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عربية معروفة ،م�ؤكدين �أن الأجدى �إيقاف هذه املحطات عن الف�ضاء العربي.
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مشروع «النكايات األرثوذكسي» يغلب قانون االستئثار الستيني

االفتتاحية

ّ
هل الحل بقانون يحمي حقوق اللبنانيين ويوحدهم؟

جورج عبدالله..
«مانديال العرب»
«لن أندم ..لن أساوم ..سأبقى أقاوم» ،تلك هي الجملة السحرية
الرائعة التي أغضبت وما ت��زال سليلي االستعمار الفرنسي،
وقبلهم سيدهم األميركي ،ومعلمهم الصهيوني ،الرابض على
أرض فلسطين بالجبروت اإلمبريالي ،وبالتخلف الرجعي العربي.
تلك الجملة قالها يومًا المناضل والمقاوم األسير في السجون
الفرنسية جورج إبراهيم عبد الله ،الذي فبركت له المخابرات
الفرنسية «مؤامرة قضائية» ،على حد تعبير محاميته إيزابيل
كوتان باير؛ زوجة المناضل الفنزويلي األممي األسير أيضًا في
السجون الفرنسية «كارلوس».
ق��د تكون ه��ذه الجملة التي ذهبت مقولة م��أث��ورة في
مسيرة المجاهدين والمناضلين والمقاومين ضد الصهيونية
واالستعمار ،هي السبب قبل أي شيء آخر.
فرنسا التي تحت شعارات الثورة الفرنسية «اإلخاء والعدل
والمساواة» استعمرت أقسامًا واسعة من القارة السوداء ،وشاركت
في حروب استعمارية ،لم يستيقظ ضميرها في زمن فرنسوا
ميتران ،الذي يُ عتبر آخر الرؤساء الفرنسيين المحترمين ،خصوصًا
أنه في عهده حيكت المؤامرة القذرة ضد األسير عبد الله ،ولم
تستيقظ في زمن خائن الديغولية الكبير جاك شيراك ،وال في
زمن اليهودي من أصل مجري نيكوال ساركوزي ،ولن تستيقظ
في عهد أسطورة الصبيانية والبهلوانية فرنسوا هوالند ،الذي
يتكون معظم أعضاء حكومته من اليهود والصهاينة والماسون.
أما عندنا في دولتنا فثمة حقيقة لم يعد جائزًا السكوت عنها،
ألنه ال يُ عقل أن يستمر البلد محكومًا من قبل مجموعة مقاولين
وأثرياء ال يخافون إال على مصالحهم ،فيساومون ويتنازلون عن
كل شيء خوفًا على األعمال واألرصدة في رياح األرض األربعة.
هل يتذكر أحد تاريخ  ،2004/6/1حينما خرجت فضيحة شبكة
البغاء في باريس ،وكان بطالها نجل مسؤول لبناني ونجل ملك
عربي ،فسارع األبوان إلى لفلفتها مع شيراك ..ونسيها الجميع،
وسكت القضاء الفرنسي ،ولم يعد يأتي على ذكرها.
جورج إبراهيم عبد الله تستحق فعالً أن تحمل لقب «مانديال
العرب» الذي قبع في السجون العنصرية  25عامًا فقط ..وعلى حد
وصف شقيقك روبير «لو أنك كنت عميالً أو سارقًا أو أمير زاروب أو
مهربًا ..هل كان ما يزال في السجن»؟!
ربما كان ضروريًا هنا التذكير بحديث ذاك الجهبذ الكبير في
القانون ،وهو في «تيار المستقبل» ،ويحمل صفة نائب حالي،
ووزير سابق ،حينما اعتبر جورج إبراهيم عبد الله «مجرمًا»! يا
عيب الشوم ..ليته يتذكر ما فعلته إحدى الحكومات الحريرية
في منتصف تسعينيات القرن الماضي بالمناضل الياباني كوزو
أكوموتو ،ورفيقه الذي ُسلِّ م للحكومة اليابانية ،بعد أن ناضال
وقاتال من أجل فلسطين والعرب.
نحن نعرف أن��ك ستكون ح�رًا في لحظة م�ا ،رغ��م أن��ف كل
المتواطئين والعمالء ..فتحية إلى جورج إبراهيم عبد الله ..أسيرًا،
ودائمًا وأبدًا مناضالً .
أحمد شحادة

لو كان لدى �أهل ال�سيا�سة اللبنانيني ،خ�صو�صاً
م�ت��زع�م��ي ال �ط��وائ��ف وامل ��ذاه ��ب ،ن��واي��ا ط�ي�ب��ة حلل
الأزمة النا�شبة حول ماهية القانون الذي �س ُتجرى
على �أ�سا�سه االنتخابات النيابية ،يف حزيران املقبل
من هذا العام ،لردّدنا القول امل�أثور« :ا�شتدّي �أزمة،
تنفرجي» ،لكن اللبنانيني اختربوا بدمائهم وحطام
م�صاحلهم ط ��وال ال�ع�ق��ود امل��ا��ض�ي��ة م��دى خ�ط��ورة
اخليارات التي يندفع �إليها� ،أو يتورط فيها ،ه�ؤالء
ال�سا�سة ،م��ا ي��دف��ع �إىل ال�ق��ول� :إن ت��وق��ع االن�ف��راج
ي�تراج��ع لديهم ل�صالح خطر االن�ف�ج��ار� ،أو �أقله
يت�ساوى معه ،و�سط «امل �ن��اورات االنتخابية» التي
ن�شاهد ف�صولها وك�أنها فيلم هندي فيه من الهزل
والهرج بقدر ما فيه من الدموع.
جن��ح م���ش��روع «ال �ل �ق��اء الأرث��وذك �� �س��ي» يف خ��رق
احل��دود وال���س��دود الت�شريعية ،وب��ات ميلك نظرياً
�سبعني ��ص��وت�اً ل� ُي�ق� ّر فيما ل��و ُع��ر���ض ع�ل��ى الهيئة
ال �ع��ام��ة للمجل�س ال �ن �ي��اب��ي ،ورغ ��م ذل ��ك م��ا ن��زال
بعيدين عن �إيجاد حل حقيقي للأزمة.
ف���ش�ل��ت ق ��وى ال ��راب ��ع ع���ش��ر م��ن �آذار يف لعبة
ا�ستهالك الزمن لإبقاء «قانون ال�ستني» الأك�ثري
أ�م ��راً واق �ع �اً وق��اع��دة لإج ��راء االن�ت�خ��اب��ات ،و�سقط
قانون «اخلم�سني دائرة» الذي �أعده حزبا «القوات»
و«الكتائب» بال�ضربة القا�ضية حللفاء �أ�صحابه،
ل�ك��ن م�ن�ط��ق ال�ن�ك��اي��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة وغ�ل�ب��ة امل���ص��ال��ح
ال�شخ�صية والفئوية ما يزال يجرجر البالد ،على
ال��رغ��م م��ن �أن امل�ن�ط��ق وال�ع�ق��ل ي �ق � ّران ب ��أن خم��رج
اللبنانيني م��ن �أزم��ات�ه��م ي�ك��ون بتخفيف الطغيان
والتناف�س الطائفي واملذهبي على احلكم ،وطريق
ذلك يكون ب�إقرار قانون يقوم على قاعدة الن�سبية
والدوائر املو�سعة و�إلغاء الطائفية ال�سيا�سية ،ويف
هذا تطبيق التفاق الطائف الذي يخالفه كل الذين
يدّعون التم�سك به.
خ�سرت ق��وى � 14آذار رهاناتها ،بعد �أن �أُح��رج
م�سيحيوها بطرح «امل�شروع الأرثوذك�سي» ،لكن ال
يبدو �أن قوى � 8آذار فرحة بهذا «الن�صر املبني».
ب�ي��ت الق�صيد يف «ال�ك�ب��ا���ش» ال�سيا�سي ال��دائ��ر
ح��ال�ي�اً ك��ان وم��ا ي ��زال :كيف ميكن احل���ص��ول على
�أ�صوات النائب وليد جنبالط لت�أمني �أكرثية نيابية
تنتج� ،أو تفر�ض ،ال ف��رق ،ق��ان��ون�اً انتخابياً ي�ؤ ّمن
�أكرثية نيابية للجهة التي تنجح يف �إر�ضاء «البيك»!
�أما «البيك» ،فبعد �أن تخلى عن رهاناته الإقليمية
وع��اد �إىل احل�سابات املحلية ،يرهن موافقته على
ال�ط�ل�ب��ات امل�ق��دم��ة إ�ل �ي��ه ب ��إق��رار م��ا �أق ��ره ل��ه ات�ف��اق
الطائف :جمل�س لل�شيوخ ير�أ�سه درزي.
منذ �أن أُ� ّ�س�س لبنان وم�سرية الرتاجع م�ستمرة
يف ح �ي��ات��ه ال���س�ي��ا��س�ي��ة ن �ح��و م��زي��د م ��ن ال�ت�ق��وق��ع
واالن �غ�ل�اق وال�ت�ع���ص��ب ال�ط��ائ�ف��ي وامل��ذه �ب��ي ..ك��ان

النائب روبري غامن مرتئ�ساً اجتماع اللجنة اخلا�صة بدرا�سة قانون االنتخابات

اللبنانيون منق�سمني انتخابياً �إىل حزبني يف املرحلة
اال�ستقاللية« :د�ستوريني» و«كتلويني» ،لكن بعدها
ب��د�أت القوانني االنتخابية ُت�صاغ مبا يتيح �إ�سقاط
اخل���ص��وم وف��وز أ���ص�ح��اب ال�ن�ف��وذ ،وه�ك��ذا ان�ح��درت
قوانني االنتخابات لت�صبح على مقا�س الزعامات

«قانون الستين» جاء إثر
«ثورة  »1958ليرضي
االنقسامات الطائفية..
ال
واتفاق الطائف جاء ح ً
وسطًا بين طلبات القوى
المتحاربة ..واتفاق الدوحة
ال مؤقتًا لبعض
كان تعدي ً
التوازنات

والطوائف ،والآن جاء دور «امل�شروع الأرثوذك�سي»
ليف�صل البالد على مقا�س املذاهب.
ال�ق��وان�ين ال�سابقة �أو��ص�ل��ت ال�ب�لاد �إىل ح��روب
أ�ه �ل �ي��ة مل ت �ت��وق��ف م �ن��ذ خ�م���س��ة ع �ق ��ود؛ «ق��ان��ون
ال�ستني» جاء �إثر «ثورة  »1958لري�ضي االنق�سامات
الطائفية التي نتجت عن ا�صطفافات تلك املرحلة،
فكان انفجار عام  ،1975واتفاق الطائف جاء ح ًال
و�سطاً بني طلبات القوى املتحاربة ،ف�أو�صلنا �إىل
ال�صراع املذهبي القائم ،واتفاق الدوحة كان تعدي ًال
م�ؤقتاً لبع�ض التوازنات ،فهل ي�أتي «م�شروع القانون

الأرثوذك�سي» ليلبي تطلعات تق�سيم املنطقة وتفتيت
املف َّتت؟
�أدى ه��ذا امل �� �ش��روع دوره ب�ن�ج��اح ت��ام يف إ�ق �ف��ال
الطريق على ا�ستدامة «قانون ال�ستني» ،ويف �إحداث
�شرخ يف حتالف �أ�صحاب العقلية اال�ستئثارية ،لكنه
ال ي�ستطيع �أن ي�ك��ون ح� ً
لا بحد ذات ��ه ،ك��ون��ه يعبرّ
حقيقة عن واقع متدد االنق�سام املذهبي والطائفي
داخل التفا�صيل اللبنانية ،فهل املطلوب دواء لعالج
ه��ذا امل��ر���ض� ،أم تكثيف جل��رث��وم�ت��ه ب�ح�ي��ث مي��وت
امل��ري����ض؟ وه��ل امل�ط�ل��وب إ�ن �ق��اذ ل�ب�ن��ان م��ن نظامه
الطائفي امل�س�ؤول عن كل معاناة اللبنانيني ،والذي
بات منوذجاً ي�صدّر لتدمري املجتمعات املجاورة� ،أم
�أن املطلوب تكري�س هذا النظام مل�ساعدة من يريد
تق�سيم املنطقة وتفتيت املف َّتت وتدمري كل ما ي�ش ّكل
خطراً على م�شروعي الهيمنة الغربية واال�ستيطان
ال�صهيوين؟
الآن ،وب �ع��د �أن ي �ت �ح � ّول ل�ب�ن��ان ت���ش��ري�ع�ي�اً �إىل
كونفدرالية ط��وائ��ف وم��ذاه��ب ،م��ن خ�لال اعتماد
«امل �� �ش��روع الأرث��وذك �� �س��ي»� ،ست�سقط ك��ل احل��واج��ز
التي متنع �إقامة كانتونات ،بعد �أن تتكفل املناخات
ال�سيا�سية والنف�سية القائمة بتبادل هجرات بني
املناطق ،و�إىل اخلارج ،ليتقوقع بعدها من يبقى يف
لبنان كل يف معزله املذهبي.
ول �ل��ذك��رى ،ف�ق��د ف � � ّوت م � ّدع��و «احل��ري��ة
وال���س�ي��ادة واال� �س �ت �ق�لال» ف��ر��ص��ة ت��اري�خ�ي��ة لإل�غ��اء
الطائفية ال�سيا�سية عندما ق��ال��وا �إن «االج�ت�م��اع
ال�ل�ب�ن��اين مكتمل» يف ��س��اح��ة ال���ش�ه��داء ع��ام ،2005
وب ّينت الأي ��ام أ�ن�ه��م مل يكونوا �صادقني يف �أي من
ال�شعارات التي رفعوها.
والآن ،من حق اللبنانيني �أن يعرفوا �إن كان
«امل�شروع الأرثوذك�سي» للمناورة �أم هو فعل �إميان
مبا �سيكون عليه م�ستقبل لبنان؟

عدنان ال�ساحلي
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هل ّ
يقدم
استقالته ويرحل؟

ت�سعى جهات �سيا�سية ،ب�إيعاز من
رئ �ي ����س ح �ك��وم��ة ل �ب �ن��اين �أ� �س �ب��ق� ،إىل
ال�ضغط على مفتي اجلمهورية ال�شيخ
حممد ر�شيد قباين لتقدمي ا�ستقالته،
الج�ئ��ة �إىل �أ� �س �ل��وب ال�ترغ�ي��ب حيناً،
والرتهيب حيناً آ�خ��ر ،وذل��ك بتبليغه
ر�سائل مفادها �أن «معظم الناخبني
يف املجل�س الإ�سالمي ال�شرعي الأعلى
ي��دي�ن��ون ب��ال��والء ل �ـ«ت �ي��ار امل�ستقبل»،
و� �س ��وف ن �ق � ّدم امل �ف �ت��ي �إىل حم��اك�م��ة
عادلة».

قلة اهتمام

الحظ نواب من جماعة � 14آذار �أن �صحيفة «امل�ستقبل» مل تكرتث ،مثلما جرت
العادة ،ب�إبراز اخلرب الأخري ال�صادر عن املحكمة الدولية ،ال بل و�ضعته يف ال�صفحة
رقم  ،5بينما �صحف �أقل انتماء اهتمت �أكرث بكثري باخلرب ،وكما ال�صحيفة كذلك
حمطات «امل�ستقبل» الأخرى ،ما دفع �أحد النواب لل�س�ؤال« :هل �آن �أوان التعزية»؟

سعد ال يرى إال «الستين»

قال �أحد النواب لدى خروجه من �إحدى جل�سات اللجان النيابية التي تناق�ش
قانون االنتخاب� ،إن فريق «امل�ستقبل» غري م�ستعد ملناق�شة أ�ح��د يف �أي �صيغة �أو
تقدمي �أي اقرتاح ،خوفاً على احلقيقة الآخذة بالت�آكل ،خ�صو�صاً يف بريوت ،و�أ�ضاف
�أن رئي�س «امل�ستقبل» �سعد احلريري ال يرى �أمامه �إال قانون ال�ستني ،وهو يدرك
�أن هذا القانون ال عودة �إليه ،وكلما ذكر �أحدهم �أمامه كلمة «الن�سبية» ،تراه وك�أنه
يدخل يف غيبوبة.
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المحكمة الجنائية في بازار الحرب السورية
في خطوة إضافية للضغط على
سورية ،قامت مجموعة مؤلفة من 57
دولة ،على رأسها سويسرا ،بإرسال
رسالة إلى مجلس األمن الدولي
تطالبه فيها بتحويل الملف السوري
إلى المحكمة الجنائية الدولية ،وذلك
للتحقيق في جرائم الحرب التي
ارتكبت في النزاع.
ومع الت�أكيد على �أن املحا�سبة وامل�ساءلة عن
اجلرائم املرتكبة يف النزاع ال�سوري �ضرورية وال
ميكن التنازل عنها �إن �أري��د لهذا البلد �أن ينعم
بال�سالم الفعلي ،وي�ت�ق��دم نحو عهد ج��دي��د من
العدالة للجميع ،لكن فعلياً وواقعياً ال يبدو �أن
لهذه الر�سالة �أف�ق�اً م�ستقبلياً لإح�ق��اق العدالة،
وهي تظهر ك�أنها �أداة �إ�ضافية من �أدوات احلرب
ال�ن�ف���س�ي��ة ال �ت��ي ي �ق��وم ب �ه��ا ال �غ��رب ع �ل��ى ال�ن�ظ��ام
ال�سوري ،لعلم املو ّقعني �أن �إمكانيات التقدم فيها
تبدو �ضئيلة جداً ،وذلك للأ�سباب الآتية:
 -1مل تن�ضم �سورية �إىل نظام روما الأ�سا�سي
ال��ذي �أن�شئت املحكمة اجلنائية على �أ�سا�سه ،لذا
ف ��إن �إح��ال��ة الق�ضية تتطلب ق ��راراً م��ن جمل�س
الأمن ،وهو �أمر متعذر باعتبار �أن �أبواب املجل�س
مقفلة �أم��ام �أي ق��رار يتخذ �ضد النظام ال�سوري
منذ فرتة.
 -2ما مي ّيز عمل املحكمة اجلنائية الدولية
هو �أن عملها مك ّمل للق�ضاء املحلي ،ولي�س بدي ًال
ع �ن��ه ،ل ��ذا �إن ن �ظ��ام ال�ت�ك��ام��ل ه ��ذا ي�ف��ر���ض على
املحكمة �أن تطلب التعاون م��ن قبل ال��دول لكي
تقوم باملهام املطلوبة منها ،والتحقيق يف الق�ضايا
ال �ت��ي ت�ن�ظ��ر ف�ي�ه��ا ،ف��امل�ح�ك�م��ة ال مت�ل��ك الأدوات
التنفيذية التي مت ّكنها من اعتقال املتهمني� ،أو
احل�صول على الأدلة ،بل تعتمد ب�شكل كامل على
تعاون كامل وف ّعال من قبل الدول ،وهذا التكامل
امل�شروط بالتعاون يعني �أنه يعود للدول الأطراف
�سلطة القرار يف متكني املدّعي العام للمحكمة من
�إجراء حتقيقات جدية وف ّعالة يف �أقاليمها ،و�إتاحة
املجال لفريق املحكمة من احل�صول على الوثائق،
ومعرفة الأ�صول التي يحوزها املتهم وم�صادرتها،
و�إج ��راء التحريات و�ضبط الأدل ��ة ،والبحث عن
ال���ش�ه��ود وت��وف�ير احل�م��اي��ة ل�ه��م ،وال�ق�ب����ض على
الأ�شخا�ص الذين تتهمهم املحكمة بارتكاب جرائم
تدخل يف اخت�صا�صها وتقدميهم �إليها.
م��ا ورد �أع�ل��اه ي�ع�ن��ي �أن ��ه ح�ت��ى ل��و ا��س�ت�ط��اع
جمل�س الأمن التو�صل �إىل قرار بتحويل الق�ضية
�إىل املحكمة اجلنائية الدولية ،ف�إن عمل املحكمة

الف ّعال م�شروط بتعاون الدولة ال�سورية للقيام
بالتحقيق �أو ت�سليم املتهمني ،و�إال بقيت الق�ضية
حرباً على ورق ،وجمرد �أداة ابتزاز �سيا�سي ال �أكرث
وال �أقل.
 -3على ال��رغ��م م��ن �أن الر�سالة أ�� �ش��ارت �إىل
�أن التحقيق يجب �أن يكون «ب�لا ا�ستثناءات �أي�اً
ك��ان امل�س�ؤولون» عن ه��ذه اجل��رائ��م ،لكن مر�سلي
الر�سالة يعلمون �أن فتح التحقيق بهذه الطريقة
ل��ن ي�ك��ون يف م�صلحة م��ن يدعمهم ال �غ��رب من
امل�سلحني ،وبالتايل �س ُيحرج ال��دول الغربية �أمام
ال� ��ر�أي ال �ع��ام ال �ع��امل��ي ،لأن �ه��ا ت�ق��وم ب��دع��م ال��ذي��ن
ارتكبوا جرائم حرب وانتهاكات ج�سيمة حلقوق
الإن�سان ،موثقة من قبل منظمات وتقارير دولية،
منها قطع الر�ؤو�س وقتل الأبرياء ،وتوثيق ذلك
بن�شرها عرب الإنرتنت لرتهيب املواطنني ،ومنها
جتنيد الأطفال الق�صر للقتال التي تعترب جرمية
حرب مبوجب نظام روما الأ�سا�سي.

على تقييمات يف لبنان والأردن ،حدد الالجئون
ال �� �س��وري��ون االغ �ت �� �ص��اب ��س�ب�ب�اً �أ� �س��ا� �س �ي �اً ل�ه��روب
عائالتهم من �سورية.
من هنا يعلم داعمو حتويل الق�ضية ال�سورية
�إىل اجل�ن��ائ�ي��ة ال��دول �ي��ة� ،أن م��ا ي �ق��وم ب��ه ه ��ؤالء
امل�سلحون ق��د ي��رق��ى �إىل ج��رمي��ة الإب� ��ادة ،وذل��ك
ب��اال��س�ت�ن��اد �إىل ال���س��واب��ق ال�ت��ي أ�ق � ّرت �ه��ا املحكمة
اجل �ن��ائ �ي��ة اخل��ا� �ص��ة ب� ��روان� ��دا ،وال �ت ��ي اع �ت�برت
االغت�صاب جرماً من جرائم الإب��ادة ،بعد �أن كان
ُيعترب �سابقاً جرمية حرب ،وذلك يف ق�ضية جان
ب��ول �أكاي�سو ،ويف ت�صريح للقا�ضي ال��ذي �أ�صدر
احلكم قال �إن املحكمة اعتربت �أن «االغت�صاب يف
هذا احلكم عمل من �أعمال الإبادة ولي�س جرمية
ح ��رب ،لأن �ه��ا ت��ري��د �أن ت��ر��س��ل ر��س��ال��ة ق��وي��ة ب ��أن
االغت�صاب مل يعد جائزة حرب».
انطالقاً من كل ما �سبق ،ومن ناحية واقعية
عملية ،ي�ب��دو �أن ال��ر��س��ال��ة امل��ر��س�ل��ة �إىل جمل�س
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يـقــــال
ّ
الحريري يتوعد

�أ�صدر الرئي�س �سعد الدين احلريري �أوامره بالبدء يف ت�شكيل
املكنة االنتخابية اخلا�صة مبر�شحي «تيار امل�ستقبل» لالنتخابات
النيابية املقبلة ،وا��س�ت�ب��دال جميع م���س��ؤويل املكنة االنتخابية
ال�سابقة ،خوفاً من تعاونهم مع اخل�صوم ال�سيا�سيني .وقد هدد
احل��ري��ري �أم��ام زواره يف اخل��ارج ب�أنه «�إذا مل يتم اختيار قانون
انتخابي ينا�سبنا وحلفاءنا ،ف�سيكون لنا موقف ي�صدم اجلميع».

بين المناورة والتكتيك
وزي��ر �سابق م��ن ق��وى الأك�ثري��ة النيابية ع�ّب رّ ع��ن ر�أي ��ه �أم��ام
�أ�صدقائه يف ما يتعلق بالقانون الأرثوذك�سي قائ ًال :جميع الذين
ينادون به� ،سواء من قوى � 8أو � 14آذار� ،إمنا يقومون بذلك من �أجل
املناورة والتكتيك فقط ،لأنهم يدركون جيداً �أنه �إذا جرت االنتخابات
النيابية املقبلة وفق هذا القانون ،ف�سيخ�سر كال الطرفني  30باملئة
يف�سر �أنهما متم�سكان بقانون ال�ستني ،الذي ي�ضمن
من املقاعد ،ما ّ
لهما التمثيل الطائفي واملذهبي ،مع بع�ض التعديل.

تقييم التحريض
تفيد املعلومات ب�أن �أجهزة اال�ستخبارات ال�سعودية �ستعمد �إىل
رفع تقييم ا�ستثنائي ملا �أجنزته بع�ض الف�ضائيات التحري�ضية
يف خدمة امل�شروع الهادف �إىل بث الفنت والتفرقة بني امل�سلمني،
وك�شف دبلوما�سي �سعودي �أنه �سيتم �إغالق بع�ض الف�ضائيات التي
�أجن��زت الربنامج املطلوب ،كما �سيتم العمل على تطوير عمل
حمطات �أخ��رى ،باعتماد �أ�ساليب جديدة ،بعدما انعك�س �أدا�ؤه��ا
�سلباً على املجتمع بني جندي وحجازي.

بين «الجبهة» وأقرانها

م�سلحون تابعون لـ«جبهة الن�صرة» موجودون يف ريف �إدلب

زد �إىل ذلك التقارير الأخ�يرة ،ومنها تقرير
جلنة الإنقاذ الدولية ،وهي منظمة دولية مقرها
أ�م�يرك��ا ،وق��د ن�شرت ت�ق��ري��راً ب�ع�ن��وان «��س��وري��ة..
�أزم ��ة �إق�ل�ي�م�ي��ة» ،حت��دث ع��ن «م�ستويات مروعة
من العنف اجلن�سي» ،ولفت� إىل �أن «العديد من
الن�ساء والفتيات حتدثن عن التعر�ض العتداءات
يف ال�ع�ل��ن �أو يف م�ن��ازل�ه��ن ،وب���ش�ك��ل �أ��س��ا��س��ي من
قبل امل�سلحني املقاتلني �ضد ال�سلطة» ،وو�صف
التقرير االغت�صاب ب�أنه «�سمة ملحوظة ومقلقة
للحرب الأه�ل�ي��ة ال���س��وري��ة» ،وق��ال �إن��ه باالعتماد

إهمال الدولة ..وفوضى الناس

يف معر�ض احلديث عن تداعيات العا�صفة الأخرية التي �ضربت
لبنان ،ذكر وزير خدماتي �أن ما ح�صل يف «حي ال�سلم» �سببه �إهمال
الدولة وفو�ضى النا�س ،و�أن حل امل�شكلة ال�سكنية وتنظيم املنطقة
غري ممكن ،ال بل م�ستحيل يف ه��ذه ال�ظ��روف ،و�أع�ط��ى �أمثلة عن
رف����ض ع��دة �شركات لبنانية وغ�ير لبنانية العمل يف ح��ي ال�سلم،
م�ؤكداً �أن بع�ض الدرا�سات �أكدت �أن �أبنية كثرية �ستقع على بع�ضها
فيما لو بد�أت �آالت احلفر يف عملها.

الأم� ��ن ال ت �غ��دو ك��ون�ه��ا �أداة م��ن �أدوات احل��رب
النف�سية التي يريد الغربيون �أن ميار�سوها على
النظام ال�سوري ،وقد تكون هذه الر�سالة يف هذا
ال��وق��ت ب��ال��ذات ه��ي ل��دف��ع ال��رئ�ي����س الأ� �س��د �إىل
ال�ق�ب��ول ب��ال�ت�ن��ازل ع��ن حقه يف ال�تر��ش��ح لرئا�سة
ثانية عام � ،2014أو لإرغامه على القيام بتنازالت
هامة جتعل من الغرب منت�صراً يف �أي مفاو�ضات
حلل �سلمي يريدون فر�ضه يف �سورية.

ليلى نقوال الرحباين

ّ
مهرج في المجلس

و� �ص��ف �أح � ��د ن � ��واب «ال �ت �ي��ار ال��وط �ن��ي احل � ��ر» ،ال �ن��ائ��ب ��س�يرج
طور�سركي�سيان ،ب�أنه مه ّرج املجل�س دون منازع ،فهو ي�شارك يف عدد
من اجلل�سات من �أج��ل «اخلربطة» و«الت�شبيح» �أم��ام الكامريات،
وتقدمي �أحدث �أنواع النكات للفت الأنظار �إليه.

شتائم وإهانات..

دب اخل�ل�اف ب�ين «ال �ق��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة» م��ن ج�ه��ة ،و«ال�ك�ت��ائ��ب»
ّ
ُ
و«الأحرار» من جهة �أخرى ،ب�سبب �إ�صرار الفريقينْ الأخريين على
بخ ّ
في ُحنين
عاد
�إدارة وتنظيم االعت�صام قبالة ال�سفارة ال�سورية يوم ال�سبت املا�ضي،
نائب �أرميني معار�ض �سافر �إىل دولة عربية م�ؤخراً للقاء رئي�س ما ا�ستدعى اتخاذ قرار من «القوات» باالن�سحاب وعدم امل�شاركة ،ما
تيار معار�ض ،ل�ضمان مقعده النيابي يف الدورة املقبلة� ،إال �أنه عاد أ� ّدى �إىل ح��االت ت�شنّج بني الطرفني ،مل يخ ُل من بع�ض ال�شتائم
والإهانات املتبادلة.
بخُ ف ّْي ُحنني.

ذك��ر تقرير بريطاين ��ص��ادر ع��ن «م�ؤ�س�سة كويليام» ملكافحة
التطرف� ،أن «جبهة الن�صرة» ت�ضم �أكرث من خم�سة �آالف مقاتل
على عالقة مبا�شرة بـ«دولة العراق الإ�سالمية» التي �أعلنها تنظيم
«القاعدة» يف الأنبار قبل �سنوات .وتوقع التقرير �أن يت�سبب وجود
«اجلبهة» مب�شاكل �أمنية خطرية يف �سورية ،مبا يف ذلك ال�صدام
امل�سلح بينها وبني املجموعات امل�سلحة الأخ��رى .وطبقاً للتقرير
الذي �أعدّه كل من روزين بليك ونعمان بن عثمان ،وهو �أحد قيادات
تنظيم «ال�ق��اع��دة» يف �أفغان�ستان �سابقاً ،وع�ضو جمل�س �شورى
«اجلماعة الليبية املقاتلة» التي ق��ادت العمل امل�سلح �ضد القذايف
يف ليبيا خالل الت�سعينيات ،ف�إن «اجلبهة» واح��دة من اجلماعات
القليلة التي تقاتل يف �سورية وفق «�أ�س�س �أيديولوجية جهادية»،
بينما بقية اجلماعات تركز على التغيري ال�سيا�سي للنظام.

مجلس الجامعة العربية ..فاشل
م�صدر مقرب من وزير اخلارجية واملغرتبني اللبناين ،و�صف
اجتماع جمل�س وزراء اخلارجية ال�ع��رب يف مقر جامعة ال��دول
العربية يف القاهرة املخ�ص�ص لبحث �أزمة الالجئني ال�سوريني �إىل
لبنان ب�أنه فا�شل وبال �أي نتيجةُ ،مبدياً ا�ستياء الوزير اللبناين
من االكتفاء بت�شكيل جلنة تق�صي ،بينما الأزمة م�ستفحلة وتكاد
تنفجر يف وجه اجلميع.

المخابرات البريطانية تنتقي المدعوين
ّ
تنظم املخابرات اخلارجية الربيطانية (�إم �آي  )6م�ؤمتراً
للمعار�ضة ال�سورية املرتبطة بالواليات املتحدة والدول الغربية
قريباً يف منطقة «ويلتون ب��ارك» الواقعة يف مقاطعة «�سا�سك�س»
خ��ارج لندن .وطبقاً للمعلومات املتداولة يف لندن ،ف��إن امل�ؤمتر
«�سي�ضم ق��ادة التمرد �ضد النظام ال���س��وري؛ الع�سكريني منهم
وامل��دن�ي�ين ،وع�ل��ى ر�أ��س�ه��م املجل�س الوطني ال���س��وري واالئ�ت�لاف
امل�ع��ار���ض» .و�أك ��دت امل���ص��ادر �أن امل� ؤ�مت��ر «ت�شرف عليه املخابرات
اخلارجية الربيطانية من حيث انتقاء �أ�سماء املدعوين» ،بينما
ذكرت �صحيفة «هوفينغتون بو�ست» الإلكرتونية �أن امل�ؤمتر الذي
�سي�ستمر يومني �سيكون حم��اط�اً بال�سرية املطلقة ،و�سيتناول
ال�ت�خ�ط�ي��ط ال�بري �ط��اين ل�لان�ت�ق��ال ال���س�ي��ا��س��ي يف دول ال���ش��رق
الأو�سط ،و�سيح�ضره ممثلون عن الدول العربية �أي�ضاً.
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أحداث األسبوع
َ
قـــدر ســـوريـــــة أن تـــواجـــه ..وأن تـبــقى قـــويــــــة

تفاصيل إحباط دمشق المؤامرة المتعددة األضالع
قبل عدة أسابيع توجهت سرًا بعثة ألمانية إلى سورية لالطالع على األوضاع،
فجالت على بعض المناطق التي فيها المجموعات المسلحة ،وعادت بخالصة
رفعتها إلى الجهات الرسمية األلمانية ،فيها نوع من التحذير لبرلين من
االنخراط العلني والمباشر في الحرب والمؤامرة على سورية.

�آثار الدمار الذي خلفه التفجري يف جامعة حلب

(�أ.ف.ب).

مفاد هذه اخلال�صة �أن هناك �أقل من �ستة يف املئة
من امل�سلحني يف حلب من ال�سوريني ،والباقون من
جن�سيات خمتلفة؛ فيها العربي والأجنبي ،وبع�ضها
جمموعات متناحرة ب��د�أت ب��أع�م��ال الت�صفيات بني
ب�ع���ض�ه��ا ع�ل��ى «ال �غ �ن��ائ��م» و أ�ع �م ��ال ال �� �س �ل��ب ..وح�ت��ى
على املفاهيم املتعار�ضة واملتناق�ضة بالن�سبة �إىل
«ال�شريعة».
�أم ��ا يف بقية امل�ن��اط��ق ف ��إن امل�سلحني ال�سوريني
يت�ضاءلون با�ستمرار ،ويف أ�ك�ثر الأماكن املوجودين
فيها ال يتجاوزون الـ 50يف املئة ،حتى �أن بع�ض ه�ؤالء
ال�سوريني مت جتنيدهم يف ال�سعودية وقطر ولبنان
وتركيا ،ودول غربية ،وق�سم منهم مرتبط بدوائر
خمابراتية.
ح�ين َت�ن�ق��ل ه��ذه امل�ع�ل��وم��ة �إىل �أح ��د امل���س��ؤول�ين
ال�سوريني ال تراه يف موقع امل�ستهجن ،بل تكاد تكون
عنده جم��رد خربية ب�سيطة ،لأن��ه يعلمك �أن لدى
دم�شق �أطناناً من الوثائق والأف�ل�ام عن امل�سلحني،
وكيفية ت�سليحهم وط��رق نقل ال�سالح� ،إ�ضافة �إىل
املعلومات املوثقة التي و�صلت �إىل املعنيني من خالل
غرف اال�ستخبارات ،حتى �أن بع�ض الدول اخلليجية
والعربية بد�أ الوهم واخلوف يدب يف �أو�صال حكامها،
وبد�أوا ب�أ�شكال خمتلفة يعملون لالت�صال بامل�س�ؤولني
ال���س��وري�ين للتن�سيق الأم �ن��ي ،وت�سليم م��ا عندهم
من معلومات ،خ�صو�صاً �أن بع�ضاً من امل�سلحني بد�أ
بالعودة �إىل الأمكنة التي انطلق منها ،بالإ�ضافة �إىل
�أن كثرياً من ه�ؤالء ك�شفوا حقيقة خداعهم بـ«اجلهاد»
يف �أر���ض الرباط (فل�سطني) ،ف��إذا هم مع جمموعة
متخلفة متار�س القتل والذبح والنهب واالغت�صاب

التسـمـيــة بــاقـيــة رغــــم االعتـراضـــات

فيصل يلماظ باشا للسوريين :أنا الوالي
اجلديد «قومي متع�صب» ،فهو يعرف العربية وبع�ض
�أنقرة  -الثبات
الإنكليزية ،لكنه يرف�ض احل��دي��ث �إال بالرتكية ،وهو
خ�بر ت�ع�ي�ين والٍ ت��رك��ي ل�ل���س��وري�ين مل ي�ك��ن خ�براً م�ع��روف بتوجهاته ال�ق��وم�ي��ة امل�ت�ط��رف��ة ،وع�ل��ى عالقة
حديثاً ،ف�ـ«ال��وايل» في�صل يلماظ ُع�ّيننّ يف من�صبه هذا وثيقة باملخابرات الرتكية ،وبقيادة «الإخوان» يف �سورية.
منذ ت�شرين ال�ث��اين املا�ضي ،قبل �أن ي�ضطرهم ك�شف
وب��ال��رغ��م م ��ن �أن االع�ت�را�� �ض ��ات اخل �ج��ول��ة ال�ت��ي
اخلرب ر�سمياً ،ثم حماولة تغيري امل�سمى الوظيفي �إىل �أطلقتها بع�ض فئات املعار�ضة ،ومنهم على �سبيل املثال
«من�سق �ش�ؤون الالجئني».
ب��ره��ان غليون ،ال��ذي ر�أى �أن�ه��ا غ�ير م��و ّف�ق��ة ،فقد كان
لكن الثابت �أن «ال��وايل» قد ُع�ّيننّ  ،و�أن وظيفته هي ال �ب��ارز ه��و «ال�ت�ن��دي��د» ال��ذي �أط�ل�ق��ه جمل�س ا�سطنبول
�إدارة ��ش��ؤون ال�سوريني يف كافة املناطق ال�ترك�ي��ة ،ويف بـ«التف�سريات املغر�ضة» ،من دون �أن يو�ضح ال�سبب يف
«املناطق امل�ح��ررة» ال�سورية ،فقد �أل�غ��ى رئي�س ال��وزراء التكتم على التعيني نحو �شهرين قبل ف�ضحه بطريقة
ال�ترك��ي رج��ب طيب �أردوغ ��ان ك��ل املنا�صب التن�سيقية غ�ير ر�سمية ،ليخرج املجل�س «الإخ � ��واين» �إىل النا�س
ال�سابقة يف وزارة اخلارجية ،ويف �إدارة �ش�ؤون الطوارئ ببيان ترحيب ب��ال��وايل اجل��دي��د ،متخطياً كل املخاوف
و� �ص�ل�اح �ي��ات ح �ك��ام ال� ��والي� ��ات ،ل �ي �ع�ّي�نّ وال� �ي� �اً واح � ��داً التي بعثها هذا التعيني ،فال�سوريون مل ين�سوا بعد �أيام
ب�صالحيات مطلقة يعود فيها �إىل �أردوغان نف�سه.
ال��والة الذين حكموا امل�شرق العربي � 400سنة ،قبل �أن
الوايل اجلديد بد أ� بالفعل بتنظيم �أمور «ال�سوريني» ي�ستعيد رئي�س احلكومة الرتكية �أو «ال�سلطان» اجلديد
يف الداخل ال�سوري ،متابعاً كل �صغرية وكبرية ،وقد عينّ �أجماده العثمانية ،برفقة «ال�صدر الأعظم» �أحمد داود
املعار�ضون ممثلني لهم للتن�سيق معه ،يقيمون يف والية �أوغلو؛ �أحد �أحفاد داود با�شا ،الذي و�ضع �أ�س�س «العمق
غازي عنتاب حيث ي�ستقبلهم ،وعلى طاولته الفتة «وايل اال� �س�ترات �ي �ج��ي» ل�ترك �ي��ا ،امل�ت�م�ث��ل ب��ا��س�ت�ع��ادة الأجم ��اد
ال�سوريني» التي مل ُيزلها ،بالرغم من كل ال�ضجة التي العثمانية يف املنطقة ،وال يبدو �أن «العثمانيني اجلدد»
�أثريت ،و«ا�ستياء» �أردوغان نف�سه.
يهابون ك�ث�يراً م��ن االع�ترا��ض��ات التي ��ص��درت ،وال من
ً
وم��ن مهام ال��وايل اجل��دي��د �أي���ض�ا ،تن�سيق عمليات ال�ضجة ال�ت��ي �أث�ي�رت ،فامل�سمى ال��وظ�ي�ف��ي ت�غ�ّي،رّ  ،لكن
الت�سليح التي تقوم بها ال�سلطات الرتكية للجماعات الت�سمية بقيت ،وبقي في�صل با�شا والياً على ال�سوريني؛
امل�سلحة ،وت�أمني مرورها عرب املعابر الرتكية الر�سمية له الكلمة الأوىل يف �إدارة �ش�ؤونهم ،ويف تقدمي فئة منهم
وغ�ير الر�سمية ،ويقول معار�ضون �سوريون �إن ال��وايل على �أُخرى.

عقدة المنشار في المشروع
القطري  -التركي  -األميركي
 «اإلسرائيلي» هي مشاريعالطاقة الغازية التي ستم ّر
في أراضي سورية..
قادمة من روسيا وإيران

وف ��ق م�ف��اه�ي��م ال مت��ت ب���ص�ل��ة �إىل ح�ق�ي�ق��ة وج��وه��ر
الإ� �س�لام احلنيف ،يف وق��ت أ�خ��ذت �أ� �ص��وات �أهاليهم
تتعاىل ،لأنهم يريدون معرفة م�صري �أوالدهم.
وث �م��ة م�ع�ل��وم��ات ه�ن��ا ح��ول كيفية رع��اي��ة قطر
واال�ستخبارات الرتكية حتميل الأ�سلحة من ليبيا
بوا�سطة ال�سفن لنقلها �إىل ب�لاد الأم��وي�ين ،وكيف
يتم نقل الأ�سلحة والأج�ه��زة من مطار امللك خالد
يف ال�سعودية �إىل مطار �أ�ضنة يف تركيا ..ومنها �إىل
امل�سلحني ..ويف الأيام املقبلة �سيتم الك�شف عن املزيد
من ه��ذه املعلومات ،التي �صار ل��دى مو�سكو وبكني
وطهران ،وحتى وا�شنطن ،معلومات وافرة عنها.

