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عن بدء استقبال طلبات الراغبين بالعمل
في قناتها الفضائية ،من ذوي االختصاصات اآلتية:

تحرير أخبار ،إعداد برامج ،تقديم برامج،
هندسة اتصاالت ،هندسة صوت ،تصوير ،مونتاج ،غرافيكس..
مجمع كلية الدعوة اإلسالمية (غربًا) ،قرب السفارة
بيروت ،بئر حسن ،مقابل ّ
الكويتية ،يوميًا من الساعة  5إلى  7مساء ،ما عدا السبت واألحد.
لالســــتـــعــــالم03/678365 :
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االفتتاحية

هل يزاحم ميقاتي والصفدي «المستقبل» سياسيًا
أم يمثالنه في حكومة االنقالب على الحريري؟

غزة تواجه وتقاوم..
رغم صمت العرب
كل �شيء كان مهي أً� الختبار القوة «الإ�سرائيلية» اجلديد يف غزة.
�صمت عربي �أين منه �صمت �أهل الكهف من العدوان ال�صهيوين على
القد�س ،خ�صو�صاً بعد حم��اول��ة قطعان ال�صهاينة الأخ�ي�رة خ��رق حرمة
امل�سجد الأق�صى ،يف ظل االع��ت��داءات امل�ستمرة ال�ستهداف �أوىل القبلتني،
حيث بد�أت ال�شقوق يف جدرانه تتو�سع..
غ�ض طرف بعيد املعنى عن عذابات الأ�سرى يف �سجون العدو ،حيث يقبع
يف الزنازين � 11ألف �أ�سري فل�سطيني ،مل حترك �شعرة يف ر�أ�س حمديْ قطر،
�أو يف ذقن قائد الدبلوما�سية ال�سعودية املهزوزة ،ال�سيما �أن الأعراب �صمتوا
�صمت القبور حينما �أق��دم��ت ق��وات ال��ع��دو على اعتقال �أ���س��رى حمررين،
واعتقال نواب من املجل�س الت�شريعي ،وعلى ر�أ�سهم رئي�سه عزيز الدويك.
لهاث ما بعده لهاث على امل�صاحلة و�إعادة ا�ستن�ساخ ال�سلطة الفل�سطينية
وتقا�سمها يف ظل هذا «اخلريف» العربي املرير.
�أعلنت حما�س انخراطها يف ه��ذا «اخل��ري��ف» الفظيع ،وب��د أ� �أب��و الوليد
بالتفتي�ش ع��ن مكان لإق��ام��ت��ه ،فرحّ بت ب��ه قطر �سيا�سياً فقط ،م��ع كامل
الإقامة واملنامة ،و أ�هّلت به تون�س ،لكن بال «خمالب» ،وم�صر �أبلغته �أنها ال
ت�ستطيع �أن تتحمّل �أكرث مما حتملت ،فيما ال�سودان كانت وا�ضحة ب�أنها ال
ت�ستطيع حتمّل طعنات �إ�ضافية �ضد دم�شق ،ثم ها هو �إ�سماعيل هنية يجد
فر�صة �سانحة له يف الأزه��ر ال�شريف ،ليوجّ ه طعناته �إىل �سورية ،بت�أكيد
دعمه للمعار�ضات املتلونة واملختلفة.
تتلقف وا�شنطن املكرمة احلما�سية فت�ؤكد �صحيفة «الوا�شنطن بو�ست»
على ترحيب الواليات املتحدة مبوقف حركة حما�س من الأو�ضاع يف �سورية،
رغم �أن وا�شنطن ما تزال تعترب حما�س منظمة �إرهابية!
و�سط هذه الأجواء ،ي�صعّد الكيان ال�صهوين عدوانه على غزة ،فيغتال
�أمني عام حركة املقاومة ال�شعبية ..ومقاومني و�أطفا ًال ون�ساء ،لكن الأنظمة
العربية املن�شغلة ب��ال��ت���آم��ر على ���س��وري��ة ،ال علم لها مب��ا ي��ج��ري ،فتجود
باللقاءات وامل�ؤمترات �ضد �سورية ،لكن ما يحيرّ هو �سكوت حممود عبا�س
و�صمت حما�س ،وغياب كتائب عز الدين الق�سام ،والق�سام باملنا�سبة �سوري!
لكن املقاومة الفل�سطينية البا�سلة؛ من مقاومة �شعبية وجهاد وف�صائل،
تتحرك ب�صواريخها ،ال تلقي با ًال لعويل عرب �أمريكا وال ل�صراخهم ..وال
حتى لبياناتهم امل�ؤيدة �أو امل��ن��ددة ..وت��دك امل�ستعمرات ال�صهيونية ،ويبد�أ
ال�صراخ بالعودة �إىل التهدئة ،لكن للمجاهدين �شروطهم؛ نقبل بالتهدئة
�شرط وقف العدو لالغتياالت ..ير�ضخ ال�صهيوين القذر ،لكن تذكروا �أن
غزة ما تزال حما�صرة من رفح ومن البحر..
الأعراب وك�أنه لي�س لهم مكان يف الإعراب� ،أجمعوا يف بياناتهم  -فقط
 �أن العدوان ال�صهيوين اجلديد يهدف �إىل جر املنطقة �إىل حرب جديدة،وهم بالهم م�شغول يف «الربيع» ،ويف تق�سيم ليبيا ،ويف امل�ؤامرة على �سورية..
�أي��ن حمد؟ و�أي��ن نبيل العربي؟ و�أي��ن اب��ن �أخ العاهل ال�سعودي� ،سعود
الفي�صل� ،أين الغنو�شي التون�سي..؟ كلهم بانتظار ت�أمني بديل لإقامة «�أبو
الوليد» ،وبانتظار ت�صريح حا�سم لـ«�أبو م��ازن» ،فقد �ضاقت به املقاطعة يف
رام اهلل..
مالحظة هامة بر�سم كل عرب �أمريكا :ف�شل احتفال القبة احلديدية
ال�صهيونية ،لأن �صواريخ املقاومة تتطور وتتطور ..و«�إ�سرائيل» بالطبع مل
ت�صبح �ضعيفة ،لكنها يف ورطة كبرية ،رغم حلفها «املقدّ�س» مع �أوباما.

«الثبات»

ال ي�ستطيع �أح��د �إن�ك��ار خ�ط��ورة «تطني�ش»
احلكومة على ال�سلبيات الكثرية التي ارتكبت
وترتكب بحق البلد والنا�س ،خ�صو�صاً عندما
يتمادى هذا «التطني�ش» لي�صل حد التدلي�س،
ف��احل��ك��وم��ة امل��ي��ق��ات��ي��ة ب����اع��ت�راف امل�����ش��ارك�ين
فيها ،تراخت و�أغم�ضت عيناها عن كثري من
امل��م��ار���س��ات واالرت���ك���اب���ات ،ال��ت��ي ب�����د�أت ال��ب�لاد
حت�صد نتائجها ال�سلبية ،و أ�ب��رزه��ا يف جمايل
امل��ال ال��ع��ام وا ألم����ن ،وهما عناوين اال�ستمرار
واال�ستقرار وال�سلم الأهلي.
وت��رى بع�ض الأو�ساط �أن �سكوت احلكومة
امليقاتية عن ت�صرفات ق��وى ال��راب��ع ع�شر من
�آذار ،خ�صو�صاً يف ال�����ش���أن ال�����س��وري ،ه��و ال��ذي
�أدى �إىل التجر ؤ� على اجلي�ش� ،أوالً ،بالهجوم
ع��ل��ي��ه إ�ع�ل�ام���ي���اً ،مثلما ���ش��اه��دن��ا يف �أك��ث�ر من
منا�سبة ،لتحييده ومنعه من القيام ب��دوره يف
منع حتويل لبنان �إىل مقر وممر للت�آمر على
�سورية� ،أو ملنع �إدخال ال�سالح واملخربني �إليها؛
وث��ان��ي��اً ،بالهجوم على اجلي�ش م��ي��دان��ي��اً ،كما
حدث م�ؤخراً ،باخرتاقه �أمنياً متهيداً لتوجيه
�ضربات �أمنية توجعه ومت�س بهيبته وت�ضعف

دوره ،حتقيقاً للهدف ذات��ه ،ال��ذي تتبناه قوى
� 14آذار علناً ،ا�ستجابة ملطالب القوى الغربية
واخلليجية التي طالبت وتطالب بتحقيق هذا
الأمر يف �أكرث من منا�سبة.
�أم����ا يف جم���ال امل����ال ،ف��ق��د ك�����ش��ف اخل�لاف
حول إ�ق��رار م�شروع قانون يف جمل�س النواب،
لفتح اع��ت��م��اد ا�ستثنائي بقيمة  8900مليار
ل���ي��رة ،وحم����اول����ة ال���رئ���ي�������س الأ�����س����ب����ق ف������ؤاد
ال�سنيورة ونواب «تيار امل�ستقبل» ربطه بت�سوية
ق�ضية الأح����د ع�شر م��ل��ي��ار دوالر «امل��ف��ق��ودة»
م��ن اخل��زي��ن��ة ال��ع��ام��ة ل�سنوات ،2010-2006
التي تبني فيما بعد ،ح�سب وزير املال حممد
ال�صفدي� ،أنها �ستة ع�شر ملياراً� ،أن حتالف
ميقاتي  -ال�صفدي ال ميانع ال�سري يف م�شروع
�إع��ط��اء ال�سنيورة ب���راءة ذم��ة ع��ن االرت��ك��اب��ات
امل��ال��ي��ة ال��ت��ي ج���رت خ�ل�ال وج����وده يف رئ��ا���س��ة
احلكومة ،من خالل تقدمي م�شروع «لت�سوية
ال��ن��ف��ق��ات ال��ع��ام��ة ع��ن الأع�����وام  2006و2007
و 2008و 2009و ،»2010وب�صيغة «ت���ورط»
جمل�س ال��ن��واب� ،إذ �إن م�����ش��روع ال��ق��ان��ون جاء
ب�صيغة ت��دل على �أن احلكومة لي�ست يف وارد

 14.6مليار دوالر مفقودة وليس  11مليارًا
 11مليار دوالر لي�ست املبالغ الوحيدة املفقودة من زمن حكومتي ف�ؤاد ال�سنيورة ،بل هناك �أي�ضاً
 3.6مليار دوالر و�صلت �إىل لبنان كهبات خالل عدوان متوز  ،2006مل يعرف م�صريها ومل تدخل
�إىل خزينة الدولة .ويف هذا ال�صدد دعا الرئي�س �إميل حلود «املجل�س النيابي واحلكومة �إىل التنبّه
للهدر الكبري الذي �أ�صاب املال العام ،ال �سيما يف مو�ضوع الهبات التي و�صلت �إىل لبنان �إبان عدوان
متوز  2006وبعده ،ومل تدخل يف ح�سابات خزينة الدولة اللبنانية».
و�أو�ضح حلود �أن امل�س�ألة «ال تقت�صر على الأحد ع�شر مليار دوالر� ،إمنا تتعداها �إىل رقم �آخر
يجب �أن يو�ضع قيد املراقبة والتدقيق ،وه��و  3.6مليار دوالر ال يتحدث ع��ن م�صريهم �أح��د».
ويك�شف حلود «�أنه خالل عدوان متوز بد�أت ت�صل �إىل لبنان هبات مالية للم�ساعدة يف �إعادة �إعمار
امل�ساكن والبنى التحتية و�إي��واء النا�س الذين دم��رت ممتلكاتهم ،ويومها طرحت املو�ضوع م��راراً
يف جمل�س ال��وزراء (حكومة ف�ؤاد ال�سنيورة) ،وقلت �إن الهبات املالية والعينية يجب قوننتها عرب
ق��رارات ت�صدر عن جمل�س ال��وزراء� ،أقله ملعرفة الدولة �أو اجلهة املتربعة حتى يت�سنى للحكومة
�شكرها عرب كتاب ر�سمي ،ولكي تدخل الأموال �إىل اخلزينة ملعرفة وجهة �صرفها».
و�أ�شار الرئي�س حلود �إىل �أن «ال��ذي ح�صل هو �أن �أي قر�ش مل يدخل �إىل اخلزينة ،وال يوجد
�أي إ�ث��ب��ات �أن الأم���وال دخلت �إىل اخلزينة وكيف �صرفت ،لأن ال�صرف ح�صل بتوقيع ال�سنيورة
وح���ده ،وه���ذا م��ا مل يح�صل يف ت��اري��خ ل��ب��ن��ان ،علماً �أن ه��ذه الأم����وال ه��ي لإغ��اث��ة املنكوبني من
العدوان الإ�سرائيلي و�إع��ادة الإعمار يف اجلنوب والبقاع وباقي املناطق التي تعر�ضت للعدوان».
واعترب حلود «�أن احلديث عن ت�سوية حول مبلغ الـ 11مليار دوالر ،دون و�ضع مبلغ  3.6مليار دوالر
هبات على م�شرح املحا�سبة هو جرمية بحق الوطن واملواطن».
يذكر �أنه تردد يومها �أن مبالغ من هذه الهبات قد وُ�ضعت با�سم ف�ؤاد ال�سنيورة.

�إعطاء �أي غطاء للت�سوية املالية ،عن طريق
و�ضعها الأم���ر يف ي��د املجل�س النيابي ،وك�أنه
هو امل�س�ؤول �أو املعني بالت�سوية ،لكن امل�شروع
رف�ض من قبل الأكرثية احلكومية ،لأنه جاء
خ�لاف��اً الت��ف��اق ق�ضى ب إ���جن��از قطع ح�سابات
للأعوام املا�ضية ،ولي�س �إجراء ت�سوية ب�إجازة
�أو ت�شريع الإنفاق الإ�ضايف احلا�صل.
وامل�شكلة هنا� ،أن م�شروع ال�صفدي املدعوم
من ميقاتي ،كان يبغي �إر�ضاء ال�سنيورة (و�سعد
احل���ري���ري ب��ال��ط��ب��ع) ع��ل��ى ح�����س��اب امل��ح��ا���س��ب��ة
واملراقبة املالية ،خ�صو�صاً �أن لديوان املحا�سبة
م��وق��ف��اً حا�سماً م��ن ه��ذا ال�����ش���أن ،كما �أن وزي��ر
املال يف �شرحه مل�س�ألة ارتفاع املبلغ املنفق ب�شكل
غري �شرعي من � 11إىل  16مليار دوالر ،نّبي
�أن الأح��د ع�شر ملياراً �صرفت ب�شكل خمالف
للقوانني� ،أما اخلم�سة مليارات ف�صرفت بطرق
غري �شرعية ،و�أن ما يطالب به ال�سنيورة هو
تغطية ع��ل��ى ���ص��رف ح�����ص��ل م��ن دون ق����رارات
ومب��خ��ال��ف��ات ق��ان��ون��ي��ة ،ع��ل��ى ط��ري��ق��ة حت��وي��ل
اخلزينة العامة �إىل حمفظة خا�صة ي�صرف
منها احلاكم من دون ح�سيب �أو رقيب.
لذا ،ي�صبح ال�س�ؤال حمقاً يف هذه الناحية،
مل����اذا ي��رف�����ض امل��ط��ال��ب��ون «ب����إح���ق���اق احل����ق» يف
الق�ضايا التي ركبت مع �شهود ال��زور�« ،إحقاق
احل����ق» يف ق�����ض��ي��ة وا���ض��ح��ة ال حت��ت��اج إ� ّال �إىل
ال�����ش��ف��اف��ي��ة يف امل���راق���ب���ة وامل��ح��ا���س��ب��ة ،ل��ي��ع��رف
اللبنانيون بعدها �أي��ن ذهبت �أم��وال خزينتهم
العامة ،ومل��اذا ين�ؤون حتت ع��بء دي��ن ع��ام غري
منطقي وي��ف��وق ط��اق��ة اح��ت��م��ال��ه��م؟ ث��م �إع���ادة
ان��ت��ظ��ام امل��ال��ي��ة ال���ع���ام���ة ،مب���ا ي�����س��م��ح ب��ت��ق��دمي
ميزانية �سنوية يف وقتها القانوين ،مع احلفاظ
ع��ل��ى ال�����دور ال���ق���ان���وين ل���دي���وان امل��ح��ا���س��ب��ة يف
املحا�سبة والتدقيق.
ه���ي ف��ر���ص��ة ل��ل��رئ��ي�����س م��ي��ق��ات��ي وال���وزي���ر
ال�صفدي لإ���ض��ع��اف خ�صمهما ال�سيا�سي� ،إذا
كانا يعتربانه خ�صماً ،فهو اليوم «حم�شور يف
بيت اليك» كما يقال ،والتدقيق املايل� ،سيك�شف
�إذا كانت هناك ارتكابات مالية لكل من ف���ؤاد
ال�سينورة و�سعد احل��ري��ري وطاقمهما امل��ايل،
وي��دي��ن��ه��م��ا ،ب��ل��غ��ة الأرق�������ام ول��ي�����س ب��خ��ط��اب��ات
الت�شهري؛ و�سيك�شف للبنانيني �سر املديونية
العامة التي تخطت ال�ستني مليار دوالر ،فهناك
من نهب البلد ،واملطلوب ك�شفه والإ�شارة �إليه
بالوقائع ولي�س باتهامات جزافية.

عدنان عبد الغني
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«الست»
ّ
 ..إال تعليمات

كونيللي تطالب بحماية اإلرهاب

زار �أح���د امل�����س���ؤول�ين يف ل��ق��اء الأح����زاب
والقوى الوطنية اللبنانية ،مديراً عاماً يف
�إحدى الوزارات ،حم�سوباً على حزب لبناين
حليف للزائر الذي طالب املدير العام ب�أن
��ع�ّي� أ�ح����د امل��ع��ل��م�ين يف م��در���س��ة مبنطقة
ي نّ
ال�شمال� ،إال �أن امل�����س���ؤول يف لقاء الأح���زاب
وال���ق���وى ال��وط��ن��ي��ة ف��وج��ئ ب���ج���واب امل��دي��ر
ع��ن��دم��ا ق���ال ل��ه «ه��ن��اك ات��ف��اق ب��ي��ن��ي وب�ين
ال�سيدة احل��ري��ري ب����أن تعيني املح�سوبني
ع��ل��ى م��ذه��ب��ه��ا ي��ت��م ب���ن���اء ع��ل��ى اخ��ت��ي��اره��ا
ف�صدم امل�س�ؤول م��ردداً« :ما�شي
�شخ�صياً»ُ ،
احلال ..يا عني َع هيك حلفا».

ت��ق��وم ال�����س��ف�يرة الأم�يرك��ي��ة يف ب��ي�روت ،وللمرة
الثانية ،بالتحرّك ب��اجت��اه رئي�س احلكومة ووزي��ر
الداخلية ،لنقل ر�سائل هامة من وا�شنطن ،مفادها
�أن �إدارت��ه��ا مهتمة ب��الأن��ب��اء الأخ�ي�رة ح��ول اعتقال
اجلي�ش اللبناين ع�شرات الإرهابيني املت�سللني من
حم�ص �إىل �شمايل البقاع م ؤ���خ��راً ،مبدية حر�صها
على �سالمة و�أمن املوقوفني ،ومطالبة بالإفراج عنهم.
ال �سافراً يف ال�ش�أن اللبناين
امل�صادر اعتربت �أن حترك ال�سفرية املريب واملك�شوف ي�شكل تدخ ً
الداخلي ،ويُعترب تطاو ًال غري مقبول ،يف حماولة لل�ضغط على احلكومة اللبنانية من �أجل الت�ساهل
مع امل�سلحني الإرهابيني الفارين من �سورية ،وهو خرق فا�ضح لل�سيادة اللبنانية ،وتهديد خطري
ال�ستقرار البلد ،ويحاكم عليه القانون اللبناين ،كما القوانني الدولية املرعية الإجراء �أي�ضاً ،علماً
�أن فيه خمالفة فا�ضحة التفاقيات فيينا التي حتدد �أ�صول وقوانني العمل الدبلوما�سي.
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موضوع الغالف

الغاية تبرر الوسيلة

األمن في لبنان :ناموا ..وعيونكم مفتوحة

ك��م��ا يف ك���ل الأزم�����ن�����ة ،يعتمد
ال�����س��ي��ا���س��ي��ون ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون �سيا�سة
ت��ق��ط��ي��ع ال����وق����ت ب���ان���ت���ظ���ار ن��ت��ائ��ج
احل������رب ا إلق���ل���ي���م���ي���ة  -ال���دول���ي���ة
ال����دائ����رة رح���اه���ا ع��ل��ى الأرا�����ض����ي
ال�����س��وري��ة ،بينما يعي�ش امل��واط��ن
ال���ل���ب���ن���اين م�����أ�����س����اة ي���وم���ي���ة ع��ل��ى
الطرقات ،ويف املدار�س واجلامعات
وامل�����س��ت�����ش��ف��ي��ات ،وق���ل���ق���اً و���ش��ك��وك��اً
ح��ول غ��ذائ��ه و�سقفه وبيته و�أمنه
ال�شامل..
مع الأ�سف� ،إن التغني اللبناين
بال�شطارة ال�سابقة مل يعد ينفع،
فبعد االدع���اء ب�أننا البلد «الأك�ثر
�أم��ن��اً» منذ �أي���ام «ن��ام��وا و�شبابيكم
م����ف����ت����وح����ة» ،م�����������روراً ب���ب���ط���والت
«ج��ي��م�����س ب��ون��د ال��ل��ب��ن��اين» ال��وزي��ر
ال��ي��ا���س امل����ر� ،إىل وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة
احلايل ،ال ي�شعر املواطن اللبناين
ب�أنه يتمتع ب���أي ق��در من معايري الأم��ن ال��ف��ردي وال
الغذائي �أو االقت�صادي ،وال حتى االجتماعي ..فها
ه��ي الأب��ن��ي��ة ت�سقط على ر�ؤو����س �أ�صحابها ،وال جند
�أن ما ح�صل دفع باملعنيني �إىل اعتماد �سيا�سة وقائية
حت��� ّد م���ن االن���ف�ل�ات اخل��ط�ير يف م��ع��اي�ير ال�����س�لام��ة
العامة و�سالمة امل��ب��اين ،وال يبدو �أن هناك �سيا�سة
اق��ت�����ص��ادي��ة وا���ض��ح��ة ت��ه��دف �إىل ت�شجيع ال�صناعة
والإن��ت��اج ،وحتفظ حقوق امل��واط��ن ب�ضمان ح��د �أدن��ى
م��ن ف��ر���ص العمل ،وال حتى �سيا�سة تربوية ر�شيدة
تعمل على حتديد حاجات ال�سوق من االخت�صا�صات
لتوجيه الطالب ،وال رقابة على املدار�س التي تزيد
الأق�ساط ع�شوائياً من دون ح�سيب وال رقيب ،يف ظل
�ضعف املدر�سة الر�سمية ،وعدم قدرتها على املناف�سة.
�أما الأم��ن الغذائي فحدّث وال حرج� ،إذ ت�ضج و�سائل
الإع���ل���ام م��ن��ذ م����دة ل��ي�����س��ت ب��ق�����ص�يرة ،ب����أخ���ب���ار عن
خمالفات ج�سيمة يف املطاعم وال�سوبرماركت التي ال
حترتم �أدنى معايري �سالمة الغذاء وال�صحة العامة..
مل حترّك الدولة فيها �ساكناً �إىل �أن تك�شّ فت ف�ضائح
اللحوم والأجبان الفا�سدة يف الآونة الأخرية.
�أما الأمن مبعناه التقليدي ،فمن نافل القول �إنه
يف ظل التحديات امل�ستجدة على ال�ساحة الدولية ،مل
يعد الأم��ن �أمناً قومياً ينح�صر داخ��ل ح��دود الدولة
فح�سب ،ب��ل ب��ات يتعداه �إىل الأم���ن الإقليمي ،ال��ذي
ي��ع��ن��ي �أن ال��ت��ح��دي��ات الأم��ن��ي��ة ب��ات��ت ت��ت��ج��اوز ح���دود
الدولة ،و�أنه لي�س ب�إمكان �أي دولة �أن تقفل حدودها �أو
تقوم ب�ضبطها ب�شكل كامل ،ما يفر�ض عليها التن�سيق
والتعاون ملواجهة التحديات الأمنية امل�ستجدة.

حلوم فا�سدة جُ هزت يف غرف التربيد قبل بيعها

ويف ه���ذا الإط������ار ،ن�����ش�ير �إىل اال���س��ت��خ��ف��اف ال���ذي
تعاملت ب��ه ال��دول��ة اللبنانية م��ع مو�ضوع القاعدة يف
لبنان ،والهجوم الذي �شنه امل�ستقبل وحلفا�ؤه على وزير
ال��دف��اع عند حت��ذي��ره م��ن دخ���ول عنا�صر م��ن تنظيم
«قاعدة اجلهاد» �إىل لبنان ،وت�سللهم عربه �إىل �سورية
للقيام ب�أعمال �إرهابية ،ثم التربير الذي �أطلقه وزير
الداخلية يف هذا ال�ش�أن ب�أن لبنان ي�شكّل «ممراً للقاعدة
ول��ي�����س م����ق����راً» ،ح��ي��ن��ه��ا ه���اج���م احل���ري���ري���ون اجل��ي�����ش
اللبناين؛ يف موقف ا�ستباقي ملنعه م��ن �ضبط الأم��ن
ب�شكل كامل ،وبهدف �أن تغ�ض الدولة اللبنانية النظر
عن انتهاك �سيادتها ،وعن حتوّل لبنان �إىل رئة يتنف�س
منها الإرهابيون يف �سورية ،و�إىل خزان مي ّد القاعدة يف
بالد ال�شام باملال وال�سالح والرجال ،خ�صو�صاً يف اجلزء
ال�شمايل ال�شرقي من احلدود مع �سورية.
وه���ا ه��ي ا ألح�����داث ا ألخ��ي��رة تك�شف �أن ال��ق��اع��دة
ت�سرّبت بالفعل �إىل اجلي�ش اللبناين ،تريد تخريبه
من ال��داخ��ل ،وتتهمه بالكفر؛ متاماً كما فعل بع�ض
ال�شيوخ ال�سلفيني علناً ،وعلى و�سائل الإعالم ،من دون
خوف �أو وجل ،ولعل تخاذل ال�سيا�سيني اللبنانيني عن
الدفاع عن اجلي�ش اللبناين ،واعتمادهم �سيا�سة الن�أي
بالنف�س يف م��و���ض��وع �أم��ن��ي خ��ط�ير ك��ه��ذا ،وتغليبهم
امل�����ص��ال��ح ال��ف��ئ��وي��ة وامل��ذه��ب��ي��ة ال�����ض��ي��ق��ة ع��ل��ى ح�ساب
�أم���ن ال��وط��ن وامل��واط��ن�ين ،ق��د ه��ي���أوا البيئة امل���ؤات��ي��ة
لعنا�صر القاعدة للتحرك بحُ رية يف الداخل ،وزعزعة
اال�ستقرار اللبناين قبل «امل��رور» لزعزعة اال�ستقرار
ال�سوري.
كما ق��د يكون الت�ساهل م��ع عنا�صر فتح الإ���س�لام
�سابقاً� ،سواء يف املحاكمات �أو يف ما يت�سرب من معلومات

إهمال أدى إلى خيبة أمل
نائب عكاري حم�سوب على تكتل نيابي معار�ض ،هدد بتقدمي ا�ستقالته من
النيابة الربملانية �إذا ا�ستمر �إهمال منطقته من الإمناء والإعمار ،وبعد �أن مل يلق
تهديده �أي اهتمام ر�سمي ،وحتى من �أقرب املقربني منه ،وال حتى من زمالئه يف
التكتل نف�سه� ،أ�صيب ب�شعور عال من الإحباط وخيبة الأمل ،فعلق لأحد �أقربائه
قائالً� :إن ح�سابات احلقل مل تطابق ح�سابات البيدر ،م�ؤكداً �أنه �سيعيد النظر يف
كافة مواقفه احلزبية ،وواعداً ب�أنه �سيظهر للر�أي العام اللبناين بوجه جديد .

االعتداء على العمال السوريين مجددًا
�سُ جلت يف الأ�سبوع املا�ضي عدة حاالت اعتداء بال�ضرب على عمال �سوريني
موجودين يف لبنان ،من قبل �أ�شخا�ص جمهولني ،يف كل من منطقة عني الرمانة،
وك�سروان يف جبل لبنان ،وبلدة عاليه.

عن «و�ضع مميز �أ�شبه بفندق خم�س
جنوم» يعي�شونه داخل �سجن رومية،
�أو يف جم��اه��رة ب��ع�����ض ال�سيا�سيني
ب���ال���دف���اع ع��ن��ه��م وت���ق���دمي احل��م��اي��ة
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ل��ه��م ،ق��د �أوج����د م��ن��اخ��اً
���س��ي��ا���س��ي��اً ع���ام���اً ت��ت��ل��ط��ى خ��ل��ف��ه ه��ذه
اخل�لاي��ا التكفريية للعمل يف بيئة
مذهبية �إل��غ��ائ��ي��ة ال ت�لائ��م تركيبة
لبنان التعددية ،وال جوهر كيانه.
بال �شك ،تلك ال�صورة الأمنية
ال����ق����امت����ة ال����ت����ي ت����������ؤرق امل����واط����ن
اللبناين ،وجتعله قلقاً على �أمنه
وم�����س��ت��ق��ب��ل��ه وم�����س��ت��ق��ب��ل �أوالده،
ت�تراف��ق م��ع ���ص��ورة �سيا�سية �أك�ثر
ق����ت����ام����ة ،ت����ق����وم ع���ل���ى اخل��ل�اف����ات
واالنق�سامات ،يف ظل حماولة تيار
امل�����س��ت��ق��ب��ل وح��ل��ف��ائ��ه ال��ت��ن�����ص��ل من
م�س�ؤولية هدر  11ملياراً من �أموال
املكلفني اللبنانيني ،بالإ�ضافة �إىل
حم��اول��ة ج��ع��ل ل��ب��ن��ان ر�أ�����س ح��رب��ة يف م�����ش��روع غربي
وهّ��اب��ي ي��ري��د �أن يقوّ�ض اال���س��ت��ق��رار يف املنطقة ،من
خ�لال جعله «مم���راً» �أو «م��ق��راً» للخاليا الإره��اب��ي��ة،
لكن �أال ي��درك ه���ؤالء  -ومعهم احلكومة اللبنانية -
�أن لبنان لي�س جزيرة معزولة ،و�أن التخريب وعدم
اال�ستقرار يف �سورية �سريتدان على الداخل اللبناين؟
وهل من يثق ب�أن ا�ستخدام ورقة القاعدة يف م�ؤامراته
هو م�ضمون النتائج ،و�أن��ه لن ي�ضربه يف عقر داره؟
�أمل تكن ال��والي��ات امل��ت��ح��دة الأم�يرك��ي��ة  -وب��اع�تراف
هيالري كلينتون نف�سها  -هي التي �أن�ش�أت القاعدة،
وحرّ�ضت على ا�ستقبال اجلهاديني من �أجل حماربة
ال�شيوعية يف �أفغان�ستان ،ثم ارت��دّت عليها لت�ضربها
يف عقر داره��ا؟ الأجوبة معروفة ،ال يعب أ� ال�سيا�سيون
مب�صري و�أم��ن املواطنني ،لأن ال�شعب ال يحا�سب يف
االنتخابات وال يثور ،وقد نخرته �سو�سة الطائفية �إىل
�أعمق الأعماق.
يف الواقع ،يحرتف بع�ض ال�سيا�سيني اللبنانيني
امل��ق��ام��رة مب�صري ال��وط��ن وال�����ش��ع��ب ،ل�سبب جوهري
ب�سيط يتمثل يف مثل �شعبي قاتل عنوانه «عفا اهلل
ع��م��ا م�����ض��ى» ،وم���ن ال��ي��وم ف�����ص��اع��داً ،ي��ج��ب �أن يكون
هناك حتوّل يف الأمثال ال�شعبية لتتالءم مع تطلعات
م�س�ؤويل ا ألم���ة ،فعبارة «ن��ام��وا وجيوبكم مفتوحة»
تتالءم �أكرث مع حماوالت مترير �سرقة  11مليار من
جيوبنا ،و«ناموا وعيونكم مفتوحة» قد تتالءم �أكرث
مع القلق الدائم الذي يعي�شه هذا املواطن التعي�س.

ليلى نقوال الرحباين

وذك��رت امل�صادر �أن املجهولني اعتدوا على العمال يف ور�ش بناء ،ما �أدى �إىل
ج��رح ع��دد منهم ،فنُقلوا �إىل م�شفى الإمي��ان يف عاليه ،ثم �إىل م�شفى الر�سول
الأع��ظ��م يف ب�ي�روت ،بعد �أن �سُ لبوا �أم��وال��ه��م ومعدّاتهم بقوة ال�����س�لاح ،و ُق���دّرت
امل�سروقات بحواىل � 3آالف دوالر ،وقد فتحت الأجهزة الأمنية حتقيقاً باحلادث.

«الضيقة» المالية تولّد المشاكل
متدّدت اخلالفات «امل�ستقبلية» من ال�شمال �إىل بريوت ،ثم البقاع ..فالوزير
«امل�ستقبلي» ال�سابق حممد رح��ال اتهم قيادته احلزبية بعدم �إي�لاء البقاع �أي
اهتمام ،وكذلك عدم االهتمام ب«الكادر احلزبي» ،والنائب نهاد امل�شنوق تال�سن
مع عنا�صر من التنظيم ّمت �صرفهم من اخلدمة من دون التعوي�ضات املوعودة،
على اعتبار �أن الأول��وي��ة حالياً ه��ي لتعوي�ضات امل�صروفني م��ن أ�ج��ه��زة �إع�لام
امل�ستقبل .وقد اعرتف م�س�ؤول �سابق يف «امل�ستقبل» ،ب�أن الأموال التي �صُ رفت على
الإعالم للت�ضليل املحلي والعربي ،مل تعط النتائج املتوخاة من املموّلني.
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عُ���ث��ر ع���ل���ى ت�����س��ج��ي��ل ل���ل���م���راق���ب ال���ع���ام
�ل�خ��وان امل�سلمني ،ي�ؤكد ما ذكرته
ال�سابق ل إ
«ال��ث��ب��ات» منذ �أ���ش��ه��ر ،م��ن �أن اختيار برهان
غليون لرئا�سة جمل�س ا�سطنبول ،وجعله يف
الواجهة ،مردّه �إىل كونه مقبو ًال لدى الغرب.
امل��راق��ب ال��ع��ام ال�����س��اب��ق؛ امل��ح��ام��ي ع��ل��ي �صدر
الدين البيانوين ،ك��ان يتحدث يف جل�سة خا�صة
مع ك��وادر من «اجلماعة» وجمهورها يف ال�سويد،
حيث ق���ال :نحن ن���درك ج��ي��داً �أن ب��ره��ان غليون
مارك�سي العقيدة والفكر والهوى� ،إمن��ا ر�شحناه
ليكون واجهة لـ«العمل الوطني» ،لأننا ال نتحرك
الآن ك���ـ«�إخ���وان م�سلمني» ،ب��ل ك��ـ«جم��ل�����س وطني
وج��ب��ه��ة وط��ن��ي��ة» ،ون��ح��ن اخ�ترن��ا ه���ذا ال�شخ�ص
(غ��ل��ي��ون) ألن����ه وج���ه م��ق��ب��ول يف ال���غ���رب ،ول��ئ�لا
ي�ستغل النظام وج��ود �شخ�ص �إ�سالمي على ر�أ�س
«املجل�س الوطني» ،مع �إدراك��ن��ا �أي�ضاً �أن��ه يختلف
عنا يف �أفكاره ومبادئه.

معقول يا معالي الوزير!
ف��وج��ئ رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة ال��ع��م��اد مي�شال
�سليمان �أث���ن���اء ان��ع��ق��اد امل��ج��ل�����س ا ألع���ل���ى ل��ل��دف��اع،
با�ستف�سار وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة م���روان �شربل ال��ذي
توجّ ه ل�سليمان �سائ ًال للمعرفة :من هي اجلهة
�صاحبة خمزن الأ�سلحة الذي اكتُ�شف يف طرابل�س
م�ؤخراً؟ فقال �سليمان منده�شاً« :معايل الوزير،
�أنت من يجب �أن يطلعنا ملن هو املخزن»!

لقاء شخصي
يسبب الهجوم الناري
ت��رى �أو���س��اط كن�سية� ،أن دول���ة ك�برى كلّفت
�أ�شخا�صاً لبنانيني ل�شن حملة على البطريرك
ب�شارة الراعي ،ب�سبب الواقعية والعقالنية التي
يتحلّى بهما ،و�أن هدف ت�سخري جعجع �شخ�صياً،
بغ�ض النظر عن احلملة� ،إمن��ا هو ا�ستدراج لقاء
«�شخ�صي» ف�شل �سابقاً يف حتقيقه.

عدم اكتراث..
رغم «الدوز» العالي
ا���س��ت��اءت ق��ي��ادة ت��ي��ار امل�ستقبل م��ن ع��دم
االك�����ت����راث ال�������ذي ق���وب���ل���ت ب����ه «وث��ي��ق��ت��ه��م
ال�سيا�سية» ،بحيث مل يلتفت �إليها �أح��د من
ال�سيا�سيني ،ال موالني وال معار�ضني ،ويردد
�أح���د ال��ذي��ن �أع����دوا «ال��وث��ي��ق��ة» �أن��ه��ا عوملت
كنكرة ،رغم «الدوز» العايل �ضد �سورية.

توقعات بزيارات عربية لسورية
�سرّبت بع�ض الدوائر يف جامعة ال��دول العربية� ،أن��ه بعد الف�شل يف الت�أثري
على النظام يف �سورية� ،ستبد أ� بع�ض الوفود العربية بالقيام بزيارات �إىل دم�شق،
قد تكون �سرية ،متوقعة �أن ت�شق دولة الإمارات العربية املتحدة الطريق لإعادة
التوا�صل ،على اعتبار �أن اخلالف مع ال�شيخ القر�ضاوي الأ�سبوع املا�ضي ،وطرد
عائالت �سورية معار�ضة للنظام من �أرا�ضيها ،ما هو �إال حماولة ملغازلة ال�سوريني!

بين المتشددين اإلسالميين ..والمسيحيين
ك�لام رئي�س الهيئة التنفيذية يف ال��ق��وات اللبنانية �سمري جعجع ،ب���أن��ه ال
يخ�شى م��ن ت�سلم الأ�صوليني الإ�سالميني مقاليد احلكم يف ال��ب�لاد العربية،
ا�ستدعى تعليق �أحد املتابعني لت�صريحات جعجع بالقول :املت�شددون الإ�سالميون
لي�سوا بحاجة �إىل تطمينات املت�شددين امل�سيحيني ،ال�سيما �أمثال «احلكيم».
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أحداث األسبوع
أنان ..شاهد زور متأثر بالتجربة اللبنانية

سورية تصيب حكام الخليج باإلحباط ..واألميركي بالذهول
مل يغري كويف �أنان �سريته ،وك�أنه مل مير
يوماً على �أعلى مركز �أمم��ي� ،أو ك�أنه مل مير
بالتجارب� ،إذ م��ازال يت�صرف كعبد (والعبد
هنا مبعنى الأ�سلوب والإرادة ،وال عالقة له
بتاتاً ب��ال�ل��ون) عند ال�سيد الآم ��ر� ،إذ م��ا تكاد
تعتقد �أن ه��ذا الرجل يتلوى من الأمل على
الط �ف��ال امل���س�ح��وق�ين ،ح�ت��ى ي���ص��در موقفه
أ
الر�سمي مربئاً القاتل.
فعَلها ك��ويف �أن ��ان ع��ام  ،1996حينما زار
موقع جرمية الع�صر التي ارتكبتها «�إ�سرائيل»
يف قانا ،وم��ع �أن تقرير ق��وات اليونيفيل �أكد
م�س�ؤولية «�إ�سرائيل» يف ق�صف موقع القوات
الدولية ،وارتكاب جمزرة بحق  104لبنانيني
احتموا مب��رك��ز لل��أمم امل�ت�ح��دة ،وه��و م��ا �أك��د
عليه �أي���ض�اً �أم�ي�ن ع��ام الأمم ال�ت�ح��دة يومها
بطر�س غايل� ،إال �أن معاونه كويف �أنان جاء �إىل
قانا �آنئذ وخالف تقرير اليونيفيل ومعلمه
غ��ايل ،وو�ضع تقريراً ل�صالح ق��وات العدوان
واالح�ت�لال والعن�صرية ..ومكاف�أة له رُف�ض
التجديد لغايل ،و�صار �أنان بقدرة قادر �أميناً
عاماً للأمم املتحدة.
و�إب ��ان حمنة ال�ع��راق وح���ص��اره ،مل يفعل
ر�أ�� ��س امل�ن�ظ�م��ة الأمم �ي��ة ��ش�ي�ئ�اً ،ال ب��ل حت��ول
�إىل داع�ي��ة وم���س��وق لنظرية «ال �غ��ذاء مقابل
ال�ن�ف��ط» ،ليتبني �أن ��ه ك��ان غ�ط��اء لنجله من
زوجته البي�ضاء ،و�أن��ه من �أب��رز امل�ستفيدين
من هذا امل�شروع ،وجنى منه الأموال الطائلة،
حتى �إذا ما بد�أ الغزو الأمريكي على العراق،
ا�ضطر لأن يط�أطئ ال��ر�أ���س ،ويحيد املنظمة
الدولية التي مل ت�ستطع حتى �أن تكون �شاهدة
زور ،حتى �إذا ما مت غزو العراق ،وفّر للقوات
الأمريكية والأطل�سية ال�شرعية الأممية من
املنظمة التي حوّلها �أن��ان �إىل ج��رم ي��دور يف
فلك وزارة اخلارجية الأمريكية.
يف مهمته ال�سورية مل يختلف �أن��ان �أب��داً،
�إذ ما زال يحلم باملال وال�سلطة ،خ�صو�صاً �أنه
اكت�شف �أن��ه رج��ل غ�ير حم�ترم يف بلده غانا،
التي ظن لوقت بعد انتهاء مهمته الأممية،
�أن��ه �سي�صل فيها �إىل امل�س�ؤولية الأوىل ،ف��إذا
به منبوذ ،فعاد يت�سكع يف دنيا اهلل الوا�سعة،
طمعاً مبهمة م��ا ،فجاءته املهمة القطرية -
ال�سعودية ،برعاية امل�ست�شار القانوين لكامب
دافيد نبيل العربي ،وبربكة ال�سيدة ال�شقراء
هيالري كلينتون.
ظن البع�ض �أن كويف �أنان قد يختم حياته
ال�سيا�سية ب�شيء من التوازن ،وقد يكون فيه
بع�ض م��ن �ضمري ال�ف��ري��ق ال��داب��ي ،في�صدر
موقفاً على الأقل يت�ضمن ما �شاهدته عيناه،
ف�إذا به «لكل امرئ من دهره ما تعوّد» ال يجيد
�إال حت�س�س ج�ي��وب��ه ،وع�ي�ن��اه ال ت��ري��ان �إال ما
تراكم يف ر�صيده امل�صريف.
ق��د يكون ��ض��روري�اً تذكري ك��ويف �أن��ان ب��أن
ال� �س��د ق��د �أب�ل�غ��ه حينما ال�ت�ق��ى به
ال��رئ�ي����س أ
�أن��ه يرحب به كموفد دويل ،ولي�س كمبعوث
ل�ل�ج��ام�ع��ة ال �ع��رب �ي��ة ،ال �ت��ي حت��ول��ت �إىل �أداة
وو��س�ي�ل��ة وم�ن�بر ل�ل�ت��آم��ر ع�ل��ى ��س��وري��ة ..فهل
يفهم �أنان �أن جامعة تقودها م�شيخة ا�شرتت
رئا�ستها لأ�شهر م��ن دول��ة هالمية يتزعمها
حممود عبا�س ،لن تكون جديدة ب�أي احرتام
مع موفديها؟
يف مهمته ال�سورية يتذكّر النا�س �أجمعون
� �س�يرة ال��رج��ل م��ع ل�ب�ن��ان يف ق���ض�ي��ة اغ�ت�ي��ال

الرئي�س ب�شار الأ�سد يلتقي كويف عنان مبعوث الأمني العام للأمم املتحدة �إىل �سورية

ما الذي يجمع بين برهان
غليون الماركسي
والبيانوني «اإلسالمي»
وعبد الحليم خدام
والجاسوس اإلسرائيلي
فريد الغادري؟

الرئي�س رفيق احلريري ،حيث �إن كل اجتماع
الم � ��ن ك ��ان ُي���س�ت�ه��ل ق �ب��ل �أق� ��ل من
مل�ج�ل����س أ
� 24ساعة بعملية اغتيال ،بحيث ي��أت��ي هذا
االجتماع على وقع جرمية جديدة.
وهكذا مع انتهاء جولة �أنان ال�سورية التي
اعتربها «الأوىل» يف م�ساعيه ،كانت جمزرة
ح�م����ص امل��روع��ة ،ال �ت��ي ت�ب�ين �أن امل�ج�م��وع��ات
الإره��اب �ي��ة امل�سلحة ه��ي م��ن ارت�ك�ب�ت�ه��ا ،لكن
قنوات الت�ضليل الإعالمي التي غابت عن ما
�شاهدته غزة من اعتداءات ارتكبتها الع�صابات
ال�صهيونية ،كانت جاهزة لقلب احلقائق ،حتى
�أن قناة ت�ضليلية حتدثت عن ه��ذه اجلرمية
قبل ح�صولها ب�ساعات ،وك�أنها تعطي كلمة
الم��ر وك��أن��ه توفري غطاء لبطل
ال�سر! ب��دا أ
«ال �غ��ذاء م�ق��اب��ل ال�ن�ف��ط» ،لأن يلح�س ك��ل ما
�صرّح به يف دم�شق عن ت��وازن��ه ،بعد �أن و�صل
�إىل الدوحة ثم �إىل ا�سطنبول.

