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االفتتاحية

حديثو النعمة
من الوجاهة واالقتصاد
من بني الأرب��اح التي جناها ويجنيها من اتبع
تيار امل�ستقبل ال��ذي��ن �أ�صبحوا ي�شكلون جمتمعاً
ب�ح��د ذات �ه ��م ،ف�م�ن�ه��م م��ن ت �خ��رج م��ن م��ؤ��س���س��ات
احلريري التعليمية ،وبالتايل ان�ضم معظمهم �إىل
تيار امل�ستقبل وما �أدراك ما تيار امل�ستقبل ،ومنهم
م��ن ي�ت�ب��و�أ م��راك��ز يف م��ؤ��س���س��ات احل��ري��ري �أو يف
الدولة ،ومنهم من كان حمظوظاً «فانتخب كنائب
يف جمل�س النواب ومنهم من عني وزي��راً» ومنهم
من �أ�صبح يف جمل�س بلدية بريوت رئي�ساً �أو ع�ضواً
وهلم جرا..
�إن�ه��م يف غالبيتهم حديثو النعمة ال�سيا�سية
واالجتماعية واالقت�صادية ..فلوال تيار امل�ستقبل
مل يكن ب�إمكان هذا الرهط الكبري الو�صول �إىل
�أية مراكز ليرتبع فيها وعليها.
ولكن مع الأ�سف ف�إن ه�ؤالء (احلديثي النعمة)
�أ��ص�ب�ح��وا جم�ت�م�ع�اً «خ��ا� �ص �اً» ب �ه��م ،ي�ن�ظ��رون �إىل
ب��اق��ي امل��واط �ن�ين ك��أن�ه��م دون م���س�ت��واه��م الفكري
واالج�ت�م��اع��ي واالق �ت �� �ص��ادي ،ك�م��ا �أن �ه��م �أ�صبحوا
ي�ظ�ن��ون �أن �ه��م ميتلكون ب�ي�روت ،ح�ي��ث ل�ه��م احل��ق
وحدهم دون �سواهم �أن يتحكموا م�صري العا�صمة
من ت�سمية �شوارعها وعمل حدائقها و�ساحاتها،
وه��م م��ع الأ��س��ف ال�شديد يجهلون ت��اري��خ ب�يروت
وتراثها كلياً ،لأن ب�يروت بالن�سبة �إليهم هي بعد
�أن جاء الرئي�س احلريري الأب �إىل احلكم وما قبل
ذلك ال قيمة له وال دور وال مكانة وال تاريخ.
فكما ه �دّم ال��و��س��ط ال�ت�ج��اري ون���ش��أت الأبنية
احل��دي �ث��ة م�ك��ان��ه وحم ��ى ت ��راث ب�ي�روت ال�ق��دمي��ة
كذلك ينطبق القول والعمل بالن�سبة �إليهم لكافة
�أحياء بريوت.
ف�تراه��م ي���س� ّم��ون ال �� �ش��وارع ب��أ��س�م��اء �أ�شخا�ص
من عائالتهم و�أتباعهم ويتجاهلون ال�شخ�صيات
ال �ت��ي خ��دم��ت وق��دم��ت وع�م�ل��ت يف �سبيل ال��وط��ن
والعا�صمة.
�إىل ذلك ،يتعاملون مع من هم خارج حميطهم،
وك�أنهم موب�ؤن ب�أمرا�ض معدية ،ويجب االبتعاد
عنهم ،كذلك ينطبق احلال على الدوائر الر�سمية،
حيث يعاملون من هم خارج جمتمعهم با�ستن�سابية
وي�سهلون �أع �م��ال «�أب �ن��اء جمتمعهم» ويعرقلون
�أع�م��ال باقي الرعية ،ه��ذه هو ح��ال ه��ذا املجتمع،
جمتمع حديثي النعمة االجتماعية وال�سيا�سية
واالقت�صادية ..فهنيئاً لهم مبجتمعهم الذي نحن
منهم براء ..ولن ي�صح �إال ال�صحيح �أخرياً ،والليل
مهما طال ..ف�إن ال�صبح طالع ال حمالة.

خالد الداعوق

«احلكومة امليقاتية»� ..أعمالها خدمات خل�صومها
و�شهادات ح�سن �سلوك للحريرية ال�سيا�سية
هل ب��ات املخرج املقبول للخالف ال��دائ��ر بني
�أط � ��راف احل �ك��وم��ة امل �ي �ق��ات��ي ،اخ�ت���ص��ار الق�ضية
ب�أنها م�س�ألة كرامة �شخ�ص �أو من�صب� ،أياً يكن هذا
ال�شخ�ص ،حتى ولو كان رئي�ساً �أو وزيراً؟ وماذا عن
كرامة املواطن التي تدو�سه دولته ب�أقدامها جيئة
وذه��اب �اً� ،أم� أن ال�ق��ان��ون ه��و الآخ ��ر ال ي�ستحق �أن
حتفظ كرامته؟
�أياً يكن امل���س��ار احل�ك��وم��ي بعد امل��وق��ف ال��ذي
اتخذه وزير العمل �شربل نحا�س ،برف�ض التوقيع
م��رغ�م�اً ع�ل��ى م��ر��س��وم ب��دل ال�ن�ق��ل ال ��ذي اع�ت�بره
جمل�س ��ش��ورى ال��دول��ة «غ�ير ��ش��رع��ي» ،وم�غ��ادرة
احل�ك��وم��ة غ�ير �آ��س��ف وليح�صل م��ا يح�صل ،ف�إن
ح� �ك ��وم ��ة ال ��رئ� �ي� �� ��س جن� �ي ��ب م� �ي� �ق ��ات ��ي وق �ع ��ت
يف مطبات قاتلة وفق كل احل�سابات ،بينت ف�شلها
ال� أف�ضل عن احل �ك��وم��ات التي
يف� أن ت �ك ��ون بدي ًَ
�سبقتها ،حريرية كانت �أو �سنيورية ،التي طاملا
نالت معار�ضة وانتقادات القوى الأ�سا�سية املكونة
للأكرثية النيابية احلالية يف لبنان.
عند ت�شكيل حكومة الرئي�س ميقاتي ،ويف عز
اال�شتباك ال�سيا�سي بني قوى الطرفني الآذاريني،
�إبان وجود حكومة الرئي�س ال�سابق �سعد احلريري،
برز احلديث �صريحاً عن ت�شكيل «حمور و�سطي»
يف البالد ،يكون �أ�شبه بقوة «ثالثة» تنقذ البلد من
الكبا�ش ال�سيا�سي  -الأمني الدائر فيه.
ك ��ان ذل ��ك ت��وط�ئ��ة وت �ن �ظ�يراً ل�ت�بري��ر ان�ت�ق��ال
جن �ي��ب م�ي�ق��ات��ي وول �ي��د ج �ن �ب�لاط م��ن ��ض�ف��ة يف
ال�سيا�سة والتحالفات� ،إىل �ضفة ثانية ،تبدلت
معها هوية الأكرثية النيابية ،ف�أُ�سقطت حكومة
�سعد احل��ري��ري وت�شكلت حكومة ب��دي�ل��ة ،ارت ��أى
م�ن�ظ��رو ق��وى � 14آذار ت�سميتها ح�ك��وم��ة «ح��زب
اهلل» ،ال��ذي نفى ه��ذه «التهمة» جملة وتف�صيالً،
خ�صو�صاً �أن ح�صته فيها ال تتعدى وزيرين من
�أ�صل ثالثني وزيراً ،فيما ارت�أى ميقاتي وجنبالط
النفي بطريقة �أخ ��رى ،ك��ان عنوانها دف��ع نقاط
اخل�لاف ال�سيا�سي واالقت�صادي والإمنائي داخل
احلكومة �إىل ال��واج�ه��ة ،لي�س فقط باال�صطدام
الدائم بحليف «حزب اهلل» مي�شال عون ،بل بجعل
�سيا�سات احل�ك��وم��ات ال�سابقة ال�ت��ي ر�أ��س�ه��ا �سعد
احلريري وف�ؤاد ال�سنيورة نربا�ساً ومنهجاً.
وهكذا ،بدى �أن ما جرى من تبديل حكومي،
مل ي�ك��ن � �س��وى ت�ب��دي��ل ل��ر�أ���س احل �ك��وم��ة« ،ط��رد»
مب��وج�ب��ه ��س�ع��د احل��ري��ري م��ن م��وق�ع��ه ال��ر��س�م��ي
يف حلظة دخ��ول��ه �إىل البيت الأبي�ض الأم�يرك��ي،
وتوىل مكانه جنيب ميقاتي ليدور الزوايا ،ح�سب
«املنهج الو�سطي» الذي يرفع لواءه ،ومبا يعني �أن

الرئي�سان جنيب ميقاتي و�سعد الدين احلريري

التغيري الذي ح�صل مل يكن تغيرياً يف التوازنات
وال���س�ي��ا��س��ات ،ب�ق��در م��ا ك��ان حم��اول��ة ل��و��ض��ع حد
مل�سرية كادت تدفع البالد نحو الهاوية.
ك ��ان جت �ن��ب و� �ص ��ول الأو� � �ض� ��اع يف ال �ب �ل��د �إىل
ال�ه��اوي��ة� ،سبباً للتبديل احل�ك��وم��ي ال�سابق ،لكن
ماذ يفعل «و�سطيو» احلكومة امليقاتية غري دفعها
جمدداً يف االجتاه نف�سه ،عرب حماولتهم الد�ؤوبة
الظهور مبظهر «الأبطال» يف كل ملف من امللفات
احل�سا�سة التي يعرفون م�سبقاً �أنها مدار خالف،
فالرئي�س ميقاتي يف�ضل ت��رك �أم��ور ب��دل النقل،
م�ث�لاً� ،إىل ات�ف��اق الهيئات االقت�صادية واالحت��اد
العمايل ،مع عدم تدخل احلكومة فيها ،يف حني �أن
وزير النقل ي�صر على اعتبار ت�سعري تعرفة النقل
ل�سيارات «التك�سي» و«الفانات» من �صالحياته التي
ال مت�س ،فكيف ي�ستوي التدخل هنا ،والن�أي هناك؟
الأم ��ر نف�سه يف ال�سيا�سة ،مل ي�خ��ال��ف ميقاتي
وحلفا�ؤه مطالب احلريرية ال�سيا�سية قيد �أمنلة،
خ�صو�صاً يف م��ا يتعلق باملحكمة الدولية و�ش�ؤونها
و�شجونها ،بل �إنهم يقدمون خدمات وا�سعة يف �شتى
املجاالت حلليفهم القدمي.
ويف امل� ��ال ،حت��ول��ت ال���س�ي��ا��س��ة امل��ال �ي��ة للحكومة
احل��ال�ي��ة �إىل ��ش�ه��ادات ح�سن �سلوك لكل خمالفات
احل �ك ��وم ��ات ال �� �س��اب �ق��ة ،وحم ��اول ��ة ل�ل�ت�غ�ط�ي��ة ع�ل��ى
ارتكاباتها� ،إن يف متييع املحا�سبة على الهدر الرهيب
للأموال العامة الذي اقرتفته (�أين �أ�صبح التحقيق

بالأحد ع�شر مليار دوالر امل�صروفة من دون قيود؟)،
�أو يف ارتكاب الأخطاء ذاتها ،مثل ال�صرف من خارج
امل��وازن��ة� ،أو يف جت��اوز ال�ق��وان�ين يف الق�ضايا ذات�ه��ا،
ع�ل��ى غ ��رار التم�سك ب ��إ� �ص��دار م��ر��س��وم ب��دل النقل
عن احلكومة ،رغ��م رف�ضه من قبل جمل�س �شورى
الدولة ،باعتباره غري �شرعي.
وما يقال يف هذه املجاالت ،يقال عن الوفاق داخل
احلكومة ،التي ت�شهد تنابذاً وخ�صومات ال تقل عما
ك��ان��ت ت�شهده ح�ك��وم��ات ال�سنيورة احل��ري��ري ،فيما
�سيا�سة الن�أي املعلنة جتاه امل�ؤامرة املنفذة �ضد �سورية،
ت�ترج��م ب�ت�رك م�ن��اط��ق ح��دودي��ة ��س��ائ�ب��ة لع�صابات
التهريب ومل��وف��دي امل�خ��اب��رات الأج�ن�ب�ي��ة ،ي�سرحون
فيها ومي��رح��ون يف تدخلهم ب��ال���ش��أن ال���س��وري ،ويف
تنفيذ �سيا�سات الدول الكربى يف الت�آمر على �سورية
و�شعبها وجي�شها وقيادتها.
م��ن ه �ن��ا ي �ت ��أك��د �أن ح �ك��وم��ة ال��رئ �ي ����س ميقاتي
�سقطت يف االمتحان ،بف�شلها يف توفري مناخ خمتلف
عما �سبق ،يكفي �أن رئي�سها ما زال يف�شل يف �ضبط
حركة بع�ض القوى املناوئة لل�سلم الأهلي يف مدينته
وم�سقط ر�أ�سه ،ومل ي�ستطع حتى تاريخه ،التخفيف
م��ن ح��دة و��ش��را��س��ة التحري�ض الطائفي واملذهبي
الذي ي�سعره حلفا�ؤه ال�سابقون.

عدنان عبد الغني

همسات
¢
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:
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يح�ضر للجوء الأخري
جنبالط ّ

يقول �أحد قياديي احلزب التقدمي اال�شرتاكي� ،إن رئي�س احلزب وليد
جنبالط «�أحرق كل املراكب» هذه املرة ،ويبدو يف لقاءاته متوتر ًا �إىل �آخر
احل��دود� ،سيما بعد االت�صال الذي تلقّاه من وزير اخلارجية ال�سعودية
�سعود الفي�صل ،وقد فقد �أدن��ى م�ستلزمات التوازن ال��ذي يتيح حماية
الطائفة الدرزية من االن�شقاق �إىل التناحر ..وي�ضيف امل�س�ؤول الكبري �أن
جنبالط ا�شرتى فندق ًا ومنز ًال يف باري�س ،حت�ضري ًا للجوء الأخري ،بانتظار
التوقيت ،من دون �أن يهتم ل�شالل الدم الذي ي�ساهم يف �شقّ م�ساره.

 ¢االبن على خطى �أبيه

ك�شفت معلومات على درجة عالية من الدقة� ،أن دولة الإم��ارات العربية
وفّرت منظومة ات�صاالت متطورة للمجموعات الأمنية والتخريبية يف �سورية،
بينها هواتف «الرثيا» ،وذلك بتعليمات مبا�شرة من ال�شيخ حمد بن زايد �آل
نهيان ،الذي بات على �صلة يومية ومبا�شرة باملخابرات الأمريكية.

 ¢خطوة ا�ستباقية

�أبدت جهات معنية ده�شتها من ا�ستمرار �صحايف لبناين يف الدفاع عن
ثالثة من العمالء لـ«�إ�سرائيل» ،رغم �إدانتهم �أم��ام الق�ضاء ،واعرتافهم
بالتوا�صل مع امل�شغّلني «الإ�سرائيليني» ،وا�ستمراره يف الإيحاء ب�أنهم �أبرياء.
و�س�ألت اجلهات :هل هي خطوة ا�ستباقية ملا ميكن �أن يكون هو �أو �أحد
«�أقربائه» متورط ًا يف عالقة مع خمابرات العدو ،خ�صو�ص ًا �أن �سلوكه معروف
يف اجلانب املايل� ،إذ �إنه يتلقى م�ساعدات �أمريكية كموازنة لعمل �إعالمي؟

 ¢موقع مناف�س حمدود التمويل

ذك��رت م�صادر مقربة م��ن مرجع حكومي� ،أن الأخ�ي�ر طلب
من م�ست�شاريه �إن�شاء موقع �إخباري �إلكرتوين خا�ص به ،يكون
مبميزات مناف�سة للمواقع الإخ�ب��اري��ة املهمة يف لبنان� ،إال �أن
امل�صادر قالت �إن «دولته» مل يعط �إ�شارات �أنه �سيكون �سخياً كي
نوفَّق يف املناف�سة.
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ت�ستعد لال�ستفتاء على الد�ستور اجلديد يف  26اجلاري

�سورية تتقدم فـي م�سرية الإ�صالح ودك معاقل الإرهاب
ي�ستعد  15مليون ناخب �سوري �إال قليالً ،لال�ستفتاء خليجي ورجعي عربي ،لي�ؤكد على حقيقة واح��دة ،وهي
على الد�ستور اجلديد يف  26اجلاري ،الذي يتوج رزمة من �أن ال�ن�ظ��ام ال�ع��رب��ي ال��ر��س�م��ي ه��و �أداة ب�ي��د الإم�بري��ال�ي��ة
القوانني الإ�صالحية التي ك��ان قد �أعلنها الرئي�س ب�شار الأمريكية وبقايا اال�ستعمار القدمي ،ال ميلك حتى �إدارة
الأ�سد قبل �أ�شهر ،لتبد�أ بعدها التطبيقات العملية لهذه نف�سه ،وبالتايل ،فقد �أدار التحالف الأمريكي  -الغربي -
الإ�صالحات ،و�أبرزها عمليات االنتخاب ملجل�س �شعب جديد اخلليجي  -الرتكي احل��رب العاملية الكربى على �سورية
يقوم على �أ�سا�س التعددية ال�سيا�سية ،مما ي�ؤهل �سورية بكل �أ�شكالها ،بغاية �إف�شال وعرقلة احلوار الذي كانت قد
للدخول يف مرحلة م��ن التحول ال�سيا�سي الدميقراطي دعت �إليه القيادة ال�سورية �أوالً ،وثانياً عرقلة الإ�صالحات
املنبثق عن �إرادة �شعبية �ستقررها �صناديق االقرتاع.
وحماولة �إفراغها من م�ضمونها ،بغية �إطالة �أمد الأزمة
الالفت يف جمرى التطورات ال�سيا�سية منذ � 11شهراً وتو�سيعها ،وتغطية التمرد امل�سلح والإرهاب الذي مت ويتم
ونيف� ،أن��ه كلما تقدمت العملية الإ�صالحية ،ك��ان حجم تفعيله مبختلف الو�سائل والأ��ش�ك��ال ،عرب تدفق ال�سالح
التهويل الإع�لام��ي الرجعي العربي والتطرف الأ�صويل والإرهاب عرب احلدود� ،إ�ضافة �إىل تدفق املال الهائل �سواء
يزداد �شرا�سة ،مرتافقاً يف ذات احلني مع ت�صعيد للعمليات �إىل الع�صابات الإرهابية� ،أم �إىل املعار�ضات املتعددة التي مل
الإرهابية ،التي تتخذ �أ�شكا ًال عنيفة متعددة� ،أبرزها:
يعد يهمها �سوى ا�ستمرار الأزمة �إىل ما �شاء اهلل ،حتى ال
 اغتيال الكوادر والكفاءات العلمية ال�سورية.يتوقف «باب رزق» ال�سعودي والقطري ،حيث بد�أ كل طرف
 تنفيذ عمليات �إرهابية �ضد القافالت واحلافالت التي احلديث عن الطرف الآخ��ر عن كم من الأم��وال بحوزته،تقل مواطنني �سوريني.
وعن الأعمال وال�شركات التي بد�أ ي�ؤ�س�سها.
 مهاجمة واغتيال �ضباط وعنا�صر من القوات امل�سلحةكل ذلك ترافق �أي�ضاً مع �سيناريوهات عربية  -خليجية
ال�سورية وحفظ النظام.
ملحا�صرة و�إ�سقاط �سورية عرب ما ي�سمى «جامعة ال��دول
 �سرقة خمازن وم�ستودعات التموين والغذاء يف الأماكن ال�ع��رب�ي��ة» ،ال�ت��ي �أ�سقطت جميع حلقاتها ،و�أ��ض�ح��ت هذهالبعيدة.
اجلامعة الآن ك�أنها يف خرب ك��ان ،لتبد�أ بع�ض التفا�صيل
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 ل�ت�ت�العملية ل�ه��ذه امل ��ؤام��رة ب��االت���ض��اح ،ع�بر م��ا يت�سرب عن
العامة ،كما ح�صل يف تفجريي دم�شق وتفجري حلب.
اتفاقات �أبطالها متعددو الأ�ضالع ،لإي�صال نبيل العربي،
امل�لاح��ظ يف ه��ذه العمليات الإج��رام�ي��ة ا�ستهدافها �أي�ضاً �إىل رئا�سة م�صر كمر�شح ت�سوية ،حيث عُلم �أن ات�صاالت
نوعية حم��ددة من ال�سوريني ،الذين �أب�ل��وا يف جماالتهم �أمريكية  -قطرية � -سعودية ،مع حزب العدالة واحلرية
العملية ال�ب�لاء احل���س��ن ،كعملية اغ�ت�ي��ال عميد متقاعد امل�صري ،وال�سلفيني واملجل�س الع�سكري ،متّت لالتفاق على
ي�سجل ل��ه يف ت��اري�خ��ه الع�سكري امل���ش��رف �أن��ه نفذ عملية هذا الرت�شيح ،ما ي�ؤ�شر �إىل اجلزاء الذي وُعد العربي بنيله,
�إن ��زال مظلي ن��وع�ي��ة يف ح��رب ت�شرين  ،1973ع�ل��ى ت�لال لقاء م�شاركته العميقة بالت�آمر على �سورية ،كما يت�ضح
وربى جبل ال�شيخ� ،أباد خاللها قوة �إ�سرائيلية� ،إ�ضافة �إىل حجم ا��س�ت�ه��داف عملية ال�ت�ح��ول ال��دمي�ق��راط��ي يف بلدان
اغتيال وال��ديْ �أحد ال�ضباط املتقاعدين من �أبطال حرب «الربيع القطري» ،حيث تك�شف املعلومات يوماً بعد يوم
ت�شرين �أي�ضاً ،رغم �أن عمرهما قد جتاوز الت�سعني عاماً ،حجم املليارات التي دفعتها قطر وال�سعودية يف العمليات
بطريقة يندى لها جبني الإن�سانية ،بالإ�ضافة �إىل اغتيال االنتخابية التي �شهدتها م�صر وتون�س ،ناهيك عن التدخل
وا�ستهداف علماء الدين� ،سواء يف ا�ستهداف املرحوم �سارية وامل ��ال الأم�ي�رك��ي �أي���ض�اً ال��ذي تتك�شف بع�ض ف�صوله يف
جنل مفتي اجلمهورية العربية ال�سورية ال�شيخ الدكتور امل�ساعدات الأمريكية ملا ي�سمى الهيئات غري احلكومية يف
�أحمد بدر الدين ح�سون� ،أم اغتيال ال�شيخ د� .أحمد �صادق؛ كل من م�صر وتون�س ..بالإ�ضافة �إىل الفو�ضى العارمة،
�إم��ام م�سجد �أن�س بن مالك� ،إ�ضافة �إىل اغتيال علماء يف و�صراع امللي�شيات املدمر الذي يهدد الآن وحدة وبقاء ليبيا.
الفيزياء النووية وخمرتعني و�أطباء..
ب�شكل ع��ام ،مع كل يوم جديد مير يف تطورات الأزم��ة
ي�ضاف �إىل ذل��ك عمليات الت�صفيات اجلماعية التي ال�سورية ،تت�ضح �أكرث ف�أكرث� ،أوالً :خلفيات رف�ض احلوار
ق��ام وي �ق��وم ب�ه��ا ه� ��ؤالء الإره��اب �ي��ون يف م�ن��اط��ق وج��وده��م ،الوطني وعرقلته م��ن قبل املعار�ضات ال�سورية .وثانياً:
�أو يف عمليات غدرهم املتنوعة ،والتي تذكّرنا بالعمليات تت�ضح عمليات التنكر ل�ل�إ��ص�لاح��ات اجل��ذري��ة واجل��دي��ة
الإره��اب �ي��ة ل�ع���ص��اب��ات ��ش�ت�يرن وال �ه��اغ��ان��ا ،وغ�يره�م��ا من التي �أعلنها الرئي�س ب�شار الأ��س��د .وث��ال�ث�اً :يبقى احللف
الع�صابات ال�صهيونية� ،أو يف عمليات الع�صابات العن�صرية ال�شيطاين م��ن املعار�ضات ال�سورية والعربي واخلليجي
الأمريكية التي كان ينفذها البي�ض يف الواليات املتحدة والرتكي والغربي يعزف ويعمل على وتر ت�صعيد الإرهاب
الأمريكية �ضد ال��زن��وج وامللونني ،كحال �أع�م��ال ع�صابات والقتل ،كممار�سة عمليات الت�ضليل واخلداع ،يف حماوالت
الكوكل�س كالن..
يائ�سة ال�ستدرار التدخل اخلارجي على الطريقة الليبية
وب��ال �ط �ب��ع ،ف�ق��د ت��راف��ق ك��ل ذل ��ك� ،أو ه��و ُن �ف��ذ ب��دع��م �أو العراقية ،لإ�سقاط الدولة الوطنية ال�سورية ،وبالتايل

� ¢إقحام اجلي�ش يف امل�شاكل ..مق�صود

قال �أحد ال�ضباط اللبنانيني املتقاعدين �أم��ام زمالئه� ،إن الغاية
من ال�سعي لتجدد اال�شتباكات بني باب التبانة وجبل حم�سن ،هي جلب
اجلي�ش اللبناين (فوج التدخل ال�سريع) املوجود عند احلدود اللبنانية -
ال�سورية ،حتديد ًا قرب بلدة وادي خالد� ،إىل مناطق اال�شتباكات ،لإتاحة
الفر�صة لتهريب الأ�سلحة والأ�شخا�ص �إىل �سورية من جهة ،ولإقحام
اجلي�ش اللبناين وتوريطه يف امل�شاكل اللبنانية الداخلية من جهة �أخرى،
وذلك لإبعاده ،ولو لوقت حمدود ،عن مهام �ضبط احلدود امل�شرتكة بني
�سورية و�شمال لبنان.

 ¢تق�سيم ال�سلفيني ..ح�سب احلاجة

بعد و�صول �ألف عن�صر جديد من ال�سلفيني الليبيني �إىل الأردن ،ك�شف
موقع تابع ال�ستخبارات �إحدى الدول الأوروبية� ،أن ه�ؤالء �سيُق�سَ مون �إىل
ق�سمني ،الأول يبقى يف الأردن على احلدود مع �سورية ،والثاين �سيذهب

�إ�سقاط جممل املنطقة العربية ،وفق تق�سيمات جديدة �سبق
ل�شيمون برييز �أن طرحها يف مطلع ت�سعينات القرن املا�ضي
يف كتابه «ال���ش��رق الأو� �س��ط اجل��دي��د» ،علماً �أن تق�سيمات
�إ�ضافية كان يت�ضمنها م�شروع �سايك�س  -بيكو عام 1916
يق�ضي بتق�سيم تركة الرجل املري�ض �إىل دوي�لات �إثنية
وطائفية ،مبا فيها تركيا نف�سها ،التي كانت املخططات
اال�ستعمارية تهدف �إىل تق�سيمها �إىل �أربع دويالت.
من الوا�ضح �أنه كلما تقدمت الدولة الوطنية ال�سورية
بعملية الإ��ص�لاح��ات ،وكلما تقدمت بعمليات احل�سم مع
الزمر الإرهابية امل�سلحة ،تتزايد �أعمال الإرهاب وال�ضغط،
فالبهلوان الأم�يرك��ي ،وال�ك��راك��وز الفرن�سي والإنكليزي،
وب��ائ��ع ال�ك��از العربي حم���ش��ورون ج��داً يف حربهم املتعرثة
على �سورية ،ولهذا يرمون بكل �أوراق�ه��م ،ويُخرجون من
جيوبهم ك��ل �أالع�ي�ب�ه��م ،في�ستنفرون ك��ل و��س��ائ�ل�ه��م؛ من
القاعدة املمولة منذ ن�شوئها م��ن ال�سعودية وق�ط��ر� ،إىل
بقايا الي�سار من منظري املحافظني اجلدد� ،إىل ال�سجناء
اخلطريين الذين كانوا يف ال�سجون الأمريكية يف العراق
�أو يف غوانتانامو� ،أو يف ال�ق��واع��د الأم�يرك�ي��ة املتناثرة يف
العامل ،لعل وع�سى تهتز وترتبك الدولة الوطنية ال�سورية،
لكن ثمة حقيقة باتت �شاهداً ال ميكن �إغفالها ،وه��ي �أن
االنت�صار ال�سوري ي�سري يف عدة اجتاهات� ،أبرزها:
 احللف ال�سوري مع حمور رف�ض الهيمنة الأحادية علىالعامل (ال�صني ورو�سيا) يتقدم ويتعزز  -الحظوا جيداً
ت�صريح رئي�س احلكومة الرو�سية فالدميري بوتني ،الذي
�سيتحول بدءاً من � 4آذار املقبل رئي�ساً للدولة � -شاء نبيل
ال�ع��رب��ي �أم �أب ��ى ،رغ��م �سف�سطته القبيحة ع��ن مالحظته
لتحوّل رو�سي �صيني باجتاه �سورية.
 ت�ق��دم عمليات احل�سم ال�ت��ي تخو�ضها ال�ق��وات العربيةال�سورية ،التي ت�شري بو�ضوح �إىل تدمري البنية التحتية
للع�صابات الإرهابية ،املمولة من اخلارج عرب لبنان وتركيا،
والتي ت�شكل �آخر احتياطي ميكن التعويل عليه ال�ستنزاف
الدولة الوطنية ال�سورية ،وموقفها املقاوم.
 ا�ضطرار املعار�ضات ال�سورية لإ�شهار مواقفها بال�صلحواالنفتاح على العدو ال�صهيوين.
 ا��س�ت�ع��داد دول االع �ت�لال ال�ع��رب��ي ل�لان�ت�ق��ال �إىل �أو��س��عالعالقات العلنية مع العدو «الإ�سرائيلي» ،وهنا يكمن ال�سر
الأمريكي املن�شود..
لكن �سورية تواجه وتتقدم يف مواجهة الع�صابات ..يف
نف�س الوقت الذي تتقدم عملية الإ�صالحات ،و�أول غيثها
العملي اال�ستفتاء على الد�ستور اجلديد يف  26اجلاري.
�سورية �إذاً ت�شق طريق انت�صارها بالت�صميم الأكيد
على م�سرية الإ��ص�لاح و�إن�ه��اء الفو�ضى وحتطيم معاقل
الإرهاب� ..إنها �سورية �أيها الأغبياء.

�أحمد زين الدين

�إىل �شمال لبنان ،وذلك بالتن�سيق بني املخابرات الأردنية وجهة �أمنية
ر�سمية لبنانية ،ومع �أحد التيارات اللبنانية املعار�ضة ،والذي �أخذ على
عاتقه ت�أمني دخولهم خل�سة �إىل �سورية ،عرب بوابة �شمال لبنان� ،إ�ضافة
�إىل ت�أمني الإقامة وال�سالح الالزم لهم ،ال�سيما �أن �أحد نواب التيار بات
و�أخوه من �أ�شهر جتار ال�سالح يف املنطقة.

� ¢صفقة �أ�سلحة جديدة مع «الإ�سرائيليني»

ف�ضح �أح��د ال�صحافيني اللبنانيني املوجودين خ��ارج لبنان� ،سر
الزيارة التي قام بها �أح��د ق��ادة امللي�شيات اللبنانية ،ل�شمال العراق
م�ؤخراً ،واجتماعه بكبار امل�س�ؤولني يف منطقة اربيل .وي�ؤكد ال�صحايف
�أن امل�س�ؤول اللبناين اجتمع مع قادة من املو�ساد ،مُربم ًا �صفقة تقدّم
من خاللها «�إ�سرائيل» �أ�سلحة متطورة ،وق��واذف م�ضادة للدروع،
و�ألغام ًا وقنا�صات جديدة ال�صنع ،وكميات كبرية من الذخائر ،على �أن
يتم �إدخالها �إىل لبنان بحراً؛ عرب �أحد مرافىء �صيد ال�سمك ..وي�ؤكد
ال�صحايف �أنه �سيكون للم�سلحني يف �سورية ح�صة من هذا ال�سالح.
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� ¢صراع �صامت يف املخيم
يدور �صراع �صامت وخميف ،يخ�شى �أن تتفجّ ر
معه اخلالفات جمدداً داخل ف�صيل فل�سطيني يف
�أح��د املخيمات يف اجل�ن��وب اللبناين ،م��ا ا�ستدعى
عودة مبعوث الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س؛
عزام الأحمد �إىل لبنان لإنهاء اخلالف.
وي ��ؤك��د �أح ��د ال��را� �ص��دي��ن لأو� �ض��اع املخيمات
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة يف ل �ب �ن��ان� ،أن ظ��اه��رة ال�سلفيني
امل�سلحني ،وخالف الف�صائل� ،سي�ؤديان حتماً �إىل
االنفجار داخ��ل املخيم ،وخارجه ،متخوفاً من �أن
ي�صبح م�صري خميم عني احللوة كم�صري خميم
نهر البارد.

 ¢كويتيون �أي�ض ًا يف �سورية

اعرتفت قبيلة «حمران النواظر املطريي» يف
الكويت ،مبقتل اثنني من �أبنائها خالل املواجهات
ال� ��دائ� ��رة ب�ي�ن ق � ��وات ح �ف��ظ ال �ن �ظ��ام يف � �س��وري��ة
وامل�سلحني يف مدينة حم�ص ،و�أك��دت الع�شرية �أن
خالد املطريي (�أبو حذيفة) قتل ودُفن يف منطقة
ال�ن�ب��ك يف ري ��ف دم���ش��ق � �س��راً� ،أم ��ا ح���س��ام عثمان
املطريي فقد ُدف��ن يف ري��ف حم�ص ،يف حني �أك��دت
امل�صادر �أن خالد وح�سام هما من تنظيم القاعدة
توغّال �إىل �سورية منذ �آب املا�ضي.

 ¢غرف �سوداء جديدة

ك�شفت �صحيفة «ال �غ��اردي��ان» و�صحيفة «ذي
�صن» الربيطانيتان� ،أن احلكومة يف لندن منكبّة
على و�ضع اخلطط لتزويد امل�سلحني يف �سورية
ب�أ�سلحة متطورة ،ولتجهيز غرف عمليات جديدة،
م��و��ص��ول��ة م�ب��ا��ش��رة ب�شبكات الإن�ت�رن��ت والأق �م��ار
ال�صناعية ،بحيث ال ميكن لأي ج�ه��از ��س��وري �أو
غريه معرفة ما يدور يف تلك الغرف.
م��ن ج�ه�ت��ه� ،أك��د رئ�ي����س ال� ��وزراء ال�بري�ط��اين؛
دايفيد كامريون� ،أن زيارته لفرن�سا كانت للت�شاور
مع الرئي�س نيكوال �ساركوزي يف �سبل تنفيذ تلك
اخلطط.

 ¢لو يعرف قدره

��ض�ح�ك��ت م��رج �ع �ي��ة دي �ن �ي��ة درزي � ��ة ك �ث�ي�راً من
ع�صبية النائب وليد جنبالط ،ج��راء رف�ض دروز
�سورية التجاوب معه يف معاداة دولتهم الوطنية،
الفتة �إىل �أن دروز ال�سويداء هم من نزلوا يف ثورة
 1958للدفاع عن املختارة عندما حا�صرها كميل
�شمعون ،وهم من كانوا قادة الثورة العربية الكربى
عام � 1925ضد االنتداب الفرن�سي ،فيما كان جده
قائم مقاماً ل��دى �سلطات االن�ت��داب ،ووال��ده كمال
جنبالط كان يفوز يف بداية حياته ال�سيا�سية على
ل��وائ��ح الكتلة ال��وط�ن�ي��ة؛ امل��دع��وم��ة م��ن االن �ت��داب
الفرن�سي.

 ¢تن�سيق خمابراتي مب�شاركة لبنانية
ذكر مركز «�سرتاتفور لال�ستخبارات» يف وا�شنطن� ،أن عمليات تهريب ال�سالح
والأ�شخا�ص من مرف�أ جونية اللبناين �إىل ال�ساحل �سورية ،تتم ب�إ�شراف �أحد
امل�س�ؤولني الأمنيني يف الدولة اللبنانية ،ذي العالقة الوطيدة مع كبار امل�س�ؤولني
يف املخابرات الأمريكية ،وبالتن�سيق مع املخابرات الأردنية والإماراتية.

