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«طبخة بح�ص» زيادة الرواتب والأجور

االفتتاحية

متثيليات مرا�سيم �سلب حقوق الفقراء م�ستمرة

إذن ..كامب ديفيد بخير!
كتب رفيق ن�صر اهلل
الأمريكيون مطمئنون ..وكذلك فعل
«الإ�سرائيليون»!
كامب ديفيد بخري..
كانت الر�سالة وا�ضحة ،لي�س فقط التي
حملها امل��وف��د الأم�ي�رك ��ي ه� ��اورد ب�يرم��ان
وهو يزور مقر حزب العدالة واحلرية ،بل
عرب قنوات أ�خ��رى تتحدث عنها وا�شنطن،
حملت �ضمانات حقيقية على �أن �أح��داً لن
مي�س ك��ام��ب دي�ف�ي��د؛ ال ب � إ�ج��راء تعديالت
يف االتفاقية ،وال يف االقرتاب من املطالبة
ب�إلغائها.
لعل �أخطر من ذلك ما �سربته م�صادر
«�إ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة» ع ��ن ات �� �ص��االت ب �ع �ي��دة عن
الأ�� �ض ��واء ،ح�م�ل��ت ��ض�م��ان��ات م���ش��اب�ه��ة من
التيار ال�سلفي يف م�صر.
ال���ص�ح��اف��ة «الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة» ت �ق��ول �إن
ال�ه��واج����س ال�ت��ي راودت بع�ض امل���س��ؤول�ين
«الإ��س��رائ�ي�ل�ي�ين» ب��دت غ�ير واق�ع�ي��ة وغ�ير
م�بررة م��ن �أن ع��دواً ج��دي��داً �سيظهر وراء
احل ��دود م��ع م���ص��ر ،ب�ع��د ال���ض�م��ان��ات التي
نقلها الأمريكيون لـ«�إ�سرائيل».
�صحيفة ي��دي�ع��وت أ�ح ��رون ��وت تتحدث
عن �أن �سنوات طويلة �ستمر قبل �أن يتبدل
«امل�شهد امل�صري» ،وذهبت بعيداً �إىل الت�أكيد
على �أن ك��ل الإج� ��راءات التي �سبق للنظام
امل�صري �أن اتخذها على معرب رفح ال تزال
��س��اري��ة امل�ف�ع��ول ح�ت��ى الآن ،وه��و م��ا يريح
«�إ�سرائيل».
�إذن ،تبدو املعادلة وا�ضحة؛ الذي جرى
يف اخلام�س والع�شرين من يناير ،وما �سُ مي
ب��ال�ث��ورة ل��ن ي�لام����س «امل �ل��ف الإ��س��رائ�ي�ل��ي»
وت�صنيفه «ك�م�ل��ف ل �ع��دو» ،ب��ل ت�ك��اد جملة
ت�صريحات لقادة م�صر اجل��دد ت�شبه تلك
ال�ت��ي �أطلقها الغنو�شي ع�شية �سفره �إىل
وا�شنطن ب�أن فل�سطني لي�ست �أولوية لدينا
يف هذه املرحلة.
م �� �ص��ر م� ��رة �أخ � � ��رى خ � ��ارج ال �� �ص ��راع،
وه ��ذه امل ��رة أ�ي �� �ض �اً ب�ت��وق�ي��ع م��ن الإخ� ��وان
امل�سلمني وال�سلفيني والثوار اجل��دد ،وهذا
يعني ا�ستمرار اخللل يف م��وازي��ن ال�ساحة
العربية ،وا�ستمرار االن�ه�ي��ارات املرتاكمة،
التي و�ضعت اخلارطة العربية حتت رحمة
امل �� �ش��اري��ع امل �ع��دة ال �ت��ي جت�ن��ح ن�ح��و تعميم
ثقافة الأقليات يف املنطقة ،وتبديل �أدبيات
ومفاهيم ال�صراع وتوفري البيئة املتكاملة

ال �ع �ن��ا� �ص��ر ل �ت �ث �ب �ي��ت ي �ه ��ودي ��ة ال� ��دول� ��ة يف
«�إ�سرائيل».
م�صر خارج املعادلة؛ يعني �أن تهديدات
ب��د�أت تلوح مل ��أزق ج��زائ��ري مفتوح على كل
االح�ت�م��االت ..م�صر خ��ارج امل�ع��ادل��ة؛ يعني
ب��وادر ح��رب مك�شوفة الأه ��داف يف منطقة
اخلليج ،بعد �أن �أدت معادلة تغييب م�صر
مبارك عن ال�صراع �إىل حتويل �إي��ران �إىل
ع��دو �أول للمجموعة العربية امل�سماة دول
االع�ت��دال ،والتي تنخرط الآن يف م�شروع
تفتيت املنطقة ،و�إم�ك��ان�ي��ة ت��وف�ير عنا�صر
�ضرب �إيران.
م�صر خ��ارج امل�ع��ادل��ة؛ يعني �أن العراق
�أمام خطر التقاتل مرة �أخرى ،رغم خروج
االحتالل الأمريكي.
م�صر خ ��ارج امل �ع��ادل��ة؛ يعني ا��س�ت�م��رار
خ���س��ارة الأم ��ن ال�ق��وم��ي ال�ع��رب��ي ملقوماته
الأ� �س��ا� �س �ي��ة ،وي�ع�ن��ي ان �ه �ي��ار م��ا ت�ب�ق��ى من
منظومة كانت قائمة رغ��م كل خ�ساراتها،
ول�ع��ل و��ض��ع جامعة ال ��دول العربية يقدم
منوذجاً من هذه االنهيارات.
م�صر خارج املعادلة يعني خ�سارة املمرات
احليوية للعامل العربي من م�ضيق هرمز
�إىل باب املندب �إىل قناة ال�سوي�س ،و�صو ًال
�إىل ف�ق��دان احل�ضور يف احل��و���ض ال�شرقي
للبحر املتو�سط.
ا��س�ت�ع��ادة م���ص��ر ه��ي م��دخ��ل ال��س�ت�ع��ادة
ال��ذات ،وال��ذي��ن «قب�ضوا» على ال�سلطة يف
م�صر ينخرطون يف م�شروع تفتيت املنطقة،
و�� �س ��وف ي��دف �ع��ون «ت ��اري �خ �ي �اً» ث �م��ن ه��ذا
اخليار ،ال��ذي يعك�س نوعاً من احلقد على
العروبة والعروبيني وفل�سطني ،وكل �أدبيات
ال�صراع ،بهدف الو�صول �إىل ال�سلطة!
خط�أ يرتكبه من كان عليه الدخول �إىل
التحوالت لي�س على ال�ساحة امل�صرية بل
على ال�ساحة العربية والإ�سالمية من بوابة
فل�سطني ،ول�ي����س م��ن ن��واف��ذ االح�ت�م��االت
املفتوحة على خيارات موجعة تطال الهوية
وال ��وج ��ود وال �ق �ن��اع��ات ،وت �ق��دمي �ضمانات
جمانية لـ«�إ�سرائيل» املتهودة ،فيما القد�س
تفقد �آخ��ر ما تبقى من ح�ضور فل�سطيني
فيها!
فل�سطني ه��ي البو�صلة وامل �ح��ك ،و�أي
خيار خ��ارج هذه البو�صلة هو خيار خاطئ
ل��ن ي�صل �إال �إىل خ���س��ارة ال� ��ذات ،وه��و ما
�سيتلقاه من قدّم �ضمانات لـ«�إ�سرائيل» على
ح�ساب كل املوروث!

مل ت���س�ت�ط��ع م ��أ� �س��اة ان �ه �ي��ار امل�ب�ن��ى
ال �� �س �ك �ن��ي يف الأ� �ش ��رف �ي ��ة ،وال� �ت ��ي ق�ضى
ف�ي�ه��ا ال�ع���ش��رات م��ن ال���س�ك��ان� ،أن تن�سي
اللبنانيني ،خ�صو�صاً حم ��دودي الدخل
منهم« ،م��أ��س��ات�ه��م» العميقة بانتظارهم
غ�ي��ر امل � �ج� ��دي � � �ص� ��دور م ��ر�� �س ��وم ع� ��ادل
ومنطقي لت�صحيح �أج��وره��م وروات�ب�ه��م،
التي �أكلها وح�ش الغالء والت�ضخم ،بعدما
توقفت �ساعتها الزمنية عند عام 1996؛
ت ��اري ��خ �آخ� ��ر ع�م�ل�ي��ة ت���ص�ح�ي��ح ل��روات��ب
و�أجور العمال والأجراء يف لبنان.
منذ ذل��ك الوقت تنازلت ال��دول��ة عن
دوره� � ��ا يف ال �ت��دخ��ل حل �م��اي��ة حم� ��دودي
الدخل ،ولإبقاء الرواتب والأج��ور �ضمن
ح��د �أدن� ��ى م��ن ال� �ت ��وازن جت ��اه الت�ضخم
احل��ا� �ص��ل امل �ت�راف ��ق م ��ع ت� ��دين ال �ق ��درة
ال�شرائية ملداخيل اللبنانيني ،وجاء ف�شل
احل�ك��وم��ة ل�ل�م��رة ال��راب �ع��ة ،ليك�شف ع��دم
جديتها يف حتقيق �أدن ��ى �أ��س�ب��اب الأم��ان
االجتماعي ل�شعبها ،من خالل خ�ضوعها
ل�شروط و�إم�لاءات الهيئات االقت�صادية،
التي مل يرف لها جفن وهي ترى عمالها
و�أج��راءه��ا يعملون ،مب��ا ي�شبه ال�سخرة،
طوال اخلم�س ع�شرة �سنة املا�ضية.
ي�شبّه كثري من اللبنانيني ما يحدث
ل�ل�ح�ك��وم��ة احل��ال �ي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة م��ع وزي��ر
ع�م�ل�ه��ا ،مب��ا ج ��رى حل�ك��وم��ة ال���ش�ب��اب يف
�سبعينيات ال�ق��رن امل��ا��ض��ي ،عندما جت��ر�أ
ال ��وزي ��ر ال���س��اب��ق ال�ط�ي��ب ال��ذك��ر ال�ي��ا���س
�سابا ،عندما كان وزيراً للمال ،و�أ�صدر مع
احلكومة املر�سوم  1943ال�شهري ،والذي
فر�ضت فيه ر��س��وم على الكماليات مثل
الوي�سكي وال�سيكار وال�ك��اف�ي��ار ،حتقيقاً
ل �ل �ع��دال��ة يف ج �ب��اي��ة ال ��ر�� �س ��وم ،وجت �ن �ب �اً
ل�ك���س��ر ظ�ه��ر ال�ف�ق�ير مب��راك �م��ة ال��ر��س��وم
عليه ،فثارت ثائرة الهيئات االقت�صادية
و«ط�ّي�رّ ت» احلكومة ،باعتبار ذل��ك �أ�سهل
الطرق للخال�ص من ال��وزراء املنحازين
�إىل �صفوف الفئات ال�شعبية.
كانت تلك جتربة خ�سر فيها �أ�صحاب
ن �ظ ��ري ��ة �أن ال � ��دول � ��ة وج � � ��دت حل �م��اي��ة
ال �� �ض �ع �ي��ف  -ال �ف �ق�ي�ر ،ول �ي ����س ل�ن���ص��رة
القوي  -الغني ،وكان ذلك �أحد تراكمات
االحتقان الداخلي الكثرية ،التي فجّ رت
احل��رب الأهلية التي ما ن��زال نعاين من
ت�أثرياتها املدمرة.
الآن تتكرر التجربة مع الوزير �شربل

الرئي�س مي�شال �سليمان مرتئ�ساً جل�سة جمل�س الوزراء

ن�ح��ا���س� ،إذ �إن�ه��ا م��ن امل ��رات القليلة التي
ي�ن�ح��از ف�ي�ه��ا وزي ��ر �إىل ��ص�ف��وف ال�ع�م��ال
والأج� ��راء ،حماية حل��ق ق��ان��وين معرتف
به ل�ل�أج��راء ،تريد الهيئات االقت�صادية
�إ�سقاطه ،هو بدل النقل واملنحة التعليمية،
من دون التعوي�ض عنهما يف �أ�سا�س الأجر
(امل�خ�ت�ل��ف ع�ل��ى ن�سبة ت�ع��دي�ل��ه) ،فهناك
دخل للعمال والأجراء �أعفي �أرباب العمل
من دف��ع ر�سم عليه لل�ضمان االجتماعي
وحل�ساب تعوي�ض نهاية اخلدمة ،ما تزال
الهيئات االقت�صادية متم�سكة با�ستمرار
العمل فيه.
ه��ذا احل��ق �أع �ط��ي للعمال والأج ��راء
م �ن��ذ � �س �ن��وات ب �ط��ري �ق��ة م �ل �ت �ب �� �س��ة ،ع�بر
مرا�سيم ولي�س قوانني ،مما �أت��اح لأرب��اب
ال �ع �م��ل ال�ت�ن���ص��ل م ��ن م�ف��اع�ي�ل�ه��ا وع ��دم
الإي �ف ��اء ب �ه��ا ،ح�ي��ث ت�ب�ين درا� �س��ة للبنك
ال��دويل عر�ضت خالل النقا�شات الدائرة
ب�ين �أط ��راف ه��ذا ال �ن��زاع� ،أن  50يف املئة
م��ن �أج ��راء ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص يف لبنان ال
يتقا�ضون بدل نقل ،كما �أن  2يف املئة من
ه ��ؤالء الأج ��راء ال يعرفون ب��وج��ود �شيء
ا�سمه بدل نقل� ،إ�ضافة �إىل �أن م�ؤ�س�سات
كثرية ال تدفع املنحة التعليمية للعاملني
فيها� ،أو ت�ق��وم ب��إل��زام�ه��م بالتوقيع على
ا�ستالم املنحة ،من دون احل�صول عليها،
حت��ت ط��ائ�ل��ة ال �ط��رد م��ن ال �ع �م��ل ،وه��ذه
احلقيقة امل��اث�ل��ة أ�م ��ام الأع �ي�ن ،ه��ي التي
ح��دت مبمثلي الهيئات االقت�صادية �إىل
�إع�ل��ان م��واف�ق�ت�ه��م ع�ل��ى �إ�� �ص ��دار ق��ان��ون
ي�شرّع وجود بدل النقل� ،إمنا خارج الأجر؛
بحيث ال حتت�سب عنه ا�شرتاكات ال�ضمان
االجتماعي وال ترتتب عليه ال�ضريبة وال

ي�ستفيد منه الأج�ير يف تعوي�ضات نهاية
اخلدمة واملعا�ش التقاعدي.
وال� ��واق� ��ع �أن ظ � ��روف ال �ع��ام �ل�ي�ن يف
القطاع العام لي�ست �أق��ل م�أ�ساوية� ،إذ �إن
ع�شرات �آالف املواطنني يعملون لدى �أ�سو�أ
�أرباب العمل� ،أي الدولة ،ب�صفة متعاملني
ومتعاقدين؛ ومعظمهم �أم�ضى ع�شرات
ال���س�ن�ين يف «وظ�ي�ف�ت��ه» ،وال ي �ج��دون من
يطالب بحفظ حقوقهم ،حيث ينتهون
بعد �أن يهرم بهم العمر �إىل املجهول ،من
دون �أي �ضمانات �صحية �أو اجتماعية� ،أو
معا�ش تقاعد ،وهذا الواقع ي�شجع �أرباب
ال �ع �م��ل يف ال �ق �ط��اع اخل��ا���ص ع �ل��ى ق�ضم
ح �ق��وق ع�م��ال�ه��م و أ�ج ��رائ �ه ��م .وامل � ؤ�� �س��ف،
�أن ت��وازن��ات ال �ق��وى ه��ي ال�ت��ي �ستفر�ض
يف ال �ن �ت �ي �ج��ة� ،أي ح ��ل م��رت �ق��ب مل���س� أ�ل��ة
تعديل ال��روات��ب والأج ��ور� ،إذ �إن احلركة
العمالية والنقابية يف �أ�سو أ� حاالت �ضعفها
وانق�سامها ،بينما الهيئات االقت�صادية
يف أ�ق ��وى ح��االت ت�ضامنها ال�شامل لكل
قطاعاتها ،فيما احلكومة مربكة وتفتقر
�إىل ح�س االنتماء لل�شريحة الكربى من
مواطنيها وهي فئة حمدودي الدخل
ويف ان �ت �ظ ��ار وج � ��ود ح �ك��وم��ة ت�ل�ت��زم
ب��ال�ق��وان�ين ،مثل ق��ان��ون العمل يف مادته
 ،44التي تن�ص على �أن يح�صل الأجري
على حد �أدنى من الراتب يكون كافياً ل�سد
ح��اج��ات��ه ،ف ��إن متثيلية �إر� �س��ال املرا�سيم
ورف�ضها وا��س�ت�ه�لاك ح�ق��وق ومكت�سبات
الأج ��راء وال�ع�م��ال �ست�ستمر �إىل م��ا �شاء
اهلل.

عدنان ال�ساحلي
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 ¢مفتي جديد بدل اجلوزو

 ¢الن�صيحة بثمنها

ي�ن�ق��ل زوار م��رج�ع�ي��ة دي�ن�ي��ة �أن �ه��ا ت �ن��وي ت�ع�ي�ين القا�ضي
ال�شرعي ال�شيخ م�صطفى �شحادة مفتياً ملحافظة جبل لبنان،
م�ستغلة �إ�صابة املفتي حممد علي اجلوزو ب�أزمة قلبية خالل
الأ�سبوع املا�ضي.

رف�ض النائب وليد جنبالط الن�صائح
غ�ي�ر امل �ب��ا� �ش��رة ال �ت��ي وُجّ � �ه ��ت إ�ل� �ي ��ه من
�شخ�صيات حري�صة عليه وعلى �سلوكه،
وقد قال �أحد املالحقني له�« :إن وليد بك
ال يقبل ن�صيحة غري مدفوعة م�سبقاً..
وي�صطلفوا».

ي�شيع م�س�ؤويل املناطق التابعني لتيار �سيا�سي لبناين معار�ض،
�أن ات�صاالت مكثفة جتري للمجيء باملعار�ض ال�سوري برهان
غليون �إىل احتفال � 14شباط ،لكن لغاية الآن مازال هناك من
يعار�ض �أن ُت��درج كلمة لغليون على هام�ش برنامج مهرجان
االحتفال بذكرى اغتيال احلريري الأب ،علم ًا �أن غليون �أبدى
للمت�صلني به حر�صه على جمرد احل�ضور.

 ¢تهديد �آذاري بف�ضح الأمريكي

« ¢غليون» بني جماهري � 14شباط

تقول �أو�ساط يف � 14آذار� ،إنه «�إذا تخلى عنا الأمريكيون كما تخلوا عن
ح�سني مبارك ،ال��ذي ق�دّم لهم خدمات جمة ،فلن نكون �أق��ل من �سوزان
مبارك ،التي هدّدت بف�ضح �شبكات اال�ستخبارات الأمريكية يف م�صر �إذا مل
تتمكن وا�شنطن من ثني حكام م�صر اجلدد عن �إعدام مبارك».
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هل ين�أى لبنان بنف�سه يف التمديد للمحكمة؟
ملنا�سبة زي��ارة الأم�ي�ن ال�ع��ام ل�ل�أمم املتحدة للبنان،
�أعيد ط��رح مو�ضوع ما �سُ مي ا�صطالحاً بـ«بروتوكول»
املحكمة ال��دول�ي��ة ،وه��و يف ال��واق��ع ال�ق��ان��وين «م�ع��اه��دة
ثنائية دولية» بني الأمم املتحدة ولبنان املمثَّل بحكومة
ال�سنيورة الفاقدة لل�شرعية وامليثاقية �آن��ذاك ،والتي مل
ي�ستطع املجتمع ال��دويل ومن يتعاون معه يف لبنان من
متريرها بالأطر الد�ستورية اللبنانية املعتمدة لتوقيع
االتفاقيات الدولية ،مما ا�ضطر جمل�س الأمن ال�صدار
ال�ق��رار  ،2007/1757ال��ذي �أن�ش�أ املحكمة حتت الف�صل
ال�سابع.
وبغ�ض النظر عن املوقف اللبناين من الق�ضية ،كان
وا�ضحاً من كالم بان كي مون عندما قال ب�صيغة «يجب»،
�أن القرار متخذ بتمديد االتفاقية من دون العودة �إىل
املوقف اللبناين الر�سمي والد�ستوري وال�شعبي؛ متاماً
كما ح�صل خالل عام  ،2007عندما �أن�شئت املحكمة و ّمت
فر�ضها بقرار من جمل�س الأم��ن ،من دون الأخ��ذ بعني
االعتبار املوقف اللبناين ومالحظات رئي�س اجلمهورية
اللبنانية �آنذاك اميل حلود.
�إن املطلع على تاريخ املحاكم الدولية وال�سوابق التي
ترافقها ،يدرك �أن املحاكم الدولية وم�سريتها الق�ضائية
تخرج عملياً وواقعياً  -منذ حلظة بدايتها  -ب�شكل كامل
من �أيدي ال�سلطات املحلية واملجتمعات التي تقول �إنها
تخدمها ،حتى ولو كانت الدولة املعنية هي التي طالبت
الرئي�س جنيب ميقاتي والأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون (�أ.ف.ب)
ب�إن�شائها يف الأ��س��ا���س ،ولنا يف ه��ذا املجال مثال وا�ضح،
كتجارب املحاكم اجلنائية الدولية املختلطة ك�سرياليون
وتيمور ال�شرقية وكمبوديا وغريها ،كما ميكن �أن نرتكز م��ن ال�ق��وات اخلا�صة للم�ساعدة يف االع�ت�ق��االت ،وجلب
وقد يرتكز دع��اة «الن�أي بالنف�س» �إىل مبد أ� �أ�سا�سي
�إىل مثال فا�ضح هو ق�ضية �أوغندا �أمام املحكمة اجلنائية املتهمني للمحكمة.
يف القانون الدويل يتيح ملجل�س الأمن ،مبوجب الف�صل
ال��دول �ي��ة ال��دائ �م��ة ال�ت��ي �أُن���ش�ئ��ت يف الأ� �س��ا���س كمحكمة
وكما يف �أوغندا كذلك يف لبنان ،فعندما ي�أتي بان كي ال�سابع من ميثاق الأمم املتحدة ،جت��اوز �سيادة الدولة
ال
«مكملة» لالخت�صا�ص الق�ضائي املحلي ،ولي�س بدي ً م��ون �إىل لبنان ،وي�ؤكد على وج��وب التمديد للمحكمة اللبنانية ،كما ح�صل خالل �إن�شاء املحكمة ،الأمر الذي
عنه.
ال��دول �ي��ة اخل��ا��ص��ة ب�ل�ب�ن��ان ،و ُي�ظ �ه��ر ال�ب�ع����ض يف لبنان ميكن �أن يتكرر ال�ي��وم يف التمديد ،لكننا نلفت عناية
يف ق�ضية �أوغ�ن��دا ،على �سبيل املثال ،غدت ممار�سة وخ��ارج��ه �إ� �ص��راراً على ال�سري باالتفاقية كما ه��ي من احل�ك��وم��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة �إىل �أن جم�ل����س الأم ��ن ا��س�ت�ن��د يف
املحكمة اجلنائية الدولية «امل�سي�سة» عائقاً �أمام حتقيق دون تعديل ،ول��و كلف الأم��ر لبنان ا�ستقراره الداخلي ،توجّ هه لإن�شاء املحكمة تلك �إىل عري�ضة نيابية وقّعتها
مبادرات حتقيق ال�سالم املن�شود يف ذلك البلد ،فنتيجة وبالرغم من فقدان الثقة مبحكمة مو�صومة بحماية الأغلبية النيابية وقتها� ،أي امل�ستقبل وحلفا�ؤه ،بالإ�ضافة
ملفاو�ضات ال�سالم� ،صدر قانون بالعفو عن ال�ث��وار� ،إال �شهود الزور وي�شوبها الت�سيي�س ..عندما يح�صل كل هذا� ،إىل �أن ن�ص ق��رار جمل�س الأم��ن ا�ستند ب�شكل رئي�سي
�أن املحكمة الدولية �أ�صدرت قراراتها االتهامية يف ذروة عليك �أن تفت�س عن امل�صلحة الأمريكية ،وهي بالطبع ووا�ضح �إىل الر�سالة التي وجهها ف�ؤاد ال�سنيورة؛ رئي�س
مباحثات ال�سالم بني االثنني ،والتي انهارت مبا�شرة بعد م�ت��واف��رة� ،إذ �إن م��ا عجزت عنه «�إ��س��رائ�ي��ل» ب��احل��رب يف وزراء لبنان �آنذاك� ،إىل الأمني العام للأمم املتحدة ،ما
�صدور قرار املحكمة ،وقد أ�ُجريت ا�ستطالعات الر�أي بني  ،2006يحلم مهند�سو املحكمة �أن يحققوه بالعدالة يعني �أن الرئي�س ميقاتي  -رئي�س وزراء لبنان اليوم -
ال�ضحايا ،وجاءت نتيجتها �أن ال�شعب الأوغندي بغالبيته الدولية.
ي�ستطيع �أن يوجه ر�سالة مماثلة �إىل الأمني العام للأمم
العظمى يريد منح العفو للمقاتلني ،لإح�لال ال�سالم
واق �ع �ي �اً ،وم��ن خ�ل�ال ا��س�ت�ط�لاع ال�ت�ج��ارب ال��دول�ي��ة املتحدة ،يبلغه فيها عن حاجة لبنان �إىل �إدخال تعديالت
و�إع � ��ادة دجم�ه��م يف امل�ج�ت�م��ع ،وظ �ه��رت اع�ترا� �ض��ات من ال�سابقة� ،إن الأمل الذي يحدو البع�ض بت�صحيح م�سار جوهرية �إىل االتفاقية ،حتفظ ال�سيادة اللبنانية ب�شكل
جميع الفعاليات الروحية والقبلية والر�سمية يف �أوغندا ،ال �ع��دال��ة ال��دول �ي��ة لإح �ق��اق احل ��ق وت � أ�م�ي�ن اال��س�ت�ق��رار رئي�سي ،وت�صحح م�سار املحكمة ال��ذي �شابه الكثري من
وال��ذي��ن ق��اب�ل��وا م��دع��ي ع��ام امل�ح�ك�م��ة وط��ال�ب��وا ب�سحب وال�سالم يف املجتمع اللبناين ،من خالل تعديل االتفاقية الت�سيي�س وال�ت��دخ�لات وحت��ري��ف احل�ق��ائ��ق ..فهل يقوم
اخت�صا�ص املحكمة اجلنائية الدولية ،وحتويل الق�ضايا املوقعة بني اجلمهورية اللبنانية والأمم املتحدة ،والتي بذلك ويبدل �سيا�سة الن�أي بالنف�س� ،أم يهدد باال�ستقالة
�إىل املحاكم الداخلية ،لكن املحكمة رف�ضت ب�شكل كامل تنتهي �صالحيتها يف اليوم الأول من �آذار  2012املقبل ،لإح ��راج حلفائه يف احل�ك��وم��ة ،ك�م��ا ف�ع��ل خ�ل�ال ق�ضية
التنازل عن الق�ضية.
قد يبدو جمرد �سراب ،لكن هذا ال يعني عدم املحاولة ،متويل املحكمة؟ لن ننتظر كثرياً ،فاجلواب بر�سم ال�شهر
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بالق�ضية،
�أو «ال� �ن� ��أي ب��ال�ن�ف����س» ودف ��ن ال ��ر�ؤو� ��س ب��ال��رم��ال؛ كما املقبل.
تقوي�ضها عملية ال�سالم يف �أوغ �ن��دا ،فيعود �إىل رغبة اال�سرتاتيجيات املعتمدة من قبل رئي�س احلكومة يف كل
ليلى نقوال الرحباين
�أمريكية بذلك ،وق��د �أر��س��ل الأم�يرك�ي��ون م��ؤخ��راً فرقة الق�ضايا امل�صريية لغاية الآن.

¢

مهمة بان كي مون

علّق �أحد امل�س�ؤولني اللبنانيني خالل ندوة يف �إح��دى اجلامعات ،ب�أن
املهمة ال�ت��ي ج��اء م��ن �أجلها ب��ان ك��ي م��ون �إىل لبنان ،ه��ي للتحذير من
«مغامرة» عدم التزام لبنان ب�أي قرار ي�صدر عن الأمم يف ما يتعلق بالو�ضع
ال�سوري ،معترباً �أن لبنان �ساحة خ�صبة لأي �ضغط �أو ح�صار على �سورية.
و�شبّه امل�س�ؤول اللبناين بان كي مون مبوظف مطيع للخارجية
الأمريكية و�أزالمها ،ال�سيما ال�سفري جيفري فيلتمان ،الذي يعمل
ليل نهار لإنهاء الو�ضع يف �سورية ملا فيه م�صلحة العدو ال�صهيوين.
¢

عودة �إىل التحري�ض املذهبي

بعد �أن غاب �إعالمي ًا ملدة �شهر ،عاد �أحد م�شايخ �صيدا لتحري�ض
�أهل املدينة مذهبياً ،وكذلك على �سالح املقاومة ،معترب ًا �إياه �أخطر
من الكيان ال�صهيوين ،مما ا�ستدعى �أح��د الإعالميني اللبنانيني

لتوجيه بع�ض الأ�سئلة حول مواقف ال�شيخ م�ستغرباً� :أين هي الدولة
اللبنانية؟ و أ�ي��ن هي احلكومة؟ ومن يوقف ه��ؤالء و�أمثالهم الذين
يهددون م�سرية الوحدة الوطنية والعي�ش امل�شرتك يف لبنان ،الذي
�ضحى ب���آالف ال�شهداء للحفاظ على اللحمة الوطنية وال��وح��دة
الإ�سالمية؟ و�أين هو هذا ال�شيخ من قوله تعاىل }واعت�صموا بحبل
اهلل جميع ًا وال تفرّقوا{؟!
¢

بانتظار املوافقة

ك�شفت �صحيفة «ان�ت�ل�ج��ان����س اون الي���ن»� ،أن وزارة احل��رب
«الإ�سرائيلية» مل تعط حتى الآن موافقتها على بيع �أبوظبي طائرت
جت�س�س من دون طيار ،رغم فوز �شركة «ايروتاوتكن» ال�صهيونية
بال�صفقة التي طلبتها �إم��ارة �آل نهيان ،علم ًا �أن املتابعني ي�ؤكدون
تقدّم العالقات التجارية بني البلدين ،وفق املفهوم ال�صهيوين ،من
دون انعكا�س ذلك ظاهري ًا على ال�سيا�سة.
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 ¢تهدئة تعك�س ارتياح ًا

�أك��دت امل�صادر �أن الهدف الرئي�سي من ق��دوم عزام
الأحمد �إىل لبنان ،ممث ًال الرئي�س حممود عبا�س ،هو ّمل
ال�شمل داخ��ل احلركة الفل�سطينية ال��واح��دة ،بعد تدهور
الو�ضع الأمني يف �أح��د املخيمات الفل�سطينية يف لبنان،
�إثر اخلالفات التي ن�شبت بني م�س�ؤولينْ نافذيْن يف املخيم،
ال�سيما �أن لكل منهما عائلته وع�شريته املنت�شرتينْ يف معظم
املخيمات اللبنانية .وقد تو�صل املبعوث �إىل تهدئة الأجواء،
ما انعك�س ارتياح ًا بني املواطنيني الفل�سطينيني يف املخيمات.

 ¢دمية «الزنربك»
م��ا زال ��ت احل�م�ل��ة م�ستمرة ��ض��د وزي ��ر ال��دف��اع الوطني
ف��اي��ز غ���ص��ن ،م��ا ا��س�ت��دع��ى تعليق أ�ح ��د امل��راق�ب�ين ب��ال�ق��ول:
حالة أ���ص�ح��اب ه��ذه الربوبغندا ه��ي كالدمية التي حت�رَّك
ب �ـ«ال��زن�برك» ،عندما ي��راد لها ذل��ك ،ال�سيما م��ن ال��والي��ات
امل�ت�ح��دة ال�ت��ي أ�ح���س�ن��ت اخ�ت�ي��ار ه��ذه ال��زم��رة ل�ـ«ال�ت�ط�ب�ي��ل»
مل�شروعها الذي يخدم العدو ال�صهيوين يف املنطقة العربية.

 ¢زيارة م�شبوهة التوقيت

خالل زيارته �إىل كرد�ستان العراق ،اجتمع رئي�س �أحد
الأحزاب امل�سيحية يف قوى � 14آذار ،مع �أحد م�س�ؤويل اجلي�ش
ال �ك��ردي «الب�شمركة» ،ال��ذي د ّرب ��ه و أ�� �ش��رف على جتهيزه
�إ�سحاق موردخاي (كردي يهودي) .ومن املعروف �أن املو�ساد
«الإ�سرائيلي» ينت�شر يف كرد�ستان ،مت�سترّ ًا ب�شركات جتارية
وهمية ،ما يطرح ع�شرات عالمات اال�ستفهام ح��ول توقيت
الزيارات ال�سيا�سية اللبنانية لهذه املنطقة.

 ¢حماوالت للإخراج من حالة االكتئاب
ذك��ر أ�ف��راد من عائلة احل��ري��ري� ،أن ابنهم �سعد
املقيم حالياً يف ال�سعودية يعي�ش حالة اكتئاب جعلته
مدمناً على املهدّئات لأن��ه يتعر�ض الب�ت��زاز م��زدوج
ال �ط��رف ،حيث ك��ان ي��راه��ن على النهاية ب�سقوط
النظام ال�سوري قبل نهاية ال�سنة.
وي�ق��ول أ�ح��د أ�ف ��راد الأ� �س��رة� ،أن �سعد يبلـ َّغ مبا
يكتب على «ت��وي�تر» با�سمه ،و�أن ال�ترك��ي يعمل يف
هذه الفرتة على �إخراجه من حالته االكتئابية ،كي
تت�سنى له امل�شاركة يف ذكرى اغتيال والده.
¢

للحذر مما بعد مهمة املراقبني

نبّهت م�صادرة دبلوما�سية عربية ،من خطة تعمل عليها
الدولة اخلليجية املنفوخة ،تقوم الآن على ت�سريب مواقف
�إيجابية للمراقبني ال�ع��رب ،مقابل تعنت ورف�ض منها ،مع
ت�صعيد يف املواقف ،وطلب تدخل جيو�ش عربية ،خ�صو�ص ًا �أن
بع�ض املح�سوبني على �سورية بد�أوا الإ�شادة باملراقبني ،حتى
�إذا ما جاء تقرير ه��ؤالء مغاير ًا للإيجابيات التي يتحدثون
عنها ،ومتحام ًال على �سورية ونظامها وجي�شها ،تبد�أ با�ستعمال
الت�صريحات ومواقف الإ�شادة به�ؤالء املراقبني ،كدليل على
�إدانة لدم�شق.

 ¢عجْ ز �أمام
دوالرات «حمد»
ي�ستغرب املتابعون ظ�ه��ور بع�ض
الإعالميني اللبنانيني على ال�شا�شات
الف�ضائية حمر�ضني على �سورية ،رغم
�أن معظمهم كانوا مرا�سلني يف دم�شق،
ل���ص�ح��ف ي��وم �ي��ة ل�ب�ن��ان�ي��ة ،ولبع�ض
املحطات الف�ضائية اللبنانية ،وب�ضيافة وزارة الإعالم ال�سورية ،بهدف
نقل احلقائق بتجرّد ومن دون تزييف �أو ت�شويه ..ما جعل �أحدهم يعلق
قائالً :خالل تغطيتهم للأحداث الأليمة يف �سورية كانوا حمافظني على
�شرف املهنة ،لكن يبدو �أن البع�ض مل يتمكّن من مقاومة دوالرات حمد،
ف�أتى �إىل لبنان تارك ًا دم�شق ،ليظهر على الف�ضائيات ويقول كالم ًا أ�ُملي
عليه من اخلارج.
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جعبة األسبوع
حل يف بريوت يف الذكرى الأوىل ل�سقوط مبادرته مع بن جا�سم

�أوغلو ي�صعد �ضد �سورية ..لكنه يخرج منزعج ًا من الرعد
م ��ع م �� �ض��ي ع� ��ام ب��ال �ت �م��ام وال �ك �م ��ال على
�سقوط امل �ب��ادرة الرتكية  -القطرية لتعومي
�سعد الدين احلريري وبقائه رئي�ساً للحكومة
مطلق ال�صالحية ،حل �أحد طريف هذه املبادرة
�أحمد داود �أوغلو �ضيفاً على لبنان ،فيما كان
طرفها الآخ��ر القطري حمد بن جا�سم يتابع
حركة املبعوث الرتكي ،عرب «الرثيّا» ،كما تفيد
م���ص��ادر ك��ان��ت تتابع ح��رك��ة «ال ��وايل» الرتكي
اجلديد ،خ�صو�صاً �أن حكومتي املبادرة امليتة،
ي�شعران �أنهما �أ�صبحا يف م��أزق كبري ،و�صارت
معركتهما م��ع �سورية معركة م��وت �أو حياة،
بعد �أن �أحرقا كل مراكبهما ،فلم يعد من مكان
حلل و�سط �أو ت�سوية ،لأنه بذلك يعني النهاية
احلتمية مل�شروعهما ال�سيا�سي ،ولوكالتهما
ح�صريي للم�شروع الأم�يرك��ي -
نْ
كمعتمديْن
ال�صهيوين.
ف��ال�ق�ط��ري ب� ��د�أت � �ص��ورت��ه ت�ه�ت��ز ك�م�ق��اول
مل��ا ي�سمى «ال��رب�ي��ع ال �ع��رب��ي» ،ف �ب��د أ� ي�شعر �أن
الأر�� ��ض مت�ي��د حت�ت��ه يف ال��داخ��ل ،ح�ي��ث ت��ؤك��د
املعلومات الواردة من قطر عن معار�ضة وا�سعة
ل��ه ،وامل �خ��اب��رات م�ل��أت ال���س�ج��ون باملعتقلني،
وبع�ضهم من �أفراد الأ�سرة احلاكمة الذين مل
يعودوا يحتملون مغامرات احلمديْن ،يف وقت
يتعاظم الرف�ض العربي للدور القطري ،حيث
انتهت زي ��ارة حمد ب��ن خليفة �إىل موريتانيا
مبا ي�شبه الطرد ،وب��د�أت املظاهرات يف تون�س
وم�صر �ضد احلكم القطري ودوره وم�شروعه
يف التعاظم ،كما �أن ال�سعودي املنهمك مب�شاكله
ال��داخ�ل�ي��ة وال�ع��ائ�ل�ي��ة ي�ق��ف م�ترب���ص�اً؛ ينتظر
تو�سع امل�أزق وانح�سار الدور ليخبط بقدمه.
�أم ��ا ال�ترك��ي ال ��ذي ع ��اد �إىل امل�ن�ط�ق��ة من
الباب الدم�شقي ،فهو انزلق على ق�شرة املوز

ال وزير اخلارجية الرتكي �أحمد داود �أوغلو
الرئي�س جنيب ميقاتي م�ستقب ً

الأم�يرك �ي��ة ،بت�صويره �أن ��ه معتمد وا�شنطن
الأك �ب��ر يف امل �ن �ط �ق��ة ،ف �ل��م ي �ج��د ن�ف���س��ه �إال يف
ه��وة تت�سع با�ستمرار ،وي�ستنزف فيها ،ففقد
ك��ل م���ص��داق�ي��ة �أم ��ام احل�ل�ف��اء ال��ذي��ن � �ص��اروا
ي�ست�سهلون ح��ل �أزم��ات�ه��م على ح�سابه ،فبعد
رف�ضه ب ��أن يكون ج��زءاً يف االحت��اد الأوروب ��ي،
ا��س�ت���س�ه�ل��ت ب��اري ����س م �ث�ل�اً جت ��دي ��د ات �ه��ام��ه
بالعن�صرية والإبادة للأرمن ،يف نف�س اللحظة
ال�ت��ي ب ��د�أ ي�شعر فيها �أن ��ه ��ص��ار ب�ط��ة ع��رج��اء
غري ق��ادرة على احلركة ال�سريعة �ضد دم�شق،
خ�صو�صاً بعد �سقوط م�ؤامرة املخيمات ،والتي
ب��دوره��ا �أف �ق��دت �أن �ق��رة ك��ل م���ص��داق�ي��ة �أم ��ام

جريانها الرو�س والعراقيني والإيرانيني.
وب�ه��ذا مل ي�ب� َق للرتكي ��س��وى ال �ع��ودة �إىل
البوابة اللبنانية ،لي�ستكمل ما كان قد تعهد به
حللفائه اللبنانيني يف ال�سابق ،والتي جت�سدت
يف زي��ارت�ي�ن ��س��اب�ق�ت�ين ل�ك��ل م��ن ��س�ع��د ال��دي��ن
احلريري ووليد جنبالط �إىل �أنقرة ،واللذين
�صعّدا بعدها �ضد دم�شق.
يف زي��ارة �أغ�ل��و اللبنانية ،ح��اول �أن يظهر
�أن تركيا � -أردوغ��ان �صارت قوة عظمى ،وعلى
اجلميع ك�سب ر�ضاها ،فوزّع الوعود والن�صائح
مي�ي�ن�اً و� �ش �م��االً ،وك ��ان يف ك��ل م �ك��ان ي�ت�ح��دث
بلغة خمتلفة ،فحاول �أن يدعو لركوب موجة

«خريف» العرب ،واخت�صرت زيارته �إىل بكركي
بالدعوة �إىل التخلي عن ب�شار الأ��س��د وحزب
اهلل ،وخذوا ما تريدون� ،أما يف لقائه مع نائب
رئي�س املجل�س الإ�سالمي ال�شيعي الأعلى ال�شيخ
عبد الأم�ير قبالن ،فحاول �أن يظهر حر�صه
على ال��وح��دة الإ�سالمية واحل��ري��ات الدينية،
ويف لقائه مع مفتي اجلمهورية ال�شيخ حممد
ر�شيد قباين ،حاول �أن يلعب على �أوتار معيّنة،
ناهيك عن وع��ود  -جم��رد وع��ود  -قدّمها ملن
التقاهم من «� 14آذار  ،»1978كما �أنه يف اللقاء
مع رئي�س كتلة الوفاء للمقاومة النائب حممد
رع��د �سمع ج��واب�اً قا�سياً ي�شبه الرعد حقيقة،

على �أن الأه��م يف ل�ق��اءات �أوغ�ل��و كانت يف لقاء
م��ع جم�م��وع��ة م��ن ال���ص�ح��اف�ي�ين اللبنانيني،
ح��اول خاللها �أن يوحي �أن النظام يف �سورية
آ�ي ��ل ل�ل���س�ق��وط ،و�أن م��رح�ل��ة ال��دمي�ق��راط�ي��ة
�ستبد أ� آ�ج�ل�اً �أم ع��اج�لاً ،لكنه �سرعان م��ا �أت��اه
ال � ��رد ب � ��أن ال �ع �ك ����س ه ��و ال �� �ص �ح �ي��ح ،ف���س�ق��وط
ال�ن�ظ��ام يف ��س��وري��ة معناه ح��ال��ة م��ن الفو�ضى
والال�ستقرار ،ثم �إن الأ�سد ونظامه من القوة
بحيث �أن ب��وادر الالا�ستقرار تفوح من تركيا،
امل��ر��ش�ح��ة ل�ت�ط��ورات ال ي�ع��رف �أح ��د م��داه��ا يف
ظل البهلوانية ال�سيا�سية الأردوغانية ،ثم �إن
اخلال�صة ال��وح�ي��دة لكل ه��ذه ال�ت�ط��ورات ،هو
�أن تبقى �سورية ورئي�سها يف و�ضعية م�ستقرة،
و�إال فمواجهة مفتوحة يف املنطقة ك�ك��ل ،وال
�أح��د ميكنه التكهن مبدى ات�ساعها ونتائجها
وعواقبها.
ولفت بع�ض ال�صحافيني الوزير الرتكي،
�إىل �أن اح�ت���ض��ان ت��رك�ي��ا مل�ت�ط��رف�ين يف وع��اء
م�ع��ار��ض��ة ا��س�ط�ن�ب��ول ،واف �ت �ت��اح ق�ط��ر ��س�ف��ارة
لطلبان يف ال��دوح��ة مب�ب��ارك��ة �أم�يرك�ي��ة ،جعل
الكثري من دول العامل ،وحتى املعادية ل�سورية،
تعيد ح�ساباتها أ�م��ام انف�ضاح املخطط للر�أي
ال �ع��ام ،خ���ص��و��ص�اً ب�ع��د �إع �ل�ان الأ� �س��د موقفه
ال���ص��ري��ح ب� أ�ن��ه �سي�ستخدم ال�ق��وة يف مكافحة
الإره��اب من دون �أي تهاون ،و أ�م��ام هذا القول
ارتبك �أوغ�ل��و ،و أ�ب��دى انزعاجه ال�شديد ،لأنه
عرف �أن هناك من يفهم �أبعاد امل�ؤامرة بدقة،
و�أن أ�ن�ق��رة � -أردوغ ��ان ،ودوح��ة  -حمد ،لي�سا
�سوى بيدقني يف يد الأمريكي؛ يحركهما وفقاً
لإرادته.