يُذكر �أن��ه يف �شهر �شباط املا�ضي ،و�أثناء
اجتماع ملجل�س الأمن الدويل بناء على طلب
جامعة نبيل العربي ،كانت قنوات الت�ضليل
إ
الع�لام��ي قد ا�ستبقت ه��ذه اجلل�سة بفربكة
و�أ�ضاليل �إعالمية عن جمازر يف �سورية ،تبني
الج��رام هي من فعلها،
بالوقائع �أن ع�صابات إ
وه �ك��ذا ب�ين ن�ق��ل م�ب��ا��ش��ر م�ضلل والت�سويق
للمجازر ،يتبني حجم احل��رب وامل��ؤام��رة على
�سورية ،التي كان مقدراً لها �أن تنتهي خالل
�أ� �س��اب �ي��ع ع�ن��د ب��داي�ت�ه��ا ع�ل��ى ط��ري�ق��ة ت��ون����س
وم�صر �أو على الطريقة اليمنية ،لكن بعد
م�ضي �سنة ،يبدو �أن الدولة الوطنية ال�سورية
تتقدم وت��واج��ه وحتقق جناحات ك�برى لي�س
على م�ستوى �إحباط �أهداف امل�ؤامرة واحلرب
ع�ل��ى م���س�ت��وى ال ��داخ ��ل ،ب��ل �أي �� �ض �اً يف تغيري
موازين القوى الدولية.
فبعد �سنة من احل��رب على �سورية ،جدد
ال��رئ�ي����س ب���ش��ار أ
ال� �س��د ��ش��رع�ي�ت��ه م��ن خ�لال
اال��س�ت�ف�ت��اء ع�ل��ى ال��د� �س �ت��ور ،و��س�ي�ج��دده��ا يف
االنتخابات النيابية املقبلة التي تقرر موعدها
يف � 7أي��ار املقبل ويف احلكومة اجل��دي��دة التي
��س�ت��ول��د م��ن رح�م�ه��ا ،وب��ال �ت��ايل ف� ��إن ال��دول��ة
الوطنية ال�سورية بقيادة الرئي�س ب�شار الأ�سد
عربت املخاطر الأ�سا�سية التي كان يعمل الغرب
وعرب اخلليج عليها لتفكيك �سورية ،بتطوير
�أدوات حربهم عليها �إىل حرب �أهلية ،حُ �ضّ رت
الم�ك��ان�ي��ات وال��و��س��ائ��ل؛ م��ن ال��دع��م
ل�ه��ا ك��ل إ
املايل املذهل� ،إىل معار�ضات متنوعة وخمتلفة
وم�ت�ن��اح��رة ..وح�ت��ى متباغ�ضة� ،إذ م��ا ال��ذي
يجمع ب��ره��ان غليون امل��ارك���س��ي ،بالبيانوين
ال��س�لام��ي ،ب�صنيعة النظام ال���س��وري املرتد
إ
عبد احلليم خ��دام ،باجلا�سو�س الإ�سرائيلي
ف��ري��د ال �غ��ادري ،ث��م ب ��إدخ��ال الإره��اب�ي�ين من
كل فج عميق مع خ�برات غربية وعربية مع
�أ�سلحة متطورة جداً ،وو�سائل ات�صال حديثة
ومتطورة ،وغ��رف عمليات فرعية و�أ�سا�سية،

توزعت بني الداخل ال�سوري ولبنان والأردن
وبلجيكا وقطر والريا�ض وباري�س!
ويف �آخ ��ر امل �ع �ل��وم��ات� ،أن ق�ط��ر ت�شعر �أن
دوره��ا مع نهاية �شهر �آذار �سيرتاجع كثرياً،
لأن رئا�ستها جلامعة نبيل العربي �ستنتقل
�إىل العراق ،ولهذا حتاول مع ال�سعودية ب�شتى
الو�سائل الت�أكيد على �أن بالد الرافدين غري
�آم �ن��ة ،ول �ه��ذا ح � ّرك��ت خ�لاي��ا �إره��اب �ي��ة نائمة
للقيام ب�سل�سلة من التفجريات ،ويُتوقع �أن
الج��رام �ي��ة ،لعل
الع �م��ال إ
ت�ق��وم مب��زي��د م��ن أ
وع�سى يوجد ما يربر ا�ستمرار رئا�ستها ،ولو
لأ�سابيع �إ�ضافية.
وث ��ان� �ي� �اً ،ألن� �ه ��ا ع �ج ��زت م ��ع ال �� �س �ع��ودي
وال�ترك��ي والفرن�سي عن توحيد املعار�ضات،
ال�ت��ي يتبني �أن عنا�صرها ال ه � ّم ل�ه��م �سوى
امل ��ال ،حتى ب��د�أ احل��دي��ث ع��ن ف�ضائح مالية
كربى لكثري من هذه املعار�ضات ،و�آخرها �أن
قطر حوّلت مبلغ خم�سة ماليني دوالر ملجل�س
ا�سطنبول ،على �أ�سا�س �أن لكل فرد مما ي�سمى

فاجأت قطر مجلس
اسطنبول بمطالبة أعضائه
بحسابات تفصيلية حول
كيفية إنفاق األموال

املجل�س التنفيذي � 150أل��ف دوالر ،قب�ضها
اجل�م�ي��ع ب��ا��س�ت�ث�ن��اء (و.م) ،ال ��ذي ك��ان �أث �ن��اء
توزيع احل�ص�ص غائباً ..على �أن ما فاج�أ زمرة
ا��س�ط�ن�ب��ول ،ه��و ال�ط�ل��ب ال�ق�ط��ري بح�سابات
تف�صيلية بكيفية �إن �ف��اق الأم � ��وال ،وه��و ما
جعل ه��ؤالء يف حال �إرب��اك �شديد ،قد تتطور
�إىل اتهامات وا�سعة متبادلة ،قد ن�شهد فيها
ف�صو ًال جديدة من ن�شر غ�سيل ه��ذه الدمى
املت�آمرة على وطنها و�شعبها.
�إذا كانت هذه بع�ض الواقع على م�ستوى
التطورات ال�سورية ،ف��إن دم�شق يف �صمودها
يف م��واج �ه��ة ه ��ذه احل� ��رب امل �ت �ع��ددة الأوج� ��ه
وال��ر�ؤو���س ،ا�ستطاعت �أن ت�ضع ال�ع��امل على
�أب� � ��واب ت ��وازن ��ات دول �ي ��ة ج ��دي ��دة ،ف �ل��م تعد
وا�شنطن �سيدة الكون الوحيدة ،فالأمريكي
الذي دمّر العراق واحتلها ليبقى � 25سنة فيها
على الأقل ،كما �أعلن نائب الرئي�س الأمريكي
ال�سابق ديك ت�شيني ،ها هو بعد ت�سع �سنوات
ين�سحب من دون �أن يتمكن من توقيع اتفاق
ل�ب�ق��اء ول��و ق��وة ع�سكرية رم��زي��ة ،ث��م ه��ا هو
ال ��دب ال��رو� �س��ي ينه�ض م��ن ك�ب��وت��ه ويخبط
بقدميه ،وها هو التنني ال�صيني ينفث لهيبه
يف كل االجتاهات ،فيحاول الأمريكي يائ�ساً،
بعد �أن ت��أك��د �أن توابعه ع��اج��زون ع��ن تغيري
اخل��ري�ط��ة ال�سيا�سية ال���س��وري��ة� ،أن يتدخل
مبا�شرة ،فن�شرت «فران�س بر�س» يف � 18شباط
املا�ضي� ،أن هناك ع��دداً كبرياً من الطائرات
الأمريكية بال طيار تتحرك يف �أجواء �سورية،
مل�ساعدة ع�صابات «الكونرتا» العربية واملتعددة
اجل�ن���س�ي��ات ..لكن ��س��وري��ة وح�ل�ف��اءه��ا عرفوا
كيف يتعاملون م��ع التكنولوجيا احلديثة،
ويجعلونها �أ�ضحوكة ..ويف حماولة للبحث
عن �أي انت�صار� ،أعلنت �شبكة  CNNيف ال�سابع
من �شباط املن�صرم� ،أن الناتو يُع ّد لأ�شكال من
التدخل على الطريقة الليبية ،لكن جمل�س
الم��ن مل يعد بعد �أح��داث �سورية كما قبلها،
أ
و�سورية لي�ست ليبيا ،وجي�ش �سورية جي�ش
خمتلف ع��ن ك��ل جيو�ش ال�ع��امل ال�ث��ال��ث؛ من
حيث االنتماء والوطنية ،ثم ها هي جمموعة
دول� �ي ��ة ن��اه �� �ض��ة ه ��ي جم �م��وع��ة ال�بري �ك ����س،
تعدادها ال�سكاين يبلغ �أك�ثر م��ن  60يف املئة
من العامل ،واقت�صادها يتقدم ويتطور ،فيما
�أمريكا والغرب يعي�ش �أعمق الأزم��ات ،وكلها
�إىل جانب �سورية.
ب��اخ�ت���ص��ار ،ه�ن��اك ق�ل��ق ر��س�م��ي ع��رب��ي من
�أنظمة ال��والء الأم�يرك��ي ،فاملطرقة ال�شعبية
ب��د�أت تطرق على ر�ؤو�سهم اجلامدة؛ ال�شعب
يف ال�ب�ح��ري��ن ،يف ق�ط��ر ،يف ال���س�ع��ودي��ة ،يريد
احلرية ،ويريد حقه من الدخل القومي الذي
ت�سرقه ع��ائ�لات ح��اك�م��ة ..ثمة م��ن يقول �إن
هناك �أكرث من � 15ألف �سجني ر�أي يف قطر،
ونحو مئة �ألف �سجني يف �أقبية �آل �سعود..
ث� �م ��ة ع� � ��امل ي �ت �غ�ي�ر ن� �ح ��و اال� �س �ت �ق�ل�ال
احل�ق�ي�ق��ي ،ول�ي����س ب�ت��ات�اً ع�ل��ى ط��ري�ق��ة ف��ار���س
�سعيد ووليد جنبالط ،و�سعد احلريري الذي
م��ا ي��زال يعاين م��ن �إ�صابته يف جبال الأل��ب،
وك��ل ق��وى � 14آذار  1978ال��ذي��ن ي�سبّحون
ب�ح�م��د واح ��ة ال��دمي�ق��راط�ي��ة يف ق�ط��ر وجن��د
واحلجاز ..وحكم ال�ساللة املتوارثة كابراً عن
كابر مبلياراتها ونعيمها.

�أحمد زين الدين
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كوفي أنان ..شبهات فساد ووالء مطلق
ل�ي����س ك ��ويف �أن � ��ان جم ��رد �أم�ي��ن ع��ام اجل��ام�ع�ي��ة يف االق �ت �� �ص��اد يف ك�ل�ي��ة م��اك
� �س��اب��ق ل �ل ��أمم امل �ت �ح��دة ا� �س � ُت��دع��ي من �أل�سرت يف �سانت بول ،ميني�سوتا (،)1961
تقاعده لنجدة «�شعب مقهور» يف واحدة ويف الفرتة من � 1961إىل � ،1962أجرى
من �أع�صى ب�لاد الأر���ض على ال�سيا�سة درا� � �س� ��ات ع �ل �ي��ا يف االق �ت �� �ص��اد ب��امل�ع�ه��د
أ
الم�يرك �ي��ة ،ب��ل ه��و ميتلك الكثري من اجلامعي للدرا�سات العليا ال��دول�ي��ة يف
«امل�ؤهالت» التي ت�سمح للواليات املتحدة جنيف ،ث��م التحق ب �الأمم امل�ت�ح��دة عام
ب��أن تثق به ثقة كبرية ،ال انطالقاً من  1962كموظف �إداري وموظف ميزانية
والئه لإداراتها املتعاقبة فح�سب ،و�إمنا يف منظمة ال�صحة العاملية يف جنيف،
من خالل �إم�ساكها بالعديد من الأوراق وكحا�صل على زمالة «�سلون» يف الفرتة
التي ت�ضمن لها �أن يكون رج� ً
لا مطيعاً  1972-1971يف معهد ما�سات�شو�ست�س
ك�م��ا ك��ان خ�ل�ال ت��ول�ي��ه أ
الم��ان��ة العامة ل�ل�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ،ن ��ال درج� ��ة م��اج���س�ت�ير
للأمم املتحدة.
العلوم يف الإدارة.
�إخ �ت�ير ك ��ويف �أن� ��ان ملهمته اجل��دي��دة
وقد ترك �أنان العمل بالأمم املتحدة
كمبعوث �أممي  -عربي �إىل �سورية ،وبد�أ مدة عامني ،من � 1974إىل � ،1976شغل
مهمته ف ��وراً م��وزع �اً «ح�ك�م�اً» �أفريقية ،خ�لال �ه��ا م�ن���ص��ب م��دي��ر ع ��ام ال���ش��رك��ة
وع� ��واط� ��ف ج �ي��ا� �ش��ة ع �ل��ى امل �ع��ار� �ض�ي�ن ال�غ��ان�ي��ة لتنمية ال���س�ي��اح��ة ،ح�ي��ث عمل
ال �� �س��وري�ين ،م�ت�ن��ا��س�ي�اً م �ل �ف��ات ال�ف���س��اد يف وق ��ت واح ��د يف جم�ل����س �إدارت� �ه ��ا ويف
ال�ت��ي م��ا ت��زال م��وج��ودة يف �أدراج الأمم جمل�س مراقبة ال�سياحة الغاين ،ويعمل
املتحدة يحركها الأمريكيون بوجهه �إذا حالياً يف جمل�س �أمناء كلية ماك �أل�سرت،
ما �شذ عن «الطريق القومي» ويوغلون التي منحته ع��ام  1994جائزة اخلدمة
يف �إخفائها كلما م�شى و��س��ار على هذه املتميزة للأمناء تكرمياً له جلهوده يف
ال��درب ،خ�لال عمله ك�أمني ع��ام للأمم خدمة املجتمع الدويل ،وهو �أي�ضاً ع�ضو
املتحدة قام �أنان مبحاولة «�إ�صالحية» يف يف جم�ل����س �أم �ن ��اء م�ع�ه��د امل���س�ت�ق�ب��ل ،يف
امل�ؤ�س�سة ،كان الالفت فيها �أن م�شروعه مينلو بارك بكاليفورنيا.
وم��ن ب�ين امل�ن��ا��ص��ب ال�ت��ي تقلدها يف
ت�ضمن الدعوة ملعاهدة جديدة ملكافحة
الإره � ��اب جت ��رم ال�ه�ج�م��ات االن�ت�ح��اري��ة الأمم املتحدة يف جمال التنظيم ،من�صب
(اال�ست�شهادية) الفل�سطينية ،متبنياً الأمني العام امل�ساعد لتخطيط الربامج
وجهة النظر الأمريكية – الإ�سرائيلية .وامليزانية واملالية واملراقب املايل (-1990
ولد كويف �أنان يف  18ني�سان عام  ،)1992 1938والأمني العام امل�ساعد يف مكتب
يف مدينة كوما�سي ب�غ��ان��ا ،وك��ويف عنان �إدارة امل� ��وارد ال�ب���ش��ري��ة ،ومن�سق الأم��ن
ا�سم مركب ،حيث تعني كلمة كويف يوم ملنظومة الأمم املتحدة (،)1990-1987
اجلمعة وتعني كلمة عنان الرابع ،ويوم وم��دي��ر امل �ي��زان �ي��ة يف م�ك�ت��ب اخل��دم��ات
اجلمعة هو اليوم الذي ولد فيه ،والرابع امل��ال �ي��ة ( ،)1987-1984ون��ائ��ب م��دي��ر
�ش�ؤون الإدارة ،ورئي�س �ش�ؤون املوظفني
هو ترتيبه بني �إخوته.
در�س يف جامعة العلوم والتكنولوجيا يف م �ف��و� �ض �ي��ة الأمم امل �ت �ح��دة ل �� �ش ��ؤون
يف ك��وم��ا� �س��ي ب �غ��ان��ا ،و�أك � �م� ��ل درا� �س �ت��ه الالجئني يف جنيف (.)1983-1980

وت �ن��وع جم��ال عمله يف املنظمة بني
الإدارة والأع �م��ال امل�ي��دان�ي��ة ،وم��ن �أه��م
املجاالت التي عمل فيها حفظ ال�سالم،
وه ��و ي�ت�ح��دث الإن�ك�ل�ي��زي��ة والفرن�سية
وعدة لغات �أفريقية بطالقة ،وقد �شغل
�أن ��ان ب� �الأمم امل�ت�ح��دة منا�صب متنوعة
يف قطاعات التنظيم والإدارة وامليزانية
واملالية و�ش�ؤون املوظفني ،و�أي�ضاً ق�ضايا
الالجئني وحفظ ال�سالم ،كما ا�ضطلع
بعدد من املهام الدبلوما�سية احل�سا�سة،

�شملت ال�ت�ف��او���ض م��ن �أج��ل ع��ودة �أك�ثر
م��ن  900م��ن امل��وظ�ف�ين ال��دول �ي�ين �إىل
�أوط ��ان� �ه ��م ،و�إط� �ل ��اق �� �س ��راح ال��ره��ائ��ن
الغربيني يف ال�ع��راق عقب غ��زو الكويت
عام  ،1990وبدء املناق�شات ب�ش�أن �صيغة
«ال�ن�ف��ط مقابل ال �غ��ذاء» للتخفيف من
الأزم ��ة الإن�سانية يف ال �ع��راق» ،غ�ير �أن
هذا الربنامج نف�سه �شكل عالمة فارقة
يف م�سرية �أنان ،فالربنامج الذي جتاوز
حجمه  67مليار دوالر ،وال��ذي ت�ضمن

ال�سماح للعراق ببيع النفط مقابل �شراء
ال�سلع املدنية لتخفيف وط��أة العقوبات
ال��دول�ي��ة ال�ت��ي فر�ضتها الأمم املتحدة
على العراق عام  1990تخللته الكثري من
عالمات اال�ستفهام بعدما تبني �أنه جرى
ا�ستغالله ب�شكل كبري ،وعلى الرغم من
�أن التحقيق الذي جرى يف الأمم املتحدة
مل يتو�صل �إال �أن كويف �أنان قد ا�ستخدم
نفوذه يف منح عقد مربح يف �إطار برنامج
النفط مقابل الغذاء ل�شركة �سوي�سرية
كان يعمل بها جنله كوجو ،حيث ح�صلت
�شركة «كونتكنا» على عقد بعدة ماليني
ال ��دوالرات ،ولكن التقرير ق��ال �إن �أن��ان
وامل�س�ؤولني ب �الأمم املتحدة مل يحققوا
ب�شكل كاف يف احتمال ت�ضارب امل�صالح!
غ�ير �أن القا�ضي ريت�شارد غولد�ستون
قال �إن اللجنة ال تزال حتقق بهمة فيما
�إذا ك��ان �أن ��ان ع�ل��ى ع�ل��م م�سبق بعر�ض
�شركة كوتكنا للتفتي�ش التي فازت بعقد
مريح يف �إطار الربنامج ،ويدور التحقيق
الل �ك�تروين قال
ح��ول ر�سالة بالربيد إ
ف�ي�ه��ا م��اي�ك��ل وي�ل���س��ون ال�ن��ائ��ب ال�سابق
ل�شركة كوتكنا �إن��ه التقى ب ��أن��ان وابنه
كوجو قبل �أن حت�صل ال�شركة على عقد
بفرتة ق�صرية.
�أ�� �ش ��رف �أن � ��ان ع �ل��ى ع�م�ل�ي��ة االن �ت �ق��ال
م ��ن ق� ��وة الأمم امل �ت �ح ��دة ل �ل �ح �م��اي��ة يف
يوغو�سالفيا ال�سابقة �إىل ق��وة التنفيذ
ال��دول �ي��ة ب �ق �ي��ادة م�ن�ظ�م��ة ح �ل��ف ��ش�م��ال
الأطل�سي عقب �إبرام اتفاق دايتون لل�سالم
ع��ام � 1995إىل �أن ف��از ب �الأم��ان��ة العامة
ل�ل�أمم املتحدة عام  1997خلفاً لبطر�س
غايل الذي حاربه الأمريكيون ب�شرا�سة.
�أن � ��ان م �ت��زوج م��ن ن ��اين �أن � ��ان ،وه��ي
ال وفنانة حالياً ،ولديهما
حمامية �أ�ص ً
ثالثة �أوالد.

قطر والسعودية باشرتا «التمويل الرسمي» ..وتركيا تدعم لوجستيًا

مجلس اسطنبول يتفكك جراء تضارب المصالح ..ويتوحد طمعًا بالمساعدات
• �أنقرة  -الثبات
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دخ��ل الو�ضع يف �سورية يف «عنق الزجاجة» مع ازدي��اد
ال�ضغط الغربي  -العربي على دم�شق من كل االجتاهات،
وت�ب�ل��ور � �ص��ورة ال��دع��م ال�ع���س�ك��ري ال ��ذي ب� ��د�أت امل�ع��ار��ض��ة
ال���س��وري��ة باحل�صول عليه ب�شكل منظم م��ع فتح خزنات
بع�ض الدول ب�شكل ر�سمي من �أجل دعم «عدم اال�ستقرار»
يف �سورية.
املن�شقون ال���س��وري��ون تبلغوا ق ��راراً ر�سمياً ��س�ع��ودي�اً -
قطرياً ،ي�ضاف �إليه ا�ستعداد تركي ب��أن الدعم الع�سكري
«احلقيقي» بات قاب قو�سني �أو �أدنى ،وهذا الدعم �سيتجلى
بتزويدهم ب�أ�سلحة متطورة م�ضادة ل�ل��دروع والطائرات،
بالإ�ضافة �إىل تدريبات لفرق كوماندو�س تعمل على �ضرب
�أهداف حمددة يف الداخل ال�سوري؛ ع�سكرية واقت�صادية.
غ�ير �أن ه��ذا ال��دع��م بقي م�شروطاً باتفاق ب�ين طريف
املعار�ضة (املن�شقني وجمل�س ا�سطنبول) ،وهو ما مت �إبالغ
الطرفني ب��ه بكل �صراحة م��ن قبل الطرفني ،بالإ�ضافة

�إىل �ضغط كبري مور�س من قبل الأت��راك على املن�شقني،
لإقناعهم بالر�ضوخ للمجل�س ،مقابل «ثمن» هو ال�سالح،
عرب معادلة تقول ب�إعطائهم املال وال�سالح مقابل تقدميهم
الوالء ال�سيا�سي للمجل�س ،مبا ي�ضمن للدول املعنية بامللف
ال�سيطرة على القرار النهائي.
و�سارع الطرفان �إىل اب��رام اتفاق ق�ضى ب�إن�شاء مكتب
جديد لـ«التن�سيق» بني الطرفني ،مهمته جلب املال وال�سالح
ل�صالح املن�شقني ،يف م�سعى لتقدمي ال�صورة املطلوبة من
«الدول املانحة» ،غري �أن هذا ال يعني �أن االتفاق �أُجنز ،فهذه
هي املرة الرابعة التي يعلَن فيها عن اتفاق بني الطرفني،
ينق�ضه املن�شقون الذين يتهمون جمل�س ا�سطنبول بالف�ساد
واملتاجرة بدمائهم ،ولهذا �سارع �أع�ضاء املجل�س �إىل الطلب
من الأت��راك التدخل ملنع املن�شقني من �إنكار االتفاق مرة
برم�اً م��ن �سيا�سة املجل�س،
ج��دي��دة ،بعدما �أظ�ه��ر ه ��ؤالء ت� ّ
وكالمهم امل�ستمر عن «قرارهم ت�سليح اجلي�ش احلر» وعدم
التنفيذ ،حيث تتوىل جهات عربية متوي ًال مبا�شراً لبع�ض
اجلماعات امل�سلحة يف ال��داخ��ل ،غري املن�ضوية حتت �أم��رة

من�شقي �أنطاكية ،الذين يقيمون يف املخيمات الرتكية وال
ي�سيطرون على كامل احلراك الع�سكري يف الداخل.
وي��واج��ه داع�م��و «ال �ث��ورة» مع�ضلة �أخ ��رى م��ع جمل�س
ا�سطنبول ،وهي �سوء التنظيم ،وتغليب �أف��راده م�صاحلهم
ال�شخ�صية ب�شكل الفت ،جعل حتى كويف �أن��ان يطالبهم يف
اجتماعه معهم بـ«احلفاظ على وحدتهم».
ويقول �أحد املعار�ضني �إن املجل�س هو عبارة عن جتمع
ملت�ضررين من النظام ،ال يتفقون مع بع�ضهم على �شيء� ،إال
على العداء له.
ويف جديد تفكك هذا املجل�س� ،سُ جلت ا�ستقالتان ،الأوىل
لعمر �إدلبي ،وهو معار�ض مقيم يف لبنان ،اعترب �أن املجل�س
«هزيل التمثيل» ،والثانية لهيثم املالح ،الذي قال �إن كثريين
�سيتبعونه يف الأيام املقبلة ،ومن بينهم كمال اللبواين ،الذي
قال �إنه ي�ستعد لال�ستقالة �أي�ضاً ،وقال املالح �إنه ا�ستقال من
املجل�س لأنه «ميوج بالفو�ضى ،وب�سبب غياب الو�ضوح ب�ش�أن
ما ميكن �أن ينجزه حالياً» ،م�ضيفاً �أنه ي�شعر بـ«خيبة �أمل
لنق�ص ال�شفافية و�ضعف التنظيم داخل املجل�س».
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لبنانيات
لماذا «الحربية» و«األركان» و«قاعدة حامات»؟
ي�أتي ا�ستهداف اجلي�ش اللبناين من املجموعات
ال�ت�ك�ف�يري��ة راه �ن �اً ،يف ��س�ي��اق حم��اول��ة ��ض��رب حم��ور
املقاومة يف املنطقة ،بعد ف�شل امل�ؤامرة على �سورية،
خ�صو�صاً �أن امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ت�شكل أ�ح��د ركائز
ثالوث اال�سرتاتيجية الدفاعية الواقعية ،والتي �أثبت
فعاليتها يف حتقيق االنت�صار على العدو الإ�سرائيلي
عامني  2000و 2006والقائمة على معادلة (ال�شعب
واجل�ي����ش وامل �ق��اوم��ة) ،ال�ت��ي ح ��اول بع�ض ا ألف��رق��اء
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ت �غ �ي�يره��ا ،ع�ب�ر ط ��رح «ا��س�ترات�ي�ج�ي��ات
دف��اع�ي��ة» على ط��اول��ة احل ��وار ال ت�ت�لاءم م��ع ال��واق��ع
اللبناين.
وت�شري الوقائع والأحداث �إىل �أن ن�شاط «التكفرييني»
التخريبي يف لبنان ،يكون دائماً مواكباً ومكم ًال لعدوان
خارجي على منظومة املقاومة يف املنطقة.
فخالل عدوان متوز  2006ا�ستقدم تنظيم «فتح
الإ�سالم» �إىل خميم نهر البارد ،لإقامة «�إمارة وهابية»
يف منطقة ال�شمال ملواجهة «امل��د ال�شيعي» وللق�ضاء
ع�ل��ى �أي � �ص��وت م � ؤ�ي��د ل�ل�م�ق��اوم��ة يف ت�ل��ك املنطقة،
ولالنق�ضا�ض على املقاومة وحماولة االلتفاف عليها
من ال��داخ��ل ا�ستكما ًال للعدوان اخل��ارج��ي عليها ،يف
�ضوء ت�سعري اخلطاب املذهبي �ضدها من قبل «تيار
امل�ستقبل» و�أتباعه �آنذاك.
غري �أن انت�صار املقاومة على «�إ�سرائيل» بالتن�سيق
م��ع اجل�ي����ش ،ف �وّت الفر�صة على التكفرييني ومن
خلفهم ،عندها �سعوا �إىل النيل من وحدة هذا اجلي�ش
وعقيدته القتالية ،من خالل االعتداء على عنا�صره
وحم��اول��ة ا�ستدراجه �إىل ح��رب م��ع الفل�سطينيني،
متهد لفتنة مذهبية ،وبالتايل �إقحامه فيها وحماولة
�ضرب متا�سكه ،ولكن كل هذه املحاوالت املذكورة باءت
بالف�شل ،وجنح اجلي�ش يف تفكيك «فتح الإ�سالم» يف

الرئي�س مي�شال �سليمان مرتئ�ساً جل�سة للمجل�س الأعلى للدفاع

خميم نهر البادر ،فقرر التكفرييون حينذاك االنتقام
من امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،فكان اغتيال اللواء ال�شهيد
فرن�سوا احلاج ،ثم ا�ستهداف الع�سكريني باملتفجرات
يف طرابل�س والبح�صا�ص ،ما �أدى �إىل �سقوط عدد
من ال�شهداء واجلرحى يف �صفوفهم ،على غ��رار ما
يجري يف �سورية راهناً.
وي�أتي اكت�شاف اخللية التكفريية الإرهابية يف
اجلي�ش اليوم يف ال�سياق عينه ،ويف ظ��روف م�شابهة
ل �ع��دوان مت��وز م��ن حيث الأه ��داف م��ع ف��ارق تبديل
�ساحة املواجهة فقط ،فالهدف ال ي��زال قائماً ،وهو

حم��اول��ة � �ض��رب حم ��ور امل �ق��اوم��ة ،ول �ك��ن ه ��ذه امل��رة
انطالقاً من �سورية.
وم ��ا حم��اول��ة ال�ن�ي��ل م��ن امل��ؤ��س���س��ة الع�سكرية
راهناً� ،إال دليل على فعالية دورها الوطني يف �إ�سقاط
�أي م�ؤامرة تتهدد وح��دة لبنان و�سيادته ،وعالقاته
بالدول ال�صديقة.
وب��االن �ت �ق��ال �إىل ال���ش��ق امل� �ي ��داين ،ف �ل �م��اذا ح��دد
الإرهابيون املدر�سة احلربية وكلية القيادة والأركان
وق ��اع ��دة ح �م��اة يف ��س�ل��م �أول� �ي ��ات اع �ت��داءات �ه��م �ضد
اجلي�ش؟

ي�شري م�صدر ع�سكري �إىل �أن للمدر�سة احلربية
و«كلية الأركان» رمزيتني كبريتني من حيث الدور
واملكان ،فهاتان الكليتان تخرجان ال�ضباط الذين
يديرون العمليات الع�سكرية والأمنية العمالنية
والتوجيهية على الأر���ض ،معترباً �أن التكفرييني
ك��ان��وا يف ��ص��دد توجيه ر��س��ال��ة دم��وي��ة �إىل �ضباط
اجل�ي����ش لثنيهم ع��ن دوره� ��م م��ن خ�ل�ال حم��اول��ة
ا�ستهداف الكليتني املذكورتني.
أ�م� ��ا م��ن ح�ي��ث أ�ه �م �ي��ة امل �ك ��ان ،ي�ع�ت�بر امل���ص��در
�أن اختيار الإره��اب�ي�ين ملوقعي «احل��رب�ي��ة» و «كلية
الأرك � � ��ان» ه��و ل�ق��رب�ه�م��ا م��ن ال�ق���ص��ر اجل �م �ه��وري
ووزارة الدفاع ،ت�أكيداً منهم على �أن �إرهابهم قادر
على التمدد يف �أي بقعة جغرافية من لبنان مهما
بلغت �شدة احل��را��س��ة فيها ،وللت�أثري يف معنويات
ال �ع �� �س �ك��ري�ين ،م��ن خ�ل�ال اخ �ت��راق �أك�ث��ر امل�ن��اط��ق
الأمنية.
وبالن�سبة مل�ح��اول��ة ا��س�ت�ه��داف ق��اع��دة ح��ام��ات
اجلوية ،يرى امل�صدر �أن الهدف من وراء ذلك هو
منع هبوط املروحيات التي تقل وحدات خا�صة من
اجلي�ش �إىل ال�شمال عند ح�صول �أي تدهور �أمني
فيه.
ويرجّ ح امل�صدر �أن احلوداث الأمنية التي وقعت
م�ؤخراً ،تهدف يف جزء �أ�سا�سي منها �إىل اختبار مدى
قدرة اجلي�ش على التحرك يف ال�شارع للت�صدي لأي
حماولة لزعزعة الأمن ،يف حال �سعى التكفرييون
�إىل افتعال فتنة مذهبية يف ال�شمال تعوي�ضاً عن
ف�شل امل�ؤامرة على �سورية ،ناهيك عن حماولة ثني
اجلي�ش عن �ضبط الأمن على احلدود �آنذاك.

ح�سان احل�سن

مـــواقف
• حركة الأمة ا�ستنكرت االعتداءت ال�صهيونية املتوا�صلة على غزة ،م�ؤكدة
�أن دماء �شهداء غزة هي يف ذمة �أمراء اخلليج ،الذين مل يكلفوا �أنف�سهم
حتى عناء ال�شجب واال�ستنكار ،وك��أن دماء امل�سلمني ال تعنيهم ،وال قيمة
لها �أو وزن ،فال همّ لهم هذه الأيام �سوى التحري�ض على الفتنة الداخلية،
والتقاتل وال�سعي ،ال�ستجالب املزيد من التدخل الأجنبي يف املنطقة ،خدمة
لـ”�إ�سرائيل” ،وحفاظ ًا على �أمنها ،الذي بات يحتل الأولوية يف اهتمامات
�أمراء النفط.

يقوم به ال�صهاينة بهذه الأعمال الإجرامية ،ال لتعلن موقف ًا حا�سم ًا وتبدي
ا�ستعدادها لإر�سال قوات عربية من �أجل م�ساندة ال�شعب الفل�سطيني �ضد
الكيان ال�صهيوين وغطر�سته ،بل لتعلن �سعيها لإر�سال قوات �إىل �سورية
لإ�ضعافها ،خ�صو�ص ًا فيما متثله على �صعيد املقاومة واملمانعة للكيان
ال�صهيوين.

• ال��وزي��ر ال�سابق عبد الرحيم م��راد؛ رئي�س ح��زب االحت��اد� ،شدد على
اح�ترام القواعد التي تنظم العالقات اللبنانية  -ال�سورية ،والتي ت�أتي
باغلبها مل�صلحة لبنان ،معترب ًا الدعوات الأمريكية ومواقف بع�ض الأطراف
ال�سيا�سية املحلية املرتبطة باملوقف الأمريكي ،دعوات حتمل �ضرر ًا للبنان،
وت�سيء للعالقات الأخوية بني بلدين �شقيقني ،وت�سهم يف �ضرب اال�ستقرار
الوطني اللبناين ،وتخالف ما �أجمع عليه اللبنانيون ،ب�أن ال يكون لبنان مقر ًا
�أو م�ستقر ًا للعدوان �ضد ال�شقيق ال�سوري والت�آمر عليه ،مثني ًا على مواقف
قائد اجلي�ش العماد قهوجي ،والتي كانت وا�ضحة وحازمة بهذا اخل�صو�ص.

• النائب ال�سابق عدنان عرقجي انتقد ال�ضجة املفتعلة حول كتابة تاريخ
لبنان ،خ�صو�ص ًا يف مرحلة احلرب الأهلية ،معترب ًا �أنه من املعيب �أن حتاول
بع�ض القوى ال�سيا�سية حتوير �سجلها الأ�سود ،ال�سيما يف مرحلة - 1975
 ،1990وت�صوره على �أنه تاريخ من االنت�صارات املجيدة املزعومة ،ومن
م�آ�سي ال�سيا�سة يف لبنان �أن يخرج ه�ؤالء �إىل العلن ليطالبوا بكتاب للتاريخ،
ي�ساوي بني املقاوم الوطني ال�شريف الذي ا�ست�شهد بالنار الإ�سرائيلية ،وبني
من رمى نف�سه يف احل�ضن ال�صهيوين� ،أو �أن ي�ساوي بني التدخل ال�سوري يف
لبنان عام  ،1976بناء على طلب ر�سمي لبناين ودعم عربي ودويل كامل،
من �أجل �إنقاذ لبنان من �شر التق�سيم ،وبني الغزوات العدوانية الإ�سرائيلية
املتكررة.

• جتمع العلماء امل�سلمني اعترب �أن االنتهاكات اخلطرية حلقوق الإن�سان
التي يرتكبها ال�صهاينة ،و�صلت �إىل حد بات معه ال�سكوت عليها �ضرب ًا
من �ضروب اخليانة ،و�إن الكيان ال�صهيوين الذي يقف وزير دفاعه �إيهودا
باراك منت�شي ًا �أمام القتل الذي مار�سه �ضد ال�شعب يف فل�سطني ليقول �إن
القبة احلديدية �أثبتت جدواها ،ليعبرّ بذلك عن مدى وح�شية وهمجية هذا
الكيان ،وي�ؤكد �أن هذه الدولة املدعاة ت�ستخدم �أحياء املواطنني و�أرزاقهم
لتجربة اختباراتها الع�سكرية ،متام ًا كما فعل هتلر فيما يدعون �أنه جمازر
بحق اليهود.
واعترب التجمع �أنه من امل�ؤ�سف اجتماع اجلامعة العربية يف نف�س الوقت الذي

• الوزير والنائب ال�سابق زاهر اخلطيب؛ الأمني العام لرابطة ال�شغيلة،
أ�ك��د �أن ت�صعيد ال �ع��دوان ال�صهيوين الإره��اب��ي على �أهلنا املقاومني
وال�صامدين يف قطاع غزة� ،إمنا يعرّي الأنظمة العربية املتواطئة واملت�آمرة
على ق�ضية فل�سطني ومقاومتها ،وال�ساعية ليل نهار ل�صرف الأنظار عما
يتعر�ض له ال�شعب العربي الفل�سطيني من جمازر وح�شية ،واعتداءات
يومية ،وح�صار نازي خدمة للم�شروع الغربي ال�صهيوين ،لتفتيت الأمة،
ولإع��ادة �إنتاج �أخطر من اتفاق �سايك�س  -بيكو يق�ضي بت�صفية الق�ضية
الفل�سطينية ،و�ضرب قوى املقاومة واملمانعة التي تقف عقبة �أمام تنفيذ
هذا امل�شروع اال�ستعماري.

• لقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية يف لبنان ،ندد بالتدخل
الأمريكي ال�سافر يف ال�ش�ؤون اللبنانية ،وباملواقف والت�صريحات الطائ�شة
والال م�س�ؤولة ل�سفرية الواليات املتحدة الأمريكية مورا كونيللي ،والتي
طالبت فيها امل�س�ؤولني اللبنانيني بتقدمي امل�ساعدة واحلماية للنازحني
ال�سوريني وللم�سلحني على حد �سواء.
من ناحية أ�خ��رى ،ا�ستنكر اللقاء االع �ت��داءات ال�صهيونية احلاقدة
والغارات الوح�شية املتكررة وعمليات القمع الإجرامية والإرهابية �ضد
�أهلنا الفل�سطينيني يف قطاع غزة وال�ضفة الغربية ،والتي طالت م�ؤخر ًا
الأم�ين العام للجان املقاومة ال�شعبية ال�شيخ ال�شهيد زهري القي�سي،
وع��دد ًا كبري ًا من ك��وادر اللجان وحركة اجلهاد الإ�سالمي ،وحتديد ًا
�سرايا القد�س.
وطالب اللقاء اجلامعة العربية ومنظمة التعاون الإ�سالمي والهيئات
واملنظمات واملحافل الدولية التدخل ال�سريع وممار�سة �أق�صى ال�ضغوط
واتخاذ �أ�شد العقوبات بحق املعتدين ال�صهاينة ،الذين يذبحون ال�شعب
الفل�سطيني �أمام مر�أى وم�سمع العامل �أجمع.
• جبهة العمل الإ�سالمي ا�ستنكرت اجلرائم الب�شعة التي ينفذها
العدو ال�صهيوين �ضد �أهل قطاع غزة وال�ضفة الغربية .ور�أت اجلبهة
�أن اغتيال الأمني العام للجان املقاومة ال�شعبية ال�شيخ زهري القبي�سي
�سيزيد املقاومني عزمية وقوة و�إرادة �صلبة يف الدفاع عن حقهم و�أر�ضهم
وكرامتهم حتى التحرير الكامل لأر�ض فل�سطني الطاهرة.
وت�ساءلت اجلبهة با�ستهجان� :أين هي هيئة الأمم املتحدة؟ و أ�ي��ن هو
جمل�س ا ألم��ن ال��دويل؟ وما هو دورهما وغريهم من املحافل الدولية
والإن�سانية العاملية؟ وملاذا ال يتخذون الإجراءات الفورية الالزمة لردع
العدوان ال�صهيوين الغا�شم ولفك احل�صار عن �أهلنا يف قطاع غزة
العزة؟

( العدد  )205اجلمعة � 16 -آذار 2012 -

مربكة قوى «� 14آذار  ،»1978فالنا�س
� � �ص� ��ارت مت� ��ل ال �ه �ي �ج��ان وال� �ل� �ع ��ب ع�ل��ى
ال �غ��رائ��ز ،ح�ت��ى �أن ت�ه��دي��د ن��ائ��ب ع�ك��اري
باال�ستقالة من جمل�س النواب احتجاجاً
ع�ل��ى ح��رم��ان منطقته� ،شغلت خطوط
ال�ه��ات��ف ب�شكل م�ت��وا��ص��ل ب�ين ال�ق��اب��ع يف
باري�س جراء �إ�صابته �أثناء نقاهته ولهوه
يف منتجعات جبال الألب ،وال�سادات تاور
حيث يدير ف�ؤاد ال�سنيورة بطل الـ 11مليار
دوالر ي���ض��اف إ�ل�ي�ه��ا  3.6م�ل�ي��ارات دوالر
الهبات املختفية ،وك��ل م�ستقبليي عكار
م��ن ال �ن��واب ،م��ع ال�ل�ج��وء �إىل اال�ستعانة
ب�أ�صدقاء ،جعلت النائب ي�صرف النظر
ع��ن ا�ستقالته �إىل أ�ج ��ل ،مم��ا ي��دل على
تراجع املحركات الغرائزية للم�ستقبل يف
ظ��ل اليتم ال��ذي تعاين منه ج��راء غياب
الراعي �سواء بغيابه ال�شخ�صي يف منفاه
بحجة املر�ض والإ�صابة� ،أم تراجع ال�ضخ
املايل لزوم املنا�سبات ال�شعبية.
ي���ض��اف �إىل ك��ل ذل ��ك� ،أن ال�ن��ا���س ملّت
اخل�ط��اب��ات التجي�شية ،يف ظ��ل ان�ك�ف��أ وليد
ج�ن�ب�لاط ع��ن امل���ش��ارك��ة يف ه��ذه امل�ن��ا��س�ب��ات،
واال� �ش �م �ئ��زاز م��ن حت��ري �ف��ات ��س�م�ير جعجع
ال ��ذي ي�ستح�ضر ط ��ارق ب��ن زي ��اد ،واملتنبي
في�صري البحر �أمام النا�س ،وجلمود ال�صخر
يتدحرج من ال��وادي �إىل الأع�ل��ى ،فال يبقى
�إال «م �ك��ر م �ف��ر م��دب��ر م �ع �اً» ن �ح��و اخ �ت��زال
ال�ت�ج�م��ع يف ال��ذك��رى ال���س��اب�ع��ة النطالقته
يف ق��اع��ة ال �ب �ي��ال ،ال �ت��ي ي�خ�ت�ف��ي أ�ب �ط��ال �ه��ا
«ال�صناديد» ،فريتاح ال�شيخ الغائب يف مدينة
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 14آذار ..من الساحات إلى القاعات

الو ّد ال�ضائع

ال�ع�ط��ر م��ن التح�ضري مل��دة أ���س�ب��وع�ين على
آ�خ��ر التقنيات الهوليودية ،ملقابلة جمهوره
الأزرق ،ويكتفي �صاحب «حاالت حتماً» �أكيد
�أكيد باال�ستماع وا�ضعاً يده على خده كمفكر
لأم��ن جمتمع �ضاق ذرع �اً يوماً باملون�سنيور

ال �ب�ير خ��ري����ش وب�ج�ي�ه��ان ط ��وين ف��رجن�ي��ة،
بينما ال جديد لدى بديل ال�شيخ �سعد ،ف�ؤاد
ال�سنيورة ،ليقدمه للنا�س ،ف�أبو ال�ضرائب
والدين منهمك بت�سوية ما مل�صري مليارات
ال ��دوالرات ال�ضائعة ،فتتقدم �إىل الواجهة

ال�ع��رب�ي��ة «ال �� �س��وري��ة» ،وم ��داخ�ل�ات �شبابية
متعددة ح�ضرت منذ �أكرث من ع�شرة �أيام ،يف
حماولة م�ضحكة للت�أكيد �أن «� 14آذار »1978
لي�ست يف ال���س�ن��ة ال���س��اب�ع��ة م��ن ع�م��ره��ا ،بل
هي تبد�أ دخولها العام اخلام�س والثالثني،
حينما نفذت جمموعة املقاومة الفل�سطينية
ال �ب �ط �ل��ة دالل امل �غ ��رب ��ي ،وك � ��ان يف ع��داده��ا
الأ�سري اللبناين البطل يحيى �سكاف يف 11
�آذار العملية النوعية بني حيفا وت��ل �أبيب،
يومها ن�ف��ذت « إ���س��رائ�ي��ل» يف � 14آذار 1978
عملية الليطاين و أ�ق��ام��ت دويلة �سعد حداد
العميلة ،و�أطلق على مرتزقتة ا�سم «اجلي�ش
احلر» ،فهنيئاً ملن�سق �أمانة � 14آذار بالذكرى
ال�سابعة ،وبوثيقة امل�ستقبل ال�سيا�سية التي
�سي�سهر �أح �م��د م�صطفى احل ��ري ��ري ،اب��ن
خلدون الع�صر على حتقيقها� ..إن مل يكن
تطويرها.
ب�أي حال ،يف � 14آذار  2012ارتاح اجلمهور
الأزرق وحلفا�ؤه من اخلطب الع�صماء ،وبناء
ل�ن���ص�ي�ح��ة ال �� �ش��رك��ات ال �ت��ي ت�ه�ت��م ب��الإع�ل�ام
وا إلع�لان ،ح�ضرت جمموعة من املداخالت
لل�شباب الذين عربوا عن نقمتهم وغ�ضبهم..
وخ��وف �ه��م أ�ي �� �ض �اً ،ل�ك��ن ك�ل��ه ك ��ان م���ض�ب��وط�اً
حت��ت ��س�ق��ف امل� �ع ��ادالت ،ال �ت��ي ج�ع�ل��ت ح��رك��ة
اليا�س عطاهلل «الي�سار الدميقراطي» ،تعلن
مي �شدياق كمنا�ضلة وحيدة ع�صرها ،وجنل ا�ستنكارها ورف�ضها امل�شاركة يف هذه املنا�سبة،
ال�سيد علي الأم�ي�ن ال��ذي ك��ان ي��وم�اً مفتياً لأنها ملت �أن تكون جمرد كومبار�س يف م�سرح
ل�صور لكن امل�شكلة� ،أن��ه �شيعي «حم ��روق» ،الدمى ال�سيا�سية املتحركة.
ودي �ن��ا اخل�ط�ي��ب؛ ك��رمي��ة ��س��ام��ي اخل�ط�ي��ب،
�أحمد �شحادة
ال��ذي احتل يوماً من�صب قائد ق��وات ال��ردع

مظاهرات مشبوهة في الشكل والمحتوى

لن يكون في تاريخ لبنان مكان مشرّ ف للعمالء
ما هو كتاب التاريخ املوحد الذي يريده
الكتائبيون ،وبقايا حزب الوطنيني الأحرار،
ال��ذي��ن ت�ظ��اه��روا م��ن �أج �ل��ه ق��رب ال���س��راي
احل� �ك ��وم ��ي؟ راف� �ع�ي�ن ي��اف �ط��ات وه �ت��اف��ات
طائفية ومذهبية ،يف ح��راك «�صبياين» ال
ميت �إىل التاريخ والوطن ب�صلة ،بقدر ما
يهدف �إىل م�ساواة مرحلة هامة ورائعة من
ت��اري��خ لبنان ،ال��ذي ا�ستطاع مبقاومته �أن
يهزم العدو الإ�سرائيلي لأول مرة يف تاريخ
ال �� �ص��راع ال�ع��رب��ي  -الإ� �س��رائ �ي �ل��ي ،م��ع نهج
العمالة واال�ستقواء بالعدو ،وبالتايل ف�إن
الغاية على ما يبدو من هذا التحرك يهدف
�إىل حتويل تاريخ لبنان �إىل تاريخ �أح��زاب
ب ��د�أت م�ت��أث��رة ب��الأف �ك��ار ال�ن��ازي��ة يف �أمل��ان�ي��ا،
والفا�شية يف �إيطاليا و�إ�سبانيا ،وتطلعت منذ
ال�سنوات الأوىل الغت�صاب فل�سطني نحو
الكيان ال�صهيوين ،حيث طلبت منه املعونة
املالية عام  ،1951حينما طلب حزب الكتائب
م�ساعدة مالية حلملته االنتخابية ،فوافق
وزير خارجية �إ�سرائيل مو�شي �شاريت على
منحهم مبلغ ثالثة �آالف دوالر �أمريكي؛
اع�ت�راف �اً ل�ه��م بجميل امل���س��اع��دة ال�ت��ي ك��ان
ال �ب �ع ����ض ي �ق��دم �ه��ا ب���ص�ف��ة ف ��ردي ��ة ل�ي�ه��ود
�سورية الذين �أرادوا الرحيل �إىل فل�سطني
املغت�صبة.

متظاهرون جتمعوا قرب ال�سراي احلكومي

رمب��ا يريدون التذكري بكميل �شمعون
ع � ��ام  ،1958ع �ن ��دم ��ا ك � ��ان ي �ح �ت��ل م��وق��ع
رئ��ا��س��ة اجل�م�ه��وري��ة ،ف�ط�ل��ب م��ن اجل�ن�رال
الإ�سرائيلي �إ�سحق رابني ،وكان ي�شغل قائد
اجلبهة ال�شمالية لإ�سرائيل ،حمولة �شاحنة
من  500بندقية هجومية ،وح�صل عليها.
�أو رمب ��ا ي ��ري ��دون �أن ي��ذك��رون��ا ب��ذاك
الذي ي�شغل الآن مركزاً نيابياً ،حينما دخل

ال�سفارة الإ�سرائيلية يف باري�س يف �شهر �أيلول
 ،1975طالباً املدد ،وبناء على هذه الزيارة
كان دايفيد كمحي وبنيامني بن �أليعازر بعد
�أي��ام يلتقيان ب�شري اجلميل وداين �شمعون،
ثم بيار اجلميل وجنليه �أمني وب�شري ،و�أتبع
هذه الزيارة لقاء �سري لكميل �شمعون وبيار
اجلميل مع رئي�س حكومة العدو الإ�سرائيلي
�إ��س�ح��اق راب�ي�ن ،يف نف�س ال���ش�ه��ر ،يف عر�ض

البحر على منت زورق «دبور».
فقادوا احلروب التي نظموها �ضد اجلي�ش ويف
تطول �سرية العالقة بني ه��ذه «املقاومة الت�صفيات الداخلية �أو�سع عملية قتل.
رمب��ا الذين يتحدثون عن «مقاومة» من
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة» ال�ت��ي ي�ت�ح��دث ب�ه��ا ن��ائ��ب �أو ن��واب
يف ال�برمل��ان ال�ل�ب�ن��اين ،ونكتفي ب��ا إل� �ش��ارة �إىل هذا النوع يريدون �أن يذكرونا �أن زعيم القبيلة
ب��داي��ات�ه��ا يف ال�ع�لاق��ة م��ع ط��رف ي�ع�ت�بره نحو الكتائبية ح�ين ورث ال��رئ��ا��س��ة ع��ن أ�خ �ي��ه ع��ام
 80يف املئة من اللبنانيني ع��دواً ،لن�شري �إىل  ،1982يف ظل الدبابات الإ�سرائيلية ،كان �سعر
�أن ال�ت��اري��خ امل�ط�ل��وب ه��و �أن يت�ضمن م��ن ب��د�أ �صرف الدوالر �أقل من ثالث لريات ،لكن نتيجة
املجازر العن�صرية الفظيعة ،ون�شري فقط �إىل �صفقاته وح�ساباته ،وتخطيطه مع �سامي مارون
�أول جمزرة يف احلرب الأهلية اللبنانية ،والتي وروج�ي��ه مت��رز ت��رك الرئا�سة بعد �ست �سنوات
ك��ان��ت ال �ب��داي��ة ال�ف�ع�ل�ي��ة واحل�ق�ي�ق�ي��ة للحرب وال � ��دوالر يحلق يف �أرق� ��ام فلكية م��ن ال�ل�يرات
القذرة ،وهي جمزرة ال�سبت الأ�سود يف  6كانون اللبنانية ..دون �أن نن�سى �إجنازه الفظيع باتفاق
 17أ�ي��ار ،و«م��آث��ره» التي لن تن�سى يف بريوت
الأول .1975
وهل نختمها ببداية م�سرية ال�سلم الأهلي الغربية وال�ضاحية اجلنوبية..
ال ن��ري��د م ��ن ب�ع�ي��د �أو ق��ري��ب �أن ن��ذك��ر
وح��ل امللي�شيات ،وت�سليم ال���س�لاح� ،أن وزي ��راً
لبنانياً م��ن �صف املتظاهرين أ�م ��ام ال���س��راي ،ب ��اجل ��راح ،ل�ك�ن�ن��ا ل ��ن ن��ر� �ض��ى ب � ��أي ��ش�ك��ل من
�أع �ل��ن يف جم�ل����س ال� � ��وزراء �أن ��س�لاح�ه��م من ا أل� �ش �ك ��ال ،ول ��و ب ��ا إل� �ش ��ارة �إىل �أن جم�م��وع��ة
�إ�سرائيل ويريدون �إرجاعه �إليها ،و�أنهم �سلموا اع �ت �م��دت ع�ل��ى ال �ع��دو ا إل� �س��رائ �ي �ل��ي ت�سليحاً
�سجناء لبنانيني كانوا يف �أقبيتهم �إىل العدو وجتهيزاً وا�ستقواء وقت ًال وتاريخاً� ..أن تت�شبه
مب�ق��اوم��ة � �س��ارت ع�ل��ى ط��ري��ق اجل�ل�ج�ل��ة التي
الإ�سرائيلي..
رمب��ا ي��ري��د امل�ت�ظ��اه��رون �أن ي ��ؤك��دوا �أنهم اختطها ال�سيد امل�سيح عليه ال�سالم ،فواجهت
�صعدوا مع العدو الإ�سرائيلي بعد اجتياح عام روما واليهود ..وانت�صرت ..وكفى بذلك بياناً.
و�إذا �أردمت �أن ي��ذك��ر ك��ل ه��ذا ال �ت��اري��خ..
� 1982إىل اجل�ب��ل ،و�إىل ا إلق�ل�ي��م و�إىل �شرق
�صيدا ،فكان بذلك قد قادوا �أكرب عملية تهجري ف�أه ًال و�سهالً.
م�سيحي يف ل�ب�ن��ان ،ورمب ��ا م��ا زال ��وا معجبني
ب�شعار أ�م��ن املجتمع امل�سيحي فوق كل اعتبار،
حمرر ال�ش�ؤون اللبنانية
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مقابلة
مصالح «الناتو» االستراتيجية في المنطقة ..والعالم في خطر

أنيس النقاش :الرئيس ميقاتي رفض طلبًا بإقامة معسكرات في لبنان
يرف�ض املحلل اال�سرتاتيجي �أني�س
النقا�ش ،خالل حوار جلريدة «الثبات»،
الدخول يف ت�صنيفات جامدة لت�صنيف
احلراك ال�شعبي يف املنطقة العربية،
يقول« :ال هو «ربيع» عربي وال
«خريف» ،هو حراك مرقّط ي�شبه
الألب�سة الع�سكرية التي تت�ضمّ ن عدة
�ألوان ،يف الواقع من يتخذها ربيع ًا
على اعتبار �أنها �إيجابية ب�أكملها ،هو
خمطئ لأنّ بداخلها �سيئات كثرية،
ومن يراها جمرّد م�ؤامرة خارجية ،فهو
على خط�أ لأنه ال يرى مطالب النا�س
املحقة وال التوجّ ه ال�رضوري احلتمي
لتحوالت املنطقة» ،بح�سب النقا�ش
ر�ؤية الأمور على حقيقتها تتطلّب
دخو ًال يف تفا�صيل ال�ساحات العربية
لف�صل اخليط الأ�سود عن الأبي�ض،
ويتطلب �إقرار ًا ب�ألوانها املتعددّة ،ليتمّ
على هذا الأ�سا�س فرز كلّ حالة على
حدى ،فيقوّى ما هو مفيد و�إيجابي،
ويحجّ م ما هو �سيئ و�سلبي.
ي �ع �ت�بر ال �ن �ق��ا���ش �أ ّن ال �ع �ج��ز الأم�ي�رك ��ي
والإ�سرائيلي يف �إع��ادة ترتيب املنطقة بالقوة،
يلزم الغرب ركوب املوجات العربية لال�ستفادة
منها ،لأنها «اخلرطو�شة» الأخرية التي ميلكها
لرتميم ال�شرق الأو�سط وفق م�صاحله« ،ي�سعى
ال�غ��رب جت��اوز �ضعفه الع�سكري واالقت�صادي
ب�إغراء املنطقة مب�سوقات �إعالمية �إفرتا�ضية،
لأن املنطقة العربية التي تعي�ش �أزم��ة هوية
حقيقيةُ ،ي��راد لها ت�سعري الهويات الطائفية
واملناطقية والقبلية لت�شتيت قواها وبعرثتها»،
وي�ضيف النقا�ش «�إف�شال «امل�شرتك» اجلامع
ب �ي�ن امل� �ك ��ون ��ات ي � ��أخ ��ذ ال �ن ��ا� ��س �إىل ال� �ف ��روع
واجلانبي».
ب � ��ر�أي ال�ن�ق��ا���ش ال �ه��وي��ة اجل��ام �ع��ة ت��رف��ع
ال�صراع من اخلا�ص �إىل ال�ع��ام ،وت�ضع توجّ ه
املنطقة ل�صالح ال�شعوب ،يقول« :ي��راد لليمن
ال �ت �م �زّق ق�ب�ل�ي�اً ،ول�ل�ي�ب�ي�اً ال�ت���ش�ت��ت م�ن��اط�ق�ي�اً،
ولتون�س وم�صر التفتت بني م�ؤيدين للنظام
ال��دي �ن��ي �أو ال �ع �ل �م��اين ،ول �� �س��وري��ة االن � ��زالق
طائفياً ..من هنا يجب التدقيق يف املعطيات،
لأننا ما زلنا يف قلب ال�صراع ،رغم تبيان الأدوار
اخلارجية ال�سلبية من الأدوار الداخلية».
�س�ألنا النقا�ش عن دور الفيل�سوف اليهودي
الفرن�سي برنار هرني ليفي ميدانياً يف م�صر
وليبيا وت��ون����س ،وع� ّم��ا �إذا ك��ان دوره �سابقاً �أم
الح �ق �اً حل ��راك امل�ن�ط�ق��ة؟ ي ��ردّ« :ب��ال �ع��ودة �إىل
الظروف املو�ضوعية ن�ستطيع تف�سري الظواهر
االجتماعية وال�سيا�سية لك ّل بلد على حدى،
�ضعف النظام التون�سي وترهّل النظام امل�صري
�سهّل حراك ال�شعبني �سلمياً ،الغرب و«�إ�سرائيل»
يدر�سان الظروف مو�ضوعياً وعلمياً وواقعياً
على الأر�ض ويبنون ا�سرتاتيجياتهم للمنطقة
متاماً كما نحن ندر�سها ،لهذا ال�سبب اقت�صر
دورهم �إعالمياً وخمابراتياً يف م�صر وتون�س،
فيما ظهر التدخّ ل الع�سكري وا�ضحاً يف ليبيا

البيئة االستراتيجية
الدولية واإلقليمية ليست
لصالح «إسرائيل»..
فاألخيرة تعيش أسوأ
ظروفها الوجودية

وظهر الطابع امل�ؤامراتي  -العنفي يف �سورية»،
يتابع النقا�ش« :حتى الآن ال ي�ستطيع الغرب
�إي �ج��اد ال �ب��دي��ل امل �ط��واع يف ك��ل ه ��ذه ال�ب�ل��دان
(اليمن وتون�س وم�صر وليبيا) ،لأننا مازلنا
يف قلب ال�صراع ،درا��س��ة ال�ظ��روف املو�ضوعية
ودراي�ت�ن��ا ب�ه��ا ،يجعل ال�غ��رب ي ��أخ��ذون الأم��ور
ب��اجت��اه التفتيت ،ويحثنا ع�ل��ى �أخ ��ذه ب��اجت��اه
التوحيد» ،وي�ضيف« :الظروف املو�ضوعية هي
واحدة بالن�سبة للجميع ،ال�شعوب غري را�ضية
عن حكامها ،وهناك �أزمة حكم تعي�شها معظم
املجتمعات العربية ،اجلميع يتعامل مع نف�س
البنية وامل�ع�ط�ي��ات ،ول�ك��ن الأدوات والأ��س�ل��وب
خمتلف».
يبتعد املحلل اال�سرتاتيجي �أني�س النقا�ش
عن التف�سريات الأيديولوجية لتف�سري احلراك
يف املنطقة ،يقول« :دينامية احلراك ومتابعتها
التف�صيلية حلظة حلظة ،هي امل�ؤ�شر الوحيد
لتحديد وجهة بو�صلة املت�صارعني ،ال �شيء
مع ّد �سلفاً ب�شكل وا�ضح ،على �سبيل املثال� ،أمل
يتوقّع كارل مارك�س ظهور ال�شيوعية يف �إنكلرتا
ال يف رو�سيا ،على اعتبار �أن الأوىل هي الأكرث
الدول ليربالية وتطوراً يف جماالت ال�صناعة،
ف�ي�م��ا ج� ��اءت ال �ظ ��روف امل��و� �ض��وع �ي��ة منا�سبة
ل�ل�ث��ان�ي��ة �أك�ث�ر م�ن�ه��ا ل�بري�ط��ان�ي��ا �أو ف��رن���س��ا»،
ي�ضيف النقا�ش�« :أث �ن��اء احل��راك يف املنطقة،
ظ�ه��ر ل�ل�غ��رب �أن ��ه ب��إم�ك��ان�ه��م ال���س�ير مبنطق
«الدومينو» ،فبعد �سقوط تون�س وم�صر� ،أراد
ال�غ��رب اال�ستفادة م��ن ذل��ك لإ��س�ق��اط �سورية،
مل��ا ل��ذل��ك م��ن �إف ��ادة ا�سرتاتيجية مل�صاحلهم،
�سيما م��ع خ���س��ارة م�صر كموقع ا�سرتاتيجي
داعم لـ«�إ�سرائيل» لفرملة احل��راك ال�شعبي يف
املنطقة ل�صاحلهم (البحرين والأردن) ،فيما
ر�أت قوى املمانعة ب�صمود ب�شار الأ�سد ودم�شق

لون الثورات العربية
مرقّ ط ..واألمور بخواتيمها

تزخيماً للحراك ال�شعبي وملبد�أ الإ�صالحات».
ب��ر�أي النقا�ش ه��دف ال��دوائ��ر الغربية يف
املنطقة وا�ضحة ،يريدون اال�ستفادة من موارد
النفط وحماية «�إ�سرائيل»« ،وحدها التناق�ضات
بني مكونات ال�شعب ال��واح��د ،وزي��ادة من�سوب
الدماء املُ�سالة ي�سهّالن عليهم حتقيق م�آربهم
وحماية �إ�سرائيل».
�سورية
وع� ّم��ا �إذا ك��ان��ت ��س��وري��ة جت ��اوزت مرحلة
اخل�ط��ر ،يقول النقا�ش« :اخل��طّ ��ة يف الأ�سا�س
ك��ان ُي ��راد لها حتقيق انت�صار اف�ترا��ض��ي من
خ�لال ق�ن��اة «اجل��زي��رة» مل��ا لها م��ن م�صداقية
ل� ��دى ال �ن��ا���س يف � �س ��وري ��ة ،م ��ن أ�ج � ��ل ت ��أل �ي��ب
اجلماهري ال�شعبية من عن�صر م�ؤيد للنظام
�إىل عن�صر مواجه له» ،يف�سّ ر النقا�ش مقاربته
ل�ح��داث ال�شامية ب��ال�ق��ول« :ع��رف التاريخ
ل� أ
حاالت جماهريية غري واعية نتيجة التوجيه
الإع�لام��ي لتحقيق م ��آرب وم�صالح خمتلفة،
مت��ام�اً كما �أرادت فعله «اجل��زي��رة» يف �سورية
بتغيري �صراعها اال�سرتاتيجي م��ع �إ�سرائيل
وحت ��وي ��ره ل �� �ص��راع ط��ائ �ف��ي «ري� �ف ��ي» ل���ص��ال��ح
�إ�سرائيل» .وي�ضيف« :دخول العن�صر الإقليمي
�إي��ران على �ساحة ال�صراع يف �سورية� ،إ�ضافة
�إىل العن�صر ال��دويل املتمّثل �سيا�سياً برو�سية
وال���ص�ين ودول ال�بري�ك����س اق�ت���ص��ادي�اً ،ك�شف
ال��وج��ه ال�ت��آم��ري ال�غ��رب��ي على املنطقة وقلب
املعطيات اجليو �سرتاتيجية ر�أ�ساً على قلب».
عامل جديد
وف��ق النقا�ش ،هناك ظهور لعامل جديد
يت�شكّل ع�ل��ى ال���س��اح��ة ال��دول�ي��ة ان�ط�لاق�اً من
البوابة الدم�شقية« ،التعددية القطبية تت�شكّل
م��ن خ�ل�ال دول ال�بري�ك����س و إ�ي � ��ران و��س��وري��ة
وامل�ق��اوم��ة يف املنطقة م��ن ج� ّه��ة ،وحم��ور دول
�أمريكا و�أوروبا و�إ�سرائيل وبع�ض دول النفطية
م��ن جهة أ�خ��رى؛ ال�صراع ال�سيا�سي املنعك�س
حالياً �سيتحوّل يف القريب العاجل �إىل جبهة
اقت�صادية كربى ،لأ ّن احلروب و�إن طغى عليها
النقا�شات الفل�سفية والأيديوجلية والطائفية،
تبقى بغايتها الأخ�ي�رة م�صالح اقت�صادية»،
ي �ت��اب��ع ال �ن �ق��ا���ش ح��دي �ث��ه جل��ري��دة «ال �ث �ب��ات»:

«احل�صار االقت�صادي على �سورية و�إي��ران ثبت
ف�شله مع الأيام والأمور ،انطالقاً من ال�ساحة
ال���س��وري��ة متجهة ل�صالح ال���ش�ع��وب ،والتكتّل
ال�سيا�سي الذي يناه�ض �أمريكا �سيتحوّل �إىل
تكتّل اقت�صادي و أ�م�ن��ي على �شاكلة الأح�لاف
الع�سكرية ال��دف��اع�ي��ة لعرقلة ك��اف��ة امل�شاريع
ال�غ��رب�ي��ة يف امل�ن�ط�ق��ة ،و� �ض��رب م���ش��اري��ع حلف
«ال �ن��ات��و» اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة يف ال �ع��امل» ،و�ضمن
هذا ال�سياق يرى النقا�ش تركيا «مزروكة» بني
خيارين�« ،إمّا البقاء مع حلف الناتو وتعر�ضّ ها
لل�ضغط م��ن ق�ب��ل ��ش�ع��وب امل�ن�ط�ق��ة وال���ص�ين
ورو� �س �ي��ا ،و إ� ّم � ��ا اخل� ��روج م�ن��ه ل�ل�ق�ب��ول ب�ه��ا يف
املنطقة كالعب ا�سرتاتيجي يف املنطقة».
تبعات الأح ��داث ال���س��وري��ة وت�شكّل نظام
ع��امل��ي ج��دي��د وف ��ق امل �ح �ل��ل ال���س�ي��ا��س��ي أ�ن�ي����س
النقا�ش� ،سيكون له انعكا�سات كبرية على الدول
اخلليجية ،يقول« :ا�ستمرار ال��دول النفطية
ب��دع��م امل �� �ص��ال��ح الأم�ي�رك �ي ��ة � �س �ي �ع � ّر���ض تلك
الأنظمة اىل ارتدادات داخلية مع ف�شل امل�شروع
الأمريكي»� ،س�ألناه عن انعكا�س ذلك على قطر
«ال��دول��ة» ذات العدد ال�سكاين القليل وامل��وارد
النفطية الكثرية ،ير ّد «هناك �سيا�سة دولية لها
عالقة بالنفط وال�غ��از ،بالتايل ع��دم �إمكانية
ا��س�ت�ث�م��ار ذل��ك م��ن ق�ب��ل ق�ط��ر ��س�ي� ؤ�ث��ر عليها
حتماً ،لأن هناك فرقاً بني �أن تكون �شريكة يف
ات�خ��اذ ال �ق��رارات ال�سيا�سية �إىل جانب ال��دول
امل�ؤثرة على ح�ساب اململكة العربية ال�سعودية،
و�أن تكون م�ستبعدة نهائياً من و�ضع ال�سيا�سة
االقت�صادية للغاز ،كون رو�سيا امل�صدّر الأول له
وكون ال�صني و�إيران يف حلف املقلب الآخر».
ال خربطة �أمنية يف لبنان
ي�ؤكد النقا�ش �أ ّن الو�ضع اللبناين م�ستتّب
أ�م�ن�ي�اً الع�ت�ب��ارات ك�ث�يرة ،ي�ق��ول« :ال م�صلحة
للغرب بتفجري ال�ساحة اللبنانية ،لأن��ه يريد
من �ساحته عام ًال م�ساعداً مل�شروعه ،ال عام ًال
غ�ير م�ضبوط �أو م � ؤ�ث��راً على �ساحته (قربه
اجلغرايف من �أوروبا)� ،إ�ضافة على ذلك الغرب
ال يريد التفريط بورقة حلفائه ،لأ ّن ميزان
القوى لي�س ل�صاحله» ،ي�شرح النقا�ش فكرته:
«لهم م�صلحة يف تهدئة الأمور يف لبنان متاماً
كم�صلحة ال �ق��ادة ال��واع�ين يف ل�ب�ن��ان يف ذل��ك،
وب��ال�ت��ايل احل�سم يف م��داه اال��س�ترات�ي�ج��ي هو

ل�صالح ق��وى امل��واج�ه��ة وامل�م��ان�ع��ة يف املنطقة،
وامل�س�ألة ه��ي م�س�ألة وق��ت ف�ق��ط»� ،س�ألناه عن
االنزالق الطائفي الذي يفيد امل�شروع الغربي
الإ�سرائيلي كما كان ُي��راد له يف  5أ�ي��ار 2008؟
ي�ج�ي��ب« :ه �ن��اك ع�ج��ز يف ج��ر الأم � ��ور يف ه��ذا
االجتاه �أوالً ،وهناك ظهور للقاعدة وملنظمات
ي�سارية ووطنية وميينية وعفريتية �أي�ضاً ثانياً،
وجتربة الرهائن واالغتياالت ال تزال جا�سمة
يف تفكري الغربي خ�صو�صاً الأوروبي».
بر�أي النقا�ش الدعم الأوروب��ي الأمريكي
يف جمل�س الأم ��ن لقلب امل�ع�ط�ي��ات يف �سورية
رغم عدم جدواه ،ي�ؤكد ب�شكل ثابت أ� ّن ت�صاريح
وزي��ري اخلارجية الفرن�سية والأمريكية �آالن
جوبيه وهيالري كلينتون هو دعم لفظي فقط
لتح�سني ��ش��روط احل��وار وم��وازي��ن ال�ق��وى يف
ال���ش��رق الأو� �س��ط« ،م��وق��ف كلينتون الراف�ض
دعم امل�سلحني يف �سورية بال�سالح ومنا�شدتها
للم�سلحني برف�ض ت�سليم �أ�سلحتهم ،يك�شف
ب��و� �ض��وع رغ �ب��ة الأم�ي�رك �ي�ي�ن ب��ال �ق �ت��ال بلحم
الآخرين لعجزها يف تغيري املعادلة بالقوة».
ميقاتي وجنبالط
ي�ع�ت�بر ال �ن �ق��ا���ش أ� ّن الأك�ث�ري ��ة ال�ن�ي��اب�ي��ة
مب�خ�ت�ل��ف ت�لاوي�ن�ه��ا م�ت�ج��ان���س��ة يف خطوطها
ال �ك�برى ،رغ��م التباينات الإع�لام �ي��ة ،يقول:
«رئ�ي����س احل�ك��وم��ة جن�ي��ب ميقاتي م��ع حماية
امل �ق��اوم��ة و�إىل ج��ان��ب اال� �س �ت �ق��رار الأم �ن��ي يف
ل �ب �ن��ان »..ق��اط�ع�ن��اه�� ،س��ائ�ل�ين ،وه��ل ي�ستطيع
ميقاتي ��ض��رب امل�ق��اوم��ة؟ ي ��ردّ« :ال�ت��آم��ر على
امل �ق��اوم��ة ال ي �ك��ون ف �ق��ط ع �� �س �ك��ري �اً ،م�ي�ق��ات��ي
ي��ري��د ح�م��اي��ة امل �ق��اوم��ة وم��ع ع��دم ز ّج ال��وط��ن
ب��ال �� �ص��راع��ات الإق �ل �ي �م �ي��ة ،اجل �ي ����ش ال�ل�ب�ن��اين
ب � إ�م �ك��ان �ي��ات��ه امل � �ح ��دودة ي �ق��وم ب��واج �ب��ات��ه ،يف
املنا�سبة طلبت بع�ض الدول من ميقاتي �إقامة
مع�سكرات والأخري رف�ض ذلك».
فيما ي�ت�ع� ّل��ق مب��واق��ف ج�ن�ب�لاط ال�ن��اري��ة
جتاه �سورية يعتربها النقا�ش «لفظية» ،يقول:
«ا�ستمراره يف الأك�ثري��ة ي�برز رف�ض جنبالط
ال�سري باملعركة احلقيقية ،الكالم غري املُرتجم
على الأر�ض بفرط الأكرثية احلالية قد يكون
لها مدلوالت مالية».
وع ��ن ان �ع �ك��ا���س احل��ال��ة الإق �ل �ي �م �ي��ة على
لبنان واالنتخابات النيابية عام  ،2013يعترب
النقا�ش أ� ّن ال�ت��أث�ير �سيكون إ�ي�ج��اب�ي�اً ل�صالح
الأك�ثري��ة «الأم ��ور �ستنجلي �إقليمياً �أك�ث�ر يف
�سورية ويف متتني العالقة بني �سورية والعراق
و إ�ي��ران ،ويف موقف امل�صري امل�ستجد� ،أما على
ال�ساحة الدولية فهناك تكوكب لقطب عاملي
جديد ب��د�أ بو�صول امل�ن��دوب الرئي�س الرو�سي
ف�لادمي�ير ب��وت�ين �إىل ط�ه��ران ملتابعة احل��وار
اال��س�ترات�ي�ج��ي الإي � ��راين  -ال��رو� �س��ي لي�شمل
املدى احليوي اال�سرتاتيجي ال�صني الررو�سي
يف العامل» ،وينهي النقا�ش حديثه بالإ�شارة �إىل
أ� ّن املراهنني يف لبنان على �إ�سقاط النظام يف
�سورية �سي�ضعف ت�أثريهم ،لأ ّن املال والإعالم
رغ��م �إمكانياتهما الهامة يف لبنان و�صل �إىل
ح� ّدي�ه�م��ا الأق �� �ص��ى ،وال��وق��ائ��ع ع�ل��ى الأر� ��ض
�ستكذّب عاملهم االفرتا�ضي».

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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تحقيق
ميدان سباق الخيل ..جملة مخالفات خلف األسوار
يف  31ك��ان��ون ال �ث��اين � ،1966أ�صبحت
بلدية بريوت مبوجب مر�سوم ر�سمي مالكة
ع�ق��ار م �ي��دان اخل�ي��ل و��ص��اح�ب��ة االم �ت �ي��از يف
ا��س�ت�ث�م��ار ��س�ب��اق اخل �ي��ل ،ب�ع��دم��ا ك ��ان الأم ��ر
ل�سنوات بيد �شخ�صيات نافذة وجهات خا�صة،
على إ�ث��ر املر�سوم� ،ساد االعتقاد ب��أن عائدات
ه ��ذا امل �ي��دان ��س�ت�ع��ود ب��ال�ف��ائ��دة ع�ل��ى بلدية
ب�يروت ،و�ستخولها بالتايل ا�ستثمار الأرب��اح
يف تنفيذ املزيد من امل�شاريع التنموية ل�صالح
العا�صمة ،لكن ال�ي��وم وبعد م��رور  46عاماً
على ��ص��دور ال �ق��رار ،ي��رى ال�ب�يروت�ي��ون ب��أم
العني �أن �أرباح ميدان �سباق اخليل تذهب �إىل
جيوب خا�صة و�إدارات حتتكر ميدان ال�سباق
ال ��ذي مي�ت��د ع�ل��ى م���س��اح��ة � 210آالف مرت
مربع ،لي�س ذلك فح�سب ،بل �إن املخالفات،
ال�سيما ال�صحية منها ،تهدد �أب�ن��اء مناطق
بريوت املجاورة مليدان اخليل.
ال يخفى على �أحد اليوم وجود فئة نافذة
حتتكر �إدارة م�ي��دان ال�سباق ومتتلك غالبية
الإ��س�ط�ب�لات ،ه��ي «جمعية ح�م��اي��ة وحت�سني
ن���س��ل اجل� ��واد ال �ع��رب��ي» ،ال �ت��ي ان�ت�ه��ى عقدها
ال �ق��دمي م��ع ال�ب�ل��دي��ة م��ن خم�س ��س�ن��وات من
دون �أن يتم جت��دي��ده �أو طرحه للنقا�ش ،مع
ذلك فهي م�ستمرة يف ا�ستثمار ميدان ال�سباق
واالن�ت�ف��اع م��ن ع��ائ��دات��ه ،ب�غ�ير وج��ه ق��ان��وين،
حتى �أنها باعت ا�سطبالت �إىل عمال ي�ؤجرون
البوك�س الواحد مبئة وخم�سني دوالراً �شهرياً،
وي���س�ت�ف�ي��دون ب���ش�ك��ل ك��ام��ل م��ن إ�ي �ج��ارات �ه��ا،
و�� �س� �ي� �ط ��رت ع� �ل ��ى اال�� �س� �ط� �ب�ل�ات امل� ��وج� ��ودة
وا�ستثمرتها مل�صالح ذاتية ومنفعة �شخ�صية،
فكانت ح�صتها وافرة يف هذا املجال على ح�ساب
ح�صة البلدية ،ومن �أهم اال�سطبالت :ا�سطبل
ال�ن��ائ��ب مي�شال ف��رع��ون ال ��ذي ي�ستثمر 119
بوك�ساً ،م��ع �أن��ه ميلك كما ي�تردد  20ح�صاناً
ف �ق��ط ،وي �ق��وم ب �ت � أ�ج�ير ال�ب��وك���س��ات املتبقية،
وه�ن��اك ا�سطبل النائب نبيل دو فريج ال��ذي
ي�ستثمر  79ب��وك���س�اً ،وق��د �أ� �ض��اف �إل�ي�ه��م 59
بوك�ساً ،ب��اع منهم م��ا ب��اع ،م��ع �أن��ه ميلك �أق��ل
من  15ح�صاناً ،وهو يقوم بت�أجري البوك�سات
املتبقية ،ف�ض ًال عن ا�سطبالت لع�شرة �أ�شخا�ص
�آخرين فقط يتمتعون بالغطاء ال�سيا�سي.
وب��ال�ن���س�ب��ة �إىل و� �ض��ع امل��راه �ن��ات يف
م�ي��دان �سباق اخل�ي��ل ،ف��امل��راه�ن��ات تثري
ال���ش��ك وال��ري�ب��ة ب�سبب م��ا يح�صل من
تالعب بالأ�سعار وغ�ش وتزوير وتراجع
يف الأداء يف �سبيل خدمة �شركات البارويل
ال �� �س��ري��ة ،وه ��ي � �ش��رك��ات خ��ا� �ص��ة خ��ارج
ال�سباق ،وق��د مت��ت مالحقة �أ�صحابها
من الدولة �سابقاً� ،أما اليوم ،فهي مباحة
نتيجة الر�شوة وغ�ض النظر.
خمالفات باجلملة
ال �شك �أن جميع �أع�ضاء املجل�س البلدي
مطّ لعون على املخالفات داخل ميدان �سباق
اخل�ي��ل ،وم��درك��ون ل �ل�ثروات امل �ه��دورة التي
يحرم منها �صندوق البلدية ،لكن الوا�ضح
�أن املح�سوبيات ال�سيا�سية �أق��وى م��ن نفوذ
أ�ع �� �ض��اء ال�ب�ل��دي��ة وه��ي ت�ك�ب��ل أ�ي��ادي �ه��م ،مع
الإ�شارة �إىل �أن لبلدية بريوت ت�صوراً مليدان
� �س �ب��اق اخل �ي��ل ي�ل�ح��ظ ب �ن��اء ن� ��واد ري��ا��ض�ي��ة
وم�ن�ت��زه وح��دائ��ق ،ل�ك��ن ال�ع��راق�ي��ل الكثرية
ت ��ؤدي �إىل املماطلة يف تنفيذ امل�شروع ،وقد
�صرّح رئي�س بلدية بريوت بالل حمد �أخرياً

مليون دوالر ونرتك ال�سباق» ،يف طلب يبدو
�أقرب �إىل اخليال منه �إىل الواقع.
الرقابة ال�صحية

فقال�« :إن امل�شروع يواجه عقبات �سيا�سية
يعمل على تذليلها بالتعاون مع امل�س�ؤولني
املعنيني والذين �أبدوا �أخرياً تفهماً لأهميتها
ولفوائد امليدان على املواطنني».

