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االفتتاحية

بدل النقل و«منحة» التعليم« ..م�سمار جحا»
ال�ستمرار اخلالف حول زيادة الأجور

زمن العروبة ..قد دنا
بالرغم من عا�صفة اخلالفات ال�سيا�سية
والنظرية حول الثورات العربية ونتائجها
التي حتققت حتى اللحظة ،وما �أثاره و�صول
جماعات الإ��س�لام ال�سيا�سي �إىل ال�سلطات
يف كل من ليبيا وم�صر وتون�س ،وتقدمهم
يف امل�غ��رب وال�ي�م��ن ،وم��ا حتمله الأي ��ام من
تطورات ،تبقى احلقيقة �ساطعة ،وتفيد ب�أن
العرب عادوا �إىل التاريخ واجلغرافية ومهنة
�صناعة التاريخ الإن�ساين.
فالثورة التي اجتاحت تون�س وع�صفت
مب���ص��ر والأخ ��ري ��ات ،مت �ي��زت ب��ال�ك�ث�ير من
ال�صفات واحل��داث��ة ،ويف �أه��م �صفاتها �أنها
ث ��ورة امل�ع��رف��ة وال�ك��رام��ة الإن���س��ان�ي��ة ،و�أن�ه��ا
أ�ع��ادت ال�شعب �إىل �إرادة احلياة بلغة عربية
ف�صيحة م �ت �ع��ددة ال��ر��س��ائ��ل والأدل� � ��ة ،ويف
م�ق��دم�ه��ا م��ا ��ص��ار ع�ل��ى ل���س��ان ال���ش�ع��وب يف
م�ي��ادي��ن ال�ن���ض��االت املطلبية وال�سيا�سية،
وما ت�شهده �أمريكا و�أوروبا يف حراكها الذي
ت��و��س��م ب��ال�ث��ورات ال�ع��رب�ي��ة اخل�ي�ر ل��ه �أي���ض�اً
و� �ص��ار ي�ط��ال��ب ب��إ��س�ق��اط ال��رئ�ي����س ويهتف
«ال�شعب �أراد ويريد احلياة»..
هي ثورة عربية بل�سانها وب�سرعة انت�شار
ن��اره��ا و�شمولها عموم ال��وط��ن العربي من
�أق�صاه �إىل �أق�صاه ،ومن مل ت�ضرب به بعد،
فامل�س�ألة لي�ست �أكرث من وقت وتدق �ساعتها،
ولن تنجوا منها واحدة من الدول والأوطان
التي ف�صلها امل�ستعمر قبل �أن يرحل و�أحكم
قب�ضته عليها ،ال�سيما م�شيخات اخلليج،
ل�ي�ت�ح�ق��ق ل ��ه ا� �س �ت �م��رار ال �ن �ه��ب وت�ك��ري����س
ال�ت�ق���س�ي��م واال� �س �ت �ف��راد وف ��ر� ��ض همينته
على اجلغرافيا وال�ث�روات ،وتقييد حقوق
وح ��ري ��ات ال �ب �� �ش��ر ،وحت��وي �ل �ه��م �إىل جم��رد
�أدوات ا�ستهالك ،لت�شغيل م�صانعه وحلماية
م���ص��احل��ه وم�ع��اجل��ة �أزم��ات��ه االق�ت���ص��ادي��ة،
و�أزمات م�صانع �سالحه.
ف�سرعة انت�شار ال�ث��ورة ،وتفاعل العرب
معها بعامتهم ،دليل �إ�ضايف على �أنها عربية
ال �ط��اب��ع ،ول �ي �� �س��ت ق �ط��ري��ة �أو حم �� �ص��ورة
بالأقاليم و�أزماتها ،وما يفيد ب��أن الظرف
الثوري عربي ولي�س مقت�صراً على بيئة �أو
دولة واحدة..
والثورة التي �ضربت بالعرب ومل تكتمل
ف�صو ًال بعد ،وم��ازال��ت يف مراحلها الأوىل
االنتقالية ،ال ي�سيء لها البتة �أن ت�صعد من
�صناديق االنتخابات ،التي جتري ب�أقرب ما
تكون احلرية والدميقراطية لأول مرة منذ
عقود طويلة جماعات الإ��س�لام ال�سيا�سي،

ال�ت��ي كمنت ط��وي�لاً ،و ُع� ّر��ض��ت ال�ضطهاد،
وجن �ح��ت يف ب �ن��اء جم�ت�م�ع��ات م �� �ض��ادة عرب
� �ش �ب �ك��ات اجل �م �ع �ي��ات الأه� �ل� �ي ��ة وامل �� �ص��ال��ح
االق �ت �� �ص��ادي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة ون���ش��اط��ات�ه��ا
الدعوية والتعبوية.
و�صول جماعات الإ�سالم ال�سيا�سي �إىل
ال�سلطات ب ��إرادة �شعبية وبانتخابات حرة،
�أمر يف غاية الأهمية والتاريخية ،ال�سيما
يف املرحلة االنتقالية للثورات ،فالظروف
وامل�ه��ام واحل��اج��ات امللحة عنا�صر حا�سمة
يف ف��رز اجلماعات الإ�سالمية ،كما ف��رزت
م��ن قبل اجلماعات ال�سيا�سية والنظرية
الأخ ��رى ،وال��زم��ن ال�ع��رب��ي الآت ��ي م�سرعاً
�سي�ضع تلك ال�ق��وى واجل�م��اع��ات يف �أعلى
ال �ه��رم ،وت��ال �ي �اً ��س�ت�ك��ون معنية ف� ��وراً ب ��أن
تقدم �أجوبتها العملية على ثالثة �أ�سئلة
حمورية:
ال�س�ؤال الأول :كيف �ستتعامل مع ق�ضايا
الأمة وم�صاحلها و�صياغة واقعها ل�صناعة
م�ستقبلها؟ ف�إن كان اجلواب على نف�س منط
النظم التي �سقطت ،فلن يطول حكمها.
وال �� �س ��ؤال ال �ث ��اين :ك �ي��ف �ستتعامل
مع الأزم��ات االجتماعية واالقت�صادية؟
وم��ا هو برناجمها وممار�ساتها لتقدمي
من� ��وذج اق �ت �� �ص��ادي اج �ت �م��اع��ي ح���ض��اري
وعادل؟ و�إن جاء جوابها العملي التم�سك
مبا كان وال�سري على طريقه ،فال�سقوط
حكمياً ،و�أ� �س��رع م��ن ال�صعود ب��أل��ف مرة
على الأقل.
�أما ال�س�ؤال الثالث :كيف �ستتعامل مع
ال�ك��رام��ة الإن�سانية وم��ع ح�ق��وق الإن���س��ان؟
وب�أية عقلية و�صياغات ومفاهيم �سرت�سي
ق��واع��د حكمها وعالقتها بالنا�س وعالقة
النا�س بالنظام والدولة؟ ف�إن �أعادت جتربة
النظم ال�ساقطة وحاولت العودة بالإن�سان
�إىل امل��ا� �ض��ي ال �ع �ت �ي��ق ،ف���س�ت�ك��ون ر��ص��ا��ص��ة
الرحمة ح�صادها الوحيد..
ال �ع��رب يف ث ��ورة ،وزم�ن�ه��م ق��د دن ��ا ،ويف
�أول��وي��ات مهام ال�ث��ورة العربية ،ال�ع��ودة �إىل
� �ش �ع��ارات وم �ه��ام م��رح�ل��ة ال �ث��ورة ال��وط�ن�ي��ة
ال��دمي�ق��راط�ي��ة و�إجن ��ازه ��ا ،ب�ع��د �أن علقت
لن�صف قرن.
فهل تفعلها جماعات الإ�سالم ال�سيا�سي،
�أم تخلي ال�ساحة �سريعاً للقوى الثورية
ال�شعبية حاملة امل�شروع؟

ميخائيل عو�ض

وزير العمل �شربل نحا�س مرتئ�ساً اجتماعاً للجنة امل�ؤ�شر

مل يقفل ب�ع��د م�ل��ف اخل�ل�اف ح��ول زي��ادة
�أجور ورواتب العمال واملوظفني يف القطاعني
اخل��ا���ص وال �ع ��ام� ،إذ �إن ت��وق�ي��ع وزي ��ر العمل
�شربل نحا�س على مر�سوم زي��ادة الأج ��ور ،مل
ي�ل� ِغ رف�ضه حت�ضري وتوقيع مر�سوم يق�ضي
با�ستمرار دفع بدل النقل واملنحة التعليمية،
ع�ل��ى ج ��اري امل �ع �م��ول ب��ه م�ن��ذ � �س �ن��وات� ،إذ �إن
ن�ح��ا���س ،م�ن��ذ �أن ف�ت��ح ه��ذا امل �ل��ف ،ي���ص��ر على
�إدخ��ال بديل النقل والتعليم يف �صلب الأجور،
من خالل قوننة ذلك ،باعتبار �أن �إ�صدارهما
مبر�سوم �أمر غري قانوين كرر جمل�س �شورى
الدولة يف كل منا�سبة االعرتا�ض عليه.
و�ضع ال��وزي��ر نحا�س يف موقفه القانوين
هذا ،االتفاق الر�ضائي ،الذي عقد بني �أرباب
العمل واالحتاد العمايل العام� ،أمام مع�ضلة لن
يجد الطرفان بداً من �إيجاد حل قانوين لها،
وال يغني عن ذلك مطالبة االحت��اد احلكومة
بالتدخل ،فهو� ،أي االحتاد ،اختار عقد �صفقة
غري مكتملة مع �أرب��اب العمل ،مل تلبِ كامل
مطالبه من جهة ،وم��ن جهة ثانية ،مل تخ ُل
من ثغرة قانونية �أتاحت لوزير العمل التم�سك
مبوقفه ،وهذه الثغرة ،يبدو �أن طريف االتفاق
ال��ر��ض��ائ��ي تنبها ل�ه��ا و�إىل خ�ط��ورة م��ا ميكن
�أن ينتج عنها ،مما دفع رئي�س غرفة التجارة
وال�صناعة يف بريوت وجبل لبنان حممد �شقري،
�إىل ت��دارك الأم��ر عرب الت�صريح م� ؤ�خ��راً ب�أن
«الهيئات االقت�صادية �ستطبق مر�سوم احلد
الأدنى للأجور فور �إقراره يف جمل�س الوزراء،
كما �ستدفع بدل النقل واملنح التعليمية ،حتى

لو مل يوقع وزير العمل �شربل نحا�س».
والواقع �أن ت�أكيد �شقري ال يلزم كل �أ�صحاب
العمل بهذا التعهد ،فيبقى جمرد تعهد كالمي
للخروج م��ن امل ��أزق ال��ذي و�صل إ�ل�ي��ه االتفاق
الر�ضائي ،الذي جتاهل قوننة حقوق مكت�سبة
ل�ل�ع�م��ال والأج � ��راء ال مي�ك��ن ال�ت�راج��ع عنها،
هي ب��دال النقل والتعليم ،خ�صو�صاً �أن �أرب��اب
العمل ومعهم قيادة االحتاد العمايل ،يدركون
قبل غريهم� ،أن كثرياً من العمال والأج��راء،
يتغا�ضون ع��ن املطالبة ب�إجازاتهم ال�سنوية،
املفرت�ض قانوناً �أنها مدفوعة الأج��ر ،جتنباً
حل�سم قيمة بدل النقل عن �أيام تلك الإجازات.
ل �ك��ن ه ��ذا ال �ت �ع �ه��د ،يف ح�ق�ي�ق�ت��ه ،يعطي
م�صداقية مل��وق��ف ن�ح��ا���س ،ال��ذي يعترب �أن ال
��ش��يء ا��س�م��ه «ب ��دل ن �ق��ل» ،لأن ��ه ج��زء �أ��س��ا��س��ي
م��ن ال ��رات ��ب؛ ع�ل��ى اع �ت �ب��ار �أن الأخ �ي��ر ،كما
تن�ص ال�ق��وان�ين ،يجب �أن يغطي ك��ل حاجات
العامل وامل�ستخدم ،م��ن طبابة ون�ق��ل وغ��ذاء
وك�ساء و�سكن وتعليم وغ�يره��ا م��ن �أ�سا�سيات
احلياة ،وم��ادام املر�سوم ال�سابق لبدالت النقل
وال�ت�ع�ل�ي��م ان �ت �ه��ى م�ف�ع��ول��ه يف اخل��ام ����س من
ت�شرين الثاين املا�ضي ،يف حني وا�صل �أرب��اب
العمل دفع مرتتباته حتى نهاية كانون الأول
املا�ضي ،في�صبح يف ه��ذه احلالة حقاً مكت�سباً
للعمال والأج � ��راء ،ال مي�ك��ن حت��ت �أي ظ��رف
ح�سمه �أو التمنع عن دفعه ،مبوجب قانوين
العمل اللبناين وال ��دويل ،م��ن دون �أن نن�سى
�أن حماولة البع�ض منع احلكومة من التدخل
يف حتديد ال�سقف الأدن��ى للرواتب والأج��ور،

بحجة ح��ري��ة التعاقد ،يخالف ال�ق��ان��ون رقم
 1967 /36الذي يفو�ض احلكومة �صالحية
حت ��دي ��د احل� ��د الأدن � � ��ى ال��ر� �س �م��ي ل�ل��أج ��ور،
وحتديد ن�سبة غالء املعي�شة وكيفية تطبيقها؛
وو�ضع �آلية لتحديد هذه الن�سبة باال�ستعانة
بلجنة م�ؤ�شر الغالء.
يبقى بعد ذل��ك ح��ق العاملني يف القطاع
ال �ع��ام ،وه ��م ب�ع���ش��رات الآالف م��ن امل��وظ�ف�ين
واملتعاقدين واملتقاعدين ،يف زي��ادة �أج��وره��م،
التي يبدو �أن وزارة املال مل تبادر �إىل حت�ضري
مر�سومها بعد ،فهل يحتاج الأم��ر �إىل معركة
مطلبية ،وه��ل �سي�صر االحت��اد العمايل العام
ع�ل��ى مطالبته ب��امل�ف�ع��ول ال��رج�ع��ي ل�ل��زي��ادات،
�أم �أن مطالبته ه��ي لال�ستهالك الإع�لام��ي؟
خ�صو�صاً �أن ما �سمي «معركة زي��ادة الأج��ور»
ك���ش�ف��ت �أن احل �ك��وم��ة ذات �ه ��ا م�ن�ق���س�م��ة على
نف�سها ب�ين ق��وى ال�ث��ام��ن م��ن �آذار م��ن جهة،
وال �ق��وى ال�ت��ي التحقت بها م��ن ف�ل��ول ال��راب��ع
ع�شر م��ن �آذار م��ن جهة ث��ان�ي��ة؛ وك��ذل��ك بني
بع�ض ق��وى ال�ث��ام��ن م��ن �آذار نف�سها؛ بحيث
�أتاحت لكثريين اتهامها ب�أنها ،مثل �أخ�صامها
ال�سيا�سيني ،جمرد مرتا�س للنظام ال�سيا�سي -
االقت�صادي القائم على التبعية للغرب وقيادته
يف وا�شنطن ،فهل ي�ستطيع أ�ح��د الف�صل بني
م�شروع مواجهة الهجمة الغربية ،وبني حماية
لقمة عي�ش ال�ف�ق��راء ،ال��ذي��ن ي�شكلون ع�صب
مواجهة هذه الهجمة؟

عدنان عبد الغني

همسات
 ¢زيارة غري ر�سمية

الـنـــاشــر :شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
رئـيس التـحــريــر :عـبـداهلل جـــبـري
المدير المسؤول :عــدنــــان الســاحـلــي
يشارك في التحـرير :أحمد زين الدين  -جهـاد ضـانـي

المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

زوروا مـوقـعــنــــا على الـعنوان التالـي:
www.athabat.net

ك�شفت معلومات يجري تداولها على نطاق �ضيق� ،أن م���س��ؤو ًال يف
املخابرات الأمريكية ح�ضر �إىل لبنان ب�صورة غري ر�سمية ،للتن�سيق مع تيار
�سيا�سي معار�ض ،فالتقى نائبني من التيار نف�سه� ،أحدهما حتوم �شبهات
حول ارتباطه فكري ًا بتنظيم القاعدة ،والآخر «�شاب» مل ي�صرّح منذ و�صوله
�إىل جمل�س النواب �سوى مرتني ،لكنه ا�ستنزف ر�صيد وال��ده الإن�ساين،
ب�سبب عالقته مع املخابرات الأمريكية.
¢

�إثبات الوالء� ..أو ًال

فاج�أ النائب وليد جنبالط بع�ض املراجع ،ب�إ�صراره على ا�ستبدال
موظفني يف اخلارجية من طائفة املوحدين ،لأنهما مل يقدّما له الطاعة،
رغم �أنهما من الناجحني يف عملهم ،وقال املرجع لأحد الزوّار �أثناء عر�ضه
عراقيل التعيينات والت�شكيالت الدبلوما�سية« :ال �أعرف كيف يدعو جنبالط
�إىل قيام الدولة وامل�ؤ�س�سات ،وهو من الذين يعرقلون �أدنى اخلطوات»!

 ¢توقيت مثري للريبة

�أكدت امل�صادر �أن خالفات حادة ن�شبت داخل جمل�س الوزراء اللبناين� ،إثر طرح �إعادة
ت�شغيل مطار الرئي�س رينيه معو�ض (مطار القليعات) ،وقد علق �أحد الوزراء على القرار
مت�سائالً :ما هو �سبب االهتمام ب�إعادة ت�شغيل املطار بعد الزيارة التي قام بها م�س�ؤولون
�أمنيون �أمريكيون م�ؤخر ًا ملنطقة املطار ،ومعاينة الأرا�ضي التي تقع على موازاة املطار من
جهة البحر؟

 ¢خمالفات يف جامعة �آل �سنو

تبني �أن خمالفات مالية و�إدارية وقانونية ،وجتاوز لل�صالحيات ،وانتحال �صفة ،قام
بها البع�ض ممن يتب�ؤون مراكز الهيئة الإدارية يف جامعة �آل �سنو حالياً ،بعد خالفات حادة
داخل اجلمعية ،حاول بع�ض العقالء معاجلتها ،لكنها مل ت�ؤد �إىل نتيجة ،مما ا�ضطر �إىل
رفع �شكوى ق�ضائية مبا�شرة �إىل قا�ضي التحقيق الأول يف بريوت ،مع اتخاذ �صفة االدعاء
ال�شخ�صي ،بغية ت�صويب الأمور و�إعادتها �إىل ن�صابها القانوين وال�صحيح ،ومن �أجل تراجع
املخالفني عن ت�صرفاتهم التي ت�ضر بوحدة �أفراد العائلة وقيمها وتاريخها ومكت�سباتها.
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جميل حلود نبّه �إىل ب�ؤ�س النظام ..و�سابا والبيطار �أكدا عقمه

�شربل نحا�س ..معركة الوعي وكي ال�ضمري
ثمة حقيقة ي�ؤكدها وزير العمل �شربل
نحا�س� ،أن النظام يف لبنان ع�صي على �أي
�إ��ص�لاح ب�سبب ت�شابك امل�صالح ال�سيا�سية
وال�ط��ائ�ف�ي��ة ،ف��ال��ر أ���س�م��ال�ي��ة الطفيلية يف
لبنان التي ال يعرف كيف وم��ن �أي��ن ومتى
جمعت �أموالها و�أر�صدتها ،م�ستعدة حتى
خلراب الهيكل على ر�ؤو�س اجلميع ،مقابل
�أن تبقى م�صاحلها وتقاطعاتها وم�شاريعها
امل��ال�ي��ة ،فقط امل��ال�ي��ة ،ف��وق م�صالح البالد
والعباد ،واال�ستثمار عند هذه القلة القليلة
م��ن اللبنانيني التي ال تتجاوز � 2أو  3يف
امل �ئ��ة ،يف ال���س�ي��ا��س��ة ه��و ال �ط��ري��ق الأ��س�ه��ل
للحفاظ على الرثوة وزيادتها ،ولذلك فهي
م�ستعدة لكل �شيء و�أي �شيء ،من �أج��ل �أن
تبقى الإدارات وامل�صالح وامل�ؤ�س�سات ،جمرد
دك��اك�ي�ن وح �ت��ى ب���س�ط��ات يف دول� ��ة امل� ��زارع
الطائفية التي تتحول وتغري جلدها غب
ال�ط�ل��ب ،ووف ��ق امل���ص�ل�ح��ة وزي � ��ادة ال�ث�روة،
ول��ذل��ك مم�ن��وع على ال�ن��ا���س «ال�غ�لاب��ة» �أن
يتوحدوا ،وممنوع عليهم �أن يدافعوا عن
حقوقهم وم���ص��احل�ه��م وح�ق�ه��م يف احل�ي��اة
الكرمية ..وممنوع عليهم �أن يتعرفوا على
بع�ضهم ،و�أن يخرج من بينهم واحد ،يرى
م�صاحلهم ويحاول �أن يكر�سها �أو يحفظها
بالقانون ووفق الد�ستور.
ه��ل ��س�ت�ك��ون م �ع��رك��ة � �ش��رب��ل ن �ح��ا���س يف
م �� �س � أ�ل��ة ب���س�ي�ط��ة ه ��ي ح �ف��ظ ح ��ق ال �ع��ام��ل
واملوظف وامل�ستخدم يف �أجر اجتماعي ،يلبي
�أب�سط متطلبات العي�ش ،هي الأخرية؟
لقد �سبق وزير العمل احلايل ،وزير عمل
�آخر ،قرر حمل هموم النا�س ،هو اللواء جميل
حلود يف العام  ،1966يومها قرر جميل حلود
الت�صدي ملهمتني� :إ�صالح ال��وزارة ،و�إعطاء
العمال حقوقهم.
يف � �ش ��أن إ�� �ص�ل�اح ال� � ��وزارة :ان�ط�ل��ق من
ق�ضية ب�سيطة ج��داً وبديهية ،وه��ي �ضبط
ال ��دوام� ،إذ فوجئ منذ اليوم الأول لت�سلمه
مهامه �أن ك�ب��ار امل��وظ�ف�ين ،ب ��دءاً م��ن املدير
ال�ع��ام ال يلتزمون بعملهم ال��ذي يتقا�ضون
أ�ج��ره��م ع�ل�ي��ه م��ن امل�ك�ل��ف ال�ل�ب�ن��اين ،فاتبع
�سيا�سة ال�ث��واب وال�ع�ق��اب ،وه��و م��ا مل ير�ض
املدير العام ال��ذي رف�ض االمتثال لقرارات
االن�ضباط يف العمل ،فكان �أن فر�ض الوزير
عليه إ�ج ��ازة ق�سرية دون رات ��ب ..وم��ا جت��ر�أ
جمل�س ال��وزراء ال��ذي كان ير�أ�سه املغفور له
عبداهلل اليايف �أن يك�سره.
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 ¢ليفي يُطمْئن

�أطلقها الرئي�س �سليمان فرجنية «وطني
دائ �م �اً ع�ل��ى ح ��ق» ورئ�ي����س ح�ك��وم�ت��ه �صائب
�سالم «ث��ورة م��ن ف��وق» لتالقي «ال�ث��ورة من
حتت» ..واندفع البلد نحو ما كان حذر منه
اللواء جميل حل��ود بدخول امل ��آزق والأزم��ات
التي توجت يف �شباط  1975باغتيال املنا�ضل
ال��وط�ن��ي م�ع��روف �سعد يف �صيدا ال��ذي كان
ي �ق��ود ت �ظ��اه��رة ل �ل��دف��اع ع ��ن ح ��ق � �ص �ي��ادي
الأ�سماك يف احلياة ،ولتكون يف  13ني�سان من
نف�س ذاك العام �شرارة بو�سطة عني الرمانة
التي اندلع بعدها اللهيب.
ع �ل��ى �أن الأن� �ك ��ى يف ك ��ل ت� �ط ��ورات تلك
امل��رح�ل��ة ،وم��ا ب�ع��ده��ا� ،أن حت��ال��ف الر�أ�سمال
الطفيلي مع الطائفيني جت�سد ب�أب�شع �صوره،
الوزير ال�سابق اليا�س �سابا
اللواء جميل حلود
فمال النفط العربي م �وّل املتحاربني على
خطوط التما�س ،وكذلك الر�أ�سمال الطفيلي
ويف � �ش ��أن �إع� �ط ��اء ال �ع �م��ال ح�ق��وق�ه��م�� :س��ري�ع�اً ع���ص�ي�اً ع��ن �أي إ��� �ص�ل�اح ،وب��ال�ت��ايل ال��ذي غذى املت�صارعني ،وا�ستلم البلد منذ
�أع�ط��ى ال��وزي��ر جميل حل��ود أ�ج�ه��زة وزارت��ه ��س�ي��دخ��ل ال �ب �ل��د يف ن �ف��ق م�ظ�ل��م م��ن امل � ��آزق العام  ،1992لتنهار روي��داً روي��داً الكثري من
�شهراً لإعطاء م�ؤ�شر حقيقي حول الأج��ور والأزمات ،وهو ما بد�أت تلوح بوادره يف الأفق مكونات ال��دول��ة وال��وح��دة الوطنية ..والتي
وال� �غ�ل�اء ،ف�ف��وج��ئ ب��ال�ف�ج��وة االج�ت�م��اع�ي��ة فع ًال منذ مطلع �سبعينات القرن املا�ضي.
نعدد بع�ض مظاهرها العملية على الواقع
امل�خ�ي�ف��ة ،ح�ي��ث ك��ان احل��د الأدن ��ى ل�ل�أج��ور
وهنا ،حتمل وزي��ران يف احلكومة الأوىل ومنها:
 145لرية ،فيما ي�ستلزم العي�ش بحد �أدنى
إ�صالح
�
مهمة
فرجنية
�سليمان
الرئي�س
لعهد
انهيار املدر�سة الر�سمية التي ترتاجع،
م��ن ال �ك��رام��ة ��ض�ع��ف ه ��ذا امل�ب�ل��غ ،ف �ك��ان �أن
امل�صالح
بجدار
ا�صطدما
لكنهما
اجتماعي،
وي�ت�ح��ول ال�ت�ع��اق��د ال ��ذي يخ�ضع للم�صالح
ات�خ��ذ ق ��راره ب��رف��ع احل��د الأدن� ��ى ل�ل�أج��ور
الطفيلية
�ة
�
ي
�
ل
�ا
�
م
�
س
�
�
�
أ
�ر
�
ل
ا
لتحالف
ال�سميكة
ال�سيا�سية والطائفية �أ�سا�س التعليم ،يف نف�س
�إىل  250لرية ،فقامت القيامة على الوزير والطائفية.
الوقت ال��ذي �ألغيت فيه دور املعلمني وكلية
ال ��ذي مل ي ��را ِع م���ص��ال��ح م��ا �أ� �س �م��اه «ج�شع
ال��وزي��ر الأول ،ك��ان وزي��ر املالية الأ�سبق الرتبية.
الر�أ�سماليني» ،وم��ن امل�ف��ارق��ات املذهلة �أن �إليا�س �سابا ال��ذي ق��رر احل��د من ا�ستفحال
ت�ف��ري��ع اجل��ام�ع��ة اللبنانية ب�شكل ق�سم
بع�ض النقابيني من �أمثال غربيال خوري �أرباح التجار واحتكاراتهم ،فح�ضر مر�سوماً ال���ش�ب��اب ال�ل�ب�ن��اين ،وج�ع��ل ك��ل ف��رع يخ�ضع
وح�سني علي ح�سني وغ�يره�م��ا ،ك��ان��وا من انتظر وقتاً ليكون رقمه ذات داللة �سيا�سية للم�صالح املذهبية واملناطقية.
بني الذين حتركوا �ضد الوزير حلود الذي ووطنية ،هو املر�سوم  ،1943ففر�ض ر�سوماً
خ�ل��ق م� ؤ���س���س��ات و��ص�ن��ادي��ق ردي �ف��ة تقوم
�س�أل ه�ؤالء �إن كانوا ميثلون العمال �أم �أرباب إ�� �ض��اف �ي��ة ع �ل��ى ج�م�ل��ة م��ن امل � ��واد ال�ك�م��ال�ي��ة مقام الوزارات والوزراء مثل :جمل�س الإمناء
العمل وطبقة الر�أ�سماليني ،وهنا كان نوع امل�ستوردة من �أجل ت�شجيع االنتاج الوطني ،والإعمار ،والهيئة العليا للإغاثة ،و�صندوق
م��ن ت���س��وي��ة ب�ج�ع��ل احل ��د الأدن� ��ى ل�ل�أج��ور ف �ق��ام��ت ال �ق �ي��ام��ة ع�ل�ي��ه و أ��� �ض ��رب ال �ت �ج��ار ،املهجرين ،و�أوج�ي��رو ..وتكري�س الوظائف
 205لريات �أي رفعه نحو  42يف املئة على �أن ف�تراج �ع��ت احل �ك��وم��ة ع��ن م��ر� �س��وم ال��وزي��ر طائفياً ،وبالتايل �إلغاء �شعار رئي�س احلكومة
ت�صبح م�س�ألة ت�صحيح الأجور �سنوية.
ال�شهري.
تقي الدين ال�صلح عام  ،1974كل الوظائف
وت���ش�ك��ل ي��وم�ئ��ذ حت��ال��ف وا� �س��ع مل��واج�ه��ة
ب �ع��ده��ا ،ك��ان��ت م �ع��رك��ة وزي � ��ر ال���ص�ح��ة لكل الطوائف.
الوزير النوعي ،حتى �أن كتلته النيابية وهي املغفور ل��ه ال��دك�ت��ور إ�م�ي��ل بيطار ،ح�ين قرر
 ..وم��ا زال حت��ال��ف ق��وى ت�ط��وي��ر فتنة
الكتلة الد�ستورية التي كان ير�أ�سها ،ت�آمرت خو�ض معركته �ضد جتار واحتكارات الدواء 1975 ،م�ستمر ،ويجعل البلد ع�صياً على �أي
�ضده و�ضد احلكومة ،مما �أدى �إىل ا�ستقالة فكانت �أن انت�صبت �ضد الوزير ال�شاب الآتي �إ� �ص�لاح ..لكن ل��و خليت خل�سفت ،ومعركة
احلكومة ،التي مل تعمر �سوى �ستة �أ�شهر ،م ��ن خ � ��ارج ال�ت�ق�ل�ي��د ال �� �س �ي��ا� �س��ي ،حت��ال�ف��ات الوزير اخلارج من بني النا�س �شربل نحا�س
ل �ك��ن م ��واق ��ف ج�م�ي��ل حل ��ود ك��ر� �س��ت ن�ه�ج�اً وا��س�ع��ة ،جت��اوب��ت احل�ك��وم��ة م�ع�ه��ا ،ف�ك��ان �أن م��ا ت��زال يف ب��داي��ة ال�ب��داي��ة ..رج��اء ال تطفئ
اجتماعياً ودميقراطياً �أخذ يتعمق على �شتى رم��ى ا�ستقالته يف وج��ه اجلميع ،دف��اع�اً عن �أيها الوزير الأدمي �شمعتك التي بد�أت تنري
امل�ستويات ،حيث �أطلق احتادات نقابية فاعلة حق املواطن يف حبة ال��دواء ب�أ�سهل ال�سبل ..النفق احلالك الظالم ..فلي�س كل �شيء هو
كانت ذات قاعدة عمالية وا�سعة ،كما �أ�شارت وبخ�سارة هاتني املعركتني الهامتني ،تكر�ست عبد املنعم يو�سف ومن ورائه و�أمامه وحوله.
معركة جميل حلود� ،إىل �أن �إ�صالحات العهد الهيمنة ملا كان يطلق عليه يف حينه ..ومازال
ال�شهابي� ،إذا مل تتطور ف��إن النظام �سيكون طبقة الـ  4يف املئة ،و�سقطت ال�شعارات التي
�أحمد �شحادة

¢

«تال�سن» بني الدابي وحمد

�أك��د بع�ض ال�صحافيني ال��ذي��ن ك��ان��وا يف
اجتماع وزراء اخلارجية العرب الأخ�ير،
�أن��ه بعد �إع�ل�ان رئي�س املراقبني تقريره
يف اجلامعة العربية ،ح�صل تال�سن بينه
وبني وزي��ر خارجية �إح��دى ال��دول العربية
ال�صغرية ،ب�سبب و�صف «اجلي�ش ال�سوري
احل��ر» يف بلدة ال��زب��داين ب�أنه عبارة عن
جم �م��وع��ات م���س�ل�ح��ة ،م�ع�ظ��م �أف ��راده ��ا
مطلوبون للق�ضاء ال���س��وري ،كونهم من
الل�صو�ص واملهربني واملطلوبني للعدالة،
بعد �أن اطلع الدابي �شخ�صي ًا �إىل مذكرات
توقيف و�أحكام �صادرة قبل بدء الأحداث
يف �سورية ،بحق عدد كبري منهم.

يقوم من�سّ ق «الفورات العربية»؛ الفرن�سي
اليهودي برنار هرني ليفي ،بزيارة لرتكيا،
حيث اجتمع مع جمل�س ا�سطنبول ،ومع العقيد
ري��ا���ض الأ��س�ع��د؛ ق��ائ��د م��ا ي�سمى «اجلي�ش
ال �� �س��وري احل� ��ر» ،ن��اق� ًلا �إل �ي �ه��م تطمينات
با�ستمرار ال��دع��م الأوروب� ��ي ل�ه��م ،حت��دي��د ًا
الرئي�س الفرن�سي نيكوال �ساركوزي ،الذي
وافق على ا�ست�ضافة امل�ؤمتر العام لـ«املعار�ضة
ال�سورية».
وق� ��د زار ل �ي �ف��ي م ��ع أال�� �س� �ع ��د م��دي�ن��ة
اال� �س �ك �ن��درون ،واط�ل�ع��ا �إىل أال��س�ل�ح��ة التي
و�صلت �إىل هناك من ليبيا ،قبل نقلها �إىل
منطقة جبل الزاوية ،عرب احل��دود ال�سورية
 -الرتكية.

 ¢حقد دفني

ق��ال م��دي��ر معهد «امل��اك��ي» الربيطاين،
�إن حكومة بالده تفاج�أت من كمية الأم��وال
التي تنفقها دولة قطر من �أجل قلب النطام
يف �سورية ،مبدي ًا ا�ستغرابه من احلقد الذي
مي أل قلبيْ احلمديْن جتاه القيادة ال�سورية،
ال�سيما بعد العالقة الوطيدة التي كانت جتمع
بينهم ،كا�شف ًا �أن��ه بعدما تبينّ للقطريني
�أن ما يدفعونه ال يح�صد النتائج املرجوّة،
قرّروا دفع املزيد من الأموال من �أجل ت�أمني
ا�ستمرار وتو�سيع املعركة يف املرحلة املقبلة،
عرب الإعالم العربي والأجنبي واليهودي.

 ¢العمل م�ستمر..
لإثارة الفو�ضى

ك�شفت �صحيفة «وا��ش�ن�ط��ن ت��امي��ز»
الأمريكية يف عددها الأ�سبوع املا�ضي� ،أن
من �أهم �أعمدة �إثارة الفو�ضى يف �سورية،
لبنانيني موجودين يف �شمال لبنان ،حيث
ي�ق��وم��ون بتهريب ال���س�لاح وامل�ت�ف�ج��رات
والهواتف احلديثة التي تعمل على الأقمار
اال�صطناعية.
و�أ� �ش��ارت ال�صحيفة يف م�ق��ال للكاتبة
«ك��اري��ن ب��ارزي��غ��ار»� ،إىل �أن وراء ه� ��ؤالء
امل�سلحني ج�م�ع�ي��ات ذات ط��اب��ع �إ��س�لام��ي
متمركزة يف �شمال لبنان ،ت��زوّد امل�سلحني
داخ��ل الأرا� �ض��ي ال���س��وري��ة ب��امل��ال وال�ع�ت��اد،
متعهدة لدافعي الأموال باال�ستمرار يف عمل
كوادرها ولو تطوّعاً.
يُذكر �أن لبع�ض ه��ذه اجلمعيات فروع ًا
يف تركيا والأردن ،ويف �إحدى �إمارات اخلليج
العربي.

صـدر المـجلدان السادس والسابع من:

السـنـة الرابعة

يحتويان على الأعداد ال�صادرة من:
� 20آب  -اغ�سط�س 2010
ولغاية � 19آب  -اغ�سط�س 2011 -
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أحداث األسبوع
�سوريا ولبنان �صاغا بيان قمة العرب الأوىل
من يحا�سب حكام امل�شيخات على خرقهم و�إلغائهم ميثاق اجلامعة العربية؟
يبدو �أن معظم وزراء اخلارجية العرب ،ال
يعلمون وال يعرفون �أدنى املعلومات عن تاريخ
ن�شوء اجلامعة العربية ،خ�صو�صاً دول الكاز
العربي ،لأن �أي �اً منهم مل ي�شارك يف تفا�صيل
ون �ق��ا���ش م�ي�ث��اق اجل��ام �ع��ة ،مب��ن ف�ي�ه��م بائعة
النفط الكربى «ال�سعودية» ،حيث �إن من وقّع
على امليثاق مل يكن عبد العزيز �آل �سعود ،بل �إن
الرجل ل�شدة معلوماته و�سعة �أفكاره واطالعه
كلف ملك م�صر وال�سودان ،و�صاحب كردفان
والنوبة ودارفور فاروق التوقيع عنه ،لأن ويل
العهد ال�سعودي الأمري �سعود ا�شرتك م�ستمعاً،
وك��ان امللك ف��اروق الوكيل الر�سمي ع��ن امللك
عبد العزيز ،فيما ال��دول اخلليجية الأخ��رى
مل تكن قد ُول��دت بعد ،حيث كان يُطلق عليها
املحميات الربيطانية ،وبع�ض و�سائل الإعالم
ك��ان��ت تطلق ع�ل��ى بع�ضها (ق �ط��ر ،البحرين،
والإمارات) امل�شيخات املت�صاحلة.
وللعلم ،ف�إن الدول ال�سبعة التي �شاركت يف
قمة �أن�شا�ص عام  ،1946و�أقرت ميثاق اجلامعة
العربية ونظامها ال��ذي ُو��ض��ع يف �آذار ،1945
هي :م�صر و�سورية ولبنان والأردن ،والعراق
وال�سعودية واليمن ،وقد لعب الدور الأ�سا�سي
يف �صياغة و إ�ق��رار البيان اخلتامي للت�صديق
على ب�ن��ود امل�ي�ث��اق الرئي�سان ال���س��وري �شكري
ال �ق��وت �ل��ي ،وال �ل �ب �ن��اين ب �� �ش��ارة اخل � ��وري ،فيما
الآخرون ي�صفهم الرئي�س ب�شارة اخلوري على
ال�شكل الآتي:
كنت و��ش�ك��ري ب��ك القوتلي ك��أن�ن��ا �شخ�ص
واح� � ��د :ت �ف �ك�يرن��ا واح� � ��د ،واجت ��اه �ن ��ا واح� ��د،
واالن�ع�ك��ا��س��ات واح ��دة � �س��واء يف امل�ف��او��ض��ات �أم
يف االج�ت�م��اع��ات اخل��ا� �ص��ة ،ي���س�ت��أن����س واح��دن��ا
ب��الآخ��ر ،ومل �أك��ن أ�ع��رف من املجتمعني �سوى
�سيف الإ�سالم عبد اهلل ،الذي بدا مهذباً نحونا
جميعاً.
�أم ��ا امل �ل��ك ع �ب��داهلل  -م�ل��ك الأردن -فله
�شخ�صية خا�صة به ،وهو على جانب متناه من
اللطف ،ج��اورين على امل��ائ��دة و�صرنا نتبادل
�أحاديث ودية ،وقد تذمر يوماً يف �أثناء الغداء
من معاملة �سورية له ،ف�أ�شرت عليه بتح�سني
العالقة معهم يف هذه الفر�صة ال�سانحة� ،أما
ا ألم�ي�ر ع�ب��دالإل��ه  -ملك ال�ع��راق  -فكان �أق��ل
املجتمعني كالماً و�أكرثهم �إ�صغاء ،ومل يطل
الإقامة يف ان�شا�ص لأنه ا�ضطر لأن يرجع قبل
نهاية امل��ؤمت��ر �إىل ب�غ��داد على ج�ن��اح ال�سرعة
ب�سبب م�شاكل داخ�ل�ي��ة �شغلت ب��ال��ه و�أراد �أن
يعاجلها بنف�سه.
ع �ق��دت االج �ت �م��اع��ات يف ف�ي�لا احل�م��ام��ات
بقرب ق�صر �أن�شا�ص الكبري ،وهي بناية �صغرية
ولطيفة جداً ت�شرف على حو�ض ماء.
تبادلنا الآراء مب��لء احل��ري��ة وال�صراحة
وا ألخ��وة ،افتتح االجتماع الأول بكلمة ترحيب
وجيزة تالها امللك ف��اروق ،وكلمة �شكر قالها
� �ش �ك��ري ب ��ك ال �ق��وت �ل��ي ب��ال �ن �ي��اب��ة ع ��ن ج�م�ي��ع
احلا�ضرين ،ثم ابتد�أت الأبحاث ،وكان �أهمها
يتعلق بق�ضية فل�سطني .مل تخل املناق�شات
م��ن م�ساجالت لغوية ونحوية ا��ش�ترك فيها
امللك عبد اهلل وحم�سن الربازي و�أحد �أع�ضاء
احلا�شية امل�صرية ،وهو معلّم امللك فاروق اللغة
العربية ،وقد دلوت فيها بدلوي.
وح�ين التوقيع على ال��وث�ي�ق��ة ،وق��ع امللك
ف��اروق عن م�صر وعن اململكة ال�سعودية (لأن

الأم�ي�ر �سعود ا��ش�ترك م�ستمعاً) ،وك��ان امللك
فاروق وكي ًال عن امللك عبد العزيز ،ووقعت عن
لبنان ،و�شكري بك القوتلي عن �سورية  -انتهى
و��ص��ف الرئي�س ب���ش��ارة اخل ��وري للقاء ال�ق��ادة
العرب.
�أم ��ا ب�ن��ود وم�ي�ث��اق اجل��ام�ع��ة ال�ع��رب�ي��ة كما
�أق��ره��ا ال�برمل��ان اللبناين يف ني�سان م��ن العام
 1945فجاء فيها� :إن امل�شاورات التي بد�أت يف
القاهرة قد ا�ستهدفت غايتني :الأوىل ت�أمني
التعاون بني البالد العربية ،والثانية املحافظة
على ا�ستقالل و�سيادة كل دولة من هذه الدول.
و إ�ن��ه ليمكننا ال�ق��ول� ،إن امليثاق املعرو�ض
ع�ل�ي�ن��ا ي�ح�ق��ق ه��ات�ين ال �غ��اي �ت�ين ،ف�ق��د ج ��اء يف
م�ق��دم�ت��ه �أن مم�ث�ل��ي ه ��ذه ال �ب�لاد ق��د ات�ف�ق��وا
على عقد امليثاق« :تثبيتاً للعالقات الوثيقة
وال ��رواب ��ط ال �ع��دي��دة ال�ت��ي ت��رب��ط ب�ين ال��دول
ال�ع��رب�ي��ة ،وح��ر� �ص �اً ع�ل��ى دع ��م ه ��ذه ال��رواب��ط
وتوطيدها على �أ�سا�س اح�ترام ا�ستقالل تلك
ال��دول و�سيادتها ،وت�أييد ه��ذا امل�ب��د أ� يف جميع
مواده ،ب�صورة ال تقبل اجلدل وال ال�شك».
وق ��د ن �� ّ��ص��ت امل � ��ادة الأوىل م �ن��ه ع �ل��ى �أن
اجلامعة العربية تت�ألف م��ن ال��دول العربية
امل�ستقلة ،و«�أن لكل دولة عربية م�ستقلة احلق
يف �أن تن�ضم �إىل اجلامعة».
ون�صّ ت امل��ادة الثانية على �أن الغر�ض من
اجلامعة« ،توثيق ال�صالت بني الدول امل�شرتكة
ف�ي�ه��ا ،وتن�سيق خططها ال�سيا�سية ،حتقيقاً
للتعاون بينها ،و�صيانة ال�ستقاللها».
ون�صت املادة اخلام�سة على �أن التحكيم ال
يكون ملزماً يف كل خ�لاف يتعلق يف ا�ستقالل
الدولة و�سيادتها �أو �سالمة �أرا�ضيها.
ون�صت امل��ادة الثامنة على �أن «حت�ترم كل

 51ألف سجين رأي في
السعودية و 15ألف في
قطر ..فمن يسأل عنهم؟

دول��ة م��ن ال ��دول امل�شرتكة يف اجل��ام�ع��ة نظام
احلكم القائم يف دول اجلامعة وتعتربه حقاً
م��ن حقوق تلك ال��دول��ة ،وتتعهد ب ��أن ال تقوم
بعمل يرمي �إىل تغيري ذلك النظام فيها».
وك��ذل��ك ن���ص��ت امل � ��ادة ال�ت��ا��س�ع��ة ع �ل��ى «�أن
املعاهدات واالتفاقات التي �سبق �أن عقدتها� ،أو
التي تعقدها فيما بعد ،دولة من دول اجلامعة
مع �أية دولة �أخرى ،ال تلزم وال تقيد الأع�ضاء
الآخرين».
�إن ه��ذه الأح�ك��ام ال�صريحة تعرب ع��ن نية
املتعاقدين ب�أن يحرتم ا�ستقالل و�سيادة الدول
امل�شرتكة احرتاماً تاماً مطلقاً ال �شائبة فيه،
و�إنه ملن الثابت �أن هذه البنود حتقق هذه النية
حتقيقاً حا�سماً ال لب�س فيها.