�أحمد زين الدين

بان كي مون� ..أمني عام خمالف للقوانني وال�شرائع الدولية
وجود بان كي مون على ر�أ�س منظمة الأمم
امل �ت �ح��دة ،ي���ش�ك��ل �أو� �ض��ح ت�ع�ب�ير ع��ن اخل �ل��ل يف
موازين القوى الذي بد أ� منذ العام .1990
منذ تلك الفرتة� ،أرادت ال��والي��ات املتحدة،
�أن ت �ف��ر���ض ��س�ي�ط��رت�ه��ا ع��ن ك��ل م��ا �أن �ت��ج بعد
احلرب العاملية الثانية ،و�أن تلغي نهائياً خريطة
م��وازي��ن ال�ق��وى ال�ت��ي �أنتجها ات�ف��اق يالطا يف
منت�صف �أربعينيات القرن املا�ضي.
ويف الوقت الذي بد�أت فيه هجومها لفر�ض
�إرادت �ه��ا على دول ال �ع��امل ،م��ن خ�لال احل��روب
امل�صطنعة ،كحال حرب اخلليج الثانية ،حينما
رم��ت ال�سفرية الأمريكية يف بغداد ق�شرة املوز
ملجنون العظمة �صدام ح�سني فاندفع باحتالل
ال�ك��وي��ت� ،إىل ح��رب يوغ�سالفيا وتفككها� ،إىل
ح��رب ال���ص��وم��ال وغ�يره��ا على �سبيل امل�ث��ال ال
احل�صر ،وما بعدها ،كانت �أي�ضاً تعمل لتحويل
امل �ن �ظ �م��ات ال��دول �ي��ة ال �ن��اظ �م��ة �أو ال���ض��اب�ط��ة
لـ«ال�سالم ال�ع��امل��ي» ،ك��الأمم امل�ت�ح��دة ،ومنظمة
الطاقة الذرية الدولية ،وغريهما �إىل جمرد
جرم ي�سبح يف فلك وزارة اخلارجية الأمريكية،
ويغطي جرائم البنتاغون ،والـ«.»C.I.A
ك��ان��ت �أوىل جت�ل�ي��ات الهيمنة الأم�يرك�ي��ة،

ب��إي���ص��ال �أح��د �إف� ��رازات �أن ��ور ال���س��ادات وكامب
داي �ف �ي��د �إىل ر�أ�� ��س الأمم امل �ت �ح��دة� ،إذ ع�ي�ن �أو
ان�ت�خ��ب ب�ط��ر���س ب�ط��ر���س غ ��ايل ،وزي ��ر ال��دول��ة
ل�ش�ؤون خارجية� ،أنور ال�سادات وح�سني مبارك
�أميناً عاماً للأمم املتحدة ،ويف عهده كانت قمة
التنازالت والرتاجعات العربية الر�سمية �أمام
العدو الإ�سرائيلي ،فكانت اتفاقيات وادي عربة
و�أو�سلو وافتتاح �سل�سلة ممثليات �إ�سرائيلية يف
عدد من العوا�صم العربية ويف اخلليج واملغرب
العربي ،لكنه حينما تبنى تقريراً متوازناً نوعاً
م��ا �إزاء جم ��زرة ق��ان��ا ،واالع �ت��داء الإ��س��رائ�ي�ل��ي
الفظيع على مقر القوات الدولية �أثناء عدوان
ني�سان  1996على لبنان ،ا�ستغني عن خدمات
غايل وجيء مب�ساعده كويف �أن��ان ،خ�صو�صاً �أن
هذا الأخري تبنى تقريراً يخالف �سيده ورئي�سه.
ويف ع�ه��د ك��ويف �أن ��ان ،ا�ستكملت ال�سيطرة
الأم�ي�رك �ي��ة ع�ل��ى امل�ن�ظ�م��ة ال��دول �ي��ة ،ومل يعد
ل ��دوره ��ا �أي م �ك��ان��ة يف ال �� �س �ل��وك الأم�ي�رك ��ي
ال�ع��دواين على ال�ع��امل ،خ�صو�صاً على العرب،
ه�ك��ذا ��ص��ارت املنظمة ال��دول�ي��ة و�أم�ي�ن�ه��ا العام
جمرد �شاهد يقرتب من �شاهد الزور يف احلرب
على العراق ،ال بل �إن جنل �أنان ورط يف ف�ضائح

«النفط مقابل الغذاء» ،ثم �إنه ر�ضي ب�أن يحول
دوره ليكون ر�أ�س حربة للأمريكي لأن يهيمن
على ال�ق��ارة ال�سمراء ،ويف ال�ع��ام  ،2006انتهى
دوره ،خ�صو�صاً بعد حرب متوز  ،2006ف�أطاحت
به جمزرة قانا الثانية ،بعد �أن �أو�صلته جمزرة
قانا الأوىل �إىل املن�صب الأممي الأول.
أ�م ��ا ال �ب��دي��ل ،ف �ك��ان ال�ت�ع�ب�ير الأو� �ض ��ح عن
�سقوط الأمم املتحدة� ،إذ عني وزي��ر خارجيته
كوريا اجلنوبية �أميناً عاماً للأمم املتحدة ،وهو
�أم��ر خمالف لكل الأع ��راف التي درج��ت عليها
الأمم املتحدة منذ ت�أ�سي�سها عام  ،1945ب�أن ال
يحل �أميناً ع��ام�اً �شخ�ص يف دول��ة منق�سمة �أو
م�شطورة ،خ�صو�صاً �إذا كان يف مركز هام يف هذا
ال�شطر �أو ذاك ،فكيف �إذا كان وزيراً للخارجية
م�شكوكاً فيه وبقدراته يف بلده ،حيث �إن بان كي
مون ،من �أ�سو�أ امل�س�ؤولني الذين مروا يف تاريخ
�سيول ،م��ن حيث فهمه وق��درات��ه و�إمكانياته،
وهو جاء يف تركيبة حكومية يف كوريا اجلنوبية،
�أ�شبه ما تكون بحكومة انتقالية.
بان ،خمالف يف مركزه للأعراف وال�شرائع
ال��دول �ي��ة ،ه��ذا ب��اخ�ت���ص��ار م��ا ي ��ؤك��ده خ�ب�ير يف
ال �ق��ان��ون ال� ��دويل ،وي�ع�ط��ي ع�ل��ى ذل��ك مثلني:

الأول :ت���ص��وروا ل��و �أن م�شكلة تتعلق بكوريا
ال�شمالية تعر�ض على جمل�س الأم ��ن ،فماذا
�سيكون موقف بان كي مون ،الذي كان التعبري
الأ�سو�أ عن ال�سيا�سة اخلارجية لكوريا اجلنوبية.
الثاين� :أنه حينما كانت «ال�صني الوطنية»
ه��ي ممثلة ال��دول��ة الأع�ظ��م يف الأمم املتحدة،
و أ�م� ��ام ال�ه��زمي��ة ال�ت��ي ب ��د�أت ت�ل��وح لأم�ي�رك��ا يف
ف�ي�ت�ن��ام ،ا� �ض �ط��روا ل �ط��رد «ال �� �ص�ين ال��وط�ن�ي��ة»
م��ن جمل�س الأم��ن ب�صفتها ع�ضواً دائ�م�اً عام
 ،1971و�إحالل ال�صني ال�شعبية الأكرب م�ساحة
والأك�ثر �سكاناً يف العامل ،لكن ال�صني ال�شعبية
رف���ض��ت �أن يبقى �شطرها الآخ ��ر يحمل ا�سم
ال�صني ،فا�ستبدل با�سم «تايوان».
وه� �ك ��ذا حت ��ول ��ت الأمم امل �ت �ح��دة يف ع�ه��د
ب��ان كي م��ون �إىل ما ي�شبه دائ��رة تابعة ل��وزارة
اخل��ارج�ي��ة الأم�يرك �ي��ة يتلقى ر أ���س�ه��ا الأوام ��ر
لي�س من الكابيتول الأمريكي� ،إمنا من املندوب
الأمريكي �إىل جمل�س الأمن.
يف اخلال�صة ،ف�إنه بع�ض الأم�ن��اء العامني
الذين م��روا على الأمم املتحدة وه��م :تريغف
هالفدان يل ( ،)1952 - 1946داغ همر�شولد
( )1961 - 1953الذي قتل يف ظروف غام�ضة

وتردد �أن طائرته �أ�سقطت بتواط ؤ� �أمريكي فوق
ال�ك��ون�غ��و ،وي��وث��ان��ت ( ،)1972 - 1961وك��ورت
ف��ال��ده��امي ( )1981 - 1972وخ��اف�ي�ير برييز
دي كويار ( ،)1991 - 1982وهم يعتربون من
القادة العامليني الكبار ،حيث �إن الدول الكربى
الدائمة الع�ضوية مل ت�ستطع �أن تغيب �أي منهم
عن ق��رار دويل ه��ام ،فكانوا فاعلني وم�ؤثرين،
ولهم كلمتهم وثقلهم ال�سيا�سي واملعنوي.
أ�م��ا منذ عهد بطر�س بطر�س غ��ايل ،فقد
ب ��د�أت ال�سيطرة الأم�يرك �ي��ة لت�ستكمل ب�شكل
نهائي يف عهد بان كي مون ،فهل تكون التطورات
اجلديدة يف العامل ،مع نهو�ض الدب الرو�سي،
وتقدم التنني ال�صيني كقوى عمالقة �سيا�سياً
واق�ت���ص��ادي�اً وع���س�ك��ري�اً ،م��ع ن�ه��و���ض جمموعة
الربيك�س وجمموعة �شنغهاي كقوى لها �ش�أنها
ال�ع��امل��ي ،منا�سبة لإع ��ادة ال�ن�ظ��ر ب ��دور الأم�ي�ن
العام للأمم املتحدة� ،أم �أننا �سنكون �أمام حقائق
جديدة تفر�ض م�ؤ�س�سة جديدة فاعلة ،متاماً
مثلما �سقطت «ع�صبة الأمم» وحلت بد ًال منها
منظمة الأمم املتحدة؟

�أحمد �شحادة
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مـوضــوع الـغــالف

�سينـــاريوهـــــات جـــديــدة للمنطــــقـــة

 ..لــبـــــنـان مـــ�ســـرحـــــ ًا
ل�ح��داث اجلارية
�ضبط املتابعون ل� أ
يف امل �ن �ط �ق��ة ،حم �ط��ة ��س�ي��ا��س�ي��ة ث�لاث�ي��ة
ال��زع �ي��ق :ع��رب �ي��ة و إ�ق �ل �ي �م �ي��ة ودول� �ي ��ة،
إ�من ��ا امل�ستهدَف واح ��د؛ � �س��وري��ة ..فمن
ب�ي�روت ح��اول �أم�ي�ن ع��ام الأمم املتحدة
بان كي مون؛ الكوري اجلنوبي الهوية،
والأمريكي الهوى والرعاية� ،أن يوا�صل
احل� ��رب ال�ن�ف���س�ي��ة غ�ي�ر امل �ت��وق �ف��ة ال�ت��ي
ت�شنها ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة و�أدوات� �ه ��ا يف
�أوروب��ا و�آ�سيا وال�ع��امل على �سورية ،من
خالل دع��وة همجية حتت عنوان «وقف
القتل يف ��س��وري��ة» ،م�تراف�ق��ة مبحاولة
�إقناع امل�س�ؤولني اللبنانيني ب�أن الرئي�س
ب���ش��ار الأ� �س��د راح ��ل ع��ن احل�ك��م ق��ري�ب�اً،
ولذلك ك��ان اجلوهر الأ��س��ود يف زيارته،
�إقناع اللبنانيني ب�أهمية �إيجاد منطقة
عازلة يف لبنان ،حتت عنوان «ا�ستقبال
الالجئني ال�سوريني»� ،أما بقية الزيارة
من جولته على امل�س�ؤولني اللبنانيني،
فلي�ست �إال ال�ستكمال الديكور� ،سيما �أن
ال��زي��ارة لي�ست ر�سمية ،إ�من��ا للم�شاركة
يف امل�ؤمتر املموَّل من «الدميقراطيات»
ال�صاعدة.
مل يكن غريباً �أن يتحول «الهم�س»
حول ت�أمني منطقة عازلة و�إر�سال قوات
عربية �إىل �سورية �إىل زعيق ي�صم الآذان
من ب��ان كي م��ون ووزي��ر خارجية تركيا
أ�ح�م��د داود �أوغ �ل��و ،ان�ط�لاق�اً م��ن كذبة
االهتمام بالالجئني ال�سوريني ،واللذين
القتهما الأدوات اللبنانية بتقدمي ك�شف
غ�ير م��وث��ق ب��وج��ود �آالف ال���س��وري�ين يف
لبنان يحتاجون �إىل امل�ساعدة ،يف وقت

كان ال�شيخ حمد بن خليفة �آل ثاين يتقي�أ
�أفكاراً تلقفها ومل يعرف كيف يُظهرها؛
ب�إر�سال قوات عربية �إىل �سورية.
امل ��راق� �ب ��ون الح� �ظ ��وا �أن زي� � ��ارة ب��ان
ك ��ي م ��ون و�أوغ� �ل ��و �إىل ل �ب �ن��ان مل تكن
ر�سمية ،إ�من��ا للم�شاركة يف ن��دوة حول
«الدميقراطية» املطلوبة �أمريكياً على
دماء ال�شعوب ،وقد ا�ستغلها ال�شخ�صان
�إىل �أق�صى احلدود ،للرمي والتحري�ض
�ضد �سورية ،من منرب لبنان ،حيث �صمت
امل �� �س ��ؤول��ون ال��ذي��ن أ�ح ��اط ��وا ال��زائ��ري��ن
بكل رع��اي��ة ،ب��دل �أن يجابهوا مطالبهم
باجلزم والطلب بعدم اخلروج عن �أ�صول

اال�ست�ضافة والأخالق ال�سيا�سية.
يف ال��واق��ع ،ك��ان ب��ان ك��ي م��ون وداود
�أوغ� �ل ��و يف م �ه �م��ة واح� � ��دة ان �ك �� �ش �ف��ت يف
�إحلاحهما على �ضرورة اتخاذ �إج��راءات
متنع اهتزاز اال�ستقرار ،مقابل دعوتهما
احلما�سية لإق��ام��ة خميمات لالجئني،
والبحث يف �إم�ك��ان ق�ي��ام منطقة عازلة
على احل ��دود اللبنانية  -ال���س��وري��ة ،ما
يعك�س حقيقة التوجه ب�إ�شعال الفتنة يف
لبنان ،ومن لبنان.
�أم� ��ا �أم�ي��ر ق �ط��ر؛ ح �م��د ب��ن خليفة
�آل ث� ��اين ،ف �ق��د �أك� ��د ت �ع �ه��ده للغربيني
ب ��أن ي�ك��ون ح�صان ط ��روادة يف اجلامعة

بان كي مون يزور القوات الدولية يف جنوب لبنان

ال �ع��رب �ي��ة ،م ��ن خ�ل�ال دع ��وت ��ه لإر� �س ��ال
ق��وات عربية �إىل �سورية ،وهو االق�تراح
املطروح على البحث يف  22كانون الثاين
احل ��ايل ،حيث يتوقع �أن ت�ك��ون و�صيته
معممة م�سبقاً على اجلامعة العربية،
م ��ن خ�ل�ال وزراء اخل ��ارج �ي ��ة ،فيلعب
القطري دور الناطق الإعالمي با�سمهم،
ل�ك��ن ع�ل��ى ط��ري�ق��ة امل �خ�بري��ن امل�ط�ل��وب
عربهم الت�سريب امل�سبق للنوايا الكربى
التي تحُ اك خيوطها يف الغرف ال�سوداء،
ولي�س هناك من تف�سري لإر�سال جيو�ش
�إىل بلد ما� ،سوى الف�صل بني الأطراف
املتحاربة� ،أي مبعنى �آخر� ،إن العمل جار
على قدم و�ساق لبذر ال�شقاق يف �سورية،
لإي�صال البالد �إىل حرب �أهلية ،متوّلها
الدول التي تريد االنت�صار لـ«�إ�سرائيل»
ووج ��وده ��ا يف امل �ن �ط �ق��ة ،ول��ذل��ك ت ��زداد
مظاهر الت�سلح والت�سليح يف الأح�ي��اء،
ب ��أم��وال قطرية �أك�ثر م��ن غ�يره��ا ،وقد
تناولت هذه الظاهرة اللقاءات املتكررة
ل�ل�م���س��ؤول�ين ال�ق�ط��ري�ين مب���س��ؤول�ي�ه��م
يف الإدارة الأم�يرك�ي��ة بعد ف�شل تدخل
جمل�س الأمن مبا�شرة ،وح�سب اخلرباء،
ف�إن الهدف من �إر�سال قوات عربية ،هو
نْ
ال�صدام بني
جي�شي عربيني ،وهو �أكرث
ما يطلبه الأمريكيون و«الإ�سرائيليون»،
وبالتايل هناك ا�ستحالة ب�أن توافق دُول
غ�ير ق�ط��ر� ،أو ال�ت��ي متولها ق�ط��ر ،على
القبول مبثل هذه الدعوة الت�آمرية.
ل�ق��د ان��دف��ع امل �� �س ��ؤول��ون ال�ق�ط��ري��ون
ل�ل�ع��ب آ�خ� ��ر الأوراق اخل� �ط ��رة ،ب�ع��دم��ا
ف�شل غريهم يف �إ�سقاط �سورية عملياً،

تركيا توا�صل الرتاجع يف امللف ال�سوري
ال تدخل ع�سكري ًا وال منطقة عازلة ..و�إقفال ح�سابات «اجلي�ش احلر»
�أنقرة  -الثبات
تابعت تركيا خطوات االنكفاء يف امللف ال�سوري
ب�شكل الف ��ت ب�ع��د ت���ص��اع��د الأ�� �ص ��وات امل�ع��ار��ض��ة يف
ال��داخ��ل ال�ترك��ي ،نتيجة «ت�ه��ور ال�ق�ي��ادة ال�سيا�سية
ل�ل�ب�لاد» ،ونتيجة ال�ت��داع�ي��ات ال�سلبية ال�ت��ي ب��د�أت
تظهر ع�ل��ى ال�ع�لاق��ات ال�ترك�ي��ة م��ع ك��ل م��ن أ�ي ��ران
والعراق.
ف � أ�ن �ق��رة ن � ��أت ب�ن�ف���س�ه��ا ب���ش�ك��ل وا� �ض��ح ع��ن كل
�أح�لام املعار�ضني ال�سوريني ،وجمل�س �إ�سطنبول
يف مقدمتهم ،وب��د�أت متيل �إىل الإع�ل�ان بو�ضوع
عن عدم نيتها �أو رغبتها �أو ا�ستعدادها للقيام ب�أي
دور ع�سكري يف �سورية ،وه��و موقف يقول بع�ض
اخلرباء �أنه ناجم عن «قراءة واقعية» ملا ميكن �أن
تقوم به تركيا يف هذا املجال ،وما ميكن �أن يلحق
بها من �أذى �إن هي قامت به.
فرئي�س الدبلوما�سية ال�ترك�ي��ة؛ �أح �م��د داود
�أوغ�ل��و ،ك��ان وا�ضحا ب�شدة خ�لال زيارته الأخ�يرة
�إىل لبناين ،بالت�أكيد على �أن ال م�شروع ع�سكرياً

لدى تركيا يف امللف ال�سوري ،و�أو�ضح داود �أوغلو �أن
«املنطقة العازلة غري وارد القيام بها من اجلانب
الرتكي منفرداً» ،كما حر�ص على الت�أكيد على �أن
الدور الرتكي «�إن�ساين» بحت.
وبعد الكالم ،ي�أتي دور الأفعال ..ف�أنقرة بد�أت
الت�ضييق ع�ل��ى م��ا ي�سمى ب�ـ«اجل�ي����ش احل ��ر» من
خ�ل�ال تقيييد ح��رك��ة م���س��ؤول�ي��ه ع�ل��ى الأرا� �ض��ي
الرتكية وحرمانهم من التحرك احلر ،بالإ�ضافة
�إىل ق� ��رار مب �ن��ع ال �ت �� �ص��ري �ح��ات �أ�� �ص ��درت ��ه وزارة
اخلارجية الرتكية بحق «ق��ائ��ده» ري��ا���ض الأ�سعد
ال��ذي ب��ات رئي�ساً م��ن دون م��ر�ؤو��س�ين ،ن�ظ��راً �إىل
ارتباط اجلميع باال�ستخبارات الرتكية ،من دون
امل��رور به .و�إمعاناً يف ال�ضغط على ه ��ؤالء ،عمدت
الإدارة الرتكية �إىل �إقفال ح�ساب «تربعات» �أن�ش�أه
ه ��ؤالء ،حيث مت �إبالغهم من قبل �إدراة امل�صرف
ب��أن احل�ساب اخلا�ص ال��ذي فُتح يف �أح��د امل�صارف
يف جنوب تركيا قد �أُقفل ب�أمر من «اال�ستخبارات
الرتكية».
و�أتى هذا الإلغاء لريبط املن�شقني �أكرث ف�أكرث

ب�ـ«جم�ل����س ا��س�ط�ن�ب��ول» ال ��ذي ح�ظ��ي ب��حُ ��ري��ة فتح
ح�ساب م�صريف خارج تركيا ت�أتي �إليه التحويالت
العربية ال��داع�م��ة ،وك��ذل��ك التحويالت اخلا�صة
باجلي�ش احل��ر ال��ذي ب��د�أ جمل�س ا�سطنبول در�س
�أو�ضاعه لت�أمني رواتب �شهرية لعنا�صره من �أجل
املزيد من االرتباط بهذا املجل�س ،الذي بات يتجه
بكل و�ضوح �إىل رفع راية املواجهة الع�سكرية ،بعد
�أن كان يتحدث بها يف ال�سر وبغريها يف العلن.
وق ��ال م���س��ؤول��ون �أت � ��راك� ،إن االع �ت�راف بهذا
املجل�س مربوط باعرتاف الدول العربية به ،وقال
م�س�ؤول كبري يف اخلارجية الرتكية ،إ�ن��ه «�إذا كان
العرب �أنف�سهم ال يثقون بقدرة هذه املعار�ضة على
تنفيذ امل�ط�ل��وب منها ،فهل نغامر نحن ونذهب
وح��دن��ا �إىل ��س��اح��ة ال ن �ع��رف �إىل �أي ال�ط��رق��ات
حتملنا»! كا�شفاً �أن تركيا ال تريد �أن تكون �أول من
يعرتف بهذا املجل�س ،لكنها ال تريد �أن تكون �آخر
م��ن يعرتف ب��ه يف املقابل ،وم�شرياً �إىل �أن ب�لاده
تنتظر «اللحظة املنا�سبة التي قد ت�أتي قريباً» ،قبل
�أن يردف قائالً ..« :وقد ال ت�أتي».

ك�ق��وة جم��اب�ه��ة ل�ل�م���ش��روع الأم�ي�رك��ي -
ال�صهيوين ،وكذلك ف�إن ف�شل ال�ضغوط
ال ��دول� �ي ��ة ،م ��ن ت��رك �ي��ا �إىل وا� �ش �ن �ط��ن،
ب��ا��س�ت���ص��دار ق� ��رار م��ن جم�ل����س الأم ��ن
ال��دويل للتدخل ،معطوفاً على الف�شل
يف �إق��ام��ة منطقة ع��ازل��ة تكون منطلقاً
للتجميع الإرهابي ،ولبداية حظر جوي،
�أملت على جميع املت�آمرين �أن يعودوا �إىل
خيار لبنان ك�ساحة �صدامية للمواجهة
الدولية مع �سورية ،لأنه مبجرد ح�صول
ا� �ش �ت �ب��اك��ات ،مي �ك��ن مل�ج�ل����س الأم � ��ن �أن
يجتمع تلقائياً ويتخذ قرارات التدخل،
وبالتايل يكون �ضرَب ع�صفورين بحجر
واح��د� ،إذا جنحت اخلطة ،فين�شر قوات
دولية على احلدود اللبنانية  -ال�سورية،
ويكون التدخل الدويل يف ال�ش�أن ال�سوري
حا�صالً.
وت� ��وق� ��ف امل� ��راق � �ب� ��ون ع �ن ��د ال �ط �ل��ب
امل��و� �ض��وع ع �ل��ى ط��اول��ة وزي� ��ر الأ� �ش �غ��ال
ال�ل�ب�ن��اين غ ��ازي ال�ع��ري���ض��ي ،وال�ت�ق��ري��ر
املنتظَ ر منه حول �إمكانية ت�شغيل مطار
ال�ق�ل�ي�ع��ات ب � أ�ق��رب وق ��ت ،ب��ال�ت��زام��ن مع
تنامي الطرح ال��دويل� ،إن كان عرب بان
ك��ي م��ون ،ال��ذي ي��ري��د �أن ت�ك��ون ل�ل�أمم
املتحدة «كلمة» فيما يجري يف �سورية� ،أو
على ما بثه داود �أوغلو؛ ب�ضرورة �إيجاد
منطقة عازلة قريبة من حم�ص ،بعدما
ف�شلت الغايات الرتكية يف حماة وقبلها
ج�سر ال���ش�غ��ور� ،أو حتى إ�ي �ج��اد منطقة
ع��ازل��ة ج��دي��ة على احل ��دود م��ع �سورية،
رغ� ��م م �ع �� �س �ك��رات ال� �ت ��دري ��ب والإي � � ��واء
ل �ل �ف��اري��ن م ��ن وج ��ه ال �ع ��دال ��ة ،وك��ذل��ك
املن�شقني ال�سيا�سيني الذين ال ميثلون
��س��وى �أنف�سهم ،م��ا جعل أ�ن�ق��رة تتحول
�إىل من�صة على �أل�سنة �سيا�سييها لقاعدة
اجنرليك و�أخواتها ،وخ�سارة �آخر �أوراق
الكرامة.
لعل م��ا ن�شرته �صحيفة «ال�ت��امي��ز»،
وهو املعروف �أ�صالً ،من �أن �شمايل لبنان
بات املمر الرئي�سي لتهريب ال�سالح �إىل
��س��وري��ة ،رغ��م ارت �ف��اع أ���س�ع��ار الأ��س�ل�ح��ة،
يكمل ال���ص��ورة ال�ت��ي ي�ج��ري تطريزها
ب ��دم ��اء ال �� �س��وري�ي�ن ،خ��دم��ة ل�ل���ش�ه��وات
الدولية.
وت�ستخل�ص دوائ ��ر متابعة للحركة
املت�آمرة على �سورية� ،أن و�صايا الغربان
الثالثة ،من بان كي مون �إىل �أوغلو �إىل
حمد بن خليفة ،هي االندفاعة الأخرية،
بعدما تهاوت كل احل�صون التي راهنوا
عليها ،خ�صو�صاً �أم�ير قطر ،ال��ذي بات
يطلب خروجاً �آمناً من العروبة ،بعدما
�أدرك �أن ��ه لي�س �إال ب�ي��دق�اً ا�ستخدمته
وا�شنطن..
يبقى �أن زعيق الغربان الثالثة ي�صم
الآذان ويُزعج الأب��دان �أثناء مرورها يف
الأج��واء ،لكنها ال ت��ؤرق وال تهز الن�سور
يف ف�ضاءاتها الوا�سعة وه��ي تنظر �إىل
ال�شم�س.
وقيل �سابقاً ،من حفر حفرة لأخيه..
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لبنانيات

دم�شق م�ستاءة ..واحلريري حمبَط
بات من امل�ؤكد �أن تزامن الزيارات املتتالية
ل�ب�ع����ض امل �� �س ��ؤول�ي�ن الإق �ل �ي �م �ي�ين وال��دول �ي�ي�ن
للبنان لي�س من قبيل ال�صدفة يف هذا التوقيت
الإق �ل �ي �م��ي اخل �ط��ر ،يف � �ض��وء ف���ش��ل حم ��اوالت
االن�ق���ض��ا���ض ع�ل��ى � �س��وري��ة م��ن �أرا�� �ض ��ي بع�ض
الدول املحاذية لها ،كرتكيا والأردن ،عرب �إقامة
ممرات «�إن�سانية» تكون مبنزلة وكر للإرهابيني،
وحم�ط��ة ل�ت��زوي��ده��م ب�ع��دة ال�ت�خ��ري��ب ال�لازم��ة
ل�ضرب اال�ستقرار ال�سوري ..فهل يكون الهدف
الأ�سا�س من وراء الزيارات املذكورة ،هو حماولة
ال�ضغط على لبنان لإقامة ممر «�إن�ساين» على
�أرا�ضيه حلماية «النازحني» ج��راء احل��وادث يف
�سورية ،وذل��ك تعوي�ضاً عن الف�شل ال��ذي منيت
بع�ض ال ��دول املعنية ب��الأزم��ة ال���س��وري��ة خ�لال
حم��اوالت�ه��ا �إق��ام��ة «م�ن��اط��ق ع��ازل��ة» يف املناطق
احلدودية ال�سورية  -الرتكية؟
يف هذا ال�صدد ،ي�ؤكد م�صدر متابع لزيارة
وزي ��ر اخل��ارج �ي��ة ال�ترك �ي��ة أ�ح �م��د داود �أوغ �ل��و
للبنان� ،أن ج ّل ما �أراده الأخري من خالل زيارته،
هو �إقناع امل�س�ؤولني فيه بال�سماح لت�شييد خميم
لـ«النازحني ال�سوريني.
وي�شري امل�صدر �إىل �أن �أوغ�ل��و غ��ادر بريوت
خ ��ايل ال��وف��ا���ض ،ب�سبب ع ��دم ا��س�ت�ج��اب��ة بع�ض
امل�س�ؤولني اللبنانيني ملطلبه ،والذين �آثروا عدم

لبنان مك�شوف �أمام الدنيا ..وماله العام منهوب
لبنان مك�شوف على كل الدنيا..هذه
هي اخلال�صة التي يخرج بها امل��رء مع
كل يوم جديد يهل على البلد.
لبنان منهوب ،وماله العام �سائب،
مع كل ق�ضية تطرح للبحث واملناق�شة:
�أ�سرار البلد ودولته و�أهله م�شرعة
�أمام كل من يريد ويرغب!
لكن الأ�سئلة التي تبقى مطروحة:
م��ن ه��و امل���س��ؤول ع��ن ك��ل ه��ذا الفلتان؟
ومن يتحمل امل�س�ؤولية؟
�أل �ي �� �س��ت �أل � ��ف ب ��اء ال��دمي �ق��راط �ي��ة
تق�ضي بامل�ساءلة وامل�ح��ا��س�ب��ة ،وال�ث��واب
والعقاب؟
� ..آخ ��ر «ب��دائ��ع» ال�ت���س�ي��ب ،ك��ان ما
ك�شفه وزير الداخلية والبلديات العميد
م� ��روان � �ش��رب��ل ،خ�ل�ال اج �ت �م��اع للجنة
الإعالم واالت�صاالت النيابية ،خم�ص�ص
ملناق�شة تطبيق القانون اخلا�ص ب�صون
حرية التخابر (قانون التن�صت).
فقد ك�شف الوزير �شربل خمالفات
ب�ش�أن عقد موقع بني وزارة الداخلية يف
عهد الوزير مي�شال املر و�شركة «�ساجيم»
ال�ف��رن���س�ي��ة م�ن��ذ ال �ع��ام  ،1996يق�ضي
ب�إ�صدار بطاقات الهوية ،حيث حتتفظ
هذه ال�شركة منذ ذاك التاريخ بب�صمات
امل��واط �ن�ي�ن ،وه ��ي م�ه�م��ة ت�ك�ل��ف ال��دول��ة
�سبعة ماليني دوالر �سنوياً.
على �أن الأغ��رب يف املو�ضوع واملثري
ل�ل��ده���ش��ة واال� �س �ت �ه �ج��ان� ،أن ال��وزي��ر ال
ي�ستطيع تغيري االتفاق مع ال�شركة وال
ف�ض العقد معها ،لأن العقد ين�ص على
�أنه يف حال الغاء العقد ف�إن داتا الب�صمات

ت�صبح ملكاً لل�شركة ال للدولة اللبنانية،
مما ا�ضطر الوزير �شربل للم�ضي يف هذا
االتفاق ،لكنه ا�ستطاع �أن يخف�ض قيمة
العقد �إىل مليوين دوالر.
�إذن ،ب���ص�م��ات ك��ل ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين هي
لدى �شركة دولية «خا�صة ج��داً» ،ثم �إن
ال�صفقة ال�ت��ي يتحمل اللبنانيون وزر
تكاليفها و�أعبائها ،كيف �أقرت ،ووفق �أي
�أ��س����س ،وب�ن��اء على �أي مناق�صة؟ وكيف
ا�ستطاع ال��وزي��ر �شربل �أن يوفر خم�سة
م�ل�اي�ي�ن دوالر ع �ل��ى اخل ��زي �ن ��ة؟ وم��ن
يتحمل م���س��ؤول�ي��ة ه��ذا ال�ه��در الفظيع
على م��دى  16ع��ام�اً �أي م��ا م �ق��داره 80
مليون دوالر؟
البلد مك�شوف وماله العام مهدور..
�أج��ل ،والدليل ب�سيط هو تقرير البنك
ال � ��دويل ع ��ن ح �� �س��اب��ات وزارة امل��ال �ي��ة،
امل�شاعة مكننتها أ�م��ام كل عابر �سبيل..
هل من يحا�سب على ال�صفقات الكربى
وما فيها من نهب؟
�آخر املعلومات تفيد �أن مدير عام
الأم��ن العام اللواء عبا�س �إبراهيم،
ا� �س �ت �ط��اع �أن ي��وف��ر م �ب��ال��غ م��ال�ي��ة
كربى ،حينما اكت�شف �صفقة لطبع
جوازات ال�سفر ،فخف�ض الكلفة �إىل
درج ��ة م��ذه�ل��ة ،يف وق ��ت ك ��ان يعمل
لت�أمني مبالغ لتجهيزات �ضرورية
للأمن العام ،وكان الكل يك�سر يده
وي�شحذ بها ،لكنه يف اكت�شافه ق�ضية
ج ��وازات ال�سفر ،ا�ستطاع بذلك �أن
ي�ستغني ع�ل��ى االت �� �ص��االت وال�ع�م��ل
لتوفري املبالغ للمهمة التي يريدها

ويف يف كل احلاالت ت�صب يف م�صلحة
الدولة.
بلد مك�شوف� ..أج��ل ،فتحت �شعار
احل �ق �ي �ق��ة وال� �ع ��دال ��ة ،دخ �ل��ت امل�ح�ك�م��ة
ال��دول �ي��ة وحم�ق�ق�ي�ه��ا امل �� �ش �ب��وه�ين �إىل
دوائ � ��ر ال �ن �ف��و���س وم �ل �ف��ات اجل��ام �ع��ات،
و�سجالت امل�ست�شفيات وال�ضمان ..وداتا
االت�صاالت..
لو قُي�ض للبنانيني �أن يطلعوا على
التكاليف احلقيقية ملعظم امل�شاريع من
مطار بريوت الدويل� ،إىل الأتو�سرتادات،
�إىل امل�ج��ال����س وال���ص�ن��ادي��ق م�ن��ذ نهاية
 ،1992لذهلوا من �سرقتهم..
لكن مع ذلك ما يزال من يتغنى
باخل�صخ�صة ال�ت��ي �ستن�شل «ال��زي��ر
من البري»� ،أمل نكت�شفها مع �شركتي
اخل �ل��وي ،وه ��م ح��اول��وا وي �ح��اول��ون
�أن يفعلوها الآن م��ع النفط والغاز
املوعود يف بحرنا وبرّنا؟ وماذا ب�ش�أن
احل ��دي ��ث ع ��ن ل �ب �ن��ان �ي�ين م ��ن ذوي
امل�ك��ان��ة ال��رف�ي�ق��ة ي�ع�م�ل��ون لت�أ�سي�س
�شركات نفط يف اخلارج؟
ال �ب �ل��د م�ك���ش��وف وم �ن �ه��وب ..فمن
يحا�سب؟ تلكم ه��ي امل���س��أل��ة ،وه��ذه هي
ال��دمي �ق��راط �ي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ال �ت��ي أ�ب ��دى
ب� ��ان ك ��ي م� ��ون إ�ع �ج ��اب ��ه ب �ه ��ا ،وج�ع�ل�ه��ا
م�ث��ا ًال يحتذى لـ«الربيع ال�ع��رب��ي» ،لكن
اللبنانيني ال يرونها �إال كما قال الرئي�س
��س�ل�ي��م احل� �� ��ص« :يف ل �ب �ن��ان ك �ث�ي�ر م��ن
احلرية وقليل قليل من الدميقراطية»!

عبد اهلل ال�صفدي

الدخول يف مغامرة كهذه غري حممودة النتائج،
خ�صو�صاً بعدما �أثبت القيادة ال�سورية قدرتها
على املواجهة وانتزاع زمام املبادرة وتغيري قواعد
اللعبة مل�صلحتها.
ويعترب امل���ص��در �أن زي ��ارة وزي��ر اخلارجية
ال�ت�رك �ي ��ة مم��اث �ل��ة ل� ��زي� ��ارة وزي� � ��ر اخل��ارج �ي��ة
الأم�ي�رك �ي��ة ال���س��اب�ق��ة ك��ون��دال �ي��زا راي ����س �إب ��ان
عدوان متوز يف العام  ،2006والتي دعت خاللها
ب�ع����ض الأف ��رق ��اء ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين �إىل االن�ق���ض��ا���ض
على املقاومة من ال��داخ��ل ،على ق��اع��دة :تكامل
الهجوم الع�سكري «الإ�سرائيلي»  -الأم�يرك��ي،
مع احل�صار ال�سيا�سي ال��ذي قد تفر�ضه بع�ض
اجلهات اللبنانية على املقاومة وحماولة عزلها،
�إ� �س��اه �م �اً يف الإج �ه ��از ع�ل�ي�ه��ا ..غ�ي�ر �أن ح�ساب
احل�ق��ل الأم�يرك��ي مل يتطابق م��ع ح�ساب بيدر
ق��وى � 14آذار ،املتوج�سة م��ن اح�ت�م��ال انت�صار
املقاومة �آنذاك ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل خ�سارة كل
�أوراقها ،وبالتايل خروجها النهائي من ال�سلطة،
فاكتفت القوى املذكورة بتحميل م�س�ؤولية نتائج
«املغامرة» لفريق املقاومة.
ويقول امل�صدر�« :إن تاريخ متوز  2006يتكرر
اليوم ،من خ�لال زي��ارة �أوغ�ل��و ،مع وج��ود عامل
��ص�م��ود ج��دي��د ،وه��و ت�ضامن غالبية مكونات
احل �ك��وم��ة يف رف ����ض �أي حم��اول��ة ال��س�ت�ه��داف

منظومة املمانعة ،ويف طليعتها �سورية».
ويف ��س�ي��اق م�ت���ص��ل ،ي�ن�ق��ل م��رج��ع ل�ب�ن��اين
قريب من دم�شق ا�ستياء القيادة ال�سورية من
م��وق��ف احل�ك��وم��ة اللبنانية ورئ�ي���س�ه��ا ،ال��داع��ي
�إىل الن�أي بالنف�س عن امل��ؤام��رة التي ت�ستهدف
اال��س�ت�ق��رار ال �� �س��وري ،وم��ن ال ��زي ��ارات املتتالية
لبع�ض م���س��ؤويل ال ��دول ال�شريكة يف امل ��ؤام��رة
املذكورة للبنان ،وحتديداً زيارتي قائد املنطقة
الو�سطى يف القوات الأمريكية اجلرنال جيم�س
مات�س ،و�أوغ�ل��و ،م��ذك��راً باملواقف ال�سورية �إزاء
الأزم ��ات التي ع�صفت بلبنان ،و آ�خ��ره��ا ع��دوان
مت��وز ،حني قدمت �سورية ما بو�سعها من دعم
�سيا�سي وع�سكري ولوج�ستي يف �سبيل ن�صرة
لبنان و�صموده ،م�شرياً �إىل �أن لبنان الر�سمي مل
يعامل �سورية باملثل.
وك�شف امل��رج��ع �أن رئي�س ال ��وزراء الرتكي
رجب طيب �أردوغان �أبلغ الرئي�س �سعد احلريري
خالل زيارته الأخ�يرة لأنقرة� ،أن �سقف احلملة
ال�ترك�ي��ة على ��س��وري��ة ل��ن يرتفع أ�ك�ث�ر مم��ا هو
عليه ،ف�أ�صيب احل��ري��ري ب��الإح�ب��اط ،وق��د بات
يدرك �أن الآمال التي بناها على �سقوط النظام
ال�سوري باتت جمرد �أ�ضغاث �أحالم.

ح�سان احل�سن

�سليم احل�ص يوقع «قِ طاف من التجارب»

الرئي�س احل�ص يوقع كتابه «قِطاف من التجارب»

«قطاف من التجارب � -آراء وم��واق��ف» ..كتاب جديد
�صادر عن «�شركة املطبوعات للتوزيع والن�شر» ،وقّعه
م�ؤلفه الرئي�س الربوفي�سور �سليم احل�ص ،ملحبيه يف
مركز طبارة.
يف «ق�ط��اف م��ن ال�ت�ج��ارب» يجمع الرئي�س احل�ص ما
ك��ان كتبه يف موا�ضيع �شتى م�ستمدة م��ن التطورات
التي ي�شهدها لبنان واملنطقة� ،أو من جت��ارب امل�ؤلف
�أطال اهلل يف عمره يف احلياة على خمتلف ال�صعد.
يف رحلة الربوفي�سور احل�ص مع الكتابة والفكر ،ثمة
حقيقة تبقى ح��ا��ض��رة يف ذه��ن ال�ن��ا���س �أج�م�ع�ين؛ �أن
هناك م�س�ؤو ًال م ّر يف تاريخ لبنان ،كان �ضمرياً للوطن
ولكل النا�س الطيبني الباحثني عن ال�ضوء والأمل..
واحلقيقة.

ثمة حقيقة �أي�ضاً ،وه��ي �أن هناك م�س�ؤو ًال خ��رج من
بني النا�س ،هو مثلهم متاماً ،عرفهم وعرفوه� ،ضحكوا
معه ،وبكوا معاً ،وابت�سموا �سوية ،تقا�سموا معه �أحالماً
و�آماالً.
ثم �إن هناك حقيقة �إ�ضافية يف م�سرية الربوفي�سور
احل�ص ،هي أ�ن��ه يف تاريخ لبنان م�س�ؤول نوعي كبري،
كان هو بنف�سه يكتب ويقر�أ ويحلل ويتحدث بالوقائع..
يكفينا اع�ت��زازاً أ�ن��ه م ّر يف حياتنا رجل م�س�ؤول ،خرج
من بني النا�س ،فحمل همومهم و�آالمهم و�أحالمهم..
فكان �شيئاً من حالنا وتطلعاتنا� ..ألي�س هو �ضمري
لبنان..؟
�سليم احل����ص أ�م ��دك اهلل بال�صحة وال�ع��اف�ي��ة وط��ول
العمر.
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كارثة ف�سوح ..ا�ستمرار م�سل�سل الإهمال والف�ساد
ل�ي���س��ت امل � ��رة الأوىل ال �ت��ي ت �ط��رح فيها
ال �ت �� �س��ا�ؤالت ح��ول اال� �س �ت �ع��دادات ال��ر��س�م�ي��ة يف
ل�ب�ن��ان مل��واج�ه��ة ح ��االت ال �ط��وارئ وال �ك��وارث،
� �س��واء ك��ان��ت ط�ب�ي�ع�ي��ة �أم م��ن ف�ع��ل الإن �� �س��ان،
فمنذ �أي ��ام االن �ت��داب الفرن�سي ،ك��ان��ت ت�ضيع
امل�س�ؤوليات ،وت�سجل �ضد جمهول� ،أو يجري
حتميل امل�س�ؤولية مل��ن ال عالقة لهم ب��الأم��ر،
ففي العام  1934انهار م�سرح كوكب ال�شرق يف
�ساحة الربج و�سط بريوت على من فيه ،وفيه
نظم ال�شاعر ال�شعبي عمر الزعني ِق�رّادي�ت��ه
امل���ش�ه��ورة« :م����ش م�ع�ق��ول م����ش م�ع�ق��ول ،يهد
الكوكب �صحن الفول».
ويومها حمّل امل�س�ؤولية حمافظ بريوت
��س�ل�ي��م ت �ق�لا ،ال ل���س�ب��ب� ،إال لأن ��ه م��ن الكتلة
الد�ستورية ،امل�ن��اوئ��ة للكتلة الوطنية الأك�ثر
مواالة لالنتداب الفرن�سي.
ويف عهد اال��س�ت�ق�لال ،ق��د ت�ك��ون احل��ادث��ة
الأب��رز ،هي ق�ضية الزلزال الذي �شهده لبنان

ع��ام  1956يف ع�ه��د ال��رئ�ي����س ك�م�ي��ل �شمعون،
و�ضرب ب�شكل �أ�سا�سي منطقة �إقليم اخل��روب
و�صيدا ،حيث تبني �أن ال ا�ستعدادات يف البلد
ال�صغري ملواجهة الطوارئ الطبيعية ،ويومها
خ�ص�صت �أموال وقدمت م�ساعدات لإزالة �آثار
ال��زل��زال وم�ساعدة املنكوبني ،و�أن�شئ �صندوق
للتعمري ،لكن الأموال مل يعرف كيف تبخرت،
وك��ان��ت ه��ذه �أح ��د ال�ن�ق��اط ال �� �س��وداء يف ت��اري��خ
�شمعون ال�سيا�سي ،لأن ��ه ك��ان امل�ت�ه��م الأول بـ
«�شفط» الأموال.
مل ت�ت��وق��ف �سل�سلة ال�ع�ج��ز ع��ن مواجهة
ال �ك��وارث ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ،وم �ف��اج ��آت االن �ه �ي��ارات،
ون ��ذك ��ر م�ن�ه��ا م �ف��اج ��آت ال �ع��ا� �ص �ف��ة ال�ث�ل�ج�ي��ة
وال�شتوية يف عهد الرئي�س �أمني اجلميل ،حيث
تبني �أن كل اال�ستعدادات كانت دون امل�ستوى
وح�م��ل امل���س��ؤول�ي��ة يف ت�ل��ك ال �ف�ترة ،موظفون
بع�ضهم ال عالقة لهم بالق�ضية ،ومل يعرف
م�صري التحقيقات ب�ش�أن تلك الكارثة.