ال��وه��م واخل� ��وف واخل �ط��ر ب � ��د�أوا ي ��د ّب ��ون حتى
يف �أو� �ص��ال حكم رج��ب طيب �أردوغ� ��ان ،ال��ذي أ�ح��رق
ك��ل م��راك �ب��ه وك���ش��ف أ�ق�ن�ع�ت��ه ع�ن��د اجل �م �ي��ع ،ووف �ق �اً
للمعلومات التي ُنقلت �إىل امل�س�ؤولني ال�سوريني ،ف�إن
«ال ��وايل» ال�ترك��ي �أوف��د قبل ف�ترة غ�ير ق�صرية �إىل
مو�سكو «ف�يري��دون �سينريليو �أوغ�ل��و»؛ �سفري �أنقرة
يف «تل �أبيب» بني  2003و ،2006وخالل هذه الفرتة
ن���س��ج ع�لاق��ة ج �ي��دة م��ع امل��و� �س��اد ،وه ��و ي�ح�ت��ل الآن
من�صب وكيل وزارة اخلارجية الرتكية ،علماً �أنه هو
من �أدار يف جنيف املفاو�ضات الرتكية « -الإ�سرائيلية»
ب�ش�أن �سفينة مرمرة.
املوفد الرتكي حمل �إىل مو�سكو م�ب��ادرة تركية
للحل يف �سورية ،لكنه جوبه بكثري من الوقائع التي
�أخ��ر��س�ت��ه ،خ�صو�صاً ح�ين ج��وب��ه بحقيقة الت�صرف
ال�ترك��ي يف �سورية ،وال��ذي ال ينم ع��ن �شيء �إال عن
�أطماع ا�ستعمارية ولىّ زمنها ،فعاد من بالد ال�صقيع
ُ
في ُحنني.
بخ ّ
ً
وه�ن��ا ث�م��ة م�لاح�ظ��ة ه��ام��ة حت�ضر أ�ي���ض�ا ح��ول
حقيقة الت�آمر الرتكي – القطري – اخلليجي –
الأمريكي – «الإ�سرائيلي» على �سورية ،تعود �إىل عام
1996؛ حينما ُو ّقعت اتفاقية «كيوتو» ،التي مل توقعها
الواليات املتحدة ،وفيها ت�شديد على �ضرورة ا�ستعمال
ال�غ��از ك��وق��ود ب��دي��ل ،لأن��ه أ�ق��ل ت�ل��وي�ث�اً ،ف�ك��ان العمل
مل�شروع «نبوكو» ،وه��ذا اال�سم هو مل�سرحية تتحدث
عن �سبي نبوخذ ن�صر لليهود ،ويق�ضي مبد �أنابيب
نْ
ال�ساحلي ال���س��وري وال�ترك��ي،
ال�غ��از م��ن قطر �إىل
ل�ت��وري��ده �إىل �أوروب ��ا ،وق��د تبنى �أردوغ ��ان – �أوغ�ل��و
ه��ذا امل�شروع بالكامل ،لكنه الآن ذه��ب بالت�أكيد مع
الرياح ،ب�سبب الإ�صرار الرو�سي على رف�ضه ،و�صمود
��س��وري��ة وت��وج�ي�ه�ه��ا ��ض��رب��ات ق��ا��ص�م��ة للمجموعات
امل�سلحة ،ومل�شاريع من يقف وراءه��ا ،وامل�ع��ارك ب��د�أت
تقرتب ب�شكل مت�سارع م��ن احل��دود ال�ترك�ي��ة ،حيث
ت�ؤكد املعلومات �أن الأت��راك ،ولأول م��رة منذ بداية
الأح ��داث يف ��س��وري��ة ،أ�خ ��ذوا يقيمون �سياجاً �شائكاً
على احل��دود مع �سورية ،ملنع ت�سلل امل�سلحني ،حيث
تتف�شى معلومات يف تركيا عن تو�سع أ�ع�م��ال القتل
وال�سرقة ب�شكل وا��س��ع ،و� �ص��اروا يف ّت�شون ع��ن �سبل
لنقل املعركة �إىل �أمكنة �أخرى ،كانت �إحدى واجهاتها
م�ؤخراً يف باري�س ،باغتيال ثالث نا�شطات من حزب
العمال الكرد�ستاين ،والتي حاول الأتراك �أن يعزوها
�إىل خالفات داخلية ،لكن ب�صمات املخابرات الرتكية
وا��ض�ح��ة فيها ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ال �ع��ودة ال��وا��س�ع��ة �إىل
أ�ع �م��ال التفجري وا��س�ت�ه��داف الأب ��ري ��اء ،ك�م��ا ح�صل
قبل �ساعات يف اال�ستهداف الإجرامي جلامعة حلب،
والذي �أودى بحياة ع�شرات ال�ضحايا.
خال�صة القول يف ه��ذا امل�ج��ال� ،إن عقدة املن�شار
يف ه��ذا امل���ش��روع ال�ق�ط��ري  -ال�ترك��ي  -الأم�يرك��ي -
«الإ�سرائيلي» هي �سورية ،وم�شاريع الطاقة الغازية
التي �ستمر يف �أرا�ضيها من رو�سيا و�إيران ،بالإ�ضافة
�إىل الرثوات الهائلة التي ت�شري املعلومات االحفورية
�إىل وجودها يف بحرها وبرها ،والتي يف ظل �سورية
ق��وي��ة وم �ق ��اوم ��ة ل �ب �ن��ان �ي��ة ج ��اه ��زة ،ل ��ن ت���س�ت�ط�ي��ع
« إ���س��رائ�ي��ل» وال��دول��ة االنك�شارية �أن مت �دّا �أنيابهما
وخمالبهما وم���ص��احل�ه�م��ا ..فثمة حقيقة ال َلب�س
ل�ق��وي��اء ،وق��در
فيها ،وه��ي �أن املرحلة املقبلة ه��ي ل� أ
�سورية على مر التاريخ �أن تواجه وتقاوم وتنت�صر..
لأنها كانت و�ستبقى قوية.

�أحمد زين الدين
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موضوع الغالف
األولـــــويـــــة للمـــلـف الـــســـوري

مفاوضات خلف ستائر جنيف ..لتسوية شاملة
�شيئاً ف�شيئاً بد�أت تتك�شف عوامل القوة غري املرئية
التي حكمت ظروف لقاء الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد
م��ع امل�ب�ع��وث ال ��دويل الأخ �� �ض��ر الإب��راه �ي �م��ي ،وت��ال�ي�اً
مرتكزات القوة التي ك ّر�سها الأ�سد يف خطابه الأخري،
حيث يت�ضح من جمريات الأي��ام والأو��ض��اع امليدانية
على ال�صعد الع�سكرية وال�سيا�سية والدبلوما�سية،
أ� ّن الأ�سد هو امل��درك الأول لقوة الدفع التي حققتها
�سورية.
م��ن حيث ال�شكل ،ه��و ا�ستقبال ب��روت��وك��ويل ب�سيط
دون عناق وجمامالت ،ولوحظت امل�سافة التي و�ضعها
ال��رئ�ي����س الأ� �س��د ع�ن��دم��ا م � ّد ي��ده مل�صافحته بح�ضور
العد�سات وع��دد من م�س�ؤويل ال��دول��ة ،ث� ّم إ� ّن االجتماع
مل ي�دُم �سوى خم�س و�أرب�ع�ين دقيقة ،وق��د ج��رت العادة
�أن ت��أخ��ذ ل�ق��اءات الأ��س��د م��ع �ضيوف �آخ��ري��ن ،يحملون
ملفات �أقل �أهمية ،وقتاً �أطول من ذلك� ،إال �أن الرئي�س
ال�سوري تع ّمد حتى النظر يف �ساعة ي��ده عندما انتهى
اللقاء ،و�سط �إرب��اك ال�ضيف ال��ذي مل يكن يتكلم �أكرث
مما ي�ستمع ،من دون �أن يقدّم �أي مقرتح وا�ضح وواقعي
للأزمة ال�سورية ،وبالتايل �أراد الرئي�س ال�سوري القول،
إ� ّن الت�سوية املرغوبة ه��ي وف��ق ال�شروط التي ت�ضعها
القيادة يف دم�شق ،ال يف �أي بقعة �أخرى ،وهذا ما �أظهره
اخلطاب يف قاعة الأوبرا ،حيث عزف الأ�سد «معزوفته»
بكل �إتقان ،و�أراد �أن يظهر للعامل �أنه غري م�أخوذ بعوامل
ال�تره�ي��ب وال���ض�غ��وط ،وق��د ن��زل �إىل امل���س��رح ب�أريح ّية
وخطوات واثقة.
لقد �أك��د الأ� �س��د بالتوقيت ال��ذي و�ضعه للمرحلة
الراهنة� ،أنه يدير املعركة بتالزم م�ضبوط بني الوقائع
امليدانية التي ت�ؤكد التقدم العمالين على الأر�ض ،وبني
حركته ال�سيا�سية والدبلوما�سية ،خ�صو�صاً مع اخلارج،
وقد اكت�شف الإبراهيمي م�ؤخراً� ،أنه كـ«الزوج املخدوع»،
لهذا �أطلق ت�صريحه الذي عبرّ فيه عن نزعة �شخ�صية
غ�ير ح�ي��ادي��ة ق��ائ�ل ً�ا« :ال م�ك��ان ل�ل�أ��س��د يف �أي ت�سوية
مقبلة».
الإبراهيمي يف واق��ع احل��ال ك��ان يفاو�ض �شك ًال مع
امل��وف��د الأم�يرك��ي ب�يرن��ز ،وامل��وف��د الرو�سي بوغدانوف،
َبيد �أ ّن �صياغة الواقع اجلديد تت ّم يف مكان �آخ��ر خلف
��س�ت��ائ��ر ل�ق��اء جنيف ب�ين ال��والي��ات امل�ت�ح��دة م��ن جهة،
ورو�سيا و�إيران من جهة �أخرى ،وتعرف وا�شنطن مدى
قوة وت�أثري �إيران يف �أو�ضاع كهذه ،ذلك أ� ّن �سورية تعني
لطهران الكثري ،لذلك ت��رى �أك�ثر من عا�صمة معنية
مبا�شرة بالأزمة �أن نقا�شاً عميقاً يكاد يقرتب من حلظة
التو�صل �إىل تفاهمات و�صلت �أ��ص��دا�ؤه��ا �إىل الدوحة
والريا�ض و�أنقرة ،الذين ا�ستنفذوا معاً كل �أوراق اللعبة
الإقليمية �ض ّد �سورية ،وهذا االقرتاب ي�ستند �إىل �سل�سلة
ه��ام��ة م��ن امل���ش�ترك��ات يف الت�شخي�ص مل�خ��اط��ر ت�صيب
اجلميع ،وع�ل��ى ر�أ��س�ه��ا الإره ��اب املتطرف ال��ذي يقوده
تنظيم «القاعدة» ووليدتها «جبهة الن�صرة» ،كثقل حا�سم
يف احل�ضور امليداين ،هذا �أو ًال� ،أما ثانياً ،ف�إن عدم وجود
معار�ضة ي�شكل ورقة حا�ضرة على الطاولة مقابل قدرة
ومركزية النظام ،وثالثاً ،حيوية اجلي�ش ال�سوري كنقطة
ارتكاز م�ؤثر يف م�شهد مواجهة الإرهاب والق�ضاء عليه،
واالرتباط الوثيق بني ديناميكية اجلي�ش وقيادته ،وما
تب ّقى فقط هو امل��دة التي ميكن �أن يبقى فيها الرئي�س
الأ��س��د على ر�أ���س �سورية ،وه��ل ه��ي مرتبطة بالرت�شح
للرئا�سة بعد العام 2014؟
ه��ذا يف �أ� �س��ا���س عملية ال�ت�ف��او���ض ال ��دائ ��رة� ،أ ّم ��ا يف
التطبيق ،ف��ال�ن�ظ��ام ح��ا��ض��ر ك�م���ش��روع متكامل مقابل
معار�ضة م�أزومة ،و�أ�سرية �شعار تاريخي يقول ب�ضرورة
«�إ� �س �ق��اط الأ� �س��د وع ��دم ال�ت�ف��او���ض م �ع��ه»� ،إال �أن ه��ذه

املندوبي الرو�سي والأمريكي يف جنيف
املبعوث الأممي الأخ�ضر الإبراهيمي متو�سط ًا
نْ

املعار�ضة تدرك ب�شكل دامغ وبالدليل احل�سي �أنها تعوم
على �أ�س�س رملية قد تطيح بها �أي ت�سوية بني الالعبني
الكبار ،يف ظل تنازع ع�سكري ميداين بني �أذرع الألوية
امل�صط َنعة على �أتفه و�أب�سط الأ�سباب ،و�أهمها العامل

(�أ.ف.ب).

امل ��ايل ،و�سيطرة �شبه مطلقة لكتائب «ال�ن���ص��رة» على
مركزية ال�ق��رار الع�سكري ،و�أم ��ام ه��ذه ال�ع��وام��ل ظهر
العامل ال�شعبي ب�ق��وة ،وال��ذي تغيرّ م��زاج��ه ر�أ��س�اً على
ع�ق��ب ،فبعدما ك��ان��ت م�ك� ّون��ات �شعبية معروفة تنا�صر

املعار�ضة ،وت�ؤ ّمن لها امل��أوى والبيئة احلا�ضنة والدعم
امل��ايل ،باتت هذه القوى امل�س ّلحة عبئاً عليها ،وخرجت
يف تظاهرات �ضدّها يف امل��دن والأح�ي��اء وال�ق��رى ،بعدما
عاثت فيها هذه املجموعات هتكاً وخراباً ودماراً ،ف�ض ًال
عن �إحراق امل�صانع واملعامل والبنى التحتية والفوقية،
وب��ال�ت��ايل أ�ع ��ادت ه��ذه اجل�م��اه�ير بو�صلتها ن�ح��و كنف
ال��دول��ة وال�ن�ظ��ام ،وه��ذه حقيقة و�صلت �إىل م��ن يعنيه
الأمر.
الأي��ام املقبلة �ستكون رمبا طويلة ،لكنها م�صريية،
ومنها تلوح بوادر انت�صار طال انتظاره يف املرحلة الآتية،
وما ت�شهده ال�ساحة ال�سورية من �إجنازات متفرقة ،هي
يف احلقيقة تراكم ملنجزات يت ّم جتميعها و�ضبطها على
حل�ظ��ات �سيا�سية فاعلة ،وه��ذا م��ا �أدى �إىل ان�ق�لاب يف
املفاهيم لدى الإدارة الأمريكية ،التي بدّلت من قناعاتها
الع�سكرية �إىل خ�ي��ارات �سيا�سية حم�سو�سة ،مت ّثلت يف
تعيينات لأك�ث�ر م��راك��ز ال �ق��رار أ�ه�م�ي��ة وا�سرتاتيجية،
وهي منا�صب اخلارجية والدفاع واال�ستخبارات ،وهذه
التعيينات �ستكون ج�سر عبور نحو ت�سوية مقبلة �إقليمياً،
لأن الواليات املتحدة ميكنها التك ّيف مع الوقائع ،حتى
ل��و خ���س��رت ،كما ح�صل معها يف ال �ع��راق ،ف�لا ت�شعرك
بخ�سارتها ،وه��ذا ما بات يقلق «�إ�سرائيل» املرتبكة� ،أ ّما
العوا�صم ال�ث�لاث ال�ت��ي ذك��رن��اه��ا �آن �ف �اً ،ف� إ�ن�ه��ا ب�لا ّ
�شك
تعي�ش يف كابو�س مرعب.

بهاء النابل�سي

بــــروفـــــايــــــــل

«شيخ الحقوقيين» يتخصص في ترويج الشائعات

هيثم المالح ..ورحلة البحث عن موقع
الغريب �أن هيثم املالح الذي ُيفرت�ض به �أن يكون
حقوقياً ،و«�شيخ احلقوقيني» كما يحب �أن يلقب نف�سه،
كان امل�صدر الأول لل�شائعات التي ال ميكن ت�صديقها
وال يقبل بها عقل وال منطق ،فمن نظرية اغتيال
ال �ل��واء عمر �سليمان يف ج��رمي��ة تفجري دم���ش��ق� ،إىل
نظرية وجود الرئي�س الأ�سد على منت باخرة رو�سية..
يقول معار�ض �سوري يف مقالة خ�ص�صها للحديث
ع��ن امل��ال��ح� ،إن الأخ�ي�ر ن��ال لقب «�شيخ احلقوقيني»
بناء لعمره فقط ،ولي�س للدور �أو الإجنازات ،علماً �أن
املالح من �أبرز الذين تطغى عليهم لعبة «الأن��ا» ،فهو
رف�ض دخ��ول �أح��د اجتماعات املعار�ضة ملجرد �أن��ه مل
َ
يحظ بكر�سي عليه ا�سمه ،ورف�ض �أن ي�شارك يف م�ؤمتر
�آخر لأنه مل يرت�أ�س اجلل�سة ،وعندما مل يح�صل على
دور قيادي يف جمل�س ا�سطنبول� ،أعلن ان�شقاقه عنه
وذهب �إىل م�صر لي�ؤ�س�س «جمل�س �أمناء» ثم «جمل�س
ح�ك�م��اء» م��ع �شخ�صيات �أب�ع��د م��ا ت�ك��ون ع��ن احلكمة،
ثم ما لبث �أن انقلب على ه��ذا املجل�س مع ت�أليف ما
ي�سمى «االئتالف» فان�ضم �إليه ،ويف اليوم التايل علق
االئ�ت�لاف ع�ضوية زم�ل�اء امل��ال��ح بطلب منه على ما
يقول ه ��ؤالء ،علماً �أن املالح مل ي�سجن يف الثمنينات
ملعار�ضته النظام ،بل لعالقته بـ«الإخوان».

ُول ��د هيثم خليل امل��ال��ح ع��ام  1931يف ح��ي �سوق
� �س��اروج��ة مب��دي �ن��ة دم �� �ش��ق ،وال � ��ده ك ��ان م��وظ �ف �اً يف
اخل ��ط احل ��دي ��دي احل� �ج ��ازي� ،إ� �ض��اف��ة �إىل ع�م�ل��ه يف
�إ�صالح ال�ساعات ،ووال��دت��ه زينب مغربية احل�سيني؛
الفل�سطينية الن�سب ،تخلت عن مهنة اخلياطة لرتبي
�أب�ن��اءه��ا (ب�شري وهيثم وم �ك��رم) ،ول�ه��م أ�خ��ت واح��دة
�أكرب من هيثم تزوجت من الفل�سطيني الأردين �سليم
النابل�سي و�أقامت يف الأردن.
ت��زوج ب��دري��ة ال�ك��ات��ب؛ اب�ن��ة القا�ضي ب��در الدين
الكاتب ،و�أجنبت له لينا وحممد �أن�س و�إيا�س ونربا�س،
وتوفيت ب��دري��ة يف �شهر �أي��ار  2011يف أ�م�يرك��ا ،حيث
ك��ان��ت تعي�ش م��ع اب�ن�ه��ا �إي��ا���س ،لأن امل��ال��ح ت ��زوج من
�سكريرتته كوكب القاري.
عمل قا�ضياً للتحقيق يف ق�ضية جوا�سي�س �أحالهم
عليه ج�ه��از الأم ��ن ال���س�ي��ا��س��ي ،و�أط �ل��ق ه��و �سراحهم
وجميعهم من املنتمني �إىل «ح��زب التحرير» ،الأم��ر
ال��ذي جعله م�ستهدفاً م��ن الأم ��ن ال�سيا�سي التابع
لل�سراج� ،إال �أن االنف�صال الذي ح�صل بعدها مبا�شرة
رمبا رحمه من العقاب.
غادر املالح �إىل ليبيا عام  1966ليعمل قا�ضياً ،وعاد
�إىل دم�شق يف  ،1968حيث �أعاد قيده يف نقابة املحامني،

فتوجه
وافتتح مكتباً له فيها� ،إال �أنه ف�شل يف املحاماةّ ،
للتجارة ،وافتتح حم ًال جتارياً لبيع الألب�سة الن�سائية
بتمويل من زوجته التي ورثت من �أهلها املي�سورين،
غ�ير �أن النتائج مل تكن مر�ضية ل�ل��زوج��ة ،ال م��اد ّي�اً
وال عائلياً ،ب�سبب عالقات املالح الن�سائية� ،إذ تعر�ض
خل�سارة كبرية �أتت على كل ر�أ�س املال بعد �سنتني من
العمل.
يف ب��داي��ة ال�سبعينات ان�خ��رط امل��ال��ح يف العمل يف
نقابة املحامني ،وانت�سب �إىل «الكتلة الإ�سالمية» فيها.
اع ُتقل هيثم املالح يف � 3أي��ار  ،1980ثم �أُطلق �سراحه
بعد �ست �سنوات ،ليغادر مبا�شرة �إىل الواليات املتحدة
الأمريكية ملتحقاً بعائلته وحماو ًال ر�أب ال�صدع معها،
�إال �أن �أم �إيا�س رف�ضت العي�ش معه.
عاد �إىل �سورية وافتتح مكتباً للمحاماة مل ينجح،
ف�سافر �إىل عدد من الدول العربية والأوروبية نا�سجاً
عالقات مع منظمات حقوقية عربية و�أجنبية ،والتي
ح�صل على متويالت كافية منها لن�شاطاته.
�أوق��ف املالح جم��دداً بتاريخ  ،2009/1/14و�صدر
ق��رار احلكم عليه بال�سجن ث�لاث �سنوات ،لكنه خرج
مب��وج��ب عفو رئ��ا��س��ي �أ� �ص��دره الرئي�س ب�شار الأ��س��د
ليغادر �إىل تركيا ويبد أ� رحلة البحث عن موقع.
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لبنانيات
عفاف ..ونفاق
يحق للمواطن ،أي م��واط��ن ،أن يضحك ملء
شدقيه ،ويسخر بكل وريد من أوردته عندما يسمع
أدعياء الدفاع عن اتفاق الطائف وهم يصرّ ون على
غيّ هم في رفض أي مشروع يُ نتج قانونًا انتخابيًا على
المؤسسة
ِّ
جثة قانون  ،1960الذي كان أحد األسباب
للحرب األهلية ،وإن أضيفت إليه تعديالت أكثر
شؤمًا في عاصمة التآمر العربي الحديث ،أي الدوحة.
ليس ما يُ ضحك ويدعو إلى السخرية موقف
الطارئين على السياسة اللبنانية ،الذين أتت بهم
أسوأ الصدف وجعلتهم يجلسون في مقاعد أكبر
بكثير من حجمهم ،إنما موقف أولئك المفترَ ض
أنهم تمرّ سوا في العمل السياسي ،وذاقوا كما ذاق
أنصارهم مرارة الحرب ،لكنهم رغم ذلك يتمترسون
ماض وال يريدون إخالء متاريس زعموا يومًا
خلف ٍ
أنهم سئموا منها وباتوا من أنصار «ثقافة الحياة».
ف��ي واق��ع لبنان الحالي المتكئ على أرض
يستعر تحتها جمر ،تصرّ بعض األطراف المحترفة
على إل��ق��اء محاضرات العفاف ،وه��ي مكشوفة
السلوك الحقيقي واألهداف ،وعلى تشييد المزالق
نحو ال��خ��راب ،إن برفض تطبيق الطائف وإلغاء
الطائفية السياسية ،أو بإقرار قانون انتخابات
خارج القيد الطائفي ،لكي يبقى البلد أسير قانون
يؤدي إلى توترات ،ويولّد أجنة تكبر وتترعرع معها
بذور حرب أهلية ،يبدو أنها أصبحت غاية الذين ال
يمكنهم التعايش مع أي شكل من أشكال السالم
االجتماعي ،كما أن أولئك يرفضون االعتراف
والقبول ب��أي قانون ي��ؤدي إل��ى كشف حجمهم
الفعلي ،بذريعة أن��ه مذهبي و«يُ طيّ ف» لبنان،
أي بمعنى أوض��ح أنهم مذهبيون حتى النخاع،
ويتستّ رون بمتراس االنفتاح والتقدم والعلمية
والعالمية ،وفي الوقت نفسه ال يخشون لومة الئم
إن افتضح مسخهم للحياة السياسية واالجتماعية،
وتدمير بقايا النسيج الوطني الجامع ،ال بل يبررون
من مفهوم راسخ جوهره «علم المنافق في لسانه»..
وهم مدركون!

يون�س

مـواقف
النائب ال�سابق بهاء الدين عيتاين ر�أى �أن لبنان اليوم �أمام
فر�صة تاريخية لإ���ص�لاح نظامه ال�سيا�سي ،باعتماد قانون
ان��ت��خ��اب ج��دي��د يعيد ال��وح��دة ال��وط��ن��ي��ة وال���ت���وازن ب�ين فئات
اللبنانيني ،معترباً �أن اعتماد املحافظات كدوائر ،مع اعتماد
الن�سبية ،هو القانون الأف�ضل لهذه املرحلة.
لقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية �شدد على مبد�أ
الإن�صاف ال�سيا�سي واالنتخابي ،ورف�ضه الكلي مل�شروع اللقاء
الأرث��وذك�����س��ي االنتخابي ،مطالباً ال��دول��ة اللبنانية والقوى
ال�سيا�سية الفاعلة العمل على �إي��ج��اد �صيغة قانون انتخابي
جديد ع�صري وعادل ومتوازن.
ح��رك��ة الأم����ة ا�ستهجنت الإع��ل��ان ال��ف��رن�����س��ي ع��ن ت���أج��ي��ل
جل�سة الإف��راج عن املنا�ضل ج��ورج �إبراهيم عبداهلل ،ور�أت �أن
باري�س ت�ؤكد يف �سلوكها هذا �أنها جمرد تابع للواليات املتحدة
الأمريكية ،نفذت الأوام��ر التي وجهتها �إليها الناطقة با�سم
اخلارجية الأمريكية.
احلاج عمر غندور اعترب وك�أن احتجاز املنا�ضل جورج عبد
اهلل يف �سجون فرن�سا ث��م��اين وع�شرين �سنة ال تكفي ،حتى

مـسـيحيو لبـنان
يبحثون عن صيغ
تحمي وجودهم
ودورهم
ب���ع���د ����ص���ع���ود جن����م الأح����������زاب وال����ت����ي����ارات
الإ�سالمية ،وت�سلمها مقاليد احلكم يف بع�ض
ال��دول العربية عقب ما ت�سمى «ث��ورات الربيع
ال��ع��رب��ي» ،م��ا ي���زال بع�ضها ي�سعى �إىل التمدد
يف �سورية ولبنان بكل ما �أتيح لها من و�سائل
م�شروعة وغري م�شروعة ،م�ستخدمة خمتلف
�أ�شكال الإره���اب كو�سيلة ف�ضلى للو�صول �إىل
احلكم يف دم�شق ،بالت�ضامن والتكافل مع ما
ي�سمى «جمل�س الدوحة» ،الذي ال ي�شكل �سوى
ب��وق وغ��ط��اء ل��ل��ع��دوان اخل��ارج��ي على �سورية،
الذي يتم من خالل دعم املجموعات الإرهابية
امل�سلحة بكامل عدة التخريب.
�إن النهج الإرهابي «للأ�صوليات» ،خ�صو�صاً
بعد قيامها باالعتداء على رجال دين م�سيحيني

وكنائ�س يف ���س��وري��ةُ ،ي��ط��رح ل��دى الأق��ل��ي��ات يف
املنطقة هواج�س عدة يف �ش�أن م�صريها يف حال
�سقوط احل��ك��م يف ���س��وري��ة ،بعدما ك��ان��ت ت�شكل
م�لاذاً �آمناً جلميع الأقليات ،ومنوذجاً للعي�ش
الواحد بني خمتلف مكونات ال�شعب ال�سوري.
ال ريب �أن النهج املذكور انعك�س على احلياة
ال�سيا�سية اللبنانية ،ودف���ع مب�سيحيي لبنان
�إىل البحث عن �صيغ حتمي وجودهم ودورهم،
ال �سيما قانوناً انتخابياً ع��اد ًال ي ؤ� ّمن متثليهم
ال�صحيح وال��ع��ادل يف املجل�س النيابي ،من هنا
�أج��م��ع غالبية امل�سيحيني على م�شروع قانون
«اللقاء الأرثوذك�سي».
وبالعودة �إىل تاريخ العالقات الإ�سالمية -
امل�سيحية ،ال بد من �إلقاء ال�ضوء ب�إيجاز على
ح��ال امل�سيحيني �إب���ان احل��ك��م الإ���س�لام��ي ،فقد
ح��ظ��ي م�سيحيو امل�����ش��رق ال��ع��رب��ي خل��ال حقبة
اخلالفة الإ�سالمية العربية مبعاملة ح�سنة،
فكانوا ميار�سمون طقو�سهم الدينية يف هام�ش
من احلرية ،وي�شاركون يف �إدارة بع�ض قطاعات
دول���ة اخل�لاف��ة ،ك���ان �أب���رزه���ا و���ص��ول �سرجون
الن�صراين �إىل من�صب ما يعادل وزي��ر امل��ال يف
عهد الدولة الأموية.
�أم���ا ���ش���أن «اجل���زي���ة»� ،أي ال�����ض��رب��ي��ة املالية
ال��ت��ي ك��ان��ت ُت��ف��ر���ض ع��ل��ى غ�ير امل�سلمني ،فهي
مبنزلة ب��دل ع��ن اجلندية ،لأن �أع��م��ال القتال
واحلرا�سة وما �شاكل كانت حم�صورة بامل�سلمني

دون �سواهم ،ومل ي�شهد امل�سيحيون �سوء معاملة
خ�لال حكم اخل�لاف��ة ال��ع��رب��ي��ة� ،إال �إب���ان تويل
املتوكل اخلالفة العبا�سية.
�أم��ا يف �ش�أن املرحلة الراهنة ،وبعد و�صول
«التيارات الإ�سالمية» �إىل احلكم ،كيف ُينظر
�إىل غري امل�سلمني من الوجهة ال�شرعية ،وما
لهم من حقوق وما عليهم من واجبات يف ظل
احلكم الإ�سالمي؟
ي��ق��ول �أح���د امل��راج��ع ال��دي��ن��ي��ة الإ���س�لام��ي��ة:
«�إن لأه��ل الكتاب ما لنا ولهم ما علينا ،ولكن
ال مي��ك��ن �أن ي����ؤمت���ن���ون ع��ل��ى �أ�����س����رار ال���دول���ة
الإ���س�لام��ي��ة ،وال �أن ي��ك��ون��وا يف م��واق��ع م���ؤث��رة
فيها» ،التزاماً بالن�ص القر�آينَ } :يا �أَ ُّيهَا ا َّلذِينَ
�آ َم ُنوا ال َت َّت ِخ ُذوا ب َِطا َن ًة ِمنْ دُو ِن ُك ْم ال َي�أْ ُلو َن ُك ْم
َخ�� َب��ا ًال َودُّوا َم��ا َع�� ِن�� ُّت�� ْم َق��� ْد َب����د َِت ا ْل�� َب�� ْغ���َ��ض��ا ُء ِم��نْ
�أَ ْف َو ِاه ِه ْم َو َما تُخْ ِفي ُ�صدُو ُر ُه ْم َ�أ ْكبرَ ُ َق ْد َب َّي َّنا َل ُك ُم
الآ َي ِات �إِ ْن ُك ْن ُت ْم َت ْع ِق ُلو َن{�( .آل عمران)
وعن مدى التزام الأحزاب الإ�سالمية التي
و�صلت �إىل احلكم بالن�ص ال�شرعي املذكور �آنفاً،
يعترب �أن ه��ذا الأم���ر يتوقف على �سلوك هذه
الأح���زاب؛ �إذا كانوا ط�لاب �سلطة� ،أم �أ�صحاب
م�شروع دولة �إ�سالمية متكاملة.
وع��ن �أوج��ه ال�شبه بني الأح���زاب الإ�سالمية
التي ت�سلمت احلكم يف ما ي�سمى «الربيع العربي»،
وح��زب اهلل ،ي�ؤكد املرجع �أن القر�آن الكرمي هو
د�ستور جميع امل�سلمني ،واحلكم «مبا �أن��زل اهلل»
غاية �شرعية لهم جمعاً ،ولي�ست ح�صراً بفئة
منهم ،و�إن يكن هناك بع�ض االختالفات بني �أهل
ال�سنة وال�شيعة يف �ش�أن �سلطة احلاكم.
لكن جت��در الإ���ش��ارة اىل �أن ح��زب اهلل �أب��رم
وثيقة تفاهم م��ع ال��ت��ي��ار ال��وط��ن��ي احل���ر ،حدد
ف��ي��ه��ا ن��ظ��رت��ه ل��ل��دول��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ع����ام ،2006
�أحلقها بوثقية �سيا�سية ع��ام � ،2009أك��د فيها
�أن ال��دمي��وق��راط��ي��ة التوافقية تبقى القاعدة
الأ�سا�س للحكم يف لبنان ما يلغي هاج�س تهمي�ش
�أي فئة لبنانية ،يف وقت يحذر بع�ض الأفرقاء
اللبنانيني من حكم والية الفقيه ويرحب بحكم
التكفرييني ،ملجرد كيدية �سيا�سية لي�س �إال.

ح�سان احل�سن

قمة �إ�سالمية م�سيحية يف بكركي

متاطل احلكومة الفرن�سية يف �إطالقه تنفيذا حلكم ق�ضائي
�صريح ،م�ستبيحة بذلك ا�ستقاللية الق�ضاء ،ا�ستجابة البتزاز
الواليات املتحدة وال�صهاينة.
جتمع العلماء امل�سلمني زار كاثوليكو�س الأرمن الأرثوذك�س
البطريرك �آرام الأول كي�شي�شيان ،و ّمت الت�أكيد على �ضرورة �أن
يقدّم اللبنانيون يد امل�ساعدة للنازحني ال�سوريني ،و�إبعاد لبنان
عن تداعيات ال�ساحة ال�سورية بكل تفا�صيلها.
العميد م�صطفى حمدان؛ �أمني الهيئة القيادية يف حركة
النا�صريني امل�ستقلني  -املرابطون� ،شدد على �أن التنظيمات
ال�سيا�سية والقومية امل��ق��اوم��ة يف لبنان ،خ�صو�صاً التيارات
النا�صرية ،هي �أكرث و�ضوحاً يف الر�ؤية ،و�أكرث خربة يف العمل
ال�سيا�سي العربي.
احل��اج يو�سف بكري الغزاوي لفت �إىل �أن ال�شعب اللبناين
ي��ري��د ممثلني ل��ه يتحملون م�س�ؤولية ب��ن��اء ال��وط��ن وحماية
حدوده و�أمنه ،وبناء اقت�صاد لت�أمني فر�ص للقوى االقت�صادية،
وت���أم�ين فر�ص عمل للقوى العاملة ،حلمايتها م��ن الت�شرد
والعوز والهجرة واالرتهان للإرهاب.

قانون االنتخاب ..لكل محاذيره وحساباته
ذك��رت م�صادر «تقدمية» �أن هناك ت�أكيدات
و�صلت م��ن النائب وليد جنبالط �إىل الرئي�س
نبيه ب���ري ت��رف�����ض ق��ان��ون ال��ل��ق��اء الأرث��وذك�����س��ي،
و�أن جنبالط ي�سعى �إىل بلورة فكرة جتمعه مع
الرئي�س جنيب ميقاتي والرئي�س مي�شال �سليمان
والرئي�س بري ،بتكوين كتلة و�سيطة تلعب دوراً
جديداً �أو م�ؤثراً يف احلياة ال�سيا�سية ،بعيداً عن
ت�أثريات قوى  8و� 14آذار ،و�أن الرئي�س بري يعمل
على درا�سة الفكرة ،و�أنه دائماً ،بح�سب تلك امل�صادر
النيابية العليمة ،يحاول خياطة ثوب جديد ُيقبل
من اجلميع .ويح�ضر هنا قانون ف�ؤاد بطر�س ،مع
يالحظ مث ًال �أن
تعديالت يف بع�ض ال��دوائ��ر� ،إذ َ
قانون بطر�س يدمج بني دائرتي �صيدا الزهراين
وجزين ،وبهذا املعنى ي�صبح من غري املقبول �أو
من غري الالئق ّ
تر�شح بري يف دائرة بنت جبيل،
بعد �أربع دورات متتالية يف الزهراين.
و�أكدت امل�صادر �أن ال �أحد يفكر يف عدم ح�صول
االنتخابات �أو �إف�شالها ،وال م�صلحة لأي طرف يف

ذلك ،وعلى الرغم من �أن القانون الأرثوذك�سي ال
ي�ؤمن امليثاقية� ،إال �أنه يبقى �أحد �أف�ضل احللول
لت�أمني الأكرثية النيابية املطلوبة ،و�أن اجلرنال
ع���ون مي�����ش��ي ب��ال��ق��ان��ون �إىل الآخ������ر� ،إذ �إن ه��ذا
القانون يجعل لبنان دائ��رة واح��دة مع الن�سبية،
لكن الن�سبية املذهبية .وبح�سب م�صدر نيابي،
ف إ���ن��ه �إذا ح�صلت االنتخابات وف��ق ه��ذا القانون،
ف����إن الأك�ثري��ة احل��ال��ي��ة با�ستطاعتها ت���أم�ين 70
نائباً ب�شكل م�ؤكد كحد �أدنى.
وه��ن��ا م��ك��م��ن اخل����وف ل���دى «ت��ي��ار امل�ستقبل»
وزع��ي��م��ه ال����ذي ي��ع��م��ل ب�����أي ���ش��ك��ل ل��ب��ق��اء ق��ان��ون
ال�ستني ،لكنه ي�صطدم ب�����آراء ع��دد م��ن حلفائه
على ال�ساحة امل�سيحية ،وقد تباحث عدد من نواب
«الكتائب» و«القوات» مع نواب «امل�ستقبل» يف هذا
الأم��ر ،لكنهم مل ي�صلوا مع «التيار الأزرق» �إىل
نتيجة حتى الآن.

حممد �شهاب
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حلول «مستقبلية» ألزمة ريفي ..وأحالها ُمرّ
ُتواجه «تيار امل�ستقبل» �أزم��ة �أ�سا�سية يف م�ساره ال�سيا�سي
والأم��ن��ي ،مع قرب �إحالة اللواء �أ�شرف ريفي �إىل التقاعد يف
الثاين من ني�سان املقبل ،ذلك �أن التيار يعترب م�ؤ�س�سة قوى
الأم��ن الداخلي وك�أنها تخ�صه وح��ده ،خ�صو�صاً بعد اغتيال
اللواء و�سام احل�سن.
وت��رى �أو���س��اط متابعة لهذا امل��ل��ف� ،أن معركة ك�سر عظم
ت��واج��ه الأف���رق���اء ،وه��ي حم�صورة ب�ين خ��ي��اري��ن؛ التمديد �أو
عدمه ،ويخو�ض معركة عدم التمديد «التيار الوطني احلر»،
الذي ميلك ع�شرة وزراء يف احلكومة ،وبح�سب القانون ف�إنه �إذا
�أحيل ملف التمديد �إىل جمل�س الوزراء ،ف�إ�سقاطه يحتاج �إىل
الثلث ،وال�س�ؤال :هل ب�إمكان «التيار الوطني» ت�أمني وزير يكون
كفي ًال ب�إنهاء الأمر؟
الأو���س��اط تقول �إن وزراء الرئي�س ميقاتي واال���ش�تراك��ي
ورئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة ه��م م��ع ال��ت��م��دي��د ،و�إن وزراء ح��زب اهلل
وح��رك��ة �أم���ل مل يعطوا م��وق��ف��اً حتى الآن ،فيما يبقى وزي��ر
احلزب القومي علي قان�صوه ،الذي مل يعلن بالتحديد خياره
النهائي ،ورغم �أن الوقت ما زال مبكراً لذلك ،لكن الأكيد �أنه
يف حال �سقوط التمديد يف جمل�س ال��وزراء ،ف�ستذهب الأمور
�إىل جمل�س النواب ،حيث الق�ضية حتتاج �إىل م�شروع قانون يتم
الت�صويت عليه بالثلثني ،وهنا عقبة «تيار امل�ستقبل» ال�سيا�سية؛
هل ت�شارك يف هذه اجلل�سة ،وهي التي �أعلنت مقاطعتها جل�سات
املجل�س ب�سبب وجود حكومة ترف�ض جمرد اجللو�س �أمامها؟
من الوا�ضح �أن كال اخليارين �صعب بالن�سبة لـ«امل�ستقبل»،
الذي ميار�س عتواً وجربوتاً يف مكان يحتاج عملياً �إىل واقعية
�سيا�سية وب��راغ��م��ائ��ي��ة ،يفتقدها �سيا�سيو ه��ذا ال��ف��ري��ق على
الدوام.
الأو���س��اط ت��رى وم��ن وج��ه��ة نظرها �أن «امل�ستقبل» يريد
م��ن ذل��ك �أم��ري��ن؛ �إزاح���ة �أ���ش��رف ريفي ع��ن امل�شهد ال�سيا�سي
الطرابل�سي ،خ��وف��اً م��ن تر�شحه ل�لان��ت��خ��اب��ات ،وه��و �صاحب
�شعبية كبرية ،ورمب��ا ي�أتي يوم يتحالف فيه ،يف حال تر�شحه
لالنتخابات ،مع الرئي�س ميقاتي ،وهذا وارد.

ارفـــــــع رأســـــــك..

