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االفتتاحية

آثاره تنعكس سلبًا منذ زمن الحرب األهلية

المقاومة..
وتوحيد الصف
�أثبتت امل�ق��اوم��ة يف لبنان �أن�ه��ا اخل�ي��ار الأف���ض��ل لتحرير الأر���ض،
واحلفاظ على ال�سلم الأهلي ،واجلهوزية ملنع �أي اعتداء «�إ�سرائيلي»
على لبنان ،وع�ل��ى املنطقة ك�ك��ل .فم�شروع امل�ق��اوم��ة ال�ت��ي ام�ت��د ق��واه
�إىل فل�سطني�� ،س��وري��ة ،وال �ع��راق ،منع الإدارة الأم�يرك�ي��ة و«ال�ك�ي��ان
الإ��س��رائ�ي�ل��ي» م��ن ال�ت�م��ادي يف ع��دوان��ه ،وح�صر �سطوته على ث��روات
املنطقة وامتدادها.
ي�أتي م�شروع املقاومة يف الوقت ال��ذي يهدد رئي�س وزراء احلرب
الإ�سرائيلي ب�شن حرب على �إيران ولبنان وفل�سطني ،وب�ضرب املن�ش�أة
الإي��ران �ي��ة ال �ن��ووي��ة ،م�ع�ت�براً �أن �إي� ��ران خ�ط��ر حقيقي ي�ه��دد الكيان
ال�صهيوين ،و�أن �أي ت�أخري يف العملية الع�سكرية ي�شكل �ضعفاً لـ«الكيان
الإ��س��رائ�ي�ل��ي» يف امل�ن�ط�ق��ة ،وج � ّن��د نتنياهو ال�ل��وب��ي «الإ��س��رائ�ي�ل��ي» يف
�أمريكا لل�ضغط على �إدارة �أوباما ،لتوجيه �ضربة ع�سكرية �ضد �إيران،
باال�شرتاك مع الدول الأوروبية ،بحيث �إن «�إ�سرائيل» عاجزة عن القيام
ب�ضربة ع�سكرية لوحدها من دون �إ�شراك العامل الغربي.
ي ��أت��ي ذل��ك يف ظ��ل االن���س�ح��اب الأم�ي�رك��ي م��ن ال �ع��راق ،واه�ت�راء
االقت�صاد الأمريكي ،ب�سبب التكلفة الع�سكرية الباهظة حلرب الع�شرة
�أعوام يف �أفغان�ستان والعراق ،والتي قاربت الـ 3ترليون دوالر.
�إدارة �أوباما و�أمريكا حتاول �أن تن�سحب اليوم �إىل الداخل الأمريكي
خلو�ض االنتخابات الرئا�سية ،بعدما فرغت من مطالب «�إ�سرائيل»
بتطبيق العقوبات االقت�صادية على �إيران ،والتي �أدت �إىل ارتفاع �أ�سعار
النفط ،مما انعك�س �سلباً على االقت�صاد الأمريكي والأوروب��ي ،فهذه
ال�ت�ه��دي��دات بالعقوبات على �إي ��ران ب��د�أت تُ�ضعف م��ن �شعبية �أوب��ام��ا
ونفوذه ،و�أي�ضاً أ�ج�برت «�إ�سرائيل» على «التوا�ضع» ،بعدما رفعت من
لهجة التهديد �ضد �إيران ،فمعظم الدرا�سات الأمريكية �أجمعت على �أن
برنامج �إيران النووي هو للأغرا�ض ال�سلمية ،و�ضمن املعاير الدولية،
لكن �إيران �أثبتت من خالل املناورات الع�سكرية واال�ستعدادت القتالية
�أنها �أقوى من التهديدات الأمريكية و«الإ�سرائلية» ،وقد اعرتف رئي�س
الأرك��ان الأمريكي ب�أنه لي�س من احلكمة القيام ب�أي عملية ع�سكرية
�ضد �إي ��ران ،مل��ا ينطوي عليها م��ن خماطر �إقليمية واقت�صادية على
العامل.
بدورها ،اال�ستعدادات الإيرانية ان�سحبت على جهوزية قوى املقاومة
يف املنطقة ،رغم التهديد وحم��اوالت الت�شوي�ش التي تقوم بها «�إ�سرائيل»
و�أمريكا عرب بع�ض الدول العربية لتغيري النظام يف �سورية ،على اعتبار �أن
�سورية هي ر�أ�س املقاومة وامتدادها يف املنطقة.
ق��وى املقاومة اليوم أ�م��ام حت� ٍّد كبري ،ال يتوقف �إال عرب حتديد امل�سار
من ق�ضية القد�س و�إع��ادة الأر���ض الفل�سطنية �إىل �أ�صحابها احلقيقيني،
فـ«�إ�سرائيل» اليوم يف �أ�ضعف حاالتها ،والأمريكي حالياً ي�شبه و�ضعه و�ضع
االحتاد ال�سوفياتي قبل االنهيار ،وهذا الكالم هو مل�ست�شار الأمن القومي
الأ�سبق «برجن�سكي».
املطلوب من ق��وى املقاومة �أن تبقي البو�صلة باجتاه حترير القد�س،
والعمل على توحيد ال�صفوف ،وعدم االجنرار �إىل حماور الفتنة الطائفية
واملذهبية ،حتى ال ي�ستطيع الأمريكي و«الإ�سرائيلي» �أن ينت�صرا يف معركة
التفرقة ،وهذا ما عجزا عنه يف معركة احلرب على اجلبهات.

د .كامل وزنه

استيراد المواد الغذائية ينهك اقتصاد لبنان..
ويهدد صحة مواطنيه
يف خ�ضم ما ي�شهده لبنان اليوم من ف�ضائح
على �صعيد اكت�شاف املواد الغذائية الفا�سدة ب�سبب
انتهاء �صالحيتها ،م��ن حل��وم وخ�ضار ومنتجات
احل �ل �ي��ب وغ�ي�ره ��ا ،وخ �ط��ر ه ��ذه ال�ب���ض��ائ��ع على
�صحة امل�ستهلكني ،اختلط الأم��ر يف التعاطي مع
امل�شكلة ب�ين مفهومي الأم ��ن ال�غ��ذائ��ي ،و�سالمة
ال �غ��ذاء ،وه�م��ا �أم ��ران خمتلفان ،رغ��م ترابطهما
البائن .فمن جهة الأم��ن الغذائي ،يتطلب الأمر
ات�ب��اع �سيا�سة ت ��ؤدي �إىل اال�ستغناء تدريجياً عن
الب�ضائع امل�ستوردة ،وتعزيز قدرة البلد على �إنتاج
حاجاته من الغذاء حملياً� .أم��ا جلهة الت�أكد من
�سالمة الغذاء و�صالحيته لال�ستهالك الب�شري،
فعلى ال�سلطات املخت�صة �أن تكون ج��ادة وفعالة
يف مراقبة م�صدر �شرائه ،وو�سائل تخزينه ،ونقله
وت�صنيعه ..وما �إىل ذلك.
ل�ي���س��ت ه��ي امل ��رة الأوىل ال �ت��ي ُت���ض�ب��ط فيها
امل �خ��ال �ف��ات ال �ك �ب�ي�رة يف ق �ط��اع امل � ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة،
ف �ت��اري �خ �ه��ا ي �ع��ود �إىل زم ��ن احل� ��رب الأه �ل �ي��ة يف
منت�صف ال�سبعينيات من القرن املا�ضي ،ومنذ ذلك
العهد مل يتبدل يف جم��ال ال�ت�ج��اوزات والتهاون
ب�صحة املواطنني� ،سوى ال�شكل و�أدوار الالعبني
بني تاجر «عريق» و�آخر م�ستجد على املهنة.
ل��ن ن���س�ت�غ��رب �أن ال ُي �ع��اق��ب ال �ت �ج��ار ال��ذي��ن
ت�ع��ر��ض��ت خم��ازن�ه��م ال �ي��وم ل�ل�م��داه�م��ة وم���ص��ادرة
م��واده��ا ال�ف��ا��س��دة ،ف�ل��دى ه � ��ؤالء م��ن «ال��وث��ائ��ق»
و«احل �م ��اي ��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة» ال �ت��ي ت �ب�رئ ��س��اح�ت�ه��م
وت�خ��رج�ه��م م��ن الأزم � ��ة ك��ال���ش�ع��رة م��ن ال�ع�ج�ين،
فمجرد تزوير فواتري البيع ،على �سبيل املثال ،قد
تُبعد عنهم امل�س�ؤولية ،وتلقيها على املوزع النهائي،
خ�صو�صاً عندما تت�سبب امل��واد الفا�سدة ب�إ�صابات
مبا�شرة ب�ين امل�ستهلكني .وق��د يتم تربير وج��ود
ه��ذه امل��واد يف امل�خ��ازن �أي�ضاً بحجة تخزينها �إىل
ح�ين �إت�لاف �ه��ا ،بتوجيه م��ن م�صلحة اجل �م��ارك،
ال�ت��ي ت��دع��ي �أن�ه��ا �صادرتها ومنعت بيعها ،ول��دى
املتهمني ما يلزم من الوثائق «االحتياطية» لإثبات
هذه احلالة ..بهذه احلجة مث ًال برر �أحد املعنيني
(فرا�س الناطور) وجود املواد املنتهية ال�صالحية
يف خمازنه ،ولن نُفاج�أ ب�أن ت�صدر �أحكام خمففة �أو
تقدمي كب�ش حمرقة يفتدى به امل�ستفيد الأكرب،
�أو دفع غرامات مالية حت�سب مع الكلفة الطارئة،
وي�ستمر الن�شاط التجاري على نف�س املنوال ،وك�أن
�شيئاً مل يكن.
�إن جم ��رد ان �ت �ه��اء ال �� �ص�لاح �ي��ة ق ��د ال يعني
ال�ت���س�ب��ب ب��ال�ت���س�م��م ال ��ذي ي � ��ؤدي �إىل امل � ��وت ،بل

كميات من اللحوم الفا�سدة مرمية بني بلدتي املروانية والنجارية قي ق�ضاء الزهراين

الت�سبب خ�لال م��دى زمنيّ حم��دد بت�سميم جيل
كامل من امل�ستهلكني ،من خالل تف�شي الأمرا�ض
اخلبيثة ،بحيث ال تقع امل�س�ؤولية اجلرمية على
طرف معينّ  ،ولكي ال حتدث الإ�صابات اخلطرية،
ول�ت�ف��ادي ال �ف��واج��ع ،ي�ستخدم امل���س�ت��وردون م��واد
كيماوية ملونة �أو مطهرة ،والتي ال تلغي مفاعيلها
ال�سامة على املدى البعيد.
ويف هذا ال�سياق ،يُخ�شى �أن تتم مالحقة بع�ض
امل�ستوردين ،لي�س من ب��اب احلفاظ على ال�صحة
العامة كما ي�شاع ،بل بدافع الكيدية ال�سيا�سية،
�أو خل��دم��ة م���س�ت��وردي��ن آ�خ ��ري ��ن م��ن امل�ن��اف���س�ين
املح�سوبني على حماور �سلطوية �أخرى من داخل
ال��دول��ة املفككة� ،أو احلكومات غري املت�ضامنة �أو
املتنا�سقة فيما بني وزرائها.
�إن ح �ج��م ال�ب���ض��ائ��ع امل �� �ص��ادرة ي���ش�ك��ل ن�سبة
�ضئيلة من جممل الكميات امل�ستوردة �أو املخزنة
ب ��ذات امل��وا� �ص �ف��ات ،وم ��ن امل�م�ك��ن �أن ن�ت�ك� ّه��ن ب ��أن
الن�سبة العالية من امل��واد امل�ستوردة ينتهي تاريخ
�صالحيتها عند �شرائها من بلد امل�صدر خالل �ستة
�أ�شهر يف �أح�سن احلاالت ،وذلك لأن �سعر بيعها يف
ه��ذه احل��ال��ة ي�ك��ون زه�ي��داً �إىل ح��د ك�ب�ير ،و�إال مت
�إتالفها ،وهذا يحقق للم�ستوردين �أرباحاً خيالية،
تكفي لتوزيع الر�شاوى ملوظفي الدوائر املخت�صة،
واحل���ص����ص ال�سخية ل�شركائهم املخفيني ممن
ي�سهلون عمليات اال��س�ت�يراد وي�ضمنون احلماية
ال�سيا�سية.
�إن اال� �س �ت�ي�راد ب �ح��د ذات� ��ه ه ��و �أ� �ص ��ل ال�ع�ل��ة،
لأن ال�صحة العامة ت�ظ� ّل يف دائ��رة اخل�ط��ر حتى

يف احل ��االت ال �ن��ادرة ال �ت��ي ال ينتهي ف�ي�ه��ا ت��اري��خ
ال�صالحية ،وذلك لأن كل املواد الغذائية امل�ستوردة
ت�ك��ون ع ��ادة ب�لا قيمة غ��ذائ�ي��ة ،ب�سبب اعتمادها
الأ�ساليب احلديثة كالتعديل اجليني ،وا�ستخدام
امل ��واد ال�ك�ي�م��اوي��ة يف ع�ل��ف امل��وا� �ش��ي ،ويف ال�ق�ط��اع
الزراعي عموماً.
ل��ن ي�ك��ون احل��ل يف نهاية الأم ��ر �إال بت�شجيع
الإن �ت ��اج امل�ح�ل��ي ت��دري �ج �ي �اً� ،أو يف �أ� �س ��و أ� الأح ��وال
اال�سترياد من بلدان عربية و�إ�سالمية ،كال�سودان،
وغ�ي�ره ��ا م ��ن ال �ب �ل ��دان ال ��زراع �ي ��ة ال �ت��ي تعتمد
الأ��س��ال�ي��ب التقليدية يف إ�ن�ت��اج�ه��ا .فعلى �صعيد
اللحوم على �سبيل املثال ،ي�ستهلك لبنان ،بح�سب
وزي ��ر ال ��زراع ��ة 400 ،ال ��ف ط��ن م��ن ال �ل �ح��وم� ،أي
مبعدل  277غ��رام�اً م��ن اللحوم لكل ف��رد يومياً،
�أو  8.33كلغ �شهرياً ،وهذا يعني �أن لبنان ي�ستهلك
ثمانية �أ�ضعاف حاجة مواطنيه باملقايي�س التي
تراعي حقاً موا�صفات القيمة الغذائية.
كان لبنان حتى �ستينيات القرن املا�ضي و�أوائل
ال�سبعينيات ال ي��زال ينتج ح��اج��ات��ه م��ن احلبوب
والفواكه واخل�ضار واللحوم ،ف��إن توفرت الإرادة
ل�ضمان الأمن الغذائي وا�ستعادة االكتفاء الذاتي،
ي�ستطيع ال ��وزراء املخت�صون ب��د ًال م��ن امل��زاي��دات
وتقاذف االتهامات حول ف�ضائح الف�ساد والإف�ساد،
�أن يعملوا على تو�سيع الن�شاط الزراعي ،وتقلي�ص
ف��ات��ورة اال��س�ت�يراد ال�ت��ي ال تنهك اقت�صاد لبنان
وح�سب ،بل تق�ضي �أي�ضاً على �صحة مواطنيه.

عدنان حممد العربي
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أين القضاء؟

�أر��س��ل �أرب�ع��ة م�سو�ؤلني يف ت�ي��ار امل�ستقبل ،ميثلون �أرب�ع��ة م��رب�ع��ات يف الطريق
اجلديدة ،ر�سالة �إىل �أم�ين عام تيار امل�ستقبل �أحمد احلريري ،ي�شتكون فيها على
م���س��ؤول ب�يروت يف ال�ت�ي��ار؛ العميد حممود اجل�م��ل ،معرت�ضني على متثيله لهم،
و�شارحني له الأ�سباب التي اعتربوها جوهرية يف اخلالف ،ومنها ما يتعلق بعدة �أمور
ته ّم منطقتهم .وطالب امل�س�ؤولون الأربعة �أحمد احلريري بتغيري اجلمل وا�ستبداله
مب�س�ؤول �آخر ،علماً �أن منطقة الطريق اجلديدة مق�سمة �إىل �ستة مربعات ،وبهذا
يبقى مع اجلمل م�س�ؤوالن فقط من �أ�صل �ستة.
وق��د ظهر يف الأ��س�ب��وع الفائت ا�ستياء م���س��ؤويل التيار الأرب�ع��ة للعلن ،عندما
تظاهرت جمموعات بعد �صالة اجلمعة �أمام م�سجد الإمام علي (ر�ضي اهلل عنه) يف
الطريق اجلديدة ،م�ستعينة مب�س�ؤول من �شمال لبنان برتبة عقيد متقاعد ،الذي
�أعطى بدوره الأوامر على الأر�ض لتنفيذها ،الأمر الذي عك�س ارتياحاً يف التعاطي
بني �أن�صار امل�ستقبل وم�س�ؤوليهم.

مت ف�ضح �شقيق نائب لبناين عن منطقة
بعد �أن ّ
عكار ا�شتُهر بتهجمه على امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،وك�شف
ا��س�ت�خ��دام��ه ��س�ي��ارة ُع� ّل�ق��ت عليها ل��وح��ة زرق ��اء تابعة
ال بداخلها ال�سالح وامل�سلحني
للمجل�س النيابي ،ناق ً
�إىل الأرا�� �ض ��ي ال �� �س��وري��ة ،مل��واج �ه��ة اجل�ي����ش ال�ع��رب��ي
ال�سوري� ،صرّح �أحد النواب �أمام بع�ض ال�صحافيني ب�أنه
يجب على املجل�س النيابي �أن يطالب بتعديل الد�ستور
املتعلق ب�ع��دم جعل لبنان مم��راً �أو م�ق��راً للعداء على
�سورية ،م�ؤكداً �أن ا�ستخدام �سيارات النواب واللوحات
الزرقاء لت�أجيج الفتنة وزيادة اخلراب يف دولة عربية
جماورة� ،إمنا هو جرمية يجب على الق�ضاء حما�سبة
مرتكبيها.

( العدد  )206اجلمعة � 23 -آذار 2012 -

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

موضوع الغالف
بعد فشل الرهانات على تدخل عسكري إلسقاط سورية

فصول إجرامية للحركات التكفيرية

تزامنت التفجريات الإرهابية يف دم�شق
وح �ل��ب ،م��ع ب ��روز م�لام��ح اق �ت �ن��اع غ��رب��ي
بف�شل ال��ره��ان��ات على التدخل الع�سكري
يف �سورية� ،أو �إ�سقاط النظام بالقوة ،وبدء
م�سرية  -ولو �أنها تبدو طويلة  -ملالمح
ح��ل ��س�ي��ا��س��ي ي �ل��وح يف الأف� ��ق ال�ب�ع�ي��د مع
و�صول فريق كويف �أنان �إىل البالد.
واحلقيقة �أن ما ّمت نفيه �سابقاً حول
وج� ��ود ال �ق��اع��دة يف � �س��وري��ة ،مت ت � أ�ك �ي��ده
ع �ل��ى ل �� �س��ان �أك �ث��ر م ��ن م �� �س ��ؤول غ��رب��ي
و أ�م�يرك��ي ،بالإ�ضافة �إىل حديث عراقي
عن هجرة وا�سعة ي�شهدها التنظيم من
العراق باجتاه �سورية ،بعد �أن �أوعز �أمين
الظواهري لأن�صاره بن�صرة �إخوانهم يف
�سورية.
�إذاً بت�أكيد اجلميع ،دخلت القاعدة على
خط ال�صراع �ضد نظام الأ�سد يف �سورية،
واحلقيقة �أن ما يت ّم الت�سرت عنه وحماولة
�إخ�ف��ائ��ه عند البع�ض ،خ�صو�صاً يف لبنان
من حلفاء تيار امل�ستقبل امل�سيحيني ،هو �أن
القاعدة �أو �سواها من التيارات التكفريية
التي تنت�شر ب�سرعة وقوة غري م�سبوقتني،
ما هي �إال غطاء للفكر الوهابي ال�سعودي
الذي يعي�ش «ع�صره الذهبي» يف املنطقة يف
الوقت الراهن.
ويف احل� �ق� �ي� �ق ��ة ،ت �� �ش �ه��د �� �س ��وري ��ة يف
املرحلة الراهنة تقاطع م�صالح بني تيار
«الإ�سالميني اجل��دد» والتيار الوهابي ،يف
الرغبة يف التخل�ص م��ن النظام ال�سوري
كمرحلة �أوىل لفر�ض �سيطرة على املنطقة،
ال �ت��ي ق��د ت�شهد  -يف م��ا ل��و حت�ق�ق��ت و ّمت
التخل�ص من الأقليات ومن كل فكر مناوئ
 م�ع��ارك �إلغائية ب�ين االث�ن�ين ،ل��ن تبقيللمنطقة �أي �إمكانية للخروج من اجلهل
والتع�صب وال�ت�ك�ف�ير ،وه��و م��ا ت��دف��ع �إليه
�أمريكا وتطمح له «�إ�سرائيل» بالطبع.
وب � ��ال � ��رغ � ��م م � ��ن ت � �ق ��اط ��ع م �� �ص��ال��ح
«الإ� �س�لام �ي�ين اجل ��دد» م��ع ال��وه��اب�ي�ين يف
املرحلة الق�صرية ،جند تبايناً بينهما ي�صل
�إىل ح��د ال �ع��داء ،واخ�ت�لاف�اً يف ال�سيا�سات
واملنطلقات والدعم الذي يتلقيانه ،وذلك
كما يلي:
«ال�ت�ي��ار ال��وه��اب��ي» بالقيادة ال�سعودية
وخ �ط ��ورت ��ه ت �ك �م��ن يف ن��زع �ت��ه الإل �غ��ائ �ي��ة

التفجري الذي ا�ستهدف املنطقة الواقعة بني �شارع بغداد وحي الق�صاع بدم�شق

ال�ت�ك�ف�يري��ة ال �ت��ي ال ت�ق�ب��ل � �ش��ري �ك �اً ،وه��و ال�ت�ق�ه�ق��ر ال � ��ذي � �ش �ه��دت��ه ال��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة
ي�ح��اول ال�سيطرة التدريجية على م�صر ،الرتكية بعدما بالغ �أردوغان يف ا�ستعرا�ض
التي تتجه ب�شكل �سريع �إىل تقليد النموذج القوة ،والقيام بتهديد الرئي�س الأ�سد منذ
ال�سعودي ،وم��ا يح�صل يف جمل�س ال�شعب ب��داي��ة الأح � ��داث يف � �س��وري��ة ،ورف ��ع �سقف
امل�صري من حركات عن�صرية يزيد احلقد ال�ت��وق�ع��ات ال�ت��ي ��س��رع��ان م��ا تك�سرت على
الطائفي والكره بني �أبناء الوطن ،ومتا�شياً ��ص�خ��رة ق��وة ال�ن�ظ��ام ال �� �س��وري ال��داخ�ل�ي��ة،
مع فكر هذا التيار املناق�ض لقيم الإ�سالم وثبات حتالفاته الأقليمية ،وحجم و�أهمية
احل�ق�ي�ق��ي ،ي�ك�ثر احل��دي��ث ع��ن حم ��اوالت الأوارق ال�ت��ي يحملها ،وال�ت��ي مكّنته من
حرق كنائ�س وتدمريها ،بعد الفتوى التي فر�ض �سيا�سة ردع مقابلة ،وتهديد تركيا
�أ� �ص��دره��ا �شيخ ��س�ع��ودي ب���ض��رورة حتقيق والغرب يف املنطقة برمتها.
ويختلف تيار «الإ�سالميني اجلدد» عن
الوعد القائل ب ��أن ال�شرق الأو��س��ط و�شبه
اجلزيرة العربية يجب �أال يوجد فيهما �أي التيار الأول ب�أمور عديدة لعل �أبرزها:
 -1ال�براغ�م��ات�ي��ة ل��دى «الإ��س�لام�ي�ين
كني�سة.
ال �ي��وم ،ت�ب��دو حم��اول��ة ال�سيطرة على اجل��دد» مقابل الدوغما التكفريية للتيار
ال�ساحة ال�سورية �أ�سا�سية لهذا التيار ،لذا ال�سابق ،فهو يركب «احلافلة الدميقراطية»
جاهرت ال�سعودية برغبتها ت�سليح املعار�ضة فقط للو�صول �إىل ال�سلطة ،وال يتوانى عن
ال���س��وري��ة ،وذل��ك لأن ق�ي��ام حكمي وهابي ا�ستخدام «وجهني ول�سانني» حل�شد الت�أييد
ت��اب��ع ل�ه��ا يف � �س��وري��ة ،مي� ّك�ن�ه��ا م��ن ال�ع��ودة الغربي له ،وهو ما فعله يف م�صر وتون�س
�إىل لبنان وال�سيطرة عليه بقوة �إلغائية على �سبيل امل�ث��ال ،وذل��ك مت�ه�ي��داً لتثبيت
�أي���ض�اً ،كما ي�ساعدها يف زي��ادة نفوذها يف نف�سه يف ال�سلطة ،على �أن يقوم بالق�ضاء
العراق ،وتهديد ال�سلطة احلاكمة ،وذلك على كل املناوئني له فيما بعد ،ومنهم التيار
بعدما ا�ستطاع وكال�ؤها  -وبدعم وغطاء الوهابي ،بالرغم مما يبدو من عدم قدرته
أ�م�يرك�ي نْ�ْين  -ت��روي��ع امل�سيحيني يف العراق على التخل�ص كلياً من املوجات التكفريية
ال�ت��ي حت��اول اخ�تراق��ه م��ن ال��داخ��ل بدعم
وتهجريهم منه.
�أم��ا تيار «الإ�سالميني اجل��دد» ،والذي من التيار الوهابي.
 -2ميتلك تيار «الإ�سالميني اجل��دد»
تتزعمه ت��رك�ي��ا ،وحت ��اول �أن ت���ص��ورّه ب�أنه
«�إ�سالم مودرن �أو مع�صرن» ،في�شهد تراجعاً ق��اع��دة �شعبية يف ��س��وري��ة ،بينما ن��رى �أن
يف �سيا�ساته الهجومية يف �سورية ،ب�سبب التيار الوهابي ي�ستند �إىل قاعدته اللبنانية
اخل�سائر امليدانية التي مُني بها ،وب�سبب للتغلغل يف �سورية ،واملرور عربها لتقوي�ض

اال� �س �ت �ق��رار ف�ي�ه��ا ،ب�سبب ف�ق��دان��ه ق��اع��دة
�شعبية �سورية ي�ستند �إليها يف قتاله �ضد
النظام ،وه��ذا املعيار ي��ؤدي بطبيعة احلال
�إىل اخ �ت�ل�اف اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ات ،ف��ال�ت�ي��ار
ال��وه��اب��ي غ�ي�ر م�ع�ن��ي ب � ��أي ح��ل ��س�ي��ا��س��ي،
ال الآن وال يف امل�ستقبل ،و�سيبقى يقاتل
ويدعم موجات القتل عرب الفتاوى واملال
وال�سالح ،وي�ستمر يف تقوي�ض اال�ستقرار
الأم�ن��ي يف �سورية� ،إىل �أن تُ�صاب خالياه
ب�ه��زمي��ة ع���س�ك��ري��ة ق��ا��ص�م��ة ،ال ي�ج��د من
ب �ع��ده��ا م ��ن ي �ح �م��ل ب �ن��دق �ي��ة �أو م�ستعد
ل�ل�ت�ف�ج�ير م ��ن أ�ج � �ل ��ه ،وه� ��و م ��ا ي�ج�ع�ل�ن��ا
نفهم الت�صريحات ال�سعودية الهجومية،
و�إعالنها ت�سليح املعار�ضة ال�سورية ،يف ظل
احلديث ال��دويل عن ��ض��رورة التوجه �إىل
احلل ال�سيا�سي.
يف املقابل ،وبعد اقتناع تيار الإ�سالميني
اجل ��دد «ال�ب�راغ �م��ات��ي» أ�ن ��ه ل��ن ي�ستطيع
ت�سلُّم ال�سلطة و�إزال ��ة نظام الأ��س��د ،مهما
تعددت م�صادر الدعم الإقليمي وال��دويل
له ،فهو �أقرب  -فكرياً على الأقل  -بقبول
ف�ك��رة احل��ل ال�سيا�سي� ،إذا أُ� ّم ��ن ل��ه موقع
جيد يف ال�سلطة ،والذي ميكن �أن «يقنعه»
ب�ه��ا �أو ي�ف��ر��ض�ه��ا ع�ل�ي��ه رع��ات��ه ال��دول �ي��ون
والإقليميون ،لكن امل�شكلة تكمن يف �أن ما
ك��ان ميكن �أن يقبله الرئي�س الأ� �س��د من
قبل  -خ�لال بع�ض ف�ترات ال�ضعف التي
�شهدها نظامه يف مراحل «الثورة» الأوىل
 ل��ن يقبله الآن؛ ب�ع��دم��ا ح�ق��ق ك��ل ه��ذهاالن �ت �� �ص��ارات ،وب�ع��دم��ا ا��س�ت�ط��اع ب�صموده
�إف�شال جميع امل�ؤامرات �ضده.
يف املح�صلة ،يخو�ض ال�شعب ال�سوري
ال�ي��وم معركة وج��ودي��ة دف��اع�ي��ة ،لي�س عن
ن�ف���س��ه ف�ح���س��ب ،ب��ل ب��ال�ن�ي��اب��ة ع��ن �شعوب
امل�ن�ط�ق��ة ،وط��وائ�ف�ه��ا امل �ت �ع��ددة ،ف��ال�ت�ي��ارات
التكفريية التي ال تر�ضى �شريكاً ،لن تتوقف
عند حماولة �إلغاء الأقليات املختلفة دينياً
�أو مذهبياً عنها ،لكنها �سرتتد �إىل �ساحتها
املذهبية اخل��ا��ص��ة ،لتلغي ك��ل فكر منفتح
ب��داي��ة ،بعدها تن�صرف لتطهري �ساحتها،
فت�أكل �أبناءها و�أدواتها ،و�أول من �ستطاله
هو تيار امل�ستقبل بالتحديد.

ليلى نقوال الرحباين

تطمينات األسير غير كافية

الـضباط األتراك مخترَ قون

�أ�س ّر رئي�س الهيئة التنفيذية يف القوات اللبنانية؛ �سمري جعجع� ،أمام �أحد
ن��واب تكتل نيابي لبناين ،ب��أن �سبب عدم ت�أمني موعد لل�شيخ �أحمد الأ�سري
ملقابلته ،يعود �إىل البيئة احلا�ضنة جلعجع ،والتي رف�ضت خطاب الأ�سري يف
�ساحة ال�شهداء ،والرف�ض ال يعود للمواقف التي �أعلنها الأ�سري بحق النظام
يف �سورية ،بل للهجة التي توجّ ه بها الأخري للطائفة امل�سيحية ،معطياً �إياها
التطمينات غري الكافية النت�شار تياره املت�شدد.

ق� ��ام م��دي��ر امل� �خ ��اب ��رات الأم�ي�رك� �ي ��ة؛ دي�ف�ي��د
بترييو�س ،ب��زي��ارة مفاجئة �إىل ت��رك�ي��ا ،واجتمع
مع رئي�س ال��وزراء الرتكي رج��ب طيب �أردوغ��ان،
معرباً عن ا�ستيائه من الف�شل يف تنفيذ اخلطط
املتفق عليها مع الأتراك لتنفيذها على الأرا�ضي
ال�سورية ،وم��ن احل��ال��ة امل��زري��ة التي و�صل �إليها
ال
امل�سلحون يف حم�ص و�إدلب وريف دم�شق ،حمم ً
امل �� �س ��ؤول �ي��ة ل �ل �خ��رق الأم �ن ��ي ال ��واق ��ع ب�ي�ن أ�ف� ��راد
امل �خ��اب��رات ال�ترك�ي��ة؛ م��ن ��ض�ب��اط ي�ت�ع��اون��ون مع
املخابرات ال�سورية ،ما �أدى �إىل نك�سة وخيبة �أمل
ل��دى امل�خ��اب��رات الأم�يرك �ي��ة .وط��ال��ب بيرتيو�س
�أردوغان بتحريك اخلاليا امل�سلحة النائمة لتنفيذ

ماء كثير في فم «الست»!
يقول مقرب من الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة� ،إن الأخري يتمنى �أن تطول «غيبة»
رئي�س تياره �سعد احل��ري��ري ،لأن ال�سنيورة ي�شعر نف�سه ك�أنه «املطلق» لدى
الأن�صار ،حتى ال�سيدة بهية بد�أت ت�شعر بذلك ،لكن يف فمها ماء ..وماء كثري.
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هولندي يستطلع
الحقائق في حمص
أ�ظ �ه��رت ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات امل �ي��دان �ي��ة ال�ت��ي
أ�ج � ��راه � ��ا امل� ��وف� ��د اخل� ��ا�� ��ص ل �ل �ت �ل �ف��زي��ون
ال �ه��ول �ن��دي �إىل ح�م����ص؛ ج ��ان �إي�ك�ل�ب��وم،
بع�ضاً م��ن حقيقة م��ا ي�ج��ري يف املدينة
على �أيدي «اجلي�ش ال�سوري احلر» ،بحق
�أبناء املدينة الذين رف�ضوا التظاهر �ضد
النظام ال�سوري .التحقيقات التي �أجريت
مطلع هذا الأ�سبوع تناولت ق�ص�ص خم�س
ع���ش��رة ع��ائ �ل��ة ،ي�ب�ل��غ ع ��دد �أف ��راده ��ا أ�ك�ثر
م��ن مئة �شخ�ص ف��روا م��ن الأح �ي��اء التي
يقيمون فيها �إىل مناطق أ�خ ��رى ،حيث
�أمّ نت لهم بع�ض امل�ؤ�س�سات التابعة للدولة
نُز ًال يقيمون فيها.

فاشل يجتمع مع أمثاله
ي �ق��وم جن ��ل ن��ائ��ب يف ت �ي��ار امل���س�ت�ق�ب��ل
بتمتني ع�لاق��ات��ه م��ع �أع���ض��اء يف جمل�س
ا�� �س� �ط� �ن� �ب ��ول ،ب� �ن ��اء ع� �ل ��ى ن �� �ص �ي �ح��ة م��ن
اال� �س �ت �خ �ب��ارات الأم�ي�رك �ي ��ة ال �ت��ي ت��رع��ى
النجل املذكور ،لأن ذلك هو الطريق الذي
ال ��س�ي��ا��س�ي�اً ،خ�صو�صاً
مي� ّه��د ل��ه م�ستقب ً
أ�ن ��ه ف�شل يف امل��رح�ل��ة ال���س��اب�ق��ة يف �إث�ب��ات
ح�ضوره ،لأن��ه بالغ يف حتريف الأح��داث
وتو�صيفها خالل اللقاءات التي ُدبّرت له.
مت عقد لقاء لل�شاب املذكور مع بع�ض
وقد ّ
�أع�ضاء جمل�س ا�سطنبول ،بح�ضور �ضابط
االت�صال الأمريكي.

انتكاسة
في نفوس المسلحين
�أك��د مراقبون لدقائق الأح ��داث التي
تقع يف �سورية� ،أن ما �أعلنته جهات تدعي
«ال�ث��وري��ة» لي�س �إال تغطية على الهزائم
التي تلحق بالع�صابات امل�سلحة ،ولي�س كما
تزعم ب�أنه ان�سحاب تكتيكي كانت قد ادعته
�سابقاً يف حمافظة حم�ص ،وبالتحديد يف
حي بابا عمرو .امل�صادر �أكدت �أن امل�سلحني
مل يتمكنوا من مواجهة هجوم �شر�س �شنه
اجلي�ش ال�سوري ،م�سبباً انتكا�سة حقيقية
وم�ع�ن��وي��ة يف ن�ف��و���س ال�ع���ص��اب��ات امل�سلحة
ال�ت��ي ت��دع��ي امل�ع��ار��ض��ة ،ال�سيما �أن ق��وى
اجلي�ش ال�سوري تعتمد تكتيكاً يف حتديد
الأه� ��داف ،ت�ف��ادي�اً ل��وق��وع خ�سائر ب�شرية
فادحة.

عملياتها يف حلب ودم�شق ،وذلك لرفع معنويات
م��ا ي�سمى «اجل �ي ����ش ال �� �س��وري احل ��ر» و«امل�ج�ل����س
االنتقايل ال�سوري».

عـذر أقـبح مـن ذنـب
تربيراً مل�شاركة مديرة «مركز رفيق احلريري
ل��درا��س��ات ال���ش��رق الأو� �س��ط» يف م��ؤمت��ر �سيا�سات
ال�ل��وب��ي الإ��س��رائ�ي�ل��ي يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،قالت
جهات يف تيار امل�ستقبل� ،إن ح�ضور «مي�شال دان»
للم�ؤمتر ه��دف��ه «امل��واءم��ة ال�سيا�سية والتقدير
املتنا�سب» ،فيما علّقت جهات �أخرى وبتهكّم عايل
النربة� :إنهم ي�سربون �أغ��وار امل�ستقبل من خالل
«اعرف عدوك».
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أحداث األسبوع
سورية وحلفاؤها حطموا مخطط الليلة السوداء
ه��ل �صحيح �أن امل �ت��ورط�ين يف ل�ب�ن��ان يف
العداء ل�سورية قد وقعوا يف �شر توقعاتهم،
وت���ص��دي�ق�ه��م ل���س�ي�ن��اري��و �أم�ي�رك ��ي  -غ��رب��ي
فحواه �أن بالد الأمويني �ستقع لقمة �سائغة
يف �أفواه املعار�ضات؟
ن �ك��اد جن� ��زم ب ��ذل ��ك ،خ �� �ص��و� �ص �اً يف ظل
ت�صعيد وليد جنبالط ،ال��ذي ال ميلك حداً
�أدنى من ال�سيطرة على «عقله» و�إرادته �أمام
�صديقه «ال�صدوق» جيفري فيلتمان� ،أو ما
درج جماعة «� 14آذار  »1978على ت�سميته
«العزيز جيف».
وك� � � ��أن امل ��وظ ��ف الأ�� �س� �ب ��ق يف ال �� �س �ف��ارة
لا يف
الأم�ي�رك �ي��ة يف «�إ� �س��رائ �ي��ل» ،ث��م ق�ن���ص� ً
ك��رد��س�ت��ان ،ق�ب��ل �أن ي��أت�ي�ن��ا منها ��س�ف�يراً يف
لبنان� ،أو ب��الأدق حاكماً �سامياً على جماعته
يف ل�ب�ن��ان ،وول �ي �اً لإرادت �ه��م وم�شيئتهم ،مل
يوقعهم يف التجارب امل ُرة �أكرث من مرة ،فظل
يحلل لهم امل�ستقبل ،ويطرح �أمامهم خطط
�إدارت � ��ه اجل�ه�ن�م�ي��ة ،ف�ي���ص��دق��ون��ه ل�ي�ب��ا��ش��روا
مب�سرية التب�شري لع�صر �أمريكي لن يزول،
وبهذا ي�أمر فيُطاع ،ويبلّغ فينفذون ،فكيف
�إذا ك��ان��ت الأوام � ��ر وع� ��وداً ب �ـ«ج �ن��ة» ال���س�لام
«الإ� �س��رائ �ي �ل��ي» ،وح � ��رارة ه� ��واء ال���ص�ح��راء
املحملة بالعملة اخل�ضراء ،ونعيم التلذذ يف
ال�سلطة لوحدهم!
امل � �ت ��ورط ��ون يف ال � �ع� ��داء ل �� �س��وري��ة م��ن
اللبنانيني ل��وح��ظ قبل ف�ترة غ�ير ق�صرية
بعد لقاءات مع مر�شدهم� ،أنهم �سارعوا �إىل
�أن�ق��رة للقاء «ال���ص��در الأع �ظ��م» رج��ب طيب
�أردوغان ،وتابعه �أحمد داود �أوغلو..
هكذا على عجل كان قد توجه �إليها �سعد
احل��ري��ري ،قبل امل�ك��روه ال��ذي �أ��ص��اب��ه �أث�ن��اء
نقاهته يف منتجعات جبال الألب الفرن�سية،
وم �ث �ل��ه ف �ع��ل ول �ي��د ج �ن �ب�لاط ،وغ�يره �م��ا..
وع �ل��ى �إث� ��ر ه ��ذه ال �ل �ق ��اءات ب � ��د�أت ع�م�ل�ي��ات
الت�صعيد �ضد �سورية ،ف�أعرب الذي يق�ضي
نقاهته الآن يف عا�صمة العطور باري�س ،عن
ثقته ب��أن النظام �ساقط �سريعاً ،فطلب من
جماعته ال�صغار وال�ك�ب��ار يف ب�ي�روت ب ��أن ال
يرتكوا �شتيمة �إال ويقولوها ،كما طلب منهم
التحرك نحو �أتباع �أولياء نعمته يف الريا�ض
�أن يتحركوا وين�سقوا مع الزرق ،لكن ه�ؤالء
ق��رروا جت��اوزه ،خ�صو�صاً �أن زيته ب��د�أ يجف
وين�ضب.
�أم��ا «املحلل» الكبري ،وق��ارئ امل�ستقبل �أو
ال�ك��ف� ،أو ب ��الأدق اجل�ي��وب ور�صيد البنوك؛
وليد جنبالط ،الذي حاول يف بداية الأزمة
ال���س��وري��ة �أن ي�ب��دو م �ت��وازن �اً ،ب ��د�أ الت�صعيد
والتحري�ض وق�ط��ع ك��ل امل��راك��ب ،فلم يوفر
ال��رو� �س��ي وال ال���ص�ي�ن��ي ،ب�ح�ي��ث ي �ب��دو الآن
بعد �أن �ضرب ر�أ��س��ه بجدار اخليبة يف حالة
اخ�ت�لال وزن كبري ،ف�صار يتحدث ع��ن حل
�سيا�سي ل�سورية ،و�إن كان مل يرتاجع بعد عن
ت�صعيده؛ بانتظار الدعوة امللكية ال�سعودية،
وما فيها من «مكرمات»..
ت �ق��ول امل �ع �ل��وم��ات �إن� ��ه ب �ع��د آ�خ� ��ر زي ��ارة
م�شرتكة لرجب طيب �أردوغان وتابعه �أحمد
داود �أوغ�ل��و �إىل ن�ي��وي��ورك ،ولقائهما ب��اراك
�أوب��ام��ا ال��ذي �أحتفهما بلقاء مميز ،جعلهما
ينت�شيان ب��ه ،وو��ص�ف��ت �إح ��دى ال�صحافيات
التي كانت مرافقة لهما يف هذه الرحلة� ،أن
�أوغ�ل��و ب��دا كطفل يطري م��ن ال�ف��رح م��زه��واً
بهدية مل يكن يتوقعها ،ف�ك��ان يف الطائرة
يفرك يديه ويبت�سم ب�شكل دائ��م ،ويتحرك

املبنى الذي ا�ست�أجر فيه الإرهابيون للتخطيط لتفجرياتهم (�أ .ف .ب).

