تــعــلــن شــركــة «الـثــبـات» عن بدء استقبال طلبات الراغبين
بالعمل في قناتها الفضائية ،من ذوي االختصاصات اآلتية:

َّ
مــــوحــــــــدة
ألمـــــة

تحرير أخبار ،إعداد برامج ،تقديم برامج،
فنيو الكترونيك ،)I.T( ،تصوير ،مونتاج ،غرافيكس..
مجمع كلية الدعوة اإلسالمية (غربًا) ،قرب السفارة
بيروت ،بئر حسن ،مقابل ّ
الكويتية ،يوميًا من الساعة  5إلى  7مساء ،ما عدا السبت واألحد.
لالسـتـعـالم03/678365 :
E-mail: recruiting@athabat.net
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االفتتاحية

تساؤالت حول
«الربيع العربي»
«الربيع العربي» عنوان �أ�سا�س يف ه��ذه املرحلة ،وق��د تختلف
حوله الآراء باختالف م�صادرها ،لكن �إذا �أردن ��ا �أن نلقي نظرة
مو�ضوعية وم��ن م�سافة لوجدنا �أن ه��ذا «ال��رب�ي��ع» مل ي��زه��ر ،بل
ع�صفت به ري��اح قوية جعلت زه��ره يقع قبل �أن ينعقد ،والأ�سباب
عدة� ،أبرزها:
 �أن هذا الربيع مل يولد من رحم الثورات مع احرتامي لثوارم�ي��دان التحرير «وب��اق��ي امل�ي��ادي��ن» ،ب��ل ا�ستُولد م��ن �إرادة غربية
ر�أت �أن مدة �صالحية بع�ض احلكام انتهت ،وهذا التحول بد�أ بعد
االح�ت�لال الأم�يرك��ي ل�ل�ع��راق ،وت�ك� ّر���س بالتزامن م��ع االن�سحاب
الأمريكي.
 املطلوب يف هذه املرحلة تعزيز ال�شعور بل ال�صراع املذهبيعلى ح�ساب الهوية ،ما يعزز ترجمة امل�شروع الأمريكي املعروف
بـ«ال�شرق الأو�سط اجلديد» ،والقا�ضي بتفتيت املنطقة �إىل دويالت
مذهبية تت�صارع وتتناحر ،والكل يخ�سر نتيجة ذلك ،وحده الكيان
ال�صهيوين يرتاح ليتحول وفق وعد ج��ورج دبليو بو�ش �إىل دولة
يهودية ،كما �أعلنها يف م�ؤمتر «�أنابولي�س».
 البدائل التي و�صلت يف تون�س ويف م�صر تثبت بالفعل والقولتخوفاتنا ،حتى ولدت ثورة �ضد الثورة ،خمافة �أن البديل على ما
يبدو �أ�سو�أ من ال�سلف ،والعلمانيون �إىل �أي مذهب �أو طائفة انتموا
�سيكونون ال�ضحية ،فكيف �إذا ك��ان ال��واح��د منهم علمانياً ومن
الأقليات؟!
 قول �إن املجتمع ال��دويل الداعم للربيع العربي قول باطل،والتجارب خري دليل ،وال�س�ؤال املطروح� :إذا كانت �أوروبا ،وحتديداً
فرن�سا ،م�ؤمنة بهذا التغيري وم�ستعدة للأنظمة البديلة ،فلماذا
ي�ق��ود نيكوال ��س��ارك��وزي حملته االنتخابية على �أ��س��ا���س ترحيل
الأجانب ،وحتديداً العرب ،من فرن�سا؟ وملاذا جعل م�سرحية مقتل
لا لرتوي�س خطاب ��س��ارك��وزي؟! وعلى �أي �أ�سا�س
التالمذة ع��ام� ً
تتخبط املواقف الأمريكية وتتبدل وفق تبدل املعايري؟
 وال�س�ؤال املطروح �أي�ضاً :ملاذا مل ي�ص ّح يف البحرين ومل ي�ص ّحيف اليمن ما �ص ّح يف تون�س وم�صر و�إىل حد ما يف ليبيا؟
 �أما ال�س�ؤال الأبرز :ملاذا مل تحُرتم �إرادة ال�شعب ال�سوري الذيال يزال ب�أكرثيته يجدّد البيعة لنظامه ،لي�س فقط يف املهرجانات
واالح �ت �ف��االت� ،إمن ��ا يف اال��س�ت�ف�ت��اء ال ��ذي �شكل �سابقة يف ال�ع��امل
العربي؟
�أ�سئلة عدة تطرح ،والثابتة الوحيدة �أن ال ه ّم للواليات املتحدة
الأم�يرك�ي��ة ��س��وى �أم��ن «�إ��س��رائ�ي��ل» ال��ذي اع�ت�بره الرئي�س ب��اراك
�أوباما «مقد�ساً».
فهل يعي العرب ه��ذه اخلطر �أم �أن ال�صهيونية العربية هي
الأخطر؟
يبقى �أن �صمود �سورية نظاماً وجي�شاً و�شعباً �أع��اد �إىل العامل
بع�ض ال �ت��وازن ال ��ذي ك��ان م�ف�ق��وداً ل�ع�ق��ود م��ن ال��زم��ن ،والفيتو
الرو�سي ونظريه ال�صيني خري م�ؤ�شر ،وعلى العرب� ،إذا كان هناك
عرب بعد� ،أن يتعظوا قبل �أن يعودوا �إىل زمن اجلهل بعد التجهيل.
فيرا ّ
يمين

موضوع الغالف
بين البواخر والعروض األميركية ..اللبنانيون إلى مزيد من الظالم

الكهرباء تزيد التوتر بين األفرقاء

كتب املحرر ال�سيا�سي
«هل نريد �أكل العنب �أم قتل الناطور»؟
ن �ع��ود �إىل ع �ق��د ْي��ن ون � ّي��ف؛ �إىل أ�ي� ��ام حكومة
الرئي�س عمر كرامي الأوىل ،حيث ا�ستطاعت هذه
احلكومة التي كان ي�شغل من�صب وزير املوارد املائية
والكهربائية فيها حممد يو�سف بي�ضون ،ت�أمني
ال�ن��ور للبنانيني ك�ح��د �أدن ��ى مل��دة �� 18س��اع��ة ،رغ��م
أ�ن��ه مل يكن من معامل �إنتاج �سوى معامل ال��زوق
واجلية والقرعون وب�سري ،يومها كثري من موزعي
الطاقة بوا�سطة املولدات اخلا�صة باعوا مولداتهم،
�أو توقفوا عن توزيع الطاقة ،لأن «كهرباء» الدولة
�صارت تكفي اللبنانيني.
لكن م��ع ب��دء م�سرية «الإع �م��ار» يف �أواخ��ر عام
 1992تبدّل كل �شيء ،رغ��م �أن الآت��ي على �صهوة
الإع�م��ار قد �أطلق وع��ود الربيع وال�ن��ور ،والبواخر
التي �ستحمل النور �إىل بحر ب�ي�روت ..لكن الذي
ح�صل هو �أن وزير املوارد املائية والكهربائية جورج
افرام ،الذي و�ضع خطة متكاملة للنهو�ض بقطاع
الطاقة والكهرباء ،أ�ُقيل من وزارت��ه ،لتبد�أ خطة
بديلة تقوم على مزيد م��ن اه�ت�راء ه��ذا القطاع،
من أ�ج��ل ت�أكيد «املقولة» ال�سخيفة التي ُروّج لها
ب��أن الدولة تاجر فا�شل ،متهيداً خل�صخ�صة هذا
القطاع وبيعه ب�أبخ�س الأثمان.
وعلى هذا املنوال ا�ستمرت ال�سيا�سة االقت�صادية
واالجتماعية ،مبحاوالت تدمري القطاع العام يف
خمتلف امل��راف��ق ،وطُ ��رح��ت م���ش��اري��ع خل�صخ�صة
املياه وم�صاحلها ،والهاتف ،وال�ضمان االجتماعي،
وامليدل �إي�ست الخ ..وعلى هذا النحو كانت ف�ضيحة
ال�ه��ات��ف اخل�ل��وي ال��ذي اح� ُت�ك��ر م��ن قبل �شركتني
فقط ،كانت تربح �سنوياً مليار و 200مليون دوالر،
فيما ال تتجاوز ح�صة الدولة منهما الـ 300مليون
دوالر ،فت�صوروا لو كانت الن�سبة معكو�سة ،فكم كان
دخل �إىل ميزانية الدولة بني  1994و2003؟ هنا ال
بد من ت�سجيل تقدير للرئي�س �إميل حلود ،الذي
�أ�صر على ا�سرتجاع الهاتف اخل�ل��وي ،ال��ذي �صار
مدخوله �أحد املوارد الأ�سا�سية للخزينة العامة.
مل تو�ضع �أي خطط عملية منذ ال�ع��ام 1993
ال��س�ت�ن�ه��ا���ض ق �ط��اع ال �ك �ه��رب��اء ،رغ��م أ�ه�م�ي��ة دوره
يف ت�شجيع عمليات اال�ستثمار ،واخل�ط��ة العملية
الوحيدة كانت تلك التي و�ضعها ال��وزي��ر الراحل
ج ��ورج اف ��رام و أُ�ق �ي��ل ب�سببها ،وي���س��جَّ ��ل أ�ي���ض�اً �أن
احلكومة التي تر�أ�سها الرئي�س �سليم احل�ص يف
بداية عهد الرئي�س �إميل حلود ،حاولت و�ضع خطة

الرئي�س جنيب ميقاتي والوزير جربان با�سيل

لتطوير الكهرباء ،مرتافقة مع خطة للت�صحيح
امل��ايل ،لكن ال�ع��دوان الإ�سرائيلي الوا�سع يف العام
 1999وا�ستهدافه حمطات حتويل الكهرباء �أبط�أ
اخلطة ،و�إن كانت احلكومة احل�صية متكنت من
�إ�صالحها ب�سرعة قيا�سية وتوفري النور للنا�س،
لكن االن�ق�لاب ال��ذي ح�صل بعد انتخابات 2000
جمّد �أي عملية تطوير.
�أما يف حكومة ال�سنيورة الثانية ،فحاول الوزير
�آالن طابوريان و�ضع خطة مرحلية قريبة املدى،
وخطة ا�سرتاتيجية تعالج امل�شكلة ب�شكل ج��ذري،
لكن الوح�ش الليربايل رف�ض هذه اخلطة وعرقلها
ومل ت َر النور.
ويالحظ أ�ن��ه يف ظل االع�ت��داءات الإ�سرائيلية
�سواء يف العام � 1996أم يف � 1999أم يف  ،2006كان
أ�ح ��د اال��س�ت�ه��داف��ات دائ �م �اً ه��و م�ع��ام��ل ال�ط��اق��ة يف
ل�ب�ن��ان ،وي �ب��دو �أن ال�ن�ه��ج ال�ل�ي�برايل امل�ت��وح����ش ما
ي ��زال ه��و ال �ط��اغ��ي يف ل �ب �ن��ان ،وال �ك �ه��رب��اء ��ص��ارت
مثل امل�سل�سالت املك�سيكية؛ طويلة ومملة� ،أو على
الطريقة احلديثة ،حيث درج��ت ع��ادة امل�سل�سالت
ال�ترك�ي��ة� ،إذ م��ا ن�ك��اد ت�ن��ام ع�ل��ى ات�ف��اق �أو م�شروع
للمعاجلة ،حتى ن�ستيقظ على م�شروع �آخر.
وه �ك��ذا ط�ّي�رّ زع �ي��م ��س�ي��ا��س��ة ال �ن ��أي بالنف�س
م�شروع البواخر الكهربائية ،وجعلنا نكت�شف عر�ضاً
�أمريكياً ج��دي��داً ..وهكذا ما بني بواخر الكهرباء
والعرو�ض امليقاتية ،لي�س من وعد يقدَّم للبنانيني
�سوى مزيد من العتمة والظالم ،لكن �ألي�س هناك
من حل �آخر؟
رمب��ا ما كُ�شف م� ؤ�خ��راً عن عر�ض �إي��راين كان
قد ُق�دّم قبل أ�ق��ل من �سنتني للحكومة اللبنانية،
فيه احل��ل ،حيث ي�ق��وم على إ�ن �ت��اج أ�ك�ث�ر م��ن �أل��ف

و 200ميغاوات ل�سد احتياجات لبنان ،ال��ذي ينتج
الآن  1500م �ي �غ��اوات ،وه ��و ب�ح��اج��ة �إىل 2500
مغاوات ،ولو كان هذه امل�شروع عند �أي حكومة �أو
دولة حترتم نف�سها ،ملا رف�ضته ،لأن الوقائع ت�ؤكد
�أن��ه الأرخ����ص عاملياً ،والأك�ث�ر �إغ��راء على امل�ستوى
االقت�صادي �أو التجاري.
وتفيد املعلومات �أن هذا العر�ض كان يقوم على
�سعر الكلفة ف�ق��ط ،م��ن دون �أن ت��رب��ح �إي ��ران منه
�سنتاً واح��داً ،حتى �أن��ه ُذك��ر �أن احلكومة الإيرانية
قد تقدّم هبة من ح�سابها ،و�أك�ثر من ذل��ك؛ ف�إن
م�ع��دات املعامل ال�ت��ي ك��ان��ت �سرتكبها ه��ي معدات
�أملانية ،ليوفروا على لبنان �أي م�ساءلة جراء فر�ض
العقوبات الغربية والأمريكية على طهران ،كما �أن
عمليات الدفع كانت �ستتم باللرية اللبنانية.
ل�ك��ن ي�ب��دو �أن م���س�يرة ال�ن�ظ��ام ال�ل�ب�ن��اين غري
قابلة للإ�صالح بتاتاً ،ويذكّرنا ذلك حينما عر�ضت
احلكومة اليوغو�سالفية على لبنان �إن�شاء معمل
لتكرير امل�ي��اه املبتذلة يف آ�خ��ر منطقة الأوزاع ��ي
يف الن�صف ال�ث��اين م��ن �ستينيات ال�ق��رن املا�ضي،
ب��د ًال من تدفق املجارير يف عر�ض البحر ،يومها
مل ت�ضع احلكومة اليوغو�سالفية �أي �شرط على
لبنان ،ال بل �إن تكاليف ه��ذه امل�صنع كانت �سيتم
تقا�ضيها ب�إنتاج زراع��ي لبناين ،حت��دي��داً التفاح،
ل�ك��ن ل�ب�ن��ان مل ي��ر���ض ب��ال�ع��ر���ض ،ح�ت��ى ال ينزعج
الأمريكيون من �إقامة عالقات اقت�صادية مع دولة
ا�شرتاكية.
والآن ،ما هي احلجة التي تتذرع بها احلكومة
اللبنانية لرف�ض ال�ع��ر���ض الإي� ��راين؟ و�إىل متى
�ستبقى �أولويات املواطن مادة د�سمة يختلف عليها
امل�س�ؤولون على ح�ساب راحة وهموم النا�س؟

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

المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

زوروا مـوقـعــنــــا على الـعنوان التالـي:
www.athabat.net

يتعرّ�ض الرئي�س �سعد احلريري لنقد جارح من بع�ض الذين �أحاطوه برعايتهم ال�سلوكية واخلطابية بعد �أن
«زبلهم» ،واقت�صرت خطوته على النائب «عقاب �صقر» ..ويُنقل عن احلريري �أنه حتدى خالته «نازك» كرمال عيون
عقاب ،ومل ي�أخذ «حم�سن دلول» على الالئحة االنتخابية ،و»اليوم يعيرّ ين البع�ض به ،علماً �أنه كان الأوفى يل».

مواقف جعجع تؤدي دورها المطلوب
ك�شف �أحد الدبلوما�سيني القطريني يف تون�س� ،أن مواقف رئي�س الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية �سمري
جعجع املعار�ضة ملواقف البطريرك املاروين ب�شارة الراعي ،لعبت دوراً قوياً و�أ�سا�سياً يف رف�ض ال�سعوديني
ا�ستقبال البطريرك امل��اروين ،كما يف رف�ض �شيخ الأزه��ر �أحمد الطيب لقاءه يف القاهرة ال�شهر اجل��اري،
م�ؤكداً �أن موافقة جعجع �أو ممانعته �ستلعب �أدواراً مماثلة يف اجل��والت التي ينوي البطريرك القيام بها
قريباً يف كندا وبع�ض دول االغ�تراب ،بعدما كانت مواقف جعجع لها ت�أثري قوي يف رف�ض �أوباما و�أي من
قيادات �إدارته اللقاء �أو االجتماع معه لدى زيارته الواليات املتحدة �أواخر العام املن�صرم.

هل ينتسب
جنبالط إلى
«الجماعة»؟
علّق رجل دين �شمايل
ع� �ل ��ى ت ��رح� �ي ��ب ال �ن��ائ��ب
ول �ي��د ج�ن�ب�لاط بخطاب
الإخ� � � � � � � � ��وان امل� ��� �س� �ل� �م�ي�ن
ال�سوريني من تركيا ،ب�أن
على جنبالط �أن ينت�سب
�إىل اجل �م��اع��ة ال �ت��ي لن
تعطيه ثقتها �إال يف حال
واحدة ..وهو يعرفها.
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إبعاد مؤسسات اإلفتاء واألوقاف
عن التجاذبات السياسية ..مهمة إسالمية رئيسة
م��رة أ�خ��رى يثار اجل��دل ح��ول �أو��ض��اع
دار الفتوى والأوق ��اف الإ��س�لام�ي��ة ،داخ��ل
أ�ه��ل البيت الواحد ال��ذي ت�صدع إ�ث��ر دعوة
�سماحة مفتي اجلمهورية اللبنانية ال�شيخ
حممد ر�شيد قباين �إىل �إج��راء انتخابات
ل�ع���ض��وي��ة امل�ج�ل����س ال �� �ش��رع��ي الإ� �س�لام��ي
الأعلى يف  2012/4/22مبوجب القرار رقم
 35م  ،2012/حيث ارتفعت ونربة التهديد
ب �ك �� �ش��ف ت �ق��ري��ر � �ش �ب �ه��ة ال� �ه ��در وال �ف �� �س��اد
ب�أموال وقف العلماء امل�سلمني� ،إن مل تقر
الإ�صالحات مل�ؤ�س�سات الإفتاء والأوقاف.
ه ��د أ� اجل ��دل ب�ت��دخ��ل رئ�ي����س احلكومة
جنيب ميقاتي ،الذي �أدى �إىل �إعالن ت�أجيل
موعد االنتخابات �شهرين مبوجب القرار
رقم 38م ،2012/وت�شكيل مفتي اجلمهورية
جلنة م��ن �سبعة �أ�شخا�ص مهمتها «در���س
م�شروع التعديالت للمر�سوم اال�شرتاعي
رقم  ،1955/18والتنظيم الإداري واملايل
ل�ل�أوق��اف الإ�سالمية ،وترفع اقرتاحاتها
اليه بتاريخ �أق�صاه  ،»2012/5/14واملق�صود
بالتنظيم الإداري واملايل هو امل�شروع الذي
�أعدته «�شركة بوز و�شركاهم» ،و�أجنزته يف
�شهر أ�ي��ار ع��ام  ،2010وق��د ت��وزع على مئة
وثالث �صفحات.
ال� �ش ��ك يف �أن ال� ��دع� ��وة ل�لان �ت �خ��اب��ات
ت�صحيح للخط أ� ال ��ذي وق��ع ف�ي��ه املجل�س
ال���ش��رع��ي ،عندما م��دد والي�ت��ه املنتهية يف
 2009/12/31ل �ث�لاث ��س�ن��وات متتالية
تنتهي يف  ،2012/12/31لأ�سباب يعوزها
امل �ن �ط��ق وح �� �س��ن ت �ط �ب �ي��ق م � ��واد امل��ر� �س��وم
اال� �ش�ت�راع��ي� ،إذ �إن الأ� �س��ا���س ه��و �إج ��راء
االنتخابات لكل م�ؤ�س�سات املر�سوم.
يرفع املعرت�ضون بوجه ال��دع��وة �شعار
إ���ص�لاح م�ؤ�س�سات الإف�ت��اء والأوق ��اف ،قبل
�إج � ��راء االن �ت �خ��اب��ات�� ،س�ي�م��ا ب �ع��دم��ا �أث�ي�ر
خ�لال �شهر ت�شرين ال�ث��اين ع��ام  2009يف
و�سائل الإع�لام عن �شبهة الهدر والف�ساد
ب�أموال الأوق��اف الإ�سالمية ،لكن �أين كان
امل �ع�تر� �ض��ون ط ��وال ف�ت�رة ال���س�ب��ع ��س�ن��وات
من عمر املجل�س ال�شرعي املنتخب بتاريخ
2005/12/25؟ مل يحركوا �ساكناً� ،سواء
أ�ك ��ان ��وا خ ��ارج امل�ج�ل����س �أم داخ �ل ��ه ،للقيام
مبوجبات عمليه الإ�صالح� ..أمل يعلموا �أن
اهتمامات املجل�س ال�شرعي كانت من�صبة
على �ش�ؤون خارجة باملطلق عن م�س�ؤوليته
ون �� �ص��و���ص امل��ر� �س��وم اال� �ش�ت�راع ��ي؟ فعلى

الر�ؤ�ساء ميقاتي واحل�ص وال�سنيورة وكرامي

�سبيل امل �ث��ال ،و إ�ث ��ر اج�ت�م��اع��ه ال� ��دوري يف
� ،2010/3/6أ�صدر بياناً دعا فيه احلكومة
اللبنانية «�إىل �إج��راء االنتخابات البلدية
واالخ �ت �ي ��اري ��ة يف م ��وع ��ده ��ا ،م �ث �ن �ي �اً على
إ�جن��از احلكومة م�شروع القانون اجلديد
لالنتخابات ،و�إحالته �إىل املجل�س النيابي،
لإقراره �ضمن املهلة املحددة».
يف ال ��واق ��ع ،امل��و� �ض��وع ل�ي����س ل��ه عالقة
ب��الإ��ص�لاح ،إ�من��ا مب��ا اتخذته دار الفتوى
وم�ف�ت��ي اجل�م�ه��وري��ة يف الآون � ��ة الأخ �ي�رة،
م��ن م��واق��ف وط�ن�ي��ة و�سيا�سية مل تعجب
امل�ع�تر��ض�ين ال��ذي��ن ك��ان��وا م��ن أ�ه ��ل البيت
الواحد مع مفتي اجلمهورية.
ح�ي��ال م��ا ت�ق��دم يقت�ضي ال�ت��أك�ي��د على
النقاط التالية:
�أوالً� :إن التهديد بالك�شف عن تقرير
ال�ت��دق�ي��ق امل ��ايل ب���ش�ب�ه��ة ال �ه��در وال�ف���س��اد
ب � أ�م��ول ال��وق��ف ،مل ي�ع��د ل��ه ك�ب�ير اع�ت�ب��ار،
ذلك �أن التقرير قد أ�ُجنز يف ،2010/4/30
ويت�ألف من � 68صفحة ،وه��و بحيازة من
يهدد ،ف�إذا كانوا �صادقني يف حر�صهم على
الأم ��وال الوقفية ،مل��اذا مل يعلَن التقرير
ب�ت��اري��خ إ�جن � ��ازه� ،سيما �أن م�ضمونه ب��ات
معروفاً للقا�صي وال ��داين ،وبالتايل ف��إن
اجل��دي��ة ب��ال�ت�ه��دي��د ت�ت�م�ث��ل ب � إ�ح��ال �ت��ه �إىل
املجل�س ال���ش��رع��ي ،ليقرر ب�ش�أنه م��ا ي��راه
مفيداً للم�صلحة الإ�سالمية العليا ،ويف
املح�صلة نقول لكل املعنيني بالتقرير من

دون ا�ستثناء� :إن �أم��ان��ة احل�ف��اظ وحماية
�أم��وال الوقف تطالهم الآي��ة الكرمية }يا
ايها الذين �آمنوا ال تخونوا اهلل والر�سول
وتخونوا �أماناتكم و�أنتم تعلمون{� .صدق
اهلل العظيم.
ث��ان �ي �اً� :إن االع�ت�را� ��ض ع�ل��ى العملية
االنتخابية ،ال يتعدى ذر الرماد يف العيون
لي�س �إال ،ب�سبب خ ��روج دار ال�ف�ت��وى عن
و�صاية �أ�صحاب االعرتا�ض ،واالجت��اه لأن
تكون �ساحة لقاء لكل امل�سلمني والوطنيني
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ،وه� ��ذا ه��و ال� ��دور ال�ت��اري�خ��ي
وال�صحيح لدار الفتوى.
ث ��ال �ث �اً� :إن ت ��دخ ��ل رئ �ي ����س احل �ك��وم��ة
وال��ر�ؤ� �س��اء ال���س��اب�ق�ين ،مب �ع��زل ع��ن �أن�ه��م
�أع �� �ض��اء ط�ب�ي�ع�ي��ون يف امل�ج�ل����س ال���ش��رع��ي،
ف��إن جتربة تدخلهم ال تب�شّ ر بالإيجابية،
ذل��ك �أن اجتماعهم �صباح  2012/3/1يف
ال�سرايا الكبرية ،ال يختلف عن اجتماعهم
ال�شهري �صباح � 2010/2/4أي�ضاً يف ال�سرايا
الكبرية؛ عندما كان ال�سيد �سعد احلريري
رئي�ساً للحكومة ،وعلى �إثره �صدر بيان عن
مكتبه الإع�لام��ي ،تعهد الر�ؤ�ساء يف متنه
بـ«متابعة امل�سرية الإ�صالحية التي عهد بها
املجل�س ال�شرعي �إىل جلنة رئ�سها �أ�صحاب
ال��دول��ة ،وه �ن��اك متابعة حثيثة للعملية
التي بد�أت قبل �شهرين يف �سائر م�ساراتها
امل��ال�ي��ة والإداري� ��ة والت�شريعية والدينية،
مب��ا يف ذل��ك امل�شاريع وامل�سائل ال�ت��ي �أث�ير

حولها الكالم يف و�سائل الإعالم (�أي �شبهة
الهدر) ،و�سيتابع �أ�صحاب الدولة التقدم يف
ه��ذه املوا�ضيع مع رئي�س جمل�س ال��وزراء،
و� �س �ي �ك��ون ه �ن��اك ت �ق��ري��ر ي �ب�ين احل �ق��ائ��ق
بكاملها �أمام الر�أي العام ،و�سي�صار عندها
�إىل ات�خ��اذ م��ا ي�ل��زم؛ مب��ا ي ��ؤ ّم��ن امل�صلحة
الإ�سالمية العليا».
ل�ق��د م�ضى ع�ل��ى تعهدهم ع��ام��ان من
دون ط��ائ��ل ،وال ن�ع�ل��م ك��م �سيم�ضي على
اجتماعهم املذكور ليعودوا لالجتماع مرة
ثالثة.
رابعاً :تداولت و�سائل االعالم �أن جلنة
تعديل امل��ر��س��وم اال��ش�تراع��ي امل��ذك��ورة ،قد
�شكلها و�سمى �أع�ضاءها املفتي ،ب�صفتهم
ممثلني ل��ه ول��ر�ؤ� �س��اء ال � ��وزراء ال�سابقني
واحل � � ��ايل� ،أي ع �ل��ى �أ� �س ��ا� ��س حم��ا��ص���ص��ة
�سيا�سية! �إن ت�شكيل اللجنة أ�م��ر خمالف
للمر�سوم اال�شرتاعي ،لأن اقرتاح التعديل
م �ن��وط ب��ال�ل�ج�ن��ة ال�ت���ش��ري�ع�ي��ة للمجل�س
ال�شرعي وفق املادة  42/3من املر�سوم ،ومبا
�أن��ه واحل��ال ما ذك��ر وطاملا ارت�ضى كل من
مفتي اجلمهورية واملجل�س ال�شرعي جتاوز
هذه املادة من دون �أي مربر ،فلماذا مل ت�ضم
اللجنة يف ع�ضويتها ممثلني ل�شخ�صيات
وق� ��وى �إ� �س�لام �ي��ة �أخ � ��رى ،م �ع��روف عنها
اهتمامها الكبري ب�ش�أن م�ؤ�س�ساتنا الدينية
الوقفية� ،سيما �أن مفتي اجلمهورية ،وكما
�أ�شرنا ،ين�شط راهناً للخروج من الو�صاية
ال�سيا�سية الأحادية؟
يف � �ض��وء م��ا ت �ق��دم ،ن�ت��وج��ه �إىل جلنة
تعديل املر�سوم اال�شرتاعي باالقرتاحات
التالية ،خ�صو�صاً �أن عدداً كبرياً منها �أبرز
ما طالبت به فعاليات التحرك الإ�سالمي
ع�شية انتخابات املجل�س ال�شرعي احلايل
عام :2005
�إق��رار م�ب��د�أ ال�ت��زام مفتي اجلمهورية
وك� ��ل امل ��ؤ� �س �� �س��ات امل �ن �ب �ث �ق��ة ع ��ن امل��ر� �س��وم
اال�� �ش�ت�راع ��ي ب��االب �ت �ع��اد ع ��ن ال �ت �ج��اذب��ات
واملحاور ال�سيا�سية ،واالكتفاء بر�سم �سيا�سة
ع��ام��ة ل� ��دار ال �ف �ت��وى م��ن ط ��رف املجل�س
اال�ست�شاري املن�صو�ص على ت�شكيله يف املادة
د 3/م��ن امل��ر� �س��وم ،ان�ط�لاق�اً م��ن ال�ث��واب��ت
الإ�سالمية والوطنية.
تو�سيع الهيئة الناخبة لكل من مفتي
اجل �م �ه��وري��ة وامل�ج�ل����س ال���ش��رع��ي وم�ف�ت��ي
املناطق وجمال�س الأوق ��اف الإداري ��ة �أقله

وفق ت�أليفها مبوجب القرار رقم  /5تاريخ
.1967/3/2
زيادة عدد �أع�ضاء املجل�س ال�شرعي �إىل
ثمانني ع�ضواً� ،سبعني عن طريق االنتخاب
والباقون يعينهم مفتي اجلمهورية وفرتة
واليته خم�س �سنوات وحتويل املجل�س �إىل
جمل�س �شورى امل�سلمني.
ا� �س �ت �ح��داث م�ك�ت��ب ت �ن �ف �ي��ذي ينتخبه
جمل�س �شورى امل�سلمني من بني �أع�ضائه
م��ع ب��داي��ة والي �ت��ه ت�ن��اط ب��ه ال�صالحيات
ال��وا��س�ع��ة للمفتي ،ي�سهر ع�ل��ى تطبيقها
ب�إ�شراف ورئا�سة املفتي.
ا� �س �ت �ح��داث ه�ي�ئ��ة م��راق �ب��ة وحم��ا��س�ب��ة
لأع �م��ال امل�ف�ت��ي وامل �ف �ت�ين امل�ح�ل�ي�ين وك�ب��ار
موظفي الإفتاء والأوق��اف تت�ألف من �ستة
ق���ض��اة �شرعيني وث�لاث��ة ق���ض��اة عدليني،
يتوىل تعينهم جمل�س ال�شورى مع مطلع
واليته.
�إعطاء العا�صمة بريوت حقها الطبيعي
وال �ق��ان��وين ب��ان�ت�خ��اب مفتيها امل�ح�ل��ي من
بني علمائها تطبيقاً لن�ص امل��ادة  /28من
املر�سوم اال�شرتاعي.
التقدم مب�شروع قانون لإلغاء القانون
رق� � ��م  2006/768ال� � � ��ذي م� �ن ��ح م �ف �ت��ي
اجلمهورية �صالحية املوافقة على �إن�شاء
الوقف اخلريي �أو عدمه.
إ�ن �� �ش��اء ب �ي��ت م ��ال امل���س�ل�م�ين بتطبيق
ن�ظ��ام�ي��ه الأ� �س��ا���س وال��داخ �ل��ي ال���ص��ادري��ن
ع��ام  1978ب��د ًال من �صيغة جل��ان �صندوق
الزكاة.
ت�ق��ري��ر ت��ول�ي��ة وق ��ف ع�ل�م��اء امل�سلمني
باملديرية العامة للأوقاف الإ�سالمية.
من �أجل �إنقاذ االمالك الوقفية املبنية
واحل �ف��اظ عليها ورف ��ع و�إردات� �ه ��ا امل��ال�ي��ة،
يقت�ضي وب�صورة عاجلة ،التقدم مب�شروع
قانون اىل املجل�س النيابي ال�ستثناء �إجارات
العقارات الوقفية املبنية من �أحكام قانون
الإي �ج��ارات رق��م  ،92/160وم��ن امل�شاريع
التي تدر�س يف اللجان النيابية حتت عنوان
حترير عقود الإجارات القدمية .على غرار
ما فعلته �سلطة االنتداب الفرن�سي عندما
�أ�صدرت القرار رقم  /166يف 1922/10/1
�أي اعتبار عقود هذه االجارات حرة يطبق
بخ�صو�صها قانون املوجبات والعقود.

املحامي د .عدنان �أحمد بدر

إثارة النعرات السياسية في الطريق الجديدة املتخا�صمني املح�سوبني على تنظيم �آخر ،و�إ�صرارها على فر�ض ر�أيها .اخلارجية الكندية وال�سويدية والأملانية� ،أعطت �سفاراتها يف دم�شق توجيهات
وتقول بع�ض امل�صادر املتابعة لل�ش�أن الفل�سطيني� ،إن هناك طابوراً بـ«منح �أي �سوري من الطائفة امل�سيحية ت�أ�شرية «فيزا» فوراً ،ومبجرد تقدميه
قامت �إحدى اجلمعيات الإ�سالمية يف بريوت برفع �أعالم �سورية ذات الر�سم خام�ساً يلعب دوراً م�شبوهاً لتفجري الأو�ضاع يف املخيم ،علماً �أن معظم طلباً �إىل هذه ال�سفارات ،من دون احلاجة �إىل تقدمي �أية �ضمانات �أو م�ستندات
القدمي على �أعمدة الكهرباء يف منطقة الطريق اجلديدة ،بطريقة ا�ستفزت بع�ض الأهايل القاطنني يف املخيم ين�شدون الهدوء يف خميمهم ،وعدم جرهم ت�شري �إىل �أنه �سيعود �إىل �سورية بعد انتهاء مدة «الفيزا»؛ كما جرت العادة».
فعاليات املنطقة ،ما �أدى �إىل ا�ستياء بع�ض الأه��ايل وتقدمي �شكوى �إىل املراجع للنزوح �إىل خارج املخيم ،لأنهم وحدهم �سيدفعون الثمن الغايل.
الأمنية ،حمذرين من �أن يكون الهدف من هذا الأمر افتعال م�شاكل يف منطقة
«اإلندبندنت» :سورية لن تكون مثل ليبيا
الطريق اجل��دي��دة ،وجعلها «كب�ش حم��رق��ة» ،فطلبت اجلهة الأمنية من
ال�سيا�سية.رافعي خالف بين البطاركة والسفارات األوروبية
الأعالم نزعها قبل �أن تفتح حتقيقاً عنوانه حماولة �إثارة النعرات
ن�شرت �صحيفة «الإندبندنت» الربيطانية مقا ًال للكاتب باتريك كوكربن،
ك�شف م�صدر وا��س��ع االط�ل�اع يف البطريركية الأرث��وذوك���س�ي��ة يف �سورية� ،شرح فيه �أ�سباب ف�شل املحاوالت الغربية والدولية امل�ستمرة منذ �سنة للإطاحة
عن مواجهات �ساخنة بني البطاركة ال�سوريني من جهة ،ال�سيما البطريرك بنظام الرئي�س ب�شار الأ�سد .ولفت الكاتب �إىل �أن «�سورية لن تكون مثل ليبيا،
أهالي «عين الحلوة» ينشدون االستقرار
�أغناطيو�س الرابع هزمي و�أغناطيو�س زكا الأول عيوا�ص ،وال�سفارات الأوروبية رغ��م جن��اح املعار�ضني امل�سلحني للأ�سد قبل �أ�شهر يف ال�سيطرة على بع�ض
ف�شل النائب الفل�سطيني عزام الأحمد؛ ممثل الرئي�س حممود عبا�س ،يف دم�شق ،خ�صو�صاً ال�سفارة الفرن�سية ،على خلفية اكت�شاف «خمطط فرن�سي مناطق التظاهرات يف مدينتي حم�ص ودرع��ا على �سبيل امل�ث��ال» ،م�ضيفاً �أن
للمرة الثالثة على التوايل يف تهدئة الأجواء بني �أبناء التنظيم الواحد و�أوروبي لتفريغ �سورية من م�سيحييها» .و�أو�ضح امل�صدر �أن اخلالفات احتدمت «نظام الرئي�س الأ�سد لديه جي�ش قوي و�أم��ن داخلي منظم ،كما �أن املوالني
يف خميم عني احللوة يف اجلنوب اللبناين ،وذلك ب�سبب تعنّت عائلة �أحد ال�شهر املا�ضي؛ حني اكت�شف البطاركة �أن وزارة اخلارجية الفرن�سية� ،إ�ضافة �إىل للنظام على ا�ستعداد للقتال ال�شر�س يف �سبيل بقاء نظام الأ�سد يف ال�سلطة».
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أحداث األسبوع
سهرة السفير العربي ..وغرفة الزجاج الغازية

األسد يعلن من حمص هزيمة المتآمرين على سورية
مب��ا ي�شبه إ�ع�ل�ان الن�صر ،ج��اءت زي��ارة
�أن الرئي�س الأ��س��د لن يكون يف �آذار 2007
الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد �إىل حم�ص،
رئي�ساً ،وبعدها �سيكون كما يحدد «�سعادته»،
وحت ��دي ��داً �إىل ب��اب��ا ع �م��رو ،وب � ��ر�أي حملل
وها هو الأ�سد الآن يحقق انت�صاراته على
ا� �س�ترات �ي �ج��ي ع��رب��ي م ��رم ��وق ،ف � ��إن ه��ذه
ك��ل ال��دن�ي��ا ،بعد �أن ك��ان ق��د �شبه الزعماء
الزيارة وجهت ر�سائل متعددة يف اجتاهات
وال �ع��رب يف ع ��ام  2006ب��أ��ش�ب��اه ال��رج��ال،
خمتلفة:
وبينهم زعيم ال�سفري ،وبعدها ك��ان الأ�سد
�أوالً :هي ر�سالة تطمينية �إىل الداخل
�شريكاً �أ�سا�سياً يف انت�صار مت��وز  2006ويف
ال���س��وري؛ ب ��أن ��س��وري��ة تتجه نحو ال�ه��دوء
��ص�م��ود غ ��زة  ،2008مل ي�ت�م��ال��ك ال�سفري
واال��س�ت�ق��رار و�إح �ب��اط امل ��ؤام��رة ب� أ�ه��داف�ه��ا
العربي نف�سه عن القول :هذه املرة الأمور
القريبة والبعيدة ،ويتجلى ذلك يف حترك
خم�ت�ل�ف��ة� ،سن�ضع �أه ��ل ال�ن�ظ��ام يف �سورية
الرئي�س الأ�سد على الطريق الدولية نحو
يف غ��رف��ة ال �غ��از ،لكن لي�س على الطريقة
حم�ص مب�سافة متتد نحو  168كيلومرتاً.
الأمريكية ..فهذه الغرفة �ستكون زجاجية،
وث��ان�ي�اً :ه��ي �إع�ل�ان ل�سقوط امل ��ؤام��رة،
لأننا �سنذيب عظامهم ونتلذذ مبر�آهم».
وت�أكيد قاطع على �أن �سورية �ستبقى قوية
ال�صحايف ال��ذي ك��ان برفقة ال�سيا�سي،
وم�ن�ي�ع��ة ،وواح� ��دة م��وح��دة ،ب�ع��د �أن ف�ضح
وه ��و م��ن امل�ت�ح�م���س�ين جل �م��اع��ة «� 14آذار
املت�آمرون �أنف�سهم وحماتهم من الغربيني
 ،»1978وهو ثرثر قبل فرتة ق�صرية جداً
والأع � � ��راب ب � أ�ن �ه��م ي ��ري ��دون � �س��وري��ة دول��ة
بوقائع هذا اللقاء �أمام عدد من �أ�صدقائه
�ضعيفة ومفككة.
املقربني ،ي�ؤكد �أنه تدخل هنا هو �شخ�صياً
ث��ال �ث �اً :ه ��ي ت ��أك �ي��د �أي �� �ض �اً ل�ل�أق��رب�ين
ب��احل��دي��ث ��س��ائ�ل ًا ال���س�ف�ير :ه��ل تعتقد �أن
والأب �ع��دي��ن ب� ��أن ف��ر���ض الإرادة ب��الإره��اب
النظام يف �سورية و�صل �إىل ه��ذا امل�ستوى
وال�ع�ب��وات والر�صا�ص ب��د ًال م��ن احل��وار ال
م��ن ال���ض�ع��ف وال ��وه ��ن؟ ف�ي�رد «� �س �ع��ادت��ه»
يجدي نفعاً مع جمتمع كاملجتمع ال�سوري،
هنا ب��ال�ق��ول ح��ا��س�م�اً« :ب�ع��د �أ��ش�ه��ر �سيكون
وب��أن الأم��ن القومي خط �أحمر لن ي�سمح
�آالف املقاتلني ال ب��ل م�ئ��ات الآالف الذين
جنود من اجلي�ش العربي ال�سوري يحيطون بالرئي�س الأ�سد خالل زيارته ملنطقة بابا عمرو (�أ .ف .ب).
لأي كان امل�سا�س به.
�سرن�سلهم من كل مكان مزودين بكثري من
راب � �ع � �اً :ه ��ي ر� �س��ال��ة وا� �ض �ح��ة للحلف
املال ،وبكثري من ال�سالح املتطور� ،سيغزون
الإمربيايل  -ال�صهيوين  -الرجعي العربي
ال�ث��ال�ث��ة� :أن اجل�ي����ش ال �� �س��وري ه��و من لكل من �أراد �شراً ب�سورية� ،سواء بدعمه �سورية» يف ا�سطنبول� ،سمع قبل �ساعات ��س��وري��ة م��ن ك��ل اجل �ه��ات ،ورمب��ا م��ن اجل��و
ب ��أن دم�شق ما�ضية ب�لا ه��وادة يف مواجهة �أف �� �ض��ل ج�ي��و���ش ال �ع ��امل ،م � أ�ث ��رة و��ش�ج��اع��ة امل ��ايل �أو الع�سكري �أو ال�ت�ك�ن��ول��وج��ي �أو من القيادة الإيرانية يف طهران ما يجب �أي�ضاً ..فهل لكم �أن تت�صوروا كيف �سيبقى
امل�ؤامرة وحتطيمها.
ب�شار الأ� �س��د..؟ لقد ب��د�أن��ا بتجهيز غرفة
و�إق� ��دام � �اً ،وب��ال �ت��ايل ف � ��إن جت��رب��ة اجل�ي����ش االقت�صادي �أو الإع�لام��ي� ،أن املت�آمرين �أن ي�سمعه كل انتهازي وو�صويل.
خ��ام���س�اً :يف ل�ق��اءات��ه يف ب��اب��ا ع�م��رو مع ال �� �س��وري يف م��واج �ه��ة ال�ع���ص��اب��ات امل�ج�ه��زة على �سورية لن يتمكنوا من النيل منها
ثم م��اذا �سيفعل �أع��راب ال�صحراء ،يف الزجاج الغازية».
بعد هذه التطورات ،هل يا ترى ما زال
النا�س ومع القوات امل�سلحة ،ثمة حقيقتان ب�أحدث الإمكانيات �ستدخل العلم الع�سكري لأن �إرادة ال�شعب وقواته امل�سلحة وقيادته ظل تغري امل�شهد العربي القدمي ،الذي
موحدة الإرادة والعزمية.
ب��ذل��ت وا�شنطن وح�ل�ف��ا�ؤه��ا لكي ي�ستمر ه��ذا ال�سفري على بهجته؟ ت��رى مب��اذا كان
بارزتان ت�أكدتا يف هذه الزيارة ،الأوىل� :أن يف كليات الأركان العاملية.
ال��دول��ة الوطنية ال�سورية �ستعيد املناطق
ب� ��أي ح ��ال ،ب�ع��د ال �ت �ط��ورات ال�سورية يف م�صلحتها ،ف��إذا بنا �أم��ام م�شهد والدة يعلق حينما ر�أى ب�شار الأ�سد يف مدينة بابا
راب� �ع� �اً� :أن اجل�ي����ش وال���ش�ع��ب ال���س��وري
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جديد� ،سيحاولون بالت�أكيد �أن يواجهوا ع�م��رو يتفقد �شعبه وجي�شه؟ ه��ل م��ا زال
التي تعر�ضت للتخريب �أح�سن مما كانت ،ال ي���ض�ي�ع��ان ال �ب��و� �ص �ل��ة يف �أي حل �ظ��ة من
�أم��ا الثانية ،وه��ي �شديدة مبعانيها ،قوية اللحظات ،ولهذا كانت �إ�شارة الرئي�س الأ�سد ب��اب��ا ع �م ��رو ،وم ��ا ك ��ان �أخ �� �ص��ام ��س��وري��ة ب�أ�شكال جديدة ،قد يكون ت��ارة باملحكمة يفرك بيديه ،خ�صو�صاً يف ظل االنتفا�ضات
مب�ضامينها ،ه��ادف��ة يف توجيهها ،ب�إعالن غ�ير امل�ب��ا��ش��رة �أن ل�ب��ا���س امل �ي��دان الع�سكري يزعمونه ع��ن الن�صر الآت ��ي لأحالمهم ال��دول �ي��ة ال���س�خ�ي�ف��ة ،وط � ��وراً مب�ح��اول��ة التي بد�أت جتري يف بالده ويجري التعتيم
الأ��س��د �أم��ام ح�م��اة ال��دي��ار �أن��ه ع��ادة حينما يعرف كيف و�أي��ن يلب�سه� ..أنه على خطوط وم�شاريعهم ،ماذا �سيقولون اليوم يف ظل التهديد بالعقوبات التي �أثبت عقمها ..عليها ب�شكل م�ط�ل��ق� ،أم �أن ل�ه��ذا ال�سفري
ي � ��زور م ��واق ��ع ال� �ق ��وات امل �� �س �ل �ح��ة ي��زوره��ا امل��واج�ه��ة م��ن �أج��ل حت��ري��ر الأر� ��ض املحتلة ك�شف الت�ضليل الإع�لام��ي ال��ذي كانوا وباخت�صار ،بعد �أن رُهن م�ستقبل امل�شهد على طريقة �أ�سياده يف بالده «له من دهره
ميار�سونه؟ وماذا �سيفعل �سعود الفي�صل ،الإق �ل �ي �م��ي وال �ع��رب��ي ب�ن�ت��ائ��ج ال �ت �ط��ورات ما تعود» ،فهو مل يفهم من تاريخ الإ�سالم
باللبا�س الع�سكري ،وبالتايل ف ��إن �إ�شارته وفل�سطني.
هذه حتمل احلقائق الآتية:
��س��وى ثقافة احل�ج��اج ب��ن يو�سف الثقفي،
ويف ��س��اد���س دالالت ر��س��ائ��ل الرئي�س وحمد بن جا�سم ورج��ب طيب �أردوغ��ان ،ال�سورية ماذا ميكن �أن ننتظر؟
الأوىل� :أن انت�صار �سورية على امل��ؤام��رة الأ�سد بزيارته لبابا عمرو� ،أنها ت�أتي على ال��ذي��ن � �ص��اروا ج �ه��اب��ذة ال��دمي�ق��راط�ي��ة
م��ن ال��وا� �ض��ح �أن االرت� �ب ��اك ال��رج�ع��ي ومل ي ��در �أن ك��ل ال�ه�ج�م��ات اال��س�ت�ع�م��اري��ة
حا�سم.
�أبواب قمة عربية تعقد يف مدينة الر�شيد وال� � ��ر�أي وال� � ��ر�أي الآخ � ��ر ،خ���ص��و��ص�اً �أن ال�ع��رب��ي الآن يبلغ م ��داه ،وينعك�س ذلك والإمرباطورية عرب التاريخ حتطمت على
الثانية� :أن وح��دة حماة ال��دي��ار ودفاعها يف العراق ،ويف نف�س اللحظة التي كانت ال�صمت الذي ي�صيب �أل�سنتهم وعقولهم ع �ل��ى ح��رك��ة دب�ل��وم��ا��س�ي�ي��ه يف ال�ع��وا��ص��م �أب ��واب �أول عا�صمة يف ت��اري��خ الب�شرية –
عن الوطن وال�شعب حقيقة ثابتة ورا�سخة يف ت�ع�ق��د ق�م��ة ع��امل�ي��ة يف ��س�ي��ول يح�ضرها الآن ب�ل�ي��غ ال ��دالل ��ة وامل �ع �ن��ى ،ع �ل �م �اً �أن العربية والعاملية ،وي�شري �سيا�سي لبناين دم�شق؟
ثمة ��س��ؤال �أخ�ي�راً يبقى بر�سم من راهن
التاريخ ال�سوري منذ اال�ستقالل.
زع�م��اء نحو  42دول��ة ،وه��ي �إع�ل�ان مدو �أردوغ��ان قبل ا�ست�ضافته م�ؤمتر «�أع��داء متنى عدم ذكر ا�سمه وموقعه� ،أنه التقى
قبل ع��دة �أ��س��اب�ي��ع وم�ع��ه �صحايف لبناين على �أن بابا عمرو �ستكون مفتاح الدنيا ،الذي
�سفرياً عربياً مرموقاً يف بريوت ،وي�صف م��ن خ�لال��ه �سين�سى ال �ع��رب فل�سطني ،على
ال�سيا�سي حالة هذه الدبلوما�سي بالقول :اعتبار �أننا يف رح��اب «ربيع العرب» و� 14آذار،
«كان وجهه يفي�ض حيوية و�إ�شراقاً ،وكان ففي ثاين �أيام الربيع من عام � 1979أي يف 22
يفرك يديه بحما�سة وفرح ،يذكره حينما �آذار حتديداً ،كان �أنور ال�سادات يوقع يف كامب
يتناول طفل قطعة حلوى يحبها ،كيف دايفيد اتفاقية ال��ذل م��ع مناحيم بيغن ويف
ن�شر موقع «ويكيليك�س» عدداً من املرا�سالت ال�سرية اخلا�صة التي قد كان ح�صل عليها من �شركة «�سرتاتفور»
�آذار  ،1981كانت مبادرة ويل العهد ال�سعودي
ي�شعر بالفرح والبهجة».
الأمنية الأمريكية ،تك�شف قيام �شركات خدمات �أمنية �أمريكية ،مرتبطة بوكالة املخابرات املركزية ،بتقدمي الدعم
ي�ضيف ال�سيا�سي اللبناين �أن��ه م��ا �أن يف فا�س لل�سالم مع �إ�سرائيل والتي �أقرت عام
الأمني والع�سكري للمعار�ضني ال�سوريني املقيمني يف تركيا (جمل�س ا�سطنبول) وجناحه الع�سكري «اجلي�ش ال�سوري
ا�ستويا يف جل�ستهما على مقعديهما ،حتى  ،1982بعد اجتياح لبنان.
احلر» ،كا�شفاً �أن مركز «�سرتاتفور» اال�ستخباري الأمريكي ،الذي ي�شكل «ن�سخة القطاع اخلا�ص» من وكالة املخابرات
ويف �آذار  2002كانت مبادرة الأمري عبداهلل
ب� ��د�أ ال���س�ف�ير ال �ع��رب��ي ال� ��ذي ي�ت�م�ي��ز ع��ادة
املركزية الأمريكية ،ي�ساعد املعار�ضة ال�سورية كما �سبق وفعل يف ليبيا .وطبقاً للمرا�سالت امل�شار �إليها ،ف�إن �شركة
ب��ال�ه��دوء ،وال��رزان��ة وقلة ال�ك�لام ،بالقول :يف قمة بريوت لل�سالم مع �إ�سرائيل ،وقبلها يف
 SCGالدولية الأمريكية للخدمات الأمنية والع�سكرية� ،أبرمت عقوداً مل�ساعدة وتدريب املعار�ضني ال�سوريني يف
«خ�ل�ال �أ��س��اب�ي��ع ق��د ال ت �ت �ج��اوز ال���س�ت��ة �أو � 14آذار  1978كانت عملية الليطاين الأوىل
تركيا ،وهو ما �أ�شارت �إليه ر�سالة من املدير التنفيذي لل�شركة؛ جيم�س �سميث� ،أُر�سلت ملركز «�سرتاتفور» يف كانون
ال�سبعة �سيكون العامل �أمام �صفحة جديدة ال�ت��ي اج�ت��اح��ت فيها �إ��س��رائ�ي��ل ج�ن��وب لبنان
الأول /دي�سمرب املا�ضي؛ قبل �أيام قليلة من قيام «هاكر» باخرتاق مرا�سالت «�سرتاتفور» ون�سخ ع�شرات �آالف الر�سائل
يف � �س ��وري ��ة» ،وي �ج ��زم ب � � �ـ»�أن �أه� ��ل ال�ن�ظ��ام و�إق��ام��ة دوي�ل��ة العميل ح��داد و»ج�ي����ش لبنان
ال�سرية التي ح�صل عليها الحقاً موقع «ويكيليك�س» ،وقد ورد �أن اللبناين وليد فار�س يقوم على ر�أ�س فريق مع �شركة
�سيكونون �إم��ا يف ال�سجون �أو يف امل�ن��ايف �أو احل� ��ر»� ..أي ��ن ه��و �سعد ح ��داد؟ و�أي ��ن جي�شه
 SCGبت�أمني اخلدمات الأمنية للمعار�ضة ال�سورية التابعة لـ»املجل�س الوطني ال�سوري» .ومن املعلوم �أن فار�س كان
يف ،»..وحني يذكّره ال�سيا�سي �أن �صحافياً «احلر»؟ �إنهما يف مزابل التاريخ.
�ضابط االت�صال بني حزب الكتائب و»اجلبهة اللبنانية» من جهة ،وجهاز املو�ساد الإ�سرائيلي من جهة ثانية ،خالل
لبنانياً �أ�صبح يف  2009نائباً ،كتب يف �آذار
احلرب الأهلية اللبنانية ،وهو من �أ�صدقاء رئي�س جهاز «املو�ساد» ال�سابق مئري داغان.
�أحمد زين الدين
 2006يف جريدة يومية لبنانية مرموقة