والأم��ر الآخ��ر� ،إبقاء ريفي على ر�أ�س م�ؤ�س�سة قوى الأمن
الداخلي ،خلدمة الأه��داف ال�سيا�سية لـ«تيار امل�ستقبل» ،لكن
و�إزاء ك��ل ه��ذا الأخ���ذ وال����رد ،مل ُي��ع��رف حتى ال�ساعة موقف
اللواء ريفي؛ هل يريد التمديد لنف�سه� ،أم االنتقال �إىل احلياة
ال�سيا�سية ،وخلع البزة الع�سكرية والدخول �إىل الربملان؟

 95عاماً على ميالد الرئي�س جمال عبد النا�صر ،و 42عاماً على رحيله ،وم��ا زال
للحديث عنه نكهة خا�صة حتملنا �إىل عامل الر�ؤى البعيدة؛ �إىل دنيا القومية والعروبة،
�إىل �أمل الفقراء والفالحني� ،إىل كلمات تهز الأمم فت�صغي لها الآذان املعار�ضة قبل امل�ؤيدة.
هو ذا القائد جمال عبد النا�صر ،عا�ش  52عاماً ،مكر�ساً حياته خدمة لل�شعب العربي
وا�ستقالله وتقدمه ..عمر زمني ق�صري جداً مقارنة ب�إجنازات عبد النا�صر ،ابتداء من
ح�صاره فالوجة فل�سطني عام  ،1948وحتى � 28أيلول  ،1970مروراً بحرب اال�ستنزاف.
ا�ستدعيتُ قلمي لأكتب على �أوراق���ي املتطايرة ما يجول يف رح��اب خاطري عن ذاك
العظيم؛ قائد معركة التحرر العربي� ..صمت قلمي وك�أن حربه جف ،غري �أن الواقع هو �أن
اخلجل واحلياء من عظمة هذا القائد �أبكما احلرب ال�سائل ،فماذا �أكتب عن رابع هرم من
�أهرام م�صر؟ حلم بالوحدة العربية ،و�آمن بالإرادة ال�سيا�سية ،ونذر حياته للأمة العربية،
و�أفنى عمره يف �سبيل حرية الوطن واملواطن ..ماذا �أكتب عن قائد التم�س نب�ض ال�شارع
ف�أح�س بوجع �شعبه؟
ماذا �أكتب عن منا�ضل خا�ض معركة الأمة منا� ً
ضال لتو�ضيح الهوية؟ ماذا �أكتب عن
ثائر عظيم قاد ن�ضال �شعبه يف ا�ستب�سال نادر لدحر م�ؤامرة هذا الع�صر؟ ماذا �أكتب عن
موحد الأمة وم�ضمد جراحها؟ ماذا �أكتب عن حامي الكرامة وباعث النه�ضة؟ ماذا �أكتب
عن موجه كفاحها وب��اين �سالمها؟ م��اذا �أكتب عن نربا�س الفكر القومي العربي ومثال
النهج النا�صري؟ ماذا �أكتب عن �شعلة احلرية وقبلة الإباء؟ ماذا �أكتب عن حبيب املاليني؟
�أحب ال�شعب ف�أحبه..
�أيها القائد ،لن �أ�سمح لنف�سي �أن ترتكب خطيئة املقارنة بينك وبني الكثري من احلكام
امل�ستعربني يف ع�صرنا ،فعذراً للمقارنة� ،إذ �شتان بني الرثى والرثيا..
�أيا رج ًال ارت�شفت من بحر عطائك الفيا�ض� ..أيا م�شع ًال �أنار �سراج احلرية� ،أيا مر�شداً
�أو�ضح مالمح الثورة ،فكانت ثورة احل��ق� ..أيا قلماً خط ونرث ور�سم دروب العزة والإب��اء،
�أيا �أم ًال �أنار دياجري الزمان بفتيل العزة والكرامة� ..أيا �ضمرياً للما�ضي و�صوتاً للحا�ضر
و�صدى للم�ستقبل� ..أيا �أقحوانة يفوح منها �أري��ج الن�صر� ..أيا قائداً ومعلماً ال ت�ستطيع
الأيام على حمو ذكراه.
�أجد يف الكتابة عن عبد النا�صر ف�سحة �أمل وب�صي�ص فرح للخروج من حالة الإحباط
العربية التي و�صلنا �إليها ،و�أتطلع �إىل املا�ضي بعني حاملة ،بغد عروبي لأمة عربية واحدة،
حت��ط على �شواطئه م��وان��ئ �سفن القومية وال��ع��روب��ة ،حم ّملة ب�أمتعة ال��وح��دة العربية
والأمل ..كل الأمل �أن نلبي �صوت القائد حينما �صرخ فينا« :ارفع ر�أ�سك يا �أخي العربي».

عبد اهلل نا�صر

خلود حمد الرمح

اللواء �أ�شرف ريفي

الموقوفون السعوديون في لبنان من هم؟ []6/3
وما هي عالقتهم بـ«القاعدة» و«فتح اإلسالم»؟
يتخذ بع�ض امل�شايخ «الوهابيني» الذين تربطهم عالقات ممتازة مع م�س�ؤولني قياديني يف تنظيم «القاعدة» ،من ال�سورية ،و�أقام يف خميم «الريموك»� ،إىل �أن مت ّكن «�أبو الوالء» ،وهو �شخ�ص ظل جمهو ًال يف منت التحقيقات
م�ساجد حمددة داخل اململكة العربية ال�سعودية ،مقراً لتجنيد ال�شبان الراغبني يف القتال� ،أو االنتحار يف العراق حتت اللبنانية الأمنية والق�ضائية على حد �سواء ،من �إدخاله ُخل�سة اىل لبنان ،حيث خ�ضع لدورة تدريبية ع�سكرية
�شعار «اجلهاد» ،في�شحذون الهمم لتحقيق مبتغاهم ،غري �أنهم وب�صورة مغايرة لكل �أحاديثهم ال�سابقة مع الأ�شخا�ص يف مركز «حلوى» يف البقاع ،ولدورة تدريبية �أخرى ،لكنْ على املتفجرات هذه املرة ،ويف خميم نهر البارد،
املتطلعني لـ«اجلهاد» والواقعني حتت ت�أثريات «غ�سل الدماغ» والرتغيب املم ّوه بعبارات ال قدرة للغة العربية على وقاتل يف املحمرة والعبدة ،وحاول الفرار مع الناطق الإعالمي با�سم «فتح الإ�سالم» الفل�سطيني ال�سوري
ويوجهونهم للذهاب �إىل لبنان ،حممد �صالح زواوي ،املعروف با�سمه احلركي «�أبو �سليم طه» ،بعد انهيار معنويات تنظيمهما وفرار قيادييه
ا�ستعيابها ،كانوا يعدلون عن �إر�سال املقاتلني ال�سعوديني �إىل البلد املجاور العراقّ ،
ويو�صلونهم �إىل من بيده احلل والربط ،لالن�ضمام �إىل تنظيم «فتح الإ�سالم».
الكبار ،غري �أن القوى الأمنية اللبنانية اعتقلتهما يف جرود جبل تربل يف طرابل�س يف � 15أيلول .2007
ومع �أن علي ناجي عامر الكربي قاتل يف العراق� ،إال �أن �شقيقه مبارك ،املولود يف جنران يف العام  1986وامللقب
هذا التح ّول يعني �أن هناك �صالت قوية بني «القاعدة» و«فتح الإ���س�لام» ،و�إال ملا مت العدول عن فكرة �إر�سال
املقاتلني �إىل العراق للم�شاركة يف زيادة النزف الدموي وا�ستباحة ال�سيادة والأمن حتت عناوين مذهبية ال متت �إىل بـ«�أبو احل�سن ال�شروري» وبـ«�أبو احل�سن اجلزراوي»ّ ،
ف�ضل ربوع لبنان ،بعدما ات�صل به ال�سعودي �صالح علي
عمر املقدع النهدي امللقب بـ«�أبو ريتاج» من لبنان لي�ؤمن له الطريق ،فذهب يف
الإ�سالم ب�صلة ،ولو مل يكن تنظيم «القاعدة» مهتماً لأم��ر «فتح الإ�سالم»
البدء �إىل اليمن املحاذية مل�سقط ر�أ�سه برفقة حممد ب�سام �سليمان ال�صعريي
وقبوله به كمولود جديد م�ساعد له يف االنت�شار ،ملا كلف م�شايخه املوجلني
(�أو حممد ي�سلم �سليمان حممد ال�صيعري ،واالثنان ُقتال يف لبنان) ،وحممد
بالتجنيد داخ��ل اململكة العربية ال�سعودية ،با�ستقطاب ال�شباب ال�سعودي
النهدي امللقب بـ«�أبو عبادة» ،وا�ستح�صل على جواز �سفر ميني با�سم مبارك
وتذخريهم بالأفكار املغايرة لأ�صول الدين احلنيف ،ومن ثم �إر�سالهم �إىل
عامر ح�سن الكربي ،وطار مبوجبه �إىل �سورية ،ومنها �أُدخل �إىل لبنان خل�سة،
لبنان لزيادة حجم وقوة «فتح الإ�سالم» ك�شريك م�ستقبلي كان يه َّي أ� للعب دور
لو لم يكن تنظيم «القاعدة»
حيث ان�ضم �إىل �صديق ْيه اللذ ْين �سبقاه يف الو�صول عرب �سورية �أي�ضاً؛ ح�سني
ما يف ب�سط نفوذ «القاعدة» يف خمتلف �أرجاء الدول العربية.
�سليمان الدهيباتي ال�صيعري امللقب بـ«�أبو حمجن ال�شروري» ،والذي ُقتل يف
من
امل�ستقاة
اللبنانية
ومن ه�ؤالء امل�شايخ ،وبح�سب التحقيقات الق�ضائية
مهتمًا بأمر «فتح اإلسالم»
لبنان ،ومبارك علي �صالح الكربي امللقب بـ«�أبو ُجلَيبيب» ،واملطلوب للعدالة.
اعرتافات املوقوفني ال�سعوديني املتورطني ب�أحداث خميم نهر البارد �ضد
لما كلف مشايخه باستقطاب
و�آث��ر عاي�ض مبارك عبد اهلل القحطاين املولود يف الريا�ض يف العام ،1985
اجلي�ش اللبناين ،نذكر ال�شيخ عبد اهلل ال�صيعري ،املعروف بـ «�أب��و يا�سر»،
والذي كان يتوا�صل مع تنظيم «القاعدة» يف العراق ،وي ؤ� ّم امل�صلني يف م�سجد الشباب السعوديين إلرسالهم إلى وامللقب بــ«�أبو م�صعب اجلزراوي» ،االت�صال ب�سفارة بالده يف بريوت لت�سليم نف�سه،
بعدما خاف من التمادي يف القتال بني �صفوف «فتح الإ���س�لام» يف حملة العبدة
يقع يف حي �سلطانة يف منطقة ���ش��رورة القريبة من اليمن ،والتي ت�س َّمى
لبنان لزيادة قوة «فتح اإلسالم»
واملحمرة داخل املخيم ،فاع ُتقل يف  13حزيران � ،2007أي بعد � 106أيام على و�صوله
«عرو�س الربع اخلايل».
ا�ستطاع ال�صيعري الإي��ق��اع ب��اب��ن قبيلته ال��ب��دوي��ة؛ ع��ام��ر �سامل
�إىل لبنان عرب املطار يف � 27شباط .2007
�سليمان ال�صيعري ،املولود يف �شرورة يف العام  ،1985وامللقب بـ«�أبو �أُ َ�س ْيد
علي املو�سوي
ال�شروري» ،وجنّده للخروج �إىل العراق ،ف�سافر ب�� ّراً �إىل مدينة حلب
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مقابلة
الشيعة يأتون بـ %75من نوابهم والسنة  %70والمسيحيون %26

سعد :االنتشار المسيحي على مساحة الوطن يضعف تمثيلهم ..والنسبي يقويه
التمثيل الن�سبي يحفظ حقوق الأقليات الدينية وال�سيا�سية يف بلد متنوع كلبنان� ،إنها اخلطوة الأوىل واللبنة
الأ�سا�سية لإزالة الغنب والهيمنة من طائفة على �أخرى ..املنا�صفة بني امل�سيحيني وامل�سلمني املكر�سة بالد�ستور
تتطلب حترير  64نائب ًا م�سيحي ًا من ت�أثري الناخب امل�سلم ،ووفق التوازن الدميغرايف الفعلي الأمر يتطلب حترير 54
نائب ًا م�سيحياً.
مدير مركز بريوت للدرا�سات؛ عبدو
�سعد ،ي�شرح جلريدة «الثبات» واق��ع حال
مفاعيل ق��ان��وين «ال�ل�ق��اء الأرث��وذك���س��ي»
و»ال�ستني» على مكونات املجتمع ،ويتحدث
بجر�أته امل�صحوبة بالأرقام بعيداً عن �أي
تكلف �أو مراعاة خللفيات ال�سيا�سيني يف
لبنان ،وما �أكرثها ..و�إليكم احلوار:
ق �ب ��ل ال � �� � �ش ��روع يف �� �ش ��رح وت �ف �� �س�ير
إ���ض��اف��ات م���ش��روع «ال�ل�ق��اء الأرث��وذك���س��ي»
مقارنة بقانون «ال�ستني» ،ينطلق مدير
مركز ب�يروت للدرا�سات عبدو �سعد من
م�سلّمة وا�ضحة و�أكيدة ليقول« :حفاظاً
على ال��د��س�ت��ور ومت�سكاً بالدميقراطية،
على اللبنانيني بكل فئاتهم رف�ض بحزم
وق � ��وة �إج � � ��راء �أي ان �ت �خ��اب��ات ال حتفظ
ح �ق��وق الأق� �ل� �ي ��ات ،لأن� ��ه ب��احل �ف��اظ على جغرافياً �ضمن �أكرثيات مناطقية طائفية
حقوق مكونات املجتمع اللبناين املتنوع �أخرى» ،ي�شرح �سعد فكرته ب�إبراز املعطيات
حتفظ حقوق املواطنني �أفراداً وجماعات ،القاطعة ،فيقول« :ميثل امل�سيحيون نحو
ونطبق الد�ستور اللبناين وميثاق العي�ش ن�سبة  ٪38م��ن �سكان ل�ب�ن��ان ،يليهم من
امل���ش�ترك ،فالدميقراطية ال�صحيحة ال ناحية العدد بالت�ساوي ال�سنة وال�شيعة،
تعني فقط حكم الأكرثية وت�سلطها على ولكل منهما ن�سبة نحو � ،٪27أم��ا ن�سبة
الأقلية ،بل تعني �أي�ضاً حماية حلقوقها ال ��دروز فهي نحو  ٪5.8والعلويني نحو
من تع�سف الأكرثية ،وذلك بغ�ض النظر  ،٪1ت�ل��ك امل�ع�ط�ي��ات وف��ق ق��ان��ون ال�ستني
�إن كانت هذه الأقلية دينية �أو �سيا�سية» ،جت �ع��ل ال���ش�ي�ع��ة ي�ت�م�ث�ل��ون يف  12دائ ��رة
وي�ضيف �سعد« :يجب حترير �إرادة ناخبي انتخابية ،وال�سنة يف  11دائرة ،وامل�سيحيني
الأق�ل�ي��ات م��ن هيمنة الأك�ث�ري��ات بايجاد يف  22دائ��رة من �أ�صل  26دائ��رة( ،الغياب
ق��ان��ون ع ��ادل ،وه��ذا الأم ��ر ال يتحقق �إال فقط حا�صل يف  4دوائ ��ر�� :ص��ور و�صيدا
بالن�سبية� ،سواء كانت وفق قانون وطني �أم والنبطية وبنت جبيل) ،وه��ذا يعني �أن��ه
ب�إمكان ال�شيعة االتيان بـ 20مقعداً بقوتهم
�أرثوذك�سي».
ورغ � � ��م ت �ف �� �ض �ي��ل � �س �ع��د ل�ل�ن���س�ب�ي��ة ال��ذات �ي��ة م��ن �أ� �ص��ل  27م �ق �ع��داً� ،أي مبا
ال��وط�ن�ي��ة ع�ل��ى الن�سبية الأرث��وذك �� �س �ي��ة ،يعادل ن�سبة  ٪75من مقاعدهم النيابية
يعترب �أن ف�ضائل م�شروع قانون «اللقاء لأن�ه��م م�ت�م��رك��زون يف  6دوائ ��ر انتخابية
الأرث ��وذك �� �س ��ي» ي �ب��د أ� ب��اع �ت �م��اده ال�ن�ظ��ام بكثافة� ،أما ال�سنة فهم متمركزون �أي�ضاً
الن�سبي ،يقول« :االنتخابات على �أ�سا�س يف  6دوائ��ر انتخابية ،وب�إمكانهم الإتيان
الأك�ثري مبعزل عن حجم الدوائر �سواء بـ 19م�ق�ع��داً ن�ي��اب�ي�اً بقوتهم ال��ذات�ي��ة �أي
كانت فردية �أو �صغرية �أو كربى �أمر �سيئ مب��ا ن�سبته  ٪70م��ن ال �ن��واب ال�سنة� ،أم��ا
للغاية ،خ�صو�صاً للم�سيحيني ،وبالتايل امل�سيحيون ال��ذي��ن ي�ع�ت�برون �أك�ب�ر �أقلية
اع �ت �م��اد ق��ان��ون «ال �ل �ق��اء الأورث��وذك �� �س��ي» يف لبنان مقارنة بال�سنة وال�شيعة ،فهم
لبنان دائرة واحدة ووفق القيد الطائفي ،ي�أتون بـ 17نائباً فقط من خ�لال قوتهم
� �س �ي �ح��رر م �ق��اع��د الأق� �ل� �ي ��ات ال���س�ي��ا��س�ي��ة الذاتية ،ون�سبتهم بالتايل ال تتعدى ٪26
والدينية من هيمنة الأكرثيات ،و�سيك�سر من قوتهم الذاتية».
ح �ت �م �اً م ��ن أ�ح� ��ادي� ��ة ال �ط ��وائ ��ف ل���ص��ال��ح
املقاعد ذات الت�أثري امل�سلم
تنوعها».
القوة الذاتية للطوائف
وع � ��ن حت �� �س �ي �ن��ات ق� ��ان� ��ون «ال �ل �ق ��اء
الأورث ��وذك � �� � �س ��ي» ب��امل �ق��ارن��ة م ��ع ق��ان��ون
«ال �� �س �ت�ي�ن» ،ي �� �ش��رح ع �ب��دو ��س�ع��د ال���ض��رر
ال��ذي يلحق بامل�سيحيني ،فيقول« :يطال
امل�سيحيني خ�ل�ل ًا بنيوياً ،ج��راء توزعهم
على كافة الأرا��ض��ي اللبنانية �أوالً ،وكون
القانون الأك�ثري مطبقاً ثانياً ،وبالتايل
�أ��ص��وات امل�سيحيني يف ه��ذه احلالة تذوب

ب � � � ��ر�أي �� �س� �ع ��د ،ال� � ��دوائ� � ��ر ال� ��ذي
يتحكم ب�ه��ا امل�سيحيون ب�شكل كامل
هي يف �أرب��ع دوائ��ر :ب�شري والبرتون
وك�سروان وامل�تن� ،أما يف باقي املناطق
وال ��دوائ ��ر ف�ه�ن��اك  20م �ق �ع��داً نيابياً
م��وج��ودون �ضمن �أك�ثري��ات م�سيحية،
ول� �ك ��ن الأق� �ل� �ي ��ة امل �� �س �ل �م��ة ل �ه��ا ق ��درة
ال�ترج �ي��ح ،ك�م��ا ه��ي احل ��ال يف دوائ ��ر
بعبدا وجبيل وجزين وزحلة وزغرتا
والكورة وب�يروت الدائرة الأوىل� ،أما

ي�ستطيع املواطن اختيار  64نائباً دفعة
واح ��دة؟ ي��و��ض��ح« :ال�ت���ص��وي��ت حينئذ
ل���ش�خ��ا���ص
��س�ي�ك��ون ل �ل��وائ��ح ول�ي����س ل� أ
وال�ب�رام ��ج ول �ي ����س ل���ص��ال��ح �أ� �ص �ح��اب
اخلدمات ال�صغرية».
قانون القوات �أ�سو أ� من ال�ستني

املقاعد امل�سيحية املتبقية فهي موزعة
��ض�م��ن �أك�ث�ري ��ات �إ� �س�لام �ي��ة وا��ض�ح��ة
ك��دوائ��ر بعلبك ال�ه��رم��ل وال��زه��راين
ومرجعيون وعكار وطرابل�س وبريوت
الدائرة الثالثة.
 54نائب ًا للم�سيحي
ب� � ��ر�أي � �س �ع��د ،ال �ن �ت��ائ��ج ال�ع�م�ل�ي��ة
الن �ت �� �ش��ار امل���س�ي�ح�ي�ين � �ض �م��ن دوائ� ��ر

رفض «تيار المستقبل»
و«االشتراكي»
النسبية هدفه الخوف
من تراجع تكتلهم
النيابي ..فقانون
الستين بكل بساطة
يجيز الهيمنة على
المقاعد المسيحية

ذات �أغ �ل �ب �ي��ة �إ� �س�ل�ام �ي��ة �أو ت��رج�ي��ح
�إ��س�لام��ي ،ي�شري ب�شكل قاطع �إىل �أن
القوانني الأك�ثري��ة مبعزل عن حجم
ال ��دوائ ��ر� � ،س��واء ك��ان��ت دائ� ��رة ف��ردي��ة
�أم و��س�ط��ى �أم ك�ب�رى ،ال ت�صلح بتاتاً
وباملطلق للم�سيحيني وال لأي �أقلية،

وبالتايل ال�سري بنظام �أكرثي ال يتيح
للم�سيحيني ب�ب���ش�ك��ل ق��اط��ع اخ�ت�ي��ار
وم� ��اذا ع��ن م���ش��روع امل �ق��دم م��ن قبل
ممثليهم احلقيقيني» ،ويكمل �سعد ال �ق��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،وتق�سيمها ل�ل��دوائ��ر
�شرح فكرته ان�ط�لاق�اً م��ن أ�ن��ه م��ا دام االنتخابية لـ54؟ يقول �سعد وبحزم�« :إنه
امل���س�ل�م��ون �أك�ث�ري��ة ،م��ن ال�ب��دي�ه��ي �أن �أك�ثر �سوءاً من قانون ال�ستني ،التق�سيم
ي�ستتبع ذل��ك ت ��أث�يراً على مقاعدهم ع�ل��ى م��ا ي �ب��دو ه��دف��ه ف�ق��ط ت��رج�ي��ح كفة
ال �ن �ي��اب �ي��ة» ،ف�ي��رد �� �ش ��ارح� �اً« :ن���س�ب��ة ف��ري��ق امل�ع��ار��ض��ة ،لأن��ه بالفعل م��ن و�ضع
امل �� �س �ي �ح �ي�ين ه ��ي  ،٪38وه � ��ذا ي�ع�ن��ي هذا القانون و�ضع ن�سبة  51نائباً م�سيحياً
أ�ن��ه يحق لهم االت�ي��ان بـ 54نائباً من � �ض �م��ن دوائ� � ��ر ذات أ�ك�ث�ري ��ة م���س�ي�ح�ي��ة،
خ�لال قوتهم الذاتية ،فامل�سلم الذي ولكن ق��درة الت�أثري امل�سلمة هي املرجحة
يتحدث وفق هذا املنطق وهذا النهج ،ب���ش�ك��ل ك �ب�ي�ر ،وذل � ��ك ب���س�ب��ب االن �ق �� �س��ام
ع�ل�ي��ه �إي �ج��اد ق��ان��ون ان�ت�خ��اب��ي ي�سمح وال �ت �ن��وع امل�سيحي يف ال ��دوائ ��ر» ،يتوقف
للم�سيحيني االت �ي��ان بن�سبة مقاعد �سعد للحظات وي�شري �إىل �أن «وا�ضع هذا
نيابية متثل ن�سبة عددهم الدميغرايف ال �ق��ان��ون ه��دف��ه ك���س��ب امل �ق��اع��د النيابية
احل �ق �ي �ق��ي» ،وي �� �ض �ي��ف ع �ب��دو ��س�ع��د :بغ�ض النظر عن ظالميته للم�سيحيني،
«قانون ال�ستني ال ي�سمح للم�سيحيني وبكل �أمانة لو واف��ق ه��ذا التق�سيم فريق
بالإتيان �سوى بـ 17نائباً من قبل  64الأكرثية النيابية لتبنته �أي�ضاً ،وللأمانة
ن��ائ�ب�اً ين�ص عليها ال��د��س�ت��ور ،ويعني ف�إن م�شروع احلكومة القائم على الن�سبية
ذل ��ك مب ��ا ن���س�ب�ت��ه  ٪26ف �ق��ط ،فيما يتقاطع مو�ضوعياً م��ع ال�ط��رح الوطني،
الواقع الدميغرايف يجيز لهم الإتيان وه��ذا الأم��ر �سيتعار�ض حتماً م��ع زعماء
بـ 54نائباً».
الطوائف ولي�س مع الطوائف بحد ذاتها».
ورداً ع �ل��ى � � �س � ��ؤال ع ��ن أ�ح �ق �ي��ة
ب�ب���س��اط��ة وا� �ض �ح��ة ،ي �ق��ول �ه��ا ع�ب��دو
خم ��اوف وه��واج ����س «ت �ي��ار امل�ستقبل» �سعد� ،إن�صاف امل�سيحيني تكون من خالل
وال�ن��ائ��ب وليد جنبالط م��ن م�شروع الن�سبية« ،ال يجوز يف بلد كلبنان اعتماد
قانون اللقاء الأرثوذك�سي ،ي�ؤكد �سعد النظام الأكرثي� ،إنه بلد متنوع ،واجلميع
عدم وجود �أي خماوف على الإطالق ،ف�ي��ه أ�ق �ل �ي��ات ،ف�ل�ا ي���ص��ح ع�ل��ى الإط �ل�اق
«مت�سكهم بقانون ال�ستني ورف�ضهم هيمنة فريق على آ�خ��ر ،وه��ذه الإ�شكالية
للن�سبية م��ن دون وج ��ه ح ��ق ،يجيز ال تتعالج �إال من خالل اعتماد الن�سبية..
لل�صوت امل�سلم الت�أثري على  47مقعداً ال�ي��وم هناك �أقليات تهيمن على �أقليات
م�سيحياً م��ن �أ� �ص��ل  64ن��ائ �ب �اً�� ،س��واء أ�خ� � ��رى ،ه �ن��اك  3م �ق��اع��د م���س�ي�ح�ي��ة يف
برتجيح خيار الناخب امل�سلم ب�شكل عكار ي�أتون بهم الأ��ص��وات ال�سنة ،هناك
ك��ام��ل� ،أم برتجيح الكفة االنتخابية م�ق�ع��دان م�سيحيان يف بعلبك الهرمل
التي يريدونها ،والدوائر ذات الأكرثية ي�أتيان بهما الأ��ص��وات ال�شيعية ،وهناك
امل�سلمة امل�ؤثرة على امل�سيحيني ،تطال مقعدان �شيعيان تهيمن عليهما الأ�صوات
دوائر عكار وطرابل�س وبريوت وبعلبك ال�سنية ،ومقعد �شيعي يف البقاع الغربي
ال�ه��رم��ل وال���ش��وف وع��ال�ي��ه ،وبالتايل تهيمن عليه ال�سنة ،وه�ك��ذا دوال �ي��ك»..
رف�ض «تيار امل�ستقبل» و«اال�شرتاكي» يقول �سعد.
الن�سبية ه��دف��ه اخل ��وف م��ن ت��راج��ع
تكتلهم النيابي ،فقانون ال�ستني بكل
مرة واحدة فقط
ب�ساطة يجيز الهيمنة ع�ل��ى املقاعد
امل�سيحية».
ويف حال توا�صل الإجماع امل�سيحي على
� �س ��أل �ن��ا ��س�ع��د امل �خ �� �ض��رم ب��درا� �س��ة ال�ق��ان��ون الأرث��وذك���س��ي �إىل نهايته ،بدعم
ال �ق��وان�ي�ن االن �ت �خ��اب �ي��ة ع��ن ال �ق��ان��ون من ح��زب اهلل وحركة أ�م��ل ،هل الطعن به
الأن�سب انتخابياً� ،سواء جلهة احرتام �أمام املجل�س الد�ستوري ت�صح رغم حيازته
امل �ع �ي��ار ال��وط �ن��ي م��ن ج�ه��ة �أو امل�ع�ي��ار ال���ش��رع�ي��ة ال�برمل��ان �ي��ة؟ ي �ق��ول ��س�ع��د« :م��ن
ال �ط��ائ �ف��ي م ��ن ج �ه��ة أ�خ � � ��رى؟ ي ��رد :ن��اح �ي��ة امل �ب ��د�أ ي �ح��ق ل��رئ�ي����س اجل�م�ه��وري��ة
«ال�ن���س�ب�ي��ة ��ض�م��ن ال ��دائ ��رة ال��واح��دة ورئ�ي����س جمل�س ال � ��وزراء ورئ�ي����س جمل�س
ت�ع�ط��ي امل���س�ي�ح�ي�ين ح�ق�ه��م ب��ال�ك��ام��ل ،ال� �ن ��واب ،ب��الإ� �ض��اف��ة اىل ال� �ن ��واب ،ت�ق��دمي
وتزيل وطنياً و�ضع اللبنانيني �ضمن ال �ط �ع��ن ب � ��أي ق ��ان ��ون ي �ع �ت�برون��ه خم��ال�ف�اً
القيد الطائفي ،فامل�سيحيون ب�إمكانهم للد�ستور ..ولكن �إذا �صوت على القانون ملرة
ج �ل��ب � �س��اع �ت �ئ��ذ ب� � أ�ق ��ل ت �ق��دي��ر  ٪54واحدة فقط غري قابل للطعن ،لأن هذا ما
م��ن ن��واب�ه��م بقدرتهم ال��ذات�ي��ة ،ومن ح�صل عام .1996
خ�لال حتالفهم الوطني �سيتحكمون
تلقائياً مبجيء  64نائباً»� ،س�ألناه وهل
�أجرى احلوار :بول با�سيل
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اقتصاد

العمل األسود ..اقتصاد الظل يعصف بأوروبا
 19.2يف املئة امل�سجل يف  31من االقت�صاديات
الأوروبية التي مت حتليلها ،وم��ن بينها
�أملانيا ( 13.5يف املئة) وفرن�سا ( 11يف املئة)
و�إ�سبانيا (19.2يف املئة) وبريطانيا (10.5
يف املئة) و�إيطاليا ( 21.6يف املئة) والربتغال
( 19.4يف امل �ئ��ة) ،ع�ل�م�اً �أن م�ع��دل �أن�شطة
اقت�صاد الظل ون�سبته من �إجمايل الناجت
املحلي ،تتفاوت بني بلد و�آخر �إىل حد كبري
�أحياناً� ،إذ ترتفع هذه الن�سبة �إىل  36و39
يف امل�ئ��ة يف ب �ل��دان م�ث��ل ل�ي�ت��وان�ي��ا وب�ل�غ��اري��ا
ورومانيا وا�ستونيا ،ولكنها ال تتجاوز 10
و 12يف املئة يف البلدان اال�سكندنافية.

جراء األزمة االقتصادية
التي تعصف بالمزيد من الدول
األوروبية ،من المتوقع أن ينمو
اقتصاد الظل عام  2013بمعدالت
قياسية ،ويتشكل اقتصاد الظل
من مجموع األعمال التجارية
واالقتصادية غير المبلغ عنها
إلى دوائر الجباية وإلى مصالح
التأمينات االجتماعية ،منها مثالً
البسطات واألكشاك الصغيرة
لبيع الصحف والمجالت والكتب،
أو الخيم في األسواق العامة لبيع
مختلف أنواع البضائع ،أو المصالح
التي تدار من المنزل وغيرها.
وينتق�ص اقت�صاد الظل �أو العمل الأ�سود
ك�م��ا يحلو للبع�ض ت�سميته ،م��ن فر�ص
النمو االقت�صادي وعائدات اخلزينة ،كونه
ي�شمل �إنتاج ب�ضائع وخدمات �شرعية خارج
ال�سجالت� ،أو خمفية عن �سلطات الدولة،
فهذه �أن�شطة ذات قيمة م�ضافة ،ويفرت�ض
�أن حتت�سب �ضمن �إجمايل الناجت الداخلي،
لكنها ال حتت�سب ب�سبب عدم التبليغ عنها
�أو ت�سجيلها ،ما يخف�ض الناجت الداخلي
ب�شكل غري مبا�شر.
اقت�صاد م�سترت
ب�سبب ال �ت�ردي االق�ت���ص��ادي واملعي�شي
ال � ��ذي ي�ع���ص��ف ب��امل��زي��د م ��ن دول االحت ��اد
الأوروب � � � ��ي ،ب ��رز اق �ت �� �ص��اد ال �ظ��ل ك�ظ��اه��رة
م�ستفحلة يف الآون ��ة الأخ �ي�رة ،وه��و يحرم
االق �ت �� �ص��اد م ��ن �أم� � ��وال م �ت ��أت �ي��ة م ��ن عمل
غ�ير م�صرح ب��ه ،يرتبط بخدمات وب�ضائع
م�شروعة.
ويق�صد باقت�صاد الظل ما هو معروف
ب��االق�ت���ص��اد امل���س�ت�تر �أي االق �ت �� �ص��اد غري
امل �ن �ظ��م ،وه ��و ي�ح�ت���ض��ن ج�م�ي��ع الأن���ش�ط��ة
االق �ت �� �ص��ادي��ة ال �ت��ي ت �ق��وده��ا الأف � � ��راد �أو
ال�شركات �أو املنظمات التي ال يتم �إح�صا�ؤها
ر� �س �م �ي �اً ،وال ت �ع��رف احل �ك��وم��ات قيمتها
الفعلية ،وال تدخل حتى يف ح�سابات الدخل
ال �ق��وم��ي ،وال تخ�ضع ل�ل�ن�ظ��ام ال�ضريبي
�أو ال��ر��س��وم ،على �سبيل امل�ث��ال� ،إذا م��ا قام
ميكانيكي ب ��إ� �ص�لاح ��س�ي��ارة ل��زب��ون م��ا يف
مر�آبه اخلا�ص من دون الإب�لاغ عن ذلك،
ف ��الأم ��ر ي�ت�ع�ل��ق ب �ن �� �ش��اط م �� �ش��روع �أ��س�ف��ر
ع ��ن �إي� �ج ��اد ق�ي�م��ة م �� �ض��اف��ة ،م ��ا ه ��و غري
م�شروع هنا ،هو تهربه من دفع ال�ضرائب
وامل�ساهمات يف الت�أمينات االجتماعية ،ومع
ا�ستفحال الأم ��ر ،ف ��إن��ه يت�سبب بخ�سائر
اقت�صادية للحكومات.
من ج��ان�ب�ه��م ،ت�ت�م�ح��ور م �ه��ام خ�ب�راء
وحمللي االقت�صاد ،خ�صو�صاً يف �سوي�سرا
ودول منطقة ال �ي��ورو ،ح��ول تقييم كمية
ط��ائ�ل��ة م��ن الأم� � ��وال ال �ت��ي ت�ف�ل��ت ��س�ن��وي�اً
م��ن قب�ضة �سلطات حت�صيل ال���ض��رائ��ب،
ف�أثناء قيا�س الناجت الإجمايل املحلي لكل
دول��ة �أوروب�ي��ة غربية ،ينبغي �إعطاء قيمة
القت�صاد الظل ،ولو تقديرية ،لأجل حتليل
ت��أث�يره على النمو االقت�صادي ،يف مطلق
الأحوال ،يقدر اخلرباء �أن ي�ست�أثر اقت�صاد

ظواهر خمتلفة

الظل ،يف دول منطقة اليورو ،مبا معدله
 17يف املئة من الناجت الإجمايل املحلي ،ما
يعني ق��وة ن�ي�ران مالية خفية جمموعها
 260مليار يورو غري خا�ضعة لل�ضرائب ،يف
ما يتعلق ب�سوي�سرا؛ التي مل تعتنق اليورو
بعد ،ف�إن قيمة اقت�صاد الظل تر�سو تقريباً
ع�ل��ى  130ب�ل�ي��ون ف��رن��ك ��س��وي���س��ري� ،أي
�أنها ت�ست�أثر بنحو  9.6يف املئة من الناجت
الإجمايل املحلي.
يف �سياق مت�صل ،ي�شري الربوفي�سور
ف��ري��دري��ك ��ش�ن��اي��در ،م��ن ج��ام�ع��ة زوري ��خ،

�إىل �أن الأزم ��ة امل��ال�ي��ة ��س��اع��دت يف ت�سريع
تف�شي ظ��اه��رة اقت�صاد ال�ظ��ل ،ه�ك��ذا ،ف��إن
ج�م�ي��ع ال� ��دول ال �ت��ي ت�ن�ت�م��ي �إىل منظمة
الأم��ن والتعاون يف �أوروب��ا ،تتوقع احتداد
ه��ذه ال �ظ��اه��رة ال �ع��ام امل�ق�ب��ل ،ع�ل�اوة على
ذلك ،ي�ستعد الكثري من ال�شركات ورجال
الأع �م��ال م �ع �اً ،خل��و���ض م�ع��رك��ة م�صريية
تخولهم جني ما �أمكنهم من �أرباح (احلد
الأدنى منها) عن طريق ممار�سة �أن�شطتهم
داخ � � ��ل االق� �ت� ��� �ص ��اد ال �� �ش ��رع ��ي وامل �ن �ظ ��م،
ول �ل �ت �ع��وي ����ض ع ��ن ت ��راج ��ع الأرب � � � ��اح ،ف� ��إن

لكل بلد اقتصادان :رسمي وظل..
الرسمي يقدر من الدولة من خالل الناتج
المحلي اإلجمالي ،واإليرادات من الضرائب
والمساهمات األخرى ،واقتصاد الظل
من خالل كل األموال وفرص العمل غير
المسؤولة قانونيًا وغير المعلن عنها