دمشق تنجو
من مجزرة إرهابية
أ�ك � ��د أ�ح � ��د الإره ��اب� �ي�ي�ن م��ن
ال��ذي��ن اع�ت�ق�ل�ت�ه��م ق� ��وات حفظ
ال�ن�ظ��ام ال���س��وري يف امل ��زة ،و�ضع
� �س �ي ��ارة م �ف �خ �خ��ة ق � ��رب الأم � ��ن
لا مت
الع�سكري يف دم���ش��ق ،وف �ع� ً
�ضبط ال���س�ي��ارة ال�ت��ي ت�ب�ين أ�ن�ه��ا
حتوي كمية كبرية من املتفجرات
� �ش��دي��دة االن �ف �ج��ار ،ف �ت � ّم �إب �ط��ال
مفعولها وتفكيكها.
ب�سرعة وك�أنه بذلك يزيد من �سرعة الطائرة
لي�صل �إىل مركز اخلالفة ،ويبد�أ بتوجيه �أمر
العمليات.
ت �ق��ول ط �ي��ور وع���ص��اف�ير امل �ع �ل��وم��ات� ،إن
حفاوة اللقاء النيويوركي ،وطبطبت �أوباما
على ظهر �أردوغ��ان ،كان �أ�شبه بالت�أكيد على
�أن��ه �سيكون معتمده ال��وح�ي��د ع�ل��ى ال�ب��واب��ة
ال�ف��ا��ص�ل��ة ب�ين �آ��س�ي��ا و�أوروب� � ��ا ،ح�ي��ث ي�ج��اور
ث �ل�اث ح �� �ض��ارات ع��ري �ق��ة ه ��ي :ال�ف��ار��س�ي��ة
والأم ��وي ��ة وال�ع�ب��ا��س�ي��ة ،وام �ت��دادات �ه��ا حتى
ال�صني ،و�أوروب��ا ،حيث رو�سيا وريثة االحتاد
ال���س��وف�ي��ات��ي ال �ت��ي ت�ط�م��ح لأن ت ��ؤك��د حلم
االمرباطورة كاترينا الثانية بالوجود الدائم
يف امل �ي��اه ال��داف �ئ��ة ،و�إن ت�ع��زز ه��ذا ال��وج��ود،
فلن يتمالك الرتكيان الطموحان واحلاملان
ب�أن ا�سمهما �سيدخل التاريخ �سواء ك�أباطرة
و�أبطال� ،أم كفاحتني جدد يف ع�صر «العوملة»،
لكنهما بديا �أمام �سيدهما كبلهاء ال بل �سوبر
بُلهاء ،خ�صو�صاً حينما خاطباه با�ستعدادهما
لأن ت �ت �ح��ول ب�لاده �م��ا �إىل خ��ط دف� ��اع عن
وا�شنطن ،لكن �ضحكة �أوب��ام��ا كانت ت�صحح
ح�م��ا��س��ة ال �ك��رك��وزي��ن ،ب��ل ع��ن « إ�� �س��رائ �ي��ل»،
وملواجهة �إيران ،وتهديد �سورية..

�إذاً ،ال � ��درع ال �� �ص��اروخ �ي��ة ال �ت��ي طلبها
�أردوغ��ان لأن تغطي ب�لاده حماية لـ«العامل
احل��ر» ال��ذي يقوده الناتو ،و�أه��داف عديدة
�أخ� ��رى م�ن�ه��ا :ع ��ودة ال�ت�رك��ي �إىل املنطقة
العربية ،حتت عباءة الإ�سالم «املودرن» التي
يريد �أن توفر الأ�صولية املتطرفة الغطاء
له.
لكن ف�ص ًال �أم ��ام ه��و���س ج�ن��ون العظمة
ت�أكد كم هما بليهني� ،إذ �إن املعلومات التي
ت� ��أك ��دت وت ��واف ��رت ت�ف���ص�ي�لات ع�ن�ه��ا ل��دى
ال��رو���س وال���ص�ي�ن�ي�ين ،و�أو ًال و�أخ �ي��راً ل��دى
�سورية و�إي ��ران� ،أن خطة �سرية ك��ان��ت تُعد
للقيام ب�غ��ارات جوية �صاعقة ومكثفة على
�سورية ،ت ��ؤدي �إىل �ضرب م�ق��رات القيادات
ال�سيا�سية والع�سكرية ،ومهاجع ال�صواريخ
والدفاعات اجلوية ،وبالتايل ت�ؤدي �إىل ن�سف
منظومة القيادة وال�سيطرة ،حينها تندفع
جحافل الدبابات وامل�شاة من جهة ال�شمال
الرتكي ،كما تتقدم من جهة اجلنوب دبابات
�آل �سعود و�آل ث��اين والأردن ،ومعهم امل�شاة
طبعاً مبن فيهم فلول الأ�صوليات الوهابية
واملو�ساد..
هل فهم �أحد �سر الرجولة املفاجئة التي
حطت يف �أع�صاب املهزوز �سعود الفي�صل يف
م�ؤمتر �أعداء �سورية يف تون�س؟
هل ا�ستوعب �أحد كيف �أن قطر بحمديْها
حت� ��اول �أن ت �ت �ح��ول �إىل مم�ل�ك��ة ال ��والي ��ات
القطرية الكربى ،وكم كان حمد بن جا�سم
م��زه��واً ومنت�شياً ق��رب ه �ي�لاري كلينتون،
خ�صو�صاً حينما ظن نف�سه �أنه بنف�س الرتبة
الوزارية معها..؟
ثمة حقيقة مل يفهمها ه�ؤالء الأغبياء،
ل �ك��ن �أ� �س �ي��اده��م ال �غ��رب �ي�ين والأم�ي�رك �ي�ي�ن
وحتى ال�صهاينة فهموها ،وهي �أن ال�سوري
وال��رو��س��ي والإي� ��راين وال�صيني ق��د �أدرك ��وا
متاماً هذا املخطط..
ت��ذك��روا امل�ن��اورات ال�صاروخية ال�سورية
يف عز الأزم ��ة ..ت��ذك��روا امل�ن��اورات الإيرانية
الدائمة وامل�ستمرة براً وبحراً وجواً ..تذكروا

�أن رح �ل�ات الأ� �س �ط��ول ال��رو� �س��ي �أ��ص�ب�ح��ت
كثرية احلركة نحو البحر الأبي�ض املتو�سط،
وحتديداً نحو ميناء طرطو�س ..ال تن�سوا �أن
الأ�سطول ال�صيني العمالق يتحرك للمرة
الأوىل خ��ارج بحر ال�صني العمالق ..وذلك
يف عز الأزمة ال�سورية.

ق��د ي�ف�ه��م �أو ال ي�ف�ه��م ��س�ع��د احل��ري��ري
�أو وليد جنبالط ،ومعهم بالطبع الأ�سري
وكبري مطربيه ،ثم ذاك الداعية املتخرج من
ب�لاد الإنكليز ،وغريهم من أ�م��راء الظلمة،
لكن لي�س مهماً �أن يفهموا ..فقد �أك��د ابن
ر��ش��د «�أن اهلل أ�م��رن��ا ب�ت�ح��دي��ث الأزم �ن ��ة ،ال
بتخريبها».
طبعاً ،مل ي�صل قول ابن ر�شد �إىل خالد
��ض��اه��ر ،وال �إىل ال �ق��ر� �ض��اوي ..ه��ل فهمتم
مل ��اذا أ�ح��رق��ت م� ؤ�ل�ف��ات الفيل�سوف العربي
والإ�سالمي الكبري..؟ تلكم هي امل�س�ألة التي
لن يفهمها �أردوغ��ان و�آل ثاين و�آل �سعود..
وبالت�أكيد مل يطلع عليها جون فيلبي وقبله
م�سرت همفر؛ امل�ؤ�س�سان احلقيقيان ململكة
الظالم يف جند واحلجاز.
وب �ع��د ،ه��ل ع��رف أ�ح ��د �أو ع�ل��م ك�ي��ف �أن
املعار�ضة «ال�سورية» خرجت من ا�سطنبول
مبجل�س م��وح��د ،و�أن�ه��ا كلما تقدمت الأي��ام
زادت ان �ق �� �س��ام �اً و� �ش��رذم��ة ،ل�ت���ص�ب��ح ال �ي��وم
جمموعات متناحرة!
هل �أح��د يتذكر كيف �أن هذه املعار�ضات
ك��ان��ت ت �ن��ادي بالن�صر ال�ق��ري��ب ،لكنها بعد
م � ؤ�مت��ر ت��ون����س ،ت���ش�ظ��ت ..وارت�ف�ع��ت وت�يرة
الإجرام والدم بحق ال�شعب ال�سوري!..
لكن ي�ب��دو �أن�ه��م ال ي�ع��رف��ون �أن �سورية
معناها بال�سريانية :ب�ل�اد ال�شم�س ،فهي
�ضوء العروبة املباركة ،وهي طريق احلرير
ن �ح��و ال �� �ش��رق اجل �م �ي��ل ،إ�ن �ه��ا � �س��وري��ة �أي �ه��ا
الأغبياء.

�أحمد زين الدين

«الوطني» يتشظى بعد أن أصبح

تـــركـيــــا تـخـســر بـالـنـقــاط
• �أنقرة  -الثبات
ت��واج��ه حكومة «ال�ع��دال��ة والتنمية»
لا ج��راء تخبطها
يف تركيا حت��دي�اً ه��ائ� ً
يف امل�ل��ف ال���س��وري م��ن ج�ه��ة ،وامل�خ��اط��ر
االق�ت���ص��ادي��ة ال �ت��ي ت��واج�ه�ه��ا م��ن جهة
أ�خ� � ��رى ،يف ح�ي�ن ت�ترب���ص�ه��ا امل �ع��ار� �ض��ة
الوطنية الرتكية التي ال يبدو اجلي�ش
ب �ع �ي��داً ع��ن م��واق �ف �ه��ا ،رغ ��م ال���ض�غ��وط
الكبرية املبذولة لتحجيم دوره ،والتي
جنح فيها حزب رجب طيب �أردوغان �إىل
حد بعيد بدعم �أوروبي و�أمريكي.
تواجه ال�سيا�سة الرتكية الكثري من
«التخبط» يف مقاربتها امللف ال�سوري،
وه � ��ذا ال �ت �خ �ب��ط ي�ت�ج�ل��ى يف ال�ت���ص�ع�ي��د
الكالمي الذي يعقبه تراجعات فورية من
دون �أية خطوات عملية ،ما حوّل تركية
�إىل «من��ر م��ن ت�صريحات» ،وف��ق تعبري
�أحد قادة «العدالة والتنمية» نف�سه� ،أما
الإطار الثاين فهو الف�شل الذريع لربيب
العدالة والتنمية «الإخ��واين»؛ «املجل�س
ال��وط�ن��ي» ال���س��وري امل�ع��ار���ض ،ال��ذي ب��د�أ
ي�ت���ش�ظ��ى ن�ت�ي�ج��ة ال �ف �� �س��اد وال �ت �ب��اي��ن يف

م���ص��ال��ح أ�ط ��راف ��ه ،رغ ��م ك��ل ال���ض�غ��وط
الرتكية والعربية والغربية لتوحيده،
وي�ق��ول أ�ح��د امل�ع��ار��ض�ين �إن دو ًال ب��ارزة،
مثل ال���س�ع��ودي��ة ،تخلت ع��ن حتفظاتها
ح�ي��ال ال�ع��ام��ل الإخ � ��واين ،وب� ��د�أت حتث
�أطراف املجل�س على «الوحدة» ،لكن هذه
الوحدة ماتزال بعيدة املنال.
وي�شكو بع�ض أ�ع���ض��اء «امل�ج�ل����س» من
ال�سيطرة الإخ��وان�ي��ة ،و�سيطرة امل�صالح
داخل الدائرة الإخوانية نف�سها ،ما جعل
ع��دداً كبرياً من �أع�ضاء املجل�س يبتعدون
عنه ب�سبب عدم متثيله ،حتى املجموعات
�ضعيفة التمثيل �شعبياً التي تتكون منه
ن �ظ��ري �اً ،وق ��د ب ��ادر ع ��دد م��ن ه � ��ؤالء �إىل
م� �غ ��ادرة امل�ج�ل����س ن�ت�ي�ج��ة «ال �ت �� �ض��ارب يف
امل���ص��ال��ح» وج���ش��ع ب�ع����ض �أط��راف��ه للمال
ال ��ذي ي�غ��دق ع�ل��ى ق�ي��ادت��ه وال ي�صل �إىل
ق��اع��دت��ه ،ويف م�ث��ال ب��ارز على م��ا يجري،
�شكا املعار�ض �أ�شرف املقداد من �أن «املقعد»
يف املجل�س التنفيذي �أ�صبح ثمنه � 300ألف
دوالر ،م��ن دون ح�ساب والئ��ه ال�سيا�سي
يف بع�ض الأحيان ،مادام القرار الأ�سا�سي
يتحكم فيه � 3أ�شخا�ص �أو �أقل �أحياناً.
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بــــــروفــــــــايـــــــــل

تبنّ ى أكثر من  24ألف عملية جراحية على نفقته الخاصة ..ويكفل  400يتيم

رامي مخلوف ..الدرع االقتصادية السورية
قبل �أن يح�صل �أي �شيء يف �سورية ،كانت ال�سهام الغربية
موجهة نحو رج��ل الأع�م��ال ال�سوري رام��ي خملوف؛ ابن
خالة الرئي�س ب�شار الأ�سد ،ورفيق درب طفولته .احلملة
كانت تهد أ� حينا وت�ستعر �أحياناً ،لكنها مل تتوقف ،وعنوانها
واح��د ي�ح��اول م��ن خالله ه ��ؤالء �أن يربطوا ب�ين جناحه
امل��ايل واالقت�صادي ،وقرابته للرئي�س الأ��س��د� ،أم��ا بعد �أن
ح�صل ما ح�صل ،فقد ازدادت وترية احلملة �ضده ،لدوره
يف دعم االقت�صاد الوطني املطلوب �ضربه ،بالإ�ضافة �إىل
�ضرب العملة الوطنية ال�سورية ،التي يراها خملوف «خطاً
�أحمر ..لأنها مت�س معي�شة الفقراء وذوي الدخل املحدود».
لكن رامي خملوف فاج أ� اجلميع مع بداية الأح��داث
ب��إع�لان��ه خ��روج��ه م��ن ع��امل الأع �م��ال ،وال�ت�ف��رغ لأع�م��ال
اخل�ي�ر� ،إال �أن��ه ك��ان حري�صاً على ال�ت��أك�ي��د على �أن هذا
اخلروج «ال يعني ترك ال�ساحة للعابثني واملت�آمرين على
اللرية ال�سورية» ،وقالت م�صادر مقربة منه� ،إنه و�إن كان
�شخ�صياً قد �أعلن ب�شكل نهائي رف�ضه ومتنعه عن الدخول
يف �أي عمل اقت�صادي له طابع اال�ستفادة ال�شخ�صية« ،فهذا
ال يعني ترك ال�سوق املالية لتجار ال�سوء ،الذين يحاولون
ال�ت�لاع��ب ب��ال�ل�يرة ال���س��وري��ة ،وال �ت��ي ف�ضح �أنف�سهم من
يزعمون �أنهم ث��وار بالدعوة �إىل �ضربها ،ف�ضرب اللرية
يعني �ضرب لقمة عي�ش املواطنني ،فكيف يزعمون �أنهم
يدافعون عن النا�س وهم يقطعون �أرزاقهم»؟! كما نقلت
امل�صادر عن خملوف قوله �إنه «ومبا ميلك من �إمكانيات
و�ضعها يف �سبيل �أع�م��ال اخل�ير ،لن يتوانى عن التدخل
ل��دع��م ال�ل�يرة حيث يحتاج الأم��ر للتدخل ،ف ��إن مل تكن
لا م��ن الأع �م��ال الإن�سانية،
حماية ال�ل�يرة ال�سورية ع�م� ً

فما هو العمل الإن�ساين �إذاً؟ ف�ضرب اللرية يعني �ضياع
م��دخ��رات الطبقة ال��و��س�ط��ى ،وزي ��ادة يف إ�ف �ق��ار ال�ف�ق��راء،
ل��ذا فنحن وك��ل ال�شرفاء يف ه��ذا ال��وط��ن ل��ن نت�أخر عن
فعل كل ما يلزم لتثبيت �سعر اللرية ،مع الت�أكيد على �أن
بع�ض التحركات التي ي�شهدها ال�سوق بعد �إقفال ال�سوق
امل��ال�ي��ة ال��ر��س�م�ي��ة ه��و حت ��رك م�ف�ت�ع��ل ،ح�ي��ث ي �ق��وم جت��ار
عملة م�شبوهون ب�شراء ال��دوالر ب�أ�سعار عالية ،للإيحاء
ب�أنه ذاهب �إىل االرتفاع يف مواجهة اللرية ،وهذه اللعبة
مك�شوفة ،ون�ح��ن ق ��ادرون ب ��إذن اهلل كقطاع خ��ا���ص داع��م
ل�ل�ق�ط��اع ال �ع��ام ع�ل��ى �إف�ل�ا���س ه � ��ؤالء امل�ت�لاع�ب�ين ،وقطع
�أيديهم عن �أرزاق النا�س» .وتطبيقاً ملواقفه هذه ،عُلم �أن
خملوف «منح امل�صرف امل��رك��زي ال�سوري مبلغاً ق��دره 3
مليارات لرية ،بهدف دعم االحتياطي الوطني بالعمالت
الأجنبية ،ما من �ش�أنه تقوية �صمود العملة الوطنية».
و�سخر خملوف من ال�شائعات التي «يطلقها البع�ض
عن �سفره �إىل خارج �سورية ،ورد على ذلك بالقول�« :أنا باقٍ
هنا ،ولن �أذهب �إىل �أي مكان ،فهنا �أر�ضي ووطني ،وال�شعب
ال��ذي أ�ن�ت�م��ي إ�ل�ي��ه ،ون�ح��ن ب��اق��ون هنا كما ك��ل ال�سوريني
ال�شرفاء الذين ميثلون �شوكة يف عيون أ�ع��داء الوطن..
نحن باقون واملت�آمرون �ستتك�سر م�ؤامراتهم ،و�سي�ضعهم
ال�شعب ال�سوري الطاهر يف املو�ضع الذي ي�ستحقونه ،حيث
ال يليق بهم �إال م��ا ه��م عليه م��ن و�ضاعة أ�ل�ق��اب اخليانه
والت�آمر على �سورية احلبيبة».
رج��ل الأع �م��ال ال���ش��اب ه��و م��ن م��وال�ي��د ال �ع��ام ،1969
يحمل �إجازة يف الهند�سة املدنية من جامعة دم�شق ،متزوج
ولديه � 4أوالد .برز ا�سمه يف الفرتة الأخرية مع النجاحات

االقت�صادية التي حققها يف �سورية ،واخلارج ،حيث ال قرابة
له مع أ�ح��د ،كخري دليل على ا�ستحقاقه الإجن��ازات التي
حققها يف قطاع الهاتف اجلوال ،ويف قطاعات الإن�شاءات.
لكن العمل الأب��رز ال��ذي يفخر به خملوف هو العمل
اخل�يري ال��ذي يقوم ب��ه ،فجمعية الب�ستان التي ير�أ�سها
تُعترب من أ�ه��م اجلمعيات اخلريية التي �شهدتها �سورية
ي��وم�اً�� ،س��واء جلهة الأع�م��ال اخل�يري��ة التي قامت بها� ،أو
حلجم هذه الأعمال التي بلغت �أرقاماً كبرية ج��داً ،ولعل

�أبرز دليل على ذلك قيامها م�ؤخراً بنقل اخلبز �إىل �سكان
حم�ص ،بعد �أن ح�سم اجلي�ش فيها �أمر الع�صابات امل�سلحة،
وق��د �شملت أ�ع�م��ال اجلمعية جميع املحافظات ال�سورية
ت�ق��ري�ب�اً ،و�أخ� ��ذت ع�ل��ى عاتقها ت��رم�ي��م وت �خ��دمي املناطق
التي ت�ضررت من الأح��داث يف �أكرث من حمافظة ،وتولّت
اجلمعية حل �أزم��ة امل��واد الغذائية التي كانت تعاين منها
حم�ص ،ال�سيما مادة اخلبز ،بعد �أن أ�ق��دم م�سلحو «كتيبة
ال �ف��اروق» على نهب خم�ص�صات الأف ��ران يف امل��دي�ن��ة من
الطحني ال��ذي توزعه الدولة ،ومنع الأف��ران من العمل،
م��ن خ�ل�ال ت�ه��دي��د �أ��ص�ح��اب�ه��ا ب��ال�ق�ت��ل ،ف�ق��ام��ت جمعية
الب�ستان بجلب اخلبز �إىل جميع �أحياء حم�ص ،وتوزيعه
جماناً على اجلميع.
وم��ن �أع �م��ال ه��ذه اجلمعية �أي���ض�اً ،قيامها بـ 24أ�ل��ف
عملية جراحية للمحتاجني ،منها عمليات معقدة ومكلفة،
مثل عمليات القلب على �أنواعها ،وعمليات عظمية ،و�شراء
مفا�صل ا�صطناعية ،وزرع �أع�ضاء ب�شرية ،وعالج كيميائي
للأمرا�ض ال�سرطانية ،وزرع كبد (كلفة العملية الواحدة
نحو � 200أل��ف دوالر) ،وزرع نقي العظم (كلفتها � 70ألف
دوالر) وزرع قلب (� 30ألف دوالر).
بالإ�ضافة �إىل ه��ذا الن�شاط ،ف��إن خملوف يكفل 400
يتيم م�ن��ذ ال �ع��ام  ،2008ك�م��ا أ�ن ��ه أ�ط �ل��ق «م���ش��روع �إف�ط��ار
ال�صائم» يف �سورية خ�لال �شهر رم�ضان امل�ب��ارك ،مقدماً
وجبات لأكرث من � 1200شخ�ص يومياً ..ت�ضاف �إىل هذه
الأعمال كفالته طالباً جامعيني وتالميذ مدار�س ،كما �أنه
يوزع مواد غذائية ومتوينية على الفقراء واملحتاجني مبا
تقارب قيمته الـ� 250ألف دوالر �شهرياً.

المقعد في مجلس اسطنبول بـ 300ألف دوالر

في الملف السوري ..والمعارضة تهاجم عنتريات أردوغان الفارغة

رئي�س الوزراء الرتكي رجب طيب �أردوغان

�أم� � ��ا �أردوغ � � � � ��ان ،ف �ه��و م ��ا ي� � ��زال ي�ط�ل��ق
الت�صريحات امل�ث�يرة للجدل ،ك��إع�لان��ه يوم
اجلمعة املا�ضي �أن بالده تدر�س �إن�شاء منطقة
عازلة يف �سورية ،ثم تراجع مكتبه عنها لي ًال
ليو�ضح �أن م��ا ق�صده ه��و �أن ب�لاده «تدر�س
جميع اخليارات» ،ثم يو�ضح يف اليوم التايل
مقربون منه �أن املنطقة العازلة «لي�ست على

�أجندة احلكومة الرتكية حالياً».
وال ��واق ��ع �أن ك�ل�ام �أردوغ� � ��ان أ�ت ��ى عليه
ب � ��ردود ��س�ل�ب�ي��ة داخ �ل �ي��ة ع ��دي ��دة م ��ن قبل
امل �ع��ار� �ض�ين ،وم ��ن ق�ب��ل ال�ع���س�ك��ر �أن�ف���س�ه��م،
الذين يحذّرون من «املغامرات الع�سكرية»،
وقول �ضابط متقاعد �إن �أردوغ��ان يت�صرف
على الطريقة الدنكو�شوطية ،فهو يتحدث

عن قرار يحتاج فر�ضه �إىل تدخل ع�سكري م�ستقلة ،وقد ت�أ�س�ست نتيجة حرب حترير
وتفوق كبري ،وهو غري متوفر لدى اجلي�ش وطنية ،و�أن ت�صدي احلكومة لتكون �أداة بيد
الرتكي يف مواجهة اجلي�ش ال�سوري القوي ،الغرب أ�م��ر ال يليق باجلمهورية الرتكية،
ال � ��ذي ي�ت�م�ت��ع ب���ش�ب�ك��ة دف � ��اع ج ��وي ق��وي��ة ،وعلى احلكومة �أن تو�ضح هذا املو�ضوع بكل
ومب �ن �ظ��وم��ة � �ص��واري��خ م�ت��و��س�ط��ة وب�ع�ي��دة �شفافية للر�أي العام».
�أما الكاتب البارز «فكرت بيال» فقد حذر
ق� ��ادرة ع�ل��ى إ�حل� ��اق الأذى ال�ك�ب�ير برتكيا
يف ح��ال ق��ررت خ��و���ض احل ��رب ،ه��ذا �إذا مل احلكومة الرتكية من �أن الدخول يف مغامرة
نتطرق �إىل العوامل الأخ ��رى ،كالعاملينْ ب�سورية �ستكون لها عواقبها الوخيمة ،قائالً:
الرو�سي والإي��راين� .أما زعيم حزب ال�شعب «ال��و��ض��ع يف ��س��وري��ة خمتلف ع�ن��ه يف ال��دول
اجلمهوري املعار�ض كمال كيليت�شدار �أوغلو ،العربية الأخرى ،يف م�صر وقف اجلي�ش �إىل
ف�ق��د � �س ��أل :أ�ي ��ن �سيقيم رئ�ي����س احل�ك��وم��ة جانب خلع ح�سني مبارك ،ويف ليبيا مل يكن
املنطقة العازلة؛ داخ��ل الأرا��ض��ي ال�سورية ه�ن��اك يف الأ��س��ا���س جي�ش باملعنى احلقيقي
�أم داخ��ل الأرا� �ض��ي ال�ترك�ي��ة؟ ومل ��اذا ندخل ومل يذهب �إال بقوة حلف �شمال الأطل�سي،
�إىل الأرا�ضي ال�سورية؟ وقال« :غداً عندما �أم ��ا يف ��س��وري��ة ف�ق��د ت�ب�ين ،با�ستثناء بع�ض
ت� أ�ت��ي دول��ة وت��ري��د �أن تقيم منطقة عازلة االن�شقاقات الطفيفة ومنهم م��ن جل ��أ �إىل
داخ� ��ل ت��رك �ي��ا ق��ائ �ل��ة :ل �ق��د أ�ق �م �ت��م ��س��اب�ق�اً تركيا� ،أن اجلي�ش اليزال متما�سكاً» ،واعترب
منطقة ع��ازل��ة يف ��س��وري��ة ،وه��ا ج��اء ال�ي��وم �أن «التدخل الع�سكري يف بلد ج��ار �سيجلب
دورنا ،فبماذا �سنجيبها»؟ ووجه كيليت�شدار العداوة لرتكيا على امتداد الأجيال املقبلة».
�أوغلو انتقاداً الذعاً �إىل �أردوغ��ان داعياً �إياه ويف ال�صحيفة نف�سها كتب �أحد �أبرز املعلقني
�إىل �أال يكون قناعاً و�أداة بيد قوى الهيمنة يف ال�ش�أن اخلارجي �سامي كوهني�« :إن على
الغربية ،وق��ال« :يف مو�ضوع �سورية ،يجب تركيا �أن تعرتف ب�أن �سيا�ستها جتاه �سورية
�أال تكون تركيا �أداة وقناعاً لقوى الهيمنة قد ف�شلت ،و�أن الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد
ال�غ��رب�ي��ة يف ال���ش��رق الأو� �س��ط ،ت��رك�ي��ا دول��ة خرج رابحاً» ،وقال�« :إنه مهما كانت الأ�سباب،

ف ��إن ال�ع�لاق��ات ب�ين تركيا و��س��وري��ة حتولت
من �صفر م�شاكل �إىل �صفر ع�لاق��ات ،حيث
مل حت�سب احلكومة ح�ساباتها جيداً عندما
ع�م�ل��ت ع�ل��ى � �س��وري��ة م��ن دون ب���ش��ار الأ� �س��د
ال��ذي ال ي��زال م��وج��وداً م��ع تف�سخ املعار�ضة
ال�سيا�سية والع�سكرية».
يف امل �ق��اب��ل ،ت���ش�ك��ك امل �ع��ار� �ض��ة ال�ترك�ي��ة
يف اخل� �ط ��اب ال��ر� �س �م��ي ع ��ن ال �ع�ل�اق ��ات مع
«�إ�سرائيل» التي تزداد قوة ،رغم الت�صريحات
«العنرتية» لأردوغ��ان ب�ش�أنها ،وقد قدم علي
�أغبابا نائب حزب ال�شعب اجلمهوري مذكرة
ا��س�ت�ج��واب �إىل رئ��ا��س��ة ال�برمل��ان ل�ل��رد عليها
م��ن قبل احلكومة ،تت�ضمن بع�ض الأ�سئلة
ع��ن م��دى ال�ت�ع��اون ب�ين تركيا و« إ���س��رائ�ي��ل»
م��ن خ�ل�ال م�ن�ظ��وم��ة ال ��دف ��اع ال���ص��اروخ�ي��ة
حل �ل��ف � �ش �م��ال الأط �ل �� �س��ي ب �ج �ن��وب ت��رك �ي��ا،
وت�ضمنت مذكرة اال�ستجواب ت�سا�ؤالت عن
ه��ذا ال �ت �ع��اون ال ��ذي ت���ش�ير إ�ل �ي��ه امل�ع��ار��ض��ة،
ج��اء فيها �أن ال���ش��راك��ة اال�سرتاتيجية بني
تركيا و«�إ��س��رائ�ي��ل» م��وج��ودة ،والدليل على
ذل��ك تقا�سم امل�ع�ل��وم��ات ال� ��واردة م��ن ال��درع
ال�صاروخية مع «�إ�سرائيل» ،فهل �ستتقا�سم
تركيا معلوماتها مع «�إ�سرائيل» بامل�ستقبل؟
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لبنانيات
السفير السوري لرئيس الحكومة :من واجبي تحذيركم

ميقاتي لـ«علي» :أخي طه ينسق مع األسد ..والرئيس ال يتدخل
ينتهج رئي�س احلكومة جنيب ميقاتي «الو�سطية»
يف �أدائ��ه ال�سيا�سي ويف مقاربته للق�ضايا العالقة ،ويف
تعاطيه مع الأزمات التي تع�صف يف املنطقة ،وخ�صو�صاً
الأزمة ال�سورية.
ولكن حقيقة الأم��ور ال تبدو كذلك ،فهو موجود
على ر�أ�س احلكومة من خالل حتالفه مع فريق الثامن
من �آذار ،و�أنظاره متجهة نحو فريق «البيال» ،وهاج�سه
حماية م�صاحله ال�شخ�صية واالنتخابية ،فهو ي�سعى
دائماً �إىل ا�سر�ضاء «املجتمع الدويل» خوفاً على امل�صالح
امل��ذك��ورة ،وظ�ه��ر ه��ذا الأم ��ر جلياً م��ن خ�لال اجلهود
التي بذلها لإيجاد ت�سوية تف�ضي �إىل متويل املحكمة
اخلا�صة بلبنان خارج الإجماع احلكومي ،و�إبقاء القادة
الأمنيني التابعني لـ«� 14آذار» يف منا�صبهم� ،إ�ضافة �إىل
النائب العام التمييزي القا�ضي �سعيد مريزا ،واملدير
ال�ع��ام لال�ستثمار وال�صيانة عبد املنعم يو�سف ،رغم
�سجلهم احل��اف��ل باملخالفات واالرت�ك��اب��ات ،وال��دع��اوى
الق�ضائية املقامة يف حقهم ،مراعاة حل�سا�سية مواقعهم
بالن�سبة للغرب ،وخ�صو�صاً يف املرحلة الراهنة ،حيث
يتم ا�ستهداف حمور املقاومة انطالقاً من ال�سورية،
وب��ال�ت��وازي م��ع إ���ص��دار «املحكمة اخلا�صة» امل��زي��د من
مذكرات االتهام يف حق املقاومني.
فالن�سبة للملف ال�سوري ،وحتديداً م�س�ألة تهريب
ال�سالح وت�سلل امل�سلحني �إىل �سورية ع�بر الأرا��ض��ي
اللبنانية ،فا�ستمر بوترية مرتفعة منذ بداية الأزمة
حتى الأ�سابيع القليلة املا�ضية ،حيث انخف�ضت وتريته
بف�ضل جهود اجلي�ش اللبناين ،وت�صميم قيادته على
�ضبط الأمن على احلدود.

الرئي�س جنيب ميقاتي وال�سفري علي عبد الكرمي علي

وب�ع��د الر�سالة ال�ت��ي حملها ال�سفري ال���س��وري يف
لبنان علي عبد ال�ك��رمي �إىل ميقاتي وع رّ�ّب� فيها عن
ا��س�ت�ي��اء دم���ش��ق ح �ي��ال ت�ع��اط��ي احل �ك��وم��ة م��ع م�س�ألة
«التهريب والت�سلل».
وكعادته ،حاول ميقاتي التذاكي على الدبلوما�سي
ال �� �س��وري ،وال�ت�ف�ل��ت م��ن تو�ضيح م��وق�ف��ه م��ن امل�س�ألة

املذكورة ،ف�أجاب ال�سفري« :ب�أن �شقيقه طه على تن�سيق
دائم مع الرئي�س ب�شار الأ�سد».
فكان رد علي مقت�ضباً ووا�ضحاً�« :إن متابعة م�سائل
كهذه لي�ست م��ن اخت�صا�ص الرئي�س ،وال يتدخل يف
هكذا �ش�ؤون ،ومن واجبي حتذيركم من انفالت الو�ضع
على احلدود ،فحمايتها من م�س�ؤولياتكم».

�أم��ا يف ��ش��أن �سلوك ميقاتي االنتخابي ،فبد�أت
ب���ش��ائ��ره ت�ل��وح يف الأف� ��ق ،وع�ل��ى الأرج� ��ح �أن حتالف
ميقاتي احلكومي لن ين�سحب على الواقع االنتخابي
امل��رت�ق��ب ،وي�ب��دو �أن ل��دى ميقاتي حنيناً لتحالفه
االنتخابي ال�سابق م��ع تيار «امل�ستقبل» ،م��ن خالل
حم��ارب��ة ال��وزي��ر في�صل ك��رام��ي وحم��اول��ة تطويقه
خدامتياً.
ويف هذا ال�صدد ،ت�شري م�صادر طرابل�سية وا�سعة
االطالع �إىل �أن كرامي يواجه حرباً �شعواء من رئي�س
احل�ك��وم��ة ،مل ي�شهدها خ�لال م�سريته ال�سيا�سية،
و�صلت �إىل ممار�سة �سيا�سة الرتغيب والرتهيب مع
بع�ض امل�ؤيدين لكرامي.
فما االج�ت�م��اع��ات ال�ت��ي يعقدها ميقاتي بع�ض
الأف ��رق ��اء ال���س�ن�ي�ين امل �ع��ار� �ض�ين ل�ت�ي��ار «امل���س�ت�ق�ب��ل»
�إال جم��رد قنابل دخ��ان�ي��ة ،لإي�ه��ام ال ��ر�أي ال�ع��ام ب�أنه
من�سجم مع «و�سطيته» ،و�أنه على م�سافة واحدة من
خمتلف الأفرقاء ،ولكن �أداءه احلقيقي اليعك�س ذلك
على الإطالق.
ويف �ش�أن ال�سيا�سة اخلارجية ،فال ميكن اعتبار
�سيا�سية ميقاتي ال��دول�ي��ة� ،إال ا�ستكما ًال وتتويجاً
ل�سيا�سات الرئي�سني ف�ؤاد ال�سنيورة و�سعد احلريري،
فقد نال تقدير الإدارة الأمريكية ،و�إعجاب م�ساعد
وزيرة خارجيتها جيفري فلتمان ،وا�ستطاع حتقيق
ما عجز عنه احلريري ،وخ�صو�صاً يف م�س�ألة متويل
«املحكمة اخلا�صة».

ح�سان احل�سن

مـــواقف
• وفد من مكتب العالمة ال�شيخ عفيف النابل�سي ،برئا�سة ال�شيخ
�صادق النابل�سي ،زار الأم�ين العام حلركة الأم��ة؛ ال�شيخ د .عبد
النا�صر جربي ،ومت البحث يف الأو�ضاع العامة التي متر بها املنطقة،
ال�سيما الأحداث املتوترة يف �سورية وفل�سطني.
ودان النابل�سي «اللجوء �إىل العنف يف �سبيل �إثبات ر�أي» ،م�شري ًا �إىل
«�أن الو�صول �إىل ال�سلطة يجب �أن يكون عن طريق اخليار ال�سلمي،
لأن ال�سلطة هي إ�ف��راز احلرية ال�شعبية واخل�ي��ار احل��ر والإرادة
امل�ستقلة� ،أما ما يح�صل من ظواهر يف العامل العربي حالياً ،وما
نعرفه عن احلكومات العربية ،ف�إنها ال متت �إىل مناخات احلريات
والإرادات امل�ستقلة».
كما ا�ستقبل ال�شيخ جربي وفد ًا من حركة النا�صرين امل�ستقلني -
املرابطون ،برئا�سة �أمني جمل�س حمافظة بريوت؛ احلاج م�صطفى
احل�سن ،ودعا الطرفان الأفرقاء يف الوطن �إىل مزيد من الوعي لدرء
الفتنه املرتب�صة بالبالد .وحيّا املجتمعون اخلطوات التي قامت بها
احلكومة اللبنانية للحفاظ على �صحة املواطنني ،من خالل الك�شف
عن م�ستودعات املواد املنتهية ال�صالحية التي تهدد حياة النا�س.
• امل� ؤ�مت��ر ال�شعبي اللبناين ر�أى أ�ن��ه بعد ف�شل ال�ضغوط للتدخل
الع�سكري وتدويل الأزم��ة وحم��اوالت �إث��ارة حرب �أهلية طائفية يف
�سورية ،ت�صاعد ا�ستخدام �أ�ساليب التفجريات الإرهابية لنقل البلد
�إىل الفو�ضى والتق�سيم ،و�أع��اد هذا امل�سل�سل الدموي حط رحاله
اليوم يف مراكز ح�سا�سة يف دم�شق ،لزرع القتل والرعب واخلوف،
ع ّل هذه الأ�ساليب الإرهابية حتقق بدماء ال�سوريني ما عجزت عنه
ال�ضغوط ال�سيا�سية لبع�ض الدول العربية والأجنبية.
• الوزير ال�سابق زاهر اخلطيب؛ الأمني العام لرابطة ال�شغيلة� ،أكد
�أن الواجب الوطني يقت�ضي من جميع اللبنانيني احلري�صني على

وحدتهم الوطنية وا�ستقرارهم ،و�أمنهم ،و�سلمهم الأهلي� ،أن يهبوا
للدفاع عن م�ؤ�س�ستهم الوطنية ،وحما�صرة قوى الفتنة املذهبية،
والع�صابات الإرهابية امل�سلحة ال�ساعية �إىل النيل من امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية لإث��ارة الفتنة ،وبث الفو�ضى ،وحتويل لبنان �إىل مرتكز
لت�صدير الإرهاب �إىل ال�شقيقة �سورية.
• حركة الأم��ة ا�ستنكرت التفجريات الإرهابية التي تعر�ضت لها
دم�شق الفيحاء وحلب ال�شهباء ،بعد امل�سريات ال�شعبية واملليونية التي
�شهدتها �سورية ت�أييد ًا للرئي�س ب�شار الأ�سد وقيادته احلكيمة.
وهن�أت احلركة امل�ؤ�س�سة الع�سكرية على الإجن��ازات الأمنية؛ من
الإجن��از اال�ستخباري النوعي املتمثل يف ك�شف ال�شبكة التكفريية،
�إىل توقيف �أحد امل�شاركني يف عملية خطف الأ�ستونيني ال�سبعة� ،إىل
اعتقال الر�أ�س املدبر لعمليات اخلطف الأخ�يرة ..ودعت احلركة
املغر�ضني الذين يزايدون على امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ودورها الوطني
اجل��ام��ع� ،إىل وق��ف حمالت التحري�ض التي تتواىل على اجلي�ش
اللبناين لتحقيق م�آربهم ال�سيا�سية.
• جتمع العلماء امل�سلمني يف لبنان ا�ستنكر التفجريات التي نفذتها
جمموعات مرتبطة باال�ستكبار العاملي ،معترب ًا �أن ه��ذا العمل
الإرهابي اجلبان يدل على �أن التحالف الغربي اخلليجي قد هُ زم
م�شروعه يف ال�سيطرة على بع�ض املحافظات مقدمة لتنفيذ النموذج
الليبي ،ثم ف�شل يف م�شروع �إ�سقاط �شخ�ص الرئي�س ال�سوري الدكتور
ب�شار الأ�سد كما النموذج اليمني ،ف�أراد �أن يعتمد �أ�سلوب التفجريات
الإرهابية التي يتقنها وله خربة طويلة بها يف العراق ،م�ؤكد ًا �أن هذا
امل�شروع �سيف�شل �أي�ضاً.
• ال��وزي��ر ال�سابق عبد الرحيم م��راد ،رئي�س حزب االحت��اد ،ر�أى

يف التفجريات التي حتدث يف �سورية خمطط ًا �إرهابي ًا ينفذه من
يرتب�ص ب�سورية قيادة و�شعباً ،عرب �ضرب ا�ستقرار �سورية ،و�إ�سقاط
خياراتها العربية املمانعة ،يف الوقت ال��ذي تعزز القيادة م�سرية
الإ�صالح وتنفيذ م�ضامني الد�ستور اجلديد ،والإعالن عن انتخابات
برملانية تعددية يف � 7أيار املقبل.
كما دان مراد ما �صدر من ت�صريحات ل�سمري جعجع ،الذي ي�صطاد
باملاء العكر ،وما زال ي�سبح ويغو�ص ب�أوحال الفنت ،وتاريخه �شاهد
عليه.
• ل �ق��اء اجل �م �ع �ي��ات وال���ش�خ���ص�ي��ات الإ� �س�ل�ام �ي��ة يف ل �ب �ن��ان ن��دد
بالتفجريات الإجرامية الآثمة التي �ضربت مدينتي دم�شق وحلب،
موقعة ع�شرات ال�ضحايا الأبرياء بني �شهيد وجريح.
ور�أى اللقاء �أن ب�صمات هذه التفجريات الإرهابية والدموية حتمل
توقيع امل�خ��اب��رات الأم�يرك�ي��ة وامل��و��س��اد الإ�سرائيلي ،واجلماعات
التكفريية امل�سلحة ،يف حماولة وا�ضحة جلر املدينتني الكبريتني �إىل
�أتون الفتنة املتنقلة على ال�ساحة ال�سورية الداخلية ،بعد �أن ف�شلت كل
حماوالت اال�ستدراج ال�سابقة.
• ال�شيخ زه�ير اجلعيد؛ رئي�س جبهة العمل املقاوم ،ات�صل بكل
من مفتي اجلمهوري العربية ال�سورية ال�شيخ الدكتور �أحمد بدر
الدين ح�سون ،ووزير الأوقاف ال�سوري د .حممد عبد ال�ستار ال�سيد،
م�ستنكر ًا التفجريات الدموية الآثمة التي ا�ستهدفت العا�صمة دم�شق
ومدينة حلب ال�شهباء ،معترب ًا �أن ما ي�صيب �سورية اليوم من جراح
و�آالم ي�صيب لبنان ،والفت ًا �إىل �أن هذه الدماء الزكية التي روت
وتروي �أر�ض ال�شام �ستهزم امل�ؤامرة اخلارجية ،و�ستُف�شل املخططات
الأمريكية وال�صهيونية ال�شيطانية ،و�ستعيد العزة واملجد والكرامة
لأمتنا العربية والإ�سالمية.
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فيلتمان يخاطب أصدقاءه من واشنطن
وكوهين يحمل رسائل متعددة الوجوه
ح��رك��ة �أم�ي�رك �ي��ة م�ت�ك��ام�ل��ة ن �ح��و ل�ب�ن��ان
ميزت هذا الأ�سبوع� ،إذ ما كاد املن�سق الأمريكي
اخل��ا���ص ل���ش��ؤون ال���ش��رق الأو� �س��ط فريدريك
هوف ي�سافر من لبنان ،حتى �أطل وكيل اخلزانة
الأم�يرك �ي��ة ل���ش��ؤون الإره� ��اب واال��س�ت�خ�ب��ارات
املالية؛ دايفيد كوهني ،يف نف�س الوقت الذي
كان يغرد بليل «� 14آذار  »1978والقائد الفعلي
لهذه اجلماعة؛ جيفري فيلتمان ،يف العا�صمة
الأم�يرك�ي��ة ،دع�م�اً ل�ه��ذه اجل�م��اع��ة يف احتفال
وا�شنطن مبنا�سبة ما يطلق عليه «ثورة الأرز».
ب��ال�ن���س�ب��ة �إىل ح��رك��ة الأول ،ف ��إن��ه من
الوا�ضح �أن البال الأمريكي م�شغول بق�ضية
الرثوات الغازية والنفطية املوجودة يف البحر
امل�ت��و��س��ط ،خ�صو�صاً �أن ه��ذا امل�ل��ف يف لبنان
�سيخطو خطوة �أ�سا�سية على �سكة اال�ستثمار
اجل ��دي وا� �س �ت �ف��ادة ل�ب�ن��ان م��ن ه ��ذه ال�ث�روة،
بعد تلك�ؤ مريب وغريب من رئي�س احلكومة
بهذا اخل�صو�ص امتد �أ��ش�ه��راً ،ت��ردد خاللها
�أن حم ��اوالت جت��ري لأن ي�ك��ون و��ض��ع ال�غ��از
وا�ستخراجه �شبيهاً بو�ضع الهاتف اخللوي
عام � ،1994أي متت�صه �شركة �أو اثنان ،وتعطي
ح���ص��ة م�ع�ي�ن��ة ل �ل��دول��ة ،ل �ك��ن ال �ع �ي��ون ك��ان��ت
مفتوحة ،و�أُجه�ضت هذه اخلطة اجلهنمية،
م��ن دون �أن تلغى ن�ه��ائ�ي�اً م��ن بع�ض ر�ؤو� ��س

