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االفتتاحية

مــوضــــوع الـغــــالف

«برافو» حمد ..لقد فشلت حيث نجحت

تفا�صيل ال�ساعات الأخرية حلل الأزمة

«برافو» حمد ...لقد جنحت حتى الآن يف بعث
احل��رارة يف ج�سد اجلامعة العربية البارد خدمة
لأ�سيادك يف امل�شروع االم�يرك��ي ال�صهيوين� .أما
بالن�سبة �إىل ق�ضايا العرب امل�صريية ،وفل�سطني
يف مقدمها ،ف�إنك مل تتحرك لبعث احل��رارة يف
�أروقة اجلامعة.
م��ن ي���ش�ه��د ع�ل��ى جن��اح��ك ،ل�ير��س��ل �إ� �ش��ارات
النجاح مل��ن �أم��ره بح�ضور اجلل�سة ،وهما �أوغلو
وزميله باباجان الرتكيان ،و�سعود الفي�صل ،الذي
يتحرك الآن بالزمربك.
�إن احلرب الدائرة يف �سوريا اليوم لها ف�ضيلة
واح � ��دة ،ه��ي �أن �ه��ا ب��ات��ت ت �ع��رف �أ� �ص��دق��اءه��ا من
�أع��دائ�ه��ا الكرث يف ال�ع��امل ،ويف املنطقة العربية،
مبا فيها لبنان .فالعامل الغربي ،ويف بع�ض العامل
العربي ،ي�شن عليها حرباً ال ه��وادة فيها ،ت�سعى
لأن ت�صيب منها مقت ًال يف نواحيها ال�سيا�سية
والأمنية واالقت�صادية ،وحتى الكيانية.
ف�ج��أة �شربت اجل��ام�ع��ة العربية حليب �سباع
ال�غ��رب ،فاتخذت ق��راراً مفاجئاً بتوقيته ونوعه،
لأن� ��ه ي�ن����ص ع �ل��ى ب �ن��ود ل�ي���س��ت م �ع �ت��ادة يف ع��رف
ال�سيا�سة العربية ،وتتعلق ب�أمور �سيادية ،وتتدخل
يف ال �� �ش��و�ؤن ال��داخ�ل�ي��ة ل �ل��دول الأع �� �ض��اء رغ��م �أن
اجلامعة هي امل�ؤ�س�سة الر�سمية للدول العربية،
وقبول �أو تعليق �أو جتميد �أو طرد الأع�ضاء هو من
�صالحية جمل�س اجلامعة على م�ستوى القمة.
لقد اتك�أت اجلامعة العربية على الطموحات
الإم�براط��وري��ة لدولة قطر ،ووقعت حتت ت�أثري
دول اخل �ل �ي��ج ال �ع��رب��ي ،وم ��ا مت �ث��ل ه ��ذه ال ��دول
ب �ع��د ان �ح �� �س��ار ن �ف��وذ ال �ث�لاث��ي (� �س��وري��ا وم���ص��ر
وال���س�ع��ودي��ة) ،م��ا يجعل اجل��ام�ع��ة أ�ح ��د �أ�ضعف
املنظمات قي تاريخ العرب احلديث ،وتتحول من
ف ��أر ج�ب��ان اىل «�سبع م �ق��دام» ..ف��أي��ن ك��ان��ت يوم
اح �ت�لال ال �ع��راق وت��دم�ي�ره؟ و�أي ��ن ك��ان��ت عندما
انف�صل جنوب ال�سودان عن �شماله؟ و�أين هي من
أ�ح��داث ال�صومال واحل��روب امل�ستمرة فيه؟ وملاذا
مل جتتمع وتتخذ ق��رارات �إزاء عربدة «�إ�سرائيل»
يف فل�سطني ،وبناء امل�ستوطنات يف ال�ضفة الغربية
والقد�س ال�شريف؟
ملاذا �سوريا اليوم ؟
ت�شهد منطقة ال�شرق الأو��س��ط اليوم �أزم��ات
ح ��ادة ،نتيجة �سخونة ع��دة ملفات ي��دور حولها
��ص��راع يجعل م��ن منطقة ال�شرق الأو� �س��ط ،مبا
فيها م��ن تناق�ضات �إث�ن�ي��ة وطائفية ومذهبية،
منطقة ملتهبة على ال��دوام ،ميكن �أن يقال �إنها
حرب عاملية يتحارب العامل يف جزء منه.
ال �ع��امل ال�غ��رب��ي ك�ل��ه ،وع�ل��ى ر�أ� �س��ه ال��والي��ات
املتحدة الأمريكية و�أوروب��ا ومن يواليهما ،ي�أخذ

منها م��واق��ف عدائية :هناك �أو ًال امللف النووي
الإي��راين ،الذي ي�صرّون على وقفه ومنع تو�سّ عه
خوفاً من و�صول �إي��ران �إىل �سالح ن��ووي يهدد -
على حد زعمهم � -أمن املنطقة والعامل .وهناك
ثانياً االن�سحاب الأمريكي من العراق ،ف�أمريكا
تريد التخفيف من �صورة االن�سحاب امل��ذل عرب
إ�ث��ارة العوا�صف يف وج��ه ال��دول امل�ج��اورة للعراق
(�إيران و�سوريا) .وهناك ثالثاً لبنان ،حيث توجد
فيه ق��وى �سيا�سية تت�صدى للنهج الأم�يرك��ي يف
املنطقة ،وت�ق��ف عقبة ك� ��أداء يف وج��ه م�شروعها
الكبري .ورابعاً هناك ملف الق�ضية الفل�سطينية
وت�ع�ق�ي��دات�ه��ا ،و��س�ع��ي أ�م�يرك��ا لتبني ك��ل م��واق��ف
«دولة �إ�سرائيل»� ،سواء يف مو�ضوع عدم االعرتاف
ب �ه��ا ك��دول��ة ك��ام �ل��ة ال�ع���ض��وي��ة يف ه�ي�ئ��ة الأمم،
وق�ضية امل�ستوطنات ،وق�ضية حق العودة لالجئني
الفل�سطينيني ،ناهيك عن تزويد «�إ�سرائيل» دائماً
باملال وال�سالح.
�إن التدخل الع�سكري للناتو �صعب ،والكالم
ع �ن��ه ي��دخ��ل يف �إط � ��ار ال�ت�ره �ي��ب ،وال� �ك�ل�ام عن
اح �ت �م��االت �أخ ��رى م�ث��ل ن���ش��وب ن ��زاع م�سلح بني
�سوريا وتركيا ي�ؤدي �إىل تدخل احللف الأطل�سي
دعماً لأح��د �أع�ضائه غري مقبول ،لأن تداعيات
ه��ذا النزاع هو حتوله �إىل مواجهة ،وطرحه هو
يف �سبيل التهديد.
�أما احلرب الناعمة يف االقت�صاد ،والتي ت�شنها
�أمريكا وحلفا�ؤها من االحتاد الأوروب��ي والعرب،
و��س�لاح�ه��ا امل ��ال والإع �ل��ام ،وم�سرحها اجلامعة
العربية و أ�م�يرك��ا و�أوروب� ��ا ،ف�إنها تبقى يف �إط��ار
الرتهيب ،لكن �آثارها م�ضرة بال �شك.
�أخرياً نقول� :إن هناك حدوداً دولية و�إقليمية
للت�صعيد يف الأزمة ال�سورية ،ففي الـ� 8أ�شهر �أثبتت
م�ؤ�س�سات النظام متا�سكها ب�شكل الفت للنظر ،كما
�أثبتت �أن املعار�ضة م�شرذمة ومنق�سمة ،و�أهم ما
يف ذل��ك �أن يف حتركاتها ال تو�ضّ ح �شكل النظام
ال��ذي ت��ري��ده ،ف�لا حت��دد �شكله وال م�لاحم��ه ،ما
خ�ل�ا احل��دي��ث ال �ع��ام ع��ن ال��دمي �ق��راط �ي��ة (ع�ل��ى
الطريقة الأمريكية).
�أم��ا لبنان ،فتداعيات الأزم��ة ال�سورية عليه
كثرية ج��داً ،وه��ذا يتطلب وح��دة �أبنائه ملواجهة
ه��ذه ال�ت��داع�ي��ات ،لكن ي�ب��دو �أن يف لبنان حلفاء
� �ص �غ��اراً لأم�ي�رك ��ا ،ي �ج��دون يف الأزم � ��ة ال���س��وري��ة
ملهاة يت�سلون بها ،بعد �أن كان عقدهم على و�شك
االنفراط ،وهم يعلمون �أو ال يعلمون �أن ت�سليتهم
هذه هي تالعب مب�صري الوطن ،ومن �ش�أنها �إثارة
الفنت..

«الإغاثة» تنقذ متويل املحكمة
كتب املحرر ال�سيا�سي

�أع �ل��ن رئ �ي ����س احل �ك��وم��ة جنيب
ميقاتي عن حتويله �صباح الأربعاء
ح���ص��ة ل�ب�ن��ان م��ن مت��وي��ل املحكمة
ال��دول�ي��ة اخلا�صة بجرمية اغتيال
ال��رئ �ي ����س رف �ي��ق احل� ��ري� ��ري ..ثمة
أ�� �س �ئ �ل��ة ع ��دي ��دة ت �ط ��رح �أم� � ��ام ه��ذا
ال�ق��رار ،ال��ذي أُ�ع�ل��ن خ��ارج م�ؤ�س�سة
جمل�س ال��وزراء ،ومن خارج املوازنة
العامة للدولة:
ف�ه��ل ق���ض�ي��ة ال�ت�م��وي��ل خ�ضعت
لت�سوية ما قد يجري حولها الكثري
م ��ن احل ��دي ��ث وال �� �ض �ج �ي��ج؟ ،ل�ك��ن
ذل��ك يدخل يف �إط��ار ما يطلق عليه

«جعجعة من دون طحني».
ووف��ق �أي �أ�س�س مت حتويل املبلغ
�إىل املحكمة؟ وهل املخرج كان عرب
ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع�ل�ي��ا لل��إغ��اث��ة ك �م��ا ج��اء
يف بع�ض و��س��ائ��ل الإع �ل�ام �صبيحة
ي��وم �إع�ل�ان حتويل املبلغ املطلوب؟
وه ��ل مت ع�ب�ر ال���ش�ك��ل ال� ��ذي �أُع �ل��ن
عنه لتمرير قطبة متويل املحكمة،
�سلة من التوافقات منها :تعيينات
�إداري� � ��ة ،و� �ش �ه��ود ال � ��زور ،وال�ت�ع��ام��ل
ب�إيجابية مع طروحات تكتل التغيري
والإ� �ص�لاح ورئي�سه العماد مي�شال
عون؟
و�إذا ك��ان��ت الأم ��ور واالت���ص��االت
وال�ن�ق��ا��ش��ات ال�ت��ي ح�صلت ق�ب��ل 48

�ساعة قد �أو�صلت �إىل احلل امليقاتي،
ف�م��ا ه��ي ال��و��ص�ف��ة ال���س�ح��ري��ة التي
ابتُدعت للو�صول �إىل هذه النتيجة،
التي كانت ك��ل املعطيات ت�شري �إىل
�أن جهوداً تبذل للو�صول �إىل �صيغة
ت��واف�ق�ي��ة حت�ت��اج �إىل بع�ض ال��وق��ت
ل�ل�ت�ظ�ه�ير ،ح�ت��ى أ�ن ��ه ق�ب�ي��ل �إع�ل�ان
الرئي�س ميقاتي عن قراره بتحويل
املبالغ الالزمة ،كان مكتبه قد �أعلن
ع��ن ت� أ�ج�ي��ل جل�سة جمل�س ال ��وزراء
التي كانت م�ق��ررة �إىل موعد آ�خ��ر،
مم��ا ُف���س��ر ب� ��أن االت �� �ص��االت ج��اري��ة
للو�صول �إىل م�صلحة معينة؟
ب �� �ص��رف ال �ن �ظ��ر ع �م��ا �إذا ك��ان
الإعالن امليقاتي عن التمويل ،فثمة

د� .سمري �صباغ
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المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

زوروا مـوقـعــنــــا على الـعنوان التالـي:
www.athabat.net

عميد متقاعد يف اجلي�ش اللبناين ،يعمل م�ست�شار ًا لدى �أحد التيارات
احلزبية الليربالية املح�سوبة على املعار�ضة اللبنانية ،ك�شف لإحدى
ال�صحف العربية �أن هناك � 50ألف مقاتل جمهزين ب�أحدث الأ�سلحة
املتطورة للت�صدي حلزب اهلل عند حدوث �أي �إ�شكال �أمني �شبيه بـ� 7أيار
 .2008وعدّد العميد واخلبري الع�سكري عدة �سيناريوهات وُ�ضعت على
أ�سا�سيي :وقوف اجلي�ش اللبناين على احلياد ،مثلما فعل
نْ
عاملي �
�أ�سا�س نْ
يف � 7أيار� ،أو ان�شقاق كبري بني �صفوفه لدى طائفة �أ�سا�سية يف اجلي�ش،
ومعها عدد كبري من طائفة �أخرى ،على �أن يكون هذا االن�شقاق �شبيه ًا
ب�أحداث ( 1975جي�ش لبنان العربي وجي�ش انطوان بركات) ،م�ؤكد ًا
�أن املراهنة على جناح ال�سيناريو مرهون ب�سقوط النظام يف �سوريا،
ومبجيء نظام �سوري دميقراطي بدعم قوى � 14آذار.

• لوحظ �أن بع�ض موظفي الوزارات اللبنانية ،والذين يُح�سبون
ع��ل��ى ت��ي��ار �سيا�سي م��ع��ار���ض ،ي��خ��ال��ف��ون تعليمات م��درائ��ه��م
وم�س�ؤوليهم ،ويجاهرون بعدائهم للحكومة ورئي�سها ،ويراكمون
ملفات املواطنني ،ويف املقابل يكتفون ب�إجناز معامالت املح�سوبني
على التيار املعار�ض فقط ،ويعملون على توحيد جهودهم يف تلك
الوزارات لي�صبحوا قوة متمردة نافذة.
• روّجت �أو�ساط احلريري �أن رئي�س اجلمهورية �أر�سل عتاباً
�إىل �سعد احلريري فحواه �أنه مل يقف بوجه ترقية �ضابط ثارت
حوله العديد من الت�سا�ؤالت� ،إمن��ا كان ينفذ القانون ،وقالت
الأو�ساط� :صحيح �أن ال�ضابط تلقى �سنتني �أقدمية �أ�ضيفتا �إىل
خدماته ،ما يجعل ترقيته �سريعة ،لكن ذلك مل يلحظ كثرياً.
• قالت �شخ�صية تهتم بامل�سارات الأمنية� ،إن ما ك�شفته ال�صحافة
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بــــــروفــــــــايـــــــــل
�سباق يجري الآن ت�سمّيه امل�صادر بـ«الوقت ال�ضائع» حتى نهاية
ال�سنة ،وهي الفرتة التي تف�صل عن االن�سحاب الأمريكي من
ال �ع��راق ،حيث �سيتم خاللها الكثري م��ن ال�ضغط ال�سيا�سي
واالقت�صادي والع�سكري الذي �ستطال لبنان و�إيران والعراق،
وذلك بغية حتقيق �أي اخرتاق على اجلبهة ال�سورية ،مبا ي�ؤدي
�إىل �إ�ضعاف �سيطرة النظام امليدانية ،ومبا ميهد لأي �شكل من
�أ�شكال التدخل الدويل بدعم عربي  -تركي رُ�سمت مالحمه
من خالل الوجود الطاوو�سي لأحمد داود �أوغلو يف اجتماع
جمل�س جامعة الدول العربية الأخري.
وق��د متيز ال�ضغط على لبنان ،يف حم��اول��ة ه��ز الأو��ض��اع
الأمنية ،ب�أ�شكال خمتلفة ومنها:
 �إطالق النار الع�شوائي يف طرابل�س بعد مهرجان امل�ستقبل،الذي مل يكن على قدر الآمال احلريرية ،وحماولة جر جبل
حم�سن �إىل ردود مماثلة ،خ�صو�صاً بعد �إ�صابة مواطنني ،وهو
�أمر مل يُكتب له النجاح.
 ا�ستح�ضار ال�صواريخ البدائية ،كما هي العادة ،لإطالقهامن اجلنوب ،وترك من�صاتها «الكرتونية»؛ يف ر�سائل �سخيفة
ال تخلو من دالالت تذكرنا بتمويل جند ال�شام وفتح الإ�سالم
اللتني ف�ضحهما �سيمور هريت�ش يف �شهر �شباط � ،2007أي قبل
معارك نهر البارد التي اندلعت يف �شهر �أيار.
 التهويل ال��ذي خ��رج فج�أة من قبل بع�ض جماعة جونبولتون يف لبنان ممن يُ�سمّون خ�براء ماليني ،للتهويل على
امل�صارف اللبنانية ،والتهديد مبا جرى مع امل�صرف اللبناين
 ال�ك�ن��دي م��ع الإع�ل�ان ع��ن تكليف الرئي�س جنيب ميقاتيال نف�سياً لأنه
بت�شكيل احلكومة ..ومع �أن ذلك لي�س �إال تهوي ً
�إذا ما ح�صل ذلك �ستكون جماعة املهدِّدين �أنف�سهم هم الأكرث
عر�ضة للمخاطر ،ب�سبب وجودهم النافذ يف القطاع امل�صريف،
�إال �أن ��ه ي�ح�م��ل خم��اط��ر ج��دي��ة ل�ل�ت�لاع��ب ب��أ��س�ع��ار ال���ص��رف،
وباالقت�صاد الوطني.
ه��ل انتهى القطوع ال��ذي ك��ان م��وع��وداً ب��ه لبنان ،يف �إط��ار
التهديدات التي يطلقها املحور الأمريكي يف املنطقة؟
ت�ؤكد امل�صادر �أن مطباً خطراً كان يُع ّد للبلد ،مع الأ�سف
ال�شديد ،لكن وع��ي ال�ق�ي��ادات الوطنية يف الأك�ثري��ة احلالية
�أف�شله ،بعد �أن متكنت يف ال�ساعات احلا�سمة الفا�صلة الأخرية
ال لعب دوراً بارزاً
�أن تتو�صل �إىل قوا�سم م�شرتكة ،و�أن تبتدع ح ً
فيه رئي�س جمل�س النواب نبيه بري ،يقوم على �أ�سا�س� :سلفة
خزينة من م�صرف لبنان �إىل �صندوق الهيئة العليا للإغاثة.
ويف هذا ال�صدد عُلم �أنه بعد الإخراج الناجح للحل ،ات�صل
رئي�س اجلمهورية ال�ع�م��اد مي�شال �سليمان برئي�س جمل�س
ال�ن��واب نبيه ب��ري ،مثمناً له جهوده على ما ق��ام به حللحلة
الأزم��ة احلكومية ،وبالتايل �سنكون يف الأ�سبوع اجلديد �أمام
م�سرية حكومية جديدة ،قد يكون لها تفاهمات حمددة حول
كثري م��ن امل��وا��ض�ي��ع والأم� ��ور على �شتى امل�ستويات الإداري ��ة
واالجتماعية ..من دون �أن يعني ذلك �أن لبنان �سيكون بعيداً
عن طنني الأزم��ات التي تع�صف باملنطقة على �أب��واب اقرتاب
االن�سحاب النهائي لأمريكا من العراق..

الفرن�سية ح��ول وج��ود �ضباط ا�ستخبارات فرن�سيني �شمايل
لبنان ،للعمل على تنظيم عنا�صر معادية ل�سورية ،مل ي�ستفز
قوى «املعار�ضة» ،باعتبار ذلك م�س�ألة �سيادة وطنية ،فال�سيادة
فقط تكون يف نظر فريق � 14آذار بالتجني على �سورية ،وكذلك
ف�إن �أي ًا من هذا الفريق مل ينطق ببنت �شفة على �سرية ال�شبكات
اال�ستخباراتية الأمريكية التي ا�ستباحت لبنان ومت ك�شفها.
• �أكدت معلومات متقاطعة �أن بع�ض قوى املعار�ضة اللبنانية
تقيم مع�سكرات تدريب يف جرود �شمال لبنان ،وتجُ ري مناورات
ع�سكرية بني �أبناء املناطق ،والهدف ح�سب ما يقول املنظمون
هو الدفاع عن املنطقة يف ح��ال ح��دوث �أي هجوم� ،أو تعر�ضت
املنطقة العتداء من قبل ق��وى مناوئة ل�سيا�ستهم ،متذرعني
ب�أنه يجب على املواطنني �أخذ احليطة واحلذر ،وتدريب �أبنائهم
على حمل ال�سالح.

الشيخ حمد بن جاسم ..سالح قطر السري []2/2
ُي� � �ع� � �ت �ب��ر رئ� �ي� �� ��س
ال � � � � � � ��وزراء ال� �ق� �ط ��ري
ووزير خارجية البالد؛
ال�شيخ حمد ب��ن جرب،
م� �ه� �ن ��د� ��س ال� �ع�ل�اق ��ة
م��ع ال��والي��ات امل�ت�ح��دة
وربيبتها «�إ��س��رائ�ي��ل».
ي�ن�ط�ل��ق «ال �� �ش �ي��خ» من
ث��اب �ت��ة م �ع��روف��ة ع�ن��ه،
وه��ي �أن ال��دخ��ول �إىل
قلب أ�م�يرك��ا ال ب��د �أن
ي�ت��م م��ن «�إ� �س��رائ �ي��ل»،
ل� � ��ذل� � ��ك ع� � �م � ��ل ع �ل��ى
ت��وث �ي��ق ال �ع�ل�اق ��ة م��ع
الدولة العربية ،وعلى
�إر�ساء تعاون وثيق بني
اجلانبني ،حتى �أنه تردد �أن ال�شيخ حمد ا�شرتى بيتاً يف م�ستعمرة
نهاريا ،يق�ضي فيه بع�ضاً من �صيفياته وفرتات نقاهته!
عمل ب��ن ج�بر على �إر� �ض��اء «�إ��س��رائ�ي��ل» ق��در امل�ستطاع ،حتى
خ�ل�ال احل ��رب ال�صهيونية ع�ل��ى ل�ب�ن��ان يف �صيف ال �ع��ام ،2006
وبينما كانت «اجلزيرة» تبدي بع�ض التعاطف مع املقاومة لغايات
تفاو�ضية ،كانت ال�صواريخ الأمرييكة اخلارقة للتح�صينات تتجه
من «�إ�سرائيل» انطالقاً من القاعدة الأمريكية يف قطر ،التي
كانت بحاجة ما�سة �إىل ما يثبت ح�سن نيتها جتاه املقاومة ،لتكون
ال�شريك املفو�ض التو�صل �إىل حل مقبول من الطرفني ،وهكذا
تنقّل ال�شيخ حمد بطائرته اخلا�صة بني تل �أبيب وبريوت ،حتى
�أن و�سائل �إع�لام عربية ذك��رت �أن��ه و�صل �إىل العا�صمة اللبنانية
ذات مرة بحرا�سة الطائرات احلربية الإ�سرائيلية ،التي �سمحت له
بالنزول يف مطار بريوت ،رغم احل�صار املفرو�ض.
عمل ال�شيخ حمد بن جا�سم �آل ثاين لتثبيت و�ضعه كالعب
�أ��س��ا��س��ي يف قطر على حم��وري��ن� ،أول�ه�م��ا خ��ارج��ي ،كما �أ�سلفنا،
وثانيهما داخ�ل��ي ،وي�شمل العمل على «خلخلة تركيبة» الأ�سرة
احلاكمة ،وفتح ثغرة فيها ت�سمح له بالتقدم �إىل ال�صفوف الأوىل
للأ�سرة.
لعب ال�شيخ حمد على احل�سابات الداخلية يف العائلة املالكة،
وكان ذكياً كفاية ليعرف �ضرورة الوقوف �إىل جانب ال�شيخة موزة؛
احلاكم الفعلي يف قطر ،ف�ساعدها يف تدبري «املكائد» ،وكان �أولها
االنقالب على حاكم قطر ،ثم توالت امل�ؤامرات ،فرتكزت امل�ؤامرة
الثانية على ال�شيخ م�شعل؛ جنل احلاكم اجلديد ال�شيخ حمد بن
خليفة من زوجته الأوىل ،فاتُّهم بالت�آمر مع جده على �أبيه ،فعزل
من جميع منا�صبه الع�سكرية التي تقلدها بعد عودته من كلية
«�ساند هر�ست» الربيطانية ،ووُ�ضع قيد الإقامة اجلربية ،وكان
م�صري الأخ الثاين ال�شيخ فهد م�شابهاً مل�صري �أخيه ال�شيخ م�شعل،
فقد جُ �رّد من منا�صبه الع�سكرية بعد اتهامه باجلنون ،وبدعم
الأفغان العرب ،من خالل عالقته الوطيدة ب�أ�سامة بن الدن ،ثم

• ق����ال ال��رئ��ي�����س �أم�ي�ن
اجل��م��ي��ل �إن احل���ري���ري
لي�س م�سرور ًا يف اخلارج،
لكن له ظ��روف��ه ،وعندما
�سئل عن تلك الظروف مل
يجد �إجابة �شافية ،لكن
من ك��ان ي�ستمع اعتربها
إ����ش��ارة �إىل �أن احلريري
غ�ي�ر ����ص���ادق ال ه���و وال
فريقه يف تربير الغياب،
�إال �إذا ك��ان يعي�ش حالة
اكتئاب مر�ضية �أكرث مما
هو متوقع.

مت و�ضعه قيد الإقامة
اجلربية ،بعد املحاولة
االن �ق�لاب �ي��ة ال�ف��ا��ش�ل��ة،
ح�ي��ث ا ُّت �ه��م ب��ال�ت��ورط
ف�ي�ه��ا ،ل�ع�لاق�ت��ه بكبار
ال � �� � �ض � �ب � ��اط ال � ��ذي � ��ن
ق� ��ام� ��وا ب� �ه ��ا .وي �ق ��ول
ب �ع ����ض امل �ح �ل �ل�ي�ن �إن
ال���ش�ي��خ ح �م��د ه ��و من
�أب �ع��د الإخ� � ��وة وح��جّ ��م
دور الأب �ن��اء و�أ�شغلهم
ب �خ�ل�اف��ات �ه��م ،ل�ي�ف�ت��ح
ال�ساحة �أم��ام��ه ليكون
احل�صان الرابح داخل
الأ� � �س� ��رة احل��اك �م��ة يف
املرحلة املقبلة.
مل تقت�صر م ��ؤام��رات ال�شيخ على العائلة امل��ال�ك��ة ،فقد
و�صلت �إىل داخل وزارة اخلارجية ،التي رفع الناطق با�سمها
(ف��واز بن �أحمد العطية) دع��وى ق�ضائية على ال�شيخ حمد
ب��ن ج��ا��س��م ب��ن ج�بر �آل ث ��اين ،يتهمه فيها ب�ـ«ت�ع� ّم��د الأذى
و إ�حل ��اق ال���ض��رر ب��امل��دع��ي ،وذل��ك نتيجة خ�لاف��ات �شخ�صية
وتناف�س �سيا�سي» .وق��ال العطية يف �شكواه �إن ال�شيخ حمد
�أ�ص ّر على �إ�شراك �شركة فرن�سية خا�صة ت�سمى (يورو موغا)
يف االتفاقية الع�سكرية مع اجلمهورية الفرن�سية ،رغ��م �أن
االت�ف��اق�ي��ات الثنائية ال�ت��ي تربمها ال��دول��ة حتظر ا��ش�تراك
ال�شركات اخلا�صة يف االتفاقية ..و�أ�شار املدعي �إىل �أن وزير
اخلارجية ا�ستهدفه بالإبعاد عن ال��وزراة وتركيب االتهامات
امل�شينة له.
عزز ال�شيخ حمد بن جا�سم ح�ضوره على ال�ساحة املحلية،
من خالل دوره الن�شط يف احلياه االقت�صادية واملالية لقطر،
والتي و�صلت �إىل حد اعتباره من قبل معظم امل�ؤ�س�سات املهتمة
باال�ستثمار يف قطر �أو العمل معها ،العنوان الذي يق�صدونه.
ال�شيخ حمد بن جا�سم هو واحد من �أبرز �أثرياء قطر ،وله
ال م�ؤثراً يف احلياة االقت�صادية
�أمالك و�شراكات جتعله عام ً
القطرية ،ومتكّنه �أي�ضاً من توظيفها يف بناء والءات ومراكز
قوة داخل النظام.
ويبدو �أن طموحات ال�شيخ «الربيعية» و�صلت به �إىل تخيّل
قيام ثورة قطرية ،فقال يف مقابلة �أجرتها كري�ستني �أمانبور
من �شبكة (�أي بي �سي) يف  13ني�سان املا�ضي� ،إن «التغيريات
مقبلة ع�ل��ى ق�ط��ر ،وق��د ت�ط��ال الأ� �س��رة احل��اك �م��ة» ،ق�ب��ل �أن
ي�ستدرك فلتة ل�سانه ليقول بلهجة متزلفة� ،إن «�أمري البالد
املفدى دعم الإ�صالحات الدميقراطية يف بلده من دون �ضغط
من عنف ال�شارع ،كما ر�أينا يف بلدان أ�خ��رى ،و�إن القطريني
يعرفون �أنه �شرع ب�إقامة د�ستور من دون �أي �ضغط ،ومل يكن
هناك �أي �ضغط لإقامة الربملان واالنتخابات البلدية».

• الح � �ظ� ��ت ج �ه��ات
معينة تراجع ال��دور
ال�سعودي الإيجابي
يف ل�ب�ن��ان �إىل درج��ة
ك�ب�يرة ،و أ�� �ش��ادت �إىل
�أن ن �� �ش��اط ال���س�ف�ير
ال�سعودي علي عو�ض
ال �ع �� �س�ي�ري ي�ق�ت���ص��ر
ع � � �ل � � ��ى جم � �م� ��وع� ��ة
�صغرية ج��داً ،وحتى
عمله ال�بروت��وك��ويل
ت� � � ��راج� � � ��ع ب � ��درج � ��ة
ملمو�سة جداً.
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جعبة األسبوع
دم�شق هزمت احللف نف�سه �سابق ًا

الأعراب و�أوغلو يطلقون حربهم على �سورية ..لكن الدبلوما�سية الهادئة انتهت
ي��روى �أن وزي��ر اخل��ارج�ي��ة الأمريكية
ومت� َّث��ل ال��رد ال�ع��رب��ي على امل���ش��روع يف
ب�ين  1953و 1959ج��ون فو�سرت داال���س ،ت�صريح رئي�س وزراء �سوريا �آنئذ (�سعيد
جاء �إىل الرئي�س جمال عبد النا�صر عام العربي) يف الربملان ال�سوري يوم � 26أيلول
 1955ومل يكن ق��د م�ضى على ت�سلمه  ،1955حيث خل�ص الرد يف رف�ض �سوريا
رئ��ا� �س��ة اجل �م �ه��وري��ة � �س��وى ع ��دة �أ� �ش �ه��ر ،جلميع امل �ح��اوالت امل���ش�ب��وه��ة ال��رام �ي��ة يف
وعر�ض عليه �إقامة حلف وثيق بني ثالثة حقيقتها �إىل (ع�ق��د ��ص�ل��ح) �أو (ال���س�لام
عوا�صم �إ�سالمية ه��ي :القاهرة ب�صفتها مع �إ�سرائيل) ...واعتربه حماولة لو�ضع
العا�صمة الأك�ثر عراقة ،و�أنقرة ب�صفتها الأمة العربية حتت رحمة ال�صهيونية.
الأك�ثر حداثة ،وكرات�شي ب�صفتها الأكرث
وحينما ف�شل م���ش��روع داال� ��س ال�سيئ
كثافة �سكانية.
الذكر ،وُلد من رحمه م�شروع حلف بغداد،
وحينما ��س��أل نا�صر داال� ��س� :ضد من الذي كان ي�ضم من �ضمن ما ي�ضم �إ�ضافة
ه��ذا احل�ل��ف؟ ��س��ارع داال� ��س �إىل الإج��اب��ة� :إىل ع ��راق ن ��وري ال���س�ع�ي��د :ت��رك�ي��ا ج�لال
�ضد مو�سكو واخلطر الأحمر.
بايار ،و�إيران ال�شاه ،وباك�ستان.
وهنا كان رد عبد النا�صر حا�سماً :كيف
ول�ل�م�ف��ارق��ة ،ف� ��إن رئ�ي����س دول ��ة تركيا
�أقيم حلفاً �ضد دولة على بعد �آالف الكيلو يف تلك ال�ف�ترة ك��ان ج�لال ب��اي��ار ،ورئي�س
بايار
م�ت�رات ع��ن ح ��دودي ،م��ع �أن ه�ن��اك ع��دواً حكومته عدنان مندري�س ،فقد ان�شق
من املظاهرات ال�سورية املنددة بالقرارات العربية �ضد دم�شق
ي �ج��اورين؟ وبالطبع ،ك��ان داال� ��س حينما عن ح��زب ال�شعب اجلمهوري ع��ام ،1945
�سورية ،بحكم موقعها كانت على م ّر
ج��اء ب�ه��ذه ال��ر��س��ال��ة م��زه��واً بانت�صاراته و�أ�س�س احل��زب الدميقراطي ،وك��ان حزباً و أ�ُعدم رئي�س حكومته عدنان مندري�س،
القريبة والبعيدة ،فهو �أ�سهم يف االنقالب �إ�سالمياً حمافظاً ،وا�ستطاع يف العام  1950و�أنزل احلكم عن بايار نف�سه من الإعدام التاريخ حمط ا�ستهداف و�أطماع خمتلف
ال��دم��وي ��ض��د ح�ك��وم��ة ال��دك �ت��ور م�صدق �أن يحظى بـ 408مقاعد نيابية من �أ�صل �إىل امل�ؤبد ،ثم أ�ف��رج عنه ب�سبب املر�ض ،الإم�ب��راط� ��وري� ��ات ،ف �ع�بره��ا ك ��ان ط��ري��ق
ال��وط�ن�ي��ة يف �إي� ��ران ع ��ام  ،1953و�أ��س�ق��ط  487مقعداً مكوناً منها املجل�س النيابي .ليموت يف العام  1986عن � 103سنوات .احل��ري��ر ،وه��ي بامتدادها من ح��وران �إىل
ت � � ��رى ،ه� ��ل � �س �ي �ت �م �ك��ن رج � ��ب ط�ي��ب البقاع كانت الأهراء الروماين ،الذي كان
وقد �أعيد انتخاب بايار عامي 1954
حكومة �أربيتز الدميقراطية يف غواتيماال
و ،1957وبالتايل ظل يف كر�سي الرئا�سة �أردوغ� � ��ان ووزي� ��ر خ��ارج�ي�ت��ه �أح �م��د داود يطعم الإم�براط��وري��ة ال�شا�سعة قمحاً..
عام .1954
وخ� � ��رج داال� � � ��س م ��ن ال� �ق ��اه ��رة خ��ايل م��ن  1950حتى  ،1960ويف ع�ه��ده مت �أوغلو الذي ن�صبه حمد بن جا�سم ونبيل و�سورية كانت مهد الديانات واحل�ضارات،
الوفا�ض ،ليطرح م�شروعه الذي تكون من ت��و��س�ي��ع ق��اع��دة أ�جن��رل �ي��ك الأم�يرك �ي��ة العربي امل�ست�شار القانوين لل�سادات �أثناء ال ي�ستقيم مقام وال انت�صار بدونها ،ولهذا
اجل��وي��ة ،وك ��ان ر أ��� ��س احل��رب��ة يف حلف حمادثات كامب  -دايفيد ،وزير خارجية ق ��ال ف�ي�ه��ا ال�ن�ب��ي ال �ع��رب��ي ع�ل�ي��ه ال���ص�لاة
ثالث نقاط:
 -1و� �ض��ع ح ��د ل �ب ��ؤ���س م �ل �ي��ون الج��ئ ب�غ��داد ،منذ نهاية ال�ع��ام  ،1954وال��ذي ال �ع��رب الأول� ،أث� �ن ��اء �إق � ��رار ال�ع�ق��وب��ات وال�سالم« :اللهم ب��ارك لنا ب�شامنا ،اللهم
ك��ان هدفه ت�ضييق اخل�ن��اق على جمال «العربية» �ضد البلد الذي بارك به خامت بارك لنا ب�شامنا».
فل�سطيني:
وغ��داً ،و�أق��رب مم��ا يت�صوره البع�ض،
�أ .ت�أمني حياة كرمية لهم عن طريق عبد النا�صر وخ�ل��ق �سياج ح��ام��ي حول الأنبياء.
رمب��ا ال ي ��دري ب�ن��ي ن�ضري الأم� ��ة� ،أن �سنكت�شف ك �ث�يراً م��ن تفا�صيل امل ��ؤام��رة
ال�ع��ودة �إىل وطنهم الأول �ضمن احل��دود العدو الإ�سرائيلي ..وم��ع �سقوط حلف
بغداد بعد العدوان الثالثي على م�صر اجل��ام �ع��ة ال�ع��رب�ي��ة م��ا ك��ان��ت ل�ت�ق��وم ل��وال الأم�ي�رك �ي��ة  -ال���ص�ه�ي��ون�ي��ة  -ال��رج�ع�ي��ة
املمكنة.
ب .ت��وط �ي �ن �ه��م يف امل �ن��اط��ق ال �ع��رب �ي��ة ع ��ام  ،1956و� �س �ق��وط ن ��ور ال���س�ع�ي��د يف م��واف �ق��ة � �س��وري��ة ع ��ام  ،1945و�أن ه��ذه ال �ع��رب �ي��ة � �ض��د ق �ل��ب ال �ع��روب��ة ال�ن��اب����ض،
ال �ع��راق ،وك�م�ي��ل �شمعون يف ل�ب�ن��ان ع��ام اجلامعة بال �سورية ،ال قيمة لها ،وتنطبق وم ��ن دف ��ع امل �ل �ي ��ارات وك �ي��ف مت ت�ه��ري��ب
املوجودين فيها.
• ا��س�ت���ص�لاح امل��زي��د م��ن الأرا� �ض ��ي ،1958 ،مل يعد لبايار وحزبه من دور ،عليها ال�ق��اع��دة العلمية «ال ل��ون لها ،وال الأ�سلحة والأم ��وال ،وتابعوا قريباً جدا
من خالل م�شاريع الري وحتقيق التنمية ف�أ�سقط ب��ان�ق�لاب ع�سكري ع��ام  ،1960طعم وال رائحة».
ج� ��داً اع �ت�راف ��ات امل �ج��رم�ي�ن ع ��ن كيفية
دخ ��ول الأم � ��وال والأ� �س �ل �ح��ة ال �ت��ي ج��اءت
املائية( .وكان ن�صيب لبنان منها م�شروع
م��ن لبنان ،واجل�ه��ات اللبنانية املتورطة
النقطة الرابعة ال��ذي �أدخ��ل  CIAب�شكل
يف ذل��ك ،و�شبكة االت�صاالت املعقدة التي
ر�سمي �إىل خمتلف الدوائر)
ا�ستطاعت ال�سلطة ال�سورية و�ضع اليد
• دفع تعوي�ضات �إ�سرائيلية لالجئني،
عليها وتفكيكها يف حم�ص ،مب��ا يف ذلك
وي �ت��م حت��وي��ل ه ��ذه ال�ت�ع��وي���ض��ات بقر�ض
• قررت القيادة العاملية لإحدى اجلماعات الإ�سالمية عقد م�ؤمتر دويل
�أجهزة البث الف�ضائية التي ا�ستخدمها
دويل ت�ساهم الواليات املتحدة فيه ب�شكل
لبحث �آخر امل�ستجدات التي طر�أت على ال�ساحة العربية ،ومنها االنتخابات
الإره ��اب �ي ��ون يف امل�ن�ط�ق��ة ،وال �ت��ي ع��ر���ض
رئي�سي.
اجلارية يف �أكرث من بلد عربي ،على �أن ت�صدر عن امل�ؤمتر قرارات يقوم
بع�ضها التلفزيون ال�سوري م�ؤخراً ،علماً
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بتنفيذها وتطبيقها جميع الأع�ضاء يف الوطن العربي والإ�سالمي ،علم ًا
�أن هذه الأجهزة غري موجودة �إال بحوزة
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�أن تركيا حتر�ص على �أن ت�ست�ضيف هذا امل�ؤمتر مطلع العام املقبل ،كونها
اجل �ي ����ش الأم �ي��رك � ��ي ،وال مي �ك��ن ب�ي�ع�ه��ا
واالطمئنان.
أمان
ل
با
ال�شعور
رائدة يف جناح التجربة التي ي�صبو �إليها منظمو امل�ؤمتر.
جلهة �أخ��رى من دون موافقة احلكومة
• �إجراءات جماعية لردع �أي عدوان
الأمريكية ،وهي مرتبطة ب�أقمار �صناعية
ب�شكل قوي وحا�سم.
• الحظ املتابعون �أن القناة الرابعة الربيطانية «�أي تي �أن» تر�صد احلياة
ع���س�ك��ري��ة ت��اب�ع��ة ل � ��وزارة ال ��دف ��اع» ،وم��ن
للدخول
املتحدة
الواليات
• ا�ستعداد
الطبيعية يف �سوريا ،وتدخل �إىل مدينتي درعا وحم�ص ،وتف�ضح الفو�ضى
امل �ع �ل��وم �أن ال ��دخ ��ول ع �ل��ى ت� ��ردد أ�ج �ه��زة
يف معاهدات ر�سمية ملنع �أي عمل من قبل
واخل��راب اللذين ت�سببت بهما العنا�صر الإرهابية .و�أك��د رئي�س الفريق
االت �� �ص��االت ال�ف���ض��ائ�ي��ة ال مي�ك��ن ال�ق�ي��ام
�أي من الطرفني من �ش�أنه تغيري احلدود
الإعالمي التلفزيوين الربيطاين؛ جون�سون ميلر� ،أن احلياة يف �سوريا،
به �إال بو�ساطة �أج�ه��زة معقدة ال متلكها
فيما بينها.
خ�صو�ص ًا يف درعا ،ت�شهد حركة جتارية ن�شطة ،وعمليات البيع وال�شراء تتم
�إال دول م�ت�ط��ورة تكنولوجياً� ،أو تتمتع
للم�ساهمة
لدول
أخرى
�
املجال
• فتح
ب�شكل عادي ..وهاجم ميلر الو�سائل الإعالمية الت�ضليلية واملوجهة.
بعالقات تعاون يف ه��ذا املجال احل�سا�س
مع �أمريكا يف مثل هذه ال�ضمانات الأمنية
مع تلك الدول.
(الح� �ظ ��وا دور ت��رك �ي��ا الآن يف اجل��ام�ع��ة
• لوحظ منذ �أكرث من  15يوم ًا تغيري يف �سيا�سة بع�ض ال�صحف واملطبوعات
هل ميكن �أن تنت�صر �سورية..؟ فلنتابع
العربية).
التي كانت منذ �أحداث الفو�ضى يف �سوريا قد �أخذت طابع ًا مغاير ًا لثوابتها
ما يقوله حممد ح�سنني هيكل يف جريدة
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املعروفة ،ويك�شف بع�ض النافذين يف هذه ال�صحف� ،أن دولة قطر �أوقفت
الأهرام يف � 29آب  ،1958حيث كانت املعركة
احلدود مع الدولة العربية ،و�أمريكا على
الدفع ،ما �أدى �إىل تغيري م�سار القلم من موقف �إىل موقف �آخر م�شرّف.
على �أ�شدها مع م�شروع �آيزنهاور و�أذنابه،
ا�ستعداد للم�ساهمة يف عملية البحث عن
وكان الأ�سطول ال�ساد�س الأمريكي يرب�ض
حل ،وهذا احلل �سيمهد حلل بقية الق�ضايا،
يف امل �ي ��اه الإق �ل �ي �م �ي��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،وم���ش��اة
مبا فيها ق�ضية القد�س.

