 8صفحات

ّ
إن لنا من أخالقنا ق�� ّوة فعّ الة تصمد
ّ
ف��ي وج��ه كل صعوب��ة ،ق�� ّوة فعّ الة
تدفعنا في هجوم على ك ّل ما يقف في
سبيل إرادة األمة.
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المواجهة مع كورونا :االلتزام بالإقفال ّ
يخف�ض عدد الإ�صابات ...ومزيد من الجهوز ّية

�سيا�سي بوجه عون ...وم�صاعب تحبط م�شروع جعجع لت�شكيل جبهة
ت�صعيد
ّ
الحكومي يُ�سقط الفر�صة التي �سعت �إليها بكركي
الرئا�سي في الملف
ال�سجال
ّ
ّ
السياسي
كتب المح ّرر
ّ
تبقى المواجهة مع وب��اء كورونا في واجهة االهتمامات،
وفي الصدارة عنوانا اإلقفال العام كأساس لتخفيض عدد
الحكومي
االستشفائي
اإلص��اب��ات ،ورف��ع جهوزية القطاع
ّ
ّ
الصحي
الوضع
دخله
الذي
والخاص لتجاوز عنق الزجاجة
ّ
مع اختناق القطاع االستشفائي وعجزه عن استقبال العدد
المتزايد من اإلصابات .وقد تفاءلت مصادر صحية بالوجهة
ال�ت��ي ب��دأت تسلكها م �س��ارات ك��ورون��ا م��ع األس �ب��وع الثاني
لإلقفال العام ،متوقعة بدء ظهور نتائج أفضل بعد أسبوع،
علما ً أن تسجيل أرقام في دائرة  3000إصابة تعتبر تطورا ً
إي�ج��اب�ي�ا ً رغ��م ب�ق��اء ع��دد ال��وف�ي��ات ف��ي رق��م ال �ـ  ،60باعتبار
الوفيات عموما ً تنتمي إلصابات سجلت مع أي��ام وأسابيع
سابقة عندما كان عدد اإلصابات قد قفز الى الـ  6000إصابة،
متوقعة أن يبدأ ع��دد الوفيات باالنخفاض بعد أسبوعين،
وعن الجهوز ّية قالت المصادر الصحيّة إن استجابة القطاع
تتحسن .فالمستشفيات الحكوميّة التي كانت
االستشفائي
ّ
خ��ارج الخدمة بسبب مشاكل إدار ّي��ة وسياسيّة وماليّة يت ّم
تفعيلها ،والمستشفيات الخاصة التي كانت تسعى للبقاء
خ��ارج المواجهة مع كورونا ب��دأت باالنخراط والمشاركة.

ً
منحازا
بايدن يختار  11يهوديًا
ال�صهيوني في �إدارته
للكيان
ّ
اخ��ت��ار الرئيس األميركي الجديد «ج��و ب��اي��دن» ،ع���ددا ً كبيرا ً من
الشخصيات اليهودية الداعمة للكيان الصهيوني ضمن إدارته الجديدة،
لشغل مناصب هامة وحساسة خالل السنوات األربع الماضية ،وأهم
هذه الشخصيات أنتوني بلينكن ،وزير الخارجية.
ون��ش��رت صحيفة «تايمز أوف إس��رائ��ي��ل» العبريّة ،قائمة بأهم
الشخصيات اليهودية الداعمة للكيان الصهيوني التي اختارها
«بايدن».
جاءت هذ الخطوة ،رغم أن «بايدن» داعب مشاعر مسلمي أميركا أثناء
حملته االنتخابية من أجل الحصول على أصواتهم ،من خالل مخاطبته
لهم وتقديم عدد من الوعود على رأسها حل أزمة الهجرة واللجوء.
وح��س��ب الصحيفة ،ف��إن انحياز «ب��اي��دن» واض���ح نحو الكيان
الصهيوني ،ومعروف هكذا منذ وقت طويل.
ّ
ففي عام  ،2008قال «بايدن» ،خالل أحد اللقاءات التلفزيونية« :لقد
اعتدت أن أقول حينما كنت سيناتورا ً شابا ً أنني إذا كنت يهوديا ً فسأكون
صهيونيا ً بالتأكيد».
ً
وتابع حينها بحماس« :ليس عليك أن تكون يهوديا حتى تكون
صهيونياً ..أنا صهيوني».
واألرب��ع��اء  20يناير /كانون الثاني  ،2021أدى بايدن اليمين
الدستورية ،بصفته رئيسا ً جديدا ً للبالد ،وذلك في حفل تنصيب خاص،
ووس��ط إج���راءات احترازية وأمنية خاصة ،أم��ام مبنى الكونغرس
بالعاصمة األميركية واشنطن ،ليكون بذلك الرئيس الـ 46في تاريخ
البالد.

وعلى ضفة م��وازي��ة ب��دأت م�ب��ادرات أهلية وبلدية لمالحقة
أحوال المصابين في منازلهم مع أجهزة تنفس متنقلة وجهاز
طبي وتمريضي يقدّم الخدمة المنزلية ،تتح ّول الى ظاهرة
تتسع لتشمل ال�ع��دي��د م��ن ال�م�ن��اط��ق وت�خ�ف��ف ال�ض�غ��ط على
المستشفيات .وقالت المصادر إذا تم تطبيق اإلقفال العام
بجدّية فقد نتم ّكن من الخروج من الدائرة الخطرة ونعود الى
االحتواء مع مطلع شهر آذار.
السياسي شهد أمس تصعيدا ً في الخطاب
على المستوى
ّ
المعارض لرئيس الجمهورية ،بمواقف لفريق الرئيس المكلف
لتشكيل الحكومة سعد الحريري ،ورئيس الحزب التقدّمي
االش�ت��راك��ي وليد جنبالط ،ورئ�ي��س ح��زب ال�ق��وات اللبنانية
سمير جعجع ،لكن المواقف بقيت على ضفاف االنقسام
الذي منع استعادة وحدة قوى الرابع عشر من آذار .وبدت
دعوة رئيس القوات سمير جعجع لجبهة معارضة عاجزة عن
إحداث اختراق في ظل تو ّتر قواتي كتائبي من جهة ،وتمسك
جنبالط والحريري بخصوصية كل فريق في رسم مقاربته
م��ن دون ال �ت��ورط ف��ي تشكيل م �ح��اور وج�ب�ه��ات سياسية
يعتقدان أنه لن يكتب لها النجاح ،خصوصا ً مع جعل الدعوة

(التتمة ص)6

بغداد� :إطالق عملية �أمن ّية ت�ستهدف بقايا «داع�ش»
أعلنت القوات المسلحة العراقية ،أمس،
انطالق عملية «ثأر الشهداء» ،والتي تستهدف
بقايا تنظيم «داعش» اإلرهابي.
ويُشرف على العملية التي جاءت بتوجيه
من القائد العام للقوات المسلحة ،مصطفى
الكاظمي ،رئيس جهاز مكافحة اإلرهاب.
وتستهدف العملية بقايا عصابات «داعش»،
مستفيدة من معلومات دقيقة ووف��ق أوام��ر
قضائيّة ،حسبما جاء في بيان لجهاز مكافحة
اإلرهاب.
وك��ان رئيس الحكومة العراقية ،ق��د أكد
أول أمس ،وجود محاوالت يوميّة لـ»داعش»
للوصول إلى بغداد ،لكنها أحبطت بعمليات
استباقية.
وفي السياق ،قالت كتائب حزب الله العراق،
إن «عصاباتُ الش ّر الصهيو  -أميركية السعودية
عاودت ممارسة أساليبها اإلجرامية» ،مشيرة
إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
«سيدفع ثمن قرار الولوغ بدماء األبرياء».
وأض��اف��ت كتائب ح��زب الله ف��ي بيان أن
«توقيت الجريمة (التفجيرات االنتحاريّة في
بغداد) مع تو ّلي بايدن يؤكد أن محور الشر
يعمل على مخطط تركيع شعبنا» ،مح ّمل ًة
«ثالوث الشر األميركي الصهيوني السعودي
وأذنابهم مسؤولية المجزرة».
وتابعت في البيانُ « :نذ ّكر بما قلناه سابقا ً
عن ق��رار محمد بن سلمان باستئناف دعمه
لتنفيذ العمليات اإلجرامية ،وح� ّذرن��ا األمير
السعودي من اللعب بالنار ألنها ستمتد إلى
مملكتهم وتحرق عروشهم».

وص��ل وف��د ليبي إل��ى دمشق
برئاسة عبد ال��س�لام الرقيعي
بهدف تسلّم مهام القائم بأعمال
سفارة بالده في سورية.
وبحسب م��س��ؤول ال��ش��ؤون
الخارجيّة في اتحاد طلبة ليبيا
هانيبال محمد الصغير ،فإن
الرقيعي سيقوم بتلك المهام

كيالني ،والسكرتير الثاني خلف
الله المهدي مفتاح ،وأشار إلى أن
«استمرار هذه الشخصيّات من
عدمها ،هو شأن خاص ب��وزارة
الخارجيّة المقبلة».
وقالالصغيرإن«انطالقالوفد
ه��و مطلب شعبي ،فالليبيون
ال��ي��وم بكل أطيافهم يؤمنون

نقاط على الحروف
مالمح ال�سيا�سة الخارج ّية
لإدارة بايدن
ناصر قنديل

كالم «حزب الله العراق» جاء عقب وقوع
تفجيرين انتحاريين ظهر الخميس ،في سوق
شعبية في العاصمة العراقية بغداد ،استشهد
على إثره  32شخصاً ،وجرح  110آخرين.
وعقب االنفجار ،ترأس رئيس مجلس الوزراء
القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى
الكاظمي اجتماعا ً طارئا ً لقادة األجهزة األمنية
واالستخبارية.
وفي وقت سابق ،قال رئيس هيئة الحشد
الشعبي فالح الفياض إن «مشهد اليوم أعاد
الى الذاكرة سنوات ولوغ العصابات اإلرهابية
في دماء أبناء شعبنا».
م��ن جهته ،ق��ال األم��ي��ن ال��ع��ام لـ»عصائب
أهل الحق» قيس الخزعلي ،إن «االسترخاء

والرقيعي قائم ًا
ليبي في دم�شق..
ّ
وفد ّ
ب�أعمال �سفارة بالده في �سورية
«حتى إشعار آخر ،ولحين إعالن
حكومة الوحدة الوطنية» التي
ق��ال الصغير إنها ستستأنف
أعمالها من مدينة سرت ،حسب
مصادر خاصة.
وأوض���ح الصغير أن الوفد
ال���ذي ي��راف��ق الرقيعي يتألف
من السكرتير األول أحمد علي

اإلجراءات المشددة لإلقفال العام تعطي نتائج مقبولة ...وال بأس بدورية على الكورنيش

حزب اهلل ـ العراق يهدد ابن �سلمان ب�أنه �سيدفع ثمن قرار الولوغ بدماء العراقيّين الأبرياء

(عباس سلمان)

األمني واالنشغال السياسي للحكومة هما
سبب التفجير اإلرهابي» ،وقال إنه «يفترض
باألجهزة االستخبارية بذل الجهود لمعرفة
تفاصيل ما جرى».
وف��ي السياق نفسه ،ق��ال عضو المكتب
ال��س��ي��اس��ي ل��ـ»ع��ص��ائ��ب أه���ل ال��ح��ق» سعد
السعدي ،إن «بصمات آل سعود وآل نهيان
واض��ح��ة ف��ي االن��ف��ج��اري��ن ،وي��ج��ب أن يتم
استجواب وزي��ر الداخلية لمعرفة أسباب
التراخي األمني».
أما القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي
فقال إن «كل األجهزة األمنية موجودة في منطقة
التفجيرين ،وما حصل هو خرق أمني كبير مع
وجود األجهزة األمنية في المنطقة».

تون�س :عنا�صر �إرهابية
ت�سعى ال�ستغالل االحتجاجات

بأهمية العالقة مع سورية».
وأضاف أن «األطراف الليبيّة
في لجنة الحوار التي تعمل على
تشكيل حكومة وح��دة وطنية
تعتبر أن العالقة م��ع سورية
يجب أن تعود ألن العالقة بين
البلدين عالقة أخوة ،وانتماء».
وأش�����ار إل���ى أن ال��ح��ك��وم��ة
المرتقبة ستشهد ألول مرة منذ
عقد مشاركة ألن��ص��ار الرئيس
الليبي الراحل معمر القذافي.
ُي��ذ َك��ر أن ال��س��ف��ارة الليبيّة
في دمشق افتتحت في مارس
الماضي ،بحضور نائب وزير
الخارجية والمغتربين (وزي��ر
ال��خ��ارج��ي��ة ال��س��وري��ة حالياً)
فيصل المقداد.
وحضر حفل االفتتاح وزير
الخارجية الليبي عبد الهادي
الحويج الذي قال في حينه إن
«التمثيل الدبلوماسي الليبي
في سورية سيكون على أعلى
مستوى» ،وأض���اف أن��ه سيتم
«ت��ع��ي��ي��ن س��ف��ي��ر ف���ي ال��ق��ري��ب
العاجل».

كشف وزير الدفاع التونسي إبراهيم البرتاجي عن معلومات تفيد بتح ّرك
عناصر إرهابية الستغالل االحتجاجات التي تشهدها البالد منذ أيام.
وقال البرتاجي خالل جلسة برلمانية لمناقشة االحتجاجات التي تشهدها
البالد ،إن «المؤسسة األمنية توفرت لديها معلومات عن تح ّرك عناصر إرهابية
الستغالل التح ّركات الليلية للقيام بعمليات إرهابية لضرب أمن واستقرار
البالد».
ولم يعط الوزير أي تفاصيل أخرى بشأن هوية الجماعة اإلرهابية التي تنتمي
لها هذه العناصر ،فيما تحدث عن ضبط بعض العناصر التكفيرية مؤخراً،
ومصادرة أسلحة بيضاء وزجاجات مولوتوف حارقة كانت بحوزتها.
وفي سياق متصل ،نفى البرتاجي استخدام قوات األمن القوة المفرطة في
مواجهة االحتجاجات األخيرة.
ومنذ الخميس ،تشهد محافظات عدة وأحياء بالعاصمة تونس احتجاجات
ليلية تخللتها صدامات مع رجال األمن ،تزامنا ً مع بدء سريان حظر تجول ليلي،
ضمن تدابير مكافحة كورونا.
وأعلنت وزارة الداخلية توقيف أكثر من  600شخص بتهمة الشغب خالل
األيام األربعة الماضية ،فيما دعا رئيس الحكومة هشام المشيشي كافة األطراف
الشعبية والمدنية والحزبية في بالده إلى «عدم االنجرار وراء حمالت التجييش
والتحريض ،وعدم اللجوء إلى العنف ّ
وبث الشائعات وإرباك مؤسسات الدولة».

 إذا ك��ان ج��و ب��اي��دن ق��د رف��ض ال�م��واف�ق��ة على حربالسوفياتي وذروة
الخليج األولى في زمن انهيار االتحاد
ّ
الشعور األميركي بالقوة في عهد الرئيس جورج بوش
األب ،ورفض الموافقة على حرب الخليج الثانية في ذروة
االندفاعة األميركية في الشرق األوسط مع حروب جورج
بوش اإلب��ن ،بمثل ما ع��ارض التدخل في ليبيا في ذروة
المناخ ال��ذي وض��ع التدخل في دائ��رة الدفاع عن حقوق
اإلنسان الذي أثاره الربيع العربي والتغطية التي وفرتها
الجامعة العربية ،فمن الطبيعي عدم توقع أن يتبنى بايدن
لغة ال�ح��رب ،في ظ��روف التراجع والضعف واالنقسام
والعزلة التي تحكم الحركة األميركية ،إال بتوافر شروط
مشابهة لحرب البلقان التي انتهت ب��زوال يوغوسالفيا
الموحدة عن الخريطة األوروب �ي��ة ،والتي كانت الحرب
ّ
الوحيدة التي أ ّيدها بايدن .وهذا الفارق بين بايدن وسواه
ال يجوز أن تتم مقاربته من خالل اعتبار رؤساء الحرب
أس��وأ ،ورؤس��اء المنهج الدبلوماسي أق��ل س��وءاً ،بل من
خالل تفاوت المدارس األميركية في مقاربة كيفية الفوز
بمشروع الهيمنة ،وهنا يستطيع بايدن االدعاء انه األكثر
م��ن زم�لائ��ه ف��ي ال��رئ��اس��ة ،جمهوريين وديمقراطيين،
خبرة في السياسة الخارجية وحدود القوة المنفردة في
صناعتها ،وفعالية الدبلوماسية في تحقيق األفضل منها
بأقل الخسائر واألكالف ،خصوصا ً أن الفشل كان رفيقا ً
مالزما ً لمنهج الحروب.
 في ظل وضع داخلي شديد القسوة وتورط بأزماتدولية كبرى ،تحتاج ادارة بايدن لترسيم أولويات السياسة
الخارجية التي تتيح لها ،منح الوضع الداخلي االهتمام
الرئيسي ،واألولويات تقع ضمن ترسيخ المفهوم الذي
يشكل أصل عقيدة بايدن في رسم السياسة الخارجية،
ومضمونها أن السباق والتنافس وال �ت �ح �دّي ،عناوين
يمكن توفير فرص أفضل لخوضها من ضمن االنخراط
في التفاهمات من توهّم خوضها عبر القطيعة والعدائية.
وهذا مضمون وجوهر ما كتبه في مقالته التي نشرها في
شهر آذار  2020في مجلة الفورين أفيرز ،وعنوان هذا
المنهج الذي يتبنّاه بايدن هو اتهام دعاة التف ّرد األميركي
بلغة القوة والعقوبات والعدائيّة ،بجهل أهمية الدبلوماسية
في تشكيل موازين القوى ،ويس ّمي انصار بادين هذه
العقيدة بإعادة الخصوم الى العلبة ،اي علبة االتفاقيات
والتفاهمات ،التي تعيد حشد الحلفاء في جبهة واحدة،
خصوصا ً ضمان وح��دة الموقف االميركي واألوروبي
وتوفير ف��رص إح��راج روسيا والصين لضمان إجماع
دول��ي عبر األم��م المتحدة ،والتحكم بمراقبة الخصوم
وإرهاقهم بطلبات التقيد بالضوابط ،ومالحقتهم في كل
محاولة للخروج من العلبة .فالسباق والتنافس والتحدي،
يتجسد سباق تسلح مع روسيا وتنافسا ً اقتصاديا ً مع
الصين وتحديا ً نوويا ً مع إيران .والحصيلة ان إيران اقرب
لربح التحدي النووي إذا خرجت من العلبة وهي االتفاق
النووي .وروسيا أقرب لبلوغ تحديات عسكرية نوعية إذا
خرجت من العلبة وهي اتفاقية ستارت ،والصين أقرب
لرسم سقوف تنافس قياسية اذا بقيت خارج العلبة وهي
التطبيق الصارم التفاقية المناخ التي ترفع أكالف اإلنتاج
وت�ق�ي��د ن�س��ب ال�ن�م��و ،وت �ف��رض ض��واب��ط ع�ل��ى استهالك
الطاقة.
(التتمة ص)6

2

السنة الثانية عشرة  /السبت  23 /كانون الثاني  / 2021العــدد 3434
Twelfth year /Saturday / 23 January 2021 / Issue No. 3434

الوطن � /سيا�سة

بع�ض «اللبنانيين» ومر�ضهم المزمن
مع �أحفاد «�سايك�س» و «بيكو» !
} السيد سامي خضرا
ال ينقضي ال َع َجب عندما نرى ك ّل يوم َمن يتذ َّمر
و ُي ْعرب عن غضبه وقلقه من الحالة التي وصل إليها
لبنان م��ن ج�ه� ِة ح�ض��ور مقاومتِه ال� ُم�ظ� َّف��رة والتي
استَطاعت حقيق ًة وليس وهما ً أن ُتثْبت مكانا ً له على
الساحة اإلقليمية بحيثُ أنّ هذه المقاومة أصبحت
هي ال��وج��ود األكثر ِث� ْق�لاً على الكيان االستعماري
ال ُمصطنَع.
فالغريب أنّ بعض اللبنانيين ال��ذي��ن ال ُيحبّون
ُ
ل�ب�ن��ان إال م��ن خ�ل�ال األغ��ان��ي وال�ع�ن�ت��ري��ات وال ِكبَّة
طرح أمامهم االِستقالل الحقيقي
والدبكة عندما ُي ُ
عن ك ّل التاريخ االِستعماري السابق ُيبادرون فورا ً
إلى اإلنسالخ عن مظهرهم «اإلنساني» ذي النكهة
َّ
اللبنانية و َينكفئون إل��ى نفوسهم
«الضبعيَّة» ألنّ
طباعهم األصلية َغلَبَت تط ُّب َعهم ال ُمتَصنَّع.
وال ُمتَتَبِّع لهؤالء يلقى منهم عجباً:
وسقطات ألسنتهم
ففئ ٌة منهم تفضحهم مواقفهم
ُ
ً
�ات وج��وه�ه��م عندما َي�ن�س��ونَ أح�ي��ان�ا أنّ ما
وق�س�م� ُ
ي�ق��ول��ون و ُي�ع�ل�ن��ون س��وف ُي�ن�ق��ل ب��وس��ائ��ل مختلفة
ف�ي�غ��وص��ون ف��ي س��اع��ة ت �خ � ّل إل��ى أع �م��اق نفوسهم
ويغفلون عن الذي هم فيه من مكان وزمان ومحيط
وظ � ��روف ف�ي�ن�ط�ق��ون ب �م��ا ي �ع �ت �ق��دون ح�ق�ي�ق��ة دون
رتوش ويبُ ُّخون سمومهم من دون تكلُّف أو تص ُّنع
اعتادُوه.
لذلك نسم ُع أحيانا ً وعلنا ً
ٍ
كلمات ومصطلحات ال
بأي ميزانٍ من الموازين.
ُيمكن َقبولها ّ
ومثال ذلك ذاك الذي يتحدثُ عن أهل وطنه وبعض
محيطه على أنهم «غرباء» بحيثُ ال ُتميِّز في خطابه
صديق وعد ّو:
بين
ٍ
فك ّل َمن جاراهم في أكاذيبهم ومهما كان أصله
أي جنسي ٍة أو قومي ٍة
وفصله ومواقفه وتاريخه ومن ّ
أو خلفية أو ثقافةُ ...يعتب ُر صديقاً!
بينما ك� ّل َم��ن خالفهم أعتُبِر من المنبوذين ولو
كان من أهل الغيرة واألصالة ومن نفس الوطن أو
المدينة أو القومية.
وه��ا نحن اليوم ن��رى على وسائل التواصل كما
نسمع من ذاك «الطبيب ال ُمثقف» أنّ لقاحات الكورونا
ينبغي أن تكون للبنانيين حصرا ً وليس للغرباء!
وال ن���دري ألِ��ه��ذا م��رج�ع�ي��ة س�ي��اس�ي��ة س��اك �ت��ة أم
ّ
وتغض النظر؟!
ُمتغافلة أم ُمتبَنِّية أم تقبل
وعلى ك� ّل ح��ال ف��إنَّ مثل ه��ذا «الطبيب ال ُمتحضر
وال ُمثقف الفينيقي» ال شك وال ريب أنه أرعنٌ أحمق.
فلك ّل هؤالء الذين يقفون على األطالل التاريخية
اللصيقة بوحشية اإلستعمار نقول لِمن يفهم منهم
أو َيعي:
إنّ األح��داث واألوط��ان ال ُتقاس بالعقود الزمنية،
ف��إذا كنتم تعتمدون على ت��اري� ٍ�خ أو وط��ن ُمخترع
و ُمد َّعم باألكاذيب واألضاليل فنتيجة ذلك إلى زوال
ألنّ النصر يكون لِمن يعتمد على تاريخ الشعوب
والحقائق والروابط الجغرافية واإلنسانية الضاربة
في عمق التاريخ.
ف��ال��ذي اخ�ت��رع «لبنان الكبير» وح��دَّد بدايته هو
ذات��ه وبيده وب��إرادت��ه وب�ق��راره مع شركائه وطبقا ً
لمصلحته ُيحدِّد نهاية لبنان الكبير لو استطاع!
فلبنان اليوم هو باألصل جزء من «الشام الكبير»
بعائالته وعاداته واجتماعياته وج��ذوره وتاريخه
وعالقاته وسائر تفاصيل وجوده ومعيشته ...وإنْ
أنكر ذلك بعض َمن له أق��ارب وأرح��ام في ك ّل بقاع
الشام العزيز من أجل أن يبدو ُمتميِّزا ً ُمتعاليا ً عن
أهله وأصله وأصوله وإخوته وبني عمومته!
َف ُك ُّفوا عن نغمة الحدود النهائية للكيان ،فالبدايةُ
لم تكن بأيديكم والنهاية ال تكون بأيديكم.
ألنَّ ال�ج��دي��د ال��ذي تتجاهلوه أنّ م�ق��اوم� ًة باسل ًة
ج �ه��ادي � ًة َم ��نَّ ال�ل��ه ب�ه��ا ع�ل��ى «ب�ل�اد ال �ش��ام» ف�ل��م يعد
للمستعمر فضالً عن أذنابه وأبواقه صوتٌ مسموع،
فالقرار ليس بيده واألمور تغيَّرت ويبقى أن تتغيّر
عقولكم.
وال��ذي��ن اخ �ت��رع��وا س��اي�ك��س بيكو ب�ك� ّل تفاصيله
ليكون  puzzleمع دول ٍة يهودية هي بمثابة حاملة
طائرات للغرب ما زالوا أحياء مستم ّرين في أحفاد
«سايكس» كما أحفاد «بيكو» ،ولكن الفرق أننا اليوم
لدينا عصا غليظة َتضرب على رؤوسهم فينقلبُوا
خائبين.

البنك الدولي :جزء كبير
من اللبنانيين تحت خط الفقر
لفت مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه
إلى أن «البنك الدولي طالما رفع المشاكل المختلفة التي يعاني
منها لبنان .وفي السنوات األخيرة علّقت كل الجهات على هذه
المخاوف والتقارير ...وفي التقرير الذي ُنشر في كانون األول
الماضي تحدثنا عن المصاعب االقتصادية تحديدا ً وكيف يمكن
تخطيها ،ولم يتم ال ّرد من ناحية السياسات على هذه التقارير
االقتصادية».
وأضاف «جزء كبير من الشعب اللبناني وصل إلى تحت خط
الفقر ،ونحن ال نزال ملتزمين بالنقاشات مع القيادات السياسية
في لبنان في هذا اإلطار إليجاد الحلول ،وال ّرد على التقارير هو
الحل الوحيد» ،مشيرا ً إلى أن «البنك الدولي يشعر بقلق كبير
وبمسؤولية كبيرة في المساعدة على تشكيل الحكومة ،لكن
األمور تزداد سوءا ً يوما ً بعد يوم».

خفايا
قالت مصادر نيابيّة إن بيان رئاسة الجمهورية
الحكومي جاء بنتيجة زيارة المستشار
حول الملف
ّ
الرئاسي إلى بكركي الختبار إمكانيّة أن يتض ّمن
ّ
أجوبة على ما نقلته بكركي عن الرئيس المكلف من
اعتراضات واالعتقاد بأن يشكل البيان نوعا ً من
دعوة للرئيس المكلف الى بعبدا لكن المحاولة انتهت
بالفشل.