ال��ر أ���س�م��ال ال�ل�ب�ن��اين الطفيلي وامل�ت��وح����ش ..ا�ستثمار هذه الرثوة ،ويف جدول زمني و�ضعته
خ�ل�ال ه ��ذه ال �ف�ت�رة ك��ان��ت ال��دول��ة ال�ع�بري��ة احلكومة لهذه الغاية« :لبنان لن يتنازل عن
ب��د�أت التنقيب و�أج��رت اتفاقات مع قرب�ص ،كوب ماء من حقه» ..على حد تعبري الرئي�س
ك ��اد ح��ق ل�ب�ن��ان ي���ض��ع ب �ح��دود ب�ح��ري��ة متتد بري.
�أم ��ا ب �� �ش ��أن زي� ��ارة ك��وه�ي�ن ،وك �م��ا أ�� �ش��ارت
على م�ساحات وا�سعة ،وهو ما تنبه له رئي�س
جمل�س النواب نبيه بري ووزير الطاقة ،فكان م �� �ص��ادر م �ت��اب �ع��ة ،ف �ب��دا أ�ن � ��ه ي �ح �م��ل ر� �س��ال��ة
الإ� �ص��رار على احل�ق��وق اللبنانية ،وبالتايل «�إ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة» �أك�ث��ر مم ��ا ه ��و ي�ن�ق��ل م�ط��ال��ب
يفرت�ض �أن يكون جمل�س ال��وزراء بت نهائياً �أمريكية ،حتديداً ب�ش�أن �سورية و�إي��ران ،وهو
الأربعاء يف  19اجلاري ب�إ�صدار املر�سوم املتعلق ��س�م��ع م��ن رئ �ي ����س احل �ك��وم��ة جن �ي��ب م�ي�ق��ات��ي
بهيئة �إدارة قطاع النفط ،ما يعني �أن املجل�س وح��اك��م م���ص��رف ل�ب�ن��ان ك�لام �اً حم ��دداً ب�ش�أن
�أك��د «امل � ؤ�ك��د» ..لتبقى املعركة الأ�صعب التي ال �ت��زام ل�ب�ن��ان بتطبيق ال �ق��رارات ال��دول�ي��ة يف
تنتظر لبنان هي معركة تثبيت ح��دود لبنان �إط��ار مكافحة تبيي�ض الأم��وال ،ومنع متويل
ال�ب�ح��ري��ة ال��دول �ي��ة وح �ق��ه يف ث��روات��ه �ضمن الإرهاب عن طريق لبنان ،طبعاً من دون �أن يتم
حدود منطقته االقت�صادية اخلال�صة ،يف ظل حتديد م��ن ه��و الإره��اب��ي ..وخ�لال حمادثات
التهديد «الإ�سرائيلي» الدائم لق�ضم حقوق ك ��وه�ي�ن م ��ع امل �� �س ��ؤول�ي�ن مب ��ا ف �ي �ه��م ج�م�ع�ي��ة
لبنان النفطية ج��راء خط�أ مق�صود �أو غري امل�صارف ،لوحظ �أن بياناً �صادراً عن ال�سفارة
مق�صود يف الرت�سيم بني قرب�ص و«�إ�سرائيل» الأم�يرك�ي��ة يف ب�يروت �أك��د �أن كوهني «تباحث
والذي جاء على ح�ساب لبنان مهدداً بت�ضييع يف اخلطوات التي على لبنان اتخاذها ل�ضمان
م�ساحة بحرية على لبنان بحدود  850كيلو وج��ود قطاع م��ايل �شفاف وجيد التنظيم من
�أجل ازدهار لبنان امل�ستمر» ،و�شدد كما جاء يف
مرتاً مربعاً.
ورمب��ا لهذا ال�سبب ك��ان ه��وف يف ب�يروت ،البيان «على حاجة ال�سلطات حلماية القطاع
حيث �سمع كالماً وا�ضحاً عن �إ�صرار لبنان على املايل اللبناين من حماوالت حمتملة للتهرب
اال�ستفادة من ثروته النفطية يف كل املنطقة م��ن ال�ع�ق��وب��ات امل��ال�ي��ة الأم�يرك �ي��ة وال��دول�ي��ة،
االقت�صادية ،انطالقاً م��ن حقه وحاجته �إىل كما ك��رر أ�ي���ض�اً وج�ه��ة النظر الأم�يرك�ي��ة أ�ن��ه

من الأهمية مبكان �ضمان ب�أن ال يقو�ض عدم
اال�ستقرار احل��ايل يف �سورية القطاع امل��ايل يف
ل�ب�ن��ان» يف اجلملة الأخ�ي�رة ثمة �أ�سئلة حول
�أ�سبابها وغايتها واملق�صود منها ،وعما �إذا كانت
دعوة �أمريكية للبنان للعداء ل�سورية ،والتي قد
جند ترجمتها يف موقف القائد الفعلي لقوى
«� 14آذار  »1978جيفري فيلتمان يف وا�شنطن،
ال � ��ذي حت ��دث مل ��دة � �س��اع �ت�ين �إىل �أ� �ص��دق��ائ��ه
وت�لام��ذت��ه احلميمني � �س��واء ال��ذي��ن ح�ضروا
احتفال وا�شنطن �أم الذين يتوزعون يف اخلارج
�أم امل��وج��ودي��ن يف ال��داخ��ل اللبناين ..بت�أكيده
«�أنه زمن احلراك ال�سوري».
«العزيز جيف» يحنّ �إىل املا�ضي ،لذلك
ق��رر االح �ت �ف��ال ب��ال��ذك��رى ال���س�ن��وي��ة ال�سابعة
ل�ـ«ث��ورة الأرز» م��ن وا�شنطن ،وعلى طريقته،
فقد �أراد توجيه ر��س��ائ��ل م�ت�ع��ددة االجت��اه��ات
من هذه املنا�سبة ،فكانت «توجيهات» وا�ضحة
و��ص��ري�ح��ة ل�ـ«ح�ل�ف��ائ��ه» ،ب ��ر�أي فيلتمان :دع��م
امل �ع��ار� �ض��ة ال �� �س��وري��ة «واج � ��ب أ�خ�ل�اق ��ي» على
اللبنانيني ،باعتبار �أن �أح��داً خ��ارج �سورية ال
ي�ستطيع �أن يدرك ما �سمّاه «وح�شية» الرئي�س
ال�سوري غري اللبنانيني على حد تعبريه ،لكنه
ق��ال م��ا ه��و �أك�ث�ر م��ن ذل��ك ،ل��درج��ة أ�ن��ه �أطلق
«احل�م�ل��ة االن�ت�خ��اب�ي��ة» ل �ـ«ث��ورة الأرز» على �أن

االنتخابات النيابية عام  :2013يجب �أن تكون
فر�صة «ال�ستكمال ما بد�أت به ثورة الأرز»� ،أي
إ�خ��راج لبنان من �أالعيب الأ��س��د ،وم��ن النفوذ
الإيراين!
يف ان �ت �خ��اب��ات  2009ق��دم��ت ال���س�ع��ودي��ة
م�ل�ي��ار و 200م�ل�ي��ون دوالر ووا� �ش �ن �ط��ن 500
مليون دوالر ..فكم �ستكون الأموال هذه املرة،
خ�صو�صاً �أن قطر ال�ت��ي ب��د�أت تهتز م�ستعدة
ال�ستكمال معركتها �ضد �سورية والعروبة من
لبنان؟
مالحظة �أخرية  -لوحظ يف كالم فيلتمان
 �إ�شادة بـ«ثورة الأرز» دون �أي �إ�شارة مبا�شرةلـ«� 14آذار» ودون �أي �إ�شارة للمحكمة الدولية..
على �أن �أك�ث�ر م��ا �أث ��ار الأت �ب��اع اللبنانيني من
احل�ضور �أنه �سيدهم رغم هجومه على دم�شق
دع��اه��م ب�شكل غ��ام����ض ،ومل ي�ح��دد لهم فرتة
معينة ل�سقوط النظام يف �سورية..
فقط فهموا م�ن��ه« :ا��س�ت�ع��دوا النتخابات
 ،»2013ف �ه��ل ��س�ي�ك��ون ف�ي�ل�ت�م��ان يف الإدارة
الأمريكية اجلديدة؟
إ�ن��ه القلق عند جماعته اللبنانيني ،لأن
«الوجه الذي تعرفه �أح�سن ممن تتعرف عليه».

�أحمد �شحادة

قمة روحية في بكركي األحد المقبل

المنتظر؟
َ
هل يُ عقد اللقاء المسيحي
ينتظر �أن ي�شهد ال���ص��رح البطريركي
يف ب �ك��رك��ي يف ال� ��ذك� ��رى ال �� �س �ن��وي��ة الأوىل
الع�ت�لاء البطريرك ب���ش��ارة بطر�س ال��راع��ي
�سدة البطريركية امل��ارون�ي��ة ،يف  25اجل��اري،
قمة روح�ي��ة �إ�سالمية  -م�سيحية ،يعتربها
امل��راق�ب��ون �أو ًال تكرمياً للبطريرك ال��راع��ي،
ال ��ذي أ�ع ��اد ل�ب�ك��رك��ي دوره ��ا ال��وط�ن��ي املميز،
و� �ش �ه��د ال� �ع ��ام ال � ��ذي م �� �ض��ى ع �ل��ى ان �ت �خ��اب
البطريرك الراعي حركة وا�سعة ،مل ي�ألفها
اللبنانيون ع�م��وم�اً ،وامل�سيحيون على وجه
اخل�صو�ص من �سيد بكركي ،ال��ذي حترك يف
ك��ل االجت��اه��ات؛ م��ن �أق�صى ال�شمال يف عكار
�إىل �أق�صى اجلنوب على ال�شريط احل��دودي
امل �ح �ت��ل ،وم ��ن ال �ب �ق��اع �إىل اجل �ب��ل ،م�ت�ف�ق��داً
رعيته ومركزاً على �شعاره «حمبة و�شراكة»،
ف �ح��رك ب��ذل��ك احل �ي��اة ال ��راك ��دة ،خ���ص��و��ص�اً
جلهة انفتاحه على اجل�م�ي��ع ،ول�ه��ذا متيزت
اال�ستقباالت ال�شعبية التي كان يحظى بها يف
ك��ل مكان ح��ل فيه بات�ساعها و�شموليتها كل
اللبنانيني.
وال�ب�ط��ري��رك ال��راع��ي يف نهجه الوطني
ث��ان�ي�اً ،عمل على منع تكري�س منرب بكركي
للهجوم على الآخرين ،كما كان يف زمن �سلفه،
ح�ي��ث ك ��ان «ق� ��ادة � 14آذار  »1978ي�ستغلون
زياراتهم �إىل بكركي مبنا�سبة �أو بال منا�سبة
لي�شنوا هجومهم على خ�صومهم ،حت��دي��داً
العماد مي�شال عون و�سليمان فرجنية وحزب
اهلل ،وغ�يره��م ،وه��و ما �أك�سب ال��راع��ي املزيد

البطريرك ب�شارة الراعي و�سمري جعجع

م��ن اح�ت�رام وث�ق��ة اللبنانيني ع�ل��ى خمتلف
ميولهم.
القمة الروحية اجلديدة يف بكركي يُتوقع
�أن ت��رك��ز ع�ل��ى ال�ث��واب��ت ال��وط�ن�ي��ة ،واالب�ت�ع��اد
عن امللفات ال�سيا�سية ،و�إن كانت جماعة «14
�آذار  »1978من خالل حليفها تيار امل�ستقبل
حت��اول �أن تنغ�ص على القمة املنتظرة ،من
خالل الت�صعيد �ضد مفتي اجلمهورية ال�شيخ
حممد ر�شيد قباين ،الذي تعمل لتفتح بوجهه
جمموعة من امل�شاكل والق�ضايا ،مبا فيها رفع
�شكاوى ،من �أج��ل التقليل من حجمه ودوره

ومرجعيته الدينية ،وبالتايل دفعه � -إذا قدروا
على ذلك  -على عدم امل�شاركة يف هذه القمة،
بحيث ت�ك��ون ق��د ��ض��رب��ت ع�صفورين بحجر
واح��د ،فهي من جهة تكون قد ب��د�أت ب�إخراج
املفتي قباين من املعادلة الدينية والوطنية،
ومن جهة ثانية تكون قد �أدت خدمة حلليفها
�سمري جعجع وال �ق��وات وم�سيحيي «� 14آذار
 ،»1978بتقلي�ص احل�ضور النوعي يف بكركي،
م��ن خ�ل�ال غ �ي��اب ر أ��� ��س ط��ائ�ف��ة أ���س��ا��س�ي��ة يف
البالد.
�أما اللقاء الثاين املنتظر يف بكركي ،فهو

لقاء م�سيحي �شامل يف  3ني�سان املقبل ،والذي للبطريرك الراعي ،من خالل رف�ضه حتديد
يُفرت�ض �أن يبحث يف قانون االنتخاب ،ويُتوقع �أي موقف لزيارة ال�صرح البطريركي ،معلناً
خ�لال��ه �أن ي�ت��م � �ص��رف ال�ن�ظ��ر ع��ن م���ش��روع «�أن �إط�ل�اق م��واق��ف داع�م��ة للنظام ال�سوري
القانون الأرثوذك�سي الذي يدعو لأن تنتخب ه ��و مب �ن��زل��ة � �ض��رب��ة ت �ن��اق ����ض ك ��ل ت��اري�خ�ن��ا
كل طائفة ممثليها ،و�أن يكون امليل �أكرث نحو وعقيدتنا» ،ورمبا يق�صد جعجع هنا تاريخه
م�شروع قانون يعتمد ال��دوائ��ر الو�سطى مع وع�ق�ي��دت��ه ال���ش�خ���ص�ي��ة ،ع�ل��ى اع�ت�ب��ار �أن م��ار
الن�سبية ،وه��و الأم��ر ال��ذي ال تريده القوات م��ارون ه��و �أو ًال ��س��وري ،وم��ن حلب حت��دي��داً،
اللبنانية ،لي�س ل�ع��دم االق�ت�ن��اع ب��ه ،إ�من��ا لأن وم��دف��ون يف ب��راد ،وثانياً ،أ�ن��ه ال يفهم تاريخ
حليفها تيار امل�ستقبل ال يريد ذل��ك ،اعتقاداً بكركي جيداً ،خ�صو�صاً منذ امل�ؤمتر الوطني
من التيار الأزرق �أنه مازال الأقوى انتخابياً ،الأول ال��ذي عقد ع��ام  1941يف بكركي ،ومنه
حت��دي��داً على ال�صعيد ال�سني ،و أ�ن��ه ال يريد حتديداً انطلقت �أ�س�س امليثاق الوطني ،وعلى
خل���ص��وم��ه �أن ي �ك��ون ل �ه��م �أي ح �� �ض��ور على نف�س النهج �سار البطاركة عري�ضة ،واملعو�شي،
م�ستوى املجل�س النيابي ،علماً �أنه يف انتخابات وخ��ري ����ش ،وح� ��اد ع �ن��ه ال �ب �ط��ري��رك ال���س��اب��ق
عام  ،2009ورغم كل ال�ضخ املايل والإعالمي ،م��ار ن�صر اهلل بطر�س �صفري منذ منت�صف
حيث اعرتفت ال�سعودية وحدها �أنها قدمت ت�سعينيات القرن املا�ضي ،رمبا حتى ال يتذكر
�أكرث من مليار و 200مليون دوالر حللفائها �أحد �أنه من �أ�صول �سورية ،وحتديداً من قرية
يف هذه االنتخابات ،ا�ستطاع املعار�ضون ال�سنة ال�صفرا يف حلب.
للم�ستقبل و«� 14آذار � ،»1978أن يح�صلوا على
ه��ل يعقد اللقاء امل�سيحي يف  3ني�سان؟
جمموع من الناخبني ت��راوح بني  35و 45يف املوعد ما زال قائماً ،وجعجع هو الوحيد الذي
امل �ئ��ة ،ك�م��ا أ�ن �ه��م (�أي امل�ستقبل) ال ي��ري��دون �أعلن عدم احل�ضور ،وقد ميار�س �ضغوطاً على
ال�ت�ن��ازل ع��ن ن��واب�ه��م م��ن ال�ط��وائ��ف الأخ��رى حلفائه يف «� 14آذار  »1978لعدم احل�ضور ،لأن
الذين يفوزون ب�أ�صواتهم ،و�إن كانوا قد وفروا م�صلحتهم من م�صلحة تيار امل�ستقبل الذي
كت ًال نيابية لبع�ض حلفائهم.
راك��م على البالد  63مليار دوالر ديناً حتى
هل تعقد هذه القمة ،خ�صو�صاً �أن القوات الآن ..والأي��ام القليلة املقبلة ورمبا ال�ساعات
تتجه نحو الإعالن عن عدم م�شاركتها ،حيث �ستحدد م�صري هذا اللقاء.
رجّ ��ح �سمري جعجع �إلغاء لقاء بكركي ،ن�سبة
ملا و�صفه «الأج��واء غري املريحة» ،ومبدياً يف
حمرر ال�ش�ؤون اللبنانية
ذات احل�ين بطريقة غري مبا�شرة معار�ضته
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مقابلة
رأى أن هواجس الراعي محقة ..والنبرة العالية دافعها انتخابي

النائب غسان مخيبر :الفساد ينخر بنية النظام اللبناني ..مواالة ومعارضة
العنا�صر ،وقانون الإثراء غري امل�شروع على
مكافحة الف�ساد يف لبنان عملية
�سبيل املثال ال احل�صر مدون بطريقة كي
معقدة وتتطلب �إرادة �صلبة وق�ضاء
ال يُنفذ» ،خميرب النا�شط يف �إعادة �صياغة
م�ستقالً ،الدميقراطيات لي�ست
هذا القانون من خالل تر�ؤ�سه جلنة فرعية
اقرتاع،
جمرد �أوراق داخل �صندوق
منبثقة ع��ن جلنة الإدارة وال �ع��دل ،ي�أمل
والإ�صالح عليه �أن يكون جذري ًا
م��ع إ�ق ��رار ال�ت�ع��دي�لات� ،أن ي�ك��ون القانون
اجل��دي��د ،و�سيلة وق��ائ�ي��ة ق�ضائية ه��ام��ة،
و�شامالً� ،أما هواج�س البطريرك
الراعي فهي هواج�س كل اللبنانيني .لأنها تلحظ من �ضمن �أحكامه ك�شوفات
للذمة املالية.
ع�ضو تكتل التغيري والإ�صالح
ترهل الق�ضاء بح�سب خميرب ،يعيق
النائب غ�سان خميرب نقل جلريدة
الإ�صالح ويطيل من عمر �أذرعة املف�سدين،
إليكم
«الثبات» ر�ؤيته الإ�صالحية و�
ي �ق��ول« :رغ ��م ت���ص�ن�ي��ف ق��ان��ون ال�ع�ق��وب��ات
احلوار.
اللبناين عمليات الف�ساد باجلرائم ،تبقى
ت�ت�ط�ل��ب حم ��ارب ��ة ال �ف �� �س��اد يف ل�ب�ن��ان ال �ع�برة يف التنفيذ ،ف �م��ادام الأخ�ي�ر لي�س
بح�سب ن��ائ��ب امل�تن غ�سان خم�ي�بر ،ح��راك�اً ب�سلطة م�ستقلة وف��اع �ل��ة وم �ن��زه��ة ،فلن
على ثالثة م�ستويات ،الأول يكون يف ت�شكيل ي�ستطيع الق�ضاء احلد من عمليات الف�ساد»،
�إرادة �سيا�سية ج��دي��ة ،وال �ث��اين يف تفعيل وي�شري خميرب �إىل تقدميه مع نواب �آخرين
امل�ؤ�س�سات الرقابية ،والثالث يف بلورة �أدوات من�ضوين يف منظمة «برملانيون عامليون �ضد
عمالنية ملكافحته؛ بح�سب النائب املتني ،ال�ف���س��اد» اق�تراح��ات ق��وان�ين ت��ؤم��ن البناء
التق�صري يف لبنان يطال امل�ستويات الثالثة ،امل�ؤ�س�سي ال�ضروري ،يقول« :ت�شكيل هيئة
يقول« :الإختالفات ال�سيا�سية واحل�سابات
ال�ضيقة ،تغرق الطبقة ال�سيا�سية يف دهاليز
امل�صالح ال�شخ�صية ،كما �أن الف�ساد الذي
ينخر اجل���س��م ال�ل�ب�ن��اين وي �ط��ال بنيته ،ال
ين�سجم بال�ضرورة مع االنق�سام ال�سيا�سي
غياب مجلس النواب
بني فريقي امل��واالة واملعار�ضة ،لأن الف�ساد
عن مراقبة ومحاسبة
يطال معظم القوى ال�سيا�سة».
بت�شكيل
أ
�
تبد
االنطالقة بر�أي خميرب،
المستويات األعلى في
�إرادة �سيا�سية م� ؤ�م�ن��ة ب� أ�ه�م�ي��ة الإ��ص�لاح
ل�صياغة خ�ط��ة وط�ن�ي��ة ملكافحة الف�ساد ،الدولة ..من شأنه تشجيع
وبلورة بيئة �صارمة لتجاوز �أخطاء
املا�ضي ،الفساد في مستوياته
وتطبيق القوانني ب�صرامة على امل ُرتكبني،
حتى ال يتلطى الفا�سدون واملف�سدون وراء
األدنى أيضًا
االنق�سام ال�سيا�سي والطائفي ،وي�ضيف:
«�أدوات مكافحة الف�ساد لي�ست متوافرة
ب���ش�ك��ل ج ��دي ،وم��ؤ��س���س��ات��ه غ�ي�ر مكتملة

وطنية م�ستقلة ملكافحة ال�ف���س��اد ،و�إق ��رار
قانون حماية «مكت�شفي» الف�ساد ،والو�صول
�إىل املعلومات من �ش�أنه بناء منظومة بيئية
نا�شطة ملكافحته».
ب � ��ر�أي خم �ي�بر ،امل ��ؤ� �س �� �س��ات ال��رق��اب�ي��ة
الراهنة كديوان املحا�سبة ،تعاين من وهن
ك�ب�ير يف جم ��االت ال�ق��ان��ون وال���ص�لاح�ي��ات
واجلهاز الب�شري« ،ن�أمل تعديل �صالحياته
ب�ع��د �إق � ��رار جم�ل����س ال �ن��واب زي� ��ادة ج�ه��ازه
ال�ب���ش��ري» ،يتابع خميرب حديثه جلريدة
الثبات« :غياب جمل�س النواب عن م�ساءلة
وحم��ا� �س �ب��ة وم��راق �ب��ة امل �� �س �ت��وي��ات الأع �ل��ى
يف ال��دول��ة ،م��ن ��ش��أن��ه ت�شجيع ال�ف���س��اد يف
م�ستوياته الأدنى �أي�ضاً».
اللبنة الثالثة يف مكافحة الف�ساد وفق
ال�ن��ائ��ب خم�ي�بر ،ت�ك��ون بتفعيل امل�ؤ�س�سات
الرقابية ،يقول« :ا�ستخدام الأدوات امل ُتاحة
رغ��م �ضعفها ووه�ن�ه��ا ،م��ن ��ش� أ�ن�ه��ا ت��أدي��ب
الفا�سدين وردعهم ،لأنه مع ت�ساوي املغامن
املتوقعة م��ن امل��وظ��ف امل�ت��ويل �سلطة عامة

ندوة حول مخاطر اإلدمان على المخدرات والتدخين
نظمت جلنة الإر�شاد والتوجيه يف حركة الأمة،
بالتعاون مع جمعية «�أم النور» وثانوية ب�يروت -
ر�أ���س النبع ،ن��دوة بعنوان (امل�خ��درات ..خطر يهدد
املجتمع) ،ح�ضرها ح�شد من الطالب والطالبات،
تقدمهم مدير املدر�سة حممد �شبطي ،وع��دد من
الأ�ساتذة واملعلمني.
البداية كانت م��ع الن�شيد الوطني اللبناين،
ثم كلمة جلنة الإر��ش��اد والتوجيه يف حركة الأم��ة،
�ألقتها رانيا ال�شيخ �أكدت خاللها �أن حفظ الوطن
واملجتمع م�س�ؤولية تقع على عاتق اجلميع ،وهي
م�شرتكة بني الدولة واجلمعيات الأهلية واملواطن،
ومن هذا املنطلق حتر�ص جلنة الإر�شاد والتوجيه
على تنظيم ندوات غايتها توعية اجليل النا�شئ من
خماطر املخدرات والتدخني.
وب� �ع ��د ذل � ��ك ب� � ��د�أ الأ� � �س � �ت ��اذ ن ��اج ��ي م�ن���ص��ور
حما�ضرته� ،شارحاً مدى خطورة الإدمان ،وانعكا�س
�آثاره ال�سلبية على الفرد واملجتمع.

مع الردع املتوقع من ال�سلطات الق�ضائية،
تتقل�ص البيئة احلا�ضنة للف�ساد» ،وي�ضيف:
«�إث ��ارة االرت�ك��اب��ات يف و�سائل الإع�ل�ام دون
حم��ا��س�ب��ة امل��رت �ك �ب�ين ،ت � ��ؤدي ب��ال�ن��ا���س �إىل
الإحباط ،لهذا ال�سبب يجب تفعيل الق�ضاء
والأدوات الرقابية قبل �إث��ارة املوا�ضيع يف
الإع�لام ،ولهذا ال�سبب ي�أتي حراكي داخل
املجل�س ال�ن�ي��اب��ي م��ن �أج ��ل ت�ط��وي��ر البنية
امل�ؤ�س�سية ملكافحة الف�ساد».

ُي�ف�تر���ض �أن ن��رف��ع ال���ص��وت م��ن أ�ج �ل��ه ،هو
ت�أكيد �أن الدميقراطية لي�ست فقط عملية
�أوراق داخل �صناديق االقرتاع ،هناك م�س�ألة
اح �ت��رام ر�أي الآخ � ��ر واالخ� �ت�ل�اف ال��دي�ن��ي
والعقائدي ..احلراك العربي رغم حتدياته
الكبرية ال مفر منه ،لأن ما كان قائماً قبل
تهاوي الأنظمة كان �سيئاً للغاية».
ان �ط�ل�اق �اً م ��ن م��وق �ع��ه ك �م �ق��رر للجنة
حقوق الإن�سان النيابية ،يربط خميرب بني
اخلطة الوطنية ملكافحة الف�ساد وبني عمله
يف �صياغة خ�ط��ة وط�ن�ي��ة حل�ق��وق الإن���س��ان،
ي�ق��ول« :امل�سائل ت�شمل  23مو�ضوعاً هاماً،
�أب��رزه��ا ق�ضايا االختفاء الق�سري يف لبنان
وال�ت�ع��ذي��ب يف أ�م��اك��ن التوقيف والتحقيق،
�إ�ضافة �إىل م�س�ألتي ال�سجون وحقوق العمال
امل �ه��اج��ري��ن وال�ل�اج �ئ�ي�ن ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين»،
وي�ضيف خم�ي�بر« :ل�سنا يف ح��ال��ة التنظري
وال �ك�ل�ام الإن �� �ش��ائ��ي ال �ع��ام ،ك��ل اق�تراح��ات�ن��ا
ال�ق��ان��ون�ي��ة ي��وازي �ه��ا أ�ع �م ��ال ت�ن�ف�ي��ذي��ة على
الأر���ض ،كما هو على �سبيل املثال يف م�س�ألة
ال��وق��اي��ة م ��ن ال �ت �ع��ذي��ب ،ب �ع��د ت�ن���س�ي��ق مع
منظمات املجتمع امل ��دين ت�ق��دم��ت ب��اق�تراح
ق��ان��ون م��وق��ع م��ن قبلي وق�ب��ل رئ�ي����س جلنة
حقوق الإن�سان النائب مي�شال مو�سى ،لإن�شاء
هيئة وطنية حلقوق الإن�سان نوقف فيه كل
عمليات التعذيب يف لبنان».

قانون انتخابات

التنمية والدميقراطية

وعن ر�أي البع�ض ب�ضرورة اعتماد قانون
انتخابي ن�سبي قبل �أي �إج ��راء �أو �إ��ص�لاح،
يعترب خميرب �أن تعديل البنية االنتخابية
داخ ��ل ال �ط��وائ��ف ودم�ق��رط�ت�ه��ا ،واحل ��د من
��ش��راء الأ� �ص��وات وت��أج�ي��ج اخل�ط��اب املذهبي،
ل��ن ي�تراج��ع وينح�سر ،م ��ادام ل�ب�ن��ان يطبق
القانون الأكرثي ،يقول« :نقل اخلالف بني
الطوائف �إىل خالفات ومقاربات �سيا�سية،
من �ش�أنها تطوير املجتمع ،ومن �ش�أنها �سحب
فكرة انتقاد حزب على �أن��ه انتقاد للطائفة،
لأن الف�ساد و�إن �أ�صابت حزباً معيناً ال ت�صيب
ب�أي �شكل من الأ�شكال �أية طائفة».
�س�ألنا خميرب عما �إذا كان يت�ضمن هذا
احل��راك م��زي��داً م��ن احل��ري��ات ال�ع��ام��ة؟ يرد
رئي�س منظمة «برملانيون عرب �ضد الف�ساد»
ب�ت��أك�ي��د ا��ض�ط�ه��اد امل�ن�ظ�م��ات احل�ق��وق�ي��ة يف
معظم ال��دول العربية التي ت�ه��اوت ،يقول:
«ال�ق�م��ع ك ��ان ك �ب�ي�راً ،ال�ت�ح��دي ال �ي��وم ال��ذي

ي�ؤكد خميرب على �أهمية التنمية يف ن�شر
الدميقراطية ،يقول« :غياب التنمية يق�ضي
ع �ل��ى ال�ط�ب�ق��ة ال��و� �س �ط��ى ،وي���ش�ج��ع ال�ت�ط��رف
وي�غ��ذي ف�ك��رة إ�ق���ص��اء الآخ ��ر ،ج��اء يف مقدمة
ال��د� �س �ت��ور الأم�ي�رك ��ي �أن وظ �ي �ف��ة ال���س�ي��ا��س��ة
واحلكومات هي �إي�صال ال�شعوب �إىل ال�سعادة
وال��رخ��اء »..ي�ضيف خميرب�« :إذا فقد جمتمع
م��ا بو�صلة التنمية ،ب�إمكانك توقع القالقل
واال��ض�ط��راب��ات الأم�ن�ي��ة ،لأن��ه يف ح��ال ت�أمني
لا
� �ض ��روري ��ات ال�ع�ي����ش ال� �ك ��رمي ،ب � إ�م �ك��ان م�ث� ً
اللبنانيني �إخماد لهب ال�سيا�سيني املتمرت�سني
خلف طوائفهم».

انعدام التنمية يقضي على
الطبقة الوسطى ..ويشجع
التطرف ويغذي فكرة
إقصاء اآلخر
من�صور خالل الندوة

مواقف الراعي
وع��ن ه�ج��وم رئي�س الهيئة التنفيذية يف
القوات اللبنانية �سمري جعجع على البطريرك
م ��ار ب �� �ش��ارة ب �ط��ر���س ال ��راع ��ي ،ي��ذك��ر خميرب
اجل�م�ي��ع ب ��دور و أ�ه �م �ي��ة ال���ص��رح البطريركي
الوطني ،يقول« :مواقفه ال تعرب عن حاجات
وه��واج ����س امل ��وارن ��ة وامل���س�ي�ح�ي�ين ف �ق��ط ،بل
تتعداها لتحمل ه��واج����س جميع اللبنانيني،
ان �ت �ق��اد امل��وق��ع ل�ن�ق��ل ه��واج ����س امل���س�ي�ح�ي�ين يف
امل�شرق العربي ،هو جتني على بكركي و�سيدها،
وبالتايل �آمل من غبطته اال�ستمرار بالتعبري
ع��ن ت�ل��ك ال�ه��واج����س امل�ح�ق��ة ،واال� �س �ت �م��رار يف
دعواته للحوار �سواء بني امل�سيحيني �أنف�سهم
�أم اللبنانيني» ،ويعلق خميرب على ال�ن�برات
العالية املرفوعة يف وجه الراعي بالإ�شارة �إىل
«�أنها من �ضروريات احلمالت االنتخابية».

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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تحقيق
بعد فضيحة اللحوم الفاسدة

متى يُ فتح ملف المستوصفات العشوائية في بيروت؟
بعد ف�ضيحة اللحوم الفا�سدة
التي تك�شفت �أوىل خطوطها من
منطقة طريق اجلديدة يف بريوت،
يت�ساءل البيارتة اليوم عما �إذا كانت
وزارة ال�صحة �ستفتح ملفات خطرية
�أخرى تخ�ص عا�صمتهم ،كانت قد
بقيت طوي ًال طي الن�سيان؟ من �أبرز
الق�ضايا الكامنة التي تثري قلق �سكان
العا�صمة ،م�شكلة امل�ستو�صفات
الع�شوائية التي حتولت �إىل �أدوات
للح�شد االنتخابي ،و�سط غياب الرقابة
الر�سمية وانت�شار الأدوية املنتهية
ال�صالحية ومنح الو�صفات الطبية
اخلاطئة وغريها من االنتهاكات.
لي�س با�ستطاعته طرق باب اال�ست�شفاء و�ضعها ومنحها ت��راخ�ي����ص� ،أو إ�غ�لاق
رغم �أنها حتل م�شكلة بالن�سبة للكثري
م��ن امل��ر��ض��ى م��ن ال�ف�ق��راء وذوي الدخل
املحدود واملتدين ،باتت امل�ستو�صفات تهدد
حياة النا�س ب�سبب ع�شوائيتها ،يف بريوت،
هناك ع�شرات امل�ستو�صفات التي تتوزع
ب�شكل ع���ش��وائ��ي ،وتعمل م��ن دون رقابة
فعلية وعلمية حت�ف��ظ اجل ��ودة وت��راع��ي
ال�ق��وان�ين امل��رع�ي��ة الإج � ��راء ،فيما ميكن
�إح�صاء امل�ستو�صفات ال�شرعية وامل�ستوفاة
ال�شروط ال�صحية على �أ�صابع اليد ،فمن
ه��ي اجل�ه��ة امل �� �س ��ؤول��ة ،و�إىل م�ت��ى �سيتم
غ�ض الطرف عن هذه امل�ؤ�س�سات ال�صحية
التي باتت تهدد �أكرث مما تعالج؟
يف الواقع� ،إن القانون ال يحدد من
امل�س�ؤول ،ما يبقي امل�س�ؤولية �ضائعة بني
وزارت��ي ال�صحة وال���ش��ؤون االجتماعية
والبلديات ،علماً �أن م�شروع قانون كان
حل��ظ ت�شكيل جلنة م��ن وزارة ال�صحة
ونقابتي الأط�ب��اء وال�صيادلة للمتابعة
لكنه مل ينفذ بعد.

اخل ��ا� ��ص ،وي���س�ج��ل ل�ل�م���س�ت��و��ص�ف��ات يف
ب�ي�روت أ�ن �ه��ا ق��ام��ت إ�ب� ��ان احل ��رب ب��دور
ك�ب�ير يف ��س��د ع�ج��ز ال�ت�غ�ط�ي��ة ال�صحية
والإ� �س �ع��اف��ات الأول � �ي� ��ة ،يف وق ��ت ك��ان��ت
ال��دول��ة غ��ائ�ب��ة وم� ؤ���س���س��ات�ه��ا م�شلولة
ب��ال�ك��ام��ل ،لكن الأو� �ض��اع ال�ي��وم تبدلت،
وم ��ن ال��وا� �ض��ح �أن امل���س�ت��و��ص�ف��ات منت
كالفطريات يف بريوت و�أ�صبحت م�سيّ�سة
وجت ��اري ��ة ،ب�ح�ي��ث �أن معظمها ي�ح��اول
تقدمي اخلدمات ال�صحية بغية حتقيق
مكا�سب �سيا�سية وانتخابية ،بغ�ض النظر
ع��ن م��دى ج��دوى ال�ع�لاج ال��ذي تقدمه
�أو الأدوي ��ة التي تهبها ،أ�ك�ثر م��ن حزب
ارت�أى افتتاح م�ستو�صف وتزويده ببع�ض
املعدات الطبية وبطاقم غري جمهز �أو
خا�ضع لدورات تدريبية ،فقط لكي يورد
زع �م��ا�ؤه يف خ�ط��اب��ات�ه��م أ�ن �ه��م ي�ق��دم��ون
اال�ست�شفاء املجاين لأهايل بريوت الذين
يدفعون الثمن من �صحتهم.
فاجعة �أخرى

منت كالفطريات
بر�أي �سكان بريوت ،ف�إنه ال «ينق�صنا
فاجعة �صحية أ�خ��رى كفاجعة اللحوم
ال ميكن لأحد �أن ينكر �أهمية بع�ض ال �ف��ا� �س��دة» ،ل��ذل��ك ال ب��د م��ن ال�ت�ح��رك
امل���س�ت��و��ص�ف��ات ال �ت��ي ل�ع�ب��ت دوراً ب� ��ارزاً �سريعاً ملقاربة م�شكلة امل�ستو�صفات ،عرب
يف ت �ق��دمي ال�ط�ب��اب��ة ��ش�ب��ه امل�ج��ان�ي��ة ملن مقايي�س علمية وم��و��ض��وع�ي��ة لتقييم

بع�ضها للتخل�ص من الفلتان احلا�صل
يف منح الرتاخي�ص.
يعترب احلاج �أبو حممد احل��وت ،وهو
رج��ل م�سن ي��داوم على زي��ارة امل�ستو�صف
لأن ��ه احل��ل ال��وح�ي��د و��س��ط ارت �ف��اع تكلفة
ال �ف ��ات ��ورة ال���ص�ح�ي��ة «�أن امل���س�ت��و��ص�ف��ات
حت��ول��ت �إىل دك��اك�ين انتخابية وطائفية
ت��رف��ع � �ص��ورة ه��ذا ال��زع�ي��م �أو ذاك ،لكن
امل ��واط ��ن ال�ف�ق�ير جم�ب�ر ع�ل��ى ارت �ي��اده��ا،
�إذ م��ا م��ن م�ك��ان �آخ��ر ال�ستقبال املر�ضى
ب���ش�ك��ل جم ��اين ،ل �ه��ذا ال���س�ب��ب ن���س�ك��ت يف
ح��ال ارت �ك��اب خ�ط��أ يف الت�شخي�ص� ،أو مت
بيعنا ب�ع����ض الأدوي � ��ة ال �ت��ي ي�ف�تر���ض �أن
ت�ك��ون م��دع��وم��ة وب��امل �ج��ان»� ،إذ �إن بع�ض
امل�ستو�صفات ب��ات يبيع ال� ��دواء امل��دع��وم
م��ن ال��دول��ة �أو م��ن امل� ؤ���س���س��ات والهيئات
ال��دول �ي��ة ،رغ��م أ�ن ��ه ي�ج��ب منحه جم��ان�اً،
حتى �أنها تبيع اجلينريك ب�أ�سعار خمف�ضة
للغاية ،رغم �أن �سعرها يجب �أن يكون 30
يف املئة من �سعر ال��دواء الأ�صلي ،وجمرد
بيعها ب�أ�سعار �أرخ�ص ،يعني �أنها ال ت�ستويف
ال�شروط ال�صحية ،فهي �إما غري نافعة �أو
�أنها ا�ستُوردت من مافيات دواء يف اخلارج،
وب ��ات ت��اري��خ ان�ت�ه��اء �صالحيتها و�شيكاً،
وعادة ما تت�سبب هذه الأدوية مب�ضاعفات
لدى املر�ضى ،ال�سيما يف ما خ�ص �أمرا�ض
القلب وال�شرايني.