من اجتماع قمة ان�شا�ص عام 1946

و�إذا رج�ع�ن��ا �إىل ا ألح �ك ��ام ال �ت��ي �أ�صبحت
نظاماً �أ�سا�سياً للجامعة العربية ،ف�إننا نرى
ب�أنها تتوافق مع هذه القواعد وحتقق الرغبة
ذاتها.
فقد بني ه��ذا النظام على �أ�سا�س ال�سيادة
املطلقة ال�ت��ي مت��ار���س ب�ح��ري��ة ك��ام�ل��ة وب � ��إدارة
تامة.
فكل دول��ة ت�شرتك يف اجلامعة وتن�سحب
منها مبطلق �إرادتها (املادة الأوىل واملادة .)18
وت�شرتك هذه الدول يف �إدارة اجلامعة على
ق��دم امل���س��اواة� ،إذ �إن امل��ادة الثالثة ح��ددت لكل
منها �صوتاً واحداً مهما يكن عدد ممثليها.
وق�ضى ه��ذا ال�ن�ظ��ام ب ��أن تتخذ ال �ق��رارات

ب��الإج�م��اع� ،أم��ا م��ا ي�ق��رره املجل�س ب��الأك�ثري��ة،
فال يكون ملزماً �إال ملن يقبله .وقد �أوجد هذا
النظام طريقة التحكيم لف�ض اخلالفات التي
قد تن�ش�أ بني ال��دول امل�شرتكة ،ولكنه جعل له
اختيارياً ومتوقفاً على �إرادة املتنازعني بعر�ض
اخل�لاف على جمل�س اجلامعة ،حينئذ يكون
قرار املجل�س ملزماً.
وهذه قاعدة عامة مماثلة لقواعد التحكيم
يف اخلالفات املدنية والعادية حتى بني الأفراد.
ولكن املادة اخلام�سة زادت �شرطاً �أ�سا�سياً،
ب� � ��أن ي �ك ��ون اخل �ل��اف ال �ن��ا� �ش��ب غ�ي�ر م�ت�ع�ل��ق
ب��ا��س�ت�ق�لال ال��دول��ة� ،أو ��س�ي��ادت�ه��ا� ،أو �سالمة
�أرا�ضيها� ،إذ �إن امليثاق اعترب هذه الأمور ثابتة،

م�سلماً بها ،وغري قابلة لأي خالف �أو جدل �أو
نزاع ،حتى وال التحكيم.
وبعد ،هل يعرف حمدَا قطر ومعهم �سعود
الفي�صل ه��ذه ال��وق��ائ��ع� ،أم �أن الدميقراطية
التي ترفل بها بالديهما ،وما فيها من جمال�س
متثيلية� ،إ��ض��اف��ة �إىل ال��د��س�ت��ور ال ��ذي يظلل
م�شيخة قطر ،وال�سعودية؟
فمن يحاكم ه��ؤالء الذين يوزعون �أم��وال
�شعوبهم ذات اليمني وذات ال�شمال ،وي�سعون
ل�شراء الذمم وال�ضمائر..؟ بئ�س دميقراطية
ت�غ��رزه��ا ق�ن��وات امل�شيخات املنفوخة وامل �ل��ذات،
وال� �ت ��ي حت� ��رر � �س �ج�ين ر�أي واح � ��د يف ه��ذي��ن
ال�ب�ل��دي��ن ،حيث ت� ؤ�ك��د امل�ع�ل��وم��ات ال ��واردة من
ال�سعودية �أن �أكرث من � 51ألف �سجني ر�أي يف
ال�سجون ال�سعودية ،منهم �أك�ثر م��ن � 15أل��ف
��س�ج�ين ي�ق�ب�ع��ون يف ال��زن��ازي��ن م�ن��ذ �أك�ث�ر من
� 15سنة ،وال يعرف عنه �شيئاً بتاتاً ،حتى �أن
بع�ضهم لي�س ل��ه ا��س��م يف �أي �سجل �أو ملف،
وامل�ح�ظ��وظ منهم م��ن يطلَق ��س��راح زم�ي��ل له
ويخرب عنه.
�أما يف م�شيخة قطر ،التي ال يتجاوز تعداد
�سكانها مليون ون�صف مليون �إن�سان ،ف�إن عدد
�سجناء الر�أي فيها ،كما ت�شري املعلومات الواردة
يفوق الع�شرة �آالف �سجني ،بع�ضهم من عائلة
الأ�سرة احلاكمة ،الذين �صدقوا خديعة حمد
ب��ن خليفة حينما انقلب على أ�ب �ي��ه ،ودع��اه��م
للعودة ،لكنهم اقتيدوا من املطار �إىل ال�سجن،
وحكم عليهم بال�سجن ،وبع�ضهم انتهت مدة
حمكوميتهم ،لكن مل يتم الإفراج عنهم ،خوفاً
من �إثارة ف�ضيحة وا�سعة للحكم.

�أحمد زين الدين

مليار دوالر من ال�سعودية لـمجل�س ا�سطنبول
الريا�ض  -الثبات
جنحت ال�ضغوط العربية والدولية على «املعار�ضة اخلارجية»
ال�سورية يف �ضبط خالفاتها وت�أجيلها �إىل مرحلة الحقة ،حت�ضرياً
للمرحلة الأ�صعب ،التي ب��د�أت ترت�سم معاملها بو�ضوح مع التورط
ال�سعودي املعلن يف الأزمة ال�سورية ،بعد �أن د�أبت الريا�ض على ترك
القيادة الفعلية لإمارة قطر؛ «الدولة العظمى» كما و�صفها ذات يوم
رئي�س احلكومة اللبنانية ال�سابق �سعد الدين احلريري.
وتقول م�صادر عربية وا�سعة الإط�لاع� ،إن املرحلة التالية من
الهجمة على �سورية �ستكون خارجية بامتياز ،بعد ف�شل املقاربات
ال��داخ�ل�ي��ة الع�سكرية وغ�ير الع�سكرية ال�ت��ي ق��ام��ت بها املعار�ضة
ال�سورية طوال الفرتة ال�سابقة ،غري �أن الثمن الذي يجب �أن يدفعه
املجل�س الوطني لالنتقال من احل�ضن القطري �إىل ال�سعودي ،قد
يكون غالياً بع�ض ال�شيء ،خ�صو�صاً جلهة ا�ستبعاد �أ�سماء معينة
والإتيان ب�أخرى ،كمثال املعار�ض ال�سوري  -غري املعروف  -نوفل
الدواليبي ،ال��ذي يعمل من الريا�ض ،وي�سعى �إىل ت�شكيل جمل�س
وطني «انتقايل» ،وكذلك «حكومة ثورية».
و�أ�شارت امل�صادر �إىل �أن ات�صاالت �سعودية مع قيادة الإخوان ،مل
ترتقِ بعد �إىل مرحلة اللقاءات املبا�شرة الر�سمية ،قام بها مراقب
الإخوان الذي «مُنح» ت�أ�شرية دخول �إىل ال�سعودية من دون �أن يحظى
بنعمة اللقاء املبا�شر مع القيادات ال�سيا�سية ،واكتفت بتدبري لقاءات
ل��ه م��ع �شخ�صيات �سيا�سية م��ن امل�ستوى الثالث م��ن خ��ارج الإدارة

ال�سيا�سية الفعلية يف الريا�ض ،بالإ�ضافة �إىل لقاءات مع م�س�ؤولني
يف اال�ستخبارات ال�سعودية ،و�ضعوا له بو�ضوح بالغ «الئحة املطالب
ال�سعودية» من أ�ج��ل الدعم املبا�شر لهذه ال�ق��وى ،وتقول امل�صادر
�إن ال�سعودية تف�ضل العمل مع غري الإخ��وان ،نتيجة «جتربة غري
م�شجعة مع إ�خ��وان م�صر» ،ولهذا تريد �أن يكون هناك من ميثلها
داخل املجل�س الوطني.
و�أو�ضحت امل�صادر �أن اجلواب ال�سعودي با�ستقبال وفد «جمل�س
ا�سطنبول» كان الثمرة الإيجابية الأوىل للقاءات مراقب الإخوان،
خ�صو�صاً �أن هذه اللقاءات ترافقت مع ت�صعيد عربي مفاجئ قادته
ال�سعودية يهدف �إىل تدويل الأزم��ة يف �سورية ،وال�ضغط من �أجل
املزيد من التوتر يف الداخل ال�سوري.
وك �� �ش �ف��ت امل �� �ص��ادر ع ��ن رغ �ب��ة ل ��دى ال �� �س �ع��ودي�ين ب��ا��س�ت��دع��اء
«املعار�ضني» العاملني يف الداخل  -من غري امليدانيني � -إىل اخلارج،
وهو ما بد�أت دالئله مع خروج بع�ض ه�ؤالء كجورج �صربة و�سهري
الأتا�سي من �سورية ،بالإ�ضافة �إىل �شخ�صيات �أخرى يجري العمل
على تهريبها من الداخل ال�سوري بطريقة ممنهجة ومنظمة ،بعد
�أن �أ�صبح وجودهم يف الداخل «غ�ير ذي نفع» ،لعدم قدرتهم على
الت�أثري يف ال�شارع.
نوفل الدواليبي هو ثري �سعودي � -سوري ،يلقَّب يف الريا�ض
بـ«رفيق احل��ري��ري ال���س��وري» ،وق��د ك��ان العر�ض ال�سعودي وا�ضحاً
ب�إمداد املعار�ضة ال�سورية مبليار دوالر للمرحلة املقبلة ،من �أجل
حتقيق هدف �إ�سقاط النظام ،عرب �إع�لان الدواليبي عن رغبته يف
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جامعة العجز العربي ..تقتل نف�سها
منذ ن�ش�أتها ،مل ت�ستطع اجلامعة العربية
�أن تقدم �شيئاً ملمو�ساً لل�شعوب العربية ميكن
لهم �أن ي�شعروا معها ب�أن هناك قوة عرب وطنية
ج��ام�ع��ة ت�ستطيع احل �ف��اظ ع�ل��ى ح�ق��وق�ه��م �أو
الدفاع عنهم يف ق�ضايا جوهرية مت�سّ هم كما
تفعل م�ؤ�س�سات االحت ��اد الأوروب� ��ي املختلفة،
والتي كان بع�ضها قد �أن�شئ قبل حتول االحتاد
�إىل كيان �سيا�سي موحد.
ت �ظ �ه��ر اجل��ام �ع��ة ال �ع��رب �ي��ة ال� �ي ��وم ب��دع��م
وت��وج �ي��ه م��ن ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ا ألم�يرك �ي��ة
واجهة لل�ضغوط الغربية على �سورية ،وهي،
و�إم ��ا ب�سبب ق�صر ن�ظ��ر م��وج�ه�ي�ه��ا ،او ق�صر
نظر العرب �أنف�سهم ،حت��اول ا�سترياد النماذج
العربية ال�سابقة كحل �صالح للتطبيق ،وك�أن
العالقات الدولية وق�ضايا الثورات واحلروب
تتكرر بنف�س ال�سيناريو� ،أو ك�أن التاريخ ميكن
�أن ي �ك��رر ن�ف���س��ه ،ومي �ك��ن �أن ي���س�ير بحتمية
تاريخية جامدة ،وهكذا ويف ا�سرتجاع لأ�سلوب
اجلامعة يف التعامل مع الأزمة يف �سورية ،جند
�أنها حاولت ا�ستن�ساخ مناذج عربية ثالث:
النموذج الليبي :وقد حاولت اجلامعة �أن
تلعب مع دم�شق نف�س اخلطة التي اعتمدتها
م��ع ليبيا �سابقاً ،حيث طالبت بتدخل الناتو
يف ليبيا ،متكئة ع�ل��ى ح���ص��ار حم�ك��م للقذايف
داخلياً وخارجياً؛ �إذ �سرعان ما وج��د القذايف
نف�سه يف عزلة ،فقواته الع�سكرية و�سيا�سيوه
ودب�ل��وم��ا��س�ي��وه ��س��رع��ان م��ا �أع�ل�ن��وا ان�شقاقهم
عنه وان�ضمامهم �إىل ما �سمي «الثورة» ،وانهار
الدعم الدويل والعمق اال�سرتاتيجي الإقليمي
ب���س��رع��ة ق�ي��ا��س�ي��ة ..وه �ك��ذا ان�ق��ّ��ض��ت اجلامعة
العربية لتزيد عزلته ،وت�شرّع اح�ت�لال ليبيا
من قبل قوات الأطل�سي ،ولكن ظروف الق�ضية
ال�ل�ي�ب�ي��ة خم�ت�ل�ف��ة ك �ل �ي �اً ع ��ن ظ� ��روف ال�ن�ظ��ام
ال�سوري الذي ي�ستند �إىل �أوراق �إقليمية هامة،

و�إىل دعم دويل ثابت �أقفل باب جمل�س الأمن  ،2003حني �شنّ بو�ش حربه على «الإرهاب»،
�أمام �أي حماولة لإطاحته بالقوة ،وبعدما بد�أت ال ب��ل �إن �أوراق ال �ق��وة ال�ت��ي متلكها ��س��وري��ة،
تظهر للغرب عدم �إمكانية املراهنة على تف�سخ جت�ع��ل م��ن خ �ي��ار «حت��ال��ف ال��راغ �ب�ي�ن» ال��ذي
النظام من الداخل و�ش ّق اجلي�ش ال�سوري ،كما طبقه الأم�يرك�ي��ون يف ال�ع��راق ،خ�ي��اراً جنونياً
�أظهر ال�شعب ال�سوري متا�سكاً وا�ضحاً ودعماً ال �ي��وم ،وه��و م��ا �أ� �ش��ار إ�ل �ي��ه ال���س�ف�ير ال��رو��س��ي
للنظام.
يف لبنان يف �أح��د ال�ل�ق��اءات م��ع جمموعة من
ال�ن�م��وذج ال�ع��راق��ي :راه�ن��ت اجلامعة ومن املثقفني وال�صحفيني اللبنانيني ،عندما قال:
وراءه ��ا ع�ل��ى ع�م��ل امل��راق�ب�ين وال�ت�ق��ري��ر ال��ذي «�إن ه��ذه لعبة خطرية ج��داً ،ف�أهمية املنطقة
�سي�صدر ل�لات�ك��اء إ�ل �ي��ه للقيام بعمل م��ا �ضد اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة وح�ج��م التناق�ضات امل��وج��ود،
ال�ن�ظ��ام ال �� �س��وري ،يف حم��اول��ة ل�ت�ك��رار جتربة يجعل �إ�شعال النار فيها من خ�لال �شن حرب
العراق عام  ،2003حينما �أر�سل جمل�س الأمن على �سورية ،ي�ؤدي �إىل �إ�شعال املنطقة كلها ،بل
ال��دويل مراقبي �أ�سلحة ال��دم��ار ال�شامل �إىل �ستمتد النار �إىل خارج املنطقة �أي�ضاً».
العراق ،والذين مل ي�ستطيعوا منع �شنّ حرب
ال�سيناريو اليمني :وب��ال��رغ��م م��ن �إدراك
على ال�ع��راق واح�ت�لال��ه حت��ت ��ش�ع��ارات وذرائ��ع اجلامعة العربية �أن �سورية �سرتف�ض ب�شكل
خمتلقة ،لكن ما غاب عن اجلامعة العربية� ،أن ق��اط��ع م��ا �أ�سمته اجل��ام�ع��ة العربية «خم��رج�اً
الظروف الدولية اليوم تختلف ب�شكل جذري م �� �ش��رف �اً» ل�ل�ن�ظ��ام ال �� �س��وري� ،إال �أن �ه��ا ق��ام��ت
ع�م��ا ك��ان��ت ع�ل�ي��ه ال �ظ��روف ال��دول �ي��ة يف ال�ع��ام ب��ا��س�ت�ن���س��اخ ��س�ي�ن��اري��و ح��ل �شبيه بال�سيناريو

خالل اجتماع وزراء اخلارجية العرب الأخري (�أ.ف.ب)

اليمني ،يف حم��اول��ة إلح ��راج النظام ال�سوري
وال��و� �ص��ول �إىل ال �ت��دوي��ل ،وه��و ال ��ذي ب��دا �أن
اجلامعة تهدف �إليه من الأ�سا�س.
لعل اجلميع يعلم ،وحتى الذين �صاغوا ما
�أ�سمي باملبادرة العربية حلل الأزم��ة ال�سورية،
�أن ال��و� �ض��ع يف � �س��وري��ة ،وو� �ض ��ع ن �ظ��ام ب���ش��ار
الأ��س��د ،مغاير كلياً لالنق�سام اليمني القبلي
وال �ع �� �ش��ائ��ري ،وح �ي��ث ل�ل���س�ع��ودي��ة وال ��والي ��ات
امل�ت�ح��دة الأم�يرك �ي��ة ال�ن�ف��وذ الأق� ��وى يف ذل��ك
البلد ،وهما لو �أرادتا ح�سم الو�ضع وحقن دماء
اليمنيني ال�ستطاعوا القيام بذلك منذ فرتة
طويلة.
ب�لا ��ش��ك ،أ�ن �ه��ت اجل��ام�ع��ة ال�ع��رب�ي��ة ال��دور
العربي املن�شود مبكراً ج��داً ،وذل��ك من خالل
اعتماد �سيا�سة «حرق املراحل» ،وعدم ظهورها
لا بحل
مب�ظ�ه��ر «الأخ امل �ح��اي��د» ال��راغ��ب ف �ع� ً
الأزمة وحقن الدماء يف �سورية.

ل�ك��ن ،مل يكن يُنتظر م��ن اجل��ام�ع��ة �أك�ثر
م ��ن ذل � ��ك ،وه ��ي ال �ت��ي  -م �ن��ذ ن �� �ش � أ�ت �ه��ا -مل
ت�ستطع �أن ت�ق��دم لفل�سطني �شيئاً ملمو�ساً
�سوى مبادرة عربية وُلدت ميتة ،و�أتت لتقدم
ل�ل�ع��دو الإ��س��رائ�ي�ل��ي ح��واف��ز ل���س�لام ال ي��ري��ده
�أ�ص ًال وغري م�ستعد للبحث فيه بجدية ،مما
�أظهر اجلامعة وك�أنها خ��ارج التاريخ �أو ،على
الأق ��ل كمن يبني ق���ص��وراً على ال��رم��ال التي
� �س��رع��ان م��ا ت ��أت��ي واق �ع �ي��ة ا ألح � ��داث لتطيح
بها قبل �أن يجف ح�بر امل�ب��ادرات على ال��ورق،
ه��ي �أي�ضاً اجلامعة نف�سها ،التي عتمت على
تقرير اللجنة ال��دول�ي��ة ال�ت��ي كلفتها تق�صي
احلقائق يف انتهاكات �إ�سرائيل للقانون الدويل
الإن�ساين خالل عملية «الر�صا�ص امل�صبوب»
يف غزة ،ومل ت�سمح با�ستغالله  -ولو �إعالمياً
 �ضد �إ�سرائيل.ل���س��ف ،يظهر ال�ي��وم أ�ك�ث�ر م��ن �أي وقت
ل� أ
م�ضى� ،أن العرب ينطلقون م�سرعني للخروج
م��ن ال �ت��اري��خ واجل �غ��راف �ي��ا ال��دول �ي��ة ،ف�ه��ا هي
الثورات تنقلب على نف�سها ،وتق�ضي على الآمال
بالدميقراطية واملواطنية وح�ق��وق الإن���س��ان،
وه��ا ه��ي ال��دول التي خرجت م��وح��دة م��ن نري
اال�ستعمار يف بداية القرن الع�شرين فتعي�ش
هاج�س التق�سيم� ،أما الأطر العربية اجلماعية
فتنحر نف�سها بنف�سها ..م�صري م�ؤ�سف ،لكنه
نتيجة حتمية ملن ارت�ضوا �أن يكونوا ملحقني
ب�سيا�سات دول �ي��ة تعتمد احل ��روب باملناظري،
والقتال بوا�سطة الغري ،حبذا لو يدرك العرب
�أن ال �أحد يف الغرب يهمه حقن الدماء ،بل هم
يعتمدون ا�سرتاجتية «�إدارة الأزم ��ات» فقط،
واجل�م�ي��ع م�ستعد ل�ل�ق�ت��ال ح�ت��ى آ�خ ��ر ��س��وري
وعراقي وليبي ولبناين وميني..

ليلى نقوال الرحباين

ما هي الأ�سباب احلقيقية لإحالة امللف ال�سوري �إىل «جمل�س الأمن»؟

�إن�شاء حكومة منفى م�ؤلفة من أ�ح��د ع�شر وزي��راً
برئا�سته ،يكون فيها وزي��ر ال��دف��اع ون��ائ��ب لرئي�س
ال � ��وزراء ي�ع�م��ل ع�ل��ى دع ��م اجل�ي����ش ال �� �س��وري احل��ر
حلماية املدنيني كمكون �أ�سا�سي يتبع هذه ال��وزارة
وزي��راً للخارجية ووزراء �آخرين ،معلناً عن اعتماد
ه��ذه ال ��وزارة امل� ؤ�ق�ت��ة يف املنفى ميزانية مقدارها
مليار دوالر �أمريكي للأ�شهر املقبلة.
ورغ��م أ�ن��ه لي�س م��ن الوا�ضح بعد م��دى جدية
الريا�ض يف دعم الدواليبي� ،إال �أن امل�صادر العربية
التي مل ت�سقط من ح�سابها �أن يكون «�أداة �ضغط»
لتح�سني ال�شروط ،م�شرية �إىل �أن يف جعبة الريا�ض
«�أكرث من دواليبي».

رغ ��م ال�ت�ه��وي��ل ا إلع�ل�ام ��ي ال���ص�خ��ب امل��واك��ب لإح��ال��ة
جامعة ال��دول العربية ملف الأزم��ة ال�سورية �إىل جمل�س
الأم � ��ن ال � � ��دويل ،وامل �ت ��زام ��ن م ��ع ال �ت �ح��ري ����ض ال �ق �ط��ري
للمجموعات امل�سلحة على متابعة ن�شاطها الأمني بذريعة
«الدفاع عن النف�س» يف �سبيل �إنهاك ال�سلطات ال�سورية،
وحماولة زيادة ال�ضغوط عليها لتح�سني �شروط التفاو�ض
معها ،بعد ف�شل ك��ل حم��اوالت النيل م��ن �سورية ودوره��ا
يف دع��م ح��رك��ات امل�ق��اوم��ة يف املنطقة ،ت� أ�ت��ي ال�ي��وم خطوة
«الإحالة» �إىل جمل�س الأمن ،لت�شكل تراجعاً ا�سرتاتيجياً
وا�ضحاً ،وهروباً �إىل الأمام ،وحماولة �إق�صاء ذاتي لبع�ض
الدول العربية عن �إدارة امل�ؤامرة على �سورية ،بعد اقتناعها
ال�ضمني ب�ق��وة ال�ن�ظ��ام يف دم���ش��ق ومت��ا��س�ك��ه ،والتما�سها
للت�أييد ال�شعبي الكبري الذي يحظى به ،ما يحتم �سقوط
�أي حم��اول��ة ج��دي��دة ال�ستهداف اال�ستقرار ال���س��وري من
ال��داخ��ل� ،أو م��ن خ�لال ت�سلل امل�سلحني وعمليات تهريب
ال�سالح �إىل الأرا�ضي ال�سورية عرب الدول املجاورة.
فبعدما ���سُ �دّت ك��ل ال�ط��رق يف وج��ه امل�ت��آم��ري��ن ،وب��ات��وا
على و�شك إ�ع�ل�ان ف�شلهم يف تنفيذ ا ألج �ن��دة الأمريكية
 الأوروب�ي��ة املوكلة �إليهم ،والرامية �إىل �ضرب منظومةاملمانعة يف املنطقة التي ت�شكل �سورية عمودها الفقري،
ق��رروا اللجوء �إىل جمل�س الأم��ن لتحقيق هدفني يف �آن
معاً.

�أوالً :رم��ي «ك ��رة ال �ن��ار» يف امل�ل�ع��ب ال� ��دويل ،الأم��ر خ�صو�صاً �أن الت�شدد الرو�سي  -ال�صيني ،اليزال قائماً
ال��ذي ي�ؤ�شر �إىل �سعي اجلامعة العربية �إىل التخل�ص يف رف����ض ��ص��دور �أي ق��رار ع��ن جمل�س الأم ��ن ينتهك
م��ن امل �ل��ف ال �� �س��وري ،خ���ص��و��ص�اً ب�ع��د � �ص��دور التقرير ال�سيادة ال�سورية يف �ضوء ت�أكيد مو�سكو موقفها الثابت
الأول لرئي�س جلنة املراقبني العرب حممد م�صطفى ح��ول ��ض��رورة تذليل الأزم��ة ال�سورية بطرق �سيا�سية
الدابي الذي �أقر بوجود جمموعات م�سلحة تعمل على ودبلوما�سية وعرب ح��وار وطني �شامل ،دون �أي تدخل
�ضرب اال�ستقرار يف �سورية ،وتعاون كبري من ال�سلطات خارجي.
أ�م��ا املوقف الرو�سي الأ�شد حيال �سورية ،فعربت عنه
ال���س��وري��ة م��ع م�ه�م��ة امل��راق �ب�ين ،الأم ��ر ال ��ذي مل يكن
متوقعاً لدى دول اخلليج العربي ،و�شكّل عائقاً جديداً رو�سيا بر�سالة ع�سكرية ،من خالل تزويد اجلي�ش ال�سوري
�أم��ام مهتمها ،و�أخرجها عن طورها ودفعها �إىل �سحب بطائرات «ي��اك  »130املخ�ص�صة مل ��ؤازرة اجلنود يف القتال
امل�ي��داين ،و�إط�ل�اق �صواريخ ج��و  -ج��و ،ملواجهة الطريان
مراقبيها من �سورية.
ثانياً� :إعطاء ذريعة عربية لأع�ضاء جمل�س الأمن ،املعادي.
وعلى ال�صعيد الأمني� ،أكد م�صدر مقرب من دم�شق،
لإقناع رو�سية وال�صني بالتخلي عن �سورية ،وت�صوير
الو�ضع ال�سوري �أمامها �أن��ه و�صل �إىل حائط م�سدود� ،أن احلدود اللبنانية  -ال�سورية التزال ت�شكل م�صدر قلق
بعد ف�شل احللول العربية ،وبالتايل حثهما على املوافقة ل��دم���ش��ق ،يف ظ��ل ع��دم ا�ستجابة رئ�ي����س احل�ك��وم��ة جنيب
ميقاتي لطلب ال�سفري ال�سوري يف لبنان علي عبد الكرمي
على �صدور قرار �أممي يدين دم�شق.
غ�ير �أن ه��ذه اخل�ط��وة مل ت�شكل �أي ج��دي��د ،فامللف علي ،تعزيز ال��وج��ود ا ألم�ن��ي اللبناين على احل ��دود ،ملنع
ال�سوري طرح �سابقاً على طاولة جمل�س الأمن ،فالقى �أعمال الت�سلل وتهريب ال�سالح �إىل العمق ال�سوري.
يف املح�صلة ،ت�شري ك��ل ال��وق��ائ��ع امل�ي��دان�ي��ة واملعطيات
رف�ضاً رو�سياً � -صينياً م�شرتكاً التخاذ �أي ق��رار دويل
ي�شكل اعتداء على ال�سيادة ال�سورية ،ما دفع �أ�صحاب ال�سيا�سية �إىل أ�ف��ول امل�ؤامرة على �سورية  ،ف��إن حماوالت
م�شروع امل�ؤامرة �إىل �إحالة «امللف» �إىل اجلامعة العربية ،الت�ضليل الإعالمي وال�سيا�سي ،لن تغيرّ يف الواقع �شيئاً.
ما ي�شري �إىل �أن م�شروع ق��رار �إدان��ة النظام ال�سيا�سي
ح�سان احل�سن
ال�سوري عاد من حيث �أتى وبات يدور يف حلقة مفرغة،
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لبنانيات
جنبالط مل يفهم لعبة عقارب ال�ساعة
كان وليد جنبالط  -وما يزال  -يحاول �أن
يقدم نف�سه �صانعاً للتاريخ وحمركاً للأحداث،
لكنه مل يكن �إال نتاج الهوام�ش.
ح��اول��ت ال���ش�ل��ة �أو ال���ش�ل��ل امل�ت�ن��وع��ة التي
حت�ل�ق��ت ح��ول��ه ،يف خم�ت�ل��ف امل��راح��ل ،م�ن��ذ �أن
ت���ص�دّر ال�ع�م��ل ال���س�ي��ا��س��ي ب�ع��د اغ�ت�ي��ال وال��ده
ع��ام � ،1977أن ت�صوّره �أو تقدمه كقارئ فاهم
للم�ستقبل وحلركة التطورات ،فتبني �أنه �أقرب
�إىل قارئ فنجان �أو فناجني قهوة قليلة النب،
و�إن كان �أ�صاب م��رات ،لكنه �أخط�أ التقدير يف
�أك�ثر الأح �ي��ان ..ول�ه��ذا ال يجد علماء النف�س
�صعوبة اكت�شاف القلق �سريعاً يف عينيه ،وقراءة
توتره من حركة يديه ،ومعرفة عدم ا�ستقامته
ج ��راء ان �ح �ن��اءات��ه ال �ت��ي ت���ش�ير �إىل �شيخوخة
رمب��ا ،ال يقومها مبحاولة جتلي�س قامته ،وال
بجاكيت اجللد وبنطال اجلينز ،فال�شيخوخة
الفكرية املبكّرة قد تكون �أق�سى من حرب الأيام
وال�سنوات والعقود.
ثمة م��ا ي�شري �إىل ال�ت�ردد وال�ق�ل��ق ،وقلة
احليلة ،وانعدام الر�ؤية والو�ضوح يف كل حركة،
وك��ل ت���ص��رف ،وك��ل م��وق��ف ..ب�شكل جتعل كل
طلة له ،وكل كلمة يتفوه بها ،م�شروع انقالب
على �أم�سه ،فتحتار �إن ك��ان فع ًال وري��ث كمال

جنبالط� ،أو هو م�شروع «�أمري �صغري» �صاغه
ميكافيللي.
وي�شدد ا�شرتاكي قدمي على �أن جنبالط
االب��ن م��ن �أق��ل النا�س ا�ست�شراقاً للم�ستقبل،
رغ� ��م م �غ��ام��رات��ه امل �ت �ق �ل �ب��ة وامل �ت �ن��وع��ة ،وم��ن
�أق��ل ال�سيا�سيني اللبنانيني «ال�ك�ب��ار» حتلي ًال
وا��س�ت�ن�ت��اج�اً ،خ���ص��و��ص�اً �أن م�ق��رب�ين م�ن��ه ،مل
يكن كمال جنبالط لري�ضى �أن ميروا بقربه،
فاالبن على �سبيل املثال ال احل�صر ،قرب �إليه
وجعل �صنوه ورفيق �سهراته و�سفرائه ،رج ًال
انطلق م��ن م�ؤ�س�سة ك��ان الأب يتهمها ب�أنها
ممولة من روت�شيلد ..فيما ا�ستبعد �شخ�صيات
ب��ارزة وق�ي��ادات تاريخية من احل��زب التقدمي
اال��ش�تراك��ي ..مت�سائ ًال ع��ن �أ��س�ب��اب ا�ستبعاده
�أن��ور �سليمان ،وع��ادل �سيور ،و�آل تقي الدين،
وع�ساف ،و�أبو احل�سن..
وي�شري هذا اال�شرتاكي القدمي �إىل كيفية
تخلي االبن عن رفاق درب الأب القدامى ،فهدد
البري من�صور ،ووقف مع اليا�س الهراوي �ضد
ج ��ورج ح ��اوي �أث �ن��اء تعيني ال �ن��واب م��ع ب��داي��ة
الم �ث �ل��ة..
ع�ه��د ال �ط��ائ��ف وك �ث�ير غ�يره��ا م��ن أ
رفيق احلريري وحده كان يفهم نقطة �ضعف
الوريث اال�شرتاكي ،وحتى �إذا ما هاجم الوريث

الح��د
الرئي�س ،ك��ان رد الأخ�ير دع��وه ،فم�ساء أ
�آت� ،إين �أفهم ما يريد.
ول �ي��د ج�ن�ب�لاط امل�ف�ت��ون الآن ب��ال�ف��ورات
ال�ع��رب�ي��ة� ،أو ال��رب�ي��ع ال�ق�ط��ري ،لأن ح�م��د بن
خليفة �آل ث��اين ان�ق�ل��ب ع�ل��ى �أب �ي��ه ،مب��ا ي�شبه
ان �ق�ل�اب��ه ه� ��و ،ع �ل��ى ت ��اري ��خ وم� �ب ��ادئ احل ��زب
ال �ت �ق��دم��ي اال� � �ش�ت��راك� ��ي ،وع� �ل ��ى ك ��ل ال �ن �ه��ج
الإ� �ص�لاح��ي ال ��ذي ع�م��ل ل��ه وال ��ده م�ن��ذ ال�ع��ام
.1964
ق��د ي��رى ال�ب�ع����ض �أن ج�ن�ب�لاط م�سكون
ب��أم��ن وا��س�ت�ق��رار وا��س�ت�م��رار ط��ائ�ف�ت��ه ،يف جلة

مـــواقف
• النائب ال�سابق عدنان عرقجي انتقد تخبّط اجلامعة العربية يف
قراراتها ب�ش�أن �سورية ،ال �سيما بعد اخلطة امل�شبوهة التي �أقرتها
حتت عنوان «حل الأزمة» ،وقال :لقد �سارع بع�ض العرب �إىل جتاوز
تقرير البعثة ،لأن هدفهم من �إر�سالها مل يكن يف الأ�سا�س معرفة
الوقائع على الأر�ض� ،إمنا �إحراج القيادة ال�سورية �إذا رف�ضت توقيع
بروتوكول التعاون� ،أما وقد جاءت نتائج �أعمال املراقبة معاك�سة
لرغباتهم اخلبيثة ،فقد انتقلوا �إىل البند الثاين يف الأجندة الغربية
املعدَّة ل�سورية ،واقرتحوا ما ي�سمى خطة للحل ،ت�شكل �سابقة يف
تاريخ اجلامعة العربية من حيث جتاوز نظامها الأ�سا�سي ،وتعترب
تدخ ًال �سافر ًا يف �ش�أن �سيادي وطني �سوري ،عدا عن �أن التلويح
مبجل�س الأمن ي�شكل بذاته ن�سف ًا لدور اجلامعة من �أ�سا�سه.
• الوزير والنائب ال�سابق زاهر اخلطيب؛ �أمني عام رابطة ال�شغيلة،
توقف عند تقرير بعثة املراقبني العرب ،وما تاله من قرارات خطرية
�صدرت عن اجلامعة ،قفزت فوق م�ضمون التقرير ،وخطة العمل
العربية ،واجتهت ب�شكل وا�ضح نحو تدويل الأزمة ،واملطالبة بتغيري
نظام احلكم الوطني يف �سورية ،معترب ًا �أن ذلك ي�شكل خمالفة مليثاق
اجلامعة العربية ،وتدخ ًال �سافر ًا يف �ش�ؤون �سورية الداخلية ،واعتدا ًء
�صارخ ًا على �سيادتها وا�ستقاللها ،وحماولة �إمالء �صيغ لتغيري نظام
احلكم فيها ،مل�صلحة قوى �إرهابية جمندة من حلف الناتو ،ويجري
متويلها وت�سليحها من قبل �أنظمة الت�آمر يف اخلليج العربي.
• ل�ق��اء اجل�م�ع�ي��ات وال�شخ�صيات الإ��س�لام�ي��ة ح �ذّر م��ن خطورة
ت��زاي��د االن �ف�لات الأم �ن��ي وا ُخل�ل�ق��ي يف ال �ب�لاد ،وم��ن ات�ساع رقعة
الف�ساد والإف�ساد التي طاولت معظم امل�ؤ�س�سات والإدارات العامة،
وكذلك حذر اللقاء من تزايد انقطاع التيار الكهربائي ب�شكل غري
م�سبوق ،مما ينعك�س �سلب ًا على املواطن اللبناين ،وعلى دورة احلياة
االقت�صادية يف البالد.
• احل��اج عمر غندور؛ رئي�س اللقاء الإ�سالمي ال��وح��دوي ،اعترب
�أن «�إ�سرائيل» طم�أنت �شعبها ب�أن الإخوان امل�سلمني الذين ح�صدوا
مقاعد ث�لاث��ة �أرب���اع ال�برمل��ان امل���ص��ري اجل��دي��د ،بالتحالف مع
نظرائهم� ،سيحرتمون معاهدة ال�سالم املربمة بني م�صر والكيان
الغا�صب عام  ،1979واملعروفة با�سم «كامب ديفيد»!

وق��ال غندور� :إذا كانت ث��ورة  25يناير ،يف �إط��ار ما ي�سمى
بـ«الربيع العربي» ،قد �آلت �إىل هذه النتيجة ،فيت�ضح �أن هذه
الثورة وقعت �ضحية لنهْم بع�ض الأح��زاب لل�سلطة ،فجرى
�سحبها من ميدان التحرير �إىل امل�ؤ�س�سة الت�شريعية ،ال�سيما
�أنها متنّعت قبل ذلك عن امل�شاركة يف التظاهرات املليونية
�ضد املجل�س الع�سكري ،وغ�ضت الطرف عن جرمية تعرية
الفتاة امل�صرية و�ضربها بوح�شية يف ال�شارع خالل م�شاركتها
يف التظاهرة املليونية املطالبة بت�صحيح م�سار الثورة!
• جبهة العمل الإ�سالمي يف لبنان رف�ضت مقررات اجلامعة
العربية ا ألخ�ي�رة ،وحماوالتها املك�شوفة وامل�ستمرة لتدويل
الأزم��ة ال�سورية ،معتربة �أن هذه ال�ق��رارات �إمن��ا هي تدخل
مبا�شر ب�ش�ؤون وخ�صو�صية بلد �شقيق يتعر�ض حلرب �شر�سة
تقودها �أمريكا و«�إ�سرائيل» بدعم م��ايل و�سيا�سي ومعنوي
و�إعالمي من بع�ض الدول العربية واخلليجية .ور�أت اجلبهة �أن
م�سرحية �سحب بعثة املراقبني العرب من �سورية� ،إمنا جاءت
بعد �صدور التقرير النهائي عن البعثة ،والذي جاء خمالف ًا
لكل توقعاتهم وطموحاتهم ومكائدهم ،مما ي�ؤكد �أن املطلوب
هو �إخ�ضاع �سورية ،والنيل من دورها ،ولي�س حتقيق مطالب
ال�شعب �أو احلوار والإ�صالح املن�شود.
• املهند�س ه�شام �سنو ،ع�ضو جمل�س بلدية بريوت ال�سابق،
ح��ذر من الإه�م��ال احلا�صل بخ�صو�ص املباين القدمية يف
ب�يروت ،رغ��م �أن هناك ق��رار ًا اتخذه جمل�س بلدية بريوت
ال�سابق ب���ش��أن بع�ض ال �ع �ق��ارات املت�صدعة ،ومت الك�شف
عليها وح�صرها ،ا�ستناد ًا �إىل املعلومات وا�ستدعاءات بهذا
اخل�صو�ص.
ودعا �سنو جمل�سي النواب والوزراء ووزيري الداخلية والعدلية
وجميع ال��وزارات والإدارات الر�سمية املعنية ،وجمل�س بلدية
بريوت ،لإعالن حالة طوارئ عاجلة ،واتخاذ �إجراءات �سريعة
وحا�سمة ملعاجلة الأبنية املهددة ،على �أن يكون يف طليعتها
و�أ�سا�سها توفري م�ساكن بديلة م�ؤقتة ل�سكان الأبنية ،لأنه
ال يجوز معاجلة الكارثة املتوقعة من دون اتخاذ الإج��راءات
املنا�سبة.

ال���ص��راع وال�ت�ط��ورات احل��ام�ي��ة ال�ت��ي ت�شهدها
املنطقة ،خ�صو�صاً ��س��وري��ة ،لكن اال��ش�تراك��ي
ال � �ق� ��دمي ج � � ��داً ي �� �ض �ح��ك ط� ��وي �ل� ًا م� ��ن ه ��ذه
اخلال�صة العالقة يف ذه��ن النا�س ،لي�ؤكد �أن
جنبالط م�سكون بق�ضية واحدة ،هي الق�ضية
الأوىل والأخ�يرة عنده ،وهي ت�أمني م�صاحله
ال�شخ�صية وال غ�ير ذل��ك ،و�إذا ك��ان ق��د �صور
الأمور وزينها على هذا النحو يف ال�سابق� ،إال �أن
كل النا�س عنده من «اجلن�س العاطل» ،وعقدته
تبقى �أن امل��وح��دي��ن «ال � ��دروز» يف ��س��وري��ة ،مل
يقب�ضوا «العروبة» اجلنبالطية يوماً ،منذ �أيام
الت��راك وحتى اليوم ،ف�سلطان با�شا الأطر�ش
أ
ق ��اد ال �ث��ورة ال�ع��رب�ي��ة ال �ك�برى ��ض��د االن �ت��داب
الفرن�سي ،يف وقت كان جد وليد قائمقاماً عند
تركيا ث��م عند الفرن�سيني ،ووال��ده ك��ان يفوز
باالنتخابات على لوائح الكتلة الوطنية بزعامة
�إم�ي��ل �إده ،امل��دع��وم��ة ب�شكل مطلق م��ن ع�سكر
و�سلطات االن�ت��داب ،ث��م �أن��ه مل يُ�سجل موقف
واحد جلنبالط الأب �ضد االنتداب الفرن�سي،
ال�سيما مع احتدام معركة اال�ستقالل.
�أك� �ث ��ر م� ��ا ي �ث�ي�ر اال� � �ش�ت��راك� ��ي ال �ق ��دمي
اال�ستنتاج ال�سائد عند النا�س� ،أن جنبالط يقر�أ
امل�ستقبل ،ولديه «انتانات» ا�ست�شعار املخاطر،

وي ��ؤك��د هنا �أن جنبالط ق��د ي�ك��ون ال�سيا�سي
ال��وح�ي��د يف ل�ب�ن��ان ،ورمب��ا يف ال �ع��امل ،ال��ذي ال
يجيد �أي ن��وع م��ن ال�ق��راءة ،وانتاناته معطلة
با�ستمرار ،وه��و يتحرك بوا�سطة الرميونت
كونرتول ،وم�سكون لدرجة اله�سترييا بالقلق
واخل ��وف ،وال�ت��ي يجيد القنا�صل لعبها معه،
وجعله �أداة ب�ي��ده��م ،ل��ذل��ك ه��و ي� ؤ�م��ن عميقاً
ب �ق��درات قن�صل �أم�يرك��ا ال�سابق يف كرد�ستان
جيفري فيلتمان ،على �أن عقدته الكربى تبقى
املوحدين ال��دروز يف �سورية ،الذين ال يجدون
فيه �أي قما�شة قيادية ،فالتاريخ هنا م�سكون
وقائم بني الطرفني ،وجنبالط ال��ذي ي�سكنه
هاج�س بقاء �سطوته على ال�شوف وعاليه ،ال
ي�ستطيع �أن ميدد اجلغرافية ،كما هو عاجز عن
تغيري وقائع التاريخ ،بالهلوانيات ال�سيا�سية،
�أو ب��امل��ال� ،أو باالثنني م�ع�اً ،لكنه يبدو �أن��ه مل
ي�ستوعب ال��در���س جيداً مل��اذا ه� ّد �سلطان با�شا
الط��ر���ش منزله ،وه��و بالت�أكيد يفهم �أن مال
أ
حمد �آل ثاين املنحدر ذات زمن من �أم بولونية،
حم��رم ع�ل�ي��ه �أن مي��ر ع�ل��ى ج�ب��ل ال �ع��رب حتى
ل�شرب قهوة يف خيمة.

