
اجلرمية ت�ستحق الت�شديد وزيادة العقوبة ،ملا
قامت هيئة املحكمة بذلك ،وقد جرت العادة
يف الق�ضايا الأخ��رى �أن ُتوقع املحكمة� ،سواء
�أكانت حمكمة اجلنايات �أو املحكمة الع�سكرية
الدائمة ،عقوبة م�شددة باملتهم ثم تخف�ضه
له ،مانحة �إياه �أ�سباباً تخفيفية ،بينما جرى
العك�س مع العميل القزي� ..أمل ي�ستوقف هذا
الأم��ر القا�ضية �شبطيني ،التي ُيفرت�ض بها
�أن تكون قد قر�أت امللف واطلعت على م�ضمون
التحقيقات وامل�ع�ل��وم��ات واملعطيات امل��وج��ودة
فيه؟ و�أال يعني هذا ال�شيء �أن جرائم القزي
خطرة �إىل درج��ة دفعت املحكمة �إىل ت�شديد
العقوبة بحقه؟
على �أن �أخطر ما مت تداوله كتعليل غري
منطقي لإخ�ل�اء �سبيل م��ن و��ض��ع ات���ص��االت

نقابة العمالء َ
المفرج عنهم

تصميم سياسي على «قانون انتخاب العصا وإنتاج الفتن»
ثمة ظاهرتان يف تاريخ لبنان اال�ستقاليل منذ
العام  ،1943الأوىل :القوانني االنتخابية التي مل
ت�ستطع �أن تنتج متثي ًال حقيقياً للمواطنني� ،إذ
�إن ثمانية قوانني ،كان كل واحد �أ�سو�أ من الآخر،
مل تنتج ا�ستقراراً اجتماعياً و�إداري�اً ،ومل ت�سهم يف
تطوير احلياة ال�سيا�سية ،ومعظم ه��ذه القوانني
كان ُيعترب مرحلة انتقالية ،خ�صو�صاً قانون ،1960
ال��ذي اعتربه الرئي�س ف ��ؤاد �شهاب قانوناً م�ؤقتاً،
لأن��ه مل ي�ستطع فيه ال�ع��ودة �إىل ال��دائ��رة الكبرية
(املحافظة) ،وال يريد الدائرة ال�صغرية �أو الفردية
التي دم��رت احل�ي��اة ال�سيا�سية و�أنتجت �أول فتنة
�أهلية عام .1958
�أما قوانني ما بعد  ،1992ففي معظمها كان يتم

�إقرار التق�سيمات فيها ،خ�صو�صاً جبل لبنان �إر�ضا ًء
لوليد جنبالط ،وك��ان يتم اعتماده ومل��رة واح��دة
فقط.
و�إذا كان قانون  1960يف ظل ال�سيا�سة ال�شهابية
ق��د أ���س�ه��م يف ب�ن��اء م��ؤ��س���س��ات ال��دول��ة ع�ل��ى �أ�س�س
ح��دي�ث��ة ،لأن �ه��ا �أو ًال و�أخ�ي��راً �إرادة ال��رئ�ي����س ف ��ؤاد
�شهاب� ،إال �أنه بعد انتهاء واليته عام  ،1964و�أمام
التطورات الهائلة التي �أخ��ذت ت�شهدها املنطقة،
�أ�صبح �أحد عوامل التف�سخ واالنق�سام الذي �أنتج يف
النهاية احلرب الأهلية اللبنانية (.)1990 - 1975
والثانية :هي بيانات احلكومات اال�ستقاللية
منذ احلكومة الأوىل التي تر�أ�سها الرئي�س ال�شهيد
ريا�ض ال�صلح يف �أيلول  1943حتى حكومة الرئي�س

جنيب ميقاتي قبل ع��ام�ين ،ك��ان��ت يف معظمها -
�إن مل تكن كلها  -ت�شدد وت�ؤكد على و�ضع قانون
ان�ت�خ��اب��ي ع���ص��ري وم�ت�ط��ور يعك�س حقيقة رغبة
اللبنانيني و�إرادتهم ،ويعرب عن تطلعاتهم الوطنية
ويطور حياتهم ال�سيا�سية.
حرب بيانات احلكومة ظل على ال��ورق ،و�إذا ما
و�ضعت حكومة ما قانوناً انتخابياً ج��دي��داً ،ف�إنه
مل يلحظ بتاتاً حقيقة التمثيل ،ومل يطور احلياة
ال�سيا�سية ،ال بل �إنه �شكل نقطة انطالق نحو �أزمة
جديدة ،وانق�سام جديد تغرق البالد يف االنق�سام
وامل�ح���س��وب�ي��ات وت��دم�ير ب�ن��ى ال��دول��ة ون �ه��ب امل��ال
العام ،وتقا�سم املغامن الحظوا ما بعد � :1992أكرث
من  60مليار دوالر هو الدين العام ،وف�ساد يف كل

�شيء ،وع�صي �سيا�سية قررها من ُيعتربون �أقطاب
ال�سيا�سة وال�ق��رار ،مهمتهم هي �أن يكونوا �أب��واق�اً
لويل الأمر لي�س �إال.
ماذاينتظراللبنانيون؟
ح�ت��ى الآن ث�م��ة ن��وع م��ن ال�ضحك ع�ل��ى ذق��ون
اللبنانيني ،ف�م��رة بحجة احل �ف��اظ ع�ل��ى مواعيد
اال�ستحقاقات الد�ستورية ،ومرة بذريعة مقاطعة
احل �ك��وم��ة ،و�أخ � ��رى ب��ذرائ��ع الأم � ��ن�� ،س�ت�م��وت كل
حم��اول��ة ل�ب�ع����ض ت�ط��وي��ر يف ق��ان��ون االن �ت �خ��اب..
ا��س�ت�ع��دوا �أي�ه��ا اللبنانيون �إن�ه��م ذاه �ب��ون بكم �إىل
مق�صلة قانون .1960

�أحمد �شحادة

8

( العدد  )243اجلمعة  21 -كانون الأول 2012 -

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

مقابلة

رشاد سالمة :أقوال صقر وأفعاله تكشف ارتكاب الجرم
حرْ�ص املحامي ر�شاد �سالمة على دوره املهني كونه من بديهيات م�ستلزمات ن�شاطه املو�ضوعي ،ووكالته عن
الدولة ال�سورية يف الدعوى املقدمّ ة على النائب يف «تيار امل�ستقبل» عقاب �صقر ،هي ثمرة تلك امليزة والعطاءات
التي ميتاز بها .فحياة �سالمة املعا�شة تفي�ض تلقائي ًا رويّة وتفحّ �ص ًا وعقالنية يف كلّ ملف �أو ق�ضية �أو م�س�ألة تقع
بني يديه ،يقول« :يف الق�ضاء ال �أ�شتغل عم ًال انطالق ًا من الهوى ال�سيا�سي� ..شخ�صي ًا ل�ست منتمي ًا �إىل جماعة �سيا�سية
منتظمة ،كاملن�ضوين حتت لواء حزب� ،آرائي جتاه الأحداث اجلارية يف وطني تبقى �ش�أن ًا خا�ص ًا بي ،وعملي ًا ل�ست منحاز ًا
�إىل االنق�سام احلاد بني املعار�ضة واملواالة».
هل الق�ضاء يف لبنان قادر على ح ّل
م��ا تعجز عنه ال�سيا�سة؟ ب��ر�أي �سالمة
حت� �رُّك ال��دول��ة ال���س��وري��ة ��ض�م��ن دائ ��رة
الق�ضاء ،ك��ر ّد لن�شاط النائب امل�ستقبلي
ع �ق��اب ال���ص�ق��ر يف ا��س�ط�ن�ب��ول ،و إ�ق� ��راره
ب��ال�ت��دخ��ل يف ال �� �ش ��أن ال �� �س��وري ،ا�ستلزم
ال��دول��ة ال�سورية حتركاً ق�ضائياً« ،هذه
هي الأ�صول املتبعة بني الدول والأفراد
وامل� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ات ،ف��ال �ق �� �ض��اي��ا اخل�لاف �ي��ة
واجل��رم�ي��ة مكانها الطبيعي الق�ضاء،
وانطالقاً من تلك الفكرة كانت ال�شكوى
املرفوعة �إىل النيابة العامة التمييزية،
ال بالوكالة املوكلة إ�يلّ ،ونحن اليوم
عم ً
�ضمن �إطار ن�شاط ق�ضائي بحت».
ي�ضيف �سالمة« :م��ن ناحية املبد�أ،
�أي ج��رم ي�ط��ال �أيّ �سيا�سي �ستكون له
ت��داع �ي��ات ��س�ي��ا��س�ي��ة ،يف الأ� �ص��ل م��ا درج
على ت�سميته الإع�ل�ام «تهمة �سيا�سية»
يف املعنى القانوين هي «هرطقة» بدرجة
امتياز ،التهمة تفرت�ض جرماً ،وينبغي
بالتايل حتديد ال�شخ�ص املدعى عليه،
ك � ��أن ت �ق��ول �إن «ف �ل�ان � �اً» � �ش��ري��ك ب�ه��ذا
اجلرم �أو حمرّ�ض �أو متدخّ ل ،فال�شكوى
الق�ضائية تفر�ض حتديداً �صفة املتهم،
ويف لبنان �سبق وح�صلت جرائم �سيا�سية،
ك ��أن يرتكب �شخ�ص م��ا ج��رم ��ض� ّد آ�خ��ر
و�أوىل �شرطها امل��و��ض��وع��ي �أن ال يكون
هناك دوافع �شخ�صية».
وم� � � � ��اذا ع � ��ن ال� �ت� �ه ��م ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة
امل�ستخدمة يف القامو�س اللبناين على
�شا�شات التلفزة ،ير ّد �سالمة بحزم« :هذا
امل�صطلح ال ُي���ص��رف ق��ان��ون�ي�اً ،التهمة
يجب �أن تكون حمددة».
ي�ستند �سالمة يف دع ��واه املرفوعة
من قبل الدولة ال�سورية �أم��ام الق�ضاء
اللبناين ب�شكل �أ�سا�سي على ما ن�شرته
ج� ��ري� ��دة الأخ� � �ب � ��ار وم � ��ا ب �ث � ّت ��ه � �ش��ا� �ش��ة
الـ« »otvبال�صوت وال�صورة� ،إ�ضافة �إىل
امل� ؤ�مت��ر ال�صحايف ال��ذي دع��ا إ�ل�ي��ه �صقر
يف ا�سطنبول ،وكالمه لـ«جريدة ال�شرق
الأو��س��ط» بتاريخ  3كانون الأول ،2012
واع�تراف��ه ب � أ� ّن الكالم املن�سوب �إليه هو
ك�لام��ه ،وال���ص��وت امل�سجّ ل ه��و �صوته..
ي�ل�ح��ظ � �س�لام��ة وج� ��ود ال�ت�ن��اق���ض��ات يف
أ�ق � ��وال � �ص �ق��ر ،ي �ق��ول« :ت � ��ارة ي �ق��ول إ� ّن
الت�سجيالت مركبّة وتارة �أخرى مزورة،
يطعن بالت�سجيالت ويقدّم أ�خ��رى على
اع �ت �ب��اره��ا ��ص�ح�ي�ح��ة �أو ك��ام�ل��ة �أو غري
حم � ّرف��ة ،ي �ق��ول �إ ّن �أ� �ش��رط��ة الت�سجيل
ق��د ���سُ ��رق��ت ،م��ا يعني �أ ّن امل�س�ألة لي�ست
ع �م �ل �ي��ة ت �ن �� ّ��ص��ت ،م ��ن ج �ه��ة ي �ق ��ول إ� ّن
الأ��ش��رط��ة الأ�صلية والن�سخ الإ�ضافية

�سُ رقت ،ويقول �إ ّن لديه �أ�شرطة �إ�ضافية
حت�سّ باً لذلك ،ومن جهة يقول �أي�ضاً �إ ّن
الت�سجيالت التي ميتلكها هي الأ�صلية،
وما �سُ رق هي الن�سخ ،وبر�أيي رغم �ضعف
حبكة ك�لام �صقر ،ف ��إن أ�ق��وال��ه و�أفعاله
تك�شف ح�صول وارتكاب اجلرم».
وعن امل�سار الق�ضائي يقول �سالمة:
«يف ال��دع��وى امل�ق��دم��ة م��ن ق�ب�ل��ي ،نحن
ن�ستند ف�ق��ط ع�ل��ى ال �ق��ان��ون ال�ل�ب�ن��اين،
وه� �ن ��اك ل �غ��ط ب�ي�ن م ��ا ُي �� �س � ّم��ى ت��داب�ير
ات�خ��ذه��ا ال�ق���ض��اء ال���س��وري ب�ح��ق بع�ض
ال���ش�خ���ص�ي��ات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،وم ��ن �ضمنها
«م ��ذك ��رات ال �ت��وق �ي��ف» ،وب�ي�ن ال��دع��وى
ال��ذي قدمتها ،وهاتان امل�س�ألتان �ش�أنان
خمتلفان وال عالقة للأوىل بالثانية».
يف دعوى املحامي ر�شاد �سالمة �أمام
الق�ضاء ب�ح� ّق �صقر ،يتطلب �إذاً توفر
دليل مادي �أو قرينة ت�ؤكد وتعزز الدليل،
«الدليل املتوفر بني يديه هي ال�شرائط
امل�سجلة ،وت�صريحه يف ال�شرق الأو�سط،
وم��ؤمت��ره ال�صحايف ،ورمب��ا قد �أ�ستفيد
يف ال�شكوى املقدمة من قبلي من املقابلة
ال�صحافية التي �أجراها معه الإعالمي
ج� ��ورج ��ص�ل�ي�ب��ي ع �ل��ى � �ش��ا� �ش��ة اجل��دي��د،
لأ ّن� � ��ه ب ��ر أ�ي ��ي ج� ��زء م ��ن امل �ق��اب �ل��ة ي�ع��زز
يو�ضح
وجود الأدل��ة» ،ولتب�سيط امل�س�ألة ّ
��س�لام��ة« :الأدل� ��ة ع��ادة م��ا ت�ك��ون �أف�ع��ا ًال
م��ادي��ة ،ك ��أن يعرتف �صقر «ه��ذا �صوتي
وه ��ذا ك�لام��ي» ،ال�ق��ري�ن��ة ه��ي جمموعة
الأم��ور الأخ��رى التي تعزز التهمة ،ويف
حالتنا هذه ،كواقعة االت�صال بني �صقر

و«�أب��و النعمان» �أو «ل ��ؤي م�ق��داد» ،وتلك
ال�شخ�صيات �صفتهم �إمّا قادة ميدانيون،
�أو جم� �م ��وع ��ات م �ق��ات �ل��ة يف � �س ��وري ��ة،
و�إ ّم� ��ا م���س��ؤول��ون ع�ن��د ��ص�ف��ة ع�سكرية،

ال يوجد في تسجيالت
صقر حديث عن حليب
أطفال أو خيم لالجئين
أو بطانيات ..وهذا ما
يعزز الدليل ضده

ف �ل ��ؤي م �ق��داد ل�ي����س �إع�لام �ي �اً ك�م��ا ق��ال
�صقر» ،يكمل �سالمة حديثه« :يف هذه
الت�سجيالت ،هناك اع�تراف �صريح من
قبل �صقر ،ويف الت�سجيل هناك قول معه
عن منطقة معر�ضة بال�سقوط ،و�سقوط
م�ن�ط�ق��ة ت�ع�ن��ي ��س�ق��وط م�ن��اط��ق �أخ ��رى
ك�أحجار الدومينو ،هذا الكالم الذي يقر

به ،وهناك حديث عن ال�سالح ،كالطلب
م��ن �صقر أ�ن� ��واع معينة م��ن الأ��س�ل�ح��ة،
و�صقر يف ات�صال هاتفي يطلب من �صفة
م��ا «جم�ه��ول��ة» ت ��أم�ين ه��ذه الأ��س�ل�ح��ة»،
ي �ع � ّل��ق � �س�ل�ام��ة ق� ��ائ �ل�اً« :ال ي ��وج ��د يف
الت�سجيالت حديث عن حليب الأطفال،
وال عن خيم لالجئني ،وال للبطانيات،
وهذه الأمور كلها تعزز الدليل ،لأنّه مل
ينفِ الكالم عن الأ�سلحة ،بل �سعى فيما
بعد على ت�سويق نف�سه أ�ن��ه م�س�ؤول عن
منظمة �إن���س��ان�ي��ة تعتني ف�ق��ط بت�أمني
غذاء الأطفال و�إيواء النا�س ،و�أنّه مهتم
ب��الإف��راج عن اللبنانيني املخطوفني يف
�إعزاز ،يف �سورية ،وهذه الت�سجيالت التي
عر�ضت يف لبنان ال يوجد �أيّ توجّ ه لهذا
ال���س�ي��اق ،ف�صقر ال ي��وح��ي �أ ّن ��ه منا�ضل
يف �سبيل احلرية ،وال �ضمن كالمه عن
حليب الأطفال» ،يعقّب �سالمة على تلك
املقولة�« :آلية عمل امل�ؤ�س�سات الإن�سانية
وا�ضحة ،وهي تكون من خالل منظمات
ح�ك��وم�ي��ة �أو غ�ي�ر ح �ك��وم �ي��ة ،ك��ال�ه�لال
الأح �م��ر وال���ص�ل�ي��ب الأح �م��ر وامل �ع�بر ال
ميكنه �أن يكون من خالل «�أبو ر�شاد» وال
«�أبو النعمان» �أو «ل�ؤي مقداد» ،لأ ّن تلك
ال�شخ�صيات م��ا مي�ك��ن ال�ت�ح��دث معهم
ه��و مو�ضوع ال�سالح والو�ضع امل�ي��داين،
واحل�سم الأمني».
ي�شري �سالمة �إىل أ� ّن كلمة «ح�سم»
� �ض �م��ن ال �ب �ي �ئ��ة ال �� �س ��ائ ��دة يف � �س��وري��ة،
م���ص�ط�ل��ح «احل �� �س��م» ي�ن�ت�م��ي �إىل بيئة
احل � ��رب وال� �ق� �ت ��ال ،ول �ي ����س �إىل ق�ضية

املخطوفني اللبنانيني ،لأ ّن��ه يف احلالة
الأخ� �ي ��رةُ ،ي �ق ��ال «�أري� � ��د حت��ري��ره��م �أو
الإنتهاء من هذه امل�شكلة» ،و�ضمن هذا
ال�سياق ،كلمة ح�سم هي �أقرب من املعنى
الع�سكري منها من التوجه الإن�ساين».
الدعوى املقدمّة على النائب يف تيار
امل�ستقبل عقاب �صقر تنطبق عليها �سمة
�أي �شكوى ق�ضائية؟ «قا�ضي التحقيق
وفق املعطيات الق�ضائية التي بني يديه،
ت �خ��ول��ه ا� �س �ت��دع��اء �أيّ ��ش�خ����ص ك�ف��اع��ل
م��دع��ى ع�ل�ي��ه� ،أو ��ش��ري��ك �أو حم��ر���ض،
وي�شملون يف الدعوى تلقائياً».
يلفت �سالمة �إىل الإجراء الق�ضائي
اجل ��اري ق�ب��ل ت�ق��دمي ال���ش�ك��وى املقدمة
م� ��ن ق �ب �ل ��ه« ،ه � �ن� ��اك دع � � ��وى م� ��ن ق�ب��ل
ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة ال �ت �م �ي �ي��زي��ة ،وه �ن��اك
حت�ل�ي��ل ف �ن��ي ل�ل�ت���س�ج�ي�لات ،وم �� �س��اره��ا
القانوين ،يعني �إحالة هذه الدعوى من
النيابة ال�ع��ام��ة التمييزية �إىل النيابة
ال �ع��ام��ة الإ��س�ت�ئ�ن��اف�ي��ة ،ث��م �إىل ق��ا��ض��ي
التحقيق الأويل ،ليت ّم التحقيق ..أ�م��ا
ب�خ���ص��و���ص � �ص ��دور ال� �ق ��رار ال �ظ �ن��ي يف
اجلرائم اجلنائية ،القرار الظني خا�ضع
ل�صالحية الهيئة االتهامية (م�ؤلفة من
 3ق���ض��اء) وحت�ي��ل ال��دع��وة �إىل حمكمة
اجل�ن��اي��ات ،يف �ضوء م��ا يقتنع ب��ه قا�ضي
ال�ت�ح�ق�ي��ق وال �ه �ي �ئ��ة االت �ه��ام �ي��ة ي���ص��در
القرار االتهامي».
�س�ألنا �سالمة ب�صراحة ع��ن ق��درة
الق�ضاء يف ب��تّ امل�سائل ال�شائكة� ،سيما
أ� ّن ال�ن��ا���س ��ش��اه��دت ع�ل��ى ال�ت�ل�ف��زة كيف
أ�ه�ي�ن الق�ضاء بحادثة ��ش��ادي امل��ول��وي؟
يجيب ��س�لام��ة« :ه ��ذه احل ��االت امل�ث�يرة
لال�ستفهام ،وبحالة امل��ول��وي ه��ي تهمة
ج�ن��ائ�ي��ة ،ويف ال�ت�ه��م ت�ل��ك ي �ك��ون �إخ�ل�اء
ال�سبيل بعد مرور � 4أيام �أمر م�ستهجن..
رغ��م ك��وين ل�ست م�ضطلعاً ع�ل��ى امللف
وال ع�ل��ى امل�ع�ط�ي��ات وال ��دالئ ��ل» ،يتوقف
ال وي �ق��ول« :ال��ر��ص��ان��ة �أم��ر
�سالمة قلي ً
م�ط�ل��وب يف ك � ّل احل ��االت ،ل�ك��ن ال�سمعة
ال�شائعة ه��ي تظلم للق�ضاء ،و�شخ�صياً
الق�ضاء اللبناين يتمتع بثقتي كمحامي
وبثقة جميع ال��زم�لاء الذين ميار�سون
مهنتهم ،و�إال لنوقف �أعمالنا ب�شكل تام،
لأن��ه ال ي�ج��وز حت� ّم��ل م�س�ؤولية �إي�صال
حقوق النا�س وحرياتهم وم�س�ألة ال�سالم
الأه�ل��ي عندما تنتفي الثقة بالق�ضاء»،
ي �ت��اب��ع � �س�لام��ة ح��دي �ث��ه« :يف �أي ج�سم
�إداري ،هناك ال�سياق العام لعمل امل�ؤ�س�سة،
وهناك بع�ض االنحرافات التي حت�صل،
مت �إح��ال��ة بع�ض الق�ضاة �إىل
ويف لبنان ّ
التفتي�ش الق�ضائي واتُخذ بحقهم بع�ض
التدابري» ،وي�ضيف الوزير ال�سابق« :هل
املطلوب �إي�ق��اف ال��دع��اوى الق�ضائية يف
ح ��ال وج ��ود ال �� �ش��ك؟ ب��ال�ع�ك����س ،ت�ق��دمي
ال���ش�ك��وى ي � ؤ�ك��د دور ال�ق���ض��اء ك�سلطة
م���س�ت�ق�ل��ة ،و�أظ � ��نّ �أن ت��رك�ي�ب��ة املجل�س
الأع�ل��ى للق�ضاء اللبناين توحي مبزيد
من الثقة ب�سلطة الق�ضاء».

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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تحقيق

بيروت ما تزال عاصمة الموضة والجمال
لطاملا اعتربت بريوت عا�صمة
عاملية للأزياء والأناقة ،ال تقل عن
عوا�صم العامل املتقدمة كباري�س وروما
وغريهما ،وقد حتولت �إىل من�صة لت�صدير
�آخر �صيحات املو�ضة واجلمال �إىل العامل
العربي وال�رشق الأو�سط ككل ،فهي
مر�آة للجمال ترى فيها املر�أة روائع
الأزياء الراقية ،و�أحدث خطوط املو�ضة
واجلمال ،والواقع �أن بريوت لي�ست
فقط مدينة ت�سويقية ،بل مدينة منتجة
للأ�سماء الكربى وال�شهرية يف �صناعة
املو�ضة العاملية وبابتكارات خالقة،
وهي تعد منذ عقود طويلة عا�صمة
الذوق والأناقة والرهافة والعطور
ومعاهد التجميل والت�رسيحات.
ال �ي��وم ،ت�ست�ضيف و��س��ط ب�يروت
ال �ع��دي��د م ��ن دور الأزي� � � ��اء ال �ك�برى
وال �ه��وت ك��وت��ور وال �ع �ط��ورات ،بحيث
امل��دي �ن��ة ع �ط ��راً ن ��اف ��ذاً �إىل ع��وا��ص��م
الدنيا ،فبريوت هي �سيدة العوملة يف
املو�ضة واجلمال ،ويف قلب التحوالت
اجل �م ��ال �ي ��ة والأ� � �س ��ال � �ي ��ب امل �خ �ت �ل �ف��ة
والنظرات املتجددة والأ�سماء الكربى
امل �ح �ل �ي��ة م ��ن روب �ي��ر أ�ب � ��ي ن � ��ادر� ،إىل
إ�ي�ل��ي �صعب و آ�خ��ري��ن ،والعاملية مثل

ماكينة «سنجر»
من أوائل السلع التي
بيعت بالتقسيط في
بيروت سنة 1891

كري�ستيان ديور وغوتييه وجيفان�شي.
يف اخل �م �� �س �ي �ن��ات وال �� �س �ت �ي �ن��ات
اج� �ت ��ذب ��ت ب �ي ��روت م �ع �ظ��م امل �م �ث �ل�ين
والفنانني ،ذكوراً و�إناث ،للتجول بني
�أ�سواقها واختيار �أف�ضل �أنواع الأقم�شة
والأزياء والعطور ،وقد ا�شتهر العديد
من اخلياطني ودور الأزي ��اء الراقية
والعطارين ال �سيما يف و�سط بريوت،
ح�ين ك��ان��ت ه�ن��اك أ�� �س��واق خم�ص�صة

للأقم�شة وامللبو�سات ك�سوق الطويلة
والبازركان وغريه.
البازركان كان �أحد �أ�سواق بريوت
الهامة ،حيث كان يجتمع فيه البيارتة
و�� �س ��واه ��م م ��ن أ�ه � ��ل اجل �ب ��ل ل �� �ش��راء
حاجاتهم ،ال �سيما الأقم�شة و�أدوات
اخل �ي��اط��ة ،وي �ق��ع ه ��ذا ال �� �س��وق و�سط
بريوت.
وق� ��د ك� ��ان � �س��وق ال� �ب ��ازرك ��ان من
الأ�� �س ��واق ال�ب�يروت�ي��ة امل���س�ق��وف��ة ،على
غ��رار �سوق احلميدية يف دم�شق ،ومن
مميزات �سوق البازركان �أي�ضاً �أنه كان
ط��اب�ق�ين ،فالطابق الأر� �ض��ي خ�ص�ص
لدكاكني اخلياطني العربي الذي كانوا
ي�صنعون القنباز وال�صداري وال�شروال
وال �ع �ب��اءات ،وك��ان��ت جمعية املقا�صد
اخلريية الإ�سالمية يف بريوت ت�شغل
بع�ض الغرف كمكاتب ملوظفيها� ،أما
الطرابي�ش فت�صنع يف �أ�سواق �أخرى �أو
جتلب من اخلارج ال �سيما من النم�سا
وم�صر ،ولقد ا�ستمرت هذه الدكاكني
ب�شكلها فوق بع�ضها البع�ض مبحاذاة
جدار جامع النافورة �إىل الثالثينات
م��ن ال �ق��رن امل��ا� �ض��ي ،وال ي ��زال بع�ض
امل �خ �� �ض ��رم�ي�ن م� ��ن �أه � � � ��ايل ب�ي��روت
يذكرون ر�ؤيتهم للأفاعي التي وجدت
يف هذا ال�سوق بعد هدم الأبنية ،ومن
�أ�شهر معلمي اخلياطة العربية في�أتي
يف مقدمهم� :سعيد ال�صايغ� ،أبو زكور
حمود ،احلاج علي �أحمد احلالق وابنه
حممد علي احل�لاق ،حنا فليفل (�أبو
ا� �س �ك �ن��در) ،ويف � �س��وق اجل�م�ي��ل ال��ذي
�أن�شئ الحقاً بيعت ماكينات اخلياطة
من �صنع معمل �سنجر يف نيويورك،
وكانت �أ�شهر ما يباع ،وكان حمل بيعها
يف ال�سوق اجلميل ،ومن الطريف �أن
ماكينة �سنجر كانت من �أوائ��ل ال�سلع

التي بيعت بالتق�سيط يف بريوت ،فقد
أ�ع �ل��ن وك�ي�ل�ه��ا ��س�ن��ة  1891ع��ن بيعها
تق�سيطاً مببلغ ري��ال جم�ي��دي واح��د
�أ�سبوعياً� ،أو زي��ادة بالت�سهيل بالدفع
يف كل �أ�سبوع ع�شرة قرو�ش ،كما �أعلن
�أن ت��رك�ي��ب امل��اك�ي�ن��ات وت�صليحها هو
جماين مهما كان املكان بعيداً يف البلد
وملدة �ست �سنوات.
وفتح عام  1904يف ال�سوق اجلميل
حمل لبيع ماكينة اخلياطة الأملانية
«ن��وم��ن» ك��ان �صاحبه اليا�س �شنفلد
مم �ث��ل امل �� �ص �ن��ع يف ت��رك �ي��ا وق�ب�ر���ص
وم �� �ص��ر ،وم��دي��ر امل �ح��ل امل�ي�ر ��ش��ام��ل
م�سعود ��ش�ه��اب ،وك ��ان يبيع امل��اك�ن��ات
ن �ق��داً وت�ق���س�ي�ط�اً �أ��س�ب��وع�ي�اً ويكفلها
مل��دة ع�شر � �س �ن��وات ،وف�ت�ح��ت ال�سيدة

برجي�س م��رك��زاً للخياطة يف ال�سوق
اجلميل وجلبت م��ن باري�س الأمثلة
امل�ستحدثة يف �أ��ش�ه��ر حم��ال الأزي ��اء،
و�أعلنت قدرتها على حتقيق مطالب
ال �� �س �ي��دات يف ب �ي ��روت ،واخ� �ت� �ي ��ار م��ا
ينطبق م��ع �أذواق �ه��ن م��ن ب��راق��ع من
�أح �� �س��ن ج�ن����س و�أل� �ط ��ف زي ،ت�ن��ان�ير
ح��ري��ر وم �� �ش��دات وب �ي��ا���ض وف���س��ات�ين
م �ث �ن��اة وروائ � � ��ح ع �ط��ري��ة ،وق� ��د ك��ان
لديها جمموعة ك�ب�يرة م��ن الزبائن
م��ن خمتلف الطبقات واالهتمامات
والأذواق واجلن�سيات.
�إىل ذل� ��ك ،ب� ��رزت أ�� �س �م��اء الم�ع��ة
�أخ ��رى يف و��س��ط ب�ي�روت ،مثل �أل�ف��رد
حم�شي وم��دام �صاحلة وج��ورج و�إيلي
��ش��وي�تر وول �ي��م خ ��وري وم ��دام جيني