انتهاكات خميفة
امل �خ �ي��ف يف الأم � � ��ر ه ��و �أن غ �ي��اب
ال��رق��اب��ة ال��ر��س�م�ي��ة يف�سح امل �ج��ال �أم��ام
انتهاكات كثرية ترتكبها امل�ستو�صفات،
منها توظيف �أ�شخا�ص ال خ�برة طبية
لهم ومل ي�سبق لهم �أن خ�ضعوا لدورات
لا ع��ن ب�ي��ع الأدوي� ��ة
م�ت�خ���ص���ص��ة ،ف���ض� ً
املنتهية ال���ص�لاح�ي��ة� ،أو إ�ع �ط��اء �أدوي ��ة
م��ن دون و�صفة طبية� ،أو حتى توزيع
بع�ض ال ��دواء امل�ج��اين يف �أوراق مغلفة
و أ�ك �ي��ا���س ن��اي �ل��ون  ،ب �ع �ي��داً ع��ن معايري
ال�سالمة ،مما يفقدها ج��دواه��ا� ،إذ قد
تتعر�ض للرطوبة �أو للحرارة الزائدة،
�أ�ضف �إىل ذلك �أنه يف بع�ض الأحيان يتم
�إعطاء املري�ض ال��دواء من دون حتديد
اجلرعات �أو ا�سم الدواء ،وهكذا دواليك.
وم� ��ن امل� �ع ��روف �أن ال �ك �ث�ي�رات من
الأم�ه��ات يق�صدن امل�ستو�صف م��ن أ�ج��ل
ت�أمني اللقاح لأطفالهن ب�أ�سعار خمف�ضة،
�أو ب�شكل جم ��اين ،ل�ع��دم ق��درت�ه��ن على
زي ��ارة ال�ط�ب�ي��ب ،ورغ ��م �أن بع�ض أ�ن ��واع
اللقاح جمانية ،فمن امل�لاح��ظ بح�سب
ما ت�ؤكد جميلة حمندي ،وهي �أم لثالثة
�أط �ف��ال�« ،أن ال�ع��دي��د م��ن امل�ستو�صفات
يتقا�ضون � 10آالف ل�يرة ع��ن ك��ل طفل
ع�ل��ى ال�ل�ق��اح امل �ج��اين ،بحجة �أن �ه��ا ب��دل
�أتعاب الطبيب ،ويف حال رف�ضنا الدفع
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يف العام  1946بلغ عدد امل�ستو�صفات  21م�ستو�صفاً ،منها  16يف بريوت وجبل لبنان ،بني عامي  1946و1955
ازداد عدد امل�ستو�صفات و�أ�صبح جمموعها  76منها  64يف بريوت وجبل لبنان ،بد�أ �أول م�ستو�صف حكومي عام
 ،1942و�صدر قانون امل�ستو�صفات املجانية يف  ،19/12/1955ولفت القانون �إىل �إن�شاء امل�ستو�صفات يف لبنان يف
العام  1956كم�ؤ�س�سات خريية تقدم خدمات �إىل ذوي الدخل املحدود جماناً �أو مقابل مبلغ رمزي ،وكانت الدولة
تقدم امل�ساعدات املالية �إىل اجلمعيات الأهلية التي �سريت امل�ستو�صفات عرب «مكتب العمل» على قاعدة طائفية،
ويف عام  1952ا�ستحدثت الدولة وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية التي �أخذت مهمات «مكتب العمل» ،بعد حمنة
 1958ازداد اهتمام الدولة بالعمل الإمنائي واالجتماعي ،وكان ا�ستحداث م�صلحة الإنعا�ش االجتماعي عام 1959
قفزة نوعية يف جمال الرعاية ال�صحية واالجتماعية ،فتعزز عمل امل�ستو�صفات ،لكن مل تطر�أ تغيريات على تنظيم
عمل امل�ستو�صفات منذ وقت طويل ،الأمر الذي ت�سبب بع�شوائيتها اليوم.
ويف وقت يحتاج لبنان �إىل  150م�ستو�صفاً ،بح�سب اخلريطة ال�صحية ،التي �أعدتها وزارة ال�صحة العامة ،ي�صل
عدد امل�ستو�صفات فيه �إىل � ،860أي ما يوازي �ستة �أ�ضعاف احلاجة ،معظمها ال ميلك املعدات والكادر املنا�سبني.

ال يتم ا�ستقبالنا م��رة �أخ ��رى ،وي�صبح
ا�سمنا ع�ل��ى ال�لائ�ح��ة ال �� �س��وداء ،لذلك
نقوم بالدفع ،خ�صو�صاً �أن التعرفة �أرحم
بكثري من تعرفة الطبيب».
وت �� �ض �ي��ف« :يف �إح � ��دى امل � ��رات ك��ان
ابني يعاين من املغ�ص ال�شديد ،ف�أخذته
�إىل م�ستو�صف قريب يف منطقة زق��اق
ال �ب�لاط ،وق��د �أع �ط��اين امل��وظ��ف هناك
ب���ض��ع أ�ق ��را� ��ص م��ن ال � ��دواء ،ل�ك�ن�ن��ي مل
�أطمئن ،وعندما �أخذتها �إىل ال�صيديل
يف �شارعنا لأ� �س ��أل ع��ن م��دى فعاليتها،
�أكد يل �أنها �أقرا�ص ملعاجلة الإ�سهال ال
املغ�ص» ،وتتكرر هذه الرواية على ل�سان
الكثري من م��رت��ادي امل�ستو�صفات ممن
مينحون �أدوية ال عالقة لها ب�أمرا�ضهم
يف �أحيان كثرية فقط لأن املوظف لي�ست
لديه اخلربة.
زد �إىل ذلك �أن بع�ض امل�ستو�صفات
ي�ع�م��د �إىل � �ش��راء الأدوي� � ��ة م��ن اخل ��ارج
ويبيعها ب�أ�سعار خمف�ضة بن�سبة  10يف
امل�ئ��ة ،حتى �أن بع�ض امل�ستو�صفات دون
امل�ستوى تعمد �إىل مناف�سة ال�صيدليات
وخمالفة القانون عرب بيع ال��دواء من
دون و� �ص �ف��ة ط�ب�ي��ة وم ��ن دون م�ع��رف��ة
م���ص��دره .وت�ب�رز ه��ذه امل�شكلة بو�ضوح
يف الأح� � �ي � ��اء ال �� �ش �ع �ب �ي��ة ،ح� �ي ��ث ت�ك�ثر
امل�ستو�صفات ،مع الإ�شارة �إىل �أن الكثري
م��ن ال���ص�ي��دالن�ي�ين مم��ن ك��ان��وا �أن���ش��أوا
��ص�ي��دل�ي��ات غ�ي�ر ق��ان��ون �ي��ة أ�ث� �ن ��اء ف�ترة
احلرب ،حتولوا �إىل امل�ستو�صفات بعدما
�أقفلت �صيدلياتهم.
اعرتاف ر�سمي
ب� ��دوره ،ك ��ان رئ�ي����س جل�ن��ة ال�صحة
ال �ن �ي��اب �ي��ة ال� �ن ��ائ ��ب ع ��اط ��ف جم ��دالين
اع� �ت� ��رف «�أن رق � ��اب � ��ة ال� � ��دول� � ��ة ع �ل��ى
امل�ستو�صفات واملراكز ال�صحية الر�سمية
منها وتلك العائدة �إىل منظمات املجتمع
امل��دين �شبه معدومة» ،م�شرياً �إىل �أننا
«ال نعرف نوعية الأدوي��ة التي تقدم يف
تلك امل��راك��ز �إذا ك��ان��ت ف��ا��س��دة ومنتهية
ال�صالحية �أو غري ذلك».
واع� �ت�ب�ر �أن � ��ه «ال ب ��د م ��ن م��راق �ب��ة
ح �� �س��ن ال �ع �م��ل ،وحت� ��دي� ��داً م ��ن ن��اح�ي��ة
نوعية الأدوي ��ة واللقاحات التي تقدم،
واحلكومة ووزارة ال�صحة حتديداً يجب
�أن تتحمال م�س�ؤولياتهما� ،إ�ضافة �إىل
ذلك هناك �ضرورة لتفعيل عمل مراكز
الرعاية ال�صحية التابعة لوزارة ال�ش�ؤون
االج �ت �م��اع �ي��ة وامل �� �س �ت��و� �ص �ف��ات ال�ت��اب�ع��ة
ل� ��وزارة ال���ص�ح��ة ،وم��ن غ�ير اجل��ائ��ز �أن
نتكل على ما تقدمه جمعيات ومنظمات
املجتمع الأهلي فقط».
يف اخل �ت��ام ،ال ب��د م��ن التو�ضيح �أن
بع�ض امل�ستو�صفات تبقى خ��ارج دائ��رة
امل �خ��ال �ف��ات ،ل�ك��ن ال�ق���س��م الأك�ب��ر منها
بحاجة �إىل تنظيم ورقابة فعلية قبل �أن
ت�ستفحل الأمور.

عبد اهلل ال�صفدي

10

( العدد  )206اجلمعة � 23 -آذار 2012 -

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

عــربــي
دروس المواجهة ..والوقود الذي لم يصل
ت�ع�ك����س ه ��ذه ال� �ق ��راءة � �ص��ورة �أق ��رب
�إىل الواقع ،ولعل الفل�سطينيني الذين
يتعاملون مبا�شرة مع م�صر ،قد ب��د�أوا
ي��درك��ون ح��دود الطموحات املعلقة على
الدور امل�صري ،وقد كان الفتاً �أن مذيعاً
يف قناة تلفزيونية حملية تبث من غزة،
ق��د ب��د�أ التعليق على م�شاهد ال�ع��دوان
الأوىل ع �ل��ى ال �ق �ط��اع ب��ال �ق��ول« :ي �ب��دو
�أن �إ�سرائيل ال حت�سب ح�ساباً للثورات
العربية».

يف ت �� �ص��ري �ح��ات مل ت �ع��د ن � � ��ادرة ،ب ��د�أ
م �� �س ��ؤول��ون يف احل �ك��وم��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة
ب�غ��زة ،ي��وج�ه��ون ان�ت�ق��ادات علنية للقيادة
امل�صرية ،على خلفية امل��وق��ف م��ن ق�ضية
تزويد حمطة الكهرباء يف غ��زة بالوقود،
فبعد �سيل م��ن الت�صريحات املبنية على
�آمال عرا�ض ب�ش�أن ال�سلوك امل�صري جتاه
القطاع ،دفع الواقع العملي بالبع�ض �إىل
رف��ع ال�صوت عاليا ،وم���ش�يراً �إىل حقيقة
�أن الأي ��ام مت���ض��ي ،دون �أن ي�صل ال��وق��ود
�إىل حمطة التوليد ،و�إن كان �سي�صل فمن
خ�لال معرب ك��رم �أب��و ��س��امل� ،أي ب�إ�شراف
االحتالل.

مادة حملية يف م�صر

طفح الكيل
�أح� ��دث ه ��ذه ال�ت���ص��ري�ح��ات ج ��اء على
ل �� �س��ان ال���س�ي��د ي��و� �س��ف رزق � ��ه؛ امل���س�ت���ش��ار
ال �� �س �ي��ا� �س��ي ل��رئ �ي ����س احل �ك��وم��ة يف غ ��زة،
�إ�سماعيل هنية ،والذي �أكد �أن �أزمة الوقود
«املفتعلة» يف قطاع غزة ،و�إ�صرار م�صر على
�إدخ ��ال ال��وق��ود ع�بر معرب ك��رم �أب��و �سامل
�أهل غزة بانتظار جمل�س ال�شعب امل�صري للتحرك
الذي ت�سيطر عليه «�إ�سرائيل» ،هو «ابتزاز»
�سيا�سي بامتياز ،و�إخ�ضاع متعمد حلركة
حما�س.
الأول يف هذا ال�ش�أن ،لكنه الأكرث و�ضوحاً �أح��رون��وت» تعر�ض فيه للمفاو�ضات التي
و�أو� �ض��ح رزق ��ه �أن �إ� �ص��رار م�صر على ومبا�شرة ،وهو ما يعني �أن الكيل قد طفح دارت حول التهدئة.
فيك�شمان ال��ذي عر�ض للبيئة املحلية
�إدخ��ال ال��وق��ود ع�بر ك��رم �أب��و �سامل �إج��راء يف غزة ،ومل يعد ال�سكوت ممكناُ ،وال يرتدد
غ�ير ق��ان��وين وتع�سفي ،م���ش�يراً �إىل عدم بع�ض املراقبني يف الإ�شارة �إىل خلفية لهذه والإق�ل�ي�م�ي��ة ال�ت��ي دارت فيها امل�ف��او��ض��ات،
وج ��ود �أي ات �ف��اق �ي��ات دول �ي��ة ُت �ل��زم م�صر الت�صريحات ،تت�صل باملواجهة الأخ�ي�رة وب ��دا م�ق��ال��ه ن��وع �اً م��ن ال�ت�روي ��ج ل�ن�ج��اح
بتجاهل معرب رف��ح احل ��دودي والإ� �ص��رار ال�ت��ي ��ش�ه��ده��ا ق�ط��اع غ ��زة ،وم��ا ت ��ردد عن اخل �ط��ة ال �ت��ي و��ض�ع�ه��ا ال���ص�ه��اي�ن��ة� ،أورد
ع�ل��ى �إدخ� ��ال ال��وق��ود ع�بر م�ع�بر ك��رم �أب��و �أن �أو�ساطاً م�صرية ربطت يف مرحلة من نقاطاً هامة تت�صل بالدور امل�صري ،يجدر
�سامل ،خ�صو�صاً مع و�ضع القطاع امل�أ�ساوي .املراحل بني حت�صيل تهدئة جلبهة القتال ،الوقوف عندها ،فهو �أوالً ،ي�ؤكد حقيقة �أن
و�أ��ش��ار امل�ست�شار �إىل �أن هناك �أط��راف�اً على ح�ساب الفل�سطينيني ،وب�ين �إدخ��ال الو�ساطة امل�صرية لعبت ال��دور الأ�سا�سي
 مل ي�سمها  -ت�سعى وب�شكل دائم لفر�ض ال��وق��ود �إىل ال�ق�ط��اع ،وه��و م��ا ج��رى نفيه واحلا�سم يف �إحراز التهدئة.وث ��ان �ي �اً ،ه ��و ي �ق��دم ر�ؤي � ��ة م ��ن داخ ��ل
ح���ص��ار خ��ان��ق ع�ل��ى ق �ط��اع غ ��زة امل�ح��ا��ص��ر دون حما�س كبري يف تلك الفرتة.
�أ� �ص�ل�اً م��ن ق�ب��ل االح �ت�ل�ال الإ��س��رائ�ي�ل��ي،
كيان االحتالل للدور امل�صري يف �صورته
مو�ضحاً �أن امل�خ��اب��رات امل�صرية لها دور
ال��راه�ن��ة ،م�ستقاة م��ن جت��رب��ة التفاو�ض
تهدئة ..ووقود للمحطة
كبري يف هذا ال�ش�أن.
الأخ �ي��رة ح ��ول ال �ت �ه��دئ��ة ،ف�ي�لاح��ظ «�أن
يف
الطاقة
�سلطة
اتفاقيات
وقال« :رغم
ال �ن �ف��ي ال�ع�ل�ن��ي مل ي �ح��ل دون ت �ب��ادل اال� �س �ت �خ �ب��ارات ال�ع��ام��ة امل���ص��ري��ة ،م��ع كل
الكهرباء
غزة مع �شركة
إر�سال
�
و
امل�صرية،
�أحاديث هام�سة ،عن �أن ما يت�صل بالربط �إرادت �ه��ا اخل�ي�رة ،غ�ير ق ��ادرة على تقدمي
أن
�
إال
�
أولية،
�
كدفعة
دوالر
مبلغ  2مليون
ب�ين التهدئة و�إدخ ��ال ال��وق��ود ،ك��ان واقعاً ال�ب���ض��اع��ة(ي�ق���ص��د ه �ن��ا :ت�ه��دئ��ة ن��اج��زة،
م�صر مازالت تعطل �إدخ��ال الوقود ،وهذا ف �ع �ل �ي �اً ،ويف حل �ظ ��ات ح��ا� �س �م��ة ،ون �ه��اي��ة دون تغيري ق��واع��د اال��ش�ت�ب��اك)» ،وي�ضيف
ي�ضع ت�سا�ؤالت كبرية».
الأ�سبوع املا�ضي ،كتب املحلل «الإ�سرائيلي» «ب��رغ��م ع�لاق��ات العمل القدمية الحظوا
مل ي �ك��ن ه ��ذا ه ��و ال �ت �� �ص��ري��ح ال�ع�ل�ن��ي �أليك�س في�شمان مقا ًال مطو ًال يف «يديعوت يف �إ�سرائيل �أن �سلوك ه�ؤالء الأ�شخا�ص مل

أكثر من تعثر المصالحة ..تعميق االنقسام
يف ال��وق��ت ال ��ذي ع ��اد ف�ي��ه ال�ترا� �ش��ق بالت�صريحات
ال�ن��اري��ة ب�ين ف�ت��ح وح�م��ا���س ،ح��ول امل���س��ؤول�ي��ة ع��ن تعرث
امل�صاحلة ،وتنفيذ البنود املت�صلة بها ،ف��إن امل�سار العام
ل�سلوك الطرفني ،يقدم م�ؤ�شرات على تعميق االنق�سام،
�أك�ث�ر مم��ا يعك�س ت��وج�ه�اً ج��دي �اً ن�ح��و م�صاحلة وطنية
حقيقية وجدية.
يف الأ�� �س� �ب ��وع امل �ن �� �ص��رم ،وب �ع��د ان �ت �خ��اب��ات ن�ق��اب��ة
ال�صحافيني الفل�سطينيني يف رام اهلل ،جرت انتخابات
ل�ل�ن�ق��اب��ة يف غ ��زة ،ن�ح��ن ه�ن��ا ال ن�ت�ح��دث ع��ن ف��رع�ين
للنقابة �أجرى كل منهما انتخابات حملية له ،بل عن
نقابتني منف�صلتني ،واحدة �سيطرت عليها فتح يف رام
اهلل ،والثانية �سيطرت عليها حما�س يف غزة ،و�أحتفنا

«النقابيون» من هنا وهناك باحلديث عن �شرعيتهم
ه ��م ،وع ��دم ��ش��رع�ي��ة الآخ ��ري ��ن ،وع ��ن ال��دمي�ق��راط�ي��ة
التي �سادت عندهم ،ومل تكن متوفرة عند الآخرين،
ضال
ويف النتيجة �صار عندنا بدل النقابة :اثنتني ،ف� ً
عن �أخ��رى يف اخل��ارج موجودة �أ�صالً ،ومل نعد نعرف
�أخ �ب��اره��ا ،وه �ك��ذا ��ص��ار ل��دى الفل�سطينيني م��ن كل
�شيء «اثنني» ،واح��د يف غ��زة ،و�آخ��ر يف ال�ضفة ،وثالث
�أو رابع يف اخل��ارج ،وزي��ادة اخلري خري ،وكله بالقانون
وال�شرعية واالنتخابات احل��رة« ،وب�لا م�صاحلة بال
بلوط» ،واهلل عيب ..عيب.

عبد الرحمن نا�صر

يكن كما ك��ان من قبل ،فعندهم الرغبة،
لكن قدرتهم على الت�أثري خمتلفة ،فهم
يت�صرفون بلطف� ،سائرين ب�ين قطرات
املطر كي ال ُي��روا متعاونني مع �إ�سرائيل،
وه � ��م ي� � �ح � ��ذرون ع� �ل ��ى اخل� ��� �ص ��و� ��ص �أال
يتعر�ضوا لنريان �أع�ضاء جمل�س ال�شعب
ال��ذي��ن اتهموا يف اجل��ول��ة ال�سابقة فريقاً
من امل�ؤ�س�سة الأمنية امل�صرية بعدم ال�شعور
الوطني».
وي�ستخل�ص فيك�شمان� ،أن م��ا ي�سميه
«ن�ظ��ام ال��و��س��اط��ة» ق��د �ضعف« ،فال�سلطة
الفل�سطينية باعتبارها ق�ن��اة حت��ادث مع
ال�ق�ط��اع غ�ير م��وج��ودة ال�ب�ت��ة ،وق��د ح��اول
ن��ا���س �أب ��و م ��ازن يف احلقيقة �أن يعر�ضوا
و� �س��اط �ت �ه��م ،ل �ك��ن مل ُي �ب ��ال ب �ه��م �أح� ��د ال
�إ�سرائيل وال امل�صريني وال حما�س بيقني،
ب �ي��د �أن اال� �س �ت �خ �ب��ارات امل �� �ص��ري��ة �أي �� �ض �اً
تفقد م��ن ق��وت�ه��ا وج�لال�ت�ه��ا� ،إذا ك��ان ما
ي��زال لنا�سها �أدوات �ضغط غ�ير مبا�شر:
ال�سيطرة على املعابر احلدودية واعتقال
نا�س اجلهاد الذين اجتازوا احلدود وقطع
العالقة املبا�شرة مع الأح��زاب الإ�سالمية
املتطرفة ،وفكّر امل�صريون �أي�ضاً بال�ضغط
على غزة لإغالق �أنابيب الوقود والكهرباء،
لكنهم نك�صوا عن ذلك».
وث��ال �ث �اً ف �ه��و ي���ش�ير �إىل ن�ق�ط��ة �أك�ث�ر
�أهمية ،وتبدو النقطتان ال�سابقتان تفريعاً
عنها ،وذل��ك �آون��ة القول�« :إن الدر�س من
�أح� ��داث ه��ذا الأ� �س �ب��وع ،ه��و �أن خ�شية �أن
ي�صعب على �إ�سرائيل �أن تعمل يف القطاع
يف �أعقاب الثورة يف م�صر ،قد ظهر وهمها،
واج �ه��ت �إ� �س��رائ �ي��ل يف ��ش�ه��ر �آب مع�ضلة
م�شابهة ،فقد كان �إن��ذار بعملية تو�شك �أن
تنفذها اللجان ال�شعبية يف غزة من حدود
�سيناء ،وك��ان��ت تو�صية باغتيال م��رك��ز يف
غ��زة م��و��ض��وع��ة ع�ل��ى ال �ط��اول��ة ،لكنهم يف
اجلي�ش الإ�سرائيلي ويف جهاز الأمن ترددوا
خ�شية ت�أثريات �شديدة يف عالقة �إ�سرائيل
مع م�صر ،ومل يرتددوا هذه املرة».

من الناحية العملية ،ف�إن الت�صريحات
ال�ت��ي ��ص��درت م��ن غ��زة ،ق��د الق��ت �صدى
يف م���ص��ر ،و�أ� �ش��ارت بع�ض ال�صحف �إىل
م ��ا و� �ص �ف �ت��ه ،ب��ال�غ���ض��ب امل �� �ص��ري عقب
ات�ه��ام اجل��ان��ب الفل�سطيني للمخابرات
امل���ص��ري��ة ب�ع��رق�ل��ة تنفيذ ات �ف��اق ال��وق��ود
مع قطاع غزة ،ويدر�س الربملان امل�صري
بح�سب تلك ال�صحف ،عقد جل�سة عامة
ملناق�شة املوقف احلكومي ،ال��ذي و�صفه
بـ«املتواطئ مع �إ�سرائيل �ضد غزة».
وك���ش��ف «خ��ال��د ح�ن�ف��ي» وك �ي��ل جلنة
ال� ��� �ش� ��ؤون ال �ع��رب �ي��ة مب �ج �ل ����س ال���ش�ع��ب
امل �� �ص ��ري� ،أن ال� �ن ��واب ��س�ي���س�ت�خ��دم��ون
�آلياتهم ال�برمل��ان�ي��ة؛ ملراجعة املخابرات
العامة ،و��ص��و ًال �إىل الإط��اح��ة بحكومة
ك�م��ال اجل �ن��زوري ،وف��ق ق��ول��ه ،م�ضيفاً:
«نحن كنواب �أكرثية نتجه �إىل ا�ستخدام
�أك�بر �آل�ي��ة برملانية ،وه��ي �سحب الثقة؛
ملحا�سبة احل�ك��وم��ة و�أج�ه��زت�ه��ا الأم�ن�ي��ة
ج��راء تق�صريها بحق غ��زة» ،ومو�ضحاً:
«�أن �أع �� �ض��اء ال�ب�رمل��ان ي��در� �س��ون �إق��ام��ة
جل�سة عامة ملناق�شة �أزمة غزة».
رمب ��ا ي�ع�ت�بر ال�ب�ع����ض �أن م�ث��ل ه��ذه
ال�ت���ص��ري�ح��ات ت�ع�ك����س م �ن��اخ �اً �إي �ج��اب �ي �اً،
وحت ��و ًال ه��ام�اً نحو ت��أم�ين االحتياجات
املطلوبة لقطاع غزة ،لكنها يف احلقيقة
ت�ع�ن��ي حت ��ول غ ��زة ،و�أزم �ت �ه��ا املعي�شية،
وخ�صو�صاً يف قطاع الكهرباء �إىل مادة
� �ص ��راع ،ب�ي�ن ق ��وى حم �ل �ي��ة ،و�إىل م��ادة
للمزايدة العنرتية اخلطابية.
وال� ��� �س� ��ؤال الأه � � ��م :ه ��ل مي �ك��ن لكل
ه ��ذه ال �ت �ط��ورات �أن ت�ق�ي��م ح � ��دوداً بني
الأوه��ام والوقائع يف اخلطاب وال�سلوك
الفل�سطينيني؟ امل�شكلة �أن ك �ث�يراً من
الفل�سطينيني ق��د غ��رق��وا ،وعملوا على
�إغ��راق النا�س معهم يف الأوه��ام ،واملذيع
ال��ذي �أ��ش��ار �إىل �أن املعتدين مل يكونوا
«ي� � أ�ب� �ه ��ون» ،ك ��ان ي�ن�ط��ق مب ��ا ي �ع�بر عن
�إح �� �س��ا���س ب��اخل�ي�ب��ة �أك�ث�ر م��ن �أي ��ش��يء
�آخ � ��ر ،م ��ا ن �ح �ت��اج��ه ه ��و �إدراك ح�ق��ائ��ق
جمربة ،ال ال��وق��وع يف فخ االفرتا�ضات،
وال ال�ق�ب��ول ب� ��أن ت�ك��ون «ال�ظ�ل�م��ة» التي
يعانيها القطاع ،جما ًال للبع�ض كي يرفع
عقريته ،ويهدينا خطاباً جملجالً ،يزيد
�إىل الظلمة �إح�سا�ساً بالقهر ،من الهام
قول الأ�شياء على حقيقتها ،هذه بداية
لإدراك حدود الواقع ،والت�صرف يف �ضوء
الوقائع واحلقائق.

نافذ �أبو ح�سنة
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تسعون عائلة في مخيم الجليل مهددون بالموت والتهجير

الثكنة القديمة آيلة للسقوط و«األونروا» رصدت  17ألف دوالر إلخفاء التشققات
ي �ت��رواح امل ��دخ ��ول ال �� �س �ن��وي مل��وظ�ف��ي
الأونروا يف لبنان بني � 15ألف دوالر و150
�أل ��ف دوالر ،ب�ح���س��ب م���س�ت��وى ال��وظ�ي�ف��ة
وق��دم �ه��ا وج�ن���س�ي��ة امل ��وظ ��ف ،يف امل�ق��اب��ل
ي�سكن يف ثكنة «وي�ف��ل» الكائنة يف خميم
اجلليل عند مدخل مدينة بعلبك �أك�ثر
من  85عائلة ،ت�ضم �أكرث من  500ن�سمة
من الأطفال والن�ساء وامل�سنني الالجئني
الفل�سطينيني يف لبنان ،ه��ذه امل�ق��ارب��ة ال
ب��د منها �إذا ع��رف�ن��ا �أن الأون� ��روا ر��ص��دت
� 17ألف دوالر لرتميم هذا الثكنة املهددة
باالنهيار� ،أي �أن قيمة حياة � 500شخ�ص
بالن�سبة لإدارة الأون ��روا يف لبنان تعادل
�أدنى مدخول ملوظف واحد من موظفيها.
وت ��ؤك��د ��س�م�يرة �أب ��و ال �ف��ول النا�شطة
االج�ت�م��اع�ي��ة وم���س��ؤول��ة جمعية النجدة
االجتماعية يف املخيم و�إح��دى القاطنات
يف امل�ب�ن��ى« :جت ��اوز ع�م��ر امل�ب�ن��ى الت�سعني
�سنة ،وتعرّ�ض �أكرث من مرة للق�صف من
ال�ط��ائ��رات الع�سكرية ال�صهيونية ،و�أدى
ذل��ك �إىل ت���ص� ّدع��ه ،خ�صو�صاً يف اجتياح
 ،1982وقامت الأونروا برتميمه يف العام
.»1984
وت �� �ض �ي��ف« :ق �م �ن��ا والأه � � � ��ايل ب �ع��دة
حت ��رك ��ات ��ض��اغ�ط��ة ال �ع ��ام امل��ا� �ض��ي �أم ��ام
مكاتب الأون ��روا ،فقامت جلنة هند�سية
ب��زي��ارة امل�ب�ن��ى �أك�ث�ر م��ن م��رة ح�ت��ى تقرر
ترميمه ،لكننا تفاجئنا ب�أن املبلغ املر�صود
ال ي� �ت� �ج ��اوز الـ� 17أل� � ��ف دوالر ،وح�ي�ن

االنتهاء م��ن الرتميم ال��ذي ا�ستمر عدة
�أي��ام ،اكت�شفنا �أنها جم�رّد عملية جتميل
و«ت��رق �ي��ع» ف�ق��ط ،فا�ستئنفنا التحركات
ول��ن نتوقف حتى تنفيذ ك��اف��ة املطالب،
وق ��د رف�ع�ن��ا ع ��دة ت�ق��اري��ر وم ��ذك ��رات �إىل
�إدارة الأون� ��روا وم��دي��ره��ا ال�ع��ام وال جند
نح�ضر الآن العت�صام كبري
�سوى الوعودّ ،

�أم��ام مكتب الأون ��روا ق��د يكون مفتوحاً،
والأه ��ايل هنا م�ستعدون للم�شاركة ب�أية
ن�شاط ،لأن الأم��ر يخ�ص حياتهم وحياة
عائالتهم».
ي �ق��ع امل �خ �ي��م ع �ن��د امل ��دخ ��ل اجل�ن��وب��ي
ملدينة بعلبك ،على م�ساحة  43.3دومن،
و�سكانه اليوم يقاربون ثمانية �آالف الجئ

(�إح �� �ص��اءات الأون � ��روا) ،وامل�خ�ي��م م�شهور
بالهجرة الكثيفة لأبنائه ،وبح�سب نائب
�أمني �س ّر اللجنة ال�شعبية يف املخيم عماد
ال�ن��اج��ي ،ف ��إن خم�ي��م اجل�ل�ي��ل �أو «وي�ف��ل»
ك ��ان ع �ب��ارة ع��ن ث�ك�ن��ة ع���س�ك��ري��ة للجي�ش
ال�ف��رن���س��ي �أث �ن ��اء االن� �ت ��داب ع�ل��ى ل�ب�ن��ان،
وكان عبارة عن م�ساحة حميطة بالأ�سوار

مسيرة جديدة باتجاه الحدود في يوم األرض
يتح�ضر الفل�سطينيون يف لبنان مل�سرية جديدة
ّ
باجتاه احلدود مع فل�سطني املحتلة مبنا�سبة يوم
الأر� ��ض (� 30آذار) ،وق��د ب ��د�أت التح�ضريات يف
خمتلف املخيمات والتجمّعات الفل�سطينية ،من

خالل االجتماعات التن�سيقية بني اللجان املعنية
والف�صائل وال�شخ�صيات الفل�سطينية واللبنانية،
وي� �ت ��زام ��ن ذل� ��ك م ��ع مت � ��ادي ج �ي ����ش االح �ت�ل�ال
ال�صهيوين بالعبث بالأر�ض الفل�سطينية ،وارتفاع

وت�ي�رة اال�ستيطان يف ال�ضفة الغربية ،وتهويد
القد�س ب�شوارعها ومقد�ساتها ،وق�ت��ل املدنيني
الآمنيني يف قطاع غزة.
واجلدير ذكره �أن امل�سرية العام املا�ضي ،لفتت
�أن �ظ��ار ال �ع��امل �إىل الق�ضية الفل�سطينية وح��ق
الفل�سطينيني بالعودة �إىل وطنهم ،كما ف�ضحت
ال �ت��واط��ئ ال �ع��رب��ي وال �غ��رب��ي ع �ل��ى ح��ق ال �ع��ودة،
وامتدت امل�سرية عدة كيلومرتات �صعوداً ونزو ًال
بني اجلبال والوديان حتى قمة التلة املطلة على
فل�سطني املحتلة م��ن منطقة بنت جبيل وحتى
م��ارون ال��را���س ،وا��ش�ترك فيها ال��رج��ال والن�ساء
مبختلف �أعمارهم.
واج �ت �م��ع ف�ي�ه��ا ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ون م��ن خمتلف
املناطق اللبنانية مب�سرية قُدِ رت بخم�سة و�أربعني
�ألفاً ،وعادوا �إىل بيوتهم دون �ستة من خرية �شباب
املخيمات والتجمّعات الفل�سطينية ،بينما �ضمّت
م�ست�شفيات لبنان �أك�ثر من مئة جريح تنوّعت
�إ�صاباتهم بني املتو�سط واخلطري.
وق��د اندفع ال�شباب �إىل مواجهات مع جنود
االح�ت�لال ال�صهيوين حينها ،ما �أدى �إىل مقتل
��س�ت��ة م��ن ال���ش�ب��اب الفل�سطينيني ال��ذي��ن ك��ان��وا
ي��ر� �ش �ق��ون اجل �ن��ود ب��احل �ج��ارة ،ف ��رد ال���ص�ه��اي�ن��ة
بالر�صا�ص احلي والع�شوائي ،ما �أدى �إىل م�صرع
ه�ؤالء ال�شباب بالإ�ضافة �إىل جرح الع�شرات.

ت�ضم مبنيني للجي�ش ال�ف��رن���س��ي واح��د
ل���س�ك��ن ال���ض�ب��اط و�آخ� ��ر ل���س�ك��ن اجل �ن��ود،
كما كانت ت�ضم مركزاً لت�صليح ال�سيارات
الع�سكرية وا�سطب ًال للخيل ،وقد بني يف
بدايات العقد الثاين من القرن الع�شرين
(� ،)1920أي �أن ��ه م�ب�ن��ي م�ن��ذ �أك �ث�ر من
ت���س�ع�ين ع ��ام �اً ،وع �م��ره االف�ت�را� �ض��ي قد
انتهى منذ ع�شرات ال�سنوات ،وي�ضيف �أن
الثكنة «حتوّلت بعد العام � 1948إىل م�أوى
ل�لاج�ئ�ين الفل�سطينيني ال �ق��ادم�ين من
منطقة اجلليل الأعلى �شمايل فل�سطني،
ول��ذل��ك �سمّي اجل�ل�ي��ل ،حينها و��ص��ل �إىل
امل�خ�ي��م �أك�ث�ر م��ن  150ع��ائ�ل��ة �أي ح��وايل
الألف ن�سمة ،ومع مرور الأي��ام ازداد عدد
�سكانه ففا�ضوا عن الثمانية �آالف ن�سمة،
وب�سبب حمدودية امل�ساحة وعدم ال�سماح
بالبناء والتمدد ،حتوّل �إىل مركز لتهجري
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين ،ف � ��إذا ب�ع��ائ�لات��ه تتبعرث
بقرى البقاع الأو�سط ،خ�صو�صاً بر اليا�س
وت�ع�ل�ب��اي��ا و��س�ع��دن��اي��ل واخل �ي ��ارة وغ ��زة..
وغريها».
وت �ق��ول ��س�ع��اد احل ��اج ال �ت��ي ت���س�ك��ن يف
الطبقة الثانية من املبنى« :هناك الكثري
من الت�شققات يف املبنى ،الن�ش والرطوبة
يف كل مكان ،ال�برد قار�س والتدفئة �شبه
م�ع��دوم��ة ب�سبب غ�ل�اء امل ��ازوت م��ن جهة
واالنقطاع املتوا�صل للتيار الكهربائي من
جهة �أخرى».
م ��رمي ك��اي��د ال �ت��ي ت���س�ك��ن وع��ائ�ل�ت�ه��ا
املبنى ت�ق��ول« :بينما كنت �أن�شر الغ�سيل
والأطفال يلعبون يف املمر ،بد�أت احلجارة
تت�ساقط فوق ر�ؤو�سنا ،فهرعنا �إىل الداخل
لنحتمي ،وه��ذه لي�ست امل��رة الأوىل التي
تت�ساقط فيها احلجارة» ،وت�ضيف« :منذ
ت�ل��ك ال�ل�ح�ظ��ة وم��ع احل��دي��ث يف الإع�ل�ام
عن املباين املنهارة يف الأ�شرفية وطربجا،
�أ�صبحنا ال ننام خوفاً من �أن ينهار علينا
املبنى ،ون�سمع �أحياناً �أ�صوات �أحجار تقع،
وق��د وج ��دت قطعة ك�ب�يرة م��ن احل�ج��ارة
على الأر���ض وقعت م��ن ال�سقف الغربي،
ق��ام ال�ع�م��ال ال��ذي��ن �أت ��وا ل�ترم�ي��م املبنى
بتعبئة الفراغات بني الت�شققات ودهنها
لإخفاء الآث��ار ،عائالتنا بخطر والأون��روا
ال حترك �ساكناً ،ي�أتوا املوظفون ويعاينون
ب�شكل �أ�سبوعي ومل نح�صل على نتيجة
بعد».
كذلك �أم عماد ح�سني تقول« :املبنى
مل ي �ع��د ي�ح�ت�م��ل ،ف � أ�� �س��ا� �س��ات��ه �أ��ص�ب�ح��ت
�ضعيفة ،كما �أن الت�شققات التي تظهر يف
بع�ض الأعمدة واجلدران لي�ست خارجية،
بل �إذا نظرت �إليها عن قرب جتدها عميقة
مما يهدد حياة �سكان الثكنة ،اجلميع هنا
خائفون ،يجب التحرّك ب�سرعة لإيجاد
حلول للم�شكلة قبل �أن تقع الواقعة».
مي��لء اخل��وف والهلع عيون الأم�ه��ات
و�أطفالهن ال��ذي��ن يرك�ضون هنا وهناك
يف امل �م ��رات ال���ض� ّي�ق��ة ي �ل �ه��ون ب��احل �ج��ارة
املت�ساقطة وي�ب�ت�ك��رون �أل�ع��اب�ه��م اخلا�صة
غري �آبهني بالأخطار املحيطة بهم.