�أيها الحاكمون ...اعتذروا �أو ًال من �شعبكم ولي�س من بع�ضكم
} علي بدر الدين
ال شيء يوحي في لبنان ،ب��أنّ أوضاعه المأزومة ج��دا ً على ك ّل
الصعد وال�م�س�ت��وي��ات ،ستسلك قريبا ً الطريق ال �س��وي ،أو تنتج
معالجات جدية ،أو تثمر ح�ل��والً ،تعيد األم��ل لشعب فقير وجائع
ومقهور ،ومكسور الخاطر ،ومسكون بالخوف والقلق ،ويعيش
ت�ح��ت وط ��أة ف �ي��روس ك��ورون��ا ،ال ��ذي ت �ج��اوز ب�خ�ط��ره وتداعياته
وآثاره ك ّل األخطار التي م ّرت على هذا البلد ،حتى الحروب الكبيرة
والصغيرة الطائفية والمذهبية والحزبية الضيّقة ،التي قتلت ود ّمرت
وهجرت ،ولم يضاهِه سوى انفجار مرفأ بيروت الزلزالي
وش ّردت
ّ
والكارثي.
المشهد األسود الذي يخيّم في لبنان وعليه ،لم يأت من عدم أو
فراغ ،أو فقط بفعل خارجي موجود ومقيم وضاغط ومستم ّر ،بل
بفعل سياسي داخلي متراكم منذ تشكل نظامه السياسي الطائفي
والمذهبي والسلطوي ،الذي قام أساسا ً على التحاصص والمناصفة
الطائفية والمذهبية والزعائمية في ك� ّل السلطات وامتداداتها في
المواقع السلطوية والوظيفية واالمتيازات والصفقات والسمسرات،
مهما كان نوعها وحجمها ،على قاعدة هذه لك وتلك لي ،و»شيلني
وأي
وأشيلك» ،كأنّ هذا النظام عقد مقدّس ،غير مسموح
المس بهّ ،
ّ
خلل في توزيع الحصص والمنافع ،يعني بك ّل بساطة وجود غالب
ومغلوب ،ويؤدّي إلى أزمة ،بل أزمات مستعصية ،وإلى صراعات
وفتن ومعارك بين مك ّون أو مك ّونات الشعب اللبناني.
ه ��ذا م��ا ش �ه��ده ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون م�ن��ذ فتنة  1860وم ��ا ت�لاه��ا لغاية
اليوم ،حيث يدفعون وحدهم الثمن الباهظ في األرواح واألمالك
واالستقرار واألم��ان ،وما زال��وا ،في حين أنّ أركانه والمستفيدين
منه ،الذين بنوا وطنا ً من رمل او كرتون وطوع مصالحهم ،يص ّرون
على التغنّي به ،وانّ فيه أفضل الجامعات والمستشفيات والصحافة
واإلعالم والحرية والعدالة االجتماعية ،إلى آخر منظومات الحضارة
والرقي ونشره األبجدية وتعميم الثقافة والمعرفة .ولكنه بفضل
حكامه المتعاقبين والمدّعين المنافقين ومافيات االحتكار والمال

والمصارف والفاسدين ،يسقط ويتقهقر وينحدر ويتهاوى ،ومع
تراكم األزمات والديون والنهب والفساد بدأ يتراجع إلى الوراء إلى
أن بلغ حدا ً غير مسبوق من األخطار واالنهيارات المتتالية ،في القيَم
واالقتصاد والمال ،وفي ك ّل قطاع إنتاجي على مستوى الصناعة
أي ش��يء على حاله ،قد يعطي
والسياحة والتعليم ،ول��م يبق فيه ّ
بصيص أمل النتشاله أو إنقاذه من جديد.
الثابت الوحيد الذي لم يتغيّر على أرضه المحروقة ،هي الطبقة
السياسية الحاكمة في ك ّل مراحل الجمهورية وحقباتها وعهودها
أي موقع سلطوي
وحكوماتها ونوابها وسلطاتها المتعددة ،في ّ
كانت .وإذا كان هناك بعض اإلنجازات قد تحققت في الماضي فإنّ
العقلية السياسية
المتحجرة والنفعية أفسدتها وش ّوهت صورتها
ّ
وعملها ،وصادرتها وح ّولتها إل��ى م��زارع خاصة لها وألزالمها،
وكأنها أمالك مشاع سائبة .وقد نخرها سوس الفساد من الحجم
الكبير ،وك��أن ال عالقة للدولة والشعب فيها ،ألنّ منافعها تذهب
حصرا ً إلى جيوب وحسابات من وضع اليد عليها من دون سواه.
ال غرابة أو عجب في تكدّس وت��راك��م ث��روات الطبقة السياسية
وال�م��ال�ي��ة وال�س�ل�ط��وي��ة ال�ح��اك�م��ة م�ن��ذ ات �ف��اق ال �ط��ائ��ف ،وه��ي برأي
الكثيرين ،أسوأ طبقة سياسية وأكثرها فسادا ً وجشعا ً ونهبا ً للمال
العام والخاص شهدها لبنان ،أقله منذ إع�لان دول��ة لبنان الكبير،
ورغم ذلك فإنها ال تخجل أبداً ،بل تدّعي العفة والوطنية والحرص
على الوطن والدولة والشعب والمؤسسات ،تطلق بوقاحة وعودها
ال�ك��اذب��ة وال �ج��وف��اء ،وبأنها م��ا زال��ت تملك ق��رار ال�ح� ّل واإلص�ل�اح
والتغيير واإلنقاذ ،ومفتاحه في جيوبها خبّأته لحين حشرها .غير
أنّ حبّها المبالغ فيه كثيراً« ،مسح» األرض وما عليها من قوانين
ودساتير وبشر وحجر ،وهي اليوم ت��زداد تسلطا ً وث��راء والشعب
يزداد فقرا ً وجوعا ً ومرضا ً ونهايته الجهنمية باتت محتومة.
ه��ذا البلد المنكوب أص�ب��ح ع�ل��ى» إص�ب��ع ع�ف��ري��ت» ق��اب��ل للقطع
أي لحظة ،وه��ذه الطبقة م��ا زال��ت تبحث ع��ن جنس
والسقوط ف��ي ّ
ال �ح �ك��وم��ة وم�لائ �ك �ت �ه��ا ،وع ��ن ح�ص�ص�ه��ا ،وت �ت �ق��اذف االت �ه��ام��ات
والمسؤوليات بالعجز والتقصير والفشل ،من دون أن يلوح في

األفق البعيد والقريب بارقة أمل وحيدة للتأليف الذي بات مرهونا ً
بكلمة اعتذار من هذا المسؤول أو ذاك المسؤول ،باتت عصية على
أي أحد ،رغم المبادرات واالقتراحات والصيغ والصلوات
النطق ،من ّ
والدعوات ،لف ّك عقد األلسن وإزاحة المصالح اآلنية والمستقبلية ولو
مؤقتا ً رأفة بهذا الشعب المسكين ،ولوأد المصادر االتهامية المتبادلة
التي تعقد األزمة الحكومية المفتعلة أصالً ولغايات ومصالح خاصة
جداّ ،وقد ح ّولت تجاذباتها وسجاالتها العقيمة ،إلى ما يشبه حلبة
مالكمة ،أو مباراة ش ّد الحبال ،أو كباش األيدي ،وتنتظر ،من يصرخ
أوالً ،ولمن ستكون الغلبة بين فريقين سياسيين أو أكثر ،وال ه ّم
عندهم ،إنْ جاع الشعب أو مرض أو مات ،المه ّم أن يفوز أحدهما
ويخسر اآلخ��ر ،ف��ي م�ع��ارك جانبية ال مصلحة فيها لوطن ينهار
وشعب يذوق ك ّل يوم القهر والذل والحرمان واإلهمال المتعمد ،وال
يعرف ما ينتظره في الزمن اآلتي.
ال أح��د من الشعب اللبناني ،الشريك بطريقة أو أخ��رى ،في ما
يحصل له ،أن ينتظر أو يتوقع أنّ هذا الصراع العبثي والمصلحي
والتحاصصي سيكون م��ردوده إيجابيا ً عليه ،مهما بلغ من الحدة
وا ّدع���اء ال�ح��رص عليه ،ألن��ه م��ن األس ��اس ،ليس ص��راع �ا ً م��ن أجل
المصلحة العامة ،وال يمكن لهذه السلطة أن تخلع جلدها أو تتنازل
عن «ق��در» من مصالحها وأطماعها وتحاصصها ،حتى لو تح ّول
لبنان كله إلى ركام والشعب إلى القبور.
وه��ذا الكباش ف��ي آخ��ر المطاف س�ي��ؤدّي إل��ى تسوية مشبوهة
وملغومة ولكن بعد خ��راب لبنان ،وق��د شهد اللبنانيون مثيالً لها
في الماضي القريب ،وإنْ طالت قليالً هذه المرة وارتفع منسوب
خطابها ،إلى ح ّد االعتقاد انّ المصالحة معدومة.
إطمئنوا أيها اللبنانيون ،واغ��رق��وا بفقركم وجوعكم وصمتكم
المريب ألنّ الفراق لن يطول على قاعدة المصلحة السياسية ،النفعية
الحصصية المشتركة في كثير من القضايا والملفات واالستحقاقات
القائمة والداهمة ،ورحم الله من مات ،وشفا ك ّل مريض ،وع ّوض
عليكم أموالكم المنهوبة وحقوقكم المصادرة ،وما لكم سوى الصبر
الجميل ،والدعاء ألولياء نعمكم بطول العمر.

تجدّ د الحريق الحكومي بين بعبدا وبيت الو�سط يقطع الطريق على الو�ساطات

عون على �شروطه لتوقيع مر�سوم الت�أليف والحريري يرف�ض
الراعي ي�ص ّر على جمعهما وجنبالط ين�صح بالت�سوية

بينما كان المأمول استئناف االتصاالت بين
قصر بعبدا وبيت الوسط لتفعيل عملية تأليف
الحكومة أو على األقل تجاوز أزمة الفيديو الرئاسي
المس ّرب تمهيدا ً لمواصلة التشاور بغية تذليل
العقد التي تحول دون إعالن التشكيلة المرتقبة،
تجدّد الحريق السياسي على خط القصرين ،بعد
إصرار ك ّل فريق على التمسك بمواقفه وبالتالي
قطع الطريق على أي مبادرات تسووية للملف
الحكومي.
وكان مكتب اإلعالم في رئاسة الجمهورية أصدر
بيانا ً أم��س ،ك� ّرر فيه ش��روط رئيس الجمهورية
ميشال عون للموافقة على أي تشكيلة حكومية
وقوبلت هذه الشروط مجددا ً برفض قاطع من
أوس��اط الرئيس المكلّف تأليف الحكومة سعد
الحريري.
وق��ال مكتب اإلع�ل�ام ف��ي رئ��اس��ة الجمهورية
في بيانه «تكاثرت في اآلون��ة األخيرة تحليالت
ومقاالت تتناول موقف رئيس الجمهورية العماد
خص موضوع تشكيل الحكومة
ميشال عون في ما
ّ
وذلك بقصد التشويه واإليحاء بأن الرئيس عون
هو الذي يضع العراقيل في مسيرة التشكيل في
وجه الرئيس المكلّف».
و»دح��ض�ا ً لك ّل ه��ذه األق��اوي��ل ومواقف بعض
المعنيين بعملية التشكيل» ،أكد المكتب اآلتي:
أوالً :إنّ رئيس الجمهورية لم يطلب الحصول
ّ
المعطل ف��ي التشكيلة الحكومية
على الثلث
العتيدة.
ثانياً :تكثر االدّعاءات بأنّ رئيس «تكتل لبنان
ال��ق��وي» النائب جبران باسيل يعرقل تشكيل
الحكومة ،فيما أن الواقع يؤكد أنّ النائب باسيل
لم يتعاط في عملية التشكيل مطلقاً ،وللتكتل
مواقفه السياسية التي يعبّر عنها.
ثالثاً :يدّعي البعض أنّ حزب الله يضغط على
رئيس الجمهورية في مسألة تشكيل الحكومة،
وه��ذا أمر غير صحيح في المطلق ألنّ الحزب ال
يتدخل في أي قرار لرئيس الجمهورية ،بما في
ذلك تأليف الحكومة ،وللحزب مواقفه السياسية
التي يعبّر عنها.
رابعاً :أ ّما فــي ما يتعــلق باختيــار ال��وزراء
وتسميتهم وتوزيعهم على الحقائــب الوزاريــة،
ف��إن هــذا األم��ر ليــس ح��ق�ا ً حصــريا لرئيس
الحكومة استــنادا َ إلى البنــد الرابــع مــن المــادة
 53والبند الثاني مــن المادة  64من الدســتور،
يــدل على أن للرئيــس عون حــقا ً دستوريا ً
ّ
ما
بــأن يــوافق على التشكيلة الحكومية كاملة قبل
التوقيع.

خامساً :ليس لرئيس الجمهورية أن يك ّرر دعوة
رئيس الحكومة المكلّف إلى الصعود إلى بعبدا،
ذلك أن قصر بعبدا ال يزال بانتظار أن يأتيه رئيس
الحكومة المكلّف بطرح حكومي يراعي معايير
التمثيل العادل عمالً بأحكام الدستور ،في حين أنّ
الظروف ضاغطة جدا ً على أكثر من صعيد لتأليف
الحكومة».
وختم «إنّ مكتب اإلعالم في رئاسة الجمهورية
إذ يورد هذه المعطيات للرأي العام ،يأمل في أن
تضع ح��دا ً لالجتهادات والتحليالت والمواقف
المغايرة لها».
وسارع المستشار اإلعالمي للرئيس الحريري
حسين الوجه ،إلى الر ّد على رئاسة الجمهورية
عبر حسابه على «تويتر» ،متسائالً «هل نحن
أمام توضيح من رئاسة الجمهورية أم أمام نفي
باسم الوزير جبران باسيل؟».
أض���اف «إنّ أح���دا ً ال يناقش ف��ي صالحيات
رئيس الجمهورية في إص��دار مرسوم تشكيل
الحكومة باالتفاق مع رئيس مجلس الــوزراء وفقا ً
للمادة  53من الدستور ،وعلى توقيــع مرســوم
التشكيل بعد أن يُجري رئيــس مجلس الوزراء
«االستشارات النيابية لتشكيل الحكومة» وفقا ً
للمادة  64من الدستور .مع خطين تحت لتشكيل
الحكومة».
واعتبر أنه «إذا كانت الظروف ضاغطة جدا ً

لتأليف الحكومة ،فاألجدى بمن يعنيهم األمر
السير بطرح رئيس الحكومة المكلّف الموجود
لدى الرئاسة األولى الذي يراعي التمثيل العادل
وفقا ً للدستور ،وليس وفقا ً للحصص السياسية
والحزبية».
ووس��ط ه��ذه األج���واء ،ال ي��رى رئيس الحزب
التقدمي االشتراكي النائب السابق وليد جنبالط،
أي بصيص أم��ل لتشــكيل الحكومة وق��ال في
حديث إذاع��ي «البعض يظــنّ أنّ العالم مهت ّم
بلبنان لكن ال أح��د مهت ّم ب��ه .ك��ان هنــاك شيء
من االهتمام من قبل فرنسا وال يزال ،إنما علينا
االهتمام بأنفسنا وبح ّل العقد الداخلية ،وأنا من
أصحاب نظرية التسوية ،فال ب ّد من تسوية في ما
يتعلق بالحكومة».
وأوض����ح أنّ «ال��ت��س��وي��ة بمعنى إمكانية
المصالحة بين الرئيس عون والحريري وبالطبع
خلف الرئيس ع��ون هناك جبران باسيل ،هذه
النقطة التي انتهينا إليها في آخ��ر حديث مع
باتريك دوري��ل المبعوث الفرنسي منذ أربعة
أشهر».
وعن رفض الرئيس عون المبادرة واالتصال
بالرئيس المكلّف ،ق��ال جنبالط «المسألة ال
تحتمل عنادا ً من قبله ،والحريري من موقعه أهين
بالفيديو الذي ت ّم تسريبه ،ويجب الخروج من
هذه األم��ور الصغيرة لألوسع ،إال ّ إذا كان موقع

رئي�س الجمهورية ّ
وقع مر�سوم �سلفة
للمت�ض ّررين من انفجار المرف�أ
و ّق��ع رئيس الجمهورية العماد ميشال
ع��ون ،أم��س ،المرسوم الرقم  7401تاريخ
 22كانون الثاني  2021القاضي بإعطاء
الهيئة العليا لإلغاثة سلفة خزينة بقيمة 50
مليار ليرة لبنانية الستكمال دفع تعويضات
للمتض ّررين من ج� ّراء انفجار مرفأ بيروت،
على أن ُت��و ّزع هذه التعويضات وفق اآللية
ال��ت��ي وضعتها ق��ي��ادة الجيش ومحافظة
بيروت ،واستنادا ً إلى جداول اسمية يعدّها
الجيش وفق مبدأ األولوية.
وط��ل��ب ال��رئ��ي��س ع��ون م��ن ق��ائ��د الجيش

العماد ج��وزاف ع��ون اإلي��ع��از إل��ى من يلزم
اإلس��راع في توزيع ه��ذه التعويضات وفق
األولوية المحدّدة.
كذلــك و ّقــع الرئيــس ع��ون المــرسوم
الرقــم  7402تاريخ  22كانــون الثــاني
 2021القاضي بتمديــد مفعــول بــراءات
الذ ّمة التي يصــدرها الصنــدوق الوطنــي
للضــمان االجتــماعي والمنــتهي مفعــولها
بيــن ت��اري��ـ��ـ��خ  2020/12/31ضــمنا ً
وت��اري��ـ��ـ��خ  2021/3/30ض��م��ـ��ـ��ن�ا ً إل��ى
.2021/3/31

سعد الحريري م��رف��وض ،وأن��ا صاحب نظرية
«خليهم ه ّني يحكموا» ،وهذا األفضل ،لكن الشيخ
سعد يريد أن يحكم معهم» .وسأل «لماذا نشارك
نحن وال نتسلم أي شيء؟».
وع��ن تشكيل حكومة أخصائيين ،ق��ال «م��اذا
نقصد باألخصائيين؟ هذه الوزارة فيها نوع من
األخصائيين ،لكن في لبنان بحاجة إلى أشخاص
مسيسين ولديهم سلطة على اإلدارة ،األخصائي
يأتي م��ن البنك ال��دول��ي أو م��ن غيره ال يعرف
بالتفاصيل الداخلية».
ف��ي غ��ض��ون ذل���ك ،أك���دت أوس���اط بكركي أن
البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي
م���اض ف��ي م��ب��ادرت��ه ل��ج��م��ع ال��رئ��ي��س��ي��ن ع��ون
ٍ
والحريري.
فقد أك��د المطران بولس ص� ّي��اح أن مبادرة
ال��راع��ي «متواصلة والعقدة األساسية أنهم ال
يلتقون ألن لدى كل واح��د منهم سببه الخاص
ومطالبه الخاصة ،والبطريرك يحاول أن يجمعهم
والصعوبات م��ن ك��ل ال��ج��ه��ات ،ولكنه مستم ّر
بمسعاه ومعروف انه ال يتراجع بسهولة».
وأضاف «البطريرك يك ّرر «الزم الفرقاء يلتقوا
ألنه إذا لم يلتقوا ال ح ّل أليّ مشكلة».
إل��ى ذل���ك ،أســف عمــيد المجلس العــام
الماروني الوزير السابق وديع الخازن ،في بيــان
النقضاء األســابيع وفشل المبادرات من أجل
تأليف الحكومة ،وفي طليعتها مبادرة البطــريرك
الراعي وخارطة الطريق الفرنســية« ،ولبقاء
دوالب الدولة حيث هو ،بل هي الدولة تمــشي إلى
الوراء وكأننا في مستنقع أشباح ،المســؤولون
فيه ال تصل إل��ى مسامعهم صرخات الشعب،
وال يثيرهم جوعه أو يحركهم بؤسه وخوفه
على المستقبل ،وك��ل ما يحصده من حراكهم،
اصطفافات ،وأسر داخل دوامة الالإستقرار والقلق
على المصير».
وتمنى الخازن على الرئيس عون «أم��ام هذا
الواقع المحبط والجمود القاتل» أن «يبادر إلى
مراسلة البرلمان بموجب الفقرة العاشرة من
المادة الثالثة والخمسين من الدستور يطلب
منه الفصل في هذه األزم��ة السياسية الخانقة،
ك��ون ال��ن��واب والكتل البرلمانية هم من س ّموا
واقترحوا».
وختم «لقد قضينا العمر نحمل لبنان ه ّما ً
ف��ي نفوسنا ،نحلم ب��ه وط��ن�ا ً ديمقراطيا ً حقاً،
وطن الكفاية والقيم .فال تجعلوه دول��ة عرجاء
ال بل فاشلة ،ال تنجح إال بتدمير نفسها وتيئيس
أبنائها».
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دياب اأثار مع غوتيري�ش اأزمة كورونا
وملف النازحين والنتهاكات «الإ�شرائيلية»
ب��ح��ث رئ��ي��س ح��ك��وم��ة ت��ص��ري��ف األع��م��ال
ال��دك��ت��ور ح��س��ان دي���اب ف��ي ات��ص��ال هاتفي
أجراه باألمين العام لألمم المتحدة أنطونيو
غ��وت��ي��ري��ش ،ف��ي «مختلف ال��م��س��ائ��ل ذات
االهتمام المشترك وفي الجهود التي تبذلها
المنظمة الدولية لمساعدة لبنان في التغلّب
على األزمات التي يعاني منها» ،بحسب بيان
للمكتب اإلعامي في السرايا.
وأطلع دياب األمين العام على واقع انتشار
فيروس كورونا وشدّد على «الحاجة إلعادة
تأهيل المستشفيات الحكومية والخاصة
نظرا ً لنفاذ قدراتها االستيعابية للمرضى
الملحة
والمصابين بعدوى الفيروس والحاجة
ّ
لتجهيزها بغرف العناية الفائقة واألجهزة
الطبية الازمة ومنها آالت التنفس».
وطلب دياب من األمين العام «المساعدة
في توفير مائتي سرير لغرف العناية الفائقة
ودعم األمم المتحدة للبنان في حملة اللقاح
ض��د ال��ف��ي��روس وض���رورة أن يشمل جميع
المقيمين على األراضي اللبنانية».
وأشار المكتب اإلعامي إلى أن غوتيريش
«أع��رب عن تفهمه الكامل للظروف الصعبة
التي يم ّر بها لبنان والتي تفاقمت بانفجار
المرفأ وانتشار الجائحة» .وأش��ار إلى أنه
«سيبحث م��ع ال��م��س��ؤول��ي��ن ف��ي المنظمة
الدولية في أفضل الوسائل للمساعدة في هذا
الشأن».
وأث�����ار دي����اب «م���وض���وع االن��ت��ه��اك��ات
اإلسرائيلية اليومية للمجال الجوي اللبناني
وال��ت��ي تصاعدت وتيرتها خ��ال األسابيع
الماضية ،ما يش ّكل انتهاكا ً فاضحا ً للسيادة
اللبنانية وللقرار رقم  1701الذي يلتزم به
لبنان» ،الفتا ً إلى «تفاقم هذه االنتهاكات في
المدة األخيرة».

عكر تفقدت األوية الجي�ش في ال�شمال:
يتم اإنزالها
حاويات ال�شوديوم �شالفايد لم ّ

دياب مستقبالً السفير المصري في السراي أمس
وأكد «أن هذه االنتهاكات ،فضاً عن األعمال
االستفزازية والعدوانية وآخرها عملية خطف
الراعي بتاريخ  12كانون الثاني من داخل
األراض��ي اللبنانية تشكل خطرا ً على لبنان
وتهديدا ً للسلم واألمن الدوليين ،ما يستدعي
تدخله العاجل لوقفها».
وأطلع رئيس الحكومة غوتيريش على
«خطة عمل الحكومة اللبنانية لعودة النازحين
السوريين إلى ديارهم» ،الفتا ً إلى أنه «ال يمكن
ربط عودة النازحين السوريين إلى ديارهم
بالحل السياسي لألزمة السورية».
وأش��ار المكتب اإلعامي ،إلى «أن األمين

(داالتي ونهرا)
العام أخذ علما ً بالخطة التي سيثيرها مع
المفوض السامي لشؤون الاجئين ،باعتبار
أن المفوضية هي المرجع المعني مباشر ًة في
مسائل اللجوء».
على صعيد آخر ،استقبل دياب في السرايا
الحكومية ،السفير المصري في لبنان الدكتور
ياسر علوي ،الذي أطلع دياب على رغبة باده
في «عقد اجتماع لمجلس وزراء الخارجية
العرب في الثاني من الشهر المقبل ،لتفعيل
الجهود والتضامن العربي دعما ً للحقوق
المشروعة للشعب الفلسطيني».
واطلّع دي��اب من سفير ألمانيا في لبنان

أن��دري��اس كيندل ،على ت��ق�دّم عملية إزال��ة
النفايات والترسبات الكيميائية في مرفأ
بيروت والناتجة عن انفجار  4آب وشحنها
إلى ألمانيا .وأبدى دياب حرصه على إنجاز
هذه المهمة في أسرع وقت ممكن.
وفي مجال آخر ،طلب رئيس الحكومة من
سفير ألمانيا «مساعدة لبنان على توفير
أس ّرة عناية فائقة مع أجهزة تنفس وعبوات
أوكسيجين للمصابين ب��داء ك��ورون��ا» .كما
تمنى على كيندل توفير مليوني لقاح ،عاوة
على اللقاحات التي طلبها لبنان من دول
أخرى.

كورونا 57 ...وفاة و 3220اإ�شابة جديدة
منظمة ال�شحة :الو�شع �شعب وخطير
استمر عداد فيروس «كورونا» في تسجيل
معدّالت مخيفة ،وال سيّما لجهة عدد الوفيات،
والمختصون ارتفاع األعداد
ويتو ّقع األطباء
ّ
بشكل كبير في األسابيع المقبلة.
وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها
اليومي ،أنه تم «تسجيل  3220حالة جديدة
ُمصابة بفيروس كورونا خال ال� 24ساعة
الماضية ،ليرتفع العدد التراكمي لإلصابات
منذ  21شباط الماضي إلى  272411حالة».
وأش����ارت إل��ى أ ّن���ه «ت��� ّم تسجيل  57حالة
وفاة جديدة خال الساعات ال� 24الماضية،
ليرتفع العدد اإلجمالي للوفيات إلى .»2218
وذكرت أنّ عدد حاالت االستشفاء ليوم أمس
هو  ،2336من بينها  892حالة في العناية
المر ّكزة.
وأ ّكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في
لبنان إيمان الشنقيطي أ ّنه «ال توجد أي دراسة
تؤكد أنّ دواء االيفرمكتين فعّ ال لمعالجة
عوارض كورونا».
وقالت «الوضع صعب وخطير والعمل على
مستوى البلديات بات أقوى ،وإذا استمررنا
باإلغاق والتزم المواطنون فيُمكن خفض عدد
من يحتاج الدخول إلى المستفشى» ،موضح ًة
أنّ «فايزر اللقاح الوحيد الذي أخذ موافقة حتى
اليوم وباقي اللقاحات قيد الدراسة».
وح � ّذر وزي��ر الصحة السابق محمد جواد
خليفة ،من «أننا في مأزق والوضع صعب.
وليس لدينا سوى التقيّد باالجراءات المطلوبة
وال��ت��زام المعايير الصحية» .ولفت إل��ى إن
«الكبار لم يعودوا هم األكثر تضررا ً من كورونا
حيث أن الفيروس ب��ات يظهر على الفئات
الشابة أيضاً» ،شارحا ً أن «العوارض تزداد في
اليوم السادس والسابع من تاريخ اإلصابة».

خطوط ساخنة
لاستشارات الطبية

وأعلن «مستشفى أوتيل ديو دو فرانس» عن
«إطاق خط ساخن لفيروس كورونا لإلجابة
على األس��ئ��ل��ة وت��وج��ي��ه وإع��ط��اء النصائح
وطمأنة األشخاص المشتبه بإصابتهم أو
المصابين به ،نظرا ً إلى االرتفاع الكبير في عدد
اإلصابات بفيروس كورونا».
وأوضحت أن��ه يمكن االتصال على الرقم
 604000-01مقسم  9211-9201من
االثنين إلى الجمعة ،من الثامنة صباحا ً حتى
السادسة مساءً ،ويوم السبت حتى الواحدة

بعد الظهر.
إض��اف��ة إل��ى ذل��ك ،ي��ؤ ّم��ن مركز االنفلونزا
اس��ت��ش��ارات طبّية على ال��م��وع��د للمرضى
المصابين بالفيروس ،من االثنين إلى الجمعة،
من الثانية بعد الظهر حتى الخامسة مساءً،
والسبت من العاشرة صباحا ً حتى الواحدة
بعد الظهر .ويمكن حجز موعد على -01
 604000مقسم .8986
كما يمكن االتصال أيضا ً على الخط الساخن
للدعم النفسي المتو ّفر  24/24على الرقم
 604000-01مقسم .5750

ال أس ّرة فارغة في صيدا

وح���� ّذرت غ��رف��ة عمليات إدارة ال��ك��وارث
واألزمات في اتحاد بلديات صيدا  -الزهراني
ف���ي ب���ي���ان ،م���ن أن ال���ق���درة االس��ت��ي��ع��اب��ي��ة
لمستشفيات صيدا وال��ج��وار بلغت حدها
األقصى ليل أول من أمس ،ولم يعد لديها أس ّرة
فارغة ،في الوقت الحالي لمرضى الكورونا
في المستشفيات ،ال عناية وال عادية ،كما أن
أجهزة التن ّفس المنزلية غير متوافرة بسهولة
في األسواق.

انخفاض الحاالت النشطة
في بعلبك الهرمل

وفي السياق ،أكد محافظ بعلبك الهرمل
بشير خضر أن اإلج���راءات التي اتخذت في
المحافظة للح ّد من انتشار وب��اء كورونا،
والخطط الصحية التي أجريت في المحافظة
بالتعاون مع ك ّل الجهات المعنية ،أدت إلى
ارتفاع عدد حاالت الشفاء في المحافظة إلى
 ،10270أ ّما عدد الحاالت النشطة فانخفض
من  5084في  27تشرين الثاني  2020ليصل
إلى  3645في  22كانون الثاني  ،2021أ ّما
ع��دد اإلص��اب��ات بكورونا في بعلبك الهرمل
التراكمي منذ شباط  2020حتى اللحظة فبلغ
 14157إصابة وعدد الوفيات .316
وأج�����رى ف��ري��ق وح����دة «ك����ورون����ا» في
«مستشفى الشهيد محمود الهمشري» ما يزيد
عن  80فحصا ً لمصابين بفيروس «كورونا»
ومخالطين في تج ّمعات الساحل في منطقة
صور.
وق���ال المدير ال��ع��ام للمستشفى ري��اض
أبو العينين أنه بنا ًء على توجيهات السفير
الفلسطيني في لبنان أشرف دبور وبالتنسيق
مع قائد منطقة صور التنظيمية والعسكرية

لحركة «فتح» اللواء توفيق عبد الله ،أخذ
فريق من الجيش األبيض الفلسطيني -وحدة
«ك��ورون��ا» أكثر من  80مسحة لمخالطين،
في تجمعات الشبريحا والعيتانية وكفربدا
وجمجيم وج��ل البحر .وأش��ار عبدالله إلى
«إن��ن��ا ف��ي ق��ي��ادة ح��رك��ة «ف��ت��ح» والفصائل
الفلسطينية واللجان الشعبية نتابع عن كثب
انتشار فيروس «ك��ورون��ا» داخ��ل المخيمات
والتجمعات الفلسطينية في منطقة صور،
ونعمل مع جمعية الهال األحمر الفلسطيني
ووك��ال��ة «أون�����روا» وف��ري��ق «ك���ورون���ا» في
«مستشفى الهمشري» على الح ّد من انتشار
الوباء داخل المخيمات والتج ّمعات ،من خال
إج��راء الفحوصات واإلرش��ادات والتعليمات
والمناشدات بضرورة التقيد وااللتزام بها».
أما رئيس فريق «ك��ورون��ا» الطبيب زياد
أبو العينين فلفت إلى أنه «وفقا ً لإلحصائيات
ال��ص��ادرة عن قسم الصحة في وكالة غوث
وتشغيل الاجئين الفلسطينيين «أون��روا»،
بتاريخ  2021-1-21فإن العدد اإلجمالي
لإلصابات بصفوف الاجئين الفلسطينيين
في لبنان بلغ منذ بدء أزم��ة كورونا ،4390
وعدد الحاالت النشطة  ،622وعدد الحاالت
داخ��ل المستشفيات  ،71أم��ا الوفيات فبلغ
عددها .»156

على خط آخ��ر أعلنت بلدية العقيبة في
بيان ،أنها «ب���ادرت إل��ى تأمين المتطلبات
األساسية التالية م��ن أج��ه��زة تن ّفس طبية
وأدوي���ة لمواجهة جائحة ك��ورون��ا :خمسة
أجهزة تن ّفس (،)Oxygen concentrator
خمسة أجهزة لقياس كمية األوكسيجين في
الدم ( ،)Oximeterالفيتامينات واألدوي��ة
المطلوبة لمرضى كورونا شرط الحصول على
وصفة طبيب».
ودعت إلى «التواصل على األرق��ام التالية
ألي مساعدة333483/03 – 380290/03 :
– .»453711/03
وأعلنت بلدية بحمدون ف��ي ب��ي��ان ،أنها
«تسلمت  4أجهزة تن ّفس ،بمبادرة من أحد
أبناء البلدة المغتربين» ،الفت ًة إلى أنها «تضع
هذه األجهزة في خدمة كل من يحتاج إليها».
وأمِلت «أالّ تكون هناك حاجة الستخدامها،
مع تمنياتنا للجميع بدوام الصحة والعافية،
مع دعوتنا الدائمة للجميع اللتزام التدابير
واإلج��راءات الوقائية المطلوبة من أجل الح ّد
م��ن تفشي وب��اء ك��ورون��ا» .وح� ّي��ت البلدية
بشخص رئيسها وليد خير الله وأعضاء
المجلس البلدي« ،أبناء بحمدون المغتربين،
الذين لطالما كانوا السند لبحمدون وأهلها في
الزمن الصعب».