�سعاد ح�سني خالل زيارتها لبريوت

(ال��رو��س�ي��ة) ال�ت��ي ع��ا��ش��ت يف ب�ي�روت،
لا خ��ا� �ص �اً ب �ه��ا ،وق��د
واف�ت�ت�ح��ت م���ش�غ� ً
اعتربت مهنة اخلياطة من �أرقى املهن
البريوتية ،قبل �أن ي�سحب الب�ساط
م��ن حت��ت �أق� ��دام ه��ذه امل�ه�ن��ة ل�صالح
مهنة ت�صميم الأزي ��اء ،التي �ساهمت
بالرتويج لأ�سماء و�صلوا �إىل العاملية.
و�إىل ج��ان��ب � �س��وق ال� �ب ��ارزك ��ان،
كانت هناك أ���س��واق �أخ��رى قامت �إىل
ج�ن��ب الأزي � � ��اء ،وب� ��رز حت ��دي ��داً ��س��وق
ال�صاغة ،فبعد جناح �أ�سواق اخلياطة
وامللبو�سات يف و��س��ط ب�ي�روت و�إق�ب��ال
ال�ت�ج��ار على حم��ال�ه��م ،ت�شجع بع�ض
رج ��ال الأع� �م ��ال ع�ل��ى �إن �� �ش��اء �أ� �س��واق
ج��دي��دة ،ف���ش��رع أ���س�ع��د رع��د وب���ش��ارة
ال �ه ��اين ع ��ام  1883يف �إن �� �ش��اء ��س��وق
جديد لل�صاغة واجلوهرجية غربي
م�ن�ت��زه ال�ب�رج ي �خ�ترق غ��رب��ي �ساحة
ال�ب�رج حتى كني�سة ال�ن��ور ّي��ة �أجن��زاه
ع� ��ام  ،1886وك � ��ان ال �� �ص��اغ��ة وجت ��ار
املجوهرات يتخذون من خان ال�صاغة
ال ��واق ��ع يف م�ن�ت���ص��ف ب �ي��روت م �ك��ان �اً
لعملهم.
وك��ان��ت الأر� ��ض التي �أق�ي��م عليها
ال�سوق مغرو�سة توتاً ،وكان ال�سيدان
رع ��د وه� ��اين م��ن ك �ب��ار جت ��ار ب�ي�روت
ا�شرتيا مو�ضع ال���س��وق ،كما ا�شرتيا
ف�ي�م��ا ب�ع��د م���س��اح��ة ك �ب�يرة يف ميناء
احل�صن� ،أقاما عليها حمام �سوي�سرا،
وقد اعتنى �أ�صحاب ال�سوق بتبليطها
وت��رت�ي�ب�ه��ا ،ف �غ��دت ب�ه�ج��ة للناظرين
ا�ست�أجرها منهم جميع ال�صاغة وجتار
املجوهرات الثمينة ،وغدت ال�سوق يف
حينه من �أجمل �أ�سواق ب�يروت ،ومن
��س��وق رع��د وه ��اين ،لب�ست العرائ�س
يف م �ع��ا� �ص �م �ه��ن الأ�� � �س � ��اور ال��ذه �ب �ي��ة
املعروفة بدقة املا�س وامل�بروم��ة ر�أ���س
احل �ي��ة �أو ع ��رق ال��دال �ي��ة ،ول�ب���س��ن يف
�أ�صابعهن اخل��وامت الذهبية املطعمة
ب��امل��ا���س ال�برل�ن��ت والفلمنك وخ��وامت
ال�شختورة ،وعلقن يف جيدهن العقود
وال �� �س�لا� �س��ل ،ويف �آذان� �ه ��ن الأق � ��راط
املختلفة الأ�شكال ،وقد ا�ستقبل ال�سوق
الفنانات والن�ساء من خمتلف الدول
العربية ال��ذي��ن �سمعوا ب��ه وق�صدوه
ل�شراء �أجمل احللي.
وك � � � ��ان ه � � ��ذا ال � �� � �س� ��وق م �ق �� �ص��د
البريوتيني وبع�ض اللبنانيني ،علماً
�أن��ه �أن���ش��ئ يف ب�ي�روت فيما بعد �سوق
لل�صاغة قرب �سوق اخل�ضار واللحوم
والأ�سماك� ،أما خان ال�صاغة فقد كان
بعيداً عن �سوق البازركان ،على �شاطئ
البحر ق��رب ميناء احل�صن ،وق��د مت
ا�ستحداثه وت�أهيله من جديد ،حيث
ي�ضم اليوم جمموعة كبرية من �أرقى
حمال ال�صاغة واملجوهرات يف لبنان
والعامل ،ممن افتتحوا متاجر خا�صة
ل�ه��م يف ب�ي�روت ،ك��ون�ه��ا ت�ع��د عا�صمة
املو�ضة والأزي� ��اء واجل�م��ال يف العامل
العربي.
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موضوع الغالف
«اليرموك» ..والقيادات المستقيلة من دورها
بعد شهرين من المناوشات
المستمرة ،ومحاوالت قضم
تمكن من
أطراف المخيمّ ،
يسمون أنفسهم بمقاتلي
«الجيش الحر» وجماعات ما
تسمى «جبهة النصرة» وأشتات
أخرى من دخول المخيم.
�أدى ه � ��ذا ال� ��دخ� ��ول ال� � ��ذي ك�ل��ف
ع�شرات القتلى واجل��رح��ى يف �ساعات
م ��ن ال �ق �ت ��ال امل� �ح� �م ��وم� ،إىل ت�ه�ج�ير
مئات الآالف من �سكان املخيم ،علماً
�أن املخيم ال��ذي يقطنه نحو مليون
ن �� �س �م��ة ،ب �ي �ن �ه��م ن �ح��و م �ئ��ة و��س�ب�ع�ين
أ�ل��ف فل�سطيني ،ه��م م��ن �أ�ضفى على
امل�خ�ي��م ط��اب �ع��ه ،وج �ع��ل م�ن��ه عا�صمة
ال���ش�ت��ات الفل�سطيني ،و�أك �ب�ر خميم
ل�لاج�ئ�ين الفل�سطينيني يف ��س��وري��ة،
وق��د وف��د ع�شرات الآالف �إىل املخيم
خالل ال�شهور املا�ضية ،ومنذ ا�شتداد
عنا�صر من «جبهة الن�صرة» يف �أحد �شوارع خميم الريموك جنوب دم�شق
القتال يف الأحياء القريبة من خميم
ال�يرم��وك ،حيث ج��رى ا�ستقبالهم يف
مراكز �إي��واء داخ��ل املخيم ،وهم اليوم
كثيرون لم يستطيعوا الخروج من المخيم سوى بما على أجسادهم
هُ ��جّ ��روا م��ع م��ن ه�ج��ر م �ن��ه ،ب�ع��د �أن
اعتقد البع�ض لوقت طويل �أن املكان من ثياب ..وكثيرون بحثوا عن وسيلة نقل ولما تعبوا افترشوا الطريق
�سيظل مالذاً �آمناً ،مع احلديث الكثري
ع ��ن حت �ي �ي��د امل �خ �ي��م ،واالب� �ت� �ع ��اد عن بانتظار من يصطحبهم أو اإلعالن عن افتتاح مركز إيواء
االنخراط يف �أتون الأزمة ال�سورية.
ك�ث�يرون و��ص�ف��وا م�شهد التهجري
سمح لخالد مشعل بالذهاب إلى غزة وإلقاء الخطابات
من املخيم اليوم مب�شهد النكبة ،كان
لماذا ُ
ا ألم��ر ك��ذل��ك �إىل ح��د بعيد ..ال
آالف في ميادينها؟ ولماذا عاد الحديث عن الكونفدرالية مع األردن مجددًا؟
م ��ن ال �ن �� �س��وة وا ألط� � �ف � ��ال وال ��رج ��ال
الذين خرجوا من بيوتهم على حني
غ ��رة� ،إذ �إن م��ا ح ��دث ك ��ان م�ف��اج�ئ�اً،
فلم ي�ستطع الكثريون �سوى اخل��روج
مب��ا على أ�ج���س��اده��م م��ن ث�ي��اب ،وعلى بب�ساطة لأن املخيم ي��دل على البيت اجل�ب�ه��ة ال�شعبية لتحرير فل�سطني الدولة ،وه ��ؤالء معروفون ب�أ�سمائهم
ام�ت��داد ال���ش��وارع املف�ضية م��ن املخيم الأول ،فلوال �ضياع البيت الأول ،ولوال – القيادة العامة فكرة ت�شكيل جلان و�صفاتهم ،وك��ان ال�لاف��ت �أن يطالب
�إىل الأحياء الدم�شقية القريبة ،كان االق �ت�لاع واغ�ت���ص��اب الأر�� ��ض ،مل��ا ك��ان ��ش�ع�ب�ي��ة م ��ن ك��اف��ة ال �ف �� �ص��ائ��ل ،وم��ن م �ع��ار���ض � �س��وري م �ع��روف ،ه��و هيثم
كثريون من ه�ؤالء يبحثون عن و�سيلة املخيم �أ�صالً.
�أبناء املخيم ،حلماية الأم��ن الداخلي مناع� ،أن يتذكر خالد م�شعل ،بالذات،
قيلت تفا�صيل كثرية حول الوقائع ،يف امل �خ �ي��م ،ومل �ن ��ع دخ � ��ول امل���س�ل�ح�ين �أن كولن باول كانت طلبت من دم�شق
نقل ،والبع�ض تعب فافرت�ش الطريق،
وهو بانتظار من ي�أتي لي�صطحبه� ،أو وك� �ي ��ف ح � ��دث م ��ا ح � ��دث يف امل �خ �ي��م ،ال���س��وري�ين �إل �ي��ه (ك ��ان ه�ن��اك �إ� �ص��رار يف �سياق طلباتها املعروفة ،طرد ف�صائل
وال �ت �ف��ا� �ص �ي��ل يف م �ث��ل ه ��ذه احل ��االت معلَن من ه�ؤالء امل�سلحني بالرغبة يف املقاومة من �سورية ،بعد �سقوط بغداد
الإعالن عن افتتاح مركز �إيواء.
لقد هجر �أنا�س من مناطق عديدة ت�سبب غ��رق �اً ،ال ي�ستطيع م�ع��ه امل��رء ال�سيطرة على املخيم ،لإح��داث و�صل بيد املحتلني الأمريكيني.
يف �سورية ،لكن امل�شهد يف املخيم كان الإبحار نحو ما يزعم �أنه احلقيقة.
ب�ين الأح �ي��اء ال�ت��ي ي�سيطرون عليها
ه��ذا التذكري م��ن معار�ض �سوري
ل �ق��د ح ��دث م ��ا ح� ��دث ،و�ستتكفل ج�ن��وب دم���ش��ق) ،مبعنى إ�ب �ع��اد املخيم يعني الكثري ،ولعله يقول بب�ساطة� :إذا
مثرياً على نحو خا�ص ،لعلها الذاكرة
املثقلة ب� ��آالم التهجري وال �ه �ج��رة� ،أو الأيام بك�شف الكثري من تلك الوقائع ،ب�شكل فعلي عن �أت��ون ال�صراع ،ولكن كنت تقول إ�ن��ك تن�أى بنف�سك ،فلماذا
لعلها اخل�صو�صية الفل�سطينية التي التي تغرق اليوم حتت رماد هائل من م��ا ح��دث ك��ان من��وذج �اً م��ن النكايات حتمل علم االنتداب الفرن�سي يف غزة؟
الأكاذيب وال�شحن العاطفي ،و�إ�سقاط الفل�سطينية ،ومثا ًال �آخر على ا�ستقالة هذا لي�س ن�أياً بالنف�س ،هذا تنكّر من
تعطي للوجع طعماً خا�صاً �أي�ضاً.
ت���س�م��ع ك �ل �م��ات م ��ن ق �ب �ي��ل�� :ض��اع الآمال على الواقع ،ولكن املقدمات ملا القيادات من دورها.
جهة ،وانحياز من اجلهة الأخرى.
مع كل ذلك ،لي�س هذا مو�ضوعنا كما
املخيم ،راح املخيم� ،ضعنا ،رحنا ..هي ح��دث كانت وا�ضحة ،ووقائعها بينة،
��ش��ن البع�ض حملة دع��ائ�ي��ة قوية
كلمات تدل على �إح�سا�س هائل بالفقد وك � ��ان مي �ك��ن ل �ك��ل م �ت��اب��ع �أن ي�ع��رف � �ض��د اجل �ب �ه��ة ال���ش�ع�ب�ي��ة – ال �ق �ي��ادة يقولون ،لكن مو�ضوعنا هو اال�ستقالة
وال �� �ض �ي��اع ،ل �ع��ل ه� ��ذه ح��ال��ة امل�خ�ي��م امل�صري الذي ينتظر املخيم ،ب�سبب �أداء ال �ع��ام��ة ،وم �ب��ادرت �ه��ا ،وع� ��اد ال�ب�ع����ض م��ن ال � ��دور ،ل�ق��د ا��س�ت�ق��ال��ت الف�صائل
للحديث ع��ن ال �ن ��أي بالنف�س ،وكلما الفل�سطينية وعلى ر�أ�سها حما�س وفتح
بالن�سبة �إىل الفل�سطيني ،املخيم هو القيادات الفل�سطينية البائ�س جداً.
وم��ا دم�ن��ا تعر�ضنا ل��ذك��ر النكبة� ،س�ألته :كيف نحمي املخيم �إذاً؟ حلق يف م��ن دوره ��ا يف حماية �شعبها يف خميم
امل�لاذ والبيت بعد �أن ج��رى التهجري
الأول ،وك��ان فيه االق�ت�لاع من البيت فقد �سمعنا من ا آلب��اء وا ألج��داد دوماً �سماء التنظريات الوهمية ،وال يعود الريموك ،الن�أي احلقيقي بالنف�س كان
يتطلب ت�شكيل �إط ��ار وط�ن��ي ج��ام��ع يف
وال��دي��ار ،املخيم ��س��واء أ�ك ��ان من��وذج�اً ك �ل �م��ة أ�ث �ي��رة ت� �ق ��ول�« :إن ب �ل�اء ه��ذا لديه �أي جواب مقنع.
ل �� �س �ن��ا يف م �ع��ر���ض احل ��دي ��ث ع��ن املخيم ،يحمي املخيم ويحمي الوجود
للب�ؤ�س واملعاناة� ،أم كان مكاناً يف درجة ال�شعب يف قياداته �أ�سا�ساً» ،وه��ا نحن
صال جديداً يتبني فيه موقف الف�صائل وقياداتها من الأزمة الفل�سطيني يف �سورية.
م��ن العي�ش املقبول وامل��ري��ح ،كما كان اليوم ن�شهد ف� ً
ما حدث هو العك�س متاماً؛ غادرت
احل ��ال يف «ال �ي�رم ��وك» ،ي�ظ��ل املخيم �أن بالء هذا ال�شعب يف قياداته.
يف �سورية �إج �م��االً .لقد عا�ش الكثري
مع تقدم الأزم��ة يف �سورية ،ح�ضر م��ن ه��ذه ال�ق�ي��ادات يف ��س��وري��ة ،وتلقى القيادات با�سم عدم حتملها ما يحدث
مكاناً حمبباً للفل�سطيني؛ هو مكانه
يف جغرافيا االقتالع ،يح�س باالنتماء م��و� �ض��وع الفل�سطينيني يف ��س��وري��ة ،دعماً ا�ستثنائياً منها ،وك��ان لبع�ضهم يف ��س��وري��ة ،وا�ستقالت ق�ي��ادات أ�خ��رى
�إليه ،ويحن �إليه وك�أنه البيت الأول ،وحتديداً يف خميم «الريموك» ،طرحت و� �ض��ع ي���ش�ب��ه و� �ض��ع ك �ب��ار م �� �س ��ؤويل م��ن دوره � ��ا ،رغ ��م وج ��وده ��ا ،واك�ت�ف��ى

اجل �م �ي��ع ب� ��إط�ل�اق ال �ت �� �ص��ري �ح��ات� ،أو
اال� �س �ت �م��رار يف امل �م��اح �ك��ات وال�ك�ي��دي��ة
والإ�ساءة �أ�سا�ساً لل�شعب الفل�سطيني،
فلو �شُ كلت جلان �شعبية حقيقية تدير
� �ش ��أن امل�خ�ي��م ال��داخ �ل��ي ،وحت�م�ي��ه من
الهجمات عليه ،ملا و�صلنا �إىل احلال
ال��ذي و�صلناه م��ن تهجري كما حدث
ح �ت��ى الآن ،ث��م م��ا ��س�ي�ل�ح��ق باملخيم
من دم��ار ،حيث انطلقت فيه عمليات
النهب واحلرق والتخريب.
القيادات امل�ستقيلة من دورها �أي�ضاً
تركت الآالف هائمني على وجوههم،
ومل ت�ق��دم لهم �شيئاً ،وه��ي ل��ن تفعل
على ك��ل ح��ال ،فلو كانت ت� ؤ�م��ن ب��دور
حقيقي لها ،لكانت بادرت �إىل احلركة
ب�شكل مبكر ،القيادة هي التي ت�ستطيع
امل �ب ��ادرة وال�ف�ع��ل ق�ب��ل وق ��وع احل ��دث،
وت �� �ض��ع ج �م �ل��ة اح� �ت� �م ��االت وك �ي �ف �ي��ة
التعامل م��ع ك��ل احتمال ،وع��دم ترك
��ش��يء لل�صدفة ..لقد افتقد ال�شعب
الفل�سطيني تاريخياً قيادات من هذا
ال�ن��وع ،وه��ا ه��و ي��دف��ع الثمن جم��دداً،
ث �م��ن ��ص�ع��ب وق ��ا� ��س ،ول �ع��ل ال �� �س ��ؤال
ه��و :هل ميلك ه ��ؤالء بعد الآن قدرة
على ال��وق��وف على امل�ن��اب��ر ،واحل��دي��ث
ع��ن ال���ش�ع��ب ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي وح�ق��وق��ه
وحمايته؟
الأرج��ح �أنهم نعم� ،سيفعلون ذلك،
ألن �ه��م دوم� �اً ف�ع�ل��وا ذل ��ك� ،إذ لي�س ما
ي�شغلهم حقاً هو ال�شعب الفل�سطيني،
ل �ك��ن أ�� �ش �ي ��اء ك �ث�ي�رة ل �ع��ل م ��ن بينها
ت�صفية ق�ضية هذا ال�شعب.
البيانات التي �صدرت حتى الآن عن
القيادات الفل�سطينية ،تقدم منوذجاً
عما �سيحدث يف الأي ��ام امل�ق�ب�ل��ة ..تباً
لقيادات ا�ستقالت من دوره��ا ،وت�شرع
الآن يف ذرف دموع التما�سيح ،و�إغراق
النا�س يف حم�أة الأكاذيب.
ت �ظ��ل أ�� �س �ئ �ل��ة ال مي �ك��ن �أن تغيب
ع��ن ال�ب��ال ،على هام�ش وق��ائ��ع خميم
ال �ي��رم � ��وك ،م �ق��دم��ات �ه��ا ون �ت��ائ �ج �ه��ا
الأوىل :مل � � ��اذا ت ��رف� �� ��ض ال� �ق� �ي ��ادات
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ح �ت��ى الآن ا إلج ��اب ��ة
ع�ل��ى � �س ��ؤال ج��وه��ري ح��ول امل�ضمون
ال�سيا�سي الت �ف��اق ال�ت�ه��دئ��ة يف غ��زة؟
وملاذا �سُ مح خلالد م�شعل بالذهاب �إىل
غ��زة ،و إ�ل�ق��اء اخلطابات يف ميادينها؟
ومل��اذا ع��اد احلديث عن الكونفدرالية
م ��ع الأردن جم � � ��دداً؟ احل ��دي ��ث عن
الكونفدرالية جاء يف لقاء خا�ص عقده
حممود عبا�س مع قيادات فل�سطينية،
ث��م �أخ�ب�رن ��ا ال �ن��اط��ق ب��ا� �س��م ال�سلطة
نبيل �أب��و ردينة �أن �إع�لان اال�ستقالل
الفل�سطيني ين�ص على الكونفدرالية،
الكالم جدي �إذاً ،واملوافقة يف اجلمعية
العامة على دولة ب�صفة ع�ضو مراقب
مت �ه �ي��د �أويل ..ف � � ��إذا ج� ��رى تهجري
الفل�سطينيني يف �أرب��ع جهات الأر���ض
تنزاح عقبة �أ�سا�سية من �أمام الت�سوية،
ما الذي يخطط له حقاً؟

عبد الرحمن نا�صر
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مقابلة
رأى أن استباحة مخيم اليرموك سيناريو َّ
مدبر لذبح ذاكرة العودة

أنور رجا :لن نغادر سورية إال باتجاه فلسطين
في مكتبه بدمشق ،وفيما تقطع الحوار أحيانًا اتصاالت هاتفية
أكد مسؤول اإلعالم في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -
القيادة العامة؛ أنور رجا ،أن التطورات الدامية التي وقعت مؤخرًا تحمل أخبارًا جديدة عن األوض��اع المتردية في «اليرموك»،
في مخيم اليرموك الفلسطيني جنوب دمشق ،هي البرهان األوضح يشدد مسؤول اإلعالم في «القيادة العامة» على أن قادة الجبهة
على أن الوجود الفلسطيني في سورية يتعرض إلى مخطط ميداني جميعهم ما زال��وا في العاصمة السورية ولم ولن يغادروها،
مكذبًا شائعات مغادرة األمين العام للجبهة أحمد جبريل إلى
ّ
وسياسي هو األخطر منذ النكبة الفلسطينية األولى عام .1948
وأش��ار رجا إلى مشهد النزوح الفلسطيني الكبير من مخيم لبنان ،فـ»نحن لن نغادر الجغرافيا السياسية الحاضنة للمقاومة
اليرموك المنكوب بعد أن سيطرت عليه مجموعات مسلحة يصفها إال نحو فلسطين».
في الحرب على سورية ،يقول رجا إن هناك نصيبًا من الخناجر
باإلرهابية ،استباحت األمن والممتلكات ،وبات المخيم بذلك ساحة
حرب يتوقع اشتدادها ..عشرات آالف الالجئين الفلسطينيين في لفلسطين وحق العودة ،ذلك ألن سورية تدفع اليوم ثمن وقوفها
مشهد كأنه نكبة ثانية ،لكن األدوات مختلفة هذه المرة كما إلى جانب فلسطين والمقاومة ،معتبرًا أن ما يسمى «الربيع العربي»
بأياد صهيونية وأميركية ومشاركة يستخدم اآلن كـ»حصان طروادة» لهزيمة القلعة الدمشقية..
ٍ
يقول ،والسيناريو مرسوم
عربية صريحة ضالعة في األزمة السورية.
غ�ي�ر ب �ع �ي��د ع ��ن خم �ي��م ال�ي�رم ��وك يف
دم���ش��ق« ،ال �ث �ب��ات» ال�ت�ق��ت �أن� ��ور رج ��ا على
� �ض �ف��اف امل �� �ش �ه��د ال �� �س ��وري وان �ع �ك��ا� �س��ات��ه
الفل�سطينية ،و�إليكم احلوار:
• على مدار �أ�شهر الأزمة يف �سورية،
بدا �أن الفل�سطينيني بعيدون ن�سبي ًا
عن واجهة الأحداث ،لكن اليوم يبدو
وك�أن نريان التطورات �أم�ست يف البيت
الفل�سطيني واملخيمات الفل�سطينية
يف �سورية ،مالذي يحدث؟ وم��ا هي
قراءتكم ملا يجري يف هذه الفرتة؟
ال �أع�ت�ق��د �أن ال��وج��ود الفل�سطيني يف
�سورية كان يف م�أمن عن حماوالت البع�ض
ال��زج به يف ن�يران الأزم��ة يف �سورية ،فمنذ
ال�ب��داي��ة كانت هناك حم��اوالت م�ستميتة
م��ن ق�ب��ل ال�ع���ص��اب��ات امل���س�ل�ح��ة ،للعب مبا
ي���س�م�ي��ه ال�ب�ع����ض ال ��ورق ��ة الفل�سطينية،
وا� �س �ت �خ��دام �ه��ا ك �ع��ام��ل ت �ف �ج�ير �إ�� �ض ��ايف،
وعلى الرغم من �أننا يف اجلبهة ال�شعبية
لتحرير فل�سطني  -القيادة العامة كنا وما
زلنا نرى يف �سورية قيادة و�شعباً حا�ضنة
للمقاومة وال�ضلع الأ�سا�سي املتبقي عربياً
ع�ل��ى ج�ب�ه��ة امل �ق��اوم��ة ،ف ��إن �ن��ا ع�م�ل�ن��ا منذ
ال�ل�ح�ظ��ات الأوىل ع�ل��ى جتنيب املخيمات
الفل�سطينية خماطر الدفع بها �إىل �أتون
ال���ص��راع يف ��س��وري��ة ،ل��ذل��ك ب��ادرن��ا مبكراً
�إىل دعوة جميع الف�صائل الفل�سطينية يف
�سورية لالتفاق على موقف موحّ د يرف�ض
الدخول يف ال�ش�أن الداخلي ال�سوري ،وي�ؤكد
�أن بو�صلتنا جميعاً هي باجتاه فل�سطيني.
• لكن يف املقابل هناك من يتهمكم
ب�أنكم ورّطتم املخيمات يف الأزمة؟
ه��ذا ك�ل�ام م��ر��س��ل وات �ه��ام��ات مر�سلة
�سمعناها كثرياً ال م�ستند لها ،وهي جزء
من حملة �إعالمية �ضدنا ..نحن مل نخفِ
موقفنا ال�سيا�سي املتحالف مع �سورية كما
قلت لك ،لكن على الأر�ض ماذا لدى هذا
االت�ه��ام م��ن ق��رائ��ن؟ ه��ل ت�شكيل اللجان
ال�شعبية يف خميم ال�يرم��وك ،والتي كان
لنا �إ��س�ه��ام يف ال��دع��وة �إل�ي�ه��ا م��ع ف�صائل
�أخرى ،يُعترب تدخ ًال يف ال�ش�أن ال�سوري؟
دع�ن��ي �أو��ض��ح هنا بع�ض التفا�صيل :مع
تفاقم الأو� �ض��اع الأمنية يف �سورية ،كان

ر�أي �ن��ا ور�أي ا ألك�ث�ري��ة يف ال�ف���ص��ائ��ل �أن��ه
ينبغي حماية الأمن يف املخيمات ،وبالفعل
تقرر ت�شكيل جلان فل�سطينية ،ومبوافقة
اجل �م �ي��ع .يف ال �ب��داي��ة ح�م��ل �أف � ��راد ه��ذه
اللجان الع�صي للدفاع ع��ن �أم��ن النا�س
وممتلكاتهم من االخ�تراق والنهب ،لكن
الو�ضع �أ�صبح �شديد اخلطورة مع وقوع

�سورية ويف املخيمات �أن اجلي�ش وا ألم��ن
ال���س��وري نْ�ْي� مل ي��دخ�لا املخيم حتى حني
ك ��ان ��ت اال� �ش �ت �ب��اك��ات حت� �ت� � ّد يف ج � ��واره،
وق��راره��م حتى ال�ي��وم ه��و ع��دم ال��دخ��ول،
حل�سا�سية ال���ش��أن الفل�سطيني ،ل�ك��ن يف
املقابل مل تتوقف حم��اوالت املجموعات
الإرهابية امل�سلحة عن حماوالت اخرتاق

الفراغ الأم�ن��ي ،ب�سبب �إح��راق الع�صابات
امل �� �س �ل �ح��ة خم ��اف ��ر ال �� �ش��رط��ة يف امل�خ�ي��م
وحوله ،فرتتب على ذلك �ضرورة �إع��داد
هذه اللجان مبا يجعلها تدافع عن نف�سها
وع ��ن امل �خ �ي��م ،وه ��ي ب��امل�ن��ا��س�ب��ة مل ت�غ��ادر
املخيم مرتاً واحداً �إىل مناطق اال�شتباك
املجاورة.
ل�ك��ن ،وع�ل��ى م ��دار الأ��ش�ه��ر الأخ�ي�رة،
�صعّدت املجموعات امل�سلحة اعتداءاتها
�� �ض ��د خم� �ي ��م ال �ي ��رم� � ��وك ،يف حم ��اول ��ة
لل�سيطرة عليه ع�بر ه�ج�م��ات متتالية،
و�سقط املئات من �أبناء �شعبنا الفل�سطيني
يف «الريموك» �شهداء ،جُ لّهم من املدنيني،
ب�سبب الق�صف والنريان املتوا�صلة ،فيما
كانت اللجان ال�شعبية بعتادها وت�سليحها
وخربة عنا�صرها الب�سيطة حتاول حتييد
امل �خ �ي��م ،وت ��داف ��ع ع ��ن ح� � ��دوده ق� ��در م��ا
ت�ستطيع.