�سامر ال�سيالوي
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ملف خاص

االنتخابات األميركية ..والمسلمون

الـهجوم على اإلسـالم قـاسم مشترك

يف كل مو�سم انتخابي يف الواليات املتحدة،
ت�ب�رز ب�ع����ض ال�ق���ض��اي��ا ال���س��اخ�ن��ة ال �ت��ي حتتل
� �ص��دارة ال�ع�ن��اوي��ن ،ب�ين االق�ت���ص��اد ،والتمييز
العن�صري ،والإجها�ض ،وامليزانية الع�سكرية،
وغ��زو الف�ضاء وغ�يره��ا م��ن املوا�ضيع املثرية
ل�ل�ج��دل ،تبقى الق�ضية ا ألك�ث�ر �سخونة هذه
الأي� � ��ام ،ك�م��ا ي�ت�ب�ين م��ن ت�ع�ل�ي�ق��ات امل��ر��ش�ح�ين
ال��رئ��ا� �س �ي�ين ع ��ن احل � ��زب اجل �م �ه ��وري ،ه��ي:
الإ�سالم ،وبال منازع.
يف �صيف العام � ،2010سيطر الإ�سالم على
العناوين الرئي�سة خ�لال انتخابات التجديد
الن�صفي للكونغر�س ،على �سبيل املثال ،نذكر
تعهد ت�يري ج��ون��ز ب�ح��رق ال �ق��ر�آن ،ال�شائعات
امل�ستمرة ح��ول دي��ان��ة الرئي�س ب ��اراك �أوب��ام��ا
ب��الإ��س�لام ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ذل��ك ،اجل��دل حول
«بارك »51وهو املركز الثقايف الإ�سالمي املزمع
ت�أ�سي�سه يف مانهاتن ،والذي �أثار زوبعة �إعالمية
من قبل املتطرفني الراف�ضني لوجوده بالقرب
من مركز التجارة العاملي.
االنتخابات يف ع��ام � ،2010شكلت اختباراً
مل��وق��ف ال�ك�ث�ير م��ن ال�سيا�سيني الأم�يرك�ي�ين
امل �ن��اه ����ض ل�ل��إ�� �س�ل�ام ،وه� �ن ��اك ع � ��دد حم��رج
م �ن �ه��م م ��ن امل �ن��اه �� �ض�ين ل�ل��إ�� �س�ل�ام مم ��ن مل
ي�خ�ج��ل م��ن ال�ت�ع�ب�ير ع��ن �آرائ � ��ه امل�ت�ط��رف��ة يف
ال �ع �ل��ن ،وق �ب �ي��ل االن �ت �خ��اب��ات امل ��زم ��ع ع�ق��ده��ا
الخ�ت�ي��ار ال��رئ�ي����س ا ألم�ي�رك��ي اجل��دي��د ،يبقى
اخل � �ط ��اب امل� �ح ��ر� ��ض � �ض ��د امل �� �س �ل �م�ي�ن ب� � ��ارزاً
ل� � ��دى ع� � ��دد ك� �ب�ي�ر م� ��ن امل ��ر�� �ش� �ح�ي�ن ال ��ذي ��ن
ي���ش�ح��ذون ال�ه�م��م خ�ل�ال م�ع��رك��ة االن�ت�خ��اب��ات
التمهيدية يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة وي�ح��اول��ون
ا� �س �ت �م��ال��ة ق ��اع ��دة ن��اخ �ب��ة م ��ن امل �ت �� �ش��ددي��ن..
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن معظمهم ع ��ادة م��ا ي�شن
احل�م�لات ال�شعواء على العن�صرية والتمييز
على �أ�سا�س اجلن�س وال��دي��ن ،ينغم�س الكثري
م ��ن ال �� �س �ي��ا� �س �ي�ين الأم�ي�رك� �ي�ي�ن يف امل �� �ش��اع��ر
املعادية للإ�سالم وعادة ما يفلتون من العقاب
والعواقب املرتتبة على ذلك حتت ذريعة حرية
ال�ت�ع�ب�ير ،م�ستغلني م���ش��اع��ر ال�ك��راه�ي��ة التي
غر�ست لدى جمموعة كبرية من الأمريكيني
ح�ي��ال الإ� �س�ل�ام ب�ع��د �أح ��داث � 11أي �ل��ول 2001
وم ��ا ت�لاه��ا م��ن ح �م�لات مل���ض��اي�ق��ة امل�سلمني
واتهامهم بالت�شدد والراديكالية.
وف �ق �اً ل��درا� �س��ة �أع ��ده ��ا م�ع�ه��د ب��روك�ي�ن�غ��ز
ب��ال�ت�ع��اون م��ع م��رك��ز ب�ح��وث ال��دي��ن يف �أي�ل��ول
 2011بعد م�ضي ع�شر �سنوات على تدمري
الربجني ،تبني �أن  47يف املئة من الأمريكيني
يعتقدون �أن قيم الإ�سالم ال تن�سجم مع القيم
الأمريكية ،واجلمهوريون هم �أكرث عر�ضة من
الدميقراطيني للت�أثر بهذا الر�أي.
اجلمهوريون ..والإ�سالم
بح�سب الدرا�سة ،ف�إن احلزب اجلمهوري
ه��م الأك�ث�ر ع��داء ل�ل�إ��س�لام« ،ف� ��إذا كنت من
م���ش��اه��دي ق �ن��اة ف��وك����س ن �ي��وز ال�ت��اب�ع��ة لهم
�أو تنتمي �إىل ح��زب ال���ش��اي ،ف��أن��ت ب�لا �شك

�ستنظر �إىل الإ��س�لام باعتباره ت�ه��دي��داً»� ،إذ
غ��ال�ب�اً م��ا ت�ترك��ز احل �م�لات ��ض��ده باعتباره
دي �ن �اً م�ت�ط��رف�اً ي��دع��و �إىل الإره � ��اب .نتيجة
ل��ذل��ك ،ا� �س �ت �خ��دم امل��ر� �ش �ح��ون ال��رئ��ا��س�ي��ون
اجل �م �ه��وري��ون �أخ �ي ��راً ع ��داءه ��م ل�ل�إ� �س�لام
لتو�سيع قاعدتهم االنتخابية وجذب الأن�صار
م��ن دون �أن ي�ك�ترث��وا ل�ل�ع�ن��اوي��ن العري�ضة
التي لطاملا تغنوا بها ب��أن ال��والي��ات املتحدة
ه��ي دول��ة ح��ري��ة التعبري واملعتقد وحت�ترم
ج�م�ي��ع امل��واط �ن�ين ع�ل��ى اخ �ت�ل�اف دي��ان��ات�ه��م
وانتماءاتهم ومعتقداتهم.
على �سبيل املثال� ،شن املر�شح اجلمهوري
ن�ي��وت غينغريت�ش  -ال ��ذي ق ��ارن يف �إح��دى
امل � ��رات امل �� �س ��ؤول�ين ع��ن �إن �� �ش��اء «ب � ��ارك »51
ب��ال �ن��ازي�ين»  -ح�م�ل��ة ��ش�ع��واء ��ض��د التهديد
املزعوم لل�شريعة الإ�سالمية على الواليات
امل �ت �ح��دة ،ع�ل�م�اً �أن ��ه ح�ت��ى الآن مل ت�ب�رز �أي
جهة �إ�سالمية يف املجتمع الأم�يرك��ي ممن
تطالب ب�إحالل قوانني ال�شريعة الإ�سالمية
حم��ل ال�ق��ان��ون ا ألم�ي�رك��ي ،ن�ظ��راً الختالف
ال�ف���س�ي�ف���س��اء ا ألم�ي�رك �ي��ة وت �ع��دد دي��ان��ات�ه��ا
ومعتقداتها ،مما يعني �أن اتهامات النائب
اجل �م �ه��وري ه ��ي حم ����ض اف �ت��راء ال �أك�ث�ر،
وجم��رد م��زاع��م لإث ��ارة جلبة ح��ول مو�ضوع
ال �أ�سا�س له من ال�صحة ،لكنه يتعلق ب�إثارة
احل�سا�سية حيال الإ�سالم وامل�سلمني.
ويف الإطار عينه ،قدمت قرارات مدعومة
من الأحزاب اجلمهورية يف �أكرث من ع�شرين
والية من �ضمنها مي�شيغن ،وانديانا ،و�آيوا،
وم � �ي� ��زوري ،م ��ن � �ش � أ�ن �ه��ا م �ن��ع امل �ح��اك��م من
النظر يف �صالحية القوانني الأجنبية مثل
ال�شريعة الإ�سالمية للتطبيق داخل الواليات

املتحدة الأمريكية ،رغم �أنه وكما ذكرنا �آنفاً ج�م�ي��ع ال�ب���ش��ر م��ن امل���س�ل�م�ين وامل���س�ي�ح�ي�ين
مل تطلب �أي منظمة �إ�سالمية يف الواليات واليهود.
�إىل ذل��ك ،وع��د املر�شح الرئا�سي ال�سابق
املتحدة ذلك.
�أم��ا املر�شح ري��ك ��س��ان�ت��وروم ،فقد ج��ادل هريمان كني �أنه لو جرى انتخابه فلن يعني
ب ��أن الإ��س�لام مل يخلق مفهوم امل���س��اواة بني م�سلماً واحداً بني �أع�ضاء وزارته ،لكن خطابه
امل�سلمني ع �م��وم �اً ،واع �ت�بر �أن امل�سلمني ال احلاد �ضد الإ�سالم مل ينفعه على الإطالق،
ي �ع �ب��دون اهلل ن�ف���س��ه ك�م��ا ه��و يف ال��دي��ان�ت�ين ف���س�ح��ب ت��ر��ش�ح��ه ع�ل��ى م���ض����ض خ��وف �اً من
امل�سيحية وال �ي �ه��ودي��ة ،ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن اخل�سارة املحتمة يف االنتخابات التمهيدية.
وي� �ب ��دو ف �ق��ط �أن امل��ر� �ش��ح اجل �م �ه��وري
امل�ساواة مركزية يف الإ�سالم ،وكلمة «اهلل» يف
ال�ق��ر�آن ال�ك��رمي ت�شري �إىل اهلل ال��ذي يعبده رون ب � ��ول ه� ��و ال ��وح� �ي ��د ال � � ��ذي ي �ع��ار���ض

الإ�سالموفوبيا ،وهو يربط امل�شاعر املعادية
للإ�سالم يف الداخل الأمريكي باحلروب التي
�شنتها ال �ق��وات ا ألم�يرك�ي��ة على ال ��دول ذات
الغالبية الإ�سالمية حول العامل ،ويدخله يف
�إطار لوازم الربوباغندا والدعاية احلربية.
وقد جنح ب��ول ،ال��ذي ي��روق للعديد من
امل���س�ل�م�ين يف ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة ح�ت��ى �أن�ه��م
�أط �ل �ق��وا ع�ل�ي��ه ل�ق��ب «اجل �م �ه��وري امل�ت�م��رد»،
ب�براع��ة يف ك�سب تعاطف وت� أ�ي�ي��د امل�سلمني
لي�س يف الآونة الأخرية فح�سب ،بل من خالل
�أدائ��ه الربملاين ب�صفته ع�ضواً يف الكونغر�س
ع ��ن والي� ��ة ت �ك �� �س��ا���س ،وان �ت �ق ��اده ل�ل���س�ي��ا��س��ة
اخلارجية الأمريكية التي «�أقحمتها ع�سكرياً
يف ال�ع��دي��د م��ن ب �ل��دان ال���ش��رق الأو� �س ��ط يف
م �غ��ام��رة غ�ي�ر حم �� �س��وب��ة ك �ل �ف��ت ال ��والي ��ات
املتحدة� ،إىل جانب ا ألع�ب��اء املالية التي ناء
بحملها االقت�صاد الأمريكي ،عداء اجلماعات
وال���ش�ع��وب الإ� �س�لام �ي��ة و�أوق �ع ��ت ال �ب�ل�اد يف
�أت��ون ح��رب ع�صابات ال جتيدها الع�سكرية
الأم�يرك �ي��ة ،وو��ض�ع��ت ال��والي��ات امل�ت�ح��دة يف
مربع «ال�ع��دو البعيد» �أو«ال�شيطان ا ألك�بر»
يف العقل اجلمعي العربي والإ�سالمي» ،على
حد قوله.
ومل تقف ان�ت�ق��ادات ال�ن��ائ��ب اجلمهوري
عند حدود ال�سيا�سة اخلارجية ،بل جتاوزتها
�إىل ف�ضاء الت�شريعات الداخلية التي ت�ستبيح
احل ��ري ��ات امل��دن �ي��ة ل�ل�م���س�ل�م�ين ك�م��واط�ن�ين
أ�م�يرك�ي�ين يف امل�ق��ام الأول ،ولي�س �أدل على
ذل��ك م��ن معار�ضته ال�ق��وي��ة مل���ش��روع قانون
املواطنة  patriot actعام  2004يف
والية بو�ش االبن ،والذي يعطي ال�صالحيات
للجهات الأمنية بالتج�س�س على املواطنني،
وه ��و ق��ان��ون �أع� ��د يف ا أل� �س��ا���س ال��س�ت�ه��داف
امل�سلمني يف الواليات املتحدة.
فوق اخلالفات

تمييز ضد المسلمين
�أظهر ا�ستطالع لآراء امل�سلمني الأمريكيني �أجرته م�ؤ�س�سة غالوب يف نهاية
عام � ،2011أنهم تعر�ضوا خالل العام املا�ضي لتمييز ديني �أو عرقي ،وي�أتي هذا يف
�أعقاب ا�ستطالع �أجرته م�ؤ�س�سة زغبي �إنرتنا�شيونال يف �أيلول  ،2010و�أظهر �أن 41
يف املئة من الأمريكيني يكنون م�شاعر غري �إيجابية حيال العرب ،و�أن ن�سبة  55يف
املئة من الأمريكيني يكنون م�شاعر غري �إيجابية عن امل�سلمني.
فيما يتعلق ب��ال�ت�م��وي��ل ،ت�ت�ح��دث ال�ت�ق��اري��ر ع��ن �سبع م� ؤ���س���س��ات خ�يري��ة منحت
جمموعة من مراكز الأبحاث املعنية بن�شر الإ�سالموفوبيا  42.6مليون دوالر منذ
عام  ،2001ومتول م�صادر التمويل ذاتها مراكز �أبحاث ميينية معروفة مثل «هريتاج
فونداي�شن» ومعهد «�أمريكان انرتبرايز» املعروف ب�أنه �أح��د �أه��م معاقل املحافظني
اجلدد يف وا�شنطن ،ف�ض ًال عن بع�ض اخلرباء يف الإ�سالموفوبيا ومنهم دانيال بايب�س،
وفرانك جافني ،و�ستيفن �إمري�سون ،وروبرت �سبن�سر .ولكل واحد منهم حكاية طويلة
مع معاداة الإ�سالم وامل�سلمني الأمريكيني و�سل�سلة من الكتابات امل�سيئة ،ويتبنى ه�ؤالء
�أفكاراً تركز على مهاجمة ال�شريعة الإ�سالمية ،ويقولون �إن ال�شريعة هي امل�شكلة و�إن
امل�ساجد هي «�أح�صنة ط��روادة» لإدخ��ال ال�شريعة �إىل الواليات املتحدة ،و�إن الواليات
املتحدة عر�ضة للجهاد ،و�إن «اجلهاد اخلفي» ي�سعى �إىل ن�شر ال�شريعة يف البالد.

ح�ت��ى الآن ،ب �ق��ي امل��ر� �ش��ح ال��رئ��ا��س��ي
اجل �م �ه��وري ال� �ب ��ارز م �ي��ت روم �ن ��ي �إىل
ح��د ك �ب�ير ف ��وق ه ��ذه اخل�ل�اف ��ات ،وه��و
ك� �ث�ي�راً م ��ا ي �ل �ج ��أ �إىل ع� �ب ��ارات �صيغت
بعناية ،مثل «الإ� �س�لام لي�س دي��ن عنف
بطبيعته» ،ولكن يجوز كثرياً �أن يبدل
هذا ال�سيا�سي من مواقفه مثلما فعل يف
ما يتعلق بق�ضايا كثرية يف ال�سابق ،كما
�أنه مل يتودد �إىل املجتمعات الإ�سالمية
يف البالد ،حتى �أن وليد فار�س ،الناقد
اليميني وامل�ع��ادي ال�ب��ارز ل�ل�إ��س�لام ،هو
واحد من م�ست�شاري رومني.
وي�ح�ظ��ى روم �ن��ي ب��دع��م ��س��وب��ر PAC
(جل�ن��ة ال�ع�م��ل ال���س�ي��ا��س��ي) ال�ت��ي يديرها
الري مكارثي ،وهو املتخ�ص�ص يف الهجمات
الإع�ل�ان �ي��ة ��ض��د ا إل�� �س�ل�ام ،ف�م�ك��ارث��ي هو
ال��ذي �صمم بع�ض احلمالت التي كر�ست
العداء �ضد امل�سلمني ،منها الإعالن الذي
ي�ستهدف م�شروع «بارك .»51
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بـــين الـمـرشـحــين للــرئـــاســـة
�أن �أوباما حاز على ا�ستح�سان  85يف املئة
م��ن امل�سلمني الأم�يرك �ي�ين خ�ل�ال املئة
ي��وم الأوىل م��ن تقلده مقعد الرئا�سة،
لكن الأم ��ر تغري ال �ي��وم ،خ�صو�صاً بعد
ق��رار �أوب��ام��ا يف �أي�ل��ول  2011با�ستخدام
ح ��ق ال �ف �ي �ت��و � �ض��د م �� �ش��روع ال�ع���ض��وي��ة
الفل�سطينية يف الأمم امل �ت �ح��دة ،وه��و
القرار ال��ذي ك��ان مبنزلة القطرة التي
�أفا�ضت بالك�ؤو�س والتي �أ�صابت العديد
م��ن امل�سلمني الأم�يرك �ي�ين ب��ا إلح�ب��اط،
ورمب � ��ا ال� �ي� � أ�� ��س ،م ��ن � �س �ي��ا� �س��ة الإدارة
الدميقراطية احلالية.
الطاحمون للو�صول

مواقف �أوباما
علماً �أن امل�شاعر املعادية للإ�سالم ال
ت�برز فقط عند املر�شحني الرئا�سيني
ع��ن احل ��زب اجل �م �ه��وري ،ف�ع�ل��ى ال��رغ��م
من جهوده لإع��ادة العالقات الأمريكية
م��ع ال�ع��امل ا إل��س�لام��ي ،ك�ث�يراً م��ا أ�ث��ارت
�سيا�سات �أوب��ام��ا غ�ضب امل�سلمني� ،سواء
أ�ك � ��ان ذل� ��ك م ��ن خ �ل�ال احل � ��روب ال�ت��ي
ول� ��دت اخل �� �س��ائ��ر يف � �ص �ف��وف امل��دن�ي�ين

الذين هم من امل�سلمني على ال��دوام� ،أم
االع�ت�ق��االت التي جت��ري بحق امل�سلمني
الأمريكيني يف دول �أخرى تعمل بالوكالة
ل�صالح و�شنطن� ،أم من خ�لال الت�شدد
يف م�لاح�ق��ة امل���س�ل�م�ين ا ألم�ي�رك �ي�ي�ن يف
ال ��داخ ��ل وت��ر� �ص��ده��م ب���ش�ك��ل ك�ب�ير من
قبل مكتب التحقيق الفيدرايل ووكالة
اال��س�ت�خ�ب��ارات الأم�يرك�ي��ة مب��ا ي�ضعهم
على الدوام يف دائرة االتهامات.
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ذل ��ك ،ه�ن��اك ت��ده��ور

المركز اإلسالمي
انهالت االنتقادات والهجمات من قبل اجلماعات
امل�سيحية الإجنيلية وال�سيا�سية اليمينية املتطرفة،
على م�شروع بناء مركز «ب��ارك  ،»51معتربين «�أن
امل��رك��ز ه��و ع �ب��ارة ع��ن «م���س�ج��د ال�ن���ص��ر» ،ي�ع�بر من
خالله امل�سلمون عن ابتهاجهم واحتفالهم مبجد 11
�أيلول  .»2001وكان من �أكرث ال��ردود تطرفاً تهديد
الق�س ت�يري جونز بحرق امل�صاحف احتجاجاً على
بناء املركز.
علماً �أن املركز الإ�سالمي املذكور كان من املقرر
بنا�ؤه و�سط مانهاتن ،ليكون مركزاً اجتماعياً متعدد
الأدي��ان يت�ضمن م�صلى للم�سلمني ،ويقع على بعد
ج��ادت�ين �إىل ��ش�م��ال امل �ك��ان ال ��ذي ك��ان ي�شغله برجا
مركز التجاري العاملي ،وقد بينت الر�سوم الت�صورية
للمبنى �أن الت�صميم املخطط له كان ع�صرياً للغاية
وي�أخذ يف االعتبار النمط النيويوركي احلديث.

ال� �ع�ل�اق ��ات م ��ع �إي � � ��ران ذات ال�غ��ال�ب�ي��ة
الإ�سالمية ،وم��واق��ف �أوب��ام��ا املرتاخية
ب �� �ش ��أن ال�ق���ض�ي��ة الفل�سطينية ،وك��ان��ت
احل�م�ل��ة االن�ت�خ��اب�ي��ة ال���س��اب�ق��ة لأوب��ام��ا
ع � ��ام  2008رك� � ��زت ب �� �ش �ك��ل ك �ب�ي�ر ع�ل��ى
اجلاليتني الإ��س�لام�ي��ة وال�ي�ه��ودي��ة من
خ�ل�ال ط��روح��ات ال�ع��دال��ة االجتماعية
واملفاو�ضات ال�سلمية بني الفل�سطينيني
والإ� �س��رائ �ي �ل �ي�ين� ،إىل ح��د �أن ا�ستفتاء
�أجراه معهد غالوب يف ذلك احلني� ،أكد

ب��ال �ت � أ�ك �ي��د ،ال ي � ��زال االق �ت �� �ص��اد م��ن
العناوين الرئي�سة يف احلملة االنتخابية،
ولكن فيما يعمل الطاحمون اجلمهوريون
ب ��ال ��و� �ص ��ول �إىل ال �ب �ي��ت الأب� �ي� �� ��ض ع�ل��ى
� �ش��ن ه�ج�م��ات�ه��م ع �ل��ى ب�ع���ض�ه��م ال�ب�ع����ض،
وي�ستعدون ملواجهة �أوباما يف اخلريف ،ال
ينبغي �أن ننده�ش �إذا م��ا �أ�صبح الإ��س�لام
هو الق�ضية ال�سيا�سية الأ�سا�سية للحمالت
االنتخابية كما كانت ق�ضية «ال�شيوعية»
ال �ت��ي ج� ��رى ا� �س �ت �غ�لال �ه��ا خ �ل�ال احل ��رب
ال� �ب ��اردة ،ل�ك��ن ك�ث�ر يف ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
يعربون عن رغبتهم بعدم تكرار م�شاعر
ا إل��س�لام��وف��وب�ي��ا القبيحة ال�ت��ي جتلت يف
االنتخابات الن�صفية عام  2010وي�أملون �أن
ال ت�ؤدي الدعاية املتعط�شة للمر�شحني �إىل
ت�شويه �صورة ال��والي��ات املتحدة بو�صفها
ب �ل��داً ل �ل �ح��ري��ات! ..ع �ل �م �اً �أن اخل �ط��اب��ات
ال�سيا�سية املحر�ضة �ضد الإ��س�لام �أثبتت
�أنها ذات ت�أثريات بالغة ،فقد ازدادت جرائم

سلسلة من الحلقات
هناك العديد من امل�ؤ�س�سات اخلريية التي تعمل يف جم��ال متويل ا ألع�م��ال البحثية والعلمية �ضد
الإ�سالم ،وهي ت�شكل احللقة الأوىل يف هذه ال�سل�سلة املتطرفة ،وتوفر هذه امل�ؤ�س�سات ماليني الدوالرات
للحلقة الثانية من حلقات �شبكة الإ�سالموفوبيا ،التي تت�ضمن جمموعة من اخل�براء املعنيني بق�ضايا
الإرهاب والإ�سالم وامل�سلمني الأمريكيني ،وعالقة الواليات املتحدة مع العامل الإ�سالمي ،ويرتدي ه�ؤالء
اخلرباء «املزيفون» زي رجال العلم وقبعات اخلرباء واملثقفني ،ويف احلقيقة هم ي�ستخدمون بع�ض القدرات
العلمية يف �إنتاج �أبحاث ومقاالت وكتب غري علمية ومليئة باملغالطات عن الإ�سالم وامل�سلمني ،وتكون هذه
املواد القاعدة الفكرية التي تبني عليها حلقات الإ�سالموفوبيا ا ألخ��رى عملها يف ت�شويه �صورة الإ�سالم
وامل�سلمني.
احللقة الثالثة هي حلقة اليمني الأمريكي املتدين ،ويلعب فيها عدد من ق��ادة هذا التيار دوراً بالغ
اخلطورة يف ن�شر الأفكار املعادية للإ�سالم وامل�سلمني يف �أو�ساط امل�سيحيني املتدينني ،وذلك بالتعاون مع
احللقة الرابعة وهي حلقة املنظمات اجلماهريية� ،أو منظمات العمل ال�سيا�سي واجلماهريي والتعبئة
اجلماهريية املعنية بن�شر اخل��وف م��ن ا إل� �س�لام وامل�سلمني يف وا�شنطن ،وتتخ�ص�ص ه��ذه املنظمات يف
تنظيم الأفراد جماهريياً و�سيا�سياً باال�ستعانة بخرباء متخ�ص�صني بالعمل ال�سيا�سي يف الواليات املتحدة،
ي�ستخدمون �أحدث الأ�ساليب احلديثة (الإلكرتونية والتقليدية) يف تعبئة اجلماهري وتوحيدهم و�إ�شراكهم
يف الندوات وامل�ؤمترات واملظاهرات املعادية للإ�سالم وامل�سلمني يف الواليات املتحدة.

الكراهية �ضد امل�سلمني بن�سبة  50يف املئة
يف الواليات املتحدة خالل .2010
م �ن ��ذ م �ن �ت �� �ص��ف ال � �ع� ��ام  ،2011ت���ش�ه��د
ك�بري��ات امل ��دن يف ال��والي��ات امل �ت �ح��دة ،حملة
دعائية معادية للإ�سالم تتخذ من حافالت
املوا�صالت العامة و�سيلة للرتويج لأفكارها
و�إذكاء اجلدل حول مكانة الإ�سالم يف املجتمع
ا ألم�ي�رك ��ي ،ح�ت��ى �أن بع�ض امل�ل���ص�ق��ات حتث
امل�سلمني على الردة عن دينهم ،ومن ال�شعارات
التي حتملها ه��ذه املل�صقات الدعائية على
احل��اف�لات« ،ه��ل أ�ن��ت م�ستعد لتحمل فتوى
�ضدك؟» و«ه��ل �أ�سرتك �أو جماعتك امل�سلمة
تهددك؟» و«هل تركت الإ�سالم؟».
وي �ب��دو �أن ال �ي �م�ين امل���س�ي�ح��ي امل�ت�ط��رف
املتحالف مع اللوبي ال�صهيوين ،مل يتوا َن
عن ا�ستغالل فر�صة االنتخابات التمهيدية
ال��رئ��ا��س�ي��ة ل �ل�تروي��ج أ�ك�ث�ر و أ�ك�ث��ر ل�ظ��اه��رة
اخل��وف م��ن ا إل� �س�لام �أو «الإ�سالموفوبيا».
وع� �ل ��ى م �� �س �ت��وى امل �ن �ظ �م��ات اجل �م��اه�ي�ري��ة
النا�شطة يف ه��ذا ا إلط ��ار ،يتحدث التقرير
عن ع��دد من املنظمات التي �أُ�س�ست حديثاً،
وعلى ر�أ�سها منظمة «�أوقفوا �أ�سلمة �أمريكا»
وتر�أ�سها باميال جيلر ،ومنظمة «ت�صرفوا
من �أجل �أمريكا» وتر�أ�سها بريجيت غابرييل،
ومنظمات أ�خ��رى تتعاون مع حركة حفالت
ال���ش��اي الأم�ي�رك��ي ال�ي�م�ي�ن�ي��ة ،وحت ��ول تلك
امل �ن �ظ �م��ات �أف� �ك ��ار خ�ب��راء ا إل� �س�لام��وف��وب �ي��ا
املغلوطة �إىل حمالت جماهريية م�ستخدمة
�أحدث �أ�ساليب التعبئة اجلماهريية والعمل
ال�سيا�سي ،الإلكرتونية منها والعملية ،وتدعي
منظمة «ت���ص��رف��وا م��ن أ�ج ��ل أ�م�ي�رك��ا» �أن�ه��ا
متتلك  573فرعاً عرب الواليات الأمريكية،
و�أن �ه ��ا ت�ع��د يف ��ص�ف��وف�ه��ا  170أ�ل ��ف ع���ض��و.
يف املقابل ،اتخذت جمموعة من امل�سلمني من
مدينة �شيكاغو ق ��راراً مبحاربة اخلطابات
امل�ع��ادي��ة ل�ل�إ��س�لام ،وال�ت��ي �ساهمت حمالت
االن�ت�خ��اب��ات الرئا�سية احل��ال�ي��ة يف زي��ادت�ه��ا،
م�ستخدمني تكتيكات ت�شتمل على حمالت
تلفزيونية �ضد التع�صب ال��دي�ن��ي ،و�أنفقت
منظمة «ك�سب ال�سالم» للتوعية الإ�سالمية،
م��ا ي�ق��ارب الـ 40أ�ل��ف دوالر يف �شهر كانون
الأول املا�ضي ملواجهة ال�صور ال�سلبية و�إنتاج
إ�ع�لان�ين تلفزيونيني بغية ت��روي��ج الإ��س�لام
كدين ع��ادل ،و�ستقوم تلك ا إلع�لان��ات التي
�ستن�شر على حمطات فوك�س ،و«�سي �أن �أن»،
و «تي �أن تي» ،ب�إظهار حقيقة وودية الطالب
واملهنيني امل�سلمني كما تعر�ض رق��م هاتف
وموقع �إلكرتوين ملزيد من املعلومات.
وق ��ال م��دي��ر «ك���س��ب ال���س�لام» �سبيل
أ�ح �م��د« :ه ��ذه ��س�ن��ة ان �ت �خ��اب��ات ،ور�أي �ن��ا
يف االن� �ت� �خ ��اب ��ات ال �ت �م �ه �ي��دي��ة ل �ل �ح��زب
اجل� �م� �ه ��وري ف �ه �م �اً خ��اط �ئ �اً وك��راه �ي��ة
ومت �ي �ي��زاً ��ض��د امل�سلمني ب�شكل وا��ض��ح،
و�أردنا حت�سني تلك ال�صورة قليالً».
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عـــربـــي
هل تصبح البحرين إمارة سعودية؟
ثالثة ع�شر �شهراً وال�شعب البحريني
 م �ن ��ع مت �ل ��ك امل � ��زارع �ي��ن ل�ل��أرا�� �ض ��يلقد �صادق جمل�س النواب البحريني على
ي ��واج ��ه ق �م��ع ال �ن �ظ��ام ،وت� �خ ��اذل ال �ع��امل
ال�ت��ي ي��زرع��ون�ه��ا ،وتبقى امللكية لآل خليفة االحتاد الكونفدرايل مع دول اخلليج ليحمي
وم�ؤ�س�ساته ال��دول�ي��ة ع��ن ن�صرة ال�ث��ورة
و�أن�صارهم من الإقطاعيني.
ال �ن �ظ��ام ن�ف���س��ه ،وب� ��رر امل�ج�ل����س �إق � ��رار ه��ذا
البحرانية ،واملثري لال�ستغراب والده�شة،
 ف ��ر� ��ض ن �� �س �ب��ة (ات � � � ��اوة) ك �ب�ي�رة ع�ل��ى املقرتح بالقول�« :إن البحرين حتتل موقعاًك�ي��ف ت��دع��م ال���س�ع��ودي��ة وق�ط��ر وجمل�س
املحا�صيل الزراعية لآل خليفة (م��ن التمر ا�سرتاتيجياً ،وتتمتع برثوات طبيعية ومركز
التعاون اخلليجي ،حقوق الإن�سان وتر�سل
واخل�ضار)..
م� ��ايل ،مم��ا ي�ج�ع�ل�ه��ا حم��ل م�ط��ام��ع ال ��دول
درع اجلزيرة ،مل�ساعدة (�آل خليفة) للقتل
 توزيع (عجول) �آل خليفة لو�ضعها مع الأخ��رى� ،إ�ضافة �إىل الأخطار الأمنية التيوت ��دم�ي�ر امل �� �س��اج��د وال �ق �ب ��ور واح �ت�ل�ال
�أبقار املزارعني لعلفها جماناً.
تتهدد البحرين ،ومت�س كيان دول جمل�س
امل���س�ت���ش�ف�ي��ات ،ب�ي�ن�م��ا ت��ر� �س��ل الأ� �س �ل �ح��ة
 م�شاركة ال�صيادين رزقهم من البحر ال�ت�ع��اون» ،وت�ق��ول بع�ض امل���ص��ادر�« :إن ملكل�ل�م�ع��ار��ض��ة ال �� �س��وري��ة مل �ح��ارب��ة ال�ن�ظ��ام،
(ك�ضريبة) دائمة.
البحرين و ّق��ع اتفاقية �سرية مع ال�سعودية
ك �ي��ف ت ��دع ��م ال��دمي �ق��راط �ي��ة يف ت��ون����س
 اخ �ت �ي��ار ال �ن �� �س��اء م ��ن ب �ن��ات ال �ف �ق��راء يف زي��ارت��ه املا�ضية ،تق�ضي ب�ضم البحرينوليبيا وم�صر و��س��وري��ة ،وتقمع الن�ساء
ال�ب�ح��ري�ن�ي��ات ال���س�ك��ان الأ� �ص �ل �ي�ين ،حتقيقاً �إىل ال���س�ع��ودي��ة ،وحت��وي�ل�ه��ا �إم ��ارة �سعودية،
يف جامعات ع�سري والقطيف والريا�ض
لرغبات �آل خليفة.
وحت��ول امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة �إىل
والبحرين.
 �إط�ل�اق لفظ بحريني على املواطنني �أمري ،مقابل تعهد ال�سعودية بحماية حكمهك�ي��ف مي�ك��ن ت���ص��دي��ق امل �ل��وك والأم � ��راء
الأ��ص�ل�ي�ين درج ��ة ث��ان�ي��ة وب�ح��ري�ن��ي ع�ل��ى �آل ومت��وي�ل��ه ودع�م��ه م�ق��اب��ل ال �ث��ورة ال�شعبية»،
ب��دع�م�ه��م ل �ت��داول ال�سلطة وح��ري��ة ال ��ر�أي،
خليفة وبطانتهم و�أتباعهم درجة �أوىل.
�إن ه��ذه االت�ف��اق�ي��ة اجل��دي��دة ال���س��ري��ة ،ذات
البحرينيون يوا�صلون م�سرياتهم ال�سلمية
واحل�ك��م عندهم ملكي وراث ��ي م��ن الأج ��داد
وب �ع��د �إل� �غ ��اء ه ��ذا ال �ن �ظ��ام ع ��ام  ،1923م�ضامني خطرية للغاية ،ولكنها ت�شبه �إىل
للأباء ولأب�ن��اء الأب�ن��اء وال��ورث��ة من بعدهم،
ا� �س � ُت �ب��دل ب �ن �ظ��ام ال�ت�م�ي�ي��ز ال���س�ي��ا��س��ي على ح��د ب�ع�ي��د حت��وي��ل ال�ب�ح��ري��ن �إىل ج ��زء من
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كما تن�ص د��س��ات�ير ال�سعودية وق�ط��ر ودول
م�ستوى الوظائف واحلكومة والربملان ،وقد الأرا�ضي ال�سعودية ،مبا ي�شبه اتفاق الطائف
اخلليج ،حيث ين�ص الد�ستور البحريني �أن الأكرب ،وذلك طبقاً لأحكام مر�سوم التوارث �أي ح��وايل �أرب �ع�ين �سنة ،وم��ع ذل��ك �سحبت متت حمايته بنظام التجني�س للمرتزقة يف امل��وق��ع ب�ين ال�سعودية وال�ي�م��ن يف  19مايو
حكم مملكة البحرين ملكي د�ستوري وراثي ،املن�صو�ص عليه.
ال�ب�ح��ري��ن ��س�ف�يره��ا م��ن ��س��وري��ة اح�ت�ج��اج�اً اجلي�ش والأج �ه��زة الأم�ن�ي��ة ،نتيجة امتناع  1934وال �ت��ي �ضمت ال���س�ع��ودي��ة مبوجبها
وقد مت انتقاله من املغفور له ال�شيخ عي�سى
ول �ت��و� �ض �ي��ح ت ��اري ��خ م�ظ�ل��وم�ي��ة ال���ش�ع��ب على ع��دم ت��داول ال�سلطة ودع�م�اً لال�صالح ال�ب�ح��ري�ن�ي�ين ال����سُ �ن��ة م��ن ق�م��ع مواطنيهم جن ��ران وع���س�ير �إىل الأرا�� �ض ��ي ال���س�ع��ودي��ة
بن �سلمان �آل خليفة �إىل ابنه الأك�بر ال�شيخ ال� �ب� �ح ��راين م �ن ��ذ �أن � �س �ي �ط��ر �آل خ�ل�ي�ف��ة والدميقراطية!
ال�شيعة ،ولأن احلراك ال�شيعي لي�س مذهبياً ،بعقد �إيجار ملدة �أربعني عاماً ،وعندما انتهت
ح�ـ�م��د ب��ن ع�ي���س��ى �أل خ�ل�ي�ف��ة م�ل��ك ال �ب�لاد ،عام1783م على اجل��زي��رة ،وال ي��زال حكمهم
لقد �أوجد �آل خليفة نظام ال�سخرة الذي وذل � ��ك م �ن��ذ عام1932عندما ث� ��ار ال���س�ن��ة ف�ت�رة الإي �ج��ار رف���ض��ت ال���س�ع��ودي��ة التخلي
وينتقل م��ن ب�ع��ده �إىل �أك�ب�ر �أب�ن��ائ��ه ،وهكذا ح�ت��ى الآن �أي م��ا ي �ق��ارب �� 230س�ن��ة (حكم ا��س�ت�م��ر منذ 1783ح�ت��ى عام ،1923ون ��ورد وال���ش�ي�ع��ة ��ض��د الإن�ك�ل�ي��ز وت �ع��ر���ض اجلميع عنهم ،ت�ضمن هذه االتفاقية مادة ال ت�سمح
ط�ب�ق��ة ب�ع��د ط�ب�ق��ة� ،إال �إذا ع�ي�ن امل �ل��ك قيد عائلي) وبقاء رئي�س وزرائها ال�شيخ خليفة بن بع�ض ت�شريعاته التي:
للقمع مرة ثانية عام.1952
ل��ه بالتخلي ع��ن ه��ذه االت�ف��اق�ي��ة ه��و �أو من
ي��رث��ه ع�ل��ى ال�ع��ر���ش �إال مب��واف�ق��ة ��س�ع��ودي��ة،
«و�ستعرّ�ض ه��ذه االتفاقية �شيعة البحرين
ل�ل�ق�م��ع وامل� �ط ��اردة ،وم ��ن ث��م حت��وي�ل�ه��م �إىل
�أق�ل�ي��ة ،وب��ذل��ك �سيكون م�صريهم م�شابهاً
ل�شيعة املنطقة ال�شرقية� ،إن مل يكن �أ�سو�أ».
لقد ت�سربت �أنباء عن املخطط ال�سعودي
لل�سيطرة على دول اخلليج ،كرهاً �أو طوعاً،
وك��ان آ�خ��ره��ا ،إ�ح �ب��اط امل�ح��اول��ة االنقالبية
احل��راك ال�شعبي يف ب�لاد جن��د واحل�ج��از ب��د أ� يخرج عن
احلراك ال�شعبي يت�صاعد والقب�ضة الأمنية تتهاوى ،ب ��د ًال م��ن التفكري يف م�ب��اه��ج احل �ي��اة ،وب �ن��اء امل�ستقبل،
لل�سعودية يف قطر ال�شهر املا�ضي ،وحماولة
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انقالبية �أخرى مت �إحباطها يف �أغ�سط�س عام
ال�شعبية يف املدن ال�سعودية ،حتى طياري وموظفي اخلطوط بعد امل�ت�غ�يرات ال�ت��ي ح��دث��ت يف املنطقة ،ومت�ك��ن القوى ينهمك النظام ال�سعودي من ناحية �أخرى ،بنقل معدات
� ،2009أما يف الكويت ،ف�إن ال�سعودية متكنت
اجلوية ال�سعودية �أ�ضربوا وه��ددوا بت�صعيد حتركهم �إذا مل ال�شعبية م��ن م��واج�ه��ة ث�ق��اف��ة اخل ��وف وال�ق�م��ع ،وف�شل ع�سكرية ع�بر الأردن وت��رك�ي��ا للمعار�ضني ال�سوريني،
م��ن احل���ص��ول ع�ل��ى جم�م��وع��ة ب��رمل��ان�ي��ة من
حتقق مطالبهم.
النظام يف ا�ستيالد جيل جديد من اخلائفني املذعورين ،ليزيد من تعميق الأزم��ة ،وي�ساعد على ن�شر الفو�ضى،
حملة اجلن�سية ال�سعودية ،وما يطلق عليهم
ح��اول النظام طوي ًال ت�شويه �صورة التلململ ال�شعبي خ�صو�صاً ب�ع��د �أن �أ��ص�ب��ح املجتمع ال���س�ع��ودي ي�ستخدم وحالة عدم اال�ستقرار يف �سورية ،بدل �أن يقوم بواجبه
يف ال�ك��وي��ت «م��زدوج��ي اجل�ن���س�ي��ة» ،و��ص��ارت
يف اململكة ،واتهامه باملذهبية والتدخل اخلارجي ،لكن هذه ب�شكل وا�سع و�سائل التوا�صل االجتماعي كالفاي�س بوك العربي والإ�سالمي بامل�ساعدة على وق��ف العنف ودع��وة
هذه املجموعة ت�شكل تهديداً ملكانة �أ�سرة �آل
الكذبة القدمية اجلديدة مل تعد تنطلي على �أح��د ،بعد �أن والتويرت ،والتي باتت من الأدوات املحركة للتظاهرات اجلميع لطاولة احلوار ،لأن اجلميع يعلم �أن ال منت�صر
ال�صباح يف الكويت ،من خالل �إ�صرارها على
انطلقت التظاهرات الن�سائية من اجلامعات واملعاهد يف مدن واالعت�صامات.
يف احلروب الأهلية.
�إ�سقاط رئي�س الوزراء ال�شيخ نا�صر الأحمد،
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عديدة من الريا�ض ،العا�صمة ال�سيا�سية �إىل جدة �إىل مينة
الغالبية
عقل
من
مي�سح
أن
�
يحاول
ال�سعودي
النظام
بالرغم من ت�أييد �أمري الكويت له بكل قوة،
بلقرن وغ�يره��ا ،ه��ذه التظاهرات التي انطلقت من البيئة االل�ك�ترون�ي��ة ،ول��دت ل��دى �سكان اململكة قناعة را�سخة العظمى من الأم��ة العربية والإ�سالمية �أن هناك جزراً
واملطالبة با�ستبداله برئي�س وزراء من الكتلة
الأكرث قمعاً وظلماً للن�ساء ،املحرومات من �أب�سط حقوقهم �أن العائلة املالكة فا�سدة مالياً و�أخالقياً ودينياً ،و�أنها ومم ��رات بحرية �سعودية حمتلة م��ن قبل «�إ��س��رائ�ي��ل»
الربملانية ،وهذا هو جزء من �أجندة �سعودية
الإن�سانية ،ورمبا الدينية ،فتمردوا وانتف�ضوا على واقعهم ،معادية لطموحات ال�شعب وملحقة بامل�شاريع الغربية ،منذ ع��ام  ،1967وه��ي ج��زر ت�ي�ران و�صنافري يف البحر
لتنفيذ �سيا�ساتها يف ه��ذا البلد واحل��د من
وب �ع��د �أن ك��ان��وا مم�ن��وع��ات م��ن اخل ��روج مب�ف��رده��م وق �ي��ادة وه��ي غ�ير ج��دي��رة يف اال��س�ت�م��رار باحلكم وق �ي��ادة بالد الأحمر ،يف وقت ن�سمع فيه الدعوات ال�سعودية ملواجهة
�صالحيات �أ�سرة ال�صباح الذين مل ي�ستجيبوا
ال�سيارات �أو االنتخاب �أو امل�شاركة ال�سيا�سية ،اجلامعيات احلرمني ،وب��ات وا�ضحاً مدى التجاذب ال�سلبي املفتوح اخلطر الإي ��راين ،ويقوم ه��ذا النظام بتحري�ض العامل
ل �� �ض �غ��وط � �س �ع��ودي��ة م ��ن ع �� �ش��رات ال���س�ن�ين
ال�سعوديات هبنب دفعة واح��دة وانطلقن يف تظاهرات هي بني النظام وال�شرائح االجتماعية والقوى ال�سيا�سية ،ع�ل��ى ��س��وري��ة ب�ح�ج��ة ح�م��اي��ة احل ��ري ��ات ،ف�ي�م��ا الأج ��دى
لتعطيل احل �ي��اة ال��دمي�ق��راط�ي��ة واحل��ري��ات
حترير
الأ�شمل والأك�بر والأو��ض��ح يف تاريخ اململكة ،وق��رروا حتدي كما تظهر عمق الأزمة وانفتاحها على كل االحتماالت .بالنظام «الدميقراطي ال�سعودي»� ،أن يعمل على
ال�سيا�سية والإع�ل�ام �ي��ة يف ال �ك��وي��ت ،لأن�ه��ا
النظام والتظاهر بال�سيارات املحرومني منها ،يوم الأربعاء
عادته
عن
يف ذروة ه��ذا امل�شهد ال�سيا�سي امل�ت��أزم باململكة ت�أتي هذه اجل��زر من املحتل ال�صهيوين ،والتخلي
ت��ؤث��ر على ال��و��ض��ع ال��داخ�ل��ي يف ال�سعودية،
يف عيد الأم.
ظاهرة (ال�شهيد التايل) يف احتجاجات القطيف لت�ؤرق التاريخية بالتحري�ض على ال�ف�تن واحل ��روب الأهلية
وم� ��ا ن �� �ش �ه��ده م ��ن م �ع��ار� �ض��ة ن � ��واب ال �ت �ي��ار
هذا الواقع املتغري قد يكون ممهداً لرفع ال�شعار الأبرز النظام ،لأول مرة ت�صبح ال�شهادة ق�ضية تخ�ضع للمناف�سة خدمة للم�شاريع الغربية ،وب��ات زرع الفنت يف املنطقة
ال�سلفي للم�ؤمتر امل��زم��ع عقده ه��ذا ال�شهر
الذي يتم ترديده يف معظم ال�ساحات العربية« ،ال�شعب يريد ب�ين ��ش�ب��ان يكتبون �أ��س�م��اءه��م يف ق��ائ�م��ة ال���ش�ه��داء على وت�أجيجها مهمة دائمة لهذا النظام؟
يف الكويت لبع�ض املعار�ضني ال�سعوديني من
يف وق��ت �أفتى رئي�س هيئة كبار العلماء ورئي�س اللجنة
�إ�سقاط النظام» ،ب��دون �شك �أ�صبح ه��ذا ال�شعار قريباً جداً �صفحات الفاي�س ب��وك ،فعلى �سبيل املثال كتب ال�شهيد
�شيعة و�سنة وليرباليني بدعوة من املعار�ض
من الرتداد �إذا ان�ضم ال�شباب اجلامعي لالنتفا�ضة الن�سائية ال�شاب زهري ال�سعيد من بلدة العوامية عبارة م�ؤثرة جداً الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ومفتي عام ال�سعودية عبد
ال�سعودي ال�شيخ �سلمان العودة.
اجلارية الآن ،لأن مملكة النفط والفقر والعوز ،رغم ارتفاع قبل ا�ست�شهاده (متى �ألتحق ب�شهداء القطيف) ،وكتب العزيز بن عبد اهلل �آل ال�شيخ ،بوجوب هدم الكنائ�س يف �شبه
وال �� �س ��ؤال :ه��ل ت�ت��ورط ال�سعودية ب�ضم
عدد املعتقلني ال�سيا�سيني يف ال�سعودية (�أكرث من � 100ألف ال�شهيد ع�صام عبد اهلل على �صفحته االلكرتونية (متى اجل��زي��رة العربية ،معترباً وج��ود الكنائ�س يف بع�ض ال��دول
ال�ب�ح��ري��ن بتحري�ض أ�م�ي�رك��ي ،ك�م��ا ت��ورط
معتقل) ،مل تتمكن ال�سلطات من كم الأفواه و�ضرب احلركة �ست�صحو القطيف على خرب ا�ست�شهادي ،اللهم اجعل هذا منها اعرتافاً ب�صحة هذه الأديان.
�� �ص ��دام ح �� �س�ين ب �غ ��زو ال �ك��وي��ت ب�ت�ح��ري����ض
�أمَا �آن لهذا الليل �أن ينجلي ..ولهذه الظلمة �أن تنك�شف؟
ال�شعبية التي تت�صاعد يومياً من القمع واالعتقال التع�سفي اليوم قريباً).
�أمريكي �أي�ضاً؟
ال���س��ؤال ال��ذي ي�شغل اخل�ب�راء وامل�ح�ل�ل�ين ،م��ا ال��ذي
وعمليات التعذيب يف ال�سجون ،وفق تقرير هيومن رايت�س
حمرر ال�ش�ؤون العربية
يدفع ه ��ؤالء ال�شباب للتخطيط لو�ضع ح��د حلياتهم،
الأخري.
ن�سيب حطيط
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رحيل البابا شنودة ..ومشاريع تقسيم مصر
هل يتفق عبد المنعم أبوالفتوح وحمدين صباحي على خوض معركة الرئاسة متحدين؟
امل �ل �ف��ات ال �ت��ي ي �ت��م إ�غ� � ��راق ال���س��اح��ة
امل�صرية فيها كثرية ،والأزمات ال�سيا�سية
والأمنية التي يعي�ش فيها امل�صريون �أكرث
و�أخطر مما يظن البع�ض.
ف��أزم��ة ه��روب الأم�يرك�ي�ين ،املتحفظ
ع�ل�ي�ه��م م ��ن ق �ب��ل ال �ق �� �ض��اء امل �� �ص��ري يف
�أزمة التمويل الأجنبي ملنظمات املجتمع
امل� � ��دين� ،أظ� �ه ��رت ت ��واط �ئ �اً خم �ي �ف �اً بني
الأمريكي وم�ؤ�س�سات الدولة املختلفة من
الأمن �إىل الق�ضاء ،ووزارة اخلارجية �إىل
القوى ال�سيا�سية ،وظهر من خالل هذه
الأزمة عمق التغلغل الأمريكي يف الدولة
امل�صرية ،وهذة الأزمة �أكدت للم�صريني
�أن الأمريكي ال ميكن معاقبته �أو �سجنه
وهو فوق القانون واحل�ساب مهما كانت
جرميته.
ما يح�صل يف م�صر �أن هيبة الدولة
ت�ت��آك��ل ي��وم�ي�اً ،وث�ق��ة ال�شعب يف ال��دول��ة
وقدرتها على حماية �أبنائها تهتز ،وهناك
�شعور �أن ال�شرعية الناق�صة �ست�ؤدي �إىل
�أن ت�ق�ترب م��ن من��وذج ال��دول��ة الفا�شلة
والعاجزة عن القيام بوظائفها.
ال �ث��ورة امل���ص��ري��ة جن�ح��ت ب ��زرع فكرة
الدولة املركزية القوية ،ولكن ما جرى