وبعد الطائف� ،سل�سلة من الإنهيارات
وال �ف��واج��ع مل ي �ع��رف ك�ي��ف ح�صلت وكيف
انتهت ،فهل لأحد �أن يتذكر �سقوط مدر�سة
الأخت فران�سني على كورني�ش املزرعة ،وما
ح��ل بالتحقيق بالق�ضية ،ه��ل يتذكر �أح��د
انهيار مبنى يف منطقة الب�سطة قبل عدة
� �س �ن��وات ،وك�ي��ف ��س�ق��ط ومل� ��اذا؟ وم ��اذا كانت
التحقيقات بهذا ال�ش�أن؟
ه��ل ي�ت��ذك��ر �أح ��د ق���ض�ي��ة ال �ط��وف��ان يف
منطقة وطى امل�صيطبة يف مطلع عام ،1999
وكيف حاول «ا�ستقالليو» اليوم �أنف�سهم �أن
يحملوا حكومة الرئي�س احل�ص التي مل يكن
قد م�ضى على ت�أليفها �أ�سابيع امل�س�ؤولية،
فيما تبني �أن ان�سداد امل�ج��اري والإن���ش��اءات
غري القانونية كانت من تركة عهد الإعمار.
ع��دي��دة ال�ف��واج��ع ال�ن��اجت��ة ع��ن ع��وام��ل
ال�ط�ب�ي�ع��ة والإه � �م ��ال يف ل �ب �ن��ان ،وطبعتها
الأخ�ي�رة تتج�سد يف كارثة الأ�شرفية ،التي

ت�ؤكد على حقيقة واحدة �ساطعة� ،إنها كارثة ع��ن ف�ضيحة ب��ل ع��ن ف�ضائح ،لي�س �أق�ل�ه��ا �أن
�إن�سانية  -اجتماعية يتحمل م�س�ؤوليتها ب�ع����ض امل �ق��اول�ين وب�ع����ض جت��ار ال�ب�ن��اء وجت��ار
ال ��دول ��ة ك��ام �ل��ة ،م ��ن ر أ�� � ��س ال �ه ��رم م� ��روراً العقارات �أ�صبحوا بقوة نفوذ ال ميكن لأحد �أن
باملجل�س النيابي واحلكومة وانتهاء ب�أدنى يحدها.
ه��ي ك��ارث��ة �إذن ،أ�ظ �ه��رت ح�ج��م انك�شاف
امل�ستويات من بلدية و�أجهزة حملية و�أمنية
الأمن العقاري يف لبنان ،و�أظهرت �أي�ضاً حجم
معنية.
ب��اخ �ت �� �ص��ار� ،إن� ��ه ع �ج��ز ف��ا� �ض��ح ،وغ����ض فقدان املرجعية التي ال ميكن االعتماد عليها
ط��رف ،عن التقاع�س والإه�م��ال والتق�صري يف مواجهة الطوارئ والكوارث الطبيعية وغري
والت�سويف ،يف دولة تعاين من �شغور وظيفي الطبيعية.
ولعل ال�س�ؤال الذي �سيبقى مطروحاً� ،أين
خطري ،ال ميكن �إ�شغالها ب�سبب احل�سابات
الطائفية واملذهبية ،واملناطقية وامل�صلحية .هيئة �إدارة الكوارث التي يجري احلديث عنها
فهل �أغرب من م�س�ؤولية ومن م�س�ؤول ال منذ �سنوات عديدة ،وما هو دور الهيئة العليا
ي�ست�شعر باخلطر� ،إال بعد وقوعه..
للإغاثة ،و�إىل متى �ستبقى عالقتها بالزفت
يف بلد ،يكون الو�صول فيه للم�س�ؤولية ،االنتخابي ومتويل املحكمة الدولية؟
للمقاولني ونقل ال�سالح من كتف �إىل كتف هو
ثمة حقيقة �أكدتها ك��ارث��ة ح��ي ف�سوح يف
م��ن �أب�سط الأم ��ور ،ميكن �أن نتوقع ك��ل �شي؟ الأ�شرفية ،ب��أن كل �شيء بات قاب ًال لل�سقوط،
فهل من �أحد يتذكر طابق املر ،وكيف �شرع؟
وخ�صو�صاً يف موا�سم الرخ�ص ال�سيا�سي ،وما
كارثة انهيار مبنى الأ�شرفية ،مل تك�شف فيه من مال حرام ..فهل من يعترب؟

لقاء ت�ضامني دعم ًا لوحدة �سورية ودورها املقاوم
ن�ظ�م��ت ال �ق ��وى ال��وط �ن �ي��ة والإ� �س�ل�ام �ي��ة
لقاء ت�ضامنياً دعماً لوحدة �سورية ،ولدورها
املقاوم ،ح�ضره نواب حاليون و�سابقون ،ووزراء
�سابقون ،و�شخ�صيات �سيا�سية وحزبية لبنانية
وفل�سطينية ،وعلماء دين.
• زهران
وق��د �أل �ق��ى ال�ع�م�ي��د م��و��س��ى زه ��ران كلمة
الرئي�س ال�ع�م��اد ام�ي��ل حل��ود ،حت��دث خاللها
ع��ن الإره� ��اب ال��ذي ي���ض��رب الإن���س��ان والأم��ن
يف �سورية ،الف�ت�اً �إىل ال��دور ال�ترك��ي وال��دويل
لل�ضغط على �سورية ،وللنيل من دورها.
• مراد
ث��م �أل �ق��ى ال��وزي��ر ال���س��اب��ق ع�ب��د ال��رح�ي��م
م��راد كلمة ال�ق��وى النا�صرية ،ف�ق��ال� :سورية
هي التي رف�ضت ب�إباء م�صادرة حقوق الأجيال
املقبلة يف احلرية والتحرير ،و�أ�صرّت على �أنها
لن تقف متفرجة �أو �شاهد زور على اتفاقيات
اخل���ض��وع وع�ق��ود الإذع� ��ان؛ م��ن ك��ام��ب ديفيد
امل�صري� ،إىل  17أ�ي��ار اللبناين ،فاتفاق �أو�سلو
الفل�سطيني ،ووادي عربة الأردين ،ومل ترتدد
يف خيارها ،فكانت �إىل جانب املقاومة ،وعملت
على �أن ت�صبح ه��ذه امل�ق��اوم��ة حم��وراً وم�ساراً
كطريق وحيد �إىل فل�سطني ،وكانت يف هذا كله
تعرف �أن�ه��ا تخرج ع��ن الن�ص الأم�يرك��ي ،كما
كانت تعرف �أن ممانعتها �ستثري عليها غيظ
اخلانعني ،و�أنهم لن يجعلوا هذا اخليار �سه ًال
عليها ،وهو ما يحدث الآن بالفعل.
• قبالن
ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة �أمل؛ ح�سن
ق �ب�ل�ان ،و� �ص��ف م��ا ي �ج��ري ب��احل��رب اللئيمة
على �سورية ،لكنها �ستبقى ثابتة كـ«قا�سيون»،
م�ت�ج��اوزة ه��ذه امل�ح�ن��ة ب � ��إرادة ��ص�م��ود �شعبها،
وبخيارات الرئي�س ب�شار الأ��س��د الإ�صالحية،
داع �ي �اً �إىل «ت�ط��وي��ر امل �ب��ادرة ال�ع��رب�ي��ة ،وتخلي
�أربابها عن لغة التهديد».

• العماد
و�أل�ق��ى ال�شيخ عماد العماد كلمة الوزير
ط�لال �أر� �س�ل�ان ،مطالباً احل�ك��وم��ة اللبنانية
بـ«�ضبط احلدود ومنع التهريب لل�سالح».

• اليا�س مراد
من جهته ،نقيب ال�صحافيني يف �سورية؛
اليا�س مراد� ،أكد �أن ما مل ي�أخذوه قبل ثالثني
ع��ام�اً ،اعتقدوا �أن��ه ميكنهم �أخ��ذه ع��ام ،2006

لكن ظنهم خاب بف�ضل دعم �سورية وال�شرفاء،
وقال :لو تنازلت �سورية عن �شرب من اجلوالن،
مل��ا ج��رى م��ا ج��رى ال�ي��وم ،و�إن رف����ض التخلي
عن املقاومة يف لبنان وفل�سطني ،ورف�ض فك

جربي :حذار من الطابور اخلام�س
من جانبه ،ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي؛ الأم�ين العام حلركة
الأم��ة ،قال :نلتقي اليوم دعماً لوحدة �أهلنا يف �سورية؛ �أر�ضاً و�شعباً
وم�ؤ�س�سات ،وقد �سبق لها الف�ضل �أن وقفت معنا يف لبنان �أيام الرئي�س
ال��راح��ل حافظ الأ��س��د رحمه اهلل ،عندما تعرّ�ض لبنان ،وه��و البلد
العربي الأول الذي وقع حتت الكيد ال�صهيوين ع�سكرياً بعد فل�سطني،
بدعم �إدارة ال�شر الأمريكية والغربية ،من أ�ج��ل متزيقه وتفكيكه،
ليكون مث ًال يُحتذى به ،بعد �أن كان �أهله حلمة واحدة ،وقد جنحوا �إىل
حد كبري يف تركيب م�ؤ�س�ساته على خلفية طائفية ومذهبية ،ف�أ�صبح
مزرعة لأم��راء الطوائف امل�ستفيدين على ح�ساب النا�س وال�شعب،
علماً �أن الأوطان ال تُبنى على خلفيات عرقية وطائفية ومذهبية ،بل
ي�ستفاد من ال�شرائع ال�سماوية لزيادة الإخال�ص يف بناء الوطن.
ما يحدث اليوم يف �سورية املمانعة والداعمة للمقاومة يف لبنان
وفل�سطني« ،ومن جهز غازياً فقد غ��زا» ،مل تق�صد وحدها من هذه
امل��ؤام��رة ،بل املق�صود املنطقة كلها ،و�أول من يت�أثر لبنان والأردن
وفل�سطني ،وكذلك اجلزيرة العربية وتركيا و إ�ي��ران ،حتى متتد �إىل
باك�ستان و�أفغان�ستان ،بل �أبعد من هذا ،وهذا مل يعد �سراً ،فهو مذكور
يف الربامج ال�صهيونية ،وامل�ؤ�سف �أن ه��ذا يف زم��ن املعرفة والثقافة
والقراءة ،و�أما عندما قُ�سمت بالدنا �إبان ال�سلطنة العثمانية ،كانت
الأمية التي اكت�سبها �شعبنا و�أمتنا من حال الرجل املري�ض ،و�أما اليوم
يعاد التق�سيم والتفتيت يف زمن القراءة والكتابة ور�سائل الإعالم وقد
انزلق بكل �أ�سف كثري من املثقفني وجروا معهم كثرياً من عوام الأمة
�إىل هذا الربنامج العدواين الغربي ال�صهيوين التفتيتي ،لعل املقابل
�شيء من الدوالرات �أو دراهم الأمري حمد� ،أو رياالت الأمري بندر� ،أو
ت�سلق ل�سلطة وُعدوا بها حلموا بها زمان ،مع �أن الأوطان ال تُباع وال
تُ�شرى ،حيث من فقد وطنه ال وطن ال م��أوى له .وكذلك ا�شرتكت
يف �صنع ه��ذه اجلرمية بع�ض و�سائل الإع�ل�ام ،كاجلزيرة والعربية
والو�صال وال�صفا ،وغريها ،بدل �أن تكون �أداة وعي و�إ�صالح ،ال �سيما
بعد الذي �شاهدناه يف بع�ض الدول العربية والإ�سالمية ،مثل العراق
واليمن وباك�ستان و�أفغان�ستان وليبيا ،م��ن �سفك للدماء وخ��راب

وتق�سيم ..فمن امل�س�ؤول عن ال��دم والتدمري؟ وكذلك ما ن�شاهده
م��ن الت�صاق ب��الإم�بري��ال�ي��ة الأم�يرك�ي��ة وامل�ع��اه��دات ال�صهيونية يف
بع�ض ال��دول الأخ��رى ،على �أي��دي ما يُ�سمى بـ«الإ�سالميني اجلدد»،
فحتى ال ت��زداد املنطقة خراباً بالتمزق وال�شرذمة والتحالفات مع
العدو ال�صهيوين و�إدارة ال�شر الأمريكية والغربية على ح�ساب �أمتنا،
ولكي ال ت�سقط فل�سطني ب�سقوط املقاومة واملمانعة ،ولأن �سوريا
حجر الزاوية والركن الركني يف املنطقة وال�شرق ،فنحن مع �سوريا
الدولة والنظام وال�شعب الواعي ،الذي يطمح بالإ�صالح ال عن طريق
اخلراب والإف�ساد ،والرئي�س الدكتور ب�شار الأ�سد هو املمثل ال�شرعي،
ونراه مع �أعوانه و�إخوانه و�شعبه الواعي �ساعون للإ�صالح والتقدم
ب�سورية الأبية ،لتكون رائ��دة يف املنطقة ،وتعيد فل�سطني ب��إذن اهلل،
فيجب الوقوف �إىل جانب الدولة يف �سورية ،فالذهاب بها حتقيق
لأه��داف التق�سيم الإ��ض��ايف وزي��ادة يف التفتيت على خلفية مذهبية
وطائفية وعرقية.
وه��ذا لبنان التاريخ القريب �شاخ�ص بني �أعيننا ،وه��ذا العراق
واليمن و�أفغان�ستان ..والذهاب بالنظام �إىل الفو�ضى اخلالقة التي
وع��دت بها �أم�يرك��ا .وال�ي��وم كما يف ال�سابق ،نتوجه لأهلنا يف �سورية
للتحلي بالوعي واالبتعاد عن الغرائز املذهبية والطائفية ،والتم�سك
بالوطن والع�ض على اجلراح ،والذهاب لإ�صالح البالد ،لأن الطابور
اخلام�س نا�شر عنا�صره يف كل امليادين وال�ساحات ،وكذلك الإع�لام
ال�سيئ ،وهو الذي حذرنا اهلل منه و�أمرنا �أن نرهبه بقوله} :و�آخرين
من دونهم ال تعلمونهم اهلل يعلمهم{ ،فهذا هو الطابور اخلام�س غري
املرئي.
ونتوجه �إىل الدولة اللبنانية �أن ال تُ�ستخدم لتكون من�صة �ضد
�سورية ،كما ح��دث بالأم�س من الأم�ين العام ل�ل�أمم املتحدة ووزي��ر
خارجية تركيا ،وكذلك عليها �ضبط احل��دود ،لعدم ت�سرّب ال�سالح
الفو�ضوي ل�سورية ،فال�ضرر يقع على اجلميع ،واخل��راب يلحق كل
ال�ب�لاد ،لذلك يجب علينا الوعي واالنتباه للحفاظ على منطقتنا
و�أمتنا.

االرت �ب��اط م��ع �إي� ��ران ،ه��و م��ا رف�ضته �سورية
يف حم��ادث��ات ا�سطنبول قبل ��س�ن��وات ،وطالب
ال��ذي��ن ج� ��ا�ؤوا ب��الأم ����س �إىل ب�ي�روت ليعلموا
�سورية الدميقراطية ب�أن يرحلوا ،ف�سورية ال
حتتاج �إىل م��ن ي� أ�ت��ي م��ن م�سافة ع�شرة �آالف
كلم ليعلمها ال��دمي��وق��راط�ي��ة ..وم��ن ف�شل يف
�إقامة مناطق عازلة على حدوده ،و�أتى �إىل هنا
لتوريط اللبنانيني ،نقول له :لن تنجح.
• الفرزيل
كما �ألقى �إيلي ال�ف��رزيل؛ النائب الأ�سبق
لرئي�س املجل�س النيابي كلمة ق��ال فيها� :إن
م�ؤمتر الأم����س ال��ذي عُقد يف ب�يروت العروبة
واملقاومة وال�صمود والت�صدي ،ح��اول �إطالق
�صواريخ �سيا�سية من قبل الأمني العام للأمم
املتحدة بوجود لبنان الر�سمي.
وتوجّ ه �إىل الو�صي اجلديد على العروبة
من نوع جديد �صاحب الإمرباطورية الرتكية
بالقول :قبل �أن تعقد م��ؤمت��رات �إ�سالمية -
م�سيحية ،عليك �أن ترد املمتلكات للم�سيحيني..
حافظوا على ال��وح��دة الوطنية يف تركيا ،وال
تطلوا على غريكم بخطاب مذهبي ،معترباً
�أن �أوغلو هو مندوب �سامي جديد ،وهو ر�أ�س
حربة الناتو يف امل�شروع الأمريكي اجلديد.
• فيا�ض
أ�م��ا ال�ن��ائ��ب ال��دك�ت��ور علي فيا�ض فقال:
نحن م��ع �سورية بقيادتها احلكيمة ال��واع��دة
الإ�صالحية واملقاومة ،ونحن مع �سورية بكل
م�ك��ون��ات�ه��ا ال�ع��روب�ي��ة وال �ك��ردي��ة والإ��س�لام�ي��ة
وامل���س�ي�ح�ي��ة ال���س�ن�ي��ة وال �ع �ل��وي��ة ،ن �ح��ن معها
مبوقف توحيدي جامع ال متييز فيه طائفياً
�أو جهوياً �أو فئوياً.
• الأمني
كما �ألقى الدكتور مروان الأمني كلمة ندد
فيها بـ«امل�ؤامرة على �سوريا» ،مطالباً بـ«الوقوف
�إىل جانبها �ضد امل�ؤامرة.
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مقابلة
شدد على أن التوازنات في سورية هي لمصلحة النظام

إبراهيم كنعان :البنك الدولي أكد العبث باألموال العامة
بناء الدولة م�ؤ�س�ساتي ًا بحاجة
�إىل جهد �إ�صالحي م�ضاعف
و«نف�ضة»� ..أجور العمال حلقة
من ت�صور جذري لالقت�صاد اللبناين
و«نقلة نوعية» ..كالم البنك
الدويل حول مالية الدولة ت�أكيد
على «عبث» احلكومات املتعاقبة
بالأرقام املالية ..ومواجهة
العوا�صف الإقليمية على لبنان
تكون بتح�صني منعته داخلياً� ،أما
الأحداث الدائرة يف �سورية ،فرغم
ت�أزمها املت�شعب ،فهي ال تزال
ل�صالح النظام.
جريدة «الثبات» ناق�شت مع
ع�ضو تكتل التغيري والإ�صالح؛
النائب ابراهيم كنعان� ،آخر
التطورات املحلية والإقليمية،
وكان معه هذا احلوار:
بر�أي كنعان امل�شاكل املزمنة التي يتخبط
ب�ه��ا ل�ب�ن��ان اق �ت �� �ص��ادي �اً واج �ت �م��اع �ي �اً وم��ال �ي �اً،
ب�ح��اج��ة اىل ح��زم��ة ك��ام�ل��ة م��ن الإ��ص�لاح��ات
وخ�ضة �شاملة تطال كل القطاعات ،ينطلق
من حادثة �إنهيار بناية ال�سيويف يف الأ�شرفية
ليقول« :معاجلة احلوادث الطارئة بالطريقة
الروتينية البطيئة مل تعد جُت��دي ،لأنه منذ
��س�ق��وط ال �ط��ائ��رة الأث �ي��وب �ي��ة وح �ت��ى ال �ي��وم،
ت���ص��رف��ات ال��دول��ة وامل� ؤ���س���س��ات احل�ك��وم�ي��ة ال
تزال �إرجتالية و�ضعيفة ،منذ �أ�شهر ويتحدث
التكتل ع��ن خطر �سقوط ج�سر ج��ل الديب
احليوي يف �ساحل املنت� ،إال �أن امل�شكلة ال تزال
عالقة لأل��ف �سبب وع�ل��ة»� .س�ألناه ع��ن �سبب
تعرث احل�ل��ول للمعاجلات احل�ي��وي��ة ،أ�ج��اب:
«�إن�شاء خلية �إنقاذ ،وخطة طوارئ دون حتقيق
وثبة حقيقية يف جم��ايل الإدارة والتخطيط
لن حتل امل�شكلة ،نحن كتكتل �إ�صالحي نلح
ونحث الدولة لل�سري يف �أولويات النا�س ،لكنه
ل���س��ف يف�ضل بع�ض ال�سا�سة اللبنانيني،
ل� أ
ممار�سة الدمياغوجية واحلرتقات ال�شخ�صية
ع �ل��ى ال �ع �م��ل اجل � ��اد وال ��ر�� �ص�ي�ن» .وي���ض�ي��ف
كنعان ق��ائ�لاً�« :أول��وي��ات النا�س الإجتماعية
والإقت�صادية من �صلب خطط وزراء التكتل
داخ ��ل احل �ك��وم��ة ،اال �أن ال �ت ��أخ�ير يف �إق ��رار
امل��وازن��ة ال�ع��ام��ة وال �ب��طء يف درا� �س��ة م�شاريع
ال �ن��واب حت��ول دون حتقيق ال�ق�ف��زة النوعية
التي نرجوها للإدارة يف البلد».
يدرك �أمني �سر تكتل التغيري والإ�صالح
ال �ن��ائ��ب اب��راه �ي��م ك�ن�ع��ان ح�ج��م ال�ت�ح��دي��ات
امللقاة على فريقه ال�سيا�سي ،يقول حازماً،
«العراقيل كثرية ،ولكن �إرادتنا �صلبة وقوية،
وال�ت�ك�ت��ل وم ��ن ورائ� ��ه ال�ع�م��اد م�ي���ش��ال ع��ون
�إعتادا خو�ض املعارك ال�صعبة».
ن�ضاالت يف التفا�صيل
ال يف�صل النائب كنعان ك�ث�يراً م�س�ألة
ت�صحيح �أجور العمال واملوظفني عن م�س�ألة
م��ال�ي��ة ال ��دول ��ة ب���ش�ك��ل ع ��ام وال ع��ن خطط

��س�ير تفعيل ال�ق���ض��اء وامل���ش��اري��ع الإن�ت��اج�ي��ة
من طاقة و�إت�صاالت وم��اء ،يقول« :معارك
�صغرى ون�ضال ي��وم��ي على ك��اف��ة اجلبهات
لت�أمني �سقف احلد الأدنى �شعبياً ،من جهتنا
و�ضعنا اخلطط والت�صورات ،وم�شوارنا لي�س
��س�ه�ل ًا لأن �ن��ا ن���ص�ط��دم مب �م��ار� �س��ات خاطئة
ع�م��ره��ا �أك�ث�ر م��ن  20ع��ام �اً» .يعقب كنعان
�ضاحكاً« :احلكومات املتعاقبة تعودت ال�سري
باخلط�أ ،والق�ضاء �إعتاد التطني�ش ،و�أرب��اب
العمل والعمال ت�أقلما ال�سري ب�أن�صاف حلول
و�أن���ص��اف خطط ،لهذا ال�سبب تعاين خطة
وزي��ر العمل �شربل نحا�س على �سبيل املثال
ال احل�صر ،ما تعانيه من عراقيل لأن خطته
حتدث زلزا ًال و�صدمة لكل ما هو �سائد».
وع ��ن ان �ت �ظ��ار ع �م��ال ل�ب�ن��ان وموظفيه

بعض الساسة اللبنانيين
يفضل الديماغوجية
ّ
والحرتقات الشخصية
على العمل الجاد

رف��ع الأج��ور امل ُ�ستحقة �أ�سبوعاً بعد ا�سبوع،
ي �ق��ول ك �ن �ع��ان« :ل ��ن ن��ر��ض��ى به�ضم حقوق
الأج� � ��راء وال �ع �م��ال ،امل ��ؤ� �ش ��رات الإي�ج��اب�ي��ة
اجل��ذري��ة تتطلب بع�ضاً م��ن ال��وق��ت ،نحن
كتكتل �سنبقى مع رف��ع حد الأدن��ى للأجور
مبا يالئم م�ؤ�شر غالء املعي�شة ،ون�أمل �إقرار
خطة ال��وزي��ر نحا�س يف أ�� �س��رع وق��ت ممكن

املنا�سبة ،حت��رك الق�ضاء لي�س بحاجة ال�سورية ،يرد كنعان« :لبنان يعاين التدويل
ل��وزي��ر للمبا�شرة ب�أعماله خ�صو�صاً �أن ق�ضائياً من خالل املحكمة الدولية ،ومالياً
جمل�س النواب حترك ودي��وان املحا�سبة م��ن خ�ل�ال دي��ون��ه ،و أ�م �ن �ي �اً م��ن م��ن خ�لال
حت��رك أ�ي���ض�اً ،يف النهاية أ�ق ��وال البنك �إنق�سام ابنائه ،وبالتايل من الطبيعي �أن يكون
ال��دويل يف مو�ضوع مالية الدولة يحفز لهذه الزيارات عالقة مبا يح�صل يف املنطقة
الق�ضاء للإنتفا�ض من �أجل �صورته ،لأن ع�م��وم�اً ومب��ا يح�صل يف ��س��وري��ة خ�صو�صاً،
لأن حراك الدول فيما بينها لي�ست جمعيات
خ�يري��ة ،م��ا ه��و مطلوب م��ن اللبنانيني هو
حت���ص�ين ج�ب�ه�ت��م ال��داخ �ل �ي��ة ل�ل�ح�ف��اظ على
�سيادته يف ظل متغريات �سريعة يف املنطقة،
متاماً كما با�شر التيار الوطني احلر والعماد
عون بعد العام .»2005
تكتل التغيير واإلصالح
يتابع كنعان حديثه «م��د التيار ج�سور
والعماد عون اعتادا خوص ال �ت�ل�اق��ي ب�ي�ن خم �ت �ل��ف م �ك��ون��ات امل�ج�ت�م��ع
اللبناين مل تكن ول�ي��دة �صدفة �أو حتالف
انتخابي عر�ضي ،ر ؤ�ي��ة اجل�نرال كانت منذ
المعارك الصعبة
البدء هدفها تفادي وق��ع اخل�ضات الكبرية
يف املنطقة على لبنان ،ف�ك��ان تفاهم التيار
ال��وط�ن��ي احل��ر م��ع ح��زب اهلل ع�م�ل ًا ر�ؤي��وي �اً
لتجنيب الوطن الت�شنجات ،فالتفاهم �سحب
فتيل التفجري يف لبنان و أ�ع ��اد ال�ه��دوء اىل
رب��وع��ه رغ��م ال �ع�ث�رات امل�ت�لاح�ق��ة» .يتوقف
من قبل احلكومة لأننا ب�أم�س احلاجة اىل اللبنانيني ملوا ان يكون ق�ضا�ؤهم ق�ضا ًء كنعان للحظات وتابع حديثه« :م��ا ننعم به
خلق ديناميكية جديدة تخرجنا من واقعنا وق��دراً» .ويتابع كنعان حديثه« :نحن يف من ا�ستقرار اليوم بخالف ال��دول العربية
امل�أزوم اقت�صادياً واجتماعياً» .وي�ضيف كنعان ه��ذا امل�ج��ال ل��ن ن�ترك �سبي ً
ال �إ�صالحياً ي�ع��ود �إىل م�ق��ارب��ة ال�ع�م��اد ع��ون ال�صحيحة
«خطة نحا�س االقت�صادية تالقيها رزمة من مي� ��ر دون م �ت��اب �ع��ة م� ��ن ق �ب��ل ف��ري �ق �ن��ا لل��أو� �ض��اع الإق�ل�ي�م�ي��ة وال��دول �ي��ة ..ال�ن��ائ��ب
م�شاريع القوانني الإ�صالحية و�أعمال جلنة ال�سيا�سي م��ع علمنا م�سبقا �أن �أعمالنا ول �ي��د ج�ن�ب�لاط رغ ��م م��واق �ف��ه م��ن ال�ن�ظ��ام
امل��ال امل��وازن��ة النيابية ال�ت��ي ت��ري��د ت�صويباً ل�ي���س��ت ب���س�ه��ول��ة م��ا يتخيلها ال�ب�ع����ض ،ال�سوري ي�سعى دائماً �إىل ترميم تفاهمه مع
ل�سكة القطار املايل يف لبنان ليكون الإ�صالح لأن �إ�صالحنا لي�س عابراً وما نفعله هو ح��زب اهلل ،مت��ام�اً كما يفعل ت�ي��ار امل�ستقبل
كام ًال و�شام ًال وتاماً ،فنحن ال نريد الغرق تغيري لنهج متبع وممار�سة تكر�ست منذ ولو ب�إ�شارات خجولة» .يعقب كنعان قائالً:
يف متاهات ال�سجاالت الإع�لام�ي��ة بقدر ما عقود ،ون�أمل من املواطنني دعم امل�شاريع «�إن�ف�ت��اح الكني�سة امل��ارون�ي��ة جت��اه ح��زب اهلل،
نريد وقف التدهور املايل املتفاقم منذ العام التي تريد تغيرياً جذرياً».
ي�ؤكد �صوابية خياراتنا منذ الأ�سا�س ،لأنه يف
 ،1995ب�ضبط الإنفاق وقوننته ،فننتقل من
النهاية هناك حاجة دوماً للتفاهم مع الآخر
اقت�صاد ريعي اىل �إقت�صاد منتج».
البنك الدويل
مهما كانت الإختالفات ،فباملنعة الداخلية
وح��ده��ا ن�ح�م��ي ال��وط��ن و ُت �ب �ع��د ع�ن��ه اي ��ذاء
تغيري نهج
وعن كالم العماد عون ال��ذي ي�شري اىل اخلطط اخلارجية �أو نحد من �ضررها».
مزيد من الف�ضائح املالية يف لبنان يك�شف
�سورية
ي�ع�ت�بر ك �ن �ع��ان �أن ت���ص�ح�ي��ح الأج� ��ور ك �ن �ع��ان �أن ال �ت �ق��ري��ر ال � ��دويل ال �� �ص��ادر عن
و� �ض �ب��ط م �ي��زان �ي��ة ال ��دول ��ة م��ع ت�صحيح خ�ب�راء ال�ب�ن��ك ال ��دويل ح��ول الإدارة املالية
وع��ن ال�ك�لام ع��ن ح��رب ب��اردة � -ساخنة
ال�ق���ض��اء م��ن ��ش� أ�ن��ه ن�ق��ل دف��ة ال �ب�لاد من وفق معطياته الأولية ي�ؤكد ح�صول حدوث
حالة اىل �أخ��رى ،وب��ر أ�ي��ه ت�صميم التكتل �إرتكابات خطرية يف مالية الدولة وعمليات يف امل�ن�ط�ق��ة م ��ن خ�ل�ال ال �ب��واب��ة ال���س��وري��ة
الكبري حقق الكثري من الإجنازات ،يقول� :إدارتها« ،من خالل املكننة ،من ال�سهل جداً يقول كنعان« :ق��درة النظام يف �سورية على
«منطق امل��زرع��ة والفو�ضى واملحا�ص�صة العبث ب��الأرق��ام املالية وتغيريها وتبديلها ،املواجهة مع ا�ستمرار ال�ضغوطات الدولية
��س�ي�ت�لا��ش��ى م��ع ال��وق��ت م��ع ع ��زم التكتل م��ا يعني �أن امل��و��ض��وع برمته مل يعد قاب ًال والإقليمية قد جتر املنطقة اىل حرب معينة،
الإ�صالحي ،و�أن�شطة لبنان الإقت�صادية للإجتهاد ال�سيا�سي لأن ت�أكيد �سيبان مالية لكن التوازنات يف �سورية حتى اليوم ال تزال
ال �ق��ائ �م��ة ع �ل��ى ا� �س ����س ال ��رب ��ح ال �� �س��ري��ع ال��دول��ة ي ��أت��ي م��ن ق�ب��ل م��ؤ��س���س��ات املجتمع مل�صلحة النظام ،وبالتايل ال وجود على املدى
امل �ن �ظ��ور �أي م � ؤ�� �ش��ر ل �ت �ح��والت درام��ات�ي�ك�ي��ة
وامل �� �ض��ارب��ة ��س� ُت�ل�ج��م ل���ص��ال��ح ال�ت��أ��س�ي����س الدويل».
ل�ط�ب�ق��ة و� �س �ط��ى ،ال �ت �ي��ار ال��وط �ن��ي احل��ر
ا�ستو�ضحنا ال�ن��ائ��ب كنعان ع��ن مغزى يف ��س��وري��ة لتغيري امل �ع��ادل��ة ،ال�ضغط ال��ذي
والتكتل والعماد مي�شال عون م�شروعهم ك�ل�ام امل � ؤ�� �س �� �س��ات ال��دول �ي��ة يف ه ��ذا امل �ج��ال يح�صل عليها خارجياً وداخلياً يقابله �ضغطاً
بناء دولة حقيقية ال �إن�شاء �سلطة هجينة خ���ص��و��ص�اً �أن م�ع�ظ�م�ه��ا ك ��ان ي��دع��م ب�شكل �شعبياً يف الداخل و�إقليمياً ودول�ي�اً من قبل
يتناف�س عليها ال�سا�سة اللبنانيني».
ك�ب�ير احل�ك��وم��ات ال���س��اب�ق��ة ،ي��و��ض��ح كنعان :اي��ران وال�صني ورو��س�ي��ة ،احل��دود ال�سورية
�س�ألنا كنعان عن حترك الق�ضاء بعد «يف املو�ضوع امل��ايل ه��ذه امل�ؤ�س�سات ال تدعم ح �ت��ى الآن ال ت� ��زال م���ض�ب��وط��ة ،ب��ا��س�ت�ث�ن��اء
ك�لام ال��وزي��ر حممد ال�صفدي وتقرير ا��ش�خ��ا��ص�اً ،ب�ق��در م��ا ت��دع��م ح�ك��وم��ات ،وزارة احلركة الداخلية العنيفة وال�شر�سة لبع�ض
البنك ال��دويل ال�ل��ذان ي � ؤ�ك��دان ح�صول املالية عربهي التي ب��ادرت يف طلب معونة التيارات الأ�صولية ،وبالتايل هذه املعطيات
�سَ يبان يف مالية الدولة ل�سنوات كثرية ،اخل�براء الدوليني ،وعلى ه��ذا الأ�سا�س كان على حالها اليوم لن جتر �سورية �أو النظام
اىل حرب �أهلية داخلية ،اال يف حال �إعتربنا
ي��رد النائب املتني «ال�سلطة الق�ضائية تقرير البنك الدويل».
هي �سلطة ق�ضائية ،وزير العدل ي�ساهم
وع �م��ا �إذا ك��ان��ت زي � ��ارة الأم �ي��ن ال �ع��ام �أن احلرب الباردة الذي يُحكى عنها هي عدم
يف ت�صحيح م �� �س��اره وه ��ذا م��ا ي �ق��وم به ل�ل�أمم املتحدة بان كي مون ورئي�س جامعة قدرة النظام وال امل�سلحني على ح�سم الأمور
ال ��وزي ��ر ��ش�ك�ي��ب ق��رط �ب��اوي �� �س ��واء من ال��دول العربية الأ�سبق عمرو مو�سى ووزير نهائياً».
خ�لال نهجه الإ��ص�لاح��ي �أو م��ن خالل خارجية تركيا داوود اوغلو اىل لبنان ،تهدف
�أجرى احلوار :بول با�سيل
و�ضعه الأ�شخا�ص الكفوئني يف املواقع اىل ت��دوي��ل لبنان �أم�ن�ي�اً م��ن خ�لال البوابة
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تحقيق
«فيل في غرفة الجلوس»

اإلدمان على التلفزيون ..مشكلة صحية عامة
بالرغم من انبثاق �أوجه خمتلفة للتكنولوجيا وو�سائل الإعالم ،يبقى
للتلفزيون مكانة وا�سعة يف حياتنا اليومية ،البع�ض يخ�ص�ص له �أوقات ًا
حمددة ملتابعة برامج و�أخبار تهمه وتلفت انتباهه ،والبع�ض الآخر مي�ضي
�أوقات فراغه يف التنقل عرب قنواته التي تقدم باقة متنوعة من الربامج،
لكن ال �شك �أن البع�ض ،وحتديد ًا الأطفال ،مي�ضي �ساعات طويلة �أمام
�شا�شات التلفزيون ،قد ت�صل �إىل حد الإدمان يف �أحيان كثرية ،وهنا ي�صبح
التلفزيون «م�شكلة �صحية عامة» ال بد من مقاربتها والتنبيه �إىل �رضرها.
ا�سرتعت ظاهرة الإدمان على م�شاهدة التلفزيون ،اهتمام الكثري
من الباحثني والعلماء الذين �شعروا بفداحة هذا اخلطر ،ومدى تهديده
ل�صحتنا وعاداتنا ،وقد و�ضعت تقارير وكتب كثرية عن �سوء ا�ستخدام
التلفزيون ،لكن �آخرها و�أكرث عمق ًا وات�ساعاً ،هو بقلم الباحث واخلبري يف
ال�صحة العامة الربوفي�سور الأمريكي «فريديريك زميريمان» ،الذي اختار
عنوان ًا مميز ًا لكتابه« :الفيل يف غرفة اجللو�س» ،ليتحدث عن ج�سامة
�أخطار م�شاهدة التلفزيون على ال�صحة البدنية والنف�سية واالجتماعية.
املعدل الو�سطي
بح�سب الإح �� �ص��اءات امل�ت��داول��ة ع��امل�ي�اً،
ف ��إن ن�سبة م���ش��اه��دة الأط �ف��ال للتلفزيون
باملعدل املتو�سط تبلغ نحو ال�ساعتني يومياً،
لكن هناك �أط�ف��ا ًال مي�ضون �ساعات �أط��ول
ويت�سمرون �أم ��ام �شا�شات ال�ت�ل�ف��زي��ون� ،أم��ا
بالن�سبة للبالغني فاملعدل الو�سطي يرتفع
�إىل ثالث �ساعات ،قد تقل �أو ترتفع بح�سب
اهتمامات ال�شخ�ص.
اخل �ط��ر ك�م��ا ي �ق��ول زمي�ي�رم ��ان يكمن
لي�س فقط يف م�ع��دل م�شاهدة التلفزيون
ال �ي��وم��ي ،ب��ل يف ال�ع�م��ر ال��و��س�ط��ي مل�شاهدة
التلفزيون ،ففي الكثري م��ن ال ��دول ،يبد�أ
الأطفال مب�شاهدة التلفزيون ما �إن يبلغوا
الت�سعة �أ��ش�ه��ر ،بحيث ي�ضعهم �آب��ا�ؤه��م يف
كرا�س �أم��ام التلفزيون لي�شغلوا انتباههم،
علماً �أن الطفل ال يفهم �شيئاً من الربامج
املعرو�ضة وال يتمكن حتى م��ن اال�ستمتاع
بها.
بالن�سبة �إىل الأطفال بني عمر العامني
و�أكرث ،يجذب التلفزيون ب�صوره املتالحقة
و�أل��وان��ه انتباههم ،وي �ب��د�أون بالتفاعل مع
الأغ� ��اين وال�ب�رام��ج ال�ك��رت��ون�ي��ة ويتعلقون
ب��ال�ك�ث�ير م ��ن ال���ش�خ���ص�ي��ات ،ويف ح ��ال مل
يتدخل الأه ��ل لتحديد ��س��اع��ات امل�شاهدة،
ق��د ي�ن�ت�ه��ي ب�ه��م الأم� ��ر �إىل ال�ت���س�م��ر �أم ��ام
ال�ت�ل�ف��زي��ون ل���س��اع��ات م��ن دون �أن ي�شعروا
بخط�أ ما.
�أم��ا بالن�سبة �إىل املراهقني والبالغني،
فم�شاهدة ال�ت�ل�ف��زي��ون تتخذ منحى �آخ��ر،
بحيث ت�شغلهم عن وظائف وواجبات كثرية،
الأم��ر ال يتعلق فقط مب�شاهدة التلفزيون
م �ن��ذ ال �� �ص �ب��اح ال �ب��اك��ر ،ع �ل �م �اً �أن ك�ث�يري��ن
ي�ستيقظون في�شغلون التلفزيون يف غرفة
نومهم ريثما ي�ستعدون للذهاب لأعمالهم
�أو م��دار��س�ه��م ،ب��ل �أي���ض�اً ال �ت��ذرع مب�شاهدة
التلفزيون بحجة اال�سرتخاء �أو اال�ستمتاع،
وق��د �أظ�ه��رت بع�ض الدرا�سات احلديثة �أن
م�شاهدة التلفزيون طوال فرتة بعد الظهر
ال ت��دف��ع ب��ال���ش�خ����ص �إىل اال� �س�ت�رخ��اء ،بل
�إىل الك�سل ،وتفويت الكثري من الواجبات

املنزلية ،كالتنظيف والطبخ ،ومتنعه من
احلفاظ على العالقات االجتماعية وتبادل
ال��زي��ارات� ،أو حتى م��ن ممار�سة الريا�ضة،
لذلك ،فالأمر ب�شكل عام يتحول �إىل م�شكلة
�صحية عامة متداولة لدى كثريين.
برامج تثقيفية ..و�أخرى جتارية
مييز زمي�يرم��ان يف ك�ت��اب��ه ،ب�ين ال�برام��ج
ال�ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة التعليمية وال�ت�ث�ق�ي�ف�ي��ة ،وتلك
ال�ت�روي �ج �ي��ة وال �ت �ج��اري��ة مب ��ا ف�ي�ه��ا الأف�ل��ام
وال�ب��رام� ��ج ال �ك��رت��ون �ي��ة ،وي� �ق ��ول �إن ت � أ�ث�ي�ر
ال�ت�ل�ف��زي��ون ي �ت �ف��اوت ف�ي�م��ا ب�ي�ن�ه��ا ،ف��ال�ب��دان��ة،
�أ� �ص �ب �ح��ت واح� � ��دة م ��ن امل �� �ش �ك�ل�ات ال���ص�ح�ي��ة
واالج �ت �م��اع �ي��ة ال �ن��اج �م��ة �أو ًال ع ��ن ال�ب�رام��ج
ال �ت �ج��اري��ة وم �� �ش��اه��دت �ه��ا ع �ل��ى م ��دى ط��وي��ل،
فالأطفال الذين ي�شاهدون التلفزيون ل�ساعات
طويلة ،يتناولون الطعام �أمام �شا�شته ،هم �أكرث
عر�ضة للإ�صابة بال�سمنة.
ك�م��ا �أن ك�م�ي��ة ال�ب�رام��ج ال �ت �ج��اري��ة ال�ت��ي
يتعر�ض لها دماغ الأطفال متثل ن�سبة خ�سارة
كبرية من منو عقلهم بطريقة طبيعية ،ففي
ال�سنوات الثالث من العمر ،ي�صل وزن العقل
الب�شري لثالثة �أ�ضعاف ،وكذلك كثافة ال�شبكة
ال�ع���ص�ب�ي��ة ،ل �ك��ن يف ه ��ذه ال �ف�ت�رة م��ن ال�ن�م��و
املت�سارع ،لي�س الدماغ وحده هو الذي يت�شكل
وينمو ،لكن �أي�ضاً ال�شخ�صية وكيفية التعامل
مع املحيط واملجتمع واكت�ساب العادات ،وتنمو
ه ��ذه ال���ش�خ���ص�ي��ة االج �ت �م��اع �ي��ة م��ا ب�ي�ن عمر
ال�ث�لاث واخلم�س ��س�ن��وات ،لكن الت�سمر �أم��ام
ال�ت�ل�ف��زي��ون ق��د ي�ح��رم ال�ط�ف��ل م��ن االح�ت�ك��اك
مب �ج �ت �م �ع��ه وم� ��ن ت �ط��وي��ر ع� ��ادات� ��ه وط �ب��اع��ه
بالطريقة املالئمة.
فبح�سب العلماء� ،إذا ما �أهدر الأطفال ،ما
بني �سن الثالثة واخلام�سة ،نحو ن�صف �ساعة
ي��وم�ي�اً ع�ل��ى ن���ش��اط��ات ال ط��ائ��ل م�ن�ه��ا ،ف��إن�ه��م
�سيخ�سرون الكثري يف ما يتعلق بنمو دماغهم
وت �ب �ل��ور ��ش�خ���ص�ي�ت�ه��م ،ف�ك�ي��ف احل� ��ال �إذاً مع
الأط�ف��ال ال��ذي يهدرون ن�صف يومهم تقريباً
على م�شاهدة الربامج التلفزيونية التجارية،
التي ال تقدم �أي خربة مفيدة.
و�أظهرت �أبحاث الربوفي�سور زميريمان

�أن الأط� �ف ��ال ال��ذي��ن ي �� �ش��اه��دون ال�ت�ل�ف��زي��ون
�أك�ثر من املعدل يومياً قبل �أن يبلغوا الثالثة
م��ن ال�ع�م��ر� ،ستكون ل��دي�ه��م ق ��درات �أق ��ل على
النجاح يف �صفوف القراءة والريا�ضيات لدى
دخولهم املدر�سة ،ويف درا�سات �أخرى ،تبني �أنه
على عك�س ما هو �شائع ،ف��إن الأط�ف��ال الذين
ي�شاهدون التلفزيون قبل �أن يبلغوا العامني،
��س�ي��واج�ه��ون م�شاكل يف تعلم ال�ل�غ��ة وال�ك�لام،
حتى و�إن كان التلفزيون يقدم برامج تعليمية،
كما �أن م�شاهدة التلفزيون يف �سن مبكر ،ت�ؤثر
ع�ل��ى ال�ترك�ي��ز ل��دى الأط �ف��ال وع�ل��ى قدرتهم
للقيام باملهام املوكلة �إليهم ،و�أ�شار الربوفي�سور
الأمريكي �إىل �أن كل �ساعة يق�ضيها الطفل �أمام
التلفزيون ،تزيد من فر�ص �إ�صابته با�ضطراب
يف القدرة على االنتباه مبقدار  10يف املئة.
العنف ..والأطفال
وي�ؤكد زميريمان �أن م�شاهدة الكثري من

م�شاهد ولقطات العنف على التلفزيون ،ت�ؤدي
�إىل زي ��ادة ال���س�ل��وك ال �ع��دواين ل��دى ال�ط�ف��ل،
فالذين ي�شاهدون العنف با�ستمرار ،ينظرون
�إىل العامل من زاوية العنف واخلطر لي�س �إال،
وخل�صت درا�سة �أعدها زميريمان يف هذا املجال
�إىل ا�ستنتاجات الفتة ،ومنها �أن الأطفال يف �سن
الرابعة الذين يق�ضون �أمام ال�شا�شات الف�ضية
م��ا معدله � 5-3ساعات يومياً ،لديهم قابلية
�أعلى بـ 25يف املئة لأن ي�صبحوا م�شاغبني من
�أقرانهم الذين مل ي�شاهدوا التلفزيون أ�ب��داً،
ك�م��ا �أن الأط �ف��ال ال��ذي��ن ��ش��اه��دوا التلفزيون
ثماين �ساعات يومياً ،ترتفع تلك القابلية �إىل
 200يف املئة ،و�إذا كانت الدرا�سة مل حتدد نوع
الربامج التي �شاهدها الأطفال �أثناء الدرا�سة،
�إال �أن زميرمان ينبه «على العائالت �أن تدرك
�أنه و�إن كان الفيلم خم�ص�صاً للأطفال ،ال يعني
مطلقاً �أنه �سيكون جيداً ،خ�صو�صاً للأطفال يف
الرابعة».
ع�ل�م�اً �أن الأط �ف ��ال ال��ذي��ن اع �ت ��ادوا على
ال�ت�ع��ر���ض مل���س�ت��وي��ات م��رت�ف�ع��ة م��ن الإث � ��ارة يف
مرحلة مبكرة من العمر ،ي�ستمرون يف توقع
احل�صول على نف�س م�ستويات الإثارة مع مرور
الأعوام ،الأمر الذي يجعل من ال�صعب عليهم
التكيف مع النمط الأقل بطئاً للحياة والدرا�سة
يف امل��در��س��ة وال��واج�ب��ات املنزلية ،فالتلفزيون
من املمكن �أن يعر�ض املخ يف مرحلة النمو �إىل
م�ستويات غري عادية من الإثارة.
وي�ؤكد زميريمان �أن هذه النتائج تنطبق
�أي�ضاً على الت�سمر أ�م��ام �شا�شات االنرتنت� ،إن
مل�شاهدة ال�برام��ج وال�ف�ي��دي��وه��ات� ،أو ملمار�سة
�ألعاب الفيديو ،مع الإ��ش��ارة �إىل �أن االنرتنت
قد يكون �أك�ثر خطراً على تكوين ال�شخ�صية
االج�ت�م��اع�ي��ة للطفل ،ك��ون��ه يح�صره ب�شا�شة
ال�ك�م�ب�ي��وت��ر ب�غ��رف��ة حم ��ددة ل�ي����س �إال ،بينما
م�شاهدة التلفزيون قد تكون جترية عائلية.
كن�صيحة ن�ه��ائ�ي��ة ،ي � ؤ�ك��د زمي�ي�رم��ان �أن
الأط�ف��ال ما دون الثانية من العمر ،يجب �أال
ي�شاهدوا التلفزيون على الإط�لاق ،من ناحية
�أخ � ��رى ي�ل�ف��ت �إىل أ�ن� ��ه م��ن ال���ص�ع��ب حت��دي��د
م�ستوى �آمن لعدد �ساعات م�شاهدة التلفزيون
يف الفرتة العمرية بني ثالثة وخم�سة أ�ع��وام،
وي�ضيف« :كل �ساعة ترفع احتماالت اخلطر،

م��ن ال���ص�ع��ب ال �ق��ول �إن ه�ن��اك م���س�ت��وى �آم�ن�اً
للم�شاهدة� ،أما بالن�سبة لطفليه البالغني  9و7
أ�ع��وام ،فهو ي�سمح لهما مب�شاهدة التلفزيون
ل���س��اع��ة واح � ��دة ن� �ه ��ارَي ال���س�ب��ت والأح � � ��د ،يف
ال�ب��داي��ة ،ك��ان يختار لهما ال�برام��ج الرتبوية
والتثقيفية ،لكن اليوم بعد �أن �أ�صبحا أ�ك�بر،
هما ي�خ�ت��اران م��ا ي ��ودان م�شاهدته ��ش��رط �أال
يحمل م�شاهد عنفية.
درا�سة �أخرى
ويف درا��س��ة أ�خ��رى ل��ه ،أ�ك��د زمي�يرم��ان �أن
ق��راءة الق�ص�ص للأطفال ،تعد أ�ق��ل كفاءة يف
تعليمهم اللغة عن احلديث معهم قبل النوم،
حيث �إن احلديث معهم يفوق �ست مرات كفاءة
القراءة ،وقال�« :إن حديث الكبار للأطفال من
دون الإن���ص��ات إ�ل�ي�ه��م ،ل��ه وق��ع «�ضعيف» على
ت�ط��ور ق��درات�ه��م ال�ل�غ��وي��ة ،و�إن ت��رك الأط�ف��ال
مل�شاهدة التلفزيون لي�س ل��ه �أي وق��ع ،جيداً
ك��ان �أو �سيئاً ،على تطورهم ،حتى عمر �أربعة
�أعوام» ،و�أ�ضاف �أنه حتى و�إذا مل يتمكن الر�ضع
�أو ال�صغار م��ن تكوين الكلمات ،ف ��إن ردوده��م
البدائية على املحادثات ت�ساعدهم على تطوير
قدراتهم اللغوية.
وت ��اب ��ع زمي�ي��رم� ��ان « :أ�ط � �ب� ��اء الأط� �ف ��ال
ي�شجعون الآب��اء على ق��راءة الكتب والق�ص�ص
ورواية الأح��داث اليومية الب�سيطة لأطفالهم
ل��زي��ادة حت�صيلهم ال�ل�غ��وي» ،م � ؤ�ك��داً �أن ذل��ك
الأ��س�ل��وب ال ي��رك��ز على دور الطفل يف تبادل
اللغة وت�شجيعه بقدر الإمكان على التحدث»،
وق��د أ�ج��ري��ت ال��درا� �س��ة ع�ل��ى  275ع��ائ�ل��ة ،بها
�صغار حتى عمر �أربعة �أعوام ،ومت قيا�س تعر�ض
�صغارهم ل�سماع الأحاديث من الكبار والأطفال
والتلفزيون ،كما مت اختبار «حت�صيلهم اللغوي»
ملعرفة مدى قدرتهم على التكلم والتعبري عن
�أنف�سهم ،وج��اءت املفاج�أة حينما فاقت نتائج
ال���ص�غ��ار ،ال��ذي��ن ي�ت��م ال�ت�ك�ل��م م�ع�ه��م م�ستوى
نظرائهم ممن يقر أ� لهم مبقدار �ستة �أ�ضعاف،
حيث أ�ب��دوا معرفة أ�ك�بر باللغويات والقواعد
النحوية.