حمررال�ش�ؤون اللبنانية

ال�سفري ال�سوري ي�ستقبل
ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي

زار الأمني العام حلركة الأم��ة؛ ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي ،يرافقه جهاد �ضاين
وال�شيخ حممد �أن�س الدروي�ش� ،سفري اجلمهورية العربية ال�سورية الدكتور علي عبد
الكرمي علي يف مقر ال�سفارة ،لتقدمي العزاء بوفاة عمه.
وقد ا�ستعر�ض اجلانبان �آفاق املرحلة ،وما تتعر�ض له �سورية من م�ؤامرة ت�ستهدف
وحدة �شعبها و�أر�ضها وم�ؤ�س�ساتها ،ب�سبب التزامها بحقوق ال�شعب الفل�سطيني ،ودعمها
للمقاومة الوطنية والإ��س�لام�ي��ة يف لبنان وفل�سطني ،وال�ت��زام�ه��ا باملمانعة ال�سيا�سية
واالقت�صادية والثقافية.
كما �أك��د اجلانبان �أن م��ا �صدر ع��ن بع�ض دول اجلامعة العربية بحق �سورية كان
مناق�ضاً للأهداف التي �أن�شئت من �أجلها اجلامعة العربية ،فاحلري بهم دعم �سورية
قيادة و�شعباً ،والوقوف معها يف وجه العدو ال�صهيوين ،ال�ستكمال حترير لبنان وفل�سطني،
وا�سرتداد بيت املقد�س بدل املطالبة بالتنحي ،لكن �سورية التي مل تتن َّح بالأم�س عن القيام
بواجبها الوطني ال ترتاجع اليوم ومعها ال�شرفاء من العرب وامل�سلمني والعامل ،مهما
تزايدت ال�ضغوطات.
وا�ستهجن اجلانبان �أن اجلامعة العربية مل جتهد نف�سها حتى مبناق�شة تقرير
املراقبني العرب الذين �أوفدتهم لتق�صي احلقائق ،لأن املراقبني طلبوا بوقف احلمالت
الإعالمية التحري�ضية التي تبثّها «اجلزيرة» و«العربية» وغريهما ،عالوة على �إيقاف
ال��دع��م امل��ايل ال��ذي تقدمه بع�ض ال��دول العربية للع�صابات امل�سلّحة التي تعمل على
الهجمات التخريبية على املراكز الأمنية واخلدماتية ،وتقوم ب�سلب وخطف املواطنني
ال�سوريني.
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اقتصاد

لبنان ..ومع�ضلة الأمن الغذائي
يخترب ال �ع��امل ال �ي��وم ح��ال��ة م��ن غليان
الأ�سعار ،ال�سيما يف ما يتعلق باملواد الغذائية
وال� ��زراع � �ي� ��ة ال� �ت ��ي ت �ع �ت�ب�ر م� ��ن � � �ض� ��رورات
اال�ستمرار للمجتمعات ،وبالنظر �إىل تراجع
النمو االقت�صادي ال��ذي �أظهرته �إح�صاءات
ال �ع��ام  2011يف ع��دد ك�ب�ير م��ن دول ال�ع��امل،
ج��راء ما تتخبط به من م�شكالت وم�ؤثرات
اقت�صادية واج�ت�م��اع�ي��ة ،م��ن امل��ؤ��س��ف القول
�إن حتقيق الأم��ن الغذائي لدولة ما� ،أو على
الأقل االكتفاء الغذائي ،بات من امل�ستحيالت
جراء عدم توافر الإمكانات والنوايا واخلطط
املوجبة ،والأم��ر �سيان بالن�سبة للبنان الذي
حت��ول �إىل بلد ا�ستهالكي بامتياز رغ��م كل
اخلريات التي ينعم بها.
عوامل عديدة تعرب عن عدم قدرة لبنان
يف ظروفه الراهنة على حتقيق الأمن الغذائي
لعل �أبرزها انخفا�ض معدل �إنتاجية الأر�ض
ال��زراع �ي��ة م��ن ج�ه��ة ج ��راء حت��ول اقت�صادي
حملي من الزراعة �إىل التجارة �أو اخلدمات
او قطاعات خمتلفة �أخرى ،كونها �أكرث ربحاً
ومردوداً من القطاع الإنتاجي الزراعي ،كما
�أن غالء �أ�سعار النفط واملحروقات عاملياً من
جهة ثانية ق��د انعك�س على ح��رك��ة الأ�سعار
وخ�صو�صاً �أ�سعار امل��واد الغذائية من حبوب
وب��روت�ي�ن��ات وخ���ض��ار وع�ل��ى الإن �ت��اج الغذائي
احل �ي��واين وال���ص�ن��اع��ي ب�شكل ع ��ام ،وه��و ما
دفع بالعديد من امل��زارع يف لبنان �إىل �إقفال
�أبوابها العام الفائت لعدم قدرتها على تكبد
اخل�سائر ،ي�ضاف �إىل كل ذلك عوامل الطق�س
والأوب �ئ��ة ال�ت��ي ت���ض��رب امل��زروع��ات وامل��وا��س��م
والتي توقع الكثري من املزارعني يف �شراكها.
يف ح�ي�ن ي�ع��د ت �ل��وث ع�ن��ا��ص��ر ال�ب�ي�ئ��ة من
ج �ه��ة ث��ال �ث��ة ،ذات ت ��أث�ي�ر ب��ال��غ يف ان�خ�ف��ا���ض
قدرة الأرا�ضي الزراعية على الإنتاج الزراعي
واحليواين ،يف الوقت الذي ن�شهد فيه زيادات
��س�ك��ان�ي��ة وارت� �ف ��اع يف ح �ج��م ال �ن �م��و ال���س�ك��اين
الدميغرايف.
ك��ل ذل ��ك ي �ط��رح ت �� �س��ا�ؤالت ح�ي��وي��ة ح��ول
مدى قدرة الإنتاج الزراعي على تلبية احلاجات
الب�شرية من املواد الغذائية يف ظل تقل�ص هذا
الإنتاج وازدياد النمو الب�شري املرافق له؟
يف ظ��ل ه��ذا ال��واق��ع امل��ري��ر ال��ذي ي�سيطر
على دول ال�ع��امل �أج�م��ع و�إزاء �سيطرة موجة
الغالء الذي انعك�س �سلباً على �أكرث من ثلثي
�سكان العامل ملا تخبط به من فقر وحرمان،
تعمل بع�ض الدول على �إيجاد احللول الالزمة
لهذا االرت�ف��اع يف الأ�سعار للمواد الغذائية� ،أو
�إي �ج��اد ط��رق ب��دي�ل��ة لتطوير عنا�صر الإن �ت��اج
ال��زراع��ي واحل�ي��واين لتحقيق الأم��ن الغذائي
و�إن ب�أدنى الدرجات.
م��ن املتعارف عليه �أن املجتمع اللبناين،
حاله كما حال العديد من املجتمعات العربية،
يعد م��ن املجتمعات امل�ستهلكة ولي�س املنتجة
للموارد الغذائية ،علماً �أن لبنان من البلدان
ال�ع��رب�ي��ة ال �ت��ي تتمتع مب ��وارد م��ائ�ي��ة ه ��ام ،ملا
يختزنه م��ن خ��زان��ات م��ائ�ي��ة ك�ب�يرة يف باطن
الأر���ض ،عدا عدد كبري من الأنهار والينابيع،
والآب � � ��ار االرت � ��وازي � ��ة ،والأرا� � �ض � ��ي ال��زراع �ي��ة
ال�ت��ي ت�صلح ل�ت� أ�م�ين ع��دد ك�ب�ير م��ن الأغ��ذي��ة
وامل � ��زروع � ��ات ،ورغ � ��م ذل� ��ك جن ��د �أن ال �ن �ظ��ام
اللبناين ال يحقق االك�ت�ف��اء ال��ذات��ي الغذائي
وال يحقق الأمن الغذائي تبعاً ملا ي�سيطر عليه
من امل�شاكل االجتماعية وال�سيا�سية والأمنية،

الأمن الغذائي ..نواة احلل

وت�سوء م�ؤ�شرات لبنان كثرياً لناحية مقومات
الأمن الغذائي فهو ي�ستورد بني  80و 85يف املئة
من حاجاته الغذائية ،ولي�س الو�ضع غريباً عن
املنطقة ،حيث ي�صل املعدل �إىل  90يف املئة يف
بع�ض بلدانها.
كذلك ف ��إن القطاع ال��زراع��ي يف املجتمع
اللبناين يعترب ه�شا نظراً ملا يتعر�ض �إليه من
م�شاكل طبيعية وب���ش��ري��ة تكمن يف م � ؤ�ث��رات
عدة:
�أوالً� :إن الأرا��ض��ي الزراعية يف املجتمع
ال�ل�ب�ن��اين ت�ب�ل��غ ق��راب��ة � 300أل ��ف ه�ك�ت��ار من
امل���س��اح��ة الإج�م��ال�ي��ة ال�ع��ام��ة ل�ل�ب�لاد ،وتبلغ
امل�ساحة امل��زروع��ة فعلياً � 200أل��ف هكتار من
امل�ساحة الإج�م��ال�ي��ة ،لكن امل��روي منها يبلغ
� 83ألف هكتار فقط� ،أما امل�ساحة غري املروية
فتبلغ � 117ألف هكتار.
ثانياً :يفتقر النظام ال��زراع��ي اللبناين
ل �ل �م �خ �ت�برات ال�ع�ل�م�ي��ة ال �ت��ي حت ��دد ن��وع�ي��ة
الإن �ت��اج امل��راف��ق ل�ن��وع�ي��ة ال�ت�رب��ة ،ورغ ��م كل
حم��اوالت ال��وزي��ر ح�سني احل��اج ح�سن ،ف��إن
ال��وزارة املخت�صة بالقطاع الزراعي لي�س لها
�أي �إجراءات فاعلة ملعاجلة م�شاكل املزارعني،

األمن الغذائي الداخلي
غير متوفر ألكثر من ثلثي
الشعب اللبناني

وتطوير هذا القطاع احليوي تبعاً ملا تعانيه
من نق�ص يف اخل�ب�رات ،ونق�ص يف موازنتها
ال�ت��ي تفتقر ل�ل�أم��وال م��ن �أج��ل �أي م�شروع
ت�ط��وي��ري يف ال �ب�ل�اد ،وذل ��ك ب�سبب ال�ن�ظ��ام
االقت�صادي اللبناين الذي يعتمد على قطاع
ال�ت�ج��ارة واخل��دم��ات ال�سياحية على ح�ساب
القطاعات الأخرى .
ثالثاً :يعي�ش القطاع ال��زراع��ي م�شاكل
عديدة مما ينعك�س �سلباً على املردود الإنتاجي
ل�ل�م��زارع ،مم��ا يدفعه �إىل ت��رك ه��ذا القطاع
والتحول �إىل قطاعات �أخرى �أكرث ربحاً و�أقل
ج�ه��داً ،ويتعر�ض امل��زارع �إىل م�شاكل عديدة
و�أه �م �ه��ا م���ش��اك��ل ط�ب�ي�ع��ة وك � ��وارث مناخية
الن�ت��اج الزراعي
مما ي ��ؤدي �سلباً على حجم إ
وت�ق�ل����ص �أرب ��اح ��ه ،وه� ��ذا م��ا ي�ج�ع��ل امل� ��زارع
غري مهتم بهذا القطاع ،وال�سيما �أن حجم
التعوي�ضات �أقل من حجم خ�سائره املادية.
راب � �ع � �اً :ي�ف�ت�ق��ر امل � � ��زارع �إىل امل �ع��رف��ة
للتكنولوجيا الزراعية ويفتقر للمختربات
ال�ع�ل�م�ي��ة ،ول �ل �خ�برة يف ت �ط��وي��ر زراع �ت ��ه،
وي�ف�ت�ق��ر �أي �� �ض �اً ل �ل �ق��درة امل��ال �ي��ة امل�ن��ا��س�ب��ة
للتطوير ال�ق�ط��اع ال��زراع��ي ل��دي��ه ،وذل��ك
لعدم توفر البنوك الت�سليف الزراعي ،كما
�أن حجم املزروعات امل�ستوردة تت�ضارب مع
الإنتاج الزراعي املوجود يف البلد ،مما ي�ؤدي
�إىل ت�ضارب الأ�سعار وخف�ض الأرب��اح لدى
املزارعني اللبنانيني ،وامل�ؤ�سف �أن الوزارات
واحلكومات تتعاقب عرب املراحل الزمنية،
ول�ك��ن امل�شكلة املتعلقة بالقطاع ال��زراع��ي
وال�صناعي تبقى� ،إذ ال يكون هناك خمطط
م�ت�ك��ام��ل ل�ل�ق���ض��اء ع�ل��ى م���ش��اك�ل�ه��ا ب�شكل
ج� ��ذري ،ع�بر تخطيط م�ن�ظ��م ق��ائ��م على
البحث العلمي ال�شامل للقطاعات املتعلقة
بهذا القطاع املهني� ،إمنا تكمن احللول يف
التلطيف من �آثار م�شاكلها ب�شكل �سطحي.

التلوث البيئي المستمر
ينعكس بطريقة غير
مباشرة على حجم اإلنتاج
وجودته

خ��ام �� �س �اً :ب���س�ب��ب م ��ا جن ��د م ��ن ت �ف��اوت
م �ن��اط �ق��ي ب �ي�ن الأري � � � ��اف وامل � � ��دن يف ت ��وزع
اخل��دم��ات ال�صحية والتعليمية والإدارات
الر�سمية ،ن�لاح��ظ ا��س�ت�م��رار وت�ي�رة ال�ن��زوح
ال��دائ��م جت��اه امل��دن ،فتهمل الأري ��اف ويهمل
معها القطاع ال��زراع��ي ،ب�سبب حت��ول مهني،
وه�ك��ذا تبقى الأرا� �ض��ي ب ��وراً ،وتفقد الرتبة
الن� �ت ��اج ال ��زراع ��ي ب���س�ب��ب ما
ق��درت �ه��ا ع �ل��ى إ
تفقده من خ�صوبة ،وهذا يتكبد الكثري من
اجلهد والأم��وال ال�ستعادة خ�صوبة الأرا�ضي
�ه �م��ال م ��ن قبل
ال ��زراع� �ي ��ة ،ف�ت�ت�ع��ر���ض لل� إ
�أ�صحابها جراء ذلك .
كذلك جند �أن حتول الأرا�ضي �إىل م�سلح
ب��اط��وين يف ال�ك�ث�ير م��ن امل�ن��اط��ق اللبنانية،
وغ��زو املن�ش�آت العقارية ملا حتققه من �أرب��اح
�سريعة� ،إىل حتويل الأرا�ضي الزراعية ملناطق
�سكنية رغ��م ال�ق��ان��ون ال�ع�ق��اري ال��ذي �صدر،
واملتعلق بعدم منح رخ�ص للبناء يف الأرا�ضي
الزراعية ،ولكن بفعل املح�سوبيات والو�ساطة،
مت حت��وي��ل ق�سم ال ب� أ����س منه م��ن الأرا� �ض��ي
�إىل مناطق �سكنية ،وهذا كله مت على ح�ساب

ال �ق �ط��اع ال ��زراع ��ي وح �ج��م الإن �ت ��اج ال��واج��ب
توفريه لل�سكان من الإنتاج الداخلي.
�ساد�ساً :ينعك�س التلوث البيئي امل�ستمر
ب���س�ب��ب االن �ت �ه��اك��ات ال �ب �� �ش��ري��ة ال�ف��و��ض��وي��ة
للموارد املائية والهوائية والربية ،بطريقة
غري مبا�شرة على حجم الإنتاج وجودته .
ب�سبب كل ه��ذه العوامل وامل ��ؤث��رات جند
�أن الأم � ��ن ال �غ��ذائ��ي ال��داخ �ل��ي غ�ي�ر م�ت��وف��ر
لأكرث من ثلثي ال�شعب اللبناين ،الذي يعي�ش
تدهوراً معي�شياً وفقراً ،تعجز الأ�سر اللبنانية
ال��س��ا��س�ي��ة م��ن امل��واد
يف ت ��أم�ين ق��وت �أب�ن��ائ�ه��ا أ
الغذائية ،ال�سيما للأطفال ،من م��واد تتعلق
ب��الإن �ت��اج احل� �ي ��واين ،ك��احل�ل�ي��ب وم���ش�ت�ق��ات��ه،
وال��ذي ارت�ف��ع �سعره ب�شكل ه��ائ��ل ،لأك�ثر من
ال�ضعف ،خ�صو�صاً �أن الأ�سر اللبنانية ما زالت
تعتمد الإجن��اب الكثري يف غالبيتها ،وه��ذا ما
ان�ع�ك����س ��س�ل�ب�اً ع�ل��ى ح�ج��م ق��درت�ه��ا يف توفري
الأمن الغذائي لأفرادها يف ظل قطاع �إنتاجي
ال يحقق االكتفاء الذاتي ،من الإنتاج الزراعي
وال�صناعي الغذائي ،كون النظام االقت�صادي
اللبناين يعد من الأنظمة امل�ستهلكة ولي�ست
املنتجة.
وم��ن خ�لال ه��ذا ال��واق��ع امل�ت�ردي ،ال بد
من �إحداث نقلة نوعية ،يف النظام االقت�صادي
اللبناين ،يف �سبيل دع��م القطاعات املنتجة
وت ��أم�ي�ن الأم� ��ن ال �غ��ذائ��ي لل�شعب اللبناين
ب��ال��درج��ة الأوىل ل�ل�ط�ب�ق��ات ال �ك��ادح��ة ال�ت��ي
ت�ف�ت�ق��ر لأي �أم � ��ن اج �ت �م��اع��ي �أو م�ع�ي���ش��ي،
خ�صو�صاً و�أن ه��ذه الطبقة �آخ��ذة باالت�ساع
ع�ب�ر امل ��راح ��ل ال��زم �ن �ي��ة ال �ت��ي ت �ل��ت احل ��رب
الأهلية اللبنانية ،وهذا يعود بالدرجة الأوىل
�إىل �سوء �إدارة احلكومة للنظام االقت�صادي
ال�ل�ب�ن��اين ،و�إف�ل�ا� ��س ال�ق�ط��اع��ات الإن�ت��اج�ي��ة
املتو�سطة احلجم وال�صغرية� ،أما القطاعات
ال�ضخمة ،يف ظل �سيطرة لل�شركات العمالقة
امل�ت�ع��ددة اجلن�سية و�سيطرتها على النظام
االقت�صادي املحلي.
ووف��ق الإح�صائيات امل�ت��واف��رة ع��ن واق��ع
الزراعة يف لبنان يتبني �أن هذا الواقع �صعب
ومعقد� ،إذ ال تتجاوز ن�سبة هذا القطاع من
جممل احلركة االقت�صادية العامة  6يف املئة
وت�ق��ارب ن�سبة العمالة يف ه��ذا القطاع  8يف
املئة ،يف حني �أن ن�سبة الأ�سر التي تعتمد على
الزراعة لت�أمني مداخيلها تفوق 25يف املئة.
واذ تعترب الزراعة يف معظم دول العامل
�أه ��م امل�ق��وم��ات الرئي�سية ال�ت��ي ي�ق��وم عليها
االقت�صاد الوطني ككل ،من الواجب �أن يوىل
�إليها باالهتمام الأك�بر نظراً لدورها الكبري
يف ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ن�م�ي��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة ال���ش��ام�ل��ة
الم��ن الغذائي التي يعترب ج��زءاً ال
وتوفري أ
يتجز�أ من الأمن القومي للدول� ،إىل جانب
زي � ��ادة ال �ن��اجت ال��وط �ن��ي وت���ش�ج�ي��ع ال �ت �ج��ارة
وت�شغيل ال�ي��د العاملة وت��أم�ين ف��ر���ص عمل
للمقيمني يف الريف.
و�أي ن �ظ��رة ل�ت�ح���س�ين �أو�� �ض ��اع ال�ق�ط��اع
ال��زراع��ي ،ت�ب��د�أ بو�ضع ال�سيا�سات الزراعية،
التي حتدد الواقع العملي والفعلي للزراعة،
م��ن �أج��ل �إي�ج��اد احل�ل��ول املو�ضوعية ملعاجلة
امل �� �ش��اك��ل ال �ت��ي ت�ع�تر��ض�ه��ا ،و�إي� �ج ��اد ال���س�ب��ل
ل �ت �ط��وي��ره��ا وال �ن �ه��و���ض ب��واق �ع �ه��ا وحت�ق�ي��ق
�أهدافها.

عبد اهلل ال�صفدي
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مقابلة
السنة ليسوا أقلية ..وفكر «القاعدة» في كل مكان
ُّ

أسامة سعد :في الخطاب المذهبي ..ميقاتي زي الحريري
تعاطيهم مع ال�سنة على �أنهم حالة خا�صة
�أو �أق �ل �ي��ة ،لأن م�ن�ط��ق الأخ� ��ذ ب���س��رادي�ب�ه��ا
يو�صل اجلميع �إىل املهالك ،يقول« :فلي�أخذ
ال���ص��راع م��داه يف ال�سيا�سة ،ول�ن��وق��ف نفخ
تخويف ال�سنة م��ن ال�شيعة ،وال�شيعة من
ال���س�ن��ة ،لأن ال�ط��ائ�ف�ي��ة كمنطلق �سيا�سي
م� � � � ��أزوم ج ��رمي ��ة ب �ح ��ق ال� ��وط� ��ن وال ��دي ��ن
واملتدينني معاً».

حتالف قوى الطائفية يف
البلد مع قوى املال ،يُجمد احلياة
ال�سيا�سية يف لبنان ،وي�ؤخر تطوير
نظامه ..املطلوب ال�سري بخطة
�إ�صالحية كاملة ،والرتفع عن
اخلطاب املذهبي لبناء الوطن..
التوازنات الع�سكرية يف خميم عني
احللوة تطمئن النا�س ،والقاعدة
منت�رشة ع�سكري ًا وفكري ًا يف لبنان..
غي�ض من في�ض حديث رئي�س
التنظيم ال�شعبي النا�رصي �أ�سامة
�سعد ال�شيق جلريدة «الثبات»،
و�إليكم احلوار.
ي �� �ض��ع ال ��دك �ت ��ور �أ� �س ��ام ��ة � �س �ع��د ت�ق��اع����س
الق�ضاء اللبناين يف بت ق�ضية م�صطفى �سعد
�إىل النظام اللبناين القائم على ال�شراكة بني
ال�ق��وى الطائفية وال�ق��وى امل��ال�ي��ة ،ي�ق��ول« :ال
ع�ج��ب يف ع��دم ت�ت��اب��ع ق�ضية حم��اول��ة اغتيال
م�صطفى ��س�ع��د يف ل�ب�ن��ان ،لأن ال�ق���ض��اء فيه
يخ�ضع بالتمام ،كما باقي م�ؤ�س�ساته ،لإرادة
ال�ق��وى الطائفية وامل��ال�ي��ة يف البلد ،وبالتايل
ك���ش��ف ال �ن �ق��اب ع ��ن حم ��اول ��ة ق�ت�ل��ه م ��ن قبل
امل�خ��اب��رات الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة املتحالفة م��ع بع�ض
ال�ق��وى اليمينية وق�ت��ذاك ،و�أج�ه��زة خمابرات
اجلي�ش �آن ��ذاك� ،ست�صل �إىل حائط م�سدود»،
ي�ضيف �سعد بح�سرة�« ،إن��ه واق��ع ال��وط��ن منذ
ن�ش�أته ،ولهذا ال�سبب نحن من دع��اة مواجهة
هذا النظام الطائفي اجل�شع وتغيريه ،وبر�أينا
�أن ك�ثراً من اللبنانيني يعانون نف�س امل�شكلة
ب���س�ب��ب ت��دخ�ل�ات ال �ن��اف��ذي��ن يف ال���س�ل�ط��ة من
�أج��ل التغا�ضي عن م�صري �أبنائهم ،خ�صو�صاً
�أن ج��رح املخطوفني على الأرا� �ض��ي اللبنانية
الي ��زال ي �ن��زف ،وب��ال �ت��ايل حمبيهم الي��زال��ون
يبحثون عن �أبنائهم ويطالبون بالك�شف عن
م�صريهم».
�س�ألنا �سعد عن تخ�صي�ص كالمه للزعماء
ال��وط �ن �ي�ين�� ،س�ي�م��ا �أن ك ��ل ق���ض��اي��ا ال��زع �م��اء
ال�سيا�سيني يف لبنان ��س��واء ك��ان��وا وطنيني �أم
ط��ائ�ف�ي�ين ،مي�ي�ن�ي�ين �أو ي���س��اري�ين ق�ضاياهم
الق�ضائية التزال عالقة؟ يرد« :بع�ض الق�ضايا
يتم �إه�م��ال�ه��ا لتلطي مرتكبي اجل��رمي��ة وراء
طوائفهم ،والبع�ض الآخ��ر يخ�ضع للتجاذبات
والتوازنات الطائفية واملذهبية».

من احلكم ،املعاجلات تبد�أ بتحقيق �إ�صالحات
�سيا�سية وم��راج�ع��ة لل�سيا�سات االق�ت���ص��ادي��ة
واالجتماعية التي ب��د�أت م��ن قبل احلريرية
ال�سيا�سية ،وهي التزال متبعة اليوم وللأ�سف
من قبل احلكومة احلالية».
يف�سر �سعد ر�ؤي �ت��ه ال�سيا�سية ب��ال�ق��ول:
«امل�شكلة ال تتعلق ب�إق�صاء ف��رد ع��ن ال�سلطة،
امل �ط �ل��وب ت�غ�ي�ير ح�ق�ي�ق��ي يف ال���س�ي��ا��س��ات ،لأن
احل� �ك ��وم ��ة احل ��ال� �ي ��ة الت� � � ��زال ت �ط �ب��ق ن�ف����س
ال�سيا�سات التي كانت متبعة من قبل احلريري
الأب واالب��ن وف��ؤاد ال�سنيورة ،فالف�ساد اليزال
ع�ل��ى ح��ال��ه ،وال�ت�خ�ب��ط �سيد امل��وق��ف �سيا�سياً
واقت�صادياً ،وبالتايل املعاجلات واحللول �أغلبها
ترقيعية».
حلول ترقيعية
ح ��ول ت�ق�ي�ي�م��ه �أداء ال��رئ �ي ����س جنيب
ميقاتي يف احلكومة ،ي�شري �أ�سامة �سعد �إىل
�أن��ه م��ن دع��اة التغيري احلقيقي يف لبنان،
ي�ق��ول« :ن�ه��ج التنظيم ال�شعبي النا�صري
مل ي�ع� ِ�ط ي��وم�اً الثقة حلكومات احلريرية
ال���س�ي��ا��س�ي��ة االج �ت �م��اع �ي��ة واالق �ت �� �ص��ادي��ة،
��ش�خ���ص�ي�اً �أث� �ن ��اء وج � ��ودي داخ� ��ل ال�ب�رمل��ان

امل�شكلة يف نهج ..ولي�س يف �شخ�ص
ع��ن �أح ��وال م��دي�ن��ة ��ص�ي��دا ،يف ظ��ل غياب
رئي�س تكتل لبنان �أو ًال النائب �سعد احلريري،
ي �ق��ول �أ� �س ��ام ��ة � �س �ع��د« :ك �ب��اق��ي ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين،
ال���ص�ي��داوي��ون يعانون م��ن �ضائقة اقت�صادية
اجتماعية خانقة ،الأو�ضاع على هذا امل�ستوى
ت�ن�ح��در م��ن ��س��يء �إىل �أ� �س��و�أ ،وه��ذا الأم ��ر قد
ينعك�س �سوءاً على الأو�ضاع ال�سيا�سية يف البلد
وعلى امل�سائل الأم�ن�ي��ة» ،يكمل �سعد حديثه:
«�سيا�سياً ،امل�س�ألة ال تتعلق ب�أ�شخا�ص ،الق�ضية
ه��ي ق�ضية خ�ي��ار �سيا�سي وب��رن��ام��ج �إمن��ائ��ي،
م�شاكل البلد ال حُت��ل بخروج �سعد احلريري

ال عجب في عدم تتابع
قضية محاولة اغتيال
مصطفى سعد ..ألن
القضاء يخضع إلرادة
القوى الطائفية والمالية

الكباش السياسي واألمني
بين محوري الممانعة
واالستعمار المتجدد في
سورية بحاجة إلى وقت

اللبناين مل �أع� ِ�ط الثقة للحكومة لفقدان
ال� �ص�ل�اح��ات ال�سيا�سية
ب�ي��ان�ه��ا ال � ��وزاري إ
واالق �ت �� �ص��ادي��ة ال �ت��ي ن��راه��ا م�ن��ا��س�ب��ة رغ��م
وج ��ود حلفائنا ف�ي�ه��ا ،ألن �ن��ا ن��ري��د حكومة
حم�سوبة على النا�س ،ومهتمة يف معاجلة
ق�ضايا البطالة وال�سكن وامل�ستوى املعي�شي
الالئق».
يحمل ال��دك�ت��ور �أ��س��ام��ة �سعد العطب
الك�ث�ري��ة النيابية
يف �أداء احل�ك��وم��ة �إىل أ
املتناق�ضة ،وي�ضع ت�صرف احلكومة حيال
مت��وي��ل امل �ح �ك �م��ة ال��دول �ي��ة ��ض�م��ن منطق
«ال �ت��ذاك��ي» ،ي �ق��ول« :ح�ج��م االن���س�ج��ام بني
م�ك��ون��ات احل�ك��وم��ة ��ض�ع�ي��ف ،م�ي�ق��ات��ي رغ��م
كونه ميثل رئي�ساً حلكومة كل لبنان ،ي�شدد
يف ت���ص��رف��ات��ه وخ �ط �ب��ه �أن� ��ه ح��ري ����ص على
الطائفة ال�سنية و�أهلها» ،يكمل �أ�سامة �سعد
ك�لام��ه« :م��ن ي�ت��وه��م �أن ��ه ي�ستطيع م�سك
الطائفة ال�سنية ب�شكل كامل فهو خمطئ،
لأن ظ��روف التحكم ب��زم��ام ال�ق��رار ال�سني
كما ح�صل ل�سعد احلريري وال�سنيورة بعد
اغ�ت�ي��ال رف�ي��ق احل��ري��ري ذه�ب��ت ول��ن تعود،
هناك قوى �صاعدة داخ��ل الطائفة ال�سنية
ب��د�أت تت�شكل ،وه�ن��اك ق��وى كانت والت��زال
حت��اف��ظ ع �ل��ى مت��ا��س�ك�ه��ا ووج ��وده ��ا داخ ��ل
الطائفة ال�سنية ،و�ضمن ر�ؤيتها الوطنية».
ي �ط��ال��ب � �س �ع��د ال �� �س �ي��ا� �س�ين ب � إ�ي �ق��اف

عني احللوة يعود لوجود القوى الوطنية
على ر�أ�سها حركة فتح ،مقابل التيارات
ال��س�لام�ي��ة ال ��ذي ال ي��دخ��ل يف عديدها
إ
حركة حما�س».
�سورية

ي�ؤكد �سعد على مطالب ال�شعب ال�سوري
امل�شروعة بالعي�ش الكرمي واحلرية والأمان،
وي �� �ش�ير �إىل �أن ه ��ذه امل �ط��ال��ب ي�ح�ت��اج�ه��ا
ميقاتي زي احلريري
ال�شعب اللبناين كما �سائر ال�شعوب العربية،
ا�ستفهمنا م��ن ال��دك �ت��ور ال���ص�ي��داوي يقول« :نبذ الطروحات الطائفية واملذهبية
�أ�سامة �سعد ،عن موقفه جتاه رغبة ميقاتي �أ�سا�س يف م�س�ألة اال�ستقرار يف �سورية ،متاماً
ت�شكيل احلكومة من فريقه ال�سيا�سي ،من كمطالب الدميقراطية واحلرية والعدالة
دون الأخذ باالعتبار مدينة �صيدا والبقاع االج �ت �م��اع �ي��ة وحم ��ارب ��ة ال �ف �� �س��اد» ،ب��ر�أي��ه
الأو�� �س ��ط� ،أج� ��اب« :ع �ل��ى م���س�ت��وى تنظيم اخل��روج من دائ��رة ال�صراع لن تتم �إال من
ال�شعبي ال�ن��ا��ص��ري مل ن�س َع �إىل التوزير خ�لال ح��وار وط�ن��ي داخ��ل ��س��وري��ة ،ي�ضيف
داخ ��ل احل�ك��وم��ة ،لأن �ن��ا مل جن��د ب��رن��اجم�اً �أ�سامة �سعد« :مت�سك الرئي�س ب�شار الأ�سد
م �ت �ك��ام�ل ً
ا ي �ل �ب��ي ت �ط �ل �ع��ات �ن��ا» ،ا��س�ت�ف�ه�م�ن��ا بالإ�صالحات ال�سيا�سية ،رغم نزف الدماء
ث��ان�ي��ة ع��ن �سبب ا�ستثناء ميقاتي ت��وزي��ر على الأر�ض ،يك�شف نوايا املحور الأمريكي
ق��وى �سيا�سية وطنية فاعلة على ال�ساحة  -الأطل�سي املتحالف مع الأنظمة العربية
ال�سنية ،ي��رد �سعد« :مهما ح��اول ميقاتي الرجعية (دول  -ق��وى  -هيئات  -و�سائل
ا�ستقطاب ال�شارع ال�سني يف لبنان عموماً �إع�ل��ام ،»)..وي�شرح �سعد مقاربته للأزمة
والطرابل�سي خ�صو�صاً ،هناك قوى نا�شئة ال�سورية بالإ�شارة �إىل �أن «�إ�سرائيل» تريد
ت ��أخ��ذ م�ك��ان�ه��ا داخ ��ل ال �ط��وائ��ف ال�سنية ،من �سورية «املطواعة»� ،ش�أنها �ش�أن الأنظمة
وميقاتي يريد املناف�سة �سيا�سياً انطالقاً ال��رج�ع�ي��ة ،وب��ال �ت��ايل عليها ف��ك ارت�ب��اط�ه��ا
من موقعه الطائفي ال�سني ،رغم �أنه داخل ب��امل�ق��اوم��ات يف ل�ب�ن��ان وفل�سطني وال �ع��راق
الطائفة هناك قوى وطنية عديدة �صامدة وعالقاتها الوثيقة مع �إيران».
وفاعلة رغم حمالت الت�ضليل والدعاية»،
ب��ر�أي �أ�سامة �سعد ،ا�ستفاقة اجلامعة
يعقب �سعد قائالً« :ميقاتي زي احلريري العربية لدورها يف �سورية بعد �سبات طويل
يف هذا املجال».
يف ق���ض�ي��ة ف�ل���س�ط�ين ،وغ ����ض ال �ن �ظ��ر عن
امل ��ؤام��رة اخلارجية التي ت�ستهدف النظام
القاعدة يف كل مكان
املمانع لـ«�إ�سرائيل» يدل على خبث الأنظمة
ال��رج �ع �ي��ة يف ع��امل �ن��ا ال �ع ��رب ��ي ،وي �� �ض �ي��ف:
ف�ي�م��ا ي�خ����ص احل��دي��ث امل �ت��زاي��د عن «الكبا�ش ال�سيا�سي والأم �ن��ي ب�ين حم��وري
دخول وخروج عنا�صر من القاعدة خميم امل�م��ان�ع��ة واال� �س �ت �ع �م��ار امل �ت �ج��دد يف ��س��وري��ة
عني احللوة وتوجههم �إىل �سورية ،يعترب بحاجة �إىل وقت ،لأن الهجمة الأطل�سية -
�أ�سامة �سعد �أن م�ؤيدي القاعدة موجودون الإ�سرائيلية لن تتوقف �إال بح�صول توازن
يف كل لبنان ويف كل مكان ،يو�ضح فكرته داخلي جدي يفر�ض ت�سوية �شاملة» ،وينهي
ب��ا إل� �ش��ارة �إىل �أن ف�ك��ر ال �ق��اع��دة يحظى �سعد كالمه يف ال�ش�أن ال�سوري بالإ�شارة �إىل
بت�أييد �شريحة من النا�س املنت�شرة يف كل �أن «التوازن الإقليمي والدويل وانعكا�سه يف
دول العامل ،يقول« :على امل�ستوى املحلي �سورية ينتظر �آلية النظام الداخلية ل��و�أد
م ��ن امل� ��ؤك ��د �أن� ��ه يف خم �ي��م ع�ي�ن احل �ل��وة ال�صراعات الداخلية ،رغم معرفة اجلميع
و� �ص �ي��دا وب� �ي��روت واجل� �ن ��وب وال �� �ش �م��ال �أن الت�سعري الأمني واللوج�ستي والعددي
وط��راب�ل����س ه�ن��اك م�ن��ا��ص��رون وم � ؤ�ي��دون ي�أتي من قبل تركيا وبع�ض الدول العربية،
لتنظيم القاعدة ،وعلى امل�ستوى الدويل لأن الإ�صالح الذي ي�ؤمن به الرئي�س الأ�سد
�أي�ضاً هناك عنا�صر للقاعدة يف اململكة �سيبقى �صعباً مع وجود �أزيز الر�صا�ص».
العربية ال�سعودية ودول اخلليج و�أوروب��ا
و�أم� �ي��رك� � ��ا ،»..ق��اط �ع �ن��اه م �� �ش�يري��ن �إىل
قانون االنتخابات
التنظيم الع�سكري والتدريبات ،رد �سعد:
«ال �ق ��اع ��دة م ��وج ��ودة يف ك ��ل ال �ع ��امل من
ي��دع��و �أ��س��ام��ة �سعد ال�برمل��ان اللبناين
خ�لال الفكر ال��ذي مت�ت��از ب��ه ،و�أي عمل ال �� �س�ير ب �ق��ان��ون ان �ت �خ��اب��ي ع �� �ص��ري ي�ق��وم
ميداين على الأر���ض ت�سبقه الفكرة ،ويف على �أ�سا�س ال��دائ��رة الكربى ووف��ق النظام
ال �ظ��روف امل�لائ�م��ة ل �ه��م� ،سنجد حت��رك�اً الن�سبي ،ي�ق��ول« :ال م��ان��ع م��ن جعل لبنان
خل�ل�اي ��اه يف ط�ب�ي�ع��ة احل� � ��ال» ،وي���ض�ي��ف دائرة واحدة انتخابية� ،شرط �أن تكون على
�سعد حت��دي��داً ح��ول خميم ع�ين احللوة :قاعدة الن�سبية وخارج �إطار القيد الطائفي،
«هناك قوى م�سلحة وغري م�سلحة حتمل وم��ع حت��دي��د �سقف الإن �ف��اق امل��ايل و�إع�ط��اء
فكر القاعدة ،وه��م بالتايل ق��ادرون على كوتا وا�ضحة للمر�أة اللبنانية».
ترجمتها ع�سكرياً يف �أي وق ��ت» ،ويقول
�أجرى احلوار :بول با�سيل
�سعد �أي�ضاً« :التوازن امليداين داخل خميم
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تحقيق
مِ َهن بيروتية على حافة االنقراض
ت�ع�ي����ش ب�ع����ض امل �ه��ن ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ال�ت��ي
ع��رف �ت �ه��ا حم ��ال ب�ي��روت و�أزق �ت �ه ��ا �أي��ام �ه��ا
الأخ�ي�رة ،بعدما دا�ستها ع�ج�لات التطور،
ول�ف�ظ�ت�ه��ا م��وج��ة ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا والتقنية
احلديثة �إىل �شاطئ الذكريات.
عائالت بريوتية كثرية احرتفت مهناً
يدوية وتقليدية توارثتها �أباً عن جد ،لكن
م��ع الأ� �س ��ف م ��رت ع�ج�ل��ة ال ��زم ��ن ،وان�ت�ه��ى
ال�ع�م��ر االف�ترا� �ض��ي ل�ع��دد م��ن ه��ذه امل�ه��ن،
ف���ص��ارت ج ��زءاً م��ن امل��ا��ض��ي ،ال ت�سمن وال
تغني من جوع.
ك�ث�ر ا�� �ض� �ط ��روا �إىل اال� �س �ت �غ �ن��اء ع��ن
مهنهم ال�ق��دمي��ة ع�ل��ى م���ض����ض ،والبع�ض
�أ�صر على التم�سك بها حتى الرمق الأخري،
لأن��ه بب�ساطة يحب ما يقوم ب��ه ،وال يعرف
القيام بعمل �آخر غري الذي يحرتفه ،لكن
احل�ق�ي�ق��ة �أن امل���ش�ه��د ب��رم�ت��ه ق��د ت �غ�ير ،يف
املا�ضي كانت بريوت مدينة تعج باحلرفيني
و�أرب ��اب ال�صناعات ال�صغرية والتقليدية،
ل�ك��ن ال���س�ن��وات الأخ�ي��رة ��ش�ه��دت ان��دث��اره��ا
الواحدة تلو الأخرى ،فج�أة تنبه النا�س �إىل
ه�ج��رة الأي ��دي وال�ع�م��ل م��ن داخ��ل ال��ور���ش
وامل �ه��ن ال �ق��دمي��ة �إىل م�ه��ن �أخ� ��رى ت��روي
عط�ش اجليوب �إىل م�صاريف اليوم..
ال ��ش��ك �أن ت �ط��ور احل �ي��اة وت�ع�ق�ي��ده��ا،
ف��ر���ض م �ع��ادل��ة ب �ق��اء ب�ع����ض امل �ه��ن وزوال
البع�ض الآخر ،فمنهم من واكب املتغريات،
وم�ن�ه��م م��ن ب�ق��ي ي�ت�ف��رج ع�ل��ى مهنته كيف
يطويها الن�سيان ،والبع�ض الآخ ��ر �أ�صبح
ال ي�ستطيع املناف�سة ،واملح�صلة �أن مهناً
ك�ث�يرة ع�ل��ى و��ش��ك االن �ق��را���ض لأن ال��زم��ن
قد عفا عليها و�أ�صبحت مو�ضة قدمية� ،أو
التقدم التكنولوجي ق�ضى عليها� ،أو لأن قلة
العائد املادي للم�شرفني عليها �إذا ما قي�ست
ب��ال��وق��ت ال�ل��ازم لإجن ��ازه ��ا جت�بره��م على
اال�ستغناء عنها.

املجلخ م�صطفى

منجد

يف ال���س��ن ،كنت �أخ ��رج م��ن امل��در��س��ة و�أذه��ب
ملحل والدي لأ�ساعده يف التجليخ ..وعندما
ك�برت فتحت حم�ل ًا خا�صاً يل �أم��ار���س فيه
هذه املهنة منذ ال�سبعينات ،لكن منذ �سنوات
ب� ��د�أت ال��رزق��ة ت�ق��ل وت��راج��ع ال�ط�ل��ب على
التجليخ فارت�أيت �أن �أحتول لبيع ال�سكاكني
واملق�صات اجل��دي��دة ،بالطبع ال ي��زال لدي
بع�ض ال��زب��ائ��ن ال�ق��دام��ى لكنهم ق�ل��ة ،لأن
معظم النا�س يف�ضل ال�ي��وم ��ش��راء الأدوات
اجلديدة».
هناك �أي�ضاً مهنة املبي�ض ال��ذي كان
يبي�ض ويلمع الأواين املنزلية على م��ر�أى
من عيون النا�س ،بحيث يحمل عدته �أينما
ذه ��ب ،امل�ع�ل��م ح�سن ��ش�ه��اب يعمل يف مهنة
ال�ت�ب�ي�ي����ض م �ن��ذ � �س �ن��وات ط��وي �ل��ة ،وم� ��ازال
‘’يت�سلى’’ بها ،بعدما �أ�صبحت ج��زءاً من
ح�ي��ات��ه ،ال ي�ستطيع التخلي عنها ،يقول:
«�إن امل �ه �ن��ة ك��ان��ت م�ن�ت���ش��رة يف ال�ع��ا��ص�م��ة،
مهن متنقلة
لكنها تال�شت ال�ي��وم ،بعدما تخلى النا�س
ع��ن الأواين النحا�سية لي�شرتوا التيفال
�شهدت بريوت وجود بع�ض العاملني يف وال�ستنال�س �ستيل».
املهن املتنقلة منها على �سبيل املثال :املجلخ،
مهنة �أخ ��رى يف ط��ور االن �ق��را���ض ،هي
ال��ذي ك��ان يجوب احل ��واري والأزق ��ة ،حيث م�ه�ن��ة ال�ت�ن�ج�ي��د ،وه ��ي ع �ب��ارة ع��ن �صناعة
تنتظره العائالت ،ليجلخ وي�شحذ ال�سكاكني الفر�ش ال�صوفية والقطنية وكذلك اللحف
واملق�صات ،كان املجلخ يحمل على ظهره تلك وال��و��س��ادات ،ويتم ذل��ك ب�إح�ضار القطن �أو
الآلة الكبرية واخلفيفة الوزن التي تتكون ال�صوف للمنجد بعد غ�سله جيداً وتن�شيفه،
من دوالب وحجر دائري لل�شحذ ،ثم ينادي فيعمل املنجد على تنظيف القطن وال�صوف
من يحتاجون خدماته ،وعند �سماع �صوته من الأو�ساخ ،ومن ثم يقوم بنف�شه بالقو�س،
ك��ان ي�خ��رج ال�ع��دي��د م��ن ال��رج��ال وال�ن���س��اء ب��ال�ن���س�ب��ة �إىل ال�ت�ن�ج�ي��د احل��دي��ث ودخ ��ول
والأوالد ح��ام�ل�ين �سكاكينهم ومق�صاتهم «م��اك�ي�ن��ات» ال�ن��دف �أو «ال �ن��داف��ة» وت�صنيع
و�أدوات �أخ��رى لإع��ادة احلدة والإم�ضاء لها معامل الإ�سفنج واخلياطة بد ًال من القطن،
بعد �أن تكون قد تثلمت وكل هذا لقاء �أجرة ك��ل ذل��ك ك��ان ل��ه الأث ��ر ال���ض��ار ب�ه��ذه املهنة
زهيدة الثمن.
ورواج �ه��ا ،وع��ن ال�ف��رق ب�ين العمل اليدوي
برج
يف
م�صطفى
املعلم
املجلخ
يف حمل
وما يح�صل اليوم ،االختالف كبري ،فقدمياً
�أب ��ي ح�ي��در جن��د ذك��ري��ات مهنته القدمية ك ��ان ال�ع�م��ل ال �ي��دوي ي ��أخ��ذ وق �ت �اً ط��وي�لاً،
ف �ق��ط ب �ع��د �أن ح � �وّل دك ��ان ��ه يف ال �� �س �ن��وات و�إت �ق��ان ال�شغل ي ��دوم �أك�ث�ر ،الآن وبف�ضل
الأخ � �ي ��رة �إىل حم ��ل ل �ع��ر���ض ال �� �س �ك��اك�ين بع�ض «م��اك�ي�ن��ات» ال �ن��دف ،ف ��إن «ال�ف��ر��ش��ة»
واملق�صات امل�ستوردة من عدة دول مثل �أملانيا ال �ت��ي ك ��ان ي���س�ت�غ��رق ت�ن�ج�ي��ده��ا �� 3س��اع��ات،
وهنغاريا وب��ول�ن��دا ،وال يخلو املحل كذلك ينتهي العمل فيها خالل ربع �ساعة ،لكنها
م��ن ال���س�ك��اك�ين وامل �ق �� �ص��ات ذات ال���ص�ن��اع��ة لي�ست بنف�س اجلودة ،كما �أن اجليل اجلديد
املتو�سطة والتي ت�ستورد من ال�صني التي ال يرغب يف اقتناء الفر�ش واللحف املح�شوة
غ��زت مبنتوجاتها �أغ �ل��ب �أ� �س��واق ال �ع��امل ..بال�صوف ،بل يف�ضل اليوم القطن اخلفيف.
وح��دث�ن��ا امل�ع�ل��م م�صطفى ف �ق��ال« :تعلمت
ويف الإط� � � � ��ار ع� �ي� �ن ��ه ،ي�ت��راج� ��ع ع ��دد
ه��ذه املهنة من وال��دي و�أن��ا مازلت �صغرياً ال�سكافيني يف بريوت �إىل حد كبري ،ال�سيما

منذ تدمري �سوق الكندرجية خالل احلرب
اله �ل �ي��ة ،وم�ه�ن��ة ال���س�ك��ايف ال تقت�صر على
أ
ت�صليح أ
الح��ذي��ة ال�ب��ال�ي��ة �أو امل�ه�ترئ��ة ،بل
�أي�ضاً ت�صنيع الأح��ذي��ة بالكامل ،وبح�سب
با�سل العجة ،وهو يعد من قلة ال�شبان الذين
ورثوا هذه املهنة عن �آبائهم« :يف ال�سابق كان
الطلب �أعلى على الأحذية اليديوة ال�صنع،
ال��س�ع��ار �أف���ض��ل بالن�سبة للزبائن،
وك��ان��ت أ
لذلك كان هناك �إقبال ..ولكن الأ�سعار الآن
مرتفعة مما جعل الطلب يقل على الأحذية
امل�صنعة يدوياً وح�سب الطلب� ،أما بالن�سبة
لت�صليح الأحذية ،فهي مهنة مل تعد تطعم
خبزاً ،حيث الزبون غري م�ستعد لدفع 10
�آالف لرية ثمن تغيري نعل حذاء ال يتجاوز
ثمنه � 30ألف لرية».
يعترب ب��ا��س��ل �أن ��ه م��ن ال�ق�لائ��ل ال��ذي��ن
ميار�سون ه��ذه املهنة يف ب�ي�روت ،لأن �أبناء
جيله يخجلون م��ن ممار�ستها كما �أن�ه��ا ال
تدر ما ًال وفرياً كما كانت يف ال�سابق.
ويلفت �إىل �أن �أبرز زبائنه هم �أ�شخا�ص
ال ي�ستطيعون ان�ت�ع��ال الأح ��ذي ��ة املف�صلة

يف امل�صانع� ،إم��ا أل��س�ب��اب �صحية �أو ب�سبب
عاهة ك��أن تكون �إح��دى القدمني �أك�بر من
الأخرى.
وم ��ن امل �ه��ن امل�ن�ق��ر��ض��ة م�ه�ن��ة امل�ط�ه��ر
العربي ال��ذي كان ي�ستخدم �أدوات معروفة
كاملو�س لتطهري ال�صبية ب�سرعة وب�أقل الآالم
املمكنة ،وكان للطهور طقو�س واحتفاالت يف
جمتمع بريوت الإ�سالمي ،لكن اليوم باتت
العملية جترى داخل امل�ست�شفى وفور والدة
الطفل ،مما دفع ب�أ�صحاب املهنة �إىل التخلي
عنها تدريجياً.
�أما حمالت العطارة التي كانت مبنزلة
� �ص �ي��دل �ي��ات ال ��زم ��ن ال � �ق� ��دمي ،ف �ق��د زال ��ت
تقريباً ،كانت العطارة تقدم �أن��واع�اً عديدة
م��ن ال��و��ص�ف��ات الطبية ال�ع��رب�ي��ة املت�ضمنة
الأع���ش��اب وامل��راه��م وال�سوائل الطبية ،كما
ح��وت دك��ان العطّ ار على املعاجني واملربيات
وال�ت��واب��ل والأف��اوي��ة الغالية ال�ث�م��ن ،وك��ان
�شيخهم نبهان دبو�س الذي غلب ا�سمه على
مهنته ،ف�صار العطّ ار يعني دبو�س و�صار كل
عطار دبو�ساً ،واليوم اتخذ �أح�ف��اده �شهرته
وا�ستمروا يف فتح حمالهم ،لكنها حتولت �إىل
حم��ال للتوابل وال�ب�ه��ارت و�أدوي ��ة التنظيف
املنزيل ،ومل تعد كما كانت عليه يف املا�ضي.
مهن �صحية