ال ُي��رخ ����ص ب �ع ����ض أ�� �ص �ح ��اب امل �ح��ال
وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية �أعمالهم وحمالهم،
حتى ال يدفعوا ال�ضريبة ،وه��م يعتربون
�أن املالية ال ت�أخذ ن�سب �أرباحهم احلقيقية
بعني االع�ت�ب��ار ،وتقتطعها ح�سب هواها،
�أو بب�ساطة ي �ق��رون ب� أ�ن�ه��م غ�ير ق��ادري��ن
على الدفع ،كما يخ�شى �أغلبهم من ن�سب
ال�شركات ورجال الأعمال والأفراد� ،ستعزز ال�ت��أم�ي�ن��ات ال �ت��ي ي�ع�ت�برون�ه��ا ع��ال�ي��ة ،أ�م��ا
ال �ب��اع��ة اجل ��وال ��ون ،ف�ي�ط�ل�ب��ون تخفي�ض
وجودها يف �أن�شطة اقت�صاد الظل!
وينوه الربوفي�سور �شنايدر ب�أن الأزمة �أ��س�ع��ار ال �ع �ق��ارات وزي� ��ادة ال ��روات ��ب ،حتى
امل��ال �ي��ة ،ال �ت��ي ا��س�ت�ه��دف��ت ال �ع��امل م�ن��ذ ع��ام ينظموا عملهم ويرتفع دخلهم ويلتزموا
 ،2008ح�ضت الكثريين على التخطيط بالقانون.
وجت��در الإ� �ش��ارة �إىل �أن اق�ت���ص��اد الظل
ل�سلوكيات و�أن�شطة جت��اري��ة غ�ير نظامية،
وه ��ي م���س�ت�م��رة ح�ت��ى ي��وم�ن��ا ،مب�ع�ن��ى آ�خ ��ر ،م��وج��ود يف م�ع�ظ��م دول ال� �ع ��امل ،ال �سيما
ونظراً لتقل�ص الأرب��اح من جيوب اجلميع ،يف ال��دول النامية منها ،ول�ع��ل �أه��م �أ�سباب
ف� ��إن ال�ك�ث�يري��ن اخ �ت ��اروا ال�ت�ه��رب م��ن دف��ع ن�شوئه تعود يف البداية �إىل تعقيد الإجراءات
ال���ض��رائ��ب ،ه��ذا وت�ع�ت�بر ��س��وي���س��را �إ��ض��اف��ة ال �ن��اظ �م��ة لإق� ��ام� ��ة وت � أ�� �س �ي ����س امل �� �ش��اري��ع
�إىل دول �أوروب�ي��ة أ�خ��رى ،كما لي�شتن�شتاين وال�شركات ،التي تتطلب تراخي�ص خمتلفة
ولوك�سمبورغ و أ�ن��دورا و�سان مارينو ،امللج�أ و إ�ج � � ��راءات م �ت �ع��ددة ،وب���س�ب��ب ت�ع�ق�ي��د ه��ذه
الآم ��ن مل��ن ق��رر ع��دم دف��ع ال�ضرائب ،لكن الإج� ��راءات وط��ول ف�ترة تنفيذها ال�ت��ي قد
اقت�صاد الظل ي�ستفحل يف الدول الأوروبية ت�صل �إىل �سنة �أو أ�ك�ث�ر ،م��ا يجعل �صاحب
امل�شروع �أو املن�ش�أة ال�صغرية الذي ال ميتلك
الأفقر كرومانيا.
ووفق درا�سة �أعدها العام الفائت ،حتتل ال��وق��ت �أو ال��رف��اه�ي��ة ال�ك��اف�ي�ين ،يبتعد عن
ب�ل�غ��اري��ا امل��رت�ب��ة ال�ث��ال�ث��ة م��ن ب�ين  37ب�ل��داً هذه الإج��راءات ،فهو ينفذ م�شروعه ب�أدوات
يف حجم اقت�صاد ال�ظ��ل ،وال�ت��ي تغطي هذا ب���س�ي�ط��ة وج �ه��ود خ��ا� �ص��ة ،ون�ت�ي�ج��ة �ضعف
ال �ع��ام ن�ح��و  37يف امل �ئ��ة م��ن ال �ن��اجت املحلي الإمكانات ،فهو بحاجة �إىل تنفيذ م�شروعه
الإج �م��ايل ،وتظهر بيانات م��ن درا��س�ت��ه� ،أن ب� أ�ق��ل وق��ت وج�ه��د ..وال�سبب الآخ��ر يف منو
النم�سا كانت الأوىل ،واملرتبة الثانية بني هذا االقت�صاد ،هو التهرب من ال�ضرائب �أو
ال��دول ال�ت��ي �شملها اال�ستطالع ك��ان��ت لكل الر�سوم لعدم القدرة على ت�سديدها� ،إ�ضافة
م��ن الت�ف �ي��ا وا� �س �ت��ون �ي��ا ،يف ح�ي�ن �أن ت��رك�ي��ا �إىل قلة اخليارات نتيجة البطالة التي ت�شجع
واليونان يف املرتبة الرابعة واخلام�سة ،بينما على تطور هذا القطاع ،فالعاطل من العمل
م�ت��و��س��ط ح�ج��م الأع �م ��ال غ�ير امل�ب�ل��غ عنها طبعاً من الأف�ضل �أن يجد فر�صة عمل يف
وفقاً للدرا�سة ،تتجاوز قلي ًال  20يف املئة من القطاع املنظم ،وبالتايل هناك ما يحفظ له
ال�ن��اجت املحلي الإج �م��ايل ،ووف�ق�اً ل�شنايدر ،حقوقه ،لكن عدم توافر مثل هذه الفر�صة،
لكل بلد اقت�صادان؛ الر�سمي واقت�صاد الظل ،جت �ع �ل��ه ي �ت �ج��ه �إىل ال �ق �ط ��اع غ�ي�ر امل�ن�ظ��م
الر�سمي يقدر من الدولة من خالل الناجت املعروف ب�أنه ال ي�سجل عماله يف الت�أمينات
املحلي الإجمايل ،والإي��رادات من ال�ضرائب االجتماعية ،وعدم حفظه احلقوق املختلفة
وامل�ساهمات الأخ ��رى ،واق�ت���ص��اد ال�ظ��ل من للعامل ،علماً �أن �إحدى �أهم �صفات االقت�صاد
خ �ل�ال ك ��ل الأم � � ��وال وف ��ر� ��ص ال �ع �م��ل غري غري املنظم� ،أن  99يف املئة من ن�شاطه عبارة
عن م�شاريع �صغرية ومتو�سطة ،وال مينع �أن
امل�س�ؤولة قانونياً وغري املعلن عنها.
هناك �أحياناً �شركات كبرية تعمل يف جزء من
تقديرات �أوروبية
ن�شاطها �ضمن االقت�صاد غري املنظم ،ولي�س
يف جممل عملها ،وذل��ك م��ن خ�لال تهربها
ت�شري التقديرات �إىل �أن اقت�صاد الظل من ال�ضرائب ،وتهربها من ت�سجيل عمالها
ناهز عام  2008نحو  9.6يف املئة من �إجمايل يف الت�أمينات االجتماعية.
الناجت الداخلي يف �سوي�سرا ،ه��ذه الن�سبة
تقل ك�ث�يراً ع��ن امل�ع��دل الأع�ل��ى ال��ذي يبلغ
هنا مرت�ضى
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مأساة «اليرموك» مستمرة ..ومخاطر تتهدد المخيمات األخرى
فشلت حتى اآلن ،كل الجهود
المبذولة إلخراج المسلحين من مخيم
اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب
العاصمة السورية دمشق ،أكثر من ذلك،
فإن مخاطر داهمة تتهدد المخيمات
الفلسطينية األخرى ،مثل السبينة
والسيدة زينب وتجمع الحسينية،
وجميعها تقع في الضواحي الجنوبية
لمدينة دمشق.
وي���ش�ه��د امل �خ �ي��م � �س �ق��وط �اً ي��وم �ي �اً مل��زي��د من
ال�ضحايا واجل��رح��ى ،وتتعر�ض املمتلكات فيه
للنهب وال �ت��دم�ير ،وي��واج��ه م��ن ب�ق��ي يف املخيم
من الفل�سطينني وال�سوريني� ،أ�شكا ًال من املعاناة
التي خلفها وجود امل�سلحني ،وهجماتهم الدائمة
ع�ل��ى م��واق��ع اجل�ي����ش ال �� �س��وري ح��ول ال�يرم��وك
م��ن جهتيه الغربية وال�شمالية ،وت�ك��اد تقت�صر
حركة الكثريين على دخول املخيم ،جللب بع�ض
احل��اج �ي��ات م��ن ال �ب �ي��وت ،ق�ب��ل ا��س�ت�ئ�ن��اف رح�ل��ة
الت�شرد ،والبحث عن مالذ �آمن من جديد.
منذ الهجوم على املخيم ،عقد ممثلو الف�صائل
والهيئات الفل�سطينية العديد من االجتماعات،
ال �ت��ي مت ��ت حت ��ت ع� �ن ��وان أ�� �س��ا� �س��ي واح � ��د ه��و:
«حتييد املخيم عن النزاع يف �سورية» ،واقت�ضى
لا م��ع امل�سلحني ،وك��ذل��ك مع
ه��ذا ا ألم ��ر ت��وا��ص� ً
احلكومة ال�سورية ،وبح�سب م�صادر امل�شاركني يف
االت�صاالت ،فقد �أبدت احلكومة ال�سورية تعاوناً
كامالً ،وكانت منفتحة على كافة اخليارات التي
ميكن لها� ،أن ت�ضمن حتييد املخيم ،وجعله بقعة
آ�م�ن��ة لقاطنيه م��ن الفل�سطينيني وال�سوريني،
ولكن كل ذلك ا�صطدم بعناد امل�سلحني وقادتهم،
فبعد �أن أ�ب��دى ه ��ؤالء ا�ستعداداً لالن�سحاب من
املخيم ،ما ترافق مع دعوات جمعيات وم�ؤ�س�سات
�أهلية� ،أبناء الريموك للعودة �إليه ،عاد امل�سلحون
وت��راج �ع��وا ع��ن ت�ع�ه��دات�ه��م ال���س��اب�ق��ة ،وو��ض�ع��وا
�شروطاً تعجيزية مقابل االن�سحاب ،يف حني قال
بع�ضهم �صراحة ملن ات�صل بهم« :نحن مل ندخل
املخيم كي نخرج منه».

م�سلح من «اجلي�ش احلر» يتجوّل يف �أحد �أحياء خميم الريموك

وهكذا عادت الأمور �إىل نقطة ال�صفر ،بح�سب
م���ص��ادر ال�ل�ج��ان وال�ه�ي�ئ��ات الفل�سطينية التي
�أجرت ات�صاالت متعددة ،ويف هذا الوقت بالذات
ت��زاي��دت عمليات حت��ر���ش امل�سلحني باملخيمات
الفل�سطينية ا ألخ� ��رى ،الأم ��ر ال ��ذي �أث ��ار ريبة

الف�صائل الفل�سطينية التي تتابع االت�صاالت،
وي�ب��دي بع�ض ه ��ؤالء خ�شية م��ن وج��ود خمطط
كبري ي�ستهدف الوجود الفل�سطيني يف �سورية،
وي�سجل جملة من املالحظات املثرية لالنتباه،
ومنها :ا�ستمرار الق�صف بقذائف ال�ه��اون على

الــمــعــــــــــارض ..والــــــــرئـــــــيـــس
«�إن ال�صهاينة لي�س لهم احل��ق يف الأر���ض الفل�سطينية ،و�أن ما
�أخ��ذوه قبل  1948يعد نهباً ،وما يفعلوه الآن هو ا�ستمرار لهذا
النهب»« ،الأر�ض الفل�سطينية للفل�سطينيني ولي�ست لل�صهاينة».
«�إن املفاو�ضات الفل�سطينية الإ�سرائيلية العقيمة هي �إ�ضاعة
للوقت وال�ف��ر���ص ،يك�سب فيها ال�صهاينة ال�ف��ر���ص ويخ�سر فيها
الفل�سطينيون والعرب وامل�سلمون الوقت والفر�ص ،ميكننا �أن نرى
كيف تبدد هذا احللم� ..إن هذا احللم لطاملا كان وهماً».
«�إن ال�صهاينة وا ألع��داء الأمريكيني هم الذين خلقوا ال�سلطة
الفل�سطينية لغر�ض وحيد ،هو معار�ضة �إرادة ال�شعب الفل�سطيني
وم�صاحله»« ،ال يوجد �شخ�ص م�س�ؤول ميكنه �أن يتوقع �أي تقدم على
هذا امل�سار ،ف�إما املوافقة على ال�صهاينة وكل ما يريدون� ،أو تكون احلرب،
وهذا ما يعرفه ه�ؤالء حمتلو الأر�ض الفل�سطينية ،م�صا�صو الدماء
ودعاة احلرب وحفدة القردة واخلنازير الذي هاجموا الفل�سطينيني».
«ينبغي �أن يكون هناك مقاومة ع�سكرية داخل �أر�ض فل�سطني �ضد
ه ��ؤالء ال�صهاينة امل�ج��رم�ين ،ال��ذي��ن يهاجمون فل�سطني و�شعبها،
بالإ�ضافة �إىل املقاومة ال�سيا�سية واالقت�صادية ،من خالل املقاطعة
ودعم مقاتلي املقاومة ،هذا ينبغي �أن يكون ممار�سة امل�سلمني والعرب
خ��ارج فل�سطني ،و�أال تتعامل ال�شعوب والأنظمة العربية وامل�سلمة

معهم ،ويجب ال�ضغط عليهم ،وعدم �إعطائهم �أي فر�صة ،ومنعهم
من الوقوف على �أي �أر�ض عربية �أو �إ�سالمية ،وطردهم من بالدنا».
�صاحب الأق ��وال ال�سابقة كلها ه��و حممد مر�سي؛ ال�ق�ي��ادي يف
حركة ا إلخ ��وان امل�سلمني يف م�صر ،ه��ذه الت�صريحات �أطلقها عام
 2010لقناة ف�ضائية فل�سطينية ،وهي كانت تعترب طبيعية جداً يف
حينه ،ال بل كانت ت�شكل جممل اخلطاب الإخواين ،الذي كان ي�صدر
نف�سه على �أن��ه احلا�ضن للمقاومة الفل�سطينية ،والراف�ض لي�س
للت�سوية فقط ،بل للوجود ال�صهيوين كله ،على كل �أر�ض فل�سطني
التاريخية.
ال�صحيفة ال�صهيونية ال�ت��ي �أع ��ادت ن�شر �أق ��وال مر�سي ،قالت
�أي�ضاً« :الرئي�س مر�سي خفف ب�شكل كبري من الت�صريحات املعادية
لإ�سرائيل بعد �أن توىل ال�سلطة يف االنتخابات الدميقراطية الأوىل
يف م�صر».
لي�س الأم ��ر جم��رد تخفيف ،م��ر��س��ي ال��رئ�ي����س خ��اط��ب �شمعون
ب�يري��ز؛ رئي�س دول��ة االح �ت�لال بال�صديق العظيم ،وذ ّي ��ل ر�سالته
له ب�صديقك ال��ويف ،مر�سي نف�سه لعب يف احل��رب على غ��زة ال��دور
امل�صري املعتاد يف التو�سط بني الإ�سرائيليني والفل�سطينيني ،ذاك
مر�سي املعار�ض ،وهذا مر�سي الرئي�س.

ح� ��ارات و أ�ح �ي ��اء ال�ي�رم��وك ال �ت��ي ي�ق��ي ع ��دد من
ال���س�ك��ان ف�ي�ه��ا ،لقتلهم �أو دف�ع�ه��م ل�ل�خ��روج من
املخيم ،ومب ��وازاة ذل��ك ت�ستمر عمليات القن�ص
ال�غ��ادرة ،لتطال العديد من �أبناء املخيم ،وذلك
خلدمة الهدف نف�سه ،وم��ن ذل��ك �أي�ضاً� ،أن من
حت��دث عن �أهمية موقع خميم ال�يرم��وك يف ما
ت�سمى «معركة دم�شق» ،ي�ستهدف يف الوقت نف�سه
خميم ال�سبينة ،الذي ال يخدمه يف املعركة امل�شار
�إليها ،والأمر نف�سه ين�سحب على خميم ال�سيدة
زينب ،وجتمع احل�سينية ،وهما بعيدان ن�سبياً عن
املدينة ،وال ي�شكل الهجوم عليهما �أي �أهمية يف
املعركة امل�شار �إليها.
املخاوف التي تبديها �أو�ساط فل�سطينية على
جممل ال��وج��ود الفل�سطيني يف ��س��وري��ة ،والتي
�شكلت على م��دار الوقت املكان الأن�سب وا ألك�ثر
راح ��ة ل�لاج�ئ�ين الفل�سطينيني ،ه��ذه امل �خ��اوف
مل تنعك�س حتى الآن يف �أداء الف�صائل والقوى
الفل�سطينية ،الف�صائل مل ت�ستطع �إيجاد ر ؤ�ي��ة
موحدة قبل �سقوط املخيم بيد امل�سلحني ،وهي
تتفق ال�ي��وم على ع�ن��وان ع��ري����ض ،لكن �شيطان
التفا�صيل حا�ضر بقوة يف كل امل��داوالت ،وهكذا
ف� ��إن غ �ي��اب م��وق��ف م��وح��د ح ��ول امل �� �س � أ�ل��ة كلها،
ي�ؤخر التحرك اجلدي الهادف �إىل جعل العنوان
العري�ض ،واقعاً فعلياً.
وبح�سب م�صادر فل�سطينية يف دم�شق ،فقد
أ�ج ��رت الف�صائل امل��وج��ودة ه�ن��اك ات���ص��االت مع
ال��رئ�ي����س الفل�سطيني حم�م��ود ع�ب��ا���س ،ورئي�س
املكتب ال�سيا�سي حل��رك��ة حما�س خ��ال��د م�شعل،
وذل ��ك لتفعيل ت� أ�ث�يره�م��ا يف اجت��اه�ي�ن :اجت��اه
ال� ��دول ال��راع �ي��ة وامل �م��ول��ة ل�ل�م���س�ل�ح�ين ،وال�ت��ي
ميلك االثنان عالقات قوية معها ،وميكن لهما
مطالبتها بال�ضغط على امل�سلحني لالن�سحاب
م��ن امل�خ�ي��م ،و�إجن ��اح ج�ه��ود حت�ي�ي��ده� ،أم��ا اجت��اه
التحرك الثاين ،فنحو امل�سلحني �أنف�سهم ،حيث
يرتدد �أن من بني ه�ؤالء �أعداداً من الفل�سطينيني
امل�ق��رب�ين م��ن ح��رك�ت��ي ف�ت��ح وح�م��ا���س ،وق��د نفت
احلركتان با�ستمرار وج��ود م�سلحني يتبعانهما
يف الريموك ،لكن م�صادر عديدة تقول �إن ه�ؤالء
يتحدثون ع��ن والئ�ه��م ل��واح��دة منهما ،وه��و ما
يتطلب القيام بجهد لرفع الغطاء ب�شكل عملي،
��س��واء عمن ه��و منتمٍ فعلياً لفتح �أو حما�س� ،أم
ي��دع��ي االن �ت �م��اء ل �ه��ذه �أو ت�ل��ك م��ن احل��رك�ت�ين
الفل�سطينيتني.
ال �ف �� �ص��ائ��ل ت � �ق� ��ول :إ�ن � �ه� ��ا ت �ت ��اب ��ع ج �ه��وده��ا
وحت��رك��ات �ه��ا ،ل�ك��ن ك��ل م��ا ق��ام��ت ب��ه ح�ت��ى الآن
�أ�شبه بحرث البحر ،بينما ت�شرد غالبية �أبناء
امل�خ�ي��م ،وي�ت�ه��دد الت�شريد خم�ي�م��ات �أخ� ��رى ،يف
ح�ي�ن ال ي � ��زال ال�ي�رم ��وك وب ��اق ��ي امل �خ �ي �م��ات يف
دم�شق حتت تهديدات خماطر جدية ،وت�ستلزم
حمايتها وحماية الالجئني الفل�سطينيني فيها
عم ً
ال ا�ستثنائياً ،يتجاوز حال الرتابة والأ�شكال
التقليدية م��ن العمل التي تقوم بها الف�صائل
وال �ه �ي �ئ��ات ح �ت��ى الآن .ال �ت �ح��ذي��ر م ��ن وج ��ود
خم�ط�ط��ات ك �ب�يرة وخ �ط�ي�رة ،ي�ت�ط�ل��ب ب��امل�ق��اب��ل
ج� �ه ��وداً ك �ب�يرة وج ��دي ��ة ،وغ�ي�ر م���س�ب��وق��ة ،و�إال
�ستتكرر م�شاهد امل� أ���س��اة م��ن ج��دي��د ،لقد جرى
ال من خماطر تتهدد الالجئني
التحذير طوي ً
الفل�سطينيني يف ال �ع��راق ،الآن تفرق ه ��ؤالء يف
�أرب��ع جهات الأر� ��ض ،لأن التحذير وال�ك�لام عن
خمططات ظل حتذيراً وكالماً ،ع�سى �أال تخذل
الف�صائل �شعبها مرة �أخرى.

عبد الرحمن نا�صر
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العـــاصفـــة الثـلجـيـــة ..والمــخـيـمــــات

ّ
األزقة تتحول إلى مستنقعات ..ووسائل التدفئة الغائب األبرز
اعتاد الفل�سطينيون يف املخيمات على التعامل
ل �أزقة خميماتهم وطرقاتها
مع الفي�ضانات التي مت أ
م��ع ب ��داي��ة ك��ل � �ش �ت��اء ،ومل ت�ف�ل��ح م �� �ش��اري��ع ال�ب�ن��ى
التحتية التي كلّفت ماليني الدوالرات ،يف احل ّد من
امل�ستنقعات والربك يف الأزقة والزواريب وال�ساحات،
خ���ص��و��ص�اً يف خم �ي �م��ات ��ش��ات�ي�لا وب� ��رج ال�براج �ن��ة
وع�ين احل�ل��وة ،وع��دد م��ن التجمّعات الفل�سطينية،
خ�صو�صاً على ال�ساحل اجلنوبي بني �صيدا و�صور،
حيث تفي�ض جور ال�صرف ال�صحي نتيجة غياب �أي
�أ�سا�سات للبنى التحتية ،لكن كيف كانت الأو��ض��اع
و�سط العا�صفة الثلجية التي �ضربت لبنان الأ�سبوع
الفائت؟
�إبراهيم �سعد ( 45عاماً) الالجئ الفل�سطيني يف
خميم �شاتيال يقول« :تعترب الأو��ض��اع االقت�صادية
ال�صعبة ،امل�شكلة الرئي�سية يف املخيم م��ع �أي �أزم��ة
طبيعية ك��ان��ت �أو اج�ت�م��اع�ي��ة ،ف��ال�ك�ه��رب��اء معدومة
لأ�سباب بع�ضها معلوم و�أكرثها جمهول ،وامل�ستقيد
الوحيد �أ�صحاب املوّلدات الكهربائية ،الذين يرفعون
�سعر تو�صيل الطاقة �إىل املنازل دون مراعاة حاالت
الفقر ال�شديد ،وك�أننا ن�سكن يف �أرقى مناطق بريوت،
حيث جتاوزت الأ�سعار الـ 150دوالراً للخم�سة «�أمبري»،
ا ألم��ر ال��ذي يتجاوز ق��درات العائالت الفقرية ،مما
ي�ضطرها للعي�ش داخل ظلمة دائمة ،وجاءت العا�صفة
والفي�ضانات كعامل �إ��ض��ايف للم�أ�ساة ،فدخلت ع��دداً
ك�ب�يراً م��ن ال�ب�ي��وت ،ناهيك ع��ن ال�صقيع ال��ذي نخر
عظام الأطفال و�سط غياب �أي و�سائل للتدفئة».
�أبو بالل مو�سى ( 70عاماً)؛ م�س�ؤول يف اللجان
ال�شعبية الفل�سطينية ي �ق��ول« :ه �ن��اك ح��اج��ة �إىل
تعاون �أكرب ،وتن�سيق بني اللجان ال�شعبية والهيئات
امل���س��ؤول��ة ع��ن ال���ش�ع��ب الفل�سطيني ،ويف مقدمها
الأون��روا ،للو�صول �إىل حلول جذرية مل�شاكل البنى
ال�ت�ح�ت�ي��ة يف امل�خ�ي�م��ات ،ودرا� �س ��ة ال��و��ض��ع البنيوي
الهند�سي ع��ن ق ��رب ،خ�صو�صاً �أن ه�ن��اك ارت�ف��اع�اً
ك �ب�يراً يف ع ��دد ال���س�ك��ان م��ن الفل�سطينيني وغ�ير

ت�ساقط الأمطار يف اليوم الأول من العا�صفة  -خميم برج الرباجنة

الفل�سطينيني يف املخيمات ،مما ي�ضاعف ال�ضغط
على �شبكات ال���ص��رف ال�صحي وال�ك�ه��رب��اء ،يف ظل
حالة البناء الع�شوائي».
وو� �ص �ل��ت امل �ي��اه يف ب�ع����ض أ�ح �ي��اء خم�ي�م��ات ب��رج
ال�براج �ن��ة و��ش��ات�ي�لا وع�ي�ن احل �ل��وة �إىل م�ستويات
قيا�سية ،مما ا�ضطر الأهايل لل�سري و�سط امل�ستنقعات
للبحث ع��ن امل���ص��ارف ال�صحية وفتحها ،ك��ذل��ك يف
جتمعات القا�سمية والوا�سطة وجل البحر.
�أم ر�ضا ( 50ع��ام�اً)؛ النازحة الفل�سطينية من
��س��وري��ة �إىل خم�ي��م ع�ين احل �ل��وة ت �ق��ول�« :إن حالة
امل�خ�ي�م��ات يف ل�ب�ن��ان م� أ���س��اوي��ة ،ه�ن��اك �إه �م��ال كبري
م��ن خمتلف اجل�ه��ات ،وامل��واق��ف ال�ت��ي �شهدتها هنا
�صعبة ج ��داً ،خ�صو�صاً ح��ال��ة الفي�ضان والفو�ضى
وانت�شار امل�ستنقعات نتيجة ان�سداد امل�صارف ،وعدم
ت�أمني احلد الأدنى من الطاقة واالنقطاع املتوا�صل

تـــجــربـــة «بــــاب الـشـمــس»
ب ��دت جت��رب��ة «ق��ري��ة ب ��اب ال���ش�م����س»،
مب� �ن ��زل ��ة حم � ��اول � ��ة لإع� � �ط � ��اء م �ف �ه��وم
«املقاومة ال�شعبية ال�سلمية» ،بعداً عملياً
وم�ؤثراً ،يتخطى التظاهرات الأ�سبوعية
التقليدية �ضد جدار الف�صل العن�صري،
ويدخل يف مواجهة كبرية �ضد االحتالل،
امل�ك��ان ال��ذي ج��رى اخ�ت�ي��اره للمواجهة،
ع�ل��ى �أر� ��ض م���ص��ادرة ق��رب ال�ق��د���س ،هو
م�ك��ان ه��ام ج ��داً� ،أو ًال ب�سبب ق��رب��ه من
م��دي �ن��ة ال �ق��د���س امل �ح �ت �ل��ة ،وث��ان �ي �اً لأن��ه
�أر� ��ض ��ص��ادره��ا االح �ت�لال ب�ه��دف �إق��ام��ة
م�ستوطنة �صهيونية ج��دي��دة ،وه��و ما
يعني فتح معركة يف مواجهة اال�ستيطان
ال �� �ص �ه �ي��وين ال � ��زاح � ��ف ع� �ل ��ى الأر� � � ��ض
الفل�سطينية.
عا�شت التجربة لوقت ق�صري� ،شعر
ال�صهاينة بخطورة م��ا ي�ج��ري ،فاتّخذ
رئي�س حكومة االح �ت�لال ق ��راراً ب��إزال��ة
ال �ق��ري��ة /امل�خ�ي��م ع�ل��ى ال �ف��ور ،وبالفعل

حتركت قوات �صهيونية �ضخمة ،هاجمت
ن �ح��و م �ئ �ت��ي � �ش��اب و� �ش��اب��ة م ��ن ال �ع��زل،
وا�ستطاعت �إزالة قرية اخليام ال�صغرية.
رمبا ي�ستند البع�ض �إىل ما حدث كي
ي�شكك يف التجربة ويف �إمكان القيام بها
جمدداً ،احلقيقة �أن ما جرى كان حدثاً
كبرياً ،وهو يجب �أن ميثل حافزاً لتكرار
التجربة يف �أم��اك��ن متعددة ،وخ�صو�صاً
يف الأرا� �ض��ي امل���ص��ادرة وامل�ه��ددة م��ن قبل
وح ����ش اال��س�ت�ي�ط��ان ال���ص�ه�ي��وين ،ا ألم��ر
ال ��ذي �سيعزز م��ع ال��وق��ت ق��وة التحرك
ال�شعبي ،وجتنيد قطاعات كثرية وكبرية
يف امل ��واج� �ه ��ة � �ض��د االح � �ت�ل��ال ،وي���ض��ع
الفل�سطينيني جمدداً �أمام �أهمية حتقق
م�ط�ل��ب ك�ب�ير وق ��دمي ب �� �ض��رورة تكامل
الأ��ش�ك��ال الن�ضالية يف امل��واج�ه��ة ،ولي�س
اعتماد ن�سق واح��د فقط ،لي�س من �ش�أن
ن�سق واح��د �أن يحقق نتائج كبرية ،لكن
للتكامل �ش�أناً �آخر.

للكهرباء ،واالعتماد على كهرباء امل� ّول��دات باهظة
الثمن ،كذلك ف�إن احلرمان غري املربر من احلقوق
ا إلن���س��ان�ي��ة ،ويف م�ق��دم�ه��ا احل��ق يف ال�ع�م��ل ،ي�شكّل
ظلماً كبرياً بحق الفل�سطينيني» ،وت�ق��ارن ال�سيدة
اخلم�سينية ب�ين �أو� �ض��اع الفل�سطينيني يف لبنان
و�سورية ،حيث ت�ؤكد �أن الفل�سطينيني ال ي�شعرون
ب��ال�ت�م�ي�ي��ز ب�ي�ن امل��واط �ن �ي�ين ال �� �س��وري�ين أ�ن�ف���س�ه��م،
وي�ت�م�ت�ع��ون ب �ك��اف��ة احل �ق ��وق ،ك �م��ا ي� � ��ؤدون خمتلف
الواجبات ،ولوال الأزمة احلالية ملا ظهر الفل�سطيني
كحالة خا�صة.
و�أدّت العا�صفة يف جتمّع جل البحر �إىل دخول
أ�م��واج البحر �إىل بع�ض امل�ساكن ،وانهيار ع��دد من
اجلدران وت�صدّع �أخرى ،علياء ( 44عاماً) من �سكان
التجمّع تقول« :ق�صدت وعائلتي �أقربائي يف خميم
الب�ص حلني انتهاء العا�صفة ،وحني عدت �إىل البيت،

وج��دت أ�ث ��اث امل�ن��زل غ��ارق يف م�ي��اه ال�ب�ح��ر ،و�أ�صبح
غري قابل لال�ستعمال ،كما �أن املنزل بحاجة ما�سة
�إىل بناء دعّامات �إ�ضافية للحد من و�صول الأمواج
�إىل الداخل» ،وتدعو ال�سيدة الأون��روا �إىل االهتمام
مب�شاكل جتمّع ج��ل البحر ،واللجان ال�شعبية �إىل
م�ضاعفة اجل�ه��ود ،خ�صو�صاً ترميم بع�ض البيوت
و إ�م�ك��ان�ي��ة ب�ن��اء ح��اج��ز ب�ين البحر وال�ت�ج� ّم��ع املمتد
لأكرث من  500مرت.
ك�م��ا تنتقد ع�ل�ي��اء ال�ك�ث�ير م��ن و��س��ائ��ل ا إلع�ل�ام
اللبنانية ،التي بر�أيها كانت غائبة عن �إبراز معاناة
الالجئني الفل�سطينيني يف املخيمات ،يف ما تت�سارع
�إىل تغطية �أي حدث �أمني عادي داخل املخيمات.
أ�م� ��ا يف ال �ب �ق��اع ،وم ��ع ت ��راك ��م ال �ث �ل��وج وارت �ف ��اع
معدالت ال�صقيع �إىل درج��ات قيا�سية ،فكان �أي�ضاً
ال��و��ض��ع االق�ت���ص��ادي ه��و ال�ع�ن��وان الأب ��رز لالجئني
الفل�سطينيني يف ل �ب �ن��ان ،وال��واف��دي��ن اجل ��دد من
�سورية ،جلهة عدم القدرة على ت�أمني احلد املنا�سب
م��ن و��س��ائ��ل ال�ت��دف�ئ��ة ،الفل�سطيني ي��و��س��ف �صالح
م��ن جت � ّم��ع ب��ر ال �ي��ا���س ي �ق��ول« :م�ع�ظ��م ال�لاج�ئ�ين
الفل�سطينيني ال ي�ستطيعون ت�أمني تكاليف املازوت
واحل �ط��ب ،ب�سبب الأو� �ض��اع االق�ت���ص��ادي��ة ال�صعبة
التي تزامنت م��ع ال�صقيع املتوا�صل خ�لال النهار
وال�ل�ي��ل ،وم��ا تقدمه الأون ��روا ال يكفي ��س��وى لعدة
�أ�سابيع ،ي�صبح الفل�سطيني فيها خم�ّيبرّ بني لقمة
العي�ش وت�أمني املازوت ،لذلك على الأون��روا مراعاة
ذلك ورفع قيمة تقدمياتها مبا يتنا�سب مع �أو�ضاع
الالجئني وحالة الطق�س».
لا �إ��ض��اف�ي�اً يف معاناة
ج��اء ال�صقيع ليكون ع��ام� ً
ال �ف �ق��راء يف ه ��ذا ال�ب�ل��د ل�ب�ن��ان�ي�ين وفل�سطينيني..
وغريهم ،يف ظل و�ضع �سيا�سي دائم الت�أزم ،و�أجندة
عمل للم�س�ؤولني لي�ست معاناة الفقراء يف مقدمة
بنودها.

�سامر ال�سيالوي

الفلسطينيات المتزوجات من أصحاب جنسيات مختلفة

مطالب بتخفيف القيود على أزواجهن

يعاين ع��دد م��ن ال�لاج�ئ��ات الفل�سطينيات ال�ل��وات��ي ت��زوج��ن م��ن أ���ص�ح��اب جن�سيات خمتلفة كامل�صرية �أو
العراقية ..من ظروف ا�ستثنائية مريرة وقا�سية جداً ،نتيجة انعدام اال�ستقرار والأمان ،واخلوف من امل�ستقبل
على �أوالده��ن ،خ�صو�صاً جلهة التعقيدات يف املعامالت القانونية ال�سنوية ،و�أزم��ة البحث عن كفالة لبنانية،
ناهيك عن الفقر ال�شديد.
وي�أتي مو�ضوع جتديد الإقامات �سنوياً على ر�أ�س امل�شاكل ،ويف هذا املجال ،ف�إن الثمن تكلفة ور�سوم احل�صول
على الإقامة التي يجب ت�سديدها �سنوياً للدولة اللبنانية ت�صل �إىل  300دوالر ،وجتدر الإ�شارة �إىل �أن �صعوبات
جتديد الإقامة ال تنح�صر فقط بدفع املال ،و�إمنا �أي�ضاً برحلة البحث عن �إفادات مرخ�صة من قبل الوزارات
اللبنانية ،لإثبات وجود �أبنائهن يف املدار�س �أو املعاهد املهنية.
كذلك مو�ضوع احل�صول على ت�صريح �إ�ضايف خا�ص للإقامة يف املخيمات املحاطة ب�إجراءات �أمنية ،مثل
خميم عني احللوة ،واحلركه الدائمة منها و�إليها ،وهي ت�صاريح ينبغي �إعادة ا�ست�صدارها كل ثالثة �أ�شهر ،و�إن
كان بحوزة الزوج والأبناء �إقامة قانونية.
وقد ت�ضامنت عدد من الهيئات الن�سائية مع هذه الفئة ،خ�صو�صاً يف خميم عني احللوة ،و�سعت معهن لإيجاد
حلول لهذه املع�ضلة ،و�أجرت عدداً من اللقاءات يف هذا الإطار ،وا�ستعانت مبحامني من �إحدى امل�ؤ�س�سات العاملة
يف املخيم ،من �أجل �إيجاد ت�سهيالت قانونية لأو�ضاعهن بالعالقة مع الدولة اللبنانية ،وال�سفارات املعنية ،لت�سهم
ما �أمكن يف التخفيف من �إجراءات احل�صول على الإقامة ،وتخفيف الر�سوم املالية املرتتبة على ا�ست�صدارها.
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مؤتمر
«المـجــــلـس العـــالــمــي لـلــغــــة العـــربـيــــة»

«اللـغـة الـعـربـيــة ..مـن مخاطـر
يتعرض التراث
اللغوي ،تحديدًا اللغة
العربية ،إلى محاوالت
طمس وتشويه وإدخال
ما ليس منها على أنه
مكون من مكوناتها،
ولعل وسائل اإلعالم
والهواتف الذكية
وغيرها من الوسائل
الحديثة التي غزت
مجتمعاتنا العربية
بشكل عام ،واإلسالمية
على وجه الخصوص،
كان لها الدور األبرز في
تحويل اللغة العربية
– لغة القرآن الكريم -
إلى لغة جامدة بداعي
التجديد.
انطالقاً من ه��ذا� ،أخ��ذ «املجل�س العاملي
للغة العربية» على عاتقه تنظيم م�ؤمتره
الثامن حت��ت ع�ن��وان« :اللغة العربية ..من
خماطر اجلمود �إىل تداعيات التجديد».
اف �ت �ت��ح امل �ج �ل ����س م � ��ؤمت� ��ره ال �ث ��ام ��ن يف
جم� ّم��ع كلية ال��دع��وة الإ��س�لام�ي��ة  -ب�يروت،
بح�ضور ممثلني عن وزير الإعالم والثقافة

ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي متحدث ًا خالل االفتتاح

اللبنانيي ،ووفود م�شاركة من الباحثني من
نْ
خمتلف الدول العربية.
افتُتح امل�ؤمتر بتالوة �آيات بينات من
الذكر احلكيم ،تالها الن�شيد الوطني
ال �ل �ب �ن��اين ،ث��م أ�ل �ق��ى الأ� �س �ت��اذ منت�صر
غ�ضنفري من العراق كلمة امل�شاركني،
اعترب فيها �أن «هذا امل�ؤمتر ي�أتي ليناق�ش

مو�ضوعاً قدمياً حديثاً ملا يزال اخلو�ض
فيه يثري الأ� �ش �ج��ان ،يف زم��ن اختلطت
ف�ي��ه ال�ق�ي��م وت��داخ �ل��ت ال �ه��وي��ات� ،سعياً
نحو حتويل العامل �إىل حالة هالمية ال
مالمح لها وال �أبعاد ،تقف وراءه��ا قوى
تريد التالعب مبقدرات الأمم وم�صائر
ال�شعوب خدمة مل�آربها اخلا�صة».

و أ�� �ض��اف« :اللغة م��ن حيث ه��ي رمز
وه��وي��ة � �ش ��أن �سيا�سي ذو أ�ب �ع��اد ثقافية
واجتماعية وعلمية واقت�صادية ،ي�شكل
ال مهماً م��ن مفا�صل التخطيط
مف�ص ً
اال�سرتاتيجي».
وت �ق��دم غ���ض�ن�ف��ري ب��ال���ش�ك��ر ل��دول��ة
لبنان الحت�ضانها هذا اجلهد ،وبال�شكر

الـــجـــلـــســـــــــــة األولــــــــــــــــى
املحور الأول للم�ؤمتر كان حتت عنوان« :ال�تراث اللغوي وتداعيات التجديد» ،قدمه
مدير ع��ام وزارة التعليم العايل يف لبنان؛ الدكتور �أحمد اجل� ّم��ال ،وحت��دث فيه الدكتور
�صابر عبد الدامي يون�س من م�صر ،وبحثه حتت عنوان« :لغتنا العربية بني املا�ضي العريق
والواقع امل�أمول» ،اعترب فيها �أن اللغة العربية هي �أقدم لغات العامل ،وهي اللغة الوحيدة
التي ا�ستمرت منذ �أن ا�ستقرت بكل مقوماتها يف اجلزيرة العربية ،وحفظها اهلل تعاىل بنزول
القر�آن الكرمي ،حيث �أنزله بل�سان عربي مبني ،و�أن كل ما �أنتجه العقل العربي والإ�سالمي يف
ع�صور ازدهار احل�ضارة العربية كان بالل�سان العربي الناطق واملعبرّ عن فكر الأمة وتراثها..
و�أ�صبحت لغة عاملية يفتخر بها كل من �أراد �أن يتعرف �إىل ح�ضارة العرب وامل�سلمني.
و�ألقى الدكتور يون�س ال�ضوء يف بحثه على حماور عدة� ،أولها :الثقافة العربية �أ�سبق
من ثقافة اليونان والعربيني ،ثانياً :الل�سان العربي واكتمال جهاز النطق يف الإن�سان ،ثالثاً:
اللغة العربية وحتديات امل�ستقبل ،رابعاً :اللغة العربية ومطالب جمتمع املعرفة ،خام�ساً:
كيفية التطور العلمي واملنهجي لإيجاد البديل يف ع�صر املعلوماتية واحلا�سوب ،والت�صدي
ملن ينادون ب�ضرورة تغيري �أبجدية العربية و�أ�سلوب كتابتها ،و�ساد�ساً تو�صيات واقرتاحات،
تت�ضمن ا�ستمراراً فاع ًال للغة وم�ستقب ًال م�ؤثراً ووجود مناف�س.
البحث الثاين حتت عنوان« :الأبجدية الدولية العربية ..ودور علماء العربية» ،للدكتور
حممد خليفة الأ�سود (�أ�ستاذ جامعي  -طرابل�س /ليبيا).

تناول بحثه اجلهود الكبرية التي قام بها علماء اللغة العربية الأوائل� ،أمثال �أبي الأ�سود
الد�ؤيل واخلليل بن �أحمد الفراهيدي ،يف تدقيق رمز احلرف لل�صوت العربي ،واعترب �أن
اللغة العربية يف ع�صرنا هذا يف �أ�شد احلاجة �إىل مثل هذه اجلهود لتطوير الكتابة باحلرف
العربي ،لنقل �أ�صوات اللغات الأخرى وحتليلها �صوتياً ،فمن امل�شاكل التي تعرت�ض البحث
ال�صوتي باللغة العربية الآن هي التمثيل ال�صوتي ،وه��ي نقل ال�صوت بحروف ي�ستطيع
الباحث ال�صوتي نطقها نطقاً �صحيحاً ،وال يوجد الآن و�سيلة لذلك �إال الأبجدية الدولية
التي معظم حروفها التينية ،ف�إذا �أردت درا�سة اللغة العربية درا�سة �صوتية دقيقة� ،أو �أردت
درا�سة �أي لغة �أخرى ،فال بد من نقلها �إىل الأبجدية الدولية ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل كتابة
اللغة العربية باحلروف الالتينية ،وهذا تغريب للغة بدل تعريبها.
ولهذا ال�سبب ر�أى الباحث �ضرورة التفكري اجلدي يف اخرتاع �أبجدية دولية متكّن اللغة
العربية من نقل �أي �صوت عاملي م�ستعمل ،ومل يكن الباحث هو الوحيد الذي فكر يف هذا
امل�شروع ثم نفذه على �أر�ض الواقع ،بل هناك من فكّر قبله ،وكان ال�سبب الذي دعاهم �إىل
هذه الفكرة هو ت�سهيل تعليم اللغة العربية لأبناء امل�سلمني غري العرب.
�إذاً ،الهدف من هذا البحث هو ر�سم �صورة للأبجدية الدولية العربية ،التي تتمكن بها
العربية من و�صف �أ�صوات اللغات الأخرى ،وميكن ا�ستخدامها يف املعاجم العربية لت�صحيح
النطق.

للمجل�س ال�ع��امل��ي للغة ال�ع��رب�ي��ة ،ال��ذي
يحمل هم الأم��ة العربية ويدافع عنها،
وبال�شكر للباحثني الذين حتملوا اجلهد
والعناء وبذلوا املال والوقت خدمة للغة
العربية.
الأمة م�ستودع الرتاث
بعد كلمة الرتحيب وامل���ش��ارك�ين� ،ألقى
ال�شاعر اللبناين غ��ازي م��راد ق�صيدة حتت
ع �ن��وان «ل �غ �ت��ي وال �� �ش �ع��ر» ،ث��م ك��ان��ت كلمة
لرئي�س املجل�س العاملي للغة العربية ال�شيخ
د .ع�ب��د ال�ن��ا��ص��ر ج�ب�ري ،ا�ستهلّها بتقدمي
التهاين مبنا�سبة مولد النبي عليه ال�صالة
وال�سالم ،وهو �أف�صح من نطق بلغة «ال�ضاد»
و�أعلى �ش�أنها ،حيث هي لغة الكتاب املقد�س
القر�آن الكرمي والكتب الأخرى.
وق ��دم ال�شيخ ج�ب�ري ال�شكر واالم�ت�ن��ان
لل�سادة واملفكرين والأدب��اء الذين وفدوا من
البالد العربية والإ�سالمية لتقدمي درا�سات
وبحوث تتعلق بخدمة لغة الأم��ة وثقافتها،
ال�ت��ي ا�ستطاعت �أن جتمع أ�ط �ي��اف املجتمع
الإن �� �س��اين م��ع اخ �ت�لاف ط��وائ�ف��ه وم��ذاه�ب��ه
و�أل��وان��ه و�شعوبه ،لت�صنع منه أ�م��ة متحابة
مت�آخية متعاونة واحدة.
ور�أى �سماحته �أن الأم ��ة ه��ي م�ستودع
ال�ت�راث واحل��ام�ل��ة خل�ب�رة ب�شرية عميقة،
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يـعـــقـــــــد مــــؤتـــــــمـــــــره الــثـــــــــامــــــــــن

الجمـود إلى تداعيـات التجديد»
لـــــــقـــــــــــــــــــاءات خــــــــــــــاصـــــــــــــــــــة

د .جمال مقابلة

د� .أحمد ال�سامرائي

د� .أحمد خليفة الأ�سود

«الثبات» التقت عدداً من امل�شاركني يف امل�ؤمتر ،وكانت هذه احلوارات حول
�أهمية عقده يف هذه الظروف حتديداً:

د .حممد علي عطا

د� .أميه اليمالحي

النائب كامل الرفاعي

واحلقيقة �أنها التفاتة رائعة من املجل�س العاملي حني ركز على �أمرين مهمني
جداً يف ما يواجه اللغة :اجلمود والتجديد ،لذا وجبت علينا حماربة اجلمود
ومنع التجديد ،و�أن نكون و�سطاً بني اجلمود والتجديد».