 ¢رحم اهلل احلَجاج

قال �أحد قادة � 14آذار ،لقن�صل �إحدى ال�سفارات العربية� ،إنه وعد الإدارة
الأمريكية بتجهيز نحو � 25أل��ف مقاتل ملحاربة ح��زب اهلل وحلفاء �سورية،
وحتديد ًا يف ال�شمال اللبناين ،يف حال �سقوط النظام ال�سوري ..ما ا�ستدعى
القن�صل لريد على قائد احلزب بالقول« :ما �شا اهلل عليك ..الهيئة �إنك �شارب
حليب �سباع» ،ومن �أجل ذلك �أعلنت يف ذكرى اغتيال احلريري �أنك ترى «ر�ؤو�س ًا
قد �أينعت وحان قطافها»! وبعد اخلروج قال القن�صل ل�صديقه الذي رافقه يف
الزيارة« :رحم اهلل احلجاج بن يو�سف الثقفي ..لكن �أين ذلك من ذاك»!
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موضوع الغالف
م�ؤمتر �أعداء �سورية ..ن�سخة «هرت�سيليا» املنقحة
ي �ت��داع��ى �أع � ��داء � �س��وري��ة م��ن �أع� ��راب جم � � ��ازر ال� �ب� �ح ��ري ��ن ،وال ي �ن ��ا� �ص ��رون
وغربيني حلماية «�إ��س��رائ�ي��ل» م��ن م ��أزق ال��دمي�ق��راط�ي��ة ال�ت��ي مل يعرفها امللوك
الدفاع عن وجودها �أم��ام حمور املقاومة والأم � � � � ��راء ،وي �غ �ت��ال��ون �ه��ا ب� �ق ��وات درع
وامل�م��ان�ع��ة ،ف��احل��ل ه��و ب��إ��س�ق��اط �سورية؛ اجل��زي��رة ،وي �ق��دم��ون �أوط��ان �ه��م ق��واع��د
الرابط بني قوى املقاومة واملمانعة ،دو ًال ع���س�ك��ري��ة ومم� ��رات حل��ام�لات ط��ائ��رات
وحركات و�شعوب ،وتفكيك اجلي�ش العربي اجل �ي��و���ش الأم�ي�رك �ي��ة ل�ق�م��ع ال���ش�ع��وب
ال���س��وري؛ اجلي�ش املتبقي م��ن اجليو�ش ون �ه ��ب ال� �ث ��روات م �ق��اب��ل ال �ب �ق��اء ع�ل��ى
العربية ،والذي ال تقيده اتفاقيات �سالم العرو�ش ،وتقدمي خدمات التواط�ؤ على
الأن �ظ �م��ة وم� �ع ��اه ��دات اال� �س �ت �� �س�لام مع العرب ،وعلى الق�ضية الفل�سطينية ،كما
«�إ�سرائيل» ،واجلي�ش العربي الذي حتفزه يفعلون اليوم �ضد �سورية ،وكما فعلوا
للقتال عقيدته القتالية �ضد «�إ�سرائيل» �ضد ليبيا ،وك�م��ا ت ��آم��روا على ال�ع��راق،
و�أمريكا وكل م�ستعمر.
يح�ضرون للجزائر بعد االنتهاء
وكما ّ
ي �ج �ت �م ��ع �أع� � � � � ��داء � � �س� ��وري� ��ة ب��ا� �س��م من �سورية� ،أو تعوي�ضاً عن خ�سارتهم يف
«ال� ��� �ص ��داق ��ة» ل �ل �� �ش �ع��ب ال� ��� �س ��وري ع�ل��ى ال�ساحة ال�سورية؟
التخريب لتفتيت وح��دة �سورية �شعباً
كيف ميكن ت�صديق ال��ذئ��ب الغربي
و�أر�� �ض� �اً وم ��ؤ� �س �� �س��ات ،و�إن �ه��اك �اً للجي�ش « -الإ��س��رائ�ي�ل��ي» يف عاطفته وح�ضانته
ال�سوري ،متهيداً لتفكيكه باالن�شقاقات ل �ل �ح �م��ل ،وحت ��ت � �ش �ع��ار «دع � ��م ال� �ث ��ورة»
وت � ��دم �ي��ره ،ك� �م ��ا ف� �ع� �ل ��وا م� ��ع اجل �ي ����ش امل��زع��وم��ة يف ��س��وري��ة ال�ت��ي تتحالف مع
العراقي ،وبعدما قيدوا اجلي�ش امل�صري ال �ق ��اع ��دة «ك �ل��ب ال �� �ص �ي��د الأم �ي�رك� ��ي»،
ب��ات�ف��اق�ي��ة ك��ام��ب دي �ف �ي��د ،وك �م��ا ح��ول��وا ي�ع��اون�ه��ا ال���س�ل�ف�ي��ون ال��ذي��ن ُول� ��دوا من
اجليو�ش العربية للقمع كما يجري يف �سطور وكلمات معاهدة دارين  1926مع
البحرين (درع اجلزيرة).
الربيطانيني.
لقد اجتمع الأع ��راب والأم�يرك�ي��ون
كيف ميكن ت�صديق ث��ورة مزعومة
وم� �ن� �ظ ��وم ��ة اال�� �س� �ت� �ع� �م ��ار اجل� ��دي� ��د يف يف ��س��وري��ة ،تدعمها ملي�شيات لبنانية
�أيلول ،2011وع�ق��دوا م�ؤمتر «�أ�صدقاء حت��ال �ف��ت م ��ع االح� �ت�ل�ال الإ� �س��رائ �ي �ل��ي
ل �ي �ب �ي��ا» ،حل �م��اي��ة امل ��دن �ي�ي�ن و�إ� �س �ق ��اط يف جم� � � � ��ازر �� � �ص �ب��را و� � �ش� ��ات � �ي �ل�ا ع� ��ام
ال �ق ��ذايف ،ف�ك��ان��ت ال�ن�ت��ائ��ج ن�ه��ب النفط  ،1982وت��دع �م �ه��ا ق �ط��ر امل �� �ش��ارك��ة يف
ال�ل�ي�ب��ي ،وت�ف�ك�ي��ك امل��ؤ��س���س��ات والن�سيج م ��ؤمت��ره��رت �� �س �ي �ل �ي��ا ل�ل��أم ��ن ال �ق��وم��ي
االجتماعي ،حيث تدور معارك القبائل الإ�سرائيلي؟
وم �ع��ارك ال �ث��وار ب�ين بع�ضهم البع�ض
يف
املزعومة
الثورة
هوية
تعرف
لكي
ثوار ليبيا يهدمون متثال جمال عبد النا�صر يف بنغازي
و�أك�ث�ر م��ن � 40أل��ف معتقل م��ن �أن�صار �سورية ،تعرّف �إىل �أ�صدقائها ،وللتذكري
ال � �ق� ��ذايف ،وال �أم � ��ن وال ا� �س �ت �ق��رار وال نورد �أ�سماءهم و�أفعالهم:
 ف��رن���س��ا :ال �ت��ي ا��س�ت�ع�م��رت ��س��وري��ةوه ��م ال �ث�لاث��ة (ف��رن���س��ا وب��ري�ط��ان�ي��ا
م ��ؤ� �س �� �س��ات ،ب��ل ا� �س � ُت �ب��دل ن �ظ��ام ال�ق�م��ع
وقتلت
العراق
احتلت
 �أمريكا :التيولبنان واجلزائر وقتلت مليون جزائري .و�أم�يرك��ا) ك��ان��وا ق��ادة ال�ع��دوان الثالثي
القذايف بنظام قمع ال�سلفيني والقاعدة..
وا�ستعملت
أفغان�ستان،
�
واحتلت
�شعبه،
 ب ��ري� �ط ��ان� �ي ��ا :ال � �ت� ��ي ا� �س �ت �ع �م��رت على م�صر ع��ام  ،1956ويعيدون الكرّةلقد �أ�سقط ثوار ليبيا «الدميقراطيون» الفيتو 63م� ��رة � �ض��د ال� �ع ��رب حل�م��اي��ة فل�سطني ،و�أعطتها لل�صهاينة بعد وعد ثانية �ضد �سورية.
مت �ث��ال ال��رئ�ي����س ج �م��ال ع�ب��د ال�ن��ا��ص��ر�« ،إ�سرائيل».
بلفور.
 �إي�ط��ال�ي��ا :ال�ت��ي ا��س�ت�ع�م��رت ليبيا،مبا ميثّل من رم��ز للعروبة والقومية،
والعداء لال�ستعمار الأمريكي والغربي
و«�إ� �س��رائ �ي��ل» ،و�إذا ك��ان «الإ� �س�لام �ي��ون
اجلدد» قد �أ�سقطوا التمثال ث�أراً من عبد
النا�صر ،فلي�ست اللحظة املنا�سبة ،لكن
لإ�سقاط عبد النا�صر رمزية �أن الناتو
يقلد احلمالت ال�صليبية عندما ع��ادوا
ورف�سوا قرب �صالح الدين وق��ال��وا« :ها
يف ج��دي��د ت �ط��ورات الو�ضعني ال�سيا�سي
ويف � �س �ي��اق م �ت �� �ص��ل ،ي�ل�ف��ت امل��راق �ب��وان وال�صني ورو�سيا و�إي��ران ودول الربيك�س من
قد عدنا يا �صالح الدين» ،والآن يرف�س
وامليداين ال�سوريني ،حتقق القيادة يف دم�شق �إىل �أن احل��دود اللبنانية  -ال�سورية ت�شهد جهة ثانية ،وقد يتمخ�ض عن نتائج احلرب
الناتو متثال عبد النا�صر ،ث�أراً لهزمية
م��زي��داً من التقدم يف عملية احل�سم الأمني تراجعاً ملحوظاً يف عمليات ت�سلل الإرهابيني على �سورية والدة قطبية جديدة يف العامل،
العدوان الثالثي عام � 1956ضد م�صر،
مع املجموعات امل�سلحة ،خ�صو�صاً يف حمافظة وتهريب ال�سالح �إىل العمق ال�سوري ،نافية يف وانتهاء نظام القطب الواحد ال��ذي تفرد يف
وليقولوا« :ها قد عدنا يا عبد النا�صر»
حم�ص ،وثبت ي��وم�اً بعد ي��وم م��دى �صوابية الوقت عينه انقطاع ه��ذه العمليات يف �شكل حكم العامل عقب �سقوط االحتاد ال�سيوفياتي
و�سن�شتمك ب�أل�سنة ع��رب�ي��ة ،ونقاتلك
ر�ؤي �ت ��ه ال���س�ي��ا��س�ي��ة ،م��ن خ�ل�ال ال�ت�ح��ال�ف��ات نهائي.
منذ نحو عقدين ونيف.
ب�أيد عربية عميلة �أو م�ضللة وحاقدة.
اال�سرتاتيجية التي ن�سجتها مع بع�ض الدول
م ��ن ج �ه��ة ث ��ان �ي ��ة ،ويف ج ��دي ��د ح �ل �ق��ات
م��ن ه �ن��ا مي �ك��ن ال �ت ��أك �ي��د �أال ت��راج��ع يف
��س��ؤال�ن��ا للجامعة ال�ع��رب�ي��ة :مل��اذا مل
ال �ت��ي ب��دوره��ا وق �ف��ت �إىل ج��ان��ب � �س��وري��ة يف م�سل�سل الف�شل امل���س�ت��دام ،ال ��ذي ي ��ؤدي��ه ما ال��دع��م ال��رو��س��ي  -ال�صيني حل�ك��م الرئي�س
ت�ب��ادر اجل��ام�ع��ة لعقد م��ؤمت��ر �أ��ص��دق��اء
�أزمتها ويف طليعتها :رو�سيا وال�صني و�إيران .ي�سمى «املجل�س الوطني االن�ت�ق��ايل» ،ي�شهد ب���ش��ار الأ� �س��د ،ان�ط�لاق�اً م��ن حفاظهما على
فل�سطني ن�صرة للق�ضية الفل�سطينية،
فعلى ال�صعيد امل�ي��داين� ،أك��دت معلومات ه��ذا املجل�س ح��االت م��ن ال�ت�ردد ل��دى بع�ض م���ص��احل�ه�م��ا اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة يف امل�ن�ط�ق��ة،
ودعماً لفك احل�صار عن غزة؟
م��وث��وق��ة ل�ـ «ال �ث �ب��ات»� ،أن الأج �ه��زة املخت�صة �أع�ضائه يف متابعة املهمة املوكلة �إليهم ،غري و�أمنهما القومي ،بالإ�ضافة �إىل �أن هذا الدعم
مل� ��اذا مل ي �ب��ادر ال �ع��رب ل�ع�ق��د م ��ؤمت��ر
يف حم�ص متكنت م��ن توقيف ع��دد من�سقي �أنهم القوا �صداً قطرياً عنيفاً ،و�صل �إىل حد املذكور ي�ؤكد انح�سار هيمنة القطب الواحد.
�أ� �ص��دق��اء ال �ع��راق ب�ع��د غ ��زو الأم�يرك �ي�ين
�أن���ش�ط��ة ال���ش�ب�ك��ات الإره��اب �ي��ة م��ن جن�سيات التهديد بن�شر ف�ضائحهم بح�سب م�صادر
وت�أتي زيارة نائب وزير اخلارجية ال�صيني
واح �ت�ل�ال �ه��م وارت� �ك ��اب� �ه ��م امل � �ج� ��ازر ب�ح��ق
�أوروبية ،ترف�ض الإف�صاح عن هويتهم راهناً .عليمة.
ت���ش��اي ج�ي��ون ل���س��وري��ة ول�ق��ائ��ه ب �الأ� �س��د ،ثم
املدنيني ،ونهب الرثوات والكنوز الثقافية؟
وت�أكيداً على جناح عملية احل�سم الأمني
وكما يف امليدان كذلك يف ال�سيا�سة ،الو�ضع ج��ول�ت��ه ع�ل��ى ب�ع����ض دول امل�ن�ط�ق��ة ،لترتجم
مل ��اذا مل ي �ب��ادر ال �ع��رب ل�ع�ق��د م��ؤمت��ر
التي قامت بها ال�ق��وات امل�سلحة ال�ستئ�صال ال�سوري يتعزز دولياً �أك�ثر ف�أكرث ،وب��دا هذا ان�ت�ق��ال ب�ك�ين �إىل ال�ت�ح��رك ال�ع�م�لاين على
�أ� �ص��دق��اء ل�ب�ن��ان ب�ع��د ح��رب متوز،2006
الب�ؤر الإرهابية يف غوطة دم�شق وريف حلب ،الأمر جلياً من خالل ت�صلب املوقفني الرو�سي �أر� � ��ض امل �ن �ط �ق��ة ،وع� ��دم االك �ت �ف��اء مب��وق�ف�ه��ا
�أو لن�صرة ال�سودان قبل تق�سيمه و�سلخ
ي�ؤكد مراقبون �أن هاتني املنطقتني ا�ستعادتا وال�صيني �إزاء الأزمة يف �سورية ،وبات معلوماً امل�ب��دئ��ي يف جمل�س الأم ��ن ال ��دويل الراف�ض
جنوب ال�سودان عنه ،مع �أنه كان ي�ستوجب
حياتهما اليومية التي كانت �سائدة ما قبل �أن ال�صراع فيها اتخذ بعداً �أممياً بني حموري لأي قرار ي�ستهدف �سورية.
مليارات قليلة للتنمية والبناء؟
يف م � ��وازاة ذل ��ك ،ي ��أت��ي خم�ت�ل��ف �أ��ش�ك��ال
وقوع الأزمة ب�سرعة فاقت التوقعات.
الواليات املتحدة والدول الأوروبية من جهة،
مل � ��اذا ي�غ�م����ض ال� �ع ��رب �أع �ي �ن �ه��م عن

و�أخرجها الثائر عمر املختار.
 دول اخلليج :التي ولدت يف معاهدةدارين 1926م ��ع ال�ب�ري� �ط ��اين ،ح�ي��ث
�أعطيت ه��ذه املمالك والإم ��ارات للآباء
والأب� �ن ��اء والأح � �ف� ��اد ،وورث �ت �ه��م مقابل
تنفيذ التعليمات الربيطانية.
 تركيا :التي حتتل لواء الإ�سكندرونال���س��وري و�ضمته �إىل �أرا��ض�ي�ه��ا ،والتي
ورث ��ت الإم�ب�راط��وري��ة العثمانية التي
�أع� ��دم� ��ت ال � �ث� ��وار يف ل �ب �ن��ان و� �س ��وري ��ة،
و�أحرقت املكتبات ومازالت تقتل الأكراد
ب ��ال� �ط ��ائ ��رات ،وال ت� �ع�ت�رف ب��احل �ق��وق
الدينية للعلويني ،وم��ع ذل��ك فهي مع
الدميقراطية وحقوق الإن�سان.
 جم ٌع من الأذناب والتابعني الذينال ميلكون حرية القرار وال�سيادة.
ك� ��ل ه � � � ��ؤالء «�أ�� � �ص � ��دق � ��اء» ل�ل���ش�ع��ب
ال���س��وري؛ حفيد ال �ث��ورة ال���س��وري��ة �ضد
ال�ف��رن���س��ي ،وح�ف�ي��د �أب �ط��ال ت���ش��ري��ن يف
اجلوالن ولبنان.
ال� � �ع � ��دوان ال� �ث�ل�اث ��ي (ال� �غ ��رب ��ي -
الإ��س��رائ�ي�ل��ي  -ال�ع��رب��ي) ع�ل��ى �سورية
�سينهزم و�إن طال ،فاملقاومة والت�صدي
ك �ف �ي�لان ب��ذل��ك ،وال �ت��اري��خ ي ��ؤك��د �أن
االحتالل �إىل زوال ،و�أن ال�شرفاء هم
ال��ذي��ن يحكمون ،و�أن العمالء الذين
يدخلون �أوطانهم على دبابات املحتل
� �س �ي �� �س �ح �ق��ون حت ��ت ج �ن ��ازي ��ره ��ا ع�ن��د
ف��راره��ا ،وعندما ال تتوقف لتنقذهم
م �ع �ه��ا ،ه� �ك ��ذا ف �ع��ل الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ون
ب �ع �م�لائ �ه��م يف ل �ب �ن ��ان ..وه� �ك ��ذا فعل
الأمريكيون بعمالئهم يف فيتنام ..فهل
يعود العمالء عن خيانتهم وامل�ضللون
�إىل طريق ال�صواب؟

د .ن�سيب حطيط

توقيف من�سقي �أن�شطة �إرهابية من جن�سيات �أوروبية
ال��دع��م ال�ل��وج���س�ت��ي واالق �ت �� �ص��ادي م��ن قبل
رو��س�ي��ا و�إي� ��ران وال �ع��راق لي�سهم يف �إف���ش��ال
ف��ر���ض احل �� �ص��ار االق �ت �� �ص��ادي ع�ل��ى ��س��وري��ة
وحم��اول��ة �إخ�ضاعها ،و�إنهاكها يف الأو��ض��اع
ال��داخ �ل �ي��ة ،م��ن خ�ل�ال ت��زوي��د الإره��اب �ي�ي�ن
بال�سالح واملال للنيل من وحدتها ومتا�سكها.
ويف ه��ذا ال �� �ص��دد ،ي ��ؤك��د م��رج��ع لبناين
ق��ري��ب م��ن دم���ش��ق �أن مو�سكو مت��د ال�ق��وات
امل���س�ل�ح��ة ال���س��وري��ة ب��ال���س�لاح امل�ن��ا��س��ب ،من
�أج��ل مكافحة ظاهرة الإره��اب ،الفتاُ �إىل �أن
ل��دى ال��رو���س معادلة ثابتة وه��ي« :ال�سالح
الإرهابي يقابله �سالح رو�سي منا�سب للقوات
ال�سورية».
ويختم بالقول�« :إن كل حماوالت �إ�سقاط
�سورية مل حتقق �أهدافها وباتت عبثية ،فما
على �أ�صحاب امل��ؤام��رة �إال االنكفاء واالقتناع
ب�أن الأحادية يف حكم العامل �أ�صبحت يف حكم
املا�ضي».

ح�سان احل�سن
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تون�س ..م�ؤمتر �أ�صدقاء �ضد �سورية
ب�ي�ن�م��ا ت���س�ت�م��ر احل ��رك ��ة الإق �ل �ي �م �ي��ة وال��دول �ي��ة
متمحورة حول الو�ضع يف �سورية ،يزداد الغرب اقتناعاً
يوماً بعد يوم بعدم �إمكانية �إ�سقاط النظام ال�سوري
بالقوة الع�سكرية ،فتت�صاعد احلركة الدبلوما�سية
ال��دول�ي��ة ،وي�ستمر ال�غ��رب مب�ح��اوالت��ه ال�ضغط على
��س��وري��ة م��ن ب��اب ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة ،ويف ه��ذا الإط ��ار،
ينعقد م�ؤمتر «�أ�صدقاء �سورية» يف تون�س يف الرابع
والع�شرين م��ن ال�شهر اجل ��اري ،يف حم��اول��ة جديدة
لإ�سقاط النظام ال�سوري �أو على الأق��ل ك�سب جولة
�ضده ،من خ�لال دع��وة املعار�ضة وع��دم دع��وة ممثلي
ال�سلطة �إليه.
ويبدو اختيار املكان يف تون�س ذا دالالت ور�سائل،
منها �إعطاء احلكم الإخ��واين دفعاً جديداً من خالل
منحه دوراً عربياً فاعالً ،خ�صو�صاً �أن تون�س ببعدها
اجلغرايف وو�ضعها اجليو�سرتاتيجي ال ي�سبب حرجاً
وال �إ�شكاليات وال مناف�سة للخليجيني العرب ،الذين
ا��س�ت�ا�ؤوا م��ن حم��اول��ة ال�ع��راق ال�سابقة اح�ت�لال دور
ع��رب��ي �إق�ل�ي�م��ي يف امل�ن�ط�ق��ة م��ن خ�ل�ال ط��رح م�ب��ادرة
و�ساطة بني ال�سوريني ،الأم��ر ال��ذي �أغ��اظ اجل�يران
اخلليجيني ،و�أق�ل�ق�ه��م م��ن دور ع��راق��ي حمتمل ،ما �سيكونون �شهود زور على وثيقة معدّة �سلفاً.
الربوباغندا الإعالمية عن �أن النظام «ينحر نف�سه»،
جعلهم ي�ساهمون يف تقوي�ض اال��س�ت�ق��رار العراقي
ثانياً :يزداد اقتناع اجلميع يوماً بعد يوم با�ستحالة عاد الأمريكيون واعرتفوا بوجود القاعدة يف �سورية،
و�إدخاله ،بعد االن�سحاب الأمريكي منه ،يف �أت��ون نار التدخل الع�سكري يف �سورية ،و�أن �أي مواجهة ع�سكرية و�أن� �ه ��ا ا��س�ت�ط��اع��ت �أن ت �خ�ترق امل �ع��ار� �ض��ة ال���س��وري��ة
مذهبية و�أزمة �سيا�سية ال تنذر بنهاية قريبة.
�أو تدخل ع�سكري خارجي ،من �ش�أنه �أن ي�شعل حرباً املنق�سمة ،و�أنه من ال�سابق لأوانه احلديث عن ت�سليح
تون�س
�ر
لكن م��ا ه��ي النتائج املتوقعة م��ن م��ؤمت�
يف املنطقة لن تبقى حم�صورة فيها ،ومع كل املحاذير املعار�ضة ال�سورية امل�شتتة وال�ت��ي ال برنامج وا�ضح
�ة
�
م
أز
ل
ا
يف
بح�سب ما تظهره معامل املرحلة احلالية
ال���س��اب�ق��ة وال �ت��ي �أظ �ه��رت ح�ج��م ال �� �ص��راع ال ��دويل يف لديها.
ال�سورية ،والتي تبدو كما يلي:
�سورية ،وال��ذي �أق��ام ت��وازن ردع �صارم بني اجلبهتني
راب�ع�اً� :إقفال �أب��واب جمل�س الأم��ن �أم��ام �أي �إط��ار
�أوالً :بعك�س ما كان نبيل العربي قد �أ�شاع ،ال يبدو املت�صارعتني ،دخل عن�صر جديد �إىل ال�ساحة بدخول لتدخل ع�سكري «�إن���س��اين» �أو لإ� �ص��دار ق��رار ب��إدان��ة
�أن املوقفني ال�صيني والرو�سي قد تغريا� ،أو هما يف �إيران على خط املواجهة بالإعالن عن عبور �سفينتني النظام ال�سوري ،وا�ستنفاد اجلامعة العربية جميع
�صدد التبدل فيما خ�ص احلالة ال�سورية ،فقد �أعلن حربيتني �إيرانيتني قناة ال�سوي�س ،وو�صولهما �إىل ال�سبل املمكن اتباعها لل�ضغط على النظام ال�سوري
ال��رو���س � �ص��راح��ة ع ��دم ت��أي�ي��ده��م حل���ض��ور امل ��ؤمت��ر ،ميناء طرطو�س ال�سوري.
�سواء من خالل العقوبات �أم ال�ضغط �أم التهديدات
منطلقني من موقف ثابت ال يتزحزح ب ��أن احل��ل يف
ث��ال �ث �اً :ت ��راج ��ع احل ��دي ��ث ع ��ن �إم �ك��ان �ي��ة ت�سليح امل�ستمرة وغريها.
�سورية يكون بحوار وطني ،و�إ�صالحات �شاملة ،وقد امل�ع��ار��ض��ة يف ��س��وري��ة �أو م��ا ي�سمى اجلي�ش ال�سوري
خ��ام �� �س �اً :ع ��دم �إم �ك��ان �ي��ة اخ�ت��راق ج�ب�ه��ة ال�ن�ظ��ام
ك�شف ال��رو���س ع��ن �أن جمموعة �صغرية م��ن ال��دول احل��ر ،وه��و م��ا ك��ان��ت كلينتون متني النف�س ب��ه منذ ال��داخ �ل �ي��ة ،ال م��ن ن��اح�ي��ة ال���س�ل�ط��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة وال
تعمل على و��ض��ع الوثيقة اخلتامية للم�ؤمتر دون �أ�شهر ،كخطة لإدخال �سورية يف حرب �أهلية ت�ؤدي �إىل الع�سكرية وال القوة ال�شعبية املت�شكلة حوله ،والتي
اط�ل�اع امل��دع��وي��ن الآخ��ري��ن ال��ذي��ن �سيدعونهم بكل �إ�سقاط النظام ،فبعد �صمت مريب عن التفجريات ت��زداد يوماً بعد ي��وم ،خ�صو�صاً يف ظل تخوف جدي
ب�ساطة �إىل التوقيع عليها ،ما ي�شري �إىل �أن املدعوين االنتحارية التي ح�صلت يف �سورية ،وبعدما حتدثت م��ن تق�سيم �سورية �إىل دويل��ات متناحرة� ،أو �إقامة

«�إمارات» تعيد �سورية �إىل ع�صور اجلهل واالنحطاط،
وت�ه��جّ ��ر جميع الأق�ل�ي��ات وخم��ال�ف��ي ال ��ر�أي ،فيما لو
�سقط نظام الأ�سد.
� �س��اد� �س �اً :ث �ب��ات ال �ت �ح��ال��ف الإق �ل �ي �م��ي وال � ��دويل
ال��داع��م للنظام ،بالرغم م��ن ك��ل حم��اوالت الإغ��راء
وال�ضغوطات التي حاول املع�سكر الغربي �أن ميار�سها
لفك هذا التحالف ،يف املقابل يربز تراجع يف مواقف
املحور الآخر املعادي للنظام ال�سوري ،وتدرج يف التنازل
عن املواقف العالية النربة التي طبعت �شهور الأزمة
الأوىل يف �سورية ،منها على �سبيل امل�ث��ال ،الرتاجع
يف حدة املواقف الرتكية ،و�إع�لان الرئي�س الفرن�سي
�ساركوزي �أن «الثورة ال تكون �إال من الداخل ولي�س
من اخلارج» ،وت�أكيد را�سمو�سن با�سم احللف الأطل�سي
�أن احللف لي�س لديه خطط ولن يقوم ب�أي عمل يدعم
فيه جماعات املعار�ضة ال�سورية ،ولن يقدم م�ساعدة
من �أي نوع كانت.
�إذاً ،مع كل املعطيات امليدانية وال�سيا�سية الدولية
وال��داخ�ل�ي��ة ،ي�ب��دو �أن م ��ؤمت��ر «�أ� �ص��دق��اء ��س��وري��ة» يف
تون�س لن يخرج ب�أي نتائج تعدّل يف موازين القوى ال
الداخلية وال الدولية ،و�سيبقى جمرد �أداة من �أدوات
التهويل واالب�ت��زاز ،ترتافق مع ا�ستمرار التحري�ض
الإعالمي واملذهبي لتقوي�ض اال�ستقرار االجتماعي
ال �� �س��وري ،وحم� ��اوالت ت�ق��وي����ض اال� �س �ت �ق��رار الأم �ن��ي
بالعمليات الإرهابية ،واملمار�سات التخريبية ملن�ش�آت
ال��دول��ة كتفجري �أن��اب�ي��ب ال�ن�ف��ط وامل �ق��ار احلكومية
ب�شكل يوحي ب�أن «املعار�ضني» ال يريدون �أي �شكل من
�أ�شكال الدولة فيما لو قيّ�ض لهم وو�صلوا �إىل احلكم.
م��ن ك��ل م��ا ��س�ب��ق ،يظهر �أن امل ��ؤمت��ر ال ��ذي ي�ع�دّه
الغرب حتت عنوان «�أ�صدقاء �سورية» ،لن يعدو كونه
ا�ستعرا�ضاً خطابياً كما معظم امل ��ؤمت��رات العربية
الفندقية التي تنفق الأموال الطائلة على «خطابات
بالغية» ال تخرج بنتائج عملية ،وال يبقى منها �سوى
�صورة تذكارية وبياناً �إن�شائياً ،ال يقر�أه �إال معدّوه يف
�أكرث الأحيان.

ليلى نقوال الرحباين

دبــلومـــا�سي �شــرقـي :الــموقف الــرو�ســــي من �سورية ا�سرتاتيجي
وال ي�ســـــتـنـد �إلــى م�صــــــالـــــح اقـتـ�صــــاديـــة �أو عـ�ســـكـــريـــــــة
تذهب يف مو�سكو يف اجت��اه �آخ��ر مغاير وي���ش�ير ال��دب�ل��وم��ا��س��ي �إىل �أن «جميع
مو�سكو  -الثبات
ك�ل�ي�اً لأم ��اين ال �ع��رب ومت�ن�ي��ات ال�غ��رب ،امل�ست�شرقني ال��رو���س تقريباً تخرجوا
تراهن دول اخلليج العربي يف حربها ف��ال��دب ال��رو��س��ي ال��ذي ي�شحذ خمالبه م��ن ��س��وري��ة ،و�أن يف ال��داخ��ل الرو�سي
على �سورية ،بتبدل يف املوقف الرو�سي  -ا�ستعداداً جلولة ج��دي��دة م��ن املواجهة نفوذاً �سورياً الفتاً يتمثل بال�سوريني
وحليفه ال�صيني  -من الأزمة مبا يتيح م��ع ال �غ��رب ،ق��د ت��ذه��ب يف اجت ��اه �إع ��ادة املجن�سني املقيمني يف رو��س�ي��ا ،وحتى
لهم ا�ست�صدار ق��رار من جمل�س الأم��ن �إحياء �سباق الت�سلح العاملي ،ال يبدو يف يف الأماكن النائية منها» ،م�شرياً �إىل
�أن «الرو�س يطلقون على قناة «رو�سيا
ي�سقط «احل��ال��ة الليبية» على الو�ضع وارد الرتاجع.
ال�سوري.
وي� �ق ��ول دب �ل��وم��ا� �س��ي � �ش��رق��ي�« :إن اليوم» الناطقة بالعربية ا�سم «�سورية
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املوقف الرو�سي يف �سورية لي�س موقفاً اليوم» من باب الفكاهة ،لأن  99يف املئة
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تكتيكياً ،ب��ل ه��و م��وق��ف ا�سرتاتيجي من العاملني فيها هم من ال�سوريني».
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وي�شري الدبلوما�سي �إىل �أن «رو�سيا
ي� �ت� �خ� �ط ��ى الأب � � � �ع � � ��اد االق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ة
ت�ستند يف �أمنياتها ه��ذه �إىل «م�صالح» والع�سكرية ..فلي�س ل��دى رو�سيا �أية خ �� �س��رت يف ل�ي�ب�ي��ا وال� �ع ��راق ،ل�ك�ن�ه��ا لن
ال�صني املهدَّدة يف دول اخلليج ،وحتديداً م�صالح اقت�صادية �أو حتى ع�سكرية تخ�سر يف �سورية ،فقد تعلمت الدر�س»،
يف ال �� �س �ع��ودي��ة ،ب �الإ� �ض��اف��ة �إىل وع ��ود يف � � �س� ��وري� ��ة ،ل� �ك ��ن ل ��دي� �ه ��ا م �� �ص��ال��ح م�شرياً يف املقابل �إىل «اختالف يف امللفات
�أمريكية وغربية بال�ضغط على رو�سيا ا�سرتاتيجية يف هذا البلد الذي يعترب ال�ث�لاث��ة ،م�ف��اده��ا �أن احل��ال��ة العراقية
لا مع ك��ان��ت خم�ت�ل�ف��ة يف زم ��ن خم �ت �ل��ف� ،أم ��ا
يف ه ��ذا االجت� � ��اه ،رغ ��م ك ��ل ذل ��ك ي��رى �أك�ث��ر ال �ب �ل��دان ال �ع��رب �ي��ة ت �ف��اع� ً
امل �ت��اب��ع ل�ل�م��وق��ف ال��رو� �س��ي �أن ا ألم� ��ور رو�سيا اجتماعياً و�سيا�سياً وع�سكرياً» ،احل��ال��ة يف ل�ي�ب�ي��ا ف �ه��ي ك��ان��ت م�صلحة

اقت�صادية بحت ،ب�سبب ع��دم االن�سجام
ال�سيا�سي م��ع العقيد ال �ق��ذايف� ،أم ��ا يف
�سورية فالأمر خمتلف متاماً».
ورغ� � ��م �أن ال��دب �ل��وم��ا� �س��ي ي � ��رى يف
بع�ض املطالب املرفوعة من املعار�ضني
م�شروعية� ،إال �أن��ه ي��رى �أن �سلب هذه
امل�ط��ال��ب م��ن ق�ب��ل جم�م��وع��ات م�سلحة
مدعومة م��ن اخل��ارج ل��ن يجلب اخلري
ل�سورية وال املنطقة ،مبدياً ا�ستغرابه
كيف �أن دو ًال ال تعرف االنتخابات تريد
العمل م��ن �أج��ل فر�ض املفهوم الغربي
للدميقراطية يف �سورية ،وكيف �أن دو ًال
ال ت�سمح ل�ل�م��ر�أة ب��ال�ق�ي��ادة تطالب مبا
ت�سميه «حق ال�شعب ال�سوري»!
ويحذر الدبلوما�سي من �أن ا�ستمرار
ال� ��دع� ��م اخل � ��ارج � ��ي ل �ب �ع ����ض �أط � � ��راف
امل �ع��ار� �ض��ة ،وم �ن��ع ه ��ذه امل �ع��ار� �ض��ة من

احل��وار م��ع ال�ن�ظ��ام ،م��ن �ش�أنه �أن يهدد
�أم ��ن املنطقة وي�ج��ر ��س��وري��ة �إىل ح��رب
�أه�ل�ي��ة ت��ري��ده��ا «�إ� �س��رائ �ي��ل» وال��والي��ات
املتحدة لإ�ضعاف النظام يف �سورية بد ًال
من �إ�سقاطه.
�أم � ��ا امل ��وق ��ف ال ��رو�� �س ��ي ،ف�ي�ل�خ���ص��ه
الدبلوما�سي ب�أن مو�سكو �ستدفع باجتاه
احل � ��وار «لأن � ��ه ال ب��دي��ل ع �ن��ه» ،م ��ؤك��داً
دع �م �ه��ا الإ�� �ص�ل�اح ��ات ال �ت��ي ي �ق��وم بها
الرئي�س ب�شار الأ�سد ،والتي من �ش�أنها �أن
حتدث �صدمة �إيجابية ،م�شرياً �إىل �أنه
على املعار�ضة ال�سورية �أن تدرك حقيقة
عجزها عن �إ�سقاط النظام ع�سكرياً �أو
�سيا�سياً �أو �شعبياً ،واالجت ��اه ب��د ًال من
ذلك �إىل احلوار ،بد ًال من جر البالد �إىل
حرب ا�ستنزاف طويلة قد نعرف من �أين
تبد�أ وال نعرف �إىل �أين �ستنتهي.
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لبنانيات
نظام مولـّد للأزمات يرف�ض الرجال املحرتمني
ه ��ل مي �ك��ن اع �ت �ب��ار � �ش��رب��ل ن �ح��ا���س �آخ ��ر
الرجال املحرتمني ،الذين مروا يف هذا النظام
الذي ال ي�ستولد �إال الأزمات واحلروب ،ويدفع
دائماً للنا�س ثمنها؟
ثمة وزراء م�رّوا يف تاريخ لبنان ،قالوا،
ال للنمط ال�سائد الذي يط�أطئ الر�أ�س �أمام
ال�سيد ال�ك�ب�ير م��ا وراء امل�ح�ي�ط��ات� ،أو �أم��ام
ج�شع النهج ال�سيا�سي املحلي ،نعود �إىل بع�ض
البدايات ،فنذكر �أن اتفاقية النقطة الرابعة
ع��ام  1951التي و�ضعها الأم�يرك��ي تطبيقاً
ملبد�أ الرئي�س الأمريكي هرني ترومان عام
 ،1947التي ن�صت على �أن تر�سل وا�شنطن
خ�ب�راء وفنيني �إىل ل�ب�ن��ان ،لو�ضع درا��س��ات
ف�ن�ي��ة وت �ق��دمي �أج �ن��دة �أم�ي�رك �ي��ة ،وت��دري��ب
اللبنانيني على ا�ستعمال الآالت اجل��دي��دة
وال�ت��راك � �ت� ��ورات ،وت ��دري ��ب اخ�ت���ص��ا��ص�ي�ين
لبنانيني يف لبنان �أو �أمريكا �أو يف �أي بلد �آخر،
لكن يف احلقيقة مل ي�ستهدف ه��ذا االتفاق
الإ�سهام يف التنمية االقت�صادية ،واخلطري
يف �أن البعثة الأمريكية �أ�صرت على مطالبة
احل�ك��وم��ة اللبنانية ب ��أن ت�سمح لها ب�إقامة
ات�صاالت مبا�شرة يف خمتلف وزارات الدولة
ودوائرها ،متخطية بذلك وزارة اخلارجية،
كما ا�شرتطت تعيني م�ست�شارين �أمريكيني
يف ك��ل وزارة وك��ل دائ ��رة وك��ل م�صلحة ،كما
طالبت بعثة النقطة الرابعة� ،أن تو�ضع كل
امل�ستندات والو�سائل احلكومية حتت ت�صرف

العماد جميل حلود

م�ست�شاريها ،الذين �أرادت ح�شرهم يف دوائر
ال��دول��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة (الح �ظ��وا ج �ي��داً دخ��ول
حم�ق�ق��ي امل�ح�ك�م��ة ال��دول �ي��ة الآن يف دوائ ��ر
الأح� ��وال ال�شخ�صية واجل��ام �ع��ات يف لبنان
واالت �� �ص��االت ..والح �ظ��وا �أي �� �ض �اً االت�ف��اق�ي��ة
الأمنية التي وقعتها مي�شال �سي�سون).
يومها �صرخ وزير الزراعة يو�سف الهراوي
�أن النقطة الرابعة لي�ست يف �صالح لبنان ،و�أن
هدفها لي�س تنموياً وال اقت�صادياً و�أمام تهديد
وزير الزراعة �أنئذ ب�أن هذه االتفاقية ت�ستهدف
لبنان ،ومبا �أنه هو املعني كون اتفاقية النقطة
الرابعة تعتني بالزراعة ه��دد بك�شف امل�ستور،
ف�ه��رب��ت احل �ك��وم��ة ال �ت��ي ك ��ان ي��ر�أ� �س �ه��ا احل��اج
احل�سيني العويني �إىل تقدمي ا�ستقالتها ،علماً
�أن النائب �أديب الفرزيل  -عم النائب ال�سابق
�إي�ل��ي ال�ف��رزيل � -شبه النقطة ال��راب�ع��ة ب�ب��ؤرة

الرئي�س �سليم احل�ص

الوزير جورج قرم

ا�ستيطانية لأنها تقوم باال�ستيالء على �أرا�ضي �أن يرفع احل��د الأدن��ى ل�ل�أج��ور من  145لرية
ال�ف�لاح�ين يف ال�ب�ق��اع ب��ال�ق��وة ،وت �ق��در قيمتها �إىل  300ل�ي�رة ،ف��دخ��ل اجل�م�ي��ع يف و��س��اط��ات
ح�سب �أهوائها.
وم �� �س��اوم��ات ،لإق �ن��اع جميل حل��ود ب��ال�تراج��ع
ويف ال�ستينيات من القرن املا�ضي ،وحتديداً ع��ن م��واق�ف��ه ،لكنه �أ��ص��ر على مبادئه وهاجم
يف العام  ،1966عني النائب اللواء جميل حلود يومها بع�ض النقابيني باال�سم مت�سائ ًال �إذا
وزي ��راً للعمل وال���ش��ؤون االجتماعية ،فحاول كانوا ميثلون الطبقة العاملة �أو �أرب��اب العمل
�إ�صالح ال��وزارة ب��دءاً من دوام كبار املوظفني ،وال�ط�ب�ق��ة ال��ر�أ��س�م��ال�ي��ة االح�ت�ك��اري��ة ع�ل��ى حد
م ��روراً ب��إ��ص�لاح��ات اجتماعية ،وك��ان م�شروع و��ص�ف��ه ،و�إذ رف ��ع احل ��د الأدن� ��ى لل��أج��ور �إىل
حلمه ،م�شروع �ضمان �شيخوخة اللبنانيني 205 ،لريات بعد طول �أخذ ورد ،ف�إن احلل كان
وتطوير العمل النقابي ،وجعله فع ًال جامعاً باخلال�ص م��ن «ال��وزي��ر الأح �م��ر» وه��و اللقب
ومم �ث�ل�اً ل �ل �ع �م��ال وامل �� �س �ت �خ��دم�ين والأج� � ��راء الذي �أطلق على جميل حلود يومها ،با�ستقالة
اللبنانيني ،وك��ان �أول من ح��اول و�ضع ال�سلم حكومة عبداهلل اليايف التي مل تعمر �سوى �ستة
امل�ت�ح��رك ل�ل�أج��ور ،فهبت عليه حملة طويلة �أ�شهر.
عري�ضة من الر�أ�سمال اللبناين اجل�شع ومن
وتكررت التجربة عام  1971مع وزير املال
بع�ض ال�ق��ادة «النقابيني» م��ن �أم�ث��ال غربيال الأ�سبق �إليا�س �سابا ،وحماولته الإ�صالحية
خوري وح�سني علي ح�سني ،وغريهما ،وحاول الكربى يف املر�سوم  1943بزيادة الر�سوم على

مـــواقف
• ال�شيخ د .ع�ب��د ال�ن��ا��ص��ر ج�ب�ري ا�ستهجن ح��رق اجلي�ش الأم�يرك��ي للقر�آن ال�ك��رمي يف
�أفغان�ستان ،م�ؤكد ًا �أن هذه الإهانات املتكررة للكاتب الكرمي من غوانتنموا �إىل �أبو غريب �إىل
�أفغان�ستان �إن كانت تدل على �شيء ،ف�إمنا تدل على مدى حقد امل�شروع الأمريكي ال�صهيوين
على امل�سلمني.
وو�ضع جربي هذا الأمر بر�سم حلفاء الناتو اجلدد من «ثوار الربيع العربي» ،مطالب ًا �إياهم
مبوقف وا�ضح جتاه ما ح�صل ،ال�سيما �أنه �أمر عقائدي.
من جهة �أخرى ،اعترب �سماحته �أن ا�ستباحة القد�س ال�شريف وتدني�سه من قبل امل�ستوطنني
بات يتكرر من دون موقف راف�ض من قبل العرب الذين يغرقون يف دمائهم وخالفاتهم التي ال
تنتهي ،و�س�أل قائالً :هل مازال القد�س ال�شريف موجود ًا �ضمن م�شروع الثوار اجلدد؟
ويف ال�ش�أن ال�سوري ا�ستغرب جربي اجلهد املحموم الذي تقوم به قطر وبع�ض الدول العربية
املرتبطة بامل�شروع الغربي لإخ�ضاع �سورية النتداب دويل جديد حتت عنوان «م�ؤمتر �أ�صدقاء
�سورية» ،مت�سائالً :متى كان الأمريكي وامل�ستعمر الفرن�سي القدمي من �أ�صدقاء �سورية؟ وهل
�أ�صبح �أحفاد اجلرنال غورو املحتل ،الذي قال «هاقد عدنا من جديد يا �صالح الدين» ،من
�أ�صدقاء �سورية؟!
• احلاج عمر غندور؛ رئي�س اللقاء الإ�سالمي الوحدوي ،ا�ستنكر عدم حترّك الأنظمة العربية،
وجامعتها الإنكليزية الفكرة ،ملا يتعر�ض له امل�سجد الأق�صى ب�سبب احلفريات الإ�سرائيلية
التلمودية التي تطال �أ�سا�ساته ،رغم ما متثله القد�س من خ�صو�صية للم�سلمني وامل�سيحيني.
وندد غندور بتجر�ؤ ال�صهاينة على الكني�سة املعمدانية يف القد�س ،وتطاولهم بعبارات بذيئة
وقذرة على ال�سيد امل�سيح و�أمه مرمي عليهما ال�سالم ،ما يعني �أن هذه الأنظمة التي تواط�أت
على احتالل فل�سطني وقيام دولة االغت�صاب ،موغلة يف ت�صفية ق�ضية العرب وامل�سلمني الأوىل
يف فل�سطني ،وتركها للأر�ض املقد�سة نهب ًا للغزاة و�صيد ًا �سه ًال للطامعني.
• لقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية يف لبنان ،حيّا املواقف الوطنية وامل�س�ؤولة التي
�أطلقها الأمني العام حلزب اهلل ،معترب ًا �أنها و�ضعت النقاط على احلروف ،خ�صو�ص ًا فيما
يتعلق بالداخل اللبناين واحل��وار الوطني ،وفيما يتعلق بق�ضايا املنطقة ،وحتديد ًا ق�ضية
فل�سطني ،وحتمية الوقوف اىل جانبها وجانب ال�شعب الفل�سطيني ال�صابر ،وكذلك فيما يتعلق
بالأزمة ال�سورية ،و�ضرورة رف�ض التدخل الأجنبي واالقتتال الداخلي ،واجللو�س �إىل طاولة
احلوار ،متا�شي ًا مع رزمة الإ�صالحات ال�شاملة التي �أقرتها القيادة ال�سورية.
وطالب اللقاء بعودة احلكومة �إىل عقد جل�ساتها ،لأن امل�صلحة الوطنية تقت�ضي ذلك ،ولأن
حتقيق م�صالح النا�س وتلبية حاجاتهم �أهم من �أي م�صلحة �أخرى.

• ح��زب االحت��اد �أ�سف �أن ي�صل الو�ضع العربي �إىل هذا ال��درك ،حني تقرر م�صر �سحب
�سفريها من �سورية ،تزامن ًا مع ذكرى وحدة عام  ،1958وك�أن اال�ستعمار يوجه ر�سالة �إىل
العرب ب�أيد عربية؛ ب�أن الوحدة ممنوعة ،ولقاء الإخوة والأ�شقاء �أمر حمرم.
• النائب ال�سابق ع��دن��ان عرقجي ا�ستنكر املواقف اخلطرية التي �أطلقها النائب وليد
جنبالط ،معترب ًا �أنها تهدف �إىل �إحداث �شرخ كبري داخل طائفة املوحدين الدروز ،كما هي
حماولة فا�شلة للتدخل بالن�سيج ال�سوري ،معترب ًا �أنه �صعّد لهجته عله يبيع ت�صريحه الناري
بت�أ�شرية دخول �إىل بالد الذهب الأ�سود ،بعد بروز م�ؤ�شرات �سعودية على العفو عنه وا�ستقباله.
ور�أى عرقجي �أن جنبالط �أخط�أ خط�أ ج�سيم ًا عندما زرع بذور التفرقة داخل �صفوف طائفته،
وح��اول �أن يزج بها يف امل�ؤامرة الغربية التي ت�ستهدف تق�سيم وتفتيت امل�شرق العربي من
البوابة ال�سورية.
• العميد م�صطفى ح �م��دان؛ �أم�ين الهيئة القيادية يف حركة النا�صريني امل�ستقلني –
املرابطون ،وبعد زيارة الرئي�س العماد �إميل حلود ،ر�أى �أنه �أ�صبح وا�ضح ًا �أن هناك �إمالءات
من فيلتمان للت�آمر واحت�ضان املخربني الذين يعيثون �إرهاب ًا وخراب ًا يف �أر�ض �سورية العربية.
و�شدد حمدان على �أن اللبنانيني يدركون متام ًا ما ارتكبت �أيدي وليد جنبالط من مذابح،
�سواء بحق امل�سيحيني �أو ال�سنة �أو ال�شيعة �أو ال��دروز ،ومل ين�سوا الأطفال الذين �سقطوا يف
بحمدون ودير القمر و�شحيم ،وقتله زوجته يف مار اليا�س.
• الوزير ال�سابق زاهر اخلطيب؛ �أمني عام رابطة ال�شغيلة� ،أكد �أن كل من ي�شارك يف م�ؤمتر
�أعداء �سورية� ،إمنا هو جزء ال يتجز�أ من اال�صطفاف املعادي للأمة العربية ،وخط املقاومة
واملمانعة فيها ،فالأ�صدقاء احلقيقيون لل�شعب العربي ال�سوري هم الذين يقفون �إىل جانب
�سورية املقاومة قيادة و�شعباً ،وجي�شاً ،ويرف�ضون الت�آمر عليها مل�صلحة �أعداء الأمة العربية.
ور�أى اخلطيب �أن �أعداء �سورية الذين �سيجتمعون يف تون�س� ،سيحاولون �إعطاء املزيد من
الدعم للمجموعات الإرهابية امل�سلحة ،لتمكينها من موا�صلة حربها ال�ستنزاف �سورية عرب
العمل على �ضرب البنى التحتية فيها ،وحماولة النيل من وحدتها الوطنية و�إ�ضعاف قدرتها.
• جبهة العمل الإ�سالمي دعت الرئي�س جنيب ميقاتي �إىل عودة احلكومة اللبنانية النعقاد
جل�ساتها ،لأن الأو�ضاع يف البالد من النواحي كافة غري مطمئنة ،وبحاجة �إىل متابعة حثيثة
ويومية ،معتربة �أن هذا التخبط احلكومي وال�شلل احلا�صل ينعك�س �سلب ًا على الوطن واملواطن،
وبالتايل يعيق احلركة االنتاجية يف البالد.