هنا مرت�ضى
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عــربــي
اال�ستثمار يف التفاو�ض ل�صياغة �شروط امل�صاحلة
رغم الإ��ش��ارات املتكررة �إىل �أن جوالت
التفاو�ض اجلارية يف الأردن بني ال�سلطة
الفل�سطينية ،وحكومة االحتالل ،برعاية
�أردن �ي��ة ،ال حتقق االخ�ت�راق ال��ذي تريده
�أط ��راف ه��ذا ال�ت�ف��او���ض ،ف ��إن ال�ع�م��ل فيه
�� �س ��وف ي �ت ��وا� �ص ��ل ،ورمب� � ��ا ت� �ك ��ون غ��اي �ت��ه
ال �ن �ه��ائ �ي��ة ،ك �م��ا �أ� �ش��رن��ا � �س��اب �ق �اً ،الإي �ح��اء
بانطالق العملية التفاو�ضية قبل حلول
م��وع��د ال�ساد�س والع�شرين م��ن اجل��اري،
وال ��ذي ح��ددت��ه ال��رب��اع�ي��ة كموعد �أق�صى
ال�ستئناف املفاو�ضات ،والذي �أبدى رئي�س
ال�سلطة الفل�سطينية تعلقاً وا�ضحاً به.
ي�سعى رئي�س ال�سلطة عملياً �إىل الإفادة
الق�صوى مما يجري يف العا�صمة الأردنية
باجتاهني :التم�سك مبوا�صلة التفاو�ض
حت �ق �ي �ق �اً ل �ل �ه��دف الأ�� �س ��ا� ��س م ��ن وج ��ود
ال�سلطة ،وا�ستخدام التفاو�ض يف الت�أثري
على جمريات امل�صاحلة.
وب �ق��در و� �ض��وح ال �ه��دف الأول ،يبدو
ال �ه��دف ال �ث��اين ملتب�ساً ل��دى كثريين،
فمن املعروف �أن الف�صائل الفل�سطينية
�أخ� ��ذت م��وق �ف �اً ��س�ل�ب�ي�اً م��ن ال �ع ��ودة �إىل
املفاو�ضات ،ويفرت�ض كثريون �أن حتقيق
امل���ص��احل��ة وت��رت �ي��ب ال��و� �ض��ع ال��داخ �ل��ي،
ي��وج��ب ال �ت��وق��ف ع��ن �إث � ��ارة امل��زي��د من

امللك الأردين عبد اهلل الثاين والرئي�س حممود عبا�س (�أ.ف.ب).

الق�ضايا اخلالفية ،وعلى ر�أ�سها جوالت
التفاو�ض العبثي هذه.
ه ��ذا ه ��و ظ��اه��ر الأم� � ��ر� ،أم� ��ا ال��واق��ع
الفعلي في�شي ب ��أن رئي�س ال�سلطة ال��ذي

ي �� �ش �ع��ر ب��ال �� �ض �ع��ف ،ي� �ح ��اول اال� �س �ت �ق��واء
بالتفاو�ض لتح�سني ��ش��روط امل�صاحلة،
وي��ري��د ال �ق��ول ل�ل�ف���ص��ائ��ل ،ويف طليعتها
رف�اً به،
ح�م��ا���س� ،إن��ه ال ي��زال ق��وي�اً وم�ع�ت َ

وهو ال��ذي يجل�س على طاولة التفاو�ض،
ولي�س لأح��د �أن ي�شعر ب ��أن امل�ت�غ�يرات يف
بع�ض الأق �ط��ار العربية� ،أ�ضعفت رئي�س
ال���س�ل�ط��ة وحت��ال �ف��ات��ه ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ،فيما

معركة التعوي�ضات امل�صرية ..والتهافت على التم�سك باملعاهدة
يف الوقت الذي يتم تداول �أنباء عن توافق �أمريكي
م��ع «ح ��زب احل��ري��ة وال �ع��دال��ة» الإ� �س�ل�ام��ي امل���ص��ري،
يق�ضي باحلفاظ على اتفاقية كامب ديفيد ،وحتى على
االتفاقات االقت�صادية حمل اجلدل التي عقدها النظام
امل�صري ال�سابق مع كيان االحتالل ال�صهيوين .نقلت
هيئة الأمم املتحدة �إىل الإدارة الأمريكية تقريراً عن
مطالبات م�صرية جت��اه دول��ة االح �ت�لال ،ب��واق��ع 500
م�ل�ي��ار دوالر تعوي�ضات ع��ن تعطيل ك��ل �سبل احل�ي��اة
وال�ت�ق��دم يف �شبه ج��زي��رة ��س�ي�ن��اء ،ال�ت��ي مت�ث��ل  ٪6من
م�ساحة م�صر ،وكذلك مدن ال�سوي�س ،والإ�سماعيلية،
وبور�سعيد ،والدلتا ،خالل فرتات احلروب ال�صهيونية
على م�صر ،واحتالل �شبه جزيرة �سيناء ،وذلك التخاذ
قرار �سيا�سي دويل من الك�شف عن التقرير� ،أم �إبقائه
طي املباحثات ال�سرية.
التقرير يقع يف � 750صفحة م��ن احل�ج��م الكبري،
وقد �أرفقت به  190خريطة جغرافية بيانية للأرا�ضي
امل�صرية التي تناولها التقرير ،و�سبق ه��ذا تبيني �أن
حكم الرئي�س املخلوع ح�سني مبارك تقاع�س بالق�صد
عن مطالبة دول��ة االحتالل بتفعيل امل��ادة الثامنة من
املعاهدة «املوقعة بني م�صر و�إ�سرائيل يف مار�س ،»1979
وال�ت��ي ج��اء فيها« :يتفق ال�ط��رف��ان على �إن���ش��اء جلنة
مطالبات للت�سوية املتبادلة جلميع املتطلبات املالية».
ه��ذه امل ��ادة ظ�ل��ت خ ��ارج ال �ت��داول ،ومل ت�ب��د احل�ك��وم��ات
امل�صرية ال�سابقة �أي اهتمام بتفعيلها.
ووف��ق التقرير امل�شار �إل�ي��ه ،ف ��إن الإدارة امل�صرية
احلالية تطالب بتفعيل املادة الثامنة من املعاهدة على
الفور ،وهو ما من �ش�أنه ت�صعيد مطالبة كبرية جتاه
كيان االحتالل ،مبئات مليارات الدوالرات.
وق��د ت�ضمن التقرير تبياناً لعمليات النهب التي
ق��ام��ت ب�ه��ا دول ��ة االح �ت�ل�ال خ�ل�ال � �س �ن��وات اح�ت�لال�ه��ا

ل�شبه ج��زي��رة �سيناء ( ،)1982 - 1967حيث عطلت
ك��ل م��وارد �سيناء ال�سمكية على �سواحل اجل��زي��رة مع
البحر املتو�سط ،والبحر الأحمر ،وخليج ال�سوي�س ،وهي
ت�شكل  ٪30من م�ساحة ال�سواحل امل�صرية جمتمعة،
كما دمرت ال�شعاب املرجانية امل�صرية ،ونقلت  ٪40من
احلياة البحرية بطريقة �إعادة الزراعة حول �شواطئها،
كما ا�ستغلت كل منتجات البرتول امل�ستخرجة من �سيناء
خلدمة عجلة احل��رب وال�صناعة واقت�صاد االحتالل
عن الفرتة ذاتها ،و�أف��رغ��ت �سيناء من احلياة الربية،
وا�ستولت على ��س�لاالت كاملة م��ن احل�ي��وان��ات ،بينها
ال�غ��زال ،وال��وع��ول ،وحتى الثعابني ال�سامة �أخ�ضعتها
مل�صانع �إنتاج الأدوي��ة وال�سموم ،و�صدّرتها �إىل �أوروب��ا،
كما قتلت الذئاب والثعالب ال�ستخدام فرائها.
وا�ستغلت حكومات االحتالل املتعاقبة �سيناء �أي�ضاً
يف الزراعة ،حيث زرعت فيها الزهور و�صدرتها مبئات
املاليني من الدوالرات ،حمققة يف فرتة االحتالل من
زراع��ة ال��ورود فقط ،مبلغ  2مليار دوالر ،و�سرقت ربع
ثروة �سيناء من ال�صخور الثمينة والرخام ،يف عمليات
تعدين ونقل عمالقة غري م�سبوقة ،و�أخلت منجمني
للذهب يف �سيناء و�أفرغتهما من حمتواهما بالكامل،
حيث مل يتبق منهما �سوى �أطالل �صخرية ال قيمة لها.
هذا ف�ضال عن �سرقة ماليني الأطنان من الرمال
ال�صاحلة لال�ستخدام ال�صناعي والتجاري ،خ�صو�صاً
يف ال�صناعات الزجاجية ،وبيع �صخور و�أحجار �صناعية
من �سيناء مبا يعادل  49مليار دوالر ب�سعر اليوم ،طبقاً
للتقرير ،و�سرقة حمتويات ف��روع البنوك امل�صرية يف
قطاع غزة ،وكذلك �سرقة حمتويات املتاحف امل�صرية يف
�سيناء ،وحرم تعطيل املالحة يف قناة ال�سوي�س  -م�صر
من مئات املاليني من الدوالرات.
وع��دا ع��ن مطالبات تت�صل بالتعوي�ض ع��ن عوائد

�سياحية مفقودة بقيمة مئة مليار دوالر ،وع��ن قيام
االحتالل بتجفيف  30يف املائة من �آبار �سيناء ..ور�صد
التقرير ك��ذل��ك ق�ي��ام دول��ة االح �ت�لال بقتل � 250أل��ف
م���ص��ري م��دين وع���س�ك��ري خ�ل�ال ح��روب�ه��ا ع�ل��ى م�صر
جمتمعة ،كما �أحدثت �إ�صابات بحوايل مليون مواطن
�آخر من �سكان �سيناء ومدن القناة والدلتا ،ومن خا�ضوا
احلروب امل�صرية.
ورمب ��ا لأول م��رة ت�ط��ال��ب م�صر ك�ي��ان االح �ت�لال،
بالتعوي�ضات لكل الأ�سرى الذين قتلهم خالل احلروب
ب��دم ب��ارد .وذك��ر التقرير لأول م��رة ع��دة مذابح مرفق
بها �أ�سماء وبيانات ما يقرب من � 15ألف م�صري مدين
وع�سكري.
ووفقاً للتقرير ،ف�إن قوات االحتالل دمرت القوات
اجل��وي��ة امل�صرية يف ع��ام  ،1967م��ن دون �سبب ،ودون
�أن ت�ع�ت��دي م���ص��ر ع�ل�ي�ه��ا ،م���س�ت�ن��دة ع�ل��ى االدع� ��اء ب ��أن
ت�صريحات الرئي�س جمال عبد النا�صر النارية �أقلقتها
ودفعتها ل�شن احلرب على م�صر.
كما ت�ضمن التقرير مطالبة بالتعوي�ض عن ق�صف
وت��دم�ير ال�ط��ائ��رة امل��دن�ي��ة الليبية ف��وق �سيناء ،وعلى
متنها مواطنون م�صريون وليبيون ،وط��اق��م مالحي
فرن�سي.
مراقبون اعتربوا �أن �أمام م�صر معركة دبلوما�سية
�شر�سة ،لفتح هذا التقرير ،ونقا�شه يف الأمم املتحدة،
ومنظماتها املعنية ،ور�أوا �أي�ضا �أن التهافت م��ن قبل
بع�ض القوى ال�سيا�سية امل�صرية ،على �إعطاء تعهدات
ب��احل�ف��اظ على امل�ع��اه��دة� ،سيخلف ت ��أث�يراً �سلبياً على
ظروف خو�ض م�صر ملعركتها من �أجل �إجبار ال�صهاينة
على دفع التعوي�ضات.

عبد الرحمن نا�صر

منحت خ�صومه حلفاء يف موقع ال�سلطة،
�أو على �ضفافها.
ثمة من ي��رى �أن التعرث ال��ذي �أ�صاب
بع�ض خطوات امل�صاحلة ،راج��ع �إىل رغبة
عبا�س يف توجيه ه��ذه الر�سالة امل�ح��ددة،
�إ�ضافة �إىل �أخطاء �إجرائية من النوع الذي
ال لزوم له ،والتي منحت عبا�س ما يريد،
وذلك على غرار املوقف من زيارة وفد فتح
�إىل قطاع غزة.
وق��د ت�ط��رق رئ�ي����س ال�سلطة �إىل ه��ذا
الأمر خالل كلمة �ألقاها يف اجتماع املجل�س
اال�ست�شاري حلركة فتح فقال�« :إننا نريد
�أن ن���س�ت�م��ر يف امل���ص��احل��ة ح�ت��ى ال�ن�ه��اي��ة،
وه �ن��اك �أ� �ش �خ��ا���ص يف �أي م �ك��ان ال �أري ��د
�أن �أح ��دد الأم�ك�ن��ة ال ي��ري��دون امل�صاحلة،
لكن ه�ن��اك م��ن ال ي��ري��د امل���ص��احل��ة ،املهم
امل�صاحلة يجب �أن ت�ستمر ونحن لن ن�سمح
لأي �أحد �أن يقف يف وجهنا �إذا و�صلنا �إىل
�أر��ض�ي��ة ج �ي��دة ،ول�ل��آن �أق ��ول �إن �ن��ا و�صلنا
لأر�ضية جيدة� ،إذن مو�ضوع امل�صاحلة ال
جدال وال نقا�ش فيه ،وال نريد �أن نتوقف
عند ق�ضية».
ال�لاف��ت يف ك�ل�ام ع�ب��ا���س ،ك��ان م�ع��اودة
ت�أكيده على ر�ؤيته للم�صاحلة� ،أو �شروطها
ال�ت��ي دار ح��ول�ه��ا ب�ع����ض اجل ��دل يف الأي ��ام
الأخ�يرة ،فقد قال �إن��ه مت االتفاق على �أن
ال�ه��دن��ة تنطبق على ال�ضفة كما تنطبق
على غزة ،لكن تهريب ال�سالح �إىل ال�ضفة
�أو املال �أو املتفجرات �سيكون ممنوعاً ،وكل
م��ن يرتكبه يعتقل وي��ذه��ب �إىل الق�ضاء،
وهذا ال يعترب �سجيناً �سيا�سياً ،هذه ق�ضية
ال�سالح على �أي كان من فتح �أو دميقراطية،
وهذا لي�س له عالقة بق�ضية التهدئة.
و�أ� �ض��اف عبا�س :كما مت االت�ف��اق على
امل�ق��اوم��ة ال�سلمية ال�شعبية ،واف�ق��وا على
�أن الدولة الفل�سطينية على حدود ،1967
وال�شيء الرابع اتفقنا على االنتخابات يف
 5 - 4من هذا العام.
من الوا�ضح �أن رئي�س ال�سلطة جتاهل
احلديث عن �إع��ادة بناء منظمة التحرير،
وه��ي النقطة التي تعول عليها الف�صائل
لإع ��ادة ب�ن��اء ال��و��ض��ع الفل�سطيني ،ب�شكل
ك��ام��ل ،يف ح�ين م��ا ت ��زال ق�ضية امل�ق��اوم��ة
ال�شعبية ال�سلمية ،م�ث��ار ج��دل ون�ق��ا���ش،
والتدقيق يف ك�لام رئي�س ال�سلطة يظهر
�أنه يعر�ض جمدداً �صيغة اتفاق امل�صاحلة،
وف��ق ر�ؤي ��ة حم ��ددة ،وي�ب�ق��ي احل��دي��ث عن
املفاو�ضات قائماً ،حتى ت�شكيل ما و�صفه
يف خطابه بالأر�ضية املالئمة ،و�إال معاودة
التحرك باجتاه جمل�س أ
الم��ن واجلمعية
العامة للأمم املتحدة.
ال ذكر هنا للت�شاور �أو للإطار القيادي
الفل�سطيني املتفق عليه يف القاهرة ،من
�ضمن رزمة امل�صاحلة� ،سيكون كل حديث
م��ن ه��ذا ال�ن��وع م ��ؤج�لاً� ،إىل ح�ين انتهاء
اال�ستثمار يف ج��والت التفاو�ض بن�سختها
الأردن �ي��ة ،وامل�شكلة ال��وح�ي��دة م��رة �أخ��رى
�أن اخلا�سر يف ه��ذه امل�ن��اورات ه��و احلقوق
الفل�سطينية وال�شعب الفل�سطيني الذي
تق�ضم �أر�ضه ،وحقوقه.

نافذ �أبو ح�سنة
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ال�سيا�سة التمويلية ال تتنا�سب مع احتياجات الالجئني الفل�سطينيني
خ�ل�ال زي ��ارت ��ه �إىل ل �ب �ن��ان ،تلقى
ال�سيد بان كي مون عدداً من املذكرات
والر�سائل املطلبية ،التي ت��ر ّك��ز على
م��و� �ض��وع الأون� � ��روا و��س�ي��ا��س��ة ت��راج��ع
اخلدمات و�ضرورة �سد العجز ،بعد �أن
وا�صلت الأمم املتحدة  -عرب �أع�ضائها
املعنيني ب��دع��م وك��ال��ة غ��وث وت�شغيل
الالجئني الفل�سطينيني «الأونروا» يف
دول ال�شتات ،ويف مقدمهم الواليات
املتحدة الأمريكية التي تعترب املموّل
الك �ب�ر ل�ل��وك��ال��ة ( % 70م��ن حجم
أ
التمويل تقريباً) �سيا�سة متويلية ال
تتنا�سب مع حجم احلاجات الأ�سا�سية
واملتزايدة لالجئني الفل�سطينيني يف
املناطق اخلم�س امل�س�ؤولة عنها (قطاع
غ� ��زة ،وال �� �ض �ف��ة ال �غ��رب �ي��ة ،والأردن،
و�سورية ولبنان).
وت� �ع� �ت�ب�ر «الأون � � � � � � � ��روا» ال� ��راب� ��ط
املبا�شر بني الأمم املتحدة والق�ضية
الفل�سطينية بكل تفرعاتها ،كونها
�إح� ��دى �أه ��م وك� ��االت الأمم امل�ت�ح��دة
أ
ال من جهة ،وباعتبارها
الك�بر متوي ً
متثل اعرتافاً دولياً مب�شكلة الالجئني
الفل�سطينيني وحق عودتهم من جهة
�أخ � ��رى ،وق ��د اع �ت�بر الفل�سطينيون

�أن ت�أ�سي�س وكالة الغوث جاء ليخدم
م���ص��ال��ح ال���ش�ع��ب الفل�سطيني حتى
يتم حتقيق العودة من خالل تقدمي
اخل � ��دم � ��ات وامل � �� � �س� ��اع� ��دات ال �ط �ب �ي��ة
والتعليمية ب�شكل رئي�سي.
وبالن�سبة لالجئني الفل�سطينيني
يف ل�ب�ن��ان ،ف ��إن ج�ه��ود الأمم املتحدة
يف دع ��م اح �ت �ي��اج��ات ال�ل�اج �ئ�ي�ن �إىل
ل�ب�ن��ان ،ت�شهد ت��راج �ع �اً ك �ب�يراً جلهة
حم��دودي��ة امل ��وازن ��ة امل�خ���ص���ص��ة لهم
ع�بر «الأون � ��روا» ،وع��دم ق��درت�ه��ا على
ال��وف��اء باالحتياجات الأ�سا�سية من
ت�ع�ل�ي��م وط �ب��اب��ة ل� �ه� ��ؤالء ال�لاج �ئ�ين
ال��ذي��ن م��ازال��وا ي��رزح��ون حت��ت وط ��أة
ق��وان�ي�ن غ�ي�ر م�ن���ص�ف��ة ،يف ظ��ل ع��دم
تطبيق عملي حل��ق ع��ودة الالجئني
الفل�سطينيني �إىل وطنهم ،من جهة
�أخ ��رى ف ��إن م�ساهمة الأمم املتحدة
ب�إعادة �إعمار خميم نهر البارد كانت
�أ� �س��ا� �س �ي��ة ،ل�ك�ن�ه��ا لل� أ
�� �س��ف م��ازال��ت
م�ق���ص��رة م��ن ج �ه��ة ت��وف�ير الأم � ��وال
الالزمة لإجناز �إعادة الإعمار كاملة.
ويف نظرة �إىل حجم املوازنة العامة
يف لبنان يف العامني املا�ضيني ،يتبينّ
�أن ال��زي��ادة ع�ل��ى امل��وازن��ة ظ�ل��ت غري

الأونروا ..و�سيا�سة تقلي�ص اخلدمات

ق� ��ادرة ع�ل��ى اال��س�ت�ج��اب��ة الح�ت�ي��اج��ات احلد الأدن��ى من االحتياجات يف ظل
الفل�سطينيني اليومية والأ�سا�سية� ،سل�سلة من الرتاجعات� ،أهمها النق�ص
وع�ل��ى خمتلف الأ� �ص �ع��دة ،خ�صو�صاً الدائم يف الأدوية وعدم �صرف بع�ضها
ال�صحية وال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ،ه��ذه الأزم ��ة و�إلغاء عدد من الربامج ،كذلك وعلى
ال�ت��ي ت�ضاعفت م��ع �إط�ل�اق الأون ��روا امل���س�ت��وى ال�ترب��وي ف�ق��د ق��ام��ت �إدارة
«ا�سرتاتيجية الهيكلية التنظيمية» الأون� ��روا ب ��إح��داث تغيريات �أ�سا�سية
ع�ل��ى اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة يف �إط� ��ار خطة
والتدابري التق�شفية املرافقة لها.
�إن �سيا�سة اال�ست�شفاء ،ال تكاد تلبي التق�شف وتكثيف �آلية عمل الهيئات

البناء اله�ش والقدمي يهدد حياة �أكرث من مئة �ألف فل�سطيني
منظمات املجتمع امل��دين الفل�سطيني تطالب
الأونروا والدولة اللبنانية بت�أليف جلان هند�سية
الب �ن �ي��ة ال�ه����شّ ��ة يف امل�خ�ي�م��ات بعد
للك�شف ع�ل��ى أ
�سقوط جرحى يف عدد من املخيمات
ط��ال��ب ع� ��دد م ��ن م �ن �ظ �م��ات امل �ج �ت �م��ع امل ��دين
الفل�سطيني الدولة اللبنانية ووكالة غوث وت�شغيل
ال�لاج �ئ�ين ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ين يف ل �ب �ن��ان «الأون � � ��روا»
ومنظمة ال�ت�ح��ري��ر الفل�سطينية ب�ت� أ�ل�ي��ف جلنة
م�شرتكة للك�شف عن الأبنية اله�شّ ة يف املخيمات
الفل�سطينية يف ل �ب �ن��ان و�إي� �ج ��اد ح �ل��ول ج��ذري��ة
للأبنية الآيلة لل�سقوط جتنباً لكارثة �إن�سانية قد
ال حتمد عقباها.
ويعود تاريخ بناء معظم الأبنية يف املخيمات
�إىل �أوا�سط العقد اخلام�س من القرن املا�ضي� ،أي
ما يقارب ال�ستني عاماً ،حيث ب��د�أ الفل�سطينيون
ب��ال�ت�ح�وّل م��ن اخل �ي��م �إىل ال �ب��اط��ون وا��س�ت�خ��دام
أ
الل ��واح املعدنية ل�سقف ال�ب�ي��وت وامل���س��اك��ن ،وقد
ا�ستخدمت حينها م��واد ب�ن��اء ذات ج��ودة هابطة
تتنا�سب مع الو�ضع االقت�صادي للفل�سطينيني،
الذين مل يكونوا يدركون بعد �أن �إقامتهم يف لبنان
�ستمتد �إىل �ستة عقود الحقة ،وقد مت البناء طبعاً
دون �أي��ة معايري هند�سية ،ومع التزايد ال�سكاين
لالجئني وا�ضطرارهم للتمدد العمودي بعد منع
التمدد الأفقي ،تزايدت طوابق املباين �صعوداً على
�أ�سا�سات ه�شة ه��ددت ،وم��ازال��ت تهدد ،حياة �أكرث
من مئة �ألف من �سكان املخيمات.
يف الآون ��ة الأخ�ي�رة ،ب��د�أ ع��دد م��ن ه��ذه املباين
ب��ا إلن�ه�ي��ار وال���س�ق��وط ف��وق ر�ؤو�� ��س �أ��ص�ح��اب�ه��ا يف
خم�ي��م ب��رج ال�براج �ن��ة يف ب �ي�روت ،ويف املخيمات
والتجمّعات الفل�سطينية ،خ�صو�صاً يف منطقة

منزل قدمي �سقطت �أجزاء منه يف خميم املية ومية

اجل �ن��وب (خم �ي��م ال�ب�رج ال���ش�م��ايل) م��ا �أدى �إىل
�سقوط عدد من اجلرحى.
ك��ذل��ك ف � ��إن ال �ب �ن �ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة يف م�ع�ظ��م امل�خ�ي�م��ات
الفل�سطينية يف لبنان� ،أ�صبحت غري �صاحلة ،واملحاوالت
ال�ت��ي ق��ام��ت بها الأون� ��روا �ضمن م���ش��روع �إ� �ص�لاح البنية
التحتية يف بع�ض املخيمات ،تبينّ ف�شلها مع �أول موجة

الم �ط��ار ،خ�صو�صاً يف خميمي ب��رج ال�براج�ن��ة
ل�ه�ط��ول أ
و�شاتيال ،حيث امل�ستنقعات ومياه جماري ال�صرف ال�صحي
يف كل مكان.
ويخ�شى الأهايل من �سقوط املباين على غرار ما
ح�صل يف منطقة الأ�شرفية ،باعتبار �أن بع�ض الأبنية
تعترب �أ�سوء حا ًال وقابلة لل�سقوط يف �أية حلظة.

التعليمية ،مما قد ي�ؤثر على امل�ستوى
ال�ت�ع�ل�ي�م��ي ل�ل�ط�ل�ب��ة وق��درت �ه��م على
اال�ستيعاب ،وب��ال�ت��ايل تعقيد ظاهرة
ت���س��رب ال �ط�لاب ال�ت��ي ت�ف��رز م�شاكل
وظواهر �أخرى كعمالة الأطفال.
الغ��اث��ة ،وبالرغم
وفيما يخ�ص إ
م��ن ال ��زي ��ادة يف ع ��دد ح ��االت الع�سر
ال�شديد كما ت�ؤكدها تقارير الأونروا
وال��درا� �س��ات ال �ت��ي �أجن��زت �ه��ا ال��وك��ال��ة
ومنظمات املجتمع املدين الفل�سطيني،
وت�شري �إىل �أن موازنة ه��ذا الق�سم ال
تتنا�سب م��ع ال��زي��ادة احلقيقية لعدد
العائالت ،نظراً للمعايري املعتمدة يف
اعتماد العائالت كحاالت ع�سر �شديد
م��ن ج �ه��ة ،ول�لاح �ت �ي��اج��ات امل �ت��زاي��دة
ل �ه��ذه ال�ف�ئ��ة ال �ت��ي تت�سع م��ع ت��راج��ع
الأو�ضاع االقت�صادية من جهة �أخرى.
ل��ذل��ك ف � ��إن ع �ل��ى الأمم امل�ت�ح��دة
حت� ّم��ل م�س�ؤولياتها جت��اه الالجئني
يف املخيمات الفل�سطينية يف لبنان،
الذين يعي�شون حالة م�أ�ساوية نتيجة
��س��وء �أو� �ض��اع البنية التحتية اله�شة
و�شبكات ال�صرف ال�صحي وانقطاع
ال�ت�ي��ار الكهربائي ب�شكل دائ��م وع��دم
ت ��وف ��ر م� �ي ��اه ال� ��� �ش ��رب� ،إ�� �ض ��اف ��ة �إىل
ال �ت �� �ص � ّدع��ات يف م �ئ��ات امل� �ن ��ازل ال�ت��ي
حت �ت��اج �إىل ت��رم �ي��م وب���ش�ك��ل ط ��ارئ،
ال�� �س ��راع يف ت�ن�ف�ي��ذ م���ش��اري��ع
ك��ذل��ك إ
البنى التحتية يف عدد من املخيمات،
الم � � ��وال ال�ل�ازم ��ة لإع �م��ار
وت��وف�ي�ر أ
املخيم و�إغاثة النازحني بالتعاون مع
اجلهات املانحة وبالتن�سيق مع الدولة
اللبنانية.
�إن �أو�ضاع وكالة الغوث وما تعي�شه
م��ن �شح م��ايل ح��اد وم�ستمر ينعك�س
ب �� �ش �ك��ل � �س �ل �ب��ي ع �ل��ى خم �ت �ل��ف �أوج� ��ه
حياة الفل�سطينيني ،فتخلف ال��دول
املانحة عن ال��وف��اء بالتزاماتها جتاه
موازنة الأون��روا ال ميكن تف�سريه �إال
حماولة لل�ضغط على الفل�سطينيني
ل� �ت� �ق ��دمي امل � ��زي � ��د م � ��ن ال � �ت � �ن� ��ازالت،
خ���ص��و��ص�اً ب �� �ش ��أن ق���ض�ي��ة ال�لاج�ئ�ين
وح��ق ال �ع��ودة ،فالتق�صري امل ��ايل �إىل
تفاقم مع تطورات العملية ال�سيا�سية
وب � � ��روز اجت� ��اه� ��ات وا� �ض �ح ��ة إلل� �غ ��اء
وك ��ال ��ة ال� �غ ��وث وت �� �ص �ف �ي��ة خ��دم��ات�ه��ا
�ضمن خمطط �صهيوين – �أمريكي
يرمي �إىل الق�ضاء كلياً على الق�ضية
الفل�سطينية ،متهيداً ملفاو�ضات عبثية
تقع �ضد م�صالح ال�شعب الفل�سطيني
�أي �ن �م��ا وج ��د وت�ط�ل�ع��ات��ه يف امل �ق��اوم��ة
والتحرير والعودة.
�إن م��رور نحو� 63سنة على النكبة
وع � ��دم �إج � �ب� ��ار ال �ك �ي ��ان ال �� �ص �ه �ي��وين
على تنفيذ ق ��رارات ع��ودة الالجئني
الفل�سطينيني �إىل وطنهم ،هو �إ�شارة
�سلبية جت��اه الأمم املتحدة واملجتمع
ال� � ��دويل ال �ل��ذي��ن م ��ا زاال ع��اج��زي��ن
الم�يرك��ي
�أم��ام التعنّت ال�صهيوين و أ
وتركهم يعبثون باحلجر والب�شر.

�سامر ال�سيالوي
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كيف نحمي أطفـالنا من السموم الغذائية
ر�سومات و أ�ل ��وان مبهرة تغلف م�شرتيات
الأطفال وتغريهم ل�شرائها يومياً ..ما �أن تدق
�ساعة اال�سرتاحة املدر�سية ،حتى ي�صطف �آالف
الأط �ف��ال أ�م ��ام �أك���ش��اك احل�ل��وي��ات وال�سكاكر
و«الت�شيب�س» ،لينتقوا منها ما لذ وط��اب ،ويف
ح��ال مل يكتفوا مب��ا تناولوه يف امل��در��س��ة ،فهم
على موعد مع الدكاكني القريبة من منازلهم،
�أو م��ع خ��زائ��ن امل �ن��ازل ال�ت��ي م�ل�أت�ه��ا �أمهاتهم
مب��ا ي�شتهونه لإ��ش�ب��اع رغباتهم الطفولية..
ل �ك��ن ه��ل م��ن رق �ي��ب ف�ع�ل��ي ع �ل��ى م��ا حت�ت��وي��ه
ه��ذه امل�شرتيات م��ن م��واد حافظة وكيميائية
ومنكهات �صناعية؟ وهل بالإمكان االطمئنان
�إىل �أن اجلهات املعنية تتخذ التدابري الالزمة
للحفاظ على �صحة �أطفالنا� ،أم �أن �سيمفونية
افتقار وزارة ال�صحة وجمعية حماية امل�ستهلك
لعدد املوظفني املنا�سب ملراقبة ال�سوق ،كافية
لدق نواقي�س اخلطر؟
يف �أح � �ي� ��ان ك� �ث�ي�رة ن � ��رى الأه � � � ��ايل وه ��م
يبالغون يف حتقيق طلبات �أطفالهم اليومية
ب�شراء اللذائذ وال�سكاكر ،مهما كانت حالتهم
االق�ت���ص��ادي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة ،ب��ذري�ع��ة «�إ��ش�ب��اع
ال �ع�ي�ن» ،غ�ي�ر م��درك�ي�ن ع��واق��ب ت �ق��دمي ه��ذه
املنتجات املختلفة من «الت�شيب�س» واحللويات
وما �شابه �إىل االطفال.
�آمنة...غري �آمنة
بخالف الت�أكيدات الر�سمية ب��أن الأ�صباغ
واملنكهات وامل ��واد احل��اف�ظ��ة ال�ت��ي ت�ستخدم يف
ال�ب���ض��ائ��ع وامل �� �ش�تري��ات املخ�ص�صة ل�لاط�ف��ال
«�آمنة مئة يف املئة» ،ت�أتي درا�سات علمية لتقول
العك�س متاماً عرب تقدمي حقائق مرعبة عن
ت��ده��ور ��ص�ح��ة الأط �ف��ال ج ��راء م ��واد حافظة
وملونة كهذه ،وع��ن انت�شار جمموعات كبرية
م��ن الأم ��را� ��ض يف �صفوفهم ج ��راء الإف ��راط
يف تناولها ،لي�س �أقلها ال�سمنة وقلة احلركة
وت���س��و���س الأ� �س �ن��ان ،وه��ي ع��وار���ض ظ��اه��ري��ة،
ن��اه�ي��ك ع��ن ع��وار���ض خ �ط�يرة ك��ام�ن��ة اخ��رى
تظهر مع الوقت.
ال � �ش��ك �أن الأغ �ل �ف��ة اجل �م �ي �ل��ة وال �� �ص��ور
والأل ��وان الزاهية وروائ��ح الفواكه واملطيبات
ال�ت��ي ت�ف��وح ع�ن��د ف�ت��ح ت�ل��ك الأك �ي��ا���س متعددة
الأح�ج��ام ،التي يزعم منتجوها �أنها طبيعية،
كلها عوامل جذب للطفل الذي �أ�صبح يعتمد
ع�ل�ي�ه��ا يف م ��أك �ل��ه وم �� �ش��رب��ه ،وال ي��واف��ق على
ا�ستبدالها بالفاكهة واخل�ضار الطبيعية ،رغم
�أثرها ال�سلبي على �صحته ،ومهما حاول �أهله
معه ،لأن��ه يت�أثر ع��ادة مبحيطه وب�أ�صدقائه..
لكن مع الأ�سف ،ف�إن الرتاخي يف التعامل مع
ه��ذه الظاهرة ع��ادة ما تكون نتيجتها انت�شار
ال���س�م��وم ال�غ��ذائ�ي��ة يف ي��د الأط �ف ��ال ،م��ن دون
تدارك العواقب.
نتائج �سلبية
يف ه��ذا الإط � ��ار� ،أك ��دت درا� �س��ة ح��دي�ث��ة �أن
ه �ن��اك ع�لاق��ة وا� �ض �ح��ة ب�ي�ن ب�ع����ض الأ� �ص �ب��اغ
ال�غ��ذائ�ي��ة ال���ص�ن��اع�ي��ة ،وم�ع��ان��اة الأط �ف��ال من
بع�ض اال�ضطرابات ال�سلوكية ،كالعنف وعدم
ضال ع��ن �أع��را���ض �أخ ��رى ت�تراوح
ال�ترك�ي��ز ،ف� ً
بني ح�سا�سية مفرطة وقيء� ،إ�ضافة �إىل �إ�سهال

وح�م��ى و��ص��داع و�أمل يف ال�ب�ط��ن ..ول��وح��ظ يف
درا�سة �أخرية �أجريت على  250طف ًال يف الثالثة
من العمر� ،أنهم �أ�صبحوا �أقل تركيزاً� ،أو فقدوا
�أع�صابهم ب�سرعة و�أزع�ج��وا الآخ��ري��ن ،وكانوا
�أق��ل ق��درة على ال�ن��وم عندما ��ش��رب��وا ع�صائر
حتتوي على ملونات ومواد حافظة.
ك�م��ا ب� ّي�ن��ت الأب �ح ��اث �أن ت �ن��اول الأط �ف��ال
ل�ل�م�ق��رم���ش��ات ،وه��م يف م��رح�ل��ة ال�ن�م��و ،ي��ؤث��ر
على ذاك��رة ال �ت��ذوق ،بحيث يعتاد ه ��ؤالء على
تناول كل ما يحتوي على البهارات واملنكهات،
فريف�ضون بالتايل تناول اخل�ضراوات واللحوم
ال�ت��ي ال حت�ت��وي عليها ،وي��دم�ن��ون على �أن��واع
معيّنة م��ن الأط �ع �م��ة ،بحيث ي�صبح تناولها
حاجة ملحة يومياً ،و�إال ف�إنهم �سي�شرعون يف
ن��وب��ات م��ن ال�ب�ك��اء والإزع� ��اج والإحل� ��اح ،ريثما
يتحقق طلبهم.
للإي�ضاح ،يقول الربوفي�سور يف �أمرا�ض
اجلهاز اله�ضمي والتغذية؛ الدكتور ح�سن برو،
�إن كثريا من دول العامل امل�صنعة للم�شرتيات
الطفولية من مقرم�شات و�سكاكر خمتلفة ،ال
تف�صح ع��ن الن�سب الفعلية للمواد احلافظة
ال �ت��ي ي�ت��م ا��س�ت�خ��دام�ه��ا فعليا ع�ل��ى ال�ب�ي��ان��ات
التو�ضيحية ،التي تل�صق على تلك الأطعمة
رغم كل ما يقال من �أن �أجهزة الرقابة الدولية
ت�ت�ك�ف��ل يف حت �ق �ي��ق ذل � ��ك ،ف �ع��دد ال �ت �ج��اوزات
والر�شى ال ميكن ح�صره ،وهو يختلف بني بلد
املن�ش�أ والآخ��ر ،كما �أن عدداً قلي ًال من امل�صانع
اللبنانية املحلية ميتلك �شهادة اجلودة العاملية
يف ت�صنيع ه ��ذه امل�ن�ت�ج��ات ،وم ��ا مي��اث�ل�ه��ا من
�أطعمة� ،إذ �إن القائمني عليها يولون الأهمية
الق�صوى لتحقيق الربح امل��ايل ،ولي�س ل�صحة
امل�ستهلك ،يف ظ��ل غ�ي��اب او تق�صري االج�ه��زة
الرقابية التي تقول �إن ما باليد حيلة.
وب�ّي��نّ ب ��رو �أن اخل� �ط ��ورة ع �ل��ى الأط �ف ��ال
ت �ن �� �ش ��أ ع �ن��د ت �ن��اول �ه��م ت �ل��ك الأط �ع �م��ة ب�شكل
يومي وبكميات غري حم��ددة ،حيث ت�ؤثر على
لا ع��ن �أن بع�ض
اجل�ه��از اله�ضمي ل�ه��م ،ف���ض� ً
امل��واد احلافظة ت�ؤثر على �سلوكهم ،وجتعلهم
�أك�ث�ر ع��دوان �ي��ة ،وحت �ت��وي ت�ل��ك امل ��أك��والت من
الت�شيب�س وغريها ،على ده��ون م�شبعة ،ت�ؤدي
�إىل ا�ضطرابات معوية وزيادة يف الوزن ،وكرثة
الأمالح فيها قد ت�سبب ارتفاع �ضغط الدم ،كما
�أن املواد احلافظة التي ت�ضاف �إليها ،حتد من

تزايد معدالت السمنة
بالنظر �إىل الإح �� �ص��اءات ،يتبني �أن
 22.5يف املئة م��ن الأط�ف��ال ال��ذك��ور يف
ل�ب�ن��ان ي �ع��ان��ون زي� ��ادة يف ال� ��وزن مقابل
 16.1يف املئة للفتيات ،كما �أن الن�سب
حلظت ارتفاعاً يف معدالت ال�سمنة عند
ال�ف�ئ��ة ال�ع�م��ري��ة ب�ين ال���س�ت��ة والثمانية
ع�شر عاماً من ن�سبة  7يف املئة يف العام
� 1997إىل ن�سبة  14يف امل�ئ��ة يف العام
� ،2009إح�صاءات �إذا ما دلت على �شيء
فهي ت��دل على اخلطر ال�صحي الكبري
الذي يداهم �صحة �أطفال جراء تنامي
ا�ستهالك منتجات غري �صحية.

كفاءة املعدة على اله�ضم ،وت�ؤدي �إىل التلبكات
املعوية ،وهناك �أن��واع منها تت�ضمن البهارات
احل��ارة وه��ي قد ت ��ؤدي �إىل تقرحات يف املعدة،
خ�صو�صاً عند الأطفال يف �سن �صغرية.
و أ���ض��اف« :ه�ن��اك بع�ض الأم��را���ض ت�صيب
الأط�ف��ال بكرثة ه��ذه االي��ام ومل نكن ن�شهدها
م��ن ق�ب��ل ب �ه��ذا ال �ع��دد ب���س�ب��ب ت�ن��اول�ه��م امل ��واد
احلافظة ب�ك�ثرة ،كال�صداع الن�صفي ،و�أي�ضاً
ه�ن��اك بع�ض احل ��االت ت�صيب الأط �ف��ال مثل
زي��ادة احل��رك��ة وقلة االن�ت�ب��اه ،وم��ن الأم��را���ض
التي ت�صيب الأط�ف��ال أ�ي���ض�اً ب�سبب الإف��راط
يف تناول ا�ستهالك امل�ضافات الغذائية مر�ض
الربو واحل�سا�سية يف اجلهاز اله�ضمي ،علماً
�أن بع�ض املواد احلافظة عرفت منذ زمن على
�أنها م��واد م�سرطنة وق��د مت منع ا�ستخدامها
يف الكثري من ال��دول ماعدا «ال�سكرين» الذي
م ��ازال ي�ستخدم ك�م��ادة حملية يف امل�شروبات
الغازية وغريها ..هذا بالإ�ضافة �إىل اكت�شاف
�أن الكثري من ال�صبغات امل��وج��ودة يف حلويات
الأطفال �أو الأطعمة التي يحبها الأطفال هي
ع �ب��ارة ع��ن م ��واد م�سرطنة ت� ��ؤدي ع�ل��ى امل��دى
البعيد لأنواع خمتلفة من ال�سرطانات ،ومنها
الإ��ص��اب��ة ب���س��رط��ان امل��خ وال�ق��ول��ون والأم �ع��اء،
نتيجة تراكم ا�ستخدام تلك امللونات والنكهات
التي هي يف الأ�صل م��واد كيميائية ذات ت�أثري
�شديد على ال�صحة».