ب�ع��د ال �ث��ورة م��ن ت��دخ��ل دويل و�إق�ل�ي�م��ي
ك�ب�ير يف ال���س��اح��ة امل���ص��ري��ة ،وال�ف��و��ض��ى
القاتلة التي عا�شتها م�صر ،حطمت �آمال
امل�صريني ببناء الدولة العادلة القوية،
حلم امل�صريني يف ال�ت�ع��ددي��ة ال�سيا�سية
�أ� �ص �ب��ح ب�ع�ي��د امل �ن��ال يف م���ص��ر اجل��دي��دة

اليوم ،ورغبة امل�صريني يف �إنهاء احلزب
الواحد والقائد امللهم لالنطالق �إىل بناء
دولة حديثة تتكون من جمموعة متنوعة
م��ن ال�ت�ي��ارات ال�سيا�سية الدميقراطية
حتكم البالد ،يبدو �أنه مت �إجها�ضها من
قبل توافق ق��وى الأم��ر ال��واق��ع ،املتمثلة

املحبون يلقون النظرة الأخرية على الأب �شنودة

يف املجل�س الع�سكري والإخوان امل�سلمني،
الذين �صنعوا �شعار لكم الإم ��ارة ..ولنا
ال � � ��وزارة ..ه ��ذه ال���ص�ف�ق��ة ال �ت��ي تتحكم
بامل�شهد ال�سيا�سي امل�صري بعد ال�ث��ورة،
والتي �أغرقت الرئا�سة مبئات املر�شحني
حتى و�صلوا �إىل ما يقارب �سبعمئة مر�شح
من املكفوفني وبائعي الكو�شري وبائعي
العطور والأل�ب��ان والأج�ب��ان ،هناك جهد
حم�م��وم ت�ق��وم ب��ه ق��وى ال�ت��واف��ق لتفتيت
الكتل الناخبة م��ن �أج��ل �إجن ��اح املر�شح
ال�ت��واق�ف��ي ال ��ذي يعمل ل��ه بجهد كبري،
وال �� �س ��ؤال ال��ذي ت ��ردده النخب امل�صرية
ه ��ذه الأي � � ��ام ،مل� ��اذا ك��ان��ت ال� �ث ��ورة وه ��ذه
الت�ضحيات الكبرية والدماء التي �سالت،
�إذا ك��ان��ت الأم � ��ور ��س�ت�ت�ج��ه م ��رة �أخ ��رى
للمر�شح التوافقي ،و�إذا مت التوافق على
الرئي�س قبل االنتخابات ،فما الداعي �أو
امل�برر لها أ�� �ص�لاً ،وه��ل ال�ت��واف��ق يح�صل
يف ال ��دول ال��دمي�ق��راط�ي��ة ،و�إذا مل يكن
هناك توافق كما يدعون ،مل��اذا مل ير�شح
الإخ � ��وان امل���س�ل�م��ون �أ� �ص �ح��اب الأغ�ل�ب�ي��ة
الربملانية رئي�ساً با�سمهم ليخو�ض هذه
االنتخابات؟
رغ��م ال��دع��وات العديدة على الفاي�س

كيف رضي األوروبيون بحكم «إسالمي» جنوب شواطئهم؟
«اإلسالميون الجدد» و«القاعدة» ..وجهان لمشروع أميركي واحد
م��ا ت��زال اجل��زائ��ر تدفع دم��اء و�ضحايا و�أع�م��ال تخريب واغ�ت�ي��االت ،ثمناً للخالف
الفرن�سي  -الأم�يرك��ي ال��ذي ك��ان متعاك�ساً ،عندما رف����ض الأوروب �ي ��ون ،والفرن�سيني
حتديداً ،وجود «�إ�سالميني» يف �سدة احلكم على ال�ضفة املقابلة ل�شواطئهم املتو�سطية،
لأن الفرن�سيني كانوا ي��رون يف هذا الأم��ر خطراً وجودياً على �أمنهم وم�صاحلهم ،على
عك�س الأمريكيني الذين راهنوا على «الإ�سالميني اجل��دد» و�ساعدوا على جناح «جبهة
الإنقاذ الإ�سالمية» يف االنتخابات اجلزائرية ال�شهرية �أواخر القرن املا�ضي ،التي جرى
االنقالب عليها ،فتحول التناف�س الديوقراطي فيها �إىل مواجهات بالر�صا�ص ما تزال
طلقاته وتفجرياته تدوي يف �أنحاء اجلزائر.
م��ا ال��ذي ت�غ�ّي�رّ  ،وم��ن ال��ذي تغري حتى يبدل الفرن�سيون موقفهم وينخرطوا بكل
�إمكاناتهم يف احلملة الأمريكية والغربية ال�شاملة ،التي ت�ساعد يف تعبيد الطرق �أمام
ا�ستالم «�إ�سالميني» احلكم يف �أكرث من بلد عربي ،مبا فيها تلك التي ت�شغل ال�شواطئ
املقابلة جلنوبي �أوروبا؟
لو راجعنا املوقف الفرن�سي الذي كان معار�ضاً التدخل الأطل�سي يف ليبيا ،ثم انقلب
على نف�سه ،لوجدنا �أن اجل��واب يكمن يف االنقياد الفرن�سي والأوروب ��ي عموماً ،للقرار
الأمريكي وال�صهيوين الرامي �إىل حتقيق «�شرق �أو�سط جديد» خال من �أي حاالت عدائية
للكيان ال�صهيوين الذي يغت�صب �أر�ض فل�سطني وي�سعى �إىل فر�ض القبول على كل من
يجاوره من عرب وم�سلمني.
وبينت الأحداث اجلزائرية �صحة ما ردده امل�صريون طوال ال�سنوات والعقود املا�ضية،
ب�أن التطرف وال�سلفيات وحتى التكفرييات ،كثرياً ما خرجت من «حتت عباءة الإخوان»،
فال�صدام بني ال�سلطات اجلزائرية و«جبهة الإنقاذ» املفرت�ض �أنها «�إخوانية» ،حتولت �إىل
حرب من قبل تنظيم «القاعدة» ال�سلفي الوهابي بالتحالف مع «الإن�ق��اذ» �ضد الدولة
اجل��زائ��ري��ة ،والأم ��ر قريب ال�شبه يف م�صر ،حيث �أدى جن��اح «الإخ ��وان» يف االنتخابات
امل�صرية �إىل و�صول «ال�سلفيني» خلفهم مبا�شرة ،ما دام املال ال�سعودي والقطري توفر
بوفرة للطرفني.
ويف ليبيا ،مل يكن م�ضى على �إط�لاق نظام ال�ق��ذايف (قبيل احتفاالته بالذكرى
الـ 41لو�صوله �إىل ال�سلطة) �سراح املئات من الإ�سالميني «الإخوانيني» و«ال�سلفيني»،

حتى �شكل ه�ؤالء قاعدة جاهزة للتعاون مع قوات «الناتو» يف �إ�سقاط القذايف وت�صفيته
ج�سدياً ،وبعده انتقلوا �إىل التقاتل والتذابح على ال�سلطة واال�سالب.
ال �ي��وم ،وب�ع��د و� �ص��ول «الإخ� � ��وان» �إىل ال�سلطة يف معظم ب �ل��دان ��ش�م��ال �أف��ري�ق�ي��ا
العربية ،وح�صول «ال�سلفيني» على كميات �ضخمة من ال�سالح الليبي ،ازداد ن�شاط
تنظيم «القاعدة» وهو يقاتل على جبهة طويلة ت�شمل اجلزائر ،وموريتانيا ومايل،
والنيجر وحتى ال�سنغال ،وحتولت ال�صحراء الكربى �إىل ملعب وا�سع للقاعدة ،كما
�أن �أكرث من تقرير �أمريكي �صدر ملقياً ال�ضوء على التعاون الوا�سع بني «القاعدة»
و«جبهة البولي�ساريو» املغربية ،التي يبدو �أن الرعاية الأمريكية مللكيتها دفعتها �إىل
«خيار �أردين» ي�شارك فيه «الإخوان» يف احلكم عرب االنتخابات ،لكن يف ظل حكم امللك
وا�ستمراريته.
والالفت �أن حكم «الإ�سالميني اجلدد» يتناغم يف خياراته ال�سيا�سية ومعامالته يف
�شتى الأماكن ،ففي م�صر خرج قاتلو �أنور ال�سادات �إىل العلن خروج الأبطال ،متنا�سني
ال�سبب الذي قتلوه لأجله ،و�إذ بكمب ديفيد ع�صية على امل�س ،فيما تبقى �سفارة العدو
يف القاهرة وعلمه مرفرفاً يف �أجوائها ،رغم و�صول الإ�سالميني �إىل حكم م�صر ،التي
ت�ستمر �سلطاتها يف ت�سول الإعانات الأمريكية.
والأم��ر نف�سه يف تون�س ،فال�شغل ال�شاغل لـ«ال�سلفيني» ،هو الت�صادم مع املجتمع
املدين التون�سي وحماولة �إبدال العلم التون�سي ،الذي ي�شبه العلم الرتكي يف حمل �شعار
الهالل والنجمة ،بالعلم ال�سلفي الأ�سود ،وك�أن الثورة التون�سية مل تنطلق يف الأ�صل
من �ضيق اقت�صادي ومعاناة اجتماعية.
رب قائل �أن «التحالف» ال�سعودي القطري هو ت�سابق على �إر�ضاء الأمريكي ،وبالتايل
ف�إن «�إخ��وان» قطر ال يلتقون مع «وهابيي» �آل �سعود ،وهذا �صحيح ،لكن اجلهتني يف
تبعيتهما للم�شروع الأمريكي الغربي  -ال�صهيوين ،ميار�سان مهمة واحدة هي تفتيت
البلدان العربية وتفجري ن�سيجها االجتماعي والوطني ،و�إال ما هو تف�سريهم ملا جرى
ويجري يف البلدان التي و�صلوا �إىل احلكم فيها� ،أو التي يعملون لتحقيق هذا الهدف؟

عدنان عبد الغني

بوك من قبل حزب النور وبع�ض القيادات
الإخ ��وان� �ي ��ة ل�تر� �ش �ي��ح امل �ه �ن��د���س خ�يرت
ال�شاطر� ،إ ّال �أن قيادة الإخ ��وان ،مازالت
تعار�ض حتى ه��ذه اللحظة تر�شح أ�ح��د
من قياداتها للرئا�سة.
�إال �أن هناك م�شهداً �آخر يتقدم ،وبد�أت
ال ��داع ��وات ت �ت�ردد ح��ول��ه م ��رة ج��دي��دة،
وه��ي توحيد جهود املر�شحني الأب��رزي��ن
عبد املنعم �أبوالفتوح وحمدين �صباحي
النا�صري ،واالق�تراح الذي يت ّم التداول
به �أن يخو�ض االثنان املعركة متحدين
م�ع�اً كرئي�س ون��ائ��ب للرئي�س ،وال �شك
�أن ال��رج�ل�ين يتمتعان بر�صيد حم�ترم
ع�ن��د ال�ن��ا���س ،ف��االث�ن��ان واج �ه��ا ال���س��ادات
يف ل �ق��اء اجل��ام �ع��ة ال���ش�ه�ير ب �ع��د ك��ام��ب
دايفيد ،و�سجنا عدة مرات ،وكالهما من
امل�ضحني ،وميلكان من الكفاءة وامل�ؤهالت
ت��ر� �ش �ح �ه��م ل �ل �ت �ن��اف ����س م �ن �ف��ردي��ن ع�ل��ى
املن�صب ،ولهما قواعد �شعبية ي�ستطيعان
االتكال عليها ،كما �أنهما ي�ستطيعان �إعادة
الثقة للعمل على جمع جهود التيارين
الإ�سالمي والقومي ،فرغم �أن كل منهما
كانت له �أيديولوجيته الفكرية� ،إال �أنهم
لي�سوا من املغالني بالت�شدد والتع�صب،
ب��ل مي��ار� �س��ان ن �ق��داً ذات� �ي� �اً ل�ت�ج��ارب�ه�م��ا،
وا�ستطاعا يف العقود املا�ضية� ،أن يعمال
م�ع�اً يف امل�ع��ار��ض��ة ،وه�م��ا لديهما ال�ق��درة
على ا�ستقطاب قوى �سيا�سية و�شعبية من
خارج تيارهما.
واحل ��دث الأب ��رز يف م�صر ،ك��ان وف��اة
ال �ب��اب��ا � �ش �ن��ودة ،ذل ��ك ال �ب��اب��ا ال ��ذي قاتل
« إ���س��رائ�ي��ل» �ضابطاً يف اجلي�ش امل�صري،
ومل ي �خ��رج ع��ن ت��واف��ق الأم � ��ة ب��ال �ع��داء
ل � �ـ«�إ� � �س� ��رائ � �ي� ��ل» ،رغ � ��م ج� �ن ��وح ال �ب �ع ����ض
وانحرافه ،وا�ستمر على موقفه الراف�ض
للتطبيع ،رغم الإبعاد والإقامة اجلربية
التي مار�سها �أنور ال�سادات عليه.
وف � ��اة ال �ب ��اب ��ا � �س �ي�ت�رك أ�ك �ب��ر جت�م��ع
م�سيحي يف ال���ش��رق الأو� �س��ط ب�لا قائد
حمنك ي�ستطيع قيادة ال�سفينة يف هذه
الأن � ��واء ،وخليفته �سي�ستلم املن�صب يف
وقت ح�سا�س من تاريخ م�صر والكني�سة،
ح �ي ��ث م� ��ن امل� �ف�ت�ر� ��ض �أن حت � ��دد ه ��ذه
املرحلة اجت��اه��ات ال��دول��ة ودور الأقباط
يف الدولة وال�سيا�سة امل�صرية ،التي يتم
ر�سم م�سارها حالياً ،خ�صو�صاً مع تدفق
امل�ع�ل��وم��ات ح��ول م���ش��اري��ع ب��ات��ت ج��اه��زة
لتق�سيم م�صر �إىل دوي �ل�ات م�ت�ن��اح��رة،
ال يف
ومن��وذج تق�سيم ال�سودان يبقى ماث ً
الأذهان.
وال���س��ؤال يبقى� ،أي ب��اب��ا ق��ادم و�سط
الت�شدد الذي يعم املنطقة ،وهل �سي�ساهم
الأق� �ب ��اط يف ح�م��اي��ة وح ��دة م���ص��ر ،كما
فعلوا عرب التاريخ ،وهل �سيذهب البابا
اجل ��دي ��د ب �ع �ي ��داً وي �ق �ح��م ال �ك �ن �ي �� �س��ة يف
ال�سيا�سة الغربية وم�شاريعها يف املنطقة،
�أم �سيدفع الكني�سة للتخلي ع��ن دوره��ا
ال�سيا�سي حلماية الأقباط؟

جهاد ال�ضاين
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دولي
«إسرائيل» تورّ ط باكو بمعاداة طهران

الموساد «ينغل» في أذربيجان

�أُثريت م�ؤخراً م�س�ألة متدّد الأخطبوط
ال �� �ص �ه �ي��وين �إىل �أذرب � �ي � �ج ��ان ،واخ �ت��راق
املو�ساد العديد من �إدارات الدولة االذرية،
وال�سيما �أجهزتها اال�ستخباراتية ،التي
يرى البع�ض �أنها حتوّلت �إىل جمرد �أداة
تنفيذية بامتياز لدى الكيان ال�صهيوين.
�أمّا �أ�سباب تنامي هذا الدور الإ�سرائيلي
يف اجل�م�ه��وري��ة ال�ت��ي �سكانها جميعاً من
امل�سلمني ،فيعود �إىل متكّن الإ�سرائيليني
والأم�ي�رك �ي�ي�ن م��ن حت��ري ����ض ق �ي��ادة ه��ذا
البلد على �إيران وحزب اهلل ،وكذلك رو�سيا
وا��س�ت�ح���ض��ار ق���ض�ي��ة ع�ت�ي�ق��ة ل �ه��ا ع�لاق��ة
بامل�س�ألة احلدودية تعود �إىل ما قبل العام
 1804بعد نهاية احل��رب الرو�سية وبالد
فار�س.
الوا�ضح �أ ّن الإ�سرائيليني الذين ف�شلوا
يف �إق �ن��اع �أع �ت��ى �أع� ��داء �إي � ��ران ،وامل�ق���ص��ود
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة الأم�يرك �ي��ة ،ملجاراتهم
يف �شنّ ع��دوان يف ه��ذا الوقت على �إي��ران،
يبحثون ع��ن �أي��ة جهة �أو دول��ة ت�ستجيب
لتحري�ضهم يف �إقالق راحة �إيران ،وعلى ما
يبدو يراهنون على �أنهم وج��دوا �ضالتهم
يف القيادة الأذربيجانية احلالية بزعامة
«�إلهام علييف».
واحلقيقة امل ُرة �أ ّن املو�ساد الذي «ينغل»
يف ال � � ��دول ال� �ت ��ي ك ��ان ��ت � �ض �م��ن االحت � ��اد
ال���س��وف�ي��ات��ي ال���س��اب�ق��ة ،مت � ّك��ن م��ن �إغ ��راء
الأذريني منذ زمن طويل ،ولعلّه االخرتاق
الأكرب لدولة يف العامل الإ�سالمي ،بحيث
�أ ّن اال��س�ت�ث�م��ارات يف االت���ص��االت ال�سلكية

ال عن التعاون الع�سكري
والال�سلكية ،ف�ض ً
والأمني بحيث تزوّد «�إ�سرائيل» احلكومة
الأذربيجانية بالأ�سلحة ومعدّات النفط.
ووف � ��ق ت �ق��اري��ر م���س�ت�ق��اة م ��ن م �� �ص��ادر
ع �ل �ي �م��ة ،ف� � � ��إن �أذرب � �ي � �ج � ��ان ت ��ري ��د ع�ق��د
�صفقة م �ع��دات ح��رب�ي��ة ق� �دّرت ال�صحافة
الإ�سرائيلية قيمتها مبليار و�ستمئة مليون
دوالر ،وت���ش�م��ل ت��زوي��د ال��دول��ة امل�ح��اذي��ة
لإي��ران بطائرات جت�سّ �س من دون طيار،
و�أ�سلحة م�ضادة للطائرات و�أخرى م�ضادة
لل�صواريخ.

لي�س هذا فح�سب ،ف�إ ّن الدول احلليفة
ل �ـ«�إ� �س ��رائ �ي ��ل» ،ك���ش�ف��ت ع�ب�ر �صحافتها
�أ ّن ج�ه��از امل��و��س��اد الإ��س��رائ�ي�ل��ي ي�ق��وم من
الأرا��ض��ي الأذربيجانية بجمع معلومات
ع ��ن �إي � � ��ران ،ب�ح�ي��ث �أن ع �م�ل�اء امل��و� �س��اد
ي�ج� ّن��دون �أي���ض�اً م��ن ي�ع��اون�ه��م يف القيام
باعتداءات داخل �إيران من الأذربيجانيني،
وال�سيما فيما يتعلق بت�صفية واغتيال
علماء ال��ذرة الإي��ران�ي�ين ،وه��و م��ا ذكرته
�صحيفة (التاميز) الربيطانية.
و�أذرب�ي�ج��ان مل تنف ال��و ّد املتعاظم مع

«�إ�سرائيل» ،بحيث �أن م�س�ؤولني فيها ال وم ��ا �أورده م��ن ط�ل�ب��ات ال ي�ع�ك����س ن��واي��ا
ي �ت�ردّدوا ب��االع�تراف ب ��أن دول�ت�ه��م تعمل �صافية جت��اه �إي��ران ،فالرئي�س «علييف»
م ��ع ال� �ق ��وى ال �غ��رب �ي��ة ،يف ح� ��ال ح ��دوث تعهّد بلعب دور يف �أفغان�ستان� ،سيما �أن
�أن�شطة ا�ستخباراتية �إيرانية ت�سبّب �ضرراً يف تلك البالد التي ي�سقط كل يوم املزيد
حقيقياً لأم��ن �أذربيجان ،ال بل �إن مدير من ال�ضحايا على �أي��دي ق��وات الأطل�سي
م��رك��ز ال �ت �ع��اون أ
الط �ل �� �س��ي يف العا�صمة التي مل تقت�صر ا�ستباحتها على الأر���ض
الأذرية «باكو» ي ؤ�كّد �ضرورة ،ال بل وجوب وال�ب���ش��ر ،ع�شائر �أذري ��ة االن�ت�م��اء ،وط��رح
تعزيز ال�ت�ع��اون اال�ستخباراتي و أ
الم�ن��ي مقاي�ضة يف هذا املجال تقوم على ح�صول
مع الواليات املتحدة الأمريكية ،وتركيا �أذرب� �ي� �ج ��ان ع �ل��ى دع ��م ع �� �س �ك��ري م�ق��اب��ل
�أي�ضاً.
الت�شدّد �ضد الربنامج النووي الإي��راين،
واملراقب املتتبع ال تنق�صه الدراية عمّا واتبع ذلك بالقيام بحملة اعتقاالت من
يُ�ضمر من �أه��داف وراء تو�سيع التعاون امل��واط �ن�ين الأذرب �ي �ج��ان �ي�ين ب�ح�ج��ة �أن�ه��م
اال�ستخباراتي ب�ين �أذرب�ي�ج��ان م��ن جهة ،يتعاونون مع �إيران.
ال�ع��امل��ون يف الأم� ��ور ال ي �ت�رددون ب ��أن
وك��ل م��ن «�إ��س��رائ�ي��ل» وال��والي��ات املتحدة
وتركيا من جهة �أخرى ،بحيث �أن دولتني القطبة التي يُراد �إخفا�ؤها الآن ،هي دفع
لل�صدام مع �إي��ران ،واملحرّ�ض
جماورتني لإي��ران فيها قواعد ع�سكرية �أذربيجان ِّ
مم� �ي ��زة ،ودول � �ت �ي�ن �أخ� ��ري �ي�ن ت �ت �ع��اون��ان الأول هو «�إ�سرائيل»� ،سيما �أن الواليات
الع �ظ��م إلي ��ران ،املتحدة مل تخف �أنها لي�ست موافقة على
معهما وت�ك� ّن��ان ال �ع��داء أ
وهما الواليات املتحدة و«�إ�سرائيل» ،رغم التوقيت الإ�سرائيلي ل�شنّ ع��دوان على
ق��ول ن��ائ��ب رئي�س جلنة ال��دف��اع والأم��ن �إيران ،وهو ما �أكّده رئي�س �أركان اجليو�ش
يف ال�برمل��ان الأذرب �ي �ج��اين «اي��دي��ن م�يرزا الأمريكية «ديفيد دميب�سي» الذي قال:
زاده» �إنه لي�س من داع لقلق �إي��ران ب�ش�أن «�إنّ النية متوافقة مع «�إ�سرائيل» حول
التعاون الع�سكري الفني بني �أذربيجان �إيران� ،إنمّ ا اخلالف على التوقيت».
ولذلك ،ف�إنّ اخلطر الذي بد�أ يتبلور
و«�إ�سرائيل» ،وقال �إ ّن �أذربيجان لن ت�سمح
للبلدان الأخ ��رى �أن ت�ستخدم �أرا�ضيها يف �أذرب�ي�ج��ان ،لن يطال� ،إذا ما ُق �دّر له
�أن يعي�ش� ،إيران فقط ،بل �سيُ�شكّل �أي�ضاً
منطلقاً ل�ضرب �إيران.
وي�لاح��ظ بع�ض اخل �ب�راء� ،أ ّن م��ا ق��ام خطراً على رو�سيا ،لكن در���س جورجيا
ال للعيان.
به الرئي�س الأذربيجاين «�إل�ه��ام علييف» ال�شهري اليزال ماث ً
خ�ل��ال ل �ق��ائ��ه �أم �ي��ن ع� ��ام ح �ل��ف ��ش�م��ال
يون�س عودة
الأط�ل���س��ي ال�شهر امل��ا��ض��ي يف بروك�سيل،

تراجع قدرات أميركا ..وبداية انكفاء امبراطوريتها
احلديث عن �ضعف وتراجع قدرات �أمريكيا،
ب�ف�ع��ل رك� ��ود اق �ت �� �ص��اده��ا امل���س�ت�م��ر ،وح��روب �ه��ا
الباهظة الكلفة والثمن يف العراق و�أفغان�ستان
التي �أره�ق��ت اقت�صادها ،مل يعد جم��رد توقع
�أو حتليل ي�ستند �إىل ق��راءة ل��واق��ع االقت�صاد
الأمريكي وامل�سار الذي يتجه �إليه يف امل�ستقبل،
�إذا م��ا ا�ستمر اخل�ل��ل وال�ت��و��س��ع يف ال �ه��وة بني
ت��زاي��د اال��س�ت�ه�لاك ،وتنامي العجز يف امل�ي��زان
التجاري الأمريكي� ،إمنا �أ�صبح حقيقة ت�ؤكدها
املعطيات االقت�صادية واملالية ع��ام � ،2012أي
بعد نحو ما يقرب من ت�سع �سنوات على كالم
الكاتب اميانويل تود ،الذي تنب�أ بقرب �سقوط
الم�براط��وري��ة الأم�يرك�ي��ة ،يف كتابه «م��ا بعد
أ
الأمرباطورية» ،ف�أمريكا التي كانت يف �أواخر
ال�ق��رن التا�سع ع�شر متلك �أق ��وى اقت�صاد يف
العامل ،و�أك�ثر ال��دول متتعاً باالكتفاء الذاتي
النابع م��ن �إنتاجها ال�ضخم للمواد الأول�ي��ة،
والفائ�ض الكبري يف ميزانها التجاري ،و�شكل
اق�ت���ص��اده��ا ع��ام  1945ن�صف الإن �ت��اج ال�ع��امل��ي،
�أ�صبحت ال�صورة فيها اليوم معكو�سة متاماً،
بعد �أن تراجعت �إنتاجية االقت�صاد الأمريكي
يف موازاة الإفراط يف اال�ستهالك املرتافق مع

تنامي العجز يف امليزان التجاري ،ال��ذي بد�أت
وتريته بارتفاع بني عام  ،1990وعام  2000من
100مليار دوالر �إىل  450ملياراً ،ومن عام 2000
ـ  2011بلغ العجز عتبة الرتيليون دوالر.
وك ��ي حت��اف��ظ ع �ل��ى م �� �س �ت��وى ا��س�ت�ه�لاك�ه��ا
املرتفع� ،أقدمت على متويل العجز باال�ستدانة،
ال�ت��ي �أخ ��ذت بالتزايد حتى و�صلت م��ع نهاية
� 2011إىل 5ر 14تريليون دوالر ،وهو ما ي�شكل
�إج �م��ايل ال �ن��اجت ال�ق��وم��ي الأم�ي�رك ��ي ،م��ا دف��ع
�إدارة الرئي�س ب ��اراك �أوب��ام��ا �إىل الطلب من
الكونغر�س الإجازة لها با�ستدانة 4ر 2تريليون
دوالر ،لت�أمني النفقات املرتتبة للعام ،2012
و�إال لن تكون ق��ادرة على ال��وف��اء بالتزاماتها،
وت�أمني حتى رواتب جنودها يف �أفغان�ستان.
ه��ذه احل��ال��ة ،ال�ت��ي و��ص��ل �إل�ي�ه��ا االقت�صاد
الأمريكي� ،أفقدت �أمريكا تفوقها االقت�صادي
وج �ع �ل �ت �ه��ا يف و�� �ض ��ع م ��ن ي �ط �ل��ب امل �� �س��اع��دة
بداية انكفاء الإمرباطورية
االق�ت���ص��ادي��ة وامل��ال�ي��ة م��ن ال �ع��امل ،وخ�صو�صاً
الأمريكية
م ��ن ع ��دوه ��ا ال� �ل ��دود ال �� �ص�ي�ن ،وب �ع��د �أن ك��ان
ال�ع��امل بحاجة �إليها اقت�صادياً ،ومالياً باتت
الق��رار
على �أن ت� أ�خ��ر ال��والي��ات املتحدة يف إ
اليوم حتتاج �إليه ،ت�ستورد منه خمتلف ال�سلع
اال�ستهاللية والر�ساميل ،الأم��ر ال��ذي جعلها بعدم قدرتها على االحتفاظ ب�سيطرتها على

ت�ع��اين م��ن التبعية االق�ت���ص��ادي��ة ،وب ��د ًال من
ت��دارك ه��ذا ال��واق��ع االقت�صادي وامل��ايل ال��ذي
ي��دف��ع �أم�ي�رك��ا �إىل ال �غ��رق يف ف��خ امل��دي��ون�ي��ة،
والعجز املتزايد يف امليزان التجاري الناجت عن
الركود االقت�صادي ،وتراجع �آلتها الإنتاجية،
يف ظل ا�شتداد املناف�سة االقت�صادية الدولية،
عمدت وا�شنطن �إىل انتهاج م�سارين �أغرقاها
�أكرث يف �أتون �أكرب �أزمة يف تاريخها ،وهما:
 الإيغال يف �سيا�سة اال�ستدانة للمحافظة علىم�ستوى معي�شة مرتفع يفوق قدراتها.
 �شن احل��روب لل�سيطرة على م��وارد الطاقةالعاملية والأ� �س��واق حل��ل �أزم��ات�ه��ا االقت�صادية
وامل��ال �ي��ة .غ�ير �أن ه��ذا ال���س�ل��وك االق�ت���ص��ادي
وال �ع �� �س �ك��ري مل ي �� �س �ف��را ع ��ن حت�ق�ي��ق �أح �ل�ام
�أم�ي�رك��ا ،و�إمن ��ا �أدي ��ا �إىل م���ض��اع�ف��ة �أزم��ات �ه��ا،
ودخولها يف نفق ال خمرج منه.

ال �ع��امل ،والتحكم ب��ال�ق��رار ال ��دويل ال�سيا�سي
واالق �ت �� �ص��ادي ،ع �م��ق �أزم��ات �ه��ا و� �ض��اع��ف من
ع�ج��زه��ا وجعلها م�ك��ره��ة ع�ل��ى ات �خ��اذ ق ��رارات
تراجعية انكفائية تق�شفية مت�أخرة� ،ستقود يف
الفرتة القادمة �إىل تعزيز هذا االجتاه �أمريكياً
ع�ل��ى ن�ح��و ي�ت�ن��ا��س��ب م��ع ال���ض�ع��ف امل �ت��زاي��د يف
قدرات �أمريكا االقت�صادية واملالية.
ويف ه ��ذا ال �� �س �ي��اق مي �ك��ن �إدراج ال �ق ��رارات
الخ�ي��رة ال�ت��ي ات�خ��ذت�ه��ا �إدارة �أوب��ام��ا وال�ت��ي
أ
عك�ست �ضعف قدرات �أمريكا:
 خف�ض امل��وازن��ة الع�سكرية الأم�يرك�ي��ة:لأول مرة ،منذ �أن �أ�صبحت �أمريكا �أقوى دولة
يف ال �ع��امل ،ت�ق��دم وا��ش�ن�ط��ن ع�ل��ى ات �خ��اذ ق��رار
ق�ضى بخف�ض الإنفاق الع�سكري.
 �إحداث تغيري يف اال�سرتاتيجية الع�سكريةالأم�ي�رك �ي ��ة ،ع�ك����س ان �ك �ف��اء �أم�ي�رك �ي �اً ي�ح��دث
لأول مرة ،ومتثل يف اتخاذ قرار بعدم الإق��دام
على �شن ح��روب برية مماثلة حل��روب العراق
و�أفغان�ستان ،ل�صالح االعتماد على العمليات
اجلوية وعمليات كوماندو�س حم��ددة ،للدفاع
عن امل�صالح الأمريكية.
 -تغيري يف الأولويات الع�سكرية الأمريكية

ل���ص��ال��ح ال�ترك�ي��ز ع�ل��ى ��ش��رق �آ� �س �ي��ا ،وامل�ح�ي��ط
ال�ه��ادي ملواجهة ما ت�سميه وا�شنطن باخلطر
ال�ع���س�ك��ري ال�صيني ال ��ذي ي ��زداد يف املنطقة،
وا��س�ت�ط��راداً ،الإع�ل�ان عن عزمها ن�شر قواعد
ع���س�ك��ري��ة ج��دي��دة يف امل�ن�ط�ق��ة مل��واج �ه��ة ه��ذا
اخلطر ،ما ي�شكل انكفاء ع�سكرياً عن مناطق
عديدة يف العامل كانت تقع �سابقاً يف �أولويات
الإ�سرتاتيجية الع�سكرية الأمريكية.
و�إذا كانت منطقة اخلليج العربي �ستبقى
بالن�سبة لأم�يرك��ا م��ن الأول��وي��ات� ،إال �أن��ه من
املالحظ �أن ال�سيا�سة الأمريكية بد�أت يف الفرتة
الخ�ي�رة ت��رك��ز على ت�ف��ادي االجن ��رار �إىل �أي
أ
حرب جديدة ،وجتنب �أي احتكاك مع ال�سفن
احلربية الإيرانية ،وحماولة جلم «�إ�سرائيل»
لعدم �إقدامها على توريط �أمريكا يف حرب �ضد
�إي��ران ،غري ق��ادرة ال على حتمل �أكالفها ،وال
على جتنب �أ�ضرارها على م�صاحلها احليوية
وق��واع��ده��ا ال�ع���س�ك��ري��ة امل�ن�ت���ش��رة يف منطقة
اخلليج ،التي تقع جميعها يف مرمى ال�صورايخ
الإيرانية القادرة على الو�صول �إليها.

ح�سني عطوي
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رأي
فلسطين..
لك عدالة السماء

«النـــوروز» فـي إيـــران
ال� �ن ��وروز م�صطلح ي �ت � أ�ل��ف من
جزئني ،حيث ي�شكالن مع بع�ضهما
ال�ب�ع����ض م�ع�ن��ى «ال �ي��وم اجل��دي��د»،
ويو�ضع على اليوم الأول من �أول
�شهر من ال�سنة ال�شم�سية ،عندما
تنتقل ال�شم�س �إىل برج احلمل(21
اذار/مار�س).
الي��ران�ي��ون يكرمون «ال�ن��وروز»
إ
وهو عادة قدمية بالرغم من �أنها
ق��د تبدلت خ�لال �آالف ال�سنوات،
ول�ك�ن�ه��ا مل ت �ن��دث��ر ،وك��ان��ت حمل
الق� ��وام والأدي ��ان
ت� أ�ي�ي��د م��ن قبل أ
امل �خ �ت �ل �ف��ة ،ال� �ت ��ي � �س �ي �ط��رت ع�ل��ى
�أرا��ض��ي �إي��ران ،ولهذا ال�سبب ف�إن
ال � �ن� ��وروز يف ي��وم �ن��ا ه� ��ذا ه ��و من
ال ��رم ��وز ال �ك�ب�رى وال �ب��اع �ث��ة على
الوحدة عند ال�شعب الإيراين.
�إن ظ� �ه ��ور الإ�� � �س �ل��ام وال �ت �ع��اط��ي
ال �� �س �ل �م��ي ل � ��ه م � ��ع �� �س ��ائ ��ر الأدي � � � ��ان
والعادات ،ال�سيما االعتقادات الدينية
ل�ي��ران �ي�ين� ،أدى �إىل �أن ال تندثر
ل� إ
امل��را� �س��م والآداب امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ه دف�ع��ة
واح��دة م��ن املجتمع الإي ��راين امل�سلم،
وف �ق ��ط م ��ع دخ � ��ول الإ� � �س�ل��ام ب���ش�ك��ل
الي��ران�ين ،قد قلل من
تدريجي على إ
انت�شارها وتدريجياً دخلت املعتقدات
الدينية للإ�سالم بني الفئات ال�شعبية.
على مر الأي��ام ،عندما كانت بع�ض
ال�سنن والآداب تقع يف ت�ضاد وا�ضح
مع املعتقدات وال�ع��ادات القدمية ،كان
الإيرانيون ي�سعون �إىل �إحياء �سننهم
القدمية يف قالب �شخ�صيات �إ�سالمية،
وب �ع �ب��ارة �أو�� �ض ��ح ق ��د م ��زج ��وا ال���س�نن
إ
الي ��ران� �ي ��ة م ��ع ال �� �س�نن الإ� �س�ل�ام �ي��ة،
وبالتايل من بني الكثري من الأعياد
ال� �س�ل�ام وم��ا بقي
الي��ران �ي��ة م��ا ق�ب��ل إ
إ
منها بني الإيرانيني امل�سلمني ينح�صر
ب�ع�ي��د ال� �ن ��وروز ،ع�ي��د ال �� �س��ده و�أع �ي��اد
�أ�صغر منها مثل عيد ال��وردة احلمراء
الذي كان معتاداً عليه يف �أ�صفهان.
�إ�ضافة �إىل ع��دم معار�ضة الإ�سالم
مع ع��ادات ال�ن��وروز ،وا�ستمرار تكرمي
ال �ن��وروز يف ال�ع�ه��د الإ��س�لام��ي �أي���ض�اً،
ميكننا �أن نن�سبه �إىل العالقة ال�شديدة
للإيرانيني من �أج��ل حفظ موارثهم
التاريخية.
فل�سفة �آداب وتقاليد عيد
النوروز
ي� �ب ��د�أ ال � �ن� ��وروز ،وب �ت �ع �ب�ير �أدق
تبد�أ �أعياد ر�أ���س ال�سنة الإيرانية،

وامل��رب��ع ،فعندما ك��ان ي��رد حديث
ع��ن ال�ع��دد �سبعة �أو �سبعة �آالف..
ف��إن املق�صود هو الوفور والكرثة.
ك��ان ه��ذا ال �ع��دد م�ي�م��ون�اً وم�ب��ارك�اً
ل��دى الأق � ��وام ال�ه�ن��دو � -أوروب �ي��ة
وكذلك يف الهند و�إيران� ،أ�سا�ساً �أن
دور ه��ذا العدد هو دور �إيجابي يف
ثقافة ال�شعوب.
من خالل �إلقاء نظرة عابرة على
الوقائع الطبيعية والكتب ال�سماوية
وم �ع �ت �ق��دات ال �ن ��ا� ��س ،وك ��ذل ��ك فن
ال�ع�م��ارة واملو�سيقى واخل��ط و�آداب
وثقافات ال�شعوب ،يت�ضح جلياً مدى
االهتمام اخلا�ص بالعدد �سبعة ،كما
�أن ل�ه��ذا ال�ع��دد مكانة متميزة عن
��س��ائ��ر الأع� ��داد الأخ ��رى يف ال �ق��ر�آن
ال � �ك� ��رمي ويف �أو�� � �س � ��اط امل �� �س �ل �م�ين
الإي��ران �ي�ي�ن؛ ح�ي��ث ورد ه��ذا ال�ع��دد
الي��ات وال�سور القر�آنية،
يف بع�ض آ
كما اعتربوا �أن القر�آن ي�شتمل على
�سبعة موا�ضيع ،ملنا�سك احل��ج �سبع
مراحل ،كما تكرر ذكر هذا العدد يف
الكتب ال�سماوية كالإجنيل والتوراة.
خ�ل��ق ال �ع��امل ع�ل��ى ��س��ت م��راح��ل ويف
ال�ي��وم ال�سابع انتهى خلقه وك��ان��وا
ي�ع�ق��دون جمال�س ال�ف��رح وال���س��رور
والدعاء والعيد.
ت�سمية العام
ال ت �ع �ت�بر ت���س�م�ي��ة ال� �ع ��ام ل��دى
الإي��ران �ي�ي�ن م��ن ع� ��ادات ال �ن��وروز،
ولكن نظراً ملا تواجهه اجلمهورية
بع�ض التح�ضريات للنوروز يف �إيران
الإ� � �س�ل��ام � �ي� ��ة الإي � ��ران� � �ي � ��ة ع �ل��ى
ع �ن��د �أول ث ��ان� �ی ��ة م ��ن ث� ��واين ي��وم بحرف ال�سني مثل� :سركة (اخلل) ال���ص�ع�ي��دي��ن ال �ع��امل��ي وال��داخ �ل��ي،
الي� � ��راين ،ويف ه��ذه و�سنجد (التمر) و�سمنو (�سمنو) اع�ت�م��د ق��ائ��د ال �ث��ورة الإ��س�لام�ي��ة
 1ف ��روردي ��ن إ
اللحظة ی�ت��وج��ه الإی� ��راين امل�سلم و�سيب (التفاح) ..وی�ضعون �أي�ضاً �آي� ��ة اهلل ال���س�ي��د ع �ل��ي اخل��ام�ن�ئ��ي
�إىل ال�ق�ب�ل��ة ل���ص�لاة رك �ع �ت�ین ،ثم م ��ع ال �� �س �ي �ن��ات ال �� �س �ب��ع امل���ص�ح��ف هذا التدبري احلكيم ،حيث يوجه
ی� �ق ��ر�أ ه� ��ذا ال� ��دع� ��اء« :ی� ��ا م�ق�ل��ب ال� ��� �ش ��ري ��ف وال� ��� �س ��اع ��ة و� �ش �ت��ائ��ل ك �ل �م��ة �إىل ال �� �ش �ع��ب الإي� � � ��راين يف
الب � �� � �ص� ��ار ،ی� ��ا م��دب��ر خم �� �ض��رة وامل � � � ��راة ،كما یزینون بداية كل ع��ام ،وي�سميه ح�سب ما
ال � �ق � �ل� ��وب و أ
ال�ل�ي��ل وال �ن �ه��ار ،ی��ا حم��ول احل��ول بیوتهم ب�صهاریج مائیة �صغریة تقت�ضي امل�صلحة ،وي�ت��م الرتكيز
على هذا العنوان خالل العام من
و أ
الح � � � � � � ��وال ،ح� � ��ول ح ��ال� �ن ��ا �إىل فیها �أ�سماك ملونة.
وجل� �م� �ي ��ع ال� ��� �س� �ي� �ن ��ات ال �� �س �ب��ع دون �إه� �م ��ال اجل ��وان ��ب الأخ � ��رى،
�أح�سن حال».
امل��و� �ض��وع��ة ع �ل��ى امل ��ائ ��دة م�ف�ه��وم ولن�ستعر�ض �أ�سماء ال�سنوات ال�ست
خ��ا���ص ،على �سبيل امل�ث��ال :التفاح الأخريه يف �إيران:
املوائد النوروزية
رم��ز اجل�م��ال وال�سالمة البدنية� � � ،س � ��ال پ � �ی ��ام �ب�ر �أع� � �ظ � ��م(� � ��ص):
ق �ب��ل ح �ل��ول ال �� �س �ن��ة اجل ��دي ��دة ،و�سنجد ط�ب�ق�اً إلح ��دى ال��رواي��ات ع � � � � � � � � � � � � � � � � ��ام ال� � � � � � � � ��ر� � � � � � � � � �س� � � � � � � � ��ول
البد من �أن تفر�ش مائدة النوروز ،امل �ن �ق��ول��ة رم � ��زاً ل�ل�ع���ش��ق وامل �ح �ب��ة الأعظم(�ص)2006/2007،
وت �ف��ر���ش م��ائ��دة «ه �ف��ت � �س�ي�ن» يف واخل �� �ض��رة رم � ��زاً ل��رب �ي��ع احل �ي��اة � � �س� ��ال �إحت � � � ��اد م� �ل ��ی و ان �� �س �ج��ام
الكثري م��ن مناطق �إي��ران وبع�ض و�سمنو رم ��زاً ل�ل�برك��ة وامل�سكوكة ا� �س�لام��ی:ع��ام ال��وح��دة ال��وط�ن�ي��ة
مناطق �أفغان�ستان ،وتو�ضع على رم��زاً للرزق واملعا�ش والثوم رم��زاً واالن�سجام الإ�سالمي2007/2008
ه ��ذه امل ��ائ ��دة ��س�ب�ع��ة �أ� �ش �ي��اء ،ت�ب��د�أ ل�ل���ش�ف��اء وال �� �س�لام��ة� ،إ� �ض��اف��ة �إىل � �س��ال ن��و �آوری و� �ش �ك��وف��ای��ی :ع��ام
الإبداع واالزدهار 2008/2009
كتاب اهلل العزيز.
��س��الإ��ص�لاح ال�ك��وی م���ص��رف :عام
تر�شيد اال�ستهالك2009/2010
ملاذا الرقم (�سبعة) على
�� � �س � ��ال ه � �م� ��ت م � �� � �ض ��اع ��ف وك� � ��ار
مائدة «هفت�سني»؟
م �� �ض��اع��ف:ع��ام ال�ه�م��ة امل���ض��اع�ف��ة
�إن ال��رق��م ��س�ب�ع��ة وه ��و ح��ا��ص��ل والعمل امل�ضاعف2010/2011
اجل � �م� ��ع ب �ي��ن ال� ��رق � �م �ي�ن ث�ل�اث ��ة �سال جهاد اقت�صادى:عام اجلهاد
و�أرب� �ع ��ة ك ��ان ي��وم��ي ل ��دى ع�ل�م��اء االقت�صادي2011/2012
الريا�ضيات �إىل الكمال �أو الكرثة
م�ؤمن احللبي
ن �ظ��راً لل�شكل ال�ه�ن��د��س��ي للمثلث