د .مقابلة :املجل�س العاملي يكمل دور اجلامعات
الدكتور جمال مقابلة (من الأردن) ر�أى �أن �أهمية امل�ؤمتر الثامن للمجل�س
العاملي للغة العربية خالل ع�شر �سنوات ،ت�أتي من بداية ت�أ�سي�سه ،وهذا يدل
على ا�ستمراره رغم ال�صعوبات التي تواجه جميع الدول العربية �أو الإ�سالمية
التي فيها عدد من امل�شاركة ،لكن ر�أى القائمون على هذا امل�ؤمتر �ضرورة �أن ال
يتوقف ن�شاطه ،كون الهيئة الإدارية يف املجل�س العاملي م�صممة على �أن يكون
اجلامع بني اجلميع هي اللغة العربية.
و�أ�ضاف «مقابلة»« :امل�ؤمترات بعناوينها املختلفة كانت دائماً تتحدث عن
املخاطر وامل�شكالت التي تتغلب على اللغة العربية يف زمن و�سائل االت�صال
احل��دي�ث��ة ،والهجمات التي ن��راه��ا ممثلة ب�أ�شكال خمتلفة�� ،س��واء الهجمات
الع�سكرية كما جرى يف احتالل العراق� ،أو الهجمات الثقافية التي ت�أتي عرب
و�سائل الإع�ل�ام املختلفة ،وم��ا ح��دث م��ؤخ��راً يف و�سائل االت�صال والهواتف
الذكية ،وهناك درا�سات تتابع عن كثب ما يكون من ت�أثري �أو ت�أثر �سلبي �أو د .عطا :الهجمة �شر�سة
من جهة �أخ��رى ،اعترب الدكتور حممد علي عطا (من جمهورية م�صر
�إيجابي للغة العربية ،وال��ر�أي العام دائماً يعترب �أن اللغة العربية هي بخري
العربية) �أن اللغة العربية تتعر�ض �إىل هجمة �شر�سة م��ن قبل اجلميع،
وت�سري �إىل احلال الأف�ضل ،لكن ال ي�أتي هذا �إال بجهود القائمني عليه».
و�أك��د «مقابلة» �أن جهد املجل�س العاملي أ�ت��ى ليكمل ما تقوم به اجلامعات لإهمالهم لها وحر�صهم على تعلم اللغات الأخرى ،وتركها مك�سوة بالأ�ضرار
العربية جميعاً واجلامعات الإ�سالمية �أي�ضاً ،التي تُعنى بتدري�س اللغة العربية وع��دم احلر�ص عليها وعلى تعليمها وتعلّمها وم��ا �إىل ذل��ك ،ففي ظل هذه
للناطقني بغريها بن�شرها يف العامل الإ�سالمي واملغربي ،ثم تتكامل مع �إجنازات الهجمات جميعها ،وجب على كل �إن�سان �أن يقوم بواجبه جتاه هذه اللغة التي
املجامع اللغوية امل�شتتة ،مع الأ�سف ،يف دول عربية عديدة ،حتاول �أن تبني �صرحاً �أهملها ،والتقدمي ولو احلد الأدنى كهذه امل�ؤمترات التي تعيد الروح وال�شعور
لهذه اللغة ب�شكل �أو ب�آخر ،ولكن حتى الآن مل ت�ستطع �أن توحد اجلهود يف اللغة ب�أهمية هذه اللغة ،ومبا �آلت �إليه وبواجبنا نحوها ،وما يجب �أن تكون عليه،
العربية ،و�أو�ضح قائالً« :ال نريد �أن نتدخل يف عمل اجلامعات وال املجامع ،بل باعتبارها لغة احل�ضارة املمتدة ،وال تزال ،وقبل �أن تكون لغة احل�ضارة ،فهي
نريد �أن نكون مكملني كهيئة ثقافية اجتماعية تطوعية لهذه اجلهات».
لغة القر�آن الكرمي ،ال��ذي هو خلود وا�ستمرارية ،وحياة فردية واجتماعية
وختم «مقابلة» بالقول« :هذا العمل ي�ؤكد لنا كم�شاركني من جميع الدول وحياة دنيوية و�أخروية ،وي�أتي خلودها من خلود القر�آن الكرمي ،و�أنا على ثقة
العربية� ،أن همنا واحد ،و�أن املكون الأ�سا�سي يف هويتنا هي اللغة العربية ،التي ب�أن هذه اللغة هي لغة هذا الزمان كما كانت لغة الزمان الذي �سبق ،و�ستكون
�ستبقى حمط عنايتنا جميعاً ،وهي ت�سري �إىل الأف�ضل يف الغالب ،وال يحدث هذا لغة ما �سي�أتي ،فكما �أن القر�آن خالد و�صالح لكل زمان ومكان ،فاللغة العربية
�إال من خالل جهود متبعة ،ون�س�أل اهلل �أن ي�ستمر هذا الأمر با�ضطراد وجناح» .كذلك الأمر ،ونحن �إذ نقدم هذا الواجب ،ن�ساهم يف �إحيائها ،و�أ�س�أل اهلل تعاىل
�أن ي�ستعملنا يف خدمة هذه اللغة.
توحد ال�شعوب
د .ال�سامرائي :اللغة ّ
بدوره ،اعترب د� .أحمد ال�سامرائي (من العراق) �أن «كل لغة من اللغات ال د .الرفاعي :لالنتباه �إىل جمال اللغة
�إىل ذل��ك ،ر�أى الدكتور كامل الرفاعي �أن��ه يف زم��ن ت��راجَ ��ع فيه االلتزام
بد لها �أن توحد �شعبها من خالل و�سيلة التعامل بني �أبناء هذا ال�شعب ،ومن
خالل اللغة العربية ا�ستطعنا �أن ندخل �إىل املجل�س العاملي للغة العربية من باللغة العربية وكرث فيه ا�ستخدام اللغة املحكية ،وهو ما ي�ؤثر على �أجيالنا
خالل ما �أقامه من م�ؤمترات ،وهذه هي املرة الثانية التي �أ�شارك يف امل�ؤمتر ،وعقيدتنا ،يعترب هذا امل�ؤمتر عملية تفوي�ض وحتريك للمجتمع للعودة �إىل

د .الأ�سود� :أغلب ال�شعوب تو ّد تعلّم العربية
الدكتور حممد خليفة الأ�سود (من ليبيا) �أكد �أن هذا امل�ؤمتر يقوي اللغة
العربية ويجعلها تربط بني العرب من امل�شرق واملغرب ،و�أن��ه �سيقدم بحوثاً
عملية لكي تنه�ض الأمة العربية وتكون اللغة يف مقدمة اللغات جلعلها لغة
عاملية.
و�أ��ض��اف� :أن «�أغ�ل��ب ال�شعوب الإ�سالمية تريد �أن تتعلم اللغة العربية،
فلغات ال�شعوب الإ�سالمية كانت تكتب باللغة العربية ،ولكن نتيجة اال�ستعمار
الأوروب ��ي بدّلها للغة الالتينية ،والآن تريد ه��ذه ال�شعوب �أن تكتب لغتها
بالعربية ،وه��ذا البحث ي�ساعد على و�ضع احل��رف العربي لكي يكتب مرة
�أخرى كتلك اللغات ،لي�صل �إىل الدول الإ�سالمية عن طريق حمو الأمية».

ف�أكرمها اهلل تعاىل بالقر�آن الكرمي بقوله:
}ولقد �ضربنا للنا�س يف هذا القر�آن من كل
مثل لعلّهم يتذكرون • قر�آناً عربياً غري ذي
عوج لعلّهم يتّقون{.
ول�ف��ت ال�شيخ ج�بري �إىل �أن ه��ذا امل��ؤمت��ر

ه��و ن�ت�ي�ج��ة جم �ه��ود ذات ��ي م��ن �أج ��ل ال��وق��وف
عند مكامن �أ�سباب ال�ضعف الذي حلق بلغتنا،
و�إم�ك��ان�ي��ة التجديد وال�ت�ح��دي��ث ،م��ع احلفاظ
ع �ل��ى الأ�� �ص ��ال ��ة واجل � � ��ذور ،ال� �س �ي �م��ا يف زم��ن
التغني ب�ـ«ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي» ،م��ن �أج��ل التطلع

�إىل م�ستقبل يخدم الإن�سان ،والوقوف بوجه
الر�أ�سمالية املتوح�شة امل�ستغلة لطاقات الب�شر
خدمة لنزواتهم ،معترباً �أنه ال بد لأهل العلم
وال�ف�ك��ر وال � ��ر�أي وال�ث�ق��اف��ة �أن يجتمعوا بني
الفينة والأخرى ليتدار�سوا �أو�ضاع �أمتهم وامل�آل

ال�شيخ زهري اجلعيد

احلاج يو�سف الغزاوي

اللغة العربية؛ اللغة الأم ولغة ال�ق��ر�آن ال�ك��رمي ،للتم�سك بها ل�يرى مدى
جماليتها يف ا�ستعماالتها اليومية والأدبية.
د .اليمالحي :فو�ضى ل�سانية
الدكتورة �أمينة اليمالحي (من املغرب) �أ�شارت �إىل �أن هذا امل�ؤمتر ي�أتي
يف منعطف �أ�سا�سي ،وهو �أزم��ة اللغة العربية على امل�ستوى الوطني واملغرب
خا�صة ،وذلك نتيجة الو�ضعية اللغوية التي تعرف اختالالت وتعرثات ب�سبب
االزدواج�ي��ة اللغوية ،و�أحياناً جند كذلك التعدد اللغوي غري املدبر تدبرياً
عقالنياً ،بحيث �أ�صبحت هذه اللغات وكذلك التعدد الل�سني الذي يتمثل يف
اللهجات املحلية ،ي�شو�ش ويخلق فو�ضى ل�سانية قاتلة للغة العربية ،نعرف
�أن اللغة العربية ال خوف عليها ،لأن مو�ضوع هذا امل�ؤمتر هو م�س�ألة اجلمود
ال��ذي �أ�صبح يعرف نوعاً من التدين يف م�ستوى اللغة على م�ستوى نحوها
و�صرفها وكذلك معجمها� ،أما من حيث تداعيات ما تفر�ضه حالياً التحديات
الكونية ،فهو ا�ست�شراف امل�ستقبل الذي يطلب تكثيف اجلهود العربية ب�شكل
جماعي وواع لأج��ل �إي�ج��اد خطة لغوية فاعلة ،تنبني على تخطيط لغوي
حمكم من �ش�أنه دعم اللغة العربية وتطويرها ،وبالتايل رد االعتبار لها كلغة
من اللغات العاملية.
ال�شيخ اجلعيد :العربية لغة توحيد وجمْع
واعترب ال�شيخ زهري اجلعيد (�أمني عام جبهة العمل الإ�سالمي املقاوم يف
لبنان) �أن اللغة العربية هي اللغة اجلامعة بني العرب وامل�سلمني ،بعد خالفات
كبرية زرعها العدو ال�صهيوين ،من خالل امل�شروع الأمريكي الذي يفرّق لي�س
فقط بني امل�سلمني من خالل الفر�س والعرب وال�ترك والعجمي وغريهم،
لكن حتى �أب�ن��اء العرب �أنف�سهم ،ف�أ�صبحت ال�ع��راق �شبه مق�سمة من خالل
الدعوات ،وما ن�شهده يف �سورية وليبيا واليمن هي دعوات خمالفة لأ�صل من
جاء بعز اللغة العربية� ،أال وهو النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم الذي جمع
املتفرقني.
الغزاوي :يجب التفاعل مع اللغة العربية
ور�أى رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة النا�صرين امل�ستقلني «املرابطون»؛
يو�سف بكري ال�غ��زواي� ،أن اللغة العربية تتعر�ض لهجمة ا�ستعمارية قوية،
وه��ذه الأزم��ة ال بد �أن ت��واجَ ��ه ،خ�صو�صاً �أن اللغة العربية م�صدر ق��وة هذه
الأمة ،وهي الر�سالة التي �أنزلها رب العاملني على النبي حممد عليه ال�صالة
وال�سالم ،لذا وجب علينا التفاعل مع هذه اللغة و�إعطا�ؤها الأهمية البالغة،
بعد حماربتها باملذهبية والطائفية والع�شائرية ..فاللغة توحد اجلميع.

التي و�صلت �إليهم ،ويبذلوا جهداً لالجتهاد يف
ا�ستنها�ضها من كبوتها طلباً ال�ستبدال احلال،
وو��ض��ع �أ�س�س وتو�صيات وق��وان�ين لالنطالق
ب�ه��ا ،فاللغة العربية لغة جامعة على اخلري
والبناء وحت�صني الأوطان واملجتمع والأ�سر.

وت �� �ض �م��ن امل� ��ؤمت ��ر م �ع��ر� �ض �اً ل�ل�خ�ط��اط
ال �ل �ب �ن��اين ف� � ��ادي أ�ب� � ��و م �ل �ح��م ،وم �ع��ر� �ض �اً
ملخطوطات عربية من �أوروبا.

مالك مغربي
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عربي
عــودة «المارينــــز التكفيــــري» إلى العـــراق

�آثار تفجري انتحاري و�سط العا�صمة العراقية بغداد

(�أ.ف.ب).

ب �ع��د ال �غ ��زو الأم �ي�رك ��ي ل �ل �ع��راق ،بحجة
م �ط��اردة «ال�ق��اع��دة» و�إ��س�ق��اط ��ص��دام ح�سني،
ا��س�ت��ول��د الأم�ي�رك �ي��ون ج �م��اع��ات «ال �ق��اع��دة»
ال�ت�ك�ف�يري��ة ،وا�ستعملوها لتخريب ال��وح��دة
االجتماعية والدينية على مدى عقود ،وكانت
ال�سيارات املفخخة والقتل املذهبي والطائفي
الأ� �س �ل��وب الأم�ي�رك��ي الأف �� �ض��ل والأق� ��ل كلفة
لتدمري ال �ع��راق وتق�سيمه ب���ش��ري�اً ،كمقدمة
للتق�سيم اجلغرايف.
انق�سم العراقيون ع��رب�اً و�أك ��راداً ،و�شيعة
و� �س �ن ��ة ،وم �� �س �ل �م�ين وم �� �س �ي �ح �ي�ين ،وحت � �وّل
النظام ملحا�ص�صة قومية ومذهبية ،فرئا�سة
اجلمهورية ل�ل�أك��راد (م��ع احتفاظهم ب�إقليم
كرد�ستان امل�ستقل) ،ورئا�سة احلكومة لل�شيعة،
وجمل�س النواب لل�سُّ نة ،و�صار العراق مق�سَّ ماً،
ويغطَّ ى التق�سيم بعلم وحكومة واح��دة ،لكن
وراء الكوالي�س ويف حمافل امل��ؤام��رة الدولية
كان العراق فري�سة عمالء �أمريكا الإقليميني.
ت� �ط� � ّوع ��ت ت��رك �ي��ا وت ��دخ� �ل ��ت يف ال� �ع ��راق
بحجة حماية «ال����سُّ �ن��ة» ،ورافقها القطريون
وال���س�ع��ودي��ون ب��امل��ال واجل �م��اع��ات التكفريية
و«ال�ق��اع��دة» لإ��س�ق��اط احل�ك��م «ال�شيعي» وفق
ادعاءاتهم ،ولقطع طريق الإمداد عن النظام
يف � �س��وري��ة وت�ق�ط�ي��ع ح �ل �ق��ات ال �ت��وا� �ص��ل بني
حم��ور امل�ق��اوم��ة ،ف��الأح��داث ال�سورية �ضربت
حلقة التوا�صل بني املقاومة يف لبنان و�إيران،

و�إ��ش�ع��ال ال �ع��راق يقطع حلقة ال�ت��وا��ص��ل بني
��س��وري��ة و إ�ي� ��ران ،في�صبح ه��ذا امل�ح��ور �سل�سلة
حديدية مفككة ال ميكن �أن حتمي نف�سها ،فكل
�ساحة م�شغولة بنف�سها و�أحداثها الأمنية.
�إال �أن ال �� �ص �م��ود ال �� �س��وري دف ��ع �أم�ي�رك��ا
وحلفاءها الغربيني واملحتلني �إىل التفتي�ش
ع��ن ��س��اح��ات �أخ ��رى للتعويي�ض ع��ن الف�شل،
فربحوا �أوىل الأوراق بتدجني «حما�س» ،وبد�أوا
بالعمل على �إن�شاء الوطن البديل على خطني
م�ت��وازي نْ�ْي�؛ خ��ط �إق��ام��ة ال��دول��ة الفل�سطينية
ال��وه�م�ي��ة ل�ت� أ�م�ين االحت ��اد ال�ك��ون�ف��درايل مع
الأردن ،وال �ث��اين ع�بر «الإخ � ��وان» ال�ت��ي قالت
«حما�س» �إنها متثل ال��ذراع اجلهادية لها ،ما
يفتح الطريق �أم��ام �إ�سقاط النظام امللكي يف
الأردن ،وا�ستالم «الإخ ��وان» احل�ك��م ،و إ�ع�ط��اء
«حما�س» رئا�سة الدولة الفل�سطينية ،ليعلن
الطرفان «ال�شقيقان» االحت��اد ،وف��ق مفاهيم
دولة اخلالفة «الإخوانية».
ع��اد الأم�يرك�ي��ون وح�ل�ف��ا ؤ�ه��م �إىل ال�ع��راق
من بوابة الفتنة املذهبية ،واملطالب ال�شعبية
لل��أخ��وة «ال ����سُّ �ن��ة» ،وم ��ا ي�ع��ان�ي��ه «ال ����سُّ �ن��ة» يف
ال�ع��راق ي�ع��اين منه ك��ل ال�شعب ال�ع��راق��ي من
ح��رم��ان يطال مقومات العي�ش ال�ك��رمي ،من
كهرباء ومياه وف�ساد وهدر للأموال ،وفقدان
الأم��ن ،وم�شاكل انف�صال الأك��راد عن الدولة
املركزية ،ومع �أحقية املطالب التي كان �صدام

مصر ..والطغمة المالية الجديدة
يتفق خرباء االقت�صاد على �أن الأزم��ة االقت�صادية يف
م�صر م��وروث��ة من النظام ال�سابق ،لكنها ت��زداد خطورة
يف ظل الرئي�س مر�سي ،الذي مل يقرّر اال�ستمرار بالنهج
«النيو -ليربايل» وح�سب ،بل ي�ستكمل ال�سيا�سات التي مل
يتجر أ� ح�سني مبارك على تنفيذها يف عهده وظل ي�ؤجلها
�إىل فرتة ما بعد رحيله عن ال�سلطة.
�إن �سيا�سة مر�سي االقت�صادية �ستُعرّ�ض كل مقدرات
البالد االقت�صادية ،بقوانني �سيادية غري قابلة للطعن،
ل�ل�ب�ي��ع �أو ال��ره��ن حل �ك��ام اخل�ل�ي��ج ال�ط��ام�ع�ين ب��ال�ث�روات
امل�صرية ،ولتمكني القوى الأجنبية ،من خالل الر�ضوخ
ل�شروط �صندوق النقد ال ��دويل ،م��ن تقوي�ض مقومات
ال��دول��ة االق�ت���ص��ادي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة ،ب���ش� ّل م�ؤ�س�ساتها
اخلدمية العامة ،و�إلغاء براجمها االجتماعية على �صعيد
الرعاية ال�صحية ،والتعليم ،ودع��م احلاجيات الأ�سا�سية
للمواطنني.
ال ي�ت��ورع «الإ��س�لام�ي��ون اجل ��دد» يف م�صر ع��ن خ��داع
م�ؤيديهم ومعار�ضيهم على ال���س��واء ،بت�سويق ف�ك��رة �أن
قبول �صندوق النقد ب�إقرا�ض م�صر مبلغ  4.7مليار دوالر،
إ�من��ا ي��دل على ثقة املجتمع ال��دويل باالقت�صاد امل�صري،
وي���ش��جّ ��ع م��ؤ��س���س��ات م��ال�ي��ة �أخ� ��رى ل�ت�ق��دمي امل��زي��د من
القرو�ض ،ويجلب اال�ستثمارات اخلارجية ،بينما يف الواقع
يجري النقا�ش م��ع م�س�ؤويل ال�صندوق ح��ول التنازالت
التي �ستقدمها احلكومة امل�صرية مقابل احل�صول على
ال�ق��ر���ض ،وال �ت��ي �ستتم ع�ل��ى ح���س��اب التنمية احلقيقية
وم�ستوى معي�شة الطبقات املعدومة.
قد يت�أخر التوقيع على القر�ض �إىل ما بعد االنتخابات
الربملانية ،لأن حزب مر�سي يخ�شى من ردة فعل �أن�صاره
ال��ذي��ن �سريف�ضون ال���ش��روط القا�سية ،ول�ه��ذا ق��د تلج�أ
حكومته �إىل مترير ال�صفقة بدون �شفافية ،فيتم التوقيع

لكن مع عدم ك�شف كل التفا�صيل للر�أي العام ،وهذا ممكن،
لأن ال�صندوق يق�سم القر�ض �إىل مراحل عديدة ،ويُجري
عن انتهاء كل مرحلة مراجعة ملدى التزام الطرف الآخر
بتنفيذ ال�شروط حتت طائلة �إلغاء القر�ض ،مع االحتفاظ
بحق املطالبة بتعوي�ض الأ�ضرار.
من املعروف �أن حكومة مر�سي �ستوظف فقط لوقف
حالة االنخفا�ض احلاد للعملة الوطنية ،يف �ضوء ارتفاع
العجز يف امليزانية العامة ،وانخفا�ض احتياطي العملة
ال�صعبة من  36مليار دوالر يف كانون الثاين � ،2011إىل
نحو  15مليار دوالر يف نهاية كانون الأول املا�ضي ،ما يعني
�أن القر�ض هو جمرد م�سكّنات م�ؤقتة ،وال يغيب هذا عن
م�س�ؤويل �صندوق النقد ال��دويل� ،إذ ي��درك��ون م�سبقاً �أن
م�صر �ستعجز يف نهاية املطاف عن ال��دف��ع ،ما ي�ستدعي
طلب ق��رو���ض ج��دي��دة ،وم��زي��داً م��ن ال��ر��ض��وخ واالرت�ه��ان
لإرادة القوى الأجنبية.
�إ��ض��اف��ة �إىل ال�سعي للح�صول على ق��ر���ض �صندوق
النقد الدويل مبا يتطلبه من رفع ال�ضرائب على ال�سلع
والب�ضائع التي يعتمد عليها �أغلب امل�صريني فيي حياتهم
اليومية ،ت�سعى حكومة مر�سي �إىل اال�ستدانة من م�صادر
�أخرى عربية و�إ�سالمية و�أوروبية ،وذلك يف �إطار االقت�صاد
الريعي البعيد عن متطلبات �سيا�سة التنمية ال�شاملة ،التي
ال ي�ضعها «الإخوان» يف براجمهم احلالية �أو امل�ستقبلية.
ت�شري الإح�صاءات �إىل �أن الديون و�صلت عند انتهاء
ع�ه��د م �ب��ارك �إىل  962م�ل�ي��ار ج�ن�ي��ه ،وارت �ف �ع��ت يف ظ� ّل
املجل�س الع�سكري �إىل  1238مليار جنيه ،ويف نهاية عام
 2012بلغت  1350مليار جنيه� ،أي �أن مر�سي اقرت�ض
 112مليار جنيه يف � 6أ�شهر ،ويالحظ املراقبون بو�ضوح
�أن ال�سيا�سات احلكومية جتاه التعليم وال�صحة وال�سكن
ودع��م الفقراء والعدالة االجتماعية مل ت�شهد �أي تغيري

ع��ن العهد ال�سابق ،ب��ل م��زي��داً م��ن ال�تراج��ع واالنتكا�س،
وم��ا ت��دخّ ��ل قطر �إال م��ن ب��اب ت�صيّد الفر�ص ،ف�ضاعفت
«م�ساعداتها» املالية مل�صر من  2.5مليار دوالر �أمريكي
�إىل خم�سة مليارات دوالر ،وادعى م�س�ؤولو «حزب احلرية
والعدالة» �أنها خطوة تدفع االقت�صاد �إىل الأمام ،علماً �أن
اال�ستثمارات القطرية املتوقع �أن ت�صل �إىل حدود  18مليار
دوالر خالل ال�سنوات اخلم�س املقبلة� ،سرتكز فقط على
جماالت ال�سياحة والعقار والطاقة ،بهدف حتقيق الأرباح
ال�سريعة ،ال بهدف تنمية االقت�صاد.
ل��ن ي���س�ت�ف�ي��د م��ن جم �م��ل احل �ل��ول امل � ؤ�ق �ت��ة مل�ع��اجل��ة
الأزمة االقت�صادية �سوى نخبة حمدودة من االنتهازيني،
الذين ال هم لهم �سوى جتميع الرثوات واحتكار ال�سلطة
ال�سيا�سية وت�سخريها خلدمة م�آربهم اخلا�صة ،ويف هذا ال
يوجد �أدنى اختالف بني الطغمة املالية التي مثّلها جمال
مبارك و�شركا�ؤه ،وبني الطغمة التي ميثلها «الإ�سالميون
اجلدد» حالياً ،ولكن هذه املرة بحلة جديدة وخطاب �أكرث
ت�ضليل.
يف تو�صيفهم لأ�سباب الأزم��ة االقت�صادية امل�ستفحلة،
ي�ت��ذرّع الرئي�س مر�سي و�أع��وان��ه باحلالة االنتقالية من
ع�ه��د �إىل ع�ه��د� ،أو ب�ع��دم اال��س�ت�ق��رار ال�سيا�سي ال�ط��ارئ
ال��ذي ت�سببه اخل�لاف��ات ب�ين خمتلف ال�ق��وى والأح ��زاب،
ولكن احللول التي يعدون بها �أو ي�ع�دّون لها يف الأ�شهر
القليلة املقبلة �ستنقل البالد من حالة ع��دم اال�ستقرار
�إىل ال�صراعات التي قد ت�أخد �شكل العنف غري امل�سبوق يف
م�صر� ،أو يف �أح�سن احلاالت �إىل ا�ضطرابات اجتماعية قد
ت�صل �إىل حد االنتفا�ضة ال�شعبية ،و�سيتحمل «الإخ��وان»
وزر �أعمالهم �إذا مل ي�ستدركوا عواقبها قبل فوات الأوان.

عدنان حممد العربي

وح��زب��ه م���س��ؤول�ين عنها ط ��وال ث�لاث��ة عقود
من الديكتاتورية والتمييز املذهبي ،والإعدام
و��ش��ن احل ��روب ع�ل��ى إ�ي� ��ران وال �ك��وي��ت ،بدعم
أ�م�ي�رك ��ي ومت��وي��ل ع��رب��ي ،ث��م ج ��اء احل���ص��ار
الذي فر�ضته �أمريكا بعد غزو الكويت ،و�أعاد
العراقيني ق��رون�اً �إىل ال ��وراء ،ث��م ج��اء الغزو
الأم�يرك��ي ال��ذي د ّم��ر ال�ع��راق ونهب ث��روات��ه،
وال ي��زال ي�سرق نفطه ب�أبخ�س الأث�م��ان ،ومل
مي����ض ع�ل��ى ان���س�ح��اب الأم�يرك �ي�ين �أك�ث�ر من
عام «يف ال�شكل» ..فهل ميكن مع كل امل�ؤامرات
اخلارجية والداخلية حلكومة عراقية مقطّ عة
الأو� �ص��ال وم�ستنزفة على جميع ال�صعد �أن
تعوّ�ض على العراقيني يف عام �أو خم�سة �أعوام
ما حُ رموا منه طوال خم�سني عاماً؟
ال � �ع� ��راق ع �ل��ى ح ��اف ��ة ال �ف �ت �ن��ة امل��ذه �ب �ي��ة
والتدخل الرتكي واخلليجي ،ويظن الأت��راك
وم��ن معهم �أن با�ستطاعتهم احتالل العراق
وال�سيطرة عليه له�شا�شة و�ضعه ،لعدم وجود
جي�ش عراقي كما يف �سورية ،لكن يف العراق
ميلي�شيات حزبية من كل الطوائف ،ما يفتح
أ�ب� ��واب احل ��رب الأه �ل �ي��ة ب�شكل �أو� �س��ع و أ�ك�ث�ر
دموية من الفتنة ال�سابقة ،نتيجة التفجريات
التي كان يقوم بها التكفرييون الأجانب من
«ال�ق��اع��دة» ،ومل ي��رد عليها ال�شيعة ب�أمر من
املرجعية الدينية وال �ق��ادة ال�سيا�سيني ،لكن
�إذا ان��دل�ع��ت الفتنة ب�ين امل�ك��ون��ات ال�ع��راق�ي��ة،
وتقاتلت الأط��راف بحجة الدفاع عن النف�س،
وبتحري�ض خارجي ،ف�سي�شتعل العراق ويحرق
ب�شظاياه ال�ساحات العربية ،خ�صو�صاً يف دول
اخلليج وتركيا ،نتيجة العداء التاريخي بني
ال �ع��راق ودول اخل�ل�ي��ج ،ول �ل��رد ع�ل��ى ال�ت��دخ��ل
اخلليجي وال�ترك��ي والأم�ي�رك��ي ،و�ستتفاجَ �أ
ت��رك�ي��ا ب ��إع�ل�ان ال��دول��ة ال �ك��ردي��ة يف ال �ع��راق،
وال�ت��ي �ستتمدد جت��اه تركيا و��س��وري��ة ..فماذا
�سيفعل الأت ��راك م��ع الأك� ��راد ،وم��ع التحرك
ال �ع �ل��وي ال� ��ذي ب � ��د�أت �إره��ا� �ص��ات��ه ب��ال�ظ�ه��ور
نتيجة اخلطاب املذهبي الذي �أطلقه �أردوغان
وامل�س�ؤولون الأتراك؟
ماذا �ستفعل تركيا �إذا �أعلن اجلناح الرتكي
ل �ـ«ج �ب �ه��ة ال �ن �� �ص��رة» «اجل� �ه ��اد» � �ض��د ال�ن�ظ��ام
العلماين حلزب العدالة والتنمية احلاكم يف
تركيا ،والذي مينع احلجاب ويبعد الدين عن
م�ؤ�س�سات ال�سلطة..؟ �ألن يطرح «ال�سلفيون»
�إعادة اخلالفة الإ�سالمية يف تركيا كما كانت،
ول�ك��ن ب�صيغة «وه��اب�ي��ة �سلفية» ،تناق�ض كل
مفردات النهج ال�سيا�سي والفكري واالجتماعي
حلزب العدالة والتنمية الرتكي؟
ل� �ق ��د ت � � ��ورط الأت� � � � � ��راك واخل �ل �ي �ج �ي��ون
ب� إ���ش�ع��ال ال�ن��ار امل��ذه�ب�ي��ة يف ��س��وري��ة ،والآن يف
ال�ع��راق ،وبعده يف لبنان ،و�ست�شتعل يف م�صر
ب�ين ال�سلفيني و«الإخ � � ��وان» ،وب�ي�ن الأق �ب��اط
وامل���س�ل�م�ين ،وب�ي�ن «الإخ � � ��وان» وال�ع�ل�م��ان�ي�ين
وال�ل�ي�برال�ي�ين ،وب ��د أ� اخل�ل�اف ب�ين الإم ��ارات
و«الإخ ��وان» ،وب�ين الكويت وقطر ،والتناف�س
القطري ال�سعودي لل�سيطرة على «ال�ث��ورات
العربية»..
التاريخ ي�شهد �أن العمالء هم املنهزمون
وامل � � �ط� � ��رودون ،و�أن ال��وط �ن �ي�ي�ن ال �� �ش��رف��اء
م �ن �ت �� �ص��رون� �� ،س ��واء ب��ال �� �ش �ه��ادة �أو ح�م��اي��ة
الأوطان ..و�إنا ملنتظرون.

د .ن�سيب حطيط
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ثورة البحرين بين شباب متقدم ..وسالح جديد
كل نظام �سيا�سي يقوم على جمموعة قواعد تعترب
قوام بقائه على املدى املتو�سط ،وميكن اخت�صار تلك
القواعد مبعادلة التوفر الإيجابي لعوامل خم�سة هي:
املال ،والب�شر الرا�ضون به ،واملحيط الإقليمي والدويل
ال��داع��م ل��ه ،وال �� �س�لاح ال �ف � ّع��ال ،وال �ق��درة ع�ل��ى �إدارة

البالد ،خ�صو�صاً يف فرتة الأزمات ،كما �أن هناك حالة
ال�شيخوخة ال�سيا�سية وحالة املر�ض ال�سيا�سي القاتل،
وهما حالتان ت�ؤديان �إىل نهاية دول مهما عملت من
�أجل البقاء ،وتوفرت لديها العوامل ال�سابقة ،فدوام
احل��ال من امل�ح��ال ،وق��د أ���ش��ار اهلل مالك امللك �إىل �أن

من �سنته يف حياة الب�شر ،هو حالة املوت واحلياة على
م�ستوى احلكومات بقوله تعاىلُ } :ق��لِ ال ّلَ ُه َّم مَالِكَ
المْ ُلْكِ ُت�ؤْتِي المْ ُلْكَ مَنْ تَ�شَ ا ُء َو َت ْن ِز ُع المْ ُلْكَ ممِ َّنْ َو ُت ِع ُّز مَنْ
تَ�شَ ا ُء َو ُت ِذ ُّل مَنْ تَ�شَ ا ُء ِب َيدِكَ الخْ َيرْ ُ �إِ َنّكَ َعلَى ك ُِّل �شَ يْ ٍء
َقدِيرٌ{.

(�أ.ف.ب).

حراك �شبابي يف �أحد �شوارع العا�صمة البحرينية

أحاديث المجالس اليمنية :السعودية سبب العلل
و�سط هذه الأحاديث املتعددة واملت�شعبة ،يبدو
�صنعاء – الثبات
�أن قا�سماً م�شرتكاً بني اجلميع ،هو �أن ال�سعودية
�أينما حللت يف العا�صمة اليمنية �صنعاء ت�شعر هي الداء والدواء.
يف القلق املخيم على النا�س من الآتي ،ويف جل�سات
حتى �أن �أولئك املوالني للريا�ض ويعي�شون على
املقيل التي كانت يف املا�ضي البعيد ،وحتديداً قبل �سخائها وي �ج��دون ع�ن��ده��ا ال ��دواء ي�ت�ح��دث��ون عن
بدء الأحداث والتطورات اليمنية ،فيها الكثري من ذلك ،و�إن كان من موقف �أقل عدائية ،فرب�أيهم ،لو
حديث الأدب والثقافة والفن والتاريخ.
�أن اجلميع يعلنون االن�سجام مع �آل �سعود ونهجهم
بالد
يف
ح�صلت
بعد الأح��داث والتغريات التي
تختفي امل�شاكل ،وت�أتي املعونات وامل�ساعدات املالية
العروبة الأول ،مل يعد من مكان لكل ذل��ك� ..صار واملادية والعينية.
ال�ق�ل��ق ه��و ال ��ذي ي�ل��ف ك��ل � �ش��يء ،ق�ل��ق ع�ل��ى وح��دة
لكن ماذا عن جيزان وجنران وحائل والأرا�ضي
البالد ،التي مل تعد مهددة بالعودة �إىل دولتني ،بل ال �غ �ن �ي��ة ال�ي�م�ن�ي��ة ال �ت��ي حت�ت�ل�ه��ا ال �� �س �ع��ودي��ة منذ
�أكرث من ذلك ،فالبع�ض يتحدث عن �سيناريوهات �أربعينيات القرن املا�ضي ومتتد �إىل حدود الطائف؟
حت ��ول ال �ي �م��ن �إىل ث �ل�اث ورمب� ��ا �أرب � ��ع دوي�ل��ات،
ي���س��ارع ه � ��ؤالء �إىل ال �ق��ول� :إن ال��رئ�ي����س علي
والبع�ض يتحدث ع��ن االن�ب�ع��اث��ات القبلية ب�شكل ع�ب��داهلل �صالح ت�ن��ازل عنها برت�سيم احل ��دود مع
مل ت�ك��ن عليه ال�ي�م��ن يف ي��وم م��ن الأي� ��ام ،رغ��م �أن اململكة ع��ام  ،1995وه��و ال�ع��ام ال��ذي ك��ان يفرت�ض
هذه البالد معروفة مبجتمعها القبلي ،لكنها �أبداً �أن تعود به �إىل اليمن ،وقد ت�سبب الرئي�س ال�سابق
مل تكن على هذا النحو من االنق�سام ال��ذي ي�صل ب�ضعف اليمن حينما انخرط يف ت�أييد �صدام ح�سني
�أحياناً حد التناحر اخلطري.
يف غ��زو ال�ك��وي��ت ،فكان �أن حت��ول اخلليج كله �ضد
كثريون كثريون يتحدثون عن «القاعدة» اليمن ،و�أوقف م�ساعداته ،بعد �أن كانت دول اخلليج
ودوره��ا ،ويجدون يف هذا التناحر القبلي �أحد جتد اليمن ق��وة ك�برى ت�ساعدها على الوقوف يف
�أه��م م��د ال�ق��اع��دة ب�أوك�سجني التمدد واللعب وجه ال�سعودية.
ع�ل��ى ال�ت�ن��اق���ض��ات ،وك���س��ب ال� ��والء م��ن خ�لال
�إذاً ،مواقف ه�ؤالء بالن�سبة �إىل �آل �سعود لي�ست
الإم �ك��ان �ي��ات امل �ت��واف��رة ل��دي�ه��ا ل���ش��راء ح��اج��ات عن قناعة بنزاهة ال�سعودية ،وهنا ي�سارعون �إىل
النا�س ،م�ستغلة حالة الفقر التي و�صل �إليها الت�أكيد على ذلك ،لكن «ال بد من الذي ال بد منه
اليمنيون ،حيث �إن أ�ك�ث�ر م��ن  50يف امل�ئ��ة من بد» على حد تعبريهم يف هذه الظروف.
النا�س �صاروا حتت خط الفقر.
أ�م ��ا ال��ذي��ن ي ��رون �أن ك��ل ال �� �ش��رور ال �ت��ي تهب

على اليمن م�صدرها ال�سعودية ،فينطلقون من
و�صية عبد العزيز لأبنائه« ،خريكم و�شركم ي�أتي
من اليمن» ،ويف�سرون ذلك ب�أنه لتبقى ال�سعودية
مرتاحة ،يجب �أن تبقى اليمن غري مرتاحة ،ويجب
�أن ي�ستمر فيها الفقر وحالة عدم اال�ستقرار وتزايد
النزاع القبلي.
وي�شددون هنا على �أن تنظيم القاعدة متوّله
وتدفع لعنا�صره ال�سعودية ،وي�ست�شهدون ب�أمثلة
ك�ث�يرة ع��ن �أ��ش�خ��ا���ص مينيني ك��ان��وا م��ن ال�ف�ق��راء،
وفج�أة �صارت عليهم النعمة ،بعد �أن انخرطوا يف
القاعدة ،ف�أخذ �أهلهم ي�شرتون الأرا�ضي ،ويعددون
الزوجات (ن�سبة �إىل �أن مهر الزواج يف اليمن غايل
جداً).
وع��ن أ�م�يرك��ا ودوره ��ا� ،إذا ك��ان ال�ك��ل يجمع يف
املجال�س على ال�ع��داء لأم�يرك��ا� ،إال �أن�ه��م ي��ؤك��دون
�أن معظم غ��ارات ال�ط��ائ��رات الأم�يرك�ي��ة ب�لا طيار
على اليمن تتم من قواعد يف ال�سعودية ،والتدخل
الأمريكي ال�سافر ،يتم باالتفاق التام مع �آل �سعود..
فاملهم �أن تبقى اليمن �ضعيفة ال حول لها وال قوة.
و�أكرث ما ي�شعر اليمنيني باملرارة �أي�ضاً ،التدخل
القطري ،تلك الدولة ال�صغرية التي ال يبلغ تعداد
�سكانها على حد تعبريهم �سكان مدينة احلديدة،
وتتنطح لت�سابق ال�سعودية يف الن�صح والإر� �ش��اد،
وهي لوال �أنها متول �أكرب قاعدة �أمريكية يف العامل
مقيمة على �أرا�ضيها ما كانت لت�ساوي رائحة الغاز
التي تت�سرب �أحياناً من بع�ض الآبار.