التعرف �إىل املواد احلافظة
جت��در الإ� �ش ��ارة �إىل أ�ن ��ه يف معظم ال��دول
امل� �ت � �ط ��ورة ي �� �ش�ت�رط ذك � ��ر امل� � � ��واد احل��اف �ظ��ة
امل�ستخدمة يف الأطعمة واملنتجات ،ال�سيما تلك
املخ�ص�صة لالطفال على ال�ع�ب��وات والأغلفة
لتعريف امل�ستهلك مب�ضمونها قبل �أن ي�سمح
ب�ن��زول�ه��ا لل��أ� �س��واق ،وي �� �ش��ار �أي �� �ض �اً �إىل تلك
امل��واد على اخ�ت�لاف �أن��واع�ه��ا ب��أرق��ام وك��ل رقم
خا�ص مب��ادة معينة كالأحما�ض ،والقلويات،
وم�ضادات الأك�سدة وغ�يره��ا ،ويف دول �أوروب��ا
عادة ما ي�ضاف احلرف « »Eقبل الرقم اخلا�ص
باملادة احلافظة ،لذلك يجب االنتباه اىل ذلك
ع�ن��د � �ش��راء م���ش�تري��ات الأط �ف��ال م��ن ال�سوبر
ماركت ،و�إن ا�ستغرق الت�سوق وقتاً اط��ول من
ال �ع ��ادة ،ل�ك��ن الأه� ��ل ب��ذل��ك ي���ض�م�ن��ون �صحة
�أطفالهم ويحمونهم من الكثري من الأمرا�ض.
وتعرف املواد احلافظة ب�أنها �أي مادة ت�ضاف
�إىل الغذاء وتعمل على تغيري �أي من �صفاته،
�أو ه��ي جميع امل ��واد ال�ت��ي لي�ست م��ن املكونات
الطبيعية للأغذية ،وت�ضاف �إليها ق�صداً يف �أي
مرحلة من �إنتاجها �إىل ا�ستهالكها ،وت�ضاف
بغر�ض حت�سني احلفظ �أو ال�صفات احل�سية
�أو الطبيعية �أو احل��د م��ن تعري�ض امل�ستهلك
للت�سمم ،وغريه من الأ�ضرار ال�صحية نتيجة
احلفظ غري اجليد للغذاء ،لكن مع فوائدها

االيجابية ف�إنها ترتك �آثاراً �صحية �سيئة على
�صحة امل�ستهلك يف حال الإفراط يف ا�ستخدامها
�أو دجمها بكميات كبرية.
ويف الآون��ة الأخ�ي�رة ،قامت �إدارة الأغذية
والأدوية الأمريكية ،بتحديد اجلرعة امل�سموح
با�ستهالكها يومياً من امل��واد احلافظة ،واملواد
امل�ل��ون��ة ،ومب��ا ي�ع��ادل  535ملليغرام يف ال�ي��وم،
حمذرة من �أن �أي ا�ستهالك �أعلى من اجلرعة
امل���س�م��وح ب�ه��ا ،ق��د ي� ��ؤدي �إىل ت ��أث�ي�رات �سلبية
قد تظهر يف الوقت الق�صري �أو بعد فرتة من
ال��زم��ن ،لكن يف اخ�ت�ب��ار ب�سيط ملجموعة من
احل�ل��وي��ات وال�سكاكر والت�شيب�س ق��د يتناوله
�أي طفل لبناين عادي يتبني �أن املعدالت التي
ي�ج��ري ا�ستهالكها ه��ي �أك�ب�ر بكثري ،ال �سيما
داخل املدار�س حني يبتعد الأطفال عن �أنظار
أ�ه��ال �ي �ه��م ،و� �س��ط ��ش�ب��ه غ �ي��اب ل��رق��اب��ة �إدارات
امل ��دار� ��س (ب��ا��س�ت�ث�ن��اء ق�ل��ة م�ن�ه��م) مل��ا حتتويه
دكاكني املدار�س من منتجات.
معاناة الأهايل
ي � ؤ�ك��د ال�ع��دي��د م��ن الأه� ��ايل زي ��ادة إ�ق �ب��ال
�أطفالهم على هذه امل�شرتيات والأغذية ب�صورة
يومية ،رغ��م �أنهم ي��درك��ون �أن يف ذل��ك م�ؤ�شر
خطورة ،لكنهم يلفتون يف الوقت عينه �إىل �أن
امل�س�ؤولية الوحيدة ال تقع فقط على عاتقهم،
ب ��ل ع �ل��ى ج �ه��ات خم�ت�ل�ف��ة يف امل �ج �ت �م��ع ،ف ��إىل
جانب م�س�ؤولية الأه��ل يف مراقبة ما يتناوله
�أطفالهم ،تقع امل�س�ؤولية �أي�ضاً على الإعالنات
يف جذب الأطفال لهذه املنتجات ب�شتى الطرق
من �أغ��ان و�أغلفة ج��ذاب��ة ،وحمالت ترويجية
ت���س�ت�خ��دم ��ش�خ���ص�ي��ات ك��رت��ون �ي��ة وم ��ا ��ش��اك��ل،
مطالبني بالرقابة على هذه الإعالنات ،واحلد
منها� ،إىل جانب �ضرورة �إلزام ال�شركات بكتابة
أ�ن� ��واع امل ��واد احل��اف�ظ��ة وخم��اط��ره��ا املحتملة
كاملة ،ومن دون االنتقا�ص من احلقائق.
يف ه� ��ذا ال �� �س �ي��اق ،ت �ق��ول ال �� �س �ي��دة م��رمي
حا�سبيني (رب��ة م�ن��زل) « :أ�ح� �ذّر أ�ط�ف��ايل قدر
الإمكان من تناول الوجبات ال�سريعة ،كما �أنني
�أب�ع��ده��م ق��در امل�ستطاع ع��ن ت�ن��اول احللويات
والت�شيب�س وغ�يره��ا م��ن امل�ق��رم���ش��ات ب�ك�ثرة،
لكن مع الأ�سف املجتمع ال يدرك مدى خطورة
امل ��واد احل��اف�ظ��ة ع�ل��ى الأط �ف ��ال ،الأم ��ر ال��ذي
يجلب لأطفالنا الأمرا�ض ،ويف �أحيان كثرية ال
ي�ستمع اوالدي اىل ما اقوله جراء اختالطهم
ب�أ�صدقائهم �أو �أطفال العائلة».
و�أ�ضافت« :م��ع ذل��ك ،أ�ح��اول توفري وجبة
يف منت�صف النهار كالفاكهة �أو اخل���ض��راوات
لأطفايل ،لكي ي�شعروا بال�شبع وعدم التفكري
يف �أكل الت�شيب�س �أو غريه».
وط��ال �ب��ت ح��ا��س�ب�ي�ن��ي اجل� �ه ��ات امل�خ�ت���ص��ة
مب��راق �ب��ة ال� �ب� ��رادات وامل �� �ش�ت�ري��ات و�أك �� �ش��اك
ال��وج �ب��ات ال �� �س��ري �ع��ة يف امل ��دار� ��س خ���ص��و��ص�اً
فيما يتعلق ببيع امل���ش��روب��ات ال�غ��ازي��ة ورق��ائ��ق
الت�شيب�س ،منتقدة غياب هذا النوع من الرقابة
م��ن قبل وزارت ��ي الرتبية والتعليم وال�صحة
رغم «كل ما �سمعناه من م�شاريع قوانني ومن
قرارات اتخذت بهذا ال�ش�أن».
م��ن ج�ه��ة ث��ان�ي��ة ،ت�شري رن��ا ��ش�ه��اب (وه��ي
�أم ومعلمة يف إ�ح ��دى امل��دار���س اخل��ا��ص��ة) �إىل
ان �ه��ا م�ن�ع��ت أ�ط �ف��ال �ه��ا م��ن ت �ن��اول امل���ش�تري��ات
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التي تترصد بهم؟
داخل املنزل مهما حاولوا معها� ،إال �أنها ت�شتكي من عدم
قدرتها على ال�سيطرة عليهم خارج املنزل ،خ�صو�صاً �أن كل
ممنوع مرغوب ،منبهة �إىل �أن الكبار �أي�ضاً يقعون يف فخ
الإغ��راءات هذه ،وغالباً ما ي�شرتون �أنواعاً خمتلفة من
احللويات واملقرم�شات ،رغم درايتهم الأكيدة مب�ضارها.
واع�ت�برت أ�ن��ه «ينبغي النظر �إىل التوعية الغذائية
يف املدار�س على �أنها نقطة بداية قيمة لبناء ق��درات كل
من املدر�سة واملجتمع يف جمال اال�ستجابة لالحتياجات
الغذائية وال�صحية الهامة ،ومنع الأطفال من االجنرر
وراء �إغراءات احللويات وال�سكاكر».
وبح�سب االخت�صا�صيني ،ينبغي للتوعية املدر�سية
حول �أخطار امل�شرتيات �أن ت�شمل ما يلي:
• �أن�شطة ترويجية و�أخرى ال�ستقطاب االهتمام تركز
على التغذية بو�صفها عن�صراً رئي�سياً للنمو البدين
والذهني.

• تنظيم رح�لات ميدانية �إىل معامل �إن�ت��اج ال�سكاكر
واحللويات والت�شيب�س.
• ت��زوي��د الأط� �ف ��ال مب �ع��ارف �أ��س��ا��س�ي��ة ع��ن الأغ��ذي��ة
والتغذية ،مبا يف ذلك �إدراج مو�ضوعات غذائية يف املناهج
املدر�سية.
• �إ��ش��راك اخت�صا�صيي التغذية ،والتعليم ،واملعلمني،
وال�ط�لاب والأه ��ايل ،وق��ادة املجتمع يف عملية التوعية
املدر�سية حول التغذية ال�سليمة.
لا بتوفري
• ت��وف�ير بيئة م��در��س�ي��ة �صحية ،وذل ��ك م�ث� ً
خدمات طعام مدر�سية جيدة.
• قيام �إدارة املدار�س بزيادة �ساعات الريا�ضة (�ساعتني
ع�ل��ى الأق� ��ل يف الأ� �س �ب��وع) لأن ال�ن���ش��اط واحل��رك��ة عند
التالمذة �آخذ يف الرتاجع ،وال�سبب يف ذلك يعود اىل �أنواع
االغذية الرديئة ف�ضال عن الن�شاطات التي ميار�سونها
والتي تدور يف فلك الكومبيوتر والألعاب الإلكرتونية.
لكن ال بد من االهتمام �أي�ضاً بتطبيق حملة التوعية

الئحة باملواد امل�ضافة �إىل الغذاء
الرقم
اال�سم العلمي للمادة امل�ضافة ووظيفتها
الغذائي
( tartrazine E102مادة ملونة)
E110

( sunset yellowمادة ملونة)

هذه يف البيت كما يف املدر�سة ،لت�أتي بالنتائج املرجوة.
ي��ذك��ر �أن ��ه يف إ�ط ��ار ن���ش��اط نظمته «ج�م�ع�ي��ة حماية
امل���س�ت�ه�ل��ك» يف ل �ب �ن��ان ق �ب��ل � �س �ن��وات ،ج��ال��ت جم�م��وع��ة
مكونة من �ستة �أطفال من �أعمار وم��دار���س وم�ستويات
خمتلفة يف «�سوبر ماركت» يف إ�ح��دى �ضواحي العا�صمة
ب�ي�روت ،بحيث طلب منهم اختيار خم�س �سلع غذائية
يحبون ت�ن��اول�ه��ا ،وو�ضعها يف �سلة التب�ضع ،واالن�ت�ظ��ار
عند �صندوق الدفع ،وهناك ت�أهب ممثلون عن «جمعية
ح�م��اي��ة امل���س�ت�ه�ل��ك» ل�ف�ح����ص الأغ ��را� ��ض ال �ت��ي اخ�ت��اره��ا
الأطفال ومدى مالئمتها نظامهم الغذائي ال�صحي ،ويف
حم�صلة ي��وم الت�سوق تبني �أن  60يف املئة من الأ�صناف
التي اختارها الأطفال غري �صحية ،و 27يف املئة مقبول
تناولها ،فيما  13يف املئة فقط تتطابق مع معايري الغذاء
ال�صحي وال�سليم!

�إعداد هناء عليان

احــــــذروا هــــــــــذه الـــمـــــــــــــــواد
الآثار الناجتة عنها

وجهة ا�ستخدامها

امل�شروبات اجلاهزة-الكعك واحللويات-الآي�س كرمي -الوجبات اخلفيفة � -ضيق تنف�س -ن�شاط مفرط -ح�سا�سية �ضد اال�سبريين
اجلاهزة.
امل�شروبات -ال�شوربة اجلاهزة املغلفة -الب�سكويت -احللويات -الآي�س ن�شاط مفرط  -ح�سا�سيات -ح�سا�سية �ضد الأ�سبريين.
كرمي.

E120

( cochinealمادة ملونة)

الكعك -احللويات -الآي�س كرمي.

ن�شاط مفرط.

E122

( azorubineمادة ملونة)

ال�شوربة اجلاهزة املغلفة-ال�صل�صات-املربيات-احللويات-اجلِ لو.

�ضيق تنف�س-ن�شاط مفرط-ح�سا�سية �ضد الأ�سبريين.

E132

( indigotineمادة ملونة)
( brilliant blueمادة ملونة)
( caramelمادة ملونة)

E172

( iron oxidesمادة ملونة)
( benzoic acidمادة حافظة)
( sulphur dioxideمادة حافظة)
( sodium bisulphiteمادة حافظة)
( sodium nitriteمادة حافظة)
( propyl gallateمادة م�ضادة للأك�سدة)

E319

tert-butyl hydroquinone

غثيان -طفح جلدي -ح�سا�سيات -ارتفاع �ضغط الدم.
الأقرا�ص والكب�سوالت -الآي�س كرمي -الب�سكويت-
ن�شاط مفرط.
البازالء املعلبة.
اخل ��ل -ال���ص�ل���ص��ات -امل�خ�ل�ل�لات -ال �� �ش��ورب��ة اجل��اه��زة امل�غ�ل�ف��ة -ال�ك�ع��ك ن�شاط مفرط.
امل�شروبات اجلاهزة.�سامة يف اجلرعات العالية منها.
ال�سمك املعلب.
ن�شاط مفرط�-ضيق تنف�س-يتفاعل مع املادة .E222
احللويات -الأجبان -ال�سلع املخبوزة.
�ضيق تنف�س-ن�شاط مفرط.
الفواكه املجففة -الع�صائر اجلاهزة -امل�شروبات الغازية.
�ضيق تنف�س-ن�شاط مفرط-تلف فيتامني ب.1
الع�صائر اجلاهزة -امل�شروبات الغازية.
ن�شاط مفرط �-سلوك معادي عند الأطفال -ت�سبب ال�سرطان.
اللحوم املعاجلة املعلبة  -بع�ض الأجبان.
تهيّج اجللد والأمعاء.
الزيوت -الزبدة �-صل�صة ال�صلطة.
غثيان  -هذيان
الزيوت -الزبدة -الرقائق اجلاهزة(.)chips

E320

butylated hydroxyanisole

E133
E150

E210
E220
E222
E250
E310

E407
E421
E621
E635
E951

(مادة م�ضادة للأك�سدة)

الوجبات اخلفيفة املقلية -امل�شروبات الغازية -الزيوت -الزبدة -العلكة.

ح�سا�سيات-ن�شاط مفرط�-ضيق تنف�س-ارتفاع معدل الكولي�سرتول
يف الدم.
ح�سا�سية.
ح�سا�سيات-ا�سهال-غثيان
ح�سا�سيات -ن�شاط مفرط �-ضيق تنف�س -ح�سا�سية �ضد الأ�سبريين.

(مادة م�ضادة للأك�سدة)
الآي�س كرمي -اجلِ لو -زينة الكعك -الأجبان �-صل�صة ال�صلطة.
( carageenanمادة مكثفة) (م�ستحلب)
الآي�س كرمي -احللويات  -الأغذية ذات ال�سعرات احلرارية املنخف�ضة.
( mannitolم�ستحلب)
( )monosodium glutamate (msgمقوي للنكهة) وجبات الطعام اجلاهزة
املعلبة-الطبخ ال�صيني.
disodium 5’ ribonucleotide
املقرم�شات املنكهة( - )crispsاملعكرونة الفورية(- )noodlesالفطائر .طفح جلدي -ال يتم ه�ضمه ب�سهولة يف اجل�سم.
(مقوي للنكهة)
ح�سا�سيات �-آالم الر�أ�س (-ا�ضطرابات ع�صبية)
م�شروبات الريجيم �-آي�س كرمي الريجيم -حلويات مر�ضى ال�سكري.
( aspartameمادة حُملية)
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عـــربـــي
دور الأكـراد فـي ال�صـراع الرتكـي  -ال�سـوري
ي�ع�ي����ش الأك � � ��راد ح��ال��ة ال�ل�ا إ�� �س �ت �ق��رار
ال �ت��اري �خ��ي ،ن�ت�ي�ج��ة �أح �ل��ام ب �ن��اء ال��دول��ة
امل�ستقلة (ك��رد� �س �ت��ان ال �ك�ب�رى) ،وال��واق��ع
ال �� �س �ي��ا� �س��ي الإق �ل �ي �م ��ي وال � � � ��دويل ،ح�ي��ث
ا��س�ت�خ��دم��ت ال ��دول الإ��س�ت�ع�م��اري��ة الأك ��راد
كرة نارية ت�ضرب بها �أعداءها الإقليميني،
وك��ذل��ك دول الإق�ل�ي��م تعاملت م��ع الأك ��راد
وفق نظرية تبادل امل�صالح ،ف�إنها تدعمهم
��ض��د ال� ��دول ال �ت��ي ي�ق�ي�م��ون ف�ي�ه��ا يف ذروة
ال �� �ص ��راع ال �ث �ن��ائ��ي� ،أو ت�ت�خ�ل��ى ع �ن �ه��م يف
امل�صاحلات ،وي�ستفيد الأك ��راد م��ن الدعم
املتبادل و�ساحات املناورة واللجوء �إىل الدول
الأخ ��رى عند ح�صارهم م��ن ن�ظ��ام معني،
وه��ذا ح��ال الأك ��راد منذ ال��دول��ة العثمانية
ح�ت��ى احل��رب�ي�ن ال�ع��امل�ي��ة الأوىل وال�ث��ان�ي��ة
والأنظمة التي قامت بعدها.
ومتيز ال�صراع الكردي  -الرتكي وال�صراع
ال�ك��ردي  -العراقي بالعنف وال��دم��وي��ة ،حيث
رفع الطرفان �سقف �أعمال العنف �إىل ذروته،
وو� �ص��ل � �ص��دام ح���س�ين ال��س�ت�ع�م��ال الأ��س�ل�ح��ة
الكيماوية يف �شمال العراق يف مدينة حلبجة،
وك��ذل��ك الأت ��راك ،حيث �شن اجلي�ش الرتكي
احل�م�لات املتتالية مب��ا فيها ال�ط�يران ،بينما
مت�ي��زت ع�لاق��ة ال�ن�ظ��ام ال���س��وري م��ع الأك ��راد
ب��ال���ص��راع ال�ب��ارد �أو امل�ت��و��س��ط ،ومل ي�صل �إىل
م���س�ت��وى ال �� �ص��راع ال�ع���س�ك��ري ك �م��ا يف ت��رك�ي��ا
والعراق ،ومع بدء الأحداث يف �سورية ،تناف�س
ال �ن �ظ��ام يف � �س��وري��ة والأت � � ��راك م��ع حلفائهم
ال �غ��رب �ي�ين ل�ك���س��ب ود الأك � � ��راد ال �� �س��وري�ين،
لتجنيدهم وح�شدهم يف ال�صراع ،وبقي الأكراد

ال�سوريون خارج دائرة ال�صراع �أو املظاهرات �أو ال �ت��دري��ب يف ذروة � �ص��راع احل ��زب م��ع ال�ن�ظ��ام
العمل امل�سلح ،ب��ل جت��اوزوا ذل��ك �إىل حماولة الرتكي ،ومل يل ِغ هذا الدعم� ،إال بعد امل�صاحلة
�إق ��ام ��ة ح � ��وار م ��ع ال �ن �ظ ��ام ،ب �ع��دم��ا منحهم ال�سورية الرتكية و�إبعاد �أوجالن من �سورية.
وت �� �س �ع��ى ت��رك �ي��ا م ��ن وراء ط ��رح امل�ن�ط�ق��ة
اجلن�سية ال�سورية ك��أح��د املطالب الرئي�سية
التي كانوا يرفعونها ،ومل ميتثلوا للدعوات العازلة �إىل حتقيق هدفني:
 ت��أم�ين منطقة جغرافية لتجميع قوىال�ترك�ي��ة وال�غ��رب�ي��ة لالن�ضمام �إىل معار�ضة
اخل��ارج ،مبا �أغ�ضب الأت��راك ومت اغتيال �أحد املعار�ضة ال�سورية وتدريبها ال�ستنزاف النظام
قادتهم «م�شعل متو» لإتهام النظام يف اغتياله ،حت�ضرياً للتدخل الأجنبي على طريقة بنغازي
لدفع الأكراد للتحرك ،لكن �سرعان ما انك�شفت يف ليبيا.
 الق�ضاء على ا�ستقاللية املنطقة الكرديةامل��ؤام��رة واتهمت املخابرات الرتكية و�أعطت
ردة ف�ع��ل ع�ك���س�ي��ة ،وم ��ن ث��م ج ��اءت م���ش��ارك��ة املحاذية (القام�شلي واحل�سكة) لعدم �ضمها
بع�ض الأط��راف الكردية يف جمل�س ا�ستنبول� ،إىل كرد�ستان الرتكية و�إلغاء الأ�صبع اجلغرايف
ب�ه��دف ح�ج��ز م�ق�ع��د يف امل�ن�ظ��وم��ة ال�سيا�سية داخ��ل اجل�سد ال�ترك��ي ال��ذي ميكن ا�ستعماله
اجل��دي��دة ،يف ح��ال انت�صرت املعار�ضة ،لكنهم من قبل حزب العمال الكرد�ستاين ،بعد ال�سماح
فوجئوا بعدائية الإخ ��وان امل�سلمني وب��ره��ان �أو ت�غ��ا��ض��ي ال �ط��رف ال �� �س��وري ع��ن حت��رك��ات��ه
غليون وغريهم ،وعدم ا�ستعدادهم لإعطائهم الع�سكرية رداً على احت�ضان تركيا للجي�ش
مطالبهم اخلا�صة ،وو�صل تهكم برهان غليون ال�سوري احلر وخميمات الالجئني املقفلة.
وقد ك�شفت �صحيفة «لوبو�ست» الفرن�سية
عليهم �إىل ت�سميتهم «باملهاجرين من فرن�سا»،
وكذلك ب�سمة ق�ضماين التي طعنت يف وحدة بتاريخ  201/11/20عن �ست نقاط مت االتفاق
الأكراد الوطنية ،وجعلت انتمائهم �إىل �سورية عليها ب�ين ا�سطنبول وب��ره��ان غليون رئي�س
ج��رمي��ة ،مم��ا دف ��ع امل �ع��ار���ض ال �ك��ردي جميد جم�ل����س ا��س�ط�ن�ب��ول ،ومب��وج��ب ه ��ذه ال�ن�ق��اط
يو�سف راوي ع�ضو جمل�س ا�ستنبول للت�صريح :تتدخل تركيا يف �صياغة الد�ستور ال�سوري �أوالً،
«ال توجد ثقة بني الأكراد واملعار�ضة العربية» ،وحت��رم الأك��راد من حقوقهم ثانياً ،وه��ذه هي
وق ��ال�« :أع�ت�ق��د �أن ال�ث��ورة يف ��س��وري��ة مل تعد بنود االتفاقية:
ب� أ�ي��دي ال�شعب ال�سوري ،بل �أ�صبحت �صراعاً  -1ي�ج��ب ع�ل��ى احل�ك��وم��ة ال���س��وري��ة اجل��دي��دة
بني القوى الإقليمية ..يجب �أن ال نثق بهذه احل � �ف ��اظ ع �ل��ى ات �ف��اق �ي��ة « أ�� � �ض � �ن ��ة» امل��وق �ع��ة
يف 1998ب �ي��ن ت ��رك� �ي ��ا وال � �ن � �ظ� ��ام ال� ��� �س ��وري
الدول لأنها ت�ضع م�صالها �أوالً».
لقد احت�ضن النظام ال�سوري حزب العمال وي�ت�ع�ه��د الأخ �ي��ر مب��وج �ب��ه ب �ع��دم ا��س�ت���ض��اف��ة
الكرد�ستاين بقيادة عبد اهلل �أوج�ل�ان لفرتة ح ��زب ال �ع �م��ال ال �ك��رد� �س �ت��اين وع� ��دم ال���س�م��اح
ط��وي�ل��ة م�ن��ذ ال���س�ب�ع�ي�ن��ات ،وك��ذل��ك خميمات ل ل� أ�ن �� �ش �ط ��ة ع� �ل ��ى �أرا� � �ض � �ي � ��ه ال � �ت� ��ي ت �ه��دف

�إىل «ت � �ه ��دي ��د أ�م � � ��ن وا� � �س � �ت � �ق ��رار ت ��رك� �ي ��ا».
 -2ع� �ل ��ى احل� �ك ��وم ��ة امل �ق �ب �ل ��ة �أال ت �ع�ت�رف
ب ��ال� �ك ��رد يف ال ��د�� �س� �ت ��ور ال� ��� �س ��وري اجل ��دي ��د.
 -3كما ينبغي �إ�ضعاف دور الأحزاب الكردية ،مبا
يف ذل��ك ح��زب االحت��اد الدميقراطي املعار�ض.
 -4ينبغي للدولة الرتكية �أن تكون قادرة على مد
يد العون �إىل احلكومة ال�سورية �ضد «الإرهاب»
يف املنطقة ال�ك��ردي��ة داخ��ل احل ��دود ال�سورية.
 -5ي �ن �ب �غ��ي ع �ل��ى احل �ك��وم��ة امل �ق �ب �ل��ة ت��وف�ير
ال���س�ب��ل جل �ه��ود ت��رك �ي��ا يف جم� ��االت ال��دع��اي��ة
والإع �ل��ام وال�ت�ع�ل�ي��م ��ض��د احل��رك��ة ال �ك��ردي��ة.
 -6ينبغي �أن ي�سمح لل�سلطات الرتكية بتتبع
«الإره ��اب �ي�ي�ن» يف احل� ��دود ال �� �س��وري��ة� ،إذا ل��زم
الأمر.
�إن ا�ستغالل القوة الكردية بني الطرفني
ال���س��وري وال�ت�رك��ي� ،سيكون ل�صالح ��س��وري��ة،
ن�ت�ي�ج��ة ال �ع ��دد ال �ق �ل �ي��ل ل �ل� أ�ك ��راد يف � �س��وري��ة
(1.5مليون ك��ردي) ،وانعدام التاريخ الدموي
بني الطرفني ،والعدد الكبري للأكراد يف تركيا
حوايل  20مليون كردي.
وق ��د وق ��ع الأت� � ��راك يف ف��خ ا� �ش�تراك �ه��م يف
امل ��ؤام��رة الأم�يرك�ي��ة على ��س��وري��ة ع�بر ثالثة
حماور:
 ت�أجيج ال�صراع املذهبي ال�سني  -العلوي،مما �سي�ستدرج ال�ساحة الرتكية لهذا ال�صراع
(20مليون علوي) يف تركيا.
 ال�صراع القومي ال�ك��ردي  -العربي مماي�شجع الأك��راد ملوا�صلة وت�صعيد انتفا�ضتهم
امل���س�ل�ح��ة وال���س�ي��ا��س�ي��ة وامل��دن �ي��ة ��ض��د حكومة
�أردوغان.

 إ�ق �ف��ال ال�ب��واب��ة ال���س��وري��ة �أم ��ام الأت ��راكو�صو ًال للعامل العربي ،وك��ان الأت��راك يظنون
�أن بوابة الإخوان امل�سلمني �أو�سع و�أكرث �سهولة،
ف�إنهم �سي�صطدمون بال�صراع مع ال�سعودية
التي تتبنى التيار ال�سلفي الذي يواجه الإخوان
امل�سلمني يف ال���س��اح��ات ال�ع��رب�ي��ة ،والأك�ث�ر من
ذل��ك ي�ه��دد النظام العلماين ال��ذي يت�سلح به
الأت ��راك ،خ�صو�صاً امل�ؤ�س�سة الع�سكرية التي
مل تن�سجم ومل توافق على م�شاريع �أردوغ��ان-
غول حتى الآن مع كل ال�ضغوط الغربية.
لقد و�صل الأتراك �إىل نقطة الالعودة مع
النظام يف �سورية ويف دائ��رة امل��راوح��ة والغرق
يف ال ��رم ��ال ال �� �س��وري��ة ،ف�ل�ي����س با�ستطاعتهم
تنفيذ تهديداتهم الع�سكرية مب�ف��رده��م ،وال
ي�ستطيعون الرتاجع بعد كل ه��ذا التحري�ض
وامل�ساعدة لإرباك النظام ال�سوري.
ل�ق��د �أدخ� ��ل الأم�ي�رك �ي��ون ت��رك�ي��ا يف أ�ت ��ون
ال �� �ص ��راع امل��ذه �ب��ي وال �ق ��وم ��ي ب��ا��س�ت�غ�لال�ه��م
طموحات و�سطحية الثنائي �أردوغ��ان  -غول،
مما ي�شعل املنطقة بحروب ال تنتهي ،و�ستدفع
ت��رك �ي��ا ث �م��ن ت� � آ�م ��ره ��ا ،ول� ��ن ت��دخ��ل االحت� ��اد
الأوروب ��ي (امل�سيحي) مهما ح��اول��ت وت��آم��رت،
خ�صو�صاً بعد �إدانتها مبجازر �إب��ادة الأرم��ن يف
الربملان الفرن�سي.
رهاننا على ال�شعب ال�ترك��ي امل�سلم ال��ذي
يهزم اخلداع الر�سمي حلزب العدالة والتنمية
(الأمريكي) و�سينت�صر لدينه و�إخوته حلماية
الأمن و�أوطانها وثرواتها.

د .ن�سيب حطيط

هل تنجح �أمريكا يف تكري�س نظام عراقي م�شابه للنظام اللبناين؟
ي�شهد ال� �ع ��راق ،م �ن��ذ ان �� �س �ح��اب ال �ق��وات بعد االن�سحاب الأمريكي منه ،ف�أمريكا قررت
الأم�يرك�ي��ة منه �أواخ ��ر ال�ع��ام امل��ا��ض��ي� ،أح��داث�اً ا�ستخدام �سالح �إث��ارة ال�صراعات بني مكونات
�أمنية و�سيا�سية تتمثل يف ع��ودة االن�ف�ج��ارات ال�شعب العراقي ،والكتل ال�سيا�سية التي منت
ال �ع �� �ش��وائ �ي��ة ،و�إث � � ��ارة ال �� �ص��راع��ات امل��ذه�ب�ي��ة يف ظ��ل االح �ت�لال ،م�صحوبة ب�ع��ودة م�سل�سل
وال�ع��رق�ي��ة مل�ن�ع��ه م��ن امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى وح��دت��ه التفجريات التي ت�ضرب العا�صمة بغداد ومدناً
الوطنية ،ف�أمريكا بعد �أن ف�شلت يف التمديد �أخ��رى م��ن جهة ،وحت��ري��ك دبلوما�سيتها من
ل �ب �ق��اء ق��وات �ه��ا ،ق� ��ررت االن �ت �ق��ام م��ن ال �ع��راق الداخل واخلارج للتو�سط بني الكتل املت�صارعة،
والعراقيني عرب تنفيذ خمططها القائم على للقول �إنها هي وحدها ال�ق��ادرة على التوفيق
بث الفو�ضى الهدامة ،ملنع ا�ستقرار العراق على بينها من جهة ثانية ،ي�ساعدها يف ذلك بع�ض
قاعدة ال تن�سجم مع توجهاتها.
القوى ال�سيا�سية التي تدين بالوالء لوا�شنطن،
ولهذه الغاية عملت �أمريكا ،قبل �أن تغادر مثل الأحزاب الكردية ،ونائب الرئي�س العراقي
ال �ع��راق ،وع�ل��ى م��دى ��س�ن��وات اح�ت�لال�ه��ا ،على ط ��ارق ال�ه��ا��ش�م��ي امل�ل�اح��ق م��ن ق�ب��ل ال�ق���ض��اء
تنفيذ م�شروع �إ�ضعاف ومت��زي��ق وتفتيت هذا بتهمة ق�ي��ادة ف��رق �إع ��دام ،وال�ضلوع يف تنفيذ
البلد العربي ،بدءاً من �سن د�ستور زرعت فيه هجمات م�سلحة �ضد �أفراد ،وم�س�ؤولني.
ب��ذرة الفيدرالية والتق�سيم ،وم ��روراً ب��إع��ادة
من الوا�ضح �أن ت�صعيد ال�صراع ال�سيا�سي،
ت��رك�ي��ب ب�ن�ي��ان ال��دول��ة ،ب�ع��د ت��دم�يره��ا وه��دم وجت��دد موجة العنف ،لي�س بعيداً ع��ن دوائ��ر
م��ؤ��س���س��ات�ه��ا ،ع�ل��ى �أ� �س��ا���س ط��ائ�ف��ي وم��ذه�ب��ي القرار يف وا�شنطن ،التي �سارعت �إىل ا�ستخدام
وع��رق��ي ،ب�ح�ي��ث ي�سهل ع�ل��ى وا��ش�ن�ط��ن �إث ��ارة ذل� ��ك ،و��س�ي�ل��ة ل�ل�ت��دخ��ل يف ال �� �ش ��أن ال �ع��راق��ي
ال �ن ��زاع ��ات وال �� �ص ��راع ��ات ،ع �ن��دم��ا ت���س�ت��دع��ي الداخلي ،والقول �إن العراق بحاجة دائمة �إىل
م���ص��احل�ه��ا ذل� ��ك ،وان �ت �ه��اء ب�ت�ن�ف�ي��ذ م�سل�سل ال ��دور الأم�ي�رك��ي حل��ل م�شكالته وخ�لاف��ات��ه
ال�ت�ف�ج�يرات واالغ �ت �ي��االت ال�ع���ش��وائ�ي��ة ،ال�ت��ي ال��داخ �ل �ي��ة ،و�إال ف ��إن��ه ��س�ي��واج��ه اال� �ض �ط��راب
ت�ن�ف��ذه��ا امل�ج�م��وع��ات امل�ت�ط��رف��ة ال�ت��ي جندتها وال�ف��و��ض��ى ،وجت�سد ال��دخ��ول الأم�يرك��ي على
بق�صد �إدخ ��ال املجتمع ال�ع��راق��ي يف ح��ال��ة من خط الأزمة بالطلب من رئي�س �إقليم كرد�ستان
االحرتاب ،والتنازع الطائفي واملذهبي.
م���س�ع��ود ب � ��ارزاين ،وال��رئ�ي����س ال �ع��راق��ي ج�لال
اليوم،
�راق
وه��ذا بال�ضبط ما يواجهه ال�ع�
طالباين توفري احلماية لنائب الرئي�س طارق

دخان منبعث �إثر �أحد التفجريات التي ت�ستهدف املواطنني العراقيني (�أ .ف .ب).

الها�شمي ،والعمل على �إيجاد ت�سوية للأزمة
مبا يجنب الها�شمي املحاكمة.
ويعك�س هذا التوجه الأمريكي ،والتحذير
ال��ذي �أطلقه ب ��ارزاين ،واحلماية التي وفرها
ط��ال �ب��اين ل�ل�ه��ا��ش�م��ي ط�ب�ي�ع��ة ال �ن �ظ��ام ال ��ذي
ي � ��راد امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل �ي��ه ،وع � ��دم الإخ� �ل ��ال ب��ه
ل�ضمان ب�ق��اء ال�ت��دخ��ل الأم�ي�رك��ي يف ال�ع��راق،
وه��ذا النظام يجب �أن يرتكز �إىل املحا�ص�صة

الطائفية ،مت��ام�اً كما ج��رى تركيب وتر�سيخ
النظام اللبناين ع�شية خ��روج ق��وات االحتالل
الفرن�سية من لبنان ،فالد�ستور العراقي يبدو
ن�سخة طبق الأ�صل عن الد�ستور اللبناين الذي
كر�س الطائفية ،و�أ�ضاف �إليه الأمريكي نظام
الفيدراليات ال��ذي ينمي النزعة التق�سيمية،
ويهدد بتجزئة العراق يف حال ح�صول خالفات،
�أو ��ص��راع��ات �سيا�سية ق��د ت�ه��دد وج��ود القوى

التي تدين بالوالء لوا�شنطن ،وت�شكل مرتكزاً
�أ�سا�سياً لتدخلها الدائم يف العراق..
ومن الوا�ضح �إذاً �أن �أي �صراع �أو �أزم��ة� ،أو
حتى �إجراء قانوين� ،أو ق�ضائي قد يطال �أحد
الرموز الأ�سا�سية يف الكتل ال�سيا�سية ،يراد من
الآن حتويله �إىل ��ص��راع طائفي� ،أو مذهبي،
�أو ع��رق��ي ،مت��ام �اً ك�م��ا ي�ج��ري ع�ل��ى الطريقة
اللبنانية ،بهدف تعميق االنق�سامات وال�شروخ
داخ��ل املجتمع الواحد ،وجعل النا�س يفكرون
طائفياً ومذهبياً ،وبالتايل احتماء القيادات
ال�سيا�سية بالطوائف واملذاهب ملنع حما�سبتها،
�أو حماكمتها ب�أي ق�ضية من الق�ضايا.
�إن التحدي الأ�سا�سي الذي يواجه العراق
وقواه الأ�سا�سية الراف�ضة لأي تبعية �أو ارتهان
ل�ل��والي��ات امل�ت�ح��دة يتمثل يف العمل على منع
هذا املخطط الأمريكي الذي ي�سعى �إىل �إفقاد
العراق مناعته الوطنية لتبقى وا�شنطن قادرة
على التدخل يف �ش�ؤونه الداخلية ومنعه من
انتهاج �سيا�سة م�ستقلة ،وبالتايل أ�خ��ذ العربة
من منوذج النظام اللبناين الذي يراد تكراره
�أم�ي�رك �ي �اً يف ال� �ع ��راق ،وال � ��ذي ال ي�ن�ت��ج ��س��وى
جمتمع م�ف�ك��ك ،وح ��روب و� �ص��راع��ات داخلية
دائمة متنع تطور وتقدم املجتمع.

ح�سني عطوي
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الثورة الثانية تدق �أبواب م�صر
ال �أحد ي�ستطيع ركوب ظهرك �إال �إذا كنت
منحنياً (مارتن لوثر كينغ).
بعد مرور عام على الثورة امل�صرية وحراكها
ال�شعبي املرتاكم امل�ستمر ،يبدو �أنها مل حتقق
م��ن ��ش�ع��ارات�ه��ا ومطالبها �شيئاً ذا ق�ي�م��ة� ،إ ّال
�إ�سقاط مبارك ولي�س نظامه.
ث �م��ة ق� ��وى ع ��دي ��دة ن ��اف ��ذة يف ال ��داخ ��ل
واخل��ارج ،ال تريد للثورة امل�صرية �أن تكتمل
وت �� �ص��ل �إىل ب� � ّر الأم� � ��ان وحت �ق��ق �أه��داف �ه��ا،
لأن�ه��ا بب�ساطة رغ��م ع��دم اكتمالها� ،أطلقت
ع�شرات الإنذارات و�أج��را���س اخل�ط��ر ال��ذي
ي �ه��دد ع��رو���ش ومم��ال��ك وم���ص��ال��ح و�أه ��داف �اً
�إ�سرتاتيجية ك�برى لقوى دول�ي��ة و�إقليمية
ف��اع�ل��ة ،خ�صو�صاً ب�ع��د �أن قلبت ال �ث��ورة كل
ح�ساباتهم ر�أ�ساً على عقب.
امل�شهد ال�سيا�سي للثورة يف م�صر يت�سم
ب��ال�ك�ث�ير م��ن ال �غ �م��و���ض ،لأن �ن��ا �أم� ��ام ط��رف
�إ�سالمي فاعل وقادر ،ا�ستطاع اال�ستفادة من
الثورة والتغيريات التي رافقتها ،ومتكن من
جت�ي�يره��ا مل�صلحتة وح���ص��د معظم مقاعد
الربملان يف الإنتخابات الأخ�يرة ،وبني طرف
فجر الثورة وكان نواتها الأ�سا�سية و�شعلتها
امل���ض�ي�ئ��ة ،ل�ك�ن��ه مل مي �ل��ك الأداة احل��زب�ي��ة
القادرة على بناء تراكم �سيا�سي ،ومل يح�صد
يف الإن �ت �خ��اب��ات الأخ� �ي��رة م �ق��اع��د ت��ذك��ر يف
جمل�س ال�شعب.
ال�شعب امل�صري بتنوعه ال �أح��د ي�ستطيع
ال�ت�ن�ب��ؤ ب ��ردود �أف �ع��ال��ه جت��اه م��ا ي �ح��دث ،لأن��ه
ال ميتلك من��وذج �اً حم ��دداً �أو خ��ارط��ة جينية
متكننا م��ن م�ع��رف��ة ك�ي��ف �سيت�صرف ال�شعب

ال امل�شري طنطاوي (�أ .ف .ب)
رئي�س املجل�س االنتقايل م�صطفى عبد اجلليل م�ستقب ً

امل�صري بعد م��رور عام على الثورة ،ومطالبه
التي �أعلنها مل يتحقق منها �شيئاً يذكر حتى
الآن.
ال���ش�ع��ار ال ��ذي رف�ع��ه امل�ت�ظ��اه��رون «عي�ش،
ح��ري��ة ،ع��دال��ة اج�ت�م��اع�ي��ة» ،مل ي�ت�ح�ق��ق منه

�شيء ،الو�ضع اليوم �سجل مزيداً من االنهيار
االق �ت �� �ص��ادي ،وارت �ف��ع م�ن���س��وب ال � َدي��ن ال�ع��ام،
وتراجع قيمة اجلينيه �أمام العمالت الأجنبية،
ال �ف �� �س��اد ،ال �ب �ط��ال��ة ،ال �ف �ق��ر ،غ �ي��اب ال �ع��دال��ة
الإجتماعية ،كل هذه الأزمات جتذرت و�أ�ضيف

�إليها الفلتان الأم�ن��ي ،والفتنة الطائفية ،كل
ه ��ذه الأزم� � ��ات حت��ول��ت �إىل ��ص��اع��ق ب� إ�م�ك��ان��ه
�إ�شعال ثورة كل يوم.
اجل �م �ي��ع ي �ت �ح��دث يف م �� �ص��ر ع ��ن ال �ث��ورة
ال� �ق ��ادم ��ة ،وال� �ت ��ي � �س �ت �ك��ون ث � ��ورة ال�ب���س�ط��اء

اليمن وتكرار التجربة ال�صومالية ..من امل�ستفيد؟
كل القوى الإقليمية والداخلية تدفع الو�ضع باليمن �إىل
�سيناريوهات م�شابهة ل�سقوط ال�صومال ،حيث يتم تدمري
الب�شر واحلجر ،واجلميع يف اليمن يرك�ض لي�سقط يف �أت��ون
احلرب الأهلية والتفتيت ،ال�صمت العربي املريب وحده يدوي،
وك�أن ما يجري يف اليمن ال يعني �أحداً �إال الأمريكي و�أجهزته
املخابراتية ،ملاذا مل تتدخل اجلامعة العربية ،رغم �سقوط مئات
و�آالف القتلى واجلرحى؟ ملاذا يرتك اليمن ذبيحاً ،ويدفع �أهله
�إىل مربعات املوت واملجازر؟ من يخطط ل�صوملة اليمن؟ ومن
امل�ستفيد؟ املنظمات الإن�سانية التي �سبق وح��ذرت م��ن وق��وع
كارثة �إن�سانية يف اليمن �إذا مل يتحرك املجتمع الدويل لفر�ض
اال�ستقرار والبدء بتقدمي م�ساعدات عاجلة للمدن التي باتت
منكوبة بزعمائها واجلهل امل�ستحكم.
الفو�ضى والفقر وتوقف �آلة الإنتاج ،وت�صدُّع البنى التحتية
من طرقات وم��اء وكهرباء ،وان�ع��دام �سبل احلياة هو القا�سم
امل�شرتك الوحيد الذي بات يجمع املدن اليمنية التي حتولت
�إىل �أطالل ،وتقارير الأمم املتحدة تقول �إن ن�سبة ال�سكان الذين
يعي�شون حتت خط الفقر بلغ  42باملئة من جمموع ال�سكان،
يف حني يعجز  32باملئة من اليمنيني عن احل�صول على طعام
كاف ي�سدون به رمقهم� ،أما الأطفال فـ 80باملئة منهم يعانون
�س ؤ� التغذية ،وح�سب منظمة «�سياج الطفولة» الدولية ،فهناك
�أك�ثر من  50أ�ل��ف عائلة دفعتها احل��روب الأهلية للنزوح من
مدنها وقراها ،مما �أدى �إىل وقف عجلة االقت�صاد ،وباتت املدن
خالية من �سكانها ،والقرى ما عاد ي�سكنها �سوى بع�ض اجلوعى
الذين ال ميلكون ما ًال للرحيل.
الرتكة الذي خلفها الرئي�س علي عبد اهلل �صالح ثقيلة،