�أخبار �إقت�صادية
مطالبة بفتح الم�صارف
وجه رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس
ولبنان الشمالي توفيق دبوسي ،رسال ًة إلى رئيس جمعية
المصارف سليم صفير عرض فيها «معاناة المواطنين في ظل
التزام المصارف اإلقفال الذي سيمتد إلى  8شباط المقبل ما
يمنعهم من قبض الحواالت ويداع الشيكات».
وجاء في الرسالة «لما كانت الدولة مدّدت اإلقفال العام درءا ً
ألخطار جائحة كورونا ،وبما أن المصارف تلتزم هذا اإلقفال
وتمتنع عن استقبال الزبائن ،فإن العديد من االتصاالت وردتنا
عن طريقة قبض المواطنين لرواتبهم أو حواالتهم أو إيداع
شيكاتهم التي باتت تعتمدها كل الشركات والمؤسسات بسبب
عدم توافر السيولة في الحسابات الجارية» ،آماً من رئيس
جمعية المصارف «العمل على ح ّل هذه األزمة التي تلوح في
أفق الوطن ،بحيث ال يمكن أي مواطن ،في ظل الظروف المعيشية
واالجتماعية الصعبة ،أن ينتظر إلى ما بعد  8شباط لكي يودع
شيكا ً ليقبض راتبه ،وإجراء االتصاالت مع المعنيين في رئاسة
مجلس ال��وزراء أو المجلس األعلى للدفاع إلعطاء استثناءات
للمصارف للعمل واستقبال الزبائن ،ولو بالح ّد األدنى في األيام
األولى من شهر شباط ،تسهياً ألمور المواطنين».

بح�صلي ي ّ
ُحذر
أ ّكد نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني البحصلي أن ال
مشكلة في اإلمداد الغذائي كون القطاع لم يقفل والمرفأ ال يزال

يعملّ ،إال أن السوبرماركت الكبيرة الحجم مقفلة لعدم خلق
اكتظاظ وذلك ما قد يخلق أزمة.
وتابع «نريد معرفة ما قد يحصل بعد اإلقفال والطروحات
التي نتحدث عنها هي منطقية من ناحية ضمان استمرارية
لب حاجة
القطاع وتأمين حاجيات الناس ،ولكن في حال لم ُت َّ
السوق ال يُمكن لومنا ألننا بحاجة لسوق لتصريف البضاعة
وتأمين غيرها» .لكنه طمأن إلى أنه «حتى لو كان الوضع في
أسوأ أحواله سنبقى قادرين على تأمين البضائع ولو في الح ّد
األدنى».

اعت�صام لأ�صحاب الأفران
ن ّفذ أصحاب األفران في طرابلس اعتصاما ً أمام مقر «نقابة
أصحاب االفران في لبنان الشمالي» في محلة الزاهرية تحدث
شح في
فيه رئيس النقابة طارق المير ،الذي أشار إلى «وجود ّ
مادة الطحين ،كما أن المطاحن ال تسلمنا كميات الطحين وفق
«بونات» وزارة االقتصاد» ،داعيا ً وزير االقتصاد إلى «اإليعاز
للمعنيين بتسليمنا كامل كمية الطحين».
وتحدث المير عن «الكلفة الباهظة بسبب ارتفاع أسعار
أكياس النايلون والمازوت والزيوت على اختافها ،ومطالبة
العمال ب��زي��ادات محقة» ،وق��ال «ك��ل ه��ذه مشاكل تعترضنا
وسنحملها نهار االثنين المقبل إل��ى وزارة االقتصاد وننفذ
اعتصاما ً أمام الوزارة ونرفع مطلبنا إلى وزير االقتصاد».
وعن رفع سعر ربطة الخبز ،قال «نعم رفع سعر ربطة الخبز.
كنا نشتري كيلو السكر بألفي ليرة ،واليوم نشتريه بأربعة آالف
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ليرة وأيضا ً الخميرة ارتفع سعرها».
وتوجه الى وزير االقتصاد بالقول «قطاعنا أمانة في عنقك.
ونحن بدورنا مسؤولون تجاه أصحاب األفران» ،الفتا ً إلى أن
الوزير ح ّرر لنا «بونات» لكن ال يصرفها التجار».

ذمة ال�صمان
تمديد مفعول براءات ّ
شكر رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميّل
في بيان ،المديرالعام للصندوق الوطني للضمان االجتماعي
محمد كركي على «جهوده الحثيثة من أجل تسهيل شؤون
المواطنين والتي تمثلت بتمديد مفعول براءات الذمة الصادرة
عن الصندوق لغاية .»2021/3/31
وأثنى الجميّل على «األثر الطيّب الذي انعكس على أصحاب
العمل عموما ً والصناعيين خصوصاً ،وال سيما في ظل األوضاع
االقتصادية واالجتماعية الصعبة التي تم ّر بها الباد في
القطاعات كافة».
وأش��اد بدور كركي «الداعم للصناعة اللبنانية منذ توليه
مهامه وسعيه الدائم إلى حل المشاكل المتعلقة بشؤون الضمان
االجتماعي».
ومساء أمس أصدرت األمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء
ملحقا ً للعدد  3من الجريدة الرسمية ،نشرت فيه المرسوم الذي
صدر وحمل الرقم  ،7402والمتعلق بتمديد مفعول ب��راءات
الذمة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
والمنتهي مفعولها ،وذلك تسهياً لعملية استيراد المعدات
الطبية المستعملة في مواجهة فيروس كورونا.

أك��د المكتب اإلع��ام��ي لنائبة رئيس مجلس
الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف األعمال
زينة عكر أن حاويات الصوديوم سالفايد لم يتم
إنزالها في مرفأ بيروت.
وأش��ار المكتب إلى أن البيان الذي صدر عن
مكتب عكر بتاريخ  20كانون الثاني حول موضوع
الصوديوم سالفايد ،شرح اآلتي:
السماح بإنزال الحاويات ال��واردة إلى لبنان
والعائدة لمستوردين لبنانيين بعد معاينتها
وتفتيشها بوجود الجهة المستوردة.
ع��دم إن���زال ال��ح��اوي��ات ال��ت��ي تحتوي على
صوديوم سالفايد.
عدم إن��زال أي حاويات في حال عدم حضور
الجهة المستوردة.
أضاف «ووفقا ً للمعلومات التي وردتنا من قبل
وزارة األشغال العامة والنقل ،ومنعا ً ألي التباس،
إن الشركة الشاحنة ه��ي  MSCالتي حملت
الحاويات على متن سفينتها والتي انطلقت من
مرفأ  - Qingdaoالصين عبر عدة مرافئ وسفن
أخرى عائدة للشركة ذاتها إلى أن وصلت إلى مرفأ
بيرايوس في اليونان ،حيث تم نقل الحاويات
على متن سفينة جديدة عائدة لشركة  MSCوهذا
واضح في حركة الماحة ومسار الحاويات وفق
الجدول المرفق».
على صعيد آخ��ر ،تفقدت عكر ع��ددا ً من قطع
الجيش وألويته وأفواجه في الشمال ،حيث أقيمت
لها مراسم استقبال وتشريفات.
واستهلت زيارتها من مدرسة األفراد في ثكنة
حنا غسطين ،ثم انتقلت إلى قيادة لواء المشاة

الثاني في عرمان .بعد ذلك ،زارت مركز الكتيبة
 ،23وتوجهت إلى لواء المشاة الثاني عشر.
واستكملت جولتها في قيادة ف��وج التدخل
األول ،وحضرت في مركز تدريب الفوج عرضا ً
لعمليات التدريب على الفنون القتالية والرماية
والمداهمة والهبوط على الحبال .ثم تفقدت قيادة
لواء المشاة العاشر.
واطلعت من الضبّاط المسؤولين في كل األلوية
والمراكز على أوضاعهم ،واستمعت إلى شروح
مفصلة حول المهمات التي يقومون بها .كما زارت
ّ
غرف العمليات العسكرية ،حيث تابعت سير
الخطط األمنية والعسكرية وكيفية السهر على
أمن المواطنين.
وألقت عكر كلمات ش�دّدت فيها على «أهمية
العمل لتخطي المرحلة الراهنة» ،مشير ًة إلى
أن «الجيش أثبت أنه على قدر المسؤولية التي
ألقيت على عاتقه ،وقام بكل المهام التي أوكلت
إليه على أكمل وجه ،وأهمها إحباط المخططات
اإلرهابية وحفظ األمن وحماية المواطنين خال
التظاهرات والوقوف في وجه مشاريع الفتنة
وض��رب االستقرار» .كما حيت أرواح الشهداء
وعائاتهم.
وش���دّدت على أن «الجيش سيبقى ص ّمام
األمان والضمانة للبنان وشعبه ،وسيتصدى لكل
محاوالت العبث بأمنه واستقراره» ،متمني ًة التزام
إجراءات الوقاية من وباء كورونا.
كما د ّون���ت عكر كلمات شكر ف��ي السجات
الذهبية ،وقدم إليها قادة األلوية واألفواج دروعا ً
تذكارية.

مواقف ّ
منددة بتفجيرات بغداد والعدوان على حماة:
الحرب على حلف المقاومة لن تتوقف في عهد بايدن
توالت أمس المواقف المندّدة بالتفجير الهمجي
المزدوج في بغداد والعدوان الصهيوني الغاشم
على محافظة حماه في سورية.
وفي هذا اإلطار ،دانت «رابطة الشغيلة» في بيان
«العدوان األميركي  -الصهيوني وأدواته اإلرهابية
على كل من سورية والعراق ،س��واء عبر الغارات
الجوية الصهيونية المسندة من ق��وات االحتال
األميركية في سورية ،أو عبر التفجيرات اإلجرامية
التي نفذتها أدوات اإلرهاب في العاصمة العراقية
ب��غ��داد ،وال��ت��ي تحمل بصمات داع��ش األميركية
الصنع».
ورأت «أن هذه االعتداءات ،إنما تبعث برسالة
واضحة تفيد ب��أن الحرب الصهيونية األميركية
اإلرهابية ضد حلف المقاومة لن تتوقف بعد تسلم
الرئيس األميركي جو بايدن مقاليد السلطة في
البيت األب��ي��ض» ،معتبر ًة «أن تزامن االع��ت��داءات
الصهيونية على دمشق ،مع التفجيرات اإلرهابية
الدموية في بغداد ،يؤشر إلى أن قرار إدارة العدوان
في كل من واشنطن وتل أبيب هو مواصلة استنزاف
سورية والعراق وحلف المقاومة ،في محاولة لفرض
الشروط السياسية األميركية الصهيونية التي فشلت
في تحقيقها حروب اإلرهاب الداعشية وأخواتها».
وأشارتإلى«أنهذهالحربالعدوانيةالمتواصلة
والمترافقة مع عودة إنعاش وبعث إرهابيي داعش،
تكشف وتؤكد ،أن العدو الصهيوني األميركي ال
يفهم سوى لغة المقاومة والمواجهة ،وأن السبيل
لردعه وإجباره على التسليم بفشل حروبه ،ووقف
عدوانه وسحب قوات االحتال من األراضي السورية
العراقية ،إنما يكمن بتصعيد حرب المقاومة الوطنية
المسلحة والشعبية ضد قوى االحتال والعدوان،
وتدفيعها أثمانا ً باهظة وجعلها غير ق��ادرة على
تحمل كلفة االستمرار في حربها اإلرهابية».
من جهته ،أكد رئيس المجلس اإلسامي الشيعي
االعلى الشيخ عبد األمير قبان «أن التفجير المزدوج
الذي استهدف المدنيين في العراق إجرام موصوف
بحق كل العراقيين ،نفذته عصابات إرهابية تكفيرية
تتقن صناعة الموت وتتحرك بتوجيهات صهيونية
خدم ًة للمخططات اإلستعمارية التي تريد إغراق
المنطقة في أتون االضطرابات والفوضى وتكريس
االح��ت��ال األميركي للعراق وس��وري��ة ليُمعن في
محاصرته لمحور المقاومة الذي تشكل الجمهورية
اإلسامية اإليرانية رأس حربته».
وناشد قبان العراقيين «التمسك بوحدتهم
وثوابتهم الوطنية ف��ي ط��رد االح��ت��ال األميركي

واجتثاث العصابات التكفيرية وعدم السماح بإيجاد
بيئة حاضنة لها ،وال سيما أن العراق سجل انتصارا ً
كبيرا ً بدحره اإلرهاب التكفيري عن أرضه».
واستنكر «تج ّمع العلماء المسلمين» التفجير
المزدوج في ساحة الطيران وسط بغداد ،معربا ً عن
اعتقاده أن «هذا االنفجار هو بدايات التنسيق األمني
بين دول التطبيع والعدو الصهيوني ،خصوصا ً إذا
ما علمنا أن المفجر هو سعودي الجنسية ،ما يفرض
على الدولة العراقية اتخاذ اإلجراءات الديبلوماسية
بالطلب من الحكومة السعودية إيضاح مابسات
تسلّل الخايا اإلرهابية إلى داخل العراق».
ون���دّد ب� «ب��ال��ع��دوان الجوي الصهيوني على
محافظة حماه ما أدى الى استشهاد عائلة وتدمير
 3منازل» .وسأل «أين هي منظمات حقوق اإلنسان
والطفل من هذه األعمال اإلرهابية المجرمة؟» ،مشدّدا ً
على «ض��رورة اعتماد سياسة جديدة في قواعد
االشتباك مع العدو الصهيوني باعتماد سياسة
القصف بالقصف ،فهذه هي اللغة الوحيدة التي
يفهمها العدو».
ودان����ت «جبهة العمل اإلس��ام��ي» ال��ع��دوان
الصهيوني الغاشم الذي استهدف مدينة حماه ورأت
أن «هذه االعتداءات الهمجية الدموية المتصاعدة هي
محاوالت فاشلة ويائسة ،تستهدف مواقف سورية
الرائدة والمش ّرفة والصامدة بوجه كل المؤامرات
الخارجية والداخلية ،خصوصا ً بعد نجاحها في
االنتصار على اإلره��اب التكفيري ،ومواقفها أيضا ً
تجاه قضايا األم��ة وال سيما القضية الفلسطينية
المحقة».
واعتبر رئيس تيار صرخة وطن جهاد ذبيان
أنّ هذا العمل اإلرهابي الجبان هو عمل مخابراتي
منسق بالتأكيد بين المجموعات اإلرهابية والموساد
ّ
الصهيوني واالستخبارات األميركية ،وهو يأتي في
المرحلة االنتقالية في الواليات المتحدة ،حيث يُطرح
السؤال عما إذا كانت هذه فلول ترامب أم هي علوج
بايدن ،وبالتالي هي إشارة لما سيكون من سياسات
أميركية في المنطقة ،خاصة أنّ التنظيمات اإلرهابية
في العراق وسورية من داعش والنصرة وغيرهما،
نمت وترعرعت في أحضان الحكم الديمقراطي في
أميركا.
ودعا ذبيان العراقيين إلى الر ّد على االعتداءات
اإلرهابية بالمزيد من وحدة الصف ،ألنهم بوحدتهم
يف ّوتون الفرصة على من يريدون االصطياد بالماء
العكر ،والعودة بالعراق إلى زمن إرهابي تخلص
منه بالمقاومة الجامعة لك ّل أطياف مجتمعه.

ف�شل اهلل :لإخراج النا�ش من د ّوامة الموت
ب�شبب الوباء والجوع والف�شاد ال�شيا�شي
حذر رئيس «لقاء الفكر العاملي» السيد علي
عبد اللطيف فضل الله «الطغمة السياسية
الحاكمة من تماديها في التاعب بمصير الوطن
واستنزافها لحياة الناس وإمعانها في إسقاط
ك ّل االعتبارات اإلنسانية والوطنية لحسابات
امتيازاتها الرخيصة» ،مؤكدا ً «أنّ المواطن
ال��ذي يواجه أخطار الوباء والفساد والجوع
لم يعد يحتمل تصفية خافات المسؤولين
على حساب مصالحه ومصيره والتعايش مع
باء الحكم المعطل والعقل السياسي المراوغ
والخطاب الفئوي المستف ّز والوعود اإلصاحية
المخادعة».
وأشار إلى أن «ال مب ّررات وطنية وأخاقية
الستمرار حالة المراوحة والعجز عن تشكيل
حكومة إنقاذية تضع حدا ً لانهيار المعيشي
والصحي ال��ذي بدأ يهدّد حياة
واالقتصادي
ّ
الناس ويسقط حالة االستقرار الوطني» ،داعيا ً
السياسيين إلى وقف حالة االستخفاف بعقول
الناس وتزييف الحقائق ألنّ من يدّعي تح ّمل
المسؤولية ال يمكن أن يتح ّول إل��ى المتف ّرج
الساكت عن الحق ألنّ «الساكت عن الحق
شيطان أخرس».
وأكد «أنّ لبنان لن ينهض من أزماته بوجود
الطبقة السياسية الفاسدة التي أوصلتنا إلى
حالة السقوط المريع بسبب غيابها عن الهموم
الوطنية وانشغالها بالخافات الداخلية
الرخيصة واالستثمارات الغير مشروعة لموارد
الدولة عبر الشركات الرديفة والمحاصصات
والتلزيمات التي ساهمت في عملية النهب
والسرقات وتقاسم م��وارد المال العام ،مما
أوص��ل الدولة الى حالة اإلف��اس واالنهيار»،
مؤكدا ً أن ال إصاح دون إسقاط منظومة المال
والسلطة شعبيا ً ووطنيا ً ومحاكمتها من قبل
القانون بتهمة الفساد المالي والسياسي».
ودع���ا «م��دي��ري��ة حماية المستهلك وك � ّل
األجهزة الرقابية والقضائية إلى ممارسة دورها
الميداني في مواجهة فلتان التجار الجشعين
الذين يمارسون أبشع أنواع االستغال عبر بيع

المواد الغذائية الفاسدة والتاعب بأسعارها
ورفعها بشكل جنوني بهدف تحقيق المكاسب
الغير مشروعة على حساب المستهلك الفقير
الذي لم يعد قادرا ً على تأمين ضروريات الحياة
نتيجة الهبوط المريع لقمية العملة الوطنية
بسبب السياسات المالية الفاسدة للسلطة».
ونبّه السيد فضل الله إلى «ضرورة إطاق
برنامج المساعدات اإلنسانية إلعانة الفقراء
على النهوض بالهموم المعيشية وإخراجهم من
د ّوامة الموت نتيجة تفاقم األزمات المعيشية
الخانقة».
ودع���ا إل��ى «اإلس����راع بمواجهة األوض���اع
الصحية الكارثية عبر مشروع صحي واضح
ينظم آليات استيراد اللقاح وتوزيعه وتأمين
المستلزمات والخدمات الصحية المطلوبة»،
مطالبا ً بدعم المستشفيات الحكومية وتوظيف
إمكانيات المستشفيات الخاصة لتلبية حاجات
ال��ن��اس الصحية بعيدا ً ع��ن ك � ّل االعتبارات
السياسية والمصالح الفئوية الضيقة».
وحذر من «أزمة فقدان الدواء نتيجة تنامي
حالة االحتكار من قبل التجار الجشعين»،
داع��ي�ا ً وزارة الصحة إل��ى ات��خ��اذ اإلج���راءات
الازمة رحمة بالفقراء والمرضى».
وطالب «بالتحقيق الجدي في تحويات
مالية من قبل حاكم مصرف لبنان وك ّل أصحاب
النفوذ المالي والسياسي» ،سائاً« :أين أصبح
التحقيق الجنائي المعني بكشف الحقائق؟»
مبديا ً «الخشية من إدخاله في نفق الحسابات
الطائفية والسياسية التي تجافي الحقيقة».
واعتبر أنّ «التفجير اإلرهابي في العراق
يستهدف أمنه واس��ت��ق��راره ووح��دت��ه خدمة
للمصالح الخارجية التي تنمو على دم��اء
ومعاناة الشعب العراقي» ،داعيا ً ك ّل المك ّونات
الدينية والوطنية لاتفاق على مشروع وطني
موحد يرتقي الى مستوى إخ��راج العراق من
التموضعات الفئوية والطائفية والمذهبية
وحمايته من المشاريع الخارجية وك ّل أدواتها
من جماعة اإلرهاب التكفيري المجرم».
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�سيا�سة

�صهيوني في محيط حماة
ا�صت�صهاد اأ�صرة من اأب واأم وطفلين وجرح اأربعة مدن ّيين اآخرين وتدمير منازل جراء عدوان
ّ

الفروف لوفد من المعار�شة ال�شور ّية :مو�شكو توؤكد دعمها للحوار ال�شامل
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف ،إن
بالده مستعدّة لمواصلة تعزيز الحوار الشامل بين
األطراف السورية من أجل تسريع عودة األوضاع إلى
طبيعتها في سورية.
وأفادت الخارجية الروسية في بيان بأن الفروف
استقبل في وقت سابق ،ممثلين عن قيادة منصتي
«موسكو» و»الــقــاهــرة» من المعارضة السورية،
قدري جميل وخالد المحاميد وجمال سليمان ومهند
دليكان.
وأضــافــت أن «سيرغي الفـــروف أكــد استعداد
روسيا الثابت لمواصلة تعزيز حوار شامل وبناء
بين السوريين من أجل تطبيع الوضع في سورية في

أسرع وقت».
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية،
ماريا زاخاروفا ،قالت في وقت سابق إن «االجتماع
مع الوفد المشترك يهدف إلى تشجيع الحوار بين
السوريين مــن أجــل تعزيز تسوية سياسية في
سورية على أساس قرار مجلس األمن الدولي رقم
 2254وتعزيز مشاركة جميع القوى السياسية
السورية في الجهود البناءة إلعادة إعمار البالد بعد
الصراع».
وفي سياق متصل ،علق النظام السعودي عمل
موظفي هيئة التفاوض السورية في الرياض بدءا ً
من نهاية الشهر الحالي ،وذلك وسط خالفات ضمن

الهيئة المكونة من مجموعة قوى معارضة سورية.
وحسب كتاب وجهته وزارة الخارجية السعودية
إلــى «هيئة التفاوض لقوى الــثــورة والمعارضة
السورية» ،فإن القرار يأتي «على ضوء استمرار
تعطيل أعمال هيئة التفاوض السورية ،فقد تقرر
تعليق عمل موظفي الهيئة مع نهاية الشهر الحالي»
وأوضحت الــوزارة أن ذلك «لحين استئناف الهيئة
أعمالها» ،وذلك حسب صورة متداولة عن الكتاب.
وأعربت الــوزارة في ختام كتابها عن أملها من
«الهيئة الموقرة االطالع واتخاذ ما يلزم حيال ذلك».
يذكر أن خالفات طفت على السطح مؤخرا ً بين
مكونات الهيئة التي تخوض مفاوضات منذ أشهر

البطريرك اأفرام الثاني وروؤ�شاء الكنائ�س يطالبون بايدن باإلغاء
االإجراءات الق�شريّة المفرو�شة على �شورية
طالب البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر
المشرق للسريان األرثوذكس الرئيس األعلى للكنيسة السريانية في
العالم الرئيس األميركي جو بايدن بإلغاء اإلجراءات القسرية أحادية
الجانب المفروضة على سورية والتي تستهدف شعبها في لقمة عيشه
وتفاقم معاناته في ظل تفشي فيروس كورونا.
وجهها البطريرك أفــرام الثاني وعــدد من رؤساء
وجــاء في رسالة ّ
الكنائس والفعاليات السياسية في العالم إلى بايدن بمناسبة توليه
منصب الرئاسة :اإللغاء الفوريّ لهذه اإلجراءات أصبح أمرا ً ملحا ً في ظل
تفشي جائحة كورونا وتزامنها مع االوضاع الصعبة والتداعيات التي
خلفتها هذه اإلجراءات غير الشرعية وال سيما على قطاع الصحة ونظام
الرعاية الصحية.
وأعــادت الرسالة التذكير بما توصلت إليه المق ّرر الخاص لألمم
المتحدة إلينا دوهــان نهاية كانون األول الماضي من أن اإلجــراءات
القسرية ضد سورية كانت السبب بالظروف القاسية التي يعيشها
السوريون وخاصة في ظل تفشي وباء كورونا عن طريق حرمانهم من

الحصول على المساعدات الصحية واإلنسانية.
ولفتت الرسالة إلى أن هذه االستنتاجات تعكس إجماعا ً متزايدا ً
لدى الهيئات اإلنسانية ومنظمات حقوق اإلنسان على أن هذا الشكل من
اإلجراءات «العقابية» الالقانونية بحق المدنيين يفاقم معاناة الشعب
السوري بشكل «غير مسبوق».
ّ
الكف عن استخدام هذه اإلجــراءات
ودعــت الرسالة واشنطن إلى
األحادية بهدف تحقيق مصالحها على حساب الشعوب وال سيما عبر
العقوبات الجائرة المفروضة على سورية والتي كانت من أسباب تهجير
الكثيرين.
كما أشــارت الرسالة إلى تحذيرات ديفيد بيزلي المدير التنفيذي
السابق لبرنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة من أن ماليين
السوريين يعانون ضغوطا ً شديدة ناجمة عن الضرر الكبير الذي
تع ّرض له نظام الرعاية الصحية خالل سنوات االزمة ،مجددة التأكيد
على أن اإلجــراءات القسرية المفروضة من الواليات المتحدة تفاقم
معاناة الشعب السوري.

مع حكومة دمشق حول صياغة دستور جديد للبالد.
وتجلت الخالفات بالرسالة التي بعثتها «هيئة
التنسيق الوطنية» ومنصتا موسكو والقاهرة إلى
المبعوث األممي إلى سورية غير بيدرسون.
وحثت الرسالة بيدرسون على «التدخل السريع»
لحل الخالفات داخل الهيئة ،والحفاظ على «اللجنة
الدستورية».
ولــم يــصــدر أي تعليق رســمــي مــن الخارجية
السعودية حتى اآلن.
ميدانياً ،استشهدت عائلة من أب وأم وطفلين،
وجرح  4آخرين جراء العدوان الصهيوني على حماة
السورية ،بحسب ما نقلت وكالة األنباء السورية
سانا عن مصدر عسكري.
وذكــر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن
العدوان الصهيوني الجوي «أسفر عن استشهاد
أسرة من أب وأم وطفلين وجرح أربعة آخرين هم
امرأة وطفالن وعجوز إضافة إلى تدمير ثالثة منازل
للمواطنين على الطرف الغربي لمدينة حماة».
سانا رصــدت المنازل التي استهدفها العدوان
وتــم تدميرها والتقت عــددا ً من األهالي حيث قال
مهدي جربنده أحد جرحى االعتداء في حي كازو «إن
أربعة صواريخ استهدفت الحي اثنان منها سقطا
على منزل تقطنه أسرة مهجرة من محافظة إدلب ما
أسفر عن استشهاد  4من أفرادها وإصابة  4آخرين..
والصاروخان اآلخران سقطا بالقرب من المنزل الذي
أسكنه ما أدى إلى إصابتي بجروح وحروق في منطقة
الوجه فضالً عن إلحاق خسائر مادية بعدد من منازل
وممتلكات أهالي الحي».
بدوره مختار حي كازو أحمد العباس أشار في
تصريح لـ سانا إلى أن سكان الحي استيقظوا على
سماع دوي انفجارات قوية هزت كل أنحاء الحي وما
لبثوا أن عرفوا انها ناجمة عن استهدافهم بصواريخ
صهيونية معادية وتم اإلبالغ عن انهيار أحد المنازل
ووجود أشخاص تحت األنقاض ،حيث تم إسعاف
 4جرحى في حين تم انتشال جثامين  4شهداء من

باقي أفــراد األســرة من خالل طواقم إسعاف الهالل
األحمر العربي السوري وتم نقل الشهداء والجرحى
إلى مشفى حماة الوطني.
وفي مشفى حماة الوطني حيث أسعفت السيدة
يسرى األحمد المثكولة باستشهاد  4من أفراد أسرتها
عبرت األحمد في تصريح لمراسل سانا عن األسى
والحزن البالغ الذي يختلجها بفقدانهم جراء هذا
العدوان اإلسرائيلي السافر بحق أشخاص مدنيين
أبرياء» ،مشيرة إلى أنها وأسرتها »هجروا خالل
الفترة الماضية من قرية أبــو مكة في ريــف إدلب
الجنوبي الشرقي هربا ً من اعــتــداءات التنظيمات
اإلرهابية واستأجروا بيتا ً في حي كازو غرب مدينة
حماة واليوم استشهدت أغلبية أفراد اسرتها على يد
العدو الصهيوني».
وكان مصدر عسكري ذكر أن العدو الصهيوني
شن عدوانا ً جويا ً برشقات من الصواريخ من اتجاه
مدينة طرابلس اللبنانية مستهدفا ً بعض األهداف
في محيط محافظة حماة ..وتصدّت وسائط دفاعنا
الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها.
وتــصــدت وســائــط دفاعنا الــجــوي العــتــداءات
إسرائيلية متكررة خالل سنوات الحرب اإلرهابية
على سورية حيث كــان العدو الصهيوني داعما ً
أساسيا ًللتنظيمات اإلرهابية.
وفي سياق متصل ،في إطار سياساتها القمعية
والتضييق على األهالي أقدمت ميليشيا «قسد»
المدعومة من قوات االحتالل األميركي على اختطاف

عدد من المدنيين في مدينة البصيرة بريف دير الزور
الشرقي.
مصادر محلية ذكرت أن مجموعات مسلحة من
ميليشيا «قسد» شنت حملة مداهمات في مدينة
البصيرة بريف دير الزور الشرقي واختطفت عددا ً من
المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
وأقدمت مجموعات مسلحة من ميليشيا «قسد»
أول أمس ،على شن حملة مداهمات في قرى العزبة
ومعيزيلة وطيب الفال بريف دير الــزور الشمالي
واختطفت  11مدنيا ً واقتادتهم إلى جهة مجهولة،
فيما اختطف مسلحو الميليشيا مدنيا ً في محيط قرية
الصبح في الريف الشرقي.
إلى ذلك ،سير مجلس مدينة الحسكة عــددا ً من
الصهاريج في مركز مدينة الحسكة إليصال المياه
إلــى المواطنين لالستخدامات المنزلية فــي ظل
استمرار المحتل التركي بقطع مياه الشرب وإيقاف
محطة علوك لليوم السادس على التوالي.
وفي حين رأى رئيس مجلس المدينة المهندس
عدنان خاجو أن المجلس وضع ثالثة صهاريج لنقل
وتأمين مياه صالحة لالستخدامات المنزلية من اآلبار
التابعة لمجلس مدينة الحسكة بغية تخفيف معاناة
المواطنين .أكد مدير عام مياه الحسكة المهندس
محمود العكلة استمرار نقل المياه الصالحة للشرب
من اآلبار والمحطات التابعة للمؤسسة الواقعة شرق
المدينة الستثمار جميع الصهاريج التابعة لجهات
القطاع العام.