الوزير �شربل نحا�س

الكماليات ،من �أج��ل ت�شجيع الإنتاج الوطني،
لكن التجار واالحتكارات ،فر�ضت على جمل�س
ال��وزراء �إلغاء هذا املر�سوم الإ�صالحي فحاول
�سابا اال�ستقالة ،لكن �صديقه الرئي�س �سليمان
فرجنية رف�ضها.
وزير �إ�صالحي �آخر يف نف�س تلك احلكومة،
هو املرحوم الدكتور �إميل بيطار ال��ذي حاول
�أن ي�ضع �سيا�سة دوائ �ي��ة وا�ست�شفائية تلبي
احتياجات اللبنانيني ،لكن التجار واحتكارات
الدواء ت�صدوا خلطته ،ور�ضخ جمل�س الوزراء
مل�شيئتهم ،فما ك��ان م��ن ال��وزي��ر بيطار� ،إال �أن
رمى اال�ستقالة يف وجه اجلميع ،معلناً �أن هذا
ال�ن�ظ��ام ع�صي ع�ل��ى �أي �إ� �ص�لاح وع�ل�ي��ه تلبية
�أب�سط متطلبات النا�س.
وتكررت التجربة مع هذا النظام ال�سيا�سي
اللبناين ،يف مطلع ت�سعينيات القرن املا�ضي مع
الوزير جورج افرام الذي و�ضع خطة متكاملة
م ��ن �أج� ��ل �إ�� �ص�ل�اح ال �ك �ه��رب��اء ،ل �ك��ن امل �� �ش��روع
ال��ر�أ��س�م��ايل املتوح�ش� ،أط��اح بامل�شروع ب�إقالة
الوزير فرام ،لأنه بب�ساطة كان املطلوب ورمبا
ما زال هو اهرتاء الكهرباء �أكرث ف�أكرث ،لتباع
ب�سعر رم��زي� ،أي ليتم خ�صخ�صتها م��ن قبل
بع�ض الر�أ�سماليني اجلدد ،على طريقة الهاتف
اخللوي عام  ،1994وحينما تقدم الوزير افرام
بطعن بهذه الإقالة� ،سارعت الوزارة احلريرية
الأوىل ل�لا� �س �ت �ق��ال��ة ،ح �ت��ى ال ت �ت �ج��رع ك ��أ���س
هزميتها من الوزير الآدمي ،ق�ضائياً.
وتكررت التجربة �أي�ضاً و�أي�ضاً مع وزير
امل ��ال ج ��ورج اف ��رام يف ح�ك��وم��ة ال��رئ�ي����س �سليم
احل ����ص ع��ام  ،1998ح�ي��ث ُت���ش��ن ع�ل�ي��ه هجوم
وا�سع من قبل «ث��وار الأرز» اليوم ،وما وجدوا
�ضده �أي تهمة حتط من علمه وتفوقه وخطته،
فاكت�شفوا �أن انتقد يوماً يف �أح��د كتبه النظام
يف �سورية ،ف�شنوا حملة ،وها هم ه�ؤالء «الثوار»
ال�ب��ول�ت��ون�ي��ون ،احل�ل�ف��اء احل�ق�ي�ق�ي��ون لأع ��داء
�سورية ونظامها.
ال � �ي� ��وم ،ت �ت �ك��رر ال �ت �ج��رب��ة م ��ع ��ش��رب��ل
ن�ح��ا���س ..لكن يف نظر اللبنانيني الغالبة،
ث �م��ة رج ��ل حم�ت��رم ،رج ��ل � �ش �ج��اع وق ��ف يف
وج� ��ه ال ��ر�أ� �س �م ��ال ال �ل �ي�ب�رايل امل �ت��وح ����ش..
ورف � � ��ع �أ�� �ص ��اب� �ع ��ه اخل �م �� �س ��ة يف وج � �ه� ��ه..
ورمب��ا ك��ان م��ن املفيد �أخ�ي�راً ،التذكري مبا
ق��ال��ه يل ال��رئ�ي����س �إم �ي��ل حل ��ود ي��وم �اً� ،أن��ه
بعيد انتخابه ،كان يح�ضر لت�شكيل �إدارت��ه،
وج �ه��ازه ،ف �ج��اءه رئ�ي����س احل�ك��وم��ة ال��راح��ل
رف �ي��ق احل��ري��ري وم �ع��ه ب�ع����ض م�ست�شاريه
فالحظوا وج��ود ج��ورج ق��رم و�شربل نحا�س
يف �إح��دى الغرف اجلانبية ،ف�س�ألوه �إن كان
�سيتعاون معهما ..وملا مل ي�أخذوا منه جواباً
�شافياً ،خاطبوا الرئي�س حلود بالقول� :إحذر
منهما �إنهما ا�شرتاكيان.

�أ.ز.د.
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جنبالط ..م�سكون بهموم الـثــروة و«امل�ستقبل»
ث�م��ة ح�ق�ي�ق��ة درزي� ��ة ب ��د�أ ج�ن�ب�لاط�ي��ون الأه�ل�ي��ة اللبنانية ع��ام � 1975إىل املجل�س
قدامى ي�س�ألونها هذه الأيام ب�صوت عال ،عن ال �� �س �ي��ا� �س��ي امل� ��رك� ��زي ل �ل �ح��رك��ة ال��وط �ن �ي��ة،
ال�ت��ذب��ذب ال�سيا�سي لوليد جنبالط ،وعما ح �ي��ث ط ��رح ال�ب�رن��ام��ج امل��رح �ل��ي ال���س�ي��ا��س��ي
�إذا ك��ان قد ق��رر ال��ذه��اب �إىل الأخ�ير بكتابة للحركة الوطنية ،ت�ضمن خطة �إ�صالحية
ال�ن�ه��اي��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة ل�ل�ج�ن�ب�لاط�ي��ة ،ول ��دور نوعية للنظام ال�سيا�سي اللبناين على �شتى
ق�صر املختارة حتديداً ،ال��ذي ا�ستطاع كمال امل�ستويات ال�سيا�سية واالقت�صادية ،وال��ذي
جنبالط منذ العام � 1960أن يجعل له موقفاً يجد فيه كثري من علماء االجتماع ال�سيا�سي،
وم��وق�ف�اً ري��ادي �اً وق�ي��ادي�اً مم �ي��زاً�� ،س��واء على �أنه ما زال الربنامج الأهم والأف�ضل لإ�صالح
امل�ستوى ال�سيا�سي الوطني العام يف البالد ،النظام ال�سيا�سي اللبناين.
وي� ��رى ج�ن�ب�لاط��ي ق ��دمي ج� ��داً� ،أن
�أم على م�ستوى ال��درزي والإ��س�لام��ي ب�شكل
وليد جنبالط ،م��ع نهايات ثمانينيات
خا�ص.
جنبالط الأب ،ك��ان ق��د ق��رر ع��ن �سابق ال �ق��رن امل��ا� �ض��ي ب� ��د�أ ب��ال �ت �ح��ول ،بحيث
ت �� �ص��ور وت �� �ص �م �ي��م اخل�ل�ا� ��ص م ��ن م�ف�ه��وم �شبهه كثري من املراقبني واملتابعني� ،أنه
الإق�ط��اع�ي��ة ال�سيا�سية واخل ��روج �إىل امل��دى �أ�صبح ي�شبه ل ��ورداً ر�أ�سمالياً يعي�ش يف
الأرح � � � ��ب �إىل اال�� �ش�ت�راك� �ي ��ة ال �ت �ق��دم �ي��ة ،ق�صر ا�شرتاكي ،ولهذا بد�أ عملية تغيري
مبحتواها الإن���س��اين واالج�ت�م��اع��ي النبيل ،الق�صر ،مبا يتوافق مع واقعه ونهجه،
ول �ه��ذا �أط �ل��ق احل ��زب ال�ت�ق��دم��ي اال��ش�تراك��ي ب� ��د�أ اخل �ط��ة �أو ًال ب��ا��س�ت�ب�ع��اد امل�ق��رب�ين
يف الأول من �أيار عام  ،1949والذي بد�أ بعد املخل�صني م��ن وال ��ده ك�م��ال جنبالط،
ع�شر �سنوات يتبلور ب�شكل جلي م��ن خالل فكان ا�ستبعاد خالد جنبالط ،وعبا�س
االنطالق �إىل العمل الوطني الأرح��ب ،فبد�أ خلف ،و�سليمان تقي الدين وعادل �سيور،
ب��ال�ت�ع��ام��ل واح�ت���ض��ان احل��رك��ات ال�سيا�سية ومن ثم ريا�ض رعد وحم�سن دلول..
وع �ل��ى ه ��ذا ال �ن �ح��و ،ك ��ان م��ع ب��داي��ة
الوطنية والقومية يف البالد ،التي تطورت
يف العام � 1964إىل جبهة الأح ��زاب والقوى الت�سعينيات قد اختمر لتحوله الكبري،
ال��وط �ن �ي��ة وال �ت �ق ��دم �ي ��ة ،و�أخ� � � ��ذت ت�ت�ع�م��ق بحيث ما �أن بد�أت امل�سرية احلريرية عام
وتتطور �إىل �أن تبلورت بعد بدايات احلرب  ،1992حتى كان �أحد رموزها ،وب�صفته

وري� �ث� �اً ل �ك �م��ال ج �ن �ب�ل�اط ،ع �م��ل م ��ا مل
ي�ستطع �أي وزير �أن يعمله على م�ستوى
الوزارات التي ي�شغلها جماعته ،فكان �أن
رف��ع �سعر اخلبز من �أل��ف ل�يرة للربطة
ال ��واح ��دة �إىل �أل� ��ف وخ�م���س�م�ئ��ة ل�ي�رة،
ومتكن من حتطيم و�إلغاء ال�صيدليات
التعاونية ..وهذا كله بعد �أن كان قد نعى

حركة الأمة تنظم حما�ضرات طبية توعوية
�أقامت جلنة الإر�شاد والتوجيه ،بالتعاون
م��ع جلنة الرتبية والتعليم يف ح��رك��ة الأم��ة،
ندوة توعوية لل�شباب والنا�شئة ،يف ثانوية عبد
اهلل العاليلي الر�سمية للبنات ،حول خماطر
امل� �خ ��درات وال �ت��دخ�ي�ن ،ب ��إ� �ش��راف ج�م�ع�ي��ة «�أم
النور».
وق ��د الق ��ت ال� �ن ��دوة ت��رح �ي �ب �اً وا� �س �ع �اً من
�إدارة امل��در��س��ة وامل�ع�ل�م�ين ،وم��ن جل��ان الأه��ل،
الذين �أ�شادوا بحركة الأمة وجهودها لتوعية
الطالب.

من جهة �أخ��رى ،نظمت اللجنة الن�سائية
يف احلركة حما�ضرة طبية حول تخزين ال�سكر
و�ضغط الدم� ،ألقتها املر�شدة �إنعام خالد؛ من
مركز امل�ساعدات ال�شعبية للإغاثة والتنمية،
�أ� �ض��اءت خاللها على خطر م��ر���ض ال�سكري،
وكيفية ال��وق��اي��ة م�ن��ه ،مقدمة ب��رن��ام��ج نظام
غذائي خا�ص ،للحفاظ على ال�صحة.
وب �ع��د امل�ح��ا��ض��رة ُدع �ي��ت احل��ا� �ض��رات �إىل
تناول مائدة الفطور يف مركز احلركة الكائن
يف منطقة امل�صيطبة.

احلركة الوطنية اللبنانية ،التي كانت
�أحد �أبرز و�أهم �إجن��ازات كمال جنبالط
الوطنية على م�ستوى الن�ضال الوطني
واالجتماعي.
هل تنتهي رحلة التبذبذب ال�سيا�سي
لوليد جنبالط؟
ال يجزم اجلنبالطي القدمي بوقف

ه ��ذا ال �ت �ب��ذب��ذب ،ال � ��ذي ب ��ات يخ�ضعه
مل�صالح �شخ�صية �ضيقة ،الفتاً �إىل عزلة
الكرد�ستاين ،ال��ذي �سبقه بغزل للحكام
اجل ��دد يف ل�ي�ب�ي��ا ..ف�م���ص��احل��ه ف ��وق �أي
اع�ت�ب��ار وح��دي�ث��ه ع��ن ال� ��دروز و��س��وري��ة،
ب��ر�أي ه��ذا اجلنبالطي ال قيمة له على
الإط �ل ��اق ،لأن ج �ن �ب�لاط ب�ب���س��اط��ة مل
ي�ع��د ي�ج��د ح��ول��ه م�ن��ذ ال �ع��ام  1990من
ينبهه �إىل الغلط وال�صواب ،وجنبالط
الآن �ضائع متاماً بني ال�ثروة وال�ث��ورة،
فالأوىل يفهمها جيداً ،والثانية مل يعد
ل��ه ع�لاق��ة بها م��ن ق��ري��ب �أو بعيد ،فما
ي�ه�م��ه ه��و ال�ع�لاق��ة م��ع م�صطفى عبد
اجلليل الآن ،وم��ع م�سعود ال�ب�رازاين..
والقن�صل ال�سابق يف كرد�ستان جيفري
فيلتمان.
باخت�صار جنبالط مل يعد ي�ستطيع
�أن يتحمل م���س��اوات��ه مب�ح�م��د احل�ج��ار
يف ال���ش��وف ،ومل يعد يطيق ت�ق��دم وئ��ام
وهاب ..ولعل �أكرث ما يزعجه� ،أن �صوته
ال عند �شرائح
مل يعد يجد �صدى فاع ً
وا�سعة من دروز لبنان ،فكيف ب�أبناء جبل
العرب؟

حمرر ال�ش�ؤون اللبنانية

ثانوية اجلنان حتتفل بذكرى املولد
وتكرم تالمذتها املحجبات

�سامل فتحي يكن ي�سلم املفتي ال�شعار درع تكرمي

جانب من احل�ضور

�أقامت ثانوية اجلنان مبنا�سبة ذكرى املولد النبوي
ال�شريف ،حفل تكرمي حمجبات الثانوية ،برعاية مفتي
طرابل�س وال�شمال؛ ال�شيخ د .مالك ال�شعار ،وح�ضور د.
ن��ادر ال�غ��زال ،والهيئة الإداري ��ة والتعليمية يف م�ؤ�س�سات
اجلنان ،و�أهايل املحجبات املكرمات.
الأ� �س �ت��اذ � �س��امل ف�ت�ح��ي ي �ك��ن؛ م��دي��رع��ام ث��ان��وي��ات
اجل �ن��ان� ،أل �ق��ى ك�ل�م��ة ت��رح�ي�ب�ي��ة �أ� �ش��ار خ�لال�ه��ا �إىل �أن
احل �ف��ل ه��و للتحفيز ع�ل��ى االل �ت��زام ب��امل�ن�ه��اج ال��رب��اين،
و�سنة اهلل يف الأر� ��ض ،واالل �ت��زام بالتعاليم التي لطاملا
حر�صت الر�ساالت ال�سماوية على تطبيقها ،وتوجّ ه �إىل
الطالبات ب�أن التزامهن هو الدليل على وجود ال�صالح
يف جمتمعنا ،الذي كنا بد�أنا ن�شعر �أن حلقاته تتفلت مع

ازدياد الدعوات عرب و�سائل الإعالم وعرب حمافل معينة
لت�صوّر ب��أن احل�ضارة والرقي واحلرية هي بالبعد عن
التعاليم الدينية ،ويف ختام كلمته توجه بال�شكر �إىل
دار الإف�ت��اء والأوق ��اف يف طرابل�س وال�شمال لرعايتها
الكرمية لهذا احلفل.
ثم كانت كلمة مفتي طرابل�س وال�شمال ،توجه خاللها
�إىل الأهايل يف تربية الأبناء على منهاج النبي حممد �صلى
اهلل عليه و�سلم ،ال��ذي ه��و منهاج اهلل يف �أر� �ض��ه ،يحفظ
للمجتمع توازنه وا�ستقراره ،وه��و ما حر�صت م�ؤ�س�سات
اجلنان على غر�سه يف نفو�س النا�شئة جي ًال بعد جيل ،جنباً
�إىل جنب يف ر�سالتها العلمية والرتبوية على مدار عقود
من الزمن.
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مقابلة
�أكد �أن جنبالط ي�سدد الدفعة الأوىل املطلوبة منه �سعودي ًا
فادي الأعور :البع�ض يف احلكومة يريد و�ضع لبنان يف قلب العا�صفة الإقليمية
دروز لبنان يف ���ص��راع��ات��ه ،ه��و ي��وم��اً مل
يدافع عنهم ،وهم يوماً لن يكونوا �سوى
م�����ش��اري��ع ���ش��ه��داء ل��ل��دف��اع ع��ن ال��وط��ن،
وهذا ما فعلوه يف ثورة  1925يف �سورية،
وهذا ما كانوه يف عملهم املقاوم لإ�سرئيل
ع��ل��ى ام���ت���داد ال�����س��اح��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ،نحن
ال نعي�ش ع��ق��دة اخل���وف م��ن �أح���د ،رغم
رغبة ال��دروز العارمة يف �إن�شاء املجتمع
امل��دين ،لأن��ه الو�صفة احلقيقية ل�صهر
ال��ل��ب��ن��ان��ي�ين يف ب��وت��ق��ة ال���وط���ن ال��واح��د
امل��وح��د ،وال����دروز ه��م الأك�ث�ر ت��وق��اً بني
ك���ل ال��ط��وائ��ف ل�لان��ت��ه��اء م���ن ت����أث�ي�رات
الإقطاع ال�سيا�سي الذي يبدي م�صاحله
ال�شخ�صية على م�صلحتهم العامة.

ع�ضو تكتل التغيري والإ�صالح
النائب فادي الأعور يعترب يف حديثه
جلريدة «الثبات» �أن الو�ضع ال�سوري
متجه �إىل الأف�ضل والأح�سن ،و�إليكم
احلوار:

تاريخ النائب وليد جنبالط
مليء باإلخفاقات ..وهجاؤه
ي�ضع ع�ضو تكتل التغيري والإ���ص�
لاح السياسي تجاه سورية قد
النائب فادي الأعور �إ�شكالية تعليق احلكومة،
يف �إط��ار تذاكي الرئي�س جنيب ميقاتي على
ينقلب إلى مديح

اللبنانيني ،يقول« :رغم الذرائع والعرا�ضات،
تعطيل عمل جمل�س ال����وزراء ه��دف��ه تربير
م�س�ألة متديد عمل املحكمة الدولية ،ون�أي
الذات عن م�سائل ذات �أبعاد دولية و�إقليمية».
الأع�����ور ال����ذي ي��ج��د يف ت�����ص��رف رئي�س
احلكومة تن�سيقاً كام ًال مع الرئي�س مي�شال
�سليمان ،يتمنى حلحلة م�����س���أل��ة احلكومة
ب�شكل هادئ ،ملا لها من انعكا�سات �سلبية على
�إدارة البلد ،وي�شري �إىل �أن الأجواء �إيجابية،
خ�صو�صاً �أن التكتل يف النهاية ،ي�سعى �إىل
حتقيق الإ�صالح قدر الإمكان وجتاوز الألغام
املعرت�ضة �سبيله» ،وي�ضيف« :القانون فوق
اجل��م��ي��ع ،لنعترب �أن ال��وزي��ر ���ش��رب��ل نحا�س
وق��ع على م�شروع ال��ق��ان��ون ،امل�س�ألة بحاجة
ملطالعة جمل�س ���ش��ورى ال��دول��ة ،وامل��و���ض��وع
�سي�أخذ جمراه القانوين من خالل اجلل�سة
الت�شريعية ،باعتماد ن�ص ق��ان��وين لت�شريع
ن�ص جمل�س الوزراء».
اال�ستقرار �أو ًال

�س�ألنا الأع���ور عن ق��درة تكتل التغيري
والإ����ص�ل�اح يف ت��ق��دمي ال��ت��ن��ازالت ال�شكلية
�أو حتى غ�ير ال�شكلية� ،سيما و�أن ميقاتي
و���س��ل��ي��م��ان ي��ب��ت��زان احل��ك��وم��ة يف �أك��ث�ر من
م���وق���ع؟ ي����رد« :امل�����س��اك��ن��ة احل��ال��ي��ة هدفها
احلفاظ على اال�ستقرار يف البلد ،يف النهاية
ه��ذا الأم���ر ل��ن ي�ستمر ط��وي�ل ًا �إذا م��ا بقي
الأداء احلكومي على حاله»� ،أعدنا توجيه
ال�س�ؤال اىل الأع��ور ،وهل تنتظرون «بلفاً»
جديداً بعد «بَلفي» متويل املحكمة الدولية
ومت��دي��د عملها ،ورف�����ض حت��م��ل احلكومة
م�س�ؤولياتها الأمنية يف �شمال لبنان؟ يجيب
ب���ج���زم« :ك��ن��ائ��ب �أم���ث���ل ال�����ش��ع��ب ال��ل��ب��ن��اين،
�س�أ�س�أل هذه احلكومة يف الهيئة العامة عن
�أدائ��ه��ا ،ونحن كفريق �سيا�سي �ضمن تكتل
التغيري والإ�صالح ،نطرح املعاجلات �ضمن
�أولوياتنا وتوقيت نظرتنا».
ي���ك���م���ل الأع�����������ور ح����دي����ث����ه�« :أم��������ام
ال��ت��ح��والت ال��ك��ب�يرة يف امل��ن��ط��ق��ة ،هناك
ف��ري��ق داخ����ل احل��ك��وم��ة ي��ب��ت��ز احل��ك��وم��ة
عالنية ،حتى يف م�س�ألة ما يُ�سمى ن�أي
لبنان عن امل�شاكل الإقليمية ،هذا البع�ض
داخل جمل�س ال��وزراء يريد و�ضع لبنان
يف قلب هذه العا�صفة الإقليمية».
هجاء �سيا�سي
يعلق ال��ن��ائ��ب الأع����ور ع��ل��ى م��واق��ف
ال��ن��ائ��ب ول��ي��د ج��ن��ب�لاط الأخ��ي��رة جت��اه
�سورية بالقول« :زج الطائفة ال��درزي��ة

يف ال�صراعات الإقليمية ،ال يفيد الدروز
وال لبنان ،موقفه جت��اوز �سيا�سة الن�أي
بالنف�س ،هناك �إقحام لل�شريحة الدرزية
ا يف م�����ش��اري��ع و�أه������واء
امل��ت��ن��وع��ة �أ�����ص��ل� ً
�شخ�صية ،ليعلم جنبالط �أن دروز لبنان
لي�سوا ر�أي��اً واح��داً ،نحن ال ننكر متثيله
داخل الطائفة الدرزية ،ولكن ال�سيا�سة
ال تُخا�ض من منطلق طائفي ،و�شخ�صياً
رغ����م ك����وين م���ن ط��ائ��ف��ة امل���وح���دي���ن ،ال
�أت��ع��اط��ى ال��ع��م��ل ال�سيا�سي م��ن منطلق
طائفي �ضيق ،لأن العمل ال�سيا�سي هي
مقاربات خمتلفة» ،وي�ضيف« :ال ميكن
ب���ن���اء ���س��ي��ا���س��ات ان���ط�ل�اق���اً م���ن �أح�����داث
���س��وري��ة ،م�����ش��روع ج��ن��ب�لاط خ��ط��ر ج��داً
وال يدل عن وج��ود ن�ضج �سيا�سي لديه،
هناك ا�ضطراب كبري يعي�شه ،ولنفرت�ض
�أن ه���ن���اك ان��ق�����س��ام��اً ل����دى ال�������دروز يف
لبنان ح��ول م��ا يح�صل يف ���س��وري��ة ،هل
ي��ري��د ج��ن��ب�لاط حم��ا���س��ب��ة ال��ن��ا���س على
�آرائ��ه��ا ،وه��ل يريد م�صادرة ر�أي النا�س
وا�ستبدالها بر�أيه ،وماذا يفعل بالذين ال
يجارونه فكرته؟»
الأعور يرى بكالم جنبالط الأخري،
ت�����س��دي��داً للدفعة الأوىل املطلوبة منه
يف م�����س��ار ت�صحيح ع�لاق��ت��ه م��ع اململكة
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ،ي���ق���ول« :ك��امل��ع��ت��اد
جنبالط ال ي�ستطيع ت�صحيح عالقته
م�����ع �أح�������د ع���ل���ى ق�����اع�����دة ال���ط���م����أن���ي���ن���ة
واال���س��ت��ق��رار عند ال����دروز �أو الآخ��ري��ن،
ونحن لن ن�سمح له بتقييم النا�س على
�آرائها».
وع����ن االخ���ت���ن���اق اجل��ن��ب�لاط��ي من

الموحدون الدروز متنوعون
فكريًا وال يمكن اختزالهم

�سورية

رف�ض الرئي�س ب�شار الأ���س��د ا�ستقباله،
وعدم احتواء �سورية له ،يجيب الأعور:
«ب��������دءاً م����ن ال����غ����د ،ج���ن���ب�ل�اط م�����س��ت��ع��د
ل��ت��ب��دي��ل �آرائ��������ه ،ال��ت��ق��ل��ب ع���ن���ده ح��ال��ة
طبيعية ،والتربير عنده جائز ،لأنه مير
ب�ساعات تخلي ،يف الأ�صل طريق ال�شام
لي�ست مقفلة ل��ه ،لأن مقاربة م�صالح
الدول ال تُبنى على �أ�س�س �شخ�صية ،ويف
ال��ن��ه��اي��ة ك�ل�ام ج��ن��ب�لاط الأخ��ي�ر ،لي�س
�أع��ظ��م ���ش���أن��اً م��ن ح��دي��ث��ه ب��ح��ق ���س��وري��ة
والأ�سد بعد عام  ،»2005يعقب الأع��ور:
«خطاب جنبالط اليوم نوع من الهجاء
ال ق��د ينقلب ه��ذا
ال�سيا�سي ،وم�ستقب ً
ال��ه��ج��اء �إىل م��دي��ح ���س��ي��ا���س��ي ،وع��ن��ده��ا
�سي�سمع اللبنانيون عبارات جنبالطية
ع��ل��ى ���ش��اك��ل��ة دم�����ش��ق ب���واب���ة ال���ع���روب���ة،
و�سورية املمانعة ،وب�شار الأ�سد ال�صامد
يف وجه �إ�سرائيل» ،ي�ضحك الأعور�« :إنها
حالة جنبالط املزاجية واملتقلبة».

وضع الحكومة دقيق وغير
منتج ..لكن االستقرار
في لبنان له األولوية

�أ�صبحت حقيقة دامغة ،وجنبالط اليوم
يعجز عن فرز املوحدين الدروز �سيا�سياً
من منطلق �أحداث �سورية».
�شيخ العقل

وع��ن اعتبار ك�لام جنبالط الأخ�ير
�سورية �أولياء نعمة جنبالط
رداً ع���ل���ى ت����أي���ي���د ����ش���ي���خ ع���ق���ل ط��ائ��ف��ة
تاريخي ًا
املوحدين يف لبنان ن�صر الدين الغريب
�س�ألنا ال��ن��ائ��ب الأع����ور ع��ن التقاط ل�سورية النظام ،يقول الأع��ور« :عالقة
جنبالط مل�ؤ�شرات كوالي�س االجتاهات ال��دروز ب�سورية وثيقة ،واالرت��ب��اط بني
العامة لل�سيا�سات الدولية ،خ�صو�صاً �أن دروز ل��ب��ن��ان وال�����ش��ام ع�����ض��وي وحم��ك��وم
التحليالت املو�ضوعية تفيد �أن �سورية ب���ال���ع�ل�اق���ات االج���ت���م���اع���ي���ة وامل�����ص��ل��ح��ة
جت����اوزت امل����ؤام���رة ،وف���ق امل��ث��ل ال��ع��ام��ي :امل�شرتكة ،وم���ادام التوزيع الدميغرايف
«ال�����ض��رب��ة ال��ت��ي ال ت��ق��ت��ل ت���ق���وي»؟ ي��رد للموحدين يف امل�شرق ال��ع��رب��ي ،عموده
الأع�������ور« :ج��ن��ب�لاط مل ي��ل��ت��ق��ط ���ش��ي��ئ��اً الفقري �سورية �ست�ستمر ه��ذه العائلة
تاريخياً� ،أول��ي��اء نعمته ه��م ال�سوريون ،الواحدة يف التفاعل �إيجاباً بني �سورية
وك��ل جناحاته ال�سيا�سية يعود الف�ضل وكل من دروز لبنان والأردن وفل�سطني،
فيها �إىل دم�شق ،والدليل النا�صع على لأن عوامل القربى وامل�صلحة امل�شرتكة
ذل��ك ،عدم ت�سجيله �أي انت�صار �سيا�سي ت��ف��ر���ض نف�سها ع��ل��ى اجل��م��ي��ع» ،ي�سهب
م��ن��ذ ال���ع���ام  ،2005ب��ا���س��ت��ث��ن��اء دخ��ول��ه الأع�������ور يف ت��ف�����س�ير امل���ق���ارب���ة ال���درزي���ة
حكومة جنيب ميقاتي بر�ضى �سوري ،ب����الإ�����ش����ارة �إىل �أن م���وق���ف ج��ن��ب�لاط
وم��ن منطلق م��ع��ادل��ة رقمية طوائفية امل�����ص��ل��ح��ي ال ي��ن�����س��ج��م م���ع ا���س�تراجت��ي��ة
داخلية» ،يتابع الأع���ور حديثه جلريدة امل��وح��دي��ن ال������دروز« ،م���وق���ف جنبالط
«ال����ث����ب����ات»« :ت����ن����وع ال��������دروز يف ل��ب��ن��ان ك��رج��ل �أع���م���ال ���س��ع��ودي ل��ن مي��ك��ن��ه جر

يعترب الأعور �أن ا�ضطرابات �سورية
متجهة �إىل احل�سم ل�صالح النظام ،لأنه
ال جم��ال ب��ر�أي��ه ،لتالقي منطق الدولة
م��ع منطق الع�صابات امل�سلحة ،يقول:
«ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام ف��ر���ض هيبته واحت�ضان
���ش��ع��ب��ه ،خ�����ص��و���ص��اً �أن�����ه ي��ح��ظ��ى ب���أك�بر
ن�سبة ت�أييد �شعبي� ،أم��ا على امل�ستويني
الإقليمي وال����دويل ،هناك ت���وازن دويل
ال ت�ستطيع الواليات املتحدة الأمريكية
و�إ�سرائيل جت���اوزه يف ال�شرق الأو���س��ط،
�أوه��ن��اك ت���وازن �إقليمي تفر�ضه �إي���ران
على تركيا� ،أ�ضف �إليهم �أن الدبلوما�سية
ال�������س���وري���ة وم����واق����ف ال����ع����راق ول��ب��ن��ان
والأردن�����ي�����ة  -ول����و ب��ن�����س��ب خم��ت��ل��ف��ة –
ا�ستطاعت �شل رغبات وقدرات اجلامعة
العربية امل ُكبلة خليجياً».
ي����ؤك���د الأع�����ور �أن ���س��وري��ة �ستخرج
من م�أزقها الأمني ب�أقرب وقت ممكن،
لأن��ه وف��ق ر�أي���ه ،القوى ال�سلفية املُ��دارة
من الغرب والقوى الهاربة من العدالة
امل�ستفيدة م��ن ال��زع��زع��ة الأم��ن��ي��ة ب��د�أت
ت��ت��ه��اوى وت�تراج��ع م��ع ���ض��رب��ات النظام
الإ���ص�لاح��ي��ة والأم��ن��ي��ة ،ي��ق��ول�« :ضرب
م�����ص��ف��اة ن��ف��ط ه��ن��ا ،واع�ت�را����ض �أن��ب��وب
ب�ت�رول ه��ن��اك ق��د ت�ستمر حل�ين ،ولكن
امل�����ش��ه��د ال���ع���ام ال�����س��ائ��رة ن��ح��وه ���س��وري��ة
ه��و م�شهد �إي��ج��اب��ي ،ول��و �أرادت �سورية
����ض���رب اجل���م���اع���ات امل�����س��ل��ح��ة ب��ط��ري��ق��ة
عنيفة لفعلتها بغ�ضون �أ�سبوع ،القيادة
الأمنية ال�سورية تت�صرف بروية وحكمة
وجتري عمليات جراحية ب�شكل مقبول
جداً ،وامل�شاكل الأمنية تنح�سر يف بع�ض
املناطق».
ب�����ر�أي الأع������ور م���ا ت�����ش��ه��ده ���س��وري��ة
م��ن ه��ج��وم �إع�لام��ي غ��رب��ي (�أوروب����ي –
�أمريكي) ودعم لوج�ستي مايل خليجي
(قطر – ال�سعودية) هو امتداد للحرب
الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة ع���ل���ى امل��ن��ط��ق��ة ب��ط��ري��ق
خمتلفة ،يقول�« :إنها ح��رب �إ�سرائيلية
بامتياز ،ولكن منذ العام  2000امل�شروع
الإ�سرائيلي متجه �إىل الأفول �أمام �إرادة
�شعوب املنطقة».

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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تحقيق
هل ينقل إلى الطريق الجديدة؟

بيروت تفتقر إلى مسلخ بأبسط المعايير الصحية
لغاية العام  ،2012التزال
بريوت التي تعد �أبرز العوا�صم
العربية و�أكرثها تطوراً ،تفتقر �إىل
م�سلخ حلوم يتمتع ولو ب�أب�سط
معايري النظافة وال�سالمة العامة،
وبني الفينة والأخرى ،تعود ق�ضية
امل�سلخ ال�شائكة لترتاق�ص �أمام
�أنظار البريوتيني الذين يعربون
عن �أ�سفهم حلال امل�سلخ املرتدي
يف مدينتهم ،هذه املدينة التي
لطاملا ا�شتهرت ب�أنها منارة ال�رشق،
تارة تربز �سل�سلة تقارير م�صورة
حول الو�ضع البائ�س وغري ال�صحي
للم�سلخ يف الكرنتينا ،وتارة �أخرى
تنت�رش جملة �شائعات حول نقل
امل�سلخ البدائي �إىل منطقة طريق
اجلديدة ال�سكنية مبا �سيحمله من
�أ�رضار �صحية وبيئية ،وطور ًا يفور
احلديث عن خملفات امل�سلخ وما
ت�سفر عنه من تداعيات وخيمة..
وهكذا دواليك حتى �أ�صبح امل�سلخ
كابو�س ًا يقلق راحة البريوتيني
ويجعلهم يف �شك م�ستمر
حيال نوعية وجودة اللحوم التي
يتناولونها.
كل ذلك ،واجلهود احلكومية التزال
تراوح مكانها ،فعدا عن تعديالت طفيفة
جرت ،الي��زال امل�سلخ على حاله ،بانتظار
م��ع��اجل��ة امل��خ��ال��ف��ات لأب�����س��ط ال�����ش��روط
ال�صحية ،واليزال يفتقر �إىل وجود �آالت
ح��دي��ث��ة و�أج����ه����زة ت�����ص��ري��ف وخم��ت�برات
ورق���اب���ة غ��ذائ��ي��ة ت�ضمن ���س�لام��ة �صحة
املواطنني.
�أن�شئ م�سلخ ب�يروت يف العام ،1966
وكان من �أبرز امل�سالخ يف لبنان واملنطقة،
ل��ك��ن��ه ت��ع��ر���ض ل��ع��وام��ل ال��زم��ن واحل���رب
الأه��ل��ي��ة ،وب��ع��د ت��ع��ر���ض��ه لأ����ض���رار بالغة
ج��رى ا�ستبداله يف ال��ع��ام  1994بهنغار
م���ؤق��ت لذبح اللحوم وتوزيعها ،بذريعة

�أن��ه هنغار م���ؤق��ت ال �أك�ث�ر ،لكن مل يجر
ات���خ���اذ �أي �إج������راء ب��ع��د ذل�����ك ،وا���س��ت��م��ر
ال��ه��ن��غ��ار ب��ط��ري��ق��ة ع��م��ل��ه ال��ب��دائ��ي��ة كما
�أ�صبح متهالكاً مع م��رور الوقت وغياب
ال�سيا�سات الت�أهيلية وخطط التطوير
ال�لازم��ة ل��ه ،وبعدما ك��ان امل�سلخ بحاجة
يف املا�ضي خلطط ب�سيطة ت�ضمن �إع��ادة
عمله ب�شكل �سليم وت�أهيل من�ش�آته ،مرت
ال�سنوات الطويلة من دون حترك ر�سمي
ي���ذك���ر ،وت��ر���س��خ وج����ود ال��ه��ن��غ��ار ل��ي��زداد
و�ضعه ���س��وءاً وليحتاج ال��ي��وم �إىل ر�صد
م��ي��زان��ي��ة خ��ا���ص��ة لإح���ي���ائ���ه م���ن ج��دي��د،
وال��ه��ن��غ��ار ال�������ص���د�أ ع��م��وم��اً ي��ن��ق�����س��م �إىل
ق�سمني� ،أحدهما خم�ص�ص للذبح وي�شبه
غرف املعتقالت ،وثانيهما لعر�ض اللحوم
ويبدو كما لو �أن��ه معر�ض للجثث ،و�أي
زي���ارة للهنغار ق��د تكون كافية بالن�سبة
للمرء ليتوقف عن تناول اللحوم من هذا
امل�سلخ ،خ�صو�صاً �إذا ما «التقى» ببع�ض
اجل����رذان وال��ف��ئ��ران ال��ت��ي ت�ستوطنه� ،أو
�إذا م��ا وطئت قدمه بقع امل��ي��اه املت�سربة
واملوحلة.
�إزاء ه����ذا ال���واق���ع امل��ت��ردي وامل��ري��ر
ل�����س��وق ال��ل��ح��وم يف ل��ب��ن��ان ،ي����درك وزي���ر
ال��زراع��ة ح�سني احل��اج ح�سن واق��ع حال
م�سلخ بريوت ومعظم امل�سالخ املتبقية يف
لبنان ،وه��و �سبق �أن حت��دث يف مقابالت
تلفزيونية عن �سوء ح��ال امل�سالخ ،و�أك��د
�أنه يرف�ض تناول اللحوم املعاجلة هناك،
ويف�ضل تناولها من اللحام ال��ذي يذبح
يف منطقته ،مع �أن الأمر ممنوع قانونياً،
ال���ي���وم وب��ع��د م����رور �أ���ش��ه��ر ع��ل��ى ت�شكيل
ال���وزارة والتعهد مبقاربة كل امل�شكالت،
التزال م�شكلة امل�سالخ على حالها ،وما ر�أه
اللبنانيون على �شا�شات التلفزيون من
�صور مقززة مل�سلخ بريوت ولكيفية الذبح
والتخل�ص من بقايا اللحوم ،هي م�شاهد
الت��زال تتكرر كل يوم ،فمن املعروف �أننا
نهتم بق�ضية معينة ون�ضيء عليها بقوة
لفرتة من الفرتات ،ومن ثم تذهب طي
الن�سيان من دون معاجلتها.
من املعروف �أن �إدارة امل�سالخ هي يف
ي��د البلديات ،يف ح�ين �أن وزارة ال��زراع��ة
م����وجل����ة ف���ق���ط ب�����الإ������ش�����راف ال�����ص��ح��ي

صـدر المـجلدان السادس والسابع من:
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البيطري على ه��ذه امل�سالخ ،لكن هناك
نق�ص ب�شري فادح يف هذا املجال ،ناهيك
عن الر�شى واملح�سوبيات التي متار�س يف
�ضوء النهار.
رغ��م �أن ال��وزي��ر احل�سن ي�سعى �إىل
ت��ط��وي��ر ال���ك���ادر ال�������وزاري امل�������س����ؤول عن
الرقابة� ،إال �أن الأم��ر الي��زال غري كاف،
واخل���ط���وات ال��ت���أه��ي��ل��ي��ة للم�سالخ ت�سري
ب���ب���طء ����ش���دي���د ،ب��ي��ن��م��ا يف ه����ذه الأث���ن���اء
التزال �صحة املواطنني معر�ضة للخطر
م��ع وج��ود  30طبيباً بيطرياً يف جمل�س
اخلدمة املدنية لي�س �إال.
حماية امل�ستهلك
قُ��دم��ت ���ش��ك��اوى ك��ث�يرة �إىل جمعية
حماية امل�ستهلك حول املخالفات امللمو�سة
يف م��ل�����س��خ ب��ي��روت جل��ه��ة ال���ذب���ح ون��ق��ل
اللحوم وتوزيعها ،خ�صو�صاً �أن الهنغارات
ال ت�����س��ت��ويف �أب�������س���ط م��ع��اي�ير ال�����س�لام��ة
الغذائية والنظافة وال�سالمة العامة.
وب��ح�����س��ب اجل��م��ع��ي��ة ف��ه��ن��اك جملة
خمالفات ميكن ر�صدها لي�س �أقلها غياب
الرقابة الفعالة على نوعية اللحوم ،بحيث
يتم ذبح بع�ض الأبقار والأغنام النافقة �أو
ضال عن
املري�ضة يف بع�ض الأح��ي��ان ،ف� ً
غياب و�سائل التخزين والتربيد اجليدة،

وغياب الطرق الع�صرية لنقل اللحوم،
�إذ �إن الأم���ر يتم ال��ي��وم ع�بر حملها على
الأك��ت��اف وو�ضعها يف �صناديق ال�سيارات
م���ن ق��ب��ل ال��ل��ح��ام�ين ب��غ�����ض ال��ن��ظ��ر عن
تراكم امليكروبات والأو���س��اخ ،وهو م�شهد
يتكرر يف ���ش��وارع العا�صمة عند الفجر،
وميكن لأي ك��ان ر�ؤي��ت��ه ،وه��و �أم��ر معيب
بالن�سبة مل�سلخ بريوت الذي يفرت�ض �أن
ي�ؤمن ن�صف حلوم لبنان.
ول����دى ���س���ؤال��ن��ا �أح����د ال��ل��ح��ام�ين يف
منطقة بريوت عما �إذا كان عقم �صندوق
�سيارته قبل و�ضع اللحوم� ،ضحك وقال:
«�إن التعقيم ال يعرف طريقه �إىل الهنغار
�أو �إىل ���ص��ن��دوق ���س��ي��ارت��ي ،وال وق���ت يل
لأم�ضيه يف «ال�سر�سبة» غري ال�ضرورية،
فمنذ �سنوات طويلة نبيع اللحوم التي
يجري ذبحها بطريقة بدائية يف الهنغار
يف الكرنتينا ،واحلمد هلل مل يتعر�ض �أحد
من زبائني للت�سمم».
�أ�����ض����اف« :ع��ن��دم��ا �أ����ش�ت�ري ال��ل��ح��وم
من امل�سلخ ،يكون العمال يف الداخل قد
نقلوها ع�بر �أك��ت��اف��ه��م �أي�����ض��اً �إىل �صالة
العر�ض ،وبالتايل �أن��ا �أق��وم باملثل عندما
�أنقلها من �صندوق �سيارتي �إىل املحل».
ي��ذك��ر �أن���ه م��ن��ذ ع���ام  2003ت��واف��رت
كل املتطلبات لإن�شاء م�سلخ �آيل حديث
مل��دي��ن��ة ب���ي���روت ،ب��ح��ي��ث ج����رى حت��دي��د

امل��وق��ع يف منطقة الكرنتينا على قطعة
�أر����ض مملوكة للدولة وت���أم�ين التمويل
ال���ل��ازم ل��ل��م�����ش��روع ع�ب�ر ق���ر����ض م��ي�����سّ ��ر
م��ن ج��ان��ب ال��ب��ن��ك الإ���س�لام��ي للتنمية،
و�أجن��زت الدرا�سات ..لكن عجلة التنفيذ
توقفت بفعل الكبا�ش ال�سيا�سي ..لكن
رغم كل ما يحكى عن جتاذبات �سيا�سية
تعيق تطوير امل�سلخ ،فهناك حاجة فعلية
�إىل م��ق��ارب��ة ه���ذا امل��ل��ف ب���أق�����ص��ى �سرعة
مم��ك��ن��ة ،لأن����ه ي��ت��ع��ل��ق م��ب��ا���ش��رة ب�سالمة
النا�س و�صحتهم ،و�أقل ما ميكن �أن يقال
عن م�سلخ بريوت يف و�ضعه احلايل املثري
ل�ل�أ���س��ف� ،إن���ه ك��ارث��ة �صحية وبيئية بات
���ض��رره��ا ع��ل��ى العا�صمة وال��ب��ل��د عموماً
يتفاقم لينذر ب�أزمة حقيقية تطال �صحة
امل��واط��ن�ين و�أم��ن��ه��م ال��غ��ذائ��ي ،خ�صو�صاً
م��ع ت�سجيل ارت���ف���اع يف ح����االت الت�سمم
ج����راء ت��ن��اول ال��ل��ح��وم يف ال��ع��ام امل��ا���ض��ي.
ال�س�ؤال املطروح اليوم هو ،ملاذا مل ينطلق
م�����ش��روع م�سلخ ب��ي�روت الآيل اجل��دي��د،
علماً �أن��ه ي�شمل زرائ��ب حديثة و�صاالت
للعر�ض والبيع باجلملة متتد على زهاء
 5000مرت مربع ،وغرف ب��رادات تت�سع
لنحو  3000ر�أ���س غنم و 700ر�أ���س عجل،
كما �أن امل�شروع جمهز مبختربات كاملة
تراعي ال�شروط ال�صحية والبيئية على
غرار ما يجري يف امل�سالخ احلديثة املن�ش�أة
و�سط مدن �أوروبية و�أمريكية ،كربوك�سل
وباري�س ونيويورك وغريها� ،إ�ضافة �إىل
�سوق حديثة لبيع ال�سمك.
ي��ذك��ر �أن���ه ك��ان��ت ق��د ت���رددت �شائعات
�أخ�يرة ،مفادها �أن هناك طروحات بنقل
امل�سلخ �إىل منطقة طريق اجلديدة الآهلة
ب��ال�����س��ك��ان ،وه���و م��ا �أث����ار خم���اوف �أه���ايل
املنطقة من حتول منطقتهم �إىل هنغار
لذبح اللحوم وخمزن للموا�شي والأبقار
والأغ���ن���ام ،ناهيك ع��ن خملفاته ال��ت��ي ال
تتم معاجلتها بال�شكل ال�صحيح.
وال �شك �أن وجود امل�سلخ يف منطقة
امل�����دور  -ال��ك��رن��ت��ي��ن��ا ق����رب ن��ه��ر ب�ي�روت
ه��و الأم���ث���ل ،لأن���ه حم��اي��د م��ن الناحية
ال�سكانية والبيئية ،وعلى م�سافة واحدة
وق��ري��ب��ة م���ن م���رف����أ ب��ي��روت ،ح��ي��ث يتم
ا�سترياد املوا�شي وتوزيعها على مراكز
التجميع يف ال�شويفات وال��ف��ن��ار ،وعلى
املزارع يف املناطق اللبنانية كافة ،كما �أن
ت��وزي��ع اللحوم ال�����ص��ادرة م��ن امل�سلخ هو
على م�سافة واح��دة وقريبة من مناطق
ب�ي�روت ال��ك�برى ،وال�ضاحية اجلنوبية
وب���رج ح��م��ود ،و���س��ن ال��ف��ي��ل ،والبو�شرية
واجل��دي��دة ،والفنار وع�ين �سعادة ،وجل
الديب وبياقوت ،وغريها..
وال�������س����ؤال امل����ط����روح ،ه���و �أال يكفي
منطقة طريق اجل��دي��دة ما تعانيه من
اك��ت��ظ��اظ وازدح������ام يف ال�����س��ي��ارات ،فهل
هي بحاجة �إىل ملوثات �إ�ضافية تق�ض
م�ضاجع ال�سكان� ،إن عرب تلوث الهواء،
�أو ان��ت�����ش��ار ال���روائ���ح ال��ك��ري��ه��ة� ،أو بقايا
اللحوم غرياملعاجلة؟
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عــربــي
امل�صاحلة ..والتنازع على ال�صالحيات الوهمية
يف ال��وق��ت ال� ��ذي حت��ول��ت �أح��ادي��ث
امل�صاحلة الفل�سطينية ،و�آخ��ر ف�صولها
توقيع �إع�ل�ان ال��دوح��ة� ،إىل م�سرحية
�سمجة ومملة ،جاءت ت�صريحات لع�ضو
اللجنة امل��رك��زي��ة حل��رك��ة ف�ت��ح؛ ح�سني
ال�شيخ ،لت�ؤكد ما هو معروف عن حال
ال���س�ل�ط��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ال �ت��ي ي�ج��ري
حديث امل�صاحلة حول كيفية تقا�سمها
والفوز بها.
ي �ت��وىل ال���ش�ي��خ ،وه ��و م��ن ال�ق�ي��ادات
امليدانية ال�سابقة حلركة فتح ،م�س�ؤولية
ال�ت�ن���س�ي��ق امل� ��دين م ��ع االح � �ت �ل�ال ،من
خالل ما ت�سمى وزارة ال�ش�ؤون املدنية،
يف رام اهلل ،وت�شبه هذه الوزارة يف الواقع
ما يعرف مبكاتب «تعقيب املعامالت»� ،إذ
هي تقوم برفع معامالت الفل�سطينيني
�إىل ال�سلطات املحتلة لأخ��ذ املوافقات
ع �ل �ي �ه��ا ،وم � ��ن ذل � ��ك �أرق � � � ��ام الإق� ��ام� ��ة
امل�سماة ب��الأرق��ام الوطنية ،وا�ست�صدار
ب�ط��اق��ات ال�ه��وي��ة (ي�سميها االح �ت�لال
ر� �س �م �ي �اً ب �ط��اق��ات �إق� ��ام� ��ة) وت��رت �ي �ب��ات
الدخول واخل��روج ،وما �إىل هنالك من
متابعات تخ�ص ال�ش�أن احلياتي املدين
الفل�سطيني لأبناء ال�شعب الفل�سطيني
يف ال�ضفة الغربية ،ويف غزة من الناحية
الر�سمية على الأقل.
يف ت�صريحاته �أكد ال�شيخ �أن ال�سلطة
الفل�سطينية ال تتمتع منذ ع��ام �ألفني
ب�أي �صالحيات �سيادية حتى يف املناطق
امل�صنفة «�أ» مبوجب االتفاقيات املوقعة
ب �ي�ن م �ن �ظ �م��ة ال �ت �ح ��ري ��ر وب �ي��ن دول� ��ة
االح �ت�لال ،وق ��ال�« :إن دول��ة االح�ت�لال
ت �ن��وي �إع � � ��ادة �إحل � ��اق الإدارة امل��دن �ي��ة
باحلاكم الع�سكري لالحتالل بال�ضفة
الغربية و�سحبها من ال�سلطة».