وملوثة بالدم بني القبائل والعائالت اليمنية ،ومتعفنة بروح
ال�ط��ائ�ف�ي��ة واالن�ق���س��ام��ات ب�ين املجتمع ال�ي�م�ن��ي ،ال ��ذي ب��د�أت
م�ق��اوم�ت��ه ت�ت�لا��ش��ى �أم ��ام ت�ع��دد امل���ش�ك�لات م��ن االن�ق���س��ام بني
ال�شمال واجلنوب �إىل ال�صراع الذي بد�أ يت�صاعد بني ال�سلفيني
واحل��وث�ي�ين ،ف��ان�ع��دام الأم��ن الفلتان وخ��روج املحافظات عن
ال�سلطة املركزية للدولة ،كل هذه امل�ؤ�شرات باتت تنذر بتداعيات
خطرية توجب تعاون كل القوى و�ألأطراف ال�سيا�سية لأحتواء
تلك الرتكة وال�سيطرة على �إفرازاتها يف الوقت املنا�سب ،و�إال
دخل اليمن يف حالة من التفكك والت�شرذم ال عودة عنه.
تعاون احلكم ال�سابق والثوار اجل��دد على �أم��ر واح��د ،وهو
تفتيت اليمن وته�شيم مفهوم الدولة املوحدة القادرة والقوية،
احتاجت الوحدة بني ال�شمال واجلنوب حل��روب ودم��اء لبناء
اليمن املوحد ،وها هي الوحدة �أ�صبحت يف مهب الريح ،بعد
�أن دعا اجلنوبيون لإجراء ا�ستفتاء حول الوحدة ليقرر النا�س
م�صريهم.
من ال�ضروري �إعادة انتاج �سلطة �سيا�سية جديدة يف اليمن
ب�أ�سرع وقت ممكن ،للبدء مبعاجلة مئات امللفات املتفجرة ،التي
�أخطرها خروج املحافظات عن ال�سلطة املركزية.
ما يح�صل يف املحافظات اليمنية من ميل للتق�سيم و�إعالن
إ�م��ارات تنفذ الأحكام و�سط نزوح �سكاين ،خطري للغاية ،ومن
النماذج التي تتكرر يف املحافظات حالة خالد عبد العزيز فقري
معدم �سرق ليطعم �أط�ف��ال��ه ،قامت جماعة أ�ن���ص��ار ال�شريعة
امل�سيطرة على املدينة بقطع يده و�أقامت احلد ال�شرعي عليه،
و�أعطتة  120ري��االً� ،أي ما ي��وازي ن�صف دوالر ،لإر�ضائه ،بعد
�إقامة احلد عليه ..ويبقى ال�س�ؤال :من يطعم طفله اليوم بعد

�إعاقته؟ ق��ال �أن��ا �سرقت لأطعم أ�ط�ف��ايل ،يف منطقتنا حاالت
العوز واجل��وع والفقر مرتفعة ..ومن �أعطى �أن�صار ال�شريعة
احل��ق بتنفيذ احل��د ال�شرعي ،لأن ه��ذا م��ن ح��ق احل��اك��م ويل
الأمر وحده ح�صراً ..فهل باتت امللي�شيات امل�سلحة والة الأمر؟
هناك �شواهد تاريخية عديدة ت�ؤكد �أن احلدود ال�شرعية مل
تكن تطبق دائماً ،خ�صو�صاً يف حاالت احلروب والعوز والفقر،
كما ح�صل يف عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب (ر�ضي اهلل عنه)،
خ�صو�صاً يف ما عُرف بـ«عام الرمادة»؛ عام القحط واجلفاف،
حيث �أمر اخلليفة بوقف العمل باحلد ال�شرعي.
وال�س�ؤل الآخ��ر :هل يبيح ال�شرع �إقامة احل��د بقطع اليد
م �ث�لاً ،يف ح��ال ع�ج��زت ال��دول��ة ع��ن ت � أ�م�ين ح��اج��ات ال�ف�ق��راء
وامل �ع��وزي��ن ،ك��ي ال ي �ل �ج ��أوا �إىل ال���س��رق��ة ب �ه��دف ت � أ�م�ين ق��وت
عيالهم؟
بعد حمافظتي �أبني و�شبوة ،ها هي حمافظة البي�ضا يتم
ال�سيطرة عليها من قبل �أن�صار ال�شريعة ويتم مهاجمة ال�سجن
املركزي و�إخراج � 200سجني ومتت ال�سيطرة على مدينة رداع،
واح�ت�لال قلعتها وم�سجدها التاريخي وه��اج�م��وا ف��رع جهاز
الأمن ال�سيا�سي و�أ�ضرموا النار فيه و�أتلفوا حمتوياته ،وامتدت
التوترات يف حمافظة البي�ضا �إىل �إطالق نار بني �أن�صار (و�سادة
ريام) احلوثيني ،لتفتح ب�ؤرة جديدة للتوترات يف اليمن.
من يحمي اليمن من تكرار جتربة ال�صومال؟ ومن يحمي
م�ستقبل �أطفال اليمن وحقهم باحلياة الكرمية؟ و�أين جريان
اليمن الأثرياء الغيورون على العروبة والإ�سالم؟

حمرر ال�ش�ؤون العربية

وال �ف �ق��راء ،ال�ت��ي ل��ن جت��دي م�ع�ه��ا ال�صفقات
واالت �ف��اق��ات ال���س��ري��ة ،ه� ��ؤالء ال�ف�ق��راء ال��ذي��ن
كانوا املت�ضررين من عهد مبارك ،زاد فقرهم
مع الثورة التي مل تقدم لهم �شيئاً ،حتى على
�صعيد الكرامة الوطنية �أو اله ّم املعي�شي.
ك���ش�ف��ت ن�ت��ائ��ج االن �ت �خ��اب��ات الأخ �ي ��رة� ،أن
التيارات املدنية والعلمانية ب�أحزابها وقواها
ال�سيا�سية ،هي جمرد ق�شرة ه�شة على �سطح
املجتمع امل�صري ،ورمب��ا كانت �أوه��ن و�أ�ضعف
من خيوط العنكبوت.
يتحدث البع�ض ع��ن التوافق �أو التواط ؤ�
ب�ي�ن امل�ج�ل����س ال�ع���س�ك��ري وال �ت �ي��ار الإ� �س�لام��ي
الذي ظهر على �سطح الأح��داث يف م�صر منذ
اال�ستفتاء ال�شعبي حول الد�ستور ،هذا التوافق
ب��ات م��ري�ب�اً وحم�ي�راً بنف�س ال��وق��ت ،املجل�س
الع�سكري والتيار الإ�سالمي الذين تواجهوا يف
كل امليادين مب�صر وبعنف دامي �أحياناً لعقود
ط��وي�ل��ة ،ت��راه��م ال�ي��وم متوافقني على معظم
امل�ل�ف��ات احل���س��ا��س��ة ،و�أه �م �ه��ا ��ض�م��ان وح�م��اي��ة
اتفاقية ك��ام��ب داي�ف�ي��د ،ه��ذة االت�ف��اق�ي��ة التي
�أخرجت م�صر من ال�صراع العربي الإ�سرائيلي
حممية مبوجب �أمر عمليات �أمريكي للمجل�س
ال�ع���س�ك��ري ،والأغ�ل�ب�ي��ة اجل��دي��دة ال�ت��ي زاره��ا
وليم برينز يف مكاتبها يف القاهرة ،حيث �أكدوا
جم��دداً التزامهم حماية و�ضمان خيار كامب
داي �ف �ي��د .وال �� �س ��ؤال ال ��ذي ي�ت�ب��ادر �إىل ال��ذه��ن
ه��ل ي�ستطيع الإخ � ��وان امل���س�ل�م��ون م��ن إ�ق �ن��اع
قاعدتهم ال�شعبية با�ستمرار خيارهم بحماية
اتفاقية ال�سالم مع �إ�سرائيل ،و�إىل �أيّ مدى
ميكنهم االلتزام بهذه ال�ضمانات التي �أعطوها
للم�س�ؤولني الأمريكيني الذين باتوا يحجون
دورياً مل�صر؟
متلمل القاعدة ال�شعبية للإخوان امل�سلمني
ب��د أ� يظهر �إىل ال�سطح ،خ�صو�صاً بعد ت�سمية
حممد �سعد الكتاتني �أمني عام احلزب رئي�ساً
ملجل�س ال�شعب امل�صري ،حيث كان آ�خ��رون من
ق�ي��ادات الإخ ��وان ينتظرون ت�سميتهم ،وكتب
ه �� �ش��ام أ�ب� ��و خ�ل�ي��ل أ�ح� ��د ق �ي ��ادات اجل �م��اع��ة يف
الإ�سكندرية على موقعه بالفاي�س بوك (�شكراً
جزي ًال الختياركم �سعد الكتاتني رئي�ساً ملجل�س
ال���ش�ع��ب ،يف ظ��ل وج ��ود امل�ست�شار اخل�ضريي
وال��دك�ت��ور ع�صام ال�ع��ري��ان� ،أن�ت��م ت ��أك��دون لنا
�أن ه��ذه اجلماعة العظيمة ال ت�ستحق قيادة
�أمثالكم وت��وزع امل�س�ؤوليات طبقاً للثقة ولي�س
للكفاءة).
ومو�ضوع الكفاءة بالتعيينات التي �ستعيد
�صياغة احلياة ال�سيا�سية يف م�صر ،لن تقت�صر
على الإخوان امل�سلمني و�إدارتهم للحزب ،ولكن
ال�س�ؤال هل �ست�سمح الأغلبية اجلديدة بالعمل
ال�سيا�سي و�ضمان حق التغيري والتنوع ،التي
ط��امل��ا مت �ي��زت ب�ه��ا م���ص��ر ،وم ��ا م ��دى م�ساحة
احلركة ال�سيا�سية التي �سوف ي�سمح بها ،وهل
�سي�سمح للم�صريني بتداول ال�سلطة من خالل
الإنتخابات يف امل�ستقبل؟ خ�صو�صاً �أن��ه ب��د�أت
عملية �شطب الآخرين وعدم القبول باختالف
ال��ر�أي من خ�لال التكفري ،لأن بع�ض قيادات
الإخ� ��وان ي�ع�ت�برون �أن �أي م�ع��ار��ض��ة ل�ق��رارات
يل
الإخ� ��وان امل�سلمني ه��ي خ ��روج ع��ن ق ��رار و ّ
الأم��ر ،وبالتايل اخل��روج عن طاعة اهلل ،ف��أيّ
خالف �سيا�سي ب��د أ� يو�سم مبخالفة �أوام��ر ربّ
العاملني.
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إقليمي
تهديد إيران ..التراجع تحت شعار التأجيل
ط�غ��ى إ�ع�ل��ان ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ب�ت��أج�ي��ل
م �ن��اورات �ه��ا ال�ع���س�ك��ري��ة امل���ش�ترك��ة م��ع ال�ك�ي��ان
الإ� �س��رائ �ي �ل��ي ع�ل��ى م��ا �سبقه م��ن ت�صريحات
ومواقف ب�ش�أن اغتيال العامل النووي الإيراين
«م�صطفى �أح �م��دي رو� �ش��ن» ،وات �ه��ام ط�ه��ران
�أج �ه ��زة ا� �س �ت �خ �ب��ارات �إ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة و أ�م�يرك �ي��ة
ب��امل���س��ؤول�ي��ة ع��ن ال�ع�م�ل�ي��ة ،م �ن��اورات ك��ان من
امل �ف�ت�ر���ض �أن ت �ك��ون الأو� � �س� ��ع والأك� �ب ��ر ب�ين
الطرفني ،ويف وقت ارتفعت فيه لغة التحذير
املتبادل ب�ين وا�شنطن وط�ه��ران ،التي �أرفقت
معظم تهديداتها م�ؤخراً مبناورات مل تبتعد
ع ��ن م���ض�ي��ق ه ��رم ��ز ،ح �ي��ث �أج � ��رت م �ن ��اورات
«ال��والي��ة ت�سعني» ،و�ستجري م �ن��اورات النبي
الأع �ظ��م ق��ري�ب�اً ،والأه ��م �أن ال�ت��أج�ي��ل ي� أ�ت��ي يف
أم�س احلاجة
وقت يبدو اجلانب الغربي فيه ب� ّ
�إىل �إثبات وجوده يف املنطقة ،مبا يتنا�سب وما
�أطلقه من حتذيرات.
البع�ض �أ�سمى اخلطوة ت�أنياً �أمريكياً ،يف
ح�ين �أع�ل��ن ال�ك�ي��ان الإ��س��رائ�ي�ل��ي بل�سان وزارة
حربه �أنها خ�شية من ت�صاعد التوتر ،وبل�سان
�أجهزة �سيا�سية �إنها حت�سباً من ارتفاع �أ�سعار
ال �ن �ف��ط ،ور ّدت �ه ��ا م �� �ص��ادر �أخ� ��رى �إىل �أ��س�ب��اب
ت�صل بتمويل املناورات ،وللمفارقة يبدو كالم
اجل��ان��ب الإ��س��رائ�ي�ل��ي هنا الأك�ث�ر مو�ضوعية،
و�إن يكن قد ك�شف عن ذلك بكثري من احل�سرة،
ولكنها بالت�أكيد مل تكن عفوية �أو عبثية ،ملا
ف�ي�ه��ا م��ن �إح � ��راج م�ق���ص��ود ي��دخ��ل يف �سيا�سة
االب �ت��زاز امل�ع��روف��ة ال�ت��ي يتقنها ج�ي��داً اللوبي
ال�صهيوين يف الداخل الأمريكي.
ط� �ه ��ران ك �� �ش �ف��ت ب��ال �ت��زام��ن م ��ع ت ��أج �ي��ل

امل� �ن ��اورات ع��ن ر� �س��ال��ة �أم�يرك �ي��ة و��ص�ل��ت عرب
ث�لاث��ة ��ص�ن��ادي��ق ب��ري��دي��ة ،واح ��دة ع�بر ممثل
�إيران لدى الأمم املتحدة ،و�أخرى عرب ال�سفارة
ال�سوي�سرية يف طهران ،والثالثة عرب الرئي�س
ال �ع��راق��ي ج�ل�ال ط��ال �ب��اين ،وم ��ع �أن ال�ط��رف
الإيراين مل يك�شف عن فحوى الر�سائل� ،إال �أن
توقيتها ي�شرح الكثري عن طبيعتها.
وال �ظ��اه��ر �أن ��ه م��و��س��م ال�ت��أج�ي��ل بالن�سبة
ل��وا� �ش �ن �ط��ن ،ف �م��ع ب��داي��ة م� �ن ��اورات «ال��والي��ة
ت�سعني» ال�شهر املا�ضي ،ه��ددت �إي��ران ب�إغالق
م�ضيق هرمز ،حيث مير ثلث �إنتاج النفط �إىل
العامل ،و�أنذرت بَحريتها يومها حاملة طائرات
�أمريكية بعدم العودة �إىل مياه اخلليج ،مل تعد
احلاملة واع�ت�برت وا�شنطن املوقف الإي��راين
دلي ًال على الإرباك وال�ضعف.
� �س �ي��ا� �س��ة ال� �ت� ��أج� �ي ��ل ال �ق �� �ص ��ري ��ة ط��ال��ت
الأوروبيني �أي�ضاً ،خرجت دول االحتاد باتفاق
عقوبات نفطية �ضد �إي��ران ،ثم �أجلت تنفيذه
�إىل ح�ين االنتهاء م��ن العقود املوقعة ،ثالثة
�أ�شهر للبرتوكيماويات و�ستة �أ�شهر للنفط،
وبالطبع ف��إن ت�أجيل ما كان ي�ستعجله الغرب
م ��ن ع �ق��وب��ات ل ��ه ق � ��راءة واح � ��دة يف امل��رح �ل��ة
الراهنة ،طهران تثبت �أنها �صاحبة اليد العليا
يف م�ضيق هرمز ومياه اخلليج.
يف املقابل ت�صبح املقولة الأمريكية ب�أن «كل
اخليارات مطروحة على الطاولة» باهتة جداً،
فحتى الأط��راف الأك�ثر تطرفاً �ضد الربنامج
ال � �ن� ��ووي الإي� � � � ��راين ،ال ي �خ �ف��ون �أن ال�ع�م��ل
الع�سكري �سيكون اخليار الأخري والأ�سو�أ ،لي�س
ملا قد ي�سببه من �سقوط �ضحايا مدنيني ،و�إمنا

جنود �أمريكيون و�صهاينة خالل مناورات �سابقة م�شرتكة

حت�سباً من الرد الإي��راين وخطر ن�شوب حرب
�إقليمية وما �سيرتتب على االقت�صاد العاملي،
من نتائج �ستكون كارثية على الواليات املتحدة
ومنطقة اليورو الواقفة على �شفري هاوية.
لكن منتقدي اخليار الع�سكري يف املع�سكر
امل�ع��ادي لإي ��ران ،ال يخفون أ�ي���ض�اً ميلهم �إىل
ا�ستخدام و�سائل �أخرى غري الأدوات ال�سيا�سية
مثل العقوبات ،و�سائل تعتمد على ا�ستهداف
ال�ن���ش��اط ال �ن��ووي ع�بر ال�ت�خ��ري��ب والهجمات
الإلكرتونية ،وحم��اوالت خ��داع طهران بقطع
غ�ي��ار فيها ع�ي��وب ،والأه ��م �أن�ه��ا ت�ن�ط��وي على
اغ�ت�ي��ال خ�ب�راء ن��ووي�ين م�ث��ل عملية اغ�ت�ي��ال
«�أحمدي رو�شن» ،وهي العملية اخلام�سة من
نوعها يف غ�ضون عامني.

املواقف الر�سمية للأطراف املعنية التي
ات�ه�ت�م�ه��ا ط �ه��ران ب��ال�ع�م�ل�ي��ة ،ج ��اءت �سريعة
التربء من دم العامل الإي��راين ،وزير الدفاع
الأم�يرك��ي ل�ي��ون بانيتا وم���س��ؤول��ون آ�خ��رون
ن �ف��وا م���س��ؤول�ي��ة ب�ل�اده��م ،ل�ك��ن ال�ن�ف��ي ج��اء
بلون رمادي ومل يكن حا�سماً ،يف خ�ضم بازار
االنتخابات الأمريكية ،حيث �سارع �أكرث من
مر�شح يف احلزبني اجلمهوري والدميقراطي
�إىل املطالبة ب���ض��رورة تبني عمليات �سرية
لإي�ق��اف برنامج طهران ال�ن��ووي ،وق��د �أثبت
الإي ��ران� �ي ��ون أ�ن �ه��م ي�ف�ه�م��ون ج �ي��داً طبيعة
ال�ترك�ي�ب��ة احل��اك �م��ة يف وا��ش�ن�ط��ن ،ي��درك��ون
�أن «امل�ل��ف ال�ن��ووي ذري�ع��ة �سيا�سية» كما قال
الرئي�س حممود �أحمدي جناد خالل جولته

يف �أم�ي�رك��ا ال�لات�ي�ن�ي��ة ،و�أن «امل���ش�ك�ل��ة ال�ت��ي
تطرحها إ�ي��ران لي�س برناجمها ال�ن��ووي بل
تقدمها وا�ستقالليتها».
�إذا �صحت مقولة العقوبات ع��و��ض�اً عن
احل � ��رب ،ف��وف��ق �أي م �ع��ادل��ة ت ��أت��ي عمليات
االغ� �ت� �ي ��ال ،ه ��ل ه ��ي ع ��و� �ض �اً ع ��ن ع �ق��وب��ات
غ�ي�ر مم�ك�ن��ة ال�ت�ط�ب�ي��ق ه ��ذه امل � ��رة� ،أم �أن �ه��ا
حم ��اوالت �إ�سرائيلية ل�ت��وري��ط وا�شنطن يف
عملية ع�سكرية ال ت�ستطيع ه��ي تنفيذها
وال الآخ��رون �أي�ضاً؟ ولهذا �ست�شهد املنطقة
م��زي��داً م��ن ال���ص��راخ ،والقليل م��ن التنفيذ،
والكثري الكثري من الت�أجيل..

حممد مقهور

االستراتيجية األميركية الجديدة
تعزز الدور األمني لـ«إسرائيل» في المنطقة
طرحت الإدارة الأمريكية على الكونغر�س
ا�سرتاتيجية ع�سكرية جديدة ميكن ترجمتها
ع�ل��ى �أر� ��ض ال��واق��ع ب� أ�ن�ه��ا ب��داي��ة االن���س�ح��اب
الإ�سرتاتيجي من �أوروب��ا وال�شرق الأو��س��ط،
بهدف الرتكيز على منطقة املحيط الهادئ
وجنوب �شرق �آ�سيا ،وم��ن الطبيعي �أن مينح
ه��ذا ال�ت�ح��ول ال �ق��وى الإق�ل�ي�م�ي��ة يف العاملني
ال�ع��رب��ي والإ� �س�ل�ام��ي ف��ر��ص��ة ال�ق�ي��ام ب � ��أدوار
رئي�سية �أقل ت�أثراً بالتدخالت الدولية ،ولكن
متزق الأمة يجعل الكيان ال�صهيوين يف و�ضع
ي�ؤهله �أكرث من غريه لكي يتحكم مبجريات
الأحداث املف�صلية خالل العقد القادم ويقرر
م�صري بلدان املنطقة و�شعوبها.
يف هذا ال�سياق ،ي�ستعد الكيان ال�صهيوين
مل� ��لء ال � �ف ��راغ ال � ��ذي � �س �ي �ح��دث��ه االن �� �س �ح��اب
الأم�يرك��ي ،وي�سعى �إىل خلق حتالفات �أمنية
وع�سكرية مع بع�ض الدول اخلانعة ،وت�سخري
ال �ق��وى ال���س�ي��ا��س�ي��ة امل��رت �ه �ن��ة ،وذل ��ك ب�ه��دف
ا�ستكمال حتقيق �أهداف الهجمة ال�صهيونية
– الأم�يرك�ي��ة ،وال يخفى على �أح��د �أن بدء
االن�سحاب الإ�سرتاتيجي الأم�يرك��ي يتزامن
مع �إمكانبة تقبل الكيان ال�صهيوين ك�شريك

«طبيعي» لبع�ض الأط ��راف يف لعبة ال�صراع
الإقليمي.
�إن امل�صلحة ال�صهيونية يف تغيري وا�شنطن
ل�سيا�ستها ال��دف��اع�ي��ة تتقاطع ب�لا ��ش��ك مع
املتغريات احلا�صلة يف جمال التوازن الدويل
اجل��دي��د ،ال ��ذي يتمثل ب���ص�ع��ود ق ��وى ت�ضع
ح��داً لأح��ادي��ة القطب الأم�يرك��ي ،وجتعل له
�شركاء يف تقرير م�صري ال�ع��امل ،وان�سجاماً
مع هذا الواقع برّرت �إدارة باراك �أوباما تركيز
ج �ه��وده��ا احل��رب �ي��ة يف م�ن�ط�ق��ة ج �ن��وب ��ش��رق
�آ�سيا بدعوى �أن ال�صني تبني �أنظمة دفاعية
م �ت �ط��ورة ت���س�ت�ه��دف ع��رق�ل��ة إ�م �ك��ان �ي��ات ن�شر
ال�ق��وات الأم�يرك�ي��ة يف املحيط ال�ه��ادئ وبحر
ال�صني يف حاالت النزاع امل�سلح.
ويف ال�سياق نف�سه ،داف��ع البنتاجون عن
��ض��رورة بناء قاعدة ع�سكرية ك�برى مبدينة
داروي ��ن ع�ل��ى ال���س��اح��ل ال���ش��رق��ي لأ��س�ترال�ي��ا،
وال�سعي لت�أمني ت�سهيالت ع�سكرية يف عدة
بلدان قريبة من احلدود ال�صينية.
لقد �أثارت التوجهات الأمريكية اجلديدة
قلق القيادة ال�صينية ،التي راقبت عن كثب
ان �� �س �ح��اب ال� �ق ��وات الأم�ي�رك �ي ��ة م ��ن ال �ع��راق

وت�ساءلت �إىل أ�ي��ن �سيجري نقلها ،وتعقبت
ب� �ح ��ذر زي � � ��ارة وزي � � ��رة اخل ��ارج� �ي ��ة ه �ي�ل�اري
كلينتون �إىل ب��ورم��ا ال�ت��ي ت�ع�ت�بره��ا ال�صني
ح�ل�ي�ف��ة ل �ه��ا ،والح� ��ظ ال���ص�ي�ن�ي��ون ال�ن���ش��اط
املكثف للدبلوما�سية الأمريكية التي �أطلقت
عدداً غري م�سبوق من املبادرات خالل ال�شهر
املا�ضي ،كلها موجهة لإحتواء ال�صني.
وعلى جبهة دول حلف الناتو ،يالحظ
امل ��راق �ب ��ون �أن ت��رك �ي��ز ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
ال�ع���س�ك��ري ع�ل��ى م�ن�ط�ق��ة امل�ح�ي��ط ال �ه��ادئ
��س�ي�ك��ون ع�ل��ى ح���س��اب اه�ت�م��ام�ه��ا ب ��أوروب ��ا
وم�شاكلها ،ورغ��م ت�أكيدات وا�شنطن ب�أنها
ال تنوي التخلي كلياً ع��ن الناتو ف ��إن قلق
احل�ل��ف م��ازال يتفاقم ،خ�صو�صاً يف �ضوء
ق��رار البنتاجون الأ��س�ب��وع املا�ضي ب�سحب
ح ��وايل  4000ج �ن��دي م��ن �أوروب � ��ا كدفعة
�أوىل ،أ���ض��ف �إىل ذل��ك �أن �أوب��ام��ا اق�ترح يف
ميزانية  2013تخفي�ض النفقات الع�سكرية
مببلغ ن�صف مليار دوالر� ،أي ثلث ميزانية
ال��دف��اع ،مم��ا يعني خف�ض ع��دي��د ال�ق��وات
الأمريكية بحيث ال ت�ستطيع �شن حربني يف
�آن معاً؛ ففي حالة النزاع امل�سلح يف املحيط

الهادئ لن يكون مبقدور البنتاجون خو�ض
معركة متزامنة ال يف �أوروب��ا وال يف ال�شرق
الأو�سط.
�إن م�ف��اع�ي��ل اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة اجل��دي��دة يف
ال���ش��رق الأو� �س��ط ت�ت�ح��دد يف التقليل م��ن دور
البنتاجون والتعوي�ض عنه بتزايد دور وزارة
اخلارجية الأمريكية ،ومن املعروف �أن دوائر
ال�سيا�سة اخل��ارج�ي��ة الأم�يرك �ي��ة ه��ي الأوك ��ار
املح�صنة للنا�شطني ال�صهاينة؛ وال يقت�صر
هذا على الإدارة الأمريكية فح�سب بل ي�شمل
جميع وزارات اخلارجية يف الدول الغربية التي
يت�شكل دبلوما�سيوها ال �ب��ارزون م��ن خريجي
م�ؤ�س�سة هرني كي�سينجر يف نيويورك.
وعليه ،ف ��إن ت��رك أ�ك�بر جالية دبلوما�سية
م�سلحة يف العامل داخل العراق بعد االن�سحاب
هو ا�ستكمال لتنفيذ الأهداف غري املعلنة للغزو
الع�سكري ،وذلك بالتن�سيق مع ال��دور املر�سوم
للكيان ال�صهيوين واجل�ي����ش الإ��س��رائ�ي�ل��ي يف
جماالت ن�شر �أجهزة املخابرات ،وتطوير �أدوات
احلرب الإلكرتونية كا�ستخدام الطائرات بال
ط �ي��ار ك �ج��زء م��ن «ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة احل ��رب بال
جنود» املتبعة حاليا يف باك�ستان ،والتي ميكن

اتباعها �أي�ضاً �ضد ال�سكان املحليني يف العراق
وغ�ي��ره م ��ن امل �ن��اط��ق امل �� �س �ت �ه��دف��ة ،ف �ف��ي ظل
التفتيت احل��ا��ص��ل ل�ب�ل��دان املنطقة و�شعوبها
ت�ستطيع �إ�سرائيل ت��أم�ين متطلبات الهجمة
الع�سكرية من دون تدخل اجلي�ش الأمريكي.
لي�س م�ستغرباً �أن يتفهم الكيان ال�صهيوين
االنعكا�سات الإقليمية لتبديل اال�سرتاتيجية
الع�سكرية للواليات املتحدة ،وذلك لأن النفوذ
ال�صهيوين يف وا�شنطن كان له الدور الأبرز يف
ر�سم هذه اال�سرتاتيجية وحماولة متريرها يف
الكونغر�س ،وعليه ف�إن دور «�إ�سرائيل» الأمني
يف امل�ن�ط�ق��ة ك � أ�ح��د م �ك��ون��ات اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة
الأمريكية اجلديدة �سيتعاظم بعك�س ما يتوقعه
بع�ض املحللني اال�سرتاتيجيني ،ففي الوقت
ال ��ذي ت�سعى ف�ي��ه ح�ك��وم��ة ب�ن�ي��ام�ين نتنياهو
مل�ضاعفة النفقات الع�سكرية حت�ضرياً لدورها
املنتظر ،جند القادة العرب وامل�سلمني يف املقابل
يتخبط بع�ضهم ب�صراعات بينيّة ،وبع�ضهم
الآخر بوهم التب�شري بهزمية الواليات املتحدة
واندحارها النهائي من املنطقة..

عدنان حممد العربي
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بان كي مون ..أميركي الهوى آسيوي الشكل
العالقة التي جتمع الأم�ين العام بالواليات املتحدة
ميكن لأي ق��ارئ ب�سيط �أن ي�ستنتجها من خ�لال ق��راءة
�سريته ال��ذات�ي��ة ،التي يكاد ال مي��ر �سطر فيها م��ن دون
ذكر وا�شنطن بطريقة �أو ب�أخرى ،غري �أن الأمريكيني ال
يكتفون بامل�صالح ،بل هم يقب�ضون على اليد التي ت�ؤمل
«كي م��ون» ،من خالل �إم�ساكهم بورقة الف�ساد يف الأمم
املتحدة والتلويح بها عند كل �ضعف �أو وهن يف مواقف
الأمني العام.
فالأمني العام ،الآ�سيوي ال�شكل ،الأمريكي امل�ضمون،
لديه �ضعف خا�ص جتاه «الف�ساد» الذي يلمح �إليه اجلميع
خالل الإ�شارة �إىل طريقة عمله يف املنظمة الدولية ،وهو
تعرّ�ض (بان كي مون) النتقاد �شديد ملنحه عقداً قيمته
 250مليون دوالر ل�شركة الدفاع الأمريكية «لوكهيد
م��ارت��ن» ،لبناء خم�سة مع�سكرات ج��دي��دة ل�ق��وات حفظ
ال�سالم يف �إقليم دارف��ور؛ غرب ال�سودان ،من دون تلقي
ع��رو���ض م�ن��اف���س��ة ،ك�م��ا �أن رئ�ي���س��ة م�ك�ت��ب ي�ت�ب��ع ل�ل�أمم
امل�ت�ح��دة ُي�ع�ن��ى مبكافحة ال�ف���س��اد ،وال�ت��ي ا�ستقالت من
من�صبها م��ؤخ��راً� ،أ��ص��درت توبيخاً عنيفاً بحقه ،متهمة
�إي ��اه بتقوي�ض ج�ه��وده��ا وق �ي��ادة املنظمة ال��دول�ي��ة نحو
حقبة من ال�تراج��ع واالنح�سار ،طبقاً ملا ورد يف تقرير
�سري �أ�صدرته مبنا�سبة انتهاء فرتة عملها .و�أ�شارت �إنغا
بريت �إلينيو�س ،ال�سويدية التي ا�ستقالت من من�صبها
ك�سكرتري ث��انٍ مبكتب خ��دم��ات امل��راق�ب��ة ال��داخ�ل�ي��ة� ،إىل
�أن��ه «ب ��د ًال م��ن �أن يتزعم الأم�ي�ن ال�ع��ام ج�ه��ود امل�ساءلة
عمد �إىل ج��ان��ب ك�ب��ار م�ست�شاريه على نحو منظم �إىل
تقوي�ض ا�ستقاللية مكتبها الذي يحقق يف ف�ساد الأمم
امل�ت�ح��دة ،مبحاولة ب�ن��اء وح��دة حتقيقات مناف�سة حتت
�سلطته املبا�شرة ،ثم تقوي�ض جهودها الختيار �أع�ضاء
فريق العمل املعاون لها» .وكُتبت يف املذكرة التي تقع يف
� 50صفحة موجهة خطابها له بالقول« :ت�صرفاتك ال

تبعث على الأ�سى فح�سب� ،إمنا ت�ستحق التوبيخ اجلاد..
ت�صرفاتك غ�ير م�سبوقة ،ويف اع�ت�ق��ادي ت�شكل ح��رج�اً
خطرياً ل�شخ�صكم ..ي�ؤ�سفني القول �إن الأمانة العامة
للأمم املتحدة متر الآن بفرتة انحطاط».
ي�ـ ُ�ع��رف ع��ن ب��ان ك��ي م��ون �ضعف �شخ�صيته ،وحبه
البريوقراطية والغرق يف التفا�صيل على ح�ساب املوا�ضيع
الهامة ،وح�ضوره اجتماعات لعدة �ساعات ملناق�شة رفع
ب��دل �سفر موظفي الأمم املتحدة ب�ضع دوالرات ،على
ح�ساب الق�ضايا العاملية.
ا� �س �م��ه «ك� ��ي م� � ��ون» ،وع��ائ �ل �ت��ه «ب� � ��ان» وه� ��ي ت�ل�ف��ظ

بالطريقة الكورية عرب ذكر ا�سم العائلة يف البداية يليها
ا��س��م ال�شخ�صُ .ول��د ي��وم  13ح��زي��ران  1944مبقاطعة
�أوم�سيونك يف كوريا اجلنوبية لعائلة ت�شتغل بالفالحة.
ح�صل ع�ل��ى الإج � ��ازة يف ال�ع�ل��وم ال�سيا�سية وال�ع�لاق��ات
الدولية من جامعة �سيول الوطنية يف العا�صمة الكورية
اجلنوبية ع��ام  ،1970ون��ال املاج�ستري يف الإدارة العامة
من معهد كندي للدرا�سات احلكومية يف جامعة هارڤرد
ب��ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ع��ام  ،1985وه��و يجيد الإجنليزية
والفرن�سية والكورية.
ب��د�أ ب��ان ك��ي م��ون م�سريته الدبلوما�سية يف الهند
ع �� �ض��واً يف ب�ع�ث��ة ب�ل��اده ب �ن �ي��ودل �ه��ي ،ث��م ت ��وىل من�صب
ال���س�ك��رت�ير الأول يف ب�ع�ث��ة ب�ل�اده يف ن �ي��وي��ورك ق�ب��ل �أن
ي�صبح م��دي��راً لق�سم الأمم املتحدة يف البعثة ،ثم توىل
مها َّم دبلوما�سية يف �سفارة ب�لاده بوا�شنطن يف فرتتني
منف�صلتني ،تخللتهما ب�ين ع��ام��ي  1990و 1992فرتة
�شغل فيها من�صب املدير العام لل�ش�ؤون الأمريكية بوزارة
خارجية بالده.
و�أث �ن��اء ت��ويل ك��وري��ا اجلنوبية رئا�سة ال ��دورة الـ56
للجمعية ال�ع��ام��ة لل��أمم امل�ت�ح��دة ع��ام  2001ت��وىل بان
مهام رئي�س جهاز معاوين رئي�س اجلمعية العامة .ويف
ع��ام ُ 2004ع�ّي�نّ وزي��راً للخارجية ،و�شغل من�صب نائب
وزير اخلارجية ل�ش�ؤون التخطيط ال�سيا�سي واملنظمات
الدولية عام  ،1995ويف العام التايل ع نُِّي م�ست�شاراً رئا�سياً
ل�ش�ؤون الأم��ن الوطني ،ثم ع نُِّ�ِّيس  �سفرياً يف النم�سا عام
 ،1999ويف ڤيينا انتُخب رئي�ساً للمفو�ضية امل�س�ؤولة عن
�إعداد معاهدة احلظر التام على التجارب النووية ،وعاد
�إىل احلكومة مبن�صب نائب وزير عام  ،2000قبل �أن نَّ
يعي
م�ست�شاراً لرئي�س الدولة لل�ش�ؤون ال�سيا�سة الدولية.
له ابن وابنتان من زوجته ال�سيدة يو (ب��ان) �سون -
تائك ،التي التقى بها يف املدر�سة الثانوية عام .1962

الحرب االلكترونية ...المعترك الجديد
دخ��ل ال�صراع القائم م��ع «الكيان الإ�سرائيلي»
م��رح �ل��ة ج ��دي ��دة م ��ع ان �ت �ق��ال��ه �إىل � �س��اح��ة ال �ع��امل
االفرتا�ضي واحل��رب الإلكرتونية ،ودخ��ول العن�صر
ال�شعبي وال�شبابي على اخل��ط م��ع م�شاركة �شبان
هاوين للإنرتنت واملعلوماتية على خط ال�صراع مع
العدو.
الهجمة التي تعر�ضت لها بطاقات االئتمان يف
«�إ�سرائيل» ما هي �إال تذكرة ب�سيطة ،ب�أن «�إ�سرائيل»
التي تنفق ع�شرات املليارات من الدوالرات من �أجل
�شراء الطائرات والدبابات ،تعترب اليوم مك�شوفة
ب�شكل م�ل�ح��وظ �أم ��ام ج�م��اع��ات «ال �ه��اك��ر» ،ال��ذي��ن
ي�ستطيعون ب�أدنى جهد و�أق��ل تكلفة �إح��داث �شلل
خطري وملحوظ يف الكيان ،مثل تعطيل الكهرباء
وامل �ي ��اه وال� �غ ��از ،وك��ذل��ك ��ش��ل ح��رك��ة امل��وا� �ص�لات
وتعطيل �شبكات ال�صرف ال�صحي ،و�إحداث �أ�ضرار
يف املنظومة البنكية ،بح�سب ما خل�صت �إليه و�سائل
الإعالم «الإ�سرائيلية».
ال �ك ��ات ��ب يف ��ص�ح�ي�ف��ة ي ��دي �ع ��وت أ�ح� ��رون� ��وت
«ي�سرائيل زي ��ن» ،وه��و �ضابط �سابق يف اجلي�ش
ال���ص�ه�ي��وين ،اع �ت�بر �أن « إ�� �س��رائ �ي��ل» م��ن ال ��دول
امل�ت�ق��دم��ة يف ع��امل ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ب�شكل ج��زئ��ي،
و»لكن �إذا �أردنا �أن نوزع الأمر بني تقدم هجومي

وتقدم دفاعي ،ف�إن املنظومة الأمنية الإ�سرائيلية
متقدمة م��ن ناحية هجومية ولي�س دف��اع�ي��ة».
و�أ� �ش��ار �إىل �أن �أج �ه��زة امل�خ��اب��رات «الإ�سرائيلية»
مبختلف �أنواعها تعمل جاهدة على تطوير قدرات
متقدمة جداً يف جماالت العمل املختلفة� ،إال �أنها
تقف ع��اج��زة أ�م��ام و�ضع خطط دفاعية وحماية
�ضد الهجمات الإلكرتونية املحو�سبة.
وق ��ال ال �ك��ات��ب ال���ص�ه�ي��وين «�إن ال ��دف ��اع عن
احل��دود من خالل الدبابات واملدفعية بعيدة كل
البعد عن حقيقة ما نحن فيه ،ف��إره��اب الهاكر
ال ي�ق�ترب م��ن احل ��دود وال ي��دخ��ل ع��ن طريقها،
لكنه يدخل �إىل �صميم ال��دول��ة م��ن مكان بعيد
يف ال �ع��امل» .ول�ف��ت �إىل �أن ه�ن��اك م�ؤ�س�سات مثل
ال �ب �ن��وك ت�ن�ف��ق �أم � ��وال ط��ائ �ل��ة م��ن �أج� ��ل ت��وف�ير
احلماية لها ،ولكن ه��ذا الأم��ر يبقى خا�صاً� ،أما
بالن�سبة للم�ؤ�س�سات العامة وامل�ؤ�س�سات الأمنية،
فهي غري حممية كما يجب.
وت �ط��رق ال�ك��ات��ب»ي���س��رائ�ي��ل زي ��ن» يف �صحيفة
يديعوت �أحرونوت �إىل واقعة ت�سريب وثائق �سرية
خطرية قام بها موقع «ويكليك�س» ال�شهري ،عندما
ا�ستطاع اخرتاق مواقع وزارة اخلارجية الأمريكية،
ك �م��ا ا� �س �ت �ط��اع��ت جم �م��وع��ة م ��ن ال �ه��اك��ر ال���ص�ي�ن��ي

الدخول �إىل مواقع وزارة الدفاع الأمريكية ،وكانوا
�سبباً يف إ�ح��داث �أ�ضرار ما ت��زال ج�سيمة يف العديد
من الأجهزة هناك.
وك ��ان رئ�ي����س الأرك� � ��ان ال���س��اب��ق اجل �ن��رال ،دان
حالوت�س ،قد تطرق لهذه الق�ضية خ�لال ن��دوة يف
«ب�ي��ت ��س�لاح اجل��و» ق��ائ�لاً�« :صحيح �أن احل��دي��ث ال
ي��دور ع��ن ت��دم�ير �شامل م��ن خ�لال ن��ووي إ�ي ��راين،
ول�ك��ن إ�ح� ��داث ��ش�ل��ل يف م�ن�ظ��وم��ة امل �ي��اه وال�ك�ه��رب��اء
والطاقة وانهيار الأنظمة البنكية ،و�أجهزة احلا�سوب
ال�ع��ام��ة وال�شخ�صية م��ن خ�ل�ال ه�ج�م��ات منظمة،
تعترب تهديداً خطرياً على م�سار احلياة و�إمكانية
قدرة �إ�سرائيل على الوجود».
ف�ه��ل ت��د��ش��ن امل��رح�ل��ة امل�ق�ب�ل��ة ح��رب �اً اف�ترا��ض�ي��ة
ت�ن��اف���س�ي��ة ب�ي�ن جم ��رد � �ش �ب��ان ه ��اوي ��ن ال� �س �ت �خ��دام
التقنيات احلديثة� ،أم تنتقل �إىل م�ستويات متقدمة
مع ت�شكيل وحدات الكرتونية متخ�ص�صة يف كل من
ال��والي��ات املتحدة والكيان الإ�سرائيلي ملواجهة ما
�سموه «حتديات جدية» منتظرة ،وتهديد الواليات
املتحدة والكيان الإ�سرائيلي بالرد ع�سكرياً على �أي
هجوم الكرتوين جديد يف امل�ستقبل؟

ه�شام منوّر

أرسلوهم لـ«بلقنة» سورية..