وقد ترددت معلومات مفادها �أنه خالل
اجتماع يف املجل�س البلدي بني �أع�ضاء املجل�س
البلدي ومدير ميدان �سباق اخليل للتباحث
ب�ش�أن امليدان ،قال مدير امليدان�« :أعطونا 15

�آخر الأزم��ات املتعلقة مبيدان �سباق
اخليل تعلقت بغياب الرقابة وامل�ساءلة
من قبل ال�سلطات املخت�صة والتغا�ضي
ع�م��ا ي ��دور يف امل �ي ��دان ،ف�ق��د حت ��ول �إىل
ره�ي�ن��ة مل��ر���ض «ال ��رع ��ام» ال �ق��ات��ل ال��ذي
ي�ه��دد ح�ي��اة امل��واط�ن�ين واخل �ي��ول .وبعد
امل��وج��ة الأوىل م��ن امل��ر���ض و�إع ��دام نحو
 25ح�صاناً جراء �إ�صابتهم بهذا املر�ض
الفتاك ،ع��ادت الق�ضية لتتجدد مطلع
ال �ع��ام م��ع وف ��اة �أح ��د ال���ش�ب��ان العاملني
يف امل�ي��دان م�ت��أث��راً ب�إ�صابته ،وت�ضاربت
امل �ع �ل��وم��ات ب�ي�ن ب �ل��دي��ة ب�ي��روت ووزارة
ال ��زراع ��ة ح ��ول ع ��دد اخل �ي ��ول امل���ص��اب��ة
باملر�ض وحول كيفية دخولها �إىل لبنان،

أول الضحايا

كان �أول �ضحايا مر�ض الرعام من الب�شر ال�شاب يون�س طوين م�ؤن�س من بلدة ال�شبانية والبالغ من العمر  22عاماً ،وهو
طالب يف اخت�صا�ص الطب البيطري يف كلية الزراعة يف الفنار ،وقد لقي حتفه بعد ت�شريحه �أحد اخليول املري�ضة بالرعام،
و�أر�سلت عينات من دمه لفح�صها يف خمتربات فرن�سا والت�أكد من �سبب الوفاة ،الأمر الذي �أثار املزيد من الرعب يف �صفوف
�أهايل منطقة ميدان �سباق اخليل واجلوار.

مـــا هـو؟
ي�صيب مر�ض الرعام وهو نوع من اجلراثيم ،اخليل والبغال واحلمري وت�صاب به �أي�ضاً احليوانات الأخ��رى كالقطط
واملا�شية والكالب ،واخلطري هو �أن اجلراثيم قادرة على اال�ستمرار يف البيئة خارج خاليا اجل�سم لعدة �أ�سابيع ،و�أنها تنتقل
�إىل الإن�سان عن طريق االحتكاك باحليوانات وتنتقل من �إن�سان �إىل �آخر ،وتدخل اجلراثيم من خالل اجللد والعيون والأنف،
والأكرث عر�ضة للإ�صابة هم العمال الذين يعملون مع اخليول وعمال املختربات� ،أما معدل احلاالت املميتة جراء الإ�صابة
باملر�ض فهو مرتفع جداً خ�صو�صاً �إذا ترك من دون عالج.
وم��ن أ�ع��را���ض املر�ض :حمى� ،أمل ع�ضلي� ،آالم يف ال�صدر ،ت�صلب يف الع�ضالت� ،صداع ،عيون مبللة ،ح�سا�سية لل�ضوء
و�إ�سهال ،والعوار�ض تظهر من ع�شرة �إىل �أربعة ع�شر يوماً ،والرعام مر�ض ال يوجد لقاح خا�ص به وعالجه �صعب ،ولكن بع�ض
امل�ضادات احليوية قد ت�ؤثر به.

ففيما أ�ك� ��دت ال�ب�ل��دي��ة �أن �ه��ا دخ �ل��ت عن
ط��ري��ق ث�لاث��ة �أح���ص�ن��ة ميلكها التاجر
ه���ش��ام غ��ري��ب ب�ط��ري�ق��ة غ�ير م�شروعة
وم��ن دون فحو�صات و��ش�ه��ادات �صحية
تثبت خ�ل��وه��ا م��ن امل��ر���ض ،أ�ك ��دت وزارة
الزراعة �أن املر�ض انتقل عرب ح�صانني
دخال خل�سة �إىل البالد.
م �ن��ذ الإع �ل��ان ع��ن إ�� �ص��اب��ة ع���ش��رات
اخليول مبر�ض الرعام و إ�ع��دام معظمهم
وم��ن ثم طمر جيفهم بعد تكيي�سها ،دب
ال��ذع��ر يف نفو�س �أب �ن��اء املنطقة املحاذية
للميدان وال�سكان القاطنني بالقرب من
امل�ي��دان واال�سطبالت الكائنة يف منطقة
ال�ط��ري��ق اجل��دي��دة ،وط��ال �ب��وا ب ��إج��راءات
اح�ترازي��ة أ�ك�ثر ت���ش��دداً ،و�أع ��رب الأه��ايل
يف ر�أ���س النبع وامل��زرع��ة عن تخوفهم من
�آث��ار ه��ذا امل��ر���ض اخلطري على �صحتهم،
خ���ص��و��ص�اً �أن ��ه ينتقل م��ن احل �ي��وان �إىل
الإن���س��ان ،داع�ين �إىل ات�ب��اع خ�ط��وات �أك�ثر
�إيجابية و�سريعة التنفيذ ،منها احلجر
ال�صحي على ميدان �سباق اخليل واملزارع
واال�سطبالت يف جميع �أنحاء لبنان ،فعلى
الرغم من خطورة مر�ض الرعام وعودة
ان�ت���ش��اره ت�ستمر الإدارة احل��ال�ي��ة مل�ي��دان
�سباق اخليل يف بريوت يف ارتكاب الأخطاء،
وت�صر على ت�سيري الأ��ش��واط الأ�سبوعية
وم �ت��اب �ع��ة ال �ت �م ��ري �ن ��ات ،ح �ي��ث ت�خ�ت�ل��ط
الأح�صنة ببع�ضها البع�ض ومع الب�شر.
وك � ��ان جم �ل ����س ب �ل��دي��ة ب �ي��روت ق��ام
ب�ت�ك�ل�ي��ف م ��ن ي �ل��زم �إج� � ��راء ف�ح��و��ص��ات
خمربية طبية لكل العاملني يف ميدان
��س�ب��اق اخل �ي��ل ،وت�ك�ل�ي��ف ج�ه��ة خمت�صة
�أخذ عينات من املياه اجلوفية يف امليدان
و إ�ج ��راء الفحو�صات املخربية الالزمة
والتثبت من خلوها من بكترييا مر�ض
ال��رع��ام و إ�ي��داع املجل�س البلدي النتائج
الر�سمية لكافة ه��ذه الفحو�صات ،لكن
نتائج الفحو�صات مل تن�شر ر�سمياً.
يذكر �أنه جرى �أخرياً �إدخال اخليول
�إىل م�ي��دان �سباق اخل�ي��ل ،و�أب �ل��غ رئي�س
امل�ج�ل����س ال �ب �ل��دي الأع �� �ض��اء �أن �إدخ ��ال
اخل �ي��ول �إىل م �ي��دان � �س �ب��اق اخل �ي��ل مت
بناء على مذكرة �إداري��ة �صدرت بتاريخ
 13/1/2012وكانت موقعة من وزير
الزراعة ح�سني احلاج ح�سن والتي ت�ؤكد
خلو تلك اخليول من �أي مر�ض.
بغ�ض النظر عن مر�ض الرعام ،ف�إن
م��ا يثري الت�سا�ؤل ه��و ال�سكوت املتمادي
ع��ن ج�م�ل��ة م��ن امل�خ��ال�ف��ات خ�ل��ف �أ� �س��وار
م �ي��دان ��س�ب��اق اخل�ي��ل ال�ت��ي تنبعث منها
روائح الف�ساد امل�ست�شري� ،أما هدر الأموال
ال�ع��ام��ة احل��ا��ص��ل فهو م�سل�سل م�ستمر
ويتطور ،و آ�خ��ر وج��وه عمليات االحتيال
اجل� ��دي� ��دة ال� �ت ��ي حت � ��رم ب �ل��دي��ة ب�ي�روت
املداخيل هي عمليات املراهنة اجلديدة
ل���س�ب��اق��ات اخل�ي��ل يف فرن�سا وبريطانيا
وال� �ت ��ي ت�ن�ق��ل م �ب��ا� �ش��رة ع�ب�ر الإن�ت�رن ��ت
للجمهور اللبناين ،حيث يقوم القائمون
على ميدان �سباق اخليل ب�إجراء املراهنات
ع �ل��ى ه ��ذه اخل� �ي ��ول وق �ب ����ض امل��راه �ن��ات
ودفعها ،مما يحرم بلدية بريوت ومربي
اخليول يف لبنان املداخيل.

هنا مرت�ضى
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عــربــي
بعد أيام من العدوان على القطاع ..هل تبدل المشهد الغزي؟
دم���رت ط��ائ��رات االح��ت�لال ال�صهيوين
هدنة ه�شة ا�ستمرت ل�ستة �أ�شهر يف قطاع
غزة ،وذلك با�ستهدافها الأمني العام للجان
املقاومة ال�شعبية زهري القي�سي ،و�أحد �أبرز
م�ساعديه الأ�سري املحرر واملبعد �إىل قطاع
غزة من نابل�س� ،أبو �أحمد حنني ،يف منطقة
تل الهوى بالقطاع يوم اجلمعة املا�ضي.
ال�شهيد القي�سي ه��و ث��ال��ث �أم�ي�ن عام
ل��ل��ج��ان امل��ق��اوم��ة يق�ضي بعملية اغتيال
ينفذها ط�ي�ران ال��ع��دو ال�����ص��ه��ي��وين ،بعد
ال�����ش��ه��ي��دي��ن ج��م��ال �أب����و ���س��م��ه��دان��ة ،و�أب���و
عو�ض ال��ن�يرب ،ولعله م��ن املهم التذكري
�أن م��وج��ة االع���ت���داءات ال�سابقة للعدوان
احل�����ايل ،ارت��ب��ط��ت أ�ي�����ض��اً ب��اغ��ت��ي��ال �أم�ي�ن
ع����ام ل��ل��ج��ان امل���ق���اوم���ة ال�����ش��ع��ب��ي��ة ب��دع��وى
امل�������ش���ارك���ة يف ت��خ��ط��ي��ط وت��ن��ف��ي��ذ ع��م��ل��ي��ة
إ�ي�ل�ات (�أم ال��ر���ش��را���ش) يف �أق�����ص��ى جنوب
فل�سطني املحتلة ،ما ا�ستدعى يف حينه رداً
فل�سطينياً ،ث��م ج��رى التو�صل �إىل هدنة
بوا�سطة م�صرية.
ه���ذه امل���رة وب��ع��د ث�لاث��ة �أي����ام م��ن ب��دء
ال�����ع�����دوان ،خ����رج رئ��ي�����س ح��ك��وم��ة ال��ع��دو
بنيامني نتنياهو ليعلن �أن اغتيال القي�سي
ج��اء لإح��ب��اط تنفيذ عملية ك��ان القي�سي
ي��خ��ط��ط ل��ت��ن��ف��ي��ذه��ا ،وت���ط���ال ع��م��ق ك��ي��ان
االحتالل.
لي�س مهماً التوقف عند هذه الذريعة
�إال من زاوية واحدة ،فاالحتالل ال�صهيوين
ال يحتاج عادة �إىل م�بررات ل�شن العدوان
ع��ل��ى ال���ق���ط���اع ،وه����و ظ���ل ي��ع��ت�بره ط���وال
الوقت هدفاً ،ميكن التذكري ب�أنه موجود

ال�شهيد زهري القي�سي

حت��ت ال��ن��ار ،وخ�ل�ال ف�ترة الهدنة اله�شة
وقعت اعتداءات عديدة ،ومل تت�ضح �أ�سباب
وا�ضحة لها ،مبعنى القول �إنها جاءت رداً،
على �سلوك حمدد� ،أو ن�شاط معني لقوى
املقاومة يف القطاع� ،أما الزاوية التي ينبغي
التوقف عندها ،فتت�صل بحقيقة �أن العدو
ال�صهيوين ،ي�سعى دوم��اً �إىل الت�أكيد على
حالة اال�شتباك القائمة مع قوى املقاومة،
�سواء �أكانت تلك القوى يف طور التح�ضري
ل��ع��م��ل م����ا� ،أم ك��ان��ت يف ف��ت�رة ا���س�ترخ��اء،
كمثل احلالة امللحوظة على قوى املقاومة
الفل�سطينية يف الأ�شهر الأخرية ،ويف حالة
جل��ان املقاومة ال�شعبية ،فاحلديث ي��دور
عن ف�صيل م��ي��داين ،ب��رز �إىل ال��وج��ود مع

ان��ت��ف��ا���ض��ة الأق�������ص���ى ،مل��ق��اوم��ة االح���ت�ل�ال،
وظ��ل��ت امل��ق��اوم��ة� ،أو ح��ال��ة اال���ش��ت��ب��اك مع
االح��ت�لال ،امل�سوغ الوحيد ل��وج��وده ،وهو
ظهر مراراً يف مظهر القوة التي ال تخ�ضع
كثرياً حل�سابات يبدو �أن قوى فل�سطينية
ك��ث�يرة��� ،ص��ارت �أ���س�يرة ل��ه��ا ،وب��ات��ت حتكم
جممل ن�شاطها وحركتها ،وبكونه كذلك
ف�����إن ال�ترك��ي��ز ع��ل��ى ا���س��ت��ه��داف��ه ،م��ن قبل
العدو ،يراد له �أن يف�ضي �إىل تقوي�ض بناه،
وع���دم منحة ف��ر���ص��ة الل��ت��ق��اط الأن��ف��ا���س،
وجت�سيد مفهومه لل�صراع ،ولفكرة �إدامة
اال�شتباك التي حتدثنا عنها �سابقاً ،والتي
ل��ط��امل��ا �شكلت ال��رك��ي��زة الأ���س��ا���س يف عمل
املقاومة الفل�سطينية الفاعلة.

وك��م��ا ح���دث يف امل����رة ال�����س��اب��ق��ة فقد
ب��ادرت جل��ان املقاومة ال�شعبية �إىل الرد
ب���إط�لاق ال�����ص��واري��خ ،و���ش��ارك��ت��ه��ا �سرايا
ال��ق��د���س ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ج��ه��اد الإ����س�ل�ام���ي،
ب���ال���ت���زام���ن م����ع ا����س���ت���ه���داف ع������دد م��ن
قادتها امليدانيني ،وال��رد ال��ذي قامت به
ف�صائل امل��ق��اوم��ة ،ومنها كتائب �شهداء
الأق�����ص��ى ،وك��ت��ائ��ب �أب���و ع��ل��ي م�صطفى،
وغ�يره��ا ،يف ح�ين جت���اوز ع��دد ال�شهداء
�أك�ثر من ع�شرين ،وع��دد اجلرحى �أكرث
م���ن ���س��ب��ع�ين ،ح��ت��ى حل��ظ��ة ك��ت��اب��ة ه��ذه
ال�سطور .هنا ميكن ت�سجيل مالحظات
على تبدالت يف امل�شهد الغزي ،ففي املرة
ال�سابقة �شاركت كتائب الق�سام التابعة
حل��رك��ة ح��م��ا���س ،ب��ع��د �أي����ام يف ال���رد على
ال��ق�����ص��ف ال����ذي ق���ام ب��ه ال�����ص��ه��اي��ن��ة ،ويف
امل���رة ال�سابقة �أي�����ض��اً ا�ستخدمت �سرايا
القد�س التابعة للجهاد الإ�سالمي راجمة
�صواريخ للمرة الأوىل.
يف ه��ذه امل���رة ،ع���اودت �سرايا القد�س
ا�ستخدام ال��راج��م��ات ،ولكن بعد ثالثة
�أيام من بدء رد املقاومة ،ما زالت كتائب
الق�سام ،خ��ارج املواجهة رغ��م �أن العديد
من مواقعها ومراكزها التدريبية قد مت
ا�ستهدافها م��ن قبل ط�يران االح��ت�لال،
وت��رك��ز و���س��ائ��ل �إع��ل�ام ال��ع��دو ع��ل��ى دور
حلما�س يف عملية ال��ت��ه��دئ��ة ،حتى �أنها
لتكاد تطالب احلكومة الفل�سطينية يف
غزة ،بالقيام بهذا ال��دور بالقوة ،مبعنى
م��ن��ع ق���وى امل��ق��اوم��ة الفل�سطينية من
�إطالق ال�صواريخ على �أهداف االحتالل.

من املت�صور �أن اال�ستجابة ملثل هذه
ال��ط��ل��ب��ات ل��و وق��ع��ت لعنت ت��غ�يراً ج��ذري��اً
يف امل�شهد الفل�سطيني ال��ق��ائ��م يف قطاع
غ���زة ،لكنه م��ن ال�لاف��ت ل�لان��ت��ب��اه �أي�����ض��اً
�أن احلكومة كما غ��زة ،كما تلك التي يف
ال�ضفة تتحدث عن «�إدانة» العدوان ،وعن
قيامها بات�صاالت حل�شد موقف �ضاغط
يوقف �آل��ة االح��ت�لال ،ع��ن اال�ستمرار يف
ا�ستهداف القطاع ،ويجري الرتكيز هنا
على دور م�صري ،يقوم بالتو�سط لتفعيل
التهدئة مرة �أخرى.
ي���ن���ط���وي ه������ذا امل�������ش���ه���د ع���ل���ى ت��ب��دل
ملحوظ ،و�سوف يخلف اال�ستمرار على
هذا املوقف مع ت�صاعد العدوان ،ت�سا�ؤالت
كثرية ،خ�صو�صاً �إذا ج��رى التو�صل �إىل
�صيغة هدنة ك�سابقتها ،جتعل من القطاع
م�����س��اح��ة يف م���رم���ى ال���ن���ار ال�����ص��ه��ي��ون��ي��ة،
بب�شره وح��ج��ره ،ي��ح��دد ال�صهاينة متى
ي��ق�����ص��ف��ون وي���غ���ت���ال���ون وي���ق���ت���ل���ون ،ك��م��ا
يحددون �صياغات لهدنات ه�شة ،بانتظار
اغتيال �آخ��ر ،فرد حم��دود ،فهدنة �أخرى
وهكذا.
ل���ن ي��ت�����ش��ك��ل م���وق���ف ���ض��اغ��ط ل��وق��ف
العدوان� ،إال �إذا �شعر العدو ب��الأمل ،وب�أن
الرد املقاوم ،قادر على �إحداث هذا الأمل،
دون ذلك �سوف يتو�سط امل�صريون ،لإنتاج
ال�صيغة املعروفة ،ه��ذه ال�صيغة موجعة
للفل�سطينيني وح�سب ،وتعني �أن يد العدو
�ستبقى طليقة ،يف القتل واالغتيال.

نافذ �أبو ح�سنة

السلطة تكشف مضمون رسالة عباس لحكومة االحتالل
قدم كبري املفاو�ضني الفل�سطينيني
���ص��ائ��ب ع��ري��ق��ات ،ت��و���ص��ي��ف��اً للو�ضع
ال���ق���ائ���م يف ال�����ض��ف��ة ال���غ���رب���ي���ة ،ودور
ال�����س��ل��ط��ة الفل�سطينية ب�ي�ن ف��ي��ه �أن
«احلكومة الإ�سرائيلية م�صممة على
تغيري االت��ف��اق التعاقدي بينها وبني
منظمة التحرير الفل�سطينية ،والتي
ح����ددت مب��ق��ت�����ض��اه وظ��ي��ف��ة ال�سلطة
الفل�سطينية بنقل ال�شعب الفل�سطيني
م���ن االح���ت�ل�ال �إىل اال���س��ت��ق�لال �إىل
وظيفة ذات بعد اقت�صادي �أمني».
عريقات ر�أى يف التو�صيف ال��ذي
�أعده للإطارات القيادية الفل�سطينية،
و�ضمنه ت�سويغاً للر�سالة التي �أعدتها
ق���ي���ادة ال�����س��ل��ط��ة ،وت���ن���وي ت��وج��ي��ه��ه��ا
حلكومة االح��ت�لال ،ول��ع��دد م��ن دول
العامل ،ر�أى �أن نتنياهو يريد «ا�ستمرار
الأو�ضاع على ما هي عليه ويف �أف�ضل
الأحوال مرحلة انتقالية جديدة ،و�إن
مل يعرفها رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي
بدولة ذات حدود م�ؤقتة ،لأنه ال يرغب
با�ستخدام ا�صطالح دولة فل�سطينية
�أو ا���ص��ط�لاح ح���دود ل��دول��ة فل�سطني
حتى لو ك��ان ذل��ك يف الإط���ار املرحلي

وامل���ؤق��ت وال��ذي ال ي�شمل القد�س وال
حدود  ،1967والذي ي�سقط عدداً من
ق�ضايا الو�ضع النهائي وعلى ر�أ�سها
ق�ضية الالجئني».
وعلى ذل��ك� ،أ���ش��ار عريقات �إىل �أن
الر�سالة املنوي توجيهها �إىل الأطراف
ال��دول��ي��ة املعنية «ت���ؤك��د �أن �إ���س��رائ��ي��ل
حت�����اول ا����س���ت���ب���دال وظ��ي��ف��ة ال�����س��ل��ط��ة
الفل�سطينية بنقل ال�شعب الفل�سطيني
من االحتالل �إىل اال�ستقالل ،بوظيفة
�أمنية  -اقت�صادية فقط وتطلب تدخل
ه��ذه اجل��ه��ات ال��دول��ي��ة وب�شكل ف��وري
ل��ت��ف��ادي ه���ذا ال��و���ض��ع ال���ذي ال ميكن
ا�ستمراره حتت �أي ظرف من الظروف
و�إعطاء مهلة زمنية حمددة لذلك».
ووف����ق م���ا ه���و م��ن�����س��وب ل��ق��ي��ادي�ين
فل�سطينيني ،ف����إن م�����س��ودة الر�سالة
املنوي توجيهها �إىل نتنياهو واجلاري
العمل على و���ض��ع اللم�سات الأخ�ي�رة
عليها ت�ؤكد على �أنه نتيجة ل�سيا�سات
احل���ك���وم���ات ا إل���س��رائ��ي��ل��ي��ة امل��ت��ع��اق��ب��ة
حتولت ال�سلطة الفل�سطينية ل�سلطة
دون �سلطة ودون والية حقيقية يف �أي
من املجاالت.

وي���������ش��ي�ر امل�����������س������ؤول�����ون �إىل �أن
ال����ر�����س����ال����ة ����س���ت���ط���ل���ب �إل������غ������اء ك���اف���ة
ال���ق���رارات ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا احل��ك��وم��ات
الإ�سرائيلية منذ عام  2000واحرتام
االت��ف��اق��ي��ات امل��وق��ع��ة ،مب��ع��ن��ى ال��ع��ودة
�إىل ال��و���ض��ع ال����ذي ك����ان ق��ائ��م��اً قبل
.2000/9/28
وت�����داول�����ت �أو������س�����اط ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة
م��ع��ل��وم��ات ع��ن �أن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة
الأم�يرك��ي��ة �ضغطت خ�لال الأ�سابيع
الأخ��ي�رة ل��ع��دم ت�ضمني ال��ر���س��ال��ة �أي
عبارات تهديد باللجوء �إىل امل�ؤ�س�سات
الدولية� ،أو حتميل حكومة االحتالل
امل�������س����ؤول���ي���ة ال��ك��ام��ل��ة ع���ن الأرا�����ض����ي
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ب���اع���ت���ب���اره���ا �أرا�����ض����ي
خا�ضعة لالحتالل.
وم�����ع ذل�����ك ف�������إن إ�ح�������دى ال�����ص��ي��غ
اجل����اري ال��ب��ح��ث فيها ه��ي «�أن ت���ؤك��د
ال��ر���س��ال��ة ع��ل��ى أ�ن����ه يف غ��ي��اب ت��راج��ع
احلكومة الإ�سرائيلية ع��ن ال��ق��رارات
امل����ت����خ����ذة م���ن���ذ ع������ام  2000ووق�����ف
اال���س��ت��ي��ط��ان مب��ا يف ذل���ك يف ال��ق��د���س
وقبول �إ�سرائيل مبد�أ حل الدولتني
ع���ل���ى ح�������دود  1967وا إلف������������راج ع��ن

الأ����س���رى ف����إن ال��ق��ي��ادة الفل�سطينية
�سوف ت�سعى للتطبيق الكامل للقانون
الدويل حول �صالحيات وم�س�ؤوليات
�سلطة االح���ت�ل�ال يف ك��اف��ة الأرا����ض���ي
الفل�سطينية املحتلة».
عريقات كتب يف تو�صيفه امل�شار
�إل����ي����ه �أن «احل���ك���وم���ة اال���س��رائ��ي��ل��ي��ة
و�ضعت ا�سرتاتيجية لإبقاء الأو�ضاع
ع��ل��ى م��ا ه��ي ع��ل��ي��ه ،وت��ري��د م��ن ذل��ك
�أن ال ت��ك��ون ه��ن��اك ك��ل��ف��ة ل�لاح��ت�لال
يف امل���ج���االت ال��ع�����س��ك��ري��ة وال�سيا�سية
واالق��ت�����ص��ادي��ة وح���ت���ى ا إلع�ل�ام���ي���ة».
و�أ�ضاف «لقد قرر نتنياهو اال�ستمرار
يف اح��ت�لال��ه و�سيطرته ع��ل��ى ال�ضفة
الغربية مب��ا فيها ال��ق��د���س ال�شرقية
وح�صاره لقطاع غزة� ،إذ �إن ثمن منع
�إقامة الدولة الفل�سطينية على حدود
 1967بالن�سبة للحكومة الإ�سرائيلية
و�أع�������ض���اء ال��ي��م�ين الإ���س��رائ��ي��ل��ي ب��ات
ي��ع��ت�بر �أق�����ل ت��ك��ل��ف��ة م���ن ث��م��ن ق��ب��ول
الدولة الفل�سطينية».
م��ن ج��ان��ب��ه� ،أع��ل��ن ع�ضو اللجنة
املركزية حلركة «فتح» نبيل �شعث �أن
ر���س��ال��ة حم��م��ود عبا�س �إىل بنيامني

ن��ت��ن��ي��اه��و وح����ك����ام ال����ع����امل��� ،س��ت��ح��م��ل
ك��ل اخل���ي���ارات الفل�سطينية م��ا ع��دا
املواجهة امل�سلحة ،لأنها ت�ضر بال�شعب
الفل�سطيني.
وق��ال �شعث�« :إن خطتنا الدولية
متوقفة على ال���رد الإ���س��رائ��ي��ل��ي على
ال��ر���س��ال��ة» ،ن��اف��ي��اً �أن ت��ك��ون الر�سالة
ت�ضمنت ب��ن��داً متعلقاً باملوافقة على
ال��ك��ت��ل اال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة ،وق������ال« :ه���ذا
ي��ع��ت�بر ���ش��رع��ن��ة ل�لا���س��ت��ي��ط��ان ع��ل��ى
�أرا�ضينا ،ولكننا حتدثنا عن مبادلة
�أرا�ض مبا فيها الأرا�ضي املقامة عليها
امل�ستوطنات».
وك�شف �شعث «�أن امل�شكلة تكمن يف
�أن الفل�سطينيني ويف كل لقاء تفاو�ضي
ك��ان��وا يقدمون خ��رائ��ط و�أوراق����اً وهم
يقدمون مفاهيم �شفوية».
و�أ�ضاف�« :أن �إ�سرائيل ا�شرتطت يف
لقاء عمان ال�سيطرة على غور الأردن
والأرا���ض��ي الغربية لل�ضفة ع�سكرياً
م��ه��ددة ب�ضمها ،مم��ا يعني م�����ص��ادرة
 60%من �أرا�ضي ال�ضفة الغربية».

عبد الرحمن نا�صر
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غزة وحيدة في الميدان

عن سلسلة جرائم مستمرة منذ ثالث سنوات

أ�ع��رب��ت ال��رب��اع��ي��ة ال��دول��ي��ة قلقها من
الت�صعيد يف قطاع غزة على هام�ش اللقاءات
ال���ت���ي ت��ع��ق��د يف جم��ل�����س الأم�������ن ال�����دويل
يف حم��اول��ة لإدان�����ة ���س��وري��ة ،وج����اء ال��ب��ي��ان
مقت�ضباً ج��داً ���س��اوى ك��ال��ع��ادة ب�ين اجل�لاد
وال�ضحية داعياً الطرفني �إىل التهدئة.
ويتجدد العدوان على غزة وقطاعها
ال��ذي يقع يف قلب العامل العربي ،وك�أن
الغا�شمني ال�صهاينة ي��درك��ون �أن قتل
�أطفال القطاع خارج احل�سابات العربية

بف�صولها ،وبالت�أكيد خ���ارج احل�سابات
الدولية ،ح�سابات الربيع ال��ذي يتجدد
دم���اً وق��ت�ل ًا و�إره���اب���اً يف ع���دد م��ن البقع
العربية ،و�سط �إمي��اءات عربية  -غربية
تقود م�صاحلها ال�سيا�سية على طريق
تعبّد بالدم العربي� ،أما فل�سطني بقد�سها
وغزّتها فلها اهلل ،ولها من العرب �إدانات
ت���أت��ي على هوام�ش ل��ق��اءات واجتماعات
ون�����داءات ا�ستجابة ل�����ص��ور م��رك��ب��ة على
«اجلزيرة العربية».

مل يتوقف العدوان ال�صهيوين على
ق��ط��اع غ���زة ال����ذي ب����د�أ م��ع ن��ه��اي��ة ال��ع��ام
 ،2008واتخذ حينها طابعاً دموياً ا�ستمر
لأك�ثر من �شهر ح�صلت خالله العديد
م��ن امل���ج���ازر ،وك�����أن ه��ن��اك ق�����راراً دول��ي��اً
متخذاً منذ ع��دة �سنوات بعزل القطاع،
والق�ضاء على �سكانه تدريجياً وب�شتى
الو�سائل ،وبالطبع الأداة لذلك م�ستعدة
وج���اه���زة� :أ���س��ل��ح��ة م�شرتكة م��ع ال���دول
الغربية وطائرات االحتالل ال�صهيوين

انخفاض أعداد الطالب المنتسبين إلى الجامعات بشكل كبير

تحركات شبابية للمطالبة بإنشاء جامعة فلسطينية في لبنان
ن���ف���ذ ع������دد م����ن االحت�����������ادات وال������ن������وادي ال�����ش��ب��ي��اب��ي��ة
الفل�سطينية ،اعت�صامات ع��دة �أم��ام ال�سفارة الفل�سطينية
ومكاتب الأون���روا ،للمطالبة ب�إن�شاء جامعة فل�سطينية يف
لبنان ،و�شارك يف االعت�صامات الف�صائل واللجان ال�شعبية
الفل�سطينية واملكاتب الطالبية وح�شود من الطالب ،كما
رف��ع املعت�صمون يافطة كبرية كتب عليها« ،ن��ري��د جامعة
فل�سطينية يف لبنان».
ك��م��ا ق���دم امل��ع��ت�����ص��م��ون م���ذك���رة م��وج��ة �إىل امل���دي���ر ال��ع��ام
للأونروا� ،أ�شاروا فيها �إىل انخفا�ض �أعداد الطالب امللتحقني
بالكليات العلمية مقارنة بال�سنوات ال�سابقة ،واع��ت�بروا �أن
ذل���ك ي���أت��ي يف ظ��ل حم��دودي��ة امل��ن��ح اجل��ام��ع��ي��ة ال��ت��ي توفرها
وك��ال��ة غ��وث وت�شغيل ال�لاج��ئ�ين الفل�سطينيني «الأون�����روا»

للطلبة الفل�سطينيني يف لبنان ،كذلك طرحت املذكرة م�شكلة
انخفا�ض �أعداد املنت�سبني �إىل اجلامعات ب�شكل عام ،والتوجه
ب�شكل ك��ب�ير �إىل التعليم امل��ه��ن��ي مم��ا ي���ؤ���ش��ر �إىل ت��راج��ع يف
م�ستويات التعليم للفل�سطينيني يف لبنان.
و أ������ش����ارت امل���ذك���رة �إىل �أن ط����رح م��ط��ل��ب ب���ن���اء ج��ام��ع��ة
فل�سطينية يف لبنان ،هو حل ا�سرتاتيجي لهذه الأزمة التي
تتفاقم ع��ام��اً بعد ع���ام ،وال��ت��ي ال ميكن ل��ع��دد م��ن امل��ن��ح �أو
بع�ض امل�ساعدات اجلزئية �أن تعالج جذورها يف ظل االرتفاع
املتوا�صل للأق�ساط اجلامعية يف اجل��ام��ع��ات اخل��ا���ص��ة يف
لبنان وعدم قدرة �أهايل الطلبة على ت�أمينها .
و�أك��دت املذكرة �أن م�شروع �إن�شاء اجلامعة الفل�سطينية يف
لبنان ،ه��و إ�ح���دى احل��ل��ول وامل��خ��ارج ،التي ميكن م��ن خاللها
تخطي �إحدى �أهم الأزمات التي تواجه الطلبة الفل�سطينيني يف
لبنان ،ومتكنهم من القدرة على موا�صلة درا�ستهم اجلامعية،
وتخطي حالة الب�ؤ�س التي يعي�شونها يف خميمات لبنان ،بفعل
ا���س��ت��م��رار ق��وان�ين احل���رم���ان ب��ح��ق ال�لاج��ئ�ين الفل�سطينيني
يف لبنان ،وم��ا ميكن �أن ي��وف��ره ه��ذا امل�����ش��روع ال�ترب��وي �أي�ضاً
م��ن ف��ر���ص ع��م��ل ل��ع�����ش��رات ال�����ش��ب��اب ا ألك��ادمي��ي�ين اخلريجني
والعاطلني عن العمل ،بفعل هذه القوانني املجحفة.
واجل��دي��ر ذك��ره �أن ال�تراج��ع يف امل�ستوى التعليمي دفع
الأون��روا �إىل تنفيذ عدد من ال�سيا�سات التي �أحلقت الأذى
بالقطاع التعليمي للفل�سطينيني يف لبنان ،ومنها �سيا�سة
ترفيع النخبة من الطالب فقط والتي جاءت على ح�ساب
الطالب متو�سطي امل�ستوى.

التي تق�صف الطالب الأبرياء واملدار�س
دون ح�سيب �أو رقيب.
وت�شري الأرق��ام �إىل �أنه منذ انطالق
العدوان ال�صهيوين ولغاية اليوم �سقط
يف القطاع ما ي��وازي ما �سقط يف بع�ض
ال��ع��وا���ص��م ال��ع��رب��ي��ة ،بحيث جت���اوز ع��دد
ال�شهداء الألفني بالإ�ضافة �إىل �سقوط
�آالف اجل����رح����ى وامل���������ش����وّه��ي�ن ن��ت��ي��ج��ة
ا���س��ت��خ��دام الأ���س��ل��ح��ة مبختلف �أن��واع��ه��ا
مبا فيها املحرّمة دولياً ،بالن�سبة ملجل�س
الأمن الدويل ،ف�إن �شغله ال�شاغل اليوم
�سورية ،ينعقد ب�شكل متوا�صل وقيا�سي
يف حماولة لإيجاد أ�ي��ة طريقة قانونية
�أو غ�ي�ر ق��ان��ون��ي��ة ل��ل��ت��دخ��ل يف ال�����ش���ؤون
ال�سورية ب�أي طريقة ممكنة ،دون حتمل
�أية م�س�ؤولية يف العمل على وقف املجازر
امل��ت��وا���ص��ل��ة يف ال��ق��ط��اع ،وال��ت��ي ت��ت��م��ادى
ق��وات االح��ت�لال ال�صهيوين يف ارتكابها
���ض��د امل���دن���ي�ي�ن ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي�ين ،بحيث
مل ينعقد م��رة واح���دة ا�ستجابة لدماء
الأطفال والن�ساء ،بالرغم من �ضخامة
�أرق����ام ال�����ش��ه��داء واجل��رح��ى م��ن ال�شبان
وال��ع��ج��ائ��ز والأط���ف���ال وال��ن�����س��اء ،وات�ساع
نطاق الدمار الذي �أحلق بالبنى التحتية
للمجتمع الفل�سطيني منذ ثالث �سنوات،
وات�������س���اع رق����ع اال���س��ت��ي��ط��ان ال�����ص��ه��ي��وين
وعمليات تزوير وتهويد معامل القد�س،
ي��ب��ق��ى ال�����ش��ع��ب الفل�سطيني وح���ي���داً يف
امليدان يقاوم القتل واحل�صار والتجويع.
ولأنه ال ميكن الرهان على ا�ستخراج
وت��ن��ف��ي��ذ �أي�����ة ق������رارات ت���دي���ن وحت��ا���س��ب
جم���رم���ي احل������رب ال�����ص��ه��اي��ن��ة ب�����س��ب��ب
املواقف الغربية ال�سيا�سية ،و�سيا�سيات
الهيمنة وا���س��ت��خ��دام الأدوات ال��دول��ي��ة
للحد م��ن معاقبة « إ����س��رائ��ي��ل» كالفيتو
ال��������ذي ي�������س���ت���خ���دم يف جم���ل�������س الأم������ن
الدويل دائماً �ضد �أي قرار يدين الكيان
الغا�صب ،وي�سقط �أي ق��رار مهما كانت
قوة الإجماع عليه ،وال�شروط التعجيزية
لبع�ض امل��م��ار���س��ات ال��ق��ان��ون��ي��ة ال��دول��ي��ة
كمحكمة العدل �أو املحكمة اجلنائية..
وغريها جند �أنف�سنا �أمام م�أزق حقيقي

يحتاج �إىل الكثري من الإرادة ال�شعبية
ال��ع��رب��ي��ة والإ����س�ل�ام���ي���ة ،وع��ل��ى خمتلف
الأ�صعدة لوقف املمار�سات ال�صهيونية
الهمجية ع�بر االح��ت��ج��اج��ات ال�شعبية
وتوجيه الثورات العربية ب�إجنازاتها �إىل
فل�سطني ،وت�صعيد الإدانات والتحركات
ال�����ش��ع��ب��ي��ة ب���ال�ت�راف���ق م���ع ي����وم الأر������ض
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ومم���ار����س���ة ح���ق التعبري
والتغيري جت��اه ك��ل ال�سيا�سات العربية
والدولية ال�صامتة عن جرائم االحتالل،
و�ص ّد كل املحاوالت ال�سابقة للو�صول �إىل
فل�سطني ،حتقيقاً للعدالة التي لطاملا
اج��ت��ه��د أ�ع����داء احل��ري��ة وال��دمي��ق��راط��ي��ة
احلقيقية ف�أفرغوها من معانيها ودورها
احل��ق��ي��ق��ي امل��ن�����ش��ود مبحا�سبة ومعاقبة
جمرمي احلرب ال�صهاينة.
ويف وق�����ت ت��خ��ت��ف��ي ف���ي���ه الإدان��������ات
ال����دول����ي����ة وال���ع���رب���ي���ة ����ض���د ا����س���ت���ه���داف
ا ألب����ري����اء يف ق���رى وخم��ي��م��ات ال��ق��ط��اع،
جن���د �أن اجل���رائ���م ال�����ص��ه��ي��ون��ي��ة حتمل
وب�����ش��ك��ل ف���اق���ع ك���ل م���ك��� ّون���ات اجل��رمي��ة
ال��ت��ي ت��ع��اق��ب عليها امل��ح��ك��م��ة اجلنائية
ال��دول��ي��ة يف امل���ادة اخلام�سة م��ن النظام
ا أل����س���ا����س���ي ،ب��اع��ت��ب��اره��ا ج���رمي���ة إ�ب�����ادة
ج��م��اع��ي��ة لأك���ث��ر م����ن م���ل���ي���ون ون�����ص��ف
مليون إ�ن�����س��ان يتعر�ضون للقتل امل��ادي
واملعنوي واالنهيار النف�سي واالجتماعي
وحماولة إ�ب��ادة جمتمع ب�أكمله بوا�سطة
�أدوات ع�سكرية واقت�صادية واجتماعية،
ناهيك عن ح�صار اقت�صادي واجتماعي
وخ���دم���ات���ي ت�����ش��ارك ف��ي��ه ب��ع�����ض ال����دول
ال��ع��رب��ي��ة ع�بر ق��ط��ع إ�م�����دادات الكهرباء
واملواد الأولية الأ�سا�سية و�إقفال املعابر.
�إن االن���ح���دار امل��ت��وا���ص��ل يف م��ق�� ّوم��ات
احلياة والقتل املتعمّد للأبرياء يف قطاع
غ�����زة ،ه���و م�����س���ؤول��ي��ة ع��رب��ي��ة وغ��رب��ي��ة،
واالح��ت�لال ال�صهيوين ميثل �أداة تهدف
�إىل ق��ت��ل وجت��وي��ع ال�����ش��ع��ب الفل�سطيني
وقهره متهيداً على م�ساومته على حقوقه
يف املقاومة والعودة وتقرير امل�صري.