التو�صيف كما النوايا �صحيحة مئة
يف املئة ،وهما يبينان �أن كل االلتزامات
ال � �ت� ��ي ق ��دم �ت �ه ��ا ال �� �س �ل �ط ��ة ،ل �ن��اح �ي��ة
ت �ن �ف �ي��ذ �� �ش ��روط ال��رب��اع �ي��ة ال��دول �ي��ة،
والت�سوية ،و�صو ًال �إىل التن�سيق الأمني
م ��ع االح � �ت�ل��ال ،مل ي �ع �ط �ي��ا ال���س�ل�ط��ة
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة �أي ال� �ت ��زام م �ق��اب��ل من
االح� �ت�ل�ال ،ح�ت��ى ب�ف��ر���ض � �س �ي��ادة ه��ذه
ال �� �س �ل �ط��ة ع �ل��ى م �ن��اط��ق حم � � ��دودة يف
ال���ض�ف��ة ،ه��ي امل�ن��اط��ق امل�صنفة �أل ��ف يف
اتفاقات �أو�سلو �سيئة الذكر ،ولعل هناك
م��ن ي�ت��ذك��ر ال �ي��وم �أن ه ��ذا امل���ش�ه��د قد
ج��رى الن�ص عليه يف االت�ف��اق��ات امل�شار
�إل�ي�ه��ا ،وذل��ك عندما �أع�ط��ى االح�ت�لال
حق امل�ط��اردة ال�ساخنة يف جميع �أنحاء
ال�ضفة من دون متييز.
لعل م��ا يثري ال�ضحك وال�سخرية
م �ع �اً� ،أن م��ن ب�ين امل�غ��ري��ات ال�ت��ي تقدم
ل �ل �� �س �ل �ط��ة ك ��ي ت �ت��اب��ع ال �ت �ف ��او� ��ض م��ع
حكومة االحتالل ،القيام بنقل مناطق
م ��ن ال�ت���ص�ن�ي��ف ج �ي��م �إىل ال�ت���ص�ن�ي��ف
ب��اء �أو �أل��ف ،وي�شار �إىل ذل��ك يف و�سائل
الإع �ل�ام بتو�سيع ��ص�لاح�ي��ات ال�سلطة
الفل�سطينية يف مناطق ج�ي��م� ،أو نقل
مناطق �إىل ال�سيادة الكاملة لل�سلطة،
م ��ا ي �ن �ط��وي ع �ل��ى ال��رغ �ب��ة يف ت��و��س�ي��ع
دائ��رة الأوه��ام باحلديث عن �سيادة� ،أو
�صالحيات وهمية ،هي غري قائمة ،حتى
يف قلب املناطق التي حتمل التو�صيف
�ألف.
وب ��امل� �ن ��ا�� �س� �ب ��ة ،ف �ع �ل��ى ال� ��رغ� ��م م��ن
التن�سيق الأمني الن�شط ،وال��ذي ي�شيد
به حتى املحتلون �أنف�سهم ،ف ��إن ه��ؤالء
ال يعتربونه كافياً ،ويبا�شرون ب�أنف�سهم
القيام بكثري من الن�شاطات ذات الطابع

ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح ح�سني ال�شيخ

الأمني داخ��ل مناطق ال�سلطة ،لتعقب
الفل�سطينيني ومراقبة �أن�شطتهم �أي�اً
كان نوعها.
�إزاء هذا الواقع ،ي�صبح احلديث عن
م�ف��ردات امل�صاحلة املتعلقة باحلكومة،
ا و�سمجاً ،كما �سبقت
والتزاماتها مم�ل ً
الإ� �ش ��ارة ،ل�ك��ن امل ��رء ي�ستطيع �أن ي��رى
�أي�ضاً ت�صريحات من�سوبة ملحمود عبا�س
رئ �ي ����س ال���س�ل�ط��ة واحل �ك��وم��ة امل��رت�ق�ب��ة
�أي���ض�اً ،ي��ؤك��د فيها �أن احلكومة املقبلة
«��س�ت�ك��ون م�ل�ت��زم��ة ب��ال �ت��زام��ات منظمة
التحرير الفل�سطينية واالتفاقات التي

خ�ضر عدنان ..و�صمود يك�شف العورات جميع ًا
حتى كتابة هذه ال�سطور ،دخل �إ�ضراب القيادي يف حركة
اجل�ه��اد الإ��س�لام��ي ال�شيخ الأ��س�ير خ�ضر ع��دن��ان يومه الـ،65
يف وق��ت �أك��دت م�صادر يف احلركة �أن��ه م�صمم على اال�ستمرار
يف �إ�ضرابه حتى �إط�لاق �سراحه ،و�أعلن �أحد حماميه حممود
ح�سن تقدمي ا�ستئناف لدى املحكمة العليا يف كيان االحتالل
للمطالبة ب�إطالقه .وقالت «م�ؤ�س�سة ال�ضمري حلقوق الإن�سان»
يف رام اهلل� ،إن ع��دن��ان يعترب �أن امل�ع��رك��ة ال�ت��ي يخو�ضها «مل
تكن يوماً �شخ�صية ،بل هي معركة فل�سطينية جماعية �ضد
�سيا�سة االعتقال الإداري التي ت�شكل انتهاكاً �صارخاً للقوانني
واالتفاقات الدولية ،وما كفلته من حقوق و�ضمانات للمحاكمة
العادلة يف وق��ت ال�سلم واحل ��رب» .و�أك��دت حمامية امل�ؤ�س�سة؛
�سحر فران�سي�س ،بعدما زارت��ه يف م�ست�شفى «زي��ف» يف مدينة
��ص�ف��د� ،أن ��ه «ع�ل��ى رغ��م ال�ت��ده��ور امل�ستمر يف ح��ال�ت��ه ال�صحية
وزي��ادة االحتماالت بفقده الب�صر �أو تعر�ضه لذبحة �صدرية،
وفق ما جاء يف التقرير الطبي ملنظمة �أطباء حلقوق الإن�سان،
ي�صر املعتقل عدنان على موا�صلة �إ�ضرابه ،مكتفياً بتناول املاء
وحماليل طبية».
وق��د �أطلق رئي�س ن��ادي الأ�سري الفل�سطيني ق��دورة فار�س
نداءه الأخري لإنقاذ عدنان من «املوت املحدق به» ،داعياً ال�شعب
الفل�سطيني �إىل التحرك جماهريياً يف �أو�سع م�شاركة �شعبية
يف كل �أنحاء فل�سطني ،لإي�صال ر�سالتني :الأوىل �إىل حكومة

االحتالل وحتملها امل�س�ؤولية عن حياة عدنان ،و�أن «�أي �سوء
�سي�صيبه �ستكون له عواقب وخيمة ،و�أن ال�شعب الفل�سطيني
لن يرتكه وحيداً يف معركته دفاعاً عن كرامته» ..فيما الر�سالة
الثانية موجهة �إىل م�ؤ�س�سات حقوق الإن�سان والأمم املتحدة
ب ��أن��ه «بتخليها ع��ن الأ� �س�ير تعترب �شريكة ل�لاح�ت�لال يف ما
يتعر�ض له ،و�أن على العامل �إعادة النظر يف هذه امل�ؤ�س�سات التي
مل حترك �ساكناً وال ت�ستطيع التدخل من �أج��ل ق�ضية عادلة
يخو�ضها الأ�سري عدنان� ،ضد �سيا�سة االعتقال الإداري الذي
رف�ضته كل امل�ؤ�س�سات واملواثيق الدولية» .ونفى فار�س �صحة
الأنباء عن �أن عدنان وافق على فك �إ�ضرابه �شرط �إ�صدار فتوى
�شرعية من �شيخ الأزهر �أحمد الطيب بعدما طلب والده ذلك
ر�أفة بحاله.
وق��د ب��د�أ الأ��س��رى يف �سجن ع�سقالن �إ��ض��راب�اً ع��ن الطعام
ت�ضامناً مع الأ�سري خ�ضر عدنان واحتجاجاً على ق��رار �إدارة
ال�سجن بحرمانهم من اخلروج �إىل الفورة� ،أما وزيرة خارجية
االحت��اد الأوروب ��ي كاثرين �أ��ش�ت��ون ،فاكتفت يف بيان با�سمها،
ب�أنها «تتابع بقلق بالغ املعلومات عن تدهور الو�ضع ال�صحي
خل�ضر عدنان» ،ودعت �أ�شتون حكومة االحتالل �إىل «بذل كل
ما ت�ستطيع للحفاظ على �صحة خ�ضر عدنان».

عبد الرحمن نا�صر

وق �ع �ت �ه��ا» ،و�أن «ب��رن��اجم �ه��ا ال�سيا�سي
�سيكون م�ستمدا من برنامج �سيادته».
عبا�س يقول �إن �إعالن الدوحة ين�ص
على ت�شكيل حكومة فل�سطينية جديدة
من م�ستقلني وكفاءات وطنية مهمتها
�إع� ��ادة �إع �م��ار ق �ط��اع غ ��زة ،والتح�ضري
ل�لان�ت�خ��اب��ات ال��رئ��ا��س�ي��ة والت�شريعية
املقبلة.
ل�ك��ن �إن ك��ان��ت ه ��ذه ه��ي م�ه�م��ات تلك
احل �ك ��وم ��ة ،ف �م��ا ه ��و � �ش ��أن �ه��ا ب��ال �ت��زام��ات
امل�ن�ظ�م��ة ،واالت �ف��اق��ات ال���س��اب�ق��ة وك��ل ه��ذا
ال �ه��راء ،خ�صو�صاً �أن ك��ل ال�ت��زام م��ن تلك

امل�شار �إليها قابله تقزمي حلدود الدور املتاح
للحكومة وال�سلطة معاً ،ما خال التن�سيق
الأمني املطلوب �أن يتم االلتزام به بقوة.
كما هو متوقع ،فقد رف�ضت حما�س
�إع�ل�ان ع�ب��ا���س ع��ن �أن احل�ك��وم��ة املقبلة
�ستكون ملتزمة ب�برن��اجم��ه ال�سيا�سي،
وق��ال املتحدث با�سم احلركة �سامي �أبو
زهري يف ت�صريح له� ،إن «احلكومة املقبلة
ال عالقة لها بربنامج عبا�س ال�سيا�سي
ال��ذي نتعار�ض معه ونرف�ضه» ،و�أ�ضاف
�أن «احل�ك��وم��ة امل ��راد ت�شكيلها ب�ن��اء على
اتفاق امل�صاحلة هي حكومة توافق وطني
لها مهام حمددة وهي حكومة م�ؤقتة ال
عالقة لها ب�أية برامج �سيا�سية».
غ�ير �أن ح�م��ا���س م���ص��رة �أي �� �ض��ا على
ال�سري بامل�صاحلة ،وت��رى �أن�ه��ا م�صلحة
لل�شعب الفل�سطيني ،وم��ن املت�صور �أن��ه
�سيتم مت��ري��ر ال �ت��واف��ق ع�ل��ى احل�ك��وم��ة،
وف��ق ط��رح عبا�س ،كما مت مترير ق�ضايا
�أخ��رى ،حتت �شعار حتقيق امل�صاحلة مبا
هي م�صلحة وطنية.
ل�ك��ن � �س ��ؤال اجل� ��دوى م��ن ك��ل ه��ذا
� �س��وف ي �ب �ق��ى م� �ط ��روح� �اً ،وه� ��و � �س ��ؤال
اجل � ��دوى م ��ن وج � ��ود ال �� �س �ل �ط��ة ،وم��ن
خ�ي��ار امل�ف��او��ض��ات ،وم��ن خ�ي��ار االل�ت��زام
باالتفاقات ال�سابقة� ،أي من اخليارات
الفل�سطينية امل �ط��روح��ة ك�ل�ه��ا ،ب�ع�ي��داً
من خيار املقاومة وجمابهة االحتالل،
وهو ال��ذي يبدو غائباً عن امل�شهد ،من
دون �أن يفهم �أح��د مل��اذا يتم ا�ستبعاده،
وه ��و ال��وح �ي��د ال ��ذي �أث �ب��ت �صالحيته
يف ال�ت�ج��رب��ة الفل�سطينية م�ن��ذ ن�شوء
الق�ضية الفل�سطينية وحتى اليوم.

نافذ �أبو ح�سنة

فتح غزة تر�شح عبا�س
بحثت حركة «فتح» خالل اجتماع عقده �أع�ضاء احلركة و�أمناء ال�سر و�أع�ضاء ال�شعب
التنظيمية يف �شمال قطاع غزة ،جملة من الق�ضايا التنظيمية وال�سيا�سية �أهمها م�س�ألة
ترتيب الو�ضع الداخلي يف «فتح» ،ال �سيما مع احلديث عن قرب االنتخابات الرئا�سية
والت�شريعية وانتخابات املجل�س الوطني.
وخل�ص االج�ت�م��اع �إىل االت�ف��اق على ع �دّة نقاط �أب��رزه��ا ،دع��وة رئي�س ال�سلطة
الفل�سطينية حممود عبا�س للرت�شح لوالية رئا�سية ثانية ،على اعتبار �أن��ه «ميثل
�صمام الأم ��ان لل�شعب» ،وال�ت��أك�ي��د على ��ض��رورة اال��س�ت�م��رار يف «م�سرية الإ��ص�لاح
والنهو�ض باحلركة ،من خالل �أعمال القانون وتطبيق النظام على قاعدة امل�ساءلة
واملحا�سبة».
و�أكّد املجتمعون على �ضرورة االنتهاء من �إعادة ترتيب الو�ضع الداخلي للحركة مبا
يرتقي �إىل م�ستوى التحديات املقبلة ،وكذلك بذل �أق�صى جهد ممكن لإجناح الرتتيبات
والتح�ضريات اخلا�صة باالنتخابات املقبلة الرئا�سية والت�شريعية وانتخابات املجل�س
الوطني.
وقال �أمني �سر حركة «فتح» لإقليم �شمال غزة؛ جمال عبيد�« :إن هذا اللقاء ميثل
فاحتة ل�سل�سلة لقاءات �سيتم عقدها خالل الأي��ام املقبلة ،لإط�لاع �أبناء احلركة على
�آخ��ر امل�ستجدات ال�سيا�سية ومناق�شة الق�ضايا التنظيمية وا�ستنها�ض وتفعيل العمل
التنظيمي يف خمتلف قواعد احلركة و�أطرها».
وتطرّق االجتماع الذي تناول �سل�سلة من الق�ضايا احلركية وال�سيا�سية ،بينها القرارات
الأخ�يرة ال�صادرة عن املجل�س الثوري يف جل�سته الأخ�يرة� ،إىل بحث الرتتيبات اجلارية
«لإعادة بناء احلركة وتفعيل خمتلف اللجان» ،كما مت ا�ستعرا�ض �آخر التطورات يف ملف
امل�صاحلة ،خ�صو�صاً االتفاق الأخري يف الدوحة ،بالإ�ضافة �إىل حوارات القاهرة.
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املخيمات العائمة على بِ رك الإهمال� ..صقيع وم�شاريع حمدودة للبنى التحتية
م �ن��ذ  63ع��ام �اً ك ��ان الفل�سطينيون
ال�ل�اج� �ئ ��ون ع �ق��ب ال �ن �ك �ب��ة ي���س�ت�ع�م�ل��ون
ال��و��س��ائ��ل ال�ب��دائ�ي��ة يف ال�ت��دف�ئ��ة ،ولأن�ه��م
ك��ان��وا ي�ع�ي���ش��ون يف خ�ي��م وزع�ت�ه��ا عليهم
وك ��ال ��ة ال �غ ��وث «الأون� � � � ��روا»� ،إذ مل تكن
ت�صلح املدافئ امل�ستعملة داخلياً يف البيوت
حينذاك ،التي تعمل على الكاز �أو املازوت
م�ث��ل ال�ـ«��ص��وب�ي��ا» املنت�شرة �إىل ال �ي��وم يف
لبنان و�سورية وفل�سطني �أي�ضاً ،فكانوا
غ��ال�ب�اً يُ�شعلون احل�ط��ب للتدفئة ب�شكل
ج �م��اع��ي (ك ��ل �أرب � ��ع �أو خ�م����س ع��ائ�لات
� �س��وي �اً) ،ك�م��ا ك��ان��وا ح�ي�ن�ه��ا ي �ع��ان��ون من
الوحول و�سوء البنى التحتية للمنطقة
اجل�غ��راف�ي��ة ال�ت��ي �أق�ي�م��ت عليها اخل�ي��ام،
لكن ال�صرب والإمي ��ان ب��ال�ع��ودة القريبة
�إىل مدنهم وقراهم وبيوتهم كان العزاء
الوحيد ،وا�ستمر ذلك عدة �سنوات ،وحتى
بعد �أن حتوّلت اخليم �إىل بيوت �إ�سمنتية
ب�سقوف معدنية ،مل يتغري الو�ضع كثرياً.
م� �ن ��ذ ن� ��� �ش� ��أت� �ه ��ا ت � �ع� ��اين امل �خ �ي �م��ات
الفل�سطينية يف لبنان من م�شاكل بيئية
�صحية ب�سبب ه�شا�شة البنية التحتية
ال�ت��ي تظهر نتائجها ب�شكل جلي خالل
ف�صل الأمطار ،وب�سبب املوقع اجلغرايف،
تت�أثر بع�ض املخيمات ب�شكل �أك�ب�ر ،مثل
خميمات ب��رج ال�براج�ن��ة و�شاتيال وعني
احللوة ،بحيث تت�سبب الأمطار بفي�ضانات
للمياه الآ�سنة يف الأزق��ة وال�شوارع ب�شكل
الف� ��ت ،م��ا «ي� � ��ؤدي �إىل م���ش��اك��ل �صحية
وبيئية لدى �أه��ايل املخيمات» ،كما يقول
�أب��و �إبراهيم ال�سعدي ( 80ع��ام�اً) ،الذي
ي�ؤكد �أن« :املعاناة ذاتها منذ عام .»1948
قامت الأون��روا بتمويل من االحتاد
الأوروبي بو�ضع م�شاريع �إ�صالح للبنية
ال �ت �ح �ت �ي��ة يف خم �ي �م��ات ب �ي��روت (ب ��رج

ال�براج �ن��ة� ،شاتيال وم ��ار ال�ي��ا���س) بعد
حت��رك��ات ت��وا��ص�ل��ت ل�ع��دة ��ش�ه��ور ،وقبل
ال�ب��دء بتنفيذ م���ش��روع �إع ��ادة الت�أهيل
للبنى التحتية يف خميم برج الرباجنة،
ع �ق��دت ع��دة ل �ق��اءات م���ش�ترك��ة م��ا بني
الأون� � ��روا وم��ؤ��س���س��ات امل�ج�ت�م��ع امل��دين
وخمتلف املعنيني يف املخيم ،ومت �شرح
�أه � ��داف امل �� �ش��روع ،ورحّ �ب��ت امل��ؤ��س���س��ات
بامل�شروع ،و�أبدت كل احلر�ص والتعاون،

وط��رح��ت م�لاح�ظ��ات وم�ط��ال��ب تهدف
�إىل �إجن� ��اح و�إجن � ��از امل �� �ش��روع ،وت � ّوج��ت
بت�شكيل جل�ن��ة م�ت��اب�ع��ة ل�ل�م���ش��روع من
الأون��روا واللجان ال�شعبية وامل�ؤ�س�سات،
و��ض� ّم��ت ال�ل�ج�ن��ة مهند�سني م��ن �أب �ن��اء
املخيم.
ويقول �سامح العلي ( 65عاماً)� ،أحد
املعنيني املتابعني للم�شاريع« :منذ �إطالق
ه ��ذا امل �� �ش��روع ك��ان��ت ه �ن��اك مم��اط�ل��ة من

الأون��روا يف تنفيذ م�شاريع ت�أهيل البنية
التحتية يف خميمات ب�يروت بحجة عدم
وف��اء االحت ��اد الأوروب� ��ي ب��وع��ود التمويل
وت��وق��ف ال�ع�م��ل ب��امل �� �ش��اري��ع ،و�أدى ذل��ك
�إىل �إغ � ��راق ب �ي��وت خم�ي��م ��ش��ات�ي�لا وب��رج
ال�براج�ن��ة ب��امل�ي��اه الآ��س�ن��ة ،وخ�صو�صاً يف
منطقة «جورة الرتا�شحة» ،ثم كانت لدى
جلنة املتابعة عدة مطالب منها :االطالع
على ت�صاميم امل�شروع وموا�صفاته الفنية،

م�سل�سل الف�ساد الأخالقي م�ستمر لدى امل�س�ؤولني يف الكيان ال�صهيوين
مدير مكتب نتنياهو �سي�ستقيل بعد اعرتافه بتهمة حتر�ش

www.islamTimes.org/ar/
webmasterar@islamtimes.org
infoar@islamtimes.org

ب �ع��د ال �ف �� �ض��ائ��ح اجل �ن �� �س �ي��ة ل �ع��دد
م��ن ال �ق��ادة وامل �� �س ��ؤول�ين ال���ص�ه��اي�ن��ة،
اع �ت��رف ن �ت��ان �إي �� �ش ��ل ،م��دي��ر مكتب
رئي�س احلكومة ال�صهيونية ،بنيامني
نتنياهو ب�إقدامه على التحر�ش ب�إحدى
امل��وظ �ف��ات ال �ت��ي ت�ع�م��ل حت��ت �إم��رت��ه،
و�أعلن املكتب �أن �إي�شل �سي�ستقيل مطلع
ال�شهر القادم ،وذلك بعد االتفاق على
�صفقة االدع��اء ح��ول ق�ضية التحرّ�ش
اجلن�سي املتهم بها ،والتي وافق عليها
يهودا فاين�شطاين ،امل�ست�شار الق�ضائي
للحكومة ال�صهيونية.
وتق�ضي ال�صفقة ب�أن تقدم �شكوى
�إىل حمكمة الآداب بحق �إي�شل ،تتهمه
بالتحر�ش مبوظفة يف مكتب نتنياهو،
مقابل �أن ي�ستقيل م��ن من�صبه ،بعد
االع�ت�راف بالتهم املوجهة �إل�ي��ه ،و�أن
تقت�صر العقوبة على توبيخه ب�شدة.
و�شملت الئ�ح��ة االت �ه��ام التحرّ�ش

ب���ش�ك��ل وق� ��ح ج� � ��داً ،واالع � �ت� ��داء على
خ�صو�صية الفرد من خالل الدخول
�إىل حا�سوب املوظفة و�إر�سال معلومات
��ش�خ���ص�ي��ة ع�ن�ه��ا �إىل ج �ه��ات ع��دي��دة
يف مكتب رئ�ي����س احل�ك��وم��ة ،م��ن دون
وج��ود �أي �سبب مهني ،كذلك �إر��س��ال

�صور خالعية للموظفة يف منا�سبات
خمتلفة.
واع� �ت��رف اي �� �ش��ل ب ��ال �ق ��ول« :ل�ق��د
اجن� ��ررت ل�ت��دخ��ل م �ت��زاي��د يف � �ش ��ؤون
امل��وظ �ف��ة ،وك� ��ان ع �ل��يّ �أن �أم �ت �ن��ع عن
ذلك».
وم� ��ن اجل ��دي ��ر ذك� � ��ره� ،أن ه �ن��اك
ارتفاعاً كبرياً يف ن�سب حاالت التحرّ�ش
اجلن�سي يف الدوائر الر�سمية يف الكيان
ال�صهيوين وعلى خمتلف امل�ستويات،
وذك� ��ر ع ��دد م ��ن و� �س��ائ��ل الإع �ل ��ام يف
الكيان الغا�صب �أن هناك حاالت كثرية
من ق�ضايا الف�ضائح اجلن�سية جرى
التكتم عليها لأ�سباب غري معروفة.
ومن �أبرز ق�ضايا الف�ساد الأخالقي
والإداري ال �� �س��اب �ق��ة� ،إدان� � ��ة ك ��ل من
الرئي�س ال�سابق كت�ساف و�إيهود �أوملرت
و�إ�سحاق راب�ين ونتنياهو نف�سه بتهم
ف�ساد عديدة.

وع �ل��ى الئ �ح��ة الأ� �س �ع��ار ،واحل �ف��اظ على
ال�سالمة العامة لل�سكان ،وت�أمني �سالمة
امل�ن��ازل م��ن االن�ه�ي��ارات �أث�ن��اء احلفريات،
بالإ�ضافة �إىل ت�شغيل الأيدي العاملة من
�أب�ن��اء املخيم ،واالل �ت��زام باملعايري الفنية
املتفق عليها ..ومل يتم الأخذ مبعظم هذه
املطالب».
وي�ضيف العلي« :ن�ص امل�شروع الذي
�أع �ل �ن��ت ع�ن��ه الأون � � ��روا ،ع�ل��ى ب �ن��اء �شبكة
�صرف ملياه الأم �ط��ار ،وعندما مت البدء
بامل�شروع ع��ام  ،2010تبينّ �أن بناء �شبكة
�صرف ملياه الأم�ط��ار تقت�صر فقط على
املداخل الرئي�سة للمخيمات ،وال ت�شمل
امل�شاريع بناء �شبكة ل�صرف مياه الأمطار،
وال ت�ع��ال��ج م�شكلة ت��دف��ق م�ي��اه الأم �ط��ار
يف امل �ن��اط��ق الأك �ث��ر ت �� �ض��رراً ،خ���ص��و��ص�اً
و��س��ط خم�ي��م ��ش��ات�ي�لا ،وم�ن�ط�ق��ة «ج��ورة
الرتا�شحة» يف خميم برج الرباجنة كونها
منطقة منخف�ضة ن�سبياً».
ال� �ي ��وم ،ك��ان��ت ال�ع��ا��ص�ف��ة ال �ت��ي م��رت
على لبنان قا�سية على �أه��ايل خميم برج
ال�براج�ن��ة و�شاتيال وم��ار ال�ي��ا���س ،بحيث
واجه الالجئون الكثري من م�شاكل �صرف
مياه الأمطار ب�سبب الثغرات اجلمّة التي
�أدت اىل تفاقم الو�ضع املزري يف عدد من
ال��زوراي��ب» ب�سبب �سوء �سد احلفر التي
خلّفتها امل�شاريع ،وف�شلت ك��ل امل�ح��اوالت
الكثرية املرجتلة لأهايل املخيم يف �سد هذه
الثغرات» وتقول �أم وفيق ( 54عاماً) من
خميم برج الرباجنة�« :أقوم ب�شطف املياه
من الزقاق مع جاراتي كل يوم عدة مرات،
وق��د اع�ت��دن��ا ذل��ك منذ ��س�ن��وات ،تب�شَّ رنا
خ�يراً بعد البدء بتنفيذ م�شروع �إ�صالح
البنية التحتية ،لكن امل�شكلة ا�ستفحلت
�أك�ثر ،خ�صو�صاً �أن الأوح��ال الناجتة من
احلفر �أ�صبحت ت�سد امل�ج��اري وتدخل
البيوت» ،وت�ضيف« :ال�صقيع كان حاداً
ه��ذا ال�ع��ام ،والكهرباء دائ�م�اً مقطوعة
وو� �س��ائ��ل ال�ت��دف�ئ��ة م �ع��دوم��ة ،ق�ل��ة من
�أهايل املخيم الذين ي�ستطيعون ت�أمني
الغاز �أو الكهرباء نتيجة الغالء وتوا�ضع
الإمكانات».
يف الآون��ة الأخ�ي�رة �أ��ص��درت اللجان
املعنية ب��أو��ض��اع املخيمات ع��دة بيانات
ا�ستنكار ،دعت فيها الأون��روا �إىل حتمّل
م�س�ؤولياتها و�إي�ج��اد حلول للتداعيات
املتولدة عن كل هذه الثغرات ،ونا�شدت
ال�ب�ي��ان��ات امل�م� ّول�ين والأون � ��روا لتعميم
امل �� �ش ��اري ��ع ع �ل��ى ك ��ل امل �خ �ي �م��ات ال �ت��ي
حت�ت��اج معظمها �إىل �إ� �ص�ل�اح وترميم
يف ��ش�ب�ك��ات ال�ب�ن��ى ال�ت�ح�ت�ي��ة وال���ص��رف
ال�صحي ،كذلك طالبت بت�أليف جهاز
للرقابة املالية وامليدانية ل�ضمان ح�سن
��س�ير ال�ع�م��ل وال �ت �� �ش��اور م��ع ال�لاج�ئ�ين
وممثليهم حول الطرق الأف�ضل لإدارة
مثل هذه امل�شاريع املهمة.
بني الأم�س واليوم مل تتغري كثرياً
معاناة ال�شتاء يف املخيمات ،لكن وحتى
بعد مرور  63عاماً ،ف�إن العزاء يبقى �أن
تنتهي مُعاناة ال�شتاء ..وال�صيف ،وي�أتي
«ربيع العودة».

�سامر ال�سيالوي
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ملف خاص

تفجيرات السفارات ..مـؤامـرة
كرثت يف الآونة الأخرية
التلفيقات «الإ�رسائيلية» املف�ضوحة
حلوادث اغتيال دبلوما�سييها يف
اخلارج ،يف م�سعى �أقل ما يقال
فيه �إنه مثري لل�شفقة ،وهو يدخل
يف �إطار حملة الربوباغندا الدعائية
التي تعد لها قبيل تنفيذ �أي �رضبة
ع�سكرية �ضد �إيران؛ ال�ستدرار
العطف الدويل.
ويف �ضوء املزاعم الراهنة ب�أن
اجلمهورية الإ�سالمية كانت وراء
تفخيخ �سيارة عرث عليها بالقرب
من ال�سفارة «الإ�رسائيلية» يف
تبلي�سي؛ جورجيا ،بهدف اغتيال
دبلوما�سيني «�إ�رسائيليني» ،ناهيك
عن التفجري يف نيودلهي ،تثار
�أ�سئلة كثرية حول نوايا «�إ�رسائيل»
اخلبيئة ،وعن قرب موعد احلرب
التي ترغب يف �شنها على ايران،
خ�صو�ص ًا �أن املتفجرات وللمفاج�أة
مل تت�سبب يف مقتل �أي دبلوما�سي
«�إ�رسائيلي» ،بل كانت عبارة عن
هجمات بدائية ولي�س من املمكن
�أن تكون من تدبري جهات دولية.

الإع � � ��داد وال �ت �ن �ف �ي��ذ �أُع � � ��دت خ���ص�ي���ص�اً
ل �ك��ي ت �ل �ق��ي ت �ب �ع �ي��ة ه � ��ذا ال �ع �م��ل ع�ل��ى
�إي� ��ران ،وت��وج�ي��ه االت �ه��ام �إل�ي�ه��ا ك �ـ«دول��ة
راع �ي��ة ل�ل��إره ��اب» ،وي �ت��م ذل ��ك مت�ه�ي��داً
ال�ستقطاب بع�ض الدول مل�سايرة الركب
«الإ� �س��رائ �ي �ل��ي» ،وت�شكيل حت��ال��ف دويل
داع��م لأي �ضربة ع�سكرية �ضد �إي��ران؛
على ن�سق التحالف ال��ذي انق�ض على
�أفغان�ستان والعراق.
الأح��داث املت�صاعدة ت�ؤكد �أن هناك
نية مبيتة للهجوم على �إيران ،و�أن هناك
ا�ستعدادات «�إ�سرائيلية» لتوجيه �ضربة
م�ب��ا��ش��رة للمن�ش�آت ال�ن��ووي��ة الإي��ران�ي��ة
رداً ع�ل��ى م��ا ي���س�م��ى ب�ت�ف�ج�يرات الهند
وجورجيا .وبناء عليه تتوا�صل احلملة
ال���ش�ع��واء لتجريد �إي ��ران م��ن �أن�صارها
وحلفائها ،ولت�أجيج ال ��دول اخلليجية
�ضدها بغية فر�ض ح�صار قار�ص عليها
ب��راً وب �ح��راً ،وع��زل�ه��ا مت��ام�اً ع��ن العامل
حتى ت�صبح �صيداً �سهالً.

جنود �صهاينة

رف�ض �إيراين
حملة دعائية

اخللفي من ال�سيارة ،بينما من املعروف
�أن الدبلوما�سي «الإ�سرائيلي» ع��ادة ما
يجل�س يف امل�ق�ع��د الأم ��ام ��ي �إىل جانب م��ن ال��وا� �ض��ح �أن ه �ن��اك حم��اول��ة ج��ادة
ال�سائق! ومل��اذا ال تكون «�إ��س��رائ�ي��ل» هي لت�صعيد احلملة التي ت�شنها «�إ�سرائيل»
يف � �� 13ش� �ب ��اط ،ف �ك �ك��ت ال �� �ش��رط��ة وراء هذه الأعمال ،ال�سيما �أن الأ�ضرار ومن خلفها الواليات املتحدة �ضد �إيران
اجلورجية عبوة نا�سفة كانت قد وُ�ضعت ك��ان��ت حم� ��دودة ل�ل�غ��اي��ة ،رغ ��م ال�ضجة لت�صويرها ب�صورة امل�ع�ت��دي ،واتهامها
حتت �سيارة تابعة لل�سفارة «الإ�سرائيلية» الإع �ل�ام � �ي ��ة ال� �ك� �ب�ي�رة ال� �ت ��ي �أح �ي �ط��ت ب�أنها لي�ست فقط دولة راعية للإرهاب
يف ت�ب�ل�ي���س��ي ،يف ال��وق��ت ن�ف���س��ه ت�ق��ري�ب�اً
نْ
باحلادثي يف جورجيا ونيودلهي ،فيما وللمنظمات الإره��اب�ي��ة ،ب��ل �أي�ضاً دول��ة
وعلى بعد دقائق فقط انفجرت «قنبلة
�سنغافورة
يف
املحاولتني
ح�صول
نفي
مت
م���س��ؤول��ة ع��ن ت�ف�ج�يرات �إره��اب �ي��ة �ضد
ال�صقة» وُ�ضعت على �سيارة تقل موظف
إ�سبانيا!
�
و
دبلوما�سيني ومدنيني.
يف ال�سفارة «الإ�سرائيلية» يف نيودلهي،
و�أدت �إىل �إ�صابة زوجته .وفيما حتدثت
امل�ع�ل��وم��ات ع��ن �أن ه�ن��اك راب �ط �اً م��ا بني
احل ��ادث �ي�ن ،مل ي���س�ف��ر �أي م�ن�ه�م��ا عن
�سقوط �أي قتلى.
ومل ت �ك��د مت��ر �أي � ��ام ق�ل�ي�ل��ة ح �ت��ى مت
تتداول الدوائر الغربية ،وال �سيما الأوروب�ي��ة منها ،معلومات عن حرب
ال �ت��داول يف �شائعات كثرية ح��ول مقتل
مقبلة ي�شنها اجلي�ش الإ�سرائيلي �ضد �إي��ران ومواقعها النووية املنت�شرة يف
ن��ائ��ب رئ�ي����س امل��و��س��اد «الإ� �س��رائ �ي �ل��ي» يف
�أنحاء متفرقة من البالد ،و�إال ف��إن توقيت احلملة الع�سكرية يتفاوت بني
�إ�سبانيا ،و�إحباط حماولة اغتيال لوزير
الربيع واخل��ري��ف ،وذل��ك نتيجة الغمو�ض ال�سائد داخ��ل الطبقة ال�سيا�سية
احل��رب «الإ��س��رائ�ي�ل��ي» �إي �ه��ود ب ��اراك يف
احلاكمة يف «�إ�سرائيل» و�أجهزة ا�ستخباراتها ومن جراء الرتدد داخل الإدارة
��س�ن�غ��اف��ورة ،ليتبني الح �ق �اً �أن �ه��ا جم��رد
الأمريكية .وينتظر عدد من الدوائر الغربية امل�س�ؤولة االجتماع املقرر يف 3
�أكاذيب بثتها جهات «�إ�سرائيلية» للفت
�آذار املقبل بني الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما ورئي�س احلكومة الإ�سرائيلية
االنتباه ،و�سرعان ما وجهت «�إ�سرائيل»
بنيامني نتانياهو يف «البيت الأبي�ض» للت�أكد من االجت��اه ال��ذي قد ت�سلكه
�أ�صابع االتهام �إىل �إي��ران ،لتن�ضم هذه
الأمور.
احل��وادث �إىل جملة م��ؤام��رات مزعومة
ورجّ حت �أو�ساط متابعة لهذا امللف �أن الغارات الإ�سرائيلية على �إيران هي
«ت�ستهدف الدبلوما�سيني وامل��واط�ن�ين
م�س�ألة مرتبطة فقط بالتوقيت بعدما �أطلع وزي��ر الدفاع الأم�يرك��ي ليون
الإ�سرائيليني» تروج لها الدولة العربية،
بانيتا قبل �أيام زمالءه يف حلف �شمال الأطل�سي على �آخر املعلومات املتوافرة
بذريعة �أن �إي��ران تريد �أن تنتقم ملقتل
لديه ،مبدياً اقتناعه بح�صولها بني ني�سان وحزيران.
ث�ل��ة م��ن �أب� ��رز علمائها ال �ن��ووي�ين على
ويف ه��ذا ال�سياق ،ب ��د�أت عوا�صم �أوروب �ي��ة ،ومنها ب��اري����س ،ب��الإ��ش��ارة �إىل
ي ��د امل ��و�� �س ��اد ..ل �ك��ن ال� ��� �س� ��ؤال امل �ط��روح
معطيات متطابقة ا�ستخل�صتها م��ن ج�ه��ات ع�سكرية وديبلوما�سية ت�ؤكد
ه��و :ك�ي��ف مي�ك��ن ل��دول��ة تتمتع ب�ق��وات
«اخل�شية احلقيقية من هجوم ع�سكري ت�شنه �إ�سرائيل على �إي ��ران ،بعدما
ع�سكرية وا�ستخبارية كبرية مثل �إيران،
�أعطى كل من نتانياهو ووزير دفاعه �إيهود باراك موافقتهما ،فيما بقي جهاز
�أن تف�شل يف تنفيذ التفجريات بنف�س
املو�ساد معار�ضاً احلرب».
الطريقة ،لتبدو ح��وادث االع�ت��داء كما
ونقلت �صحيفة «ه ��آرت ����س» ع��ن م���س��ؤول �أم�يرك��ي �أن «ك��ل ال��ر��س��ائ��ل من
ل��و �أن �ه��ا م��ن ت��دب�ير ه ��واة �أو مبتدئني
�إ�سرائيل يف ال�شهور ال�ستة الأخرية ،ترجح �ضربة �إ�سرائيلية لإيران» ،م�ضيفاً:
يفتقرون للتدريب؟ مع الإ�شارة �إىل �أن
«نعتقد ب�أن �إ�سرائيل مل تقرر هل �ست�شن هجوماً (على ايران) �أم ال ،لكن يت�ضح
القنبلة يف ج��ورج�ي��ا و��ض�ع��ت يف اجل��زء
لنا �أن ذلك مو�ضع در�س جدي» من جانبها.