با�سل العجة

ويف ال���س�ي��اق ال���ص�ح��ي ،ع��رف��ت ب�ي�روت
ب��وج��ود ال ��داي ��ات وامل �ج�ب�ر ال �ع��رب��ي ،فمهنة
التوليد معروفة م��ن ق��دمي ال��زم��ان ،ولكن
ل�ه��ذه املهنة يف ب�ي�روت �سيدات م��ن عائالت
خمت�صة بالتوليد ،حتى �أن املهنة غلبت على
ا��س��م �إح ��دى ال�ع��ائ�لات ف�ع��رف��ت ب ��آل ال��داي��ة
وا�شتهر بني �أهايل بريوت �أن بع�ض الدايات
م�بروك��ات� ،أي �أن ال ��والدة كانت ت�سهل على
�أي��دي�ه��ن� ،أو �أن الن�ساء ي�ل��دن على �أيديهن
ال��ذك��ور ،فتتهافت عليهن الطلبات ،وكانت
العادة �أن تقوم الداية بتب�شري وال��د املولود
وتلقى الب�شارة النقدية منه ،ح�سب مركزه
امل ��ايل واالج�ت�م��اع��ي (ف��ال�ع�ط��ا ق�ي�م��ة) ،وه��ي
التي كانت تخفف بل�سانها املطواع وكالمها
املع�سول وط ��أة اخل�بر على ال��وال��د �إذا كانت
املولودة بنتاً.
ويف م��ا يتعلق باملجرب العربي ،ا�شتهر

يف املا�ضي بع�ض املجربين يف بريوت الذين
تفوقوا على كبار الأطباء ،وكانوا يتعرفون
على الك�سر والفك�ش من مل�سة اليد ،وي�ضعون
ل�ل�م��ري����ض ج �ب��اراً ع��رب �ي �اً م ��ؤل �ف �اً م��ن ل��وح
خ�شبي ملفوف ب�شبكة م��ن اخل�ي�ط��ان� ،أم��ا
الأدوات التي كانت ت�ستعمل ،فهي ال�صابون
البلدي مع املاء الفاتر و«ال�شبة» ،بالإ�ضافة
�إىل ال�ب�خ��ور وامل���س��ك ،تخلط ح�ت��ى ت�صبح
على �شكل كرمي ،فتو�ضع على الك�سر وتلف
بقطعة من ال�شا�ش ،كما كان املجرب يعالج
هبوط الرف�ش يف الكتف فين�صب للم�صاب
ع�صاة حديدية تغرز يف جوانب الباب من
أ
الع �ل��ى يتعلق ب�ه��ا ،وب�ع��ده��ا ي�ضع ل��ه دواء
خا�ص لتمزق الع�ضالت� ،أما �إذا كانت الرجل
�أو ال �ي��د م���ش�ع��ورة ،ف � إ�ن��ه ي���ض��ع عليها من
اجلانبني قطعة كرتونية ويربطها ب�شا�ش
ي�ضع بداخله قطع ثلج ،بعدها يلفها برباط
خا�ص.
ال �ي��وم �أ��ص�ب�ح��ت امل�ه�ن��ة �شبه منقر�ضة
ب �� �س �ب��ب ال �ت �� �ص��وي��ر ال �� �ش �ع��اع��ي والأدوي� � � ��ة
والعمليات ،ف�أغلب النا�س �إذا م��ا تعر�ضوا
لك�سر م��ا ي�ه��رع��ون �إىل امل�ست�شفى للعالج
وهي �أ�ضمن لهم.
ومن املهن اجلوالة املندثرة ،نذكر باعة
ال���س��و���س وال�ت�م��ر ه �ن��دي واجل �ل�اب ال��ذي��ن
يظهرون ال�ي��وم فقط خ�لال �شهر رم�ضان
امل �ب��ارك ،ب�ع��دم��ا ك��ان��وا م���ش�ه��داً ي��وم�ي�اً من
م�شاهد بريوت القدمية.
�أم��ا مهنة احلكواتي ال�ي��وم ،فقد زال��ت
مع زوال مقاهي بريوت التقليدية ،كمقهى
القزاز وغريه ،وحتولت مبعظمها �إىل مقاه
م �ت �ط��ورة ب� أ���س�م��اء �أج�ن�ب�ي��ة ،ك��ون�ه��ا تنتمي
�إىل �سل�سلة ف ��روع ع��امل�ي��ة .احل �ك��وات��ي ك��ان
مبنزلة تلفزيون �أيام زمان ،ينقل الق�ص�ص
بال�صوت وال�ن�برة وب ��إث��راء خميلة امل�ستمع
عرب الإ�سهاب يف الو�صف ،تخ�ص�ص حكواتي
�أي � ��ام زم� ��ان يف رواي � ��ة ال �� �س�ير واحل �ك��اي��ات
ال���ش�ع�ب�ي��ة ،ح�ي��ث ك ��ان ي�ج�ل����س ع�ل��ى كر�سي
خم�ص�ص يف املقهى ال�شعبي ،وم��ن �أب��رز ما
كان يرويه ق�ص�ص �أبو زيد الهاليل ،عنرتة
�أبو الفوار�س يف �سرية عبلة وعنرت ،الظاهر
بيرب�س� ،شجرة الدر..
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عــربــي
اعتقال الدويك يعرقل امل�صاحلة
ويعيد التن�سيق الأمني �إىل الواجهة
اعتربت �أو��س��اط فل�سطينية �أن قيام
ق ��وات االح �ت�ل�ال ال���ص�ه�ي��وين ب��اع�ت�ق��ال
رئي�س املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني د.
عزيز دوي��ك ،ي�ستهدف �إحباط حماولة
ال ��دوي ��ك� ،إح� �ي ��اء امل �ج �ل ����س ال�ت���ش��ري�ع��ي
الفل�سطيني ،املعطل منذ وقوع االنق�سام
يف ال�ساحة الفل�سطينية ،وتوجيه �ضربة
جل�ه��ود امل���ص��احل��ة الفل�سطينية وعمل
جلانها ،وهو ما ذهب �إليه رئي�س املجل�س
نف�سه ،يف ت�صريحات من�سوبة �إليه بعد
اعتقاله.
�أما ال�صحف ال�صهيونية ،فقد قالت
�إن اعتقال ال��دوي��ك ،ج��اء ب�سبب «�شعور
اجلي�ش بانتعا�ش يف ن�شاط حركة حما�س
يف ال���ض�ف��ة ال �غ��رب �ي��ة ،يف �أع� �ق ��اب �إمت ��ام
�صفقة ال�ت�ب��ادل م��ع �إ��س��رائ�ي��ل ،واعتقال
عدة خاليا فل�سطينية كانت يف طريقها،
لتنفيذ عمليات �ضد �أهداف �إ�سرائيلية»،
م�شرية �إىل «ا�شتباه �أجهزة الأمن ب�ضلوع
رئي�س املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني،
مب�ساعدة تنظيمات فل�سطينية معادية
لإ�سرائيل» ،و�إىل �أن االعتقال «جاء بناء
على معلومات جمعتها القيادة املركزية
ال�ت��اب�ع��ة للجي�ش الإ� �س��رائ �ي �ل��ي ،يف ظل

عبد العزيز الدويك ..رئي�س املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني

جهودها ملنع تفعيل الن�شاط الع�سكري
ل �ت �ن �ظ �ي �م��ات ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي��ة يف ال �� �ض �ف��ة
الغربية».
وقد اعتقلت قوات االحتالل بالفعل
ال �ع��دي��د م��ن امل��واط �ن�ين الفل�سطينيني

يف ال �� �ض �ف��ة ،وزع� �م ��ت �أن� �ه ��م ي���ش�ك�ل��ون
خ�لاي��ا م�سلحة ت��ري��د ا��س�ت�ئ�ن��اف العمل
امل�سلح امل�ق��اوم يف ال�ضفة .وه��ي اعتقلت
م ��ع ال ��دوي ��ك ع �� �ض��واً �آخ � ��ر يف امل�ج�ل����س
الت�شريعي «خالد طاف�ش» وتهدد بتو�سيع

ن �ط��اق االع �ت �ق ��االت ،م��ا دف ��ع م��راق�ب�ين
�إىل ال��رب��ط ب�ين االع�ت�ق��االت يف ال�ضفة،
واالع � � �ت� � ��داءات امل �ت��وا� �ص �ل��ة ع �ل��ى غ ��زة،
والتهديد با�ستهدافها من خالل عدوان
وا�سع النطاق ،وذلك ل�ضرب امل�سار الذي
تقوم به املقاومة ،واملتمثل وف��ق املزاعم
ال���ص�ه�ي��ون�ي��ة ،ب�ت�خ��زي��ن ك �م �ي��ات ك�ب�يرة
من ال�سالح ،وت��دري��ب �أع��داد كبرية من
امل�ق��ات�ل�ين ،وب��دء ت�شكل عمق للمقاومة
يف � �ص �ح��راء ��س�ي�ن��اء ،ت�ع�ت�بره الأو� �س��اط
ال�صهيونية م�صدر خطر كبري ،املراقبون
�أنف�سهم ي�شريون �إىل ا�ستعدادات يقوم
بها جي�ش االح�ت�لال ،وف��ق تعليمات من
رئي�س �أرك��ان��ه ،ل�شن ح��رب على قطاع
غ� ��زة� ،أو� �س ��ع ن �ط��اق �اً و�أك �ث��ر ك�ث��اف��ة من
ال �ع��دوان ال ��ذي ح�م��ل ا� �س��م «ال��ر��ص��ا���ص
امل�صبوب» ،لتغيري الواقع القائم يف غزة،
وما يقال �إنه يت�شكل يف �سيناء �أي�ضاً.
ال� ��راب� ��ط وا�� �ض ��ح ب�ي�ن م ��ا ي� �ق ��وم ب��ه
ال�صهاينة يف ال�ضفة وب�ين م��ا يقومون
به ،وي�ستعدون ملتابعته يف القطاع� ،سواء
�صحت امل�ع�ل��وم��ات ع��ن ن���ش��اط ملحوظ
لف�صائل امل�ق��اوم��ة يف ال���ض�ف��ة� ،أم كانت
جمرد مزاعم ،لتربير حملة االعتقاالت،

الفـ�صـــائـــل �إلــى القـــاهــرة مــجــــدداً
ت�ستعد وف��ود من الف�صائل الفل�سطينية ،للتوجه
�إىل القاهرة جم��دداً ،وذل��ك يف م�سعى لوقف التدهور
يف تطبيق امل�صاحلة ،ورمبا ت�أمني قوة دفع لها ،بعد �أن
كادت تغرق يف �أزمة ،جراء التقاذف باالتهامات بني فتح
وحما�س.
وكانت م�صر قررت �إرجاء �إر�سال وفد �أمني م�صري،
�إىل كل من قطاع غزة وال�ضفة الغربية ملتابعة تنفيذ
بنود ات�ف��اق امل�صاحلة على الأر� ��ض ب�سبب ع��دم التزام
اجلانبني بتنفيذ وتطبيق ما كان قد مت االتفاق عليه
�سابقاً برعاية م�صرية.
وك��ان م��ن امل�ق��رر �أن تر�سل م�صر وف��داً �أمنياً رفيع
امل�ستوى �إىل ك��ل م��ن ال�ضفة وغ��زة يف الن�صف الثاين
من ال�شهر اجل��اري ،لكنها �أرج ��أت ذل��ك ب�سبب تقاع�س
احلركتني عن التزام ا�ستحقاقات امل�صاحلة وا�ستمرارهما
بخرق اتفاق امل�صاحلة وعدم احرتامهما االتفاق الذي
وقعا عليه ،وفق ما حتدثت به م�صادر م�صرية.
امل�صادر املذكورة� ،أعربت عن ا�ستيائها وعدم تفا�ؤلها
ب�إجناز امل�صاحلة ب�سبب ا�ستمرار االعتقاالت يف ال�ضفة،
وك��ذل��ك على خلفية االت�ه��ام��ات امل�ت�ب��ادل��ة ب�ين ق�ي��ادات
احل��رك�ت�ين ،م�شرية �إىل ت�صريحات ك��ان ق��د �أدىل بها
رئ�ي����س احل�ك��وم��ة يف غ��زة �إ��س�م��اع�ي��ل ه�ن�ي��ة ،واعتربتها
الأو�ساط امل�صرية املعنية ،منطوية على لغة هجومية
وغ�ير ت�صاحلية ،وك��ان��ت ان�ت�ق��ادات هنية ان�صبت على
مو�ضوعي ال�ع��ودة �إىل املفاو�ضات وا�ستمرار التن�سيق
الأمني من جهة ،و�سلوك �أجهزة �أمن ال�سلطة يف ال�ضفة
من جهة �أخرى.
الم ��ر بت�صريحات رئي�س حكومة غزة
ال يتعلق أ
فقط ،ف��الأي��ام القليلة املا�ضية �شهدت ن�شاطاً وا�ضحاً
للناطقني ب��ا��س��م احل��رك�ت�ين ،وج��ه خ�لال�ه��ا ك��ل ط��رف

ل ل��آخ ��ر ج�م�ل��ة م ��ن االت� �ه ��ام ��ات ،ف �ق��د ات �ه �م��ت ح��رك��ة
حما�س حركة فتح بعدم االلتزام مبا مت التو�صل �إليه
م��ن ات�ف��اق��ات يف جلنة احل��ري��ات ،املنبثقة ع��ن ح��وارات
الف�صائل الفل�سطينية ح��ول امل�صاحلة يف العا�صمة
امل�صرية القاهرة ،داعية �إياها �إىل «تنفيذ ما اتفق عليه
بد ًال من �سيا�سة االدعاءات واالتهامات».
وقال �سامي �أبو زهري ،املتحدث الر�سمي با�سم حركة
حما�س�« :إن الأجهزة الأمنية يف ال�ضفة اعتقلت خالل
يومي اجلمعة وال�سبت املا�ضيني ثمانية م��ن �أع�ضاء
وق �ي��ادة ح��رك��ة ح�م��ا���س ،ه��ذا ع��دا م�ئ��ات اال��س�ت��دع��اءات
اليومية� ،إ�ضافة �إىل عدم االلتزام بتنفيذ �أي �شيء مما
اتفق عليه».
و�أ� �ض��اف�« :أم ��ا ادع� ��اءات فتح ع��ن وج��ود اعتقاالت
لأب�ن��ائ�ه��ا يف غ��زة ،خ�لال الأي ��ام امل��ا��ض�ي��ة؛ فهو حم�ض
افرتاءات ،ونحن ندعو م�ؤ�س�سات حقوق الإن�سان يف غزة
للتثبت من ذلك و�إعالن احلقيقة».
و�أك��د املتحدث با�سم حما�س �أن «ه��ذا كله ي�ؤكد �أن
حركة حما�س التزمت بالكثري مما اتفق عليه ،ولكن بكل
�أ�سف ،ف�إن حركة فتح مل تلتزم ب�شيء ،وهي تكتفي ب�ضخ
جمموعة من االدعاءات للتغطية على عدم التزامها».
ودعا �أبو زهري «جلنة احلريات» �إىل �أن تكون «�أكرث
و�ضوحاً يف مواقفها ،حتى ال ت�سمح لأي طرف بالتفلت
م��ن ا�ستحقاقات امل�صاحلة وقلب احل�ق��ائ��ق» ،على حد
تعبريه.
من جانبها ،قالت حركة فتح�« :إن كافة امل�ؤ�شرات
على الأر���ض تدلل على �أن حركة حما�س مل تلتزم ب�أي
��ش��يء مم��ا مت االت �ف��اق ب���ش��أن��ه يف اج�ت�م��اع��ات ال�ق��اه��رة
الأخرية ،فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق امل�صاحلة».
و�أ� �ش��ار �أح�م��د ع���س��اف ،امل�ت�ح��دث با�سم ح��رك��ة فتح،

�إىل �أن حركة حما�س مل ت�سمح حتى الآن بفتح مكاتب
جلنة االنتخابات املركزية ،بالرغم من �أن هذه اللجنة
�شكلت بالتوافق معها ،و�أ�ضاف «ال تزال حما�س ت�سيطر
ع�ل��ى امل�ق��ر ال��رئ�ي���س��ي ملنظمة ال�ت�ح��ري��ر الفل�سطينية
يف ق�ط��اع غ ��زة ،ومت�ن��ع فتحه ب��ال��رغ��م م��ن ان�ضمامها
للمنظمة� ،إ��ض��اف��ة �إىل ا�ستمرار �سيطرتها و�إغالقها
ملقرات املحافظات اخلم�س يف القطاع ،وجميع مقرات
حركة فتح التي �سيطرت عليها وعلى حمتوياتها منذ
االنقالب عام .»2007
وات� �ه ��م ع �� �س��اف ح ��رك ��ة ح �م��ا���س ب��اال� �س �ت �م��رار يف
اع �ت �ق��ال ال �ع �� �ش��رات م��ن ح��رك��ة ف �ت��ح ،واال� �س �ت �م��رار يف
�سيا�سة اال�ستدعاءات وموا�صلة ا�ستخدام �سيا�سة املنع
يف ال��دخ��ول �أو اخل� ��روج م��ن ق �ط��اع غ ��زة للمنا�ضلني
الفل�سطينيني.
ت�صريحات ع�ساف �أع�ق�ب��ت ق ��راراً لرئي�س حكومة
غ��زة ،بال�سماح لثمانني م��ن �أع���ض��اء فتح ب��ال�ع��ودة �إىل
القطاع ،ول�ست وع�شرين من موظفي مكاتب ج��وازات
ال�سفر ب��ال�ع��ودة �إىل مكاتبهم ومبا�شرة عملهم ،حلل
م�شكلة اجلوازات.
م �� �ص��ادر فل�سطينية مل ت �ب � ِد ت �ف��ا�ؤل �ه��ا ب��ال�ت�ح��رك
امل�صري اجل��دي��د ،م�شرية �إىل �أن��ه كلما ج��رى التقدم
خطوة يف عمل اللجان املعنية بتطبيق امل�صاحلة ،ظهرت
الكثري من العراقيل وامل�شكالت ،على �أن امل�شكلة الكربى
الط��راف
وفق امل�صادر نف�سها ،تت�صل بحقيقة خيارات أ
الفل�سطينية ،حيث ال ميكن اجل�م��ع ب�ين ال �ع��ودة �إىل
املفاو�ضات العبثية ،والتفرد يف القرارات ب�ش�أنها ،وبني
ا�ستكمال م�صاحلة تتعر�ض ل�ضغوط �صهيونية كبرية.

عبد الرحمن نا�صر

والتهديد بت�صعيدها على غرار االتهام
املوجه لرئي�س الت�شريعي ،والع�ضو الآخر
فيه ،و�سواء �صح التقييم ال�صهيوين ملا
يدور يف القطاع� ،أم كان جمرد مقدمات
لت�سويغ اخلروج �إىل احلرب ،فا�ستهداف
ال���ش�ع��ب ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ،وب �ن��اه امل�ق��اوم��ة
حت ��دي ��داً ،ي�ح�ت��ل �أول ��وي ��ة ق���ص��وى ل��دى
االحتالل ب�شكل دائم.
البع�ض يرى يف كل هذه التحركات،
حم��اول��ة إلح �ب��اط حم ��اوالت ال�ت�ق��دم يف
امل�صاحلة الفل�سطينية ،وذلك من زاوية
�أن تقدماً يف هذا الإطار قد يخلف ت�أثرياً
�سلبياً على لعبة امل�ف��او��ض��ات امل�ست�أنفة
يف ع�م��ان ،فاعتقال ال��دوي��ك وزم�ي�ل��ه يف
الت�شريعي ،وه�م��ا مم��ن مل ي�ع��رف لهما
ن���ش��اط ��س��اب��ق يف ال�ع�م��ل امل �ق��اوم امل�سلح،
واتهامهما بال�صلة بخاليا م�سلحة ،كما
االغتياالت امل�ستمرة و�صو ًال �إىل العدوان
ال��وا� �س��ع ع �ل��ى ال �ق �ط��اع�� ،س�ت�ن�ه��ي ج�ه��ود
امل���ص��احل��ة ،وت�ك��ر���س اخل �ي��ار التفاو�ضي
لل�سلطة رغم عبثيته.
ل�ق��د �أط �ل��ق اع �ت �ق��ال رئ�ي����س املجل�س
ال من اال�ستنكارات،
والنائب طاف�ش� ،سي ً
وال�صرخات االحتجاجية ،و�أطلق باملقابل
الم�ن��ي
ح��دي�ث�اً م�ست�أنفاً ع��ن التن�سيق أ
وخم��اط��ره ،و��ض��رورة وقفه على الفور،
ومثل هذه املطالبات تعيد الفل�سطينيني
�إىل حالة الرتا�شق الكالمي التي ت�ؤثر
ب�شكل مبا�شر على امل�صاحلة ،خ�صو�صاً
�أن هناك من ال ميانع يف تبني الرواية
ال�صهيونية ،عن �صلة ال��دوي��ك بخاليا
املقاومة امل�سلحة ،والتي حتاربها ال�سلطة
يف ال���ض�ف��ة ب�ل�ا ه� ��وادة �أ�� �ص�ل�اً  ،ويعترب
املطالبة بوقف التن�سيق الأمني نوعاً من
الكفر .الناطق با�سم حركة فتح �أحمد
ع�ساف ،عك�س يف ت�صريحاته �شيئاً من
ه��ذا ،حني �أع��رب عن ا�ستهجان حركته،
ملا و�صفه بقيام حما�س «بتحويل املعركة
مع �إ�سرائيل ملعركة داخلية» م�ضيفاً �أن
«ح��رك��ة حما�س تريدها معركة داخلية
لتعزيز موقف بع�ض قياداتها ،خ�صو�صاً
مع اقرتاب انتخابات احلركة الداخلية،
ب��ا إل��ض��اف��ة �إىل احل���ص��ول ع�ل��ى مكا�سب
ح��زب �ي��ة» ،ورف �� ��ض ال �ن��اط��ق ب��ا� �س��م فتح
دع��وات حما�س لعقد جل�سة للت�شريعي،
رداً على اعتقال رئي�سه.
الرف�ض كما يقول مراقبون ،يكمن يف
�أن فتح ال تريد لنائب من حما�س تر�ؤ�س
جل�سة للت�شريعي ،قد ت�شهد هجوماً قوياً
على املفاو�ضات والتن�سيق الأمني.
اعتقال الدويك جرمية بكل املقايي�س
ت�ضاف �إىل �سل�سلة اجلرائم ال�صهيونية
ب �ح��ق ��ش�ع�ب�ن��ا ،اجل ��رمي ��ة ت���ص�ب��ح �أوق� ��ع
�أث� ��راً ع�ن��دم��ا يحقق ال �ع��دو ال�صهيوين
م��ن خ�ل�ال ال �ق �ي��ام ب �ه��ا ،ج�م�ل��ة �أه� ��داف
دف�ع��ة واح ��دة�� ،س��واء ك��ان ال�ه��دف �ضرب
امل�صاحلة� ،أم تخطاها �إىل معركة �أو�سع
نطاقاً.

نافذ �أبو ح�سنة
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�إعادة ت�شكيل اللجان ال�شعبية وا�ستمرار امل�شاكل املزمنة
تدفع بالفل�سطينيني �إىل خارج املخيم
�إبراهيم �سامل ( 58عاماً) فل�سطيني
م�ن��ذ ��ش�ه��ور خ�ل��ت ،مت �إع� ��ادة ت�شكيل
مقيم يف املخيم ،يقول�« :إن رحيل �أهايل
ب �ع ����ض ال �ل �ج��ان ال���ش�ع�ب�ي��ة يف امل�خ�ي�م��ات
املخيم مربر ب�سبب احلالة ال�سلبية التي
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة يف ل �ب �ن��ان وال �ت �ج � ّم �ع��ات
تتخذ طابعاً فل�سطينياً باعتبار �أنه خميم
الفل�سطينية خارج املخيمات بعد ما يزيد
على ربع ق��رن ،وا�ستب�شر �سكان املخيمات
للفل�سطيني ،ولكن هذا ال ينفي م�س�ؤولية
الفل�سطينيني �أف � ��راداً وق �ي��ادة» ،وينتقد
خ�يراً ،ومنهم �أه��ايل خميم �شاتيال الذي
�إب��راه �ي��م ع��دم وج ��ود م��رج�ع�ي��ة م��وح��دة،
يعاين الإهمال منذ ما يزيد على ثالثني
ع ��ام �اً ،وب �ق �ي��ت م���ش�ك�ل��ة امل �ي��اه وال �� �ص��رف
والفو�ضى التي �أدت �إىل تفكيك الن�سيج
الفل�سطيني بعد �أن ا�ضطر العديد من
ال�صحي ..وت��أت��ي م�شكلة الكهرباء على
العائالت �إىل ت��رك املخيم ،فبعد �أن كان
ر�أ�س قائمة امل�شاكل يف املخيم الذي ي�ضم
ثالث جلان :جلنة الأه��ايل املنتخبة منذ
الفل�سطينيون ي�شكلون  90يف امل�ئ��ة من
�سكان املخيم� ،أ�صبحوا اليوم ال يتجاوزون
ع ��ام  ،2005وال�ل�ج�ن��ة ال���ش�ع�ب�ي��ة ال�ت��اب�ع��ة
ربع ال�سكان.
لتحالف القوى الفل�سطينية ،بالإ�ضافة
وي� �ق ��ول �أب � ��و م���ص�ط�ف��ى ( 65ع��ام �اً)
�إىل ال�ل�ج�ن��ة ال���ش�ع�ب�ي��ة ال �ت��اب �ع��ة ملنظمة
فل�سطيني ،ميلك بيتاً يف املخيم ،ويقيم
التحرير.
خارجه ،يقول« :دفعتني م�شكلة الكهرباء
�أب ��رز امل�لاح�ظ��ات ال�ت��ي ق��د ي�خ��رج بها
املزمنة لل�سكن خارج املخيم ،حيث ال يبدو
الي� � ��ام ت �ن �وّع
زوّار خم �ي��م ��ش��ات�ي�لا ه ��ذه أ
املدخل اجلنوبي ملخيم �شاتيال
�أن هناك �أفقاً حلل �أزم��ة الكهرباء ب�سبب
اجل�ن���س�ي��ات امل ��وج ��ودة يف امل �خ �ي��م ،فتجد
وي� � �ق� � �دّر �أح � � ��د �أع � �� � �ض ��اء ال �ل �ج �ن��ة واللبنانية ملغادرة املخيم واجلوار لعدم الأ�صليني للمخيم ال��ذي يتبع �إداري �اً املنتفعني من ا�ستمرر امل�شكلة ،بالإ�ضافة
الفل�سطينيني واللبنانيني وال���س��وري�ين
وال �� �س��ودان �ي�ين ..وج�ن���س�ي��ات �أخ� ��رى غري ال�شعبية ب�أن الف�سطينيني �أ�صبحوا ال ال �ق��درة ع�ل��ى ال�ت�م��اه��ي م��ع ال �ظ��روف �إىل حمافظة جبل لبنان ،ويحدّه من �إىل ا�ستمرار وق��وع ح��االت �صعق بالتيار
عربية مثل الأثيوبيني وال�سريالنكيني ..يتجاوزون ثلث �سكان املخيم لأ�سباب اجل��دي��دة يف امل�خ�ي��م وج� ��واره ب�ع��د �أن ال�شمال منطقة �صربا ،ومن اجلنوب ل �ل� ��أوالد وال �� �ش �ب��اب ب���س�ب��ب ال�ع���ش��وائ�ي��ة
ناهيك ع��ن كثافة وج��ود ملكتومي القيد ع ��دة �أه �م �ه��ا :االرت �ف ��اع ال�ه��ائ��ل بعدد حت �وّل م��رك��زاً ل�ت�ج��ارة الب�ضائع على جت� ّم��ع احل��ر���ش ومنطقة ب�ئ��ر ح�سن ،بالتمديدات ،خ�صو�صاً يف فرتة الأمطار،
يف املخيم ال��ذي غ��دا مق�صداً للفقراء يف �سكان املخيم من غري الفل�سطينيني اختالف �أنواعها و�أ�شكالها ،وبالتايل ومن الغرب منطقة الغبريي� ،أما من كذلك انفجارات امل�ح�وّالت التي �أدى �إىل
وا� �ض �ط��رار ال �ع��ائ�ل�ات الفل�سطينية اخ� � �ت �ل��اف من � ��ط احل� � �ي � ��اة ل �ل �� �س �ك��ان ال�شرق فاملدينة الريا�ضية.
الأ� �ض��رار ب��ال�برادات والغ�ساالت وغريها
بريوت ،وطالبي الرزق فيها.
من الأدوات الكهربائية».
ويتكرر التذمّر لدى �أهايل املخيم من
انقطاع التيار الكهربائي امل�ستمر ،الذي
يطال الأحياء ال�سكنية القريبة� ،أم �سليم
الفل�سطينيون يف ال�شتات ..واحلقوق ال�سيا�سية
ال�شمايل ( 47عاماً) تقول« :الكهرباء ال
ت�ستمر �أك�ثر من خم�س �إىل ع�شر دقائق،
ثم تنقطع با�ستمرار ،ومنذ ثالثة �أ�سابيع
انقطعت الكهرباء �أك�ثر من ثمانية �أي��ام
انطالقاً من عملها يف جمال حقوق الإن�سان،
للت�سجيل ..وترتيب مو�ضوع الإ�شراف على �صحة
م�ت��وا��ص�ل��ة ح�ت��ى ق ��ام �أ� �ص �ح��اب امل��و ّل��دات
وب���ش�ك��ل خ��ا���ص احل �ق��وق ال���س�ي��ا��س�ي��ة ،وم�ن�ه��ا حق
االن�ت�خ��اب��ات :امل��راق�ب��ون امل�ح��اي��دون ،موا�صفاتهم
الكهربائية برفع الأ�سعار ،نظراً �إىل زيادة
الإن�سان بامل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية ملجتمعه
و� �ش��روط عملهم وم �ب��ادئ ال �ت �ع��اون ،ت�ق��اري��ره��م،
ف�ترة التقنني ،ومل تتم �إع ��ادة التيار �إال
عرب االنتخاب والرت�شح� ،أطلق عدد من م�ؤ�س�سات
وم��ن يتابع ت�صحيح الأخ�ط��اء �إذا وق�ع��ت� ..أي�ضاً
بعد جمع املال و�إ�صالح العطل الناجت من
املجتمع امل��دين العاملة يف الو�سط الفل�سطيني
تعميق ال�شرح ب�ساعات �إ�ضافية للنظم االنتخابية،
احرتاق الكابل».
ور�ش عمل عدة بعنوان« :الفل�سطينيون واحلق يف
َ
خ�صو�صاً الن�سبية وتطبيقات تدريبية ،بالإ�ضافة
قامت اللجنة ال�شعبية بتقدمي طلب
االنتخاب ،نحو انتخابات دميقراطية يف الهيئات
�إىل �إجن��از درا�سة حول جلان املخيمات و�إمكانات
�إىل � �ش��رك��ة ك �ه��رب��اء ل �ب �ن��ان ل ��زي ��ادة ع��دد
التمثيلية الفل�سطينية»� ،شملت خمتلف املخيمات
التطبيق النتخابات دميقراطية ،مناق�شة العوامل
امل � �ح � �وّالت ،مب��ا ي � ��ؤدي �إىل زي � ��ادة ال �ق��وة
والتجمّعات الفل�سطينية يف لبنان.
واملعوقات واقرتاحات للحلول ،ولآليات بلوغ �إجناز
الكهربائية يف املخيم لتلبية حاجة ال�سكان،
� �ش��ارك يف ال��ور���ش ال�ت��دري�ب�ي��ة م �ئ��ات ال �ك��وادر
االنتخابات.
وك��ان اجل��واب �سلبياً ،بح�سب م�صادر يف
ال��ذي��ن ميثلون خمتلف الف�صائل الفل�سطينية
اجل ��دي ��ر ذك � � ��ره� ،أن امل �م ��ار� �س ��ة االن �ت �خ��اب �ي��ة
اللجنة ال�شعبية ،وت�شري امل�صادر ذاتها �إىل
و�أع�ضاء يف اللجنة ال�شعبية وم�ؤ�س�سات املجتمع
للفل�سطينيني يف لبنان اقت�صرت على انتخابات
�أن �إ�صالح اخللل يف �أو�ضاع كهرباء �شاتيال
املدين الفل�سطيني.
النقابات املرتبطة مبنظمة التحرير الفل�سطينية
يحتاج �إىل عنا�صر عدة ،منها التوافق على
ت� �ن ��اول امل� ��درب� ��ون وامل� �ح ��ا�� �ض ��رون يف ح�ل�ق��ات
واالن �ت �خ��اب��ات ال�ن�ق��اب�ي��ة للعاملني وامل��وظ �ف�ين يف
منع ال�سرقة على اخل�ط��وط ،واملحافظة
ال �ت��دري��ب وال�ن�ق��ا���ش ع� ��دداً م��ن امل��وا��ض�ي��ع منها :حق االنتخاب لالجئني ..خطوة نحو امل�شاركة ال�سيا�سية الأون��روا ،ولكن العملية االنتخابية الفل�سطينية
على ت��وزي��ع منا�سب وف�ق�اً ل�ق��درة الطاقة
مقدمات يف الأنظمة االنتخابية ،وتطبيقات على
يف ل�ب�ن��ان مل تت�سع ل�ضبط احل �ي��اة االجتماعية
املتوافرة ،كذلك تعيني م�س�ؤول عن �شراء
احل��ال��ة الفل�سطينية (املجل�س الت�شريعي  1996واملجال�س الت�شريعية والوطنية.
وال���س�ي��ا��س�ي��ة والأم �ن �ي ��ة ،وخ �� �ص��و� �ص �اً م��ن خ�لال
القطع التي يحتاج �إىل تبديلها ،وتنظيم
و ،)2005ومنظمة التحرير وبنية املجل�س الوطني
وخ ��رج ��ت ور� � ��ش ال �ع �م��ل ب �ت��و� �ص �ي��ات ع��دي��دة ،ان �ت �خ��اب��ات جل ��ان ��ش�ع�ب�ي��ة ت �� �ش��ارك ب�ه��ا ك��ل ف�ئ��ات
توزيع التيار بالعدل ،و�ضمان ال�شفافية
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الفل�سطيني ( ،)2011-1964ومت ن�ق��ا���ش �صيغ
املجتمع الفل�سطيني با�ستثناء جتربة انتخابية
مالياً ،ومتابعة االنتظام بدفع امل�ستحقات،
مقرتحة النتخابات الهيئات الفل�سطينية� ،أبرزها ال �ت��و� �س��ع ب�ن�ق��ا���ش م���س��أل��ة ت���ش�ك�ي��ل ه�ي�ئ��ة وطنية متوا�ضعة للجنة ال�شعبية يف خميم �شاتيال يف عام
كي تتجاوب �شركة الكهرباء احلكومية مع
التمثيل الن�سبي والتمثيل املختلط.
ت���ش��رف ع�ل��ى االن �ت �خ��اب��ات ،م��و� �ض��وع ال�ت��واف�ق��ات .2005
املطالب.
كما ت�ن��اول النقا�ش �إم�ك��ان�ي��ة ،لأول م��رة ،حق ال�سيا�سية  /االج�ت�م��اع�ي��ة :منظمة ال�ت�ح��ري��ر -
اللجان ال�شعبية املوجودة الآن داخل املخيمات
يتناق�ص ع��دد الفل�سطينيني يف
الالجئني بانتخاب ممثليهم يف كافة القطاعات التحالف  -املنظمات الأهلية  -اللجان ال�شعبية جندها �إما مقت�صرة على ف�صائل منظمة التحرير
خم �ي��م ��ش��ات�ي�لا ت��دري �ج �ي �اً ،ويخ�شى
الفل�سطينية ع�بر م�شاركة الالجئني يف احلياة  -النقابات واالحت��ادات الفل�سطينية على برجمة الفل�سطينية ك�م��ا يف خم�ي��م امل�ي��ة وم �ي��ة� ،أو غري
اله� � ��ايل ال �� �ص��ام��دون ل �غ��اي��ة ال �ي��وم
أ
ال�سيا�سية ملجتمعهم من انتخابات اللجان ال�شعبية االنتخابات اخلا�صة والعامة لها ،كذلك مو�ضوع م��وج��ودة ،كما يف خميم �ضبية� ،أو م��وج��ودة من
ه�ن��اك م��ن ال�ي��وم ال��ذي ي�ك��ون املخيم
املحلية داخل املخيمات والتجمعات الفل�سطينية� ،إجن � ��از ل ��وائ ��ح ال �� �ش �ط��ب ل �ل �م ��ؤه �ل�ين ل�ل�اق�ت�راع :خالل جلنتني �أو �أكرث ،كما يف خميم عني احللوة،
الفل�سطيني بال فل�سطينيني..
م � ��روراً ب��االن �ت �خ��اب��ات يف ال �ن �ق��اب��ات واالحت� � ��ادات� � ،ش��روط الت�سجيل ،ال�ت�ع��اون امل��ؤ��س���س��ات��ي لإجن��از �أو �ضعيفة احل���ض��ور ،كما يف ع��دد م��ن املخيمات
و�صو ًال �إىل �إمكانية امل�شاركة بانتخابات الرئا�سة ت�سجيل � �ش � ّف��اف و��س�ل�ي��م ،ال��وث��ائ��ق ال �ت��ي تعتمد الأخرى.
�سامر ال�سيالوي
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موضوع الغالف

تداعيات إغالق مضيق هرمـز

هل تنفذ إيـران تهديدها؟
�أك�ثر من  43م�ضيقاً مائياً يتوزعون على
العامل ،متر عربهم ال�سفن التجارية وناقالت
النفط العمالقة التي حترك عجلة االقت�صاد
العاملي ،لكن من بني ه�ؤالء جميعاً يُعد م�ضيق
هرمز من �أه��م ه��ذه املمرات و�أك�ثره��ا حيوية،
ال�سيما حلركة ال�سفن العربية �أوالً ،ومن ثم
الناقالت الآ�سيوية والغربية والأمريكية.
ي��رب��ط امل�ضيق اخل��ل��ي�� َج ال��ع��رب��ي م��ن جهة،
وخليج عمان وبحر ال��ع��رب واملحيط الهندي
م��ن ج��ه��ة �أخ�����رى ،ول��ذل��ك ف��ه��و ي��ع��ت�بر املنفذ
البحري الوحيد للعديد من الدول املطلة على
اخلليج ال��ع��رب��ي ف��ق��ط ،مثل ال��ع��راق والكويت
والبحرين وقطر ،كما �أنه ي�شكل �شرياناً حيوياً
حل��رك��ة ال�سفن ال��ق��ادم��ة م��ن اململكة العربية
ال�سعودية ،والإمارات التي لديها منافذ �أخرى.
م���رك���زه اال���س�ترات��ي��ج��ي ج��ع��ل م��ن��ه نقطة
ترانزيت عاملية مل��رور �سفن ال�شحن التجارية،
ال�سيما ناقالت النفط ،و�أي تهديد ب�إغالقه
���س��ي���ؤخ��ذ ع��ل��ى حم��م��ل اجل����د ك��ون��ه ي��ح��م��ل يف
ط��ي��ات��ه ت��داع��ي��ات اق��ت�����ص��ادي��ة ،م���ن ���ش���أن��ه��ا �أن
تت�سبب بخ�سائر جمة ل��ل��دول امل�ستفيدة منه
والتي ت�صدر ب�ضائعها عربه.
التهديد بالتهديد
�إزاء العقوبات املفرو�ضة على �إي���ران بغية
الت�ضييق عليها لوقف برناجمها النووي ،يبدو
�أن اجلمهورية الإ�سالمية ل��ن ت�سكت ع��ن �أي
عقوبة �إ�ضافية ،لذلك �أعلنت خالل الأ�سابيع
الأخ�يرة على ل�سان ق��ادة امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية
والع�سكرية فيها� ،أنه يف حال وا�صلت الواليات
املتحدة ال�ضغط على الأوروب��ي�ين ودول �آ�سيا
لفر�ض حظر على م�شرتيات النفط الإيراين،
ف�إن قطرة واحدة من النفط ال�سعودي �أو نفط
دول اخلليج لن متر عرب م�ضيق هرمز ،وقد
حذر قائد البحرية الإيراين حبيب اهلل �سياري
من �أن �إغالق م�ضيق هرمز �سيكون �أ�سهل من
�شربة ماء بالن�سبة لبالده.
مبعنى �آخ���ر ،مقابل احل��ظ��ر الأم�يرك��ي -
الي��راين �ستغلق طهران
الأوروب��ي على النفط إ
م�ضيق هرمز �أمام �صادرات النفط اخلليجية،
فنكون هنا �أمام معادلة النفط مقابل النفط،
وب���ال���ت���ايل ت���ك���ون �إي������ران ق���د ق��اب��ل��ت ال��ت��ه��دي��د
بالتهديد.
بح�سب وجهة النظر الإيرانية ،ف�إنه يكفي
امل�سا�س اجلزئي بناقالت النفط اخلليجية لكي
يحدث الأمر �أ�ضراراً وارتفاعاً كبرياً يف �أ�سعار
ال��ن��ف��ط يف ال��ع��امل ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل رف���ع قيمة
ال��ت���أم�ين على ن��اق�لات النفط و�إح����داث توقف
م�ؤقت �أو جزئي ل�صادرات النفط اخلليجية،
الأمر الذي من �ش�أنه الت�سبب بخ�سائر فورية
باهظة الثمن.
ويجمع اخل�براء �أن جم��رد �إغ�لاق امل�ضيق
ل�ساعات� ،سريفع �أ�سعار النفط ب�شكل جنوين،
وهذا �سيوجه �ضربة قوية لالقت�صاد العاملي..
وم��ن املعلوم �أن دول اخلليج ت�صدر م��ا يقرب
من  90يف املئة من نفطها بوا�سطة الناقالت

التي تعرب هذا امل�ضيق ،لي�س هذا وح�سب ،بل �إذا م��ا ق��ام��ت بتنفيذ خمطط �إغ�ل�اق م�ضيق
�إن �أغلب دول اخلليج متر م�ستورداتها عربه ،هرمز اال�سرتاتيجي الذي ينقل معظم النفط
خ�صو�صاً تلك القادمة م��ن دول ال�شرق مثل امل�ستخرج ب�شكل �أ���س��ا���س��ي م��ن ك��ل م��ن اململكة
ال�صني واليابان وكوريا وغريها..
العربية ال�سعودية وال��ع��راق و�إي���ران والكويت،
بب�ساطة ،ي�شكل م�ضيق هرمز عنق الزجاجة بل وما ميكن �أن ينتج عن جمرد التلويح بهذا
للخروج والدخول �إىل اخلليج العربي ،و�إغالقه ال��ت��ه��دي��د ع��ل��ى �أ���س��ع��ار �سلعة ح��ي��وي��ة و���ش��دي��دة
�سيعني حما�صرة دول كثرية ،وال يعني �أن يكون احل�سا�سية جت��اه اال���ض��ط��راب��ات مثل النفط،
احلظر إ
الي��راين على �صادرات النفط مبا�شراً فبالفعل ،ارتفعت �أ�سعاره عقب الت�صريحات
بال�ضرورة ،فقد تدرب الإيرانيون على العمل الإيرانية مبقدار  4دوالرات.
ول���ل���م���ث���ال ،ي���وف���ر م�����ض��ي��ق ه���رم���ز ع��ل��ى
غ�ير املبا�شر قبل ع��ام�ين ح�ين �أطلقت زوارق
هجومية �سريعة تابعة للحر�س ال��ث��وري �أت��ت دول��ة مثل ال�سعودية نحو  1192كيلومرتاً،
من جزيرة �أبو مو�سى التي ت�سيطر على املدخل �ست�ضطر لقطعها يف ح��ال��ة �إغ�لاق��ه ،وذل��ك
ال�����ش��م��ايل ل��ل��م�����ض��ي��ق���� ،ص���اروخ���اً �أ����ص���اب ناقلة لنقل النفط م��ن �آب���ار البقيق ق��رب اخلليج
النفط اليابانية العمالقة «�ستار ام» التي كانت العربي �إىل البحر الأح��م��ر ،وه��و م��ا يعرف
ب��خ��ط ال�����ش��رق وال���غ���رب ،لأن����ه ي��رب��ط ���ش��رق
تنقل النفط من ال�سعودية.
ويعتقد خرباء �أن �إيران ت�ستطيع ع�سكرياً
غلق م�ضيق هرمز ب�شكل جزئي ،حيث متتلك
ال�سفن الع�سكرية ال�صغرية امللغمة ،ولديها
�أي�������ض���اً �أل���غ���ام ب��ح��ري��ة و����ص���واري���خ �أر������ض بحر
أهميته
�شاطئية ،ت�ستطيع من خاللها تنفيذ التهديد،
وعلى الرغم من �أن عر�ض امل�ضيق يبلغ عند
يعد م�ضيق هرمز املمر املائي الأكرث
�أ�ضيق نقطة فيه نحو  33.5كلم ،لكن املنطقة
�أهمية يف العامل� ،إذ ي�شكل وح��ده قرابة
ال�����ص��احل��ة للمالحة ف��ي��ه تنح�صر يف ممرين
 40يف املئة من جتارة النفط البحرية،
مائيني بعر�ض ثالثة كيلومرتات لكل منهما
ويربط امل�ضيق ا�سرتاتيجياً بني حقول
لل�شحنات القادمة والأخرى اخلارجة ،وميكن
النفط يف اخلليج العربي وخليج عمان
م�لاح��ظ��ة �أن�����ه م���ن ال�����س��ه��ول��ة مب���ك���ان ع��م��ل��ي��اً
وامل��ح��ي��ط ال��ه��ن��دي ،وي���ع�ب�ره ي��وم��ي��اً ما
�إغ��ل�اق مم��ر ب��ه��ذا احل��ج��م ،ل��ذل��ك ي��ج��ب ع��دم
معدله  20ناقلة نفط ع��م�لاق��ة ،ونحو
اال�ستخفاف بالتهديدات الإيرانية.
 17مليون برميل نفط ،وف��ق��اً لأرق��ام
ال��ع��ام  ،2011ع��ل��م��اً �أن ن��ح��و  90يف املئة
�أهمية النفط
م��ن النفط ال�سعودي ،و 98يف املئة من
النفط العراقي ،و 99يف املئة من النفط
ت����درك �إي������ران م���ا ي��ت��ع��ر���ض ل���ه االق��ت�����ص��اد
الإم����ارات����ي ،و 100يف امل��ئ��ة م���ن النفط
ال��ع��امل��ي م��ن ه���زات م��ت��وال��ي��ة ،و�أه��م��ي��ة النفط
ال���ك���وي���ت���ي ،و 100يف امل���ئ���ة م���ن ال��ن��ف��ط
ك�سلعة �أ�سا�سية ت��ق��وم عليها �صناعات ال��دول
القطري مير عرب م�ضيق هرمز.
ال��ك�برى ،وم��ا ميكن �أن ينتج م��ن �آث���ار �سلبية،