امل �خ �ي��م ،وق ��د رددوا يف ا إلع �ل ��ام وع�ل��ى
�صفحات تن�سيقياتهم �أنهم لن يرتاجعوا
ع��ن ه��دف ال��دخ��ول �إىل املخيم ،حتى لو
ا�ضطروا �إىل تدمريه بالكامل ..ولعلكم
�سمعتم قبل �أيام ما قاله رئي�س ما ي�سمى
«املجل�س الوطني ال�سوري» جورج �صربة،

• �أمل تكن هناك قوات �أمنية �أو
من اجلي�ش ال�سوري يف املخيم تقاتل
�إىل جانبكم؟
ع �ل��ى الإط � �ل� ��اق ..ي �ع �ل��م اجل �م �ي��ع يف

مسلحون وإرهابيون
وتكفيريون يحملون رايات
«القاعدة» و«جبهة
النصرة» اندفعوا بشهوة
الدم في المخيم وشوارعه
وأزقته

ح�ي�ن ق ��ال ل�ق�ن��اة «ال �ع��رب �ي��ة» يف ب��رن��ام��ج
«بانوراما»� :إن املعار�ضة امل�سلحة م�صرة
على دخول املخيم ،لأنه جزء من الأرا�ضي
ال�سورية ،ومهما كلّف الثمن.
• ق��ي��ل �إن ان�����ش��ق��اق��ات ح�صلت
يف ���ص��ف��وف جبهتكم ع��ل��ى خلفية
املعركة التي وقعت يف املخيم ،و�أدت
�إىل �سقوطه بيد «اجلي�ش احل��ر»،
كما ت���رددت �أن��ب��اء ع��ن ق��ي��ادات من
تنظيمكم غادرت البالد؟
يبت�سم رج��ا وي �ق��ول :طُ ��رح ع�ل��يّ ه��ذا
ال�س�ؤال كثرياً يف الأي��ام املا�ضية ،و�أحياناً
ك�ن��ت �أع�ت�ق��د �أن ��ه م��ن الأف �� �ض��ل ع��دم ال��رد
على مثل هذه التقوالت والأوه��ام ..يف كل
الأح ��وال� ،أ�ؤك ��د ل��ك �أن ك��ل م��ا ت�سمعه هو
من ن�سج خيال العقول املري�ضة التي ت�شن
اليوم احلرب علينا وعلى فل�سطني كما على
�سورية ،كما على �أنبل القيم والأفكار التي
تعلمناها ع��ن ال�صراع وامل�ق��اوم��ة ..م��ا �أن��ا
على يقني منه� ،أن هذه اجلبهة بقياداتها،
وعلى ر�أ�سهم �أمينها العام �أحمد جربيل،
مل ول��ن ت�غ��ادر ه��ذه اجلغرافيا ال�سيا�سية
احلا�ضنة للمقاومة �إال نحو فل�سطني.
هناك اليوم هجمة �سيا�سية وميدانية
و�إعالمية �شر�سة ووا�سعة اخليال والقدرة
ع �ل��ى ت���ش��وي��ه احل �ق��ائ��ق ،وم ��ن الأك ��اذي ��ب
الكبرية حديث االن�شقاقات التي ر ّوج��ت
لها حمطات وف�ضائيات وو��س��ائ��ل �إع�لام،
و�س�أكتفي هنا ب ��أن �أق��ول ل��ك بكلمات� ،إن
هناك الكثري من الت�ضخيم واالختالقات.
• الآن م��ا ه��و ح���ال املخيمات
الفل�سطينية يف �سورية ،وحتديد ًا
خميم الريموك؟
من لعبوا ورقة الدم ال�سوري على مدار
الأزم� ��ة ،يتمكنون ال �ي��وم وب�ع��د حم��اوالت
متوا�صلة على م��ر ال�شهور املا�ضية ،من
لعب ورق��ة ال��دم الفل�سطيني يف �سورية..
ق �ب ��ل ي ��وم�ي�ن ا� �س �ت �ط ��اع ��ات ال �ع �� �ص��اب��ات
امل�سلحة اجتياح املخيم ،بعد �أ�سبوعني من
املواجهات ال�شر�سة ..م�سلحون و�إرهابيون
وت �ك �ف�ي�ري��ون �أك �ث�ره ��م ي �ح �م �ل��ون راي� ��ات
القاعدة وجبهة الن�صرة اندفعوا ب�شهوة
ال ��دم يف امل�خ�ي��م و� �ش��وارع��ه و�أزق� �ت ��ه ،وه��م

يحملون البنادق وال�سواطري ويتجولون
على ��س�ي��ارات حتمل ال��دو��ش�ك��ات ،ون�شروا
الرعب والدمار والقتل وال�سلب والنهب..
م �ئ��ات ال �� �س �ي��ارات ���سُ ��رق��ت م�ن��ذ اللحظات
الأوىل ،وع�شرات املنازل واملحال ا�ستبيحت،
وال �� �ص �ف �ح��ات ال �ن��اط �ق��ة ب��ا� �س��م امل���س�ل�ح�ين
اع�ترف��ت ب�ه��ذه ا ألف �ع��ال ،لكنها زع�م��ت �أن
اجل�ي����ش م��ن ف�ع��ل ذل� ��ك ..دق ��ق ب� ��أن ذل��ك
ح�صل مبا�شرة بعد اج�ت�ي��اح امل�خ�ي��م ،ومل
يكن هناك �إال امل�سلحون وع�صاباتهم.
امل�شهد الأق�سى على القلب والوجدان
ح�صل مع حلول فجر اليوم ال�ت��ايل ،فقد
هجر �أبناء ال�شعب الفل�سطيني من خميم
ال�يرم��وك� ..أك�ثر م��ن ت�سعني يف املئة من
العائالت الفل�سطينية كانت فجر الإثنني
املا�ضي ت�غ��ادر املخيم؛ يف م�شهد م�أ�ساوي
جارح يذكّر بالهجرة الفل�سطينية الأوىل،
وه � ��ؤالء ال�ي��وم يف معظمهم ع�ل��ى �أر��ص�ف��ة
ال�شوراع ال�ب��اردة ،ويف احلدائق العامة ،يف
زمهرير ال�شتاء واجل��وع وال�ضياع� ،إال من
ك��ان له يف العا�صمة أ�ق��رب��اء يلتج أ� �إليهم،
ونحن وم�ؤ�س�ساتنا االجتماعية مع بع�ض
امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية الأخرى نحاول ما
يف و�سعنا م�ساعدة �أبناء �شعبنا.
ذلك طبعاً هو اجلانب الظاهر للم�أ�ساة،
ل �ك��ن الأخ� �ط ��ر ه ��و م ��ا وراء ه ��ذا امل���ش�ه��د،
الأخطر هو �أن ما ح��دث ال ميكن �أن يُفهم
�إال ب�أنه �سيناريو مدبر ب�إ�شراف �صهيوين
وغربي لذبح حق العودة ،بتفكيك املخيمات
الفل�سطينية يف �سورية ،التي لطاملا كانت
خ � ��زان ال �� �ش �ه ��داء وامل �ن��ا� �ض �ل�ي�ن وح��اف �ظ��ة
ال��ذاك��رة الفل�سطينية املت�شبثة ب��ال��رج��وع
�إىل فل�سطني ..امل�ستهدف يف ه��ذا املخطط
ب��ال �ت ��أك �ي��د ه ��و ه� ��ذا ال � ُب �ع��د ال �ب �� �ش��ري من
الالجئني الفل�سطينيني ،لتفتيته وتوزيعه
على املنايف ،والحظ �أن خميمات �سورية هي
الوحيدة التي جنت على مر العقود املا�ضية
من م�ؤامرات التفكيك واحل�صار والإلغاء،
يف ح�ي�ن جن��ح امل�خ�ط��ط يف الأردن ول�ب�ن��ان
وال� �ع ��راق ،والآن ي�ن�ت�ه��زون م��ا أ�� �ص��اب��وا به
�سورية ،لت�صفية احل�ساب مع خميماتنا هنا.
• كيف تنظرون �إىل الأزم���ة يف
�سورية وم�آالتها الراهنة؟
كما قلنا دوم�اً� ،سورية اليوم تدفع ثمن
م��واق�ف�ه��ا م��ن ق�ضية فل�سطني وامل�ق��اوم��ة،
وه��ي تعاقَب على ذل��ك ،ونحن ،و�إن كنا هنا
منيز بني حراك �سيا�سي �شعبي بد�أ ب�شعارات
�سيا�سية واقت�صادية حمقة وجتاوبت معها
احلكومة ال�سورية من قناعة ب�أن هذا يقوي
ح�ضور �سورية ويزيد يف منعتها� ،إال �أننا ال
مي�ك��ن �أن نتجاهل �أن ال�غ��رب اال�ستعماري
بتحالفات عربية و�إقليمية انتهز ما ي�سمى
«الربيع العربي» وجعل منه ح�صان طروادة
ل�ل�ان �ق �� �ض��ا���ض ع �ل��ى ك ��ل م ��ن ي �ق ��ول ��ون ال
لل�سيا�سة الأمريكية واملطامع ال�صهيونية يف
املنطقة ،وب�لا �شك �سورية اليوم هي نقطة
اال�ستهداف املعادي الأبرز يف هذا املخطط.
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ملف العدد

أطفال لبنان في دوامة
حقيقة مروعة
س��ارة وم��ري��م ..فتاتان من
ذوي االح��ت��ي��اج��ات الخاصة،
تعرضن لمحاولة اغتصاب على
يد ذئب بشري في قرية حوال
الجنوبية ،تصدر ه��ذا الخبر
وسائل اإلع�لام اللبنانية على
اختالفها في األيام الماضية،
أمهات حضن أطفالهن وشكرن
الله في قلوبهن ألن الخطر كان
والدتي سارة ومريم
ْ
بعيدًا ،لكن
لم يغمض لهما جفن من كثرة
الدموع واأللم.

ذع� ��ر الأه � � ��ايل وارت � �ع� ��دوا مم ��ا ��س�م�ع��وه،
ق�صة الفتاتني املروعة و�صرخاتهما اخلائفة
أ�م��ام الكامريات التي انتهكت خ�صو�صيتهما
م��رة ج��دي��دة و�أب ��رزت وجهيهما ،ه��زت لبنان
ب��رم �ت��ه ،م �ع �ي��دة احل ��دي ��ث م ��ن ج ��دي ��د ع��ن
ظ��اه��رة التحر�ش اجلن�سي ب��الأط �ف��ال ،وهي
ظاهرة م�ستفحلة مهما �أنكر البع�ض� ،سواء
يف املدار�س �أو يف دور الرعاية �أو احلافالت� ،أو
حتى يف املحيط املقرب للطفل ،يرتب�ص بع�ض
الوحو�ش ب�أطفال �أ�صحاء �أو أ�ط�ف��ال يعانون

كشفت إحصاءات المجلس
األع���ل���ى ل���ش���ؤون األش��خ��اص
المعوقين في األردن ،عن أن 64
فتاة من ذوات اإلعاقة الذهنية،
ي��ت��م اس��ت��ئ��ص��ال أرح��ام��ه��ن
سنويًا ،خوفًا من حملهن إذا
ت��م استغالل ع��دم إدراك��ه��ن
وتعرضن لالغتصاب ،وتقدم
بعض األس��ر على استئصال
أرح����ام بناتهن ال��م��ع��وق��ات،
بصفتها «خ��ط��وة اح��ت��رازي��ة
لحماية الفتاة م��ن االع��ت��داء،
وألس���ب���اب ت��ت��ع��ل��ق ب��األب��ع��اد
الفسيولوجية ،بعدم وعيها
للتعامل م��ع خصوصية سن
البلوغ».

من �إعاقة ذهنية �أو ج�سدية ،ليمعنوا براثنهم
يف �أج�سادهم الغ�ضة لإ�شباع رغبات حيوانية.
� �س��ائ��ق احل��اف �ل��ة اخل �م �� �س �ي �ن��ي ال � ��ذي مت
توقيفه رغ��م حماولته ال�ه��رب ،ي�شبه الكثري
من الوحو�ش املتنكرة بزي الب�شر ،ففي درا�سة
أ�ج��رت �ه��ا م�ن�ظ�م��ة «ك �ف��ى ع�ن�ف�اً وا� �س �ت �غ�لاالً»،
ب��ال�ت�ع��اون م��ع «امل�ج�ل����س الأع �ل��ى ل�ل�ط�ف��ول��ة»،
ومولتها منظمة «غوث الأطفال ال�سويدية»،
ت�ب�ين �أن  16.1يف امل�ئ��ة م��ن الأط �ف��ال ال��ذي��ن
ترتاوح �أعمارهم بني ثمانية �أعوام و 11عاماً

يف خمتلف مناطق لبنان ،ق��د تعر�ضوا لنوع
واحد على الأقل من �أنواع التحر�ش اجلن�سي،
و�أن هذه الن�سبة ال ت�شمل �إال احلاالت التي مت
الإعالن �أو الإف�صاح عنها ،علماً �أنه يف الغالب،
تبقى معظم احل��االت ط��ي الكتمان لأ�سباب
ع��دة ،أ�ب��رزه��ا �أن املعتدي غالباً م��ا يكون من
املقربني من الطفل ،وينظر �إىل هذه احلاالت
ك�ح��االت م�سترتة ،وه��و م��ا ي�سبب ال�صعوبة
يف ت�ق��دي��ر ع��دد الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن تعر�ضوا
للتحر�ش �أو تقدمي �إح�صائيات دقيقة عنهم،

علماً �أن بع�ض الأه��ايل ي�تردد يف الإب�لاغ عن
ح��االت التحر�ش ب�أطفالهم ،ب�سبب ال�سرية
النابعة أ���س��ا��س�اً م��ن ال�شعور ب��اخل��زي وال�ع��ار
والف�ضيحة.
و أ�ظ� �ه ��رت ال��درا� �س��ة �أن م�ع�ظ��م ح ��وادث
التحر�ش اجلن�سي حت�صل يف منزل الطفل،
م��ن قبل أ�ح��د أ�ف ��راد العائلة (الأب �أو الأخ)
�أو الأق� ��ارب �أو أ���ص��دق��اء ال�ع��ائ�ل��ة ،مبينة أ�ن��ه
يف غ��ال�ب�ي��ة الأح �ي��ان ي�ك��ون امل�ع�ت��دي �شخ�صاً
يعرفه الطفل ويثق به ،وتعتربه العائلة من

الأ�شخا�ص الآمنني بالن�سبة �إىل العالقة مع
�أوالدها.
ويف درا� �س��ة �سابقة أ�ج��رت�ه��ا وزارة ال�ع��دل
ت�ستند �إىل �سجالت املحاكم وال�شكاوى ،ك�شفت
ع��ن الإب �ل�اغ ع��ن ث�ل�اث ح ��االت ��س��وء معاملة
�أط�ف��ال �أ��س�ب��وع�ي�اً ،و�أن االع �ت��داءات اجلن�سية
ت�شكل  58يف املئة من جممل االنتهاكات بحق
الأطفال ،كذلك تبني الإح�صاءات �أن التعديات
ع�ل��ى الإن � ��اث مت�ث��ل  66يف امل �ئ��ة م��ن جم�م��وع
االع� �ت ��داءات ،بينما تقت�صر ح�صة الأط �ف��ال

التحقيق مع األطفال
باعتقاد الكثيرين من المطلعين على الملف ،أن
هناك مشاكل في آليات تطبيق القانون ،متعلقة بطريقة
التعاطي مع القاصر بعد أن يتم التقدم باإلخبار ،وذلك
بسبب عدم وج��ود أشخاص متخصصين للتحقيق مع
القاصرين داخل المخافر أو المفارز القضائية ،فيشعر
الطفل عادة بالذنب والخوف والخجل بعد تعرضه لالعتداء،
وهذا األمر ال يتم أخذه بعين االعتبار عند التعاطي معه
واستجوابه ،أو حتى لدى الكشف عليه من قبل األطباء
الشرعيين ،فالطفل بحاجة لطريقة معاملة خاصة تمنحه
الطمأنينة ،خصوصًا بعد تعرضه للعنف ،والحظ الخبراء
عدم وجود رغبة لدى بعض التحريين بالعمل ،فيقومون

بلملمة الملفات لتوفير الوقت ،والثغرات كثيرة في كل
النظام القائم :من الضابطة العدلية ،إلى الدرك ،وصو ًال
إلى قاضي األحداث الذي يتم تسليمه عدة محاكمات في
يوم واحد ،والجمعيات غير المتخصصة التي تعمل مع
األطفال وتزيد الطين بلّ ة وما من رقيب.
مع اإلشارة إلى أن الحديث مع القاصر دقيق جدًا ،ألن
التحقيق كله يبنى عليه ،لذلك يجب تسجيله ،وذلك
يتعذب الطفل م��رارًا بترداد الشهادة عينها،
ّ
لكي ال
وهي شهادة تجرحه وتضايقه ،وبالتالي يجب التسجيل
لتجنب دفع الولد إلى البوح بهذه األمور مرة ثانية أو
ثالثة أو قدر ما اقتضت حاجة التحقيق.
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التحرش الجنسي
ال��ذك��ور على  34يف املئة ،ولعل �أب��رز ما بينته
درا�سة وزارة العدل �أن اثنني يف املئة فقط من
املعتدين هن من الن�ساء ،بينما ي�ست�أثر الرجال
احل�صة الأكرب البالغة  98يف املئة.
كما �أن ن�سبة كبرية من الأطفال املعتدى
عليهم ه��م م��ن ذوي االح�ت�ي��اج��ات اخل��ا��ص��ة،
فمن املعروف �أن عملية االعتداء اجلن�سي هي
عملية خمططة ،لأن من يخطط لالعتداء
يختار �ضحيته وموقع جرميته بحذر ،خوفاً
من العواقب ،وعادة تكون ال�شخ�صية ال�ضعيفة
حوله ،وذوو االحتياجات اخلا�صة هم �شريحة
�ضعيفة والإي �ق��اع بهم �سهل ب��ر�أي املعتدين،
خ�صو�صاً أ�ن��ه ال ميكنهم التعبري ع��ن ذاتهم
ب�سهولة ،وتظهر بع�ض ال�شهادات �أن بع�ض
الأط �ف��ال املعوقني يتعر�ضون للتحر�ش من
قبل امل�شرفني ،خ�صو�صاً يف الأق�سام الداخلية
و�سائقي احلافالت ،و�أن �أكرث االعتداءات تقع
على فئة من الإعاقات العقلية ،ثم الإعاقات
ال�سمعية ثم املكفوفني ،وكلما كانت الإعاقة
�شديدة كانت اخلطورة �أكرب.
عوار�ض على ال�ضحايا
ت � � ؤ�ك ��د ال �ع��ام �ل��ة االج �ت �م��اع �ي��ة «ن � ��دوى
ف��اخ��وري»� ،أن جملة من العوار�ض قد تظهر
على الطفل وت�ؤ�شر �إىل وجود حتر�ش جن�سي
ي �ك �ت �م��ه ال �� �ص �غ�ي�ر ،م �ن �ه��ا :ال �ت �غ�ي�ر امل �ف��اج��ئ
يف ��س�ل��وك ال�ط�ف��ل ،ك� ��أن ي�صبح ع��دوان �ي �اً �أو
ان���س�ح��اب�ي�اً ،ظ�ه��ور �سلوكيات ال تتنا�سب مع
�سن الطفل ،ظهور ا�ضطرابات النوم (النوم
املتقطع �أو ال�ك��واب�ي����س �أو ع��دم ال �ق��درة على
النوم) ،اهتزاز يف العالقة بينه وبني القائمني
على رعايته ،الفرط يف اخلوف ،رف�ض نوعية
معينة من النا�س ،التغري املفاجئ يف ال�شعور
جتاه اللعب مع بقية الأط�ف��ال ،تكرار كلمات
ب��ذي�ئ��ة ال ت�ت�ن��ا��س��ب م��ع ��س�ن��ه (� �ص��ورة �سيئة
للذات).
وت �ت��اب��ع ف ��اخ ��وري« :ب �ع��د ال �ت ��أك��د م��ن �أن

ال�ط�ف��ل ت�ع��ر���ض ل�لاع �ت��داء اجل�ن���س��ي ،يجب
إ�ب �ع��اده ع��ن امل�ح�ي��ط ال ��ذي يعر�ضه للخطر،
وذل ��ك حل�م��اي�ت��ه ،ع�ل�م�اً �أن �أي ط�ف��ل تعر�ض
لهذا النوع من االعتداءات ،يحتاج �إىل �سنتني
على الأق��ل لل�شفاء ،وذل��ك �إذا خ�ضع ملتابعة
مكثفة ،وطريقة ال�ع�لاج تختلف وف��ق الفئة
العمرية التي ينتمي �إليها الطفل ،والعمل
يجب �أن يتم مع الأ�سرة ككل ،وال يتم اللجوء
�إىل إ�ب �ع��اد ال�ط�ف��ل ع��ن أ�� �س��رت��ه� ،إال يف ح��ال
وج��ود خ�ط��ر ع�ل��ى ح�ي��ات��ه م��ن ق�ب��ل الأ� �س��رة»،

توضح الدراسات أن التحرش بالمعوقين يتم عن طريق
التودد والترغيب ،مثل المالطفة وتقديم الهدايا ،أو عن طريق
الترهيب والتهديد والتخويف ،وال بد من التحذير مغبة
الخجل أو الحرج في مناقشة هذه الحاالت ،التي تكون وخيمة
العواقب والنتائج السلبية ،فيجب عدم إغفال هذه الظاهرة من
قبل المسؤولين ،وااللتفات إليها ومعالجتها في أسرع وقت من
خالل الرقابة والتوعية والتأهيل النفسي.
وألن للقضية صلة بحقوق المعوق ،ال بد من االهتمام بوضع
الوسائل الكفيلة لتجنب مثل هذه األفعال والتصرفات ،منها
انتقاء الموظفين في دور الرعاية بشكل حذر ،وفصل األعمار
السنية المختلفة لذوي االحتياجات الخاصة ،بشكل يتم وضع
الفئات ذات األعمار المتقاربة في دار خاصة بهم بعيدًا عن
أصحاب األعمار الذين يكبرونهم سنًا.

وت�ضيف فاخوري «�أن الطفل ال�ضحية ي�صبح
عدائياً ومنعز ًال و�صامتاً بطريقة مر�ضية،
وتربز لديه �سلوكيات جن�سية مبكرة ،وميكن
مالحظة التغيريات االجتماعية ،عرب فقدان
الطفل الثقة بالرا�شدين ،وخوفه من التقرب
اجل�سدي ،ورف�ضه اخلروج مبفرده ،وغالباً ما
ال تبدو �أي �آثار ج�سدية وا�ضحة على الطفل
ال�ضحية� ،إال �أن التحر�ش اجلن�سي بالأطفال
قد ي ��ؤدي �إىل أ�م��را���ض منقولة جن�سياً ،على
الأهل التنبه لها».

يف حالة ��س��ارة وم��رمي ،كما يف ك��ل ح��االت
اتفاقيات ..وقوانني
ال�ت�ح��ر���ش ب��الأط �ف��ال ،ه �ن��اك جم�م��وع��ة من
ن�صت االتفاقية الدولية اخلا�صة بحقوق اخلطوات التي تتخذ على الفور ،فبناء على
الطفل ،والتي وقع عليها لبنان ،على العديد �شكوى تُقدم ،ينطلق فوراً التحقيق الإجتماعي
من هذه احلقوق ،ال �سيما ما ورد يف املادة  19ال ��ذي ي �ق��رره ق��ا��ض��ي الأح� ��داث للتحقق من
منها ،ويتعلق بحق الطفل يف احلماية من م��اه�ي��ة وظ � ��روف و أ�� �س �ب��اب اخل �ط��ر ،الت�خ��اذ
جميع أ���ش�ك��ال العنف �أو ال���ض��رر �أو الإ��س��اءة التدابري احلمائية املالئمة �أو حتى لرد طلب
البدنية� ،أو العقلية �أو النف�سية �أو الإهمال �أو احلماية ،وذلك بناء على �إخبار قد ي�أتي من
�أي ك��ان يعلم ،ب ��أن احل��دث يتعر�ض للخطر،
اال�ستغالل.
وي�ع�ت�بر ق��ان��ون ال�ع�ق��وب��ات ال�ل�ب�ن��اين� ،أن ومي �ك��ن ل�ق��ا��ض��ي الأح � � ��داث �أن ي�ك�ل��ف ف ��وراً
�أفعال التحر�ش اجلن�سي بالأطفال وارتكاب م�ساعداً اجتماعياً وطبيباً �شرعياً للك�شف عن
الفح�شاء �أو الأفعال املنافية للح�شمة �ضدهم ،احلالة يف حال كان التعر�ض للطفل جن�سياً،
جرائم جزائية ت�ستوجب املالحقة وامل�ساءلة وميكنه �أي�ضاً �أن يرخ�ص للقائمني بالك�شف
واملعاقبة ،كما يعترب �أن حمل الأط�ف��ال على والتحقيق اال�ستعانة ب��امل ��ؤازرة الأم�ن�ي��ة من
ارتكاب الفح�شاء �أو الأفعال املنافية للح�شمة ،ال�ضابطة العدلية �إذا ا�ستدعت احلاجة.
ول�ك��ي ينطلق ك��ل ه��ذا ،و��ص��و ًال �إىل حكم
جرمية يعاقب عليها القانون.
وتقت�ضي ج��رمي��ة التحر�ش اجلن�سي �أن املحكمة الذي يق�ضي مبعاقبة املجرم وبحماية
ي�ل�ج��أ اجل ��اين �إىل ا�ستعمال و��س��ائ��ل معينة ،الطفل يف حال وجود حتر�ش جن�سي ،ال بد من
�أهمها �إ�صدار الأوام��ر �أو التهديد �أو الإك��راه التبليغ والثقة بالدولة وخدماتها ومتابعتها
�أو ممار�سة ال�ضغوط ،بق�صد �إجبار ال�ضحية للق�ضية ،ب ��د ًال م��ن ال�ت���س�تر ع�ل��ى امل��و��ض��وع،
على اال�ستجابة ل��رغ�ب��ات جن�سية ،فكل من فالتبليغ واجب وطني لأن االعتداء اجلن�سي
�أكره قا�صراً مل يتم اخلام�س ع�شر من عمره ،على الأطفال له انعكا�سات كثرية قد يحملها
بالعنف والتهديد على مكابدة �أو �إج��راء فعل الطفل معه �إىل آ�خ��ر ي��وم يف ح�ي��ات��ه ،وت��ؤث��ر
منافٍ للح�شمة ،عوقب بالأ�شغال ال�شاقة مدة عليه وعلى حميطه يف ح��ال مل تتم معاجلة
ال تنق�ص عن � 6سنوات (املادة  507عقوبات) .و�ضعه� ،أي على املجتمع ككل ،ف�إذا كانت حماية
وم��ن ارت�ك��ب بقا�صر دون اخلام�س ع�شر الفئات الأكرث �ضعفاً واجباً قانونياً ،ف�إنه من
من عمره فع ًال منافياً للح�شمة �أو حمله على واج��ب كل من يرى �أي اعتداء على الأطفال
ارتكابه ،عوقب بالأ�شغال ال�شاقة امل�ؤقتة ،وال �أن يتقدم ب�إخبار ب�أية طريقة ممكنة ،وميكنه
تنق�ص العقوبة ع��ن �أرب��ع �سنوات �إذا مل يتم �أي�ضاً عدم ذكر ا�سمه.
لكن كما ذك��رن��ا آ�ن �ف �اً ،فامل�شكلة الأ�سا�سية
الثاين ع�شر من عمره (امل��ادة  509عقوبات)،
�أما يف حال كان اجلاين من �أ�صول املجني عليه امل��واج �ه��ة يف امل�ج�ت�م��ع ،ه��ي ع��دم اجل� ��ر�أة على
�أو أ���ص�ه��اره �أو مي��ار���س عليه �سلطة �شرعية ،التقدم ب�إخبار لعدة �أ�سباب� :أوالً ،عدم املعرفة
فالعقوبة بالأ�شغال ال�شاقة ترتفع �إىل مدة ال بوجود تعد على القا�صر �أ�صالً ،خ�صو�صاً �إذا
تزيد على ع�شر �سنوات ،يف حال كان القا�صر ك��ان املعتدي ه��و أ�ح��د ال��وال��دي��ن ،ث��ان�ي�اً ،جهل
بني الـ 15و 18من عمره (املادة  510عقوبات) .القانون وع��دم معرفة �أن ح��ق التقدم ب�إخبار
كما ترفع العقوبة �إذا كان املجرم موظفاً ممنوح لكل �شخ�ص طبيعي �أو معنوي ،وجهل
�أو رجل دين �أو مدير مكتب ا�ستخدام �أو عام ًال الأ�صول املتبعة يف هذه احلالة ،ثالثاً ،الأ�سباب
فيه ،فارتكب الفعل م�سيئاً ا�ستعمال ال�سلطة االجتماعية ك��اخل��وف م��ن الف�ضيحة ،راب�ع�اً،
�أو الت�سهيالت ال�ت��ي ي�ستمدها م��ن وظيفته االع�ت�ق��اد اخل��اط��ئ ب ��أن العنف �سيتوقف وب ��أن
(امل��ادة  511عقوبات) ،وهو �أمر ينطبق اليوم القا�صر «�سين�سى» ،خام�ساً ،ع��دم وج��ود وعي
اجتماعي كاف ،ويف بع�ض الأحيان ،وللأ�سف،
على �سائق احلافلة املعتدي على الفتاتني.
كما تعاقب املادة  519من قانون العقوبات ف�إن اجل�سم الطبي الذي يكت�شف �صدفة وجود
كل من مل�س �أو داع��ب ب�صورة منافية للحياء تع ٍد على الطفل ال يتجر�أ ،يف �أغلب الأحيان،
ق ��ا� �ص ��راً دون اخل��ام ����س ع �� �ش��ر م ��ن ع �م��ره ،على ال�ت�ق��دم ب��الإخ�ب��ار خ��وف�اً م��ن التحقيقات
ذك��راً ك��ان �أو �أنثى �أو ام��ر�أة �أو فتاة لهما من ال�ت��ي �سيتم زج��ه ب�ه��ا ،فيف�ضل ت��رك املعتدي
ال �ع �م��ر خ�م����س ع �� �ش��رة ��س�ن��ة دون ر��ض��اه�م��ا ،طليقاً وعدم التدخل يف هذه امل�س�ألة.
و�إىل جانب هذه امل�شاكل ،هنالك مع�ضلة
ب��احل �ب ����س م ��دة ال ت �ت �ج��اوز ال �� �س �ت��ة أ�� �ش �ه��ر.
غ�ير �أن ��ه ال ب��د م��ن الإ� �ش��ارة اىل �أن م�س�ألة من نوع �آخر ،تكمن يف كيفية �إثبات التحر�ش
الإثبات يف جرمية التحر�ش اجلن�سي ،تبقى اجلن�سي ،و�إىل جانب ذلك ،فهنالك �صعوبة يف
من �أ�صعب امل�سائل ،حيث يواجه �إثباتها عدة �إثبات التحر�ش �إذا اقت�صر على املالم�سة �أو
�إ��ش�ك��االت� ،إذ �إن ت�صريحات املجنى عليه ال الكالم ،ويف بع�ض الأحيان ،ال يتمتع ال�شهود
تكفي لإق��ام��ة الدليل �إن مل تكن م�صحوبة بجر�أة البوح باحلقيقة أ�م��ام الق�ضاء ،وهكذا
ب�شهادة ال�شهود ،ت�ؤيدها معاينات مو�ضوعية ،يبقى التكتم هو �سيد املوقف ،وتبقى حاالت
مثل معاينة الطبيب ال�شرعي املخت�ص ،وهو عديدة طي الكتمان.
أ�م ��ر ي � ��ؤدي يف أ�ح �ي��ان ك�ث�يرة �إىل م�ضاعفة
هناء عليان
الآثار النف�سية ال�سلبية لدى املعتدى عليه.
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عربي

 ..بانتظار نتائج استفتاء
تعميق الشرخ بين المصريين

الرئي�س حممد مر�سي يديل ب�صوته ب�ش�أن الد�ستور امل�صري اجلديد

(�أ.ف.ب).