«فارس» ّ
يؤمن الخدمات لمجلس اسطنبول
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األسد في «بابا عمرو» ..رسالتان إلى القمة العربية ومؤتمر اسطنبول
بقلم املحامي جوزيف �أبو فا�ضل*
يف نهاية هذا ال�شهر (�آذار  )2012تخ�سر
امل��ؤام��رة على �سورية �إح��دى �أق��وى �أوراق�ه��ا؛
مع انتهاء رئا�سة دولة قطر للقمة العربية،
وانتقال هذه الرئا�سة �إىل جمهورية العراق،
ول� ��ن ي �ك ��ون ب��و� �س��ع ق �ط��ر ال �ت �ح��دث ب��ا��س��م
ال �ع��رب ل �ل��ز ّج ب�ت��دخ�لات خ��ارج�ي��ة ع�سكرية
غربية و�سيا�سية و�إن�سانية يف �ش�ؤون �سورية
الداخلية.
�إن ه��ذا الأم ��ر ي�ستب�شر ب��ه ال���س��وري��ون
العرب خ�يراً ،عله ي�سهم يف �إي�ق��اف �أو احلد
من التدخالت اخلارجية التي جلبت املوت
وال ��دم ��ار ع�ل��ى � �س��وري��ة و��ش�ع�ب�ه��ا وج�ي���ش�ه��ا،
فالقيادة العراقية للقمة العربية �ستكون
��س��داً وع��ون�اً ل�سورية يف مواجهة التحديات
التي تواجهها ،فدولة العراق اخلارجة من
�أت ��ون احل ��رب واالح �ت�ل�ال ،ت ��درك �أك�ث�ر من
�أي دول ��ة ع��رب�ي��ة �أخ� ��رى � �ش��رور ال�ت��دخ�لات
اخل��ارج�ي��ة وال�ف�تن ال��داخ�ل�ي��ة ،وه��ي �ستكون
ج�سر عبور من �سورية �إىل اجلامعة العربية،
التي مل تعد جامعة عربية بعدما �أخرجت
�سورية منها.

م��ؤام��رة ت�ستدرج تدخ ًال ع�سكرياً خارجياً،
ل��ن ي �ك��ون �إال وب � ��ا ًال ع �ل��ى � �س��وري��ة والأم� ��ة
العربية..
�إن ه��ذه املعطيات الإيجابية ل�سورية ال
تعني �أن ك��ل ��ش��يء ق��د ان�ت�ه��ى ،و�أن امل��ؤام��رة
قد توقفت ،و�أن �سورية �ستعود �إىل حياتها
الطبيعية يف غ�ضون �أ�سابيع �أو �أ�شهر قليلة
مقبلة ،بل كل ما ح�صل هو حتطم حلقة من
حلقات الت�آمر ،وبقيت حلقات وحلقات حتاول
�أن ت�ستجمع نف�سها على ��س��وري��ة و�شعبها،

فم�ؤمتر «�أ�صدقاء �سورية» يف ن�سخته الثانية
ال�ترك �ي��ة ب�ع��د ال�ن���س�خ��ة الأوىل ال�ت��ون���س�ي��ة
يحاول �أن يحقق �أمرين:
الأول :جت �م �ي��ع امل �ع��ار� �ض��ات ال �� �س��وري��ة
املتعار�ضة يف هيئة واحدة ،لتكري�س اعرتاف
ع��رب��ي ودويل ب�ه��ا ك�م�م�ث��ل ��ش��رع��ي لل�شعب
ال���س��وري ،وا�ستكمال خطة تقوي�ض �أرك��ان
الدولة وامل�ؤ�س�سات ال�سورية ،بعدما عجزوا
عن �شقها �أو تطويعها ،فهم مل ينجحوا يف
ا�ستمالة �سفري �أو وزير �أو حتى �ضابط كبري

ت�سلم العراق الرئا�سة جمرد
انت�صار
جم��رد ان�ع�ق��اد ال�ق�م��ة ال�ع��رب�ي��ة يف ب�غ��داد
على �أي م�ستوى كان �سفري �أو وزير �أو رئي�س
�أو ملك ،وكذلك مهما كانت مدة القمة ،هو
انت�صار للعراق ول�سورية من بعده� ،إذ �سيثبت
�أن امل�ؤامرات اخلارجية مهما كانت قوتها ،لن
ت�ستطيع تطويع �إرادة ال�شعوب.
العراق وبعد ت�سع �سنوات من االحتالل
الأم�ي�رك ��ي ،ي �ع��ود ق ��وة واع� ��دة يف املنطقة،
م�ستفيداً م��ن دع��م وم� � ��ؤازرة اجل�م�ه��وري��ة
الإ�سالمية الإيرانية ،لي�أخذ دوره وموقعه
للدفاع عن الق�ضية الفل�سطينية ،وكذلك يف
الوقوف �إىل جانب �أ�شقائه العرب ،ال �سيما
باجتاه �سورية التي تتعر�ض اليوم �إىل �أب�شع

�أهايل منطقة بابا عمرو يرحبون بالرئي�س الأ�سد (�أ.ف.ب).

من ذوي ال�سرية احل�سنة يف اجلي�ش العربي
ال�سوري والأجهزة الأمنية ال�سورية ،و�أ�سماء
ال �� �ض �ب��اط ال ��ذي ��ن ي�ع�ل�ن��ون ان���ش�ق��اق�ه��م هم
�أ�صحاب ث�أر من النظام والقيادة� ،إما لأنهم
م�ط�ل��وب��ون م��ن اجل�ي����ش لأ� �س �ب��اب �أخ�لاق�ي��ة
وم�سلكية ،و�إما هم من املغرَّر بهم.
ف�ه��م ي��ري��دون ��ش�ط��ب ال��دول��ة ال���س��وري��ة
وق ��وت � �ه ��ا ال � �� � �س� ��وري� ��ة ،و�إح � �ل � ��ال امل �ج �ل ����س
اال�سطنبويل مكان الدولة ال�سورية ،لكنهم
ب��الأك�ي��د �سيف�شلون ول��ن ي�ك��ون �أع���ض��اء هذا
املجل�س �سوى بالكاد ممثلني لأنف�سهم ،وغري
قادرين على ادعاء التمثيل لل�شعب ال�سوري،
مهما �أُغ��دق عليهم من الأم ��وال �أو �سُ خِّ رت
لهم و�سائل �إعالم على اختالف �أنواعها.
ال�شعب ال�سوري ال ميثله �إال من هم يف
ال��داخ��ل� ،أم��ا م��ن ارمت ��وا يف �أح���ض��ان تركيا
و�أمريكا و«�إ�سرائيل» فلن يكون لهم موطئ
قدم يف �سورية.
ال� � �ث � ��اين :م � ��ؤمت� ��ر �أع � � � ��داء �� �س ��وري ��ة يف
ا�سطنبول يريدونه �أن يكون �أي�ضاً مدخ ًال
لإن �� �ش��اء امل�ن�ط�ق��ة ال �ع��ازل��ة ال �ت��ي ي�ح�ل��م بها
العثمانيون اجلدد ،والعامل من خلفهم ،ولن
تكون �إال مقربة لهم ،لأن ال�شعب ال�سوري،
ويف ح��ال ح���ص��ول ذل��ك ال�ت��دخ��ل الع�سكري
ال�سافر� ،سيتجاوز كل خالفاته ،و�سيكون �سداً
منيعاً يف وق��ف الزحف الرتكي اجل��دي��د ،ما
خلى فئة قليلة �ست�ستمر يف الرهان على هذا
التدخل حتت �ستار «الإن�سانية».
ف �ت�رك � �ي ��ا ال � �ت � ��ي ت� �ط� �م ��ح ل � � � ��دور ل �ع��ب
الإمرباطورية العثمانية ،ورئي�س حكومتها
رجب طيب �أردوغ��ان الذي يطمح لأن يكون
�أح��د ال�سالطنة الأت ��راك ،ل��ن تكون ح��رة يف
حركتها ،فقد �أفهمتها �إي��ران �أن التطرف يف
غري مكانه جتاه �سورية �سيكون مكلف عليها،
و�أن خيارات تركيا الأف�ضل �أن تكون من�سجمة
مع بيئتها وموقعها ،ال �أن تكون ج�سراً �أو ممراً
للقوى الأجنبية ..لأن �أي جتاهل للم�صالح
واحل�سابات الإقليمية �سيخ�سر تركيا الكثري
م��ن امل �� �ص��ال��ح ،وه ��ي ل��ن ت �ك��ون ق � ��ادرة على
احلفاظ على م�صاحلها ،لأن تركيا لن تكون

ق��ادرة على املقاي�ضة بني �سورية واالن�ضمام
�إىل دول االحتاد الأوروبي.
ف�ترك �ي��ا ال مت �ل��ك ال� �ق ��درة ع �ل��ى ف��ر���ض
�شروطها ومواقفها ،بل �ستكون جم��رد �أداة
لفر�ض خ�ي��ارات ج��دي��دة على ��س��وري��ة ،وهي
لي�ست ��س��وى ورق��ة مت ا�ستخدامها يف لعبة
م�صالح دولية كربى ،وم�صلحة تركيا ،دولة
و�شعباً� ،أن تكون جزءاً من الن�سيج احل�ضاري
وال��دي�ن��ي وال�ث�ق��ايف ل ��دول امل�ن�ط�ق��ة ،ال�سيما
�إي ��ران وال �ع��راق ول�ب�ن��ان ،وب��واب�ت�ه��ا �إىل هذه
املنطقة لي�ست �سوى �سورية؛ الدولة الآمنة
وامل�ستقرة ،ولذلك يجب على القادة الأتراك
�أن يتحلوا ببعد النظر ،و�أال يكونوا جمرد
�أداة �ضد املنطقة و�شعوبها ،و�أال يراهنوا على
ح�سابات وتكهنات �أ�شبه ما تكون بالتنجيم.
«كذب املنجمون ولو �صدقوا»
فمن ينجم ويقول �إن الرئي�س ال�سوري
ال��دك �ت��ور ب���ش��ار الأ� �س��د �سيفقد �سلطته يف
ح��زي��ران امل�ق�ب��ل� ،أو �إن �سلطته ل��ن تتجاوز
ح��دود العا�صمة ال�سورية دم�شق ،هو واه��م،
ون� ��زول ال��رئ�ي����س ب���ش��ار الأ� �س��د �إىل � �ش��وارع
حم�ص ،ال�سيما ح��ي بابا ع�م��رو ،ه��و م�ؤ�شر
على �أن النظام ثابت وقوي وم�ستمر ،ولي�س
على �شفري االنهيار كما ينجم املنجمون!..
�إن ظهور الرئي�س الأ�سد يف «بابا عمرو»
هو م�ؤ�شر على قوة النظام ال�سوري ومناعته،
فالكثري م��ن املحللني �سيعمدون �إىل �إع��ادة
النظر يف مواقفهم ،و�سيقفون م��ع ال��دول��ة
ال�سورية يف حربها مع اخلارج.
�إن ر��س��ال��ة ال��رئ�ي����س الأ� �س��د م��ن حم�ص
هي ر�سالة مدوية يجب �أن تُخرج من النوم
جهابذة الفكر وال�سيا�سية يف عاملنا العربي،
و�أن يعوا حقيقة ثابتة و�أكيدة؛ ب�أن ا�ستقرار
�سورية هو ا�ستقرار للمنطقة ،واهتزازها هو
اهتزاز لها.
فهل من يعي ر�سالة الرئي�س الأ�سد؟!
* كاتب وحملل �سيا�سي

أتراك وبريطانيون وقطريون ولبنانيون ضغطوا على المعارضين السوريين لـ«التوحد»

أنقرة تخذل «المجلس الوطني» وتعلن فشل مؤتمر «األصدقاء» قبل انعقاده
�أنقرة  -الثبات
مرة جديدة تخذل تركيا املجل�س «الوطني
ال �� �س ��وري» ،ف�ي�م��ا ك ��ان امل�ج�ل����س ي �ك��رر ب ��دوره
�سيناريو اخلالف على احل�ص�ص غري املوجودة
بعد ،لي�سقط جمدداً يف امتحان «الوحدة» التي
يطلبها منه الأت��راك والغرب كثمن للح�صول
على اعرتاف �أو م�ساعدات.
ف �ف �ي �م��ا ك � ��ان «امل� �ع ��ار�� �ض ��ون» ال �� �س��وري��ون
يتقاطرون �إىل العا�صمة الرتكية لالجتماع
بناء على دع��وة ملتب�سة مل يُعرف من �أر�سلها
بالتحديد ،كانت تركيا تنف�ض يديها من �أية
نتائج عملية مل�ؤمتر «�أ�صدقاء» �سورية الثاين
ال��ذي ت�ست�ضيفه على �أر�ضها .ففي حني كان

رئي�س ال ��وزراء ال�ترك��ي رج��ب طيب �أردوغ ��ان
ي��رم��ي م��ع ن �ظ�يره الأم�ي�رك ��ي ق�ن�ب�ل��ة «رف����ض
التدخل الع�سكري» ،ثم يتوجه �إىل العا�صمة
الإي ��ران� �ي ��ة ط� �ه ��ران ،ك ��ان م �� �س ��ؤول يف وزارة
اخلارجية الرتكية يقول �إن��ه من غري املمكن
ت��وق��ع نتائج عملية م��ن امل ��ؤمت��ر ،حم��دداً هذه
النتائج ب�أنها «املنطقة العازلة واحلظر اجلوي
وامل �م ��رات الآم� �ن ��ة» ،وم �� �ش�يراً �إىل �أن ��ه ك�م��ا يف
احلالة الليبية ا�ستلزم الأمر �أكرث من اجتماع
للو�صول �إىل �صيغة ما ،مكرراً ح�صر النتائج
بالـ«�سيا�سية».
امل�صادر الرتكية �أكدت �أن املوقف الأمريكي
امل�ت�ردد انعك�س على امل��وق��ف ال�ترك��ي لي�صبح
�أكرث تردداً ،فرتكيا لن جتر�ؤ على خو�ض �أية

مغامرة من دون دعم �أمريكي كامل يعطيها حتت طائلة التوقيف املبا�شر ،وهو ما ح�صل مع
التغطية امل�ط�ل��وب��ة ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ح�سابات �ضابط برتبة مالزم من�شق موجود يف ال�سجن
�أخ � ��رى ت�ت�ع�ل��ق ب��و��ض�ع�ه��ا ال��داخ �ل��ي ،ومب�ل��ف منذ نحو �شهر.
وق� ��د ان �ع �ك ����س ه� ��ذا ال�ت�راج ��ع ال�ترك��ي
الأكراد الذين ينا�صبوها العداء تقليدياً.
وقد الحظ العديد من ال�سوريني املعار�ضني اجل��دي��د ت�ضع�ضعاً يف م��وق��ف امل�ع��ار��ض�ين
الرتاجع الرتكي الذي مت التعبري عنه ميدانياً ال���س��وري�ين يف اخل ��ارج ،وال��ذي��ن جتمعوا يف
بت�شديد ال���ض�غ��وط ع�ل��ى م��ا ي�سمى «اجلي�ش فندق من عيار  5جنوم يف اجل��زء الآ�سيوي
احل��ر» ،ال��ذي و�صفه م�س�ؤول تركي رفيع ب�أنه م ��ن ال �ع��ا� �ص �م��ة ال�ت�رك �ي��ة ،م�ظ�ه��ري��ن م��رة
كان يت�صرف كـ«رجال الع�صابات» ،حيث جرى جديدة عجزهم عن االجتماع على ر�أي واحد
توقيف عدد من �ضباطه كانوا يحاولون عبور يف كل الأمور التي تواجههم ،وتلك املطلوبة
احلدود ،ومت و�ضعهم يف ال�سجن ،بالإ�ضافة �إىل منهم من ال��دول الغربية ،ورغ��م احل�ضور
منع �أي ظهور م�سلح لهم يف الأرا�ضي الرتكية ،الرتكي والقطري والفرن�سي والربيطاين
وا��ش�تراط الأت ��راك على العابرين منهم �إىل املبا�شر  -بالإ�ضافة �إىل احل�ضور اللبناين
�أرا�ضيها �إبقاء �أ�سلحتهم يف الأرا�ضي ال�سورية - ،مل ي�ستطع ه ��ؤالء م��ن التو�صل �إىل �أي��ة

نتائج ،فان�سحب هيثم املالح ورفاقه ب�سبب
«غياب الكر�سي» املخ�ص�صة له ،فيما ان�سحب
الأكراد ،على جري عادتهم ،ب�سبب عدم ذكر
طموحاتهم امل�ستقبلية «ال�ق��وم�ي��ة» ،والتي
و�ضع الأت ��راك حولها خطاً �أح�م��ر عري�ضاً
جداً.
�أم� ��ا «الإخ� � � ��وان امل �� �س �ل �م��ون» ال�ق��ائ�م��ون
على املجل�س فقد خ�ضعوا لل�ضغوط التي
تطالبهم بالتخلي ع��ن هيمنتهم املطلقة
على «املجل�س الوطني» ،حيث ي�شكلون وفق
�أح ��د امل�ع��ار��ض�ين  80يف امل�ئ��ة م�ن��ه (وج ��وداً
م�ب��ا��ش��راً وم �ق �ن �ع �اً) ،ف � أ�ق ��روا م �ب��د�أ تو�سيع
املجل�س ل�صالح �إدخال �أطراف جديدة �إليه،
حتظى بدعم �أوروبي وا�ضح.
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لبنانيات
مستقبل المحكمة الدولية في ظل المشهد العربي
انطالق ًا من احلقيقة القائلة ب�أن م�صري
املحكمة الدولية اخلا�صة بلبنان وم�ستقبلها
يرتبطان كما ارتبط �إن�شا�ؤها بالنظام العاملي
املرافق ،والظروف ال�سيا�سية التي تواكبها على
ال�صعيد العاملي ،و�إن م�صري لبنان و�سورية
مرتابطان ب�شكل وث�ي��ق ،ف ��إن م�صري احل��رب
الكونية الدائرة يف �سورية �ست�ؤدي �إىل تبدّل
م�صري املحكمة ،وذل��ك �ضمن ال�سيناريوهات
الآتية:
 1ال�سيناريو الأول :ق��درة الغرب علىا��س�ت�ع��ادة زم ��ام امل �ب��ادرة ب��إ��س�ق��اط ��س��وري��ة،
وه��و خيار ب��ات �أق��رب �إىل امل�ستحيل .ففيما
ل��و ق��در للغرب النجاح يف خطته يف �سورية،
ك��ان��ت النتيجة الأول �ي��ة ل�ه��ذا ال�ن�ج��اح توجيه
�ضربة بالغة ال�شدة �إىل منظومة املقاومة،
التي يعتقد الغرب ب��أن جم��رد ال�سيطرة على
�سورية� ،سيجعلها تتفكك ،ويتحول من تبقى
منها جزر ًا غري مت�صلة ،ي�سهل خنق الواحدة
منها تلو الأخ��رى ،ما ميكّن �أم�يرك��ا من ربط
املنطقة التابعة لها ببع�ضها البع�ض ،فيت�شكل
الربزخ اال�سرتاجتي املمتد من تركيا �إىل �شمال
�إفريقيا عرب �شبه اجلزيرة العربية و«�إ�سرائيل»،
الأمر الذي �سيعوّ�ض كلي ًا على �أمريكا خ�سارتها
حروبها ،ويثبّت يدها على الطاقة واملمرات
املائية ،ويجه�ض �أي خطر على الغرب قد ي�شكّله
الطموح املت�صاعد لكل من ال�صني ورو�سيا .
وفيما لو ُقيّ�ض لهذا ال�سيناريو الغربي �أن
يتحقق ،ف�إن املحكمة الدولية اخلا�صة بلبنان
�أو «حمكمة املنت�صرين» كما �سيكون تو�صيفها،
ك��ان��ت �ستحظى ب�أهمية ك�برى يف امل�ستقبل
املقبل ،وكانت �ست�ستخدم لت�صفية احل�ساب مع
املقاومة ،ومع النظام ال�سوري برموزه كافة،

و�ستتحول ،كما املحاكم الدولية الأخ��رى� ،إىل
�أداة لت�صفية اخل�صوم ال�سيا�سيني ،ولل�ضغط
ال�سيا�سي واالقت�صادي على احلكومة اللبنانية،
لت�سليم كل من تتهمه املحكمة من قادة املقاومة
�أو �سواهم ،وهو ما ح�صل يف يوغ�سالفيا ،حيث
ا�ستعمل االحت��اد الأوروب��ي وال��والي��ات املتحدة
الأمريكية املحكمة الدولية لفر�ض �شبه و�صاية
على دول يوغ�سالفيا ال�سابقة ،وحتويل كثري من
«الأبطال القوميني» يف بالدهم �إىل متهمني لدى
املحكمة ،ومطلوبني �إىل العدالة بتهم جرائم
احلرب والتطهري العرقي.
لكن ما ظهر لغاية الآن من ت�ط��ورات يف
احل��رب ال��دائ��رة يف �سورية ،يثبت مب��ا يقرب
�إىل اليقني ف�شل الت�صورات الغربية ال�سابقة،
فبامتالك �سورية مقومات ال�ق��وة املتعددة،
ا�ستطاعت �إف�شال اخلطط الغربية تلك ،لذا
من امل�ؤكد �أن هذا ال�سيناريو لن يتحقق ،و�أن
املحكمة اخلا�صة بلبنان لن حتظى بهذا الدور
امل�ستقبلي املحوري.
 2ال�سيناريو ال �ث��اين :خ���س��ارة الغربخ�سارة دراماتيكية يف املنطقة ،وهو �سيناريو
غري واقعي �أي�ضاً� .إن جناح �سورية واملع�سكر
ال ��ذي يحت�ضنها يف ت��وج�ي��ه ��ض��رب��ة قا�صمة
للغرب� ،سي�ؤدي �إىل �إق��ام��ة منطقة م�شرقية
متجان�سة متكاملة يف خياراتها اال�سرتاتيجية،
متتد من �إيران �إىل لبنان ،عرب �سورية والعراق،
قادرة على اال�ستفادة من حتالفات ا�سرتاتيجية
وتفاهمات �أ�سا�سية مع كل من ال�صني ورو�سيا
والهند ،مب��ا ي ��ؤدي �إىل الق�ضاء على النفوذ
الغربي يف املنطقة.
�إن حتقّق ه��ذا ال�سيناريو ،ف�سي�ؤدي �إىل
خ�سارة املحكمة وظيفتها الدولية ،فيتم �إقفال

�إحدى قاعات املحكمة اخلا�صة بلبنان

ملف املحكمة ب�شكل نهائي� ،إما باالمتناع عن
التمديد لها يف امل�ستقبل� ،أو يُطلب منها من قبل
جمل�س الأم��ن �إنهاء ملفاتها ،وحتويل الباقي
�إىل الق�ضاء املحلي ،كما ح�صل يف يوغ�سالفيا
التي حتولت �إىل ع��بء م��ايل مكلف ا�ستنفد
جميع الأرب� ��اح املمكن حتقيقها م�ن��ه ،فقام
جمل�س الأمن بالطلب منها �إنهاء امللفات التي
بني يديها ،و�إر�سال الباقي �إىل الق�ضاء املحلي
الذي �أن�شئت فيه غرف ا�ستثنائية لهذا الغر�ض.
وبح�سب ه��ذا ال�سيناريو ،ين�سى اللبنانيون
والعامل املحكمة اخلا�صة بلبنان ،وتتحول �أداة
من التاريخ.
لكن هذا ال�سيناريو ،وكما ال�سيناريو الأول،
يبدو غري واقعي وغري ممكن ،فللواليات املتحدة
الكثري م��ن الأوراق اال�سرتاتيجية الهامة،

واحللفاء التقليديني واجل��دد ،وم�صادر القوة
املتعددة التي جتعل من امل�ستحيل الو�صول �إىل
�سيناريو طردها من ال�شرق الأو�سط �أو الق�ضاء
على نفوذها فيه.
انطالق ًا من هنا ،ف��إن معركة النفوذ يف
ال�شرق الأو��س��ط هي معركة وجودية حقيقية
للواليات املتحدة ،وال �إمكانية للخ�سارة يف ظل
موازين القوى احلالية ،ما يعني بقاء املحكمة
يف املدى املنظور واملتو�سط على االقل.
 3ال�سيناريو الثالث :عامل متعدد حتكمهحتالفات كتل ا�سرتاتيجية وهو الأكرث واقعية.
ب��ر�أي��ي ،لن تهزم �أم�يرك��ا هزمية نكراء
ت��ؤدي �إىل طردها من ال�شرق الأو��س��ط ،لكن
يف املقابل لن ت�ستطيع �أمريكا �أن تعيد الزمن
�إىل ال��وراء ،و�إع��ادة الإمرباطورية �إىل �سابق

عهدها ،والف�شل يظهر من البوابة ال�سورية
بالتحديد.
�إن�ن��ا ن��رى �أن النظام العاملي يتجه �إىل
مزيد من تعددية مراكز النفوذ� ،سي�ؤدي �إىل
ن�شوء قوى ا�سرتاتيجية منف�صلة تلتقي وتختلف
�أهدافها بح�سب م�صاحلها ،فال �أحالف دائمة
وال عداوات دائمة ،بل يكون التفاهم واالختالف
بدرا�سة امل�صلحة يف كل ق�ضية على حدة.
يف هذا ال�سيناريو الواقعي� ،سيتم الإبقاء
على املحكمة ،واحلفاظ عليها ك�أداة من �أدوات
القوة التي �سي�ستخدمها املع�سكر الغربي يف
حربه م��ع املعك�سر ال�شرقي ،فتبقى كما هي
الآن� ،أداة يف ال�صراع القائم ،و�سيف ًا م�سلط ًا
على رقاب املقاومني ،فرتتفع �أ�سهمها عند كل
ا�ستحقاق يحتاج فيه الطرف الغربي �إىل ح�شر
الطرف الآخ��ر وتهديده ،ويخف وهجها عند
فرتات ال�ستاتيكو املتقطعة.
ل�ك��ن ،وم��ن ب��اب ال��واق�ع�ي��ة �أي �� �ض �اً ،وم��ن
درا�ستنا لتاريخ املحاكم الدولية منذ نورمربغ
لغاية الآن ،م��ن املفيد التذكري ب ��أن املحاكم
التي �أقيمت كانت جميعها حماكم املنت�صر ،مل
ت ؤ� ِّد �أي حمكمة الدور املنوط بها� ،إال باقرتانها
ب�أدوات �ضغط �سيا�سية ا�ستخدمها املنت�صرون
ل�سحق خ�صومهم املهزومني ،ومبا �أن هزمية
املع�سكر املقاوم مل تتم �سابقاً ،ومل يقدر الغرب
حتقيقها يف �سورية �أي�ضاً ،ف�إن م�صري املحكمة
اخلا�صة بلبنان �سيبقى جم��رد �أداة �سيا�سية
بغطاء ق�ضائي ،ولن تتحول �إىل العمل الق�ضائي
الفعلي الذي يحقق م�آرب �سيا�سية.

ليلى نقوال الرحباين

تجاوزات ريفي اآلتي من رحم « 14آذار»
ق��د ي �ك��ون ل�ل�ع��وا��ص��ف ال �ت��ي ��ض��رب��ت ل�ب�ن��ان يف ه��ذا �إم��ا ب�سبب الت�صدع ال��ذي ي�صيب الأبنية القدمية بفعل
«ال�شتاء» دور �أ�سا�س يف ك�شف ه�شا�شة العديد من املباين مرور الزمن ،و�إما ب�سبب عدم التزام املعايري الهند�سية
ال�سكنية واحلكومية وال�ترب��وي��ة املت�صدعة ،التي انهار عند ت�شييد العمارات.
بع�ضها و�أودى بحياة عدد من املواطنني.
ويف ه��ذا ال�صدد يُطرح ��س��ؤال ُم�ل�حّ :ما هي النتائج
وج � ّل م��ا ك�شفته ح ��وادث «االن �ه �ي��ارات» ،ه��و فقدان املرتقبة �إذا �أ�ضيفت طبقات جديدة على مبان قدمية،
الأجهزة املخت�صة يف الدولة للتدابري االح�ترازي��ة التي ومن دون تطبيق معايري هند�سية؟ التوجه نحو الكارثة
يُفرت�ض اتخاذها لتفادي الكوراث ،كاللتني وقعتا م�ؤخراً حتماً!
يف منطقتي ف�سوح وبحنني ،فكان تعاطي الأجهزة املذكورة
�إن الرد املطلوب على هذا ال�س�ؤال هو بر�سم القيمني
معها على طريقة «رد الفعل» ،بد ًال من �أن تكون متخذة ع�ل��ى ا ألج �ه ��زة الأم �ن �ي��ة امل�خ�ت���ص��ة ،ال �ت��ي ت�ت�غ��ا��ض��ى عن
كل الإجراءات الوقائية الالزمة ملنع ح�صولها.
خمالفات البناء يف املناطق ال�شعبية يف طرابل�س ،حيث
�أما الأ�سباب املبا�شرة النهيار املباين ،فغالباً ما تكون ت�ضاف طوابق جديدة على �أبنية قدمية ،خالفاً لقانون
التنظيم امل��دين وللمعايري الهند�سية ،لغايات �سيا�سية
وانتخابية� ،أياً تكن النتائج الكارثية املرتقبة جراء هذه
التجاوزات.
كلما علت بع�ض الأ�صوات املطالبة بتطبيق القانون
إنا لله وإنا إليه راجعون
وحم��ا��س�ب��ة امل��رت�ك�ب�ين ،ت�ل�ق��ى يف امل�ق��اب��ل �إث� ��ارة للنعرات
املذهبية ع�بر �أب ��واق «�أه��ل الفتنة» ،ال��ذي��ن ي�سعون �إىل
تتقدم �إدارة و�أ�سرة جريدة «الثبات» من
تعمية ال ��ر�أي ال�ع��ام ع��ن احلقيقة ،و�إي�ه��ام��ه ب ��أن طائفة
ال�شيخ بالل �سعيد �شعبان ب�أحر التعازي بوفاة
معينة برمتها م�ستهدفة عند حماولة تطبيق الإجراءات
والدته احلاجة «�أم �صهيب»� ،سائلني املوىل
امل�سلكية يف حق �أي موظف مرتكب.
عز وجل �أن يتغمدها باملغفرة والرحمة ،و�أن
هذا هو واقع حال املدير العام لقوى الأمن الداخلي
يلهم ذويها ال�صرب وال�سلوان.
اللواء �أ�شرف ريفي ،بعد حتويل فرع املعلومات �إىل «�شعبة»
من دون مر�سوم �صادر عن رئي�س اجلمهورية ،ثم احتالل

اللواء �أ�شرف ريفي

مبنى وزارة االت�صاالت يف العدلية ،والتمرد على �أوام��ر
رئي�س اجلمهورية ووزير الداخلية ،وعدم �سحب عنا�صر
«امل �ع �ل��وم��ات» م��ن امل�ب�ن��ى امل��ذك��ور ،ن��اه�ي��ك ع��ن الإف ��راط
بالت�صريحات ال�سيا�سية خالفاً للتعليمات ،و�أبرزها�« :أنه
�آت من رحم قوى � 14آذار».
جديد ريفي اليوم� ،إث��ارة فو�ضى البناء يف طرابل�س

وال�ق�ل�م��ون ،وف��و��ض��ى ح�ف��ر ا آلب� ��ار االرت ��وازي ��ة يف بع�ض
مناطق ال�شمال ،من دون احل�صول على تراخي�ص من
وزارة الطاقة ،فهو �شريك يف إ�ث��ارت�ه��ا؛ ��س��واء بال�سكوت
والتغا�ضي عنها� ،أم من خالل ال�سماح بها ،فهنا تقع عليه
امل�س�ؤولية يف كلتا احلالتني.
ويف �سياق مت�صل ،وحول ا ألم�لاك البحرية ،انربى
ريفي لإزالة التعديات على الأمالك البحرية يف منطقة
«الرمل العايل» يف العام  ،2006حيث فتح عنا�صر قوى
الأمن الداخلي النار على الأطفال ،و�أدى ذلك �إىل وقوع
ع��دد م��ن ال�شهداء منهم ،ويف امل�ق��اب��ل مت �إي�ج��اد ت�سوية
الع �ت��داء على الأم�ل�اك البحرية يف جممع «م�يرام��ار»
ال�سياحي يف القلمون ،بعدما ا�شرتى حممد �أديب (�شقيق
زوج ��ة ري �ف��ي) امل�ب�ن��ى امل�خ��ال��ف م��ن امل�ج�م��ع امل��ذك��ور من
ال�سيدة حياة ن�صر مببلغ  11مليون دوالر ،والتي منعت
من �إمتامه ب�سبب و�ضعه املخالف ،قبل �أن ي�شرتيه �أديب،
بح�سب م�صادر عليمة.
وت�ؤكد امل�صادر �أن �أديب يحقق �أرباحاً طائلة من هذا
امل���ش��روع ،حيث بلغ �سعر م�تر البناء امل��رب��ع مبلغ 5000
دوالر !..فليت ريفي �سخّ ر ج�ه��وده حل��ل ق�ضية الرمل
العايل ،كما �سخّ رها خلدمة م�صاحله ،ووفر على البلد
وقوع �شهداء.