موعد الحرب

ون � �ظ � ��راً �إىل ت �ك ��اث ��ر االع� � �ت � ��داءات
امل ��زع ��وم ��ة يف الأ� �س �ب��وع�ي�ن امل��ا� �ض �ي�ين،
ت ��زاي ��دت ال �� �ش �ك��وك ح ��ول ق �ي��ام �أج �ه��زة
املخابرات «الإ�سرائيلية» ب�إعداد وتنفيذ
االعتداءين على ال�سفارات «الإ�سرائيلية»
يف ال �ه �ن��د وج ��ورج �ي ��ا ب�ن�ف���س�ه��ا ،وع�ل��ى
ال�تروي��ج الت�ه��ام��ات �أخ ��رى �ضد اي��ران،
منها حتميلها م���س��ؤول�ي��ة ال�ت�ف�ج�يرات
الأخرية يف بانكوك؛ تايالند.
وتكيل «�إ�سرائيل» التهم لإي��ران من
خ�ل�ال ت �ط��وي��ع ك��اف��ة و� �س��ائ��ل الإع�ل��ام
«الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة» والأم�يرك �ي��ة والغربية
ل�صاحلها ،وعرب بروز تقارير وحتليالت
حتاول �إيجاد �صلة بني التفجريات وبني
عنا�صر تابعة للحر�س الثوري الإيراين،
�أو حتى ل�ـ«ح��زب اهلل» ،باعتباره حليفاً
لإيران.
وت�سعى «�إ� �س��رائ �ي��ل» للح�صول على
ن�ت��ائ��ج �أغ �ل��ى و�أث �م��ن م��ن �إ��ص��اب��ة بع�ض
الأف � � ��راد مم ��ن ي �ع �م �ل��ون يف ال �� �س �ف��ارات
الإ�سرائيلية يف الهند وجورجيا ،حيث
�إن العائد من ه��ذه التفجريات �سيبيح
ل �ه��ا ت��وج �ي��ه ال �ت �ه��م اجل��زاف �ي��ة ل�ل��دول��ة
الإي��ران �ي��ة ،ل��ذل��ك فهي ل��ن ت�ت��وان��ى عن
ال �ت �� �ض �ح �ي��ة ب �ب �ع ����ض الأف� � � ��راد ل�ت�م��ري��ر
خططها الإقليمية والع�سكرية.
وميكن من خالل متابعة االتهامات
والأح��داث �إيجاد نقاط م�شرتكة بينها
وب�ي��ن ذرائ� � ��ع وح �ج ��ج ك �ث�ي�رة � �س �ب��ق �أن
ا�ستغلتها «�إ�سرائيل» ووا�شنطن لإع��داد
حت��ال��ف دويل و��ش��ن احل��رب على لبنان
و�أفغان�ستان والعراق ،بادعاء �أنهما دول
حا�ضنة ل�ل�إره��اب ،و�أن الأخ�يرة متتلك
�أ�سلحة الدمار ال�شامل.
والآن ،وبعد ح��دوث التفجريات يف
ال���س�ف��ارت�ين الإ��س��رائ�ي�ل�ي�ت�ين يف ك��ل من
الهند وجورجيا ،يت�ضح لنا �أن طريقة

م��ن جهتها ،رف�ضت �إي ��ران ب�شكل قاطع
ه��ذه االت�ه��ام��ات ال�ت��ي ت�سعى �إىل توريطها،
علماً �أنها هي من تعرّ�ضت جلملة اعتداءات
نفذتها �أذرع املو�ساد على �أرا�ضيها ،و�آخرها
مقتل عامل نووي �شاب يف انفجار �سيارة عرب
قنبلة مغناطي�سية و�ضعها رجل على دراجة
نارية.
ون�ف��ت �إي ��ران �أن ت�ك��ون �ضالعة بالهجوم
على �سفارتيْ «�إ�سرائيل» يف الهند وجورجيا،
معتربة �أن االتهامات التي وجهتها تل �أبيب
يف هذا الإطار «ال �أ�سا�س لها» ،متهمة تل �أبيب
بتنفيذ العمليتني للإ�ضرار بالعالقات التي
تربط طهران بالبلدين ،بعدما ك��ان رئي�س
ال��وزراء «الإ�سرائيلي» بنيامني نتنياهو قد
حمّل �إيران امل�س�ؤولية.
واع�ت�بر املتحدث با�سم وزارة اخلارجیة
الإي��ران�ي��ة؛ رام�ین مهمانرب�ست� ،أن املزاعم
الإ�سرائيلية «ت�أتي يف �إط��ار احلرب النف�سیة
للكیان الغا�صب �ضد اجلمهوریة الإ�سالمیة
الإیرانیة» ،م�ضيفاً �أن «العامل على علم ب�أن
�إی� ��ران ه��ي �أك�ب�ر �ضحیة ل ل��إره ��اب ،ولي�س
�أدل على ذل��ك من �سل�سلة التفجريات التي
ت�ستبيح العلماء يف �شوارع العا�صمة».
و�صرح مهمانرب�ست �أن على الدول التي
تدعم علنیاً الأعمال الإرهابية �أن «تو�ضح ملاذا
تدافع وتدعم ممار�سات وجرائم املجموعات
الإره��اب �ي��ة يف �إي� ��ران و��س��ائ��ر دول املنطقة،
حتى �أنها �شطبت �أ�سماء هذه املجموعات من
قوائم التنظیمات الإرهابیة» ،وقال املتحدث
با�سم اخلارجیة الإیرانیة �إن بالده «ترى ب�أن
جذور الإرهاب يف العامل یجب اقتالعها من
قبل جمیع الدول وبعزم و�إرادة دولیة».
و�أت ��ى حتميل نتنياهو �إي ��ران م�س�ؤولية
االع � �ت ��داءات ،ب�ع��د تلميح وزي ��ر خ��ارج�ي�ت��ه؛
�أف�ي�غ��دور ل�ي�برم��ان ،ب ��أن «�إ��س��رائ�ي��ل» تعرف
اجلهة التي تقف وراء تلك الإعتداءات .وقال
نتنياهو« :يف الأ�شهر الأخ�يرة �شاهدنا عدة
حم��اوالت ملهاجمة املواطنني الإ�سرائيليني

( العدد  )202اجلمعة � 24 -شباط 2012 -

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

13

مدبرة من «إسرائيل»

واليهود يف ع��دة دول» ،م�ضيفاً �أن «حكومة
�إ�سرائيل و�أجهزتها الأمنية �سوف توا�صل
التعاون مع ال�سلطات املحلية �ضد الإره��اب
العاملي الذي ترعاه �إيران».
وم� ��ؤخ ��راً ،ك��ان��ت «�إ� �س��رائ �ي��ل» ق��د رفعت
م��ن ح��ال��ة م���س�ت��وى ال �ت ��أه��ب يف ��س�ف��ارات�ه��ا
وقن�صلياتها ح��ول ال�ع��امل ،حت�سباً لهجمات
حمتملة �ضد من�ش�آت «�إ�سرائيلية».
وال�ل�اف��ت يف الأم� ��ر وامل �ث�ي�ر ل�ل��ري�ب��ة هو
م�سارعة ال�سفري «الإ�سرائيلي» يف جورجيا
للت�صريح ب��أن��ه كانت لديهم معلومات عن
ا��س�ت�ه��داف�ه��م مبنا�سبة اغ�ت�ي��ال ال �ق �ي��ادي يف
«ح ��زب اهلل» ع�م��اد مغنية؛ يف ات�ه��ام �صريح
ل�ـ«ح��زب اهلل» ..لكن ال���س��ؤال البديهي هنا:
�إذا م��ا �أراد احل��زب و�إي ��ران االن�ت�ق��ام وال�ث��أر
ملغنية ،هل تكون حماولة الرد مك�شوفة لهذه
الدرجة وبدائية وغ�ير مدرو�سة ،بحيث مل
ي�سفر عنها يف تفجريات الهند �سوى �إ�صابة
�أ�شخا�ص قلة ،والأخ ��رى مت �إب�ط��ال مفعول
املتفجرات قبل وقوعها؟!
م ��ن ال ��وا�� �ض ��ح �أن «�إ� � �س ��رائ � �ي ��ل» ت �ك��رر

ال���س�ي�ن��اري��و الأم�ي�رك��ي ال ��ذي ��ش�ه��دن��اه قبل
�أ� �ش �ه��ر؛ ح�ي�ن وج �ه��ت وا��ش�ن�ط��ن االت �ه��ام��ات
لإيران ب�ضلوعها يف حماولة اغتيال ال�سفري
ال�سعودي يف وا�شنطن ،وا�ستطاعت �أن حت�شد
ر�أي �اً دول�ي�اً م�ضاداً لإي��ران ،بعدما ف�شلت يف
�إدانتها بخ�صو�ص برناجمها النووي ،وحتى
ال�ي��وم مل تت�أثر �إي ��ران بالعقوبات الدولية،
بل �إن ال�ضغوطات زادتها قوة و�إ�صراراً على
ا�ستكمال برناجمها النووي ال�سلمي.
احتمال احلرب
على ال�ضفة الأخ� ��رى ،وت��زام�ن�اً مع
االت�ه��ام��ات «الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة» �ضد اي��ران،
ذك��رت و�سائل �إع�ل�ام �أمريكية �أن وزي��ر
ال��دف��اع الأم�ي�رك��ي ل�ي��ون بانيتا يعتقد
�أن ه�ن��اك اح�ت�م��ا ًال م �ت��زاي��داً لأن توجه
«�إ��س��رائ�ي��ل» �ضربة ع�سكرية لإي ��ران يف
ربيع ه��ذا ال�ع��ام ،ملنع ط�ه��ران م��ن �صنع
قنبلة ن��ووي��ة ،ويعتقد بانيتا �أن «هناك
اح�ت�م��االت ق��وي��ة لأن ت�ضرب �إ�سرائيل

�إي � ��ران يف ن�ي���س��ان �أو �أي� ��ار �أو ح��زي��ران،
وذل��ك قبل �أن ت��دخ��ل �إي ��ران م��ا و�صفه
الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ون ب �ـ«م �ن �ط �ق��ة ح���ص��ان��ة»
للبدء يف �صنع قنبلة ن��ووي��ة� ،إذ يخ�شى
الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ون �أن��ه ق��ري�ب�اً ج��داً �سيكون
الإي��ران�ي��ون ق��د خ��زن��وا كمية كافية من
اليورانيوم املخ�صب يف من�ش�آت يف عمق
الأر�� ��ض ل�صنع ال���س�لاح ال �ن��ووي ،و�أن��ه
ع�ن��دئ��ذ ف� ��إن ال��والي��ات امل�ت�ح��دة وح��ده��ا
�سيمكنها منعهم ع�سكرياً» .واعترب بع�ض
املحللني �أن ت��أج�ي��ل م �ن��اورات ع�سكرية
�أمريكية �« -إ�سرائيلية» م�شرتكة كانت
م� �ق ��ررة ه ��ذا ال��رب �ي��ع رمب ��ا ي �� �ش�ير �إىل
احتمال هجوم «�إ�سرائيلي» قريباً.
وقال م�س�ؤولون �أمريكيون و�أوروبيون
�إن �إدارة �أوباما قلقة ب�شكل متزايد ب�ش�أن
الت�صريحات العلنية اال�ستفزازية لقادة
«�إ�سرائيل» فيما يتعلق بالربنامج النووي
الإي� � ��راين ،ل�ك�ن�ه��ا ال مت�ل��ك �أدل� ��ة م��ادي��ة
عن اعتزام تل �أبيب �ضرب �إي��ران خالل
اال�شهر القليلة املقبلة .وقال امل�س�ؤولون

�إن ان �ع��دام ال�ي�ق�ين الأم�ي�رك ��ي ،ونق�ص
املعلومات ب�ش�أن خطط «�إ�سرائيل» جتاه
�إي� � ��ران ،ه��ي ��س�ب��ب ت�ق�ي�ي��م م �ث�ير للقلق
ل�ل�م��وق��ف ال ��ذي � �ص��در ع��ن ب��ان�ي�ت��ا ،وق��د
عززته االتهامات «الإ�سرائيلية» لإي��ران
ب�شن تفجريات �شبه بدائية.
ب � � � � ��دوره ،ح � � � �ذّر وزي � � ��ر اخل ��ارج� �ي ��ة
ال�ب�ري �ط��اين؛ ول �ي��ام ه �ي��غ�« ،إ� �س��رائ �ي��ل»
من تداعيات توجيه عمل ع�سكري �ضد
�إيران ،معترباً ذلك لي�س «من احلكمة».
و��ش��دد هيغ على � �ض��رورة �إع �ط��اء امل�سار
امل� � ��زدوج م ��ن خ�ل�ال ان �ت �ه��اج ال �ع �ق��وب��ات
االق �ت �� �ص ��ادي ��ة وامل� �ف ��او�� �ض ��ات «ف��ر� �ص��ة
حقيقية» لإق �ن��اع ط�ه��ران بالتخلي عن
طموحاتها النووية ،وذلك و�سط تقارير
بريطانية ب��أن احلكومة «الإ�سرائيلية»
ت��در���س ت��وج�ي��ه ��ض��رب��ات ��ض��د �إي� ��ران يف
غ�ضون �أ�شهر.
وب� �ع ��د ال �ت �� �ص��ري �ح��ات الأم�ي�رك� �ي ��ة
وال�بري�ط��ان�ي��ة�� ،ص� ّع��دت «�إ��س��رائ�ي��ل» من
حدة لهجتها ،وقال رئي�س �أركان اجلي�ش

تفجيرات تايالند
�سارعت «�إ�سرائيل» لتوظيف التفجريات التي وقعت يف كل من الهند وتايالند ،خالل
الأ�سبوع املا�ضي يف حملتها على �إيران ،م�ستفيدة من النتائج الأولية للتحقيقات التي جتريها
ال�سلطات التايالندية ،والتي �أ�شارت �إىل وجود �صلة بني ما حدث يف بانكوك ،والتفجري الذي
ا�ستهدف �سيارة تابعة لل�سفارة الإ�سرائيلية يف نيودلهي ،فيما ذهب م�س�ؤول يف اال�ستخبارات
التايالندية �أبعد من ذلك� ،إذ قال �إن التفجريات كانت ت�ستهدف دبلوما�سيني �إ�سرائيليني يف
تايالند من بينهم ال�سفري الإ�سرائيلي ،ولكن «ه�شا�سة العمليتني» وف�شل ثالثة يف جورجيا
دفع املراقبني اىل الت�شكيك ب�أن طهران تقف خلفها.
ورداً على ��س��ؤال عما �إذا ك��ان��ت املتفجرات ال�ت��ي ا�ستخدمت يف تايالند ه��ي ذات�ه��ا التي
ا�ستخدمت يف نيودلهي ،قال رئي�س جمل�س الأمن القومي التايالندي ويت�شيان بودبو�سري �إن
«ال�شخ�ص (امل�شتبه الرئي�سي يف التفجري) كانت يف حوزته الرقائق املغناطي�سية ذاتها ،ونحن
نبحث حالياً عن م�صدرها».
بدورها ،رف�ضت الهند �أن جتر �إىل لعبة تبادل االتهامات ،قائلة �إنه لي�ست لديها �أدلة كافية
كي ت�صل �إىل نتائج حا�سمة ،وقال متحدث با�سم وزارة اخلارجية «احلكومة الهندية لي�ست
لديها �إىل الآن �أدلة ت�شري �إىل تورط �أي جهة �أو منظمة �أو دولة يف التفجري».

الإ� �س��رائ �ي �ل��ي؛ اجل �ن�رال ب�ي�ن��ي غانت�س،
ب�صالفة� ،إن «�إ�سرائيل» �ستتخذ وحدها
قرار �ضرب� إيران ،معترباً �أن «�إ�سرائيل
ه��ي احل��ام��ي ال��رئ�ي���س��ي لأم �ن �ه��ا ،وه��ذا
دورنا كجي�ش ،وعلى �إ�سرائيل الدفاع عن
نف�سها» ،و��ش��دد على �أن �إي ��ران ال متثل
فقط «م�شكلة �إ�سرائيلية» ،بل «م�شكلة
�إقليمية ودولية».
وقد ا�ستدعى هذا الت�صريح ت�صريحاً
م�ضاداً من قبل رئي�س �أرك��ان اجليو�ش
الأم�يرك�ي��ة؛ اجل�ن�رال م��ارت��ن دميب�سي،
الذي زار «�إ�سرائيل» �أخ�يراً ،حمذراً من
�أن «اال�ستئثار بقرار مفاده �أن الوقت بات
منا�سباً خليار ع�سكري (�ضد ايران)� ،أمر
�سابق لأوان��ه» ،وقال«:لي�س من احلكمة
ات �خ��اذ ق ��رار ملهاجمة اي ��ران ،يف ال��وق��ت
ال��راه��ن ..الإدارة الأمريكية واثقة من
�أن الإ�سرائيليني يتفهمون خماوفنا� ،إذ
�إن توجيه �ضربة يف هذا الوقت �سيزعزع
اال�ستقرار ،ولن يحقق �أهداف �إ�سرائيل
على املدى الطويل».
و�أ�� � �ض � ��اف�« :أع� �ت� �ق ��د �أن ال �ع �ق��وب��ات
االق�ت���ص��ادي��ة ،وال �ت �ع��اون ال ��دويل ال��ذي
متكنا من جمعه ح��ول العقوبات ،ب��دءاً
يعطيان ثمارهما� ..إن النظام الإي��راين
الع � ��ب ع � �ق �ل�اين ،ول� ��ذل� ��ك ن �ع �ت �ق��د �أن
الطريق الذي اخرتناه هو الأكرث حذراً
حتى الآن».
وب � ��ر�أي حم�ل�ل�ين يف � �ش ��ؤون ال���ش��رق
الأو� �س��ط ،ف ��إن ثمة ت�صعيداً يف «ح��رب
ال �ظ��ل» ب�ي�ن «�إ� �س��رائ �ي��ل» و�إي � � ��ران ،كما
�أن م��وج��ة «احل � ��وادث الإره��اب �ي��ة» التي
ت�ق��ع يف زواي� ��ا ب�ع�ي��دة م��ن ال �ع��امل ب��د�أت
ت ��ؤرق امل���س��ؤول�ين الأم�يرك�ي�ين� ،إذ ت�أتي
تفجريات تبلي�سي ونيودلهي وبانكوك،
بعد هجمات ا�ستهدفت �إيرانيني خالل
ال �ع��ام�ين امل��ا� �ض �ي�ين ،ع �ل �م �اً �أن �أ� �س �ل��وب
الهجوم يحمل ت�شابها كبرياً مع واقعة
اغتيال عامل نووي �إيراين ال�شهر الفائت
يف ط�ه��ران ،ويحاكي ا�ستخدام القنابل
الال�صقة يف تفجري ال�سيارات التابعة
لل�سفارة الإ�سرائيلية يف الهند وجورجيا
من قبل رجل يقود دراج��ة ،النهج الذي
ا�ستخدمه عمالء «�إ�سرائيل» يف طهران.
م ��ن ج �ه��ة ث��ان �ي��ة ،اع �ت�ب�ر اخل�ب��راء
�أن ال�ق�ن��اب��ل ال �ت��ي ُوج� ��دت يف ن�ي��ودل�ه��ي
وت �ب �ل �ي �� �س��ي ك ��ان ��ت ب ��دائ� �ي ��ة ،و�أه � � ��داف
الهجمات كانت «ثانوية» ،وبالتايل ف�إن
الطابع املحدود للهجمات يثبت �أن هناك
م�ؤامرة ما تن�سج يف اخلفاء.
يف املقابل ،حاولت جهات يف «�إ�سرائيل»
ت�بري��ر ال�ه�ج�م��ات غ�ير امل��وف�ق��ة بالقول
�إن «اال��س�ت�خ�ب��ارات الإي��ران �ي��ة ووح ��دات
«ح� ��زب اهلل» امل �� �س ��ؤول��ة ع ��ن ال�ه�ج�م��ات
م�شغولون متاماً ب��الأح��داث يف �سورية،
وقد وجدوا �صعوبة يف تنظيم الهجمات
واالعتماد على بنية حتتية من امل�سلمني
الراديكاليني واحلركات املتطرفة التي
تعمل بالنيابة عن �إيران»!

�إعداد هناء عليان
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عـــربـــي
البحرين ..وانهيار منظومة حكام اخلليج
ع �ل��ى وق ��ع ال �ق �م��ع ال��وح �� �ش��ي ل�ل�ت�ظ��اه��رات
ال�سلمية امل�ستدامة ال�ت��ي د�أب عليها ال�شعب
البحريني منذ �سنة ،بد�أت ال�سلطات البحرينية
تفقد الأم��ل يف �إمكانية �إع��ادة ال�سيطرة على
البالد دون بقاء امل ��ؤازرة الع�سكرية والأمنية
من قوات «درع اجلزيرة» والتي ت�شكل القوات
ال�سعودية عمودها الفقري.
وق��د اكت�سبت املعار�ضة البحرينية خالل
�سنة م��ن انتفا�ضتها املطالبة �أ��س��ا��س�اً مبلكية
د�ستورية وم�شاركة الغالبية ال�شعبية كحق يف
الوظائف وال�سلطة ،ن�ضجاً غري عادي ،ملوا�صلة
الكفاح من �أجل نيل املطالب التي ارتفع �سقفها
م��ع تك�شري ال�ن�ظ��ام ع��ن �أن�ي��اب��ه ب�ع��د ال�تراج��ع
ع��ن وع��ود الإ� �ص�لاح ال�ت��ي ك��ان قطعها و�أب��دت
املعار�ضة ا�ستعدادها للحوار من �أجل التو�صّ ل
�إىل اتفاق ب�ش�أنها.
ف��امل�ع��ار��ض��ة البحرينية ع�ل��ى ت�ن� ّوع�ه��ا ،مل
يتمكن ال�ن�ظ��ام م��ن تطبيقها ،رغ ��م اجل�ه��ود
الهائلة التي يوظفها يف هذا الإط��ار ،مدعوماً
م��ن ال���س�ع��ودي��ة ب�لا ه� ��وادة ،ف��ال���ش�ع��ارات التي
ي�ط��رح�ه��ا امل�ع��ار��ض��ون يف ح��راك�ه��م احل��ي منذ
�سنة ،مل تنح�سر ذرة م��ن الأب �ع��اد الأخ�لاق�ي��ة
التي تتمتع بها ،وبقيت يف �إطار الآداب العامة
حتى يف التو�صيف ال�سيا�سي ،حيث ال ميكن
الأخ ��ذ عليها ب��أن�ه��ا ت��و���سّ �ل��ت �شتيمة واح ��دة،
الأم��ر ال��ذي يعك�س حقيقة الن�ضوج ال�سيا�سي
للمعار�ضة.
ف ��أق �� �س��ى ال� ��� �ش� �ع ��ارات ك ��ان ��ت «ف�ل�ت���س�ق��ط
العنجهية» ،وهذا ال�شعار بحد ذاته قوبل بهياج
ع�شوائي من ال�سلطات �أفقدها �شرعية �شعبية
ولو قليلة ،باعتبار �أن الرد على هذا ال�شعار كان

املعار�ضة البحرينية حتتفل بذكرى مرور ال�سنة الأوىل على ثورتها (�أ .ف .ب).

دموياً وقمعياً للن�ساء وال�شباب على ح ّد �سواء،
وح�وّل ال�سلطة �إىل «م�ضحكة» �أم��ام مراقبني
دوليني تابعوا الأحداث عن قرب يف البحرين،
م��ا زاد يف ت��وت��ر ال�سلطات ال�ت��ي ان��دف�ع��ت �إىل
طرد اثني ع�شر نا�شطاً �أجنبياً كانوا ي�سّ جلون
عمليات القمع مقابل تظاهرات �سلمية بينهم
ن�ساء يحملن اجلن�سية الأمريكية واجلن�سية
ال�ب�ري �ط��ان �ي��ة ،ف �� �ض�ل�اً ع ��ن م �ن��ع ال���ص�ح��اف��ة
الدولية من دخ��ول البالد بعد ط��رد مرا�سلي
وكالة «رويرتز» ك�آخر �إجناز دميقراطي لنظام
البحرين بحق ال�صحافة الدولية التي مل يعد
مب�ق��دوره��ا بغ�ض النظر ع��ن امل�شاهدات التي
ال ينقلها الإع�ل�ام اخلليجي برمّته بناء على

تعليمات «درع اجل��زي��رة» وك � ��أ ّن م��ا ي�ح��دث ال
عالقة له مبنطقة اخلليج.
وال �� �س �ب��ب يف ذل � ��ك ،ح���س�ب�م��ا ي ��رى بع�ض
املراقبني ،هو حماولة منع متدّد ما يجري يف
البحرين �إىل ال�سعودية حت��دي��داً التي ت�شهد
املنطقة ال�شرقية فيها حراكاً �شعبياً متنامياً
على خلفية االعتقاالت التع�سفية للنا�شطني
احلقوقيني ،وكذلك على خلفية عمليات القمع
والقتل املتعمّد لبع�ض ال�شباب امل�ؤثّر يف ال�شارع،
و«امل �ف ��ارق ��ة ال��دمي �ق��راط �ي��ة» ال �ت��ي ت�ع�ت�م��ده��ا
ال�سلطات ال�سعودية هي و�صف املحتجّ ني على
االعتقاالت والذين يطالبون بالتغيري ورف�ض
ال�ت�ه�م�ي����ش ..ب��أن�ه��م �إره��اب �ي��ون وي�ق��وم��ون مبا

و�صفته ال�سلطات «�إرهاباً جديداً» حق للدولة
�أن تت�صدّى ل��ه ،و«�أ ّن مثل ه��ذه الأع �م��ال لن
تثني حكومة اململكة بواجبها الوطني جتاه
من ي�سفكون الدماء ويقتلون الآالف من �أبناء
�شعبهم ظلماً وعدواناً» ..و«�أ ّن رجال الأمن يف
اململكة �سيواجهون مثل هذه احل��االت يف حال
ا�ستفحالها بكل حزم وقوة وبيد من حديد».
من يقر�أ هذه املفارقة ال �شكّ �أنه يعتقد �أ ّن
املحتجّ ني قد قتلوا �آالف الأ�شخا�ص فع ًال و�أ ّن
زمام املبادرة على الأر�ض يف �أيديهم و�أ ّن ال�سالح
منت�شر يف كل الأزقّة والأحياء وال�شوارع متاماً
كما �أوح ��ت ال�سلطات البحرينية بعد �سحب
م� �ب ��ادرة ويل ال �ع �ه��د احل ��واري ��ة ب���ض�غ��ط من

ال�سعودية ،كذلك بعد طيّ حتقيق جلنة تق�صّ ي
احل�ق��ائ��ق امل �ع��روف��ة ب�ـ«جل�ن��ة ب���س�ي��وين» ،ال�ت��ي
ك��ان ملك البحرين ق��د �شكّلها بنف�سه و�أعلن
ق�ب��ول نتائجها م�سبقاً ،ل�ك��ن ع�ن��دم��ا ��ص��درت
النتائج التي تدين ت�صرّف ال�سلطات وارتكابها
جرائم ت�صل �إىل جرائم �ضد الإن�سانية ،قامت
ال�سلطات بدفع �سعودي بتجنّب نتائج التحقيق
وتنا�سيه وعادت �إىل القمع.
�إ ّن ما يجري يف البحرين ال ميكن مقارنته
يف �أي ح��راك ج��رى �أو �سيجري ،م��ن حيث �إن
املعار�ضة مل ت�ستخدم �أي و�سيلة عنفية ،والعامل
كله ي�شهد على ذلك ،ما يعك�س انهيار منظومة
القيم الأخالقية الدولية ويف طليعتها العربية،
فيما فقدت ال�صحافة املحلية كل امل�صداقية
كجزء من �إعالم عربي «�أعور» ،وذلك يف �سياق
املخطط الذي يحاول �أن ي�ؤخّ ر ما �أمكن القدر
املحتوم بانهيار منظومة احلكم اخلليجي ،وهو
ما ت�سعى �إليه ال�سعودية يف البحرين قبل �أن
ينتقل �إليها احلراك ب�صخب �أكرب.
ل�ك��ن امل�ع��ار��ض��ة يف ال�ب�ح��ري��ن ،ي �ب��دو �أن�ه��ا
ات �خ��ذت خ�ي��ارات�ه��ا ال�ت��اري�خ�ي��ة ب��اال��س�ت�م��رار يف
االحتجاج ال�سلمي واملواجهة ال�سلمية للقمع
الوح�شي ،ما دام احلل ال�سيا�سي مفقوداً مقابل
التمادي يف العمل الأمني ،ورف�ض احلوار من
جانب ال�سلطة ،وت�ع�وّل احلركة االحتجاجية
ع �ل��ى خم ��رج م �� �ش �رّف ي�ن�ه��ي ح �ك��م �آل خليفة
م��ن دون ا��س�ت�خ��دام ال �ق��وة م�ق��اب��ل ق ��وات «درع
اجل��زي��رة» ،حتى ال تو�صم ب�شبهات خمرتعة
ت�ستفيد منها �أنظمة اخلليج الآيلة �إىل نهايتها.

يون�س عودة

انتخابات الرئا�سة اليمنية ..نـجاح ن�سبي ال ينتهي
�شهد اليمن يوم الثالثاء الفائت انتخابات رئا�سية،
ه��ي الأوىل منذ تنحي �صالح ،ال��ذي حكم ال�ب�لاد ملدة
تزيد عن ثالثة عقود لكن هذه االنتخابات كانت �أقرب
ال�ستفتاء منها �إىل انتخابات ،مع وجود مر�شح توافقي
وحيد هو عبد ربه من�صور ه��ادي ،الذي جرى االتفاق
عليه لرئا�سة املرحلة االنتقالية التي ت�ستمر �سنتني،
وفق ما ن�صت عليه املبادرة اخلليجية حلل الأزمة.
و�إذا ك ��ان احل �ك��م ال�ن�ه��ائ��ي ع�ل��ى م ��دى جن ��اح ه��ذه
االنتخابات مرتبطاً بن�سبة امل�شاركة فيها ،فقد �أعلن
�أن ن�سبة امل�شاركة بلغت  ٪60وهي ن�سبة عالية ،وت�شكل
جن��اح �اً ن���س�ب�ي�اً ل�لان�ت�خ��اب��ات ال�ت��واف�ق�ي��ة ،لأن امل�شهد
االن�ت�خ��اب��ي عك�س ا��س�ت�م��رار الأزم� ��ة وح��ال��ة االن�ق���س��ام
ال�سيا�سي ،وال�شعبي بني من رف�ض وقاطع ،وب�ين من
�أيد و�شارك يف هذه االنتخابات.
فاحلملة الوا�سعة التي نظمتها الأح��زاب ،والقوى
امل�ؤيدة لالنتخابات ،واملبادرة اخلليجية ،لأج��ل تذليل
االع�ترا���ض على امل�شاركة فيها ،و�إن جنحت يف �إق�ن��اع
بع�ض القبائل ،وق�سم من �شباب الثورة يف تعز و�صنعاء
يف امل�شاركة ،لكنها  ف�شلت بذلك يف ال�شمال واجلنوب،
وبالتوقف �أمام الوقائع التي ح�صلت يف يوم االنتخابات
يتبني �أن العا�صمة �صنعاء ،ومدينة تعز ،ومدن الو�سط
وال �غ��رب �شهدت م�شاركة كثيفة وف��ره��ا �إق �ب��ال �شباب
ال �ث��ورة ،وقبيلة ح��ا��ش��د ال�ت��ي يتزعمها ال�شيخ ��ص��ادق

الأح�م��ر ،وقبائل ارح��ب الذين خا�ضوا معارك �ضارية
على م��دى الأ�شهر الت�سعة املا�ضية يف مواجهة ق��وات
احلر�س اجلمهوري.
وباملقابل ف ��إن امل�شهد االنتخابي يف ال�شمال متيز
مبقاطعة �شبه تامة خلت من �أي �أع�م��ال عنف ،وذلك
ا�ستجابة لدعوة من احلوثيني� ،أما يف اجلنوب ،ف�إنه رغم
ح�صول خرق لقرار احلراك اجلنوبي بعدم امل�شاركة� ،إال
املقاطعة كانت وا�سعة واكبها ا�شتباكات ،ومواجهات بني
املنا�صرين للحراك وق��وات اجلي�ش والأم��ن ،خ�صو�صاً
يف العا�صمة االقت�صادية عدن ،وحمافظة ح�ضر موت،
وغ�يره��ا م��ن م��دن اجل �ن��وب� ،سقط بنتيجتها العديد
من القتلى واجل��رح��ى بني اجلنود وامل��واط�ن�ين� ،أم��ا يف
حمافظة �إب ،وبع�ض املناطق يف زجنبار ،التي ي�سيطر
عليها تنظيم القاعدة ،ف�إنها �شهدت مقاطعة �شاملة
ل��وج��ود ق��رار م��ن القاعدة بعدم امل�شاركة حت��ت عنوان
عدم جواز االنتخابات.
�إن هذا امل�شهد املتناق�ض بني �إقبال كثيف يف مناطق،
ومقاطعة �شبه تامة يف مناطق ،وم�شاركة �ضعيفة يف
�أخرى� ،أكد جملة من الدالالت:
 ف�شل جهود ح��زب امل��ؤمت��ر ال�شعبي احل��اك��م ،و�أح��زاباللقاء امل�شرتك يف دفع كل املناطق �إىل امل�شاركة الوا�سعة،
ما يعني �أن اتفاق امل�ب��ادرة اخلليجية ال يحظى بت�أييد
كبري ،ويواجه انق�ساماً ال ميكن اال�ستهانة به ما يجعل

العملية ال�سيا�سية تواجه م�صاعب ومطبات ،خ�صو�صاً
يف ظل رف�ض احلوثيني لها ،و�إ�صرار احلراك اجلنوبي
على رف�ض اال�ستمرار بالوحدة مع ال�شمال ،وتنامي
ق��وة تنظيم ال�ق��اع��دة ،وا�ستفادته م��ن ح��ال��ة االنق�سام
ال�سيا�سي ،وال�شعبي يف اجلنوب وال�شمال.
 �إن حماولة ت�سويق املبادرة اخلليجية لتكون مدخ ًالحلل الأزمة ،مل تقنع الأطراف الأ�سا�سية التي تخو�ض
�صراعاً مبكراً مع نظام �صالح ،لأنها تقوم على تعومي
هذا النظام برعاية خليجية �أمريكية ،وا�ستمرار بقاء
�صالح خلف ال�صورة ،يف حني �أن �أحزاب اللقاء امل�شرتك
الطاحمني بال�سلطة �سي�صبحون �أ�سرى �أرك��ان النظام
الذين مازالوا يتحكمون مبفا�صل ال�سلطة.
 �إن م�شاركة �شباب الثورة يف تعز و�صنعاء يف االنتخاباتال تر�صد ل�صالح امل �ب��ادرة اخلليجية ،لأن م�شاركتهم
كانت حتت عنوان �إنهاء حكم �صالح ،ولي�س حتت عنوان
الت�صويت للرئي�س التوافقي.
ولهذا دالل��ة مهمة ،وهي �أن مطالب �شباب الثورة
بتغيري نظام احلكم وتطهري امل�ؤ�س�سات من رموز نظام
� �ص��ال��ح ،والإ�� �ص ��رار ع�ل��ى حم��اك�م�ت�ه��م ،وع ��دم منحهم
احل �� �ص��ان��ة� � ،س��رع��ان م��ا ��س�ت�ع��ود م��ن ج��دي��د لتح�ضر
بعد انتهاء اال�ستحقاق االنتخابي ،وه��و ما �أك��ده �أحد
ممثلي �شباب ال�ث��ورة يف مقابلة تلفزيونية �إث��ر انتهاء
االن �ت �خ��اب��ات ،ح�ين اع�ت�بر �أن م��ا ح�صل خ�ط��وة �أوىل،

و�ست�ستمر االعت�صامات يف ال�ساحات حتى حتقيق �أهداف
الثورة ،م�شرياً �إىل �أن ال�شباب رف�ضوا املبادرة اخلليجية
كمنظومة متكاملة ،لكنهم تعاملوا مع بع�ض �أجزائها
التي تتماهى مع �أه��داف�ه��م ،مثل احلكومة التوافقية
واالنتخابات الرئا�سية ،ومل يقبلوا بباقي البنود.
فنظام احلكم مل ي�سقط بعد ،و�إن تبدل الرئي�س،
وحل مكانه نائبه كرئي�س توافقي ،لذلك ف�إن الثورة مل
حترز الن�صر بعد ،وبالتايل لي�س من املتوقع �أن ت�ؤدي
االنتخابات الرئا�سية �إىل طي �صفحة الأزمة ،و�أن ت�ضع
نهاية ل�ه��ا ،خ�صو�صاً �أن�ه��ا مل تنجح يف خلق املناخات
ال�سيا�سية وال�شعبية لإجن��اح املرحلة االنتقالية حلل
الأزم��ة ،كما ن�صت امل�ب��ادرة اخلليجية ،فيما التحديات
التي تواجه احلكومة التوافقية ،والرئي�س التوافقي
من العيار الثقيل� ،إىل جانب ا�ستمرار الأزمة ب�أبعادها
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية.
�أم ��ا امل��راه �ن��ة ع�ل��ى م���س��اع��دات م��ال�ي��ة ،وع ��دت بها
دول اخل�ل�ي��ج ،ف��إن�ه��ا �إذا م��ا حتققت ف�ستفاقم الأزم��ة
ال�سيا�سية ،لأنها �ستكون مرتبطة با�شرتاطات �سيا�سية
واقت�صادية تزيد من تبعية اليمن للخارج ،وجتعله �أكرث
من �أي وقت م�ضى حتت الو�صاية الدولية واخلليجية،
ال�ساعية �إىل بقاء اليمن خا�ضعاً للأجندة الغربية.

ح�سني عطوي
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بعد عام على الثورة ..ال�شعب الليبي ال يجد ما ي�ستحق االحتفال به
م�ضى عام على تفكيك الكيان الليبي ،ومل
يجد ال�شعب الليبي ما ي�ستحق االحتفال ،بل
م��زي��داً م��ن املعاناة وتف�شي الف�ساد يف دوائ��ر
احل �ك��وم��ة امل��وق �ت��ة ،ف �ط��وال ع ��ام واح ��د من
التدمري املمنهج والقتل ب��دم ب��ارد� ،سيطرت
فو�ضى ال�سالح ،وحتكمت امليلي�شيات بالأحياء
الكربى يف العا�صمة وبقية امل��دن والبلدات،
وعبثت ع�صابات املجرمني واخل��ارج�ين على
القانون ب�أمن ال�سكان ونهب ممتلكاتهم.
يف ال��واق��ع ،مل يكن م�ق�دّراً لهذه «ال�ث��ورة»
امل�صطنعة ��س��وى �إن �ت��اج ه��ذه ال�ف��و��ض��ى ،فقد
تك�شفت عنا�صر تفتيت الكيان وتهمي�ش احلياة
ال�ع��ام��ة م�ن��ذ ال �ب��داي��ة يف �� 17ش�ب��اط/ف�براي��ر
 ،2011مع ت�شكيل املجل�س الوطني االنتقايل
من زمر العمالء املدجنني يف عوا�صم الغرب،
وا�ستمر تدمري الدولة الليبية وم�ؤ�س�ساتها مع
تزايد ال�صراع بني �أجنحة هذا املجل�س.
�إن ت���س��اب��ق ه ��ذه الأج �ن �ح��ة ع �ل��ى اق�ت���س��ام
ال���س�ل�ط��ة وال �ث ��روة ي�ح�ت��د ع �ل��ى ح �� �س��اب ب�ن��اء
«الدولة الد�ستورية املدنية املوحدة» املوعودة
وبعيداً عن تعزيز ا�ستقرار البالد ،بينما تُلقى
م�س�ؤولية الف�شل والفو�ضى على قوى «الثورة
امل�ضادة» ،في�أتي �إعالن حالة الطوارئ «ر ّداً على
م�ؤيدي النظام ال�سابق الذين ي�سعون لزعزعة
الأم ��ن خ�ل�ال االح �ت �ف��االت ب��ال��ذك��رى الأوىل
لثورة  17فرباير».
ويف ��س�ي��اق ال �ت��ذرع بتنامي ن���ش��اط ال�ق��وى
املنا�صرة للعقيد الراحل معمر القذايف ،توعّد
رئ�ي����س امل�ج�ل����س ال��وط�ن��ي االن �ت �ق��ايل يف ليبيا
م�صطفى عبد اجلليل بالرد بقوة على �أي جهة
تهدد ا�ستقرار البالد ،وقد تزامنت ت�صريحات

الليبيون يحتفلون بذكرى مرور عام على بدء ثورتهم (�أ.ف.ب).