البحرية الأمريكية ينزلون على �شواطئ
ب�ي�روت ي��ري��دون ه��زمي��ة دم �� �ش��ق ..يقول
هيكل:
�إن �سوريا متلك �ضد جريانها �أكرث مما
ميلك جريان �سوريا �ضدها.
ه��ذه حقيقة ك��ان داال� ��س ال ي�ستطيع
اكت�شافها م��ن مكتبه يف وا�شنطن ل��و �أن��ه
�ألقى نظرة �سريعة  -ولكن ذكية  -على �أي
خريطة لل�شرق الأو�سط.
ال أ�ك�ثر
�سوريا متلك �ضد ال�ع��راق مث ً
مم ��ا مي �ل��ك ال� �ع ��راق � �ض��د � �س ��وري ��ة ،فعن
طريق �سورية يتدفق ب�ترول ال�ع��راق �إىل
البحر ،ول��و توقف تدفقه لكان معناه �أن
يتوقف االقت�صاد العراقي يف نف�س الثانية،
و�سورية متلك �ضد الأردن �أكرث مما ميلك
الأردن �ضد ��س��وري��ة ،فعن ط��ري��ق �سورية
ي�صل الأردن �إىل البحر ،ف�إذا ا�ستحال على
الأردن �أن ي�صل �إىل البحر الأبي�ض ،فلي�س
�أم� ��ام ��ص��اح��ب اجل�ل�ال��ة ال�ه��ا��ش�م�ي��ة ملك
الأردن �إال �أن ي�شرب م�ي��اه خليج العقبة
حتى �آخر قطرة فيها «فكيف الآن �إذا قطع
املياه عن عبد اهلل ابن انطوانيت»؟
و��س��وري��ة مت�ل��ك ��ض��د ال���س�ع��ودي��ة أ�ك�ثر
مم��ا مت�ل��ك � �ض��ده��ا ،ف���س��وري��ة م ��رة ثانية
ه��ي ط��ري��ق ال �ب�ترول ،وه��ي ك��ذل��ك طريق
التجارة.
هذا �إذا ت�صورنا �أن حكومات هذه الدول
العربية جميعاً �سوف ت�أمتر ب�أمر داال�س،
�أم��ا تركيا ف�لا ت�ستطيع �أن تتحرك �ضد
�سوريا ،ف��إذا حتركت ف��إن معنى ذل��ك �أنها
ت��دي��ر ظ�ه��ره��ا ل�ل�ح��دود ال��رو��س�ي��ة ،والآن
ن�ضيف احل��دود الإيرانية والعراقية� ،إذن
ف� ��إن ال �ق��ط ال�ترك��ي ال ي�ستطيع ال�ت�ق��دم
باجتاه �سوريا ،ب�سبب الدب الرو�سي القابع
وراء ظهره ،و�إي��ران التي ت�شتاق لل�صراط
امل�ستقيم وليوم القيامة ..تبقى �إ�سرائيل،
و�إ�سرائيل لها حدود م�شرتكة مع م�صر!
والآن ن�ضيف لبنان ومقاومته  -ثم �إن
ال�شعب الفل�سطيني يريد �أن ي�صنع ثورته
احلقيقية جداً بال مواربة عبا�س واحتيال
دحالن واكت�شف جون فو�سرت داال�س هذا
ك�ل��ه� ،أو اكت�شفه مبعوثه �إىل �إ�سطنبول،
واكت�شف معه يف ال��وق��ت نف�سه ،أ�ن��ه لي�س
أ�م��ام داال���س �إال �أن يتنكر يف زي نابليون،
يف �أحلك �ساعات تاريخه ،وي�تراج��ع �أم��ام
دم�شق ع�بر �صحراء هجريها �أق�سى من
ل�سعة اجلليد� ،إىل حيث ال �شرف ،وال جمد
وال انت�صار.
و�إذا ك��ان��ت دع ��وة م��ن ه�ي�ك��ل ل��داال���س
لأن يتخفى بثياب ن��اب�ل�ي��ون ..ت��رى كيف
�سيتخفى �أردوغ��ان � -أوغلو؟ ويف �أي ثياب
ن�ساء �سيتخفى الفرن�سي من �أ�صل �سوري
برهان غليون ،وهو الذي اعتاد على العطر
الباري�سي والثياب الق�صرية ..لكن �أي ثوب
�سيت�سع للحمدين يف قطر ،وم��اذا ب�ش�أن
تخفي جماعة ج��ون بولتون يف لبنان..؟
�أك�ي��د �أك�ي��د ،رمب��ا ل��ن تتمكن �سوكلني من
�إجناز عملها مبفردها.

�أحمد زين الدين
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و�سيلحق� أوباما  -بايدن وحكـّـام اخلليج بنوري ال�سعيد

ت�شبه الهجمة الغربية  -الرجعية العربية
على �سورية هذه الأيام ،ف�صول هجمة القوى
الدولية والإقليمية ذاتها �ضد م�صر جمال
ع�ب��د ال�ن��ا��ص��ر ع��ام  ،1956بعد ت�أميمه قناة
ال���س��وي����س وع��ائ��دات�ه��ا امل��ال�ي��ة ،رداً م�ن��ه على
رف ����ض ال � ��دول ال�غ��رب�ي��ة مت��وي��ل ب �ن��اء ال���س��د
ال �ع��ايل ،بعد� أن ا�شرتطت عليه االع�ت�راف
بالكيان ال�صهيوين املغت�صب لفل�سطني.
ك��ان��ت ح��رب� إرادات � �ص �م��دت ف�ي�ه��ا م�صر
بقيادة جمال عبد النا�صر ،الذي وقف على منرب
اجلامع الأزهر ليقول�« :سنقاتل ولن يوجد
من يفر�ض علينا اال�ست�سالم» .واليوم يقف
ب�شار الأ�سد راف�ضاً الإمالءات الأمريكية-
الأطل�سية-اخلليجية ،معلناً أ�ن��ه «�سيقاتل
ح�ت��ى �آخ ��ر نقطة دم» ��ض��د الهجمة امل�ع��ادي��ة
ال �ت��ي ت��ري��د ج � ّر ��س��وري��ة �صاغرة� إىل موقع
خ � �دّام امل �� �ش��روع ال���ص�ه�ي��وين ،ال�ع��ام�ل�ين على
ت�أمني الأمن واحلماية ملغت�صبي فل�سطني
وم�شردي �شعبها.
مل يكن� أمام املعتدين ع�ل��ى م���ص��ر ع��ام
� 1956سوى حماولة� إخ�ضاع م�صر وقيادتها
الثورية ،فم�صري الإمرباطوريتني الإنكليزية
وال�ف��رن���س�ي��ة ك��ان ع�ل��ى امل �ح��ك ،وم�صاحلهما
اال�� �س� �ت� �ع� �م ��اري ��ة ع �ل ��ى � �ش �ف�ي�ر ال �� �س �ق ��وط،
�إذ� إن ت��اري �خ �ه �م��ا اال� �س �ت �ع �م��اري ه ��ذا ي�شري
ل �ق ��ادت �ه �م ��ا �إىل �أن م� ��ن ي ��ري ��د مم��ار� �س��ة
دوراً امرباطورياً عاملياً ،عليه� أن ميد نفوذه
بقوة� إىل منطقة ال�شرق ال�ع��رب��ي ،وحت��دي��داً
ب�لاد ال�شام وم�صر؛ وم��ن يخرج منها يخرج
من موقعه املتقدم عاملياً .هكذا ي�شري تاريخ
االمرباطوريات املتعاقبة منذ بداية التاريخ؛
م�ن��ذ ال��روم��ان وال �ي��ون��ان وب�ي��زن�ط�ي��ة ،م ��روراً
ب ��دول ��ة اخل�ل�اف ��ة ال �ع��رب �ي��ة  -الإ� �س�ل�ام �ي ��ة،
و�صو ًال� إىل القطبني ال �ع��امل �ي�ين ال��والي��ات

الرئي�س الراحل جمال عبد النا�صر

املتحدة واالحت��اد ال�سوفياتي .وهكذا ،عندما
ان�ت���ص��رت م���ص��ر ب���ص�م��ود ق��ائ��ده��ا و��ش�ع�ب�ه��ا،
تراجعت مكانة االمرباطوريتني اللتني مل
تكن تغرب عنهما ال�شم�س ،ل�صالح الثنائية
الأمريكية  -الرو�سية ال�صاعدة يف ذلك الوقت،
كما �سقط رئي�سا وزراء الدولتني املعتديتني
الربيطاين انطوين اي ��دن ،وال�ف��رن���س��ي غي
م��ول �ي��ه ،وغ � ��ادرا امل �� �س��رح ال���س�ي��ا��س��ي ،و�سقط
�إثرهما حليفهما الأق��وى بني العرب ،رئي�س
وزراء ال �ع��راق يف ذل��ك ال��وق��ت ،و أ�ح ��د� أرك ��ان
«حلف بغداد» نوري ال�سعيد    .

نوري ال�سعيد ..النهاية التعي�سة

ال � � � �ي � � � ��وم ي� � � �ك � � ��رر احل� � � �ل � � ��ف ال � �غ � ��رب � ��ي
بقيادته الأمريكية الهجمة ب�ك��ل ف�صولها
ل�ك��ن ��ض��د � �س��وري��ة ه ��ذه امل� � �رّة ،ل�ك��ن ��س��وري��ة
�صامدة بجي�شها و�شعبها وقيادتها ،ترف�ض
تلبية الإمالءات الغربية واخلليجية املطالبة
مب� �غ ��ادرة � �س��وري��ة حم ��ور امل �ق��اوم��ة امل��واج��ه
للم�شروع ال�صهيوين املدعوم من الغرب ومن
اتباعه من احلكّام العرب.
ال ت�ستطيع �سورية� إال� أن تنت�صر يف معركة
ال��دف��اع عن النف�س القائمة ،يف وج��ه الهجمة
التي ت�ستهدفها ،لي�س فقط لأنها� آخر نظام

ع��رب��ي مل يلتحق ب��ال��رك��ب ال���ص�ه�ي��وين ال��ذي
يغت�صب فل�سطني وعينه على ما بني الفرات
وال�ن�ي��ل ،بل لأنها كذلك آ�خ��ر ن�ظ��ام ع��رب��ي ما
ي ��زال ي��رف��ع ل ��واء ال �ع��روب��ة وي�ف�ت�خ��ر بالهوية
العربية ،هذه العروبة التي و�صفها �أحد كُتاب
«ال�سي� ،أي� ،أيه» م� ؤ�خ��راً ب�أنها باتت «كعظمة
ك�ل��ب م�ي��ت» ،ف�سقوطها يعني حت��ول املنطقة
ال�ع��رب�ي��ة برمتها� إىل حديقة خلفية للكيان
ال�صهيوين.
اليوم يتكرر� أمام� أعيننا� أحد م�شاهد عام
 ،1956يف ذلك العام انتزع الزعيم ال�سوفيات

ي �خ��روت �� �ش �ي��ف ح� � � ��ذاءه وط � � ��رق به على
ال� �ط ��اول ��ة� أم ��ام جم� �ل� �� ��س الأم ��ن ال ��دويل،
م�ه��دداً ق�صف لندن وباري�س بال�صواريخ،
و�� �س ��اي ��ره الأم�ي�رك ��ي ط� �م� �ع� �اً يف خ�لاف��ة
حليفتيه االم�براط��وري �ت�ين ال�ع�ج��وزي��ن..
وال �ي��وم ت�ق��ف رو��س�ي��ا وال���ص�ين ع�ل��ى ر�أ���س
منظومة عاملية ق��وي��ة ،متتد من� أمريكا
الالتينية وال�ب�رازي��ل و� �ص ��و ًال� إىل الهند
و إ�ي� ��ران وج�ن��وب �أفريقيا وقوى امل�ق��اوم��ة
ال � �ع� ��رب � �ي� ��ة� إىل ج� ��ان� ��ب � � �س� ��وري� ��ة ،مت �ن��ع
ا�ستفرادها م��ن قبل امل�ح��ور اال�ستعماري.
ولأن ��س��وري��ة ��ص��ام��دة وق��وي��ة بحد ذات�ه��ا،
وهي مل ت�ستعمل بعد كل� أوراق قوتها ،ف�إن
هذا ال�صمود املدعوم من احللفاء �سيحقق
ن �� �ص��راً ي�ق�ل��ب امل� �ع ��ادالت�� :س�ي�خ��رج ب ��اراك
�أوباما من «البيت الأبي�ض» من دون رجعة،
مثلما جرى اليدن وموليه ،بعد� أن تخرج
قواته من العراق مهزومة بفعل مقاومة
ال�شعب العراقي؛ و�سيتوا�صل انهيار النظام
ال��ر أ���س�م��ايل ال�ع��امل��ي ،حت��ت �ضغط ت�صدي
ال���ش�ع��وب ل�ع�م�ل�ي��ات ال�ن�ه��ب اال��س�ت�ع�م��اري،
و�سي�ستمر و�ضع الكيان ال�صهيوين� أمام
��س��ؤال امل�صري بفعل تنامي ق��وى املقاومة
يف ل�ب�ن��ان وفل�سطني ،و�سيكتمل انف�ضاح
الأدوار اخليانية املت�صهينة حلكام «جمل�س
ال �ت �ه��اون اخل�ل�ي�ج��ي» ،ال��ذي��ن �سيلتحقون
بنوري ال�سعيد و«حلف بغداد».
هو ن�صر مد ٍّو �سنعي�شه ون�شاهد ف�صوله،
خ�صو�صاً �أنه �سيكون مرحلة مف�صلية هامة
يف ق�ب�ر امل �� �ش��روع ال�صهيوين و�إزالة كيانه
ال�غ��ا��ص��ب ،م��ع ك��ل م��ا ي��رم��ز وج ��وده م��ن ذل
وهوان عربيني.

عدنان عبد الغني

حت�ضريات لـ«االنقالب» على غليون ..وفاروق طيفور بدي ًال

املجل�س «الوطني» ال�سوري ..يافطة ليربالية حلركة «الإخوان»
�أنقرة  -الثبات
ال مي �ت �ل��ك امل �ج �ل ����س ال��وط �ن��ي ال �� �س ��وري ال �ك �ث�ي�ر م��ن
ال�صدقية يف ال�شارع ،لكنه يعوّ�ض عن ذلك بدعم �إعالمي
ك�ب�ير ،ت�ت��واله دول��ة خليجية �صغرية احل�ج��م ،ت�سعى لأن
تكون كبرية املفعول ،ودعم مايل تتوال الدولة نف�سها ،ودعم
�سيا�سي تتواله تركيا ،التي حتت�ضن هذا املجل�س لوج�ستياً،
وما تزال مرتددة يف تبنيه �سيا�سياً.
حت��ت ه��ذا ال���س�ت��ار م��ن ال��دع��م ال ��دويل ال�ه��ائ��ل ،وامل��دد
العربي الكبري ،تختبئ الكثري من «التفا�صيل» التي تو�ضح
حجم اخلالفات الدائرة يف �أو�ساط هذا املجل�س ،الذي يحب
�أحد املعار�ضني �أن ي�سميه بـ«املعطوب».
فاملجل�س مكوّن من تركيبة غالبيتها من الإ�سالميني
ذوي ال�صبغة الإخ��وان�ي��ة ،م��ا جعل ال�شخ�صيات الي�سارية
الطابع �أو الليربالية الأطماع متخوفة من امل�ستقبل الذي
يخ َّب�أ له�أ فيه ،فامتنعت عن االن�ضواء حتت لوائه ،فيما

�إبراهيم غليون ..هل انتهى دوره؟

تنخر اخلالفات الداخلية تركيبته املم�سوكة بقوة حتى الآن
تركياً وقطرياً.
وي ��رى ال�ع��دي��د م��ن ال�سيا�سيني ال �ع��رب والأج��ان��ب يف
القوى ال�سورية املعار�ضة� ،أن «معار�ضة» هي جمموعة من

�أ�صحاب الأغرا�ض يجمعهم فقط «حقدهم» على النظام،
ويقول م�س�ؤول من مكتب اجلامعة العربية� ،إن ه�ؤالء كان
يفرت�ض بهم  -لو كانوا وطنيني � -أن يجتمعوا دفاعاً عن
الق�ضية التي يعملون من �أجلها ،لكن يبدو �أن ال ق�ضية
لديهم �سوى احلقد ،وهذا لن ينفع.
ي�ق��ول امل �� �س ��ؤول امل��ذك��ور� ،إن نبيل ال�ع��رب��ي؛ أ�م�ي�ن ع��ام
اجلامعة العربية ،تلقّى  25طلباً ملقابلته يف �أ�سبوع واحد ،كلها
تدّعي متثيل الثورة والتن�سيقيات ،وي�ضيف« :هناك 2940
تن�سيقية يف حم�ص ودير الزور و�إدلب فقط»� ،أما «الع�شائر
فحدّث وال حرج ،»...وبح�سب هذا امل�س�ؤول نف�سه« ،هناك 73
ع�شرية وفخذاً ميثلون  ٪240من ال�شعب ال�سوري»!
ومب��ا �أن املجل�س ميتلك ال�صبغة التي تريدها تركيا
وقطر ،املتفقتان يف امللف ال�سوري ،ف�إن احلركة الإخوانية
ال �� �س��وري��ة ت�ت�ح���ض��ر ب ��دوره ��ا ل�ت�غ�ي�ير ال�ت���س�م�ي��ة لت�صبح
«العدالة و ،»...ليتما�شى مع الأح��زاب الإخوانية ال�سائدة
يف ال�ع��امل ال�ع��رب��ي ،وال�ت��ي ت�سعى ال��دول�ت��ان امل�ضيفتان -

�سيا�سياً ومالياً � -إىل ت�سويقها ل��دى ال�غ��رب ،حيث نالت
اال�ستح�سان الأمريكي واملوافقة الغربية ،بعد حوار جرى
ب�ين التنظيمات الإخ��وان�ي��ة يف ال�ع��امل العربي م��ع االحت��اد
الأوروبي يف �سوي�سرا.
وم ��ع اق�ت��راب اال��س�ت�ح�ق��اق اجل ��دي ��د ،ت���س�ع��ى ال�ق�ي��ادة
الإخ��وان�ي��ة �إىل القيام مب��ا ي�شبه االن�ق�لاب على «القيادة
العلمانية» لهذا املجل�س ،املتمثلة برئي�سه برهان غليون.
وتقول املعلومات التي ح�صلت عليها «الثبات»� ،إن الإخوان
يتح�ضرون للإطاحة بغليون وزم�لائ��ه ،وانتخاب رئي�س
جديد يكون �إخوانيا بالكامل ،هو على الأرجح حممد فاروق
طيفور؛ نائب املراقب للإخوان امل�سلمني يف �سورية.
وق��د ب��د�أت احلملة على غليون من منطلق �أن��ه يعي�ش
من دون زواج مع امر�أة �سورية يف فرن�سا ،و�إن �شقيقة هذه
امل��ر�أة هي الع�ضو يف املجل�س ب�سمة ق�ضماين ،التي لعبت
دوراً �أ�سا�سياً يف هذا املجل�س ،بدعم من غليون ،كما يقول
املعار�ض ال�سوري �أ�شرف املقداد.
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لبنانيات

هموم املواطن بحاجة �إىل حلول «�سحرية» ..كتمويل املحكمة الدولية
مت اب�ت��داع��ه «على
بعد احل��ل ال��ذي ّ
ال �ط��ري �ق��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة» ل�ق���ض�ي��ة مت��وي��ل
املحكمة الدولية اخلا�صة بلبنان ،ظهر
�أن االط��راف كافة جممعة على �ضرورة
ع��دم تفجري ال��و��ض��ع ال�ل�ب�ن��اين ،يف ظل
و��ض��ع �إقليمي �ضاغط ع�شية ان�سحاب
�أم�يرك��ي م��ن ال �ع��راق ،وت�ب�ل�وُر مفاعيل
ال�ضغط الدويل والعربي على �سوريا.
ل �ع��ل احل ��ل ال � ��ذي ي �ق��ال �إن رئ�ي����س
جمل�س ال�ن��واب نبيه ب��ري ق��د اجرتحه،
�أن� �ق ��ذ ال��رئ �ي ����س امل �ي �ق��ات��ي م ��ن م�ف��اع�ي��ل
«م �ن��اورة» مل تكن مدرو�سة ب�شكل ك��اف،
فهو يف كل الأحوال ،وبالرغم من تهديده
ب��اال� �س �ت �ق��ال��ة يف ح� ��ال مل ي �ق � ّر جمل�س
الوزراء متويل املحكمة ،مل يكن يبدو �أنه
�سي�ستقيل فعالً ،وذلك بعدما عمد خالل
ال�شهرين املا�ضيني �إىل نفي الت�سريبات
ال�ت��ي حت��دث��ت ع��ن اح�ت�م��ال ا�ستقالته يف
ح ��ال ع ��دم ال �ت �ج��اوب م��ع ط�ل�ب��ه مت��وي��ل
امل�ح�ك�م��ة ،و�أع �ل��ن �أم� ��ام زواره يف الآون ��ة
الأخ�ي�رة �أن اال�ستقالة غ�ير واردة ،و�أن��ه
ل��و ك��ان يف نيته اال�ستقالة مل��ا ت�سلّم هذا
املن�صب ،بالإ�ضافة �إىل ما نُقل عنه من
ت�أكيد خالل زيارته لربيطانيا م�ؤخراً� ،أن
احلكومة باقية ،وال نية لديه لال�ستقالة،

راب �ط �اً وج��وده��ا ب�ح�م��اي��ة اال� �س �ت �ق��رار يف
ل�ب�ن��ان .ل ��ذا ،وب�ع��د ك��ل ه��ذه ال�ت��أك�ي��دات،
ع��اد ل�ي�ه��دد �إع�ل�ام �ي �اً ،يف �إج� ��راء ين�سف
ك��ل �صدقية ل�ل��رج��ل ،ويجعل م�ستقبله
ال�سيا�سي يف مهب ال��ري��ح� ،إال �إذا اعتقد
�أن ال�سيا�سة اجلنبالطية بتغيري املواقف
وتبديلها هي �سيا�سة قابلة للتقليد!
�إذاً ،ي �ب��دو م ��ن امل � �ن ��اورة ال �ت��ي ق��ام
ب�ه��ا ال��رئ�ي����س م�ي�ق��ات��ي ،وال �ت��ي �أدت �إىل
ه��ذا احل��ل «ال�ع�ج�ي��ب» لتمويل املحكمة
الدولية� ،أن الدول الكربى التي �ضغطت
عليه ،ا�ستغلت الو�ضع الإقليمي احلرج
ال ��ذي مت��ر ب��ه امل�ن�ط�ق��ة ،ك�م��ا ا�ستثمرت
و�ضعاً غري م ��ؤاتٍ دول�ي�اً تعي�شه القيادة
ال���س��وري��ة وحم ��ور امل �ق��اوم��ة ،ف� أ�ح��رج�ت��ه
وراهنت على موقف ح��زب اهلل املتم�سك
باحلكومة يف ظل ه��ذه ال�ظ��روف ،الأم��ر
ال � ��ذي ج �ع��ل ال��رئ �ي ����س م �ي �ق��ات��ي ي�ب��ال��غ
يف «ال ��دل ��ع» ،ل��درج��ة ح���ش��ر اجل�م�ي��ع يف
ال��زاوي��ة ،وحم��اول��ة و�ضعهم أ�م��ام الأم��ر
ال��واق��ع بالقبول بتمويل حمكمة دولية
هدفها الت�آمر على لبنان ،مهدداً بهدم
هيكل احل�ك��وم��ة على َم��ن ف�ي��ه ،يف وقت
ح��رج ل�ل�غ��اي��ة ،ويف ظ��ل �أو� �ض��اع �إقليمية
مت�أزمة.

ول�ع��ل «دل��ع» ميقاتي زاد ع��ن ح��ده،
بعدما قدّم له حزب اهلل كل �شيء ،وراعاه
يف ك��ل الق�ضايا ،حتى تلك ال�ت��ي �أظهر
فيها ميقاتي و�سليمان كيدية �سيا�سية
وا�� �ض� �ح ��ة � �ض��د وزراء ت �ك �ت��ل ال�ت�غ�ي�ير
والإ��ص�لاح ،ل��ذا اعتقد رئي�س احلكومة
�أن ��س�ي��ا��س��ة امل �ه��ادن��ة ال �ت��ي ات�ب�ع�ه��ا معه
حزب اهلل ،ميكن لها �أن ت�ستمر ،وميكن
ا�ستثمارها.
ل� �ك ��ن م� ��ا مل ي �ح �� �س �ب��ه ال��رئ �ي ����س
ميقاتي والأط��راف الآخ��رون ،هو نفاد
� �ص�بر ح�ل�ف��ائ��ه يف احل �ك��وم��ة ،وم�ن�ه��م
العماد عون وتكتل التغيري والإ�صالح،
بعدما ظهر جلياً من خ�لال املمار�سة
احلكومية �أن �أداء احل�ك��وم��ة مل يكن
ع �ل��ى م �� �س �ت��وى ال ��وع ��ود ال �ت��ي ُق��دم��ت
للنا�س ،فم�شاريع الإ�صالح التي رفعها
ت �ك �ت��ل ال �ت �غ �ي�ير والإ�� � �ص �ل��اح مل ت�ك��ن
«بالونات» �شعبية ،بل هي جزء �أ�سا�سي
من خطته املعدّة للحكم ،لذا ال ميكن
للتكتل اال�ستمرار يف تغطية الت�سويف
احلا�صل يف �إقرار امل�شاريع احلياتية� ،أو
ا�ستئ�صال الف�ساد ،وهو قد بنى �سيا�سته
ع�ل��ى الأم ��ري ��ن م �ع �اً ،ووع ��د اجل�م�ه��ور
اللبناين ب�سيا�سة جديدة تخرجه �إىل

«ال ��دول ��ة» ،وحت �ق��ق �أم �ن��ه االج�ت�م��اع��ي
واالقت�صادي.
لعل الأمر الأكرث �إيالماً هو تعامل
الرئي�س ميقاتي مع املخلفات احلريرية
ب�أ�سلوب احلماية ،ومهادنة احلريريني،
وغ�ض النظر عن املوظفني الفا�سدين،
و�أ�صحاب املمار�سات امليلي�شوية ،الذين
ع ��اث ��وا ف� ��� �س ��اداً وح � � ّول� ��وا ال� ��دول� ��ة �إىل
«م�شيخة ح��ري��ري��ة» طيلة ف�ترة احلكم
ال���س��اب��ق ،يف م��وق��ف ا��س�ت�ف��زازي مل�شاعر
اللبنانيني ولوزراء التكتل ،الذين عانوا
م��ن ع��دم قدرتهم على �ضبط �إدارت�ه��م،
ب�سبب اال�ستغالل ال�سيا�سي واملذهبي
الداعم للموظفني الفا�سدين.
يف ك��ل الأح � ��وال ،وب�غ����ض ال�ن�ظ��ر عن
مت التو�صل �إليها،
ماهية الت�سوية التي ّ
ف ��إن م��ا ح�صل ي�ج��ب �أال يجعل الطبقة
ال�سيا�سية ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،وم�ع�ه��ا احلكومة
ال �ع �ت �ي��دة ورئ �ي �� �س �ه��ا ،ت��راه��ن ع �ل��ى �صرب
املواطنني اللبنانيني طويالً ،فاحلكومة
لغاية الآن مل حتقق �شيئاً ميكن �أن يقال
ع�ن��ه �إن ��ه «ف� ��ارق ن��وع��ي» يف ال�ت�ع��ام��ل مع
حاجات املواطنني امللحة ،وعلى الرئي�س
ميقاتي وجم�ترح��ي احل �ل��ول الإن �ق��اذي��ة
مل �ن��اورات��ه �أن ي��درك��وا �أن ال�سيا�سة التي

ت���س�ت�خ��دم�ه��ا احل �ك��وم��ة يف ت ��أج �ي��ل ال�ب��ت
بهموم النا�س ،وت�أجيل طرح امل�شاريع التي
ته ّم املواطنني ،مل يعد من املمكن التغا�ضي
عنها ،و�إال أ�دّت �إىل ثورة �شعبية ،وبالتايل
ال ميكن للحكومة اللبنانية �أن ت�ستمر
يف الت�سويف يف ق�ضايا النا�س وهمومهم،
مقابل اهتمامها بت�أمني ما تطلبه الدول
الغربية ،فاملحكمة لي�ست �أكرث �أهمية من
الكهرباء ،وال من �أزمة ال�سري امل�ستفحلة،
وال من ال�ضمان ال�صحي ،يف وقت يح�صد
املوت �آالف اللبنانيني غري القادرين على
دفع تكاليف اال�ست�شفتاء الباهظة.
ل��ذل��ك ،وم ��ن ه ��ذا ال �ب��اب ،ومب ��ا �أن
احل� �ل ��ول مي �ك��ن �أن تجُ �ت��رح ب�ي�ن ل�ي�ل��ة
و�ضحاها ،وب�سحر �ساحر ،ميكن للطبقة
ال�سيا�سية اللبنانية �أن جت�ترح حلو ًال
مم��اث�ل��ة مل�شاكل امل��واط�ن�ين امل�ستفحلة،
ك��ال �ك �ه��رب��اء وامل� �ي ��اه ،وم �� �ش��اك��ل ال� ��دواء
وال� �غ�ل�اء وت���ص�ح�ي��ح الأج� � ��ور ،وغ�يره��ا
م��ن امل��وا� �ض �ي��ع ال �ت��ي ت �ب��دو ذات �أه�م�ي��ة
كربى لل�شعب اللبناين �أكرث من متويل
حم�ك�م��ة دول �ي ��ة ه��دف �ه��ا ال �ق �� �ض��اء على
املقاومة ،وتقوي�ض اال�ستقرار يف لبنان.

ليلى نقوال الرحباين

ماذا حقق «امل�ستقبل» من �إقامة مهرجان «اال�ستقالل»؟
ب�ع��د ال���ض�ج��ة الإع�لام �ي��ة الكبرية
التي �سوّقت له ،وبعد التهديد والوعيد
امل�ع�ت��اد ْي��ن على �أل�سنة م���س��ؤويل «تيار
امل���س�ت�ق�ب��ل» ،وت�ل�م�ي�ح�ه��م ب��ال �ن��زول �إىل
ال �� �ش ��ارع لإ� �س �ق ��اط احل �ك ��وم ��ة ،الأم� ��ر
ال��ذي دفع الرئي�س جنيب ميقاتي �إىل
التلويح باال�ستقالة بذريعة عدم متويل
«امل�ح�ك�م��ة اخل��ا� �ص��ة ب�ل�ب�ن��ان» امل�خ��ال�ف��ة
للد�ستور ،وبعد حديث «امل�ستقبليني»
عن عدم �إمكان البقاء مكتوفني حيال ما
يجري يف من «عنف دموي» يف �سورية،
ومن دون �أن حت�صل «املفاج�أة الكربى»
ال�ت��ي ان�ت�ظ��ره��ا ال�ب�ع����ض ،وه��ي «ظ�ه��ور
ال���ش�ي��خ ��س�ع��د» يف ط��راب�ل����س ب�ع��د ط��ول
غ �ي��اب ع��ن وط �ن��ه ال �ث��اين ل�ب�ن��ان ،حتى
�أنه ا�ستكرث على ما تبقى من جمهوره
الإطاللة عرب ال�شا�شة ،وو�سط م�شاركة
طرابل�سية وعلمائية دينية خجولة...
م ّر مهرجان «اال�ستقالل» الذي نظمه
«امل�ستقبل» يف معر�ض ال�شهيد ر�شيد

ك��رام��ي يف ط��راب�ل����س الأ� �س �ب��وع الفائت
كـ«زوبعة يف فنجان».
ه��ذا اخل��وف «امل�ستقبلي» الطارىء
وامل �ف��اج��ىء ع �ل��ى «اال� �س �ت �ق�ل�ال» ل�ل�م��رة
الأوىل م�ن��ذ ب ��روز «احل��ري��ري��ة» ،ك�شف
زي� ��ف ادع � � ��اء ح��ر� �ص �ه��ا ع �ل��ى ال �� �س �ي��ادة
اللبنانية ،من خالل ال�شعارات والرايات
ال�ت��ي ُرف �ع��ت ،واخل �ط��ب ال�ت��ي أُ�ل�ق�ي��ت يف
املهرجان املذكور.
ف�ه��ل ت��رم��ز أ�ع �ل�ام ��س��وري��ة م��ا قبل
و� �ص��ول ح ��زب ال �ب �ع��ث ،و�أع �ل��ام ت��ون����س،
و�أعالم «حزب التحرير» الذي ال يعرتف
بالكيان اللبناين� ،إىل ا�ستقالل لبنان؟
وه ��ل ي�سهم حت��وي��ل ط��راب�ل����س �إىل
خ��زان وق��ود للفتنة ،ومن�ص ًة لالنقا�ض
على ��س��وري��ة؛ خ�لاف�اً الت�ف��اق للطائف،
وملعاهدة الأخوة بني الدولتني اللبنانية
وال �� �س��وري��ة يف ت�ع��زي��ز ال �� �س �ي��ادة� ،أو �أن��ه
ي�ع� ّر��ض�ه��ا ل�ل�خ�ط��ر ،وق ��د ي��دف��ع ب �ع��ودة
�سورية �أمنياً �إىل عا�صمة ال�شمال دفاعاً

بغياب احلريري عن املهرجان ..ال�سنيورة يحيّي احل�ضور

عن �أمنها القومي ،الذي يحاول تعكريه
«اال��س�ت�ق�لال�ي��ون اجل� ��دد» ،ب�ع��د م�سرية
�شاقة قادتها القوى ال�سيادية احلقيقية
يف �سبيل إ�ع� ��ادة ت�صويب ال�ع�لاق��ة بني
البلدين؟
وه��ل �أ��ض�ح��ى ك�ي��ل ال�شتائم يف حق
م �ك��ون��ات �أ��س��ا��س�ي��ة للمجتمع اللبناين
ال لوحدة لبنان؟
�سبي ً
ل �ك��ن ع �ل��ى ق� ��ول امل �ث ��ل «رب � �ض��ارة
ن��اف �ع��ة» ،ف�ق��د �أل �ق��ى جت�م��ع «امل�ستقبل»
ال�ضوء على الوهن ال��ذي يعانيه وعلى

احلالة املرتدية التي يتخبط فيها من
خالل �أمور عدة �أبرزها:
�أوالً :ي�شري تعاقب ثالثة من النواب
«امل�ستقبليني» (ف ��ؤاد ال�سنيورة وحممد
كبارة و�سمري اجل�سر) على الكلمة� ،إىل
وج��ود �أجنحة ع��دة يف حزبهم ،و�إال ملاذا
مل حت �� �ص��ر خ�ط�ب�ه��م ب �خ �ط��اب واح� ��د؟
واجل��ام��ع امل���ش�ترك ال��وح�ي��د بينهم هو
ج�شع ال�سلطة ،واحلقد على �سورية.
ث� ��ان � �ي � �اً :ع � � ��دم جت� � � ��اوب ال� ��� �ش ��ارع
ال �ط��راب �ل �� �س��ي م ��ع دع � ��وة «امل �� �س �ت �ق �ب��ل»

ي� � ؤ�ك ��د اق �ت �ن��اع ال� ��� �س ��واد الأع � �ظ� ��م م��ن
ال�ط��راب�ل���س�ي�ين ب �خ �ي��ارات ممثليهم يف
احل�ك��وم��ة ،ونهجهم االع �ت��دايل حيال
خمتلف الق�ضايا امل�ط��روح��ة ،رغ��م كل
حم� ��اوالت ال�ت�ح��ري����ض امل��ذه�ب�ي��ة ال�ت��ي
ي�ستخدمها احلريريون.
ثالثاً :عدم ح�ضور مفتي طرابل�س
وال � �� � �ش� �م ��ال ال� ��� �ش� �ي ��خ م� ��ال� ��ك ال �� �ش �ع��ار
«امل �ه ��رج ��ان» ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل امل���ش��ارك��ة
اخل�ج��ول��ة لعلماء ال��دي��ن ف�ي��ه ،ي��ؤك��دان
ع��دم تقبل ط��روح��ات «امل�ستقبل» ل��دى
غالبية ع�ل�م��اء �أه ��ل ال�سنة واجل�م��اع��ة،
وف�شل �إدارته للملف ال�سُّ ني.
�إن ج� � ّل م ��ا �أداه ه ��ذا «امل �ه��رج��ان»
ه��و �شحن امل��واط�ن�ين مذهبياً ،يف �ضوء
احلملة الإع�لام�ي��ة العاملية ال�ت��ي ت�شن
ع�ل��ى ��س��وري��ة ،وال �ت��ي حت ��اول ال�ن�ي��ل من
وح ��دت� �ه ��ا ،ف� ��اخل� ��وف ي �ك �م��ن ه �ن ��ا م��ن
ان � � ��دالع ف �ت �ن � ًة م��ذه �ب �ي��ة يف ط��راب �ل ����س
وبع�ض املناطق العكارية ،و�سط حمالت
التحري�ض املذهبي املمنهجة ،وعمليات
اال��س�ت�ف��زاز ب��ال�ت�ظ��اه��رات امل �ن��ددة بنظام
دم�شق يف ال�شوارع املتاخمة ملنطقة جبل
حم�سن ذات الغالبية العلوية ،ويف غياب
الآلية «امل�ستقبلية» ل�ضبط ال�شارع املعب�أ
مذهبياً ،ما يفقد ال�سيطرة عليه ،وي�ؤدي
�إىل الفلتان الأمني يف ال�شارع.

ح�سان احل�سن
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مـــكــــابــرة رغـــم الـفـ�شـــل الـــذريــــع

مهــرجــان طــرابـلـ�س ..ر�ســـائــل مـتـبــددة
رغم املكابرة ال�شفهية ،ف�إن بع�ض قيادات
ت �ي��ار امل���س�ت�ق�ب��ل ي �ع�ترف��ون يف ح�ل�ق��ات�ه��م ب ��أن
مهرجان الأحد مفتعل ومل يكن على م�ستوى
الآم � � ��ال ،وم ��ن ه� � ��ؤالء الأم �ي��ن ال �ع ��ام �أح �م��د
احل��ري��ري ،حيث متلكهم الغيظ عندما جاء
نتاج البيدر خمالفاً حل�ساب احلقل �أو وعود
نواب ال�شمال ،وينقل بع�ض «عتاة» احلريرية
اجل ��دي ��دة � ،أن احل ��ري ��ري ��ش�ت��م ن ��واب ت�ي��اره
ال�شماليني با�ستثناء بع�ض العكاريني ،وقال
لهم يف تقييم ملهرجان الأحد� :إذا كان هذا هو
م�ستوى متثيلكم من حيث العدة والعدد ،فهذا
يعني أ�ن�ك��م جنحتم يف االن�ت�خ��اب��ات ب��أ��ص��وات
ميقاتي وال�صفدي ،وبكل الأح��وال كان يجب
�أن نفهم الر�سالة �أو احلقيقة التي ت��وارت يف
تقاريركم عن االنتخابات النقابية املتنوعة..
ه��ذه ح��ال احل��ري��ري� ،أم��ا الرئي�س ف ��ؤاد
ال�سنيورة الذي �ألقى كلمة احلريري الغائب يف
ح��واري باري�س والريا�ض وال��ذي مل تنفع كل
حاالت اال�ستنها�ض ال�ستدراج اجلهود بت�ستري
غ�ي��اب��ه �أو الإع �ل��ان امل�ب�ه��م مل �ف��اج ��أة ح���ض��وره
باملهرجان وك�أنه �سوف «ي�شيل الزير من البري»
وي�ب�رد ع��واط��ف اجل�م�ه��ور امل�ه�ت��اج��ة ل��ر�ؤي�ت��ه
وه��و يخلع �سرتته ،فال�سنيورة ك��ان املهرجان
بالن�سبة �إليه لي�س منرباً ،و�إن ا�ست�ساغ الوقوف
خلفه ،بل �أي�ضاً معادلة اقت�صادية ح�سب ما
يقول ال��واق�ف��ون على �أف �ك��اره ،حيث ت��ردد �أن��ه
قال �إذا و�ضعنا جدوى اقت�صادية ،فلن نرتدد
يف �إقفال الدكان قبل �أن نعلن الإفال�س الكلي
عند ا�ستحقاق االنتخابات.
ه��ذا ب�ين �أه ��ل ال� ��دار� ،أم ��ا ع�ل��ى امل�ستوى
العمالئي الذي �أريد له من املهرجان فلم يعد
خافياً� ،سيما �أن املنا�سبة مفتعلة بكل املقايي�س،
و�إن ات �خ��ذت ع�ن��اوي��ن ق �دّر امل�خ�ط�ط��ون ب�أنها
�ستكون ج��ذاب��ة جل�م�ه��ور اخ �ت��ار االب�ت�ع��اد عن
الت�ضليل ،فالقوى التي نُظم املهرجان �أو ًال
حتت ا�سمها وهي «�14آذار» كانت من خلفيتها
�أنه �سيكون منا�سبة احتفالية ب�سقوط النظام
يف ��س��وري��ة ،ووق��وع �سورية يف �أ��س��ر الأطل�سي،
حيث هم جزء من �أدواته يف املنطقة ،وبالتايل
ي �ك��ون امل �ه��رج��ان حم�ط��ة االن �ط�ل�اق للهجوم
الداخلي على ق��وى � 8آذار كمعرب ال�ستعادة
ال�سلطة ،وق��د تدغدغت الآم��ال أ�ك�ثر عندما
ن�ق��ل ع��ن م���س�ت���ش��ارة مل �� �س ��ؤول ك�ب�ير �أن �سعد
احل��ري��ري �سيعود مكلفاً بت�شكيل احلكومة،
لكن النظام يف �سورية مل يتهاو وفق املخطط
ال ��ذي ي���ش��ارك فيها ع��رب اجل��ام�ع��ة العربية
بقيادة قطر وال�سعودية.
ه��ذا �أوالً ،أ�م��ا ثانياً فاالعتقاد ك��ان ب�أنه
مع التهاوي املوهوم للنظام ال�سوري �سي�ضطر
حزب اهلل وكل املقاومة �إىل الإذع��ان للظروف
النا�شئة ،وبالتايل الدخول يف عملية م�ساومة
على ال�سالح املقاوم ،ولذلك و�إن اكت�سب هذا
ال�سيناريو روح الغباء� ،إال أ�ن��ه وبناء عليه مت
اختيار �شعار املهرجان« :خريف ال�سالح ..ربيع
اال�ستقالل».
فلذلك ،ف�إن الكلمات التي ف�سرها الفريق
امل�ت��آم��ر على امل�ق��اوم��ة و�أوراق ال�ق��وة يف لبنان
ويف �سورية ب�أنها كانت عالية النربة ،ونفخها
على �أنها تعك�س واقع لبنان� ،سقطت يف مهدها
وق�ب��ل �أن يتفوه بها «امل�خ��اط�ب��ون»� ،سيما �إذا
�أخذنا باالعتبار ما قاله الرئي�س الأعلى حلزب

احتفال تيار امل�ستقبل يف معر�ض ال�شهيد ر�شيد كرامي

الكتائب �أمني اجلميل ب�أن ال جديد يف الكلمات
التي �ألقيت ،م�شرياً �إىل �أن�ه��ا ت�ك��رار مل��ا �سبق،
وع�ل��ى م��ا ي�ب��دو ف ��إن م���ش��ارك��ة ال�ك�ت��ائ��ب كانت
هزيلة يف املهرجان ح�ضوراً ،ومتثيالً ،ولذلك
يقول �أحد �أركان قوى � 14آذار� :إن للمهرجان
وظ �ي �ف �ت�ين ،الأوىل ه ��ي �أن «ل �ب �ن��ان» ي�ل�ت��زم

بال�شرعيات العربية والدولية� ،أي مبعنى �آخر،
م��ا ي�ق��رره حلف �شمال الأطل�سي ،ول��ذل��ك مل
ي�أتِ �أي من املتحدثني على الو�ضع احلكومي
�أو مهاجمة ال��رئ�ي����س ميقاتي �شخ�صياً كما
درج ��ت ال �ع��ادة ويف �أي م�ن��ا��س�ب��ة ،وال��وظ�ي�ف��ة
الثانية الت�ضامن م��ع ال�سوريني املناه�ضني

للنظام على اختالفهم ،هذا ال ي�ستدعي داللة
للأهداف من وراء ذلك.
ومع ذلك ف�إن ت�سا�ؤالت كبرية يطرحها
�أ�صحاب ال�ش�أن عن جدوى املهرجان �إن مل يكن
جمرد وظيفة �أو مهمة اُنيطت به�ؤالء:
 -1املهرجان كان �سي�سمى با�سم � 14آذار،

ثم تراجع لي�صبح مهرجان امل�ستقيل بعد �أن
ف�شل يف ا�ستقطاب اجل�م�ه��ور ال��وا��س��ع �إذ كان
ال��ره��ان على ح�ضور خم�سمئة �أل��ف مواطن،
ثم تراجع �إىل مئتي �ألف مع تكثيف النداءات
ع�بر ال�شا�شات والإذاع� ��ات وت�سمية ك��ل قرية
للح�ضور �إىل �ساحة امل�ه��رج��ان بعدما تلم�س
الإذاري � ��ون �أن اال�ستجابة �شبه م�ع��دوم��ة من
الكثري من القرى لي�صل العدد ح�سب اخلرباء
يف تيار امل�ستقبل نحو �إىل � 20ألفاً كحد �أق�صى،
ل�ك��ن ه�ن��اك � �ض��رورة لل� إ�ع�ل�ان ب ��أن احل�ضور
جتاوز املئة �ألف.
 -2م ��ن أ�� �س �ب ��اب ال �ف �� �ش��ل ع� ��دم ال �ق ��درة
على ر��ش��وة امل��زي��د م��ن امل��واط�ن�ين غ�ير الذين
ح���ض��روا� ،إن ك��ان م��ادي �اً �أو باحتمال ح�ضور
احلريري الذي مل يُفهم ملاذا ا�ستمرار تخفيه
كما يقول �أم�ين اجلميل ،خ�صو�صاً �أن مفتي
طرابل�س وال�شمال ال�شيخ مالك ال�شعار رف�ض
�إلقاء كلمة يف املهرجان رغم «حماوالت الإقناع
املتعددة الأوجه» ،انطالقاً من مفاهيم وا�ضحة
�أن املهرجان وظيفته بث ال�سموم والتفرقة.
 -3ل �ق��د �أث �ب ��ت م �ه��رج��ان ط��راب �ل ����س �أن
ق ��وى � 14آذار ورغ� ��م االت� �ك ��اء ع �ل��ى ��ش��ري�ع��ة
الغاب الدولية والعربية� ،أ�صبحت على �شفري
خ��ري�ف�ه��ا ،ومل ي�ع��د م�ط�ل��وب�اً �إال �أن يتفاهم
الفريق الوطني على برنامج �أو خطة عمل
غري مو�سمية.