ح�سان احل�سن
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األمن الغذائي والسياحي في بيروت إلى الواجهة
يف �أعقاب الف�ضائح املتتالية التي ك�شفت
عن �أطنان من اللحوم والأ�سماك وال�سكاكر،
و�أخرياً الأدوية الفا�سدة ،كان ال بد و�أن ترخي
هذه الف�ضائح بثقلها على قطاعي االقت�صاد
وال���س�ي��اح��ة م �ع �اً ،ي�ب�رز ه��ذا الأم ��ر ب �ق��وة يف
ال �ع��ا� �ص �م��ة ب �ي��روت ،ح �ي��ث ت�ك���ش�ف��ت معظم
املخالفات والأغ��ذي��ة الفا�سدة ،فقد انعك�س
الأم��ر �سلباً جلهة انخفا�ض ن�سبة ا�ستهالك
ال�ل�ح��وم ،وت��راج��ع الثقة بالتجار واملطاعم
والفنادق فـ«راح ال�صالح بعزا الطالح».
ع �ل ��ى ج ��ان ��ب م � � ��واز ،ت � � أ�ث� ��رت امل ��راف ��ق
ال���س�ي��اح�ي��ة ال �ب�يروت �ي��ة �إىل ح��د ك�ب�ير بعد
ت�سرب لوائح «م�شبوهة» ت�ضع بع�ض الفنادق
واملطاعم ال�شهرية على الئحة زبائن �سميح
ال �ن��اط��ور ،املُ� ��ورد الأول ل�ل�ح��وم ال�ف��ا��س��دة يف
العا�صمة ،وقد �سجل �إلغاء حجوزات كثرية
من قبل ال�سياح اخلليجيني الذين اعتادوا
�إم�ضاء فرتات العطلة املدر�سية يف لبنان يف
هذه الفرتة من ال�سنة.
ج��راء ذل��ك ،ح��اول وزي��ر ال�سياحة وليد
عبود �إنقاذ �سمعة لبنان من خ�لال الت�أكيد
على �أنه لي�س بلداً موبوءاً كما حتاول بع�ض
و�سائل الإعالم ت�صويره ،و�أن لي�س كل املرافق
ال�سياحية والتجارية يف ب�يروت تتعامل مع
جتار فا�سدين ،م�شدداً على حر�ص املعنيني
على الأمن الغذائي لل�سياح واملواطنني معاً،
وو�صف طريقة التعاطي الإعالمي مع ملف
الأط�ع�م��ة ب�ـ«اجل��رمي��ة ال�ك�برى ب�ح��ق جميع
اللبنانيني ،وامل�ؤ�س�سات ال�سياحية واملطاعم».
�إىل ذل��ك� ،سجلت �سل�سلة خ�ط��وات من
ق�ب��ل ال�ت�ج��ار و أ�� �ص �ح��اب ال �ف �ن��ادق وامل�ط��اع��م
يف ب�ي�روت ل��دح����ض ال�ك�ث�ير م��ن ال���ش��ائ�ع��ات

وامل�ع�ل��وم��ات امل�غ�ل��وط��ة ال�ت��ي ي��روج�ه��ا بع�ض
امل���ص�ط��ادي��ن يف امل ��اء ال�ع�ك��ر ،وه ��م ي�ه��دف��ون
�إىل التخفيف م��ن ح��ال ال��ذع��ر يف �صفوف
�أبناء العا�صمة و�إع��ادة الثقة بني امل�ستهلكني
والتجار �أو ًال قبل ال�سياح.
�إلغاء احلجوزات
رغم التكتم على املو�ضوع� ،إال �أن م�صادر
مطلعة يف وزارة ال�سياحة �أكدت قيام الكثري
من الأ�سر اخلليجية ب�إلغاء حجوزاتها يف �أهم
فنادق العا�صمة ب�يروت ،بعد انت�شار لوائح
ب�أ�سماء الفنادق واملطاعم التي تقدم اللحوم
ال�ف��ا��س��دة ،وق��د تلقى وزي��ر ال�سياحة ف��ادي
عبود ع�شرات االت�صاالت الهاتفية من بع�ض
املغرتبني اللبنانيني واخلليجيني ،خ�صو�صاً
يف ال�ك��وي��ت وال�سعودية والإم� ��ارات العربية
ت�ستف�سر منه �إمكانية املجيء �إىل لبنان.
وي�ستغرب ال��وزي��ر ع�ب��ود م��ا ي�صدر عن
لوائح تعر�ض �أ�سماء الفنادق واملطاعم التي
تقدم حلوماً فا�سدة على االنرتنت والهواتف
اخللوية حتى �أن البع�ض ا�ستغل وزارة ال�صحة
و أ�� �ص��در الئحة با�سمها تعلن ع��ن الأ��س�م��اء،
وال�لاف��ت �أن ه��ذه ال�ل��وائ��ح تتغري ك��ل �ساعة
فتزيد �أ�سماء وتتناق�ص �أ�سماء �أخرى ،بينما
الأكرثية ال�ساحقة من امل�ؤ�س�سات ال�سياحية
م���ش��رع��ة أ�ب��واب �ه��ا ل �ك��ل ال � � ��وزارات للتحقق
والتدقيق من العمل الذي تقوم به امل�ؤ�س�سات
ال�سياحية ،خ�صو�صاً �أن اللوائح املزيفة ت�ضم
�أ�سماء ملطاعم وم�ؤ�س�سات عريقة يف تقدمي
الأح�سن والأف�ضل.
ومع تراجع احلركة يف املطاعم والفنادق

حلوم فا�سدة

يف ب �ي��روت ،ارت �ف �ع��ت � �ص��رخ��ة ال �ت �ج��ار حتى
�أن ه�ن��اك منهم م��ن �شكك يف ت��وق�ي��ت ه��ذه
احل�م�ل��ة ��ض��د الأغ��ذي��ة ال�ف��ا��س��دة ،ف�صاحب
�أح��د ال�ب�ق��االت يف منطقة احل �م��راء ،حممد
ال �ف��اك �ه��اين ،اع �ت�بر «�أن ال �ه��دف ه��و ��ض��رب
املو�سم ال�سياحي ،و�إث ��ارة البلبة يف ب�يروت،
ومل ي �ج��د ه� � ��ؤالء امل� �ت� ��آم ��رون � �س��وى غ ��ذاء
املواطنني ليثريوا الرعب يف نفو�سهم ،وهو
م��ا ح���ص��ل ب��ال�ف�ع��ل ،ف�ق��د ان�خ�ف���ض��ت ن�سبة
ا�ستهالك اللحوم وال��دواج��ن �إىل حد كبري،
وب��ات الزبائن ي�شككون يف تواريخ �صالحية
الأغذية والب�ضائع ويتوقفون عندها لوقت
�أط��ول ،علماً �أن كثريين جل��ؤوا �إىل احلبوب
واخل�ضراوات كبديل».
�أم��ا مطعم «بربر» ال�شهري يف احلمراء،

فقد نفى القيمون عليه �أن يكون من زبائن
الناطور على عك�س ما �أ�شيع ،م�ؤكدين �أن من
يريد الرتويج لهذه الأخبار� ،إمنا يحاول �أن
ي��ؤث��ر على عمل املطعم وعلى �سمعته التي
بناها على مر ال�سنوات.
باالنتقال �إىل منطقة طريق اجلديدة،
�أو ع��ري��ن ال�ل�ح��وم ال�ف��ا��س��دة ،فالو�ضع يبدو
متقلباً� ،إذ يتخوف بع�ض ال�سكان من اللحوم
�إىل ح��د كبري ،حتى أ�ن�ه��م ك��ادوا �أن ميحوها
نهائياً من غذائهم بعد م�شاهد �ضبط اللحوم
ال��زرق��اء واملتعفنة وال��دم��اء اجل��اف��ة امل�ث�يرة
ل�لا��ش�م�ئ��زاز� ،إال �أن بع�ض ا آلخ ��ر اجت��ه �إىل
حل��ام�ين ق��دام��ى يف امل�ن�ط�ق��ة ،خ�صو�صاً من
يعمد منهم �إىل الذبح اليومي املنايف للقانون.
وي�ستنكر �أحمد العنان �أحد �أبناء املنطقة

ت�ساهل الأج �ه��زة الر�سمية يف التعامل مع
الف�ضيحة ،ويعترب «�أن الأمر املثري لل�سخرية
وال�شفقة هو �أن حمال الناطور مل تغلق على
ال �ف��ور ،ب��ل ظ�ل��ت م�ستمرة يف ال�ب�ي��ع لفرتة
بذريعة عدم �صدور قرار ق�ضائي ،و�أن املتهم
ب��ريء حتى تتم �إدان �ت��ه� ،إىل �أن مت �إغالقها
ح �ف��اظ �اً ع �ل��ى م ��اء ال��وج��ه ول �ي ����س «ك��رم��ال
�صحة امل��واط �ن�ين» ،ف�ه��ل يعقل ه��ذا الأم ��ر،
وهل يحرتم امل�س�ؤولون املواطنني اللبنانيني
الذين ينتخبونهم وي�صدقون وعودهم� ،أم �أن
�صحة املواطنني و�سالمتهم الغذائية حتتل
آ�خ��ر اهتماماتهم»؟ م�شرياً �إىل «�أن ال�سجن
امل ��ؤب ��د ق�ل�ي��ل يف ه � ��ؤالء امل �ت��اج��ري��ن ب � ��أرواح
النا�س».
ع�ل��ى �صعيد م�ت���ص��ل ،ت���ش�ير امل�ع�ل��وم��ات
الأول�ي��ة� ،إىل �أن «م�صلحة حماية امل�ستهلك
يف وزارة االق �ت �� �ص��اد ،ق��د ك�شفت ع�ل��ى نحو
مئة م�ؤ�س�سة جت��اري��ة ،ي�شتبه يف أ�ن�ه��ا كانت
ت�شرتي بع�ض املواد الغذائية من ال�شقيقني،
ولكن تبني �أن مواد هذه امل�ؤ�س�سات �سليمة ،يف
املقابل تعمل التحقيقات احلالية على معرفة
طريقة و�صول  170كرتونة ،تزن كل واحدة
منها  25كيلوغراماً من اللحوم الفا�سدة من
ال�صني �إىل لبنان ،كانت وجهتها يف الأ�صل
كما قيل �إىل �إ�سرائيل».
ويبقى ال�س�ؤال :هل �سيتم �إ�صدار الئحة
ر�سمية باملطاعم والفنادق وامل�ست�شفيات التي
تعاملت باللحم الفا�سد لطم�أنة املواطنني �أم
�أن املح�سوبيات ال�سيا�سية والطائفية تبقى
فوق كل اعتبار؟

عبد اهلل ال�صفدي

مقاربة جديدة لمعالجة األزمة االقتصادية االجتماعية
تقوي القدرة الشرائية وتحسن اإلنتاج الوطني وعائدات الخزينة
رغ� ��م ال �ت �� �ص �ح �ي��ح الأخ �ي ��ر ل�ل��أج ��ور،
ف ��إن الأزم��ة االجتماعية يف لبنان ت�ستمر
ب��ال �ت �ف��اق��م ،ح �ي��ث وا� �ص �ل��ت �أ� �س �ع��ار ال�سلع
واخل� ��دم� ��ات ارت �ف��اع �ه��ا اجل � �ن ��وين ،ي��زي��د
منها تف�شي االحتكار ،وج�شع كبار التجار
الذين يح�سنون ا�ستغالل الظروف ،يف ظل
ا�ستمرار �سيا�سات احلكومة االقت�صادية
واالج �ت �م��اع �ي��ة ال �ن �ي��ول �ي�برال �ي��ة امل��دم��رة
وامل�سببة للدين املرهق للخزينة واملواطن.
ف�ت�ح��ول ت�صحيح ا ألج� ��ور �إىل جم��رد
و�سيلة تخدير ورقم وهمي ال �أثر �إيجابي
له على القدرة ال�شرائية للمواطن ،الذي
وج ��د ن�ف���س��ه أ�م � ��ام ط��ري��ق م �� �س��دود ل�ع��دم
قدرته على ت�أمني �أب�سط احتياجات احلياة
ال�ضرورية.
وي � �ط ��رح ه � ��ذا ال� ��واق� ��ع االج �ت �م��اع��ي
ال �� �ص �ع��ب �� �ض ��رورة ال �ت��وق��ف ع �ن��د �أ� �س �ب��اب
الأزم ��ة ،وحم��اول��ة إ�ي �ج��اد م�ق��ارب��ة جديدة
ملعاجلة الأزم��ة االقت�صادية واالجتماعية
تخرج البالد من �أتون �سيا�سة حل�س املربد
املعتمدة منذ عام .1987

�إن الأزم��ة االقت�صادية واالجتماعية
لي�ست جم��رد �أزم��ة ع��اب��رة ،إ�من��ا ه��ي �أزم��ة
بنيوية ال تنفع معها احللول الرتقيعية،
�أو ال�سيا�سات املتهربة من مواجهة جدية
لها ،تقلب م�سار ال�سيا�سات ال�سائدة التي
تعمق الأزم��ة وجتعلها أ�ك�ثر تعقيداً ،فعدا
ع��ن ك��ون الأزم ��ة نابعة م��ن اخل�ل��ل املزمن
ال��ذي اعتور االقت�صاد اللبناين ،باعتماده
ع�ل��ى ق�ط��اع اخل��دم��ات و إ�ه �م��ال ال�صناعة
والزراعة ،فقد جاءت ال�سيا�سات احلريرية،
ب �ع��د ان �ت �ه��اء احل � ��رب ،ب��اع �ت �م��اد ال��و��ص�ف��ة
ال�ن�ي��ول�ي�برال�ي��ة يف االق �ت �� �ص��اد ل�ت��زي��د من
الت�شوه الذي يعاين منه االقت�صاد ،ويفاقم
من حدة الأزم��ة ،حيث �أدت النيوليربالية
�إىل تعزيز طغيان القطاعات الريعية غري
املنتجة على ح�ساب القطاعات الإنتاجية،
وما زاد الطني بلة �إغراق البالد باملديونية
التي بلغت حالياً عتبة الـ 60مليار دوالر،
الأمر الذي �أحدث عجزاً كبرياً يف املوازنة
يتم �سداده عرب مزيد من اال�ستدانة من
ج�ه��ة ،وف��ر���ض ال���ض��رائ��ب اجل��دي��دة التي

تطال ال�سلع احليوية من جهة ثانية.
و�أدت هذه ال�سيا�سة �إىل �إ�ضعاف القدرة
ال���ش��رائ�ي��ة ل�ل�م��واط�ن�ين ،وزي � ��ادة الأع �ب��اء
املعي�شية (تعليم ،طبابة� ،سكن ،غذاء ،نقل)،
وال�ت���س�ب��ب ب�ت�ف��اق��م الأزم � ��ة االج�ت�م��اع�ي��ة،
وزي ��ادة كلفة الإن �ت��اج ال��وط�ن��ي م��ن زراع��ة
و�صناعة و�إ��ض�ع��اف ق��درت��ه التناف�سية ،ما
�أدى �إىل تراجع معدالت النمو االقت�صادي
احلقيقي ،وارتفاع معدالت البطالة ،وزيادة
ه�ج��رة اخل��ري�ج�ين ،ال�ب��اح�ث�ين ع��ن فر�ص
عمل� ،إىل اخلارج.
يف خ���ض��م ه ��ذا ال��و� �ض��ع االج �ت �م��اع��ي
ال�سيء� ،صعد �إىل ال�سطح مطلب ت�صحيح
الأج ��ور بق�صد حت�سني ال�ق��درة ال�شرائية
ل �ل �م��واط��ن ،وت�ع��وي���ض��ه ع�م��ا �أ� �ص��اب �ه��ا من
ت��راج��ع ،وح���ص��ل ��س�ج��ال ع��ا��ص��ف ع�ل��ى كل
امل�ستويات ،حول ن�سب الزيادة املطلوبة على
الأجر من دون �أن يلتفت �أحد �إىل �ضرورة
�إج ��راء ن�ق��ا���ش ه��ادئ وج��اد ب���ش��أن ال�سبيل
الأجن � ��ع ال� ��ذي ي �ق��ود �إىل ت �ق��وي��ة ال �ق��درة
ال�شرائية ،وبالتايل معاجلة الأ�سباب التي

�أدت �إىل �إ�ضعافها ،وتراجع القيمة الفعلية
ملداخيل املواطنني.
وك��ان �أخ�ي�راً �أن أ�ق��ر ح��د �أدن ��ى جديد
ل�ل�أج��ور م�ق��داره � 675أل��ف ل�يرة ،من دون
بدل النقل ،مع زيادة حمدودة لل�شطور بني
الـ 200و� 300ألف لرية لبنانية.
�إال �أن � ��ه ،وك �م��ا ال �ع ��ادة م��ا �أن أ�ع�ل�ن��ت
ال��زي��ادة ال��زه�ي��دة حتى ��س��ارع��ت ال�شركات
وامل ��ؤ� �س �� �س��ات ،ع�ل��ى اخ �ت�لاف �ه��ا� ،إىل زي ��ادة
الأ�سعار بن�سب تفوق ال��زي��ادة ،ما �أدى �إىل
ت�أكلها وكانت النتيجة:
 - 1زي��ادة رق��م الأج��ر ا�سمياً ،لأن قدرته
ال �� �ش��رائ �ي��ة� ،إم� ��ا ب�ق�ي��ت ع �ل��ى ح��ال �ه��ا قبل
الزيادة� ،أو �أنها تراجعت �أكرث ،ما يعني �أن
�شيئاً مل يتغري ،و�أن ال��زي��ادة مل يكن لها
قيمة فعلية.
 - 2زيادة ن�سبة الت�ضخم الناجتة عن زيادة
الكتلة النقدية ،ما �أدى ب��دوره �إىل تراجع
القيمة الفعلية للرية ،و�إن مل يظهر ذلك
يف ��س��وق ال���ص��رف مقابل ال� ��دوالر ،ب�سبب
التثبيت الق�سري ل�سعر اللرية.

 - 3ارت � �ف ��اع أ�ك �ل ��اف ا إلن � �ت� ��اج ال ��زراع ��ي
ال من تراجع
وال�صناعي ال��ذي يعاين �أ�ص ً
قدرته التناف�سية ب�سبب كلفته املرتفعة.
ومثل ه��ذه النتيجة �سيكون لها آ�ث��ار
�سلبية على ال�سياحة التي تت�أثر بارتفاع
�أ�سعار اخلدمات وال�سلع ،كما �ست�ؤدي �إىل
زيادة ن�سبة البطالة لعدم قدرة امل�ؤ�س�سات
على خلق فر�ص عمل جديدة.
وباحل�صيلة ف ��إن الأزم��ة االقت�صادية
واملالية واالجتماعية ازدادت حدة بد ًال من
�أن يجري احلد منها.
من هنا ف�إنه من امللح وال�ضروري� ،أن يعاد
النظر مبقاربة ج��دي��دة حل��ل الأزم ��ة ،بحيث
ي�ج��ري ت��رك�ي��ز اجل�ه��ود ع�ل��ى ال�سبل الكفيلة
ب�ت�ق��وي��ة ال �ق ��درة ال �� �ش��رائ �ي��ة ،وحت �� �س�ين �أداء
الإن�ت��اج ال��زراع��ي وال�صناعي ل��زي��ادة معدالت
منو االقت�صاد احلقيقي ،وت�أمني فر�ص عمل
ج��دي��دة ،وب��ال�ت��ايل تقلي�ص العجز يف امل�ي��زان
التجاري ،وحت�سني عائدات اخلزينة.

ح�سني عطوي
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مقابلة
رأى أن هناك مخاضًا عربيًا طويالً

عصام نعمان :ميقاتي ينتمي سياسيًا وطبقيًا إلى شبكة « 14آذار»
ال�شارع ال�سنّي لي�س يف قب�ضة �أحد
ومع الأيام �ستنجلي الأمور ،ال �شيء
ا�سمه ثورات عربية ،املنطقة ت�شهد
خما�ض ًا ع�سرياً ،والغرب و«�إ�رسائيل»
خ�رسا معركتهما يف �سورية.
النائب والوزير ع�صام نعمان
يك�شف جلريدة «الثبات» ر�ؤيته
للأو�ضاع املحلية والإقليمية و�إليكم
احلوار.
م��اذا بعد انت�صار ��س��وري��ة يف ب��اب��ا عمرو،
هل �سيقر الغرب بخ�سارته �أم �أن احلرب هد�أت
قلي ًال ا�ستعداداً جلوالت �أخرى؟
�سورية ال تنت�صر يف بالدها على جماعات
�ضالة �أو م�ضللة من �شعبها ،بل تنت�صر على
�أعدائها ،ويبدو �أنها ب��د�أت تفعل انطالقاً من
حي بابا عمرو� ،إذ �أع��ادت الأم��ن والنظام �إىل
احلي املذكور و�إىل مدينة حم�ص وريفها ،وهي
ب�صدد ا�ستكمال العملية يف جميع �أرجاء البالد،
وقد �أق��ر �أع��داء �سورية ،ويف مقدمهم �أمريكا
وبريطانيا وفرن�سا ،بخ�سارتهم جولة احلرب
اخل�شنة املحدودة التي خا�ضوها وكالة بقوى
و�سواعد عربية ،وع��ادوا �إىل احل��رب الناعمة
مبا هي ح��رب ا�ستنزاف �سيا�سية واقت�صادية
واجتماعية ،ولي�س �أد ّل على خ�سارتهم احلرب

اخل�شنة م��ن ��ص��دور البيان الرئا�سي الأخ�ير
ع��ن جمل�س الأم ��ن املت�ضمن ن�ق��اط املبعوث
ال��دويل اخلا�ص ك��ويف عنان ،و�أه��م ما يف هذه
ال�ن�ق��اط ط��يّ مطلب تنحية ال��رئ�ي����س الأ��س��د
و�إ�سقاط النظام ،و أ
اله��م من ذلك كله� ،إق��رار
اجلميع ب�أن عملية التهدئة واحل��وار �إمنا تتم
بقيادة �سورية ،بكالم �آخ��ر ،الت�سوية �ستكون
�سورية وب�ين �أط ��راف �سورية وب�ع�ي��داً م��ن �أي
تدخل خارجي.
غري �أن �سلوك طريق التهدئة واحل��وار
ال يعني ان�ت�ه��اء ح��رب اال��س�ت�ن��زاف بوجوهها
ال�سيا�سية والإعالمية واالقت�صادية والأمنية،
ث�م��ة �أط � ��راف داخ�ل�ي��ة و�إق�ل�ي�م�ي��ة ودول �ي��ة لن
تتوقف عن الكيد وافتعال اال�ضطرابات �إىل
�أن تفرغ يدها متاماً من �أ�سباب الفعل ،هذه

وليد جنبالط
يمارس لعبة البيانو

الفرتة  -فرتة اال�ستنزاف  -لن تكون ق�صرية،
و�ستثابر خاللها ق��وى داخلية متطرفة ،كما
ق�ن��اة «اجل��زي��رة» و«ال�ع��رب�ي��ة» و��س��واه�م��ا ،على
حم��اول��ة ال�ن�ي��ل م��ن ��س��وري��ة �إىل �أن تتو�صل
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة �إىل ت�سوية ل�صراعها مع
�إي��ران �أو �إىل �أن ت�صل �إىل هزمية مدويّة كما
ح��دث لها يف ال�ع��راق� ،سورية �ستبقى يف قلب
ال �� �ص��راع م� ��ادام � �ص��راع �أم�ي�رك��ا وم ��ن ورائ �ه��ا
«�إ��س��رائ�ي��ل» ،م��ع الأم ��ة العربية والإ�سالمية
قائماً ومتفاقماً.
بعد انك�شاف امل ��ؤام��رة على ��س��وري��ة ،هل
فقد احل��راك العربي وهجه ،وكيف تقيمونه،
خ�صو�صاً بعد تعرثه يف تون�س وم�صر وليبيا
واليمن؟

ل�ي����س ه �ن��اك م��ن ث� ��ورات ع��رب �ي��ة ،ه�ن��اك
خم��ا���ض ع��رب��ي ط��وي��ل ي�ن�ط��وي ع�ل��ى ف�صول
�ساخنة و�أخ��رى فاترة ،ه��ذا املخا�ض �سيطول
�أم��ده قبل �أن ينتهي �إىل نتائج وا�ضحة ،غري
�أن حقيقة �ساطعة تفجرت ،ومل يعد يف و�سع
�أحد �إخفاءها �أو �إلغاءها ،لقد خرج ال�شعب من
القمقم ،ول��ن يعود �إل�ي��ه �أب ��داً ،غ�ير �أن هناك
�ساحات �أك�ثر �أهمية يف تطوراتها من �ساحات
�أخرى.
م�صر م �ث�لاً ،ه��ي �أه ��م ��س��اح��ات املخا�ض
العربي املعا�صر ،فهي مبوقعها اال�سرتاتيجي
وبتعدادها الب�شري وب�إرثها احل�ضاري ،ت�شكّل
قائدة للأمة وموجهة لقواها الفاعلة ،من هنا
تنبع �أهمية متابعة ما يجري يف هذه ال�ساحة
املفتاحية والإ�سهام بقدر ما ت�سمح الظروف
وال �ق��درات وال�ف��ر���ص وال�ت�ح��دي��ات ،يف عملية
�إن�ضاج املخا�ض ليعطي ثماره املرجتاة.
بالعودة �إىل لبنان ،ه��ل �سيبقى ميقاتي
نائياً بنف�سه عن تنفيذه �أي عمل ميداين� ،سواء
جتاه �سورية �أم جتاه اللبنانيني؟
ال ي �ت �م �ت��ع ال ��رئ �ي �� ��س جن �ي ��ب م �ي �ق��ات��ي
ب �ق��اع��دة ��ش�ع�ب�ي��ة ذات �ي ��ة ق ��وي ��ة ،ل��ذل��ك ت�ق��وم
�سيا�سته ع�ل��ى اال��س�ت�ف��ادة م��ن ت �ع��ادل ال�ق��وى
النيابية وتناق�ضها بني �شبكة � 14آذار وقوى
� 8آذار وحلفائها يف �ساحة املمانعة واملقاومة،
وامليقاتي بحكم انتمائه ال�سيا�سي والطبقي

تكنولوجيا نوعية سورية ..على طريق امتالك «األرض والفضاء»
«�إننا على و�شك �أن ن�شهد �أول انت�صار لزعيم عربي انتهاء الثورة ،كان يعرف �أن الرهان هو على هذه املحافظة
على زعماء القرار العاملي» ،بهذه اجلملة و�صف �أحد كبار بعد الف�شل يف جمع تظاهرات حا�شدة على امتداد �سورية،
امل�ؤرخني املعا�صرين الفرن�سي «�أوليفيه روا» الو�ضع بعد بحيث كان �أق�صى عدد يتظاهر يف يوم واحد ح�سب وكالة
م��رور ع��ام ع�ل��ى الأزم ��ة ال���س��وري��ة ،بينما تلفظ «احل��رب (�آ.ب) ه��و � 40أل��ف �شخ�ص يف ك��ل ��س��وري��ة� ،أي م��ا ن�سبته
الكونية» على �سورية �أنفا�سها الأخ�ي�رة بف�ضل املعادلة  ٪0.17م��ن  23م�ل�ي��ون � �س��وري ،فحم�ص امل�ف�ت��وح��ة على
ال�سورية الذهبية «ال�شعب  +اجلي�ش  +القيادة» ،و�أم�سى مم��رات الأن �ف��اق م��ن لبنان �أم���س��ت «�ستالينغراد» الغرب
ال���س��وري��ون على ق��اب قو�سني م��ن �إع�ل�ان االن�ت���ص��ار ،وما فم�ساحتها تربو على � 42,226ألف كلم� ،2أي ما م�ساحته
جلوء الع�صابات امل�سلحة �إىل العمليات االنتحارية �سوى  ٪22من �سورية ،وت�أتي ثالثة املحافظات ،لذا كان التعامل
دليل دامغ على �إفال�سها ،وترتب عنها نربة جديدة ا�ضطر معها بطريقة مدرو�سة جتنباً ل�سفك ال��دم��اء مع ظهور
جمل�س الأمن �إىل انتهاجها يف بيانه الرئا�سي الأخري مورداً الأ�سلحة املتطورة يف �أي��ادي امل�سلحني ،فا�ستخدم اجلي�ش
تعبري «القيادة ال�سورية» للمرة الأوىل يف �إقرار بامتالكها ال���س��وري تقنياته العالية ،ول��ن نن�سى هنـا دور «اجلي�ش
«للميدان» مع متزق �أجنحة «املعار�ضات» ،والتي اخرتقتها ال�سوري الإل �ك�تروين» الظهري اخللفي ل�سالح الإ��ش��ارة،
اجلماعات التكفريية والقاعدة ،فمار�ست �أ�صناف املجازر ،وكل ت�شوي�ش عن الف�ضائيات ال�سورية كان يقابله ت�شوي�ش
وهذا ما �أ�شار �إليه تقرير «هيومن رايت�س وات�ش» الأخري .على �إر�سال «اجلزيرة».
و�إذا ك��ان اجلميع قد واك��ب �إحباط �سورية احل�صار
ال�سيا�سي واالقت�صادي والدبلوما�سي ،ال ب��ل و�أد الفتنة
املذهبية ،ف�إن القليلني يعرفون كيف ك�سبت �سورية احلرب
تكنولوجياً ،ويف كالم الرئي�س الأ�سد خالل �إدالئه ب�صوته
يف اال�ستفتاء على الد�ستور اجلديد عندما ق��ال« :ميكن
�أن ي�ك��ون��وا �أق ��وى يف ال�ف���ض��اء ،لكننا �أق ��وى ع�ل��ى الأر���ض
من الف�ضاء ،ومع ذلك نريد �أن نربح الأر���ض والف�ضاء»،
دليل على بلوغ �سورية مراحل متقدمة تكنولوجياً بف�ضل
الأدمغة املحلية.
 ٪0.17من ال�شعب ال�سوري مع «الثورة»
يوم نزل وليد جنبالط رافعاً علم التق�سيم الفرن�سي
ل�سورية وممت�شقاً ورقة حم�ص ،معترباً �أن �سقوطها يعني

كيف ك�شفت الأ�سلحة الإ�سرائيلية املتطورة؟
ا�ستخدم اجلي�ش ال�سوري نظام «كفانت �أفتوياز abto
 6a3aالرو�سي املحمول املخ�ص�ص لتتبع املوجات واخرتاق
�أجهزة البث عرب الأقمار اال�صطناعية ..وطوره مهند�سون
لإم�ك��ان�ي��ة الت�شوي�ش ع�ل��ى ط��ائ��رات «الأواك� �� ��س» ،فكانت
�ضربات اجلي�ش تت�صيد امل�سلحني املت�صلني عرب �أجهزة
«الرثيا» املتطورة ،و�سرعان ما �أر�شدهم ال�ضباط الغربيون
باالبتعاد عن جتمعاتهم ،وا�ستطاع املهند�سون يف اجلي�ش
مالحقة الرتددات وتعقبت طائرات «مهاجر» (دون طيار)
الإيرانية ال�صنع االت�صاالت املرتبطة بالقمر الفرن�سي
 ،mx3و�ضبطت ات�صاالت مل�س�ؤولني قطريني تطلب عدم
�سقوط مركز ال�سيطرة �أو تدمريالأ�سلحة والوثائق ،لكن
طائرات ا�ستطالع غربية قامت ب�ضخ «فريو�سات» عن بعد
على �شكل معلومات لتدمريها ،فعمدت وحدات الهند�سة
ال�سورية �إىل و�ضع حاجز «كهر�سيطي» ف��وق التجهيزات
ملنع تبادل املعلومات مما �أف�شل املهمة ،لكنها �أبقت عمل
رب��ط االت���ص��االت الهاتفية م��ع العمليات اخل��ارج�ي��ة ،فلم
تعرت�ضها القيادة ال�سورية ،بل قامت بت�سجيلها و�ضبطت
م��ن �ضمنها ات�صال م���س��ؤول قطري يتحدث ع��ن نوعية
الأ�سلحة املتطورة ،مما ا�ستدعى تذمراً �إ�سرائيلياً عربت
عنه �صحيفة «معاريف» بقولها�« :إن قطر التي ا�ستقدمت
م��ن �إ��س��رائ�ي��ل  750ط�ن�اً م��ن الأ��س�ل�ح��ة� ،ضمنها ق��اذف��ات
«�شيبون» الف�سفورية �ضد ال��دروع التي ت�ستخدم للمرة
الأوىل ،وقنا�صات  thermal super scopeاملوجهة
بالاليزر ،ك�شفت �سالحنا اجلديد برعونة».

عبد اهلل ذبيان

�أ�سا�ساً �إىل �شبكة � 14آذار ،ميتنع عن االنحياز
�إىل ال�ط�ب�ق��ة ال�شعبية �أو حم��اول��ة م��واج�ه��ة
امل�شاكل االجتماعية التي ت�شكو منها الأم��ر
ال��ذي يحول دون تو�سيع قاعدته ال�سيا�سية،
فيبقى �أ��س�ير ال�ق��وى التقليدية املت�سلطة يف
امل�ي��دان�ين ال�سيا�سي واالق �ت �� �ص��ادي� ،سيا�سته
املحافظة ه��ذه ت�ق��وده �أي���ض�اً �إىل ع��دم �إعطاء
اجلي�ش اللبناين التغطية ال�سيا�سية الالزمة
حلماية ح��دود ل�ب�ن��ان ،وم�ن��ع ال�ق��وى املعادية
ل�سورية من اعتمادها مم��راً لتهريب ال�سالح
والعتاد وامل�سلحني �إىل الداخل ال�سوري ،ولعل
ال��رد الوطني ال�صحيح على �سيا�سة ميقاتي
املحبطة هذه� ،إمنا تقوم بالتخلي عن القوى
الوطنية ،ويف مقدمها قوى � 8آذار ،عن حذرها
وترددها ،وذلك باالندفاع �إىل حمالفة الطبقة
ال�شعبية وتبني ق�ضاياها ومطالبها ودعمها
يف حركتها املطلبية ،كما يف معاجلة الق�ضايا
ال �ك�برى ال�ع��ال�ق��ة ك��ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء والف�ساد
وت�سليح اجلي�ش و أ
الم��وال امل�ه��دورة ،وذل��ك يف
��س�ي��اق وط�ن��ي واج�ت�م��اع��ي ب�ع�ي��داً م��ن م��راع��اة
حيتان املال ووكالء الغرب الأطل�سي يف بالدنا.
ع �ل��ى ول� �ي ��د ج �ن �ب�ل�اط ل �ق��ب «رج � ��ل ك��ل
املراحل» ،هل مواقفه الأخرية �ضد �سورية هي
من قبيل غلطة ال�شاطر� ،أم �أنها ت�شي بحرج
ي�شعر به لأن وقوفه �ضد دم�شق هذه امل��رة مل
ت�أتيه ب�أي مردود �إيجابي؟
وليد جنبالط �سيا�سي تقليدي ميار�س
نظرية البيانو بجدارة ،ونظرية البيانو تعني
�أن يلعب ال�سيا�سي لبنان كما ه��و م��ؤل��ف من
ط��وائ��ف وج�م��اع��ات ل�ه��ا م�ف��ات�ي��ح ،بحيث تتيح
التناق�ضات بني الع�صبيات وامل�صالح لالعبني
يف �ساحته �ضغط املفاتيح املنا�سبة ،وبالتايل
اع �ت �م��اد ال���س�ي��ا��س��ات ال �ت��ي ت � ؤ�م��ن م�صاحلهم
وترتجم �أهواءهم وهواياتهم ب�أقل تكلفة ذاتية
ممكنة� ،إىل ذلك ،يحظى وليد جنبالط مبيزة
نادرة هي �أن جمهوره طائع طيّع له ،ال ي�سائله
وال يحا�سبه ،الأمر الذي ميكّنه من �أن ينتقل
من موقف �إىل �آخر ومن �سيا�سة �إىل نقي�ضها
ب��ر��ش��اق��ة م�ت�ن��اه�ي��ة ،يف ��ض��وء ه��ذا التو�صيف،
لي�س �أب��و تيمور وح��ده «رج��ل كل امل��راح��ل» ،بل
�إن غريه كثريون من ال�سا�سة التقليديني هم
�أي�ضاً رج��ال ك��ل امل��راح��ل ،لكنهم مل ي�شتهروا
ومل ي�شهّر ب�ه��م م�ث�ل��ه ،رمب��ا ألن �ه��م �أق ��ل ذك��اء
وجر�أة وتهوراً..
ه ��ل �أ� �ص �ب��ح ال �� �ش ��ارع ال �� �س � ّن��ي يف قب�ضة
ال�سلفيني (ال�شيخ الأ�سري وغريه) �أم �أن هناك
ت�ضخيماً �إعالمياً لهذه الظاهرة؟ و�أين موقع
�أهل بريوت اليوم يف ظل غياب مطلق للحريري
الإبن وحراك ميقاتي املتعرث؟
ال�شارع ال�سنّي لي�س يف قب�ضة �أحد� ،صحيح
�أن بع�ض القوى وال�سا�سة ال�سلفيني ين�شطون
على نحو يثري بع�ض ال�ضجة وي��وح��ي ب�أنهم
مي�سكون بنا�صية ال���ش��ارع ،لكن احلقيقة هي
�أن �أه��ل ب�ي�روت ،كما غ�يره��م م��ن �أه��ل ال�سنّة
واجل �م��اع��ة و� �س��ائ��ر اجل �م��اع��ات وامل�ج�ت�م�ع��ات
اللبنانية والعربية ،يعي�شون حال املخا�ض العام
الذي يع�ضف بالأمة من حميطها �إىل خليجها،
و�سوف جتري مياه كثرية حتت اجل�سور قبل �أن
تنجلي الأوهام وتبزغ احلقائق اجلديدة.

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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د .بسام أبو عبد الله لـ «الثبات»:

ّ
األزمة في سورية مركبة ..والهدف هو إخضاعنا عبر يافطات جديدة
دم�شق  -الثبات
الدكتور ب�سام �أبو عبد اهلل؛ �أ�ستاذ
العالقات الدولية يف جامعة دم�شق..
�شخ�صية �أكادميية �سورية معروفة
مبواقفها املبنية على احلقائق
والأدلة ..عُ رف بجر�أته بعدما �أخذ
على عاتقه مهمة ك�شف �أكاذيب
امل�ؤامرة التي تتعر�ض لها �سورية ،عن
طريق الأدلة واحلوار املبني على قوة
الإثبات واحلجة واملنطق..
جريدة «الثبات» التقت الدكتور �أبو
عبد اهلل ،الذي ا�ستهل احلوار باحلديث
عن �أ�سباب الأزم��ة يف �سورية ،ف��ر�أى �أن
الأزم��ة مركبة ،لها عوامل داخلية ،ويف
نف�س ال��وق��ت ل��دي�ه��ا ب�ع��د ْي�ه��ا الإقليمي
وال ��دويل ،وال���س��ؤال هنا ال��ذي يجب �أن
يطرحه ك��ل م��واط��ن ��س��وري �أو عربي:
هل من املعقول �أن يجتمع جمل�س الأمن
كل هذه االجتماعات من �أج��ل �سورية؟
وه ��ل ُي�ع�ق��ل �أن ت�ت�خ��ذ رو��س�ي��ا وال���ص�ين
�أرب ��ع ف�ي�ت��وات يف �أرب �ع��ة �أ��ش�ه��ر م��ن �أج��ل
الدميقراطية والتغيري يف �سورية؟
�أ��ص��در االحت��اد الأوروب ��ي  12حزمة
عقوبات على �سورية وال�شعب ال�سوري،
ومي � ��ار� � ��س ك � ��ل �أن � � � � ��واع ال� ��� �ض� �غ ��وط ��ات،
وب�ت�ق��دي��ري ال�شخ�صي ف� ��إن الأزم � ��ة يف
�سورية لها عدة عوامل ،بالت�أكيد هناك
�أ�سباب داخلية ،لكن اجلهات التي خططت
ل�ل�ت�غ�ي�ير يف امل �ن �ط �ق��ة ول �� �ض��رب حم��ور
امل �ق��اوم��ة وامل �م��ان �ع��ة ،ك��ان��ت تخ�شى بعد
االن�سحاب الأم�يرك��ي من ال�ع��راق ،وبدء
الم�ي�رك��ي م��ن �أم��ري��ن
ت��راج��ع امل���ش��روع أ
�أ��س��ا��س�ي�ين ،ف�ه��ي ت��ري��د ال���س�ي�ط��رة على
منابع النفط ،وبالتايل �إخ�ضاع املنطقة
ك�ل�ه��ا ع�ب�ر ي��اف �ط��ات ج��دي��دة ،ك�م��ا ن��رى
يف م�صر وتون�س وليبيا وغ�يره��ا� ..أم��ا
م�شيخات اخلليج فهي بالطبع حمميات
�أم�يرك�ي��ة ،ل��ذل��ك ك��ان املطلوب م��ن دول
اخل�ل�ي��ج �أن ت��دف��ع امل ��ال لإن �ه��اء ال�ع�ق��دة
الأ�سا�سية يف املنطقة ،لت�ؤمن للأمريكي
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ال�سيطرة ل�سنوات ولعقود مقبلة على
املنطقة ،وعلى ثرواتها ،هذا من ناحية،
ومن ناحية �أخرى ،ميكن �أن حتقق �أمن
«�إ�سرائيل» ،لأنهم يخ�شون كثرياً من �أن
املحيط اال�سرتاتيجي للكيان ال�صهيوين
�أ� �ص �ب��ح ��ض�ع�ي�ف�اً م��ع وج� ��ود امل �ق��اوم��ة يف
ج�ن��وب لبنان ،ووج��ود ال�ق��وة الع�سكرية
ال�سورية ،والآن مع وجود العراق كعمق
عربي ا�سرتاتيجي ام�ت��داداً حتى �إي��ران،
هذا الأمر حتدثت عنه الإدارة الأمريكية
ب���ص��راح��ة وو� �ض��وح م�ن��ذ ن�ي���س��ان ،2011
ح�ين ق��ال��ت ال�ن��اط�ق��ة ب��ا��س��م البنتاغون
�صراحة�« :إذا �أرادت �سورية �أن يعود �إليها
الهدوء ،عليها �أن تفك حتالفها مع �إيران
وحركات املقاومة ،وحتديداً حزب اهلل»،
لكن دعني �أكون وا�ضحاً� ،إن التحدي �أمام
ال�سوريني هو �أن يواجهوا هذه امل�ؤامرة،
و�أن ي�ح�ق�ق��وا إ
ال�� �ص�ل�اح ��ات ال��داخ�ل�ي��ة
التي كما قال الرئي�س ب�شار الأ�سد �إنها
ت�أخرت.
ل �ن �ع��د �إىل ال � �ت� ��اري� ��خ ،مل ت �ق ��م �أي
�إم�ب�راط ��وري ��ة �إال ب�ع��دم��ا ��س�ي�ط��رت على
م�ن�ط�ق�ت�ن��ا ،ول �ه��ذا ك��ان��ت امل � ��ؤام ��رة ال�ت��ي
ت �� �شت��رك ف �ي �ه��ا ق� ��وى ع��امل �ي��ة و�إق �ل �ي �م �ي��ة
ت���س�ت�خ��دم ف�ي�ه��ا ك��ل الأدوات ،مب��ا فيها
اال�ستخباراتية والع�سكرية والإعالمية
وامل��ال �ي��ة ،واحل� ��رب ال�ن�ف���س�ي��ة ،وال�ت��دخ��ل
ال �ع �� �س �ك��ري ،والأدوات ال��دب �ل��وم��ا� �س �ي��ة
وال�ع�ق��وب��ات االق�ت���ص��ادي��ة ،وجم�م��وع هذه
الأدوات ق �دّره��ا خبري رو��س��ي مب��ا يعادل
ثماين قنابل ذري��ة� ،أي �إن ما مور�س على
�سورية وعلى ال�شعب ال�سوري من �ضغوط
ميكن القول �إنه يعادل ثماين قنابل ذرية،
لكن املخطط كان مفهوماً ،واللعبة كانت
وا�ضحة ،فال�صراع مل يكن على �سورية،
�إمنا مع �سورية وحلفائها ،مثل �إيران ،وهي
حليف �أ��س��ا��س��ي ،وق��وى امل�ق��اوم��ة ،ث��م ب��د�أ
الرو�سي وال�صيني يظهران ،لأن الرو�سي
يعلم �أن خ�سارة �سورية يعني خروجه من
�آ�سيا ،وبالتايل انكفاء �إىل ح��دود رو�سيا
اخلطوة التالية باجتاه التق�سيم وممار�سة
احل��رب عليها ،ل��ذل��ك ات�خ��ذ ال��رو���س هذا
امل��وق��ف احل��ا� �س��م واع� �ت�ب�روا ال ��دف ��اع عن
دم���ش��ق ه��و دف ��اع ع��ن م��و��س�ك��و ،ث��م دخ��ل
ال�صيني الذي مل ي�ستعمل الفيتو �إال مرة
واحدة ،وال�سبب �أن ال�صني ال تريد �أن تقع
حتت قب�ضة الواليات املتحدة الأمريكية
يف ق�ضية النفط م��ن ن��اح�ي��ة ،ولإدراك �ه��ا
�أن خمطط التق�سيم ي�شملها من ناحية
�أخ ��رى ،وال�صينيون يعرفون �أن مناطق
االيغور وهي مناطق ذات �أغلبية �إ�سالمية
ك��ان��ت ق��د ��ش�ه��دت ا��ض�ط��راب��ات ب��دع��م من
�أمريكا ،والأداة نف�سها التي ت�ستعمل �ضد
� �س��وري��ة ه��ي ذات �ه��ا ا�ستعملت يف مناطق
االيغور ،وكان رئي�س الوزراء الرتكي رجب
طيب اردوغان قد �صرّح ب�أن �أ�صول الأتراك
ه��م م��ن ق�ب��ائ��ل االي �غ��ور ،وه��اج��م ال�صني
ال يف
وطالب مبقاطعتها ،ول��و بحثنا قلي ً
املعار�ضات الثالثة املوجودة يف ا�سطنبول،
ل��وج��دن��ا �أن امل�ع��ار��ض��ة ال�شي�شانية التي
تدعمها الواليات املتحدة واملال ال�سعودي،

وامل �ع��ار� �ض��ة االي �غ��وري��ة ال �ت��ي ُت��دع��م من
الغرب �ضد ال�صني ،واملعار�ضة ال�سورية �أي
جمل�س ا�سطنبول ،وبالتايل ما هو ال�سر
يف �أن ا�سطنبول هي مركز اال�ستخبارات
الط�ل���س��ي ،ومن
الغربية ،وم��رك��ز حللف أ
خالله ت�شكَّل غرف العمليات لالنطالق
�إىل امل�ن��اط��ق امل� �ج ��اورة� � ،س��واء ��س��وري��ة �أو
رو�سيا �أو يف ما بعد ال�صني.
ويتابع �أب��و عبد اهلل حديثه قائالً:
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ت�شعر �أن �ه��ا منكفئة،
ك �م��ا ت���ش�ع��ر �أن ال �ك �ي��ان ال �� �ص �ه �ي��وين يف
خطر حقيقي ،وغ�ير ق��ادر على مواجهة
حم �ي �ط��ه اال� �س�ت�رات �ي �ج ��ي ،وت � ��رك ه��ذا
املحور ينمو ويقوى يعني �أن �أمن الكيان
ال�صهيوين �سي�صبح يف خطر ،لأن �إيران
ت� ��زداد ق ��وة ،رغ ��م ال �ع �ق��وب��ات ،وامل �ق��اوم��ة
ت��زاي��دت قوتها �أك�ث�ر و�أك�ث�ر خ�لال هذه
ال���س�ن��وات ،و��س��وري��ة لديها �أي���ض�اً ق��درات
ك �ب�يرة ،رغ��م ه��ذه الأزم� ��ة ،فجي�شها مل
ي�ستخدم م��ن قوته �إال بن�سبة ع�شرة يف
املئة ،لأن تركيزها لي�س على الع�صابات،
�إمن��ا على ال�ع��دو ال�صهيوين ،فا�ستمرار
ه��ذا امل�ح��ور بقوته ودخ��ول ال�ع��راق بقوة
ب�شرية ومادية �إىل املحور املمانع واملقاوم
ال��ذي ي�ضم �أمم �اً ذات ح�ضارات عريقة،
وه ��ذا ج��زء م��ن ال �� �ص��راع ال ��ذي ال يركز
عليه وي�ع�ت�بره ��ص��راع��ا �سيا�سيا بينما،
هو �صراع بني ق��وى متنورة �سواء كانت
�إ��س�لام�ي��ة �أو علمانية ،وق ��وى ت��ري��د �أن
تعيدنا �إىل ع�صر اجلاهلية ،لي�س لديها ال
بنى �سيا�سية وال د�ساتري وال دميقراطيات
وال ب�ن��ى ع�ل�م�ي��ة ،وه ��م ل�ي����س ل��دي�ه��م �إال
امل��ال ال��ذي ي�ستعملونه لهدفني ،الأول:
ق �ن��وات ف�ضائية تعتمد ع�ل��ى «ك�ل�ي�ب��ات»
ذات م�ستوى متدنٍّ  ،والثاين يعتمد على
التطرف ال��ذي يحاولون ن�شره لت�شويه
الدين الإ�سالمي ،لأن هدفهم الأ�سا�سي
هو �ضرب الإ�سالم ب�شكل عام� ،ضمن �إطار
هذه اللوحة الكاملة لل�صراع يف املنطقة.
دول اخل�ل�ي��ج تعتقد �أن ��س��وري��ة �إذا
ا�ستطاعت �أن حتقق �إ�صالحات حقيقية،
ف�إن الأمر �سي�شكل عدوى للدول الأخرى،
ول��ذل��ك اع�ت�بروا �أن �سورية �إذا جت��اوزت
الأ�شهر الثالثة الأوىل ف�إن الأمور �ستبد�أ
بالرتاجع ،ل�سبب واحد هو ما ر�أيناه من
ردة فعل يف تون�س ،ور�أي �ن��اه يف التجربة