لقد خل�ص �أح��د املفكرين املعا�صرين �إىل �أن��ه يف
العقدين الأخريين دخل عامل خطري وجديد ،له دور
فعّال يف �إحداث التغيريات ال�سيا�سية ،وثبت بالفعل �أنه
�سالح فتاك باحلكومات الديكتاتورية ،وهو التوا�صل
املعلوماتي ال�سريع الذي جاء ب�سبب ال�شبكة العنكوبتية
«ال �ن��ت» وال�ف���ض��ائ�ي��ات ،ف��ال�غ���ض��ب اجل �م��اه�يري ك��ان
ب�إمكان احلكومات �سابقاً احتوا�ؤه� ،إما بالقمع ال�شديد
�أو اخلداع الوهمي مب�شاريع فارغة املحتوى ،مبا ميكّن
احل�ك��وم��ات م��ن تخطي ح��ال��ة عنق ال��زج��اج��ة اخلانق
لها� ،إال �أن �سالح النت الفعّال والف�ضائيات� ،أفقد تلك
احلكومات القدرة على التخطي ال�سهل �أمام الأزمات.
ويف احلالة البحرانية ،ف��إن اجلماهري واحلركات
ال�سيا�سية املعار�ضة ،باتت هي الأق��در على ا�ستخدام
ه ��ذا ال �� �س�ل�اح ،ف �م��ا ي�ت�م�ي��ز ب ��ه ث� ��وار ال �ب �ح��ري��ن ،هو
اال��س�ت�خ��دام ال��وا��س��ع ل�ل���ص��ورة ال�ث��اب�ت��ة وامل�ت�ح��رك��ة يف
الف�ضائيات وال�صحافة الإلكرتونية واملنتديات وعرب
الهواتف ،وكذلك التوا�صل ال�سريع للمعلومات ،مبا
جعل النظام اخلليفي يعي�ش حالة الإنهاك امل�ستمرة،
والأخ �ط��ر م��ن ك��ل ذل��ك ،ه��و ق��درة احل��رك��ات الثورية
يف البحرين من توظيف هذه التكنوجيا اجلديدة يف
قيادة ال�صراع امليداين ،و�إنهاك النظام ب�شكل يومي يف
�ساحات الأر�ض والف�ضاء.
ومن خالل تتبّع بيانات النظام و�صحافته ال�صفراء
و�إع�لام��ه ،يالحَ ظ م��دى ان��زع��اج النظام و�أرك��ان��ه من
فعاليات احلركات الثورية التي ت�سيطر على �شوارع
البحرين يف وقت �سريع ومنظم ،حيث يقوموا ب�إي�صال
ر�سائل للنظام من خالل فعاليات متنوعة.
لي�ست احلكومات امل�ستبدة هي وحدها املت�ضررة
من ال�سالح اجلديد ،بل �إنه �أنهى احتكار ال�سيا�سيني
والأطراف ال�سيا�سية املتفردة عادة يف امل�شهد ال�سيا�سي،
وهو �أمر لوحظ يف الثورة امل�صرية الأخ�يرة ،ولكن يف
احلالة البحرانية ،ف��إن احلركات الثورية ال�شبابية،
�إ�ضافة �إىل �أنها �أتقنت ا�ستخدام ه��ذا ال�سالح ،ف�إنها
حتولت �إىل قيادة حقيقية للثورة ،فدور ال�شخ�صيات
اجلماهريية واحل��رك��ات ال�شبابية ،خ�صو�صاً ائتالف
 14ف�براي��ر� ،أ�صبح ه��و الأق ��وى والأك�ث�ر �سمعاً لدى
اجلماهري.
وي ��رى �أح ��د �أب� ��رز م�ن�ظ��ري وم��ر� �ش��دي احل��رك��ات
الإ�سالمية يف املنطقة؛ �سماحة ال�سيد هادي املدر�سي:
«�أن �سبب جناح ائتالف  14فرباير يف البحرين ،رغم
عدم معرفة اجلماهري بقياداته و�أ�شخا�صه ،هو كون
عنا�صره �شباباً �شجاعاً انطلق م��ن مدر�سة امل�ساجد
واحل�سينيات ،وجن��ح يف املنهج وامل�ي��دان» ،وخل�ص �إىل
نتيجة �أن «اجلماهري البحرانية باتت ت�ؤمن بالفكرة
ول�ي����س ب��الأ��ش�خ��ا���ص وال��واج �ه��ات» ،ومم��ا ي ��ؤك��د على
�صحة ر�أي �سماحته� ،أن حم��اوالت م�ضنية م��ن عدة
جهات و�شخ�صيات نافذة يف الو�سط اجلماهريي� ،أرادت
تب�سيط ال�صراع الدائر يف البحرين واالكتفاء �إىل �أنه
دعوة لإ�صالح النظام� ،إال �أن �أكرث اجلماهري واحلركات
الثورية� ،أ�صرت على منهجها الداعي لإ�سقاط النظام
اخلليفي وا�ستبداله بنظام جديد ،مركزة على ف�ضح
ومواجهة ر�أ�س النظام ورئي�س الوزراء وكبار املتنفذين
يف العائلة اخلليفية ،و�أن عقليتهم وامتيازاتهم ،هي
�أ�سا�س الأزمة يف البحرين ،وهو �أمر تتجنب اخلو�ض
فيه معظم اجلمعيات ال�سيا�سية ،يف حني �أن اجلماهري
و�صلت �إىل قناعة عدم القدرة على التعاي�ش مع هذه
العائلة ،التي ال ميكن �أن ينتج يف ظل وج��وده��ا على
احلكم تغيرياً �إيجابياً حقيقياً ل�صالح اجلماهري ،وهو
ما �أثبتته جتارب م�ضنية يف االنتفا�ضات ال�سابقة ،التي
تنكّر لها النظام ،ومل يحقق �شيئاً من مطالبها.

ال�سيد جعفر العلوي
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دولي

اإلدارة األميركية الجديدة أمام
اختبار تخفيف التوترات في العالم

الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما ووزير دفاعه ت�شاك هاغل

(�أ.ف.ب).

حت�ظ��ى الإدارة الأم�يرك �ي��ة اجل��دي��دة ،التي
�ستقود ال�سيا�سة الأمريكية �إىل جانب الرئي�س
ب ��اراك �أوب��ام��ا يف والي �ت��ه ال�ث��ان�ي��ة امل�م�ت��دة �أرب��ع
��س�ن��وات ،باهتمام ع��امل��ي ،ب��ال�ت��وزي م��ع حم��اوالت
ا�ستنباط ،ملا �ستكون عليه تلك ال�سيا�سة ،و�إذا ما
�ستكون �أقل عدوانية يف حتقيق ما ت�صفه الإدارات
الأمريكية املتعاقبة مب�صالح الواليات املتحدة،
بغ�ض النظر عما �سيدفعه �أي �شعب من �شعوب
الأر�ض من �ضحايا واقت�صاديات على مذبح تلك
امل�صالح.
ول�ع��ل االه�ت�م��ام الأك�ب�ر ،يتمركز يف املنطقة
التي نعي�ش فيها ،ب�سبب ما حتتويه من �أزم��ات
م�صدرها ال�سيا�سات اال�ستعمارية ،التي كر�ستها
وا�شنطن وحولتها أ�ك�ثر ا�ضطهاداً ودموية على
م ��دى ال���س�ن��وات ال �ت��ي و��ض�ع��ت ف�ي�ه��ا ي��ده��ا على
املنطقة� ،إال �أن البع�ض انتع�شت �آماله باحتمال
�إح� ��داث ت�غ�ي�يرات يف ال�ت�ع��اط��ي الأم�ي�رك ��ي �إزاء
ق�ضايا املنطقة ،م��ع اختيار ج��ون ك�يري ل��وزارة
اخلارجية ،وت�شاك هاغل ل��وزارة الدفاع ،ف�ض ًال
ع��ن ج��ون ب��ري�ن��ان ل��ر�أ���س وك��ال��ة اال��س�ت�خ�ب��ارات
املركزية «�سي �أي �إيه».
وه� ��ذه ال��ره��ان��ات ق��د جت��د �آذان � � �اً ��ص��اغ�ي��ة،
اعتماداً على �أن كريي الذي �سيهند�س ال�سيا�سة
اخل��ارج �ي��ة ،ه��و م��ن ال���ش�خ���ص�ي��ات ال �ت��ي تتمتع
بعقلية واقعية �إىل ح��د م��ا ،تدفعه �إىل حتقيق
لا ع ��ن أ�ن ��ه
امل �خ �ط �ط��ات ع�ب�ر ال �ت �ف��او���ض ،ف �� �ض� ً
يتمتع بنفوذ كبري داخل املجموعة الكاثوليكية
التقليدية ،وم�ت�ح��رر اق�ت���ص��ادي�اً ع�ل��ى امل�ستوى
ال�شخ�صي� ،إذ �إن ثروة العائلة التي يرتبط بها،
تفوق الـ 70مليار دوالر ،ولي�س له ميول انعزالية
�أمريكية كغالبية الأمريكيني� ،سيما �أن ثقافته
الأوروب �ي ��ة وا��س�ع��ة ،وم��دارك��ه ال���ش��رق �أو�سطية

أبعاد المناورات الحربية الروسية ..سياسيًا وعسكريًا
ي�شكل �إعالن مو�سكو �إجراء مناورات حربية رو�سية يف البحريْن الأ�سود والأبي�ض
املتو�سط نهاية ال�شهر اجل��اري ،حدثاً ع�سكرياً له دالالت��ه و�أب�ع��اده ال�سيا�سية ،فهذه
املناورات التي من املقرر �أن ت�شارك فيها الأ�ساطيل الرو�سية يف البحر الأ�سود ،وبحر
البلطيق ،واملحيط ال �ه��ادي ،وال���ش�م��ال ،ه��ي الأوىل م��ن نوعها منذ انهيار االحت��اد
ال�سوفياتي ال�سابق ،وتكت�سي �أهمية كبرية لناحية ع��ودة القوة الرو�سية �إىل تثبيت
ح�ضورها القوي يف املياه الدافئة باملتو�سط وقبالة ال�ساحل ال�سوري ،حيث جتري
هذه املناورات يف وقت ي�شتد ال�صراع الدويل والإقليمي بني حمورين :الدول الغربية
بقيادة الواليات املتحدة الأمريكية؛ ال�ساعية عرب احلرب التي ت�شنها �ضد �سورية،
بوا�سطة اجلماعات والقوى العميلة لها �إىل �إع��ادة �إنتاج �سيطرتها اال�ستعمارية يف
املنطقة ،ل�ضمان ا�ستمرار ال�شركات الغربية يف القيام بعملية نهب  الرثوات العربية،
خ�صو�صاً مادتي النفط والغاز ،وبني حمور مقابل يتج�سد يف حلف دول وقوى املقاومة
(�سورية ،واجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية ،واملقاومتني اللبنانية والفل�سطينية)،
مدعوماً من جمموعة دول الربيك�س (رو�سيا وال�صني وال�برازي��ل والهند وجنوب
�أفريقيا) ،والذي ي�سعى �إىل �إنهاء ع�صر الهيمنة الغربية على العامل ،ومنع جتدده،
من خالل و�ضع حد ل�سيا�سات التدخل الغربي يف �ش�ؤون ال��دول الداخلية ،وبالتايل
منع ا�ستخدام جمل�س الأمن غطاء لتنفيذ هذه ال�سيا�سات.
كما �أن ه��ذه امل �ن��اورات ت��أت��ي يف توقيت يحتدم ال���ص��راع ويبلغ ذروت��ه يف املوقف
من الأزم��ة ال�سورية ،التي بلغت مرحلة عنق الزجاجة ،ما يجعل كل حمور ي�شحذ
وي�ستنفر كل �أ�سلحته لتغليب موقفه ،الأم��ر ال��ذي ي�صح فيه اعتبار النتيجة التي
�ستف�ضي �إليها احلرب اال�ستعمارية �ضد �سورية هي التي �ستقرر ماهية وطبيعة النظام
الدويل والإقليمي؛ ف�إما يعاد تكري�س نظام الهيمنة الغربية بقيادة �أمريكا� ،أو ين�ش�أ
نظام متعدد الأقطاب على �أنقا�ض نظام هيمنة القطب الأوحد.
ومن الوا�ضح �أن الإعالن عن �إجراء املناورات جاء يف حلظة تبني فيها �أن القوى
العميلة لال�ستعمار ف�شلت يف حتقيق �أهدافها يف �إ�سقاط �سورية ،و�أن الدولة الوطنية
ال�سورية �صمدت وبرهنت �أنها متلك من عنا�صر القوة ما ميكّنها من االنت�صار على
اجلماعات امل�سلحة وتطهري البالد منها ،خ�صو�صاً بعد النجاح يف �إحباط خمطط

اخرتاق العا�صمة دم�شق ،وحماولة ال�سيطرة على مطارها الدويل ،الأمر الذي ولّد
قناعة ل��دى املراقبني واملحللني الغربيني ب�أنه ال ميكن �إن�ق��اذ املجموعات امل�سلحة
من الهزمية ومتكينها من ال�صمود طوي ًال من دون تدخل ع�سكري خارجي ،وهو
خيار ي�ح��اذر حلف «ال�ن��ات��و» الإق ��دام عليه ،خ��وف�اً م��ن نتائجه وتداعياته الع�سكرية
واالقت�صادية وال�سيا�سية على دول احللف.
من هنا ،ف�إن مو�سكو التي تعترب �أمن دم�شق من �أمنها القومي ،و�سقوطها يف فلك
الهيمنة الغربية يعني خروج رو�سيا من املياه الدافئة وخ�سارة دورها يف �أهم منطقة
من العامل ،وانتقال احل��رب الغربية بالوا�سطة �إىل قلب االحت��اد الرو�سي وج��واره،
تهدف من وراء املناورات �إي�صال عدة ر�سائل �إىل الغرب �أهمها:
 -1التدخل الع�سكري يف �سورية خط �أحمر رو�سي ،غري م�سموح به ،وهي م�ستعدة
للحرب ملنع هذا التدخل.
 -2احلل يف �سورية لن يكون �إال �سيا�سياً ،وعلى قاعدة حفظ �سيادة وا�ستقالل �سورية،
ومن يقرر م�صري �سورية هو ال�شعب ال�سوري ولي�س �أي جهة �أخ��رى ،وبالتايل لي�س
م�سموحاً لأحد فر�ض حلول خارجية معلّبة على ال�شعب ال�سوري ،مثل تنحية الرئي�س
الأ�سد ،وحتويل �صالحيته �إىل حكومة انتقالية ،فمثل هذه احللول ال تعدو كونها
�صيغاً ا�ستعمارية يجري ترويجها عرب املبعوث ال��دويل الأخ�ضر الإبراهيمي حتت
عنوان احلل ال�سيا�سي.
 -3رو�سيا لن تخرج من املياه الدافئة ،وقاعدتها يف طرطو�س ا�سرتاتيجية وحيوية
بالن�سبة �إىل �أ�ساطيلها ،ل�ضمان نفوذها يف املنطقة من ناحية ،و�أمنها من ناحية
�أخرى.
 -4رو�سيا لن تتهاون يف مواجهة حماولة �إع��ادة فر�ض نظام الهيمنة الغربي على
العامل ،خ�صو�صاً مع ت�أكيد جمموعة دول «الربيك�س» �أن �أي تدخل خارجي يف النزاع
ال�سوري غري ممكن ،و�أن حل الأزمة يف �سورية ميكن حتقيقه عن طريق املفاو�ضات
فقط ،والت�شديد على �أن ال�سوريني �أنف�سهم هم من يحددون م�ستقبلهم.

ح�سني عطوي

عالية� ،أم��ا االنطباع ل��دى اخل�ب�راء عنه ول��دى
عارفيه ،ف�إنه �شخ�صية ا�ستقاللية ت�سووية ذات
طابع تفاو�ضي ،ونظرته ال�سيا�سية كونية �أكرث
منها �أمريكية ،وال يفوت فر�صة �إال ويردد «نحن
ن��درك م�صلحة �إ��س��رائ�ي��ل احلقيقية� ،أك�ث�ر من
احلكومات الإ�سرائيلية».
�أم��ا ت�شاك ه��اغ��ل ،فهو وف�ق�اً لعارفيه على
امل �� �س �ت��وى ال �� �ش �خ �� �ص��ي ،ا� �س �ت �ق�لايل و� �ش �ج��اع يف
�إب��داء ر�أي��ه وقناعاته ،لذلك لطاملا ك��ان يخو�ض
م��واج �ه��ات داخ� ��ل احل� ��زب اجل �م �ه ��وري ،رف���ض�اً
لل�سيا�سات املتطرفة التي ينتهجها حزبه ،ال �سيما
يف الق�ضايا التي ميكن �أن جتر �إىل ح��روب ،وله
مواقف منتقدة ل�ل�إدارات الأمريكية العتمادها
املكا�سرة مع �إيران على خلفية امللف النووي ،كما
�أن��ه ك��ان �ضد ال �ت��ورط يف اح�ت�لال ال �ع��راق ،لأن��ه
ي�ع��رف امل��آ��س��ي ال�ت��ي تنتجها وتخلفها احل��روب،
وهو املجرب يف احلرب الأمريكية يف فيتنام ،حيث
�أ�صيب �أك�ثر من م��رة ،حيث هُزمت أ�م�يرك��ا �شر
هزمية ،كما له انتقادات على العنف «الإ�سرائيلي»
�ضد ال�شعب الفل�سطيني ،وكذلك �ضد العدوان
على لبنان ع��ام  ،2006وه��ذه املواقف كانت وراء
احلملة املن�سقة ملنع تر�شيحه حلقيبة ال��دف��اع،
بني املحافظني اجلدد واللوبي ال�صهيوين ،على
اعتبار �أن تر�شيحه �أ�سو�أ ر�سالة ميكن �أن تبعث بها
�أمريكا �إىل «�إ�سرائيل» ،و�أن التعامل معه لن يكون
�سهالً� ،إال �أن �سرعان م��ا ط�م��أن مبوقف وا�ضح
له ق��ائ�لاً� ،إن �سجله يظهر دعماً �صريحاً وتاماً
لإ�سرائيل ،و�إن��ه قال م��رات عدة � ،إن �إي��ران دولة
راعية للإرهاب ،لكنه يعترب �أن ت�شجيع ال�سالم يف
ال�شرق الأو�سط من م�صلحة «�إ�سرائيل» ،ويزكي
ه ��ذا ال �ك�ل�ام م��وق��ف وزي ��ر احل ��رب ال���ص�ه�ي��وين
�إيهود باراك ،الذي منحه بطاقة املرور قائالً� ،إنه
معجب بهاغل� ،إن بخلفيته الع�سكرية �أو بتحليله
ومعرفته بال�شرق الأو� �س��ط ،وفهمه للم�شاكل
الأم �ن �ي��ة الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة ،وه ��و ل�ي����س م�ن��اه���ض�اً
لإ�سرائيل وال معادياً لل�سامية ،وهناك من يجزم
�أن احل�م�ل��ة ع�ل��ى ه��اغ��ل م�صطنعة ب�ه��دف دفعه
�إىل �سماع التزامه باملعايري املو�ضوعة للعالقات
الأمريكية «الإ�سرائيلية» ،ولواجبات ما يو�صف
«التحالف املقد�س �ضد كل الأخطار».
�أم��ا اخ�ت�ي��ار ج��ون ب��ري�ن��ان لإدارة ال�ـ«��س��ي �أي
�إي��ه» ،فهو على ما يبدو حم�ض تقني ،باعتباره
مت��ر���س يف م �ل��ف «م �ك��اف �ح��ة الإره � � � ��اب» ،ل��ذل��ك
ف ��إن ال�ت�ح��دي��ات ك�ب�يرة �أم ��ام الإدارة الأم�يرك�ي��ة
اجل��دي��دة ،وه��ي �أم��ام اختبار تخفيف التوترات
يف العامل� ،سيما مع تعاظم الأزم��ة االقت�صادية،
حيث يرتفع الديْن ال�سنوي �ألف مليار دوالر ،كما
�أن وا�شنطن م�ضطرة لإطفاء ملفات �ساخنة منذ
�سنوات� ،أهمها �أمريكياً ،االن�سحاب من �أفغان�ستان
وت�ق�ل�ي����ص م ��وازن ��ات احل� ��رب يف وزارة ال��دف��اع
وامل �خ��اب��رات ،بينما امل�ل�ف��ات اال�سرتاتيجية مثل
امللف النووي الإي��راين ،والق�ضية الفل�سطينية،
وك��ذل��ك امل �ل��ف ال �� �س��وري امل���ش�ت�ع��ل ،ف�ل�ا ب��د من
ت�سويتها بعدالة� ،إذا كانت �أمريكا م�صممة على
االنتقال �إىل م�سرح عمليات ال�شرق الأق�صى.
اخل�لا� �ص��ة ،ال م�ن��ا���ص م��ن ع ��ودة ال��والي��ات
املتحدة �إىل ال�سيا�سة الربغماتية ،بعد ال�شرور
امل���س�ت�ط�يرة ال �ت��ي ت�ك�ب�ل��ت ب �ه��ا ج� ��راء ال���س�ي��ا��س��ة
املتهورة عقائدياً ،وانطالقاً من مفهوم امل�صالح،
التي �سيكون عنوانها يف املنطقة ،تطويع التيار
الإ� �س�ل�ام��ي ال���ص��اع��د �إىل ح�ك��م ب�ع����ض ال ��دول،
ل�ت� أ�م�ين م�صاحلها ،ول��ذل��ك وق��ع االخ�ت�ي��ار على
الثالثي ،كريي ،وهاغل ،وبرينان.
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رأي
«الوهابية» ..من نعمة السماء إلى نقمة «األولياء»
ل���س�ن��ا ب � ��وارد ا� �س �ت �ع��را���ض «ال��وه��اب �ي��ة»
كاجتاه ديني �ش�أنه �ش�أن االجتاهات الأخرى
ال �ت��ي ن �� �ش ��أت وت �ن �� �ش � أ� ل ��دى ك��ل ال��دي��ان��ات
ن�ت�ي�ج��ة اج �ت �ه��ادات ف�ق�ه�ي��ة ،ول �ه��ا �أت�ب��اع�ه��ا
وم��ري��دوه��ا ،ون�ن�ح�ن��ي ل�ه��ا ك�م��ذه��ب ديني
ا�ستوحى تعاليمه من كتاب مُنزل �شريف
م �ن �زّه ع��ن �أي ر�أي دن �ي��وي ،ل�ك��ن تاريخها
منذ ن�شوئها يف القرن ال�سابع ع�شر على يد
حممد بن عبد الوهاب مييّزها عن �سواها،
م��ن منطلق ا�ستغاللها ظ��اه��رة �سيا�سية،
«ب��ارك�ت�ه��ا» وزارة امل�ستعمرات الربيطانية
ملقارعة بالد امل�سلمني ،بدءاً من العام ،1747
فبات ب��ن عبد ال��وه��اب مرجعية دينية مل
يعرتف بها ومل يحت�ضنها �إ�سالمياً وعربياً
��س��وى حممد ب��ن �سعود ،وم��ن ب�ع��ده جنله
عبد ال�ع��زي��ز ع��ام  ،1765وب��ات لربيطانيا
«العظمى» من يحمل كتاب الدعوة حلرب
فكرية بوجه م�سلمني �آخ��ري��ن من �أجلها،
وم ��ن ي�ح�م��ل ال���س�ي��ف ل�ت�م��زي��ق ج�غ��راف�ي��ا
ال �ب �ل ��دان ال �ت��ي ال ُت ��دي ��ن ب ��ال ��والء ل�ل�ت��اج
الربيطاين ،فكانت بدايات تاريخ �آل عبد
العزيز بتكفري الآخ��ري��ن ،عرب حملة على
الكويت ع��ام  ،1788واحتالل مكة املكرمة
ع��ام  ،1803ث��م امل��دي�ن��ة امل �ن��ورة ع��ام ،1804
و�أخ�يراً ولي�س آ�خ��راً حمالت عدوانية على
بالد ال�شام بدءاً من العام .1810
لعل الربهان القاطع والإثبات الدامغ
على ا�ستغالل «الوهابية» من قبَل �آل �سعود
ل�ت��أ��س�ي����س م���ص��احل�ه��م� ،أن دع ��ت احل��رك��ة
املذكورة ح�شداً عظيماً من �أتباعها ،يتقدمه
حممد بن عبد الوهاب عام  ،1787ملبايعة
عبد العزيز بن حممد �آل �سعود �أمرياً على
م�شيخة «م �ع ��زة» ،وت�ث�ب�ي��ت ح��ق اخل�لاف��ة
لأوالده من بعده ،على كل �أر�ض يط�أها �آل
�سعود ب�سيوف ال�سلطة الوهابية والأ�سلحة
ال�ب�ري �ط��ان �ي��ة ،وب ��ات ��ت ل �ه��م �إم ��ارت �ه ��م ثم
مملكتهم ،ومنذ تاريخه وحتى اليوم بات
ال�سيف رايتهم؛ يت�صدر علم «مملكتهم»،
والويل ثم الويل ملن يتطاول على البدعة
الوهابية التي باتت «د�ستور» �آل عبد العزيز
ورمز �سلطتهم و�سلطانهم.
ال داع� ��ي ل�لا��س�ت�ف��ا��ض��ة وال� �ع ��ودة �إىل

ال �ت��اري��خ ل��و مل ت �ك��ن ال �� �ض��رورة تقت�ضي
ال �ت��ذك�ي�ر ب � ��أن ال��وه��اب �ي��ة ل�ي���س��ت م��ذه�ب�اً
ارت �� �ض ��اه ال �� �ش �ع��ب ال �� �س �ع��ودي ،ب ��ل ب��دع��ة
مذهبية احت�ضنها �آل �سعود ،واحت�ضنوا
تعاليم رفيق الدرب الإمام بن عبد الوهاب،
وحوّلوا نعمة الدين وكتاب اهلل �إىل نقمة
مُ�سلطة بال�سيف على ع�ب��اد اهلل م��ن أ�ه��ل
�شبه اجل��زي��رة ال�ع��رب�ي��ة ،ال��ذي��ن اح�ت��ل �آل
�سعود بلدانهم ،و�أقاموا عليها امرباطورية
ع��ائ �ل �ي��ة ب� ��ات ا� �س �م �ه��ا «امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة
ال�سعودية» ع��ام  ،1934وب��ات��وا ه��م �أول�ي��اء
الأمر و«مُالك اململكة» منذ عبد العزيز بن
عبد الرحمن �آل �سعود.
ك ��ل امل �م ��ال ��ك وال� �ب� �ل ��دان ن �� �ش ��أت ع�بر
الفتوحات ،وك��ل الكيانات ال�سيا�سية كانت
نتاج حروب ونزاعات ،لكن �آل �سعود ذهبوا
بعيداً يف ت�سويق «وهابيتهم» و�أفكار الت�شدد
يف التف�سري ،من خالل عملية متويل كبرية
للمدار�س الدينية منذ بدايات العام ،1994
يف باك�ستان و�أفغان�ستان التي تخرّج منها
مت�شددو حركة «طالبان» ،الذين مييلون
�إىل امل��ذه��ب احل �ن �ف��ي  -ال��وه��اب��ي ،وث�م��ة
مراجع عديدة ت�ؤكد وتثبت �أن م�س�ؤولية
التمويل والتدري�س واخلدمات اللوج�ستية
ل �ه��ذه امل ��دار� ��س ك��ان��ت � �س �ع��ودي��ة ،ب ��إي �ع��از
�أمريكي ،ملقاتلة ال�سوفيات يف حينه.
�إن م�س�ؤولية التطرف الديني وتخريج
املت�شددين و«اجل �ه��ادي�ين» لي�ست طالبان
�أول�ه��ا ،ول��ن تكون القاعدة آ�خ��ره��ا ،وغياب
ثقافة ال�ك��رام��ة العربية املنتهكة وق�ضية
ال �ع��رب الأوىل يف فل�سطني  -ح�ي��ث �أوىل
القبلتني وثالث احلرمني ال�شريفني  -عن
مناهج مولتها ال�سعودية وباركها الغرب،
مع ما ا�ستتبع ذلك وحلقه من دور �سعودي
م�شني يف تدمري ال�ع��راق ال��دول��ة والكيان،
�أمور ك�شفت وتك�شف «�إيدولوجية» �آل �سعود
يف ح�ك��م ال��داخ��ل ب���س�ي��ف وه��اب��ي وف �ت��اوى
قمعية م��ن جهة ،وخ��دم��ة م�صالح الغرب
الأم�يرك��ي وال�بري�ط��اين م��ن جهة �أخ��رى،
حيث ميتد ه��ذا ال�سيف فقط �إىل املناطق
التي يرغب الغرب يف تطويعها و�ضمّها �إىل
الئحة جمهوريات املوز.

مرة �أخرى �أت�س�آءل با�ستغراب ،ملاذا يح�س النازح �أو
الالجئ بالذلة وال�ضعف والهوان يف البلد امل�ضيف،
بعدما ا�ضطر ل�ترك م�سكنه و�أر��ض��ه� ،أو االف�تراق
ع��ن �أه�ل��ه وج�يران��ه ه��رب�اً م��ن خم��اط��ر احل ��رب� ،أو
اال��ض�ط�ه��اد ال�ع��رق��ي� ،أو ال�ط��ائ�ف��ي �أو امل��ذه�ب��ي� ،أو
ب�سبب االحتالل الأجنبي؟ وملاذا تتحول «امل�ساعدات
والإع��ان��ات» بطريقة �أو �أخ��رى �إىل و�سيلة لإذالل
امل�ستجري� ،أو لتعميق �إح�سا�سه بالغربة والعزلة،
بدل اال�ستئنا�س �إىل من يقدم له يد العون؟
قد تنطبق هذه الت�سا�ؤالت على ماليني الالجئني
والنازحني يف كل �أقطار الدنيا ،ولكن كالمي هنا
يتعلق ح�صراً مبا يعانيه الالجئ العربي وامل�سلم،
ال��ذي ينزح من مكان �إقامته يف هذا البلد �إىل بلد
جماور ،فال يجد فيه �أثراً ملعاين الأخوة والتعا�ضد
والت�ضامن ،بينما ي�صر حكامه على ت�سميته البلد
ال�شقيق.

وال�ي��وم ،وو�سط ث��ورة عربية «ربيعية»،
وب���ص��رف ال�ن�ظ��ر ع��ن �أن ال ��دور ال�ق�ط��ري
ه��و يف ال��واج �ه��ة ل��دع��م ث � ��ورات ال���ش�ع��وب
ال�ع��رب�ي��ة وح�ق�ه��ا يف ال��دمي �ق��راط �ي��ة ،ف ��إن
العار الأك�بر الذي و�صم كل هذه الثورات،
�أن �أعتى دكتاتوريات العامل ،ويف مقدمتها
دك �ت��ات��وري��ة �آل ��س�ع��ود ،وم��ن خلفها قطر
و� �س��ائ��ر دول جم�ل����س ال �ت �ع��اون ،ب��ات��ت من
� ُ��ص �ن��اع ال��دمي �ق��راط �ي��ة ل ل� آ�خ ��ري ��ن ،فيما

�صورة من�سوبة مل�ؤ�س�س الوهابية حممد بن عبد الوهاب

��س�ج�ن��اء ال� ��ر�أي مي �ل��أون ��س�ج��ون اخل�ل�ي��ج،
وطاعة «ويل الأم��ر» كانت وم��ا زال��ت �أوىل
املقد�سات ،و«هيئة الأم��ر باملعروف والنهي
ع��ن امل �ن �ك��ر» ت�ق�م��ع � �س �ي��دة ذن �ب �ه��ا ال��وح�ي��د
و��ض��ع طل��اء الأظ��اف��ر ،بينما مم�ن��وع على
الهيئة الإق�تراب من �أ�سوارق�صور الأم��راء
حيث االرتكابات واملعا�صي ،وباتت �شعوب
عربية لها ثقافتها وح�ضارتها وتاريخها،
م��ن فل�سطني �إىل ال�ع��راق وم�صر وانتهاء
ب �� �س��وري��ة ،حت ��ت رح �م��ة �أول � �ي ��اء االن �ه ��زام
امل� �ج ��اين و� �س�ل�اط�ي�ن ال � �ب �ت�رول ،وع �م�لاء
يبيعون العروبة ويبيعون الدين ،ماداموا
على عرو�شهم مرتبعني.

ت��داع��ى وزراء اخل��ارج �ي��ة ال �ع��رب ل�ع�ق��د جل�سة
ط��ارئ��ة ب�ط�ل��ب م��ن ال��وزي��ر ال�ل�ب�ن��اين ،ك��ي ي�شرح
لزمالئه م�شكلة النازحني من �سورية اجلريحة،
لا ال ميكن
وي�ب�ين ل�ه��م ك�ي��ف �أ��ص�ب�ح��ت ع�ب�ئ�اً ث�ق�ي� ً
حلكومته �أن تتحمله ،وكما ج��رت ال�ع��ادة يف مثل
هذه الظروف ،ف�إن �أق�صى ما يطمح �إليه امل�س�ؤولون
العرب ،هو ت�أمني جزء ي�سري من الأموال ،التي هي
بحوزة �أثرى �أثرياء الدنيا� ،أعني م�شايخ النفط.
و�إذا ت ��أ ّم �ن��ت الأم� � ��وال ،ي �ج��ري ت �ل��زمي مهمات
الإغ��اث��ة للمنظمات امل��دن�ي��ة «امل�خ�ت���ص��ة» لتن�صب
اخل�ي��ام ال��رث��ة ،وت��دي��ر خميمات ال�ل�ج��وء بالطرق
املعهودة ،فال ي�صل �إىل املحتاج �سوى الفتات ،بينما
يحتفظ ال�سما�سرة بح�صة الأ�سد ،ثم ينال ه�ؤالء
�أو��س�م��ة ال���ش��رف ل�ق��اء «ت�ضحياتهم وتفانيهم يف
خدمة الإن�سانية».
حني تُطرح امل�س�ألة على هذا الن�سق ،قد يعرت�ض

�أمني �أبو را�شد

ّ
ّ
نداء إلى الضمائر الحية
ونحن نودّ ع عامًا اتّ س���م بالعنف والخراب والدم���ار وزهق الدماء البريئة،
معذبة مقهورة ،انتهك���ت حرماتها عصابة دولية ترفع
عل���ى مذابح أوطان ّ
وتتلطى خل���ف مزاعم واهية ،أقل ما يق���ال فيها وعنها،
ّ
ش���عارات زائفة،
إنها كذبة دوائر الصهيونيّ ة المتربّ صة ش���رّ ًا باإلنس���انيّ ة جمعاء ،انتصارًا
السنين ،والقائم على القتل والترويع
لمخططها الشرّ ير المرسوم منذ مئات ّ
ّ
واإلره���اب ،صونًا لكيان مس���خ ..وحفاظًا على عروش ربيب���ة مهزوزة ،ناهبة
الدم وعرق
مصاصي ّ
لش���عوبها ،منهوبة في الوقت عينه من قبل حماتهاّ ..
الشرفاء ،من غير أن يثور للنخوة والحمية ثائر..
جباه الكادحين ّ
غداة إطاللة العام  2013نتوجه إلى الّلبنانيين ..شعبًا ومؤسسات ..أحزابًا
وأفرادًا ،طالبًا وعمّ االً...ساسة ومثقّ فين ،أغنياء وفقراء ..متواضعين أو بسطاء
ونابهين..
س���دها بوحدتكم والتفافكم
أن التفتوا إلى منافذ الرّ يح ،فس���ارعوا إلى ّ
حول بعضكم البعض ،قبل أن تستفحل العاصفة وتتحوّ ل إلى إعصار يلتف
عليكم ،فيمزّ ق صفوفكم ،ويخلّ ع نوافذكم وأبوابكم التي بها وبواس���طتها
المؤسس���ات إلى أخذ دورها
ّ
المتحضر والرّ اقي ..فلتبادر
ّ
تطلّ ون على العالم
التصدع الحاصل في الجس���م الّلبناني على أكثر من مستوى
ّ
في عمليّ ة رأب
وصعيد..
هذا النّ داء  -االس���تغاثة  -معني به المجل���س النّ يابي ،كما الحكومة ،كما
ومؤسسات المجتمع المدني ،إذا جاز التّ عبير ..أو
المؤسسات العامّ ةّ ،
ّ
س���ائر
األصح« ،المجتمع األهلي» بطوائفه وأحزابه وجمعياته..
المتوحد ،قادر على النّ أي
ّ
الموحد غير
ّ
فالوطن المتماسك غير الممسوك،
شكلت هذه الجماعة أو تلك
بنفس���ه وتجنّ ب المخاطر المحدقة فيه ..أمّ ا إذا ّ
السالم..
الداخل ،فعلى لبنان ومن فيه ّ
جسرًا لعبور الفتنة  -المؤامرة – ّ
صب النّ اس في قالب واحد ،أو فرض الرّ أي الواحد عليها..
نحن ال ندعو إلى ّ
لكن عندم���ا يكون مصير الوطن مرتبطًا بوحدة الموقف ،فمن العار علينا أن
والشخصانيّ ة:
نفرّ ط بالمصير إرضاء لألهواء ّ
المحافظة على الوطن مسؤوليّ ة جماعيّ ة تقع على عاتق المواالة والمعارضة
حد س���واء ..فجماعة «يصطفلوا» معنيّ ة كس���واها ،ففي
والحياديّ ي���ن على ّ
المسائل المفصليّ ة ال وجود للحياد ،والنّ أي بالنّ فس و«ما خصني».
الدوليّ ة واإلقليميّ ة ،ال تحتمل الالمباالة والتّ سويف والتّ طنيش..
التطورات ّ
الضمائر أن تس���تيقظ قبل فوات األوان والت س���اعة
المطلوب واحد ،فعلى ّ
من���دم ..فالتّ اري���خ لن يرحم ،كما األجيال لن تتس���اهل م���ع المتغافلين أو
المتواطئين على وحدة لبنان وأمنه واستقراره..
الداخل الّلبناني،
الش���رارة إل���ى ّ
فل���كل الّذين تنتابهم هواجس انتقال ّ
عليهم بتنقية نفوس���هم وس���رائرهم أوالً ،ثم اإلس���راع إلى لملمة الوضع
فجار ،س���واء أكانوا
تجار ّ
الداخليّ ة صنعها ّ
بالتفه���م والتفاهم ..فالعداواة ّ
سياسيين أم غير صنعة يمتهنون..
ليس ثمّ ة من عدوّ لنا ينازعنا حقنا س���وى «إس���رائيل» ،فعلى الّلبنانيين
اختي���ار الموق���ع الذي يرونه مناس���بًا ويتّ س���ق مع قناعاته���م ومروءتهم
ووطنيتهم..
الّلهم اشهد إنّ ي قد بلّ غت..

هذا النا�شط الإجتماعي �أو ذاك ،ويت�ساءل م�ستغرباً،
«هل املطلوب �أن نبني لهم بيوتاً جديدة� ،أو ن�أويهم
يف منازلنا ون�شركهم يف طعامنا و�شرابنا»؟ بالفعل،
واجهني �أحد الن�شطاء بهذا الت�سا�ؤل معرت�ضاً على
تذمري «غري الواقعي» ،بح�سب تعبريه ،من طرق
معاجلة �ش�ؤون النازحني.
وك ��ان ل �ل �م �ف��ردات ال �ت��ي ا��س�ت�خ��دم�ه��ا يف تهكمه
وقعها احل�سن على م�سامعي� ،إذ نبهتني للتجربة
الإن���س��ان�ي��ة ال�ف��ري��دة يف ال�ت��اري��خ ال�ب���ش��ري ،وال�ت��ي
ح�صلت فجر الدعوة الإ�سالمية� ،إنها ق�صة الأن�صار
يف املدينة املنورة ،الذين �آووا املهاجرين القادمني
م��ن م�ك��ة امل�ك��رم��ة وت ��آخ��وا م�ع�ه��م ،ف��أ��ش��رك��وه��م يف
�أم��وال�ه��م ،وتقا�سموا معهم لقمة العي�ش ،ووق��وا
�شُ ّح �أنف�سهم ،و�آثروهم على �أنف�سهم ،وكانوا البذرة
ال�صاحلة لن�شوء الأمة الإ�سالمية وانت�شارها.
ل�ق��د ح���ص��رت ت�ع�ل�ي�ق��ي ع�ل��ى ال �ن��ازح�ين ال�ع��رب

نبيه الأعور

وامل���س�ل�م�ين ،لأن�ه��م الأوىل م��ن غ�يره��م يف تعميم
الدرو�س ،التي تعطيها ق�صة الأن�صار واملهاجرين،
على بقية �شعوب الأر� ��ض ،ف��أن��ا مل �أق ��ر�أ �أو �أ�سمع
ع ��ن م �ث ��ال آ�خ� � ��ر ،يف ت ��اري ��خ ال �ب �� �ش��ري��ة احل��دي��ث
والقدمي ،ي�ضاهي هذه الق�صة يف كيفية التعامل
م��ع املهاجرين «ال�غ��رب��اء» ،وتخلي�صهم م��ن الذلة
وال�شعور بال�ضعف والهوان.
ب��ا��س�ت�ث�ن��اء ت�ه�ج�ير ال���ش�ع��ب ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي على
ي��د الع�صابات ال�صهيونية ،ف ��إن م�أ�ساة النازحني
واملهاجرين من �أب�ن��اء ه��ذه الأم��ة حت�صل يف �أكرث
احلاالت با�سم الدين ،وعلى يد من يتغطون بعباءة
الإ��س�لام ،والأغ��رب� ،أن الذين ينظمون امل�ؤمترات
وال �ل �ق��اءات حل��ل الأزم� ��ة ه��م أ�ي �� �ض �اً مم��ن ي��دع��ون
خدمة الإ�سالم ،وحماية املقد�سات.
ترى ،متى تنتهي املهزلة ،فتنك�شف الأقنعة عن
كل الوجوه ال�سافرة؟
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بيروتيات
تحقـيـقــات ..ونيــــابـــة عـــامــة فـــاعـلـــة
بعد �إع�ل�ان دول��ة لبنان الكبري يف �أي�ل��ول ع��ام ،1920
ب��د�أت ال�سلطات االنتدابية بتنظيم الق�ضاء ومفو�ضيات
ال �� �ش��رط��ة ،ودوائ � � ��ر ال �ت �ح ��ري ،وال� ��� �س�ي�ر ..ف �ق��د ك��ان��ت
التحقيقات الق�ضائية التي تقوم بها مفو�ضيات ال�شرطة
قبل ا�ستعمال دفرت �ضبط الإفادات امل�ستعمل لدى الدرك
يف الأري��اف الفرن�سية ،تتمتع مبيزة كبرية ،لأنها كانت
ت�ق��وم ع�ل��ى الأ� �س �ل��وب ال�ق���ض��ائ��ي ال ��ذي يعتمده الق�ضاة
يف ق�صر ال�ع��دل ،خ�صو�صاً �أن �أك�ثر املفو�ضني كانوا من
ح� َم�ل��ة ��ش�ه��ادة احل �ق��وق� ،أو م��ن خ��ري�ج��ي امل�ع�ه��د ال�ع��ايل،
فكانت جميع الإج��راءات ،من القب�ض على الأ�شخا�ص �أو
ا�ستدعائهم للتحقيق و�ضبط �إفاداتهم ،وكذلك املداهمات
والك�شوفات الفنية والإ�شراف على عمل الأدلة اجلنائية
والأط �ب��اء ال���ش��رع�ي�ين ،ت�ت��م ب��دق��ة متناهية ،م��ع تنظيم
للملف التحقيقي ،وخ�لا��ص��ة ل��ه ك��ان��ت ت�سهّل لقا�ضي
الح��ال��ة �أن يحيل امل�ل��ف املنظم م��ن ال�شرطة ر�أ� �س �اً �إىل
إ
املحكمة املخت�صة ،من دون احلاجة �إىل �إجراء �أي حتقيق
�إ�ضايف.
النائب العام الفاعل ..وحقوق الإن�سان

خطوة خطوة ،وكانت حرية الفرد م�صانة ،فال يجر�ؤ �أي
�شرطي �أو معاون �أو مفو�ض على حجز حرية �أي مواطن
�أو توقيفه �أو حجز حريته �أكرث من الوقت املطلوب لذلك
العمل ،حتت طائلة العقوبة امل�سلكية والق�ضائية �إذا لزم
الأم��ر ،كما �أن��ه مل يكن يجوز بعد ال�ساعة التا�سعة لي ًال
�إبقاء �أي مواطن يف النظارة �أو خمفر ال�شرطة �إال مبعرفة
النائب العام وموافقته ،حتى �سوقه �صباحاً �إىل الق�ضاء.
املداهمات ..والتفتي�ش فجائي

ووجهائها ،والتيارات احلزبية والعائلية فيها ،وفهمهم
لنف�سية املواطنني وعاداتهم ،كان املحافظ �أو النائب العام
يوافق على �أي تدبري �إداري ي�ؤدي �إىل �إنهاء نزاع قد ينجم
عنه �أح�ق��اد ب�ين ف�ئ��ات ال�شعب وع��ائ�لات��ه ،وح�ف��ظ بع�ض
التحقيقات يف ق�ضايا �شتم �أو �ضرب �أو م�شاحنات وعدم
ال�سري بها ق�ضائياً ،كما �سمح لبع�ض املفو�ضني الكبار �أن
يحكموا يف بع�ض الق�ضايا على طريقة �شيخ ال�صلح ،التي
كانت معروفة يف العهد العثماين ،وقد وفر هذا التدبري
على البالد الكثري من امل�شاكل وقلل من الق�ضايا التي
ت�شغل الق�ضاء والإدارة.