يون�س عودة

مـــواقف
• رئي�س ح��زب االحت ��اد؛ الوزير ال�سابق عبد الرحيم م��راد،
ا�ستقبل وفد ًا من قافلة احلرية لأمهات �أبناء �سورية؛ برئا�سة
الأب رايف حالوة .بداية� ،شكر الوزير مراد القيمني على القافلة،
وحيّا الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد ،الذي وبف�ضل وعيه �أف�شل
املخطط الغربي ،وحمى �سورية املقاومة واملمانعة ،الفت ًا �إىل
�أن �سورية م�ستهدَفة نتيجة دورها ،و�أن حجم هذا اال�ستهداف
هو بحجم ما يحمله امل�شروع اال�ستعماري للمنطقة ،ال��ذي له
حلفاء على امل�ستوى العربي ،ور�أى �أننا يف هذه املرحلة �سن�شهد
امتدادات النك�سار امل�شروع الأمريكي.
• ال�ل�ق��اء الإ� �س�لام��ي ال��وح��دوي ق��ال :عرفنا الرئي�س ف ��ؤاد
ال�سنيورة واحد ًا من �شطار الأالعيب ال�سيا�سية املولعني بالتورية
والتخفي ،والبارعني يف كبت احلقائق ،فر�أيناه يف احتفال
طرابل�س على غري عادته ،ي�شدد على �ضرورة �أن ين�أى لبنان
بنف�سه عن التحوالت والأحداث التي ت�شهدها املنطقة ،ثم ي�شن
حملة عنيفة على النظام ال�سوري متالقي ًا مع ع�شرات اليافطات
التي ت�شتم الرئي�س ب�شار الأ�سد واملقاومة ،ومل ين�س �أن يحر�ض
�أهايل طرابل�س على الرئي�س جنيب ميقاتي ،وي�ؤجج الع�صبية
املذهبية ،وهو �أ�سلوب ال ميلك �سواه تيار امل�ستقبل.
• حركة الأم��ة �أ�شادت بالظاهرة الدميقراطية التي �شهدتها
االنتخابات امل�صرية ،ودعت القوى ال�سيا�سية كلها �إىل قبول
نتائج ه��ذه االنتخابات ،لأن ت�صويت  70باملئة من الناخبني
يعني �أن هذا ما اختاره ال�شعب امل�صري  .وتوقفت احلركة عند
العقوبات التي �أعلنتها اجلامعة العربية على �سوريا ،وقالت :ليت
اجلامعة العربية فر�ضت هذه العقوبات على الدول العربية التي
تتفاعل مع «�إ�سرائيل» ،وحتمي �إجرامها يف فل�سطني واجلوالن
ولبنان.

ودع��ت احلركة القوى ال�سيا�سية اللبنانية �إىل احلفاظ على
اال�ستقرار الداخلي وال�سلم الأه�ل��ي ،وع��دم ج� ّر ال��وط��ن �إىل
الفو�ضى التي تعي�شها املنطقة ،بل االن�صراف �إىل معاجلة
ال�ش�ؤون املعي�شية واالقت�صادية القا�سية التي يعي�شها اللبنانيون.
• لقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية يف لبنان �أ�شاد
بالإجناز النوعي والتطور الالفت احلا�صل يف ال�صراع الدائر مع
العدو ال�صهيوين و�أمريكا و�أجهزة خمابراتهم ،من خالل ك�شف
املقاومة الإ�سالمية والأجهزة الأمنية اللبنانية �أوك��ار وخاليا
التج�س�س الأم�يرك��ي ال�صهيوين ب�شكل �سريع ومتالحق� ،أدى
�إىل اعرتاف �إدارة ال�شر الأمريكي بعجزها وف�شلها ،وانك�شاف
�شبكاتها املخابراتية التج�س�سية داخل الأرا�ضي اللبنانية.
من ناحية ثانية ،ا�ستغرب اللقاء العقوبات االقت�صادية واملالية
ال�صادرة عن جامعة الدول العربية بحق �سورية ،وهي بلد ع�ضو
يف هذه اجلامعة ،ولعلها املرة الأوىل التي تتخذ اجلامعة قرار ًا
كهذا ،ما يدل على اخللفية امل�سبقة له ،وعلى اليد الأمريكية
الطوىل يف اتخاذه .وحذر اللقاء من م�ؤامرة التدويل والتدخل
الأجنبي يف �سورية ،ونحذر من �أن هذا التدويل والتدخل �سيطاال
كل الدول الباقية �إن مل تع هذه الدول حجم وحقيقة امل�ؤامرة.
• النائب ال�سابق عدنان عرقجي اعترب �أن ما تقوم به اجلامعة
العربية اليوم هو حماولة يائ�سة �ضد �شعب �سوريا ورئي�سها
ب�شار الأ�سد ،وا�ضعني رهانهم على �سقوط النظام فيها لتحقيق
حلم «�إ�سرائيل» بالتخل�ص من ممانعتها و�صمودها وم�ساندتها
للمقاومة يف لبنان واملنت�صرة دائم ًا ب�إذن اهلل ،وبالتايل فر�ض
وقيام �سلطة بديلة موالية للغرب« ..لقد ف�شلوا وف�شلت ا�سرائيل
يف �شن حرب نف�سية على ال�شعب ال�سوري ،وعلى الرئي�س ب�شار
بالذات» .لقد اعرتفت ا�سرائيل انها تعترب �أن الرئي�س اال�سد مل

يت�أثر بكل ما �أ�شاعوه عنه وعن املحيطني به وهو مل يقع يف الفخ
الذي كانوا ي�أملون �أن يقع فيه.
• ال��وزي��ر والنائب ال�سابق زاه��ر اخلطيب؛ �أمني عام رابطة
ال�شغيلة اعترب �أن قرار جامعة ال��دول العربية فر�ض عقوبات
اقت�صادية على اجلمهورية العربية ال�سورية ،ي�شكّل �سابقة
خطرية يف ال�ع�لاق��ات العربية ،يرتقي �إىل م�ستوى اخليانة
القومية ،فالقرار ي�ستهدف ح�صار �سورية ،وحماولة �إيجاد
�أزم��ة اقت�صادية ،ومعاناة اجتماعية بغية زعزعة ا�ستقرارها
االجتماعي ،و�إ�ضعاف قدرة الدولة وال�شعب على ال�صمود يف
وجه امل�ؤامرة الأمريكية الغربية الرتكية ال�صهيونية العربية.
• العميد م�صطفى حمدان؛ �أمني الهيئة القيادية يف حركة
النا�صريني امل�ستقلني  -املرابطون ،ا�ستقبل النائب ال�سابق د.
�أ�سامة �سعد ،الذي �أكد بعد اللقاء على �أهمية الأمن واال�ستقرار
والوحدة الوطنية يف لبنان و�سوريا ،ويف الوقت عينه أ�يّد املطالب
امل�شروعة لل�شعب ال�سوري ولكل ال�شعوب العربية يف احلرية
والدميقراطية والتقدم وحترير الأرا�ضي املحتلة ،حمذر ًا من �أن
حجم امل�شروع الأمريكي الأطل�سي الرجعي العربي ي�ستهدف �أمن
وا�ستقرار �سوريا وكل �أقطار الوطن العربي.
من جهته ،قال حمدان �إنه يتفق ود� .سعد على املواقف اجتاه
�سوريا ،م��ؤك��د ًا على �أن امل�شروع الأم�يرك��ي ال�صهيوين الذي
ي�ستهدف �سوريا وي�ستهدف امل�سرح الأ�سا�سي للقومية العربية
�سي�سقط عند خ��روج القوات الأمريكية من العراق ،وم�شري ًا
�إىل �أن هذا امل�شروع ال��ذي ي�ستهدف مقومات الفكر العربي،
يهدف �إىل جعل �أمتنا العربية عبارة عن كنتونات ودوي�لات
مذهبية وطائفية من �أجل حماية امل�شروع الأ�سا�سي للأمريكيني
والإ�سرائيليني يف املنطقة ،وهو يهودية الدولة ال�صهيونية.
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مقابلة
الأخت �أنيا�س مرمي ال�صليب لـ«الثبات»:

�ستديو ميداين وراء «املظاهرات ال�سلمية» ..ومئة �شخ�ص يدّ عون متثيل الآالف!
�سورية قوية بقيَمها ومنعة �شعبها ..ما
يح�صل يف بع�ض �أحيائها حالة �شاذة م�ستوردة
م��ن اخل ��ارج ..حر�صي على ج� ْم��ع ك��ل �أط�ي��اف
املجتمع ال���س��وري يفر�ض علي دع��وة �أق�ط��اب
املعار�ضة ملرافقتي �إىل حم�ص ،لأن��ه ال يجوز
ت��دم�ير ت��اري��خ امل�ن��ا��ض�ل�ين م��ن ق�ب��ل ج�م��اع��ات
تكفريية جمهولة.
الأخ � ��ت ان �ي��ا���س م ��رمي ال���ص�ل�ي��ب خ�صت
جريدة «الـثبات» بهذا احلديث ،و�إليكم احلوار:
�شاءت الظروف �أن جتعل الأم انيا�س مرمي
ال�صليب واحدة من تلك الأ�صوات التي ت�شهد
للحق ،تقول :هناك تفاعل طبيعي بني الإن�سان
وحميطه ،ال نعي�ش �ضمن «بالون» معقم ،فكيف
�إذا كان املجتمع يعي�ش خطراً و�أحداثاً �أمنية؟
�شخ�صياً ال تهمني ال�سيا�سة على الإطالق ،وال
�أنحاز �إىل �أي نظام �سيا�سي ،لكن امل�سيح علّمني
�أن �أح��ب جميع خملوقاته ،كما �أن��ه علّمني �أن
�أ�شهد للحق ،و�أال �أ�ساوم عليه..
ان�ه�م��اك الأخ ��ت ان�ي��ا���س م��رمي يف الأم��ور
الروحية والدينية يف دي��ر م��ار يعقوب املقطع
الأثري يف حمافظة ريف دم�شق يف بلدة «قارة»،
وت�أ�سي�سها لراهبات الوحدة الأنطاكية ،جعلها
ت�ب�ح��ث ع ��ن ال �ق��ا� �س��م امل �� �ش�ت�رك ال� ��ذي ي��وحّ ��د
الطيف ال���س��وري ،ت�ق��ول ع��ن ب��داي��ة حتركها:
«ت�سليط ال�ضوء الإعالمي على �أحداث �سورية
ج�ع��ل وزارة الإع�ل��ام ال���س��وري��ة م�ت�ج��اوب��ة مع
طلبنا ب�إجراء جولة للإعالميني الكاثوليك،
فكان دوري هو ت�سهيل هذا التوا�صل واحلراك
إ
الع�لام��ي يف خمتلف املحافظات ال�سورية».
ت�ضيف الأخ��ت �أنيا�س« :ال��وف��د الإع�لام��ي هو
م��ن و��ض��ع خطة ال�ع�م��ل ،ك��ان معظمهم يريد
م�شاهدة مظاهرات مناوئة للنظام لت�صويرها،
وك ��ان ��وا ي ��ري ��دون ن �ق��ل �أج � ��واء امل���س�ي�ح�ي�ين يف
�سورية ،فجُ لنا يف دم�شق وريفها ،ويف حمافظة
حم�ص وحماة وطرطو�س».
�ساحة حرب
تنقل الأم انيا�س م��رمي ال�صليب ده�شة
الع�لام �ي�ين يف «ال � ُق �� �ص�ير» ف�ت�ق��ول« :ت�ف��اج� أ�
إ
ال�صحافيون لر�ؤيتهم �ساحة ح��رب حقيقية،
كانوا يظنون �أن هناك تظاهرات �سلمية ،و�أن
الأمن يقمعهم وفق؛ ما تذكره و�سائل الإعالم،
لكن �سرعان م��ا تغريت وجهة نظرهم� ،سيما
�أن �ه��م اكت�شفوا �أن ال �ق��وات الأم�ن�ي��ة ه��ي التي
تُدافع عن نف�سها ،و�أن هناك هجوماً عليها من
قبل ع�صابات �أمنية».
ب � ��ر�أي �أن �ي��ا���س ه �ن��اك ��ض�غ��ط ك �ب�ير على
�سورية ،ولهذا ال�سبب �أُجربت القيادة ال�سورية
على �إبقاء اجلي�ش عند مداخل بع�ض امل��دن..
«يف ال ��داخ ��ل ه �ن ��اك وج � ��ود ل �ل �� �ش��رط��ة ،وه��م
م�سلحون وي�ستعملون اخلوذ حلماية �أنف�سهم
من التقني�ص».
ت �� �ش�ير ان �ي��ا���س �إىل �أن � ��ه ت� ��أك ��د ل�ل�ف��ري��ق
الإع�ل��ام� ��ي وج � ��ود ف �ل �ت��ان �أم� �ن ��ي يف م��دي�ن��ة
«ال�ق���ص�ير» ،ووج ��ود حُ �ك��م ذات ��ي يف �أح �ي��اء من
مدينة حم�ص« ،حم �رّم على اجلي�ش والقوى
الأمنية الدخول �إليها ،النا�س تدخل وتخرج
ب���ش�ك��ل ط�ب�ي�ع��ي يف ال �ن �ه��ار ،ل �ك��ن يف �أح�ي��ائ�ه��ا

عدد القتلى المسيحيين
في محافظة حمص تجاوز
 164شخصًا

و�شوارعها هناك جمموعات ملثّمة وم�سلحة
«ت���ص�ط��اد» ال �ق��وى الأم �ن �ي��ة وال �ن��ا���س ،وه�ن��اك
دوي�ل��ة �إ��س�لام�ي��ة �أو �إم ��ارة �سلفية تحُ ��رم على
ال�شعب ال�ت�ع��اون م��ع اجل�ي����ش �أو ق ��وات حفظ
الأمن و�إال وُجب ت�صفيته» .ت�شري �أنيا�س �إىل �أن
الوفد الإعالمي زار عائالت من بلدة الق�صري
ومدينة حم�ص وحماة وحم��ردة وبانيا�س �إىل
�أن تهديد النا�س تواكبه مراقبة �شديدة من
قبل امللثمني ،وراء ه�ؤالء �أي�ضاً هناك �أ�شخا�ص
حم�ترف��ون ي ��زودون م��واق��ع الـ«»facebook
على الإنرتنت باللغات الفرن�سية والإنكليزية،
وي�ضعون لوائح �أ�سماء الذين يجب ت�صفيتهم»،
وتُ�سمى هذه اللوائح «اللوائح ال�سوداء» ..تعلّق
الأم انيا�س على مظاهر الرعب امل�سيطرة يف
بع�ض �أح�ي��اء حم�ص �أو الق�صري« :ت�صوّر �أن��ه
ممنوع بيع �شرطي مرطبات �أو �أي �شيء �آخر،
و�إال يتم ت�صفية البائع».
�س�ألنا الأخ ��ت ان�ي��ا���س ع��ن حجم الفلتان
الأم �ن��ي يف � �س��وري��ة ،ف�ت���ش�ير �إىل �أن امل�ن��اط��ق
اخلارجة عن القانون حم�صورة ببع�ض الأحياء
وال �ق��رى الريفية امل��وج��ودة ب�ج��وار م��دن مثل
درعا وحماه وحم�ص وادلب والبوكمال ،تقول:
«ال��و��ض��ع �أح�ي��ان��ا ال يُحتمل ،ه��ذه املجموعات
امل���س�ل�ح��ة جم�ه��ول��ة ت�ع�م��ل يف ال�ل�ي��ل ،وه�ن��ال��ك
من ر�آها تلب�س الثياب الداكنة ال�سوداء .تريد

م�ع��اي�ن��ة م�ظ��اه��رة م�ن��اوئ��ة ل�ل�ن�ظ��ام ،ل�ك�ن��ه مع
الأ�سف كانت مظاهرة تطالب بتدخّ ل اجلي�ش،
وباقالة املحافظ ال��ذي ال ي ؤ�مّن م��ادة امل��ازوت،
نتيجة احل�صار».
وعن �سبب عدم تظاهر ال�شعب يف حم�ص
الخ��ت مرمي
�ضد املجموعات امل�سلحة تقول أ
ال�صليب« :ال ميكن التظاهر �ضد جمهولني،
وهنالك خ��وف م��ن ال �ث ��أر ..لقد �أُع�ل�ن��ت �إم��ارة
الع �ل�ام
�سلفية يف ب ��اب ال �� �س �ب��اع» .وت� ��ردف « :إ
أ
الج �ن �ب��ي ي�ك���ش��ف وج� ��ود م �ظ��اه��رات �سلمية
ي�ق�م�ع�ه��ا اجل �ي ����ش ،ه ��ذا امل��و� �ض��وع غ�ي�ر دق�ي��ق،
نعم هناك بع�ض املظاهرات يف �سورية ،ولكن
ظهر لنا �أن هدفها تغذية القنوات الف�ضائية،
والربهان على ذلك معاينة فريقنا الإعالمي
لإحدى التظاهرات املناوئة للنظام يف بلدة من
ري��ف دم���ش��ق؛ ال�ن��ا���س بالفعل ك��ان��ت م�صطفة
ب�شكل �سينمائي ،ليظهروا وك�أنهم كرث ،هم ال
يتعدون الـ 110ا�شخا�ص ،ن�صفهم تقريباً من
الأوالد ،الكامريات مو�ضوعة ك�أنك يف ا�ستيديو
ميداين ،ويقفون بجوار �أح��د اجلوامع كمالذ
ت��روي��ع وت�خ��وي��ف ال���ش�ع��ب وال �ق��وى الأم�ن�ي��ة� ،آم��ن» .وت�ضيف قائلةً« :بجوار اجلامع يوجد
وي �ت��م ا��ص�ط�ي��اده��م ب��ال�ك�م��ائ��ن �أث �ن��اء ع��ودت�ه��م م�ك�برات لل�صوت ،يبدو �أن�ه��م ي��ري��دون �إ�سماع
�إىل منازلهم �أو ذهابهم �إىل �أماكن عملهم» ..ال�صوت لإحدى القنوات الف�ضائية» .وهل من
ت�سميهم الأم �أغني�س بامل�سلحني املجهولني ،قمع لهذه املظاهرة ؟ جتيب االم �أنيا�س «قالوا
وتنقل ع��ن �أق��اوي��ل ال�ن��ا���س �أن لديهم �أ�سلحة لنا ان القوى االمنية ال ت�ضايقهم حاليا وكانوا
م�ت�ط��ورة ون��وا��ض�ير «الي ��زر» ،ويتمتعون بقوة بالفعل ي��وزع��ون احل�ل��وى ويطلقون �شعارات
بط�ش وجر�أة ال مثيل لها ،ال يعرفون الرحمة عنيفة �ضد �أرك��ان النظام ،وقالوا �إن �آخ��ر مرة
يف ت�صرفاتهم ،والنا�س ت�ؤكد تعاطيهم حبوباً ت�ع� ّر��ض��وا ل�ه��ا �إىل �إط�ل�اق ن��ار ك��ان م�ن��ذ �شهر
معينة ،لأن حالتهم ت�شبه ح��االت «الهلو�سة» ،ون�صف ،حيث �أطلقت القوى االمنية عيارات
ف�ه��م و�إن جُ ��رح��وا ال ي���ش�ع��رون ب��إ��ص��اب�ت�ه��م» ،يف الف�ضاء».
الح� ��داث تهريب
وق��د مت �ضبط م�ن��ذ ب��داي��ة أ
�س�ألنا الأخ��ت انيا�س ع��ن تغرير البع�ض
اله��ايل ي�ؤكدون �أن كل
�إىل � �س��وري��ا م��ن ل�ب�ن��ان م �ئ��ات �آالف �أق��را���ص باملال للتظاهر ،ترد « :أ
الكيبتاغون املن�شطة التي يتعاطاها امل�سلحون .دقيقة متر عرب قناة «اجلزيرة» يتم تزويدهم
بر�أي الأخت �أنيا�س مرمي ال�صليب ،هدف ب �ح��وايل 2000دوالر� ،أ� �س��راره��م تنك�شف من
املجموعات امل�سلحة �ضع�ضعة ال�سلم الأه�ل��ي �صغارهم ،فالأبناء يف املدار�س يقرّون بربحهم
وترهيب ال�شعب والقوى الأمنية ..ح�سب رواية � 100أو  200ل �ي�رة � �س��وري��ة �إن � �ش ��ارك ��وا يف
مدير براد م�ست�شفى حم�ص الع�سكري كانوا يف التظاهرات» ..هذا كل ما مل�سه الوفد الإعالمي
ال�ب��دء يقن�صون ث��م خطفوا وذب�ح��وا و�شوهوا م��ن ال �ت �ظ��اه��رات ال���س�ل�م�ي��ة .وك ��ان م��ن ال�ق��رر
اما الآن ف�أخر «مو�ضة» مت تطبيقها قبل ذبح االجتماع مع �أقطاب من املعار�ضة يف دم�شق،
وت�ق�ط�ي��ع ج�ث��ث م��ن ي�ق��ع ب��اي��دي �ه��م ،واق �ت�لاع لكنها كانت على موعد مع اجلامعة العربية يف
الأع�ي�ن .تكمل ان�ي��ا���س حديثها ب ��أمل وح�سرة  16ت�شرين الثاين.
��ش��دي��دت�ين« :االع� �ت ��داء ع�ل��ى امل��دن �ي�ين ح�سب
مذهبهم لي�س حم �م��والً ،ال�ه��دف م�ن��ه �ضرب
�سورية �أخرى
ال�سلم الأه �ل��ي و�إح ��داث ح��رب طائفية ،وجر
فئة �إىل عمليات �إنتقامية �ضد الفئة الأخرى،
م � ��اذا ع ��ن � �س��وري��ة ال��داع �م��ة ل �ل �ن �ظ��ام يف
يف ال�ن�ه��اي��ة اجل�م�ي��ع ي�ق��ر �أن ه��ذه الت�صرفات ك��ل امل�ح��اف�ظ��ات ال���س��وري��ة؟ ت�شدد �أن�ي��ا���س على
لي�ست نتاج البيئة ال�سورية ،بل نتيجة تدخل �أن الإعل��ام �ي�ي�ن ال�ك��اث��ول�ي��ك ر�أوا ب� ��أم ال�ع�ين
جمموعات م�سلحة ومدرّبة ملثل هذه احلاالت».
وم��اذا عن و�ضع امل�سيحيني؟ ت��رد« :حتى
الآن مل يتم ا�ستهدافهم كم�سيحيني ،رغم �أن
ع��دد القتلى امل�سيحيني يف حم��اف�ظ��ة حم�ص
جت��اوز � 164شخ�صاً ،لكن قتلهم جاء �سيا�سياً،
كونهم يرف�ضون ال�سري حتت راية املعار�ضة».
مظاهرة يف �ستديو
الخ� ��ت ان �ي��ا���س م�ع��اي�ن��ة ال�ف��ري��ق
ت�ك���ش��ف أ
ال�صحايف لإح ��دى م�ظ��اه��رات حم�ص ،تقول
ب�ش�أنها« :وجد ال�صحافيون �ضالتهم ،يريدون

هل المطلوب محو جذورنا
كما حصل في العراق؟

م�ظ��اه��رات مليونية داع�م��ة للنظام يف ال�شام
والالذقية ،فالعائالت بكبارها و�صغارها تنزل
�إىل ال�شارع وال�سخط باد على وجوههم؛ �أطفال
ون�سوة� ،شبان ورج��ال و�صبايا ،ي� ؤ�ي��دون بقوة
الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد.
الخ��ت انيا�س عن رغبة �إح��دى
تخربنا أ
ال�صحافيات التي رافقتها يف �إجراء ا�ستطالع
عفوي دون �سابق حت�ضري لل�شارع الدم�شقي،
ت� �ق ��ول�« :أث � �ن� ��اء ت��وج �ه �ن��ا �إىل ك�ن�ي���س��ة م��ار
بول�س ،ا�ستطلعت �صديقتنا ال�صحافية �أحد
الأ�شخا�ص ،ال��ذي تبينّ الحقاً �أن��ه م�سيحي،
ملعرفة ر�أي��ه ب��ا ألح��داث ال�سورية ،ال�شاب قال
ب�صريح العبارة� :إن��ه ال يحبّذ التظاهر على
الط �ل��اق ..ه��و يف ب��داي��ة الأح� ��داث ن��زل �إىل
إ
ال�شارع للمطالبة ببع�ض الإ�صالحات ،لكنه
اليوم يرف�ض ال�سري بتظاهرات م�شبوهة ،لأنه
يراها تن�ساق �ضمن م�شروع خارجي م�شبوه».
وت���ض�ي��ف ال��راه �ب��ة �أن �ي��ا���س« :ح���ش��ري��ة �أح��د
املارين جعلت �أحدهم يتدخل قائالً« :ليفك
الرئي�س الفرن�سي �ساركوزي عن �سورية ،نحن
�أدرى منه ب�أمورنا» .وت��ردف الراهبة قائلة:
«�سبحان اهلل ،ال�شاب كان من الطائفة ال�سنية
ال�ك��رمي��ة وزم�ي�ل�ت��ه ك��ان��ت ��ش�ي�ع�ي��ة ،ه �ك��ذا كل
�أطياف �سورية تريد الأمن والأمان والإ�صالح
والعي�ش امل�شرتك ال��واح��د ،يف دقيقة واح��دة
عفوياً م�سيحي و�سني و�شيعية حتدثوا بنف�س
امل�ن�ط��ق ،بالفعل ه�ن��اك ن�ضوج ق��ل ن�ظ�يره يف
�سورية رغم حماوالت التحري�ض ،و�أق�سى ما
�سمعته من �أم ثائرة على خطف ابنها �أنها ال
تريد �أن تُظلم».
ع ��ن رغ �ب �ت �ه��ا ب��ال �ت��وا� �ص��ل م ��ع امل �ع��ار� �ض��ة
ال�سورية يف ال��داخ��ل ت�ق��ول« :ه�ن��اك �سوء فهم
لالو�ضاع من قبل بع�ض املعار�ضني ،يتوجب
على معار�ضة ال��داخ��ل امل ��ؤي��دة للإ�صالحات
وال��راف���ض��ة لأي ت��دخ��ل �أج�ن�ب��ي� ،أن ت�ع��ي �أي��ن
و��ص�ل��ت امل �ع��ار� �ض��ة ال�ع�ن�ي�ف��ة يف جم ��ال ت��روي��ع
النا�س .ب�صراحة كلية وجّ هتُ دعوة من خالل
الع�لام لل�سيد مي�شال كيلو ،لل�سري معاً جنباً
إ
�إىل ج�ن��ب يف حم�ص وغ�يره��ا ،ليتم ت�صديق
ما �أق��ول��ه� ،أو تكذيب ما ر�أت��ه عيناي» .وت�س�أل
ب�أ�سف« :هل املطلوب حمو جذورنا كما ح�صل
يف العراق؟ وحده التوا�صل واحل��وار والفطنة
والدراية والروية تنقذ �سورية».
ب�ع����ض ال�ف���ض��ائ�ي��ات «ت���س�ت�ه�ب��ل» امل���ش��اه��د
ب ��ا إل� �ش ��ارة �إىل �أع � ��داد ق�ت�ل��ى ل�ي����س ل �ه��م ا��س��م
ي�خ�ترع�ه��ا ي��وم �ي �اً امل��ر� �ص��د ال �� �س��وري حل�ق��وق
الإن�سان ،لكن من الذي يُقتل يف �سورية؟ وملاذا
تقطيع اجلثث؟
ع��ن و��ض��ع امل�سيحيني يف ��س��وري��ة ت�ق��ول:
«نحن كم�سيحيني ج��زء ال يتجز�أ من ال�شعب
ال�سوري ..نحن بالهوا �سوا مع هذا ال�شعب..
تطلعاته تطلعاتنا ،انت�صاره انت�صارنا ،وخ�سارة
ا��س�ت�ق�لال��ه ومم �ي��زات��ه ووح��دت��ه خ �� �س��ارة لكل
م�سيحي ..نحن من �صلب هذا ال�شرق ،ونحن
دوماً يف خدمة الإن�سان ،هذه هي ر�سالتنا ،علينا
�أن نكون خمرية �صاحلة على ال�صعيد الروحي
والإن�ساين بالرجاء واملحبة دون حدود».
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تحقيق
بــلــديــة الـغـبـــريي ..نطـــاق مـتـكــامــل
يجـمـع بــني الـتـطــويــر الـحـ�ضــاري والإنـ�سـانـي فــي �آن مـعــ ًا
�إذا �أردن ��ا ال�ت�ح��دث ع��ن بلدية الغبريي،
قد ينتهي الوقت وال تكفي �صفحات من �أجل
ال�ت�ع��ري��ف عنها وع��ن خ��دم��ات�ه��ا و�إجن��ازات �ه��ا،
خ�صو�صاً تلك الإجن ��ازات التي تركت ب�صمة
كبرية و�أح��دث��ت تغيرياً ج��ذري�اً بكل تفا�صيل
املنطقة.
متتاز بلدية الغبريي ب�أنها ت�سعى وتعمل
ل �� �س �ع��ادة ال �ن��ا���س وت�ن�م�ي��ة امل �ن �ط �ق��ة ،وه��دف�ه��ا
الرئي�سي هو بناء جمتمع ح�ضاري يف منطقة
مكتظة ��س�ك��ان�ي�اً �أح ��دث ل�ه��ا ال �ت��اري��خ �إه �م��ا ًال
قدمياً ،بلدية الغبريي نف�ضت غبار احلرمان
عنها و�سعت �إىل معاجلة ال��واق��ع االجتماعي
واحل�ضاري والبيئي.
«خ��دم��ة ال�ن��ا���س و��س�ع��ادت�ه��م» ه��و ال�ه��دف
الأول ال ��ذي ي���ص�ب��و �إل �ي��ه احل ��اج �أب ��و �سعيد
اخلن�سا ،رئي�س البلدية ،ال��ذي ك��ان لنا �شرف
ل�ق��ائ��ه ،ح�ي��ث ��ش��رح ل�ن��ا ي��إي�ج��از ع��ن �إجن ��ازات
البلدية وخدماتها وامل���ش��اري��ع ال�ت��ي ه��ي قيد
الإجناز فتحدث �أو ًال عن البنى التحتية قائالً:
ل�ق��د ق��ام��ت ب�ل��دي��ة ال�غ�ب�يري مب�شاريع
عديدة:
ب ��د�أن ��ا مب �� �ش��اري��ع ال �ب �ن��ى ال �ت �ح �ت �ي��ة م��ن
ال� �ط ��رق ��ات وامل� � �ج � ��اري وخ � �ط ��وط ال �� �س �ي��ول
والتزفيت وبعدها اجل�سور وذلك بالتعاون مع
الن �ف��اق ،ويكفي
ال ��وزارات املعنية باجل�سور و أ
فخراً �أن نقول مل يحدث �أي في�ضان يذكر يف
بلدية الغبريي منذ عدة �سنوات ،وذلك نتيجة
عمل البنى التحتية وال�ت��ي ت�ستكمل الآن يف
منطقة بئر ح�سن واجل�ن��اح ويف كافة املناطق
حتى ن�ؤمن طرقات الئقة وجيدة تبقى على
حالها ملدة خم�سني عاماً �إذا �صح القول.
ثم انتقل اخلن�سا للحديث عن م�شاريع
املدار�س فقال:
قمنا ببناء دار للبلدية ي�ستوعب الأعمال
الإدارية والأعمال املالية من �أجل �إدارة البلدة
ب�شكل الئ��ق وم�ن�ظ��م وم�ك�نن ح�سب الأ� �ص��ول
مبا يواكب روح الع�صر ،و�أ�ضفنا جهازاً �إداري�اً
حمرتماً ،ثم انتقلنا بعدها مبا�شرة �إىل حل
م�شكلة املدار�س فا�ست�أجرنا مدر�سة وجهزناها
(ال�ث��ان��وي��ة ال�ث��ان�ي��ة ل�ل�ب�ن��ات) وب�ن�ي�ن��ا م��در��س��ة
�أخ��رى �أ�سا�سية ( املتو�سطة الثالثة للبنات)
يف منطقة ال���س�ف��ارة ال�ك��وي�ت�ي��ة ،و�أع�ت�ق��د �أن�ه��ا
م��ن �أف���ض��ل امل��دار���س �إن مل نقل يف لبنان بل
يف ب�يروت وال�ضاحية ،مل نكتف بهذا املقدار
فح�سب ،فعندما و�صلتنا بع�ض املنح الدولية
بد�أنا مب�شروع مدر�ستني يف منطقة الرحاب
تت�سعان مل��ا ي��زي��د ع��ن  2200ط��ال��ب ،وب��ذل��ك
ن�ك��ون ق��د قمنا بعملية ت� أ�م�ين مقعد درا��س��ي
وت�شجيع للعمل الطالبي الر�سمي� ،إ�ضافة �إىل
�أننا ن�سعى دائماً مع م��دراء املدار�س ونتعاون
معهم �أجمعني �إىل دعم احلركة الطالبية على
امل�ستوى التعلمي و�إعطائها دفعاً كبرياً ،حيث
ن�ق��دم م���س��اع��دات ك�ث�يرة ل�ه��ذه امل��دار���س وك��ل
مدر�سة ح�سب احتياجاتها اخلا�صة.
ن �ح��ن ن�ع�ط��ي اجل ��ان ��ب ال�ت�رب ��وي � �ش ��أن �اً
ك�ب�يراً ج��داً ،لكن يكفي �أن نقول �إن�ن��ا يف هذا
ال�ع��ام خ� ّرج�ن��ا � 638أخ��ت ب��ال�ث��ان��وي��ات العامة
يف امل ��دار� ��س ال��ر��س�م�ي��ة ف �ق��ط ،ن�ح��ن �سنكمل
ال �ط��ري��ق ال�ت�رب ��وي وع �ل��ى م���س�ت��وى االحت ��اد

رئي�س البلدية احلاج حممد �سعيد اخلن�سا

ولي�س البلدية ،هناك مدر�سة يف حارة حريك
وم��در��س��ة ب��رج ال�براج�ن��ة و�أخ ��رى يف منطقة
املريجة ،وم�شروع امل��دار���س الر�سمية هو من
��ض�م��ن اخت�صا�صنا �أو ب��ا ألح��رى م��ن �ضمن
الأمور التي ن�سعى �إىل حتقيقها على امل�ستوى
العملي.
�أي�ضاً قمنا مب�شاريع بناء لعدة حدائق،
منها :حديقة ال�ط�ي��ور ،وحديقة بئر ح�سن،
وح��دي �ق��ة  ،33وح��دي �ق��ة م �ن �ط �ق��ة امل ��اري ��وت
وحدائق متفرقة �أخ��رى ،ونحن الآن يف طور
بناء حديقة يف منطقة طريق املطار ،وهناك
حديقة يف منطقة ال�شياح هي الآن يف التنظيم
املدين وعندما تنتهي �سنبد�أ بالتنفيذ.
م�شاريع متفرقة
قمنا �أي�ضاً مب�شاريع بيئية كبرية منها
ت�شجري ع��دد كبري م��ن الأ��ش�ج��ار كما نراها
على الطرقات.
و�أ�ضاف ،هناك �أي�ضاً م�شروع كبري ا�سمه
القاعة الريا�ضة املقفلة ،هو الآن قيد الإجناز،
و�أع�ت�ق��د �أن��ه خ�لال ال�ث�لاث��ة الأ��ش�ه��ر الأوىل
من عام  2012ينتهي ،وه��ذا امل�شروع �سيكون
�صرحاً ريا�ضياً كبرياً ن�ستطيع من خالله �أن
نقوم بالألعاب والتدريبات الريا�ضية للأخوة
والأخ��وات يف �إطار قانوين و�شرعي ملا حتمله
وي�ستوعب �شريحة كبرية من املواطنني.
ه� �ن ��اك م �� �ش ��روع ب�ي�ن ب �ل��دي��ة ال �غ �ب�يري
واالحتاد ،وهذا امل�شروع هو مركز �إدارة الأزمات
�أو ال� �ط ��وارئ ،ح�ي��ث ق��دم��ت ب�ل��دي��ة ال�غ�ب�يري
الأر�ض وق�سّ مت التكاليف مع بع�ض البلديات
وقدم �أي�ضاً ال�صندوق الكويتي جزءاً من هذه
التكاليف وهو يف طور االنتهاء خالل الثالثة
الأ�شهر القادمة و�سنبد�أ بالتجهيزات الالزمة
على م�ستوى �إطفاء� -إ�سعافات -وعلى م�ستوى
و��س��ائ��ل ال �ط��وارئ�� ،س��واء ك��ان��ت فيا�ضانات �أم
زالزل �أم ح ��وادث ��س�ير ،وه ��ذا ط�ب�ع�اً م�شروع
فريد من نوعه على م�ستوى لبنان ولي�س على
م�ستوى ال�ضاحية اجلنوبية فقط.