ع �ب��د اجل �ل �ي��ل م ��ع ن �� �ش��ر ب �ي��ان م �ف�ب�رك ع�ل��ى
الإن�ترن��ت با�سم «احل��رك��ة ال�شعبية الوطنية»
يفيد ب�أن �أن�صار القذايف ينظمون �أنف�سهم خارج
ال �ب�لاد يف ح��رك��ة �سيا�سية ج��ام�ع��ة ت�شمل كل
الليبيني.
ويف ه ��ذا ال���س�ي��اق ج ��رى ت���ض�خ�ي��م ظ�ه��ور
ال �� �س��اع��دي ال �ق��ذايف ع�ل��ى و� �س��ائ��ل الإع �ل��ام يف
 10ف�براي��ر ل�ي��ؤك��د �أن��ه �سيعود �إىل ب�ل�اده يف
�أي ��ة حل�ظ��ة ،وك��ذل��ك ن���ش��رت ق�ن��اة «ال�ع��رب�ي��ة»
ت�صريحات ل��ه دع��ا فيها م��ن النيجر �أن�صاره
لال�ستعداد النتفا�ضة م�سلحة �ضد املجل�س
ال��وط �ن��ي االن �ت �ق��ايل ،م�ت�ه�م�اً �إي� ��اه ب ��أن��ه «غ�ير

�شرعي» ،ولي�ست لديه القدرة على ال�سيطرة
�إن من م�صلحة هذه ال�سلطات �أن تبالغ
على ما �سماها «امليلي�شيات والع�صابات» التي بخطر �أبناء القذايف ،بينما هي يف احلقيقة
حتكم بالده ،و�أكد يف هذا ال�صدد وجود العديد م�صدر اخل�ط��ر ال��وح�ي��د على م�صري ليبيا
من الأن�صار له داخل وخارج ليبيا و�أنه �سيعود وال�شعب الليبي ،مع ا�ستمرار ف�شلها ونهجها
قريباً �إىل بالده.
ال�ت�ف�ت�ي�ت��ي ال� ��ذي مت��ار� �س��ه ب��ا� �س��م «ال �ث ��ورة
�ات
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وبناء الدولة املدنية» ،واتهام قوى «الثورة
ال�ن�ي�ج�يري��ة ت �ف��ر���ض ع �ل��ى ال �� �س��اع��دي ق �ي��وداً امل���ض��ادة» وحتميلها م�س�ؤولية ك��ل خلل يف
�سيا�سية و�إق��ام��ة ج�بري��ة ،رغ��م ت��أك�ي��ده��ا �أنها املجتمع الليبي.
لن ت�سلمه للمجل�س االنتقايل� ،إن وجود �أبناء
ذكرت �صحيفة «اجلارديان» الربيطانية يف
ال�ق��ذايف �أح� ��راراً خ��ارج ليبيا ال يعني �أن�ه��م يف � 18شباط/فرباير �أن املجل�س االنتقايل يعاين
و�ضع ي�سمح لهم تنظيم �أي ن�شاط �سيا�سي �أو من تناحر داخلي وحالة انق�سام �إىل ف�صائل
ع�سكري ملواجهة ال�سلطات اجلديدة.
وجماعات ،قائلة« :كل فريق يعمل �ضد الفريق

الآخر» .ومن �أمثلة هذا ال�صراع �أن وزير املالية
الليبي ح�سن زق�لام ك�شف قبل �أي��ام ب��أن��ه لن
ير�ضى �أن يكون �شاهد زور يف وزارته ،وهو يرى
مليارات ال��دوالرات تهرب �إىل اخل��ارج ،قائالً:
«ال ي�شرفني العمل يف ه��ذا امل�ك��ان لأن��ه خيانة
لليبيا ،و�أن ��ا ن ��ادم ع�ل��ى مطالبتي بالت�سريع
بالإفراج عن الأر�صدة املجمدة يف اخلارج (200
مليار دوالر) ،لأن اجل��زء ال�سائل ال��ذي و�صل
م�ن�ه��ا ج��رى ت�ه��ري�ب��ه �إىل اخل� ��ارج ،و�أ��ص�ب�ح��ت
ل�ي�ب�ي��ا حم �ط��ة ع �ب��ور ف �ق��ط ل �ه��ذه الأم� � ��وال».
�إن ال �� �ص��راع ب�ي�ن �أج �ن �ح��ة امل�ج�ل����س االن�ت�ق��ايل
وب �ي��ن خم �ت �ل��ف امل �ي �ل �ي �� �ش �ي��ات ال� �ت ��ي ت��رف ����ض
ت�سليم �سالحها �أو االن��دم��اج يف ق��وى �أمنية
م��وح��دة بينما حتكم ك��ل منها �سيطرتها على
الأح� �ي ��اء وال �ب �ل��دات ،ك��ل ه ��ذا ي�ب���ش��ر ب ��أج��واء
ع � ��دم ال �ت �� �س��ام��ح ب �ي�ن ال � �ق� ��وى امل �ت �� �ص��ارع��ة،
مم ��ا ي��زي��د ت �ل��وث �أي ��دي �ه ��ا ب ��دم ��اء ال�ل�ي�ب�ي�ين
و��س��رق��ة امل ��ال ال�ع��ام وزع��زع��ة ا��س�ت�ق��رار ليبيا.
�إن غ �ي��اب ال���س�ل�ط��ة امل��رك��زي��ة وان �ع ��دام الأم ��ن
وال�ت�ن��اق����ص امل�م�ن�ه��ج ل�ل�خ��دم��ات ال �ع��ام��ة ،هي
��ص�ف��ات م�لازم��ة مل��ا ي�سمى «ال �ث ��ورة» الليبية
ال�ت��ي تن�سب �إىل م��وج��ة ال��رب�ي��ع امل��زع��وم التي
جت�ت��اح ع ��دداً م�ت��زاي��داً م��ن ال�ك�ي��ان��ات العربية
والإ�سالمية ،و�سيبقى الو�ضع على حاله من
التدهور واالنهيار يف ليبيا وغريها من دول
«ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي» ،حتى تثبيت ح��ال��ة التمزق
واالنق�سام ،وجعلها �أم��راً واق�ع�اً تقطف ثماره
احل��رك��ة ال���ص�ه�ي��ون�ي��ة ال �ع��امل �ي��ة ،وت�ب�ن��ي عليه
م�شاريعها التو�سعية يف عموم املنطقة.

عدنان حممد العربي

لن تكون مبن�أى عن الزلزال ال�سوري لأن الأمن القومي واحد
ال�سعودية ..تغريدات جمتهد وف�ضائح مالية
م��اذا ي�ج��ري يف اململكة العربية ال�سعودية وم�شيخات واالجتماعية والإن�سانية ،وك��ان غريباً ع��دم قيام الدولة
اخلليج ،من يفتح امللفات وي��راك��م كل ه��ذه الأزم ��ات ،و�إىل ب ��أي �إ��ص�لاح��ات حقيقية يف �أدائ �ه��ا ال�سيا�سي �أو �إدارت �ه��ا
�أي مدى ت�ستطيع هذه الع�شائر والعائالت ال�سابحة بعك�س االقت�صادية وتف�شي الفقر واجل��وع ،واال�ستمرار يف هدر
اجتاه تيار الأمة وم�صاحلها ،االلت�صاق بامل�شاريع الغربية ،ثرواته الوطنية و�إهماله التنمية احلقيقية للبالد ،رغم
بل وا�ستخدامها كر�أ�س حربة ل�ضرب وحدة املنطقة وتعميم ثرواتها الهائلة التي ال تعرف طريقاً �سوى �إىل ح�سابات
الفو�ضى ،وهل �أ�صبحت الفو�ضى قريبة من هذه الإمارات الأم��راء الذين يكد�سون �أرقاماً خيالية ت�شيب من هولها
واملمالك؟
الولدان الذين طاملا ع�شقوهم.
امل�ل�ف��ات ال�ت��ي تفتح ب�سحر �ساحر ك�ث�يرة ،والف�ضائح
من املعلوم �أن كل حفيد من �أبناء عبد العزيز بن �سعود
التي تزكم الأن��وف عديدة ،فج�أة �أ�صبح هناك من يجر�ؤ لديه رات��ب �شهري ح��وايل � 100أل��ف ري��ال من احلكومة،
على ن�شر ف�ضائح مالية مذهلة داخل اململكة ،و�أكرث يقول وهناك بون�س �سنوي حوايل � 400ألف ريال ،فيكون جمموع
العارفون �إن من يعمم تلك الف�ضائح �شخ�ص من داخل الدخل ال�سنوي حوايل مليون و�ستمئة �ألف ريال لكل فرد
العائلة املالكة ،ال حديث اليوم يف ال�سعودية �إ ّال عن موقع من �أبناء عبد العزيز ،لكن ما حتدثت عنه وكاالت الأنباء
تويرت جمتهد بن حارث بن همام وتغريداته التي طالت بعد وفاة �سلطان عبد العزيز عن توزيع  285مليار دوالر
كل العائلة املالكة من فهد بن عبد العزيز �إىل طالل بن لورثته �صدم اجلميع دو ًال و�شعوباً.
وما تتحدث عنه تغريدات جمتهد اليوم مذهلة ،الذي
عبد العزيز ،اجلميع مرتكب وفا�سد و�سارق فيما ال�شعب
ال�سعودي يئن من اجل��وع والفقر يف بلد ال يتجاوز ن�سبة كتب �أن الأمري عبد العزيز بن فهد ميلك ق�صراً يف الريا�ض
الفقر فيه  20يف املئة وهو من �أغنى و�أكرب م�صدر نفطي ال��ذي هو يف احلقيقة عبارة عن ع��دة ق�صور وكلف الدولة
حوايل  21مليار ريال ومنزله يف جدة م�ساحته مليون مرت
يف العامل.
حتت �شعار امللك عبد اهلل ال��ذي ق��ال« :لو �أننا تنازلنا مربع وكلف مليار ريال وحتدث عن �أ�سهمه يف البنك الأهلي
للنا�س عن بع�ض �سلطاتنا ،ف�إنهم �سيطلبون املزيد واملزيد» ،وعن �أ�سهمه يف �شركة جرنال الكرتيك الأمريكية و�شركة
حت��ت ه��ذا ال���ش�ع��ار ا��س�ت�م��ر اجل �م��ود داخ ��ل امل�م�ل�ك��ة ،حتى مر�سيد�س بنز ،وامتالكه جمموعة من ال�شركات والعقارات
�أ�صبحت ع��روق الدولة كال�صخر �أو �أ�شد جفافاً وابتعاداً ي�صل جمموعها �إىل �أكرث من  3000مليار ريال ،فيما ميتلك
عن النا�س ،وعدم �إحداث �أي تغيري يف بنية النظام الدينية الأم�ي�ر العزيز خم�س ط��ائ��رات خا�صة ،منها ث�لاث بوينغ

فخمة كلفت الدولة �أكرث من ملياري ريال ،وتتحمل الدولة
ال�سعودية م�صاريف ت�شغيلها و�صيانتها ،وميلك �أ�سطول من
اليخوت كلفه �أكرث من مليار ون�صف مليار ريال.
وك ��ان ع�ب��د ال �ع��زي��ز ب��ن ف�ه��د ا ُت �ه��م ب��ال �ت��ورط لق�ضية
اختال�س �أموال عرب �شركة �سعودي – �أوجيه ،الذي يت�شارك
فيها مع �آل احلريري وكان قد �أعفى من من�صبه يف ديوان
جمل�س ال ��وزراء بناء لطلبه ب��أم��ر ملكي �صدر يف حزيران
 ،2011وتقول معلومات �إن فهد بن عبد العزيز ا�ستوىل
على ح�سابني �سريني للملك فهد ،الأول يف ال�سعودية ويقدر
بع�شرة مليارات دوالر والثاين يف البنوك الغربية ويقدر بـ30
مليار دوالر ،ون�صيبة الر�سمي من الإرث بعد وفاة والده كان
 15مليار دوالر من الداخل و 75مليار من اخلارج ،والذي
بطريقة �أو �أخرى ،متكن من الإدخال �إىل ح�ساباته البنكية
حوايل  270مليار دوالر بطرق ملتوية.
ه��ذا يف وق��ت غ��ول الفقر واجل��وع ينت�شر يف ال�سعودية
وينه�ش �أهلها ،فهل تتحول ت�سريبات جمتهد بن احلارث يف
ال�سعودية �إىل كرة ثلج ،كلما تدحرجت كلما كربت لت�صبح
نقطة حتول يف تاريخ اململكة وم�سارها؟ ويبقى ال�س�ؤال :من
ي�سرب هذه الـخبار التي حتدى بها جمتهد �أن يواجهه عبد
العزيز بن فهد من خالل التويرت؟
ال �ل ��واء حم �م��د ب��ن ع��ائ ����ض ال �ع �� �س�يري ق��ائ��د ��س�لاح
امل�ه�ن��د��س�ين وج��د م�ق�ت��و ًال يف ��س�ي��ارت��ه وحم�ت�رق �اً �شمال
ال��ري��ا���ض ،ت�ق��ري��ر الطبيب ال���ش��رع��ي �أ� �ش��ار �إىل �أن ع��دة

طلقات ر�صا�ص �أ�صابت ر�أ���س القتيل عن ق��رب ،ومن ثم
�أُح��رق��ت جثته ،قيل �إن�ه��ا عملية ان�ت�ح��ار ق��ام بها ال�ل��واء
امل�ع��روف با�ستقامته ونزاهته ،بعد �ضغوط من العائلة
فتح حتقيق لك�شف مالب�سات الق�ضية ،تبني �أن اللواء
ك��ان قد قتل يف مزرعة اخلالدية اململوكة من خالد بن
�سلطان ،و�أن وق��ت الوفاة احلقيقي يتوافق بتزامنه مع
وج��ود اللواء الع�سريي يف امل��زرع��ة ،واملعلوم �أن خالد بن
��س�ل�ط��ان ك��ان ق��ائ��د اجل�ي����ش ال���س�ع��ودي ،وج ��رى حتقيق
ونقا�ش حول الف�ساد وما يجري يف اجلي�ش من �صفقات
مالية م�شبوهة ،وخالد بن �سلطان هو �أحد الأبناء الذين
مت توزيع الإرث الذي بلغ  285مليار دوالر بعد وفاة والده
�سلطان بن عبد العزيز.
ال �ت ��وت ��رات ت �ت��زاي��د يف ال ��داخ ��ل ال �� �س �ع��ودي ،وامل�ح�ي��ط
الإقليمي يتفجر ،ولن يكون الزالزل ال�سوري الذي يتحرك
ببطئ ،بعيداً برتدداته عن بالد جند واحلجاز ،لأن الأمن
القومي واحد.
االح�ت�م��ال الأوف ��ر ح�ظ�اً ه��و ح�صول احتقانات �شعبية
متعددة ومدوية يف نف�س الوقت ،ت��ؤدي �إىل ح��دوث حاالت
مترد يف املدن ال�سعودية ،التي يحكمها �أمراء من �آل �سعود،
وقد تنهار على �أثرها فج�أة ال�سلطة املركزية ،التي مازالت
مت�سك بزمام الأمور حتى الآن.

حمرر ال�ش�ؤون العربية
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ممرات آمنة ..لمن؟
ازدادت م�ؤخراً الت�صريحات والدعوات �إىل
�إق��ام��ة مم��رات �آم�ن��ة يف ��س��وري��ة ،وال�ه��دف وفق
هذه امل�صادر ،هو ت�أمني املواد الغذائية والطبية
للمدنيني يف بع�ض املناطق ،ولي�س �صدفة �أن
تكون ه��ذه املناطق هي ذاتها التي ت��زداد فيها
عمليات م��ا ي�سمى اجلي�ش ال���س��وري احل��ر� ،أو
هي معقل للحركات املعار�ضة ،و�سط حماوالت
بع�ض الأط ��راف الإقليمية والغربية لإق��ام��ة
منطقة عازلة ،بعد انهيار حلم حتويل مدينة
��س��وري��ة م��ا �إىل ب�ن�غ��ازي ،ت�ك��ون حجر الأ��س��ا���س
ل�سيناريو يحاكي ما ح�صل يف ليبيا.
ب �ع��د ال ��زي ��ارة الأخ� �ي��رة ل��وزي��ر اخل��ارج �ي��ة
الرتكي �أحمد داود �أوغلو لوا�شنطن ،مل تخفِ
العوا�صم امل�ن��اوئ��ة لدم�شق نيتها مب��ا ت��ري��ده،
�سريعاً ،بد�أ احلديث عما مت االتفاق عليه خالل
ل �ق��اء �أوغ �ل��و م��ع ن�ظ�يرت��ه ه �ي�لاري كلينتون،
�إر��س��ال م�ساعدات �إن�سانية ،وت�أ�سي�س منطقة
منزوعة ال�سالح وحمايتها ع�سكرياً ،واالتفاق
ع�ل��ى �إم�ك��ان�ي��ة ت�ق��دمي م���س��اع��دات تكنولوجية
وا�ستخباراتية للمعار�ضة ،وه��و �أم��ر يح�صل
منذ مدة طويلة ،والأكيد �أن التقرير الأمل��اين
ال ��ذي حت ��دث ع��ن �إدخ � ��ال ق ��وات ك��وم��ان��دو���س
عربية وغربية مل�ساعدة اجلي�ش احلر ،مل يكن
زلة ل�سان ،ويدخل يف �صلب املواجهة املفتوحة
على جميع ال�صعد.
ويبدو �أن جمل�س الأم��ن ال��دويل حتول �إىل
غ�صة يف قلب ال��وزي��ر ال�ترك��ي ،ال��ذي ي��راه مل
ي��فِ بالتزاماته الأخ�لاق�ي��ة وال�سيا�سية ،وهي
غ�صة �ستكرب م�ستقبالً ،كون املجل�س هو املكان
الذي تُ�س َب ُغ فيه «ال�شرعية» �أو الغطاء الدويل

ال�صومال

لـ«ممرات �آمنة» �أو «مناطق منزوعة ال�سالح».
ال ب ��د م ��ن ال �ت��وق��ف م� �ط ��و ًال ع �ن��د ه��ذي��ن
امل�صطلحني ،فقد �سمعهما العرب وامل�سلمون
كثرياً يف العقدين الأخريين ،ويف كل مرة كانت
النتائج كارثية على ال�صعيد الإن�ساين ،و�أي�ضاً
على �صعيد م�ستقبل دول و�شعوب ،والنموذج
الليبي هو الأكرث داللة لقربه الزمني ،ونتائجه
ال�سوداء التي يعاين منها ال�شعب الليبي.

م �ن��ذ الإع �ل ��ان ع ��ن «امل �ن��اط��ق الآم �ن��ة
واملمرات الإن�سانية» ،ازدادت املعاناة فيه،
ومل يخجل املجتمع ال��دويل م��ن التذرع
ب��الأو� �ض��اع الأم �ن �ي��ة ح�ي��ال ت�ق���ص�يره عن
�إي �� �ص��ال امل �� �س��اع��دات الإن �� �س��ان �ي��ة مل�لاي�ين
اجلياع خالل موجة اجلفاف التي �ضربت
القرن الأفريقي خالل العام املن�صرم.

العراق ..منطقة احلظر اجلوي
ب�ع��د ان�ت�ه��اء ح��رب اخل�ل�ي��ج ال�ث��ان�ي��ة ع��ام
 ،1991فر�ضت الواليات املتحدة وبريطانيا
وف��رن �� �س��ا ح� �ظ ��راً ج ��وي� �اً � �ش �م��ايل ال �ع��راق
وجنوبه بحجة حماية الأك ��راد وال�شيعة،
باالعتماد على ق��رار �سابق ملجل�س الأم��ن
رقم  ،688قرار مل ين�ص على منطقة حظر
ج��وي ،وك��ان يطالب حكومة بغداد بالكف
عن مالحقة الأكراد ،وقد ان�سحبت فرن�سا
يف العام  96من التحالف وبررت ذلك ب�أن
امل�س�ألة �أخ��ذت منحى �آخ��ر غ�ير الأه��داف
الإن�سانية ،و�إن تكن الأ�سباب تك�شفت فيما
ب�ع��د ،وتت�صل ب��اخل�لاف��ات على احل�ص�ص
امل�ستقبلية ملا كان يخطط للعراق.
م��ا �أري ��د الإ� �ش ��ارة �إل �ي��ه ه�ن��ا م���س��أل�ت��ان،
الأوىل يف ج� �ن ��وب ال� � �ع � ��راق ،ح �ي��ث ك��ان
ي�ف�تر���ض ح�م��اي��ة امل��دي �ن�ين ،ف�ق��د �شهدت
ت�ل��ك امل�ن��اط��ق جم ��زرة ح�ين �أر� �س��ل ��ص��دام
ح�سني دباباته وطائراته املروحية ل�سحق
االنتفا�ضة ال�شعبية ،مل يتحرك املجتمع

يوغو�سالفيا وجورجيا

وزيرة اخلارجية الأمريكية هيالري كلينتون ونظريها الرتكي �أحمد داود �أوغلو

الدويل بحجة �أن القرار الأممي ال ي�شمل
ال �ط��ائ��رات امل��روح �ي��ة ،وامل �� �س ��أل��ة ال�ث��ان�ي��ة
�شمايل العراق ،حيث وقعت معارك دامية
ب�ين الف�صيلني ال�ك��ردي�ين بزعامة جالل
طالباين وم�سعود برزاين ،وللمفارقة فقد
مت ال�سماح لقوات �صدام ح�سني بالتدخل
مل�ساعدة فريق على �آخر يف تلك املواجهات،
لكن الأهم هو ما �آلت �إليه الأمور ،وتكفي
نظرة عابرة على ما عا�شه العراق من م�آ�س
منذ ذلك التاريخ و�صو ًال �إىل احتالله ،ثم
االن�سحاب الأم�يرك��ي منه بعد زرع فتنة

مذهبية وعرقية تهدد بقاءه بتحويله �إىل
جمموعة دويالت متناحرة.
ال�سودان
�أ��ص�ب�ح��ت ق � ��راءة امل���ش�ه��د ال �� �س��وداين �أك�ث�ر
�سهولة بعد انف�صال اجلنوب ،احل��رب الأهلية
م���س�ت�م��رة و� �س��ط حم � ��اوالت ج ��دي ��دة لإق��ام��ة
«ممرات �آمنة» مع الإ�شارة �إىل �أن هذه املناطق
نُفذت بوا�سطة االحت��اد الأفريقي ب�سبب عدم
قدرة الدول الغربية على �إقامتها.

ما بد�أ كمناطق عازلة حلماية املدنيني،
انتهى �إىل تق�سيم هاتني الدولتني �إىل
عدة دول وعدد �ضخم من ال�ضحايا.
قد يحتج البع�ض �أن الدواعي الإن�سانية
�أهم من �أي �شيء �آخر ،ومن ي�سمع كلمة
«امل �م��رات الآم �ن��ة» ،ي ��درك �أن ث�م��ة ب�شراً
يعانون ..وه��ذا �صحيح يف �سورية ،فثمة
�أن ��ا� ��س ي �ع��ان��ون وي �ح �ت��اج��ون امل �� �س��اع��دة،
ولكن قيل �سابقاً�« :إن ال�شياطني ت�سكن
يف التفا�صيل» ،ويف �سورية حتول الكثري
من الق�ضايا الإن�سانية واجلوهريية �إىل
ت�ف��ا��ص�ي��ل ،ي�ت��م اال��س�ت�ث�م��ار ال��و��س��خ فيها
على ح�ساب دم��اء ال�سوريني وكرامتهم،
واملمرات الآمنة يف ح�سابات الدول تعني
�شيئاً واح��داً ،مم��رات �آمنة مل�صاحلهم يف
املقام الأول.

حممد املقهور

هل تمنح الثورات العربية ساركوزي وأوباما فوزًا جديدًا بالرئاسة؟
�ستجري انتخابات رئا�سية يف  16دول��ة هذا
ال�ع��ام ،و�سيتعرف العامل على ه ��ؤالء الر�ؤ�ساء
اجلدد ،و�سري�سم ه�ؤالء الر�ؤ�ساء مالمح امل�شهد
ال�سيا�سي اجلديد للكرة الأر�ضية� ،سيولد عامل
جديد من خالل املخا�ض ال�صعب الذي يتواىل
منذ ثالث �سنوات يف �أكرث من منطقة ودائرة
�صراع يف العامل.
�أب ��رز ه��ذه االن�ت�خ��اب��ات ب ��دون ��ش��ك ،وال�ت��ي
�سرت�سم مالمح ال�ع��امل اجل��دي��د ،االنتخابات
الفرن�سية والأمريكية ،فهل �سي�شهد عام 2012
ن�ه��اي��ة ال�سيطرة الأم�يرك�ي��ة ع�ل��ى ال�سيا�سات
ال��دول�ي��ة ،وه��ل �ستتمكن �سورية م��ن ال�صمود
ل�ت�ع�بر �إىل ال �ع��امل اجل��دي��د امل�ت�ع��دد الإرادات
الدولية؟
�ساركوزي الذي بد�أ واليته الأوىل بقبالت
حارة مع القذايف ،و�أقام له �أول خيمة يف تاريخ
حديقة الإليزية ،ثم حتول فج�أة �إىل ذئب جائع
ير�سل طائراته ل�ضرب امل��دن الليبية مل�ساعدة
ال�ث��وار على تعميم الفو�ضى ،وير�سل القوات
اخلا�صة الفرن�سية العتقال �صديقه القذايف
وقتله�� ،س��ارك��وزي ه��ذا املتقلب امل��زاج واملدمن
على ال�ه��زائ��م ،ان�خ��رط ف�ج��أة يف م��واج�ه��ة مع
��س��وري��ة لنقل الفو�ضى �إل�ي�ه��ا�� ،س��ارك��وزي هذا
ال ��ذي ��ش�ع��ر م�ع�ظ��م ال�ف��رن���س�ي�ين ب��ال�ن��دم على

مع العلم �أنه يف العقل الفرن�سي ذكريات ه��ذه االن�ت�خ��اب��ات ،ب��اراك �أوب��ام��ا منذ ف��وزه
انتخابه بعد مرور �ستة �أ�شهر فقط من توليه
ا�ستعمارية يف ��س��وري��ة ،لي�س �أقلها وق��وف ب��ال��رئ��ا� �س��ة ،ف �ع��ل ك ��ل � �ش��يء مم �ك��ن ل��دع��م
الرئا�سة الفرن�سية.
�� �س ��ارك ��وزي ه � ��ذا ق� � ��ال ،ن �ع��م �أن� � ��ا م��ر� �ش��ح اجل�نرال غ��ورو عام � 1920أم��ام قرب �صالح �إ�سرائيل ،منذ �أن و�صل �إىل البيت الأبي�ض
ل�ل�ان �ت �خ��اب��ات ال ��رئ ��ا� �س �ي ��ة ،ب � ��دل �أن ي �ع �ت��ذر الدين وخماطبته« ،ه��ا قد عدنا يا �صالح �أعطى م�ساعدات ع�سكرية لإ�سرائيل تفوق
للفرن�سيني على ك��ل امل�شاكل التي ت�سبب بها الدين فقم من قربك لتقاتلنا» ،كما حتمل ما �أعطاه �أي رئي�س �أمريكي �سابق ،و�أف�شل
خالل واليته ،معظم القوى الفرن�سية جتمع الذاكرة الفرن�سية �أن ثمة عواماً �سوريني حم ��اول ��ة ال �� �س �ل �ط��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ل�ل�ف��وز
ع�ل��ى ف�شل م���ش��روع��ه االق�ت���ص��ادي ،ال��ذي ك��ان ملهوفني رع�ب�اً م��ن املحتل ،ففكوا البغال بع�ضوية ك��ام�ل��ة يف الأمم امل�ت�ح��دة ك��دول��ة
مدمراً ل�سيا�سة العمل ،التي كانت تتمتع بها التي جتر عربة غورو وجروها ب�أج�سادهم م�ستقلة ،وحا�صر �إيران �سيا�سياً واقت�صادياً،
بدل البغال.
ودع ��م ال�ف��و��ض��ى يف � �س��وري��ة ،ورغ ��م ذل��ك،
فرن�سا يف ال�سابق.
ت�ك��رار ه��ذه امل�شاهد ب��ات حلماً فرن�سياً �إ�سرائيل قلبها وعقلها مع اجلمهوريني.
معظم ا�ستطالعات ال��ر�أي ت�شري �إىل تدين
�شعبية � �س��ارك��وزي ،وت �ف��وق مناف�سه فرن�سوا ق��اب��ل للتحقيق يف ظ��ل الأو� �ض��اع ال��راه�ن��ة
�إ�سرائيل تخ�ضع ل�ضغوط من الواليات
هوالند عليه بفارق كبري ،ويعتمد �ساركوزي والتحالفات القائمة يف املنطقة ،لكن هذه امل �ت �ح��دة ،ل�ت�ق��ف ج��ان �ب �اً وت�ت�رك وا��ش�ن�ط��ن
يف ح�م�ل�ت��ه ع�ل��ى �أب �ن ��اء ال�ط�ب�ق��ة ال�ب�رج��وازي��ة الأح �ل��ام �أ��ص�ي�ب��ت مب�ق�ت��ل ،ب�سبب امل��وق��ف تتوىل التهديد الإيراين ،بالتعاون مع دول
املتو�سطة ،التي افتتح مقر حملته االنتخابية الرو�سي وال�صيني التاريخي وق��وة الفيتو عربية �أوروب�ي��ة رئي�سية ،الر�سالة الأخ�يرة
يف �أحد �أحيائها الباري�سية هذا الأ�سبوع ،ويتهم املزدوج ،الذي �أحدث خل ًال رئي�سياً يف موازين من وا�شنطن �سلمها م�ؤخراً اجلرنال مارتن
�ساركوزي خ�صمه فرن�سوا هوالند بالكذب على القوى واملعادالت الدولية باملنطقة.
دمب�سي رئي�س هيئة الأرك ��ان امل�شرتكة يف
�أم ��ا ع�ل��ى ال�ضفة الأخ� ��رى م��ن املحيط اجلي�ش الأمريكي ،دمب�سي قال للم�س�ؤولني
الفرن�سيني ،و�أنه �سي�ضعف فرن�سا ب�سبب جبنه.
ال�سباق الرئا�سي الفرن�سي بد�أ ،كل الأ�سلحة الأط�ل���س��ي ،تخا�ض معركة �أخ ��رى ب ��أدوات الع�سكريني يف �إ�سرائيل ب�شكل وا�ضح�« :إن
�ست�ستخدم يف هذا ال�سباق ،بعد �أن �سقطت ورقة خم �ت �ل �ف��ة ،ف �� �ش ��رك ��ات ال �ن �ف ��ط وال �� �س�ل�اح عليهم �أن ال يهاجموا �إيران ب�شكل �أحادي»،
ال�ت��وت االقت�صادية ،بعد خف�ض وك��ال��ة موديز الأم�يرك�ي��ة ال�ت��ي تعترب ال�ن��اخ��ب الأول يف فيما تقوم وا�شنطن ولندن وباري�س بفر�ض
ت�صنيفها للبنوك الفرن�سية لأول مرة بتاريخها ،الرئا�سة الأمريكية ،بد�أت حت�ضرياتها التي م�ق��اط�ع��ة ع�ل��ى ال�ن�ف��ط الإي � ��راين ،وحت��اول
ف�ه��ل �سي�ستخدم � �س��ارك��وزي ال��دم��اء العربية �ستت�صاعد يومياً يف املعركة املرتقبة بني ل�ل�م��رة الأخ �ي�رة �أن ت�صل �إىل ت�سوية عن
التي تهدر يف املدن العربية ،و�سورية خ�صو�صاً اجلمهوريني وال��دمي�ق��راط�ي�ين ،خ�صو�صاً ط��ري��ق امل�ف��او��ض��ات لق�ضية امل�ل��ف ال�ن��ووي
ل�ضمان عودته �إىل الرئا�سة الفرن�سية؟
�أن التدخالت الإ�سرائيلية ب��د�أت ب��اك��راً يف الإيراين من هناك �أوامر �صدرت لإ�سرائيل

ب�أن تبقى جانباً ،رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي
نتنياهو رف�ض �أن يلغي خيار قيام �إ�سرائيل
ب�ضربة ع�سكرية �ضد �إيران ب�شكل �أحادي.
�شيلدون �أديل�سون املليادير اليهودي الذي
ميلك كازينوهات يف ال�س فيغا�س هو الأول
على قائمة ال��داع�م�ين� ،إذ دع��م ه��و وزوجته
حملة احلزب اجلمهوري بحوايل  10ماليني
دوالر ل��دع��م امل��ر��ش��ح جنجري�ش ،وه��و مبلغ
�أك�ب�ر ب�خ�م����س م ��رات ع��ن �أي م�ب�ل��غ جمعته
حملة جنجريت�ش م��ن ك��ل امل���ص��ادر ،وي�سعى
�أديل�سون امل��داف��ع ال�شر�س عن �إ�سرائيل �إىل
ال��وق��وف خ�ل��ف ج�ن�ج��ر ي�ت����ش ،ال ��ذي �أك ��د يف
فلوريدا وعده جمدداً بنقل �سفارة وا�شنطن
يف فل�سطني �إىل القد�س و�أن ي�ضمن تفوق
�إ�سرائيل الع�سكري.
يبقى �أن واح ��دة م��ن �أه��م �أ��ش�ك��ال الدعاية
االن �ت �خ��اب �ي��ة ال �ت��ي ي���س�ت�ن��د �إل �ي �ه��ا ال ��ر�ؤ� �س ��اء
الأم�يرك �ي��ون يف ن�ه��اي��ة والي�ت�ه��م الأوىل� ،شن
ح ��رب ج��دي��دة ي�ت�ح�ق��ق ف�ي�ه��ا ان�ت���ص��ار ج��دي��د
بغ�ض النظر عن تداعيات هذا االنت�صار على
اال�ستقرار العاملي ،فهل �سن�شهد حرباً جديدة
ل�ضمان الفوز بالرئا�سة الأمريكية؟

جهاد �ضاين
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مثقف يحمل  3دكتوراه ..ويتحدث  4لغات
بشار الجعفري 32 ..عامًا في خدمة الدبلوماسية السورية
عندما وقف ممثل �سورية يف الأمم املتحدة ب�شار
اجلعفري يف جل�سة جمل�س الأم��ن ال�شهرية التي
حمل فيها بع�ض العرب ملف تدويل الأزمة ال�سورية
�إليه ،كان البع�ض ينتظر منه �أن يبدو مهتزاً �ضعيفاً
�أمام الكلمات التي تتابع على �إلقائها ممثلو الدول
الكربى ،والدول العربية ال�صغرى.
مل يلج�أ اجلعفري �إىل كالم الإيديولوجيات ،ومل
يقف عند اال�ستفزاز ال�صريح وال��وا��ض��ح يف بع�ض
الكلمات ،فلم يفقد �أع�صابه ،ال بل وقف ثابتاً هادئاً
م�ؤكداً �أن �سورية �ستنعم باال�ستقرار والأم��ان كما
كانت ،و�ستبقى وطناً لالنفتاح مهما كانت انتماءات
م��واط�ن�ي�ه��ا ،و�أن ال �غ��رب وب�ع����ض ال �ع��رب ي��ري��دون
معاقبة �سورية ملواقفها الداعمة مل�صالح ال�شعوب
ول�شرعية الأمم املتحدة ،ورداً على ق��ول املندوبة
الأمريكية �سوزان راي�س يف جمل�س الأمن �أنها ت�شعر
باال�شمئزاز من ا�ستخدام رو�سيا وال�صني حق الفيتو،
ت�ساءل اجلعفري�« :أمل ت�شعر �أمريكا باال�شمئزاز 60
مرّة عند ت�صويتها بحق النق�ض الفيتو  60مرّة ملنع
ال�سالم العادل يف ال�شرق الأو�سط».
ولد ب�شار جعفري يف  14ني�سان  1956يف دم�شق،
تلقى علومه الأوىل يف مدار�س العا�صمة ال�سورية،
حيث عرف عنه ولعه ال�شديد بتلقي العلوم وبرهن
ع��ن ق ��درات ع��ال�ي��ة يف امل �ج��االت العلمية والأدب �ي��ة
و�صو ًال �إىل نيله  3درج��ات دكتوراه يف العام نف�سه،
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل �إت �ق��ان��ه �أرب � ��ع ل �غ��ات ه��ي ال�ع��رب�ي��ة
والإنكليزية والفرن�سية والفار�سية بطالقة.

ب�ع��د ان �ت �ه��اء درا� �س �ت��ه ال�ت�ح��ق ب�ج��ام�ع��ة دم���ش��ق،
حيث نال �إج��ازة ،ثم درج��ة املاج�ستري يف الرتجمة
والتعريب يف ال�ع��ام  ،1978ث��م انتقل �إىل فرن�سا،
ح �ي��ث ن ��ال درج� ��ة امل��اج �� �س �ت�ير يف ال �ع��ام  1982يف
ال�ع�لاق��ات ال��دول�ي��ة ال�سيا�سية م��ن املعهد ال��دويل
للإدارة العامة يف باري�س ،بالإ�ضافة �إىل ماج�ستري

�آخر يف نف�س الوقت يف �إدارة املنظمات الدولية من
جامعة الأختام يف فرن�سا ،ومن اجلامعة نف�سها نال
يف العام  1989درجة الدكتوراه يف العلوم ال�سيا�سية
من جامعة �سوربون يف باري�س ،ودكتوراه يف تاريخ
احل�ضارة الإ�سالمية يف جنوب �شرق �آ�سيا يف العام
نف�سه ( )1989من جامعة �سياريف هداية اهلل يف
�أندوني�سيا.
عمل اجلعفري يف اخلارجية ال�سورية منذ 32
عاماً ،بد�أ عمله يف الإدارة ال�سورية يف وزارة ال�ش�ؤون
اخل��ارج �ي��ة يف ال �ع��ام  ،1980ث��م م��ا ل �ب��ث �أن عني
�سكرترياً ثالثاً يف ال�سفارة ال�سورية يف باري�س عام
 1983وبقي يف من�صبه حتى العام .1988
يف العام  1991انتقل الدكتور اجلعفري م�ست�شاراً
يف البعثة الدائمة للجمهورية العربية ال�سورية
لدى مقر الأمم املتحدة يف نيويورك ملدة � 3سنوات
ع��اد بعدها �إىل ال�سفارة ال�سورية يف فرن�سا على
م�ستوى وزي��ر م�ست�شار يف ال�ف�ترة .1997-1998
ب �ع��ده��ا ع�ي�ن اجل �ع �ف��ري وزي� � ��راً م �ف��و� �ض �اً وق��ائ �م �اً
بالأعمال يف ال�سفارة ال�سورية يف �أندوني�سيا ،ويف عام
 ،2002مت تعيينه مديراً لإدارة املنظمات الدولية
يف وزارة ال�ش�ؤون اخلارجية يف دم�شق ،حيث �شغل
املن�صب حتى عام  ،2004ثم �أدى عام  2006اليمني
ملن�صب ال�سفري فوق العادة ل�سورية ،واملفو�ض الدائم
لدى مكتب الأمم املتحدة يف جنيف ،ومن�صب �سفري
ف��وق العادة واملفو�ض الدائم للجمهورية العربية
ال�سورية يف الأمم املتحدة.

مازندران ..مناظر خالبة في شمال إيران
حمافظة مازندران اخل�ضراء تقع �شمال
�إيران ،وبجوار بحر قزوين ..مدينة �ساري
ه��ي م��رك��ز امل�ح��اف�ظ��ة ،وت�ب�ع��د ع��ن ط�ه��ران
 250كم ،وتت�أثر طبيعة هذه املحافظة وفقاً
ل�ل�م��وق��ع اجل �غ��رايف وامل��رت �ف �ع��ات اجلبلية،
ومدى ارتفاعها عن م�ستوى �سطح البحر،
وجم��اورت �ه��ا للبحر ،وال��ري��اح امل�سمومية
وحجم الغابات �أي�ضاً ،لذلك ف��إن مناخها
متنوع ،رغم م�ساحتها ال�صغرية.
ون �ظ ��راً �إىل ق��رب�ه��ا م��ن ط �ه ��ران ،ف ��إن
حمافظة م��ازن��دران ت�ستقبل العديد من
الزائرين الذين يرغبون باال�ستجمام.
بحر قزوين ..و�سواحله
يلعب بحر قزوين دوراً رئي�سياً يف مناخ
ال���س��واح��ل الإي��ران �ي��ة ال�شمالية ،وي�ضفي
جما ًال ن��ادراً على م��دن كيالن وم��ازن��دران
وكركان ،ويتميز بحر قزوين بلونه الأزرق
ال �غ��ام��ق وه ��دوئ ��ه� ،أم� ��ا امل �ن �ظ��ر اجل�ن��وب��ي
للمحافظة ،فهو ع�ب��ارة ع��ن غ��اب��ات كثيفة
على �سفوح جبال الربز ،وتربز قمم اجلبال
املغطاة بالثلوج من وراء �أ�شجار احلم�ضيات
وم��زارع ال��رز ،وتتميز ال�سواحل بجمالها

و�شواطئها الرملية ال��رائ�ع��ة ،وال�ت��ي قلما
يوجد لها مثيل يف العامل.
منطقة رام�سر  -علم ده
هذه املنطقة عبارة عن �شريط �ساحلي
�ضيق يبلغ ط��ول��ه  120ك�ل��م ،وه��ي �إح��دى
�أجمل ال�سواحل التي تقع على بحر قزوين،
ن �ظ��راً �إىل ق��رب�ه��ا م��ن ال�غ��اب��ات اجلبلية
وانب�ساط �أر�ضها ،وت�شهد املنطقة زحاماً
��ش��دي��داً ،خ�صو�صاً يف ال�ع�ط�لات وف�صل
ال���ص�ي��ف ،ل��ذل��ك ت�ت��وف��ر ك��اف��ة اخل��دم��ات
ال�لازم��ة؛ م��ن ف�ن��ادق وو��س��ائ��ل الرتفيه
والت�سلية.
ينابيع املياه املعدنية
توجد العديد من الينابيع املعدنية
يف حم ��اف� �ظ ��ة م � � ��ازن � � ��دران ،ب�ع���ض�ه��ا
ي �� �س �ت �خ��دم ل �ت ��أم�ي�ن م �ي ��اه الأرا� � �ض ��ي
الزراعية ،لوفرة املياه فيها ،والبع�ض
الآخ � � � ��ر ي �� �س �ت �خ��دم ل �ل �م �ع��اجل��ة م��ن
الأم ��را� ��ض امل�خ�ت�ل�ف��ة ،و�أك �ث�ر امل�ن��اط��ق
التي حتتوي علي الينابيع هي :جنب

رودب � ��ار ،وا� �ش �ك��ورات ،ودوه� � ��زار ،و�سه
ه� ��زار ،وك�ل�ارد� �ش��ت ،وب �ل��ده ،وك �ج��ور،
والريجان ،وغابات نكا وبه�شهر.
وت� �ت ��وزع �أغ �ل ��ب ال �ي �ن��اب �ي��ع �أق���ض�ي��ة
رام���س��ر وت�ن�ك��اب��ن وج��ال��و���س ونو�شهر
و�آم ��ل وب��اب��ل ،وه��ي تقع على ال�سفوح
امل ��رك ��زي ��ة ل �� �س �ل �� �س �ل��ة ج� �ب ��ال ال �ب��رز،
والربكان اخلامد دماوند ،وهي ينابيع
��س��اخ�ن��ة ،ن�ت�ي�ج��ة ل�ل�ن���ش��اط ال�برك��اين
ل�سل�سلة جبال الربز يف باطن الأر�ض،
ول ��ذل ��ك ف � ��إن ه ��ذه ال �ي �ن��اب �ي��ع تتمتع
مب��وا� �ص �ف��ات خ��ا� �ص��ة م �ف �ي��دة مل�ع��اجل��ة
الأمرا�ض الروماتيزمية واجللدية.
الغابات والب�ساتني
غابة �سي �سنكان :تكرث فيها �أ�شجار
ال�صف�صاف ،ولقربها من بحر قزوين،
ت�شهد زحاماً �شديداً من قبل ال�سياح
وامل�سافرين و�أهايل املنطقة.
غ��اب��ة ج��ال��و���س :تقع على م�سافة 7
كلم من مدينة جالو�س باجتاه طهران،
ك�م��ا �أن ن�ه��ر ج��ال��و���س مي��ر ب�ج��واره��ا،
وق� ��د مت �إن� ��� �ش ��اء م�ع���س�ك��ر ل�ل�ت�خ�ي�ي��م،

ت�ت��وف��ر فيها ك��اف��ة ال��و��س��ائ��ل ال�لازم��ة
لإق��ام��ة ومبيت امل�سافرين وال�سياح.
غ ��اب ��ة وح ��دي �ق ��ة من ��ك �آب � � � ��رود :ت�ب�ل��غ
م���س��اح��ة ه ��ذه ال �غ��اب��ة �أك �ث�ر م��ن 200
ه �ك �ت��ار ،وحت �ت��وي ع �ل��ى �أ� �ش �ج��ار ب��ري��ة
كثيفة وم�ت�ن��وع��ة ،وي�ب�ل��غ ع�م��ر بع�ض
�أ��ش�ج��ار ال�صفاف فيها �أك�ث�ر م��ن 700
�سنة.
منطقة كالرد�شت  -جالو�س :تقع
جنوب غرب جالو�س؛ يف غابة مرتفعة
وم�ن��اخ معتدل وج�م�ي��ل ،و ُت �ع��رف هذه
املنطقة بـ«جنة �إيران» ،ويتحدث �أهايل
ك�لارد��ش��ت باللغة امل��ازن��دران �ي��ة ،وه��ي
�إحدى اللهجات الفار�سية.
ال�صناعات اليدوية
�أهم ال�صناعات اليدوية يف حمافظة
م � ��ازن � ��دران ه ��ي ال �� �س �ج��اد وال �ب �� �س��اط
والأق� �م� ��� �ش ��ة احل� ��ري� ��ري� ��ة ،وال �ن �� �س �ي��ج
والأواين ال� �ف� �خ ��اري ��ة واخل �� �ش �ب �ي��ة
وال�ت�م��اث�ي��ل اخل�شبية ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
احل�صري ،ويهتم ال�سياح كثرياً ب�شراء
هذه املنتجات كهدايا تذكارية.