الك�صف عن جن�صية االنتحار ّيين وكيف دخال البالد ..و«داع�ش» يعلن م�صوؤول ّيته عن التفجير المزدوج في بغداد

ّ
العراقي بجل�شة ا�شتثنائ ّية
الوطني
الوزاري للأمن
الكاظمي يتراأ�س المجل�س
ّ
ّ
عقد المجلس الوزاري لألمن الوطني العراقي،
أمــس ،جلسة استثنائية برئاسة رئيس الــوزراء
العراقي مصطفى الكاظمي ،على خلفية تفجيرات
بغداد.
وقال الكاظمي خالل الجلسة «األمن ليس مجرد
كلمة نتحدّث بها في اإلعالم بل مسؤولية ،فحياة
الناس وحياة أطفالنا ليست مجاملة ،ومن ال يرتقي
إلى مستوى مسؤولية حماية المواطنين وأمنهم
يتنحى من موقعه» .بحسب ما نقله المكتب
عليه أن ّ
اإلعالمي لرئيس الوزراء العراقي على «تويتر».
وأضاف الكاظمي «ما حصل أول امس هو خرق
ال نسمح بتكراره ،لقد وعدنا شعبنا باألمن ،وهذا
الخرق دليل ومؤشر على أن هناك خلال يجب
اإلسراع بمعالجته».
وتابع الكاظمي «أجهزتنا األمنية قامت بجهد
كبير خالل األشهر الماضية وكانت هناك عمليات
كبيرة ضد عصابات «داعش» اإلرهابية ونجحت
أغلب عملياتنا ،وهناك محاوالت يومية لـ «داعش»
للوصول إلى بغداد تم إحباطها بعمليات استباقية،
ولألسف تمكنت من ذلك يوم أمس».
وأكـــد الكاظمي إلــى أن «هــنــاك تحديات في
األجــهــزة االستخبارية تجب معالجتها بشكل
عاجل ،وسأشرف شخصيا ً على هذا الموضوع،

ولذلك سنفرض وضعا ً جديدا ً للعمل واتخاذ تدابير
عاجلة».
وختم الكاظمي بالقول «حياة الناس ليست
مجاملة ،ولن نسمح بخضوع المؤسسة األمنية
الى صراعات بين أطراف سياسية ..يجب أن نتعلم
الدرس ونتعامل بمهنية عالية في المجال األمني».
وكــان انفجاران انتحاريان قد ضربا وسط
العاصمة العراقية بــغــداد ،صباح الخميس،
واستهدفا سوقا ً شعبية في ساحة الطيران في
تعج بالمارة،
منطقة الباب الشرقي التي غالبا ً ما ّ
ما أدّى إلى مقتل وإصابة العشرات .وعقب التفجير،
شهدت بغداد انتشارا ً أمنيا ً مكثفا ً وغلقا ً للطرق
المؤدية إلى المنطقة الخضراء.
إلــى ذلــك ،قــال مستشار في «قــيــادة عمليات
بغداد» التابعة للحشد الشعبي ،إن التسريبات
الــواردة تكشف جنسية أحد االنتحاريين اللذين
فجرا جسديهما في بغداد أمس ،بحسب تسريبات.
وقال عباس الزيدي في تصريحات تلفزيونية
إن أحد االنتحاريين في التفجير المزدوج الذي
استهدف سوقا ً مزدحمة في منطقة ساحة الطيران
وسط بغداد وراح ضحيته  32قتيالً و 110جرحى،
كان يحمل الجنسية السعودية بموجب التسريبات
الواردة.

وتــابــع« :التسريبات الـــواردة تقول إن أحد
االنتحاريين يحمل الجنسية السعودية ،قد دخل
عن طريق منفذ عرعر وبصفة سائق شاحنة ،وما
إن تواجد في الداخل حتى تم نقله إلى أحد المالذات
اآلمنة المعروفة في بغداد».
وأضاف« :بعدما انتهت المعركة العسكرية مع
داعش اإلرهابية وهزيمتها ،كانت لدينا مؤشرات
مؤكدة أن هنالك معركة أمنية سوف تبدأ ،للقضاء
على عصابات داعش الوهابية من المتواجدة في
العراق أم في سورية».
ولفت الزيدي إلى أن «جماعات داعش الوهابية
تتح ّرك بدعم من قوات االحتالل األميركي وتقوم
بنقلها جوا ً وبــراً ،وتأمين االتصاالت ،وتقديم كل
وسائل الدعم اللوجستي لها».
وقال تحسين الخفاجي المتحدّث الرسمي باسم
قيادة العمليات المشتركة ،أمس ،إن القيادة تتعهّد
باعتقال من ساعد اإلرهابيين في الوصول إلى
العاصمة بغداد.
وبحسب تصريحات لوكالة األنباء العراقية
«واع» ،أكد الخفاجي أنه «فور حدوث التفجيرين
اإلرهابيين ،كانت هناك سلسلة من اإلجــراءات
األمنية التي تم اتخاذها ،كما يحدث في الكثير من
بلدان العالم ،حيث باشرت القوات األمنية بأسلوب

خامنئي :الم�شوؤولون عن اغتيال �شليماني يجب اأن ينالوا العقوبة
وظريف يوؤكد ا�شتعداد بلده للحوار مع دول الخليج
أكد قائد الثورة اإليرانيّة السيد علي خامنئي أن
«اآلمرين والمنفذين الغتيال الفريق الحاج قاسم
سليماني يجب أن ينالوا جــزاء ما اقترفوه من
جريمة».
وفي تغريدة على «تويتر» أعاد نشرها موقع
خامنئي ،قــال إن «حـــذاء سليماني أشــرف من
قاتله» ،مؤكدا ً أن «المسؤولين عن االغتيال ارتكبوا
جريمة ويجب أن ينالوا العقوبة».
وقال المرشد اإليراني مطلع الشهر الحالي ،إن
«استشهاد سليماني حدث تاريخي .ليس مجرد
حادث عادي ينساه التاريخ .لقد سجله التاريخ
نقطة مضيئة ،حيث أصبح الشهيد سليماني بطل
الشعب اإليراني وبطل األمة اإلسالمية ،وهذه نقطة
أساسية».
وكان خامنئي خالل استقباله أسرة الشهيد
سليماني الشهر الماضي ،أكــد في أن «العداء
األميركي لطهران لم يكن مقتصرا ً فقط على الرئيس
األميركي المنتهية واليته دونالد ترامب ،لينتهي
مع خروجه من السلطة» ،مشيرا ً إلى أن «أميركا
أوباما أيضا ً أساءت إلى الشعب اإليراني».
من جهة أخرى ،أكد وزير الخارجية اإليراني
محمد جواد ظريف أن «اليد اإليرانية ممدودة دوما ً
للحوار مع دول الخليج ،واستقرار األمن في هذه
المنطقة في صالح الجميع».
وقال في مقابلة تلفزيونية إن «استعداد إيران
للحوار مع دول الخليج ليس باألمر الجديد ،ما
قلته لوزير الخارجية القطري ما هو إال إعالن عن
سياسة طويلة األمد إليــران ،ويجب أن يكون قد

ثبت لبعض دول الخليج كيف علقت أمرها بسبب
ترامب لمدة أربع سنوات».
وأضــاف أنه «عندما اقترح المرحوم الشيخ
صباح أمير الكويت السابق إجراء حوار بين دول
الخليج وإيــران ورد الرئيس اإليراني باإليجاب
عليه ،قالت بعض دول الخليج إن ترامب تولى
السلطة اآلن وســوف ننتظر» ،معتبرا ً أن «هذه
الدول خسرت أربع سنوات من الوقت ،واآلن رحل
ترامب وبقينا نحن وإياهم».
وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد
الرحمن آل ثاني قد أعــرب عن أمله بإجراء هذا
الــحــوار وقــال« :مــا زلنا نعتقد أن هــذا يجب أن
يحدث».
وأضاف« :هذه أيضا ً رغبة تشاركها دول أخرى

في مجلس التعاون الخليجي» ،مؤكدا ً أن قطر
«ستقوم بتسهيل المفاوضات» حال طلبت منها
األطراف المعنية ذلك.
وفــي وقــت ســابــق ،قــال ظــريــف فــي تغريدة
بالعربية عبر «تويتر» إن «الحوار هو ما تؤكد
عليه بالده وتدعو إليه دائماً» ،مضيفا ً أن «الحل
لكل التحديات التي تواجه منطقة الخليج هو
العمل المشترك للوصول إلى منطقة قوية وآمنة
ومستقرة ومزدهرة وخالية من الهيمنة الدولية
واإلقليمية».
وطــرح وزيــر الخارجية اإليراني ،في تشرين
األول  ،2019مبادرة «هرمز للسالم» أو ما أسماه
بـ»مشروع األمل» ،والذي يهدف إلى تعزيز السالم
واألمن والحوار في منطقة الخليج.

جديد ال سيما في العاصمة بغداد».
وأوضح أن «ما حدث هو خرق أمني» ،مؤكداً:
«نحن نعمل للوصول إلــى أسباب هــذا الخرق،
وكيف حدث ،ومَن هي الجهات التي ساعدت هؤالء
اإلرهابيين في الوصول إلى هذا المكان».
وكـــان تنظيم داعـــش أعــلــن فجر أمــس تبني
االنفجار الذي وقع في بغداد الخميس.
ونشر التنظيم منشورا ً على مواقع التواصل
يؤ ّكد فيه مسؤوليته عن الهجوم ،وقــد تداوله
العديد من الناشطين.
يذكر أن انفجارين متتاليين ه ّزا المنطقة بالقرب
من ساحة الطيران والباب الشرقي وسط بغداد،
وأفادت وزارة الصحة العراقية ،بسقوط  32شهيدا ً
و  110جرحى إثر تفجيرين انتحاريين وقعا في
سوق شعبية ببغداد.
وعــقــب االنـــفـــجـــار ،تــــرأس رئــيــس مجلس
الــوزراء والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى
الكاظمي اجتماعا ً طارئا ً لقادة األجهزة األمنية
واالستخبارية.
وأصــدر الكاظمي أوامــر بتغييرات كبرى في
األجــهــزة األمنية ،وأقـــال وكيل وزيــر الداخلية
لشؤون االستخبارات الفريق الركن عامر صدام
من منصبه ،وكلّف الفريق أحمد أبو رغيف لتولي

المنصب.
كذلك ،أقــال الكاظمي مدير عــام استخبارات
ومكافحة اإلرهــاب بــوزارة الداخلية ،وكلّف نائب
رئيس جهاز األمــن الوطني بمهام إدارة خلية
الصقور وربط الخلية بالقائد العام .كما أقال قائد
الشرطة االتحادية من منصبه وكلف الفريق الركن

مواجهات عنيفة جنوب محافظة ماأرب اليمن ّية
شهدت الساعات الـ 24الماضية خروقاتٍ
متجددة لقوات التحالف السعودي في جبهات
ـح ـ َد ْي ـدَة المشمولة باتفاق وقف
محافظة الـ ُ
إطالق النار الذي ترعاه األمم المتحدة.
في هذا الصدد ،قتل وجــرح  8عناصر في
صفوف القوات المتعددة للتحالف السعودي،
إثر مواجهات مع القوات المسلحة اليمنية في
منطقة الربوعة الحدودية ،الممتدة بين عسير
السعودية ومديرية باقم شمالي محافظة
صعدة شمال اليمن .كما وأسفرت غارات جوية
للتحالف السعودي عن وقوع أضرار مادية في
منازل وممتلكات المواطنين في منطقة َبنِي
خولي في مديرية ُم َن ِبّه الحدودية مع جيزان
السعودية غربي محافظة صعدة نفسها.
وتتواصل المواجهات العنيفة بين قوات
حــكــومــة صــنــعــاء ،وقــــوات الــرئــيــس هــادي
المسنودة بطائرات التحالف السعودي ،في
مديرية جبل ُمـــراد جنوب محافظة مــأرب،
وكذلك في النواحي الشرقية لمديرية َم ْدغِ ل
الجدْعان شمالي غرب المحافظة ،فيما قصفت
ِ
طائرات التحالف السعودي بـ4غارات مديرية
ِ
صرواح غربي المحافظة الغنية بالنفط شمالي
شرق اليمن.
وشهدت الساعات الـ 24الماضية خروقا ً
متجددة لقوات التحالف السعودي في جبهات
ـح ـ َد ْي ـدَة المشمولة باتفاق وقف
محافظة الـ ُ
إطــالق النار الــذي ترعاه األمــم المتحدة منذ
الـ 18من كانون األول 2018م.
وأوضــــح مــصــدر عــســكــري فــي حكومة
صنعاء ،أن «الــقــوات المتعددة للتحالف
السعودي ارتكبت  179خرقا ً بينها استحداث
تحصينات قتالية في الجَ ْبلِية بالتزامن مع

استهداف المنطقة ذاتها بـ 4غارات للطائرات
االستطالعية ،وفــي الــوقــت نفسه تع ّرضت
الح َد ْيدَة
مناطق سيطرة الجيش واللجان في ُ
لقصف صاروخي ومدفعي بـ  159صاروخا ً
وقذيفة مدفعية ،تــزامــن ذلــك مــع تحليق 3
طائرات حربية في أجواء الجبلية و 20طائرة
تجسسية في أجــواء منطقة كيلو  16شرقي
الــحــ َد ْيــدَة ومــنــاطــق حيس والــفــازة
مدينة
ُ
والجبلية والجاح جنوب المحافظة» .وأشار
المصدر إلى أن «القوات المتعددة للتحالف
السعودي قصفت بـ صواريخ كاتيوشا و 6
قذائف مدفعية شمال ووسط منطقة الجاح في
مديرية بيت الفقية».
فــي الــمــقــابــل ،أعلنت الــقــوات المتعددة
للتحالف السعودي أنها تمكنت من إفشال

أممي ب�شريانها وتحذير من مخاطر متزايدة
معاهدة حظر االأ�شلحة النوويّة تدخل ح ّيز التنفيذ وترحيب ا ّ
أشاد األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ،أمس،
بـ»دخول معاهدة حظر األسلحة النووية حيز التنفيذ».
وقال غوتيريس ،في رسالة بالفيديو نشرها عبر حسابه
الرسمي في موقع «تويتر»« :يسعدني أن أعترف بدخول
معاهدة حظر األسلحة النووية حيز التنفيذ اليوم ،وهي أول
معاهدة متعددة األطراف لنزع السالح النووي تبرم منذ أكثر
من عقدين ،المعاهدة تمثل خطوة مهمة نحو تهيئة عالم خا ٍل
من األسلحة النووية ودليالً قويا ً على تأييد األخذ بالمناهج
متعددة األطراف إزاء نزع السالح النووي».
ورحب األمين العام بالدول التي صدّقت المعاهدة ،مشيدا ً
بـ»الدور الفعال للمجتمع المدني في الدفع قدما ً بالمفاوضات
وفي دخول المعاهدة حيز التنفيذ».
وأوضح أن «الناجين من التفجيرات والتجارب النووية
قدموا شهادات مأساوية كانت بمثابة قوة معنوية محفزة

للمعاهدة» ،مضيفاً« :يمثل دخول المعاهدة حيز التنفيذ إشادة
مساع للدعوة إليها».
بما بذلوه على الدوام من
ٍ
وأعرب عن تطلّعه لـ «االضطالع بالمهام المسندة بموجب
المعاهدة ،بما في ذلك األعمال التحضيريّة لالجتماع األول
للدول األطراف».
وأكــد غوتيريس أن «األسلحة النوويّة تشكل أخطارا ً
متزايدة ويحتاج العالم إلى اتخاذ إجــراءات عاجلة لضمان
إزالتها واتقاء العواقب البشرية والبيئيّة الكارثيّة الناجمة عن
أي استخدام لها».
وأضاف« :تظل إزالة األسلحة النوويّة أولى أولويات األمم
المتحدة في ما يتعلق بنزع السالح .وأدعو جميع الدول إلى
العمل معا ً لتحقيق هذا الطموح في تعزيز األمــن المشترك
والسالمة الجماعيّة».
ــي يحظر جميع األسلحة
حيث دخــل أمــس ،اتــفــاق دولـ ّ

رائد شاكر جودت قيادتها.
وأ ّكــد الكاظمي أن «الــرد على َمــن سفك دماء
العراقيين الطاهرة سيكون قاسيا ً ومزلزالً».
وعقب االنفجار ،توالى صــدور إدانــات دولية
وعربية ومحلية ،ودعوة مسؤولين عراقيين إلى
التحقيق ومحاسبة المتراخين.

النووية حيز التنفيذ ،لكن القوى النووية والعديد من الدول
التي تحميها ما زالت تنأى بنفسها عن المعاهدة.
وتحرم معاهدة األمــم المتحدة لحظر األسلحة النووية
تطوير وإنتاج واختبار وحيازة واستخدام األسلحة الذرية.
كما يجب على الــدول أال تسمح لآلخرين بوضع أسلحة
أجنبية على أراضيها .وتستضيف بلجيكا وألمانيا وإيطاليا
وهولندا وتركيا رؤوسا ً حربيّة أميركية.
وقال بيتر مورر ،رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر:
«اليوم هو انتصار للبشرية».
وقال الصليب األحمر في بيان حث المزيد من الدول على
االنضمام للمعاهدة إن «جائحة كورونا أثبتت أن الحكومات
وأنظمة الصحة العامة تفتقر إلى القدرة على التعامل مع
الكوارث الكبيرة ناهيك عن انفجار نوويّ ».
غير أن «المعاهدة لن تسفر عن نتائج في نزع األسلحة

طالما أن الدول ذات الترسانات النووية ومنظمة حلف شمال
األطلسي (ناتو) يعارضونها».
ومن بين المؤيدين المبدئيين للمعاهدة البالغ عددهم
 122دولة ،قامت  51دولة نامية تقريبا ً بتحويله إلى قانون
وطني.
وحفنة فقط من الــدول األوروبية تشمل النمسا وأيرلندا
ومالطا تدعم الحظر النووي.
وقال وزير الخارجية النمساوي أليكسندر شالنبرج في
مؤتمر صحافي في فيينا« :بدأ العد التنازلي على أكثر األسلحة
سوءا ً ابتكرتها البشرية على اإلطالق».
وقال غوتيريس في بيان بنيويورك أمس ،إن «األسلحة
النووية تشكل مخاطر متزايدة».
وأضاف أنه «يجب القضاء عليها بشكل عاجل من أجل منع
التداعيات الكارثية على البشر والبيئة في حال استخدامها».

محاولة زحف لقوات حكومة صنعاء غربي
مديرية حَ ْيس عند األطراف الجنوبية لمحافظة
الح َد ْيدَة الساحلية على البحر األحمر غرب
ُ
اليمن.

كوالي�س
قالت مصادر أمميّة إن حربا ً
باردة أميركية سعودية
تدور حول تصنيف حركة
أنصار الله على لوائح
اإلرهاب الذي أقدمت عليه
إدارة الرئيس دونالد ترامب
وأعلنت ادارة الرئيس جو
بايدن عزمها على إلغائه،
حيث تسعى السعودية
لربط اإللغاء بنتائج
المفاوضات السياسية
اليمنية بينما تتمسك إدارة
بايدن باعتباره عالمة حياد
أميركي في التفاوض.
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تربية و�شباب

د .عامر ف ّران :من نتاجات كورونا ..التهديد الأخطر لل�صحة النف�س ّية والعقل ّية
رامزا محمد صادق
ك � ُث��رت م��ؤخ��را ً التحليالت النفسيّة
واالضطرابيّة لفترة الحجر خالل جائحة
توجهنا ن��رى تصاعدا ً
ك��ورون��ا ،وكيفما
ّ
في وتيرة االستنتاجات التحليليّة لهذه
الفترة الصعبة التي يمر بها العالم .رغم
كثرة التحليل تبقى الحقيقة الوحيدة
الناتجة عن كورونا هي تلك التي لها عالقة
النفسي واالجتماعي بين
بعملية التواصل
ّ
المجتمعي وسط ظروف
الناس ،والتكيف
ّ
غير اعتيادية منذ حوالي ع��ام تقريباً،
الصحي
وأخ��ي��را ً ازدي����اد نسبة القلق
ّ
والتوتر الذي يُصيب الناس عند أيّ ظرف
يهدّد سالمتهم ،كيف إذا كان ذلك فيروسا ً
سريع االنتشار ،وغير مألوف!
يشير الدكتور عامر عبد الناصر ف ّران
اختصاصي أمراض نفسية وعصبية إلى
نتاجات الجائحة على الصعيد النفسي
والشخصي للناس ،على أن هذه الجائحة
لها خاصية اجتماعية جديدة ،لكنها أيضا ً
سببت خلالً في التوازن الحياتي اليومي
ل�لأف��راد م��ا أنتج عنه مشكالت نفسية
عديدة ومنها طويل األمد ،وهي:
اض����ط����راب ال�����وس�����واس ال��ق��ه��ري
Obsessive-Compulsive disorder

حيث ي��رى علماء النفس أن اضطراب
ال��وس��واس ال��ق��ه��ري إح���دى المشكالت
النفسية التي م��ن المرجح أن تستمر
على المدى الطويل بعد وب��اء كورونا
المستجدّ ،حيث ي��رى ستيفين تايلور،
مؤلف كتاب “علم نفس األوبئة” وأستاذ
علم النفس في جامعة بريتيش كولومبيا

أن األش��خ��اص ال��ذي��ن لديهم استعداد
وراث���ي لإلصابة ب��أن��واع م��ن اضطراب
الوسواس القهري (مثل وسواس التلوث
والهوس بالتنظيف) ،بنا ًء على ذلك يرى
الدكتور عامر أنه من الممكن أن يصابوا
باالضطراب أو تتفاقم أعراضه بسبب
الضغوط النفسية م��ن الجائحة .وقد
يصاب بعض ه��ؤالء ب��ره��اب الجراثيم
المزمن ما لم يتلقوا عالجا ً نفسيا ً مالئماً.
القلق  :Anxietyيتزايد
اض��ط��راب
ِ
يوميا ً عدد الذين يعانون من القلق هذه
الفترة ،بحيث أن الوباء قد فاقم مشكلة
القلق والمخاوف لدى األشخاص الذين
يميلون للشعور بالقلق .وحتى بعد
انحسار الوباء ،سيشعر البعض بقلق
مفرط خوفا ً من ظهور ساللة أخ��رى من
الفيروس.
انتشار الوحدة المزمنة أو “انعدام
الهدف” :سيظهر مشكلة من نوع جديد
بعد ف��رض التباعد االجتماعي ،وه��ذه
المشكلة ستكمن ف��ي ع���دم االن��خ��راط
واالنخالط بالمجتمع مجددا ً بعد العزلة
والوحدة التي ُتعتبر إلزامية للحفاظ على
السالمة العامة.
الصدمة شعوريا ً أو الشعورياً :تر ّتب
عن الجائحة ما يعرف بـ””TRAUMA
وذلك بعد خسارة أحد المقربين بكورونا،
أو بعد متابعة حالة أحد أف��راد العائلة
يعانون من األلم وعوارض الوباء ،األمر
الذي يحتاج متابعة نفسية جدية.
الصحة النفسية والتراجع االقتصادي:
ترتبط ال��ع�لاق��ة بين ال��دخ��ل الشهري
والصحة عالقة طردية باتجاه واح��د،

فما إذا كان الفرد يتقاضى أجرا ً مناسبا ً
سيشعر بالرضا النفسي ،لكن اليوم ومع
ازدي��اد التشدد في اإلج���راءات اإللزامية
للسالمة العامة تبرز مشكلة انخفاض
األج��ور وتراجع الدخل الشهري وأيضا ً
ازدي��اد نسبة البطالة ،التي تؤثر على
الصحة النفسية على المدى الطويل بشكل
عكسي .في هذا السياق أشار الدكتور فران
إلى اكتشاف حاالت نفسية عديدة مرتبطة
مباشرة بتداعيات الوباء على الحالة
االقتصادية نتج عنها االكتئاب والضغوط
النفسية والتفكير في االنتحار.
تحديات من نوع آخر :وهي تلك التي
ترتبط بوسائل الترفيه والسفر ،التجول،
ّ
التبضع في األس���واق وغيرها
المشي،
من الطرق النفسية للتنفيس عن النفس
للصغار والكبار ،أمر يزيد من الضغط
النفسي المعيش ويفرض حالة جماعية
من الضغط وأحيانا ً االكتئاب.
كما أض��اف ف��ران إل��ى أول��وي��ة الوعي
المجتمعي والثقافي حول أهمية ودور
الطب النفسي في مساعدة كل شرائح
المجتمع على مختلف األعمار والمستويات
في تخطي االضطرابات النفسية والعقلية
التي ظهرت نتيجة ال��ظ��روف الصحية
واالقتصادية الراهنة .وشدّد على ضرورة
المختص فما زال
التوجه نحو الطبيب
ّ
البعض ال يميّز بين الطبيب النفسي
وطبيب األم���راض الدماغية األم��ر الذي
يؤخر عملية تشخيص المرض النفسي
وبالتالي يؤدي إلى إطالة مدة العالج.
بالمقابل وت��أك��ي��دا ً على أن الصحة
النفسية تواجه تهديدا ً خطيرا ً فقد أطلقت

*

*

} د .عيشة أحمد حبلص

كورونا الواقعة والحقيقة التي اقتحمت أجساد البشر وأرواحهم
وتغلغلت في النفوس والعقول مزعزعة أسلوب الحياة الطبيعي،
حيث تح ّولت البشرية الى نوع آخر من الحياة ،عنوانه القلق والخوف
من الموت ما أعاد لغريزة البقاء وجودها في خاليا التفكير بعد أن
سيطرت السخرية وعدم المباالة على طريقة التعامل مع كوفيد .19
لنرى بعد اقتحام الفايروس وسرعة انتشاره تح ّوال ً كبيرا ً نحو حاالت
القلق والخوف والهلع ..األمر الذي استدعى التعامل مع هذه الظاهرة
بشكل علمي ،خاصة انها شاملة لمفاهيم عديدة ونظريات قديمة
وجديدة..
إال ان التفسير العلمي لهذه الظاهرة الواقعة ،يضعها في خانة
األزمة أوالً .فاألزمات ستظل دائما ً المحفز الرئيسي والقوة الدافعة
لتشكيل المفاهيم وصياغة النظريات االجتماعية ،بما يجعلها بمثابة
“نوافذ فرص” زمنية للبحث عن إجابات حول تحديات وظواهر مقلقة
يعيشها الوجود اإلنساني في لحظة ما أو فترة زمنية معينة .ولعل
أزمة انتشار فيروس كورونا المستج ّد خير برهان على تلك الفرضية
التي طالما أثبتت مجريات العصور صحتها حتى لحظتنا الراهنة.
فمع تفشي الوباء الذي غير مجريات الحياة في العالم ،ظهرت
أطروحات معرفية في إطار ما يمكن وصفه بـ”أبستمولوجيا األزمات”،
وه��ي المعرفة النظرية والتطبيقية التي تخرج من رح��م األزم��ات
والمل ّمات واسعة النطاق والتأثير على األفراد والمجتمعات والدول.
صحيح أن وقع األزمة وانشغال الناس بوقعها “المميت” ربما لم
تفرز بعد اإلطار المعرفي المتماسك حول تلك الظاهرة وتداعياتها،
لكنها تتجه رويدا ً رويدا ً نحو مزيد من البحث عن مفاهيم ومصطلحات
لوصف الواقع الجديد.
ووفقا ً لورقة بحثية منشورة بالدورية األميركية لعلم االجتماع،
يرى العالم غابريال تارد أن من الممكن تعميم ما يُس ّمى بـ “عملية
االقتراح والمحاكاة” لفهم ظواهر اجتماعية مختلفة ،حيث إنه “بقيام
اإلنسان بسلوك ما يقدم اقتراحا ً يمكن لألخرين محاكاته ،وأن عملية
االقتراح والمحاكاة تقدم تفسيرا ً لقدرة األشخاص على التأثير على
بعضهم البعض” ،وهو ما يفسر بالتالي التغييرات التي تحدث في
المجتمع.
أما أبرز التغييرات التي سببها فايروس كورونا في المجتمع فهي
االنتقال الى عالقات اجتماعية جديدة عنوانها التباعد الجسدي
والتقارب االفتراضي ..باإلضافة الى الحجر المنزلي الذي أعاد الروابط
األسرية والتضامن بين األهل واألبناء ..وبالتالي االبتعاد عن المتنفس
الطبيعي لإلنسان من العمل الى األصدقاء فاألقرباء ..باالضافة الى
األماكن األخرى التي كانت تمثل مسرح الحياة..
أما المقاربة العلميّة هنا ،فتفترض التغييرات الحقيقية في السلوك
اإلنساني وفي واقعه االجتماعي والنفسي ..وبالتالي سنأخذ الشق
النفسي باعتباره أحد أبرز النتائج السلبية والمستمرة للجائحة.
“فالضغط النفسي والخسائر الكبيرة الناجمة عن حاالت الطوارئ
اإلنسانية قد تولد الحزن والخوف والذنب والعار واليأس ،فترفع من
خطر اإلصابة باضطراب اكتئابي معتدل إلى حاد” .وهذا واقع فرضته
الجائحة على البشرية جمعاء ،فبات الخوف من اإلصابة بالفايروس
حالة شاملة يمكن تعميمها على كل المجتمعات االنسانية ،وبات القلق
جزءا ً ال يتجزأ من حياة كل انسان عاقل مدرك طبيعة األزمة وخطورتها.
واألخطر من هذا هو حالة الضياع التي رافقت التفكير االنساني الذي
بات يتخبط بالهلوسات والوهم واألفكار واالحتماالت والتوقعات..
يقول ادغار موران« :إن األزمة ال تظهر فقط عند حدوث انكسار داخل
نسق يبدو ثابتاً ،لكنها تظهر أيضا ً
اتصال ،أو عند حصول زعزعة داخل
ٍ
عندما تتكاثر االحتماالت وبالتالي التقلبات” .وعليه نرى أن حاالت
الخوف من الموت كانت طاغية على كل االحتماالت األخرى على الرغم
من استبعاد البعض لهذا االحتمال باعتبار الوازع الديني وااللتزام
بمشيئة الخالق ..ومع ذلك نرى أن وسواس الخوف من الموت كان
وما زال المفهوم األبرز الذي ع ّمقت وجوده جائحة كورونا ..باعتبار
أن الموت حقيقة تهدّد وتخيف الكثير من األشخاص ،إنّ لكل شخص
نظر ُته وطريقته في التعامل مع فكرة الموت ،إلاّ أنّ الوسواس من هذه
الفكرة يعتبر من أنواع مرض القلق ،من ال ُممكن أن تصل في بعض
الحاالت ألن تمنع ّ
الشخص من القيام بنشاطاته اليوميّة وعيش
حياة طبيعية ،هنا يُصبح الخوف من الموتِ مرضا ً يحتاج لمتابعة
وعالج..
أما ابرز النظريات التي أعادها فايروس كورونا الى التداول والتي
ترتبط بشكل مباشر بالنظريات المفسرة لوسواس الخوف من الموت
نظرية تدبر الهلع :تنسب هذه النظرية الخوف من الموت لقدرة الفرد
على التحليل وإنشاء التوقعات وكيف ينظر لنفسه ،حيث إنّ هذه األمور
تزيد من وعيه بالموت وتقوم بإظهار استجابات انفعاليّة خاصة به،
من الممكن أن تتط ّور لتصبح وسواس خوف من الموتِ ..
من هذا المنطلق ،نرى أن هذه النظرية باتت األكثر تداوال ً منذ لحظة
التفشي المجتمعي لجائحة كورونا ..فبعد فقدان السيطرة على احتواء
الفايروس والعودة الى االلتزام بالحجر المنزلي اقتحم الوسواس
العقول وحولها الى منصة للخوف والقلق .كما أن اإلمعان في العزل
االجتماعي ،والوحدة ،والقلق ،والتوتر ،هي بمثابة عواصف قوية
تجتاح الصحة النفسية للناس .لذلك األولوية يجب أن تكون مراقبة
معدالت القلق ،واالكتئاب ،واإلضرار بالنفس ،واالنتحار وغيرها من
األمراض التي تصيب النفس.
في النتيجة ،هناك أزمة حقيقيّة يعيشها العالم اليوم في ظل تفشي
وانتشار كوفيد  ..19وستكون هناك مقاربات ونظريات ومفاهيم عديدة
قديمة وجديدة ..إال أن التحليل السوسيولوجي والنفسي سيحتاج
لدراسات وأبحاث معمقة للوصول الى النتائج الحقيقية لما سببته
الجائحة على كل المستويات االنسانية والحياتية ..فالنتائج العلمية
الدقيقة وحدها كفيلة بتقديم اإلجابات عن كل األسئلة والهواجس..
وبإمكانها أن تساعد في التخفيف من وطأة الخوف والقلق وتسهّل
طريق العودة إلى الحياة الطبيعة..
*كاتبة وباحثة اجتماعية