مر�أب ال�سيارات للعموم يف الغبريي

بلدية الغبريي مل تن�سَ التطور النوعي،
ف�أقامت مركزاً ثقافياً حالياً ي�سمى «مركز
ر� �س��االت» ،وه��و يت�سع حل��وايل  730مقعداً،
وقاعات عدة للمحا�ضرات وامل�سرح وال�سينما
وغ�يره��ا م��ن املنا�سبات ،بالإ�ضافة �إىل عدة
قاعات ت�ستخدم كمعار�ض �أو كخدمات لهذا
امل�شروع .وهناك م�شروع �إن�شاء مكتبة عامة
يف داخ�ل�ه��ا وه��و م���ش��روع ك�ب�ير ج ��داً يف ه��ذه
املنطقة ،ونحن الآن ب�صدد القيام مب�شروع
نهدف فيه للتخفيف من �أزم��ة ال�سري من
خالل ا�ستئجار مواقف حتت الأر�ض ،وبنينا
ط��اب��ق مب���س��اح��ة  5000م�تر حت��ت امل��دار���س
ليكون موقفاً لل�سيارات ،وهناك بالقرب من
م�ست�شفى ال�ساحل نعمل على ا�ستغالل �أر�ض
بحوايل  1500مرت لتكون موقفاً لل�سيارات،
ويف منطقة الغبريي نعمل على بناء م�شروع
ط��واب��ق م�ت�ع��ددة ل�ت�ك��ون م��واق��ف لل�سيارات،
نعمل من �أجل تخفيف م�شكلة ال�سري ،وهذا
امل�شروع �سيكون فريداً من نوعه على م�ستوى
لبنان �أي�ضاً ولي�س على م�ستوى ال�ضاحية.
خدمات �صحية و�إن�سانية
�أي���ض�اً ه�ن��اك م�شروع �آخ��ر ،ه��و م�شروع
امل��رك��ز االج�ت�م��اع��ي ال�صحي ال��ذي �سي�ؤمن
اخل��دم��ات االج�ت�م��اع�ي��ة وال���ص�ح�ي��ة ،وه��و يف
الطور النهائي للدرا�سات على �أن يبد�أ العمل
الخ ��رى
ب��ه يف ال �ع��ام ال �ق��ادم� ،أم ��ا امل���ش��اري��ع أ
املتفرقة فهناك م��رك��زان �صحيان ي�ؤمنان
اخلدمات الطبية للمواطنني.
وال �أري � ��د �أن �أن �� �س��ى ه �ن��ا ال� � ِف� �رَق على
م���س�ت��وى الأ� �ش �غ��ال ،وه ��ي ف��رق��ة ل�ل�ك�ه��رب��اء
وف��رق��ة ل�ل�أ� �ش �غ��ال وف��رق��ة ل�ل�ب�ي�ئ��ة وف��رق��ة
للخدمات ال�صحية وجهاز البلدية ،ف�أ�صبح
لدينا حالة تكامل يف الأجهزة على م�ستوى
البلدية ومعظم �أعمالنا �أ�صبحت ممكننة
ومميزة بعملها.
وم��ع ه��ذا كله مل نن�سَ هيئات املجتمع
الأهلي ،فتعاونا مع جميع اجلمعيات العاملة

يف ن �ط��اق ب�ل��دي�ت�ن��ا وق�م�ن��ا �أي �� �ض �اً يف دعمها
وم�ساعدتها يف املجاالت الرتبوية ،الن�سائية،
واالج�ت�م��اع�ي��ة وك ��ل ق���س��م ت�ع��اون��ا م�ع��ه دون
متييز �أو دون تفرقة.
�أ�� �ض ��ف �إىل ذل� ��ك مل ن �ن ����س امل �خ �ي �م��ات
الفل�سطينية املوجودة يف نطاقنا من خدماتنا
�سواء ك��ان عرب ت�أمني حمطات الكهرباء �أم
ت�أمني م�شاريع خدمات �إن�سانية �أم �صحية �أم
اجتماعية ،وكان لنا مع القوى املانحة ت�أمني
خطوط �سيول وجماري �ضخمة من منطقة
�صربا و�شاتيال �إىل منطقة الرحاب ،وهذا ما
خفف م�شاكل الفيا�ضانات التي كانت ت�صري
يف ك��ل ع��ام يف ه��ذه املخيمات وم��ازل�ن��ا نتابع
هذه الأمور.
نحن نعمل م��ن �أج��ل �أن ن��ويل اجلانب
الإن���س��اين واالج�ت�م��اع��ي ح�ق��ه ،ون��ويل �أي�ضاً
اجل��ان��ب الإمن��ائ��ي ب�ك��ل تفا�صيله ،و�شكّلنا
م�ك�ت�ب�اً �إمن��ائ �ي �اً ي�ت��اب��ع ال�ق���ض��اي��ا الإمن��ائ �ي��ة
وتطويرها ورعايتها يف املنطقة.
ما �أود قوله� :إن هناك حركة متكاملة
يف امل�شاريع ،نحن ندعم اجلمعيات الثقافية
ونركز على الثقافة الهادفة الواعية امللتزمة
ال �ت��ي ت�ق��رب�ن��ا م��ن اهلل ت �ع��اىل وم ��ن ه��ذي��ن
املنطلقني لبلدية ال�غ�ب�يري ��ش��رف لإح�ي��اء
الكثري من امل�شاريع والإحتفاالت والأن�شطة
التي لها الطابع الثقايف ال�ترب��وي الديني،
وم ��ازال ��ت م���س�ت�م��رة ب �ه��ذا ال�ع�م��ل ال ��ذي هو
ج��زء من حركتها يف تنمية الإن�سان والأم��ر
باملعروف والنهي عن املنكر و�إح�ق��اق احلق.
هذه جملة الأمور يف منطقتنا.
و�أي�ض ًا خدمات اقت�صادية
وم��ا مييز منطقتنا �أن�ن��ا ن��راع��ي اجلانب
الأخالقي كثرياً ،فتمنع الإعالنات التي حتمل
� �ص��وراً فاح�شة وم���ض��رة ب��الأم��ن وال�سالمة
الخ�ل��اق ،ه��ذه الأم ��ور تتدخل بها
ال�ع��ام��ة و أ
البلدية ب�شكل �أو ب�آخر ،و�أود �أن �ألفت هنا �أن
منطقتنا كان لها ال�شرف �أن تت�ضمن مناطق

كمنطقة امل��اري��وت واجل�ن��اح والطيونة ،حيث
كان لها ازدهار كبري على امل�ستوى االقت�صادي
وا�ستقطبنا �أي�ضاً ر�ؤو�س �أموال للعمل يف نطاق
البلدة لي�صبح عندنا مراكز اقت�صادية كثرية
� �ش��ارك��ت ب�ه��ا ب�ع����ض ال� ��دول ك�م���ش��روع BHV
الفرن�سي وم�شروع بريوت مول� ،أي �أن هناك
العديد من الأن�شطة التي تتم يف هذه املنطقة
م��ن ب�ين ال��رع��اي��ة االقت�صادية وال�ع��دي��د من
الفنادق وامل�ؤ�س�سات الكبرية وامل�صارف والتي
تن�شط الآن �سياحياً ،ونفخر �أي���ض�اً بوجود
ح ��وزات دي�ن�ي��ة وم� ؤ���س���س��ات �إ��س�لام�ي��ة كبرية
يف منطقتنا تهتم ب�ب�ن��اء ال�ع�ل�م��اء الأف��ا��ض��ل
ل�ب�ن��اء ج�ي��ل امل���س�ت�ق�ب��ل ،م�ن�ه��ا ك�ل�ي��ة ال��دع��وة،
ح��وزة الر�سول الأك��رم (�صلى اهلل عليه و�آل��ه
و��س�ل��م) ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل الإذاع ��ات ال�ت��ي تهتم
بال�ش�ؤون الدينية ،مما ي�سعنا القول� :إن هناك
تكام ًال يف نطاق بلديتنا جتمع بني التطوير
الن �� �س��اين ،ون � أ�م��ل �أن ن�ك��ون قد
احل���ض��اري و إ
ن ��ؤدي ح��ق امل��واط�ن�ين علينا ال��ذي��ن اخ�ت��ارون��ا
لهذه املهمة.
املجتمع جزء �أ�سا�سي
ه �ن ��اك �أم � � ��ور يف م�ن�ط�ق�ت�ن��ا ي �ج��ب �أن
نتعاون عليها ال يكفي �أن نبني م�شاريع و�أن
يكون هناك بناء مركز للم�شارع العمرانية
وال�ترب��وي��ة وال�ب�ن��ى التحتية ،ب��ل علينا �أن
ن���س�ه��م يف ب �ن��اء جم�ت�م��ع م �ت �ك��ام��ل م ��ن كل
اجل��وان��ب ،وعندما �أق��ول جمتمعاً متكام ًال
�أق�صد به الرتبية على النظام العام الذي
ي�ع�ت�بر م��ن م���س��ؤول�ي�ت�ن��ا ج�م�ي�ع�اً ،ف � أ�ن��ا كل
�أملي �أن ن�صل يف جمتمعنا اللبناين عموماً
وامل���س�ل�م�ين خ���ص��و��ص�اً �إىل �أن ن �ك��ون على
م�ستوى االل�ت��زام بالنظام العام وبالرتبية
امل��دن�ي��ة ال �ت��ي ه��ي يف احل�ق�ي�ق��ة م��ن �صميم
فكرنا الإ�سالمي على �سبيل املثال كما ورد
يف احل��دي��ث ال���ش��ري��ف�« :إم��اط��ة الأذى من
المي��ان»..
الطريق �صدقة» و«النظافة من إ
وغ�يره��ا ،وح��ري بنا �أن ن�ك��ون �أوىل النا�س
ب��ال�ن�ظ��اف��ة وال �ن �ظ��ام ال �ع��ام ون�ل�ت��زم ك��واج��ب
وطني وواجب �شرعي والهدف الأكرب هو �أن
ت�صبح جمتمعاتنا جزءاً �أ�سا�سياً من النظام
ولي�س بقوة القانون بل من اجلانب الفكري
والعقائدي.
وختم اخلن�سا قائال :لنكن �صريحني،
يف منطقتنا هناك ع��دد كبري م��ن ال�شهداء
ال��ذي��ن ا��س�ت���ش�ه��دوا دف��اع �اً ع��ن ه��ذا ال��وط��ن
ودف��اع�اً عن مقد�ساته ،وكانت ه��ذه املنطقة
ج ��زءاً م��ن خ��زان امل�ق��اوم��ة ،فمن ح��ق �أهلنا
علينا وم��ن ح��ق ��ش�ه��دائ�ن��ا علينا �أن نعطي
لهذه املنطقة بع�ض حقوقها وخدماتها حتى
نرتفع بها �إىل م�صاب البلديات الكربى �إن
مل تكن على امل�ستوى ال�ع��ددي ،فلتكن على
امل�ستوى احل�ضاري ،وكلي �أمل �أن نر�ضي اهلل
تعاىل ب�أعمالنا ون�ؤمّن جماالت �سعادة النا�س
وال��رف��اه و�إدخ� ��ال ال���س��رور �إىل ق�ل��ب بيوتنا
وجمتمعاتنا وعوائلنا امل�ضحية.

حوار :مالك املغربي

10

( العدد  )190اجلمعة  2 -كانون الأول 2011 -

عربي
فيـــا�ض فــي البــــازار مـــن جــــديــــد

�أثر الأزمة املالية على اختيار رئي�س حلكومة الوحدة
ع ��ادت ال �ت �� �س��ا�ؤالت ل�ت�ط��ل ب��ر�أ��س�ه��ا من
ج ��دي ��د ،ح � ��ول احل �ك ��وم ��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة
القادمة ،ودور �سالم فيا�ض فيها ،وتف�ضل
الأو� �س��اط املعنية مبلف امل���ص��احل��ة ،ولقاء
القاهرة الأخري بني رئي�س ال�سلطة حممود
ع�ب��ا���س ،ورئ�ي����س امل�ك�ت��ب ال�سيا�سي حلركة
حما�س خالد م�شعل ،تف�ضل احلديث عن �أن
اللقاء بحث يف ملفات م�ستقبلية ،وخيارات
ا�سرتاتيجية ،و�أن مو�ضوع احلكومة ،ومن
ير�أ�سها ،م�ؤجل ملا بعد اجتماع الف�صائل يف
القاهرة يف الن�صف الثاين من �شهر كانون
�أول /دي�سمرب القادم.
ي�ت�ح��دث م�ت��اب�ع��ون ه �ن��ا ،ع��ن �أن ملف
رئا�سة احلكومة مل يح�سم ،وثمة �إ��ش��ارات
��ص��ري�ح��ة� ،إىل �أن وف��د ح��رك��ة ح�م��ا���س ،مل
يتلق ت��أك�ي��داً م��ن وف��د ف�ت��ح ،بالتخلي عن
� �س�ل�ام ف �ي��ا���ض ،وه �ن ��اك م ��ن ي �ق ��ول :لقد
جرى االتفاق على اختيار رئي�س احلكومة
بالتوافق ،وهذا يعني عدم ا�ستبعاد �أحد ،و�أن
كل اخليارات مطروحة.
وق��د توقف املتابعون عند التحذيرات
ال �ت��ي �أط �ل �ق �ه��ا د .ح���س��ن �أب� ��و ل �ب��دة وزي��ر
االق �ت �� �ص ��اد ال ��وط �ن ��ي يف ح �ك��وم��ة � �س�لام
فيا�ض ،فقد حذر �أبو لبدة ،من �أن حكومة
ال��وف��اق الوطني امل��زم��ع ت�شكيلها �ستواجه
ال �ع��دي��د م��ن ال �ت �ح��دي��ات ،خ���ص��و��ص�اً على
ال�صعيد االقت�صادي ،و�أ�ضاف «�أن من �أبرز
ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي ��س�ت��واج��ه ه��ذه احلكومة

ح�ج��م ال�ق�ب��ول م��ن ق�ب��ل امل�ج�ت�م��ع ال��دويل
خ�صو�صاً و�أن امل�صاحلة ال حتظى بقبول
العديد م��ن اجل�ه��ات ال��دول�ي��ة ،وت��وق��ع �أب��و
لبدة �أن تكون هناك �إج��راءات عقابية من
قبل حكومة االحتالل ،والواليات املتحدة
ب �ح��ق ال���س�ل�ط��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ت���س��اه��م يف
ت��راج��ع ال��و��ض��ع االق �ت �� �ص��ادي ،وخ�صو�صاً
على �صعيد وقف حتويل امل�ستحقات وهذا
�سي�ؤثر �سلباً على قدرة ال�سلطة على ت�أمني
الرواتب وغريها.
�إط �ل ��اق ال �ت �ح ��ذي ��رات االق �ت �� �ص��ادي��ة،
والربط بني االنهيار املايل املتوقع لل�سلطة،
وب�ين احل�ك��وم��ة ال�ق��ادم��ة ورئي�سها ،ي�شري
�إىل �أن الو�ضع امل��ايل لل�سلطة �سوف يكون
عن�صراً م��ؤث��راً يف خيارات ت�شكيل حكومة
الوحدة ،واختيار رئي�س لها .ولطاملا جرى
احل��دي��ث ،ع��ن �أن وج��ود فيا�ض على ر�أ���س
احل �ك��وم��ة مي �ث��ل ��ض�م��ان��ة ل �ت��دف��ق �أم� ��وال
املانحني .وحتى �أموال ال�ضرائب التي تقوم
حكومة االح�ت�لال بتحويلها �إىل ال�سلطة
الفل�سطينية ب�شكل دوري.
فيا�ض نف�سه دخل على خط التحذيرات،
والتنبيه �إىل خطورة الو�ضع املايل لل�سلطة
الفل�سطينية ،فقد �أو��ض��ح �أن حكومته لن
تتمكن م��ن دف��ع روات��ب موظفيها يف حال
ا�ستمرت احلكومة «الإ�سرائيلية» يف جتميد
حت��وي��ل ع��ائ��دات ال���ض��رائ��ب ال �ت��ي جتبيها
نيابة عن ال�سلطة الفل�سطينية.

وق � ��ال ف �ي��ا���ض «ل� ��ن ن �ت �م �ك��ن م ��ن دف��ع
ال � ��روات � ��ب يف غ� �ي ��اب حت ��وي ��ل ال� �ع ��ائ ��دات
ال�ضريبية من «�إ�سرائيل» ،والق�ضية لي�ست
ال��روات��ب فح�سب ،بل مقدرة ال�سلطة على
الخ � ��رى ومنها
ال ��وف ��اء ب�ك��ل ال �ت��زام��ات �ه��ا أ
ت�سديد م�ستحقات ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص على
ال���س�ل�ط��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة» .و�أ� �ض ��اف «ع�ج��ز
ال�سلطة عن الوفاء بالتزاماتها �سينعك�س
على حياة �أكرث من مليون مواطن� ،إ�ضافة
�إىل ال �ت ��أث�ي�ر غ�ي�ر امل �ب��ا� �ش��ر ع �ل��ى ال��و��ض��ع
االقت�صادي برمته».
وان���ض��م م���س��ؤول��ون فل�سطينيون �إىل
ح �م �ل��ة ال� �ت� �ح ��ذي ��رات ،م �� �ش�يري��ن �إىل �أن
ال�سلطة م �ه��ددة ب��االن�ه�ي��ار م��ال�ي�اً يف ح��ال
وا��ص�ل��ت ح�ك��وم��ة نتنياهو اح�ت�ج��از �أم ��وال
ال�ضرائب واجلمارك التي ت�ساوي  ٪70من
�إيرادات ال�سلطة املحلية ،علماً �أن احلكومة
الفل�سطينية تدفع روات��ب نحو � 150أل��ف
موظف يف القطاعني املدين والع�سكري.
وب �ح �� �س��ب م ��وظ �ف�ي�ن ك� �ب ��ار يف وزارة
امل� ��ال ال �ت��اب �ع��ة ل�ل���س�ل�ط��ة يف رام اهلل ،ف ��إن
الخ�ي�رة ل��ن تتمكن م��ن دف��ع روات��ب
ه��ذه أ
م��وظ�ف�ي�ه��ا ع ��ن ال �� �ش �ه��ر اجل � ��اري يف ح��ال
وا�صلت حكومة االح�ت�لال احتجاز �أم��وال
اجلمارك وال�ضرائب التي ت�صل قيمتها �إىل
مئة مليون دوالر �شهرياً.
الم � � ��وال
وي� �ق ��ول ه � � � ��ؤالء� :إن ق �ي �م��ة أ
املحتجزة ،ل��دى �سلطات االح�ت�لال ،ت�شكل

رئي�س الوزراء الفل�سطيني �سالم فيا�ص

 70يف املئة من �إي ��رادات احلكومة ،والتي
تبلغ نفقاتها اجل��اري��ة  265مليون دوالر،
وهذا يعني �أن احتجاز مئة مليون دوالر من
�إيرادات ال�سلطة �سيفقدها القدرة على دفع
رواتب املوظفني».
ووفق تقديرات ر�سمية فل�سطينية ،فقد
جنحت احلكومة يف تقلي�ص االعتماد على
امل��ان�ح�ين م��ن  1.8بليون دوالر ع��ام 2008
�إىل  970مليون دوالر العام احلايل ،وتلقت
ال�سلطة تعهدات من ال��دول املانحة بدعم
الخ�يرة على
موازنتها يف ال�سنوات الأرب��ع أ
النحو الآتي:

حوار مع �صديق �سوداين

قطر مت�سك بالقرار عرب حتكمها باجلنيه
يكاد ال�صديق ال�سوداين يتجاهلك ،ويتمنى لو
�أن هذه امل�شاهدة مل تقع ،فهو يخمن ال�س�ؤال الذي
�سوف تواجهه به :ملاذا كان هذا هو موقف ال�سودان
يف اجلامعة العربية جتاه �سورية ،وهي التي وقفت
�إىل ج��ان�ب��ه ،ح�ين ت�ع��ر���ض ل�ل���ض�غ��وط؟ وه��ي التي
�ساندته يف �أيام ال�شدة ،حتى خال املرء �أن ال�سوريني
يدافعون عن اخلرطوم وك�أنها دم�شق؟
لا ع��ن درب ��ك ،ول�ك��ن ع�ن��دم��ا تلتقي
يبتعد ق�ل�ي� ً
ال �ع �ي��ون ،ال ي �ع��ود امل �ج ��ال م �ت��اح �اً ل �ل �ت �ج��اه��ل� ،أو
للإفالت� ،سالم ح��ار ،و�أ�سئلة �سريعة عن الأح��وال
وال���ص�ح��ة ،ث��م ي � أ�ت��ي �أوان ال �� �س ��ؤال ال ��ذي تتلهف
ل�ط��رح��ه ،وال ��ذي ح��اول ه��و جتنبه حتى ال يجيب
عليه ،تطرح ال�س�ؤال ،وت�ضيف �إىل ما تقدم :جرى
تق�سيم ال�سودان �إىل �شمال وجنوب ،و�إ�شعال الب�ؤر
اجل��دي��دة م�ستمر ،وينذر بتق�سيم جديد ،وث��روات
ال�شعب ال�سوداين� ،أي�ضاً جرى تق�سيمها ب�شكل غري
عادل ،عالم كل هذا اخلوف واملجاملة ،على ح�ساب
احلقوق واملبادئ؟ وهل �ستحمي هذه املواقف البالد
من املخططات واملخاطر القادمة؟
بعد تنهيدة عميقة ،يبد�أ ال�صديق ،وهو ع�ضو
قيادي يف حزب امل�ؤمتر الوطني احلاكم ،ببث �شكواه،

يقول :البلد يف �أزمة طاحنة ،على جميع امل�ستويات،
النفط الذي كان م�ساهماً �أ�سا�سياً يف املوارد الوطنية
خالل ال�سنوات ال�سابقة� ،أ�صبح من ن�صيب اجلنوب،
تراجعت قيمة العملة الوطنية ب�شكل كبري ،بلغ �سعر
�صرف اجلنية ال�سوداين �إىل خم�سة جنيهات مقابل
الدوالر الأمريكي ،وقد كان �سعر ال�صرف �إىل وقت
قريب� ،أقل من ثالثة جنيهات مقابل الدوالر.
ي �ت��اب��ع :ت��دخ�ل��ت ق �ط��ر ،وج� ��رى دع ��م اجل�ن�ي��ه،
ف�أ�صبح �سعر ال�صرف نحو �أربعة جنيهات مقابل كل
دوالر.
هو دعم اجلنيه �إذاً ،ثمناً لهذا املوقف؟ ت�س�أل،
ي�ست�أنف الكالم قائالً :هناك غالء فاح�ش ،الدخل
ال يغطي �سوى ج��زءاً ي�سرياً م��ن نفقات امل��واط��ن،
الأزم ��ة عميقة ج ��داً ،وال���س��ودان�ي��ون ي�ن�ظ��رون �إىل
ل�� �س��ف � -أن
ال �ق��وى امل �ع��ار� �ض��ة ،ف�ي�ك�ت���ش�ف��ون – ل� أ
احل�ك��وم��ة ال�ق��ائ�م��ة� ،أف���ض��ل م��ن تلك ال �ق��وى ،لكن
احلكومة نف�سها ،مل تعد متلك م��ن �أم��ره��ا �شيئاً،
فمن يتحدثون عن تقدمي الدعم لها ،الدعم املايل
�أ�سا�ساً ،باتوا متحكمني بقراراتها ،وهم ،ال هي ،من
ير�سم ال�سيا�سات ال�ي��وم ،وه��ذا �أم��ر خطري ،وغري
م�سبوق ،يف �أكرث �أيام الأزمة �سوءاً.

وي�ضيف :يف احلكومة واحل��زب احل��اك��م ،من
ي�شغلهم �أم��ر واح��د فقط ،ه��و ال��دور ال�سيا�سي،
بعد الب�شري ،وعندما ت�سيطر حالة من التنازع
كتلك ،ال ميكن ت�صور مواقف ميكن �أن يفخر بها
ال�سودان.
وهو يلفت يف الوقت نف�سه� ،إىل الدور اخلطري
الذي يلعبه الإع�لام املعادي ل�سورية ،وال��ذي ي�ضخ
ر�سائل ملفقة عن الو�ضع يف البالد ،ي�ستند �إليها
البع�ض ،لت�سويغ مواقفه.
ب�ع��د ه��ذه امل�ط��ال�ع��ة ،ال�ت��ي تف�سر وال ت��داف��ع عن
مواقف اخلرطوم ،ي�شري ال�صديق ال�سوداين ب�أمل �إىل
�أن القرار يف ال�سودان� ،أ�صبح بيد بع�ض دول جمل�س
ال �ت �ع��اون ،وحت��دي��داً ق�ط��ر ،املم�سكة ب��رق�ب��ة اجلنيه
ال�سوداين.
وت �� �س ��أل �أخ �ي �راً :ه��ل تعتقد �أن ه ��ذا �سيحمي
ال�سودان� ،أو ما تبقى منه ،من م��ؤام��رات جديدة؟
ي �ق��ول :امل���ش�ك�ل��ة �أن �ن��ا ن �ع��رف �أن ه ��ذه امل��واق��ف لن
تقدم حماية لل�سودان ،الكثريون يعرفون ما الذي
ينتظرنا هناك ،و�إذاً؟ ال جواب.

عبد الرحمن نا�صر

 1.8ب�ل�ي��ون دوالر ع��ام  ،2008و1.3
بليون عام  ،2009و 1.1بليون عام ،2010
و 970مليون دوالر عام  ،2011لكن عدداً
م��ن ال� ��دول امل��ان �ح��ة مل ي��ف ب��ال�ت��زام��ات��ه،
خ�صو�صاً يف العامني أ
الخ�يري��ن ،م��ا �أدى
�إىل ت��راك��م عجز يف امل��وازن��ة ،بلغت قيمته
م �ئ��ة م �ل �ي��ون دوالر ال �ع��ام امل��ا� �ض��ي ،فيما
بلغت قيمته العام احلايل  30مليون دوالر
�شهرياً.
ال�سلطة التي �سلفت دولة قطر ،موقفاً
جعل م��ن حمد ب��ن جا�سم متحكماً بقرار
اجلامعة العربية ،وموظفاً لها يف احلرب
على �سورية ،قدمت عر�ضاً للوزراء العرب،
حول الأو�ضاع املالية التي تواجهها ال�سلطة،
وا� �ش �ت �ك��ت �أم � ��ام جم�ل����س اجل��ام �ع��ة ،ب���ش��أن
امتناع حكومة االحتالل عن حتويل �أموال
ال�ضرائب لل�شهر الثاين على التوايل.
بالطبع ف�إن اجلامعة امل�شغولة باحلرب
وف��ر���ض ال�ع�ق��وب��ات ع�ل��ى � �س��وري��ة ،مل جتد
ال��وق��ت ال�ك��ايف للبحث يف �شكوى ال�سلطة،
ورمبا تطلب من نتنياهو  -وبرفق  -التكرم
بتحويل الأموال.
لكن ال�س�ؤال يظل قائماً :ما هو الأث��ر
ال��ذي �ستخلفه الأزم��ة املالية على خيارات
ت�شكيل احل�ك��وم��ة ،واخ�ت�ي��ار رئي�س ل�ه��ا؟..
وبالتوافق؟

نافذ �أبو ح�سنة

تبادل جتاري ن�شط بني
الكيان ال�صهيونية وتركيا
ق ��ال ت �ق��ري��ر � �ص��ادر ع��ن م��ا ي���س�م��ى «م�ع�ه��د
ال�صادرات الإ�سرائيلي»� ،إن ال�صادرات �إىل تركيا
��س�ج�ل��ت يف الأ� �ش �ه��ر ال�ت���س�ع��ة الأوىل م��ن ال�ع��ام
احل��ايل ارت�ف��اع�اً ح ��اداً بن�سبة  ،٪40وه��ي نف�س
الن�سبة التي �سجلت �أي�ضاً يف الن�صف الأول من
العام احل��ايل ،ويقدر حمللون �صهاينة� ،أن هذا
االرتفاع �سيتوا�صل حتى نهاية العام احلايل.
وح�سب التقرير ،ف ��إن تركيا احتلت املرتبة
ال�ساد�سة يف قائمة ال��دول التي تتلقى �صادرات
م��ن دول ��ة االح �ت�ل�ال ،وق ��د ب�ل��غ ح�ج��م � �ص��ادرات
ال�صهاينة �إىل تركيا يف الأ�شهر الت�سعة الأوىل
من العام احل��ايل 1.425 ،بليون دوالر ،ومبعدل
�سنوي  1.9بليون دوالر.
وكما هو معروف على مدى ال�سنوات املا�ضية
ف ��إن امل�ي��زان التجاري مييل ب�شكل دائ��م ل�صالح
ت��رك �ي��ا ،وح �� �س��ب ال �ت �ق��دي��رات ،ف � ��إن ال �� �ص��ادرات
الرتكية �إىل كيان االحتالل تعادل  ٪60من حجم
التبادل التجاري ،ما يعني وفق هذه التقديرات
�أن حجم التبادل التجاري �سيتجاوز ه��ذا العام
حاجز  4.5بليون دوالر ،ما قد يكون ذروة جديدة
يف التبادل التجاري بني اجلانبني.
وي� �ق ��ول ال �ت �ق��ري��ر� :إن االرت � �ف� ��اع احل � ��اد يف
ال�صادرات �إىل تركيا يعود �إىل ارتفاع بن�سبة ٪54
يف ��ص��ادرات امل��واد الكيماوية ،ومنتجات م�صايف
البرتول ،وهذا القطاع ي�شكل  ٪70من ال�صادرات
ال�صهيونية �إىل تركيا.
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فـــي ذكــــرى �صــــدور الـــقـــــرار «»194

حـــق الـعــودة وتـحـدّ يــات حــركــة الـالجــئـــني
يحمل �شهر كانون الثاين العديد
م��ن امل�ح�ط��ات املهمة يف ح�ي��اة ال�شعب
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ،وخ �� �ص��و� �ص �اً اع �ت�راف
املجتمع ال ��دويل ب�ح��ق ع ��ودة ال�شعب
ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن��ي م � ��ن خ �ل ��ال �� �ص ��دور
ال � �ق� ��رار ال � � ��دويل ال ��رق ��م « »194يف
 ،1948/12/11وتبني حقوق ال�شعب
الفل�سطيني يف  1974/12/11خالل
ج �ل �� �س��ات اجل �م �ع �ي��ة ال �ع ��ام ��ة ل�ل��أمم
املتحدة.
بعد  63ع��ام�اً على النكبة ي�ستمر
كفاح الفل�سطينيني يف غ��زة وال�ضفة
وال �ق��د���س ول �ب �ن��ان و� �س��وري��ة إلن �ه��اء
االحتالل وحتقيق العودة �إىل الديار،
وقد كان الزحف الب�شري الفل�سطيني
�إىل احل ��دود م��ع وط�ن�ه��م امل�ح�ت��ل ه��ذا
العام ممهداً للكثري من الظروف التي
�أخ��رج��ت ق�ضية ال�لاج �ئ�ين وال �ع��ودة
�إىل م�سرح املجتمع الدويل من جديد
وب�شكل الفت.
وه � � �ن� � ��اك ع� � � ��دد م� � ��ن ال� � �ظ � ��روف
املو�ضوعية التي تدعم ذلك ،منها:
�أن حركة الالجئني ت��زداد ق��وة يف
كل �أق�ط��ار ال�شتات ويف مناطق الـ،48
خ���ص��و��ص�اً �أن �ه��ا ل�ي���س��ت م �ع��زول��ة عن
جممل احلركة الفل�سطينية ال�شعبية،
بف�صائلها وتياراتها وخمتلف �أطيافها
وم� ؤ���س���س��ات�ه��ا ال���س�ي��ا��س�ي��ة وال�ن�ق��اب�ي��ة
واالجتماعية والثقافية ،ك��ذل��ك من
خالل الإبقاء على حق العودة مدرجاً
على جداول �أعمال الهيئات والفعاليات
الفل�سطينية وال �ع��رب �ي��ة وال��دول �ي��ة،
وم �ن �ه��ا :امل� � ؤ�مت ��رات امل�ت�ت��ال�ي��ة يف غ��زة
منذ العام  ،2004كذلك عقد م�ؤمتر
ح��ق ال�ع��ودة يف لبنان وان�ب�ث��اق الهيئة
الفل�سطينية للدفاع عن حق العودة،

ع �ل��ى ج �ل��ب ال �ي �ه��ود م ��ن ك ��ل �أن� �ح ��اء
ال �ع��امل ،وت �ق��دمي امل �غ��ري��ات ال�سكنية
واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية
يف حم��اوالت إلق��ام��ة ت��وازن دميغرايف
دون ج��دوى ،وذل��ك بالرغم من قيام
امل �ت �ط��رف�ين ال �� �ص �ه��اي �ن��ة مب �م��ار� �س��ات
وح�شية �ضد الفل�سطينيني ،والعمل
على تعزيز خمططات «الرتان�سفري»
(ط� � ��رد ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي�ين �إىل خ� ��ارج
احل � ��دود)� ،أو امل�ط��ال�ب��ة بالتخلي عن
م�ن��اط��ق كثيفة بالفل�سطينيني ،كما
ح�صل بف�صل قطاع غ��زة ال��ذي نفذه
�أرييل �شارون.
ا� � �س � �ت � �م� ��رار ال� �ن� ��� �ض ��ال ال ��وط� �ن ��ي
الفل�سطيني بكل ��ص��وره� ،إن ك��ان من
خالل الن�شاطات والتحركات وحمالت
امل �ق��اط �ع��ة امل �ن��اه �� �ض��ة ل �ل �م �م��ار� �س��ات
العن�صرية ال�صهيونية يف احل�صار
وب� �ن ��اء ج � ��دار ال �ف �� �ص��ل ال �ع �ن �� �ص��ري..
وغ�ي��ره� ��ا� ،أو م� ��ن خ �ل��ال امل �ق ��اوم ��ة
امل�سلحة وا��س�ترات�ي�ج�ي��ات�ه��ا امل�ت�ج��ددة
وال�ت��ي �أدت م��ؤخ��راً �إىل �إط�ل�اق مئات
الأ� �س��رى والأ� �س�ي�رات الفل�سطينيني.
�إ�ضافة لظروف عامة �أبرزها الت�أييد
ال� � � ��دويل ل �ل �ق �� �ض �ي��ة ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي��ة،
واملتمثل بت�أييد املحاوالت الفل�سطينية
لإقامة الدولة.
ومازال القادة ال�صهاينة يعتمدون
م�شاركة كثيفة يف فعاليات حق العودة
لا ك�ث�يرة يف ال�ت�ع��اط��ي م��ع ق�ضية
ح�ي� ً
ال�ل�اج� �ئ�ي�ن ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن�ين وح �ق �ه��م
بالعودة ،منها:
وم�ؤمتر النا�صرة ،وم�ؤمترات عدة يف العودة يف دول �أمريكا الالتينية.
التهرب ال��دائ��م يف هيئات املجتمع
الأرا�ضي املحتلة عام  1948يف جامعة
على الأر�ض ،يلعب العامل ال�سكاين
ح�ي�ف��ا ،ك�م��ا ��ش�ه��دت ال���س��اح��ة ال��دول�ي��ة الفل�سطيني (الدميغرايف) ،ومعدالت الدولية من االعرتاف بامل�س�ؤولية عن
ال �ع��دي��د م ��ن ال � �ن� ��دوات وامل � ��ؤمت� ��رات ال ��والدة املرتفعة للفل�سطينيني دوراً م�أ�ساة تهجري الالجئني ،والتملّ�ص
ال�سنوية يف لندن وال��دمن��ارك و�أملانيا يف تثبيت حقوق ال�شعب الفل�سطيني .من تطبيق ال�ق��رارات الدولية ومنها
وبر�شلونة� ،إ�ضافة �إىل فعاليات حق يف امل�ق��اب��ل ،ال�ك�ي��ان ال�صهيوين يعمل ال�ق��رار  194بحجج واه�ي��ة منها على

��س�ب�ي��ل امل� �ث ��ال �أن ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين ال
يحملون اجلن�سية «الإ�سرائيلية».
افتعال خم��اوف �أمنية م��ن ع��ودة
ال�لاج�ئ�ين ،لي�س فقط ال��ذي��ن جل ��أوا
اىل خ��ارج «�إ�سرائيل» ،بل حتى الذين
بقوا ،ومنحوا اجلن�سية «الإ�سرائيلية»،
ل �ك��ن ه ��جّ ��روا م ��ن ق ��راه ��م وم��دن �ه��م
نتيجة املجازر التي ارتكبتها الع�صابات
ال�صهيونية ،وال ي�سمح لهم بالعودة
منذ العام .1948
احل��دي��ث ال��دائ��م يف �أروق� ��ة الأمم
املتحدة عن يهودية «دول��ة �إ�سرائيل»،
و�إع� � � �ط � � ��اء امل � � �ب� � ��ررات ل �ل �ح �ك��وم��ات
ال� �س��رائ �ي �ل �ي��ة ال�ع�ن���ص��ري��ة امل�ت�ع��اق�ب��ة
إ
بو�ضع خطط ا�ستيطانية ت�ستهدف
ب �� �ش �ك��ل خ ��ا� ��ص ال� �ق ��د� ��س ،وال �ت �ه��دي��د
بتنفذ عملية ت�ه�ج�ير ع��رق��ي جديد
� �ض��د امل� �ل� �ي ��ون ورب� � ��ع م �ل �ي ��ون ع��رب��ي
ف�ل���س�ط�ي�ن��ي يف ال ��داخ ��ل� ،أي �� �ض �اً فقد
حوّلت �إ�سرائيل ال�ضفة بكاملها بعد
اتفاقية �أو�سلو منطقة ا�ستيطانية،
وذلك بالعمل على تو�سيع امل�ستوطنات
القائمة و�إق��ام��ة م�ستوطنات جديدة
ا� �س �ت �ق �ط �ع��ت م �� �س��اح��ات وا� �س �ع ��ة م��ن
الأرا�ضي الفل�سطينية ،وكذلك ازدياد
الطرق االلتفافية واحلواجز الأمنية
ب�شكل كثيف ف��اق املئتي ح��اج��ز يعيق
تنقالت الالجئني ،ناهيك عن اجلدار
اال�ستيطاين الذي يف�صل بني املناطق
الفل�سطينية ب�شكل معقد.
يف اخل �ل�ا� � �ص� ��ة� ،إن ق � �ي� ��ام دول� ��ة
فل�سطينية دون تطبيق ح��ق ال�ع��ودة
ي�ع�ت�بر م �ن��اق �� �ض �اً ل�ت�ط�ل�ع��ات ال���ش�ع��ب
الفل�سطيني وحقوقه الوطنية.

�أيـــن �أ�صــبـح مـلـف فــاقــدي الأوراق الـثــبـوتـيــــة؟
ما زال ملف فاقدي الأوراق الثبوتية الفل�سطينيني ،لإ�صدار جتديد لبطاقة الإقامة املوقتة التي ت�صدر عن الأمن
على ر�أ���س قائمة �أع�م��ال العديد م��ن م�ؤ�س�سات املجتمع ال�ع��ام ،دون ت�ق��دمي ت�بري��رات قانونية .ل��ذل��ك فقد �أ��ص��درت
امل ��دين ،ب��ال��رغ��م م��ن احل�ل��ول ال�ف��ردي��ة ل�ع��دد م��ن ح��االت م�ؤ�س�سات املجتمع املدين �أكرث من بيان هذا ال�شهر للمطالبة
فاقدي الأوراق الثبوتية من قطاع غزة الذين ا�ستفادوا بت�سيري �أم��ور ه��ذه الفئة املهمّ�شة م��ن الالجئني ،مقدمني
م��ن ال�ت�غ�ي�يرات ال�سيا�سية يف م�صر واالن �ف��راج��ات على ع ��دداً م��ن احل �ل��ول� ،أب��رزه��ا :ت�سجيلهم يف م��دي��ري��ة �شـ�ؤون
احلدود مع القطاع ،فقاموا بت�سوية �أمورهم مع ال�سفارة الالجئني ،كفئة خا�صة ريثما يتم �إي�ج��اد حل منا�سب لهم،
امل�صرية (بعد �أحداث �أيلول�/سبتمرب يف الأردن عام  ،1970ومطالبة الأمن العام اللبناين با�ستئناف ا�ستخراج بطاقات
ا�ضطر فل�سطينيون كرث �إىل مغادرة الأردن نحو �سورية الإقامة املوقتة الذي ال يلبث �أن يتوقف ب�شكل غري مربر.
بعد انفتاح العالقات اللبنانية  -الفل�سطينية و�إيجاد
ولبنان ،ومعظمهم يحمل ج��وازات �سفر �أردنية خ�صو�صاً
ال من حلول لعدد من الق�ضايا الأ�سا�سية ،يجب وقف االنتهاكات
ب�أبناء ال�ضفة الغربية� ،إ�ضافة �إىل من كانوا �أ�ص ً
ق�ط��اع غ��زة ويحملون ج ��وازات �سفر � �ص��ادرة ع��ن الإدارة بحق هذه الفئة من الفل�سطينيني ،ووقف التهديد الدائم
امل�صرية� .أوق�ف��ت ال�سلطات الأردن �ي��ة وامل�صرية جتديد مبعاقبته على م�شكلة لي�س له ذنب بها.
ل��ذل��ك ،فقد �آن الأوان لإي �ج��اد ح��ل ج��ذري «لق�ضية
الوثائق بعد االحتالل الإ�سرائيلي يف  ،1967وبعد و�صول
�أ� �ص �ح��اب ال��وث��ائ��ق �إىل ل�ب�ن��ان م �ط��رودي��ن ،م��ن الأردن فاقدي الأوراق الثبوتية» ،و�إغ�لاق هذا امللف نهائياً من
خالل ت�سجيلهم يف لبنان ،ريثما يتم حل للمو�ضوع مع
(� ،)1970أ�صبحوا مقيمني غري �شرعيني).
�أما العدد الأكرب ما زال يعاين من تعقيدات حني الذهاب اجلهات املعنية يف م�صر والأردن.

فاقدو الأوراق الثبوتية�..أفق مظلم

�سامر ال�سيالوي
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خاص العدد

أمــن لــبـــــنـان فـــي الــعــــــام 2011
ل�ست يف ميامي �أو يف �شوارع ريو دي ي�������ض���ط���ررن يف �أح����ي����ان ك���ث�ي�رة ل��ل��ع��ودة
ج��ون�يرو اخللفية التي تغ�ص باملافيات �إىل م��ن��ازل��ه��ن ب��ع��د ال�����س��اع��ة ال��ث��ام��ن��ة �أو
وال��ل�����ص��و���ص ،وت��ن�����ض��ح ب��اجل��رمي��ة� ،أن��ت التا�سعة م�ساء ،فقد ت�ضاعفت خماوفهن
يف ل��ب��ن��ان ،لكن ال داع���ي لالبت�سام ،فما و�أه���ل���ه���ن ،وف�����ض��ل��ن ال��ب��ح��ث ع���ن ح��ل��ول
ت�سمعه يف ن�شرات الأخ��ب��ار امل�سائية من متفرقة ل��ع��دم ال��وق��وع يف ف��خ القتلة �أو
عناوين �سوداء لعمليات قتل ،واغت�صاب ،ال�����س��ارق�ين ،ال�سيما بعد ت��زاي��د الأخ��ب��ار
و����س���رق���ة ،ون�������ص���ب��� ،س��ي��ف��ق��دك �شهيتك ح��ول قيام �سائقي تاك�سي من جن�سيات
على العي�ش يف «بلد النجوم» فما بالك غري لبنانية مبحاولة �سرقة الفتيات �أو
باالبت�سام؟..
التحر�ش بهن .وت���روي �إح���دى الفتيات
�أم���ن ال��ع��ام  2011ان��ف��ل��ت م��ن عقاله جت��رب��ت��ه��ا ق��ائ��ل��ة« :ب��ع��دم��ا ���ص��ع��دت �إىل
�إىل حد يفوق املتوقع ،معدالت اجلرمية التاك�سي متوجهة من منطقة عملي يف
وال�������س���رق���ة �إىل ارت����ف����اع ،ه��ن��ا ال ح��اج��ة و�سط ب�يروت �إىل منزيل يف ال�ضاحية،
لإح�صاءات ر�سمية من وزارة الداخلية الحظت �أن ال�سائق انهمك بكتابة ر�سالة
�أو من �أي جهة �أخ��رى ،فمجرد مطالعة على هاتفه ،وبعد و�صولنا �إىل منطقة
ب�سيطة لن�شرات الأخبار منذ بداية العام ب�����ش��ارة اخل�����وري  -را�����س ال��ن��ب��ع ،ت��وق��ف
كافية لتدق ناقو�س اخلطر الأمني الذي و�صعد �شابان �إىل ال�سيارة ،و�سرعان ما
ي��ه��دد امل��واط��ن�ين ي��وم��ي��اً على ال��ط��رق��ات ،دخ��ل ال�سائق يف �أح���د الأزق���ة اجلانبية،
ويف منازلهم ،و�شركاتهم ،وحتى يف دور ف�س�ألته عن ال�سبب و�أح�س�ست باخلوف
عبادتهم.
لأن���ه مل ي��ج��ب ،عندئذ ب���د�أت بال�صراخ،
عناوين الأخ��ب��ار كفيلة �أن تنقل لك فحاول ال�شاب ال��ذي يجل�س �إىل جانبي
ال�����ش��ع��ور ب���أن��ك تعي�ش يف م��دي��ن��ة ب��دون �أن يكم فمي ،لكنني متكنت من الإفالت
�أمن« :مقتل واغت�صاب �شابة قرب دير» ،منه بعد �أن اقتطع ال�سل�سلة من عنقي،
«ال���ع���ث���ور ع��ل��ى م��واط��ن��ة م��ق��ت��ول��ة رم��ي��اً وا�ستطعت �أن �أفتح باب ال�سيارة و�أرمتي
بالر�صا�ص و�ضرباً بال�ساطور»« ،جرائم على الأر����ض ،حيث رك�ض نحوي بع�ض
قتل مت�سل�سلة بحق �سائقي التاك�سي» ،امل������ارة ،ل��ك��ن��ه��م مل ي��ت��م��ك��ن��وا م���ن �إي��ق��اف
«ت���زاي���د ال�����س��رق��ات ب��وا���س��ط��ة ال�����س�لاح يف ال�سيارة».
ب��ي�روت»« ،ر���س��ائ��ل اح��ت��ي��ال على الهاتف
�أم�����ا اجل���رمي���ة امل����روع����ة ال���ت���ي ه��زت
جتمع معلومات ا�ستخبارية»..
منطقة جونيه ،بعد مقتل ال�شابة مرييام
علماً �أن �إل��ق��اء القب�ض على ع�صابة الأ�شقر ،بينما كانت تتوجه لل�صالة يف
ال���ق���ات���ل�ي�ن امل��ت�����س��ل�����س��ل�ين �أو الأ����ش���ق���اء دي���ر ب��ق��ل��و���ش يف ���س��اح��ل ع��ل��م��ا ،م��ن قبل
ال�سفاحني اخلم�سة ال تعني بال�ضرورة ن����اط����ور ال����دي����ر ،ف���ه���ي ت���ط���رح ع�ل�ام���ات
كافة املناطق مبا فيها العا�صمة ،بني �سرقة
جرائم ال�سرقة
�أن الأمن يف �أف�ضل �أحواله ،فقد اقت�ضى ا���س��ت��ف��ه��ام ك���ب�ي�رة ح����ول م����دى ان��ف�لات
احل��ق��ائ��ب ال��ن�����س��ائ��ي��ة ،و���س��رق��ة ال�����س��ي��ارات،
توقيف الع�صابة مقتل � 12شخ�صاً ،وال الو�ضع الأمني �إىل حد �أن كثريين باتوا
�إىل ج��ان��ب ج��رائ��م ال��ق��ت��ل ،ف��ق��د اع��ت��اد و����س���رق���ة امل����ن����ازل ،و�أخ����ي���راً ظ���اه���رة ���س��رق��ة
ي����زال ه��ن��اك ع���دد ك��ب�ير م��ن الع�صابات ال يكرتثون بالأجهزة الأمنية ويقومون
وامل���ج���م���وع���ات وح���ت���ى ا ألف��������راد ال���ت���ي ال ب��ف��ع��ل��ت��ه��م دون خ���ف���ر ،ب����ل وي��ه��اج��م��ون ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون �أن ي��ت��ل��ق��ف��وا ج���رائ���م ال�����س��رق��ة ال�شركات التي باتت تتكرر كثرياً يف �أكرث من
ب�شكل اع��ت��ي��ادي بعدما ارت��ف��ع��ت وت�يرت��ه��ا يف منطقة وحتديداً يف املنت ال�شمايل.
ت�ستطيع الكوادر الأمنية الو�صول �إليهم� ،ضحاياهم يف �أماكن مقد�سة.
فيما هم ي�سرحون وميرحون يف خمتلف
املناطق اللبنانية ال��ت��ي بالفعل مل تعد
�آمنة.
بعد موجة قتل �سائقي التاك�سي التي
ه��زت ال��ب�لاد ،ليتبني الح��ق��اً �أن خم�سة
�أ�شقاء من �آل تناليان يعي�شون يف منطقة
النبعة هم امل�س�ؤولون عنها وعن جمموعة
اجلدير ذك��ره� ،أن الن�شل هو جرمية يخ�ضع للمادة ا�ستعادة 110منها.
أ�خ���رى م��ن اجل��رائ��م م��ن دون �أن تتبني
 635م��ن ق��ان��ون العقوبات يف لبنان ،حيث ميكن �أن
وت��ب�ين م��ن خ�ل�ال م��ق��ارن��ة ل��ب��ن��ان م��ع ب��اق��ي ال���دول
الدوافع الفعلية بعد ا�ستبعاد عامل املال،
متتد العقوبة من �شهرين �إىل � 3سنوات بح�سب النتائج ال��ع��رب��ي��ة م��ن ح��ي��ث م��ع��دل اجل��رمي��ة يف ك��ل م��ن م�صر
ب��ات من ال�سهل تلم�س اخل��وف ال�شديد
املرتتبة عن العملية .
و�سورية واملغرب والأردن� ،أن لبنان ي�أتي يف املرتبة الأوىل
ال�����ذي ي���ع�ت�ري امل���واط���ن�ي�ن وال�����س��ائ��ق�ين
ج��رائ��م الن�شل زادت ب�شكل ملحوظ داخ���ل ب�يروت ،لناحية اجلرمية املنفذة بالأ�سلحة غري ال�شرعية ،ب�سبب
العمومني على حد �سواء� ،سائق
التاك�سي
منها م��ا مت حت��ت �سطوة ال�����س�لاح ،و�سجلت يف غ�ضون انت�شار ال�سالح بيد اللبنانيني ويف مناطق كافة.
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�أب���و أ�ح��م��د ال��زي��ن ب��ات يتجنب
�شهرين نحو  15عملية ومنها بوا�سطة دراج���ات نارية
الداخلية
يف ال�شوارع �أو ال��زواري��ب
على
وبلغت  45ح��ال��ة ،ت��رك��زت ب�شكل خا�ص يف ف���ردان وعني
أن
�
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ك
���ر
ل
ا
��ى
ل
��
ح���د ق���ول���ه ،وي�����ش�ترط ع
املري�سة واحلمرا والأ�شرفية وبرج �أبي حيدر.
يو�صلهم �إىل ال�شارع العام فقط امل��ودي
هذا وقد القت �سرقة ال�سيارات يف لبنان رواجاً خالل
�إىل منزلهم �أو عملهم� ،أما يف حال كانت
الأعوام القليلة املا�ضية� ،إذ تبني الإح�صاءات التي �أعدتها
الأنوار مطف�أة يف �أحد ال�شوارع ،وهو �ش�أن
ق��وى الأم���ن ال��داخ��ل��ي �أن ع��دد ال�����س��ي��ارات امل�����س��روق��ة يف
اعتيادي يف مناطق خمتلفة ،فهو يف�ضل
البالد عام  2008بلغ � 1774سيارة ،و�أن القوى الأمنية
�أن يطلب من الراكب الرتجل ،لكي يعود
متكنت من ا�ستعادة � 906سيارات منها .لكن ال �إح�صاءات
�أدراج��ه� .إذاً ،التوج�س بات �سيد املوقف،
جديدة بعد ،لكن تو�ضح �إح�صائية وزارة الداخلية �أن
و�أ���ص��ب��ح ال�سائق يبحث ع��ن «ال�شبهات»
عدد ال�سيارات امل�سروقة انخف�ض يف عام � 2009إىل 1368
وي��ت��م��ع��ن يف ال����راك����ب ق��ب��ل ال�����س��م��اح له
�سيارة ،ومت ا�ستعادة  823منها ،كما �سجلت  185حادثة
ب�صعود ال�سيارة ،ورمب��ا ه��ذا م��ا ي�ضيف
�سرقة ل�سيارات يف كانون الثاين �شباط ع��ام  ،2010مت
�إىل زحمة ال�سري �أي�ضاً..
وبالن�سبة للفتيات العامالت اللواتي