ال�سعودية بغربها ،وميكن �أن يتم عن طريقه
نقل  5ماليني برميل نفط يومياً فقط ،وهو
من الطرق البديلة عن م�ضيق هرمز ،لكنه
لي�س مثالياً.
ولعل احتمال خ�سارة الأ�سواق النفطية ما
مقداره نحو  20مليون برميل يومياً  -وهو ما
مير فعلياً ب�شكل يومي من م�ضيق هرمز – من
�ش�أنه �أن ي�صل ب�أ�سعار النفط مل�ستويات قيا�سية
غ�ير م�سبوقة ،م��ن ال�صعب ع��ل��ى اق��ت�����ص��ادات
العديد من الدول الأوروبية املتعرثة اقت�صادياً
حتملها ،وهذا ما يحمل دول االحتاد الأوروبي
على التفكري جيداً قبل امل�صادقة على �أي من
العقوبات.
وي����رى حم��ل��ل��ون �أم�ي�رك���ي���ون �أن����ه ال داع���ي
ل�ل�إن��ك��ار �أن ل���دى �إي�����ران ال���ق���درة ع��ل��ى تنفيذ

جمموعة م��ن اخل��ي��ارات والهجمات ،لتتحكم
ب�شدة مب�ستوى حظر املالحة يف املمر ،من دون
�أن تخو�ض حرباً �شاملة ،وهي ورق��ة م�ساومة
قوية لديها ،فهي ت�ستطيع �أن تقوم بعمليات
�إعاقة وا�ستفزاز ملعظم ناقالت النفط العمالقة
وال�سفن املختلفة ،ولديها قدرة كبرية يف حرب
الألغام الذكية والألغام العائمة التي حتتاج �إىل
عملية تنظيف طويلة ،ي�ترت��ب عليها ت�أخري
امل�لاح��ة يف اخلليج وامل�����ض��ي��ق ،كما لديها قوة
حمرتفة يف ح��رب الع�صابات البحرية ،التي
تعتمد على قوارب �صغرية حمملة بال�صواريخ
املختلفة ���ض��د ال�سفن احل��رب��ي��ة ال��ك��ب�يرة من
مدمرات وفرقاطات وحامالت طائرات و�سفن
جتارية من �أجل �إعاقتها �أو تدمريها.
وي��ع�ترف اخل��ب�راء الأم�يرك��ي��ون �صراحة
ب���أن �إي���ران ال حتتاج �إىل تكنولوجيا ع�سكرية
متقدمة جداً لإغالق م�ضيق هرمز �أمام حركة
امل�لاح��ة ب��ك��ل �أ���ش��ك��ال��ه��ا� ،إذ يكفي �أن تعلن �أن
امل�ضيق بات مغلقاً ،وت�ضع عدداً من املدافع على
مقربة من امل�ضيق ال�ستهداف �أي قطعة بحرية
الي������راين ل��ل��م��رور
حت����اول �أن ت��ت��ج��اه��ل امل��ن��ع إ
م��ن ه���ذا امل�ضيق ال���ذي و���ص��ف��ه �أح���د اخل�ب�راء
الأمريكيني ب�أنه �أ�ضيق من ثقب مفتاح الباب.
ويتابع ه�ؤالء« :قد يكون الهدف الإيراين
م��ن ه��ذا التهديد ال��ت���أث�ير النف�سي يف �أ���س��واق
النفط الدولية بغية �إرباكها وب��ث الذعر من
احتمال انقطاع �أو نق�ص الإم���دادات من �أجل
دفع �أ�سعار النفط �إىل االرتفاع ،و�أن ت�ستخدم
االرتفاع امل�ستمر لأ�سعار النفط و�سيلة �ضغط
يف ���ص��راع��ه��ا ال�سيا�سي م��ع ال���والي���ات املتحدة
واالحتاد الأوروبي ب�ش�أن برناجمها النووي».
والأم������ر الآخ�����ر �أن ب��ع�����ض امل���داف���ع�ي�ن عن
املوقف الإيراين يجادلون ب�أن �إيران لها احلق
يف �إغ��ل�اق م�ضيق ه��رم��ز ،لأن��ه��ا غ�ير ملزمة
ب�أحكام اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار،
لأنها و�إن كانت قد وقعت على هذه االتفاقية،
�إال �أنها مل ت�صادق عليها بعد.
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الدول امل�صدرة عن طريق هرمز
فمن هي ال��دول املت�ضررة فعلياً من احتمال
�إغالق امل�ضيق؟
يقع م�ضيق هرمز يف منطقة اخلليج العربي
فا�ص ًال م��ا ب�ين مياه اخلليج العربي م��ن جهة،
ومياه خليج عمان وبحر العرب واملحيط الهندي
من جهة �أخ��رى ،ويعترب املنفذ البحري الوحيد
للعراق والكويت والبحرين وقطر ،وت�شرتك مع
ه��ذه ال��دول �أي�ضاً الإم���ارات وعمان وال�سعودية،
ولكن ه��ذه ال��دول لها منافذ �أخ��رى ،فعمان لها
منافذ مبا�شرة على بحر ع��م��ان وب��ح��ر ال��ع��رب،
والإم���ارات وال�سعودية ،لها خطوط نقل �أخ��رى
بعيداً ع��ن امل�ضيق ،لكنها منافذ �أط���ول م�سافة
و�أكرث كلفة ،لذلك ال غنى لها عن هرمز.
وت�ستحوذ هذه الدول ال�سبع مع �إيران على ما
ن�سبته نحو  90يف املئة من �إجمايل �إنتاج النفط
يف العامل تقريباً ،حيث يبلغ �إجمايل �إنتاج الدول
الثماين  78مليون برميل نفط يومياً ،بينما يبلغ
�إجمايل ما ينتجه العامل يوميا نحو  90مليون
برميل.
وبالفعل ،فقد �سبق لإيران �أن هددت ب�إغالق
امل�ضيق �أك�ثر م��ن م��رة� ،إذا م��ا تعر�ضت ل�ضربة
ع�سكرية من قبل الواليات املتحدة �أو �إ�سرائيل،
وبالتايل كان هذا التهديد رقماً يف معادلة الردع
بينها وب�ي�ن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ،وال��ت��ي و�ضعتها
�إي������ران ل�����ص��رف ال����والي����ات امل��ت��ح��دة ع���ن اخل��ي��ار
الع�سكري �ضدها ال��ذي ي�ساوي وق��ف الإم���دادات
النفطية العاملية ب�إغالق م�ضيق هرمز ،وبالتايل
ت��ع��ر���ض االق��ت�����ص��اد ال��ع��امل��ي مل��خ��اط��ر ج��دي��ة ،غري
الي��ران��ي��ة ق��د اختلفت م��ع الإع�ل�ان
�أن ال��ر�ؤي��ة إ
الأم��ي�رك����ي ع���ن ال��ع��ق��وب��ات اجل����دي����دة ،و�أ���ص��ب��ح
العامل املتغري يف املعادلة لي�س ا�ستخدام اخليار
الع�سكري ،و�إمن���ا ف��ر���ض عقوبات على ���ص��ادرات
النفط الإيرانية ،من هنا كان ال بد من ت�صعيد
التهديدات الإيرانية وهذا ما حدث بالفعل.
وتنطلق �إيران يف تهديداتها ب�إغالق امل�ضيق
م��ن ع��دة ع��وام��ل ،م��ن �أه��م��ه��ا� :إ���ش��راف��ه��ا املبا�شر
على امل�ضيق من ناحية ال�شمال  -حمافظة بندر
عبا�س – وثانيها� :إحداثيات امل�ضيق ،حيث يبلغ
عر�ضه  60ك��ل��م ،و 33.5كلم عند �أ���ض��ي��ق نقطة
فيه ،فيما يبلغ عر�ض ممري الدخول واخل��روج
فيه  10.5كلم ،الأمر الذي يعني �أن غرق ناقلتني
من القطع املتو�سط كفيل ب�إغالق امل�ضيق �أمام
املالحة البحرية� ،إ�ضافة �إىل ما متتلكه البحرية
الإيرانية من �إمكانيات مل�ضايقة ال�سفن املارة يف
امل�ضيق.
وط���ب���ق���اً ل��ت��ق��ري��ر �أع�������ده م���رك���ز ال���درا����س���ات
اال�سرتاتيجية والدولية ،ف���إن �إي��ران ا�ستطاعت
ت��ع��زي��ز وزي������ادة ت��ر���س��ان��ت��ه��ا ال��ب��ح��ري��ة م���ن حيث
ال�سرعة وال��ع��دد وال��ع��ت��اد� ،إذ يبلغ عديد قواتها
الب�شرية � 20ألف جندي من احلر�س الثوري ،وما
ال يقل عن  10زوارق �صواريخ من نوع C – 802
يبلغ مداها  120كيلو مرتاً.
مراقبة ..وحذر
ي��ب��دو �أن ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ب�����ص��ورة خا�صة،
والغربيني ب�صورة عامة ال�سيما الربيطانيني
منهم يحملون ال��وع��ي��د الإي����راين بجدية وبال
م���وارب���ة ب��ه��ذا ال�������ش����أن ،ول���ه���ذا �أم�����رت ال���والي���ات
امل���ت���ح���دة مل�����رة ام��ت��ح��ان��ي��ة ق��ط��ع��ات��ه��ا ال��ب��ح��ري��ة
وبوارجها وحامالت طائراتها بك�سر ح�صار �إيران
مل�ضيق هرمز ،كج�س للنب�ض الإي���راين ،وكذلك
الربيطانيون �أعلنوا ب�أنهم ب�صدد �إر�سال خم�سة
ع�شرة بارجة حربية لك�سر ح�صار �إي��ران مل�ضيق
هرمز كما �صرح بع�ض امل�س�ؤولني.
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لكن جتدر الإ�شارة �إىل �أن املناورات البحرية
الإيرانية الأخرية ،وما قامت به هذه القطعات
الع�سكرية من انت�شار وا�سع ومتو�ضعها يف �أماكن
ح�سا�سة بالفعل فر�ضت ال�سيطرة على امل�ضيق
ب�شكل كامل ،مما �أربك احل�سابات الغربية ودفعها
للتفكري بجدية باخلطوة الإيرانية ،فمثل هذه
املناورات ،تدل بالفعل على �أن الإيرانيني ،ب�صدد
االن��ت��ق��ال احلقيقي �إىل ا�سرتاتيجية �سيا�سية
خ��ارج��ي��ة ج��دي��دة وب��ع��ي��دة الأم���د ولي�س جمرد
م��ن��اورات ع��اب��رة ووقتية يف م�ضيق ه��رم��ز ،مما
يعني �أن ورق���ة م�ضيق ه��رم��ز ،وم��ل��ف��ه العاملي
الكبري �سيكون م��ن الآن ف�����ص��اع��داً �أح���د �أوراق
�إي�����ران اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة ال��واق��ع��ي��ة ألخ����ذ �إي����ران
لدورها ال�سيا�سي اجلديد وال�صاعد يف ال�شرق
الأو�سط والعامل ،علماً �أن للجمهورية الإيرانية
ال��ي��وم م��ن الأوراق ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية
الكبرية ،التي ت�ؤهلها لتكون هي الالعب الأكرب
يف املنطقة ،ومن الوا�ضح من رد الفعل الغربي
على تهديداتها �أن��ه��ا جتيد ا�ستخدام الأوراق
املوجودة بيدها.
على ال�ضفة الأخرى ،من املالحظ �أن هناك
ت��زاي��داً يف ال��ق��وات البحرية الغربية يف الأي���ام
الأخ�ي�رة قبالة �إي���ران يف اخلليج العربي وبحر
العرب ا�ستعداداً ملواجهة �إي���ران يف ح��ال تنفيذ
تهديدها ب�إقفال م�ضيق ه��رم��ز ،فقد �أ���ص��درت
بريطانيا �أوام����ر ل��ل��م��دم��رة «داري���ن���غ» امل�سلحة
بتكنولوجيا جديدة لإ�سقاط ال�صواريخ للتوجه
�إىل بحر عمان ،لت�صل يف ذات الوقت الذي ت�صل
فيه حاملة الطائرات الفرن�سية «�شارل ديغول».
و�أفادت م�صادر مطلعة� ،أن طائرة «�آركيو-4
غلوبال ه��وك» ال�ضخمة ب�لا طيار �أقلعت من
حاملة الطائرات الأمريكية «�ستينينغ» للقيام
بعمليات ا�ستطالع ف��وق ال�����س��واح��ل الإي��ران��ي��ة،
وت����ق����وم احل���ام���ل���ة الأم��ي�رك����ي����ة وجم��م��وع��ت��ه��ا
ال�����ض��ارب��ة ب��ا إلب��ح��ار يف بحر ع��م��ان عند مدخل
م�ضيق هرمز ،بعد �إعالن طهران �أنها لن ت�سمح
لها بالعبور.
وه��ذه هي امل��رة الأوىل التي ت�ستخدم فيها
الواليات املتحدة و�سائط جوية بال طيار فوق
�إي����ران م��ن��ذ �إ���س��ق��اط ال��ط��ائ��رة «�أرك���ي���و  »170يف
�إيران يف  4كانون الأول  ،2011وهي املرة الأوىل
�أي�ضاً التي ت�صدر فيها تعليمات لطائرة �ضخمة
ب�لا طيار ل�ل�إق�لاع م��ن حاملة ط��ائ��رات للقيام
مبهمة ا�ستطالع بحري جوي وا�سع �أو ما يطلق
عليه «بامز».
وذك����رت امل�����ص��ادر الع�سكرية الأم�يرك��ي��ة �أن
م��ه��م��ة «غ��ل��وب��ال ه����وك» ه��ي «م��راق��ب��ة احل��رك��ة
ال��ب��ح��ري��ة ع��ل��ى م��ب��ع��دة م��ن ال�����س��اح��ل الإي����راين
وم�ضيق ه��رم��ز» ،وق��د ���ص��درت التعليمات �إىل
ال��ب��ح��ري��ة الأم�ي�رك���ي���ة مل��وا���ص��ل��ة م��راق��ب��ة ه��ذه
احل��رك��ة ،وه��و عمل �آخ��ر يجرى للمرة الأوىل،
بعد �أن �أعلن الأمريال حبيب اهلل �سياري ،رئي�س
ال��ب��ح��ري��ة الإي���ران���ي���ة� ،أن م�����ض��ي��ق ه��رم��ز حتت
ال�سيطرة الإيرانية التامة منذ �سنني.
م��ن جهته ،ح��ذر اجل�ن�رال م��ارت��ن دميب�سي،
رئي�س هيئة ر�ؤ���س��اء الأرك����ان الأم�يرك��ي��ة ،مب��ا ال
يقبل ال�شك �أن ب�إمكان �إيران �إقفال م�ضيق هرمز
«لبع�ض الوقت» ،و�أن القوات الأمريكية «و�ضعت
ق��درات��ه��ا ع��ل��ى �أه��ب��ة اال���س��ت��ع��داد ل�ضمان �إحل���اق
الهزمية بتلك العملية يف ح��ال وقوعها فعالً»،
و����ش���دد اجل��ن��رال دمي��ب�����س��ي ع��ل��ى �أن «ب���إم��ك��ان��ه��م
�إغ�لاق��ه ،وق��د �أعلنا �أن��ه ال ميكن القبول بذلك،
و�أن الأم��ر لي�س جم��رد ع��دم القبول من جانبنا
ولكن من جانب العامل ،و�سنتخذ الإجراء الالزم،
ونعيد فتح امل�ضيق».
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أوروبا الهرمة تُثبت عجزها

مل تعد �أوروب���ا التي تثبت كل ي��وم �أنها ق��ارة عجوز،
و�أ ّن ال��ه��رم ال�سيا�سي يُ�صيب رج��االت��ه��ا ،ب��ح��اج��ة �إىل
�إث���ب���ات ك��ون��ه��ا الع���ب���اً ع��ل��ى امل�����س��رح ال�����دويل يف م���ؤخ��رة
ال�لاع��ب�ين� ،أو يف االح��ت��ي��اط الأم�يرك��ي «غُ ���ب الطلب»،
�لا م��ن خ�لال االت��ف��اق ب�ين زعماء
وه���ذا م��ا انعك�س ف��ع ً
�أوروبا الذين يت�صابون يف ال�سيا�سة ،رغم يقينهم بولوج
مرحلة اخل��رف ،واملعلن فيه عن حظر ف��وري على كل
العقود املتعلقة با�سترياد ونقل النفط اخلام واملنتجات
ال��ب�ترول��ي��ة ،يف خ��ط��وة ل���زي���ادة ال�����ض��غ��ط ع��ل��ى ط��ه��ران
واالت��ف��اق على جتميد �أ���ص��ول البنك امل��رك��زي ،وحظر
جميع �أ�شكال التجارة يف الذهب واملعادن النف�سية مع
البنك و�سائر الأج��ه��زة احلكومية ،وذل��ك بهدف وقف
�أو تقلي�ص الربنامج النووي الإي��راين ال�سلمي ،والذي
ت�سترت فيه �أوروب��ا باملزاعم الأمريكية – الإ�سرائيلية،
ب�أنه ذات �أبعاد ع�سكرية.
م��ا ورد يف االت��ف��اق الأوروب�����ي لي�س ه��و اجل��وه��ري،
�إمنا الفقرة الأخ��رى التي تقول بو�ضوح �إن الإج��راءات
�أع�ل�اه تلحظ ف�ترة �سماح حتى �أول مت��وز املقبل �أم��ام
دول االحت���اد الأوروب����ي املرتبطة بعقود ل�شراء النفط
واملنتجات النفطية ،على �أن ي�سبق ذل��ك يف �شهر �أي��ار
مراجعة للقرار لتنظيم فعالية العقوبات ،و�إذا كانت
دول االحتاد جنحت يف ت�أمني موارد بديلة كافية للنفط
اخلام.
�إذاً ،هنا بيت الق�صيد� ،أوروبا �ست�سعى لت�أمني موارد
ب��دي��ل��ة ،وه���ي غ�ير واث��ق��ة م��ن ذل���ك ح��ت��ى ،و�إذا متكّنت
ف�ستكون الأ���س��ع��ار مرتفعة ،ممّ��ا يدفعها �إىل مواجهة
�شعوبها ..ومن �أجل من؟
االعتقاد ال�سائد �أن �أوروبا تخو�ض حرباً عن �أمريكا
���س��ت��دف��ع ث��م��ن��ه��ا ،وت��ك��ون ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ق��د �أكملت
غاياتها �إذا جنحت يف دف��ع �أوروب���ا للت�صادم م��ع �إي��ران
ب��د ًال منها ،فتُنتهك �أوروب���ا �أك�ثر وت�صبح احتياجاتها
لوا�شنطن �أك�ث�ر ،فتقب�ض الأخ�ي�رة على عنقها بكلتي
اليدين.
لكن �إذا كانت ق��راءة املعطيات بعقل ب��ارد ،فال �شكّ
�أن اال�ستنتاجات �ستكون حيوية �أك�ثر� ،سيما �أ ّن املوقف
الأوروب��ي جاء يف ذروة الدعوات الأمريكية للحوار مع
�إيران ،والتي مل يعد �أحد يت�سترّ على الر�سائل املبعوثة
م��ن ال��رئ��ي�����س الأم�ي�رك���ي وم�����س���ؤويل خ��ارج��ي��ت��ه يف ه��ذا
امل��و���ض��وع ،ول��ذل��ك ف�لا ب�� ّد م��ن خ��ارط��ة ط��ري��ق لو�ضوح
املعطيات.

 مل تكن حماولة «وليم برينز» ،مندوب الوالياتاملتحدة يف جمموعة دول (� ،)1+5سرّية يف ال�سعي �إىل
لقاء م�س�ؤول امللف النووي الإيراين «جليلي» يف جنيف،
ومل ترتدّد �إيران يف رف�ض اللقاء ،لأ ّن الأمور مل تكن قد
ن�ضجت بعد.
مت االتفاق على عقد لقاء لدول
 مل يكن بعد قد ّ( )1+5الذي �ست�ست�ضيفه تركيا ال�شهر املقبل.
 مل ي��ك��ن ب��ع��د وا���ض��ح��اً م�����آل ال��ك��ب��ا���ش الإي�����راين-الأم�ي�رك���ي يف اخل��ل��ي��ج وع��ب��ور م�ضيق ه��رم��ز ل��ل��ب��وارج
الأمريكية.
 لي�س وا���ض��ح��اً بعد م�صري الكبا�ش الأوروب����ي معاليونان ،التي ترف�ض العقوبات على �إيران ،حيث امل�صدر
ال��ذي يغيثها بالنفط على احل�ساب� ،أي «دي���ون» تعجز
�أوروب����ا ع��ن ت���أم�ين ب��دي��ل مم��اث��ل ل��ه��ا ،وال��ي��ون��ان طلبت
تخفيف ال�ضغط على �إيران بدل رفعه.
 مل تقر�أ �أوروب��ا الهرمة الأم��ل الرو�سي با�ستئنافقريب للمفاو�ضات حول امللف النووي ،الذي ت�ص ّر �إيران
على �سلميته ،كما �أن��ه��ا مل تنتبه �إىل ال��زي��ارة امل��ق��ررة
لوكالة الطاقة الذرية نهاية ال�شهر احلايل �إىل طهران
من �أجل «ح ّل كل الق�ضايا اجلوهرية العالقة».
 من الوا�ضح �أي�ضاً� ،أن الأوروبيني مل يقر�أوا جيداًالتلويح الإي���راين ب�إقفال م�ضيق ه��رم��ز ،ال��ذي �أعقبه
طلباً �أمريكياً بالتفاو�ض� ،أتبعته �إيران مبوقف وا�ضح،
ب�أنها مل تقفل يف ال�سابق امل�ضيق ،وبالتايل عادت حاملة
طائرات �أمريكية لعبور امل�ضيق بال ح��وادث ،بالتوازي
م��ع �إع��ل�ان دول���ة الإم������ارات ع��ن ت أ���ج��ي��ل اف��ت��ت��اح �أن��ب��وب
ال مل�ضيق هرمز ال��ذي مت ّر
للنفط ،ميكن �أن يكون بدي ً
عربه ثلث الإمدادات النفطية للعامل.
يف ال��واق��ع� ،أن امل��رح��ل��ة ع��ب��ارة ع��ن ط��رح �أوراق على
الطاولة ،كي يكون الوقت الفا�صل عن بدء املفاو�ضات
عنوانه املراجعة من قبل اجلميع� ،إذ �إ ّن ال م�صلحة لأحد
يف الت�صعيد ،ولذلك ،ف���إ ّن ال�شد�شدة يف املواقف لي�ست
�إال م��ن ب��اب حت�سني امل��واق��ع وحت�صينها ،بينما �أوروب���ا
تقع يف اال�ستخدامات الأم�يرك��ي��ة كعجوز غ�ير م��درك
لت�صرفاته ،يديره من «�أكل» هيبته ومكانته.
ه����ذه ال���وق���ائ���ع ت��ف��ر���ض ن��ف�����س��ه��ا ف���ر����ض���اً ،وه����ي ت��ت أ���ث��ر
باحلماقات ،و�إن �أخ���ذت مظاهر عنفوانية �أح��ي��ان��اً� ،إال �أ ّن
عاقبتها ط�أط�أة الر�ؤو�س� ،أمام احتياجات ال�شعوب الأوروبية.
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عـــربـــي
يف الذكرى ال�سنوية الأوىل للثورة

الأزهر يتقدم ..والإخوان يف االختبار
الواقع ال�سيا�سي امل�صري يتنازعه م�شهدان،
الأول م��واف�ق��ة جمل�س ال� ��وزراء على انتخاب
�شيخ الأزه��ر ب��د ًال من تعيينه من قبل رئي�س
اجلمهورية ،والثاين م��رور الذكرى ال�سنوية
الأوىل ل �ث��ورة  25ي �ن��اي��ر ،واخل� ��وف ال�شعبي
املتزايد من حدوث ا�ضطرابات يف هذة املنا�سبة.
دور الأزهر الريادي
الإ� � � �س �ل ��ام ال �� �س �ي ��ا� �س ��ي ب � � ��د أ� ي��رت��ب
�أوراق ��ه وعنا�صر ق��وت��ه حلكم م�صر بعد
االنتخابات الربملانية التي أ���س�ف��رت عن
ف ��وزه و��س�ي�ط��رة ح��زب ال�ع��دال��ة واحل��ري��ة
بن�سبة  47يف املئة وح�صدوا 235مقعداً،
وحزب النور الذي فاز ب�أغلبية  24.54يف
امل�ئ��ة ،ه��ذا التقدم ال�برمل��اين ب��د�أ ينعك�س
ع �ل��ى الأزه � � � ��ر ال� ��� �ش ��ري ��ف ،ت �ل��ك امل� �ن ��ارة
الإ�سالمية التي مازالت ت�ضيء ب�أنوارها
وتن�شر العلم ال�شرعي ،منذ �أكرث من �ألف
ع��ام على م�ساحة ال�ك��رة الأر� �ض �ي��ة ،جتد

نف�سها اليوم مطالبة ب�إعادة �إنتاج دورها
التنويري الريادي يف م�صر والعامل.
��ش�ي��خ الأزه � ��ر ال ��ذي ي��واك��ب وي�ت�ف��اع��ل
مع تقدم الإ�سالم ال�سيا�سي ،ي�سعى جاهداً
وب �ق��وة لإع � ��ادة ت�ف�ع�ي��ل و�إ�� �ص�ل�اح م��ؤ��س���س��ة
الأزه ��ر ،حيث ق��ام بتطوير و�إ��ص�لاح البنى
الإداري ��ة للعديد من امل�ؤ�س�سات الأزه��ري��ة،
وط� ��رد ب�ع����ض امل�ف���س��دي��ن م��ن م�ن��ا��ص�ب�ه��م،
وب ��د�أ ب ��إع��ادة الأم ��وال ال�ت��ي ك��ان��ت ت�ستويل
ع �ل �ي �ه��ا ب �ع ����ض م ��راك ��ز ال� �ق ��وى ال �ف��ا� �س��دة
وحوّلها �إىل املعاهد الأزهرية يف املحافظات
والأقاليم ،وتت�صاعد هذه الثورة الأزهرية
م��ن خ�ل�ال ال�ل�ج�ن��ة ال��دائ �م��ة ال �ت��ي �شكلها
لتعديل قانون 103ل�سنة ،1961وجنحت
هذه اللجنة بو�ضع تعديالتها على طاولة
جمل�س ال��وزراء و�إق��راره م�ؤخراً ،حيث بات
�شيخ الأزه��ر يُنتخب من خ�لال ثالثة من
م�شايخ جممع البحوث الإ�سالمية ،على �أن
ال يقل عمره عن  60ع��ام�اً ،و�أن يحال �إىل
التقاعد يف �سن الثمانني ،ب��د ًال من تعيينه

�شيخ الأزهر �أحمد الطيب

م��ن قبل الرئي�س امل�صري كما ك��ان يجري
منذ �سنوات ،وهذا الأمر مينح �شيخ الأزهر
القدرة والغطاء امل�ؤ�س�ساتي التخاذ مواقف
م�ستقلة عن مواقف احلكومة ،ويدعم دور
الأزهر ال�سيا�سي والتقريري.

بعــــد عـــــام عــلى ثــــورة الــيـــا�ســــمني
اقت�صاد تون�س يتخبط يف م�ستنقع الفقر والبطالة
بعد عام من اندالع الثورة التي �أطاحت بنظام الرئي�س بينما ت�سجل الإح�صاءات معدل فقر مدقع يتجاوز ن�سبة
زي��ن ال�ع��اب��دي��ن ب��ن ع�ل��ي ،جت��د ت��ون����س نف�سها �أم ��ام م ��أزق الـ 24يف املئة ،ومعدل بطالة مرتفع ،فيما ي�أخذ املعت�صمون
اقت�صادي كبري ،ي�ت�راوح ب�ين خلل يف ميزانياتها وارت�ف��اع على احلكومة امل�ؤقتة �أنها تعالج الق�ضية ب�سيا�سات قدمية
يف �أ�سعار ال�سلع ،وبني �إغالق العديد من امل�صانع ،وتفاقم رغم عقمها وف�شلها ،و�أبرزها التجنيد الإجباري ملن بلغ �سن
الو�ضع يف �سوق العمل من ت�سريح للعمال وتراجع ال�سياحة التجنيد.
لطاملا ك��ان ق�ط��اع ال�سياحة م��ر�آة ال��واق��ع ال�سيا�سي
واال��س�ت�ث�م��ار ،م��ع ت�سجيل ح��رك��ة ت�ظ��اه��رات واح�ت�ج��اج��ات
واالق�ت���ص��ادي ،ويف تون�س �شكلت ال�سياحة  5.5يف املئة
ت�ضيف �إىل الو�ضع االقت�صادي �سوداوية.
وبح�سب رئي�س احلكومة التون�سية حمادي اجلبايل ،من االقت�صاد التون�سي ،وخالل الأ�شهر الت�سعة الأوىل
فقد تكبد االقت�صاد التون�سي ب�سبب هذه الظاهرة خ�سائر من العام املا�ضي ،تراجع عدد ال�سياح بن�سبة  33يف املئة،
مالية بقيمة  1.6مليار دوالر خ�لال ال�ع��ام امل��ا��ض��ي ،كما فيما تراجع عدد ال�سياح الأوروبيني وحدهم بن�سبة 45
�أن النمو االقت�صادي للبالد ت��راج��ع يف نف�س ال�ع��ام بنحو يف املئة.
ع�ل��ى ال���ص�ع�ي��د االج �ت �م��اع��ي ،ارت �ف �ع��ت ن�سبة ال�ف�ق��ر يف
نقطتني حتت ال�صفر ،وه��ذه هي امل��رة الأوىل التي ي�سجل
فيها االقت�صاد التون�سي من��واً �سلبياً منذ  20عاماً ،بعدما تون�س �إىل  24.7يف املئة ،وفقاً للمقاي�س�س العاملية ،والتي
حققت تون�س خ�لال العقدين الأخ�يري��ن من��واً اقت�صادياً حتدد عتبة الفقر بدوالرين للفرد الواحد يومياً ،وترتفع
هذه الن�سبة يف املناطق الغربية واجلنوبية للبالد ،والتي
مبعدل  5يف املئة �سنوياً.
وبح�سب الأرق��ام الر�سمية ،ف�إن � 15ألف تون�سي فقدوا ت�شهد اح�ت�ج��اج��ات م�ت��وا��ص�ل��ة م�ط��ال�ب��ة بتح�سني ظ��روف
وظائفهم يف العام  ،2011ب�سبب تردي الو�ضع االقت�صادي ،املعي�شة وتوفري فر�ص عمل وتوفري اخل��دم��ات الأ�سا�سية
علماً �أن حالة عدم اال�ستقرار االجتماعي يف البالد ،حالت املفقودة يف تلك املناطق ،وتقدر وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
دون تنفيذ م�شاريع ا�ستثمارية جديدة كانت �ستوفر � 26ألف يف احلكومة التون�سية امل�ؤقتة ع��دد العاطلني بـ 800أ�ل��ف
فر�صة عمل جديدة ،و�أح�صي عدد العاطلني يف تون�س بـ  800عاطل عن العمل 69 ،يف املئة منهم تقل �أعمارهم عن 30
�ألف ،بينهم � 200ألف من �أ�صحاب �شهادات التعليم العايل .ع��ام�اً ،يف ح�ين ي�ق��در ع��دد حملة ال���ش�ه��ادات العاطلني عن
وكانت تون�س �شهدت منذ بداية العام املا�ضي �أكرث من العمل بـ� 170أل��ف عاطل عن العمل ..وق��ال وزي��ر ال�ش�ؤون
� 400إ�ضراب� ،أدت �إىل تراجع م�ؤ�شرات الإنتاج وال�صادرات ،االجتماعية يف احلكومة التون�سية امل�ؤقتة حممد النا�صر:
«الفقر والبطالة وعالقات الإنتاج ت�شكل �أبرز املوا�ضيع التي
وارتفاع الت�ضخم يف البالد �إىل م�ستويات قيا�سية.
تت�صدر مطالب واحتجاجات املواطنني يف هذه الفرتة»..
فقر مدقع
ويتوقع توا�صل االحتجاجات مع عجز احلكومة امل�ؤقتة عن
الوفاء بوعودها للمواطنني.
ينتظر ال�شعب التون�سي حتقيق الوعود التي �أطلقتها
حمرر ال�ش�ؤون العربية
ال�سلطة امل��ؤق�ت��ة غ�ير املبنية على ح�سابات علمية ثابتة،

اجلميع معني بعودة الأزه��ر �إىل لعب دور
قوي وم�ؤثر يف احلياة العامة امل�صرية ،وعودة
ال ��روح مل�شيخة الأزه� ��ر ول��دوره��ا ال�ت��اري�خ��ي،
يعترب �ضمانة للتوازن ال�سيا�سي مل�ستقبل م�صر.
ال �� �ش �ي��خ أ�ح� �م ��د ال �ط �ي��ب ال �� �ص��ويف امل�ن�ه��ج
والن�شاءة �أمامه دور حموري هام ليلعبه كقناة
حوار وقيمة معنوية ت�شكل �إ�ضافة وتوازن بني
التيار ال�صويف واحلركة ال�سلفية املتناحرين يف
م�صر.
ال �ت �� �ص��وف م�ت�غ�ل�غ��ل يف احل� �ي ��اة ال��دي�ن�ي��ة
امل���ص��ري��ة ب �� �ص��ورة جت�ع��ل م��ن ال���ص�ع��ب جتنب
العامة امل�شاركة يف بع�ض الظواهر ال�صوفية،
املركزية ال�شديدة هي �سمة ال�صوفية ،وتتميز
ب��ال�ت���س�ل���س��ل ال �ه��رم��ي ل �ل �ق �ي��ادات ،وت�ت�م�ح��ور
ال�ط��ري�ق��ة ح ��ول �شخ�صية ال���ش�ي��خ �أو امل��ر��ش��د
ال�صويف الذي يحدد ب�إر�شاداته وبركته �أن�شطة
ال�ط��ري�ق��ة وت��وج�ه��ات�ه��ا ،وم�ستقبل الطريقة
يح�صر داخل العائلة ،حيث يرث االبن من�صب
الأب وال ي�شرتط �أن يكون عاملاً جم��ازاً وغالباً
م��ا ي�ك��ون ه��ذا املن�صب م���ص��دراً للخالف بني
الأب�ن��اء نظراً للموارد املالية التي يحظى بها
�شيخ الطريقة.
�أم��ا التيار ال�سلفي ي�ضم �شريحة وا�سعة
م��ن ال�ع�ل�م��اء وامل �� �ش��اي��خ وم �� �ص��دري ال�ف�ت��اوى
ويلتزم الالمركزية الإداري��ة يف حركته وبنائه
التنظيمي ،ول�ق��د ا�ستفاد التيار ال�سلفي من
هجرة العمالة امل�صرية ل��دول اخلليج الذين
ع��ادوا �إىل م�صر ،لي�شكلوا ح�ضوراً كبرياً بعد
ما غرفوا من منهل ال�سلفية اخلليجية �إدارياً
وروحياً ومادياً.
امل �ه �م��ة امل �ل �ق��اة ع �ل��ى ع��ات��ق ��ش�ي��خ الأزه � ��ر
�صعبة وم�ع�ق��دة ودق�ي�ق��ة للغاية فهو مطالب
ب�ت�ه��ذي��ب ط��روح��ات امل�ت���ش��ددي��ن ال��ذي��ن ف��ازوا
يف االنتخابات ،وفتح قناة توا�صل وح��وار بني
اجل�ي����ش وال�ت�ي��ار الإ� �س�لام��ي وب��اق��ي ال�ت�ي��ارات
ال�سيا�سية.
امللفات اخلالفية بني اجلي�ش
والإخوان
أ�م� ��ا الإخ� � ��وان امل���س�ل�م��ون ر أ�� � ��س ح��رب��ة
التيار ،يبدو �أن امللفات اخلالفية ال�ساخنة
مع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية م�ستمرة ومل حت�سم
ب �ع��د ،خ���ص��و��ص�اً ب �ع��د ت���ص��ري�ح��ات امل��ر��ش��د
ال �ع��ام الأ� �س �ت��اذ حم�م��د ب��دي��ع ح ��ول رف����ض
ا�ستقاللية ميزانية اجلي�ش وح��ق جمل�س
ال�شعب اجلديد مبقا�ضاة وحماكمة املجل�س
الع�سكري ح��ول �إدارت� ��ه ل�ل�ب�لاد يف املرحلة
املن�صرمة ،ال بد لهذين املوقفني �أن ي�شعال
امل��وق��ف م��ن ج��دي��د ،خ���ص��و��ص�اً م��ع ازدي ��اد
الإ�شاعات حول احتمال انفجار املوقف بعد
 25يناير الذكرى ال�سنوية الأوىل للثورة،
بعد �أن �سيطرت حالة مر�ضية من اخلوف
ب�ي�ن امل���ص��ري�ين ال��ذي��ن ح�ب���س��وا الأن �ف��ا���س،
م�ت��وج���س�ين خ�ي�ف��ة م ��ن الأه � � ��وال امل�ن�ت�ظ��ر
ح��دوث�ه��ا م��ن ذل��ك ال �ي��وم ،ول��و ح��ظ إ�ق�ب��ال
كبري للمواطنني على �شراء وتخزين ال�سلع
الأ�سا�سية مثل ال�سكر والأرز.
تتقاطر الدعوات من احلكومة واجلي�ش
وال �ت �ي��ار الإ� �س�ل�ام��ي ل�لاح�ت�ف��ال بال�سنوية
الأوىل للثورة� ،إال �أن مفجري الثورة و�أبناءها

�أعلنوا �أنهم لن يحتفلوا بالثورة قبل انتقال
ال�سلطة بالكامل للهيئات املنتخبة ،وكانت
ه��ذه العبارة التي ردده��ا �شباب ال�ث��ورة�“ ،إن
كنا �سنحتفل ب�شيء ،فهو مبوا�صلة ثورتنا”.
ث��ورة  25يناير يف �سنويتها الأوىل ،ما
زال اخل�ل�اف ح��ول�ه��ا ي�ك�بر ي��وم �اً ب�ع��د ي��وم،
هناك من يرى فيها �أ�صابع خارجية متوي ًال
وحتري�ضاً وج ��زءاً م��ن م�شروع غربي يغزو
املنطقة ،وهناك من يرى �أنها ثورة حقيقية
بكل املقايي�س ،بكل الأح��وال هناك جيل من
ال�شباب فجر الثورة وفتح �أبواب امل�ستقبل.
عرب النفط ويد امل�ساعدة مل�صر
عرب النفط و�سط هذه الأجواء امتنعوا
ع ��ن م ��د ي ��د امل �� �س��اع��دة مل �� �ص��ر يف حمنتها
ال�ت��ي مت��ر ب�ه��ا ،يف ال��وق��ت ال ��ذي ي�ب�ع�ثرون
ب�سخاء ل�شراء تي�شرت ن��ادي يف �أوروب ��ا� ،أو
ي �ت�برع��ون امل�ل�اي�ي�ن حل��دي�ق��ة ح �ي��وان��ات يف
ب��ري�ط��ان�ي��ا ،ع ��رب ال�ن�ف��ط مي�ل�ك��ون �سيولة
كبرية ت�سمح لهم ب�إقرا�ض م�صر ب�سهولة
ل��و ك��ان��وا ميلكون ال�ق��رار وح��ري��ة الت�صرف
ب�أموالهم ،ولكنهم يلتزمون القرار الأوروبي
ال�صهيوين بالإ�ضافة للموقف الأم�يرك��ي
ال ��ذي ه ��دد م��ن خ�ل�ال ال�ك��ون�غ��ر���س بقطع
املعونة الأمريكية ،لقد بات الو�ضع يف م�صر
ب�ح��اج��ة ل �ق��رار ج ��ريء مم��اث��ل ل �ق��رار ط��رد
اخلرباء ال�سوفيات ،لقد بات من ال�ضروري
طرد جي�ش املخابرات واملعونات الأمريكية
وحا�شيتهم ،لأن انتظار امل�ساعدات اخلارجية
امل�شروطة بتنازالت جمحفة ومهينة مت�س
�سيادة م�صر ،يجب �أن تتوقف ،لأن م�صر
�أكرب و�أعز من كل �شروط املعونة املذلة التي
باتت مت�س �سيادة م�صر.
طرد ال�سفري الإ�سرائيلي وجي�ش
املخابرات الأمريكي
الأغلبية اجلديدة باتت �أمام مفرتق طرق،
ومف�صل �أ�سا�سي� ،إما تتمكن من تر�سيخ �سيادة
م���ص��ر ،وت �ط��رد ال�سفري الإ��س��رائ�ي�ل��ي وجي�ش
امل �خ ��اب ��رات الأم�ي��رك� ��ي ،وت �ل �ت��زم ب��ال �� �ش �ع��ارات
اجل �ه��ادي��ة ال �ت��ي ك��ان��ت ت��رف�ع�ه��ا ،وال جتعلها
امل�ن��ا��ص��ب احل�ك��وم�ي��ة حت�ي��د ع��ن منطلقاتها،
وتكرر جتربة ح�سني مبارك يف احلكم ،وتنغم�س
بالعالقة املحرمة �سيا�سياً مع الأمريكي حتت
�أي عنوان ك��ان ،والإلتفات �إىل اجلانب الآخ��ر
من الكرة الأر�ضية لبناء �سيا�سة دولية جديدة،
الإخوان امل�سلمون �أمام مع�ضلة حقيقية ،لأنهم
�إذا ا�ستلموا احلكم �سيحتاجون �إىل ما يقرب
م��ن 10مليارات دوالر ع�ل��ى الأق� ��ل ،لإح ��داث
انتعا�ش اقت�صادي يهدئ ال�شارع ،وه��ذا املبلغ
يعترب ه��ائ�ل ًا ل��دول��ة فقرية غ��ارق��ة يف الديون
والعجز والبطالة و�أقفل فيها 1500م�صنع هذا
العام ،ولي�س لديها بالوقت احلا�ضر مداخيل
�سياحية ،وامل�ستثمرون الأج��ان��ب الذين كانوا
يرتاك�ضون �إليها ،باتوا يفرون منها.
يف النهاية ،مبا �ستتم الت�ضحية بامل�صالح
�أم املبادئ؟
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الهجمة ال�صهيونية توظف «الربيع العربي» لتفتيت املنطقة
�إن م��ن أ�ب ��رز م �ه��ام ال�ه�ج�م��ة ال�صهيونية
 الأم�ي�رك �ي��ة امل �� �س �ت �ج��دة ،ال �ت��ي ب � ��د�أت ب�غ��زو�أف�غ��ان���س�ت��ان وال �ع��راق ،ه��و �سعيها �إىل تدمري
جم�م��ل ال�ك�ي��ان��ات وال� ��دول الإق�ل�ي�م�ي��ة ،بغ�ض
ال�ن�ظ��ر ع��ن ط�ب�ي�ع��ة �أن�ظ�م�ت�ه��ا ال���س�ي��ا��س�ي��ة �أو
والءاتها املختلفة ،وت�أتي الأح��داث اجلارية يف
العامل العربي والإ�سالمي منذ عام لت�ستكمل
مو�ضوعياً هذه املخططات ،فت�صبح «�إ�سرائيل»
ال��دول��ة امل��رك��زي��ة ال��وح�ي��دة يف مقابل دوي�لات
فا�شلة تفتقد لكل مقومات البقاء والنمو� ،أو
�إىل كيانات هزيلة ترعى كت ًال �سكانية مفتتة
ت �ن �ح��ره��ا ال �� �ص��راع��ات ال �ع��رق �ي��ة وال�ط��ائ�ف�ي��ة
واملذهبية.
ب�ع�ي��داً عما قيل وي�ق��ال ح��ول تفا�صيل �أو
نتائج م��ا ح��دث يف تون�س وم�صر وليبيا ،وما
ينتظر ال�سودان واليمن و�سورية وغريها ،ثمة
ع��ام��ل م�شرتك واح��د م��ن حيث اجل��وه��ر بني
خمتلف ال�ساحات ،وهو �إلغاء الكيانات وتدمري
م�ؤ�س�سات الدولة املركزية ،مهما بلغت درجة
فعاليتها �أو عجزها ب�شكل ي�ستحيل بعده �إعادة
بنائها ،وعليه ف�إن �إ�سقاط الأنظمة �أو الإطاحة
ب��ال��ر�ؤ��س��اء ،بغ�ض النظر ع��ن درج��ة مناه�ضة

ه ��ؤالء �أو ارتهانهم لإرادة ال�غ��رب و�إ�سرائيل،
لي�س �سوى الغالف اخلارجي حلقيقة الأهداف
املرجوة من �إثارة «احلراك ال�شعبي» وا�ستغالل
تعطّ �ش ال���ش�ع��وب وت��وق�ه��ا الفعلي �إىل تغيري
�أو�ضاعها امل�أ�ساوية.
ف�ف��ي م���ص��ر ،ع�ل��ى �سبيل امل �ث��ال ،مل يكن
جن ��اح ال �ق��وى الإ� �س�ل�ام �ي��ة يف االن �ت �خ��اب��ات
ال�ب�رمل��ان �ي��ة م ��دع ��اة �أم � ��ل واط �م �ئ �ن��ان ل��دى
املواطنني ،بل �أثار املخاوف لدى العديد من
القوى العلمانية والأق�ب��اط .وكذلك الأم��ر
يف تون�س وليبيا وال�ي�م��ن وال �� �س��ودان ،حيث
تنتقل القوى املت�صارعة من ف�صل �إىل ف�صل
جديد من «الثورة» والتظاهر وح�شد اجلموع
والتعبئة الإع�لام�ي��ة ،الأم��رال��ذي ال يب�شر
با�ستقرار ال��و��ض��ع ،ب��ل مب��زي��د م��ن التناحر
وال �ت �ف �ت �ي��ت وال �ت �ق��ات��ل ال �ط��ائ �ف��ي وال�ق�ب�ل��ي
والإثني.
يت�شابه الو�ضع يف ك��ل الأق�ط��ار وينح�صر
الفرق يف اختالف التفا�صيل و�أ�سماء القوى
امل���ش��ارك��ة يف احل ��راك ال�سيا�سي ،لقد ت�شكلت
معظم «جمال�س احلكم االنتقالية» �أو «جمال�س
املعار�ضة» خ��ارج ال�ب�لاد ،وحت��ت رع��اي��ة ال��دول

ال�غ��رب�ي��ة امل���ش��ارك��ة يف الهجمة ال�صهيونية -
الأمريكية امل�ستجدة ،ولهذا ف�إنها لي�ست عاجزة
عن حتقيق اال�ستقرار �أو �إع��ادة بناء م�ؤ�س�سات
صال بهذه
الدولة فح�سب ،بل هي غري مكلفة �أ� ً
املهمة.
�إن �أق�صى ما ميكن لهذه القوى املرتهنة
حتقيقه ع�ل��ى �صعيد ب�ن��اء امل��ؤ��س���س��ات يف ظل
ال�صراعات املتنامية فيما بينها هو اللبننة �أو
العرقنة كنموذج للدولة العاجزة بكل معنى
ال�ك�ل�م��ة ،ف��رغ��م ال �ه��دوء امل�صطنع يف ك��ل من
ل�ب�ن��ان وال� �ع ��راق ،ل�ي����س ث�م��ة أ�م ��ل يف ال��وح��دة
الوطنية ،حيث ال يغيب �شبح التقاتل املذهبي
والطائفي مع انعدام الأمن والأمان ،وال وجود
خلطط التنمية االقت�صادية �أو االجتماعية،
فال رجاء يف �ضمان الأمن الغذائي �أو حت�سني
اخل ��دم ��ات ال �ع��ام��ة ك �ت ��أم�ين ال �ك �ه��رب��اء وامل ��اء
وم ��ا �إىل ذل ��ك ،وب��ال �ت��ايل ،ال ق� ��درات دف��اع�ي��ة
ت�ضمن ال�سيادة على الأر���ض وحتمي الرثوات
الوطنية؛ باخت�صار هي دول تبدو طبيعية من
حيث �شكلها اخلارجي ولكنها �آيلة للتفجّ ر من
داخلها مبجرد �إ�شعال فتيل الفنت امل��زروع يف
تركيبتها اله�شة.