�سامر ال�سيالوي
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ملف خاص

فسيفساء تحكمها شريعة الغاب

اإلذاعـات المسـموعـة في لبــنـان ..ومعركة
م ��ع خ �ف��وت وه ��ج الإع �ل ��ام امل �� �س �م��وع يف
ال���س�ن��وات الأخ �ي��رة أ�م� ��ام ب��ري��ق ال�ت�ل�ف��زي��ون
واالن�ت�رن ��ت وو� �س��ائ��ل االت �� �ص��ال احل��دي �ث��ة،
ت�ن��ا��ض��ل الإذاع� � ��ات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ب���ش��را��س��ة من
�أج��ل البقاء يف معركة مفتوحة تغيب عنها
ال �ق��وان�ي�ن وال �ت �� �ش��ري �ع��ات امل �ن �ظ �م��ة ،الأث�ي�ر
الإذاع��ي يف لبنان يعاين من حالة تخمة مع
وج ��ود ن�ح��و � 48إذاع� ��ة ،ف���ض�ل ًا ع��ن ع�شرات
الإذاع � � � ��ات غ�ي�ر ال �� �ش��رع �ي��ة الأخ � � ��رى ال�ت��ي
حتتل ال�ت�رددات من غري وج��ه عرب موجات
ال� �ـ»�أف�.أم» ق�صرية امل��دى ،ولو ا�ضطرت �إىل
الت�شوي�ش على حمطات �شرعية �أخرى.
ح�ت��ى ال �ي��وم ،مل ي�ت��م ت�ط�ب�ي��ق ال�ق��وان�ين
الإعالمية املتعلقة بتنظيم الإع�ل�ام امل�سوع
ك �م��ا ي �ج��ب ،وت�ب��رز ب�ي�ن ال�ف�ي�ن��ة والأخ � ��رى
��ص��رخ��ات الإذاع� ��ات ال�شرعية ال�ت��ي ترف�ض
«��ش��ري�ع��ة ال �غ��اب» امل �ت��داول��ة وت��دع��و ال��دول��ة
واجلهات املعنية  -وعلى ر�أ�سها وزارة الإعالم
وال �ه �ي �ئ��ة ال �ن��اظ �م��ة ل�لات �� �ص��االت وامل�ج�ل����س
ال��وط�ن��ي لل��إع�ل�ام امل��رئ��ي وامل���س�م��وع � -إىل
اال��ض�ط�لاع مبهامها كما يجب لو�ضع حد
حل��ال��ة الفو�ضى «غ�ير اخل�لاق��ة» ال�ت��ي تعم
امل���ش�ه��د الإع�ل�ام ��ي يف ظ��ل ت��راج��ع ع��وائ��د
الإع�لان��ات عاماً بعد ع��ام ،وانخفا�ض ن�سبة
امل�ستمعني املوالني للراديو.
نبذة تاريخية
أ�م � ��ام ال ��واق ��ع امل �ت��ردي حل ��ال الإذاع � ��ات
اللبنانية وما تعانيه من طفرة وفو�ضى ،ال
بد من العودة �إىل حقبة م�شرقة من تاريخ
الإعالم امل�سموع يف لبنان الذي كان يف طليعة
الدول العربية التي حازت على �إذاعة ر�سمية
خا�صة بها.
يف ال �ع��ام  ،1938ت��أ��س����س رادي� ��و ال���ش��رق
(رادي ��و �أوري ��ان) يف لبنان م��ن قبل �سلطات
االن �ت��داب ال�ف��رن���س�ي��ة ،و��س��رع��ان م��ا انتقلت
ملكيته بعد اال�ستقالل عام � 1946إىل الدولة
اللبنانية لي�صبح ر�سمياً «الإذاع��ة اللبنانية»
التي �شكلت عالمة فارقة يف انطالق الإعالم
الإذاع��ي امل�ستقل ،ومت تخ�صي�ص مقر لها يف
منطقة ال�صنائع يف بريوت حيث تولت �شركة
«�سيمنز» الأملانية جتهيزها باملعدات� ،إذ كانت
ت���ض��م  7ا��س�ت��دي��وه��ات وم�ك�ت�ب��ة ت�سجيالت
وحم �ط �ت�ين ل ل��إر� �س ��ال ،ال �ي��وم ت �ع��رف ه��ذه
الإذاع� ��ة ب��ا��س��م «�إذاع� ��ة ل�ب�ن��ان» ،وه��و اال��س��م
امل�ت��داول لها ،لكنها عانت على مر ال�سنوات
من عوائق كثرية ا�ضطرتها �إىل �إيقاف بثها يف
�أحيان كثرية ،ال�سيما خالل احلرب الأهلية
يف ال �ع��ام  ،1975و� �ض �ع��ف ال �ت �م��وي��ل جعلها
تفتقد �إىل الإمكانيات الالزمة لتبقى اليوم
يف الطليعة رغم تاريخها الطويل وحيازتها
على مكتبة �إذاعية �ضخمة ،وتعد هذه املكتبة
من �أهم املكتبات الإذاعية يف ال�شرق الأو�سط
و أ�ع��رق �ه��ا ن �ظ��راً لكونها حت�ت��وي ع�ل��ى �آالف
الربامج والت�سجيالت املو�سيقية والغنائية

لكبار الفنانني واملطربني اللبنانيني والعرب
والأج � ��ان � ��ب وامل ��ذي� �ع�ي�ن امل �ت �ف��وق�ي�ن ال��ذي��ن
م� ��روا ع�ب�ر ت��اري �خ �ه��ا ال��ذه �ب��ي و� �س �ج �ل��وا يف
ا�ستديوهاتها وتركوا ب�صماتهم عرب �أثريها،
واليوم تعمل الإذاعة ب�إ�شراف وزارة الإعالم
�ضمن خطة التطوير املو�ضوعة على نقل
املادة الإذاعية وحفظها على �شرائط مدجمة
و�أر� �ش �ف �ت �ه��ا ب� ��أح ��دث ال� �ط ��رق امل�ع�ل��وم��ات�ي��ة
والتقنية ،لكنها تواجه �صعوبات وعوائق يف
التمويل.
ويف ح�ي�ن ي�لاح��ظ �إق �ب ��ال امل���س�ت�ث�م��ري��ن
العرب والأجانب وال�سيا�سيني على اال�ستثمار
يف �إذاع� � ��ات خ��ا��ص��ة م�ع�ظ�م�ه��ا ذات حم�ت��وى
ترفيهي ،والإح �ج��ام ع��ن دع��م ه��ذه الإذاع ��ة
التاريخية ،تطرح ع�لام��ات ا�ستفهام كثرية
عن �سر عدم االهتمام مبخزون تراثي �إذاعي
كالذي متتلكه �إذاعة لبنان!
ف�سيف�ساء لبنانية
وب��ال �ن �ظ��ر �إىل ال�ف���س�ي�ف���س��اء ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
امل �ت �ن��وع��ة ال �ت��ي ت �ق��وم ع �ل��ى ت �ع��دد الأح � ��زاب
والوالءات واملعتقدات ،مل يكن من امل�ستغرب
�إيالء جهات كثرية االهتمام الفتتاح �إذاعات
خا�صة ناطقة با�سمها وتعرب عن �آرائ�ه��ا� ،إذ
مل تكن «�إذاع��ة لبنان» املوحد لتكفيها ،وقد
حت��ول��ت ال�ك�ث�ير م��ن الإذاع � ��ات يف منا�سبات
خمتلفة  -وال ت��زال حتى اليوم � -إىل منابر
خا�صة ناطقة بل�سان اجلهة املمولة وتعرب
عن �آرائها ال�سيا�سية والدينية واالجتماعية
ال �سيما خ�ل�ال ف�ت�رات احل��رب واخل�لاف��ات
ال�سيا�سية.

نتيجة لهذا الو�ضع� ،شهد لبنان تدفقاً
�إعالمياً يف جمال الإذاع��ة امل�سموعة ،وعلى
ذلك فقد �أح�صي يف لبنان ما يزيد على 48
�إذاع��ة م�سموعة تق�سم على ال�شكل التايل:
� 19إذاع� ��ة م��ن ال�ف�ئ��ة الأوىل وه ��ي التي
ي�سمح لها ببث برامج �سيا�سية و�إخبارية،
و� 29إذاع ��ة م��ن الفئة الثانية املتخ�ص�صة
يف الربامج الفنية والرتفيهية فقط ،وقد
منحها امل�ج�ل����س ال��وط�ن��ي لل� إ
�ع�ل�ام بركته
واع � �ت �ب�رت � �ش��رع �ي��ة ،يف ح�ي�ن و� �ص ��ل ع��دد

الإذاع ��ات امل�سموعة غ�ير ال�شرعية �إىل 27
�إذاع ��ة ،وه��و ع��دد ق��اب��ل ل�ل��زي��ادة والنق�صان
بح�سب املخالفات ج��راء غياب الإح�صاءات
الدقيقة.
وتتزاحم هذه املحطات على موجات البث
رغ��م � �ص��دور ق ��رار م�ب��دئ��ي ب�ت��وزي��ع الأق�ن�ي��ة
وال� �ت ��رددات ،ل�ك��ن وج ��ود �إذاع � ��ات خم��ال�ف��ة،
وال� �ت� �ف ��اوت يف امل � �ع ��دات ال �ت �ق �ن �ي��ة و�أج� �ه ��زة
اال�ستقبال والبث ،تدفع بها �إىل الت�شوي�ش
ع �ل��ى ب�ع���ض�ه��ا ال �ب �ع ����ض يف �أح� �ي ��ان ك �ث�ي�رة،

تـــاريـخ إذاعــــي
بالعودة �إىل �سجالت وزارة الإع�لام ،ميكن تبني تاريخ ت�أ�سي�س �أوىل
الإذاع ��ات امل�سموعة يف لبنان حتى ال�ع��ام  1991وه��ي ت�ت��وزع على ال�شكل
التايل:
باك�س ( ،)1977جبل لبنان ( ،)1979باراديز ( ،)1980دلتا (،)1981
والتوحيد وال�شرق و  RTLوال�شمال وال��وادي وبعلبك ( ،)1981امل�شرق
( ،)1982كابيتول (� ،)1982صوت الوعد ( ،)1982رادي��و ف��ان (،)1983
امل�ستقبل ( ،)1983الفرح ( ،)1984وهابي �أف�-أم (� ،)1984سويت�ش �أف-
�أم ( ،)1985و�سكوب ( ،)1985ميلودي( ،)1985ماجيك ( ،)1985واحلنان
(� ،)1986صوت احل��ب (� ،)1986صوت الفن ( ،)1986الإمي��ان (،)1986
��س�ي�ن�ي��ال -امل �ت��و� �س��ط ( ،)1986ال �ن��ور ( ،)1987ن��و��س�ت��اجل��ي (،)1988
هيت �أف�-أم ( ،)1988ال�شرق الأو��س��ط ( ،)1989وناينتي وان (،)1989
رادي��و إ�ي��زي ( ،)1989ميوزيك ب��اور ( ،)1989النجوم ( ،)1990بريوت
الكربى(� ،)1990سييل �أف�-أم (� ،)1990سكاي روك ( ،)1991ودو ري مي
(� ،)1991صوت النه�ضة ( ،)1991لبنان ال�سالم ( ،)1991باور (،)1991
وبلو �أف�-أم (.)1992

خ�صو�صاً �أن �إذاع� ��ات ك�ث�يرة حت�ظ��ى بغطاء
�سيا�سي ويحق لها ما ال يحق لغريها.
ويف نظرة عامة على الإذاع��ات الإخبارية
والن�شطة امل��وج��ودة حالياً ،وتعد م��ن الفئة
الأوىل حيث تقدم برامج يف معظمها �إخباري،
مي�ك��ن ل�ل�م��رء �أن ي��ر��س��م خ��ارط��ة �سيا�سية
موازية على الفور ومن دون �أي تردد� :إذاعة
«ال�شرق» تابعة لتيار امل�ستقبل وتنطق با�سمه
وه��ي تعاين م��ن م�شاكل م��ادي��ة وتبث �أي�ضاً
من باري�س� ،إذاعة «�صوت لبنان» تابعة حلزب
الكتائب برئا�سة �أمني اجلميل وقد انق�سمت
يف العام � 2010إىل �إذاع�ت�ين ب�سبب اخلالف
على ملكيتها بني حزب الكتائب وورثة رئي�س
جمل�س �إدارتها ال�شيخ �سيمون اخلازن� ،إذاعة
«��ص��وت ال�شعب» متثل احل��زب ال�شيوعي يف
لبنان وت�ع��اين م��ن نق�ص ح��اد يف التمويل،
�إذاع� ��ة «� �ص��وت ل�ب�ن��ان احل ��ر» ت��اب�ع��ة ل�ل�ق��وات
اللبنانية و�إن ك��ان��ت ا�ستقلت ع�ن�ه��ا� ،إذاع ��ة
«النور» تابعة لـ«حزب اهلل»� ،إذاعة «الر�سالة»
ن��اط�ق��ة ب�ل���س��ان «ح��رك��ة أ�م� ��ل»� ،إذاع� ��ة «ن��داء
امل�ع��رف��ة» تابعة جلمعية امل���ش��اري��ع اخلريية
الإ��س�لام�ي��ة� ،إذاع� ��ة «� �ص��وت ال��وط��ن» تنطق
با�سم جمعية املقا�صد اخلريية الإ�سالمية،
«�إذاع��ة الفجر» با�سم اجلماعة الإ�سالمية،
وغريها من الإذاعات.
وتطول الئحة الإذاعات يف لبنان لت�شمل
�إذاع � � ��ات ال �ف �ئ��ة ال �ث��ان �ي��ة ،وه ��ي ال �ت��ي ت�ق��دم
م�ضموناً �أك�ثر ترفيهياً وفنياً وثقافياً ،ويف
م�ق��دم�ت�ه��ا :اجل��ر���س � �س �ك��وب ،ورادي � ��و دل�ت��ا،
ورادي��و �سكوب ،وفران�س �أف �أم ،والي��ت �أف.
�أم ،ورادي � ��و وان ،و� �س��اون��د �أوف م�ي��وزي��ك،
ون��و��س�ت��اجل��ي ،وميك�س �أف� .أم ،و��س�تراي��ك،
وغريها..
�أما الإذاعات التي ت�شغل ترددات موجات
الأف�.أم ال�ق���ص�يرة ،وال �ت��ي تعمل م��ن غري
وجه حق ،فهي تتوزع يف معظم �أنحاء لبنان،
ال�سيما يف ال�شمال والبقاع وجبل لبنان.
ي��ذك��ر أ�ن ��ه يف ال �ع��ام  2005مت ت�أ�سي�س
«مكتب مكافحة جرائم املعلوماتية وحماية
امللكية الفكرية» التابع لل�شرطة الق�ضائية يف
وزارة الداخلية ،و�أنيطت به مهمة مالحقة
وم�صادرة املعدات العائدة �إىل الإذاع��ات غري
املرخ�صة ،ومل يكن دوره فاع ًال �إىل حد كبري
ب�سبب املح�سوبيات والتدخالت ال�سيا�سية،
ورغ ��م حم� ��اوالت ال��دول��ة م��داه �م��ة مكاتب
بع�ض هذه الإذاعات غري ال�شرعية و�إغالقها
يف ال �ع��ام  2010ع�ل��ى إ�ث ��ر ��ص��رخ��ة �أط�ل�ق�ه��ا
�أ� �ص �ح��اب الإذاع � � ��ات امل��رخ �� �ص��ة ال �ت��ي ب ��د�أت
تعاين من تراجع يف مردود الإعالنات جراء
املزاحمة غري ال�شرعية� ،إال �أن الإذاعات التي
جرى �إغالقها كانت �سرعان ما تطل بر�أ�سها
عرب م�سميات وموجات جديدة وهي تنت�شر
ب�سرعة كالفطر وت��ؤدي يف �أحيان كثرية �إىل
الت�شوي�ش على الإذاعات الر�سمية التي متلك
تراخي�ص ،ومن الإذاعات املخالفة التي ميكن
ال�ت�ق��اط بثها �أخ�ي��راً ه�ن��اك �إذاع� ��ة «ت.اف.
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رأي محــفــــوظ

الـبـقــاء

ام» التي تبث على ال�تردد  98,1ميغاهرتز،
�إذاع ��ة «� ��ش ».ال�ت��ي تبث على ال�ت�ردد 104,9
م�ي�غ��اه��رت��ز� ،إذاع ��ة «ت.اف» ال�ت��ي ت�ب��ث على
الرتدد  95,1ميغاهريتز� ،إذاعة «�ص.ف» التي
ضال ع��ن العديد
تبث على ال�ت�ردد  ،89,3ف� ً
من الإذاع��ات غري املرخ�صة التي تتنقل من
م��وج��ة ق�صرية �إىل �أخ ��رى ،علماً �أن قانون
الإع�ل�ام امل��رئ��ي وامل�سموع  94 / 382يحظر
�أي بث �إذاعي �أو تلفزيوين غري مرخ�ص على
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ب�ح���س��ب رئ�ي����س امل�ج�ل����س ال��وط �ن��ي لل��إع�ل�ام امل��رئ��ي
وامل�سموع عبد الهادي حمفوظ ،ف�إن واقع الأمر هو �أن
القطاع املرئي وامل�سموع يف لبنان بحاجة لور�شات عمل،
فالقانون املرئي وامل�سموع  94/382بحاجة �إىل تعديل
وتطوير ،كونه �أخ��ذ عن القانون الفرن�سي ال��ذي عدل
�أكرث من مرة وحتولت فيه �صالحيات املجل�س الأعلى
للمرئي وامل�سموع الفرن�سي �إىل �صالحيات تقريرية بعد
�أن كانت ا�ست�شارية مثلما هي عليه حال املجل�س الوطني
للإعالم املرئي وامل�سموع اللبناين ،ويف عر�ض خمت�صر
ل��واق��ع امل��رئ��ي وامل�سموع مل�س حم�ف��وظ جملة جت��اوزات
منها:
 -1خمالفات عامة للقانون .94/382
 -2احلمايات الطائفية وال�سيا�سية للم�ؤ�س�سات املرئية.
 -3ال�ت���ص��رف ب��ال�ه��واء ال�سيا�سي للمحطات باعتباره
ملكاً خا�صاً خالفاً للقاعدة القانونية والد�ستورية التي
تعتربه ملكاً عاماً.
 -4ع��دم االل�ت��زام من بع�ض امل�ؤ�س�سات بقاعدة اح�ترام
التعبري املتنوع.
 -5ت�ق��دمي م��واد �إع�لام�ي��ة تقع يف دائ ��رة رف��ع م�ستوى
الت�شنجات ال�سيا�سية والطائفية.
 -6غياب جهاز رقابة يفرت�ض و�ضعه يف ت�صرف املجل�س
الوطني للإعالم.
 -7تعطيل هيئة البث الإذاعي والتلفزيوين.
 -8عدم �إجناز املخطط التوجيهي للأقنية والرتددات،
ع�ل�م�اً ب ��أن��ه مت ق�ب��ل خ�م����س � �س �ن��وات ت�ق��ري�ب�اً ب �ن��ا ًء على
مطالبة املجل�س الوطني للإعالم تكليف وزارتي املالية
واالت�صاالت القيام مبا يلزم لإجن��از هذا املخطط عرب
التعاقد مع �شركة �أجنبية خالل �ستة ا�شهر.

�أرا�ضي اجلمهورية اللبنانية ،حمدداً �شروط
الرتخي�ص و�آلياته القانونية والعملية.
�إىل ذلك ،يتعر�ض البث الإذاعي يف لبنان
ومنذ �سنوات للقر�صنة وللت�شوي�ش من جانب
�إ�سرائيل التي ت��وج��ه ب��ث حم�ط��ات �إذاع �ي��ة
تابعة لها �إىل الف�ضاء اللبناين ب�صورة ثابتة
ومتنقلة ،مما ي�شكل عدواناً على حقوق لبنان
و�سيادته الوطنية ،فب�صورة غري م�شروعة،
ت�ع��ود �إذاع ��ة ��ص��وت امل���ش��رق ال�ت��ي ك��ان��ت تبث

 -9عدم �إ�صدار قانون للبث املرمز خالفاً ملا ن�ص عليه
قانون املرئي وامل�سموع.
 -10الإع�ل��ام ال��دي�ن��ي خ ��ارج �أي �إط ��ار ق��ان��وين حم��دد
لتنظيمه.
 -11عدم �إن�شاء ال�شبكة املوحدة للبث التلفزيوين.
 -12الرتخي�ص لقنوات ف�ضائية تبث يف لبنان وهي ال
تخ�ضع يف آ�ل�ي��ات الرتخي�ص �أو متابعة الأداء لأي من
�أحكام قانون املرئي وامل�سموع.
 -13عدم �إقرار التعديالت املقرتحة لقانون املرئي وامل�سموع.
 -14ع��دم ��ص��دور ق��ان��ون ينظم ��س��وق الإع�ل�ان ويحفز
تطور هذه ال�صناعة.
 -15غياب ر ؤ�ي��ة �إعالمية وا�ضحة ومثل ه��ذه ال��ر�ؤي��ة
ميكن �أن ترتكز �إىل:
�أ -االلتزام باملو�ضوعية والأمانة ال�صحفية والتنوع.
ب -االبتعاد ع��ن املبالغة وت�ق��دمي ��ص��ورة حقيقية
وا�ضحة.
 -16هناك �أعباء مالية كبرية تقع على عاتق امل�ؤ�س�سات
الإع�ل�ام �ي��ة امل��رئ �ي��ة وامل �� �س �م��وع��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة الأر� �ض �ي��ة
والف�ضائية وال بد من تخفيف هذه الأعباء خ�صو�صاً �أن
ال�سوق الإعالمي مل يعد يكفي لتغطية قناة واحدة .كما
�أنه من ال�ضروري �إلغاء عقوبة �إقفال املحطات �أو وقفها
وا�ستبدال ذلك بالغرامة املالية.
واع �ت�ب�ر حم �ف��وظ ل�ب�ن��ان أ�ق� ��در م��ن �أي ب�ل��د ع��رب��ي
�آخر على �أن يكون العا�صمة الإعالمية للعامل العربي
وج�سراً ملد وتزويد الغرب باملواد الإعالمية عرب �إقامة
املدينة الإعالمية التي ميكن �أن تكون م�صدراً فعلياً
لإيجاد فر�ص عمل كبرية للإعالميني ،فلبنان ميلك
اخلربات والكادرات والطبيعة واملناخ امل�ساعد.

با�سم جي�ش العميل ال�صهيوين �أنطوان حلد
وك�ع��ادت�ه��ا ،ح��اول��ت «�إ��س��رائ�ي��ل» �أن تكيل
�إىل الأث �ي�ر ب�ين ال�ف�ي�ن��ة والأخ � ��رى لتخرق ال �ت �ه��م �إىل ل �ب �ن��ان ب� ��أن ��ه ه ��و ال � ��ذي ي �ق��وم
الأث�ير اللبناين ولتدخل على خط موجات بالت�شوي�ش ع�ل��ى �إذاع��ات �ه��ا ،وزع �م��ت القناة
امل�ح�ط��ات الإذاع� �ي ��ة للت�شوي�ش عليها وب��ث الثانية الإ�سرائيلية العام الفائت ب�أن �إذاعة
الأكاذيب والأ�ضاليل املك�شوفة ،وقد ا�شتكى ج �ي ����ش االح � �ت �ل�ال الإ� �س ��رائ �ي �ل ��ي ت�ع��ر��ض��ت
�سكان املنطقة احل��دودي��ة يف اجل�ن��وب م��راراً للت�شوي�ش م��ن قبل حمطة �إذاع�ي��ة لبنانية
م��ن ه��ذه اخل��روق��ات الإ�سرائيلية مطالبني �أثناء بث براجمها الإذاعية ،مما �أثار ا�ستياء
الهيئة الناظمة لالت�صاالت واجلهات املعنية م�ستمعيها يف منطقة ال�شمال ،م�شرية �إىل
بو�ضع حد لهذه اخلروقات.
�أن �ه��ا ت�ل�ق��ت م �ئ��ات االت �� �ص��االت م��ن منطقة

«زخرون يعقوف» و�شمالها �أكدوا �أن املحطة
اللبنانية �سيطرت متاماً على بث الإذاعة.
وق��ال التليفزيون الإ�سرائيلي� ،إن وحدة
امل��راق �ب��ة يف ال�ق�ن��اة خ��رج��ت للمنطقة التي
ح��دث فيها الت�شوي�ش ع�ل��ى ت ��ردد الإذاع ��ة،
وت��أك��دت من �أن الت�شوي�ش ال��ذي ح��دث جاء
من جانب لبنان.

هناء عليان

صــــوت لبـــنان صـــوتــــــان
ابتداء من تاريخ  2010/12/1باتت �إذاع��ة «�صوت لبنان» الناطقة بل�سان
ح��زب الكتائب� ،إذاع�ت�ين ،وه��و ما ترجم ذروة اخل�لاف على ملكية الإذاع��ة بني
ق�ي��ادة ح��زب الكتائب م��ن جهة وم��دي��رة الربامج وردة ال��زام��ل وورث��ة الراحل
�سيمون اخلازن من جهة ثانية.
ومتكن ح��زب الكتائب من ا�ستعادة مبنى الإذاع��ة يف الأ�شرفية مع �أكرثية
املوظفني ،لكنه ف�شل يف احل�صول على امل��وج��ات التي تبث عليها الإذاع��ة وهو
ا�ستعا�ض عن ذلك ب�شراء موجات �إذاعة من الفئة الثانية تبث �إحداها على املوجة
.100،3
يف املقابل ،كانت الإعالمية الزامل وورثة اخلازن قد حت�سبوا ملو�ضوع املكان
وجهزوا ا�ستديوهات جديدة يف منطقة �ضبية ،حيث بد�أ البث منها على نف�س
موجات «�صوت لبنان» القدمية .93،3
وامل �ف��ارق��ة �أن الإذاع� �ت�ي�ن ال �ل �ت�ين حت �م�لان اال� �س��م ذات� ��ه ع �م��دت��ا يف ال �ي��وم
النق�سامهما �إىل بث ن�شرات وجوالت �إخبارية بنف�س املو�سيقى ونف�س التوقيت
م��ع ت��وزع املذيعني على اجلانبني املتخا�صمني ،فمث ًال اجل��ول��ة ال�صباحية يف
ال�سابعة والربع بثت يف التوقيت نف�سه من الإذاعتني اللتني حتمالن اال�سم ذاته،

وكان الفتاً �أن الإذاعة الكتائبية ا�ستعانت ب�صوت جوزيف �أبو خليل الذي كان من
م�ؤ�س�سي الإذاعة ،لي�ؤكد �أن الإذاعة كتائبية «وقد ا�ستعادت حريتها».
ويف ه��ذا ال�سياق� ،أو��ض��ح م�صدر كتائبي �أن ح��زب الكتائب ب�صدد التوجه
لإق��ام��ة دع��وى ل��دى قا�ضي الأم ��ور امل�ستعجلة فيما ل��و مت ال�ب��ث م��ن ال�ضبية
باال�سم التجاري نف�سه �أي «�صوت لبنان» ،بتهمة انتحال �صفة ،باملقابل اكتفت
الزامل يف ت�صريحات �سابقة برتك االهتمام ب�ش�أن امللف الق�ضائي للمحامني،
وذك��رت �أن��ه «خ�لال � 30سنة يف (�صوت لبنان) مر عليّ الكثري من االنتفا�ضات
احلزبية ،ولكنهم عادوا لي�ضربوا يل �سالماً بعد كل مرة ،لأن والئي كان دوماً
لعملي وللإذاعة ،معربة عن ثقتها ب�أنها ب�صدد الت�أ�سي�س لنجاح جديد» ،وعما مت
التداول به لناحية ترقب موقف عائلة احلريري التي يرتدد ب�أنها تتوىل جزءاً
كبرياً من الدعم املايل للإذاعة ،وعن م�صري هذا الدعم بعد انتقال الإذاعة �إىل
مقر �آخر واجلهة التي �ستتلقى هذا الدعم ،نفت الزامل �أي عالقة لآل احلريري
بـ«�صوت لبنان» ،مو�ضحة �أن الإذاع��ة �سبق �أن �أخ��ذت قر�ضاً �إعالمياً من بنك
« ،»allied bankال��ذي مت ��ش��را�ؤه من قبل بنك البحر املتو�سط( ،متلكه
عائلة احلريري) ،فانتقل القر�ض �إىل هذا الأخري.
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عـــربـــي
القمة العربية في بغداد ..منبر االرتهان للقوى األجنبية المعادية
ي��أت��ي م��ؤمت��ر القمة العربية املقرر
عموم املنطقة ،وتدخله ال�سافر فيها مبا باملجل�س الوطني ال�سوري ،وهذا �سيواجه
ع�ق��ده ي��وم � 29آذار /م��ار���س اجل ��اري يف
يخدم م�صالح ال��دول ال�ك�برى والكيان اع�ترا� �ض �اً ��ش��دي��داً م��ن البع�ض الآخ ��ر،
بغداد ،يف أ�ج��واء من االنق�سام والتمزق
ال�صهيوين.
و�ستمجِّ د بع�ض ال��دول م�سار ما ي�سمى
ب�ين ق ��ادة ال ��دول الأع �� �ض��اء� ،إىل درج��ة
ي � ��رى امل �ح �ل �ل��ون ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ون �أن «ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي» ،ا ألم ��ر ال��ذي �سيثري
ت�ه�دّد وج��ود اجل��ام�ع��ة ال�ع��رب�ي��ة ،بعدما
ل�ل��والي��ات امل�ت�ح��دة ا ألم�يرك�ي��ة م�صلحة خم ��اوف م��ن تبقى على ر�أ� ��س ال�سلطة
ت �ن��ازل��ت ن�ه��ائ�ي�اً ع��ن دوره� ��ا ا إلق�ل�ي�م��ي،
يف ان �ع �ق��اد امل ��ؤمت ��ر يف ب �غ��داد م��ن أ�ج��ل يف البلدان ا ألخ��رى ،و�ستعر�ض امل�س�ألة
وحت��ول��ت م�ؤمتراتها �إىل جم��رد منابر
ّ
احل�صول على ب��راءة ذم��ة
للتن�صل من الفل�سطينية م��ن ب��اب املفاو�ضات حول
ي���ص��رح فيها امل���ش��ارك��ون ب�لا خ�ج��ل عن
م�س�ؤوليتها عن تداعيات االحتالل التي ال�سالم ،الباب الذي �سيظل مو�صداً �أمام
مدى ارتهانهم لإرادة القوى الأجنبية
تع�صف باملجتمع العراقي ،ولهذا �ستكون احلكام العرب ،ولن يجلب عليهم �سوى
املعادية لدول املنطقة و�شعوبها.
ع� ��ودة ال� �ع ��راق �إىل احل �ظ�ي�رة ال�ع��رب�ي��ة املزيد من العار واملذلّة.
ون� �ظ ��راً ل �ت��ده��ور ال��و� �ض��ع ا ألم �ن��ي
�إن اختيار بغداد ال�ست�ضافة امل�ؤمتر
جمرد عودة �شكلية ال تخل�ص البلد من
تداعيات االحتالل وال تنهي املخططات يف الآون� ��ة الأخ �ي��رة ،م��ن امل�ت��وق��ع ع��دم
يف ظل الظروف العربية الراهنة م�ؤ�شر
ح���ض��ور معظم ال��ر ؤ�� �س��اء وامل �ل��وك اىل
للف�شل ،ف��ال�ع��راق من�شغل بانق�ساماته
املر�سومة لتق�سيمه وتفتيته.
ث�م��ة مبالغة وا��ض�ح��ة ب ��دور ال�ع��راق ب�غ��داد ،و�ستتمثل بلدانهم على �صعيد
الداخلية احل��ادة التي �أدت ب��دوره��ا �إىل
يف م�ع��اجل��ة امل���ش�ك�لات ال�ع��رب�ي��ة وتعزيز وزراء اخلارجية �أو ال�سفراء ،وك��ان يف
ا�صطفافات �إقليمية متعار�ضة ،وعليه،
ق��وى املمانعة ،ويف ه��ذا ال�سياق ،يتوقع �إع� ��ادة ف�ت��ح ��س�ف��ارة امل�م�ل�ك��ة ال�سعودية
ف��إن هذا االختيار دليل على الرغبة يف
املحللون ال�سيا�سيون �أن ت�سعى احلكومة �إىل بغداد حماولة لت�شجيع بقية دول
تكري�س أ�ج ��واء ع��دم ال�ت��واف��ق فيما بني
العراقية داخ��ل امل��ؤمت��ر �إىل إ�ل�غ��اء قرار اخلليج لفتح �سفاراتها ،وكذلك بذلت
ال��دول الأع�ضاء وبني هذه وبني الدول
�أيات كُتبت على حائط القاعة ..من دون تطبيق
جت�م�ي��د ع���ض��وي��ة � �س��وري��ة يف اجل��ام�ع��ة احل�ك��وم��ة ال�ع��راق�ي��ة ج �ه��وداً ك�ب�يرة يف
الإقليمية على حد �سواء.
العربية ،وهذا لن يح�صل على الأرجح ،ه��ذا اخل�صو�ص م��ن حيث دف��ع �أرب�ع��ة
م ��ن م� �ف ��ارق ��ات م� ��ؤمت ��ر ال �ق �م��ة �أن
ان �ع �ق��اده يف ب �غ��داد ال ي�ع�ن��ي �أن امل�شكلة وبهذا ميثّل رئي�س ال ��وزراء ن��ور املالكي
ويف ال�سياق ذات��ه ،ثمة نية ال�ستبعاد خ�صو�صاً �أن ��س��وري��ة غ�ير م��دع��وة �إىل م �ل �ي��ارات دوالر أ�م�ي�رك��ي كتعوي�ضات
لإر��ض��اء الكويت ،والت�أكيد على اتخاذ
العراقية �ستكون على جدول �أعماله ،كما ع�ضوية العراق يف امل�ؤمتر ،بينما يتوىل تركيا و�إي ��ران ع��ن امل�شاركة يف امل��ؤمت��ر ،امل�ؤمتر.
�أن اخلالفات حول رئا�سة اجلامعة �أثناء الرئي�س جالل الطالباين رئا�سة القمة ،ول��و ب�صفة مراقب ،ولكن ه��ذا الإج��راء
�ستن�شغل القمة العربية با�ستكمال �إج��راءات �أمنية م�شدّدة حتفظ �سالمة
امل ��ؤمت��ر وح�ت��ى ان�ع�ق��اد امل ��ؤمت��ر ال�ت��ايل ،وه �ك��ذا ي�ت�ح��ا��ش��ى امل� ��ؤمت ��رون مناق�شة �سي�سمح للمجتمع ال� ��دويل ،امل�شكوك الأجندة املر�سومة للمنطقة من خالل امل�شاركني.
يف ال� ��واق� ��ع ،ي�ق�ت���ص��ر امل� ��ؤمت ��ر على
حُ � ّل��ت ب���ش�ك��ل ي��ر��ض��ي أ�ق �ط��اب ال�سلطة الو�ضع ال�ع��راق��ي ك��ي ال تثار اخلالفات بدوره املعادي ،با�ستمرار حتكمه مب�سار �إدراج م�سائل ال تزيد ا ألم��ة �إال تباعداً
يف ال �ع��راق وب�ع����ض ال� ��دول ا إلق�ل�ي�م�ي��ة ،الإقليميمة بني دول اخلليج و�إيران.
الأح � � ��داث ال �ك�ب�رى اجل ��اري ��ة ال �ي ��وم يف وتفككاً ،فقد يقرتح البع�ض االع�تراف معاجلة امل�سائل ال�شكلية على ال�صعد
ال��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة وال���س�ي��ا��س�ي��ة ،ول ��ن يتم
التعاطي باجلدية الالزمة مع امل�شكالت
والتحديات التي تواجه البلدان العربية
يف ه� ��ذا امل �ن �ع �ط��ف اخل� �ط�ي�ر ،وي �ج��ري
الرتكيز باملقابل على �إنفاق املال ب�سخاء
ل �ت ��أم�ي�ن ال� ��� �س� �ي ��ارات امل �� �ص �ف �ح��ة وب �ن��اء
القاعات والديكورات الفاخرة ،وتعزيز
ا ألم��ن عن طريق التعاقد مع ال�شركات
ا ألم�ن�ي��ة اخل��ا��ص��ة ل�ع��دم ثقة امل�شاركني
ب�أجهزة الأمن العراقية.
ل �ق��د ف �ق��د امل ��واط ��ن ال �ع��رب��ي ث�ق�ت��ه
و�إذا ك��ان هناك من ي��رى �أن �أم�يرك��ا قد تكون مت�ضررة
دخلت الأزمة اليمنية مرحلة جديدة تت�سم باملزيد من خالل إ�ع�لان بع�ض اجلنود يف �أبني ب�أنهم تعر�ضوا مل�ؤامرة
مب� ��ؤمت ��رات ال�ق�م��ة ال�ع��رب�ي��ة م�ن��ذ زم��ن
اخلطورة ،بعد �إعالن تنظيم القاعدة �إمارتني �إ�سالميتني يف خ�لال الهجوم ال��ذي ا�ستهدفهم من قبل م�سلحي تنظيم من تق�سيم اليمن �إىل عدة دول ،كون القوى امل�سيطرة على
بعيد ،وقد �شهدنا ما �آلت �إليه اجلامعة
حمافظتي �أبني و�شبوة جنوبي البالد ،وا�ستعداده لل�سيطرة القاعدة يف وادي دوف����س م��ن ناحية ،وات�ه��ام حمافظ أ�ب�ين الأر�ض ال تدين بالوالء لل�سيا�سة الأمريكية واخلليجية� ،إال
ال �ع��رب �ي��ة م� ��ؤخ ��راً ح�ي�ن حت�ك�م��ت �إم� ��ارة
ع �ل��ى حم��اف �ظ��ة ث��ال �ث��ة ه��ي ح���ض��ر م ��وت �أك �ب�ر حم��اف�ظ��ات ال�ل��واء �صالح ح�سني ال��زوع��ري جهات �سيا�سية وع�سكرية �أن م�صلحة �أمريكا ال تتناق�ض مع م�شروع التق�سيم ،خ�صو�صاً
ق�ط��ر امل�سلوبة الإرادة ب ��أه��م الأح ��داث
اجلنوب.
عندما جتد �أن هناك خطراً حقيقياً يهدد ب�سقوط وتهاوي
بت�سليم املحافظة للقاعدة ،داعياً �إىل حماكمتهم.
التي ع�صفت بدول املنطقة� ،إن اجلامعة
عدم
إليها
�
بالن�سبة
أف�ضل
ال
ف
وبالتايل
لها،
املوال
احلكم
نظام
ب�سل�سلة
قيامه
�سبقها
القاعدة
تنظيم
خطوة
أن
�
الالفت
أن
�
�
ب
عمر
�ن
�
ب
جمال
لليمن
�دويل
�
ل
ا
املبعوث
�راف
ت
�
ع
ا
العربية ت�سري يف طريق انهيارها بخطى
�سقوط النظام بيد ال�ق��وى املعادية لل�سيا�سات الأمريكية،
ه �ج �م��ات م���س�ل�ح��ة وت �ف �ج�ي�رات ان �ت �ح��اري��ة ،واغ �ت �ي��االت يف تنظيم القاعدة حقق مكا�سب ا�سرتاتيجية على الأر�ض.
حثيثة ،ومن ال�سذاجة �أن نتوقع تغيرياً
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حمافظات �صنعاء ،والبي�ضاء وح�ضر موت و�أب�ين ،على �أن
والتق�سيم
أبني
�
من الوا�ضح �أنه بعد �إعالن القاعدة �إقامة �إمارتي
يف وج�ه��ة ه��ذا االن �ح��دار ب�سبب انعقاد
هذه التطورات ال�سلبية �أظهرت جملة م�ؤ�شرات على تزايد و�شبوة ،وا�ستعدادها ل�ضم ح�ضر موت �إليهما� ،أ�صبح اليمن اليمن يف حالة من االحرتاب وال�شرذمة هو البديل الأف�ضل
القمة العربية يف العراق ،البلد املنق�سم
قوة القاعدة �شعبياً وع�سكرياً على نحو غري م�سبوق منذ �أن �أم��ام و�ضع معقد وخطري يف �آن ،نابع من ا�ستمرار الأزم��ة لأمريكا ،لأنه مينع قيام دولة معادية لها على �ضفاف اخلليج
على ذاته الذي يتوهّ م البع�ض ب�أنه هزم
مت الإعالن عن وجود تنظيم القاعدة يف اليمن ،وتكمن هذه ال�سيا�سية والأمنية واالقت�صادية االجتماعية ،والتدخالت وباب املندب ،يف وقت �أن تق�سيم اليمن يوفر الفر�صة لأمريكا
الواليات املتحدة وحترر من االحتالل
اخلارجية ،وخ�صو�صاً الغربية واخلليجية التي تفاقم منها ،ملوا�صلة حما�صرة احلوثيني يف ال�شمال ،وتربير التدخل يف
امل�ؤ�شرات بالآتي:
وتبعاته.
اليمن بحجة اال�ستمرار يف احلرب �ضد القاعدة يف اجلنوب،
 حجم وقوة وات�ساع الهجمات الع�سكرية التي قام بها ومثل هذا الواقع ي�ضع اليمن �أمام االحتماالت الآتية:باخت�صار ،تنعقد القمة يف وقت فقد
ق �ي��ام احل �ك��وم��ة اجل ��دي ��دة ب��دع��م �أم�ي�رك ��ي خليجي عندما تخرج عن �سياق اللعبة املر�سومة لها ،والعمل على
تنظيم القاعدة على اجلي�ش اليمني ،و�أهمها الهجوم على
فيه امل�ل��وك وال��ر ؤ���س��اء والأم ��راء العرب
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ثكنة ع�سكرية يف أ�ب�ين ،ال��ذي �أ�سفر عن مقتل  185جندياً،
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�أي دور يخدم الأهداف التي �أُن�شئت من
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وت�ف�ج�ير ط��ائ��رة ع���س�ك��ري��ة ت��اب�ع��ة ل���س�لاح اجل ��و يف ق��اع��دة
حمافظتي
هذه
يف
القاعدة
وجود
على
وتق�ضي
و�شبوه،
أبني
�
�أجلها جامعة الدول العربية ،وعلى ر�أ�س
املناطق احليوية والهامة ،مبا ي�سهم يف قطع الطريق على باتت تقوم على �أ�سا�س �إعادة تعومي نظام حكم مركزي يلتزم
الديلمي.
هذه الأه��داف تعزيز الت�ضامن العربي
تنفيذ الأجندة ال�سيا�سية للواليات املتحدة يف املنطقة� ،أو دفع
 متكن تنظيم القاعدة من فر�ض �سيطرته على مدن �سيناريو ت�شظي اليمن وتق�سيمه �إىل دويالت عديدة.وتوحيد اجلهود يف املجاالت ال�سيا�سية
�أن تف�شل احلكومة يف ا�ستعادة هذه ال�سيطرة ،وتتمكن الأمور نحو الفو�ضى والفتنة والتق�سيم.
�إ�سرتاتيجية جنوبي البالد ،يقع فيها �أ�ضخم م�شروع للغاز
وال�ع���س�ك��ري��ة وال �ت �ن �م��وي��ة ،ل�ق��د �ضاعت
واخلطورة �أن القوى املعار�ضة لنظام احلكم ،وتدعو �إىل
امل�سال ت��دي��ره �شركة ت��وت��ال الفرن�سية ،وت�صل كلفته نحو القاعدة من تثبيت �سيطرتها يف حمافظات �أبني و�شبوة ومد
جميع ال�ف��ر���ص لإ� �ص�لاح ه��ذه املنظمة
مليار دوالر ،وت�شرف على ال�سواحل القريبة من باب املندب هذه ال�سيطرة �إىل ح�ضر موت ،ودخول الأمور يف م�سار حرب تغيريه ،غري موحدة على �أ�سا�س برنامج �سيا�سي اقت�صادي
�أو تطويرها ،والأج��دى باملخل�صني من
اجتماعي وح ��دوي ي�سعى �إىل حت��ري��ر اليمن م��ن التبعية
ال�شريان احليوي للتجارة العاملية ،وهذه ال�سيطرة ما كانت ا�ستنزاف ،كما ح�صل يف حمافظة �صعدة.
أ�ب �ن��اء ه��ذه الأم ��ة �أن ينعوها ويبحثوا
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لتح�صل لوال وجود ت�أييد من ال�سكان للقاعدة.
إ�صابة
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�سيطرتها،
�أن ي�ؤدي ف�شل احلكومة يف ا�ستعادة
ج ��دي �اً ع ��ن ب��دي��ل ي�ع�ي��د إ�ل �ي �ه��م الأم ��ل
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امل�ستقلة.
وا�ستمالة
اليمني
 قدرة القاعدة على اخرتاق اجلي�ش�ن،
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بامل�ستقبل.
عدد من الع�سكريني وامل�س�ؤولني بالدولة ،الأمر الذي مكنها القوى الداعية �إىل االنف�صال �إىل احلذو حذو ما قامت به
ح�سني عطوي
من ال�سيطرة على حمافظتي �أبني و�شبوة ،وتبني ذلك من القاعدة من خطوة تق�سيميه.
عدنان حممد العربي

بعد إعالن القاعدة إقامة إمارتي أبين وشبوة

اليمن أمام خطر االنزالق نحو التقسيم
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شمال أفريقيا في مهب التقسيم ..ليبيا نموذجًا
قبل �أن ي�ستكمل احلراك الليبي املدعوم
�أطل�سياً �سيطرته على الأرا� �ض��ي بعد قتل
زعيم ليبيا ال�سابق معمر القذايف بالطريقة
ال�شنيعة التي �شاهدها العامل ،بد�أ ال�صراع
بني املكونات اجلغرافية على «جلد ال��دب»
الوطني ،يف وقت مل يتمكن رعاة امل�سيطرين
على ال�سلطات من وق��ف اال�شتباكات التي
ت�شهدها منطقة «ال�ك�ف��رة» ،وال ال�سيطرة
على امليلي�شيات امل�سلحة الراف�ضة ت�سليم
ال�سالح وامل�ق�رّات الر�سمية وحتى املطارات
واملوانئ.
وك ��ل ذل� ��ك ،ك��ان��ت ال���س�ل�ط��ات ت ��رى �أن
احتماالت ال�سيطرة عليه ممكنة مب�ساعدة
الذين عاثوا يف ليبيا دم��اراً� ،إال �أن املفاج�أة
كانت ب�إعالن �إقليم «برقة» الغني بالرثوات
ال�ن�ف�ط�ي��ة ،وال �ت��ي ت���ش�ك��ل غ��ال�ب�ي��ة ال�ث�روة
الليبية ت�شكيلة جم�ل����س لإدارة الإق�ل�ي��م،
واخل��روج من حتت عباءة ال�سلطة املركزية
ب �ت�ب�ري��رات ت�ك�ت���س��ب يف ال �ظ��اه��ر امل�ل�م��و���س
تعاطفاً ،باعتبارها حقاً طبيعياً ،ال�سيما �أن
تلك ال�ت�بري��رات تتهم ال�سلطات املركزية
ب�ت�ه�م�ي����ش امل�ن�ط�ق��ة وا� �س �ت �غ�لال خ�يرات �ه��ا،
مقرونة برغبة ال�سكان يف �أن تكون لهم �إرادة
خا�صة ت�سيرّ �ش�ؤونهم.
ف��امل�ج�ل����س االن �ت �ق��ايل ال� ��ذي ت���ش� ّك��ل بني
ذراع��ي حلف «الناتو» ،متهم ب�أنه غري فعّال،
مواطن ليبي يف مظاهرة ببنغازي (�أ .ف .ب).