جرائم النشل متفرقة

وع���ن���دم���ا ي������دور احل����دي����ث ح�����ول ���س��رق��ة
احلقائب الن�سائية فحدث وال حرج ،الق�ص�ص
ك��ث�يرة وم��ت��ن��وع��ة ،وب��ات��ت مو�ضة منت�شرة يف
مناطق خمتلفة بالرغم من اجلهود الكبرية
التي بذلتها وتبذلها وزارة الداخلية حلظر
ال��دراج��ات النارية غري ال�شرعية وتوقيفها،
م��ع��ظ��م ال�����س��ارق�ين ه��م م��ن ال�����ش��ب��ان ال�صغار
يف ال�سن ال��ذي��ن يتذرعون بالفقر والبطالة
لتربير �سرقاتهم التي تت�سبب �أحياناً كثرية
بك�سور ور���ض��و���ض خطرية للن�ساء والفتيات
نتيجة جرهن على الأر�ض �أو خلع كتفهن ،كما
حدث للفنانة ال�شابة داليدا يف فرن ال�شباك
ال��ت��ي ج��ره��ا ال�����س��ارق خ��ل��ف��ه م�����س��اف��ة طويلة
لأنها مل تكن لتتخلى عن حقيبتها ب�سهولة،
كما حال الكثريات اللواتي يف�ضلن التعر�ض
للأمل على التخلي عن حقيبتهن التي حتتوي
على �أوراقهن ال�شخ�صية وبطاقات اعتمادهن،
و�أموالهن و�شهادات القيادة.
وب��ح�����س��ب ق����وى الأم������ن ال���داخ���ل���ي ،ف����إن
الن�شالني يكونون �شباناً يف مقتبل العمر،
غ��ال��ب��اً م���ا ت��ت��راوح �أع���م���اره���م ب�ي�ن  15و26
عاماً ،ال ينتمون �إىل ع�صابة تديرهم ،وهم
يف�ضلون الدراجات النارية ل�سهولة الن�شل
خالل ركوبها ،ويكون كثري منهم من مدمني
امل��خ��درات �أي �أنهم يف حالة ع��وز ويحتاجون
لت�أمني املال ب�سرعة وذلك عرب ن�شل الن�ساء
حتديداً يف ال�شوارع املزدحمة.
ويف م��ا خ�ص �سرقة ال�����س��ي��ارات ،ف��الأم��ر
بات يخرج عن حدود املعقول واملنطق جراء
وجود ع�صابات متتهن هذه ال�سرقات ،تقوم
بالتخطيط وال��ت��دب�ير وا���س��ت��دراج ال�ضحايا
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منفـلت مــن عقـــالـــه

ج��ان��ب ���س��رق��ات امل�����س��اء ال��ت��ي ي�ستخدم فيها
ال�����س��ارق��ون امل����واد امل��خ��درة لتخدير م��ن هم
يف امل��ن��زل ري��ث��م��ا يت�سنى ل��ه��م التفتي�ش عن
الأغ��را���ض الثمينة والأم����وال ،ت�سجل اليوم
ظاهرة �سرقات النهار ،حيث يت�سلق ال�سارق
ج����دار ال��ب��ن��اي��ة وي�����ص��ل �إىل ال��ط��اب��ق امل��ن��وي
�سرقته ،ويدخل من باب ال�شرفات يف و�ضح
ال��ن��ه��ار ،م�ستغ ًال وج���ود �أ���ص��ح��اب امل��ن��زل يف
�أعمالهم ،و�إذا �صودف وج��ود �أح��د يف املنزل
فال �شيء يردع ال�سارق عن ا�ستخدام ال�سالح
لتنفيذ مهمته.
ه���ذا وتختلف �سبل ال�����س��رق��ات يف لبنان
لدخول املنازل ،فالبع�ض ينتحل �صفة �أمنية
ويخيف �سكان البيت بوا�سطة ال�سالح لتتبني
الحقاً نواياه ،والبع�ض الآخ��ر يتنكر ب�صفة
«ديليفريي» �أخط�أ يف العنوان وما �إن تفتح له
اخلادمة الباب حتى ينق�ض عليها ..وغريها
الكثري من الق�ص�ص.
ر�سائل االحتيال

بو�سائل مبتكرة .لكن الظاهرة الأب���رز هي
�سرقة ال�سيارات بقوة ال�سالح ،ليعود ال�سارق
فيت�صل ب�صاحب ال�سيارة ويفاو�ضه على ثمن
ا���س��ت��ع��ادت��ه��ا .وه��ن��اك �أي�����ض��اً ب��رام��ج متطورة
ي�ستغلها ال�����س��ارق��ون لتغيري �أرق����ام ال�سيارة

والتالعب ب�أوراقها لتجعل من ال�صعب على
الأجهزة الأمنية العثور عليها.
هذا وت�سجل يومياً على �أقل تقدير �أكرث
م��ن ث�لاث عمليات ك�سر ودخ���ول ع��ن��وة �إىل
امل��ن��ازل و�سرقة ا ألم����وال وامل��ج��وه��رات ،و�إىل

حــاالت ســرقــة أخـــيرة
�سجلت يف الأ�سبوعني الأخ�يري��ن ح��االت �سرقة خمتلفة ل�شركات،
ومنها �شركة تبيع قطع زينة لل�سيارات وغيار الزيت وبطاريات �سيارات،
تعر�ضت لل�سرقة يف بلدة قبيع يف املنت الأعلى ،وقدر امل�سروق ب�أكرث من
�ألفي دوالر ،وح�ضرت الأجهزة الأمنية لأخذ الب�صمات وفتحت حتقيقاً
يف احل���ادث ،وق��د �أك���دت ال��ق��وى الأمنية �أن��ه��ا لي�ست ال�سرقة الأوىل يف
املنطقة ،فقد �سبق �أن �سرقت حمال لل�سمانة واخل�ضار ،حمال ولبيع
بطاقات تعبئة الهواتف اخللوية و�أجهزة اخللوي ،وقدرت ال�سرقة بنحو
ت�سعة �آالف دوالر� ،إ�ضافة �إىل �سرقة عدد من ال�سيارات وكلها يف بلدة
قبيع.
ال
كذلك ،ف��ق��د ت��ع��ر���ض �أخ��ي�راً �سنرت م���ار ت��ق�لا يف ج��ل ال��دي��ب لي ً
لل�سرقة ،وفوجئ املوظفون عند و�صولهم �صباحاً �إىل عملهم ب�أن عدداً
كبرياً من الطوابق م�سروق بعد ك�سر وخلع الأبواب ،وعلى الفور ح�ضرت
ال��ق��وى الأمنية �إىل امل��ك��ان وفتحت حتقيقاً ب��احل��ادث ،و�أك�ث�ر الطوابق
التي تعر�ضت لل�سرقة هي الثالث وال�سابع والثامن وهي تابعة ل�شركة
هند�سة واحدة ،و�إن �أية �أغرا�ض ك�أجهزة الكمبيوتر �أو م�ستندات وغريها
مل ت�سرق مم��ا ي�شري �إىل �أن ه��دف ال�سرقة ك��ان امل��ال فقط خ��وف��اً من
الأغرا�ض االلكرتونية التي قد تف�ضح مكانه.

وم���ن ال��ظ��واه��ر امل��ق��ل��ق��ة ال��ت��ي ن�شهدها
يف الآون�����ة ا ألخ���ي��رة ،ارت���ف���اع وت��ي�رة ر���س��ائ��ل
االحتيال املر�سلة �إىل الهواتف اخللوية ،حيث
قد ت�صلك ر�سالة فحواها �أنك ربحت مليون
دوالر �أو مئتي �ألف ريال ،و�إن عليك االت�صال
ف�����وراً ب��ال��رق��م اخل���ارج���ي امل���وج���ود ل��ت��ق��دمي
بياناتك وا�ستالم املبلغ.
وقد وقع الكثري من ال�شبان يف هذا الفخ،
ال�سيما و�أن مر�سلي هذه الر�سائل ينتحلون
�أ�سماء �شركات وقنوات تلفزيونية عاملية مثل
قناة « »MBCالتي تعر�ض الكثري من برامج
امل�سابقات ع�بر ال��ه��ات��ف ،والأم����ر ال يتوقف
على ر�سالة واح��دة ،بل �إنهم ينهالون عليك
بالر�سائل �إىل ح��د يثري الأع�����ص��اب .بداية
ي��ذك��رون��ك ب���أن��ك ال��ف��ائ��ز ،و�إن عليك �أن ال
ت�ضيع هذه الفر�صة من ي��دك ،ثم ير�سلون
ن��ح��و ع�����ش��ر ر����س���ائ���ل أ�خ����ري����ات ل��ل��ق��ول ب���أن��ه
«التحذير الأخري»..
املفارقة �أنه لدى االت�صال ب�شركة «�ألفا»
امل�����ش��غ��ل��ة ل��ل��ه��وات��ف اخل���ل���وي���ة ،ف������إن ع��ام��ل��ي
الهاتف عادة ما ي�ؤكدون �أن ال �سبيل لتاليف
ه��ذه ال��ر���س��ائ��ل ،و�إن احل��ل الوحيد ي��ك��ون يف
جتاهلها متاماً وعدم الرد �أو االت�صال ،حتى
�أن �أحد املوظفني �أكد �أنها «رمبا تكون عم ًال

�أك��د وزي��ر الداخلية والبلديات م��روان
����ش���رب���ل يف ح�������وار ���ص��ح��ف��ي �أن وزارة
الداخلية تعاين نق�صاً كبرياً يف عديد
ال�����ش��رط��ة ،و�أن�����ه ك���ان ي��ط��ال��ب يف �شكل
م�����س��ت��م��ر ب�������ض���رورة ت���ط���وي���ع خ��م�����س�ين
أ�ل���ف عن�صر �إ���ض��ايف ك��ي ي��ت��م �إع��داده��م
���ض��م��ن ت���دري���ب���ات خ���ا����ص���ة ،وت��وزي��ع��ه��م
على القطعات العمالنية على خمتلف
الأرا�������ض������ي ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة حل���م���اي���ة �أم����ن
امل���واط���ن�ي�ن ،الف���ت���اً �إىل �أن�����ه «ب�����د ًال من
توظيف العنا�صر امل��وج��ودة يف املهمات
الأمنية ،يتم ا�ستخدامهم لدى الوزراء
وال���ن���واب وال��ق�����ض��اة ل��ت��ل��ب��ي��ة ح��اج��ات��ه��م
ال��ع��ائ��ل��ي��ة ،م����ؤك���داً �أن الأم�����ر ي�ستفزه
�شخ�صياً».
و�أ�شار �إىل �أن��ه بحاجة «�إىل نحو ع�شرة
�آالف عن�صر لو�ضعهم يف خدمة الأمن،
ول���ك���ن ال �أذن ت�����س��م��ع وال ع�ي�ن ت����رى»،
وب���ال���ت���ايل ف��ه��و ال ي�����س��ت��ط��ي��ع مب��ف��رده

«مكافحة اجل��رمي��ة م��ع وج���ود ال�سالح
وانت�شاره بني املواطنني».
ف�إذا كان هذا كالم وزير الداخلية ،ماذا
�سيقول املواطن العادي..

خمابراتياً ما ،لأن الهدف هو جمع املعلومات الر�سائل وعدم االت�صال بالأرقام� ،إال �أنه قرر
ح��ول م�ستخدمي ال�شبكة» ،وه��و ما ي�ضيف االت�����ص��ال بال�شركة «امل��زع��ج��ة» كما �سماها،
�إىل خم���اوف امل��واط��ن�ين وه��واج�����س��ه��م� ،إذ �إن ليطلب منها �أن تتوقف عن �إر�سال الر�سائل
ذل���ك يعني �أن أ�م��ن��ه��م م�����ش��رع �أم����ام اجلميع �إليه �إذ ما من حل �آخر ،وبالفعل ،فقد ات�صل،
و�إن ب�إمكان �أي ك��ان التطفل على هواتفهم ليفاجئ مبجيب ���ص��وت��ي ،ي��ط��رح عليه كماً
هائ ًال من الأ�سئلة ،عن ا�سمه ،وعمره ،ومكان
و�إزعاجهم لي ًال ونهاراً.
�أح��د ال�شبان �أك��د �أن��ه تلقى �أك�ثر من � 70إقامته ،وعمله ،وع��دد �أ�شقائه ،وم��ا �إذا كان
ر�سالة يف يوم وليلة ،و�أنه مل يتمكن من النوم لدى �أ�شقائه �أية م�ؤ�س�سات �أو �شركات كبرية،
يف الليل �إال بعد �أن �أطف�أ هاتفه ب�سبب كرثة و�إذا كان متزوجاً �أو يقيم يف منزل مبفرده،
الر�سائل املر�سلة �إليه من رق��م خارجي هو وما �إذا كان ميتلك فيزا كارد �أو رقم ح�ساب،
وما �إذا كانت لديه �أي م�شكلة يف ا�ستالم املال
.43820946597
وم��ن الر�سائل التي ا�ستلمها« :م�بروك من «بنك �سوي�سرا» .وهي كلها حتمل طابعاً
ل��ق��د رب��ح��ت م��ئ��ت�ين �أل����ف ري����ال ات�����ص��ل ف���وراً ا���س��ت��خ��ب��ارات��ي��اً ،ورمب���ا ت��ك��ون اجل��ه��ة املر�سلة
ال���س��ت�لام ج��ائ��زت��ك»« ،م��دي��ر م�صرف لبنان تهدف �إىل جتنيد عمالء لها ال �أكرث ،و�سط
يعلمك �أن ال�شيك جاهز ات�صل فوراً وجماناً غ��ي��اب �أي رد م���ن ق��ب��ل اجل���ه���ات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة
ال�ستالمه»« ،ال��ت��ذك�ير الأخ�ي�ر ات�صل �أو �إن املخت�صة.
�إىل ذل�����ك ،ب�����رزت ر���س��ائ��ل أ�خ������رى �أك�ث�ر
جائزتك �ستعود �إىل ال�سحب».
ورغ��م �أن��ه �سمع بالتحذير ال��ذي وجهته مرحاً ،وهي ال توهم املتلقي ب�أنه فاز مببلغ
وزارة االت�����ص��االت �إىل امل��واط��ن�ين بتجاهل كبري م��ن امل���ال� ،إال أ�ن��ه��ا تنتحل �صفة �أح��د
�أ�صدقائه �أو معارفه ومنها« :مرحباً� ،أنا عم
دور على رقمك من زمان ممكن حتكي معي»،
�أو «ا�شتقتلك كتري ،بليز احكيني» ،املر�سلة
عادة من رقم .2431230076
وال��ل�اف����ت �أن ه���ن���اك جم���م���وع���ة ك��ب�يرة
م��ن الأرق�����ام الهاتفية ال��ت��ي ت�شن «ح��م�لات
ال���ر����س���ائ���ل» ال�������ش���ع���واء ،ويف ح����ال االت�����ص��ال
ببع�ضها ف����إن ا ألم����ر ال يقت�صر ع��ل��ى جمع
م��ع��ل��وم��ات �شخ�صية �أو م��ا ���ش��اب��ه ،ب��ل �أي�����ض��اً
ه���ن���اك ع���رو����ض���ات مل���م���ار����س���ة ال���رذي���ل���ة ع�بر
الهاتف ،وعادة ما تقوم هذه اجلهات بت�سجيل
املكاملات «ال�ساخنة» لتبتز امل�ستخدم يف مرحلة
الحقة يف حال كان متزوجاً� ،أو �أنها بب�ساطة
تهدد بف�ضحه على امللأ يف حال مل يت�سجب
ملطالبها .فاقت�ضى التحذير..
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عربي
مصر 70 ..بالمئة من الشعب يريد..
يبدو �أن املجل�س الع�سكري امل�صري
ا��س�ت�ط��اع احل �ف��اظ ع�ل��ى دوره ك�ضامن
للدولة العميقة ،من خالل �إ�صراره على
اجراء االنتخابات ،رغم حماوالت القوى
ال�سيا�سية الإ�سالمية عزله و�إ�سقاطه
ب�ع��د ��ش�ه��ور م��ن ال�ت�ح��ري����ض وال�ت�ع�ب�ئ��ة
املعادية له يف ال�شارع .ولعل �أ�صداء هذه
االنتخابات ونتائجها �سترتدد يف املنطقة
ك �ل �ه��ا ،وج� ��اء مت��دي��د االن �ت �خ��اب��ات مل��دة
يومني يف م�صر «�ضربة معلم»� ،إذ دفعت
ا ألغ�ل�ب�ي��ة ال���ص��ام�ت��ة ال�ت��ي ك��ان��ت لفرتة
طويلة بعيدة عن امل�شاركة يف االنتخابات
النيابية �أو احل�ي��اة ال�سيا�سية �أن تعود
وب��زخ��م ك�ب�ير �إىل ��ص�ن��ادي��ق االق�ت��راع،
حيث جت��اوزت ن�سبة االق�ت�راع يف بع�ض
اللجان االنتخابية يف دم�ي��اط ومدينة
ن�صر �أك�ثر من  70باملئة ،بعد �أن كانت
امل�شاركة يف عهد م�ب��ارك ال تتجاوز 10
�أو  11ب��امل�ئ��ة م��ن أ�ع� ��داد امل �ق�تراع�ين يف
�أح�سن الأحوال.
م � ��ا ي � �ج� ��ري يف م� ��� �ص ��ر م �ف �� �ص �ل��ي،
و�سي�ؤ�س�س هذا امل�شهد ال�سيا�سي ل�صورة
احلكم املقبلة لفرتة طويلة� .صحيح �أن
كل امل�ؤ�شرات تقول �إن القوى الإ�سالمية
��س�ت�ف��وز يف ه ��ذه االن �ت �خ��اب��ات ،وحت�صد
معظم مقاعد املجل�س اجل��دي��د ،ولكن
ال�صحيح �أي�ضاً �أن النظام ال�سيا�سي يف
م�صر نظام جمهوري ،و�أن جمل�س ال�شعب
ال ي�شكل احلكومة ،ولكن من ي�شكلها هو
الرئي�س ،وبالتايل ف�إن املجل�س الع�سكري
ه ��و م ��ن � �س �ي �� �ش � ّك��ل احل �ك ��وم ��ة امل �ق �ب �ل��ة،
وي �� �ش��رف ع �ل��ى االن �ت �خ��اب��ات ال��رئ��ا��س�ي��ة
امل �ق �ب �ل��ة ،و�إن ال ��دول ��ة ال �ع �م �ي �ق��ة ال�ت��ي
يحميها اجلي�ش لن ي�ستطيع �أحد تغيري
�ضوابطها و�إدارتها للبالد� ،إال �أن �سيطرة
الإ�سالميني على جمل�س ال�شعب �سيتيح
لهم �إجراء تعديالت د�ستورية عميقة يف
الد�ستور امل�صري و�آليات احلكم ،رغم ما
حملته املرحلة التي �سبقت االنتخابات
م��ن ا��س�ت�ه��داف و��ض�غ��وط ع�ل��ى املجل�س
الع�سكري ورئي�سه امل�شري حممد ح�سني
ط �ن �ط��اوي ،يف حم��اول��ة لإ� �س �ق��اط هيبة
اجل�ي����ش ،ب�ع��د �أن ك��ان��ت �سقطت �سطوة
ال �ن �ظ��ام وال ��دول ��ة م��ع � �س �ق��وط م �ب��ارك
ومعاونيه �إب��ان الثورة ،فرغم االعت�صام
يف ميدان التحرير وعدة مدن م�صرية،
و� �س �ق��وط أ�ك�ث�ر م��ن � 40ضحية و�أك�ث�ر
م ��ن أ�ل� ��ف ج ��ري ��ح ،وحم� � ��اوالت اق�ت�ح��ام
وزارة ال��داخ�ل�ي��ة م��ن قبل املتظاهرين،
مت � ّك��ن امل�ج�ل����س ال�ع���س�ك��ري م��ن إ�ج� ��راء
االنتخابات ،رغم غياب ال�شرطة والأمن
امل ��رك ��زي ،ال ��ذي ك ��ان م��ن امل �ف�تر���ض �أن
يكونوا امل�س�ؤولني املبا�شرين عن حماية
االنتخابات والإ�شراف عليها.
�أكرث من ذلك� ،أ�ص ّر املجل�س الع�سكري
على �إج ��راء االن�ت�خ��اب��ات ،رغ��م اعرتا�ض
ثوار التحرير على تعيني اجلنزوي رئي�ساً
ل�ل�ح�ك��وم��ة خ �ل �ف �اً ل�ع���ص��ام � �ش��رف ،ال��ذي
يعترب ابن ميدان التحرير ،واجلنزوري
كما ه��و م�ع��روف اب��ن �شرعي م��ن �صلب
النظام ال�سابق ،و�أح��د �أدوات��ه الرئي�سية،
حتى لو اختلف مع مبارك �شكلياً.
ويف حم��اول��ة ل�ضبط الإع �ل��ام قبل

االن�ت�خ��اب��ات ،التقى املجل�س الع�سكري
م � ��دي � ��ري وم� � ��� � �س� � ��ؤويل ال �ف �� �ض��ائ �ي��ات
امل���ص��ري��ة ،وط��ال�ب�ه��م ب�ضبط امل��ذي�ع�ين،
وع��دم التحري�ض على اجلي�ش و�إث ��اره
اجل �م��اه�ي�ر ،وب �ت��وف�ير إ�ي� �ق ��اع �إع�ل�ام��ي
هادئ.
مل ت�ستطع احتجاجات مليونية من
الت�أثري على موعد إ�ج��راء االنتخابات،
ب� ��ل رمب � ��ا �� �س ��اع ��دت ع� �ل ��ى رف � ��ع ن���س�ب��ة
امل�شاركني يف هذه االنتخابات� ،إىل �أكرث
م��ن  70ب��امل�ئ��ة ،وه ��ذه الن�سبة املرتفعة
ت�ع�ت�بر امل �ف��اج ��أة ا ألب� ��رز يف ه��ذا امل�شهد
ال�سيا�سي ،لأنه لن ي�ستطيع �أحد يف الغد
من الطعن يف �شرعية هذه االنتخابات،
التي �شكّلت ا�ستفتاء حقيقياً على �شرعية
املجل�س الع�سكري ودوره ،كما �أنها وفّرت
لا للقوى ا إل��س�لام�ي��ة للم�شاركة
م��دخ� ً
ر�سمياً يف النظام ال�سيا�سي ،حتى منظمة
العفو الدولية مل تر�صد �أي انتهاكات
خطرية يف هذه االنتخابات.
�إن الطوابري الطويلة من الناخبني
�أمام اللجان االنتخابية التي جتاوز طول
إ�ح��داه��ا الكيلو م�تري��ن ،حيث انتظرت
�صفوف من الن�ساء �أكرث من �سبع �ساعات
ل�ي�ق�ترع��ن� � ،س��وف ت���ش� ّك��ل دمي�ق��راط�ي��ة
فريدة ،و�ستكون فر�صة لت�صنع الثورة

مواطنون م�صريون ينتظرون دورهم للإدالء ب�أ�صواتهم

امل�صرية م�ستقبلها ،و�سوف نرى �أ�صداها
ترتدد يف كل �أرجاء املعمورة.
�إن املهمة يف املرحلة املقبلة هي �إر�ساء
�أر�ضية للتعاي�ش مع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية،
والتفاعل مع القوى ال�سيا�سية الأخرى،

من �أجل عدم �إدخال م�صر يف حالة عدم
اال�ستقرار التي تعي�شها املنطقة العربية
كلها ،بعد �أن بدا يف املرحلة التي �سبقت
االن�ت�خ��اب��ات� ،أن ال�شعب امل���ص��ري ع�شق
الفو�ضى ،وب��ات ميدان التحرير �ساحة

تعك�س تفكيك مفهوم الدولة العميق يف
التاريخ امل�صري ،ولعل الظواهر الأب��رز
التي �أذهلت العامل ،كانت ن�سبة امل�شاركة
ال �ت��ي ق��د ت �ك��ون ق�ي��ا��س�ي��ة ب��ال�ن���س�ب��ة �إىل
الدميقراطيات الغربية ،ومل يعكر �صفو
ه��ذه االن�ت�خ��اب��ات أ�ع �م��ال �شغب ك�ب�يرة،
كانت م�صر غارقة فيها قبل � 24ساعة
فقط من بدئها.
ال�شعب امل�صري دائماً ي�ؤكد �أ�سلوبه
احل�ضاري الفريد ،وري��ادت��ه يف العامل،
فم�صر ب�لاد النيل وا أله ��رام و�أم كلثوم
و��ص��و ًال اىل ال�شعب ي��ري��د ..حيث باتت
هذه املقولة ترتدد �أ�صدا�ؤها بكل املعمورة
واملدن الأوروبية ،وترفع الأعالم امل�صري
�شوارع وا�شنطن وكل �أ�صقاع العامل.
العامل يحب�س �أنفا�سه ليعلم ال�شعب
امل���ص��ري م��ن ي��ري��د ..ول�ع��ل ن�ت��ائ��ج ه��ذه
االنتخابات �سوف تتعار�ض م��ع مقولة
م�ؤ�س�س ا إلخ ��وان امل�سلمني ح�سن البنا
ال�شهرية (ال �أثق يف ع�سكري �أو �أزهري)،
لأن الأزه� ��ر وال �ت �ي��ار ا إل� �س�لام��ي �سوف
ي �ك��ون ح �� �ض��وره �م��ا ط��اغ �ي �اً يف جمل�س
ال�شعب ،واحلياة ال�سيا�سية امل�صرية ،لأن
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جهاد ال�ضاين

عدالة وتنمية المغرب..
العالقة مع الغرب لها بعد فلسفي
ق��د ال ي�ك��ون مفاجئاً ح�صول ح��زب العدالة
والتنمية املغربي على مقاعد نيابية �أك�ثر من
الأحزاب املغربية امل�شاركة يف العملية االنتخابية،
ح �ي��ث ح���ص��ل ع �ل��ى  107م �ق��اع��د م��ن  395من
مقاعد الربملان.
ا ألم �ي�ن ال �ع��ام ل�ه��ذا احل ��زب؛ ع�ب��د الإل ��ه بن
كريان قال�« :إن عالقاتنا مع �أوروبا و�أمريكا لها
بعد فل�سفي وتاريخي� ،شئنا ذلك �أم ال ،وال ميكن
لأي حزب �أن يغري هذا االجتاه».
ن��اظ��رة اخل��ارج �ي��ة الأم�ي�رك �ي��ة ت�ل�ق�ف��ت ه��ذا
امل��وق��ف ،ف���س��ارع��ت �إىل حت��دي��د خ�ط��ة ال�ط��ري��ق
ال�ت��ي ي�ف�تر���ض �أن يتبعها م��ن �سي�شارك عاهل
امل � �غ � ��رب حم� �م ��د ال� ��� �س ��اد� ��س احل � �ك � ��م ،مب��وق��ع
ال�سلطة التنفيذية ،ف�أ�شارت �إىل �أن مهمة بناء
«ال��دمي�ق��راط�ي��ة» �ستتطلب «امل��زي��د م��ن العمل
ال���ش��اق» ،م��ؤك��دة للقادة ال�سيا�سيني اجل��دد� ،أن
«احلكم عليهم لن ي�صدر فقط بناء على �أقوالهم،
بل �أي�ضاً على �أفعالهم».
ف �م��ا ه ��ي الأف � �ع� ��ال ال �ت ��ي ت �ت��وق �ع �ه��ا اخل��ارج �ي��ة
ا ألم�يرك�ي��ة م��ن ح��زب «ال�ع��دال��ة والتنمية» بن�سخته
املغربية؟
ال �شك بعد التطورات الليبية و�سيطرة حلف
الناتو� ،أن منطقة املغرب العربي �أمام �إرها�صات
ك�ب�يرة وم�ت�ع��ددة ،ق��د ال حُت�سم يف وق��ت قريب،
و�إن ك ��ان ال�ب�ع����ض ي ��رى ال �ع�ل�اج ال �� �س �ح��ري يف

«الدميقراطية» الغربية التي تُطبَّق على عجل،
فتنتج �أك�ثري��ات «�إ�سالمية» ب�ين ق��وى متعددة،
م��ن دون �أن ت �ك��ون ل �ه��ا �أك�ث�ري ��ة ح��ا��س�م��ة على
م�ستوى املجال�س النيابية ،م��ا يعني �أن املغرب
و�سائر بلدان املنطقة مقبلة على مواعيد عديدة
م��ن ال�لا��س�ت�ق��رار ،ال�ت��ي ق��د تطيح باحلكومات
امل�ستن�سخة عن التجربة الرتكية ،والتي �سيكون
بديلها الحقاً واق��ع مرير من التخريب وال��دم

والإرب��اك��ات ،على الطريقة اجلزائرية يف مطلع
الت�سعينات من القرن املا�ضي ،علماً �أن اجلزائر
مهددة بـ«ربيع» اجلامعة العربية� ..أمل يتوعد
حمد بن جا�سم بن جرب �آل ثاين وزير اخلارجية
اجلزائرية وق��ال له� :إذا مل ت�صوّت �ضد �سورية
�سي�أتي الدور عليكم؟

مواطنة مغربية تديل ب�صوتها
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بعد توقيع صالح على المبادرة الخليجية
الثورة اليمنية نحو التأجج وعزل المعارضة المدجنة
ب �ع��د ف�ت�رة م��ن امل� �ن ��اورات ال���س�ي��ا��س�ي��ة،
وال �ل �ع��ب ع �ل��ى ال �ت �ن��اق �� �ض��ات ل �ل �ت �ه��رب من
ال �ت��وق �ي��ع ع �ل��ى امل � �ب ��ادرة اخل �ل �ي �ج �ي��ة ،وق��ع
الرئي�س اليمني علي ع�ب��داهلل �صالح على
املبادرة اخلليجية حلل الأزم��ة املتفجرة يف
اليمن منذ ع�شرة �أ�شهر.
وبعد �أيام قليلة على التوقيع ،عاد �صالح
�إىل �صنعاء و�أ�صدر نائبه مر�سوماً بتكليف
حممد �سامل با�سندوه ،من اللقاء امل�شرتك،
لت�شكيل احلكومة اجلديدة ،يف حني �أعلن
ع��ن ال��دع��وة لإج� ��راء ان�ت�خ��اب��ات م�ب�ك��رة يف
فرباير املقبل.
وط ��رح ��ت ه� ��ذه ال� �ت� �ط ��ورات الأ� �س �ئ �ل��ة
التالية:
م��ا ه��ي الأ� �س �ب��اب ال �ت��ي دف �ع��ت ع�ب��داهلل
��ص��ال��ح للتوقيع ع�ل��ى امل �ب��ادرة اخلليجية،
وال �ت �خ �ل��ي ع��ن � �ش��روط��ه؟ وه ��ل �إن ال �ب��دء
ب�ت�ن�ف�ي��ذ ات �ف��اق امل� �ب ��ادرة � �س �ي ��ؤدي �إىل حل
الأزم ��ة� ،أم ��س�ي��ؤدي �إىل خلق ا�صطفافات
جديدة ،وت�أجيج الثورة؟
�أوالً :يف الأ�سباب:
ب��ال�ت��وق��ف �أم� ��ام الأ� �س �ب��اب ال �ت��ي دف�ع��ت
�صالح للتوقيع على م�ب��ادرة ك��ان يرف�ضها
لأن�ه��ا تن�ص على تخليه ع��ن �صالحياته،

الرئي�س اليمني يوقع على مبادرة جمل�س التعاون اخلليجي (�أ.ف.ب)

وت�سليمها �إىل ن��ائ�ب��ه ،يف ح�ين ك��ان ي�سعى
�إىل االحتفاظ بهذه ال�صالحيات �إىل حني
إ�ج ��راء انتخابات برملانية ورئا�سية يتبني
الأ�سباب الآتية:
ال �� �س �ب��ب الأول :ت �ع��ر� �ض��ه �إىل �ضغط
��ش��دي��د م��ن ق�ب��ل أ�م�يرك��ا وال ��دول الغربية
�� �س��راع يف ال �ت��وق �ي��ع بعد
واخل �ل �ي �ج �ي��ة ،لل� إ
�أن وج ��دوا �أن ال��زم��ن مل يعد مل�صلحتهم،
وا�ستمرار �صالح حمتفظاً باحلكم �سي�ؤدي
�إىل نتائج �سلبية على اجلميع.
ال�سبب الثاين :ازدي��اد ظواهر ان�شقاق
قطاعات ع�سكرية و�أمنية وان�ضمامها �إىل
�صفوف الثورة ،و�سيطرة قبائل �أرحب على
مع�سكر احلر�س اجلمهوري ،وهو ما �أقلق
�صالح الذي �شعر �أن توازن القوى الداخلي
ي � ��زداد اخ� �ت�ل�ا ًال مل���ص�ل�ح��ة � �ش �ب��اب ال �ث ��ورة،
و�أن هام�ش امل �ن��اور ل��دي��ه أ���ص�ب��ح حم ��دوداً،
وب��ال�ت��ايل ف ��إن امل��راه�ن��ة على ع��ام��ل الوقت
لإ�ضعاف قوى الثورة بات يف غري م�صلحته.
ال�سبب الثالث� :شعوره �أن توقيعه على
امل �ب��ادرة �سي�سهم يف �إع� ��ادة خ�ل��ط الأوراق،
وخ��روج��ه م��ن امل � ��أزق ال ��ذي ب��ات ف�ي��ه ،كما
��س�ي��ؤدي �إىل ت��وق��ف ال���ض�غ��وط اخل��ارج�ي��ة
عليه ،وحت�سني موقفه يف مواجهة �شباب

القوات األميركية في المنطقة

مـهــــــام االحـتــــالل ..واالنــسـحــــاب
منذ ق��رر ا ألم�يرك��ي دخ��ول ال �ع��راق ،ك��ان يدر�س
وي�ضع بنك أ�ه��داف للأع�ضاء الرئي�سة التي يجب
�ضربها يف ه��ذا اجل�سد ،ال�سياق املمنهج وامل��درو���س،
ال ��ذي اع�ت�م��د الح �ت�لال ه��ذا ال�ب�ل��د ،يظهر �أن أ�ه��م
ا أله��داف منذ البداية ،كان �ضرب العراق  -ال�شعب،
يف ث�ق��اف�ت��ه و إ�مي��ان��ه وك��ل م��ا ي�ع��زز ثقته يف مفهوم
الدولة والوطن والأمة.
روى يل �أحد الزمالء العراقيني ق�صة عن قريب
له� ،أجربه احل�صار الأممي يف ت�سعينات القرن املا�ضي،
على العي�ش مع عائلته يف غرفة واحدة مبنزله امل�ؤلف
من طابقني ،بعد �أن باع الأثاث وال�شبابيك والأبواب،
ثم يعطيني الزميل العراقي خال�صة ق�صته ،وهي
ع��ن ال�ف��رق ب�ين قريبه ب��داي��ة احل�صار ،وم��ا �أ�ضحى
عليه يف النهاية.
كان الأمريكي يحلم �أن تكون نظرية «من يبحث
عن رغيف ل�سد جوع عياله ،لن يكون له الطاقة على
املقاومة» ،لكن جوع العراقي مل مينعه عن املقاومة
التي جمعت الطوائف بني �ضفتي نهرين �ضاربني
يف التاريخ واحل���ض��ارة ،فكان ل��زام�اً على ا ألم�يرك��ي
و�أع��وان��ه يف الإقليم ،ابتداع مقولة املقاومة ال�سنية
وال�شيعية ،والأكيد أ�ن��ه كان يف �أح�سن �أح��وال��ه ،حني
� �ض��اع��ت ال �ب��و� �ص �ل��ة ،و�� �ص ��ارت ب�ع����ض اجل �ه��ات حتت
�شعارات «مقاومة االحتالل» ،تنفذ هجماتها الأكرث
دموية �ضد طائفة م�سلمة �أخرى.
�إذا زرت العراق� ،ستلحظ �سريعاً �أنه �شعب كرمي
وم �� �ض �ي��اف ،ط �ي��ب ،وق� ��د ت �ك��ون ط�ي�ب�ت��ه ه ��ي ذات �ه��ا

�إذا � �س��ارت الأم � ��ور وف ��ق م��ا ي�شتهي ا ألم�ي�رك��ي،
م�شكلته ،يف مواجهة حمتل و أ�ع��وان��ه ،ال يدينون �إال
باخلبث واخل��دي�ع��ة .ي��روي ل��ك ال�ع��راق�ي��ون ق�ص�صاً �سنقر أ� عن ق�ص�ص� ،ستكون ن�سخة �سورية عن اجلارة
م� ؤ�مل��ة ع��ن ال��دم ال��ذي ��س��ال �إب��ان �سنوات االح�ت�لال ،العراقية ،قد تتغري اللهجة ،لكن الدم هو ذاته عربي
وخ�صو�صاً بني عامي �ألفني و�سبعة �إىل �أوائ��ل العام وم�سلم ،املفزع �أننا بتنا يف زمن ،كلما كربت ال�شعارات
�ألفني وت�سعة ،لكنهم اليوم يتحدثون بح�سرة الواعي امل��رف��وع��ة وارت � ��دت ل�ب��ا���س ال �ق��دا� �س��ة ،ك��ان��ت الفتنة
(ونرجو �أال يكون بعد فوات الأوان) عن هذا اخلط أ� �أك�بر و�أك�ثر توح�شاً ،من يلحظ �أن ا�سم «�إ�سرائيل»
اجل���س�ي��م ،ك��ل م��ن ي�ع��رف ال �ع��راق ح�ت��ى خ�ل�ال حكم وفل�سطني املحتلة يغيبان �أو ب��الأح��رى ُيغَّيبان يف
�صدام ،يدرك مدى اللحمة بني �أبناء هذا ال�شعب ،مل معمعة ال���ش�ع��ارات ه��ذه ،وف��ق امل�شتهى ا ألم�يرك��ي -
يكن هناك �أحياء مفرزة على �أ�سا�س طائفي ،قد جتد الإ�سرائيلي ،العراق يجب �أن يكون عراقني وثالثة
و�أربعة ،وما نداءات االنف�صال و�إعالن الأقاليم التي
يف البيت ذاته �أخوين الأول �شيعي والثاين �سني.
ال على
الأمل والرجاء �أال تكون يقظة العراقيني بعد فوات ت�صدر عن بع�ض املحافظات العراقية �إال دلي ً
الأوان� ،سببه الأول �أن الفتنة ا�ستيقظت (لعن اهلل من ذل��ك ،و�سورية �ست�صبح ��س��وري��ات ،مل ينته امل�سل�سل
�أي�ق�ظ�ه��ا) ،ا�ستيقظت وان�ت�ق�ل��ت �إىل ب �ل��دان �أخ ��رى .من يف ال�سودان ،ولبنان على رغ��م �صغر م�ساحته لي�س
�سيُخّ دَع �أن ما يجري يف اجلارة �سورية ،هو حترك هدفه مبنئى عن ذلك.
فقط مطالب حمقة ،ترد من الداخل ال�سوري ق�ص�صاً
ال ح ��دود مل��دى الت�شظي ال ��ذي يحلم ويخطط
كثرية عن جرائم ال يخجل مرتكبوها من البوح جهاراً الغرب لبالدنا ،وال�سخرية �أن بني العرب من يحلم
�أن�ه��ا تنفذ على أ���س��ا���س م��ذه�ب��ي ،ال���ش�ع��ارات ال�ت��ي ُت��ر َف��ع ويخطط ليكون ملكاً �أو حاكماً على ب�ضع �أمتار من
وال�صور التي حُت�رَق� ،ألي�س هذا ال�شعب هو نف�سه الذي الأر�ض ،وبع�ض من نا�س ،يبقى على �أبناء هذه الأمة
ا�ستقبل العراقيني ،ثم النازحني (ال�شيعة) �إبان احلرب �أن يتذكروا� ،أو يحاولوا على الأق��ل ،الفخر والعزة
الإ�سرائيلية على لبنان يف متور من العام �ألفني و�ستة ،التي ت�صبح طوع بنانهم حني توجه البنادق نحو من
�ألي�س ه��و نف�سه ال��ذي فتح بيوته لأ�شقائه اللبنانيني ،اغت�صب فل�سطني ،وكل من ي�سانده �أمريكي �أو غريه،
ما الذي تغري يف غ�ضون خم�سة �أع��وام .من فتح البيوت ليت�أكدوا �أننا كلنا يف الفتنة «�شرق �أو��س��ط جديد»،
وا�ستقبل الالجئني يومها مل يكن نظام دم�شق ،لي�س وي��درك��وا �أن �سايك�س  -بيكو �سيكون ن��زه��ة مقارنة
نظام ب�شار الأ�سد الذي دخل �إىل �سريرة املواطن ال�سوري ،بخريطة الدويالت.
و�أج �ب�ره ع�ل��ى �إي �ث��ار ق��ل ن �ظ�يره ،ح�ين ت��رك ال���س��وري��ون
حممد مقهور
�أ�سرتهم لأطفال الالجئني اللبنانيني.