وك��م م��ن م��رة ف��اج��أ ال�ن��ائ��ب ال�ع��ام خم��اف��ر ال�شرطة
ودوائ � � ��ر ال �ت �ح��ري وامل �ب��اح��ث ل �ل �ت ��أك��د م ��ن ح �� �س��ن �سري
التحقيقات ،وم��ن �سبب وج��ود امل��واط�ن�ين يف التوقيف،
وعدم جتاوز الن�ص القانوين وحجز حرية النا�س من دون
وجه حق.
وك ��ان ي��دق��ق يف ت��واري��خ و� �ص��ول ع��رائ����ض ال���ش�ك��اوى
و�سبب ت�أخريها �إذا تخطت مدة وروده��ا �أ�سبوعاً واح��داً،
ف�إما حتقيق� ،أو مراجعة النائب العام و�إطالعه على �سبب
الت�أخري ،وطلب متديد املدة بعد بيان الأ�سباب.

ك��ان للبلدية حمكمة تق�ضي يف ق�ضايا املخالفات
ال�صحية وخم��ال�ف��ات ال�ب�ن��اء ،وخم��ال�ف��ات ال���س�ير� ،إال �أن
��ص�لاح�ي��ات ه ��ذه امل�ح�ك�م��ة �أن �ي �ط��ت مب�ف��و���ض ع ��ام ق�صر
العدل ،فكان يق�ضي بالأحكام والغرامات ،و�آخر من �شغل
ه��ذا املن�صب املفو�ض العام املمتاز حميي الدين قباين؛
مفو�ض �شرطة ق�صر العدل.

املفو�ض �شيخ ال�صلح

اللبا�س

قا�ضي ال�سري ..واملخالفات

كانت النيابة العامة ،كما هي اليوم ،ح�صن احلريات
وال�ساهرة على حقوق النا�س ،فال يجري �أي حتقيق �أو
مل ي�ت�غ�ير ال �ل �ب��ا���س وع �م ��رة ال ��ر�أ� ��س يف عهد
نظراً �إىل ثقة الإدارة والق�ضاء باملفو�ضني ،وملا لهم
�أي �إج ��راء ق�ضائي �إال ب�إ�شرافها (امل��دع��ي ال�ع��ام �أو �أح��د
م�ساعديه)� ،أو با�ستنابة منه ويطلع على التحقيقات من احرتام لدى الأهايل ،وخلربتهم يف الأحياء ورجالها االنتداب الفرن�سي عنه يف العهد العثماين ،فكان

رجال حول الرسول

سلـمـان الـفـارسي..
البـاحث عن الحقيقـة ()2/1

من بالد فار�س يجيء البطل هذه امل��رة ..من بالد فار�س حيث عانق الإ�سالم م�ؤمنون كثريون،
فجعل منهم �أفذاداً فيما بعد..
ها هو ذا جال�س هناك حتت ظل ال�شجرة الوارفة امللتفّة �أم��ام داره «باملدائن» يحدّث جل�ساءه عن
مغامرته العظمى يف �سبيل احلقيقة ،ويق�ص عليهم كيف غادر دين قومه الفر�س �إىل امل�سيحية ،ثم �إىل
الإ�سالم..
تعالوا نقرتب من جمل�سه اجلليل ،ون�صغ �إىل النب�أ الباهر الذي يرويه ،فقد قال:
ال من �أهل �أ�صبهان ،وكنت من �أحب عباد اهلل �إىل والدي ،وقد اجتهدت يف املجو�سية،
كنت رج ً
حتى كنت قاطن النار التي نوقدها ،وكانت لأب��ي �ضيعة �أر�سلني �إليها ي��وم�اً ،فخرجت ،فمررت
بكني�سة للن�صارى ،ف�سمعتهم ي�صلّون ،فدخلت عليهم �أنظر ما ي�صنعون ،ف�أعجبني ما ر�أي��ت من
�صالتهم ،وقلت لنف�سي :هذا خري من ديننا الذي نحن عليه ،ف�س�ألت الن�صارى عن �أ�صل دينهم،
فقالوا يف ال�شام ،فقلت لأبي حني عدت �إليه ما حدث معي ،فحازرين وحاورته ،ثم جعل يف رجلي
حديداً وحب�سني ..ف�أر�سلتُ �إىل الن�صارى �أخربهم �أين دخلت يف دينهم ،و�س�ألتهم �إذا قدم عليهم ركب
من ال�شام �أن يخربوين قبل عودتهم �إليها لأرحل �إىل ال�شام معهم ،وقد فعلوا ،فحطمتُ احلديد
وخ��رج��ت ،وانطلقتُ معهم �إىل ال�شام ،وهناك �س�ألت عن عاملهم ،فقيل يل هو الأ�سقف؛ �صاحب
الكني�سة ،ف�أتيته و�أخربته خربي ،ف�أقمت معه �أخدم ،و�أ�صلي و�أتعلم ،ثم مات ،فجاءوا ب�آخر فجعلوه
ال على دينهم خرياً منه ،ومل ّا ح�ضر ق َدرُه قلت له �إنه قد ح�ضرك من �أمر اهلل
مكانه ،فما ر�أيت رج ً
تعاىل ما ترى ،فب َم ت�أمرين؟ و�إىل من تو�صي بي؟ قال� :أي بني ،ما �أعرف �أح��داً من النا�س على
مثل ما �أنا عليه �إال رجال باملو�صل ..فلما تويف �أتيت �صاحب املو�صل ،ف�أخربته اخلرب ،و�أقمت معه
ما �شاء اهلل �أن �أقيم ،ثم ح�ضرَته الوفاة� ،س�ألته ف�أمرين �أن �أحلق برجل يف عمورية يف بالد الروم،
فرحلتُ �إليه ،و�أقمت معه ،وا�صطنعت ملعا�شي بقرات وغنمات ..ثم ح�ضَ رته الوفاة ،فقلت له� :إىل

الزي هو نف�سه والقلبق هو نف�سه ،ما عدا ال�سيف
ال ��ذي ك ��ان ي�ح�م�ل��ه م�ف��و���ض ال���ش��رط��ة يف العهد
العثماين ،فا�ستبدل بكرباج خفيف �أو ع�صا خيزران
مغلفة باجللد  -رمز ال�سلطة  -ثم �ألغي كل ذلك
بقرار من وزي��ر الداخلية �أواخ��ر ال�ستينات حني
كان الرئي�س تقي الدين ال�صلح وزي��راً للداخلية،
وك� ��ان م��ن ج�م�ل��ة ال �ت��داب�ير اجل ��دي ��دة �أن ي� ��ؤدي
ال�شرطي حتية للمواطن عند تنظيم �أية خمالفة.
القبعة
�أل� �غ ��ي ل�ب����س ال �ق �ل �ب��ق وف ��ر� ��ض ل�ب����س ال�ق�ب�ع��ة
(ك��ا� �س �ك �ي��ت) ب �ن��اء ع �ل��ى اق �ت��راح امل �ف��و���ض ال �ع��ام
غ��رغ��ور ،وك��ان �شديد ال�شبه ب��اجل�نرال غ��ورون��غ،
وكانت القبعة على ن�سق قبعات ال�ضباط الأمل��ان
يف �أول عهد ال �ن��ازي م��ن ل��ون واح ��د ،م��ع جديلة
مق�صبة لل�ضباط ،مغلف �أعالها بقما�ش �أحمر
اللون للأفراد ،مزنرة بجلد بني اللون للمعاونني
الف � ��راد ،وك��ان ��ش��ارة ال���س�لاح غ�صني �أرز على
و أ
اجل��ان��ب الأي�سر م��ن ال�صدر (ال�ي��وم ��ش��ارة �سالح
معدنية جلميع قوى الأمن).
عن «بريوتنا»

من تو�صي بي؟ فقال يل :يا بني ما �أعرف �أحداً على مثل ما كنا عليه� ،آمرك �أن ت�أتيه ،ولكنه قد
�أظلك زمان نبي يبعث بدين �إبراهيم حنيفاً ،يهاجر �إىل �أر�ض ذات نخل بني جرّتني ،ف�إن ا�ستطعت
�أن تخل�ص �إليه فافعل ،و�إن له �آيات ال تخفى ،فهو ال ي�أكل ال�صدقة ،ويقبل الهدية ،و�إن بني كتفيه
خامت النبوة� ،إذا ر�أيته عرفته.
ومر بي ركب ذات يوم ف�س�ألتهم عن بالدهم ،فعلمتُ �أنهم من جزيرة العرب ،فقلت لهم� :أعطيكم
بقراتي هذه وغنمي على �أن حتملوين معكم �إىل �أر�ضكم؟ قالوا :نعم ..وا�صطحبوين معهم حتى قدموا
بي وادي القرى ،وهناك ظلموين وباعوين لرجل من اليهود ،وب�صرت بنخل كثري ،فطمعت �أن تكون
هذه البلدة التي و�صفت يل ،والتي �ستكون مهاجر النبي املنتظَ ر ،ولكنها مل تكن هي ،و�أقمتُ عند الرجل
الذي ا�شرتاين ،حتى قدم عليه يوماً رجل من يهود بني قريظة ،فابتاعني منه ،ثم خرج بي حتى قدمت
املدينة ،فواهلل ما هو �إال �أن ر�أيتها حتى �أيقنت �أنها البلد التي وُ�صفت يل ،و�أقمت معه �أعمل له يف نخله
يف بني قريظة ،حتى بعث اهلل ر�سوله وحتى قدم املدينة ونزل بقباء يف بني عمرو بن عوف ..و�إين لفي
ر�أ�س نخلة يوماً ،و�صاحبي جال�س حتتها �إذ �أقبل رجل من اليهود ،من بني عمه ،فقال يخاطبه :قاتل
اهلل بني قيلة� ،إنهم ليتقا�صفون على رجل بقباء ،قادم من مكة يزعم �أنه نبي ..فواهلل ما �أن قالها حتى
�أخذتني العرواء ،فرجفت النخلة حتى كدت �أ�سقط فوق �صاحبي ،ثم نزلت �سريعاً �أقول :ماذا تقول؟ ما
اخلرب؟ فرفع �سيدي يده ولكزين لكزة �شديدة ،ثم قال :مالك ولهذا؟ �أقبل على عملك ..فما �أم�سيتُ
جمعتُ ما كان عندي ثم خرجت حتى جئت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم بقباء ،فدخلت عليه ومعه
نفر من �أ�صحابه ،فقلت له� :إنكم �أهل حاجة وغربة ،وقد كان عندي طعام نذرته لل�صدقة ،فلما ذكر
يل مكانكم ر�أيتم �أحق النا�س به فجئتكم به ..ثم و�ضعتُه ،فقال الر�سول لأ�صحابه :كلوا با�سم اهلل..
و�أم�سك هو فلم يب�سط �إليه يداً ..فقلت يف نف�سي :هذه واهلل واحدة� ،إنه ال ي�أكل ال�صدقة ..ثم رجعت
وعدت �إىل الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم يف الغداة� ،أحمل طعاماً ،وقلت له عليه ال�سالم� :إين ر�أيتك ال
ت�أكل ال�صدقة ،وقد كان عندي �شيء �أحب �أن �أكرمك به هدية ،وو�ضعته بني يديه ،فقال لأ�صحابه كلوا
با�سم اهلل ،و�أكل معهم ..قلت لنف�سي :هذه واهلل الثانية� ،إنه ي�أكل الهدية ..ثم رجعت فمكثتُ ما �شاء اهلل،
ثم �أتيته ،فوجدته يف البقيع قد تبع جنازة ،وحوله �أ�صحابه وعليه �شملتان م�ؤتزراً بواحدة ،ومرتدياً
الأخرى ،ف�سلمتُ عليه ،ثم عدلتُ لأنظر �أعلى ظهره ،فعرف �أين �أريد ذلك ،ف�ألقى بردته عن كاهله ،ف�إذا
العالمة بني كتفيه ..خامت النبوة ،كما و�صفه يل �صاحبي ..ف�أكببتُ عليه �أقبّله و�أبكي ،ثم دعاين عليه
ال�صالة وال�سالم فجل�ست بني يديه ،وحدّثته حديثي كما �أحدثكم الآن ..ثم �أ�سلمت ،وحال الرق بيني
وبني �شهود بدر و�أحد..
ويف ذات يوم قال الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم« :كاتِبْ �سيدَك حتى يعتقَكَ » ،فكاتبتُه ،و�أمر الر�سول
�أ�صحابه كي يعونوين ،وحرر اهلل رقبتي ،وع�شتُ حراً م�سلماً ،و�شهدتُ مع ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم غزوة اخلندق وامل�شاهد كلها.

�أحمد
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تحقيق

بــــــــيروت حــــاضــنـــــــة الــجــمـــــــــيـــــع
تغ�ص بريوت اليوم بال�ضيوف ال�سوريني الذين ميكن مطالعتهم يف
ال�شوارع واملقاهي واملطاعم ب�أعداد هائلة ،حتى �إن لوحات ال�سيارات ال�سورية
التي ميكن ر�صدها يف �شوارع بريوت توازي يف بع�ض �أوقات النهار ،وال �سيما
يف فرتة بعد الظهر ،اللوحات اللبنانية ،هكذا ميكنك �أن ترى ريف دم�شق
وال�شام وحلب وحم�ص �إىل جانب بريوت يف لوحات معدنية مت�شابكة ،تنم عن
مدى التقارب الكبري بني ال�شعبني ،وميكن مالحظة غطاء الر�أ�س الأبي�ض الذي
ترتديه الفتيات وال�سيدات ال�سوريات عادة �إىل جانب مالب�س اللبنانيات ،بينما
ت�سري جمموعات ال�شباب ال�سوريني جنب ًا �إىل جنب مع �أ�صدقائهم اللبنانيني الذين
تعرفوا �إليهم على مقاعد الدرا�سة �أو يف املقاهي �أو احلي الذي ي�سكنونه.

م��ن خم�ت�ل��ف امل �� �س �ت��وي��ات وامل �ن��اط��ق،
تدفق ال�سوريون على بريوت ،املدينة التي
كانت حمطة ر�سمية و�سنوية للعديدين
م�ن�ه��م ،ورغ ��م �أن �ه��م جم�ب�رون ه ��ذه امل��رة
على البقاء يف ظل الأو�ضاع التي تع�صف
ب�ب�ل��ده��م� ،إال �أن �ه��م ال ي�خ�ف��ون حمبتهم
وتعلقهم ب �ب�يروت ودراي �ت �ه��م ب�شوارعها
وزواريبها ،كما لو �أنها كانت ت�شكل امتداداً
لل�شام.
يف �شارع احلمرا ،ال��ذي �أعطى ا�سمه
ل�شارع �شقيق يف �سورية ،يكاد ال�سوريون
يفوقون اللبنانيني ع��دداً ،يف �سياراتهم،
داخل املحال ،يف املقاهي واملطاعم ،تتجول
الكثري من العائالت وال�شبان لي�س فقط
م ��ن م �ي �� �س��وري احل � ��ال ،ب ��ل م ��ن خمتلف
الطبقات ،الكثري من ال�شبان ال�سوريني
الذين �أت��وا حديثاً �إىل لبنان ومل يوفقوا
بعد ب ��أي عمل يتم�شون يف ��ش��ارع احلمرا
وغريه من �شوارع ب�يروت ،علهم يحظون
ب�ف��ر��ص��ة ع �م��ل يف حم��ل �أو ور� �ش ��ة ،كما
ميكن ر�صد الكثري من الباعة اجلوالني
م��ن ال �� �س��وري�ين ،وف�ي�م��ا ك��ان��ت الب�ضائع
ت �ق �ت �� �ص��ر يف ال �� �س��اب��ق ع �ل��ى ال �ع �ط ��ورات
وبع�ض الألعاب و�أدوات تنظيف ال�سيارات
و�أقرا�ص املو�سيقى املدجمة ،ت�شعبت اليوم
لت�شمل املالب�س وقطع ال�سجاد والبزورات
واحللويات وغريها ،حيث تعج الكثري من
�شوارع بريوت بهم.
م��ن احل �م��را وامل �ن ��ارة ور�أ� � ��س ب�يروت
وب�ل����س ور�أ� ��س ال�ن�ب��ع وال�ط��ري��ق اجل��دي��دة
وت�ل��ة اخل�ي��اط وع��ائ���ش��ة ب�ك��ار وكليمن�صو
وف ��ردان �إىل و��س��ط ب�ي�روت ،ت�ب��دو ب�يروت
امل ��دي� �ن ��ة الأك� �ث ��ر ت��رح �ي �ب �اً ب��امل��واط �ن�ي�ن
ال �� �س��وري�ين ،ب�ع���ض�ه��م ي�ق�ط��ن يف ال�شقق
وال �ف �ن��ادق ،وي��ذه��ب ط�لاب�ه��م �إىل �أرق ��ى

يشكل السوريون
الميسورون  %50من
الزبائن وهم يشترون
بكميات كبيرة كونهم
تركوا حاجياتهم
وراءهم

امل��دار���س واجل��ام�ع��ات ،وي��رت��ادون املقاهي
وامل �ط��اع��م وي���س�ت��أج��رون م�ك��ات��ب ال�ع�م��ل،
وي�ست�أنفون م�شاريعهم التجارية واملالية،
ويتدبرون حياة يومية �إنفاقاً وا�ستهالكاً
وع�ل�اق ��ات اج�ت�م��اع�ي��ة و�أ� �ش �غ ��ا ًال وع �ل �م �اً،
ويخالطون جمتمعاً لبنانياً نفحته عقود
«العالقات املميزة» القائمة بني البلدين
اجل��اري��ن ال��ذي��ن �ضاعت بينهما احل��دود،
وبع�ضهم ك��ان ق��د و�صل �إىل ب�يروت منذ
وقت طويل واتخذ منها م�ستقراً للعمل،
وع�ن��دم��ا وق�ع��ت الأزم ��ة يف ��س��وري��ة �أر��س��ل
يف طلب عائلته و�أق��ارب��ه ،وميكن القول،
�إن ال�ك�ث�ير م��ن ال�ع�م��ال ال���س��وري�ين ممن
ك��ان��وا م��وج��ودي��ن يف ب�يروت ق��د �أح�ضروا
عائالتهم للعي�ش معهم ،و�إن ك��ان مكان
�سكنهم ال يتعدى الغرفة ال��واح��دة ،وقد
الق��وا يف �أه��ل ب�يروت كل الرتحاب وامل��ودة
وامل �� �س��اع��دة ك ��ل ع �ل��ى ق� ��در ا��س�ت�ط��اع�ت��ه،
وال�ك�ث�ير م��ن ن��واط�ير امل�ب��اين ا�ستقدموا

ع��ائ�لات�ه��م لل�سكن معهم خ��وف �اً عليهم،
وتبدو روح التعاون طاغية بني ال�ضيوف
ال���س��وري�ين ،ح�ي��ث ي�ت�ع��اون��ون م�ع�اً لإن�ه��اء
عمل ما و�إن كلف به واحد منهم ،مما يدل
على �أنهم ال يريدون �أن يكونوا عبئاً على
�أح ��د ،حتى �أن الأط �ف��ال و��ص�غ��ار ال�شبان
يرك�ضون مل�ساعدة الن�سوة وك�ب��ار ال�سن،
يف �إ� �ش��ارة �إىل ح�سن تربيتهم وع��ادات�ه��م
وتقاليدهم املمهورة بعادات وقيم املجتمع
اللبناين.
واملالحظ كرثة اليد العاملة ال�سورية
يف ب�ي�روت يف خمتلف امل �ه��ن ،ال�ك�ث�ير من
ال �ع �م��ال ال��ذي��ن �أت� ��وا ح��دي �ث �اً ي�ع�م�ل��ون يف
ور���ش البناء التي ال تهد�أ� ،أو يف حفريات
الطرقات التابعة ل��وزارة الأ��ش�غ��ال� ،أو يف
املطاعم �إن كنادل �أو لتو�صيل الطلبات �إىل
املنازل� ،أو ك�سائقي �سيارات عمومية ،حيث
ي�ست�أجرون ال�سيارة من �أح��د اللبنانيني،
كما �أن بع�ض مي�سوري احلال قد افتتحوا

� �ش��رك��ات خ��ا� �ص��ة ،م�ن�ه��ا � �ش��رك��ات للنقل
وال �ت �ج��ارة ،وم��ن ج��اء م�ن�ه��م بـ«حتوي�شة
العمر» ،متكن من فتح حمل �أو م�ؤ�س�سة
�صغرية يف بع�ض مناطق بريوت املنخف�ضة
الإيجارات.
واملالحظ� ،أن منطقة �صربا الرحاب
التي تعد �أحد مداخل ال�ضاحية اجلنوبية،
باتت تعج بال�سوريني من م�شرتين وباعة،
كما �أن ع��دد اخل�ي��ام املن�صوبة للب�ضائع
والب�سطات ،قد ت�ضاعف� ،إذ يبحث كل عن
رزقه و�إن كرثت املناف�سة يف ما بينهم ،لكن
املكان يت�سع للجميع بال �شك.
وي�ب��دو �أن ال��واف��دي��ن ال�سوريني �إىل
ل�ب�ن��ان ه��ذه الأي � ��ام ،ال �سيما امل�ي���س��وري��ن
م �ن �ه��م ،ي�ل�ع�ب��ون دوراً ب� � ��ارزاً يف حت��ري��ك
العجلة االق�ت���ص��ادي��ة وال�سياحية بعدما
ق��رر اخل�ل�ي�ج�ي��ون ه�ج��رة ب�ي�روت ،ويفيد
�أ� �ص �ح��اب امل �ح ��ال وال �ع��ام �ل��ون يف حم��ال
ب �ي��روت ب� � ��أن «ال �� �س ��وري�ي�ن م ��ن ال�ط�ب�ق��ة

املي�سورة ي�شكلون  50يف املئة من الزبائن،
وه ��م ي �� �ش�ترون ب�ك�م�ي��ات ك �ب�ي�رة ،ك��ون�ه��م
تركوا حاجياتهم وراءهم» ،وي�شهد مو�سم
التنزيالت يف �أ�سواق فردان وو�سط بريوت
واحلمرا �إقبا ًال كبرياً من قبل ال�سوريني
م�ن��ذ ع ��دة �أي � ��ام ،وك ��ان وج ��ود ال���س��وري�ين
املي�سورين يف بريوت وا�ضحاً بالفعل منذ
��ش�ه��ور ،حيث التحق �أط�ف��ال�ه��م مب��دار���س
راقية ،يف حني كانت ال�سيارات من طراز
«بي�.أم.دبليو» وبور�ش التي حتمل لوحات
معدنية من دم�شق جتوب �شوارع املدينة،
وال�سبب هو �أنهم كانوا قد اعتادوا مت�ضية
�إج ��ازات� �ه ��م و� �س �ه��رات �ه��م يف ب�ي��روت على
ال��دوام ،لذلك ق��رروا اليوم اللجوء �إليها
ب��د ًال من ال�سفر �إىل �أح��د ال��دول الغربية
�أو العربية ،خ�صو�صاً �أن ع��ادات ال�شعبني
واحدة ومتقاربة ،وهم بح�سب الإح�صاءات
قد �أ�سهموا يف �إنقاذ اقت�صاد لبنان �إىل حد
ما ،بعدما تغيب عنه ال�سياح لأ�سباب عدة
العام الفائت.
ل �ك��ن ذل� ��ك ال ي �ع �ن��ي �أن ب �ي��روت ال
حتت�ضن بقية ال�ضيوف ال�سوريني ممن ال
ت�سعفهم ظروفهم ،فالكثري من العائالت
ال�ب�يروت�ي��ة حتت�ضن ع ��دداً م��ن العائالت
ال�سورية ممن جتمعهم بهم روابط عائلية
�أو ��ص��داق��ة ،وق��د ع�م��دت بع�ض العائالت
العريقة يف منطقة ر�أ�س بريوت �إىل القيام
بحملة جل�م��ع ال �ت�برع��ات لبع�ض الأ��س��ر
ال�سورية التي تعاين من �أو��ض��اع مزرية،
ال �سيما مع بدء مو�سم ال�شتاء ،ومت ت�أمني
الأغطية والأدوية وبع�ض املالب�س الثقيلة
وامل�ع�ل�ب��ات ال�ت��ي وزع ��ت ب�صمت ،م��ن دون
الإ�شارة �إىل اجلهة التي تربعت بها.
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عــــــــــالـــــــــم الـــمــــــــــــرأة

أســـــــــلــوب الــتــصـــــــرف مــــع الــــــزوج الـــفـــــــوضـــــــــوي
متييز ..وتواكل

بعد الزواج تتوقع المرأة
من زوجها تقديم يد العون
لها في الصغيرة والكبيرة،
وقد تكتفي أحيانًا بالدعم
المعنوي المغلّ ف باالمتنان
على مجهودها في المنزل،
لكنها تصطدم بواقع آخر إذا
كان الزوج فوضويًا ،حتى وإن
كانت لديه الرغبة في تقديم
المساعدة.
ه ��ذا ال �ن��وع ت��رف���ض��ه ال �ع��دي��د من
ال�ن���س��اء ،ويف ال��وق��ت ال ��ذي ي �ق �دّم فيه
ال � ��زوج ال� �ع ��ون ل��زوج �ت��ه يف الأع� �م ��ال
املنزلية وغريها من املهام التي يتطوع
بها �أح �ي��ان �اً ،وبع�ضهم يقت�صر الأم��ر
على فكرة امل�ساعدة عندهم ب�أال يثريوا
فو�ضى �أو يلقوا مبالب�سهم يف الأماكن
غري املخ�ص�صة لذلك ،و�إما �أن يتطور
الأمر �إىل امل�شاركة يف الغ�سيل �أو تبديل
مالب�س الأوالد �أو �إعداد وجبة الإفطار،
�أو غ�سل الأطباق ،وهذا الأمر ال تقبله
الن�ساء �أح�ي��ان�اً ،لأن�ه��ن ي��ري��ن �أن هذه
امل�ساعدة جت� ّر عليهن وي�لات �شديدة،
ومن الأف�ضل لهن بدل ال�ساعات التي
يق�ضيها ال ��زوج �إىل ج��ان��ب الغ�سالة،
يخلط املالب�س امللونة م��ع البي�ضاء،
�أو ي�ستخدم املنظف ب�شكل �سيئ ،وهن
يف�ضلن �أن يكفّوا عن امل�ساعدة �إذا كانوا
ي�سببون كل هذه الفو�ضى.
وي ��ري ق �ط��اع ث��ال��ث �أن دور امل ��ر�أة
التقليدي مل يعد كذلك ،ودور الرجل
أ�ي� ��� �ض� �اً ،و�أن ك� �ث�ي�راً م ��ن اخل ��دم ��ات
ال �ت��ي ت�ق��دم�ه��ا امل��رب �ي��ات واخل ��ادم ��ات،
وج�ل�ي���س��ات الأط� �ف ��ال� ،أدّت �إىل تغيرّ
جذري يف عالقات التعاون بني الزوج
والزوجة يف �ش�ؤون الأ�سرة.

طباع خمتلفة
الرجل الفو�ضو ي هو الزوج الذي يلج�أ
�إىل بعرثة مالب�سه التي خلعها هنا وهناك،
�أو عدم �إعادة �أدوات املنزل �إىل �أماكنها بعد
ا��س�ت�ع�م��ال�ه��ا� ،إىل غ�ير ذل��ك م��ن �أ��س��ال�ي��ب
فو�ضوية ت��ره��ق ال��زوج��ة وتربكها . .هذه
النوعية م��ن ال��رج��ال م��ن �ش�أنها ت�شتيت
الأ� �س ��رة ،ل�ك��ن ال ب��د م��ن �أن ن �ع�ترف ب ��أن
الإهمال العاطفي قد ال يثري للمر�أة خالفاً
ق��در م��ا ي�ث�يره��ا ع�شق زوج �ه��ا للفو�ضى،
وبالتايل تدب اخلالفات املعتادة.
ف�ك�ث�يراً م��ا ت�ست�شيط ال��زوج��ة غ�ضباً
عندما يهمل الزوج احلفاظ على النظافة

امل�ن��زل�ي��ة وال�ترت �ي��ب ،وق��د �أ� �ش��ارت �إح��دى
الدرا�سات �إىل �أن  ٪41من الأزواج يثريون
ال�ف��و��ض��ى داخ ��ل امل� �ن ��ازل ،وه �ن��ا ال ت��درك
املر�أة االختالف بني طبيعة �آدم عن حواء،
وهذا ما ي�ؤكده خرباء العالقات الأ�سرية
الناجحة ،فممار�سات الرجال يف التهرّب
م��ن �أداء الأع� �م ��ال امل �ن��زل �ي��ة ،وم���ش��اه��دة
م�ب��اري��ات ك��رة ال�ق��دم ،وجت��اه��ل زوجاتهم،
ج�م�ي��ع ه ��ذه ال�ت���ص��رف��ات مبعثها ال�ع�ق��ل،
الفتني �إىل �أن ت�صرفات الرجل التي عادة
م��ا تثري غ�ضب امل��ر�أة ترجع �إىل ال�سمات
التي يت�صف بها عقله.
م ��ن ج �ه �ت �ه��م ،ي� �ق ��ول الأط � � �ب � ��اء� ،إن
�شخ�صية الرجل وامل��ر�أة تت�شكل بال �شك

وفق �أ�سلوب التن�شئة ،و�إن �أوجه االختالف
ب�ي�ن�ه�م��ا ت �ك �م��ن يف ال ��واق ��ع يف اخ �ت�ل�اف
ت��رك �ي��ب م ��خ ك ��ل م �ن �ه �م��ا ،م���ض�ي�ف�ين �أن
عقل الرجل يفرز كميات أ�ق��ل من مادتي
«الأوك �� �س �ي �ت��و� �س�ين» ،ال �ت��ي ت�شجع عملية
ال �ت ��آل��ف االج �ت �م��اع��ي ،و«ال �� �س�يروت��ون�ين»
املهدئة للأع�صاب ،وبالتايل ففي الوقت
ال� ��ذي ت�ف��ّ��ض��ل امل � ��ر�أة احل � ��وار ال�ع��اط�ف��ي،
ف ��إن ال��رج��ل امل�ج�ه��د يف�ضل ال�ل�ج��وء �إىل
العزلة وا�ستخدام جهاز الرميوت مل�شاهدة
التليفزيون ،كما �أن عقل الرجل يكون �أقل
اهتماماً بالتفا�صيل احل�سية ،وبالتايل
ف�ه��و ال ي�شعر ب��ال�ف��و��ض��ى �أو الأت ��رب ��ة يف
املنزل مثلما تفعل املر�أة.

ِ
أنــت وطــــــفــــــــــلــك

خطوات تخفف من غيرة الشقيق األكبر عند قدوم المولود الجديد
ُي�ح��دث ق��دوم الطفل ح��دي��ث ال ��والدة الكثري م��ن ال�ت�غ�ي�يرات داخ��ل
الأ��س��رة ،في�صبح الأه��ل دائ�م�اً م�شغولني بالتجهيزات املختلفة للطفل
اجلديد ،ويكون كل اهتمامهما من�ص ّباً على تلبية حاجات الطفل حديث
الوالدة الأ�سا�سية ،فهل لديك �إملام بالطرق التي تخفف من غرية ال�شقيق
الأكرب عند قدوم املولود اجلديد؟
�إن �أه��م ما يجب االلتفات �إليه هو �أن تلك التغيريات ع��ادة ما تكون
�صعبة على ال�شقيق الأكرب للطفل من ناحية كيفية التعامل مع الو�ضع
اجلديد ،حتى �إنه قد يبد�أ �شعوره بالغرية جتاه املولود ،وقد يت�صرف �أي�ضاً
بنوع من أ�ن��واع التمرد ،وعلى الأم والعائلة ب�أكملها �أن ي�ساعدوا الطفل
الأكرب �سناً �أو ال�شقيق الأكرب يف اال�ستعداد ال�ستقبال �شقيقه الأ�صغر ،عن
طريق التحدث معه ،وجتهيز بع�ض الإجراءات ،وطلب م�ساعدة الطفل يف
االعتناء باملولود اجلديد.
وللتخفيف من ه��ذه امل�شكلة وم�ساعدة طفلك على تخطي م�شاعر
الغرية من �شقيقه اجلديد� ،إليكِ الن�صائح الآتية:
• �أخربي طفلك ب�أنك حامل ب�أقرب و�أ�سرع فر�صة ،و�أنه �سي�ستقبل
قريباً �شقيقه اجلديد ،حتى ي�صبح من ال�سهل عليه حماولة الت�أقلم
مع فكرة وجود �شقيق له.
• عند اقرتاب موعد الوالدة ،قومي بتح�ضري كل �شيء خا�ص بابنك
الأكرب يف فرتة بقائك يف امل�ست�شفى ،ومن الأف�ضل �أن جتعلي طفلك
يزورك يف امل�ست�شفى بعد الوالدة مبا�شرة ،وعندما ال يكون هناك �أي

زوار ،ما �سيجعله ي�شعر بقيمة العائلة ،ومبدى قربكم من بع�ض.
• �إذا كان طفلك مي ّر ببع�ض املراحل املهمة يف حياته ،مثل االنتقال
من �سرير الأطفال �إىل �سرير الكبار ،ف�إما �أن ت�سرعي يف اتخاذ مثل
تلك اخل�ط��وة� ،أو تقومي بت�أجيلها �إىل حني عودتك من امل�ست�شفى
باملولود اجلديد ،ويكون قد م�ضى على هذا الأمر بع�ض الوقت ،وعند
عودتك �أول مرة �إىل املنزل بعد الوالدة ال تقابلي طفلك الأكرب �سناً
و�أن��ت حتملني امل��ول��ود اجل��دي��د؛ حماية ل��ه ،وحتى ال ي�شعر �شقيقه
الأكرب ب�أنه لي�س مهماً بالن�سبة �إليكِ .
• اطلبي من طفلك الأك�بر �سناً �أن يعلم �شقيقه املولود اجلديد
كيف يبت�سم وك�ي��ف ي�ضحك وك�ي��ف يجل�س م�ستقيماً ،م��ع التنبيه
والت�أكيد على الطفل الأك�بر �أن الأ�شياء �أو احلركات التي �سيعلمها
للمولود اجلديد يجب �أن تكون منا�سبة له من الناحية العمرية،
فمث ًال ال ميكن لل�شقيق الأك�بر �أن يعلم الطفل حديث ال��والدة كيف
مي�شى وهو مل يتعلم كيف يجل�س بعد!
• حاويل �أن مت�ضي بع�ض الوقت مع طفلك الأكرب �أثناء نوم املولود
اجلديد ،وخ�صّ �صي بع�ض الوقت كل يوم للجلو�س �أنت وابنك الأكرب،
مع الو�ضع يف االعتبار �أن هذا الأمر �سيقلل من م�شاعر الكراهية التي
قد ي�شعر بها ال�شقيق الأكرب جتاه املولود اجلديد.
• �شجعي طفلك على �أن يتحدث عن �أي م�شاعر قد تكون لديه جتاه
�شقيقه حديث الوالدة.

�أم��ا �أ��س��ات��ذة علم االج�ت�م��اع ،فلهم ر�أي
�آخر يف الزوج الفو�ضوي ،حيث يرون �أن هذه
النوعية من الرجال ترهق الزوجة نف�سياً
وع�صبياً وج�سدياً �أي�ضاً ،خ�صو�صاً �إذا كانت
م��ن ال�لات��ي يهتممْن ب��ال�ن�ظ��ام ،فال�سلوك
املنظّ م مرتبط بالعقلية املنظمة ،وبالتايل
فهذا يعود �إىل التن�شئة االجتماعية ،وغالباً
م��ا ي �ك��ون ال��رج��ل ه��و امل�ت�ه��م ب �ع��دم «ح�ف��ظ
النظام» يف املنزل ،فعدم إ�ع��ادة الأ�شياء �إىل
�أماكنها الطبيعية بعد ا�ستعمالها ي�ؤدي �إىل
«ن��رف��زة» ال��زوج��ة ،ال�سيما �إذا ك��ان��ت ام��ر�أة
عاملة ،ويف ه��ذه احلالة ي�صبح ال��زوج عبئاً
وك�أنه طفل كبري تلملم وراءه ما يبعرثه.
ويلفت االخت�صا�صيون �إىل �أن متييز
ال ��ول ��د ع ��ن ال �ب �ن��ت م �ن��ذ ال �� �ص �غ��ر ،و إ�ل �ق ��اء
م�س�ؤولية تنظيف املنزل على البنت ك�شيء
يخ�ضع ل�ل�ع��رف وال�ت�ق��ال�ي��د ،م��ن ��ش��أن��ه �أن
يجعل الطفل ال��ذك��ر ي�ت��واك��ل على الأم �أو
الأخ��ت ،وبالتايل ين�ش�أ زوج�اً متواك ًال على
زوج �ت��ه ،وي�شعر �أن لي�س م��ن م�س�ؤولياته
الرتتيب �أو نظافة املنزل ،و�إن كانت هناك
�أم�ه��ات و�آب ��اء حالياً ي �ع �وّدون �أب�ن��اءه��م على
القيام بهذه الأعباء �أي�ضاً بعد زيادة الوعي
والتعليم و�أهمية دور البنت.
و�صفة التعامل
يقدم لكِ خرباء علم النف�س واالجتماع
و�صفة تعلّمك كيفية التعامل م��ع ال��زوج
الفو�ضوي من دون �إثارة امل�شاكل:
• يف ال�ي��وم ال��ذي يجل�س فيه زوج��ك يف
البيت ،حتاوري معه وال تهتمي ب�أن يكون
كل �شيء يف مكانه كاملعتاد ،فيمكنك ترتيب
كل �شيء يف اليوم التايل عندما يذهب �إىل
العمل ،وبالتايل لن ت�صابي بالإحباط بعد
�أن ت�ضعي كل �شيء يف مكانه ويتم نقله بعد
ذلك بقليل.
• بع�ض الأزواج يهتمون ب ��أن ي�ك��ون كل
��ش��يء يف م�ك��ان��ه ،وه��م ُي�ج�ه��دون زوجاتهم
برتتيب كل �شيء ،خ�صو�صاً عندما يكونون
يف املنزل ،وقد جتدين �أن ع�شوائية زوجك
هنا ميزة مقارنة ب�أخرى.
• عندما يكون هناك �شيء �ضروري ومُل ّح
وي�ج��ب االل �ت��زام ب��ه ،ذ ّك ��ري زوج��ك قبلها
بفرتة طويلة ،حتى ي�ستطيع القيام بهذه
املهمة يف ميعادها.
• �إذا ك��ان زوج��ك م�شغو ًال ج��داً ،يف حني
�أن��ك متلكني ال��وق��ت لإجن��از م�ه��ام عنه ال
ترتددي يف طلب ذلك منه ،وقويل له �إنك
�ستكونني �سعيدة بفعل ذلك.
• ال ت��ذك��ري أ�م��ام��ه أ�ن ��ه ع���ش��وائ��ي وغ�ير
منظم م��راراً وت�ك��راراً ،فالأمر ال يحتمل �أن
ت�ك��ون ه�ن��اك غ�ضا�ضة بينكما ب�سبب �شيء
كهذا ،ناجت عن اختالف يف الطباع والرتبية.
• ال حت � ��اويل �أن ت� �غ�ّي�ررّ ي زوج � � ��ك ،و�إال
ف��الأف���ض��ل �أن ت �غ�ّي رّ ي ن�ف���س��ك ،رمب��ا يكون
هناك تغري طفيف ،ولكنه لن يكون جذرياً.
• اهتمي ب��أن تعي�شي احلياة كما يجب مع
زوجك؛ ا�ستمتعي باحلياة وال ترهقي نف�سك
بكل التفا�صيل والتفكري فيها ،لأن كرثة
التفكري �أح�ي��ان�اً ال ت��دع ل��ك ف��ر��ص��ة لعي�ش
احلياة نف�سها.