هل أحرق البوعزيزي نفسه من أجل تقصير الجلباب وتطويل اللحى؟

أولى ثمرات الثورة ..الشيخة موزة تشتري القصر الرئاسي التونسي
تون�س اخل�ضراء تنتقل من ح�صار �إىل ح�صار ،ومن قهر �إىل قهر ،ومن ظلم �إىل ظلم،
من عهد زين العابدين بن علي الذي عمم الف�ساد ومنع العمل ال�سيا�سي والنقابي وكمم
الأفواه وقمع احلريات �إىل عهد من�صف املرزوقي ،اخلوف واملخاطر ذاتها ،زين العابدين
بن علي عمل جاهداً لإبعاد �أهل تون�س عن العروبة والإ�سالم ،وجهد لتعميم الثقافة
الغربية والفرن�سية خ�صو�صاً ،ف�أ�صبحت هذه الثقافة منهج و�أ�سلوب حياة التون�سيني،
حتى بات املرء يحتار وهو يتابع هذا امل�شهد القا�سي املعادي للمنطق والتاريخ ،هل هو
ينظر �إىل جمتمع يحمل قيم العروبة والإ�سالم� ،أم ينظر �إىل جمتمع غربي الثقافة
والتوجه والهوية!
العمل احلزبي ال�سيا�سي كان �شبه حمظور ،التظاهر ممنوع ،ال�صوم غري مرحب به،
وال�صالة يف امل�سجد تتم وفق بطاقات دخ��ول �إلكرتونية ،واحلجاب غري مرحب به يف
اجلامعات وامل�ؤ�س�سات الر�سمية.
بب�ساطة ،جهد ال�ن�ظ��ام ال�سابق �إىل إ�ل�غ��اء ال�ع��روب��ة والإ� �س�لام م��ن ع�ق��ول وقلوب
التون�سيني� ،أخ�ي�راً ..بعد جناحهم يف �إن�ه��اء و إ���س�ق��اط نظام القهر والقمع والف�ساد
و�إجرائهم �أول انتخابات برملانية ورئا�سية بعد الثورة ،بد�أت تظهر مالمح نظام قهر
وقمع من نوع جديد خمتلف يحجب العقل ويهدر الطاقات ويوقف التطور ويعيق
التنمية احلقيقية ،ال�ي��وم ه�ن��اك �شريحة جمتمعية وا��س�ع��ة ك��ان��ت ع�صب املحتجني
واملتظاهرين و�ساهمت بتغيري النظام تت�ساءل ،هل �أن ال�شعب التون�سي الذي ثار و�ضحى
من �أج��ل التغيري والإ��ص�لاح ،ومواجهة �أع��داء الأم��ة والقيام يف التنمية امل�ستدامه،
واالن�ت�ق��ال �إىل الدميقراطية ال�سيا�سية وال�ع��دال��ة االجتماعية ،وحت�سني اخلدمات
العامة من تعليم و�صحة و�سكن ،و�إي�ج��اد فر�ص عمل ج��دي��دة� ،ضحى وب��ذل الدماء
وقدم ال�شهداء ،من �أجل تر�سيخ هذا امل�شهد ال�سيا�سي املنق�سم على نف�سه واملعيب ،هذه
الق�ضايا واملطالب املجتمعية املحقة ،والتي مت�س اجلميع يف تون�س ،والذي عرب عنها
البوعزيزي بحرق نف�سه ،هي التي فجرت الثورة ،وهي التي كانت حمركة للجماهري
الغا�ضبة التي �أ�سقطت النظام ال�سابق� ،أم الق�ضايا الفقهية اخلالفية امل�ستمرة منذ
أ�ك�ثر من �أل��ف ع��ام ،هي �سبب تفجر الثورة حتى ي�شغل بها الدعاة والتيار ال�سيا�سي
ال�سلفي النا�س لي ًال ونهاراً؟.

هناك مهام �أ�سا�سية �أمام تون�س وما ي�سمى ثورات الربيع العربي كلها ،فالأمة معنية
يف هذه املرحلة با�ستعادة قواها احل�ضارية ،وال�سيطرة على مواردها االقت�صادية و�إدراتها
ب�شكل �سليم ،بالإ�ضافة �إىل ��ض��رورة امتالكها التكنولوجيا احلديثة وعنا�صر القوة
حلماية �أمنها �ضد التهديدات املت�صاعدة من قبل �أعدائها التاريخيني ،وعدم دخولها
يف انق�سامات و�صراعات داخلية ،مثل �إنزال العلم التون�سي يف اجلامعات التون�سية ،ورفع
الرايات ال�سوداء �أو تكفري معظم امل�سلمني املختلفني معهم باالجتهاد �أو الر�أي ..فهذه
الق�ضايا �ستبقى حمل اجتهاد متباينة رمبا حتى قيام ال�ساعة.
ما يجري يف تون�س خطري ،خ�صو�صاً �إذا ما مت ربطه مبا يحدث يف دول اجلوار من
ليبيا �إىل م�صر واجلزائر ،ب��د�أت ظاهرة التكفري ب�أبعادها الدينية وال�سيا�سية جتتاح
امل�شهد ال�سيا�سي يف تون�س مع انت�شار تو�سع نفوذ التيارات ال�سلفية يف البالد ب�شكل
خطري ،مما دفع خمتلف مكونات املجتمع التون�سي �إىل دق ناقو�س اخلطر.
ولأن حالة عدم اال�ستقرار وعدم التوازن م�ستمرة يف النظام التون�سي ،لقد مت عر�ض
الق�صور الرئا�سية يف تون�س للبيع ،ويقال �إن زوجة �أمري قطر ال�شيخة موزة عر�ضت
�شراء الق�صر الرئا�سي ب�سيدي الظريف ،وا�ستعدادها دفع ال�سعر املعرو�ض بدون نقا�ش،
كما دخ��ل البنك الإ�سالمي ال�سعودي على خط �شراء امل�ؤ�س�سات التون�سية بعد تردد
معلومات عن تقدمي البنك املذكور عر�ضاً ل�شراء بنك الزيتونة التون�سي.
فهل �أ�صبحنا �أمام مرحلة جديدة من التدخل اخلليجي ال�سافر للثورات العربية،
من �أجل املزيد من ال�سيطرة االحتكارية على اقت�صاديات الثورات العربية من قبل بيوت
التمويل اخلليجية ،التي جتهد لال�ستحواذ على معظم امل�ؤ�س�سات املنتجة يف املنطقة،
وهل �صحيح �أن هناك تناف�ساً قطرياً �سعودياً حمموماً على هذه الثورات وعلى ممتلكات
هذه ال�شعوب ،التي بذلت من الدماء والعرق الكثري المتالكها؟
و�سط �صرخات معظم التجار التون�سيني ال�صغار من الك�ساد التجاري الذي يعانون
منه منذ بدء الثورة ،حيث �سجلت املبيعات تراجعاً زاد عن �سبعني يف املئة مقارنة عن
مبيعات العام املا�ضي ،كما �صرح نائب رئي�س نقابة التجار.

جهاد ال�ضاين

بل والف�ساد ينخره ،وفا�شل يف �إدارة �ش�ؤون
ال� �ب�ل�اد ،ول �ي ����س ه �ن��اك ق ��وان�ي�ن ي �ق��در على
�صوغها �أو االل�ت��زام بها ،والأن�ك��ى� ،أن��ه يقول
كالماً ويطلق وعوداً ويطرح نقي�ضها ،قبل �أن
يجفّ حربها �أو يتبدّد ال�صوت الذي �أطلقه.
لكن باملقابل ،ف ��إن جمل�س ب��رق��ة ال��ذي
�أع�ل��ن بح�ضور نحو � 3آالف �شخ�ص ،فقد
لفت االنتباه �إىل �أن الإعالن كان من مدينة
«بنغازي» ،حيث �أعلن املجل�س االنتقايل بعد
ان�شقاق رئي�سه «م�صطفى عبد اجلليل» عن
�سلطة معمر القذايف التي كان ي�شغل فيها
وزير العدل.
والإعالن عن جمل�س برقة ،ورغم النقد
له على �أنه انف�صايل ،والنفي بذلك كم�ؤ�شر
وا��ض��ح ي�شبه �إىل ح��د بعيد «ال�ب�رق» ال��ذي
ي��ؤ���شّ ��ر �إىل عا�صفة ال��رع��د� ،أي أ� ّن الرعد
ال��ذي ي�تردّد �صداه ال ميكن �إال �أن ي�ستبق
بربقة.
ول��ذل��ك ،ف� ��إ ّن امل �خ��اوف ت�ت��زاي��د م��ن �أن
يكون جمل�س برقة امل�ؤ�شر الطبيعي لتق�سيم
ليبيا ،وال�ع��ودة بها �إىل ما قيل نهاية حكم
امللكية ،حيث كانت ث�لاث والي ��ات� ،أكربها
برقة ،فوالية طرابل�س ،ووالية فزان.
و�إع�ل�ان برقة االنف�صايل ،ول��و �إداري� �اً،
كمرحلة �أوىل يطرح واقع امل�شروع التفتيتي،
�أو تق�سيم ليبيا ال��ذي د ّب��ت فيه ال��روح مع
انطالق �أول طائرة للأطل�سي لتق�صف ليبيا
ب��زع��م حماية امل��دن�ي�ين� ،سيما �أن الإع�ل�ان
ج��اء م��دع��وم�اً ب��ال�ع��ودة �إىل د�ستور امللكية،
مع تعديالت طفيفة ،مع الت�أكيد �أنه �إقليم
فيدرايل� -أي دولة يف بلد احتادي  -وهو ما
دعا «عبد اجلليل» للخروج عن «ر�صانته»،
وال �ق��ول إ�ن��ه م�ستعد ال��س�ت�خ��دام ال�ق��وة �إذا
ت�ط� ّل��ب الأم� ��ر ذل� ��ك� ..أي مل�ن��ع التق�سيم..
فليبيا وح��دة واح��دة ول��و بالقوة ،وم�ضيفاً
�أن ه��ؤالء �أ�شبه بدمى حتركهم دول عربية
و�أن�صار القذايف ،لكنه عاد و�أكد على احلوار
بعد �أن ت�صدّى له «الربقيون» ب�أنه نف�سه
كان من �أتباع القذايف ،وكان وزيراً للعدل يف
دولة بال عدل ،و أ�ن��ه ي�ستخدم اللغة نف�سها
التي ا�ستخدمها القذايف ،وهي لغة التخوين
للمعار�ضني وللذين يختلفون معه ،و�أكرث
من ذلك ،ف�إن «عبد اجلليل» متهم بت�أ�سي�س
نظام �شمويل �أين منه القذايف.
البع�ض يتهم قطر باعتبارها �صاحبة
امل�صلحة ،لي�س فقط يف مت��زي��ق ليبيا ،بل
يف حتويل كل البالد العربية الكربى �إىل
دوي�لات متناحرة ،علّها تفوز بالقيادة بني
املتناحرين ال�ضعفاء وال�صغار ،ولذلك يُندّد
كثري من ال�سيا�سيني والتظاهرات الليبية
بالدور القطري ال�سيء يف ليبيا ،فيما يقول
�آخ ��رون �إن املجل�س االن�ت�ق��ايل ال��ذي يقود
ليبيا حالياً ،ال عالقة له ب ��إدارة ال�سلطة،
��س�ي�م��ا �أ ّن �أع �� �ض ��اءه غ ��ارق ��ون يف ال�ف���س��اد
وتقا�سم بقايا ما يرتكه لهم الأطل�سيون،
�إ ّال �أ ّن امل �خ��اوف تبقى جلية ح��ول م�صري
ليبيا ك��وح��دة واح� ��دة� ،سيما �أ ّن احل��دي��ث
الآن يتزايد عن نية لإقامة دولة الطوارق،
وهذا حتماً �سيمتد بتداعياته �إىل اجلزائر
وتون�س� ،أي املغرب العربي وللذين يحبون..
�شمال �أفريقيا.
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انتخابات ساركوزي ..والجدار السوري
يعي�ش الرئي�س الفرن�سي �ساركوزي هاج�س
اخل�سارة يف االنتخابات الرئا�سية الفرن�سية،
بعد �إخفاقاته املتكررة يف ال�سيا�سة اخلارجية
واالقت�صادية ،وف�شله يف حفظ القرار الفرن�سي
امل�ستقل ،بعد تبعيته العمياء للإدارة الأمريكية
وال �ل��وب��ي ال���ص�ه�ي��وين ،ال ��ذي مي�ث��ل حا�ضنته
ال���س�ي��ا��س�ي��ة وال�ع�ن���ص��ري��ة (ي �ه ��ودي ب��ال��والدة
وباالنتماء ال�سيا�سي).
�إخفاقات �ساركوزي
 �إن �� �س ��ارك ��وزي ق ��د ن �ق��ل ف��رن �� �س��ا منموقفها ال�ق��ري��ب �إىل حميطها الآ��س�ي��وي
(ال�ب�ح��ر امل�ت��و��س��ط) �إىل فرن�سا الأطل�سية
التي تنفذ �سيا�سات الناتو بقيادة �أمريكا،
ل �ت ��أم�ين م���ص��احل�ه��ا اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ،وق��د
ن�سف � �س��ارك��وزي ك��ل م��رت�ك��زات ال�سيا�سية
الديغولية ،التي ت�ؤكد على ال�سيادة الوطنية
وال �ق��رار امل�ستقل وت�ضامنها م��ع امل�صالح
العربية.
 لقد �أخفق �ساركوزي بفتح �أ�سواق خارجيةج ��دي ��دة ل�ل�م���س�ت�ث�م��ري��ن والأغ� �ن� �ي ��اء ،ال��ذي��ن
اح�ت���ض�ن��وه ودع �م��وه يف االن�ت�خ��اب��ات ال�سابقة
وانف�ضوا عنه الآن ،لإخ�لال��ه بتحقيق وع��وده
لهم ،و�أخ��ذوا يفت�شون عن ح�صان �آخ��ر ي�ؤمن
لهم م�صالهم االقت�صادية.
 ل �ق��د ب ��ره ��ن �� �س ��ارك ��وزي ع ��ن � �ض �ع��ف يف�شخ�صيته القيادية ،عندما برر بع�ض �أخطائه
وف�شله ب�سبب طالقه من زوجته الأوىل وزواجه
الثاين عار�ضة الأزياء كارال بروين ومغامراتها
ا إلع�لام �ي��ة ،وغ�يره��ا ال�ت��ي ت�شغله ع��ن ق�ي��ادة
فرن�سا وال�سهر على م�صاحلها اال�سرتاتيجية،
حيث تغلبت م�صاحله ال�شخ�صية و�شهواته على

واجبه الوطني ،وهذا ي�ؤكد عدم �أهليته لقيادة
البالد �إىل �شاطئ الأمان.
 ل �ق��د �أع � ��اد � �س��ارك��وزي ��س�ي��ا��س��ة ال�ت��دخ��لالع�سكري وا�ستعمال القوة لإ�سقاط الأنظمة
املعادية لت�أمني م�صاحله االقت�صادية (النفط
وال�سالح) ،وا�ستعاد تاريخ فرن�سا اال�ستعماري
يف � �ش �م��ال �أف��ري �ق �ي��ا (جم � ��ازر ال�ف��رن���س�ي�ين يف
اجل��زائ��ر) ،وا��س�ت�ع�م��ار ال �غ��رب امل���ص��ري ليعود
ب�ع��د �أق ��ل م��ن خ�م���س�ين ع��ام �اً مل�ه��اج�م��ة ليبيا
بحجة ن�صرة الدميقراطية عرب �أ�سراب الناتو
لإ�سقاط القذايف (حليفه ال�سابق ال��ذي دعمه
مالياً يف انتخاباته ال�سابقة).
�أحقــاد �ساركـوزي
�ضـد �سورية والإ�سالم
 لقد �أجه�ضت �سورية م�شروع (املتو�سطال� �ك� �ب�ي�ر) ،ال � ��ذي �أط �ل �ق ��ه �� �س ��ارك ��وزي ل��دم��ج
«�إ� �س ��رائ �ي ��ل» يف حم�ي�ط�ه��ا ال �ع��رب��ي ،وت � أ�م�ي�ن
التطبيع ال�شامل م��ن ب��واب��ة البحر املتو�سط،
و��س�ح�ب��ت م��ن حت��ت �أق � ��دام � �س��ارك��وزي م�ن�براً
�إقليمياً ،يجمع بني املنطقة العربية و�أوروب��ا
املتو�سطية ،ف�أفقدته قوة الت�أثري خارج فرن�سا،
و�أرج�ع�ت��ه ملنظومة التبعية ألم�يرك��ا يف حلف
الناتو.
 متثل �سورية ال�ه��دف الرئي�س للتحالفالأم�ي�رك ��ي الإ� �س��رائ �ي �ل��ي ،ك�م�ح�ط��ة ارت �ك��از يف
حم��ور امل�ق��اوم��ة ،وال ب��د م��ن حتطيمها وك�سر
هذه احللقة الذهبية ،فقد تطوع �شرياك قبل
�ساركوزي حل�صار �سورية عرب اتهامها باغتيال
احل��ري��ري وت�أ�سي�س املحكمة ال��دول�ي��ة بلبنان
واتهام القيادة ال�سورية باالغتيال واملقاي�ضة
معها ،على ر�أ���س املقاومة يف لبنان وفل�سطني

الرئي�س الفرن�سي نيكوال �ساركوزي يتحدث خالل �إحدى جوالته االنتخابية يف باري�س (�أ .ف .ب)

مقابل الرباءة ،وحني �صمدت �سورية واهتزت
املحكمة ،مت الرتاجع عن ه��ذا االت�ه��ام ،وح�وّل
�إىل اتهام �سيا�سي ،فعاد �سعد احلريري وتراجع
ع��ن االت �ه��ام ،وذه��ب �إىل ��س��وري��ة م�ع�ت��ذراً ون��ام
يف �سرير الأ�سد ،و�أك��ل على مائدته ،يف الوقت
ال��ذي تخطط فيه أ�م�يرك��ا وحلفا�ؤها مل��ؤام��رة
ج��دي��دة ب�شعارات الإ� �ص�لاح والدميقراطية،
لالنقالب على النظام ال�سوري و�إ�سقاطه ،عرب
احلرب املبا�شرة الع�سكرية والأمنية وال�سيا�سية
واالق �ت �� �ص��ادي��ة وال �ط��ائ �ف �ي��ة ،ومت ا��س�ت�ع�م��ال
احلراك العربي كغطاء لهذه امل�ؤامرة ،بعنوان
«الدميقراطية والإ��ص�لاح» ،وال ت��زال امل�ؤامرة

م�ستمرة ،مع �أنها �أجه�ضت يف حلقتها الأوىل،
لكنها �ست�ستمر إلن �ه��اك وا��س�ت�ن��زاف اجلي�ش
ال�سوري والنظام املمانع.
 لقد تدخل �ساركوزي ميدانياً يف �سورية،م�ب��ا��ش��رة ع�بر �سفريهم يف دم���ش��ق ال ��ذي ك��ان
ي� �ج ��ول ع �ل��ى امل � ��دن وي �ح ��ر� ��ض ال �ن ��ا� ��س ع�ل��ى
ال�ت�ظ��اه��ر ،ح�ت��ى و��ص��ل ب��ه ا ألم ��ر م��ع ال�سفري
الأم�يرك��ي حل�ضور جمال�س ال �ع��زاء (مت��ادى
الفرن�سيون حيث ذكرت بع�ض و�سائل الإعالم
ع��ن أ�� �س��ر � �ض �ب��اط وع���س�ك��ري�ين ف��رن���س�ي�ين يف
حم�ص) ،وه��و ال��ذي ك��ان م�س�ؤو ًال عن أ�ح��داث
ال�ضواحي الباري�سية �ضد املهاجرين ،وال��ذي

كان م�س�ؤو ًال عن منع النقاب وفر�ض الغرامة
عليه ،وم�س�ؤو ًال عن منع احلجاب يف املدار�س،
وي �خ��و���ض م �ع��رك��ة م �ن��ع ال �ل �ح��وم احل �ل��ال يف
معركته االنتخابية ،ومنع املهاجرين ،خ�صو�صاً
امل���س�ل�م�ين ،وم ��ع ذل ��ك ي�ت�ح��ال��ف م��ع ا إلخ� ��وان
امل�سلمني!
 تر�شح الرئي�س ��س��ارك��وزي يف انتخاباتهال�ف��رن���س�ي��ة ،وق��د ��س��اع��ده ال�ل��وب��ي ال�صهيوين
ب�إخراج مناف�سه دومنيك �سرتو�س كان  -مدير
م�ؤ�س�سة النقد الدويل  -الذي اتهم بالتحر�ش
ب � � إ�ح ��دى ع ��ام�ل�ات ال �ت �ن �ظ �ي��ف ،ومت ت�برئ�ت��ه
منها بعدما خ�سر فر�صة ال�تر��ش�ي��ح ،وت�شري
ا�ستطالعات الر�أي �إىل تقدم مناف�سه «فرن�سوا
ه��والن��د» عليه يف االن�ت�خ��اب��ات ،وي�ب��دو هاج�س
الف�شل وخروج �ساركوزي من الإليزيه قبل �أن
يخرج الأ�سد من ق�صر املهاجرين ،و�سي�سقط
�ساركوزي قبل �سقوط النظام يف �سورية ،كما
�سقط ج��اك ��ش�يراك قبل �سقوط امل�ق��اوم��ة يف
لبنان �سواء باحلرب الإ�سرائيلية عام� 2006أم
بحبال املحكمة الدولية.
�إن �ساركوزي مقاول �سيا�سي على م�ستوى
الإق� �ل� �ي ��م خل ��دم ��ة امل� ��� �ش ��روع الإ� �س ��رائ �ي �ل ��ي
الأمريكي ،و�أداة يحركها اللوبي ال�صهيوين،
ا��س�ت�ق��دم م��ن خ ��ارج احل� ��دود ال�ف��رن���س�ي��ة من
عائلة جمرية فرن�سية يهودية ويعود مت�آمراً
مل�ح��ارب��ة � �س��وري��ة� ..سي�سقط � �س��ارك��وزي �أم��ام
اجل��دار ال�سوري ،وول��دت رو�سيا وال�صني من
الرحم ال�سوري ،وكما كانت �سورية ال�ساحة
التي ب��د�أ فيها النجم الأم�يرك��ي ب��الأق��وال..
وداع� � �اً � �س��ارك��وزي م��ن الإل �ي��زي��ه �إىل �ساحة
عرو�ض الأزياء الباري�سية.

د .ن�سيب حطيط

يرتد سلبًا على الغرب
ّ
حظر النفط اإليراني

ماذا سيحصل إذا بدأت الصواريخ تتطاير فوق منابع النفط؟
العقوبات االقت�صادية الغربية على �إي��ران،
ب � ��د�أت ت��رت��د ��س�ل�ب�اً ع �ل��ى اق �ت �� �ص��ادي��ات ال ��دول
الغربية ،حظر بيع النفط الإي ��راين من قبل
الدول الغربية� ،أدّى �إىل ارتفاع �أ�سعار النفط يف
العامل وو�صوله �إىل م�ستويات غري م�سبوقة،
وانقلب بذلك ال�سحر على ال�ساحر ،و�أ�صبحت
العقوبات �سيفاً ذا حدين ،و�سط ازدياد املخاوف
على ت��دف��ق النفط م��ن دول اخل�ل�ي��ج ،ك��ل هذا
اجل �ن��ون يف الأ� �س �ع��ار وم���ض�ي��ق ه��رم��ز م ��ازال
يتدفق النفط من خالله ،ومل تطلق ر�صا�صة
واحدة بعد يف اخلليج ،فماذا �سيح�صل �إذا �أقفل
م�ضيق ه��رم��ز وامتنعت ح��ام�لات النفط من
عبور امل�ضيق ،وب��د�أت ال�صواريخ تتطاير فوق
منابع النفط ومرافئ ت�صديره.
االرت� � �ف � ��اع احل� � ��ايل لأ�� �س� �ع ��ار ال �ن �ف��ط ق��د
ي�سبب كارثة اقت�صادية غري م�سبوقة ،و�سط
االنهيارات االقت�صادية العاملية وت��زاي��د ديون
الدول الأوروبية وازدياد العجز الأمريكي.
�أ� �ض �ي��ف ل �ل �ه � ّم الإي� � � ��راين ازدي � � ��اد ال�ط�ل��ب
العاملي على النفط ،ومنو بع�ض االقت�صاديات

الأ� �س �ي��وي��ة ،وال���ص�ق�ي��ع وال �ب�رد وال �ث �ل��وج التي
اجتاحت العامل ،مما �ساعد يف االرتفاع الأخري
ل�ل�أ��س�ع��ار نتيجة ازدي ��اد ال�ط�ل��ب ،وب ��ات هناك
قناعة لدى ال�سوق �أن ال��دول امل�صدرة للنفط
بلغت طاقتها الإنتاجية الق�صوى ،و�أن حظر
بيع النفط الإيراين الذي �أقرته الدول الغربية
�أدّى �إىل ارتفاع الأ�سعار احلالية للنفط ،ولكنه
لي�س ال�سبب الوحيد ،بل هناك �أ�سباب عديدة
�شاركت يف ه��ذا االرت�ف��اع ،منها الطلب الكبري
ع�ل��ى م�ن�ت�ج��ات امل���ص��ايف يف ال �ع��امل ،متحدثني
�إىل �أن امل�صايف ال ت�ستطيع تلبية تلك الكميات
الكبرية املطلوبة ومواجهة الطلبات املتزايدة،
بالإ�ضافة �إىل �أن هناك كميات كبرية من النفط
اخل��ام الثقيل ،لكن ال توجد طاقة ا�ستيعابية
تخزينية لدى امل�صايف ،لأن ال �إمكانية لتكرير
ه��ذه الكميات من النفط الثقيل ،و�أن ارتفاع
�أ�سعار النفط يعود كذلك �إىل تخوف من عدم
ا�ستقرار ال�سوق النفطي ،ن�ظ��راً لعدم حت�سن
احلالة الأمنية يف العراق وت�صاعد التوتر يف
دول ال�شرق الأو�سط.

وك ��ان ��ص�ن��دوق ال�ن�ق��د ال ��دويل ق��د ح��ذر التكنولوجيا اجلديدة»� ،إن �أمريكا متتلك
� �س��اب �ق �اً م ��ن ت��وق��ف ال� ��� �ص ��ادرات ال�ن�ف�ط�ي��ة  2يف املئة من نفط العامل فقط ،يف الوقت
الإيرانية بالكامل وت�أثرياتها ال�سلبية على ال��ذي ن�ستهلك فيه  20يف املئة من النفط
ال�سوق ،وحذرت من �أن هذا الأمر قد ي�سبب العاملي ،و�شدد �أوباما على �ضرورة التقليل
بقفزة كبرية يف �أ�سعار النفط ،قد ت�صل �إىل من االعتماد على النفط الأجنبي ،مقابل
 30يف املئة ،وبالتايل يتوقع �صندوق النقد �� �ض ��رورة �إي� �ج ��اد ب ��دائ ��ل ل�ل�ط��اق��ة وازدي � ��اد
ارتفاع �أ�سعار برميل النفط �إىل  160دوالراً ا��س�ت�خ��دام الإن �ت��اج ا ألم�ي�رك��ي م��ن الطاقة
للربميل ،وقال البيان� ،إن ما يجري خطري ال���ش�م���س�ي��ة م��ن ال ��ري ��اح وال �غ ��از الطبيعي
جداً ،لأن تدهور االقت�صاد العاملي احلايل ،وال ��وق ��ود احل �ي��وي وغ�ي�ره��ا م��ن ال�ط��اق��ة
قد يجعل من �إفال�س (بنك ليمان برازرذ) البديلة ،م�ؤكداً �أن بالده �ستقوم بتخفي�ض
وت �ه��اوي ال �ب��ور� �ص��ات ال�ع��امل�ي��ة عام ،2008ا�ستهالكها من النفط ب�أكرث من  12مليار
جم��رد نكتة �أو مزحة ثقيلة ملا قد يح�صل برميل.
ح �ت��ى ال �ي��اب��ان م � ��ازال اق�ت�� �ص��اده��ا يتخبط
الآن..
الرئي�س ا ألم�يرك��ي ب��اراك �أوب��ام��ا �سارع وي�ن�ت�ق��ل م��ن �أزم ��ة �إىل �أزم � ��ات ،ومل ي�ك��ن من
�إىل حت��ذي��ر ال���ش�ع��ب الأم�ي�رك ��ي و� �ض��رورة املمكن لهذا االقت�صاد �أن مير بظروف �أ�سو أ� مما
�إيجاد بدائل للنفط وتغيري منط وطبيعة م ّر بها ،فلم تكد اليابان واقت�صادها يتعافى من
ا��س�ت�ه�لاك��ه ل�ل�ط��اق��ة ،حم� ��ذراً مم��ا ي�ج��ري الأزم��ة املالية التي فجرها انهيار البور�صات
من ارتفاع يف �أ�سعار الذهب والنفط ،فقال وامل �� �ص��ارف ال�ع��امل�ي��ة ،ح�ت��ى �أ��ص�ي��ب اقت�صادها
�أوباما�« :إن القفزة الأخرية ب�أ�سعار الوقود ،بال�ضربة القا�ضية بعد زل��زال مدمر بقوة 9
ت�ع�ط�ي�ن��ا م �ب��رراً ل �� �ض��رورة اال� �س �ت �ث �م��ار يف درج��ات مبقيا�س ريخرت ،التي �أنتجت موجات

م� ّد عاتية (ت�سونامي) غ�ير م�سبوقة �ضربت
�شمال �شرق ال�ب�لاد ،وه��ددت بكارثة ن��ووي��ة يف
العامل املا�ضي بعد حدوث ت�سرب يف مفاعالتها
النووية.
رمبا كانت هذه احلادثة �أ�سو أ� من كارثة
ت���ش��رن��وب�ي��ل ال��رو� �س �ي��ة ،ذل ��ك ال ��زل ��زال ب��دد
الآمال يف �سرعة انتعا�ش االقت�صاد الياباين،
بعد �أن كانت ال�صني قد جنحت من خالل
ج�ه��ده��ا ال � ��د�ؤوب م��ن زح��زح�ت��ه م��ن امل��رك��ز
ال �ث��اين �إىل امل��رك��ز ال �ث��ال��ث ع �ل��ى م���س�ت��وى
اق�ت���ص��ادي��ات ال �ع��امل ،ف�ي�م��ا ا��س�ت�ك�م�ل��ت ه��ذا
ال �ع��ام ال���ض��رب��ات ع�ل��ى االق�ت���ص��اد ال�ي��اب��اين،
ب�ع��د �أن اق�ت�ل�ع��ت ال���س�ي��ول ال �ع��ارم��ة م��واق��ع
إ�ن�ت��اج�ي��ة �ضخمة وج��رف��ت ال�سيول �سل�سلة
من ال�شركات وامل�صانع املوردة ل�شركات بالغة
الأه�م�ي��ة لالقت�صاد ال�ي��اب��اين ،مثل تويوتا
وميت�سوبي�شي ،مما �أدى �إىل توقف الإنتاج يف
عدة م�صانع.

حمرر ال�ش�ؤون الدولية

( العدد  )205اجلمعة � 16 -آذار 2012 -

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

17

رأي
بعد حوادث االختطاف واالعتداء

حماية العمال الصينيين في الخارج أولوية أمنية
ت� ��راف� ��ق االن� �ت� ��� �ش ��ار ال �ك �ب�ي�ر ل �ل �ع �م��ال
واخل �ب��راء ال���ص�ي�ن�ين يف �أ� �ص �ق��اع الأر� ��ض
قاطبة ،مع ارت�ف��اع دراماتيكي يف ح��وادث
االختطاف التي يتعر�ض لها ه�ؤالء العمال
ال�صينيون يف اخل ��ارج ،ال�سيما يف م�صر
وال���س��ودان كما ر�أي�ن��ا �أخ�ي�راً ،وق��د �أ�صبح
بند «حماية ال�صينيني املغرتبني» يحتل
�أول��وي��ة على الأج�ن��دة الأم�ن�ي��ة ال�صينية،
خ���ص��و��ص�اً ب�ع��د ح��ادث��ة م�ق�ت��ل  14ع��ام� ً
لا
�صينياً يف �أفغان�ستان وباك�ستان عام ،2004
ومقتل �أح��د املختطفني يف ال���س��ودان عام
 ،2012لكن الو�ضع يزداد تردياً ،علماً �أن
ال�سلطات ال�صينية �أجلت بني عامي 2006
و 2010أ�ك�ثر من � 6آالف �صيني من دول
خمتلفة �شابتها �أو��ض��اع م�ضطربة منها
تيمور ال�شرقية ولبنان ،وت�شاد وتايالند،
وهاييتي وقريغيز�ستان.
ويف ال � �ع� ��ام امل ��ا� � �ض ��ي ،ع � � ��ادت م��وج��ة
االختطاف التي الحقت العمال ال�صينيني
لتطل بر�أ�سها من جديد ،و�أجلت ال�صني
أ�ك�ث�ر م��ن � 48أل �ف �اً م��ن رع��اي��اه��ا م��ن دول
خمتلفة مثل م�صر وليبيا وال�ي��اب��ان ،مع
ذلك ،قتل  13بحاراً �صينياً يف نهر ميكونغ
يف �شمال تايالند يف ت�شرين الأول ،2011
ويف �أواخر كانون الثاين  2012مت اختطاف
ن�ح��و  50ع��ام�ل�اً ��ص�ي�ن�ي�اً يف ح��ادث �ت�ين يف
ال�سودان على يد م�سلحني من كردفان،
وك��ذل��ك م��ن ق�ب��ل رج ��ال ق�ب��ائ��ل يف �شبه
جزيرة �سيناء امل�صرية.
ينت�شر ال�صينيون بقوة يف دول خمتلفة
ح��ول ال�ع��امل ،ففي العام  2012يتوقع �أن
ي���س��اف��ر  60م�ل�ي��ون ��ص�ي�ن��ي �إىل اخل ��ارج،
وه��و رق��م ق��د ت���ض��اع��ف ب�ست م ��رات عما
ك��ان ع�ل�ي��ه يف ال �ع��ام  ،2000وم��ن امل��رج��ح

�أن ي�صل �إىل  100مليون يف العام ،2020
كما �أن ه�ن��اك  5م�لاي�ين �صيني يعملون
يف اخل��ارج بوترية غري منقطعة ،وب�سبب
ارتفاع ن�سبة االع�ت��داءات واحل��وادث التي
يتعر�ض لها العمال ال�صينيون يف اخلارج،
ت�ب��ذل ال�سلطات ال�صينية م��ا يف و�سعها
لت�أمني احلماية لرعاياها ،لكن امل�ؤ�سف �أن
ال�سلطات ال متلك �إح�صاء دقيقاً عن عدد
العمال يف اخلارج لكنها تقدر عددهم بـ5.5
ماليني يف العام  ،2011بينما كانوا نحو
 3.5ماليني يف العام .2005
�صدمة �شعبية
يف ال� ��واق� ��ع�� ،ش�ع��ر ال �� �ش �ع��ب ال���ص�ي�ن��ي
ب�صدمة �إزاء احلادثني اللذين وقعا �أخرياً،
لا
ح�ي��ث مت اخ�ت�ط��اف �أك�ث�ر م��ن  50ع��ام� ً
�صينياً واحتجازهم كرهائن يف ال�سودان
وم �� �ص��ر ،وه ��و م ��ا �أث � ��ار خم� ��اوف وا��س�ع��ة
النطاق ب�ش�أن �سالمة العاملني ال�صينيني

يف اخل��ارج ،و�أي �اً ك��ان ال�ه��دف يف �أذهانهم،
ي �ب��دو م��ن ال��وا� �ض��ح �أن خ��اط�ف��ي ال�ع�م��ال
ال�صينيني يرغبون يف جذب انتباه العامل
لتعزيز مطالبهم ،م�ستفيدين بذلك من
ت�ن��ام��ي ال�ن�ف��وذ ال���ص�ي�ن��ي يف ��ش�ت��ى �أن �ح��اء
ال�ع��امل ،وغ��ال�ب�اً م��ا تدفع ال�صني الفدية
لتحرير الرهائن ،لذا تعترب هدفاً �سهالً.
وق ��د ي ��دل اخ �ت �ط��اف ال���ص�ي�ن�ي�ين على
ال� �ق ��وة االق �ت �� �ص��ادي��ة امل �ت �ن��ام �ي��ة ل�ب�ك�ين
وتو�سعها يف اخل ��ارج ب ��إر� �س��ال امل��زي��د من
م��واط �ن �ي �ه��ا ل�ل�ع�م��ل يف م �� �ش��اري��ع ال�ب�ن�ي��ة
التحتية والتنمية وغريها.
دعوة دولية
م ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،دع� ��ت ال �� �ص�ي�ن امل�ج�ت�م��ع
ال � ��دويل �إىل ات �خ��اذ �إج � � ��راءات ملمو�سة
للت�أكد من �سالمة املواطنني وامل�ؤ�س�سات
ال�صينية يف اخل��ارج ،م�ؤكدة �أنها تعار�ض
بقوة االخ�ت�ط��اف ،و�أن�ه��ا على ثقة م��ن �أن

املجتمع ال ��دويل ب� أ���س��ره ي��دي��ن اختطاف
مدنيني لأغ��را���ض �سيا�سية ،م�شرية �إىل
�أن ال�شركات ال�صينية ق��دم��ت �إ�سهامات
�إيجابية لتنمية الدول الأفريقية ،حتديداً
اقت�صادياً واجتماعياً ،مما عاد بالنفع على
�شعوبها يف ال�سنوات الأخرية.
ال �� �ش��رك��ات ال���ص�ي�ن�ي��ة� � ،س ��واء ال�ع��ام��ة
�أم اخل��ا� �ص��ة ،ك�ث�ف��ت ك �ث�يراً م��ن وج��وده��ا
يف اخل� � ��ارج خ�ل��ال ال �� �س �ن��وات االخ �ي��رة،
وخ���ص��و��ص�اً يف ال �ق��ارة ا ألف��ري �ق �ي��ة�� ،س��واء
ال�ستغالل النفط �أم املواد الأولية وزراعة
الأرا� �ض��ي �أم ب�ن��اء امل�ست�شفيات وال�ط��رق
وال�سدود ،وبرغم اتهامها بالتق�صري� ،إال
�أن هذه ال�شركات اخلا�صة ت�ضخ املزيد من
الأم��وال لت�أمني حياة عمالها وموظفيها
وحمايتهم من �أي خطر يحدق بهم.
ال�ع�م��ال ال�صينيون �أ��ص�ب�ح��وا �ضحايا
ال���س�ي��ا��س��ة ال�صينية ال��داع �م��ة للأنظمة
امل�ح�ل�ي��ة يف بع�ض ا ألح �ي ��ان ،لأن ح��رك��ات
ال�ت�م��رد ت��ري��د معاقبة جمهورية ال�صني
ال�شعبية ل��دع�م�ه��ا ح�ك��وم��ات م�ط�ع��ون يف
�شرعيتها ،فتقوم باالقت�صا�ص من حملة
اجلن�سيات ال�صينية ،مهما كانت طبيعة
ع�م�ل�ه��م ،ح �ت��ى و�إن ك��ان��وا جم ��رد ع�م��ال
ب���س�ط��اء ،وت��ذه��ب ن�ظ��ري��ات امل ��ؤام ��رة �إىل
�أبعد من ذلك ،فهناك من يتهم اجلماعات
امل���س�ل�ح��ة ال �ت��ي ت �ق��وم ب��اخ�ت�ط��اف و إ�ي� ��ذاء
العمال ال�صينيني ،ب�أنها ترغب يف ال�ضغط
على العا�صمة بكني ج��راء مواقفها على
ال���س��اح��ة ال��دول �ي��ة ويف طليعتها دعمها
امل�ستمر للجمهورية الإ�سالمية يف �إيران
مقابل العقوبات الغربية املفرو�ضة عليها.