الليبية ودميقراطية الناتو ،والآن ليبيا
م�ت�ج�ه��ة ن �ح��و ال �ت �ق �� �س �ي��م ،ووج� ��دن� ��اه يف
ال�ت�ج��رب��ة امل���ص��ري��ة ،لأن �ه��م ح�ين ال�ث��ورة
ك��ان��وا يجل�سون يف ال���س�ف��ارة الأم�يرك�ي��ة
ليتفقوا على م��ا ه��و مطلوب ،وه��و عدم
امل���س��ا���س ب��ات�ف��اق ك��ام��ب داي�ف�ي��د ك�شرط
�أ�سا�سي ،واحلفاظ على �أمن «�إ�سرائيل»،
يف ح �ي�ن مت ت �ط��وي��ق م �ط��ال��ب ال� �ث ��ورة
بالتغيري ع�بر ه��ذه ال �ق��وى ال�ت��ي ادع��ت
ال �ث��ورة ث��م ت � آ�م��رت وا��س�ت�خ��دم��ت ال��دي��ن
للعب على م�شاعر ال�شعب ،من �أجل �أمن
الكيان ال�صهيوين ،ومده بالغاز ،وحماية
احل ��دود ،وم�ن��ع امل�ق��اوم��ة م��ن النمو عند
هذه احلدود ،وقتل الق�ضية الفل�سطينية،
هذا هو العنوان الرئي�سي.
ع�بر ال�ت��اري��خ ه��ذه املنطقة واج�ه��ت
ام�ب�راط ��وري ��ات وج �ي��و� �ش �اً واح� �ت�ل�االت،
وكانت يف كل مرة تدحر هذه االحتالالت،
وه��ذا �شكّل حالة جينية عند �أب�ن��اء هذه
امل�ن�ط�ق��ة ،وال���ش�ع��ب ال �� �س��وري م �ن��ه ،فهو
�شعب مبدع لديه القدرات العلمية ،ولديه
ال �ق��درات ال�ع��ام�ل��ة ،و� �س��وري��ة ب�ل��د منتج،
و�أه��م عامل يتمتع به ال�سوري هو العزة
وال�ك��رام��ة ال�ل�ت��ان ال يتمتع بهما ه ��ؤالء

إذا كان هناك اتفاق بين
الدول الكبرى على التدخل
الخارجي وضرب سورية..
فهذا سيكون بمنزلة
انتحار لهم

الع � ��راب ،وه��ات��ان النقطتان ترتبطان
أ
بالهوية الوطنية� ،أو باحلالة التاريخية
�أو اجلينية ،واخلائن ال مكان له ،وال�شعب
ال�سوري الذي ورث هذا الإرث ،لن يقبل
�أن تهان كرامته و�شرف بلده ،و�أن��ا واثق
ب�أن الن�صر �سيكون قريباً جداً.
• ه��ل تق�صد �أن الأزم����ة يف
خواتيمها ..و�أن ال�شعب ال�سوري
انت�صر؟
وي��ردف �أب��و عبد اهلل قائالً :جممل
�أب�ع��اد الأزم ��ة ال�سورية بعد ع��ام ،ه��و ما
ق��ال�ت��ه ق�ب��ل �أي� ��ام ج��ري��دة «ال��وا��ش�ن�ط��ن
ال��س��د قاب
ب��و��س��ت»� :إن الرئي�س ب�شار أ
قو�سني �أو �أدنى من االنت�صار على العامل،
ومنه الواليات املتحدة الأمريكية ،و�أن
اجل�ي����ش ال�ع��رب��ي ال �� �س��وري ي�ستحق كل
تقدير واحرتام ،وهو جي�ش عظيم ،و�أن

ك��ل دول��ة تريد البقاء على قيد احلياة
حتتاج �إىل �شعب كال�شعب ال�سوري.
ن�ح��ن ل�سنا يف م��رح�ل��ة ت�سوية بعد
�أن ُ�ضربت القوة الأ�سا�سية يف امل�ؤامرة،
وال���ص��راع انتقل �إىل العمليات ال�سرية
كالتفجريات واالغتياالت ،وهذا النمط
نفذته الإدارة االمريكية عرب �أدوات�ه��ا،
مما ي�ؤكد ف�شل م�شروعهم.
• هل ترى �أن الت�صعيد الإرهابي
يهدف �إىل �إف�شال امل��ب��ادرات التي
جت��ري ،خ�صو�ص ًا �أنها تزامنت مع
مهمة املوفد الدويل كويف �أنان؟
ه ��ذا الأم � ��ر وا� �ض ��ح ،وي ��ذك ��رين ب�ي��وم
جميء فريق املراقبني العرب والتفجريات
ال �ت ��ي ح �� �ص �ل��ت ،و�أول م ��ن ه ��اج ��م ب�ع�ث��ة
امل ��راق� �ب�ي�ن ه ��م م ��ا ي �� �س �م��ى ب��امل �ع��ار� �ض��ة،
والأط� ��راف ال�ت��ي تقف خلف ه� ��ؤالء ،وقد
انك�شفوا ب�سرعة ،لأن �سورية لي�س لديها ما
تخفيه ،ودائماً ي�صاب امل�س�ؤولون الدوليون
عندما ي�أتون �إىل �سورية بال�صدمة ،بني
ما ي�شاهدونه على الإعالم ،وبني احلقيقة
ع�ل��ى الأر�� � ��ض .الآن ك ��ويف ان ��ان ج ��اء �إىل
�سورية ب�إجماع دويل ،رغم عدم ثقتي به،
فهو ابن امل�ؤ�س�سة التي حتولت �إىل مركز
للقرارات الأمريكية ال�صهيونية ،فلماذا
بعد �أن غ��ادر دم�شق ذهب �إىل قطر؟ فهل
ق�ط��ر ه��ي اجل �ه��ة امل �م��ول��ة ل �ه��ذه امل�ه�م��ة؟
امل�ؤامرة �شاركت فيها جمموعة كبرية من
ال ��دول ،وع�ل��ى ر�أ��س�ه��م ال��والي��ات املتحدة،
ومبا �أن هذا ال�شخ�ص مت تكليفه من الدول
اخلم�س ال��دائ�م��ة الع�ضوية بعد اجتماع
مل يُعلن عنه ،رحبت دم�شق ب��ه ،لكن من
ي�ستهدف �سورية يحمل النموذجني الليبي
وال�ي�م�ن��ي ،وال ي��ري��د ال��دمي�ق��راط�ي��ة ،و�إال
كيف نرى �أنهم يرف�ضون ن�سبة الت�صويت
ع�ل��ى ال��د��س�ت��ور ال�ب��ال��غ  ،57.6يف ح�ين �أن
الإدارة الأم�يرك �ي��ة واف �ق��ت ع�ل��ى انتخاب
الرئي�س اليمني بـ!99.8
• وم��اذا عن �إمكانية التدخل
الع�سكري يف �سورية ،يف حال �أعلن
كويف �أنان ف�شل مهمته؟
ه��ذا النموذج ا�ستُعمل يف كو�سوفو،
وذه � ��ب ح �ي �ن �ه��ا م �ب �ع��وث دويل و�أع �ل ��ن
ف� ��� �ش ��ل م� �ه� �م� �ت ��ه ،ث � ��م � �ُ�ش� �ن ��ت احل� � ��رب،
ف��ا��س�ترات�ي�ج�ي�ت�ه��م ت �ق��وم ع �ل��ى �سيا�سة
تفويت الفر�ص ،ويف ح��ال ا�ستعمل هذا
ال �ن �م��وذج ،وال� �ق ��ول ب � ��أن دم �� �ش��ق ف��وت��ت
فر�صة احلل ،و�إذا كان هناك اتفاق بني
ال� ��دول ال �ك�برى م��ع ال� ��دول الإق�ل�ي�م�ي��ة
ل �ل �ت��دخ��ل اخل ��ارج ��ي و�� �ض ��رب � �س��وري��ة،
فرب�أيي �أن هذا �سيكون انتحاراً لهم ،لأنه
يف اللحظة ذاتها �ستنفجر حرب �إقليمية
تطال املنطقة برمتها ،و�أنا من م�ؤيدي
اندالع حرب �إقليمية تفرز �شرق �أو�سط
جديد غري الذي يحلمون به ،و�إذا كان ال
بد من احلرب ،فليتحملوا تبعاتها ،لكن
�أ�ستبعد ذلك.
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عــربــي
الوقود يفجر المصالحة الهشة
ت���ش�ير ال �ت �ظ��اه��رة ال���ض�خ�م��ة ال�ت��ي
وقعت يف غزة نهاية الأ�سبوع� ،إىل تراجع
ح ��اد يف اجل �ه��ود ال �ت��ي ُب��ذل��ت م��ن �أج��ل
�إجناز امل�صاحلة الفل�سطينية .التظاهرة
انطلقت على خلفية �أزم��ة الوقود التي
ي�شهدها ال�ق�ط��اع ،و� �ص��بّ امل�ت�ظ��اه��رون
جام غ�ضبهم على ال�سلطة الفل�سطينية
يف رام اهلل ،م�ت�ه�م�ين �إي ��اه ��ا ب��ال�ع�م��ل
ع�ل��ى ع��رق�ل��ة و� �ص��ول ال �� �س��والر ال�ل�ازم
لت�شغيل حمطة توليد الكهرباء ،ومل
تن ُج ال�سلطات امل�صرية من االنتقادات
احل � ��ادة �أي �� �ض �اً ،خ���ص��و��ص�اً م��ع تف�شي
الأزمة لتطاول كل �أوجه احلياة يف غزة.
كان الفتاً لالنتباه حديث امل�شاركني
يف التظاهرة من قيادات حركة حما�س
يف ال�ق�ط��اع ،ع��ن م ��ؤام��رة تتعر�ض لها
احل�ك��وم��ة يف غ ��زة ،ب�ه��دف ��ش��ل قدرتها
ع�ل��ى ال �ع �م��ل ،و� �ص ��و ًال �إىل تقوي�ضها،
وذل��ك يف ذات ال��وق��ت ال��ذي تعمدت كل
م��ن ال�سلطة الفل�سطينية يف رام اهلل،
وال�سلطات امل���ص��ري��ة ،احل��دي��ث ع��ن �أن
الأزم ��ة ق��د وج��دت طريقها �إىل احل��ل،
عرب قيام االح�ت�لال ب�ضخ ال��وق��ود عرب
معرب «كرم �أبو �سامل».
ع�م�ل�ي�اً ،ف � ��إن ال�ك�م�ي��ات ال �ت��ي ج��رى
�ضخها ت�ك�ف��ي ل �ي��وم واح ��د ف �ق��ط ،لكن
امل�شكلة الأ�سا�سية لي�ست هنا ،فاحلكومة
يف غ ��زة ت�ط�م��ح �إىل �أن ي �ت��م ال �ت��وري��د
م��ن م���ص��ر ع�ب�ر م�ع�بر رف ��ح ،لتكري�س
القطيعة مع االحتالل ،و�إنهاء حتكمه
بدخول الوقود �إىل القطاع ،وهي كانت
تلقت وع��وداً بهذا ال�ش�أن ،و�أقامت بنية
حتتية مالئمة عند املعرب ،مبا يف ذلك

م��ن م�ضخات و�أن��اب �ي��ب ،وم�ستوعبات.
ل�ك��ن ال�سلطات امل���ص��ري��ة ت��راج�ع��ت عن
الوعود ال�سابقة ،متحدثة عن �أن م�صر
ت�شهد �أزم��ة وق��ود ،و�أن ال�سوق املحلية
تعاين نق�صاً بن�سبة ثالثني يف املائة من
احتياجاتها الفعلية.
ل �ك��ن احل �ك��وم��ة يف غ ��زة ت�ع�ت�ق��د �أن
ال �ق��اه��رة ت�ع��ر��ض��ت ل���ض�غ��وط �ضخمة
ق��ادت �ه��ا ال���س�ل�ط��ة الفل�سطينية يف رام
اهلل ،ملنع امل�صريني م��ن ت��وري��د الوقود
�إىل غزة ،وهنا بد�أ احلديث عن م�س�ألة
ال�ضرائب وعائدات �إع��ادة البيع ،والتي
ب��دا �أنها تلخ�ص الأزم��ة كلها ،من دون
�أن ت�ك��ون يف � �ص��دارة امل��و��ض��وع��ات التي
يجري احلديث عنها عند تناول م�س�ألة
الوقود.
ا�سترياد ال�سوالر من م�صر بال�سعر
املعتمد ،يعطي احلكومة يف غزة عائداً
� �ض��ري �ب �ي �اً ج� �ي ��داً ،ب���س�ب��ب ال� �ف ��رق بني
�سعر اال��س�ت�يراد م��ن ناحية ،واالن�ف��راد
بالعائد ال�ضريبي م��ن ناحية أ�خ��رى.
�أما اال�سترياد من دولة االحتالل فيتم
ب�سعر مرتفع �أ�صالً ،مبا ال يبقي جما ًال
لال�ستفادة من ف��رق الأ�سعار ،ويف هذه
احلالة ف�إن ال�سلطة يف رام اهلل تتقا�ضى
ال�ضريبة ب�شكل م�سبق ،وت���ض��اف �إىل
�سعر التوريد.
يف غ ��زة ي �ن �ظ��رون �إىل ه ��ذا الأم ��ر
بو�صفه م�ؤامرة تريد حرمان احلكومة
يف غ��زة ،م��ن امل��وارد ب��داي��ة ،ودفعها �إىل
ح��ال��ة م ��ن ال �� �ش �ل��ل وال �ع �ج��ز يف ن�ه��اي��ة
امل � �ط � ��اف ،م� ��ا ي �ف �ت��ح ع �ل ��ى اح �ت �م ��االت
ت �ق��و� �ض �ه��ا ،ول �ع��ل ه ��ذا م ��ا ي�ب�رر ح��ال��ة

الغ�ضب التي ج��رى التعبري عنها من
خ�ل�ال ال �ت �ظ��اه��رة امل �� �ش��ار إ�ل �ي �ه��ا ،وم��ن
خ�لال الت�صريحات احل��ادة التي جرى
إ�ط�لاق�ه��ا ��ض��د ال�سلطة ،وب��درج��ة �أق��ل
�ضد ال�سلطات امل�صرية.
بداية� ،أ�صدر رئي�س احلكومة يف غزة
تعليمات �صارمة ،تق�ضي بعدم التعر�ض
لل�سلطات امل���ص��ري��ة ..ك��ان ه��ذا مبنياً
على ال��وع��ود التي تلقاها بحل الأزم��ة،
وكذلك على الرغبة بالإبقاء على حبل
ود مت�صل مع امل�صريني ،لكن اال�ستجابة
للتعليمات مل ت�ك��ن ت��ام��ة ،ث��م ب ��دا �أن
الأم ��ور ق��د أ�ف�ل�ت��ت ،وارت �ف��ع ال���ص��وت يف
غزة ،م�شرياً �إىل الدور امل�صري ال�سلبي
بالن�سبة للحكومة يف ال�ق�ط��اع ،م��ع �أن
الأ� �ش �ه��ر امل�ن���ص��رم��ة ك��ان��ت ق��د ��ش�ه��دت

استعدادات متواصلة
لمسيرة القدس العالمية
تتواىل اال�ستعدادات مل�سرية القد�س العاملية التي تنطلق اجلمعة � 30آذار ،وال��ذي ي�صادف
ذك��رى يوم الأر���ض ،يف خمتلف �أنحاء العامل .وبح�سب م�صادر يف اللجان التح�ضريية امل�شرفة
على امل�سرية ،ف�إن الأن�شطة �ست�شمل �ستني بلداً ،ويرتكز �أبرزها يف دول الطوق ،حيث �سي�شارك
مواطنوها وقادمون من �أماكن متعددة يف امل�سرية العاملية.
وقد ت�سارعت اال�ستعدادات يف دم�شق حت�ضرياً للم�سرية ،حيث و�صلت �إىل العا�صمة ال�سورية
الدفعة الأوىل من امل�شاركني ،والتي انطلَقَت من الهند ،وجابت عدة بلدان �آ�سيوية.
وبح�سب نا�شطني يف احلملة ،ف�إن دفعة �أخرى �ست�صل �إىل �سورية من خم�س ع�شرة دولة �آ�سيوي ًة
للم�شاركة ،كما �أك��دوا �أي�ضاً �أن نا�شطني �آخرين من ق��ارات �أوروب��ا و�آ�سيا و�أفريقيا �سيلتحقون
للم�شاركة يف امل�سرية التي �ستنطلق من البلدان املحيطة بفل�سطني.
وح�سب املنظمني �ستنطلق التظاهرة ي��وم اجلمعة املقبلة يف �سورية ،وجنوب لبنان (قلعة
ال�شقيف) والأردن وم�صر ،وذل��ك بالتزامنِ م��ع م�سرية نا�شطني ومتظاهرين م��ن الأرا��ض��ي
القد�س املحتلة.
ِ
الفل�سطينية يتجهون نحو مدينة
واعترب نا�شط إ�ي��راين م�شارك يف امل�سرية� ،أن ر�سالة قافلة القد�س التي و�صلت �إىل طهران
يف طريقها �إىل بيت املقد�س ،هي �أن فل�سطني والقد�س ق�ضية �أح��رار العامل �أجمع ،م�شرياً �إىل
�أن القافلة متثل احتجاجاً على ا�ستمرار احتالل فل�سطني والقد�س وت�أكيداً ل�ضرورة حتريرها.
القافلة الآ�سيوية امل�شاركة بد�أت م�سريها من اندوني�سيا ،ومرت بالهند وباك�ستان �إىل �إيران،
وتركيا ،ثم �إىل �سورية ،حيث �ستقام الأن�شطة الأ�سا�سية يف دول الطوق الأربع.
يف لبنان �سيتم تنظيم الن�شاط يف قلعة ال�شقيف ،مبا لها من رمزية يف تاريخ الكفاح الفل�سطيني
واللبناين املقاوم ،حيث �شهدت القلعة معركة �شر�سة جداً يف العام � ،1982صمد خاللها ثالثون
فدائياً فل�سطينياً حتى ا�ست�شهادهم جميعاً ،يف مواجهة قوات �صهيونية �ضخمة.

عبد الرحمن نا�صر

ال فائ�ضاً على الدور الذي �سيكون
تعوي ً
مل�صر «اجلديدة» جتاه غزة وحكومتها،
وجتاه الو�ضع الفل�سطيني �إجماالً.
ث�م��ة م��ن ي�شري �إىل ع��وام��ل ع��دي��دة
تتحكم ب��ال��دور امل�صري ،فهناك ا�ستياء
ال�ق��اه��رة م��ن ات�ف��اق ال��دوح��ة ،ال ��ذي مت
دون علمها ،وهناك التجاذبات الداخلية
امل�صرية ،وح��ر���ص �أو��س��اط ع��دي��دة على
إ�ب ��داء ت ��وازن م�ل�ح��وظ يف ال�ت�ع��اط��ي مع
مكونات امل�شهد ال�سيا�سي الفل�سطيني،
و�أي �� �ض �اً الأزم � � ��ات ال �ق��ائ �م��ة يف امل���ش�ه��د
امل���ص��ري وه��ي ع��دي��دة ج ��داً ،وه�ن��ا يبدو
الت�أييد �أو حالة التعاطف التي تبديها
الغالبية ال�برمل��ان�ي��ة امل���ص��ري��ة ،م��ع غزة
وح �ك��وم �ت �ه��ا ،غ�ي�ر ق��اب �ل��ة ل �ل �� �ص��رف� ،أو
الرتجمة �إىل �سلوك عملي العتبارات

عديدة ،ولي�س جمال اخلو�ض فيها الآن.
م ��ن امل �ت �� �ص��ور �أن ه� ��ذه ال �ت �ط��ورات
�سوف تلقي بظالل كثيفة على مو�ضوع
امل�صاحلة امل�ت�ع�ثرة ،وق��د �سبق ك��ل ذلك
ترا�شق متجدد باالتهامات بني حركتي
فتح وحما�س ،حول امل�س�ؤولية عن �إعاقة
تنفيذ االتفاقات املربمة بينهما ،و�سُ جلت
ع��ودة �إىل العبارات التي اختفت لبع�ض
ال��وق��ت م��ن �أدب�ي��ات احلركتني ،م��ا ر�سّ خ
قناعة موجودة يف ال�شارع الفل�سطيني،
ب��ان �ع��دام اجل ��دي ��ة ل ��دى ال �ط��رف�ي�ن ،يف
العمل من �أج��ل �إنهاء االنق�سام وجتاوز
احلالة الفل�سطينية الراهنة.
وب�ي�ن ا��س�ت�ط�لاع ل �ل��ر�أي يف الو�سط
ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن��ي يف ال �� �ض �ف��ة وال �ق �ط ��اع،
تراجع الت�أييد للحكومتني يف غزة ورام
اهلل ،وت��راج��ع ال�ت� أ�ي�ي��د لكل م��ن عبا�س
وفيا�ض وهنية ،وهذا �أمر طبيعي ،وغري
الطبيعي ه��و إ�م �ك��ان �أن ي�ك��ون الت�أييد
ما زال قائماً له�ؤالء جميعاً ،يف الوقت
الذي يعجزون عن تقدمي �إجابات على
الأ�سئلة الكثرية القائمة يف الأو��س��اط
الفل�سطينية ،ويعيدون تكري�س االنطباع
ال�شعبي الكا�سح ب�أن الفل�سطينيني عانوا
دائماً من �أزمة قيادة.
الأزم��ة الراهنة ،ومهما ك��ان القول
فيها� ،أو التداعيات التي �ستنجم عنها،
تظل حلقة يف ال�سل�سلة املفتوحة من
الأزمات ،طاملا بقيت احللول على �شاكلة
ع�م�ل�ي��ة ال�ترق �ي��ع ال �� �س��ائ��دة ،م�ن��ذ وق��ت
طويل يف ال�ساحة الفل�سطينية.

نافذ �أبو ح�سنة

على خطى عدنان والشلبي
ثالثون أسيرًا فلسطينيًا يضربون عن الطعام
بعد �أن خ��ا���ض الأ� �س�ير الفل�سطيني خ�ضر عدنان
�إ�ضراباً �أ�سطورياً عن الطعام ،وجنح من خالل الأمعاء
اخل��اوي��ة يف ك�سر �إرادة االح �ت�ل�ال ال���ص�ه�ي��وين ،تبعته
الأ�سرية الفل�سطينية هناء ال�شلبي ،التي توا�صل �إ�ضرابها
املفتوح عن الطعام ،رغم نقلها �إىل امل�ست�شفى� ،إثر الرتدي
اخلطري يف و�ضعها ال�صحي .وبح�سب م�صادر فل�سطينية
معنية ب�ش�ؤون الأ�سرى ،ف�إن املنا�ضلة ال�شلبي تقرتب من
حتقيق ن�صر �آخر على املحتلني ،وتفر�ض عليهم الرتاجع
�أمام �صمودها الكبري.
ه��ات��ان ال�ت�ج��رب�ت��ان دف�ع�ت��ا ب �ع��دد ك�ب�ير م��ن الأ� �س��رى
الفل�سطينيني لإعالن الإ�ضراب عن الطعام .وكان ثالثون
أ���س�يراً فل�سطينياً �شرعوا يف إ���ض��راب مفتوح عن الطعام
ت�ضامناً مع الأ�سرية هناء ال�شلبي ،ثم طرحوا مطالبهم
ب�إنهاء االعتقال الإداري و�سيا�سات العزل التي يطبقها
ال�صهاينة �ضد الأ�سرى الأبطال يف ال�سجون واملعتقالت.
ولطاملا �شكّل الإ�ضراب عن الطعام ال�سالح الأم�ضى
يف ي��د امل�ن��ا��ض�ل�ين الفل�سطينيني امل�ع�ت�ق�ل�ين يف �سجون
االح�ت�لال ،لتح�سني ظ��روف اعتقالهم ووق��ف التنكيل
ال ��ذي ي�ق��وم ب��ه اجل�ل��ادون ال���ص�ه��اي�ن��ة ��ض��د املعتقلني.
ويحفل تاريخ احلركة الفل�سطينية الأ�سرية مبحطات
جم�ي��دة ،ا�ستطاع املعتقلون خ�لال�ه��ا ،وب���س�لاح الأم�ع��اء
اخلاوية ،فر�ض �شروطهم على االحتالل.

الأ�سرية هناء ال�شلبي

بيد �أن جناح املنا�ضلني املعتقلني يف ك�سب معاركهم
ارت �ب��ط دوم ��ا ب�ح�ج��م ال�ت���ض��ام��ن ال ��ذي أ�ب � ��داه ال�شعب
الفل�سطيني م��ع منا�ضليه امل�ع�ت�ق�ل�ين ،وغ�ي�ر خ��اف �أن
حت��رك�اً ج�م��اه�يري�اً ك�ب�يراً يعطي ن�ت��ائ��ج ك�ب�يرة ل�صالح
املعتقلني وهم يخو�ضون معركتهم.
املعركة ال�ت��ي يخو�ضها املعتقلون ال�ي��وم حت�ت��اج �إىل
مواقف جماهريية م�ساندة وج��ادة ج��داً ،أ�م��ا تركهم يف
املواجهة وحيدين فيتيح للعدو اال�ستفراد بهم ،و�إحباط
حتركهم ،يف الوقت الذي عادت الأزمة بني فتح وحما�س
�إىل التفاقم ،وه��و م��ا يعني انعكا�ساً �سلبياً ك�ب�يراً على
املعتقلني ال ��ذي ��ش��رع��وا يف خ��و���ض م�ع��رك��ة ع��ادل��ة �ضد
الظلم امل�ست�شري �ضدهم.

( العدد  )207اجلمعة � 30 -آذار 2012 -
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معوقات تطبيق التعديالت القانونية
ّ
بعد  63عاماً من الإه�م��ال جتاه
العمال الفل�سطينيني يف لبنان ،خرج
جمل�س ال�ن��واب اللبناين منذ �سنتني
ب �ت �ع��دي��ل ق ��ان ��وين يف ،2010/8/17
ن�ص على �إعفاء امل�ستفيد من العمال
الالجئني الفل�سطينيني م��ن �شرط
املعاملة باملثل املن�صو�ص عنه يف قانون
العمل وق��ان��ون ال�ضمان االجتماعي،
كما ن�ص على اال�ستفادة من تقدميات
ت�ع��وي����ض ن�ه��اي��ة اخل��دم��ة ب��ال���ش��روط
التي ي�ستفيد فيها العامل اللبناين،
و�إفراد ح�ساب منف�صل م�ستقل لديها
ل�لا� �ش�تراك��ات ال �ع��ائ��دة ل�ل�ع�م��ال من
ال�لاج �ئ�ين ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين ،ع�ل��ى �أال
تتحمل اخلزينة �أو ال�صندوق الوطني
لل�ضمان االجتماعي� ،أي التزام مايل
جت��اه��ه ،و�أن ال ي�ستفيد امل�شمولون
ب � أ�ح �ك��ام ه��ذا ال �ق��ان��ون م��ن تقدميات
��ص�ن��دوق��ي ��ض�م��ان امل��ر���ض والأم��وم��ة
والتقدميات العائلية.
وبالرغم من الأجواء الإيجابية التي
رافقت التعديل وردة الفعل الفل�سطينية
التي اعتربت �أن ما �أجنز خطوة ناق�صة
�إىل الأم��ام �إال �أن التعديل �أبقى عملياً
على احلالة التمييزية من خالل �إجازة
العمل وجتاهل حقوق العاملني يف املهن
احل��رة ،مبا ي ��ؤدي �إىل �إبقاء فئة كبرية
م��ن ال�شعب الفل�سطيني رازح ��ة حتت
وط�أة احلرمان كالأطباء واملهند�سني..
ومازالت القوى املناوئة حلق العمل
وال�ضمان للفل�سطينيني تبالغ ب�أرقام

عدد الالجئني ،لإ�ضفاء �أجواء تناف�سية
يف � �س��وق ال �ع �م��ل ب�ي�ن ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين
واللبنانيني ،وق��د جت��اوز العدد �أحياناً
الـ� 700أل��ف فل�سطيني ،وك�أنهم جميعاً
يحتاجون �إىل � 700أل��ف فر�صة عمل،

والبع�ض الآخر يتداول الأرقام املعروفة
يف وزارة ال��داخ�ل�ي��ة وال�ب�ل��دي��ات ووك��ال��ة
الغوث «الأونروا» ،وقد بلغ �أق�صاها 430
أ�ل ��ف الج ��ئ م���س�ج��ل ،ن�صفهم م��وج��ود
خارج لبنان.

اعتصامات رفضًا لدعوات تحويل مخيم عين
الحلوة إلى بارد  2ومطالب بتسليم البيوت في البارد
نفذ �أهايل خميم نهر البارد عدة اعت�صامات
جماهريية ،رف�ضاً لدعوات حتويل خميم عني
احللوة �إىل بارد  2والذي �أطلقها �سمري جعجع،
وللمطالبة بت�سليم بيوتهم ،خ�صو�صاً يف حي
املهجرين باعتبارها املنطقة الوحيدة التي مل
ت�سلّم لأ�صحابها يف املخيم اجلديد.
وط��ال��ب الأه� ��ايل ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى املخطط
ال�ت��وج�ي�ه��ي حل��ي امل �ه �ج��ري��ن وال� �ب ��دء ب ��إع��ادة
�إعماره ،كما طالب بت�سليم برامي  ،Aوالعقار
 39وت�سليم �أرا�ضي املنظمة لتحويل جزء منها
�إىل مقربة ،و�ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي
تخفف م��ن م�ع��ان��اة �أب �ن��اء ال �ب��ارد ع�بر ت�سريع
عملية الإع �م��ار ،وات�خ��اذ ق��رار �سيا�سي ب�إنهاء
احلالة الع�سكرية والأمنية عن املخيم ،وال�سماح لل�صيادين الفل�سطينيني من �أبناء البارد بالعودة �إىل عملهم ،بعد
توقف عن العمل لأكرث من �سنة ،وذلك ب�إعطائهم تذاكر بحرية كباقي �إخوانهم اللبنانيني.
ومن املطالب �أي�ضاً� ،ضرورة موافقة احلكومة على م�شروع املر�سوم املرفق بكتاب وزارة الأ�شغال العامة والنقل رقم
�/779ص تاريخ  2011/11/10واملتعلق باملخطط التوجيهي حلي املهجرين للبدء ب�إعماره ،لأنه ي�شكل خطوة هامة
لتعزيز �صمود الأهايل على قاعدة رف�ض كل م�شاريع التوطني والتهجري.
كما انتقد املعت�صمون قرار �إدارة �صندوق الطالب الفل�سطيني ،بح�صر م�ساعداته هذا العام فقط بطالب ال�سنة
اجلامعية الأوىل ،الأم��ر ال��ذي يعني �أن هناك ما يقارب  75طالباً جامعياً من �أبناء خميم نهر البارد لن ت�شملهم
هذه امل�ساعدة ،وعليه فقد دعا الأه��ايل والطالب �إدارة ال�صندوق بالتعاطي مع طالب البارد كحالة ا�ستثنائية لها
خ�صو�صيتها املعروفة.

والفل�سطينيون يجمعون �أن العدد
الفعلي ال يتجاوز  250أ�ل �ف �اً ،باعتبار
�أن هناك ن�سبة كبرية م��ن املهاجرين
واملتوفني ،و�إذا اعتربنا �أن ثلثهم من
الن�ساء وثلثهم من الأطفال وامل�سنني
يتبقى م��ا ي�ق��ارب الـ 70أ�ل �ف �اً ،وه��و ما
يوازي تقريباً عدد العمال امل�صريني �أو
ال�سودانيني �أو الأثيوبيني مع فارق �أن
العمال الفل�سطينيني وبواقع وجودهم
يف ل �ب �ن��ان ي �� �ص��رف��ون أ�م��وال �ه��م داخ��ل
ال��دورة االقت�صادية اللبنانية ،هنا يرد
الراف�ضون منح احلقوق للفل�سطينيني
ب�أن مفاعيله لن تقت�صر على املوجودين
على الأرا� �ض��ي اللبنانية� ،إذا اعتربنا
�أن عددهم قليل ،فقد ي�شهد امل�ستقبل
توافد عدد كبري للعمال الفل�سطينيني
ال��ذي��ن ل��ن ي�ك��ون��وا م�ضطرين لل�سفر
بحثاً عن الرزق خارج لبنان �إذا منحوا
ح��ق ال �ع �م��ل ،وب��ذل��ك ي���ض��اع�ف��ون من
امل�خ��اوف الدميغرافية ل��دى ع��دد من
النواب يف الربملان اللبناين.
ال �شك �أن غالبية الطاقة القادرة
لدخول �سوق العمل اللبناين� ،ستكون
م��ن العمال ال�ع��ادي�ين م��ن ب�ين العدد
املقدّر بخم�سة وخم�سني �ألفاً بح�سب
درا�سة ملركز التنمية الإن�سانية ،وعدد
كبري منهم يعمل يف وظائف متوا�ضعة
منذ زمن ،باعتبار �أن هناك حاجة يف
ا ال
ال���س��وق لأع �م��ال اللبنانيني أ�� �ص�ل ً
يرغبون بها ،فيلج أ� أ���ص�ح��اب العمل
اللبنانيون �إىل ت�شغيل الفل�سطينيني
بالكفاءة ذاتها وب�أجر أ�ق��ل بكثري من
الأح� �ي ��ان� ،أم� ��ا ع��ن امل � ؤ�ه �ل�ين للعمل
يف امل�ه��ن احل ��رة ،ف� ��إن الأرق� ��ام تظهر
�أن اخل��ري �ج�ي�ن ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين من

اجل ��ام� �ع ��ات يف ل �ب �ن��ان ال ي �ت �ج��اوزوا
اخلم�سة �آالف جامعي.
خ�لال العقود ال�ستة ال�سابقة ،مل
يتم قوننة عمل الفل�سطينيني الذين
مل ي��وردوا �إط�لاق�اً على ج��دول �أعمال
جم��ال ����س ال � �ن� ��واب ال �ل �ب �ن��اين ،ك��ذل��ك
وزارات ال�ع�م��ل� ،إال يف بع�ض احل��االت
اال�ستثنائية م�ؤخراً ،وحتى بعد التعديل
ال� �ق ��ان ��وين الأخ �ي ��ر يف ال� �ع ��ام ،2010
خ���ص��و��ص�اً �أن ه�ن��اك � �ض��رورة لتنظيم
عملهم مبا�شرة بعد ��ص��دور القانون،
ف��احل��ال �أن ال��وزي��ر بطر�س ح��رب كان
قد تقدم مب�شروع تنظيم عملهم ،وفقاً
ل���ض��رورة تطبيق ال�ق��ان��ون رق��م ،128
املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد41
ب�ت��اري��خ  ،2010/9/23وال �ق��ان��ون 129
امل��وق��ع يف  2010/8/24وال �� �ص��ادر يف
اجلريدة الر�سمية ذاتها.
تقدم الوزير الأ�سبق بطر�س حرب
مب�شروعه يف � 2010/2/22أي بعد �سنة
وثالثة �أ�شهر ،وبعد رده وتويل الوزير
ال�سابق �شربل وق��ع ق��راراً لتطبيقه يف
 ،2012/2/22مل ينفذ �أي�ضاً بحجج
ك�ث�يرة ،منها �أن��ه مل ي�ح�وّل �إىل دي��وان
ال� � ��وزارة ،ب��اع�ت�ب��ار �أن ب�ع��د �أي تعديل
ق��ان��وين ،ي�ج��ب ع�ل��ى ال��وزي��ر امل�ع�ن��ي �أن
يقوم بتطبيقه باقرتاح مر�سوم تنفيذي،
بعد �إقراره من جمل�س النواب ،ون�شره
يف اجل��ري��دة الر�سمية ،وبعد م�صادقة
جمل�س الوزراء على مقرتح الوزير يتم
اتخاذ الإجراءات داخل وزارته بتعليمات
وقرارات تطبيقية.
وب��ال��رغ��م م��ن �أن الأ��س�ب��اب املوجبة
ال �ت��ي ا��س�ت�ن��د �إل �ي �ه��ا ال �ن ��واب يف �إق ��رار
التعديلني ال�سابقني حتتاج �إىل تطوير
وت�صحيح �أي�ضاً ،خ�صو�صاً عدم املبالغة
يف رب ��ط احل �ق��وق مب��و��ض��وع ال�ت��وط�ين
بعد تربير النواب �إبقاء �إج��ازة العمل،
بهدف متييز الفل�سطينيني عن غريهم
من املواطنني اللبنانيني ،وتخوفاً من
�إ�سقاط �صفة الالجئ عن الفل�سطيني،
ف��إن متتع الالجئني الفل�سطينيني يف
ال بحق العمل خالل ال�ستة
�سورية مث ً
ع �ق��ود ال���س��اب�ق��ة ،مل مي����س مبكانتهم
ال�ق��ان��ون�ي��ة ال�سيا�سية ك�لاج�ئ�ين ومل
مي�س بحق العودة.
ل �ق��د ح ��ان ال ��وق ��ت لإع� � ��ادة ال�ن�ظ��ر
بو�ضع العمال الفل�سطينيني يف لبنان،
وا�ستثناء الفل�سطيني من مبد�أ املعاملة
ب��امل �ث��ل ،ن �ظ ��راً خل���ص��و��ص�ي��ة ق���ض�ي�ت��ه،
ومن ال�شروط املو�ضوعة يف ما يخ�ص
احل �� �ص��ول ع �ل��ى �إذن ع �م��ل �أو غ�ي�ره،
وتقدمي الت�سهيالت يف جميع الدوائر
الر�سمية وامل��راف��ئ العامة ،والو�صول
�إىل �صيغة لإحلاقه بالنقابات اللبنانية
من جهة ،مع احلفاظ على خ�صو�صية
ك � ��ل ن � �ق� ��اب� ��ة ،و�إحل � � ��اق � � ��ه ب��ال �� �ض �م��ان
االجتماعي من جهة �أخرى ب�شكل �أكرث
مرونة.

�سامر ال�سيالوي
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قانون تنظيم اإلعالم اإللكتـروني ..بـين
ل�ط��امل��ا اع �ت�بر ل�ب�ن��ان واح ��ة احل��ري��ة
والدميقراطية الأبرز يف العامل العربي،
لذلك ف�إن جمرد اقرتاح قانون لتنظيم
عمل الإن�ترن��ت ،وفر�ض بع�ض الرقابة
ع �ل��ى امل ��واق ��ع الإل� �ك�ت�رون� �ي ��ة ،ال �سيما
الإخبارية منها ،من �ش�أنه �أن يثري بلبلة
ك�ب�يرة ب�ين ��ص�ف��وف ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ،كتلك
التي �شهدناها يف الأ�سبوعني الأخريين
منذ الإعالن عن م�شروع قانون «تنظيم
الإع �ل��ام الإل� �ك�ت�روين» ال ��ذي ت �ق��دم به
وزي ��ر الإع �ل��ام ول �ي��د ال ��داع ��وق ،ب��داف��ع
ح�سن ،على حد قوله.
ي �ت��زام��ن ه ��ذا االق �ت��راح م��ع ح��راك
�إعالمي �شعبوي ع ّم العامل العربي العام
الفائت ،فقد حتولت املنتديات ومواقع
التوا�صل االجتماعي واملواقع الإخبارية
الإلكرتونية �إىل �ساحات للتعبري احلر
و إ�ط�ل�اق ال �ث��ورات وامل�ط��ال�ب��ة باحلقوق،
لذلك ف�إن املطالبة بفر�ض رقابة عليها،
ول��و ق�ل�ي�لاً ،ك��ان��ت كفيلة ب ��إط�لاق ث��ورة
م �� �ض��ادة ،ال ��س�ي�م��ا م ��ن ق �ب��ل امل��دون�ي�ن
وال�شباب اللبناين ،ال��ذي ر�أوا يف خطوة
الوزير تهديداً حلريتهم على احلريات
العامة والإعالمية والإلكرتونية..
للوهلة الأوىل ،فُهم اق�تراح الوزير
ال � ��داع � ��وق ب �� �ش �ك��ل خ� ��اط� ��ىء ،ف��ان�ب�رى
املعار�ضون �إىل �إطالق حملة م�ضادة عرب
الفي�س بوك واملدونات اخلا�صة بهم حتت
عنوان «�أوقفوا لريا» ،ولريا هو اخت�صار
ا�سم امل�شروع بالإنكليزية ،كما �صدرت
الكثري م��ن امل �ق��االت والتحليالت التي
ت�صنف هذا القانون يف خانة «قانوين».
م��ن ج�ه�ت��ه ،ال �ت��زم ال��وزي��ر ال��داع��وق
ال�صمت يف البداية ،ومل يحاول تربير
ال �ق��ان��ون ال� ��ذي �أع � ��ده� ،إذ إ�ن� ��ه ي�ع�ت�بره
اي �ج��اب �ي �اً جل �م �ي��ع الأط � � � ��راف ،وب �ع �ي��داً
ك��ل ال�ب�ع��د ع��ن ت�ضييق احل��ري��ات ،لكن
احلملة امل�ستمرة التي تهدف �إىل منع
�إق��رار القانون من قبل جمل�س النواب،
دفعته �إىل االجتماع بعدد من املدونني
والنا�شطني الإلكرتونيني ل�شرح وجهة
نظره ،والت�أكيد ملرة واحدة و�أخرية على
�أن هدفه من امل�شروع كان نبيالً ،وبغية
إ�ع �ط��اء ك��ل ذي ح��ق حقه حتى ال تكون
الإن�ترن��ت �ساحة م�ستباحة ،وق��د �أع��رب
ال��وزي��ر عن انفتاحه على �أي اق�تراح �أو
تعديل قد يطرحه النا�شطون ،خ�صو�صاً
�أن القانون اختياري وغري �إلزامي.
رف�ض ..وتربير
م��ع ذل��ك ،مل يقتنع بع�ض امل��دون�ين
بتربيرات ال��داع��وق ،ومنهم عماد بزي،
ال��ذي ق��ال�« :إن ه��ذا ال�ق��ان��ون يتعار�ض
ويتنافى م��ع العقل وامل�ن�ط��ق ،وه��و �أو ًال
مي ����س ح ��ري ��ة ال �ت �ع �ب�ي�ر يف ج��وه��ره��ا،
لا أ�ن ��ه يف ال��وق��ت
وث��ان �ي �اً ،ت �� �ص��وروا م �ث� ً
الذي ي�شهد احلراك الإلكرتوين فورته

ال �ك�ب�رى ،ويف وق ��ت حت ��ول ك��ل م��واط��ن
�إىل �صحفي و�شاهد على احل��دث ،تريد
احل�ك��وم��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة �أن ت�سلب ف�سحة
الأم ��ل والتعبري ال��وح�ي��دة ال�ت��ي ت�سمح
للمواطن اللبناين امل�ستقل واملعرت�ض

على �أطياف ال�سيا�سة اللبنانية �أن يعرب
عليها ،تريد �أن ت�سلبه الإن�ترن��ت ،بهذه
الب�ساطة ،تريد �أن ت�ضع قيوداً على ما
يكتب وين�شر عليها ببنود قانون غام�ض
ووا�سع ومطاط للغاية».

م ��ن ج �ه �ت��ه ،أ�ك � ��د رئ �ي ����س امل�ج�ل����س
الوطني للإعالم املرئي وامل�سموع عبد
ال�ه��ادي حم�ف��وظ� ،أن م�شروع القانون
هدفه حتى الآن فقط �إح�صاء املواقع
الإخ�ب��اري��ة اللبنانية ،حيث �سي�صار يف

ممثلو المواقع اإلخبارية
�أ�صدر ممثلو املواقع الإخبارية الإلكرتونية اللبنانية بعد
اجتماع ع�ق��دوه بياناً ج��اء فيه�« :إن ممثلي امل��واق��ع الإخ�ب��اري��ة
الإلكرتونية اللبنانية� ،إذ يبدون حر�صهم على تنظيم القطاع
الإع�لام��ي الإل �ك�تروين مب��ا يكفل احل��ري��ات العامة واخلا�صة،
ي�ط��ال�ب��ون وزي ��ر الإع �ل�ام وال�ل�ج�ن��ة ال��وزاري��ة امل�ع�ن�ي��ة ،ب�ضم ما
ورد يف اق�تراح القانون ال��ذي عملوا عليه ط��وال الثمانية ع�شر
�شهراً املا�ضية م��ع جمعية «م �ه��ارات» وال�ن��ائ��ب غ�سان خميرب،
واخ�ت���ص��ا��ص�ي�ين يف ال �ق ��ان ��ون ،وال � ��ذي حل ��ظ �أف � �ك� ��اراً ح��دي�ث��ة
ومو�ضوعية لتنظيم هذا القطاع ،ومناق�شة هذه الأفكار �ضمن
االق�تراح��ات الأخ ��رى امل�ع��رو��ض��ة ،وذل��ك بالتن�سيق م��ع ممثلي
املواقع الإخبارية الإلكرتونية �أ�صحاب ال�ش�أن».
وك��ان��ت م�ؤ�س�سة «م �ه��ارات» تخوفت م��ن ان ي�شكل م�شروع
قانون الإع�لام الإلكرتوين املقدم من وزي��ر الإع�لام قيداً على
حرية التعبري ،ولفتت يف بيان �إىل �أن م��ا يثري القلق يف �ش�أن
م�شروع القانون املذكور نقاط عدة �أبرزها:
• اال�ستعجال يف طرح املو�ضوع على جمل�س ال��وزراء من
دون �أخذ ر�أي اجلهات املعنية بالتنظيم والوقوف عند ر�أي �أهل
اخلربة واالخت�صا�ص.
• ت�ضمن امل�شروع عبارات وم�صطلحات ف�ضفا�ضة ومعروفة
ب�أ�سلوب غ�ير مهني وغ�ير متنا�سق م��ن �ش�أنه �أن يثري اللغط
وي�ضع حرية الإعالم الإلكرتوين يف قف�ص الت�أويل واال�ستن�ساب.