صفعة القطبان
الناجعة
لعل ال�صفعة الثنائية الذي وجهها القطبان
الدوليان رو�سيا وال�صني �إىل اجلمعية الأحادية
املتحدة ،ت�شكل �صدمة �إيجابية حت ّد من الهجمة
التفتيتية التخريبية ،ال بل التدمريية ال�شر�سة
التي تقودها �إدارة ال��والي��ات املتحدة الأمريكية
ال�صهيو  -نورانية ،ومن خلفها �إدارات «اليورو
االوروب��ي» وبع�ض املتلهفني لالنتفاع من فتات
املوائد الدولية.
هذه الهجمة التي ت�ستهدف امل��دى اجلغرايف
احليوي واحل�ضاري لأمتنا امل�شرقية ،ولتاريخها
العابق بالعطاءات الإن�سانية يف خمتلف مناحي
احل �ي��اة واحل �ق��ول وامل �ج ��االت ..لعلها تعيد �إىل
ه � ��ؤالء ال��وع��ي ال� ��ذي ف �ق��دوه م �ن��ذ �أم� ��د ب�ع�ي��د،
ج��راء غ�ض ال�ط��رف حيناً وع��دم امل�ساءلة حيناً
�آخ��ر ،ما جعلهم يتمادون يف غيهم وغطر�ستهم،
��ض��ارب�ين ع��ر���ض احل��ائ��ط �أب���س��ط ق��واع��د القيم
وال�شراكة الدولية يف معاجلة الق�ضايا املطروحة
ع�ل��ى ط��اول��ة الأمم امل�ت�ح��دة م�ن��ذ م��ا ي��رب��و على
ال�ستني عاماً� ،إ�ضافة �إىل امللفات املثقلة بالهموم
الإن�سانية على �أكرث من �صعيد.
وعليه ،ال ب��د �أن اخل��ارط��ة يف املنطقة ب�صدد
�إعادة الت�شكل من جديد ،بعد املواقف املتخذة من
قوتني رئي�ستني يف العامل؛ رو�سيا وال�صني ،وعلى
دول املنطقة �أن حت�سم خيارها يف ال��وق��وف �إىل
جانب احل��ق ون�صرته عمالنياً� ،أو بقائها حيث
هي �إىل جانب الباطل ،تقدّم الأم�صال احليوية
كلما دع��ت احل��اج��ة ،وعلى وج��ه التحديد حفنة
حكام بع�ض الأقطار العربية التي تعوّل على دور
الغرب وانت�صار م�شروعه يف املنطقة يقيناً منها
�أن يكافئها ه��ذا ال�غ��رب ب�إبقائها مرتبعة على
عرو�شها� ،صائناً �أمنها وا�ستقرارها من �صحوة
�شعوبها وغ�ضبها ..هذا من جانب..
�أم � ��ا اجل ��ان ��ب الآخ� � ��ر ال � ��ذي ي� � ��وازي الأول
�أه�م�ي��ة وا��س�ترات�ي�ج�ي��ة ،ف�ه��و امل �ل��ف الإي� ��راين.
ففي احلقيقية ،ي�ضع الغرب ال�صهيونية بكل
مكوناته وق��درات��ه ن�صب عينيه الق�ضاء على
�إيران النووية يف املهد ،وقبل �أن يتاح لهذا املارد
النووي االنطالق �إىل الف�ضاء اخلارجي ،بحيث
ي�صعب على �أي ق��وة وق��ت ذاك �أن تعيده �إىل
حجمه� ،أو �إىل احلجم ال��ذي ترغب �أن تكيّفه
ف �ي��ه ،ال��س�ي�م��ا «�إ� �س��رائ �ي��ل»؛ ال��دول��ة املحر�ضة
وامل�ستعجلة ل�ضرب ه��ذا امل��ارد ،ملا لهذا الواقع
اجل��دي��د م��ن ت��داع�ي��ات على م�ستقبل وم�صري
الكيان امل�سخ..
يف املح�صلة� ،إذا كانت رو�سيا ترغب بالعودة
ف�ع�ل�ي�اً �إىل ال���س��اح��ة ال��دول �ي��ة ك�لاع��ب �أ��س��ا��س��ي،
فما عليها �إال دع��م وح��دة اجلمهورية العربية
ال�سورية؛ �أر��ض�اً و�شعباً وم�ؤ�س�سات ،لأن زل��زا ًال
�سي�ضرب املنطقة �إذا ما تكرر امل�شهد الليبي يف
�سورية على �أيدي الأطل�سيني ،جراء خدعهم مرة
ثانية القيادة الرو�سية.
ف�سورية متثّل حجر الرحى يف امل�شرق العربي،
ل�ي����س ل��رو��س�ي��ا وح���س��ب� ،إمن ��ا ل�ك��ل ه��ذا ال���ش��رق
الذي يطمح بالإبحار يف املياه الدافئة ..زد على
ذلك موقع �سورية لدى اجلمهورية الإ�سالمية
الإيرانية ،وما متثله هذه الأخرية من قوة داعمة
ملحور املواجهة �أع��اد التوازن� ،إذا مل نقل التفوق
على ربيبة ال�صهيونية «�إ��س��رائ�ي��ل»؛ القر�صان
الأم�يرك��ي ال���ض��ارب ع��ر���ض احل��ائ��ط بكل القيم
والقوانني والقرارات الدولية.
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بيروتيات
حينما م ّر الجزار على بيروت
كان الأم�ير يو�سف �شهاب حمبوباً من
ال��رع��ي��ة ،وق���د ج��ع��ل حم��ل �إق��ام��ت��ه يف دي��ر
القمر� ،أما امل�شائخ احلمادية فقد كانوا بني
كل فرتة و�أخرى ي�شنون الغارات وينهبون
وي�سلبون ويقتلون� ،آم��ل�ين م��ن وراء ذلك
ا�سرتجاع احلكم �إليهم ،فخابت �أمالهم!
ويف تلك الأيام كان رجل يقال له �ضاهر
العمر حاكماً يف عكا ،وعا�صياً على الدولة
العثمانية ،واتفق يف تلك الآونة وقوع نزاع
بني �سناجق م�صر ،فاغتنم ه��ذه الفر�صة
�أح���د ال��ق��واد ال��ع��ظ��ام ،وي��دع��ى حممد علي
با�شا ،فقب�ض عليهم و�أع��دم��ه��م ،وا�ستقل
ب��احل��ك��م يف ال���دي���ار امل�����ص��ري��ة� ،إال �أن �أح��د
ه�ؤالء ال�سناجق متكن من الفرار �إىل هذه
ال��ب�لاد ،وف���ور و���ص��ول��ه �إىل ب�ي�روت التقى
�صدفة برجل �أ ّك��ار ،يدعى �شاهني القالب،
من بكفيا ،فطلب �إليه �أن ينقله على دابته
�إىل دير القمر مقر الأم�ير يو�سف �شهاب
ب�أجرة اتفقا عليها ،وهي قر�شان ون�صف!
ومل��ا �أو�صله �إىل دي��ر القمر اع��ت��ذر عن
دف��ع��ه��ا لأن����ه ال مي��ل��ك ���ش��ي��ئ��اً ،وا���س��ت��م��ه��ل��ه
ريثما يذهب �إىل الأمري وي�ستعطيه فيعود
وينقذه �إياها� ،أم��ا �شاهني فلم يثق بقوله

واحتدم منه غيظاً وتناوله ورماه بالأر�ض
و�شرع ي�ضربه بكل ق�ساوة ،وتوعده بالقتل
�إذا �صودف والتقى به م��رة �أخ��رى ،وتركه
وم�ضى.
�أما «ال�سنجق» امل�سكني فنه�ض من فوره
وذهب �إىل الأمري م�ستعطياً و�آثار ال�ضرب
بادية عليه ،وهو بتلك احلالة املزرية �شفق
عليه الأم�ير و�أح�سن �إليه ببع�ض النقود،
فخرج وحلق باملكاري ونقده �أجرته وقفل
راجعاً �إىل الأمري وعرفه بنف�سه ب�أنه �أحد
�سناجق م�صر ال��ذي جنا وح��ده من القتل
ب��ف��راره م��ن وج��ه حممد علي ب��ا���ش��ا ،و�أن��ه
يدعي �أحمد اجلزار ،و�س�أله �أن ي�ستخدمه
عنده ،فر ّق له وقبله يف خدمته.
وملا ر�أى الأمري ما هو عليه من النجابة
واحل������ذق ع��ه��د �إل���ي���ه ب��ج��ب��اي��ة اخل������راج يف
ب�يروت فقام مبا عهد �إليه خري قيام� ،إال
�أن نف�سه االم���ارة �سولت له ترميم �أ�سوار
املدينة بحجة �أن جماعة من البدو يغريون
عليها بق�صد النهب وال�سلب.
ومل������ا ر�أى �أح�����ك�����ام ال���ت���ح�������ص�ي�ن ط��م��ع
بالع�صيان على �سيده الأمري ،فخانه وجرد
ع�سكراً �أخ�ضعه لأم���ره مب�ساعدة القطع

احلربية من الأ�سطول الرو�سي.
ودرى بذلك �ضاهر العمر فا�ستقدمه
�إليه ،وبعد �أن �أق��ام عنده مدة �أن�سل خفية
�إىل اال���س��ت��ان��ة ف��ق��اب��ل ال�����س��ل��ط��ان ،ومت�� ّك��ن
بدهائه م��ن ا�ستح�صال �أم��ر بقتل �ضاهر
العمر وا�ستالم زم��ام احلكم مكانه ،وعاد
�إىل عكا ودف���ع ب���أح��د امل�ستخدمني لقتله
بعد �أن ر�شاه مببلغ من امل��ال ف�أطلق عليه

هذا امل�ستخدم عياراً نارياً �أ�صابه يف ظهره،
بينما كان راكباً جواده فارداه للحال.
وه����اج ال��ع�����س��ك��ر ع��ل��ى ال��ق��ات��ل و�أرادوا
التنكيل ب��ه وب���اجل���زار م��ع��اً ،ف����أراه���م ه��ذا
الأخي��ر الفرمان ال�سلطاين امل����ؤذن بقتله
���ض��اه��ر ال��ع��م��ر وت��ن�����ص��ي��ب��ه م��ك��ان��ه ،ف�سكن
هياجهم وخ�ضعوا لأمره.
وملا �أقبل ابن �ضاهر العمر املدعو علي

�أب���و ���ش��ارب�ين  -وق��د ك��ان متوجهاً جلباية
اخلراج  -وثب عليه اجلزار وقتله فا�ستتب
له احلكم.
�أم��ا الأم�ير يو�سف فتوج�س خيفة من
سال الهدايا
ذلك ،لكنه كتب �إليه يهنئه مر� ً
ف�أجابه اجلزار �شاكراً.
و�أ���س��ر الأم�ي�ر يو�سف �إىل ح�سن با�شا
امل��وف��د م��ن ق��ب��ل ال�����س��ل��ط��ان لأج���ل ا���ص�لاح
����ش����ؤون ���س��وري��ا مب��ا ك���ان ي��خ�����ش��اه م��ن قبل
اجلزار ف�أجابه م�ؤمناً.
هذا بع�ض ما جاء يف التاريخ املذكور �إىل
�آخ��ر نهاية حكم اجل��زار وتالعبه بالأمراء
ال�شهابيني �إىل �أن غ���در ب���الأم�ي�ر يو�سف
ومديره غندور اخلوري وما كان بينه وبني
الأمري ب�شري ،وغدر هذا الأخري ب�أوالد عمه
الأمري يو�سف وبجرج�س وعبد االحد باز.
ب��ي��د �أن ال��ت��اري��خ ي���ؤك��د �أن اجل����زار مل
ي��ك��ن ل���ه ي���د يف ق��ت��ل ظ��اه��ر ال��ع��م��ر ،وم��ن
قتله هو واحد من رجاله يدعى �أحمد �آغا
الدنكريل ،وقد اغتاله غدراً حينما كمن له
يف الطريق  -تزلفاً حلكومة ا�سطنبول.
«�أوراق لبنانية � -شباط »1956

البيان الختامي لمؤتمر الوحدة اإلسالمية الخامس والعشرين:

تحريم اإلساءة آلل البيت أو أمهات المؤمنين أو الصحابة أو أئمة المسلمين
�أوالً :ي���ؤك��د امل���ؤمت��رون انطالقاً م��ن م�سلمات القران
الكرمي وال�سنة النبوية ال�شريفة �أن الإ�سالم جامع لأهل
ال��ق��ب��ل��ة ،ودل��ي��ل��ه ال�����ش��ه��ادت��ان ال��ل��ت��ان تع�صمان دم الناطق
بهما وماله وعر�ضه ،كما ي��رون �أن التقريب بني املذاهب
الإ���س�لام��ي��ة ���س��ب��ي��ل م��ه��م لتحقيق وح����دة الأم�����ة يف �شتى
امل���ج���االت ،و�أن امل���ذاه���ب الإ���س�لام��ي��ة ال��ت��ي ت���ؤم��ن ب���أرك��ان
الإ���س�لام و�أ���ص��ول الإمي����ان ،وال تنكر معلوماً م��ن الدين
بال�ضرورة ..و�إن االختالف ال�سيا�سي ال يجوز �أن ي�ستغل
االختالفات العقائدية �أو التاريخية �أو الفقهية ،و�إن �إثارة
�أية فتنة طائفية �أو عرقية ال تخدم �إال �أعداء الأمة..
ثانياً :ي�ؤكد امل�ؤمترون على �أن القر�آن الكرمي وال�سنة
النبوية ال�شريفة حققا للأمة الإ�سالمية �أج��واء �إن�سانية
ح�ضارية رائ��ع��ة ،و�أ���ش��اع��ا العقالنية وروح احل���وار البناء،
وحرية االجتهاد ب�ضوابطه ال�شرعية ،وغر�سا روح الأخوة
وال���وح���دة ،ب��ع��د �أن و�ّ��ض��ح��ا خ�صائ�ص الأم����ة الإ���س�لام��ي��ة
ور���س��ال��ت��ه��ا ال�سامية �إىل ال��ع��امل ك��ل��ه ،وم���ن ث��م ك���ان تعدد
املذاهب حالة طبيعية لها �أثرها الإيجابي يف تنوع احللول
للم�شكالت على �ضوء �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية و�أ�صولها.
ث��ال��ث��اً :ي���ؤك��د امل����ؤمت���رون �أن الأم���ة الإ���س�لام��ي��ة تواجه
حتديات كربى ت�ستهدف عقيدتها و�شخ�صيتها وثقافتها
ومقومات وجودها ،ودوره��ا احل�ضاري املن�شود ،وتتعر�ض
مل���ؤام��رات لتمزيقها جغرافياً ،ولغوياً ،وقومياً ،ومذهبياً،
بل وتاريخياً ..كما ت�سعى لإبقائها متخلفة على ال�صعد
االجتماعية والعلمية واالقت�صادية والع�سكرية وغريها،
وتخطط لإبعادها عن �إ�سالمها والت�شكيك يف قدرته على
مواجهة امل�شاكل احلياتية امل�ستحدثة ،و�إ�شاعة ال�سلوكيات
املادية املنحرفة عما ر�سمته ال�شريعة ،وزرع حالة التقليد
والتبعية للغرب واالنبهار به..
رابعاً :يرى امل�ؤمترون �أن االهواء والنزعات ال�سيا�سية،

و�شيوع حاالت التع�صب ،وجهل بع�ض اتباع املذاهب بحقيقة
املذاهب الأخ��رى انحرفت باحلالة ال�سوية تلك �إىل حالة
طائفية ممزقة �سادتها ظاهرة الغلو والتكفري والتطرف
وال��ت��ن��اف��ر وال��ت��م��زق ،ون��ق��ل ال���ن���زاع ال��ف��ك��ري �إىل ال�ساحة
العملية ،مم��ا ت��رك �آث����اراً �سلبية خ��ط�يرة على ق��وة الأم��ة
ومتا�سكها.
خام�ساً :حتقيقاً لهذه الوحدة بني �أه��ل القبلة ،ولهذا
التقريب بني �أتباع املذاهب اال�سالمية ،يدعو امل�ؤمترون �إىل
وجوب احرتام كل طرف منهم للآخر ،و�إىل ترك البحث يف
هذه الأمور اخلالفية للعلماء واخلرباء يف بحوثهم العلمية.
ك��م��ا ي���ؤك��د امل����ؤمت���رون ع��ل��ى ع���دم ج���واز ت��وج��ي��ه م��ا يُعد
انتقا�صاً �أو �إهانة ملا يحرتمه �أي طرف ،وي�شمل هذا بوجه
خ��ا���ص ع���دم ج���واز ان��ت��ق��ا���ص �آل ال��ب��ي��ت �أو �أم��ه��ات امل���ؤم��ن�ين
�أو ال�صحابة �أو �أئ��م��ة امل�سلمني ،بالنيل منهم� ،أو التعر�ض
لأي �شيء ين�سب �إليهم ب���أي نوع من �أن��واع الإ�ساءة القولية
�أو الفعلية ،وع��دم ج��واز ا�ستباحة دور العبادة من م�ساجد
وح�سينيات وزوايا ومراقد ،ويف هذا ال�سياق يثمّن امل�ؤمترون
الفتوى التاريخية التي �أ�صدرها �سماحة الإمام اخلامنئي؛
قائد الثورة الإ�سالمية ،بخ�صو�ص حترمي النيل من رموز
املذاهب الإ�سالمية ،والإ�ساءة لأمهات امل�ؤمنني ،والتي القت
ال�ترح��ي��ب ال��وا���س��ع م��ن ل��دن ك��ب��ار علماء الأم���ة والأو���س��اط
الدينية والأزهر ال�شريف.
�ساد�ساً :ي��رى امل���ؤمت��رون �أن هناك حاجة ما�سة لو�ضع
خطط تف�صيلية لتحقيق التقريب بني املذاهب الإ�سالمية.
�سابعاً :يدعو امل�ؤمترون �إىل االبتكار والإب��داع يف جمال
الفكر امل�ؤدي �إىل التقريب.
ثامناً :وعلى ال�صعيد العملي ،يقرتح امل�ؤمترون تعميم
منطق احلوار بني امل�سلمني على الأ�س�س ال�شرعية ،وتوعية
النخبة واجلماهري بثقافة التقريب ،وتعميم روح االلفة

واالخ�����وة وامل��ح��ب��ة ب�ين ق��ط��اع��ات االم����ة ،وال�����س��ع��ي امل�شرتك
املت�ضافر التخاذ املواقف املوحدة يف كل الق�ضايا امل�صريية.
تا�سعاً :يعلن امل�ؤمترون �أن الدعوة �إىل التقريب التعرف
التع�صب املذهبي �أو حماولة ن�شر مذهب بني �أتباع مذهب
�آخر..
عا�شراً :يدعو امل�ؤمترون الأخوات امل�سلمات ممن يتمتعن
بالقدرة العلمية �إىل امل�ساهمة ب�أبحاثهن و�آرائهن يف �إجناح
الدعوة �إىل التقريب.
حادي ع�شر :يرى امل�ؤمترون �أن املجمع العاملي للتقريب
ب�ين امل��ذاه��ب الإ���س�لام��ي��ة ق���ام خ�ل�ال م�سريته ال��ت��ي دام��ت
ع�شرين عاماً ،ب�أدوار مهمة لتحقيق ما مر يف املواد ال�سابقة
ب�����ش��ت��ى ال��و���س��ائ��ل امل���ت���اح���ة ،ب��ي��د �أن ه��ن��اك ب��ع�����ض امل��ع��وق��ات
والنواق�ص التي يجب رفعها لتت�ضاعف اجل��ه��ود وتت�سارع
اخلطى لتحقيق الأهداف املن�شودة.
ثاين ع�شر :يدعو امل�ؤمتر املجل�س الأعلى والأمانة العامة
للمجمع لدرا�سة تقييمات اللجان وتو�صياتها التي �شكلها
يف املجاالت الدولية والثقافية وال�ش�ؤون الإيرانية ،وكذلك
درا�سة مقرتحات اللجان الدائمة للجمعية العمومية ،واتخاذ
ما يلزم لتنفيذها خ�لال ال�سنوات الثالث الآت��ي��ة ،وتقدمي
تقرير بذلك �إىل االجتماع القادم للجمعية العمومية.
ثالث ع�شر :ي�ستذكر امل�ؤمترون كل الذين عملوا للحوار
والتقريب والوحدة من ال�شيخ حممود �شلتوت� ،إىل ال�سيد
جمال الدين احل�سيني� ،إىل ال�شيخ حممد عبده� ،إىل باقي
روّاد التقريب ،كالإمام الربوجردي والإمام اخلميني والإمام
امل���ودودي واالم��ام كفتارو «رحمهم اهلل» ،واالم��ام اخلامنئي
«ح��ف��ظ��ه اهلل» وغ�يره��م� ،إىل الإم����ام امل��غ��ي��ب ال�سيد مو�سى
ال�صدر.
راب�����ع ع�����ش��ر :ي���دي���ن امل�����ؤمت����رون ك���ل �أ����ش���ك���ال االع���ت���داء
ال�����ص��ه��ي��وين ع��ل��ى ���ش��ع��ب��ن��ا ال�����ص��اب��ر وامل���ث���اب���ر وامل����راب����ط يف

فل�سطني ..كما يحيّون جهاد ال�شعب الفل�سطيني البطل
ومقاومته البا�سلة ،ويدعمون جهود امل�صاحلة بني الف�صائل
الفل�سطينية ،وتوحيدها ،وي�ؤكدون من جديد على �ضرورة
تنفيذ احل��ق��وق الفل�سطينية امل�����ش��روع��ة ،و�أه��م��ه��ا حقهم يف
ت��ق��ري��ر امل�����ص�ير ،و�إق���ام���ة دول��ت��ه��م امل�ستقلة ع��ل��ى الأرا����ض���ي
الفل�سطينية كافة ،وعا�صمتها القد�س ال�شريف ،وحقهم يف
العودة �إىل ديارهم .كما يطالبون املجتمع الدويل مبحاكمة
املجرمني ال�صهاينة ،ومعاقبتهم على ما اقرتفوه من جرائم
حرب وجرائم �ضد الإن�سانية.
خام�س ع�شر :يعلن امل���ؤمت��رون ان املقاومة حق م�شروع
لل�شعوب ،وهي تختلف اختالفاً جذرياً عن «احلرابة» ،التي
ت�سمى اليوم ب��ـ«الإره��اب» امل��دان �إ�سالمياً وعاملياً� ،سواء كان
فردياً �أو جماعياً �أو ما قد متار�سه بع�ض الدول.
���س��اد���س ع�����ش��ر :يعتز امل����ؤمت���رون ب��االن��ت�����ص��ارات ال��رائ��ع��ة
لل�شعوب اال�سالمية على كثري م��ن ال�صعد ،ومنها تغيري
احلالة الدكتاتورية يف تون�س وم�صر وليبيا واليمن ،كما
يهنئون العراقيني ب��خ��روج ق��وات االح��ت�لال الأم�يرك��ي من
�أر���ض��ه��م ،وي��ط��ال��ب��ون��ه��م ب��ال��ت��ك��ات��ف ل��ب��ن��اء ب��ل��ده��م ووح��دت��ه
ومتا�سكه ،ويحيون املقاومة الإ�سالمية والوطنية يف لبنان.
�سابع ع�شر :يحيي امل���ؤمت��رون ج��ه��اد ال�شعب الإي���راين
وقيادته يف �سبيل تطبيق �شرع اهلل يف خمتلف مناحي احلياة،
ويدينون ك��ل ت���آم��ر على ه��ذه امل�سرية اخل�ي�رة ،كما يعلنون
دعمهم ملوقف اجلمهورية الإ�سالمية االيرانية يف تطوير
قدراتها النووية للأغرا�ض ال�سلمية..
ثامن ع�شر :ي�شكر امل���ؤمت��رون اجلمهورية الإ�سالمية
الإيرانية وقائدها الإمام اخلامنئي (دامظله) ،كما ي�شكرون
املجمع العاملي للتقريب بني املذاهب الإ�سالمية على �إقامة
هذا امل�ؤمتر املبارك وا�ست�ضافته ،ويرون يف �إقامة �أمثال هذه
اللقاءات خرياً كثرياً.
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سيارات على سطح القمر
�إذا كنت تريد �أن ت�ستك�شف القمر بطريقة
مثمرة وفعالة ،عليك �أن حت�صل على و�سيلة
نقل منا�سبة .ه��ذا م��ا تو�صلت �إل��ي��ه رو�سيا،
ومن ثم الواليات املتحدة ،يف �إطار بحوثهما
املتعلقة بالف�ضاء ،لذلك عملتا بجهد لتحقيق
ذلك وللو�صول �إىل الآلية التي تخول طاقم
رواد الف�ضاء م��ن التنقل على �سطح القمر
ب�سهولة و�سال�سة.
رو���س��ي��ا ك��ان��ت ال�����س��ب��اق��ة ،ومت��ك��ن��ت وك��ال��ة
الف�ضاء الرو�سية من �إن��ت��اج و�إط�ل�اق �سيارة
خم�ص�صة لل�سري على القمر ال ت��زال حتى
اليوم موجودة هناك.
وك��ال��ة النا�سا الأم�يرك��ي��ة اخ��ت�برت جي ًال
جديداً من املركبات املخ�ص�صة للقمر ،وبناء
ع��ل��ى ال���درو����س امل�����س��ت��ف��ادة م��ن ب��ع��ث��ات �أب��ول��و،
ضال ع��ن رح�لات روف���رز ب��دون طيار على
ف� ً
كوكب املريخ ،مت ت�صميم مركبة ال�ستك�شاف
الف�ضاء ()SEVمرنة للغاية ،وق����ادرة على
ال��ت��ح��رك بان�سيابية .وبالفعل فقد انتجت
ال��ن��ا���س��ا ه����ذه امل���رك���ب���ة ،و�أ����ص���ب���ح���ت ج��اه��زة
لالنطالق ،لكن امل�شروع جتمد بعدما قرر
ال��رئ��ي�����س الأم�ي�رك���ي ب����اراك �أوب���ام���ا تقلي�ص
ميزانية النا�سا ،وبالتايل وق��ف الكثري من
امل�شاريع التي حتتاج �إىل متويل كبري بفعل
ال�ضغوطات االقت�صادية الطارئة على البالد.
�إجنازات رو�سية
يف العام  ،1970حطت املركبة الف�ضائية
ال�سوفييتية لونا  17على القمر حاملة �أول

م��رك��ب��ة م��ت��ح��رك��ة ب��ت��ح��ك��م ع���ن ب��ع��د ،وال��ت��ي
عرفت با�سم « ل��ون��وخ��ود  ،»1وك��ان��ت املركبة
تزن  756كيلوغراماً� ،أما �سرعتها الق�صوى
ع��ل��ى ���س��ط��ح ال��ق��م��ر ف��ب��ل��غ��ت  4ك��ي��ل��وم�ترات
يف ال�����س��اع��ة ،واحل���د الأق�����ص��ى م��ن ا�ستهالك
الطاقة كيلووات واحد خالل  10دقائق ،وقد
�صممت املركبة للعمل ملدة  90يوماً بتوجيه
من فريق مكون من خم�سة �أ�شخا�ص بالقرب
م��ن مو�سكو ،ا�ستك�شفت املركبة يف مهمتها
منطقة بحر املطر مل��دة � 11شهراً يف واح��دة
من �أجن��ح مهمات برنامج ا�ستك�شاف القمر

لالحتاد ال�سوفييتي.
يف ال�����واق�����ع ،ك�����ان ال����ه����دف م����ن� إط��ل�اق
املركبة هو درا���س��ة �سطح القمر و�إ�شعاعاته،
مب���ا يف ذلك� أ�شعة الرونتجن� ،إىل ج��ان��ب
حتديد املكونات الكيميائية للرتبة القمرية
و���ص��ف��ات��ه��ا ،ث��م��ة م��ه��م��ة �أخ�����رى ك��ان��ت ل��دى
املركبة ،وه��ي تهيئة ال��ظ��روف لتحليق رواد
الف�ضاء �إىل القمر واختيار موقع لهبوطهم،
وك��ان م��ن املتوقع �أن ي�ستعمل رواد الف�ضاء
املركبة «لونوخود –  »1للتحرك على �سطح
القمر.
عملت املركبة فرتة تزيد � 3أ�ضعاف عما
كان حمدداً لها ،ح�سب ال�برن��ام��ج ،وقطعت
م�سافة  10540مرتاً ،مر�سلة �إىل الأر�ض 211
�صورة بانورامية و� 25ألف �صورة عادية ،لكن
بحلول ع��ام  1971ا�ستنفدت ط��اق��ة م�صدر
احل�����رارة ال��ن��ظ��ائ��ري ف��ان��ق��ط��ع االت�����ص��ال مع
امل��رك��ب��ة ،وتوقفت حم���اوالت �إع���ادة االت�صال
معها ..وبذلك توقفت عن العمل ر�سمياً ،ومل
يتم العثور عليها ،لكن يف وق��ت الح��ق وبعد
�سنوات طويلة ،متكنت مركبة روني�سون�س
التابعة لوكالة النا�سا الأمريكية املوجودة يف
مدار حول القمر من حتديد مكان لونوخود
وهي ال تزال موجودة على �سطح القمر حتى
اليوم.
�أما «لونوخود »2 -فكانت العربة الذاتية
احلركة الثانية التي يطلقها ال�سوفييت �إىل
�سطح ال��ق��م��ر ،وق���د مت �إط�لاق��ه��ا ع���ام 1973
بعدما فقدت املركبة الأوىل ال�ستكمال املهمة
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ج��م��ع ���ص��ور ل��ل��ق��م��ر ،وا���س��ت��ك�����ش��اف
الإ�شعاعات والأماكن .عملت املركبة الثانية
ملدة � 4أ�شهر ،قبل �أن ت�صطدم بحائط وتتوقف
تلقائياً ،ومن ثم يعلوها الغبار وتعلو درجة
احلرارة فيها �إىل حد بات ي�صعب عليها فيه
تربيد نف�سها بنف�سها .وقد غطت م�سافة 36
كيلومرتاً و�أر�سلت � 86صورة بانورامية للقمر
و�أكرث من � 8000صورة تلفزيون ،كما قامت
بدرا�سة الرتبة القمرية..
وجتدر الإ�شارة �إىل �أنه مت بيع املركبتني
لونوخود ع��ام  1993مب��زاد علني بقيمة 68
�ألف دوالر للواحدة من قبل املليونري ريت�شارد
غ��اري��وت وه��و اب��ن رائ���د ف�����ض��اء� .أم���ا مركبة
لونوخود -3فقد مت ت�صنيعها وكان من املقرر

�إط�لاق��ه��ا ع���ام  1977ل��ك��ن ذل���ك مل ي��ح��دث
ب�سبب نق�ص يف التمويل وهي معرو�ضة اليوم
يف متحف الفو�شكن الرو�سي.
الن�سخة الأمريكية ال�صنع
م��ن جهة ثانية ،كانت ال��والي��ات املتحدة
تعمل على تطوير عربات ذاتية ال�صنع ،لكن
رو�سيا كانت ال�سباقة يف �إطالقها .ويف الواقع،
�صنعت وا�شنطن ع��رب��ة ف�ضائية كهربائية
لل�سري على �سطح القمر ،وقد مت ا�ستخدامها
ف��ع�ل ًا خ�ل�ال رح��ل�ات �أب���ول���و  15و 16و،17
وا���س��ت��ط��اع ب��وا���س��ط��ت��ه��ا رواد ال��ف�����ض��اء زي���ادة
م�سافات جتوالتهم اال�ستك�شافية على �سطح
القمر �إىل نحو  92كيلومرتاً ،كما �ساعدت
على حمل �أجهزتهم العلمية وكذلك عينات
تربة القمر و�صخوره.
وقد بد�أ ت�صميم «عربة القمر» الأمريكية
عام  1969يف معمل البحوث ل�شركة جرنال
موتورز يف كاليفورنيا بعقد من �شركة بوينغ
للطريان ،وا�ستغرق ت�صميم وبناء العربة 17
�شهراً ،ويف هذا الوقت �أطلق الرو�س مركبتهم
�أوالً.
وي���ت���م���ي���ز ت�������ص���م���ي���م ع����ج��ل�ات ال���ع���رب���ة
الأمريكية با�ستطاعتها العمل بدون �صعوبة
يف �أ���ص��ع��ب ال��ظ��روف على �سطح ال��ق��م��ر ،وال
تزال ثالث عربات منها مركونة على القمر
حتى اليوم.
وي��ب��ل��غ ط���ول ال��ع��رب��ة ال��ق��م��ري��ة ال��واح��دة
 3.31مرتاً ،وهي م�صنوعة من الأملنيوم وتزن
نحو  210كيلوغرام ،وتبلغ حمولتها الق�صوى
على القمر  490كيلوغراماً ،منها نحو 350
تذهب ل�صالح وزن رائدي الف�ضاء و�أجهزتهم
التي متدهم بعنا�صر بقائهم على قيد احلياة
من �أوك�سجني وماء ودورات تربيد ،بالإ�ضافة
�إىل  45كيلوغراماً �أج��ه��زة ات�صال ب��الأر���ض،
و 55كيلوغراماً �أجهزة علمية و 27كيلوغراماً
من عينات من تربة القمر.
وتعلو العربة � 36سنتيمرتاً عن �أر�ضية
القمر ،وك��ان��ت م�صممة بحيث ميكن طيها
وقت الإقالع والطريان ،وكان تركيب العربة
القمرية ي�ستغرق  20دقيقة ويقوم بت�شغيلها
حمرك كهربائي خا�ص.

عربة جديدة
�إىل ذل��ك� ،سعت النا�سا منذ �سنوات �إىل
�إ�صدار ن�سخة جديدة من العربات القمرية
هذه ،وبالفعل متكن من �إنتاج �سيارة حديثة
تفي بالغر�ض.
ت�ستطيع ال�سيارة اجلديدة التي طورتها
النا�سا ال�سري نحو  10كيلومرتات يف ال�ساعة
يف �أي اجت��اه يختاره ال�سائق ،وه��ي م�شابهة
يف حجمها حلجم �شاحنة ���ص��غ�يرة ،وتت�سع
الث��ن�ين م��ن رواد الف�ضاء ،حيث ب�إمكانهما
�أن يبقيا ب��داخ��ل��ه��ا مل���دة ت�صل �إىل  14ي��وم��اً
وهي جمهزة ب�أماكن للنوم ،ومبرفق �صحي
لق�ضاء احلاجة.
وال �شك �أن مثل ه��ذه ال�سيارة �صممت
ح��ت��ى ال حت���ت���اج �إىل ال��ك��ث�ير م���ن ال�����ص��ي��ان��ة
واالع����داد� ،إذ لي�س م��ن املمكن ح�صول ذلك
على �سطح القمر ،كما �أن��ه��ا �صممت بعناية
لتتمكن من ال�سفر عرب �آالف الأميال ومن
ت�سلق ال�صخور وامل��ن��ح��درات حتى  40درج��ة
خ�لال ف�ترة حياتها �أو �صالحيتها املمتدة
على ع�شر ���س��ن��وات .وق��د �سبق و�أن اختربت
ع��ل��ى ط��رق��ات وع���رة ويف ���ص��ح��ارى �أم�يرك��ي��ة
خمتلفة.
كما �أن مرونة ال�سيارة وق��درة دواليبها
على االل��ت��ف��اف جتعل م��ن ال�سهل على رواد
الف�ضاء احل�صول على ر�ؤية ممتازة للأ�شياء
ال���ق���ري���ب���ة م����ن دون احل����اج����ة �إىل م���غ���ادرة
املق�صورة ،وميكن حتريك عجالتها جانبياً
�أي�ضاً.
ورغم االنتهاء من العمل على ال�سيارة،
ورغ������م جت���رب���ت���ه���ا ال���ن���اج���ح���ة� ،إال �أن������ه مت
ت��ع��ل��ي��ق �إط�ل�اق���ه���ا �إىل ال��ف�����ض��اء اخل���ارج���ي
ب�سبب نق�ص التمويل بعدما ق��رر الرئي�س
الأم�ي�رك���ي ب����اراك �أوب���ام���ا خف�ض ميزانية
النا�سا والبحوث الف�ضائية املكلفة للغاية
لأن ميزانية الواليات املتحدة كانت متخمة
�آن����ذاك ب���أك�لاف احل���روب والأزم�����ات املالية
واالقت�صادية ،وبذلك مل تط�أ مركبة النا�سا
اجلديد �سطح القمر على �أمل �أن تفعل ذلك
يف امل�ستقبل القريب.

عبد اهلل ال�صفدي
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عالم المرأة

تقرير أممي :للمرأة الدور األبرز في مكافحة االحتباس الحراري
عدد �سكان الأر�ض

�أطلق �صندوق الأمم املتحدة
لل�سكان �رصخة تلفت �إىل �أهمية
ودور املر�أة يف احلد من م�شكلة
تغري املناخ ،ال�سيما يف الدول
النامية ،ووجوب م�ساعدتها على
حتقيق ذلك ،من خالل التخطيط
الأ�رسي ،وت�أمني حقوقها.
و�أكد التقرير �أن ارتفاع
ن�سبة الوالدات يف الدول النامية
والفقرية هو عامل �أ�سا�سي يف
تفاقم م�شكلة االحتبا�س احلراري،
كما �أن املواليد اجلدد هم الأكرث
ت�رضر ًا من تغري املناخ ،بالإ�ضافة
�إىل الن�ساء.
ح � ��اول ال �ت �ق��ري��ر الأمم � � ��ي �إث � ��ارة
م �� �س ��أل��ة ت ��أث�ي�ر ال��دمي��وغ��راف �ي��ا على
امل� �ن ��اخ ،و�أه �م �ي��ة ال �ن �� �س��اء يف حم��ارب��ة
االحتبا�س احل��راري ،وه��و يقدم �أدل��ة
مو�ضوعية ع�ل��ى ذل ��ك .فلي�س هناك
من حاجة لقول �إن ال�سنوات اخلم�سة
ع�شرة الأخرية كانت ال�سنوات الأكرث
ح � � ��رارة م �ن��ذ ال� �ع ��ام  ،1880وت �ع �ل��م
الن�ساء حت��دي��داً يف خمتلف ال��دول يف
�شمال �أفريقيا وبع�ض ال��دول ال�شرق
�أو�سطية� ،أن املناخ يتغري نحو الأ�سو�أ،
فالكثري من الن�ساء من ال�سنغال �إىل
ال���س��ودان ت�ترت��ب عليهن م�س�ؤوليات
م���ض��اع�ف��ة ،ويف ح�ي�ن ي ��ؤم��ن ال��رج��ل
امل��دخ��ول ،ت�ساعد الن�ساء يف جم��االت
ع ��دة ل�لاه �ت �م��ام ب ��أ� �س��ره��ن ،ك��زراع��ة
الأر�ض ،وجمع احلطب ،وت�أمني املياه
النظيفة (�أو �شبه النظيفة) من �أماكن
ب�ع�ي��دة ،ك�م��ا ت���ض�ط��ررن بفعل �أح ��وال
اجلفاف وعدم انتظام هطول الأمطار
�إىل العمل ال�شاق يف ظ��روف �صعبة.

وتنقطع الفتيات عن الدرا�سة مل�ساعدة
�أمهاتهن ،وه��ذه احللقة املفرغة من
احلرمان والفقر وعدم امل�ساواة ت�ؤدي
�إىل تقوي�ض ر�أ� ��س امل ��ال االجتماعي
الالزم للت�صدي لتغري املناخ.
وي��ورد التقرير �أمثلة عن مهمات
الن�ساء ،وللمثال فالن�ساء ت��ؤم��ن 80
باملئة من الغذاء يف جنوب ال�صحارى
الأفريقية ،مبا فيها منطقة ال�ساحل
م��ن ال���س�ن�غ��ال �إىل ال �� �س��ودان ،ويف 56
دول��ة نامية ف ��إن اخلُم�س الأف�ق��ر من

الن�ساء ينجنب � 6أطفال ،بينما اخلُم�س
الأث��رى منهن ينجنب نحو � 3آطفال.
وت �ل �ف��ت ب �ع ����ض ال� ��درا� � �س� ��ات �إىل �أن
االهتمام بتعليم امل��ر�أة ودخولها �سوق
العمل ق��د يزيد م��ن ال��دخ��ل القومي
بنحو  14باملئة بحلول العام .2020
وي� ��ؤث ��ر ت�ع�ل�ي��م ال �ف �ت �ي��ات يف احل��د
من االحتبا�س احلراري ب�شكل معني،
ف�ع�ل��ى ��س�ب�ي��ل امل� �ث ��ال ،مت �ي��ل ال�ف�ت�ي��ات
الأكرث تعليماً حني يكربن �إىل تكوين
�أ�سر �أ�صغر تتمتع ب�صحة �أف�ضل ،وتقل

ِ
أنــت وطــــــفــــــــــلــك

أساليب تربية الطفل الرضيع
تربية الطفل تربية �صحيحة م�س�ؤولية هامة تقع غالباً على
عاتق الأم ،فالهدف من تربية الطفل الر�ضيع ب�شكل �سليم
هو الو�صول بالأطفال �إىل الرتبية املثالية ،وال تعد تربية
الطفل الر�ضيع �أم��راً �صعباً ،لكنها تتطلب من الأم �إتباع
جمموعة من الأ�ساليب عند تربية الطفل الر�ضيع.
 حت��دي��د الأول��وي��ات ه��ي �أوىل دع��ائ��م الرتبية ال�صحيحةللطفل ،حيث يقع على عاتق الأم القيام بتحديد �أولويات
ال �ط �ف��ل ال��ر� �ض �ي��ع وذل� ��ك م ��ن خ�ل�ال �أن ت � ��وازن الأم بني
االحتياجات وامل�س�ؤوليات والرغبات املطلوبة منها؛ على �أن
تكون �سالمة الطفل وراحته لها الأولوية الأوىل لتحقيق
الرتبية ال�صحيحة .كما يلزم الإ�شارة �إىل �أنه خالل مرحلة
حتديد الأولويات البد و�أن تراعي الأم حتقيق ذاتها وعملها
بجانب تربية الأطفال.
 م�شاركة جتارب الطفل تعد من �أهم �أ�ساليب و�أ�س�س تربيةالطفل ال��ر��ض�ي��ع؛ وذل��ك م��ن خ�لال م�شاركة الأم الطفل
جميع جتاربه ك��أن ت�ستمع وت�شاهد مع الطفل ما ي�سمعه
وي�شاهده ،على �أن حترتم الأم ذكاء الطفل وت�شاركه الأفكار
والآراء يف �سبيل تنمية �شخ�صية الطفل.
 و�ضع نظام ثابت للطفل �أم��ر ه��ام يف ظل ازدح��ام احلياةبالعديد من امل�س�ؤوليات ،وبجانب حتديد نظام ثابت للطفل،
البد من مراعاة توفر عن�صر املرونة لتنفيذ هذا النظام.