} د .رندة أحمد عبد الكريم

في محاولة ذاتيّة لمقاربة العالقة بين
االن��س��ان وف��ي��روس ك��ورون��ا الظاهرة أو
الواقعة من الناحية السوسيولوجية،
ن��ج��د أنفسنا أم���ام مشكلة مجتمعية
متجذرة منذ زمن ،وهي سلوك األفراد غير
المنضبط تربويا ً وأخالقيا ً واجتماعياً..
والذي فرض إشكالية التفشي المجتمعي
للمرض الفتقاد األفراد للمناعة السلوكية
التي خلقت بيئة حاضنة للفيروس..
وصلت حدودها الى قلب العائلة النواتية
التي عمقت وجود الكورونا في عالقاتها
األسرية التي راكمت لفترات زمنية طويلة
مشكالت متنوعة ومتعددة من التربية
الى اإلدارة االقتصادية م��رورا ً بالخيانة
وال��ط�لاق واالغ��ت��ص��اب والعنف اللفظي
والجسدي ....وحين أتى وقت مواجهة
�وح��د األس���رة ف��ي زمن
الجائحة عبر ت� ّ
الحجر ..باتت تغ ّرد خارج سرب الزمن
والواقع والحقيقة والمعاني الذاتية.
من هنا يمكننا أن نستخدم مقولة أن
علم االجتماع لم يعد فقط علم المؤسسات،
كما عرفه إميل دوركايم وإ ّنما أصبح أيضا ً
منشغالً بالمعاني الذاتية التي يمنحها
األفراد لسلوكهم .بمعنى آخر تدرجنا بفكرة
المجتمع من الوضعية إلى التفهمية التي
تحاول فهم سلوك الفرد وتفسيره سببيا ً
من جهة كونه عقالنيا ً وموجها ً بأهداف
تحكمه ..وهنا كثير من األمور على المحك،
على حد تعبير عالمة النفس بجامعة
ييل ،مولي كروكيت ،وزمالئها في ورق ٍة
بحثية نشروها ،حول العلوم السلوكية
في ظل تفشي فيروس كورونا« :من أجل
إبطاء جائحة فيروس كورونا؛ يجب على
األص��ح��اء أن يتخذوا خطوات أساسية
لتغيير سلوكهم ،وفعل ذلك يُمكن أن ينقذ
حياة اآلالف وربما الماليين» .ولكن الخطأ
قد يُؤدي إلى تداعيات كارثية!
وهنا وقعت الكارثة حين كان السلوك
في زمن الكورونا خارج الزمن ..وخارج
المفهوم االس��اس��ي للنظرية السلوكية
ال��ت��ي ت��ه��ت��م ب��ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى ال��س��ل��وك
البشري وتحديد إمكانيات تعلم العديد
م��ن السلوكيات وإمكانية تغيير هذه
السلوكيات.
كما يمكننا أن ننطلق من مقولة أخرى
لكي نفهم حقيقة الكورونا البشرية ،والتي
تعتبر أن الحجر الصحي ف��ي مواجهة
جائحة ك��ورون��ا ،مثل لحظة اجتماعية
كثيفة ،من شأنها أن ُتعيد التفكير في
مفهوم الزمن كقوام للحقيقة االجتماعية،
وه��ي فرصة إلع��ادة االعتبار كذلك لفكر
ابن خلدون ،ال��ذي جعل الوقائع عوض
ال��ظ��واه��ر االجتماعية م��وض��وع �ا ً لعلم
االجتماع (واقعة جائحة كورونا مثالً)،
بالنظر إل��ى أهمية البعد التاريخي في
صياغة الواقع االجتماعي ،وهي أهمية
حدت به آنذاك لكي يفرد فصالً حول علم
ال��ت��اري��خ قبل أن يتناول م��وض��وع علم
العمران البشري في مقدمته الشهيرة.
في مفهوم الزمن يقول كارلو روفيلي
«الزمن هو الغموض الذي أزعجنا دائماً،
وأث��ار المشاعر العميقة .ربما ألن��ه ،كما
قال بوذا ،فإن صعوبتنا في التعامل مع
عدم ال��دوام (أو مرور الزمن) هي أساس
معاناتنا ،»..لذلك انبجست فروع جديدة
لعلم االجتماع ،تأكيدا ً ألهمية العنصر
ال��زم��ن��ي ف��ي م��ق��ارب��ة قضايا المجتمع،
كما هو الحال بالنسبة لسوسيولوجيا
الزمن االجتماعي ،التي تمكن من خالل
مساهمة مفكرين كثر أمثال روجي سو،
رودول��ف ريتشوهاز ،ل��وك بولطانسكي
وغ��ي��ره��م ،م��ن ال��ن��ظ��ر إل��ى زم��ن الحجر
الصحي م��ن خ�لال اعتبار ال��زم��ن أثناء
الحجر الصحي كميزانية ينبغي إنفاقها
بشكل معقلن ومجدٍ ،عبر تحديد أهداف
يومية من المكوث في البيت ،فضالً عن
إمكانية الرصد النسقي للخلل الوظيفي
للسلوكيات االجتماعيّة ..التشوهات من
الضآلة بمكان ،بحيث تستعصي علينا
مالحظتها.
وب��ال��ع��ودة ال��ى روفيلي ال��ذي اعتبر
أيضا ً في إط��ار طرحه لمفهوم الزمن أن
العلم يتط ّور باستمرار ،ويتطلب ذلك
في كثير من األحيان التخلي عن بعض
األفكار الخاطئة .كان ال بد من طرح هذه
الفكرة ومقاربتها م��ع الحجر المنزلي

الرفاهية النف�سيّة والوجدانيّة والعاطفيّة
لل�شباب �أثناء �أزمة كورونا
} د .فايزة حلمي

د .عامر فران
منظمة الصحة العالمية تدابير لالعتناء
بالصحة النفسية وهي:
ّ
االطالع على آخر المستجدات ،استماع
إلى نصائح وتوصيات السلطات الوطنية
والمحلية لكل بلد.
اك��ت��س��ب ع����ادات ي��وم��ي��ة :م��ن خ�لال
المحافظة على عاداتك اليومية بأقصى
ق��در ممكن ،أو اكتساب ع���ادات يومية
جديدة .التع ّود على االستيقاظ والذهاب
إل��ى السرير في األوق��ات نفسها يومياً.
الحفاظ على النظافة الشخصية .تناول
وج��ب��ات صحية ف��ي أوق����ات منتظمة.

ممارسة الرياضة بانتظام .تخصيص
وقتٍ للعمل ووقتٍ للراحة.
التواصل االجتماعي مه ّم :التواصل
بانتظام م��ع األش��خ��اص المقربين عن
طريق الهاتف وقنوات اإلنترنت.
التقليل من شرب الكحول والمخدرات.
ل��ل��ت��واص��ل م��ع ال��دك��ت��ور ع��ام��ر عبد
الناصر فران -االختصاصي في الحاالت
واألمراض النفسية والعصبية:
بيروت78849555 :
صور76887356 07343099- :
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حيث نجد تخلي العديد م��ن العائالت
عن األفكار الخاطئة التي سبق وترجمت
ف��ي ع�لاق��ات��ه��م األس���ري���ة ،ال��ت��ي سببت
لهم الطالق واالكتئاب وانعكست على
أوضاعهم النفسية وصحتهم الجنسية
واإلنجابية ،األم��ر ال��ذي أدى ال��ى خلق
عدد من اإليجابيات للحجر المنزلي ،من
التضامن األسري ،وزيادة التواصل بين
أف��راد األس��رة ال��واح��دة ،ال��ى الممارسات
اإليجابية ،من تغيير السلوك ،وإتاحة
الفرصة لتطوير ال��ذات ،والتعرف بشكل
أكبر إلى هوايات ومهارات األبناء ،وتغيير
بعض العادات السلبية التي كانت جزءا ً
من الحياة اليومية ،والتي ساهمت في
استقرار وتماسك األس���رة ،والمجتمع،
استنادا ً إلى مفهومي التماسك األسري
والتالحم المجتمعي.
إال أن��ن��ا وم���ن م��ق��ارب��ت��ن��ا العلمية
السوسيولوجية الواقعية والموثقة نرى
أن هناك من يغرد خارج حدود الزمن ولم
يتخل عن األفكار الخاطئة على المستوى
األخالقي والسلوكي ..ومن هذه االفكار
او هذه السلوكيات ما نجده في األسرة
أث��ن��اء ف��ت��رة ال��ح��ج��ر ،حيث ن��رى إهمال
األطفال وتقليص اإلشراف عليهم ..ازدياد
اإلس��اءات والعنف المنزلي/الشخصي
ضدهم ..باالضافة ال��ى التسمم وغيره
م��ن ال��ت��ه��دي��دات ،ال��ت��ي تصل إل��ى خطر
اإلص��اب��ة ب��ح��وادث منزلية وج��روح بين
األط��ف��ال ..وص��وال ً الى ح��االت معينة من
القتل ..وض��غ��وط على خ��دم��ات حماية
الطفل أو نقص إمكانية الحصول عليها..
كما ونشير الى ازدي��اد خطر االستغالل
الجنسي لألطفال ،بما في ذل��ك الجنس
في مقابل تقديم المساعدة ،واالستغالل
الجنسي التجاري لهم ،وال ننسى الزواج
المبكر القسري ..والضغوط على خدمات
حماية الطفل /الخدمات المتعلقة بالعنف
الجنساني أو نقص إمكانية الحصول
عليها..
وال بد أن نن ّوه هنا ،أنه من المحتمل
أن يصبح الطفل ال��ذي تع ّرض لإلساءة
هو المسيء في مرحلة البلوغ ،وبالتالي
أن يتسبّب العنف المنزلي خ�لال زمن
ال��ك��ورون��ا ف��ي إع���ادة إن��ت��اج العنف عبر
األجيال.
في السياق نفسه ،ال ب ّد من التوقف عند
السلوكات التي تتع ّرض لها المرأة؛ فهي
وعلى الرغم من تع ّرضها قبل الجائحة
للعنف واالغتصاب والقتل والضغوط
النفسية والجسدية التي أوصلتها في كثير
من األحيان الى االنتحار ..إال أنها تع ّرضت
أثناء الحجر الى المزيد من العنف ..كما
وتجدر اإلشارة هنا ،الى انضمام معنفات
ج��دي��دات ف��ي زم���ن ال��ج��ائ��ح��ة والحجر
المنزلي إلى دائرة العنف.
وغ��ال� ًب��ا م��ا يزيد العنف ض��د النساء
في أوق��ات الطوارئ واألزم���ات ،بما فيها
األوبئة .ويمكن أن يتفاقم خطر تع ُّرض
النساء للعنف بسبب الضغط النفسي،
وتف ُّكك شبكات الحماية االجتماعية،
والتع ُّثر ال��م��ادي ل�لأُس��ر نتيجة زي��ادة
ال��ص��ع��وب��ات االق��ت��ص��ادي��ة ..باإلضافة
ال��ى ن��وع آخ��ر من العنف وه��و “العنف
اإللكتروني” الذي ازداد طرديا ً مع زيادة
اس��ت��خ��دام ال��ن��اس ل�لإن��ت��رن��ت ووس��ائ��ل
التواصل االجتماعي .وعلى الرغم من
تعرض ال��رج��ال لهذا ال��ن��وع م��ن العنف
واالب���ت���زاز م��ن خ�لال ح��س��اب��ات وهمية
بأسماء وصور نساءُ ،تستغل للحصول
على م��ح��ادث��ات أو ص��ور وتسجيالت،
و ُي��ه�دّدون “بالفضيحة” ويدفعون ماال ً
كثيرا ً مقابل عدم نشر الصور .وعلى الرغم
من انجرار الرجال وراء هذه المحادثات
ألسباب فرضتها الجائحة والتي تتراوح
بين القلق والخوف من الموت ،والشهية
الجنسية وهي الشهية على الحياة عندما
نخاف من الموت أو من العيش في الوحدة
أو فقدان األحبة ..إال أن عددهم أقل بكثير
من عدد حاالت العنف اإللكتروني الذي
تتع ّرض له النساء .ونشير هنا الى ان
العنف اإللكتروني“ :يتخذ أشكاال ً متعددة،
منها التهديدات المباشرة أو غير المباشرة
باستخدام العنف الجسدي أو الجنسي؛
واإلساءة التي تستهدف جانبا ً أو أكثر من
جوانب هوية المرأة ،من قبيل العنصرية
أو رهاب التح ُّول الجنسي؛ والمضايقات
المستهدفة؛ وانتهاكات الخصوصية ،من

قبيل نبش معلومات خاصة عن شخص
ما ونشرها على اإلنترنت بقصد إلحاق
األذى به؛ وتبادل صور جنسية أو حميمة
المرأة من دون موافقتها.
بنا ًء عليه ،نرى بأن األشخاص الذين
تع ّرضوا للعنف عامة ولعنف الشريك
خ��اص��ة م��ع � َّرض��ون لمخاطر اإلص��اب��ة
ل��ي��س ب��ال��ك��ورون��ا ف��ي ه���ذه ال��ح��ال��ة بل
ب��أم��راض عقلية م��ت��ع�دّدة (اض��ط��راب��ات
ال��م��زاج ،اضطرابات القلق ،اضطرابات
األكل ،اضطراب ما بعد الصدمة ،تعاطي
الكحول) ،إضاف ًة إلى األمراض الجسدية
المحتملة (أم����راض ال��ق��ل��ب واألوع��ي��ة
الدموية ،واآلالم المزمنة ،واضطرابات
النوم ،ومشكالت الجهاز الهضمي).
من هذا المنطلق ،وعلى الرغم من ضرورة
المواجهة عبر التضامن األسري والتوافق
على استراتيجية االن��ت��ص��ار النفسي
والصحي واالق��ت��ص��ادي على ما سببته
الجائحة من أمراض نفسية وجسدية ..اال
أن الواقع كان غير ذلك عند معظم األفراد
واألسر المتواجدة خارج الزمن األخالقي
وال��ث��ق��اف��ي وال��ت��رب��وي ..وع��ل��ي��ه ،نطرح
المقولة التالية“ :زمن الحجر الصحي
كتأمين جمعي من المخاطر بلغة إلريخ
بيك” :ذلك أن المخاطر هي تركيبة يلعب
العنصر البشري دورا ً هاما ً في تمفصلها
سلبيا ً أو إيجابيا ً حسب باحثين كثر أمثال
جوليان وزبن ،لهذا فدور المجتمع في درء
المخاطر جعل بعض الباحثين كجوناس
ه��ان��س ي��ع��ت��ب��رون أن سوسيولوجيا
المخاطر هي في األص��ل سوسيولوجيا
الوقاية واتخاذ االحتياطات ،وال شك في
أن فرض الحجر الصحي الصحي فضالً
ع��ن اإلج����راءات األخ�لاق��ي��ة والسلوكية
االستباقية لمواجهة جائحة ك��ورون��ا،
ت��ع� ّزز كذلك بالتساند الوظيفي ،بلغة
االتجاه الوظيفي ،عبر االمتثال لقواعد
الحجر الصحي والتباعد ،باإلضافة الى
التساند بين األسرة الواحدة والسلطات
والمؤسسات االجتماعية والتعليمية..
يحقق إن��ج��از المواجهة والتغلب على
المرض واالنتصار عليه.
أم��ا ف��ي مجتمعنا وع��ل��ى ال��رغ��م من
أننا نواجه العديد من ح��االت الطوارئ
اإلن��س��ان��يّ��ة واالق��ت��ص��ادي��ة وال��م��ال��ي��ة
واالجتماعية ،وعلى الرغم من وجود عدد
هائل من الالجئين والنازحين ،وال��ذي
يفترض من الشعب أن يشكل قوة ضغط
متجانسة لمواجهة الجائحة ..اال أننا
وصلنا ال��ى ح��دود ال��ك��ورون��ا الشعبية
والتطرف السلوكي الذي حول الفيروس
الى الجئ دائم في الجسد ال يريد الخروج
وال يمتلك الجسد أية مناعة سلوكية لقتله
وإبعاده..
مع كل هذا يفترض أننا خارج الزمن..
ولم نضف أي شيء لمواجهة الجائحة
ح��ي��ث ل��م نستطع أن ن��ح��م��ي أنفسنا
ومجتمعنا ما يفترض أننا خارج التمثالت
االجتماعية التي يضفيها األف���راد على
الزمن ،على عكس تعريف جان كلود بريك
للتمثالت ،بيد أن هذه األخيرة ،كتصورات
مبنية ،لعبت دورا ً ه��ام �ا ً ف��ي تثبيت
رؤيتنا اإليجابية للزمن االجتماعي أثناء
الحجر الصحي ،بما هو زمن يوفر غطاء
متينا ً للحماية ودرء المخاطر ،ألن هذه
التصورات تمركزت في النواة الصلبة
للتمثالت ،وليس في منطقة الحواشي
المتحركة التي تناسب القضايا العابرة،
إنها نواة تتميز بالثبات ،مما مكن إلى حد
كبير من استقرار آرائنا وبالتالي تصرفاتنا
امتثاال ً لزمن الحجر الصحي.
نهاي ًة ،أي شيء يقلل من خطر العدوى
في المقام األول يقدم لنا ميزة واضحة
للبقاء .لهذا السبب ،طور البشر بال وعي
مجموعة من االستجابات النفسية ،أطلق
عليها تشالر “جهاز المناعة السلوكي”،
لتكون بمثابة خط الدفاع األول لتقليل
اتصالنا مع مصادر األم��راض المحتملة.
اال أننا ما زلنا نفتقد الى المناعة السلوكية
االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ع�لائ��ق��ي��ة ال��ت��ي حولت
فيروس كورونا الى أجسادنا البيولوجية
والعائلية والمجتمعية ..وان رح��ل من
أجسادنا اال انه سيترك أثره في أجساد
وأرواح النساء المعنفات أو في عقول
األطفال وأفكارهم وأحالمهم..
*كاتبة وباحثة اجتماعية

*

يمكن أن يؤثر مرض فيروس كورونا (كوفيد  )19 -على
الشباب بشكل مباشر وغير مباشر ،باإلضافة إلى المرضى؛
فقد تأثرت الرفاهية االجتماعية والعاطفية والنفسية للكثير من
الشباب بالوباء ،وقد يكون للصدمة التي تت ّم مواجهتها في هذه
المرحلة التنموية؛ عواقب طويلة المدى على مدار حياتهم.
التحدّيات
} تغيير في الروتين
باإلضافة إل��ى الخطوات اليومية األخ��رى للوقاية من
 ،COVID-19يُع ّد التباعد الجسدي أو االجتماعي أحد
أفضل األدوات لدينا لتج ّنب التع ّرض لهذا الفيروس وإبطاء
انتشاره ،ومع ذلك ،فإنّ االضطرار إلى االبتعاد جسديا ً عن
شخص تحبه؛ مثل األصدقاء أو العائلة أو زم�لاء العمل أو
مجتمع العبادة الخاص بك ،قد يكون صعباً.
قد يتسبّب أيضا ً في تغيير الخطط؛ كاالضطرار إلى إجراء
مقابالت عمل افتراضية أو مواعيد أو ج��والت داخ��ل الحرم
الجامعي ،قد يعاني الشباب أيضا ً من التكيّف مع الروتين
االجتماعي الجديد؛ مِن اختيار تخطي التج ّمعات الشخصية،
إلى ارت��داء األقنعة باستمرار في األماكن العامة ،من المهم
دعم الشباب في تحمل المسؤولية الشخصية لحماية أنفسهم
وأحبائهم.
} فاصل في السلسلة التعليميّة
انتقلت العديد م��ن مؤسسات التعليم العالي مؤقتا ً
إل��ى ال���دورات االفتراضية فقط للمساعدة في وق��ف انتشار
 ،COVID-19وشمل ذلك اإلغالق المؤقت للحرم الجامعي،
مما أدّى إلى تعليق العديد من فرص العمل والدراسة وخدمات
اإلسكان في الحرم الجامعي ،كما فقد العديد من الشباب
فترات تدريباتهم العملية أو وظائفهم أو أجورهم بسبب إغالق
األعمال.
قد يكون االضطرار إلى التوفيق بين االنتقال إلى مكان
جديد ،وقضاء ساعات طويلة عَ بر اإلنترنت إلكمال الدورات
الدراسية ،والبحث عن عمل دون الدعم الشخصي من األقران؛
أمرا ً ُمربكا ً للعديد من الشباب ،من المهم أن يدرك الشباب أن
هذه الظروف االستثنائيّة قد يكون لها تأثير على رفاهيتهم
االجتماعية والعاطفية ،واستمرارية التعلم ،والموارد المالية،
والتنمية المهنيّة.
من المهم أن نفهم كيف يمكن أن يكون التعلم االفتراضي؛
صعبا ً بشكل متزايد للطالب ذوي الموارد المحدودة أو ذوي
االحتياجات الخاصة ،عالوة على ذلك ،قد يعاني بعض الطالب
من القلق بشأن العودة إلى المدرسة شخصيا ً أو افتراضياً ،قد
يعاني البعض أيضا ً من اإلره��اق من مؤتمرات الفيديو عبر
اإلنترنت.
} فاصل في استمراريّة الرعاية الصحيّة
ربما يتجنب الشباب طلب الرعاية الصحية؛ بسبب أوامر
البقاء في المنزل ،وقد يستمرون في ذلك ألنهم يخشون اإلصابة
بفيروس  ،COVID-19يتضمن ذلك تخطي الفحوصات
واالختبارات الصحية المنتظمة ،كتلك التي يتم إجراؤها أثناء
الفحص البدني السنوي ،والتي يمكن أن تساعد في اكتشاف
المشكالت قبل أن تبدأ.
باإلضافة إلى ذلك ،إثر إغالق حرم التعليم العالي على
قدرة العديد من الشباب على تلقي خدمات الرعاية الصحيّة
المعتادة في الحرم الجامعي .أثناء  COVID-19ودائماً،
من المهم طلب الرعاية الالزمة على الفور ،حيث يسمح العديد
من طرائق الرعاية الصحية عن بُعد لمقدمي الرعاية الصحية
البدنية والعقلية بالتواصل مع المرضى وتقديم الرعاية عن
بُعد.
} تفويت أحداث الحياة الهامة
قد يبدو التباعد الجسدي وكأنه يؤجل الحياة أو يضعها
في حالة االنتظار ،لكن الحقيقة هي أن عقارب الساعة ال تزال
ّ
تدق؛ فأعياد الميالد ،التدريب الداخلي ،التخ ّرج ،التواجد في
الحرم الجامعي ،خطط اإلجازات ،الوالدات ،والجنازات؛ هي
مجرد عينة من العديد من أحداث الحياة المهمة التي ربما فاتها
الشباب خالل .COVID-19
لقد أث��ر التباعد االجتماعي وال��ق��ي��ود المفروضة على
التج ّمعات؛ على قدرتهم على االنضمام إلى األصدقاء والعائلة
شخصيا ً لالحتفال ،أو الحزن بطرق نموذجية ،الحزن هو ر ّد
فعل طبيعي لفقدان شخص ما أو شيء مهم بالنسبة لك ،من
المهم مساعدة الشباب على فهم أن استضافة التج ّمعات خالل
COVID-19؛ قد تكون خطيرة على أولئك الذين يرغبون في
المشاركة ،لذا؛ شجعهم على االتصال ودعم بعضهم البعض
عن بُعد.
} فقدان األمن واألمان
أثر فيروس كوفيد  19 -على الموارد المالية الشخصية
للعديد من الشباب ،بسبب فقدان الوظيفة وفقدان األجور ،حيث
األكاديمي
يرتبط انعدام األمن االقتصادي دائما ً بالتحصيل
ّ
المتعسرة ،قد تؤثر هذه النتائج السلبية
والنتائج الصحية
ّ
واإلغالق غير المتوقع للكليات أو الجامعات على القدرة على
الوصول باستمرار إلى األطعمة الصحيّة ووسائل النقل اآلمنة
والسكن.
يمكن أن ي��ؤدي تصاعد الضغوط االقتصادية أيضا ً إلى
زيادة خطر التعرض للعنف ،قد تكون أوامر البقاء في المنزل
خ�لال  COVID-19قد أدت إل��ى تعرض بعض البالغين
بشكل متزايد للعنف ،مع فرص أقل لطلب المساعدة والدعم
االجتماعي .من المهم تنمية عالقة جديرة بالثقة والحفاظ على
التواصل المفتوح مع الشباب ،ومراقبة التغيرات السلوكية
التي قد تشير إلى الضيق.
} ما الذي تستطيع القيام به؟
التع ّرف؛ والتعامل مع الخوف والتوتر وتغييرات السلوك
والتصدّي لها.
قد يقلق الشباب من اإلصابة بفيروس COVID-19
وإصابة أحبائهم بالمرض أيضاً ،القلق أو الحزن المفرط،
عادات األكل أو النوم غير الصحية ،وصعوبة االنتباه والتركيز،
هي بعض عالمات التوتر ،وينبغي تشجيعهم على ممارسة
طرق صحية للتعامل مع التوتر.
} مساعدة الشباب على االعتناء بأنفسهم ومجتمعهم
يمكن أن تكون العناية باألصدقاء والعائلة وسيلة لتخفيف
التوتر ،ولكن يجب أن تكون متوازنة مع الرعاية الذاتية،
يمكن للشباب المساعدة في جعل مجتمعهم أقوى؛ من خالل
مساعدة اآلخرين على التغلب على ضغوطهم ،بتوفير الدعم
االجتماعي ،واتباع اإلج��راءات اليومية لمنع المرض وإبطاء
انتشار .COVID-19
أن تكون نموذجا ً ج��ي��دا ً ه��و المفتاح ،إذا ك��ان الشباب
يغسلون أيديهم كثيراً ،ويبتعدون عن اآلخرين بمسافة  6أقدام
على األقل ،ويرتدون أقنعتهم في األماكن العامة للمساعدة في
المرجح أن يفعل أقرانهم الشيء
حماية أنفسهم واآلخرين؛ فمن
ّ
نفسه.
} مساعدة الشباب على البقاء بصحة جيدة
شجع الشباب على إج��راء الفحوص البدنية الروتينية،
ّ
باإلضافة إلى االج��راءات الصحية السلوكية الخاصة بهم،
شجعهم على تناول الطعام الصحي وشرب الماء؛ بدال ً من
ّ
المشروبات المحالة بالسكر ألسنان قوية ،وممارسة النشاط
البدني أو تعلم شيء جديد.
اجتماعي
} مساعدة الشباب للبقاء على اتصال
ّ
خالل أوقات التباعد االجتماعي المتزايد ،ال يزال بإمكان
الشباب الحفاظ على الروابط االجتماعيّة والعناية بصحتهم
النفسية ،يمكن أن تساعدهم المكالمات الهاتفية أو محادثات
الفيديو على الشعور باالتصال االجتماعي وأقل وحدة وعزلة.
*مستشارة نفسية وكاتبة /مصر
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s� t�uK� `�dL�« u??� —U�L�« «c??� «–U??L?�
øÊb�U� …—«œ≈ q��
l�b� q??�«u??� …b??� „U??M? � ‚U??O? �? �« «c??� w??�
…œuF�« —U�� „uK� vK� Êb�U� …—«œ≈ d���Ë
vK� WI�«uL�«Ë ¨◊Ëd??� ÊËœ s� ‚UH�ô« v�≈
¨Ê«d�≈ vK� V�«d� UN{d� w��« U�uIF�« l�—
∫w� q�«uF�« Ác�Ë ¨‚UH�ô« l� i�UM��Ë
—UB��« b�bA� W�UO� qA� ¨‰Ë_« q�UF�«
…—«œ≈ UN�F��« w??�?�« W??�œU??B?�?�ô« U??�u??I?F?�«Ë
U�—U��«Ë Ê«d�≈ ŸUC�≈ UN��ËU�� w� V�«d�
q�bF�� …b?? �b?? � s?? � ÷ËU??H??�??�« ‰u??�? � v??K? �
WO�dO�_« U??�? �d??�« o?? �Ë ÍËu?? M? ?�« ‚U?? H? ?�ô«
WO��«d��« W�UO��« Ác� œÒ √ b�Ë ÆÆWOKOz«d�ù«
W�UO� e�eF�� UNOK� œÒ d�« v�≈ Ê«dN� l�œ v�≈
‰öI��ô« s� b�eL�« oOI��Ë w�«c�« ¡UH��ô«
l� W�œUB��ô« UN�U�ö� bO�u�Ë ÍœUB��ô«