الفّاكني،
�أن يُقتل �شعب على �أي��دي حفنة من القرا�صنة أ
م�س�ألة فيها نظر! لكن� ،أن يعكر م��زاج كيان غا�صب جمرم
��ص��اح��ب �أول م��در��س��ة م�ت�ط��ورة يف ع��امل اجل��رمي��ة املنظمة
والإرهاب الدويل يف الع�صر احلديث ..م�س�ألة ال تغتفر!
ت �ب �اً أله ��ل الأر� � ��ض ،ه � ��ؤالء ال��ذي��ن � �س��رع��ان م��ا ي�ف�ق��دون
حوا�سهم :من ب�صر و�سمع ونطق ..وي�صابون بالإغماء ،فتغطّ
�ضمائرهم امل�شبوهة يف �سبات ،وتقعد بهم الهمم القع�ساء
التي كانت ت�صول وجتول قبل هنيهات من اعتداءات ربيبتهم،
وانتهاكها حرمة القوانني وال�شرائع والنوامي�س.
الب� ��ادة يف ه��ذا
�شعب فل�سطني ،يتعر�ض لأب���ش��ع ح ��روب إ
الع�صر ،بدم ب��ارد ،من غري �أن يرف للجالد جفن� ،أو يواجه
ول��و وخ��زة �ضمري ذات�ي��ة� ،أو ت�أنيب ول��و م��ن ب��اب حفظ ماء
ال��وج��ه واحل �ي ��اء ،م��ن ه ��ذا امل�ج�ت�م��ع ال �ك��وين ال�ق��اب����ض على
مقدرات الإن�سانية عنوة واقتداراً..
ال�ع��دو الإ��س��رائ�ي�ل��ي ي�ضرب متى ��ش��اء و�أ ّن ��ى ��ش��اء ،ويقتل
ويدمر ويهجّ ر ،ال�سيما داخل فل�سطني الذبيحة ،من غري �أن
يتعر�ض ولو للم�ساءلة!
�إ��س��رائ�ي��ل ت�ستبيح �أرا� �ض��ي ،وت�ق�ي��م امل���س�ت��وط�ن��ات ،وت�ه��دم
منازالً ،وت�شرد �شعباً ،وتقتل �أطفاالً ،وتعذب �شيوخاً ،وتهتك
�أعرا�ضاً ..كل هذه اجلرائم واالنتاهاكات ال ت�ست�أهل التوقف
عندها!
القد�س مقبلة على تغيري دميغرايف مل�صلحة ه��ذا الكيان
الهجني ،بعدما �أمعن يف تقطيع �أو�صالها اجلغرافية� ،سواء
عرب اجلدار العن�صري الفا�صل� ،أم عرب �ض ّم �أرا�ض �أقام عليها
م�ستوطنات م�أهولة ..يف مقابل جرف منازل وتهجري �أنا�س
هم �أهل الأر�ض جذورهم �ضاربة يف عمق �أعماقها..
«�إ�سرائيل» تدن�س كني�سة املهد ..وتقو�ض الأق�صى ..وتعلن
القد�س عا�صمة �أبدية لها ..هذا �أمر بديهي وحق مقد�س من
حقوق «�إ�سرائيل» ،هكذا تطالعنا دول القرار املم�سكة برقاب
الب�شرية ،وال من يعرت�ض!
«�إ�سرائيل �شر مطلق يجب �أن تزول» متيد الأر���ض ،تطبق
ال�سماء ،ت�ستنفر �أزالم و�أقالم و�أعالم البرتو  -دوالر ..جتهز
البوارج والر�ؤو�س النووية ،حتى لتكاد ت�سمع قرقعة ال�سالح
الم ��ن ورده ��ات اجلمعية ال�ع��ام��ة ل�ل�أمم
يف �أروق ��ة جمل�س أ
امل�ت�ح��دة ،وت�ب��د�أ امل �ن��اورات احلية ح��ول نطاق الكيان امل�سخ..
الع�سكرية منها والديبلوما�سية كر�سالة �إىل كل من ت�سوّل له
نف�سه التفكري باالعتداء على هذا اللقيط.
يا �أهل الأر���ض� ..أين �أنتم من العدالة ،عدالة ال�ضمري..
عدالة التاريخ ..عدالة الق�ضية؟
الخ��ري��ن ،وننف�ض �أي��دي�ن��ا من
ل��ن ننحو بالالئمة على آ
تبعات الواقع وامل�س�ؤولية التي تقع بالدرجة الأوىل على �أهل
البيت.
الإن�سان الفل�سطيني هو املعني الأول ..نقول :الفل�سطيني
وال ن �ق��ول :ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ون ..لأن ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين ال��ذي��ن
توازعتهم امل�صالح والأنانية واحلقد والكراهية والتحا�سد
والتبعية واال��س�ت��زالم� ،أو�صلوا الق�ضية �إىل ه��ذا ال��درك من
ال�ضعف والوهن..
ل��ذا مطلوب م��ن الإرادات اخل�ّي�ررّ ة ،ال���ص��ادق��ة والفاعلة،
التظافر يف م��ا بينها ب��ر�� ّ�ص ال�صفوف وح�شد ال�ط��اق��ات يف
وحدة ال تنف�صم عراها ،ملواجهة هذا الطاغوت اجلاثم على
ال�صدور ،املح�صن بالتفاف عاملي هائل من حوله ..واملحت�ضن
من ل��وب مم�سك بخناق حكومات دول ال�ق��رار الغربية على
وجه التحديد.
من بعد ..حقاً لكم �أن ت�ست�صرخوا العامل امل�ؤمن واحل� ّر
الوقوف �إىل جانب ق�ضية الع�صر ون�صرتها.
نحن ال ندعو �إىل �صبّ النا�س يف قالب واحد ..نحن ن�ؤمن
بالتعددية ،لكن من �ضمن الوحدة ،وحدة الهدف وامل�صري..
الف�صائل و أ
الح��زاب والقوى الفل�سطينية ،مدعوة �إىل وقفة
تاريخية تعبرّ ع��ن حر�صها على م�ستقبل الق�ضية املعمدة
بدماء الآالف من ال�شرفاء ..وقفة الرجل الواحد والكلمة
الواحدة ،والبندقية الواحدة والهدف الواحد ..التحرير.
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بيروتيات
أبعاد مخطط تفكيك األسر في العاصمة []3

نهم للسيطرة على القصور ..وعلى إرادة الناس
بعد �أن متكنت الليربالية املتوح�شة
م��ن ا�ستالب ب�ي�روت بو�سطها التجاري
و�إع � ��دام ال �ت��اري��خ وال �ت��راث والأ� �ص��ال��ة،
وان� �ت ��زاع م�ل�ك�ي��ات ال �ن��ا���س ،با�ستغاللها
نهاية احلرب و�ضرورة �إزالة �آثار احلرب
ال �ق��ذرة ،جل� ��أت ال��ر�أ��س�م��ال�ي��ة الطفيلية
�إىل ��ش�ع��ارات ك��اذب��ة وم�ضللة ،ف�أطلقت
��ش�ع��ار التعليم والإع �م ��ار ،وك� ��أن ب�يروت
ب�أهلها وعائالتها ونا�سها ،كانوا �أميني
متخلفني ،وك ��أن��ه مل مي��ر ع�ل��ى املدينة
العريقة �أي �أثر للعلم واحل�ضارة ،ولهذا
و�ضعت عيون هذه الر�أ�سمالية الطفيلية
اجل�شعة واملتوح�شة على كل ق�صر وعلى
كل عرق �أخ�ضر ،وكل مدر�سة وكل ملكية.
وع�ل��ى ه��ذا حت��رك ال�سما�سرة يف كل
اجت��اه ،وخ�صو�صاً بعد �أن �شرعوا بو�ضع
ال �ي��د ع�ل��ى ال��و� �س��ط ال �ت �ج��اري ب��وا��س�ط��ة
�شركة� ،سلطت العيون �أو ًال على الق�صور،
ف�ك��ان��ت ع�م�ل�ي��ات ال���س�ي�ط��رة ،بالرتغيب
وال�تره�ي��ب ،راح ق�صر ��ص��احل��ة ،وب��د�أت
اخلطط لو�ضع اليد على ق�صر الداعوق،
وو��ض�ع��ت ب�ق��رب��ه ع �ي��ون مل��راق�ب��ة ك��ل من
يدخل �أو يخرج م��ن ه��ذا الق�صر ،وك��ان
ي�ط�ل��ب م ��ن م �� �ص��وري��ن� ،إذا ��ش�ه��د ه��ذا

الق�صر لقاء� ،أن ي�صوروا احل�ضور فرداً الرئا�سة ،مكاتب للتيار الذي يقوده �أحمد
فرداً� ،أو كل اثنني معاً ،لكن �آل الداعوق احلريري ،و�صار و�صار ..وال ندري �إىل �أي
م��ا ه��ان��وا وم ��ا ت��راج �ع��وا ،ومل ي�ت�خ�ل��وا مدى �سي�صمد بيت الرئي�س تقي الدين
ع��ن ال�ق���ص��ر ،رغ��م ك��ل م��ا ا��س�ت�ع�م��ل من ال�صلح� ،أمام عيون ال�شر ،والطموح ،علماً
�أ�ساليب وو�سائل ،مرة حتت �أ�سباب �أمنية� ،أن متثال ابن عمه رجل اال�ستقالل البارز
و�أخ��رى لأ�سباب بنيوية ،وثالثة لرتميم ريا�ض ال�صلح� ،ضاق م��رة بعني الرئي�س
اخلدمات والبنى التحتية ..فظل الق�صر ال���ش�ه�ي��د ،وح ��اول �أن يقلعه م��ن مكانه،
لكنه عجز عن املهمة ،ليتم الآن الت�ضييق
لأ�صحابه ومازال.
رمبا يجوز ال�س�ؤال هنا ،كيف مت و�ضع على ال�ساحة التي ينت�صب فيها التمثال
اليد على ق�صر �أيا�س يف وادي �أبو جميل ،ل�صالح موالت ومراكز و�شاهقات ال نعرق
�أو «وادي اليهود» كما كان يطلق عليه �أيام من متلكها �أو يتملكها.
ه ��ذا و�إن ك��ان��ت ك��رمي �ت��ه ،ال ��وزي ��رة
زمان ،يف غفلة من الزمن والنا�س ،و�صار
ا�سمه «ق�صر الو�سط» �أو «بيت الو�سط» ،ال�سابقة ليلى ال�صلح تذهب كل يوم �إىل
ون�سوق هذا الق�صر يف املنا�سبة ،لأن �أحد م�ك��ات��ب ال��ول�ي��د ب��ن ط�ل�ال ،ح�ي��ث تقود
ورث�ت��ه ه��و م��ن �آل ال��داع��وق ،وخ�صو�صاً جمعيته التي تقوم يف مبنى الكابيتول
�أن �أي��ا���س اجل��د مالك الق�صر الأ�سا�سي ،قبالة التمثال.
علم وعمر� :شعار كان يطلق بقوة �إبان
ك��ان �أح��د �أه��م و�أب��رز جت��ار ب�ي�روت ،وك��ان
ه�ن��اك ��ش��ارع جت��اري م�ع��روف يف الو�سط االنتخابات منذ العام  ،1996وك ��أن �أهل
ال�ت�ج��اري با�سمه «��س��وق أ�ي��ا���س» ..وعليه ب�يروت مل يعلموا �أبناءهم أ�ب��داً ،وك�أنهم
بقدرة قادر ،و�ضعت اليد بالإغراءات على مل يعمروا منز ًال ومل ي�شقوا طريقاً.
وحت � ��ت ه � ��ذا ال � �ع � �ن ��وان :مت ت��دم�ير
الق�صر اجل�م�ه��وري يف ال�ق�ن�ط��اري ،ومت
�شراء الأماكن والبيوت والتاريخ يف �شارع امل��در��س��ة ال��ر��س�م�ي��ة ال�ت��ي ب ��د�أت تتقهقر
��س�ب�يرز ،ف�صار مقر تلفزيون امل�ستقبل ل�صالح املدر�سة اخلا�صة ،و أ�ًلغيت نهائياً
يف أ�ح � ��د أ�ب� � ��رز ال �ق �� �ص��ور ،و�� �ص ��ار ق�صر دور امل�ع�ل�م�ين وك �ل �ي��ة ال�ت�رب �ي��ة ،وك��ر���س

نهائياً تفريع اجلامعة اللبنانية ،جامعة
ال�ف�ق��راء �إىل ف��روع يف ع��دة أ�م��اك��ن حتى
ال تتوحد الهيئة التعلمية وال يتعرف
ط�ل�اب ل�ب�ن��ان ع�ل��ى بع�ضهم ،ون���ش��أت يف
طول البالد وعر�ضها املزيد من املدار�س
اخلا�صة ل�صالح �أ�شخا�ص وقوى �سيا�سية
وجماعات ،تدر�س كل منها �أيديوجليتها
وفكرها و�أ�سلوبها..
ويف وق��ت نبتت فيه جامعات خا�صة
ك ��ال �ف �ط ��ر يف ل� �ب� �ن ��ان ول� �ت� �ظ ��ل ال� �ق ��وى
ال��ر�أ� �س �م��ال �ي��ة ال�ط�ف�ي�ل�ي��ة «ت ��رب ��ح» لأه��ل
بريوت اجلميل� ،أنها علّمت � 35ألف �شاب
يف م�ن��ح منها ب��وا��س�ط��ة ع �ق��ود ،ت�ستعمل
ل�لاب�ت��زاز والت�شهري �ساعة ت��ري��د ،وغب
ال�ط�ل��ب ،ع�ل�م�اً �أن � 35أل ��ف ��ش��اب ال��ذي��ن
تعلموا ك��ان��وا م��ن ك��ل لبنان ،ولي�س من
ب�ي�روت وح��ده��ا ،وع�ل�م�اً �أن ه �ن��اك ق��وى
و�شخ�صيات و�أحزاباً علمت مبنح وفرتها
ع���ش��رات �أ��ض�ع��اف ه��ذا ال �ع��دد ،ومل متَنن
�أهل بريوت ،فعلى �سبيل املثال ال احل�صر،
احلزب ال�شيوعي وفر منحاً جامعياً لأكرث
من � 200ألف �شاب ،وبع�ضهم الآن كوادر
لا واح ��داً
يف ال�ت�ي��ار الأزرق ،ون���س��وق م�ث� ً
فقط ،هو �سمري �ضومط ،القيادي البارز

يف امل�ستقبل ،ونقيب املهند�سني ال�سابق،
ون�س�أله باملنا�سبة �إن كان حزبه ال�سابق قد
مننه يوماً ب�شهادة الهند�سة التي حملها
من جامعة �سان �شارل يف براغ.
وامل��راب �ط��ون �أمل ي��وف��روا الآف املنح
ل�ب�يروت�ي�ين ،ح�م�ل��وا � �ش �ه��ادات يف الطب
والهند�سة وعلوم االجتماع..
وك��ذل��ك ح��زب االحت��اد ،حتى جمعية
متخرجي املقا�صد ،وخ�صو�صاً يف زمن
امل��رح��وم ع��زت ح��رب �أمل ت��وف��ر ع�شرات
�آالف امل�ن��ح اجل��ام�ع�ي��ة ،دون �أن نتحدث
عن اجلمعية البريوتية العريقة جمعية
املقا�صد اخلريية الإ�سالمية التي علمت
رمب��ا م�ئ��ات الآالف م��ن اللبنانيني ،وال
يكاد يخلو بيت م�سلم يف لبنان مل مير
على هذه اجلمعية ،التي عرفت الت�ضييق
واحل�صار حينما �أطل �صاحب �شعار «علم
وع�م��ر» وظ��ل ي�ضيق عليها ،لأن��ه يريد
�سمكة يف بحره ..وكل ذلك ترافق مع نهج
فظيع ه��دف��ه تفكيك الأ� �س��ر وال�ع��ائ�لات
ال�ب�يروت�ي��ة ،ال�ت��ي � �ص��ارت ت �ت��وزع يف ع��دة
مناطق و�أمكنة.
وللحديث تتمة

«الـثـبـات» تـكــرّ م أُ ســرتـهـــا
مل�ن��ا��س�ب��ة ال �ع��ام اخل��ام����س
ع �ل��ى ان �ط�ل�اق �ت �ه��ا ،ك��رم��ت
ج� ��ري� ��دة «ال � �ث � �ب� ��ات» أ��� �س ��رة
حت��ري��ره��ا وال�ع��ام�ل�ين فيها،
وك � �ت� ��اب اف �ت �ت ��اح �ي ��ات �ه ��ا ،يف
ح� �ف ��ل ع� ��� �ش ��اء أ�ق� ��ام � �ت� ��ه يف
م� �ط� �ع ��م ال� ��� �ص� �ي ��اد يف ع�ين
امل��ري �� �س��ة ،ح �� �ض��ره إ�� �ض��اف��ة
�إىل أ��� �س ��رة ال �ت �ح��ري��ر ،ع��دد
م��ن ال���ش�خ���ص�ي��ات ال�ف�ك��ري��ة
وال �ث �ق��اف �ي��ة والإع �ل�ام � �ي ��ة،
ال � ��ذي � ��ن ك � � ��ان ح� ��� �ض ��وره ��م
مبنزلة الت�أكيد على ال��دور
ال � ��ذي ت �ل �ع �ب��ه «ال� �ث� �ب ��ات» يف
م�سريتها الإعالمية ،والتي
جتتهد فيها من �أجل وحدة
الأم��ة ،وك�شف امل�ؤامرة التي
تتعر�ض لها ،يف ظل هجمة
ا� �س �ت �ع �م��اري��ة و� �ص �ه �ي��ون �ي��ة
ورج�ع�ي��ة وت�ك�ف�يري��ة ،ي�شكل
الهجوم الإع�لام��ي املفربك
وامل�ضلل الوجه الأبرز فيها،
يف زم ��ن ث� ��ورة االت �� �ص��االت،
والذي تعترب «الثبات» �أن لها
دوراً يف مواجهته وف�ضحه..
فكل عام وجميع الزمالء
بخري

ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي مرحباً بالأب د .انطوان �ضو

�ضيوف الثبات يف ذكرى انطالقتها

�أ�سرة الثبات يف عيدها اخلام�س
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نفط أوغندا يضاهي نفط الخليج العربي
يف ت�صريح الفت قد يثري الده�شة للوهلة
الأوىل� ،أكدت م�س�ؤولة كبرية يف وزارة الطاقة
الأمريكية� ،أن احتياطات النفط يف �أوغ�ن��دا،
قد ت��وازي تلك التي يف دول اخلليج العربي،
وبناء على نتائج �سل�سلة من االختبارت التي
�أجريت على عينات �أخذت من الآبار املحفورة
يف �أوغ �ن��دا ،حت��دث��ت امل���س��ؤول��ة الأم�يرك�ي��ة يف
ق�سم ال�ط��اق��ات الأح �ف��وري��ة ��س��ايل كورنفيلد
ع��ن احتياطات �أوغ �ن��دا ،كما ل��و �أن�ه��ا تتحدث
عن احتياطات اململكة العربية ال�سعودية من
النفط.
ب��ال�ف�ع��ل ،ف � ��إن االك �ت �� �ش��اف��ات ال�ن�ف�ط�ي��ة يف
�أوغ �ن��دا م��ن ��ش��أن�ه��ا �أن تقلب امل �ع��ادالت ،و�أن
تغري م�صري البالد مبا يجعلها تقول وداع�اً
لل��أم��را���ض وامل �ج��اع��ات وال �ف �ق��ر واالع �ت �م��اد
على ال��دول املانحة �إذا ما تو�صلت ال�سلطات
الأوغندية �إىل كيفية �إدارة هذا امل��ورد الهائل
وع � ��دم حت��وي �ل��ه �إىل ل �ع �ن��ة ،ف��االح �ت �ي��اط��ات
املكت�شفة حتى الآن كبرية ،والتوقعات ت�شري
�إىل اح�ت�م��ال ارت �ف��اع م�ع��دالت�ه��ا يف ال���س�ن��وات
القادمة مع �إط�لاق �شركات التنقيب حمالت
جديدة يف مناطق خمتلفة من البالد.
وع �ل��ى ق ��در ال �ت �ف��ا�ؤل ب��ال�ع�ث��ور ع�ل��ى ه��ذه
االحتياطات النفطية التي من �ش�أنها �أن ت�شكل
م ��ردوداً ج �ب��اراً ل�ل�أوغ�ن��دي�ين وتنت�شلهم من
م�آزق اجتماعية واقت�صادية و�صحية خطرية،
�إال �أن املخاوف تت�صاعد من احتمال �أن يجر
النفط البالد �إىل الهاوية يف حال ن�شوب حرب
�أهلية �أو ن��زاع على تقا�سم امل ��ردودات املالية،
أ�م��ا اخل��وف الأك�بر فهو من �أن ت�ستغل بع�ض
ال��دول حداثة �أوغ�ن��دا يف جم��ال �إن�ت��اج النفط
لتحاول ا�ستنزاف مواردها الطبيعية وحتقيق
م�صاحلها اخلا�صة.
منذ ع��ام  ،2006ارتفعت وت�يرة احلديث
ع ��ن االح� �ت� �ي ��اط ��ات ال �ن �ف �ط �ي��ة يف �أوغ � �ن ��دا
و�أهميتها ،حيث توقع الكثريون �أن البالد
�ست�شهد يف امل�ستقبل القريب مرحلة تغيريات
ج��ذري��ة ،ال�سيما بعد اكت�شاف كميات كبرية
من النفط ت�صل �إىل مليار برميل يف ال�شق
الأر� �ض��ي ح��ول ب�ح�يرة أ�ل�برت�ين ،ه��ذا ال�شق
ال��ذي لطاملا طافت الفقاعات النفطية فوق
املياه التي حتيط به ،ولطاملا ت�ساءل ال�سكان
املحليون عن ماهيتها.
وت �ب�ين ل�ل�أوغ �ن��دي�ين �أن �أم��اك��ن ال�صيد
املف�ضلة لهم يف تلك املنطقة لن تبقى م�صدراً
ل�ل�أ� �س �م��اك ف �ق��ط ،ب��ل ��س�ت�ت�ح��ول �إىل خم��زن
للذهب الأ� �س��ود ،مم��ا غ��ذى طموحاتهم ب��أن
ت�ت���ض��اع��ف م��داخ �ي��ل ب�ل�اده ��م مب ��ا ي�خ��ول�ه��م
االن �ت �ق��ال �إىل م���س�ت��وي��ات م�ع�ي���ش�ي��ة م�غ��اي��رة
وجيدة ن�سبياً متنع عنهم الفقر واجلوع.
لكن بالرغم م��ن الآم ��ال ال�ك�ث�يرة ،هناك
خم��اوف ت�ضاهيها ،و�أب��رزه��ا �أن تت�سبب هذه
االكت�شافات النفطية بحروب �أهلية جديدة،
�أو تفتح �أنظار الطامعني وتدفعهم لل�سيطرة
على البالد ولو بالقوة ،والبع�ض حتدث �أي�ضاً
عن احتمال �أن يكون م�صري �أوغ�ن��دا م�شابهاً
للكونغو� ،إذ مت اكت�شاف حقول النفط يف هذه
الأخرية ،ولكنها مل ت�ستخرج حتى الآن ب�سبب
النزاعات وعدم ا�ستقرار املنطقة.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أنها ورغم ما فيها من
ث��روات طبيعية ،بقيت �أوغ�ن��دا لعقود طويلة
تعاين من الفقر ال�شديد على امل�ستوى العام،
حيث �إن �سكانها الذين يقدر عددهم بـ23.9

مليون ن�سمة مل ينعموا مب�ستويات معي�شية
عالية تنا�سب ال�ثروات الطبيعية التي تتمتع
بها بالدهم.
خطوات مدرو�سة
حتى الآن ،تتعامل �أوغندا مع االكت�شافات
ال �ن �ف �ط �ي��ة ب �خ �ط��وات م ��درو� �س ��ة وي� �ب ��دو �أن
الإدارة الأوغندية ال تريد ا�ستعجال الأم��ور
�أو ا� �س �ت �خ��راج ال �ث��روات ،ح�ت��ى ال ت�ق��ع يف �أي
م�شكالت مل تكن يف احل�سبان ،وللمثال ف�إن
امل �� �س ��ؤول�ين الأوغ �ن��دي�ي�ن جل � ��ؤوا �إىل �إي ��ران،
ونيجرييا ،امل�ع��روف��ة ب�إنتاجها للنفط ،طلباً
لال�ست�شارة ،وكذلك طلبوا م�ساعدة �شركات
ال �ن �ف��ط ال�نروي �ج �ي��ة ح���س�ن��ة ال �ت �ن �ظ �ي��م ،ومل
يتوا َن البع�ض منهم عن التوجه �إىل الواليات
املتحدة حل�ضور اجتماعات وم�ؤمترات مفيدة
ب�ش�أن كيفية �إدارة النفط ،ولعل �آخرها كانت
زي ��ارة جمموعة �أوغ�ن��دي��ة ل�ل��والي��ات املتحدة
ت�ضم م�س�ؤولني م��ن وزارة ال�ط��اق��ة ،وع�ضواً
يف ال�ب�رمل ��ان ،و�أع �� �ض��اء م��ن امل�ج�ت�م��ع امل��دين
و�صحافياً ،للم�شاركة يف برنامج الزائر الدويل
وال �ت �ع��رف ع �ل��ى ك�ي�ف�ي��ة اال� �س �ت �غ�ل�ال اجل�ي��د
للموارد الطبيعية بغية العودة وتطبيقها �إن
�أمكن.
�أث� �ن ��اء ت �ل��ك ال� ��زي� ��ارة ،ال �ت �ق��ت امل�ج�م��وع��ة
الأوغ�ن��دي��ة ب�سايل كرونفيلد ،وه��ي م�س�ؤولة
يف وزارة الطاقة الأمريكية ،حيث �أك��دت هذه
الأخرية للأوغنديني �أنهم ينعمون مبخزون
ال ي�صدق من النفط ،و�أن االحتياطات هائلة،
وقد يناف�سون اململكة العربية ال�سعودية.
وق� ��د دع� ��ت ك��ورن �ف �ي �ل��د ،ال �ت ��ي �أذه �ل �ت �ه��ا
االك �ت �� �ش��اف��ات ال�ن�ف�ط�ي��ة يف �أوغ � �ن ��دا� ،إىل �أن
ت�ستفيد ال��دول��ة م��ن م�صادر ال�غ��از والنفط،
ولكن �أن تتجنب �أي�ضاً امل ��آزق التي وقعت بها
دول �أخ��رى ت�صدّر النفط كنيجرييا ،وذل��ك
عرب �إر�ساء قواعد حكومية جيدة وهياكل حكم
قوية.
وق��ال��ت ك�م��ا غ�يره��ا م��ن امل���س��ؤول�ين �إن�ه��ا
م�ستعدة للم�ساعدة ،على كل الأ�صعدة وال�سيما
يف كفاءة �إدارة النفط والغاز ،ومل تن�سَ طبعاً

�أن تدق ناقو�س اخلطر البيئي ،حيث حتدثت
مطو ًال عن �ضرورة احلفاظ على البيئة وعلى
جتنب انبعاثات الغاز خالل عمليات الإنتاج،
لكن ال�سلطات يف �أوغندا الت��زال تتخوف من
الأمريكيني ،وتخ�شى �أن ي�سيطروا ب�شركاتهم
العمالقة على �إن �ت��اج النفط يف ب�لاده��م مبا
يحرمهم من الأرباح.
�شركات التنقيب
يف ال��وق��ت ال ��راه ��ن ،ت���ض��م �أوغ �ن ��دا �أرب ��ع
�شركات للتنقيب عن النفط وه��ي «هرياتيج
اوي � � � ��ل» ،و«ت � ��ول � ��و اوي � � � ��ل» ،و«ت � � � ��اور �أوي � � ��ل»،
و»دومينيون اويل».
ومن بني ال�شركات الأربع ،متكنت كل من
«ه�يرات�ي��ج اوي ��ل» و«ت��ول��و اوي ��ل» م��ن ت�سجيل
جناحات هائلة يف �آبار للنفط يف حو�ض بحرية
الأل�ب�رت�ي�ن ال��ذي ي�ق��ع يف اجل��زء ال�ع�ل��وي من
الناحية الغربية للأخدود الأفريقي العظيم.
وفقاً للبيانات التي مت جمعها حتى الآن
م�ن��ذ االك�ت���ش��اف ال�ن�ف�ط��ي الأول يف ح��زي��ران
 ،2006الذي تو�صلت �إليه ال�شركة الأ�سرتالية
«ه��اردم��ان ل�ل�م��وارد» ال�ت��ي ب��ات��ت ت�ع��رف اليوم

مدخولها( .علماً �أن النفط يف �أنغوال يعترب
�أحد امل�صادر املالية التي رفدت احلرب الأهلية
ل�سنوات).
وقد �أك��د آ�ي��دن هيفي ،الرئي�س التنفيذي
ل�شركة «ت��ول��و �أوي ��ل» ،يف وق��ت مبكر م��ن هذا
ال�ع��ام� ،أن ال�شركة كلفت فريقاً م��ن اخل�براء
بو�ضع خطة للتنمية التجارية لكامل حو�ض
أ�ل�ب�رت�ي�ن ،مم��ا ي ��دل ع�ل��ى االه �ت �م��ام امل�ت��زاي��د
باملنطقة ،وتقدر اكت�شافات النفط يف �أوغندا
يف بحرية الربتني حتى الآن بنحو  600مليون
برميل من النفط.
ويف ني�سان من العام املا�ضي ،بد�أت “تولو
اويل” ما و�صفته ب�أنه حملة حفر ك�برى يف
منطقة بوتيابا حول بحرية �ألربت ،م�ستهدفة
ال��و��ص��ول �إىل احتياطي كبري يتجاوز املليار
ب��رم �ي��ل ،وق ��د ��س�ب��ق ه ��ذه احل �م �ل��ة للتنقيب
واحلفر حمالت ناجحة بن�سبة مئة يف املئة يف
منطقة كاي�سو -تونيا وحو�ض كينغفي�شر.
�أم��ا بالن�سبة حلملة التنقيب يف منطقة
بوتيابا فقد حققت جن��اح�اً ،ولكن احلملتني
الأكرب للتنقيب عن النفط يف �أوغندا حتى الآن
هما حملتا التنقيب يف بئري بافيلو وجرياف،
وهما من �أكرب االكت�شافات النفطية يف الآونة
الأخرية يف املناطق الربية يف �أفريقيا.

أربع شركات أجنبية
للتنقيب عن النفط
في أوغندا

ب�ـ«ت��ول��و �أوي ��ل» ،تنتج �أوغ �ن��دا اح�ت�ي��اط�اً يقدر
بـ 3.5مليون برميل من النفط يومياً ،ولكن
التقديرات ت�ؤكد �أن هذه الن�سبة �ستحلق �إىل
معدالت �أعلى بكثري ويف غ�ضون مدة ق�صرية.
ويقول اخلرباء يف التنقيب� ،إن ذلك لي�س
�سوى غي�ض من في�ض ،حيث من املتوقع �أن
تتخطى معدالت النفط هذه الأرقام احلالية
من الإن�ت��اج لت�صل �إىل معدالت �أعلى بكثري،
ق��د تتجاوز تلك التي يف أ�ن�غ��وال التي تعتمد
ع�ل��ى ال�ن�ف��ط للح�صول ع�ل��ى  90يف امل�ئ��ة من

اتفاق مع �إيران
م ��ن ج �ه��ة ث��ان �ي��ة ،ب� � ��د�أت ب �ع ����ض ال� ��دول
ب��ال �ت �ق��رب م ��ن �أوغ � �ن� ��دا م �ن��ذ الإع� �ل ��ان ع��ن
االكت�شافات النفطية ،وللمثال فقد وافقت
إ�ي��ران على متويل كامل �سل�سلة �إنتاج النفط
القيمة يف �أوغ�ن��دا ،كما �أعلنت �أنها �ست�شارك
يف متويل بناء حمطة تكرير نفط يف �أوغندا،
وذل��ك بعدما ا�ست�ضافت العا�صمة الإيرانية
طهران الرئي�س الأوغندي يوري مو�سيفيني
مل��دة ثالثة أ�ي��ام �أج��رى خاللها حم��ادث��ات مع
ن�ظ�يره الإي � ��راين ال��رئ�ي����س حم�م��ود أ�ح�م��دي
جناد.
كما وافقت �إيران على تدريب الأوغنديني
يف جامعة ال�ب�ترول وال��درا��س��ات وغ�يره��ا من
امل� ؤ���س���س��ات يف إ�ي ��ران يف امل �ج��االت ذات ال�صلة
بالنفط ،و�أعربت عن ا�ستعدادها لال�ستثمار يف
�سل�سلة ال�صناعة النفطية يف �أوغندا.

ينظم المجلس الطالبي في معهد الدعوة الجامعي للدراسات اإلسالمية

مـعــرض الـكـتـــاب الـعــاشــر تـحـت عـنـوان

«الــكـتـــاب يجـمـعـنـــا»

يفتتح المعرض سفير الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في لبنان

د .غـضـنـفـر ركـــن آبــادي

• الزمان :األحد  2012/3/25الساعة الحادية عشرة ظهرًا.
مجمع كلية الدعوة اإلسالمية ،بيروت ،بئر حسن ،جانب السفارة الكويتية.
• المكانّ :
• يستمر المعرض حتى  2012/4/15من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً .
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عالم المرأة

الوسائل السرية للسعادة الزوجية
وامل�شكلة هي �أنه كلما طالت قائمة
«ل��و» ،ازدادت �صعوبة التغلب على �أي
ج��دال �أو اعرتا�ض ،فا�ستمرار ن�ضال
�أحدنا يف �سبيل تبديل �صفات وطباع
�شريك احلياة ،يدل على �أننا بب�ساطة
ن��رف����ض تقبل ع�ي��وب��ه وم���ش��اك�ل��ه ،وال
ب ��د م ��ن ال �ت��ذك�ي�ر ،ب � ��أن ال� �ه ��دف من
اجل ��دال لي�س ت�ب��دي��ل ��ص�ف��ات وط�ب��اع
الطرف الآخر ،بل املناق�شة والتفاو�ض
للو�صول �إىل حل.
الأزواج ال �� �س �ع��داء �أدرك � � ��وا ��ض��رر
وج��ود قائمة «ل��و» ،بحيث �إنهم �أداروا
لها ظهورهم ،وتقبلوا �شركاءهم بكل
عيوبهم ،وعرفوا �أن املفتاح ال�صحيح
للعالقة الناجحة ،هو ما ميكنك �أن
تفعله حتى حت�سن عالقتك الزوجية
وت � �ط� ��وره� ��ا ،ول �ي ����س م� ��ا ي �ج��ب ع�ل��ى
�شريكك �أن يغريه يف نف�سه.
والعمل يف داخ��ل ه��ذا النطاق ،هو
ما يك�شف لنا ما يجب على الطرفني
التنازل عنه �أو الت�ضحية به من �أجل
الآخر.

ل � �ل � �ح � �ي� ��اة ال� � ��زوج � � �ي� � ��ة و�� �ض� �ع� �ه ��ا
اخل��ا���ص؛ بحلوها وم��ره��ا ،بلحظاتها
ال��روم��ان���س�ي��ة وم���ش��ادات�ه��ا الكالمية،
عري�سي
نْ
لكن من املمكن �أن ال يكونا
جديدين ،بل زوج�ين �سعيديْن فعالً،
و�أن ت�ستمر �سعادتهما من دون نهاية،
فالعالقة ال�سعيدة لي�ست �أمراً خياليا
�أو ق�ص�صياً ،وال يجب �أن يكون �شهر
الع�سل جمرد مرحلة جميلة و�سعيدة
تنتهي �سريعاً وال تتكرر أ�ب ��داً خالل
العالقة الزوجية.
�إن ك �ن �ت��م ت �ت �� �س��اءل��ون ح� ��ول ��س��ر
ال�سعادة يف العالقة الزوجية ،في�شري
ال ب�سيطة
اخل�ب�راء �إىل �أن هناك حي ً
ي�شرتك يف �أدائ �ه��ا الأزواج ال�سعداء،
فبح�سب الأبحاث ،لوحظ �أن الأزواج
ال��ذي��ن ي�ت�م�ت�ع��ون ب �ع�لاق��ات ط��وي�ل��ة،
مليئة باالتزان والطم�أنينة وال�سعادة،
لديهم حيل �سرية ،مثل:
حماوالت الرتميم
ه��ي �أف�ع��ال �أو أ�ق ��وال ت�صدر ب�شكل
مفاجئ �أو عفوي من قبل الأزواج حتى
يتفادوا تطور وتفاقم �سلبية ال�شجار
ب�شكل ال ميكن التحكم فيه ،على �سبيل
امل�ث��ال ،ق��د يتذمر �أح��د ال��زوج�ين من
ات���س��اخ املطبخ �أو ت��زاي��د ع��دد الأواين
غري النظيفة يف املغ�سلة ،ومع ا�شتداد
ح ��رارة احل��دي��ث واجل � ��دال ،وق�ب��ل �أن
يتحول ال�شجار �إىل تبادل ال�ل��وم ،قد
يلتفت أ�ح��ده �م��ا �إىل الآخ� ��ر ،وي ��أخ��ذ
ب��ره��ة م��ن ال��وق��ت ،ث��م ي �ق��وم بحركة
فكاهية بوجهه ،وردة الفعل الطبيعية
هنا هي �أن ينفجر الزوجان بال�ضحك
م��ن ��س�خ��اف��ة احل��رك��ة ،وب �ع��ده��ا ي�ب��د�أ
ال�ت��وت��ر وح ��دة ال�ن�ق��ا���ش باالنخفا�ض
وبالتال�شي ،وقد يعزى ذلك �إىل �إدراك

هدف املعا�شرة

ال��زوج�ين �أو �إح�سا�سهما �أن التفكري
أ�ث �ن ��اء ذروة ال�غ���ض��ب وال �ت��وت��ر ي�ك��ون
منعدماً ،و�أن �إيجاد احللول والتفكري
ال �ب � ّن��اء ي �ك��ون �أف �� �ض��ل أ�ث� �ن ��اء ف�ت�رات
اال�سرتخاء وبعد ال�ضحك.
عندما تكون �أوا�صر ال�صداقة بني
ال��زوج�ين ق��وي��ة ،ف� ��إن ق��درت�ه�م��ا على
�إر�� �س ��ال وت���س�ل��م حم� ��اوالت و�إ�� �ش ��ارات

الرتميم ت�صبح من الأمور الطبيعية،
وي �ن �ت �ظ��ره��ا ال � �ط� ��رف الآخ� � � ��ر ح�ت��ى
يتجاوب ويقلل توتر النقا�ش.
وقد نّبي الباحثون �أن هذه الأقوال
�أو الأفعال ،التي عادة ما تكون �سخيفة،
من �أهم العوامل التي حتدد �إن كانت
العالقة �ستزدهر وتنمو (�أي ال��زواج
ال�سعيد) �أو تت�ضاءل وت�ضمحل.

«لو»
من حني �إىل �آخر قد ت�سيطر على عقولنا
قائمة من الأمنيات التي تندرج حتت م�سمى
«لو» ،مثالً :لو كان زوجي �أغنى� ،أو كان �أكرث
جاذبية� ،أو مل يهتم باملباريات �أو �أكرث نظافة
�أو يحب �أم��ي� ،أو أ�ك�ثر �صرباً فقط ،لكانت
م�شاكلنا �أقل بل لكانت �ستختفي.