ت �ن ��دف ��ع م �� �ص��ر ب �خ �ط��ى ح�ث�ي�ث��ة
�إىل م� � ��أزق ان�ق���س��ام��ي غ�ي�ر م���س�ب��وق
يف ت��اري�خ�ه��ا امل �ع��روف ب � �ـ«�أم ال��دن�ي��ا»،
وال يناق�ش اث �ن��ان ب ��أن امل�سبب لهذا
االن�ق���س��ام ه��و االن��دف��اع��ة ا إلل�غ��ائ�ي��ة
التي انتهجها الرئي�س حممد مر�سي
وج�م��اع�ت��ه م�ن��ذ حل�ظ��ة ال�ق�ب����ض على
ال���س�ل�ط��ة ،ح �ي��ث أ�� �ص �ب �ح��ت مم��ار��س��ة
ال�ن�ف��وذ يف غ�ير م�ك��ان�ه��ا ال��د��س�ت��وري،
بحجة ابتداع الت�صويت على د�ستور،
د��س�ت��ور ه��و ب�ح��د ذات ��ه وال �ع��دي��د من
ب � �ن ��وده ع ��وام ��ل ان �ق �� �س ��ام ،م ��ا ج�ع��ل
ال�شعار ا ألك�ث�ر �شعبية « أ�ن��ا ال �أواف��ق
ع �ل ��ى ال ��د�� �س� �ت ��ور ال� � ��ذي ي �ق �� �س �م �ن��ا»،
مقابل ا�ستغالل الدين وال��ذي متثل
مبحورين� ،أولهما ا�ستخدام امل�ساجد
ل�ل�ح�م�لات اال� �س �ت �ف �ت��ائ �ي��ة ،وال�ث��ان�ي��ة
تكفري كل من ي�صوّت رف�ضاً للد�ستور،
وك��أن��ه خمالف لل�شريعة وال�شرعية،
�� � �س�ل��ام وال �ق �ي ��م
و أ�ن� � � � ��ه ُم � � �ع� � ��ا ٍد ل�ل � إ
الإ�سالمية ،وهذا يُعترب بذاته �ضغطاً
روح�ي�اً ونف�سياً ومعنوياً يخالف بال
�أدنى �شك الدين ال�سمح.
ل� �ق ��د ك �� �ش ��ف ال� �ت� ��� �ص ��وي ��ت ع �ل��ى
اال�ستفتاء يف مرحلته الأوىل ،لي�س
ف�ق��ط ال �ع �ي��وب ال �ت��ي ��ش��اب��ت العملية

الإجرائية على �أهميتها ،بالرغم من
حم��اوالت اال�ستعانة بهيئات حقوقية
للت�صدي للهيئات املماثلة التي ك�شفت
املخالفات ،و إ�ع�ل�ان يائ�س عن نزاهة
ا إلج��راءات والعملية برمتها ،وك�أنها
فع ًال ج��رت يف ال�سويد ،ومل ي�سبقها
ويواكبها ميادين و��س��اح��ات متقابلة
وم�ؤججة� ،إمنا حجم االنق�سام الذي
ي �خ � ّي��م ع �ل��ى ال� ��� �ش ��ارع امل �� �ص��ري ب�ين

قيادات مصرية
تحذر من االنزالق نحو
دروب حرب أهلية
ينتظرها المتربصون
بالشعب المصري..
وبمستقبله

المغرب العربي أمام فسيفساء التقسيم االستعماري من جديد
ب�ع��د ال�ف��و��ض��ى ا ألم�ي�رك �ي��ة ال �ت��ي ان�ت���ش��رت يف امل���ش��رق
ال�ع��رب��ي ،ثمة هجمة ب��د�أت تطل ب�ق��وة يف امل�غ��رب العربي،
هدفها تعميم الفو�ضى واالنق�سامات العرقية والإثنية
واملذهبية يف العامل العربي.
�إذ بعد �أن ح �وّل الأم�يرك��ي ال �ع��راق �إىل ح�ط��ام ،كانت
االندفاعة الأمريكية التي وعدنا بها املحافظون اجلدد
على ل�سان كونداليزا راي�س؛ بالفو�ضى «البناءة» وال�شرق
الأو� �س��ط اجل��دي��د ،ال��ذي ك��ان �أول م��ن حت��دث ب��ه العجوز
ال�صهيوين �شيمون ب�يري��ز يف ك�ت��اب ل��ه ب��اال��س��م نف�سه يف
مطلع ت�سعينيات القرن املا�ضي.
وهكذا كانت االندفاعة نحو م�صر ،ثم �سورية ،و�صو ًال
�إىل هذا االنق�سام الذي يعي�شه لبنان ،وبينهم فل�سطني ،من
خالل تلك الق�سمة العجيبة الغريبة بعد اتفاقية �أو�سلو
امل�ش�ؤومة بني ال�ضفة وغ��زة ،وب�ين فتح وحما�س ،واحلبل
على اجلرار على �شكل ما نرى طالئعه يف خميم الريموك
يف دم�شق.
واملغرب العربي لي�س بعيداً عن هذه الهجمة اخلطرية
التي ت�ستهدف ال�ث��أر م��ن مواجهة ال�شعوب العربية بكل
م�ك��ون��ات�ه��ا ،ل�ل�ج�ي��و���ش اال��س�ت�ع�م��اري��ة يف م �ع��ارك ال�ت�ح��رر
الوطني ،حيث انبثقت يف خم�سينيات القرن املا�ضي حركات
امل�ق��اوم��ة وج�ي��و���ش ال�ت�ح��ري��ر ،ال�ت��ي ق��ام��ت ب�ه��ا اجلماهري
ال�شعبية يف دول املغرب؛ من اجلزائر �إىل تون�س� ،إىل املغرب،
�إىل موريتانيا.
و�إذا كانت ثورات دول املغرب العربي قد قامت على وهج
النكبة التي ح�صلت يف فل�سطني عام  ،1948لكنها ا�ستمدت
قوتها وو�سعت حركتها وكفاحها من وهج ثورة  23يوليو

 1952بقيادة عبد النا�صر ،والتي �أمدت احلركة الكفاحية
لهذه ال�شعوب بكل �أ�سباب الت�أييد املعنوي وامل��ادي ،ولقي
�صدى الكفاح املرير �ضد اال�ستعمار �صداه يف بالد امل�شرق؛
يف �سورية والعراق ولبنان والأردن.
و�إذا ك��ان��ت ال�شعوب العربية يف ب�ل��دان امل�غ��رب العربي
متكّنت من حتقيق اال�ستقالل الوطني ،وط��رد اال�ستعمار
ال �ق��دمي� ،إال �أن ح���ض��رت أ�م��ام �ه��ا م�ه�م��ات ج��دي��دة ،وه��ي
م��واج�ه��ة اال��س�ت�ع�م��ار ب��وج�ه��ه اجل��دي��د ،خ�صو�صاً ب�ع��د �أن
متكنت اجلزائر من �أن تتحول �إىل إ�ح��دى ق�لاع التحرر،
وا�ستطاعت ليبيا بعد ثورة الفاحت من �سبتمرب عام 1969
�أن تطرد اال�ستعمار ،واقتالع القواعد الع�سكرية الأمريكية
والغربية من �أرا�ضيها.
والآن ،على وق��ع م��ا ن�شهده م��ن ت�ط��ورات منذ مطلع
الألفية الثالثة ،ثمة هجوم ا�ستعماري جديد على قاعدة
� 11أيلول  ،2001والذي ا�ستوعبت الواليات املتحدة درو�سه
جيداً ،فا�ستنه�ضت كل خملفات اال�ستعمار القدمي ،الذي
و�ضع �شعاره امل�ستعمر الربيطاين منذ مطلع القرن املا�ضي
(� )1919سيا�سة «ف�رّق ت�سد» ،فتم بعث «�أوراق��ه القدمية»
كلها دفعها واحدة ،لكن هذه املرة حتت �شعار «ال�شريعة لكم..
والنفط وال�ثروة وخطوطها لنا» ،ف�أعادت و�ضع �صياغات
جديدة تقوم على تق�سيم املق�سم وجتزئة املجزء� ،أي العودة
�إىل البدايات الأوىل ،بجعل امل�شرق ،مبا فيه تركيا واملغرب،
دويالت مذهبية وطائفية و�إثنية ،ليمتد الأمر �إىل املنطقة
املتو�سطة بني امل�شرق واملغرب� ،أي الدول العربية املحيطة
بالقرن الأفريقي ،ودول جمرى نهر النيل ،فكان ا�ستهداف
ال�سودان وف�صْ ل اجلنوب عنه ،والآن الدور على م�صر ،من

خالل ا�ستنها�ض «الإخوان» ،الذين كان اجتماعهم الأول يف
ال�سفارة الربيطانية يف القاهرة عام  ،1928بعد �أن كان قد
مت نزع �أرترييا ،التي تنكّرت لعروبتها يف نهاية ثمانينات
القرن املا�ضي.
وبالعودة �إىل املغرب العربي ،فها هي ليبيا يف ظل ثورة
«برنار هرني ليفي» ال ت�ستقر على ح��ال ،ويف تون�س ي�أتي
«الإخوان» من بريطانيا حتت �أ�سماء «النه�ضة» �أو «العدالة»،
ليُعيدوا �صياغة نظام �أ��س��و أ� م��ن نظام زي��ن العابدين بن
علي ،فيما يتحالف النظام امللكي يف املغرب مع «ا إلخ��وان
اجل ��دد» �ضد ك��ل ق��وى ا إل� �س�لام ال�ت�ت��وي��ري وق��وى التقدم
والدميقراطية ،فيما يحاولون �إلهاء اجلزائر وموريتانيا
مبا يجري يف مايل ،يف وقت �أخذت باري�س ووا�شنطن ت�شجع
الأقليات ،كالطوارق والرببر ،على االنف�صال عن �أوطانهم
الأم ،و إ�ق��ام��ة كيانات خا�صة بهم ،على نحو ما يخططون
له يف العراق ،وعلى نحو ما ح�صل يف ال�سودان ،وعلى غرار
ما �شهدفته �أرترييا ،علماً �أن الطوارق والرببر كانوا جزءاً
�أ�سا�سياً وهاماً يف مقاومة اال�ستعمار القدمي ،كما احتلوا
مراكز قيادية يف قيادات بلدانهم� ،سواء �إبان معركة التحرر
الوطني� ،أو يف �أزمنة اال�ستقالل ،متاماً كما يف دول امل�شرق
العربي ،حيث تبو أ� ا ألك ��راد ،على �سبيل املثال ال احل�صر،
املراكز الأوىل يف دولهم ،ومنها �أن نوري ال�سعيد يف العراق
وح�سني ال��زع�ي��م يف ��س��وري��ة ك��ان��وا أ�ك� ��راداً ،ومل تعار�ضهم
�شعوبهم� ،سوى لأن ال�سعيد كان دمية �إنكليزية ،والزعيم
كان �صنيعة �أمريكية.

�أحمد الطب�ش

ف�صيلينْ متناحريْن؛ الرئي�س مر�سي
و�إخوانه مع التكفرييني و«املت�شددين»
يف ن�سق ،والقوى الوطنية والقومية
وال �ل �ي�برال �ي�ين وال �ي �� �س��اري�ين وب�ق�ي��ة
تكوينات املجتمع يف طوائفه املختلفة
يف الن�سق املواجه.
�إن املرحلة الأوىل من اال�ستفتاء،
ب��ال��رغ��م م��ن ال���ش�ك��وك وال �ب �ي �ن��ات يف
ع��دم نزاهتها� ،أظهرت ر�سمياً تقدماً
ط �ف �ي �ف �اً ل �ل �م��واف �ق�ي�ن ع �ل��ى د� �س �ت��ور
الرئي�س مر�سي ،ال��ذي مل ي�ستوعب
�أن ال��دمي�ق��راط�ي��ة ال�ت��ي دف��ع ال�شعب
امل�صري غالياً لتذوقها بعد � 42سنة
م ��ن اال� �ض �ط �ه��اد امل �م �ن �ه��ج ،ه ��ي �أه ��م
و�أف �� �ض ��ل ب �ك �ث�ير م ��ن جم� ��رد ت�ف��وي��ز
ال�ن�ف����س يف ا��س�ت�ف�ت��اء ،ب�ع��د إ�ج�ه��ا���ض
مبادرة للجي�ش هدفها تقريب وجهات
النظر قبل اال�ستفتاء تالفياً النق�سام
ال�شعب امل���ص��ري ،وه ��ذا ا ألم ��ر يزيد
القلق يف ال���ش��ارع امل���ص��ري ،حيث ب��د أ�
احلديث عن �صفقة مل تت�ضح معاملها
حت�ف��ظ ام �ت �ي��ازات وا� �س �ع��ة ل�شريحة
ع�سكرية ،م�ق��اب��ل «� �ض��ب» امل �ب��ادرة �أو
خنقها يف مهدها.
م ��ن ه �ن��ا مي �ك��ن ق� � ��راءة امل��رح �ل��ة
ال�ث��ان�ي��ة م��ن اال��س�ت�ف�ت��اء م��ع مت��دي��د
مواقيت اال�ستفتاء يف �أول مرحلة يف
ال��داخ��ل واخل� ��ارج م��ن أ�ج ��ل اخل��روج
ب �ف��وز ،ول��و ك��ان ال���ش��ك يحيط ب��ه ما
دام��ت ال�ق��وة ه��ي التي حتميه ،الأم��ر
الذي ال يب�شر �أبداً بانتقال م�صر �إىل
�أي من رحاب الدميقرطية� ،سيما �أن
احل ��وار ك�م�ك�وّن �أويل للدميقراطية
مغيب مت��ام�اً ،والدليل �أن املناق�شات
م��ع ال�ق�ب���ض��ات ت�ل��وح يف ال�ت�ظ��اه��رات،
و�أن ن�ظ��ام مر�سي ينتظر االبت�سامة
الأمريكية ب�أن ما يفعله هو ال�صواب
بعينه.
�إن �أي د� �س �ت��ور ال ي �ك��ون م���ص��در
�إج� �م ��اع وط� �ن ��ي ،ال مي �ك��ن �أن ي�ك��ون
ه��دف وا��ض�ع��ه وط�ن�ي�اً ،ألن ��ه ��س�ي��ؤدي
�إىل انق�سام وطني ،ولي�س من منطلق
ن�ظ��ري��ة ال�ت� آ�م��ر وامل� ��ؤام ��رة� ،إمن ��ا من
الواقع املتمخ�ض عن طرحه ،ولذلك
�صدرت حتذيرات من قيادات م�صرية
م��ن االن ��زالق �إىل دروب ح��رب �أهلية
ينتظرها املرتب�صون بال�شعب امل�صري
ومب�ستقبله.
يف امل �ح �� �ص �ل��ة� ،إذا ك ��ان ال��رئ�ي����س
حم�م��د م��ر��س��ي و« إ�خ� ��وان� ��ه» وال��ذي��ن
ي �ح � ّر� �ض��ون ي � ��رون �أن ال م �ع��ار� �ض��ة
ل �ـ«الإخ��وان» ،إ�من��ا هناك فقط خونة
ي��ري��دون اال��س�ت�ي�لاء ع�ل��ى ال�سلطة..
ي�صبح الأمر �أكرث رعباً ،خ�صو�صاً �إذا
كان ه��ؤالء ال ي��رون �أن ال�شقاق يزداد
ات�ساعاً ،وي�صبح كابو�ساً ُم � ّراً و�أك�ثر
رعباً �إذا كانوا يدرون ما هم فاعلون.

يون�س عودة
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ثـــورة البحـــرين ..منـذ مئـــة عــام ومــا تــزال
ب ��د�أت ال �ث��ورة البحرينية قبل «الربيع
لقد انطلقت �أول انتفا�ضة �شعبية عام الت�سعينات ،حيث قُتل �أكرث من  40مواطن تتحرك ب�أيد خارجية ،حت��دي��داً الإيرانية ،ل�ل���س�ع��ودي�ين ال��ذي��ن ي��ري��دون اال��س�ت�ج�م��ام
العربي» يف مطلع القرن التا�سع ع�شر �ضد � 1922ضد ال�ضرائب ال�ت��ي فُر�ضت على بحريني ،ومت �إخ �م��اد االنتفا�ضة بتحقيق وب�أن ال�شعب البحريني حترك بعد انت�صار والتحرر من قيود «هيئة امل�ع��روف والنهي
غزو �آل خليفة جلزيرة البحرين مب�ساعدة ك��ل م��واط��ن بحريني (�سُ ني و�شيعي) فوق ب�ع����ض امل �ط��ال��ب ال���ش�ع�ب�ي��ة ال �ث��ان��وي��ة ،وق��د الثورة الإ�سالمية عام  ..1978لكن التاريخ عن املنكر» ،فيذهبون �إىل البحرين ،و�إىل
الإن �ك �ل �ي��ز ،ول ��ذل ��ك مي �ك��ن ت��و� �ص �ي��ف حكم الـ� 16سنة ،و�ضرائب على الل�ؤل ؤ� واملوا�شي مت�ي��زت االن�ت�ف��ا��ض��ات واحل��رك��ات ال�شعبية ي �ك �ذّب ه��ذه االدع � ��اءات ،وك�م��ا �أ�سلفنا ف ��إن النظام «املتحرر».
احل��ال��ة املذهبية امل�صطنعة أ�م�يرك�ي�اً،
�آل خليفة ب�ـ«اال��س�ت�ع�م��ار» امل�ح�ل��ي ك��واج�ه��ة واملحا�صيل الزراعية ل�صالح �آل خليفة ،وفق بالبحرين ب�أنها �شاملة ووط�ن�ي��ة ،ولي�ست احل� ��راك ال���ش�ع�ب��ي ب ��د�أ ق�ب��ل م�ئ��ة ع ��ام ،وال
مذهبية� ،إذ ي�شارك فيها ال�شيعة وال�سنة ننكر �أن ال�ث��ورة الإيرانية قد �أعطت زخماً ب��ال�ت�ع��اون م��ع ب�ع����ض الأن �ظ �م��ة وال �ت �ي��ارات
ل�لا��س�ت�ع�م��ار ال� ��ذي ت �ب �دّل م��ن اال��س�ت�ع�م��ار نظام «ال�سيد والعبد» التاريخي.
ث��م ع ��ادت االح �ت �ج��اج��ات ل�ت�ت�ج��دد ع��ام والإ�سالميون والليرباليون والعلمانيون ،واندفاعاً للبحرين وغريها من دول العامل ال��دي�ن�ي��ة ،وال�ت��ي ح��ا��ص��رت ث��ورة البحرين
الربيطاين �إىل اال�ستعمار الأمريكي يف هذه
ا إل� �س�لام��ي؛ كتجربة �شعبية رائ ��دة ميكن �إق�ل�ي�م�ي�اً ودول �ي �اً ،وع��ان��ت ال�ي�ت��م ال�سيا�سي
ال�سنوات ،عرب القواعد الع�سكرية والإ�شراف  1972بعد اال�ستقالل ،ثم يف الثمانينات ،يف مواجهة قمع وت�سلط العائلة املالكة.
يتّهم البع�ض ال�ث��ورة البحرينية ب�أنها اال�ستفادة من جتربتها لإ�سقاط الطواغيت والإن �� �س��اين ،ومل تلتفت إ�ل�ي�ه��ا امل�ؤ�س�سات
وك��ان��ت �أك�ث�ره��ا دم��وي��ة وت ��أث�ي�راً انتفا�ضة
ال�سيا�سي.
ال ��دول� �ي ��ة ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة م �ن �ه��ا وال �ع��دل �ي��ة
وال�سلطات الظاملة.
وي �ت �ه��م ال �ب �ع ����ض ال � �ث ��ورة ال�ب�ح��ري�ن�ي��ة وا إلع�ل�ام �ي��ة ،وب�ق�ي��ت م�غ� ّي�ب��ة وحم��ا��ص��رة
باملذهبية ،وب�أنها ثورة «�شيعية» ،وهذا خط�أ وم �ت �ه �م��ة م �ن��ذ ان �ط�لاق �ت �ه��ا ق �ب��ل ح ��وايل
�أك�بر ،ف ��إذا راجعنا التاريخ وال��واق��ع ف�إنهما ال �� �س �ن �ت�ي�ن ،م ��ع �أن � �ه ��ا ت �� �س �ت �ح��ق ال �ت �ن��وي��ه
يكذبان ذل��ك �أي�ضاً ،مع وج��وب ع��دم جتاوز وال� �ت� �ق ��دي ��ر� ،إذ ا� �س �ت �ط��اع��ت �أن ت���ض�ب��ط
�أن ن�سبة ال�شيعة يف البحرين تفوق الـ ،٪70جمهورها وحتافظ على �سلميتها ،رغم كل
ول � ��ذا ف � ��إن أ�ك�ث�ري ��ة امل �ت �ظ��اه��ري��ن ��س�ت�ك��ون البط�ش الذي تعر�ضت له ،واعتداءات على
�شعبية ،بحكم الأرقام ولي�س ب�شكل خمطط الأعرا�ض والن�ساء وامل�ست�شفيات وامل�ساجد
ومذهبي ،و�إال كانت ث��ورة م�صر �سُ نية ،لأن واحل� �ق ��وق ال��دي �ن �ي��ة وامل��دن �ي��ة ،وم ��ع ذل��ك
الأكرثية ال�شعبية من �أهل ال�سنة واجلماعة .ح��و� �ص��رت ومل ي�سعفها ال �ن �ف��اق واخل ��داع
�إن � �ش �ع��ب ال �ب �ح��ري��ن ��ض�ح�ي��ة ت�ق��اط��ع الغربي الذي يتباكى على حقوق الإن�سان يف
م�صالح �إقليمية ودول �ي��ة م�ن��ذ اال�ستعمار �سورية وغريها ،ويدعم بال�سالح املعار�ضة
الربيطاين و��ص��و ًال لال�ستعمار الأم�يرك��ي يف �سورية لإ�سقاط النظام حتقيقاً مل�صاحله،
احلا�ضر ،وذلك من خالل الأمور الآتية:
بينما يف البحرين تدعم �أمريكا وحلفا�ؤها
موقع البحرين اجليو�سيا�سي يف منطقة النظام بال�سالح وبالدعم ال�سيا�سي و�صو ًال
اخلليج ،و�أهميتها اال�سرتاتيجية كقاعدة �إىل التدخل الع�سكري ع�بر درع اجلزيرة
ع�سكرية وا�ستخباراتية للغرب و�أمريكا.
ل �ت � أ�م�ين م���ص��احل�ه��ا �أي �� �ض �اً ،م��ا ي�ظ�ه��ر �أن
موقع البحرين بالن�سبة �إىل ال�سعودية ،أ�م�يرك��ا وال�غ��رب لي�سوا مع الدميقراطية،
وتوا�صلها مع املنطقة ا ألك�ثر ح�سا�سية يف بل مع م�صاحلهم ،ولذا نرى التناق�ض بني
ال�سعودية (املناطق ال�شرقية)� ،سواء على دع��م النظام هنا (م�ل��وك و�أم ��راء اخلليج)
م�ستوى ال�ك�ي��ان (ال�ط��ائ�ف��ة ال���ش�ي�ع�ي��ة)� ،أو وقمع املعار�ضة ودع��م اجلماعات امل�سلحة
على م�ستوى آ�ب ��ار النفط اال�سرتاتيجية ،لإ�سقاط النظام (�سورية و�إيران و.)..
البحرين �شاهد حي على �إرادة ال�شعوب
بالإ�ضافة �إىل �أن البحرين ت�شكل متنف�ساً
(�أ.ف.ب).
حمتجّ ون بحرينيون يجوبون �شوارع العا�صمة املنامة
للتحرر ،وحتمل ال�ع��ذاب��ات و�سلوك طريق
ال�صرب ،و�ستعرب البحرين ��س��واء ال�ي��وم �أو
غ��د ع�بر الت�سوية ال�سيا�سية ال�شاملة مع
بدايات ربيع  ،2013مبا فيها امللف ال�سوري
والنووي الإي��راين وبقية امللفات يف املنطقة
على �صعيد الكيانات ال�سيا�سية (الدول)� ،أو
على م�ستوى التوزيع الدميغرايف للأقليات
العا�صمة عمان ،ثم تبعهم حراك ذيبان (جنوبي العا�صمة) اعتماده ب�شكل م�ستمر ،وحتى اليوم.
الدينية والقومية الذي ت�سعى وتخطط له
عمّان  -الثبات
بهتافات �أ��ش��د ح��دة ،قبل �أن ي�ت�ردد ��ص��دى ال�ع�ب��ارة التي
«ن�غ�م��ة» �إ� �س �ق��اط ال�ن�ظ��ام ال�ت��ي ت�ن�ط��وي جم ��دداً على
�أم�يرك��ا �ضمن «ال���ش��رق الأو� �س��ط اجل��دي��د»
م��ا �أن دخ ��ل م��و��س��م «ال��رب �ي��ع ال �ع��رب��ي» ح�ت��ى ظ�ه��رت �أربكت اجلميع يف مواجهة مقر الديوان امللكي ،ومن �أفواه جمازفة بالوحدة الوطنية ل�صالح نظرية �أمنية بائ�سة
�أو الكبري ،وتقف مبواجهته قوى املعار�ضة
م�ظ��اه��ر اجتماعية مل ت�ك��ن يف احل���س�ب��ان .ف�ف��ي �سياقات ن�شطاء حي الطفايلة وبع�ض جمامليهم من الإ�سالميني تت�صور حماية م�صالح النظام عرب تعزيز التناق�ض جمدداً
واملمانعة على م�ستوى احلركات �أو ال��دول
حم��اول��ة ال��دول��ة �إق�ن��اع امل��واط�ن�ين بخطواتها يف حماربة ال�شباب املفتقرين للخربة.
بني الع�شائر وتيارات املواالة ،وبني «الإخوان» ح�صرياً.
امل� �ق ��اوم ��ة ،وال� �ت ��ي ا� �س �ت �ط��اع��ت ح �ت��ى الآن
م�ع�ن��ى ذل ��ك �أن ��ش�ع��ار الإ� �س �ق��اط مل ي�ن� َت��ج يف ق�ن��وات
� �ش �ع��ارات �إ� �س �ق��اط ال �ن �ظ��ام ت �ط��ورت ت��دري �ج �ي �اً ،وب ��د أ�
عرقلة امل�شروع وحتجيمه لإلغائه ،ما دفع
الف�ساد وحتقيق العدالة بتقدمي بع�ض النماذج للتحقيق
�أو املحاكمات يف تهم ف�ساد ،خرجت بع�ض الع�شائر ملنا�صرة «الإخ � ��وان» ،لكن بع�ض الأو� �س��اط الر�سمية ح��اول��ت بيع املراقبون يالحظون ال��زي��ادة يف الفجوة بني النظام من
الأمريكيني وحلفائهم �إىل �إحراق ال�ساحات
�أبنائها املتهمني لرف�ضها �أن يُقدَّموا كقرابني على مذبح الق�صر امللكي رواي��ة حتكمها مب�سار الأم ��ور و�سيطرتها جهة ،والع�شائر من جهة أ�خ��رى ،مع تويل امللك عبد اهلل
امل �ت �م��ردة ب �ع �ن��وان «ال �ف��و� �ض��ى اخل�ل�اق ��ة»،
ال�سيا�سة ،ما �أعطى مناخاً عاماً يقول �إن الدولة الأردنية على �إيقاع ال�شارع ،ومتكّنها من �إجها�ض احلراك و�صياغة الثاين مقاليد احلكم يف ال�سابع من �شباط عام 1999م ،ما
والتي ثبت عدم �صحتها و�صارت «الفو�ضى
موقف اجتماعي ي�ساند �إجراء االنتخابات ،يف ظل مقاطعة يعني انطالق مرحلة جديدة بد�أت ت�ؤطر نف�سها بعالقة
الهدامة» ،التي ت�سيل منها الدماء والقتل
تقف يف مواجهة مع الع�شائر كما مل تقف من قبل.
ب��ذل��ك ،ت��دح��رج��ت ب��و��ض��وح م�لام��ح الإدارة اجل��دي��دة الإ� �س�ل�ام �ي�ي�ن ،ويف اخل �ت��ام ال �ت �م � ّك��ن م��ن �إجن � ��اح عملية ال�ن�ظ��ام م��ع الع�شائر الأردن �ي��ة ،ميكن و�ضعها حت��ت بند
واخل � ��راب وت�ق���س�ي��م ال���ش�ع��وب وامل�ج�ت�م�ع��ات
ل���ص�ن��اع��ة �أزم� ��ة م��ع «الإخ � � ��وان» ،ع�ل��ى �أم ��ل اال��س�تر��س��ال الت�سجيل لالنتخابات.
املرحلة ال��راب�ع��ة� ،إذ ب��د�أت تظهر ت�غ�يرات يف بيئة النظام
وانعدام الأمن..
الع�شائر الأردنية ،خ�صو�صاً التي تقطن جنوب الأردن ،وم�صادر �شرعيته.
ث��ورة البحرين ث��ورة وطنية �إن�سانية..
يف التغطية ع�ل��ى ح��ال��ة الإف�ل�ا���س واالن �� �س��داد ال�سيا�سي
والتغطية يف ال��وق��ت نف�سه على �سيا�سات رف��ع الأ��س�ع��ار ،لعبت دوراً يف تثبيت �أعمدة النظام امللكي ،ولطاملا �شكّلت
مل ي�خ��رج ال��رب�ي��ع الأردين بعد م��ن ك��ون��ه مظاهرات
�ستنت�صر رغ��م احل���ص��ار وال�ت���ش��وي��ه ،ف��ذاك
والأهم على �أمل توفري نظرية بعيدة عن جوهر احلقيقة ،م�صدراً �أميناً �أ�سا�سياً اعتمد عليها النظام على ال��دوام �سلمية ت�شتد حيناً وتربد حيناً ،وذلك بفعل التعامل الناعم
وع ��د اهلل ��س�ب�ح��ان��ه ل�ل�م�ظ�ل��وم�ين ،وك��ذل��ك
حتاول تف�سري والدة الهتاف الت�صعيدي املربك الذي رددته يف م�ؤ�س�ساته احل�سا�سة ،ال�سيما اجلي�ش ،وكانت مبنزلة م��ن قبل أ�ج �ه��زة الأم ��ن م��ع الع�شائريني ،لكن �إىل متى
�سُ نة ال �ت��اري��خ ..و�ست�سقط ع��رو���ش الطغاة
بع�ض ال�شوارع الأردنية م�ؤخراً حتت عنوان «ال�شعب يريد العمود الذي ا�ستند عليه النظام الأردين لتثبيت دعائمه ،ت�صمد القب�ضة الناعمة يف ال�سيطرة على �شارع متوتر؟
مهما ط��ال ال��زم��ن وت � آ�م��ر امل �ت ��آم��رون ،لكن
وم��د ن�ف��وذ ال�سلطة امل��رك��زي��ة اجل��دي��دة ،وف��ر���ض منطق
يف ظل تعايل �أ�صوات ع�شائرية ،خ�صو�صاً من ال�شباب،
�شعب البحرين �صابر وحمت�سب ،و�سيفوز
�إ�سقاط النظام».
ال��وق��ائ��ع ت�ف�ي��د ب � ��أن �أ� �ص �ع��ب م��ا يف ه �ت��اف الإ� �س �ق��اط الدولة على املنطق الع�شائري.
لا �سيا�سياً مم��زوج�اً
ت�ق��دم احل��راك ال�شعبي بو�صفه ع�م� ً
يف حت�ق�ي��ق م�ط��ال�ب��ه ب�ع��ون اهلل �سبحانه يف
خ�ل�ال ه ��ذه االن �ت �ف��ا� �ض��ات ��ص�غ�يره��ا وك �ب�ي�ره��ا ،وم��ا ب��ال�ع���ش��ائ��ري��ة ،وال ي��ر��ض��ون ت ��أخ�يره ع��ن ال�ع�م��ل احل��زب��ي
نهاية املطاف ،يف ربيع حقيقي ووطني وذاتي
حتديداً هو انطالقه من نخبة من �أبناء حراك الع�شائر،
ويف املحافظات والأو�ساط التي كانت دوماً حم�سوبة على بعدها ،اعتمد النظام على �أ�سلوب تف�سيخ املعار�ضة ،ومنها ال�سيا�سي امل ��ؤدل��ج ،وي���ش�يرون �إىل ح��زم��ة م��ن ال�ق�ي��ادات
وم�ستقل غري مزيّف.
الع�شائرية ،عرب التعامل معها بالقطعة ،وب�شكل فردي ال���ش��اب��ة ال���ص��اع��دة ال�ت��ي ب��ات��ت ت�ف��ر���ض وج��وده��ا ح�ت��ى يف
www.alnassib.com
خندق الوالء؛ �ضد املعار�ضة.
�أول من طرح ال�شعار هم �أبناء حي الطفايلة يف قلب ول�ي����س ج�م��اع��ي ،وه��و الأ� �س �ل��وب ال ��ذي د�أب ال�ن�ظ��ام على ال�شارع النقابي.
د .ن�سيب حطيط
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العجز االقتصادي األوروبي يغطى بتصعيد الخطاب السياسي
ت �ب��دو ال � ��دول الأوروب � �ي ��ة يف ح��ال��ة من
انعدام التوازن ،وعدم القدرة على الت�أثري يف
ال�شرق الأو��س��ط ،وهي يف و�ضع العاجز عن
�إعادة �أجمادها اال�ستعمارية يف �أهم منطقة
من العامل ،وتعترب بالن�سبة �إليها حديقتها
اخللفية.
هذا العجز الأوروبي الذي يتم التعوي�ض
ع �ن��ه وال�ت�غ�ط�ي��ة ع�ل�ي��ه ب�ت���ص�ع�ي��د اخل �ط��اب
ال�سيا�سي العايل النربة يف الأزمة ال�سورية،
حيث يرفع امل�س�ؤولون الغربيون من �سقف
مواقفهم الداعية �إىل تنحية الرئي�س ب�شار
الأ�سد ،وت�سليم ال�سلطة �إىل القوى الدائرة
يف فلك �سيا�ساتهم ،لكنهم يف نف�س الوقت
يك�شفون عن عدم قدرتهم يف حتقيق هدفهم
املذكور بوا�سطة قوتهم الع�سكرية املتج�سدة
بحلف ال�ن��ات��و ،وي��دف�ع��ون ع��و��ض�اً ع��ن ذل��ك
بقوى و�أطراف مرتبطة بهم لال�ستمرار يف
حربهم ال�ستنزاف الدولة ال�سورية ،والعمل
ع�ل��ى �إ� �س �ق��اط ن�ظ��ام�ه��ا ال��راف ����ض للهيمنة
ال�غ��رب�ي��ة ،وي�ط�ل�ب��ون م��ن �أن�ظ�م��ة ال�ن�ف��ط يف
اخلليج دع��م ه��ذه ال�ق��وى ب��امل��ال وال���س�لاح،
وم��ن ت��رك�ي��ا ت��وف�ير ال �ق��اع��دة اللوج�ستية،
�أي �أنهم يغطون على عجزهم يف ا�ستخدام
ق��وت�ه��م ال�ع���س�ك��ري��ة ال� �س �ت �ع��ادة �سيطرتهم
اال�ستعمارية على ال�شرق العربي ،من خالل
�سعيهم لإ��س�ق��اط ��س��وري��ة ودف ��ع الأط ��راف
املوالية لهم خلو�ض حرباً بالوكالة عنهم.
و�أك�ثر من ذل��ك ،ف ��إن ال��دول الأوروب�ي��ة