هبة ال�صيداين

«چهارشنبه سوري» ..آخر أربعاء من السنة الفارسية
ي �ت ��أل��ف م���ص�ط�ل��ح «چ �ه��ار� �ش �ن �ب��ه � � �س ��وري» م��ن
ك�ل�م�ت�ين ه�م��ا چ�ه��ار��ش�ن�ب��ه (�آخ � ��ر ي ��وم �أرب� �ع ��اء من
ال �� �س �ن��ة) و«�� �س ��وري» �أي ك�ل�م��ة � �س��وري��ك ال�ف��ار��س��ي
وتعني الأح�م��ر ويعني امل�صطلح الأرب �ع��اء الأحمر
وه ��ي امل�ق��دم��ة وال �ب��داي��ة ال�ف�ع�ل�ي��ة ل�ع�ي��د ال �ن��وروز.
يف �إي� ��ران ال�ق��دمي��ة ك��ان ي�ت��م �إع� ��داد بع�ض و�سائل
وم���س�ت�ل��زم��ات ع�ي��د ال� �ن ��وروز ،م�ث��ل امل � ��ر�آة واجل ��رة
وال �ب �خ��ور ل�ي�ل��ة «چ �ه��ار� �ش �ن �ب��ه �� �س ��وري» م ��ن ��س��وق
الأرب � �ع ��اء ،وك��ان��ت ال �� �س��وق ت�ت��زي��ن يف ت�ل��ك الليلة
بامل�صابيح وح��اف�ل��ة ب��احل��رك��ة وال�ن���ش��اط والبهجة
وال � �� � �س� ��رور ،ح �ي ��ث ك � ��ان � � �ش� ��راء ك� ��ل واح� � � ��دة م��ن
امل �� �س �ت �ل��زم��ات امل� ��ذك� ��ورة ي�خ���ض��ع ل�ت�ق�ل�ي��د خ��ا���ص.
ويف ��س��اع��ة ال �غ��روب ،ك��ان��وا ي�ضعون ال�ن�ب�ت��ات بعدد
�سبعة ،وعندما تغيب ال�شم�س متاماً كانوا ي�شعلون
النار لكي تت�صاعد لهب النار �إىل ال�سماء لرتكن
مكان ال�شم�س ،وعندما كانت لهب النار تت�صاعد
كانوا يقفزون عليها مرددين �أغاين و�أهازيج متوج
بتمني الربكة وال�سالمة والطهر.
م ��ن ال �ت �ق��ال �ي��د وال �ط �ق��و���س الأخ � � ��رى مل��را� �س��م

«چهار�شنبه ��س��وري»� ،سماع ال�ف��أل وال�ط�يرة ،وكان
ي ��زاول ه��ذا التقليد على أ�ك�ث�ر ا أل��ش�خ��ا���ص الذين
كانوا يحملون يف �صدورهم �أمنيات ،مث ًال الفتيات
على عتبة الزواج �أو الن�ساء الالئي يتمنني الإجناب،
فكانت ه��ذه الفتيات والن�ساء يقف َن عند مفرتق

طريق ،وهو يرمز �إىل العبور من امل�شكلة ،وي�ضعن
حت��ت �أق��دام �ه��ن م �ف �ت��اح �اً وه ��و ي��رم��ز �إىل ال�ف�ت��ح
واالنفراج ،ثم تنوي كل واحدة نية خا�صة ،وميكثن
يف مكانهن ي�سرتقن ال�سمع ويتن�صنت �إىل كالم �أول
�شخ�ص مار يف الطريق ويعتربن كل ما يقوله ذلك
ال�شخ�ص جواباً على نيتهم.
ال��دق ب��امل�لاع��ق ،ك��ان تقليداً �آخ��ر م��ن التقاليد
املتبعة يف «چهار�شنبه �سوري» ،وجت�سيداً ال�ست�ضافة
الـ«الفروهرات» �أي الأرواح باللغة الزرادت�شية ،لأن
ل�ك��ل والطعام،
امللعقة وال�صحن النحا�سي رم��ز ل� أ
وك��ان ا إلي��ران�ي��ون القدامى يفر�شون م��وائ��د ت�ضم
خمتلف ا ألط�ع�م��ة على أ���س�ط��ح امل�ن��ازل ال�ست�ضافة
ه ��ؤالء ال�ضيوف ال�ن��زالء ت��واً من ال�سماء ،ومب��ا �أن
ه��ذه الأرواح خ�ف�ي��ة وغ�ي�ر م��رئ�ي��ة ،ف�ك��ان البع�ض
ي��ذه��ب ل��دق امل�لاع��ق ملثمني وم�غ�ط�ين وجوههم
ليبقوا متنكرين ال يعرفهم �أحد ،وملا كانوا يعتربون
ال�غ��ذاء واملك�سرات الطعام اخلا�ص بالفروهريني،
لذلك ف�إنهم كانوا يتفاءلون خرياً بكل ما يح�صلون
عليه.

الراعي اختار
طريق السيد
ال �ب �ط��ري��رك م ��ار ب �� �ش��ارة ب�ط��ر���س ال ��راع ��ي ..ه��ذا
امل���ش��رق��ي احل �� �ض��ارة وال�ت�ن���ش�ئ��ة وال�ت�ط�ل�ع��ات ال��واع��د
وال ��واع ��ي إ�ب �ع��اد امل�خ�ط�ط��ات امل��ر��س��وم��ة للمنطقة..
ال�ساعي بكل ما �أوت��ي من �إرادة م�ؤمنة باهلل وباليوم
الآخ��ر� ،إىل لعب دور املوقظ واملخلّ�ص ل�شعوب هذه
املنطقة ب�أ�سرها ،ولي�س مل�سيحييها فح�سب ..يدرك
ويفقه �أن لبنان ج��زء ال يتجز�أ م��ن بيئة تعاين داء
ع���ض��ا ًال ه��و االح �ت�لال ال�صهيوين لفل�سطني ..كما
تقا�سي م��ن ع��دم اح�ت�رام وال �ت��زام غالبيتها ملفاهيم
احل��ر ّي��ة والدميقراطية وال�ع��دال��ة وامل���س��اواة وتكاف�ؤ
الفر�ص ..وما يزيد يف الطني بله ،افتقارها �إىل ثقافة
امل�شروع.
ه� ��ذا ال �ب �ط��ري��رك ال ��ر�� �س ��ويل � �ص��اح��ب ال �ن �ظ��رة
املختلفة ..قد �أنعم النظر والفكر ملياً بعبارة فقيد
الإن�سانية البابا يوحنا بول�س الثاين« :لبنان �أكرب من
بلد �إنه ر�سالة» وعليه اختار الطريق الأ�صعب لإثبات
ر�سالية لبنان يف حميطه ..اختار طريق الت�ضحيات
ال �ك�ب�رى ،ط��ري��ق ال���س�ي��د ،ط��ري��ق امل���س�ي�ح�ي��ة احل� ّق��ة
املحفوفة بامل�صاعب واملخاطر ..غري �آب��ه ملا يتعرّ�ض
ل��ه م��ن نقد وم��ذم��ة م��ن �صغار النفو�س ،فالق�ضية
�أكرب من �أن يتوقف عند �سف�سفة ه�ؤالء و�أ�ؤلئك من
�أ�صحاب امل�صالح ال�ضيقة ،العاملني حل�ساب جهات
م�شبوهة..
ه ��ذا ال �ب �ط��ري��رك امل���س�ي�ح��ي  -ال �ع��رب��ي  -امل ��ؤم��ن
بالتعددية ،وذل��ك �ضمن اح�ت�رام التنوعات الوطنية
وا إلث�ن�ي��ة والدينية والثقافية ..ال�ساعي �إىل حترير
املجتمع امل�سيحي �أو ًال من املثالب الطائفية ،الداعي
�إىل ال�ت�ط��ور وال�ت�ط��وي��ر ،والتم�سك بالقيم واملناقب
امل�شرقية ،واملت�شبث بقيام دول��ة القانون وامل�ؤ�س�سات..
واملنادي ب�إن�صاف ال�شعوب ورف��ع الغنب الالحق بها..
وج��ب ع�ل��ى أ�ق��ران��ه يف ال��وط��ن ال�ع��رب��ي  -م�سيحيني
وم�سلمني مالقاته و�ش ّد �أزره والعمل معه يداً واحدة
على احقاق احلق ون�صرة الق�ضايا الإن�سانية العادلة..
بذلك تتعزز ا�ستقاللية كل بلد يف حدوده الطبيعية،
وت�ؤمن لكل جمتمع متميز داخل البلد نف�سه ممار�سته
ال�ت��ام��ة حل�ق��ه يف احل �ي��اة وال �ت �ط��ور واالرت� �ق ��اء وف��اق �اً
لنامو�س الطبيعة ..وان�سجاماً مع تقاليده اخلا�صة به.
داع�ي��ة املحبة وال�شركة واحل ��وار ..نحن ن�شاطرك
الهواج�س والقلق على لبنان ،جرّاء هذا الربيع املوحل
والقاحل يف �آن معاً� ..إن زهرة واحدة ي�أن�س بها النظر
وترتاح �إليها الروح ،مل نلمح فيه حتى اليوم!
ه��ذا ال��رب�ي��ع �صنيع أ�ق�ب�ي��ة اال��س�ت�خ�ب��ارات ،وم��راك��ز
الدرا�سات الغربية ،يحاكي يف تطلعاته و�آف��اق��ه فقط
م�صلحة ال�صهيونية ،وي�ستجيب لأهواء ونزوات بع�ض
النفو�س املري�ضة احلاقدة التي ترى �سعادتها وفرحها
وح�ضورها يف ب�ؤ�س وحرمان وقتل ودمار الآخرين.
نحن معك نحذر من تداعيات هذا الربيع املزعوم،
ع�ل��ى أ�م ��ن وا��س�ت�ق��رار ووح ��دة دول املنطقة مب��ا فيها
لبنان ،وهنا ننا�شد كل اللبنانيني �أن يعودوا بالذاكرة
�إىل الأم�س القريب ليتعظوا ويعتربوا ..فمهما كانت
ذاك ��رة البع�ض ق�صرية فهي مل تن�س حتماً ذك��ري��ات
الفرتة ما بني عامي  1975و 1990وتذكاراتها املليء
ب�شتى �صنوف امل�آ�سي والأحزان والأوجاع.
غبطة البطريرك ..م��رة جديدة ن�ش ّد على يديك
ون�ب��ارك خطواتك ال��وئ�ي��دة ال��واث�ق��ة وال�ث��اب�ت��ة ،ونعتز
ون�ح�ترم ون�ق��در ع��ال�ي�اً م��واق�ف��ك الوطنية والقومية
والإن�سانية النبيلة.
وف �ق �ك��م اهلل و�أدام � �ك ��م ذخ � ��راً ل�ل�ب�ن��ان ال��ر� �س��ال��ة..
وا إلن���س��ان�ي��ة ال�ت�وّاق��ة �إىل ال�ت�ق��دم واال��ض�ط��راد والتي
تن�شد احلياة احلرة والكرمية.

نبيه الأعور
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بيروتيات
أبعاد مخطط تفكيك األسر في العاصمة []3/2

بعد الوسط التجاري ..تملك واسع لألجانب في األحياء البيروتية
�إىل �أي ��ن ق ��ادت ال�ل�ي�برال�ي��ة املتوح�شة
ب�ي�روت وال�ب�يروت�ي�ين� ،أول عمل ق��ام��ت به،
�أعدمت بريوت التاريخ والرتاث والأ�صالة،
والنا�س ،فا�ستغلت نهاية احل��رب ،واحلاجة
�إىل �إزال � ��ة �آث� ��ار احل� ��رب ،ف�ت��م و� �ض��ع ال�ي��د
ع�ل��ى ال��و��س��ط ال�ت�ج��اري ،م��ن خ�ل�ال �شركة
م��ررت ب�أ�شكال خمتلفة ،فنهبت الأم�ل�اك
ب ��أرخ ����ص الأ� �س �ع��ار م��ن ج �ه��ة ،ومت��ت �إب ��ادة
�أ�سواق وبنايات ذات تاريخ وعراقة من جهة
ثانية ،وحتولت املدينة �أو ما ي�سمى الو�سط
ال �ت �ج��اري �إىل ملكية ��ش��رك��ة ل�ه��ا قانونها
اخلا�ص و�إدارت �ه��ا اخلا�صة ،و�سخر لها كل
�شيء من جهة ثانية.
كان مفهوماً ،لو �أن هذه ال�شركة كانت
مهمتها الإ�شراف على �إعادة البناء والإعمار
والرتميم مل�صلحة النا�س �أو الدولة ،لكنها
متلكت كل �شيء ..كل �شيء ،و�صارت تت�صرف
يف امل��دي �ن��ة ع �ل��ى ه ��واه ��ا ،ت�ب�ي��ع وت �� �ش�تري،
وت�ستملك �أرا� �ض��ي ج��دي��دة م��ن ج ��راء ردم
البحر ،لدرجة ال �أحد ميكنه �أن يعرف الآن،
كم ن�سبة متلك الأجانب ومن �أي جن�سيات،
هل هي عربية وخليجية حت��دي��داً ،هل هي
�أجنبية� ،أم هل هي �شيء �آخر؟
ث �م ��ة �أ� �س �ئ �ل ��ة ك� �ث�ي�رة ت� �ط ��رح يف ه ��ذا

املجال ،يف وقت ال ي��زال بقية من رمق عند
بريوتيني ،يعملون وينا�ضلون من �أجل حق
يف �أمالك الأهل والأجداد ..ويف هذا �سيكون
لنا عودة مو�سعة بالأرقام والوقائع..
لكن ،تهجري وت�شريد الأ�سر البريوتية
مل ي�ع��د يقت�صر ع�ل��ى ال��و� �س��ط ال �ت �ج��اري،
فقد ام�ت��د �إىل جميع الأح �ي��اء البريوتية،

يف م��ا يبدو وك��أن��ه عملية منظمة لتهجري
البريوتيني من مدينتهم ،يف �أو�سع عملية
تفتيت �أ�سري واجتماعي ،مل ي�شهد التاريخ
مثي ًال لها ،حيث �إن �أ�سرة واحدة م�ؤلفة على
�سبيل امل�ث��ال ال احل�صر م��ن �أرب�ع��ة أ���ش�ق��اء،
�أ�صبحت م�شتتة يف �أماكن بعيدة �أو قريبة،
فرتى واحداً يف الناعمة ،وثانياً يف الدامور،

الشاعر طه العبد يفوز بالترتيب الثالث
في مسابقة جائزة فلسطين لإلبداع الثقافي
فاز ال�شاعر الفل�سطيني الزميل طه العبد
باملرتبة الثالثة يف م�سابقة ج��ائ��زة «فل�سطني
للإبداع الثقايف» ،عن فئة ال�شعر ،وبق�صيدة
«مواقيت باللون الأزرق لأوج��اع امل��اء» ،والتي
حتاكي حنني ال�شاعر ملدينته حيفا ،م�ستلهماً
م��ن ال�ت��راث الأ� �س �ط��وري ال�ك�ن�ع��اين ع�لاق��ة
الإن �� �س��ان ب ��الأر� ��ض واخل �� �ص��ب وال�ت���ض�ح�ي��ة
والإيثار.
وكان قد تقدّم للم�سابقة  110مت�سابقني

م��ن ك��اف��ة أ�ن �ح��اء ال��وط��ن ال �ع��رب��ي ،و أُ�ع�ل�ن��ت
ال �ن �ت��ائ��ج يف احل �ف��ل اخل �ت��ام��ي ال � ��ذي �أق �ي��م
م�ساء ال�سبت امل��ا��ض��ي ،حيث ت�سلم اجل��ائ��ز َة
ودر َع م�ؤ�س�سة فل�سطني للثقافة ،بح�ضور د.
�أ�سامة الأ�شقر؛ رئي�س امل�ؤ�س�سة ،ود .حممد
ال���س�ل�م��اوي؛ رئ�ي����س احت ��اد ال� ُك�ت��اب والأدب� ��اء
ال� �ع ��رب ،ورئ �ي ����س احت � ��اد ال � ُك �ت��اب والأدب � � ��اء
امل �� �ص��ري�ين ،وح���ش��د م��ن الأدب� � ��اء وامل�ث�ق�ف�ين
والإعالميني العرب.

ال�شاعر الزميل طه العبد ي�ستلم جائزته

�أل� �ق ��ى ال �� �ش��اع��ر ك �ل �م��ة يف امل �ه��رج��ان
اخل �ت��ام��ي ،رك��ز ف�ي�ه��ا ع�ل��ى دور ال�ف�ك��ر يف
��ص��راع��ه �ضد اجل�ه��ل واال��س�ت�ب��داد ،ور�أى
�أن ال �ت �غ �ي�ير احل �ق �ي �ق��ي يف امل �ج �ت �م �ع��ات،
ي �ب��د�أ �أو ًال بالقلم وال�ف�ك��ر ،فاملثقف �أول
م��ن ي �ق��اوم و�آخ ��ر م��ن ينك�سر ،والثقافة
الفل�سطينية �أنتجت وعياً يف �ضمري الأمة
العربية ،و�سارت جنباً �إىل جنب يف الدفاع
ع��ن ح�ق��وق ال�شعب الفل�سطيني ،وذادت
عنه بالكلمة كما فعلت الر�صا�صة ،و�أن��ه
مهما طال الزمن ،فالعودة �إىل فل�سطني
حتمية.
ال�شاعر الزميل طه العبد من مواليد
بريوت  ،1972وهو من جيل الت�سعينيات
الأدب ��ي ،حيث ب��د أ� ن�شر ق�صائده يف عدد
من ال�صحف العربية واللبنانية ،كما ن�شر
ع��دداً م��ن الأب �ح��اث االك��ادمي�ي��ة يف النقد
والأدب ،و�صدر له ديوان «رق�صة الفَرا�ش»
ع��ام  1996ع��ن دار احل��داث��ة ،و�سي�صدر
له قريباً دي��وان «ت�ضاري�س البحر �أوج��اع
امل ��اء»� ،ضمن من�شورات ال�سجل الثقايف،
و�سي�صدر له تباعاً عدد من الأبحاث التي
ت�ت�ن��اول ال�ل�غ��ة وع�ل��م الأ� �ص ��وات اللغوية،
وفنون الأداء ال�صوتي ،كالإلقاء والتقدمي
والتمثيل ال�صوتي ،وغريها.

وثالثاً يف ب�شامون ،ورابعاً يف الإقليم ..وهكذا
قد يفاج�أ املرء �أحياناً �إذا ما تعرف على ابن
عمه نتيجة حاث �سري� ،أو يف �صدفة ما.
على �أن �أخ�ط��ر م��ا يف الأم ��ر� ،أن حركة
مت�ل��ك وا��س�ع��ة جت��ري يف ال�ع��ا��ص�م��ة ،خ��ارج
الو�سط التجاري �أو ما �صار ي�سمى «داون
تاون» ،ال يعرف كيف ومن ميتلك م�ساحات
وا�سعة من بريوت ،وخ�صو�صاً يف امل�صيطبة
والأ�شرفية ،وميناء احل�ص ،ور�أ���س بريوت،
ح�ي��ث ت �ق��دم الإغ � � ��راءات ل�ي�ب�ي��ع ال�ب�يروت��ي
ع�ق��اره ،يف ظل و�ضع اقت�صادي واجتماعي
معي�شي �صعب ،يجعل بيع الأم�لاك وك�أنه
خطوة ال ب��د منها ،ملواجهة ال�صعاب ،دون
�أن يو�ضع �أي قانون �أو م�شروع قانون ي�شجع
البريوتي على البناء والبقاء واال�ستمرار يف
�أر�ض الأهل والأجداد.
و �إذا كانت حمافظة بريوت ت�شهد حركة
مت � ّل��ك ع �ق��ارات م��ن غ�ي�ر ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين منذ
�سنوات عديدة ويرتكز ه��ذا التملّك ب�شكل
�أ�سا�سي يف امل�صيطبة ،والأ�شرفية ،وميناء
احل�صن ور�أ�س بريوت وغريها ،ف�إن م�ساحة
حمافظة بريوت تبلغ ما يقارب الـ 18مليون
م 2وه��ي �أ��ص�غ��ر امل�ح��اف�ظ��ات اللبنانية من
حيث امل�ساحة ،وت�شري �إح�صائية �صدرت يف

�شهر �أيلول �سنة � 2010أن جمموع ما متلّكه
غري اللبنانيني يف هذه املحافظة و�صل �إىل
نحو  1.04مليون م� 2أي ما ي�شكِّل  ٪5.84من
جمموع م�ساحة املحافظة ،وتبني امل�ساحات
ال�ت��ي متلّكها غ�ير اللبنانيني يف حمافظة
ب�يروت مبوجب مرا�سيم حكومية ك��ون ما
ميلكونه يزيد عن امل�ساحة امل�سموح بها� ،أما
من متلّكَ �شقة �أو عقاراً تقل م�ساحته عن
 3,000م 2فال يرد يف هذه الإح�صائية.
وت �ب�ِّي�نِّ الإح �� �ص��ائ �ي��ات �أ ّن الأم�يرك�ي�ين
ي� أ�ت��ون يف طليعة ال��ذي��ن ح��ازوا ملكيات� ،إذ
و��ص�ل��ت امل���س��اح��ة �إىل  555,66م ،2وجت��در
الإ� � �ش� ��ارة �إىل أ� ّن م�ع�ظ�م�ه��ا ل�ل�م��ؤ��س���س��ات
التعليمية الأمريكية ،كاجلامعة الأمريكية
يف بريوت وم�ؤ�س�سة الإنرتنا�شيونال كولدج،
ي�ل�ي�ه��م ال �� �س �ع��ودي��ون مب���س��اح��ة  7688م،2
والباقي معظمه ل�شركات �أجنبية وخليجية،
ناهيك ع��ن بيع م�ساحات ب�شكل مقنع مل
يعرف م�ساحتها.
�أم��ا أ�ب��رز املناطق التي مت فيها التملّك
فكانت امل�صيطبة� ،إذ و�صلت امل�ساحة �إىل
 101,625م ،2ثم الأ�شرفية مب�ساحة 90,824
م ،2وم�ي�ن��اء احل���ص��ن  79,122م ،2ور أ�� ��س
بريوت  59,051م.2
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سياسات الدعم الصينية تستفز األميركيين

قطع غيار السيارات تتحول إلى ساحة حرب
وجّ � �ه� ��ت أ�م �ي��رك � ��ا ات � �ه ��ام ��ات ك �ث�يرة
�إىل ال���ص�ين يف ب��داي��ة ه��ذا ال �ع��ام ،ب�أنها
ت�ضع ق �ي��وداً على � �ص��ادرات امل ��واد اخل��ام،
امل�ستخدمة على نطاق وا�سع يف �صناعات
ال�صلب والأملنيوم والكيماويات وغريها
م ��ن ال �� �ص �ن��اع��ات امل �ه �م��ة ،م ��ا ت���س�ب��ب يف
ارتفاع �أ�سعار �صادرات هذه املواد ،و�أعطى
�أ�سبقية تناف�سية غري عادلة للم�صنعني
ال���ص�ي�ن�ي�ين امل �ح �ل �ي�ين ع ��ن ط��ري��ق رف��ع
ر�سوم الت�صدير ،وو�ضع قيود على حجم
ال�صادرات وت�شديد �شروط احل�صول على
رخ�ص الت�صدير.
وقد تفاقمت حلقات التوتر التجارية
واالق �ت �� �ص��ادي��ة ب�ي�ن ال �� �ص�ين وال ��والي ��ات
املتحدة يف الفرتة الأخ�ي�رة ،على خلفية
ورق ��ة �إع�لام �ي��ة تنتقد ��س�ي��ا��س��ة ال�صني
يف دع ��م ��ص�ن��اع��ة ق�ط��ع غ �ي��ار ال���س�ي��ارات،
�أع��دت �ه��ا ال�بروف �ي �� �س��ورة ه ��ايل او� �ش��ا من
جامعة ما�سي يف نيوزيلندا ،وتنتقد فيها
مم��ار��س��ات ال�صني التجارية واحتكارها
لهذا القطاع.
منذ �إط�لاق��ه ،ا�ستخدم ه��ذا التقرير
من قبل ائتالف ي�ضم جماعات �صناعية
وجت� � ��اري� � ��ة ،وحم� ��ام�ي��ن ومم� �ث� �ل�ي�ن ع��ن
النقابات العمالية ،وعدداً من ال�سيا�سيني
الأم�يرك �ي�ين ل��دف��ع ال��رئ�ي����س الأم�يرك��ي
باراك �أوباما �إىل اتخاذ �إج��راءات جتارية
ح��ازم��ة ��ض��د ال���ص�ين ،ع��ن ط��ري��ق وزارة
ال �ت �ج ��ارة الأم�ي�رك� �ي ��ة وجل �ن��ة ال �ت �ج��ارة
الدولية ،و�أي�ضاً على نقل هذه امل�س�ألة �إىل
منظمة التجارة العاملية.
وي �ق��ول ه� � ��ؤالء �إن� ��ه يف ح ��ال مل يتم
ال ��وق ��وف ب��وج��ه امل ��د ال���ص�ي�ن��ي� ،ستفقد
الواليات املتحدة املزيد من فر�ص العمل،
لأن  75يف امل �ئ��ة م ��ن م��وظ �ف��ي ��ص�ن��اع��ة
ال �� �س �ي��ارات ي�ن�ت�م��ون �إىل م � ��وردي قطع
غيار ال�سيارات ولي�س �صناعة ال�سيارات،
ويكمن قلق اخل�ب�راء يف اح�ت�ك��ار ال�صني
�أي �صناعة ت�ستهدفها ،خ�صو�صاً �أن ح�صة
ال�صني من �صناعة قطع الغيار قد تزيد
 50يف املئة خ�لال �أق��ل من � 10سنوات،
�إذا م��ا ت�ط��ور ال��و��ض��ع ب��دون حت�ك��م ،وقد
حققت منواً كبرياً يف هذا القطاع متفوقة
ع�ل��ى دول ك�ث�يرة ل�ه��ا ب��اع ط��وي��ل يف ه��ذه
ال�صناعة ،ف�سبقتها ب�أ�شواط.
م��ن الأه�م�ي��ة مب�ك��ان الإ� �ش��ارة �إىل �أن
الرئي�س الأمريكي باراك �أورد يف خطاب
له �أن �إدارت��ه �ستبد�أ يف تنفيذ االتفاقات
التجارية ب�صرامة ،كما �أعلن عن �إن�شاء
وح��دة �إن�ف��اذ جت��اري��ة مكلفة التحقيق يف
مم��ار� �س��ات جت��اري��ة ل ��دول م�ث��ل ال���ص�ين،
وهو ما تلقفته و�سائل الإعالم والأو�ساط
الأكادميية باعتباره �إ�شارة �إىل �إج��راءات
� �ض��د � �س �ي��ا� �س��ات ال ��دع ��م ال �ت��ي ي �ق��وم بها
النظام ال�صيني لتو�سيع دائ��رة �صناعاته
و�صادراته وملكافحة الإغراق.
واعترب تقرير جامعة ما�سي �أن ت�صريح
�أوب��ام��ا ي��دل على �أن��ه �سيتخذ موقفاً أ�ك�ثر
ت �� �ش ��دداً ح �ي��ال ال ��دع ��م ال �� �ص �ي �ن��ي ل�ب�ع����ض
ال �� �ص �ن��اع��ات وم �ك��اف �ح��ة الإغ� � � ��راق ،ورمب ��ا

�أكرب م�صدر عاملي لقطع غيار ال�سيارات يف
العامل ت�سبقها �أملانيا ،والواليات املتحدة،
واليابان ،وهي باتت امل�صدر الرابع لقطع
غيار ال�سيارات �إىل الواليات املتحدة بعد
كندا واملك�سيك واليابان.
زيادة الدعم

الصين تضع قيودًا
صارمة على تصدير
المواد الخام

ل�صناعة قطع غيار ال�سيارات ،حتديداً بعد
ورود انتقادات كثرية لأداء ال�صني يف هذا
املجال.
وبوجود ورقة بحث الربوفي�سورة او�شا
هايل بيدها ،طالبت نقابة ال�صلب واحلديد
الأم�ي�رك� �ي ��ة مب �ك��اف �ح��ة ت�ك�ت�ي�ك��ات ال �ن �ظ��ام
ال�صيني «ال�ت��ي تقوم بت�شويه جت��ارة قطع
غيار ال�سيارات».
بدوره ،قال �سكوت بول رئي�س حتالف
م��ن أ�ج ��ل ال�صناعة الأم�يرك �ي��ة �إن �إدارة
�أوب��ام��ا رمب��ا ت��رف��ع ق�ضيته �إىل منظمة
ال�ت�ج��ارة ال�ع��امل�ي��ة ،وتفتح حتقيقاً ب��وزارة
ال �ت �ج ��ارة الأم�ي�رك� �ي ��ة ي �ق��ود �إىل ف��ر���ض
ر�سوم تعوي�ضية ومكافحة الإغ��راق على
قطع غيار ال�سيارات امل�صنعة يف ال�صني،
لأن الأم ��ر �سيخرج ع��ن ن�ط��اق ال�سيطرة
ب��وج��ود الإج � ��راءات التع�سفية ال�صينية
�ضد ال�صادرات من املواد اخلام مما يعطي
الأف�ضلية ل�صناعاتها املحلية.
توبيخ النظام
ب�ي�ن ال �ف �ي �ن��ة والأخ � � � ��رى ،ت �ق ��وم م�ن�ظ�م��ة
التجارة العاملية بتوبيخ النظام ال�صيني،
فيما يتعلق بلجوئه �إىل بع�ض «املمار�سات

التجارية غري العادلة» ،املحظورة من قبل
ب��روت��وك��ول املنظمة ،مثل ف��ر���ض الر�سوم
العالية على � �ص��ادرات بع�ض امل ��واد اخل��ام
(التي ت�صل �إىل  25يف املئة) ،وتقييد رخ�ص
ضال عن �إجراءات الرتخي�ص
الت�صدير ،ف� ً
التمييزية ومكافحة بع�ض اال�ستثمارات
الأج �ن �ب �ي��ة يف الداخل ،وتعترب ��س�ي�ط��رة
ال��دول��ة ال�صينية ع�ل��ى امل ��واد اخل ��ام ،مبا
فيها املغنيزيوم واملنغنيز والزنك وكربيد
ال�سيليكون ،والبوك�سيت ،انتهاكاً لقواعد
منظمة التجارة العاملية يف حرية ال�سوق.
يف اجلوهر ،من خالل فر�ض الر�سوم
ع�ل��ى ال �� �ص��ادرات م��ن امل� ��واد اخل ��ام ب�شكل
غري عادل ،ترفع الدولة ال�صينية ،ب�شكل
م�صطنع� ،أ��س�ع��ار ال�سلع الأ�سا�سية خ��ارج
ال�صني م�ق��ارن��ة م��ع �أ��س�ع��اره��ا املنخف�ضة
داخ ��ل ال���ص�ين ،وه��و م��ا يعطي ال�شركات
امل�صنعة يف الداخل ميزات تناف�سية غري
ع ��ادل ��ة ،ك �م��ا ي �ج��ذب امل��زي��د م��ن ��ش��رك��ات
التلزمي والتعهيد �إىل بكني و�ضواحيها.
يف ه��ذا الإط ��ار ،دع��ا تقرير ��ص��ادر عن
مكتب حم��ام��اة ��س�ت�ي��وارت �آن ��د �ستيوارت
الأم�ي�رك��ي �إىل � �ض��رورة ات �خ��اذ �إج� ��راءات
�سريعة وف��وري��ة ��ض��د ال���ص�ين ق�ب��ل ف��وات
الأوان ،و�إال ف � ��إن ه ��ذا ال��و� �ض��ع ال �� �ش��اذ
�سيتحول �إىل ُع��رف وق��اع��دة طبيعية مع
م��رور الوقت ،يف ح��ال مل يحرك املجتمع
الدويل �ساكناً ،ومل تتخذ منظمة التجارة
العاملية �إجراءات حا�سمة �ضد ال�صني.
القوانني املرعية الإجراء
ب��ال �ع��ودة �إىل ت �ق��ري��ر ه� ��ايل ،ف �ق��د �أورد «�أن
احل �ك��وم��ة ال���ص�ي�ن�ي��ة ق��دم��ت ال��دع��م ل�ق�ط��اع
ت���ص�ن�ي��ع ق�ط��ع غ �ي��ار ال �� �س �ي��ارات حم�ل�ي�اً عرب
جمموعة م��ن ال �ق��رارات اال�سرتاتيجية من
قبل وا�ضعي ال�سيا�سات ال�صينية للحد من قوة
ال�شركات الأجنبية ،وهو ما �أدى �إىل انعكا�سات

اتهامات للصين بأنها
تحتكر أي صناعة
تستهدفها

�سلبية بالن�سبة للم�صنعني يف الواليات املتحدة
والغرب و�أ�ضر باالقت�صاد العاملي».
وعلى الرغم من ان�ضمام ال�صني �إىل
ع���ض��وي��ة م�ن�ظ�م��ة ال �ت �ج��ارة ال�ع��امل�ي��ة ع��ام
 ،2001فهي مل تتقيد بالقوانني املرعية
الإج��راء ،بل وف��رت الدعم ل�صناعة قطع
غيار ال�سيارات بقيمة  27.5مليار دوالر،
كما �أعلنت مراراً �أنها �ستقدم  10.9مليارات
دوالر �إ�ضافية لتطوير تلك ال�صناعة ،وهو
ما ي�شكل انتهاكاً التفاقات املنظمة.
وجت ��در الإ�� �ش ��ارة �إىل أ�ن ��ه يف غ�ضون
�سنوات قليلة فقط� ،أ�صبحت ال�صني رابع

ارتفاع التوتر بين الصين
والمصنعين األميركيين

زاد ال�ن�ظ��ام ال�صيني دع�م��ه ل�صناعة
قطع غ�ي��ار ال���س�ي��ارات بن�سبة  90يف املئة
ب�ي�ن ع��ام��ي  2000و  ،2010وبالإ�ضافة
�إىل ال��دع��م ،ف ��إن تالعب النظام ال�صيني
ب��ال�ع�م�لات ب�شكل غ�ير ق��ان��وين �أدى �إىل
انخفا�ض كلفة قطع الغيار يف الداخل مما
منحها �أ�سعاراً تناف�سية.
وم � ��ع ذل � � ��ك ،ع �ن ��دم ��ا ي �ت �ع �ل��ق الأم � ��ر
ب�شراء قطع غيار ال�سيارات من الواليات
املتحدة ،ف�إن ال�صني ت�ستورد القليل جداً
م��ن ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،مم��ا يعك�س وج��ود
ال �� �ش��رك��ات الأم�ي�رك �ي��ة يف ن �ه��اي��ة الئ�ح��ة
�صناعة قطع غيار ال�سيارات بالن�سبة �إىل
ال�صني.
وق� ��د �أ� �ص �ب��ح الأم� � ��ر م ��دم ��راً ل�ل�غ��اي��ة
مل�صنعي قطع غيار ال�سيارات الأمريكية،
بعدما مت إ�ن�ق��اذ ه��ذا القطاع ع�بر أ�م��وال
دافعي ال�ضرائب الأمريكي خالل الأزمة
امل��ال�ي��ة ع ��ام  ،2008وه ��م ي�خ���ش��ون ت�ك��رار
الأزم� � ��ة ه ��ذه امل� ��رة ع��ن ط��ري��ق م��ا ت�ق��وم
ب��ه ال���ص�ين م��ن مم��ار� �س��ات خ��اط�ئ��ة ت�ضر
مب�صاحلهم �إىل �أبعد احلدود.
ويالحظ التقرير �أن بع�ض ال�شركات
الأم�ي�رك �ي��ة والأج �ن �ب �ي��ة ن�ق�ل��ت ��ش��رك��ات�ه��ا
وم�صانعها �إىل داخ��ل ال�صني ،حيث تقوم
بت�صنيع قطع غيار ال�سيارات هناك ،لأن
الأمر �أقل كلفة ،لكن ذلك ي�ضر بال�شركات
املحلية يف الواليات املتحدة ،علماً �أنه مع
مرور الوقت يت�شجع املزيد من امل�صنعني
الأم�ي�رك� �ي�ي�ن ع �ل��ى ن �ق��ل أ�ع �م��ال �ه��م �إىل
ال�صني.
العجز التجاري والوظيفي
تعاين الواليات املتحدة اليوم من العجز
يف قطاع �صناعة ال�سيارات و�صناعة قطع
غ�ي��ار ال���س�ي��ارات ،ك��ذل��ك يف �صناعة قطع
ال �غ �ي��ار ل�ل�م��رك�ب��ات وال ��دراج ��ات ال �ن��اري��ة،
و�أ�سهم العجز يف قطاع �صناعة ال�سيارات
وقطع الغيار يف الواليات املتحدة بـ106.7
مليار دوالر يف العام  ،2010بعد �أن ارتفع
العجز يف �صناعة قطع غيار ال�سيارات من
 8.4يف املئة �إىل  29.2يف املئة بني عامي
 2000و  ،2010بح�سب أ�ح ��دث الأرق ��ام
املتاحة.
وق��د �أدى ذل��ك �إىل خ���س��ارة نحو 400
أ�ل� ��ف وظ �ي �ف��ة م �ب��ا� �ش��رة ب���س�ب��ب التعهيد
ون�ق��ل ال���ص�ن��اع��ات م��ن ال��والي��ات املتحدة
�إىل ال���ص�ين ،ويخ�شى �أن يتفاقم الأم��ر
م�ستقبالً.

عبد اهلل ال�صفدي
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 15دقيقة كافية إلعادة التواصل بين الزوجين
ط��ري �ق��ة ال �ت��وا� �ص��ل اخل ��اط ��ئ بني
الأزواج تدمر �أي ع�ش هادئ ،فالزوجة
ل��دي�ه��ا ال�ك�ث�ير ل�ت�ق��ول��ه يف �أي وق��ت،
وكيفما �شاءت ،وال��زوج مثقل بظروف
العمل و�أعباء احلياة ،ولي�س م�ستعداً
للإن�صات يف ك��ل الأح� ��وال ،وم��ن هنا
يبد أ� ال�صدام ،فاملر�أة ما زالت ال تعلم
م�ت��ى ت �ت �ح��دث ،وم �ت��ى ت�ت�رك زوج�ه��ا
لفرتة لالنطواء مع ذاته.
القاعدة الرئي�سية تقول �إن الرجل
عندما يكون يف حالة انطواء على ذاته
لفرتة ،فلي�س هذا هو الوقت املنا�سب
للتحدث �إليه �أو التقرب منه ،فدعيه
يبتعد ،وب�ع��د م��رور ف�ترة م��ن الوقت
�سوف يعود ،و�سيبدو حمباً وم�سانداً� ،أو
�سيت�صرف كما لو �أن �شيئاً مل يحدث،
هذا هو الوقت املنا�سب للحديث.

وتعب عنها ،وال تهدف من
م�شاكلها ،رّ
وراء ذلك �إىل �إيالمه ،وه��ذا ال�سلوك
مدمر للعالقة ،لأنه يعوق التوا�صل.
ومن هنا ي�أتي دور ا�ستجابة الرجل
ليلعب دوراً ه��ام�اً يف اح�ت��واء املوقف،
ليعطي ل�ل�م��ر�أة ف��ر��ص��ة ل�ك��ي ت�سحب
�أي �شعور باللوم ،قد يكون الرجل قد
�أح�س به يف كلماتها الالئمة له.
وي ��ذك ��ر ع �ل �م��اء ال �ن �ف ����س �أن �أح ��د
الطرق املفيدة للغاية ،هي �أن يتذكر
الرجل �أن من حق املر�أة دائماً �أن ت�شعر
باال�ستياء لبع�ض الوقت ،وما �أن تعرب
عن م�شاعر اال�ستياء ه��ذه ،ف�إنها لن
ت�شعر بتح�سن قط� ،إمنا �سوف تقدّره
على ح�سن �إن�صاته لها ،وهذا الإدراك
ي�سمح للرجل ب��أن ي�سرتخي ويتذكر
�أنه �إذا ا�ستطاع �أن ين�صت من دون �أن
ي�أخد الأمر على حممل �شخ�صي ،ف�إن
املر�أة ت�ستطيع التعبري عن م�شاعرها
ال�سلبية ،وحتى �إن كانت تلومه ،ف�إنها
لن تتم�سك بهذا اللوم.

تعاملي بحذر
عندما تريد امل ��ر�أة �أن تتحدث �أو
ت�شعر ب��احل��اج��ة �إىل �أن ت �ق�ترب من
الرجل ،يجب عليها �أن تتوىل عملية
ب��دء احل��دي��ث ،وال تتوقع م��ن الرجل
�أن يبادر هو باحلديث ،ولكي تبد�أ يف
احل��دي��ث ،ف� إ�ن�ه��ا حت�ت��اج �إىل �أن تكون
�أول م��ن ي �ب��د أ� ب��ال�ت�ع�ب�ير ع �م��ا ي��دور
ب��داخ�ل��ه ،حتى �إن ك��ان �شريكها لي�س
لديه �إال القليل ليقوله.
ويحلل هذه احلالة علماء النف�س
ب�أنه قد يكون الرجل راغباً يف احلديث
�إىل امل��ر�أة ،لكنه يف البداية لي�س لديه
م��ا ي�ق��ول��ه ،وم��ا ال تعلمه امل ��ر�أة حول
ب �ع ����ض ال ��رج ��ال ه ��و أ�ن� �ه ��م ال ب ��د �أن
يكون لديهم �سبب للتحدث ،فهم ال
ي�ت�ح��دث��ون م��ن أ�ج ��ل امل���ش��ارك��ة فقط،
ل �ك��ن ع �ن��دم��ا ت �ت �ح��دث امل � ��ر�أة لبع�ض
ال��وق��ت�� ،س��وف ين�شرح ��ص��در ال��رج��ل
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ويتحدث ح��ول م��ا ي�شعر ب��ه جت��اه ما
قالته املر�أة.
على �سبيل املثال� ،إذا حتدثت املر�أة
ع��ن بع�ض ال�صعوبات التي واجهتها
خ �ل�ال ي��وم �ه��ا� � ،س��وف ي� �ب ��د�أ ال��رج��ل
بالتعبري ع��ن بع�ض ال�صعوبات التي
واج� �ه ��ت ي��وم��ه ه ��و الآخ � � ��ر ،وب��ذل��ك

ي�ستطيع كالهما �أن يتفهم الآخر.
و�إذا حت��دث��ت امل ��ر�أة ع��ن م�شاعرها
جت��اه الأط �ف��ال� ،إذا مل ي�شعر الرجل
ب�أنه مو�ضع لوم �أو حتت �ضغط �أثناء
تعبريها ع��ن م�شاعرها ،ف��إن��ه �سوف
يبد�أ تدريجياً يف فتح قلبه والتعبري
عما بداخله.

ِ
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 يعد
تربية الطفل الر�ضيع �أمراً �صعباً ،لكنه يتطلب من الأم اتباع
جمموعة من الأ�ساليب عند تربية الطفل الر�ضيع.
حتديد الأول��وي��ات هي �أوىل دعائم الرتبية ال�صحيحة
للطفل ،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 الأول��وي��ة الأوىل لتحقيق
الرتبية ال�صحيحة.
كما تلزم الإ��ش��ارة �أن��ه خالل مرحلة حتديد الأول��وي��ات،
ال ب��د �أن ت��راع��ي الأم حتقيق ذات�ه��ا وعملها بجانب تربية
الأطفال.
م�شاركة جت��ارب الطفل ُت�ع� ّد م��ن �أه��م �أ�ساليب و�أ�س�س
تربية الطفل الر�ضيع ،وذلك من خالل 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 �أمر هام يف ظل ازدح��ام احلياة
بالعديد م��ن امل���س��ؤول�ي��ات ،و�إىل ج��ان��ب حت��دي��د ن�ظ��ام ثابت
للطفل ،ال بد من مراعاة توفر عن�صر املرونة لتنفيذه.