الثورة الذين يرف�ضون املبادرة ،لأنها توفر
احلماية له ،وت�شكل م�ساومة على مطالبهم
بالتغيري.
ثانياً :البدء بتنفيذ االتفاق لن ينهي
الأزمة:
�إذا ك� ��ان ال� ��ره� ��ان ع �ل��ى ت �ن �ف �ي��ذ ب �ن��ود
االتفاق حلل الأزم��ة للحيلولة دون تطور
الأم��ور على نحو ي��ؤدي �إىل تغيري النظام
و�سيا�ساته ،وبالتايل �إعادة تعومي �سيا�سات
عبداهلل �صالح من خالل تنحيه ،واالتيان
ب��وج��وه ج��دي��دة ،و إ�� �ش ��راك أ�ح� ��زاب اللقاء
امل �� �ش�ت�رك يف ال���س�ل�ط��ة ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة ،ف� ��إن
امل � ؤ�� �ش��رات وامل �ع �ط �ي��ات ت�ظ�ه��ر �أن االت �ف��اق
ل��ن يقود �إىل ح��ل الأزم ��ة ،ب��ل �إىل زيادتها
حدة ،ف�شباب الثورة �أعلنوا رف�ض االتفاق
ألن��ه ي��وف��ر احل�صانة الق�ضائية ل�صالح،
و�أركان حكمه ،وين�ص على تقا�سم ال�سلطة
مع �أ�شخا�ص �سفكوا دم��اء اليمنيني ور�أوا
يف ال��دع��وة ل�لان�ت�خ��اب��ات امل�ب�ك��رة حم��اول��ة
ل ��و�أد ال �ث��ورة ،وت�ضييعاً ل��دم��اء ال���ش�ه��داء
واجلرحى ،و�أرفقوا ذلك بت�صعيد حتركهم
يف ال�شارع وتنظيم مظاهرات احتجاجية
مليونية.
يف ه��ذا ال�سياق توقع املحلل الع�سكري
اليمني حامد �أبو البدرين «ن�شوب خالفات
على تنفيذ امل �ب��ادرة اخلليجية ،و�أن ميثل
ذلك الفر�صة ال�سانحة ليقوم �صالح بتلقني
خ�صومه در��س�اً ل��ن ين�سوه ،دون حتمل �أي
تبعات كونه رئي�ساً منزوع ال�صالحية على
الورق».
و�أ�� �ش ��ار �إىل �أن «� �ص��ال��ح ي�ت�م�ت��ع بنفوذ
قوي داخ��ل أ�ه��م ت�شكيالت القوات امل�سلحة
ال �ي �م �ن �ي��ة ،و أ�ك�ث��ره� ��ا ت �� �س �ل �ي �ح �اً وت��دري �ب �اً
وت�ن�ظ�ي�م�اً ،ول��ذل��ك �سي�ستغلها يف ��ض��رب
خ�صومه وبحزم بعد التوقيع على املبادرة
اخلليجية».
ور�أى �أبو البدرين «�أن الن�شوة بتحقيق
االنت�صار ال�سيا�سي لدى املعار�ضة �سيرتتب
عليها انعكا�سات �سلبية على اجلي�ش امل�ؤيد
للثورة تتمثل يف الطم�أنينة وخف�ض درجة
اجل��اه��زي��ة ،وب �ه��ذا ��س�ي�ت��م ا� �س �ت �غ�لال ه��ذا
ال�ع��ام��ل م��ن ق�ب��ل ال �ط��رف الآخ ��ر للجي�ش
لي�شكل عامل املفاج�أة واملباغتة ،واحل�سم
ال�سريع».
ثالثاً :ا�صطفافات جديدة جتذر الثورة:
ال���ش��يء الإي �ج��اب��ي ال ��ذي مت�خ����ض عن
التوقيع على امل �ب��ادرة اخلليجية يكمن يف
خلق ا�صطفافات جديدة ،تقوم على �أ�سا�س
ال �ف ��رز ب�ي�ن �أط� � ��راف امل �ع��ار� �ض��ة امل��دج �ن��ة،
وم�ث��ل ه��ذه اال�صطفافات ت�سهم يف جتذر
ال �ث��ورة وت��أج�ي�ج�ه��ا ،وق�ط��ع ال�ط��ري��ق على
حم� ��اوالت اح �ت��وائ �ه��ا ع�ب�ر ت�ن�ف�ي��ذ امل �ب��ادرة
اخل�ل�ي�ج�ي��ة ،وب��ال �ت��ايل �إىل ع��زل واح�ت�راق
�أحزاب املعار�ضة ،التي انخرطت يف اخلطة
الأم�ي�رك� �ي ��ة اخل �ل �ي �ج �ي��ة ل�لال �ت �ف��اف على
الثورة ،وحماولة �إعادة تعومي نظام احلكم
و�سيا�ساته ب��وج��وه ج��دي��دة ت��ؤم��ن امل�صالح
الأمريكية و�أمن �أنظمة دول اخلليج.

ح�سني عطوي
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عربي
سر السباق القطري  -السعودي للضغط على الكويت
فيما ك��ل الأن�ظ��ار تتجه �إىل م��ا يجري من
تطورات يف �أكرث من بلد عربي ،فج�أة اندلعت
ح��رك��ة اح�ت�ج��اج�ي��ة يف ال �ك��وي��ت ،ق��اده��ا ن��واب
ك��وي�ت�ي��ون ،و�أدت �إىل اح �ت�لال جم�ل����س الأم��ة
(الربملان).
ثمة �أ�سئلة طُ ��رح��ت ح��ول ه��ذا الت�صرف يف
هذا الوقت ..والغاية منها؟
م ��ن امل �ل�اح ��ظ �أن ال �ك ��وي ��ت ه ��ي ال ��دول ��ة
اخل �ل �ي �ج �ي��ة ال ��وح� �ي ��دة ال� �ت ��ي ت �ت �ج �� �س��د ف�ي�ه��ا
دميقراطية برملانية ب�شكل مقبول ،فيما كل
الدول اخلليجية الأخرى ال �أثر فيها لأي �شكل
من الأ�شكال الدميقراطية ،با�ستثناء البحرين،
التي تُطرح ع�شرات عالمات اال�ستفهام حول
دميقراطيتها الهجينة ،حيث �إن نائباً يلزمه
� 16أل��ف ��ص��وت ل�ل�ف��وز ،ون��ائ�ب��ا ي�ف��وز بثالثة
�أو �أرب �ع��ة �آالف ��ص��وت ،وب��ال�ت��ايل ف ��إن الأقلية
النيابية يف ه��ذا البلد تبلغ �أ�صواتها �أربعة �أو
خم�سة �أ�ضعاف الأك�ثري��ة املوالية مللك الـ600
كيلو مرت مربع.
ويالحظ �أي�ضاً �أن الكويت مل ت�شارك قوة
ع�سكرية م�ن�ه��ا يف عملية درع اجل��زي��رة �ضد
�شعب البحرين ،كما �أن�ه��ا مل حت�سم موقفها
مبا يتوافق مع ال�شهية القطرية وال�سعودية
يف ممار�سة العدوان على �سورية ،حيث ال ين�سى
الكويتيون موقف الرئي�س حافظ الأ�سد من
حمنة الكويت ب�سبب مغامرة �صدام ح�سني.
ومل��ا ك��ان ه�ن��اك ن��وع م��ن ال���س�ب��اق م��ن قطر

مبنى جمل�س الأمة الكويتي

وال���س�ع��ودي��ة على ق�ي��ادة اخل�ل�ي��ج ،ك��ان ال�سباق
بينهما ح��ول ّ
يل ال� ��ذراع ال�ك��وي�ت�ي��ة ،وت��وج�ي��ه
ر� �س��ائ��ل م�ع�ي�ن��ة ل �ل �ق �ي��ادة ال �ك��وي �ت �ي��ة م�ت�ع��ددة
الأهداف:
� -1أن ال��دمي�ق��راط�ي��ة يف ال�ك��وي��ت يجب �أن

تكون وفق مقايي�س �سعودية وقطرية ،وال مانع
على الطريقة البحرينية.
� -2إن م��وق�ف�اً عملياً وع�ل�ن�ي�اً م�ط�ل��وب من
الكويت �ضد �سورية.
� -3أن ان�ح�ي��ازاً كويتياً مطلوباً م�ستقب ًال

�ضد العراق بعد االن�سحاب الأمريكي من بالد
الرافدين.
هل ت�ست�سلم الكويت لهذه ال�ضغوط؟
ي�لاح��ظ �أن �إع�ل��ان �أم�ي�ر ال �ك��وي��ت بقبول
ا�ستقالة احل�ك��وم��ة ت��راف��ق م��ع خ�بر بوا�سطة

الإع �ل�ام امل�ح���س��وب ع�ل��ى ال���س�ع��ودي��ة� ،أن �أم�ير
الكويت ح��ل جمل�س الأم ��ة ،وه��و الأم��ر ال��ذي
مل يح�صل ،ف�م��ا ه��ي ال��ر��س��ائ��ل ال�ت��ي يت�سابق
ال���س�ع��ودي وال �ق �ط��ري ع�ل��ى ت��وج�ي�ه�ه��ا ل�ل��دول
اخل�ل�ي�ج�ي��ة ع�ب�ر ال �ك��وي��ت ال �ت��ي ت�ت�م�ي��ز ع ��ادة
ب��اع �ت��دال م��واق�ف�ه��ا ،خ���ص��و��ص�اً ع�ل��ى م�ستوى
االن�ق���س��ام ال�ع��رب��ي  -ال�ع��رب��ي؟ وت��ال�ي�اً م��ا �سر
اال� �س �ت �ق��واء اخل�ل�ي�ج��ي ب�ط�ل��ب دخ ��ول الأردن
وامل�غ��رب �إىل جمل�س ال�ت�ع��اون اخلليجي ،وهو
ما رف�ضته على الأق��ل دولتان خلجيتان؟ لكن
�أوامر ما وراء البحار لتنظيم �صفوف الإمارات
واملمالك وامل�شايخ ،كان قد �صدر.
ف � �م ��اذا ي �ب �غ��ي ال �� �س �ب��اق ال� �ق� �ط ��ري -
ال�سعودي من ال�ضغط على بقية الدول
اخلليجية ،يف ظ��ل ال �ت �ط��ورات العربية
التي بد�أت تتحدد اجتاهاتها ،مع �صمود
�سورية وق��رب انت�صارها على امل��ؤام��رة..
ويف ك��ل احل � ��االت م��ع ق ��رب االن���س�ح��اب
الأم�ي�رك��ي م��ن ال �ع��راق دون حتقيق ما
�أراده ل�ل�م�ن�ط�ق��ة ،ح �ي��ث ��س�ي�ف�ت��ح الأف ��ق
الإي��راين  -العراقي  -ال�سوري ،وحوله
ظالل رو�سية � -صينية ،والقوة العمالقة
املنطلقة من جمموعة الربيك�س ،التي ال
تعترب قوة اقت�صادية وع�سكرية فح�سب،
بل هي �أكرث من ن�صف الب�شرية.

عبد اهلل ال�صفدي

ليـبــــــيا ..الـزنـتــــان تــرحــب بــكــم
حت��اول ليبيا مللمة �أحزانها و�إع��ادة دورة
احلياة الطبيعية ملدنها ،ولكن �أين ال�سبيل
وق ��د ت���ش�ظ��ى ك��ل � �ش��يء يف ح �ي��اة الليبيني
اليومية ،م��ن الن�سيج االجتماعي لوحدة
ال �ب�ل�اد ال �ت��ي دم��رت �ه��ا احل � ��روب وال �ع ��داوة
والتي تر�سخت بني القبائل ،خ�صو�صاً تلك
التي تعاونت مع حلف الناتو على ا�ستباحة
املحرمات والأع��راف املتوارثة بني القبائل،
مم��ا ا�ستولد عند بع�ضها ال�شعور بفائ�ض
ال �ق��وة م��ن ال��ذي��ن ا��س�ت�م��دوا ق��درات�ه��م من
ح�ل��ف ال�ن��ات��و ال ��ذي ا��س�ت�ط��اع ت��دم�ير �أ�س�س
العي�ش امل�شرتك.
كيف ال�سبيل �إىل حياة طبيعية والبنى
التحتية قد دمرها الناتو ،وعجلة االقت�صاد
م�ع�ط�ل��ة ،و�أك�ث�ر الأمم امل�ت�ح��دة ت �ق��ول� :إن
هناك �أكرث من �سبعة �آالف معتقل يف �سجن
واحد يعانون �ألوان التعذيب و�سوء املعاملة
دون �أي حماكمة ق�ضائية �أو اتهام جنائي،
�سوى االنتماء لبع�ض القبائل التي كانت
تدعم القذايف� ،أو الذين انخرطوا بالقتال
�إىل جانب القذايف التزاماً بقرار من زعماء
قبائلهم ،ويحر�س ال�سجانون (ال��رج��ال)،
الن�ساء خمالفني بذلك كل تعاليم الأدي��ان
والأع��راف والقوانني الدولية املتعامل بها،
�إ�ضافة �إىل و�ضع الأط�ف��ال وامل��راه�ق�ين مع
الرجال يف �سجن واحد.
ك�ي��ف ال�سبيل حل�ي��اة طبيعية؟ وزع�م��اء
ال�ق�ب��ائ��ل وال �ن �خ��ب ال�ث�ق��اف�ي��ة وال���س�ي��ا��س�ي��ة

م�ستبعدة م��ن امل�شهد ال��وط�ن��ي ،ال��ذي قفز
�إليه بع�ض ال�سما�سرة واملهم�شني من الذين
رفعوا ال�سالح ب�أوامر خارجية ،ومعظمهم
من قبائل عار�ضت القذايف مما حرم القبائل
التي كانت موالية من التمثيل ال�سيا�سي،
�إنها غلبة طرف وطني على �آخر؟
امللي�شيات امل�سلحة التي تنت�شر يف املدن
والأح�ي��اء وال��واح��ات تتقاتل يومياً وي�سقط
ع �� �ش��رات ال�ق�ت�ل��ى واجل ��رح ��ى م�ن�ه��ا لأت �ف��ه
الأ�سباب.
فتقيم احلواجز امل�سلحة وتدقق بهويات
ال�ل�ي�ب�ي�ين ع �ل��ى ال �ط��رق��ات ف�ي�م��ا ا��س�ت��ول��ت
امللي�شيات املتناحرة على امل�ط��ارات واملرافق
ال �ع��ام��ة م ��ن حم �ط ��ات امل� �ي ��اه وال �ك �ه��رب��اء
وامل�ست�شفيات وال ��وزارات التي يتم التقاتل
عليها ،بالإ�ضافة حلرا�سة منابع وم�صايف
النفط والغاز.
ال�ت�ن��وع ال�سيا�سي يف احل�ك��وم��ة الليبية
اجل ��دي ��دة ي �ت��راوح ب�ي�ن امل�ع�ج�ب�ين ب�ع��دال��ة
غ��وان�ت�ن��ام��و الأم�يرك �ي��ة كرئي�سها ال�ك�ي��ب،
واملعجبني بال�شيخ �أ�سامة ب��ن الدن كوزير
ال��دف��اع اجل��دي��د �أ� �س��ام��ة اجل��وي�ل��ي ال�ق��ائ��د
الع�سكري ال�سابق ملدينة ال��زن�ت��ان ،وال��ذي
�شكل تعيينه �سبباً �إ��ض��اف�ي�اً الت���س��اع رقعة
اخلالف وجتذرة بينه اجلويلي وعبد الكرمي
بلحاج القائد الع�سكري ملدينة طرابل�س،
الذي ا�ستبعد من الت�شكيلة احلكومية وهو
املعجب الآخر بتجربة تنظيم القاعدة الذي

م�شارف مدينة الزنتان

كان منخرطاً يف العمل اجلهادي معه.
و�صعد ه��ذا اخل�لاف على ال�سطح حني
ق��ام ن�ح��و  300م��ن ث ��وار � �س��وق اجل�م�ع��ة يف
م��دي�ن��ة ال��زن �ت��ان ،ال��ذي��ن ي�ح��ر��س��ون مطار
املعيتيقة ال ��دويل يف ط��راب�ل����س ،مبنع عبد
ال �ك��رمي ب �ل �ح��اج م��ن ال �� �ص �ع��ود �إىل ط��ائ��رة
تون�سية ك��ان��ت حت��اول الإق �ل�اع ،مم��ا عطل
رحلتها �ست �ساعات.
يف قاعة الو�صول مبطار ليبيا ال��دويل،

الفتة كبرية كتب عليها الزنتان ترحب بكم،
ع�ب��د ال �ك��رمي ب�ل�ح��اج ال ��ذي ي�ع�ت�بر رج��ل
قطر رقم واحد يف ليبيا ،الذي كان يحاول
ال�سفر �إىل تون�س ومنها �إىل تركيا يف رحلة
عنوانها الإطمئنان على اجلرحى الليبيني
يف امل�ست�شفيات الرتكية ،وج��دول �أعمالها
احلقيقي التوا�صل مع املعار�ضني ال�سوريني
وب �ح��ث � �س �ب��ل دع �م �ه��م امل � ��ايل وال �ع �� �س �ك��ري
وال �ل��وج �ي �� �س �ت��ي ،ورمب� � ��ا �إم � � � ��داد امل �ج �ل ����س

االنتقايل ال�سوري مبقاتلني ليبني الذين
باتوا جاهزين لال�ستخدام والت�صدير خارج
ليبيا بعد فراغهم من �إ�سقاط القذايف ،كل
ذلك بالت�شاور والتفاهم مع الراعي الرتكي
للجانبني.
يف ه� ��ذه الأث � �ن� ��اء ت �ق��ول امل �ع �ل��وم��ات �إن
ال �� �س��اع��دي ال� �ق ��ذايف امل ��وج ��ود يف ال�ن�ي�ج��ر
يحاول جتميع �أوراقه املتبقية لإن�شاء �إمارة
�إ�سالمية انطالقاً من منطقة الطوارق يف
جنوب ليبيا ،حيث ما زال الطوارق يلتفون
حوله ويدعمونه وي�سعى حل�شد امل�ؤيدين
م��ن �أب �ن��اء ال�ق�ب��ائ��ل ال �ت��ي ح��ارب��ت املجل�س
االن�ت�ق��ايل و�سقط لها ع�شرات الآالف من
القتلى واجلرحى.
الأه � � ��داف ال �غ��رب �ي��ة يف ل�ي�ب�ي��ا وا��ض�ح��ة
ج��داً ،وه��ي التم�سك بال�سيا�سة التب�شريية
ال�ت��و��س�ع�ي��ة امل �خ�ترق��ة ل�ل�ن�ظ��م وامل�ج�ت�م�ع��ات
امل��دن �ي��ة ،وال �ت��ي �أدت �إىل تفكيك القبائل
وال� �ط ��وائ ��ف وحت��وي �ل �ه��ا �إىل جم �م��وع��ات
متقاتلة ،والتي عممت ثقافة الغرب الغازي
للبالد ،والهدف الأه��م ا�ستمرار ال�سيطرة
على املفا�صل الأمنية والإداري ��ة للنفط يف
مت
البالد ال��ذي ك��ان املجال الوحيد ،حيث ّ
حتقيق تقدم فيه وذل��ك من خ�لال النجاح
برفع ن�سبة الت�صدير للنفط �إىل اخل��ارج،
حيث بلغ � 750ألف برميل يومياً.

حمرر ال�ش�ؤون العربية
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رأي
الثورة اإلسالمية ..النموذج األمثل للوحدة اإلسالمية
ك�ث�يرة ه��ي ال �ث��ورات ال�ت��ي ح�صلت على
م � ّر ال�ت��اري��خ ،وقليل منها ُك� ِت��ب ل��ه النجاح
ا�ستطاع حتقيق �أه��داف��ه املن�شودة ،كالثورة
ال��رو��س�ي��ة ال �ت��ي ا��س�ت�ط��اع��ت ن�ق��ل ال�سلطة
االقت�صادية من الطبقة ال�برج��وازي��ة �إىل
طبقة ال�ك��ادح�ين ،وال�ث��ورة الفرن�سية التي
جنحت يف نقل �سلطة الدولة ال�سيا�سية من
الطبقة االر�ستقراطية �إىل طبقة هرميّة
اجتماعية جديدة ترتكز على مبد�أ الثورة.
ل�ق��د ق �دّر ل�ه��ات�ين ال�ث��ورت�ين �أن تنجحا
ب�ف���ض��ل ع��زمي��ة �أب �ن��ائ �ه��ا وح�ك�م��ة ق�ي��ادت�ه��ا
وو��ض��وح ال��ر�ؤي��ا لديها� ،إ ّال �أنّهما مل تكونا
ي��وم �اً ل�ت���ش�ب�ه��ا ال� �ث ��ورة الإ� �س�ل�ام �ي��ة ال�ت��ي
حدثت يف �إيران� ،إذ متيّزت الأخرية �إ�ضافة
�إىل اجل �م��ع ب�ي�ن ال �ث��ورت�ي�ن االق�ت���ص��ادي��ة
وال�سيا�سية ب��أ ّن�ه��ا حملت يف طيّاتها ث��ورة
ف�ك��ري��ة ل�ه��ا ام �ت��داد ��ش��ام��خ �أم� ��ام مفاهيم
الإن �� �س��ان واحل �� �ض��ارة ال �� �س��ائ��دة يف ال�غ��رب
منذ ق��رون ،حتى �إ ّن��ه لي�س من املبالغة �إن
قلنا� :إ ّن هذه الثورة هي الوحيدة من بني
ال �ث��ورات ال�ت��ي ينطبق عليها ا��س��م ال�ث��ورة
الع�صرية بكل ما للكلمة من معنى.
ف�ق��د ك��ان الن�ت���ص��ار ال �ث��ورة الإ��س�لام�ي��ة
يف �إي� � ��ران ،الأث � ��ر ال �ب��ال��غ يف �إع � ��ادة الأم ��ة
الإ�� �س�ل�ام� �ي ��ة �إىل ج� ��ذوره� ��ا و�أ� �ص��ول �ه��ا
الإ��س�لام�ي��ة ،ونهو�ضها م��ن ج��دي��د حلمل
الر�سالة الإ�سالمية ،فراحت تنظر للحياة
نظرة هام�شية ،ولل�شهادة نظرة تقدي�س،
وللتاريخ كمدر�سة ح�ضارية خلط الأنبياء،
فثار غ�ضب الكفر العاملي �آنذاك ،وجرّب كل
الطرق ال�شيطانية وب�شتى الأ�ساليب من
�أجل �إحباط خطط هذه الثورة و�إجنازاتها.
ولئن كان ا�ستيعاب الثورة ـ �أي ثورة كانت
ـ و�إدراك املفهوم التطوري الذي ت�ستند �إليه،
يتطلب دائ�م�اً �إدراك اخل�صائ�ص املتميزة

جتمع العلماء امل�سلمني يف لبنان ..يداً بيد لوحدة الأمة

ل�ه��ذه ال �ث��ورة ،ف � إ�ن��ه يكفينا �أن ن�ستعر�ض
خ�صي�صة ال��وح��دة الإ�سالمية التي �شكلت
�أح��د �أه��م امل�ح��اور ال�ت��ي دار عليها ال�صراع
بني ال�ث��ورة الإ�سالمية يف �إي��ران و�أعدائها
امل�ستكربين ،الذين ج�سّ دوا الكفر العاملي
بكل �ألوانه وكافة �أ�شكاله؛ ذلك �أ ّن القيادة
احلكيمة ل�ه��ذه ال �ث��ورة امليمونة �إذ �أدرك��ت
مت ��ام� �اً �أن �إ� �س�ل�ام �ه��ا م��رت �ك � ٌز ع �ل��ى ه��ذه
اخل�صي�صة ،ور�أت يف ال��وح��دة الإ�سالمية
منحة �إلهية ال تقدر بثمن ،وال تقدر ثروات
الأر�� � ��ض ع �ل��ى حت�ق�ي�ق�ه��ا ،ال ج ��رم �أذع �ن��ت
ب �� �ض��رورة اب�ت�ن��اء اخل �ط��وات ال �ث��وري��ة على
ط��ري��ق ال��وح��دة ق��و ًال وف�ع�لاً ،وعملت على
ذلك ،فكان ما يلي:
�أوالً :الإع�ل�ان ع��ن ا�سرتاتيجية �شعار
الوحدة النابع من �صميم العقيدة ،وطرحه
ب �ك��ل ق ��وة يف ال �ب �ن��اء االج �ت �م��اع��ي لل��أم��ة،
و�إعالن �أ�سبوع الوحدة الإ�سالمية كتطبيق
عملي ومنوذج حي للجهود املبذولة لرعاية
كافة املذاهب الإ�سالمية يف �إيران.

ث��ان�ي�اً :انت�صار الإ� �س�لام يف �إي ��ران دَحَ ��ر
ك��ل الأط��روح��ات امل��ادي��ة املمزقة ل�شخ�صية
هذه الأم��ة ،ومن ثم تهافتت كل ال�شعارات
ال�براق��ة املزيفة ،الأم��ر ال��ذي ع��زز م�سرية
ال��وح��دة الإ� �س�لام �ي��ة ،و�أك ��د �أ ّن اخل�لا���ص
احلقيقي م��ن و�ضعنا امل��أ��س��اوي ال يتم �إال
ب��الإ� �س�لام وم��ا ميثله م��ن �أف �ك��ار وح��دوي��ة
رائعة.
ثالثاً :عملت الدولة على �صعيد الواقع
املعا�ش على تنفيذ �شعار الوحدة يف قوانينها
و�سلوكها العملي ،فنظرت للمواطنني بعني
واح ��دة ،و�أع�ل�ن��ت �أن لكل م��ذه��ب �إ�سالمي
احلرية الكاملة يف تطبيق �أرائه على �أتباعه.
راب� �ع� �اً :ط ��رح � �ش �ع��ار احل ��ل الإ� �س�ل�ام��ي
الوحيد ،ورف�ض احللول ال�شرقية والغربية
للم�شكالت االجتماعية ،والعمل بكل قوة
على ت�أ�سي�س �سيا�سة تخرج الأمة من دوامة
التبعية الذيلية لكافة املع�سكرات ،الأم��ر
ال��ذي �أعطى املفكرين العامليني من جهة،
واملخل�صني الإ�سالميني من جهة �أخ��رى،

الإمي��ان ب�إمكانية حتقيق هذا ال�سبيل على
الأر�ض.
خ��ام �� �س �اً :الإ�� �ص ��رار ع�ل��ى �إع � ��ادة ال ��دور
احل�ق�ي�ق��ي لل�شعائر الإ� �س�لام �ي��ة ،ك�صالة
اجل �م �ع��ة واحل � � ��ج ..ب��اع �ت �ب��اره��ا م ��ن �أك�ب�ر
ل�ح���س��ا���س اجل�م��اع��ي
امل �ج ��االت امل�ح�ق�ق��ة ل� إ
بوحدة هذه الأمة يف توجهاتها احل�ضارية
و�سلوكها العملي.
��س��اد��س�اً :ال�ترك�ي��ز امل���ض��اع��ف ع�ل��ى ل��زوم
ال �ت �ف��اف الأم� ��ة ح ��ول ال�ق���ض��اي��ا امل���ص�يري��ة
وات�خ��اذ املوقف الإ�سالمي امل��وح��د ،ودفعها
الختيار احلل الإ�سالمي ،باعتباره ال�سبيل
الوحيد للخال�ص ،كما هو احلال بالن�سبة
للق�ضية الفل�سطينية والعراقية والأفغانية
وغريها.
�إن قراء ًة عميقة ودقيقة للأحداث التي
جرت بعد انت�صار الإ�سالم يف �إيران ،تك�شف
لنا ع�م� َق املخطط ال��ذي ن� ّف��ذه اال�ستكبار
العاملي ملواجهة ال�ث��ورة الإ��س�لام�ي��ة ،ال��ذي
مل يكف يوماً عن �شن احلمالت الإعالمية
واال�ستكبارية لت�شويه الثورة ،والإ�ساءة �إىل
قيادتها و�سيا�ستها ال��وا��ض�ح��ة با�ستغالل
� �ض �ع��اف ال �ن �ف��و���س و� �ش ��راء ال � ��ذمم ،وط��رح
اخل�لاف��ات بني امل�سلمني من خ�لال الكتب
ال�صفراء ،ونب�ش املا�ضي ال�سحيق ،وتتبع
ال�ع�ثرات وال�ف�ت��اوى ال�ف��ردي��ة والآراء التي
ط��رح��ت يف ظ � ��روف خ��ا� �ص��ة ،وال� ��رواي� ��ات
ال���ض�ع�ي�ف��ة امل�ت�ن��اث��رة يف ال�ك�ت��ب ال��روائ �ي��ة،
وحت��ري �ف �ه��ا ،ودع � ��م االجت� ��اه� ��ات امل �م��زق��ة
ل�ل��وح��دة الإ� �س�لام �ي��ة ،ال��داع �ي��ة �إىل �إث ��ارة
الأح �ق��اد ال���س��ال�ف��ة ،و�إح �ي��اء ت��اري��خ م��ا قبل
الإ� � �س�ل��ام وال �� �س �ع��ي ل �� �ض��رب ك ��ل م�ظ��اه��ر
ال�صحوة الإ�سالمية.

ع� .ص.

خالل محاضرة بمناسبة رأس السنة الهجرية

غندور :الهجرة تدل على صبر المسلمين األوائل على دينهم
ملنا�سبة ذكرى ر�أ�س ال�سنة الهجرية ،وبدء �شهر حمرم
احلرام� ،أقامت حركة الأمة ولقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات
الإ�سالمية يف لبنان ندوة حا�ضر فيها رئي�س مركز وقف
التنمية الإ�سالمية الأ�ستاذ ع�صام غندور ،بح�ضور الأمني
العام للحركة ال�شيخ د .عبد النا�صر ج�بري ،وح�شد من

املثقفني وممثلي الأح��زاب والقوى ال�سيا�سية والوطنية
والإ�سالمية.
بداية ،رحّ ��ب ال�شيخ �شريف توتيو باحل�ضور ،ثم قال:
�إن هجرة النبي حممد �صلى اهلل عليه و�آل��ه و�سلم غيرّ ت
جم ��رى ال �ت��اري��خ ،ون�ق�ل��ت امل���س�ل�م�ين م��ن ح��ال��ة امل�لاح�ق��ة

جانب من احل�ضور

واملطاردة واخل��وف على دينهم� ،إىل حالة الوحدة والقوة
والتمكني يف املجتمع الإ�سالمي ثم الدولة.
من جهته ،حتدث الأ�ستاذ ع�صام غندور عن معاين هذه
الذكرى فقال :لقد درجت العادة يف هذه الذكرى الرتكيز
على معاناة ال��ر��س��ول حممد �صلى اهلل عليه و�آل��ه و�سلم
ومعاناة امل�سلمني يف احلقبة املكية ،وعلى الكيفية التي متّت
بها ه��ذه الهجرة ،ولكن دون الولوج يف مقا�صد ومرامي
الهجرة� ،إال �أن لهذه الهجرة فوائد جمة تدل على �صرب
امل�سلمني الأوائل على دينهم ،والتزامهم مبا �أمر اهلل به.
و�أ��ض��اف :لقد امتثل الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم
ب�أمر اهلل بعدما �أمر بكلمة (ف�أنذر) وبكلمة (ا�صدع) مبا
ت ��ؤم��ر واع��ر���ض ع��ن امل���ش��رك�ين ،وب ��د�أ ال���ص��راع ب�ين احل��ق
والباطل يف كل زم��ان ومكان ،وما كان تغلب الباطل على
احلق �إال عندما تخلى �أهله عن هاتني الكلمتني.
ودع ��ا �إىل ي��وم ك�ي��وم ال�ه�ج��رة لأن ��ه ي��وم ع�ظ�ي��م يف
تاريخ الأمة العربية والإ�سالمية ،و�أنه ال يعرف تاريخ
ه��ذا اليوم �إال من فهم حقيقة ه��ذا الدين و�أه��داف��ه،
خ�صو�صاً يف هذا الزمن الذي يحتاج فيه امل�سلمون �إىل
و�صل ما انقطع.

يا أيها المستعربون احذروا..
الغرب على وشك السقوط
المالي واالقتصادي
قافلة «امل�ستعربة» حتج �إىل بالد ال�شام ،فيما الغرب
الذي �سبق وغزاها مب�سوّغ من ع�صابة الأمم املتحدة..
ي �ع��ود �أدراج � ��ه جم��رج��راً �أذي � ��ال «ال �ف �خ��ار» ف�ه��و �أع ��دم
«الطاغية» وقتل وج��رح و�شرّد املاليني ،وم��زق العراق،
بعدما هدم ود ّم��ر مدنه وق��راه ،و�سرق نفطه وثرواته،
ك��ل ذل��ك م��ن �أج��ل ع��راق خ��ال م��ن «��س�لاح دم��ار �شامل
مزعوم».
حجيج «امل�ستعربة» يحاول يائ�ساً دخول ال�شام ،حام ًال
��ش�ع��ارات ال�غ��رب الطنانة وال��رن��ان��ة� ..أي ن�شر احلرية
و�إقامة الدميقراطية وتعزيز العدالة وامل�ساواة ،ومنع
القمع ،و�إت��اح��ة الفر�ص للنخب الثقافية وال�سيا�سية
املعار�ضة �أو املعرت�ضة على �سلوكية النظام القائم.
فيا م�ستعربة «الغرب» يف الداخل ويف اخلارج عودوا
�إىل �ضمائركم وتعلموا العرب ،مما جناه هذا «الغرب»
احل��ر واملتح�ضر على �أقطارنا وعلى �أمتنا من ويالت
وم�آ�س ودمار و�سفك لدماء بريئة..
يا م�ستعربة ..اقر�أوا وتب�صروا ملياً وجلياً وعميقاً..
الواليات املتحدة الأمريكية على و�شك ال�سقوط املايل
واالقت�صادي ..وال�صهيونية تفت�ش لها عن خمرج لهذا
امل ��أزق ..املخرج هو �شن ح��رب م��ا ،على بلد م��ا ..لتدور
عجلة امل�صانع وتزدهر عملية الإجتار بال�سالح! ناهيكم
ع��ن �أن احل ��رب ال�ت��ي تبحث عنها �أم�يرك��ا يف املنطقة
�ضرورية لبقاء ودميومة الكيان امل�سخ «�إ�سرائيل».
�أج��ل� ،إن �إرها�صات اخليبة الأمريكية ب��د�أت تتو�ضح
معاملها لكل م��ن ميعن النظر يف ال�ت�ط��ورات اجل��اري��ة،
جراء حتوّل مواقف بع�ض الدول الفاعلة مثل �أملانيا..
وتراجع وترية النربة الرتكية با�ستثناء «�أردوغان» �إزاء
جارتها �سوريا ..كل هذا يحفزنا على دع��وة امل�ستعربة
مرة جديدة �إىل ق��راءة الواقع بتعقل وروي��ة بعيداً عن
الكيدية واحلقد والكراهية..
نعم جميعنا معنيون بالإ�صالحات داخل جمتمعاتنا..
فنحن ب�أم�س احلاجة �إىل مثل هذه الإجراءات العملية
م��ن �أج ��ل رف ��اه و� �س �ع��ادة وا� �س �ت �ق��رار ��ش�ع��وب�ن��ا مب��ا فينا
الأق �ط��ار ال�ت��ي تت�صدر ال �ي��وم ح�م��ل ل ��واء الإ� �ص�ل�اح يف
غريها م��ن املجتمعات وال ��دول ..وه��ي �أ�شبه م��ا تكون
بالنعامة التي تدفن ر�أ�سها بالرمال� ..أو باجلمل الذي
ال يرى «حردبته» �أي �سنمه! فهاتوا اليد البناءة تعلي
مداميك التقدم والإزدهار واملنعة ،بدل تلك التي تعمل
ع�ل��ى تقوي�ض الإجن � ��ازات ،ومت�ع��ن يف تقطيع �أو� �ص��ال
الأوطان جغرافياً ،ومتزيق مكوناتها الإثنية �إىل قبائل
و�شراذم متحاقدة متنابذة ..وحتوّلها �إىل مطايا لهذا
الغرب الكافر بالقيم واملناقب الإن�سانية..
�أ��س��اب�ي��ع قليلة وي�خ��رج ال �غ��زاة م��ن ب�لاد ال��راف��دي��ن،
وتعود ال�سيادة �إىل �أهلها ،وتن�شرح �صدور العراقيني
وت �ن �ف��رج �أ� �س��اري��ره��م ،ف�ي�م��ا ف��رائ ����ص اخل��ون��ة ت��رت�ع��د
وت��رجت��ف خ��وف�اً على �سوء العاقبة وامل���ص�ير� ..أ�سابيع
قليلة تنجلي الغيمة ال�سوداء التي غطت �سماء العراق
زه��اء �سبع �سنوات� ،أذاق��ت العراقيني ال��ذل وال�ه��وان..
غيمة على عك�س الغيوم املحببة التي كانت تعرب �سماء
العراق زمن هارون الر�شيد ..والذي كان يتوجه �إليها
خم��اط�ب�اً «ب ��ورك فيك ف�أينما �أم �ط��رت فعلى �أر� �ض��ي»،
�أ�سابيع قليلة تنزاح ال�صخرة عن �صدور ال�شرفاء من
بني قومي فيتنف�سون ال�صعداء� ،أما الزبانية فما عليهم
�إال �ش ّد الرحال خلف �أ�سيادهم ..فلي�سمع من به �صمم
وليتع�ض �أولو الألباب �أينما وجدوا!
ف�ي��ا �أم �ي�ن ع ��ام ج��ام�ع��ة ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة «امل�ن�ق��وط
ال �ع�ي�ن» ..ك�ف��ى ��ش��رذم��ة وت�ف���س�خ�اً وع�م��ال��ة ،ل�ق��د �ضاق
�صدرنا بتجار الهيكل م��ن �أ�صحاب العرو�ش امل�ه��زوزة
والنفو�س املهزومة ..فال�شعوب باملر�صاد..
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بيروتيات

مــن م�ستظــرفـــات الـدكتور فـــانــديـك
ال��دك �ت��ور ك��ارن�ي�ل�ي��و���س ف��ان��دي��ك؛ الطبيب
الذي ذاع �صيته يف بريوت مطلع القرن املا�ضي
ب�سبب �سعة علمه ،كانت ل��ه �أي�ضاً ن��وادره التي
ظل تالميذه ومعارفه ،و�أبناء بريوت يتناقلونها
لا م��ن ال��زم��ن ،وم ��ن ه ��ذه ال �ن��وادر
ردح � �اً ط��وي� ً
تلك التي رواه��ا يوماً ال�شيخ دروي�ش التدمري
الأزهري من طرابل�س.
ق��ال ال�ت��دم��ري :ق�صدتُ يف إ�ح��دى الأم�سيات
الدكتور فانديك ومعي رجل يدّعي العلم واملعرفة،
فرّحب د .فانديك بنا ،وت�سامرنا ،والحظ فانديك
�أن «ال �ع��امل» قليل الب�ضاعة يف العلوم الكونية،
و�أراد الدعابة ،على ع��ادت��ه ،ف�س�أل «ال�ع��املَ» :هل
قر�أمت الريا�ضيات؟ �أجاب الرجل :ال.
فقال :هل �أطلعتم على علم الفلك؟ �أجاب :ال
فقال� :ألكم م�شاركة يف الفيزياء �أو الكيمياء؟
�أجاب :ال
ف�س�أله� :أو در�ستم علم النبات �أو ا ألح�ي��اء؟
قال :ال
ف��اب�ت���س��م ال��دك �ت��ور وق � ��ال :الآن ف �ه �م��ت يا
�سيدي� ...أنت �إذن عامل بالقدا�س!