امللك الأردين م�ستقب ًال وزيرة خارجية االحتاد الأوروبي كاثرين �أ�شتون

بعد �أن اكت�شفت �أخرياً �أن �أدواتها ال ت�ستطيع
حتقيق �أهدافها اال�ستعمارية ،وه��ي حتتاج
�إىل م � ��ؤازرة ع�سكرية م��ن اخل� ��ارج ،ميتنع
ح �ل��ف ال �ن��ات��و ع ��ن ت �ق��دمي �ه��ا ،جل� � ��أت �إىل
ممار�سة ال�ضغط عرب �أنظمة اخلليج على
ال�ن�ظ��ام الأردين لإج �ب��اره على ال��دخ��ول يف
ح��رب طاحنة م��ع ��س��وري��ة ،بعد �أن متخ�ض
االندفاع الرتكي لإقامة منطقة عازلة على

احلدود ال�سورية عن ف�شل مد ٍو لعدم توافر
ت�أييد داخلي تركي للتورط يف احلرب �ضد
��س��وري��ة واخل ��وف م��ن ت��داع �ي��ات ذل��ك على
تركيا نف�سها.
وال�س�ؤال الذي يُطرح :ما هو ال�سبب
ال ��ذي ي�ج�ع��ل ال� ��دول الأوروب� �ي ��ة تبدو
�ضعيفة وعاجزة عن التدخل الع�سكري،
ويف نف�س الوقت حت��اول التغطية على

ذلك بدعم اجلماعات املوالية لها؟
اجلواب على ذلك يتلخ�ص بالآتي:
ال�ضعف االقت�صادي واملايل املتزايد الذي
تعاين منه الدول الأوروبية نتيجة �أزماتها
االق�ت���ص��ادي��ة وامل��ال�ي��ة البنيوية ،وا�ستمرار
اجل �م ��ود االق �ت �� �ص��ادي ،وارت � �ف ��اع م �ع��دالت
البطالة وغرقها يف الديون ال�سيادية التي
ت�ه��دد ب��إف�لا��س�ه��ا ،مم��ا دف�ع�ه��ا �إىل تقلي�ص
�إن�ف��اق�ه��ا الع�سكري وخ�ف����ض ع��دي��د قواتها
من ناحية ،والتبكري باالن�سحاب الأح��ادي
م��ن �أفغان�ستان بعد ال �ع��راق ،ل�ع��دم ال�ق��درة
على حتمل كلفة حرب اال�ستنزاف امل�ستمرة
ه �ن��اك ،وا� �س �ت �ط��راداً ات �خ��اذه��ا ق� ��راراً بعدم
التورط يف حرب خارجية لعدم القدرة على
توفري �أكالفها الباهظة..
�إن إ�ق ��دام ق��وات ح�ل��ف ال�ن��ات��و ع�ل��ى �شن
احلرب �ضد �سورية غري م�ضمونة النتائج،
وق��د ت � ��ؤدي �إىل ف���ش��ل ع���س�ك��ري� ،أو ال�غ��رق
يف ح��رب ا��س�ت�ن��زاف ك�ب�يرة ،مم��ا �سيكون له
ع��واق��ب وخيمة على دول �أوروب ��ا كلها ،من
امل�م�ك��ن �أن تق�ضي ع�ل��ى آ�خ ��ر م��ا تبقى لها
من هيبة وت�أثري يف ال�ساحة الدولية ،عدا
اح�ت�م��ال ت�سريع ان�ه�ي��ار امل���ش��روع الأوروب ��ي
ال� ��ذي ي �ع��اين م ��ن ال �ت �� �ص��دع ن�ت�ي�ج��ة �أزم ��ة
الديون ال�سيادية لبع�ض دوله.
�إن �أوروب��ا ،رغ��م عجزها الوا�ضح ،ت�صر
على عدم الإق��رار بذلك ،وترف�ض الت�سليم
ب��احل�ق�ي�ق��ة ،وت�ع�م��ل ع�ل��ى ا��س�ت�خ��دام ك��ل ما

لديها من �أوراق احتياطية يف املنطقة ،من
دول ومنظمات م��وال�ي��ة ل�ه��ا ،لأج��ل تعومي
م�شروعها اال�ستعماري املتهاوي واملتداعي
دولياً ،واملهدد بال�سقوط يف املنطقة نتيجة
ت �ن��ام��ي ق ��وة ح �ل��ف دول وقوى  املقاومة،
ال��ذي ت�شكل ��س��وري��ة أ�ح��د حم ��اوره ،ولهذا
جند العوا�صم الغربية م�ستنفرة ،ومتار�س
ال�ضغط ال�سيا�سي امل�ت��وا��ص��ل ،وت���ص��ب كل
ج�ه��وده��ا ل��دع��م اجل�م��اع��ات امل�سلحة ،بغية
حتقيق هدفها يف �إ�سقاط الدولة الوطنية
ال �� �س��وري��ة ،وه ��ي ت ��رى �أن ف���ش�ل�ه��ا يف ذل��ك
�سي�سقط آ�خ ��ر ره ��ان ل��دي�ه��ا ع�ل��ى ا��س�ت�ع��ادة
بع�ض من ما�ضيها اال�ستعماري يف ال�شرق
العربي ،ويجعلها تفقد �أك�ثر ف�أكرث املزيد
من القدرة على الت�أثري يف ال�سيا�سة الدولية
ل �� �ص��ال��ح ق ��وى ودول � �ص��اع��دة اق �ت �� �ص��ادي �اً
وع�سكرياً (جمموعة الربيك�س).
م��ن هنا ف ��إذا ك��ان��ت ال�ق��وة االقت�صادية
ت�شكل �أ��س��ا���س ال �ق��وة الع�سكرية ،وب��ال�ت��ايل
ال�ق��درة على ال�ت��أث�ير يف ال�ساحة ال��دول�ي��ة،
ف�إنه من البديهي القول� ،إن �أوروبا العجوز
التي تراجع دورها اال�ستعماري بعد احلرب
العاملية الثانية ل�صالح ال ��دور الأم�يرك��ي،
ق��د ب��ات��ت أ�ك�ث�ر ع�ج��زاً م��ع ان�ف�ج��ار �أزم��ات�ه��ا
االقت�صادية واملالية ،و�إفال�س بع�ض الدول
الأوروبية وف�شل حربي العراق و�أفغان�ستان.

ح�سني عطوي

مع تزايد الضغوط الفرنسية واألميركية

ُّ
وتحمل تبعاته
الجزائر ترضى بالحل العسكري ألزمة مالي..
ت � ��زداد ال���ض�غ��وط الأم�ي�رك �ي��ة وال�ف��رن���س�ي��ة على
حكومة اجلزائر لتوريطها يف نزاعات مايل ،املر�شحة
بقوة لأن تتحول �إىل �صراعات ع�سكرية �إقليمية ،تهدد
معظم دول امل�غ��رب ال�ع��رب��ي و��س��اح��ل غ��رب �أفريقيا،
فاجلزائر التي لعبت دور الو�سيط بني حكومة مايل
املركزية وبني قبائل الطوارق طوال عقدين من عمر
الأزمة ،جتد نف�سها اليوم عاجزة عن اال�ستمرار بهذا
الدور� ،أو معاندة �إرادة الدول الغربية.
وق ��د ف�شلت ك��ل اجل �ه��ود ال�سلمية حل��ل الأزم ��ة
حتى الآن ،وك��ان �آخرها اجتماعاً على م�ستوى رفيع
جرى الأ�سبوع املا�ضي يف نيويورك بدعوة من املغرب،
بو�صفها الرئي�س احل��ايل ملجل�س الأم ��ن ،وق��د بحث
املجتمعون الو�ضع يف مايل ومنطقة ال�ساحل ،واتفقوا
على تغليب القرار الدويل ،الذي ي�شاع �أنه بات و�شيكاً،
بالتدخل الع�سكري يف �شمال م��ايل ،وق��د �ساهم يف
ت�غ�ل�ي��ب اخل �ي��ار ال�ع���س�ك��ري �أي �� �ض �اً ت�ع�ثر امل�ف��او��ض��ات
ال�سيا�سية ،ال�ت��ي ج��رت يف نف�س ال��وق��ت يف بوركينا
فا�سو ،بني احلكومة املالية وجماعة «�أن�صار الدين»،
املرتبطة بتنظيم القاعدة.
وي�ت���س��اءل امل��راق �ب��ون ع��ن �أ� �س �ب��اب ت � أ�خ��ر جمل�س
الأم��ن يف �إع�لان ق��راره بالتدخل ،وال��ذي لن يح�صل
قبل �صيف  ،2013علماً �أن �أع���ض��اء جمل�س الأم��ن،
مب��ن ف�ي�ه��م م �ن��دوب��و رو� �س �ي��ا وال �� �ص�ي�ن ،ق��د واف �ق��وا
بالإجماع على اخلطة ال�سيا�سية والع�سكرية ملواجهة

امل�ت�م��ردي��ن ،ال��ذي��ن يحكمون �سيطرتهم على �شمال اجلي�ش اجلزائري يف احل��رب� ،أو جمرد طرح امل�س�ألة
مايل ويعر�ضون املواطنني ل�شتى �أنواع التنكيل با�سم بجدية� ،سي�ؤدي يف نهاية املطاف �إىل ت�صدع النظام
تطبيق «الأحكام ال�شرعية».
وانهياره ،ورمبا هذا هو الغر�ض احلقيقي وراء تزايد
يف الواقع ،ترف�ض حكومات دول الناتو ،خ�صو�صاً ال�ضغط على الرئي�س بوتفليقة يف هذا ال�ش�أن.
ف��رن���س��ا وال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،ز ّج ق��وات�ه��ا م�ب��ا��ش��رة يف
�إن تلك�ؤ ال ��دول الغربية ع��ن ال���ش��روع بالتدخل،
امل �ي��دان ،وم��ن ج�ه��ة �أخ ��رى ،ي�ط��ال��ب املجل�س ال��دول يعني عملياً �أن ال م�صلحة لها ب�إنهاء الأزمة يف الوقت
الأفريقية ب�إدخال «تعديالت» على اخلطة املقرتحة ،احل��ا��ض��ر ،ب��ل ه��ي ع�ل��ى العك�س تعمل ع�ل��ى تفاقمها
تعفي الغرب من �أي��ة التزامات ج��ادة ،وترميها على م��ن خ�لال تغا�ضيها ع��ن تنامي هيمنة التنظيمات
كاهل دول اجلوار عموماً ،واجلزائر خ�صو�صاً.
الإ�سالمية على حركة ال�ط��وارق ،وت�سهيلها ،بالعلن
ت��درك حكومة اجل��زائ��ر حجم اخلطر من تو�سّ ع واخلفاء ،لعمليات تهريب ال�سالح النوعي واملقاتلني
نفوذ قبائل ال�ط��وراق ،خ�صو�صاً حتت قيادة وت�أثري عرب احل��دود الليبية ،وت�أمني الأم��وال «للجهاديني»
اجلماعات الإ�سالمية التي تن�شط يف �إطار الأجندات ب�سخاء عن طريق قطر ،التي �أُعطيت ال�ضوء الأخ�ضر
الأج �ن �ب �ي��ة ،ف��ا��س�ت�ق�لال ��ش�م��ال م ��ايل �سيفتح ال�ب��اب لت�أزمي الو�ضع ،وتوريط حكومات الدول املجاورة.
ع�ل��ى م���ص��راع�ي��ه مل�ط��ال�ب��ة ال �ط ��وارق داخ ��ل اجل��زائ��ر
�إن م��ا ي �ج��ري يف م ��ايل وب �ل��دان امل �غ��رب ال�ع��رب��ي
باال�ستقالل ،وكذلك يف معظم الدول التي فيها �أبناء وال�ساحل الأفريقي ال ينف�صل عما يجري يف عموم
القبيلة ب�أعداد كبرية ،الأمر الذي قد يحدث تغيريات منطقة ال���ش��رق الأو� �س��ط م��ن خمططات م�شبوهة،
غ�ي�ر م��رغ��وب��ة يف احل� � ��دودات امل ��وروث ��ة م��ن ال�ع�ه��ود ويدل على ذلك ت�شابه �أدوار الالعبني الأ�سا�سيني يف
ال�سابقة ،والتي تتم�سك بها جميع احلكومات املعنية ه��ذه املخططات ،ووح��دة الأه ��داف امل��رج��وة ب�إ�شاعة
ل�ضمان اال�ستقرار ال�سيا�سي واالقت�صادي يف بلدانها .ال �ف��و� �ض��ى ،و� �ض��رب اال� �س �ت �ق��رار ،وت �ه��دمي ال�ك�ي��ان��ات
ا�ضطر الرئي�س اجلزائري عبد العزيز بوتفليقة ،القائمة ،وتفكيك م�ؤ�س�سات الدولة.
ف�ق��د ك���ش�ف��ت ب�ع����ض ال���ص�ح��ف ال�ف��رن���س�ي��ة م ��ؤخ��راً،
�إىل ال �ب��دء بت�سويق احل��ل ال�ع���س�ك��ري ،لأن احل ��وار،
بح�سب الت�صريحات الر�سمية ،ال��ذي «ك��ان ممكناً يف عن عمليات التن�سيق اخلفية بني جهاز اال�ستخبارات
ال�سابق مع متمردي الطوارق الأوائ��ل ،مل يعد �أم��راً اخلارجية الفرن�سي و�إم��ارة قطر لتمويل «دعاة تطبيق
واقعياً اليوم مع احلركات الإرهابية» ،غري �أن م�شاركة ال���ش��ري�ع��ة» يف ع�م��وم منطقة ال���س��اح��ل الأف��ري�ق��ي التي

ت�شمل أ�ج��زاء من ال�سنغال وم��ايل وموريتانيا والت�شاد
والنيجر واجلزائر ،ورغم النفي الر�سمي� ،أكدت التقارير
ال�صحافية �أن أ�ج�ه��زة اال�ستخبارات م�ستمرة بت�سهيل
التحاق «الن�شطاء» القطريني باجلماعات «اجلهادية» يف
�شمال مايل حتت غطاء امل�ساعدات الإن�سانية.
�إن الهجمة امل�ستجدة على ع�م��وم ب�ل��دان ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،تتطلب عملياً حتويل �شمال
م��ايل �إىل ب ��ؤرة م�ت��وت��رة ،كمثيالتها يف �شمال غرب
باك�ستان ،و�صحراء �سيناء ،وجنوب اليمن ،و أ�ط��راف
ال �� �س��ودان ،وغ�يره��ا ،ح�ت��ى ت�ط��ال ن��اره��ا بقية ال��دول
املجاورة.
مهما حاولت ق��وى االح�ت�لال وال�ع��دوان التغطي
حت��ت � �س �ت��ار «حم ��ارب ��ة الإره � � ��اب وم� �ط ��اردة خ�لاي��اه
املنت�شرة يف العامل» ،ف�إن الوقائع يف ال�ساحات ال�ساخنة
على امتداد العاملني العربي والإ�سالمي ،ت�ؤكد �أن هذه
القوى هي التي ترعى املنظمات الإرهابية ،وتقدم لها
الت�سهيالت اللوج�ستية وال�ت��دري��ب والت�سليح ،وقد
ح��ان الأوان لت�سمية الأ�شياء ب�أ�سمائها ب��دل التلهي
بتحليالت حول «التطرف الإ�سالمي �أو االعتدال»� ،أو
ما �شابه من اال�صطالحات والتعابري التي ت�ستخدمها
�أدوات الهجمة ال�صهيونية الأمريكية لتفتيت الأمة،
وحتويل كياناتها �إىل دول فا�شلة.

عدنان حممد العربي
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رأي
مسيحيو المشرق ..ومعركة الدفاع عن الوجود
ل �� �س �ن��ا ن � �ح � ��اول «ك� � ��ردل� � ��ة» �أن � �ط� ��ون
��س�ع��ادة ،وال «ب�ط��رك��ة» مي�شال ع ��ون ،وال
�أن ُن �ل ��زم ت ��اري ��خ ال��رج �ل�ْي نْ�ن مب���س��ؤول�ي��ة
دي��ان��ة م�شرقية ع�م��ره��ا ت�خ��طّ ��ى الأل�ف��ي
ع� ��ام ،و��س �ل�ك��ت م �ن��ذ والدة ط �ف��ل امل �غ��ارة
��س�لا��س��ل م��ن دروب اجل�ل�ج�ل��ة ،وواج �ه��ت
ك�سائر املجتمعات عوا�صف ق��در ّي��ة ،رمبا
لأن ال �� �ش��رق م �ه��ده��ا وال �� �ش��رق َق� � َد ُره ��ا.
ق �دَر الرجلني �أن اق�ترن ا�سم ك� ٍّل منهما
مبرحلة تاريخية من م�سرية «امل�سيحية
امل �� �ش��رق �ي��ة» ،م��ع اخ �ت�ل�اف يف ال �ظ��روف،
ف �ك��ان ل �ك � ٍّل دوره وف ��ق احل �ي �ث �ي��ات ال�ت��ي
ان �ط �ل��ق م �ن �ه��ا ،ووف� ��ق ال �ت �� �ص �وّر ال �ه��ادف
�إىل ا��س�ت�ق��رار ك�ي��اين من�سجم ومتفاعل
م� ��ع امل� �ح� �ي ��ط ،ال ي� �ه ��دف �إىل ال �ك �� �س��ب
ب� �ق ��در م� ��ا ي� �ه ��دف �إىل احل � �ف� ��اظ ع�ل��ى
مكا�سب ال��وج��ود ،والتقليل م��ن خماطر
انعكا�س «الو�صمة ال�صليبية الغربية»،
امل�لازم��ة ظ�ل�م�اً مل��ن ه��م «�أ� �ص��ل ال���ش��رق».
مهما ت�ع�دّدت �أل�ق��اب �أن�ط��ون �سعادة التي
ي�ستحقها ،من «الفيل�سوف»� ،إىل «الزعيم»،
و� �ص��و ًال �إىل «امل �ف � ّك��ر اجل �ي��و�� -س�ي��ا��س��ي»،
الذي �شكّل ظاهرة نه�ضوية واكبت ع�صر
النه�ضة ،ال�ت��ي ك��ان امل�سيحيون روّاده ��ا
يف ال�شرق ،ف��إن اجلزئية التي تعنينا هنا
هي �أن�ط��ون �سعادة امل�سيحي ،ال��ذي حمل
َقيَمه زاداً يف مغامرة املغامر ،وبواقعية
ال� �ع � مِ�ال امل� � ��درك ،وال� ��ر�ؤي� ��وي امل ُ �ح � ّل��ق يف
عملية «ا��س�ت�ث�م��ار ح�ل�ال» لأج� ��ر�أ خطوة
على �سلّم االرتقاء النبيل ملالقاة الآخ��ر،
ور� �س ��م م���س�ت�ق�ب��ل ع ��روب ��ي �آم � ��ن ،ل�شعب
علماين االن�ت�م��اء �ضمن ال��وط��ن الكبري.
عقود ف�صلت بني زمنني� ،شهد خاللهما
ال� ��� �ش ��رق ت� �غ� �ي�ي�رات دمي� �غ ��راف� �ي ��ة ،ك ��ان
للم�سيحيني فيها ن�صيب كبري وحتوّالت
�أك �ب�ر ،وك � ��أن �أن �ط��ون ��س�ع��ادة وم �ع��ه روّاد
ال�ن�ه���ض��ة ال �ع��رب �ي��ة م ��ن امل���س�ي�ح�ي�ين قد
ُول � ��دوا يف ال�ع���ص��راخل�ط��أ ،و� �س��ط تنامي
املوجات الطائفية واملذهبية التي �أفرزت
تباعاً مع�سكرات دينية ،منها ما هو معلن

وم��ن ما هو حتت الرماد ال�ساخن ،ودفع
امل�سيحيون �أثماناً من الهجرة والتهجري
وانح�سار الفكر القومي م��ن وجدانهم،
عندما باتوا جمرّد «هوية خمتلفة» ،وجب
على حاملها البحث عمن يدير االختالف،
ليتحا�شى ولو �إىل حني تداعيات اخلالف.
يف ال �ب��داي��ات ،جن�ح��ت ج��زئ �ي �اً حم ��اوالت
ب �ع ����ض ال� �ق ��ادة امل���س�ي�ح�ي�ين ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين
يف ام �ت �� �ش��اق «الأي� ��� �س ��ر» ب� ��د ًال م ��ن �إدارة
«الأي� ��� �س ��ر» ،يف م �ع��رك��ة دف� ��اع ع��ن وج��ود
وج��دوه م�ه��دداً �أك�ثر من �أي وق��ت ،و�سط
م ��ؤ� �ش��رات ع��ن ت��وجّ ��ه ال��وج��ود امل�سيحي
يف ال���ش��رق �إىل اال��ض�م�ح�لال ،ب��رز ب�شكل
خ��ا���ص يف ف�ل���س�ط�ين امل �ه��د ،و� �ص ��و ًال �إىل
ه�ج��رة ال���س��ري��ان وال�ك�ل��دان والأ��ش��وري�ين
من العراق ،مع ما عاناه ويعانيه �أقباط
م�صر ،وتراجع ملحوظ للقوة ال�سيا�سية
مل���س�ي�ح�ي��يّ ل �ب �ن��ان ،وحم� � ��اوالت ال�ب�ع����ض
«ك�ن�ت�ن��ة» ال ��وج ��ود امل���س�ي�ح��ي وع��زل��ه عن
واق� ��ع امل �ن �ط �ق��ة ،وو� �ض �ع��ه ع �ل��ى م�ت��اري����س
املواجهة يف معركة غبار خ�سائرها وا�ضح
م��ن ق �ب��ل �أن ت� �ب ��د�أ ،ف �ك��ان��ت االن�ت�ف��ا��ض��ة
الأوىل ملي�شال عون �ضد حماولة وا�ضحة
لإق��ام��ة ال �ك��ان �ت��ون امل���س�ي�ح��ي ،ال ��ذي ر�آه
البع�ض بتهوّرهم املعهود �آخ��ر احل�صون
الدفاعية عمّا تبقى من وجود ،ور�آه عون
من وجهة نظره كمن يجمع امل�سيحيني
��ض�م��ن ج���س��م ج �غ��رايف ��س�ي��ا��س��ي غ��ري��ب،
وي�ج�ع��ل م��ن امل���س�ي�ح�ي�ين ط��رائ��د حم� َّل��ل
ا�ستهدافها ،حيث و�سائل الدفاع معدومة،
وم �ق��وم��ات اال� �س �ت �م��رار �أح �ل��ام واه �ي��ة،
وال��ره��ان��ات على ال�غ��رب خا�سرة خا�سرة.
وم�ن��ذ ع��ودت��ه م��ن امل�ن�ف��ى ال�ف��رن���س��ي ،ب��دا
مي�شال ع��ون وك��أن��ه ق��رر االنتفا�ض على
اخليبات التي مُنيت بها اال�سرتاتيجية
ال�سيا�سية امل�سيحية يف لبنان ،ور�أى �أن
حماية امل�سيحيني ال ت�ك��ون بعزلهم وال
بـ«�أجنبتهم» وال بـ«تهويدهم» ،بل بعودتهم
�إىل الأ� �ص��ول امل���ش��رق�ي��ة ،واالن �ف �ت��اح على
حم �ي��ط ه ��م م �ن��ه ول� ��ه ،وك� ��أن ��ه ع ��ن غري

كلما جتددت عمليات التهجري الق�سري يف املناطق
ال�ع��دي��دة امل�شتعلة يف ال�ع��امل�ين ال�ع��رب��ي والإ��س�لام��ي،
ينال الالجئون الفل�سطينيون ن�صيباً منها ،فيتجدد
تهجريهم م��ن خميماتهم ،وتت�شتت عائالتهم �إىل
املنايف الأكرث بعداً عن الوطن الأ�صلي ،ويبد أ� التنكيل
بهم �أينما توجهوا ،ال بو�صفهم طرفاً �إثنياً �أو �أقلية
مذهبية يف ال���ص��راع��ات البينية ،ب��ل مل�ج��رد أ�ن�ه��م ما
زالو يعتربون غرباء يف كل البلدان امل�ضيفة ،وذلك
منذ اللحظة الأوىل بعد �سلبهم بيوتهم و�أرا�ضيهم يف
فل�سطني املغت�صبة.
ال يعترب خميم ال�يرم��وك يف دم�شق أ�ك�ب�ر جتمع
ل�ل�ن��ازح�ين فح�سب ،ب��ل ه��و عا�صمة ع��امل ال�شتات،
ف�ع�ن��دم��ا ��س�ق��ط ب��الأم ����س ع�ل��ى ي��د �أدوات الهجمة
ال�صهيونية  -الأم�يرك�ي��ة امل�ستجدة ،وط��رد جميع
�سكانه ،تكبّد ال�شعب الفل�سطيني نكبة �أخرى ال تقل
م�أ�ساوية عن نكبة  ،1948ول��ن تكون هبة «املجتمع

ق�صد نف�ض الغبارعن كتب �أنطون �سعادة،
يف حم��اول��ة لإن �ع��ا���ش ال ��ر ؤ�ي ��ة ل ��دى من
اختاروا التقوقع �سبي ًال للأمان ،بالرغم
م��ن �إدراك �ه��م �أن االن�ع��زال مل يكن خطئاً
تكتيكياً يف �إدارة ال�ش�أن امل�سيحي اللبناين،
ب ��ل ط �ع �ن��ة يف خ��ا� �ص��رة اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة
ال ��واع� �ي ��ة مل �خ��اط��ر الآت � � ��ي م ��ن الأي � � ��ام.
وب ��دا أ�ي���ض�اً مي�شال ع��ون وك � أ�ن��ه ُول ��د يف
غريع�صره ،وك ��أن ر ؤ�ي�ت��ه العابرة حلدود
امل�شرق �أخافت هواة زعامة «الكانتونات»،
و�أرب�ك��ت من هم �أق��زام �سيا�سة ،وجتيّ�شت

العماد مي�شال عون

�ضدّه أ�ب��واق الوطنية املزيّفة وامل�سيحية
الإ�سخريوطية ،وبات املارد امل�شرقي هدفاً
وحيداً ملن هجّ روا م�سيحيي �شرق �صيدا
��س��اب�ق�اً ،وع ��ادوا �إىل ��ش��رق �صيدا ملعانقة
وم�صافحة «�أ�سري» و أ�خ��ذ بركته ،تو�سّ ًال
لزعامة م�سيحية على كر�سي من ورق.

ال��دويل» خمتلفة عن عمليات الإغاثة ال�سابقة التي
جعلت من خميمات اللجوء جزراً منعزلة و�سط �أبناء
جلدتهم و�أمتهم.
ت�ع��اد ال �ي��وم يف ��س��وري��ة املبتلية جت��رب��ة م��ا ح�صل
للفل�سطينيني ال��ذي��ن ه �ج��روا ب��ال�ق��وة م��ن ال�ع��راق
امل�ن�ك��وب ،ول�ك��ن ب�شكل �أك�ث�ر دم��وي��ة وق���س��وة ،ورمب��ا
عزا�ؤهم الوحيد �أن ما ي�صيبهم اليوم ي�صيب �أي�ضاً
إ�خ��وان �ه��م م��ن امل��واط �ن�ين ال���س��وري�ين وال�ع��راق�ي�ي�ين
وال�سودانيني واليمنيني وال�صوماليني ،والليبيني
وغريهم ممن يعانون التهجري الق�سري� ،أو ينتظرون
نف�س امل�صري.
امل�صيبة الأكرب �أن هيئات الإغاثة والدول املعنية
ل��ن تعمل أ�ب ��داً ع�ل��ى �إع ��ادة ال�لاج�ئ�ين �أو املهجرين
�إىل مواطنهم �أو مناطقهم الأ�صلية ،بينما يتخلى
امل���س��ؤول��ون ال�ع��رب وامل�سلمون ع��ن حتمل تبعات ما
يح�صل و�إ�صالح الو�ضع امل�أ�ساوي ،فبد ًال من حماية

الجزء الثاني ..أي لبنان نريد؟
�سبق لفقيد الإن�سانية الطوباوي يوحنا بول�س الثاين� ،أن قال يف لبنان:
«�إنه �أكرث من بلد� ،إنه ر�سالة» ..وكان الإمام مو�سى ال�صدر قال من قبله:
«ق��در لبنان �أن يكون ك�ب�يراً» ،ما يعني �أن لبنان لي�س رقعة جغرافية ذات
حدود وح�سب� ،إمنا هو دور عليه ت�أديته على مدى العامل!
فعمر لبنان من عمر التاريخ ،وهو يختزن �إرثاً �أغنى احل�ضارة الإن�سانية..
فمن على �شواطئه انطلقت الأبجدية جتوب �أ�صقاع املعمور..
لبنان حا�ضن ملزيج �إن�ساين تعداد طوائفه يربو على  18طائفة� ،إ�ضافة
�إىل رقعة االنت�شار الوا�سعة للبنانيني واملتحدرين من �أ�صل لبناين ،ما
يجعل هذا البلد ال�صغري حمط �أنظار العامل ب�أ�سره ،هذا العامل الذي
تتجاذبه جمموعة من النظريات والر�ؤى يف وقت واحد..
فهل لبنان احلا�ضر  -دول��ة و�شعباً وم�ؤ�س�سات  -مهيء ال�ستقطاب
ال��ر�أي العام ال��دويل ،ليكون مقراً حلوار الأدي��ان واحل�ضارات والثقافات
والإثنيات على �أر�ضه ..وبالتايل حمل الأمم املتحدة على اعتماده دون
�سواه للعب هذا الدور على م�ستوى الكرة الأر�ضية؟
هل ت�شكلت القناعة الرا�سخة لدى اللبنانيني بق�ضهم وق�ضي�ضهم �أن
لبنان هو املقر الذي ال بديل لهم عنه ،و�أن احلياة الواحدة امل�شرتكة فيما
بينهم ،يجب �أن تفعّل �أكرث ف�أكرث ،وذلك عن طريق الو�صول �إىل قوا�سم
م�شرتكة ح��ول النقاط اخلالفية التي ت�سود ال�شارع اللبناين اليوم؟
وبعيداً عن التلميح واملداورة ،هل �آن لنا �أن نحدد العدو وباال�سم �أمام امللأ،
مثلما نحدد الأ�صدقاء بال�شفافية عينها؟ هذا الأم��ر يعزز الثقة بيننا،
فنقلع عن �سيا�سة الغمز واللمز كلما �ساءت الأح��وال واختلفت وجهات
النظر..
لبنان �أم��ام االمتحان ال�صعب ،ال��دور املعد له تلزمه بع�ض الت�أكيدات
امل�سبقة ،منها �أن دولة امل�ؤ�س�سات قائمة فع ًال وت��ؤدي مهامها بانتظام ،و�أن
الدميقراطية املعتمدة فيه هي واقع ممار�س ال جمرد �شعار �أجوف..
ول�ع��ل ق��ان��ون االن�ت�خ��اب��ات امل��زم��ع �إ� �ص��داره� ،أو ب��الأح��رى ��س� ّن��ه ،كفيل
بالإجابة على الت�سا�ؤالت والهواج�س واملخاوف التي تقلق �أهل الداخل،
كما �أهل اخلارج احلري�صني على دميومة لبنان ودوره الر�سايل يف العامل..
م��ن هنا خ�ص�صنا التوجه �إىل نيافة الكاردينال ال��راع��ي ،لأن لبنان
الدولة الوحيدة يف املجموعة العربية على ر�أ�سها حاكم م�سيحي ،وبالتايل
لأن قانون االنتخابات تعلق على ماهيته و�شكله الأنظار ،فهو املدخل �إىل
الإ�صالح الفعلي� ،إذا كان ثمة من يريد الإ�صالح ،فنحن ممن ينادون دوماً
بطم�أنة �سائر اللبنانيني ،لكن لي�س وفق �أي قانون� ،إذ نرب أ� ببلد الر�سالة
�أن جتري االنتخابات الت�شريعية فيه وفق قانون مذهبي �أو ع�شائري �أو
مناطقي ،ف�أين نكون من احلياة امل�شرتكة الواحدة يف الوطن الواحد يف
ظل العلم الواحد؟
أ�ج��ل نيافة الكاردينال ،الطموحات الكبرية حتققها العقول الكبرية
النيرّ ة ،واملدارك الوا�سعة واحلكمة يف �إ�صالح ذات البني..
و�أختم مع «�أبو الطيب املتنبي»:
و�إذا كـــانــت النفـــو�س كــــبــــاراً
تـعـبـت فـــي مـــــرادها الأج�ســـام