فـ«سورنتهم» الحقيقة
مل ي��در يف خلد نبيل العربي امل�ؤمتن على جمل�س
جامعة ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة ،ورب�ي��ب ه�ي�لاري ومبعوثها
جيفري و�صديق قرا�صنة الإن�سانية ..حمد بن جا�سم
رئ�ي����س احل�ك��وم��ة ال�ق�ط��ري��ة ووزي ��ر خ��ارج�ي��ة ال��دول��ة
الناطقة بل�سان البيت الأبي�ض وقاطنه �أ�سود القلب
وال���ض�م�ير �أوب��ام��ا �صنيعة ال�صهيونية وم�شروعها
الرئا�سي لوالية ثانية يف دولة اال�ستكبار والغطر�سة..
مل يدر يف خلد ه�ؤالء يوماً �أن ي�صفعوا بتقرير بعثة
املراقبني الذين بعثوا بهم �إىل �سورية لإدان��ة النظام
وتعريته �أمام امللأ ..غري �أن احلقيقة كانت كما ال�سيف
�أه ��ول م��ا ي�ك��ون م���س�ل��والً ..وق��د ��س� ّل ف��وق رق��اب�ه��م..
ف�ج��اءت التقارير على عك�س م��ا �أ��ض�م��روا وا�شتهوا..
احل �ك��وم��ة ال �� �س��وري��ة ..جت��اوب��ت وت �ع��اون��ت م��ع ف��ري��ق
املراقبني وقدّمت كل ما طلب �إليها من ت�سهيالت..
ليثبت ال��واق��ع ال�ق��ائ��م �أ ّن حفنة م��ن امل��رت��زق��ة ب��اع��وا
�أنف�سهم لل�شيطان بثالثني من الف�ضة..
ل�ق��د أ�غ��رت �ه��م ال ��وع ��ود ،وم��ال��ت ب��ر�ؤو� �س �ه��م ن�شوة
�أ�ضغاث الأح�لام ،وما �صوّر لهم امل�ستعمر وما ز ّي��ن..
فانربوا يعيثون يف وطنهم تقتي ًال وتدمرياً وت�شهرياً..
�أجل لقد �أعمت ب�صائرهم وب�صريتهم الوعود من جهة
وما يغدق عليهم من �أموال طائلة من جهة �أخرى.
لقد ن�سوا �أو تنا�سوا �أن جولة الباطل �ساعة وجولة
احلق حتى قيام ال�ساعة مهما طال الأجل..
ف�ساعة احلقيقة زفت يف باكورة تقارير البعثة التي
ن��زل��ت كما ال�صاعقة على م�سامع اللجنة ال��وزاري��ة
املكلفة متابعة تنفيذ االتفاق مع احلكومة ال�سورية..
فراحوا ينعتون �أفراد البعثة ب�شتى النعوت والأو�صاف،
�أق�ل�ه��ا أ�ن�ه��م يفتقرون �إىل اخل�ب�رة وامل �ع��رف��ة� ..ألي�س
معيباً هذا التو�صيف بحق من �أوفدهم؟
ُت ��رى مل ��اذا ه��ذا ال�غ�ي��ظ وه ��ذا احل�ق��د ع�ل��ى �سورية
ال �ت��ي ك��ان��ت دون م�ع�ظ��م الأق� �ط ��ار ال���ش�ق�ي�ق��ة وح�ت��ى
الأم����س القريب تنعم باال�ستقرار الأم�ن��ي واالزده��ار
االقت�صادي ،وامل�شاريع العمرانية؟
مل ��اذا ه ��ذه ال�ك��راه�ي��ة ل�ن�ظ��ام �أب� ��دى ك��ل ا��س�ت�ع��داده
لتطوير بع�ض ال�ق��وان�ين و�إج ��راء الإ��ص�لاح��ات التي
تتالءم ومقت�ضيات الع�صر؟
�أن��ا ال �أظ��ن �أن مثل ه��ذه الأ��س�ب��اب ذرائ��ع كافية ملا
ي�ج��ري على ال�ساحة ال���س��وري��ة ،إ�من��ا وراء االك�م��ة ما
وراءه � ��ا ..فال�صهيونية ال�ت��ي تخطط حل��رب كونية
جديدة مر�سحها دار الإ� �س�لام ..يف ر�أ���س اهتماماتها
و��ص��ول الإ�سالميني املت�شددين �إىل م��راك��ز ال�سلطة
وال �ق��رار يف أ�ك�ث�ر م��ن قطر ع��رب��ي و إ�� �س�لام��ي ،لأنهم
�م ��ة ..وم ��ا م ��ن م�برر
ي �� �ض �م��رون ال �� �ش � ّر الأك� �ي ��د ل�ل� أ
لالنق�ضا�ض على الإ� �س�لام وم�ق��درات��ه يف املقبل من
ال�سنني �إال وجود الأ�صولية على ر�أ���س احلكم ..وهذا
ما مل يفقه �أبعاده حتى اليوم جميع الذين ي�سبّحون
بالغرب املت�صهني ويحمدلون ..فالأدوار التي �أعطيت
لهم على امل�سرح �شكلت غ�شاوة كثيفة على �أب�صارهم
فغدوا عميان ب�صر وب�صرية.
وم��ا جل��و�ؤه��م �إىل ه��ذا ال �ن��وع م��ن ال�ق�ت��ل ال�سافر
جرّاء العمليات االنتحارية �إال دلي ًال �ساطعاً على ف�شل
امل�شروع ..ب�صماتهم وا�ضحة وجليّة� ..أج��ل ..ب�صمات
ال�غ��رب امل�ستكرب و�أذن��اب��ه ظ��اه��رة للعيان يف انتهاكات
القيم الإن�سانية واملقامرة بحياة النا�س و�أرواح�ه��ا يف
�سورية والعراق وم�صر� ،أو يف �سواها من �أقطار عربية
و�إ�سالمية..
هدف ال�صهيونية تدمري دار الإ�سالم �أر�ضاً وقيماً
وح���ض��ارة ..الإ��س�لام ال�سمح ال��ذي عا�ش وتعاي�ش مع
اثنيات خمتلفة منذ وج��د م�ستهدفاً اليوم يف �أقد�س
�أقدا�س ر�سالته دين ال�سماح ..فلي�سمع من له �أذنان.
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بيروتيات
«رزق اهلل» على تــرامــواي بــــيروت
م��ن ك��ان يف عمر ال�صبا وم��ا دون قبل
ب ��داي ��ة ��س�ت�ي�ن�ي��ات ال� �ق ��رن امل ��ا� �ض ��ي ،ع��رف
ت��رام��واي ب�ي�روت ،ف�ق��د ي�ك��ون تنقل ب��ه� ،أو
�شاهده على الأقل.
لقد ك��ان ت��رام��واي ب�ي�روت يقل النا�س
ب�أقل كلفة ،كما كان �صديقاً للبيئة؛ ال يبعث
غ��ازات��ه وال دخ��ان��ه ،لكن املدنية �أخ��ذت��ه �إىل
غري رجعة ،ليبقى ذكرى جميلة عتيقة عند
من عرفه.
���سُ � رِِّّي� ال�ترام��واي الكهربائي يف ب�يروت
��س�ن��ة 1908؛ ي ��وم ج�ل��و���س ال���س�ل�ط��ان عبد
احلميد ،وكانت خطوطه �أربعة هي:
 اخلط الأول :يربط داخل بريوت باملنارةع��اب��راً ب��اب �إدري ����س واجل��ام�ع��ة الأم�يرك�ي��ة
ور�أ�س بريوت.
 اخل� ��ط ال � �ث ��اين :ي ��رب ��ط داخ � ��ل امل��دي �ن��ةمبحطة احلرج ،ماراً ب�ساحة ال�سور ومتوقفاً
عند حمطة النويري.
 اخل� ��ط ال �ث ��ال ��ث :ي ��رب ��ط داخ � ��ل ب�ي�روتبالدورة والنهر ،وكانت حمطة النهر ور�شة
ت���ص�ل�ي��ح ال �ع��رب��ات ،وف�ي�ه��ا م�ك��ات��ب الإدارة
ومكتب املفت�شني.
 اخلط الرابع :يربط بريوت بطريق ال�شاموفرن ال�شباك.
م��ن امل�لاح��ظ يف ال�ت�رام ��واي ال �ق��دمي،
حتى �سنة � ،1930أنه كان قاطرة واحدة ذات
م�ق��اط��ع ،لكل مقطع ب��اب�ين ،ف�ك��ان اجلابي
يجد �صعوبة يف �ضبط املتهربني م��ن دفع
ثمن ال�ت��ذك��رة� ،إىل �أن ا�ستبدلت القاطرة
بعد ذلك ب�أخرى مقفلة حتتوي على بابني،
الأول ع �ن��د ال �� �س��ائ��ق وال �ث ��اين يف م ��ؤخ��رة

القاطرة ،وقُ�سمت الأمكنة �إىل درج��ة �أوىل
«برميو» مقاعدها من اجللد ودرجة �شعبية
«تر�سو» مقاعدها خ�شبية.
كانت القاطرة قبل الثالثينات مق�سّ مة
�إىل ق �� �س �م�ين� :أم ��ام ��ي ل �ل��رج��ال ،وخ�ل�ف��ي
للن�ساء ،وكانت �إ��ش��ارة الوقوف واالنطالق
تعطى م��ن قبل اجل��اب��ي لل�سائق بوا�سطة
«زمور خ�شبي» ذي �صوت حاد قوي ،ا�ستُبدل
بعد ذلك ب�صفارة عادية.
مقاطعة الأهايل للرتامواي
يف ت��اري��خ ال �ت�رام ��واي ع ��دة حم �ط��ات،
منها ما يتعلق ب�سعر التذكرة ،فقد قررت
ال�شركة �سنة  1922رف��ع �سعرها من قر�ش
�إىل قر�شني ون���ص��ف ،م��ا دف��ع الأه ��ايل �إىل
مقاطعة احلافالت التي غدت تروح وجتيء
فارغة من الركاب ،وكان ال�صغار ير�شقون
القاطرات بالبندورة والبي�ض ،و�شاعت يف
حينه �أغنية عمر الزعني:
يا بندوره كلك مي
طلعت ريحتك بالرتاموي
ما مرنكب �إال بقر�ش
من املنارة للحر�ش
وجتمعت اجلماهري يف �ساحة ال�شهداء،
فقطعوا حبال القاطرات ،وحطموا زجاجها،
وا�صطدموا برجال الأم��ن وا�شتد ال�ضرب
والركل والدفع واجل��ذب وانطرح الطالب
على خطوط القاطرات ملنع �سريها.
ويذكر �أن حوادث الرتام تكاثرت� ،سيما
على خط الب�سطة ،فقال ال�شاعر:

ال ت�سل كيف نبذناك انتقاما
لعمرك ما لهذا اخلط حظ
�شرعة االن�صاف نرجو �أن تقاما
من اال�صالح ي�أذن بالنهو�ض
فاح�ش الأجرة هل كان حراما
وقد خط ال�شقاء على بنيه
�أم حالال؟ بل حراما وحراما
�سطور الب�ؤ�س بالقلم العري�ضي
وات �ف��ق الأه� ��ايل ع�ل��ى اف�ت�ت��اح اك�ت�ت��اب��ات كم بكت فيك الأيامى واليتامى
و�شكت منك اليتامى والأيامى
لت�سيري �سيارات تغني عن ا�ستعمال الرتام،
فاكتتب كثريون �أمثال� :أني�س طراد ،وعمر ولكم �أوردت للقلب �سقاما
ولكم �سدت حماما و�سقاما
ال��داع��وق ،والأم�ي�ر ف ��ؤاد �أر� �س�لان ،ور�شيد
جنبالط ،ومو�سى من��ور ،ورام��ز �سركي�س ،زدت ما نحمله عاماً فعاما
فغرقنا وغريب الدار عاما
عمر وعبداهلل وعبد الرحمن بيهم ،وحميي
ال��دي��ن وع�ب��د احل�م�ي��د ال�غ�ن��دور وغ�يره��م ،متليك الأم�س قد �أروى الأواما
وفرنك اليوم مل يرو الأواما
كما ق��رروا �شراء � 12سيارة كبرية ،و أ�خ�يراً
وعادت ال�شركة �سنة � 1932إىل املطالبة
ا�ضطرت ال�شركة �إىل تخفي�ض �أ�سعارها.
أ�رّخ ال�شاعر عبد الرحيم قليالت حوادث ب��رف��ع الأ�� �س� �ع ��ار ،ف �ق��ام��ت ح��رك��ة ��ش�ع�ب�ي��ة
ومم �ي��زة ،ا� �ش�ترك��ت ف�ي�ه��ا ط�ب�ق��ات ال�شعب
الرتام �سنة  1922فقال:
وطوائفه كافة ،وذلك مبقاطعة احلافالت،
يا تراما كيفما �سار ترامي
�أترى ما نلت منا �أترى ما وقوطعت �شركة الكهرباء يف الوقت نف�سه،

وت�ألفت جلان �شعبية لتنظيم املقاطعة قالت
يف إ�ح ��دى بياناتها «ي�ج��ب �أن يفهم مدير
ال�شركة وم��ن وراءه� ،أن ال�شعب البريوتي
يف�ضّ ل ال�ع��ودة �إىل رك��وب اجل�م��ال على �أن
يركب هذه ال�سلحفاة املكهربة ،و�أن ال�شركة
ت�ع� ّل��ق الآم� ��ال ع�ل��ى �ضجر ال���ش�ع��ب ،ول�ه��ذا
ال�شعب ال �ك��رمي �إرادة �أ��ص�ل��ب م��ن �صخور
جباله».
ون��ظّ �م��ت يف ح�م�ل��ة ال�ب���س�ط��ة ال �ف��وق��ا،
ن��دوة ح�ضرها جمهور من كافة الطوائف،
ت�صدرتها قطعة قما�ش كتب عليها «الإن�سان
أ�خ� ��و الإن �� �س��ان أ�ح� ��ب �أم ك� ��ره ،ي��د اهلل مع
اجلماعة ،حب الوطن من الإميان»� ،شاركت
فيها فرقة مو�سيقى فليفل �إخوان ،و�ألقيت
ال �ق �� �ص��ائ��د واخل� �ط ��ب وان �ت �ه��ى االج �ت �م��اع
بالق�سم ال �ت��ايل « :أ�ق���س��م ب��اهلل وب���ش��ريف �أن
�أبقى �أميناً يف املقاطعة حتى ينال ال�شعب
مطالبه العادلة من ال�شركة وذل��ك �ضمن
دائرة النظام والقانون» ..ورجت اللجنة كل
فرد �أن يق�سمه يف �سره ويحافظ عليه لأنه
رمز حياته ونه�ضته.
واع�ت�ق�ل��ت ال���س�ل�ط��ة إ�ث ��ر ذل ��ك �أع���ض��اء
ال�ل�ج�ن��ة وه� ��م :إ�ب ��راه �ي ��م ح � ��داد ،وحم�م��د
ال�ق��ري ،ومع�ضاد مع�ضاد ،وع�م��اد ال�صلح،
ومي�شال معماري ،وبعد عدة م�شاورات مع
املفو�ضية الفرن�سية من قبل جلنة �شعبية
برئا�سة حبيب ب�ستاين ،خف�ضت ال�شركة
�أ�سعارها و�أخلي �سبيل املوقوفني.
عن «بريوتنا»

�أحمد

السينما اإليرانية ..سينما اإلنسان والمرأة والطفل
ي �ك�ثر احل��دي��ث ع��ن ال���س�ي�ن�م��ا الإي��ران �ي��ة
ك �ظ��اه��رة ،ك��ون�ه��ا ا��س�ت�ط��اع��ت �إث �ب��ات وج��وده��ا
وبقوة على ال�ساحة ال�سينمائية العاملية منذ
ال�ت���س�ع�ي�ن��ات ،ويف ال��وق��ت احل ��ايل ،ال ي�ك��اد �أي
م �ه��رج��ان دويل ي�خ�ل��و م��ن ح �� �ض��ور �إي � ��راين،
والأع � �م ��ال الإي ��ران �ي ��ة ال �ت��ي ت �� �ش��ارك يف ه��ذه
املهرجانات ،هي مناف�س قوي على اجلوائز.
ك �ي��ف ا� �س �ت �ط��اع��ت ال �� �س �ي �ن �م��ا الإي ��ران� �ي ��ة،
ب�إمكانات ب�سيطة ،وبرقابة �صارمة ،ب��دءاً من
اللبا�س الذي يجب على الن�ساء التقيد به عند
ظهورهن يف الفيلم �إىل غري ذلك من الأم��ور
والتفا�صيل ال�صغرية� ،أن تتمكن من الو�صول
�إىل هذه املكانة العاملية؟
ي��رج��ع ت��اري��خ ال�سينما يف �إي� ��ران �إىل ع��ام
 ،1900يوم كان ال�شاه الإيراين مظفر الدين
��ش��اه ،يف زي ��ارة لأوروب ��ا و�أح���ض��ر معه �أول �آل��ة
ت�صوير يف البالد .ويف عام  ،1904افتتحت �أول
�صالة عر�ض لل�سينما ب� إ�ي��ران ،وبهذا ن��رى �أن
ب��داي��ات م�شاهدة ال�سينما ك��ان��ت مبكرة ،لكن
�أول فيلم �إيراين �أخرج عام  ،1930بعنوان «�آبي
ورابي» ،على يد املخرج �أفاني�س �أوهانيان.
كانت ال�سينما يف �إيران يف بداياتها مت�أثرة
بال�سينما الهندية ،وبعدها ب��د�أت ت�أخذ خطاً
م�ستق ًال لها يعرب عن �شخ�صيتها امل�ستقلة ،و�إن

ك��ان هناك �ضغوط م��ن ال��دول��ة ل�لاجت��اه نحو
الع�صرنة ،و�إظهار �إيران ب�شكل ع�صري منفتح،
وقد كان هذا حتديداً يف فرتة ال�ستينات ،حيث
ظهرت موجة جديدة من املخرجني الإيرانيني
الذين ابتدعوا تقنيات جديدة يف ال�سينما ومل
يخ�شوا من النقد االجتماعي.
ظ�ل��ت ال�سينما الإي��ران �ي��ة ح�ت��ى منت�صف
ال�سبعينات ت�ن�ت��ج �أف�ل�ام �اً ذات م���س�ت��وى فني
ع��ايل ،لكنها ب��د�أت بعد ذل��ك يف الرتاجع حتى
قيام الثورة الإيرانية .بقدوم الثورة عام ،1979
تغري احلال ،فقد كانت النظرة العامة لل�سينما
ه��ي أ�ن�ه��ا رم��ز م��ن رم��وز نظام ال�شاه والت�أثري
ال�غ��رب��ي ،ونتيجة ل��ذل��ك مت �إح ��راق أ�ك�ث�ر من
 180دار �سينما ،كما �أن � 400شخ�ص قد ماتوا
يف حادث �إحراق �إحدى دور ال�سينما يف عبادان
ع �م��داً ،وق��د �أدت ه��ذه ال �ظ��روف� ،إ��ض��اف��ة �إىل
الرقابة ال�صارمة التي تفر�ضها ال��دول��ة على
الأف�لام التي مل تكن ذات ح��دود وا�ضحة� ،إىل
اختفاء الن�ساء من امل�شهد ال�سينمائي متاماً.
ويف منت�صف الثمانينات ،ت�غ�يرت �سيا�سة
الدولة جت��اه الفنون ،وب��د�أت يف ت�شجيع �إنتاج
�أفالم حملية ،لكن هذا مل يغري من �أن الرقابة
ما زالت م�ستمرة ،واحلظر ال يزال وارداً جتاه
كثري من الأعمال املهمة.

ميزانية ال��دي�ك��ورات ال�ضخمة ..إ�ن�ه��ا �سينما
ال�سينما الإيرانية ..لغة جذابة
ا�ستطاعت ال�سينما الإي��ران�ي��ة �أن تفر�ض ب��ال�غ��ة ال�ب���س��اط��ة ،م�ل�ت��زم��ة وه ��ادف ��ة ،وب��ذل��ك
وج��وده��ا على ال�ع��امل وعلى هوليود ،وحت�صد ت �ك��ون ق��دم��ت جم �م��وع��ة م��ن روائ � ��ع الأف �ل�ام
جوائز كربى ،وا�ستطاعت �أن تنفذ �إىل البلدان ومن � ��اذج ع�ظ�ي�م��ة ل �ل �ف��ن الإن �� �س ��اين ال ��راق ��ي.
العربية ،فامل�شاركة يف املهرجانات ال�سينمائية والأه� ��م م��ن ذل��ك �أن �ه��ا لي�ست �سينما جن��وم،
ال��دول�ي��ة لأف�ل�ام الكبار والأط �ف��ال وح�صولها فمعظم �أبطالها لي�سوا ممثلني حمرتفني� ،أما
ع �ل��ى ج��وائ��ز م�ت�ق��دم��ة ت �ك��ون داف �ع �اً وح��اف��زاً ال�سيناريو فهو يحمل عمقا مده�شا ولغة ثرية
وم�شجعاً لعر�ض الفيلم الإيراين على م�ستوى متنوعة ،ومكتوب بنكهة الإبداعات الق�ص�صية
وا��س��ع ،ال�سيما يف البلدان العربية حيث �سبق الرا�سخة يف الثقافة الإيرانية ال�شعبية وت�شم
لدول عدة عر�ض �أفالم �إيرانية �ضمن الأ�سابيع م��ن خ�لال��ه رائ �ح��ة ح��اف��ظ ال �� �ش�يرازي وعمر
الثقافية واالح�ت�ف��ال�ي��ات الفنية مثل عرو�ض اخل �ي��ام وج�ل�ال ال��دي��ن ال��روم��ي ،ون �ظ��راً �إىل
الأف �ل�ام امل��دب�ل�ج��ة وامل�ترج�م��ة ال�ت��ي ت�ق��وم بها طبيعته ال�ت� أ�م�ل�ي��ة والفل�سفية وق�ي�م��ة م��ادت��ه
امل�ست�شارية الثقافية الإيرانية يف �سورية �ضمن اجلمالية ولغته التعبريية ي�صبح ال�سيناريو
واح��داً من �أه��م خ�صو�صيات وميزات ال�سينما
ن�شاطاتها الثقافية.
الإي��ران�ي��ة ،فالطابع ال�شرقي املحلي حا�ضر،
وال �ه ��وي ��ة ال �ث �ق��اف �ي��ة م �� �س �ت �م��دة م ��ن ال ��واق ��ع
هموم الإن�سان ..بعيد ًا عن االبتذال
مت�ك��ن ال�سينمائيون الإي��ران �ي��ون بف�ضل االج�ت�م��اع��ي وق�م��ة التمثيل ت��ده����ش امل�شاهد
كفاءتهم وج��ر�أت�ه��م وحبهم للفن ال�سابع من وم �ه��ارة ال�ك��ام�يرا وحتكمها يف امل�شاهد ودق��ة
ال�ع�م��ل وت �ق��دمي �أف�ل�ام واق�ع�ي��ة حت�م��ل ر�سائل اخ �ت �ي��ار م��وا��ض�ي�ع�ه��ا وال�ت�رك �ي��ز ع �ل��ى احل����س
�إن �� �س��ان �ي��ة وم���س�ح��ة ج�م��ال�ي��ة وحت�ت��رم ال�ق�ي��م اجلمايل يف �أرق��ى م�ستجداته حتى حت�س �أنك
والت�شتم يف ث��واب��ت ال�ت�راث ،والتتاجر بج�سد أ�م ��ام ال���س�ج��اد الإي � ��راين امل�ف�ع��م ب��روع��ة الفن
امل��ر�أة وم��ن دون �أن تك�شف حتى غطاء ر�أ�سها ،وجمال النقو�ش والأل ��وان التي تعرب بدورها
والت�غ�ط��ى بال�ضجيج وال�ع�ن��ف غ�ير ال��واق�ع��ي عن �شاعرية الإن�سان الإيراين ودفئه العاطفي
وال �ن �م��اذج ال�ب�ط��ول�ي��ة امل��زي�ف��ة والت�ع�ت�م��د على وحبه للفن.

ال�سينما الإيرانية ..والطفل
امل �ن �ظ �م��ات ال���س�ي�ن�م��ائ�ي��ة يف إ�ي � � ��ران تهتم
مب��و� �ض��وع��ات و� �س �ي �ن��اري��وه��ات و أ�م � � ��ور ف�ي�ل��م
الطفل ،لذا ت�ضم جمموعة من النقاد والكتاب
وامل�ه�ت�م�ين .ك�م��ا �أن ��ه ي��وج��د ن��وع��ان م��ن أ�ف�ل�ام
الطفل ،النوع الأول :نوع ترفيهي وهو منت�شر
ون��اج��ح داخ ��ل إ�ي � ��ران .وال �ن��وع الآخ� ��ر ن ��وع ذو
م�ستوى فني عالٍ يف امل�ضمون واجلماليات وهذا
يحظى بقبول كبري يف املهرجانات الدولية خارج
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السبحة« ..سوط الشيطان» ورابطة القلوب
ُّ
هي عالمة للتقوى وو�سيلة لذكر اهلل،
ارت�ب��ط بها ال�ك�ث�يرون حتى باتت ال تفارق
�أي��دي�ه��م و أ�ث��واب �ه��م ،وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ظن
البع�ض أ�ن�ه��ا ح�ك��راً على امل�سلمني� ،إال �أن
ال�سبحة ع ��ادة تعرفها ال���ش��رائ��ع ال�ث�لاث،
اليهودية ،وامل�سيحية ،والإ�سالمية ،بل �إنها
تظهر �أي�ضاً يف الطقو�س البوذية.
ب�ع����ض ال ��رواي ��ات ت ��ؤك��د �أن ال�سبحة
ك ��ان ��ت ت �� �س �ت �خ��دم ع �ل��ى ام � �ت ��داد ال �ع �� �ص��ور
لأغرا�ض خمتلفة ،تارة كتميمة �أو تعويذة،
و�أخ � ��رى ك��و��س�ي�ل��ة ل�ل�ح�م��اي��ة م��ن احل���س��د،
وث��ال�ث��ة كو�سيلة للتزين ،وراب�ع��ة كو�سيلة
لال�ست�شفاء واال��س�ت�خ��ارة و�سكون النف�س
و�أي�ضاً ملعرفة البخت ،ولكنها عند امل�سلمني
وقبل كل �شيء و�سيلة للت�سبيح وذك��ر اهلل،
وق ��د اك�ت���س�ب��ت �أ� �س �م��اء ك �ث�يرة يف ال�ت��اري��خ
الإ� �س�ل�ام��ي ،و�أب ��رزه ��ا «راب �ط ��ة ال �ق �ل��وب»،
و»�سوط ال�شيطان»..
يف الع�صور اجلاهلية مل يعرف العرب
ال�سبحات ،بحيث مل يتم ذكرها يف �أ�شعارهم
�أو يف ك�لام�ه��م امل �ن �ق��ول ،ل�ك��ن يف الع�صر
الإ��س�لام��ي ك��ان بع�ض ال�صحابة ي�سبحون
ب��ال �ن��وى واحل �� �ص��ى ،ول �ك��ن يف ن�ه��اي��ة عهد
ال�صحابة انت�شرت ال�سبحة ب�شكل كبري،
وت �� �ض��اع��ف ان �ت �� �ش��اره��ا م��ع ن �ه��اي��ة ال�ع���ص��ر
الأموي وبداية الع�صر العبا�سي ومع ظهور
ال �ف��رق ال���ص��وف�ي��ة ،أ�م ��ا أ�م��اك��ن ان�ت���ش��اره��ا
فرتكزت يف ال�سعودية والعراق وتركيا ،فيما
تركزت الأ�سواق الكبرية لل�سبحات يف مكة
املكرمة ،واملدينة املنورة واملراقد املقد�سة يف
العراق والقاهرة.
إ�ي ��ران ..فهل يعود ال�سبب �إىل ت��أث�ير قيم
ال�ث��ورة الإ�سالمية يف �إي��ران على ال�سينما
ع��ام��ة وع �ل��ى ��س�ي�ن�م��ا الأط� �ف ��ال خ��ا� �ص��ة؟
بعد ال �ث��ورة الإي��ران �ي��ة ،الب��د لأي ن��وع من
الفنون وخا�صة الفن ال�سابع �أن يعك�س قيم
الثورة .ف�أحياناً تعطي اجلوانب الإيجابية
ل �ه��ذه ال �ق �ي��م و�أح� �ي ��ان� �اً ت �ع �ط��ي اجل��وان��ب
ال���س�ل�ب�ي��ة ل �ع��دم ت�ط�ب�ي��ق ه ��ذه ال �ق �ي��م ،كما
ي�ج��ري ال�ترك�ي��ز ع�ل��ى من ��اذج م��ن ال��رج��ال
وال�ن���س��اء والأ� �س��ر مت�ث��ل ه��ذه ال�ق�ي��م ..ل��ذا
ف�إن �أي فيلم يركز على اجلوانب الإن�سانية
والأخالقية فهو فيلم راق ،ويف الوقت الذي
تبتعد �صورة امل��ر�أة فيه عن االبتذال ..ف�إن
ذل ��ك مل مي �ن��ع م��ن ت �ن��اول ق���ض��اي��ا احل��ب
والأ��س��رة مبنتهى العمق واحل�سا�سية عرب
احلوار واملو�سيقى ،ولي�س عرب لغة اجل�سد
والتعري كما يف أ�ف�لام أ�خ��رى من ثقافات
�أخرى ،ومن الالفت �أن هذه الثقافات التي
تعودت على ر�ؤية املر�أة عارية ت�أخذ الأفالم
االيرانية الآن م�أخذ اجلد.
ال�سينما الإيرانية ..واملر�أة
�أم��ا بالن�سبة �إىل �أف�ل�ام امل ��ر�أة ،ف�أي�ضاً
ه�ن��اك ن��وع��ان� :أف �ل�ام ت�ت�ح��دث ع��ن امل ��ر�أة
وق�ضاياها ،و�أف�لام يقوم ب�صناعتها ن�ساء،
بعد انت�صار ال�ث��ورة ففي م�ي��دان ال�سينما
مبدعات كثريات مايقرتب من ن�سبة ٪10

ووجد يف الآثار الفينيقية ما ي�شري �إىل
�أن ال�سبحة ا�ستعملت يف التجارة للمقاي�ضة،
وك��ذل��ك ازده��رت �صناعتها يف �أوروب ��ا فيما
ب �ع��د ،ل �ل �ت �ب��ادل وامل �ق��اي �� �ض��ة م ��ع ال���ش�ع��وب
البدائية.
ووا��ض��ح أ�ن�ه��ا منذ ال�ق��دمي ك��ان لها نوع
م��ن ال�ق��د��س�ي��ة ،ث��م ان�ت�ق�ل��ت �إىل أ�غ��را���ض
دينية لأداء ال�صلوات والأدعية ،واحتلت يف
خمتلف الديانات موقعاً هاماً يف العبادات
عند رج��ال ال��دي��ن ،والعامة من املتدينني،
واختلفت �أ�شكالها ،وعدد خرزاتها �أو عقدها،
من مكان لآخر ،كما اختلفت تق�سيماتها يف
ال�سبحة ال��واح��دة ،مب��ا ينا�سب �صلواتهم
ومعتقداتهم.
وتذكر كتب التاريخ� ،أن ال�سبحة ك��أداة،
كانت معروفة منذ ع�صور ما قبل التاريخ،
ع�ب��ارة ع��ن خ��رزات �أو قطع م��ن ال��زج��اج �أو
العاج �أو الأحجار الكرمية �أو من نوى البلح
وبذور نبات اخلروب ،وخ�شب �شجر الزيتون
والقواقع واالبانو�س وال�صندل ،لكن ال �شك
�أن الت�سبيح �سُ نة بد�أت منذ عهد ر�سول اهلل
حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،الذي كان يعقد
الت�سبيح بيده ،كما حدثنا ال�ق��ر�آن الكرمي
عن الت�سبيح يف كثري من الآيات ومنها قوله
ت�ع��اىل�} :سَ بّح هلل م��ا يف ال�سماوات وم��ا يف
الأر�ض وهو العزيز احلكيم{ ،ويقال �إن �أبا
ه��ري��رة ك��ان ي�سبح بالنوى ،وك��ان ل��ه خيط
فيه �ألف عقدة ،وكذلك �سعد بن �أبي وقا�ص،
وال�سيدة فاطمة ر�ضي اهلل عنهما ،ويف نهج
االثني ع�شرية كان يتم �صنع ال�سبحة من
تربة احل�سني بن علي ر�ضي اهلل عنه.
من العاملني يف �صناعة ال�سينما �إخراجاً
وت�صويراً وكتابة ومتثيال هم من الن�ساء
والف � ��ارق ب�ي�ن ال��رج��ل ال �ع��ام��ل يف م�ي��دان
ال�سينما واملر�أة التي تعمل يف نف�س املجال.
�أم��ا املخرجة الإيرانية فتميزت بت�أكيدها
على هويتها وخ�صو�صيتها وتفردها وعدم
ت�شبه �إنتاجهن ب�أي �إنتاجات �سينما �أخرى.
�إن ت�أثري قيم ال�ث��ورة الإ�سالمية قد غيرّ
ال �ن �ظ��رة م��ن امل� ��ادة �إىل ال�ن�ف����س وال� ��روح،
امل��و� �ض��وع��ات ال �ه��ام��ة ق �ب��ل ال� �ث ��ورة ك��ان��ت
م��و� �ض��وع��ات � �ش �ه��وان �ي��ة وم ��ادي ��ة ب�ح�ت��ة،
ول �ك��ن ب �ع��د ال � �ث� ��ورة ..ت �غ�ي�رت و�أ��ص�ب�ح��ت
مو�ضوعات �إن�سانية وروح�ي��ة ومعنوية .
الأف�لام الإيرانية ال حت�صل على اجلوائز
لأ�سباب �سيا�سية ولكن ب�سبب �أن ال�سينما
الإيرانية ا�ستطاعت تخليق لغة م�شرتكة
م ��ع اجل ��ان ��ب الإن �� �س ��اين يف ال�ب���ش��ر ح��ول
العامل.
بقي �أن ن�شري �إىل �أن �إي��ران تنتج 130
فيلماً �سنوياً والإق�ب��ال عليها داخ��ل �إي��ران
�ضخم ففي �سنة  1992ارت��اد ال�سينما 54
مليون متفرج ويف �سنة � 1994صعد الرقم �إىل
" 56مليوناً ومنذ ذلك احلني وهو يف تزايد.
ل ��ذا ك ��ان م��ن اجل��دي��ر �أن ت�ل�ق��ب ال�سينما
الإي��ران�ي��ة ب�سينما الإن���س��ان� ..سينما امل��ر�أة
والطفل.

م�ؤمن احللبي

�أنواع الأحجار
لل�سبحة أ�ن ��واع ال ح�صر ل�ه��ا ،ول�ه��ا عامل
ك �ب�ير م ��ن الأح � �ج ��ام والأخ� ��� �ش ��اب ،وامل �ع ��ادن
والزجاج ،فمنها ما �صنع من ف�يروز ،و�أملا�س،
وكهرمان ،وزم��رد ،وي��اق��وت ،و�سفري ،وعقيق،
ه��ذا ب��الإ��ض��اف��ة �إىل م���س��اب��ح ال �ع��اج والف�ضة
وال��ذه��ب وال�ل�ازورد ،وال�ل��ؤل��ؤ ،وهناك ال�سبح
ال �ع �م�ل�اق��ة امل �خ �ت �ل �ف��ة الأ�� �ش� �ك ��ال والأل� � � ��وان،
وتلك امل�صنوعة م��ن خ�شب ال�صندل والعود
وامل� � ��رج� � ��ان ،وه � ��ي درج� � � ��ات م �ن �ه��ا امل ��رج ��ان
ال�غ��ام��ق ال ��ذي مي�ي��ل ل��ون��ه �إىل ال ��دم ،ويعلق
يف ن�ه��اي��ة ال�سبحة امل �ن��ارة �أو ال���ش��اه��د� ،أو ما
ي�ع��رف بالكركو�شة وه��ي خ�ي��وط م��ن م�ع��ادن
�أو نايلون متدلية من نهاية ال�سبحة.
�أم ��ا �سبحة ال�ع�ن�بر �أو ال�ك�ه��رم��ان فكانت
من ال�سبح املف�ضلة يف الع�صور القدمية لأنها
ت���س��اه��م ،ح�سبما ي�ق��ول ال �ك �ث�يرون ،يف ع�لاج
أ�م��را���ض الكبد عندما تكون مبكرة ،وه��ذا ما
�شاع يف الطب القدمي ،حيث �إن العنرب لديه
قدرة للت�سلل من حتت اجللد لي�صل �إىل داخل
اجل�سم ويعمل على ت�صحيح وظ��ائ��ف الكبد
وعالجه �إذا ما كان املر�ض مبكراً.
لكن لي�س ال�ك�ه��رم��ان �أو العنرب الوحيد
ال��ذي يف�ضله ه��واة ال�سبح ،ب��ل يقف بجواره
العقيق والعودة وال�صندل ،لأنها �أي�ضاً مواد
ن � ��ادرة و أ�� �ص �ب �ح��ت م��ن امل �ح �م �ي��ات خ��وف �اً من
انقرا�ضها ،ول��ذل��ك تعد م��ن الأن ��واع الغالية
لقلتها،
�أم��ا خ�ي��وط ال�سبحة ،فهي �إم��ا ��س�ن��ارة �أو
خيوط ملونة منها الأ�صفر والأحمر والبني
والأبي�ض والأ�سود.
�سُ بُحات خمتلفة
وه �ن��اك أ�� �ش �ك��ال م �ت �ع��ددة ل �ل ����سُ � َب��ح ،منها
الكروي والأ�سطواين ،واحلم�صي ،وامل�سطح،
وامل�ضلع ،والبندقي ،وغ�ير ذل��ك ..ف��إن هناك
ثالثة �أحجام رئي�سية لل�سبح عند امل�سلمني،
الأول الثلث  33ح�ب��ة ،وه��و الأك�ث�ر انت�شاراً،
والثلثان  ،66وال�سبحة الكاملة وتتكون من
 99حبة بعدد �أ�سماء اهلل احل�سنى ،كما هناك

��س�ب�ح��ة حت�م��ل أ�ل ��ف خ ��رزة وت���س�م��ى الأل�ف�ي��ة
وي�ستخدمها بع�ض املت�صوفني والدراوي�ش.
و�إذا كانت ال�سبحة مظهراً م��ن مظاهر
ال�ع�ب��ادة يف ال���ش��رائ��ع ال���س�م��اوي��ة ال �ث�لاث� ،إال
�أن ع��دد حباتها يختلف م��ن دي��ان��ة لأخ��رى،
فال�سبحة عند امل�سيحيني ،يرتاوح عدد حباتها
بني  45حبة ،و 66حبة ،على ح�سب عمر النبي
عي�سى ب��ن م��رمي عليه ال�سالم ال��ذي اختلف
• ورد يف معجم «ل�سان العرب» �أن
الت�سبيح  -لغة  -مبعنى :ال�صالة
وال� ِّذك��ر ،تقول :ق�ضيتُ �سُ بْحتي؛
�أي :ق �� �ض �ي��تُ � �ص�ل�ات��ي وذك � ��ري،
وال�سُّ بْحة :الدُّعاء و�صالة التطوُّع
وال�ن��اف�ل��ة؛ ُي �ق��ال :ف��رغ ف�ل�ان من
�سُ بْحته؛ �أي :من �صالته النافلة،
و���سُ �م�ي��ت ال �� �ص�لاة ت���س�ب�ي�ح�اً؛ لأن
ال�ت���س�ب�ي��ح ت�ع�ظ�ي��م اهلل ،وت�ن��زي�ه��ه
من كل �سوء ،و�سبَّح الرجل :قال:
�سبحان اهلل.
ومل ��ا ت �ق��دم الإ�� �س�ل�ام وج� ��اء ع�صر
ال ��رواي ��ة ،ا��س�ت�ع�م��ل ال �ن��ا���س ب�ع��ده
ال�سبحة وج�م�ع�ه��ا��� :سُ � َب��ح ،مبعنى
تلك الأداة املنظومة م��ن خ��رزات
ي�ع��د امل���س�ب��ح ب�ه��ا م ��رات ت�سبيحه،
ف�أدرجت هذه الكلمة بهذا املعنى يف
الألفاظ املولدة ،التي لي�ست يف لغة
العرب ،بل ا�ستعملها النا�س قدمياً
بعد ع�صر الرواية.
• ل�ف�ظ��ة ال���س�ب�ح��ة ان �ت �� �ش��رت يف
ال �ق��رون الأخ �ي��رة ،وا��س�ت�ع�يرت يف
جم��االت �شتى؛ منها� :إدخ��ال�ه��ا يف
�أ�سماء الكتب العربية والفار�سية
والرتكية ،ككتاب «�سبحة الأبرار»،
و«�سبحة الأخبار وحتفة الأخيار»،
و«ال���س�ب�ح��ة ال �� �س ��وداء» ،و«��س�ب�ح��ة
ال �� �ص �ب �ي��ان» ،و«� �س �ب �ح��ة ال �ع �� �ش��اق»،
وكذلك «�سبحة اللوائح» ،و»�سبحة
املرجان يف �آثار هند�ستان».

الر�أي حول عدد �سنوات عمره ،ويعلق يف نهاية
ال�سبحة عند امل�سيحيني �صليب ،أ�م��ا �سبحة
اليهود فيرتاوح عدد حباتها ما بني  17حبة،
و 21حبة.
أ�م ��ا ��س�ب�ح��ة ال �ب��وذي�ي�ن ف�ه��ي م ��ؤل �ف��ة من
 108خ ��رزات ،متثل ال�ع��دد نف�سه م��ن ح��االت
اخل�ط�ي�ئ��ة ال�ت��ي ي��رغ��ب امل���ص�ل��ي يف التخل�ص
م�ن�ه��ا ،وال �ب��وذي��ون يف ال �ي��اب��ان ي�ستخدمون
�سبحة من  112خ��رزة خ�شبية ،أ�م��ا الهندو�س
ف�ق��د ا��س�ت�خ��دم��وه��ا ب�ه�ي�ئ��ات و أ�� �ش �ك��ال معينة
توافق �صلواتهم ،وكانت خرزاتها من البذور،
�أو ق�ط��ع ال�ع�ظ��ام ال���ص�غ�يرة ،وع�ن��د ال�سيخ يف
�شمال الهند تكونت �سبحهم من  108عقدة،
يف خيط من ال�صوف� ،أو خ��رزات من املعدن،
وبع�ضها أ�� �س��اور م��ن  27خ��رزة م�ع��دن�ي��ة ،ويف
التيبت �سبح الرهبان ذات �ألوان خمتلفة ،ويف
ال�صني كذلك الأمر.
وت���س�م��ى بع�ض ال���س�ب�ح��ات ب� أ���س�م��اء امل��دن
املنتجة لها كال�سبح اال�سطنبولية والنجفية
واملكية والأفغانية.
تزايد الإقبال
وم� � ��ن م� �ظ ��اه ��ر االه � �ت � �م� ��ام ب��ال �� �س �ب �ح��ة
وداللتها على التقيد بالعبادة ،ذهب البع�ض
�إىل تقلدها وتعليقها يف عنقه فكانت لهم
�شعاراً م�ستدلني يف ذل��ك على قوله تعاىل:
ّا�س
الل ا ْل َك ْعبَة ا ْل َبيْتَ حْالَرا َم قِياماً للن ِ
{جَ َع َل هَّ ُ
وال�شَّ ْه َر حْالَرا َم وا ْلهَدي والْقالئِد} ،فكانت
لهم رمزاً وحرزاً متنعهم من ارتكاب الآثام �أو
التعر�ض �إىل �أحد ب�سوء ،ور�أوا �أي�ضاً �أن ذلك،
�أحفظ لها من اليد ملا قد تتعر�ض له اليد
من تلوث� ،أي حر�صاً منهم على طهارة �آلة
الذكر .
اليوم يزيد الطلب على ال�سبحات ب�شكل
عام ،خ�صو�صاً من ال�شباب الذين قد يختارون
ال���س�ب�ح��ة ال �ت��ي ت�ت�م��ا��ش��ى م��ع الأل � � ��وان ال�ت��ي
يرتدونها ،حتى رب��ات البيوت �أ�صبحن زبائن
لل�سبح امللونة الكبرية ،التي انت�شر ا�ستخدامها
يف ال �ب �ي ��وت ك� �ن ��وع م ��ن ال ��دي� �ك ��ور وال��زي �ن��ة
الرم�ضانية والبع�ض ي�ستخدمها ملنع احل�سد.
وت �ع��د امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة من
أ�ك�ب�ر أ�� �س��واق بيع و� �ش��راء ال�سبح يف ال�ع��امل،
حيث ي�صل حجم مبيعات ال�سبح فيها بنحو
 100مليون ريال �سنوياً ،يرتاوح فيها �سعر
ال�سبحة الواحدة بني عدة رياالت و� 100ألف
ري��ال �سعودي ،ح�سب اخلامة امل�صنعة منها،
كما ب��ات��ت ال�صني م ��ورداً لل�سبح الرخي�صة
للعامل الإ��س�لام��ي ،ال��ذي ي��زداد �إقباله على
�شراء املنتج الوارد من ال�صني لرخ�ص �سعره،
ورغ ��م �أن ال���ص�ن��اع��ة ال �ي��دوي��ة ت���ض�ف��ي على
ال�سبحة طابعاً فنياً يزيد من قيمتها� ،إال �أن
الأنواع ال�صينية تغرق الأ�سواق الآن.
يف املح�صلة ال ب��د م��ن الإ� �ش ��ارة �إىل �أن
ال�سبحات تناولتها �أي��دي رج��ال الدين على
اخ �ت�ل�اف ه��وي��ات �ه��م وم �ع �ت �ق��دات �ه��م ،واه �ت��م
ب�شرائها املعتمرون واحلجاج كتذكار لذويهم
يف بلدانهم من �أر�ض احلرمني ال�شريفني ،بل
وتناف�س على حملها املتدينون الإ�سالميون
لتكون من �أبرز عالمات التقوى والتدين.
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عالم المرأة

مع بداية العام الجديد ..أفكار اقتصادية لتجديد أثاث المنزل
ك��ذل��ك ي�ج��ب ع ��دم و��ض�ع��ه �إىل ج��ان��ب
النوافذ التي ت�سلط عليه �ضوء ال�شم�س �أو
تعر�ضه للرطوبة ،فهذا ي��ؤدي �إىل خلل يف
ال �ت��وازن احل ��راري مل�ي��اه احل��و���ض ويت�سبب
يف مر�ض �أو موت الأ�سماك� ،أما الأحوا�ض
الكبرية فيف�ضل �أن تكون لها قاعدة مثبتة
يف الأر���ض �أو مرتكزة على اجل��دار وال بد
من اختيار موقعها بدقة ل�صعوبة تغيريه
الحقاً.

ي�ن���ص�ح��ك خ �ب�راء ال��دي �ك��ور بالتخل�ص
من امللل وتقليدية �أ�سا�س منزلك لت�شعري
بالتجديد ،ل�ست يف ح��اج��ة �إىل دف��ع �أم��وال
طائلة من �أجل ذلك ،فعلى �سبيل املثال� ،إذا
كان �أثاث منزلك ينق�صه مل�سة حيوية و�شكله
ت�ق�ل�ي��دي ،مي�ك�ن��كِ �إح �ي ��ا�ؤه ب �ه��ذه الطريقة
الب�سيطة للح�صول على �شكل �أنيق ومتجدد
لأثاث منزلك.
�إك�س�سوارات ب�سيطة
 �ضعي قطعة من القما�ش الفريد علىالأريكة ب�شكل يبدو تلقائياً ومدرو�ساً يف
ذات الوقت ،فهذا الأ�سلوب يعطي الأريكة
�شك ًال جذاباً ويربز لونه ح�سب القمـا�ش
�أو املفر�ش املنثور فوقه.
 مي �ك �ن��كِ �أي �� �ض �اً و� �ض��ع ق�ط�ع��ة م�ف��ر���شن��اع�م��ة ورق�ي�ق��ة ع�ل��ى م��ائ��دة ال�ط�ع��ام �أو
املوائد يف غرف اجللو�س ب�شكل ع�شوائي
مبتكر ليعطي �إح�سا�ساً حاملاً فريداً ،فقط
يلزمك قطعة قما�ش خا�صة �أو مفر�ش
�أنيق و�شيء من الذوق واخليال.
 مي �ك �ن��ك ن�ث�ر م �ف ��ار� ��ش �أو ق �ط��ع م��نال �ق �م��ا���ش امل �م �ي��ز ع �ل��ى احل ��واج ��ز بنف�س
الطريقة الع�شوائية ،ليكون هناك تناغم
بينه وب�ين حميطه ،ك ��أن يكون القما�ش
املنثور عليه من لون الو�سائد على الكنب
املجاور له.
 ق��وم��ي ب�ترت�ي��ب الأث � ��اث ،ادف�ع�ي�ه��ا عناحل ��ائ ��ط و� �ض �ع �ي �ه��ا يف م� �ك ��ان خم�ت�ل��ف
وج��دي��د ،ويف زاوي ��ة ج��ذاب��ة �أك�ث�ر ،بذلك
�ستغريين من �شكل وحجم الغرفة.
 ق��وم��ي ب �ط�لاء اجل� ��دار ب �ل��ون مف�ضللديك ،ثم ت�أكدي من �صبغ اجلدران كلها
بنف�س ال�ل��ون ،علقي بع�ض التحف على
اجلدران ولتكن من نف�س لون اجلدار.
 ق��وم��ي ب �ت��وزي��ع ال �ن �ب��ات��ات داخ ��ل م�ن��زل��كلت�شعري ب��ال�ت�ج��دي��د� ،إذا مل ت�ت��وف��ر لديك

كرا�سي املنزل

نباتات طبيعية فاال�صطناعية تكون كافية،
ت�صفحي بع�ض املجالت للح�صول على �أفكار
يف كيفية تزيني بيتك بالنباتات.
 ��ض�ع��ي � �س �ج��ادة ج��دي��دة لإع �ط��اء ال�غ��رف��ةمظهراً ناعماً و�أن�ي�ق�اً ،كما ميكنكِ و�ضعها
حتت طاولة القهوة �أو يف غرفة الطعام.
 ا�صنعي �إط ��ارات لل�صور وال�صقيها علىاجل� � ��دار� ،إذا ل��دي��ك �إط � � ��ارات ق��دمي��ة غري
�صاحلة ،ا�صلحيها وزينيها ثم ا�ستخدميها.
 -ح��دث��ي �أدوات ح�م��ام��ك وا� �ش�ت�ري �أدوات

ج��دي��دة م��ع زي�ن��ات جانبية وب�إ�ضافة بع�ض
الإ�� �ض ��اءات مي�ك�ن��ك ت�غ�ي�ير م�ظ�ه��ر حمامك
كلياً.
 أ�� �ض �ي �ئ��ي غ��رف �ت��ك مب���ص��اب�ي��ح ك�ه��رب��ائ�ي��ة(�أباجورة) جديدة.
 ا�شرتي بع�ض من الكماليات الغري باه�ضة�ستعطي غرفتك مظهراً جديداً.
 أ�ع�ي��دي خزانة الأدوات مع مظهر جديد،ه�ن��اك الكثري م��ن النقو�ش امل�ت��وف��رة لتعيد
ملطبخك رونقها وجمالها.