وهذه من الثمانني يا موالي
وق��ال التدمري :زرت الدكتور فانديك وب�صحبتي
�أحد ال�شيوخ امل�سنني ،وكان �أوفى على الثمانني من عمره،
و�أخذنا يف احلديث ،ف�شكا ال�شيخ �إىل الدكتور ثقال يف
ال�سمع ،ف�أجابه :ال ب�أ�س عليك هذا من الثمانني..
و�شكا له �ضعف النظر ،ف�أجابه :يا �شيخي هذا من
الثمانني!
وعاد ال�شيخ ي�شكو من ارتخاء املفا�صل ويقول له:
�أعندك عالج يا دكتور؟
ف ��أج��اب��ه :ل�ي����س ل��ه ع�ل�اج ي��ا � �س �ي��دي ..لأن ��ه من
الثمانني.
وظل ال�شيخ ي�شكو ،وفانديك يحيله �إىل الثمانني،
ويئ�س ال�شيخ وخ��اب �أم�ل��ه ،لأن الدكتور ال�شهري مل
ي�صف ل��ه ع�لاج�اً ينتفع ب��ه ،فلم يتمالك �أن م � ّد له
ل�سانه هازئاً( ،كما يفعل الأطفال) ،وحدث �أن انتبه
فانديك حلركة ل�سان ال�شيخ فحدّق به مبت�سماً وقال
له :وهذه �أي�ضاً من الثمانني يا موالي!...
و�ضحكنا جميعاً....
«�أوراق لبنانية  -ني�سان »1956

الدكتور كرنيليو�س فانديك

�أول طريق �شُ ق يف لبنان
ك��ان��ت ال�ط��رق يف لبنان «ق��ادوم �ي��ات» وط��رق
م� �ك ��اري ��ن ،و�أول ط ��ري ��ق ع ��رب ��ات ف� �ي ��ه�� ،ش�ق��ه
مهند�سون �آدميون با�سلوب علمي وتنا�سق ،هو
ط��ري��ق :ب�ي�روت  -دم���ش��ق ،وق��د �أن���ش��أت��ه يف آ�خ��ر

عهد القائم مقاميتني (� )1859شركة فرن�سية
أ�ل�ب���س��ت ال�ط��رب��و���ش و��س�م�ي��ت ب �ـ�� :ش��رك��ة طريق
ال�شام العثمانية ،نزلت امتيازاً بنقل امل�سافرين
وال�ب���ض��ائ��ع وال�ب�ري ��د ال��ر��س�م��ي ب�ي�ن امل��دي�ن�ت�ين
الكبريتني ،بوا�سطة عربات ا�سمها «ديلجان�س»،
جتر العربة منها �ستة خيول.
وك� ��ان� ��ت �� �ش� �ت ��ورة حم� �ط ��ة ي� �ت� �ب ��ادل ف�ي�ه��ا
امل�سافرون عرباتهم :فالذاهبون من بريوت
يتنقلون يف ��ش�ت��ورة �إىل ع��رب��ة دم���ش��ق ،ليحل
حملهم ،يف عربتهم ،ا آلت ��ون م��ن دم�شق �إىل
بريوت ،والعك�س بالعك�س.
وك��ان��ت احل�ك��وم��ة م���س��ؤول��ة مب��وج��ب امتياز
ال�شركة التي �أن�ش�أت الطريق �أن حتمي عربات
ال��دي�ل�ج��ان����س م��ن ال�ل���ص��و���ص وامل�ع�ت��دي��ن ،وك��ان
ا أله �ل��ون ي�سمون ع��رب��ات�ه��ا« :ال�ب��و��س�ط��ة» لأنها
تنقل الربيد الر�سمي.
«�أوراق لبنانية ك»1956 - 2

�أحمد

مــن �أجــــل قــــانــــون انتخـــــابي يـمـنـع و�صـــول الـــعـ�صــــــا ()6

الأ�سباب الالزمة لقانون نوعي جديد يطور لبنان
لعل ال�س�ؤال ال��ذي يبقى ملحاً ،هو كيف
ميكن ال��و��ص��ول �إىل ق��ان��ون انتخابي يحفز
اللبناين على امل�شاركة يف العملية االنتخابية،
ب��دل �أن يت�سم موقفه ب�شكل دائ��م بنوع من
ال���س�ل�ب�ي��ة يف ه ��ذه ال�ع�م�ل�ي��ة ال��دمي�ق��راط�ي��ة،
حيث تفيد الوقائع �أن �أف�ضل ن�سبة م�شاركة
يف العمليات االنتخابية على م��دى التاريخ
احل��دي��ث للبنان ،مل تتجاوز ال�ـ  55يف املئة،
مما يعني �أن نحو ن�صف املقرتعني �إال قلي ًال
مل ي �� �ش��ارك��وا يف اخ �ت �ي��ار مم�ث�ل�ي�ه��م جلملة
الأ�سباب التي ذكرت يف احللقات املا�ضية.
و�إذا ت �ب�ي�ن ل �ن��ا �أن م �ع �ظ��م ال �ق��وان�ي�ن
االنتخابية جربها لبنان ،مبا فيها الن�سبية
الب�سيطة قبل ال�ع��ام  ،1941ف��إن��ه ح��ري �أن
ن�ب�ت��دع ال �ق��ان��ون ال ��ذي ي �� �س��اوي ب�ي�ن جميع
الناخبني ،وي��وف��ق يف الف�سيف�ساء اللبنانية
ب�ي�ن ج�م�ي��ع ال �ف �ئ��ات� ،إذ ال ي �ج��وز �أن يبقى
ناخب ب�سمن و�آخر بزيت ،وال يجوز �أن يكون
يف بلد مثل لبنان ق��وان�ين تنتج الع�صبيات
ال�ط��ائ�ف�ي��ة وامل��ذه �ب �ي��ة وال �ف �ئ��وي��ة وال�ق�ب�ل�ي��ة
وال�ع���ش��ائ��ري��ة ع�ل��ى طريقتي ق��ان��وين 1953
و( 1957الدائرة الفردية) ،وال قوانني تنتج
الإقطاعيات ال�سيا�سية على طريقة قانون
( 1960الق�ضاء) ،وال قوانني على طريقة
املحادل والبو�سطات ال�سيا�سية كما هو حال
قوانني ما بعد .1992
�إذن ما احلل؟
ال �شك �أن امل�س�ألة لي�ست �سهلة ،خ�صو�صاً
يف ظل امل��ال ال�سيا�سي اخلطري ال��ذي يدمر
ال�ق�ي��م ،ويف ظ��ل االن�ق���س��ام ال�ط��ائ�ف��ي ال��ذي
يق�سم املجتمع عمودياً ب�شكل فظيع ،وه��ذا
ا ألم� ��ران �أن�ت�ج��ا واق �ع �اً �سيا�سياً ي�ق��وم عليه

حرا�س هيكل ال ميكن ب�سهولة زحزحتهم عن على ك��ل ال�ق��وى ال�سيا�سية ،اعتماد اخلطاب
مواقفهم .وه��ذا يتطلب جملة م��ن الأم��ور ال�سيا�سي الوطني املوحد.
 ق��ان��ون انتخابي ج��ام��ح وع��ادل ير�ضي «كل�أبرزها:
 ت��وف�ير ال���س�ب��ل ال �ت��ي ت��دف��ع �إىل ال�ت�ح��رك الأذواق».ال�شعبي وال��دمي�ق��راط��ي م��ن �أج��ل ممار�سة  -وب��ال �ت��ايل ،ال ب��د م��ن ق��ان��ون ف�ي��ه ن��وع من
حرية االنتخاب دون ترغيب �أو ترهيب ،وبال االح �ت �ي��ال �إن ج ��از ال�ت�ع�ب�ير ،ع�ل��ى الأق �ط��اب
�إكراه وال ر�شوة ،وبعيداً عن خلق الت�شنجات و»الزعماء» ال�سيا�سيني يجعلهم يت�صورون �أن
حقوقهم حمفوظة  -وهو بالت�أكيد كذلك.-
املذهبية والطائفية املقيتة.
 توفري قانون يجعل امل��ال ال�سيا�سي عاجزاًهل ميكن و�ضع هذا القانون؟
امل�س�ألة هنا لي�ست متنيات �أبداً ،والق�ضية
عن التحكم �سلفاً بالنتائج ،ويجعل منه و�سيلة
عقيمة اجلدوى.
 توفري ق��ان��ون يجعل عمليات نقل النفو�سب �غ�ي�ر ذي ف ��ائ ��دة ،ف�ل�ا ن �ك��رر جت��رب��ة زح�ل��ة
وال � ��دائ � ��رة الأوىل وال �ث��ان �ي��ة يف ب �ي��روت يف
انتخابات  ،2009ال بل على العك�س يجعل من
هذه العملية وبا ًال على �أ�صحابها ،يف انتخابات
الإدارة املحلية واملجال�س االختيارية.
 ال بد من �إنتاج قانون يجعل ال�سفارات ،وحتىال��دوائ��ر اال�ستخباراتية الغربية والعربية،
عاجزة عن التحكم بنتائجها �أو حتى توقعها،
حيث جتربة  1957و 2005و 2009تعطي املثال
ع �ق��د امل ��رك ��ز اال� �س �ت �� �ش��اري ل �ل��درا� �س��ات
الفا�ضح والفظيع ع��ن ه��ذه احل��االت املدمرة
والتوثيق حلقة بحثية حول «م�شروع موازنة
للن�سيج الوطني واالجتماعي.
ال �ع��ام  ،»2012ر�أى خ�لال�ه��ا رئ�ي����س امل��رك��ز؛
�أم��ا ال�سبيل للو�صول �إىل ذل��ك ،ف��إن��ه �أي�ضاً
عبد احلليم ف�ضل اهلل� ،أن م�شروع موازنة
ي�ف�تر���ض �إن �ت��اج ق��ان��ون ان�ت�خ��اب��ي مي�ك��ن فع ًال
ع��ام  2012ي�شكل منا�سبة لطرح �أ�سئلة ذات
بنتائجه م��ن التعبري ع��ن ال��واق��ع ال�سيا�سي
�أهمية كبرية :مع تراجع معدل الديْن العام
احلقيقي ويكون عاد ًال وي�ساوي بني اللبنانيني،
�إىل الناجت املحلي ا إلج�م��ايل �إىل  ٪135هل
ول�ه��ذا يفرت�ض ب��ال�ق��ان��ون امل��وع��ود �أن يحقق
ال ي ��زال خف�ض ه��ذا امل �ع��دل ه��و ال �ه��دف� ،أم
جملة م��ن الأم ��ور ال ميكن �أن يت�ضمنها �أي
هناك �أول��وي��ات �أخ��رى مثل مراكمة الإنفاق
قانون ومنها:
اال��س�ت�ث�م��اري ب ��دءاً م��ن ال �ع��ام امل�ق�ب��ل ،وعلى
 قانون انتخابي ي�سهم بن�سف كل الع�صبياتف �ت�رة زم �ن �ي��ة مت �ت��د � � 5س �ن��وات م �ث�ل�اً ؟ �أي
ال�ط��ائ�ف�ي��ة وامل��ذه �ب �ي��ة وال �ف �ئ��وي��ة ،وي�ف��ر���ض

�سهلة مت��ام �اً� ،إذا أ�م�ك��ن ت�شكيل �أداة �ضغط
�شعبية وتكوين ر�أي عام فاعل وم�ؤثر يهمه
امل�صلحة الوطنية� ،إذ �إنه ب�إمكان امل�شروع �أن
يقدم ق��ان��ون�اً :ير�ضي م��ن يطالب بالدائرة
ال���ص�غ��رى ال �ت��ي ت �ق��ول ب �� �ض��رورة �أن ي�ع��رف
الناخب املر�شح ج�ي��داً ،على طريقة م��ا كان
ينادي به البطريرك املاروين ال�سابق ن�صرهلل
بطر�س �صفري.
 ي��ر� �ض��ي م��ن ي �خ��اف ع �ل��ى وج ��ودهومت�ث�ي�ل��ه وزع��ام �ت��ه ال�ط��ائ�ف�ي��ة (ك�ح��ال

النائب وليد جنبالط).
 ي� ��ر� � �ض� ��ي �أ� � � �ص � � �ح� � ��اب امل� � �ح � ��ادلوالبو�سطات ال�سيا�سية (على حد ما عرب
عنه يوماً الرئي�س نبيه بري).
ير�ضي من ال يرى �إمكانية �إال ب�إثارة
الع�صبية املذهبية والطائفية (كحال
حزبي امل�ستقبل والقوات اللبنانية وبع�ض
�أتباعهما من اجلماعات والأفراد).
ما هو هذا القانون وكيف وملاذا؟ هذا
ما �سنتعرف �إليه يف العدد املقبل.

املركز اال�ست�شاري للدرا�سات والتوثيق:
م�شروع موازنة  2012م�ستن�سخ عن املوازنات ال�سابقة
��س�ي��ا��س��ات أ�خ ��رى مي�ك��ن �أن ت�شكل �أول��وي��ة:
ا إلن� �ف ��اق االج �ت �م��اع��ي ،ت �ط��وي��ر ال�ق�ط��اع��ات
الإنتاجية..؟ وهل متاح متويل التنمية على
كافة الأ��ص�ع��دة؟ ه��ل ميكن زي��ادة الإي ��رادات
ال�ضريبية من دون زيادة املعدالت ال�ضريبية،
مث ًال عرب �إ�صالح الإدارة ال�ضريبية وتو�سيع
قاعدة املكلفني..؟ �أي �سيا�سات فوائد يجب
اعتمادها؟ وما هو م�ستوى التدفقات املالية
امل �ط �ل��وب � �س �ن��وي �اً ،م��ع ال�ع�ل��م �أن ال�ت��دف�ق��ات
التي حتققت خ�لال ال�سنوات املا�ضية كانت
�أع�ل��ى م��ن ال�ل�ازم ،وحتمل امل�صرف املركزي

واحل �ك��وم��ة واالق �ت �� �ص��اد ك �ك��ل ك�ل�ف��ة تعقيم
فائ�ض ال�سيولة؟
وق � ��دم ورق � ��ة امل ��رك ��ز ال �ب��اح��ث ر� �ض ��وان
ج�م��ول ،م���ش��دداً على �أهمية توفر املقومات
املالية والإداري ��ة لتنفيذي برنامج الإن�ف��اق
اال�ستثماري واالجتماعي للموازنة ،مقرتحاً
يف امل�ق��اب��ل رزم��ة م��ن ا إلج � ��راءات وال�ت��داب�ير
ال�ضريبية البديلة من ال�ضرائب املطروحة
يف املوازنة.
و� �ش��دد اخل �ب�ير االق �ت �� �ص��ادي؛ د .إ�ي�ل��ي
ي�شوعي ،على �أن «الديْن العام ب��د�أ يُ�سقط
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تجليـات التفاعل العربي  -الغربي في المصطلح البالغي []3-2
يت�سرب االن�ق�ط��اع ال��داخ�ل��ي/اجل��زئ��ي ��ص��وري�اً عرب
م�سربني ��ص��وري�ين ه�م��ا :امل �ج��اورة املكانية ،وامل�شابهة
املكانية:
أ�  -امل�شابهة املكانية:
ومت�ث��ل حتقيقاً ل�ل�تراب��ط ب�ين وح� ��دات ،يفرت�ض
�أن ي ��ؤدي التق�صي القرائي �إىل ا�ستجالء ت�شابهها يف
مواطن معينة� ،إال �أن تغييب �أوا�صر امل�شابهة الزمانية
 �أدوات الت�شبيه � -أدى �إىل �أن يغدو الرتابط املتمو�ضعبينها ترابطاً مكانياً ،لي�س �إال ،وهو ما جت�سده تقنية
(اال��س�ت�ع��ارة) ومثيالتها م��ن تقنيات حم��ور امل�شابهة،
بو�صفها ت�ضطلع مبهام تعطيلية ن�سبياً للمعنى ،ب�سبب
املنافرة املتحققة جراء قطعها لالن�سياب الن�صي ،مما
يحقق تنبيهاً �أ��س�ل��وب�ي�اً ،ع�بر «�إب ��راز العنا�صر املثبتة
ب ��إدخ��ال لفظة غ��ري�ب��ة ع�ل��ى جت��ان����س ال���س�ي��اق» ،الأم��ر
ال��ذي ي�ستدعي ق��راءة م�ضاعفة ،ال تقف عند احل��دود
ال�سطحية ،و�إمنا ال بد لها من اكت�شاف الثيمة الثاوية
يف باطن الن�ص ،واملتحكمة يف ت�شكله على �شاكلة معينة
دون �سواها ،لي�ستحيل بذلك ما بدا غريباً ومتنافراً �أول
وهلة ،يف غاية االئتالف والألفة ،لهذا كانت اال�ستعارة
«امل���س�ت��وى ال�ث��اين لكل � �ص��ورة ،اللحظة الثانية لآلية
ت�ظ��ل ه��ي نف�سها يف ك��ل م�ك��ان ( )...ال�ت��ي ي�ك��ون �أح��د
م�ستوييها م�ت�غ�يراً ،والآخ ��ر ث��اب�ت�اً» .وب�ع�ب��ارة �أخ��رى:
ف��إن احلقيقة الثابتة تتحقق على امل�ستوى احل�ضوري
للّفظ ،مب��ا يحمله م��ن ط��اق��ة �إيحائية عالية .أ�م��ا ما
�سوى ذل��ك من متظهرات قرائية تنربي عن القب�ض
على الطرف الغائب يف ال�صورة ،ف�إنها تختلف باختالف
اخل�ل��ق الإب��داع��ي �أوالً ،واخل �ل��ق ال�ق��رائ��ي ث��ان�ي�اً ،وهنا
تكمن ن�سبيتها «لأنها تعك�س ر�ؤي��ة مبتدعها (الفردية
اخل��ال �� �ص��ة) ،ك�م��ا �أن �ه��ا ن�سبية م��ن ح�ي��ث �أن متلقيها
ي ��درك م���ش��اب�ه��ات�ه��ا ب�ح���س��ب جت��رب�ت��ه ال���ش�خ���ص�ي��ة مع
حميطه العام» ،فتلقي اال�ستعارة �إذن مرتهن «بثقافة
م��ا ،وبكيفية اقتطاعات تلك الثقافة للعامل» .وه��و ما
يفتح الباب للتعددية القرائية الناجمة عن «ال�صريورة
اال�ستبدالية والتعوي�ضية ،التي (تلحق) بالدال ،فتدفع
به �إىل مغامرة زاخرة باالحتماالت».
ب�ي��د �أن ه��ذا االخ �ت�لاف ال�ق��رائ��ي يف �أي ح��ال من
الأح � � ��وال ،ال مي �ك��ن �أن ي �ك��ون جم��ان �ي �اً ،ف�ل�ك��ي حت��وز
اال��س�ت�ع��ارة على �شرعيتها ال�ق��رائ�ي��ة ،الب��د لها م��ن �أن
تنم ع��ن عن�صر (االن���س�ج��ام) ،ال ب��ل �إن�ه��ا تعد «�ضامنة
الن�سجام مكونات �أجزاء الن�ص ،بربط مفاهيمه وجمله

ح �ك��وم��ات يف ال �ع��امل ت��دي��ر اق �ت �� �ص��ادات �أه��م
بكثري م��ن االق�ت���ص��اد ال�ل�ب�ن��اين»� .أم ��ا يف ما
يتعلق مب�شروع م��وازن��ة  ،2012ف��أ��ش��ار �إيلي
ي�شوعي حت��دي��داً �إىل ط��رح زي ��ادة ال�ضريبة
على الفوائد من � ٪5إىل  ٪8وت�ساءل :ملاذا ال
نعمد �إىل التمييز بني ودائ��ع املقيمني وغري
املقيمني؟
وب ��ر�أي ��ه ،ف� ��إن رف ��ع ه ��ذه ال���ض��ري�ب��ة يعني
رف��ع الفوائد ال��دائ�ن��ة ،لكن مل��اذا ال ن�سعى �إىل
خف�ض ال�ف��وائ��د يف ال�ب�لاد ع�م��وم�اً ،ونتخل�ص
من ال�سيا�سة النقدية االنكما�شية ،التي يتم
االلتزام بها بحجة اال�ستقرار االقت�صادي؟
م ��ن م �ن �ظ��ور ال��رئ �ي ����س ال �� �س��اب��ق ل ��دائ ��رة
املحا�سبة يف وزارة امل��ال؛ الأ�ستاذ �أم�ين �صالح،
ف � ��إن م �� �ش��روع م ��وازن ��ة  2012ال ي�خ�ت�ل��ف عن
موازنتي  2010و ،2011اللتني مل ُتقَرا �أ�صالً،
وبالتايل ال جديد فيه ،وقال �إن الأرقام الواردة

وفقراته» مع بع�ض.
ويكمن عن�صر (االن�سجام) الذي توفره اال�ستعارة
ومثيالتها ،يف كونها تتطلب من ال�ق��ارئ ،البحث عن
�أوا� �ص��ر امل�شابهة الغائبة احل��ا��ض��رة يف ال�ن����ص ،فتكون
بذلك عقداً �أ�سلوبية تقوي خيط اخلطاب ،لأنها تتخلى
عن جاهزية املعنى ،وما فيه من �إهدار للطاقة املعنوية
املكثفة التي ي�ضفيها املجاز ،فاال�ستعارة احل�سنة «هي
التي توجب بالغة بيان ال تنوب منابه احلقيقة ،وذلك
�إنه لو كان تقوم مقامه احلقيقة ،كانت �أوىل به» .
وف���ض� ً
لا ع��ن ذل ��ك ،ف ��إن عن�صر (االن���س�ج��ام) من
�ش�أنه �أن يتحقق عرب ر�صد التعالق اال�ستعاري الناجم
ع��ن تتابع اال��س�ت�ع��ارات يف ال�ن����ص� ،إذ على ال �ق��ارئ «�أن
يفرت�ض �أن ه�ن��اك ا�ستعارة �أ ّم� �اً ،وا��س�ت�ع��ارات متفرعة
عنها ،تتوالد عنها ا�ستعارات �أخرى �إىل نهاية الن�ص».
وعن�صر االن�سجام يتجلى يف الك�شف ع��ن تعالق تلك
اال�ستعارات مع بع�ض� ،أي الك�شف عن مكمن الرتابط
بينها .ويت�صدر (ريفاتري) قائمة النقاد يف ا�ضطالعه
بدرا�سة م�ستفي�ضة مليدان التعالقات ال�صورية� ،إذ �إن
توايل الإجراءات الأ�سلوبية بح�سبه ،ي�ؤدي �إىل الو�صول
�إىل درجة الإ�شباع ،التي يفتقد معها ا�ست�شعار الت�ضاد،
ويتميز هذا الإجراء الأ�سلوبي عن �إجراء �آخر ،تتم فيه
العودة �إىل �سياق الن�ص.
ب -املجاورة املكانية:
وتتحقق عندما يكون التمو�ضع املكاين للتقنيات
الأ��س�ل��وب�ي��ة داخ ��ل ال�ن����ص ،مت��و��ض�ع�اً طبيعياً وتلقائياً
ل��درج��ة جتعل منها ع�سرية على ال��ر��ص��د ،يف ال�ق��راءة
الأوىل ،ن �ظ��راً ال��ش�ت�غ��ال�ه��ا ب��اجت��اه م�ع��اك����س لتقنيات
امل�شابهة ،فهي حتقق االن�سجام يف البنية ال�سطحية
للن�ص ،لأن التتابع ال�سياقي يعزز ال��دالل��ة املعجمية،
مم��ا ي� ��ؤدي «�إىل جتان�س ال�سياق ال�ل�غ��وي� ،إذ ال تقدم
درجة عدم التوقع التي يقدمها عن�صر غريب عن هذا
التجان�س» ،كما يف تقنيات امل�شابهة من ا�ستعارة وت�شبيه،
التي ال تتحرك �ضمن تطابق الداللة العامة للكلمة،
فهي تنحى �إىل اللجوء �إىل كلمة خمتلفة وم�شابهة يف
الآن ذات��ه ،ف�سرعان ما ي�شعر القارئ  -عند وجودها -
ب ��أن ج�سماً غريباً ق��د دخ��ل ج�سد الن�ص ،لذلك ال بد
من ق��راءة ثانية ليتحقق االن�سجام يف البنية العميقة
للن�ص ،والأمر خمتلف متاماً مع تقنيات املجاورة ،لأنها
تعمل «�ضمن الوحدات املعنوية الداخلية للكلمة» ،وبهذا

يف هذا امل�شروع هي نف�سها ال��واردة يف ال�سابق،
ول�ي����س ه�ن��اك �أي تغيري ف�ي�ه��ا ،فالعجز مث ًال
يتوقع �أن تكون ن�سبته  ،٪29.7وه��و ك��ان ٪57
و ٪25يف امل�شروعني ال�سابقني على التوايل.
يف م�س�ألة ال�ضريبة العقارية ،ركز اخلبري
االق �ت �� �ص��ادي د .ع�ب��د ال� � ��ر�ؤوف ق�ط�ي����ش على
� �ض��رورة �أن يتم التمييز ب�ين جت��ار ال�ع�ق��ارات
«الذي ي�سددون �ضرائبهم على املقطوع» وبني
الطلب على ال�شقق بهدف التملك النهائي،
وعن طرح ال�ضريبة على القيمة امل�ضافة ،ر�أى
�أن الأف�ضل عو�ضاً عن ذلك هو «زيادة ال�ضريبة
على التبغ وامل�شروبات الروحية وال�سلع التي
ي�ستلهكها املي�سورون».
و�أ�شار رئي�س مركز البحوث واال�ست�شارات،
د .كمال حمدان� ،إىل �أن م�شروع موازنة 2012
«ح ��اف ��ظ ع �ل��ى امل �� �س �ت��وى ن�ف���س��ه م ��ن الإن �ف ��اق
اال�ستثماري ،ال بل خف�ضه على نحو حمدود».

تكون هذه التقنيات ا�ستبدالية �أي�ضاً� ،إال �أن خا�صيتها
اال�ستبدالية ،تبقى حمايثة ،و�ضمن لوازم الكلمة ذاتها
وتداعياتها ،ولذلك كانت هذه اخلا�صية �أكرث جالء مع
تقنيات امل�شابهة ،التي حتقق ا�ستبدا ًال خارجياً وتاماً.
وال منا�ص من الإ�شارة هنا� ،إىل �أن خفوت اخلا�صية
اال�ستبدالية مع تقنيات امل�ج��اورة من (كناية ،وجماز
م��ر� �س��ل ،وت ��وري ��ة) ،ال ي�ق�ل��ل م��ن ط��اق�ت�ه��ا الأ��س�ل��وب�ي��ة
التمويهية ،لكونها ق��د ا�ستعا�ضت ع��ن ه��ذا اخل�ف��وت
ب�ط��اق��ة �أ��س�ل��وب�ي��ة ن��اج�م��ة ع��ن مت��وي��ه م�ع�ك��و���س ،تلك
الطاقة التي طاملا مت �إغفالها ،نظراً لتمركز الدرا�سات
ا أل��س�ل��وب�ي��ة ح��ول االن��زي��اح املتحقق ج ��راء اال��س�ت�ع��ارة،
ونظرياتها ،التي ينطبق عليها  -متاماُ -كالم ريفاتري
و�سواه من الأ�سلوبيني :ب�أن يف القراءة اال�ستك�شافية -
الأوىل -للن�ص ،تبدو كل وحداته متنافرة ومت�ضاربة
مع بع�ضها ،والثانية الت�أويلية وحتيل �إىل ت�آلف تلك
الوحدات وان�سجامها� ،إال �أننا نالقي �صعوبة يف تطبيق
ذل��ك على تقنيات امل�ج��اورة ،فلي�س ثمة تنافر مر�صود
م�ع�ه��ا ،يف ال�ب�ن�ي��ة ال�سطحية ل�ل�ن����ص ،وب �ه��ذا ت�ضطلع
ال�ق��راءة الثانية مبهمة م��زدوج��ة� ،إذ ال ب��د م��ن انتفاء
التنافر ،يف الوقت ذاته لتحققه فيه ،ويف البنية العميقة
للن�ص حتديداً ،من خالل �أخذ كل وحدات الن�ص بنظر
االعتبار ،ف�شعرية املجاورة تكمن يف ائتالفها الظاهري،
ومنافرتها وائتالفها الداخليني.
ج  -التزامن ال�صوري:
وف�ي��ه ي�ت��م ال�ت��زام��ن ب�ين الت�شكلني ال���ص��وري�ين -
التجاوري والت�شابهي  -يف بنية واح��دة ،عرب االنتقال
من مرحلة امل�شابهة اال�ستبدالية �إىل مرحلة املجاورة
الكنائية ،وقد عرف هذا النمط تقليدياً بو�صفه �أحد
�أمناط اال�ستعارة ،وحتت م�صطلح (اال�ستعارة املكنية)،
ب�ي��د أ�ن �ن��ا ن��رى �أن ح���ض��ور اجل��ان��ب ال�ك�ن��ائ��ي ف�ي��ه بقوة
بو�صفه مي�ث��ل درج ��ة ��ص��وري��ة أ�ق���ص��ى م��ن اال��س�ت�ع��ارة،
ي�ستدعي �إيالءه اهتماماً �أكرب ،ولكن دون �إغفال اجلانب
اال�ستعاري الذي كان نقطة العبور ،الذي مت الو�صول
من خالله �إىل تلك املرحلة الكنائية املتقدمة ،الأم��ر
ال��ذي ا�ستدعى ف�صل ه��ذا النمط حتت عنوان م�ستقل
ليت�سنى �إي�ضاح ذلك التداخل اال�ستبدايل /الكنائي فيه.

ور�أى �أن «ال��ذه�ن�ي��ة نف�سها ال ت ��زال ت�سيطر
ع �ل��ى ال �ت �ع��اط��ي م��ع الإن� �ف ��اق ال �ع��ام يف ال �ب��اب
االجتماعي».
و�أع ��ار اخل�ب�ير االق�ت���ص��ادي د .ك��ام��ل وزن��ة
�أه �م �ي��ة ك �ب�يرة مل��و� �ض��وع ال���ض��ري�ب��ة ال�ع�ق��اري��ة
ولكيفية طرحه يف م�شروع امل��وازن��ة ،وق��ال �إن
العمل على هذا ال�صعيد يجب �أن يرتكز على
«الف�صل بني �شراء ا أل��ص��ول للمدى الق�صري
ف�ق��ط وب�ي�ن ال �� �ش��راء ب �ه��دف ال �ت �م �ل��ك» ،ودع��ا
�إىل اعتماد مقاربة ت�شبه املعتمد يف الواليات
امل�ت�ح��دة ح�ي��ث حت��دد �ضريبة ال��رب��ع ال�ع�ق��اري
وفقاً لفرتة متلك العقار و�شطر الدخل ،كما
لفت وزن��ة �إىل ��ض��رورة التنبه �إىل الر�ساميل
ال�ساخنة «�أو الأم��وال التي تنتقل لال�ستثمار
ع�ل��ى امل ��دى ال�ق���ص�ير وال �ت��ي دف�ق��ت ال�ع�ق��ارات
اللبنانية ،و�أدت �إىل رف��ع ا أل��س�ع��ار ل��درج��ة �أن
طالبوا امل�سكن حالياً ال ي�ستطيعون التملك

من ندوات املجل�س العاملي
للغة العربية يف خدمة الف�صحى

زاويـــة حــــادة

خلف المدى األحمر
يختفي قمر النحاس
بال وعد وب�صدفة متكافئة
يتناثر املوج على راحة الأقحوان
يف البيت قارورة غاز و�أدخنة
نقول جلامعي التنك من طرقاتنا �شكرا
فقد نظفتم �أرواحنا ال�صدئة
�أيها العطر الداكن املتدفق من �سحابة ال�صيف
متهل
للر�صا�ص دوي قامت ولنا باكورة مهرتئة
كيف �أو�سد الأحالم �أحجارا ومنعطفات ؟
وابني جمد ال�شوارع حني تهدر ب�أغنية خائفة
خلف املدى الأحمر يختفي قمر النحا�س
وبيتي هناك بعد
�ألوية من النكبات والنك�سات و�أمة خ�سئة
خلف املدى الأحمر
يختفي قمر النحا�س
مدينتي – قريتي – بالأ�سالك �س ّورَها النعا�س
هنا ب�شر من فلقات اللجوء يتكئون على �أمل هادر
كثورتهم
وعلى ثورة متكئة
نقول جلامعي التنك من طرقاتنا �شكرا
فقد نظفتم �أحالمنا من فورة االلتبا�س
خلف املدى الأحمر يختفي قمر النحا�س
ويف ليلك املجد كوكبة من ال�شهداء
يحت�سي ال�شوق �شراهة احلب منها
ويعلي ك�أ�سه جامعا ما تناثر من زجاج فوق �سند�سها
بال وعد وب�صدفة منكفئة
وب�صدفة متكافئة
يزحف املخيم كله نحو الوطن
يزحف الوطن �صوب �أحالم دافئة
وك�أمنا عاد امل�سيح ب�إكليله الغاري
يكمكم الذئب ال�شره
ويرفع �شارة الن�ص على منربه
من لي�س ميلك �سيفا
فليبع رداءه ولي�شرته
خلف املدى الأحمر
يختفي قمر النحا�س
وتختفي �أحالمنا يف �ضلع ع�شبة يف اجلليل
تنمو غريبة عن �ضلعها
وربيعها و َر ْبعِها

فيما ال فر�ص الن�سبة للجيل ال�صاعد هي �أدنى
بكثري».
وطرح اخلبري االقت�صادي د .جنيب عي�سى
ت �� �س��ا�ؤ ًال حم ��وري �اً� :أمل ي�ح��ن ال��وق��ت مل�ق��ارب��ة
امل��وازن��ة م��ن م�ن�ظ��ور ج��دي��د ،ب�ع��دم��ا تكد�ست
املالحظات وتكاثرات من عام �إىل �آخر؟ وبر�أيه
ف�إن «البالد �ستبقى يف م�أزقها االقت�صادي �إذا
مل ت�ؤخذ بعني االعتبار توقعات معدالت النمو
املنخف�ضة وارتفاع معدالت الهجرة».
ورك ��ز اال� �س �ت��اذ اجل��ام�ع��ي د� .أح �م��د �سلوم
على �أن ال�سيا�سة املالية هي جزء من ال�سيا�سة
االقت�صادية ،واملطلوب الآن هو �إج��راء �إ�صالح
�سيا�سي وعدم اال�ستمرار بالذهنية التي كانت
� �س��ائ��دة م��ن ق �ب��ل .وق � ��ال« :ت �ف��اءل �ن��ا ب�ح��دوث
تغيري� ..إال �أنه مل يحدث».
وحتدث �أمني عام جمعية امل�صارف اللبنانية
د .مكرم �صادر قائالً� :إن خدمة الدين العام هو

طه العبد

«باب الإنفاق الوحيد الذي �شهد تراجعاً كن�سبة
م��ن إ�ج �م��ايل ال�ن�ف�ق��ات وم��ن ال �ن��اجت م�ن��ذ ع��ام
 ،»2007ووفقاً لأمني عام امل�صارف مكرم �صادر،
فالن�سبة كانت  ٪23يف عام  2007والآن يقول
امل�شروع �إنها .٪32
وللخبري االقت�صادي د .غالب ب��و م�صلح
ن�ظ��رة ج��ذري��ة يف ال�ت�ع��اط��ي م��ع امل��وازن��ة ،فهو
قال�« :إن �أ�صل م�شروع املوازنة املطروح خاطئ»
ولفت �إىل �ضرورة �إ�سقاط �أولوية زي��ادة �أرب��اح
امل�صارف وحتويلها �صوب القطاعني الزراعي
وال�صناعي الذين يولدان الوظائف ،و�أو�ضح
�أن امل ��وازن ��ة امل�خ���ص���ص��ة ل�ل�ق�ط��اع ال ��زراع ��ي ال
تتجاوز  ٪0.6من �إجمايل النفقات يف م�شروع
املوازنة ،وتنخف�ض الن�سبة �إىل  ٪0.06للقطاع
ال �� �ص �ن��اع��ي ،ويف امل �ق��اب��ل ت�ب�ل��غ ح���ص��ة رئ��ا��س��ة
اجلمهورية  ،٪1.5وت�ساوي ح�ص�ص  4وزارات
�أ�سا�سية!
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عالم المرأة

كيف تتصرفين مع الزوج البخيل
ت�ؤكد الدرا�سات �أن البخل مر�ض نف�سي
وت ��رب ��وي ،وي�ع�ت�بر ن��وع �اً م��ن �أن � ��واع اف�ت�ق��اد
الإح�سا�س بالأمن والأمان ،و�أن لهذا املر�ض
بواعث عدة� ،أهمها احلرمان يف ال�صغر� ،أو �أن
البخيل بالفطرة �إن�سان �أناين ويكره العطاء
والإنفاق على �أهل بيته.
و�أظهرت الدرا�سات �أي�ضاً �أن هناك نوعاً
من البخل ظهر عند الرجال بعد �أن خرجت
امل ��ر�أة للعمل ،و�أ��ص�ب��ح ل�ه��ا دخ��ل ث��اب��ت ،ويف
هذه احلالة ميتنع الرجل عن الإنفاق حتى
ت�ضطر زوجته لل�صرف بد ًال منه.

 ذ ّك��ري��ه بني احل�ين والآخ��ر بتعاليم ديننا،وب�أن البخل كما التبذير مرفو�ض متاماً .
 ق � ��ارين أ�م ��ام ��ه ب�ي�ن ال �ب �خ��ل وال �ت �ب��ذي��ر،و�شجعيه على االقت�صاد يف امل�صروف �ضمن
احلدود املتعارف عليها .
 ال ت �ت ��ذم ��ري م ��ن ب �خ �ل��ه ،وال ت���ش�ع��ري��هبا�شمئزازك من بخله ،بل حتدثي عن كرمه،
واثني عليه أ�م��ام النا�س لكي ت�شجعيه على
االبتعاد عن البخل .
 �أكدي له دائماً �أن امل�س�ؤولية املالية تقع علىكتفي �صاحب الأ� �س��رة ،ال�ت��ي ت�ق��در ب��دوره��ا
تعبه و�إنفاقه عليها ،و�أن الزوجة تتعاون مع
زوجها �إذا ما تعاون معها .
 اجعليه يدرك مدى ال�سعادة الداخلية التيت�شعرين بها والأوالد عندما ي�شرتي لكم
احتياجاتكم .

 10عالمات
ع�ل�ي��ك االن �ت �ب��اه يف ف�ت�رة اخل�ط��وب��ة من
ال�شريك البخيل ،لأن الزواج يف هذه احلالة
� �س �ي �ت �ح��ول �إىل ك ��ارث ��ة وع � � ��ذاب ك �ب�ي�ر ل��ك
ولأطفالك.
�أ�� �س ��ات ��ذة ع �ل��م االج �ت �م ��اع ي � ��ؤك� ��دون �أن
امل���ص��ارح��ة امل��ادي��ة ق�ب��ل ال ��زواج مهمة ج��داً،
حتى ت�ستقيم احلياة بعد ذل��ك ،فامل�صارحة
مت�ن��ع ه��ذا ال�ن��وع م��ن اخل�ل�اف��ات ،م�شريين
�إىل �أن امل�صيبة حتدث حينما يعي�شان مرحلة
رومان�سية ،وكل واحد يحب �أن يبني للآخر
�أف�ضل ما لديه ،لذلك ف�إن الأ�شياء الدقيقة
ال تظهر �إال بعد ال ��زواج ،وال�ب�خ��ل �صفة ال
مي�ك��ن �أن تتعاي�ش معها ال��زوج��ة ،فالبخل
ال يقت�صر فقط على امل��ادة ،بل �إن��ه �أي�ضاً يف
العواطف.
وين�صح الأ� �س��ات��ذة ب��أن��ه ي�ج��ب التفريق
بني بخل الزوج �إذا كان مي�سور احلال ،وبني
عدم قدرته على تلبية االحتياجات الأ�سا�سية
ل��زوج�ت��ه و�أ� �س��رت��ه؛ �إذا ك��ان غ�ير ق ��ادر على
توفري امل��ال نظراً �إىل فقره ،لأن الزوجة يف
احلالة الثانية تكون غري �صابرة ،واخلالفات
املالية قد ال ي�سببها البخل �أو الفقر فقط،

احلري�ص ..وامل�صروف
�إمن��ا نتيجة ل��زي��ادة مرتب ال��زوج��ة العاملة
عن مرتب الزوج ،واحتماالت ت�سلط الزوجة
ه �ن��ا �أع� �ل ��ى ،ف �� �ض�ل ًا ع ��ن اح �ت �م��ال ��س�ي�ط��رة
�إح�سا�س الدونية على ال��رج��ل ،وه��ذا الأم��ر
قد ي�سبب م�شكالت كبرية ،خ�صو�صاً يف ظل
ارتفاع فر�ص عمل املر�أة.
القرار االقت�صادي للأ�سرة
م��ن ع�لام��ات ب�خ��ل ال��رج��ل ال �ت��ى ميكن
االنتباه �إليها:
 �أن يكون بخي ًال يف امل�شاعر. يعلل كل اختيار له بناحية مادية. ي�ت�غ�ير ل��ون��ه ون �ب�رات ��ص��وت��ه ع�ن��د ال��دف��عاملايل.
 -يتجنب الإنفاق بطريقة ملحوظة ،وي�أمر

النا�س وين�صحهم بالبخل وال�شح.
 يخاف من �أي مغامرة قد تكلفه نقوداً. ال ي �ب��دي اه�ت�م��ام�اً ب��ال�ط�ع��ام اجل �ي��د ،والي�ستمتع بالطعام عندما ي�أكله �إذا كان يدفع
ثمنه من جيبه.
 ال مينح �أ�صحاب احلق حقوقهم ،وال مينح�أ�صحاب املجهود مكاف�أة.
 قليل الهدايا. ي�ستخدم غالباً �أدوات الآخرين. غ��ال �ب �اً م ��ا ي �ك��ون م �ن �ح��دراً م ��ن وال��دي��نبخيلني.
الزوج البخيل
أ�م ��ا يف ح��ال��ة زواج � ��ك م��ن زوج ب�خ�ي��ل،
ف�ع�ل�ي��كِ ال�ت�ع��ام��ل م��ع الأم� ��ر ال ��واق ��ع ،رغ��م

�صعوبة التخل�ص م��ن �صفة البخل ب�شكل
ج��ذري� ،إال أ�ن��ه ب� إ�م�ك��ان ال��زوج��ة الذكية �أن
حت��د بع�ض ال���ش��يء م��ن بخل زوج�ه��ا ب�شكل
ير�ضيه وميكنها من متابعة حياتها الزوجية
معه بر�ضا وقناعة ،وذل��ك م��ن خ�لال اتباع
عالج من ثماين خطوات .
 �إذا اكت�شفت �أنه بخيل فال ت�شعريه بذلك،بل ابحثي عن ال�سبب الرئي�سي وراء بخله،
ثم حاويل �إيجاد حل منا�سب ير�ضي كليكما.
 ام �ت��دح��ي ب�ي�ن وق ��ت و آ�خ � ��ر ك ��رم �شخ�صتعرفانه ج�ي��داً وي�ح�ترم��ه زوج ��ك ،وع��ددي
طريقة تعامله مع زوجته وعائلته و�سعادتهم
جميعاً ،لأن امل��ال لديهم لي�س �سوى و�سيلة
ل�شراء راحتهم .
 �أ�شعري زوجك باحتقارك ال�شديد للمال،و�أنه يجلب ال�شقاء لأ�صحابه .

ِ
أنــت وطــــــفــــــــــلــك

كيف تعـــالجــين «العصبـيـة» عـند طــفـلك؟
كثري م��ن الأم �ه��ات ال ت�ستطعن التعامل مع ع���ص�ب�ي�اً ،ف�لاب��د م��ن إ���ش�ب��اع ح��اج��ات الأط �ف��ال
ع�صبية �أطفالهن ،وقد تكون الأم يف بع�ض الأحيان وت �ق��دي��ره��م ،وع ��دم ن �ب��ذه��م ،وجت �ن��ب الق�سوة
��س�ب�ب�اً يف زرع الع�صبية ل��دى الأط� �ف ��ال ،وي��رج��ع الزائدة والتدليل الزائد.
�إعطاء الأطفال م�ساحة من احلرية والتعبري
ال�سبب يف ذل��ك �إىل �إك�ساب الأط�ف��ال ع��ادات غري
حمببة من الأم؛ عن ق�صد �أو غري ق�صد� ،أو نتيجة ع��ن �أنف�سهم ب�لا حتجيم للحرية وت��رك م�ساحة
تعامل الأم م��ع الأط �ف��ال بانفعال وت��وت��ر ،ويقلد للطفل باالختالط بالأ�صحاب م��ن نف�س العمر
حتى ننمي ل��دى الأط �ف��ال امل �ه��ارات االجتماعية
الأطفال هذه الع�صبية ب�شكل ال �إرادي.
قد يقوم الطفل بعادات �أو �أفعال ع�صبية لعدم وح��ب الآخ��ري��ن والتعبري ع��ن �أنف�سهم بحرية يف
مقدرته على التعبري مب��ا ي�شعر ب��ه م��ن توتر �أو غياب الأبوين.
يجب �أال تكون الأم ع�صبية ومتوترة دائماً �أمام
��ض�ي��ق� ،أو خم ��اوف م��ن م��وق��ف م�ع�ين �أو التعبري
ع��ن ح��اج�ت��ه اله�ت�م��ام وح �ن��ان الآخ��ري��ن �أو طلب الأط�ف��ال ،حتى ال يقلد الأط�ف��ال تلك االنفعاالت
امل�ساعدة ،فهذه الأفعال واحلركات الع�صبية جتعل ب�شكل تلقائي.
التعبري للأطفال عن م�شاعر احلب جتاههم
الطفل يتغلب على الإح�سا�س الذي ينتابه يف هذه
مما يعزز ال�شعور بالدفء واحلنان لدى الأطفال،
اللحظة.
ك�م��ا ي�ساعدهم ع�ل��ى م�ع��رف��ة الأ� �س �ل��وب ال�صحيح
للتعبري عن احلب جتاه الآخرين.
عالج الع�صبية عند الأطفال
عند توجيه نقد ل�سلوك الطفل ،يجب �إي�صال
ي �ج��ب م �ع��رف��ة ال �� �س �ب��ب الأ�� �س ��ا�� �س ��ي ل �ه��ذه ال�شعور بنبذ ال�سلوك ،ولي�س نبذ الطفل ذات��ه،
احلركات الع�صبية ،ف�إن كان �سبباً ع�ضوياً يجب م��ع م��راع��اة ا�ستخدام �أل�ف��اظ غ�ير م��ؤذي��ة ل�شعور
اللجوء �إىل الطبيب ملعاجلته ،و�إن ك��ان �سبباً الطفل.

ا� �س �ت �خ��دام أ�� �س �ل��وب ال �ت �ج��اه��ل أ�ث� �ن ��اء ان�ف�ع��ال
الأطفال ال�شديد ،والذهاب �إىل مكان ال ميكنه �أن
يالحقك فيه.
إ�ظ�ه��ار الإع�ج��اب نحو �سلوك الطفل احل�سن،
وا�ستخدام �أ�سلوب املكاف�أة.
ا��س�ت�خ��دام ق��اع��دة ال �ع��زل ول��و دق��ائ��ق م�ع��دودة
�أثناء انفعال الطفل؛ بتغيري مكانه ،وعدم �صرف
انفعاله يف �أحد الأ�شخا�ص.
االه �ت �م��ام ب��الأط �ف��ال و إ�ح��اط �ت �ه��م ب��ال��رع��اي��ة
واحل�ن��ان وتخ�صي�ص وق��ت للحوار واملناق�شة مع
الأطفال لتفريغ طاقاتهم.
ال تنفذ للطفل الأمر الذي تع�صّ ب من �أجله،
وا�شرتط عليه الهدوء لتنفيذه ليعلم الطفل �أن
الع�صبية ال ت�أتي بنتائج مثمرة.
جتنب ا�ستثارة الطفل ثم لومه على الإنفعالت
الع�صبية التي قام بها.
�شارك الطفل يف �أع�م��ال جماعية لتنمية روح
اجل �م��اع��ة وح ��ب الآخ� ��ري� ��ن ،وا� �س �م �ح��ي لطفلك
بالذهاب �إىل رحالت جماعية مع �أ�صدقائه ليتعلم
حتمل امل�س�ؤولية ويت�صرف بتلقائية.