�إن ال �ك �ي��ان ال���ص�ه�ي��وين ي�ت�ح�ين ال�ف��ر���ص مقدماتها ومربراتها �أو تنوع �سيناريوهاتها
لالنق�ضا�ض على هذه «الدويالت» امل�ستحدثة ونتائجها� ،أن املنطقة �سائرة �إىل قمة الفو�ضى
واملرتهنة لإرادة من �أن�ش�أها ،و�ست�سعى �إ�سرائيل االج �ت �م��اع �ي��ة واالق �ت �� �ص��ادي��ة واال� �ض �ط��راب��ات
�إىل تطويعها ال��واح��دة تلو الأخ ��رى متهيداً ال�سيا�سية وال�صراعات البينية ،تتويجاً لقرن
ل�ب���س��ط ن �ف��وذه��ا ع�ل��ى �أو� �س��ع ن �ط��اق مم�ك��ن يف كامل من تداعيات التمزق والتخلف والف�ساد
املنطقة.
واالح� �ت�ل�ال الإ� �س��رائ �ي �ل��ي واالرت� �ه ��ان للقوى
يتلهى ال �ك �ث�يرون يف حت�ل�ي�لات �أن تركيا الأجنبية.
و�إي ��ران تتناف�سان مل��لء ال �ف��راغ ال��ذي يحدثه
وع�ل�ي��ه ،ث�م��ة ح��اج��ة ملحة لإع� ��ادة النظر
انهيار الكيانات وال��دول يف املنطقة ويتنا�سون بهذه «الثورات» التي تثري الكثري من ال�شبهات
�أن إ�� �س��رائ �ي��ل ه��ي امل �ح��رك الأول خل�ل��ق ه��ذه جل�ه��ة ت��وق�ي�ت�ه��ا وه���ش��ا��ش��ة ق ��وى «امل �ع��ار� �ض��ات
ال� �ف ��و�� �ض ��ى .ويف واق� � ��ع الأم � � � ��ر ،ل� ��ن ت�ك�ت�م��ل امل �ف�ب�رك��ة» ،ال �ت��ي ت��وه��م نف�سها ب � أ�ن �ه��ا ق��ائ��دة
امل�خ�ط�ط��ات ال���ص�ه�ي��ون�ي��ة ول��ن حت�ق��ق م��آرب�ه��ا احل � ��راك ال �ق��ائ��م .وامل �� �ض �ح��ك امل �ب �ك��ي �أن من
من دون تطويع إ�ي��ران وتركيا ،بل �إن نفوذها يدعمهم حكام يح�سبون ،ل�شدة غفلتهم� ،أنهم
الإق�ل�ي�م��ي م��ره��ون بنجاحها يف ��ض��رب هاتني ناجون من امل�صري البائ�س الذي يعينون �أعداء
ال��دول�ت�ين ب�شكل �أو ب � آ�خ��ر� � ،س��واء ب�شن ح��رب الأم��ة على ترتيبه لنظرائهم ،ويتنا�سون �أن
�إقليمية �أم بتحري�ض �إحداها �ضد الأخ��رى �أم ��ش�ع��ارات احل��ري��ة وال �ع��دال��ة وح �ق��وق الإن���س��ان
ب � إ�ث��ارة ال�ن��زاع��ات العرقية واملذهبية وتفتيت وحترير املر�أة و�إقامة الدولة املدنية هي نف�س
املجتمع من الداخل.
ال�شعارات الرنانة التي �سي�ستخدمها الغرب
يف اخل�لا� �ص��ة ن �ق��ول� ،إن ع �ن��وان امل��رح�ل��ة والكيان ال�صهيوين للإطاحة بعرو�شهم حني
الراهنة ه��و ا�ستكمال تفكيك ال��دول القائمة يحني �أوانها.
وج�ع�ل�ه��ا ك�ي��ان��ات ف��ا��ش�ل��ة ،ف�خ�لال ع��ام واح��د،
عدنان حممد العربي
بينت الأحداث الكربى الأخرية ،على اختالف

بعد �إقرار م�شروع احل�صانة للرئي�س اليمني

هل تنجح �أطراف االتفاق اخلليجي يف �إجها�ض الثورة وتعومي النظام؟
بعد احتدام اخل�لاف واجل��دل حول م�شروع قانون
منح احل�صانة للرئي�س اليمني علي ع�ب��داهلل �صالح
وم�ع��اون�ي��ه ،أ�ق��ر ال�برمل��ان اليمني ن�صاً ج��دي��داً معد ًال
�صادقت عليه حكومة ال��وف��اق ،وق�ضى مبنح الرئي�س
احل���ص��ان��ة ال�ت��ام��ة م��ن امل�لاح�ق��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة ،و�إع �ط��اء
ال �ع��ام �ل�ي�ن م �ع��ه ح �� �ص��ان��ة ��س�ي��ا��س�ي��ة حم� � ��ددة ،حت�م��ي
امل�س�ؤولني الذين عملوا مع �صالح ،يف م�ؤ�س�سات الدولة
املدنية والع�سكرية والأم�ن�ي��ة ،م��ن املالحقة اجلنائية
والأع�م��ال ذات دواف��ع �سيا�سية قاموا بها �أث�ن��اء �أدائهم
ملهامهم الر�سمية ،لكن ه��ذه احل�صانة ال تنطبق على
�أعمال الإرهاب.
ويبدو من الوا�ضح �أن �إقرار القانون بهذه ال�صيغة،
جاء بعد �أن و�ضع �صالح وحزبه ،حزب امل�ؤمتر ،العراقيل
يف ط��ري��ق تنفيذ امل �ب��ادرة اخلليجية ،م��ا دف��ع املبعوث
ال ��دويل ج�م��ال ب��ن عمر للمجيء �إىل �صنعاء لإي�ج��اد
ت�سوية للأزمة ،وكذلك �إىل تدخل دول جمل�س التعاون
اخل�ل�ي�ج��ي ،وخ���ص��و��ص�اً ال���س�ع��ودي��ة ،لإخ� ��راج ال�صيغة
اجلديدة املعدلة التي �أر�ضت الرئي�س اليمني وحزبه،
ودفعتهم �إىل �إزالت اعرتا�ضهم ،وت�سهيل �إقرار م�شروع
قانون احل�صانة يف الربملان.
غ�ير �أن ه��ذه ال�ت�ط��ورات واك�ب�ه��ا ،و�سبقها انك�شاف
املخطط ال�ه��ادف لإجها�ض ث��ورة ال�شباب اليمني من
قبل القوى امل�ضادة ،والتي ت��رى يف امل�ب��ادرة اخلليجية
فر�صة لل�سيطرة على احلكم ،بدعم �أمريكي خليجي،
ي�ستهدف �إع ��ادة ت�ع��ومي ال�ن�ظ��ام ،ع�بر تطعيمه بقوى
�سيا�سية جديدة بال�شراكة مع حزب امل�ؤمتر الذي ير�أ�سه
�صالح ،بعد تنحي الأخ�ير و�ضمان ا�ستمراره يف العمل
ال�سيا�سي كرئي�س للحزب م��ن دون �أن يتعر�ض لأي
مالحقات يف امل�ستقبل ،على �أن م�ؤ�شرات هذا املخطط
جت�سدت بالوقائع الآتية:

الرئي�س اليمني علي عبد اهلل �صالح

 ا�ستمرار امل��رت�ك��زات الأ�سا�سية للرئي�س اليمنيوحزبه ،يف م�ؤ�س�سات الدولة الرئي�سية� ،إن كان يف حكومة
الوفاق التي جرى ت�شكيلها منا�صفة بني حزب امل�ؤمتر،
و�أح� ��زاب ال�ل�ق��اء امل���ش�ترك� ،أو يف الأج �ه��زة الع�سكرية
والأمنية ،من خالل توفري احلماية ال�سيا�سية لأعوان
الرئي�س و�أوالده الذين يتولون قيادة هذه امل�ؤ�س�سات،
وم�ث��ل ه��ذه امل��رت �ك��زات ه��ي ال�ت��ي جت�ع��ل ال��رئ�ي����س ،بعد
تنحيه ،ميار�س ال�سلطة الفعلية من خلف ال�ستار.
 احلر�ص الأمريكي اخلليجي على حماية �صالح،ومرتكزات حكمه ،والذي متثل يف رعاية ال�صيغة املعدلة
مل�شروع ق��ان��ون احل�صانة ،وع�ّبررّ عنه باجتماع للملك
ال�سعودي عبداهلل مع رئي�س حكومة الوفاق با�سندوه،

و�أع �� �ض��اء ب��ارزي��ن يف ح�ك��وم�ت��ه ،ويف جت��دي��د وا�شنطن
دعمها ل�صالح بالت�أكيد على منحه احل�صانة كجزء من
االتفاق ،رغم معار�ضة منظمة العفو الدولية ،و�أغلبية
ال�شعب اليمني لذلك.
 �إق��دام القوى امل�ضادة للثورة على حماولة تغذيةو�إث � ��ارة ال�ت�ن��اق���ض��ات داخ ��ل ��ص�ف��وف ��ش�ب��اب ال �ث��ورة يف
ال�ساحات ،وال�سعي �إىل �أح��داث االنق�سام يف �صفوفهم
بهدف �إ�ضعاف موقفهم املتم�سك مبحاكمة الرئي�س
و�أع� ��وان� ��ه ،و�إح � � ��داث ت�غ�ي�ير ج� ��ذري يف ن �ظ��ام احل�ك��م
و� �س �ي��ا� �س��ات��ه ،وظ �ه��ر ذل ��ك ب���ش�ك��ل وا� �ض ��ح م ��ن خ�لال
اال�شتباكات بالع�صي بني �شباب اللقاء امل�شرتك ،و�شباب
�ساحة التغيري بكل منوعاتهم ،على خلفية املوقف من
املبادرة اخلليجية.
لكن هل هذا املخطط امل�ضاد للثورة ،الذي يحاول
�شق طريقه ع�بر تنفيذ امل �ب��ادرة اخلليجية� ،سيتمكن
من �إجها�ض الثورة ،و�إنهاء الأزم��ة على القاعدة التي
تبقي اليمن يف فلك التبعية ل�سيا�سات الواليات املتحدة،
و�أنظمة جمل�س التعاون اخلليجي؟
امل�ت�ت�ب��ع مل �� �س��ار ت �ط ��ورات الأزم � ��ة ي�ل�ح��ظ ب � ��أن مثل
ه��ذا املخطط ،و�إن كانت ل��ه مرتكزات �أ�سا�سية وق��واه
ال�سيا�سية� ،إال أ�ن��ه لي�س �سهل التحقيق ،للعديد من
الأ�سباب:
� -1إن الأزم��ة يف اليمن �أزم��ة عميقة ،فهي �أزم��ة
نظام حكم ،و�سيا�ساته اخلارجية والداخلية ،والتي
ال ميكن �أن يو�ضع ح��داً لها من خ�لال �إع��ادة تعومي
النظام ب�إدخال قوى �سيا�سية ت�سعى �إىل ال�سلطة ،فيما
القوى الثورية ،واملعار�ضة احلقيقية للنظام ترف�ض
ذل��ك ،وت��دع��و لإ��س�ق��اط امل �ب��ادرة اخلليجية ،وم��ا نتج
عنها.
� -2إن ال �ق��وى ال�ث��وري��ة وال��رادي�ك��ال�ي��ة ال�ت��ي ت�ق��اوم

التدخل اخلارجي يف �ش�ؤون اليمن الداخلية هي قوى
وازن��ة �شعبياً ،وت�سيطر على العديد من املناطق التي
ه��ي عملياً خ��ارج �سلطة ال��دول��ة و�أجهزتها الع�سكرية
والأم�ن�ي��ة ،وب��ال�ت��ايل ال ميكن �أن ينجح ات�ف��اق امل�ب��ادرة
اخلليجية م��ادام��ت ال�ق��وى ترف�ضه ،وال�ق��وى امل�ضادة
للثورة عاجزة عن فر�ض �سيطرتها على الأر���ض ،وعن
ك�سب ت�أييد غالبية ال�شعب اليمني.
� -3إن االت �ف��اق اخل�ل�ي�ج��ي حت ��دى �إرادة الغالبية
ال�شعبية ،وجت��اه��ل �آم��ال�ه��ا ،ومطالبها ،ول��ذل��ك �شكل
ا�ستفزازاً لها ،الأمر الذي �سي�ؤدي �إىل ت�صعيد ال�صراع
وال�ت��وت��ر يف ال���ش��ارع ،وي��دف��ع ح��رك��ة �شباب ال �ث��ورة من
جهة ،واحلوثيني يف ال�شمال من جهة ثانية ،واحلراك
اجلنوبي من جهة ثالثة �إىل ت�صعيد حتركاتهم ،وهو ما
يجعل البون �شا�سعاً بني ما يجري على �صعيد ال�سلطة،
وبني ما يجري على الأر���ض ،مبا ي�صعب معه �إمكانية
تنفيذ االتفاق.
وع �ل �ي��ه ف � ��إن ك ��ل امل �ع �ط �ي��ات ال ت��وح��ي ب � ��أن ال�ي�م��ن
ي�سري يف اجت��اه اخل��روج م��ن الأزم ��ة ،ب��ل ت�شري �إىل �أن
االتفاق اخلليجي وم��ا نتج عنه �سي�ؤ�س�س �إىل ت�صعيد
ال�صراع والأزم��ة ،ودفع البالد �إىل خماطر االنزالق
ن�ح��و ح ��رب �أه �ل �ي��ة ،خ���ص��و��ص�اً �إذا م��ا جل � ��أت أ�ط ��راف
االت �ف��اق على حم��اول��ة ف��ر���ض تنفيذه ب��ال�ق��وة ،يف ظل
جتذر حركة �شباب الثورة الذين ردوا ،على حماوالت
�إجها�ض ثورتهم ،بت�صعيد االحتجاجات املنددة باملوقف
الأم�ي�رك ��ي واخل�ل�ي�ج��ي ،و�إع�ل��ان ال�ل�ج�ن��ة التنظيمية
للثورة ال�شبابية ال�شعبية يف جمعة عزمية الثوار ،عن
موا�صلة امل�شوار للمطالبة مبحاكمة �صالح ومعاونيه،
والق�صا�ص منهم.

ح�سني عطوي
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دولي
اإلرباك «اإلسرائيلي» بمواجهة إيران
ب� ��د�أت ح�م�ل��ة ال�ت�ح��ري����ض «الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة»
�ضد �إيران منذ �سنوات ،ملنع تطوير برناجمها
ال� �ن ��ووي ب��ال��و� �س��ائ��ل امل �ت �ع ��ددة ،م ��ن احل���ص��ار
وال�ع�ق��وب��ات �أو ال���ض��رب��ة الع�سكرية امل�ب��ا��ش��رة،
�أو ع�ب�ر � �ض��رب ح�ل�ف��ائ�ه��ا يف � �س��وري��ة ول�ب�ن��ان
وفل�سطني ،وق��د جن��ح التحالف الأم�يرك��ي -
الإ�سرائيلي بتغيري بو�صلة العداء واحلرب من
اجلبهة «الإ�سرائيلية» �إىل اجلبهة الإيرانية،
بعناوين مذهبية وقومية م�ضللة.
وم �ن ��ذ �أك �ث��ر م ��ن ث�ل��اث � �س �ن ��وات ،حت��دد
امل��واع �ي��د ل�ل���ض��رب��ة ال�ع���س�ك��ري��ة ع�ب�ر و��س��ائ��ل
الإعالم وت�صريحات الع�سكريني ،لكن �سرعان
ما تتبدد هذه التهديدات ويتم التعوي�ض عنها
بالعقوبات االقت�صادية ،ويظهر �أن ت�ضخيم
امللف ال�ن��ووي الإي ��راين يهدف �إىل ع��دة �أم��ور
منها:
 �إبقاء �إيران يف حالة من القلق واال�ستنفارو�إلهائها مبلفاتها الداخلية ،ملنعها من التدخل
والت�أثري يف املنطقة لت�سهيل ابتالع الأمريكيني
ال�شرق الأو�سط اجلديد ،والتمكن من الق�ضاء
على حركات املقاومة التي تدعمها �إيران.
 ت�أمني البيئة الآمنة لالحتالل الأمريكييف �أفغان�ستان والعراق ،واالحتالل الإ�سرائيلي
يف فل�سطني ولبنان.
 ج��ذب االن�ت�ب��اه �إىل اجلبهة الإي��ران�ي��ة -العربية للتفرغ مل�صادرة الثورات العربية وبناء
ال�شرق الأو�سط اجلديد بن�سخته الأمريكية.
 �إ��س�ق��اط راب��ط امل�ق��اوم��ة يف املنطقة،امل�ت�م�ث��ل ب���س��وري��ة حت��ت ذري �ع��ة الإ� �ص�ل�اح
والدميقراطية وبدعم من ملوك و�أم��راء

ال�سيد علي اخلامنئي يف زيارة تفقدية ملن�صات ال�صواريخ

اخل�ل�ي��ج امل ��ؤي��دي��ن مل �ب��د�أ ت� ��داول ال�سلطة
و��ض��د ال�ع��ائ�لات احل��اك�م��ة! ل�ك��ن ال��وق��ائ��ع
الإي ��ران �ي ��ة ،خ���ص��و��ص�اً ال�ع���س�ك��ري��ة منها،
�أثبتت القدرة على الدفاع وت��وازن القوى
و�إمكانية ال��رد على �أك�ثر م��ن جبهة على
امل�ستويني االقت�صادي والع�سكري ،وحتى

ال���س�ي��ا��س�ي��ة يف امل �ن �ط �ق��ة ،مم ��ا �سي�صيب
التحالف الأمريكي-الإ�سرائيلي و�أتباعه
بخ�سائر كبرية ومنها:
 تبني للأمريكيني وحلفائهم قدرة �إيرانع�ل��ى ��ض��رب ال�ق��واع��د الع�سكرية امل�ن�ت���ش��رة يف
اخلليج و�أفغان�ستان وتركيا ب�شكل م�ؤمل وكبري.

 ال �ق��درة الإي��ران �ي��ة ع�ل��ى � �ض��رب امل�ف��اع��لال�ن��ووي الإي��راين وك��ل الأرا��ض��ي الفل�سطينية
املحتلة ب�شكل غري م�سبوق.
 ق ��درة �إي ��ران ع�ل��ى إ�حل ��اق ال���ض��رر ب��دولاخل �ل �ي ��ج احل ��ا� �ض �ن ��ة ل �ل �ق ��واع ��د ال �ع �� �س �ك��ري��ة
الأمريكية التي ت�شارك الهجوم على �إيران.

ساركوزي يحشد األصوليات واللوبي اليهودي
في معركته الرئاسية الوشيكة
املهاجر املجري اليهودي نيكوال �ساركوزي الذي
يحتل م��وق��ع ال��رئ��ا��س��ة الفرن�سية ،منهمك الآن
بتجديد �إقامته يف الإليزيه ،التي مل يعد يف�صله
عن معركتها �إال �أ�سابيع ،فهو كلما و�صله ا�ستطالع
�أو ت�ق��ري��ر ع��ن اجت��اه��ات ال ��ر�أي ال �ع��ام الفرن�سي،
يكت�شف �أن ن�سبة الت�أييد ل��ه ت�تراج��ع با�ستمرار،
ولهذا بد أ� مع �آلته االنتخابية الوا�سعة التخطيط
والعمل ال�سريع لتلميع ��ص��ورت��ه ،و إ�ظ �ه��ار نف�سه
كرجل دول��ة يهمه دور ومكانة فرن�سا م��ن جهة،
و�أنه فاعل يف تقرير م�صري العامل من جهة ثانية.
لكن ال�س�ؤال ال��ذي ب��د أ� يلح ،هل ينجح املهاجر
� �س��ارك��وزي� ،أن يعيد جتيي�ش ال�ي�م�ين الفرن�سي
خلو�ض معركته الرئا�سية؟
املعلومات الباري�سية ،ت�ؤكد �أن خريطة وا�سعة
للمعركة ال�ساركوزية و�ضعت ،من �أجل ا�ستنها�ض
ال�شعبية ترتكز على الآتي:
ا�ستنفار ال�ل��وب��ي ال�ي�ه��ودي ال��ذي �أخ��ذ الكثري
من الأوك�سجني يف عهد هذا الرئي�س ،الذي حكم
عنا�صر يهودية �صهيونية يف كثري م��ن مفا�صل
الإدارة الفرن�سية.
ت�شجيع الأ��ص��ول�ي��ات وال �ت �ط��رف ،وت��وف�ير كل

أ�� �س �ب��اب ال��دع��م وال �ت ��أي �ي��د ل �ه��ا يف ال �� �س��ر ،كمنعه
للنقاب يف فرن�سا ،يف الوقت الذي ي�شجعها للقيام
ب� أ�ع�م��ال متطرفة يف �أوروب ��ا وحت��دي��داً يف فرن�سا،
ل�ي�ع�ل��ن أ�ن� ��ه ي��واج�ه�ه��ا ب �ح��زم وح �� �س��م ،ك�م��ا ي��دف��ع
وي��وج��ه ال���ص�ه�ي��وين ب��رن��ار ه�ن�ري ل�ي�ف��ي ،ل�ق�ي��ادة
الفورات العربية ،كما ح�صل يف ليبيا ،وكما يفعل
الآن يف ��س��وري��ة ،بالإ�ضافة �إىل بع�ض املرتبطني
ب��اال� �س �ت �خ �ب��ارات ال�ف��رن���س�ي��ة م��ن �أ�� �ص ��ول ��س��وري��ة
ك�بره��ان غليون ال��ذي تنا�سى مقاالته وحمالته
ع�ل��ى الإ� �س�لام �ي�ين يف ال �� �س��اب��ق ،مب��ا ي �ت��واف��ق مع
خمطط �ساركوزي ،مع متويل قطري كبري ،وبهذا
مت ترئي�سه جمل�س ا�سطنبول ،وكل ذلك من �أجل
�أن ي�ؤكد �ساركوزي أ�ن��ه جعل لفرن�سا مكانة حتت
ال�شم�س يف بالد الكاز والغاز.
ويف خ�ط��ة � �س��ارك��وزي ال�ت�ع��ومي�ي��ة ،ا�ستنها�ض
«الهمم امل�سيحية»� ،إن جاز التعبري ،حتى لو كانت
على ح�ساب حلفائه و�أ�صدقائه ،بالتذكري باملجازر
ال�ترك�ي��ة بال�شعب الأرم �ن��ي ،م��ع رف�ضه املطلق لـ
«تلويث» االحتاد الأوروبي بـ «الإ�سالميني» الأتراك،
ولهذا كان ر�أ�س احلربة يف رف�ض ع�ضوية �أنقرة يف
هذا االحتاد ،رغم كل و�سائل و�أ�ساليب الت�سول التي

�أجراها حتالف �أردوغ��ان  -غول � -أوغلو من �أجل
اكت�ساب الع�ضوية ،ومن �أجلها انقلب على �سورية،
وانخرط يف خمطط العداء لها.
اخلريطة ال�ساركوزية ي�ضاف �إليها ،انخراط
باري�س يف قيادة االحتاد الأوروبي لفر�ض عقوبات
ع�ل��ى �إي� � ��ران ،ل�ك��ن ك��ل ذل ��ك مل ي � ��ؤ ِد �إىل حت�سن
ال �ن �� �ش��اط االق �ت �� �ص��ادي ،ومل مي � ّك��ن ب��اري ����س من
احتالل مركز ه��ام يف قيادة �أوروب��ا ،حيث ماتزال
بريطانيا على نف�س الن�سق اال�ستعماري القدمي
ال��ذي يريد لباري�س التقهقر يف دوره��ا ومكانتها،
كما �أن عمالقاً �أوروب�ي�اً �آخ��ر هو �أملانيا لن يرتك
لفرن�سا نعيم التو�سع يف ال�ع��امل ..ول�ه��ذا ي�ستمر
ت��راج��ع الت�صنيف االئتماين لباري�س اقت�صادياً،
وي�ستمر تدهور مكانتها و�سمعتها عاملياً ،مما يجعل
ال لل�سيد الأمريكي،
�ساركوزي يبدو �أكرث ف�أكرث ذي ً
الذي يريد �أن ي�شرك كل �أتباعه يف �ضريبة هزائمه
ومعاركه ،وبالتايل ،ف��إن مواجهة قا�سية و�صعبة
تنتظر املهاجر املجري اليهودي ،قد جتعله �ساكناً
�سابقاً لق�صر الإليزيه.

حمرر ال�ش�ؤون الدولية

 �إغ �ل��اق م���ض�ي��ق ه��رم��ز م ��ع ت��داع �ي��ات��هاالقت�صادية الكبرية على االقت�صاد العاملي،
خ�صو�صاً الأوروب��ي ،يف ظل الأزمة املالية التي
تعانيها �أوروبا.
وب� � �ن � ��اء ع� �ل� �ي ��ه ،ت � ��راج � ��ع الأم �ي��رك � �ي � ��ون
والأوروب � �ي� ��ون ع��ن خ�ط�ط�ه��م ل���ض��رب �إي� ��ران،
وب �ق �ي��ت « إ��� �س ��رائ� �ي ��ل» وح� �ي ��دة يف ال�ت�ح���ض�ير
للهجوم ،لكنها تبدو مربكة وع��اج��زة ،فهي ال
متتلك القدرة على الهجوم ب�شكل منفرد ،لأنه
�سيعر�ضها لتحمل الرد الع�سكري منفردة مما
�سي�صيبها ب�أخطار كبرية.
وم��ن جهة �أخ��رى ،ف��إن الإدارة الأمريكية
�ستدخل عام االنتخابات ،و�ستتفرغ لق�ضاياها
ال��داخ �ل �ي��ة ،ول ��ن حت � �رّك �أي م �ل��ف ي���ض��ر �أو
ي�ه��دد الدميقراطيني باال�ستمرار بالرئا�سة
الأم�يرك�ي��ة ،وك��ذل��ك الرئي�س الفرن�سي ،ف�إنه
م�ه��دد يف انتخاباته بعد إ�خ�ف��اق��ات��ه امللمو�سة
على ال�صعيد ال�سيا�سي و�إرباكاته املالية ،و�إن
اع�ت�م��اد «الإ��س��رائ�ي�ل�ي�ين» على قطر و أ�خ��وات�ه��ا
يعني املراهنة على «بعو�ضة �سيا�سية» لهزمية
«الفيل» ،ومع عدم التقليل من الدور القطري
�سواء يف امللف ال�سوري �أو الفل�سطيني ،فال بد
من االعرتاف بنجاح قطر يف حتييد وجذب �أهم
الف�صائل الفل�سطينية �إىل مع�سكر «االعتدال
ال �ع��رب��ي» ،وان���س�ح��اب�ه��ا م��ن حم ��ور امل �ق��اوم��ة،
و�أوىل خطواتها م��ا ق��ام ب��ه ال�سيد �إ�سماعيل
هنية ،حيث زار عوا�صم عربية ع��دة وا�ستثنى
��س��وري��ة و إ�ي� ��ران ،اللتني قدمتا ال��دع��م ط��وال
ف�ترة احل���ص��ار؛ ب��امل��ال وال���س�لاح واالحت�ضان،
فكان الرد مبقاطعة �إيران و�سورية ،بل املوقف
امللتب�س وامل�شبوه يف الأح ��داث ال���س��وري��ة ،ومت
إ�ه��داء «�إ�سرائيل» هدية التهدئة على اجلبهة
الفل�سطينية يف غزة ،وقطع الذراع الإيراين يف
فل�سطني مقدمة لقطع ذراع املقاومة يف لبنان،
�سواء بالهجوم املبا�شر �أم الفتنة الداخلية �أم
�إ�سقاط النظام يف �سورية.
�إن الإرب � � � ��اك «الإ�� �س ��رائ� �ي� �ل ��ي» ي �ظ �ه��ر يف
ت�صريحات امل�س�ؤولني ال�سيا�سيني والع�سكريني:
التهديد املتكرر وحتديد املواعيد للهجوم،
ثم الرتاجع عنها و�إبداء عدم الرغبة بالهجوم.
الف�شل يف اجلهوزية الع�سكرية الإ�سرائيلية،
وع� ��دم ال �ل �ي��اق��ة وال �ك �ف ��اءة امل �ه �ن �ي��ة ،رغ ��م كل
اال�ستعدادات ،وهذا ما ظهر يف مناورة «الغيوم
ال�سوداء» الأخرية واجلرحى بني املظليني.
إ�ل �غ��اء امل �ن��اورات الع�سكرية امل���ش�ترك��ة مع
�أمريكا ،بحجة عدم توفر امليزانية.
القيود الأمنية املفرو�ضة على �سفر القادة
«الإ�سرائيليني» �إىل اخل ��ارج ،خ��وف�اً م��ن الث�أر
الإيراين واللبناين على عمليات االغتيال.
امل���ش�ك�ل��ة �أن ب�ع����ض ال �ع��رب ي���س��اع��د ال�ع��دو
«الإ�سرائيلي» للتخل�ص من �إرباكه ،ويقدم له
امل�ساعدة بتح�ضري الر�أي العام �ضد �إيران من
م��وق��ع ال�ت��اب��ع واخل� ��ادم والأج �ي�ر للم�ستعمر،
م �ق��اب��ل ع ��ر� ��ش وح �ك ��م ع��ائ �ل��ة ،ل �ك��ن الأك�ث��ر
م�أ�ساة� ،أن يولد �إ�سالم �أمريكي مهجن ،يهادن
االح�ت�لال ،ويقتل إ�خ��وان��ه يف الدين والوطن،
وي �ح �رّف ال�ك�لام وال �ف �ت��اوى ،ث��م يتبعه بع�ض
«ال� �ث ��وري�ي�ن» ب�ح�ج��ة ال��واق �ع �ي��ة وال�ع�ق�لان�ي��ة
وي�ل�ح�ق��وا ب��رك��ب «االع � �ت ��دال» ،اال� �س��م امل�ه��ذب
لقوى اال�ست�سالم والرجعية والتعبية.

د .ن�سيب حطيط
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رأي
روما من فوق..
وغيرها من تحت

الشاهنام ..كتاب الملوك
تعترب �شاهنامة الفردو�سي �أي كتاب امللوك
�إحدى روائع الأدب والفن يف العامل ،وديوان من
املالحم والق�ص�ص والفنون الأدب�ي��ة والفل�سفية
واحلكمية ،نظمت بحيث �أ�صبحت تاريخاً ل�شعب
متمدن قدمي ،و�صوّرت خمتلف جوانب حياته عرب
الع�صور القدمية� :أهدافه ،و�آماله ،وانت�صاراته،
وحمنه ،و�أخالقه ،وعاداته ،وتقاليده ،وعقائده؛
وم�سجلة كافة املالحم الإيرانية القدمية.
ل�ق��د ج�م��ع �أب��وال�ق��ا��س��م ف��ردو� �س��ي يف � 60أل��ف
بيت �شعري ،أ�ه��م الأ��س��اط�ير الإي��ران�ي��ة القدمية
وعر�ضها عرب �أ�سلوب رائع و�إط��ار مده�ش و�إيقاع
�أخاذ ،حتى �أ�صبح هذا العمل الأدبي الكبري م�صدر
إ�ل �ه��ام ل�ع��دد ك�ب�ير م��ن ال���ش�ع��راء وامل�ف�ك��ري��ن عرب
الع�صور.
و�أ�سلوب بيان الفردو�سي يف ال�شاهنامة ب�سيط
ووا� �ض��ح وم��وج��ز وب�ع�ي��د ع��ن ال �ت��زوي��ق اللفظي
واحل �� �ش��و ال ��زائ ��د امل �م��ل ،وظ �ه��رت ال�ق���ص����ص يف
ال�شاهنامة ـ والتي كانت منثورة يف الأ�صل ـ يف �أدق
�صورة و�أجمل بيان ،كما حافظت على �سالمتها
ال�ت��اري�خ�ي��ة ..ول�ع��ل ال��ذي ح��اف��ظ على �شاهنامة
ال �ف��ردو� �س��ي م��ن االن �ق��را���ض وال �� �ض �ي��اع ـ كباقي
ال�شهنامات ـ هو قوة بيانها وجزالة عبارتها.
وال�شاهنامة لي�ست كتاب ق�صة وتاريخ و�أدب
فح�سب ،بل نراها تطرق �أي�ضاً �أب��واب الفل�سفة،
والأخالق واحلكمة ،والعقائد وغريها ..كما �أنها
مل تقف عند مو�ضوع معني ،ومل تتقيد بت�صوير
جانب واح��د من جوانب احلياة ،فهي ت�صور لنا
وب ��أج �م��ل ري���ش��ة و�أروع ك�ل�م��ة ،ال��ر� �س��وم والآداب
الفار�سية القدمية كالزواج والوفاة ،واالحتفاالت،
وم�آدب ال�ضيافة ،و�آداب املعا�شرة ،و�آداب ال�سفارة،

ومرا�سم ال�صيد ،والتدبري واحليلة يف احل��رب،
ومعاملة الأ��س��رى ،وطريقة ا�ستخدام الأ�سلحة،
و أ�� �س �ل��وب ك�ت��اب��ة ال��ر� �س��ائ��ل ،وع�ل�اق ��ات ال���ش�ع��وب
القدمية ببع�ضها ،وغريها من الأمور.
ومل ت�ت�رك ال���ش��اه�ن��ام��ة ت ��أث�ي�ره��ا ع �ل��ى الأدب
الفار�سي فح�سب ،بل نفذت �إىل الأدب العاملي �أي�ضاً،
و ت��رك��ت ب�صماتها عليه ،و ق��د ترجمت �إىل اللغة
العربية يف مطلع القرن الهجري ال�سابع ( 620ـ 626
م) ،ومنذ القرن  18م ،ترجمت �إىل خمتلف اللغات
العاملية كالإجنليزية والفرن�سية والأملانية والرو�سية

والإي�ط��ال�ي��ة وال�ه�ن�غ��اري��ة وال��دامن��ارك �ي��ة وال�ترك�ي��ة
والأرمينية واجلورجية.
و ق��د ت��أث��ر بال�شاهنامة ال�شاعر الأمل��اين هرني
ه��اف�ي��ه ،وال���ش��اع��ر ال�ف��رن���س��ي فيكتور ه�ي�ج��و ،وق��ام
ال�شاعر والكاتب الفرن�سي المارتني ( 1790ـ 1869
م) ب�شرح ق�صة ر�ستم� ،إح��دى ق�ص�ص ال�شاهنامة،
فيما �أثنى ال�شاعر الأملاين غوته عليها.
وت�ضم ال�شاهنامة �أرب��ع �أ�ساطري طويلة حافلة
بامل�أ�ساة والأمل� ،أو ما يعرب عنه اليوم بالرتاجيديا:
اي��رج ،ر�ستم و�سهراب ،ر�ستم وا�سفنديار� ،سياو�ش،
والق�ص�ص الأخ��رى ميكن �أن يعبرّ عنها بالدراما
م �ث��ل :ف��ري��دون وال �� �ض �ح��اك ،زال وروداب � ��ه ،بيجن
ومنيجة.
م��ن �أ�ساطريال�شاهنامة تلك التي تتحدث عن
�شخ�ص يدعى «جم�شيد» ،كان يدعو النا�س �إىل اهلل،
فقب�ض عليه �سلطان جائر يدعى ال�ضحاك فقتله،
وقبّل �إبلي�س كتفي هذا ال�سلطان فظهر على كتفيه
ثعبانان كان غذا�ؤهما �أدمغة النا�س ،فراح ال�سلطان
يقتل يف كل ي��وم �شخ�صني ليتغذى الثعبانان على
دماغيهما ،ف�ك��ان م��ن �ضمن م��ن قتل رج��ل يدعى
«اث�ب�ين» ،وه��و من �ساللة امللوك ،مما دف��ع بزوجته
وول ��ده «ف��ري��دون» �إىل ال �ه��رب خ��وف �اً م��ن �سطوته
واالحتماء بجبل «ال�ب�رز» ،و ك��ان هناك رج��ل حداد
يدعى «كاوه» له ثمانية ع�شر ولداً قتل ال�ضحاك 17
منهم ،فتمرد �ضد ال�سلطان ودعا النا�س �إىل الثورة
عليه ،فان�ضم �إل�ي��ه خلق كثري واجت�ه��وا نحو جبل
الربز و�أ ّم��روا فريدون عليهم ،ومتكن فريدون من
الإطاحة بال�ضحاك وتقلد زمام الأمور بد ًال منه..

م�ؤمن حلبي

«حماس» تدفع باتجاه حرب جديدة!
ما ت��زال حم��اوالت دوائ��ر �صنع القرار يف الغرب
تدفع باجتاه ت�صعيد الأج ��واء ،و�إي�ه��ام ال��ر�أي العام
العاملي ب�أن ف�صائل املقاومة الفل�سطينية ت�سعى نحو
الت�صعيد دوماً ،والعمل كمرتزقة لأجندات خارجية،
تهدف �إىل زعزعة ا�ستقرار املنطقة .فقد ر�أت قراءة
ا�ستخبارية �أمريكية �أن حركة حما�س تدفع الكيان
الإ�سرائيلي نحو اخليار الع�سكري يف قطاع غزة من
أ�ج��ل حتقيق أ�ه��داف �سيا�سية وع�سكرية ل�صاحلها،
على �أ�سا�س �أن ه��ذه احل��رب �ستجذب ح�شوداً �أك�بر
�إىل ال�شارع ،و�سرتغم النظام امل�صري على تقدمي
تنازالت تعني الكثري لها.
و�أ�� �ش ��ارت ال� �ق ��راءة ال �� �ص��ادرة ع��ن م��دي��ر م��رك��ز
«� �س�ترات �ف��ور» اال��س�ترات�ي�ج��ي يف وا��ش�ن�ط��ن؛ ج��ورج
فريدمان� ،إىل حما�س متلك الو�سائل نف�سها التي
ك��ان��ت متلكها ق�ب��ل احل��رب ع�ل��ى غ��زة ن�ه��اي��ة ،2008
والتي ك��ان ميلكها ح��زب اهلل قبل ع��ام  .2006ويعد
ج��ورج فريدمان من �أب��رز رج��االت الفكر ال�سيا�سي
اال�سرتاتيجي والتكهن بامل�ستقبل يف أ�م�يرك��ا ،وهو
العامل اال�سرتاتيجي الأم�يرك��ي الأ�شهر ،ومعروف
بقربه من وزارة الدفاع الأمريكية.
ويرى فريدمان �أنه على الرغم من �أن �صواريخ
الق�سام املحلية وقذائف املورتر (ال�ه��اون) ال تُلحق

�أذى ب�ـ«�إ��س��رائ�ي��ل» يف ع��ام��ة الأح� ��وال ،ل�ك��نّ بع�ضها
يُ�صيب �أهدافاً ،و�إطالقها ب�شكل متوا�صل حتت �أي
ظرف ُي�ؤجّ ج غ�ضب الإ�سرائيليني ،م�شرياً �إىل حادثة
�سقوط �صاروخ على م�سافة  32كلم جنوب تل �أبيب.
وع ّد اخلبري اال�ستخباري الأمريكي يف درا�سته حول
«ت�أثري الثورات العربية على حما�س و�إ�سرائيل» �أن
توا�صل هذه الهجمات من غزة� ،إ�ضافة �إىل الهجمات
من ال�ضفة الغربية �أي�ضاً «يو�ضح �أن حما�س تهيئ
الظروف التي ال ترتك للإ�سرائيليني خيارًا �سوى
مهاجمة غزة».
وب �ح �� �س��ب ف ��ري ��دم ��ان ،ف� � إ�ن ��ه «م� ��ع ت �ب ��دد زخ��م
االنتفا�ضة امل�صرية رمبا تُ�سهم حرب �أخرى بغزة يف
�إلهاب حما�س وتُغريها با�ستخدام ما ميكن و�صفه
ب��ال��وح���ش�ي��ة الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة جل��ذب ح���ش��ود �أك�ب�ر �إىل
ال�شوارع ،و�إرغ��ام نظام م�صري �ضعيف على تقدمي
تنازالت تعني الكثري لها».
و�أك ��د �أن م�صر عن�صر أ���س��ا��س��ي يف ح�سابات
ح�م��ا���س ،و�إذا حت��ول��ت ال�ق��اه��رة �إىل ن�صري لها
وعدو لـ«�إ�سرائيل» ،ف�سوف يعود قطاع غزة ل�سابق
عهده حربة م�صوّبة نحو (تل �أبيب) ،م�ضيفًا �أنه
«ال �شك �أنه �سيكون قاعدة عمليات وبدي ًال مهماً
ل�ف�ت��ح ،ل�ك��نّ ان ��دالع ه��ذه احل ��رب �سيكون نافعًا

أي�ضا».
حلما�س يف �إطار �أع ّم من ذلك � ً
ف��ري��دم��ان اع�ت�بر �أن��ه �إذا ك��ان��ت �أم�يرك��ا و�أوروب ��ا
تريدان من «�إ�سرائيل» ممار�سة �ضبط النف�س ،فهما
ال ت�ستطيعان �ضبط حما�س ،لذلك ف�إن اندالع حرب
�أخرى لي�س �أمراً م�ستبعداً ،وعليه ف�إن القرار الذي
�سيُ�شعل تلك احلرب يف النهاية بيد احلركة .و�أ�شار
فريدمان �إىل �أن هناك حت��و ًال يف نظرة تركيا �إىل
قطاع غزة طر�أ منذ الهجوم على �أ�سطول احلرية.
ولفت اخلبري اال�سرتاتيجي �إىل �أن املظاهرات
وال �ث��ورات يف ال�ع��امل ال�ع��رب��ي مل تتمحور �أي منها
حول الق�ضية الفل�سطينية و«�إ�سرائيل» ،بل «كانت
ق�ضية هام�شية بالن�سبة �إىل املتظاهرين الذين �آثروا
الرتكيز على �إ�سقاط حكامهم البغي�ضني .ور�أى �أن
م��ن أ���س�ب��اب ذل��ك ال�ترك�ي��ز ع�ل��ى إ���س�ق��اط الأن�ظ�م��ة،
ورمب��ا �أي�ضً ا �أن �أغلب تلك االنتفا�ضات ف�شلت �إىل
هذه اللحظة على الأق��ل يف إ�ح��داث تغيري جوهري،
والقائمني عليها �أدرك ��وا �أن�ه��م بحاجة �إىل الدعم
الأم�يرك��ي والأوروب ��ي على الأم��د الطويل ،وفهموا
�أن �إدراج «�إ�سرائيل» يف قائمة م�آ�سيهم �سيُ�ضعف على
الأرجح ال�ضغطَ الغربي على �أهداف انتفا�ضاتها.