�أمني �أبو را�شد

مواطنيها و«�ضيوفها» العابرين ،نراهم يت�سابقون
على تقا�سم «الهبات وامل�ساعدات» مما يتو�سلونه من
الدول الغربية نف�سها التي ت�شارك ب�شكل �أو ب�آخر يف
خلق امل�شكلة وت�أزميها.
متى تتحرر حكومات العاملني العربي والإ�سالمي
من االرتهان للأجانب ،وتتوىل بنف�سها حل م�شكالت
التهجري والنزوح؟ �أو متى تكف عن معاملة الالجئني
امل �� �س �ل �م�ين وال� �ع ��رب يف دي ��اره ��م م �ع��ام �ل��ة ال �غ��رب��اء
املنبوذين؟ �إن احلل الفعلي للم�شكلة ال يتم �إال بعودة
ك��ل امل�ه�ج��ري��ن �إىل دي��اره��م م�ك��رم�ين وم �ع��ززي��ن يف
فل�سطني� ،أو العراق� ،أو �سورية� ،أو يف �أيّ من البلدان
املنكوبة.
�إن التهجري الق�سري للفل�سطينيني وغريهم لي�س
وليد ال�صدفة ،بل يتم ب�شكل منهجي ومدرو�س ،وال
تنتهي تبعاته مع انتهاء العوامل امل�سببة ،كاحلرب
الأهلية ،والتطهري املذهبي والطائفي والعرقي� ،أو

نبيه الأعور

ال�غ��زو الأج�ن�ب��ي واالح �ت�لال ،وال�غ��اي��ة تبقى يف إ�ط��ار
تفتيت كيانات املنطقة ،وال يغيب عن بالنا �أن احلركة
ال�صهيونية العاملية غارقة حتى �أذنيها يف جمريات
الأح ��داث ال�ك�برى يف ب�ل��دان ال���ش��رق الأو� �س��ط ،وهي
ت�سعى ب��د�أب و�إ��ص��رار على تو�سيع رقعة كيانها فوق
ركام جمتمعاتنا املفككة.
ما زلنا ن�أمل بعودة الالجئني الفل�سطينيني �إىل
دي��اره��م ،ول�ك��ن ه��ذا الأم ��ل يتبدد يف ظ��ل التفريط
ب� أ�خ�لاق�ي��ات ال���ض�ي��اف��ة وح�م��اي��ة امل���س�ت�ج�ير� ،صحيح
�أن ق��ادة الع�صابات ال�ت��ي اجتاحت خميم ال�يرم��وك
يرتكبون جرميتهم حت��ت ��ش�ع��ارات احل��ري��ة وحقوق
الإن���س��ان وم��ا �شابه م��ن امل�ع��اي�ير الغربية امل�خ��ادع��ة،
ولكن الأنكى� ،أن �أكرثهم يتغطون برايات «اجلهاد»،
وه��م يعرفون خ�ير املعرفة �أن الإ��س�لام منهم ب��راء،
و�أن دماء املغررين الذين يزجوهم يف حروب الفتنة
�ستبقى يف رقابهم �إىل يوم الدين.
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بيروتيات
المسرح في بيروت بعد الحرب العالمية األولى []4/4

المسرح الدرامي (جورج أبيض يوسف وهبي فاطمة رشدي)
�أدرك� � ��ت ال �ف ��رق امل �� �س��رح �ي��ة امل �� �ص��ري��ة ت�ق��دي��ر
اجلمهور البريوتي للفن امل�سرحي الراقي ،فكانت
ب�يروت حمطة ال بد منها لتلك الفرق ،فقدمت
فيها �أقوى م�سرحياتها و�أ�شهرها.
�أوىل تلك ال�ف��رق ك��ان��ت ف��رق��ة ج��ورج �أبي�ض،
ال �ت��ي ق��دم��ت ع�ل��ى م���س��رح ال�ك��ري���س�ت��ال وم���س��رح
زهرة �سورية ،م�سرحياتها ال�شهرية مثل :لوي�س
احلادي ع�شر ،من ت�أليف اليا�س فيا�ض ،واحلاكم
ب � أ�م ��ر اهلل ،امل��ر��س�ي�ل�ي��ة احل �� �س �ن��اء م ��ع ن��اب�ل�ي��ون،
وم�ضحك امللك ،والبطل عطيل ،وث��ارات العرب،
ويف �سبيل الوطن ،وهارون الر�شيد ،و�أديب امللك،
وعي�شة امل�ق��ام��ر ،وم���ص��ر اجل��دي��دة ،وال �ك��اب��ورال
�سيمون ،وال�شرف الياباين ،ومدام �سان جني مع
نابليون ،وال��ذي��ن �شاهدوا ج��ورج �أبي�ض يف هذه
امل�سرحية الأخرية ظنوه نابليون نف�سه؛ يف بالطه
ال وزياً ووجهاً ،ويف رواية يف �سبيل
وبني قواده� ،شك ً
الوطن ظهر جورج �أبي�ض بدور القائد الع�سكري
ال يف احلرب وال�سلم.
العظيم الذي كان بط ً
كما مثلت الفرقة رواية �صالح الدين الأيوبي،
ال��ذي ق��ام فيها ال�شيخ حامد مر�سي ب��دور وليَم،
فغنى �أثناء �أداء دوره عدة �أحلان ،منها ق�صيدة «�إن
كنت يف اجلي�ش ادع��ى �صاحب العلم» ،ال��ذي �سبق
للبريوتيني �أن �سمعوها من ال�شيخ �سالمة حجازي.

الفنان جورج �أبي�ض

يُذكر �أن م�سرحية هارون الر�شيد كانت متثل
ع�صر اخلليفة امل��ذك��ور ،وغنى فيه ال�شيخ حامد
مر�سي على تخت طرب من عود وقانون وكمنجة،
�أدواراً وطقاطيق ،وذل��ك خالل قيامه ب��دور علي
نور الدين.
�أما م�سرحية كني املمثل فقُدمت على م�سرح
زه��رة ��س��وري��ة ،وه��ي م��ن و��ض��ع ا�سكندر دوم��ا���س
الأب ،وتدور حول ممثل له �أعداء �أ�شداء من جهة،
وم��ري��دون أ�ح �ب��اء م��ن جهة ث��ان�ي��ة ،ع��ا���ش مرتفاً
خليعاً ،ويظهر ب�أ�سمى مظاهر ال�شرف والنبل

رجال حول الرسول

سلمة بن األكوع..
بطل المشاة
�أراد اب�ن��ه أ� ّي��ا���س �أن يلخّ �ص ف�ضائله يف
ع �ب��ارة واح ��دة ف �ق��ال« :م��اك��ذب أ�ب ��ي ق��ط»..
وح�سب �إن�سان �أن يُحرز هذه الف�ضيلة ،لي�أخذ
مكانه العايل بني الأبرار وال�صاحلني ،ولقد
�أحرزها �سلمة بن الأكوع وهو جدير بها.
كان �سلمة ر�ضي اهلل عنه من رماة العرب
امل �ع��دودي��ن ،وك ��ان ك��ذل��ك م��ن امل�ب ّ�رزي ��ن يف
ال���ش�ج��اع��ة وال �ك��رم وف�ع��ل اخل �ي�رات ،وح�ين
�أ�سلم نف�سه للإ�سالم� ،أ�سلمها �صادقاً منيباً،
ف�صاغها الإ�سالم على ن�سقه العظيم.

��س�ل�م��ة ب ��ن الأك� � ��وع م ��ن �أ� �ص �ح��اب بيعة
الر�ضوان ،وحني خرج الر�سول عليه ال�صالة
وال���س�لام و�أ��ص�ح��اب��ه يف ال�ع��ام ال�ساد�س من
ال �ه �ج��رة ،ق��ا��ص��دي��ن زي� ��ارة ال�ب�ي��ت احل ��رام،
وت�صدّت لهم قري�ش متنعهم� ،أر�سل النبي
�إليهم عثمان بن عفان ليخربهم �أن النبي
جاء زائراً ال مقاتالً ،ويف انتظار عودة عثمان
ر�ضي اهلل عنه� ،سرت �إ�شاعة ب�أن قري�شاً قد
قتلته ،وجل�س الر�سول �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم يف ظل ال�شجرة يتلقى بيعة �أ�صحابه
واح � ��داً واح � ��داً ع�ل��ى امل� ��وت .ي �ق��ول �سلمة:
«ب��اي�ع��ت ر� �س��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
امل��وت حتت ال�شجرة ،ثم تنحيّت ،فلما خفّ
النا�س قال يا �سلمة مالك ال تبايع؟ قلت:
ق��د ب��اي�ع��ت ي��ا ر� �س��ول اهلل ،ق ��ال :و�أي �� �ض �اً..
فبايعتُه» ،ولقد وفّى بالبيعة خري وفاء ،بل
و ّف��ى بها قبل �أن يعطيها؛ منذ �شهد �أن ال
�إله �إال اهلل ،و�أن حممداً ر�سول اهلل .يقول:
«غزوتُ مع ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
ومع زيد بن حارثة ت�سع غزوات».
ك ��ان �سلمة م��ن �أم � َه��ر ال��ذي��ن يقاتلون
م���ش��اة ،وي��رم��ون بالنبال وال��رم��اح ،وكانت
ط��ري �ق �ت��ه ت �� �ش �ب��ه ط��ري �ق��ة ب �ع ����ض ح ��روب
الع�صابات الكبرية التي ُتتّبع اليوم ،فكان �إذا
هاجمه عدوّه تقهقر دونه ،ف�إذا �أدبر العدو
�أو وق��ف ي���س�تري��ح ه��اج�م��ه يف غ�ير ه ��وادة،
وب�ه��ذه الطريقة ا�ستطاع �أن ي�ط��ارد وح��ده
ال �ق��وة ال �ت��ي �أغ � ��ارت ع�ل��ى م �� �ش��ارف امل��دي�ن��ة

وك��رم الأخ�ل�اق ،وي�شمله �أم�ير برعايته ،لكنه ال
ي�ج��د ال���ص��داق��ة �إال يف �شخ�ص ملقنه امل�سكني،
والطريف �أن بع�ض املمثلني كانوا يجل�سون ،يف
بع�ض ف���ص��ول ال��رواي��ة ،يف الأل� ��واج ب�ين ال ��رواد،
ك ��أن �ه��م ي �ح �� �ض��رون مت �ث �ي��ل «ك �ي��ن» ل�ف���ص��ل من
م�سرحية هملت ،فيحدث ما يدعو كني �إىل قطع
دوره وي�سمع بينه وهو على امل�سرح وبينهم ،وهم يف
الألواج ،حديث عنيف م�ؤثر ،وهو �أمر مل يكن قد
�سبق له مثيل يف امل�سارح العربية.
يذكر �أن الأدي��ب ال��راح��ل عمر ف��اخ��وري كتب
�سنة  1919يف �صحيفة احلقيقة ،ثالثة مقاالت
يف م�سرحيات ج��ورج اح��داه��ا «يف ك��ل ي��وم يعظم
�إعجاب النا�س بالأ�ستاذ �أبي�ض ،وباتقان فرقته،
ويف كل يوم م�ساء ،يزداد الإقبال على م�سرح زهرة
�سورية ،لريوا كيف �أن التمثيل العربي �أ�صبح حياً
يفي�ض ذوق �اً و�شعوراً وح�سناً ،»..وق��ال فاخوري
ع��ن م�سرحية «لوي�س امل�ل��ك»�« :أبي�ض �أم لوي�س
امللك؟ ميزة الدور هي �صعوبة متثيله ،وال مغاالة
يف ق��ويل �أن �أبي�ض ن�شر لوي�س امليت بعد خم�سة
قرون ،فعا�ش ملك فرن�سا يف �شخ�ص ملك التمثيل
العربي ،مل يجد الأ�ستاذ �أبي�ض ،بل �أبدع الإبداع
كله و�أعجب به كل من ح�ضر الرواية ،وكان النا�س
بع�ضهم فوق بع�ض ،وكانوا م�أخوذين مبا يرونه..

املنوّرة بقيادة ُعيَينة بن ح�صن الفزاري يف
الغزوة املعروفة بغزو ذي قرد.
خ��رج يف �أث��ره��م وح� ��ده ،وظ��ل يقاتلهم
وي��راوغ �ه��م ،وي�ب�ع��ده��م ع��ن امل��دي�ن��ة امل�ن��ورة
حتى �أدرك��ه الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم
يف ق��وة واف��رة من �أ�صحابه ،ويف ه��ذا اليوم
ق��ال ال��ر��س��ول �صلى اهلل عليه و�آل ��ه و�سلم
لأ�صحابه« :خري رجّ التنا� ،أي م�شاتنا� ،سلمة
بن الأكوع».
مل يعرف �سلمة الأ�سى واجل��زع �إال عند
م�صرع �أخيه عامر بن الأكوع يف حرب خيرب،
وك ��ان ع��ام��ر ي��رجت��ز �أم ��ام جي�ش امل�سلمني
ه��ات�ف�اً« :ال ه � ّم ل��وال أ�ن��ت م��ا اهتدينا ..وال
ت�صدّقنا وال �صلّينا ..ف�أنزلَنْ �سكين ًة علينا..
وثبّت الأقدام �إن القينا».
يف تلك املعركة ذهب عامر ي�ضرب ب�سيفه
�أح� ��د امل �� �ش��رك�ين ،ف��ان�ث�ن��ى ال���س�ي��ف يف ي��ده،
و�أ��ص��اب��ت ذوّاب �ت��ه منه م�ق�ت�لاً ،ف�ق��ال بع�ض
امل�سلمني« :م�سكني عامر حُ ��رم ال�شهادة»..
عندئذ جزع �سلمة جزعاً �شديداً حني ظنّ
كما ظن غريه �أن أ�خ��اه قد قتل نف�سه خط أ�
وحُ ��رم �أج��ر اجل �ه��اد ،وث ��واب ال���ش�ه��ادة ،لكن
الر�سول الرحيم �سرعان م��ا و�ضع الأم��ور
يف ن�صابها حني ذهب �إليه �سلمة وق��ال له:
�أ�صحيح يا ر�سول اهلل �أن عامراً حبط عمله؟
ف�أجابه الر�سول عليه ال�صالة ال�سالم�« :إنه
قُتل جم��اه��داً ،و�إن ل��ه لأج��ري��ن ،و إ�ن��ه الآن
لي�سبح يف �أنهار اجلنة».

وماذا ر�أوا؟ ر�أوا لوي�س احلادي ع�شر ي�شعر ويفكر
ويجل�س وي�شجع ويجنب ،ر�أوه يحيا احلياة كلها».
وقال يف املقال الثالث «�إن �سورية تغبط م�صر
على نعمة اهلل عليها بالأ�ستاذ �أبي�ض ،كيف ال وهو
ابن ب�يروت ،و�إن كان �أبي�ض املمثل ربيب باري�س
والقاهرة ،لذلك وع��دت ب�يروت نف�سها بال�سعادة
ب�ع��ودة ابنها إ�ل�ي�ه��ا� ،أم��ا و�سيق�ضي الأ��س�ت��اذ بني
ذراع��ي �أم��ه ع�شر ليال فقط ،ث��م ي�ترك ب�يروت،
فبريوت تعد هذه الليايل ليايل عيد».
وكتب اليا�س �أبو �شبكة يف �سنة  1929يقول «�إن
ح��ق لفرن�سا �أن تفخر مبمثلها ،فحق للبالد �أن
تفاخر بجورج �أبي�ض الذي �إذا غ�ضب،ر�أيت نريون
و�أتيال ،و�إن بكى �سمعت �أوديب امللك باكياً �أمام �شبح
اجل��رمي��ة ،و�إن ث��ار ��ش��اه��دت اال�سكندر والقي�صر
ونابوليون ،هذا هو الرجل الذي اجتمعت فيه ثورة
امللك وغ�ضب الظاملني ودموع املجرمني املكفرين،
�إمنا وراء تلك الثورة تكمن نف�س مطمئنة ،وحتت
ذلك الغ�ضب الظامل جمال قلب ح�سا�س ،وخالل
تلك الدموع املت�أملة جتلد روح حكيم».
يتبع
عن «بريوتنا»

ك��ان �سلمة على ج��وده املفي�ض أ�ك�ثر ما
يكون جوّاداً �إذا �سُ ئل بوجه اهلل ،فلو �أن �إن�ساناً
�س�أله بوجه اهلل �أن مينحه حياته ،ملا تردد يف
ب��ذل�ه��ا ،وق��د ع��رف ال�ن��ا���س منه ذل��ك ،فكان
�أحدهم �إذا �أراد �أن يظفر منه ب�شيء قال له:
«من مل يعط بوجه اهلل ،فب َم يعطي»؟
ي��وم ُق�ت��ل عثمان ر��ض��ي اهلل ع�ن��ه� ،أدرك
املجاهد ال�شجاع �أن �أبواب الفتنة قد فُتحت
على امل�سلمني ،وما كان له ،وهو الذي ق�ضى
ع�م��ره يقاتل ب�ين إ�خ��وان��ه� ،أن يتحول �إىل
مقاتل �ضد �إخوانه.
�أج� ��ل� ،إن ال��رج��ل ال� ��ذي ح � ّي��ا ال��ر� �س��ول
�صلى اهلل عليه و�آل��ه و�سلم مهارته يف قتال
امل���ش��رك�ين ،لي�س م��ن حقه �أن يقاتل بهذه
امل�ه��ارة م�سلماً .وم��ن ث �مّ ،فقد حمل متاعه
وغادر املدينة املنورة �إىل الربدة؛ نف�س املكان
ال��ذي اخ �ت��اره أ�ب��و ذر م��ن قبل م�ه��اج��راً له
وم�صرياً.
ويف الرّبدة عا�ش �سلمة بقية حياته ،حتى
ك��ان ي��وم ع��ام �أرب �ع��ة و�سبعني م��ن الهجرة،
ف � أ�خ��ذه ال���س��وق �إىل امل��دي�ن��ة ف���س��اف��ر �إليها
زائ��راً ،وق�ضى بها يوماً ،وثانياً ..ويف اليوم
الثالث مات.
وه �ك��ذا ن� ��اداه ث��راه��ا احل�ب�ي��ب ال��رط�ي��ب
ل�ي���ض� ّم��ه حت��ت ج��وان �ح��ه وي� ��ؤوي ��ه م��ع من
�آوى قبله من الرفاق املباركني ،وال�شهداء
ال�صاحلني.

�أحمد
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اقتصاد

الثورة الرقمية تضيء أفريقيا اقتصاديًا
يف �أف��ري�ق�ي��ا ،ينطبق �إىل ح��د بعيد
امل �ث��ل ال �ق��ائ��ل «احل��اج��ة �أم االخ �ت��راع»،
ج ��راء ذل ��ك ،مل ت�ع��د و��س��ائ��ل االت���ص��ال
الرقمية ومواقع التوا�صل االجتماعي
جمرد و�سائل لتبادل ال�صور والرثثرات
وال �ت �ع �ل �ق �ي��ات ك �م ��ا ي� �ح ��دث يف ع��امل �ن��ا
ال �ع��رب��ي ال� �ي ��وم ،ب ��ل ي �ب��دو �أن �ه ��ا تخلق
فر�صاً اقت�صادية حيوية ،وت�ساعد على
تنمية ال�ك�ث�ير م��ن امل�ن��اط��ق الأف��ري�ق�ي��ة
ال ��س�ي�م��ا ال�ن��ائ�ي��ة وامل�ه�م�ل��ة م�ن�ه��ا ،من
خ�ل�ال اف�ت�ت��اح �أ� �س��واق ج��دي��دة ،تقدمي
اخلرائط االلكرتونية ،ت�سهيل عمليات
ت �ب��ادل الأم� ��وال ون�ق�ل�ه��ا ،مي�ك��ن ال�ق��ول،
�إن و��س��ائ��ل ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي التي
�ساهمت يف �إ�شعال الثورات ال�سيا�سية يف
العامل العربي ،تعمل على �إط�لاق ثورة
اقت�صادية هائلة يف القارة ال�سمراء.
قبل نحو ثالثني عاماً ،كانت الكثري
من املدن والقرى الأفريقية تفتقر �إىل
اخل��رائ��ط ،التي ت�سهل تنقل املواطنني
يف الربوع وال�صحارى الأفريقية املمتدة
ع �ل��ى م �� �س��اح��ات � �ش��ا� �س �ع��ة ،ال �ك �ث�ير من
ال�سكان يف الكونغو وزائ�ير وغانا ودول
�أفريقية �أخرى ،كانوا يلج�أون �إىل ر�سم
اخل��رائ��ط ي��دوي�اً حر�صاً منهم على �أال
يتوهوا يف املناطق الزراعية �أو القاحلة
الوا�سعة.
ال �ي��وم ،ت�ب��دل��ت ال�ك�ث�ير م��ن الأم ��ور،
ورغ��م �أن العديد من ال��دول الأفريقية
تفتقر �إىل اخل��رائ��ط ال�ل�ازم��ة� ،إال �أن
تغيرياً حقيقياً ط��ر�أ ،على �سبيل املثال،
ع �م��د ب �ع ����ض ال �� �ش �ب��ان م ��ن ج �م �ه��وري��ة
ال �ك��ون �غ��و ال��دمي �ق��راط �ي��ة �إىل �إن �� �ش��اء
جم �م��وع��ة خ ��رائ ��ط رق �م �ي��ة ل �ب �ل��ده��م،
م��ن خ�ل�ال اال��س�ت�ع��ان��ة ب�برن��ام��ج غوغل
لت�صميم خ��رائ��ط ال���ش��وارع والطرقات
ال�ضيقة.
وقد مت تكرار وا�ستن�ساخ هذه اجلهود
يف الكثري م��ن �أن�ح��اء �أفريقيا م��ن قبل
ع�شرات الهواة ،الذين ا�ستخدموا مواقع
التوا�صل االجتماعي للعمل معاً من �أجل
ر��س��م اخل��رائ��ط ال��دق�ي�ق��ة ،وق��د جنحوا
ب�شكل جماعي يف ر�سم مئات الآالف من
خرائط املدن والطرق واملباين ،ال �سيما
تلك التي تقع يف املناطق النائية ،والتي
مت جتاهلها من قبل ر�سامي اخلرائط
ل��دى ال��دول اال�ستعمارية ،وه��ذا جمرد
م�ث��ال واح��د على كيفية �إ��س�ه��ام ال�ث��ورة
ال��رق �م �ي��ة يف م �� �س��اع��دة �أف��ري �ق �ي��ا على
النهو�ض.
ي�ق��ول ال���س��واد الأع �ظ��م م��ن ال�شباب
الأف� ��ري � �ق� ��ي ع� �ل ��ى م� ��واق� ��ع ال �ت��وا� �ص��ل
االج�ت�م��اع��ي ،و�أب ��رزه ��ا «ال�ف�ي����س ب��وك»،
�إن «التكنولوجيات اجلديدة �أ�سهمت يف
عملية حت��وي��ل ح�ي��اة ال�ن��ا���س ..فانت�شار
الهواتف اخللوية �سمح بالتوا�صل بني
امل� ��دن وال� �ق ��رى ،م��ن خ�ل�ال تطبيقات
ال �ه��ات��ف وم ��واق ��ع ال �ت��وا� �ص��ل م ��ن دون
احل��اج��ة �إىل االن �ت �ق��ال مل���س��اف��ات كبرية
ل�ن�ق��ل خ�ب�ر م ��ا ،وال ��ش��ك �أن ال�ه��وات��ف

حتويل الأموال

مــــــــؤتـــــمــر تــقــنـــــــــي
يف هذا الإطار ،ت�ست�ضيف جنوب �أفريقيا امل�ؤمتر ال�سنوي
ال�ث��ال��ث لـ«� »tech4africaأو «التقنية لأف��ري�ق�ي��ا» ،يف
جوهان�سربغ ،والهدف هو جذب املبتكرين و�أ�صحاب امل�شاريع
من اثني ع�شر بلداً ،من بني امل�شاركني� ،سيم �شاغايا ،وهو �شاب
نيجريي املولد من خريجي جامعة هارفارد ،وهو يعمل على
�إن�شاء موقع «�أمازون �أفريقيا ،لبيع كل ال�سلع والب�ضائع التي
تنتج يف الغو�س من العطور �إىل الثالجات �إىل الكعك املحلى»،
علماً �أن م�شروعه املغامر ال�سابق حتت عنوان ،dealdey
الذي يقدم عرو�ضاً مغرية للتجار وامل�شرتين ،هو اليوم موقع
التجارة الإلكرتونية الأعلى من حيث الإي��رادات يف نيجرييا
مع � 350ألف م�شرتك.
كما ي�شارك يف امل��ؤمت��ر ف�يرون مانكو وه��و م��ن الكونغو
برازافيل ،وق��د �صمم جهاز كمبيوتر لوحي يباع بثلث �سعر
جهاز الآي باد ،كما �أطلق �أي�ضاً الهاتف الذكي الأفريقي ،با�سم
 ،elikiaالذي يعني «الأمل باللغة املحلية».
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن فكرة امل�ؤمتر تعود �إىل غاريث نايت
( 35ع��ام�اً) وه��و �شاب من جنوب �أفريقيا ويعي�ش يف لندن،
وه��و يقول «يف بريطانيا ب�ين عامي  2002و 2004ك��ان يتم
تركيب خدمات الإنرتنت الوا�سعة النطاق ،بحيث كان ميكن
للجميع اال�ستفادة منها ،حتى و�إن كان عليهم �أن يق�صدوا �أحد
املقاهي� ،إن مل يتمكنوا من حتمل نفقات الإنرتنت يف املنزل».
وي�ضيف�« :إن ما ح��دث يف بريطانيا وال��والي��ات املتحدة
يف مطلع القرن يحدث الآن يف �أفريقيا ،ولكن انطالقاً من
اخل�ل��وي��ة خ�ل�ق��ت ث ��ورة حقيقية يف بلد
ك��ان��ت ف �ي��ه ��ش�ب�ك��ة ال �ه��وات��ف الأر� �ض �ي��ة
مقت�صرة على عدد قليل من العائالت».
يف �أفريقيا ،خلقت و�سائل االت�صال
ال��رق �م �ي��ة وم ��واق ��ع ال �ت��وا� �ص��ل ف��ر� �ص �اً
ح �ق �ي �ق �ي��ة ل �ل �ن �م��و ،ف � �ب ��د ًال م ��ن ت �ب��ادل

الهاتف اخللوي ال��ذي يتم ا�ستخدامه للمنفعة االجتماعية
والتجارية ،على �سبيل املثال ،عندما يرغب النا�س يف �إر�سال
امل ��ال ،ي�ل�ج��أون �إىل خ��دم��ات ا إلن�ترن��ت ع�بر ال�ه��ات��ف ..وق�س
على ذلك ،علماً �أن ال�سوق الأفريقي �أكرب بكثري من ال�سوق
يف امل�م�ل�ك��ة امل�ت�ح��دة وال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،امل��زي��د وامل��زي��د من
النا�س �سي�سعون للح�صول على الإنرتنت يف ال�سنوات القليلة
القادمة ،لأنه �سيح�سن من حياتهم».
يف �أفقر قارة يف العامل ،حيث يح�صل واحد فقط من بني
كل ثالثة �أ�شخا�ص على خدمة الكهرباء ،يحمل ع��دد �أكرب
بكثري الهاتف اخللوي� ،أفريقيا هي املنطقة «الأ�سرع منواً» يف
�سوق الهواتف اخللوية يف العامل ،و«ا ألك�بر» بعد ق��ارة �آ�سيا،
وفقاً لتقديرات جمعية  ،gsmهناك الآن ما يقدر بنحو 700
مليون بطاقات  simيف �أفريقيا.
من خالل الأجهزة اخللوية ،ميكن للأفارقة التغلب على
بع�ض امل�شاكل املزمنة التي عرقلت النمو والتقدم يف القارة،
منها على �سبيل املثال� :ضعف البنية التحتية (�سواء يف جمال
النقل �أو م��د ال�ط��اق��ة ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة) ،وامل�ن��اط��ق الريفية ذات
الكثافة ال�سكانية املنخف�ضة ،وانت�شار الفقر على نطاق وا�سع.
ل�ك��ن تبقى ال�ه��وات��ف اخل�ل��وي��ة ا ألق ��ل م �ي��زة ،ه��ي الأك�ث�ر
�شعبية� ،إذ �إن �شحنها يدوم لوقت �أطول من الهواتف الأخرى
التي تعتمد على �شا�شات اللم�س وما �شاكل ،مع الإ�شارة �إىل
�أن الكثري من النا�س يبتكرون طرقاً جديدة ل�شحن هواتفهم،
منها ا�ستخدام بطاريات ال�سيارات.

ال���ص��ور على الفي�س ب��وك وان�ستاغرام
�أو الهوايات على «بي انرت�ست» ،عادة ما
يتم ا�ستخدام هذه الو�سائل واخلدمات
لإر� � �س ��ال الأم � � ��وال �إىل أ�ح� ��د ا ألق � ��ارب
يف ال ��ري ��ف� ،أو مل��راق �ب��ة ور� �ص��د احل�م��ل
وال ��وف �ي ��ات ب�ي�ن امل ��وا� �ش ��ي� ،أو مل���س��اع��دة

امل ��زارع�ي�ن ع �ل��ى ال �ب �ح��ث وم �ع��رف��ة �أي��ن
مي�ك�ن�ه��م احل �� �ص��ول ع �ل��ى �أف �� �ض��ل �سعر
ملحا�صيلهم ،التكنولوجيا يف �أفريقيا
�ساعدت قبل كل �شيء يف حل الكثري من
امل�شاكل ،ويف حت�سني امل�ستويات املعي�شية
للعديد من الأ�سر.