• �إخ�ضاع م�شروع قانون املواقع الإلكرتونية يف �شكل مطلق
ملوجب الإي��داع والت�صريح ،وه��ذا من �ش�أنه �أن يحد من حرية
التوا�صل الإلكرتوين ،وي�سيء �إىل هذه احلرية ،ف�ض ًال عن عدم
قابليته للتطبيق ومغاالته يف التنظيم.
• يحيل م�شروع القانون �أم��ر تنظيم العاملني يف قطاع
الإع�لام االلكرتوين لقانون املطبوعات ال��ذي تعترب «مهارات»
�أنه بات غري �صالح لتنظيم املهنة يف ظل التطور الذي �شهدته
ونظراً �إىل خ�صو�صية الإعالم الإلكرتوين.
• �إن �أكرث ما يثري الريبة يف م�شروع القانون املادة التا�سعة
التي تن�ص على �أن «دقائق هذا القانون حتدد مبرا�سيم تتخذ
يف جمل�س الوزراء بناء القرتاح وزير الإعالم» ،علماً �أنه ال يحق
لأية جهة احلد من احلريات العامة �إال مبوجب ن�ص د�ستوري
��ص��ادر ع��ن املجل�س النيابي ،وال يجوز ت��رك دق��ائ��ق تطبيق �أي
قانون مي�س باحلريات العامة ملجل�س ال ��وزراء ال�سيما يف ظل
الغمو�ض الذي يكتنف مواد م�شروع القانون املقرتح.
وتخوفت «م�ه��ارات» من �أن يكون الهدف من ه��ذا القانون
و�ضع اليد على الإعالم الإلكرتوين لتطويعه و�إخ�ضاعه ل�سلطة
احل�ك��وم��ة� ،أك�ث�ر منه تنظيم ه��ذا القطاع مب��ا ي�خ��دم امل�صلحة
العامة .ودعت جمعية «مهارات» القيمني على هذا املو�ضوع �إىل
الأخذ يف عني االعتبار املالحظات الواردة عليه واتخاذ اخلطوات
الالزمة وال�ضرورية لتعزيز حرية الإع�لام وعدم امل�س بها من
بابها الأو�سع الإعالم الإلكرتوين.

مرحلة ثانية �إىل و�ضع ق��وان�ين حتدد
ال �� �ش��روط امل�ط�ل��وب��ة ،ك��ي ي �ك��ون امل��وق��ع
��ش��رع�ي�اً ،ل� ُي���ص��ار �إىل إ�ع �ط��ائ��ه حماية
من كل ما قد يتعر�ض إ�ل�ي��ه! وبح�سب
حم�ف��وظ ،ف ��إن ه��ذا امل�شروع ه��و جمرد
ورقة �أولية ب�إمكان �أكرث من  90يف املئة
م��ن م�ضمونها �أن ي�ت�غ�ير� ،إذ «م��ا زال
امل���ش��روع بحاجة �إىل م���ش��اورة �أ�صحاب
اخل �ب ��رة واالخ� �ت� ��� �ص ��ا� ��ص ب ��أط �ي��اف �ه��م
امل� �ت� �ن ��وع ��ة م� ��ن أ�� � �س� ��ات� ��ذة ون��ا� �ش �ط�ي�ن
�إلكرتونيني».
وي��ذه��ب حم �ف��وظ �أب �ع��د م��ن ذل��ك؛
ب��ال��دع��وة �إىل «ت���ش�ك�ي��ل جل�ن��ة �أو هيئة
ميكن �أن تعترب نف�سها مرجعاً لإح�صاء
امل��واق��ع ،م��ن خ�لال ا�ستمارة علم وخرب
ت�ستويف فيها امل��واق��ع ما يطلب يف امل��ادة
الرابعة من هذا القانون :ا�سم وعنوان
امل ��وق ��ع ،ا� �س��م م��ال��ك امل ��وق ��ع وه��وي �ت��ه،
�أك ��ان �شخ�صاً معنوياً �أو طبيعياً ،ا�سم
ومعلومات ع��ن امل��دي��ر امل���س��ؤول� .أم��ا يف
املرحلة الثانية من هذا امل�شروع في�صار
بح�سب املرا�سيم الت�شريعية �إىل حماية
املواقع الإلكرتونية املحايدة ،التي لي�س
لها �أي �صبغة �سيا�سية موالية كانت �أم
معار�ضة لل�سلطة ،كي ال تتكرر جتربة
امل�ؤ�س�سات املرئية وامل�سموعة ،ب�سيطرة
الطوائف على امل�ؤ�س�سات الإعالمية».
وع � �ن� ��د � � � �س � � ��ؤال حم � �ف� ��وظ ع � ��ن م��ا
ي�ح�ت��اج امل��وق��ع ك��ي ي�ك��ون «��ش��رع�ي�اً» �إىل
ج��ان��ب تعبئة الإ� �س �ت �م��ارة ،في�شري �إىل
�أن «املرا�سيم التطبيقية املنتظرة حتى
�إقرار هذا القانون �سوف حتدد العنا�صر
وال�شروط املطلوبة للت�أكد من جن�سية
امل��واق��ع �إن ك��ان��ت لبنانية �أم ال� ،إ�ضافة
�إىل الأداء الإل �ك�ت�روين وم ��دى ال�ت��زام
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تلك املواقع باملو�ضوعية وال�شفافية ،مع
االلتزام باحلريات الإعالمي».
أ�م� ��ا ب�خ���ص��و���ص ع ��دد امل ��واق ��ع ال�ت��ي
تقدمت بعلم وخ�بر منذ �شهر ت�شرين
الأول  2010وحتى الآن ،في�شري حمفوظ
�إىل �أن العدد يقارب  ،300الفتاً �إىل �أن
بع�ض املواقع احلزبية الإلكرتونية قد
مت ت�سجيلها يف ظل رف�ض مواقع �أخرى
القيام بذلك.
ويف ج� � ��ان� � ��ب حم� � � � � ��ا ٍذ ل � �ل � �م� ��واق� ��ع
الإلكرتونية ،يرى حمفوظ �أن املدونات
ت �ع �ت�ب�ر أ�م� � � ��ام ه � ��ذا ال � �ق� ��ان� ��ون م ��واق ��ع
�إل�ك�ترون�ي��ة إ�خ �ب��اري��ة ،وي�ج��ب ت�سجيلها
عند املجل�س الوطني للإعالم ،وبالن�سبة
�إىل م��واق��ع ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي فلم
يعط حمفوظ �أي �إج��اب��ة وا�ضحة على
ِ
ه��ذا الأم ��ر ،ت��ارك �اً الأم ��ر �إىل م��ا ين�ص
عليه ال��د��س�ت��ور وال �ق��ان��ون ،م � ؤ�ك��داً على
�أن املهم يف هذا القانون كله هو «املواقع
الإخبارية اللبنانية».
م�صدر يف الوزارة
يف حديث خا�ص ل�ـ«ال�ث�ب��ات» ،حتدث
ف�ضل عدم
م�صدر م��ن وزارة االع�ل�امّ ،
الك�شف ع��ن ا�سمه ،ع��ن م�شروع الوزير
ق��ائ�لاً« :يحمل وزي��ر االع�ل�ام اللبناين
اجلديد وليد الداعوق يف جعبته الكثري
من امل�شاريع والأفكار التي تتمحور حول
ك�ي�ف�ي��ة ال �ن �ه��و���ض ب��ال �ق �ط��اع الإع�ل�ام��ي
ك �ك��ل ،وم��واك �ب��ة الإع� �ل��ام الإل� �ك�ت�روين
وال�شعبوي ..منذ �أن تبو أ� من�صبه قبل
أ�� �ش �ه��ر ق�ل�ي�ل��ة وه ��و ي �ع��د ال �ع��دة جلملة
م���ش��اري��ع ق��وان�ين كفيلة ب ��إح��داث نقلة
ن��وع �ي��ة يف ع ��امل الإع �ل��ام ل �ع��ل أ�ب��رزه��ا

ف��امل�خ�ي��ف ال �ي��وم أ�ن �ن��ا ال ن �ع��رف م��ن هم
و�ضعهم
القيمني على ه��ذه امل��واق��ع ،وال
من هو؟
�أو عناوينهم �أو كيفية الو�صول �إليهم،
وب��ال�ت��ايل ال مي�ك��ن م�ساءلتهم �أو حتى
وُلد وزير الإعالم وليد الداعوق
حمايتهم ،وهم ين�شرون كل ما يرغبون
يف ب �ي ��روت يف  2ت �� �ش��ري��ن ال �ث��اين
ب��ه ب ��إذن �أو م��ن دون �إذن ،نحن ال نريد
م��ن ال�ع��ام  ،1958ودر� ��س يف جامعة
ق �م �ع �ه��م ،ب ��ل ف �ق��ط ن��دع��وه��م ل�ي�ع�ط��وا
ال �ق��دي ����س ي��و� �س��ف ك �ل �ي��ة احل �ق��وق
الوزارة علماً وخرباً من خالل ا�سم املالك
والعلوم ال�سيا�سية ،كما �أن��ه يحمل
�أو ع�ن��وان امل��وق��ع �أو مكتبه وم��ا �شاكل.
�إج� ��ازة يف احل �ق��وق/دب �ل��وم ع��ايل يف
مقابل هذه اخلطوة� ،سوف ت�ضمن لهم
احلقوق الفرن�سية ،وهو متزوج وله
ال � ��وزارة احل�م��اي��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة ،وح�م��اي��ة
ثالثة اوالد.
امللكية الفكرية والأدبية ،لت�صبح املواقع
وق� ��د ت �ن �ق��ل يف م �ن��ا� �ص��ب ع ��دة:
م��وج��ودة بطريقة ر�سمية معرتف بها،
م�ف��و���ض احل�ك��وم��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ل��دى
حتى ال تتم �سرقة �أخبارها وم�ضامينها
جلنة بور�صة بريوت منذ عام 1994
عرب مواقع �أخرى� ،أي �إننا �سن�سمح لكل
لغاية تاريخه ،ع�ضو جمل�س �إدارة
م��وق��ع �إل �ك�ت�روين ب� ��أن ين�شر م��ا ي��ري��د،
جمل�س الإمن��اء والإعمار منذ العام
لكن يف املقابل �سنطالبه ب�أن يت�سجل يف
 2001لغاية عام  ،2004نائب رئي�س
الوزارة ،حتى يف حال تعر�ض لأحدهم �أو
جل�ن��ة ال�ع�لاق��ات ال��دول�ي��ة يف نقابة
ب�شخ�صيات
ن�شر معلومات كاذبة مت�س
امل �ح��ام �ي�ين ب�ي��روت ( 2005ل�غ��اي��ة
ن�شر
من
م�ساءلة
ودول ،ي�صبح بالإمكان
 ،)2009ع�ضو جل�ن��ة التحكيم يف
حتى
فعلته..
يكرر
ال
اخلرب وحما�سبته،
ن�ق��اب��ة امل�ح��ام�ين يف ب�ي�روت (2008
�رر،
�
ض
�
�
�
ت
�
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ا
�ي
�
م
�
ح
�
ن
�
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�
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�ة
�أي �إن �ن��ا ب�ب���س��اط�
  ، )2009ع �� �ض��و جم �ل ����س �أم �ن��اءو�سنعرف هوية م��ن ق��ام ب��اي��ذائ��ه ،ومن
م�ؤ�س�سات ال��رع��اي��ة االجتماعية يف
م �� �ش ��روع ت �ن �ظ �ي��م امل� ��واق� ��ع الإخ� �ب ��اري ��ة ناحية ثانية نحميه من مواقع �أخ��رى،
لبنان  -دار االيتام اال�سالمية منذ
الإلكرتونية ،وبالتايل ترتيب الف�ضاء حتى ال ت�سرق م�ضمون موقعه ..وهكذا
 2004لتاريخه.
ال�سايبريي حتى ال يبقى م�شاعاً ومن ف ��إن احل�ق��وق وامل��وج�ب��ات م�ت��وازن��ة ،كما
دون م�ساءلة من �أحد».
�أن اق �ت�راح ال��داع��وق اخ �ت �ي��اري� ،أي �إن
وتابع« :يف وزارة الإعالم نحن نحاول للمواقع الإل�ك�ترون�ي��ة ح��ري��ة االختيار
بني ت�سجيل نف�سها لدى وزارة الإع�لام
�أو ال ،وبالتايل ف�إن طرح الوزير ال يهدف
م�شروع القانون
�إىل الت�ضييق على احل��ري��ات كما جرى
الرتويج له».
ي�ت���ض�م��ن م �� �ش��روع ال� �ق ��ان ��ون ال ��ذي
و�إذ �أكد امل�صدر التزام و�إميان القيمني ط��رح��ه وزي ��ر الإع �ل��ام ال�ل�ب�ن��اين ول�ي��د
يف وزارة الإعالم بحرية التعبري املطلقة الداعوق ت�سع مواد هي:
والإع�لام احلر بال �ضوابط ،عاد و�شدد
امل � � ��ادة الأوىل :ال �ن �� �ش��ر ب��وا� �س �ط��ة
على وجوب �أن يكون ذلك �ضمن القانون ،ال��و��س��ائ��ل الإل �ك�ترون �ي��ة �أو غ�يره��ا ح��ر،
م�شرياً �إىل �أن «القوانني املرعية الإجراء ال قيد على ه��ذه احل��ري��ة �إال مبقت�ضى
بالن�سبة لو�سائل الإع�ل�ام كافة تنطبق القوانني املرعية الإج��راء .يحظر ن�شر
على الإعالم االلكرتوين جلهة العناوين بوا�سطة الو�سائل الإلكرتونية ما مي�س
ال�ع��ري���ض��ة ،ك�ت��وخّ ��ي امل���ص��داق�ي��ة يف نقل الآداب ال �ع��ام��ة والأخ� �ل��اق وم ��ا يتعلق
عبد الهادي حمفوظ
اخل�بر ،وع��دم التحيز �أو تلفيق الأخبار ب�ألعاب املي�سر والقمار.
وال�صور ،وعدم امل�س بكرامات النا�س� ،أو
امل� � ��ادة ال �ث��ان �ي��ة :ي �ع �ن��ى ب��ال �ت��وا� �ص��ل
�أن نقوم مبواكبة كل تطور ممكن ،وال ممار�سة القدح والذم وما �شاكل.
الإلكرتوين� ،إر�سال وا�ستقبال ون�شر وبث
��ش��ك �أن ظ��اه��رة الإع �ل��ام الإل �ك�ت�روين
ون�ح��ن يف ل�ب�ن��ان نعمل ع�ل��ى تطوير ونقل للمعلومات والت�صرف بها وحفظها،
هي ظاهرة متنامية ،وحققت تغيريات
و�سائل
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املوجات الكهرومغناطي�سية� ،أو و�سائط
ل�ي����س ب���س�ي��ئ ،م��ا دام أ�ن ��ه ي�ب�ق��ى �ضمن وم���ش��اري��ع ع��دة ن ��أم��ل �أن نبتّها ق��ري�ب�اً ،رق �م �ي��ة� ،أو �أي ��ة و��س�ي�ل��ة أ�خ � ��رى ،أ�ك��ان��ت
دائ ��رة امل�صداقية وال�شفافية .ومب��ا �أن لكننا ال نزال بحاجة �إىل بع�ض الوقت� ،إ�شارات �أو كتابات �أو ن�صو�ص �أو �أ�صوات
الإع� �ل��ام ب ��ات م �ف �ت��وح �اً ،م ��ن ه �ن��ا ج��اء ل �ك��ن ال ��وزي ��ر ع��ر���ض ق ��ان ��ون الإع �ل��ام �أو ��ص��ور ثابتة ومتحركة� ،أو ميكن �أن
م�سعانا احلثيث لتنظيم زخم املعلومات ،الإل � �ك�ت��روين ع �ل��ى ح � ��دى ،ح �ت��ى ي�شق ترتافق معاً ،وميكن �إعادة ا�ستخدامها.
فقد �سبق للوزير الداعوق �أن تقدم �إىل طريقه �إىل التنفيذ ب�سرعة ،خ�صو�صاً
امل��ادة الثالثة :التوا�صل الإلكرتوين
جمل�س النواب مب�شروع قانون «الإعالم �أن القوانني ت�ستغرق وقتاً طويالً ،ولأن ي�ت��م ب�ي�ن ال �ع �م��وم ،وي �ج��ري م��ن خ�لال
الإل � �ك�ت��روين» ،وه ��و ك �م��ا ب ��ات م�ع�ل��وم�اً الإع �ل��ام الإل� �ك�ت�روين ح��اج��ة م��ا��س��ة ال ت ��داول امل�ع�ل��وم��ات ال�ت��ي لي�س لها طابع
ق��ان��ون ي��دع��و جميع امل��واق��ع الإخ�ب��اري��ة ُت�ت�رك ،وال��وق��ت ي�سبقنا ،وال ن�ستطيع امل��را� �س�ل�ات ال���ش�خ���ص�ي��ة ،ومي �ك��ن و��ض��ع
الإل �ك�ت�رون �ي��ة ال �ت��ي ت �ق��دم م���ض�م��ون�ه��ا �أن نتخلف عن الآخرين ،فلغاية ت�شرين حمتواها يف متناول العموم� ،أو �أي فرد
بحرية فائقة ومن دون �أي تنظيم� ،إىل ال �ث ��اين ال �ف��ائ��ت ك ��ان ه �ن��اك �أك�ث��ر من بناء للطلب.
�أن ت�سجل �أ�سماءها وعناوينها واجلهات  125موقعاً �إلكرتونياً يبث الأخبار بال
امل � � � ��ادة ال � ��راب� � �ع � ��ة :ي �ع �ن ��ى ب ��امل ��وق ��ع
امل �� �س ��ؤول��ة ع�ن�ه��ا ��ض�م��ن وزارة الإع �ل�ام ،ح�سيب وال رقيب.
الإل�ك�تروين املنظومة املعلوماتية التي

ل �ه��ا ا� �س��م وع� �ن ��وان حم � � �دّدان ب��و� �ض��وح،
وب�ي��ان��ات ي�ق��وم �صاحبه ب��إي��داع�ه��ا وزارة
الإع �ل ��ام ،ل �ق��اء إ�ي �� �ص��ال � �ش��رط ت�ق��دمي
البيانات الآتية ،وهي:
• ا�سم مالك امل��وق��ع ،وهويته �أك��ان
�شخ�صاً معنوياً �أو طبيعياً.
• ا�� �س ��م امل� ��دي� ��ر امل � �� � �س � ��ؤول ال� ��ذي
يعينه ��ص��اح��ب امل��وق��ع م��ن الأ��ش�خ��ا���ص
الطبيعيني ،وعنوانه يف لبنان ،وبيانات
االت�صال به ،وميثل املوقع �أمام اجلهات
الإداري��ة والق�ضائية ،ويجب �أن تتوافر
فيه ال�شروط الآتية:
 �أن يكون متمتعاً بحقوقه املدنيةوال�سيا�سية وغري حمكوم بجنحة �شائنة
�أو جناية.
 �أال يكون مديراً م�س�ؤو ًال لأكرث منموقع �إلكرتوين واحد.
 �أال يكون من الأ�شخا�ص املتمتعنيب�أية ح�صانة ق�ضائية.
امل � ��ادة اخل��ام �� �س��ة :مي �ك��ن �أن ي�ك��ون
�صاحب املوقع مديراً م�س�ؤو ًال له يف حال
توافرت ال�شروط الواردة �أعاله.
املادة ال�ساد�سة :تطبق على العاملني
يف امل� ��واق� ��ع االل� �ك�ت�رون� �ي ��ة الإع�ل�ام �ي��ة
الأح� �ك ��ام والأن �ظ �م��ة ال �ت��ي ت�ط�ب��ق على
ال���ص�ح�ف�ي�ين وامل��را� �س �ل�ي�ن وال �ع��ام �ل�ين،
ال ��واردة مهامهم يف ق��ان��ون املطبوعات،
القانون .382/94
امل ��ادة ال���س��اب�ع��ة :تطبق ع�ل��ى امل��واق��ع
الإل� �ك�ت�رون� �ي ��ة الإع�ل�ام� �ي ��ة ال �ق��وان�ي�ن
والأنظمة التي ترعى �أ�صول ن�شر وبث
الإعالن �أو الدعاية �أو الرتويج حلدث �أو
منتج �أو جهة �أو �شخ�ص ،وال �سيما تلك
املتعلقة بحقوق امللكية الأدبية والفكرية.
امل� � � ��ادة ال� �ث ��ام� �ن ��ة :ت� �ت ��وىل حم�ك�م��ة
امل�ط�ب��وع��ات النظر يف ك��ل م��ا ل��ه عالقة
باملخالفات والنزاعات الق�ضائية الناجتة
عن املواقع الإلكرتونية و�أعمالها.
امل��ادة التا�سعة :حت��دد دقائق تطبيق
هذا القانون مبرا�سيم تتخذ يف جمل�س
الوزراء بناء القرتاح وزير الإعالم.
وك��ان ال��داع��وق يطمح �إىل التو�صل
لإق��رار جمل�س ال��وزراء اق�تراح القانون
ال ��ذي مت��ت �إح��ال �ت��ه يف ج�ل���س��ة جمل�س
ال ��وزراء الأخ�ي�رة �إىل اللجنة ال��وزاري��ة
املخت�صة والتابعة �إىل رئا�سة احلكومة،
مت�ه�ي��داً لتحويله �إىل جمل�س ال�ن��واب،
على �أن ي�ق��وم جمل�س ال �ن��واب بتحويل
القانون �إىل جلنة الإع�لام واالت�صاالت
النيابية ليتم بته ،على �أن يكون ج��زءاً
ال ي�ت�ج��ز أ� م��ن ق��ان��ون الإع �ل�ام ال�شامل
ل��دى ��ص��دوره ،لكن امل�شروع �سُ حب من
جدول �أعمال احلكومة بانتظار تعديله
ومت حتويله اىل اللجنة الوزارية املعنية
ب ��درا�� �س ��ة م �� �ش ��روع ق ��ان ��ون امل �ع��ام�ل�ات
الإلكرتونية لدجمهما مب�شروع واحد.

هناء عليان
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عــربــي
الفساد السياسي واالقتصادي ينخران الحكام

تهب على آل سعود
عواصف الثورة ّ
مل ت �ع��د م �� �س ��أل��ة ن �� �ض��وج «ال � �ث ��ورة»
ال �� �ش �ع �ب �ي��ة يف �أر� � � � ��ض جن� ��د واحل � �ج ��از
وجهوزيتها جم��رد ت���س�ا�ؤالت ُت�ط��رح بني
نُخب �آل �سعود� ،أو حتى النخب املوجودة
على �أر� ��ض اخلليج ال�ت��ي تختزن ث��روات
هائلة وال ي�ستفيد منها �إال قلة حاكمة
مع بع�ض املنتفعني.
�إن �أر���ض جند واحل�ج��از التي تُ�سمى
ال �� �س �ع��ودي��ة� ،أ� �ص �ب �ح��ت ج��اه��زة ل �ل �ث��ورة،
واالنفجار الكبري ي�ستلزم بع�ض الوقت،
وه� � ��ذا ال� ��وق� ��ت ل �ي ����س م ��ره ��ون� �اً ب�ج�ه��ة
خارجية كما حال العديد من احلراكات
ال�ت��ي �شهدتها بع�ض ال�ب�ل��دان العربية،
والتي كانت ال�سعودية �أح��د «الوقادين»
الواقفني على مراجلها.
�أم��أ امل�ؤ�شرات احلقيقية احلا�ضرة يف
ال�سعودية ،فمثلها مثل بع�ض امل�ؤ�شرات
احلقيقية �أي�ضاً ،والتي كانت تتفاعل يف
املجتمعات العربية التي انفجرت ثوراتها
بغفلة عن حكامها ،و�إن جنحت الواليات
املتحدة الأمريكية يف بع�ضها �أي�ضاً من
الإم�ساك يف الدفة ،و�إدارتها نحو االجتاه
الذي تريد.
ف���س�ج�ن��اء ال � ��ر�أي يف ال �� �س �ع��ودي��ة هم
�أ�ضعاف �أ�ضعاف ال�سجناء يف �أي بلد �آخر
قيا�ساً �إىل تعداد ال�سكان ،والتعاطي مع
ه��ذه امل���س��أل��ة م��ن قبل ال�سلطات ت�شهد
م�ن�ظ�م��ات ح�ق��وق�ي��ة �أن �ه��ا الأق �� �س��ى مما

الأمري متعب بن عبد اهلل يقبل يد امللك عبد اهلل بن عبد العزيز

�شهدته البلدان الأكرث عنفاً وديكتاتورية
وت���س�ل�ط�اً ،وال��دل �ي��ل �أن جم ��رد ال �� �س ��ؤال
ع��ن ن��ا��ش�ط�ين يف امل �ج��ال احل�ق��وق��ي �أدى
بال�سائلني من الأهل �إىل وراء الق�ضبان،
ح �ي��ث ال ��داخ ��ل م �ف �ق��ود ح �ق �اً ،وال ينفع
ال���س��ؤال م��ن �أي جهة ك��ان��ت ،ومهما عال
كعبها الإن�ساين �أو احلقوقي.
�أما على �صعيد املطالب ،فهي «ظواهر
دخ �ي �ل��ة» ع�ل��ى امل�ج�ت�م��ع ال �� �س �ع��ودي ،و�إن
جهات خارجية تقف وراء �أي مطلب مبا
فيها التعبري عن ال��ر�أي ،وهو ما تفاخر

ب �الإع�لان عنه رئي�س احل��ر���س الوطني
«متعب بن عبد اهلل» ،بحيث �أن التعبري
ع��ن ال ��ر�أي مم�ن��وع يف مملكة �آل �سعود،
حيث ال ر�أي وال �أمر �سوى لـ»ويل الأمر»،
�أما الرعية فيجب �أن تكون بنظر احلاكم
�أو ال �ع��ائ �ل��ة احل��اك �م��ة جم ��رد أ���ش�خ��ا���ص
يب�صمون على الغائب.
أ�م��ا الف�ساد فلي�س خافياً على أ�ح��د،
ال ب��ل ه��و م�ب�ع��ث ت �ف��اخ��ر ل ��دى ال�ع��دي��د
م��ن ال�ع��ائ�ل��ة احل��اك�م��ة ،ول�ي����س �أدل على
ذل��ك الفي�ضانات ال�ت��ي حت�صل يف ج��دة

�سنوياً� ،إذا مل ي�ؤت على �سرية ال�صفقات
اخلطرية ،ومنها طبعاً �صفقة «اليمامة»،
التي نال «بندر بن �سلطان» ملياري دوالر
«ع �م��ول��ة» ف �ق��ط ،ف�ك�ي��ف ب���ش��راء �أ�سلحة
�أمريكية!
وت�شري العديد من الدرا�سات اجلدية
�أن م�ستوى الف�ساد مذهل �إىل حد غري
م�سبوق يف �أي بلد ،ف�ض ًال عن �أن ن�سبة
البطالة يف بلد يعوم على ث��روات هائلة
جت � ��اوزت ال �ث�لاث�ين يف امل �ئ��ة ،م��ع وج��ود
«فجوة هائلة» بني الطبقات االجتماعية،
إ���ض��اف��ة �إىل �أن  22باملئة م��ن املواطنني
يعي�شون حتت خط الفقر!
ال �شك �أن ه��ذه امل� ؤ���ش��رات ال�سيا�سية
واالق �ت �� �ص��ادي��ة ،و�إن ر� �ص��دت �ه��ا أ�ج �ه��زة
النظام بالتعاون مع �أجهزة اال�ستخبارات
اخل� ��ارج � �ي� ��ة ،وا ألم�ي��رك � �ي� ��ة ع �ل ��ى وج ��ه
ال� �ت� �ح ��دي ��د ،أ�ث� � � � ��ارت ج� � ��زع ال �� �س �ل �ط��ات
ال�سعودية ،التي واجهت بالنار املواطنني
يف �أيام الغ�ضب التي �شهدتها بع�ض املدن
يف م�ن�ط�ق��ة ع���س�ير وال �ع��وام �ي��ة وت ��اروت
و�سبهات� ،إال �أن ا ألم��ر ال��ذي دب الرعب
يف ق �ل��وب ال �ع��ائ �ل��ة احل��اك �م��ة ه��و حت��رك
اجل��ام �ع��ات م��ن غ�ير م�ن�ط�ق��ة ،وال�سيما
ج��ام�ع��ة «امل �ل��ك خ��ال��د» يف « أ�ب� �ه ��ا» ،حيث
جرت مواجهة الطالبات املطالبات ب�أمور
�إداري ��ة بقمع ��ش��دي��د ،م��ا �أدى اىل مقتل
طالبة و�إ�صابة الع�شرات ،ليمتد الغ�ضب

�إىل �ست مدن ،بينها «الريا�ض» و»عرعر»
و»ال�ق�ط�ي��ف» و»ال��رب�ي�ع�ي��ة» ،وه��ذا القمع
الوح�شي للبنات اعتربه البع�ض حماولة
من ال�سلطات لليّ ذراع ال�شباب الثائر،
وتطويعه عرب �إذالل البنات يف اجلامعات،
ول� �ه ��ذا ت� ��أث�ي�ر ط �ب �ي �ع��ي يف امل �ج �ت �م �ع��ات
املحافظة!
وم� ��ا ي �� �ش�ير �إىل ف� �ق ��دان ال���س�ل�ط��ات
زم��ام ا ألم ��ر ،ه��و «ال�ت��وع��د» مبواجهة ما
�سمّته �أعمال «الإره��اب» مبنتهى «ال�شدة
واحلزم» ،وا�صفة املتظاهرين ب�أنهم «قلة
مغرر بها».
يعتقد ال�ضالعون يف ال�ش�أن ال�سعودي
�أنه رغم الإطباق الأمني والإعالمي على
ال�سكان ،وحم��اول��ة ال�ه��روب م��ن الأزم��ة
�إىل اخلارج ،عرب ت�سليم �أعداء النظام يف
�سورية ،ف ��إن الغ�ضب �سوف ينفجر بعد
�أن ت�ستكمل ال�ت�ي��ارات املعار�ضة (لي�ست
من طائفة معينة) ا�ستعداداتها لإطالق
� �ص �ف��ارة االن � �ط �ل�اق؛ حت �ق �ي �ق �اً لل��آم��ال
املن�شودة ،و�أهم هذه اال�ستعدادات ،التوحد
ح��ول جمموعة م��ن املطالب ال�سيا�سية
الوطنية امل�شرتكة ،قبل مواجهة البط�ش
وال� �ق� �م ��ع ..وه� �ن ��اك م ��ن ي� ��رى �أن ري ��اح
البحرين العاتية تتقدم نحو ال�سعودية،
التي باتت يف عني العا�صفة.

يون�س عودة

البحرين ..والديمقراطية الغربية المتحالفة مع الممالك واإلمارات الفاسدة
امل� �ظ ��اه ��رات واال� �ش �ت �ب��اك��ات وال� ��� �ص ��دام ��ات ب�ين خطر ،ومت��ت ال�سيطرة على م��وارده��ا االقت�صادية
ال�شرطة واملحتجني ،باتت ح��دث�اً يومياً م��ع م��رور ومفا�صلها اجلغرافية وال�سيا�سية ،و�أم�سى ا ألم��ن
العام الأول على انتفا�ضة البحرين ،وت�صاعدت فيها القومي م�ستباحاً.
بوجهة النظر الغربية ،ما يجري يف البحرين
وت�يرة �سقوط القتلى واجلرحى ،وتزايدت عمليات
االعتقال التع�سفي والطرد اجلماعي من الوظائف يوجب مزيداً من التدخل الع�سكري ال�سعودي لقمع
احلكومية ،ملجرد االنتماء ال�سيا�سي �أو املذهبي ،عام االنتفا�ضة ال�شعبية ب�شتى الو�سائل والأدوات.
ط��امل��ا ع��ان��ت �أم �ت �ن��ا م��ن �أزم� ��ة ال�ك�ي��ل مبكيالني
كامل م�ضى ومل تتغيري طبيعة التفاعل الر�سمي
العربي وال��دويل مع �أزم��ة البحرين ،الغرب املهتم مب��وق��ف ال�ن�ظ��ام ال�غ��رب��ي يف امل�ح��اف��ل ال��دول �ي��ة من
بالنفط يتفهم دواعي العنف والظلم والقهر مادامت االحتالل ال�صهيوين لفل�سطني� ،أما اليوم ف�إننا يف
م�صاحله االقت�صادية وال�سيا�سية م�ضمونة ،حتى البحرين �أمام م�شهد �سيا�سي غربي منظم ومربمج
املنظمات الدولية املهتمة بحقوق الإن�سان تبتعد �أو لتغليب طرف داخلي على طرف �آخر من �أجل تعميق
يتم ا�ستبعادها عن ما يجري يف البحرين ،وتكاد ال االن�ق���س��ام ال���س�ي��ا��س��ي يف ال �ب�ل�اد ،خ��دم��ة للم�شروع
الغربي ال��ذي ي�ستهدف تفتيت املنطقة و�شرذمتها
تعلم مبا يح�صل هناك.
ل �ك��ن م ��ا ي� �ج ��ري يف � �س ��وري ��ة م ��ن ت �ف �ج�يرات و�ضرب قواها احليوية التاريخية.
ال �� �ش ��روط دول� �ي ��ة ع �ل��ى ح��اك��م ال �ب �ح��ري��ن ،وال
ومواجهات م�سلحة مع �إرهابيني قادمني من خارج
احل��دود �أحياناً ،و�ضباط وجنود ورج��ال خمابرات إ�ن ��ذارات لبدء �إ�صالحات �سيا�سية فورية �أو تهديد
تابعني لقطر وتركيا وفرن�سا وغريها من الدول بالتدخل امل�سلح وال��وي��ل وال�ث�ب��ور ل��وق��ف �آل��ة القتل
ت�سللوا للتخريب ون�شر الفو�ضى يف البالد �أحياناً اليومية للنظام ،وح�ت��ى الإع�ل�ام امل�شبوه وامل�ضلل
�أخ� ��رى ،ت��وج��ب وف��ق امل���ص��ال��ح ال�غ��رب�ي��ة والأوام� ��ر ال يقوم بتغطية م�ظ��اه��رات �شعبية ت�ضم �أك�ثر من
الأمريكية ،حترك اجلامعة العربية وعقد جل�سات ن�صف مليون متظاهر ،ال �ضرورة يف البحرين لوقف
ط��ارئ��ة ملجل�س الأم��ن و�سحب ال�سفراء وعقوبات �سفك ال��دم��اء �أو ال�ق�ي��ام ب�الإ��ص�لاح��ات ال�سيا�سية،
اقت�صادية و�سيا�سية دولية وعربية تبد�أ وال تنتهي لأن ال��دمي�ق��راط�ي��ة يف البحرين وك��ل دول اخلليج،
ه��ي �إرث ح���ض��اري ت��اري�خ��ي ال ت�شوبه �شائبة ،ولأن
على �سورية.
امل�شهد ال�سيا�سي يف املنطقة ب��ات خ��ارج املنطق امل�م��ار��س��ات ال��دمي�ق��راط�ي��ة يف ت�ل��ك املنطقة عميقة،
والعقل ،بعد �أن �أ�صبحت م�صالح الأم��ة احليوية يف ورئ�ي����س احل�ك��وم��ة البحرينية لي�س يف موقعة منذ

�أك�ث�ر م��ن  40ع��ام�اً ومل يتمكن �أح��د م��ن زحزحته،
واملجال�س النيابية هناك لي�ست برتاء وال متثل �سوى
 30يف املئة من املجتمع ،وتداول ال�سلطة �أمر طبيعي،
وامللك ي�أتي من خالل االنتخابات ال�شعبية املبا�شرة،
وت�ستطيع الكتل الناخبة وال�شرائح االجتماعية �أن
تعرب عن �إراداتها يف توكيل من تريد بال�سلطة� ،إنها
الدميقراطية الغربية اخلادعة والفاجرة املتحالفة
م��ع �أع�ت��ى ال��دي�ك�ت��ات��وري��ات يف ال �ع��امل� ..إن�ه��ا املمالك
والإمارات الفا�سدة التي ما فت�أت تت�آمر على م�صالح
الأمة وم�ستقبلها ،ولطاملا توافقت م�صاحلها الفئوية
مع امل�صالح الغربية ،حيث متاهت هذه النظم يف �أكرث
من حمطة تاريخية ،و�أك�ثر من م�شهد �سيا�سي مع
الكيان ال�صهيوين الغا�صب.
ال�شعب البحريني يقع اليوم �ضحية هذه النظم
التي وف��رت للأمريكي كل و�سائل القوة لل�سيطرة
على املنطقة ،ف�ساعدته على �إقامة القواعد الع�سكرية
على �أرا�ضيها ،ومنحته ال�سيطرة على منابع النفط،
و�أودع� ��ت يف م���ص��ارف��ه ف��ائ����ض ا ألم� ��وال ل�ي�غ��ذي بها
اقت�صاده ،وليبني غطر�سته ليفر�ض �إرادة القطب
الواحد على العامل ،الزعماء اخلليجيون اعتمدوا
ت�ك��دي����س ال �� �س�لاح الأم �ي�رك ��ي ،و� �ص��رف��وا م �ل �ي��ارات
ال��دوالرات لتغذية ال�صناعة الع�سكرية الأمريكية،
ب��دل ��ص��رف ه��ذه ا ألم ��وال يف جم��ال التنمية ورف��ع
م�ستوى معي�شة ال�شعب ،كما ف�ضل �أولئك الزعماء
االعتماد على �أمريكا ظناً منهم �أنها �ست�ضمن لهم

م�صاحلهم االقت�صادية وال�سيا�سية على امل�ستوى
العربي وال ��دويل و�ستحمي عرو�شهم التي نخرها
الف�ساد والظلم.
لقد بات وا�ضحاً �أن احلراك اجلماهريي ال�شعبي
يف البحرين م�ستمر ومت�صاعد ،حتى ينتهي زمن
ال ��دول ��ة ا ألم �ن �ي��ة ال�ب��اط���ش��ة وال�ق�م�ع�ي��ة ال �ت��ي ��س��اد
فيها ال�ظ�ل��م و� �س��وء ت��وزي��ع ال�ث�روة ال��وط�ن�ي��ة ،وب��ات
ا إل� �ص�لاح ال�سيا�سي واالق�ت���ص��ادي والإداري حاجة
وطنية ملحة ،واليوم ي�شعر اجلميع �أن فجر الدولة
املدنية الدميقراطية القائمة على احلرية والعدالة
االجتماعية� ،أ�صبح قريباً بعد الت�ضحيات الكبرية
التي بذلها ال�شعب.
ه� �ن ��اك حم� ��اول� ��ة خ �ل �ي �ج �ي��ة غ ��رب �ي ��ة ل �ت �ط��وي��ع
االن�ت�ف��ا��ض��ة ال�شعبية يف ال�ب�ح��ري��ن ال �ي��وم ،وج��ره��ا
�إىل دهاليز احل��وار جم��دداً و�إغراقها يف مفاو�ضات
ال تنتهي إلب�ع��اده��ا ع��ن التفاعل وال�ت��أث�ير ب�الأزم��ة
ال�سورية� ،إن ثبات االنتفا�ضة البحرينية وت�صاعد
وتريتها اليومية و�صمود ال�شعب ال�سوري وقيادته
ال�سيا�سية �سوف ي�ؤ�س�سان لبزوغ فجر جديد ل�سيا�سة
دول�ي��ة �أك�ث�ر ع��د ًال وع��امل متعدد الإرادات الدولية
ومتنوع القوى تنوع هذا العامل الرحب ،الذي جعلوه
ع�ل��ى مقا�سهم و� �ض��اق ح�ت��ى ب��ات ق��ري��ة ال�ك�ترون�ي��ة
�إفرتا�ضية كعاملهم الوهمي الذي يتحطم اليوم.

حمرر ال�ش�ؤون العربية
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القمة العربية ..وفشل المؤامرة على سورية
بالتزامن مع انعقاد القمة العربية يف
بغداد ،تبدو بوادر احلل ال�سيا�سي للأزمة
ال �� �س��وري��ة يف الأف � ��ق ال � ��دويل وا��س�ت�ب�ع��اد
التدخل الع�سكري اخلارجي عرب الناتو
�أو بع�ض العرب املنتفخني باملال والغاز
والت�آمر الأمريكي  -الإ�سرائيلي.
ت �ل �ت �ئ��م ال �ق �م��ة ال �ع��رب �ي��ة يف حل�ظ��ة
م �ف �� �ص �ل �ي��ة ع� �ل ��ى م� ��� �س� �ت ��وى امل �ن �ط �ق��ة
وال �ت �ح��والت ال���س�ي��ا��س�ي��ة ال �ت��ي ت�شهدها
ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة ب�ع��د ال �ث��ورات ال�شعبية
ال �ع �ف��وي��ة م �ن �ه��ا و«امل �� �ش �ب ��وه ��ة» ،وال �ت��ي
�سقطت جميعها يف قب�ضة اال�ستغالل
ا ألم�يرك��ي والغربي ،و�صار امل��ال العربي
هو الفكر ال�سيا�سي و�إيديوليوجيا قيادات
املعار�ضة ،التي �صنعت �أو دجنت �أمريكيا،
حيث تتعر�ض الأم��ة لأك�بر عملية خداع
�سيا�سي وفكري من خالل تزوير الوقائع
و�ضبابية الأه��داف ،فال�شعارات املرفوعة
ك �ل �م��ة ح ��ق ي � ��راد ب �ه��ا ب ��اط ��ل ،ف��اجل�م�ي��ع
ي �� �ص ��رخ ب ��ال ��دمي �ق ��راط �ي ��ة والإ� � �ص �ل��اح
وحقوق الإن�سان ،بينما احلقيقة تتمثل
ب�إجناز م�شروع ال�شرق الأو�سط اجلديد،
وتق�سيم العامل العربي والإ�سالمي �إىل
كيانات مذهبية وطائفية ،و أ�ك�بر عملية
خ��داع كانت �إع��ادة احلياة �إىل «املومياء»
امل�سماة اجلامعة العربية ب��روح خليجية
وبقيادة الثنائي القطري  -ال�سعودي بني

ملك و�أمري� ،أحدهم �أخذ الوالية واحلكم
بال�سيف يف اجل��زي��رة العربية وب�ضمانة
الإنكليز ،وثانيهم انقلب على �أبيه و�سرقة
احلكم بالقوة والدعم ال�صهيوين ،مقابل
دوره امل�شبوه يف العامل العربي ،ومع ذلك
يرفع الثنائي العربي �شعارات التعددية
ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة وال ��دمي �ق ��راط �ي ��ة وح �ق��وق
الإن�سان!
اجلامعة العربية يف بغداد� ،أ�سطورة
ت �ك��اد ال ت���ص��دق�ه��ا ب�ع��د غ �ي��اب اجل��ام�ع��ة
وموتها ال�سريري عن �أحداث العراق منذ
ال�غ��زو واالح �ت�لال الأم�يرك��ي عام،2003
مل تعرف اجلامعة �أن �أحد �أع�ضائها قد
تعر�ض للغزو وال�ق�ت��ل وال�ن�ه��ب ،مل يزر
ال �ع��راق �أي وف��د م��ن اجل��ام�ع��ة العربية،
ومل ي�شمر �أح��د عن �سواعده ملنع القتل
الأمريكي للأبرياء يف العراق ،ومل تذهب
اجل��ام �ع��ة �إىل جم�ل����س الأم � ��ن حل�م��اي��ة
املدنيني ،لأن امل�ج��رم ه��و أ�م�يرك��ا� ،سيدة
العرب املعتدلني و �إمام اجلامعة العربية.
�سي�ستعيد ال�ع��راق موقعه يف العامل
ال�ع��رب��ي ب�ع��دم��ا غ� ّي�ب��ه � �ص��دام ح���س�ين يف
ح��روب��ه ��ض��د �إي � ��ران وال �ك��وي��ت ،وب�ع��دم��ا
�سجنته أ�م�يرك��ا يف �أب ��و غ��ري��ب وامل�ج��ازر
املتنقلة ،يعود العراق لأخذ دوره الواقعي
ليحجب دور بع�ض املتطاولني من عرب
اخلليج ،وليعود العراق عمقاً ا�سرتاتيجياً

ملحور املمانعة وامل�ق��اوم��ة ،وي�ع��ود العرب
رغماً عنهم �إىل ال�ع��راق ،بعدما قاطعوه
وح��ا� �ص��روه وق��دم��وه �ضعيفاً لتغت�صبه
أ�م�ي�رك ��ا ك�م��ا ق��دم��وا ال �ق��د���س ،ونتيجة
مراهقتهم ال�سيا�سية ف��إن�ه��م يحاولون
مقاي�ضة انعقاد القمة يف بغداد ،مقابل
ا�ستدراج العراق �إىل حمورهم �ضد �سورية
و�إيران ،لكنهم �سيف�شلون و�سيبقى العراق
و��ش�ع�ب��ه يف خ �ن��دق امل��واج �ه��ة دف��اع �اً عن
ا ألم��ة رغ��م اجل��راح والأالم ،وبعد ت�سلم
العراق رئا�سة اجلامعة� ،سيرتاجع الدور
ال �ق �ط��ري امل�ح��ا��ص��ر ل���س��وري��ة ،و��س�ت�ك��ون
اجلامعة إ�م��ا �سنداً للعرب كما يجب �أن
ت�ك��ون� ،أو على ا ألق��ل يف م��وق��ف حمايد،
وه��ذا ما ال يريده ا ألم�يرك�ي��ون والعرب

التابعون لهم ،مما �سيعيد اجلامعة �إىل
دائرة االنق�سام والعجز لعدم ا�ستعمالها
من قبل العراق خلدمة الأمة ،خ�صو�صاً
�أن اجل��ام�ع��ة ال�ع��رب�ي��ة ق��د ت��راج�ع��ت �إىل
ال���ص�ف��وف اخل�ل�ف�ي��ة ،ب�ع��د ت�ك�ل�ي��ف ك��ويف
عنان ب�الأزم��ة ال�سورية ،وبعدما �صارت
امل �ف��او� �ض��ات ع�ل��ى امل���س�ت��وى ال� ��دويل بني
رو�سيا وال�صني و�أمريكا و�إيران.
�ستعود اجلامعة العربية �إىل الغيبوبة
ال�سيا�سية كما كانت ،بعدما �أيقظها حلف
ال �ن��ات��و وع ��رب اخل �ل �ي��ج ،ألخ ��ذ توقيعها
لق�صف ليبيا وق�ت��ل امل��دن�ي�ين ،ول�ت�ك��رار
ال�سيناريو لإ�سقاط �سورية ،لكنهم ف�شلوا،
ومل تعد اجلامعة «البو�سطة» التي تنقل
اجليو�ش الأجنبية �إىل الداخل ال�سوري،
تعطلت الناقلة فرتكها ركابها و�سائقوها
على �أر�صفة بغداد ،مثل «اخلردة» املهملة.
ال�ق�م��م ال�ع��رب�ي��ة ال ت�ست�أهل الكتابة
عنها ،فلو ا�ستعر�ضنا تاريخها ومقرراتها،
ل��وج��دن��ا امل� �ل ��وك وال� ��ر�ؤو� � �س� ��اء ي ��أك �ل��ون
وينامون ويلقون اخلطابات ثم يقررون
وال ي �ف �ع �ل��ون ،ف�ل�ا ي �ع �ط��ون ال �� �ص��دي��ق
وال�شقيق م��ا ق��رروه م��ن م�ساعدات ،وال
ي ��أب��ه ال �ع��دو مل��ا ق ��رروه م��ن ت�ه��دي��دات �أو
م �ب ��ادرات ل�ل���س�لام ،وامل���ش�ك�ل��ة �أن ال �ق��ادة
الذين يجتمعون على ثالثة �أنواع:
 -ح �ك��ام مل ي�ح�ك�م��وا ب �ع��د ال �ث ��ورات

ال�شعبية (جمال�س انتقالية).
 حكام مهددون بال�سقوط يقيدهمالقلق.
 ح�ك��ام ال ف��رق �إن ح���ض��روا و�إن مليح�ضروا.
مما يعني �أن القمة العربية يف بغداد،
لا�� �س �ت �ق��رار وال �ق �ل��ق ،وك��ل
مت�ث��ل ق�م��ة ال� إ
م��ا �ستنتجه حتقيق ��ش��يء واح��د (نحن
جن�ت�م��ع� ..إذن ن�ح��ن م ��وج ��ودون) ،نحن
يف ع �� �ص��ر االن �ح �ط ��اط ال �ع ��رب ��ي ،ع�صر
اململوكني والعبيد ،والنواطري ال�سيا�سني
ب��أل�ق��اب م�ل��وك و أ�م� ��راء ور ؤ�� �س��اء ،لكنهم
موظفون يف ��س�ف��ارات ال�سيد الأم�يرك��ي
وحلفائه.
قمة عربية ،ال ت�أخذ القد�س بو�صلة
ل�ل�ط��ري��ق ف�ه��ي خ��ائ�ن��ة ،وق �م��ة ع��رب�ي��ة ال
ت��دع��م امل �ق��اوم��ة وت��دي��ن االح �ت�ل�ال قمة
مت�آمرة ،وقمة عربية تدعم التكفرييني
قمة بال �إميان و�إن �أ�شهرت دينها �أقواالً.
حمى اهلل القد�س ومكة واملدينة ،من
قمم عربية تبيع كل �شيء من �أجل حماية
عرو�شها وبقاء احلكم للأبناء والأحفاد
وال��ورث��ة ..وحتية للعراق اجلريح ليعود
�إىل خ �ن��دق امل��واج �ه��ة م ��ع «�إ� �س��رائ �ي��ل»
لتحرير القد�س وكني�سة القيامة.