ه�شام منوّر

لو تغادرون �أبراجكم لبع�ض الوقت ،لكنتم وقفتم
على حقائق تعرفونها ..وال �أظنكم تتجاهلونها،
وهذا �أب�سط الإميان بكم..
فالب�سكويت ميكن �أن ي�ص ّح و�صفة ل�س ّد رمق
اجلوع يف بريطانيا� ،أو يف �أي دولة �أخرى غري لبنان،
لي�س لأن اللبناين ال ي�ست�سيغ طعم الب�سكويت ،بل
لأ�سباب �أخرى يعرفها قاطنو الأبراج دون �سواهم،
فما �أُتخم �إن�سان �إال على ح�ساب بطن �ضامر!
مرتا ..مرتا ..تهتمني ب�أمور كثرية ،فيما املطلوب
منك �أقل بكثري مما تهتمني ..فعلى �سبيل املثال ال
احل�صر مطلوب منك ال�سهر على الأمن االقت�صادي
واملعي�شي مل��ن ه��م دون م�ستوى خ��ط الفقر ،الذين
ي�شكلون ال�سواد الأعظم من اللبنانيني ،لكن ال ندري
ما هي الأ�سباب التي حتول دون مواكبتك الدائمة
والدائبة ملراقبة الأ�سعار ،ولت�أمني املواد ال�ضرورية
ل �ل �م��واط��ن ،ال � ��ذي ال ي�ه�ت��م وال ي �ك�ت�رث الن�ق�ط��اع
«الكافيار وال�سومون وجبنة الروكفور» من الأ�سواق،
يف ح�ين ن��راك �شديدة احل��ر���ص وال�سهر على راح��ة
و أ�م��ن وا�ستقرار ونرج�سية طبقة هذه ال�سلع ،خوفاً
من فقدك دعمهم وت�أييدهم ودعاءهم وبركتهم.
مطلوب منك ال�سهر على ت�أمني الطاقة ،ال�سيما
يف ف�صل ال�صقيع والزمهرير ،فالكهرباء �أ�ضحت
ر ؤ�ي �ت �ه��ا يف «مل �ب��ات امل �ن ��ازل» ت���ش�ك��ل ف��رح��ة كفرحة
الأع �ي��اد ،واحل���ص��ول على «غ��ال��ون» م��ازوت ي�صنف
يف خ��ان��ة االن �ت �� �ص��ارات ال�ت��اري�خ�ي��ة ك��ال�ت��ي حققتها
«ا��س�ب��ارط��ة على ط ��روادة» ،بينما ن��راك متعنني يف
ف��رز املناطق طبقياً� ،أق� ّل��ه ما يتعلق بت�أمني التيار
ال�ك�ه��رب��ائ��ي  24/24جل �م��اع��ات ق� ��ادرة ع�ل��ى دف��ع
الفاتورتني املقدَّرة على قاطني املناطق املحرومة.
مرتا ...مطلوب منك ال�سهر على �أمن املواطن
وممتلكاته ،فرائحة �سرقة ال�سيارات وم��ا يُفر�ض
من خوات واتاوات مفرطة يف حجمها وكمّها ،وعلى
عينك يا تاجر� ،أزكمت الأن��وف �إال �أنفك مل ي�صَ ب
حتى ال�ساعة بالزكام ..هلل درّك ما هذه املناعة� ،أم �أن
العني ب�صرية واليد ق�صرية؟!
كنا وال ن��زال نرقب بكليتنا ،ر�ؤي��ة �أو �سماع نب�أ
يفيد عن �إلقاء القب�ض على �آلية م�سروقة ،با�ستثناء
املحظوظ منها تلك التي ينفد وق��وده��ا على بعد
مئات الأم�ت��ار من مكان «��ش� ِّده��ا» ،بح�سب قامو�س
احلرب ،تُرى هل يعود الف�ضل يف ذلك �إىل خلو جيب
�صاحبها من الدريهمات� ،أم �أن ال�صدفة لها الدور
الأب��رز يف �إ�سدائك بع�ض فر�ص النجاح يف القب�ض
على امل�سروق حفظاً ملاء الوجه ..فيما ال�سارق يبقى
يف من�أى عن عيونك..؟!
م��رت��ا ..قمع املخالفات م�ه��م ،ب��ل واج��ب عليك،
ونحن ن�ش ّد على �أيديك يف تطبيق القوانني املرعية
الإجراء على اللبنانيني وغري اللبنانيني القاطنني
ع�ل��ى ه ��ذا ال �ت��راب ..ل�ك��ن ت��وق�ي��ف �أو ��ض�ب��ط �أل��ف
خمالفة لـ«حاجب الر�ؤية» ال توازي عندنا توقيف
ع�صابة �سلب �أو �سرقة او �سطو ،فحياة مر�ضانا
م�ه��ددة بعدما ب��ات��ت �صيدلياتنا تقفل م��ع غ��روب
ال�شم�س ،ب�سبب خوف �أ�صحابها من �أال تطلع عليهم
ال�شم�س ،ج��راء اقتحامها م��ن قبل �أ��ش�ب��اح الفقر
والعوز والفاقة..
امل�ط�ل��وب التفكري اجل� �دّي ب�ت��وف�ير ف��ر���ص عمل
بدل التفكري يف زيادة عنا�صر الأمن وبناء ال�سجون،
فحيث يع ّم اجلوع ال يرعى للقانون حرمة ،وحيث
ال يرعى للقانون حرمة يع ّم اجلوع.
م�سكينة مرتا �أو متم�سكنة ..ويف ك�لا احلالني
تبقى م�س�ؤولة �أمام اهلل واملواطن و ..ال�ضمري.
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بيروتيات
كيف دخل الراديو إلى بيروت؟

غنت في أوروبا ..فأطربت في بيروت
يف الربع الأول من القرن املا�ضي ،ثمة ثورة
حقيقية �شهدها ال��ع��امل على م�ستوى الإع�لام
واالت�������ص���االت ،مت��ث��ل��ت �آن���ئ���ذ يف ت��ل��ك «ال��ع��ل��ب��ة»
العجيبة ،وفيها بع�ض املفاتيح التي تنقل �إىل
امل�سامع متوجات الأثري ،وعنينا به الراديو.
�أول عهد بريوت بالراديو كان يف العام ،1928
حيث �أقامت «�شركة جنار �إخوان» احتفا ًال كبرياً
باملنا�سبة ..لينت�شر بعد ذلك رويداً رويداً وي�صبح
�أداة الت�سلية الوحيدة ،رغ��م �أن اقتناء الراديو
ك��ان يخ�ضع لت�صريح ولر�سم �سنوي ،وبالتايل
ف�إن هذا اجلهاز «الأعجوبة» يف �أول بداياته ،كان
ال يقدر على اقتنائه �إال الأثرياء.
ويف ه��ذا ال�صدد ج��اء يف كتاب «ب�يروت��ن��ا» �أن
الدكتور فيليب حقي كتب �سنة  1925مقا ًال يف
جملة «الهالل» كان عنوانه�« :أمريكا بعد غياب
�أربع �سنوات» وجاء فيه:
«�إن الأم��ر امل�ستحدث يف حينه �شيوع الراديو
�شيوعاً عاماً يف �أمريكا ،ووجود جهاز له يف كل بيت
تقريباً ،حقرياً كان �أم رفيعاً» ،و�سمّى هذا ال�شيوع
«ميكروب ال��رادي��و» ،وق��ال �إن��ه كان ي�سمع �صباحاً
عند النهو�ض بوا�سطة ال��رادي��و ،تعليمات ب�ش�أن
الريا�ضة البدنية (يذكرنا بالتمارين ال�صباحية
التي كان يذيعها املرحوم الأ�ستاذ ع��ارف احلبال
من رادي��و الإذاع���ة اللبنانية) ،ثم بع�ض الأحل��ان

امل��و���س��ي��ق��ي��ة ،وب��ع��د ال��ظ��ه��ر ت����ذاع �أخ���ب���ار امل��دي��ن��ة
وال��دول��ة وال��ع��امل ،فيما ت��ذاع اخلطب ال�سيا�سية
والأدبية م�ساء ،وكذلك الأبحاث العلمية والفنية
والأنا�شيد ،ويذكر حتى �أن عدد الأجهزة يف �أمريكا

بلغ �سنة  1923مليوين جهاز ،و�أن مبيعاته و�صلت
���س��ن��ة � 1925إىل ب��ل��ي��وين دوالر� ،أم����ا ع��ن و�صف
ال���رادي���و ف��ي��ق��ول ع��ن��ه «�إن����ه ج��ه��از �صغري بحجم
ال�����ص��ن��دوق ،يف مقدمته ب�ضعة مفاتيح ب�سيطة

كارتيالت المخدرات تنتقل إلى أميركا الوسطى
لطاملا اعتربت املك�سيك وبع�ض دول
�أمريكا الالتينية مرتعاً خ�صباً لتجارة
امل���خ���درات ولأع���م���ال ال��ق��ت��ل وال�����س��رق��ات
والتجارة امل�شبوهة املرتبطة بها ،لكن
هذه املوجة بد�أت تنتقل �إىل دول �أمريكا
الو�سطى مهددة �سالمها وا�ستقرارها
التي عرفت به.
على الرغم من حقيقة �أن كو�ستاريكا
اعتربت البلد الذي يعد �سكانه الأ�سعد
على وجه الب�سيطة ،وهو �شيء يحر�ص
اجل��م��ي��ع ت��ق��ري��ب��اً يف ك��و���س��ت��اري��ك��ا على
ت��ذك�ير ال������زوّار ب���ه مب��زي��ج م���ن الفخر
والدعابة� ،إال �أن هناك قلقاً وا�ضحاً يف
هذا «الفردو�س» على الأر���ض ،فلم تعد
طم�أنينة ال�سكان و�سعادتهم على حالها،
ومل يعودوا يتفاخرون باحلما�سة نف�سها
ب���أن��ه��م ي�����ش��ع��رون ب��االك��ت��ف��اء وبال�سعادة
الذاتية لوجودهم يف هذا البلد الرائع،
هناك ما ينغ�ص عليهم فرحهم ،ولي�س
من ال�صعب تبني حقيقة ما هو.
ابتزاز ..وقتل
وي��ع��زى ج���زء ك��ب�ير م��ن االرت���ف���اع يف
جرائم القتل يف كو�ستاريكا �إىل املعارك
ال��ت��ي تندلع ب�ين جت��ار امل��خ��درات والتي
حت�����ص��د ح��ي��اة ال��ع�����ش��رات ع��ل��ى م���ا ي��ب��دو
يف ظ��اه��رة ج��دي��دة ،غ�ير �أن��ه �إذا ك��ان ما

ح���دث يف ك��ول��وم��ب��ي��ا وامل��ك�����س��ي��ك م ؤ������ش��راً مرتبط ب��امل��خ��درات بالن�سبة للواليات
على ما قد يحدث الحقاً يف كو�ستاريكا ،امل���ت���ح���دة ،م�����ض��ي��ف��اً �أن�����ه ال ي���وج���د بلد
ف�إن جتار املخدرات �سي�شعرون قريباً يف ي�ستعمل كنقطة عبور ي�ستطيع جتنب
ابتزاز امل�س�ؤولني احلكوميني وقتل من ال ت�����ص��اع��د �أن�����ش��ط��ة ك��ارت��ي�لات امل��خ��درات
يقبل �أموالهم ،كما يقول بع�ض املطلعني با�ستثناء البلدان يف تلك املنطقة ،لأنها
على الأو�ضاع هناك ،وبات هناك تخوف تقع يف ن��ق��اط ا�سرتاتيجية للمهربني
وا�ضح من تنامي قوة و�سيطرة كارتيالت وكبار املافيات.
امل���خ���درات يف ك��و���س��ت��اري��ك��ا وم���ن ام��ت��داد
�أذرعهم �إىل بع�ض الإدارات الر�سمية �إن
ادعاءات وا�شنطن
عرب الر�شى �أو التهديد ،وذل��ك لتمرير
�صفقاتهم وزي�����ادة �أرب��اح��ه��م ،وب��ال��ت��ايل
على ال��رغ��م م��ن ادع����اءات وا�شنطن
تعزيز وجودهم.
حالياً التي تفيد بالعك�س ،ف���إن انتقال
«كارتيالت» املخدرات من املك�سيك �إىل
�شعور بالقلق
�أمريكا الو�سطى م�ؤ�شر على �أنه بالرغم
م���ن ب��ع�����ض ال���ن���ج���اح���ات ال���ت���ي ح��ق��ق��ت،
ويرى م�س�ؤولون �أمريكيون �أن لدى ف���إن اال�سرتاتيجية الأمريكية ملحاربة
كو�ستاريكا ،وع��ل��ى غ���رار ب��ل��دان �أخ��رى املخدرات التي يبلغ عمرها عقوداً لي�ست
لعبور املخدرات� ،أ�سباباً وجيهة لت�شعر ناجحة كما ي��ج��ب ،وك��ان��ت ق��د طرحت
ب��ال��ق��ل��ق ،وذل����ك ع��ل��ى اع��ت��ب��ار �أن  95يف ع��دة عالمات ا�ستفهام يف املا�ضي حول
املئة من كل الكوكايني الذي ي�صل �إىل مدى فعالية هذه ال�سيا�سة الأمريكية
الواليات املتحدة مير حالياً عرب �أمريكا يف احل�����د م����ن جت������ارة امل�����خ�����درات ع��ل��ى
الو�سطى ،كما يقولون.
ح��دوده��ا ،وم��ا �إذا كانت تغ�ض الطرف
ويف ه�����ذا الإط����������ار ،ي����ق����ول وي���ل���ي���ام ع���ن ق�����ص��د يف ح����االت ك��ث�يرة م���ن �أج���ل
ب���راون���ف���ي���ل���د ،م���دي���ر وح������دة م��ك��اف��ح��ة غايات يف نف�س يعقوب.
امل�����خ�����درات ال���دول���ي���ة و������ش������ؤون ف��ر���ض
����س���ك���ان ك��و���س��ت��اري��ك��ا ب��������د�أوا ي��ع��ل��ون
القانون يف وزارة اخلارجية الأمريكية ،ال�صوت انتقاداً لظاهرة الكارتيالت التي
�إن �أم�يرك��ا الو�سطى جت���اوزت املك�سيك تغزو بلدهم ،فهل �ست�ساعدهم الواليات
منذ بع�ض ال��وق��ت ك���أك�بر تهديد �أمني املتحدة يف احلد من هذه امل�شكلة؟

تعاجلها ،فتنقل �إىل م�سامعك عن طريق متوجات
الأثري ،ومن م�سافة مئات �أو �آالف الأمتار نغمات
خا�صة ،و�أحلاناً �شجية وخطباً ومواعظ.
ه��ذه الآل��ة ال�سحرية مل تدخل ب�يروت �إال �سنة
 ،1928فتحت عنوان «غنت يف �أوروب��ا ف�أطربت يف
بريوت» ،كتبت «ل�سان احلال» يف � 23أيار �سنة 1928
تخربنا ب�أن «�شركة جنار �إخ��وان»� ،صاحبة املحالت
التجارية يف ب�يروت ،ا�ستح�ضرت �آل��ة رادي��و ركزتها
يف بيت �أح��د �أع�ضاء ال�شركة ال�سيد �سعيد جنار يف
حملة ر�أ�س بريوت قرب اجلامعة الأمريكية ،و�أنها
دع���ت �إىل االح��ت��ف��ال بتد�شني دخ���ول ال���رادي���و �إىل
ب�يروت ،نخبة من �أفا�ضل البلد ورج��ال ال�صحافة،
ل�سماع احلفالت الغنائية واخلطابية التي �أقيمت
قبل ذلك ب�أ�سبوع يف م�سارح مو�سكو ومدريد ولندن
وب��اري�����س وب��رل�ين والأ���س��ت��ان��ة ،و�شنفت �آل���ة ال��رادي��و
�آذان املدعوين �ساعتني ان�صرفوا بعدها �شاكرين
معجبني.
ون�شري �إىل �أن الراديو� ،أ�صبح بعد انت�شاره،
ال��ت�����س��ل��ي��ة ال��وح��ي��دة ل���ه���واة ال�����س��م��ع ل���درج���ة �أن
ح��ف�لات ك��ب��ار امل��ط��رب�ين تقلّ�صت ج����داً ،وي��ذك��ر
�أن اقتناء �أجهزة الراديو كان خا�ضعاً لت�صريح
ولدفع ر�سم �سنوي.
عن «بريوتنا»

ندوة طبية في حركة األمة
نظمت اللجنة الن�سائية يف حركة الأم��ة حما�ضرة طبية حول العوار�ض
التي قد ت�صيب الأ�سنان ،واخلطوات التي يجب �أن يتبعها الإن�سان للحفاظ
على �صحة ونظافة الفم والأ�سنان.
وقد �ألقى اجلراح االخت�صا�صي يف �أمرا�ض الفم وجراحة اللثة؛ الدكتور
ناير �أبو ال�سعد ،املحا�ضرة التي �أ�ضاء خاللها على �أ�سباب ظهور رائحة الفم
الكريهة ،و�أ�ساليب التنظيف اخلاطئة التي يتّبعها النا�س خ�لال تنظيف
الأ�سنان ،مو�ضحاً طرق الوقاية والعناية والعالج الطبي وال�صحي.
وبعد املحا�ضرة دع��ت اللجنة الن�سائية يف احل��رك��ة ،احل�ضور �إىل مائدة
الفطور على �شرف الدكتور �أبو ال�سعد.

جانب من احل�ضور
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إغالق آخر مصنع في العالم إلنتاجها

اآللة الكاتبة ..تلفظ أنفاسها األخيرة
م��ن��ذ ����س���ن���وات ي��ت��م ن��ع��ي الآل������ة ال��ك��ات��ب��ة
التقليدية ال��ت��ي ت���ردد �أن��ه��ا ان���دح���رت �أم���ام
الطابعات االلكرتونية ولوحات الكمبيوتر.
ه��ذه ال��ن��ب��وءات ك��ان��ت �سابقة لأوان��ه��ا لكنها
حتققت اليوم ،ويف العام  2012بات بالإمكان
رث���اء ه��ذه الآل���ة ال��ت��ي �شكلت ث���ورة يف عامل
الطباعة والن�شر� ،إذ �إنها �ستنقر�ض حتماً،
وق����د ت��ب��ق��ى م��ن��ه��ا ب��ع�����ض ال��ق��ط��ع ل��ل��ذك��رى
وامل���ت���اح���ف ل��ي�����س �إال ،مت����ام����اً ك���م���ا ه��ي��اك��ل
الدينا�صورات!
تكر�ست هذه احلقيقة بعدما �أعلنت �شركة
«غ���ودري���ج �آن���د ب��وي�����س» ال��ه��ن��دي��ة ،وه���ي ت�ضم
�آخ���ر م�صنع يف ال��ع��امل لإن��ت��اج الآل���ة الكاتبة،
�أنها توقفت عن �إنتاج الآلة الكاتبة منذ العام
 ،2009و�أنها ب�صدد بيع الدفعة الأخرية من
�إنتاجها؛ �أي نحو � 200آلة لي�س �إال ،بعد ذلك
�ستغلق �أبوابها نهائياً.
قد ي�شعر كثري من الكتاب وال�صحفيني
القدامى باحلنني للطباعة على الآلة الكاتبة،
ه���ذا االخ��ت��راع امل��ده�����ش ال���ذي ق��ل��ب م��وازي��ن
الن�شر وال��ك��ت��اب��ة ،وذل���ك بعد �سماعهم �أن��ب��اء
ت�ؤكد �أن امل�صنع الأخري لإنتاج الآالت الكاتبة
يف العامل ،ومقره يف مومباي يف الهند� ،سيغلق
�أبوابه نهائياً ،مما �سيدخل هذه الآلة غياهب
املا�ضي والن�سيان.
رمب��ا ال ي�شعر كثري من �شباب اليوم ب�أي
ارت��ب��اط ب��الآل��ة ال��ك��ات��ب��ة ،لكن �إذا م��ا �أجرينا
م��ق��ارن��ة �سريعة ،ف���إن��ه ميكن ال��ق��ول �إن هذه

على م��دى  60ع��ام��اً ،ال �سيما يف الت�سعينات
م��ع ف��ورة االقت�صاد الهندي ،حيث بلغ �إنتاج
ال�شركة � 50أل��ف آ�ل��ة يف العام بثالثة �أحجام
وب���أرب��ع�ين لغة خمتلفة ،مب��ا يف ذل��ك اللغات
ال��ه��ن��دي��ة امل��ح��ل��ي��ة امل��ت��ع��ددة ،ك��م��ا �أن ال�شركة
كانت ت�صدر الآالت الكاتبة �إىل �شمال �إفريقيا
وال�شرق الأو�سط ،وكانت ت�ضم �أكرث من 1200
عامل يف �أق�سام متعددة ،فالآلة الواحدة تت�ألف
من  2500قطعة �صغرية ،وبح�سب العمال،
ف��ه��ي «ق���د ت��ك��ون �آل���ة ���ص��غ�يرة وي�سهل حملها
ونقلها ،لكنها يف احلقيقة �آلة معقدة جداً».
لكن يف ال�سنة الأخرية ،ا�ضطرت ال�شركة،
وم��ع انخفا�ض الطلب �إىل ت�سريح العمال،
واقت�صر عدد املتبقني على  100عامل فقط.

الآل��ة متثل ل�ل�آب��اء والأج���داد ما متثله اليوم
لوحة مفاتيح الكمبيوتر اليوم بالن�سبة لنا،
ل���ذل���ك ف��ه��م ح��ت��م��اً ���س��ي��ف��ت��ق��دون ال��ن��ق��ر على
حروفها البارزة و�صوتها املتقطع.
الف�صل الأخري
قبيل �إغالق �أبوابها نهائياً ،قررت ال�شركة
�أن ت��ب��ي��ع ن��ح��و  200آ�ل����ة ك��ات��ب��ة ،ه��ي �آخ����ر ما
لديها يف خمازنها ،هي يف حقيقة الأم��ر �آالت
يف معظمها خم�ص�صة للكتابة باللغة العربية
و 20فقط باللغة االنكليزية ،وذل��ك مل��ن يود
ال�����ش��راء .وال �شك �أن كثريين �سيقبلون على
�شراء هذه الآلة لالحتفاظ بها كذكرى.
وبالرغم من اختفاء الآالت الكاتبة منذ
ع�����ش��رات ال�����س��ن��وات م��ن دول ال��ع��امل امل��ت��ق��دم،
واعتبارها من خملفات املا�ضي� ،إال �أنها كانت
حتى وقت قريب جداً منت�شرة يف دول العامل
ال��ث��ال��ث ،وال��ه��ن��د حت���دي���داً� ،إال �أن ال�����س��ن��وات
ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��ا���ض��ي��ة ���ش��ه��دت تف�ضيل ك��ث�ير من
ال�����ش��رك��ات والأف�����راد يف ال��ه��ن��د االع��ت��م��اد على
�أج���ه���زة ال��ك��م��ب��ي��وت��ر واال���س��ت��غ��ن��اء ع���ن الآالت
الكاتبة ،وقد �أكدت ال�شركة �أن تراجع الإقبال
على الآالت الكاتبة بد أ� منذ عام  2000تقريباً،
ح��ت��ى و���ص��ل الأم����ر الآن �إىل ع���دم تلقي آ�خ��ر
م�صنع ينتج الآلة الكاتبة لأي طلبات �شراء.
م����ع ذل�������ك ،ح����اول����ت ال�������ش���رك���ة ال��ه��ن��دي��ة
اال�����س����ت����م����رار ،وم���ق���اوم���ة الإف��ل��ا������س ،ل��ك��ن��ه��ا

رمز للمكانة االجتماعية

�أو����ض���ح���ت ،ع��ل��ى ل�����س��ان أ�ح����د م�����س���ؤول��ي��ه��ا� ،أن
حلظة النهاية جاءت مفاجئة و�سريعة ،حيث
كانت ال�شركة تنتج وتبيع حتى عام  2009ما
ب�ين � 10إىل � 12أل��ف �آل��ة كاتبة �سنوياً ح�سب
الطلب ،وكانت تبيع الن�صيب الأكرب منها �إىل

لمنـــاسبــة ذكـرى المــولد النـبوي الشــريـف وأسبوع الوحدة اإلسالمية

ينظــم تجمـع العلمـــاء المـســلمــين
لطالب وطـــالـبـــــات لـبــــــنـان
في المرحلتين الثانوية والجامعية مسابقة أدبية وفنية تحت عنوان:

نبــي األمـّــة الـواحــدة
ُ
اجلائزة الأوىل
وذلك الختيار
�أجمل مقالة (� 6-5صفحات فول�سكاب-قيا�س اخلط300.000 )12
500.000
�أجمل ق�صة ق�صرية (� 10-8صفحات فول�سكاب)
300.000
�أجمل ق�صيدة عامودية ()20-15
300.000
�أجمل ق�صيدة �شعر حديث ()6-4
500.000
�أجمل م�سرحية ( 3ف�صول � 12-9صفحات فول�سكاب)
500.000
�أجمل لوحة فنية ت�شكيلية
�أجمل لوحة فنية من اخلط العربي
500.000

اجلائزة الثانية
200.000
350.000
200.000
200.000
350.000
350.000

350.000

اجلائزة الثالثة
150.000
250.000
150.000
150.000
250.000
250.000

250.000

على �أن تكون الأعمال املذكورة م�ستوحاة من عنوان امل�سابقة.
ت�سلم الأعمال باليد يف مركز التجمع :حارة حريك  -قرب البلدية  -مقابل كني�سة احلارة� ،أو بوا�سطة �إدارات املدار�س واجلامعات،
مرفقة مع ا�سم امل�شرتك ورقم هاتفه ،يف موعد �أق�صاه يوم الإثنني � 13شباط 2012م ،املوافق له  21ربيع الأول 1433هـ.
توزع اجلوائز على الفائزين يوم الثالثاء � 21شباط 2012م ،املوافق  29ربيع الأول 1433هـ.

الوكاالت والهيئات احلكومية واملحاكم بقيمة
 165جنيه �إ���س�ترل��ي��ن��ي ل��ل��واح��دة ،ل��ك��ن ال��ع��ام
املا�ضي حتديداً �شهد لفظ الآلة الكاتبة �آخر
�أنفا�سها ،حيث مت بيع � 800آلة فقط مما جعل
ال�شركة تتحمل خ�سائر كثرية.
ويف ال��ع��ام احل����ايل ،انخف�ض ال��ط��ل��ب �إىل
ال�صفر تقريباً ،وهو ما دفعها �إىل اتخاذ قرار
الإغالق .ولكل من يت�ساءل ،فقد حتول امل�صنع
�إىل م�صنع لإنتاج الربادات ،ومت تدريب كثري
من العمال على العمل اجلديد حتى ال يتم
التخلي عنهم!
ول��ف��ت م��دي��ر ال�����ش��رك��ة ،م��ي��ل��ي��ن��د دوك��ي��ل،
�إىل أ�ن��ه «منذ نحو زمن بعيد ،ب��د أ� الكمبيوتر
ال�شخ�صي ي�ستويل على امل�ساحات التي كانت
ت�شغلها الآلة الكاتبة ،ورغم �أن امل�صانع الأخرى
يف العامل �أغلقت �أبوابها منذ زمن ،فقد قررنا
امل�ضي �إىل نهاية الطريق احلقيقية ،وها نحن
قد بلغناها ..و�أمام ع�شاق هذه الآلة الفر�صة
الأخرية ل�شرائها اليوم».
ول��ف��ت �إىل �أن����ه «م��ن��ذ الإع��ل��ان ع��ن ق��رار
�إغ�ل�اق امل�صنع وال��ت��وق��ف ع��ن الإن���ت���اج ،تردنا
ات�����ص��االت م���ن زب���ائ���ن ق���دام���ى وم���ن جامعي
ال��ت��ح��ف ال��ق��دمي��ة ل�لاط�لاع ع��ل��ى �أ���س��ع��اره��ا»،
وبح�سب �إح�صاء �صغري �أج���راه العمال ،فقد
تلقى امل�صنع  500ات�صال يف غ�ضون يومني
فقط ب�ش�أن �شراء ما تبقى من الآالت الكاتبة،
ورمبا يتحول الأمر يف نهاية املطاف �إىل مزاد
علني!
تفوق هندي
وك��ان��ت «غ���ودري���ج �آن����د ب��وي�����س» ق��د ب���د�أت
إ�ن���ت���اج الآالت ال��ك��ات��ب��ة يف اخل��م�����س��ي��ن��ي��ات من
القرن املا�ضي ،وق��د اعتربت الآل��ة الكاتبة يف
ذلك الوقت رمزاً ال�ستقاللية الهند وتفوقها
ال�صناعي ،وك��ان امل�صنع يحقق �أرب��اح��اً طائلة

كانت الآالت الكاتبة مبثابة رمز للمكانة
وامل�ستوى االجتماعي يف الهند ،بحيث كانت كل
عائلة غنية ت�سعى ل�شراء هذه الآل��ة وت�ضعها
ب�ي�ن م��ق��ت��ن��ي��ات��ه��ا ،ك��م��ا ك����ان ح����ال ال��ك��م��ب��ي��وت��ر
عند انطالقته ،حتى �أن بع�ض ال��ع��ائ�لات ال
تزال حتتفظ به يف زاوي��ة من غرفة املعي�شة؛
كذكرى جميلة عن الأيام الغابرة.
تتمتع الآل���ة الكاتبة مبكانة كبرية لدى
كثري من الن�ساء اللواتي وج��دن فيها و�سيلة
لتحقيق اال�ستقالل ال��ذات��ي ودخ��ول معرتك
العمل ،بحيث كانت ن�سبة كبرية من الن�ساء
يعملن يف الطباعة على الآلة الكاتبة ،ال بل �إن
الفتيات اجلامعيات كن يقمن بدورات تدريبية
المتهان أ����س��رار الطباعة على الآل��ة الكاتبة،
متاماً كما يفعلن اليوم يف دورات متخ�ص�صة
بالكمبيوتر.
مل متت بعد
دفاعاً عن الآل��ة الكاتبة ،ال ي��زال البع�ض
يجادل ب�أنها مل متت متاماً ،بل �إنه يتم �إنتاج
ن�����س��خ م��ن الآالت ال��ك��ات��ب��ة االل��ك�ترون��ي��ة ،مع
الإ�شارة �إىل �أن الآالت الكاتبة امليكانيكية قد
انقر�ضت.
يف ب��ع�����ض امل��ح��اك��م ال���ي���وم ،مي��ك��ن��ك �سماع
نقرات الآل��ة الكاتبة التقليدية مع كل حالة
ط�ل�اق� ،أو زواج� ،أو كتابة و���ص��ي��ة� ،أو الإدالء
ب�شهادة .ويف �أق�سام ال�شرطة وعدد من املكاتب
احل��ك��وم��ي��ة يف ق���رى ال��ه��ن��د وع���دد م��ن ال���دول
الآ�سيوية ،ال يزال هناك عدد من هذه الآالت
ال��ت��ي ت�����ص��ارع للبقاء ع��ل��ى ق��ي��د احل��ي��اة ،وه��م
ي�ستخدمونها ب�سبب غياب الكهرباء يف �أغلب
الأحيان.
�إىل ذل������ك ،ال ي������زال ك���ث�ي�ر م����ن ال��ك��ت��اب
وامل ؤ�����ل����ف��ي�ن وال�����ص��ح��ف��ي�ين م����ن ع���م���ر م��ع�ين
ي�����س��ت��خ��دم��ون الآل����ة ال��ك��ات��ب��ة وي��ق��ول��ون �إن��ه��م
يف�ضلونها عن الكمبيوتر ،فبمجرد جلو�سهم
ل��ل��ك��ت��اب��ة ..ت��ت��دف��ق الأف���ك���ار ،وت��ب��د أ� �أ�صابعهم
بالنقر ب�سرعة على احل��روف ال��ب��ارزة لينهوا
مقاالت مطولة يف وقت قليل.

هـبة �ص.
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كيف تبقين منزلك صحيًا خالل الشتاء
ع��زي��زت��ي الأم ..ين�صحك اخل�ب�راء
ب �� �ض��رورة ��ض�م��ان ��ص�ح��ة و أ�م� ��ان أ�ف ��راد
�أ�سرتك ،عن طريق التهوية اجليدة يف
ف�صل ال���ش�ت��اء ،وف�ت��ح ال�ن��واف��ذ يف فرتة
الظهرية ،لال�ستفادة من �أ�شعة ال�شم�س،
وهي �أف�ضل و�سيلة ملنزل �صحي.
ول��ذل��ك ت�ق��دم ل��ك «ال�ث�ب��ات» �أف�ضل
الو�سائل للح�صول على منزل �صحي،
�أهمها:
• مي �ك��ن ت ��رك ال �ن��واف��ذ مفتوحة
��ص�ب��اح��ا ،وب��ال�ن���س�ب��ة �إىل امل �ن��زل امل�ط��ل
فيف�ضل
َّ
على �شوارع مرورية مزدحمة،
التهوية قبل منت�صف النهار حيث يقل
تركيز عوادم ال�سيارات.
• ي �ف �� َّ��ض ��ل ت �خ �ف �ي��ف ا� �س �ت �خ ��دام
م �ع �ط��رات اجل ��و ق ��در الإم � �ك ��ان داخ ��ل
امل� �ن ��زل ،ون���س�ت�ع�ي����ض ع�ن�ه��ا مب�ع�ط��رات
طبيعية لكي نح�صل على رائحة زكية،
م ��ع �� �ض ��رورة ال�ت�خ�ل����ص م ��ن � �ص �ن��دوق
القمامة عند امتالئه ،والتهوية اجليدة
با�ستمرار ،وميكن و�ضع حبات القرنفل
�أوالريحان �أو القرفة �أو �شرائح ليمون
مقطعة ب�ع��د إ�غ �ل�اق ال �ف��رن م�ب��ا��ش��رة،
لتنت�شر رائحتها يف كل �أرجاء املنزل ،كما
ميكنك و�ضع بع�ض ال��زي��وت العطرية
الطبيعية ،كزيت الليمون �أو الربتقال
ليتطاير ع�ط��ره��ا ع�ن��د إ�� �ض��اءت �ه��ا ،وال
ين�صح ب��ا��س�ت�خ��دام امل�ب�ي��دات احل�شرية
الر�شا�شة ،لأن الرذاذ اخلا�ص بها ي�ؤثر
على اجلهاز التنف�سي لكل �أفراد الأ�سرة.
• الأحل� �ف ��ة وامل�ل�اب �� ��س ال���ش�ت��وي��ة
تكون ح��اوي��ة لبع�ض البكترييا نتيجة
التخزين ،ومن املفرت�ض �أنها مغ�سولة
م��ن املو�سم ال�سابق فيمكن تركها من
يوم �إىل يومني يف ال�شم�س والهواء وقت
الظهرية قبل ا�ستخدمها� .أما املالب�س
فيف�ضل غ�سلها غ�سلة �سريعة مع منعّم،
َّ
خ�صو�صاً مالب�س الأطفال.

• ال �ف�ل�ات��ر اخل��ا� �ص��ة ب��ال��دف��اي��ات
وال�ت�ك�ي�ي�ف��ات الب ��د م��ن تنظيفها م��رة
��ش�ه��ري��ا بغ�سلها مب�ط�ه��ر �أو تنظيفها
�سنوياً؛ ح�سب نوعية املكيف ،وال تن�سي
تنظيف ري�شة املراوح وال�شفاطات ب�شكل
دوري ،ل�ضمان تهوية �صناعية نظيفة.
• هناك أ�ن��واع من التلوث ال نلقي
لها باالً ،مثل التدخني ودخان ال�شواء،
ف��دخ��ان ال�سجاير يظل ع��ال�ق�اً مب��واده
ال�ضارة ج��داً ،ويرت�سب على الأن�سجة

وامل�ف��رو��ش��ات� ،أم��ا فحم ال���ش��واء فالبد املرتاكمة داخ��ل �أل�ي��اف ن�سيج املوكيت،
من �إ�شعاله و�إطفائه خارج املنزل� ،سواء ال�سيما يف وجود �أطفال حتبو ملنع تهيج
يف ال�شرفة �أو ال�سطح ،لأن االح�ت�راق الأن�شطة املخاطية بالأنف.
غري املتكامل �ضار ج��داً بال�صحة ،لكن
وب��ال �ن �� �س �ب��ة �إىل ع �م �ل �ي��ة ت�ن�ف�ي����ض
مرحلة ال�شواء نف�سها ميكن القيام بها الأث � ��اث ي��راع��ى جت�ن�ب��ه �إذا مل ت��وج��د
داخل املنزل.
تهوية جيدة باملنزل ،حتى ال تظل ذرات
نظافة
على
املحافظة
�ن
�
م
• الب��د
الرتاب عالقة باجلو ،وميكن ا�ستبداله
املكن�سة
با�ستخدام
دورية
ب�صفة
املوكيت
با�ستخدام املكن�سة الكهربائية وم�سح
الكهربائية �أو بفوطة م�ن�دّاة ،م�ضافاً الأ� �س �ط ��ح امل �غ �ط��اة ب ��الأت ��رب ��ة بقطعة
�إليها خل لإزال��ة البكترييا واحل�شرات منداة.

ِ
أنــت وطــــــفــــــــــلــك

أفكار مبتكرة
لتزيين الطعام
وفتح شهية طفلك
تعاين كثري من �أمهات الأطفال يف �سن الرو�ضة،
من رف�ض �أطفالهن تناول الطعام ،مهما حاولت الأم
تغيري نوعية الطعام املقدم للطفل ،ف ��إذا كنت من
�أول�ئ��ك الأم �ه��ات ،فلماذا ال جتربني تزيني الطعام
لفتح �شهية طفلك؟
ج��رب��ي م �ع��ي الأف� �ك ��ار الآت �ي ��ة ل �ت��زي�ين ال�ط�ع��ام
بطريقة جذابة و�شهية:
• ار�سمي عيون وف��م بالفواكه واخل���ض��روات على
الأطباق اخلا�صة بالأطفال.
• ج��رب��ي تقطيع �سندوت�شات الأط �ف��ال با�ستعمال
قطاعات لها �أ�شكال خمتلفة ،كي تغيرّ من �شكلها
املعتاد ،فالطفل ينجذب بطبيعته نحو كل جديد.
• �أ�ضيفي الكات�شب واخل�س واملايونيز على الطعام،
لي�شبه �أط�ع�م��ة ال��وج�ب��ات ال�سريعة ال�ت��ي يف�ضلها
الأطفال ،رغم احتوائها على الكثري من املواد التي
ت�ضر اجل�سم.
• ميكنك ا�ستعمال �أطباق وقوالب على �أ�شكال

�شخ�صيات كرتونية يحبها الطفل ،مم��ا يجعله
يف�ضل �أن ي�أكل الطعام �أو ال�ساندوت�ش الذي على
�شكل ال�شخ�صية الكرتونية املف�ضلة لديه ،وهذه
الأطباق والقوالب متوفرة يف جميع املحال.
• ميكنك ا�ستخدام الأطعمة ذات الألوان املتنوعة
يف ال��وج�ب��ة الأ��س��ا��س�ي��ة ل�ل�ط�ف��ل ،ومي�ك�ن��ك كذلك
�أن جتعلي وج�ب��ة طفلك ل��وح��ة �شهية ب��الأل��وان
ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ،وث �ق��ي �أن �ه��ا �ستفتح �شهيته ق�ب��ل �أن
يتناولها.
• ج ��رب ��ي ت ��زي�ي�ن �أط � �ب� ��اق احل � �ل ��وى وال �ك �ي��ك
والب�سكويت با�ستخدام الألوان الطبيعية اجلذابة،
وهي متوافرة �أي�ضاً يف املخابز واملحالت التي تبيع
�أدوات الطعام.
• �إذا ك��ان طفلك ال ي�ح��ب ت �ن��اول بع�ض �أن ��واع
ال �ف��اك �ه��ة ،ف�ي�م�ك�ن��ك م ��زج ب�ع����ض ق�ط��ع م��ن تلك
الأن��واع مع �أنواع �أخرى من الفواكه التي يحبها،
وذلك على �شكل ترتيب قطع الفاكهة على هيئة
ع�صا «ا�ستيك»؛ ح�سب �ألوانها و�أحجامها.
• �إذا كان الطفل يرف�ض تناول اخلبز يف وجباته
اليومية ،فجربي �صنع ال��دودة الذكية من خالل
و�ضع قطع دائرية مت�ساوية من اخلبز و�شرائح
اللحم �أو اخل�ضر يف ع�صا �صغرية ،وا�صنعي ر�أ�س
ال��دودة بثمرة بندورة �صغرية ،و�ستكون هذه �آخر
مرة يرف�ض طفلك تناول اخلبز.

• ال �ل �ع��ب امل���ص�ن��وع��ة م��ن ال �ف��رو
ي�ف��َّ��ض��ل الإق�ل��ال منها ع�ل��ى الأ� �س �رّة،
لأنها جتمع الأتربة ،وميكن عمل نوع
من التعقيم لها كل فرتة بو�ضعها يف
الفريزر ليوم �أو اثنني للق�ضاء على
الغبار و�أي نوع من امليكروبات الدقيقة
التي ت�ؤثر على اجلهاز التنف�سي.
• عليك االه�ت�م��ام ب��امل�خ��دات من
ال�ي�رق ��ات وب ��ق ال �ف ��را� ��ش ،وذل� ��ك من
خ�لال ع��دة و�سائل ،منها التهوءة يف
ال���ش�م����س ع�ل��ى امل�ن���ش��ر ،م��ع ا��س�ت�خ��دام
ف��ر� �ش��اة ي��دوي��ة مل���س�ح�ه��ا� ،أو م�سحها
بفوطة منداة مبادة مطهرة ،ثم كيها
على درج��ة ح��رارة منا�سبة� ،أو �شفط
الأت��رب��ة باملكن�سة الكهربائية ،وهناك
أ�ي �� �ض �اً واق ل�ل�م��رت�ب��ة ي �ب��اع ب��الأ� �س��واق
حلماية املرتبة من �أي ات�ساخ.
�أما بالن�سبة �إىل املخدات امل�صنوعة
م��ن ال�ق�ط��ن ،فيمكن ا��س�ت�خ��دام نف�س
الو�سائل ،أ�م��ا امل�خ��دات امل�صنوعة من
الفيرب فيمكن غ�سلها مرة كل �شهرين،
�أو �أقل ح�سب مدي تعرق م�ستخدمها،
ويتم ح�سب الإر�شادات املرفقة بها.
• احل�م��ام��ات م��ن الأم��اك��ن التي
جن� ��د ف �ي �ه��ا ن �� �س �ب��ة رط� ��وب� ��ة ع��ال �ي��ة،
وب��ال �ت��ايل ت�ت�راك��م ف�ي�ه��ا ف �ط��ري��ات ال
نراها ،خ�صو�صاً يف مكان الد�ش و�أ�سفل
احل ��و� ��ض ،ل��ذل��ك الب� ��د م ��ن تن�شيف
امل�سطحات جيدا كاحلوائط والأر�ضية
و�أطراف ال�ستائر البال�ستيك �أو امل�شمع
ل�ل�ت�غ�ل��ب ع�ل��ى �أي م���ص��در ل�ل��رط��وب��ة،
وه �ن��اك أ�م��اك��ن أ�خ� ��رى ت�تراك��م فيها
أ�ي���ض�اً ال�ف�ط��ري��ات ،مثل نباتات الظل
و أ�ح � ��وا� � ��ض ال �� �س �م��ك و أ��� �س� �ف ��ل �أدراج
ال �ث�لاج��ة ،وت �ك��ون بيئة غ�ير �صحية،
ويتم اكت�شافها عند ظهور عفن �أ�سود.

رمي اخلياط

حافظي على بشرتك في الشتاء
يف ظل الربودة ،وال�شم�س الغائبة حتتاج ب�شرتك
�إىل عناية خا�صة ،لكي حتفظ مرونتها ون�ضارتها
من دون �أن تت�أثر بالعوامل اجلوية وللحفاظ على
ب�شرتك ن�ضرة نقية �أنت يف حاجة �إىل التغيري روتني
جمالك هذا ال�شتاء.
اعتني بب�شرتك
• الطق�س البارد يعني التدفئة املركزية ،التي لها
ت�أثري �سلبي على ب�شرتك.
ملكافحة �آثارها اجلافة يف جتفيف الب�شرة ،ا�ستبديل
املرطب بكرمي ترطيب �أثقل ملنح الب�شرة الرتطيب
الذي حتتاجه .ا�ستعملي الكرمي حني يكون وجهك
ال يزال رطباً حلب�س الرطوبة يف الداخل.
• جتنّبي اال�ستحمام مبياه �ساخنة ،وب �رّدي املياه
قبل اخلروج من احلمّام ،فب�شرتك حتتفظ برطوبة
أ�ك�بر بهذه الطريقة ،ول��ن تتعرّ�ض بذلك ل�صدمة
تغيرّ درج��ات احل��رارة كثرياً حني تخرجني .افركي
ج�سمك بلو�شن اجل�سم على ال��ذراع�ين وال�ساقني
والقدمني ،خ�صو�صاً على الكوعني والركبتني.
• ا� �س �ت �خ��دم��ي ك ��رمي حم �ي��ط ال�ع�ي�ن�ين يف امل���س��اء
�أي�ضاً ملكافحة اجلفاف يف ه��ذه املنطقة احل�سّ ا�سة،
و�ستالحظني على الأرج ��ح �أن اخل�ط��وط الرقيقة

والتجاعيد ق��د خ � ّف��ت ..اح�صلي على ��س��اع��ات نوم
كافية للحفاظ على جمالك ولتخفيف التوتر.
حاربي ت�شقّق ال�شفاه
تعاين الكثري من الن�ساء من ت�شقق ال�شفاه يف
�أ��ش�ه��ر ال���ش�ت��اء ..جتنّبي لعق �شفتيك وا�ستخدمي
�أحمر �شفاه مرطباً يف النهار ،و�ضعي مرطب ال�شفاه
ق�ب��ل ال �ن��وم� .إذا ك�ن��ت م��راه �ق��ة ،ه�ن��اك ال�ك�ث�ير من
منتجات ال�شفاه يف ال�سوق لفئتك العمرية.
لإزالة اجللد اجلاف عن ال�شفاه ،ميكنك تق�شري
ال�شفاه بفر�شاة �أ�سنانك ح�ين تنظّ فني �أ�سنانك..
�أ�ضيفي بعد ذلك القليل من الفازلني حلمايتها.
اعتني ب�شعرك
لي�ست ب�شرتك فقط هي التي تعاين من اجلفاف
م��ع ق��دوم ال�شتاء ،ب��ل �أي���ض�اً �شعرك .اعتني ب�شكل
خ��ا���ص باحتياجات �شعرك وا�ستخدمي ل��ه ملطفاً
عميقاً �إذا الح�ظ��ت أ�ن��ه ب��د أ� ب��اجل�ف��اف ،وال تغ�سليه
أ�ك�ثر من مرّتني يف الأ�سبوع ،لكن من املهم غ�سله
للتخلّ�ص م��ن منتجات الت�صفيف .ل�ع�لاج �سريع،
طبّقي القليل من امللطف من دون �شطفه لإ�ضافة
املزيد من الرطوبة والربيق على ال�شعر.
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مـنــوعــــات

البصل والخس والموز والجرجير ..مقويات طبيعية
قلة الرغبة اجلن�سية م�شكلة يعاين
منها ال�ع��دي��د م��ن ال��رج��ال ،الأم ��ر ال��ذي
ينعك�س على احلياة الزوجية ويت�سبب يف
انهيارها ،وي��ؤك��د الأط �ب��اء �أن ك�ث�يراً من
احلاالت تكون عر�ضاً م�ؤقتاً نتيجة ل�شعور
ال��رج��ل بالتعب �أو الإره� ��اق وال�ضغوط
النف�سية.
وب��د ًال من اللجوء �إىل امل�ستح�ضرات
الطبية ب� أ�ن��واع�ه��ا ،وت�ق��ع يف ف��خ الن�صب
والإع �ل��ان � ��ات ال �ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة ال ��واه �ي ��ة،
ب�إمكانك �إجن ��اح عالقتك اجلن�سية عن
طريق تناول بع�ض امل��واد الغذائية ،التي
تفيد يف تن�شيط الرغبة اجلن�سية بينك
وب�ي�ن زوج �ت��ك ،خ�صو�صاً �أن ال��درا��س��ات
ال �ع �ل �م �ي��ة �أث �ب �ت��ت �أن ال �ط �ب �ي �ع��ة م�ل�ي�ئ��ة
ب��الأغ��ذي��ة ال �ت��ي ت �� �س��اع��دك ع �ل��ى ت�ق��وي��ة
رغ�ب�ت��ك ،وتعمل بطريقة طبيعية �آمنة
وفعالة ومنها:
 -1الأنانا�س :يحتوي على فيتامني ب
 ،12ويقوي النواحي اجلن�سية وين�شط
الأع �� �ص��اب وي �ق��وي االن �ت �� �ص��اب ،ومي�ك��ن
تناول الأنانا�س املحفوظ باملعلبات ،لكنه
من�شط ب�صورة �أقل مما يحدثه الأنانا�س
الطازج.
 -2ال �ب �� �ص��ل :ي �ح �ت��وي ال�ب���ص��ل على
البيتا كاروتني ،الذي ي�ساعد على جتديد
اخل�ل�اي ��ا وت �ق �ل �ي��ل ال �� �ش �ي �خ��وخ��ة امل �ب �ك��رة
للمر�أة ،ويلهب عواطف الرجل ،لذا �أثنى
عليه �أطباء العرب القدماء ،كونه مفيداً
يف ت �ق��وي��ة ال �ب ��اءة ل �ق��درت��ه ع �ل��ى �إ� �ش �ع��ال
ال �� �ش �ه��وة اجل�ن���س�ي��ة ،وي �ع �ت�بره اخل�ب�راء
مقوياً جن�سياً طبيعياً ،وله منافع �صحية
كثرية على اجل�سد ،بالإ�ضافة �إىل تفتيق
ال�شهوة ،كما يزيد كمية احليوانات املنوية
ويح�سن لونها.
يُذكر �أن الفراعنة كانوا �أول من عرف
قيمة الب�صل وخ �ل��دوا ا��س�م��ه يف كتابات
على ج��دران الأهرامات ،وك��ان �أطبا�ؤهم

ي�صفونه يف قوائم الأغ��ذي��ة املقوية التي �أج ��رى ف��ري��ق ط�ب��ي درا� �س��ة ح��دي�ث��ة على
كانت ت��وزع على العمال ال��ذي��ن ا�شتغلوا نحو  30رج ًال كانوا يعانون من �ضعف يف
يف ب�ن��اء الأه��رام��ات ،كما و�صفوه مغذياً اجلهاز التنا�سلي ،تناولوا مادة اجلن�سنج
وم�شهياً ومدراً للبول.
ملدة ثالثة �أ�شهر ،وجاءت النتائج �أن نحو
ويف�ضَّ ل ت�ن��اول الب�صل امل�ضاف �إليه  ٪60منهم قد حت�سنت حالتهم و�شعروا
اخل ��ل �أو امل �ط �ب��وخ ب��ال �ل �ح��م ،ل �ي��زي��د من بال�صحة والعافية ،ومل تظهر عليهم �أي
ال�شهوة اجلن�سية ويعيدها �إذا انقطعت� .أع��را���ض جانبية نتيجة لتناولهم م��ادة
 -3اجلين�سينج :ي ��ؤك��د الأط �ب��اء �أن اجلن�سنج.
اجلن�سنج �أف���ض��ل م��ن ال�ف�ي��اج��را يف رف��ع
يف ح�ين �أف ��ادوا الأط �ب��اء ب ��أن الأدوي ��ة
ال �ك �ف��اءة اجل�ن���س�ي��ة ل ��دى ال ��رج ��ال ،فقد امل�ق��وي��ة جن�سياً م�ث��ل «ال�ف�ي��اج��را» وال�ت��ي

طــريـقـة اللعـب

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

يتناولها ال�شخ�ص ق�ب��ل اجل �م��اع ينتهي
م �ف �ع��ول �ه��ا ب �ع��د اجل� �م ��اع م �ب��ا� �ش��رة ،وال
ي�ستطيع بعدها ممار�سة ن�شاطه اجلن�سي،
بينما يبقي م�ف�ع��ول اجلن�سنج ل�ف�ترات
طويلة ،ويعمل على رفع الكفاءة اجلن�سية
لفرتة طويلة.
 -4املوز� :أثبت علماء فرن�سيون و�أملان
يف �أحد الدرا�سات ال�سابقة �أن تناول املوز
بكمية معتدلة ت�ضاعف من قدرة الرجال
اجلن�سية.