يف �شرق �أفريقيا ،يتم ا�ستخدام امل��ال
الإل �ك�ت�روين (ال ��ذي ي�ج��ري حتويله عرب
الهاتف) يف كثري من الأحيان بقدر ما يتم
ا�ستخدام النقود الورقية ،وحتتكر املنطقة
ن �ح��و �أرب� �ع ��ة �أخ �م��ا���س امل �ع��ام�ل�ات امل��ال�ي��ة
والتبادالت يف العامل ،وهي ن�سبة عالية.
من خالل الر�سائل الن�صية ،بات من
املمكن �إر� �س��ال الأم ��وال �إىل ه��ات��ف خلوي
�آخ��ر ،بحيث ميكن �صرف امل��ال عرب نظام
م�ع�ت�م��د م ��ن ق �ب��ل ع �� �ش��رات الآالف م��ن
الوكالء ،وت�شري التقديرات �إىل �أن ن�صف
ال �ن��اجت امل �ح �ل��ي ا إلج� �م ��ايل م��ن امل �ب��ادالت
املالية يف كينيا يتم م��ن خ�لال الهواتف،
وذل � ��ك ب��ا� �س �ت �خ��دام م�ع�ظ�م�ه��م ل�ل�خ��دم��ة
ال ��رائ ��دة  ،m-pesaال �ت��ي ل��دي�ه��ا بع�ض
امل�ستخدمني  14مليون م�ستخدم.
لقد ع��ززت الأج�ه��زة اخللوية االت�صال
بني النا�س �أكرث من �أي وقت م�ضى ،وربطت
ال�ق��رى ب��امل��دن يف ج��زء م��ن ال�ث��ان�ي��ة ،بينما
كانت املعامالت ت�أخذ �سابقاً �أياماً و�أ�سابيع،
ف�ض ًال عن ذلك ،ف�إن خدمات املعلومات عرب
الر�سائل الن�صية ت�سمح للمزارعني مبعرفة
امل��زي��د ع��ن �أف���ض��ل أ�ن� ��واع امل�ح��ا��ص�ي��ل التي
ميكنهم زرع�ه��ا ،و�أ�سعار ال�سوق والظروف
اجل ��وي ��ة ،ومي �ك��ن ل�ل�ع��اط�ل�ين م ��ن ال�ع�م��ل
اال��ش�تراك يف ر�سائل ن�صية عن الوظائف
ال�شاغرة ،ب��د ًال من اال�ضطرار �إىل ال�سفر
�إىل املدن البعيدة للبحث عن العمل.
باخت�صار� ،إن ال�ث��ورة الرقمية ت�ضيء
ال �ق��ارة ال �� �س��وداء ،ال �ن��ا���س ي�ت�ح��دث��ون مع
بع�ضهم البع�ض ب�شكل �أكرب ،العمال الذين
ا�ضطروا �إىل ت��رك قراهم يتوا�صلون مع
عائالتهم يومياً ،وير�سلون لهم املال عند
احل��اج��ة ،فقد �أ�سهمت ه��ذه التقنيات يف
�إعطاء النا�س احلرية االجتماعية ،وكذلك
احلرية االقت�صادية التي يرغبون.
وق ��د اغ�ت�ن��م رج ��ال الأع� �م ��ال امل�ح�ل�ي��ون
الفر�صة ،ففي مراكز مثل أ�ك��را ،كيب تاون،
الغ ��و� ��س ون�ي�روب ��ي ل ��دى رج � ��ال ا ألع �م ��ال
امل�ح�ل�ل�ين م �ي��زة م�ع��رف��ة اح�ت�ي��اج��ات ال�ن��ا���س
احلقيقية يف أ�ف��ري�ق�ي��ا ك��ون�ه��م ع�ل��ى متا�س
معهم ،وهو ما يخولهم التناف�س مع ال�شبكات
الغربية ،لذلك ،ظهرت العديد من ال�شبكات
االج �ت �م��اع �ي��ة ع �ل��ى وج� ��ه ال �ت �ح��دي��د ت�ل��ك
املخ�ص�صة للخلوي ،بحيث تقدم االت�صاالت
الرخي�صة �أو �شبه املجانية مل�ستخدميها مثل
 mxitو 2goمن جنوب �أفريقيا ولديهما
 44مليون و 20مليون م�ستخدم.
وفقاً لإح�صائيات الإنرتنت يف العامل،
وال تزال �أفريقيا يف مراتب متدنية بن�سبة
 15.6يف املئة جلهة ولوج الإنرتنت ،كما �أن
مبيعات �أجهزة الكمبيوتر املكتبية والآي
ب ��اد قليلة ن���س�ب�ي�اً ،ل�ك��ن ه ��ذا ال مي�ن��ع �أن
التقنيات العادية والب�سيطة ،حتقق منواً
�سريعاً للقارة وت�سهم يف ح��ل الكثري من
امل�شكالت االقت�صادية التي تواجهها.

هنا مرت�ضى
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تجاوز األسرار أسوار البيت ..تهديد للحياة الزوجية
من الطبيعي وق��وع خالفات زوجية
م��ن وق ��ت �إىل �آخ� ��ر ب�ي�ن الأزواج ،لكن
البع�ض ي�ساهم �أحياناً يف افتعال الأزمات،
ب�سبب الإف���ص��اح ع��ن �أ� �س��رار البيت بني
الأ�صدقاء والأق ��ارب ،الأم��ر ال��ذي يزيد
م ��ن ت��وت��ر ال �ع�ل�اق��ة ال �ت��ي ت �ت �ط��ور �إىل
الطالق �أحياناً ،فكال الزوجني مطالب
بكتمان �أ� �س��رار زوج��ه وبيته ،وه��ذا �أدب
عام حث عليه الإ�سالم ورغّ ب فيه� ،سواء
ك��ان��ت ت�ل��ك الأ�� �س ��رار خ��ا��ص��ة ب��ال�ع�لاق��ة
ال��زوج�ي��ة �أو مب�شكالت ال�ب�ي��ت ،فخروج
امل�شكلة خ��ارج البيت يعني ا�ستمرارها
وا�شتعال نارها ،خ�صو�صاً �إذا نُقلت �إىل
�أهل �أحد الزوجني ،حيث ال يكون احلكم
ع ��اد ًال يف ال�غ��ال��ب ،لأن �ه��م ي�سمعون من
طرف واحد ،وقد ت�أخذهم احلمية جتاه
ابنهم �أو ابنتهم.
�أ�سرار املنزل
ي�شري علماء النف�س واالجتماع �إىل
�أن ترويح �أحد الزوجني عن نف�سه بن�شر
أ�خ �ب��ار احل �ي��اة ال��زوج �ي��ة ،وب��ث همومها
بني الآخرين مهما كانت درجة قرابتهم
خط أ� فادح ،حيث يولّد يف النفو�س الغيظ
وال�ن�ف��ور ،وي��زي��د الفجوة ب�ين ال��زوج�ين
ات�ساعاً عندما يعرف �أحدهما �أن ن�صفه
الآخر قد باح ب�أ�سراره �أو انتقده يف غيابه
و�أظهر �سلبياته.
ويو�ضح العلماء �أن امل�شاكل الأ�سرية
واخلالفات الزوجية أ�م��ر طبيعي ووارد
يف �أغلب البيوت ،وهي ال تعني �أبداً �أنهما
يكرهان بع�ضهما �أو يحقدان على بع�ض،
لأن اج �ت �م��اع �شخ�صني يف م �ك��ان واح��د
وك�ثر االحتكاك بينهما يجعل اخلالف
أ�م��راً متوقَّعاً ،ولكن من �أك�بر الأخطاء
التي يرتكبها الأزواج جتاوز �أ�سوار البيت
ب�ه��ذه امل���ش�ك�لات ،وع��ر��ض�ه��ا يف املجال�س

ع�ل��ى م�سامع الآخ��ري��ن� ،أو حملها �إىل
العمل وبثها ب�ين ال��زم�لاء والزميالت،
للبوح والتنفي�س عما يعتمل يف النف�س.
حلول �سهلة
ي�ؤكد اخلرباء �أن �أية م�شكلة يف احلياة
ال��زوج�ي��ة ��س��رع��ان م��ا تنتهي وتتال�شى
م�سبباتها بعد وق��ت ي�سري من ال�صمت
�أو امل �ف��او� �ض��ات ،و� �س��رع��ان م ��ا ي�ن���س��اه��ا
أ���ص�ح��اب�ه��ا ،ل�ك��ن يف ك�ث�ير م��ن الأح �ي��ان
يقوم الآخ��رون بنب�ش تلك امل�شكالت من
باب حب اال�ستطالع ،في�ساهمون ب�شكل
مبا�شر �أوغري مبا�شر يف �إ�ضرام نريانها،
وق��د يكون النقل غري ال�صحيح ملا قاله
أ�ح��د ال��زوج�ين للطرف الآخ��ر �أح��د �أهم
�أ�سباب تطور امل�شكلة ،وال نن�سى مبالغة
بع�ض الأ�شخا�ص يف نقل الكالم.
ن�صائح للزوجة
ي�ن���ص�ح��كِ خ �ب�راء احل �ي��اة الأُ� �س��ري��ة
مب�ح��اول��ة ��س��د ال���ش��رخ ور�أب ال���ص��دع يف
ج� ��دران ح�ي��ات��ك ال��زوج �ي��ة ،ف�ل�ا ف��ائ��دة
ُت ��رج ��ى م ��ن ال� �ب ��وح ب�ت�ف��ا��ص�ي��ل احل �ي��اة
ال��زوج�ي��ة �أم ��ام ال�صديقات ال�ل��وات��ي قد
ين�صحنك بالعناد و�صالفة الر�أي لإثبات
ق ��وة ال���ش�خ���ص�ي��ة ،و أ�خ� ��ذ احل �ق��وق عنوة
حتى م��ن ب�ين ي��دي أ�ق ��رب ال�ن��ا���س ،وهو
الزوج ،فحاويل االبتعاد مب�شكالتك عن
ال�ساحات الن�سائية ،فقلما ن�شرت زوجة
م�شكالتها �أمام الأخريات ووجدت احلل،
وافتحي قلبك لزوجك ،فقد يكون احلل
الذي تبحثني عنه يف جل�سة ودّية هادئة.
هذه العادات تكت�سبها الزوجة غالباً
من �أمها التي تعتربها قدوة ،لذا عليكِ
أ�ي�ت�ه��ا الأم �أن ت�ك��وين ق ��دوة الب�ن�ت��ك يف
امل�ستقبل ،و�أن تقومي بن�صيحة ابنتك

املقدمة على الزواج بحفظ �أ�سرار زوجها
و�أ� �س��رار بيتها ،وع��دم �إف�شاء �سر زوجها
لأي �شخ�ص.
كما �إن �إف�شاء �سر الزوج� ،أيًّا كان هذا
ال�سر ،ي�سبب الكثري م��ن امل�شاكل ،وقد
يت�سبب يف خ��راب ال�ب�ي��وت ،فيجب على

امل��ر�أة حني تعلم �شيئاً من �أمور الزوج ال
يريد �أن يعرفه �أح��د غ�يره��ا� ،أال تخرب
به �أح��داً مهما يكن قريباً منها ،وكذا ال
تف�شي �أي �سر م��ن �أ� �س��رار بيتها لأح��د،
مهما يكن ،ولتتعلم �ضبط الل�سان ،لأن
فلتة ل�سان قد تورد املهالك.

ِ
أنــت وطــــــفــــــــــلــك

تقوية المناعة عند األطفال لمقاومة أمراض الشتاء
ال ميكنك منع �إ�صابة طفلك ببع�ض الأمرا�ض التي تكرث يف ف�صل ال�شتاء،
ومع حلول مو�سم الربد ،ف�إن طفلك ي�صبح �أكرث عر�ضة للإ�صابة بها ،كالزكام
وال�سعال وال�ب�رد ،ويف ه��ذه احل��ال��ة ،ك��ل م��ا ميكنك فعله ،ه��و دع��م نظام املناعة
الداخلي لطفلك ،الأمر الذي �سيخفف من احتمالية �إ�صابته ب�أحد هذه الأمرا�ض.
ولتت�أكدي من �أن طفلك م�ستعد ملواجهة مو�سم الربد وف�صل ال�شتاء ،ف�إليك
الن�صائح التالية لتقوية املناعة لدى الأطفال:
 دعي طفلك يح�صل على نوم كاف ،ذلك لأن قلة النوم ت�سبب تراجعاً يف نظاماملناعة ،لذا ت�أكدي من �أنه يح�صل على �ساعات نوم كافية ،فوقت النوم بالن�سبة
�إىل الأطفال هو وقت النمو ،لذا حاويل تخ�صي�ص �أوقات متعددة لنوم طفلك.
 ال حترمي طفلك م��ن حليبك ،فحليب الأم ه��و الأغ�ن��ى بامل�ضادات احليويةالطبيعية التي تُعترب خط الدفاع الأول �ضد الأمرا�ض املناعية ،وين�صح اخلرباء
ب�أن ت�ستمر الأم يف �إر�ضاع طفلها من � 6إىل � 24شهراً على �أبعد تقدير.
 ال تخ�شي احليوانات الأليفة ،فوفقاً لدرا�سة جديدة ،تبني �أن الأطفال ال�صغارالذين يعي�شون يف بيوت تربّي حيوانات �أليفة ،ن��ادراً ما يعانون من التهابات يف
الإذن ومن ال�سعال و�سيالن الأنف ،وهم �أقل حاجة �إىل �أدوية م�ضادات لاللتهابات،
كما يعتقد الباحثون �أن نظام حماية اجل�سم يبد أ� بالتفاعل مبا�شرة مع املخاطر
اخلارجية ،ما يجعله يتطور ب�سرعة وبقوة.
 النظافة �أو ًال و�أخرياً :يف فرتة الطفولة ميكن �أن يقوم الأطفال بلم�س �أو حماولةو�ضع �أي �شيء يرونه �أمامهم يف �أفواههم ،لذا حاويل تنظيف الأ�سطح والألعاب،
والعمل على تعقيمها جيداً ،بالإ�ضافة �إىل تعقيم الأدوات التي ي�ستخدمها الطفل
مبا�شرة ،مثل زجاجات احلليب وم�صا�صة الفم ،وبالطبع يجب �أن تكون يداك

نظيفتني قبل �إطعام طفلك ،مع احلفاظ على نظافته ال�شخ�صية.
 ال تهملي اللقاحات ،فهي من �أه��م طرق تقوية مناعة الأط�ف��ال ،وال تن�سي �أوتهملي مواعيدها ال�ضرورية ،التي توفر حماية �أ�سا�سية للأطفال �ضد الأمرا�ض
اخل �ط�يرة م�ث��ل ال���ش�ل��ل ،وال�ت�ي�ت��ان��و���س ،وال��دف�ت�يري��ا ،واملنجنايت�س ،واحل�صبة،
واجل��دري والروبيال وال�سعال الديكي ،وال تن�سي اللقاحات الأخ��رى التي تن�ص
عليها دوائر ال�صحة يف بلدك.
و�أخرياً ،احتفظي بدفرت التطعيم يف مكان �آمن ،واح�صلي على كل التطعيمات
الأ�سا�سية وحتى االختيارية ل�سالمة طفلك وحمايته.

ق��ال �أح��د العلماء ال�صاحلني�« :إن ما
تفعله بع�ض الن�ساء من نقل �أحاديث املنزل
واحلياة الزوجية �إىل الأقارب وال�صديقات
�أمر حمرم ،وال يحل المر�أة �أن تف�شي �س ّر
بيتها �أو حالها م��ع زوج�ه��ا �إىل أ�ح��د من
ال �ن��ا���س ،ق��ال اهلل ت �ع��اىل} :ف��ال���ص��احل��ات
قانتات حافظات للغيب مبا حفظ اهلل{،
ف�أخرب النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم:
«�إن من �أ��ش� ِّر النا�س عند اهلل منزلة يوم
القيامة الرجل يف�ضي �إىل املر�أة وتف�ضي
�إليه ثم ين�شر �سرها».
وي�ضيف عامل �آخر�« :إن ك�شف الزوجة
�أو �أهلها �أو ال��زوج �أو �أهله �أ�سرار احلياة
ال��زوج�ي��ة بعد ال�ط�لاق بق�صد الإ� �س��اءة
ل�ل�ط��رف الآخ � ��ر م��ن الأم � ��ور امل�ح��رم��ة،
وه ��ي غ�ي�ب��ة ومن�ي�م��ة وق �ط��ع ل�ل�أوا� �ص��ر
االج �ت �م��اع �ي��ة ،وي�ت�رت ��ب ع �ل �ي �ه��ا أ�م� ��ور
خ�ط�يرة ج ��داً» ،و�أ� �ش��ار �إىل �أن «ال�ط�لاق
م�شرع من اهلل ملعاجلة م�شكلة ا�ستحالت
فيها احل�ي��اة ب�ين ال��زوج�ين ،ول��ذا يجب
االل� �ت ��زام ب�ق���ض��اء اهلل وع� ��دم االجن� ��رار
وراء م�شكالت أ�خ��رى �أو التفوه بكلمات
خطرية يف حق الزوج �أو الزوجة».
و�أ�� �ض ��اف« :ه ��ذه م�شكلة اجتماعية
تتمثل ع�ن��دم��ا ي�ق��ع ال �ط�لاق م��ن ال��زوج
ل��زوج�ت��ه� ،أو م��ن ال��زوج��ة ب�ع��د طالقها
من زوجها� ،أو من بع�ض �أهايل الزوج �أو
الزوجة ،فن�سمع �ألفاظاً �سيئة ،وكلمات
ج��ارح��ة ،يكاد يكون فيها اع�ترا���ض على
ال���ش��رع و� �س��وء ال �ظ��ن ب��ه ،ف�ي�ق��ول��ون «ي��ا
ليت الزواج مل يتم» ،و«ياليتنا مل نعرف
ه��ذا ال��زوج �أو ه��ذه ال��زوج��ة»� ،أو «ياليته
مل يرتبط بنا ومل نرتبط ب��ه» ،وكلمات
�أخ��رى كثرية تقع من ال��زوج �أو �أهله يف
حق ال��زوج��ة �أو �أهلها ،و�أي�ضاً بالعك�س،
وك� ��ل ذل� ��ك خ �ط � أ� ج �� �س �ي��م ،وال ب ��د م��ن
الإقالع عنه والت�سليم بق�ضاء اهلل».
للزوجة الذكية
وي � �ق ��دم خ �ب ��راء احل � �ي ��اة ال��زوج �ي��ة
بع�ض الن�صائح للزوجة الذكية ،لتفادي
امل�شكالت:
 ال تتكلمي ع�ن��د غ�ضبه ال�شديد،وا�صمتي حتى ينتهي من كالمه.
 ال حت��اويل تربير فعلك الآن ،مع�أنه من حقك ذلك ،لكن ميكنك ت�أخريه
�إىل وق��ت آ�خ ��ر ،لأن ت�بري��رك ل��ن ينفع
م��ا دام غ�ضباناً ،ب��ل ق��د ي��زي��د م��ن �شدة
غ�ضبه.
 انتظري حتى يُفرغ �شحنته متاماً،ال حاويل �إظهار حزنك على
ف�إذا هد�أ قلي ً
م��ا ح��دث ،ث��م اب��دئ��ي يف التربير� ،إال �إذا
علمت �أنه ع�صبي وقد يعود �إىل الغ�ضب
بنف�س الدرجة ،فهنا يجب ت�أخري النقا�ش
�إىل وقت �آخر.
 اع�ت��ذري ع��ن خطئك ،وع��دي��ه �أن��كلن تكرريه مرة �أخرى ،خ�صو�صاً �إن كنت
مق�صرة فعالً.
 اح ��ذري قطع االت���ص��ال �أو الكالمبينكما ،ف��احل��دي��ث ب�ين ال��زوج�ين كفيل
بغ�سل ك��ل م��ا ق��د يقلق النف�س ،كما �أن
اال�ستمرار يف ال�صمت من �ش�أنه �أن يزيد
اخلالف تفاقماً.

رمي اخلياط
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مـنــوعــــات

فوائد الليمون العالجية والطبية
ال�ل�ي�م��ون كلمة ف��ار��س�ي��ة ،وت�ع�ن��ي �ضد
ال�سم ،ما يعني ق��درة الليمون على تنقية
اجل�سم من ال�سموم املختلفة ،والوقاية من
الأمرا�ض.
حني نتكلم عن الليمون ،ف�إننا نق�صد
فاكهة من �أجمل الفواكه التي �أنعم اهلل بها
علينا ،لي�س لأنه فاكهة تو�ضع على الطعام
وح���س��ب ،وال لأن ��ه ي�ع��ال��ج بع�ض أ�م��را���ض
الإنفلونزا ،بل �أي�ضاً لأن له فوائد جمة
�أخرى ن�ستعر�ضها من دون مقدمات:
ل�ل�ي�م��ون ا��س�ت�ع�م��االت ��ش�ت��ى ،ف� ُي���ش��رب
ك�ع���ص�ير ،وي �� �ض��اف ه ��و �أو ع �� �ص�يره �إىل
ال�سلطات ،وي���ض��اف �إىل بع�ض الأطعمة
ليك�سبها نكهة حم�ضية ،كما �أنه ي�ساعد يف
�إخراج البلغم ،ويفيد حاالت الربد ويهدئ
الكحة ،ويهدئ املغ�ص.
ال �ل �ي �م��ون غ �ن��ي مب �� �ض��ادات الأك �� �س��دة
ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة ال� �ت ��ي حت� �� ��سّ ��ن م� ��ن ك� �ف ��اءة
ال ��دورة ال��دم��وي��ة ،وتفيد مر�ضى ق�صور
ال ��دورة ال��دم��وي��ة ،وال � ��دوايل ،وامل�ف��ا��ص��ل،
وال���ش�ي�خ��وخ��ة ،وي�ع�م��ل ع�ل��ى ال��وق��اي��ة من
ال�سرطان.
ال �ل �ي �م ��ون م �� �ص ��در ج �ي ��د ل ل��أل �ي ��اف
الغذائية بن�سبة  ،٪5والتي حتد من ارتفاع
ال�سكر والدهون بعد الوجبات ،ويفيد يف
تكوين الكوالجني الربوتني امل�س�ؤول عن
مرونة ونعومة ومتانة اجللد ،واحلفاظ
على لون اجللد ،وي�ساعد يف تكوين العظام
وتكوين الأوعية الدموية ،ومينح اجل�سم
حيوية ون�ضارة ،لأنه ي�ساعد اجل�سم على
ام�ت���ص��ا���ص احل��دي��د امل��وج��ود يف ال �غ��ذاء،
ويحتوي �أي�ضاً على فيتامني ب ،6ال��ذي
ي�سبب نق�صه التهابات جلدية والتهابات
ال�ل���س��ان واالك �ت �ئ��اب وال �ق��يء والت�شنجات
والأنيميا.
ي �ح �ت��وي ال �ل �ي �م��ون ع �ل��ى ال�ك��ال���س�ي��وم
بن�سبة  ،٪26وهو هام للأع�صاب والعظام
والأ�سنان واحل��رك��ة ،كما أ�ن��ه مهدئ وهام

ل� �ت ��وازن اخل�ل�اي ��ا وال �� �س��وائ��ل ،وي�ح�ت��وي
على الفو�سفور ال�ه��ام للقوى اجل�سدية
والفكرية.
يعمل الليمون على رفع املناعة ،وزيادة
الإف��رازات املعدية ،وي�ساعد على اله�ضم،
ومي�ن��ع تقل�صات ع�ضالت امل�ع��دة ،ويطرد
ال �غ��ازات ،وين�شط الأم �ع��اء ،وي��زي��د تركيز
م�ضاد الأك���س��دة ال�ق��وى اجللوتا ثيون يف
الكبد والأمعاء ،ما يحمي من ال�سرطانات،

طــريـقـة اللعـب

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

خ�صو�صاً ��س��رط��ان ال�ث��دي ،وم��ذي��ب قوي
ل�ل�ك��ول�ي���س�ت�يرول ،وي �ح��اف��ظ ع�ل��ى ك�ف��اءة
املرارة ،ويفيد يف �إذابة ح�صوات املرارة.
الليمون يقوي ال�شعر ،ويذيب الدهون،
ويرفع املعنويات.
ُع��رف الليمون منذ ال�ق��دم بت�أثرياته
ال �ع�ل�اج �ي��ة واجل �م ��ال �ي ��ة ،ب ��ل ت ��أث�ي�رات ��ه
النف�سية �أي�ضاً ،فبمجرد �أن ت�شم رائحته
ترتفع املعنويات وين�شرح ال�صدر ،وي�ؤكد

ذل ��ك خ �ب��راء ال �ع�ل�اج ب ��روائ ��ح ال �ن �ب��ات��ات
العطرية ،وال يقت�صر دور الليمون فقط
على جعل الروح املعنوية �أف�ضل ،فهو ي�ؤدي
دور امل ��ادة امل�ق��وي��ة للب�شرة وامل�غ��ذي��ة لها،
وا�ستخدامه ي��ؤدي �إىل انكما�ش امل�سامات
الوا�سعة.
ي�ستخدم ال�ل�ي�م��ون لإزال ��ة ال�ب�ق��ع من
الب�شرة ،وهو غني بفيتامني ( ،)Cوم�ضاد
ل �ل �ت �ج��اع �ي��د ،و ُي �� �س �ت �خ��دم م �ب��ا� �ش��رة ع�ل��ى

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1بالقلم
 5من ايطاليا (معكو�سة) � /شاب قوي
1
 6يف الأف �ل ��ام امل �� �ص��ري��ة �أ� �ص �ب��ح من
2
ال�ب�ه��وات ول�ع��ب ال ��دور ال��راح��ل احمد
زكي
3
 7ف ��م  /ال� ��ه ال �� �ش �م ����س ع �ن��د ق��دم��اء
امل�صريني � /أراد وطلب
4
 8من ا�سماء الأ�سد  /غ�صبه على قبول
5
�أو عمل �شيء
 9م��ن الأط ��راف  /م��ن ��ش��روط احلج
6
والعمرة
 10ثمرة حتتاج �إىل �سنة كاملة لتن�ضج
7

8
9
10

�أفــقــي

� 1إلهة احلب واجلمال عند اليونان
 2مت�شابهان � /شخ�ص ثقيل الظل يتدخل فيما ال يعنيه
 3وعاء  /خط حقيقي �أو وهمي ي�سري عليه ال�سائرون
 4تخزن عليه اال�شياء � /أبد�أ يف عمل �شيء  /م�ستقيم �أو منحنى

عـــامـــودي

 1ك��وك��ب ق��ري��ب م��ن الأر� ��ض  /ظلم
وهوان
� 2أكلة �شعبية � /شخ�ص واحد
� 3أهرب و�أتوارى عن الأنظار كالثعلب
 4خ �ف��ا���ش  /وح� ��دة ق �ي��ا���س ال�ط��اق��ة
الكهربية (مبعرثة)
 5ليوناردو االيطايل ر�سام املوناليزا
� /أ��ش�ك��ال �أو إ�� �ش��ارات معربة ع��ن معان
معينة

الب�شرة ،وللح�صول على النعومة واجلمال
يف�ضَّ ل التدليك بزيت الزيتون وع�صارة
الليمون ،وت��رك الب�شرة م��دة �ساعتني �أو
ثالث �ساعات.
ال �ل �ي �م��ون م �ف �ي��د يف �إذاب � � ��ة اخل�ل�اي��ا
امليتة للب�شرة ،كما مينحها نعومة فائقة
ويجعلها �أك�ثر ت�ألقاً ،وميكن ا�ستخدامه
لعالج الث�آليل وال�شامات.
يجب ا�ستخدام زي��ت الليمون بحكمة
ومن دون �إ�سراف ،ويف منا�سبات حمدودة،
لأن��ه قد يت�سبب يف ح��رق الب�شرة ،فيجب
ع��دم ا�ستخدامه ث��م اخل ��روج حت��ت �أ�شعة
ال�شم�س م�ب��ا��ش��رة ،ف�ق��د ي � ��ؤدي ذل��ك �إىل
ظهور بقع على الب�شرة.
ال�ل�ي�م��ون ع�ل�اج ي��ذي��ب ال��ده��ون يف
ال ��ردف�ي�ن وال �� �س��اق�ين ،ف�ل�ل�ي�م��ون ق��درة
رائ� �ع ��ة ع �ل��ى ت���ش�ك�ي��ل خ ��ط دف � ��اع �آخ ��ر
حل �م��اي��ة اجل �م��ال م��ن ك��اب��و���س ت��راك��م
الدهون ،فالليمون عالج جيد لتخلي�ص
ال �ب �� �ش��رة م ��ن ال �� �س �م��وم ،ف �ه��و ي�ح�م��ي
الب�شرة وين�شط الكليتني لتتخل�ص من
ان�ح�ب��ا���س ال���س��وائ��ل يف اجل���س��م وت��راك��م
ال��ده��ون ،لذلك ميكن تطهري اجل�سم
من الداخل ب�شرب كوب ماء �ساخن مع
ع�صري الليمون.
ميكن ا�ستخدام الليمون مبا�شرة على
ال�ب���ش��رة ،وي�ف��ّ��ض��ل ت��رك��ه مل��دة �ساعتني �أو
ثالث �ساعات ،وذل��ك عند التدليك بزيت
ال��زي�ت��ون وع���ص��ارة ال�ل�ي�م��ون ،وه��و مفيد
�أي�ضاً يف �إذاب��ة اخلاليا امليتة للب�شرة ،كما
مينحها نعومة فائقة ويجعلها �أكرث ت�ألقاً.
لكن يجب االنتباه عند ا�ستعمال زيت
الليمون ،لأنه قد يت�سبب يف حرق الب�شرة،
ل ��ذا ي�ف��َّ��ض��ل �أن ي���س�ت�خ��دم يف م�ن��ا��س�ب��ات
حمدودة ،و�أن ي�ستخدم بعقل وحكمة ،فال
ي��ده��ن على الب�شرة ،ث��م ُت�ع��ر���ض الب�شرة
لأ�شعة ال�شم�س مبا�شرة ،فقد ي��ؤدي ذلك
�إىل ظهور بقع على الب�شرة.

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

 6ت�ستخدم للتف�سري وال�ستطراد �أثناء الكالم
 /م��رت �ب��ة م�ع�ي�ن��ة يف ال� �ع ��دد م ��ن  1اىل / 5
مت�شابهان
 7يعك�س ال�ضوء فيربق  /ي�ستخدم لت�أمني
املمتلكات �ضد ال�سرقة
 8ذكر املاعز  /متخلق ب�أخالق �إن�سانية عالية
ويجيد الكر والفر
 9امتحان
 10أ���ض�خ��م ��ش��ري��ان يف ق�ل��ب االن���س��ان  /من
ا�سماء الأ�سد
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خيبة العبي ت�شل�سي بعد املباراة

هدف الفوز لكورينثيان�س ي�سجله خوان باولو غرييرو ()9

كورينثيانس ينهي احتكار
أوروبـــا لمـونـديــال األندية
�أع ��اد ف��ري��ق كورينثيان�س االع�ت�ب��ار لكرة
ال �ق��دم ال�برازي �ل �ي��ة خ���ص��و��ص�اً ،والأم�يرك �ي��ة
اجلنوبية عموماً ،و�أنهى احتكار �أوروبا للقب
ك�أ�س العامل للأندية منذ عام  ،2007بفوزه
ع �ل��ى ت���ش�ل���س��ي الإن �ك �ل �ي��زي  0 - 1يف ن�ه��ائ��ي
الن�سخة التا�سعة مل��ون��دي��ال الأن��دي��ة ،الأح��د
املا�ضي يف مدينة يوكوهاما اليابانية.
ورف ��ع ك��وري�ن�ث�ي��ان����س ع ��دد �أل �ق��اب �أن��دي��ة
�أمريكا اجلنوبية يف البطولة بنظامها اجلديد
�إىل �أربعة ،لكن نظريتها الأوروب�ي��ة ما تزال
تتفوق بخم�سة �ألقاب ،الألقاب الثالثة الأوىل
كانت برازيلية ،هي لكورينثيان�س و�ساو باولو
وانرتنا�سيونال� ،أعوام  2000و 2005و،2006
قبل �أن تنتقل ال�سيطرة �إىل الفرق الأوروبية
ع�بر ميالن الإي �ط��ايل ( )2007ومان�ش�سرت
يونايتد ( )2008وبر�شلونة ( )2009والإنرت
( )2010وبر�شلونة جمدداً (.)2011
وع�م��ق كورينثيان�س م��ن ج��راح ت�شل�سي
ال��ذي ف�شل يف تعوي�ض خيبة ف�ق��دان��ه لقبه
ب�ط� ً
لا لأوروب� ��ا ،ب�خ��روج��ه م��ن ال ��دور الأول،
وازداد ال�ضغط على مدربه اجلديد الإ�سباين
راف��اي��ل بينيتيز خلف الإي�ط��ايل روب��رت��و دي
ماتيو الذي قاده �إىل احللم الأوروب��ي للمرة
الأوىل يف تاريخه.
ومي��ر ال�ف��ري��ق الإن�ك�ل�ي��زي ب�ف�ترة �صعبة
لا ع ��ن ف �ق��دان��ه لقبه
ه� ��ذا امل ��و� �س ��م ،ف �ف �� �ض� ً
الأوروبي بعد �أن حل ثالثاً يف جمموعته خلف
جوفنتو�س الإي �ط��ايل و�شاختار الأوك ��راين،
ف�إنه يعاين �أي�ضاً يف الدوري املحلي الذي كان
يت�صدره يف م�ستهل املو�سم بعد فوزه يف �سبع
مباريات من �أ�صل ( 8تعادل يف الأخرى) قبل
�أن يرتاجع �إىل املركز الثالث بـ 29نقطة.
وعلى رغ��م حلوله راب�ع�اً خلف مونتريي
امل�ك���س�ي�ك��ي ،دخ ��ل الأه �ل ��ي امل �� �ص��ري ال�ت��اري��خ
العاملي كونه �أكرث الفرق م�شاركة يف البطولة

ب�ن�ظ��ام�ه��ا اجل��دي��د ( 4م� ��رات م �� �ش��ارك��ة مع
�أوكالند النيوزيلندي ال��ذي خ�سر �أم��ام �سان
فريت�شي الياباين  1-0يف الدور التمهيدي)،
وب��ات الأه �ل��ي ،ح��ام��ل ال��رق��م القيا�سي بعدد
الألقاب يف دوري �أبطال �أفريقيا ( ،)7النادي
الأك �ث�ر خ��و��ض�اً ل�ل�م�ب��اري��ات يف ال�ب�ط��ول��ة بـ9
مباريات.
و�أ��ص�ب��ح جن��م ال�ف��ري��ق حممد �أب��و تريكة
�أف �� �ض��ل ه ��داف يف ت��اري��خ ال�ب�ط��ول��ة ال�ق��اري��ة
م�شاركة مع جنم بر�شلونة الإ�سباين ليونيل
م �ي �� �س��ي � �ص��اح��ب � 4أه� � � ��داف ع ��ام ��ي 2009
و 2011وال�برازي�ل��ي دنيل�سون ال��ذي �سجل 4
�أه ��داف لبوهانغ �ستيلرز ال �ك��وري اجلنوبي
ع ��ام  2009وذل ��ك بت�سجيله ه ��دف ا أله �ل��ي
ال�ث��اين يف م�ب��ارات��ه الأوىل ال�ت��ي تغلب فيها
على �سانفريت�شي هريو�شيما بطل اليابان
 ،1-2و�ضم الأهلي يف �صفوفه ثالثة العبني
��ش��ارك��وا يف ال�ب�ط��والت ال�ث�لاث ال�سابقة هم
وائل جمعه وح�سام عا�شور و�أبو تريكة.