 ع�ل��ى ح���س��ب ح�ج��م غ��رف �ت��ك�� ،ض�ع��ي ورقاجل� � ��دران ومي �ك �ن��كِ دجم �ه��ا م ��ع اجل � ��دران
املطلية بلونك املف�ضل.
حو�ض للأ�سماك
ما ر أ�ي��ك يف اقتناء «حو�ض �سمك زينة»،
م��ع اخ�ت�ي��ار امل �ك��ان امل�ن��ا��س��ب ل�ه��ا ،وين�صحك
اخل� �ب ��راء ب� � إ�ب� �ع ��اد احل ��و� ��ض ع ��ن الأدوات
الكهربائية مثل التلفاز والفيديو وغريها.

ال ت�ق�ل�ق��ي ك �ث�ي�راً ع �ن��دم��ا ت�ف�ق��د بع�ض
ك��را��س��ي امل �ن��زل رون�ق�ه��ا ��س�ي��دت��ي ،فاخل�شب
�أ�صبح بحاجة �إىل ط�لاء ج��دي��د ،والقما�ش
ي�ب��دو باهتاً وق��دمي �اً ،ول�ك��ن الكر�سي م��ازال
�صلباً ومتيناً.
ه �ن��ا ي�ن���ص��ح اخل �ب��راء ب��و� �ض��ع تلبي�سة
منا�سبة لكر�سي املنزل حتى تقيه من عوامل
ال��زم��ن ،ف � ��إذا ك�ن��ت ت�ع��رف�ين ع��زي��زت��ي ح��واء
مبادئ اخلياطة الب�سيطة ،ف�أنت قادرة على
تنفيذ مالب�س الكر�سي.
 ع �ن��د ال �� �ش ��راء ،ال ت �ت��رددي ك �ث�يراًع�ن��د اخ�ت�ي��ار الأق�م���ش��ة ،وت�ن�ب�ه��ي �إىل �أن
الألوان والنقو�ش لها عالقة ب�شخ�صيتك
وم �ي��ول��ك ،ف��ا��ش�تري م��ا ت��رت��اح�ين �إل �ي��ه،
ول �ل �م��و� �ض��ة ت� ��أث�ي�ره ��ا ال�ل�ا�� �ش� �ع ��وري يف
اخ �ت �ي��ارك ،فن�سقي ب�ين م��ا حت�ب�ين وب�ين
�ألوان املو�ضة.
 بالن�سبة �إىل تن�سيق الأل ��وان ،فيجبعليك درا�سة املكان �أو الركن املراد جتديده،
فلو كانت الكرا�سي يف غرفة الطعام املنعزلة
ف�ن���س�ق��ي ب�ي�ن أ�ل � � ��وان اجل � � ��دران وال���س�ت��ائ��ر
والكرا�سي م�ستعينة بال�صور امللحقة.
 ب�إمكانك �سيدتي �أن تلب�سي الكر�سي كل�أ�سبوع ت�صميماً جديداً و�أنيقاً.

رمي اخلياط

ِ
أنــت وطــــــفــــــــــلــك

صعوبات التغذية لدى المعاقين بالشلل الدماغي
�أظهرت الدرا�سات �أن �صعوبات البلع التي حتدث
ع �ن��د امل �ع��اق�ي�ن ،ت �ك��ون ن�ت�ي�ج��ة ا� �ض �ط��راب يف اجل �ه��از
ال�ع���ص�ب��ي امل ��رك ��زي وت ��ده ��ور يف ال �ت �ح �ك��م ال�ع���ص�ب��ي
الع�ضلي ،مما ينجم عنه ح��دوث م�شاكل يف التغذية
وال���ص�ح��ة ال�ع��ام��ة ل�ل�م�ع��اق ،وب��ال�ت��ايل ت ��ؤث��ر يف كمية
الطعام التي يتناولها ،وال�سوائل التي يحتاج �إليها،
ومن ثم ينجم عنها م�شاكل يف �سوء التغذية وجفاف
باجل�سم ،وا�ستن�شاق بع�ض الطعام يف الرئة ،وحدوث
التهابات رئوية للمعاق ،ومن هنا تكمن نوعية الطعام
التي يحتاج �إليها املعاق ،وكميته التي تنا�سب حالته
املر�ضية وحالة وو�ضع املعاق �أثناء تناول الطعام.
عملية بلع الطعام
متر عملية بلع الطعام من التجويف الفمي �إىل
املعدة بثالث مراحل �أ�سا�سية هي:
 -1مرحلة التجويف الفمي.
 -2مرحلة املرور البلعي.
 -3مرحلة املرور باملريء (مرحلة عملية البلع).
• يتحرك الطعام يف الفم.
• ترتفع اللهاة وت�سد فتحتي الأنف الداخلية.

• م��رور كتلة ال�ط�ع��ام م��ن خ�لال ال�صمام العلوي
للمريء.
• مرور كتلة الطعام خالل كتلة املريء.
• من خالل ما �سبق ،جند �أن هناك جتان�ساً ع�صبياً
حركياً يف عملية مرور الطعام من الفم �إىل املعدة.
م�شاكل التغذية لدى املعاقني
• ع��دم ال �ق��درة ع�ل��ى م�ضغ ال�ط�ع��ام ل��وج��ود م�شاكل
بالأ�سنان.
• �صعوبة البلع يف بع�ض احلاالت املر�ضية.
• عدم القدرة على االعتماد على النف�س عند تناول
الأطعمة.
• عدم القدرة على اختيار نوعية الطعام.
• ع��دم ال �ق��درة على حت��دي��د متى يتم ال�ت��وق��ف عن
الطعام.
• عدم قدرة بع�ض احلاالت على تذوّق الطعام.
الأمرا�ض التي ت�ؤدي
�إىل �صعوبة يف التغذية
• حاالت ال�شلل الدماغي.

• اجللطة املخية التي ت�ؤدي �إىل حدوث �شلل ن�صفي.
• ال�شلل الرباعي.
• التهابات خاليا املخ ..و�إ�صابته بالت�سمم.
كيف ميكن م�ساعدتهم على التغذية؟
و�ضع ال�برام��ج ال�لازم��ة للم�ساعدة يف االعتماد على
النف�س من خالل ما يلي:
• اختيار �أدوات الطعام املنا�سبة لإعاقة ال�شخ�ص.
• تدريب املعاق لالعتماد على النف�س.
• �أن يكون املعاق يف و�ضع منا�سب �أثناء تناوله الطعام.
• اخ�ت�ي��ار بع�ض الأج �ه��زة التعوي�ضية للم�ساعدة
على بلع الطعام يف احل��االت ال�ت��ي يتعذر عليه ذلك
من خالل ا�ستخدام �أنابيب التغذية وامل�ضخات التي
ت�ساعد يف عمليات البلع عندما يكون الطعام ب�صورة
�سائلة.
• م���س��اع��دة م��ن ي�ستطيع منهم يف اخ�ت�ي��ار نوعية
الطعام.
• مراعاة نوعية الطعام والغذاء.
• إ�ج��راء بع�ض العمليات اجلراحية ملن يحتاج منهم
ذلك للتغلب على تلك امل�شكلة.

التو�صيات الثالث للذين
يعانون من البلع
 -1و�ضع املري�ض بحيث يكون اجللو�س يف و�ضع 90
درجة ،و�أن يكون الر�أ�س منحنياً قلي ًال �إىل الأمام،
و�أن يكون املري�ض يف هذا الو�ضع �أثناء الأكل وبعد
الأك ��ل بن�صف �ساعة حتى ي�سمح ب�ن��زول الأك ��ل يف
املريء.
 -2مكونات الطعام
• تكون ال�سوائل ذات قوام ثقيل.
• اللحوم املهرو�سة ذات قوام �سائل.
• الأط�ع�م��ة ذات ق��وام لعمل كتلة ميكن بلعها من
الفم.
• �أال ي�ك��ون ذات أ�ل�ي��اف �أو ب ��ذور ،وال يحتوي على
ك��ل ال �� �س��وائ��ل وق �ط��ع � �ص �غ�يرة ،خ��وف �اً م��ن �سقوطها
وا�ستن�شاقها بالرئة.
 -3حالة املعاق �أثناء تناول الطعام:
• �أن يكون يف حالة ا�سرتخاء.
• عدم الإ�سراع يف تناول الطعام.
• �أن تكون كمية الطعام قليلة.
• ي�أكل املعاق بالطريقة التي يعتقد �أنها مريحة له.
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تجميد اللحوم قبل الطهي يقضي على الميكروبات
�أ�شارت درا�سة بحثية �أجريت حديثاً �إىل �ضرورة
جتميد اللحوم يف درج��ة  - 12درج��ة مئوية ملدة
ب�ضع �ساعات قبل تناولها ،حيث �إن هذا التجميد
ي�ؤدي �إىل قتل حوي�صالت طفيل التوك�سوبالزما،
ث��م ت�سخينها �إىل درج��ه ح��رارة  67درج��ة مئوية
ك��اف�ي��ة لقتل ح��وي���ص�لات الطفيل ق�ب��ل تناولها،
م��ع طهو اللحوم والأح���ش��اء الداخلية للحيوان
(القلب والل�سان والكبد) الطازجة جيداً ،وعدم
تذوقها �أثناء الطهو ،حتى يختفي اللون الأحمر
نهائياً ،وعدم �أكل اللحوم والكبدة امل�شوية النيئة

(غ�ير مكتملة الن�ضج) ،وذل��ك لتجنب الإ�صابة
بالأمرا�ض.
يذكر �أن طفيل التوك�سوبالزما ،يُعرف بـ«داء القطط»،
لأنها من �أهم �أ�سباب انتقاله للإن�سان عن طريق تناولها
�أطعمة غري مطهوة ،وت�سبب �إجها�ض احلوامل �أو مواليد
م�صابة مب�شكالت يف ال�ق��رن�ي��ة وال��دم��اغ ،ك�م��ا �أن حل��وم
الأغنام والأبقار قد تكون حاملة لبوي�ضات هذا الطفيل،
وطهوها جيداً يق�ضي عليه.
وي ��ؤك��د الأط �ب��اء �أن��ه مت فح�ص عينات م��ن منتجات
ال�ل�ح��وم اجل��اه��زة ل�ل�أك��ل م��ن (ال�لان���ش��ون والب�سطرمة

وال�سالمي) ،مت جمعها ع�شوائياً ،و�أظهرت النتائج وجود
حوي�صالت طفيل التوك�سوبالزما يف العينات ال�ت��ي مت
جمعها بن�سبه  ،٪66.7 ،٪33.3و ،٪46.7يف الالن�شون
وال�ب���س�ط��رم��ة وال �� �س�لام��ي ،ع�ل��ى ال �ت ��وايل ،وت��رج��ع ه��ذه
الن�سب العالية �إىل عدم تعري�ض هذه املنتجات �إىل درجة
حرارة عالية كافية لقتل الطفيل يف اللحوم امل�ستخدمة،
�أو تعر�ض هذه املنتجات للتلوث بالطور املعدي للطفيل
بعد معاجلتها احل��راري��ة �أثناء الت�صنيع �أو تلوثها �أثناء
تقطيعها و�إعداها للبيع للم�ستهلك.
اللحوم ت�سبب ال�سمنة و�أمرا�ض القلب
ح��ذرت احلكومة الربيطانية م��ن خطر الإف ��راط يف
تناول اللحوم ،ون��ادت باالقت�صار على تناولها يف موا�سم
وف�ترات الأع�ي��اد فقط ،لتفادي أ�م��را���ض ال�سمنة والقلب
التي ت�صيب �آالف الربيطانيني �سنوياً ،وكو�سيلة م�ساعدة
للحفاظ على ال �ت��وازن البيئي ،واحل��د م��ن تغيري املناخ
وخف�ض معدالت تربية املا�شية.
و أ���ش��ار م�ست�شارو التغذية �إىل �أن ا�ستهالك اللحوم
أ���ص�ب��ح �أم � ��راً خ ��ارج ال���س�ي�ط��رة ،ح�ي��ث ي�ق�ب��ل ال�ك�ث�ير من
الأ��ش�خ��ا���ص ع�ل��ى ت�ن��اول�ه��ا ب���ش��راه��ة ،ال�سيما يف حم�لات
الأطعمة اجلاهزة ،الفتني �إىل �أن تناول الكثري من اللحوم
على ف�ترات متقاربة ي�سبب ال�سمنة وي�صيب ب�أمرا�ض
القلب وال�سكر.
وي�ضيف الأط�ب��اء�« :إذا انخف�ضت معدالت ا�ستهالك
اللحوم بن�سبة  30يف املئة ،ف�ستنخف�ض معدالت الوفيات
املبكرة ،والتي ت�صل �إىل �ألف و 800حالة �سنوياً يف بريطانيا
وحدها» ،الفتني �إىل �أن �إنتاج اللحوم بكميات كبرية ي�شكل
�ضرراً على البيئة ،وتزايد �أعداد احليوانات ،مثل الأبقار
واخل ��راف ي�ستهلك الكثري م��ن خم��زون الطاقة وامل�ي��اه،
بالإ�ضافة �إىل �أن تزايد �أعداد املا�شية ي�ؤدي �إىل زيادة غاز
امليثان امل�سبب الرئي�سي لالحتبا�س احلراري.
واق�ترح اخل�براء �أن يعود الربيطانيون �إىل التقاليد
القدمية يف الع�صور الو�سطى ،حيث كانت اللحوم ت�ؤكل
كعالج لبع�ض الأم��را���ض ،ويتم تناولها فقط يف موا�سم
الأع �ي��اد� ،أي مب�ع��دل م��رة �أو م��رت�ين يف ال �ع��ام ،مطالبني
باحلد من تناولها ،بحيث ي�صل املعدل �إىل م��رة واح��دة
�أ�سبوعياً.

طــريـقـة اللعـب

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

أجهزة «التسمير»
تضاعف خطر
اإلصابة بسرطان
الجلد
�أك � � � � ��دت درا� � � �س � � ��ة ح ��دي� �ث ��ة،
�أن ال �ت �ع ��ر� ��ض ل ل� أ�� �ش �ع ��ة ف ��وق
البنف�سجية اال��ص�ط�ن��اع�ي��ة من
خ�لال �أج�ه��زة الت�سمري ي�ضاعف
خطر الإ�صابة بال�سرطان.
وق��ام الباحثون بدرا�سة 367
ح��ال��ة لأ��ش�خ��ا���ص ت�ق��ل أ�ع�م��اره��م
ع� ��ن  40ع � ��ام � �اً ،مت ت���ش�خ�ي����ص
وج � ��ود خ�ل�اي ��ا ج �ل��د ��س��رط��ان�ي��ة
ل��دي�ه��م ،وم�ق��ارن�ت�ه��م بنحو 390
ح��ال��ة لأ� �ش �خ��ا���ص ي �ع��ان��ون م��ن
م�شاكل جلد ع��ادي��ة ،ووج��دوا �أن
الأ� �ش �خ��ا���ص ال��ذي��ن ي�ستعملون
أ�ج �ه��زة الت�سمري ال���ص�ن��اع��ي هم
ع��ر� �ض��ة لل� إ�� �ص��اب��ة ب��ال���س��رط��ان
بنحو � ٪69أك�ثر من الأ�شخا�ص
ال� ��ذي� ��ن مل ي �� �س �ت �خ��دم��وا ه ��ذه
الو�سائل �أبداً.
و�أ�شارت الدرا�سة �إىل �أن ٪27
من حاالت الت�شخي�ص يف املراحل
الأول �ي��ة ،منها  ٪43عند الن�ساء
م��ن امل�م�ك��ن ت�ف��ادي�ه��ا ب��االم�ت�ن��اع
ف �ق ��ط ع� ��ن ا�� �س� �ت� �خ ��دام أ�ج� �ه ��زة
الت�سمري ال�صناعية.
وح� � � � � ��ذر ال� � �ب � ��اح� � �ث � ��ون م��ن
ا�ستخدام �أجهزة الت�سمري ،حيث
�إنها تعرّ�ض ال�شخ�ص للإ�صابة
ب�سرطان امليالنوم املجهري ،وهو
�أخطر �أنواع �سرطان اجللد.

 8 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1مكاف�أة لعمل جليل  /نظر برقة
الحل السابق
وحنان
1
 9أ�ل��وان ما بعد املطر  /زي��ت �سبب
2
احلروب
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
� 10ضرب وطرق  /للك�سور  /تو�ضع
3
عليه الأ�شياء
ط ع
 1ا ي ط ا ل ي ا
4
ا ي
م ل
 2ل ق ل ق
عـــامـــودي
5
�س ا ر �س
 3ب ر ا م ج
6
 4ر م �س
م ل ت ق ى
 1للق�سم � /أ�شعل
 2مت�شابهان  /للبيع وال�شراء
ا ب
م ر ا �س م
 5ا
7
على
عربية
مدينة
/
�شديد
ا�شتياق
3
م ل ل
ة ج ا
 6ز ل
8
املحيط االطل�سي
م ن ف ت ح
ا
� 4أول بلد عربي ع��رف الطباعة  7 /ي ا
9
نظر بطرف عينه
ا ا ا ا ا
 8ل هـ ي ب
10
 5بلد �آ�سيوي يعني بلد الأح ��رار /
ت ع ر ي ج
و ج
�ألقى وطرح
9
ف ر ن ا �س
ق �ش ب
أ�ع �ظ��م ال �ق��ادة ال�ع���س�ك��ري�ين يف
�أفــقــي
 6م�ت���ش��اب�ه��ان  /ن �ق��ول �أه�ل�ا و�سهال 10
التاريخ
ومرحبا
�� 1س��اع��دت و�أع �ط��ت  /انتهاء  4بحر  /للتعريف  /يف الفم
 7امل�شتغلون
وتوقف
�راج
 5حت �ف��ر ع�م�ي�ق��ا ال� �س �ت �خ�
 8ح�ي��وان يحك �أذن ��ه ب� أ�ن�ف��ه  /تفتت � 10أداة نافية نا�صبة  /قال كالما  /قطع
� 2أول من ا�ستخدم اال�سفلت معدن ثمني
واختفاء يف ال�سوائل
يف تعبيد الطرق
� 6أحد ملون فرن�سا
 9مت�شابهان  /أ�ح��د جن��وم ال�سماء /
 3م��ن م��وال�ي��د ق��رط��اج وم��ن  7خمرتع الديناميت
هرب
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ريَ ـاضـَ ة
أُ�غ�ل��ق ال�ستار على مباريات الذهاب
��ض�م��ن ال � ��دوري ال�ل�ب�ن��اين ل �ك��رة ال�ق��دم
ب�ه��دوء ،م��ن دون �أن تن�سحب احلما�سة
الكبرية التي �أحاطت مبباريات املنتخب
يف ت�صفيات ك�أ�س العامل على مناف�سات
البطولة املحلية ،فبقيت تلك الأخ�يرة
باهتة مملة يف معظمها.
وبعك�س التوقعات تراجع العهد حامل
اللقب واملر�شح الأبرز للفوز بالدوري �إىل
امل��رك��ز الثالث ،ت��ارك�اً النجمة وال�صفاء
يتناف�سان على املركزين الأول�ين ،ولكن
ذلك ال يعني تغيرياً يف خارطة املناف�سة،
ف ��ال ��وا� �ض ��ح �أن ج ��ول ��ة الإي� � � ��اب ت�خ�ب��ئ
عوا�صف مرتقبة على م�ستوى ال�صدارة،
يف ظل البوادر التي برزت لدى النجمة
الذي فقد �أبرز جنومه وحمركه عبا�س
ع �ط��وي امل �ن �ت �ق��ل ل�ل�اح�ت�راف يف ف��ري��ق
دبي الإماراتي ،فيما ال�س�ؤال الكبري عن
ال�صفاء وق��درات��ه على التما�سك حتى
ال�ن�ه��اي��ة بعك�س امل��وا� �س��م امل��ا��ض�ي��ة حني
كان يدخل من الباب الكبري ،ويخرج يف
النهاية خمفقاً يف حتقيق حلم جمهوره
ب�إحراز اللقب الأول يف تاريخ النادي.
وانطلق الدوري ملو�سم 2012 – 2011
ال�سبت  22ت�شرين الأول املا�ضي ،وكانت
مباراة االفتتاح بني الأن�صار والت�ضامن
�صور على ملعب بريوت البلدي ،و�أ�سفرت
عن فوز الت�ضامن  0 – 1ب�إ�صابة �سجلها
غ�سان �شويخ يف الدقيقة  91فكانت �أوىل
إ���ص��اب��ات ال� ��دوري ،أ�م��ا امل �ب��اراة الأخ�ي�رة
ذه��اب�اً ف� أ�ج��ري��ت الأح��د  8ك��ان��ون الثاين
اجل��اري بني النجمة والإخ��اء الأهلي يف
�صيدا و�أثمرت ف��وزاً عزيزاً للنجمة - 2
 ،1وكانت الإ�صابة الأخ�يرة يف مرحلة
ال ��ذه ��اب ل�ل�اع��ب ال �ن �ج �م��ة ب �ل�ال �شيخ
ال�ن�ج��اري��ن يف ال��دق�ي�ق��ة  93م��ن �ضربة
جزاء “بنالتي”.
و�شهدت مرحلة الذهاب ت�سجيل 167
�إ�صابة يف املباريات الـ 66والتي انتهت 17
منها بالتعادل و 49بفوز فريق على �آخر،
و�سجل العب املربة ح�سن �شحرور �أ�سرع
�إ�صابة يف الدوري يف الدقيقة الثانية يف
مرمى الأهلي �صيدا.
و� �ش �ه��دت م��رح�ل��ة ال ��ذه ��اب ت�سجيل
� 167إ�صابة ،مبعدل  2,2هدفني للمباراة
ال��واح��دة ،وه��ي ن�سبة متوا�ضعة ،وف��از
بلقب هداف الذهاب قائد و�سط النجمة
عبا�س عطوي بـ� 9إ�صابات.
و أ�ك��دت مرحلة الذهاب تفوق املدرب
املحلي مع ت�صدر النجمة ال��ذي ي�شرف
عليه املدربان �إبراهيم عيتاين ومو�سى
ح�ج�ي��ج ،و أ�� �ش��رف ع�ل��ى ت��دري��ب الأن��دي��ة
ذه��اب�اً ثمانية م��درب�ين حمليني و�أرب�ع��ة
�أجانب ،وكانت بع�ض الأندية تخلت عن
مدربيها خالل الذهاب وكلفت مدربني
�آخرين حلمل امل�س�ؤولية ،فتخلى العهد
ع ��ن الأمل � � ��اين ث �ي��و ب��وك�ي�ر ال � ��ذي ت�ف��رغ
لتدريب املنتخب وخلفه املغربي حممد
ال�ساهل ،كما تخلى املربة عن ال�سوداين
�أ�سامة ال�صقر وخلفه ال�سوري ع�ساف
خ�ل�ي�ف��ة ال � ��ذي � �س �ب��ق �أن درّب ال �� �س�لام
زغرتا قبل هبوطه �إىل الدرجة الثانية،
وتخلى الرا�سينغ عن �سعيد جريديني
ل�ت��وق�ي�ف��ه م��ن االحت � ��اد وت �� �س � ّل��م امل�ه�م��ة
ب��د ًال عنه ال�تري�ن�ي��دادي دايفيد ناكيد،

الدوري اللبناني ..ربيع المنتخب

النجمة

ال�صفاء

الإخاء

الت�ضامن �صور

املربة

ال�سالم �صور

وهنا جولة على �أح��وال الفرق الـ12
يف مرحلة الذهاب:

وت �خ �ل��ى ط��راب �ل ����س ع��ن م��درب��ه امل�ح�ل��ي
ف � ��ادي ال �ع �م��ري وخ �ل �ف��ه ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي
�إ�سماعيل ق��رط��ام ( أ�ب��و ط ��ارق) ،و�سمّت
�إدارة ال���ص�ف��اء ال �ع��راق��ي أ�ك� ��رم �سلمان
 1ـــ النجمة� :أنهى مرحلة الذهاب
مديراً فنياً وبقي غ�سان �أبو دياب مدرباً يف ال�صدارة ،لكن التحاق جنمه وهدافه
ي�ساعده يف مهمته ،أ�م��ا امل��دراء الفنيون عبا�س عطوي بفريق دب��ي فر�ض عليه
الذين ثبتوا يف مراكزهم فهم �إبراهيم حت��دي �اً ج��دي �اً ي�ت�م�ث��ل ب��امل�ح��اف�ظ��ة على
ع �ي �ت��اين وم��و� �س��ى ح�ج�ي��ج (ال �ن �ج �م��ة) ،م��وق �ع��ه �إي ��اب � �اً ،يف ظ��ل اف �ت �ق��اد ال �ن��ادي
وج�م��ال ط��ه (الأن �� �ص��ار) ،وحممد زهري ال�ع��ري��ق ل�لاع��ب ق��ادر على م��لء ال�ف��راغ
(الت�ضامن �صور) ،وف�ؤاد �سعد (ال�سالم الذي خلفه غياب عطوي مت�صدر هدايف
�صور) وحممد نا�صر (الأه�ل��ي �صيدا) ،الدوري حتى الآن بـ� 9إ�صابات.
وحم� �م ��ود ح �م ��ود (� �ش �ب��اب ال �� �س��اح��ل)،
و�أك ��د ال�ن�ج�م��ة ط�م��وح��ات��ه ال�ك�ب�يرة ه��ذا
و�سمري �سعد (الإخاء الأهلي).
املو�سم با�ستعادة اللقب الغائب ،وهو يعتمد

ب�شكل كبري على ت��أل��ق ت�شكيلته ال�شبابية،
وبنظرة حتليلية خلطوط النجمة يظهر �أن
لديه �أقوى هجوم مت�ساوياً مع ال�صفاء بـ23
�إ�صابة ،وهو الأكرث فوزاً بـ 9انت�صارات ،ولديه
�أقوى خط و�سط بقيادة عبا�س عطوي الذي
انتقل لالحرتاف يف ن��ادي دب��ي ل�ستة �أ�شهر
على �سبيل الإعارة ،كما لديه ثالث �أقوى خط
دف��اع بقيادة ال��دويل ب�لال �شيخ النجارين،
واعتمد النجمة ه��ذا املو�سم على مديرين
فنيني وطنيني هما �إبراهيم عيتاين ومو�سى
حجيج ،وال ��ذي ي���ش��ارك الع�ب�اً احتياطياً يف
بع�ض املباريات.
ويعوّل النجمة �أي�ضاً على اليافع حممد

جعفر وح�سن املحمد وعلي حمام وامل�شاك�س
�أك � ��رم امل �غ��رب��ي ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل البلجيكي
��س�ل�ي�م��ان م��ام��ام�� ،س�ج��ل ال�ن�ج�م��ة  23ه��دف�اً
وتلقت �شباكه � 11إ�صابة ،وكان عبا�س عطوي
هداف الفريق بـ� 9إ�صابات.
 2ـ�ـ�ـ ال���ص�ف��اء :و��ص�ي��ف ال �� �ص��دارة مير
مب��رح �ل��ة م���س�ت�ق��رة ف �ن �ي �اً ب �ق �ي��ادة م��درب��ه
العراقي �أك��رم �سلمان ،وذل��ك بعدما و�ضع
خلفه ال�ب��داي��ة ال�صعبة ه��ذا امل��و��س��م ،حقق
�ستة انت�صارات متتالية بعد ا�ستالم املدرب
العراقي القدير دفة الإدارة الفنية ،وميلك
ال���ص�ف��اء ك��ل امل �ق��وم��ات ال�ف�ن�ي��ة والإداري � ��ة
التي ت�ؤهله لإح��راز لقبه الأول يف الدوري
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لم يزهر في مالعب الدوري

العهد

الأن�صار

�شباب ال�ساحل

الرا�سينغ

الأهلي �صيدا

ال�ع��ام ،وال�سيما �أن �صفوفه ت�ضم العبني
م��ن ال�ط��راز ال��دويل �أب��رزه��م جن��م الفريق
اجلديد حممد حيدر القادم من الت�ضامن
�صور وامل��داف��ع علي ال�سعدي وحمزة عبود
يف ال��و� �س��ط م��ع خ���ض��ر ��س�لام��ي وامل�غ��رب��ي
ط ��ارق ال�ع�م��رات��ي ويف ال�ه�ج��وم النيجريي
نغو او�شينا �صامويل� .سجل  23هدفاً وكان
دف��اع��ه الأق� ��وى ذه��اب �اً بـ� 8أه� ��داف ،ه��داف
الفريق النيجريي نغو او�شينا �صامويل (7
ا�صابات).
 3ـــ العهد :ي��واج��ه �صعوبات يف رحلته
للحفاظ على لقبه ال��ذي �أح ��رزه يف املو�سم
املا�ضي ،للمرة الثانية على التوايل والثالثة

يف ت��اري�خ��ه ،ب��وج��ود أ�ك�ث�ر م��ن مناف�س قوي
ي�سعى ل�سحب ال�ب���س��اط م��ن حت��ت قدميه،
وبغياب هداف الفريق والدوري املا�ضي ح�سن
معتوق املنتقل لنادي عجمان الإماراتي.
دف ��ع ت �ف��رغ م� ��درب ال �ع �ه��د الأمل � ��اين ثيو
بوكري ب�إدارة النادي للبحث عن مدرب جديد
فكان ا�ستقدام املغربي حممد ال�ساهل الذي
حت�سنت م�ع��ه ن�ت��ائ��ج ال�ف��ري��ق ب�ع��د انطالقة
خجولة وبداية خميبة بخ�سارة �أمام ال�صفاء
بهدفني نظيفني ،يفتقد ال�ف��ري��ق العن�صر
الأجنبي ب�سبب ا�ستغناء النادي عن الالعب
امل��ون�ت�ي�ن�غ��ري ف�لادمي�ير فويوفيت�ش وع��دم
االعتماد ب�شكل �أ�سا�سي على الالعب الليبي

نادر كارة� .سجل ذهاباً  19هدفاً وتلقت �شباكه هداف الفريق حممود كجك وحممد عطوي
 ،9وك��ان حم�م��ود ال�ع�ل��ي ه��داف ال�ف��ري��ق ( 6ولكل منهما � 5إ�صابات.
�أهداف).
 5ـــ الإخاء الأهلي :حقق �ستة انت�صارات
 4ـ�ـ�ـ الأن �� �ص��ار :تعترب ع��رو��ض��ه ونتائجه وتعادل مرة واحدة بف�ضل الأ�سلوب املتوازن
مقبولة ن�سبياً ،وال�سيما �أن الغالبية العظمى ال��ذي يعتمده م��درب��ه �سمري �سعد والقائم
م ��ن ع �ن��ا� �ص��ر ال�ت���ش�ك�ي�ل��ة الأ� �س��ا� �س �ي��ة تعترب على احلذر الدفاعي واالنتقال ال�سريع �إىل
��ش��اب��ة ،وه��ي ب�ح��اج��ة ل�ل��وق��ت ك��ي تنتج الأداء الهجوم ،معتمداً على م�ه��ارة ال�سوري فهد
املطلوب منها فنياً ،خ�صو�صاً �أن الفريق يف ع��ودة ه��داف الفريق ،وبف�ضل هذا الأ�سلوب
ال�سنوات املا�ضية دخل يف مرحلة تغيري جلد مت �ك��ن م ��ن ت �� �ص��در ال � � ��دوري م �ن��ذ امل��رح �ل��ة
�أثمرت ترفيع ن�سبة كبرية من العبي الفئات الأوىل ،وملعظم فرتات مرحلة الذهاب ،حتى
العمرية.
الأ�سبوع الثامن.
ب ��د�أ الأن �� �ص��ار ب�شكل ب �ط��يء يف امل��راح��ل
ل�خ��اء �سمري
وي�ع��ول امل��دي��ر الفني ل� أ
الأوىل ب�سبب الإ�صابات الكثرية التي حلقت �سعد ع�ل��ى ت�شكيلة ت�ضم ع�ن��ا��ص��ر ذات
بالعبيه الأ�سا�سيني �أمثال الربازيلي رامو�س خ�برة وعنا�صر �أخ��رى �شابة ،ب��دءاً من
و��س��ام��ي ال���ش��وم وق��ا��س��م ل�ي�لا ورب �ي��ع عطايا احل��ار���س ال��دويل رب�ي��ع الكاخي و��ص��و ًال
وحممود كجك ،وي�ضم الفريق عنا�صر �شابة �إىل جن �م ��ي ه �ج ��وم ��ه ح �� �س�ي�ن ط �ح��ان
مثل عالء ترم�س ،وحممود كجك ،وحممد وال�سوري فهد عودة.
ب��اق��ر �أي ��وب ،و��س��ام��ر ج��دع��ون ،وع�ل��ي ج��واد،
وي�ب�رز يف الت�شكيلة الع��ب ال��و��س��ط
وقا�سم خ�شفة ،وقا�سم مناع وح�سني �إبراهيم ن�ب�ي��ل بعلبكي ق��ائ��د الأن �� �ص��ار ال���س��اب��ق،
وغ�يره��م .وت��ؤك��د �إدارة الأن�صار �أن الفريق وم�صطفى حالق مهاجم العهد ال�سابق،
بحاجة �إىل ال�صرب والوقت ،خ�صو�صاً بعد �أن وقا�سم حممود الع��ب النجمة ال�سابق،
تخلى النادي عن العبني كبار خالل ال�سنوات كما يربز �أي�ضاً من الالعبني ال�سوريني
املا�ضية بدءاً من اعتزال مالك ح�سون مروراً اجل ��دي ��دي ��ن ال� �ل ��ذي ��ن رف � � ��دا ال �ف��ري��ق
باال�ستغناء عن ادي برن�س ال��ذي كان يف عز ب �خ�برت �ه �م��ا وه �م ��ا ف �ه��د ع � ��ودة وع�ل�اء
عطائه وذل��ك ب�سبب ال �ظ��روف امل��ادي��ة� ،إىل بي�ضون� ،سجل الإخ��اء  17هدفاً وتلقت
ن���ص��رت اجل�م��ل وح���س�ين �أم�ي�ن و� �ص��و ًال �إىل �شباكه  .13هداف الفريق :ال�سوري فهد
حم�م��د ب��اق��ر ي��ون����س ون�ب�ي��ل ب�ع�ل�ب�ك��ي وع�ل��ي عودة بـ� 6إ�صابات.
نا�صر الدين و�أحمد ال�شوم.
 6ـــ الت�ضامن �صور :يجيد اقتنا�ص
الرابع،
املركز
يف
�أنهى الأن�صار الذهاب
النقاط على ملعبه ومب�ؤازرة جماهريه،
و�سجل  16ه��دف�اً وتلقت �شباكه � 12إ�صابة ،ك�م��ا أ�ن ��ه ي�ضم الع�ب�ين ��ش�ب��ان�اً مميزين

ي�ق��وده��م امل ��درب حممد زه�ي�ر� ،سجل 8
�أهداف وتلقت �شباكه � 10إ�صابات ،هداف
الفريق :غ�سان �شويخ وامل�صري �أحمد
جنيب ال�شحات ولكل منهما � 3إ�صابات.
 7ـــ �شباب ال�ساحل� :أخفق يف احتالل
موقع بني فرق النخبة ذهاباً ،و�سي�سعى
ل �ت �ع��وي ����ض ذل � ��ك يف الإي � � � � ��اب ،م� �ع ��و ًال
ع�ل��ى إ�ج� ��ادة ت�شكيلته ال�ل�ع��ب ال��دف��اع��ي
وال�ه�ج�م��ات امل��رت��دة ب�ق�ي��ادة النيجريي
اوداف�ي�ن دان�ي��ال وامل ��ايل اولي�سيه ديالو
وح�سن طهماز ،ثغرة الفريق متثلت يف
هجومه الأ�ضعف ذهاباً بـ� 7أهداف ،فيما
تلقت �شباكه � 10أهدافـ ه��داف الفريق:
املايل اولي�سيه ديالو بـ � 3إ�صابات.
 8ـ�ـ�ـ ال��را��س�ي�ن��غ :ت��راج�ع��ت عرو�ضه
ن�سبياً عن املو�سم املا�ضي ،على رغ��م �أن
�صفوفه ت�ضم نخبة من الالعبني �أمثال
الدوليني وليد �إ�سماعيل و�سريج �سعيد،
و�إن عابت الأول كرثة م�شاكله يف املالعب
وخ���ش��ون�ت��ه� ،سجل ال��را��س�ي�ن��غ ال�ث��ام��ن 9
�أهداف ،وتلقت �شباكه  ،14هدافه :و�سيم
عبد الهادي وحممد مطر (الرا�سينغ)
ولكل منهما � 3إ�صابات.
 9ـــ ال�سالم ��ص��ور� :أظ�ه��ر �إمكانات
طيبة ت�ؤهله البقاء يف دوري الأ��ض��واء
مو�سماً ج��دي��داً ،وه��و �أن�ه��ى ال��ذه��اب يف
املركز التا�سع بـ 8نقاط ،و�سجل هجومه
 15هدفاً ،فيما ك��ان دفاعه الأ��س��وء مع
دف��اع الأه �ل��ي �صيدا بـ 23ه��دف �اً ،ه��داف
الفريق ح�سني عوا�ضة (� 4أهداف).
 10ـ�ـ�ـ امل �ب�رة :يعتمد ع�ل��ى ع��دد من
ال�شبان املطعمني �إىل جانب املهاجم طارق
ال�ع�ل��ي وال�ب�رازي �ل��ي �إ��س�م��اع�ي��ل دا�سيلفا،
�سجل � 9أهداف ،وتلقت �شباكه � 18إ�صابة،
ه� ��داف ال �ف��ري��ق :ال�ب�رازي �ل��ي �إ��س�م��اع�ي��ل
دا�سيلفا فرن�سي�سكو (� 6إ�صابات).
 11ـــ الأهلي �صيدا :تنتظر الفريق
مهمة �صعبة للحفاظ على موقعه بني
ال �ك �ب��ار ،وب��ال �ت��ايل ال�ت�خ�ل����ص م��ن �سكة
ال���ص�ع��ود وال�ه�ب��وط ال�ت��ي �سلكها م ��راراً
وتكراراً يف املوا�سم الأخرية املا�ضية.
وب �ي�ن الإي� �ج ��اب� �ي ��ات ال �ت ��ي ب � ��رزت يف
�صفوفه هذا املو�سم ت�ألق �أكرث من العب
�شاب ،وال�سيما ثالثي منتخب ال�شباب،
املهاجمان حممود �سبليني وعالء البابا
و� �س��اع��د ال ��دف ��اع ي��و��س��ف � �ص��ال��ح ،اح�ت��ل
املركز الـ 11يف الذهاب بـ 7نقاط� ،سجل
هجومه  11هدفاً فيما كان دفاعه الأ�سوء
مع دفاع ال�سالم �صور بتلقيه  23هدفاً،
هداف الفريق عالء البابا بـ� 3أهداف.
 12ـــ طرابل�س :الفريق الوحيد الذي
مل يحقق �أي فوز يف الذهاب ،على رغم
أ�ن ��ه ي���ض��م الع �ب�ين ي��اف�ع�ين وم��وه��وب�ين
ي �� �س �ت �ط �ي �ع��ون ع��رق �ل��ة �أي ف ��ري ��ق ع�ل��ى
غ��رار ما ح�صل مع العهد حامل اللقب
عندما ت�ع��ادال  2ـــ � ،2أث�ب��ت �أن��ه يح�سن
ق�ط��ف ال �ن �ق��اط �إذ ح�ق��ق  5ت �ع��ادالت يف
امل��راح��ل ال�سبع الأوىل .وا�ستحق لقب
م �ل��ك ال� �ت� �ع ��ادالت ( 6م � ��رات) يف خ�ت��ام
ال��ذه��اب� ،سجل الفريق ال�شمايل ال��ذي
اح�ت��ل امل��رك��ز الأخ�ي�ر ذه��اب �اً � 10أه ��داف
وتلقت �شباكه  16هدفاً .هداف الفريق:
�إبراهيم �سويدان بـ� 3إ�صابات.

جالل قبطان

( العدد  )197اجلمعة  20 -كانون الثاين 2012 -

كاريكاتير
زيارة بان كي مون
�إىل ال�شرق الأو�سط

عزل ببغاء عن الزوار
ب�سبب �ألفاظه البذيئة
ف��وج��ئ��ت �إدارة حم��م��ي��ة طبيعية
بريطانية ،ب���أن الببغاء املعروف با�سم
«م�����س�تر ت���ي» ال ي����ردد ���س��وى ال��ك��ل��م��ات
النابية ،وذلك حني ا�صطحبته يف جولة
تثقيفية يف املدار�س واملراكز التعليمية،
لتو�ضيح �أهمية احلفاظ على البيئة.
وق���د دف���ع ذل���ك �إدارة املحمية �إىل
معاقبة «م�سرت تي» بعزله عن النا�س،
حتى ين�سى كل الكلمات البذيئة التي
اكت�سبها يف � 7سنوات ،عا�ش خاللها يف
كنف �أ���س��رة م��ن ال��وا���ض��ح �أن��ه��ا مل تكن
تعري اهتماماً كبرياً للحد من التلفظ
بالكلمات النابية.
وبا�ستخدامه للعبارات والكلمات
ال��ب��ذي��ئ��ة ي�����س��ب��ب ال��ب��ب��غ��اء ال ���ش��ع��وري��اً
حرجاً للقائمني على حملة التعريف
بالبيئة و�ضرورة احلفاظ عليها.
وح���������ول ه�������ذا الأم����������ر ق�������ال أ�ح�����د
امل�س�ؤولني عن الفعالية� ،إن ما يخرج
من فم الـ«م�سرت تي» رمبا يبدو مثرياً
لل�ضحك بالن�سبة �إىل الكبار وال�صغار
على حد �سواء ،يف حني ينبغي للببغاء
�أن يظهر م�ؤدباً ،و�أن ي�ستخدم عبارات
ميكن التلفظ بها يف الأم��اك��ن العامة
م��ن دون خ��ج��ل ،ك��ي ت�ساعد الفعالية
�أن تنجح و�أن تعود بالنتائج املطلوبة،

من دون ت�شتيت �أفكار كل من ي�ستمع
للبغاء امل�شاك�س ،وذلك وفقاً ملا �صرح به
أ�ح��د موظفي املحمية �ستيف روالن��دز
ل�صحيفة «داي��ل��ي نيل» املحلية ،وحتى
ذل�����ك احل��ي��ن ق�������ررت �إدارة امل��ح��م��ي��ة
ال��ت��ح��ف��ظ ع��ل��ى ال��ب��ب��غ��اء ح��ت��ى ين�سى
الكلمات النابية.
وي���ع���رب امل�����ش��رف��ون ع��ل��ى امل��ح��م��ي��ة

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

غالء املخدرات يدفع �إىل الإدمان على ال�صرا�صري

ع���ن �أم���ل���ه���م ب������أن ي��ن��ج��ح «م�����س�تر ت��ي»
يف ال��ت��خ��ل�����ص م���ن م���ف���ردات ق��ام��و���س��ه
البذيئة ،انطالقاً من �أن��ه يف ال�سابعة
م��ن ع��م��ره ،وم��ع��روف �أن �سن الببغاء
ميكن �أن ي�صل �إىل الـ ،90مما يعني �أن
«مي�سرت ت��ي» بح�سب ه��ذه امل��ع��اي�ير ال
يزال يف مقتبل العمر ،و�أمامه م�ستقبل
زاهر خال من الكلمات امل�شينة.

جل أ���� م��دم��ن��ون يف اجل���زائ���ر �إىل م����واد ج��دي��دة،
ك�أجنحة ال�صرا�صري وال��غ��راء واجل����وارب النتنة،
لتحويلها �إىل خم��در ق���وي ،ملواجهة غ�لاء الكيف
املعالج «احل�شي�ش» يف ال�سوق ،وت�ضييق اخلناق على
�شبكات التهريب واملتاجرة بهذه ال�سموم.
وحذر م�صطفى خياطي؛ رئي�س الهيئة الوطنية
لرتقية ال�صحة وتطوير البحث «فورام» ،من توجه
ع��دد م��ن امل��دم��ن�ين ،ال�شباب حت��دي��داً� ،إىل تعاطي
�أن����واع ج��دي��دة م��ن امل��خ��درات ال��ت��ي لها م�ضاعفات
خطرية على ال�صحة.
و أ�ف��������اد امل���ت���ح���دث ب�������أن ه���ن���اك م����ن ي���ل���ج����أ �إىل
ال�صرا�صري ،املعروفة بالعامية اجلزائرية «كافار»،

ح��ي��ث ي��ق��وم بتجفيفها وط��ح��ن��ه��ا فيما ب��ع��د ،ليتم
خلطها م��ع م���واد �أخ����رى وحت��وي��ل��ه��ا �إىل �سيجارة
خم���در ،يف ح�ين ي��ق��وم �آخ����رون و���ص��ل��وا �إىل مرحلة
الإدمان باملخدرات ال�صلبة كالهريوين والكوكايني،
�إىل «نزع �أجنحة هذه احل�شرات ويتم حرقها فيما
بعد وا�ستن�شاق الدخان املت�صاعد الذي يتحول �إىل
خمدر قوي».
م��ن ج��ه��ة �أخ����رى ،ت��ق��وم الغالبية ال��ك�برى من
املدمنني ،خ�صو�صاً املت�شردين والذين هم من دون
م�أوى ،با�ستن�شاق �أنواع قوية من الغراء ،حيث يتم
و�ضعها يف �أك��ي��ا���س بال�ستيكية م��ن احلليب ،ويتم
ا�ستن�شاقها بطريقة منتظمة.

�إنقاذ  800كلب قبل حتويلهم �إىل وجبات طعام
�أنقذت ال�سلطات البحرية التايالندية 800 ،كلب من �شبكة جتارة حلوم غري �شرعية يف �شمال
�شرق تايالند ،واعتقلت م�شتبهاً به كان ينقل احليوانات لت�شحن عرب نهر «ميكونغ».
و�أفادت وكالة الأنباء التايالندية� ،أن ال�سلطات البحرية التايالندية ر�صدت قاطرة حمملة بـ40
قف�صاً فيها  800كلب حي ،ومت �إنقاذها قبل التحول �إىل وجبات طعام.
و�أ�شارت الوكالة �إىل �أن الكالب ت�شحن عادة يف نهر ميكونغ لتباع يف فيتنام ،حيث يعد تناول طبق
حلم الكالب وجبة روتينية.
واعتُقل بري�شا �أوتا�سي (� 37سنة) بتهمة تهريب كالب ،ليتم التحقيق معه ،فيما متكّن �أ�شخا�ص
�آخرون ينتمون �إىل �شبكة التهريب من الفرار.
وذكرت ال�سلطات �أن ال�شحنة كانت �سرت�سل �إىل الو�س لتُنقَل بعدها �إىل فيتنام ،لتكون وجبة لكل
حمبي حلوم الكالب ،ونقلت الكالب �إىل حمطة ناكون بانوم التي تعنى باحليوانات ،حيث �ستحظى
بالرعاية الالزمة.

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

متابعة التوزيع� :سعيد عيتاين

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

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