�أم��ا �إذا �شعرت �أن زوج��ك حري�ص بع�ض
ال �� �ش��يء ول��دي��ك خ�ل�اف م�ع��ه م�ستمر على
م�صروف البيت ،وال يحب الكالم ب�ش�أن املال،
فتن�صحك «الثبات» باتباع الن�صائح الآتية:
 -عدم الي�أ�س وامللل من تكرار املناق�شات مع
زوج ��ك ،حتى تتفاهما يف ه��ذا الأم� �ر . .كما
تن�صحك بال�صرب.
 -اج�ع �ل��ي ال�ن �ق��ا���ش امل�ن�ط�ق��ي حم��ل اجل��دل
واخلنا ق يف م�س�ألة م�صروف البي ت .
 -ناق�شي زوجك يف امل�صروف و�أنتما يف نزهة
يف الهواء الطلق، فالعامل النف�سي هنا مهم .
 -اب��دئ��ي احل��دي��ث م��ع زوج ��ك يف م�صروف
البيت بتو�ضيح وجهة نظرك جت��اه الأم��ور
املادي ة ،فاخلالف يبد أ� غالباً من االختالفات
ني.
الفكرية بني الزوج 
� -أن�صتي دائماً ملا يقوله �شريكك وفكري مع ه،
فتوقعاته ق��د تختلف ب�شدة ع��ن توقعات ك،
لكنها �أي�ضاً قد حتمل ر�ؤية جديدة، وات�سمي
باالحرتام يف حوارك مع زوجك يف م�صروف
البيت ،حتى لو كنت ال تتفقني معه يف الر�أ ي.
 -حددا معاً �أهدافاً م�شرتك ة ،ف�أ�س أو� م�شاكل
امل �ت��زوج�ين امل ��ادي ��ة ��س�ب�ب�ه��ا احل�ق�ي�ق��ي أ�ن�ه��م
مل ي �خ �ط �ط��وا ب �� �ص��ورة ج �ي ��دة لأه��داف �ه��م
امل�ستقبلية ،ف�أنتما حتتاجان للتفكري ب�ش�أن
اخلطط العظيمة يف حياتكما ،والتي تتطلب
م��ا ًال ك �ث�يراً ،مثل ف�ت�رات احل�م��ل وال ��والد ة،
و�شراء منزل �أو �سيارة جديدة� ،أو االهتمام
ب�أحد الوالدين.
 -اب��د�آ بر�سم خطة عمل ل�لادخ��ار لتحقيق
�أهدافكم� ،أو اتفقا على يوم معني يف الأ�سبوع،
�ست�ضعان فيه ما ادخرمتوه معاً يف مكان ما،
فال�شعور بالنجاح �سي�شكل بداية تقارب يف
الفكر املادي بينكما.
 -ما خاب من ا�ست�شار . .ال تخجال من طلب
امل�ساعدة �إذا تعرثمتا ،فالنقا�ش بني �أ�صدقاء
مو�ضوعيني يخفف من �شدة توتر احلديث
ع��ن امل ��ال ،وق��د ميكنكما حت��دي��د �أي��ن تكمن
امل���ش�ك�ل��ة بدقة ،وال�ن���ص�ي�ح��ة ال �ت��ي يقدمها
الأط �ب��اء النف�سيون ه��ي �أن تكفي ع��ن ل��وم
زوجك وكوين �إيجابي ة.
ويف ح��ال ال ��زوج امل��دي��ون ،عليكما اتخاذ
خطوات م�شرتكة من �أجل التخل�ص من هذا
ال��دي��ن ،وهكذا �ست�صنعني مع زوج��ك فريق
اقت�صادي واح د.

رمي اخلياط
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مـنــوعــــات

طعامك يحدد لون أسنانك
نبّهت �أح��دث الأب �ح��اث الطبية �إىل �أن تناول
بع�ض الأطعمة وجتنب البع�ض الآخر قد ي�ساعد
ب���ش�ك��ل ك �ب�ير يف احل �ف��اظ ع �ل��ى ب �ي��ا���ض الأ� �س �ن��ان
وبريقها ،خ�صو�صاً بعد خ�ضوعها لعملية التبيي�ض
بوا�سطة الأطباء.
فبالن�سبة �إىل الكثريين من الأ�شخا�ص الذين
يخ�ضعون ملثل ه��ذه العمليات� ،سواء عند طبيب
الأ� �س �ن��ان� ،أو ع��ن ط��ري��ق انتظامهم يف ا�ستخدام
م�ع�ج��ون الأ� �س �ن��ان امل�ب�ي����ض ،ي �ب��دون أ�ك�ث�ر حر�صاً
فيما يتناولونه من �أطعمة للحفاظ على بيا�ض
�أ�سنانهم.
وه �ن��اك ب�ع����ض الأط �ع �م��ة ال �ت��ي حت��اف��ظ على
ب �ي��ا���ض الأ� �س �ن ��ان ،م �ث��ل ال �ف��اك �ه��ة واخل �� �ض��روات
ال �� �ص �ل �ب��ة (ال� �ت� �ف ��اح وال �ف��ا� �ص��ول �ي��ا اخل �� �ض��راء
والقرنبيط واجل��زر وال�ك��رف����س ،)..وال�ت��ي تعمل
على تنظيف الأ�سنان من بقايا الطعام ب�صورة
كاملة �أثناء عملية امل�ضغ ،بالإ�ضافة �إىل فاعليتها
يف زي��ادة �إف ��راز ال�ل�ع��اب ،ال��ذي يعمل ب��دوره على
حتييد الت�أثري ال�سلبي وال�ضار يف بع�ض الأطعمة
حلماية الأ�سنان.
كما حتافظ منتجات الألبان ،خ�صو�صاً الغنية
بالكال�سيوم ،على �سالمة الأ�سنان و�إبقائها نا�صعة
البيا�ض ،حيث يعمل حم�ض الالكتيك املوجود بها
على حماية الأ�سنان من الت�سو�س.
يف امل �ق ��اب ��ل ،الب� ��د م ��ن احل� ��د م ��ن ا��س�ت�ه�لاك
الأطعمة والعادات ال�سلبية التي تعمل على ا�صفرار
الأ�سنان ،كالتدخني وتناول ال�صويا وامل�شروبات
الغازية والتوت الأزرق.
�ضبط الوزن ميتّعك ب�صحتك �إىل �سن الـ100
�أك ��د ال�ب��اح�ث��ون �أن ��ه ب��إم�ك��ان �أغ �ل��ب ال�ن��ا���س �أن
يعي�شوا �إىل ��س��ن الـ ،100ع�بر ات �ب��اع  7خ�ط��وات
ب�سيطة ،تت�ضمن ع��دم التدخني ،واحل�ف��اظ على
وزن �صحي ،و�ضبط معدالت الكول�سرتول.
وذك��رت الدرا�سات �أن تغيريات �أ�سلوب العي�ش،
م �ث��ل امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى ال � � ��وزن ال �� �ص �ح��ي ،وع ��دم
التدخني ،و�ضبط معدالت الكول�سرتول يف الدم،
هي طريقة ب�سيطة لإ�ضافة عقد �أو رمبا �أكرث من

طــريـقـة اللعـب
تو�ضع الأرق ��ام م��ن � 1إىل  9ع��ام��ودي�اً و�أف�ق�ي�اً على �أن ال
يتكرر الرقم يف �أي اجتاه عامودي كان �أو �أفقي
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ال��زم��ن �إىل عمرنا ،و أ���ض��اف��ت �أن  ٪90م��ن النا�س
ب�إمكانهم العي�ش �إىل �سن الـ ،90ورمبا ي�صلون �إىل
الـ 100عرب اتباع هذه الن�صيحة.
�أما اخلطوات الثالث الباقية فتت�ضمن �ضبط
��ض�غ��ط ال� ��دم ،و�إدارة ال �� �س �ك��ري ،وت �ن��اول ال �غ��ذاء

ال�صحي ،والن�شاط ،ولفت �إىل �أن هذه اخلطوات
ال�سبع م��ن �ش�أنها �أي���ض�اً �أن ت��وف��ر امل�ل�ي��ارات على
احلكومة عن طريق التخفيف من �أكرث الأمرا�ض
القاتلة ،مثل أ�م��را���ض القلب وال�سكري املرتبطة
بال�سمنة.

�إن حت�ق�ي��ق ه ��ذه اخل� �ط ��وات ال���س�ه�ل��ة تعطي
الأ� �ش �خ��ا���ص ف��ر� �ص��ة ن���س�ب�ت�ه��ا  ٪90ل�ل�ع�ي����ش �إىل
�سن الـ� 90أو الـ ،100ب�ع�ي��داً ع��ن أ�م��را���ض القلب
وال�سكتات الدماغية والأمرا�ض املزمنة الأخرى،
بينها ال�سرطان.

� 7 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1أح � � � ��د الأب � � ��وي � � ��ن  /خ �ط ��وة
الحل السابق
1
باالنكليزي (معكو�سة)
 8طريق باالنكليزي (مكو�سة) /
2
( �أر�شد �إىل الطريق)
9 8 7 6 5 4 3 2 1
 9ف�ن��ان��ة ��س��وري��ة (زوج� ��ة ماهر
3
�صليبي)
 1د ر ي د ل ح ا م
4
ك و ب ر
 10دولة عربية م�ساحتها �صغرية  2ر ق د
 /دمر
5
ح م ا ر و ح
 3ا ي
6
م
ي غ
ق �ص
 4هـ
عـــامـــودي
ح
 5م ب ا ر ز ة
7
 1مقلد املطربات (لبناين)
6
�س ل ي
ث ر ي ا
8
ب و
ي �س
�ص
� 2أح� ��د االجت ��اه ��ات الأرب� �ع ��ة  7 /ر
حيوان بري وقطبي  /للتعريف
9
ا
�س ت ا ر
 3الأ� �س��م الأول ل �ل �م �ط��رب� 8 .....ص د
10
 9ن ج ي ب م ح ف و ظ
عيا�ش  /طريق
 4ف���ص��ل م��ن ف���ص��ول ال���س�ن��ة  10 /خ ل ي ج ا ل ع ق ب
 4مفرد عوامل (معكو�سة) الأ� �س��م الأول ملمثل �� �س ��وري.....
�أفــقــي
 /م � ��ن �أط � � � � ��راف اجل �� �س��م عقيلي
 1رئي�س دولة عربية
م �ع �ك��و� �س��ة  /م� ��ن �أ� �س �م��ى  5ال�شيئ املف�سد ملا ي�صيبه �/أكّد
 2أ�ح ��د الأب ��وي ��ن  /بلفور امل�شاعر
(معكو�سة)
(مبعرثة)
مي�س (مبعرثة)
 5عرب ّ /
 6ل�ل�ت�م�ن��ي  /طُ � � �رُق  /ال �ق �ه��وة  8جمع التك�سري لـ �سلة  /يقتلهم (مبعرثة)
 3العمود الذي يرفع عليه  6ن �ب��ع و ا�� �س ��م م� ��ؤن ��ث  /املطحونة
 9ال�شعور امل�سبق
العلم  /خملوق من نور
جت�س�سو (معكو�سة)
 7اقذف بعيداً  /حقل قمح
 10عك�س �صغري � /أتى
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ريَ ـاضـَ ة

�أك�ث�ر م��ن  32ال��ف ع ��داء وع� ��داءة ك��ان��وا
على خ��ط ان�ط�لاق م��ارات��ون ب�يروت ال��دويل
التا�سع الأحد املا�ضي .وعلى رغم ان عدائي
وعداءات �أثيوبيا احتكروا املراكز الأوىل فان
الفوز الكبري كان لبريوت التي جتاوز �أبنا�ؤها
م�شاكلهم ال�سيا�سية واالقت�صادية ،وفتحوا
أ�ي��ادي �ه��م ال��س�ت�ق�ب��ال ال�ع��دائ�ين م��ن خمتلف
�أنحاء العامل ،يف هذا العر�س ال�سنوي ،والذي
��ص��ار ث��اب�ت��ا يف �أج �ن��دة الأح � ��داث الريا�ضية
اللبنانية.
وللعام التا�سع على التوايل غطت الأمواج
ال�ب���ش��ري��ة � �ش��وارع ال�ع��ا��ص�م��ة ،ل �ت ��ؤك��د ان يف
بريوت نب�ض حياة ال ميكن ان يبقى مرتبطاً
ب�إيقاع الأحداث ال�سيا�سية والأمنية وال �سيما
ان فعاليات املاراتون احت�ضنت  32الف عداء
وعداءة جا�ؤوا من نحو  65دولة.
ويف �أج � � ��واء خ��ري �ف �ي��ة داف� �ئ ��ة وم�ف�ع�م��ة
ب��ال�ف��رح انطلق امل��ارات��ون بن�سخته التا�سعة
مب�شاركة وزي��ر ال�شباب وال��ري��ا��ض��ة في�صل
ك��رام��ي اىل ج��ان��ب ع��دد ك�ب�ير م��ن ال ��وزراء
ونواب الربملان اللبناين �إ�ضافة اىل ر�سميني
وع�سكريني من قوات االمم املتحدة العاملة
يف لبنان وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين والبعثات
الدبلوما�سية واملنظمات الدولية.
وواكب ال�سباق الذي �أقفل �شوارع بريوت
ام��ام ال�سيارات على مدى � 5ساعات ،الدفاع
املدين وال�صليب الأحمر اللبناين.
و�أع �ط��ى إ�� �ش ��ارة ان �ط�لاق امل ��ارات ��ون ه��ذا
العام العداء الأمريكي ال�شهري ادوين موز�س
حامل ذهبية  400مرت حواجز يف �أوملبيادي
 76يف مونرتيال و 84يف لو�س اجنل�س .كما
�شاركت يف ن�سخة هذا العام الأمرية الأردنية
غيدا طالل.
و� �ش �ه��د امل � ��ارات � ��ون وال� � ��ذي ي �ب �ل��غ ط��ول��ه
 42,195كلم تغيريات كثرية لتفادي الأخطاء
التي ح�صلت يف العام املا�ضي ،حيث مت تبديل
امل �� �س��ار ون �ق ��اط االن� �ط�ل�اق وال ��و� �ص ��ول اىل
الأح���س��ن متا�شيا م��ع الت�صنيف ال�برون��زي
ل�سباقات املاراتون وليكون ال�سباق اللبناين
على ق��در متطلبات االحت��اد ال��دويل لألعاب
القوى.
ومت توحيد نقطة االنطالق لكل الفئات
وال�ت��ي ح��ددت يف ال��واج�ه��ة ال�ب�ح��ري��ة ملدينة
ب�ي�روت وك��ذل��ك ن �ق��اط ال��و� �ص��ول يف �ساحة
ال�شهداء ،ومت حتديد م�سار ال�سباق ب�إ�شراف

بيروت تركض في الماراتون الدولي التاسع

خ�ب�يري��ن لل�سباقات منتدبني م��ن االحت��اد
الدويل لألعاب القوى ،هما الربيطاين بيرت
هاير واملغربي أ�ح�م��د الطناين ،حيث كانت
الأولوية الختيار طرق منب�سطة لكون ذلك
ي�ساعد على ت�سجيل رقم قيا�سي عاملي.
ويف النتائج� ،أحرز العداء الأثيوبي تاريكو
جوفار لقب الرجال بـ� 2,11,14ساعة متقدما
على الكينيني �سامي م��االك��وي��ن (2,11,31
���س) وجيم�س روت����ش (��� 2,13,16س) وج��اء
ع��داء اجلي�ش اللبناين ح�سني عوا�ضة اول
اللبنانيني الذين تخطوا خط النهاية بزمن
� 2,25,06س.
وحطم ج��وف��ار ال��رق��م القيا�سي لل�سباق
اللبناين والذي كان بحوزة مواطنه اليمايهو
�شوميي (�2,12,47س) منذ عام .2008
ولدى ال�سيدات ،احرزت االثيوبية �سييدا
ق��ادر ال�سباق بعدما قطعت امل�سافة بزمن
� 2,31,28س متقدمة مواطنتها بيزوني�ش
ارج� �ي ��زا حم �م��د (�� � � 2,32,52س) ،وج� ��اءت
الفرن�سية �سفتالنا بريتوت ثالثة (2,33,07
� ��س) ،ف�ي�م��ا ك��ان��ت ن���س��ري��ن جن�ي��م ل�ين �أوىل
اللبنانيات بزمن � 3,09,09س.
ويف م��ارات��ون ذوي االحتياجات اخلا�صة
أ�ح��رز اللبناين ادوار معلوف لقب ال��رج��ال
بزمن � 1,25,05س ،فيما كان لقب ال�سيدات
للأملانية كري�شتني ابال بزمن � 2,04,50س.
وك��ال �ع��ادة ج �م��ع � �س �ب��اق امل� ��رح (10كلم)
�أع���ض��اء اجل�م�ع�ي��ات اخل�يري��ة واالجتماعية

ال ��ذي ��ن رف � �ع ��وا الف � �ت ��ات و� � �ش � �ع ��ارات ت ��روج
جلمعياتهم وعلى ر�أ�سها «غرين بي�س» و«كن
ه��ادي» وغ�يره��ا ،كما �شهدت م�شاركة �أف��راد
قوة اليونيفيل العاملة يف اجلنوب.
النتائج الكاملة لن�سخة 2011
42,195كلم ل�ل�أج��ان��ب (رج � ��ال) 1 :ـــ
ت��اري�ك��و ج��وف��ار (�إث�ي��وب�ي��ا) �2,11,14س 2 ،ـــ
�سامي م��االك��وي��ن (كينيا) �2,11,31س 3 ،ـــ
جامي�س روت�ش (كينيا) �2,13,16س.
42.195كلم ل�ل�أج��ان��ب (� �س �ي��دات)1 :
 ��س�ي�ي��دا اك ��ادي ��ر (�إث �ي��وب �ي��ا) �2,31,38س، - 2ب�ي��زون�ي����ش ارج �ي��زا حم�م��د (�أث�ي��وب�ي��ا)
�2,32,52س 3 ،ـــ �سفيتالنا بريتوت (فرن�سا)
�2,33,07س.
42.195كلم ل�ل�ل�ب�ن��ان�ي�ين - 1 :ح�سني
ع��وا� �ض��ة (اجل �ي ����ش) �2,25,06س 2 ،ـ�ـ�ـ علي
عو�ض (اجلي�ش) �2,29,07س 3 ،ـــ عمر عي�سى
(اجلي�ش) �2,30,28س.
42.195كلم للبنانيات 1 :ـــ ن�سرين جنيم
لني (�إن�تر ليبانون) �3,09,09س 2 ،ـــ ماري
العم (�إن�ت�ر ليبانون) �3,17,10س 3 ،ـــ �إلغا
طراد (نادي العدائني) �3,17,59س.
�سباق42.195كلم لذوي الأعاقة الرجال:
 1ـــ �إدوارد معلوف (لبنان) �1,25,05س 2 ،ـــ
كري�ستيان ري��ب (امل��ان �ي��ا) �1,31,38س 3 ،ـــ
زيغلر برند (املانيا) �1,37,44س.
42.195كلم لذوي الإعاقة �سيدات 1 :ـــ

كري�شتني �أبال (املانيا) �2,04,50س.
ال�سجل
( 2003حت��ت �شعار �أرك�ضي يا ب�يروت،
� 6آالف م �� �ش��ارك) :ال��رج��ال  :ال�ك�ي�ن��ي ب��ول
روغ� � ��وت ،ال �� �س �ي��دات :ال �ب��ول �ن��دي��ة ف�ي��ول�ي��ت
اوريغا ،اللبنانيون :علي عوا�ضة ،اللبنانيات:
ماري بجاين.
( 2004ك� ��ن واح � � ��داً م �ن �ه��م 12 ،ال��ف
م�شارك) الرجال :الأثيوبي او�شيتو بيكيلي،
ال �� �س �ي��دات :ال�ك�ي�ن�ي��ة ان��ا� �س �ت��ازي��ا ن��دي��ري�ب��ا:
اللبنانيون :علي عوا�ضة ،اللبنانيات :ماري
بجاين.
�( 2005أرك �� �ض ��ي ي ��ا ب �ي��روت 17 ،ال��ف
م �� �ش��ارك) :ال��رج��ال  :الأث �ي��وب��ي فرن�سي�س
ك��ام��و ،ال �� �س �ي��دات :ال�ك�ي�ن�ي��ة ج ��ان �أوم � ��ورو،
اللبنانيون :عمر عبد اللطيف ،اللبنانيات:
ماريا بيا نعمة.
( 2006نحب لبنان 22 ،الف م�شارك):
الرجال  :الكيني مزا�س كيمبوي ،ال�سيدات:
الكينية بون�س كورير ،اللبنانيون :عمر عبد
اللطيف ،اللبنانيات :ماري بجاين.
( 2007انه ماراتوين 30 ،الف م�شارك):
الرجال  :الأثيوبي تامرات الن�سو ،ال�سيدات:
الأثيوبية ادان�ش جيميلو ،اللبنانيون :ح�سني
عوا�ضة ،اللبنانيات :ماريا بيا نعمة.
( 2008ب �ق��وت �ك��م ن ��رك� �� ��ض 30 ،ال��ف
م �� �ش��ارك) :ال��رج��ال  :الأث �ي��وب��ي اليماهيو
��ش��وم��ي ،ال���س�ي��دات :الأث�ي��وب�ي��ة اليم�ستهاي

ه ��اي� �ل ��و ،ال �ل �ب �ن ��ان �ي ��ون :ح �� �س�ي�ن ع ��وا� �ض ��ة،
اللبنانيات :ماري العم.
( 2009ح ��ان وق ��ت ال��رك ����ض 32 ،ال��ف
م � �� � �ش ��ارك) :ال � ��رج � ��ال :الأث � �ي ��وب ��ي ح���س�ين
حممد ،ال�سيدات :الأثيوبية ميهريت بينيا،
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون :ح�سني ع��وا� �ض��ة ،اللبنانيات:
ماريا بيا نعمة.
� �( 2010ش �ع ��رت ان� �ن ��ي ال ا� �س �ت �ط �ي��ع..
ا�ستطيع) :الرجال  :الأثيوبي حممد متام،
ال���س�ي��دات :الأث�ي��وب�ي��ة ات��اف�يرا هوتاريكينغ،
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون :ح�سني ع��وا� �ض��ة ،اللبنانيات:
�سونيا حنا.
ما هو املاراتون؟
املاراثون هو طريق للجري� ،أجري لأول
م��رة بعد إ�ح �ي��اء الأل �ع��اب الأومل�ب�ي��ة يف �أثينـا
باليونان عام  .1896ويقال �أنه اعتمد تكرمياً
للجندي اليوناين فيديبيد�س ال��ذي رك�ض
من مدينة ماراتون �إىل مدينة �أثينا م�سافة
ح��وايل  23م�ي�ل ًا ل�ـ�ي��زف ن�ب� أ� ان�ت���ص��ار جي�ش
بالده على الـفر�س.
وت �ق��ول ال ��رواي ��ة ان ��ه يف ع ��ام  490قبل
امليالد ،ن�شبت حرب بني اليونانيون والفر�س
يف منطقة م��ارات��ون ب��ال�ي��ون��ان ،وب�ع��د ن��زاع
ط��وي��ل ان�ت���ص��ر ال �ي��ون��ان �ي��ون ع�ل��ى ال�ف��ر���س،
وب�ع��د الإن�ت���ص��ار خ��رج �شخ�ص م��ن املقاتلني
اليونانيني رج��ل ا�سمه فيديبيد�س ،وجرى
م���س��اف��ة ق��دره��ا  40ك�ي�ل��وم�تر م��ن م��ارات��ون
�إىل �أثينا ليخرب �أهلها �أنهم انت�صروا على
الفر�س وبعد �أن �أخربهم باملو�ضوع مات من
التعب والإره��اق .وق��د �سمي �سباق املاراتون
بهذا الإ�سم تيمنا بهذا الع�سكري الذي قطع
كل ه��ذه امل�سافة من �أج��ل �أن يخربهم �أنهم
انت�صروا على الفر�س.
و�أقيمت �أول بطولة للألعاب الأوملبية عام
 1896يف اليونان ،وكانت ريا�ضة املاراتون من
الألعاب الأ�سا�سية يف الأوملبياد .وكان ال�سباق
يبد�أ من ج�سر قرية ماراتون �إىل �أثينا وهي
نف�س امل�سافة التي قطعها فيديبيد�س .وقد
ح�صل على امليدالية الذهبية العداء اليوناين
�سبرييدون لوي�س ( 1873ـــ  ،)1940وال��ذي
�سمي �أ��س�ت��اد �أث�ي�ن��ا الأومل �ب��ي ب�إ�سمه (�إ��س�ت��اد
�سبريو�س) وقد قطع امل�سافة ب�ساعتني و58
دقيقة و 50ثانية.
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جوفنتوس يستعيد شخصيته ونفوذه
بعدما كان مت�أخراً �أمام نابويل  0ـــ  2ثم 1
ـــ  ،3عاد جوفنتو�س و�أنهى املباراة بالتعادل  3ـــ
 3على ملعب الأول يف �ساو باولو ،فنجح فريق
«ال�سيدة العجوز» يف ان يبقى الوحيد مل يذق
طعم الهزمية هذا املو�سم بعد  12جولة ،م�ؤكداً
ا�ستعادته ملوقعه الريادي ولهيبته يف ال��دوري
الإيطايل.
وكانت هذه املباراة ت�أجلت ب�سبب االحوال
اجلوية ال�صعبة ،ما ت�سبب بتنازل جوفنتو�س
عن ال�صدارة مل�صلحة الزي��و واودي�ن�ي��زي ،لكن
فريق «ال�سيدة العجوز» ا�ستفاد من تعرث فريق
العا�صمة وخ�سارة فريق امل��درب فران�شي�سكو
غيدولني من اجل ا�ستعادة ال�صدارة م�شاركة
مع «بيانكو�سيلي�ستي» قبل ان ينفرد بها ال�سبت
املا�ضي بالفوز على االخري يف عقر داره  1ـــ .0
وابتعد فريق املدرب انطونيو كونتي الذي
اكد هذا املو�سم جاهزيته ال�ستعادة موقعه بني
الكبار والفوز باللقب للمرة االوىل منذ 2003
وعن تعوي�ض خيبة املو�سم املا�ضي بعد ان ف�شل
حتى يف الت�أهل اىل ال��دوري االوروب��ي «يوروبا االخريين ،وذلك بف�ضل جتديد دماء الفريق
ليغ» ،يف ال�صدارة بفارق نقطتني عن اودينيزي خ�صو�صا ت�ع��اق��ده م��ع ��ص��ان��ع ال �ع��اب ميالن
بعدما انتزع التعادل من عرين نابويل الذي واملنتخب اندريا بريلو الذي يعود اليه الف�ضل
فرك بفر�صة العودة اىل �سكة االنت�صارات التي
غابت عنه للمرحلة الرابعة على التوايل.
وجتنب جوفنتو�س ان يلقى امل�صري الذي
مني به الكبار االخرين امام نابويل الذي فاز
على ميالن حامل اللقب واالن�تر يف ال��دوري
ومان�ش�سرت �سيتي االنكليزي يف دوري ابطال
اوروب��ا لكنه �سقط يف فخ «ال�صغار» مثل بارما
وكاتانيا وكييفو ما ت�سبب بتخلفه بفارق ت�سع
نقاط عن �ضيفه املت�صدر.
وجن��ح جوفنتو�س بف�ضل �سيموين بيبي
الذي �سجل هدف التعادل يف الدقائق االخرية
من اللقاء ،يف فك عقدته يف «�سان باولو» حيث
��س�ق��ط يف زي��ارت��ه االرب ��ع االخ�ي��رة ،اخ��ره��ا يف
ذه��اب املو�سم املا�ضي بثالثية نظيفة �سجلها
االوروغوياين ادين�سون كافاين الذي غاب عن
املباراة ب�سبب الإ�صابة ،علما بان فريق «ال�سيدة
العجوز» مل يفز على نابويل يف عقر داره منذ
 30ايلول  2000حني تغلب عليه .1-2
وي �ق��دم ج��وف�ن�ت��و���س ع��رو� �ض��ا رائ �ع��ة ه��ذا
امل ��و� �س ��م م �ق ��ارن ��ة م ��ع امل��و� �س �م�ي�ن امل�خ�ي�ب�ين

وت �ع��اق��د ج��وف �ن �ت��و���س ه ��ذا امل��و� �س��م م ��ع 7
العبني جدد ابرزهم العب ميالن �أندريا بريلو
واملونتينيغري م�يرك��و فو�سينيت�ش م��ن روم��ا
والت�شيلي ارت��ورو فيدال من باير ليفركوزن
االمل��اين والهولندي اليريو ايليا من هامبورغ
االمل��اين وال�سوي�سري �ستيفان ليت�شتايرن من
الزيو.
و أ�ح � ��رز ج��وف�ن�ت��و���س  27ل�ق�ب��ا يف ال ��دوري
االي �ط��ايل ،وه��و رق��م ق�ي��ا��س��ي ك�م��ا ف��از ب�ك��أ���س
ل�ن��دي��ة الأب �ط��ال م��رت�ين لكنه واج��ه
اوروب ��ا ل� أ
� �ص �ع��وب��ات م �ن��ذ ت��ورط��ه يف ف���ض�ي�ح��ة ت�لاع��ب
بالنتائج ع��ام  2006عندما عوقب بالهبوط
ل�ل��درج��ة الثانية وج��رد م��ن لقبي ال ��دوري يف
مو�سمي  2004ـــ  2005و 2005ـــ  2006لتدخله
يف اختيارات احلكام.
ترتيب ال�صدارة
يف انت�صارات كثرية للفريق بف�ضل متريراته
احل��ا��س�م��ة ،اىل ج��ان��ب مهاجم روم��ا ال�سابق
ال� ��دويل امل��ون�ت�ي�ن�ي�غ��ري م�يرك��و فو�سينيت�ش
والدويل الت�شيلي ارتورو فيدال.
وي �ع��ول ج��وف�ن�ت��و���س ب�شكل ا��س��ا��س��ي ،ه��ذا
امل��و� �س��م ،ع �ل��ى ت ��أل ��ق الع ��ب و� �س �ط��ه ال ��دويل
ك�ل�اودي��و م��ارك �ي��زي��و ل�ك��ن االخ �ي�ر غ ��اب عن
م �ب��اراة ن��اب��ويل ب�سبب االي �ق��اف ،اال ان ذل��ك
االم��ر مل ي� ؤ�ث��ر يف فريق كونتي ال��ذي ميلك
اخليارات املنا�سبة ل�سد الفراغ ،ويف مقدم هذه
اخليارات الباراغوياين مار�سيلو اي�ستيغاريبيا
الذي اظهر االندفاع املنا�سب وقدم م�ساهمة
ممتازة.
ودفع ت�ألق الالعبني اجلدد يف جوفنتو�س
امل ��درب انطونيو كونتي اىل ا�ستبعاد جنمني
مت�ألقني م��ن الت�شكيلة اال�سا�سية كونهما ال
يدخالن �ضمن خططه هما القائد املخ�ضرم
الي�ساندرو دل بيريو والدويل ال�صربي ميلو�ش
كرا�سيت�ش ،واالخ�ير مر�شح ل�ترك الفريق يف
فرتة االنتقاالت ال�شتوية املقبلة فيما �سريحل
االول عن النادي نهاية املو�سم بعد انتهاء عقده
معه وقرار االدارة بعدم التجديد.
ويطمح جوفنتو�س اىل ا��س�ت�ع��ادة اجم��اده

أ�ق�ل��ه حمليا بعد مو�سمني خميبيني انهاهما
يف املركز ال�سابع وغاب عن امل�سابقات القارية،
مع العلم ان العامل الأخري قد ي�شكل �أف�ضلية
لفريق انطونيو كونتي �إذ �سريكز فقط على
اجل �ب �ه��ة امل�ح�ل�ي��ة يف م �ق��اب��ل ان �� �ش �غ��ال م�ي�لان
والإنرت بال�سباق الأوروبي.
وغ�ي�ر ج��وف�ن�ت��و���س «ج �ل��ده» بن�سبة كبرية
ب��دءاً من ادارت��ه الفنية حيث تعاقد مع العب
و�سطه ال�سابق انطونيو كونتي لال�شراف عليه
خلفا ل�ل�م��درب ل��وي�ج��ي دل ن�ي�ري ال ��ذي متت
اقالته ب�سبب النتائج املخيبة التي حققها فريق
«ال�سيدة العجوز» خالل املو�سم املن�صرم.
وتكللت م���س�يرة ك��ون�ت��ي ال ��ذي ق��اد �سيينا
خ�ل�ال امل��و��س��م امل�ن���ص��رم ل�ل�ع��ودة اىل ال��درج��ة
االوىل ،ب��ال�ن�ج��اح م��ع جوفنتو�س ع�ن��دم��ا ك��ان
الع�ب��ا يف �صفوفه اذ اح��رز معه لقب ال��دوري
االي �ط��ايل خم�س م ��رات اع ��وام  1995و1997
و1998و 2002و 2003ول �ق��ب دوري اب�ط��ال
اوروب��ا عام  1996وك�أ�س االحت��اد االوروب��ي عام
 1993وك�أ�س انرتكونتيننتال وك�أ�س ال�سوبر
االوروبية عام  1996وك�أ�س ال�سوبر االيطالية
اعوام  1995و 1997و 2002و.2003

 -1جوفنتو�س  26نقطة.
 -2ميالن  24نقطة.
 -3اودينيزي  24نقطة.
 -4الزيو  22نقطة.
 -5بالريمو  19نقطة.
ترتيب �أبرز الهدافني
 10أ�ه��داف :االرجنتيني جرمان ديني�س
(اتاالنتا)
� 9أهداف :انطونيو دي ناتايل (اودينيزي)
 7أ�ه��داف� :سيبا�ستيان جوفينكو (بارما)
وال�سويدي زالتان ابراهيموفيت�ش (ميالن)
 6أ�ه � ��داف :االمل� ��اين م�يرو� �س�لاف ك�ل��وزه
(الت�سيو)
� 5أهداف :املونتينيغري �ستيفان يوفيتي�ش
(فيورنتينا) واالرجنتيني رودري �غ��و باال�سيو
(ج�ن��وى) واميانويلي ك��االي��و (�سيينا) وبابلو
اوزفالدو (روما) والي�ساندرو ماتري وكالوديو
م��ارك �ي��زي��و (ي��وف �ن �ت��و���س) واالوروغ � ��وي � ��اين
ادي�ن���س��ون ك��اف��اين (ن��اب��ويل) وم��ارك��و ريغوين
(نوفارا).

جالل قبطان

اللجنة الطالبية في حركة األمة تنظم نهائي دورة االستقالل بكرة السلة للسيدات
برعاية وزي��ر ال�شباب وال��ري��ا��ض��ة في�صل
عمر ك��رام��ي ،مم�ث�ل ًا بال�سيدة ف��ادي��ا ح�لاّل،
نظمت اللجنة ال�شبابية الطالبية يف حركة
الأم ��ة ن�ه��ائ��ي دورة اال��س�ت�ق�لال ب�ك��رة ال�سلة
لل�سيدات ب�ين ف��ري�ق��ي( :ال�ه��وب����س وال�شباب
ال� �ع ��رب ��ي) ،ب �ح �� �ض��ور ال �ع �ق �ي��د ال ��رك ��ن ف��اي��د
م�صطفى؛ ممث ًال قائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي ،والعقيد عبد الرزاق قوتللي؛ ممث ًال
امل��دي��ر ال �ع��ام ل �ق��وى الأم� ��ن ال��داخ �ل��ي ال �ل��واء
أ�� �ش��رف ري �ف��ي ،وال ��رائ ��د أ�ن� ��ور ح�م�ي��ة؛ ممثل
املدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة،
ورئي�س الأن�شطة الريا�ضية والك�شفية يف وزارة
الرتبية الأ�ستاذ عدنان حمود ،والنائب ال�سابق
عدنان عرقجي ،وجهاد ال�ضاين؛ نائب الأمني
العام حلركة الأمة ،واحلاج عمر غندور.
ب ��داي ��ة االح �ت �ف ��ال م ��ع ال �ن �� �ش �ي��د ال��وط �ن��ي
ال �ل �ب �ن��اين ،ث ��م ك �ل �م��ة ت��رح�ي�ب�ي��ة م ��ن ال�ل�ج�ن��ة
ال���ش�ب��اب�ي��ة ال�ط�لاب�ي��ة يف ح��رك��ة الأم ��ة �ألقتها

نادين ر�ضا ،التي رحبت باحل�ضور ،وتوجهت �شباب و�شابات لبنان هم أ�م��ل الأم��ة بالتغيري
بال�شكر �إىل ال�شيخ د .ع�ب��د ال�ن��ا��ص��ر ج�بري ،والإ�صالح ،وهم نواة املقاومة لتحرير القد�س
لدعمه الأن�شطة الريا�ضية والك�شفية ،وختمت ال���ش��ري��ف ،وط ��رد ال �غ��زاة امل�ع�ت��دي��ن ،وق ��ال �إن
ك�ل�م�ت�ه��ا :ف�ل�ت�ب� َق ي��ا ل�ب�ن��ان�ن��ا م���ص��ان�اً بجي�شك ل�ب�ن��ان ب�ح��اج��ة م��ا��س��ة �إىل ع �ط��اءات ال�شباب
و�شعبك ومقاومتك البا�سلة ،واب َق يا وطني �سداً و�إبداعهم ،وهو بحاجة �أكرث اىل انخراطهم يف
منيعاً يف وج��ه ري��اح الفنت وامل ��ؤام��رات ،وليب َق العمل الوطني العام.
الوطن كل الوطن واحداً نردد فيه كلنا للوطن.
و أ�� �ض��اف :نفرح ح�ين ن��رى امل ��ر�أة العربية
كما حتدثت ال�سيدة فاديا ح�لال ،فحيّت ت���ش��ارك ال��رج��ال يف �صنع م�ستقبل الأم ��ة يف
ح��رك��ة الأم� � ��ة مل ��ا ت �ب��ذل��ه م ��ن ج �ه��د وع �ط��اء ك��ل امل �ي��ادي��ن ،ف �ه��ي ال �ت��ي � �ش��ارك��ت يف ت��رب�ي��ة
يف �سبيل ��ص�ن��اع��ة أ�ج �ي��ال ي � ؤ�م �ن��ون ب��ال��وط��ن الأج �ي��ال ،ويف إ�جن ��از التحرير و�صنع رغيف
وي�ضحّ ون لأج�ل��ه ،م��ؤك��دة �أن لبنان الر�سالة اخلبز ،ونريد �أن نراها �شريكة �أي�ضاً يف الوزارة
ال ��ذي جت���س��دت وح��دت��ه ي��وم اال��س�ت�ق�لال ع��ام واملجل�س النيابي ومواقع الريادة وامل�س�ؤولية
 1943وي��وم التحرير واالنت�صار ع��ام  2000يف الإدارات ال�سيا�سية كلها.
ج��دي��ر ب ��أن يتقدم �شبابه احل�ي��اة ال�سيا�سية،
ويف اخلتام ّمت تقليد الالعبني امليداليات،
لأن ال�شباب هم عماد الأمة ونه�ضتها ،والركن وت�سليم الك�أ�س ملمثلة وزير ال�شباب والريا�ضة،
ال� ��ذي ت�ع�ت�م��د ع�ل�ي��ه يف ال ��دف ��اع ع ��ن ك�ي��ان�ه��ا وتقدمي درع تكرميي للعماد جان قهوجي.
وحتقيق غاياتها و�أهدافها.
يذكر �أن فريق ال�شباب العربي ف��از على
أ�م � ��ا الأ� �س �ت ��اذ ج �ه��اد � �ض��اين ف��اع �ت�بر �أن فريق الهوب�س بنتيجة (.)35 - 38
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كاريكاتير
قرارات اجلامعة العربية
�ضد �سوريا

«�شــاليط» ي�شارك فـي عملية
اقتحــام مــدينــة نــابـلـ�س
قالت و�سائل إ�ع�لام �صهيونية� ،إن جلعاد �شاليط
�شارك الثالثاء املا�ضي يف عملية اقتحام نفذها املئات
من امل�ستوطنني لقرب يو�سف �شرق املدينة.
وي�أتي اقتحام قرب يو�سف ك�أول ن�شاط علني ل�شاليط
يف عملية عدوانية �ضد ال�شعب الفل�سطيني عقب �إطالق
�سراحه يف عملية ال��ت��ب��ادل التي مت��ت قبل �شهر ون�صف،
و�أُط���ل���ق خ�لال��ه��ا ���س��راح امل��ئ��ات م��ن الأ����س���رى م��ن �سجون
االحتالل مقابل الإفراج عنه.
وقالت م�صادر �صحفية يف مدينة نابل�س� ،إن عملية
اق��ت��ح��ام �شهدتها مدينة نابل�س م��ن ع��دة اجت��اه��ات،
و�سبق عملية االق��ت��ح��ام ن�شر ال��ع��دي��د م��ن احل��واج��ز
الإ�سرائيلية يف حميط املدينة ،وجتمّعت الع�شرات من
ال�سيارات الإ�سرائيلية على حاجز بيت فوريك �شرق
امل��دي��ن��ة ،وق��ام��ت باقتحام املدينة م��ن ���ش��ارع «امل�سلخ»
�شرق املدينة لأداء �صلوات يف قرب يو�سف.

حفل زفاف مدعوّوه من «املا�شية» فقط
ق���رر ال��ع��رو���س��ان م��اي��ك��ل ه��ان�����س��ون (��� 26س��ن��ة) وه���ايل م���ورج���ان (� 31سنة)
الأمريكيان� ،أن يتما زواجهما يف مزرعة ،و�سط املا�شية واحلقول فقط ،حيث
ارتدت العرو�س ف�ستانها الأبي�ض ،واجتهت �إىل الكني�سة ببلده الندفال بوويز،
على م�تن ج���رّار ي��زن  2.8ط��ن .و�شهد احلفل ع���دداً م��ن احل�����ض��ور ،م��ن بينهم
«ما�شية املزرعة» ،حيث ق�ضي اجلميع حف ًال عريقاً و�سط حلوم الأبقار املختلفة
واملتنوعة ،وق�ضي العرو�سان ثالثة �أ�سابيع و�سط جولة زراعية بوالية تك�سا�س.

�ســـعـــادة الـمــر�أة فـي �إفـ�شــاء الأ�ســرار
«امل�����ر�أة ال حت��ف��ظ ����س���راً» ..م��ف��ه��وم �شائع
يف املجتمع ،وت�شرّبته ثقافته ،وتبنّته بع�ض
الأ�سر يف الرتبية والتمييز به بني اجلن�سني،
وتقره ن�ساء وترف�ضه ن�ساء �أُخريات.
ويف درا����������س���������ة إلح���������������دى ������ش�����رك�����ات
م�ستح�ضرات العناية بالب�شرة �أجرتها على
 3000امر�أة بريطانية ،تبينّ �أن واحدة من
 10ن�ساء مل تتمكن من احلفاظ على ال�سر،
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

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

متابعة التوزيع� :سعيد عيتاين

و�أن ما يقارب من الن�صف ي�شعرن يف كثري
من الأحيان بحاجة �إىل البوح ب�أ�سرارهن،
من �أجل �صحتهن.
ويف درا�سة �أكرث تفا�ؤالً ،قال �أحد علماء
النف�س�« :إن املر�أة لن ت�ستطيع �أن حتافظ
على �سر �أو ت�ؤمتن عليه مهما بلغت �أهميته،
�إذ غالباً م��ا تخرب �شخ�صاً بعد � 47ساعة
و 15دقيقة كحد �أق�صى» ..وهذه الدرا�سات
ت ـ ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ـ ــع الأوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

وال��ن��ت��ائ��ج ت��ث�ير ج���د ًال وا���س��ع��اً ب�ين الن�ساء
وال��رج��ال؛ بني قابل لها وراف�����ض ،وهناك
نوع من الن�ساء تعرتفن ب�أنهن ال ت�ستطعن
كتمان �سر ،و�أن حفظه ي�سبب لهن مر�ضاً
وح��م��ى يف ال��ل��ي��ل ،وم��ا �إن ينجلي ال�صباح
ح��ت��ى ت��ب��وح ب���ه ألق�����رب ���ش��خ�����ص ،فحالها
كحال ال�شاعر :و�إن قليل العقل مَ��ن بات
ليل ًة تقلبه الأ�سرار جنباً �إىل جنب.

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

بريوت امل�صيطبة � -شارع عثمان بن عفان  -بناية العرت  -ط - 1هاتف - 01/360807 :فاك�س - 01/368256 :بريد �إلكرتوين:

هاتف01/666314 :

info@athabat.net