نادي امل�شاهري
�أُ�س�س ن��ادي كورينثيان�س ع��ام  1910من
ق �ب��ل جم �م��وع��ة م ��ن ال �ع �م��ال ال�برت�غ��ال�ي�ين
الإ�سبان والإيطاليني الذين كانو موجودين
بالربازيل يف تلك الفرتة� ،أم ًال يف �إن�شاء نادي
�شعبي يف مدينة �ساو باولو للعب �ضد �أندية
النخبة ،وقد ا�شتُق ا�سم النادي من ا�سم نا ٍد
�إنكليزي يدعى كورينثيان�س كان موجوداً يف
جولة بالربازيل.
ويعترب كورينثيان�س الأك�ث�ر �شعبية يف
م��دي�ن��ة � �س��او ب��اول��و ،وال ي�ن��اف���س��ه ب�شعبيته
ع �ل��ى ع �م��وم ال �ب�رازي ��ل� ،إال ف�لام �ن �غ��و ،فهو
ميتلك أ�ك�ثر م��ن  25مليون م�شجع ،وح��ال
ك��وري�ن�ث�ي��ان��ز ك�ح��ال ك��ل أ�ن��دي��ة ال �ع��امل ،فهي
تعرف النجاح يف فرتات والإخفاق يف فرتات
أ�خ� ��رى ،ول�ع��ل �أف���ض��ل ف�ت�رات ال �ن��ادي كانت
ب�ين ع��ام��ي  2000-1999حينما ح�صل على
ال��دوري الربازيلي ودوري والي��ة �ساو باوبو

سجـــل بطـــولــة العـــالـــم لــألنــديـــة
 :2000كورينثيان�س (الربازيل)  -فا�سكو دا غاما (الربازيل) ( )0-0ثم ()3-4
ب�ضربات الرتجيح.
� :2005ساو باولو (الربازيل)  -ليفربول (�إنكلرتا) ()0-1
� :2006إنرتنا�سيونال (الربازيل)  -بر�شلونة (�إ�سبانيا) ()0-1
 :2007ميالن (�إيطاليا)  -بوكا جونيورز (الأرجنتني) ()2-4
 :2008مان�ش�سرت يونايتد (�إنكلرتا)  -ليغا دي كيتو (الإكوادور) ()0-1
 :2009بر�شلونة (�إ�سبانيا)  -ا�ستوديانتي�س (الأرجنتني)  1-2بعد التمديد
 :2010الإنرت (�إيطاليا)  -مازميبي (الكونغو) 0-3
 :2011بر�شلونة (�إ�سبانيا) � -سانتو�س (الربازيل) 0-4
 :2012كورينثيان�س (الربازيل)  -ت�شل�سي (�إنكلرتا) 0-1

(الباولي�ستا) وك�أ�س العامل للأندية� ،أما �أ�سو أ� (�أم�يرك��ا ال�شمالية وال��و��س�ط��ى وال�ك��اري�ب��ي)
فرتاته فكانت عام  2007حني هبط للدرجة والأوق �ي��ان��و���س خ�ل�ال ال�ع�ق��دي��ن امل��ا��ض�ي�ين،
حتولت النظرة �إىل البطولة من جمرد لقاء
الثانية للمرة الأوىل يف تاريخه.
�شارك كورينثيان�س ب��ال��دوري الربازيلي حا�سم على الك�أ�س بني بطلي �أوروبا و�أمريكا
بر�شلونة اجلنوبية� ،إىل بطولة ع��امل حقيقية ت�شبه
فريقل��درج��ة
 38م ��رة ،م��ن أ�� �ص��ل  40ن�سخة وب��ا
الثانية م��رة واح��دة ،ويف تاريخ كورينثيان�س ك�أ�س العامل للمنتخبات.
و أ�ق�ي�م��ت ال�ب�ط��ول��ة ع��ام  2000مب�شاركة
مفارقة غريبة ،فهو يتوج دائماً يف الذكريات
امل�ئ��وي��ة وامل�ن��ا��س�ب��ات ال��وط�ن�ي��ة ،ول�ع��ل أ�ب��رزه��ا مم�ث�ل�ين م��ن ال� �ق ��ارات ال �� �س��ت ،ل�ك�ن�ه��ا ع��ادت
ح�صوله على بطولة الباولي�ستا ع��ام  1922جم� ��دداً ل�ت�ق��ام ب�ي�ن ب�ط�ل��ي �أوروب � ��ا و�أم�ي�رك��ا
بعد ا�ستقالل ال�برازي��ل م��ن الربتغال مبئة اجلنوبية بعدما �أعلنت �شركة «�آي �إ���س �إل»
ع ��ام ،وك��ذل��ك ح�صل ع�ل��ى ال�ب��اول�ي���س�ت��ا �سنة الراعية لبطوالت الفيفا �إفال�سها.
وا��س�ت�م��ر ال�ع�م��ل ب �ك � أ����س ان�ترك��ون�ت�ن�ن�ت��ال
 1954و� �ص��ادف ذك��رى مرور� 400سنة على
ت�أ�سي�س مدينة �ساو باولو ،ومل يختلف احلال بني عامي  2001و 2004قبل �أن تعود فكرة
عام  1988حني ح�صل على الباولي�ستا �صادف بطولة العامل بني �أبطال القارات ال�ست من
الذكرى املئوية لإلغاء الرق وقيام اجلمهورية جديد ،ولتو�ضع مو�ضع التنفيذ بداية من
الربازيلية ع��ام  1888و�أخ�ي�راً ح�صوله على عام .2005
وك ��ان ��ت ب �ط��ول��ة ع ��ام  2000ه ��ي الأوىل
ك�أ�س العامل للأندية عام  2000وكانت ذكرى
لل��أن��دي��ة يف الأل �ف �ي��ة ال �ث��ال �ث��ة ،و�أق �ي �م��ت يف
مرور � 500سنة على اكت�شاف الربازيل.
ميلك كورينثيان�س �سج ًال نا�صعاً� ،إذ توج م��دي �ن �ت��ي ري � ��و دي ج ��ان �ي�رو و� � �س ��او ب��اول��و
بط ًال للربازيل  5مرات �أع��وام  1990و 1998ال�ب�رازي �ل �ي �ت�ي�ن مب �� �ش��ارك��ة � 8أن � ��دي � ��ة ،ه��ي
و 1999و 2005و ،2011وبك�أ�س ال�برازي��ل  3كورينثيان�س وفا�سكو دا غاما من الربازيل
م��رات أ�ع��وام  1995و 2002و ،2009وب��دوري كممثلني ألم�يرك��ا اجلنوبية ،وري��ال مدريد
والي ��ة � �س��او ب��اول��و (ال�ب��اول�ي���س�ت��ا)  26م��رة ،الإ�سباين ن��ادي ال�ق��رن ،ومان�ش�سرت يونايتد
وبك�أ�س ليربتادوري�س عام  ،2012ومبونديال ا إلن�ك�ل�ي��زي ب�ط��ل �أوروب� ��ا كممثلني لأوروب ��ا،
وال �ن �� �ص��ر ال �� �س �ع��ودي م ��ن �آ� �س �ي��ا وال ��رج ��اء
الأندية عامي  2000و.2012
وم��ن أ�ب��رز العبي ال�ن��ادي بالتازار ( - 44البي�ضاوي امل�غ��رب��ي م��ن �أف��ري�ق�ي��ا ونيكاك�سا
 )57وريفيلينو ( )74 - 65وزي ماريا ( 70املك�سيكي من كونكاكاف وملبورن الأ�سرتايل
 )-83وف�لادمي�ير ( )87 - 72وب�ي�رو ب�يرو من �أوقيانو�سيا.
وبعد انقطاع دام �أربع �سنوات عادت فيها
( )89 - 78و��س�ق��راط����س ( )84 - 78ونيتو
( 93 - 89و )97 - 96وزي اليا�س ( )96 - 93امل�سابقة لنظام ك�أ�س انرتكونتننتال �أقيمت
ومار�سيلينو ( )2006 - 94و�إدي�ل���س��ون ( 97ال�ب�ط��ول��ة بنظامها احل ��ايل يف ال �ي��اب��ان بني
  )2000وفامبيتا ( )2007 - 98ودي��دا (� 99أبطال القارات ال�ست ،و�أك��دت فرق الربازيل  )2002ورونالدو ( )2011 - 2009وروبرتو تفوقها جم��دداً حيث توج �ساو باولو باللقببعد التغلب يف املباراة النهائية للبطولة على
كارلو�س (.)2011 - 2009
ليفربول الإنكليزي بطل �أوروبا .0 - 1
ومل تختلف ال�ن�ه��اي��ة ك �ث�يراً يف بطولة
حتوالت نوعية
 ،2006فقد كانت اليد العليا لكرة القدم
م��رت ب�ط��ول��ة ال �ع��امل ل� أ
ل�ن��دي��ة مب��راح��ل الربازيلية �أي�ضاً ليتوج فريق انرتنا�سيونال
عدة ،حيث ظلت حم�صورة لع�شرات ال�سنوات ،بورتو �أليغري باللقب بالتغلب على بر�شلونة
وب��ال �ت �ح��دي��د م �ن��ذ ع� ��ام  1962ب�ي�ن ب�ط�ل��ي الإ�سباين  0 - 1يف املباراة النهائية ،رغم �أن
�أوروب� ��ا و أ�م�ي�رك��ا اجل�ن��وب�ي��ة حت��ت ا��س��م ك��أ���س بر�شلونة كان املر�شح الأقوى للفوز يف املباراة
«تويوتا انرتكونتننتال» ،وم��ع بداية القرن �أي�ضاً لتكون امل�ب��اراة خطاً فا�ص ًال يف تاريخ
احل ��ادي وال�ع���ش��ري��ن ،وارت �ف��اع م�ستوى ك��رة ال�ف��ري��ق ال�برازي �ل��ي ،ويف امل �ب��اراة النهائية،
القدم يف �أفريقيا و�آ�سيا واحت��ادي كونكاكاف تغلب انرتنا�سيونال على بر�شلونة بهدف

( العدد  )243اجلمعة  21 -كانون الأول 2012 -

للويز �أدريانو يف الدقيقة  82بينما فاز الأهلي على �أمريكا
املك�سيكي  1 - 2يف مباراة مثرية على املركز الثالث ،ليكون
الأهلي هو املفاج�أة احلقيقية لهذه البطولة التي �أ�صبح
من خاللها الفريق الوحيد يف العامل ال��ذي ي�شارك يف
البطولة مرتني ،ويف عامني متتاليني ،وت�صدر حممد
�أبو تريكة �صانع �ألعاب الأهلي امل�صري قائمة الهدافني
يف البطولة بثالثة �أه ��داف وب �ف��ارق ه��دف أ�م ��ام زميله
الأنغويل فالفيو ،بينما احتل �أدريانو جنم انرتنا�سيونال
املركز الثالث بهدف واح��د بالت�ساوي مع ع�شرة العبني
�آخرين.
وحملت بطولة  2007احلظ �أخرياً لأبطال �أوروبا بعد
ف�شلهم يف البطوالت ال�سابقة �أمام �أبطال �أمريكا الالتينية،
و�أحكم ميالن الإيطايل قب�ضته على اللقب �أخرياً ،وجنح
الربازيلي كاكا الفائز بلقب �أف�ضل الع��ب يف العامل لعام
 2007يف قيادة ميالن للفوز على بوكا جونيورز الأرجنتيني
 2 - 4يف نهائي البطولة ،و�شهدت البطولة للمرة الأوىل يف
التاريخ م�شاركة فريق من اليابان هو �أوراوا ريد دياموندز،
و�أي�ضاً ا�ستخدام الكرة الذكية يف بداية جتربة هذه التقنية
اجلديدة للت�أكد من عبور الكرة خط املرمى.
ويف البطولة التالية ،وا�صل احلظ حمالفته للممثل
الأوروب � � ��ي ،ح�ي��ث ذه ��ب ال�ل�ق��ب مل��ان���ش���س�تر ي��ون��اي�ت��د بعد
تغلبه على ليغا دي كويتو الإك��وادوري يف املباراة النهائية
للبطولة بهدف لواين روين ليكون ختاماً مثرياً لأرب��ع
�سنوات �أقيمت فيها البطولة باليابان ،و�شهدت البطولة
م�شاركة الأهلي امل�صري للمرة الثالثة يف البطولة ليكون
بذلك �صاحب الرقم القيا�سي يف عدد مرات امل�شاركة بها،
وح��اف��ظ مان�ش�سرت للقارة الأوروب �ي��ة على اللقب العاملي
بالتغلب على الفريق الإكوادوري يف النهائي .0 - 1
ويف  2009انتقلت البطولة من اليابان �إىل الإم��ارات
للمرة الأوىل ،ولكن ذلك مل يغري �شيئاً من جمرياتها ،حيث
وا�صلت جناحها على امل�ستوى اجلماهريي والإعالمي ،كما
كانت املباراة النهائية للبطولة بني ممثلي �أوروبا و�أمريكا
اجلنوبية ،وجن��ح بر�شلونة الإ�سباين يف احلفاظ لأوروب��ا
على اللقب العاملي بالفوز على ا�ستوديانت�س الأرجنتيني
 1 - 2يف املباراة النهائية.
وا�ست�ضافت �أب��و ظبي الن�سخة التالية التي مل ت�شهد
اخ �ت�لاف �اً ك �ب�يراً ع��ن ��س��اب�ق�ت�ه��ا� � ،س��واء م��ن ح�ي��ث ال�ن�ج��اح
التنظيمي واجلماهريي �أو على م�ستوى املناف�سة ،وكان
مازميبي الكونغويل بطل �أفريقيا مفاج�أة البطولة ،حيث
تغلب على بات�شوكا املك�سيكي  0 - 1ليت�أهل �إىل املربع
الذهبي ،حيث وا�صل مفاج�آته بالفوز على انرتنا�سيونال
ال�برازي �ل��ي  0 - 2لي�صبح �أول ف��ري��ق م��ن خ ��ارج �أم�يرك��ا
اجلنوبية و�أوروب��ا يظهر يف نهائي البطولة ،وحلق الإنرت
الإيطايل بطل �أوروبا مبازميبي يف النهائي بفوزه الكبري 3
  0على �سيونغنام ،و�أوقفت خربة الإنرت مغامرة مازميبييف النهائي بثالثية نظيفة وا�صل بها الفريق الإيطايل
�سيطرة الأن��دي��ة الأوروب �ي��ة على اللقب� ،إذ �أ�صبح اللقب
الرابع توالياً لبطل �أوروبا.
و�شهدت بطولة العام املا�ضي م�شاركة فريقني عربيني،
هما الرتجي التون�سي بطل �أفريقيا وال�سد القطري بطل
�آ�سيا ،ومل تخدم القرعة الفريقني ،حيث �أوقعتهما معاً
يف مواجهة مبكرة بالبطولة ،و�إن �ضمنت للكرة العربية
فريقاً يف املربع الذهبي ،حيث �صعد ال�سد القطري ،بالفوز
 1 - 2على الرتجي ،ملواجهة بر�شلونة يف ن�صف النهائي،
ولكنه �سقط �أمامه برباعية نظيفة ،وف��از ال�سد القطري
باملركز الثالث يف البطولة عرب تغلبه يف �ضربات الرتجيح
على كا�شيوا ري�سول الياباين  3 - 5بعد تعادلهما �سلبياً،
ويف امل�ق��اب��ل ،ت��أه��ل �سانتو�س ال�برازي�ل��ي ب�ق�ي��ادة مهاجمه
ال�برازي�ل��ي ال ��دويل ال���ش��اب نيمار دا �سيلفا �إىل النهائي
بالتغلب على كا�شيوا ري�سول بطل الدوري الياباين 1 - 3
يف املباراة الأخرى يف ن�صف النهائي ،ولكن �آمال �سانتو�س
يف ك�سر احتكار الأن��دي��ة الأوروب �ي��ة للقب ال�ع��امل��ي ،والتي
ظهرت يف ال�سنوات الأربع التي �سبقت العام املا�ضي و�إعادة
اللقب �إىل فرق �أمريكا اجلنوبية باءت بالف�شل و�سقط يف
فخ الهزمية املدوية � 4 - 0أمام بر�شلونة.
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قرعة كأس لبنان تظلم «األربعة الكبار»
�أ��س�ف��رت ق��رع��ة ك� أ����س لبنان ع��ن أ�� �س��و أ� �سيناريو
مم�ك��ن ،عندما �أوق�ع��ت ال�ف��رق الأرب �ع��ة ا ألب ��رز على
ال�ساحة اللبنانية حالياً يف مواجهة بع�ضها البع�ض،
وخلفت يف ال��وق��ت عينه خيبة يف ال���ش��ارع ال�ك��روي
املحلي ،لأن جمهور اللعبة �سيخ�سر فريقني بارزين
يف دور مبكر من امل�سابقة.
ومبوجب القرعة التي �أجريت الأ�سبوع املا�ضي،
�سيلعب الأن�صار مع النجمة والعهد مع ال�صفاء ،يف
أ�ب��رز مباريات ال��دور الـ 16لك�أ�س لبنان ،و�سترتكز
الأن �ظ��ار ع�ل��ى ه��ات�ين امل �ب��ارات�ين ع�ل��ى ح���س��اب باقي
ل� �ق ��اءات ه ��ذا ال � ��دور ال �ت��ي جت �م��ع ح��رك��ة ال���ش�ب��اب
م��ع ال�ت���ض��ام��ن � �ص��ور ،وامل�ب��رة م��ع ال �� �س�لام ��ص��ور،
واالج�ت�م��اع��ي طرابل�س م��ع الإخ ��اء ا أله �ل��ي عاليه،
والرا�سينغ م��ع النبي �شيث ،وال�شباب الغازية مع
طرابل�س ،و�شباب ال�ساحل مع اخليول.
وت��رت��دي م�سابقة ك � أ����س ل�ب�ن��ان �أه�م�ي��ة خا�صة
للأن�صار حامل اللقب و�صاحب الرقم القيا�سي يف
عدد مرات الفوز (� ،)13إذ توج باللقب أ�ع��وام 1988
و 1990و 1991و 1992و 1994و 1995و 1996و1999
و 2002و 2006و 2007و 2010و.2012
وي�سعى الأن�صار ملوا�صلة نتائجه الإيجابية ،ومير
الفريق بفرتة ا�ستقرار فني بقيادة املدرب جمال طه
الذي ي�ستعني بالعبي اخلربة ،كن�صرات اجلمل وعلي
نا�صر الدين� ،إىل الثالثي الأجنبي امل�ؤلف من املدافع
الربازيلي �سيبا�ستيان رامو�س ومواطنه العب الو�سط
مار�سيللو دا �سيلفا واملهاجم الغاين ويزدوم �أغبليك�سو،
وت�ساندهم جمموعة من ال�شبان �أبرزهم ربيع عطايا
وحممود �أحمد كجك.
يف املقابل ،ي�سعى املدير الفني للنجمة مو�سى
حجيج ملوا�صلة ال�صحوة التي بد�أها من طرابل�س يف
املرحلة ال�سابعة ل�ل��دوري ،بفوزه  2ـ ـ  ،0حيث ظهر
الالعبون الأجانب ب�أف�ضل م�ستوى لهم هذا املو�سم،

ال�صفاء

و�ساهموا يف الفوز �أو ًال على نادي طرابل�س بهدفني
لليبي �أ�سامة الفزاين والفل�سطيني حممد قا�سم،
وعلى الإخاء  5ـ ـ  2يف املرحلة الثامنة ،بخما�سية منها
هدفان لليبي �أ�سامة الفزاين وه��دف للفل�سطيني
حم�م��د ق��ا��س��م �إىل ه��دف�ين مل��و��س��ى حجيج وعبا�س
عطوي� ،إ�ضافة �إىل املجموعة ال�شابة للفريق والتي
يقودها الربازيلي فابيو دا �سيلفا يف الدفاع والدويل
عبا�س عطوي ،العائد من مناف�سات «غرب �آ�سيا» مع
املنتخب ،يف الو�سط.
وت�ع�ت�بر امل� �ب ��اراة ث ��أري ��ة ل�ل�ن�ج�م��ة ال ��ذي أ�خ�ف��ق
يف إ�ح ��راز اللقب يف املو�سم املا�ضي بخ�سارته أ�م��ام
الأن�صار بالذات  2 – 1يف امل�ب��اراة النهائية ،وي�أمل
النجمة يف �إحراز لقبه ال�ساد�س يف الك�أ�س بعد �أعوام
 1971و 1987و 1989و 1997و.1998
وال�ت�ق��ا ق�ط�ب��ا ال �ك��رة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة  100م ��رة ،ف��از
ا ألن �� �ص��ار يف  40م�ن�ه��ا وال�ن�ج�م��ة  33م ��رة وت �ع��ادال
 27م��رة ،وكانت امل�ب��اراة املئوية جمعت الفريقني
يف مناف�سات ك�أ�س النخبة يف �آب املا�ضي ،حني فاز
الأن�صار .1 - 2
من جهة ثانية ،تكت�سب مباراة العهد مع ال�صفاء
طابعاً ث ��أري �اً بالن�سبة لل��أول ال��ذي مني بخ�سارة
ثقيلة �أمام خ�صمه يف املرحلة ال�سابعة من الدوري،
�أواخ � ��ر ال���ش�ه��ر امل��ا� �ض��ي ،وذل� ��ك ب�ث�لاث�ي��ة نظيفة
�سجلها ال���س��وري �أح�م��د العمري وط��ارق العمراتي
وحممد حيدر ،وقدم ال�صفاء يف هذه املباراة �أجمل
ع��رو��ض��ه ه��ذا امل��و��س��م يف حملة دف��اع��ه ع��ن اللقب،
وظهرت ت�شكيلته متجان�سة بعك�س العهد الذي بدا
مفكك الأو�صال وتائهاً ،وكان مبقدور ال�صفاويني
ت�سجيل عدد �أكرب من الإ�صابات لوال احلظ وت�سرع
الالعبني للت�سجيل ،وكان العهد خ�سر �أي�ضاً �أمام
ال���ص�ف��اء  2 - 0يف ن�ه��ائ��ي ال�ن�خ�ب��ة ،قبيل ان�ط�لاق
البطولة.

ومير ال�صفاء بفرتة ممتازة ومعنويات مرتفعة
�إذ يت�صدر ال��دوري ،وي�سعى الفريق الأ�صفر بقيادة
م��درب��ه ال �ع��راق��ي أ�ك� ��رم ��س�ل�م��ان مل��وا��ص�ل��ة ع��رو��ض��ه
ال �ق��وي��ة م �ع��و ًال ع�ل��ى ت���ش�ك�ي�ل�ت��ه ،ال �ت��ي ت���ض��م أ�ب ��رز
الالعبني املحليني ،خ�صو�صاً الذين يدافعون عن
أ�ل� ��وان امل�ن�ت�خ��ب ال�ل�ب�ن��اين ،وم�ن�ه��م ه ��داف ال�ف��ري��ق
حممد حيدر والع��ب الو�سط عامر خ��ان وامل��داف��ع
علي ال�سعدي ،واحل��ار���س زي��اد ال�صمد ال��ذي �أعلن
م � ؤ�خ��راً اع�ت��زال��ه اللعب ال ��دويل وت�ف��رغ��ه لفريقه،
ول�ك��ن م�شكلة ال���ص�ف��اء تكمن يف الأداء امل�ت��وا��ض��ع
لالعبني الأجانب ،خ�صو�صاً ال�سوري �أحمد العمري
والنيجريي نغو �أو�شينا �صامويل يف الهجوم ،وي�سعى
ال�صفاء للقبه الثالث يف م�سابقة ك�أ�س لبنان بعد
عامي  1964و.1986
وي�سعى العهد ل�ت��دارك ع�ثرات��ه ا ألخ�ي�رة ،والتي
أ���س�ف��رت ع��ن ا�ستقالة م��درب��ه ال�سابق حممد الدقة
وتعيني الأملاين فانلي بد ًال منه ،ويبدو العهد يف حالة
انعدام توازن� ،إذ �إنه مل يكد ي�ستفق من �سقوطه �أمام
ال�صفاء ( )3 - 0فتعادل مع الأن�صار ( )1 - 1و�سقط
جمدداً �أمام ال�شباب الغازية ( ،)5 - 4ما طرح عالمات
ا�ستفهام عدة حول �صفوف الفريق املدججة بنجوم
ال�ك��رة اللبنانية أ�م �ث��ال ح�سن �شعيتو و�أح �م��د زري��ق
وعبا�س عطوي وح�سن مزهر وغريهم من الالعبني
ا ألك�ف�ي��اء ،ويتطلع العهد للقب خام�س يف م�سابقة
الك�أ�س بعد �أعوام  2004و 2005و 2009و.2011
وي�ع�ت�بر الأن �� �ص��ار الأك�ث��ر ف� ��وزاً ب �ك ��أ���س ل�ب�ن��ان
بـ 13م��رة ،يليه النجمة ( )5والعهد والنه�ضة ()4
والهومنتمن ( )3وال�صفاء وحلمي �سبور وال�شبيبة
امل ��زرع ��ة ( )2و� �ش �ب��اب ال �� �س��اح��ل وال �ب ��رج وامل�ب��رة
والت�ضامن �صور والأوملبيك (.)1

جالل قبطان

العهد

النجمة

الأن�صار
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كاريكاتير

منــــع إحضـــار «الـــمــــــوز» إلـــى الـمــدرســـــة
�أر�سلت �إحدى املدار�س يف بريطانيا ر�سائل ن�صية
�إىل أ�ه ��ايل ال�ت�لام�ي��ذ امل��وج��ودي��ن داخ ��ل امل��در��س��ة،
حت��ذره��م م��ن و�ضع م��وز داخ��ل حقائب �أطفالهم،
لأن��ه ق��د يت�سبب يف قتل م��د ّر��س��ة ،كما ّ
مت توقيف
توزيع املوز للكافيتاريا املخ�ص�صة للمدر�سة.
و�أو�ضح القيمون على املدر�سة �أن ال�سبب يعود
�إىل �أن امل��وز يف املدر�سة قد يت�سبب مبقتل إ�ح��دى
املدر�سات ،التي تبني �أنها م�صابة بح�سا�سية معينة
جتاه املوز ،قد ت�ؤدي �إىل وفاتها يف ظل �ساعات قليلة
�إن اقرتبت من املوز.
ي�شار �إىل �أن الر�سالة التي تلقاها الأهل اختُتمت
بالتمني ب� أ�ك��ل ك��ل امل��وز ال��ذي ي��ري��ده الأط �ف��ال يف
املنزل.

ّ
ّ
تنــكــر بـــزي فـتـــــاة ..مــن أجـــل «الشحــــاذة»
�ضبط رجال «هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر» يف حمافظة املجمعة ال�سعودية� ،شاباً متنكراً بزي ن�سائي ،كان يدور يف املحال
ب�سوق املجمعة الداخلي ،وب َّرر فعلته ب�أنه «يريد ال�شحاذة».
و�أوقعت «الهيئة» بال�شاب بعد �أن تلقت بالغاً من �صاحب حمل عن امر�أة ي�شك يف ت�صرفاتها ،فبا�شر رجالها الواقعة على الفور.
وبعد عمليات التحري ت�أكدت �شكوك رجال «الهيئة» يف املر�أة ف�أوقفوها ،فتجمهر النا�س وطالبوا الهيئة بعدم القب�ض على الفتاة
«خلود» ،كما ذكرت ذلك ،لكن املفاج�أة �أنه تبني �أن «خلود» مل تكن �إال �شاباً �سعودياً يف الع�شرينيات ،ارتدى مالب�س ن�سائية كاملة من
الداخل واخلارج ،وحمل �شنطة ن�سائية ،ولب�س حذاء بكعب.
وذكرت �صاحبة حمل �أن ال�شاب كان يحاول ال�سرقة ،لكنه قال لرجال «الهيئة» �إنه كان يق�صد ال�شحاذة.

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

الـمــديــر الــفــنـي :مــــالك مــحــــــــفــوظ

تـــــــــــوزيـــــــــــع الأوائــــــــــــــل

سجن انفرادي لطائر تطاول
على زوار حديقة الحيوان
ُّ
ا�ضطر ح��را���س حديقة ح�ي��وان �صينية �إىل و�ضع طائر
فيتنامي نادر داخل احلب�س االنفرادي ،بعدما �أ�ص َّر على �إهانة
زوار احلديقة ،وحتية ال�سياح بوابل من ال�شتائم وال�سباب،
وه��و ط��ائ��ر م��ن �أرب �ع��ة ُو��ض�ع��وا يف مدينة جيفينج يف مكان
خا�ص ،ب�سبب متتعه باملوهبة ،ومبهارات لغوية متميزة.
والقى ظهور تلك الطيور اجلذّابة امل�ستوردة من فيتنام
�إىل ال�صني جناحاً و إ�ق�ب��ا ًال �شديداً من ال��زوار وال�سائحني،
لكن يف الأ�سابيع الأخ�ي�رة الح��ظ حرا�س احلديقة �أن �أحد
الطيور يقوم دوم �اً بتحية ر ّواد احلديقة عن طريق �إلقاء
ال�شتائم وال�سباب.
وقد ُّ
ا�ضطر احلار�س �إىل �إيداع الطائر باحلب�س االنفرادي
حتى يتلقّى تدريباً وت�أهي ً
ال خا�صاً عن طريق �سماعه بع�ض
الأ�شرطة التي حتتوي على كلمات مهذبة ،و�إن مل ي�ستجب
�سيتم حرمانه من وجباته الغذائية حتى يتم تلقينه بكلمات
مهذبة يقولها للزوار.
ويف الوقت نف�سه طلب من الزوار االلتزام بالآداب العامة،
وعدم التف ّوه بالألفاظ البذيئة �أمام الطيور املق ِّلدة ،حتى ال
تتعلمها منهم ،وال ترددها بعد ذلك وراءهم.
ُيذكر �أن طائر املينا ال�شائع هو ع�ضو عائلة الزرزور ،وهي
من الطيور البنية متو�سطة احلجم ،وذات ر�أ�س �أ�سود و�أقدام
��ص�ف��راء ،وه��ي ق ��ادرة على تقليد الكلمات الب�شرية ،ويتم
االحتفاظ بها كطيور �أليفة يف الهند ،و�أي�ضا تُعترب يف الهند
رم��زاً للحب الدائم ،لأن هذا النوع من الطيور يتزوج مرة
واحدة يف حياته ،ويظل الزوجان مرتبطني مدى احلياة.
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