 -5ال� �ت� �م ��ر� :أف� � � � ��ادت الأب � �ح� ��اث
الطبية �أن التمر من أ�ك�ثر النباتات
امل �غ��ذي��ة ل�ل�ج���س��م ،وال �ت��ي ت��زي��د من
ال �ق��وة اجل�ن���س�ي��ة ،وذل ��ك مل��ا حتتويه
م��ن ال�ع�ن��ا��ص��ر امل�ع��دن�ي��ة ،كالف�سفور
وال�ك��ال���س�ي��وم واحل��دي��د واملغني�سيوم
وال�صوديوم والكربيت و الكلور.
 -6امل� � أ�ك ��والت ال �ب �ح��ري��ة :تتميز
الأ�سماك والكائنات البحرية ب�أنوعها
باحتوائها على ن�سبة عالية من اليود،
ه ��ذا ال�ع�ن���ص��ر ي�ل�ع��ب دوراً ك �ب�ي�راً يف
تن�شيط ال��رغ�ب��ة اجلن�سية وحت�سني
الأداء ب��الإ��ض��اف��ة �إىل اح�ت��وائ��ه على
ن�سبة عالية من الفو�سفور.
 -7اجل��رج�ير :يقولون يف الأم�ث��ال
ال �� �ش �ع �ب �ي��ة« :ل� ��و ع �ل �م��ت امل � � ��ر�أة ف��وائ��د
اجل � ��رج �ي��ر ل ��زرع � �ت ��ه جل � ��وزه � ��ا حت��ت
ال�سرير» ،كونه مقوياً جن�سياً طبيعياً،
واكت�شف الأط �ب��اء ف��وائ��ده منذ ال�ق��دم،
حيث كان يحر�ص القدماء على تناوله
مل��ا ل��ه م��ن ت ��أث�ي�ر م�ن���ش��ط ي��زي��د ال�ق��وة
والفحولة.
و�أو�صى �أبقراط يف الطب اليوناين
ال� �ق ��دمي ب �ت �ن ��اول اجل ��رج�ي�ر ك�م�ق��وي
ل�ل�ع�لاق��ة ال��زوج �ي��ة ،وك ��ان ي���ص�ف��ه أ�ب��و
ال���ص�ي��ادل��ة «دي���س�ق��وري��دو���س» ل �ل��أزواج
كمن�شط كالفياجرا يف ع�صرنا احلايل.
 - 8اخل�س :ي�ؤكد اخلرباء �أن نبات
اخل�س يزيد من القدرة اجلن�سية ،كما
أ�ن� ��ه ي���س��اع��د يف ع�ل�اج ال �ع �ق��م ،ول��ذل��ك
�أطلق عليه القدماء “نبات اخل�صوبة”،
وك�شف العلماء �أن اخل�س يعترب فياجرا
الع�صر ال�ق��دمي ،وق��د ا�ستخدمه �سكان
وادي الرافدين ،ومن بعدهم الفراعنة
ك �م��ادة م�ث�يرة للرغبة اجلن�سية ،وق��د
ت�ب�ين أ�ن ��ه ي�ن�ت��ج م ��واد كيميائية تعمل
ك � �م� ��واد حم� �ف ��زة �أو م �ن �� �ش �ط��ة ل �ل �ق��وة
اجلن�سية.

( 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1مبعرثة(
الحل السابق
1
 7ن�ه��ر أ�مل� ��اين م�ب�ع�ثرة  /للتف�سري
واال�سرت�سال
2
 8ك��ارث��ي  /م��رت��و و آ�خ��ذ كفايته من
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
املاء
3
ا ف و ل
� 9إي�صال �أو توا�صل  /وحدة قيا�س  1ن ا و ل ت
4
الطاقة
ا ل ب ا ب ل ي و ن
2
 10يغطي الطري  /ذو ميول وم�شاعر
5
هـ ن ي ب ع ل
 3ا
غري �صديقة
6
�س ن
ا
ا ل
 4ي م
عـــامـــودي
م ن ا ج م ذ هـ ب
 5م
7
ل و ي �س
ن
ا
8
 1يف فرن�سا ح�ي��ث يحتفظ بلوحة 6
 7ا ل ف ر د ن و ب ل
املوناليزا
9
ق
ر ن ا
 2من معامل دبي العمرانية الأوىل  8و �س ا م
10
 3اكتمل  /رئي�س اللجنة االوملبية
ن ف ط
ق و �س ق ز ح
9
الدولية ال�سابق
ر ق
ج ب �س
د ق
من ال�سيمفونيات
أو
�
�سهام
/
لالنرتنت
 4اال�سم الآخر
�أفــقــي
10
 4مدينة مغربية  /حتول �إىل �أ�سهم
 1م �ق �ط��وع غ �ي�ر م �ك �ت �م��ل � /سائل
 5حذف  /ثلثا نوع
من�سوب للأب
�روة
�
م
/
�ي
�
ن
�
م
�
ت
�
ل
وا
�وق
�
ت
 5ال �
ومتابعة
مراقبة
/
أكمل
�
6
 9مكتمل  /العاملون يف جمال فني
مت�شابهان
/
 2ت�صليحات
بالرتكية
 7يوجهه مفت�ش املباحث يف ق�ضية  10نهر �صيني  /ثنية
/
مقد�س
ملكان
دينية
 3زيارة
الفم
ع�صارة
من
ي�سيل
ما
6
ما  /وحدة قيا�س عاملية
مو�سيقي ع��امل��ي ��ص��اح��ب ع��دد  /م��دي �ن��ة ف��رن���س�ي��ة ��س��اح�ل�ي��ة  8غري م�شذب وناجت عن بيئة خ�شنة

22

( العدد  )198اجلمعة  27 -كانون الثاين 2012 -

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

ريَ ـاضـَ ة

فـوائد أفريقيــا عند الفرق

�ست�شكل مناف�سات ك�أ�س الأمم الأفريقية ،التوغويل اميانويل اديبايور لن ي�شارك ب�سبب
ال �ت��ي ان�ط�ل�ق��ت ال���س�ب��ت يف ال �غ��اب��ون وغ�ي�ن�ي��ا غياب منتخب بالده عن النهائيات ،يف حني �أن
اال��س�ت��وائ�ي��ة ،منعطفاً ه��ام�اً يف م�سرية بع�ض الالعب الأفريقي الوحيد يف �صفوف الثاين
الفرق الأوروبية ،وال�سيما يف �إنكلرتا وفرن�سا هو مامي بريام ديوف ومل يتم ا�ستدعا�ؤه �إىل
و�إ� �س �ب��ان �ي��ا ،ح�ي��ث ال�ت�ح��ق ع �� �ش��رات ال�لاع�ب�ين املنتخب ال�سنغايل.
الأف��ارق��ة مبنتخباتهم م��ن �أج ��ل امل���ش��ارك��ة يف
�أم ��ا بالن�سبة للمناف�س الآخ ��ر ت�شل�سي،
اال��س�ت�ح�ق��اق ال �ق��اري ال ��ذي ي�ستمر ح�ت��ى  12فت�أثري البطولة القارية كبري عليه� ،إذ يفتقد
�شباط املقبل.
ال�ع��اج�ي�ين دي��دي�ي��ه دروغ �ب��ا و��س��ال��وم��ون ك��ال��و،
يف فرن�سا غ��ادر نحو  50الع�ب�اً ال�ب�لاد من وبالتايل �ستكون �آمال مدرب الفريق الربتغايل
�أجل االنخراط مع منتخبات بالدهم يف ك�أ�س ان��دري فيا�ش  -ب��وا���ش معلقة على الإ�سباين
الأمم الأفريقية ،وه��و ما ي�شكل معاناة لعدد فرناندو توري�س على �أمل �أن ي�ستفيق الأخري
م��ن ال�ف��رق يف مقدمها مر�سيليا بطل �أوروب��ا م��ن ك�ب��وت��ه ،ل�ك��ن يف ح��ال مل يتمكن مهاجم
ال�سابق ،والذي خ�سر جهود �أربعة من العبيه� ،أتلتيكو مدريد وليفربول ال�سابق من االرتقاء
وهم املهاجم الغاين �أندري ايوو و�شقيقه املدافع �إىل م�ستوى امل�س�ؤولية الهجومية امللقاة على
جوردان وقلب الدفاع ال�سنغايل �سليمان دياوارا عاتقه ،ف�سيكون ت��أث�ير غياب «الفيلة» مكلفاً
بالإ�ضافة �إىل البوكيني ت�شارلز كابوري.
جداً على الـ«بلوز».
وي�ح�ت��ل مر�سيليا امل��رك��ز ال���س��اد���س حالياً
ومن جهته� ،سيت�أثر مناف�س ت�شل�سي على
يف ال � ��دوري ال �ف��رن �� �س��ي ،وه ��و ي���س�ع��ى ج��اه��داً الت�أهل �إىل دوري �أبطال �أوروبا جاره الأر�سنال
لالقرتاب من ال�صدارة ،وقد ت�ضاعفت �آماله �أي���ض�اً بالغيابات الأف��ري�ق�ي��ة� ،إذ �سيعاين من
يف ذلك بعد فوزه املهم على ليل حامل اللقب  2افتقاده املهاجم املغربي مروان ال�شماخ و�صانع
ــ  0يف املرحلة الأخرية.
�أل �ع��اب��ه ال�ع��اج��ي ج�يرف�ي�ن�ي��و ال ��ذي ك ��ان خلف
وب��دوره يعاين ليل غياب هدافه ال�سنغايل الكثري م��ن الأه ��داف الـ 18التي �سجلها جنم
مو�سى �سو ،وهو ما ي�شكل م�أزقاً ملدرب الفريق الفريق الهولندي روبن فان بري�سي حتى الآن.
رودي غار�سيا الذي �سي�صعب عليه كثرياً �إيجاد
بديل ل�سو ،ويحتل ليل املركز الثالث حالياً يف
خارطة جديدة
ال��دوري الفرن�سي خلف باري�س �سان جريمان
املت�صدر وو�صيفه مونبيلييه.
ع �ل ��ى � �ص �ع �ي��د �آخ� � � ��ر ،ت �ن �ط �ل��ق ال �ب �ط��ول��ة
ويف مقلب �آخ��ر �سيعاين مونبيلييه غياب الأفريقية ه��ذا ال�ع��ام حت��ت �شعار «التغيري يف
�أحد مفاتيح لعبه يف خط الو�سط ،وهو املغربي م��وازي��ن ال �ق��وى» ،وذل ��ك ب�غ�ي��اب  5منتخبات
ي��ون����س ب�ل�ح�ن��ده ،ك�م��ا ��س�ي�ع��اين ال�ف��ري��ق غياب ع��ري�ق��ة دم�غ��ت امل�سابقة بطابعها اخل��ا���ص يف
العب �آخر بارز هو التون�سي جميل ال�صايحي ،كثري من املرات.
ويفتقد املت�صدر باري�س ��س��ان ج��رم��ان جهود
وي�ؤكد ذلك �أن اخلارطة الكروية تغريت يف
املدافع العاجي �سياكا تيني.
القارة ال�سمراء يف الآونة الأخرية ،حيث مل يعد
ويف �إنكلرتا ،قد تلعب النهائيات الأفريقية هناك منتخبات �صغرية ومتوا�ضعة و�أخ��رى
دوراً يف حت��دي��د وج �ه��ة ال �� �ص��راع ع �ل��ى لقب كبرية وقوية ،والدليل الأب��رز على ذلك غياب
الدوري ،حيث تتح�ضر �أندية الـ«برمييري ليغ» م�صر والكامريون ونيجرييا وجنوب �أفريقيا
خل�سارة عدد من الالعبني امل�ؤثرين جداً لعدة واجل ��زائ ��ر ع��ن ال�ن���س�خ��ة احل��ال �ي��ة ،يف مقابل
�أ�سابيع يف مرحلة هامة جداً من املو�سم.
م�شاركة  3منتخبات للمرة الأوىل هي بوت�سوانا
ولطاملا تذمر مدربو �أندية الدوري املمتاز والنيجر وغينيا الإ�ستوائية.
م��ن ت��وق�ي��ت �إق��ام��ة ال�ب�ط��ول��ة ال �ق��اري��ة ،لأن�ه��ا
وب�إلقاء نظرة على �سجل املنتخبات الغائبة،
حترمهم من بع�ض العبيهم يف مرحلة مهمة جن��د �أن �ه��ا م��ن ال�ع�ي��ار ال�ث�ق�ي��ل ،ح�ي��ث ح�صدت
ج��داً م��ن امل��و��س��م ،ل�ك��ن �آث ��ار ن�سخة  2012قد جميعها  15لقباً من �أ�صل  ،27فم�صر املتوجة
تكون �أكرث ت�أثرياً من �سابقاتها على جمريات بالن�سخ ال �ث�لاث الأخ�ي��رة ه��ي ح��ام�ل��ة ال��رق��م
البطولة الإن�ك�ل�ي��زي��ة ،وخ�صو�صاً على �أن��دي��ة القيا�سي يف عدد الألقاب7 ،مرات �أع��وام 1957
مثل مان�ش�سرت �سيتي املت�صدر احلايل وت�شل�سي و 1959و 1986و 1998و 2006و 2008و،2010
ونيوكا�سل التي �ستعاين من افتقادها لالعبني ونالت الكامريون � 4ألقاب �أعوام  1984و1988
م�ؤثرين جداً.
و 2000و ،2002وتوجت نيجرييا بطلة عامي
ومل يخف م��درب �سيتي الإي�ط��ايل روبرتو  1980و ،1994وج�ن��وب �أف��ري�ق�ي��ا ع��ام ،1996
مان�شيني انزعاجه لفقدانه خدمات ال�شقيقني واجلزائر عام .1990
العاجيني يايا وكولو توري ،وقد بان ت�أثري هذه
الالعبني على الـ«�سيتيزين�س» لأنهم خ�سروا
غانا و�ساحل العاج الأبرز
م�ب��ارات�ين ه��ام�ت�ين ج ��داً م�ن��ذ ان�ضمامها �إىل
منتخب بالدهما� ،إذ تنازلوا عن لقب الك�أ�س
ميلك املنتخبان ال�غ��اين وال�ع��اج��ي فر�صة
املحلية بخ�سارتهم �أمام اجلار اللدود مان�ش�سرت ذهبية للظفر بلقب الن�سخة الثامنة والع�شرين،
يونايتد ،كما خ�سروا �أي�ضاً وعلى �أر�ضهم �أمام وخ ��دم ��ت ال �ق��رع��ة �إىل ح ��د ك �ب�ير امل�ن�ت�خ�ب�ين
ليفربول يف ذهاب ن�صف نهائي ك�أ�س الرابطة .ال �غ��اين وال�ع��اج��ي و�أوق�ع�ت�ه�م��ا يف جمموعتني
وم��ا ي�ؤكد �أهمية يايا ت��وري ب�شكل خا�ص� ،سهلتني ن�سبياً� :ساحل ال�ع��اج يف الثانية �إىل
هو �أن �سيتي ك��ان تغلب على ليفربول  0-3يف جانب �أنغوال وبوركينا فا�سو وال�سودان ،وغانا
الدوري خالل املباراة التي جمعتهما يف الثالث يف الرابعة �إىل جانب غينيا ومايل وبوت�سوانا،
من ال�شهر احل��ايل يف لقاء ت�ألق خالله العب كما �أنهما مر�شحان خلو�ض املباراة النهائية يف
الو�سط العاجي ،ثم خ�سر فريق مان�شيني �أمام �إع��ادة لنهائي  ،1992وذل��ك يف حال ت�صدرهما
«احل�م��ر»  1-0يف ك��أ���س ال��راب�ط��ة بغياب العب ملجموعتيهما يف الدور الأول.
بر�شلونة الإ�سباين ال�سابق.
وتبدو حظوظ منتخبي «النجوم ال�سوداء»
و��س�ي�ك��ون ت ��أث�ير ك ��أ���س �أمم �أف��ري�ق�ي��ا على و»الفيلة» كبرية ج��داً لو�ضع ح��د ل�صيام عن
مناف�سي �سيتي الأ�سا�سيني ،مان�ش�سرت يونايتد الألقاب دام فرتة طويلة ،و�إن كانت �ساحل العاج
وت��وت �ن �ه��ام ،م �ع��دوم �اً لأن �ه �م��ا ل ��ن ي �ف �ق��دا �أي توجت باللقب مرة واحدة فقط حتى الآن وكان
الع��ب للبطولة القارية� ،إذ �إن مهاجم الثاين ذلك قبل  20عاماً عندما �أحرزته يف ال�سنغال

مان�ش�سرت �سيتي مهدد بفقدانه �صدارة الدوري الإنكليزي

عام  1992بفوزها على غانا بركالت الرتجيح الرتجيح ،ومل تكن حال غانا �أف�ضل ب�سقوطها
امل��ارات��ون �ي��ة يف امل �ب��اراة ال�ن�ه��ائ�ي��ة ،ف�ي�م��ا نالته �أم��ام الفراعنة بالذات  1-0يف نهائي الن�سخة
الأخرية  4مرات �آخرها قبل  30عاماً وحتديداً الأخرية علماً ب�أنها حلت ثالثة يف ن�سخة 2008
على ح�ساب �ساحل العاج.
يف ليبيا عام .1982
ويطمح املنتخب الغاين يف موا�صلة بريقه
وميلك املنتخبان العاجي والغاين الأ�سلحة
ال�لازم��ة لإح��راز اللقب ،خ�صو�صاً �أنهما كان ب�ع��د ت��أل�ق��ه ال�لاف��ت يف ن�ه��ائ�ي��ات ك ��أ���س ال�ع��امل
قاب قو�سني �أو �أدنى من حتقيق هذا املبتغى يف الأخ�ي�رة يف ج�ن��وب �أف��ري�ق�ي��ا ،عندما ك��ان قاب
الأع��وام الأخ�يرة ،ف�ساحل العاج خ�سرت نهائي قو�سني �أو �أدن��ى م��ن ب�ل��وغ دور الأرب �ع��ة للمرة
ن�سخة عام � 2006أمام م�صر امل�ضيفة ب�ضربات الأوىل يف تاريخه وتاريخ القارة ال�سمراء ،لوال

ركلة اجلزاء التي �أهدرها هدافه والعب العني
الإم ��ارات ��ي ح��ال�ي�اً ا� �س��ام��واه ج�ي��ان يف ال�ث��واين
الأخ�ي�رة من ال�شوط الإ��ض��ايف الثاين قبل �أن
يخ�سر ب�ضربات الرتجيح.
وت �ع ��ول غ��ان��ا ع �ل��ى ج �ي��ان ب ��ال ��ذات ل��رف��ع
الك�أ�س الذهبية و�إن كانت م�شاركة الأخ�ير يف
النهائيات غري م�ؤكدة �أقلها يف املباريات الأوىل
ك��ون جن��م ال�ع�ين ي�ع��اين م��ن الإ� �ص��اب��ة ،وعلى
الرغم من ذلك اختري �ضمن القائمة النهائية،

برانديللي :توتي مع «اآلزوري»
أ�ك � � � ��د امل � ��دي � ��ر ال � �ف � �ن ��ي مل �ن �ت �خ��ب
�إيطاليا �سيزاري برانديللي �أن �أبواب
«الآزوري» مفتوحة �أمام م�شاركة قائد
ف��ري��ق روم ��ا امل�خ���ض��رم فران�شي�سكو

توتي يف نهائيات ك�أ�س الأمم الأوروبية
املقبلة التي �ستقام يف بولندا و�أوكرانيا
هذا ال�صيف.
وجاء ترحيب املدير الفني ملنتخب

فران�شي�سكو توتي

�إيطاليا بعودة توتي بعد ت�ألق الأخري
مع فريقه روما يف الدوري الإيطايل،
فبعد بداية مو�سم معقدة ،عاد توتي
( 35ع��ام �اً) لي�شكل احل��ل الهجومي
الأول لفريق العا�صمة ،وهو ما تبلور
جلياً بعد �إ�صابة مهاجم الفريق بابلو
�أوزفالدو.
وب �ع��د �أن ت ��أك��د غ �ي��اب أ�ن�ط��ون�ي��و
ك ��ا� �س ��ان ��و وج �ي��و� �س �ي �ب��ي رو� � �س ��ي ع��ن
ال� �ن� �ه ��ائ� �ي ��ات الأوروب� � � �ي � � ��ة ال� �ق ��ادم ��ة
لإ�صابتهما� ،أ�صبحت م�شاركة توتي يف
�صفوف املنتخب الإيطايل �أمراً وارداً،
وقد �أثبت ابن روم��ا املدلل �أن جعبته
مل تفرغ من املهارة واخلربة ،خ�صو�صاً
بعد هدفيه يف مرمى ت�شيزينا ،ال�سبت
امل��ا��ض��ي ،يف اف�ت�ت��اح امل��رح�ل��ة التا�سعة
ع�شرة للدوري الإيطايل.
و��س�ج��ل ت��وت��ي ه��دف�ين ل��روم��ا يف
مرمى ت�شيزينا  1-5فرفع ر�صيده �إىل
 211هدفاً يف  486مباراة يف الدوري،
وبهدفيه تخطى توتي رقم ال�سويدي
ن��وردال ال��ذي حمل أ�ل��وان ميالن بني
 1949و ،1955وبات �أف�ضل هداف مع
فريق واحد يف الدوري الإيطايل لكرة
القدم.
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األوروبية ..مصائب

منتخبات طاحمة

من مناف�سات الن�سخة احلالية لك�أ�س الأمم الأفريقية

وال تتوقف �آمال الغانيني على جيان فقط ،بل
هناك ال�شقيقان جوردان واندريه ايوو ،اللذان
ي��رغ�ب��ان يف �أن ي�ح��ذوا ح��ذو وال��ده�م��ا عبيدي
بيليه املتوج باللقب القاري عام  ،1982كما يربز
�سويل علي مونتاري وا�سامواه كوادوو.
يف امل�ق��اب��ل ،تعج �صفوف املنتخب العاجي
بالنجوم وجميعها تلعب يف اخل ��ارج ،حيث ال
ي��وج��د �أي الع��ب حملي يف الت�شكيلة ،وتعقد
اال كبرية على �سدا�سي الربمير
�ساحل العاج �آم ً

ليغ ،ديدييه دروغبا و�سالومون كالو (ت�شل�سي)
وال�شقيقان حبيب كولو توريه ويحيى توريه
�أف���ض��ل الع��ب يف ال �ق��ارة ال���س�م��راء ع��ام 2011
(م��ان���ش���س�تر ��س�ي�ت��ي) وج�يرف �ي��ه ي ��او ك��وا��س��ي
«جرفينيو» (�أر�سنال) و�شيخ تيوتي (نيوكا�سل)،
�إىل جانب م��داف��ع لي�سرت �سيتي م��ن الدرجة
الأوىل �سليمان بامبا .و�ضربت �ساحل العاج
ب�ق��وة يف الت�صفيات وك��ان��ت املنتخب الوحيد
الذي حقق العالمة الكاملة.

�ستكون منتخبات املغرب وتون�س وال�سنغال
ال �ع �ق �ب��ة الأك � �ث ��ر � �ص �ع��وب��ة �أم � � ��ام ال �غ��ان �ي�ين
وال �ع��اج �ي�ي�ن ،ك��ون �ه��ا الأف �� �ض��ل م���س�ت��وى بني
باقي املنتخبات الأخ��رى عطفاً على �صفوفها
الزاخرة باملواهب ال�صاعدة و�أ�صحاب اخلربة.
ويطمح املغرب �إىل لقبه الثاين يف تاريخه
بعد الأول قبل  36عاماً يف �أثيوبيا ()1976
�أزاح عقبة اجلزائر يف طريقه �إىل النهائيات،
وه ��و حت���س��ن م �� �س �ت��واه ك �ث�ي�راً م �ن��ذ ا��س�ت�لام
البلجيكي اريك غرييت�س لإدارته الفنية و�إن
كانت هناك خماوف كثرية من غياب املناف�سة
لدى �أبرز العبيه الأ�سا�سيني الذين ال يلعبون
يف �صفوف �أنديتهم الأوروب�ي��ة يف مقدمتهم
القائد ح�سني خرجة (فيورنتينا الإيطايل)
وم��روان ال�شماخ (�أر�سنال الإنكليزي) وعادل
تاعرابت (كوينز ب��ارك رينجرز الإنكليزي)
و أ�ح�م��د القنطاري (بري�ست الفرن�سي) �إىل
ج��ان��ب الع �ب��ي اجن ��ي م��اك��ا� �ش �ك��اال ال��رو� �س��ي
م �ب��ارك ب��و��ص��وف��ة وامل �ه��دي ك��ار��س�ي�لا ب�سبب
توقف الدوري قبل �شهرين.
اال كبرية على
يف املقابل ،تعلق ال�سنغال �آم� ً
ال�ن���س�خ��ة احل��ال �ي��ة ل �ت��دوي��ن ا��س�م�ه��ا يف �سجل
املنتخبات ال�ف��ائ��زة باللقب ،وغ��ردت ال�سنغال
خ��ارج ال�سرب يف الت�صفيات وحجزت بطاقتها
ع�ل��ى ح���س��اب ال �ك��ام�يرون ،ل�ت��ؤك��د ع��ودت�ه��ا �إىل
العر�س القاري بعد غياب عن الن�سخة الأخرية
يف أ�ن �غ��وال ،وه��ي ت��دي��ن ب��ذل��ك �إىل ت�شكيلتها
املتجددة والتي �أغلبها من ال�شباب ال�صاعدين

�أب��رزه��م م�ه��اج��م ن�ي��وك��ا��س��ل الإن�ك�ل�ي��زي دميبا ب �ي�تروي �ب��ا (ري � ��ن) و� �س �ي �ب�يري االن ت��راوري��ه
ب��ا وم�ه��اج��م ف��راي �ب��ورغ الأمل ��اين بابي�س دميبا (اوك�سري) ،وت�شارك بوركينا فا�سو يف النهائيات
�سي�سيه ،بالإ�ضافة �إىل خربة  7العبني �شاركوا للمرة الثامنة يف تاريخها ،ويبقى �أف�ضل �إجناز
يف ن�سخة غ��ان��ا  2008أ�ب��رزه��م م�ه��اج��م ال�سد لها بلوغ ال��دور ن�صف النهائي عام  1998على
�أر�ضها بقيادة املدرب الفرن�سي فيليب ترو�سييه
القطري مامادو نيانغ.
و�إذا ك � ��ان ت ��ون �� ��س ع ��ان ��ت الأم � � � ّري� � ��ن يف قبل �أن تنهي م�شاركتها يف املركز الرابع.
وي��دخ��ل امل�ن�ت�خ��ب امل� ��ايل ب �ق �ي��ادة م��درب��ه
الت�صفيات وك��ان��ت ق��اب ق��و��س�ين �أو �أدن ��ى من
ال�ل�ح��اق ب��رك��ب ال�ف��ا��ش�ل�ين يف ال�ت��أه��ل ق�ب��ل �أن الفرن�سي االن جريي�س� ،إىل النهائيات بهدف
تخطف البطاقة الثانية يف املجموعة احلادية ت�خ�ط��ي ال ��دور الأول ب��ال�ن�ظ��ر �إىل ت�شكيلته
ع �� �ش��رة ،ف � ��إن ن �� �س��ور ق ��رط ��اج ق �ط �ع��وا ��ش��وط�اً ال�شابة والتي يغيب عنها ركائز اجليل الذهبي
كبرياً يف حت�سني �صورتهم وب��دا ذل��ك جلياً يف الذي ف�شل يف تر�صيع جنوميته بلقب قاري،
مع�سكرهم الإع � ��دادي ل�ل�ن�ه��ائ�ي��ات ،خ�صو�صاً �أبرزهم فريديريك كانوتيه املعتزل وحممدو
ف��وزه��م ال�ك�ب�ير ع�ل��ى ال �� �س��ودان  ،0-3وي � أ�م��ل ديارا وحممد امني �سي�سوكو.
وت�ع�ق��د م��ايل الآم� ��ال ع�ل��ى ال�ق��ائ��د الع��ب
م ��درب ت��ون����س ��س��ام��ي الطرابل�سي �إىل ت�ك��رار
�إجنازه مع منتخب املحليني عندما قاده العام و�سط بر�شلونة الإ�سباين �سيدو كيتا ومهاجم
املا�ضي �إىل اللقب القاري يف ال�سودان ،ومنحه �سو�شو الفرن�سي موديبو مايغا لأنهما �أ�صحاب
اللقب الثاين يف التاريخ بعد الأول عام  2004اخلربة بني باقي الالعبني ،وتلهث مايل وراء
على �أر�ضهم عندما تغلبوا على املغرب  1-2يف ال�ل�ق��ب ال �ق��اري م�ن��ذ ع��ام  1972ع�ن��دم��ا حلت
ثانية ،وه��ي حلت رابعة  3م��رات أ�ع��وام 1994
املباراة النهائية.
وت�سعى ال�سودان �إىل تلميع �صورتها بعد و 2002و.2004
م�شاركتها املخيبة يف ن�سخة  2008حني ودعت
وال تختلف الأم��ور ل��دى الغينيني الذين
من ال��دور الأول بتلقيها  3هزائم ،كما ت�سعى غ�ي�روا ج�ل��د منتخبهم بن�سبة ك �ب�يرة ،حيث
�أنغوال �إىل حتقيق نتائج �أف�ضل من م�شاركتيها جل ��أت الإدارة الفنية �إىل ال�لاع�ب�ين ال�شباب
الأخ�يرت�ين عندما بلغت رب��ع النهائي عامي امل��وه��وب�ي�ن م��ع االح �ت �ف��اظ ب�ب�ع����ض أ�� �ص �ح��اب
 2008يف غانا و 2010على �أر�ضها ،بيد �أن املهمة اخل�ب�رة م��ن قبيل ال�ق��ائ��د ب��ا��س�ك��ال فيندونو
ل��ن ت�ك��ون �سهلة م��ع ت��راج��ع م�ستوى جنميها الذي ف�سخ عقده م�ؤخراً مع �سيون ال�سوي�سري
ماتيو�س كون�سالفي�ش مانو�شو وفالفيو امادو .واملهاجم �إ�سماعيل بانغورا واملدافع العمالق
وت �ع ��ول ب��ورك �ي �ن��ا ف��ا� �س��و ع �ل��ى ت��ر��س��ان�ت�ه��ا ديان بوبو بالديه.
امل �ح�ترف��ة يف ف��رن���س��ا ب �ق �ي��ادة ب ��اك ��اري ك��ون�ي��ه
جالل قبطان
(ليون) و�شارل كابوريه (مر�سيليا) وجوناثان

في «يورو  ..»2012 -لما ال؟
ويحتل ال�سويدي ن��وردال ،ال��ذي لعب �أي�ضاً لروما،
املركز الثاين يف الرتتيب العام لهدايف الدوري مع 225
هدفاً ،وراء �سيلفيو بيوال �صاحب  274هدفاً� ،أما توتي
( 35عاماً) ،فيحتل راهناً املركز اخلام�س ،وراء جوزيبي
مياتزا وجوزيه التافيني ( 216هدفاً لكل منهما).

الت�شكيلة الكاملة

الأوىل ل�ل�آزوري بعد مونديال جنوب �أفريقيا ،وانتهت
بخ�سارة �أبناء ال�سباغيتي  0ـــ  ،1ويف  11ت�شرين الثاين
املا�ضي� ،سجل بالوتيللي هدفه الدويل الأول يف املباراة
التي فازت بها �إيطاليا على بولندا ودياً  2ـــ .0
 ..ودي ناتايل خم�ضرم �آخر

بالوتيللي املنقذ
على �صعيد �آخر� ،أكد برانديللي �أنه ي�ضع يف خططه
تتجه الأنظار نحو ماريو بالوتيللي كمنقذ ملنتخب لبطولة �أوروب��ا توجيه الدعوة �إىل �أنطونيو دي ناتايل
�إيطاليا ،بغياب كا�سانو ورو�سي ،ويقود الرهان على هذا مهاجم �أودينيزي ،و�أ�شار املدير الفني ملنتخب �إيطاليا
الالعب �إىل احتماالت �صعبة �أبرزها يتعلق مبزاجيته �إىل �أن دي ناتايل قد ي�شارك �أمام الواليات املتحدة ودياً
ال�صارخة ،والتي �سببت له كثرياً من املتاعب� ،آخرها يف �شباط املقبل.
متثل يف �إيقافه �أربع مباريات من قبل االحتاد الإنكليزي،
وح���ص��ل دي ن��ات��ايل ( 34ع��ام �اً) ع�ل��ى ل�ق��ب ه��داف
بعد اعتدائه على الع��ب توتنهام �سكوت ب��ارك��ر ،الأح��د ال ��دوري الإي �ط��ايل املو�سم امل��ا��ض��ي ،وه��و ي�ق��دم عرو�ضاً
املا�ضي ،يف الدوري املحلي.
رائ�ع��ة ه��ذا املو�سم �أي���ض�اً ،لكنه مل ي�شارك م��ع منتخب
وك ��ان بالوتيلي ق��اد مان�ش�سرت �سيتي ل�ل�ف��وز على �إيطاليا منذ امل�سرية املخيبة ل�ل�آم��ال يف ك��أ���س العامل
توتنهام  3ـــ  2بهدف �سجله يف الوقت بدل ال�ضائع من  ،2010لكن الإ�صابات الطويلة التي تعر�ض لها كل من
�ضربة ج��زاء انتزعها من ليديل كينغ� ،إال أ�ن��ه مل يكن جيو�سيبي رو�سي و�أنطونيو كا�سانو فتحت الباب أ�م��ام
ي�ستحق موا�صلة امل �ب��اراة حتى ثوانيها الأخ �ي�رة ،لأن عودته �إىل منتخب بالده.
احلكم مل يتنبه �إىل �أن العب الإنرت ال�سابق دا�س عمداً
و� �س �ج��ل دي ن��ات��ايل � 10أه � ��داف يف  36م �ب ��اراة له
على ر�أ�س �سكوت باركر عندما قام الأخري ب�صد ت�سديدة م ��ع م�ن�ت�خ��ب �إي �ط��ال �ي��ا ،وه ��و ي �ت �� �ص��در ح��ال �ي �اً ت��رت�ي��ب
الإي �ط��ايل ق�ب��ل �أن ي�سقط ال�لاع�ب��ان �أر� �ض �اً ،وذل ��ك يف ه ��دايف ال� ��دوري الإي �ط��ايل م��ع م�ه��اج��م م�ي�لان زالت��ان
الدقيقة  83من املباراة.
�إبراهيموفيت�ش بـ 14هدفاً لكل منهما.
وخ��ا���ض بالوتيللي م�ب��ارات��ه ال��دول�ي��ة الأوىل �أم��ام
وي�ضع برانديللي خم�ضرماً آ�خ��راً يف ح�ساباته هو
��س��اح��ل ال�ع��اج يف �آب  ،2010وه��ي ك��ان��ت امل �ب��اراة ال��ودي��ة حار�س نابويل مورغان دي �سانكتي�س ( 34عاماً) الذي
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ق��د ي���ش��ارك ب ��دوره يف امل �ب��اراة ال�ق��ادم��ة �أم ��ام ال��والي��ات
املتحدة.
وك� ��ان دي ��س��ان�ك�ت�ي����س اح �ت �ي��اط �ي �اً ل �ب��وف��ون يف
نهائيات ك�أ�س العامل الأخ�يرة يف جنوب �أفريقيا،
لكنه مل ي�شارك يف �أي م��ن امل�ب��اري��ات ه�ن��اك ،على
رغم تعر�ض حار�س جوفنتو�س للإ�صابة� ،إذ ف�ضل
امل��درب ال�سابق ل ل��آزوري مارت�شللو ليبي �إ�شراك
حار�س الزيو احلايل وكالياري ال�سابق فريدريكو
ماركيتي.
و�أوق �ع ��ت ق��رع��ة ب�ط��ول��ة �أوروب � ��ا � 2012إي�ط��ال�ي��ا يف
امل�ج�م��وع��ة ال�ث��ال�ث��ة �إىل ج��ان��ب �إ��س�ب��ان�ي��ا ح��ام�ل��ة اللقب
وجمهورية �إيرلندا وكرواتيا.

حل��را��س��ة امل��رم��ى :جيانلويجي ب��وف��ون ( 33ع��ام�اً،
 112مباراة)� ،سلفاتوري �سرييغو ( 25عاماً ،باري�س �سان
جرمان الفرن�سي) ،مورغان دي �سانكتي�س (  34عاماً،
نابويل).
كري�ستيانو ماجيو ( 29عاماً ،ن��اب��ويل) ،جورجيو
كيلليني ( 27عاماً ،جوفنتو�س) ،دومينيكو كري�سيتو
( 25ع��ام �اً�� ،س��ان��ت ب�ط��ر��س�برغ ال��رو� �س��ي) ،فيديريكو
بالزاريتي ( 30ع��ام�اً ،بالريمو) ،اينا�سيو �أب��ات��ي (25
ع��ام �اً ،م �ي�لان) ،ان��دري��ا ران��وك�ي��ا ( 23ع��ام �اً ،االن�ت�ر)،
اجنيلو اوغبونا ( 23ع��ام�اً ،روم��ا) ،أ�ن��دري��ا بارزاغلي
( 30عاماً ،جوفنتو�س) ليوناردو بونوت�شي ( 24عاماً،
جوفنتو�س).
ل �ل��و� �س��ط :دان �ي �ي �ل��ي دي رو� �س��ي ( 28ع ��ام �اً ،روم ��ا،
كالوديو ماركيزيو ( 26عاماً ،جوفنتو�س) ،تياغو موتا
( 29عاماً ،االنرت) ،الربتو اكويالين ( 27عاماً ،ميالن)،
ريكاردو مونتوليفو ( 27عاماً ،فيورنتينا) ،اندريا بريلو
( 32عاماً ،جوفنتو�س) ،انطونيو نوت�شريينو ( 26عاماً،
ميالن).
ل�ل�ه�ج��وم� :سيموين ب�ي��ب ( 28ع��ام �اً ،جوفنتو�س)،
ماريو بالوتيلي ( 21عاماً ،مان�ش�سرت �سيتي االنكليزي)،
جيامباولو باتزيني ( 27عاماً ،االن�تر) ،بابلو �أوزفالدو
( 26ع ��ام� �اً ،روم� � ��ا) ،ال �ي �� �س��ان��درو م��ات��ري ( 27ع��ام �اً،
جوفنتو�س)� ،سيبا�ستيان جوفينكو ( 24عاماً ،بارما).
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كاريكاتير

طبيب يعر�ض  1.5مليون يورو
ل�شراء «دماغ» مي�سي
�أع������������������رب ال������ط������ب������ي������ب ب���ي�ت�ر
م��ي��ن��دن��دورب ع��ن رغبته يف �شراء
دم����اغ جن��م ب��ر���ش��ل��ون��ة الإ���س��ب��اين؛
ليونيل مي�سي ،وعر�ض  1.5مليون
ي������ورو ،ح��ي��ث ي����رى ف��ي��ه (ع��ق��ل��ه)
الوحيد القادر على �إثراء جتربته
حول «كيفية عمل دماغ الإن�سان».
و�أك��������د ال���ط���ب���ي���ب �أن�������ه ي��ج��ري
فحو�صات على كيفية عمل الدماغ،
وال يجد �شخ�صاً قادراً على �إجناح
جتاربه �سوى مي�سي ودماغه.
وق��ال بيرت« :ال يوجد �أي �أحد
قادر على �إجناح بحثي �سوى مي�سي
ودماغه ،حيث �إنه ميلك مقومات
ال�شخ�ص الذي �أحتاج �إليه».
و�أ������ض�����اف« :م��ي�����س��ي ي�ستطيع
�أن يقرر ومي��رر ،ي��راوغ وي�سدد يف
�أج��زاء من الثانية ،وهو ما يجعله
الأف�ضل يف هذا املجال ،لذا �سيكون
دماغه الأقرب للحالة التي �أدر�س
و�أحلل عليها».
وب���ع���د ع���ر����ض الـ 1.5م��ل��ي��ون
يورو ،ماذا �ستكون ردة فعل النجم
الأرجنتيني؟

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

ال كبرياً مبنا�سبة طالقها
نظمت حف ً
نظمت �إح���دى املطلقات ح��دي��ث��اً يف حمافظة
ال كبرياً ،وفاء لنذر قطعته
عنيزة ال�سعودية حف ً
على نف�سها �أمام ذويها� ،أنه لو طلقها زوجها ف�إن
يوم طالقها �سيكون حديث الأل�سن.
وروى �أحد املقربني من املطلقة �أحداث الق�صة
ال �إن ال��زوج��ة التي اقرتنت بزوجها ال�سابق
قائ ً
قبل نحو  20عاماً ،و�أجنبت منه عدداً من الأوالد،
وب��ع��د ���س��ن��وات م��ن زواج��ه��م��ا الح��ظ��ت ع��ل��ى رفيق
دربها �سلوكاً مريباً ،لتكت�شف بعد فرتة �أن زوجها
يقيم عالقات حمرمة مع ن�ساء �أخريات.
ورغ���م �صدمتها ،ح��اول��ت ب�شتى ال��ط��رق ثنيه
ع��ن ه��ذا ال�����س��ل��وك ،ون�صحه ب��ال��رج��وع �إىل ج��ادة
ال�صواب ،لكنه مل ي�ستجب ،على الرغم من تدخل
�أقاربها وحماولتهم زج��ره ،وا�ستمر على �سلوكه
مبالحقة الن�ساء.
و�أ���ض��اف قريب املطلقة :بعد �أن طفح الكيل

منه ،هربت الزوجة �إىل منزل �أهلها ،وتنازلت عن
املنزل الذي �شاركت معه يف بنائه ،بغية الطالق،
وع��ن��ده��ا ح�����اول �إر����ض���اءه���ا وت���ق���دمي ال��ت��ن��ازالت
وال��ع��رو���ض لها ،رف�ضت ،فرتكها معلقة لفرتة،
وتدخّ ل �أهل الزوجة و�أحلّوا عليه �أن يطلقها لأنها
ال ترغبه ،وعندما �شعرت الزوجة �أن االنف�صال لن
يتم� ،أطلقت ميني النذر ب�أنه لو مت �ستنظم حفلة
ي�سجلها التاريخ.
وق��ال��ت ال��زوج��ة �إن���ه بعد �شد وج���ذب بينهما،
ط��ل��ق��ه��ا ف��اب��ت��ه��ج��ت ف���رح���اً ب���ال���ط�ل�اق ،و���س��ارع��ت
با�ستئجار ا�سرتاحة مبحافظة عنيزة مببلغ 10
�آالف ري��ال �سعودي ،لفخامتها وجمالها ،ووزعت
رق���اع ال��دع��وة على زميالتها و�أق��ارب��ه��ا ،وح�ضر
احل��ف��ل امل��ئ��ات م��ن �أق��ارب��ه��ا تخلله م����أدب���ة غ��داء
د�سمة مع بوفيه مفتوح ،وجلبت فرقة لفتح الباب
للن�ساء للرتاق�ص وم�شاركتها فرحتها بالطالق!

حتويل  10مليار دوالر ..خط�أ ً
يجري البنك املركزي الهندي ،حتقيقات يف خط�أ �أدى �إىل حتويل مبلغ  10مليارات دوالر� ،إىل ح�ساب
معلم مبدر�سة ثانوية يف مدينة «بالورجات» يف والية «البنجال» الغربية.
وقالت امل�صادر �إن املعلم الهندي «بارجات �ساها» ،كان يقوم الأ�سبوع املا�ضي مبراجعة روتينية حل�سابه
البنكي ،عرب الإنرتنت ،للت�أكد من ح�صوله على � 10آالف روبية ( 200دوالر) قيمة الأرباح ،لكنه اكت�شف
فج�أة ،حتويل مبلغ  496مليار روبية ( 10مليارات دوالر).
و�أ�ضافت امل�صادر �أن «�ساها» ،وبعد �أن �أفاق من ال�صدمة ،ات�صل ب�صديق له يعمل يف البنك ،و�أخربه
عن اخلط�أ.

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