ِ
أنــت وطــــــفــــــــــلــك

كيف نحمي األطفال من آالم األسنان؟
تبد�أ الأ�سنان يف الظهور لدى الأطفال من 8 - 6
�أ�شهر تقريباً ،و�إذا مل تبد أ� الأ�سنان بالظهور للطفل
يف ه��ذه ال �ف�ترة ،ف�لا داع��ي للقلق ،لأن�ه��ا يف �أح�ي��ان
كثرية تكون مرتبطة بعوامل وراثية ،وال تعنى وجود
�أي م�شكلة تتعلق ب�صحة الطفل �أو تكوين الأعرا�ض
التي قد تطر�أ على الطفل.
أعراض آالم األسنان عند الطفل
�أحياناً تظهر بع�ض �أعرا�ض الإعياء على الطفل،
ل�ك��ن ال ت ��درك الأم �أن ال�سبب ال��رئ�ي����س يف ح��دوث
تلك الأع��را���ض ه��و �آالم الأ��س�ن��ان ،وم��ن �أمثلة تلك
الأعرا�ض:
 -1ارت�ف��اع طفيف يف درج��ة احل ��رارة (ال ي��زي��د عن
 37.8درجة مئوية).
 -2تورم اللثة واحمرارها.
 -3تورم اخلد (يف حالة �إ�صابة الع�صب).
 -4زيادة �إفراز اللعاب.
 -5احمرار اخلدين.
يرجع �آالم الأ�سنان عند الطفل �إىل �سببني رئي�سني،
هما:

 -1ظهور الأ�سنان يف الفم (الت�سنني).
 -2الت�سو�س ،خ�صو�صاً عندما يقرتب من الأع�صاب.
كيف نساعد الطفل
على التخلص من آالم األسنان؟
مل���س��اع��دة ال�ط�ف��ل ع�ل��ى التخل�ص �أو تقليل من
�أعرا�ض �آالم الأ�سنان ه��ذه ،ميكن تدليك �أو مترير
الأ�صبع برفق على لثة الطفل ،ويف بع�ض الأحيان
تكون «الع�ضا�ضة» مفيدة للطفل مع مراعاة �أن تكون
م�صنوعة م��ن م��ادة لينه ،وع��دم ا�ستخدام الأن ��واع
امل�صنوعة من م��ادة �صلبة ،لأنها تكون �ضارة وغري
نافعة للطفل.
وال يف�ضل ا��س�ت�خ��دام الأدوي � ��ة امل�سكنة لل��آالم
التي تو�ضع على اللثة؛ لأنها غري مفيدة ،حيث �إن
ت�أثريها يزول من فم الطفل يف دقائق لكرثة لعاب
الطفل.
نصائح هامة لوقاية أسنان األطفال
 -1تنظيف ف��م الطفل الر�ضيع با�ستعمال قطنة
مبللة باملاء الدافئ بعد كل ر�ضعة.

 -2منع الأطفال من م�ص �أ�صبعهم ،وذلك لتجنب
تراكم الأ�سنان.
 -3عدم �إ�ضافة مواد �سكريه للحليب.
 -4التقليل من الر�ضاعة الليلية.
ويف ح��ال��ة ظ�ه��ور الأ��س�ن��ان ،فيجب علينا البدء
ب�إعطاء الطفل الفواكه ،والتي تعمل على زيادة كمية
اللعاب ،ال��ذي ي ��ؤدي دوراً فعا ًال يف غ�سل الفم ،كما
يجب تنظيف �أ�سنان الطفل بفر�شاة ناعمة ،من دون
ا�ستخدام �أي معجون.

�أغلبنا يتخيل ب�أن الرومان�سية هي
م��ا ن��راه يف أ�ف�ل�ام ه��ول�ي��وود م��ن حب
و�شغف ،مما ي�صور لنا �أننا �إن مل نكن
�شعراء ومتمكنني من ترتيب الكلمات
املع�سولة ،بالإ�ضافة �إىل وج��ود قدرة
وطاقة و�شغف على ممار�سة العالقة
ب �ك��ل ق ��وة وع��اط �ف��ة ،ف � ��إن ج �م �ي��ع ما
نقوم به من إ�مي��اءات وكلمات و�أفعال
رومان�سية �أمور ناق�صة ،و�أن م�شاعرنا
غ�ير � �ص��ادق��ة �أو ج��دي��ة ب�شكل ك��اف،
وبالتايل علينا االجتهاد واملبالغة يف
�أدائنا للعالقة حتى ن�صل �إىل التمتع
بالرومان�سية احلقيقية.
ل �ك��ن احل �ق �ي �ق��ة ه ��ي �أن الأزواج
ال�سعداء يعتربون العالقة الزوجية
�شيئاً ممتعاً ومرحاً وترفيهيا ،ولي�س
�شيئاً مملوءاً بال�شغف والقوة� ،أو حتى
بالأفعال الرومان�سية القوية.
واملفتاح هنا هو �أن ال يكون هناك
ه ��دف �أو حت ��دٍ م �ع�ين ع �ن��د مم��ار��س��ة
اجل �ن ����س ،م�ث��ل ال��و� �ص��ول �إىل �إ��ش�ب��اع
ال�شريك ب�شكل �أق ��وى� ،أو �أن تطول
م��دت��ه أ�ك �ث�ر� ،أو �أن ي �ك��ون �أك�ث�ر ق��وة
وح�م��ا��س��ة وغ�ي�ره��ا م��ن �أم� ��ور تعترب
حت ��دي� �اً وت �� �ش �غ��ل ال� �ب ��ال ع ��ن ال �ه��دف
احلقيقي ،ف��الأزواج ال�سعداء يعرفون
�أن ال �ه��دف احلقيقي ه��و اال�ستمتاع
وال �ل �ع��ب وم� ��ا ي �ن �ت��ج م �ن��ه م ��ن راح ��ة
وت ��واط ��د ،وا ألل� �ع ��اب ال�ب���س�ي�ط��ة مثل
االخ�ت�ب��اء وال �ه��رب وال�ن�ك��ت ت��زي��د من
حيوية اجلن�س ب�شكل �أكرب بكثري من
تبادل الورود �أو تناول احلبة الزرقاء.
ل��ذا ففي امل��رة املقبلة ال�ت��ي ت��رون
فيها الأزواج ال�سعداء ،ت��ذك��روا �أنهم
ق��د ي�ستحقون ه��ذه ال���س�ع��ادة لأن�ه��م
ي�ستعملون احل�ي��ل ال�صحيحة ،فهم
ي� �ق ��وم ��ون ب ��ال �ع ��دي ��د م� ��ن ال�ت�رم �ي��م
وال �ت �ق �ب��ل وال�ت���ض�ح�ي��ة ل�ي���ص�ل��وا �إىل
منطقة الطم�أنينة وال�سعادة.

رمي اخلياط
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مـنــوعــــات

الكالسيوم الطبيعي أفضل من المكمالت الغذائية
ك�شفت درا�سة طبية جديدة النقاب عن ا�ستخال�ص
عن�صر الكال�سيوم الهام الذي يحتاج �إليه اجل�سم ب�شدة،
من خالل الوجبات والأطعمة الغذائية ،بد ًال من تناوله
من خالل عقار طبي هو �أف�ضل و�أن�سب �صحياً.
وقال الباحثون �إنهم وجدوا من خالل درا�ستهم
�أن الن�ساء الالتي ا�ستوفني احتياجاتهن الغذائية
اليومية من عن�صر الكال�سيوم ،من خالل الأطعمة
ال �غ��ذائ �ي��ة ال �ت��ي ي�ت��م ت�ن��اول�ه��ا خ�ل�ال ف�ت�رات ال�ي��وم
املختلفة ،هن �أكرث �صحة من الن�ساء الالتي اعتمدن
على احل�صول على الكال�سيوم من خالل العقاقري
والأدوي� ��ة الطبية والفيتامينات ب�صورها الطبية
املختلفة�� ،س��واء ك��ان��ت يف ��ص��ورة ح�ب��وب �أم مكمالت
غذائية.
و�أ� �ض��اف��وا �أن ت �ن��اول الكال�سيوم بطريقة تكفي
احتياجات اجل�سم اليومية ،أ�م��ر ه��ام للوقاية من
�أم��را���ض ه�شا�شة العظام التي ت�صيب ما يقرب من
 8ماليني �سيدة �أمريكية ،ومليوين رجل �أمريكي
�سنوياً ،حيث �أثبتت التقارير الطبية �أن هناك ما
يقرب م��ن  32مليون م��واط��ن �أم�يرك��ي يعانون من
�إ�صابتهم بانخفا�ض يف كثافة العظام ،مما ي�ضعهم يف
خطر متزايد للإ�صابة به�شا�شة العظام.
وقد �أجريت الدرا�سة على � 183سيدة من الن�ساء
يف م��رح�ل��ة م��ا ب�ع��د ال�ط�م��ث ،ح�ي��ث أ�م �ل��ى الباحثون
عليهم �أن يكتبوا بالتف�صيل غذاءهم اليومي ،ومقدار
املتناول من حبوب الكال�سيوم ملدة �أ�سبوع كامل.

و�أ� �ش��ار ال�ب��اح�ث��ون �إىل �أن ف��ري��ق ال�ب�ح��ث ق��د ق��ام
بتحليل امل �ت �ن��اول ال �ي��وم��ي م��ن ال�ك��ال���س�ي��وم ،ع�ل�اوة
على كثافة العنا�صر يف العظام وتركيزات م�شتقات
الإ�سرتوجني يف البول ،ومت تق�سيم الن�ساء امل�شاركات

فيتامين «هـ»
يساهم في
ضعف العظام

يف ال��درا� �س��ة �إىل  3جم �م��وع��ات :الأوىل «جمموعة
الإم��داد الغذائي من الكال�سيوم» ،والتي �أوفت بـ٪70
م��ن احتياجاتها الغذائية اليومية على الأق ��ل من
الكال�سيوم من الأقرا�ص الطبية� ،أما املجموعة الثانية
«جمموعة ال�غ��ذاء» ،فا�ستطاعت �أن ت��ويف على الأق��ل
 ٪70من احتياجاتها الغذائية اليومية من الكال�سيوم
من منتجات الألبان والأغذية الأخ��رى ،واملجموعة
الثالثة «ال�غ��ذاء بالإ�ضافة �إىل االق��را���ص الطبية»،
وتتكون م��ن ه ��ؤالء ال�لات��ي وف�ين باحتياجاتهم من
امل�صادر بن�سب مئوية ما بني املجموعتني ال�سابقتني.
ووج��د الباحثون �أن معدل املتناول اليومي من
الكال�سيوم ل�ـ«جم�م��وع��ة ال �غ��ذاء»  830م�ل��غ ،وال�ت��ي
مت �ي��زت ب� ��أن ل��دي�ه��ا ك�ث��اف��ة ع �ظ��ام �أع �ل��ى يف ال�ع�م��ود
الفقري ويف عظام احل��و���ض م��ن تلك يف «جمموعة
ح�ب��وب الإم� ��داد» ،وال�ت��ي ا�ستهلكت  1030ملجم يف
ال �ي��وم� ،أم ��ا ال�ن���س��اء ال�ل�ائ��ي يف «جم �م��وع��ة ال �غ��ذاء
واالقرا�ص الطبية» فكان لديهم �أعلى كثافة معادن
يف عظامهم واملتناول اليومي من الكال�سيوم و�صل
�إىل  1620ملجم.
و�أكدوا �أن  ٪35من الكال�سيوم يف معظم االقرا�ص
الطبية يتم امت�صا�صه بوا�سطة اجل�سم� ،أما اجل�سم
فيمت�ص الكال�سيوم من ال�غ��ذاء ب�شكل �أف�ضل ،وقد
ي�ك��ون ه��ذا �أي���ض�اً �سبباً �إ��ض��اف�ي�اً �أن ال�ن���س��اء ال��ذي��ن
يح�صلون على ن�سبة كال�سيوم �أعلى من ال�غ��ذاء �أن
لديهم �أعلى كثافة عظام.

�أ�شارت الأبحاث الطبية
ال�ت�ج��ري�ب�ي��ة ال �ت��ي �أج��ري��ت
ع�ل��ى ف �ئ��ران ال �ت �ج��ارب� ،إىل
�أن تناولهم جرعات تكميلية
م��ن ف�ي�ت��ام�ين «ه � �ـ»� ،ساهم
بن�سبة  ٪20يف �ضعف ووهن
عظامهم مقارنة بالفئران
ال ��ذي ��ن مل ي �ت �ن��اول��وا ه��ذه
اجلرعات التكميلية.
و�أو�� �ض ��ح ال �ب��اح �ث��ون �أن
ال �ت ��أث�ي�ر ال���س�ل�ب��ي ق ��د ب ��د�أ
يظهر بو�ضوح بعد ثمانية
أ�� �س��اب �ي��ع م ��ن ت� �ن ��اول ه��ذه
اجلرعات.
وكانت الأبحاث ال�سابقة
قد �أ��ش��ارت �إىل �أن فيتامني
«ه� � �ـ» امل ��وج ��ود يف احل �ب��وب
ال �ك��ام �ل��ة وزي � ��ت ال��زي �ت��ون
و� �ص �ف ��ار ال �ب �ي ����ض ،ي���س�ه��م
ب �� �ش �ك��ل ك �ب�ي�ر يف م�ك��اف�ح��ة
أ�ع� � � ��را�� � � ��ض ال �� �ش �ي �خ ��وخ ��ة
والتقدم يف العمر ،من بينها
خ�ف����ض خم��اط��ر الإ� �ص��اب��ة
ب�أمرا�ض القلب وال�سرطان
واملياه البي�ضاء ،بالإ�ضافة
�إىل امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى �صفاء
الذهن.
ويعد فيتامني «ه �ـ» من
�أ� �ش �ه��ر امل �ك �م�لات ال�غ��ذائ�ي��ة
التي يتم تناولها يف الآون��ة
ا ألخ � �ي� ��رة ل �ل �ح �ف��اظ ع�ل��ى
�شباب وحيوية الكثريين.

المنظفات المنزلية ثؤثر على حاسة الشم
�أ�شار اخلرباء �إىل �أن قدرتنا على ا�ستن�شاق الروائح املوجودة حولنا� ،سواء كانت عبرياً
و�أو�ضحت الأبحاث �أن مثل هذه الروائح النفاذة قد تعمل مع مرور الوقت
�أم كريهة ،ت�شكل �أح��د احلوا�س لال�ستمتاع مبباهج احلياة ،يف الوقت ال��ذي ت�شكل هذه على تلف الأع�صاب ،وامل�ستقبالت الع�صبية مبنطقة ا ألن��ف ،وهو ما ي�ؤثر
احلا�سة الهامة نحو  ٪90من ا�ستمتاعنا بحا�سة التذوق ،بالإ�ضافة �إىل �أنه قد تعد مبنزلة �سلباً على حا�سة ال�شم الهامة.
جهاز �إنذار ينبئنا بوجود خطر ،مثل اندالع دخان حريق �أو ت�سرب غاز �أو ف�ساد �أطعمة.
وت� ��ؤك ��د ال ��درا�� �س ��ات �أن ح��ا� �س��ة ال �� �ش��م ت�ت�ب�ل��ور ع �ن��دم��ا ت��دخ��ل ج��زي�ئ��ات
ي�أتي ذلك يف الوقت الذي ك�شفت الأبحاث الطبية �أن االعتياد على تنظيف ميكرو�سكوبية �شديدة ال�ض�آلة يف �أغ�شية الأن��ف ،مثل جزيئات العطور يف
امل�ن��زل باملنظفات ال�صناعية والكيميائية ،مثل الكلور وم��ذي�ب��ات ال�صد�أ ،معطرات اجل��و� ،أو عند طحن حبوب القهوة الطازجة ،على �سبيل املثال،
بالإ�ضافة �إىل اال�ستعانة باملطهرات ذات الروائح النفاذة عدة مرات �أ�سبوعياً ،لرت�سل اخلاليا املوجودة يف الأن��ف إ���ش��ارات ع�صبية �إىل املخ لتنبيهه لهذه
قد ي�سهم مع مرور الوقت يف �ضعف �أو فقدان حا�سة ال�شم احليوية.
الروائح.

طــريـقـة اللعـب

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

 4م �ث��ل الأم  -ف� ��از ب��ال���س�لام��ة
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1واحلياة
1
 5قدح � -أخذ ورد وكر وفر
 6العاملون يف جمال عايل التقنية
2
 �إعط باللهجة امل�صرية 7ال�شديد ال�صالبة (معكو�سة) -
3
عك�س برد
4
� 8أعطى توجيهات ال تقبل اجلدل
 رد وواجه � -ضعف �شديد5
 9معافى
6
 10الع��ب ك��رة اجنليزي يف ن��ادي
ليفربول
7
8
عـــامـــودي
9
 1ذو رائ �ح��ة ط�ي�ب��ة  -ت �� �ش��اور يف
10
الأمر
 2كب و�صب  -علمنا به الأكرم
 3ملك بابل ال��ذي بنى احلدائق
�أفــقــي
املعلقة
 1مدينة عربية فيها �أكرب موانئ العامل – عا�صمة
 4جم��ام�ي��ع ال �ن �ق��ود امل��دف��وع��ة يف
فنزويال
امل�شاريع اال�ستثمارية � -أكل بنهم
 2تتكلم الربتغالية دون دول �أمريكا اجلنوبية
 5ثلثا كا�س  -البنات ا�ستمررن
 3جمموعة متكررة من الت�صرفات والأداء ي�سبق
 6ت ��ر�� �س ��ل ب� ��ال �ب�ري� ��د  -أ�ع � �ن� ��اق
عمال معينا  -ل�سباق للخيل
(معكو�سة)
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 7عمليات حيوية يف اجل�سم (متابوليزم)  -عك�س
حلو
 8رابع �أعلى قمة يف العامل (يف �أفريقيا)
� 9أتقن  -ترك وامتنع
 10دولة �أفريقية يعني ا�سمها (قمة الأ�سد)
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أسـوأ عــام لإلنـــتـر

ريَ اضـَ ة
ا ألن � ��دي � ��ة ال� �ك� �ب�ي�رة ال مت � � ��وت ..ت�ع�ي����ش
االنت�صارات ..واالنك�سارات ..وه��ذه هي حال
فريق الإن�تر ا إلي�ط��ايل ال�ي��وم ،وال��ذي يعاين
�أح ��د �أ� �س��و أ� م��وا��س�م��ه ،ب�ع��د �أن ف�ق��د الأم ��ل يف
�إح��راز لقب ال��دوري ،وودع مناف�سات الك�أ�س،
ق�ب��ل �أن ي�خ��رج ا أل� �س �ب��وع امل��ا��ض��ي م��ن ال��دور
ال�ث��اين مل�سابقة دوري أ�ب�ط��ال �أوروب ��ا على يد
مر�سيليا الفرن�سي.
ولأول م��رة منذ � 8أع ��وام �سينهي الإن�تر
مو�سمه من دون �إحراز �أي لقب ،وهو الذي فاز
بك�أ�س �إيطاليا عام  2005قبل �أن يحتكر لقب
الدوري خلم�سة موا�سم متوالية ما بني عامي
 2006و ،2010تخللها �إح ��رازه لقب دوري
�أبطال �أوروب��ا ع��ام  2010والثنائية (ال��دوري
وال �ك � أ����س) ع ��ام  2006وال �ث�لاث �ي��ة (ال� ��دوري
والك�أ�س ودوري الأبطال) عام .2010
ُي�ج�م��ع امل��راق �ب��ون ع�ل��ى �أن ال��وق��ت ح��ان
لتجديد الدماء يف ت�شكيلة ا إلن�تر ،وهو �أمر
بديهي بعد �أن اعتلى عدد ال ب�أ�س به من �أفراد
ال�ف��ري��ق من�صة التتويج  15م��رة يف الأع ��وام
الـ 7الأخرية� ..إنها نهاية حقبة من دون �شك،
ورمب ��ا ر� �س��م امل���ش�ه��د ال��درام��ات �ي �ك��ي لالعبي
الفريق يخرجون حت��ت واب��ل م��ن الت�صفيق
�أمام مر�سيليا الثالثاء املا�ضي ،احلد الفا�صل
ما بني عهدين يف زمن الإنرت ،الفريق الأكرث
�إثارة للجدل يف �إيطاليا!
رف ����ض ج �م �ه��ور ال� �ـ«ن�ي�ران� �ت ��زوري» وداع
الع�ب�ي��ه ب���ص��اف��رات اال��س�ت�ه�ج��ان ب�ع��د ف��وزه��م
امل�ع�ن��وي على مر�سيليا  2ـــ  1يف إ�ي ��اب ال��دور
الثاين من دوري �أبطال �أوروبا� ،صفقوا طوي ًال
لهم على رغم �إق�صائهم ،حيوا الالعبني وك�أنه
امل�شهد الأخري لفرقة قدمت لهم الكثري من

مايكون م�سدداً كرة خلفية �أمام �أتاالنتا

ال�سعادة ..وبح�سب كبار املنا�صرين �إنها لي�ست
حلظات غ�ضب ،بل حزن وت�أمل لواقع ي�ستحق
التوقف عنده مطوالً.
وال يخفي رئي�س النادي ما�سيمو موراتي
ح��اج��ة ف��ري�ق��ه ل�ل�ت�غ�ي�ير ..مل يفكر يف و�ضع

ميليتو �أهدر �ضربة جزاء �أمام �أتاالنتا

م�صري مدربه كالوديو رانيريي على ب�ساط
النقا�ش ،على رغ��م ال��واق��ع امل� أ���س��اوي ،وبر�أيه
ف ��إن ا ألخ�ي�ر ال يتحمل ك��ام��ل امل�س�ؤولية عن
النتائج املتعرثة� ،أما الهدف املطلوب حتقيقه
ح��ال�ي�اً م��ن ال�ف��ري��ق ف�ه��و إ�ن �ه��اء امل��و��س��م ب� أ�ق��ل

ا أل��ض��رار املمكنة ،وم��ن بعد ذل��ك تبد أ� عملية
�إعادة البناء.
ور�سمت بع�ض ال�صحف �سيناريو خ��روج
رانيريي من الإن�تر على يد م��درب مر�سيليا
ديدييه دي�شان ال��ذي كان ت�سبب ب�إقالته من

مواجهة
متجددة بين
برشلونة
وميالن في
دوري أبطال
أوروبا
املدرب كالوديو رانيريي

من�صبه يف ت�شل�سي الإنكليزي قبل � 8أع��وام،
عندما قاد فريقه ال�سابق موناكو للفوز على
الفريق اللندين يف ن�صف نهائي دوري �أبطال
�أوروب��ا ملو�سم  2003ـــ  5( 2004ـــ  3مبجموع
امل �ب��ارات�ين) قبل �أن يخ�سر يف النهائي �أم��ام
بورتو الربتغايل.
وب �ح �� �س��ب � �ص �ح �ي �ف��ة «الغ ��ازي� �ت ��ا دي �ل �ل��و
�سبورت» ف�إن ن�سبة رحيل رانيريي عن الإنرت
ه��ذا ال�صيف ت�ق��ارب الـ 90يف امل�ئ��ة ،وك�شفت
ال�صحيفة عن �أك�ثر من ا�سم مر�شح إلع��ادة
بناء �صفوف الإن�تر ،ومن بني هذه الأ�سماء
مدرب ت�شل�سي الربتغايل املقال �أندريه فيا�ش
ب��وا���ش وامل��دي��ر الفني ملنتخب فرن�سا ل��وران
بالن ونظريه يف املنتخب الإيطايل ت�شيزاري
برانديللي ،ويف ك��ل ا ألح ��وال �سيكون املدير
الفني اجل��دي��د ل� إ
ل�ن�تر أ�م ��ام مهمة �صعبة،
وح �ق �ب��ة ج��دي��دة ع �ن��وان �ه��ا ال �ع �م��ل ال � ��د�ؤوب
ال�ستعادة هيبة ن��ادي ا إلن�تر وريادته حملياً
وقارياً.
وتراجع الإن�تر ب�شكل خميف يف «�سريي
�أ»� ،إذ يحتل املركز ال�سابع بفارق  19نقطة عن
جاره ميالن املت�صدر ،يف حني باتت م�شاركته
الأوروب�ي��ة يف املو�سم املقبل حمط ت�سا�ؤالت،
خ�صو�صاً بعد تعادله مع �أتاالنتا �سلباً الأحد
املا�ضي يف املرحلة الثامنة والع�شرين.
وكانت الفر�صة متاحة أ�م��ام ا إلن�تر لكي
ي�خ��رج ب��ال�ن�ق��اط ال�ث�لاث م��ن م��واج�ه�ت��ه مع
�أتاالنتا الذي حافظ على �سجله اخلايل من
الهزائم للمباراة ال�سابعة على التوايل� ،إال �أن
مهاجمه ال��دويل الأرجنتيني دييغو ميليتو
�أ�ضاع له �ضربة جزاء يف ال�شوط الأول.
ويعترب ميليتو �أف�ضل ه��دايف الإن�ت�ر يف

�ستكون املواجهة ب�ين ميالن الإي�ط��ايل حامل اللقب �سبع
م��رات وبر�شلونة بطل امل��و��س��م امل��ا��ض��ي الأق ��وى يف ال ��دور ربع
النهائي من دوري �أبطال �أوروبا لكرة القدم.
وك ��ان ال�ف��ري�ق��ان ال�ت�ق�ي��ا يف ال ��دور الأول �ضمن مناف�سات
املجموعة الثامنة ،فتعادال ذهاباً يف بر�شلونة  2ـــ  ،2قبل �أن يحقق
الربثا الفوز �إياباً يف ال�سان �سريو  3ـــ .2
وي�ح�ق��ق ال �ف��ري �ق��ان ن�ت��ائ��ج ج �ي��دة يف ال ��دوري�ي�ن ا إل� �س �ب��اين
والإيطايل� ،إذ وا�صل بر�شلونة حامل اللقب انت�صاراته وحقق
فوزاً جديداً على �إ�شبيلية  2ـــ  ،0مقل�صاً الفارق �إىل  8نقاط مع
ريال مدريد املت�صدر ،وال��ذي تعرث أ�م��ام ملقة بتعادله معه  1ـــ
� ،1أما ميالن فانتزع �صدارة الكالت�شيو من جوفنتو�س ،وابتعد
بفارق  4نقاط عن الأخ�ير بفوزه على بارما  2ـــ  ،0يف املرحلة
الثامنة والع�شرين ،وهو الفوز الثالث على التوايل وال�ساد�س يف
�آخر  7مباريات مليالن.
وبلغ العمالقان ال��دور رب��ع النهائي ب�سهولة بالغة� ،إذ فاز
الفريق الكاتالوين على باير ليفركوزن الأملاين  3ـــ  1ذهاباً و7
ـــ � 1إي��اب�اً ،يف حني تخطى ميالن مناف�سه الأر�سنال الإنكليزي
بفوزه عليه ذهاباً  4ـــ  0وخ�سارته �أمامه �إياباً  0ـــ .3
يف املقابل� ،ستكون مهمة ريال مدريد الإ�سباين حامل الرقم
القيا�سي يف عدد مرات الفوز باللقب القاري ( 9مرات) الأ�سهل
ن�سبياً يف مواجهة اب��وي��ل نيقو�سيا مفاج�أة ه��ذه امل�سابقة بعد
�إطاحته بورتو الربتغايل بطل الدوري الأوروبي املو�سم املا�ضي
يف دور املجموعات وليون الفرن�سي يف ثمن النهائي.
وكما كان يتمنى ع�شاق الكرة امل�ستديرة حول العامل ،جنبت
القرعة لقاء عمالقي الكرة الإ�سبانية حتى املباراة النهائية ،لأن
بر�شلونة يف حال اجتاز هذا الدور �سيلتقي الفائز من املواجهة
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فريق الإنرت

ال ��دوري الإي �ط��ايل ه��ذا امل��و��س��م بـ 14ه��دف�اً،
يليه جيانباولو باتزيني (� 5أهداف) وتياغو
موتا (� ،)3أم��ا �أك�ثر الالعبني م�شاركة مع
ف��ري��ق ران �ي�ي�ري ف�ه��و الأرج�ن�ت�ي�ن��ي خافيري
زانيتي ( 2430دقيقة) ،يليه مواطنه ا�ستيبان
ك��ام�ب�ي��ا��س��و ( 2302دق �ي �ق��ة) ث ��م احل��ار���س
الربازيلي جوليو �سيزار ( 2295دقيقة).
وتنتظر الإنرت مباراة من «العيار الثقيل»

23

الأح � ��د امل �ق �ب��ل ��ض�م��ن امل��رح �ل��ة الـ� 29أم ��ام
جوفنتو�س ث��اين الرتتيب ،وال��ذي �سي�سعى
�إىل تكرار فوزه يف ال�سان �سريو ذهاباً  2ـــ ،1
ويرى املراقبون �أن مهمة دفاع الإنرت �ستكون
يف غاية ال�صعوبة �أمام مهاجمي جوفنتو�س،
الذي ال جمال �أمامه �سوى الفوز للمحافظة
على فر�صه يف �إحراز اللقب ،والتي تراجعت
ن�سبياً �أمام ميالن املت�صدر بفارق  4نقاط عن

فريق ميالن

بني بنفيكا وت�شل�سي ،يف حني يلتقي ري��ال مدريد
يف ح��ال اج�ت��از ه��ذا ال ��دور م��ع ال�ف��ائ��ز م��ن م�ب��اراة
مر�سيليا وبايرن ميونيخ.
وكان بر�شلونة قد �أزاح ريال مدريد يف ن�صف
نهائي امل�سابقة املو�سم املا�ضي يف مباراتني �شهدتا
الكثري من احل��وادث التي عادة ما تغلف لقاءات
ال�ف��ري�ق�ين ق�ب��ل �أن ي �ت��وج ال �ف��ري��ق ال�ك��ات��ال��وين
باللقب على ح�ساب مان�ش�سرت يونايتد الإنكليزي
بفوزه عليه  1 - 3على ملعب وميبلي ال�شهري يف
لندن.

«ال�سيدة العجوز» ،وتلقت �شباك الإن�تر 36
هدفاً ،يف  28مباراة ،وهي الن�سبة الأعلى بني
الفرق ال�سبعة الأوىل يف الرتتيب.
ومن عالمات ال�ضعف يف �صفوف الإنرت
تقدم عدد كبري من الالعبني يف ال�سن ،و�أمام
مر�سيليا الثالثاء املا�ضي ر�صد ت�سعة العبني
من �أ�صل  11يف الت�شكيلة الأ�سا�سية تخطوا
الـ 32عاماً.

وبعد الإجناز التاريخي املتمثل بالثالثية
عام  2010مل تخ�ضع �صفوف الإن�تر لإعادة
�صياغة ،مبا يح�صن االنت�صارات ويحافظ
على �صالبة الفريق ،وعلى رغم تخطيه الـ39
عاماً اليزال الأرجنتيني خافيري زانيتي �أحد
�أف�ضل الالعبني يف الإنرت!
وبا�ستعرا�ض ب��اق��ي �أ��س�م��اء املخ�ضرمني
م��ن ال��ذي��ن ��ص�ن�ع��وا ان �ت �� �ص��ارات الإن �ت��ر يف

ا ألع ��وام املا�ضية ،جن��د �أن م��راك��ز �أك�ث�ر من
واح��د منهم يف خطر ،وفقاً ملخطط موراتي
امل�ستقبلي ،وال يدري زانيتي �أو �ستانكوفيت�ش
�أو ��ص��ام��وي��ل �أو ج��ول�ي��و ��س�ي��زار �أو مايكون
�أو لو�سيو �أو كامبيا�سو� ،إذا ك��ان �سيحتفظ
مبوقعه يف الفريق.
و�ستكون الأولوية بالن�سبة ملوراتي �إيجاد
عنا�صر ق��وة ج��دي��دة يف ال�ف��ري��ق ،وب��د ًال من
االعتماد على املخ�ضرمني مطعمني ببع�ض
النا�شئني كما هو الو�ضع حالياً� ،ستتمحور
ال�ترك �ي �ب��ة اجل ��دي ��دة ح� ��ول جم �م��وع��ة من
امل ��واه ��ب ال �� �ش��اب��ة امل �ع ��ززة ب�ب�ع����ض أ�� �ص �ح��اب
اخلربة.
ويبدو �أن جنوى �سيكون الوجهة املف�ضلة
لتحرك الإنرت يف املريكاتو ال�صيفي ،فالإنرت
ميتلك بالفعل ن�صف ب�ط��اق��ة الع��ب و�سط
ج �ن��وى «ي � ��وراج ك��وت���ش�ك��ا» وال �ت �ف��او���ض على
الن�صف ا آلخ��ر هو امللف الأول يف املفاو�ضات
بني الناديني ،ولكنه لن يكون الوحيد ،حيث
ي��رغ��ب ال �ن�ي�رات��زوري يف ا��س�ت�ع��ادة مهاجمه
«ماتيا دي�سرتو» وامل�ع��ار �إىل �سيينا ،وكذلك
احل�صول على العب الو�سط ميغيل فيلو�سو
والذي تُقدر قيمته بـ 10مليون يورو.
ك��ذل��ك ��س�ت�ك��ون م��ن ب�ين الأول��وي��ات
ح��ل م���س� أ�ل��ة ال�ن�ج��م ال�ه��ول�ن��دي وي�سلي
��س�ن��اي��در ،ف�سمتقبله الي� ��زال غ��ام���ض�اً،
واحلديث عن انتقاله من الإنرت ي�شغل
ال�صحافة الإيطالية منذ مدة ،مع العلم
�أن الإ�صابة �أفقدت الالعب املميز كثرياً
من بريقه وقيمته يف �سوق االنتقاالت.

جالل قبطان

فريق بر�شلونة

وي�ب�رز يف رب ��ع ال�ن�ه��ائ��ي ف ��رق ع ��دة ك�ب��اي��رن
وي�شارك �أي�ضاً يف هذا الدور بنفيكا الربتغايل
م�ي��ون�ي��خ ا ألمل� � ��اين ال� ��ذي ا��س�ت�ع��ر���ض ع���ض�لات��ه العريق ،ومر�سيليا حامل اللقب عام  1993وابويل
يف ث�م��ن ال�ن�ه��ائ��ي ب �ف��وزه ع�ل��ى ب��ال ال�سوي�سري ن�ي�ق��و��س�ي��ا ال �ق�بر� �ص��ي م �ف��اج ��أة امل��و� �س��م اجل� ��اري،
ب�سباعية نظيفة.
وت�شل�سي ممثل �إنكلرتا الوحيد الباقي يف امل�سابقة،
ويدخل بايرن ميونيخ الأملاين الذي ي�ست�ضيف وهنا قرعة ربع النهائي:
ال�ن�ه��ائ��ي ع�ل��ى ملعبه يف  19أ�ي ��ار امل�ق�ب��ل مر�شحاً  - 1اب��وي��ل نيقو�سيا (ق�بر���ص)  -ري��ال مدريد
لتخطي مر�سيليا الفرن�سي الوحيد الفائز بهذا (�إ�سبانيا).
ال �ل �ق��ب م��ن ب�ل��اده ع ��ام  ،1993يف ح�ي�ن ��س�ت�ك��ون  - 2مر�سيليا (فرن�سا)  -بايرن ميونيخ (�أملانيا).
املواجهة بني بنفيكا الربتغايل وت�شل�سي الإنكليزي  - 3بنفيكا (الربتغال)  -ت�شل�سي (�إنكلرتا).
متكافئة نوعاً ما.
 - 4ميالن (�إيطاليا)  -بر�شلونة (�إ�سبانيا).

وهنا برنامج ن�صف النهائي :الفائز يف املباراة رقم
 - 2الفائز يف املباراة رقم .1
الفائز يف املباراة رقم  - 3الفائز يف املباراة رقم .4
وتقام مباريات الذهاب يف ربع النهائي يومي
 27و 28اجلاري ،والإياب يف  3و 4ني�سان املقبل،
�أم��ا مباريات الذهاب من ن�صف النهائي فتقام
يومي  17و 18ني�سان ،وا إلي��اب يف  24و 25منه،
و�سيكون ملعبا اليانز ارينا يف ميونيخ م�سرحاً
للمباراة النهائية يف � 19أيار املقبل
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كاريكاتير

أطعمت الحمام ..فحبست  3أيام

استدعاء األفراد قضائيًا عبر «فيسبوك» و«تويتر»

ق�ضت حمكمة �أملانية ب�سجن امر�أة
( 70ع���ام���اً) مل����دة ث�لاث��ة �أي������ام ،ب�سبب
�إط��ع��ام��ه��ا ح��م��ام ع���دة م����رات بطريقة
خم��ال��ف��ة ل��ل��ق��ان��ون ،وع�����دم ت�����س��دي��ده��ا
الغرامة امل�ستحقة.
وذك��رت املحكمة الإداري���ة يف مدينة
ه���اي���دل�ب�رج؛ غ���رب���ي �أمل���ان���ي���ا� ،أن امل�����ر�أة
�أط��ع��م��ت احل��م��ام �أك�ث�ر م��ن م��رة حبوب
ال�شوفان يف ربيع ع��ام  ،2010فتكبدت
غ����رام����ة ب��ق��ي��م��ة م���ئ���ة ي�������ورو ،وب��ع��دم��ا
ام��ت��ن��ع��ت امل������ر�أة ال��ف��ق�يرة ع���ن ت�سديد
ال��غ��رام��ة ط���وال العامني املا�ضيني ،مت
تنفيذ عقوبة ال�سجن �ضدها ،بناء على
طلب من �إدارة املدينة.
جت��در الإ����ش���ارة �إىل أ�ن���ه حم��ظ��ور يف
�أملانيا �إطعام احلمام يف الأماكن العامة..

ط��ل��ب وزي�����ر ال���ع���دل الأ����س���ت���وين م���ن ال�ب�رمل���ان �إ����ص���دار
ت��ع��دي�لات ق��ان��ون��ي��ة ،ت�سمح للمحاكم ب��ا���س��ت��خ��دام موقعي
«في�سبوك» و«تويرت» ال�ستدعاء الأفراد �إىل املحكمة.
وق��ال بريت ت��ال��ف؛ املتحدث با�سم وزارة ال��ع��دل« :من
الأ���س��ب��اب الرئي�سية وراء ب���طء الإج������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة يف
ا�ستونيا ،هو يف ت�سليم الوثائق �إىل الأ�شخا�ص املعنيني».
و�أ�ضاف �أن «ثلث الق�ضايا املدنية تقريباً يبقى يف مرحلة
ت�سليم ال��وث��ائ��ق ،وبف�ضل ال��ت��داب�ير اجل��دي��دة ال��ت��ي نعتزم
�إطالقها يف يناير  ،2013نود �أن ن�ضع الو�سائل الإلكرتونية
يف متناول املحاكم ،بغية ت�سليم تلك الوثائق».
وبح�سب م�شروع القانون ،تتوا�صل املحكمة مع الفرد

جهاز يجبر «المثرثرين» على السكوت
�أطلق مبتكران هاويان يف اليابان ،ا�سم «م�شو�ش
ال���ك�ل�ام» ع��ل��ى ج��ه��از �إل���ك�ت�روين اخ�ت�رع���اه ،ح��ي��ث �إن
ا�ستخدامه يجرب الأف���راد املرثثرين على ال�سكوت،
خ�����ص��و���ص��اً ال��ط�لاب امل�����ش��اغ��ب�ين يف امل���دار����س ،وداخ���ل
�أماكن العمل املليئة بال�ضو�ضاء� ،إ�ضافة �إىل �إمكانية
ا�ستخدامه يف ع�لاج الأ�شخا�ص ال��ذي��ن يعانون من
ال��ت��ل��ع��ث��م ،ح��ي��ث مي�� ّك��ن��ه��م اجل��ه��از م��ن حت�سني ط��رق
النطق.
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

ويعمل اجل��ه��از م��ن خ�لال ت�صويبه م��ن م�سافة
 30م�تراً على الأف��راد امل��راد �إجبارهم على ال�سكوت،
بوا�سطة ميكروفون يقوم بالتقاط م�صدر ال�ضو�ضاء،
وبعد ثانيتني يقوم بتوجيه نف�س �أ�صوات ال�ضو�ضاء
ب��اجت��اه حم��دث��ه��ا ،وه���و م��ا ي��ط��لَ��ق عليه ع��ل��م��ي��اً ا�سم
املالحظات ال�صوتية املت�أخرة� ،سيجربه على ال�سكوت
نتيجة لإح�سا�سه ب�شعور مزعج وغري مريح عند �سماع
�صدى �صوته.

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

امل��ع��ن��ي م��ن خ�ل�ال ال�بري��د الإل���ك�ت�روين �أو «ف��ي�����س��ب��وك» �أو
«تويرت» ،وتر�سل �إليه رابطاً �إلكرتونياً ي���ؤدي �إىل ملفه يف
املحكمة.
وتت�أكد املحكمة من �أن الفرد تبلّغ اال�ستدعاء عندما
ي�����س��ت��ع��م��ل ه����ذا الأخ���ي��ر ال����راب����ط وي������زور م���وق���ع امل��ح��ك��م��ة
الإل���ك�ت�روين ب��وا���س��ط��ة ب��ط��اق��ة ال��ه��وي��ة ا إلل��ك�ترون��ي��ة التي
ميلكها كل مواطن ا�ستوين را�شد.
ُي��ذك��ر �أن ا�ستونيا ،وب��ع��د خم�سني �سنة م��ن ال�سيطرة
ال�سوفييتية حتى العام  ،1991ان�ضمت �إىل االحتاد الأوروبي
�سنة  ،2004و�إىل منطقة اليورو يف الأول من كانون الثاين
 ،2011وباتت رائدة يف التكنولوجيا املتطورة.

«وشم مغناطيسي»
يشعر الشخص
بتلقيه مكالمة هاتفية

أصيب بـ«داء
الضحك» بعد إجراء
عملية في فخذه

ت�سعى ���ش��رك��ة «ن��وك��ي��ا» للح�صول ع��ل��ى ب����راءة اخ��ت�راع ل��ـ«و���ش��م
مغناطي�سي» ي�شعر ال�شخ�ص بتلقيه مكاملة ،من خالل حكة ب�سيطة
يف جلده ،ويف حال �أ�صبحت هذه الفكرة واقعاً ،فهذا يعني انتهاء �أيام
املكاملات املفقودة والر�سائل غري املقروئة.
وقد تتكون هذه الأو�شام اجللدية من مغناطي�س دائم ،ميكن �أن
يكون م�صنوعاً من عنا�صر مثل النيودينيوم امل�ستخدم يف ال�سيارات
الهجينة و�أقرا�ص احلا�سوب ال�صلبة.
ويف حال مل تعجبك فكرة الو�شم املغناطي�سي ،ف�إن «نوكيا» قد
توفّر لك خ��ي��ارات �أخ���رى ،مثل ال���رذاذات املغناطي�سية امل�ؤقتة� ،أو
الطبعات و�أحزمة �ساعات.

حت��وّل هولندي يدعى هاج بو�سي� ،إىل
�شخ�ص «�ضاحك» با�ستمرار ،بعد �إجرائه
عملية جراحية يف فخذه منذ �سنتني ،ما
ت�سبب يف انقطاع �أبنائه عن زيارته ،ب�سبب
ع����دم حت�� ّك��م��ه ب��ـ«ال��ق��ه��ق��ه��ة» ب�����ش��ك��ل الف��ت
ومزعج لأفراد �أ�سرته.
م��ن جانبها ق��ال��ت زوج��ت��ه« :ل��ق��د ك��ان
خ��ف��ي��ف ال��ظ��ل ق��ب��ل إ�ج�����راء ال��ع��م��ل��ي��ة ،لكن
ب�شكل ط��ب��ي��ع��ي ،وال أ�ع��ل��م م����اذا ح���دث له
بعدها».

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:
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