Ê«œd� s�� ˝
ÍËuM�« ‚UH�ôU� UN�U�«e��« v�≈ Ê«d�≈ …œu�
w�«d�ù« WO�—U��« d??�“Ë ‰U??� UL� ¨WD��d�
fOzd�« …—«œ≈ Â«b??�S??� ¨n??�d??� œ«u?? � bL��
∫wK� U� cOHM� vK� Êb�U� u� w�dO�_«
vB�_« jGC�« W�UO� l� WFODI�« ¨ÎôË√
bF� V�«d� b�U�Ëœ fOzd�« …—«œ≈ UN��N��« w��«
Æ‚UH�ô« s� UN�U���«
ÊËœ s� ÍËuM�« ‚UH�ô« v�≈ …œuF�« ¨ÎUO�U�
…œU�S� W��UDL�« s� wK���« w�U��U�Ë ¨◊Ëd�
Æ‚UH�ô« vK� ö�bF� ‰U�œù ÷ËUH��«
¨V�«d� UN{d� w��« U�uIF�« l�— ¨ÎU��U�
WK�UJ�« WO�dG�« WO�dO�_« U�«e��ô« bOHM�Ë
Æ‚UH�ô« UNOK� h�
Ò w��«
◊ËdA�« Ác??N? � Êb??�U??� …—«œ≈ q??�?I?�?� q??�
‚UH�ôU� Â«e��ô« v�≈ Ê«dN� …œuF� ¨WO�«d�ù«
ÂuO�«—uO�« VOB�� W??K?«u??� s??� UNOK��Ë
øW�L�U� 20 W��M�
qLF�Ë ¨WO�«d�ù« ◊ËdA�« Ác� i�d�� Â√
÷ËUH��U� ‚UH�ö� UN�œu� j�— W�ËU�� vK�
øw�Ë—UB�« Ê«d�≈ Z�U�d� vK�
s� U??N?�b??� f??O?� Êb??�U??� …—«œ≈ ÒÊ√ `??{«u??�«

(1¢U áªàJ) ... ÉfhQƒc ™e á¡LGƒªdG

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG
IQhGóªdG â£≤°S
Ö°ùfC’G ÜÉjO áeƒµM á¨«°Uh
ÊuO�UM�K�« l�Ë ¨sOOUB��« W�uJ� qOJA�� V�œ√ vHDB� dOH��« nOKJ� cM� ≠
Ê√ d��F� b�«Ë ¨WO��dH�« …—œU�L�« nI� X�� ÊUHI� sOHK��� sO�ËdA� sO�
WO�UO��«Ë WO�e��« WN�«u�« v�« WOL�M� dO� UOB�� s� W�uJ� u� »uKDL�«
UN�ML�� w��« WO�UOM�« q�J�« r�œË ‰u��Ë v{d� vE�� UNMJ� ¨ «¡UHJ�U� l�L��
ÊU�Ë ¨Î«œdHM� W�uJ��« qOJA� WO�ö nKJL�« fOzd�« ‰UM� Ê√ b�d� ÌÊU�Ë ¨WI��«
ŸËdA� tO�« Î U�UC� w�U��« ÂuNHL�« ¡«—Ë nI� Íd�d��« bF� fOzd�« Ê√ Î U�uKF�
U� ¨Áb� s� WO�UL�« W�OI� ŸeM� Î UOF� wFOA�« wzUM��« Ád���« UL� VzUI��« …—Ë«b�
Æ—«dI�« w� W�«dA�« ÂuNHL� Î U�UF{≈ wMF�
Êö�S� t�zU�� ¡«u��« sJL� t�√ V�œ√ —«c��« bF� Íd�d��« fOzd�« bI��« ≠
WO�UL�« W�OI�� ·«d��ô« …œU�S� rOK���« Ê√ Î «d��F� W�uJ��« W�Uz— WLNL� Áœ«bF��«
w��« bIF�« “ËU��� Î UO�U� ¨√b�L�« ‰u� Ÿ«eM�« j�—Ë …b�«Ë …dL� u�Ë wFOA�« wzUM�K�
b�b� ·d� ÷dH� W�uJ��« fOzd� V��J� vK� ÿUH��« Î ôËU�� ¨V�œ« WLN� XKD�
WOL��� Î UOL��� WOzUM���« W�uJ� —UF� X�� ¡«—“u�« WOL��� œ«dH�ô« o� t�ML�
ÆWO��dH�« …—œU�L�« w� œ—Ë w��« WLN� W�uJ�
¨¡«—“uK� t�OL�� W�dB�� Íd�d��« t� p�L�� Íc�« rNH�« Ê√ X�� —uN� ‰ö� ≠
W�«d�Ë UO�öB�« Ê«uM� X�� W�—uNL��« fOzd� Î U�“«u� Î UH�u� tK�UI� iNM��«
…—«“Ë ¡UM���U� …—Ë«b??L??�« oO�D� WO�UJ�≈ —U??�√ UL� ¨W�uJ��« nO�Q�� fOzd�«
ÆWO�UL�«
fOzd�« W�uJ� UN�GK� w��« pK� t�A� Íd�d��« W�uJ� UN�GK� w��« WDIM�« ≠
s� W�uJ�� lO�U�√ WF�—√ ‰ö� XN��«Ë tHOKJ� s� sO�u��√ bF� »U�œ ÊU��
dO� s� «u�uJ� Ê« …U�«d� l� rN�OL��� WO�UOM�« q�J�« X�—U� ¨Î«d??�“Ë s�dA�
ÆWO�UO��«Ë WO�e��« WN�«u�« v�« sOL�ML�« dO�Ë »«uM�«
—«bIL� UNHF{ V�� »U�œ fOzd�« W�uJ� …œôË o�«— Íc�« qJA�« «c� sJ� r� ≠
t�UN�«Ë »U�œ vK� tI�d�Ë Íd�d��« fOzd�« UNMK�√ w��« »d��« u� V���« ÊU� U�
Ëb��Ë ¨V���« «c� wH�M� W�uJ��« ”√— vK� Íd�d��« œu�u�Ë ¨t�HzU� qO�L� ÂbF�
bO�u�« wF�«u�« —UO��« u� ¨…b�b��« W�uJ�K� WO�Ë√ …œu�L� »U�œ W�uJ� œUL��«
W�uJ��« l{Ë w� X�b�� w��« WO�UO��« UOHK��« q�bF� l� ¨W�“_« s� ÃËd�K�
»e��«Ë w�«d��ô« w�bI��« »e��«Ë q�I��L�« —UO� qO�L� b���« YO� ¨…b�b��«
Æw�UL��ô« w�uI�« Í—u��«
ZzU�� W�√ WHK� s� dO�J� d��√ sOO�UM�K�«Ë ÊUM�� vK� w�uJ��«
⁄«dH�« WHK� ≠
Ò
Æw�uJ��« Ãd�L�« «c� w� Íd�d��« fOzd�« U�«d� WO�K�

(1¢U áªàJ) ... á°SÉ«°ùdG íeÓe
w� œuLF�« V�U�Ë åŸU�b�« U�u�Ë√ò w� V�UJ�« f�d���œ Æ— ‰UO�«œ œÒb� ≠
¨WO�dO�_« WO�—U��« W�UO��« w� W�u�Ë√ «– UN�Q� UNHË U�UC� 4 åp�Ë“uO�ò
s� v??�Ë_« Âu??� 100 ‰ö??� U�“U��≈ Êb??�U??� u??� fOzd�« …—«œ≈ vK� V��Ë
w�dO�_« åX�d��≈ ‰U�u�U�ò l�u� w� t� ‰UI� w� f�d���œ qB�Ë
Æt��ôË
Ò
`K���« ‚U�� n�Ë WO�UH�ô …œuF�« W�u�Ë√ sLC�� UN�≈ ÎözU� U�UCI�« Ác� w�
¨sLO�« s� ÃËd��«Ë ¨Ê«d�≈ l� WzbN��«Ë ¨ŒUMLK� f�—U� WO�UH�«Ë UO�Ë— l�
ÆÊU���UG�« s� »U���ô« W�Ëb�Ë
WO�dO�_« W�UO��« r�d� bNL� w��« ‚öD�ô« WDI� sLO�« nK� qJAO� ≠
vK� tK�« —UB�« nOMB� ¡UG�≈ vK� Êb�U� Âe� Î U�u��� U� YO� ¨WIDML�« w�
vK� w�dO�_« ÂuK�« Î UO�U� fO�Ë ¨ÍœuF��« ÷«d��ô« r�— ¨»U�—ù« W�zô
rN�FOK� w�Ë Êb�U� o�d� U��dB� q� w� »d��« —«dL��« w� W�œuF��«
ÊUHO�u� p�U� w�uI�« s�ú� Á—UA���Ë sJMOK� w�u� t�O�—U� d??�“Ë
Ác� s� q�UF�« ÃËd�K� W�œuF��« …u??�œË ¨eM�dO� rO�Ë «d�U�L�« d�b�Ë
d�� ”√— sLO�« WN�� vK� w�dO�_« „d���« «c� qJAO� U� q�L�Ë ¨»d��«
eOL�� l�uL� tI�d�Ë Êb�U� t�b�� Íc�« p�L��« q�L� ¨Ê«d�≈ l� WI��« …œU�ù
UO�d� l�Ë ‚«dF�«Ë W�—u� w� wLOK�ù« bNAL�« rJ�O� »–U��� Î U��� œ«d�ú�
ÆÊ«d�≈Ë
o�d� w� w�«d�ù« nKL�« w�u�� “d??�_« `�dL�« w�U� d??�Ë— ÷u�� ≠
¨ÍËuM�« ‚UH�ö� …œuF�« qOUH� w� sJMOK� w�u�� »dIL�« o�bB�«Ë Êb�U�
Ê«d??�≈ V??K? �Ë U??�u??I?F?�« l??�— W??O?C?�Ë ¨ÎôË√ œu??F? � s??�Ó WOC� Î U{dF���
WOL�� v�« qBO� ¨Ê«d�« UNAOF� WO�Ëœ W�e� s� Y�b��« r�ËË ¨ UC�uF�K�
Æ U�uIF�« ¡UG�«Ë ÍËuM�« ‚UH�ö� …œuF�U� wN�M� WO�U�uK�œ WÒO�UM�œ ‚öD�«
◊«d��ö� Êb??�U??� …b??O?I?� s??� ÊuIKDM� s??�c??�« ¡«d??�? �? �« i??F?� bI�F� ≠
W�U� X�«u� r�dO� Êb�U� Ê« ¨ U�uIF�«Ë …uI�«Ë œdH�K� Îö�b� w�U�uK�b�«
Ê« ÊËœ s� sO��Ëb�« WGO …b�U� vK� WOMOD�KH�« WOCI�« q�� t��—UIL�
w�O�«d��ô« n�U���« XO���� Î UOH�J� ¨÷ËUH��« ‚ö??�ù «—œU�L� ◊—u��
w�UL�«Ë w�UO��« ÕU�H�ô« XO���Ë ¨åqOz«d�≈å?� w�UL�«Ë ÍdJ�F�« r�b�«Ë
ÍdBL�«
—Ëb??�« lO�u�� wF��« qJAO� ULMO� ¨WOMOD�KH�« WDK��« vK�
Ò
Ê«uM� ¨UNO�≈ W�—u� bOF��� W�dB� W�U�e� WO�dF�« WF�U��« ¡UO�≈ …œU??�≈Ë
w�d��« s�—Ëb�« l� Ê“«u� q�U� qJA�� ¨WIDML�« WD�d�� WO�dO�_« W�ƒd�«
Î UuB� W�ËUIL�« —u�� w� r�UF��« »u�M� iOH��� wF��«Ë ¨w�«d�ù«Ë
Æ‚«dF�«Ë W�—u� w�

—UL�_«Ë ¨tLÒ F� ¡w� Àb� «–≈ wJ� qDFL�« YK��« b�d� r�dJ�« dNB�«ò Ê√ UN�ö� b�√ n�«u�
—UE��U� rJ�� w��« w� —u��b�« V��� w��« W�uJ��« w� ÁbO� WDK��« ÊuJ� Ê√ ¨tK�« bO�
w�«–≈ Y�b� w� ◊ö�M� XH�Ë ÆåÕu{Ë qJ� d�_« u� «c�Ë ¨b�b� W�—uNL� fOz— »U���«
ÊuLJ���Ë ÊuLJ�� s�c�« r� ¨Êu� Â«bL�«Ë w�UB�d� rOK� „UM� ¨¡«œu� Î U�d� „UM�ò Ê√
ÆåW�O�� W��d�ò W�dJ�� ·d� „UM�Ë ¨¡UCI�U�
¨s��� ôË w�u��O� ôò …bO� X�O� ”U�_U�ò ∫◊ö�M� ‰U� ¨bNF�U� t��ö� s�Ë
Æåd� UNM� WKGA�« W�ËdF�
ÆbK��« ÊuLJ�� —«–¬ 8Ë Êu� o�d� „dÚ �Ë ·UJ��ô« vK� Íd�d��« ◊ö�M� ÷dÒ �
sJ�Ë ¨Î«d�“Ë UMOD�Ô√Ë W�uJ��« w� W�—UAL�« vK� UMI�«Ë UM�ò ∫◊ö�M� ‰U� ‰«R� vK� Î «œ—Ë
ô≈ øULNMO� oO�u��« nOJ� ¨W�«—e�«Ë WO�—U��« …—«“Ë vK� vI�� Ê√ vK� bF� aOA�« dÒ √ «–«
rNFO��Ë w�UM�� ÕUH�Ë —UO�Ë …—ËbM� t�dzU� qLÒ �� Ê√ WO�—U��« d�“Ë s� »uKDL�« ÊU� «–≈
ÆåÃ—U��« w�
¨◊ö�M� vK� nMF� ¨tK�UD� Ã—u� VzUM�« ÍuI�« ÊUM�� q�J� uC� qL� q�UIL�« w�
ô Íd�d��«Ë ¨t��—U� w� W�“√ d��Q� gOF�ò ◊ö�M� Ê√ w�u�eHK� Y�b� w� d���«Ë
◊ö�M�� WI� b�_ bF� r� t�_ ¨nOKJ��« s� l�«d��U� ◊ö�M� W�OBM� dO��« lOD���
U� q�Ë tM� lL�� b�√ ôË ¨Ã—U��U� ôË q�«b�U� ô t� o�� b�√ ôË ¨WLz«b�« t�U�KI� V���
s� dE�M� ôò ∫tKK�UD� ·U{√Ë Æås�u�« W�KBL� X�O�Ë WOB�A�« t��KBL� u� t�uI�
¨„bO� rN�UO� X�U� ·uA�« ¡«bN� Ê≈ t� ‰u�√Ë ¨‚ö�√Ë w�— t�b� ÊuJ� Ê√ ◊ö�M� bO�Ë
¨Ã—U��« l� q�UF��«Ë s�H�«Ë ¡ö��U� w�Q� WM� 40 s� t�_ UM� `L�OK� ¨X�√ rN�u� V��Ë
ÆåÁbK� ¡UM�√ t�«uO� jI� w��dH�«Ë w�d��«Ë Í—u��«Ë wKOz«d�ù« l� ÊËUF��«Ë
‰UO��ô sOL� v�« ¨WOM�_« ÈuI�«Ë gO��« vK� ¡Î «b��« d�u� r� ◊ö�M�ò Ê√ d���«Ë
o���« Íc�« —UO��« sO�Ë tMO� WM�� oK� ÂuO�« ‰ËU�� gO��« q�� s�Ë ¨WO�UM�� UOB��
»dC� U�dO�Ë s�b�« XO�Ë »dG�« ‚u� w� q��L�« „—U� sÓ�Ë W��RL�« Ác� r�— s�
Æåt��KB� vK� Î «—uO� ÊuJ� Ê√ sJL� ô t�ô–≈Ë gO��«

U�d� lD�Ë WOÒ M�√ «d�u�

ôUJ�ù« ‰UF��«Ë U�dD�« lD� œU� j�u�« XO�Ë «b�F� sO� w�UO��« d�u��« l�Ë vK�Ë
WOI�√ r�— q�I��LK� w�UO��« bOFB��« s� WKBHM� UN�√ Ëb�� ô w��«Ë WN�«u�« v�« WOM�_«
W�K�� U�U���«Ë U�dDK� Î UFD� bN� w��« o�UML�« sJ� ÆwAOFL�«Ë w�KDL�« Ê«uMF�«
Ÿ—UA�« p�d�� ô≈ t� o�� r� q�I��L�« o�d� Ê√ vK� d��
Ò U� Æ‚—“_« —UO��« vK� W�u���
»«u�√ b??Ë√ U�bF� …dO�_« t�KOJA�� Œu{dK� tK�« »e�Ë Êu� vK� jG{ W�—u�
Æj�u�« XO� ÂU�√ «b�F� l� ‰uK��«
¨W�U���« »U� w� wK� u�√ dN� …d�b��� bM� —UJ� ≠ fK�«d� œ«d��u�Ë√ Êu����
lD�Ë
Ò
WI�U��« W�œUB��ô« WIzUC�« q� w� ÂUF�« ‰UH�ù«Ë —UF�_« ŸUH�—«Ë ¡öG�« vK� Î U�U���«
w��Ëd�« …—U�≈ bM�Ë ¨W�U��« bM� W�I�« w� o�d� Êu���� lD� ¨p�c� ÆUNM� Êu�UF� w��«
ÆfK�«d� w�
—UJ�Ë WOML�U� fK�«d� j�d� Íc�« w�Ëb�« œ«d��u�Ë_« …u�M�«Ë ÊU�A�« s� œb� lD� UL�
«uKF�√Ë Æ—uM�« W�U�Ë sO�uJML�« ‚dH� bM� W�—u��« œËb��« v�« Î ôuË ¨sO�U��ôU�
q� w� UN�uAOF� w��« W�œd�L�« W�œUB��ô« ŸU{Ë_« vK� Î U�U���« ¨WO�UDL�« «—U�ù«
ÆqL� ÊËœ s� W�UF�« W��F��«
Æ—UL� d�œ w� —UJF� fK�«d� j�d� Íc�« o�dD�« lD� v�≈ ÊËd�¬ bL�Ë
‰ËeM�« v�≈ sOM�«uL�« «u�œË ¨å √b� ŸUO��« …—u�ò Ê≈ —uM�« W�U� w� Êu���L�« ‰U�Ë
ÆŸ—«uA�« v�≈
—uD� b�Ë ¨Êu�d� w� sO�KzU� sO� f�√ ¡U�� ‰UJ�≈ l�Ë ¨Ÿ—UA�« p�d�� …«“«u� w�Ë
¡U�dNJ�« U�«d��ô œuF� ‰UJ�ù« V�� Ê√ rK Ô�Ë ÆnO�� —U� ‚ö�≈Ë …—U���U� o�«d� v�≈
ÆŸU{Ëô« j�C� w�UM�K�« gO��« q�b� b�Ë ¨X�d��ô«Ë
W�F�Ë wK�«b�« s�_« Èu�Ë gO�K� W�dJ�� «e�eF� Ê√ åWOM�u�« W�U�u�«ò œU�√Ë
Ÿ—U� w� ‰UJ�ù« w���� WI�ö� vK� XKL�Ë Êu�d� W�Ëœ v�≈ dC� U�uKFL�«
ÆUF��

WO�UL��«Ë WO� ∆—«u�

…b�U�L�« r�bI�� tK�« »e� dÒ L��« ¨ÂUF�« ‰UH�ù« …b� ‰ö� w�UL��ô« q�UJ��« —U�≈ w�Ë
»e��« sK�√Ë ¨ŸUI��U� W�Ëd�L�« o�UML�« w� ULO� ô WOAOFL�«Ë WO�UL��ô« U�b��«Ë
åW�ËUILK� ¡U�u�«ò WK�� uC� —U�√Ë ÆU�Ë—u� ¡U�Ë —UA��« WN�«uL� WO�B�« W�“uN��«
ŸUI��« WIDM� …œUO� tK�«dB� s�� bO��« s� tO�u�� t�√ v�≈ Íu�uL�« rO�«d�≈ VzUM�«
∫W�“_« WN�«uL� w�B�« ŸUDI�« w� W�“uN� vK�√ s�R�ò
ÆWIDML�« UOHA��� eON���
Æcall center ?�« e�«d� À«b���«
ÆWO�eML�« W�U�d�« ŸËdA� ‚ö�≈
ÆU�Ë—u� v�u� s�œË v{dL�« qI�
ÆåeOOL� Í√ ÊËœ s� lOL�K� U�b�
özUF�« v�≈ W��b�K� Ë“U� d�O� n�√ 500Ë sO�ö� 3 WKOK� ÂU�√ cM� tK�« »e� ÂÒb� ÊU�Ë
ÆŸUI��«Ë q�dN�« p�KF� w�

UO�UL�√ …b�U�� VK� »U�œ

24?�« ‰ö� U�Ë—u� ”ËdOH� …b�b� W�U« 3220 qO��� W�UF�« W�B�« …—«“Ë XMK�√Ë
¨p�c� Æ272411 v�≈ W���L�« ôU�K� w�UL�ù« œbF�« XF�— ¨ÊUM�� w� …dO�_« W�U�
Æ2218 v�≈ w�UL�ù« XF�— ¨…b�b� …U�Ë W�U� 57 XK��
Ô
”U�—b�√ ÊUM�� w� UO�UL�√ dOH� s� »U�œ ÊU�� ‰UL�_« n�dB� W�uJ� fOz— VK�Ë
sO���Ë√ «u��Ë fHM� …eN�√ l� WIzU� W�UM� …dÒ ? �√ dO�u� vK� …b�U�L�« ‰bMO�
vK� w�uJ��« Í«d��« w� w�UL�_« dOH��« tzUI� ‰ö� »U�œ œb�Ë ÆU�Ë—u� ¡«b� sO�UBLK�
…d�U�� UOHA��L�« r�œ UO�UL�√ ÊUJ�S� q� ¨…d�U�� WO�U� «b�U�� VKD� ô ÊUM�� Ê√
»U�œ fOzd�« vML� UL� ÆW�“ö�« W�d��U� U�Ë—u� v{d� ‰U�I��«Ë »UFO��« s� sJL�K�
ÊUM�� UN�K� w��« U�UIK�« vK� …Ëö� U�Ë—u� b{ ÕUI� w�uOK� dO�u� ‰bMO� dOH��« vK�
w??{«—_« vK� sOLOIL�«Ë sOO�UM�K�« W�U� wDG� U�UI� WOL� sO�Q�� ¨Èd??�√ ‰Ëœ s�
ÆWO�UM�K�«
v�« UN�U�—≈Ë WK�IL�« WK�dL�« WN�«uL� UN�D� œ«b�≈ s� W�B�« …—«“Ë ¡UN��« —UE��U�Ë
v�« Î U�U�� U�UIK�« WK� ‰uË ULO� ô W�—«“u�« WM�K�« w� UN�A�UML� Î «b� W�uJ��« W�Uz—
vK�Ë ¨Î«b� dD�Ë VF dN� UM�U�√ò UM�√ vK� ·d� u�« ·d� ¡U��_« VOI� œÒb� ¨ÊUM��
Ê√ d���«Ë ÆådO�J� UNM� w�UF� w��« s� d��√ W�—U� v�« qB� ô w� ÊËUF��« W�Ëb�«Ë s�«uL�«
ÂuI� Ê√ sJL� ô UNMJ�Ë ¨V�U��Ë V�«d�Ë cHM�Ë jD�� w��« W�B�« …—«“Ë u� ‰ËR�L�«ò
W�UMF�« w� Î U�O�� 15 „UM�Ë ¨ÎU�O�� 15 w�u� ÂuO�« v��ò t�√ Î UH�U� ¨åÂeK� U� qJ� U�b�Ë
ÆåU�Ë—uJ� »UB� VO�� 500 w�«u�Ë ¨WIzUH�«
p�U� Ê≈ ¨åpOM�u��ò W�U�u� w�Ëd�« œU��ö� ÂUF�« w�bL�« V�J� ‰U� ¨d�¬ bOF vK�
sOF{U� dO� ¨nO�u�Ëd� f�—u� ÊUD�I�«Ë ¨sOJ�uA��d� —uG�≈ å”u�Ë—ò WMOH�
V�JL�« b�√Ë ÆWO�M�_« ‰Ëb�« w� WB��L�« UDK��« v�≈ ULNLOK��Ë UO�Ë— w� “U���ö�
Ò
rOK��� WO�M�_« ‰Ëb�« w� WB��L�« UDK��« s� U�K� oK��
r�ò t�√ t�U��dB� w�
ÊUD�I�«Ë ¨sOJ�uA��d� —uG�≈ s� qJ� oKF�� U� w� WO�u�UI�« …b�U�L�«Ë sOLN�L�«
ÆånO�u�Ëd� f�—u�

u�b� ULMO� ¨l�F� UNO�≈ vF�� w��« WN��K� Î U�«uM� …dJ�L�« WO�UOM�« U�U���ö�
fOzd� Íd�d��« u�b�Ë ¨W�—uNL��« fOz— W�U�ù …u�b�« wM��� l�F� ◊ö�M�
Ær�b�Ë «uLJ�� rN�œ —UF� X�� W�uJ��« qOJA� s� —«c��ö� nÒKJ�
w�Uzd�« ÊU??O?�?�« s??� Z�� Íc??�« ‰U??�?�?�« j??�?�√ w�uJ��« —U??�?L?�« WH{ vK�
w�UB�d� rOK� o�U��« d�“u�« W�—uNL��« fOz— —UA��� …—U�“ bF� w�O{u��«
«b�F� …—U�e� Íd�d�K� …u�œ ÊUO��« qOJA� ‰u� XL�— w��« ‰U�ü« ¨w�dJ� v�«
œULF�« W�—uNL��« fOz— s� w�«d�« …—UA� „d�dD��« t�K� Íc�« ‰UB�ô« s� Îôb�
s� —«c��ô« s� i�uF�� ¨«b�F� …—U�e� t�u�b� Íd�d��« fOzd�U� Êu� ‰UAO�
¨nÒKJL�« fOzd�« o�� W�—uNL��« fOzd� —uÒ BL�« qO����« w� œ—Ë Íc�« ÂöJ�«
W�—u��b�« UO�öB�« ‰u� WI�U� X�U� YO� v�« WO�uJ��« W�“_« œU� YO��
fOzd� s??O?O?�ö??�≈ sO�UO� w??� œ—Ë U??L?� ¨W??�u??J?�?�« n??O?�Q??� WOKL� w??� W??O?�U??zd??�«
ÆnKJL�« fOzd�«Ë W�—uNL��«

WN�� ‰UF��«
j�u�« XO� – «b�F�

WN���« XKF��« ¨U�Ë—u� ¡«œ l� WN�«uL�« w� WKF�A� WÒO�B�« WN���« XOI� ULO�Ë
v�≈ U{ËUHL�« bOF�Ë ¡UD�u�« qL� oOF�� j�u�« XO� – «b�F� —u�� vK� WO�UO��«
bF� nKJL�«Ë Êu� ‰UAO� W�—uNL��« w�Oz— lL�� ôËU�L�« q� iN��Ô Ë dHB�« jI�
Æw�d�dD��« ÕdB�« t�√ `�dÔ
Ò � ÊUJ� w� Íd�d��«
qO�U� Ê«d�� VzUM�«Ë Êu� sO� åW�UOK� »uK�ò UL�≈ åW�U�—ò X�O� WBI�« Ê√ Ëb�� sJ�
Æw�uJ��« nKLK� WF�U�� WO�UO� —œUB� dO�F� V��� ¨WO�U� WN� s� Íd�d��«Ë WN� s�
Êôc��U� W�œU��L�« U�UN�ô«Ë U�ö��« s� «uM� UL�«d� V��� ÂÒbI� Í√ oOFÔ� Íc�« d�_«
U� ¨å¡UM��«å?� —œUBL�« ‰uI� UL� ¨sO�dD�« Èb� WI��« ÂbF� Î «—uF� b�Ò Ë U� dNE�U� sFD�«Ë
X�b� «–≈ ô≈ ¨W�uFB�« b�b� Íd�d��«Ë qO�U�Ë Êu� UNO� s�U��� W�uJ� nO�Q� qF�O�
»uK� q�� WOKL� UN��«u� w�UM�K�« q�«b�« vK� WO�U��≈ UO�«b� «– WO�—U� P�UH�
ÆÍd�d��«Ë Êu� sO�Ozd�« sO� WI��« …œUF��«Ë
j� vK� …uI� q�œ »e��«ò Ê√ å¡UM��«å?� tK�« »e� n�u� vK� WFKD� ◊U�Ë√ XHA�Ë
nO�Q�� Ÿ«d�û� —ËUA��« W�ËU� v�« …œuFK� sO�dD�« l�b� j�u�« XO�Ë «b�F� sO� WzbN��«
W�ËU�L� Íd�d��«Ë Êu� s� q� l� ôUB�« WK�K�ò W�UG�« ÁcN� »e��« Èd�√Ë ÆåW�uJ��«
nO�Q� q�F��� »e��«ò Ê√ v�≈ ◊U�Ë_« X�H�Ë Æåd�u��« …b� nOH��Ë ULNMO� ŸbB�« »√—
w�UF� w��« …dOD��« WOM�_«Ë WO�UL��ô«Ë W�œUB��ô«Ë WO�UL�« U�b���« t�«u�� W�uJ��«
V�u��� U� ¨U�Ë—uJ� q�L�L�« b���L�« dOD��« ”ËdOH�« l� nOJ� WK�u� …d�� cM� ÊUM�� UNM�
s� ‰“UM��«Ë WOM�u�« WO�ËR�L�« qL�� nKJL�«Ë W�—uNL��« w�Oz— ULO� ô lOL��« s�
å¡UM��«ò —œUB� XKI� UL� ÆåW�uJ��« nO�Q� v�« ÍœR� …b�b� —ËUA� W�u� ‚ö�≈Ë ULN��UB�
ULO� ô W�U� bFB�« vK� ŸU{Ë_« tO�≈ X�¬ UL� Á¡UO��« Íd� tO�� w�UOM�« fK�L�« fOz— s�
ÆnO�Q��U� sOOMFL�« VKB� V��� œËb�� jzU�� W�uJ��« nO�Q�� w�U�L�« ÂUD�—« WN��
Ÿ«d�ù«Ë —ËUA��« l�d� v�« …œuF�«Ë WO�UO��« U�U���«Ë UO�U���« „d�ò v�≈ Î UO�«œ
Æåw�UL��ô«Ë w�UL�«Ë w�B�« dD��« UN�Ë√Ë bK��U� W�b�L�« —UD�_« t�«u� W�uJ� nO�Q��

Íd�d��U� qB�� s� Êu�

fOz—ò Ê√ b�√ Íc??�« W�—uNL��« W�Uz— w� Âö??�ù« V�J� ÊUO� bF� ‰U���« l�b�«Ë
Ê√ UL� ¨…bO�F�« WO�uJ��« WKOJA��« w� qDFL�« YK��« vK� ‰uB��« VKD� r� W�—uNL��«
q�J�K�Ë ¨ÎUIKD� qOJA��« WOKL� w� ◊UF�� r� qO�U� Ê«d�� VzUM�« ÍuI�« ÊUM�� q�J� fOz—
Í√ w� q�b�� ô tK�« »e�ò Ê√ vK� ÊUO��« œb� UL� ÆåUNM� d�F� w��« WO�UO��« tH�«u�
d�F� w��« WO�UO��« tH�«u� »e�K�Ë ¨W�uJ��« nO�Q� p�– w� UL� ¨W�—uNL��« fOzd� —«d�
ÆåUNM�
·U{√ ¨W�—«“u�« VzUI��« vK� rNF�“u�Ë rN�OL��Ë ¡«—“u�« —UO��U� oKF�� U� w� U�√
…œUL�« s� l�«d�« bM��« v�« Ó «œUM��« W�uJ��« fOzd� Î U�dB� Î UI� fO� d�_« «c�ò ÊQ� ÊUO��«
ÊQ� Î U�—u��œ UI� Êu� fOzdK� Ê« v�« ‰b� U� ¨—u��b�« s� 64 …œUL�« s� w�U��« bM��«Ë 53
W�Uzd� w�ö�ù« V�JL�« ÊUO� r��Ë ÆålO�u��« q�� WK�U� WO�uJ��« WKOJA��« vK� o�«u�
nKJL�« W�uJ��« fOz— …u�œ —dJ� Ê√ W�—uNL��« fOzd� fO�ò t�√ v�≈ …—U�ùU� W�—uNL��«
nKJL�« W�uJ��« fOz— tO�Q� Ê√ —UE��U� ‰«e� ô «b�F� dB� Ê√ p�– ¨«b�F� v�« œuFB�« v�«
·ËdE�« Ê« sO� w� ¨—u��b�« ÂUJ�Q� ÎöL� ‰œUF�« qO�L��« dO�UF� w�«d� w�uJ� ÕdD�
ÆåW�uJ��« nO�Q�� bOF s� d��√ vK� Î «b� WD�U{
Íb���« nI� l�— Êu� ÊQ� W��«d� ◊U�Ë√ V��� ÃU�M��ô« sJL� «b�F� ÊUO� ¡u{ w�Ë
»«u�√ ÊQ� W�{«Ë W�U�— ‰UB�≈ W�—uNL��« fOz— œ«—√Ë ¨Íd�d��« vK� WLÒ NL�« V ÒFË
¡UIK�« v�≈ nKJL�« fOzd�« …u�b� tH�U� W�UL� Êu� l�d� s�Ë Íd�d�K� `�H�Ô s� «b�F�
Ë√ …b�b� U�Ëd� ÂbI�Ë W�uJ��« nO�Q� w� t�O�NM�Ë t�uK�√ w� Íd�d��« dÒOG� r� «–≈
WN�� WOKJ� X�O� Êu� bM� W�Q�L�« w�U��U�Ë ¨dO�_« t�d� w� qK��« W��UFL� U�«d��«
‰u_« Â«d��U� oKF�� W�d�u� q� ¨Íd�d��« bI�F� UL� ¨sÓ� u�b� sÓ�Ë sL� qB�� s�
ÆW�—uNL��« fOz— UO�ö XO���Ë UN�U�“«u�Ë W�uJ��« nO�Q�� W�—u��b�«

q�I��L�« œËœ—

œdÒ G� Æ…b� Î «œËœ— v�d��«Ë q�I��L�« —UO� WEOH� v�Ë_« W�Uzd�« ÊUO� —U�√ q�UIL�« w�
W�Uz— s� `O{u� ÂU�√ s�� q�ò ∫ÎözU� t�u�« sO�� Íd�d�K� w�ö�ù« —UA��L�«
w� g�UM� ô Î «b??�√ Ê≈ò ·U??{«Ë ÆåøqO�U� Ê«d�� d�“u�« r�U� wH� ÂU�√ Â« W�—uNL��«
fK�� fOz— l� ‚UH�ôU� W�uJ��« qOJA� Âu�d� —«b« w� W�—uNL��« fOz— UO�ö
fOz— Íd�� Ê« bF� qOJA��« Âu�d� lO�u� vK�Ë ¨—u��b�« s� 53 …œULK� Î UI�Ë å¡«—“u�«
l� Æ—u��b�« s� 64 …œULK� Î UI�Ë åW�uJ��« qOJA�� WO�UOM�« «—UA��ô«ò ¡«—“u�« fK��
¨W�uJ��« nO�Q�� Î «b� WD�U{ ·ËdE�« X�U� «–«ò Ê« È√—Ë ÆåW�uJ��« qOJA�� X�� sOD�
v�Ëô« W�Uzd�« Èb� œu�uL�« nKJL�« W�uJ��« fOz— ÕdD� dO��« d�_« rNOMF� sL� Èb�_U�
ÆåWO�e��«Ë WO�UO��« hB�K� Î UI�Ë fO�Ë ¨—u��bK� Î UI�Ë ‰œUF�« qO�L��« w�«d� Íc�«
u�bOH�« V�d��� v�Ëô« WE�K�« cM� q�UF� Íd�d��«ò Ê√ v�≈ j�u�« XO� —œUB� X�H�Ë
Ò
XE�ôË Æo����
UL� ¡U�ƒd�« sO� V�U���« Èu��L� oOK� ô «—U�� s� tMLC� U�Ë
Á“ËU�� ‰u� Êu� v�« Íd�d��« UNKI� W�U�— s� d���U� X�dÒ �� w��« WN��« Ê« —œUBL�«
‰UB�ô« v�« —œU�� s� Êu�ò Ê« U�œUH� W�U�— qI� bBI�
¨tM� …u�œ Á—UE��«Ë u�bOH�«
Ò
tH�«u� w� Î «dOOG� fLK� r� «–≈ Í—uNL��« dBI�« w� tF� ¡UI� v�« t�u�œË Íd�d��U�
b�R� Íc�« d�ô« ¨åtF� U�—U�√ Ê√ o�� dO�UF� o�Ë W�uJ� qOJA� v�« »U�c�«Ë W�KB�L�«
wHM�« r�— vK� W�uJ��« qOJA� w� qO�U� Ê«d�� dO�UF� wM�� vK� «b�F� dB� —«d≈ò
W�{«Ë wN� d�_« rNOMF� s� v�« Íd�d��« fOzd�« W�U�— U�«ò X�œ—√Ë Æåp�c� q«u�L�«
…—œU�L�« UN�œb� w��« b�«uI�«Ë WOM�u�« W�KBL�«Ë —u��b�« —UOFL� W�uJ� Æ‰Òb��� r�
Æå—UJ�ù« U�K� w� Ê«—Ëœ p�– ·ö�Ë ÆÆÆWO��dH�«
∫‰U�Ë Æå—UF�« j�d�å?� »dÒ �L�« ËbOH�« ‘uK� vHDB� q�I��L�« fOz— VzU� nËË
Æå⁄—UH�« ÂöJ�U� t�H� ÊU�√ s� u� W�Uzd�« l�u� q� —«c��ö� ÃU��� sÓ� Íd�d��« fO�ò

Íd�d��« ÷dÒ �� ◊ö�M�

WK�K� d�� „U���ô« j� vK� ◊ö�M� bO�Ë w�«d��ô« w�bI��« »e��« fOz— q�œË

مرويات قومية
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وألن في التاريخ بدايات المستقبل...
ص هذه الصفحة صبيحة كل يوم سبت ،لتحتضنَ محطات المعات من تاريخ الحزب السوري القومي االجتماعي،
ت ّ
ُخص ُ
صنعها قوميون اجتماعيون في مراحل صعبة من مسار الحزب ،فأضافوا عبرها إلى تراث حزبهم وتاريخه التماعات
نضالية هي خطوات راسخات على طريق النصر العظيم.

وحتى يبقى المستقبل في دائرة رؤيتنا ،يجب أن ال يسقط من تاريخنا تفصيل واحد ،ذلك أننا كأ ّمة ،استمرار مادي
روحي راح يتدفق منذ ما قبل التاريخ الجلي ،وبالتالي فإن إبراز محطات الحزب النضالية ،هو في الوقت عينه تأكيد وحدة
الوجود القومي منذ انبثاقه وإلى أن تنطفئ الشمس.
كتابة تاريخنا مهمة بحجم األمة.
إعداد :لبيب ناصيف

مالحظات في �سياق نظرية �سعاده التاريخية

الأمين �أنطون ا�سبر
تبقى حي ًا في وجداني ما بقيت لي حياة

األمين احمد اصفهاني
ن��ع�� ّم��م الكلمة ال��ت��ي ن��ش��ره��ا ح��ض��رة األم��ي��ن احمد
اص��ف��ه��ان��ي وف��ي��ه��ا م��ا يفيد االط��ل�اع عليه ل��م��زي��د من
التع ّرف على تاريخنا ،راغبين الى ك ّل مهت ّم ان يراجع
كتابات األم��ي��ن ،ال��م��ؤ ّرخ واالدي���ب وأح��د ق��ادة الحزب
رئيسا ً ونائبا ً عن المتن الشمالي ،أسد األشقر «الخطوط
الكبرى من تاريخ سورية ونشوء العالم العربي».

ل .ن.

***
أخيرا ً وبعد أكثر من أربعين سنة على نشر الجزء
األول ،صدر عن «دار الفرات» في بيروت كتاب «الخطوط
الكبرى في تاريخ سورية ونشوء العالم العربي» لألمين
الراحل أسد األشقر ( .)1986 - 1908والكتاب يتك ّون
من خمسة أج��زاء في أربعة مجلدات :نشوء المجتمع
السوري البيئي األول ،الحضارة الكنعانية السورية في
حوض المتوسط ،الحضارات الدخيلة المز ّورة ،اإلسالم
والفتح العربي وعصور االنحطاط.
عندما صدر الجزء األول ـ القسم األول سنة ،1978
اندلع نقاش بين القوميين االجتماعيين وغيرهم من
المهت ّمين بالمسائل التاريخية .وشملت مالحظات
القراء آنذاك الشكل والمضمون على ح ّد سواء .لذلك أعيد
إصدار طبعة ثانية منقحة سنة  ،1981عالجت الشكل
لكن المضمون إجماال ً بقي على حاله .ومع أنّ األمين
األشقر أصدر كذلك الجزء األول ـ القسم الثاني (،)1980
ث��م ال��ج��زء الثالث ( ،)1982إال أنّ ال��ظ��روف العامة
والخاصة حالت دون طباعة األج��زاء الباقية ،إلى أن
تحقق المشروع قبل م��دة .وفي جميع األح��وال ،تبقى
منهجية البحث التاريخي المعتمدة في الكتاب مطروحة
للنقاش والحوار ،خصوصا ً أنها الم ّرة األولى (على ح ّد
علمنا) التي يتن ّكب فيها مؤ ّرخ أو مفكر قومي اجتماعي
لمثل هذا الجهد الطموح.
مؤسس الحزب
من المعروف أنّ أنطون سعاده،
ّ
السوري القومي االجتماعي وزعيمه ،كان بصدد وضع
كتاب عن «نشوء األم��ة السورية» بعد إنجاز كتابه
وسجل المالحظات،
«نشوء األم��م» .وهو أع ّد المراجع
ّ
غير أنّ المس ّودات اختفت خالل حمالت االعتقال في
ثالثينات القرن الماضي .وعبثا ً جرت محاولة استرجاع
هذه األوراق الخاصة ،إذ قيل لهم في دار القضاء إنها
«ضاعت» .يقول سعاده بهذا الشأن« :أما الكتاب الثاني
م��ن ه��ذا المؤلف فقد درس���تُ معظم م���واده ووضعت
ص��ودرت
له المالحظات وال��م��ذك��رات ،وه��ذه جميعها ُ
أثناء االعتقاالت الثانية في صيف  .1936وسأسعى
للحصول عليها من المحكمة ألنها أوراق شخصية ال دخل
لها في القضية ،وانتهز الفرصة لتأليف الكتاب الثاني».
(األعمال الكاملة ،الجزء  .3صفحة .)6
وعلى رغ��م مساعي ع��دد م��ن الباحثين القوميين
الحاليين للعثور عليها بين المحفوظات الفرنسية في
باريس ،إال أنّ المخطوطة ال تزال مفقودة حتى اآلن.
أبدى سعاده اهتماما ً فائقا ً بالتاريخ ،فهو الذي يقول
إنّ «األمة التي ال شأن لها في التاريخ ال شأن لها بين
األمم» ،ويضيف« :فليس ألمة ال تاريخ لها منزلة محترمة
وحقوق معترف بها عند األمم األخرى».
(األعمال الكاملة ،الجزء  .1صفحة .)399
ونرى جوانب من هذا االهتمام الخاص في العديد من
كتاباته وخطبه:
الخطاب المنهاجي (،)1935
شرح المبادئ (الطبعات األربع)،
خطاب األول من آذار (،)1938
المحاضرات العشر ( ...)1948وغيرها.
وهو يؤكد في أكثر من مناسبة على أنه يحمل منهجية
معينة في ق��راءة األح��داث التاريخية .يقول في مقال
نشره سنة  ...« :1931مما له عالقة بنظرياتي المتقدمة
في علم التاريخ وتأثيره في تطور العالم االجتماعي
والعمراني»( .األعمال الكاملة ،الجزء  .1صفحة .)246
ويعود بعد سنوات ( )1939إلى توجيه مالحظة تتعلق
بمقاالت محرر جريدة «سورية الجديدة» في البرازيل:
«فهو ال يريد أن يقبل نظرية الزعيم التاريخية الجديدة
التي تقلب النظريات المعروفة حتى اآلن عن سورية
وتاريخها»( .األعمال الكاملة ،الجزء  .9صفحة .)155
م��ن ال��م��ؤس��ف أنّ أح���دا ً م��ن ال��م��ؤ ّرخ��ي��ن القوميين
االجتماعيين لم يعمل على إظهار أو إيضاح عناصر
ومكونات نظرية سعاده في التاريخ .وسنعود إلى هذا
الموضوع في كتابات الحقة .بل أن الرفيق الدكتور سليم
مجاعص كتب لي في رسالة خاصة« :أمام هذا القحط
الفكري في ناحية النظرة التاريخية ،يجب أن ننظر إلى
محاولة أسد األشقر كأمر فريد يتطلب شجاعة فكرية
ُتح لألمين
كبيرة» .ومما يدعو إلى األسف أن العمر لم ي ْ
أسد الفرصة الكافية للعمل على بلورة أفكاره التاريخية،
خصوصا ً لجهة ما نعرفه عن بعض آراء سعاده في
األحداث التاريخية التي م ّرت بها األمة السورية منذ أقدم
العصور .مع تأكيدنا على أنّ المؤلف لم يقصد من عمله
الموسوعي هذا أن يعطينا الكلمة الفصل في مهمة كتابة
التاريخ السوري على قاعدة النظرة القومية االجتماعية
إلى نشوء األمة السورية .فالمهمة ال تزال قائمة على
مستويين :محاولة تحديد أسس نظرية سعاده في «قلب
النظريات المعروفة حتى اآلن عن سورية وتاريخها»،
ثم إعادة كتابة تاريخنا القومي في ضوء التحديد الذي
نتوصل إليه.
ال نريد لهذا المقال أن يكون عرضا ً أو مراجعة نقدية
لكتاب «الخطوط الكبرى في تاريخ سورية ونشوء
العالم العربي» .وإنما ننطلق من بعض األفكار الواردة
فيه كي نبدي رأيا ً نعتقد بأنه يغطي شريحة واسعة
من المؤرخين المهتمين بالعالم العربي ،بمن فيهم
الباحثون األجانب .أول إشكالية منهجية عند هؤالء
تتمثل في طريقة استعمال كلمة «العرب» .ف��إذا كان
المقصود عملية «تعريب» لغة السوريين ،فهذه ت ّمت
تدريجيا ً خ�لال القرنين السابع والثامن ميالدية،
وألسباب أبعد بكثير من عالقات التفاعل والتعاون،
أه ّمها أنّ اللغة العربية مرتبطة «سماوياً» بالقرآن .أما
إذا كان التلميح إلى «العرق العربي» ،فيتوجب علينا في
هذه الحالة إثبات وجود مثل هذه السالالت النقية خالل
مراحل تاريخية مختلفة .لكن األرجح أنّ كلمة «العرب»
تعني الذين يستوطنون شبه الجزيرة العربية والذين
يهاجرون منها .والثابت لدى الباحثين والمؤ ّرخين أنّ
هجرات عدة من هؤالء قصدت الهالل الخصيب منذ األلف
الثالث قبل الميالد ،واندمجت مع السكان المحليين الذين
هم من «أصول عرقية» مختلفة .لكن الثابت أيضا ً أنّ لك ّل
هجرة ظروفها الخاصة ،وأسلوب استقرارها في البيئة
الجديدة ،والنتائج الحضارية الناجمة عن تفاعلها مع
المجتمعات المحلية.
وك��ي ال أطيل البحث وأثقل على ال��ق��ارئ ،مع وعد
بالعودة قريبا ً إلى هذا الموضوع الحيوي ،أرى من
الضروري أن أش �دّد على نقطتين غالبا ً ما يتج ّنبهما
المؤ ّرخون ورجال السياسة ،إما جهالً أو خبثا ً وهما:
 1ـ وضع «العرب» في شبه الجزيرة العربية.
 2ـ آليات ونتائج اندماج الهجرات النازحة من
صحاريها إلى الهالل السوري الخصيب.

األمين الراحل أسد األشقر
ذلك أنّ المعرفة الدقيقة لمجريات هاتين النقطتين
ستوفر على جميع المعنيين بكتابة التاريخ الحقيقي
تبعات السقوط في مغالطات ذات تأثيرات سياسية
واجتماعية خطيرة.
النقطة األول���ى :إنّ ال��ذي��ن يكتبون ع��ن «ال��ع��رب»
في مرحلة ما قبل الدعوة اإلسالمية يتناولون هذه
الجماعات وكأنها «شعب واحد» في أنحاء شبه الجزيرة
وتخوم بالد الشام .إن هذا التصور غير دقيق ألن البنية
االجتماعية نشأت على أساس النظام القبلي وحافظت
عليه .ولم يقم للعرب (في جزيرتهم) كيان مركزي فاعل،
جزئياً ،إال مع الدعوة المحمديةُ .يضاف إلى ذلك أنّ
«عرب الجنوب» نجحوا في إنشاء ممالك تمتعت بازدهار
حضاري مميز ،ولها تاريخ يمكن التأكد من صدقيته .في
حين أنّ «عرب الشمال» اكتفوا باألعراف القبلية إلدارة
شؤونهم الحياتية .وقد عملوا على تأمين الحماية للطرق
التجارية العابرة أراضيهم ،وشاركوا في قوافلها أيضاً.
أما تاريخهم فقد ظ ّل في المجال الشفوي ولم يُدون إال بعد
مرور  150إلى  200سنة على انتصار الدعوة المحمدية.
وبين الشمال والجنوب ،نجد الصحارى والقفار يجوبها
«األعراب» الذين وصفهم القرآن بأنهم «أشد كفرا ً ونفاقاً»
(التوبة ـ  .)97وحتى بعد الفتح اإلسالمي بقرنين تقريباً،
ظلت الهوة قائمة بين الجانبين .فنقرأ في كتاب «طبقات
فحول الشعراء» لمحمد بن سالم الجمحي (توفي 846
م« :).قال أبو عمرو بن العالء (توفي  770م ).في ذلك:
ما لسان حمير وأقاصي اليمن اليوم بلساننا وال عربيتهم
بعربيتنا»( .طبعة القاهرة  .1974صفحة  )11لذلك
نعتقد بأنّ قراءة تاريخ شبه الجزيرة العربية من منظور
واحد ال ب ّد أن تؤدّي إلى خلل معرفي ،خصوصا ً إذا أردنا
دراسة العالقات العربية ـ السورية في مرحلة ما قبل
الدعوة المحمدية.
النقطة الثانية :ينطلق معظم المؤ ّرخين وعلماء
األجناس البشرية من قاعدة أن هجرات عدة من الجزيرة
العربية قصدت الهالل الخصيب في موجات متتابعة
منذ األلف الثالث قبل الميالد ،القسم األكبر منها أغنى
الحضارة السورية أو على األق� ّل لم يعرقلها .العلماء
الغربيون اصطلحوا على مفردة «الساميين» لوصف
القادمين الجدد ،أما هؤالء فع ّرفوا عن أنفسهم باآلكاديين
والبابليين والعموريين والكنعانيين واألشوريين
واآلراميين وليس «العرب»! إنّ أقدم نص يذكر «العرب»
وصفا ً جغرافيا ً واس��م�ا ً لجماعات دأب��ت على تهديد
الحواضر السورية جاءنا من العصر األشوري في زمن
الملك شلمنصر الثالث الذي حكم ما بين  858و824
ق.م( .كتاب «أول ال��ع��رب» ،تأليف لمياء الكيالني
وسالم اآللوسي ـ منشورات نابو ،لندن  .1999صفحة
 .)12ويبدي الرفيق الدكتور مجاعص في رسالته رأيا ً
مغايرا ً والفتا ً بهذا الشأن ،فيقول« :أنا ال أوافق على القول
إنّ الجزيرة العربية هي مهد الساميين .هذا تبسيط
كبير .إنّ الدراسات الجينية الحديثة ال تتوافق مع هذه
علي تقترح
النظرية ( .)...وبعض الدراسات التي م ّرت ّ
أنّ ما يظهر على شكل هجرات هو في الواقع تحرك بشري
من البادية إلى الحضر في أط��راف سورية وليس من
جزيرة العرب».
وبانتظار أن تنتشر هذه األفكار الجديدة على مستوى
واسع بين الباحثين والمؤ ّرخين ،فنحن نملك حقائق
مدعومة باالكتشافات األثرية تؤكد أنّ جماعات متحضرة
كانت موجودة في الهالل الخصيب ،أنشأت الممالك
ووضعت أسس المدنية في العالم القديم .ورغ��م أنّ
العلماء لم يستطيعوا حتى اآلن تحديد األصول العرقية
للسومريين ،إال أنّ ما حققه هؤالء كان قاعدة للتطور ليس
في سورية الطبيعية فحسب بل في المناطق المجاورة
أيضاً .فالمدن السومرية هي مهد الحضارات اإلنسانية،
وقيَمها اإلبداعية احتوت مقومات التقدم البشري .ولذلك
ّ
(بغض النظر عن مصدرها) كانت
فإنّ الهجرات القادمة
تتفاعل مع بيئة حضارية راسخة تمهيدا ً الستيعابها .بل
أن علماء اآلثار يتحدثون عن «العُ بيديين» الذي سبقوا
السومريين بحوالي ألف سنة ،وأنشأوا في معظم أنحاء
الجناح الشرقي للهالل الخصيب مجتمعات زراعية
م��زده��رة«( .دي���وان األساطير ـ الكتاب األول» ،قاسم
الشواف وأدونيس .دار الساقي ،بيروت .)1996
ال��ه��ج��رات «ال��س��ام��ي��ة» ،أو «ال��ت��ح��رك��ات البشرية
الداخلية» ،في األلف الثالث ق.م .بصورة عامة لم تأتِ
غازية فاتحة كما حدث مع حمالت الفرنجة (الصليبيين)
والمغول والعثمانيين الترك ،لذلك لم يحدث انقطاع
في مجرى الحياة االجتماعية والثقافية في سورية.
فبعد عقود من االستيطان واالندماج ،تمكن اآلكاديون
من السيطرة وتوحيد البالد بقيادة سرجون اآلكادي.
لكنهم استوعبوا ك ّل شيء وتب ّنوا التراث الموجود:
اللغة والكتابة والدين والتنظيمات اإلدارية والتخطيط
المديني والفنون .يقول عالم السومريات المشهور
صمويل نوح كريمر ( 1897ـ  )1990في كتابه «التاريخ
يبدأ من سومر» (صفحة « :)39إنّ المنتصرين الساميين
لم يكتفوا باستعارة الخط السومري بل حافظوا بشدة
على األعمال السومرية األدبية ،فدرسوها وقلدوها حتى
بعد أن كانت اللغة السومرية قد بطلت أن تكون لغة
محكية» .واألم��ر نفسه ينطبق على الهجرات الالحقة
التي اتبعت المسار ذاته تقريباً :استيطان ،وتفاعل،
واستيعاب للثقافة المحلية ،واالندماج في دورة الحياة،
ثم السيطرة على مقاليد البالد والعمل على توحيدها
عندما تسنح الفرصة .ويصف كريمر النتيجة بقوله:
«إنّ االنجازات السومرية في الحقيقة هي نتاج تفاعل
ثالث جماعات عرقية على األقل :السومريون والساميون
واإليرانيون القدماء»( .صفحة )295
نشر كريمر هذه اآلراء في أربعينات القرن الماضي.
وبعد نصف قرن ،أيّ في أواخ��ر التسعينات ،أصدرت
عالمة السومريات البريطانية هارييت كروفرد كتابا ً
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باإلنكليزية عنوانه «سومر والسومريون» ،عززت فيه
ما سبقها إليه كريمر .واعتمادا ً على المكتشفات اآلثارية
في الهالل الخصيب ،ووج��ود ترجمات دقيقة للمئات
من األل��واح المسمارية ،توصلت المؤلفة إلى النتيجة
التالية« :من الصعب تحديد مدى نسبة هذه اإلنجازات
(الحضارية) إلى الناطقين بالسومرية أو مدى نسبتها
إلى الناطقين بالسامية .لكن األمر ليس مهماً ،إذ يبدو
أنه كان هناك تمازج بين المكونات السكانية أنتج هذه
المدنية المميزة .»...وأضافت قائلة« :كانت هناك فكرة
سابقة ترى أنّ موجات الناطقين بالسامية ال ب ّد أن تكون
قد سببت صراعات داخلية وربما وقوع إبادة .غير أنه ال
توجد سوى أدلة ضعيفة على الصراع وال أدلة أبدا ً على
اإلب��ادة .ويظهر أن التغيير ت ّم تدريجيا ً بفعل التسرب
خالل فترة طويلة من الزمن قد تصل إلى ألف سنة».
(الصفحتان  20و .)21أيّ أنه لم يحدث انقطاع في
مجرى الحياة الحضارية في سورية.
وقبل أن ُنقيّم الفتح العربي ـ اإلسالمي وفقا ً للمقياس
المستعمل أعاله ،يجدر أن نعود إلى نظرية سعاده في
التاريخ .فنراه يعدّد في مقدمته للطبعة الرابعة من
شرح المبادئ العناصر التي تك ّونت منها األمة السورية،
والفتوحات والغزوات التي م ّرت عليها( .األعمال الكاملة،
الجزء  .7صفحات  315ـ  .)318ويصف بعض تلك
العناصر بأنها «متجانسة مع المزيج السوري» ،مشدّدا ً
في مقاطع عدة على «المزيج الساللي المتجانس».
ونظرا ً إل��ى األهمية التي يسبغها سعاده على عامل
«التجانس» في نشوء المتحد االجتماعي الراقي في
سورية الطبيعية ،فإني أعتقد بأنّ مبدأ «التجانس»
يشكل إحدى الركائز األساسية في نظريته التاريخية.
ونصل أخيرا ً إلى مرحلة الفتح اإلسالمي ـ العربي،
بهدف المقارنة بين هذه الموجة «السامية» الجديدة من
جهة وبين الموجات «السامية» السابقة من جهة أخرى.
(ومنها اآلكاديون والبابليون والكنعانيون واألشوريون
واآلراميون .)...فما هي الصورة التي ترتسم أمامنا؟
إنّ الموجات البشرية والهجرات الواسعة ،سواء
من الجزيرة العربية أو من غيرها ،والتي سبقت الغزو
الفارسي (القرن السادس ق.م ،).ثم االجتياح اليوناني
المد ّمر بقيادة اإلسكندر المقدوني (القرن الرابع ق.م،).
اتبعت مسار التفاعل واالندماج الذي مكنها من تبني
الثقافات واألنماط المحلية .لكن الفتح العربي ـ اإلسالمي
ش ّذ عن ذلك المسار ،مسبّبا ً قطيعة معرفية في ثالثة أمور
جوهرية في حياة األمة:
أوال ً ـ حمل الفاتحون العرب دينا ً جديدا ً يختلف عن
االتجاهات الروحية السائدة في سورية ،وفي مقدمها
الدين المسيحي .وق��د أق��ام اإلس�لام المنتصر قطيعة
إيمانية واضحة مع الماضي في الجزيرة العربية،
فبات ما قبل الدعوة المحمدية مجرد «جاهلية ذميمة».
لكن النزعة األخطر تمثلت في القطع مع المستقبل
أيضاً( :اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي
ورضيت لكم اإلسالم ديناً) (المائدة ( ،)3إن الدين عند
الله اإلسالم) (آل عمران  .)19وإذا أضفنا إلى ذلك كون
الرسول محمد «خاتم النبيين» (األحزاب  ،)40فهذا يعني
أنّ سورية بعد الفتح وجدت نفسها محكومة بالتطور
في اتجاه مرسوم كبلته االعتبارات الدينية الماورائية.
ويوجز الحسن بن يسار البصري ( 642ـ  ،)728أحد
أبرز فقهاء عصر صدر اإلسالم ،الوضع بالعبارة التالية:
«أمتكم (يقصد المسلمين) آخر األمم .فال أمة بعد أمتكم،
وال نبي بعد نبيكم ،وال كتاب بعد كتابكم .أنتم تسوقون
الناس ،والساعة تسوقكم».
ثانيا ً ـ إلى جانب اإلس�لام ال��ذي سرعان ما أصبح
دين الحكام الجدد ،كانت هناك اللغة العربية المرتبطة
عضويا ً بالقرآن( :إنا أنزلناه قرآنا ً عربيا ً لعلكم تعقلون)
(يوسف ( ،)2قرآنا ً عربيا ً غير ذي عوج لعلكم تتقون)
(الزمر  .)28لقد م ّرت على سورية هجرات عدة تتكلم
ل��غ��ات مختلفة .وك���ان م��ن السهل على السوريين
استيعابها في سياق التفاعل واالندماج .وانطبق ذلك
على اللغة العربية كونها من أرومة اآلرامية السريانية،
التي كانت اللغة القومية عند الفتح .لكن ارتباط اللغة
العربية بالقرآن أدى أيضا ً إل��ى قطيعة مع التراث
السوري المكتوب باللغات األخرى.
ثالثا ً ـ قلنا في فقرة سابقة إنّ البنية االجتماعية
في الجزيرة العربية تقوم على االنتماء القبلي .وتذكر
المصادر التاريخية أنّ بعض غ��زوات المسلمين ت ّم
تنظيمه على أس��اس قبلي .كما أنّ توزيع األراض��ي
السورية المفتوحة أخذ في االعتبار هذه الناحية .ومن
المعلوم أنّ الغزاة عادة ما يندمجون في األطر المدينية
الراقية .إال أنّ العكس هو الذي حدث مع الفاتحين العرب،
فهم «قبلنوا» (من قبيلة) المجتمع السوري عوضا ً عن أن
«يتمدينوا» (من مدينة) .فاندلعت صراعات بين قيسي
ويمني ،بين أنصاري ومهاجر ،بين هاشمي وسفياني،
بين أم��وي وعباسي ،بين عربي وشعوبي ...ثم نشأ
نظام الموالي كطريقة لتعزيز االنتماء القبلي ،وهكذا.
وأخيرا ً نختم بالقول إنه من الصعب تناول تاريخ
سورية بمعزل عن هذه االعتبارات ،واألمر نفسه يسري
على تاريخ العرب في موطنهم األصلي قبل اإلسالم.
فالقراءة النقدية المنزهة عن الظروف اآلنية المتغيرة
بطبيعتها ،وحدها كفيلة بتوضيح الخطوط الكبرى
للتاريخ السوري الحضاري .إن كتابة التاريخ العربي
منذ المراحل األولى خطوة مفيدة لإلضاءة على جوانب
من تاريخ سورية الطبيعية .لكن ال يجوز للمؤ ّرخين
أن يتعاملوا مع األدلة بطريقة قسرية ،من أجل إثبات
فكرة سياسية أو إيديولوجية مسبقة .ذلك أنّ الكتابة
التاريخية الموضبة والمعلبة لها صالحية زمنية
محدودة تصبح بعدها خارج التاريخ!