 م �ت��اب �ع��ة ال �ط �ف��ل رك �ي ��زة �أ� �س��ا� �س �ي��ة م ��ن رك ��ائ ��ز ال�ترب�ي��ةال�صحيحة ،فلغر�س قيم ك��الأم��ان��ة والإخ�لا���ص ،وال�صدق
لدى الطفل البد من املتابعة ومكاف�أة الطفل يف حال تنفيذ
تلك القيم.
 ت�شجيع الطفل من �أهم عوامل جناح الأم يف تربية الطفلتربية �صحيحة ،والب��د م��ن احل��ر���ص على ت�شجيع الطفل
لتقوية مواطن القوة لديه والتغلب على نقاط ال�ضعف،
فالت�شجيع ي�ساعد الطفل ويحفزه ويدفعه دائماً للأمام.
 التوا�صل مع الطفل من �أ�ساليب الرتبية املثالية للطفلب�أن يظهر الآباء حبهم للطفل ،و�أن يهي�أ الآباء للطفل جواً
يحمل احل��ب والأل �ف��ة واحل �ن��ان ،م��ع اال�ستماع �إىل الطفل
وال�ت�ق��رب م�ن��ه ع�ن��د ات �خ��اذ �أي ق ��رار يخ�صه ،ف��احل��وار مع
الطفل عامل �ضروري للت�أثري يف تربية الطفل.
 تعليم الطفل ،فالأبوان مبنزلة امللقن واملعلم الأول ،فمنخ�لال توا�صل الأب��وي��ن م��ع الطفل �ستكت�شف الأخالقيات
احلميدة عند الطفل وميكن تر�سيخها يف نف�سه ،وذلك عن
طريق القدوة احل�سنة التي يقتدي بها وينجذب �إليها.
 تدريب الطفل منذ ال�صغر على �أن يكت�شف مواهبه بجانبامل�ساعدته على تنميتها ،وذل��ك يف ظ��ل التدريب على ثقة
الطفل بنف�سه لي�صبح �أك�ث�ر ك�ف��اءة وق ��درة على مواجهة
حتديات احلياة.

معدالت الإجن��اب بني الن�ساء الالتي
مي�ك�ن�ه��ن احل �� �ص��ول ع�ل��ى خ��دم��ات يف
جمال ال�صحة التنا�سلية ،ومن بينها
تنظيم الأ� �س ��رة ،م��ا ي�سهم يف �إب�ط��اء
منو انبعاثات الغازات امل�سببة لظاهرة
االحتبا�س احلراري.

يف ع��امل حم��دود امل��وارد وامل�صادر،
قد يكون تنظيم الوالدات �صفي الدول
الفقرية احلل الأمثل لي�س خلروجها
من الب�ؤ�س والفقر ،بل �أي�ضاً لتقلي�ص
ن�سبة انبعاثات ثاين �أوك�سيد الكربون،
ول �ل �ت ��أق �ل��م م ��ع � �ش��ح امل� � ��وارد الأخ� ��رى
ك��االف�ت�ق��ار للمياه النظيفة ول�ل�أم��ن
الغذائي ،وهنا ال نقول بتحديد الن�سل
بل باتخاذ الأ�سرة قرارات معينة حول
الإجناب مع الأخذ باالعتبار لو�ضعها
االق �ت �� �ص��ادي واالج �ت �م��اع��ي وال�ب�ي�ئ��ي
�أي� ��� �ض� �اً ،ف �ه �ن��اك ال �ك �ث�ير م ��ن الأ� �س��ر
ال التي تفتقد �إىل �أب�سط
الأفريقية مث ً
مقومات العي�ش.
وب��الأرق��ام ،تتوقع الأمم املتحدة �أن
ترتفع ن�سبة ال�سكان يف العامل من 6.8
م�ل�ي��ارات ن�سمة يف ال��وق��ت ال��راه��ن �إىل
 9.15مليار ن�سمة بحلول العام ،2050
و�أن  95باملئة من ه��ذا النمو �سيكون يف
الدول النامية ،و�ستواجه الدول الكبرية
يف تعداد �سكانها والفقرية يف مواردها،
�صعوبات بالغة يف التعامل م��ع م�شاكل
الفقر يف املدن ،وتوفري املاء النظيف وما
يكفي من الغذاء والطاقة ونظام ال�صرف
ال�صحي ،كما �سيكون هناك ارتفاع كبري
يف معدالت تلوث الهواء ،نتيجة لزيادة
ن ��واجت ال���ص�ن��اع��ة وخم�ل�ف��ات�ه��ا ،وارت �ف��اع
�أع ��داد ال���س�ي��ارات يف املنطقة ،يف الوقت
ال �ـ �ـ��ذي ف��اق��م اال� �س �ت �خ��دام امل �ب��ال��غ فيه
للمبيدات احل�شرية والع�شبية من ن�سبة
التلوث يف الغذاء واملاء.

الت�أثري على الن�ساء

يف الواليات املتحدة

و�أكد التقرير �أن تغيري املناخ م�س�ألة
وك��ان خ�براء �أم�يرك�ي��ون اقرتحوا
ال تتعلق بكفاءة الطاقة �أو االنبعاثات ع �ل��ى ال ��راغ� �ب�ي�ن ج ��دي� �اً يف ت�ق�ل�ي����ص
الكربونية الناجمة عن ال�صناعة ،بل «ب�صمتهم الكربونية» على الأر� ��ض،
بالعوامل الدميوغرافية ومتغرياتها ،ب ��أن ينجبوا ع��دداً �أق��ل م��ن الأط�ف��ال،
وبالفقر والأدوار النوعية يف املجتمع ،وق� ��ال اخل �ب��راء �إن ت ��أث�ي�ر ال �ك��رب��ون
م�شرياً �إىل �أن فقراء ال��دول العربية ال�صادر عن طفل واح��د هو  20باملئة
وال�ن��ام�ي��ة ،خ���ص��و��ص�اً ال�ن���س��اء منهم� ،أك �ب��ر م ��ن ت� ��أث�ي�ر ب �ع ����ض امل �م��ار� �س��ات
ي�شكلون الفئة الأك�ث�ر �ضعفاً وت��أث��راً ال�ب�ي�ئ�ي��ة احل �� �س��ا� �س��ة ال �ت��ي ي �ق��وم بها
بتبعات التغري املناخي.
ال �ن��ا���س ط� ��وال ح �ي��ات �ه��م ،م �ث��ل ق �ي��ادة
أن
�
املتوقع
�ن
�
م
وذك��ر التقرير �أن��ه
�سيارة مل�سافات طويلة� ،أو �إعادة تدوير،
الطبيعية
�وارث
تهلك الن�ساء يف ال �ك�
�أو ا�ستخدام �آالت وم�صابيح م�ستعملة.
ب�أعداد تفوق �أعداد الرجال ،مبا فيها
لكنهم �أ� �ش��اروا �إىل �أن ال�ت��أث�يرات
الكوارث املت�صلة بالطق�س.
املحتملة للكربون تختلف ب�شكل كبري
حتديد
بوجوب
وال يقول التقرير
ب�ي�ن ال � ��دول� ،أي �أن ت ��أث�ي�ر ال�ك��رب��ون
لكل
�ال
�
ف
�
ط
ل
أ
ا
�دد
الن�سل �أو حت��دي��د ع�
على امل��دى الطويل من طفل ول��د يف
تطبيق
إىل
�
كافة
الدول
�أ�سرة ،بل يدعو
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة وك ��ل ��س�لال�ت��ه هو
�ل،
�
ج
�ر
�
ل
وا
أة
�
�ر
�
مل
ا
ين
�
ب
�اواة
معايري امل���س�
 160مرة� ،أكرب منه عند طفل ولد يف
�ة
�
ي
�
م
�
ن
�
ت
و
أة،
�
�ر
�
م
�
�
ل
�
�
ل
�م
�
ي
�
ل
�
ع
�
ت
وت� ��أم�ي�ن ال �
بنغالد�ش.
أ�سمال
�
ر
ي�شكل
مما
أ�سري،
ل
التخطيط ا
ي���ش��ار �إىل �أن امل�ق���ص��ود بالب�صمة
ب�شري ووعي جماعي للت�صدي مل�شكلة الكربونية هو جمموع انبعاثات غازات
االحتبا�س احلراري يف الدول النامية ،ال��دف�ي�ئ��ة ال �ت��ي ي�ت���س�ب��ب ب�ه��ا �شخ�ص
ح�ي��ث ت�غ�ي��ب ال �ت��وع �ي��ة ،خ���ص��و��ص�اً �أن ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر.
م �ع��دالت الإجن� ��اب ت�ت�ف��اوت ب�ين دول��ة
و�أو�ضح الباحثون �أنهم ال يدعمون
و أ�خ � ��رى م��ن م��ول��ودي��ن �أو ث�ل�اث يف �أب ��داً دع��وة احل�ك��وم��ات �إىل ال�سيطرة
دول غنية �إىل �ستة �أو �سبعة يف دول �أو ال�ت��دخ��ل يف م���س��أل��ة ع��دد ال�سكان،
أ�خ��رى ،وحيث من املتوقع �أن الطفل و�إمن � � ��ا ي ��رغ �ب ��ون يف ت��وع �ي��ة ال �ن��ا���س
النيجريي لن يحقق يف حياته ما قد ح��ول ال�ع��واق��ب البيئية الناجمة عن
يحققه الطفل الأم�يرك��ي على �سبيل خياراتهم بالإجناب.
امل�ث��ال ،لأن��ه ل��ن يح�صل على الرعاية
واالهتمام والإمكانيات بنف�س القدر.
رمي اخلياط
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مـنــوعــــات

غازات البطن ..أسبابها وطرق التخلص منها
طريقة الأكل ال�صحية

م��ن الطبيعي �أن تتكون ال�غ��ازات
يف الأم �ع��اء الغليظة (ال �ق��ول��ون) يف
البطن ،ومن الطبيعي �أن تكون ثمة
�أي�ضاً غازات يف املعدة ،وما قد ال يعلمه
البع�ض �أن غازات القولون ال ت�أتي من
تناول الربوتينات �أو الدهون ،بل �إنها
تنتج عن تناول ال�سكريات ،ب�أنواعها
الب�سيطة �أو امل�ع�ق��دة ،واحلقيقة �أن
غالبية الأطعمة ال�صحية التي يُن�صح
بها عادة طبياً حتتوي على املواد التي
ت�ت���س�ب��ب يف ال � �غ� ��ازات ،م �ث��ل احل�ل�ي��ب
وم�شتقات الألبان ،والبقول ،واحلبوب
الكاملة غري املق�شرة ،واخل�ضراوات
والفواكه.
تغيري العادات الغذائية
ي �ق��ول ال �ب��اح �ث��ون �إن � ��ه ل ��و ك��ان��ت
ل��دي��ك غ � ��ازات ت�ت���س�ب��ب ل ��ك يف �آالم
يف ال �ب �ط��ن ،ون��اج �م��ة يف الأ� �ص��ل عن
م�شكلة �صحية يف اجلهاز اله�ضمي،
ف�إن معاجلة امل�شكلة ال�صحية �ستوفر
لك الراحة من �أمل هذه الغازات� ،أما
�إذا كانت ال�غ��ازات لي�ست ذات عالقة
ب�أي �أمرا�ض يف اجلهاز اله�ضمي ،ف�إن
القيام ببع�ض التعديالت يف نوعية
الأطعمة التي تتناولها كفيل ب�إزالة
�إزعاج الغازات.
�أنواع الأطعمة
ي � �ق �ت�رح الأط � � �ب� � ��اء ال �ت �ع ��دي�ل�ات
الغذائية التالية للتغلب على م�شكلة
الغازات ،وهي ت�شمل:
 حاول التعرف �إىل الأطعمة التيتت�سبب يف ال �غ��ازات ،وم��ن ث��م جتنب
ت �ن��اول �ه��ا ،والأط �ع �م��ة ال �ت��ي تت�سبب
يف ال � �غ� ��ازات ع � ��ادة ل �غ��ال �ب �ي��ة ال �ن��ا���س

ه��ي ح �ب��وب ال �ف��ا� �ص��ول �ي��ا ،وال�ب���ص��ل،
وال�بروك�ل��ي ،والقرنبيط ،والأر� �ض��ي
�شوكي ،والتفاح ،وامل�شم�ش ،واخل��وخ،
وال� � � ��دراق ،احل �ل��وي��ات اخل��ال �ي��ة من
ال�سكر ،والعلك املحلى بغري ال�سكر
ال�ط�ب�ي�ع��ي ،وح �ب��وب ال�ق�م��ح الكاملة
غ�ير امل�ق���ش��رة ،وامل���ش��روب��ات ال�غ��ازي��ة،
واحل � �ل � �ي� ��ب ،وال� �ق� ��� �ش� �ط ��ة ،واجل �ب��ن،
والآي�س كرمي (بوظة) ،واحلليب.
 حتا�شي تناول الأطعمة املقليةم��ن �أي ن��وع ك��ان��ت ،وع ��ادة ال تت�سبب
ال��ده��ون وال��زي��وت يف ال �غ ��ازات ،لكن
وج ��ود ال��ده��ون يف امل �ع��دة ي� ��ؤدي �إىل
�إبطاء عملية �إفراغ املعدة من الأطعمة

طــريـقـة اللعـب

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

يف ال�ساعات الأوىل بعد االنتهاء من
ت �ن��اول وج �ب��ة ال �ط �ع��ام ،وه ��ذا ي� ��ؤدي
�إىل انتفاخ البطن وال�شعور بالتخمة
والرغبة يف التج�ش�ؤ.
 رغم �أن الألياف النباتية هي منالعنا�صر ال�صحية امل�ف�ي��دة يف خف�ض
ن�سبة كول�سرتول ال��دم ،وخف�ض ن�سبة
�سكر الدم ،ويف ت�سهيل �إخراج الف�ضالت،
ومنع حاالت الإم�ساك ،ف�إنها يف الوقت
نف�سه �سبب للغازات ل��دى الكثريين.
و�إذا كانت م�شكلة الغازات مزعجة جدا
لل�شخ�ص ،ف�ب��إم�ك��ان��ه تخفيف ت�ن��اول
الأل �ي��اف النباتية ،والأط�ع�م��ة العالية
املحتوى منها ،لفرتة م�ؤقتة.

تخفيف الغازات
 ال�ن�ع�ن��اع ه��و م��ن امل�ن�ت�ج��ات النباتيةاملفيدة يف تخفيف م�شكلة الغازات ،وكذلك
احلال مع الكمون وغريه .والنعناع مفيد يف
ت�سكني وتهدئة حركة وت�شنجات ع�ضالت
الأم �ع��اء ( ،)antispasmodicول��ذا ف��إن
تناول كوب من مغلي �أوراق النعناع ،مفيد
يف ت���س�ك�ين �آالم ال�ب�ط��ن وت�خ�ف�ي��ف �إزع ��اج
ال �غ��ازات ،لكن ينبغي التنبه �إىل �أن كرثة
ت�ن��اول زي��ت النعناع ق��د ت ��ؤدي �إىل ارت�خ��اء
الع�ضلة العا�صرة يف �أعلى املعدة ،مما ي�سمح
�آنذاك بت�سريب �أحما�ض املعدة �إىل املريء،
وبالتايل ال�شعور باحلرقة واحلمو�ضة.

م��ن امل �ف �ي��د م�لاح �ظ��ة �أن ال�ق�ي��ام
ب ��الأك ��ل ب �ط��ري �ق��ة ��ص�ح�ي��ة م�ف�ي��د يف
التغلب على م�شكلة الغازات� ،أو على
�أق��ل تقدير ،تخفيفها ،وم��ن عنا�صر
الطريقة ال�صحية للأكل:
 ت � �ن� ��اول وج � �ب� ��ات �� �ص� �غ�ي�رة �أوم�ت��و��س�ط��ة يف ك�م�ي��ة الأط �ع �م��ة ال�ت��ي
حت�ت��وي عليها ،وذل ��ك �أن ��ه ب ��د ًال من
تناول ثالث وجبات رئي�سية يف اليوم،
علينا احلر�ص على تناول خم�س �أو
�ست وجبات �صغرية.
 ت� �ن ��اول ال �ط �ع��ام ب� �ب ��طء ،وع ��دماال�ستعجال يف �إحل��اق اللقمة باللقمة
دومن� ��ا راح� ��ة ف�ي�م��ا ب�ي�ن�ه�م��ا ،وك��ذل��ك
احلر�ص على م�ضغ الطعام يف الفم،
وب�شكل جيد .وهذا مفيد جدا لإعطاء
راح��ة ل�ل�م��ريء وللمعدة يف ا�ستقبال
الطعام ،ومفيد لإعطاء فر�صة للطعام
كي ميتزج ب�سائل اللعاب ،وبالتايل تقل
اح�ت�م��االت و� �ص��ول ال���س�ك��ري��ات ب�شكل
غري مه�ضوم �إىل القولون ،وبالتايل
تقليل احتماالت ن�شوء الغازات.
 جتنب تناول وجبة الطعام عندالتوتر �أو الغ�ضب� ،أو اال�ستعجال لقلة
الوقت ،لال�ستمتاع بالوجبة وحل�سن
تناولها.
 جتنب التدخني ،لأنه يزيد منفر�ص بلع الهواء.
 احلر�ص على ممار�سة الريا�ضةال� �ب ��دن� �ي ��ة ،ف ��ال ��ري ��ا� �ض ��ة ت ��رف ��ع م��ن
م���س�ت��وى ح��رك��ة الأم� �ع ��اء ،وب��ال�ت��ايل
�سهولة �إخ ��راج ال �غ��ازات ،وال يقت�صر
دور ال��ري��ا� �ض��ة ع�ل��ى ��س�ه��ول��ة �إخ ��راج
الغازات ،بل �إنها تعمل بالفعل البدنية
على تقليل فر�صة �إن�ت��اج ال �غ��ازات يف
الأمعاء.
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ريَ اضـَ ة

مهمة تاريخية لمنتخب لبنان أمام اإلمارات

يقرتب موعد مباراة لبنان والإم��ارات
احلا�سمة يف ت�صفيات ك�أ�س العامل ،وتزداد
م�شاعر القلق والرتقب ل��دى اللبنانيني،
امل�ق�ب�ل�ين ع�ل��ى �إجن ��از ت��اري�خ��ي ل�ك��رت�ه��م يف
حال جنح منتخب لبنان يف اجتياز قطوعه
الأخري ،وبلوغ الدور احلا�سم ،للمرة الأوىل
يف تاريخه.
وال يبدو وج��ود لبنان بني كبار القارة
ال�صفراء يف ال��دور الأخ�ير من الت�صفيات
�أم��راً بعيداً ،ال�سيما �أن �أك�ثر من �سيناريو
ي���ص��ب يف م���ص�ل�ح��ة م�ن�ت�خ��ب ب�ل�اد الأرز،
فالفوز �أو التعادل �أوحتى اخل�سارة يف حال
ت �ع��ادل ال�ك��وي��ت �أو خ���س��ارت�ه��ا �أم� ��ام ك��وري��ا
اجلنوبية ،ي�ؤهل منتخب لبنان �إىل الدور
الرابع.
وظهر املنتخب بحال مطمئنة يف املباراة
الإعدادية التي خا�ضها �أمام العراق ،حيث
فاز على الفريق الذي ي�شرف عليه املدرب
ال�برازي�ل��ي زي�ك��و يف ك��ان��ون ال�ث��اين املا�ضي
يف � �ص �ي��دا ،ب �ه��دف مل �ه��اج��م ال �ع �ه��د �أح �م��د
زري��ق ،ما �أكد �أن املنتخب الي��زال حمتفظاً
ب��اجل��اه��زي��ة ،ال�ت��ي �أه�ل��ت لتحقيق النتائج
الرائعة يف ت�صفيات املونديال.
وانخرط املنتخب اللبناين منذ الإثنني
امل��ا��ض��ي يف مع�سكر �إع � ��دادي يف ال��دوح��ة،
ي�ستمر لغاية  27اجل��اري موعد االنتقال
�إىل �أب ��و ظ�ب��ي ،ح�ي��ث �ستقام امل �ب��اراة �أم��ام
الإم � � ��ارات يف � � 29ش �ب��اط اجل� � ��اري ،وك ��ان
م��ن امل�ق��رر �أن يخو�ض م�ب��اراة �إع��دادي��ة يف
الدوحة �أمام قطر ،لكن املنتخب القطري
اعتذر عن اللقاء بطلب من مدربه اجلديد

منتخب لبنان قبيل مباراته �أمام العراق يف كانون الثاين املا�ضي

خسار تشلسي أمام نابولي..
عربت اخل�سارة الثقيلة لت�شل�سي �أمام نابويل  1ـ ـ  3يف
ذهاب الدور الثاين لدوري �أبطال �أوروبا ،عن عمق الأزمة
التي يغ�شها الفريق اللندين ،بقيادرة مدربه الربتغايل
ال���ش��اب �أن��دري��ه فيال�ش ب��وا���ش ،ور��س�م��ت يف ال��وق��ت عينه
بداية النهاية مل�سرية الفرق الإنكليزية قارياً ،ال�سيما بعد
اخل�سارة القا�سية للأر�سنال  0ـ ـ � 4أمام ميالن الإيطايل.
ومل ت�ضع خ�سارة ت�شل�سي �أمام نابويل م�صري الفريق

القاري على كف عفريت فقط ،بل م�ستقبل مدربه ،الذي
�أ�صبح يف مهب الريح ،بعد تدهور نتائج الفريق �أي�ضاً على
ال�ساحة املحلية ،ورمب��ا ت�شكل مباراة العودة �أم��ام نابويل
املحطة الأخرية لبوا�ش مع الـ«بلوز».
وال حتتاج �أو�ضاع ت�شل�سي الدراماتيكية �إىل �شرح ،وهي
تقر�أ من عنوانيها ،فالفريق الذي �صرف عليه امللياردير
الرو�سي روم��ان ابراموفيت�ش ماليني ال ��دوالرات يحتل

ال يف مرمى ت�شل�سي
جنم نابويل الأرجنتيني الفيتزي م�سج ً
القائد ر�ضا عنرت �أبرز الغائبني

( العدد  )202اجلمعة � 24 -شباط 2012 -

الربازيلي باولو اوت ��وري ،وا�ستعي�ض عن
ل �ق��اء ق �ط��ر مب� �ب ��اراة ودي� ��ة ��س�ي�ل�ع��ب فيها
منتخب لبنان م��ع ف��ري��ق ال�سد القطري
بطل �آ�سيا.
وك��ان اال�ستعداد املحلي للمنتخب اقت�صر
ع �ل��ى ح���ص����ص ت��دري �ب �ي��ة يف م�ل�ع�ب��ي الأن �� �ص��ار
وال �� �ص �ف��اء� ،إث ��ر �إل �غ��اء امل�ع���س�ك��ر الإع� � ��دادي يف
طرابل�س.
و�سطر املنتخب اللبناين نتائج مميزة يف
املجموعة الثانية من ال��دور الثالث لت�صفيات
ك�أ�س العامل  ،2014و�ضعته قاب قو�سني �أو �أدنى
من بلوغ ال��دور احلا�سم لأول مرة يف تاريخه،
�إذ يتخلف بفارق الأهداف عن كوريا اجلنوبية
مت�صدرة املجموعة بع�شر نقاط و�أمام الكويت
الثالثة بثماين نقاط والإم��ارات الرابعة بدون
نقاط.
وخ�سر لبنان مباراته الأوىل �أمام «حماربي
تايغوك»  ،6-0ثم هزمه �إياباً يف ب�يروت ،1-2
كما فاز على الإمارات  1-3يف املدينة الريا�ضية
التي �شهدت تعادله والكويت  2-2ثم تغلبه على
«الأزرق» يف عقر داره على ملعب «ال�صداقة
وال�سالم» .0-1
و�سيغيب ع��ن م�ب��اراة الإم ��ارات احلا�سمة،
وال�ت��ي �ستجري على ملعب ن��ادي ال��وح��دة يف
العا�صمة �أبو ظبي ،قائد املنتخب املوقوف ر�ضا
عنرت ،لكن الأخري �سيكون موجوداً يف مع�سكر
ال ��دوح ��ة ،وم ��ع رف��اق��ه يف الإم � ��ارات لدعمهم
معنوياً.
وا�ستبعد امل ��درب الأمل ��اين ث�ي��و ب��وك�ير عن
ت�شكيلة منتخب لبنان بع�ض الالعبني الذين
� �ش��ارك��وا يف حم �ط��ات ��س��اب�ق��ة م��ن الت�صفيات
كمحمد غ��دار (ك�ي�لان�ت��ان امل��ال�ي��زي) وحممد
باقر يون�س وحمزة �سالمي (العهد) ،ويبدي
بوكري ارت�ي��اح��ه لو�ضع العبيه ال��ذي��ن تعززت
��ص�ف��وف�ه��م ب�لاع �ب�ين حم�ت�رف�ي�ن يف �أوروب � � ��ا،
�أب��رزه��م الع��ب ال��و��س��ط امل �ح�ترف يف �إ�سبانيا
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قد تتحقق من ت�أهل املنتخب املتوقع �إىل الدور
احلا�سم لت�صفيات ك�أ�س العامل ،حيث �ستتوفر
امل�لاي�ين م��ن النقل التلفزيوين والإع�لان��ات
وال��رع��اي��ة ،م��ع ال�ع�ل��م �أن احل�ك��وم��ة اللبنانية
ق��ررت �صرف مكاف�آت مالية لالعبي املنتخب
الأول بعد الفوز امل��دوي على كوريا اجلنوبية
 2ـ ـ .1
وي�ع�ت�بر ال�ت��وج��ه ن�ح��و االح �ت��راف �أف���ض��ل
م��ا �أ��س�ف��رت عنه انتفا�ضة املنتخب ،فالالعب
اللبناين �صار معروفاً ومطلوباً يف بع�ض الدول
العربية والآ��س�ي��وي��ة ،وخ�صو�صاً يف الإم ��ارات
ال �ت��ي ي�ل�ع��ب ف�ي�ه��ا ث�ل�اث��ة الع �ب�ي�ن ل�ب�ن��ان�ي�ين
ه��م ي��و��س��ف حم�م��د (الأه �ل��ي) وح���س��ن معتوق
(ع �ج �م��ان) وع�ب��ا���س ع �ط��وي ،ال ��ذي ك ��ان �آخ��ر
املحرتفني بانتقاله من النجمة �إىل دبي.
الت�شكيلة الكاملة

ثيو بوكري �أمام امتحان �صعب

ن��ادر م�ط��ر ،واحل��ار���س عبا�س ح�سن املحرتف
يف ال�سويد ،و��ش��ارك الالعبان يف امل�ب��اراة �أم��ام
العراق ف�أبليا البالء احل�سن ،خ�صو�صاً مطر،
الذي �أثبت �أنه �صانع �ألعاب من طراز رفيع.
ويرجح املراقبون �أن ي�شارك ح�سن �أ�سا�سياً
يف امل �ب��اراة �أم ��ام الإم � ��ارات ،خ�ل��ف دف ��اع ي�ق��وده
املخ�ضرم يو�سف حممد و�صخرة دفاع النجمة
ب�لال �شيخ النجارين ،ال��ذي ت�ألق يف مباريات
ف��ري�ق��ه الأخ�ي��رة ،وق ��اده �إىل � �ص��دارة ال��دوري
بفارق  7نقاط عن ال�صفاء الثاين و 10نقاط
�أمام العهد الثالث.
وي�ب�رز يف ال��دف��اع �أي���ض�اً م�شاك�س ال�صفاء
علي ال�سعدي واملحرتف يف �سيالنغور املاليزي
رامز ديوب.
ويف الو�سط �سيكون العبء كبرياً على العب
دب��ي الإم��ارات��ي عبا�س ع�ط��وي ،بغياب القائد
ر�ضا عنرت املوقوف ،ورمب��ا ي�شارك �إىل جانب

عطوي يف هذا اخلط مطر و�ساعد دفاع العهد
امل�ك��وك��ي هيثم ف��اع��ور وزم�ي�ل��ه املجتهد �أحمد
زريق.
ويف ال�ه�ج��وم تتجه الأن �ظ��ار ��ص��وب الع��ب
ع �ج �م��ان الإم� ��ارات� ��ي ح���س��ن م �ع �ت��وق وق�ن��ا���ص
العهد حممود العلي ،وم��ن املرجح �أن يعتمد
ب��وك�ير على ه��ذي��ن ال�لاع�ب�ين لتهديد املرمى
الإماراتي وحماولة الت�سجيل لإراح��ة �أع�صاب
ال�ف��ري��ق ،على غ��رار ل�ق��اء ال��ذه��اب ال��ذي �شهد
ثالث �إ�صابات لبنانية مقابل واح��دة �إماراتية
يف املدينة الريا�ضية.
ومب��وازاة اال�ستعداد الفني �سعى االحت��اد
ال�ل�ب�ن��اين ل�ت��وف�ير �سبل ال��دع��م اجل�م��اه�يري
للمنتخب ،م�ستفيداً من وجود جالية لبنانية
كبرية يف الإمارات ،وم�ؤخراً زار رئي�س االحتاد
ها�شم حيدر الإمارات ،حيث التقى �أفراداً من
اجلالية اللبنانية وجمل�س العمل اللبناين يف

�أبوظبي التي �ستحت�ضن املباراة.
وع�ل��ى �صعيد �آخ��ر ،نفى ح�ي��در م��ا ي�تردد
يف ال�شارع اللبناين عن حديث حول م�ؤامرة
حت ��اك ��ض��د م�ن�ت�خ��ب ل �ب �ن��ان ،لإق �� �ص��ائ��ه من
ت�صفيات م��ون��دي��ال  ،2014وخ�صو�صاً جلهة
ت�أخر االحت��اد ال��دويل بالرد على التعديالت
التي �أر�سلها له االحتاد اللبناين لإدخالها على
نظامه مبا يتالءم مع نظام الفيفا املفرو�ض
ع�ل��ى ج�م�ي��ع دول ال �ع��امل ،و�أك� ��د �أن االحت ��اد
اللبناين �سينفذ كل ما يطلبه االحتاد الدويل
«فيفا» يف مو�ضوع التعديالت على نظامه،
وك�شف حيدر عن قيام االحتاد اللبناين ب�إبالغ
نظريه ال��دويل بجهوزيته لأي تعديل يطلب
منه ،و�أن االحت��اد اللبناين جاهز لتنفيذه �أو
التعامل معه بالطريقة التي يريدها االحتاد
الدويل.
ويراهن االحت��اد على العوائد املالية التي

حلرا�سة امل��رم��ى :زي��اد ال�صمد (ال�صفاء)
وعبا�س ح�سن (نوركوبينغ ال�سويدي) وحممد
حمود (العهد).
ل�ل��دف��اع :علي ال�سعدي (ال���ص�ف��اء) وب�لال
�شيخ النجارين وعلي حمام (النجمة) ووليد
�إ�سماعيل (الرا�سينغ) ورامز ديوب (�سيالنغور
املاليزي) ويو�سف حممد (الأهلي الإماراتي)
ومعتز باهلل اجلنيدي (الأن�صار).
للو�سط� :أحمد زريق وح�سن �شعيتو وهيثم
ف��اع��ور وح�سني دقيق (العهد) وعبا�س �أحمد
ع �ط��وي (دب� ��ي الإم � ��ارات � ��ي) وحم �م��د �شم�ص
(ال�ن�ج�م��ة) و��س�يرج �سعيد (ال��را��س�ي�ن��غ) ون��ادر
مطر (كالينا�س الإ�سباين).
ل� �ل� �ه� �ج ��وم :ح �� �س ��ن م� �ع� �ت ��وق (ع �ج �م ��ان
الإماراتي) و�أك��رم املغربي (النجمة) وحممود
العلي (العهد) وحممد حيدر (ال�صفاء).

جالل قبطان

بداية نهاية مشوار الفرق اإلنكليزية أوروبيًا
املركز اخلام�س يف الدوري املحلي بفارق 17
نقطة عن مان�ش�سرت �سيتي املت�صدر ،وهو
ي�صارع مع نيوكا�سل والأر�سنال وليفربول
على املركز الرابع ،الأخري امل�ؤهل �إىل دوري
�أبطال �أوروبا املو�سم املقبل.
ويف الك�أ�س تعادل ت�شل�سي مع برمنغهام
من الدرجة الأوىل ،ما فر�ض عليه �إع��ادة

امل� �ب ��اراة ،يف ح�ي�ن ي �ع��اين � �ص �ي��ام مهاجمه
الإ�سباين فرناندو توري�س عن الت�سجيل،
على رغ��م دف��ع ال�ن��ادي اللندين  50مليون
جنيه ل�ضمه من ليفربول.
وي�ع�ت�بر ف��وز ن��اب��ويل مب�ن��زل��ة ال�ك��ارث��ة
على الفريق اللندين ب�صفة خا�صة وعلى
الكرة الإنكليزية عموماً ،فخ�سارة ت�شل�سي

ت��رك��ت ال �ف��ري��ق يف امل� �ب ��اراة ال���س��اب�ع��ة على
التوايل من دون انت�صار على كل الأ�صعدة.
�أم��ا على ال�صعيد الإنكليزي فبعد �أن بات
خ� ��روج الأر� �س �ن ��ال م��ن ال �ب �ط��ول��ة م���س��أل��ة
وق � ��ت ال �أك �ث ��ر ب �ع��د خ �� �س��ارت��ه ب��رب��اع �ي��ة
ن�ظ�ي�ف��ة م ��ن م �ي�ل�ان ع �ق��ب وداع ف��ري�ق��ي
م��ان���ش���س�تر ل�ل�ب�ط��ول��ة م ��ن دوره � ��ا الأول

ال بت�سجيله يف مرمى ت�شل�سي
جنم نابويل كافاين حمتف ً

ع��ول الإنكليز على ت�شل�سي ليحافظ على
ال �ب �ق��اء الإن �ك �ل �ي��زي يف ال �ب �ط��ول��ة ،وب ��وداع
الفريق الأزرق ف�ستكون ه��ذه امل��رة الأوىل
م��ن ع���ش��رات ال���س�ن��وات ال�ت��ي �سيكون فيها
رب� ��ع ال �ن �ه��ائ��ي الأوروب � � � ��ي م ��ن دون ف��رق
�إنكليزية ،وهو ي�شكل نك�سة للربمييريليغ.
يف امل�ق��اب��ل ت��اب��ع ن��اب��ويل م���ش��واره بثبات يف
م�شاركته الثالثة ب ��دوري �أب �ط��ال �أوروب ��ا،
و�سيتوجه الفريق براحة نف�سية ومعنوية
�إىل «��س�ت��ام�ف��ورد ب��ري��دج» ا��س�ت�ع��داداً للقاء
الإي � ��اب يف � 14آذار امل �ق �ب��ل ،ح �ي��ث ي�ت��وق��ع
امل��راق �ب��ون م �ب ��اراة ط��اح �ن��ة ،لأن ت�شل�سي
�سيخو�ضها حتت ال�ضغط ،كما �أنها ت�شكل
الورقة الأخرية ملدربه.
و��ش�ه��دت امل �ب ��اراة ت ��أل��ق ث�ن��ائ��ي ن��اب��ويل
الأرج � �ن � �ت � �ي � �ن� ��ي اي ��زي � �ك � �ي � �ي ��ل الف� �ي� �ت ��زي
واالوروغ��وي��اين ادين�سون ك��اف��اين ،ف��الأول
ك��ان ن�صيبه ه��دف�ين ،فيما ال �ث��اين �سجل
هدفه اخلام�س يف  7مباريات بدوري �أبطال
�أوروبا هذا املو�سم ،كما يحتل املركز الثاين
يف ت��رت�ي��ب ه ��دايف ال ��دوري الإي �ط��ايل بـ15
هدفاً خلف ه��داف �أودينيزي �أنطونيو دي
ناتايل ( 17هدفاً).

وف �ج��ر ال �ف��وز ع �ل��ى ت���ش�ل���س��ي ف��رح��ة
عارمة يف مدينة نابويل ،التي تنتظر هذا
امل�شهد منذ  21عاماً ،عندما بلغ الفريق
اجلنوبي ثمن نهائي دوري �أبطال �أوروبا
ل �ل �م��رة الأخ� �ي ��رة ،ق �ب��ل �أن ي �ب ��د�أ خطه
ال�ب�ي��اين ب��االن �ح��دار يف الت�سعينات بعد
رح �ي��ل الأ� �س �ط��ورة م ��ارادون ��ا وال �ه��داف
الربازيلي كاريكا ومواطنه �ساعد الدفاع
�أليماو.
وب �ع��دم��ا � �ض��ل ال �ف��ري��ق ط��ري �ق��ه يف
ال � � ��دوري الإي � �ط� ��ايل يف ك ��ان ��ون ال �ث��اين
املا�ضي ،عاد نابويل �إىل امل�سار ال�صحيح
يف ال �ف�ت�رة امل��ا� �ض �ي��ة ب �ت �ع��ادل ث �م�ين مع
ميالن �سلباً وفوزين مقنعني على كييفو
وفيورنتينا.
وبعد م�ب��اراة ت�شل�سي اق�ترب نابويل
م��ن رب ��ع ال�ن�ه��ائ��ي ك �ث�ي�راً ،وال��س�ي�م��ا �أن
الفريق الإنكليزي بات يف حاجة �إىل الفوز
بفارق ثالثة �أهداف �أو بهدفني نظيفني
يف لقاء العودة بعد ثالثة �أ�سابيع يف لندن
ل�ل�ب�ق��اء وه ��ي م�ه�م��ة غ��اي��ة يف ال�صعوبة
ن�ظ��راً لل�سرعة الهائلة لالعبي نابويل
خ�صو�صاً يف الهجمات املرتدة.
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كاريكاتير

ينوي �إهداء حمار لأوباما ..من باب املجاملة

دجاجة تنتج بي�ض ًا يتنب�أ بحالة الطق�س
�أث��ارت دجاجة بريطانية حالة من اجل��دل ،وذلك
ب�سبب تنبئها ب���أح��وال الطق�س ع��ن ط��ري��ق البي�ض
الذي تنتجه!
وكانت �شا�سا مالكة الدجاجة روزي (من منطقة
وايت ولثام بالقرب من ميدنهد بر ك�شاير) اكت�شفت
�إن��ت��اج��ه��ا لبي�ض ي��ت��ن��ب���أ ب��ح��ال��ة ال��ط��ق�����س ،م��ن خ�لال
النقو�ش والر�سوم املوجودة على الق�شرة اخلارجية.
ففي �آب املا�ضي ر�أت �شا�سا على بي�ضتني خطوطاً
متعرجة على الق�شرة ،ت�شبه الأ�شعة ،وكانت املفاج�أة
�أن الطق�س �شهد �إ�شراقة وا�ضحة ،وانت�شرت ال�شم�س
على املنطقة ب�شكل كبري يف هذا التوقيت.
وزاد الأم������ر غ���راب���ة ع��ن��دم��ا اك��ت�����ش��ف��ت ���ش��ا���س��ا يف
اخلام�س ع�شر من ال�شهر اجلاري وجود نقط بي�ضاء
على البي�ض اجلديد ،وبالفعل �شهد الطق�س �سقوطاً
كثيفاً للثلوج.

يقوم الرئي�س الأم�يرك��ي ب��اراك �أوب��ام��ا بزيارة
لكولومبيا ،للم�شاركة يف قمة الأمريكيتني املقررة
يف كارتاجينا يومي  14و� 15أبريل املقبل.
وي����ع����ت����زم ����س���ي���ا����س���ي حم���ل���ي ي����دع����ى ���س��ي��ل��ف��ي��و
ك��ارا���س��ك��وال ،ت��ق��دمي ه��دي��ة ع��ل��ى �سبيل املجاملة
لل�ضيف الأم�ي�رك���ي ،ت�شمل ح��م��اراً وزج��اج��ة من
امل�شروبات الكحولية التقليدية.
وقال كارا�سكوال خالل حديث �صحفي« :نريد
�أن نهديه حماراً �صغرياً؛ دميو ..وهو �شعار احلزب
ال��دمي��ق��راط��ي ،كما �سنعطيه زج��اج��ة خمر يعود
�إنتاجها �إىل  18عاماً».

فاق من غيبوبته بعد � 7أ�شهر لينطق با�سم املتهم ..ثم مات
يف واقعة نادرة ،و�إظهاراً للحقيقة ،وبعد � 7أ�شهر
من دخوله يف غيبوبة يف م�ست�شفى ق�صر العيني يف
القاهرة ،وال��ذي دخله للعالج عقب �إ�صابته بطلق
ن���اري يف ال���ر�أ����س� ،أف���اق م��وظ��ف م�صري م��ن ت�أثري
فقده للوعي ودخوله يف غيبوبة ،و�أدىل با�سم املتهم
ب�إطالق النار عليه ،وتويف على الفور.
�أج��ه��زة الأم���ن امل�صرية يف القاهرة كانت تلقت
�إخطاراً بو�صول موظف �إىل م�ست�شفى ق�صر العيني
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

م�صاباً بطلق ناري يف الر�أ�س من جمهول ،قبل نحو
� 7أ�شهر ،ودخل املجني عليه يف غيبوبة.
وبعد � 7أ�شهر �أفاق من الغيبوبة ،و�أر�شد النيابة
عن �صاحبه مرتكب الواقعة ويدعى (حممد .ف)،
ويعمل حالقاً ،ثم بعد ذلك لفظ �أنفا�سه الأخرية.
مت حت��ري��ر حم�����ض��ر ب��ال��واق��ع��ة و�أم�����رت النيابة
ب�ضبط و�إح�ضار �صديقه مرتكب الواقعة ،وتولت
النيابة العامة امل�صرية التحقيق.

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

وي�شتهر كارا�سكوال يف كولومبيا باعتباره م�ؤيدا
لأوباما واحلزب الدميقراطي يف الواليات املتحدة،
وميتلئ منزله ب�صور الرئي�س الأمريكي و�أ�سرته،
كما فتح كارا�سكوال مكتباً للحزب الدميقراطي يف
ب�لاده ،لت�أييد �أوباما �أثناء خو�ضه �سباق الرئا�سة
عام .2008
وم���ع �أن ك��ارا���س��ك��وال (ال��ع��م��دة ال�����س��اب��ق ملدينة
تورباكو القريبة من كارتاجينا) لي�س ع�ضواً يف
الوفد الكولومبي امل�شارك يف قمة الأمريكيتني،
�إال �أن��ه ي�أمل يف �أن ي�صل بهديته �إىل �أوباما ،رغم
الإجراءات الأمنية امل�شددة التي حتيط بالقمة.

اكت�شفت �أن ا�سمها على حممول زوجها
هو «غوانتانامو» ..فطلبت الطالق
طلبت �سعودية ال��ط�لاق ،بعد �أن اكت�شفت ع��ن طريق امل�صادفة �أن ا�سمها على حممول زوج��ه��ا هو
«غوانتانامو»؛ عندما ن�سيه يف املنزل ،وحاولت االت�صال به ،فعرثت عليه يرن يف املجل�س ..وكانت املفاج�أة
وال�صدمة ..ف�سارعت �إىل طلب الطالق من زوجها ،معتربة �أن و�صفها بهذا اللقب يف املحمول يدل على
ت�سلطها ،وو�صفها بال�شر�سة التي ال تعا�شَ ر.
وت���ؤك��د ال��زوج��ة (�أم �أح��م��د) �أن ما ق��ام به زوجها بعد  17عاماً من احلياة الزوجية «ه��و تقليل من
مكانتها» ،ولذلك ت�صر على االنف�صال�« ،أو دفع مبلغ من املال كرت�ضية لها حتى يكون رد اعتبار لها،
ودر�ساً يتعلم منه» زوجها.
�أم��ا ال��زوج فقال �إن��ه اعتمد هذه الت�سمية من باب احلفاظ على اخل�صو�صية ،وع��دم معرفة من هم
بجانبه �أن املت�صلة هي زوجته.

م�س�ؤول العالقات العامة� :سعيد عيتاين

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

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

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

هاتف01/666314 :
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