د .ن�سيب حطيط

بعد سقوط التوافق بين العسكر واإلخوان

هل ستتحول الرئاسة المصرية إلى جهاز للمراسم والتشريفات؟
م �ع��رك��ة رئ��ا� �س��ة ج �م �ه��وري��ة� ..أم م �ع��رك��ة ��ص�ي��اغ��ة �أن يكون معرباً عن تطلعات ال�شعب كله ،اجلميع يعد
الد�ستور� ،أم الإثنني معاً؟
�أوراق ق��وت��ه للمعركة ال �ك�برى اجل��اري��ة الآن ،وال�ت��ي
ال �أح��د يعلم كيف ترتاكم الأزم ��ات يف م�صر ،ومن �سرت�سم اخلطوط الأ�سا�سية للنظام القادم.
هو احلاوي الذي يخرجها من جعبته ،وكيف يرميها يف
جميع الأ�سلحة والأ�ساليب مباحة يف ه��ذه املعركة
ال�شارع.
الكونية ،التي ت�ب��د�أ م��ن �صياغة الد�ستور و��ص��و ًال �إىل
عادت الغيوم ال�سوداء تتجمع يف �سماء القاهرة ،فج�أة ا��س��م رئ�ي����س اجل�م�ه��وري��ة ال �ق��ادم ،وع�ل��ى م��ن �سيح�سب
وب ��دون �سابق �إن ��ذار ،ب ��د�أت جم�م��وع��ات م��ن البلطجية ه��ذا الرئي�س ،وك�ي��ف �سيكون �شكل الد�ستور اجل��دي��د،
مبهاجمة خيام املعت�صمني يف ميدان التحرير ،وتوقفت ه��ل �سيظل احل�ك��م رئ��ا��س��ي� ،أم �سيتحول �إىل ب��رمل��اين،
و�سائل النقل العام يف القاهرة ،بعد �إعالن �سائقي النقل وهل �ستبقى �صالحيات رئي�س اجلمهورية كما هي� ،أم
العام الإ�ضراب ،وارتفعت �أ�سعار الغاز والبنزين ،وفقدت �ستحاول الأغلبية الربملانية اجلديدة اال�ستيالء على
ه��ذه امل ��واد م��ن الأ� �س ��واق� ،إ��ض��اف��ة �إىل ان �ف�لات الأم ��ن ،بع�ض هذه ال�صالحيات ،بل وحتويل الرئا�سة امل�صرية
حتولت هذه الأزم��ات كلها �إىل �أ�سلحة ت�ستخدم يف هذه �إىل دائ��رة خمت�صة مبرا�سم الت�شريفات وغ�ير مقررة،
امل��واج�ه��ه الرئا�سية ،و��س��ط تنامي ال�ت�ج��اذب ال�سيا�سي ونقل هذه ال�صالحيات �إىل رئي�س احلكومة الذي يعينه
ب�ين ال�ق��وى الأ�سا�سية ال��ذي ا�شتد و��ص��ار �أع�ن��ف ،وب��ات الربملان ،ومن �سيملك ق��رار احل��رب وال�سالم يف م�صر،
اجلميع يتخوف من ت�صاعد الأزمة احلالية و�أن تتحول وبناء التحالفات العربية والإقليمية ،ور�سم العالقات
�إىل مواجهة �شاملة ب�ين املجل�س الع�سكري والإخ��وان اخل��ارج�ي��ة والأم ��ن ورمب��ا االق�ت���ص��اد؟ ك��ل ه��ذه امللفات
امل�سلمني.
بيد الرئي�س ،فهل �سيقرر الد�ستور اجلديد� ،سحب هذه
�إذا ك��ان��ت ان �ت �خ��اب��ات جم�ل����س ال���ش�ع��ب ق��د كلفت ال�صالحيات منه؟
امل�صريني ع�شرات القتلى و�آالف اجلرحى ،فماذا �سيكون
التجاذب املفتوح و�شد احلبال بني املجل�س الع�سكري
ثمن رئا�سة اجلمهورية ،التوازنات الداخلية بد�أت تهتز والإخوان امل�سلمني يبدو �أنه يف ت�صاعد ،املعلومات تقول
مع �إعالن نتائج اجلمعية الت�أ�سي�سية ل�صياغة الد�ستور �إن م��وف��د الإخ ��وان �سمع ت�ه��دي��داً مبا�شراً م��ن املجل�س
حتى بني احللفاء ،بعد �أن ان�سحب منها معظم ممثلي ال�ع���س�ك��ري ،ب�ح��ل جم�ل����س ال���ش�ع��ب م��ن خ�ل�ال املحكمة
الأح��زاب ال�سيا�سية ،حتى تلك القوى التي كانت جزءاً الد�ستورية العليا ،التي تنظر بالعديد من املخالفات
م��ن ال�ت�ح��ال��ف ال��دمي �ق��راط��ي ال ��ذي خ��ا���ض ان�ت�خ��اب��ات االنتخابية� ،إذا �أ��ص��روا على �سحب الثقة م��ن حكومة
جمل�س ال�شعب وحاز على الأغلبية ،م�صر بكل تنوعها اجلنزوري ،و�أ�سقطوها يف جمل�س ال�شعب ،والتي عينها
يتم اختزالها ب�أغلبية �سيا�سة ،الد�ستور امل�صري لي�س املجل�س الع�سكري لإدارة املرحلة االنتقالية وانتخاب
ملك الأغلبية �أو الأقلية� ،إنه ملك كل امل�صريني ويجب رئي�س جديد.

التهديد برت�شيح خريت ال�شاطر نائب املر�شد العام،
�أت��ى رداً �إخوانياً على تهديد املجل�س الع�سكري ،ليقول
له �إنهم قادرون على الفوز بالرئا�سة �إذا ما حل الربملان
اجلديد� ،أوراق ال�ضغط يتقاذفها اجلانبان ويدفع ثمنها
ال�شعب امل�صري.
ب� ��د�أت م�لام��ح امل��واج �ه��ة ال�ق��ا��س�ي��ة يف االن�ت�خ��اب��ات
الرئا�سية القادمة تتو�ضح،
هناك من يقول �إن التوافق الذي �صنع العالقة بني
املجل�س الع�سكري والإخوان امل�سلمني منذ رحيل مبارك،
قد �سقط بعد تبادل التهديدات ،كيف �سيتم �إدارة امل�شهد
ال�سيا�سي يف م�صر يف ظل هذا اخل�لاف ،وهل �ستتعطل
االنتخابات بفعل هذه املواجهة؟
ا إلخ��وان يقولون �إن هناك من يحاول �إع��ادة �إنتاج
ال�ن�ظ��ام ال���س��اب��ق ،ب�ع��د �أن أ�ع�ل��ن ال �ل��واء ع�م��ر �سليمان
مدير املخابرات ال�سابق تر�شحه لرئا�سة اجلمهورية
ا�ستجابة ل�ضغوط املواطنني كما قال ،و�أعلن �أنه ح�صل
على �سبعني أ�ل��ف توكيل ،وبهذا يكون قد ح�صل على
�أعلى ن�سبة توكيالت بني املر�شحني حتى الآن.
هل نذهب �إىل حرب مك�شوفة بني خريت ال�شاطر
وع �م��ر ��س�ل�ي�م��ان وم ��ا مي �ث�لان م��ن حت��ال �ف��ات داخ�ل�ي��ة
وخارجية ،وهل �صحيح �أن ما يجري انعكا�س للخالف
ال���س�ع��ودي ال�ق�ط��ري امل�ت�ف��اق��م ،وه��ل ت�ستطيع م�صر
م��ا ب�ع��د ال �ث��ورة وق��واه��ا ال���س�ي��ا��س�ي��ة م��ن حت�م��ل مثل
ه��ذه امل��واج�ه��ة امل�ب��ا��ش��رة ب�ين ال�ق��وت�ين الأ�سا�سيتني؟
الوا�ضح �أن التمو�ضع ال�سيا�سي داخ��ل م�صر �سي�شتد
و�سيح�شد كل فريق قواه الداعمة ،ومن �أوىل مظاهر
ه��ذا ال�ت�م��و��ض��ع ،االن���س�ح��اب��ات باجلملة ال�ت��ي حدثت

م��ن اجل�م�ع�ي��ة الت�أ�سي�سية ل�صياغة ال��د��س�ت��ور حتى
قبل �إع�لان�ه��ا ،و إ�ع�ل�ان مر�شح ال�ت��واف��ق ب�ين الع�سكر
وا إلخ ��وان من�صور ح�سن ان�سحابه م��ن ه��ذه امللحمة
االنتخابية التي يتمنى اجلميع �أن تبقى هذه املواجهة
على �صناديق االق�تراع ،و�أن ال تتحول �إىل مواجهات
دامية يف ال�شارع ،لكن من ي�ضمن هذا الأمر ،امل�صالح
الداخلية والدولية والإقليمية كبرية ،ورمب��ا كونية
ح��ول م�صر ودوره ��ا ال��ري��ادي ،م��ن ال���ص��راع العربي
الإ�سرائيلي �إىل امللفات االقت�صادية ،ال�صراع مفتوح
وامل�صالح متنوعة تنوع �أ�صحابها.
ل �ق��د مت �ك��ن ح���س�ن��ي م �ب��ارك ط� ��وال 30عاماً من
�إر��س��اء �سيا�سة �إعالمية وتعبوية م��ؤي��دة لل�سالم مع
«�إ�سرائيل» ،وا�ستطاعت هذه ال�سيا�سة من بناء �شريحة
اجتماعية م�صرية م� ؤ�ي��دة التفاقية ك��ام��ب دايفيد،
وال �� �س ��ؤال ،ه��ل �سي�ستمر ح��اك�م��و م�صر اجل ��دد تبني
هذه االتفاقية وحمايتها� ،أم �سيتمكنوا من بلورة قرار
ا�سرتاتيجي كبري ،ب�شطب هذة املعاهدة مع «�إ�سرائيل»
و�إلغاء كل مفاعيلها والتزاماتها الداخلية والعربية؟
م��ع ال�ع�ل��م �أن ه ��ذه االت�ف��اق�ي��ة ب��ات��ت ل��دي�ه��ا حا�ضنة
�سيا�سية عربية تدعمها وتتماهى هذه املنظومة معها
ب�شبكة من امل�صالح واملنافع.
ال�سفري الإ�سرائيلي بالقاهرة منده�ش من موقف
الأغلبية الربملانية اجلديدة يف م�صر والتزامها حماية
اتفاقية ال�سالم م��ع « إ���س��رائ�ي��ل» ،و�أع�ل��ن �أن��ه مل يكن
يتوقع التزامهم بها بعد الثورة.
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عربي
المؤامرة
تسفر عن وجهها
�سقطت الأق �ن �ع��ة ..وب ��د�أت احل�ق��ائ��ق تتك�شف
ل�ل�م�ل�أ ..ج �رّاء �إ� �ص��رار حفنة م��ن امل��رت��زق��ة على
موا�صلة ت�أدية �أدواره��م التخريبية والعدوانية
�ضد وطنهم ومواطنيهم ،نزو ًال عند رغبة بع�ض
اجلال�سني على الأرائ��ك والعرو�ش يف غري مكان
ومطرح..
ولأن الغاية ت�برر الو�سيلة يف مفهوم ه��ؤالء،
ف�ه��م ي �ع �م��دون �إىل �أ� �س �ل��وب غ��اي��ة يف الهمجية
والرببرية يف ترويع النا�س من خالل �آلة املوت
املتنقلة� ،أي ال�سيارات املفخخة وزرعها يف �أماكن
ح�سا�سة ل �ت ��ؤدي �أك�ث�ر م��ن غ��ر���ض ..يف ال��وق��ت
ال���ض��ائ��ع ..عنيت ب��ه ال��وق��ت ال ��ذي �ست�ستغرقه
مهمة كويف عنان يف دم�شق..
ع�ن��ان ه��ذا امل���ش�ه��ود ل��ه ب��احل�ن�ك��ة ال�سيا�سية،
حري�ص كل احلر�ص على �إبقاء احلوار بينه وبني
الرئي�س ب�شار الأ��س��د م��ن غ�ير �أن يحال موفد
الأمم املتحدة وجامعة ال��دول العربية �أي عنان
�إىل م�س�ؤول �آخر �أياً كان موقعه..
ك��ويف ع�ن��ان ال ��ذي ح�م��ل يف جعبته أ�ك�ث�ر من
�سيناريو لطرحه على الرئي�س ال���س��وري حلل
الأزم��ة ال�سورية ي�ضمر يف ق��رارة نف�سه حتميل
الرئي�س الأ�سد �شخ�صياً م�س�ؤولية ف�شل مهمته
�إذا م ��ا ف �� �ش��ل ف� �ع�ل�اً  ،ب � ��د ًال م ��ن حت�م�ي�ل�ه��ا �إىل
ال �أو وزير
احلكومة ال�سورية ب�شخ�ص رئي�سها مث ً
خارجيتها..
مم��ا ال ��ش��ك ف�ي��ه �أن م��ا يبطنه ع �ن��ان ت��رت��اح
�إل �ي��ه �أط � ��راف ع��دي��دة ��ش��ري�ك��ة ب���ش�ك��ل �أو ب��آخ��ر
مب��ا يجري على ال�ساحة ال�سورية ،ب��دءاً بقطر
م� ��روراً ب��ال���س�ع��ودي��ة وال� ��دول الأورب� �ي ��ة ،و��ص��و ًال
�إىل �أم�ي�رك ��ا ..ال �ت��ي ت��رغ��ب جميعها بتحميل
ر�أ�س النظام م�س�ؤولية ف�شل الو�ساطة املفخخة،
للت�شدد بال�شروط التي �ستمليها عليه كجرعة
ثانية ،بعد بدء فريق عنان �أعماله على الأر�ض..
على ال�ضفة ا ألخ ��رى ،تبقى العني الرو�سية
اليقظة التي ترقب وتتابع بحذر م�سار مهمة
امل��وف��د ال� ��دويل ..يف ح�ين ي��راه��ن البع�ض على
تغيري رو�سيا موقفها الثابت – معاجلة امللف
ال�سوري – دون امل�سا�س بالنظام.
م��و��س�ك��و ت��رف����ض �أي �صيغة �أو اق �ت�راح حلل
الأزمة ال�سورية يحمل يف طياته �أي �إ�شارة توحي
ب�ت�ن�ح��ي ال��رئ�ي����س الأ�� �س ��د ..ورغ ��م ه ��ذا امل��وق��ف
ال���ص��ري��ح وال��وا� �ض��ح ..حت ��اول بع�ض الأط ��راف
ال �ع��رب �ي��ة ال �ت��ذاك��ي واالل� �ت� �ف ��اف ع �ل �ي��ه وت�ع�ل�ي��ل
النف�س ب��أن رو�سيا ج��راء تقاطع طروحاتها مع
ه ��ذه الأط � ��راف ق��د �أع � ��ادت امل �ل��ف ال �� �س��وري �إىل
طاولة اجلامعة العربية ،فهل النقاط اخلم�س
العربية – الرو�سية ت�شكل قا�سماً م�شرتكاً كافياً
وف��اع�لاً ..يح�صر اخل�لاف بالغطاء العربي –
الرو�سي؟ وعرب هذين الطرفني ومن خاللهما
يكون احلل؟
اجلواب ..للمقبل من الأيام..
م �ه �م��ة ع �ن��ان ت �ك��اد ت �ك��ون م���س�ت�ح�ي�ل��ة ،فهي
حمفوفة باملخاطر والعقبات والأل �غ��ام ..وعلى
ا ألط� ��راف املعرقلة ال�ت��ي ب��ات��ت مك�شوفة للملأ
امل�ب��ادرة �إىل الكف عن انغما�سها ومتاديها �أكرث
ف�أكرث يف �سراديب ومتاهات اجلرمية ..و�سفك
دماء الأبرياء.
فامل�شرق العربي لن ي�صبح �شرقاً �أو�سطاً مهما
ك��ان ال�ث�م��ن ..ول��ن يكتب للم�ؤامرة واملت�آمرين
النجاح مهما طال الزمن ..

نبيه الأعور

حينما يجعلنا الغرب حقل تجارب ألسلحته وذخيرته

الحرب على ليبيا ..استخالص الدروس العسكرية واالستراتيجية
ت �ب��دو احل� ��رب ع �ل��ى ل�ي�ب�ي��ا خم�ت�ل�ف��ة مت��ام �اً ع��ن ح��رب
«�إ��س��رائ�ي��ل» على لبنان يف مت��وز  ،2006و�إن ك��ان القا�سم
امل���ش�ترك بينهما م��ن الناحية الع�سكرية ه��و اال�ستعمال
املكثف ل�سالح اجلو ،لكن من خالل تكتيكات مغايرة.
لقد �شوّهت ح��رب ع��ام � ،2006إذا ج��از التعبري ،املفهوم
الع�سكري والدفاعي للطائرات احلربية عند ا�ستعمالها يف
الق�صف الع�شوائي والوا�سع النطاق والإجرامي ،لكن من
دون ج��دوى من الناحية الع�سكرية ،وم��ن دون النيل من
�إمكانات املقاومة ،يف حني �أن احلرب الليبية �أعطت قراءة
خمتلفة ل��وظ��ائ��ف ��س�لاح اجل��و ،ال��ذي مت� ّك��ن م��ن خالله،
وبف�ضل التحالف الغربي املدعوم عربياً ،من �إطاحة نظام
العقيد معمر القذايف ،فاحلرب يف ليبيا �أظهرت مبا ال �شك
فيه �أن �سالح اجلو و�إن كان لي�س كافياً لك�سب احلروب ،فهو
�ضروري و�أ�سا�سي ل�سريالعمليات الع�سكرية ،و�ساعد ذلك يف
احلد من اجلهد الربي لقوات الناتو وحلفائها ،فيما وفّرت
القوات اجلوية قدرات هجومية كبرية ،و�أمّنت بذلك �أف�ضل
الدعم لقوات املجل�س الوطني الليبي.
ال�ط��ائ��رت م��ن دون ط�ي��ار ب ��رزت يف ه��ذه احل ��رب ك ��أداة
ع�سكرية �أ�سا�سية ،مل يعد ممكناً اال�ستغناء عنها يف العمليات
ال�ع���س�ك��ري��ة امل �ع �ق��دة واحل � ��روب امل �ع��ا� �ص��رة ،وذل ��ك بف�ضل
�إمكاناتها الكبرية يف املراقبة امل��ر ّك��زة على مواقع حمددة
ل �ف�ترات ط��وي�ل��ة (�إىل �� 24س��اع��ة) ،ويف حت��دي��د الأه ��داف
واملقاتلني ،وفهم الواقع على الأر���ض ،والتحركات املعادية
ع�بر ك��ام�يرات حممولة عالية ال��دق��ة ،و�أي���ض�اً يف التمكّن
م��ن �إط�ل�اق �صواريخ حمكمة ال��دق��ة على أ�ه��داف حم��ددة
م��ن بعيد .ف��احل��رب الليبية �أظ �ه��رت م��دى �أه�م�ي��ة ال��دور
الذي ت�ؤديه الطائرة من دون طيار يف العمليات الع�سكرية،
كما �أظهر الواقع امليداين مدى تقدم الأمريكيني يف هذا
املجال ،وم��دى اعتماد الأوروب�ي�ين على اجلي�ش الأمريكي
لال�ستفادة من �إمكانات الربيداتور ،وهذا االعتماد الكبري
على الدعم الأم�يرك��ي يف ميادين القتال قد يقلق ال��دول
الأوروب� �ي ��ة ،ال�ت��ي ت��رى نف�سها م�ضطرة لع�صر نفقاتها
الدفاعية ،وقد تكون فرن�سا الدولة الأوروبية الوحيدة التي
تبدي الإ�صرار الالزم من �أجل احلفاظ على ا�ستقالليتها
يف هذا املجال.
ك��ذل��ك �أظ �ه��رت ال�ع�م�ل�ي��ات الع�سكرية يف ليبيا �أهمية
وفاعلية الأ�سلحة العالية ال��دق��ة ،فكانت احل��رب فر�صة
لفرن�سا ،لتقدير م��دى دق��ة وفاعلية قنبلة «ج��و � -أر���ض»
م��ن �إن�ت��اج �ساجم امل�ع��روف��ة بـ«ا�2سم» املعتمدة حديثاً من
ق�ب��ل ��س�لاح�ه��ا اجل ��وي ،ك�م��ا �أع �ط��ت ال�ف��ر��ص��ة ،خ�صو�صاً
للربيطانيني ،لإب��راز م��دى التقدم ال��ذي حققوه يف هذا
امل �ج��ال ،ع�بر ا�ستعمال القنبلة ال��ذك�ي��ة وال�ف��ائ�ق��ة ال��دق��ة
«برمي�ستون».
بالن�سبة �إىل الفرن�سيني �أي�ضاً ،فقد �أثبتوا خالل احلرب
الليبية �سيطرتهم على جوانب القتال اجل��وي ،وتفوّقهم
يف خمتلف وظائف �سالح اجلو ،بف�ضل اعتمادهم الأ�سا�سي
ع�ل��ى ط��ائ��رت�ه��م امل�ت�ط��ورة «ال��راف��ال» امل�ت�ع��ددة امل �ه��ام .فقد
نفّذت «الرافال» خالل احلرب مهاماً �شملت يف الوقت عينه
الق�صف البعيد املدى ،وا�ستعملت فيه �صواريخ الـ«�سكالب»،
كما نفذت عمليات الدفاع اجل��وي ،وعمليات ق�صف عادي
«ج��و � -أر� ��ض» وع�م�ل�ي��ات ا��س�ت�ط�لاع ،و�أظ �ه��ر الفرن�سيون
مدى تطور �أدائهم يف ظائف �سالح اجلو ،وهذا يُعد تطوراً
كبرياً �إذا ما قارناه ب�إمكاناتهم خالل حرب العراق الأوىل،
حيث ارت�ك��ز يف حينه �سالح اجل��و الفرن�سي على طائرات
قدمية من طراز «جاغوار» ،وعلى طائرات «مرياج» قدمية
التجهيز وحمدودة الإمكانات.
ومن وقائع احلرب الليبية ما برز لدى الربيطانيني،
وه��م ال��ذي��ن ك��ان��وا ي�صنَّفون ك�ق��وة ع�سكرية مهيمنة يف
�أوروب � ��ا م��ن ب�ع��د احل�ل�ي��ف الأم�ي�رك��ي ا ألق� ��وى يف ال�ن��ات��و،
فنقاط ال�ضعف ال�ك�ث�يرة ،ال�ت��ي مل ت�ستطع بع�ض نقاط
ال �ق��وة ل��دي�ه��م ،كامتالكهم أ�ن�ظ�م��ة ق�صف ك�ب�يرة ال��دق��ة
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(برمي�ستون) ،حجبها ،فبدا الربيطانيون غري مهيئني
حلرب �سريعة وتكنولوجية مرتكزة على �سالح جو فعال
ومتكامل ،وهم منهكون بحروبهم يف �أفغان�ستان والعراق،
امل�ستنقعي الأفغاين والعراقي،
نْ
ومنهمكون بان�سحابهم من
كما �أنهم منهمكون �أي�ضاً ب�إعادة تنظيم �أداتهم الع�سكرية
التي تخ�سر من ميزانياتها وحترم من جتديد تر�سانتها ،ما
عدا بع�ض االنظمة ال�ضرورية جداً ،كال�صواريخ املحمولة
ج ��واً ،ف�ط��ائ��رة ال�ت��اي�ف��ون ال�ت��ي ��ش��ارك��ت ل�ل�م��رة الأوىل يف
عمليات حربية من هذا النوع منذ �إطالق برنامج �إنتاجها
يف الثمانينات ،خيّبت الآمال ب�ضعف �إمكاناتها العمالنية،
وال�ت��ي �أثبتت أ�ن�ه��ا ج��د حم ��دودة ،فالطائرة الربيطانية
بدت جم��ردة من وظائف بديهية ملقاتلة ع�صرية� ،إذ �إنها
مل ت�ستطع القيام بعمليات ق�صف بعيدة امل��دى ،كما �أن
االعتماد عليها مل ميكن القيام بعمليات ا�ستطالع ،فيما
إ�م�ك��ان��ات�ه��ا يف جم��ال الق�صف اجل��وي ب��دت �ضئيلة و�أق��ل
فاعلية م��ن تلك ال�ت��ي ت��وف��ره��ا ط��ائ��رة بريطانية �أخ��رى
ه��ي «ال �ت��ورن��ادو» ،ال�ت��ي طُ � �وّرت يف ال�سبعينيات ،فطائرة
«التايفون» التي �أقدمت على �شرائها م�ؤخراً دولتان هما
النم�سا وال�سعودية ،هي �أ�شبه باللغز الكبري بالن�سبة �إىل
كثري من اخل�براء� ،إذا ما متّت مقارنة كلفتها بفاعليتها،
ذكّرتنا يف حرب ليبيا �أنها طائرة طورت يف الثمانينات ،ويف
ظروف �سيا�سية وع�سكرية خمتلفة �أيام االحتاد ال�سوفياتي
واحلرب الباردة.
و�إذا �أردن��ا التعمّق يف تقييم �أداء ال�ق��وات الأمريكية يف
حربها على ليبيا ،فتظهر �صراحة نقاط �ضعف تلك القوات
التي تن�سحب �شبه منك�سرة من العراق وم��ن �أفغان�ستان،
وقدراتها م�ستنزفة على ع��دة جبهات يف �آن واح��د .فحتى
الدور الذي يطمح اجلي�ش الأمريكي لأن يلعبه يف ال�ساحات
اجليو�سيا�سية كافة ،يبدو موقع ت�شكيك اليوم ،على �ضوء
التجربتني ا ألف�غ��ان�ي��ة وال�ع��راق�ي��ة ،وع�ل��ى ��ض��وء التجربة
الليبية �أي�ضاً ،بحيث �شاركت الواليات املتحدة يف العمليات
الع�سكرية �ضد ليبيا بقليل من احلما�س ،وباندفاع حمدود،
بينما ينكب اخل�براء وامل�س�ؤولون ال�سيا�سيون يف وا�شنطن
على تقييم �إمكانية العودة �إىل �سيا�سة االنعزال واالنكفاء.
على ال�صعيديْن ال�ع�م�لاين وال�ت�ك�ن��ول��وج��ي ،ال ب��د من
ال�ت���س��ا�ؤل �إذا م��ا ك��ان��ت ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،وه��ي �أول ق��وة
ع�سكرية يف العامل ،بد�أت فع ًال باالنكفاء على ذاتها ،وب�إعادة
خلط الأولويات ال�سيا�سية ،مبا ينذر ب�إعادة النظر يف وترية
ال�برام��ج الدفاعية ال�ك�برى ،ومنها ما يخ�ص تكنولوجيا
الطريان و�سالح اجلو.
ل�ق��د ب��دى م��ن خ�ل�ال احل ��رب الليبية �أن ��س�لاح اجل��و
ا ألم�يرك��ي مل يكن الالعب الأك�بر واملهيمن يف العمليات

احلليفة كما ع�وّدن��ا خ�لال ال�سنوات املا�ضية ،وق��د اكتفى
با�ستعمال بع�ض طائراته القدمية العهد والتكنولوجيا
كالـ«�أف »-16والـ«�أف »15التي �صممت بال�سبعينيات ،كما
و��ض��ع ب�ع���ض�اً م��ن إ�م�ك��ان��ات��ه اال��س�ت�خ�ب��ارات�ي��ة (ب�ي�ردات��ور)
وال�ل��وج�ي���س�ت�ي��ة (ط ��ائ ��رات ال�ت�م��وي��ن) ب�ت���ص��رف ال �ط�يران
احلليف.
�إن ال�سباق التكنولوجي اجلامح من خالل برامج تطوير
طائرتني حديثتني خفييتني هما الـ«�أف »-22والـ«�أف»-35
يحتم على الأمريكيني �أعباء مالية غري متوقعة ،ويحمل
تعقيدات تكنولوجية وعمالنية كربى كما ي�شاع يف الدوائر
الأمريكية املعنية ويف الإع�ل�ام ا ألم�يرك��ي �أي�ضاً ،ويف هذا
ال�سياق ي�س�أل تقرير �إخباري �صدر يف «الوا�شنطن بو�ست»
يف  27كانون الأول من العام املن�صرم عما �إذا كانت الربامج
املعتمدة الآن من قبل �صناعات الطريان الأمريكية تعك�س
ق ��رارات ا�سرتاتيجية وعمالنية �صائبة �أم ال ،وه��ل هذه
ال�برام��ج �ستتيح فع ًال للقوات الأمريكية �أن حت�صل على
ما ينق�صها لتقوم مبهام جوية من �أجل معاجلة الأخطار
املتجددة ..ويبقى ال�س�ؤال الكبري :هل توانى الأمريكيون
عن اال�ستعداد حلروب اليوم بانهماكهم يف حت�ضري حروب
امل�ستقبل البعيد؟
يف املح�صلة ،تبقى ال��والي��ات املتحدة الأم�يرك�ي��ة اليوم
القوة الع�سكرية الأوىل يف العامل ،وتبدو ق��ادرة ،مبدئياً،
على االعتماد على �إمكاناتها التكنولوجية الهائلة لتثبيت
موقعها ،و�إن كان يراودنا ال�شك عندما نرى الرتدد الذي بد�أ
يقع فيه الأمريكيون عند اتخاذهم القرارات اال�سرتاتيجية
الكربى حالياً ،كما �أنه من البديهي اال�ستنتاج من التجربة
الليبية �أن بريطانيا تدفع اليوم ثمن خيارات ا�سرتاتيجية
غري موفقة جعلتها �أ�سرية حتالفاتها ال�سيا�سية الأوروبية
وا ألط�ل���س�ي��ة ،مم��ا يحرمها م��ن اال�ستقاللية ال�ت��ي باتت
تنق�صها من �أجل احلفاظ على دورها املحوري بني الدول
الفاعلة.
أ�م��ا فرن�سا ،فخياراتها فيما خ�ص ا�ستقاللية �أدات�ه��ا
ال��دف��اع�ي��ة وال�ع���س�ك��ري��ة ،وال �ت��ي �أر� �س��اه��ا اجل �ن�رال دي�غ��ول
وجعلها جمدداً �أولوية ا�سرتاتيجية الرئي�سان جاك �شرياك
ونيكوال �ساركوزي ،فتبدو �صائبة عموماً ،فاال�ستقاللية
التكنولوجية ال�ت��ي اعتمدتها ف��رن���س��ا ،وح��ري��ة التحرك
التي ي ؤ�مّن لها ذلك يف املحافل الدولية و�ضمن حتالفاتها
الكربى ،ي�سمح لباري�س �أن تلعب الدور الذي تطمح �إليه،
بالرغم من توا�ضع حجمها بالن�سبة �إىل قوى عظمى مثل
الواليات املتحدة الأمريكية �أو ال�صني �أو رو�سيا.

د .فادي ع�ساف
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دولي
بعد مفاوضات صعبة ومشادات متبادلة

واشنطن تعفي الدول المتضررة من تبعات العقوبات االقتصادية ضد إيران
ق ��ررت الإدارة الأم�ي�رك �ي��ة م ��ؤخ ��راً إ�ع �ف��اء
اليابان وع�شر دول �أخرى من االحتاد الأوروبي
م��ن ات �خ��اذ �إج � � ��راءات � �ض��ده��ا يف جم ��ال منع
تعاملها مع البنوك الأمريكية بحجة «التزام»
هذه الدول بتنفيذ العقوبات االقت�صادية �ضد
�إي � ��ران ،ويف ال��واق��ع�� ،ش�ك��ل ال �ق��رار الأم�يرك��ي
ر��ض��وخ�اً ملطالب ال��دول املت�ضررة م��ن ال�ق��رار
الأحادي الذي ال ت�ستطيع وا�شنطن فر�ضه �إال
على الدول املرتهنة بالكامل لإرادتها.
�إ��ض��اف��ة �إىل ال�ي��اب��ان �شملت الئ�ح��ة الإع�ف��اء
ال��دول الأوربية التي �أعلنت ا�ستعدادها لوقف
ا�سترياد النفط الإي��راين تدريجياً ابتداء من
��ش�ه��ر مت��وز امل�ق�ب��ل ،وه��ي ب��ري�ط��ان�ي��ا وبلجيكا
وت�شيكيا وفرن�سا و�أمل��ان�ي��ا وال�ي��ون��ان و�إيطاليا
وه��ول�ن��دة وبولونيا و�إ�سبانيا ،وال يعني ق��رار
الإع � �ف ��اء م ��ن ت �ب �ع��ات ع ��دم االل � �ت ��زام بتنفيذ
ال�ع�ق��وب��ات ع�ل��ى �إي � ��ران �أن ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
را�ضية كلياً عن درج��ة ال�ت��زام ه��ذه ال��دول ،بل
ج��اء ال�ق��رار نتيجة مفاو�ضات �صعبة �أ��ص��رت
خاللها ال��دول املت�ضررة على �إب�ق��اء �شكل من
ال�ع�لاق��ات االق�ت���ص��ادي��ة م��ع �إي ��ران مب��ا يخدم
احلاجات احليوية لهذه الدول.

بررت وزيرة اخلارجبة هيالري كلينتون ال�صني ترف�ض االلتزام بقرار �أحادي ي�ستند
القرار الأمريكي بالإعفاء ب��أن اليابان قد �إىل قوانني �أمريكية داخلية لتطبيقه �ضد
نفذت العقوبات بتخفي�ض حجم ا�ستريادها طرف ثالث.
لا ب ��أن
وداف ��ع ه��وجن ع��ن �سيا�سة ب�ل��ده ق��ائ� ً
ل�ل�ن�ف��ط خ�ل�ال ال �� �س �ن��وات الأخ �ي��رة ،ول�ك��ن
ن�سبة التخفي�ض ال�ضئيلة ،من  ٪12.1يف ال�صني تقيم العالقات الثنائية مع �إي��ران مبا
عام � 2007إىل  ٪8.8يف عام  ،2011ال تعني يخدم م�شاريعها الإمنائية وي�صب يف م�صلحة
تنفيذاً فعا ًال للعقوبات كما تطمح الإدارة ال�ب�ل��دي��ن ،ومب��ا ال ي���ض��ر امل�ج�ت�م��ع ال ��دويل �أو
الأمريكية ،بل بالعك�س �شكل القرار تراجعاً �أي ط��رف آ�خ��ر ،م��ع م��راع��اة ال�ق��ان��ون ال��دويل،
�أمريكياً �أم��ام �إرادة اليابان و�إ�صرارها على و أ�� �ض��اف �أن ال�صني ت�ستورد النفط ا إلي��راين
تلبية حاجاتها من النفط الإي��راين ،وهذه ب�صورة اعتيادية وبالطرق املعتمدة دولياً.
�إن ال��دول املت�ضررة من العقوبات تدرك �أن
احلالة تنطبق �أي�ضاً على البلدان الأوربية
التي ترف�ض حتمل املزيد من ال�ضرر جراء ا�ستبعاد النفط الإي ��راين م��ن ال�سوق العاملي
تنفيذها لقرار فر�ض العقوبات االقت�صادية من �ش�أنه �أن يرفع الأ�سعار �إىل درجة ال ميكن
لالقت�صاد العاملي حتملها ،ولهذا من ال�صعب
�ضد �إيران.
وتقف الواليات املتحدة عاجزة متاماً عن حت�ق�ي��ق أ�غ ��را� ��ض احل �� �ص��ار االق �ت �� �ص��ادي �ضد
تفعيل ق��رار العقوبات �أم��ام موقفي الهند إ�ي��ران ،لأن مفاعيله امل��رت��دة على ال��دول التي
وال���ص�ين ال�ل�ت�ين ج��ددت��ا رف�ضهما للقرار تلزم نف�سها باملقاطعة كفيل بردعها عن الذهاب
الأمريكي الذي �أمهلهما �ستة �أ�شهر �إ�ضافية �إىل النهاية يف هذا الطريق.
�إن عالقات خمتلف ال��دول االقت�صادية مع
(ح �ت��ى مت ��وز ال� �ق ��ادم) ل�ت�ن�ف�ي��ذ ال�ع�ق��وب��ات
قبل �أن تلج�أ ملنع تعاملهما م��ع امل�صارف إ�ي��ران ال تقت�صر على مادة النفط بل تتعداها
الأم �ي�رك � �ي ��ة ،و�� �ص ��رح ه� ��وجن يل ال �ن��اط��ق �إىل جماالت جتارية �أخرى ال تقل حيوية عن
الر�سمي يف وزارة اخل��ارج�ي��ة ال�صينية �أن النفط بالن�سبة لكل ا ألط��راف ،وقد لوحظ �أن

التبادل التجاري بني إ�ي��ران وال��دول الأوربية،
وب�شكل خا�ص مع بريطانيا ،قد ت�ضاعف منذ
بدء احل�صار الإقت�صادي ،كما �أن ال�صني عقدت
�أهم �صفقة تقنية مع �إيران تغني هذه الأخرية
ع��ن ال���س��وق الأورب �ي ��ة وتخل�صها م��ن القيود
امل�ف��رو��ض��ة ع�ل��ى ت���ص��دي��ر ت�ق�ن�ي��ات االت���ص��االت
واملعلوماتية ،مما �أفقد �أوروبا فر�صة اال�ستفادة
من قطاع االت�صاالت املتنامي يف �إيران.
�أوف��د ق�سم مراقبة الإره��اب واال�ستخبارات
امل��ال�ي��ة يف وزارة امل��ال�ي��ة مبعوثيه �إىل خمتلف
ال � �ب � �ل� ��دان حل �ث �ه��ا ع� �ل ��ى ت �ن �ف �ي��ذ ال �ع �ق ��وب ��ات
االق�ت���ص��ادي��ة ،خ�صو�صاً �ضد ��س��وري��ة و�إي ��ران،
ومل ينجح ه�ؤالء مبهماتهم يف ال�صني والهند،
ولكن يف لبنان ودولة ا إلم��ارات العربية� ،أكدت
ال�سلطات املخت�صة التزامها بقرار املقاطعة ولو
على ح�ساب احلاجة للعالقات االقت�صادية مع
�إيران و�سورية التي هي بالفعل �أكرب من حاجة
هاتني الدولتني.
ففي دب��ي تلقى قطاع التجارة �ضربة قوية
ج ��راء االل� �ت ��زام ب��احل���ص��ار ع�ل��ى إ�ي� � ��ران ،فقد
�شكى التجار املحليون من ا�ستحالة اال�ستغناء
عن التجارة مع إ�ي��ران� ،إذ يُعاد ت�صدير مئات

الأ�صناف من الب�ضائع �إىل �إيران بقيمة تعادل
حوايل  ٪7من الناجت القومي ،وب�سبب الت�شدد
يف مراقبة احل�سابات امل�صرفية ،يجد التجار
�صعوبة يف ا��س�ت���ص��دار االع �ت �م��ادات التجارية
وحتويل الأموال من و�إىل �إيران.
لقد ا�ستثنى ق��رار الإعفاء أ�ه��م ال��دول التي
تعتمد كثرياً على وارداتها من النفط الإيراين،
وع�ل��ى ر أ�� �س �ه��ا ال�ه�ن��د وال���ص�ين وج �ن��وب ك��وري��ا
وتركيا ،ولكن هذا ا إلج��راء جاء نتيجة رف�ض
اخل���ض��وع ل�ل��إرادة الأم�يرك�ي��ة ،فلي�س ب�إمكان
وا��ش�ن�ط��ن ف��ر���ض �إرادت �ه ��ا ع�ل��ى ه��ذه ال�ب�ل��دان
كما تفعل مع ال��دول امل�ست�ضعفة الأخ��رى� ،إن
ال��دول العربية املرتهنة ال تتجر أ� على رف�ض
ال�ت�ع�ل�ي�م��ات ا ألم�ي�رك �ي��ة م�ه�م��ا ب �ل��غ ا إل� �ض ��رار
بامل�صالح احليوية.
يبدو �أن فر�ض العقوبات االقت�صادية على
�إيران ال ي�ضر هذه الأخرية بقدر ما ي�ستخدم
فر�صة لأن تخ�ضع ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ال��دول
الأخ ��رى لإرادت �ه ��ا ،دون التمييز ب�ين �صديق
وعدو �أو قوي �أو �ضعيف.