الرفيق نبيل كريشة( )1هو أول من حدّثني عن ابن
بلدته بدادا الرفيق أنطون اسبر ،مطريا ً على نشاطه وذكائه
وتفانيه ،وعلى حضوره الالفت حزبيا ً وشعبياً.
عندما وصلت سان باولو حدّثني عنه أكثر ابن بلدته،
اآلخر الرفيق حنا حجار( ،)2فعقيلته الرفيقة كلود يورغاكي
فهد( )3التي كانت تتردد الى «ب��دادا» فتتع ّرف أكثر على
الرفيق أنطون اسبر وعلى تميّزه في الكثير .وعندما وصلت
الى غويانيا ثم رحت ازورها وأت��ردّد إليها فألتقي الرفيق
الرائع فرج كريشة( )4كنت استمع إليه يحدثني عن الرفيق
أنطون منذ الصغر وتابعه نهوضا ً في المسؤوليات التي
تنكبها بنجاح.
وعندما توليتُ المسؤوليات المركزية رحتُ أتع ّرف على
الحضور الالفت للرفيق أنطون إسبر ،منفذا ً ومشاركا ً في
الكثير من النشاطات الحزبية على مختلف تنوعها اإلداري،
الثقافي ،اإلذاعي والسياسي.
ثم التقيتُ الرفيق أنطون وق��د ُمنح رتبة األمانة في
عضوية المجلس األعلى ،فوجدت فيه ما كنت أسمع عنه
ف��ازددت صداق ًة له وم��ود ًة ،استمرا حتى عندما افترقنا
إدارياً(.)5
عندما أبلغتني عقيلتي األمينة إخالص انها قرأت في أحد
مواقع التواصل االجتماعي عن رحيل األمين أنطون إسبر،
قلت بصوت متهدّج «ضيعانو» ورحت أردّد ذلك وأنا أتابع
صور الحشد الذي سار وراء نعشه في «بدادا».
لست أدري كم ستمضي من سنوات قبل ان يغيب األمين
أنطون إسبر عن ذاك��رة رفقائه في منطقة صافيتا وفي
ك ّل مكان آخر عرف األمين أنطون ورافقه في العديد من
مسؤولياته المحلية والمركزية ،كذلك كم ستمضي قبل ان
تنتج منفذية صافيتا رفيقا ً يملك المزايا الجميلة التي كان
يتحلى بها األمين أنطون اسبر.
اني حزين جدا ً لرحيل األمين المميّز أنطون اسبر ،وهو
سيبقى حاضرا ً في وجداني وفي ذاكرتي ما بقيت لي حياة .

هوامش:
 1ـ نبيل كريشة :من بلدة «ب���دادا» نشط حزبيا ً في
بلدته ثم في بيروت عندما انتقل إليها في سبعينات
ال��ق��رن الماضي ،فمتوليا ً مسؤولية ن��ام��وس عمدة
الثقافة محققا ً حضورا ً حزبيا ً ونشاطا ً جيدا ً في كل
من مركز الحزب ومنفذية بيروت ،تحت اسم نبيل
سالمة (وهو غير األمين نبيل سالمة ،من «الكرك»
ال��ذي ك��ان تولى بنجاح مسؤولية منفذ ع��ام زحلة
والذي يجدر بي ان أكتب عنه).
 2ـ حنا حجار :من بلدة «ب��دادا» ،بعد ان نشط حزبيا ً
في بلدته ومنطقة صافيتا غادر الى البرازيل ،ناشطا ً
حزبيا ً فمتوليا ً مسؤولية منفذ عام البرازيل ،وكنت

أش��رت إليه في أكثر من نبذة .لالطالع الدخول الى
موقع شبكة المعلومات السورية القومية االجتماعية
www.ssnp.info
 3ـ كلود ي��ورغ��اك��ي فهد :تربت ف��ي عائلة قومية
اجتماعية .كنت عرفت والدها الرفيق يورغاكي فهد
مقيما ًفي منطقة المزرعة في بيروت ،وناشطا ًحزبياً.
الرفيقة كلود حائزة على شهادة دك��ت��وراة في علم
النفس محققة حضورا ً الفتا ً في اتحاد المؤسسات
ال��ع��رب��ي��ة (ال���ف���ي���اراب) ،ن��اش��رة ك��ت��اب ع��ن االغتراب
ومقيمة ع�لاق��ات ج��ي��دة ف��ي الجالية وم��ع األجهزة
الشامية المعنية باالغتراب.
 4ـ فرج كريشة :من «ب���دادا» أيضاً .نشط جيدا ً في
ب��ل��دت��ه ق��ب��ل ان ي��غ��ادر ف��ي أواخ����ر الخمسينات الى
البرازيل ،مستقرا ً في مدينة «غويانيا» حيث كان الى
سنوات ط��وال متوليا ً مسؤولية ناموس المديرية.
يتحلى الرفيق ف��رج (وه��و عم الرفيق نبيل) بوعي
عقائدي جيد والتزام حزبي متقدم .كنت على عالقة
مودة معه ،لما تحلى به من تجسيد حقيقي لمفاهيم
اشرت إليه في اكثر من نبذة .مراجعة الموقع
الحزب.
ً
المشار إليه آنفاً.
 5ـ انتقل األم��ي��ن أن��ط��ون ال��ى تنظيم ح��زب��ي آخر،
(المعروف باسم تنظيم عبد المسيح) برئاسة الوزير
السابق الرفيق الدكتور علي حيدر.

الأمين �أحمد عا�صي
المنا�ضل والم�س�ؤول الواعي
كنت سمعت عن الرفيق مهدي عاصي (األمين الحقاً)
مسؤوال ً في منفذية الضاحية الشرقية ،مشاركا ً في الثورة
االنقالبية ،متع ّرضا ً مع رفقائه ال��ى ع��ذاب��ات االعتقال
واألسر ،إلى أن خرج مع العفو ،فالتقينا كثيراً ،وكانت له
مسؤولياته العديدة في مركز الحزب وفي منفذية بيروت،
وفي منفذيات أخرى .عنه يصح أن ننشر مسيرته الغنية
بالنضال.
إنما عرفت شقيقه الرفيق أحمد كثيراً ،عبر الزيارات التي
كنت أقوم بها إلى مدينة الهرمل في ستينات وسبعينات
ال��ق��رن الماضي .ك��ان الرفيقان أحمد عاصي وحسين
الدلباني مسؤوالن عن العمل الحزبي في تلك المرحلة،
وكان بديهيا ً أن تتوطد عالقتي بك ّل منهما ،فألتقي بهما كلما
زرت الهرمل ،مسجالً لهما متانة إيمانهما ،ورفعة مناقبهما،
وقيامهما بالمسؤولية الحزبية في ظ��روف قاسية كان
يبتعد عن توليها الكثيرون.
مضت سنوات طويلة لم أك��ن أزور الهرمل أو ألتقي
الرفيقين عاصي ودلباني ،إنما بقيت أذكرهما بكثير من
المودة وأسأل عنهما ،إلى أن حصل اتصال لي مؤخرا ً مع
الرفيق الناشط حيدر أحمد عاصي ،فاستعدت بفضله
كل هذا الشعور الذي كان يشدّني إلى الرفيق أحمد في
الستينات.
هذه النبذة تضيء على مسيرة الرفيق المناضل أحمد
عاصي ،إنما هي ليست كل الرفيق أحمد بكل ما يحمل من
فضائل االلتزام القومي االجتماعي .لذلك ندعو من عرفه،
ومنهم الرفيق الشاعر والباحث الرفيق الصديق يوسف
المسمار ،إلى أن يغني هذه النبذة بما يعرف عن الرفيق
أحمد عاصي ،وجيد أن يكتب لنا عن «هرمل» الستينات،
التي كان فيها ناشطا ً حزبيا ً إلى أن اضطر للمغادرة إلى
البرازيل حيث ما زال مستقرا ً فيها(.)1
***
الرفيق أحمد حيدر عاصي ،في تفاصيل وجهه التسعيني
فيض من وقفات العز ،في تفاصيل اثنين وسبعين عاما ً من
االنتماء تجد البطولة المؤمنة المؤيدة بصحة العقيدة،
ح��اض��را ً ف��ي ك��ل الميادين وش��اه��دا ً على ت��اري��خ حزبي
طويل بأدق تفاصيله .من حديثه تعرف بأن الحزب دينه
والعقيدة ديدنه ،فتتيقن بأنه الرفيق أحمد عاصي.
الرفيق أحمد عاصي من مواليد الهرمل عام .1928
ف��ي ال��ع��ام  1946انتمى إل��ى ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي في منفذية الهرمل ،بحضور المنفذ العام
الرفيق حسين الساحلي ومدير مديرية عشتروت الرفيق
عبد األمير محفوظ ،أما شاهدا القسم فكانا الرفيقان محمد
سعيد القبوط ومحمد مصطفى الشامي ،والتحق بمديرية
عشتروت .شارك في المسير الذي أقامته منفذية الهرمل
عام  ،1946و ُق �دّر عدد الرفقاء المشاركين بحدود 250
رفيقاً.
وفي العام  ،1946ش��ارك في مهرجان يوم فلسطين
في صور( ،)2ومهرجان اإلصالح( )3في ضهور الشوير
ومهرجان الفالح( )4في بعلبك .لم يتسنّ له المشاركة في
استقبال الزعيم عند عودته من مغتربه القسري .في العام
 ،1948انتقل إلى بيروت وسكن في زقاق البالط والتحق
في مديرية البسطة التحتا عن طريق الرفي َقين محسن
موسى وخليل الطفيلي( ،)5وقد كان مكتب المديرية في
الباشورة.
في الثورة األولى تم تكليفه بمراقبة بيت الكتائب في
الصيفي ،وفي العام  1950انتقل إلى برج حمود والتحق
بمديريتها ،وك��ان مدير المديرية آن��ذاك الرفيق نوري
اليازجي .تسلّم عدة مسؤوليات في منفذية الضاحية
الشرقية.
في العام  ،1956كان استشهاد أخيه الرفيق هادي
عاصي ،بعد ذل��ك ش��ارك في المخيم المركزي الخاص
بعمدة الدفاع في بيت مري تحت إمرة الرفيق إياد موصللي

وال��م��درب الرفيق شوكت الصفتلي .تع ّرف إل��ى العميد
غسان جديد وشارك بعدة اجتماعات بحضوره .شارك
في تشييع العميد غسان جديد ،وشارك في أحداث 1958
متنقالً بين ديك المحدي والبقاع وشمالن .في العام 1959
سافر إلى الكويت وعمل مع الرفيق علي حمزة ،بتنشيط
العمل الحزبي هناك ،وقام بجمع التبرعات لدعم منفذية
الضاحية الشرقية.
شارك في االنقالب ليل  ،1962 / 1961وكان آمر الزمرة
التي اعتقلت المقدم فايز الراسي والمقدم توفيق الجلبوط.
ت��م اعتقاله ه��و والرفيق علي ال��ح��اج حسن (ال��م�لازم،
الشهيد) في بلدة فيطرون ،فتم نقله إلى ثكنة صربا ثم
الفياضية ثم المدينة الرياضية ثم إلى ثكنة المير بشير
فالقبة (طرابلس) وصوال ً إلى سجن القلعة في بيروت.
في إفادته أمام المحكمة العسكرية تح ّمل مسؤوليّته
بكل جرأة ،وصدر حكم المحكمة بحقه خمسة عشر عاما ً
مع األشغال .خرج بعد صدور العفو العام عام  1969وعاد
إلى متابعة عمله الحزبي .التحق بحركة «أب��و واجب»
(الشهيد وسيم زين الدين) ،وتم تعيينه منفذا ً عاماً .شارك
في معارك المتن والزعرور ،وتنقل في أغلب المحاور .عمل
على نقل أسلحة من عكار إلى الهرمل والنبي عثمان أكثر
من مرة .شارك في معركة طرابلس ،تح ّمل مسؤوليات عدة
في منفذية الهرمل ،وحاز على وسامَي الواجب والثبات.
أسس عائلة قومية اجتماعية بانتماء أبنائه الخمسة إلى
الحزب.
الرفيق أحمد عاصي تاريخ طويل من العمل الحزبي،
وما زال إيمانه القومي راسخاً ،يجاهر بالعقيدة رغم كل
السنين ،وما زال هتافه يد ّوي لتحي سورية.
***

هوامش
 - 1يوسف المسمار :نشرت وأشرت إليه في كثير
من النبذات ،ننصح بمراجعة موقع شبكة المعلومات
السورية القومية االجتماعية .www.ssnp.info
 - 2مهرجان فلسطين في مدينة صور ،لإلطالع
على النبذة المعممة عنه الدخول إلى الموقع المذكور
آنفاً.
« - 3يوم اإلصالح» في ضهور الشوير :كما آنفاً.
« - 4يوم الفالح» في بعلبك :كما آنفاً.
 - 5خليل طفيلي :رفيق مناضل ،تولى مسؤوليات
حزبية ع��دي��دة وك��ان��ت ل��ه م��س��ؤول��ي��ات ف��ي مديرية
زقاق البالط .مراجعة الموقع المذكور آنفاً.
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درد�صة �صباحية

تتدلى �أيقونات ما�ص ّية في �صوفر

�حتر�م �لآخر و�جب �أخالقي
} يكتبها الياس ّ
عشي
صيني يقول:
لفتني مثل
ّ
«يستطيع رج��ان أن يناما في ف��راش واح��د ،وأن يحلم ك ٌّل منهما بما ال
يحلم به اآلخر».
ّ
ّ
ماذا لو أخذنا بهذا المثل ،وتفيّأنا خيمة الوطن ،وراح كل منا يحلم بما
ويحب من يريد ،ويعبد من يشاء؟
يريد ،ويف ّكر كما يريد،
ّ
ونحن ،في العالم العربي بشكل ع��ام وف��ي لبنان بشكل خ��اص ،فهمنا
الحرية من منظارها السياسي فقط ،لذلك تغيّر مفهومها األخاقي بين تيّار
وآخر ،وبين إعامي وآخر ،وسقط الجميع أمام الخيار الصعب :
احترام حرية اآلخر ،والتوقف عن رجم من يؤمن بما يريد ،وبمن يريد.
بك ّل بساطة… المطلوب أن ننام في فراش واحد ،وأن نحلم بما نشاء.

اآخر الكالم
�شامي �لجميل لجئ ًا في مخيم �شاتيال!!
} حمزة البشتاوي*
في مقاربة سياسية لألزمة االقتصادية والمالية في لبنان دعا حزب الكتائب
اللبنانية األمم المتحدة إلى عدم العشوائيّة في توزيع المساعدات المالية والسالت
الغذائية ،وطالب رئيس الحزب سامي الجميل بمساواة اللبنانيين بالالجئين
الفلسطينيين والنازحين السوريين.
وهذه المقاربة سبقتها مقاربات أخرى طالب فيها رئيس حزب الكتائب بعدم إعطاء
الالجئين الفلسطينيين في لبنان أية حقوق وإغالق كل األبواب والحدود أمامهم فكيف
يطلب اليوم أن يتساوى معهم من دون أن يعرف ماذا يعني أن تكون الجئا ً فلسطينيا ً
في لبنان؟ فهل يقبل رئيس حزب الكتائب أن يكون الجئا ً ويتساوى مع الجئ فلسطيني
ويُدرج اسمه في سجالت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
وأن يختار اإلقامة في مخيم شاتيال ،وهو المخيم الذي يفترض أن يكون قد عرف ما
ح ّل به في  16أيلول من العام  1982حين اقتحمته ميليشيات حزب الكتائب بدعم
من القوات اإلسرائيلية وارتكبت مجزرة راح ضحيتها ثالثة آالف وخمسمئة شهيد
من الالجئين الفلسطينيين وعدد من المواطنين اللبنانيين وجنسيات أخرى ،وما
زال مخيم شاتيال يعيش تداعيات المجزرة التي أصبحت كما وصفها الشاعر محمود
درويش (هوية عصرنا حتى األبد) ويتذ ّكر أهالي مخيم شاتيال تصريح رئيس حزب
الكتائب سامي الجميل في العام  2016حول المجزرة حين قال :أنا آسف.
فهل يرغب وبالمجاز الغريب أن يكون الجئا ً في مخيم شاتيال البالغة مساحته
نصف كيلو متر مربع وتح ّول من  20خيمة إلى غابة من اإلسمنت يسكنها 25000
مهجرة من مخيم تل الزعتر
نسمة منهم  12000الجئ فلسطيني من بينهم عائالت ّ
الذي د ّمرته ميليشيات حزب الكتائب ،والباقون من النازحين السوريين الذين قدموا
إليه بعد األزمة في سورية وكلهم يعتمدون بشكل كبير على مساعدات وكاالت األمم
المتحدة في ظل عجز الدولة المضيفة عن تلبية احتياجاتهم األساسية وملتزمون
بإحترام سيادة واستقرار لبنان .ويؤكد الالجئون الفلسطينيون بقناعة كاملة وإيمان
مطلق على رفضهم للتوطين وتمسكهم بحق العودة ،ولكن البعض ما زال يتحدّث كما
يقول أحد أبناء المخيم :وكأنه مش فاهم حاجة .وكل همه كاس ودجاجة
وهذا البعض ال يعلم أن المعاناة في المخيمات تكبر وتقترب من مستوى الكارثة
اإلنسان ّية مضافا ً إليها منع العمل والتملك وتفاقم حدة األزمة المعيشية الراهنة التي
يجتهد أهالي المخيم لمواجهتها من خالل التكافل االجتماعي ،رغم وصول نسبة الفقر
والبطالة فيه إلى أكثر من  80%و  38%من سكانه يتمتعون باألمن الغذائي و 38%
آخرين يعانون من انعدام األمن الغذائي و  24%يعانون من انعدام األمن الغذائي
الحاد.
فكيف سيكون الحال إذا رفعت الحكومة اللبنانية الدعم عن السلع الغذائية والدواء
وسط تراجع قدرة العائالت في الحصول على مقومات الغذاء والدواء.
ولكن ولالطمئنان وبشكل نسبي يتوفر في مخيم شاتيال مطبخ
يومي يقدم
ّ
وجبات طعام مجانيّة لكل محتاج ويمكن الحصول على حصة غذائية (كرتونة) عند
توفرها.
وأما على صعيد جائحة كورونا واللقاحات وبغض النظر عن بعض المواقف التي
تشجع على العنصرية والتمييز تجاه الالجئين الفلسطينيين كن مطمئنا ً وال داعي
للتأثر كثيرا ً بحالة القلق والهلع وعدم الوضوح ببيان األنروا التي قالت فيه بأنها
في مرحلة التنسيق مع وزارة الصحة اللبنانية ومنظمة الصحة العالمية فقد ص ّرح
الدكتور عبد الرحمن البزري رئيس اللجنة الوطنية لألمراض السارية والمعدية أن
التطعيم سيشمل الالجئين الفلسطينيين ،ولذلك نقول لك كن مطمئنا ً وحافظ على
التباعد االجتماعي ووضع الكمامة وعدم المصافحة ونحن أيضا ً سنفعل ذلك.
*كاتب وإعالمي.

(تصوير عباس سلمان)

حديث ال�صبت
ُّ
عر�ء �لت ُّموزيُّون وم�صاد ُر �أ�صطورتهم
�ل�ص ُ
} عبد المجيد زراقط
السبت» ،المفت َرض أن يكون أسبوع َّياً ،الى مَن تعنيهم شؤون األدب ونقده ،خصوصا ً
نتحدَّث ،في «حديث َّ
َّ
الطالب الذين يتابعون التع ُّلم عن بُعد ،لع َّل هذا الحديث يُريحهم من الكالم الطويل الذي يتل َّقونه من وسائل
اإلعالم والتواصل ،على فاسدي هذا الوطن الحبيب الجميل وما فعلوه به وبنا ،إضافة الى أن ما يذهب اليه
هذا الحديث مطروح لل َّتداول ،وتبادل ال َّرأي ،ما يجعل هذا الحيِّز المتاح لنا مجاال ً للحوار في شؤوننا األدبية
والنقدية .
عرفت حركة الشعر العربي الحديث ظاهرة العودة الى األساطير القديمة ،ومنها األساطير السورية،
واستخدامها في النصوص الشعريّة .وأكثر بعض الشعراء من استخدام أسطورة «تموز» ،فأطلق عليهم
اسم «الشعراء التموزيين».
تعددت االَراء في تفسير هذه العودة ،وفي تحديد مصادر تلك األسطورة .ويمكن تصنيف هذه االَراء في
اتجاهين عا ّمين:
يعيد االتجاه األول هذه الظاهرة الى االتصال بالثقافة الغربية ،خصوصا ً بشعر ت .س .ايليوت ،والجزء
المترجم من موسوعة «الغصن الذهبي» لجيمس فريزر .
يرى أسعد ر ُّزوق ،في كتابه «األسطورة في الشعر العربي المعاصر» ،الصادر عام  ،1959أن «الشعراء
التموزيين» ،وهو أول من أطلق هذه التسمية عليهم ،تأثروا بشعر ت .س .ايليوت ،وبخاصة بقصيدته
«األرض الخراب» .ويوافقه كثيرون الرأي ،ومنهم عبدالحميد جيدة ،كما جاء في كتابه «في الشعر العربي
المعاصر» ،وخالدة سعيد وسلمى خضراء الجيوسي .
غير أن خالدة سعيد ميّزت بين استخدام ايليوت لألسطورة واستخدام «الشعراء التموزيين» لها ،فرأت
أن شعر ايليوت يمثل فراغ الحضارة الغربية ،حضارة العلم والصناعة ،في حين يمثل شعر شعرائنا فراغ
حياتنا البعيدة عن العلم ،الغارقة في الخمول واألحالم الخرافيّة .
أما الجيوسي فترى أن شعراءنا استخدموا األسطورة ليعبروا عن قحط الحياة العربية بعد نكبة .1948
ويعيد جبرا ابراهيم جبرا هذا االستخدام الى التأثر بترجمته لـ»أدونيس أو تموز» ،عام  ،1957وهو أحد
أجزاء موسوعة «الغصن الذهبي» لجيمس فريزر .

يعيد االتجاه الثاني هذا االستخدام الى الواقع المحلي وتط ّوره ،فيتحدث أدونيس عن تأثير يتمثل في دعوة
أنطون سعاده شعراء سورية إلى العودة الى أساطيرها ،واستخدام هذه األساطير في إنتاجهم الشعري ،ما
يعني أن ظاهرة استخدام األساطير في الشعر العربي الحديث كانت عودة الى «أساطير سورية» بدعوة من
أنطون سعاده ،تنتظم في سياق مشروعه النهضوي ،وليس في فضاء الجدب والقحط ..الذي تشكله قصائد
مثل «األرض الخراب» أليليوت.
يقول أدونيس ،في صدد الجدل الذي دار ،عام  ،1957في شأن إفادته من قصيدة خليل حاوي« :ليس
بين قصيدتي وقصيدة خليل حاوي أي التقاء؛ ذلك أن القصيدتين تنبعان من مصادر واحدة ،أطلقها،
في بالدنا ،عقائديا ً أنطون سعاده ،وحققها ،من ناحية استخدام الشعر لها شعراء في الغرب ،قبل خليل
حاوي وقبلي ،فليست مجهولة دعوة أنطون سعاده شعراء بالده للعودة الى أساطيرها ،واستخدامها في
نتاجهم؛ وذلك في كتابه «الصراع الفكري في األدب السوري» (مراجعة :أدونيس ،مجلة المجلة ،أيلول،
. )1957
ومما جاء في دعوة سعاده هذه :
يحجوا ويسيحوا ،فيعودوا من سياحاتهم
« الى مقام االَلهة السورية ،يجب على األدباء الواعين أن
ّ
حاملين الينا أدبا ً يكشف حقيقتنا.»...
وهــذه الحقيقة تتمثل في فضاء االنبعاث التموزيّ  ،وليس في فضاء الجدب الــذي تخلقه «األرض
الخراب».
ويؤكد أدونيس ،بعد مرور سنوات طويلة على ما ذهب اليه في ذلك العام( ،في سنة  ،1984الكفاح
العربي ،العدد  ،301تاريخ  /1984 / 4 / 16ص )51 .أن كتاب «الصراع الفكري في األدب السوري»،
توجهي الشعري ...وأثر تأثيرا ً كبيرا ً في جيل كامل من الشعراء،
«كان صاحب األثر األول في أفكاري ،وفي ّ
بدءا ً من سعيد عقل وصالح لبكي ويوسف الخال وفؤاد سليمان ،وانتهاء بخليل حاوي »...
ويضيف أدونيس« :وكان ،إضافة الى ذلك ،ملهما ً لكثير من األفكار واالَراء الشعريّة والنقديّة الذي دار حول
مجلة شعر والمشكالت التي أثارتها» .
إن يكن لسعاده هذا الدور في أفكار مجلة شعر واَرائها الشعرية والنقدية ،فحديثنا المقبل سيكون عن
المشترك والمختلف ،بينه وبينها في الرؤية الى كثير من القضايا.

ٌ
تج�صيد مو�صوعات �إن�صانيّة برموز تعبير ّية
معر�ض «�أما بعد» لحكمت نعيم...

�لثقافي» في طهر�ن
�نطالق «�أ�صبوع غزة
ّ

بمشاركة ممثل «حركة الجهاد اإلسالمي» في طهران ناصر أبو شريف ،انطلقت فعاليات
«أسبوع غزة الثقافي» في «متحف الفن اإليراني».
وأطلقت إيران «أسبوع غزة الثقافي» الذي يصادف في  18كانون الثاني من كل عام تحت
شعار «غزة رمز المقاومة» ،وذلك «تكريما ً لتضحيات الشعب الفلسطيني المظلوم والمالحم
التي تسطرها المقاومة».
الصهيوني بأقل اإلمكانيات وحتى
الكيان
أمام
وقفوا
«الفلسطينيين
وقال أبو شريف إن
ّ
صواريخهم في عام  2008كانت مصنوعة من أنابيب بسيطة .لكنهم هزموا الكيان الصهيوني
بهذا السالح البسيط في  22يوما ً من الحرب في قطاع غزة عام .»2009
الثقافي لبلدية طهران علي رضا فاطميان بور ،إلى كالم اإلمام
من جانبه ،أشار المساعد
ّ
الخميني الذي اعتبر «إسرائيل ورما ً سرطانيا ً خبيثا ً يجب اقتالعه» ،مؤكدا ً أن «الطريقة
السرطاني هي المقاومة».
الوحيدة القتالع هذا الورم
ّ

تصدر عن «الشركة القومية لإلعالم»  -صدرت في بيروت عام 1958

تــجــربــة فــنــيــة غــنــيــة بـــالـــرؤى والــرمــوز
والتشكيالت الفنية واللونية الجديدة يقدّمها
الفنان التشكيلي حكمت توفيق نعيم في
معرضه الـــذي تــطــرق خــاللــه لموضوعات
إنسانية تتعلق باإلنسان واألرض والفرح
والحزن والموت.
المعرض الــذي استضافته صالة منتدى
الفن ارت فــورم في السويداء بعنوان «أما
بعد» يضم  34لوحة بمقاسات مختلفة جسد
بها الفنان بأسلوب تعبيري حاالت إنسانية
بعضها يتعلق باإلنسان وارتباطه باألرض

المدير اإلداري
نبيل بونكد

والرجل والمرأة مع حضور للجانب الوجداني
والصوفي.
الفنان نعيم أوضح أنه يعتمد على التشكيل
والتعبيرية ومعرضه يمثل انطالقة ومرحلة
جديدة في العمل يعكس فيه أحاسيسه وحالته
النفسية على سطح لوحاته عبر تكوينات فنية
إنسانية بأسلوب وشكل وألوان جديدة.
عضو المكتب التنفيذي باتحاد الفنانين
التشكيليين الفنان ناصر عبيد رأى أن الفنان
نعيم يملك خصوصية في التعامل مع الرموز
والتكوينات واللون وله تقنية وبصمة خاصة
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به ،الفتا ً الى أن معرضه يجسد تشكيالت حملت
رؤية وألوانا ً وأحاسيس جديدة لها جماليتها.
في حين أشــار الفنان التشكيلي والنحات
اسامة عماشة عضو المكتب التنفيذي التحاد
الفنانين التشكيليين الى أن المعرض يؤكد
إمكانيات الفنان نعيم بعد فترة انقطاع وتميزه
بأسلوبه التعبيري اإلنطباعي وجمالية ألوانه
ومتمماتها واشتقاقاتها مع الحضور الجميل
للجانب الــوجــدانــي الصوفي وعــالــم الحلم
والــطــرح الجاد للمرأة والعالقة الوجدانية
الصادقة مع الرجل.

المدي�ر الفن�ي
محمد ر ّمـــال

والــفــنــان حكمت تــوفــق نعيم مــن مواليد
الــســويــداء  1973وهــو خريج كلية الفنون
الجميلة قسم التصوير من جامعة دمشق عام
 1997وعضو اتحاد الفنانين التشكيليين وله
أكثر من  17معرضا ً فرديا ً ومشاركة في الخط
العربي وأعماله مقتناة في مجموعات خاصة
وعامة داخل وخارج سورية وهو مدرس سابق
في معهد التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية
في السويداء ومحاضر في كلية الفنون الجميلة
الثانية بالسويداء منذ عام  2010حتى عام
 2015وعمل في التصميم والتصوير الفنيين.

مدير التحرير المسؤول
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