رمي اخلياط
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مـنــــــــــوعـــــــــــــــــــــــــــــــات

الــــعــــــــــــــدس ..ألمــــــــــراض الــــقــــــــــلــــب والــســــــــكــــــر
�أظ �ه��رت �أح ��دث الأب �ح��اث وال��درا��س��ات
يف جم ��ال ال �ت �غ��ذي��ة� ،أن �إ� �ض��اف��ة ال�ع��د���س
خ�صو�صاً ،والبقوليات عموماً� ،إىل الغذاء،
ي �ح �م��ي ال �ق �ل��ب وي �ق �ل��ل ف ��ر� ��ص ت�ع� ّر��ض��ه
للأزمات وامل�شكالت ال�صحية اخلطرية.
فقد وج��د الباحثون �أن خطر �إ�صابة
الرجال والن�ساء الذين واظبوا على تناول
البقوليات ،والعد�س ب��ال��ذات� ،أرب��ع مرات
�أ�سبوعياً ،ب� أ�م��را���ض القلب التاجية على
م ��دى  19ع��ام �اً ،ك ��ان �أق ��ل بن�سبة  22يف
املئة ،مقارنة مبن تناولوها مرة واحدة يف
الأ�سبوع.
والحظ ه�ؤالء بعد �إجراء الفحو�صات
الطبية على � 9600شخ�ص من الأ�صحاء
غري امل�صابني ب�أمرا�ض القلب� ،أن قراءات
�ضغط ال��دم وال�ك��ول�ي���س�ترول الكلي عند
الأ� �ش �خ ��ا� ��ص ال ��ذي ��ن ي �ع �� �ش �ق��ون ال �ع��د���س
وال �ب �ق��ول ،ك��ان��ت �أق ��ل م��ن مثيالتها عند
الآخ � ��ري � ��ن ،ك �م��ا ان �خ �ف �� �ض��ت اح �ت �م��االت
تعرّ�ضهم للإ�صابة بداء ال�سكّري �أو ارتفاع
�ضغط الدم ال�شرياين.
و ُي �ع �ت�ب�ر ال �ع��د���س م ��ن أ�غ �ل ��ى و�أغ �ن��ى
ال�ب�ق��ول�ي��ات ع�ل��ى الإط �ل��اق يف العنا�صر
ال�غ��ذائ�ي��ة ،ف�ه��و ي �ع��ادل ال�ل�ح��م م��ن حيث
ال�ق�ي�م��ة ال �غ��ذائ �ي��ة ،ب��ل ي�ف��وق��ه يف بع�ض
ال � �ن� ��واح� ��ي ،لأن � � ��ه ي �ح �ت ��وي ع �ل ��ى م� ��واد
ك��رب��وه �ي��درات �ي��ة وب��روت �ي �ن �ي��ة وزالل� �ي ��ة،
وده �ن �ي��ة أ�ي �� �ض �اً ،وه ��ذه ال�ع�ن��ا��ص��ر جتعل
مقداراً من العد�س ال يتجاوز  50غراما
يعطي �� 333س�ع��رة ح��راري��ة ،ل��ذا يُن�صح
به كغذاء �أ�سا�سي ملن يبذلون جمهودات
ع�ضلية �شاقة.
ولفت اخلرباء �إىل �أن العد�س يحتوي
�أي�ضاً على الكال�سيوم والف�سفور ،واحلديد
ال ��ذي يفيد يف ت�ق��وي��ة ال�ع�ظ��ام والأ��س�ن��ان
وال��دم والأع���ص��اب ،كما ت�ساعد ق�شوره يف
مكافحة الإم�ساك و�إدرار البول ،ومعاجلة

ح ��االت ف�ق��ر ال ��دم والأن �ي �م �ي��ا ،مو�ضحني
�أن��ه ال ينا�سب مر�ضى ال�سمنة والأم�ع��اء
ال���ض�ع�ي�ف��ة ،وامل �� �ص��اب�ين ب ��أم��را���ض امل�ع��دة
والكبد والكلى واملرارة.
�إن ت �ن��اول ك��وب م��ن ال�ع��د���س املطبوخ
يُعطي اجل�سم نحو � 230سعرة ح��راري��ة،
ون�ح��و  ٪90م��ن فيتامني ف��ول�ي��ت ،و٪65
م��ن الأل �ي��اف ال�ت��ي يحتاج �إل�ي�ه��ا اجل�سم،
و ٪50م ��ن م � ��ادة ت��ري �ب �ت��وف��ان ،وك��ذل��ك
م��ن عن�صر املنغنيز ،و ٪40م��ن احل��دي��د

طــريـقـة اللعـب

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

والف�سفور ،و ٪25من النحا�س وفيتامني
«بي ـ »1والبوتا�سيوم ،وت�شكل الربوتينات
نحو  ٪25من تركيبه ،وال يتفوق عليه يف
هذا اجلانب باملقارنة مع جميع املنتجات
النباتية ��س��وى ف��ول ال���ص��وي��ا ،ول ��ذا ف ��إن
تناول كوب من العد�س يمُ د اجل�سم بنحو
 ٪40من حاجته من الربوتينات.
الأ��س��ا���س يف ت�ن��اول املنتجات الغذائية
هو البحث عن فوائدها ال�صحية يف تزويد
اجل�سم بعنا�صر هامة وحيوية ل�سالمته

م��ن الأم ��را� ��ض وت�ق��وي�ت��ه وت�ن���ش�ي�ط��ه ،ثم
بعد هذا ت�أتي الفوائد الطبية العالجية،
والعد�س يخدم هذين اجلانبني.
عن�صر املوليبدنيوم ال�ن��ادر يتوفر يف
العد�س بن�سبة تفوق ��س��واه م��ن املنتجات
الغذائية ،و�أهميته تنبع من دوره احليوي
يف عمل جمموعة من الأنزميات املهمة يف
اجل�سم ،والتي تعمل بالدرجة الأوىل على
تفتيت املواد ال�ضارة ،كالتي مث ًال تُ�ستخدم
يف ح�ف��ظ الأط �ع �م��ة ،ون�ق���ص��ه يف اجل�سم

� 5 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1شركة نفط اماراتية (معكو�سة) /
خ�صم
1
 6يف وق��ت مت�أخر من ه��ذا امل�ساء /
2
ع�ضو يف الوجه
� 7شيء ترميه يف البحر كلما احتجت
3
�إليه (كلمتان)  /ن�صف �ساهر
� 8إج��اب��ة  /م�ه��م �أو ��س��ار ع�ل��ى غري
4
هدى  /ن�صف مبني
5
 9ي��و��ص�ل��ك م��ن ب�ي�ت��ك �إىل عملك
وبالعك�س دون �أن يتحرك  /غلى املاء
6
 10ن�صف فرقة � - /أ�شرتيه مبايل و
ال �أدخله داري
7

8
9
10

عـــامـــودي

 1ميزان  /توهج ونور يف ال�صباح
 2ف�ي����ض امل ��اء  /ال�ل�ب��ا���س التقليدي
الغربي
 3ظالم (معكو�سة) � /أبو االمراء
�أفــقــي
 4كلمة من  6حروف ولكنها جتمع
 1ميني  /اجلزء الذي ي�ؤكل من نبات ق�صب ال�سكر (معكو�سة) كل احلروف  /ن�صف را�شد
 5للتمني  /ال���ص��وت ال��ذي ي�صدره
 2بيت لي�س فيه نوافذ �أو �أبواب (كلمتان)
احل�صان
� 3ألغاها اال�سالم وحرمها قبل  14قرنا
 6ق�شطة  /توزيع ماء ال�شرب على
 4حرفان من �شاة � /سقاية الزرع

ُي� ��ؤدي �إىل فقر ال��دم وت�سوي�س الأ��س�ن��ان
وال �� �ض �ع��ف اجل�ن���س��ي وال �ت��وت��ر ال�ن�ف���س��ي،
ل��ذا ف� ��إن �آث� ��اره امل�ف�ي��دة ت�ظ�ه��ر يف خف�ض
ح�سا�سية اجل�سم �إزاء العديد من املركبات
الكيميائية ،وت�سهيل ا��س�ت�خ��دام اجل�سم
لعن�صر احلديد يف �صنع الهيموغلوبني،
وت�ق��وي��ة ق ��درات ال��رج��ل اجلن�سية خا�صة
لدى املتقدمني يف العمر.
وحم� �ت ��واه ال� �ع ��ايل م ��ن ال�بروت �ي �ن��ات
ُي ��ؤم �ن �ه��ا ب�ك�م�ي��ة م �ط �ل��وب��ة م ��ن اجل���س��م،
خ�صو�صاً عند �إ�ضافة العد�س �إىل الأطباق
م �ت��دن �ي��ة امل� �ح� �ت ��وى ،م ��ن ال�ب�روت �ي �ن ��ات،
كال�سلطات �أو الأرز �أو ��ش��ورب��ة اخل�ضار،
م��ا يعطي ن��وع�اً م��ن التكامل يف حمتوى
الطبق على املائدة.
كما �أن اجلانب الأبرز يف فوائد العد�س
هو املحتوى العايل من الألياف ،فالألياف
� �ض ��روري ��ة ل �ع ��دة �أم � � ��ور ،أ�ه �م �ه��ا ت�ن�ظ�ي��م
امت�صا�ص الأم �ع��اء ل�ل���س�ك��ري��ات ،وك��ذل��ك
تقليل امت�صا�ص الأمعاء للكولي�سرتول،
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ��س�ه��ول��ة م� ��رور ف���ض�لات
الطعام خ�لال ال�ق��ول��ون ،وتخفيف �أي�ضاً
�أع ��را� ��ض ال �ق��ول��ون ال �ع �� �ص �ب��ي ،وت�ن�ظ�ي��م
الأل �ي��اف الم�ت���ص��ا���ص ال���س�ك��ري��ات يحمي
اجل�سم م��ن االرت�ف��اع يف م�ستوى هرمون
الأن �� �س��ول�ين ب�ك��ل آ�ث � ��اره ،ك�م��ا ي�ع�م��ل على
التزويد البطيء للج�سم بال�سكريات ،ما
يبعث على ال��دفء ،وت�سهيل النوم لو كان
يف وجبة الع�شاء.
وجت � � ُّم ��ع ع ��وام ��ل م �ث��ل الأل� � �ي � ��اف يف
تخفيف ن�سبة ال�ك��ول�ي���س�ترول وه��رم��ون
الأن�سولني ،وفيتامني فوليت يف جوانب
عدة كالتخل�ص من م��ادة هومو�سي�ستني،
وامل�ن�غ�ن�ي��ز ك�ع��ام��ل لإغ �ل�اق ب��وب��ات ت�سرب
الكال�سيوم يف ج��دران اخل�لاي��ا الع�ضلية،
كلها تُعطي ملحة عن فوائد العد�س ل�صحة
القلب.

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

احلجاج (معكو�سة).
 7علية القوم � /سائل فيه �سر احلياة
 8نقطة ارتباط وانف�صال الأم عن وليدها
 /الة مو�سيقية جلدية  /يف ال�سلم املو�سيقي
� 9شيء ال ي�سري �إال �إذا �ضربته على ر�أ�سه
عدة مرات
� 10إذا �سخنته كثريا جتمد  - /لها عني
واحدة ولكنها ال ترى
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من مباراة القمة بني الأن�صار والنجمة

الكرة داخل ال�شباك يف مباراة العهد وال�صفاء

كـــــأس لـبــــــنـان :حـامـل اللقـب وبطـل الدوري
يتابعان مشوارهما ..والنجمة والعهد يودعان
حفل دور ال�ستة ع�شر من م�سابقة ك�أ�س
لبنان لكرة القدم مب�ستويات طيبة قدمتها
الفرق الأربعة التي خا�ضت مواجهتي القمة
بني ال�صفاء والعهد والأن�صار والنجمة ،وهو
م��ا �أك��د �أن ال�ك��رة اللبنانية ال ت��زال حتتفظ
ب�ط��اق�ت�ه��ا وح�ي��وي�ت�ه��ا ،ع�ل��ى رغ ��م ال �ظ��روف
ال�صعبة ال�ت��ي تعي�شها بفعل الأزم ��ة امل��ادي��ة
التي تعانيها الأن��دي��ة ،وال�ه��زة القوية التي
�أ�صابتها ب�سبب ف�ضيحة التالعب باملباريات.
وفيما جنح حامل اللقب الأن�صار ،وبطل
ال � ��دوري ال���ص�ف��اء ،مب�ت��اب�ع��ة م�سريتهما يف
امل�سابقة والت�أهل لربع النهائي ،خرج العهد
والنجمة بخفي ح�ن�ين ،ليحوال تركيزهما
ال�ك��ام��ل ن�ح��و ال � ��دوري ،ح�ي��ث ال ي ��زال لهما
حظوظ وافرة يف املناف�سة على اللقب.
وج��اء ت��أه��ل الأن���ص��ار بف�ضل ف��وزه على
ال�ن�ج�م��ة  ،0 – 1ل�ي��ؤك��د ال�ف��ري��ق الأخ���ض��ر
تفوقه على غرميه التقليدي ،يف مواجهتهما
الثنائية يف امل�سابقة ،ويكرر فوزه على النجمة
بعد �أن فاز عليه يف نهائي املو�سم املا�ضي 1-2
يف ال �ث��واين الأخ �ي�رة ،علماً �أن امل �ب��ارة كانت
الثانية بني الفريقني يف �أقل من �أ�سبوعني،
�إذ التقيا يف املرحلة احلادية ع�شرة (الأخرية
ذه��اب�اً) م��ن ال ��دوري وت�ع��ادال �سلباً ،م��ا �أن��زل
النجمة عن ال�صدارة مل�صلحة ال�صفاء.
وال �ل �ق ��اء الأخ �ي ��ر ك� ��ان ال ��رق ��م  11ب�ين
الفريقني يف الك�أ�س ،ففاز الأن�صار  8مرات
والنجمة  ،3ومل حُت�سم �أي م �ب��اراة بينهما
ب�ضربات الرتجيح ،و�أكرب فوز للأن�صار على
النجمة يف ال�ك��أ���س ك��ان  4ـــ  0يف رب��ع نهائي
ال�ك��أ���س الـ 30مو�سم  2001ـــ  ،2002و�أك�بر
ف��وز للنجمة ع�ل��ى الأن �� �ص��ار  4ـ�ـ�ـ  3يف �إي��اب
ربع نهائي الكا�س الـ 34مو�سم  2005ـــ ،2006
ورغ��م ف��وز النجمة فقد ت��أه��ل الأن���ص��ار �إىل

ن�صف النهائي بفوزه ذهاباً  2ــ .0
�سيبا�ستيان رام��و���س امل��وق��وف بعد ط��رده يف
و�أك ��دت امل �ب��اراة �أم ��ام النجمة ع�ل��و كعب مباراة الفريقني يف الدوري ،وكذلك الظهري
مهاجم الأن�صار الغاين وي�سدوم �أغبل�سكو ،حم�م��د ح�م��ود امل��وق��وف �أي �� �ض �اً ،و�أظ �ه��ر طه
ال� ��ذي ��ص�ن��ع ه ��دف ال �ف ��وز ل��زم�ي�ل��ه حممد �أن لفريقه كالماً يقوله يف الفرتة املتبقية
عطوي بطريقة فنية رائ�ع��ة ،بعد �أن جتاوز م��ن امل��و��س��م ،ال �سيما ب��وج��ود جمموعة من
ب�سهولة �أك�ث�ر م��ن م��داف��ع جن �م��اوي ،وم��رر ال���ش�ب��اب امل�م�ي��زي��ن ال �ق��ادري��ن ع�ل��ى متابعة
ال �ك��رة ع �ل��ى ط �ب��ق م��ن ذه ��ب ل �ع �ط��وي ،ويف امل�شوار� ،أبرزهم احلار�س الدويل الري مهنا،
الوقت عينه ،ك�شف لقاء القطبني عن خلل يف والربازيلي مار�سيلو برييرا �سيلفا ،والغاين
خطوط النجمة ،خ�صو�صاً يف الدفاع ،حيث وي�سدوم ،والفل�سطيني و�سيم عبد الهادي،
بدا قائد هذا اخلط الربازيلي فابيو بطيئاً واملخ�ضرم ن�صرت اجلمل ،وامل��داف��ع ال��دويل
وبعيداً عن م�ستوى املباراة ،وهو �أمر �سيكون معتز باهلل اجلنيدي قائد الفريق ،وتكت�سب
يف �أول��وي��ات م ��درب النجمة ال���ش��اب مو�سى م�سابقة الك�أ�س �أهمية للأن�صار حامل الرقم
حجيج� ،إذا ما �أراد �أن يتابع مع العبيه ال�سعي القيا�سي يف ع��دد م��رات ال�ف��وز باللقب (13
نحو �إحراز لقب الدوري ،حيث يحتل النجمة مرة).
املركز الثاين خلف ال�صفاء.
و�أع �ق��ب ل�ق��اء القمة وداع م��ؤث��ر ملهاجم
يف املقابل ،ي�سجل مل��درب الأن�صار جمال الأن�صار املخ�ضرم علي نا�صر الدين� ،إذ ذرف
ط ��ه جت � ��اوزه ل �ل �م ��أزق ال ��دف ��اع ��ي ل�ف��ري�ق��ه ،الدموع حزناً على فراق ناديه وحمبيه ،بعد
ال��ذي لعب بغياب �صمام الأم ��ان الربازيلي �إع�لان��ه اع�ت��زال��ه ك��رة ال �ق��دم ل�لان�ت�ق��ال �إىل

فريق النجمة

�إحدى دول اخلليج من �أجل العمل.
من جهة ثانية ،وا�صل ال�صفاء زحفه نحو
لقب الثنائية (الدوبليه) للمرة الأوىل يف
تاريخه الطويل ،بتخطيه العهد  5 – 6بعد
م �ب��اراة م��ارات��ون�ي��ة مل ت�ع��رف ه��وي��ة الفائز
فيها �إال بعد �آخر �ضربة جزاء ترجيحية.
وج ��اءت م �ب��اراة ال���ص�ف��اء وال�ع�ه��د مثرية
وجم �ن ��ون ��ة ،ب �ع��د ان �ت �ه��اء ال ��وق ��ت الأ� �ص �ل��ي
بالتعادل  2ــ  ،2ثم الوقت املمدد  3ــ  ،3وعلى
رغ��م خ�سارته ،خ��رج العهد م��رف��وع ال��ر أ����س،
بعد �أن قدم العبوه �أداء رجولياً تفوقوا من
خالله على مناف�سيهم معظم فرتات اللقاء،
م��ا �أك��د ع��زم الفريق على جت��اوزه ف�ترة من
ال���ض�غ��وط��ات وامل���ش��اك��ل ،أ�ف���ض��ت �إىل إ�ي�ق��اف
ثالثة من الالعبني الدوليني للفريق ب�سبب
«ف���ض�ي�ح��ة امل��راه �ن��ات» ال �ت��ي ت���ض��رب ال�ك��رة
اللبنانية.
و�أخ�ف��ق العهد يف ال�ث��أر م��ن خ�صمه بعد
اخل���س��ارة الثقيلة ال�ت��ي م�ن��ي ب�ه��ا أ�م��ام��ه يف
ال � ��دوري ب�ث�لاث�ي��ة ن�ظ�ي�ف��ة ،ل�ك�ن��ه �أث �ب��ت �أن��ه
ي�ستعيد ع��اف�ي�ت��ه ت��دري�ج�ي�اً ،ب�ق�ي��ادة امل��درب
الأمل � ��اين -ال�ترك��ي ب��اه�ت�ي��ار ف��ان�ل��ي ،ووج��ود
جمموعة مميزة من الالعبني ت�ضم حممد
�سنتينا يف ح��را��س��ة امل��رم��ى و��ص��ان��ع الأل�ع��اب
ع �ب��ا���س ع �ل��ي ع �ط��وي وح �� �س�ين ع��وا� �ض��ة يف
ال��و��س��ط وع�ل��ي ب��زي وط ��ارق ال�ع�ل��ي وح�سن
�شعيتو يف الهجوم و�أحمد زريق وهيثم فاعور
وح���س�ين دق�ي��ق يف خ��ط ال��و��س��ط ،و�سين�صب
تركيز العهد حالياً على ال��دوري لإن�ق��اذ ما
تبقى من املو�سم واحلفاظ على م��اء الوجه
كي ال يخرج خايل الوفا�ض يف كل البطوالت
كما يف املو�سم املا�ضي.
بدوره ،تابع ال�صفاء م�شواره نحو �إحراز
اللقب للمرة الثالثة يف تاريخه ،معو ًال على

ت�شكيلته املتجان�سة ،ال�ت��ي ي�ق��وده��ا املغربي
ط��ارق العمراتي وعلي ال�سعدي يف ال��دف��اع،
وح�م��زة �سالمي وع�م��ر عوي�ضة يف الو�سط
وحم �م��د ح �ي��در ون �غ��و او� �ش �ي �ن��ا ��ص�م��وي��ل يف
الهجوم.
وال تقت�صر مهمة ال�صفاء ه��ذا املو�سم
على املناف�سات املحلية ،بل �إنه �سيخو�ض ك�أ�س
االحت��اد الآ��س�ي��وي ،حيث تنتظره مواجهات
قوية ،فيفتتح مبارياته يف املجموعة الأوىل
�أمام فريق ريغار تاداز الطاجيكي على ملعب
املدينة الريا�ضية يف ب�يروت الثالثاء � 5آذار
املقبل.
وت �� �ض��م امل �ج �م��وع��ة الأوىل �إىل ج��ان��ب
لا م��ن الكويت الكويتي (حامل
ال�صفاء ،ك� ً
ال�ل�ق��ب) ،وال��رف��اع البحريني وري�غ��ار تاغاز،
وي �ل �ع��ب مم �ث��ل ل �ب �ن��ان م �ب��ارات��ه ال �ث��ان �ي��ة يف
امل�سابقة �أم��ام الكويت يف الكويت يف � 12آذار،
والثالثة أ�م��ام الرفاع يف  4ني�سان يف بريوت،
على �أن يخو�ض بعد ذلك مباريات �إياب الدور
الأول اب�ت��داء من  10ني�سان �أم��ام ال��رف��اع يف
املنامة ،ثم �أمام ريغار تاديز يف طاجيك�ستان
يف  24منه ليختتم مبارياته يف  1أ�ي��ار �أم��ام
الكويت يف بريوت.
نتائج دور الـ16
الأن�صار  1ـــ النجمة 0
ال�صفاء  6ــ العهد ( 5ب�ضربات الرتجيح)
�شباب ال�ساحل  3ـــ اخليول (درجة ثانية)0
حركة ال�شباب (درج��ة ثانية)  - 0الت�ضامن
�صور 6
املربة (درجة ثانية)  - 5ال�سالم �صور 1
الرا�سينغ  - 3النبي �شيت (درجة ثانية) 1
االجتماعي  - 0االخاء االهلي عاليه 1
ال�شباب الغازية  - 1طرابل�س 3
برنامج ربع النهائي
الأن�صار ـــ الت�ضامن �صور
ال�صفاء ــ املربة
الإخاء الأهلي ـــ الرا�سينغ
طرابل�س ــ ال�ساحل
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مئوية االتحاد الدولي أللعاب القوى

تـكــريــس أسـاطــير «أم األلـعـــــاب»

هايله جربي�سيال�سي

�أراد االحت ��اد ال ��دويل لأل�ع��اب ال�ق��وى �أن
تكون احتفاالته بعيده امل�ئ��وي التي نظمها
�أخ�ي�راً يف بر�شلونة ،منا�سبة ي�ستلهم منها
اجليل احل��ايل وال��وج��وه ال�صاعدة �إجن��ازات
الكبار والنجوم الأ�ساطري.
و�إذا كانت «مرا�سم» ال��ذك��رى ال تقت�صر
فقط على اح�ت�ف��االت بر�شلونة ،ف ��إن وقفة
�سريعة مع حمطات خمتارة بعناية من هذه
الأعوام ،ت�سلط ال�ضوء على منا�سبات ووجوه
يف «�أم الألعاب».
احل ��رك ��ة يف احل� �ي ��اة ت� �ب ��د�أ ب��ال �� �س�ير ث��م
اجلري ،لذا ف�إنها �أ�سا�س كل ن�شاط ريا�ضي،
وبالتايل ف��إن �أ�سباباً كثرية من هذا القبيل
وامل�ن�ط�ل��ق ،تر�سخ �أن �أل �ع��اب ال�ق��وى ه��ي «�أم
الألعاب» كما يطلق عليها.
و�إذا ك��ان��ت ال�سباقات الق�صرية تهيمن
ح��ال �ي �اً ع �ل��ى الأ� � �ض� ��واء وت �خ �ط��ف ب��ري�ق�ه��ا،
حمتكرة جانباً كبرياً من ال�شهرة ،خ�صو�صاً
يف ظ��ل «ا��س�ت�ع��را��ض��ات» اجل��ام��اي�ك��ي او�ساين
ب��ول��ت ،ال��ذي اخ�ت�ير ل�ل�م��رة ال��راب�ع��ة �أف�ضل
ريا�ضي يف اللعبة ،حتى �أنه حجب �إىل حد ما
�إجناز الكيني ديفيد رودي�شا ورقمه القيا�سي
يف 800م ،ف�ف��ي ال�ن���ص��ف الأول م��ن ال�ق��رن
املا�ضي وحتى �ستيناته عموماً ،كانت امل�سافات
امل�ت��و��س�ط��ة وال�ط��وي�ل��ة ه��ي ال�ه��ال��ة ال�ك�برى،
مع وجود ظاهرة الفنلندي بافو نورمي ثم
الت�شيكو�سلوفاكي اميل زاتوبيك.
ن��ورم��ي (م��وال �ي��د  )1897ه��و ال�ع�م�لاق
الأول الذي برز يف حقبة الع�شرينات ،ومتيز
باتّباعه نظاماً غذائياً نباتياً وتدربه  3مرات
ي��وم�ي�اً جم �ت��ازاً ن�ح��و 20كلم ،وتف�ضيله �أن
يقي�س وقته مب�ف��رده ،فكان ال�ع��داء ال��ذي ال
يقهر على امل�سافات من  1500م �إىل � 10آالف
م بني العامني  1921و ،1925وح�صد � 9ألقاب
�أوملبية يف  3دورات ( 1290و 1924و،)1928
وف��از بثنائية  1500م و� 5آالف م يف غ�ضون
�ساعتني عام .1924
وب�ع��د نحو ق��رن ،ظهر الأث�ي��وب��ي هايله
جربي�سيال�سي (1.69م) ودان��ت له الألقاب

�أو�ساين بولت

على أ�ن��واع�ه��ا ب��دءاً م��ن �سباق  1500م داخ��ل
ق��اع��ة ح�ت��ى امل��اراث��ون ،وح�م��ل يف جعبته 27
رقماً عاملياً.
والح �ق �اً ،ع�ل��ى غ ��رار ت ��أث��ر اب �ط��ال ك�ثر،
وم�ن�ه��م زات��وب�ي��ك والأث �ي��وب��ي اب�ي�ي��ي بيكيال
مفاج�أة دورة روم��ا الأومل�ب�ي��ة بنورمي ،ت�أثر
الأم�ي�رك ��ي ك ��ارل ل��وي����س جن��م ال�ث�م��ان�ي�ن��ات،
خ �� �ص��و� �ص �اً يف � �س �ب��اق��ات ال �� �س��رع��ة وال��وث��ب
الطويل ،مبواطنه «الأ�سطورة» جي�سي اوينز
�شهاب دورة برلني الأوملبية ع��ام  1936رغم
�أن ��ف ادول� ��ف ه�ت�ل��ر ،وك ��رر �إجن � ��ازه يف ل��و���س
�أجن�ل����س  1984ح��ا� �ص��داً  4ذه�ب�ي��ات يف 100
م و 200م والتتابع  4م��رات  100م والوثب
ال �ط��وي��ل ،وق ��د «��س�ل��م ع���ص��ا ال �ت �ن��اوب» �إىل
«ال���ص��اع�ق��ة» ب��ول��ت ال��ذي طبع دورت ��ي بكني

 2008ول �ن��دن  2012الأومل �ب �ي �ت�ين وب�ط��ول��ة
ال �ع��امل يف ب��رل�ي�ن  2009ب�ط��اب�ع��ه اخل��ا���ص
و�أرقامه القيا�سية.
طبعاً ،ال ميكن املقارنة بني عقود كانت
فيها التجهيزات بدائية وتقنيات التدريب
خمتلفة ومتوا�ضعة ،ومل ت�أخذ التكنولوجيا
�سبي ًال �إىل �سرب �أغوارها ،لكن بولت البالغة
خ�ط��وت��ه 2.70م وم �ع��دل ��س��رع�ت��ه  45كلم/
��س��اع��ة ،ه��و ب�ع��د  70ع��ام �اً وري ��ث اوي �ن��ز على
زعامة �سباقات ال�سرعة ،و«ا�ستعرا�ض القرن
 »21من دون منازع ،علماً �أن النقا�ش يبقى
ق��ائ �م �اً ح ��ول ح� ��دود ال� �ق ��درة ع �ل��ى حتطيم
الأرقام ،ومن هو �أ�سرع رجل يف العامل.
وباملنا�سبة� ،صنف خرباء «حزمة» �أحداث
اع�ت�بروه��ا الأب ��رز م��ن ناحية طبعها مئوية

�سريغي بوبكا

االحت��اد ال��دويل لأل�ع��اب ال�ق��وى وم�سابقاته
الأوملبية وبطوالته العاملية.
وع�ل��ى �صعيد �أب ��رز الأح� ��داث وال��وق��ائ��ع
م��ن الناحية ال�سيا�سية يف ��ض��وء انعكا�سها
على حميطها العام والظروف التي رافقتها،
تبقى حركة «القب�ضة ال�سوداء» يف ال�صدارة،
حمطة ال ت��زول م��ن ال��ذاك��رة كونها مهدت
ملفهوم ونظرة خمتلفني.
عام  1968وخالل دورة مك�سيكو الأوملبية،
ما �إن تقلد الأمريكيان تومي �سميث وجون
كارلو�س ميداليتي املركزين الأول والثاين
يف �سباق  200م بعدما اعتليا من�صة التتويج،
رف��ع ك��ل منهما قب�ضته وق��د غلفها بقفاز
�أ� �س��ود رم ��زاً للقوة ال���س��وداء ،ون�ضالها �ضد
التمييز العن�صري يف الواليات املتحدة.
وقد ت�صدرت تلك «احلركة» على ح�ساب
ظ��اه��رة ال �ع��داء الأم�ي�رك��ي الأ� �س��ود جي�سي
اوي �ن��ز ،ال ��ذي تغلب ع�ل��ى عن�صرية الزعيم
النازي ادول��ف هتلر يف دورة برلني الأوملبية
عام  ،1936ال��ذي كظم غيظه غري م�صدق
�أن ه �ن��اك م��ن مي�ك��ن ت�ف��وق��ه ع�ل��ى العن�صر
الآري.
وح�ق��ق ال �ع��داء الأث �ي��وب��ي اب�ي�ب��ي بيكيال
فتحاً يف عامل جري امل�سافات الطويلة ،بعدما
�أ�ضحى �أول بطل �أوملبي من �أفريقيا ال�سوداء،
�إثر م�شاركته حايف القدمني مباراثون دورة
روم ��ا الأومل �ب �ي��ة ع��ام  1960و�إح � ��رازه امل��رك��ز
الأول.
ولن ننتقل من �أفريقيا ،فبعد  32عاماً،
خ��ا��ض��ت اجل��زائ��ري��ة ح�سيبة ب��ومل��رق��ة �سباق
 1500م يف دورة بر�شلونة الأوملبية ،وانتزعت
امليدالية الذهبية.
وقدمت الأثيوبية ديراتو تولو واجلنوب
�أف��ري �ق �ي��ة اي �ل �ي �ن��ا م �ي�ي�ر ،من ��وذج� �اً لل��إخ��اء
الإن�ساين ،حني دارت��ا معاً دورة ال�شرف على
م�ضمار بر�شلونة ع��ام � ،1992إث��ر فوزهما
ب��امل�ي��دال�ي�ت�ين ال��ذه�ب�ي��ة وال�ف���ض�ي��ة يف �سباق
� 10آالف م ،و�سجلت يف تلك ال��دورة العودة
الكاملة جلنوب �أفريقيا �إىل ال�ساحة الدولية

والأومل �ب �ي��ة ب�ع��د تخلي نظامها ع��ن �سيا�سة
التمييز العن�صري.
ويف �أب� ��رز الإجن� � ��ازات «اخل ��ال ��دة» ،قفزة
بوب بيمون «اخلرافية» يف الوثب الطويل يف
�أوملبياد مك�سيكو ( 8.90م) ،وارتقاء الأوكراين
�سريغي بوبكا (ال�سوفياتي وقتذاك) ارتفاع
� 6أمتار يف القفز بالزانة خالل لقاء باري�س
ال ��دويل ع��ام  ،1985وت�ع��زي��ز الكيني ديفيد
رودي �� �ش��ا رق �م��ه ال �ع��امل��ي يف 800م ،م�سج ًال
 1.40.91دقيقة خالل دورة لندن الأوملبية
 ،2012وحتقيق الربيطاين جوناثان ادواردز
18.29م يف الوثبة الثالثية خ�لال بطولة
ال �ع��ام يف م��دي�ن��ة غ��وت �ب��ورغ ال���س��وي��دي��ة ع��ام
 ،1995رق��م عاملي ال ي��زال ��ص��ام��داً ،وك�سر
الربيطاين «ال�سري» روجري باني�ستري حاجز
الأرب��ع دقائق يف �سباق امليل عام  ،1954حني
�سجل  3.54.06دقيقة على م�ضمار جامعة
اوك�سفورد.
وال متر الذكرى املئوية من دون التطرق
�إىل ال�صراعات الثنائية ال�شهرية ،و�أب��رزه��ا
«�صراع» الربيطانيني �سيبا�سيتان كو و�ستيف
اوف �ي��ت يف ��س�ب��اق��ي  800م و 1500م ،خ�لال
دورة مو�سكو الأوملبية عام  ،1980واملناف�سة
بني الأمريكيني مايكل ب��اول وك��ارل لوي�س
يف ال��وث��ب الطويل خ�لال بطولة ال�ع��امل يف
طوكيو عام  ،1991يومها انت�صر باول وحطم
رق��م بيمون العاملي (8,95م) ،كما ال يُن�سى
«النزاع» بني الأثيوبي هايله جربي�سيال�سي
والكيني ب��ول تريغات يف نهائي �سباق الـ10
�آالف م خ�ل�ال دورة ��س�ي��دين الأومل �ب �ي��ة ع��ام
 ،2000و«م�سل�سل» الوثب العايل بني الأملانية
االحت��ادي��ة روز م ��اري اك��رم��ان والإي�ط��ال�ي��ة
� � �س� ��اره � �س �ي �م �ي��وين ب�ي��ن ال� �ع ��ام�ي�ن 1974
و ،1978و«م��واج �ه��ات» امل���س��اب�ق��ة الع�شارية
ب�ين ال�بري�ط��اين دي�ل��ي ط��وم���س��ون والأمل ��اين
االحتادي يورغن هنغ�سن بني العامني 1982
و.1986

جالل قبطان
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كاريكاتير

ســـرقــت أمــوال مـــديــرهـــا لـــدفــع تـكــالــيـف زفـــــافـــهـــــا
ا�ستغلت ال��ع��رو���س الربيطانية «كري�ستي ل�ين» ( 30ع��ام�اً) وظيفتها
كم�س�ؤولة مالية يف �شركة رئي�سها «ب��ي�تر ���س��وت��ون» ،لت�سحب وتختل�س
مبلغاً يقدر بحوايل  1.200.000ريال ل�سداد تكاليف حفل زفافها املرتف
والباذخ ،مع ّر�ضة ال�شركة خلطر الإفال�س وفقدان � 25شخ�صاً من زمالئها
لوظائفهم.
وا�ستعانت العرو�س ،التي بدت خجلة و�سعيدة يف ال�صور التي جمعتها
مع عري�سها «غراهام لني» يف تلك الليلة ،ب�أكرب �شركات ال�ضيافة ومتعهدي
احلفالت لتنظيم احلفل الذي و�صفه احل�ضور بالفخم جداً.
وبعد �شكوى رئي�سها لل�شرطة ورفع الأمر للمحكمة� ،صدر حكم ق�ضائي
ب�سجنها مدة � 20شهراً ،مع �إلزامها ب�إعادة ُع�شر املبلغ الذي احتالت لأخذه
(ح��وايل  120.000ري��ال فقط) حيث ك��ان ه��ذا احلكم كما يقول رئي�سها
«بيرت» خميباً للآمال وحمبطاً جلميع من ت�ضرروا من فعلتها الغادرة.
وانك�شفت حكاية «كري�ستي» بعد �أيام قليلة من زواجها ،و�إيقافها على
ذمة التحقيق عندما ظهرت عليها عالمات الرثاء املفاجئ ،ليتم ربط ذلك
بعملية االختال�س يف ال�شركة ،ليتبني �أنها كانت ت�ستغل وظيفتها منذ عام
 ،2008ونفذت  122عملية �سحب لأموال من ح�ساب ال�شركة و�إيداعها يف
ح�سابات متفرقة تخ�صها وتخ�ص زوجها «غراهام» ،الذي ب ّر�أته املحكمة -

بعد �شهادة زوجته  -من �أي تهم ،لعدم علمه مب�صدر الأموال التي كذبت
زوجته ب�ش�أنها حني �أودعتها يف ح�سابه.

ّ
لــص يــوقـــع اسـمـه فــي األمـكـنــة الـتـــي يـسـطــو عـلـيــهـــــــــا
ل�ص يف الواليات املتحدة على ال�شرطة
�س ّهل ّ
مهمة البحث عنه ،بعد �أن و ّق��ع ا�سمه يف �أح��د
الأمكنة التي �سطا عليها.
وذك������رت �إح������دى ال�����ص��ح��ف الأم�ي�رك���ي���ة �أن
ال�شرطة اعتقلت كري�ستوفر كيرت ( 26عاماً)،
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

بعد �أن انتحل �شخ�صية رج��ل �إط��ف��اء لي�سرق 3
م�ؤ�س�سات ،من بينها معهد مو�سيقي �سرق منه
ج��ه��از كمبيوتر و�سماعات ر أ�����س وج��ه��از رادي���و،
ثم �سرق رادي��و وميكروفون من متحف حملي،
وجهازي كمبيوتر حممول من معهد الفنون.

الـمــديــر الــفــنـي :مــــالك مــحــــــــفــوظ

ومتكّنت ال�شرطة من اعتقال الرجل بعد �أن
و ّقع ا�سمه احلقيقي يف �سجل ز ّوار معهد الفنون.
وا ُّت���ه���م «ك��ي�تر» ب��ان��ت��ح��ال �شخ�صية موظف
والتعدي اجلرمي وال�سرقة ،وقد مت العثور على
امل�سروقات يف بيته.
تـــــــــــوزيـــــــــــع الأوائــــــــــــــل

مسـتـشـفى تـحـظــر
دخــول الــبــدنــــــاء
يف خطوة �أثارت غ�ضب الكثري من النا�شطني
يف جم���ال ال���دف���اع ع��ن احل���ري���ات امل��دن��ي��ة� ،أق���دم
م�ست�شفى يف ا�سكتلندا على حظر البدناء الذين
ت���زن �أج�����س��اده��م �أك��ث�ر م��ن  96ك��ي��ل��وغ��رام��اً من
دخول ق�سم الطوارئ فيه ،حفاظاً على ال�صحة
وال�سالمة.
وكانت م�ست�شفى «الدكتور ج��راي» يف «بلدة
إ�جل�ين» ،الواقعة �شمال �شرق ا�سكتلندا ،حظرت
امل��ر���ض��ى ال��ذي��ن ُي��ع��ان��ون م��ن زي����ادة ال����وزن من
ا�ستخدام الأ�س ّرة يف ق�سم الطوارئ ،بعد �أن �أ�ص ّر
خرباء احلرائق على �أن نظام الإخالء مهدد من
قبل ه�ؤالء املر�ضى عند وقوع حريق.
و أ������ش����ارت امل�����ص��ادر �إىل �أن ج��م��اع��ات ح��ق��وق
الإن�سان واحلريات املدنية انتقدت هذه القيود
واعتربتها «غري مقبولة وحترم املر�ضى البدناء
من حقوقهم» ،لكن �إدارة امل�ست�شفى �أ�ص ّرت على
موقفها.
وق����ررت امل�ست�شفى �إغ��ل�اق ق�سم ال���ط���وارئ،
الذي يحتوي على � 15سريراً ،بعد اعتباره غري
�صالح الحتياجات الرعاية ال�صحية احلديثة.
وكانت �شركة بريطانية تعمل يف جمال تركيب
املعدات املكتبية ف�صلت موظفاً خوفاً من وقوعه
فوق �أحد زمالئه �أثناء العمل ،ب�سبب وزنه البالغ
 190كيلوغراماً.
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