عدنان حممد العربي

االنقالب العسكري في مالي
يهدد االستقرار في شمال أفريقيا ..ومدخل للتقسيم
جاء االنقالب الع�سكري يف جمهورية الع�سكرية �إىل �إ�ضعاف موقف الرئي�س
مايل يف � 22آذار اجل��اري نتيجة متوقعة توري الذي �أطاح االنقالب بحكمه بقيادة
ل �ف �� �ش��ل اجل� �ي� �� ��ش يف �� �ض� �ب ��ط احل � � ��دود عدد من اجلنود و�صغار ال�ضباط وعلى
ال�شمالية وال�غ��رب�ي��ة وم��واج�ه��ة ح��رك��ات ر�أ� �س �ه��م ال�ن�ق�ي��ب �أم��ان��و ��س��ان��وج��و قبيل
ال�ط��وارق االنف�صالية وتنظيم القاعدة� ،أ�سابيع م �ع��دودة م��ن م��وع��د االنتخابات
ول �ك��ن االن �ق�ل�اب ،ال ��ذي ل��ن يتمكن من الرئا�سية.
ب�سط �سلطته على ك��ام��ل �أج ��زاء البالد
�إن ال�ت��أي�ي��د ال ��دويل للرئي�س املخلوع
يف امل ��دى امل �ن �ظ��ور ،ي�شكل م��دخ� ً
لا لعدم �سيبقى جم��رد ت��أي�ي��د �شكلي م��ع إ���ص��رار
اال��س�ت�ق��رار ،ويفتح ب ��ؤرة توتر مال�صقة االن �ق�لاب �ي�ين ع �ل��ى ع ��دم حت ��ري ��ره ،وه��و
لل�شمال الأفريقي من �ش�أنها �أن جتر �إىل ي �ح �ظ��ى ب �ت ��أي �ي��د ق �� �س��م ال ب� ��أ� ��س ب ��ه من
مزيد من التدخل الع�سكري ،خ�صو�صاً اجل� �ي� �� ��ش ،ول� �ك ��ن م ��ع ت ��زاي ��د ان �� �س �ح��اب
الأم�يرك��ي والفرن�سي يف م��ايل والبلدان ال �ط ��وارق م��ن ��ص�ف��وف اجل�ي����ش مل تعد
املجاورة.
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية �أداة فاعلة بيد �أيّ من
واج��ه االن �ق�لاب منذ حلظاته الأوىل الأط��راف مبن فيهم االنقالبيون الذين
مواقف منددة من جانب اجلزائر وفرن�سا ل��ن يتمكنوا م��ن ح�سم الأم ��ور ع�سكرياً
�آلية ع�سكرية يف �أحد �شوارع العا�صمة باماكو
وال � ��والي � ��ات امل �ت �ح��دة وب �ق �ي��ة امل �ن �ظ �م��ات مع االنف�صاليني ،ورمب��ا ت��ؤدي ال��والءات
ويتعمق عجز االنقالبيني عن إ�ع��ادة
الإق �ل �ي �م �ي��ة وال ��دول �ي ��ة ،ول �ك��ن م��ن غري املت�شتتة يف اجلي�ش �إىل ن�شوب حرب �أهلية ع �ل��ى جم �م��ل ب � �ل ��دان � �ش �م��ال أ�ف��ري �ق �ي��ا
املتوقع �أن يح�صل �أي تدخل يعيد الأمور �شاملة.
اال�ستقرار بعد �إعالن وا�شنطن وباري�س
و�ساحلها الغربي.
�إىل عهدها ال�سابق ،خ�صو�صاً �أن الو�ضع
وخالفاً لتوقعات املراقبني لن ت�ستطيع
ففي وق��ت ازدادت فيه �ضغوط ال��دول وقف الإمدادات االقت�صادية والع�سكرية،
على الأر�ض قد خرج من دائرة ال�سيطرة ،م�ن�ظ�م��ة اي �ك��وا���س ل ��دول غ ��رب �أف��ري�ق�ي��ا الغربية على اجلزائر وموريتانيا ومايل الأمر الذي �سيفاقم الو�ضع خ�صو�صاً مع
كما ال يزال الرئي�س �آمدو توماين توري �إح�ب��اط االن�ق�لاب �أ��س��وة بانقالب �ساحل ل �ت �� �ش��دي��د ح �م�ل�ات �ه��م � �ض��د م� ��ا ي���س�م��ى انت�شار الفو�ضى على �أو�سع نطاق ،حيث
حتى ه��ذه اللحظة رهينة االنقالبيني العاج ،ب�سبب غياب الرغبة اجلديّة من الإرهاب ،دون م ّد يد العون لهذه الدول� ،شارك اجلنود �أي�ضاً يف عمليات ال�سلب
ال��ذي��ن مل ي�صرحوا ع��ن مكان احتجازه جانب الدول الغربية الكربى مبحا�صرة مت��دد وج��ود تنظيم ال�ق��اع��دة يف املناطق وال �ن �ه��ب يف ب�ل��د ي �ع��اين ف�ي��ه امل��واط �ن��ون
لقطع ال�ط��ري��ق ع�ل��ى امل�ط��ال�ب��ة ب� إ�ط�لاق احلكام اجلدد و�إف�شال عملية ا�ستيالئهم احل ��دودي ��ة امل �� �ش�ترك��ة ،وك ��ذل ��ك حققت نق�صاً خطرياً يف املواد الغذائية والدواء
�سراحه ريثما ي�ستتب �أمر احلكام اجلدد .على ال�سلطة ،وه��ذا دليل على �أن لهذه احلركة الوطنية لتحرير �أزواد جناحات وما �إىل ذلك ،كما �أن االنف�صاليني� ،أمثال
ف�إ�ضافة �إىل تذمر اجلي�ش من نق�ص ال� �ق ��وى الأج �ن �ب �ي��ة م���ص�ل�ح��ة يف ت��وت�ير ع���س�ك��ري��ة م��وج�ع��ة يف م��واج �ه��ة اجلي�ش احلركة الوطنية لتحرير �أزواد وحركة
العتاد واملعدات ال�ضرورية خلو�ض املعارك الو�ضع وانت�شار الفو�ضى وتق�سيم البلد ،امل��ايل ،و�أحكمت �سيطرتها على  ٪70من �أن �� �ص��ار ال��دي��ن ال�ت��ي ت��دع��و �إىل تطبيق
�ضد القاعدة واالنف�صاليني ،وعدم قب�ض وذل��ك ا�ستكما ًال ل�صورة الفلتان الأمني الأرا�ضي التي ت�سعى �إىل ا�ستقاللها عن ال�شريعة الإ��س�لام�ي��ة يف م ��ايل ،وج��دوا
يف ت��ده��ور ال�سلطة امل��رك��زي��ة واح�ت�م��ال
رواتب اجلنود وال�ضباط� ،أدت الإخفاقات ال��ذي ب��د�أ يف ليبيا بتداعياته اخلطرية ال�سلطة املركزية.

تفكك اجلي�ش فر�صة ملوا�صلة ن�شاطهم،
ف���س�ي�ط��روا ع�ل��ى م��دن ج��دي��دة وو��س�ع��وا
نطاق �سلطتهم �إىل م�ساحات �إ�ضافية من
�أرا�ضي اجلمهورية.
�إن االن� �ق�ل�اب� �ي�ي�ن ال� ��ذي� ��ن أ�ط� ��اح� ��وا
ب��احل�ك��وم��ة ب�ح�ج��ة ال�ع�م��ل ع�ل��ى توحيد
البالد ودحر االنف�صاليني ،مل يتوجهوا
�إىل ال �ط��وارق ب ��أي ح � ّل عملي مل�شكلتهم
ي ��ؤدي �إىل وق��ف هجماتهم والبحث عن
اتفاق �سالم ،وكذلك ال توجد م�ؤ�شرات
ل � �ق� ��درة احل � �ك� ��ام اجل� � ��دد ع �ل��ى احل �� �س��م
ال �ع �� �س �ك��ري يف امل � �ع� ��ارك ال� �ت ��ي �أط �ل �ق �ه��ا
الطوارق ب�شرا�سة منذ �أكرث من �شهرين
م�ستغلني الأو��ض��اع املتفجرة يف الداخل
و�سوء عالقة احلكومة بجريانها.
�إن حركة حترير �أزاوي��د لن تهتم مبا
يح�صل يف العا�صمة بوماكو ،وهي م�صرة
على اال�ستقالل عن ال�سلطة املركزية،
وك��ذل��ك ت��وا��ص��ل احل��رك��ات الإ��س�لام�ي��ة
ال�ساعية �إىل تطبيق ال�شريعة ن�شاطها
ال�ع���س�ك��ري يف ع �م��وم ال �ب�لاد ول��ن متنح
النظام اجلديد �أية هدنة ،مما يعني �أن
املنطقة دخلت عملياً يف مرحلة خطرية
من التوتر الأم�ن��ي ال��ذي قد ي ��ؤدي �إىل
ت�ق���س�ي��م م ��ايل وت ��وري ��ط م�ع�ظ��م ب �ل��دان
اجلوار يف �صراع طويل يفتح املجال ملزيد
من التدخالت الأجنبية.
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بيروتيات
أبعاد مخطط تفكيك األسر في العاصمة []4

لماذا محاوالت طمس الرموز وتغيير التاريخ؟
بعد �أن متكنت الليربالية املتوح�شة
م��ن ا�ستالب ب�يروت بو�سطها التجاري،
و إ�ع��دام ال�تراث والتاريخ والأ�صالة ،ثمة
اجت��اه لتغيري ك��ل �شيء يف ب�ي�روت ،وك���أن
ال مقدمات وال تاريخ ،كله يرتبط حينما
�أقدم الر�أ�سمال الطفيلي على ح�صر تاريخ
املدينة العريقة به ..فبعد العام  1992كل
�شيء يبد�أ منه وفيه :ال �شخ�صيات عربت
قبله ،ال عائالت �ضحت وعملت ،ال واقع
اج��ت��م��اع��ي ك���ان ،وال ع�لاق��ات �أ���س��ري��ة ،ال
معاهد تعليم ،وال جامعات..
وع��ل��ى ه����ذا ال��ن��ح��و ،مل ن��ع��د ن����رى �إ ًّال
«مفكرين كباراً» يف ب�يروت ،وانعدم وجود
ال�سيا�سيني ال��ك��ب��ار« ..امل��ف��ك��رون» ،ب�سرعة
�أك�ثر م��ن املتوقع م��زق��وا الأق��ن��ع��ة ،ووقعوا
فري�سة جاذبية امل���ال ..و�أخ����ذوا يرق�صون
الفال�س والتانغو وه��م يحملون ال�سيجار
بني �سباباتهم.
مل ينتبهوا �أن دخ��ان �سيجارهم �سمم
احلياة االجتماعية ،قبل الأج��واء ،و�ضعوا
جميع النا�س على حافة امل�ستنقع ..بل يف
قلب امل�ستنقع ،كانت املهمة يف البداية نزع
الأ�سماء الكبرية وحموها وهي يف قبورها
حتى م��ن ال���ذاك���رة ..ح��اول��وا يف ال��ب��داي��ات

�إل����غ����اء ري���ا����ض ال�����ص��ل��ح وط��م�����س ���س��اح��ت��ه
ومتثاله ..وها هم الآن يريدون �أن يقتلعوا
ا�سم عمر الداعوق عن �أحد �شوارع الو�سط
معي ،رغم �أن البلد،
التجاري ،ل�صالح ا�سم نّ
والعا�صمة حت��دي��داً ،ما ت��زال تعج ب�أ�سماء
جرناالت االنتداب الفرن�سي والإنكليزي!..
املال املتوح�ش القادم �إىل بريوت من
ب��ل��دان ال�����ص��ح��راء ،ي��ح��اول �أن ي��غ�ير كل
�شيء ..فاال�ستقالل يبدو عندهم يتوقف
عند كبري املفكرين الأم�ين على الهيكل
�أح���م���د اب���ن ال�����س��ت ،ف��ه��و ج����اوز الأول��ي�ن
والآخرين ب�أفكاره التي يوزعها من �صيدا
�إىل ال�شمال �إىل البقاع و�أ�ساتذة الفل�سفة
اجلامعيون ينتظرون حتليالته الفذة،
لأن���ه ن���ادر يف ترتيب الأف��ك��ار العبقرية،
وللعلم ،فهناك من يزين للقائد الوريث
رغم �إ�صابته يف قدمه يف جبال الألب� ،أن
نهجه و�أفكاره �ستعم الدنيا ولي�س بريوت،
�أمل يقنعوه� ،أو ه��م اقتنعوا م��ن ربيبهم
جيفري فيلتمان أ�ن��ه��م مفجرو «الربيع
العربي» ،رغ��م كل ف�ضائل عمر �سليمان
ع��ل��ي��ه��م ،وك���رام���ات واح����ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة
واحل��ري��ة ال��واف��دة من وا�ضعي اليد على
بالد جند واحلجاز؟!

رمبا لهذا ال�سبب يريدون �أن ينتقموا
من �أي �أث��ر للحاج ح�سني العويني ،لأنه
�أ�سهم يف تعليم ال��ق��راءة والكتابة للملك
عبد العزيز ،ولهذا يجوز الت�سا�ؤل :هل
هناك �شارع يف بريوت با�سمه؟
رمبا لهذا ال�سبب يريدون �أن ال يروا
أ�ث����راً لآل ال���داع���وق ،فاملهند�س الرئي�س
�أحمد الداعوق ذهب �إىل احلجاز من �أجل
البحث عن مكامن املياه ،فب�شر حكامها
ب��ال�ثروة ال�سوداء املذهلة التي يتنغمون
بها الآن.
ي�����روى ي���وم���اً �أن ه���ن���اك م���ن زي����ن يف
زمن االنتداب جلورج لطف اهلل وهو كان
ثرياً جداً ومقيماً يف القاهرة منذ عقود،
�أن��ه ب�إمكانه �أن يحل حم��ل ���ش��ارل دبا�س
يف رئ��ا���س��ة اجل��م��ه��وري��ة ،في�صري رئي�ساً،
ث��م أ�م��ي��راً ،وب��ع��ده��ا م��ل��ك��اً ،ي���ورث احلكم
لأبنائه و�أبناء �أبنائه ..فجاء �إىل بريوت
وب���د أ� بن�شر الأخ��ب��ار ع��ن امل��ب��ال��غ الهائلة
ال��ت��ي ي�سحبها م���ن امل�������ص���ارف ،فتقاطر
�إل��ي��ه يف ق�صر ب�سرت�س ال���ذي ا�ست�أجره
خ�صي�صاً لإظهار كرمه وجوده و�أريحيته
�سيا�سيون ونافذون و�إعالميون ،يغرفون
م��ن م��ال��ه وي��ت��ل��ذذون بطعامه ال���ذي كان

ي��ع��ده �أ���ش��ه��ر الطباخني يف ل��ب��ن��ان ،وعلى
ر�أ����س���ه���م امل��ع��ل��م ط���ان���ي���و����س ..وب���ع���د نحو
���ش��ه��ر ون�����ص��ف ال�����ش��ه��ر ،اك��ت�����ش��ف الأم��ي�ر
ج����ورج ل��ط��ف اهلل �أن ال��ك��ل ي��ك��ذب عليه،
من وكيل وزارة اخلارجية الفرن�سية يف
ب��اري�����س� ،إىل امل��ن��دوب ال�����س��ام��ي يف لبنان
و���س��وري��ة� ،إىل ال�سيا�سيني والإعالميني
اللبنانيني ،فرفع على ه�ؤالء ال�سيا�سيني
والإع�لام��ي�ين دع���اوى ق�ضائية ،و�ضجت
امل��ح��اك��م ب��ه��ذه الف�ضيحة� ،أوال��ف�����ض��ائ��ح،
التي مل ينقذهم منها� ،سوى �شاب كان
ق��ادم��اً حديثاً من باري�س ،يحمل �شهادة
ال��دك��ت��وراه يف ال��ق��ان��ون ،ف�تراف��ع عنهم،
وخل�صهم من ورطة جورج لطف اهلل.
ه��ذا ال�شاب ،مل يكن �سوى البريوتي
الدكتور عبداهلل اليايف الذي توىل بعدها
ال���وزارة ثم رئا�سة احلكومة لعدة مرات
ب�����دءاً م���ن ع��ه��د االن���ت���داب م������روراً بعهد
اال�ستقالل وك��ان��ت �آخ���ر م��رة ت��ويل فيها
رئا�سة احلكومة يف عهد الرئي�س �شارل
حلو عام ..1966
ت���رى م��ن ي��ت��ذك��ر ع��ب��داهلل ال���ي���ايف ،يف
زم��ن الر�أ�سمالية املتوح�شة التي راكمت
ع��ل��ى ال��ب��ل��د  63م��ل��ي��ار دوالر دي���ن���اً ،دون

«األمة» و«الجمعيات والشخصيات اإلسالمية» ينظمان ندوة حول

«المشهد العـــــربي ..الواقع واالحتماالت»
نظمت حركة الأمة ولقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات
الإ�سالمية يف لبنان ،ندوة �سيا�سية حتت عنوان «امل�شهد
العربي ..الواقع واالح��ت��م��االت» ،بح�ضور من�سق عام
جبهة ال��ع��م��ل الإ���س�لام��ي و�أم��ي�ن ع���ام ح��رك��ة الأم���ة؛
ال�شيخ د .عبد النا�صر ج�بري ،ورفعت ب��دوي ممث ًال
دول���ة الرئي�س �سليم احل�����ص ،ورم���زي د���س��وم ممث ًال
العماد مي�شال ع��ون ،والعقيد �صالح ح�لاوي ممث ًال
املدير العام للأمن العام اللواء عبا�س �إبراهيم ،وب�شار
�أ�سعد ممث ًال �سفري اجلمهورية العربية ال�سورية د.
عبد الكرمي علي ،ونائب �أم�ين الهيئة التنفيذية يف
حركة النا�صريني امل�ستقلني املرابطون ح�سن احلبال،
ومم��ث��ل ح��زب اهلل د .علي ���ض��اه��ر ،وممثلي ع��دد من
الأح����زاب وال��ق��وى الوطنية والإ���س�لام��ي��ة واملنظمات
الفل�سطينية.
البداية كانت مع د .طالل عرتي�سي ،الذي لفت �إىل
�أن �سورية هي البلد الوحيد الذي بلغ التدخل اخلارجي
ف��ي��ه م���ن « أ�ج�����ل ال��ت��غ��ي�ير» ح����داً مل ت�����ش��ه��د م��ث��ل��ه ب��اق��ي
الثورات العربية ،بحيث ميكن القول �إن ن�سبة التدخل
ه��ي تقريباً  90يف املئة م��ن اخل���ارج ،مقابل  10يف املئة
من الداخل ،وكل ذلك من �أجل منع حمور املقاومة من
حتويل ر�صيد التغيري �إىل ح�سابه.
و أ����ش��ار عرتي�سي �إىل �أن ت��غ�ّيمرّ امل�شهد ال��ع��رب��ي هو
ال��ق��دمي ،ومل ن�شهد والدة مل�شهد اجل��دي��د ،وق��د بذلت
ال��والي��ات املتحدة وحلفا�ؤها ج��ه��وداً جبارة ليكون هذا
امل�شهد مل�صلحتها ،تارة من خالل التلويح باحلرب على
�إي��ران� ،أو مالحقة حزب اهلل باملحكمة الدولية� ،أو من

الزميل �أحمد زين الدين مقدماً د .طالل عرتي�سي ود .ليلى الرحباين للحا�ضرين

خالل ا�ستيعاب الثورات والإ�سالميني ..م�ؤكداً على �أن
م�ستقبل امل�شهد الإقليمي اجلديد هو رهن م�ستقبل ما
يجري يف �سورية ،ومن دون �أي تردد.
أ�م��ا د .ليلى الرحباين فقالت :من درا�ستنا لتاريخ
املحاكم الدولية منذ ن��ورم�برغ لغاية الآن ،من املفيد
التذكري ب�أن املحاكم التي �أقيمت كات جميعها حماكم
امل��ن��ت�����ص��ر ،مل ت�����ؤ ِّد �أي حم��ك��م��ة ال����دور امل��ن��وط ب��ه��ا� ،إال
باقرتانها ب�أدوات �ضغط �سيا�سية ا�ستخدمها املنت�صرون

ل�سحق خ�صومهم املهزومني ،ومب��ا �أن هزمية املع�سكر
امل��ق��اوم مل ت��ت��م ���س��اب��ق��اً ،ومل ي��ق��در ال��غ��رب حتقيقها يف
���س��وري��ة أ�ي�����ض��اً ،ف����إن م�صري املحكمة اخل��ا���ص��ة بلبنان
�سيبقى جمرد �أداة �سيا�سية بغطاء ق�ضائي ،ولن تتحول
�إىل العمل الق�ضائي الفعلي الذي يحقق م�آرب �سيا�سية.
وق��د �أدار ال��ن��دوة الزميل �أح��م��د زي��ن ال��دي��ن ،ال��ذي
ق��دّم �صورة تاريخية �شاملة عن اال�ستهدافات الغربية
للمنطقة ،ول�سورية حتديداً.

�أن حت���ل م�����ش��ك��ل��ة واح������دة ،ف��ال��ظ�لام ما
زل ي��ه��دد ل��ب��ن��ان ..يف نف�س ال��وق��ت ال��ذي
ي��ري��دون �أن يلغوا �أ�سماء المعة م��رّت يف
تاريخ �أم ال�شرائع ،ف�أين �أ�سماء و�أدوار:
ح�سني العويني �صاحب م�شروع ال�سرية
امل�صرفية ،ولي�س �إميل �إده كما يذكرون،
عبداهلل اليايف ،ناظم عكاري� ،أحمد وعمر
ال���داع���وق��� ،ص��ائ��ب ���س�لام ،امل��ف��ت��ي توفيق
خ��ال��د وجن��ل��ه الطبيب الإن�����س��اين الكبري
حم��م��د ت��وف��ي��ق خ��ال��د ،ال�شيخ م�صطفى
غالييني ،وال�شيخ م�صطفى جنا ،ال�شيخ
�أح���م���د ال���ع���ج���وز��� ،ص��ب��ح��ي امل��ح��م�����ص��اين،
وغريهم الكثريين..؟
وهذه الر�أ�سمالية املتوح�شة والغبية،
بعد �أن حاولت �أن تلغي دور رموز بريوت،
ها هي تفكك الأ�سر واملجتمع البريوتي،
عم ًال باملبد�أ اال�ستعماري القدمي الذي
�أر���س��اه امل�ستعمر الإنكليزي «ف��رق ت�سد»،
بحيث أ����ص��ب��ح ال��ب�يروت��ي��ون يف مدينتهم
�أقلية ،و�صار يف املناطق القريبة والبعيدة
ع��ن ال��ع��ا���ص��م��ة ع���دة ب�ي�روت���ات ..وه���و ما
�سيكون لنا عودة �إليه.

�أحمد

أبـــادي يـفـتـتـح
افتتح �سفري اجلمهورية الإ�سالمية
الإي���ران���ي���ة يف ل��ب��ن��ان؛ د .غ�ضنفر رك��ن
آ�ب�����ادي ،م��ع��ر���ض ال��ك��ت��اب ال��ع��ا���ش��ر ال��ذي
ي��ن��ظ��م��ه امل��ج��ل�����س ال���ط�ل�اب���ي يف م��ع��ه��د
الدعوة اجلامعي للدر�سات الإ�سالمية
حتت عنوان «الكتاب يجمعنا» ،بح�ضور
رئ��ي�����س امل��ع��ه��د ال�����ش��ي��خ د .ع��ب��د النا�صر
ال
ج�ب�ري ،والعقيد حممد رم���ال؛ ممث ً
املدير العام للأمن العام ،والرائد ح�سني
ال املدير العام لأمن الدولة،
�سلمان ممث ً
�لا ال��ن��ائ��ب ال��ع��م��اد
ورم�����زي د����س���وم مم��ث ً
مي�شال ع���ون ،وال��ن��ائ��ب م����روان ف��ار���س،
وممثلي ع��دد من ال�سفراء و�شخ�صيات
�سيا�سة واجتماعية.
وكانت كلمة للدكتور �أب��ادي �أك��د خاللها
على �أن اجلمهورية الإ�سالمية تلتزم كتاب
اهلل عز وجل بالدعوة لالعت�صام بحبل اهلل
تعاىل ،لأن��ه حبل النجاة ،وعليه فال �سبيل
مل��واج��ه��ة �أع������داء ال����ق����ر�آن ال���ك���رمي وال��ك��ت��اب
والثقافة واحل�ضارة والقيم �إال بوحدة الأمة،
بكافة تنوعاتها الفكرية واملذهبية ،لأن العدو
الأوح���د لهذه الأم���ة ه��و ال��ع��دو ال�صهيوين،
وح��م��ات��ه ال��دول��ي��ون ال��ذي��ن ي��ح��اول��ون إ�ث���ارة
الفنت املذهبية بهدف الت�سلط على مقدراتنا
وثرواتنا ،وجعلنا �أمة �ضعيفة ال حول لها وال
قوة ،ونحن لن نكون �إال الأمة القوية العزيزة
املقتدرة.
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«كذبة أول نيسان» ..بين الخداع والتسلية
«�أم����ك يف ال��ع��ن��اي��ة ال��ف��ائ��ق��ة يف حالة
ح���رج���ة ،ت��وج��ه �إىل امل�����ش��ف��ى ب����أ����س���رع ما
ميكن»! ،وبينما هو على الطريق م�سرعاً
يتعر�ض حلادث عنيف ي�ؤدي �إىل �إ�صابته
ب��ج��روح خ��ط��رة ،و�أخ�����رى ت�����ص��اب بتوتر
وانهيار ع�صبي بعد تلقيها خرب ر�سوبها
يف امتحانات اجلامعة من �أعز �صديقاتها،
ليتبني فيما بعد �أنها جنحت وبعالمات
جيدة ،و�آخ��ر يتلقى خرب احت�ضار والده
في�صاب بهم وح��زن �شديدين ،وي�ضطر
ل�ت�رك ع��م��ل��ه يف اخل������ارج ،وال��ت��وج��ه �إىل
ل��ب��ن��ان ب����أ����س���رع م���ا مي���ك���ن ،ل��ي��ت��ف��اج���أ �أن
�أب���اه ح��ي وب�أف�ضل ح��ال ،ه����ؤالء قلة من
الأ�شخا�ص الذين يقعون �ضحية خدعة
ميار�سها معظم النا�س من جميع �أنحاء
ال��ع��امل م��ع ب��داي��ة ���ش��ه��ر ن��ي�����س��ان م��ن كل
ع��ام ،حيث تكرث املقالب واملداعبات بني
النا�س ،وي��زداد الكذب من �أجل ال�ضحك
والت�سلية ،لكن البع�ض يتمادى يف ذلك
فتنتهي املزحة مب�صيبة �أو كارثة ال ت�سبب
�سوى الأذى والأمل.

ن��ه��ائ��ي ،ف��ه��ن��اك م���ن ي��ق��ول �إن���ه���ا ن�����ش���أت
يف فرن�سا يف ال���ق���رن ال�����س��اد���س ع�����ش��ر يف
ع��ه��د امل��ل��ك ���ش��ارل ال��ت��ا���س��ع ،ال���ذي فر�ض
ت��ق��ومي��اً ج��دي��داً يف فرن�سا ،ح��دد فيه �أن
ال��ع��ام اجل��دي��د ي��ب��د أ� يف الأول م��ن �شهر
كانون الثاين ،بعد �أن كان يبد�أ يف الأول
من �شهر ني�سان ،ف�أ�صبح كل من يرف�ض
التقومي اجلديد من املتع�صبني للتقومي
ال����ق����دمي ،ي�����ص��ن��ف ب���الأح���م���ق وي��ت��ع��ر���ض
لل�سخرية وامل���واق���ف احل��رج��ة م��ن قبل
النا�س ،فانت�شر ه��ذا التقليد فيما بعد،
وهناك ر�أي �آخر يظن �أن هذه العادة هي
بقايا لطقو�س وثنية متتد �إىل ع�صور
قدمية ،حيث كانوا يختلقون الأكاذيب يف
�أول ايام العيد الذي يكون يف بداية ف�صل
الربيع ،و�آخ��رون يزعمون �أنها تعود �إىل
�أ�صل هندي ،حيث كان الهنود يحتفلون
ب���ع���ي���د ا����س���م���ه «ال������ه������ويل» ي��ن��ت��ه��ي �آخ����ر
�شهر� آذار ،فكانوا يودعونه يف �أول ني�سان
بالأكاذيب البي�ضاء والدعابات واملقالب
امل�ضحكة التي يعتقد �أنها ا�ستمرت �إىل
حد الآن منذ ذلك احلني.

�إىل متى يرجع تاريخ كذبة
�أول ني�سان؟

من �أ�شهر �أكاذيب الأول من ني�سان

�إن ت���اري���خ و�أ����ص���ل ك���ذب���ة الأول من
ني�سان ،ه��ي غ�ير م���ؤك��دة ومثبتة ب�شكل

املهم �أن ه��ذه ال��ع��ادة التي تت�ألف من
ع��ن��ا���ص��ر �أ���س��ا���س��ي��ة ،ه���ي ال���ك���ذب واخل����داع

مـعـرض «الكتــاب يجمـعـنـــا»

ال�سفري د .ابادي وال�شيخ جربي يق�صان ال�شريط

من جانبه ،لفت ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي �إىل �أهمية هذا املعر�ض ،يف
زمن يعمل بع�ض قادة �أنظمة ال��دول العربية على متزيق وت�شتيت ال�شعوب
والدول ،ومن املهم �أن جند �شباباً من م�ؤ�س�سات علمية تنظر �إىل هذا اخلطر
املحدق ب�أمتنا ،فيعملون على جمع الكلمة وتوحيد ال�صف بني �أبناء الأمة
الواحدة ،لأن الأوطان ال تبنى على خلفيات مذهبية وطائفية وعرقية ،فننظر
�إليهم ب�أمل كبري �أن يحقق اهلل على �أيديهم اخلري بالوحدة واملحبة والتعاون.
ُي��ذك��ر �أن املعر�ض م�ستمر لغاية  15ني�سان  2012م��ن ال�ساعة العا�شرة
�صباحاً وحتى ال�ساد�سة م�ساء.

و�أحياناً الأذي���ة ،امتدت �إىل جميع �أرج��اء
ال���ع���امل ،و�أ���ص��ب��ح��ت مت��ار���س ب�ين الأف����راد
مبختلف ت��ع��ددات��ه��م العرقية والثقافية
والدينية يف ك��ل ع���ام ،وم��ن �أ�شهر كذبات
الأول من ني�سان ،هي ما ن�شرته جريدة
«�إيفننج �ستار» الإجنليزية يف �أوروبا ،حيث
�أعلنت يف � 31آذار �سنة (� )1746أن «غداً �أول
ني�سان� ،سيقام معر�ض حمري عام وباملجان
يف مدينة «�أ�سلنجتون» الإجنليزية» ،فهرع
النا�س ينتظرون مل�شاهدة هذه احليوانات،
ومل��ا �أع��ي��اه��م االن��ت��ظ��ار ومل ي��ج��دوا �شيئاً،
علموا �أنهم ج��اءوا ي�ستعر�ضون �أنف�سهم،
فك�أنهم هم احلمري.
كما ا�شتهرت كذبة «�شجرة املعكرونة»
التي قامت بها قناة الـ BBCع��ام ،1957
ع��ن��دم��ا ع��ر���ض��ت ت��ق��ري��ر ت��ل��ف��زي��وين تقول
ف��ي��ه� ،إن م��و���س��م امل��ع��ك��رون��ة يف ���س��وي�����س��را
ل��ت��ل��ك ال�����س��ن��ة جن���ح ب�����س��ب��ب ال�����ش��ت��اء غري
احلاد ،والذي �ساعد يف عدم تك�سر ق�ضبان
املعكرونة امل���دالة م��ن ال�شجر ،وذل���ك مع
ع���ر����ض م�����ش��اه��د ال����ش���ج���ار ت���ت���دىل م��ن��ه��ا
ق�����ض��ب��ان امل��ع��ك��رون��ة ،وامل�����ض��ح��ك يف الأم���ر
�أن �آالف امل�شاهدين �صدقوا هذا التقرير
املفربك ،وات�صل بع�ضهم باملحطة ي�س�ألون
كيف ميكن زراعة �أ�شجار املعكرونة.
�إ���ض��اف��ة �إىل اخل��دع��ة ال��ت��ي ق��ام��ت بها
�شركة برغر كينغ الأمريكية ع��ام ،1998
عندما ن�شرت �إع�لان��اً يف ال�صحف �أعلنت
ف��ي��ه��ا ع����ن ب�����دء ب���ي���ع ه���م�ب�رغ���ر م�����ص��م��م
خ�صي�صاً من �أجل النا�س الذين ي�ستعملون
ال��ي��د ال��ي�����س��رى ب���دل ال��ي��م��ن��ى ،وق���ال���و �إن
ال��ه��م�برج��ر ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ن��ف�����س م��ك��ون��ات
الهمربغر العادية ،ولكنها مرتبة ب�شكل
عك�سي مل�لائ��م��ة ال��ي��د ال��ي�����س��رى ،وم���ا ك��ان
من �آالف الزبائن �إال �أن ذهبوا �إىل املطعم
يطلبون ال�ساندوي�ش اجلديد ،و يف اليوم
التايل قامت ال�شركة بن�شر �إع�لان جديد
ذكرت فيه �أن «همربغر اليد الي�سرى» كان
مزحة �أول ني�سان.

ويحذر الكثري من م�ساوئ هذه العادة
ال�سيئة ال��ت��ي مت��ار���س ���س��ن��وي��اً مل��ا تنتجه
من �إزع��اج و�أذى يف معظم الأحيان ،لكن
يغيب عنهم حقيقة �أن ال��ك��ذب مل يعد
يقت�صر ع��ل��ى ال���ي���وم الأول م���ن ني�سان
ف��ق��ط ،وه��ن��ا ت�����ش��ارك��ن��ا ����س���ارة احل�سيني
(20عاماً) ال��ت��ي تتخ�ص�ص يف درا���س��ة
ع��ل��م ال��ن��ف�����س يف اجل��ام��ع��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة يف
ر�أيها فتقول« :ال �أدري ملاذا يويل النا�س
الكثري من الأهمية ويبدون قلقهم من
ا�ستمرار ممار�سة كذبة ني�سان ،فالنا�س
يكذبون يف ك��ل ي��وم وك��ل �ساعة� ،إن كان
يف �أول ني�سان �أو ن�صفه ،يف �أول ال�سنة
�أو آ�خ��ره��ا ال ي��وج��د ف���رق ،وامل���ؤ���س��ف �أن
ال��ك��ذب ق��د تغلغل داخ���ل ع��امل��ن��ا العربي
والإ���س�لام��ي ب�شكل ال ي�����ص��دق ،ف�أ�صبح
وا�ضحاً وجلياً يف جميع �أنحاء حياتنا ،يف
الإعالم وال�سيا�سة والتجارة وغريها ،كل
ذل��ك م��ن �أج��ل �إ�شباع املطامع وامل�صالح
ال�شخ�صية ،فبات كاالدرينالني يف دماء
�شعوبنا ،و�أفيونها ال��ذي ال ت�ستطيع �أن
تعي�ش بدونه ،لأنه يعد الو�سيلة الأقوى
التي حتقق لها النجاح والأرباح».
ويف درا���س��ة أ�ج��راه��ا الطبيب النف�سي
الأم�يرك��ي «روب����رت ف��ي��ل��دم��ان» ،ك�شف �أن
معظم النا�س يكذبون �أثناء الأحاديث التي
يجرونها ك��ل ي���وم ،لكي ي��ب��دو �أك�ث�ر ذك��اء
وليثريوا اهتمام الآخرين بهم ،ووجد �أن
 ٪60من النا�س يكذبون م��رة على الأق��ل
خالل حديث مدته ع�شر دقائق� ،أما املعدل
املتو�سط فهو كذبتان �أو ثالث.
ولكن ما هي الأ�سباب التي جتعلنا
نكذب ،وه��ل هناك أ�ك�ثر من ن��وع واحد
ل��ل��ك��ذب؟ ي��ب��دي امل��واط��ن ح�سن فا�ضل
(36عاماً) ر�أيه يف الأمر فيقول« :على
ما يبدو ،ف�إننا نتعلم الكذب منذ �سن
�صغرية ،عندما تبد�أ معنا قدرة التخيل
واالب����ت����ك����ار ،وع���ن���دم���ا ي�����ش��ج��ع��ن��ا اجل���و
املحيط بنا على فعل ذل��ك ،وه��و الأم��ر

ال��ذي يالزمنا فيما بعد ط��وال حياتنا
م��ن �أج����ل ال��ت��ه��رب م��ن ال��ع��ق��اب ب�شكل
�أ�سا�سي».
وب���ال���ف���ع���ل ،ف��������إن ال�����داف�����ع ال��رئ��ي�����س
للكذب ،ه��و جتنب امل�شاكل� ،إن ك��ان على
ال�صعيد ال�شخ�صي �أو على �صعيد العائلة
واملقربني ،فتكون املكاف�أة هي الهرب وعدم
التورط يف امل�شكلة ،يف حني تقع احلقيقة
���ض��ح��ي��ة ل��ه��ا ،ف��ال��ب��ع�����ض ي��ك��ذب م���ن �أج���ل
ال�سيطرة والتملك ،والبع�ض الآخر يكذب
لكي ال يجرح م�شاعر الآخرين وليجنبهم
ال����ن����زاع واخل����ل���اف ،وه����ن����اك م����ن ي��ك��ذب
ل�شعوره بالنق�ص (ال��ك��ذب االدع��ائ��ي) �أو
لأن��ه ر�أى غريه يقوم بذلك (التقليدي)
�أو م���ن �أج����ل االن���ت���ق���ام (االن���ت���ق���ام���ي) �أو
وب��ك��ل ب�����س��اط��ة ،لأن���ه ت��ع��ود ع��ل��ى ذل���ك �أي
ال���ك���ذب ال��ت��ل��ق��ائ��ي وغ��ي�ر امل��ت��ع��م��د ال���ذي
حت��دث عنه الربوفي�سور يف علم النف�س
جريالد جيللي�سون ،يف جامعة كاليفورنيا
اجلنوبية ،حيث ي�شرح �أن الكذبة الواحدة
ت������ؤدي �إىل ع�����ش��رات الأك����اذي����ب ،فعندما
متر كذبتنا الأوىل ب�سهولة ،ي�سهل علينا
ت��ك��رار ال��ك��ذب يف امل���رة ال��ث��ان��ي��ة وال��ث��ال��ث��ة،
وكلما �أفلتنا من عقاب الكذبة ،كلما ازداد
ل��ي��ت��ح��ول الح���ق���اً وب�����دون �أن ن����درك ذل��ك
�إىل ع���ادة طبيعية وج����زءاً ال ي��ت��ج��ز�أ من
�شخ�صيتنا.
وع���ل���ى ك���ل ح�����ال ،ي��ع��ت�بر ال��ك��ث�ير من
النا�س �أن الكذب مهما كان حجمه (�صغرياً
�أو ك��ب�يراً) ولونه (�أ���س��وداً �أو �أبي�ضاً) ،هو
جرمية �أخالقية مذمومة ترف�ضها جميع
الأديان واملجتمعات على اختالفها� ،إال يف
حاالت معينة وا�ضطرارية ،ك�إنقاذ حياتنا
�لا �أو ح��ي��اة �شخ�ص آ�خ���ر م��ن م��وت �أو
م��ث ً
خطر كبري� ،أي عندما تكون نتيجة عدم
ق��ول الكذبة �أ���س��و أ� من قولها ،وع��دا ذلك
فهي مرفو�ضة ملا ت�سببه من هدم الروابط
الإن�����س��ان��ي��ة ب�ين الأف������راد وان���دث���ار الثقة
التي على �أ�سا�سها تبنى عملية التعاي�ش
امل�����ش�ترك ،وم��ن خاللها يتحقق ال�سالم
الداخلي مع النف�س ومع الآخرين ،و�إىل
�أن ت�سعى ال�شعوب �إىل حتقيق هذا ال�سالم
املتكامل يبقى الكذب ملح حياتنا.
و�أخ�ي�راً نذكر بع�ض �أ�شهر ما قيل يف
الكذب:
(�إن ال�صدق يهدي �إىل الرب ،و�إن الرب
ي��ه��دي �إىل اجل��ن��ة ،و�إن ال��رج��ل لي�صدق
حتى يكتب عنداهلل �صديقاً ،و�إن الكذب
يهدي �إىل ال��ف��ج��ور ،و إ� ًن الفجور يهدي
�إىل النار ،و�إن الرجل ليكذب حتى يكتب
عند اهلل كذاباً) حديث نبوي.
«ت�ستطيع �أن تخدع كل النا�س بع�ض
الوقت� ،أو بع�ض النا�س كل الوقت ،ولكنك
ال ت�����س��ت��ط��ي��ع �أن ت���خ���دع ك���ل ال���ن���ا����س كل
الوقت» �إبراهام لينكولني.
«ل��ي�����س��ت ع��ق��وب��ة ال���ك���اذب �أن ال��ن��ا���س
ال ي�����ص��دق��ون��ه ،ب���ل �إن����ه ه���و ال ي�ستطيع
�أن ي�����ص��دق ال��ن��ا���س» ج����ورج ب��رن��ارد���ش��و.
«ال�����ك�����اذب ال ُي���������ص����دّق» ،ح���ت���ى ول�����و ق���ال
�صدقاً «�شي�شرون».
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عالم المرأة

يفضل طعام أمه ..فكيف تتصرفين؟
زوجك ّ
�أول �صدمة تواجهها العرو�س بعد �أيام
من ال��زواج ،هي املقارنة التي يعقدها الزوج
ب�ين م��ذاق وجباتها وب�ين ط�ع��ام �أم��ه ال��ذي
اعتاد عليه ل�سنوات ،واملقارنة ال �شك غالباً
ال تكون يف �صاحلها.
يبدو �أن هذا الأمر ال يقت�صر على الدول
العربية فقط ،بل �أظهرت درا�سة حديثة �أن
معظم الرجال يف�ضلون الطعام الذي تعده
�أمهاتهم على طعام زوجاتهم ،وق��ال معدو
اال� �س �ت �ط�لاع ،ال ��ذي ��ش�م��ل  2000رج��ل من
�شبكة «ال�ط�ع��ام» الربيطانية� :إن الأم�ه��ات
يح�ضّ رن عادة وجبات تقليدية ب�أيديهن ،وال
يعتمدن ك�ث�يراً على الأط�ع�م��ة اجل��اه��زة� ،أو
تلك التي ت�سخن بـ«املايكروييف» على عك�س
الن�ساء ال�شابات ،و�أ��ش��اروا �إىل �أن «الأمهات
قادرات على حت�ضري جمموعة متنوعة من
الأط�ب��اق ،ويحر�صن على حت�ضري الوجبة
املف�ضلة لدى �أبنائهن».
و�أك��د واحد من �أ�صل �أربعة رج��ال� ،أنهم
ي�ت���س�ل�ل��ون �إىل م �ن��زل وال��دت �ه��م ،م��ن دون
معرفة ال��زوج��ة ل�ت�ن��اول طعامهم املف�ضل،
ف�ي�م��ا ق ��ال واح ��د م��ن �أ� �ص��ل  10م�ن�ه��م� ،إن
زوجاتهم ي�شعرن بالكثري من ال�ضغوط ،يف
�سعيهن ليكن مب�ستوى حمواتهن يف الطبخ،
و�أ��ش��ار  13زوج �اً فقط �إىل �أن�ه��م طلبوا من
زوجاتهم �أن يتعلمن الطهو من حمواتهن.
الأم تك�سب
نف�س النتيجة �أ�شارت �إليها درا�سة �سابقة
�أك��دت �أن  ٪70م��ن الأزواج يف�ضلون طعام
الأم عن طعام الزوجة ،و�أن ذاكرتهم وحا�سة
ال�ت��ذوق لديهم مل ت��زاال حتتفظان ب��امل��ذاق
احل �ل��و واخل ��ا� ��ص لأك� ��ل الأم ،رغ ��م ب��راع��ة
الزوجة يف فن الطهي ،يف حني اعرتف ٪30
فقط مبهارة الزوجة يف �صنع �أطباق الطعام
املتنوع واللذيذ ،ومع ذلك ال غنى لهم عن
والئم الأم ال�شهية.

ع �ل �م��اء ال �ط ��ب ال �ن �ف �� �س��ي م ��ن ج�ه�ت�ه��م
ي�شريون �إىل �أن خ�لاي��ا ال�ت��ذوق يف الل�سان
تبلغ ذروتها يف مرحلتي الطفولة واملراهقة،
ث��م ت�ق��ل بن�سبة  ٪10يف م��رح�ل��ة ال��رج��ول��ة
املتقدمة والكهولة ،لذلك ف ��إن ما يتناوله
امل��رء يف مراهقته امل�ب�ك��رة يظل ع��ال�ق�اً على
ل�سانه ويف ذهنه وقلبه على �أنه الألذ.
وي �� �ش��رح ال�ع�ل�م��اء �أن ��ه يف امل��ا� �ض��ي ك��ان��ت
ال��زوج��ة تقيم م��ع احل�م��اة ،وك��ان��ت أ
الخ�يرة
تتوىل التحكم ب�أمور املنزل ،وكانت هي التي
حت��دد ال�ط�ب��ق ال�ي��وم��ي وك�ي�ف�ي��ة حت���ض�يره،
وك��ان اجلميع يجل�س ح��ول ال�ط�ع��ام يفخر
بطبخ ال��وال��دة وي�ث�ن��ي ع�ل��ى ك��ل م��ا ت�صنعه
ي��داه��ا ،من هنا تربى الأزواج وت�ع��ودوا على
�أكل الأم.
لكن �أ�صبحت الزوجة اليوم �سيدة بيتها
وب��ات��ت ت��طّ �ل��ع ع�ل��ى ك��ل م�ن�ت�ج��ات الأ� �س��واق

الط �ع �م��ة اجل ��اه ��زة ،وت�ت�ع�ل��م ف��ن الطبخ
و أ
من الكتب املتخ�ص�صة وبرامج الف�ضائيات
ال �ك �ث�يرة يف ه ��ذا امل �ج��ال ،ح�ت��ى ب��ات��ت �أك�ث�ر
مهارة من والدتها وحماتها ،ومن الطبيعي
�أن تغيرّ الزوجة من تف�ضيل زوجها لطعام
�أمه ،فهي� ،إىل جانب وظيفتها ،تعود لتقف
الط�ع�م��ة
يف مطبخها وجت�ت�ه��د يف �إع � ��داد أ
الع�صرية املتنوعة ،التي حتافظ من خاللها
ال� �س��رة ،وب��دل �أن ت�سمع كلمة
على �صحة أ
�شكر على تعبها ،ت�سمع متجيد الزوج لطهي
والدته الذي ال يعلى عليه وميزان يديها يف
امللح والتوابل.
خطوات ا�ستقاللية
ولتجنب اخل�لاف��ات التي تن�ش�أ بينك وبني
زوجك ،تقدم لك «الثبات» جمموعة خطوات

حتى ت�سرت�شدي بها ال�ستيعاب تعلق زوجك
بوالدته:
 ت �ف �ه �م��ي م �� �ش ��اع ��ر ح� �م ��ات ��ك وزوج � � ��ك،فم�شاعرها املبالغ فيها جتاه زوجك قد يكون
مردها �إىل مناف�ستها معك ،كونك قطفت
«ثمرة» تعبت على تن�شئتها وتدليلها ل�سنوات
طويلة� ،أم��ا ثناء زوج��ك على طعامها ،فما
ه��و �إال حم��اول��ة الح�ترام�ه��ا ،والتعبري عن
امتنانه لتعبها معه.
 تعريف �إىل كل ما هو جديد و�صحي يف عاملالطبخ ،وتفنني يف تقدمي وجبات و�أطباق مل
ت�سمع عنها حماتك من قبل.
 �إن كانت حماتك بارعة يف �صنع امللوخية،ال تعدّيها يف بيتك ،بل اختاري طبقاً تربعني
يف �إعداده ،وي�شهد لك اجلميع بذلك.
 ح��ّ��ض��ري وج�ب��ات �أج�ن�ب�ي��ة ،وت��درب��يعلى لفظها لتبهري زوجك مبعرفتك

املتنوعة يف فنون الطهي.
 تذكري �أن ردة فعل حماتك وت�صرفاتهات��رت �ب��ط ب�ع�م��ر خ�لاي��ا خم �ه��ا ،وب��ال �ت��ايل ال
ب��د م��ن اخ�ت�لاف العقل الإرادي وال�سلوك
ال�شخ�صي ب�ين �شخ�صيتني يف�صل بينهما
�أكرث من عقدين.
 ان�سي تعليق زوجك على طعامك ،وركزيجم�ه��ودك يف م�شاريع �أخ��رى داخ��ل امل�ن��زل،
�أو يف تربية الأوالد� ،أو يف ال�ع�م��ل ،لتثبتي
له ولنف�سك �أن��ك ق��ادرة على القيام ب�أعمال
خمتلفة لي�س حلماتك قدرة عليها.
 زوج � ��ك اب ��ن ب�ي�ئ�ت��ه وحم �ي �ط��ه و�أق ��ارب ��هوج�يران��ه ،و�سعيك لتغيريه و�سلخه عنهم
جمرد وهم.
 حبك لزوجك يعني حبك لوالدته و�أخواتهوكرهك لهن �سيبعده عنك.
 مت � �ي ��زي ع � ��ن ح� �م ��ات ��ك ب �ت �ع �ل �ي��م اب �ن��كاال�ستقاللية التامة عنك ،واهتمامه الحقاً
بزوجته و�أ�سرته اجلديدة.
 �أن��ت ال�ي��وم زوج��ة وغ ��داً �ست�صبحني �أم �اً،الم ��ر
وب �ع��د غ��د ح �م��اة ..ف��ا��س�ت��وع�ب��ي ه ��ذا أ
لت�ستوعبي تعلق زوجك ب�أمه.
 ال � � � � ��زوج ط � �ف ��ل يف ح ��اج � �ت ��ه ألم � ��هواحتياجاته من زوج�ت��ه ،فانظري �إىل هذا
الأمر من منظار ح�سا�س وعادل.
 م�شكلتك لي�ست يف مذاق طعامك ،بليف طريقة �إدارت��ك الختالفك عن حماتك،
و�أ�سلوبك يف ح�سم املناو�شات.
 تنازلك وت�سليمك ب�صدق كالم زوجكع��ن طعام �أم��ه ،ي�برز �أهمية قيمك وح�سن
�سلوكك وتربيتك.
 احرتام الأكرب �سناً واجب علينا� ..إذنانظري �إىل حماتك ك�أم ثانية ولي�س مناف�سة
يف الطهي.
 ك��وين م�ستقلة داخ ��ل ج ��دران بيتك،و�سلمي القيادة حلماتك يف بيتها.