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��ة
ال�صحيحة ،فلغر�س قيم الأمانة والإخال�ص وال�صدق لدى
الطفل ،ال بد من املتابعة ومكاف�أة الطفل يف حال تنفيذ تلك
القيم.
ت�شجيع ال�ط�ف��ل م��ن �أه ��م ع��وام��ل جن��اح الأم يف تربية
الطفل تربية �صحيحة ،وال بد من احلر�ص على ت�شجيع
الطفل لتقوية م��واط��ن ال�ق��وة ل��دي��ه ،والتغلب على نقاط
ال�ضعف ،فالت�شجيع ي�ساعد الطفل ويحفزه ،ويدفعه دائماً
�إىل الأمام.
التوا�صل مع الطفل من �أ�ساليب الرتبية املثالية للطفل؛
ب�أن يُظهر 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
والتقرب منه عند اتخاذ �أي قرار يخ�صه ،فاحلوار مع الطفل
عامل �ضروري للت�أثري يف تربية الطفل.
تعليم الطفل :فالأبوان مبنزلة امللقن واملعلم الأول ،فمن
خ�لال توا�صل الأب��وي��ن م��ع الطفل �ستكت�شف الأخ�لاق�ي��ات
احلميدة عند الطفل وميكن تر�سيخها يف نف�سه ،وذلك عن
طريق القدوة احل�سنة التي يقتدي بها وينجذب �إليها.
ت��دري��ب ال�ط�ف��ل م�ن��ذ ال�صغر ع�ل��ى �أن يكت�شف مواهبه
بجانب امل�ساعدته على تنميتها ،وذلك يف ظل التدريب على
ثقة الطفل بنف�سه ،لي�صبح �أكرث كفاءة وقدرة على مواجهة
حتديات احلياة.

من دون لوم
�أي �� �ض �اً ي���ش�ير ع�ل�م��اء ال�ن�ف����س �إىل
نقطة �أخ��رى من طرق التوا�صل بني
الأزواج ،وهي �أن الرجل عادة ما ي�شعر
�أن زوج �ت��ه تلقي ب��ال�ل��وم عليه يف كل
�شيء ،يف حني �أنها تتحدث برباءة عن

ولفت علماء النف�س انتباه ح��واء
�إىل �أنها من املمكن �أن تخف من حدة
انفعالها ،مهما كان النقا�ش حمتد بني
الطرفني ،لأننا عند االنزعاج ف�إننا ال
ندرك ما نقوم به �إال بعد م�ضي بع�ض
الوقت ،ويف العادة ،عندما تكون املر�أة
م���س�ت��اءة وت �ع رّ�ّبر ع��ن م���ش��اع��ره��ا ،ف ��إن
الأم ��ر يتطلب منها  15دق�ي�ق��ة لكي
تفكر فيما ق��ال�ت��ه ،وب�ع��د ه��ذا الوقت
من التفكري ،تبد�أ يف تقدير م�ساندة
الرجل القوية ،لتحدث نف�سها قائلة:
«لقد �ألقيت بهمومي على كاهله ،ومل
يت�صرف معي ب�ضيق ،لقد حاول حقاً
�أن يكون مراعياً ل�شعوري� ،إنه �شخ�ص
رائع� ،أريد �أن �أفكر فيما يجب �أن �أفعله
من �أجله».
وي�ؤكد االخت�صا�صيون �أنه �أحياناً
ي�ك��ون ه�ن��اك  15دقيقة م��ن الت�أخري
قبل �أن ت�ستطيع املر�أة تقدير وم�ساندة
الرجل لها ،فعلى �سبيل املثال� ،إذا قال
الرجل ذات مرة� ،إذا ما انتابه ال�شعور
بالإحباط� ،شيئاً مثل« :ما هو الهدف
من ه��ذا»؟ �أو «لقد كان ذلك م�ضيعة
للوقت»� ،أو «�إذا مل يعجبك قويل فما
احلاجة �إىل �أن نتحدث �إذاً» ،ف�إن مثل
ه��ذه ال�ع�ب��ارات ق��د تدمر ك��ل الأ�شياء
اجل �ي��دة ال �ت��ي ف�ع�ل�ه��ا ال � ��زوج ،ف�ي�ب��دو
الأمر ك�أنه من �أعطى هدية ثم �أخذها
مرة أ�خ��رى ،وبالن�سبة �إىل امل��ر�أة ،ف�إن
ذل��ك أ���س��و أ� من ع��دم �إعطائها الهدية
من الأ�سا�س.
ت�ل��ك اخل�م����س ع���ش��رة دق�ي�ق��ة التي
تق�ضيها املر�أة يف التفكري فيما قالته،
ُت�ع� ّد وق�ت�اً ت�شعر امل ��ر�أة فيه بال�ضعف
ال�شديد ،و�إذا حاول الرجل �أن يخربها
ب�أنها خمطئة� ،أو �إذا �شعرت �أن عليها
�أن ت��داف��ع ع��ن نف�سها ،ف�سوف ي�صبح
من ال�صعب عليها �أن ترى �أخطاءها،
�أو �أن تتحرر من امل�شاعر ال�سلبية التي
تعرتيها.

رمي اخلياط
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مـنــوعــــات

تناول القهوة يحمي جفن العين
ك�شفت درا�سة حديثة �أجريت م�ؤخراً� ،أن تناول
القهوة يقي جفون العني من الإ�صابة ب�أعرا�ض
التقل�صات الع�ضلية الل�ا�إرادي��ة ،التي تقود �إىل
الإ�صابة بالعمى.
و�أج��ري��ت الدرا�سة على  166مري�ضاً يعانون
م��ن ح ��االت م��ر��ض�ي��ة خ��ا��ص��ة ب��ال�ع�ين ،تت�سبب يف
ح��دوث انقبا�ض الع�ضالت ال�ت��ي ت�ب��د�أ ع��ادة من
اجلفون ،لكنها تنت�شر بعد ذلك لت�شمل ع�ضالت
الوجه الأخرى.
ومت تطبيق ال��درا��س��ة يف خم�سة م�ست�شفيات
خ��ا��ص��ة يف �إي �ط��ال �ي��ا ،ح�ي��ث ���سُ �ئ��ل امل �� �ش��ارك��ون عن
تناولهم للقهوة ،و�إذا ك��ان��وا م��ن امل��دخ�ن�ين ،وعن
الفرتة الزمنية التي �أم�ضوها يف التدخني ،وطُ لب
منهم تقدير كميات ال�ق�ه��وة امل�ت�ن��اول��ة يف ال�ي��وم،
وعدد ال�سجائراملدخنة بالتقريب.
وق� ��ال ال �ب��اح �ث��ون �إن ن �ت��ائ��ج ال��درا� �س��ة ت��دور
حول عالقة التدخني وح��دوث تلك االنقبا�ضات
الع�ضلية ،لكنها ت�ؤكد بقوة �أن القهوة تعترب عامل
وقاية �أ�سا�سي ،واقرتحوا �أن الكافيني يعمل على
��س��د وح�ج��ز م�ستقبالت الأدي �ن��و� �س�ين ،ك�م��ا يقوم
بنف�س الآلية يف الوقاية من مر�ض الباركن�سون،
م�شريين �إىل �أن الإن�سان يحتاج لتناول من كوب
واح ��د �إىل ك��وب�ين يف ال �ي��وم ،ل�ك��ي يظهر ال�ت� أ�ث�ير
الواقي ب�صورة �سريعة.

لرشاقتك ..استبدل المشروبات الغازية بالماء
تلفت الأبحاث الطبية احلديثة االنتباه �إىل �أهمية ا�ستبدال امل�شروبات الغازية
والع�صائر املحالة باملياه التي ت�ساعد ب�شكل ملحوظ البدناء يف فقدان الوزن الزائد،
و�إجناح حميتهم الغذائية.
و�أو�ضحت الأبحاث الطبية التي أ�ُجريت يف هذا ال�صدد� ،أن الأ�شخا�ص الذين
ي�ستبدلون امل�شروبات الغازية والع�صائر بالإكثار من تناول املياه يف نظامهم الغذائي
اليومي ،ينجحون يف خف�ض �أوزانهم بنحو ما بني � 4إىل  5كيلو غرامات يف غ�ضون
�ستة �أ�شهر.
وكانت الأبحاث قد �أجريت على ثالث جمموعات تكونت من � 318شخ�صاً من

طــريـقـة اللعـب

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

البدناء ومفرطي البدانة ،تنوعت م�شروباتهم ،حيث تناول �أفراد املجموعة الأوىل
م�شروبات غازية خالية من ال�سكر ،يف الوقت الذي ا�ستبدل �أفراد املجموعة الثانية
هذه امل�شروبات باملياه ،مقابل احتفاظ أ�ف��راد املجموعة الثالثة بتناول امل�شروبات
الغازية.
و�أ�شارت املتابعة �إىل �أن الأ�شخا�ص الذين انتظموا يف ا�ستبدال امل�شروبات الغازية
املحالة باملياه ،جنحوا يف فقدان ع�شرة �سنتيمرات من حميط خ�صرهم ،وفقدان ما
بني � 4إىل  5كيلو غرامات من �أوزانهم يف غ�ضون �ستة �أ�شهر ،مقارنة بالأ�شخا�ص
الذين ظلوا يتناولون امل�شروبات الغازية؛ �سواء املحالة �أم الدايت.

التمارين
الخفيفة قبل
السفر تجنبك
جلطات الساقين
أ�ك��د فريق من الباحثني
�أن ممار�سة بع�ض التمارين
الريا�ضية اخلفيفة يف املطار،
انتظاراً ال�ستقالل الطائرة،
ي�ساعد ب���ص��ورة ك�ب�يرة على
وقاية امل�سافرين من فر�ص
التعر�ض للإ�صابة بجلطات
ال� ��� �س ��اق�ي�ن؛ �أك�ث�رامل� �خ ��اط ��ر
�شيوعاً بني امل�سافرين.
و�� � �ش � ��دد ال � �ب� ��اح � �ث� ��ون يف
م �ع��ر���ض أ�ب �ح��اث �ه��م يف ه��ذا
ال���ص��دد ،على �أن امل�سافرين
مي�ك�ن�ه��م ال�ت�غ�ل��ب ع�ل��ى ه��ذه
امل�شكلة عن طريق ممار�سة
ب� �ع� �� ��ض ال � �ت � �م� ��اري� ��ن ال� �ت ��ي
تعمل ع�ل��ى تن�شيط ال ��دورة
الدموية للوقاية من فر�ص
تكوّن اجللطات.
و�أو� � �ض� ��ح ال �ب��اح �ث��ون �أن
االن �ت �ظ��ار ل �� �س��اع��ات ط��وي�ل��ة
انتظاراً ال�ستقالل الطائرة
ق��د ي���ش� ّك��ل خم��اط��ر �صحية
ع�ل��ى امل���س��اف��ر� ،إال �أن امل�شي
ف�ترات ق�صرية خ�لال فرتة
االنتظار بني احلني والآخر
يقلل ب�صور ملمو�سة فر�ص
ت �ك��ون اجل �ل �ط��ات ال��دم��وي��ة
اخلطرية.

 6خروف كبري
 7 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ا�صوات الهواتف  /كتكوت
الحل السابق
1
 8عا�صمة عربية بني نيلني
 9عا�صمة تلقب بال�شهباء  /جزء
2
من الفم
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
3
 10اترك  /عا�صمة املعز لدين اهلل  1ك ل ي و ب ا ت ر ا
الفاطمي
4
د
ا ل �س
 2ا و
م
ي ن د ك
 3ح
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5
غ
ل
 4ل ط
6
 1بلد املليون �شهيد  /مت�شابهان
ا ة
ل
 2م ��ن ان � ��واع ال �� �ش �ج��ر  /ا��س�م�ه��ا 5
7
ي ن
 6ت ا م ر ح
القدمي عمون (معكو�سة).
8
�س و ي ز
ر
 3ا� �ص��در ال�ه��ات��ف ��ص��وت��ا  /اق��ول  7ن ل م
مامل اكن اريد قوله (معكو�سة)
ا ق ر ء
� 8س ق ر ا ط
9
ا�شتاقا
/
مهذب
غري
/
باب
ثلثا
4
ر م و ز
ل ل
� 9أ م
10
� 5صوت الأمل
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 6لل�س�ؤال (معكو�سة) � /صفة من  10هـ ر
�صفات الب�شر احل�سنة �أو ال�سيئة
�أفــقــي
 7ملل (مبعرثة)  /نظر
 1عا�صمة املغرب  /م�س�ؤول
 8عا�صمة موريتانيا
 2عا�صمتها بريوت  /مدينة با�سلة يف فل�سطني
 9ا�سم بنت مبعنى غزال  /بلدة يف
 3الغالبية العظمى  /عدم و�ضوح (معكو�سة)
لبنان
 4الذي مي�شي على ارجله وبطنه  /تاجر فراء
 10مدينة ليبية �شهرية  /الأر�ض
 5عا�صمة الإمارات  /فاكهة حمراء لذيذة
املكرمة
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قرعة تصفيات مونديال البرازيل :لبــنان

ريَ اضـَ ة

منتخب لبنان

ج��اءت نتيجة قرعة ال��دور احلا�سم من
ت�صفيات ك � أ����س ال �ع��امل ل �ق��ارة �آ��س�ي��ا ،ثقيلة
على لبنان الذي وقع يف املجموعة الأ�صعب
�إىل ج��ان��ب ك��وري��ا اجل�ن��وب�ي��ة احل��ا� �ض��رة يف
نهائيات املونديال من دون انقطاع منذ عام
 ،1986و إ�ي��ران التي خا�ضتها ثالث مرات،
و�أوزب�ك���س�ت��ان ال�ب��اح�ث��ة ع��ن بطاقتها للمرة
الأوىل ،وقطر الطاحمة للإجناز عينه.
وب�ع��د �أن �شكل م �ف��اج ��أة ال ��دور ال�ث��ال��ث،
�سيكون املنتخب اللبناين ه��ذه امل��رة يف قلب
العا�صفة ،ملا يفر�ضه وجوده يف الدور احلا�سم
للمرة الأوىل يف تاريخه ،من حتديات تتمثل
يف خ��و��ض��ه م��واج �ه��ات ح �ي��اة �أو م ��وت �أم ��ام
ف��رق من العيار الثقيل� ،سرتفع من وترية
إ�ع��داده��ا للمرحلة ال�ق��ادم��ة ،وجتهز نف�سها
ب�أف�ضل الإمكانيات لتحقق هدفها يف بلوغ
«جنة املونديال».
وي �� �ش �ك��ل خ ��و� ��ض م �ن �ت �خ��ب ب�ل��اد الأرز

منتخب قطر

ملباراتيه الأوليني على �أر�ضه �أم��ام قطر يف
وام�ت�ع����ض ب��وك�ير م��ن االن �ت �ق��ادات التي الآن بعد �أن اتخذ املنتخب �أهمية كبرية وبات
 3حزيران ،ثم �أمام �أوزبك�ستان يف  8منه ،وجهت �إليه ،م�شرياً �إىل �أن هناك من يعمل ناجحاً ويك�سب مكاف�آت و�أموا ًال من الفيفا؟»
عامل �أف�ضلية ينبغي الإف��ادة منه ،فالفوز �ضده لإج�ب��اره على ت��رك من�صبه ،ور�أى �أن يف إ���ش��ارة اىل مكاف�أة الت�أهل والتي قد تبلغ
يف امل �ب��ارات�ي�ن م�ن��ح ال �ف��ري��ق ال�ل�ب�ن��اين �ست منتخب ل�ب�ن��ان ق�ب��ل  6أ���ش�ه��ر ك��ان م��دف��ون�اً نحو مليوين دوالر ،وك�شف بوكري أ�ن��ه تلقى
نقاط غالية ،ت�ؤمن له انطالقة مثالية يف «حت��ت الأر� ��ض» وك��ل �شخ�ص يعمل ب�أ�سلوب �سي ًال م��ن العرو�ض خ�لال الأ�شهر املا�ضية
م�شوار الت�صفيات احلا�سم ،وتقربه كثرياً خمتلف عن الآخر ،و«عندما ح�صدنا النجاح �أبرزها من نا ٍد �سعودي ،بيد �أنه رف�ض فكرة
من النهائيات.
مل يه�ضم �أحداً هذا الأمر ومل يرق للبع�ض» .ت��رك ل�ب�ن��ان ،حيث ي�ستقر وه��و م�ت��زوج من
وان���ش�غ��ل ال��و� �س��ط ال �ك��روي يف الأ� �س �ب��وع
و أ���ض��اف «لبنان �صعد من �أ�سفل ال��درك �سيدة لبنانية.
املا�ضي ،باحلديث عن نية الأملاين ثيو بوكري �إىل ال ��دور احل��ا��س��م لأول م��رة يف ت��اري�خ��ه،
و�ستتكرر املواجهة بني املنتخبني اللبناين
ترك املنتخب ،غري �أن املدير الفني ملنتخب ومل يكن �أح��د يتابع املنتخب ال جمهور وال وال�ك��وري اجلنوبي ،بعد �أن �أوقعتهما قرعة
لبنان نفى الأم ��ر ،م��ن دون �أن ينفي لومه �إداريني وال حتى �أع�ضاء يف االحتاد ،املهم �أن ال � ��دور ال ��راب ��ع م �ع �اً يف جم �م��وع��ة واح � ��دة،
املنتقدين لفريقه يف امل�ب��اراة الأخ�ي�رة �أم��ام ت�ك��ون الأم ��ور �أك�ث�ر �شفافية وليعمل ك��ل يف وت�صدرت كوريا اجلنوبية ترتيب املجموعة
الإم � � ��ارات ،ح�ين �أث �ي�رت �أح ��ادي ��ث �إع�لام�ي��ة جمال تخ�ص�صه» ،و�س�أل املدرب الأملاين «�أين ال�ث��ان�ي��ة يف ال ��دور ال �ث��اين بـ 13ن�ق�ط��ة� ،أم��ام
ك�ث�يرة ع��ن �أخ�ط��اء يف الت�شكيلة واخ�ت�ي��ارات ك��ان ك��ل م��ن ينتقد يف ال�ف�ترة املا�ضية ،مل��اذا لبنان ( 10نقاط) والكويت ( )8والإم��ارات
الالعبني ،وخ�صو�صا �إ�شراك بوكري للحار�س
امل�ح�ترف يف ال�سويد عبا�س ح�سن ،وال��ذي
ت���س�ب��ب يف ه��دف�ي�ن م ��ن �أه� � ��داف الإم� � ��ارات
الأربعة.

(� ،)3أما لبنان فكان قد حقق �إجن��ازاً بت�أهله
�إىل ال��دور ال��راب��ع احلا�سم للمرة الأوىل يف
تاريخه بحلوله ثانياً يف املجموعة الثانية
بع�شر نقاط خلف كوريا اجلنوبية.
وح �ق��ق م�ن�ت�خ��ب ل�ب�ن��ان ن�ت��ائ��ج الف �ت��ة يف
ال��دور الثالث ،فبعد بداية كارثية بخ�سارة
ق��ا� �س �ي��ة أ�م � ��ام ك ��وري ��ا اجل �ن��وب �ي��ة يف ��س�ي��ول
ب���س��دا��س�ي��ة ن�ظ�ي�ف��ة ،ف ��از ع�ل��ى الإم � � ��ارات يف
ب�يروت  2 - 3ثم تعادل مع الكويت ببريوت
 2 - 2وتغلب عليها  0 – 1يف الكويت ،قبل �أن
ي�سجل �أف�ضل نتائجه على الإط�ل�اق بفوزه
ع�ل��ى ك��وري��ا اجل�ن��وب�ي��ة  1 - 2يف ب�ي�روت ،ثم
خ�سر يف اجلولة الأخرية �أمام الإمارات – 2
 4يف �أبو ظبي.

مــوسـم الفـورمـوال وان الجـديــد:

منتخب �أوزباك�ستان

الـبـرنــــامــــج
• املجموعة الأوىل :اجلولة الأوىل ( 3حزيران � :)2012أوزبك�ستان � -إيران ،لبنان  -قطر.
• اجلولة الثانية ( 8حزيران  :)2012قطر  -كوريا اجلنوبية ،لبنان � -أوزبك�ستان.
• اجلولة الثالثة ( 12حزيران � :)2012إيران  -قطر ،كوريا اجلنوبية  -لبنان.
• جلولة الرابعة (� 11أيلول � :)2012أوزبك�ستان  -كوريا اجلنوبية ،لبنان � -إيران.
• اجلولة اخلام�سة ( 16ت�شرين الأول � :)2012إيران  -كوريا اجلنوبية ،قطر � -أوزبك�ستان.
• اجلولة ال�ساد�سة ( 14ت�شرين الثاين  :)2012قطر  -لبنان� ،إيران � -أوزبك�ستان.
• اجلولة ال�سابعة (� 26آذار � :)2013أوزبك�ستان  -لبنان ،كوريا اجلنوبية  -قطر.
 ªاجلولة الثامنة ( 4حزيران  :)2013قطر � -إيران ،لبنان  -كوريا اجلنوبية.
• اجلولة التا�سعة ( 11حزيران � :)2013إيران  -لبنان ،كوريا اجلنوبية � -أوزبك�ستان.
• اجلولة العا�شرة ( 18حزيران  :)2013كوريا اجلنوبية � -إيران� ،أوزبك�ستان  -قطر.

انق�سمت الآراء ب�ش�أن قدرة �سائق ريد بل �سيبا�ستيان
فيتل على تكرار �سيناريو املو�سم املا�ضي ،عندما هيمن
مع فريقه على بطولة العامل للفورموال وان ب�شكل تام،
وذل��ك ع�شية افتتاح املو�سم اجل��دي��د ،انطالقاً من حلبة
بارك اال�سرتالية يوم الأحد ،حيث يتطلع فريقا فرياري
وم��اك�لاري��ن ال��س�ت�ع��ادة موقعهما ال��ري��ادي ال�ت��اري�خ��ي يف
عامل الفورموال وان ،وو�ضع حد النت�صارات فريق ريد بل
النا�شئ.
وبني �أبرز الأ�سباب التي تقف وراء الت�شكيك بقدرات
فيتل وريد بل ،التعديالت اجلديدة على الأنظمة ،حتى �أن
فيتل نف�سه يرى �أن تكرار ما ح�صل يف  2011حني هيمن
على البطولة متاماً وخرج فائزاً يف � 11سباقاً من �أ�صل 19
يف غري حمله ،لأن التعديالت اجلديدة �ست�صعب مهمة
ريد بل.
وب��دا خ�لال التجارب التح�ضريية التي �أقيمت على
حلبتي خرييز وبر�شلونة الإ�سبانيتني� ،أن فيتل غري قادر
على فر�ض هيمنته ،لأن العديد من ال�سائقني متكنوا من
التفوق عليه.
وي��رى امل��راق�ب��ون �أن التغيري ال��ذي ط��ر�أ على �أنظمة
البطولة ،خ�صو�صاً يف ما يتعلق بحظر اجلانح اخللفي
ال�سفلي ال ��ذي ي�ع��رف ب�ـ«ب�ل��ون دي �ف �ي��وزر» ،وال ��ذي يحدد

ح�ج��م «ن �ف��خ» ال �غ ��ازات م��ن ال �ع��ادم ع�ن��دم��ا ت �ك��ون �سرعة
دوران امل� �ح ��رك ب� ��أدن ��ى م���س�ت��وي��ات�ه��ا �أو ع �ن��دم��ا ي��رف��ع
ال �� �س��ائ��ق ق��دم��ه ع��ن دوا�� �س ��ة ال ��وق ��ود ،ي�ق�ل��ل م��ن ف��ر���ص
�أي ف��ري��ق ب ��أن يتمتع ب�أف�ضلية ك�ب�رى ع�ل��ى مناف�سيه.
ولن يكون ب�إمكان الفرق ا�ستخدام الـ«بلون ديفيوزر» يف
 ،2012لأن القوانني التقنية اجلديدة جترب الفرق على
�أن يكون خم��رج عادمي الهواء من اجلهة العليا مل�ؤخرة
ال���س�ي��ارة ،كما ك��ان ال��و��ض��ع قبل ع��دة �أع� ��وام ،ع��و��ض�اً عن
الو�سط ال�سفلي من ال�سيارة.
وتتمثل مهام الـ«بلون ديفيوزر» مبنح ال�سيارة املزيد
م��ن ال�ت�م��ا��س��ك م��ن خ�ل�ال ا��س�ت�خ��دام ال �غ��ازات ال�ساخنة
اخلارجة من العادم جلعلها �أكرث الت�صاقاً بالأر�ض ،حتى
عندما تكون �سرعة دوران املحرك متدنية ،وه��ذا الأم��ر
مي�ن��ح ال �ف��رق خ�ي��ار ع��دم ا��ض�ط��راره��ا �إىل ج�ع��ل اجل��ان��ح
اخللفي عامودياً من �أجل ت�أمني التما�سك على املنعطفات
وي�سمح لها بتعديله ليكون �أقل احتكاكاً بالهواء ما مينح
ال�سيارة �سرعة �أعلى يف اخلطوط امل�ستقيمة.
وب�غ����ض ال�ن�ظ��ر ع��ن �أي ت�ع��دي��ل ،ي�ب��دو ف�ي�ت��ل جم��دداً
املر�شح الأوف��ر حظاً للفوز باللقب العاملي للمرة الثالثة
ع �ل��ى ال � �ت ��وايل ،وذل � ��ك ا� �س �ت �ن��اداً �إىل ال �ن �� �ض��وج امل �ت��درج
ال ��ذي �أظ �ه��ره خ�ل�ال م �� �ش��واره يف ال �ع��ام�ين الأخ�ي�ري��ن.

( العدد  )205اجلمعة � 16 -آذار 2012 -
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في المجموعة األصعب

منتخب ايران

وك��وري��ا اجل�ن��وب�ي��ة ه��ي ��ص��اح�ب��ة �أف���ض��ل
�إجناز �آ�سيوي يف نهائيات ك�أ�س العامل ،عندما
بلغت ن�صف النهائي يف مونديال  2002الذي
ا�ست�ضافته مع اليابان.
وق��دم��ت �أوزب �ك �� �س �ت��ان ع��رو� �ض �اً ق��وي��ة يف
الدور الثالث الذي �أنهته يف �صدارة املجموعة
الثالثة بـ 16نقطة ،وكانت نتيجتها يف اجلولة
الأخ�ي�رة م� ؤ�ث��رة بتغلبها على اليابان بطلة
�آ�سيا ( 10نقاط)� ،إذ تراجعت الأخرية يف �آخر
ت�صنيف للفيفا �إىل امل��رك��ز الثالث �آ�سيوياً،
وج ��اءت ب��ال�ت��ايل يف امل���س�ت��وى ال�ث��ال��ث خلف
�أ�سرتاليا وكوريا اجلنوبية.
ومت�ل��ك �أوزب�ك���س�ت��ان م�ي��زة الف �ت��ة� ،إذ �إن
خ��ط دفاعها ك��ان الأق ��وى يف ال��دور الثالث،

منتخب كوريا

ح�ي��ث تلقت �شباكها ه��دف �اً واح� ��داً ف�ق��ط يف
��س��ت م �ب��اري��ات ،وه ��و أ�م ��ر ي � ��ؤرق املنتخبات
التي �ستواجه هذا البلد املن�شق عن االحتاد
ال�سوفياتي ،يف الدور القادم.
وت �� �ص��درت �إي � ��ران ال�ب��اح�ث��ة ع��ن ال�ت��أه��ل
�إىل نهائيات ك�أ�س العامل للمرة الرابعة يف
ت��اري�خ�ه��ا امل�ج�م��وع��ة اخل��ام���س��ة بـ 12نقطة،
بفارق نقطتني �أمام قطر ،وجاءت البحرين
ثالثة بـ 9نقاط ،و�أندوني�سيا رابعة من دون
ر�صيد.
و�ستتكرر �أي�ضاً املواجهة بني قطر و�إيران
بعد �أن تعادال مرتني يف الدور الثالث  1-1يف
الدوحة و 2-2يف طهران.
وت�ق��ام مناف�سات ال ��دور احل��ا��س��م بنظام

ال��دوري من مرحلتني ذهاباً و�إياباً بدءاً من
ال�ث��ال��ث م��ن ح��زي��ران امل�ق�ب��ل ،وي�ت��أه��ل الأول
وال� �ث ��اين م ��ن ك ��ل جم �م��وع��ة م �ب��ا� �ش��رة �إىل
النهائيات يف الربازيل.
وي �ل �ت �ق��ي � �ص��اح �ب��ا امل��رك��زي��ن ال �ث��ال��ث يف
املجموعتني ذه��اب�اً و�إي��اب��ا يف ملحق �آ�سيوي،
يعرب املت�أهل فيه �إىل خو�ض ملحق �آخر من
مباراتني �أي�ضاً مع خام�س �أمريكا اجلنوبية.
ووزع��ت املنتخبات الع�شرة املت�أهلة على
خ�م���س��ة م���س�ت��وي��ات ح���س��ب ت�صنيف الفيفا
الأخري ال�صادر مطلع ال�شهر اجلاري ،فجاءت
�أ�سرتاليا وكوريا اجلنوبية يف امل�ستوى الأول،
وال �ي��اب��ان و�إي � ��ران يف ال �ث��اين ،و�أوزب�ك���س�ت��ان
والعراق يف الثالث ،وقطر والأردن يف الرابع،

وعمان ولبنان يف اخلام�س.
وق��د روع��ي يف ال�ق��رع��ة منتخب اليابان
بطل �آ�سيا املدعو للم�شاركة يف ك�أ�س القارات
يف ال�برازي��ل �صيف  ،2013فو�ضع يف اخلانة
اخلام�سة لت�سهيل برنامج مبارياته ،ون��ال
املنتخب الأ� �س�ترايل الت�صنيف الأع�ل��ى من
بني جميع املنتخبات الع�شرة املت�أهلة� ،إذ تفوق
على نظريه الياباين الذي كان قد �أ�سقطه يف
نهائي ك�أ�س �آ�سيا مطلع عام  2011يف الدوحة،
وكانت �أ�سرتاليا فازت على ال�سعودية  2-4يف
اجل��ول��ة الأخ�ي�رة التي خ�سرت فيها اليابان
�أمام �أوزبك�ستان .1-0
وجاء ت�صنيف املنتخبات الع�شرة املت�أهلة
�إىل ال ��دور ال��راب��ع ك��ال�ت��ايل� :أ��س�ترال�ي��ا (يف

امل��رك��ز الـ 20يف الت�صنيف الأخ�ي�ر للفيفا)،
كوريا اجلنوبية ( ،)30اليابان (� ،)33إي��ران
(� ،)51أوزب �ك �� �س �ت��ان ( ،)67ال �ع ��راق (،)76
الأردن ( ،)83قطر ( ،)88عمان ( )92ولبنان
(.)124
و� �ض �م��ت امل �ج �م��وع��ة ال �ث��ان �ي��ة م�ن�ت�خ�ب��ات
�أ�سرتاليا والعراق والأردن وعمان واليابان،
الأم � ��ر ال � ��ذي ��س�ي���ص�ع��ب م�ه�م��ة امل�ن�ت�خ�ب��ات
ال �ع��رب �ي��ة ال �ث�ل�اث��ة يف م��واج �ه��ات امل ��اردي ��ن
الأ� � �س�ت��رايل وال� �ي ��اب ��اين ،وم� ��ن امل ��رج ��ح �أن
تنح�صر املناف�سة على املركز الثالث يف هذه
املجموعة بني الأردن والعراق وعمان ،فيما
ي �ب��دو امل ��رك ��زان الأول� �ي ��ان ��ش�ب��ه حم�سومني
مل�صلحة اليابان و�أ�سرتاليا� ،إال يف حال حدوث
مفاج�آت من العيار الثقيل.
وكانت منتخبات كوريا اجلنوبية وكوريا
ال�شمالية واليابان و�أ�سرتاليا مثلت القارة
الآ�سيوية يف مونديال جنوب �أفريقيا ،2010
وذهبت بطاقة امللحق حينذاك �إىل نيوزيلندا
ممثلة �أوقيانيا على ح�ساب البحرين.
ويعترب الغائب الأك�بر عن ال��دور الرابع
ه��و م�ن�ت�خ��ب ال���س�ع��ودي��ة ال� ��ذي ك ��ان امل�م�ث��ل
الوحيد لعرب �آ�سيا يف نهائيات ك�أ�س العامل
�أع��وام  1994يف الواليات املتحدة (بلغ الدور
ال�ث��اين) و 1998يف فرن�سا و 2002يف كوريا
اجلنوبية واليابان و 2006يف �أملانيا ،كذلك
�ستغيب عن الدور احلا�سم منتخبات مرموقة
ك��ال �� �ص�ين احل ��ا�� �ض ��رة يف م ��ون ��دي ��ال 2002
وك��وري��ا ال�شمالية ال�ت��ي خا�ضت مونديايل
 1966و 2010والكويت التي مثلت القارة يف
مونديال «�إ�سبانيا .»82

جالل قبطان

شكوك بقدرة فيتل وريد بل على االحتفاظ باللقب

جنوم � :2012شوماخر� ،ألون�سو ،باتون ،رايكونن ،فيتل وهاميلتون

ويبدو �أن ال�سائق ال�شاب ي�سري على خطى مواطنه الأ�سطورة مايكل
�شوماخر الذي توج باللقب العاملي  7مرات حا�صداً يف طريقه الغالبية

العظمى من الأرقام القيا�سية ،خ�صو�صاً �أن �سائق ريد بل توج باللقب
العاملي مرتني خالل �أربعة موا�سم كاملة له يف ريا�ضة الفئة الأوىل
التي بد�أ م�شواره فيها عام  2006ك�سائق التجارب يف بي �أم دبليو �ساوبر
قبل �أن مينحه فريق تورو رو�سو فر�صة خو�ض مو�سم ب�أكمله يف �سباقات
الفئة الأوىل عام  2008حني �أ�صبح �أ�صغر �سائق يفوز ب�أحد ال�سباقات،
وك ��ان ذل��ك يف ج��ائ��زة �إي�ط��ال�ي��ا ح�ين ك��ان يبلغ  21ع��ام �اً و 74ي��وم�اً.
�أ�ضاف فيتل هذا الإجناز �إىل ذلك الذي حققه عام  2007عندما �أ�صبح
�أ�صغر �سائق يحرز نقطة يف البطولة ( 19عاماً و 349يوماً) وذلك عندما
حل ثامناً يف الواليات املتحدة الأمريكية ،متفوقاً على �إجناز الربيطاين
جن�سون باتون ( 20عاماًو 67يوماًحني حل �ساد�ساًيف الربازيل عام .)2000
و�أ�صبح فيتل بعدها ملك الأرق ��ام القيا�سية م��ن حيث �صغر ال�سن،
حيث ب��ات �أي�ضاً �أ�صغر �سائق يت�صدر �سباقاً ،والأ�صغر ال��ذي ينطلق
م��ن امل��رك��ز الأول والأ� �ص �غ��ر ال ��ذي ي�ف��وز ب��ال�ل�ق��ب ال�ع��امل��ي والأ��ص�غ��ر
ال ��ذي يحتفظ باللقب ال�ع��امل��ي ،وق��د ح�ق��ق الأخ�ي�ر يف  2011خ�لال
ج��ائ��زة ال�ي��اب��ان ح�ين ح�سم اللقب ال�ع��امل��ي ليجرد الون�سو م��ن لقب
�أ��ص�غ��ر ��س��ائ��ق يحتفظ ب��ال�ل�ق��ب ،ب�ع��د �أن ت �ف��وق ع�ل��ى الأخ �ي�ر ب�ف��ارق
ح ��وايل ع ��ام ،لأن ��ه �أح� ��رزه وه��و ي�ب�ل��غ  24ع��ام �اً و� 3أ��ش�ه��ر و 6أ�ي ��ام.
و�إذا كان هناك من اعترب �أن فوز فيتل باللقب العاملي عام  2010جاء
مب�ساعدة احلظ بعد �أن ف�شل �سائق فرياري الإ�سباين فرناندو الون�سو
يف احتالل �أحد املراكز الأربعة الأوىل يف املرحلة الأخ�يرة ،ف�إن �سائق
رد ب��ل -رينو �أك��د يف � 2011أن��ه «امللك» دون منازع بعد �أن هيمن على

البطولة مت��ام�اً ،لي�صبح �أ�صغر �سائق يحتفظ بلقب بطل �سباقات
فورموال واحد.
وتدل �أرقام العام املا�ضي على متيز فيتل يف كل �شيء� ،إذ انطلق من
املركز الأول يف � 15سباقاً من �أ�صل  ،19ليحطم الرقم القيا�سي الذي
حققه الربيطاين نايجل مان�سل خالل مو�سم  14( 1992م��رة) ،كما
�أنه كان قاب قو�سني �أو �أدنى من معادلة �إجناز الأ�سطورة �شوماخر من
حيث عدد االنت�صارات يف مو�سم واحد ( 13عام  ،)2004لو مل يهجره
احل��ظ يف �أب��وظ�ب��ي ب�سبب ثقب يف إ�ط ��ار �سيارته (ان�سحب يف اللفة
الأوىل) ثم يف ال�سباق اخلتامي على حلبة انرتالغو�ش الربازيلية حني
واجهته م�شكلة يف علبة ال�سرعات (حل ثانياً).
ومل مينح فيتل الذي �صعد �إىل من�صة التتويج يف �ست منا�سبات �إىل
جانب �إحرازه لقب � 11سباقاً ،يف العام املا�ضي� ،أي فر�صة ملناف�سيه من
�أجل الدخول معه يف �صراع على اللقب العاملي ومنهم زميله الأ�سرتايل
مارك ويرب الذي حاول يائ�ساً اللحاق بال�سائق الأملاين دون �أن ينجح
يف م�سعاه ،ما ي�ؤكد موهبة فيتل لأن ال�سائقني ميلكان ال�سيارة ذاتها.
وي�ب��دو �أن وي�بر م�ستعد يف  2012لكي ي�صعب مهمة زميله الأمل��اين
وا�ستعادة اعتباره بعد �أن اكتفى يف  2011بفوز واحد ،ويعترب ويرب الذي
�أنهى املو�سم يف املركز الثالث خلف فيتل و�سائق ماكالرين الربيطاين
جن�سون باتون� ،أن مو�سم  2011مل يكن خميباً بالكامل بالن�سبة له ،وال
�سيما �أنه متكن من احتالل املركز الثالث يف بطولة ال�سائقني وبفارق
قليل عن الثاين جن�سون باتون.

( العدد  )204اجلمعة � 9 -آذار 2012 -

كاريكاتير

تزوجت حمارًا بعد قصة حب دامت سنتين
يف ح����������ادث غ�����ري�����ب م������ن ن����وع����ه،
ي���دع���و ل��ل�����ض��ح��ك ت������ارة ،ول�لا���ش��م��ئ��زاز
ت���ارة �أخ����رى ،احتفلت ���س��ي��دة �أم�يرك��ي��ة
بزواجها من حمار يف مدينة «�سياتل».
ال���غ���ري���ب �أن ال�����س��ي��دة ق���ال���ت �إن ه��ذا
ال�������زواج ج����اء ب��ع��د ق�����ص��ة ح���ب ع��م��ره��ا
�سنتني جمعتهما ،ث��م تكللت ب��ال��زواج!
وال��ط��ري��ف �أن ال��ك��ث�ير م��ن التعليقات
انهالت على �صورة ال�سيدة واقفة �إىل
ج���ان���ب احل���م���ار ال�����ذي ت��ع��ان��ق��ه ،وم��ن
�أط������رف ه����ذه ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات «ي��خ��ل��ق من
ال�شبه �أربعني».

مخبز ينتج خبزًا على شكل أعضاء بشرية
عند الدخول �إىل متجره ،قد يظن البع�ض �أنه دخل �إىل مقر ع�صابة لبيع الأع�ضاء الب�شرية� ،أو �إىل
م�شرحة ..لكن يف الواقع هو �أحد املخابز يف ال�صني ،وتلك الأع�ضاء لي�ست �إال خبزاً متنوع املذاق.
تفتّق ذهن �صاحب املتجر ليو�صي اخلباز ب�إنتاج اخلبز ب�أ�شكال مرعبة؛ على �صورة �أع�ضاء ب�شرية،
من �أيد و�أرجل وكبد وطحال ..كمو�ضة جديدة جلذب الزبائن ،لكن املثري �أن املتجر يلقى �إقبا ًال كبرياً
من الزبائن ،و�صاحب املتجر ال يتمكن �أحياناً من الوفاء بطلبات الزبائن وحجوزاتهم لأنواع معينة من
الأع�ضاء؛ ل�شرائها والتهامها.

أطــــــول رجــــــــل
فــي الــعــــــالـــــــم
يتوقف عن النمو
و�أخ���ي��راً ت��وق��ف ال��ع��م�لاق ال�ترك��ي
«�سلطان كوزن» الذي يبلغ طوله 2.47
مرتاً ،عن النمو ،بعد �أن خ�ضع لعالج
مكثف ،من �أجل تنظيم عمل هرمونات
النمو لديه.
ويعاين «كوزن» حالة غريبة يطلَق
ع��ل��ي��ه��ا ال��ن�����ش��اط امل���ف���رط ل��ه��رم��ون��ات
ال��ن��م��و « أ�ك��روم��ي��ج��ايل» ،وال��ت��ي ينجم
عنها من��و غ�ير طبيعي للج�سد ،وهي
م�����ش��ك��ل��ة ي�����س��ب��ب��ه��ا ورم ي�����ص��ي��ب ال��غ��دة
النخامية.
ي����ذك����ر �أن م���و����س���وع���ة «غ��ي��ن��ي�����س»
ل�ل��أرق���ام القيا�سية ك��ان��ت ق��د �سجّ لت
ا�سم «كوزن» هذا العام ك�أطول �شخ�ص
يف العامل.

عربي يشتري سيارة بـ 8ماليين دوالر
ا���ش�ترى رج��ل �أع��م��ال ع��رب��ي �سيارة م�صفحة من
طراز «رولز رايز» بقيمة  5.2مليون جنيه ا�سرتليني
( 8.2مليون دوالر) ،جم�� ّه��زَة بتقنيات جتعلها ق��ادرة
ع��ل��ى م��ق��اوم��ة ط��ل��ق��ات ال��ر���ص��ا���ص وه��ج��م��ات القنابل
اليدوية.
وتبلغ القيمة الأ�صلية ل�سيارة ال�شبح من طراز
«رول��ز راي��ز»� 330 ،ألف جنيه ا�سرتليني ،لكن امل�صمم
الربيطاين �ستيوارت هيوز قام بتجهيز ال�سيارة من
ال���داخ���ل واخل������ارج ،وا���س��ت��خ��دم  120ك��ي��ل��وغ��رام��اً من
الذهب من عيار  18ب�صورة خا�صة ،بناء على طلب
رجل الأعمال العربي الذي مل يك�شف عن هويته.
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

كما �أن امل�صمم هيوز حولها �إىل قلعة ذهبية،
و�أن��ف��ق عليها عليها م��ا قيمته  3ماليني جنيه
ا�سرتليني من الذهب ،وزودها بتقنيات حديثة،
جلعلها م�ضادة للر�صا�ص والقنابل.
ي�����ش��ار �إىل �أن ال�����س��ي��ارة ق����ادرة ع��ل��ى مقاومة
�أك�ثر من  570طلقة من بندقية هجومية من
طراز (�إي��ه كي ـ  ،)47وقنبلتني يدويتني ،لكنها
ال تعد �أغلى �سيارة يف العامل ،بعد �أن بيعت �سيارة
كال�سيكية من طراز فرياري بقيمة  20.2مليون
جنيه ا�سرتليني ال�شهر املا�ضي.

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

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 :

info@athabat.net