رمي اخلياط

ِ
أنــت وطــــــفــــــــــلــك

أسباب الحساسية لدى األطفال ..ووسائل الوقاية
احل�سا�سية عبارة عن جمموعة من الأعرا�ض التي تظهر على بع�ض
الأطفال بعد تعر�ضهم لأج�سام غريبة موجودة يف البيئة املحيطة بهم،
وعادة ما يكون اجلهاز املناعي للطفل هو امل�س�ؤول الأول عن ظهور هذه
الأعرا�ض ،لأنه هو اجلهاز امل�س�ؤول عن احلماية �ضد اجلراثيم واملواد
ال�ضارة ،وقد تنتج احل�سا�سية عن بع�ض املواد التي يتناولها الطفل �أو
التي يلم�سها �أو ي�ستن�شقها �أي�ضاً ،مما ي��ؤدي �إىل �إف��راز اجلهاز املناعي
لبع�ض املواد الكيمائية ،والتي تت�سبب يف ظهور �أعرا�ض احل�سا�سية.
• �أعرا�ض احل�سا�سية
احمرار العني
طفح جلدي �أو ت�سلخات يف اجللد (قد تكون م�صاحبة باحلكة).
تقل�صات يف اجلهاز اله�ضمي.
�سيالن الأنف.
�ضيق التنف�س.
قد تظهر �أعرا�ض �أخرى تتعلق باملكان الذي تظهر فيه احل�سا�سية.
• �أنواع احل�سا�سية التي ي�صاب بها الأطفال
ح�سا�سية ال�صدر :مثل :الربو ال�شعبي ،و�ضيق التنف�س ،وحمى الق�ش.
ح�سا�سية اجللد :مثل :الأكزميا ،والأرتيكاريا.
ح�سا�سية الأنف :مثل� :سيالن الأنف ،والعط�س امل�ستمر.
ح�سا�سية اجلهاز اله�ضمي مثل :تقل�صات املعدة ،والإ�سهال.

• �أ�سباب التي ت�ؤدي �إىل �إ�صابة الطفل باحل�سا�سية
تتنوع الأ�سباب التي ت ��ؤدي �إىل �إ�صابة الطفل باحل�سا�سية،
ويف الكثري من الأحيان ال ميكن حتديد ال�سبب الرئي�س وراء
�إ�صابة الطفل باحل�سا�سية ،وقد تكون احل�سا�سية نتيجة لـ:
امل��واد الغذائية :قد يتناول الطفل بع�ض الأطعمة التي ت�سبب له
احل�سا�سية ،مثل :اجل�بن ،والبقوليات ،والبي�ض ،وال�ف��ول ،وكذلك
بع�ض امل�شروبات مثل ع�صري املاجنو والفراولة.
املالب�س واملفرو�شات :فقد يكون جلد الطفل يعاين من احل�سا�سية
جت��اه بع�ض �أن��واع الأقم�شة ،مثل :ال�صوف ،واحل��ري��ر ،والنايلون �أو
الري�ش.
العقاقري الطبية :مثل مركبات البن�سلني والتي ت ��ؤدي �إىل �إ�صابة
الطفل باحل�سا�سية.
الغبار والأتربة.
احل�شائ�ش وال�شجر والأزهار :حيث ت�سبب نباتات الزينة التي ت�ستعمل
داخل املنازل ح�سا�سية للطفل.
العطور والبخور وم�شتقات ال�ب�ترول وم��واد البناء :ق��د ت ��ؤدي �إىل
�إ�صابة الطفل باحل�سا�سية ال�صدرية وت�سبب له �ضيقاً بالتنف�س.
• طرق الوقاية من الإ�صابة باحل�سا�سية
لأن الوقاية خري من العالج ،لذا يجب على الأم اتباع بع�ض الإر�شادات
حلماية الطفل من الإ�صابة باحل�سا�سية ومن هذه الإر�شادات:

تهوئة غرفة الطفل جيداً مع املحافظة على درج��ة احل��رارة معتدلة
بداخلها وهي  27درجة مئوية.
تنظيف غرفة الطفل جيداً ،وذلك لأن للغبار �أثراً هاماً على ح�سا�سية
اجلهاز التنف�سي ،ولتجنب �إ�صابة الطفل بح�سا�سية اجلهاز التنف�سي،
ميكن ر�ش الغرفة بكمية قليلة من املاء قبل كن�سها ويف�ضل عدم تغطية
�أر�ضية الغرفة بال�سجاد واملوكيت؛ حيث يقوم ال�سجاد بتجميع الغبار
والأتربة مما ي�صعب من عملية التخل�ص من الغبار.
بع�ض �أن��واع الأطعمة وامل�شروبات قد ت�سبب ح�سا�سية الطفل ،لذلك
يجب التعاون مع الطبيب املتخ�ص�ص ملعرفة �أنواع الطعام التي ت�سبب
للطفل احل�سا�سية وجتنب �إعطائها للطفل مع توفري البدائل لهذه
الأطعمة.
اخ�ت�ي��ار ال �ن��وع امل�ن��ا��س��ب م��ن احل�ف��ا���ض للطفل ال���ص�غ�ير ،وال �ت � أ�ك��د �أن
الف ��رازات ،وذل��ك لتجنب
احلفا�ض م�صنوع من القطن ال��ذي ميت�ص إ
�إ�صابة الطفل بالتهاب احلفا�ض.
غ�سل مالب�س الأطفال جيداً؛ للتخل�ص من روا�سب ال�صابون واملنظفات
 خ�صو�صاً املالب�س الداخلية واجل��وارب  -والتي قد ت��ؤدي �إىل �إ�صابةالطفل باحل�سا�سية اجللدية.
الإقالل من التنزه واخلروج يف ف�صل الربيع �إذا كان الطفل يعاين من
احل�سا�سية جتاه الزهور والأ�شجار.
للعوامل النف�سية والع�صبية دور يف الوقاية من الإ�صابة باحل�سا�سية،
فقد ي�سبب الإرهاق والتعب �إىل �إ�صابة الطفل باحل�سا�سية.
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وصايا صحية عند اإلصابة بالسعال
الع � ��را� � ��ض
ال� ��� �س� �ع ��ال ه� ��و �أح � � ��د أ
ال�شائعة التي تكرث يف موا�سم معينة
وت �ن �ت �� �ش��ر ب �� �س��رع��ة ك� �ب�ي�رة ،وه� ��و م��ا
يحدث يف الفرتة الأخرية� ،إذ انت�شرت
ح��االت ال�سعال بني ال�صغار والكبار،
الق �ب��ال على ��ش��راء عقاقري
وارت �ف��ع إ
عالج ال�سعال ،نتيجة لأجواء الطق�س
املتقلبة امل�صاحبة للغبار والأتربة.
وب �ع �ي��داً ع��ن ا� �ض �ط��راب��ات اجل�ه��از
التنف�سي ،و�أم��را��ض��ه ال�شائعة ،وهي
احلاالت التي يجب ا�ست�شارة الطبيب
املخت�ص لعالجها ،و�إجراء الفحو�ص
ال�لازم��ة ،خ�صو�صاً يف ح��ال ا�ستمرار
م��دة احل��ال��ة� ،أو يف ح��ال ترافقها مع
ارت �ف ��اع درج� ��ات احل� � ��رارة ،م��ن امل�ه��م
معرفة �أن ال�سعال هو رد فعل اجل�سم
الطبيعي للتهيج باحللق �أو املمرات
ال���ش�ع�ب�ي��ة �أو ال��رئ �ت�ي�ن ،ك �م��ا يعترب
ال�سعال مفيداً يف بع�ض الأحيان ،لأنه
يعمل على تخلي�ص اجلهاز التنف�سي
م��ن امل�خ��اط والبكرتيا والبلغم عند
املدخنني.
�إن نوبات ال�سعال الق�صرية التي
حت� ��دث ا� �س �ت �ج��اب��ة ل� �ع ��دوى �أو �أث ��ر
التعر�ض ملهيجات تنف�سية ،كالأتربة
وال� �ت� �ل ��وث ،ت �ع �ت�بر ب �ط �ب �ي �ع��ة احل ��ال
ع�ل�ام ��ة � �ص �ح �ي��ة و�إ�� � �ش � ��ارة ت�ن�ب�ي�ه�ي��ة
لعالج امل�شكلة ،وميكن التخل�ص منها
ع��ن ط��ري��ق االح �ت �ي��اط��ات ال�ل�ازم��ة،
الغ��ذي��ة املفيدة ،وبع�ض امل�شروبات
و أ
الع�شبية.
وي�شري الأطباء �إىل �أنه على الرغم
من �أن �أن��واع العالج الع�شبي حلاالت
ال�سعال تتميز بقلة �آثارها اجلانبية،
�إال �أن �ن��ا ي�ج��ب �أن ن �ك��ون ح��ذري��ن يف
اختيارها تبعاً لنوعية ال�سعال �إن كان
رطباً م�صاحباً للبلغم� ،أو كان �سعا ًال
جافاً يرتافق بتهيج احللق.

طــريـقـة اللعـب

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

النرجيلة أخطر من السجائر
يلج�أ البع�ض �إىل تدخني الرنجيلة بد ًال من ال�سجائر،
اعتقاداً منهم ب�أنها �أقل �ضرراً ،و�أ�صبحت منظراً م�ألوفاً يف
�شوارع املدن و�أزق��ة القرى ،فبعد �أن كانت هذه العادة حكراً
على ك�ب��ار ال���س��ن� ،أ�صبحت �شائعة مثل اجت��اه��ات املو�ضة،
وحتظى ب�شعبية يف �أو��س��اط خمتلف التجمعات الثقافية،
وال�سيما عند ال�شباب والطلبة.
ومم��ا يزيد الأم��ر ��س��وءاً وخ�ط��ورة� ،أن �أن��دي��ة اجلامعات
الليلية ب��د�أت تقيم خيم الرنجيلة ملرتاديها ،ب��ل �إن هناك
�شركات وحمال تقدم خدمة تو�صيل الرنجيلة �إىل املنازل،
وي �ب��دو �أن ه �ن��اك ع ��دم اك�ت��راث �أو ع ��دم دراي � ��ة ،مم��ا ي�ن��ذر
بالأخطار التي تنطوي عليها هذه املمار�سة.
فالرنجيلة  -على العك�س من االعتقاد ال�شعبي ال�سائد -
ال تقل خطراً عن ال�سجائر ،فهي ت�شتمل على التبغ� ،أي �أن
لها �صلة �أكيدة ،مثل التدخني ،بالأمرا�ض التي تهدد حياة
الإن�سان ،كال�سرطان و�أم��را���ض القلب وال�شرايني واجلهاز
التنف�سي ،وامل�شكالت التي ت�شكل خطراً على اجلنني يف حالة
احلوامل.
والأك�ث��ر م��ن ذل ��ك� ،أن م��دخ�ن��ي ال�نرج�ي�ل��ة يتعر�ضون
مل��ادة التوك�سني  TOXINال�سامة بكميات �أك�بر من تدخني
ال�سجائر ،لأنهم ي�ستن�شقون �أي�ضاً الدخان من اخل�شب �أو
الفحم امل�ستخدم حل��رق التبغ ،وه��و �أم��ر �أ�شبه با�ستن�شاق
الدخان على مقربة من حفل �شواء ،وهو ما يحاول كل منا
تفاديه.
وهناك خماطر �أخرى ينطوي عليها تدخني الرنجيلة،
لأنها ت��دوم لفرتة �أط��ول بكثري من ال�سيجارة ،فالرنجيلة
ق��د ي�ستغرق �شربها �ساعة واح��دة يف امل�ع��دل ،مقابل دقائق
م �ع��دودات لل�سيجارة ،كما �أن ت��دخ�ين الرنجيلة ال��واح��دة
ي�ساوي مئة �سيجارة.
الغرب �أي�ضاً يعاين من هذه العادة ال�سيئة ،فعلى �سبيل
امل �ث��ال� ،شهد ع��دد امل�ق��اه��ي ال�ت��ي ت�ق��دم خ��دم��ة الرنجيلة يف
بريطانيا زيادة دراماتيكية من  179مقهى ونادياً عام ،2007
�إىل �أكرث من  556الآن ،ويتناق�ض ذلك مع تراجع �أعداد
املدخنني من  ٪24من ال�سكان عام � 2007إىل  ٪21الآن!
املثري �أن ا�ستطالعاً �أظهر �أن  ٪15من ه��ؤالء النا�س
ي�ع�ت�ق��دون �أن ال �أ� �ض��رار م�ترت�ب��ة ع�ل��ى ال�نرج�ي�ل��ة ،و٪44
يعتقدون �أنها �أقل �ضرراً من ال�سجائر.
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 4ر
6
عـــامـــودي
ذ م
�س ح ا ل
5
7
ا د ي
� 1أدي��ب م�صري راح��ل مل يتخرج  6ت ق ن ي و ن
8
و
ح ر
 7د ل �ص ل ا
من اجلامعة كتب العبقريات
9
و هـ ن
�ص د
 2فيل�سوف �صيني كان له �إثر يف  8ا م ر
الزمن
من
دهرا
ال�صينية
الثقافة
ج
�س ل ي م
 3جل �ع��ل ق �ل��م ال��ر� �ص��ا���ص ح ��ادا  9ر
10
� 10س ت ي ف ن ج ر ا ر د
(معكو�سة)  /جهة �أو ق�سَ م
 4املواد التي ن�ستخرجها من الأر�ض
�أفــقــي
ون�ستخدمها يف ال�صناعات (معكو�سة) � 8ضر�س � /أ�سم علم ويعني من يتمتع باحلزم
� 1أم القرى  /عميد الأدب العربي يف القرن املا�ضي
 5حرفة (معكو�سة)  /دعاء باخل�سارة والقوة  /ا�سم فعل مبعنى �أ�سكت ممر
 2توق وا�شتياق  /يقوم مقام �شخ�ص �آخر يف مهمة ما
والهالك وجاء يف �سورة امل�سد
 9مادة موجودة يف البحر وت�ستعمل يف عالج اجلروح
 3مهمة ار�سال وا�ستقبال الوفود  /يف ال�سلم املو�سيقي
 6ن�صف تيمن
� /أديب وفيل�سوف فرن�سي عا�ش ع�صر التنوير
 4التفاف  /ن�صف مزاح
م�سورة
خا�صة
حديقة
يف
جتدها
7
 10ملك بابلي عظيم ا�شتهر بن�شاطاته العمرانية
 5اطعمه حلد االكتفاء  /ال يقبل الطعن �أو التغيري
ويحبها الأطفال  /ندر وقل
ووا�شتهر ببناء حدائق بابل املعلقة
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جوفنتوس يدفع ضريبة التعادالت

ريَ اضـَ ة
عادة �سيئة ،رمبا تكلف فريق جوفنتو�س
غ��ال�ي�اً يف ن�ه��اي��ة امل��و� �س��م� ..إن �ه��ا ال�ت�ع��ادالت،
تبحث عنها يف �سجل «ال���س�ي��دة ال�ع�ج��وز»،
ف �ت �ج��د احل���ص�ي�ل��ة م �ل �ف �ت��ة 14 :ت� �ع ��اد ًال يف
 29م�ب��اراة مل يخ�سر فيها جوفنتو�س اي
مواجهة!
تعاقب كمية التعادالت الثقيلة بق�سوة
ال� �ي ��وم ف��ري��ق ج��وف �ن �ت��و���س ،ال � ��ذي ي �ت ��أخ��ر
ب ��أرب��ع ن�ق��اط ع��ن م�ي�لان مت�صدر ال��دوري
الإيطايل .وذلك يف خ�ضم مو�سم بنى عليه
ع�شاق «البيانكونريي» �آما ًال عري�ضة.
وم � ��ع ان �ت �� �ص ��اف امل �ن ��اف �� �س ��ات ال ي� ��زال
جوفنتو�س ميلك فر�صة تكرار �إجناز ميالن
التاريخي يف مو�سم  1991ـــ  1992حني �أحرز
«الرو�سونريي» لقب الدوري الإيطايل ،من
دون �أي هزمية ،حمققاً الفوز يف  22مباراة
ومتعادال يف .12
�أما على جبهة الك�أ�س ،فحقق جوفنتو�س
�إجنازاً تاريخياً بعدما اطاح بغرميه ميالن
وب �ل��غ ن�ه��ائ��ي امل���س��اب�ق��ة ل�ل�م��رة االوىل منذ
 .2004وه��و ��س�ي��واج��ه ف��ري��ق ن��اب��ويل على
ا�ستاد روما الأوملبي يف نهائي الك�أ�س يف 20
ايار املقبل.
وجن��ح ج��وف�ن�ت��و���س يف ان ي�ح��اف��ظ على
اجن � ��ازه ك��ال �ف��ري��ق ال��وح �ي��د يف ال �ب �ط��والت
االوروب� � �ي � ��ة اخل �م ����س ال� �ك�ب�رى (�إن �ك �ل�ت�را
و�إيطاليا و�أملانيا و�إ�سبانيا وفرن�سا) الذي

فرحة العبي جوفنتو�س ..هل ت�ستمر حتى نهاية املو�سم؟

مل يذق طعم الهزمية هذا املو�سم ،علما انه
ثاين أ�ك�ثر الفرق تعادال يف هذه البطوالت
بعد بري�ست الفرن�سي (.)15
ويخ�شى بع�ض �أن�صار «ال�سيدة العجوز»

ان تتكرر مع فريقهم معاناة فريق بريوجيا
ال��ذي �أن�ه��ى مو�سم  1978ـ�ـ  1979م��ن دون
خ �� �س��ارة ،ل�ك�ن��ه ح��ل ث��ان �ي �اً يف ن�ه��اي��ة امل�ط��اف
خلف �آ �س ميالن البطل حينذاك.

وي ��رى امل��راق �ب��ون ان جت�ن��ب جوفنتو�س
اخل�سارة هي �إح��دى نقاط ق��وة الفريق هذا
املو�سم ،وال �سيما ان «ال�سيدة العجوز» متلك
اقوى دفاع �إذ اهتزت �شباكها  17مرة فقط يف

 29مباراة .ويرى ق�سم �آخر من املتابعني انه
هذا الر�صيد ال ي�صرف يف مكان �إذ ان ميالن
يرتبع �سعيداً على �صدارة الكالت�شيو ،على
رغم خ�سارته  4مرات ،م�ستفيداً من التعرث
املتوا�صل جلوفنتو�س يف فخ التعادالت.
وت �ن �ت �ظ��ر ف ��ري ��ق ج��وف �ن �ت��و���س م��واج �ه��ة
ق��وي��ة م��ع ن��اب��ويل يف ال� ��دوري ،ه��ذا الأح ��د.
ويتوقع املراقبون ان ال تقل املباراة القادمة
�سخونة ع��ن ل�ق��اء ال��ذه��اب ال��ذي ج��اء ن��اري�اً
بني الفريقني ،و�إذ حول فيه بوفون ورفاقه
تخلفهم  0ـــ  3اىل تعادل  3ـــ .3
ويلقي بع�ض النقاد مب�س�ؤولية فقدان
ب�ع����ض ال �ن �ق��اط ال �ه��ام��ة ع�ل��ى ك��ون�ت��ي ال��ذي
حجز مفتاح لعب الفريق وقائده املخ�ضرم
الي�ساندرو دل بيريو على مقاعد ال�ب��دالء.
وي��رى ه ��ؤالء ب��ان دل بيريو ك��ان ق��ادراً على
تعزيز ر�صيد فريقه من النقاط متاماً كما
فعل يف املباراتني الأخريتني امام ميالن ،يف
الك�أ�س ،وامام الإنرت يف الدوري.
وك��ان دل ب�ي�يرو عند ح�سن ظ��ن مدربه
وزميله ال�سابق يف الفريق انطونيو كونتي ،اذ
جنح النجم البالغ من العمر  37عاما امام
ميالن ،يف ت�سجيل هدفه الثاين فقط هذا
املو�سم (االول كان يف الك�أ�س اي�ضا امام روما
يف رب��ع النهائي) والـ 287خ�لال م�شواره يف
جميع امل�سابقات مع «ال�سيدة العجوز» الذي
ب��د�أ م���ش��واره معه ع��ام  .1993واحل��ق هدفه

فوز ألونسو في ماليزيا ..بعد باتون باستراليا

بطولة العالم للفورموال وان..
خلط كامل للأوراق ميز انطالق املو�سم اجلديد
لبطولة العامل للفورموال واحد ..اعتلى الربيطاين
جن�سون باتون من�صة التتويج يف �أ�سرتاليا ..وبعد
�أ�سبوع فقط ع��ادت ف�ي�راري لت�ضرب جم ��دداً ،بفوز
فار�سها فرناندو �ألون�سو يف ماليزيا ،يف حني غاب
عن ال�صورة حامل اللقب الأملاين �سيبا�ستيان فيتيل
وفريقه املتوج ريد بل.
و�إذا كان الفوز الأول �أحيا �آمال ع�شاق الفورموال
وان ال�ت��واق��ون لك�سر حاجز هيمنة فريق ري��دل بل
على البطولة يف العامني املا�ضيني ،فان الفوز الثاين
�شكل ب��ارق��ة �أم ��ل ل��دى ع���ش��اق ف�ي�راري الطاحمني
ل�ع��ودة «احل�صان اجل��ام��ح» �إىل الواجهة بعد أ�ع��وام
ع�ج��اف ،غ��اب��ت فيها �شم�س ال�ك��ؤو���س والأل �ق��اب عن
خزائن ال�شركة الإيطالية العمالقة.
وعلى رغم فوز ف�يراري املثري يف ماليزيا ،رف�ض
��س��ائ��ق ال�ف��ري��ق الأول ف��رن��ان��دو ال��ون���س��و رف��ع �سقف
التوقعات عالياً ،معترباً ان الفوز الذي حققه االحد
على حلبة �سيبانغ ال يغري اي �شيء يف و�ضع فريقه الن
امامه الكثري من العمل لكي يلحق بركب املناف�سني
اال�سا�سيني وخ�صو�صاً ماكالرين  -مر�سيد�س وريد
بل -رينو.
و�شكل فوز فرياري يف ماليزيا مفاج�أة للمراقبني،
ب���س�ب��ب م �ع��ان��اة ال �ف��ري��ق االي� �ط ��ايل خ�ل�ال ج��ول�ت��ي
التجارب التح�ضريية للمو�سم اجلديد ويف املرحلة
دل بيريو حمتف ًال بت�سجيله يف مرمى الإنرت

االف�ت�ت��اح�ي��ة ال �ت��ي اق�ي�م��ت ع�ل��ى ح�ل�ب��ة ال�ب�رت ب��ارك
اال��س�ترال�ي��ة حيث ف�شل ال�سائق اال��س�ب��اين وزميله
الربازيلي فيليبي ما�سا يف الت�أهل حتى اىل الق�سم
االخ�ير من التجارب الت�أهيلية ،اي بني اف�ضل 10
��س�ي��ارات ،لكن «ال م��ات��ادور» جن��ح يف نهاية املطاف
يف �شق طريقه اىل املركز اخلام�س يف ال�سباق .ويف
ماليزيا ا ألح ��د امل��ا��ض��ي ،انطلق الون�سو م��ن املركز
الثامن ثم �شق طريقه اىل املركز االول بعد االمطار
التي ت�سببت بدخول �سيارة االمان ثم تعطيل ال�سباق
الك�ث�ر م��ن ن�صف ��س��اع��ة واالن �ط�ل�اق جم ��ددا خلف
�سيارة االمان قبل ان ي�صبح الو�ضع امنا للت�سابق.
ويف ظل ا ألج��واء املاطرة واملربكة التي �سيطرت
على �سباق ماليزيا ف��ان كثري م��ن املتابعني ي��رون
ان ��ه ال ي� ��زال م �ب �ك��را احل ��دي ��ث ع ��ن ق� ��درة ف �ي�راري
و�سيارته اجلديدة «اف  »2012على مقارعة �سيارات
ماكالرين -مر�سيد�س وري��د بل  -رينو� .أم��ا اخلرب
الأهم لع�شاق الفريق فهو ت�صدر الون�سو بطل العامل
ع��ام��ي  2005و 2006ت��رت�ي��ب ب�ط��ول��ة ال �ع��امل بعد
املرحلة الثانية بر�صيد  35نقطة ،اذ ك��ان جمع 10
نقاط بحلوله خام�سا يف اجلولة االوىل يف ا�سرتاليا.
والفوز الأخري لألون�سو هو الثاين لبطل عامي 2005
و 2006خ�لال مو�سمني بعد ان اكتفى يف  2011باحراز
املركز االول خالل املرحلة التا�سعة التي احت�ضنتها حلبة
�سيلفر�ستون الربيطانية ،رافعا ر�صيده اىل  28انت�صارا.
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هدافو جوفنتو�س يف الدوري
 - 1الي�ساندرو ماتري � 10أهداف.
 - 2كالوديو ماركيزيو � 7أهداف.
 - 3مريكو فو�سينيت�ش � 5أهداف.

جمهور جوفنتو�س «على نار» ..بانتظار التتويج يف نهاية املو�سم

الثمني ام��ام م�ي�لان ب�ه��دف �آخ��ر م��ن النوع
النادر امام الإنرت الأحد املا�ضي حني �شارك
يف ال���ش��وط ال �ث��اين ،و��س�ج��ل ال �ه��دف ال�ث��اين
لفريقه.
ي��ذك��ر ان دل ب �ي�ي�رو اف �� �ض��ل ه � ��داف يف
ت��اري��خ جوفنتو�س واك�ث�ر ال�لاع�ب�ين خو�ضا
للمباريات بقمي�ص «بيانكونريي» (.)694
الك�أ�س كتعوي�ض عن الدوري؟
ير�سم بع�ض املراقبني �سيناريو خمتلف ملا
ي�شتهيه ع�شاق «ال�سيدة العجوز» �إذ يرون بان
قطار الدوري يبتعد تدريجياً عن جوفنتو�س
مل�صلحة ميالن الطامح لالحتفاظ بقلبه،
وال��ذي جت��اوز بدايته املتعرثة للم�سابقة ،يف
مقابل نزف نقاط م�ستمر جلوفنتو�س.

ويرى املراقبون ان لقب الك�أ�س هو �أقرب
�إىل خزائن «�أبناء املدرب �أنطونيو كونتي» وال
�سيما ان «اليويف» يكفيه خطوة واحدة للظفر
ب��ال�ل�ق��ب ،ه��ي ال �ف��وز ع�ل��ى ن��اب��ويل يف امل �ب��اراة
النهائية.
ويطمح جوفنتو�س اىل ا�ستعادة اجماده
�أقله حمليا بعد مو�سمني خميبيني انهاهما
يف املركز ال�سابع وغاب عن امل�سابقات القارية.
و�أكد فريق املدرب انطونيو كونتي هذا املو�سم
جاهزيته ال�ستعادة موقعه بني الكبار والفوز
بلقب الدوري للمرة االوىل منذ  2003وعن
تعوي�ض خيبة املو�سم املا�ضي بعد ان ف�شل
حتى يف الت�أهل اىل الدوري االوروبي «يوروبا
ليغ».
وي �ق��دم ج��وف�ن�ت��و���س ع��رو��ض��ا رائ �ع��ة ه��ذا
امل��و� �س��م م �ق��ارن��ة م ��ع امل��و� �س �م�ي�ن امل�خ�ي�ب�ين

ماتري مراوغاً مدافع الإنرت الربازيلي لو�سيو

االخريين ،وذلك بف�ضل جتديد دماء الفريق
خ�صو�صا ت�ع��اق��ده م��ع �صانع ال�ع��اب ميالن
وامل�ن�ت�خ��ب ان��دري��ا ب�يرل��و ال ��ذي ي �ع��ود ال�ي��ه
الف�ضل يف انت�صارات كثرية للفريق بف�ضل
مت��ري��رات��ه احل��ا� �س �م��ة ،ف�ي�م��ا �أك� ��د احل��ار���س
جيانلويجي بوفون انه خليفة العمالق دينو
زوف يف جوفنتو�س ،بف�ضل قيادته احلكيمة
وبراعته يف الذود عن مرمى فريقه.
ويعود اللقب االخري جلوفنتو�س يف ك�أ�س
�إيطاليا اىل عام  1995عندما اح��رزه للمرة
التا�سعة بفوزه يف النهائي على بارما ( 1ـــ 0
ذهابا و 2ـــ  0ايابا) ،علما بان فريق «ال�سيدة
العجوز» بلغ النهائي للمرة االخرية والثالثة
ع���ش��رة يف م �� �ش��واره ع ��ام  2004ح�ي�ن خ�سر
ام��ام الزي��و ال��ذي ودع ن�سخة ه��ذا املو�سم يف
ال��دور ربع النهائي على يد ميالن ( 1ـــ .)3

نحو خارطة جديدة
و�إذا كان بع�ض املراقبني يرف�ض حتى الآن ت�أييد
فكرة عودة فرياري جدياً �إىل املناف�سة ،فان هذا الفوز
�سيمنح احلظرية الإيطالية الدفع ال�لازم للمراحل
املقبلة ،بعد ان وجدت نف�سها لفرتة طويلة بعيدة عن
ال�صدارة.

باتون �ضحية الأمطار
بعد ان خطف الأ�ضواء يف �أ�سرتاليا ،مل يظهر
باتون �شيئاً من ق��درات��ه يف ماليزيا ،حيث كان
من أ�ب��رز املت�ضررين بفعل الأمطار التي �أبدى

ال بعلم بالده بعد فوزه
�ألون�سو حمتف ً

الأكرث خو�ض ًا للمباريات
� - 1أندريا بريلو  2508دقائق.
 - 2جيانلويجي بوفون  2430دقيقة.
� - 3ستيفان لي�شتن�شتايرن  2422دقيقة.

اما بالن�سبة جلوفنتو�س فهو و�صل اىل دور
االرب�ع��ة على ح�ساب فريق العا�صمة االخ��ر
روما بالفوز عليه بثالثية نظيفة.
وي �� �س �ع��ى ف��ري��ق ج��وف �ن �ت��و���س ل�لان �ف��راد
بالرقم القيا�سي من حيث ع��دد االل�ق��اب يف
امل�سابقة والذي يتقا�سمه حاليا مع روما (9
لكل منهما).
و�أحرز جوفنتو�س  27لقبا يف الدوري
االيطايل ،وهو رقم قيا�سي كما فاز بك�أ�س
ل�ن��دي��ة الأب �ط��ال م��رت�ين لكنه
اوروب� ��ا ل� أ
واج��ه �صعوبات منذ تورطه يف ف�ضيحة
تالعب بالنتائج عام  2006عندما عوقب
ب��ال�ه�ب��وط ل �ل��درج��ة ال�ث��ان�ي��ة وج ��رد من
لقبي ال��دوري يف مو�سمي 2005 - 2004
و 2006 - 2005ل�ت��دخ�ل��ه يف اخ �ت �ي��ارات
احلكام.

تخوفه منها قبل ال�سباق.
وك��ان ب��ات��ون حقق ف��وزه الوحيد على حلبة
�سبيانغ عام  2009عندما توقف ال�سباق يف اللفة
 32ب�سبب االمطار ومت توزيع ن�صف عدد النقاط
وقتذاك ،لكنه غاب عن املراكز الأوىل هذه املرة،
ومل يحرز �أي نقطة.
وكان الفوز يف «الربت بارك» هو الثالث ع�شر
ل�ب��ات��ون ( 32ع��ام��ا) يف م�سريته �ضمن بطولة
ال�ف��ورم��وال واح��د ال�ت��ي خ��ا���ض فيها حتى االن
� 209سباقات ،و�شهدت تتويجه بطال للعامل
ع ��ام  .2009ك�م��ا ان ��ه ف ��وزه ال�ث��ال��ث يف ال�سباق
اال�سرتايل بعد  2009مع براون جي بي ،و2010
مع ماكالرين.
على �صعيد �آخ��ر ال ت��زال �إم�ك��ان��ات الأمل��اين
�سيبا�سيتان فيتيل وفريقه ريدل بل مثار جدل
حتى ال�ساعة،
فالبع�ض ي�شككك فيها ،بينما يرى البع�ض
الآخ��ر ان��ه ال ي��زال م��ن املبكر ا�ستبعاد الفريق
الذي هيمن فريقه على جمريات املو�سم املا�ضي
ب�شكل تام ،من دائرة ال�صراع على اللقب.
وي��رى امل��راق�ب��ون ان تقدم م��راح��ل البطولة
�سيظهر بان بع�ض احللبات تنا�سب بع�ض الفرق
اك�ثر من غريها ،وب��ان الفريق ال��ذي �سيتمكن
من تطوير �سيارته ب�شكل م�ستمر �سيخرج فائزا
باللقب العاملي يف نهاية املطاف.
وانطلق فيتيل من املركز االول يف � 15سباقا
م��ن ا��ص��ل  19واح ��رز لقب � 11سباقا ،يف العام
املا�ضي ،فيما اكتفى �سائق ريد بل ،بطل العامني
امل��ا� �ض �ي�ين ،ب��امل��رك��ز ال �ث��اين يف «ال �ب��رت ب ��ارك»
متقدماً ال�سائق الثاين يف ماكالرين الربيطاين
االخر لوي�س هاميلتون.

�آخر النتائج
الأح ��د � 25آذار :جوفنتو�س ـــ ا إلن�ت�ر  2ـــ 0
(الدوري).
الأرب�ع��اء � 20آذار :جوفنتو�س ـــ ميالن  2ـــ 2
(بعد التمديد يف الك�أ�س).
ال�سبت � 17آذار :فيورنتينا ـــ جوفنتو�س  0ـــ .5
املباريات املقبلة
الأح� � ��د  1ن �ي �� �س��ان :ج��وف �ن �ت��و���س ـ �ـ �ـ ن��اب��ويل
(الدوري).
ال���س�ب��ت  7ن�ي���س��ان :ب��ال�يرم��و ـ�ـ�ـ جوفنتو�س
(الدوري).
الأرب� �ع ��اء  11ن�ي���س��ان :ج��وف�ن�ت��و���س ـ�ـ�ـ الزي��و
(الدوري).

جالل قبطان

مفاج�أة �ساوبر
مل ي �ك��ن ف ��وز ال��ون �� �س��و وف� �ي��راري يف ��س�ب��اق
ماليزيا امل�ف��اج��أة االب��رز ب��ل االداء ال��ذي قدمه
فريق اخر مبحرك ف�يراري ،وهو �ساوبر الذي
جنح بف�ضل ال�سائق الواعد املك�سيكي �سريخيو
برييز يف احل�صول على  18نقطة بعدما متكن
االخ�ي�ر م��ن اح�ت�لال امل��رك��ز ال�ث��اين ام��ام �سائق
م��اك�ل�اري��ن  -م��ر��س�ي��د���س ال�ب�ري �ط��اين ل��وي����س
هاميلتون.
وقدم برييز ( 22عاما) الذي يخو�ض مو�سمه
الثاين يف �سباقات الفئة االوىل (اف�ضل نتيجة
له قبل ماليزيا املركز ال�سابع يف �سباق بريطانيا
املو�سم املا�ضي) ،اداء ا�ستثنائيا يف ماليزيا ،وكان
بامكانه حتى ان ي�ف��وز بال�سباق ل��و مل يرتكب
خ�ط� أ� يف اللفات االخ�ي�رة ح�ين خ��رج ع��ن امل�سار
حلظة حماولته ال�ضغط على الون�سو وجتاوزه.
واك ��د ال���س��ائ��ق املك�سيكي ال ��ذي م�ن��ح �ساوبر
اف�ضل نتيجة له كفريق م�ستقل (اي لي�س حتت
ت�سمية بي ام دبليو �ساوبر) منذ احتالل االملاين
هاينت�س-هارالد فرنت�سن املركز الثالث يف �سباق
الواليات املتحدة عام  ،2003بعد ال�سباق ان كان
با�ستطاعته جت��اوز الون�سو ،معرتفا يف الوقت
ذاته ان املركز الثاين نتيجة رائعة اي�ضا .وا�ضاف
ب�يري��ز ال��ذي ا�صبح اول مك�سيكي ي�صعد على
من�صة التتويج يف �سباقات الفئة االوىل منذ عام
 1971حني حقق ذلك بدرو رودريغيز على حلبة
زاندفورت الهولندية ،ان الفوز كان ممكنا فعال،
معرتفا ب��ان فريقه ق��ام بعمل رائ��ع با�ستدعائه
اىل امل� � ��ر�آب م ��ن اج ��ل ا� �س �ت �ب��دال االط � � ��ارات يف
االوقات املنا�سبة..
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كاريكاتير

ّ
إماراتي صوت في «عرب آيدول»
بـ 865ألف دوالر!

الحريق يلتهم مركز اإلطفاء
ي��ح��اول املحققون حت��دي��د أ����س��ب��اب ن�شوب ح��ري��ق يف
حمطة �إط��ف��اء جنوب والي��ة نيو جري�سي الأم�يرك��ي��ة.
ونقلت �صحيفة «هفنجتون بو�ست» الإل��ك�ترون��ي��ة عن
روب ك��ون��ل��ي؛ امل�����س���ؤول ع��ن حم��ط��ة م��رت��ف��ع��ات دب���ري،
�أن احل��ري��ق ان��دل��ع يف الطابق ال��ث��اين م��ن مقر حمطة
الإطفاء ،ومت �إ�سعاف رجل �إطفاء تعر�ض لالختناق ،بعد
�أن ا�ستن�شق الدخان.
جتدر الإ���ش��ارة �إىل �أن ج��زءاً كبرياً من املبنى الذي
يحتوي على ق��اع��ة اج��ت��م��اع��ات وم��ك��ات��ب يجب �أن يتم
هدمه ب�سبب اخل�سائر التي حلقت به من جراء احلريق.
وق���د �أج�����رى امل��ك��ت��ب ال���ف���ي���درايل ل��ل��ت��ب��غ والأ���س��ل��ح��ة
ال��ن��اري��ة اخ��ت��ب��ارات للمواد امل��وج��ودة يف م��ك��ان احل��ري��ق،
للتعرف �إىل �أ�سباب ن�شوبه.

إطالق «تاكسي الحمير» لمكافحة تلوث البيئة
�أطلق احتاد الزراعيني الإيطاليني (كولديريتي) يف
مدينة ريجّ و �إميليا ،التي تربط الو�سط ب�شمال البالد،
م��ب��ادرة «تاك�سي احل��م�ير» �ضد ارت��ف��اع «�أ���س��ع��ار ال��وق��ود»،
وبغية «مكافحة تلوث البيئة الناجت عن ال��ع��ادم» الذي
تطلقه �سيارات الأجرة التقليدية.
ويف �ساحة فونتانيزي بعا�صمة �إقليم اميليا رومانيا،
حيث ال�سوق الرئي�س ،وفّرت كولديريتي حمارين خلدمة
املت�سوقيني ال��ذي��ن ي��ري��دون نقل ب�ضائعهم �إىل املنزل،
وق��ال االحت��اد �إن الغر�ض من هذا ن�شر ثقافة «الت�سوق
امل�ستدام بدي ًال عن امل�شرتيات العادية» ،وذل��ك «يف بلد
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

مثل �إيطاليا ،حيث تنقل فيه  88يف املئة من الب�ضائع
عن طريق الرب» ،مقدرة �أن «الوجبة يف املتو�سط تقطع
ما يقرب من �ألفي كيلومرت قبل �أن ت�صل �إىل الطاولة،
م��ا يعزز التلوث البيئي ،وه��و م��ا تتم مواجهته بف�ضل
م�ساهمة احلمري».
وذكر االحتاد �أن «عدد احلمري زاد يف �إيطاليا خالل
الفرتة الأخرية ،لي�صل �إىل � 36ألف وحدة ،بعد عقد من
الزمن كانت احلمري مهددة فيه باالنقرا�ض ،لتعود من
ج��دي��د لإن��ت��اج احلليب والآي�����س ك��رمي وم���واد التجميل
الطبيعية» ،و�أخرياً كتاك�سي.

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

ب��ل��غ��ت تكلفة م��ا دف��ع��ه م��ع��ج��ب �إم���ارات���ي للت�صويت
للمت�سابقة املغربية يف برنامج «عرب �آي��دول» دنيا بطمة
نحو  865أ�ل��ف دوالر ط��وال حلقات ال�برن��ام��ج ،واحللقة
الأخ�ير خُ �ص�ص لها � 200أل��ف دوالر� ،إ�سهاماً منه لرفع
ن�سبة الت�صويت كي تفوز باللقب� ،إال �أن امل�صرية كارمن
�سليمان ح�صلت عليه .وقد �شكّل املعجب الإماراتي فريقاً
من امل�صوتني لدعم م�سرية املغربية ،وكان ي�صوّت يف كل
حلقة بقيمة � 95ألف دوالر.
وم��ن��ذ ���ش��ارك��ت ب��ط��م��ة يف «� »arab idolأ���ص��ب��ح
ال�شيخ الإماراتي �سطام العتيبة معجباً �سرياً ،ويقول عن
نف�سه�« :أنا ال�شاعر الإماراتي �سطام العتيبة� ،شكّلت فريق
(حبايب دنيا) الذي دعم دنيا للو�صول �إىل النهائيات».
ويف حوار �صحايف قال العتيبة «يف كل حلقة كان يتجاوز
الت�صويت الـ� 95ألف دوالر� ،أما يف املناف�سة الأخ�يرة فقد

خ�ص�صنا مبلغ  200أ�ل��ف دوالر ،جنمع الهواتف النقالة
ون��زوّده��ا ببطاقات �شحن للت�صويت ،ك��ل ج��وال يحتوي
على � 3آالف وت�سعمائة دوالر (قيمة الت�صويت)».
وبح�سبة ب�سيطة ،ف���إن جمموع م��ا دفعه العتيبة يف
م�����ش��وار دن��ي��ا يف ال��ن��ه��ائ��ي��ات و���ص��ل �إىل � 865أل���ف دوالر،
حيث �إن عدد اجل��والت يف املرحلة النهائية بلغ  7جوالت
م�ضروباً يف  95أ�ل��ف��اً� ،إ�ضافة �إىل اجلولة النهائية التي
�صوت فيها العتيبة بـ� 200ألف.
و�أ�ضاف العتيبة« :هذه الفكرة انطلقت مني �شخ�صياً،
منذ م�شاركتها الأوىل يف برنامج للمواهب يف امل��غ��رب،
�أدرك��ت ب�أنها موهبة ت�ستحق الدعم .لقد �شكلت جمهور
دنيا املنظّ م بينما هي ح�صدت جمهوراً ع�شوائياً يف كل
�أنحاء العامل العربي ،نحن مع دنيا بطمة حتى بعد انتهاء
الربنامج».

القردة تنتقم من سيارات األجرة
�صدمت �سيارة �أجرة قرداً �صغرياً يف جنوب ال�صني وقتلته ،ثم ف ّر ال�سائق ،فما كان من جمموعة من القرود �إال
التجند حلرا�سة جثته حتى و�صول ال�شرطة ،وعمدت بعد ذلك ملهاجمة �سيارات الأجرة امل�شابهة ،انتقاماً ل�صديقهم
الذي ق�ضى .وقال �أحد ال�سياح �إن القرود راحت تهاجم ال�سيارات التي ت�شبه �سيارة الأجرة امل�س�ؤولة عن قتل القرد،
ومل يتمكن حرا�س �أحد الفنادق من �إبعادها.
من جانبها ،قالت ال�شرطة �إنها حتقق بال�سيارة التي ده�ست القرد ،مبا �أن هذا النوع من احليوانات حممي
مبوجب القانون ال�صيني.
وقال امل�س�ؤول يف �إدارة حماية احلياة الربية؛ لني غوي�شينغ� ،إن قرود املاكاك حيوانات اجتماعية ،وتعرب عن
م�شاعر قريبة من م�شاعر الب�شر عند نفوق واحد من �أفراد عائلتها.

م�س�ؤول العالقات العامة� :سعيد عيتاين

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

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

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

هاتف01/666314 :
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